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من الدفاع على نفسه حىت يتمكن اإلنسان  اجلنوح ظاهرة اجتماعية تعاين منها البشرية منذ األزل، و

ولوجيا الظاهرة ثرباألن الكثري من العلماء واملفكرين يف ميدان علم االجتماع واحلقوق و وعلى حقوقه قام 

العالج و وجود فهم طبيعتها ظواهر بمثل اليف االهتمام بدراسة . بقصد حتقيق االستقرار واألمان يف اتمع

 .اجلنوح واالحنراف مشكلة  هرت النظريات واالجتاهات اليت تفسرو هذا يف الشأن ظ. املناسب هلا

وقد درس الباحثون العوامل املختلفة املرتبطة بالسلوك اجلانح، وبذلك أقيمت سياسة تربوية خاصة 

التربية والتقومي واإلصالح : والتصدي هلا عن طريق ...)د،إجرام، جنوح، واحنراف، تشر(حملاربة هذه الظواهر 

  .التأهيلكذا  و

وما يهمنا يف هذه الدراسة هو التربية الفنية مبا حتمله من أنشطة فنية كالرياضة، املوسيقى، الرسم، 

  .ودورها يف تقومي السلوك وذيبه إخل ...النحت، املسرح، السباحة، ركوب اخليل،

مثله مثل أي جمتمع إنساين آخر، يعاين من خطر هذه اآلفات اليت دد اتمع فاتمع اجلزائري 

فال شك أن غياب ثقافة التعامل مع املتغريات املفاجئة والعنيفة اليت حتدث يف اتمع، هي . بالدمار وااليار

ز املتخصصة اإلصالحية مثل املراكو املؤسسات وراء تدهور وضعف وظائف املؤسسات التنشئوية كاألسرة 

  .ماية األحداث اجلاحنني يف اتمعحل

ذه الدراسة العلمية ألحاول من خالهلا إبراز أهم العوامل املساعدة بالقيام وهذا ما دفعين إىل املسامهة 

ا من استرجاع مكانته  متكنهعطائه فرصة أخرى و إعلى إصالح وإعادة إدماج هذا اجلانح يف اتمع 

علينا الواجب اإلنساين جتاه هذا اتمع الذي  ضهفريأصبح اليوم أمرا ملحا  اتهذه الدراسفمثل . االجتماعية

 كل واجب وطين وحضاري يلزمنا التفكري يفو نعترب جزءا منه نفرح ونأ بصالحه كما لك ونضيع بفساده

السلوك اجلانح  والعاملي، ودورنا هو تقوميأحيدث من متغريات وتطورات سواءا على املستوى احمللي ما 

  .والتصدي إليه بالوقاية منه قبل حدوثه ومعاجلته وإصالحه يف حالة وقوعه


	���: أو� ��	�
 ا�ه�� ا
تتميز ظاهرة اجلنوح خبطورة كبرية، ذلك ألا متس شرحية هامة من اتمع تتمثل يف فئة األطفال 

مكن جدا أن تنمو ميوالم اإلحنرافية وتتطور إىل ، والذين من املالذين ميثلون العمود الفقري للدولةوالشباب 

أعمال وسلوكات إجرامية، من مث رأى الباحثون والعلماء أن االهتمام ؤالء األحداث أمر ضروري ينبغي أن 

يشمل جزء كبري من سياسة الدولة للحد من هذه الظاهرة، وذلك عن طريق فتح جماالت البحث لوضع 
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قصد إجياد أجنح احللول ومعرفة األسباب واحتوائها يف إطار مشروع عالجي يتناسب إستراتيجية واضحة املعامل 

  .و هذه الفئة من اتمع

  :يلي اختيار هذا املوضوع يف ما أمهية انطالقا من هذا املنظور، حندد 

تعد فترة احلداثة مرحلة حرجة يف حياة اإلنسان، وهي فترة ذات تأثري كبري يف منو شخصية  �

مسؤول وغري واعي لنتائج سلوكه فإنه حيتاج إىل الكثري من االهتمام ره فرد ال عتباالطفل، وبا

والعناية والتوجيه نظرا لذلك ارتأينا أن نضع أصبعنا على التوتر احلساس هلذه الظاهرة وحتديد 

  .أسباا 

هزة سرة، لكنه يف احلقيقة يتعداه إىل مجيع األجلأل سلوك احلدث املنحرف كثريا ما يرجع إن  �

التنشئوية اليت هو عضو فيها، وهذا ما دفعناه إىل إظهار الدور التربوي هلاته األجهزة 

  .والكشف عن عالقتها بالسلوك اإلحنرايف

وإذا كانت قيمة البحث ال تتجلى إال يف فهم املشكلة فهما صحيحا والتنقيب يف العالقة الترابطية بني 

  :هذه الدراسة تتمثل فيما يليخمتلف املتغريات، فإن األهداف املرجوة من 

  .التعرف على أهم املشاكل اليت تواجه احلدث خاصة تلك اليت تؤثر على شخصيته �

التعرف على دور املؤسسات اإلصالحية يف إعادة تكييف احلدث وإدماجه يف اتمع  �

 أهم األنشطة الفنية اليت متارس باملركز ومدى تأثريها بعرضوذلك .باعتبارها مؤسسات رمسية

  .يف تسوية وإعادة تقومي سلوك احلدث

بيئة االجتماعية الاألمل يف أن تكون هذه الدراسة فاحتة لبحوث أخرى تتناول األحداث يف  �

اليت يعيشون فيها، ويف التنظيمات الرمسية وغري الرمسية من أجل معرفة العوامل األكثر تأثري يف 

  .)1(حيام

أولياء  ،لني، شبابؤولكل األفراد سواء كانوا مس تقدمي بعض احللول واالقتراحات اليت ميكن �

سيما موضوع دراستنا وهو جنوح يف حل مشكالم االجتماعية، والستفادة منها لإل

  . األحداث

  

  

                                                 

	 وا��. د -  1��
�ء �
� ا�����	 وا��������� ا�����	، ا !" #$  ،	

	  $0 ا�/)�ب، درا�	 %
-ا�
	 %,�ر�	، د*!ان ا���)! �ت ا�&�%� ��1

 	  .28: ، ص1987"-ون 2)�	، �
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 إ���
�� ا
��� و�������: �����
  ...عندما يولد اإلنسان يكون خملوقا عضويا كامال، يأكل ويشرب ويتنفس، يتأمل ويسعد

اجتماعي التكيف، فتبدأ رفقته يف حياته مع إنسان ي  يبدأ يف التغيري شيئا فشيئا إىل هذا املخلوق البشر

  ...والديه أوال، مث األقارب فاألصدقاء، مث زمالء الدراسة ورفاق اللعب ومن مث زمالء العمل

كات خمتلفة من األفراد الذين يعيش بينهم، فيتعلم منهم ل هذه املرحلة الطويلة يكتسب سلووخال

  .لدهم، ويكتسب اخلربات من بعضهم، كما يتكيف مع أسلوب حياة اجلماعة، ويصبح بالتايل جزءا منهاويق

ومن مث فإن أي اختالل يبديه هذا الفرد من خالل سلوكه يرجع إىل وجود اختالل يف مؤسسة من  

  .املؤسسات التنشئوية اليت عاش فيها

هم شخصية سوية تؤثر يف اتمع وتتأثر به ، وبعد سنوات من العمر جند أن بعض األفراد تكونت عند

على عكس بعض األفراد جندهم يعانون من اختالل يف سلوكام االجتماعية وهي ما تسمى بالسلوكات 

هاته اجلماعة أثارت يف اتمع إشكاليات كبرية حول أسباب احنرافها وكذا كيفية . اجلاحنة اخلارجة عن النظام

  :، ومن هنا نطرح اإلشكال التايلإعادة إدماجها يف اتمع

  ؟اجلانح هل التربية الفنية هلا دور يف تقومي سلوك احلدث

  يف اتمع؟ ية األحداث يف إعادة إدماج اجلاحننيماباحلكز املختصة اهل استطاعت املر

  :الفرضيات

  .ا و إعادة تقوميه إن للتربية الفنية دور فعال يف إعادة إدماج الفئة اجلاحنة يف اتمع

  . استطاعت املراكز املتخصصة يف تسوية وتقومي سلوك اجلانح

��
  :أ$��ب ا"!��ر ا
���ع:��
  : أهم األسباب اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع هي

  .تشوقي يف معرفة الثقافة اإلجرامية لدى هذه الفئة �

  .معرفة األسباب اليت جعلت هذه الفئة تكون شبه مستأصلة من طرف اتمع �

  .اذا بعد انقضاء فترة العقوبة، يتوجب على السجني أن يبقى مهمشا طول حياتهمل �

رغبيت الكبرية يف التقرب من هذه الفئة ومعرفة سبب احنرافها، والرغبة يف حماولة إعطاء يد  �

  ).النصيحة(املساعدة ولو بشكل بسيط 

  .القضاء على فكرة أن هذه الفئة مميزة عن باقي فئات اتمع �
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  .صل يف إعادة إصالح هذه الفئةإعطاء األ �

إبراز أهم أوجه الرعاية االجتماعية اليت تعتمدها هذه املؤسسة املتخصصة اليت تعترب الركيزة األساسية 

  .ملعاجلة ومكافحة ظاهرة اجلنوح يف اتمع

  :أه'اف ا
���:را%��
عادة إدماجها يف تساعد على إصالح الفئة اجلاحنة وإعلمية يرمي هذا املوضوع إىل حتقيق أهداف 

من أهداف هذا  ، ولى اتمعالة عتغيري تلك النظرة التشاؤمية اجتاه اجلانح، الذي أصبح يشكل ع، واتمع
هلم دور يف بناء مستقبلهم ،و أفراد صاحلني كتيار االحنراف ودجمهم يف اتمع إخراج اجلاحنني من البحث، 

  .زءومستقبل جمتمعهم فصالح الكل يأيت من صالح اجل
�()�" :�*%�(
  ا
'را$�ت ا

إن الدراسات حول جنوح األحداث تعترب من الدراسات اهلامة يف ميدان العلوم االجتماعية، إذ اهتم 
حناول عرض أهم الدراسات اليت ، و من هنا الظاهرة األحباث يف هذه   تكثرحيث االجتماع ، علماء ا 

  . اجلانح يف اتمع إدماجإعادة  اجلنوح من الناحية االجتماعية يف مشكلةتناولت 
 : الدراسات األجنبية . أ

لقد تعرض الكثري من الباحثني األجانب ملوضوع جنوح األحداث باعتباره ظاهرة دخيلة على اتمع 

 :وقد فسره كل حسب وجهة نظره ولكننا مع ذلك مل نتوفر إال على مخسة دراسات أجنبية متثلت يف ما يلي

  :'' Samankoua '' دراسة سامونكووا.1

مبدينة بايل  1978وذلك سنة '' جنوح األحداث يف مايل '' بدراسة موضوع   Samankouaقام الباحث 
تربية األطفال لببايل عند إعادا باملدينة واهلدف منها إبراز األخطاء اليت وقعت فيها مؤسسة إعادة التربية 

مستخدما إستمارة جلمع املعلومات وطبقها على عينة اجلاحنني واتبع الباحث يف دراسته هذه، املنهج الوصفي 
   :شخص وقد توصل إىل نتائج خلصها كما يلي 200مكونة من 

سنة حيث يوجهون إىل املراكز املهنية  18 إن املؤسسة تعمل على ملئ وقت فراغ األطفال حىت يصلوا سن

م بعد التخرج بإجياد عمل ويفسر غري أن هذا التكوين حسب النتائج املتوصل إليها تكوين سطحي ال يسمح هل

طبيعة التكوين ال تتجاوب مع متطلبات الباحث هذا العجز بفقر املؤسسة للمربني املتخصصني وكذلك أن 

  )1(.سوق العمل

  

  

  

                                                 
1 - S.A.Samankoua d élinquance juvenile au Mali, édition populaire –Bamako, 1978 p : 195. 
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  : دراسة جان شازال. 2

يف فرنسا وكان اهلدف من هذه الدراسة '' الطفولة اجلاحنة '' لقد قام الباحث جان شازال بدراسة 

تكيفني إىل االنضمام يف األطر االجتماعية وكذلك التركيز على املالتربية اليت دف إىل هداية الفتيان غري إعادة 

اإلمكانيات والفرص املتوفرة للمنحرف كي يعيد تكييف نفسه مع اتمع وقد توصل جان شازال إىل عدة 

  :نتائج أمهها

ائج طيبة إال إذا أتبعتها مرحلة للرعاية إن إعادة التربية يف مركز ال تستطيع عامة أن تعطي نت ����

  .بصفة احلرية اجلزئية أو املراقبة

إن إعادة التربية حتقق نتائج ممتازة ولكن إذا مل تعمل على القيام بعمل تربوي فعال فإن أكثر  ����

  .من نصفهم سيسقط يف اجلنوح

تماعية ولكن ال دف إىل هداية حدث غري متكيف إىل النظام يف األطر االجادة التربية عإن إ ����

ميكن احلصول على هذه النتيجة إال إذا عرف اتمع بدوره كيف يكيف نظمه وبنيته مع املشكالت اليت 

  )1(.يطرحها احلدث

  :دراسة هوير ومعاوناه الدكتوران لوغيان ولوبتسنسكي.3

مالحظتهم ولدا غري متكيف اجتماعيا جرت  135وحتددت عينة الدراسة ب " ليون " أجرى هذا البحث يف 

وقد أعطى هذا التحقيق نسبة للتكيف االجتماعي اجليد '' بيت األوالد '' : املسمى اميف املركز املتعدد امله

املعطيات املناسبة وغري املناسبة ولقد اجتهد األب هوير ومعاوناه لتحديد  % 51واملتوسط واليت قدرت ب 

الذايت أما  التكيف هي السيطرة على أمناط الكبحللتكيف وقد توصلوا إىل أن أهم املعطيات املساعدة على 

املعطيات املعيقة للتكيف فكان من بينها قلة االكتراث وعدم الرهبة واالضطراب الشديد وقلة االهتمام 

 .)2(بالعمل

  : دراسة العامل بوبلي. 4

غري املتكيفني على أربعة وأربعني جاحنا وعلى مثلهم من األطفال  1946لقد أجرى هذا العامل دراسته سنة 

ولقد هدف بوبلي من هذه الدراسة إىل الكشف عن '' وأربعني جاحنا   أربعة'' نشرها يف مذكرة حتت عنوان 

أثر العالقة بني الوالدين وأبناؤهم وكذا أثر املرافق احمليطة يف عدم توافقهم ويف جناحهم وقد بينت هذه الدراسة 

ل اجلانح عن أمه مدة طويلة يف السنوات اخلمس األوىل من حياته، أن سلوك اجلانح له عالقة كبرية بابتعاد الطف
                                                 

1  - 	
  .99: ص - وت"
�- ��ن �Dزال، ا���!�	 ا�&��A	، ����	 أ��!ان  )-?، ا���1)	 ا�����
  .142: ، صIbid ��ن �Dزال، -  2
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تلك اليت تتشكل فيها شخصيته ولقد بلغت نسبة هؤالء اجلاحنني الذين عانوامن احلرمان ملدة طويلة من األم 

منهم مل يعاين من الفراق عن األم يف  % 63ويف املقابل وجد بوبلي يف اموعة غري املتوافقة أن  30%

  .)1(نوات األوىل من حيام ولكن أمهام كن ديكتاتوريات يف معاملتهن وكانت تتميز بالتوتر والقلقالس

  :دراسة مارغريت. 5

حيث  « The délinquance girl in Chicago » : نشرت مارغريت دراستها يف مذكرة عنواا 

هن وبني نفس العدد من فتيات فتاة جاحنة يف شيكاغو ومتت املقارنة بين 362أجريت هذه الدراسة على 

من اجلاحنات  % 67املدارس الاليت يعشن يف نفس الظروف السكنية واملعيشية، فتبني يف األخري أن نسبة 

فقط من الفتيات اللوايت  % 45احندرن من بيوت متصعدة األركان بينما كانت يف اموعة األخرى نسبة 

   )2(.احندرن من عائالت مفككة

 :ل الفستني وستانسيودراسة النيا. 6

عن  1943يف كتاب نشره باللغة الفرنسية سنة  MaNUT مانونتيجة اإلحصاءات اليت قام ا باحث يدعى  

أو بتأخر  طباعةولد مصاب باضطراب يف  839التفكك العائلي واالضطراب يف أطباع الولد، فأثبتت أنه بني 

  .منحلةينتمون إىل عائالت  %65منهم أي  551يف منه العقلي، 

من األوالد املنحرفني الذين قام بدراسة  %88أثبت أن  HEUYER هوياركما أن العامل الفرنسي 

أحواهلم االجتماعية ينتمون إىل عائالت منحلة إثر الطالق أو اهلجر احلاصل بني الوالدين أو زواج أحد األبوين 

  .)3(غري الشرعيةاملعاشرة مرة ثانية أو 

إىل أن نسبة كبرية جدا من املنحرفني كانت لديهم مشكالت يف كما أشارت بعض الدراسات 

املدرسة، فاالنتماء أو عدم االنتماء إىل رفاق الفصل يف سن الثامنة غالبا ما يتحول إىل شعور باالنتماء أو عدم 

  .ألن املدرسة هي اتمع بالنسبة إليه يف مرحلة الطفولة 18االنتماء إىل اتمع يف سن 

دراسات اليت حبثت يف عالقة املؤسسات التنشئوية بظهور االحنراف، أثر احمليط اخلارجي يف ومل مل ال

ذلك إذ الحظت أن الرفقة السيئة تشارك يف احنراف احلدث، وكان ذلك إنذار بسوء حاله يف حاضره 

  .ومستقبله

                                                 

��D Iدة ا�$
���G$  -��% ،F ا��F و $!م ا��1" -  1�-اث �-ى ا���اه,
K% ،Lآ�ة ��!ح ا� #Q ة�RSا�� I%ا��!ا ،G��� س��D ،	A
1Q -�A%أو	
- 

  .102و101، ص 1998 –وه�ان 
2 -  ،G��� س��D ،	A
1Q -�A%أوIbid 102، ص.   

3  - V�!A0 ا���W%وت، ص�
" IQ!� 	��S% ،وا��&�م 	371: ، ا�&�*�.  
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فة إىل غياب الوازع كما أن تأثري وسائل اإلعالم خاصة التلفزيون وما يعرضه من أفالم عنف وإباحية إضا

الديين كل هذا يؤدي حتما باحلدث إىل كسر كل ما هو حمضور ويدعم السلوك االحنرايف عنده، فكما 

  .للتلفزيون إجيابيات عديدة له سلبيات وهذا يرجع إىل سوء االستعمال وسوء التوجيه

  : الدراسات العربية . ب

اليت تصيب األحداث أنفسهم كما تصيب إن االهتمام العاملي بظاهرة جنوح األحداث سببه املخاطر 

اتمع الذي يعيشون فيه وكان من مجلة ما جنم عن هذا االهتمام حبوث علمية جرت يف خمتلف بلدان العامل 

وقد سارت الدول العربية يف طريق يشبه الطريق الذي سارت عليه الدول األخرى واهتمت باألحداث اجلاحنني 

كما جعلت منهم موضوعا لعدد من الدراسات العلمية وأمهها . ىل رعايتهموبدأت إجراءات متعددة للوصول إ

  :ما يلي

  :دراسة زيتوين.1

وتضمنت عينة من املراهقني لقياس مدى فعالية العالج '' ببئر خادم '' أجريت هذه الدراسة مبركز إعادة التربية 

ت إىل شعور اجلانح بأن عملية وجود نقائص نظامية وبيداغوجية أد 1981واستنتجت الباحثة زيتوين سنة 

إعادة التربية ليست وسيلة إلعادة إدماجه داخل اتمع وإمنا هي عملية تتمثل يف حجز اجلانح ملدة زمنية معينة 

  )1(.فقط فاملؤسسة يف نظر اجلانح ليست إال ملجأ كغريها من املالجئ

 :دراسة رشيد زرقني. 3

من قبل الباحث رشيد زرقني '' اهرة اجلنوح يف اجلزائر حملة عن ظ'' أجريت هذه الدراسة حتت عنوان 

واهلدف منها إبراز خصائص الطفولة اجلاحنة وسعى من خالل دراسته إىل إبراز  1982باجلزائر العاصمة سنة 

 100العوامل اليت تؤدي إىل اجلنوح وقد اتبع الباحث يف دراسته هذه املنهج الوصفي على عينة متكونة من 

  :إىل نتائج خلصها كتوصياتشخص وقد توصل 

  .إدخال مواد وطرق تربوية مناسبة يف مراكز إعادة التربية كالتكوين املهين �

 .تنظيم نشاطات رياضية وثقافية لصاحل هؤالء الشباب �

 
 

  

                                                 

Q L# %�آZ إ �دة ا��1"
	، درا��ت %��X، %��- ا��$!م ا����1 
	. م -  1Q�A�-اث ا����D	 L% �2ف ا�/)�ب ا���، 1981 - ا�&Zا\�- ز*1!�#، ا

  .112، ص 26، ص 13ص 
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  ):طبيعة جنوح األحداث ودوافعها ( دراسة حنفي حمروس حسانني . 5

من قبل الدكتور حنفي حمروس حسانني وقد أجريت هذه الدراسة بدار الرعاية مبحافظة سوهاج مبصر 

  :طرح الدكتور عدة تساؤالت متثلت يف مايلي

 ما سبب إرتكاب احلدث للجرمية؟  �

 ؟مامدى العالقة بني احلدث وزمالئه واملدرسني وأثر هذه العالقة على سلوك الفرد  �

 ؟ما طبيعة العالقة بني احلدث واملشرفني داخل دار الرعاية  �

 ؟واد خمدرة هل يتعاطى احلدث م �

وكان اهلدف الرئيسي هلذه الدراسة معرفة أسباب ارتباط احلدث جبرميته ومعرفة العالقات األسرية اليت 

للمواد  تعاطيهتتم بني احلدث ووالديه وعالقة احلدث بزمالئه ومشريف دار األحداث والتعرف على مدى 

عي بطريقة احلصر الشامل ملفردات البحث املخدرة واعتمد الباحث يف دراسته هذه على منهج املسح االجتما

وذلك بغرض الوقوف على حل التساؤالت اليت أثارا الدراسة وقد اعتمد الدكتور حنفي على أكثر من أداة 

جلمع البيانات ومن هذه األدوات ذكر املقابلة الشخصية، املالحظة واالستبيان وقد طبقت هذه األدوات على 

ردا وهو جمموع اتمع األصلي املودعني بدار الرعاية وقت إجراء الدراسة وقد ف 13عينة البحث املتكونة من 

  :انتهت الدراسة إىل جمموعة من النتائج كما يلي

األسرة باإلضافة إىل أصدقاء السوء من األسباب املهمة اليت دفعت احلدث إىل  لتعترب مشاك �

 .ارتكاب جرائمه

ث وسبب هذه اخلالفات هي أصحاب السوء اتضح أنه توجد خالفات بني أفراد أسرة احلد �

 .وعدم اإلتفاق يف الرأي داخل األسرة

 .إن معظم األحداث اجلاحنني يشعرون باحلزن واألمل نتيجة دخوهلم دار الرعاية �

كهرباء، ( علمون األعمال واملهن احلرفية داخل الدار تمن األحداث ي  % 85إن نسبة  �

 ).سباكة، جنارة 

 .شرفني داخل الدار ممتازة وطيبةعالقات األحداث مع امل �

 .)1(يتعاطى بعض األحداث املكيفات واملخدرات غالبا يف سن مبكرة �

                                                 
�-اث ودوا���Q، %&$	 درا�.د -  1��ح ا� 	�
(2 ،L
�����# %�Aوس � ،	
  .82،81، ص 4، ا�$�-د�1999ت %�1,)$
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  :  دراسات الباحث عبد ايد طاك طاك. 6

وجرت هذه الدراسة مبركز إعادة '' الشباب غري املتكيفني بتونس '' : قام هذا الباحث بدراسة عنواا

شابا منحرفا من مركز املريرة  120سنة و 19و 12راوح أعمارهم ما بني شابا  تت 750التربية جبرماط ومشلت 

  :من أفراد العينة وكانت نتائجها كالتايل  % 50واشتملت عينة البحث على دراسة ملفات 

 .من الشباب اجلاحنني من عائالت غري متفككة  % 65ينحدر  �

 .من الشباب من عائالت غري مصرح ا  % 25ينحدر  �

  :حث اإلجابة على اإلشكالية التاليةوقد حاول البا

أم أن هناك مشكلة أخرى تتمثل يف النظام التعليمي ؟ مسؤول عن اإلحنراف درسي هل التسرب امل

 %  90السيئة وقد وجد أن  عائلة ذاته وقد يعود هذا نسبيا إىل نوعية األساتذة وضعف تأطريهم وإىل البيئة ال

  :وقد مت استخالص النتائج التاليةمن أفراد العينة قد رسبوا يف دراستهم 

 .إن التسرب الدراسي هو مصدر هام لإلحنراف �

أشاروا  % 81إن أشكال اإلحنراف األكثر شيوعا هي السرقة حيث تدل الدراسة على أن  �

 .إىل قلة املال املتوفر لتغطية حاجام املتزايدة نتيجة للتطور االجتماعي واالقتصادي

 .من املنحرفني وهذا يأيت يف املرتبة الثانية بعد السرقة % 8ة يعكس التسكع يف الشوارع نسب �

 .بالنسبة للظروف األسرية  % 5تقدر نسبة منحرفو العنف بـ  �

 .إن كرب اآلباء يكون على حساب تربية األطفال من ناحية املراقبة لألوالد �

ن األسرة مرات أكثر م 10كل ذلك يدل على أن األسرة املتفككة ينتج عنها منحرفني بنسبة  �

 .)1(املتماسكة

  :دراسة عبد الرمحان عيسوي. 7

إن هذا الباحث يرجع مشكلة جنوح األحداث إىل انشغال اآلباء واألمهات عن أطفاهلم أي ضعف 

إضافة إىل ضعف الرقابة األسرية وفتور سلطان األسرة وكان يهدف من خالل  ةالتوجيه والرعاية الوالدي

والتعرف على " اإلسكندري " على ظروف األحداث اجلاحنني يف اتمع إشكالية حبثه إىل إلقاء الضوء 

ظهورهم ومشكالم وعالقام باآلباء واألمهات واإلخوة واألخوات مث التعرف على العوامل السببية اليت 

  .تكمن وراء فشلهم الدراسي ومدى تأثري البيوت احملطمة يف حدوث االحنراف

                                                 
1  - 	
��
�ء �
� ا�����	 وا��������� ا�����	، ا !" #$  -	
  .41،40، ص 1987- ا�&Zا\�- ا����1 
	  $0 ا�/)�ب، د*!ان ا���)! �ت ا�&�%�
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  :تحقيق من صحة الفروض التاليةوقد عمدت هذه اإلشكالية إىل ال

إن األحداث اجلاحنني تزيد نسبة تواجدهم يف البيوت احملطمة أي تلك اليت تعاين من االنفصال  �

 .أو الطالق أو اهلجر

يف هذا البحث أن احلدث اجلانح يتلقى معاملة أسوأ من زميله السوي من قبل  يفترض �

 .الوالدين واإلخوة واألخوات

 .ر يف جنوحهأن ألصدقاء احلدث أث �

 .أن احلدث اجلانح يعترب نفسه شخصا سيئ احلظ وأنه يشعر بالندم أكثر من زميله السوي �

إن نسبة شعور احلدث بالرضا عن احلياة داخل املؤسسة اليت يعيش فيها تقل عن نسبة الشعور  �

 .بالرضا عن احلياة داخل املدرسة بالنسبة لزميله السوي

أداء الصالة وصيام شهر رمضان يقل عند اجلاحنني منه عند إن السلوك الديين كما يتمثل يف  �

 :وقد اعتمد يف دراسته على تطبيق األدوات التالية. األسوياء

والتعرف على أسباب جنوحه  احلالةاستمارة حبث حالة حدث وتضمنت تشخيص  •

 .وظروفه األسرية واالجتماعية وحالته الصحية والعالقات األسرية وسلوكه الديين

ثانية على أفراد العينة السوية تضمنت ما تضمنته استمارة األحداث اجلاحنني  استمارة •

 .إضافة إىل املعلومات عن املدرسة واملستوى التعليمي للتلميذ وشعوره بالرضا

ك يقيس درجة معاناة الشباب من العصابية كما يقيس ميله حنو .م.تطبيق اختبار ع •

 .االنبساطية والكذب

 200ومن األحداث اجلاحنني  110شابا منها  320يدانية على عينة قوامها وقد طبقت الدراسة امل

  :طالب باملدارس الثانوية واإلعدادية وقد تلخصت النتائج اليت خلص إليها فيما يلي

  .أن املعاملة الوالدية ممتازة ولكن معاملة األم تفوق معاملة األب - 

الرضا داخل رون بغالبية األحداث املنحرفون ال يشعإن األصدقاء هم الذين سامهوا يف احنرافام وأن  - 

  .املؤسسة
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ومقارنة مع اموعة السوية فقد تبني أا تتلقى معاملة أفضل من جانب األب واألم واإلخوة كذلك  - 

العالقة بني احلدث وإخوته وبينه وبني والديه أفضل عند األسوياء وأخريا فإن حب احلدث إلخوته يترابط مع 

  .)1(ه ومع أسلوب تأديب األب له، أما عالقته بوالدته فتترابط مع عالقته بإخوتهيحبه لوالد

  : دراسة أمحد حممد كريز. 8

وقد حاول الباحث فيها أن " الرعاية االجتماعية لألحداث اجلاحنني " إن هذه الدراسة جاءت بعنوان 

على االهتمام بالرعاية االجتماعية باعتبارها يبني أمهية مشكلة اجلنوح وإبراز العوامل اليت تؤدي إليها وقد ركز 

  :من العوامل املضادة اليت ميكن أن تؤدي إىل مواجهة ظاهرة اجلنوح ولقد خلص إىل عدة نتائج أمهها

إن احلدث حيتاج إىل الرعاية االجتماعية أكثر مما حيتاج إليها البالغ نظرا لظروفه االجتماعية  �

 .وأحواله النفسية

جلانح من شأا محاية اتمع من اخلطر الذي ميثله هذا احلدث إذا ترك إن رعاية احلدث ا �

 .وشأنه وأصبح بالغا جمرما

إن خطورة ارمني الذين بدأ إجرامهم يف مرحلة احلداثة تفوق خطورة ارمني الذين بدأ  �

 .إجرامهم بعد سن الرشد

جتماعية مبعىن أنه كلما زادت وبالتايل خلص إىل أن هناك تناسب عكسي بني اجلنوح والرعاية اال

  .)2(الرعاية قل اجلنوح

  :دراسة علي مانع. 9

إمهـال التربيـة الدينية وعالقتها يف السقـوط يف '' لقد قام هذا الباحث بدراسـة حتت عنوان 

، هذه األخطاء اليت تتمثل يف رأيه يف جنوح األحداث وبعد دراسته هلذا املوضوع وجد أن اإلمهال '' أطاخل

من األوالد غري املنحرفني كانوا   %47 يين عامل ذو عالقة متينة باالحنرافات يف اجلزائر حيث وجد أن الد

فقط من األوالد املنحرفني كانوا يذهبون إىل املساجد وبالتايل تأكد من أن   %4يذهبون إىل املساجد بينما 

 .  )3(اإلمهال للتربية الدينية سبب رئيسي يف حدوث ظاهرة األحداث

 

  

                                                 
1  - 	

	 ا�&!ح، دار ا��[	 ا���"�!�!�
  .14- 10، ص 1984- "
�وت-  )- ا�����ن  
�!ي، �
2  - -

L، %�)�	 ا_�/�ء ا��,A��&اث ا�-�`� 	
  .15و14، ص 1980- د%/X-أ��- %�A- آ�*Z، ا�� �*	 ا����1 
3  -  ،G��� س��D ،	A
1Q -�A%أوIbid 107، ص.  
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 )Kean Conger)1&دراسة كوجنر و كني . 10

هدفت الدراسة إىل تدريب األطفال الذين يعانون من اإلحساس بالعزلة و السلوك العدواين 

واالنسحاب و أساليب السلوك الالتوافقي ، و خاصة مع األقران و احمليطني على اكتساب املهارات االجتماعية 

كعينة  – إناث 40و ذكور37لى جمموعة من األطفال قوامها يف خفض حدة السلوك العدواين ، و ذلك ع

-10و مت التجانس بني العينتني من حيث العمر الزمين . جتريبية و أخرى مساوية هلا يف العديد كعينة ضابطة 

  .العمر العقلي  –اجلنس  –املستوى االجتماعي و االقتصادي .  عام12

بعدي و طبق الربنامج مستخدمني فيه اختيار يهدف و استخدم الباحثان أسلوب القياس القبلي و ال

للتدريب على األداء املهاري لألطفال ،  فيديومع جمموعة أفالم . موقفا  25لقياس التفاعل اجلماعي يتضمن 

  .وبعدها استخدم الباحثان أسلوب القياس القبلي و البعدي 

ظهروا حتسنا ملحوظا يف تعاملهم ا جو أسفرت النتائج على أن سلوك األطفال الذين تعرضوا للربنام

و املشاركة الفعلية  –و حتسن السلوك االجتماعي بينهم و بني احمليطني م  –مع احمليطني و قلة العدوانية 

امللحوظة باملقارنة باموعة اليت مل تتعرض للربنامج و قد أوصى الباحثان يف النهاية بأمهية التدريب على 

  .ال الذين يعانون من السلوك العدوايناملهارات االجتماعية لألطف

  :)2( 1987دراسة أمحد مطر . 11

هدفت إىل التعرف على العالقة بني السلوك العدواين وبني بعض املتغريات يف األسرة واملدرسة لدى 

تالميذ احللقة الثانية من التعليم األساسي ودور اإلرشاد النفسي يف ختفيف العدوان باستخدام طريقتني 

  .قراءة الكتب والكتابات النفسية) السيكودراما(تني مها التمثيل النفسي إرشادي

تلميذ، من تالميذ الصف التاسع األساسي مبحافظة  359وقد أجريت الدراسة على عينة قوامها 

اإلمساعيلية وقسمهم الباحث إىل ثالث جمموعات جمموعتني جتريبيتني وجمموعة ضابطة وقد طبقت على أفراد 

  .العينة

ياس التقدير الذايت للسلوك العدواين، ومقياس العالقات االجتماعية ومقياس اجتاهات املعلمني حنو مق

  .الطالب ومقياس االجتاهات الوالدية يف التنشئة إعداد حممد عبد اهللا شوكت

                                                 
1 - Congé et , keane : social skills intervention in the treatment of isolated with Drown Children psychological 
Bulletin ,1992 Vol,90 No-3 , 487 - 495  

2 - ��% -�A% -���-ة ا�-وان: " أ b
��� #Q #��
	 ا_ر�Dد ا�$ �Q و%-ى 	
c

L ا��-وان و"
d�" L ا��!ا%I ا�)" 	�eا�� 	دآ�1ا?  - درا� 	ر���
/!رة% �
� - 	
�ة ا��!*F،  - آ$
	 ا��1"� 	�%��1986. 
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وأسفرت النتائج عن وجود عالقة سالبة بني العدوان واالجتاهات الوالدية اليت تتسم بالتسلط واحلماية 

  .لزائدة، ووجود عالقة ارتباطيه سالبة دالة بني العدوان لدى األبناء والعالقات بني الوالدينا

كما أسفرت النتائج أيضا عن اخنفاض العدوانية بدرجة مناسبة لدى اموعتني التجريبيتني وعدم 

  . اخنفاض العدوان لدى اموعة الضابطة

Freeman  1979دراسة فرميان . 12
 )1(    :  

فت الدراسة إىل التعرف على املشكالت النفسية لدى ضعاف السمع، وكانت العينة مكونة من هد

عاما وكانت أهم النتائج اليت  13:  2طفال وطفلة من األطفال ضعاف السمع تتراوح أعمارهم من  62

ب هذه توصلت إليها الدراسة أن هؤالء األطفال يظهرون مشاكل نفسية متمثلة يف القلق والعدوان وأسبا

كما بينت النتائج أن امليول العدوانية عند . املشاكل ترجع إىل أسلوب األسرة يف التعامل مع هؤالء األطفال

  .األطفال الذكور كانت أكثر من اإلناث، بينما ازدادت نسبة القلق عند اإلناث عنها يف الذكور

1989دراسة عزة زكي 
 )2(  

نفسي مجاعي ملواجهة مشكلة العدوان لدى  قامت عزة زكي بتصميم وتطبيق برنامج إرشادي

املراهقني اجلاحنني يف مدرسة لألحداث، دف توظيف طاقام العدوانية وقدرام العقلية مبا يفيدهم، والعمل 

 6فرد  12على تعميق استبصارهم مبشكالم ودوافع سلوكهم وضبط انفعاالم وذلك على عينة تكونت من 

وطبقت عليهم استمارة دراسة احلالة، اختبار تفهم . سنة 16:  12بني  إناث، أعمارهم ما 8ذكور و

  .املوضوع، مقياس السلوك العدواين للمراهقني

وقد أثبتت النتائج مدى فاعلية الربنامج يف ختفيض مشكلة العدوان لدى كل من الذكور اجلاحنني 

  .واإلناث

  )  3( 1989دراسة عيسى عبد اهللا جابر . 13

ىل الكشف عن مدى فائدة تطبيق برنامج إرشادي عن طريق اللعب باستخدام أسلوب دف الدراسة إ

طفال قسموا  90االنطفاء وهل سيؤدي إىل عالج السلوك املضطرب وذلك من خالل عينة قوامها  –التعزيز 

وكانت ) جمموعتني جتريبيتني + ضابطة (جمموعات  3 جمموعتني عدوانية وانطوائية كل جمموعة قسمت إىل

                                                 
1- Freeman, R.F: Psychosocial Problems of Hearing impired children and their families minnesota, Amirican 
Guidance service, 1979.  


Z  " : Lة زآ# - 2A��/!رة" "���%f إر�Dدي ��!ا��	 %/�$	 ا��-وان �-ى ا���اه,
L ا�% �
، %��- درا��ت ا���!�	،  
L  ر���	 دآ�1ا? �
 F�D1989. 

3 - �"�� g0  )- ا�
  :
�ء "���%f إر�Dدي ��eج أ2��ل %[��"
L �$!آ
� درا�	 %
-ا�(� 	 V�$ا� X*�2 L –  رة!/% �
 –ر���	 دآ�1ا? �

�D L# ،  –%��- درا��ت ا���!�	   	�%��1989. 
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سنوات، مث جمانسة العينتني يف العمر والذكاء واملستوى االجتماعي واالقتصادي،  10:  6عمار األطفال من أ

واقترحت الدراسة أن الربنامج اإلرشادي سيؤدي إىل تعديل سلوك األطفال املضطرب كما سيؤدي إىل حتسني 

  .نسبة الذكاء واملستوى االجتماعي واالقتصادي

نامج اإلرشادي سيؤدي إىل حتسني نسبة الذكاء هلؤالء األطفال، ومت حتليل وافترضت الدراسة أن الرب

البيانات وقد كانت النتائج تدل على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني درجات اموعتني التجريبيتني ذي 

لتطبيق كما وجدت فروق ذات داللة إحصائية بني درجات األطفال يف ا. السلوك العدواين واموعة الضابطة

  .القبلي والبعدي الختبار الذكاء غري اللغوي

Mary  1984دراسة ماري . 14
 )1(     

هذه الدراسة عن العدوانية والسلوكيات غري االجتماعية قبل وبعد التدخل العالجي لدى األطفال 

ج وحتديد ذوي االضطرابات االنفعالية وكان اهلدف من الدراسة حبث فاعلية املالحظة يف تقييم نتائج العال

  .االختالفات احملتملة بني األطفال املضطربني والعاديني يف كال من العدوانية والسلوك االجتماعي

طفل مضطربا، قسموا جمموعتني عالجيتني جمموعة أكرب سنا  120وذلك من خالل عينة تكونت من 

لعاديني متجانسني مع سنوات ذلك جبانب جمموعتني من األطفال ا 6: 8سنة، جمموعة أصغر سنا  15-10من 

  .املستوى االقتصادي واالجتماعي –اجلنس  –اموعتني من حيث العمر 

مث تطبيق الربنامج ملدة سنة كاملة وهو برنامج تربوي نفسي يتضمن عناصر عالج دينامي، والنظرية 

فنية خشب  اندماج يف العمل األكادميي، حكاية قصص، أشغال - التربوية متضمنة أنشطة منها حل املشكالت

وجلد وموسيقى وشعر، مث يعقب ذلك مراحل يترك للطفل حرية اختيار النشاط مبفردهم أو مجاعات، بدون 

  .تدخل

وكانت النتائج تشري إىل أن اموعة العالجية األكرب سنا حققت اخنفاضا يف العدوانية البدنية حنو 

  .األشياء أكثر من األصغر سنا

  )Nagahiro )2دراسة ناجا هريو . 15

تقوم هذه الدراسة على فعالية منوذج عالجي يقوم على مهارة أخذ الدور االجتماعي كطريقة ميكن 

 3تلميذ من الصف الرابع واخلامس والسادس، وزعت على  72إتباعها لألطفال العدوانيني، تكونت العينة من 

                                                 
1 - Soula. H & Mary .K Agrgressive and proso Cial Behaviors Befor and After Treatment in conduct disordered 
children and Matched – Controls, journal of counseling psychology- 27(1): 76,83, 1984. 
2- Nagahiro, W,T- social rol talking: Atreatment Model For Agrressive Children, D.A.I, 1993, p: 44(9).  
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. أسابيع 10عات على مدى سا 10جمموعات األوىل بلغت جلسات التدريب على املهارات االجتماعية ملدة 

جلسات من خربات أخذ الدور االجتماعي، واموعة  4اموعة الثانية تلقى التدريبات االجتماعية ملدة 

ومت اختيار التالميذ يف اموعات الثالثة فبل . الضابطة أخذت ساعة كل أسبوع يف الرسم والفنون التشكيلية

الميذ على اختبار وجهة الضبط واإلنطفاء ومقياس مفهوم الذات العالج بأسبوع وبعد املعاجلة وأجاب الت

.  Walker، كما قدر املدرسون عدوانية األطفال باستخدام أدوات املشكالت السلوكية  piersلبريس 

وأشار حتليل النتائج إىل عدم وجود فروق دالة يف تقدير املدرسني لعدوانية التالميذ الذين تلقوا تدريبات الدور 

ماعي واملهارات االجتماعية أما اموعة الضابطة اليت أخذت الرسم، فقد اخنفض لديها العدوانية بشكل االجت

  .ملحوظ

    )1( 1991دراسة صالح الدين عبد الغين عبود . 16

هدفت الدراسة إىل الكشف عن السلوك العدواين لدى طالب احللقة الثانية من التعليم األساسي 

) عام 14-12(طالبا وطالبة  40فيف حدة العدوان لديهم، وذلك من خالل عينة وعمل برنامج إرشادي لتخ

ضابطة  10جتريبية طالبات،  10جتريبية طلبة،  10جمموعات،  4مت اختيارهم بطريقة عشوائية وتقسيمهم إىل 

 TATاختبار  –استبيان دراسة احلالة  –ضابطة طالبات، وطبق عليهم مقياس السلوك العدواين  10طالب، 

برنامج إرشادي للسيكودرام استمارة مالحظة السلوك العدواين من جانب املدرس، ودلت النتائج  –األسقاطي 

على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطات درجات طلبة اموعة اإلرشادية ومتوسطات درجات 

كما أسفرت النتائج على أن هناك  اموعة الضابطة بعد تطبيق الربنامج اإلرشادي لصاحل اموعة اإلرشادية،

  .أسباب بيئية ونفسية تؤدي إىل السلوك العدواين يف هذه املرحلة

  )    Dubow 1983 )2دراسة دوبو . 17

وهدفت إىل خفض العدوان وتقوية السلوك االجتماعي لألطفال ذوي السلوك العدواين عن طريق 

من األطفال  104كونت عينة الدراسة من دراسة أربع تدريبات يف خفض العدوان لدى األطفال، وت

من ذوي االضطرابات السلوكية، وقد قسمت العينة إىل أربع  عام12: 8العدوانيني تراوحت أعمارهم من 

بينما تدربت الرابعة على ضبط الذات واستغرق . جمموعات جتريبية، األوىل تلقت تدريبات على اللعب  املوجه

ات كل جلسة ساعة، وقد أشارت تقديرات املدرسني أن أفراد العينة الذين تطبيق الربنامج املستخدم عشر جلس

                                                 
#  )!د -1iا� -(  L*-ح ا�ej " :         ك!$l�ة ا�-l� bl
��� #lQ دي�lDإر  f%�l��" 	l
$ �Q ى-l%         #l����
G اl$�1ا� Ll% 	l
��mا� 	l,$Aب ا�el2 ى-l� #وا�-lا��
/!رة،"% �
� �

	  ر���	 %���1 .1991 –��%�	 أ�
!ط  –آ$
	 ا��1"
	 ا��

2- Dubow, E.F Huesmann, life & Eron, L.D: Mitigating Aggression and Promoting Practical Behavior in 
Aggressive – Elementary School Boys – Behavior Research & therapy. VOI 25(6) 627-531, 1983.  
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تلقوا تدريبات اللعب املوجه والذين دربوا على ضبط الذات وعلى املهارات االجتماعية السلوكية، استطاعوا 

  .أن حيققوا اخنفاضا يف السلوك العدواين وزيادة يف السلوك االجتماعي بصورة أفضل

   ) 1( 1985نعم أبو حشيش دراسة عبد امل. 18

وهدفت إىل التعرف على دور اخلربة اجلماعية يف تعديل السلوك العدواين وتضمنت اخلربة أنشطة 

 14:  13تلميذا أعمارهم من  30رياضية وثقافية ودينية وفنية ومناقشات مجاعية وذلك علة عينة مكونة من 

م عدة أدوات وهي املالحظة، املقابلة، مقياس العدوان عام قسموا إىل جمموعتني جتريبية وضابطة، وطبقت عليه

وقياس األداء اجلماعي والتحليل اإلحصائي باستخدام املتوسطات واالحنرافات املعيارية، وكانت النتائج تؤكد 

  .فعالية اخلربة اجلماعية يف تعديل السلوك العدواين ألفراد اموعة التجريبية باملقارنة باموعة  الضابطة

  )Fesh back 1982 )2دراسة فش باك . 19

ودف إىل معرفة أثر برنامج املشاركة الوجدانية لألطفال الذين يظهرون عنفا اجتماعيا يف حتسني 

طفال من العدوانيني وغري العدوانيني يف الصف الثالث  98السلوك االجتماعي لديهم، وذلك على عينة قوامها 

جدانية، باإلضافة حلل املشكالت ودلت النتائج إىل أن برنامج املشاركة والرابع وتطبيق برنامج للمشاركة الو

الوجدانية ساهم يف ظهور سلوكيات اجتماعية إجيابية كما ساهم يف مزيد من اإلجيابية بالنسبة لتقدير الذات 

  .لكل من أفراد العينة
6�	��:  

ة من األسرة نتيجة التسلط من خالل الدراسات اخلاصة بالعدوان جند أن العدوان يتكون يف البداي

أي أن هناك عالقة بني سلوكيات األسرة وبني السلوك العدواين وأن جمرد إسقاط الشحنات . واحلماية الزائدة

العدوانية يف أي نشاط سواء لعب أو متثيل أو رياضة، يساعد على تفريغ هذه الشحنات وتوظيف الطاقات 

ا بدوره يؤدي االستبصار عن دوافع السلوك وإىل ضبط االنفعاالت، العدوانية والقدرات العقلية فيما يفيد، وهذ

هذا عالوة على أن العالج اجلماعي والعمل وسط جمموعة يؤدي على اخنفاض السلوك العدواين، وزيادة الثقة 

 .  بالنفس

  

  

                                                 
1 - o
/�
K ا����$	 ا_ -اد*	: " )- ا���G أ"! %e� ك!$� #Q وا��-وان 	ا�&��  	%-p 	,*�2 	ر���% L
" 	�eرة" ا��!/% �
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،  ر���	 %���1
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 .1985آ$
	 ا��-%	 ا����1 
2- Fresh back, N& Fresh, E: Empathy Training and the regulation of aggression potentialies and limitations- 
academic psychology Bulletien, 4(3): 399-413-1982.  
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= ا
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78��: را%��

   ) Betens 1973 )1دراسة بتنس 

قائلة أن اللعب هو يف الواقع وسيلة . اء دراستها بني التعبري الفين وأشكال اللعبوقد فرقت يف أثن

ملتابعة النشاطات املختلفة اليت تشكل مراحل اللعب، وأن املتعة يف مثل هذه النشاطات هي النهاية احلقيقية 

احلقيقة ليس للعب، فاللعب إذا هو نشاط وغاية من حيث الشكل، وإجنازه هدف يف حد ذاته، واللعب يف 

إبداعا، فاإلبداع الفين هو عملية تنفسية، دف إىل خروج الشحنات االنفعالية من داخل النفس إىل خارجها 

واملتعة هنا تأيت بعد اية النشاط وهي عبارة عن راحة واتزان انفعايل، ولكن ليست . يف صورة شيء ملموس

بدو يف ظاهرها مجيلة ولكنها ال تعرب عما يف داخل كل األعمال الفنية تعطي هذا اإلحساس، فهناك أعمال ت

  .الفرد، وبالتايل ال نعطي اإلحساس بالراحة االنفعالية

     ) Kramer 1973 )2دراسة كرامر 

ودف إىل العالج النفسي بالفن والذي يعتمد على الفن كوسيلة تساعد على فهم الالشعور، فتقول 

احتماالت إشفائه تعتمد على اخلطوط النفسية اليت متارس يف العمل أن الفن كعنصر مميز يف العالج النفسي و

وأن عمل املعاجل كفنان مثله مثل املعلم الذي يدرك القدرة على تطوير أساليبه وحسب احتياجات . اإلبداعي

وهو مدرب لنقل مالحظاته وتفسرياته لفريق املعاجلني لتحقيق أهداف الفريق، ولكنه ال يستخدم . املتعلم

ره الشخصي لإلطالل على الالشعور يف أعماق املريض، وعندما يستعمل الرمز املرئي ليكون بديال عن تصو

  .الكلمة أو الرمز املكبوت حيدث تواصل بني املعاجل النفسي واملريض

إن هذا النوع من العالج يستعمل فقط من قبل املعاجل املتخصص أو املعاجل الذي يعمل حتت اإلشراف 

صص، ويف حديثها عن استخدام الفن يف عالج االضطرابات السلوكية لألطفال العدوانيني، املباشر للمتخ

خاصة العدوان واستخدام الفن يف عالج هذا السلوك، وأشارت إىل أن العدوان قوة مدمرة ال تعرقل مرحلة من 

حليز التعبري من  املراحل بل تؤثر على سلوك اإلنسان طوال حياته، مبعىن أنه مضمون عاطفي خمزون قد خيرج

 .خالل الفنون املختلفة

 
 

  

                                                 
1- Betens, M: Self Discovery Through Self Expression's, Spring Field IIIChales C.Thomas Publishers, 1973. 
2 - Kramer- Edith: Art Therapy With Children, Lindon "(2ed) paul Elak Books LTD-1973. 
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  ) Celment )1دراسة كلمنت 

وهذا . وتؤكد أن اللعب نشاط حر وتعبري نفسي ممتع، ومقصود لذاته، ميارسه الطفل إلشباع حاجاته

يساعد على النمو الشامل جسميا ونفسيا واجتماعيا، من خالل التفاعل مع الزمالء والقادة حيث يكتسب 

  .ليت تعدل سلوكه وتنمي جوانب شخصيتهاخلربات ا

ومن خالل انصهار الفرد داخل اجلماعة يتأثر بسلوك اآلخرين، وهذه احلركة الديناميكية تتيح للطفل 

اخلروج من العزلة إىل االجتماعية، ومن االنطواء إىل االنبساط، ومن العدوانية إىل التعاون ومن األنانية إىل حب 

هناك أطفال كثريون لديهم مشكالت سلوكية رمبا تكون قاسية لدرجة أا تؤثر اآلخرين والتفاهم معهم، و

  .على متابعتهم للتعليم ولكن ميكن إحالل سلوكيات أخرى مرغوب فيها بدال من السلوكيات اهلدامة

  )Eldredge 1992 )2دراسة الدريدج 

 cantalicianكز دف الدراسة لتطبيق برنامج الفن اإلبداعي، خاص باألطفال الصم لدى مر

  :بنيويورك، وبذلك دف مساعدة الطفل على

  .اكتشاف اإلبداع الفردي لديه. 1

  .تنمية السلوك اإلبداعي. 2

  .استخدام القدرات اإلبداعية بشكل حر وواضح كجزء من احلياة اليومية. 3

  .استخدام وقت الفراغ لإلنتاج. 4

  .املشاركة بنجاح يف النشاطات العائلية. 5

لت وحدات هذا الربنامج حبيث يساعد الطالب على االكتشاف واالستمتاع باإلبداع ولقد عم

الفردي دون خوف من الفشل ودون مناقشة، وقد حقق الربنامج جناح واسعا سواء على املستوى احمللي أو 

د العاملي حيث قدم الطالب عرضا شامال  إلنتاجهم أشرف عليه املسؤولون على تنفيذ الربنامج وحضرت حش

  .كبري من اتمع

  

  

  

                                                 
1 Celment, paul W.& milne D.C: Group Play Therapy and Tangible Rein Forcerus Used to Modify the Behavior 
of Eight years old boys. Dialog file -1- Eric 1985, p: 125. 
2 - Eldredge- N, Carrigan- J: using art to understand the transition of children who are deaf arts in psycho 
theorapy, 1992, vol; 19(1)-p: 29-38.  
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  :)Cold Well 1981 )1دراسة كولدويل 

ويعتقد أن هذا األسلوب  ،Tell Meأسلوب أخربين ه مسإاقترح أسلوب إرشاديا خاصا باألطفال 

يستدعي االستجابات من الطفل، وتؤدي بشكل جديد بطريقة حتدث الطفل عن رسومه، كما تترك للطفل 

ت الذاتية اخلاصة به، وميارس الفن يف جو يوحي باحلرية يف التعبري ليصبح متسعا من الوقت ليكون االستجابا

فنه لغة يف حد ذاته يواجه به اتمع احمليط به ومن خالله يسمح بتداخل الواقع مع اخليال، وهو يعكس 

إحساسه باآلخرين، وقد حدد الباحث سلسلة من الرسوم هلذه الغاية اعتربها ذات داللة واضحة يف عالج 

كيف أقدم مساعدة   - ماذا أفعل لو فقدت نقودي  –رسم البيت (السلوك املضطرب لدى األطفال منها 

  ).ماذا تفعل أمي –ماذا يفعل أيب  –معلمي هذه معلميت  اهذ –لوالدي املريض 

  :)2( 1977دراسة عايدة عبد احلميد 

ة بني تعبريام الفنية واهلدف منها دراسة عينة منتخبة من األحداث املنحرفني للكشف عن الصل

والتحريفات اليت تظهر الرسوم، ونوع االحنراف الذي يعانيه احلدث، ونقصد باالحنراف يف سلوك احلدث، 

حاالت من دار املالحظة يف سن التاسعة  5خروجه عن املعايري السائدة يف اتمع وذلك من خالل عينة قوامها 

شرد، طبقت عليهم استمارة حتليل الرسوم العشوائية اخلاصة بعينة ونوع االحنراف اليت تتصف به العينة هو الت

سلوكهم  املنحرف، واتبعت الباحثة أسلوب  فاحلدث، والربط بينهما وبني التقارير املختلفة عنهم واليت تكش

حبيث تتخلل حياة احلدث العامة واخلاصة، وحماولة تفسريها وكذلك  Case Studyدراسة احلاالت الفردية 

البيانات واملعلومات اخلاصة باحلدث من القائمني على رعايته وعمل تقرير حلقيقة سلوكه وربطه  جتميع

  .بالرسوم العشوائية للعينة

وأسفرت النتائج عن أن الرسوم اليت يقوم ا احلدث ويكون هلا صفة العشوائية وتكون بدافع 

الشعورية الداخلية للحدث مما خيفف عنه الشعوري من الطفل تكون مبثابة االعتراف الذي يربر الكوامن ال

  .كثريا من االضطرابات والصراعات النفسية

  

  

  

                                                 
1 - Cold Well, B.M: Aggression and Hostility in Young Children, New York, 1981. 

2-  -ll�A% -ll
�Aا� -ll(  ة-l*� " :% 	

��G ا�ll"�1!ي  ا���ll!م ا��/ll!ا\�!llو� # �ll�1ك ا��!$ll���" ��1$lljو 	�ll��1ا� Lll� #llQ اث-ll��ر���ll	 ll(�1" ،	 Lll% ا
/!رة، % �
� �
�$!ان،  %���1 	�%�� ،	
 .1977آ$
	 ا��1"
	  ا��
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  ا
?9	��ت ا�$�$��: $�د$�

  :éducation  التربيةالتربيةالتربيةالتربية. . . . 1

  :)1(عدة نونيات للتربية نربزها كالتايل" حماضرات يف علم التربية"أورد أمحد معروف يف مؤلفه 

قوم به لتنشئة طفل أو شاب، وهي أيضا جمموعة من الصفات اخللقية العمل الذي ن'': أا:littreيعرفها ليتري 

  ''.الفرد ىاليت تنمو لد

  :ويعرفها بقوله أيضا

  .''تعترب التربية العناية والتعليم اليت تقوم إىل الكائن البشري يف طول الطفولة األوىل '' 

  :اين بأاملالعامل األ  Herbart J.Kيعرفها هاربارت 

  .''عل غايته يف تكوين الفرد من أجل ذاته بأن توقظ فيه ضروب ميوله الكثرية موضوع علم جي'' 

  :بأا William Jamesيعرفها وليام جيمس 

فن يكتسب يف الصف املدرسي عن طريق التدريب وضرب من احلدس عن طريق املالحظة '' 

  .''التعاطفية للواقع ومعطياته، فهو ذا خيتزل التربية يف اال الرمسي

  :باا James Millيعرفها جامس ميل 

  .'' العملية اليت جتعل من الفرد أداة سعادة لنفسه ولغريه '' 

  :بأا J.Stuart Millيعرفها جون ستيوارت ميل 

التربية هي مجيع ما نقوم به من أجل أنفسنا، وأيضا ما يقوم به اآلخرون من أجلنا، وذلك دف '' 

  .''يما بيننا واحد وهو احلصول على الكمال ف

        ::::delinquencyالجنوح الجنوح الجنوح الجنوح . . . . 2

اخليبة واإلمهال، وعدم  مصطلح اجلنوح استخدمه الرومان، وهو مصطلح مشتق من كلمة التينية تعين

الح ليدل على طوأحيانا يستعمل هذا اإلص. أداء الواجب، ومعناه اخلروج على القانون فيما يتعلق باألحداث

وهنا يكون إطالق صفة . ة، وكان ارتكاا للمرة األوىل من ناحية أخرىجرائم الكبار، إذ كانت هينة من ناحي

  )2(.ح على أفعاهلم وتسميتهم باجلاحنني أخف وطأة على نفوسهم وأرواحم مواجلن

                                                 
1 -  	� ،q*وا�1!ز �/   .15:، وه�ان،ص2004-2003أ��- %��وف، %�r�Aات G$  #Q ا��1"
	، دار ا��iب �$

��L ا��� � -  2 	

�وت، ص��%" ،	
  .22:�#، ا�&�*�	 وا��&q�1، دار ا��[	 ا���"
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هو موقف اجتماعي خيضع فيه صغري السن لعامل أو أكثر من العوامل '': و يعرف اجلنوح على أنه

  .)1(''لسلوك غري املتوافقذات القوة السببية مما يؤدي إىل ا

حسب -والنموذج املتوسط . هو الذي تصدر عنه أفعال منحرفة عن النموذج املتوسط'': و يقصد به

صورة احلدث املتكامل يف منوه اجلسمي والعقلي والذي يستطيع التكيف مع مجاعته األسرية  -دوركامي

  .)2(''واملدرسية واملهنية

خدمه علماء اإلجرام عادة للداللة على اجلرمية، ويعين به علماء اجلنوح هو امليل واالحنراف، ويست

على  وماوينصب ع. ويفسره كل على حسب وجهة نظره. االجتماع والقانون وعلم النفس، والتربية واإلدارة

أمناط من السلوك جيرمها القانون وتستوجب عقوبات خاصة وتعترب خروجا على قيم اتمع وتقاليده فهي 

  )3(.ددة لنظمهضارة به مه

ومن عصر إىل عصر، فهناك أمور تعد إمثا يف . ظاهرة اجتماعية ختتلف من بيئة إىل أخرى: اجلنوح

  :جمتمع ما وال ينظر إليها كذلك يف جمتمع آخر، ويقسم املشرع اجلزائري اجلنوح إىل ثالثة أنواع

  .اجلنايات �

  .اجلنح �

  .املخالفات �

  )4(.عقوبتها تبعا هلذه اجلسامةوهي مرتبة تنازليا حسب جسامتها، وختتلف 

        ::::الحدثالحدثالحدثالحدث. . . . 3

احلدث اجلانح هو الصغري منذ والدته وحىت يتم له النضج االجتماعي والنفسي وتتكامل له '' . 1

  : ، أما احلدث لالحنراف هو)5(''عناصر الرشد واإلدراك 

وفقا  هو كل شخص حتت سن معينة تقل يف احلد األقصى لسن احلدث وهو وإن مل يرتكب جرمية'' 

  .)6(''لنصوص القانون إال أنه يعد ألسباب مقبولة ذو سلوك مضاد للمجتمع 

و يعين احلدث من الناحية النفسية االجتماعية الطفل الذي مل يكتمل بعد نضجه ومل تتوافر لديه عناصر 

  .البلوغ واإلدراك واحلرية

                                                 

�وت، ط -  1" ،q*وا�1!ز �/$� 	
�-اث ا��Q�A!ن، ا���S�	 ا�&�%��  .8:، ص�A%1 ،1984- ����، ا

��D Iدة ا�$
���F، ��%�	 وه�ان، -  2
�ة، ��ج  )- ا�,�در  �\/	، j!ر ا�Kات �-ى ا�A-ث ا�&��K% ،sآ�ة �p ةZ(p!"2001 ،21:ص.  
  .214:، ص1975ا"�اه
G %-آ!ر، %�&G ا��$!م ا����1 
	، ا��
c	 ا���W*	 ا���%	 �$��1ب،. د -  3
  .G&�%:214 ا��$!م ا����1 
	، ص -  4

	 �$��1ب، ا�&Zا\�، -  5�-اث Q# ا�q*�/1 ا�&Zا\�ي، ا���S�	 ا�!2�  .40:، ص�A%1992-  )- ا�,�در، �!ح ا

� ا���Wة، ا��Aاف ا. د -  6�-اث و%/�$	 ا��!ا%I، ا���V1 ا���Wي ا�t*-A �$�)� 	 وا�/�، ا_��-ر*	، ط%�  .49:، ص8 ،1974
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م نضجه االجتماعي والنفسي الصغري منذ والدته حىت يت'': احلدث بأنه'' طه أبو اخلري''وقد عرف 

قدرة تكييف تصرفاته وفق (والقدرة ) وتتمثل يف اإلدراك للثقافة اليت يعيش فيها(وتتكامل لديه عناصر الرشد 

  )1( .'') قواعد الضبط االجتماعي

ويالحظ أن التعريفات النفسية االجتماعية مل تعتد بالسن كأساس لتحديد مراحل النمو وال لقيام 

نائية بل أا تنظر إىل طبيعة النضج والطريقة اليت ينمو ا الطفل يف كل مرحلة من املراحل اليت املسؤولية اجل

ويؤكد أنصار هذا االجتاه على أن لكل مرحلة من مراحل النمو األساسية . تسبق اكتمال سن الرشد اجلزايف

يم العالقة بني اجلنوح وبني عملية فريق يف علم النفس يق مراعاا وعدم إغفاهلا  لذلك ظهرميزات معينة جيب 

النمو مربرا على أنه ال ميكن فهم السلوك اجلانح من وجهة نظر علم النفس إال يف ضوء البحث يف مراحل منو 

  . )2(شخصية احلدث

  :جتدر اإلشارة إىل أن علماء االجتماع مييزون بني أربعة أنواع من األحداث اجلاحنني هم

يعاين هذا املريض من الشذوذ اجلنسي : ب باضطراب يف اجلهاز التنفسياحلدث املصا - احلدث املشاكس

  .والشعور بالنقص وعدم االستقرار والشعور بالذنب

ويعرف احلدث من الناحية القانونية بالطفل يف فترة ما بني سن التمييز وسن الرشد والذي يتمثل أمام 

عليه القانون، أو أنه يوجد يف حالة من حاالت هيئة قضائية أو أي جهة أخرى رمسية خمتصة بسبب فعل يعاقب 

كل :لألمم املتحدة احلدث بأنه عالشؤون االجتماعية التاب بوقد عرف مكت. االحنراف اليت نص عليها القانون

شخص يف حدود سن معينة يتمثل أمام هيئة قضائية أو أي سلطة أخرى خمتصة بسبب ارتكاب جرمية جنائية 

   )3(.تيسر بإعادة تكيفه االجتماعي ليتلقى رعاية من شأا أن

خيلص من التعريفات القانونية أن العمر يشكل املعيار األساسي لتحديد سن احلداثة، وأن املسؤولية 

وملا كان للخصائص الثقافية والبيئية، والعوامل النفسية . اجلنائية تتقرر ببلوغ احلدث سن الرشد اجلزائي

  .منو شخصية احلدث، فقد اختلفت التشريعات حول حتديد فترة احلداثة والعقلية، تأثريا مباشرا على مراحل

فقد ذهب اجتاه إىل حتديد احلد األدىن لفترة احلداثة بسبع سنوات، وميدد اجتاه ثاين هذه الفترة إىل ما 

  .تعيني هذه الفترة بسن معينة) مثل القانون الفرنسي(بعد سبع سنوات، بينما يرفض اجتاه ثالث 

                                                 

	، "-ون ��ر*u، ص: ��- �eل -  1��mا� 	، دار ا���� ا���"#، ا��)�	وا���اه, 	43:ا���!�.  
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املشرع اجلزائري حتديد سن أدىن ملرحلة احلداثة، متأثرا يف ذلك بالقانون الفرنسي ومتاشيا  وقد تفادى

وقد نصت توصياا على عدم حتديد احلد األدىن لفترة  1953مع احللقة الدراسية اليت عقدت بالقاهرة سنة 

  :احلداثة العتبارين أساسني مها

  .كل حرية ومسؤوليةمتكني حمكمة األحداث االضطالع بقضايا اجلنوح ب �

  .وقائية بالنسبة لكل األحداث اجلاحنني واملعرضني خلطر االحنرافالاختاذ التدابري  �

عام، بينما ترسم جمموعة أخرى معامله يف  14وختفض بعض التشريعات احلد األقصى لفترة احلداثة إىل 

استقرت التشريعات العربية و. سنة كالقانون السويدي 21سنة، يف حني ترفعه جمموعة ثالثة إىل  16حدود 

على حتديد احلد األقصى لفترة احلداثة ببلوغ الطفل سن الثامنة عشر كاملة، وهذا متاشيا مع توصيات حلقة 

اليت اعتمدت النضج االجتماعي والنفسي كمعيار على رشد احلدث، وأقرت أن الفرد ال  1949باريس لسنة 

هذا وقد اختلفت خطة املشرع . يبلغ سن الثامنة عشر كاملةيستطيع أن يدرك هذا املستوى من النضج ما مل 

  :اجلزائري يف حتديد احلد األقصى لفترة احلداثة، ويرجع السبب يف ذلك إىل ما يلي

إن قانون اإلجراءات اجلزائية تناول اجلرائم اليت نص عليها قانون العقوبات واليت يترتب عنها . ا

 - من قانون اإلجراءات اجلزائية 442تنص املادة '' سنة  18العمر  مسؤولية جزائية إذا كان احلدث يبلغ من

يف  - )يكون بلوغ سن الرشد اجلزائي يف متام الثامنة عشر: 1969سبتمرب  16املؤرخ يف  69/73األمر رقم 

واملتعلق حبماية  10/02/1972املوافق ل  1391ذي احلجة عام  25املؤرخ يف  72/3حني يتناول األمر رقم 

واملراهقة، حاالت االحنراف اليت يترتب عنها خطورة اجتماعية، لذلك أقر املشرع تدابري احلماية  الطفولة

هذا ما جاءت به املادة من األمر . واملساعدة التربوية بالنسبة لألحداث الدين مل يبلغوا سن الواحد والعشرين

شرين عاما، وتكون صحتهم القصر الذين مل يكملوا الواحد والع'' املذكور آنفا حيث نصت على أن 

أو تربيتهم عرضا للخطر، أو يكون وضع حيام أو سلوكهم مضرا ملستقبلهم، ميكن إخضاعهم  موأخالقه

  .''لتدابري احلماية واملساعدة التربوية 

من القانون  2فقرة  40املادة (حيدد القانون املدين اجلزائري سن الرشد بتسع عشر سنة كاملة . بـ 

: من القانون املدين على أنه 2الفقرة  42، وسن التمييز بثالث عشرة سنة حيث نصت املادة )رياملدين اجلزائ

املؤرخ يف  01-05املعدلة بالقانون رقم ( 43ونص املشرع يف املادة . يعترب غري مميز من مل يبلغ ثالثة عشر سنة

من بلغ سن الرشد وكان سفيها كل من بلغ سن التمييز ومل يبلغ سن الرشد وكل : على أنه) 2005يونيو  20

املؤرخ يف  11- 84قانون رقم (ويربط قانون األسرة . أو ذا غفلة، يكون ناقص األمهية وفقا ملا يقرره القانون
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سن الرشد بسن ) 2005فرباير  27املؤرخ يف  02- 05املعدل واملتمم باألمر رقم  1984يونيو سنة  09

من  42ن على أنه من مل يبلغ سن التمييز لصغر سنه طبقا للمادة من هذا القانو 82التمييز، حيث نصت املادة 

من بلغ سن التمييز ومل : من قانون األسرة على أنه 83وورد يف املادة . القانون املدين تعترب مجيع تصرفاته باطلة

، وباطلة إذا من القانون املدين اجلزائري تكون تصرفاته نافذة إذ كانت نافعة له 43يبلغ سن الرشد طبقا للمادة 

كانت ضارة به وتتوقف على إجازة الويل أو الوصي فيما إذا كانت مترددة بني النفع والضرر، ويف حالة الرتاع 

يف حني يعترب قانون العقوبات القاصر الذي يبلغ من العمر ثالثة عشر سنة كاملة، مسئوال . يرفع األمر للقضاء

من قانون  49املخففة فقد نصت املادة  تأو التربية أو العقوبا جنائيا، ويقرر له املشرع إما تدابري احلماية

يتضمن قانون  1966يونيو سنة  8املوافق ل  1386صفر عام  18املؤرخ يف  156-66األمر (العقوبات 

ال توقع على '' : على ما يلي 2006ديسمرب  20املؤرخ يف  23- 06العقوبات املعدل واملتمم بالقانون رقم 

  .يكتمل الثالثة عشر إال تدابري احلماية أو التربية القاصر الذي مل

  .ومع ذلك فإنه يف مواد املخالفات ال يكون حمال إال للتوبيخ

  .''إما لتدابري احلماية أو التربية أولعقوبات خمففة  18إىل  13وخيضع القاصر الذي يبلغ سنه من 

حلكم جزائي  18إىل  13سنه من  إذا قضى أن خيضع القاصر الذي يبلغ'': على أنه 50ونصت املادة 

  :فإن العقوبة اليت تصدر عليه تكون كاآليت

إذا كانت العقوبة اليت تفرض عليه هي اإلعدام أو السجن املؤبد فإنه حيكم عليه لعقوبة احلبس  �

 .من عشر سنوات إىل عشرين سنة

اوي نصف وإذا كانت العقوبة هي السجن أو احلبس املؤقت فإنه حيكم عليه باحلبس ملدة تس �

 .املدة اليت كان يتعني احلكم عليه إذا كان بالغا

أوىل املشرع اجلزائري فترة املراهقة عناية خاصة، ونظرا إليها مبنظار األزمات، فنص على . جـ

هذا ما نصت عليه املادة .ضرورة اختاذ تدابري احلماية أو التهذيب التربوي ضد احلدث الذي يتعرض لالحنراف

  .)1(واملذكورة آنفا 10/02/1972املؤرخ يف  03-72األوىل من األمر 

        ::::الحدث في خطر معنويالحدث في خطر معنويالحدث في خطر معنويالحدث في خطر معنوي. . . . 4

يعرف احلدث يف خطر معنوي باحلدث املعرض لالحنراف، والذي يوجد يف حالة أو موقف خطر ينذر 

واالحنراف حالة تفيد قيام اخلطورة االجتماعية، فإذا مل تتخذ يف الوقت . باحتمال إقدامه على ارتكاب اجلرمية
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ملناسب اإلجراءات الكفيلة بإنقاذ احلدث املنحرف، فإن سلوك هذا األخري يتطور ويتحول إىل سلوك إجرامي، ا

  .1ويصبح عندئذ جمرما حقيقيا

املؤرخ  3- 72وتعرض املشرع اجلزائري للحدث يف حالة خطر معنوي يف املادة األوىل من األمر رقم 

واملتعلق حبماية الطفولة، مبينا بأنه كل حدث  1972سنة فرباير  10املوافق ل  1391ذي احلجة عام  25يف 

تكون صحته أو أخالقه أو تربيته عرضة للخطر، ويكون يف حالة مضرة مبستقبله وتعترب حالة اخلطر املعنوي 

  :مربرا كافيا الختاذ تدابري التربية واحلماية املنصوص عليها يف األمر املذكور أعاله، وتتمثل يف 

 .عائلته أو تسليمه إىل شخص جدير بالثقةإبقاء احلدث يف  �

 .وضع احلدث حتت نظام احلرية املراقبة �

 .وضع احلدث بإحدى املراكز التابعة لوزارة العدل واحلماية االجتماعية �

 :هذا ويعترب احلدث يف خطر معنوي مىت وجد

فرباير  13ؤرخ يف امل 04- 82القانون رقم (من قانون العقوبات  195وتنص املادة :متشردا ميارس التسول - 

على معاقبة من شهر إىل ستة أشهر كل من اعتاد ممارسة التسول يف أي مكان كان، وذلك رغم ) 1982

  .وجود وسائل التعيش لديه أو بإمكانه احلصول عليها بالعمل أو بأية طريقة مشروعة أخرى

هر إىل ستة أشهر كل يعد متشردا ويعاقب باحلبس من ش: من نفس القانون على أنه 196وتنص املادة 

من ليس له حمل إقامة ثابت وال وسائل تعيش وال ميارس عادة حرفة أومهنة رغم قدرته على العمل ويكون قد 

  .عجز عن إثبات أنه قدم طلبا للعمل أو يكون قد رفض عمال بأجر عرض عليه

ه فيما خيص إىل أن) 1982فرباير  13املؤرخ يف  04-82القانون رقم : (مكرر 196وتشري املادة 

املذكورتني أعاله ال يتخذ ضد األحداث الذي مل يبلغوا  196و 195املخالفات املنصوص عليها يف املادتني 

  .الثامنة عشرة، إال تدابري احلماية أو التهذيب

فقد نصت . القيام بأعمال الدعارة أو الفسق أو القمار أو املخدرات وكل األعمال املفسدة لألخالق

كل من حرض '' : على أنه) 1982فرباير  13املؤرخ يف  04-82قانون رقم (قانون العقوبات من  342املادة 

قصرا مل يكملوا التاسعة عشرة ذكورا أو إناثا على الفسق أو فساد األخالق أو تشجيعهم عليه أو تسهيله هلم 

ن مخس سنوات وكل من ارتكب ذلك بصفة عريضة بالنسبة لقصر مل يكملوا السادسة عشر يعاقب باحلبس م

  .دج 25000إىل  500إىل عشر سنوات وبغرامة من 
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ويعاقب على الشروع يف ارتكاب اجلنح املشار إليها يف هذه املادة بالعقوبات ذاا املنصوص عليها 

  .بالنسبة لتلك اجلنح

  ).من قانون العقوبات 342املادة (يف زمرة األشخاص ذوي السرية السيئة  - 

  .أو غريها من املهمالتميارس أعقاب السجائر  - 

  .سلطة العائلة و متمرد عنيف حالة هروب من املرتل أو املدرسة وكان سيء السلوك  - 

وإذا وجد احلدث يف خطر معنوي، حييله قاضي التحقيق على حمكمة األحداث اليت تأمر على الفور 

من تدابري احلماية والتهذيب ، وتتخذ قرارها النهائي بأخذ تدبري أو أكثر شخصيتهبإجراء حبث اجتماعي حول 

  :من قانون اإلجراءات اجلزائية، وهي 444املنصوص عليها يف املادة 

 .تسليمه لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة �

وضعه يف منظمة أو مؤسسة عامة أو خاصة معدة للتهذيب أو التكوين املهين مؤهلة هلذا  �

 .الغرض

 .لة لذلكوضعه يف مؤسسة طبية أو طبية تربوية مؤه �

 .وضعه يف مصلحة عمومية مكلفة باملساعدة �

 )1(.وضعه يف مدرسة داخلية صاحلة إليواء األحداث يف سن الدراسة �

        : : : : التربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية الخاصةالتربية الخاصة ....5

يعترب احلدث اجلانح طفل غري عادي باعتباره احنرف عن املعيار املتعارف عليه يف جمتمعه، وذلك 

تتضمن دراسة االحنراف عن املعيار العادي : " على سبيل املثال استنادا إىل ما تشري إليه بعض التعريف نذكر

مجيع األطفال الذين تتوفر فيهم حاالت تعترب احنرافا واضحا  على املتوسط الذي حيدده اتمع يف القدرات 

حبيث  العقيلة، أو التعليمية أو اإلنفعالية أو اإلجتماعية او احلسية أو اجلسمية و الصحة: واإلمكانيات األتية

يترتب على هذا اإلحنراف حاجة إىل نوع خاص من املعرفة و طابع خاص من خدمات لتمكني هؤالء األفراد 

  ).2( ) 1979تعريف لـ سوانسون ( من حتقيق أقصى ما تسمح به طاقتهم 
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 تعترب منحرفة عن املعيار العادي من يبنها األطفال املهملني اليت وجيمع هذا التعريف جمموعة من الفئات

 - األطفال الذين يعانون من اضطرابات انفعالية حادة –إجتماعيا واألطفال املصابني بعجز جسمي أو صحي 

  ) .وهو ما يهمنا يف هذا املقام ( األحداث اجلاجنني 

ومن مث وجب العمل على مساعدة هذه الفئات يف العودة واالندماج إىل احلياة العادية و تكييفهم وفق 

برنامج عالجي تربوي صحي خاص يعمل على حتقيق هذه الغاية، وقد مسي هذا النوع  قيمها و ذلك بإعداد

  .  من العالج بـ التربية اخلاصة 

ذلك اال املهين الذي يهتم بتنظيم املتغريات التعليمية اليت " التربية اخلاصة باا " مسيث " و يعرف 

ا تصور واضح يف األداء الوظيفي لألطفال يف تؤدي إىل الوقاية أو خفض أو جتنب الظروف اليت ينتج عنه

  )1( .ااالت املختلفة

املصطلح بـ خاصة على انه عمليات تتميز بتوعية غري عادية و هذا النوع من " ويبستاغ " وقد عرف 

التربية ال يستخدم مع األطفال العاديني بل هي خاصة باألطفال الغري عاديني غذ تشتمل براجمها إضافات 

  .)2(للخربات التعليمية اليت وضعت أصال للطفل العادي  وتعديالت

ميكننا أن ندرك احلاجة للتربية عند األحداث اجلاحنني من خالل مالحظة ما يعانيه أسر هؤالء اجلناح 

من متاعب و صعوبات يف التعامل معهم وما يشكو منه اتمع من أفات إجتماعة و اعتداءات و سرقات 

اذة الناجتة عن السلوك اإلحنرايف هلذه الفئة مما يستدعي إعداد برنامج تربوي خاص يقوم وغريها من املظاهر الش

  .هذا السلوك ويكيف مرتكبة مع احمليطني م 

        ::::إعادة تربية األحداث الجانحينإعادة تربية األحداث الجانحينإعادة تربية األحداث الجانحينإعادة تربية األحداث الجانحين. . . . 6

إن إعادة تربية احلدث اجلانح داخل املراكز املخصصة لذلك بوجه عام هي عبارة عن تطبيق بعض 

  :التدابري منها

 .و املقصود به هو إخضاع احلدث اجلانح للفحوصات الطبية و السيكولوجية: التدبري الشفائي �

 وفيه يتم يئة احلدث للحياة العملية و ذلك بتعليمه : التدبري املهين �

 وهدفه األمسى هو جعل احلدث اجلانح منسجما مع جمتمعه : التدبري التربوي �
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وحده، كذلك دمج املراهق يف احلياة املهنية هو األخر  يبقى التدبري الشفائي من اختصاص الطبيب

اجتماعي كما أنه بإمكان الطبيب وصف كيفية استخدام الطرائف التربوية اليت تعترب –إجراء شفائي سيكو 

  .وسائل شفائية نفسية حقيقية 

حلياة جتدر بنا اإلشارة إىل أن إعادة تربية احلدث اجلانح ال اقتصر فقط على إعادة تكييفه مع ا

االجتماعية بتربية أمناط سلوكية معينة ولكن جيب إدماجه يف اتمع و ذلك بتشجيع تفتحه ومنوه، وبإثارة 

  .مظاهر الوعي عنده وجيعله يعيش الواقع، وذا سيعي نفسه و مكانته يف اتمع، و بالتايل يصبح مسؤوال 

 تفكيك تكيفات احلدث اجلانح املاضي، أوال: ويبدو لنا أن إلعادة التربية ثالثة مظاهر أساسية هي

وتفكيكها يفرض يف بعض احلاالت إبعاد املراهق عن وسطه األصلي إذا كان وسطه الذي ترىب فيه ضارا وسيئا 

أما يف حاالت أخرى فإن تفكيك التكيف جيري يف بقاء احلدث يف حميطة، ويطبق يف هذه احلاالت إجراء 

  .إليها احلدث كما خيضع له هو نفسه تربوي ختضع له اجلماعة اليت ينتمي 

أما إعادة التكيف هدفها متكني الولد من اكتساب ردود الفعل الشريطية، وهدايته عرب وسائل التطبيع 

  .و التمثيل بإدماجه يف جمموعة ما، فيحتك ا و بأساليب عيشها

دية دون ان نفحص احلدث الذي أعيدت تربيته ال ميكننا التطرق إليها جب" شخصية " كما أن قضية 

أمان، ود والظروف املالئمة بالوسط، ومن الضروري أن ميثل هذا الوسط كل حاجات احلدث من حب و 

وكذلك احلاجة إىل إثبات الذات هي أساسية فاحلاجة للحب ال تبلغ ذروا إىل إذا أحيط هذا احلدث جبو من 

  .حوله  منوذجيا ي أن خنلق جوا عائلياالود و الصدق و الثقة بينه و بني أفراد حميطه، فمن الضرور

و نتيجة لكل ذلك يشعر احلدث اته العالقات العاطفية، ويسعى بدوره وبعفوية للعطاء و احلب، 

ويتقبل التضحيات، ويشعر بأن هناك من شخصية و بأنه على استعداد ليشارك هو بنفسه بإعادة تربية 

  .ل أثار اجلراح و التفكك من اإلرادة الشخصية، وينتج عن هذا كله شخصية اختفت منها ك

و احلاجة إىل األمان و الطمأنينة تستوجب توفري اإلطار احليايت املبين على أسس قوية اليت جيب أن تلقن 

بتوفري امللجأ األمني له والعمل مي دعم مادي و معنوي هلذا احلدث و تعاش قبل أن تناقش، وتستوجب أيضا تقد

  . ساوسهتساؤالته و  على تقدمي أجوبة قيمة لكل

فعلى كل مريب أن يعين أن الشكليات ال ميكنها أن تشكل نقطة الوصول، إذا أن الطفل او احلدث 

ذاته دون ما تعارض  فرضحيمل يف نفسه احلاجة إىل توكيد الذات يف مواجهة وسطه و هو بقدر ما يعمل على 

  .، بقدر ما يسري إىل حريته كرجلمع األخريني
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و املقصود بالتملك هو  –املربيني إعطاء أمهية كبرية حلاجة التملك و حاجة التماثل  كما ينبغي على

أما التماثل هو إقتداء احلدث بشخص ما يكون منوذجه يف ... امتالك احلدث لشيء ما كملكية فريق آو مهنة 

احلاجتني فهذا و عندما تتحقق لدى احلدث هاتني  احلياة، وليس من الصعب على املريب أن يلعب هذا الدور

  .يعين انه قد وصل إىل الطمأنينة و توكيد الذات 

وبقدر ما هو مهم ما يقدمه املربون لألحداث من اجل إشباع حاجام األساسية، بقدر ما يتوجب 

عليهم تقدمي إطار حيايت حقيق هلؤالء األحداث، وذلك بإقحامهم يف خضم العامل و مواجهتهم مصاعب احلياة 

  .الفرصة للقيام بأعباء و حتمل مسؤوليات حقيقية و األخذ مببادرات فعلية من خالل منحهم 

من الضروري أن يتعلم احلدث كيف يعيش يف وسط مجاعي يقوده إىل اعتبار وجود عالقات  و

مجاعية، باإلضافة إىل هذا فإن املشاركة للحدث يف عملية إعادة تربية الذاتية هي وحدها اليت تقوده على 

كلما إزاداد وعيه لنفسه و لوضعه داخل اجلماعة كلما صارت .ورته رجال اجتماعيا حراأحسن وجه صري

  .مشاركته اشد رسوخا و إجيابية

            :    الفنالفنالفنالفن. . . . 7

 :لغويا 

 ج - فَن :ونٌ، أَفَانِنيانٌ، فُنف ن ن. [أَفْن : .[انالْفَن بِريعت وه  ،هصصخالِ تجي مف هاعدإِب نع

االروجاذمإِلَى ن قَاُء بِهالِ تمالْجاِء والْبِن لَةمكْتم ةيفَن" .تحالنمِ وسالر يقَى" "فَنوسالْم رِ" "فَنعالش فَن" " فَن

ةطَابالْخ"، 

 مص). حبرف. م. الزمتع. ثال: ف) .[ف ن ن[ - فَن ،فُن ،أَفُن ،تنفَن .1. فَن".انُ فَنالفَن : " هي فَنف نفَنت

  .غَبنه" : الرجلَ في البيعِ فَن."4. أَتعبه، مطَلَه" : فَن صاحبه."3. زينه" : عملَه فَن."2. وما أَتى بِه من إِبداعٍ

أَوِ  فَن من فُنون الرسمِ" : فَن التشكيليال). "إِلَى التشكيلِ منسوب]. (ش ك ل[ - تشكيلي، ةٌ 

  )1(.رسمها االجتماعية ونحوِهما في أَحجامٍ وأَشكَالٍ معينة حسب النحت، قَائم علَى رسمِ الْمناظرِ الطَّبِيعية أَوِ

        2222: : : : لتربية الفنيةلتربية الفنيةلتربية الفنيةلتربية الفنيةاااا. . . . 8

موعة األنشطة الفنية اليت تساعد يف تنمية األمناط السلوكية الالزمة للتفاعل التربية الفنية هي جم

وهذا ما  ميكنهم من إعادة . االجتماعي وبناء عالقات إجيابية مع اآلخرين وبالذات عند األحداث اجلاحنني

                                                 
1  - www.google.com  
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تمع، ومينحهم الشعور باالحترام والتقدير االجتماعي ويف هذا إشباع حلاجاذيب إدماجهم يف ام النفسية و

  .للسلوك

رسم، تصوير، حنت  : من ةتعرف التربية الفنية يف الدراسة احلالية هي كل التعبريات الفنية والتشكيلي

  . وغريها من األشغال الفنية وهي أنشطة ميكن هلا أن تكون فردية كما ميكنها أن تكون مجاعية

        خطة البحث خطة البحث خطة البحث خطة البحث : : : : سابعاسابعاسابعاسابعا

  :ناصر وفق اخلطة التاليةمشلت الدراسة احلالية البحث يف الع

  تناولت فيها األسس املنهجية للبحث : مقدمة

  ماعية يف اعادة تربية أحداث اجلاحنني عرضت فيه دور املؤسسات االجت: الفصل األول

تناول بالبحث يف إبراز مكانة الفن يف عالج يف عالج السلوك العدواين باعتبار أن  : الفصل الثاين  

  .هو سلوك الطفل اجلانح غري سوي 

تطرقت فيه إىل الدراسة امليدانية، حيث قمت من خالهلا بالتحقق يف مدى تأثري : الفصل الثالث

  .األنشطة الفنية يف عالج السلوك اجلانح

   . املتوصل إليها جمشلت أهم النتائ: اخلامتة
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درج ـل احلدث يتـرها و أداء واجباا، ستجعامل أدواـات التنشئوية و تكـإن جناح املؤسس

رجال و كهال و هو يتمتع مبناعة جتعله بعيدا عن أي احنراف بل أكثر من ذلك ستتفجر يف ،شابا  ،ا ـيافع

  . داخله ثورة على أي اعوجاج ميس مبادئه أو شخصيته اليت نشأ عليها
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  (�ه�� 7E�ح ا�I'اث:  ا
��� ا�ول

  

مع ية فرضت نفسها على كل جمتمع، ومما ال شك فيه أن اإلجرام، وجد االحنراف ظاهرة اجتماع

اإلنسان على األرض، حيث ال خيلو جمتمعنا من هذه الظاهرة، إال أن هذه اجلرائم ختتلف باختالف  وجود

اتمعات والعصور، ولكل جمتمع قواعده وقيمه ومعايريه، ولكل جمتمع نظرته اخلاصة خلطورة هذه الظاهرة، 

كاساا السلبية على اتمع، فقد اهتم العلماء بتفسري السلوك اإلجرامي، والبحث يف أسباب ودوافع وانع

اجلرمية، فبعضهم يتصور أا نتيجة عوامل اجتماعية، واألخر يعتقد أا عوامل نفسية والبعض األخر يرجعها إىل 

  ).وراثية(العوامل البيولوجية 

  . من هذه النظريات بعضيوخمتلفة، فسنكتفي لغرض التوضيح ب وإذا كانت نظريات اإلجرام متعددة

            للجنوحللجنوحللجنوحللجنوح    التصور الكالسيكيالتصور الكالسيكيالتصور الكالسيكيالتصور الكالسيكي: : : : أوالأوالأوالأوال

  : املدرسة الكالسيكية. 1

الذي شرح مساوئ العقوبات القاسية اليت ال تنفع '' بكاريا '' يرجع الفضل يف إنشائها إىل العامل 

يف مذهبه '' بكاريا '' وقد استند ". املصلحة االجتماعية " وأا منافية متاما له، فأساس العقوبة عنده هو اتمع 

قرر أن العقوبة جيب أن ترد إىل احلد '' جون جاك روسو '' إىل فكرة العقد االجتماعي اليت جاء ا من قبله 

 كما يرى أنصار هذا املذهب )1( .هاحلمايتاألدىن ألن اإلنسان مل يتنازل عن حريته للجماعة إال بالقدر الالزم 

أن كل إنسان حر وهو مسؤول أمام أعماله وتصرفاته وأن كل إنسان بالغ قد يستطيع أن مييز بني ما هو طيب 

السلوكات اليت تصدر عنه هي وبالتايل مجيع  .وخبيث، بني اخلري والشر كما يستطيع التحكم يف سلوكه

متنع عن فعل نص عليه القانون، يف أما يف حالة ما ارتكب هذا الشخص فعال منافيا للقانون أو ا .إرادتهمبحض 

  .هذه احلالة يكون قد خالف النظم االجتماعية، وكان يف مقدوره أن يتجنب هذا الفعل، وبالتايل جيب حماسبته

                                                 

� �Qج %
�ء، ا��!�G$  #Q Z ا_��ام وا��,�ب، د*!ان ا���)! �ت ا�&�%�
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وال يكون اإلنسان مسؤوال عن أعماله عند أنصار املذهب التقليدي إال إذا فقد قدرته  .ألنه مسؤول 

  .من جهة أخرى عادل والشر، عندئذ يكون عقابه ظلما من جهة وغري على االختيار، أو التمييز بني اخلري

ففي احلالة األوىل ألن الفعل الذي صدر عنه ليس مبحض إرادته، وذلك بسبب عجزه عن االختيار 

 وليس االنتقام وهذه الغاية ال دعالعقاب غايته الر فألنأما يف احلالة الثانية . والتمييز حبرية بني البدائل املمكنة

  .حتقق بعقاب من جترد من قدرة اإلدراك أو من حرية االختيار والتمييز

  ) :التعديلية(املدرسة التقليدية احلديثة . 2

'' واإليطـايل '' أرتوال '' '' هيقل '' الفيلسوف األملاين  قد تأسست هذه املدرسة يف أملانيا إعتمدهال

ا بني فكرة املنفعة االجتماعية والعدالة، حبيث جيب أن هوس البلجيكي هؤالء كلهم مجعو باإلضافة إىل'' كرارا 

قد جاءت هذه املدرسة  و .حيقق غرض العقوبة املنفعة االجتماعية شرط عدم جتاوز متطلبات العدالة

الكالسيكية اجلديدة لسد ثغرات أثناء املمارسة والتطبيق، ويقول أنصار هذه املدرسة أن الشعور بالعدالة كاف 

لو هجر مجيع السكان جزيرم، جيب '' : ويعطون مثاال على ذلك حيث يقولون .ة اإلنسانباإلحساس بكرام

رغم أن تنفيذه ال حيقق منفعة، ألن السكان سوف  .قبل الرحيل من تنفيذ حكم اإلعدام يف من حكم عليهم به

ضمري كل سكان يتفرقون بعد اهلجرة، إال أن تنفيذ احلكم باإلعدام سريضي الشعوب بالعدالة الكاملة يف 

كما اهتمت هذه املدرسة بشخصية ارم، إذ جيب أن تتناسب عقوبته مع درجة مسؤوليته  .'' )1(اجلزيرة

وقدرته على االختبار، وقد أخذت بعني االعتبار عدة متغريات حميطة بارم، شخصيته، حالته، حالته العقلية 

  . اميوالضغوط اليت تعرض هلا ودرجة مسؤوليته عن فعله اإلجر

  :املدرسة الوضعية. 3

ملربوزو، فريي، سيزاي : إىل جمموعة من اإليطاليني يف إنشاء هذه املدرسة أمثالهنا يرجع الفضل 

1874كان ذلك يف سنة ووجاروفالو ومسوها باملدرسة الوضعية، 
، وقد اتبعوا يف دراستهم منهجا واحدا )2(

  .يقوم على املالحظة والتجريب

رسة أن السلوك اإلجرامي، شأنه شأن كافة الظواهر الطبيعية واالجتماعية ال يأيت ويرى أنصار هذه املد

صدفة، وإمنا هو خاضع ملبدأ السببية، فاإلنسان ليس له خيار فيما يصدر عنه من أفعال أو تصرفات، سواء 

م تكوينه كانت إجيابية أو سلبية وإمنا هو مسوق دائما إىل أن يسلك يف كل موقف مسلكا يستحيل عليه حبك

  .وظروفه أن يسلك مسلكا غريه
                                                 

  . :148��X"، صا����q ا� -  1
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وملا كان األشخاص يتفاوتون فيما بينهم من حيث تكوينهم العضوي والنفسي، كما يتفاوتون من 

  .حيث ظروفهم الطبيعية واالجتماعية، فمن املنطقي أن يكون سلوكهم يف املواقف املتشاة خمتلفا

ونا، صغريا أو كبريا ألن املسؤولية مل تبقى والشخص املرتكب للجرم يسأل سواء كان عاقال أو جمن

مرتبطة باإلدراك واالختبار، وإمنا أصبحت مرتبطة باخلطورة، وهذه اخلطورة مثلما تنبعث من البالغ والعاقل، 

هنا تتالشى فكرة املسؤولية  و مناك مذنبون بل خطرون، نوبالتايل ليس ه.تنبعث كذلك من الصغري وانون

لوقاية واحلماية االجتماعية، أو الوضعية اجلنائية اليت تكشف عن خطورة ارمني، وتتخذ ليحل حملها نظرية ا

ومن بني اهتمامات املدرسة الوضعية . التدابري الالزمة من أجل استئصال هذه اخلطورة، ومحاية اتمع منها

ظروفهم الشخصية  كذلك عدم وضع ارمني حتت ناقوس من زجاج عند تأكيد مسؤوليتهم، بل جيب مراعاة

  . )1(والبيئية االجتماعية، إىل جانب دراسة شخصية ارم طبيا ونفسيا وأنثروبولوجيا وعقليا قبل وبعد احملاكمة

كبريا على عدة دول حيث أثرت على تشريعاا، ومن بني هذه  اولقد كان للمدرسة الوضعية صد

،وهذا ليس إال دليل على األفكار اجلديدة اليت كشفت أمريكا، اجنلترا، أملانيا، السويد والنمسا: الدول نذكر

  .عنها املدرسة

  :و أهم النظريات اليت ميكن ذكرها يف هذا اإلطار تتمثل يف

  :النظرية البيولوجية. 1

من خالل أحباثه اليت أجراها على اجليش اإليطايل، إىل وصف ارم على '' ملربوزو '' توصل الطبيب 

تجمع فيه جمموعة من الصفات، كمالمح عضوية خاصة ومسات نفسية يرجع ا إىل أنه نوع معني من البشر ت

  .مظاهر وصفات اإلنسان األول واملخلوقات البدائية

وهي : حيث حصر ملربوزو صفات االحنراف واإلجرام يف اإلنسان من الناحية الفيزيولوجية فيما يلي

، وزيادة أو نقص ملحوظ اإلنسانيف تركيب  عدم انتظام شكل اجلمجمة وضيق اجلبهة وبروز عظام وشدود

حداث رسوم قبيحة ومشات على جسده إىل جانب إكما مييل ارم إىل  .يف حجم األذن وغزارة يف شعر الرأس

، فالحظ يف مؤخرة villellaبتشريح جثة شقي قاطع طريق امسه  وملربوزولتأكيد هذا  قام . صفات أخرى

ذي يوجد عند القردة، األمر الذي جعله يقرر بأن ارم وحش بدائي، توجد جبهته فراغا جموفا شبيها بذلك ال
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فيه صفات من خالل الوراثة، ترجع إىل ما قبل التاريخ اإلنساين وأطلق على هذا الوحش اسم اإلنسان 

  .'')1(ارم

رم وإىل جانب الصفات الفيزيولوجية اليت تؤكد اإلجرام، أضاف ملربوزو مالمح نفسية توجد يف ا

وهلا صلة كبرية بإجرامه، كضعف اإلحساس باألمل وهذا راجع الستخالص كثرة الوشم على جسد ارم، 

الشعور بالشفقة، فذهب ملبوزو إىل وصف ارم على أنه عدم والغرور واالندفاع يف التصرف وانعدام اخلجل 

، وتوصل إىل أن misdea لدم امسه إنسان جمنون نفسيا، كما درس حالة جندي جمرما اشتهر جبرائم العنف وا

فجمع ملربوزو بني كل هذه املالمح ''  )2(اجلرمية ترجع إىل تشنجات عصبية تدفع إىل ارتكاب أفعال عنيف'' 

  .والصفات وتوصل إىل أن ارم هو إنسان مطبوع باإلجرام ومدفوع إليه فهو جمرم بامليالد

  :نظرية التحليل النفسي.2

ربوزو من تفسريات حول الظاهرة اإلجرامية، أضاف إليه الطبيب النمساوي وإىل جانب ما قدمه مل

سيغموند فرويد صاحب مدرسة التحليل النفسي، تفسريا نفسيا للجرمية، من خالل تفسريه لسلوك الفرد، 

وتوغله يف أعماق النفس، للكشف عن األسباب اليت تقف وراء الظواهر النفسية املختلفة، حيث قسم فرويد 

  : البشرية إىل ثالثة أقسام وهي النفس

وهي جمموعة امليول والرتاعات الغريزية لدى الفرد، اليت تكمن يف الالشعور، وحتاول أن جتد : الذات الدنيا

  .)3(إشباعا هلا، دون إعطاء اعتبار للقيم واملثل

، اليت حتيط وهي اليت حتاول أن تكيف بني امليول والغرائز خمتلف الظروف االجتماعية: الذات الوسطى

  .)4(باألفراد أي كبح اندفاع الذات الدنيا

وهي عبارة عن القوة القاهرة املستمدة من تعاليم الدين والقيم اخللقية والضوابط االجتماعية : الذات العليا

اليت تعود الناس على احترامها وطاعتها، فيتوصل اإلنسان إىل إشباع رغباته عن طريق السلوك اهلادئ، املشروع 

  . )5(كن القول بأا اجلانب املثايل يف النفسومي
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ووفقا هلذا التقسيم، يقول فرويد أن ارم هو شخص ال يوجد لديه ذات عليا أو إا ضعيفة ومتفككة 

معنويا، وبالتايل فهو يتصرف على حسب ما متليه عليه الذات الدنيا، اليت تقوم مقام الضمري اخللقي حيث ال 

  .عقابتؤدي وظيفة الردع وال

  :النظرية االجتماعية.3

لقد ظهرت عدة نظريات توضح التفسري االجتماعي للسلوك اإلجرامي، خاصة يف فرنسا، ومن أهم 

الذي شرح أن اجلرمية تقع نتيجة لعدم توافق الفرد مع اتمع، كما أا ظاهرة طبيعية : إميل دور كاميالباحثني 

ة هي مثرة لعوامل داخلية وخارجية وركز خاصة  على العوامل أن اجلرمي فريي سوية يف اتمع وأضاف إليه

  .الذي وضع قانون التقليد واستناد إليه يف تفسري اجلرمية كظاهرة اجتماعية تارد اخلارجية مث جاء

فق علماء االجتماع على أن الظاهرة اإلجرامية ظاهرة معقدة وأا تقع نتيجة تضافر عدة عوامل توي

كما يشري السوسيولوجيون إىل املناخ االجتماعي واحلضاري وخربات . ىل االحنرافخمتلفة تكون ممهدة إ

  .الطفولة والتنشئة االجتماعية اليت تلعب دور كبري يف تفسري الظاهرة اإلجرامية

، ويف خارج أمريكا جتد ''جلوك '' و'' كليفورد شو '' من أهم أنصار التيار السوسيولوجي يف أمريكا 

األول : إال أن التيار السوسيولوجي يف تفسريه للجرمية، قد تفرق إىل اجتاهني)1(''مانوفرييه ''  و'' الكاساين '' 

والذي حياول أنصاره ربط االحنراف باإلطار التنظيمي للمجتمع واملستوى املعيشي  االجتاه التنظيمي: هو

توى اتمع بكامله ومن أهم حيث يركز أنصار اإلجتاه التنظيمي البحث يف اجلرمية على مس. اخل...لألفراد

وهو ربط اجلرمية واالحنراف بالظروف  جتماعيالسيكو افهو االجتاه : أما االجتاه الثاين'' بوجنيه '' رواده 

  .االجتماعية واألسرية للمجرم

إىل أن عمليات التعلم هي  توماسونشالس كويل وجورج ميد و جون ديويويذهب كل من 

  .، حيث أن الفرد يتعلمه مثلما يتعلم مجيع األدوار االجتماعية واملهنية األخرىاملسؤولة عن السلوك اإلجرامي

الذي يركز على السمات النفسية والبيئة االجتماعية يف تأثريه على  كريسيوهناك عامل االجتماع 

فراز والواقع أن علماء االجتماع سواء يف أوروبا أو أمريكا يتفقون على أن السلوك اإلجرامي هو إ. السلوك

  . )2(اجتماعي ينجم عن مظاهر السلوك والتعامالت والعمليات االجتماعية األخرى
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        التصور اإلسالمي للسلوك اإلنحرافيالتصور اإلسالمي للسلوك اإلنحرافيالتصور اإلسالمي للسلوك اإلنحرافيالتصور اإلسالمي للسلوك اإلنحرافي: : : : ثانياثانياثانياثانيا

لقد فسر علماء الدين الظاهر اإلجرامية بإسنادهم إىل الكتاب والسنة، ومل يعارضوا أبدا ما دعت إليه 

لوك اإلجرامي، شرط أن تنطلق هذه الدراسات من حقائق اإلسالم الدراسات امليدانية والتجريبية يف تفسري الس

هو احلادثة : وقد وجد علماء الدين بأن ظاهرة االحنراف الزمت اإلنسان منذ نشأته، وخري مثال. ومبادئه

التارخيية اليت وقعت لسيدنا آدم عليه السالم يف اجلنة، قبل اهلبوط إىل األرض وتعد هذه احلادثة، هي بداية 

  .حنراف عند اإلنساناال

َقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما َقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما َقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما َقُلْنا يا آدم اسكُن أَنت وزوجك الْجنةَ وكُالَ منها رغَداً حيثُ شئْتما  ﴿﴿﴿﴿: حيث قال اهللا تعاىل

ينمالْظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هـذا هبقْرالَ توينمالْظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هـذا هبقْرالَ توينمالْظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هـذا هبقْرالَ توينمالْظَّال نا مكُونةَ فَترجالش هـذا هبقْرالَ ت35{{{{و { { { {هجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَزهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَزهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّهفَأَزهجرا فَأَخهنطَانُ عيا الشملَّها فَأَزا كَانما ما ما كَانما ما ما كَانما ما ما كَانما مم

        }}}}36{{{{فيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍفيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍفيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍفيه وقُلْنا اهبِطُواْ بعضكُم لبعضٍ عدو ولَكُم في اَألرضِ مستقَر ومتاع إِلَى حينٍ

        ....36- - - - 35: : : : اآليةاآليةاآليةاآلية: : : : سورة البقرةسورة البقرةسورة البقرةسورة البقرة                                                                                                                                                                                                                                                                                

بأن اإلنسان األول مارس االحنراف يف سلوكه، ألنه بدأ باملعصية حتت  فمن خالل اآلية الكرمية، نفهم

إغراء الشيطان وخالف أوامر ربه، بالرغم ما تلقاه من حتذير يوضح خطورة ما سوف يلقاه، إذا عصا اهللا 

ك فَلَا يخرِجنكُما ك فَلَا يخرِجنكُما ك فَلَا يخرِجنكُما ك فَلَا يخرِجنكُما فَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزوجِفَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزوجِفَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزوجِفَقُلْنا يا آدم إِنَّ هذَا عدو لَّك ولزوجِ    ﴿﴿﴿﴿: و تعاىل سبحانه وتعاىل حيث يقول سبحانه

وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا وأَنك لَا تظْمأُ فيها ولَا } } } } 118{{{{إِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرىإِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرىإِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرىإِنَّ لَك أَلَّا تجوع فيها ولَا تعرى} } } } 117{{{{من الْجنة فَتشقَىمن الْجنة فَتشقَىمن الْجنة فَتشقَىمن الْجنة فَتشقَى

  ﴾﴾﴾﴾}}}}119{{{{تضحىتضحىتضحىتضحى

        ....119----117: : : : اآليةاآليةاآليةاآلية: : : : سورة طهسورة طهسورة طهسورة طه                                                                                                                                                                                                                                                                                

خالل ما ورد يف القرآن الكرمي من آيات بينات، نستنتج أن االحنراف حقيقة نفسية خلقها اهللا يف ومن 

وهذه احلقيقة هي الرتعة الشهوية عند اإلنسان  )1(اإلنسان، وسوف تالزمه إىل أن يرث اهللا األرض ومن عليها

سبحانه وتعاىل ألدم من نعيم ورفاهية ما أعده اهللا  مغزعاته ورغباته وسوسة الشيطان، فربوضعفه أمامها وأمام ن

اخلطيئة وعصيان  وقع يف يف اجلنة، إال أن غرائزه الشهوانية مل تتوقف، ومبجرد أن وسوس له الشيطان، حىت

  .أوامر ربه

نسياق لشهوات نفسه، اإلوبالتايل نفهم أن السلوك اإلجرامي من املنظور اإلسالمي، يكون نتيجة 

ؤثرات االجتماعية اليت يتأثر ا اإلنسان ويؤثر فيها يف نفس الوقت ودور ووسوسة الشيطان، مع بعض امل

  .اتمع هنا هو إعطاء الفرد تربية روحية سليمة 
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        األســرةاألســرةاألســرةاألســرة: : : : أوالأوالأوالأوال

رة الدور و ال ينازع أحد يف خطو''األسرة هي املؤسسة التنشئوية األوىل اليت تتفتح فيها نفس الطفل 

الذي تلعبه يف البيئة األسرية يف تربية احلدث و تنشئته، فهي املكان األول الذي حيضنه و البيئة األوىل اليت 

يتشرب منها قيمه و معايريه و مفاهيمه اخللقية و أمناطه السلوكية، و هي اإلدارة األوىل الناقلة للثقافة 

  .يف غىن عنها بعدما كان حمتاجا إليها كل االحتياج دف إىل تكوين الفرد حىت يصبح )1(''االجتماعية

  :تـعـريـف األســرة

رابطة اجتماعية من زوج و زوجة و أطفال أو بدون أطفال، أو من زوج "بقوله إا " أوجربن"يعرفها 

  )2(".مبفرده مع أطفاله أو زوجة مبفردها مع أطفاهلا

يرتبطون معا بروابط الزواج أو الدم أو جمموعة من األشخاص "بأا " لوك"و " برجس"و يعرفها 

التبين ويعيشون حتت سقف واحد، و يتفاعلون معا وفقا ألدوار اجتماعية حمددة و خيلقون و حيافظون على منط 

  )3("ثقايف عام

و قد خيتلف منط األسرة من جمتمع إىل آخر وفقا لشكلها و السلطة فيهان إذ قسم علماء االجتماع 

  :سرة إىل أربعة أشكال و هيواألنتروبولوجية األ

و اليت تتكون من الزوج و الزوجة و أبناء غري متزوجني، جيمعهم بيت : األسـرة الـنـوويـة �

  .واحد

و اليت تكون فيها الزوجة متزوجة عدة أزواج و هو منط  :األسـرة الـمـتـعـددة األزواج �

  .نادر مييز بعض اتمعات البدائية

و اليت يكون فيها الزوج متزوجا من عدة : ـاتاألسـرة الـمـتـعـددة الـزوج �

تضم الزوج، الزوجة، أبنائهما املتزوجني و غري املتزوجني و قد : األسـرة الـمـمـتـدة.زوجات

تضم أيضا اجلد و اجلدة و األعمام و األخوال و غريهم من ذوي القرابة و يعيش كلهم يف بيت واحد 

  .ا العربيةو مثل هذا النمط موجود بكثرة يف جمتمعاتن
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  :أما من حيث السلطة فهناك أربعة أنواع

  .األسرة األبوية تكون الزعامة فيها لألب �

  .األسرة األمومية تكون الزعامة فيها لألم �

  .األسرة البنيوية تكون الزعامة فيها يف يد اجلميع، مبعىن أن اجلميع يتقامسون فيها السلطة �

بل يتكون بتأثره مبا "الطفل ال يلقى دروسا إىل نادرا  إن التربية األسرية أكثرها ال شعوري مبعىن أن

   )1(.يقع حوله، و بقدر ما تكون التربية ال شعورية بقدر ما تكون بالغة التأثري

فعلى الوالدين توفري التربية الصاحلة ألطفاهلم و ذلك بتلقينهم معايري و اجتاهات سليمة و إجيابية و 

يعيشون فيه، و من واجبهم كذلك تقدمي احلنان و االطمئنان و العطف  تشبعهم بثقافة تتناسب مع العصر الذي

  .)2(و احلب املتبادل و محاية أطفاهلم من املخاطر و وقايتهم من األمراض

أن حب الوالدين مطلب أساسي للنمو العقلي الطبيعي، و أن األطفال الذين  "مارجريت ريبل"تقول 

 )3(.اه الالزم يصبحون متخلفني يف عدد من امليادينال حيصلون على العناية الكافية و االنتب

يتم حتصيله يف  %50يف حتليله لنتائج اختبارات الذكاء، حيث وجد أن  "بلوم"و يؤكد القول 

السنوات األربعة األوىل من العمر و هذا ما يؤكد أمهية التربية األسرية يف إمناء فكر األطفال و دفع النمو املعريف 

  .إىل التطور

سرة دور كبري يف توجيه أطفاهلا حنو عقيدا و ذلك من خالل ترسيخ احلقائق اإلميانية باهللا يف و لأل

قلوم، وكيفية التمييز بني اخلري و الشر و املسموح و املمنوع، فقد أكدت تعاليم الديانات السماوية على بناء 

كما جيب أن ال ختلو التربية األسرية من التربية . األسرة املتدينة كما دعت إىل االهتمام و الرعاية الدينية لألبناء

اجلنسية اليت أصبحت تعد ضرورة كيال يصاب الطفل بالعقد النفسية أو املخاوف و اليت ميكن للوالدين وقايته 

  .منها بأجوبة مناسبة ملدارك الطفل

إن الغرض من التربية " "سبانسر"إن أول املربني الذين تفطنوا إىل أهم التربية السرية املريب اإلجنليزي 

: هو إعداد الفرد للحياة الكاملة يف خمتلف نواحيها و إن نواحي هذه احلياة اخلمسة التالية مرتبة حبسب أمهيتها

  )4(.الصحية، املهنية، األسرية، الوطنية و الثقافية

                                                 
1  -  bj�� -�A%– د L�*1!ز$� 	*!�  ط .، د151ن ص .�راء Q# ا��1"
	، ا���D ا�/�آ	 ا�1
2  - -A% �
دة و %�Wدق  $
�� ا���1 
� و ا�,
G ا�,*��" z�!� #1	 � �D!ر*	 �/�ط ا��Qاد *��ف ا���
�ر  $0 ا�z �2ا\I��$� X و ا�!�!د و ا�1��


X ا�Kات,A1� ا��%!ز L% 	$�� z��� v�!ا� #Q و G�� 	
��mا�� qا���ا� L% 	 !�&% G*-,� �( .  
3  -  I(*ر v*���%– د G��1% ، F� 75ص  1984ط �	 .أ���
�ت  $G ا�
  20ص  1964ط �	 .G��1% د ا��-ر�	 و ا��&q�1 ، –�!ن د*!ي  -  4
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ري لقد نال النوع البش" األسرة" " The Family"يف كتاما " لوك"و  "بارجس"و يقول كل من 

حضارته بفضل األسرة و أن مستقبله يتوقف بصورة مباشرة على هذه املؤسسة أكثر من أي مؤسسة 

  )1(".أخرى

يف األخري فاألسرة وحدة بشرية حية خاضعة ملا يسميه علماء النفس حبركية اموعة أي أن تأثري "

و هذا التفاعل يكيف ... ضاءاألفراد على بعضهم البعض ليس يف اجتاه واحد بل هناك تفاعل بني مجيع األع

سلوك كل فرد وجيعله يذوب يف اموعة و تتحقق الوحدة العائلية و يتحقق فيها التوازن الذي يبعث على 

  )2(..."األمن و االطمئنان

  :السمات النموذجية للشخصية دور التنشئة األسرية يف تكوين

من التنشئة االجتماعية يئة الفرد على أداء  من املهام األساسية للتنشئة األسرية اليت هي جزء ال يتجزأ

الوظائف املطلوبة منه والتزود باملهارات والكفاءات اليت جتعله قادرا على خدمة األسرة واتمع واكتساب 

غري أن قدرة . اآلراء واملعتقدات والقيم اليت توجه سلوكه وتفاعالته مبا ينسجم مع توجيهات وأهداف اتمع

ء ما يريده منه اتمع، واليت تعتمد على التنشئة األسرية بالدرجة األوىل والتنشئة اتمعية الفرد على أدا

بالدرجة الثانية، ال ميكن أن تتحقق وتؤدي فعلها يف الكل االجتماعي دون بلورة معامل شخصيته وتكاملها 

ر الوظيفية املتكاملة اليت من خالهلا ودون متيز الشخصية بالسمات اإلجيابية اليت جتعلها متمكنة من أشغال األدوا

   )3(.تستطيع خدمة اتمع والتكيف ألوضاعه املوضوعية والذاتية

يعرف علماء االجتماع التنشئة األسرية بأا عملية استدخال املهارات والقيم واألخالق وطرق التعامل 

بطريقة إجيابية وفعالة متكنه من حتقيق  حبيث يكون الفرد قادرا على أداء مهامه ووظائفه ،مع األخرين عند الفرد

كما عرفت التنشئة األسرية بأا طريقة صقل . )4(أهدافه الذاتية وأهداف اتمع الذي ينتمي إليه ويتفاعل معه

خربات ومهارات وقيم الفرد يف جمال ميكنه من إحراز التكيف االجتماعي واحلضاري للوسط الذي يعيش 

تؤديه األسرة  ،ئة األسرية على أا ضرب من ضروب التعلم والتربية االجتماعيةوهناك من عرف التنش.)5(فيه

وجتارب  اتبطريقة متكن الفرد من إحراز القبول والرضا االجتماعي من اآلخرين ومتكنه من اكتساب خرب

ال تتوقف عند علما بأن التنشئة االجتماعية اليت يتلقاها الفرد .)6(جتعله ممثال حقيقيا للكل االجتماعي ،جديدة

                                                 
1  -  bj�� G
  G$ 70 ا����1ع ا��1"!ي ص  –إ"�اه
2  -  bj�� -�A%–  ص 	
   �155راء Q# ا��1"

3  - Bowlby , john Separation : Aniety and Anger, London, the Hogarth ,1973,p :322. 
4  - Michell,Dunco,A Dictionary of sociology, London, Routledge nand Kegan, Paul,1973,p :194. 
5 -Reading,H.F.A Dictionary of the social ciences London, Routledge nand Kegan paul 1976,p :93. 
6 Jonson, harry, sociology : Asystematic introduction, London, Routledge nand Kegan paul 1981,p :111. 
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عمر معني بل يستمر طيلة فترة حياته إذ أنه دائما حيصل على املعلومات واخلرب والتجارب اجلديدة اليت تنمي 

اجلدير بالذكر أن التنشئة االجتماعية ليست  و. شخصيته وتطورها ومتكنها من بلوغ غايتها القريبة والبعيدة

عدة مؤسسات ومنظمات كاألسرة واملدرسة واتمع أو منظمة واحدة بل مسؤولية  تههي مسؤولية مؤسس

لكن يبقى دور األسرة رائدا يف بناء شخصية . )1(اخل...احمللي ووسائل اإلعالم واجلامع ومكان العمل واحلزب

  .الفرد وتكاملها

إن من أهم مهام وتوجيهات التنشئة األسرية بناء الشخصية وتكوين مساا النموذجية وتكامل 

علما أن الشخصية هي ذلك الكل املعقد الذي يتكون من عناصر بيولوجية وسيكولوجية  )2(اسيةعناصرها األس

أو أا نسيج متكامل ومتفرع .)3(يف غاية التفرع والتعقد متنح الفرد مسات شاخصة متيزه عن األفراد اآلخرين

خمتلفا عن اآلخرين يف  يأيت من عوامل ومعطيات وراثية ومكتسبة حتيط بالفرد ومتنحه مسات متفردة جتعله

إن التنشئة االجتماعية تعمل على بلورة معامل .)4(مظهره اخلارجي وسلوكه وأفكاره وقيمه ومصاحله وأهدافه

الشخصية وتكاملها، وتدريب الفرد على أداء األدوار الوظيفية ومتكنه من التكيف للوسط االجتماعي الذي 

  .)5(يعيش فيه

  :باحث أساسية هييهتم هذا البحث بدراسة ثالثة م

  .تقنيات التنشئة األسرية االجيابية. أ

  .ماهية السمات النموذجية للشخصية. بـ

  .دور التنشئة األسرية االجيابية يف تكوين السمات النموذجية للشخصية. جـ

إن البحث يعتمد على منهجي االستنباط يف . وقبل دراسة هذه املباحث علينا حتديد منهجية البحث

ذلك أن منهج االستنتاج أو االستقراء الذي . ات واحلقائق عن عالقة التنشئة األسرية بالشخصيةمجيع البيان

استخدمه الباحث يف الدراسة مكنه من معرفة التنشئة األسرية اإلجيابية عن طريق حتديد صيغها وتقنياا طاملا أن 

ني أن منهج االستنباط حلل الشخصية يف ح. )6(منهج االستنتاج يتوصل إىل الكل عن طريق النظر إىل األجزاء

النموذجية إىل مساا األساسية ووضح يف الوقت نفسه كيف أن الشخصية النموذجية تكون دائما وليدة الصيغ 

                                                 
1  - ibid,p :142. 
2 ibid,p :116.  
3  - mun ,N.L, psycology : the Fundamentals of human adjustment, lo,don, georgeG, Harrap,1987,p :206. 
4  -  - Reading,H.F.A Dictionary of the social ciences, p :150. 
5  - back, K.W , social psychology, new York, john wiley and sons,1977,p :42. 
6  - frolov,I,Dictionary of the philosophy publishers, moscow,1984,p :19. 
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علما بأن املنهج االستنباطي هو طريقة حتليل الكل إىل أجزائه . أو التقنيات املستخدمة يف تنشئتها وترتيبها

  .)1(وعناصره األساسية

  .ا اآلن دراسة مباحث الدراسة كما وردت أعالهعلين

        ::::تقنيات التنشئة األسرية اإليجابيةتقنيات التنشئة األسرية اإليجابيةتقنيات التنشئة األسرية اإليجابيةتقنيات التنشئة األسرية اإليجابية. . . . اااا

نعين بتقنيات التنشئة االجتماعية األساليب والطرق العلمية اليت ميكن أن تستخدمها األسرة يف تنشئة 

ء شخصيام بناء قوميا األبناء وتربيتهم وزرع السمات واخلصال اإلجيابية فيهم واليت من شأا أن تؤدي إىل بنا

وتقنيات أو فنون التنشئة . وحمكما مبا يفضي إىل جناحهم يف أداء أدوارهم الوظيفية على أحسن ما ميكن

بطريقة بناء لاالجتماعية اليت ميكن أن تتسلح ا األسرة لتكون قادرة على خلق جيل جديد مؤهل على 

  :حضارية و ذلك ال يتحقق إال بتباع اخلطوات التالية

  :حتقيق التوازن بني أساليب اللني والشدة يف تربية األبناء وصقل مواهبهم واالستفادة من قدرام. 1

عن التنشئة األسرية وخباصة األبوين واألوصياء  املسؤولنيلعل من أهم تقنيات التنشئة اإلجيابية قيام 

مهم تأخذ بعني االعتبار املوازنة بني واألولياء واألبناء والكبار باستخدام صيغ تربوية مع الصغار ومن يف حك

استخدام أساليب اللني مع الصغار عندما تتطلب  همفاملربون ميكن. )2(أساليب اللني والشدة يف عملية التربية

الشدة واحلزم عندما تستدعي الظروف واملعطيات والواقع  واألساليب،  ذلكستخدام إلالظروف واألحوال 

ز استخدام أساليب اللني دائما وأبدا مع الصغار حىت إذا كان منط سلوكهم اعتماد هذه األساليب، فال جيو

وتفاعلهم يتسم بالسلبية والتناقص مع أبسط املعايري والقيم األخالقية واالجتماعية اليت يريدها اتمع ويوصي 

عندما خيرج سلوك كما يتطلب من املربني استخدام أساليب الشدة واحلزم يف وقتها أي . ا القادة واملسؤولون

يتساهل يف تربية ابنه عندما  الصغري عن الصيغ املألوفة أو املقبولة من قبل اتمع أن األب جيب أن يتسامح أو

وجيب أن يكون . يكون سائرا يف طريق اخلري والنجاح والفالح ويعرف ماذا يفعل وكيف يتصرف ومن يعاشر

وتتلكأ سريته  يصاحب رفقاء السوءيغ السوية  كأن شديدا وحازما مع ابنه عندما خيرج سلوكه عن الص

  . )3(قا مع والديه واملعلمني والكبار من أبناء السكينة وجمتمعه احمللياالدراسية والعلمية ويكون ع

إن خري أسلوب يف تنشئة الولد أو االبن هو أن يسلك املريب كاألب أو األم أسلوبا تربويا يوازن بني 

إذ أن أسلوب اللني يستخدم يف ظروفه وحمله وأسلوب الشدة واحلزم يستخدم عند  ،)4(أساليب اللني والشدة

                                                 
1  - ibid,p :98. 
2  - back, K.W , social psychology,p :50. 
3  -  ibid,p :53. 
4 -ibid,p :55. 
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 فإذا وازن املريب بني األسلوبني واستعمل كل أسلوب يف حمله فإنه ينجح يف تربية الولد وتقومي.لذلك الضرورة

  .والتقدم سلوكه وهدايته إىل طريق اخلري

  :جلديداعتماد صيغ الثواب والعقاب يف تربية اجليل ا. 2

من تقنيات التنشئة االجتماعية اليت ميكن أن األسرة يف تنشئة أبنائها اعتماد املريب كاألب واألم أو 

فالتعلم عند االبن يكون سريعا وفاعال إذا اعتمد املريب صيغ . تطبيق اجلزاءكالمها صيغ الثواب والعقاب يف 

ات أو تعاونه مع األسرة واملدرسة أو صدقه يف الثواب عند قيام االبن بالسلوك اجليد كنجاحه يف االمتحان

واب قد تعرب عن نفسها يف عدة ممارسات كاملدح والثناء واإلطراء على االبن عند ثوصيغ ال. )1(القول والعمل 

قيام بالسلوك االجيايب أو تفضيله يف املعادلة على األبناء اآلخرين أو شراء هدية له تشجيعه على السلوك احلصني 

  .اخل...به الذي قام

فإن املريب كاألب  السالبية  تو غريها من السلوكاأما إذا قام االبن بالسلوك املشني كالكذب والنفاق 

ذلك أن استخدام العقوبة . )2( ضربه مثال جيب أن يستخدم أسلوب العقاب معه كنهره أو مقاطعته أو ذمه أو

ستردعه ومتنعه من تكرار السلوك الرديء ،  معه يبني له أن سلوكه مستهجن وغري محيد ومثل هذه العقوبة

وهنا يتخلى احلدث عن السلوك املؤذي وال يكرره ألن تكراره ال بد أن جيلب له العقوبة واالستهجان 

يف حني أن الثواب أو املكافأة اليت متنح له حال قيامه بالسلوك اإلجيايب املفيد سيعزز عنده ذلك . واملقاطعة

دو به إىل تكراره عدة مرات وهذا ما ينمي األسرة واتمع يف ضروب وجماالت السلوك ويرسخه فيه مما حي

  .خمتلفة

بينما إذا مل يستخدم املريب أساليب الثواب والعقاب مع املتعلم فإن األخري ال يتعلم بسرعة وال مييز بني 

  .عواقب السلوك اإلجيايب والسلوك السليب الذي يقوم به يف اتمع

  :الرعاية املكثفة يف التربية االجتماعية والسلوكية واألخالقيةإتباع أسلوب . 3

من الفنون الناجحة األخرى اليت ميكن استخدامها يف تنشئة اجليل اجلديد تنشئة إجيابية وفاعلة إتباع 

ل مواهبه وبأسلوب الرعاية املكثفة نعين االهتمام بعملية تربية املتعلم وصق.الرعاية املكثفة مع املتعلم أو املتعلمني

واستدخال القيم واملقاييس واألخالق اجليدة عنده لكي تؤثر بصورة إجيابية يف سلوكه وتفاعله وتعامله مع 

ال تقتصر على التعليم والتوجيه واإلشراف، بل تتعدى ذلك إىل  عاية املكثفة اليت مينحها املريبفالر )3(اآلخرين

                                                 
1 -ibid,p :66. 
2 -ibid,p :70. 
3  - floud, jean,social class and educational, london, nelson, press,1983 ,p :23. 
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واخلدمات اليت  طلباتناء عملية التنشئة وتوفري مجيع التمالزمة املتعلم وعدم تركه لوحده يفعل ما يشاء أث

الطعام اجليد واملالبس الالزمة والسكن املريح واملنبهات الثقافية واالجتماعية واحلضارية اليت تفتح  :حيتاجها

 طاقاته ومتكنه من استيعاب الربامج اإلرشادية والتوجيهية للتربية االجتماعية اليت متنح له عن طريق املريب

  .أو الوايل  وخباصة األب و األم و األخ الكبري

إضافة إىل متابعة دراسة االبن وتوفري األجواء العلمية له وحثه على الدراسة واالجتهاد والتخصص يف 

كما تنطوي الرعاية املكثفة على متابعة االبن يف كل شيء، . )1(يد اتمعفيده و تفتاملوضوعات والعلوم اليت 

العمل وأداء الواجبات األسرية واملدرسية ومتابعته أثناء ساعات فراغه وتروجيه، أي التعرف على متابعته أثناء 

األصدقاء واآلخرين الذين خيتلط معهم وقت الفراغ مع اإلطالع على ماهية األنشطة التروجيية اليت ميارسها 

لتوجيهات اليت ميكن أن تنسب االبن خالل أوقات الفراغ ودورها يف بناء ومنو شخصيته فضال عن النصائح وا

إليه إذا كان مقصرا يف اختيار األنشطة التربوية أو اختيار األصدقاء واألقران الذين خيتلط معهم خالل الوقت 

  .احلر

منحه اخلدمات الصحية والطبية اليت حيتاجها، تلك  ىوتنطوي الرعاية املكثفة لالبن أو احلدث عل

. احليوية والفاعلية يف أداء املهام اليت تناط به من قبل أسرته وجمتمعه احمللياخلدمات اليت جتعله يتمتع بالصحة و

 .إضافة إىل اخلدمات االجتماعية والسعادة واالستقرار

  :خلق املناخ املناسب لعملية التربية االجتماعية. 4

ناسب لعملية من شروط التنشئة االجتماعية اإلجيابية قيام املريب خبلق أو توفري املناخ االجتماعي امل

التربية االجتماعية، وباملناخ االجتماعي املناسب نعين تكوين عالقة إجيابية محيمة بني املريب واملتعلم من محل 

الثقة باملريب واعتباره قدوة له مع قيام املريب بالعطف على املتعلم واحترامه وتشجيعه على التعلم الذي ينمي 

ما ينطوي املناخ االجتماعي املناسب على تكوين بيئة تربوية هادئة ك.)2(شخصيته ويبلور أدواره الوظيفية 

وفاعلة متكن كال من املريب واملتعلم من التفاعل والتداخل اإلنساين احلي الذي جيعل كل طرف من أطراف 

  .التفاعل مستفيدا من الطرف اآلخر

إال إذا كان املريب . جتماعيةوال ميكن خلق اجلو االجتماعي املناسب الذي توجد فيه عملية التنشئة اال

دميقراطيا مع املتعلم ومتكيفا ملزاجه ورغباته وميوله واجتاهاته، غري متكرب عليه وال يستعمل األساليب 

إضافة إىل ضرورة وجود مريب واحد يلتزم بتلقني املتعلم املهارات . الدكتاتورية والعنجهية واإلرهابية معه
                                                 

1  - warren, R.Sociology, Lowa, litte field co ;1977,p :24. 
2 - ibid,p :25-26. 
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جد أكثر من مريب واحد فإن األساليب التربوية واإلرشادية اليت يستخدمها واخلربات واألخالق والقيم، وإذا و

املربون مع املتعلم ينبغي أن تكون متشاة وواحدة لكي ال يتأثر املتعلم بأساليب تربوية وتوجيهية متقاطعة 

  .)1(ومتنافرة بتقاطع وتنافر املربيني بعضهم عن بعض

ذي يترىب فيه املتعلم زاخرا بالتسهيالت واخلدمات املالية وأخريا ينبغي أن يكون اجلو االجتماعي ال

ذلك أن توفر هذه التسهيالت يشجع املتعلم على املضي قدما يف عملية التعليم . وغري املادية اليت حيتاجها املتعلم

ع والتلقني االجتماعي، ويف الوقت نفسه ميكن املريب من االندفاع يف طريق تنشئة احلدث وتقومي سلوكه وزر

  .القيم واملعايري اإلجيابية عنده وتنمية شخصيته مبا يعود ذلك باخلري العميم لألسرة واتمع على حد سواء

        ::::ماهية السمات النموذجية للشخصيةماهية السمات النموذجية للشخصيةماهية السمات النموذجية للشخصيةماهية السمات النموذجية للشخصية. . . . بـبـبـبـ

فس االجتماعي بأن الشخصية السوية والفاعلة واملتكيفة للمحيط يقول علماء االجتماع وعلماء الن

الذي توجد فيه الشخصية اليت جتمع وتؤلف بني مسيت االنبساطية واالنطوائية، وهي اليت يتغلب العقل الظاهري 

، وهي اليت جتمع أو تزاوج بني مسيت الدكتاتورية  )2(فيها على العقل الباطين أو الالشعوري يأو الالشعور

وهذه . وأخريا أا تؤمن مبنظومة صفات منوذجية ورائدة حيترمها اجلميع ويعتزون ا. أوالسلطوية والدميقراطية

  :الصفات النموذجية للشخصية هي

اإليثار والتضحية يف سبيل . 4الثقة العالية بالنفس والقدرة على اختاذ القرار املستقل، ،الشجاعة ،الوطنية

  .التعاون ،الصرب العدالة ، ،الصدق واألمانة ،اآلخرين

اآلن علينا دراسة وحتليل بعض هذه الصفات لكي نلم ا ونعرف طبيعة دورها يف حتويل الشخصية  و

 .من شخصية اعتيادية إىل شخصية منوذجية ورائدة

  :الوطنية. 1

ذ تعد الوطنية من أهم الصفات الشخصية اليت يتسم ا الفرد، فهي تغرس عنده من قبل األسرة من

فإذا كانت . )3(ته نعومة أظفاره ألا أي األسرة من أوىل اجلماعات اليت تالزم الفرد وتشرف على عملية تنشئ

األسرة مشبعة بالروح والدوافع الوطنية فإن هذه اخلصال اإلجيابية سرعان ما تنتقل إىل األبناء والعكس هو 

والوطنية مبعناها الدقيق هي . طنية وال تؤمن االصحيح إذا كانت األسرة ال تتحمل النوازع واالجتاهات الو

والوطنية جتعل . والتفاخر بأجماده وتراثه واالستعداد على الدفاع عنه إىل حد بعيد و الغري عليهحب الوطن 

                                                 
1  - eysenck,H.J.Sense and nonseuse of psycology,A pelican book, Middle sex, england,1982,p :223 
2-   - wickham,E patriotism, london, west point press,1982,p :11. 
3  - ibid,p :83.                                                                                       
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الفرد خيلص لوطنه ويتفادى يف خدمنه والتضحية من أجله، مع تفصيل مصلحة الوطن وتقدميها على املصلحة 

  .دعي الضرورة ويتطلب األمرالذاتية عندما تست

إن الوطنية هي صفة شخصية وقيمة اجتماعية عليا تدفع من حيملها إىل اإلحساس بالشعور الذي جيعله 

وحب التضحية هو الذي حيمل الفرد باالنتماء والشعور . متعلقا بالوطن أشد التعلق وحيبه ويضحي من أجله

من أجله والكفاح حلمايته ودرء األخطار والتحديات  على خدمة الوطن خدمة صادقة وبذل الغايل والنفيس

  .عنه

إن وطنية الفرد خلفها مجيع األعمال واملنجزات والعطاءات السخية اليت قدمها وال يزال يقدمها لوطنه 

علما بأن وطنية الفرد وإخالصه لشعبه وأمته مها اللذان يقودانه إىل بناء الوطن بناءا سليما وقوميا . وشعبه وأمته

كما أن وطنية الفرد ال تقتصر على جمال واحد بل تتعداه إىل جماالت أخرى . تج يف تطوير احلضارة ومنوهاين

إضافة إىل دور الوطنية يف اندفاع الفرد حنو الدفاع عن وطنه وأمته عندما يتعرضان لألخطار والتحديات 

أعاله شأن أسرته ورفع قيمتها يف اتمع  ناهيك عن أمهية مسة الوطنية اليت حيملها الفرد يف. الوطنية والقومية

  .ألا هي اليت غرست مسة الوطنية عنده وجعلتها مسة تؤثر تأثريا كبريا يف ممارساته وتفاعالته

  :الشجاعة. 2

من أهم املزايا اإلجيابية اليت جتسد الشخصية النموذجية صفة الشجاعة اليت متكن الفرد من اختاذ القرار 

والشجاع هو الذي يقول احلقيقة وال خيفيها على . ذي يعود عليه وعلى اتمع باخلري العميماملبدئي واحلازم ال

ذلك أنه ال جيامل على حساب احلق والواقع واملنطق، وأنه ال خياف أو يتردد عن اختاذ ما ينبغي اختاذه . أحد

شجاعة الفرد غالبا ما و. )1(من مواقف وإجراءات حتسم املوقف وتضعه مع معيته يف مكان حمترم ومرموق

إن شجاعة . تقدم والسيادة واالستقالليةللللظلم ال للقهر وال للتخلف ونعم  عال ال صوت بتدفعه إىل القول 

من ذلك إذ إال بعد الفرد ال تقف عند حد الصراحة وقول احلق وحتدي الظلم والعدوان واإلبراز، بل تذهب 

ر األزمات ومواجهة األخطار والتحديات من أجل دعم وجسارة إىل خوض غما جرأة تندفع بكل محاسة و

  .وتاريخ الشعوب املكافحة يف ية والنهضة والتقدم والوقوف ضد البغي والتزييف والتحريف لاإلستقال

ناهيك عن دور شجاعة شخصية الفرد يف اختاذ القرارات احلامسة اليت دف إىل النهوض والتقدم 

ع مواجهة الصعوبات والتحديات اليت جتابه عملية التنمية والتطور بروح وإعادة البناء احلضاري للمجتمع، م

البطولة واإلقدام وأخريا يعرب الفرد عن شجاعته بالقرارات اليت يتخذها حنو تطوير واقعه وواقع  اجلرأة ومفعمة ب

                                                 
1-  bowly,john.separation :anxietry and arger,p :323.                                                                                        
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لية واحلكمة يف أمته، هذه القرارات اليت ال تعرف التمهل والتسيب واإلتكالية بل تعرف اجلدية وحتمل املسؤو

  .الفعل والسلوك بصورة فاعلة وجدية إذ يكون السلوك فاعال وملتزما ومؤثرا يف الوسط الذي حيدث فيه

  :الثقة العالية بالنفس. 3

وصفة . من الصفات احليوية والفاعلة للشخصية صفة الثقة العالية بالنفس واالستقاللية يف اختاذ القرار

ه وآرائه وأفكاره والقرارات اليت يتوصل إليها واليت ختدم املصاحل الذاتية بشخصيت قتنعاكهذه جتعل الفرد م

إن ثقة الفرد بنفسه إمنا تعمق قناعته بقدراته يف التنمية والتقدم والدفاع عن حاضر األمة . والوطنية، والقومية

 آماله ته مبا خيدم ومستقبلها، وحتثه يف الوقت ذاته على املضي قدما يف حتسني أحواله وصقل قابليته وملكا

  . )1(وطموحاته القريبة والبعيدة

إن ثقة الفرد بنفسه جتعله مستقال يف اختاذ القرار وقادرا على وضعه موضع التنفيذ بعزمية ال تلني وقوة 

وشخص كهذا يتمتع ذه الصفة اإلجيابية يكون سباقا يف إعادة بناء جمتمعه . إرادة ال تعرف التأجيل واملهادنة

ومن اجلدير . عة الظلم والظاملني والوقوف بوجههم وتعرية حيلهم وأالعيبهمصارعن قضاياه العادلة وم والدفاع

بالذكر أن الثقة العالية بالنفس اليت تتمتع ا الشخصية هي اليت جتعل البلد أو القطر الذي تعيش فيه ناهضا 

قل الذي يهدف إىل تطوير الفرد واجلماعة ومتقدما، إذ أن الثقة بالنفس تدفع صاحبها إىل العمل اجلدي املست

أما إذا كان الفرد إتكاليا على اآلخرين ال .على حد سواء ومواجهة األخطار والتحديات احمليطة باألمة واتمع

القرار املستقل فإنه يعجز عن حتقيق أغراضه ويسيء إىل اجلماعة اتمع احمللي الذي ميثله ألنه  ذعلى اختا ىيقو

شخصيته وتصدعها  ضعفن خدمته والتضحية يف سبيله بسبب الضعف الذي يعاين منه نتيجة ال يتمكن م

  .وعدم قدرا على اختاذ الفعل املناسب اليت يبين عناصرها ويوحد فيما بينها

  :اإليثار والتضحية يف سبيل اآلخرين. 4

ين، هذه السمة اليت تعد لعل من أهم السمات اإلجيابية للشخصية مسة اإليثار والتضحية يف سبيل اآلخر

فالذي حيمل مسة اإليثار يعمل جلماعته وجمتمعه احمللي الكبري أكثر مما . لسمة األنانية، وحب الذات اقضةمسة متن

ويتفاىن يف خدمتهم وفعل كهذا، أجلهم مبعىن آخر أنه يعطي لآلخرين ويضحي من  )2(يعمل ملصلحته اخلاصة

ومثل هذا التضامن هو أساس قوة الفرد واجلماعة . األفراد واجلماعات إمنا يقود إىل التضامن والتماسك بني

  .وبالتايل قدرته على حتقيق أغراضه اتمعية العليا

                                                 
1  -durkheim,E Suicide,london,georg allen,1959,p :45.                                                                                                          
2  -ibid,p :49.                            . 
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واألسرة مع اجلماعات املرجعية األخرى هي اليت تزرع قيمة اإليثار عند األفراد إذ تصبح هذه القيمة 

 )1(الله إجناز املهام واألعباء مهما تكن صعبة وشائكةحمركا لنشاطهم التعاوين واهلادف الذي يستطيعون من خ

وعندما تطغى قيمة اإليثار يف اتمع يتقارب األفراد بعضهم إىل بعض فيحل التعاون بينهم حمل املنافسة 

فرقة واالنقسام النامجة توهنا يتحرر اتمع من مشكلة ال. والصراع وتنحسر األنانية يف زوايا ضيقة وحمدودة

  .انية والنرجسية وضيق التفكريعن األن

ال ميكن للفرد أن يكتسب مسة اإليثار والتضحية يف سبيل اآلخرين إال إذا كانت تنشئته األسرية  و

واتمعية إجيابية وفاعلة، وكان يف حالة اتصال دائم مع اآلخرين فاالتصال والتفاعل واالختالط مع اآلخرين 

وهنا تتحقق الوحدة بني الفرد ومجاعته، هذه الوحدة اليت . دين عليهجيعل الفرد معتمدا عليهم وجيعلهم معتم

تعد مبعث اإليثار والبذل والعطاء عند كل واحد ينتمي إىل اجلماعة أو الكل االجتماعي، يف حني أن األنانية 

تقود إىل العزلة االجتماعية، والعزلة هي أساس الضعف والتفكك وااليار، وبالتايل عجز التشكيالت 

 .الوحدات االجتماعية عن حتقيق أبسط أهدافها القريبة والبعيدةو

        ::::عالقة التنشئة األسرية اإليجابية بتكوين السمات النموذجية للشخصيةعالقة التنشئة األسرية اإليجابية بتكوين السمات النموذجية للشخصيةعالقة التنشئة األسرية اإليجابية بتكوين السمات النموذجية للشخصيةعالقة التنشئة األسرية اإليجابية بتكوين السمات النموذجية للشخصية. . . . جـجـجـجـ

تسهم أساليب التنشئة األسرية اإلجيابية بأمناطها املختلفة يف تكوين وبلورة السمات النموذجية 

ميكن أن تكون جيال ملتزما وعتيدا له أمهيته الكربى يف بناء ية شؤللشخصية، فاألسرة من خالل أساليبها الت

فإذا كانت أساليب التنشئة فاعلة يف الرعاية والتقومي واملتابعة وقادرة على . اتمع وتنميته يف ااالت كافة

قاية تدريب اجليل الناشئ على األدوار الوظيفية اليت عن طريقها يستطيع خدمة اتمع، مع حرصها على و

اجليل من الشذوذ واالحنراف السلوكي والتفاعلي فإن الشيء اجلديد يكون مبستوى عال وأخالق رفيعة 

وخصال متميزة هلا أمهيتها يف ظهور الشخصية املتكاملة اليت ميكن أن تؤدي دورها اهلادف يف البناء وإعادة 

  . )2(البناء وحتقيق األهداف الكربى لألمة واتمع

سرية اإلجيابية ميكن أن تركز على أربع مقومات جوهرية كل واحدة منها ميكن أن تركز إن التنشئة األ

. على أربع مقومات جوهرية كل واحدة منها ميكن أن تشارك يف تكوين وبلورة الشخصية النموذجية للفرد

تنشئة األسرية وهنا علينا الربط بني مقومات التنشئة األسرية ومسات الشخصية املتميزة لكي نعرف كيف أن ال

                                                 
1  -  -MC Dougall,W.Character and the conduct of life, london,Methouen Co,1958,p :135. 
                                                                                          
2- johnson,H.sociology :Asystematic introduction,p :112                                                                                  
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إن هذا املوضوع . تلعب دورها الواضح يف ظهور الشخصية النموذجية وتنميتها وقدرا على اخللق واإلبداع

  :ينقسم إىل أربع نقاط أساسية هي على النحو اآليت

  :الرعاية املكثفة وأثرها يف تكوين الشخصية النموذجية. ا

ليه األسرة لألبناء يسهم يف متكني األبناء من بناء إن الرعاية املكثفة واالهتمام املتزايد الذي تو

فعالة شخصيات منوذجية تساعدهم يف التكيف للمحيط واالستقرار فيه وشغل األدوار املناطة م بطريقة 

، فعندما تالزم األسرة أبناءها )1(وجتاوز مجيع الصعوبات والتحديات اليت تواجههم يف حيام اخلاصة والعامة

حيتاجوم من خدمات وتسهيالت وترشدهم إىل طريق اخلري والفالح والتقدم وتعمل ما يف  ومتنحهم كل ما

استطاعتها على تقومي سلوكهم وأخالقهم ومحايتهم من شرور االحنراف واالعوجاج واجلرمية،فإم أي األبناء 

عاون والشجاعة ينشؤون وحيملون السمات الشخصية الفاضلة اليت تتجسد يف الصدق واألمانة والصرب والت

والبطولة واإليثار والصراحة والنقد الذايت واملوازنة بني احلقوق والواجبات وعندما توجد هذه السمات يف 

الشخصية فإن الشخصية سرعان ما تتحول إىل قوة فاعلة هلا أمهيتها يف التنمية الذاتية واتمعية وتكون وسيلة 

  .واجلرمية االحنرافمن الوقوع يف مزالق  من وسائل احلصانة املبدئية اليت حتمي الفرد

والقيمة األخالقية املكثفة ألسباب تتعلق بطبيعتها  كافيةأما إذا أخفقت األسرة يف منح أبنائها الرعاية ال

اتية واملوضوعية، فإن أبنائها يكتسبون شخصية غري سوية أو ظروفها ومعطياا املادية واملعنوية أو دوافعها الذ

  .الكذب والرياء وحب واخلوف واجلنب وغريها من الصفات املستهجنة واملنبوذة يف اليت تتجسد

  :دور اعتماد أساليب الثواب والعقاب يف تكوين الشخصية النموذجية. 2

ميكن أن تنمو وتتبلور الشخصية النموذجية بسماا وخواصها اإلجيابية كالصدق والعفة والرتاهة إذا 

ذلك . ن أو البنت أساليب الثواب والعقاب يف عملية التربية االجتماعية واألخالقيةاعتمد املريب مع املتعلم كاالب

أن املريب يستطيع النجاح يف زرع السمات اإلجيابية للشخصية من خالل عملية التنشئة األسرية وخباصة عندما 

صيلي عن الشجاعة اليت فإذا عرب املتعلم أثناء سلوكه اليومي والتف. تستخدم هذه العملية صيغ الثواب والعقاب

جيسدها يف محاية أسرته من األخطار والتحديات وصيانة مسعتها ومركزها االجتماعي وكان هذا التعبري 

مدعوما باملكافأة أو الثواب الذي ميكن أن يقدمه املريب كاألب واألم فإن مسة الشجاعة ال بد أن تتعزز عند 

م جيسد الصدق واألمانة وهذا السلوك يكون مشفوعا باملدح املتعلم وتكون جزءا ال يتجزأ من شخصية املتعل

                                                 
1 -ibid ,p :118  ibid ,p :119.  
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واملكافأة املادية واملعنوية فإنه ال بد أن يتأصل ويتبلور يف شخصية املتعلم إىل أن يكون . والثناء والتقدم االجيايب

  .طاغيا على سلوكه وتفاعله اليومي والتفصيلي مما يؤثر ذلك بصورة إجيابية يف شخصيته

السمة املذمومة على انت العقوبة والتأنيب والتوبيخ مالزمة للسلوك الذي يعرب ومن جهة إذا ك

فإن املتعلم سرعان ما يتخلى عن السمة أو السمات السلبية ألنه يتعلم ... والنميمة األنانية للشخصية كالكذب

ي بالسمات تصاحبه عقوبة ومقاطعة ، وهذا ما يدفعه إىل هجر السمات السلبية والتحل سيءبأن كل سلوك 

اإلجيابية اليت تلقى االستحسان والتأييد والدعم من قبل اآلخرين وخباصة املريب املسؤول عن بناء الشخصية 

 .وبلورة عناصرها األساسية

  :التوازن بني أساليب اللني والشدة وأثرها يف تكوين الشخصية النموذجية. 3

التكوينية عندما تكون التنشئة األسرية  تظهر عادة الشخصية النموذجية وتتبلور أدوارها وعناصرها

فإذا جسد املتعلم ممارسات إجيابية يف سلوكه وتفاعله اليومي . مرتكزة على أساليب املوازنة بني اللني والشدة

تتم عن خصال شخصية فاعلة حيملها ويتحلى به، وكان هذا التجسد يلقى احلزم واالستهجان والغضب من 

وهنا ينصح . )1(ن أن يكرر سلوكه ويقتدي به ألنه مل يؤثر بصورة إجيابية يف املريباملتعلم  ال ميك ناملريب فإ

املريب أن يقبل السلوك اجليد الذي يقوم به املتعلم وأن ال يستعمل املريب أساليب الشدة واحلزم والغضب إزاء 

سلوك السوي والنافع هذا السلوك، إذ أن هذه األساليب ينبغي أن ترافق السلوك السليب واملستهجن وليس ال

  .الذي جسده املتعلم

ومن جهة ثانية، ال ميكن لالبن أن يتخلى عن السلوك الضار الذي يعرب عن السمات املنحرفة واملتبلورة 

فإذا كذب . للشخصية إذا كان هذا السلوك مشفوعا بأساليب اللني والالمباالة اليت يستخدمها املريب مع املتعلم

وإن هذا الكذب والغش مل يقابل بالصرامة والشدة واحلزم بل يقابل بالسهولة واللني ) االبن(أو غش املتعلم 

فعله ألن و غريه من السلوكات السيئة من قبل املريب فإن املتعلم سوف يستمر بالكذب والغش  ةوالالمباال

ة واألمانة إذا كذلك سوف ال يتعلم السلوك القومي كالصدق والصراح .مل يقابل باالستهجان واالستنكارهذان 

وهنا ميكن القول بأن . مل يكن هذا السلوك مدعوما باإلسناد والتأييد واإلرتياح الذي يبديه املريب إزاء صاحبه

املوازنة يف استعمال اللني والشدة من قبل املريب إزاء املتعلم ال بد أن تزرع اخلصال اإلجيابية يف الشخصية فاعلة 

وهنا تكون الشخصية فاعلة ومؤثرة وقادرة على أداء األدوار الوظيفية . مومةوتقضي على اخلصال السلبية واملذ

                                                 
1 -ibid ,p :119      
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املناطة ا، بل وتكون قوية ومقتدرة يف اهليمنة على النوازع الشهوانية وكبتها لكي ال تكون وسيلة من وسائل 

  .جلب الضرر لإلنسان واتمع على حد السواء

4 .تمعية وأثرها يف تكوين الشخصية النموذجيةاتساقية التنشئة األسرية مع التنشئة ا:  

ميكن للمريب أن ينجح يف بناء الشخصية عند الفرد إذا كانت هناك درجة عالية من املواءمة واإلتساقية 

علما بأن أساليب التنشئة األسرية هي الطرق التربوية . بني أساليب التنشئة األسرية وأساليب التنشئة اتمعية

سرة مع االبن أو البنت، بينما أساليب التنشئة اتمعية هي الطرق التروية اليت تستخدمها اليت تستخدمها األ

.  )1(مؤسسات اتمع كاملدرسة واتمع احمللي واجلامع واحلزب ووسائل اإلعالم اجلماهريية مع االبن والبنت

شئة اتمعية فإن السمات اإلجيابية أما إذا كانت أساليب التنشئة األسرية متناقضة أو متقاطعة مع أساليب التن

وهنا تكون الشخصية ضعيفة وهشة إىل درجة أا ال . للشخصية النموذجية ال ميكن أن تظهر وتنمو مطلقا

  . )2(تقوى على أداء مهامها األساسية يف األسرة واتمع على حد سواء

لصدق والصراحة عند ابنها فعلى سبيل املثال إذا كانت األسرة حريصة على زرع خصال األمانة وا

و  عن طريق التنشئة والرعاية املكثفة وتوفري املستلزمات املادية وغري املادية لعملية التربية االجتماعية األخالقية

بينما كانت املدرسة غري صرحية على زرع وبلورة القيم اإلجيابية عند هذا االبن وال تعرف كيفية بناء  الفنية 

لمه طرقا ملتوية يف السلوك والعالقات االجتماعية فإن االبن ال ميكن أن يكتسب شخصيته املتكاملة وتع

فاألسرة تعلم ولدها . والتنافر بني التربية األسرية والتربية املدرسية ضالسمات الشخصية اإلجيابية نظرا للتناق

ريده أن يسري يف خط شيئا معاكسا وتفشيئا وتريده أن يسلك وفق خط معني، بينما املدرسة تعلم ذلك الولد 

وهذا يؤثر  .للمدرسة لتربويةلألسرة والرسالة االتربوية وهنا يظهر التقاطع بني الرسالة . األسرة خطو   يتناقض

توازنة من حيث نوازعها االنطوائية واالنبساطية وقواها الشعورية وغري الشعورية املسلبا يف شخصيته غري 

  .ذي يسبب حتما إىل تكيفها للبيئة اليت توجد فيها وتتفاعل معهاودوافعها الداخلية واخلارجية األمر ال

        الـمـدرســةالـمـدرســةالـمـدرســةالـمـدرســة: : : : ثانياثانياثانياثانيا

األوىل اليت يندمج فيها احلدث  املدرسة هي عمود أساسي من أعمدة اتمع، و هي البيئة اخلارجية

ي تقاس به قدرة فيها يلتقي بعدد من أقرانه الذين جاؤوا من بيئات متباينة و بالتايل فإا احملك األول الذو

  .احلدث أو فشله يف التكيف مع اتمع

                                                 
1- AL-Hassan,ihsan,the art of sociological analysis,Aph.D.thesis in socology the university of 
london,1986,p :164.                                                                                                                                                                           
2 -Ibid,p :169 
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فاملدرسة إذن حتدث تغيريا يف حياة الطفل، حيث أا تساعده على إعالء دوافعه و التحكم يف رغباته 

  . يساعد يف بناء شخصيةينبرنامج تربوية ف تلقينه

رمسها اتمع وفقا خلطط و فإن املدرسة هي املؤسسة اليت تنفذ األهداف اليت يريدها و ي"و بالتايل 

مناهج حمددة و عمليات تفاعل و أنشطة مربجمة داخل الفصول املدرسية و خارجها على مجيع املستويات 

   )1("الدراسية و الفنية والثقافية و االجتماعية و الرياضية و غريها

أها اتمع لتقابل املدرسة هي املؤسسة االجتماعية اليت أنش: "هناك عدة تعاريف للمدرسة نذكر منها

   )2(.حاجة من حاجاته األساسية، و هي تطبيع أفراده تطبيعا اجتماعيا جيعل منهم أعضاء صاحلني

اليت أنشأها ) البيت، املدرسة، مؤسسة الدين، اإلعالم، العمل (املدرسة هي إحدى املؤسسات اخلمس 

  )3(.تماعيةاتمع لتقوم يف األساس على التنشئة اجلسمية و العقلية و االج

أسسه اتمع لتربية أبنائه بطريقة مقصودة،  منظم القول أن املدرسة جهاز نستطيعمن خالل ما ذكر 

  .يتم عن طريقها نقل الثقافة اخلاصة به إىل األجيال اجلديدة لتحافظ بذلك على استمرارية تراثه

  :نـشـأة الـمـدرسـة

خببايا التربية ضرورة  علماءلثقافة إذ رأى الظهرت املدرسة بعدما أصبح للمجتمعات كم هائل من ا

خلق نظام حمدد لتنشئة جيل حيافظ على تلك الثقافة و يعمل على نقلها لألجيال من بعده، و مبثل هذه 

االنطالقة املتواضعة جاءت فكرة املدارس اليت اقتصر التعليم فيها على أمور الدين و املعتقدات ليمتد االهتمام 

  .نيابأمور الدين و الد

املعلمني و اإلداريني و التالميذ، لكل منهم سلوك : إن اتمع املدرسي يقوم على ثالثة فئات و هي

وصفات خاصة يتم التفاعل فيما بينهم عرب التواصل اليومي و تؤدي هذه املقومات الثالث أدوارا حمددة تبعا 

  :للنظام املعمـول به، مما يؤدي إىل بروز العالقات التالية

  .ة املدير باتمع، و عالقته باملعلمني، و عالقته بالتالميذعالق- 

  .عالقة املعلم باتمع و عالقته باملدير و عالقته بزمالئه املعلمني و عالقته بالتالميذ- 

  .عضهم بعالقة التالميذ باتمع و عالقتهم باملدير و عالقتهم باملعلمني و عالقتهم ب- 
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ل منظومة اجتماعية خاصة باملدرسة و تنتقل خارجها للمجتمع، و من خالل هاته العالقات تتشك"

  )1(."وعلى هذه العالقات تتوقف عملية التكيف مع البيئة احمليطة، و هي غاية التربية املنشودة
 

إن قاعة التدريس مبا فيها من تفاعالت تعترب صورة مصغرة للمجتمع، تضم جمموعة متحابة، متجانسة 

نصهر فيها الفروقات االجتماعية و االقتصادية لتفرز أعضاء صاحلني يعملون على ضة يف األعمار و األفكار ت

  .اتمع

  :ةـدرسـمـة الـفـيـوظ 

إن املدرسة نابعة من األهداف املسطرة من طرف اتمع، فهي بالتايل تنوب عنه يف حتقيقها، و ميكن 

  :هداف يف النقاط التاليةحصر أهم هاته األ

  .طفلتنمية شخصية ال- 

  .هل إىل آخر لضمان استمرار يتياالحتفاظ بالتراث الثقايف و نقله من ج- 

إعطاء الفرصة لألفراد لالتصال باتمع الكبري، فبعد أن كان اتصاهلم يقتصر على أفراد العائلة، فإن - 

  .املدرسة تربطهم ببيئة أوسع و تطلعهم بالتايل على ثقافات متعددة و معارف كثرية و جتارب جديدة

        ::::المـجـتـمـعالمـجـتـمـعالمـجـتـمـعالمـجـتـمـع: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

يعد اتمع املؤسسة األم إذ هي املؤسسة األكرب اليت تؤثر يف تنشئة احلدث و هو يف بيته و يف مدرسته 

األسرة و املدرسة، من و بني أقرانه و من هنا يتجلى الدور الكبري الذي يلعبه اتمع يف التنشئة ألنه يتصل بكل 

  : رق إىل كل منومن مقوماته الرئيسية سنحاول التط

 و سائل اإلعالم املختلفة  �

  األنشطة الفنية ووسائل الترفيه املختلفة �

  أماكن العبادة  �

 مجاعة األقران �

  :جـمـاعـة األقـران.1

إن األقران هم اجلماعة اليت يتم اختيارها من قبل احلدث، على أساس وجود أشياء مشتركة بينه وبينها 

  ...لطموحاتمثل امليول و الرغبات و األهداف و ا
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و من خالل عالقة احلدث بأقرانه فإنه يكتسب مهارات اجتماعية فيتخلى عن أنانيته و يتعلم التعاون 

واإليـثار، و األخذ و العطاء و احترام القوانني كما يتعلم القواعد األخالقية و االجتماعية اليت تكسبه أمناطا 

  .سلوكية مقبولة من اجلماعة الصغرية

ا أمهية الرفاق يف حياة احلدث و لذلك جيب على األسرة أوال مث املدرسة القيام مبراقبة مما سبق يتضح لن

احلدث و القيام بالتوجيه و اإلرشاد عند اللزوم خاصة يف مرحلة املراهقة، ألن مرافقة احلدث مع مجاعة السوء 

 .يؤدي إىل االحنراف  و اجلنوح

  :وسـائـل اإلعـالم.2

األجهزة األهلية و احلكومية الرمسية و غري الرمسية اليت تساهم يف نشر ثقافة  و نقصد ا يف هذا املقام

و تم باجلوانب التربوية دف جعل الفرد يتكيف مع . جمتمع ما، و تفتح أبواا على الثقافات األخرى

ألسبوعية التلفزيون، اإلذاعة، دور السينما، املسرح، الصحف احمللية و ا: اجلماعات، و من هذه املؤسسات

 ...األنترنات واليومية

لهذه املؤسسات تأثري كبري و فعال، يسري يف اجتاهني اجتاه اجيايب و اجتاه قد يكون سليب إذا ما أسيئ ف

  .استخدامه، أما إذا سخر يف نشر الثقافة و تعزيزها و تعديلها و إثرائها فإن وسائل اإلعالم تكون اجيابية مثمرة

  :الـديــن.3

من املقومات األساسية لسالمة اتمع فهو ال يقتصر على العبادات و أداء الشعائر الدينية، يعترب الدين 

بل هو أيضا جوهر التنشئة االجتماعية لألفراد، و حصنا منيعا يعصمهم من التورط يف ارتكاب اإلمث و اخلطيئة، 

ب و اجتناب الشر هي أنساق فاألخالق احلميدة و السلوك الطي.و حيول بالتايل دون قيام السلوك املنحرف

أخالقية مثـالـية، تقضي ا تعاليم األديان السماوية، و يف مقدمتها الدين اإلسالمي الذي يأمر باملعروف 

إلنسان سبل حتقيق الطمأنينة النفسية و يكسبه قوة لوينهى عن الـمنكر، و إىل جانب ذلك كله يهيئ الدين 

، و يوفر له السياج املتني الذي حيرس قيم جمتمعه و يصون معايريها ومة أسباب احلرية و اخلوف و القلقاملق

  )1(.اجلماعية و يطفي عليها مهابة القدسية و االحترام

الطراز األول يتميز بقاعدة و ركيزة أخالقية دي الفرد إىل بناء فالدين اإلسالمي من منهج تربوي من 

  ).راف و اجلنوح االحن( الشخصية منوذجية بشكل سليم ال يتقبل اخلطأ 
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�M<":  
مما ذكر أعاله من تفسريات وحتليالت علمية توضح أمهية التنشئة األسرية بأساليبها وتقنياا اإلجيابية 

يف زرع وبلورة السمات النموذجية للشخصية عند الفرد نستنتج بأن الشخصية النموذجية ال ميكن بنائها 

ية تتجسد يف اإليثار والتضحية يف سبيل اآلخرين والتعاون وإرساء معاملها دون متيزها جبملة مسات أساس

والشجاعة والبطولة والثقة العالية بالنفس والقدرة على اختاذ القرار املستقل واألمانة والصدق والعفة 

غري أن متيز الشخصية أن متيز الشخصية ذه الصفات اإلجيابية ال ميكن أن يتم إال عرب جهود . اخل...والتفاؤل

وهذه اجلهود تتجسد يف عمليات . ة ومكثفة تقوم ا األسرة أوال واجلماعات املؤسسية واملرجعية ثانياهادف

التنشئة األسرية واتمعية اليت هلا تقنياا وأساليبها العلمية اليت يقف البحث عندها وهي حتقيق التوازن األمثل 

واالستفادة من قدرام، واعتماد صيغ الثواب  بني أساليب اللني والشدة يف تربية األبناء وصقل مواهبهم

والعقاب يف تربية اجليل اجلديد، وإتباع أسلوب الرعاية املكثفة يف التربية االجتماعية والسلوكية واألخالقية، 

وأخريا خلق املناخ االجتماعي واحلضاري املناسب لعملية التربية االجتماعية وتوفري املستلزمات املادية 

  .واحلضارية امللقاة على عاتقهاواالجتماعية 

لذا ينبغي على املربيني واملرشدين واملصلحني االجتماعيني والقادة واملسؤولني وغريهم تثقيف أسر 

ية بتقنيات التنشئة االجتماعية اإلجيابية اليت يستعملوها يف تربية النشء اجلديد اتاتمع واجلماعات املؤسس

علما بأن هذه التقنيات إذا استعملت بصورة إجيابية هادفة فإا . يماعواإلشراف على سلوكه وتفاعله االجت

سوف تبين الشخصية بناءا حمكما وتبلور فيها مساا اإلجيابية اليت جتعلها متكيفة مع احمليط ومنسجمة مع قيم 

املواصفات  ومقاييس اتمع ومتوازنة مع طبيعتها وقواها وعناصرها التكوينية وإذا ما أصبحت الشخصية ذه

اإلجيابية فإا ستكون قادرة على أداء أدوارها الوظيفية على حنو خيدم أهداف وطموحات صاحبها وأهداف 

وهنا تكون الشخصية أداة ربط بني حاجيات الفرد ونوازعه ومتطلبات اتمع . وطموحات اتمع الكبري

  .وقيمه احلضارية
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يعترب احلدث اجلانح طفل غري عادي باعتباره احنرف عن املعيار املتعارف عليه يف جمتمعه، وذلك 

تتضمن دراسة االحنراف عن املعيار العادي : " ريف نذكر على سبيل املثالااستنادا إىل ما تشري إليه بعض التع

سط الذي حيدده اتمع يف القدرات مجيع األطفال الذين تتوفر فيهم حاالت تعترب احنرافا واضحا  على املتو

، التعليمية اإلنفعالية أو اإلجتماعية او احلسية أو اجلسمية و الصحة حبيث يترتب العقلية: اآلتيةواإلمكانيات 

على هذا اإلحنراف حاجة إىل نوع خاص من املعرفة و طابع خاص من خدمات لتمكني هؤالء األفراد من 

  .)1()  1979تعريف لـ سوانسون  (حتقيق أقصى ما تسمح به طاقتهم 

تعترب منحرفة عن املعيار العادي من يبنها األطفال  اليت وجيمع هذا التعريف جمموعة من الفئات 

األطفال الذين يعانون من اضطرابات انفعالية  –املهملني إجتماعيا واألطفال املصابني بعجز جسمي أو صحي 

  ) .هذا املقام  وهو ما يهمنا يف( األحداث اجلاجنني  - حادة

ومن مث وجب العمل على مساعدة هذه الفئات يف العودة واالندماج إىل احلياة العادية و تكييفهم وفق 

نوع قيمها و ذلك بإعداد برنامج عالجي تربوي صحي خاص يعمل على حتقيق هذه الغاية، وقد مسي هذا ال

  .من العالج بـ التربية اخلاصة
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        بية الخاصةبية الخاصةبية الخاصةبية الخاصةمفاهيم الترمفاهيم الترمفاهيم الترمفاهيم التر: : : : أوالأوالأوالأوال

  : التربية اخلاصة. 1

ذلك اال املهين الذي يهتم بتنظيم املتغريات التعليمية اليت " التربية اخلاصة باا " مسيث " يعرف 

تؤدي إىل الوقاية أو خفض أو جتنب الظروف اليت ينتج عنها تصور واضح يف األداء الوظيفي لألطفال يف 

  .)1(ااالت املختلفة 

املصطلح بـ خاصة على انه عمليات تتميز بتوعية غري عادية و هذا النوع من " بستاغ وي" وقد عرف 

ذ تشتمل براجمها إضافات إعاديني الالتربية ال يستخدم مع األطفال العاديني بل هي خاصة باألطفال الغري 

  .تعديالت للخربات التعليمية اليت وضعت أصال للطفل العادي و

 ء اجلناحننيربية عند األحداث اجلاحنني من خالل مالحظة ما يعانيه أسر هؤالميكننا ان ندرك احلاجة للت

و إعتداءات و سرقات  ات إجتماعيةمن متاعب و صعوبات يف التعامل معهم وما يشكو منه اتمع من أف

خاص يقوم اإلحنرايف هلذه الفئة مما يستدعي إعداد برنامج تربوي  غريها من املظاهر الشاذة الناجتة عن السلوكو

  .مرتكبة مع احمليطني م  ههذا السلوك يكيف

  :إعادة التربية. 2

إعادة و تعين : يتكون من كلمتني"  Rééducation" يعين لفظ إعادة التربية والذي يقابل بالفرنسية 

خالقية من جديد و تربية و اليت تعين العملية اليت دف على تطوير امللكات و القدرات العقلية و اجلسدية و األ

  :و اجلمالية للفرد وإعادة التربية كما هي معرفة يف قاموس البيداغوجيا احلديثة هي

 .إعادة تعلم معلومات و تقنيات تعلمها الفرد سابقا و نسيها  �

 .إعادة النظر يف طرق تربوية مت التعامل معها ومل تنجح  �

 .ما تربية بعض األفراد الذين فقدوا بعض قدرام نتيجة ملرض أو حادث �
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املزاجية من اجل تكييف افصل وإعادة التربية بصفة عامة تعين التأقلم  االضطراباتعالج بعض 

و نظرات لكوا تتعامل مع طوائف خاصة فأا تتطلب حذرا ويقظة و معرفة  االجتماعي االندماجوالتكيف و 

  .واسعة لقدرات وحاجات الفرد املتعامل معه وكذا الوسائل الالزم توافرها

  :إعادة تربية األحداث اجلاحنني. 3

إن إعادة تربية احلدث اجلانح داخل املراكز املخصصة لذلك بوجه عام هي عبارة عن تطبيق بعض 

  :التدابري منها

 .و املقصود به هو إخضاع احلدث اجلانح للفحوصات الطبية و السيكولوجية: التدبري الشفائي �

 لحياة العملية و ذلك بتعليمه وفيه يتم يئة احلدث ل: التدبري املهين �

يف كل وهدفه األمسى هو جعل احلدث اجلانح منسجما مع جمتمعه : الفين التدبري التربوي �

 الفميادين 

هو و الفنية يبقى التدبري الشفائي من اختصاص الطبيب وحده، كذلك دمج املراهق يف احلياة املهنية 

الطبيب وصف كيفية إستخدام الطرائف التربوية اليت  إجتماعي كما أنه بإمكان–األخر إجراء شفائي سيكو 

  ..تعترب وسائل شفائية نفسية حقيقية 

 فقط على إعادة تكيفه مع احلياة ريصتقدر بنا اإلشارة إىل أن إعادة تربية احلدث اجلانح ال جي

مظاهر الوعي عنده  امناط سلوكية معينة و إدماجه يف اتمع بتشجيع تفتحه ومنوه، وبإثارة تلقينهاإلجتماعية ب

  .نفسه و مكانته يف اتمع، و بالتايل يصبح مسؤوال  يعرف، وذا ي مشكلة اإلجتماعية وجيعله يعيش الواقع

اوال تفكيك تكيفات احلدث اجلانح املاضي، و : ويبدو لنا ان إلعادة التربية ثالثة مظاهر أساسية هي

، ويطبق يف  فيه ضارا وسيئالي إذا كان وسطه الذي ترىبيفرض يف بعض احلاالت إبعاد املراهق عن وسطه األص

  .هذه احلاالت إجراء تربوي ختضع له اجلماعة اليت ينتمي إليها احلدث كما خيضع له هو نفسه 

ية، وهدايته عرب وسائل التطبيع عل الشرطفاما إعادة التكيف هدفها متكني الولد من اكتساب ردود ال

  .، فيحتك ا و بأساليب عيشهاالتمثيل بإدماجه يف جمموعة ماو

احلدث الذي أعيدت تربيته ال ميكننا التطرق إليها جبدية دون ان نفحص "   تهشخصي" كما ان قضية 

أمان،  حنانالظروف املالئمة بالوسط، ومن الضروري أن ميثل هذا الوسط كل حاجات احلدث من حب و 

إذا أحيط هذا احلدث جبو من  الال تبلغ ذروا إ كذلك احلاجة إىل إثبات الذات هي أساسية فاحلاجة للحب

  .و الثقة بينه و بني أفراد حميطه، فمن الضروري أن خنلق جوا عائليا حوله  هقاالود و الصد
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و نتيجة لكل ذلك يشعر احلدث اته العالقات العاطفية، ويسعى بدوره وبعفوية للعطاء ويتقبل 

، وينتج عن هذا كله شخصية اختفت نفسيةبنفسه بإعادة تربية على استعداد ليشارك هو  بأنهالتضحيات، و 

  .التفكك من اإلرادة  اجلنوح ومنها كل أثار 

و احلاجة إىل األمان و الطمأنينة تستوجب توفري اإلطار احليايت املبين على أسس قوية اليت جيب أن تلقن 

بتوفري امللجأ األمني له والعمل احلدث مي دعم مادي و معنوي هلذا و تعاش قبل أن تناقش، وتستوجب أيضا تقد

  .على تقدمي أجوبة قيمة لكل تساؤالته 

فعلى كل مريب أن يعين أن الشكليات ال ميكنها أن تشكل نقطة الوصول، إذ أن الطفل او احلدث 

حيمل يف نفسه احلاجة إىل توكيد الذات يف مواجهة وسطه و هو بقدر ما يعمل على تأكيد ذاته دون ما 

  .إنسانع األخرين، بقدر ما يسري إىل حريته كتعارض م

و املقصود بالتملك هو  –كما ينبغي على املربيني إعطاء أمهية كبرية حلاجة التملك و حاجة التماثل 

أما التماثل هو إقتداء احلدث بشخص ما يكون منوذجه يف ... إمتالك احلدث لشيء ما كملكية فريق او مهنة 

و عندما تتحقق لدى احلدث هاتني احلاجتني فهذا  –املريب ان يلعب هذا الدور احلياة، وليس من الصعب على 

  .يعين انه قد وصل إىل الطمأنينة و توكيد الذات 

وبقدر ما هو مهم ما يقدمه املربون لألحداث من اجل إشباع حاجام األساسية، بقدر ما يتوجب 

امهم يف خضم العامل و مواجهتهم مصاعب احلياة عليهم تقدمي إطار حيايت حقيق هلؤالء األحداث، وذلك بإقح

  .من خالل منحهم الفرصة للقيام بأعباء و حتمل مسؤوليات حقيقية و األخذ مببادرات فعلية 

ومن الضروري ان يتعلم احلدث كيف يعيش يف وسط مجاعي يقوده إىل اعتبار وجود عالقات 

إعادة تربية الذاتية هي وحدها اليت تقوده على  مجاعية، باإلضافة إىل هذا فإن املشاركة للحدث يف عملية

  .رجال إجتماعيا حرا ليكونأحسن وجه 

و ..فكلما إزاداد وعيه لنفسه و لوضعه داخل اجلماعة كلما صارت مشاركته اشد رسوخا و إجيابية

  .بدلك ينمي و عيه االجتماعي

  :رفحإعادة التنشئة كوسيلة لضبط السلوك املن. 4

ون و يعيشون فيه و مصدر القيم ؤللقيم عند األفراد هو ثقافة اتمع الذي ينش إن املصدر األساسي  

وىل الالزمة لبناء ذاته و شخصيته األ املبادئالثقافية السائدة وعن طريقها يكتسب الطفل القيم األساسية و 
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فق مع القيم اليت وحتديد دوره يف حميط األسرة عن طريق عملية التنشئة على اكتساب الطفل السلوك الذي يتوا

  .)1(تدين ا 

ولكن قد تكون هذه التنشئة ناقصة أو منحرفة عن ثقافة اتمع الذي يعيش فيه وهنا تتدخل عملية 

إعادة التنشئة اإلجتماعية كوسيلة لضبط السلوك حيث أا واحدة من جمموعة وسائل الضبط املمكنة للسلوك 

ستطيع طرد األعضاء من املشاركة وعزهلم عن زمالئهم من الناس الشاذ و اليت تقع حتت سيطرة اتمع وهي ت

اإلجتماعيني وتستطيع إستخدام العقاب الشديد حيثما تكون الغرض التأثري يف املخطئني اآلخرين اتمعني 

ولتغري طرقهم هذه ومن ضمن كل هذه الوسائل غالبا ما تكون إعادة التنشئة اإلجتماعية املقصودة من قبل 

اكثر وسائل الضبط فاعلية على األفراد املنحرفني كنظام إعادة التنشئة الذي يكون الغرض منه إكمال  اتمع

أوتصحيح كبريو املؤسسات املخصصة إلعادة تنشئة الشاذين و اجلاحنني باملقارنة مع املؤسسات املخصصة 

  . )2(لزيادة التنشئة لألشخاص العاديني 

        الجانحينالجانحينالجانحينالجانحين    نشأة مؤسسات رعاية األحداثنشأة مؤسسات رعاية األحداثنشأة مؤسسات رعاية األحداثنشأة مؤسسات رعاية األحداث: : : : ثانياثانياثانياثانيا

  : مناذج عاملية. 1

احلايل، ومل تكن له نفس التصورات  إن موضوع رعاية األحداث اجلاجنني مل يكن له نفس املعىن

احلالية، فلقد كان اهلدف من انشاء مراكز رعاية األحداث، هو عزل املشردين و األشقياء من األطفال حىت 

تمت مبؤسسات األحداث إىل ذلك إال اا بدأت مبا يرتاح اتمع من شرهم كما تشري الدراسات اليت اه

احملرومني وكان حيجز فيه األطفال  1557أول هذه املنازل بلندن عام  أنشئحيث " منازل اإلصالح " يسمى 

وضعت  17و كان يتعرض األطفال إىل أصناف القسوة و اإلمهال ويف بداية القرن  املنحرفاتاملتسولني و  و

انني لرعاية األحداث وذلك بتدريبهم بدل تركهم عالة على اتمع ونصت هذه القوانني إجنلترا مجلة من القو

  :على ما يلي
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 . تعليمهماألطفال الذين يثبت التحري عجز والديهم عن  عليمالعمل على ت �

إجياد صفات جديدة يدرب عليها األحداث الفقراء ليصبحوا مواطنني حييوا حياة  �

، "نزل آن ميشيل "  مؤسسة امساها  11لبابا كلمنث أنشأ ا 1703شريفة ويف عام 

األدب و األخالق و الفضيلة إال أن الرعاية كانت تشوا : دف على تعليم األبناء

ره إجنلترا ثو الذي تع" رد اوجون م" القسوة و العقوبات الزاجرة إىل أن جاء املصلح 

لألوىل، مؤكدا على عميد حركة إصالح املؤسسات العقابية وأنشأ مؤسسة مماثلة 

 .ة و مبدأ بناء الشخصية ضرورة التعليم الديين ألا يف نظره جذور اإلستقام

يف أمريكا فقد ظهرت فكرة إبداع األطفال يف املالجئ إبان احلروب األهلية، وأول ملجأ وضع هو  أما

أ .م . حداث، يف الوأسست مجعية إصالح األ 1824، ويف عام 1727الذي أنشأ عام " ملجأ نيو اؤر ليانس " 

  :اليت قامت بإنشاء مؤسسات لرعاية األطفال وقامت بوضع بعض األسس التقدمية يف نواحي الرعاية منها

 .إحاطة الصغري بالرعاية العاطفية ليستعيض ا عن حنان الوالدين  �

 .ربط مدة إقامة الصغري باملؤسسات مبدى جناحه يف مقاومة احلياة �

 .حقة، صمانا لعدم انتكاس األطفال تطبيق نظام الرعاية الال �

و اجلدير بالذكر أن موضوع جنوح األحداث بدأ يلقي اإلهتمام يف القرن احلايل حيث أنه يف عام  

البحث يف شأن مكافحة  1955تناول املؤمتر العاملي األول هليئة األمم املتحدة املنعقدة يف جنيف عام  1955

ل العامل فقد اهتمت هي األخرى بسياسة رعاية األحداث اجلاحنني ففي اجلرمية، الدول العربية وعلى غرار دو

وكانت تابعة ملصلحة السجون ويف  1907اجلمهورية املصرية مت إنشاء أول إصالحية يف مقاطعة اجليزة عام 

ا فقد مت نقلها إىل وزارة الشؤون اإلجتماعية ومن مثة إىل اإلحتاد العام لرعاية األحداث اما يف سوري 1956عام 

ومسيت مبركز املالحظة ويف اجلزائر وكغريها من الدول العربية  1950مت إنشاء أول مؤسسة يف دمشق عام 

سارت مشروعات محاية الطفولة ورعاية األحداث خطوات كبرية يف اإلرتقاء من الطريقة العقابية إىل الطريقة 

  .  )1(العالجية 

بيق ذي ثالثة تشعبات يف سبيل هذا التدبري الشفائي، إذ إعادة تربية اجلانح هي بوجه عام عبارة عن تط

جيب إخضاعه لإلجراءات الشفائية الطبية و السيكولوجية، التدبري املهين ألنه جيب أن يئه ليكسب عيشه عن 
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طريق توجيهه بعد الدراسة إىل تعلم مهنة وأخريا التدبري التربوي اهلادف إىل جعل الشخص منسجما مع البنيان 

ماعي وهذا التقسيم الذي يرضي من الناحية النظرية ليس يف الواقع إال تقسيما كيفيا فإعادة تربية قاصر اإلجت

ولكن ويف حدود   - جانح ال تعين فقط إعادة تكيفه مع احلياة االجتماعية بتربية أمناط سلوكية معينة عنده

وعي عنده وجبعله يعيش املواقف بشكل حي أن ندجمه يف اتمع بتشجيع تفتحه ومنوه بإثارة مظاهر ال –املمكن 

وهو بقدر ما يعي نفسه و مكانته يف اتمع بقدر ما يرفع تدرجييا إىل وضعه اإلنساين فريفض أو ينتمي فيصري 

مسؤوال، وإلعادة التربية ثالثة مظاهر أساسية تتمثل يف تفكيك تكيفات الفىت اجلانح املاضية مث إعادة تكييفه 

ته، تفكيك التكيفات السيئة بفرض إبعاد الولد عن وسطه األصلي إذا كان هو نخصمن جديد وأخريا ش

مصاحب التأثري السيئ املفصل أما يف حاالت أخرى يتم التكيف بإبقاء القاصر يف حميطه ويطبق إجراء تربوي 

من اكتساب  متكني الولد: ختضع له اجلماعة اليت ينتمي إليها القاصر وإعادة التكيف دف إىل نتيجتني مها

  . )1(عة اجلمابأجواء  هردود الفعل الالزمة وهدايته عرب وسائل التطبيع و التمثيل السيكو إجتماعية على تأثري

إن اجلزائر وكغريها من الدول األخرى تعرف مشكل اجلنوح بصفة متزايدة ولو أن هذه الظاهرة مل 

خيطره وقد أحس املسؤولون اجلزائريون تظهر بشكل خميف كما هو الشأن بالنسبة لبعض الدول املصنعة 

، فقاموا بإختاذ عدة إجراءات و تدابري حلماية الشباب من كل أشكال اإلحنراف ورعاية مشكل جنوح األحداث

، ينص على إنشاء املديرية الفرعية 1963مارس  04املؤرخ يف  63/78املنحرفني منهم وقد جاء يف القرار رقم 

  .شباب و الرياضة لرعاية الشباب، حتت وزارة ال

كما عمدت الدولة إىل خلق املرافق الضرورية إلستقبال طائفة الشباب اليت مل تستطع التكيف مع     

احمليط اإلجتماعي وهكذا شهدنا بروز عدة مؤسسات تربوية خمتلفة الصالحيات دف مجيعها إىل تسهيل 

، 1975اكتوبر  26املؤرخ  75/64سوم رمعملية إدماج املنحرفني األحداث داخل اتمع وهكذا ووفقا لل

املركز املتخصص : نصت مادته الثانية على حتديد نوعية املركز اليت تتكفل بتربية الشباب وهي على التوايل

إعادة التربية، املركز املتخصص للحماية، مصلحة التربية و املالحظة يف الوسط املفتوح، املركز املتعدد 

سنة  18و  13تستقبل هذه املراكز الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بني الصالحيات حلماية الشباب و 

  . )2(والذين اقترفوا جنحا و املعرضني خلطر معنوي
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  ):  C.S.R( املراكز املتخصصة إعادة التربية . أ

سنة من العمر قصد  18هي مؤسسات تعمل وفق نظام داخلي تستقبل اجلاحنني من الشباب دون 

  .تكييفهم  إجتماعيا  إعادة تربيتهم و

 ):   C.S.P( كز املتخصصة باحلمايةااملر. بـ

سنة و الذين هم يف خطر  21هي مؤسسات تعمل وفق نظام داخلي أيضا و تستقبل الشباب دون    

: أخالق أو عدم التكيف االجتماعي قصد تربيتهم و محايتهم اجتماعيا وهذه املراكز تضم كذلك ثالث مصاحل

  .مصلحة إعادة التربية و مصلحة ما بعد التربية  مصلحة املالحظة،

شخصية و حركة التشوشات اليت يتعرض هلا وذلك عن طريق التقوم بدراسة : مصلحة املالحظة. 1

  .املالحظة املباشرة لسلوك األحداث بواسطة خمتلف الفحوص و التحقيقات 

ورياضية لألجداث كما متنحهم وهي خمتصة بإعطاء تربية خلقية و مدنية : مصلحة إعادة التربية. 2

  . اإجتماعيا مدرسيا و مهنيا لغرض إدماجهم تكوين

تكلف بالدمج اإلجتماعي لألحداث عن طريق يئة الوسط اخلارجي، يف : مصلحة ما بعد التربية. 3

  .)1(انتظار اية التدابري املتخذة بشأم كالبحث عن عمل، مع بقاء األحداث على اتصال مستمر باملركز

  - امنوذج اجلزائر -املؤسسات اإلصالحية. 2

حتت اسم ملجأ  1924عام '' نيويورك''أول مؤسسة إصالحية خصصت لعالج اجلاحنني كانت يف 

  )house of tefuge –)2–أوباللغة االجنليزية 

  .انتشرت هذه املراكز يف كل دول العامل و منها اجلزائر تو مع تطور اتمعا

هيل االجتماعي هي مؤسسات عمومية ذات طابع إداري، حتت رعاية فخصصت هذه املراكز للتأ

باخلارج ، تستقبل األحداث الذين ارتكبوا أفعاال سواء يعاقب  الوطنيةوزارة التضامن الوطين واألسرة و اجلالية 

عليها القانون أو يوجدون يف حالة خطر معنوي، و قد أحدثت هاته املؤسسات مبوجب مرسوم يصدر بناء 

قرير من السلطة الوصية، و تقوم مبهامها طبقا ألحكام القانون األساسي النموذجي للمؤسسات بالتعاون على ت

 1972-02-10املؤرخ يف  3-72من األمر رقم  17و  16مع جلنة العمل التربوي املنصوص عليها يف املادتني 

  .و املتعلق حبماية الطفولة و املراهقة
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  :ة اجلزائري على أنواع خمتلفة من هذه املؤسسات جنملها فيما يليو قد نص قانون اإلجراءات اجلزائي

  .قبل البدء فيما تقوم به هذه املراكز،جيدر بنا اعطاء  مفهوم إعادة التربية- 

   )1(''.أا تطبيق تدبري ذو ثالثة تشعبات، يف سبيل هذا الشخص''جون شلزال و اليت عرفها 

  .ات شفائية طبية، و سيكولوجيةو ذلك بإخضاعه إلجراء:التدبري الشفائي.ا

جيب يئته لكسب عيشه عن طريق توجيهه بعد الدراسة بتعلم مهنة، ألن اجلانح :التدبري املهين.بـ

أكثر استهواء لالحنراف و اجلرمية إذا تعطل عن العمل و بذلك تكون بطالته و الشعور بالعجز مما يوطد يف 

  .شخصية السلوك املضاد للمجتمع

املكلفة حبماية  راكزاملتضمن أحداث املؤسسات و امل 26/09/1975املؤرخ يف  64-75أمر رقم 

  . الطفولة و املراهقة

 يهدف إىل جعل الشخص أكثر انسجاما مع بنيانه االجتماعي، أي مع حميطه:التدبري التربوي.جـ

  .اخلارجي

عن انسجام، و ائتالف و إعادة التربية عبارة '' إلعادة التربية فهي ترى بأن  )2(بسكوفيلأما مؤسسة 

و بني التغريات ) االستيعاب(جون بياجيه تكيف، ناتج عن التوازن بني النشاطات اخلاصة للفرد و اليت يسميها 

الراجعة الستجابات الفرد لنظام الوسط اخلارجي املسماة املطابقة، و هذا التوازن القابل دائما للتنافس بني 

  )3(''.التربيةاالستيعاب و املطابقة تسمى بإعادة 

فإعادة التربية هي عبارة عن عملية تربوية هادفة إلصالح الطفل اجلانح، معتمدة يف ذلك على عنصرين 

ية نفسية بإخضاعها اجلانح عنصر الفرد و عنصر اجلماعة، كما تفسر أيضا عملية اجتماع: أساسيني مها

شفائي، و هي حالة التوازن النفسي الذي التدبري ال جون شازالفهذا ما أطلق عليه :شفائية طبيةإلجراءات 

حيدث نتيجة متكن الطفل املنحرف من التوفيق بني نشاطاته اخلاصة من رغبات و نزعات متجسدة يف خمتلف 

وسطه االجتماعي و الذي يتوافق معه بواسطة  ةسلوكاته، مراعيا لذلك قواعد أكثر انضباط لفرض معايش

  .التدبري املهين

                                                 
1  - D زال�!ن� -  	A��&ا� 	أ��!ان  )-? –ا���!� 	رات  !*�ات  -����!/   99ص  – II- 1982ط –"
�وت  –%
2  -  I
Q!��!"– 	�
�� L
� �دة ا��1"
	 Q# %!��1*�ل ا��-*	،*/�ف  $
�� %&�! 	 %L ا��ه)�ن ا��1"�" 	j�p 	��S%SI CROIX .  
�-اث –إدر*F ا��#��1  -  3�   335: ص -1976 - ا���iب– %�)�	 ا�1!�# - {�ه�ة ا��Aاف ا



 65  

هي عبارة عن تطبيق جمموعة من التدابري دف إىل إصالح احلدث اجلانح و ذلك التربية  هذا فإعادة

بإخضاعه إلجراءات شفائية طبية و توجيهه دراسيا و مهنيا، و جعله منسجما مع وسطه االجتماعي بعزله عن 

  .الوسط الفاسد، و ذلك داخل مؤسسة إعادة التربية اليت تستقبل األحداث قصد وضعهم يف وسط سليم

I.1(الـمـراكـز الـمتخصصـة(  

تعمل هذه املراكز وفق النظام الداخلي، تستقبل : الـمـراكـز الـمتخصصـة يف إعـادة الـتربيـة.

بقصد إعادة ) من غري األحداث املتخلفني بدنيا أو عقليا( سنة من العمر  18األحداث الذين مل يبلغوا بعد 

من قانون اإلجراءات اجلزائية أو  444نصوص عليها يف املادة تربيتهم، و الذين كانوا موضوع إحدى التدابري امل

  :كانوا يف حاالت اخلطر املعنوي، تضم هذه املراكز ثالث مصاحل و هي

تقوم بدراسة شخصية احلدث دراسة كاملة من كل أبعادها النفسية، : ةـظـمالحـة الـلحـصـم.1

ذه املصلحة لفحوصات و  هع احلدث خالل وجودإخل، و خيض...االجتماعية، الفنية، االقتصادية و الثقافة

مالحظات و استجوابات مباشرة، و ال جيب أن تقل مدة إقامته يف هذه املصلحة على ثالثة أشهر و ال تزيد 

  .عن ستة أشهر

و يقدم األخصائي االجتماعي تقريرا مفصال إىل قاضي األحداث بعد انتهاء فترة اإلقامة، و جيب أن 

  .ر اقتراحا خيص التدبري املناسب إلصالح احلدثيتضمن هذا التقري

ضلة و اتكلف هذه املصلحة بتعليم احلدث و تثقيفه على األخالق الف :مـصـلحـة إعادة الـتربـيـة.2

ممارسة األنشطة الفنية اهلادفة اليت حتقق إعادة إدماجه يف اتمع كالتعليم و تعلم مهنة و املشاركة يف التظاهرات 

  .لثقافية و الرياضية و الفنية اليت تقام باملناسبات كاألعياد الدينية و الوطنيةاالجتماعية وا

تكلف هذه املصلحة بإعادة إدماج األحداث يف اتمع، و هي  :مـصـلحـة العـالج البـعـدي.3

مطالبة بترتيب الظروف اخلارجية الستقبال احلدث يف وسطه االجتماعي العادي، يف انتظار صدور التدبري 

  .لنهائي الذي يأخذ بشأن احلدث تقوم هذه املصلحة بعملها بالتنسيق مع جلنة العمل التربويا

هذه املراكز وفق النظام الداخلي، و تستقبل  ريتس :الـمـراكـز الـمتخصصـة يف الـحمـايـة.بـ

و الذين ) دنيامن غري األحداث املتخلفني عقليا أو ب(األحداث الذين مل يبلغوا واحد و عشرين سنة من عمرهم 

املؤرخ يف  3-72من األمر رقم  11،6،5كانوا موضوع إحدى التدابري املنصوص عليها يف املواد 
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، أو أولئك الذين سبق وضعهم يف املراكز املتخصصة يف إعادة التربية، و الذين استفادوا من 10/02/1972

  :اليةتشمل هذه املراكز على املصاحل الت. تدابري اإليواء للعالج البعدي

  :تكلف املصلحة مبا يلي: مـصـلحـة الـمـالحـظـة.1

دراسة شخصية احلدث دراسة وافية من كل أبعادها و ذلك عن طريق إجراء الفحوصات  •

 .النفسية والطبية و استجوابه، و معاينة ظروف حياته يف بيئته األصلية

تهاء مدة إقامته اليت تقدمي تقرير عن حياة احلدث يف هذه املصلحة إىل قاضي األحداث بعد ان •

 .جيب أن تقل عن ثالثة أشهر و ال تزيد عن الستة

يتضمن هذا التقرير اقتراحا يقضي بإبقاء احلدث يف املركز أو اختاذ تدبري آخر إلصالحه أو  •

 .إعادة تربيته

 تقوم هذه املصلحة بتنفيذ الربنامج الرمسي الرامي إىل إعادة تأهيل احلدث :مـصـلحـة الـتـربـيـة.2

  .و دجمه يف اتمع و الذي يتضمن دروسا يف التربية األخالقية و الوطنية و الرياضية و التعليم و التمهني

ل الوسائل الناجعة إلعادة تكلف هذه املصلحة بالبحث يف ك:مـصـلحـة الـعـالج الـبـعـدي.3

  .ةإدماج األحداث القادمني من مصلحة التربية أو من مركز متخصص يف إعادة التربي

إن الوسط املفتوح احملدد  :مـصـالـح الـمالحـظـة و الـتـربيـة يف الـوسط الـمفتـوح.جـ

هي مصاحل والئية تأخذ على عاتقها األحداث املوجودين يف  26/09/1975املؤرخ يف  64-75باألمر رقم 

  ).64- 75من األمر  19املادة (خطر معنوي واملودعني حتت نظام احلرية املراقبة 

الكفيلة بتشخيص العوامل و الفنية ات و األنشطة ربالوسط املفتوح فضاء واسعا غين باخل و يعترب

و تعمل هذه املصاحل بالتعاون مع املراكز املتخصصة و كيفية معاجلة الوضع الظروف اليت أدت إىل االحنراف 

  :وتكلف أساسا مبا يلي) 64-75من األمر  19املادة (إلعادة التربية 

  .ب عدم تكييف األحداث ويف أساليب الوقاية املناسبةالبحث يف أسبا- 

  .السهر على ضمان سالمة الظروف املادية و املعنوية حلياة األحداث يف البيئة األصلية- 

  .مراقبة صحة األحداث و تربيتهم و التأكد من استقالليتهم ألوقات الفراغ يف أنشطة هادفة- 

  :فتشمل هذه املصاحل على قسمني

يقوم مبختلف الفحوص و التحقيقات : ـورة الـتـوجيهيـة و التـربـويـةقـسـم الـمش.1

  ). 64- 75من األمر  21املادة (للتعرف على شخصية احلدث و على الطرق الكفيلة بإعادة تربية 



 67  

تتمثل مهمة االستقبال و الفرز يف إيواء األحداث و محايتهم  :قـسـم االسـتـقـبـال و الـفـرز.2

هذا و ميكن للحدث اجلانح أو املوجود يف  )64- 75من املر  23املادة (تجاوز ثالثة أشهر وتوجيههم ملدة ال ت

خطر اجتماعي االستفادة من تدابري اإلفراج املراقب، حيث يتم مراقبة سلوكه يف الوسط العائلي خالل أوقات 

 .الفراغ من طرف مندوب احلرية املراقبة

II.سات إعادة التربية حتتوي على عدة أقسام أمههاإن مؤس:واقـع مـراكـز رعـايـة األحـداث:  

  .قسم اإلدارة املالية - 

  .قسم اخلدمات التربوية- 

  .قسم اخلدمات الطبية و االجتماعية- 

و يوجد على رأس كل قسم جمموعة من املربني تتمثل مهامهم يف إخضاع الطفل لعملية إعادة التربية 

 : اليت متر باملراحل التالية

  وح عند احلدثنوكات اجلسلالقضاء على -

  .اجتماعيا ادماجهإعادة - 

  .تكوين شخصيته من جديد- 

و هناك جمموعة من الطرق و التدابري يتبعها املربون و األخصائيون قصد إصالح احلدث اجلانح و 

  :املتمثلة يف

ر كبري لذا فلألخصائيني االجتماعيني دو. الطريقة العالجية،الطريقة الشفائية و طريقة العمل اجلماعي

الظروف اليت أدت إىل جنوحه مث مالحظته  حميطة االجتماعيةيف إعادة تربية احلدث، و ذلك بدراسة شخصيته و

و تعديل سلوكه قصد حتقيق إعادة إدماجه اجتماعيا و حتويله إىل فرد صاحل قادر على التكيف مرة أخرى مع 

  .)∗(اتمع الذي يعيش فيه

لتفادي  جلاحننيراقبة االجتماعية اليت تعترب طريقة متطورة لعالج او كمثال على هذا أخذنا نظام امل

  )1(.مساوئ العقوبات السالبة للحرية

يتواجد احلدث عن '' نظام للعالج''و تعرف املراقبة االجتماعية يف ميدان األحداث اجلاحنني بأا 

ه يكون خالل فترة اإلشراف حتت طريقه يف بيئته الطبيعة، مستمتعا حبريته االجتماعية إىل حد كبري، و لكن

  )1(.مالحظة و رعاية ممثل حملكمة األحداث يعرف بضابط املراقبة أو باملراقب االجتماعي
                                                 

∗  - #Q در�j ار�� 	W�1ا�� Zاآ��$� #$pم ا�-ا�y    20/10/1976ا�
1 -Charles Germain «le sursis et la probation » R.S.C.1954 TOME 9 P.633 
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و تتميز املراقبة االجتماعية يف اال العالجي، بكوا جتسيد حسي للمبادئ األساسية اليت تقوم عليها 

أن يكون العالج مالئما لشخصية احلدث : ن الحظناالسياسة اجلنائية احلديثة و الذي يتطلب كما سبق و أ

يكون العقاب مالئما جلرميته، مما يترتب عنه استخدام احملكمة لسلطتها التقديرية يف اختيار من تراه  ألناجلانح، 

مناسبا لوضعه حتت نظام املراقبة االجتماعية، على أن يكون معيار تطبيقها قائما على أساس ترجيح استجابة 

  .جلانح هلذا العالج و رغبته يف تعديل سلوكهاحلدث ا

فاملراقبة االجتماعية تدبري عالجي يرمي إىل إعادة تأهيل احلدث اجلانح، إنسانيا و اجتماعيا، دون أن 

ميشي بالسلطة األبوية يف مقدار إشرافها على احلدث و دون انتزاعه من بيئته الطبيعية و متزيق صالته بأسرته و 

  )2(أو عملهأصدقائه ومدرسته 

و تتضمن املراقبة االجتماعية قيام عالقة شخصية وثيقة بني املراقب االجتماعي و احلدث، بصورة تتيح 

صائص احلدث و مساته و أخالقه و اجتاهاته و ميوله و خماوفه و الظروف لمراقب فرصة التعرف التام على خل

و هذه هي العناصر األولية اليت يعتمد عليها املراقب ... اليت تعيش فيها أسرته و عالقته باتمع الذي يعيش فيه

 عإلعادة تشكيل شخصية احلدث من جديد خالل مساعدته نفسيا ليصبح قادرا على القيام بأعماله يف اتم

    )3(.على أحسن وجه و دون صدام جديد مع القانون

III.أهـم الـنشـاطـات اليت تـقدمهـا هـذه الـمـراكـز:  

  :لنشاطات جندو من بني أهم ا

تقام هذه الرحالت بالتنسيق بني رئيس املصلحة التربوية و البلدية الذي يوجد ا :الـرحـالت.ا

املركز واليت من شأا رفع معنويات األحداث و إبعادهم عن اإلحساس بأم مقيدي احلرية، كما تسمح هلم 

و من بني هذه . لتفهم املربني لنفسية األحداثبالتفكري من جديد و بعقالنية يف احلياة الطبيعية، و هذا راجع 

  .و غريها تالرحالت جند اخلاصة بالشواطئ، الغابات، األماكن األثرية، احلماما

يقوم املربون بإقامة دورات رياضية خمتلفة من شأا تنمية  :الـمنـافـسـات الـريـاضيـة.بـ

وسط عائلته، يف و اليت تشعره بأنه . و املربني عقلية احلدث، و تسمح له باالنبساط و االرتياح مع األصدقاء

  .تنتهي هذه املنافسات بتوزيع جوائز رمزية على األوائل تسلم من طرف مدير املركز أو رئيس املصلحة التربوية

                                                 
 

1 -   �
   522ص –%��z2– X"�� q أ"! ا��
2  -Alfred potier « aspect de la liberté surveillé » R.S.C 1953 p 26  
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  :استثمار أوقات الفراغ. جـ

بالرغم من وولكن يبدو، ضارات، عرف اإلنسان وقت الفراغ يف مجيع العصور، ويف ظل خمتلف احل

ومل يعترف أي عصر من العصور حبق األفراد ، . ذلك أن القليل هم الذين يدركون أمهيته وحيسنون استخدامه

كثري من فمازال ال ومع ذلك. على اختالف طبقام بالتمتع بوقت فراغهم مثلما اعترف به عصرنا احلديث

  .وقت الفراغاألفراد واجلماعات بعيدين كل البعد عن الوصول إىل املتعة املنشودة من 

أما . ومما ال شك فيه أن اتمع يفيد أكرب فائدة إذا أتاح ألفراده أن جينوا فوائد إجيابية من وقت الفراغ

سن استخدامه، فإنه بذلك يكون قد مكن وسائل حإذا اقتصر على منحهم أكرب وقت للفراغ بدون أن يعدهلم 

اإلعتراف بوقت الفراغ، والعمل على زيادته، كسبا فإذا كان . لعوامل اهلدم والفساد أن تعمل على تفويضه

كبريا لإلنسانية، فإن عدم تنظيمه أو إساءة استعماله خيلق هلا من املشاكل ما يضيع هذا الكسب، وحيوله إىل 

  .خسارة

ت معظم معاملها من اهودات احلرة للشعوب يف أوقات نولسنا ننسى أن حضارة العامل قد تكو

كل هذه املظاهر اليت غدت تراث اإلنسانية العقلي وغذائها . سيقى والنحت والشعر واألدبفالفن واملو. فراغها

وعلى ذلك ميكن القول بأنه إذا كانت احلضارة تقوم . الروحي قد نبعث من النشاط التلقائي يف أوقات الفراغ

يا للحصول على على العمل، فإا تقوم أيضا على حسن استخدام وقت الفراغ، فبينما يكون العمل ضرور

العيش، جند من ناحية أخرى أن ثقافة أي مجاعة ال تبىن يف الواقع إال على ما يقوم به أفرادها من نشاط حر يف 

  .أوقات فراغهم

وقد كانت الشعوب يف العصور األوىل للحضارة تكرس كل وقتها للعمل ألن كفاحها للحصول على 

ذلك، ومل يكن وقت فراغها الضئيل يسمح إال ببعض العيش، والتغلب على مصاعب الطبيعة كان يتطلب 

على يقتصر فقط الراحة واإلستجمام قليال من عناء العمل الشاق، وكان النشاط اإلبداعي يف أوقات الفراغ 

ومع ذلك، فقد استطاعت . الطبقات العليا اليت استخدمت أفراد الشعب من العبيد يف قضاء حاجاا املادية

أفال حيق لنا اليوم أن ننتظر نتائج أكثر . حققته من التقدم على أيدي هذه الفئة القليلةاحلضارة أن حتقق ما 

مشوال وأكثر حتقيقا للرفاهية املادية والفعلية، ما دامت التشريعات احلديثة قد كفلت جلميع طبقات الشعب حق 

  اإلستماع بوقت كاف من الفراغ؟

قت الفراغ تتضمن إجياد وسيلة أو وسائل موحدة وجيب أال يتطرق إىل الذهن أن الدعوة لتنظيم و

لالستمتاع به، فهذه الوسائل املوحدة مهما بلغت من السمو فإا تنظر إىل الناس كآالت ال ككائنات بشرية، 



 70  

، فأصبح مراجعهمومما جيعل هذا التوحيد غري جمد تعقد نظام تقسيم العمل مما أدى إىل تنوع ميول األفراد و

. ترفيها بالنسبة لفرد أو لفئة معينة يعد مضايقة وإرهاقا بالنسبة لفرد آخر أو لفئة أخرىالنشاط الذي يعد 

متعة عظيمة للمشتغلني باألعمال اليدوية أو األعمال اليت تتطلب جمهودا  قفقراءة كتاب يف وقت الفراغ قد حتق

لذهنية ، إذ قد يفضل  هؤالء أن جسمانيا، ولكنها قد ال تكون كذلك بالنسبة للمشتغلني باألعمال العقلية أو ا

أضف إىل ذلك أنه رمبا عد . يستمعوا يف وقت فراغهم مبمارسة بعض األلعاب الرياضية، أو القيام برحلة خلوية

فالقراءة مثال تعد . نوع واحد من النشاط عمال أو ترفيها بالنسبة للشخص الواحد، وذلك يف حاالت خمتلفة

إذا كان الغرض منها إعداد درس أو حماضرة أو حبث، ولكنها تعد ترفيها إذا عمال بالنسبة للمدرس أو األستاذ 

للمتعة الذاتية وبدون حتديد هدف معني، كما أن املدرب الرياضي قد ينظر إىل نشاطه على أنه  اانصرف إليه

مع شخص  إذ قام بذلك عمل إذا كان جمربا على أدائه يف أوقات معينة، وقد ينظر إليه على أنه ترفيه ومتعة 

  .آخر مبحض رغبته

فاملتعة والترفيه إذن ال يتحققان من قضاء وقت الفراغ إال إذا انصرف املرء إىل نوع النشاط الذي 

  .يالئم ميوله وحاجاته، وكان هذا النشاط حرا طليقا من كل قيد، وال يهدف إىل حتقيق منفعة مادية مباشرة

عصر احلديث، ممثال يف هيئاته االجتماعية والرياضية، كل هذه األسباب وغريها حتتم على اتمع يف ال

أن يشرف على تنظيم وقت الفراغ لطوائف الشعب املختلفة ويوجه األفراد إىل حسن استغالله، وهو حني 

  .يفعل ذلك فإمنا يهيئ لنفسه احلماية الالزمة ضد الشرور واآلفات االجتماعية

ت اليت جيب أن يتجه إليها تنظيم وقت الفراغ حىت ميكن ما هي االجتاها: وهنا يربز أمامنا هذا السؤال

اإلفادة منه يف الترفيه عن الفرد وتنمية شخصيته من ناحية، ويف حتقيق التقدم االجتماعي وجتنب عوامل التدهور 

  واالحنالل من ناحية أخرى؟

  :وظائف النشاط الترويحي

أثريت بصدد وظيفة اللعب والنشاط  لإلجابة على هذا السؤال نرى أن نستعرض بعض النظريات اليت

  . التروحيي بوجه عام

فقد صاحب االهتمام بالنشاط التروحيي ظهور بعض النظريات عن فلسفة اللعب كان الغرض منها 

ومن املتفق عليه اآلن أن اإلنسان يف السنوات . شرح النشاط، ومعرفة ما يؤديه من الوظائف يف حياة اإلنسان

األوىل ذات طابع سيكولوجي، وهي اللعب، : علوماته وخربته بوسيلتني أساسيتنياألوىل من عمره يكتسب م
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أما عن اللعب فإنه يظهر بعد بضعة شهور من والدته، .  )1(والثانية ذات طابع اجتماعي وهي التقليد أو احملاكاة

  .وال يظهر أثره الفعال إال بعد أن يفهم الطفل بعض القيم االجتماعية

يعنون بذلك أن نشاطه يقتصر، أو جيب أن ''  Playاللعب '' ني يتحدثون عن وقد كان القدامى ح

وحني توسع احملدثون يف فهم قيمة هذا النشاط واعترفوا بقيمته بالنسبة إىل . يقتصر، على مرحلة الطفولة

حياته،  اإلنسان يف احملدثون يف فهم قيمة هذا النشاط واعترفوا بقيمته بالنسبة إىل اإلنسان يف مجيع مراحل

  .‘‘Recréationالترويح ''فضلوا أن يطلقوا عليه امسا آخر هو 

ومل تظهر النظريات عن قيمة اللعب والنشاط التروحيي إال يف وقت متأخر أي يف أوائل القرن التاسع 

ويبدو أن عدم االهتمام ذا املوضوع من قبل كان راجعا إىل املوقف العدائي الذي كان يتخذه املربون . عشر

فقد كانوا ينظرون إليه على أنه نشاط عدمي . بل النهضة التربوية احلديثة، عن كل ما ميت إىل اللعب بصلةق

وممن أذاعوا هذا الرأي يف . وعلى أنه مضيعة للوقت، بل على أنه ضار بالطفل، بل إنه اإلنسان املكتمل. القيمة

قد كتب أن اللعب جيب أن مينع وحيرم يف أي ، فFrankالقرن الثامن عشر أحد املربني األملان ويدعى فرانك 

   )2(صورة من الصور، وأن األطفال جيب أن ينهوا إىل عدم جدواه وإىل ما ينطوي عليه من نزق ومحق

وبالرغم من تأكيد قيمة اللعب والنشاط التروحيي كعنصر أساسي من عناصر التربية والنمو االجتماعي 

تتصل بأصل اللعب وبواعثه مل جتد حىت اآلن إجابات شافية، وال يسعنا  يف الوقت احلاضر، إال أن املسائل اليت

وبعض . لقى بعض الضوء على هذا املوضوعقإال أن نستعرض أهم النظريات اليت أثريت يف هذا الشأن علها 

هذه النظريات يؤكد الوظائف البيولوجية أو العضوية للعب، وبعضها يهتم باملظاهر السيكولوجية، وبعضها 

م بالوظائف االجتماعية، ولكن هذا التقسيم ال يعين أن كل طائفة من هذه النظريات تغفل اجلوانب يهت

  .األخرى إغفاال تاما

)  Schillerشيلر (نصارها أومن أشهر . وقد كانت النظريات البيولوجية أول النظريات ظهورا

و  stanly hallانلي هول وست  la zarusوالزاروس spinser الفيلسوف والشاعر األملاين، وسبنسر 

  .groosجروس 
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  :اللعب تصريف للطاقة الزائدة.د

ذلك أن الطفل يتميز  surplus energyأن اللعب تصريف للطاقة الزائدة '' شيلر وسبنسر '' فريى 

وهذه . باحليوية الدافقة، وملا كانت قواه ال تستهلك يف أعمال جدية فإا تتراكم، وال يصرفها إال اللعب

وهي ال . كات الصاخبة اليت يأتيها الطفل وال يقصد منها إىل حتقيق فائدة مباشرة، هي ما نسميه باللعباحلر

اللعب بأنه تصريف ال " شيلر"وقد عرف . إال إىل تصريف الطاقة الزائدة" سبنسر"و" شيلر"دف حسب رأي 

  .هدف له للطاقة الزائدة

إن املراتب : وء مذهبه العام عن التطور فقالواهتم سبنسر على اخلصوص بشرح هذه النظرية يف ض

الدنيا من احليوان تستنفذ كل طاقتها ووقتها للمحافظة على كياا، وهلذا فهي ال تلعب، إذ أا تكرس كل 

أما املراتب العليا من احليوان وعلى األخص . جهودها للبحث عن الغذاء واهلروب من عدوها وتأمني سالمتها

تنفذ كل قواها يف احلصول على حاجاا الضرورية وال تكرس لذلك إال جزء من وقتها اإلنسان، فإا ال س

اللعب بالبخار  "سبنسر" ف الطاقة الزائدة يف أوجه نشاط أخرى أمهها اللعب ويشبه يلطاقتها، ولذا فغنها تصر

بطاقة زائدة وال الزائد الذي خيرج من صمام األمن أو املدخنة، ويقول إن األطفال يلعبون ألم حمملون 

  .يستطيعون معها أن يظلوا هادئني

ولكننا ال نستطيع أن . وال ينكر أحد أن الطاقة الزائدة يئ فرصة أكرب ملمارسة اللعب واالستمرار فيه

فمن املالحظ عند اإلنسان واحليوان على السواء أن كثريا . الباعث احلقيقي أو السبب األساسي للعبنعتربها 

بون حىت بعد أن ينهكهم التعب، وأن األطفال على اخلصوص يظلون منهمكني يف اللعب حىت من األفراد يلع

  .يغلبهم النعاس فيستسلمون له، وهم حمتضنون لعبهم

كما أن هذه النظرية ال تفسر لنا اختالف امليل إىل أنواع خاصة من اللعب عند كل من الذكور 

الزائدة، ملا كان هناك مربر  طاقةعلى ختليص الطفل من الفلو كانت وظيفة اللعب األساسية تقتصر . واإلناث

وعلى فرض أن األطفال يلعبون ألم ال يقومون بنشاط جدي يف نواحي . حيوي لوجود هذا االختالف

إعادة احليوية إىل خالياهم اإلنتاج، فبماذا نفسر لعب الكبار؟ إن هؤالء غالبا ما يلعبون لتجديد نشاطهم و

  .ف الطاقة الزائدة، ال لتصرياملنهكة

وإذا كانت هذه النظرية مل تم بتفسري االختالف يف أشكال اللعب، فما ذلك إال ألا قامت، فيما 

يعتقد، على مالحظة احليوان دون اإلنسان، فألعاب احليوان حمدودة، وهي غالبا ما تقتصر على القيام حبركات 
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وهذا اإلرتباط '' احملاكاة''قد ربط بني اللعب وبني ظاهرة ' 'سبنسر''ومما يقوي هذا اإلعتقاد عندنا أن . غريزية

  .ليس ضروريا يف مجيع حاالت اللعب عند اإلنسان

  :اللعب إعداد للحياة المستقبلية

إىل تقدمي نظرية ''  K.Groosكارل جروس '' دفعت نواحي الضعف يف النظرية السابقة العالمة 

، يف الواقع، من أهم املؤلفات اليت ''جروس''وتعد مؤلفات . يةأخرى تكون أكثر إحاطة بوظيفة اللعب األساس

وإىل جانب ذلك فقد قام هذا العامل بوضع . أسهمت يف شرح نظريات اللعب والنشاط التروجيي بوجه عام

تصنيف شامل ألنواع اللعب عند فصائل احليوان، وخمتلف اجلماعات اإلنسانية وقد اكتسبت نظريته عن اللعب 

واالجتماعية اليت حتدد ) السيكولوجية(والنفسية ) البيولوجية(ألنه تعرض فيها للمؤثرات احليوية قيمة خاصة، 

  .النشاط التروجيي وتوجهه، وجهة خاصة

فأساس اللعب أو '' إعداد للحياة '' وميكن تلخيص هذه النظرية يف أا تنظر إىل اللعب على أنه 

وهو يعترف بأن كلمة الغريزة كلمة غامضة مل يستقر الرأي بعد .هو الغريزة - يف نظره–املصدر الذي ينبع منه 

ولكنه حيتفظ ا، بالرغم من ذلك، ألنه ال جيد . على حتديد معناها، بل أن بعض العلماء ينكرون وجود الغرائز

  .Unacquired tendanciesغري املكتسبة  ويحكلمة غريها لتفسري أنواع الرت

وهذا اللعب من . تبدأ يف اللعب حني تظهر غرائزها يف وقت مبكرفاحليوانات الصغرية على اخلصوص 

شأنه أن يدرا على وظائفها األساسية اليت تقوم ا يف احلياة، ومن أنواع هذا اللعب القفز والقنص والصراع 

تنتظرها  كما أن الطفلة اليت تلعب بدميتها وتعين بشئوا تتدرب بالغريزة على وظيفة األمومة اليت. عند احليوان

  .يف املستقبل

ال '' الغريزة '' قد عدل من نظريته يف وقت من األوقات ورأى أن كلمة " جروس"وبالرغم من أن 

 natural orوأن اللعب يف احلقيقة إمنا هو نتيجة حلافز طبيعي وراثي  ،تؤدي املعىن الذي يقصده

herrediary impulses ر العامل البيولوجي أهم عامل يوصلنا إال أن فكرته األساسية ظلت تقوم على اعتبا

وقد كان إغفال هذا العامل من قبل، من جانب بعض علماء النفس سببا يف عدم إدراك . إىل فهم وظيفة اللعب

  .اجلذور العميقة للنشاط العقلي

والواقع إننا إذا نظرنا إىل اللعب والنشاط التروجيي من الناحية البيولوجية، وجدنا أن أنواع النشاط 

واحلركات اليت يبذهلا الصغار من أي نوع حيواين، يف ألعام تشبه أنواع النشاط واحلركات اليت يقوم ا كبار 

فالقطة الصغرية مال تتحفز وتقفز لإلمساك بكرة صغرية حتركها أمامها كما تتحفر وتقفز فيما . أفراد هذا النوع
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مع عرتة أخرى بالتناطح لتتدرب على املعارك اليت  والعرتة الصغرية تلهو. بعد القتناص جرذ صغري أو عصفور

وال جند يف ألعاب أي نوع من أنواع احليوان حركات غريزية تتشابه مع . ستخوض غمارها يف املستقبل

حركات نوع آخر، فإذا حركت كرة أمام عرتة فإا ال تقفز أبدا اللتقاطها، كما أننا مل نشاهد بتاتا هريرتني 

  .تلهوان بالتناطح

اللعب إذن تدريب وإعداد للحياة اجلدية، إذ أن كثريا من الغرائز املوروثة تنشأ ضعيفة، وخصوصا ف

 وهي لذلك ال تستطيع أن تقوم بوظائفها إال بعد فترة من التدريب تطول أو .عند احليوانات العليا واإلنسان

ولذا جيب أال . سن الطفولةتقصر حبسب احلاالت، وهذا التدريب يتم عن طريق اللعب والنشاط احلركي يف 

حند من حرية األطفال ونلزمهم اهلدوء واإلستكانة ألن ذلك يعوق منوهم وحيول بينهم وبني اكتساب اخلربة 

  .اليت تنفعهم يف حيام املستقبلية

وكلما ارتفعت مرتبة احليوان طالت فترة التدريب هذه حىت تصل إىل اإلنسان فنجد أن مرحلة الطفولة 

  .بكثري منها عند الكائنات األخرى كما أا حتتاج من الكبار إىل مزيد من العناية والرعاية والتوجيهلديه أطول 

. فاللعب لدى الطفل يعرب عن استجابة لنداء جيد الطفل فيه هذه املتعة اليت ال تقارن باملتع األخرى

  .ويستغرق فيه بكليته حىت يتسىن كل ما يدور حوله

ية تعد من أصوب النظريات اليت استطاعت أن حتدد وظيفة اللعب والنشاط وعلى ذلك فإن هذه النظر

قد أومأ إىل أن ليس  - كما يبدو من بعض فقرات كتابه–'' جروس '' وكل ما يؤخذ عليها أن . يالتروحي

 وفهم املسألة على النحو فيه شيء. من وظيفة إال إتاحة الفرصة الكتمال ومنو الغرائز الكامنة يف الطفلللعب 

وذلك ألن الطفل ليس لديه إال عدد ضئيل من الغرائز، إذ كنا نقصد ذه الكلمة أنواع . من التضييق

أما إذا نظرنا إىل املسألة من أفق . التصرفات اليت تتم بصورة ثابتة وبشكل آيل، كما هي احلال عند احليوان

يف تنمية الوظائف احلركية والعقلية عند أكثر اتساعا فإننا نقول إن وظيفة اللعب ليست يف تنشيط الغرائز، به 

  .الطفل

إذ أا '' جروس '' وهذه النظرية األكثر اتساعا تؤدي إىل نظريات أخرى ميكن اعتبارها مكملة لنظرية 

  .ي على أنه عامل من عوامل النمو وتكملة الشخصيةتنظر إىل اللعب والنشاط التروحي
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  :اللعب منشط لعملية النمو

أشهر أصحاب النظرية القائلة بأن اللعب أحد العوامل املنشطة  )Carr ")1كار "اذ وقد كان األست

هذه برأي علماء احلياة الذين يقولون بأن منو انفراد اكتماله ليست نتيجة ملا  تهحلركة منو األعضاء ودعم نظري

. ة وتفاعل الفرد معهاحددته اإلستعدادات املوروثة فحسب، بل إما يعتمدان كذلك على تأثري البيئة احمليط

وبسبب تغري البيئة واحتياجاا ميكن لبعض األعضاء أن تضمر إذا كان الكائن يف غري حاجة الستخدامها كما 

  .ميكن ألعضاء أخرى أن تقوي بسبب تنشيطها واستخدامها املتواصل

اجلهاز العصيب وال يقتصر أثر اللعب على منو األعضاء الظاهرة من احلسم بل إنه يتعداها إىل تقوية 

فاملراكز العصبية ال تكون عند الوالدة قد اختدت شكلها النهائي، كما أن املخ، على وجه اخلصوص، ال . نفسه

يكون يف حالة متكنه من أداء وظائفه كاملة، إذ أن عددا كبريا من األلياف العصبية اليت حيتوي عليها هذا 

مليليين، أي الغالف الذهين الذي يفصلها بعضها عن بعض، العضو الرئيسي ال تكون قد اكتسبت بعد بالغشاء ا

كما يفصل غالف النسيج األسالك الكهربائية وال تستطيع هذه األلياف العصبية أن تؤدي وظيفتها ما مل 

تكتس ذا الغشاء املليين، وهي ال تصل إىل عن طريق احلركة والنشاط اللذين يتبلوران يف صورة اللعب عن 

يف الوقت نفسه أهم عامل لنمو  نب حني يتيح الفرص العديدة ألوجه النشاط املختلفة يكوفاللع. األطفال

  .اجلهاز العصيب واكتماله

فاملراكز احلركية يف املخ تضعف ويقف منوها عند . وقد أثبتت التجربة صدق وجهة النظر هذه

فرصة النمو بأداء احلركات األشخاص الذين بتر ذراعهم أو ساقهم يف سن الطفولة وذلك ألنه مل تتح هلا 

  .''أن الوظيفة ختلق العضو '' هذا يؤكد لنا احلقيقة املشهورة يف علم احلياة وهي . املنشطة هلا

إىل هذه احلقائق حقيقة أخرى، وهي اللعب يساعد على االحتفاظ بالعادات '' مار '' ويضيف 

فاجلندي . يما يتعلق باللعب عند الكبارويصدق ذلك على وجه اخلصوص ف. واخلربات اليت نكتسبها يف حياتنا

وقت السلم يلعب لعبة احلرب فيما تقوم به اجليوش من مناورات وفيما ينصرف إليه من تسلية بإصابة هدف 

السالمل " يلهو أو يقضي بعض وقته يف عزف بعض '' البيانو '' كما أن عازف . معني، أو بركوب اخليل

أمكن '' جروس '' وإذا قارنا هذه املالحظة مبا ورد يف نظرية . ظ مبرونتهالتليني أصابعه واالحتفا" املوسيقية 

كما  - يعترب اللعب مترينا وتنشيطا لعادات اكتسبت يف املاضي،يف حني أن جروس ينظر إليه'' كار '' القول إن 

  .على أنه إعداد ومتهيد لعادات مستقبلة -قدمنا

                                                 
1 - Carr, the Survival Values of play,1902. 
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ط هذه يف شكل آخر فيبني أن اللعب ينشط أنواع نظرية التنشي'' Langeكونراد النج ''وقد عاجل 

الرتوع اليت تكون يف حالة ثبات عندما ال تكون ضرورات احلياة حاجة إليها، ويعوض احليوان أو اإلنسان 

تلعب أكثر مما تلعب  ةولذلك نرى أن احليوانات األليف. عماال ال يستطيع القيام به من نشاط احلياة   اجلدية

كما أن املوظف الذي . ، ألن اللعب يعوضها عما اضطرت إليه من حياة الكسل واخلمولاحليوانات الوحشية

  أو. جيلس إىل مكتبه طوال األسبوع يعوض هذه احلياة الرتيبة مبا ينصرف إليه من ألعاب رياضية أو رحالت

ولو . اله اجلديةفهو يغذي بأوجه النشاط هذه ما لديه من ميول ال تغذيها أعم. بال يف أوقات فراغهاجلتسلق 

  .تركها معطلة الختل التوازن بني قواه النفسية والعقلية واجلسمية

اإلنسان وملكاته اليت اكتسبها من قبل فحسب، بل يساعد  ىوعلى ذلك، فإن اللعب ال ينمي قو

  .كذلك على تنشيط األعضاء اليت تساعد أعباء احلياة اليومية على تنشيطها

    )1(:بوتةيس عن الغرائز المكفاللعب تن

صاحب النظرية السابقة، إىل أن من وظائف اللعب األساسية التنفيس '' كار '' وذهب بعضهم ومنهم 

فاإلنسان تكمن فيه غرائز قد . عن بعض الغرائز املتأصلة فينا، واليت كبتتها طبيعة احلياة االجتماعية وقيودها

ولذا فهو ينفس عنها . ضارة واملدينة اليت نعيش فيهاتستيقظ أحيانا وقد يكون يف استيقاظها ماال يالءم حالة احل

ويصرفها عن طريق اللعب، يف حني يقتل اإلنسان إنسانا آخر يف مسرحية من املسرحيات، أو حني يلهو 

  .نفس بطريقة سلمية عن غريزة املقاتلة الكامنة يف نفسهيباملصارعة أو املالكمة فإمنا 

يف يكون اللعب أحيانا منشطا مقويا لبعض القوى والغرائز، ك: وقد يقال اعتراضا على هذه النظرية

وكيف يكون هنا على العكس عامال على إضعافها والقضاء عليها؟ وللجواب على ذلك نقول إن هذه النظرية 

ال تدعي أن اللعب يقضي على الغرائز الضارة باتمع، ولكنه يهذا فقط، ويسمو ا يف اجتاهات تتالءم مع 

بقدر ما هو تنفيس عن '' الغرائز '' والواقع أن التنفيس ال يكون عن  .سان من الوحشية إىل املدينةتطور اإلن

فكلنا نعرف أن مما يهدئ من ثورتنا وانفعاالتنا أن نلجأ إىل كسر آنية، أو . اليت قد تضر باتمع'' االنفعاالت 

وكذلك فإن الطفل أو الشاب حني  .إىل دفع الباب بقوة أو إىل قلب قطعة من األثاث رأسا على عقب

يتصارع الهيا مع زميل له ال يقضي على غريزة املقاتلة فهي ضرورية له، وقد حيتاج إليها يف الدفاع املشروع 

  .عن النفس، ولكنه خيفف من وطأا بطريقة غري ضارة

                                                 
1 - Gا� 	
  X$�* Theory of catharsis  $0 ا��y*	 ا�1�F أو ا�b�$1 هQ ?K# ا�$�iت ا�ورو"

 



 77  

رية لدى األطفال وهذا التأثري امللطف ألنواع الرتوع الضارة باتمع ليست هلا يف احلقيقة أمهية كب

ولكن هذه . الصغار، وذلك ألن العادات االجتماعية ال تكون قد انطبعت بعد انطباعا كامال يف نفوسهم

األمهية تزداد كلما تقدمت سن الطفل حىت تبلغ أقصاها يف املراهقة، إذ جيب أن تكون عالقات الشباب يف هذه 

القات سليمة ال تتعارض مع ما يقره اتمع من السن، وعلى األخص عالقات كل من اجلنسني مع األخر، ع

ي وتنظيم أوقات الفراغ كوسائل للتسامي بالغرائز وهنا تبدو أمهية اللعب والنشاط التروحي. نظم وتقاليد

فمن ناحية الفرد جند أا تسمح  . وتوجيهها وجهة صاحلة وحينئذ حتقق فائدة مزدوجة بالنسبة للفرد واتمع

الضغط الذي متارسه عليه األخالق والعرف االجتماعي، ذلك الضغط الذي يقف يف وجه  منستقبل له بأن ي

ومن ناحية اتمع جند أمها حتميه من اإلنفجارات اليت قد حتدث من . االنتشار احلر ألنواع الرتوع الغريزي

  .جراء الكبت هلذه امليول الغريزية

وملا كانت قيود اتمع من جهة أخرى تتحكم يف وملا كان امليل اجلنسي من أقوى امليول الغريزية، 

هذا امليل وتنظمه، فقد نشأت عدة وسائل تروجيية للتنفيس عن هذه الغريزة وإكساا مظهرا شاعريا، ومن هذه 

فما من فنان بارع إال . الوسائل الرقص التوقيعي والغزل، ونظم الشعر، والتصوير، واملوسيقى والفنون بأنواعها

من حمبوبة واقعية أو خيالية يتوق إىل أن خيطي يقرا فالنشاط التروجيي يعد يف هذه احلالة صماما  واستلهم فنه

  .لألمن، وجينب الشباب الوقوع يف الكوارث دون أن حيرمه من متعة العالقات الربيئة

بريئة فنقول إن اللعب وسيلة '' فرويد '' وميكن أن نلخص هذه النظرية يف عبارة نستعريها من نظرية 

بالغرائز '' التسامي '' للتعبري عن العواطف والغرائز الضارة باتمع ولذلك يعد ظاهرة من ظواهر 

sublimation.  

  :القيمة االجتماعية لتنظيم وقت الفراغ

ي له وظائف أساسية يف حياة اإلنسان، أمهها خنلص من النظريات السابقة إىل أن النشاط التروحي

بلية من الناحيتني احلسمية والنفسية، وحتقيق التوازن بني قواه املختلفة والتنفيس عن بعض اإلعداد للحياة املستق

  .الغرائز اليت قيدا النظم االجتماعية

ولذلك اهتمت األمم املتحضرة بتنظيم أوقات الفراغ واالستفادة منها يف النهوض بالشباب من 

تنظيم أوقات الفراغ له أمهية كبرية يف إيقاظ الوعي  أضف إىل ذلك أن. النواحي اجلسمية واخللقية والروحية

إذ ال خيفى أن طائفة كبرية من أنواع النشاط اليت ميارسها الشباب يف أوقات فراغه  االجتماعي وتنشيطه،

تشعره باحلاجة إىل اجلماعة، وقيمة التعاون معها، وتعوده اخلضوع للقوانني، وطاعة الرؤساء، وإيثار املصلحة 
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وب وما إىل غلالتضحية يف سبيل اجلماعة اليت ينتمي إليها، واملنافسة الربيئة واحتمال اهلزمية، والرمحة باملالعامة، و

  .من الفرد ذلك من األمور اليت تتطلبها حياته االجتماعية

وقد فطن الكثريون إىل ناحية أخرى ميكن تنميتها عن طريق تنظيم أوقات الفراغ، وتتصل بالتقاليد 

فاجلماعات املنظمة اليت دف إىل حتقيق برامج مشتركة تستعني على تنفيذ هذه الربامج بترديد االجتماعية 

األغاين، واألناشيد اجلماعية وهي غالبا ما تتصل بأساطري شعبية أو أجماد قومية، كما تتمثل فيها عادات اتمع 

رسخت  هيواألناشيد يف مجاعام التروحيوعرفه اخللقي، ونظمه االجتماعية، فإذا ما ردد الصبيان هذه األغاين 

  .بفضلها تقاليد أمتهم يف آذام

وملا كانت هذه هي أمهية أوقات الفراغ وأمهية تنظيمها، أدر كناما ينجم من أضرار بالنسبة إىل الفرد 

م واتمع إذ تركنا هذه األوقات بدون تنظيم حبيث ميضي الشباب أوقات فراغه بطريقة ارجتالية وبال نظا

  .أوسياسة مرسومة

والفراغ باملعىن احلقيقي هلذه الكلمة ال ميكن وجوده إال إذا أخذت الضروريات كفايتها من الوقت 

كالنوم والراحة، وإال نقصت عنصرا من أهم مقومات الفراغ وهو وجود اإلنسان يف حالة خلو مما ميكن أن 

ة إىل نقص املقدرة الصحية والنفسية على القيام تفرضه عليه ظروف حياته العضوية أو املعاشية، هذا باإلضاف

التروحيي وعلى ذلك فالبطالة مثال ال تسمى فراغا باملعىن املقصود يف هذا البحث ومن جهة أخرى،  طبالنشا

فإنه بقدر جدية العمل تظهر ضرورة الفراغ وأمهيته واضحة، أي أن طريقة العمل تؤثر على الفراغ واحلاجة إليه 

بصورة جمدية كما أن طريقة قضاء وقت الفراغ تؤثر يف العمل من حيث اإلقبال عليه والتحمس  وإىل ما يشغله

له، ومن املعروف أن الطالب الذي ميضي وقت فراغه يف رياضة حيبها ويستمتع برياضته إىل احلد األقصى يقبل 

ذا احلال بالنسبة إىل ذلك الذي ميضي وقت عمله فيفسده عليه وهك دعلى عمله الدراسي إقباال ال جنده عن

  .العامل أو املوظف

وقد حتم تقسيم العمل يف اتمعات املتحضرة أن يتخصص كل إنسان يف مهنة معينة، فأصبحت 

خربته قاصرة على نوع النشاط الذي فرضه عليه ختصصه، وتعرضت قابليته ألداء أنواع أخرى من النشاط 

من زاويته اخلاصة فقوى عنده عنصر الرتعة الفردية، على  للضعف كما أن هذا التخصص جعله ينظر إىل احلياة

  .حساب األهداف االجتماعية املشتركة
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ساعد على التقريب بني وجهات النظر املختلفة اليت أوجدها يولذلك فإن تنظيم وقت الفراغ 

ساعد على تقوية روح يالتخصص يف العمل ويساعد على أن يفهم كل إنسان صاحبه ويقدر ظروفه، كما 

  .اجلماعة والعناية باألمور املشتركة اليت أغفلها نظام تقسيم العمل أو أضعفها

نستطيع أن نستنتج مما تقدم أن التصور احلديث لوقت الفراغ يقوم على املزج بني القيم الفردية والقيم 

يكون وقت فلكي تتحقق احلياة السليمة لكل من الفرد واتمع جيب أن نأخذ يف االعتبار أن . االجتماعية

  .الفراغ موجبا لنواحي النشاط االجتماعي اليت تكتسب الفرد قوة وجتربة، واتمع ارتباطا ورقيا

ولعل من املالحظ أن جمتمع املدينة مفكك بسبب اتساع رقعة املدينة وتعدد أنواع النشاط فيها 

تماعية طبيعة فطر عليها وعلى العكس من ذلك جند أن الرابطة االج. وضعف روابط القرابة وروابط احلوار

جمتمع القرية وذلك لقوة العصبية العائلية وأواصر اجلوار، واشتراك الناس يف كثري من األعمال اليت تتصل 

  .بالزراعة أو الري أو مكافحة احلريق أو درء خطر الفيضان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )ا� �وا��(��	�� ا��� �� ��ج ا����ك ا����ب : �
	��ا���� ا
  

  تفسري السلوك العدواين: املبحث األول

  نظريات العدوان: أوال                

  نشأة السلوك العدواين: ثانيا

  أشكال السلوك العدواين: ثالثا

  مواجهة العدوان وتوقي حدوثه: رابعا

  

  وأمهيتها يف عالج السلوك العدوايناألنشطة الفنية : املبحث الثاين

  تعريف األنشطة الفنية: أوال  

  أمهية التعبري عن طريق األنشطة الفنية :ثانيا

  مظاهر أمهية األنشطة الفنية: ثالثا

  نظريات يف العالج عن طريق األنشطة الفنية: رابعا

 خالصة
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  )ا���وا��(����� ا�
� �� ��ج ا���ك : ا�
	� ا�����
حيتل الفن مكانة بارزة يف عالج االضطرابات السلوكية لألطفال، ويكاد يكون من العسري معرفة 

ديناميكية شخصية الطفل دون االستعانة باألنشطة الفنية كوسيط يعرب من خالله الطفل عن مشاعره و افكاره، 

ناته الداخلية لفظيا بسبب قلة وعيه باإلضطرابات اليت يعاين منها، ولكنه يعرب عنها حيث يعجز عن صياغة معا

  )1(كاللعب و الفن و املوسيقى و األنشطة الفنية التشكيلية املختلفة " بصراحة من خالل خمتلف أشكال النشاط 

  : العالج عن طريق الفن يف أربعة أمناط هي Harms رمز هايصنفو 

        Recreational Threapy               العالج بالترويح  

                    Occupational Threapy العالج بالعمل

                        General Therapeutic املعاجلة العامة 

           Actual Art Thereapeutic العالج الفعلي بالفن 

اجلون لفترة طويلة، أما النمط الثالث و الرابع و قد ربط أول منطني بشكل رئيسي باألفراد الذين يع

و فاقدي البصر و املتخلفني  Neuroiogicglly Impairedفيصلح لعالج مرض الختالل السمعي العصيب 

  .)2(عقليا وخاصة من يعانون من اضطرابات سلوكية

ألعمال الفردية و األنشطة الفنية ميكن أن تستخدم بطريقة فردية أو مجاعية و لكل استخدام أمهيته فا

و العمل اجلماعي يدعم الروابط وخيلق نوع . حتقق االستقالل الذايت و اإلعتماد على النفس مؤكدا على األنا

من الصداقات اليت حيتاج إليها التالميذ مؤكدا على النحن، و هناك ضرورة لتالزم األنا و النحن و املواءمة 

  . )3( بينهما ليتم التوافق بني الفرد و اجلماعة

فالطفل العدواين الذي لديه طاقة زائدة و ميول عدواين جتاه زمالئه ميكنه حتويل هذه امليول العدوانية 

والطاقة الزائدة يف أعمال فنية مفيدة له و للمجتمع، و يالقي ا االستحسان و التقدير من احمليطني بدال من 

  .بية اليت يقوم ا عادة و األعمال التخري –مالقاة العقاب على تصرفاته العدوانية 

  

  

  

                                                 
1- hodder headlin group : child centred play therapy second edition , London, NWI 3 BH ( 1996), p.94. 
2-harms. E : the development of modern art therapy. Art psychotherapy- New York.Harcourt- Brace & 
World.1975, p: 190. 
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�$# ا���ك ا���وا��:  ا�"! � ا�ول %:  
من الذي يدفع الفرد حنو اإلتيان بالسلوك العدواين؟ أو بعبارة أخرى ما هي الشروط الفردية و البيئية 

رتبطة اليت تؤدي إىل العدوان؟ فالعدوان كأي سلوك أخر له أسبابه اليت قد ترجع إىل عوامل ذاتية أو بيئية م

  .باملوقف الذي حيدث فيه العدوان أو كل هذه العوامل جمتمعة

ومن الضروري دراسة السلوك العدواين ملعرفة أسبابه و تفسريه حىت ميكن التنبؤ ذا السلوك و عالجه 

و لقد تبايتت تفسريات العلماء و الدارسني حسب املنطلقات النظرية لكل منهم حيث اجته البعض إىل األخذ 

سري البيولوجي، واجته البعض األخر إىل التفسري النفسي، يف حني أخذت طائفة ثالثة بالتفسري بالتف

  .االجتمـاعي، وفيما يلي عرض ألهم هذه النظريات وما يؤخذ عليها
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        ::::نظريات العدواننظريات العدواننظريات العدواننظريات العدوان: : : : أوالأوالأوالأوال

  :النظرية البيولوجية. 1

وهذه " سان به، و يأتيه من تكوينه البيولوجي تفترض هذه النظرية ان العدوان سلوك فطري يولد اإلن

و أن االرتباط وثيق بني  –النظرية تقول أن سبب السلوك العدواين الكروموزمات وخاصة هرمونات اجلنس 

مرة " 15" و العدوان عند الرجال، وقد وجد أن ثالثي الكرموزم أعلى   xxy (karyotype( كروموزمات 

 .) 1(س العاديني عند بعض ارمني عنه عند النا

مراكز معينة يف املخ تسيطر على السلوك العدواين، وهناك أعتقاد  وقد حاول بعض الباحثني ان حيددوا

بأن املنظمة اليت توجد يف املخ و تسيطر على العدوان تعرف بالنظام اللبماوي، وذكر بعض الباحثني أن 

  . )2( لقول يتأثر بدور الفرد وخبرباته املكتسبةالعدوانية يف الرجال أكثر منها يف النساء، إال أن هذا ا

يراها طاقة تتكون  korenzوسواء كانت الرتعة العدوانية ذات أساس وراثي أو تكويين فإن كورنز 

. )3(يف التنظيم العصيب املركزي، وعندما تتراكم تشكل عتبة االستشارة العدوانية فتتزايد احتمالية وقوعها 

ناك دافعا لكل سلوك، ويؤكد أصحاب هذا االجتاه أن يف وسع الكائن احلي أن ه malvinويرى مالفني 

  . )4(التحكم يف نزعاته العدوانية و توجيه مسارها يف اجتاهات مأمونة إذا أحس باخلطر من ورائها

  :نظرية التحليل النفسي. 2

ض الغرائز وهي احدى نظريات الغرائز و ترى هذه النظرية أن اإلنسان كاحليوان تسيطر عليه بع

الفطرية اليت تدفعه إىل ان يسري بشكل معني إىل أن يشبعها، من هذه الغرائز غريزة العدوان اليت تدفع اإلنسان 

  .إىل االعتداء و املقاتلة فهو سلوك غريزي هدفه تصريف الطاقة العدوانية 

 Thanatosويرى فرويد مؤسس هذه املدرسة أنه توجد غريزتان لدى الفرد مها غريزة املوت 

وهي تقابل ) اإلنسان( أي تعمل على فناء الكائن احلي . وتستهدف حتويل املادة العضوية إىل مادة غري عضوية

و تعمل على  Libidoاليت تعمل عن طريق دوافع اجلنس و احلب و ما حتتويه من طاقة  Erosغريزة احلياة 

ط مسعى اإلنسان إلشباع دوافعه، فيتجه إىل حفظ حياة الكائن احلي و استمراريته، فيحدث العدوان حينما حيب

                                                 
1- Leonard, D. Eron and charles L-gruder: Some Topics Closely related to Study of abnormal Behavior, 
Ahression and fantasy, in steven reiss et al, Abnormality experimental and clinical approaches (N.Y- Macmillan 
coinc.1977, p: 581. 
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296 .  
4- malvin H: Learning Interactions, New york, Holt Rihechart and Winston. 1972. 
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يرى العدوان وسيلة " أدار " وسار على نفس الدرب الفرويديون اجلدد، حيث جند . )1( التغلب على األخر

فترى أن كبت " هورىن " أما . للسيطرة، و التعويض عن النقص، و التغلب على العقبات اليت تواجه الفرد

ة أمر مضر من وجهة نظر الصحة النفسية، ذلك ألن الكبت قد يؤدي إىل القلق املشاعر العدوانية أو اهلجومي

  ."والعصـاب، لعله من املفيد أن يعرب اإلنسان عن مشاعر العدوانية من حني آلخر بقصد التنفيس عنها 

  :و من أهم االنتقادات اليت وجهت إىل النظر للعدوان كغريزة ما يلي

تفسري سلوك اإلنسان فقد يصح القول بأن العدوان غريزي عند عدم صالحية مفهوم الغريزة يف . أ

بعض احليوانات، لكنه ال يصلح يف تفسري العدوان عند اإلنسان، ألن السلوك الغريزي جامد وحيدث بطريقة 

  .واحدة يف كل زمان و مكان، وسلوك العدوان عند اإلنسان متنوع يف أسلوبه، ويف أدواته 

لفطرة، ألنه قادر على التحكم يف سلوكه و يعرف كيف يعتدي و مىت إن اإلنسان ال يعتدى با بـ

  .وملاذا، فعدوانه سلوك معقد

  .ال توجد أدلة عملية على أن العدوان حاجة فسيولوجية كاجلنس و اجلوع و العطش . جـ

 العدوان ليس سلوكا عاما عند مجيع الناس مما يدل على انه ليس غريزيا، و بالرغم من االنتقادات. د

اليت وجهت إىل هذه النظرية فإا تفيد الباحثة يف توجيه اهتمامها حنو دراسة الدوافع الكامنة وراء سلوك 

التلميذ العدواين، و اإلستفادة منها يف عالج هذا السلوك عن طريق استثمار األنشطة ملدرسة لتفريغ الطاقة 

  )2( .العدوانية عند التلميذ

  :النظرية اإلثيولوجية. 3

عض العلماء اإليثولوجني إرجاع السلوك العدواين لإلنسان خلاصية موروثة كما أن لديه حاول ب

عدوان غريزي فطري بدون أن يكون لديه ميكانيزمات رادعة و مؤثرة، لذا فالعدوان بني اإلنسان و اآلخرين 

 . ) 3(جنده ظاهرا و ميكن مالحظته بسهولة 

انية تعمل بطريقة هيدروليكية تشبه عمل البندقية وجود طاقة عدو" كانارد لورنز " و قد افترض 

احملشوة بالبارود، فالبارود ال ينطلق إال بتأثريات خارجية و تعمل املثريات العدوانية عمل األصابع يف الضغط 

  .) 4(على الزناد، فتنطلق الطاقة العدوانية و تفرغ يف شكل سلوك عدواين

                                                 
1- Leanard D,op-cit, 1977p 580. 

�ن ���<!ن و���H ا�
ر��� - 2'F� :���@!Aا@�� و ا�
��H ا������F ا�U ى
�ك ا�1
وا@� ���ث و  – W� X10!ه� ا�)0 H�Z ����(�$درا$� ا
�ل و ا��"!ه��
  –!ت ا��'��� درا$!ت  � ا�"��ث ا���0��� - ا�"Gء ا�
و�� 7ا�)Fا� G349- 389ص .1984&!��1 \)� . ��آ .  

3- Leanard D,op-cit,xur 1977m p 580. 
  .1985. 15. ، ص��&` $F_ ذآ�[: آ�!ل ��$� -4
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. ) 1(اإلختيار كثري من مفاهيمها غري قابلة للتطبيق العملي و أما النقد الذي وجه هلذه النظرية هو أن ال

  .  وعالوة على ان هناك بعض الشواهد اليت تؤكد على أن السلوك العدواين سلوك متعلم يعتمد على املوقف 

  :نظرية اإلحباط العدواين. 4

ريات التعلم و يطلق و هذه النظرية تعتمد على نظرية التحليل النفسي، و حتاول الربط بينها و بني نظ

عليها أحيانا نظرية احلوافز و هي تفترض حدوث السلوك العدواين إذا ما أعيق النشاط املوجه إىل هدف 

 dollradومن أصحـاب هذه النظريـة دوالرد و مساعـدوه . ومن مث يؤدي للعـدوان) إحباط( معيـن 

ن ان العدوان ال يصدر عن غريزة بل يكون و هم يرو" اإلحباط و العدوان " الذي أصدروا كتام ) 1939( 

عن طريق احباطات سابقة، و بناء عليه فاإلنسان يغضب و يعتدي يف املواقف اليت دد أمنه و ماله أو تلك اليت 

  .) 2(تشعره بالتهكم و احلرمان 

  :و ختضع عالقة اإلحباط بالعدوان إىل املبادئ التالية

اين باختالف كمية اإلحباط الذي يواجه الفرد و ذلك لثالثة ختتلف شدة الرغبة يف السلوك العدو. 1

  : أسباب هي

  .شدة الرغبة يف االستجابة احمليطة. أ

  .مدى التدخل أو إعاقة اإلستجابة احمليطة  .بـ

  .عدد املرات اليت احبطت فيها االستجابة. جـ

  .ى انه مصدر إلحباطهتزداد الرغبة يف اإلتيان بالسلوك العدواين يف ضوء ما يدركه الفرد عل. 2

يعترب إيقاف السلوك العدواين يف املواقف اإلحباطية مبثابة إحباط أخر يؤدي إىل ازدياد ميل لفرد . 3

  .للسلوك العدواين

إذا حيل بني الفرد و بني توجيه عدوانه ضد مصدر اإلحباط اخلارجي، فإن قد يوجه عدوانه حنو . 4

ذا اشتد هذا امليل فإنه قد يؤدي بالفـرد إىل الفصام أو اإلكتئاب ذاته باعتبارها املسؤولة عن اإلحباط فإ

  . )3(أواإلنتحار 

                                                 
1-  H����� 
����ك ا���1
وا@� و ���W!ه�[ ���
ى ا�'����!ت ا�"!����1!ت،   : �(���b ا���
�H أ�����ك و ا�-��Pc ا������� ا�"��� –  /���!Aا� 
��"�دار  –ا���J!ه�ة  –ا�

  .99ص  1983ا��1!رف 

 �Gت را&` -2��ل �M ا��'L : أ�eه�ة  –أ!J1!رف  –ا��  .515.ص. 1979دار ا�

 ا�E'!ر - 3F� م��
 ا�F� : ���
��  � ا�P(� ا��'J�–  ه�ة!Jا���0�1  –ا� �fg1977دار ا��.  
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ومن مث يعد اجتاه العدوان إىل اخلارج كمن العوامل املساعدة على حتقيق الصحة النفسية و لكن ليس 

تارخيه  شرط ان يؤدي اإلحباط على العدوان دائما إذ أن هذا مرهون بقدره الفرد على حتمل اإلحباط حسب

  ) .Harris 1973هاريس ( التكويين الذي ميتد إىل مرحلة الطفولة يف نظر 

و لذا جند الفرد يتكيف مع املوقف اإلحباطي أو يكف عدوانه او يؤجله أو حيول مساره و لكنه يظل 

ية و اإلحباط قد يؤدي إىل احليل الدفاع. موجودا حىت يشبع الدافع وحيقق اهلدف فيعود اإلتزان للشخصية

  . )1(" باإلضافة إىل العدوان 

و يذكر ارجايل ان التعسف يف استخدام اإلحباط هو الذي يساعد على العدوان يف إحدى استجاباته 

  . )2(سواء على الذات أو اآلخرين 

و ميكن االستفادة من هذه النظرية يف حماولة التعرف على املواقف اإلحباطية اليت تعترض التالميذ سواء 

  .ة أم يف األسرة، وقد تتسبب يف السلوك العدواينيف املدرس

  :نظرية تعلم العدوان. 5

إن  Bundora، و بندوره Wliters و ولترز  skannerيرى كثري من العلماء النفس أمثال سكنر 

العدوان سلوك متعلم يف أغلب األحيان حيث يتعلم اإلنسان الكثري من األمناط السلوكية عن طريق مشاهدا 

  .ريعند الغ

و قد استنتج بعض الباحثني يف ضوء هذه النظرية أن معاملة اآلباء ألبنائهم يف مواقف العدوان هي 

و يغلقون هلم املكافآت اليت . فاآلباء الذين يشجعون أبناءهم يف مواقف العدوان. املسؤولة عن تعلمهم العدوان

يتعلم األطفال السلوك العدوان عن طريق تدعم سلوكهم العدواين، و جيعلهم يكررونه يف مواقف خمتلفة، كما 

مالحظة مناذج العدوان عند والديهم و مدرسيهم و أصدقائهم، ومالحظة أفالم العنف يف التلفزيون و السينما 

ويف القصص اليت يقرؤوا، أو حيصلون على املعلومات اليت متكنهم من االعتداء على أنفسهم و على اآلخرين 

ومتثل ) 4(قد يعطيه منوذجا للسلوك العدواين الذي حيتمل أن يقلده يف مواقف أخرى  كما أن عقاب الطفل.  )3(

هذه النظرية توجها مقبوال بني الباحثني، فهي نظرية ال تأخذ بغرض حتكم القوى الداخلية للفرد، كما ال تأخذ 

ها نفسر السلوك، يف ضوء مبنظور التأثري البيئي الذي قد يفهم منه حترك الفرد ال إراديا هلذا السلوك، و لكن

                                                 
1 - I\!� �h!  : i�!J�F(� و L'ا�� M�ل �e��0و –أH����� M  .1984. ت دار ا�1
2 - I0!&ار I�-�� :���!��&jو �-<�ت و ا�(�!ة ا L'ا�� M� –  Mر إ�0اه�!��
 ا�F� ��&�� .1982    

3- Bandura A.b: Agression Asocial learning Analysis, N.y, prentice-Hall, 1977. 
4- Leanard D, op-cit, 1977, p: 289. 
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فالسلوك حيدد جزئيا تبعا لطبيعة ظروف البيئة، كما أن للبيئة دورها . التفاعل املستمر بني السلوك و الظروف

  . )1( الواضح فيه

        نشأة السلوك العدوانينشأة السلوك العدوانينشأة السلوك العدوانينشأة السلوك العدواني: : : : ثانياثانياثانياثانيا

. هلم ينشأ العدوان يف الغالب من اإلحباط الذي يلقاه األطفال ملا حيسون من نبذ أبائهم أو معلميهم

وقد يكون العدوان أسلوبا مصطنعا إلحساس عميق بالنقص، وقد تكون أنواع السلوك اليت تشجعها األسرة 

فقد يعتقد اآلباء أن ما يبديه األطفال من سلوك عدواين ضروري لنجاحهم يف . " سببا من أسباب العدوان

األطفال العدوانيون غالبا ما يستفيدون ومن مث فهم يشجعوم على القيام ذا النوع من السلوك، و . احلياة 

وذلك لرغبتهم يف جذب اإلنتباه إليهم . جانبا كبريا من وقت املعلم ليعمل على فرض النظام يف حجرة الدراسة

  . )2(و الظهور مبظهر البطولة 

و حيتاج هؤالء األطفال العدوانيون إىل اإلحساس بان املعلم يعرف صفام الطيبة و يقدرها لذلك 

بغي تنوع األنشطة ليجد كل طفل من هؤالء اال الذي يشبع فيه حاجاته احملبطة و جيد ميدانا للتفوق ين

والظهور و يتفق الباحثون يف ميدان السلوك االجتماعية على ان األسرة من اهم اجلماعات األولية اليت تؤثر يف 

ة فهي الوحدة االجتماعية األوىل اليت ويف أمناط سلوكه املختلف. تكوين اخلصائص األساسية لشخصية الفرد

فمنها يكتسب العادات و اإلجتاهات، و منها يتعرف . تلعب الدور الفعال يف عملية التنشئة االجتماعية للفرد

تكيفه الشخصي، و اإلجتماعي سواء قدر هلذا النمو أن يسري على حنو سوى أو  تفي على األمناط السلوكية اليت

  . )3( عكس ذلك

  :ل املهيئة للسلوك العدواينالعوام* 

  :متغريات الفرد و خصائصه الفسيولوجية. 1

  .اإلحباط . أ

  .التعصب. بـ

  .التعرض ملشاهدة العنف. جـ

  .املرحلة العمرية. د

  

                                                 
1- S.David: the development of agression in mrutter, development psychiatric (London miclliman)- 1980, pm 
360. 


ال  دا �
وف - 2�� :L'ا�� M� Ih
�� @"�Gh lام : ( �� 
�
 ا�)�اف و�(�$ ��&�� (– �-�� Iرك  - دار �!آ"�د����  .1980أ���<!  –@�
3 - �$�� G�G1ا� 
F� ر�!د :H�0 ا�'�وق ��&���>�$ H���� ��c!ر ��-� و ا���ز�`  – ا�"�$N�– 1983   
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  ): املتلقي للعدوان ( متغريات خاصة بالطرف اآلخر . 2

  :متغريات ثقافية و اجتماعية. 3

  .التنشئة األسرية . أ

  .تماعي للعدوانالتدعيم اإلج. بـ

  .التوزيع غري العادل للدخل االجتماعي. جـ

  .سياسات و ممارسات األجهزة احلكومية . د

  .التهميش االجتماعي. هـ

  : متغريات البيئية الطبيعية. 4

  .الضوضاء. أ 

  .اإلزدحام. بـ

  . )1(التلوث البيئي . جـ

  :أسباب  العدوان* 

  .عمل ما أو الرسوب يف الدراسة إذا شعور الطفل خبيبة أمل من فشل يف أي. 1

  .غرية الطفل اما من زمالئه يف املدرسة أو يف املرتل من أخواته. 2

التربية القاسية اليت يتلقاها الطفل من والديه، وتزمت األب واألم يف تربية الطفل ألن كل طفل له . 3

  .ج عنه الغضب قدر معني على االختزان و الكبت يف الالشعور، ولكن إذا زاد هذا الكبت نت

يلجأ الطفل للعدوان إذا وجد نفسه مهمال يف األسرة، فيلجأ هلذا األسلوب جللب انظار احمليطني . 4

  .حوله 

  .التدليل الزائد عن احلد يؤدي إىل الغضب، ألن الطفل تعود على استجابة لتحقيق ما يرغب فيه. 5

 يسمح بإعطاء الفرصة للطفل إلثبات قد جيوز ان يكون اجلو املدرسي مقيد، مقيدا و مكبال، وال. 6

  .ذاته، فيلجأ إىل أسلوب املشاكسة و العدوان 

حماكاه الطفل للمثل األعلى وهو الوالد، فإذا كان الوالد كثري الغضب فقد يلجأ الطفل إىل حماكاة . 7

  .والده

  .قد يرجع الغضب و العدوان إىل إصابة الطفل بأي عاهة من العاهات . 8

                                                 
1 - oدرو� H�
M ا��'L ا�&��!�� أ��i و �)!J�F�i : ز�H ا�0!1�–  bو�j�1 اF(ه�ة –ا�!J332ص  1993. &!��1 ا�  
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حيث يستخدمه اإلنسان يف بعض احلاالت كوسيلة . فة تكيفية بغض النظر عن أضرارهو للعدوان وظي

للتعبري عن مطالب اجتماعية معينة، ويف حاالت عديدة كوسيلة للدفاع عن نفسه، وعن ممتلكاته أو لتفريغ 

روعة، توترات خمتزنة داخلة أو حلل الصراعات و إزاحة العقبات اليت حتول دون حتقيق بعض األهداف املش

   )1(فضال عن كونه أداة للضبط اإلجتماعي تلجأ إليها اهليئات االجتماعية الرمسية ملواجهة اخلارجني عن القانون

        أشكال السلوك العدوانيأشكال السلوك العدوانيأشكال السلوك العدوانيأشكال السلوك العدواني: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

هناك أكثر من أساس لتصنيف العدوان فمن منظور شرعي إسالمي صنف العدوان إىل ثالث أقسام 

   )2(: هي

مل األفعال املؤذية اليت يظلم ا اإلنسان نفسه أو يظلم ا غريه وتؤدي و يش: العدوان اإلجتماعي. 1

  .إىل فساد اتمع 

ويشمل األفعال املؤدية اليت جيب على كل شخص القيام ا كرد الظلم و الدفاع  :عدوان اإللزام. 2

  .عن النفس و الوطن

  .ن اعتدى عليه و يشمل األفعال اليت حيق لإلنسان عملها قصاصا مل :عدوان مباح. 3

  . ) 3(إىل عدوان لفظي بدين و غري مباشر " و صنف العدوان على اساس موضوع العدوان 

استجابة لفظية تؤدي إىل إحداث األذى النفسي و اإلجتماعي باآلخرين عن : العدوان اللفظي. 1

لدالة على ذلك، مثل طريق إثارة مشاعر األمل، و احلط من قيمة ما حيققون من أفعال، باستخدام األلفاظ ا

  .التهديد و الوعيد و الصراخ و الشتائم و السب و اادلة و املغاالة يف النقد

استجابة تؤدي إىل إحلاق األذى املادي باألشخاص او باملوضوعات األخرى، : البدين العدوان. 2

هلجوم و الدفع و ومن خالل القيام بأي من األفعال الدالة على ذلك مثل الضرب و الشد و التمزيق و ا

  .التشاجر، وذلك باستخدام أعضاء البدن أو أي وسائل أخرى

هو توجيه األذى و األمل للخصم بطريقة ملتوية غري مباشرة، وفيه تنظم : العدوان غري املباشر. 3

وهذا النمط من العدوان قد يكون لفظيا أو ماديا، . اإلستجابات بطريقة ال توصل إىل املواجهة وجها لوجه

للفظي بالنميمة واحلط من قيمة اآلخرين، ونشر الشائعات عنهم، و املادي باالعتداء على ممتلكام و حماولة فا

  .إتالفها و تدمريها

                                                 
1 - �\�� 
��ك ا�1
وا@� و �W!ه�ة �
ى ا�'��!ت ا�"!��1!ت: أ�� –دار ا��1!رف . ا�J!ه�ة  .درا$� �!���  � درا$!ت ���Pc ا���أة ا�����P. ا�

/�!Aا� ���J121، 77ص  1983. ا��.  
�&�� ا�1
وان : آ�!ل ��$� - 2>�$–  ���!��م ا�&�� ا�1"�– �-� /�!Aا� 
"�  .48ص  1975ا�<��? &!��1 ا�<��?  –ا�1
د ا�A!@�  - ا�

3- sappenfield B.R: Personality daynamica (N.Y. alferd aknapf 1956), p: 24,25. 
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العدوان على أساس سلبية أو إجيابية العدوان فقد صنف العدوان إىل   Gallogerكما صنف جالوجر 

و العدوان اإلجيايب الذي فيه يواجه األفرد األخرين  عدوان سليب يتمثل يف عدم التعاون و التزمر و العناد،

فنجد العدوان املادي يقابله العدوان اللفظي، و . )1(وهناك من يصنف العدوان من ناحية الشكل . بعدونه

يقابله  فنجد العدوان اإلجيايب )2(العدوان الصريح يقابله العدوان املستتر أو الكامن أما من ناحية الطبيعية 

اخلروج على ( يقابله العدوان املضاد للمجتمع ) عقاب شخص ما ( السليب، و العدوان االجتماعي العدوان 

  .، و العدوان اجلماعي يقابله العدوان الفردي)القانون

صنف العدوان إىل عدوان موجه حنو الذات أو حنو اآلخرين،  searsأما من ناحية االجتاه فنجد سريز 

الذي حيوله الفرد إىل آخرين  displaced، و العدوان املزاجي projectedو عدوان إسقاطي على اآلخرين 

  .ال جيد حرجا أو خوفا يف توجيه العدوان حنوهم

  :و علي السيد سليمان صنفوا أشكال السلوك العدواين إىل عدة نواحي" حسني الكامل " وجند 

  .املستمر جند العدوان املادي و اللفظي، العدوان الصريح و: من ناحية الشكل. أ

  .و السليب، العدوان االجتماعي يقابله العدوان الفردي  جند العدوان اإلجيايب: من ناجية الطبيعية. بـ

  . )3(جند العدوان املوجه حنو الذات يقابله العدوان حنو اآلخرين : من ناحية االجتاه. جـ

ي و العدوان اللفظي و العدوان العدوان املاد: مما سبق جند ان السلوك العدواين يتركز يف ثالثة أشكال

، بأنه عدوان 1993قاسم " نادر فتحي " ، و "نبيل الفتاح " السليب، و عليه فإن السلوك العدواين يعرفه 

ينطوي على شيء من املقصود الفرد يف مواقف اإلحباط اليت يراد فيها إشباع دوافعه أو حتقيق رغباته فتنتابه 

نفعايل جتعله يأيت من السلوك ما يسبب أذى له ولآلخرين و اهلدف من حالة من الغضب و عدم االتزان اإل

فيشعر الفرد . و اإلسهام يف اشباع الدوافع احمليطة. ذلك السلوك ختفيف األمل الناتج عن الشعور باإلحباط

  . )4(" بالراحة ويعود اإلتزان إىل شخصيته 

  

  

  

  

                                                 
1- P.J: the sociology of mentall illnes  (N.J. Englewood clifls, 1982), p: 745, Gallogher 

� �"!زي -2Eا� 
F� ةG� : ]ذآ� _F$ `&�� ،��!�   723. 279ص  –ا�J!ه�ة . 1982ا�K�1 ا�"
�!ن.  - 3�$ 
��� ا�� ،I�!>ا� H���ك ا�1
وا@� و .
ر �p ا�0j!ء ا��"!ه!ت ا�: ��H أ��!ل� $Z /)0 ،�q-ا��� �  ��
�ا�  M�� ا��!دس �1�N�ا�

L'ه�ة، ا��!Jا� ،���
را$!ت ا��'� ���P�  . 723، ص 1990، ا�"���1 ا�
4 - M$!\ �)�  در!@ ،s !� ا�'�!ح 
F� I�F@ :ل!'Ujى ا
�ك ا�1
وا@� ����j L<!ل ا�� H�� س!�J� ،ه�ة!Jا� ،���P�� ا�"@jا �F�>� ،1993 .  
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        ::::ي حدوثهي حدوثهي حدوثهي حدوثهخخخخمواجهة العدوان و تومواجهة العدوان و تومواجهة العدوان و تومواجهة العدوان و تو: : : : رابعارابعارابعارابعا

دوان ال تكتمل يف املوقف املباشر الذي انفجرت فيه املمارسات العدوانية، بل إا نتاج أسباب العإن " 

لتراكمات متنوعة تتم خارج هذا املوقف، لذا فإن عالج هذا النوع من العدوان ال يأيت من خالل نصائح 

  . )1("جزئية فقط بل ينبغي أن ميتد إىل اجلذور العميقة اليت تقع خارج حدود املوقف املباشر 

جيب تبين ختفيض العدوان كإطار عمل لكل املؤسسات التربوية و اإلعالمية و اإلقتصادية واإلجتماعية 

أيضا جيب أن نشجع التفريغ السلمي للتوترات من خالل قنوات تسمح باستيعاب تلك . و السياسية و الدينية

، و اإلخنراط يف اتمعات، واخلـدمة الطاقات بطريقة مقبولة اجتماعيا، مثل اهلوايات اإلبداعية املختلفة

العامـة، ايضا جيب تدعيم االستجابات املضادة  للعدوان، مثل التسامح و اإليثار، اإلعالم، الصداقة، اإللتزام 

األخالقي، إن حث األفراد على ممارسة مثل اإلستجابات يف حيام اليومية، يضمن التخفيف من وطأة السلوك 

أن تسعي املؤسسات التربوية، يضمن التخفيف من وطأة السلوك العدواين ولذلك جيب لذلك جيب . العدواين 

ان تسعى املؤسسات التربوية و اإلعالمية إىل ذلك بشكل ضمين أو صريح فضال عن إبراز النماذج غري 

  .العدوانية مما يتوفر فيهم خصال القدوة الفعالة

عات العدوانية يف اإلجتاه السليم املتماشي مع بناء عليه فإنه ميكن وضع نقاط أساسية لتوجيه الرت

  :رغبات اتمع مثل

  .ضرورة البحث يف أسباب هذا الغضب. 1

  .أن يتعلم الطفل كيف يقف امام نزاعاته العدوانية و كيفية السيطرة على هذه الرتعة. 2

مة و التفاعل السليم إعطاء الفرصة لألطفال لتصريف هذه املشاعر العدوانية بالطريقة  العملية السلي. 3

  .املوجه 

ال يصح أن تكبت هذه الرتعات بل تلجأ إىل أسلوب التوجيه حبيث يعرف الطفل املفروض أن . 4

  .يفعله و ما جيب أن يتجنبه

  .على اآلباء أن يكونوا مثال حيتذي م األطفال. 5

  .مقابلة الغضب و باهلدوء. 6

  .ال يعرضه ملشكلة أكرب من سنه العمل على إبعاد األطفال عن مسببات غضبه ف. 7

  .على املدرس أن يكون مرن متحكما يف انفعاله،وحكيم يف قراراته. 8

                                                 

ري � - 1\�'� :��!�
ر�l ا�"�!�� - ا�J!ه�ة – �J!�ت  � �M ا��'L ا�&��� ���P���� ا�  .1972. ا�"���1 ا�1
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إتاحة الفرصة للطفل ملمارسة التعبري اإلجيايب عن مشاعره العدوانية و طاقاته الغضبية يف قوالب . 9

  .حمدودة ومقبولة اجتماعيا، ومن أهم هذه القوالب األنشطة التعبريية الفنية

ك ا�"14#با� ا���12 ا�
0$� و أه"$-,� �� ��ج : ا�"! � ا������� 
فهي تعد من أكرب ااالت إتاحة للتعبري . الفنون متثل أمهية كربى وخاصة لكل من يهمه شأن الطفل

ومسام الشخصية، ألن الطفل يتجاوز يف فنونه كل . عن الكثري من خصائص األطفال النفسية وقدرام العقلية

دود الواقعية املمكنة و غري املمكنة ، فهو يعرب عن إنفعاالته ليعكس أفراحه و أحزانه و ما يشعر به من احل

الدونية أو اإلحساس بالتفوق و اإلمتياز ، كما من خالله عما ميتلكه من قدرات و مهارات  إحساس بالعجز و

ية يف تكامل شخصية الطفل و أسلوب و من هنا نرى أن فنون األطفال هلا أمه. ، تساعد على منو شخصيته 

ففنون األطفال شكل من أشكال األداء النفسي و له . بنائها من الناحية اإلنفعالية و اإلجتماعية و العقلية 

  .خصائص متعددة سواء يف اال املعريف العقلي أو يف اال املزاجي الوجداين 

وعا من اللعب و يشمل جماال فسيحا من األنشطة إن األسلوب احلر التلقائي يف تعبريات األطفال يعد ن

و يعد اللعب أوضح شكل للتعبري احلر عند األطفال فهو انقى ما ينتجه الطفل . " البدنية و العمليات العقلية 

من مثرات ، و اشدها إرتباطا به ، و طاملا حاول علماء النفس او التربية املطابقة بني أشكال التعبري احلر و بني 

و ذا املعىن املتبع نستطيع أن نصف األنشطة الفنية ألطفالنا بأا نوع . ، و توحيدها بعضها ببعض اللعب 

  .)1(وشكل من اشكال اللعب الذي ميكننا ان نعتربه وسيلة للطفل للتعبري عن عالقاته باحلياة 

ه الداخلية أن الطفل قد يعجز احيانا للتعبري عن معانات )Kramer 1973)2و أثبتت دراسة كرمير 

و تأخذ ....   ) لعب –أنشطة فنية -رسومات( و يعرب عنها من خالل أشكال نشاطاته املختلفة . لفظيا 

اشكال التعبري غري املباشر دورا هاما خالل العالج النفسي ، فسرعان ما ينخرط الطفل يف النشاط حني تتاح له 

اليت تدفعه إىل املزيد من  ةته حيث فيها املنفعالفرصة مسقطا بذلك كل رغباته و آماله و خماوفه و مشكال

  .النشاط و املزيد من التعبري عن الذات

  

  

  

  

                                                 
�!ن -  1A� �'�� �F� :، ]ذآ� _F$ `&��1989 04، ص.  

2 -Kramer.Edith : Op-citt,1973,P.52 
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        تعريف األنشطة الفنيةتعريف األنشطة الفنيةتعريف األنشطة الفنيةتعريف األنشطة الفنية: : : : أوالأوالأوالأوال

فالفنون تشمل جماالت الفن من . هي كل ما يساهم يف بناء الفرد و تكوينه من الناحية الفنية و اجلمالية

و حرف بيئية تتضمن التشكيل باخلامات املختلفة رسم و تصوير و حنت و خزف و تصميم و نسيج و طباعة 

و هي باملعىن األمشل كافة األنشطة الفنية املختلفة اليت ميارسها الطفل، و اليت ال تقتصر على الفنون التشكيلية 

فقط، إمنا تشمل الفنون األخرى كاملوسيقى و الغناء و اإليقاع و الدراما، و هي صورة شاملة ترتبط بطبيعة 

  .يقتصر هذا البحث على األنشطة الفنية التشكيلية فقط بكل جماالا و. الطفل

تعد األنشطة الفنية التشكيلية أداة العالج بالفن فقد يهدف املعاجلون بالفن إىل استخدام الفن و 

التلقائي غري اللفظي ألغراض تشخيصية و تنفيسية و عالجية، تساعد املريض على استعادة تكيفه مع ذاته 

  .مع اتمع وتوازنه

و حتقق األنشطة الفنية ذلك عن طريق التداعيات احلرة، فيتاح للشخص حرية اختيار املوضوع واخلامة 

و أسلوب التعبري الفين، فمثل هذه اآلليات تساعد على اإلفراج عن التخيالت و املشاعر املكبوتة داخله 

، و ذا ميكن اعتبار األنشطة الفنية وسيلة من وحتويلها إىل تعبريات فنية جمسدة، ميكن للجميع التعرف عليها

  )1(.الوسائل اإلسقاطية و العالجية و النفسية يف نفس الوقت

و األنشطة الفنية وسيلة غري لفظية للتواصل و التفاهم يف عملية العالج النفسي، أيضا يستخدم كوسيلة 

كبار السن أو ذوي اإلعاقات البدنية أو  عالجية متتد فائدته للعديد من املرضى املصابني بأمراض عضوية، أو

  .النفسية أو العقلية

و برامج العالج باألنشطة الفنية قد طورت أساسا اة االحتياجات اخلاصة ألفراد معينني، و ذوي 

االضطرابات االنفعالية، و املعوقني على حني صممت مناهج التربية عن طريق الفن يف برامج التعليم جلماعات 

 من األطفال و املراهقني، و وصلت إىل احلد األدىن املنشود من التكامل يف استجابام و شخصيام العاديني

فضال عن استخدام الفنون كلغة رمزية تطهر النفس . وتنمية مقدرم اإلبداعية و خربام املعرفية و التذوقية

  )2(.ختلفةبإفساح اال للتعبري عما يكمن داخل النفس البشرية يف أنشطته امل

و تذكر مرجريت نومربج أن غالبية املرضى الذين عوجلوا عالجا نافعا مل يسبق هلم أن تدربوا على 

الرسم تدريبا فنيا، و لكن ينبغي يف البداية مساعدة العميل لفهم مدلوالت تلك الرسوم الرمزية، و باستخدام 

                                                 
�!ن -  1A� �'�� �F� :�q��0 ن��� �  H'ا�� !JA� b�jا L"���� �(، ا�Jا� Gآ��  .19، 18، ص JA( ،1999! � ا�)'Iا�

2  -  Sears David.O, al : Social Psychology, 7 the Edition Pretic Hall-Englewood- Liffs-New Jersey, 1990. 
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اعدة املريض يف التوصل عن معىن الرسوم التداعي احلر، و تذكر املواقف اليت رسم عنها قد متكن من مس

   )1(.وداللتها

        أهمية التعبير عن طريق األنشطة الفنيةأهمية التعبير عن طريق األنشطة الفنيةأهمية التعبير عن طريق األنشطة الفنيةأهمية التعبير عن طريق األنشطة الفنية: : : : ثانياثانياثانياثانيا

يقوم العالج التحليلي باستخدام الفن على أساس التنفيس عن الالشعور من خالل ميكانيزمات 

لوكية، كالعنف واالنطواء اإلسقاط يف عملية التعبري الفين، و هذا يأيت كمرحلة أولية يف عالج اإلضطربات الس

و العصاب و الذهان، فالعالج عن طريق الفن يساعد يف فهم مشاعر الذنب وديناميات الكبت و اإلسقاط 

واإلعالء و التكيف، فاألفكار و املشاعر األساسية لإلنسان يف الالشعور قد يعرب عنها يف صورة فنية، فيحدث 

و املشاعر األساسية جتاه املوضوع الفين داخل النفس، فتلك  اتصال مباشر رمزي بني تلك التعبريات الفنية

الصور الالشعورية تتفادى الرقيب للتعبري دون وجود رقيب لفظي، ألن إسقاط الصور الداخلية يف رسوم 

خارجية تؤدي إىل بلورة و تثبيت اخلياالت و األحالم يف سجل مصور ثابت، بعني املريض على املالحظة 

ت اليت حتدث خالل عملية العالج بالفن و من مت يزداد احتمال أن حيقق العالج بالفن التقدم املوضوع للتعبريا

كما أن اجتماع املريض باستخدام الرسم للتعبري الرمزي يبدأ بعملية االسقاط من خالل .  )2(بسرعة أكرب 

يستطيع اعتبار اإلنتاج الفين مرآة العمل الفين ألنه ال يستطيع التعبري عنه لفظيا، فيبدأ يف التحرر من الصراع، و 

و آنذاك يشعر املريض باالستقاللية لتزايد قدرته على التفسري ملدلول إنتاجه الفين، فالعالج عن . لدوافع املريض

  . )3(طرق الفن يقصر مدة العالج 

قيق و يقوم العالج بالفن على تطويع األنشطة الفنية التشكيلية و توظيفها بأسلوب منظم و خمطط لتح

أغراض تشخيصية و عالجية، تنموية نفسية عن طريق استخدام الوسائط و املواد الفنية املمكنة يف أنشطة فردية 

و ذلك وفقا ألهداف اخلطة العالجية و تطور مراحلها و ) اختيارية ( أو حرة ) موجهة (أو مجاعية، مقيدة 

  .أغراض كل من املعاجل و حاجات العميل ذاته

ن بالفن بالتعبري الرمزي الذي يعكس دوافع و صراعات املريض و مشاعره الكامنة و و يهتم املعاجلو

اليت ال يتاح التعبري عنها إال من خالل مثل هذه املدلوالت الرمزية، و اليت ميكن أن يفسرها املعاجل و يشجع 

تؤكد أديث كرامر  و.  )4(صاحب النشاط الفين أن يفهم ويعي بنفسه مدلوالت هذا التعبري و يكشف كينونته 

Edith Kramer 1973 ، " إن املعاجلني بالفن يركزون على تفسري املعاين و األبعاد الالشعورية لألشكال و
                                                 

1 - Naumburg Margaret : An Introduction to Art Theoty, N,Y., Teachers, College Press, 1973. 
 GardenerJames, m:thoos who live with us our brother, ******Clinical child, psychology, Australia, 1974, volـ� 2
3(1). 

   .1985درا$� ا�- ��Pc���U H_ ا��$M، دار ا���fg، ا�J!ه�ة، **** **:  -3
4 - �(��Jا� Hأ�� l(�
 ا�F� : ،ه�ة!J1!رف، ا���&�� ر$�م اUj'!ل، دار ا���>�$ bإ� Ih
 .241، ص �1995
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الرموز املتضمنة يف التعبري و مالحظة العالقة الوثيقة بينهما و بني الشخصية، و ان القاعدة األساسية يف العالج 

بصرف النظر عن مسألة اجلودة الفنية فيما ينتجه العميل من أشكال  بالفن هي قبول كل االستجابات و النواتج

  . )1("تعبريية فنية خمتلفة 

، من اوائل الرواد األمريكان يف جمال العالج M. Naumburg 1973و تعد مرجريت نومربج 

وافع الالشعورية بالفن، فقد اهتمت بالنمو االنفعايل لدى الطفل و تشجيع تعبريه اإلبداعي التلقائي، و تفهم الد

  .كمصدر أساسي لسلوكه

فقد استخدمت الفن لدراسة املشكالت اإلنفعالية . و أمكنها منذ األربعينات وضع بداية العالج بالفن

لألطفال و الكبار، فالفن عموما و أنشطته هو ناتج للخيال و إشباع للرغبات، وهو يكشف بصورة رمزية عن 

قاطه يترجم اخلربات الداخلية و املشاعر و يساعد يف جتسيدها بسهولة الالشعور املتذكر حتت الدوافع، وإس

ويسر أكثر من التعبري اللفظي و يتحقق زمن خالل ذلك قدر من احلرية، و التخفيف عن التوتر بالرغم من أن 

راءته القيمة احلقيقية للفن هي حماولة إيضاح املخاوف و االنفعاالت املكبوتة و صياغتها يف نظام حىت ميكن ق

 . )2(وحتليله

إن فنون األطفال مثلها مثل كل أشكال األداء حتكمها عدة عوامل بعضها عقلي و بعضها غري " 

تتدخل يف رسم الطفل سواء يف شغفه بالرسم أو يف دوافعه له أو يف قدرته على التعبري عن مشكالته . عقلي

حتياجاته و رغباته الدفينة اليت تلعب دور املنبه ففنون األطفال تعكس صراعات الطفل و ا. االنفعالية من خالهلا

ومن هذا املنطلق جلأ البعض إىل . غري حمدده البنية، و الذي يتيح حرية التعبري بأسلوب رمزي عن هذه الدوافع

استخدام الرسم كوسيلة إسقاطيه منطقها السيكولوجي من التحليل النفسي باعتباره وسيلة دفاعية ال شعورية 

  . )3(" هلا الطفل مشاعره الدفينة غري املقبولة من اتمع بأسلوب مقبول من اتمع يسقط من خال

إن فنون األطفال متثل حاجة ضرورية له فإذا منع عنها أصر على ): " 1975( محدي مخيس و يقول 

 ال يستطيع مزاولتها فهو يعرب من خالل بطرقة غالبا ما تكون غري شعورية عن الكثري من رغباته و حاجاته اليت

التعبري عنها يف الواقع لكي خيفف من التوتر و القلق الناجتني عن رفض العامل اخلارجي هلذه الرغبات أو 

                                                 
1-Kramer, Edith : art therapy with children, London, Paul Elek Books, ltd, 1973, p: 82. 
2- Naumberg Margaret : Studies of the « Free » Art expression of Behavior Problem Children and Adolescents as 
Ameans of Diagnosis and Therapy. N.Y. Nervous and Mental Deseas of mon Graphs Goolidge foundation 
publishers, 1947. 

�!ن - 3A� �'�� �F� : ]112، ص ��1972&` $!0_ ذآ�. 
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كل العوامل جتعله يف اشد . احلاجات، مثل عدم قدرته على رد العدوان األكرب منه و شعوره بالعجز جتاهه

  .) 1(" تضمن له إرضاء من حوله و لعدم معاقبتهم له  احلاجة إىل الرسم ليعرب عن االنفعاالت املكبوتة بطريقة

أن الطفل يرسم ليسعد نفسه أو يسري عنها، والرسم  بالنسبة له نوع من  Lequet لوكيهو يذكر  

اللعب شأنه يف ذلك مثل األلعاب األخرى اليت تستحوذ على اهتمامه، ونشاط الطفل الفين يأيت على فترات 

 األحوال اليت حيس فيها الطفل أن رسوماته غري مقنعة  له، وهكذا يكون الفن منفصلة، ويقل هذا النشاط يف

  .)  )2اية بال إنتهاء

وذا يكون الرسم أحد وسائل التعبري عن احلياة الوجدانية اليت يتعزز التعبري عنها بوسائل أخرى 

لك مثل كل الوسائل فالرسم يساعد على التخلص من بعض املكنونات واحلاجات  املرفوضة، مثله يف ذ

  .التنفيسية األخرى

أما العامل الثاين فريجع إىل اعتباره وسيلة متسامية تعمل على إبدال الدوافع واحلاجات املرفوضة من 

  .)3(هدفها  األصلي وخروجها يف صورة رمزية متوازنة مقبولة من الذات واتمع  يف آن واحد 

من خطوطه أو من ألوانه أو من األسلوب املميز  إن رسوم   الطفل ميكن أن متيز شخصيته سواء

للتعبري، والذي يتميز باملظهر الواقعي فقط، ولكن أيضا خبصائصه الذاتية الفردية يف استخدام اخلط والشكل 

إن نشاط الطفل اإلبتكاري يساعده على التفاعل مع من حوله ويزيد من شعوره بالرضا عن . والفراغ واللون

لك ألنه يوفق بني االجتاهات الفردية واالجتماعية يف آن واحد وميكن أن حتول بعض نفسه وثقته فيها وذ

الدوافع اهلدامة  لدى الطفل إىل دوافع بناءة من خالل ممارسة الفن، اليت تؤكد على ذات الطفل  عن طريق 

  .) 4(مشاركتنا الوجدانية له وفهمنا الجتاهاته وميوله 

تعد نوعا من أنواع التعبري ) إخل...عر، رسم، حنت، غناء، رقصش(إن فنون الطفل يف خمتلف صورها 

عن الطبقة العميقة يف عقوهلم، الحتوائها على رغبام ونزعام وآماهلم املختلفة، فالطفل عندما حيول هذه 

، الرغبات واألشكال إىل أعمال فنية فهو يعرب عن حوافزه الداخلية حمققا بذلك جزءا من ذاته وكيانه اإلنساين

وميكننا القول أن فنون  األطفال تساعد على حسن توافقهم مع أنفسهم من جهة ومع بيئتهم من جهة 

  ) 5(.أخرى

                                                 
1 - L��h ي
�� :i�'�Zو و H'1!رف ا�� .43ص 1975،  ا�J!ه�ة، دار ا�

2- Luquet Gr: “  Le dessin enfantin “  ,paris librai felex alcan, 108, Boul evar Dsain Jermain, 1987. 
�!ن  - 3A� �'�� �F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1972. 

4- Rose .H. Alsechuler and la berta weiss Hattw : Paiting and personality Astudy of young children- Chicago. 
The university of Chicago, press, 1947.  

�!ن - 5A� �'�� �F� :!��!'Uن أ� 83: ، ص�1FU1989 %!@��، ا�J!ه�ة،  ، �<��F ا���fg ا���0�1، �
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وذا تقلل الفنون املختلفة من القلق والتوتر النفسي وتعطي فرصة للتعبري عن النفس، ألن الفن يعترب 

رب عنها يف حياته العادية كذلك يتخلص من مبثابة اللغة الرمزية للطفل حيملها رغباته اليت ال يستطيع أن يع

  .رغباته املكبوتة مبجرد التعبري عنها فيحدث له راحة نفسية

. والفن لتعدد جماالته قادر على تقدمي النواحي الثقافية املختلفة للطفل مما يساعده على التكوين الشامل

ة تؤمن بقيمة اإلنسان وبقدرته كما تساعد هذه الفنون على حترير شخصية الطفل، ليمتنع بشخصية متحرر

 .على اإلبتكار واإلبداع

        مظاهر أهمية األنشطة الفنيةمظاهر أهمية األنشطة الفنيةمظاهر أهمية األنشطة الفنيةمظاهر أهمية األنشطة الفنية: : : : ثالثاثالثاثالثاثالثا

التعبري الفين وسيلة هامة يستطيع الفرد من خالهلا أن يعرب و ينفس عـن بعض صراعاته .1

راه ومشـاكله، وعن دوافعه الشعورية و الالشعورية، دون أن يلجأ إىل عمليات الضبط و احلذف لكل ما ي

  .غري مالئم للتعبري

فتكون األنشطة . أن التعبري الفين تظهر أمهيته يف احلاالت اليت ال حتسن التعبري عن نفسها لفظيا.2

  .التشكيلية بالنسبة هلم لغة تعبريية و ذيبية، مفرداا األشكال و األوان

ة يتم التركيز فيها على و يستخدم املنتج الفين، كأداة تشخيصية و وسيلة عالجية، تبعا خلطة عالجي

النمو العاطفي و النفسي و تدعيم الصحة النفسية لإلنسان و على تشجيعه قدر اإلمكان على التمثيل البصري 

ملشاعره و أفكاره اخلاصة، مث تفسري حمتوى املنتج يف إطار توجهات نظرية و أساليب عالجية معينة، رمبا تكون 

  )1(.حتليلية أو جشطالتية أو سلوكية

العالج بالفن طريقة مفضلة ألا ال تأخذ شكل أنواع العالج املعروفة، اليت تعتمد على املواجهة  و

أو حنو ذلك، إمنا ... الصرحية بني املريض و املعاجل سؤال املعاجل للمريض، أو ترك املريض ليسترسل ذكرياته

  .شغال الفنيةتأخذ أشكاال أخرى أكثر تقبال للمريض، و من أمثلها الرسم، النحت، األ

وهذا النوع من األنشطة يستخدم كأسلوب للتنفيس عن املشاعر و األحاسيس املكبوتة اليت يعاين منها 

املريض عندما يعرب عنها تعبريا حرا، و يصورها بطريقة تنشط خياله، و تساعده على اإلفصاح بأسلـوب 

لشحنة االنفعالية اليت تتضمنها و بذلك أوضح، فتدل بذلك على حالته و تساعده يف الوقت نفسه على تفريغ ا

تكون هلا وظيفة تشخيصية وعالجية، فالفنون تساعد على حترر النفس الداخلية من التوترات و الصراعات 

  .واإلحباطات، و تكسب الفرد قوة تعويضية، وتأكيد الذات، و إكساب القدرة على االتصال باآلخرين

                                                 
1  - �(��Jا� Hأ�� l(�
 ا�F� :ل!'Ujم ا��&�� ر$��>�$ bإ� Ih
  .250، ص 1998، ا�J!ه�ة، دار ا��1!رف، �
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ها الطفل للتعبري عن مشاعره بصورة ملموسة، وبذلك تكون األنشطة الفنية من الطرق اليت يلجأ إلي

وسيلة فعالة يف عالج االضطرابات االنفعالية حيث نستطيع أن نرى من خالهلا كيف الطفل، وتساعد يف 

  )1(.التوصل إىل اخلصائص واملالمح اليت متكننا من فهم نفسية األطفال من خالل نشاطاته الفنية

تعبري عن انفعاالته لفظيا لكنه يعرب عنها من خالل أشكال نشاطاته املختلفة قد يعجز اإلنسان أحيانا ال

  )2(".رسوم و جمسمات"

و هلذا تأخذ أشكال التعبري غري املباشر دورا هاما خالل العالج النفسي فسرعان ما ينخرط الطفل يف 

ملتعة اليت تدفعه للمزيد النشاط حني تتاح له الفرصة مسقطا كل رغباته وآماله وخماوفه ومشكالته، فيجد ا

ولقد اهتمت الدراسات والبحوث اخلاصة بالعالج النفسي بالفن يف تشجيع . واملزيد من التعبري عن الذات

وتطوير العالقات الشخصية، اإلجيابية، وجعل هذه العالقات جادة ومتطورة بني كل من املعاجلني بالفن 

  )3(.ومرضى االضطرابات السلوكية

بري الفين تأثري عالجي وتشخيصي يساعد يف معرفة مظاهر االضطرابات اليت يعاين وهكذا يكون للتع

منها األطفال واملراهقون على السواء ومعرفة جذورها االنفعالية ومن مث عالجها الستعادة التوازن االنفعايل 

نية التشكيلية والشخصي واالجتماعي للفرد، واحلفاظ على صحته النفسية ومن مث يكون العالج باألنشطة الف

  . واحد من أهم طرق العالج النفسي بالفن

  :األنشطة الفنية وسيلة عالجية* 

  :وقد تناول مصطفى عبد العزيز أمهية التعبري الفين يف ااالت العالجية يف عدة نقاط من ضمنها

 .أن التعبري الفين تظهر أمهيته يف احلاالت اليت ال حتسن التعبري عن نفسها لفظيا •

 الفين يعترب اآلن أساسا من أسس التشخيص والعالج للمرضى النفسيني، وهي عمليتان التعبري •

 .متضامنتان، ففي أثناء التعبري يتم التنفيس ومن خالل النتائج يتم التشخيص

أن العالج بالفن وسيلة إلشباع احلاجات بالنسبة للمريض، فكل املواقف تناسب حاجات  •

 .ه عاموقدرات األطفال غري العاديني بوج

العالج بالفن يقوي دفاعات النفس، ويساعد املريض ليؤسس ما يسمى امليكانيزمات الدفاعية يف  •

 .سلوك البناء، كما يتعلم دفاعات جديدة

                                                 
1 - Kramer, Edith : Childhood and Art therapy.N.Y. Schocken Books. 1979, P 47-63. 
2 - dinkmeyer D.& Caldwell : (Developmental) Counselling and Guidance Acomprehensive school, Approach, 
Mcgrow Hill Book, 1970. 
3 - Ulma, E & Dachinger : Art therapy in Theory and pratic. N.Y. Schocken Books, 1975. 
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سلوك العميل أثناء قيامه بالتعبري من خالل وسائل الفن التشكيلي يؤخذ يف االعتبار، وكذا  •

به عما رسم، و تعبريات الوجه وطرق تناوله للقلم والورق، وحركات تعليقاته اللفظية التلقائية، أو أثناء استجوا

إذ يفترض أن هذا السلوك ميثل استجابة املريض االنفعالية للعالقات واملواقف واحلاجات . إخل...جسمه

)1(.وللضغوط اليت يشعر ا
 

ل وبناء فاألنشطة الفنية تساعد يف غرس وتنمية اخلصائص واألمناط السلوكية الالزمة للتفاع •

العالقات االجتماعية املثمرة مع اآلخرين وحتقيق التوافق االجتماعي لدى ذوي االحتياجات اخلاصة وإكسام 

املهارات اليت متكنهم من احلركة النشطة يف البيئة احمليطة واالختالط و االندماج يف اتمع، وأيضا متنحهم 

 .حاجام النفسيةشعورا باالحترام و التقدير االجتماعي، أيضا تشبع 

حنن معنيون بشكل رئيسي يف العالج النفسي بالفن على األنشطة الفنية : "Kramer كرامرو تقول 

كوسيلة وحيدة، و عليه فالفن يبدو كعنصر مميز يف العالج النفسي، و احتماالت إشفائه تعتمد على اخلطوات 

ان مثله مثل املعلم الذي يدرك القدرة على تطوير النفسية اليت متارس يف العمل اإلبداعي، أن عمل املعاجل كفن

أساليبه حسب احتياجات العميل، و هو مدرب لينقل مالحظاته عن احلالة و تفسرياته هلا و نقلها للفريق 

و يف حديثها عن استخدام الفن يف عالج االضطرابات السلوكية . املعاجل، لتحقيق أهداف الفريق املعاجل

ـدثت كرامر بإسهـاب عن العدوان، و استخـدام الفـن يف عـالج هذا لألطفال العدوانيني، حت

من شأنه أن جيعل العمل  Disruptive Violenceالسلـوك، وأشارت إىل أن العدوان عنف مدمر 

مستحيال، وهو ديد، يستدعي الدفاع على أساس أنه قوة مدمرة ال تعرقل مرحلة من املراحل فحسب بل 

و االعتماد على األعمال الفنية تعين أنه مضمون عاطفي خمزون خرج حليز  يهدد كيان اإلنسان ككل،

  )2(.التنفيذ

  :األنشطة الفنية وسيلة تشخيصية* 

أن املعاجلني بالفن يعنون أساسا بتناول التعبري الفين للعميل ) 1995(و يذكر عبد املطلب القريطي 

ته و حاجاته اخلاصة و أحاسيسه و مشاعره على أنه تعبري رمزي، يعكس شخصية صاحبه و دوافعه و صراعا

واجتاهاته و عالقته ببيئته األسرية واالجتماعية، كما يشجعون العميل على أن يفهم بنفسه مدلوالت هذا التعبري 

و يكتشف كينونته و يدرك ذاته و يعي ا من خالله، مستخدمني املنتجات الفنية كوسيلة لتسهيل العالج 

                                                 
1  -  ،H�� G�G1ا� 
F� 
�)� b'(P��e!cت ا�!q'  .34، ص 1997، ا�J!ه�ة، دار ا�<�l، ا�����0 ا�'��� �

2 - Kramer, Edith :Art Therapy in Children’s Community – Spring fild Illinois, Charles – Thomas, Publication, 
1958, P.193. 
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بة الفرد يف ممارسة الفن يعد تعبري عن حاجته الصادقة يف التعبري عن نفسه، والتحرر النفسي، و إذا كانت رغ

من خماوفه و انفعاالته عن طريق التعبريات احلرة اليت تكون أقرب للخيال منها إىل الواقع، لذلك وجد أن الفن 

النفسية، كما يشري إىل أن من هذه الناحية يعد مبثابة العالج الناجح للتخلص من املخاوف و استعادة الراحة 

الفنون من الطرق اليت يلجأ إليها الطفل للتعبري عن مشاعره بصورة ملموسة و ذا يكون النشاط الفين وسيلة 

فعالة يف عالج اضطرابات األطفال االنفعالية، حيث نستطيع أن نرى من خالله كيف يفكر الطفل، كما 

و املالمح لفهم األطفال من خالل نشاطام الفنية، و يتم يستطيع املربون أن يكتشفوا عدد من اخلصائص 

التركيز على تفسري املعاين و األبعاد الالشعورية و الرموز املتضمنة يف التعبري و مالحظة العالقة الوثيقة بينها 

و إن القاعدة األساسية للعالج بالفن هي قبول كل االستجابات و النواتج بصرف النظر عن . وبني الشخصية

    )1(.مسألة اجلودة الفنية فيما ينتجه العميل من أشكال تعبريية فنية

فسرعان ما ينخرط الطفل يف النشاط الفين حني تتاح له الفرصة مسقطا كل رغباته و آماله و خماوفه 

و لقد اهتمت الدراسات و البحوث "ومشكالته فيجد املتعة، اليت تدفعه للمزيد و املزيد من التعبري عن الذات 

اخلاصة بالعالج النفسي بالفن يف تشجيع و تطور العالقات الشخصية اإلجيابية، و جعل العالقة جادة و متطورة 

و بشكل عام فإن تدريبات العالج النفسي بالفن . بني كل من املعاجلني بالفن و مرضى االضطرابات السلوكية

   )2(.على مواقع العالج ذاا و على االتصال بني الطرفني

ن حيتل مكانة بارزة يف عالج االضطرابات السلوكية لألطفال و يكاد يكون من العسري معرفة و الف

فالطفل يعرب باألنشطة الفنية أكثر من تعبريه لفظيا حبيث . ديناميكية شخصية الطفل دون االستعانة بالرسم

 يعاين منها، لكنه يعرب يعجز عن صياغة معاناته الداخلية لفظيا بسبب قلة وعيه باالضطرابات السلوكية اليت

  ).اللعب، األنشطة الفنية التشكيلية(عنها بفصاحة من خالل خمتلف أشكال النشاط 

و من أهم طرق ختفيض حدة املشاكل السلوكية بالفن هو إسقاط شعورهم بالقلق و العدوانية و احلب 

  .و االغتراب و االنطواء

راعاته و حاجاته و أحاسيسه و مشاعره فالتعبريات الفنية عن شخصية صاحبها، و دوافعه و ص

أن : (و تؤكد مارجريت نومربج. وعالقته األسرية و االجتماعية، و هناك عالقة بني الرموز و الشخصية

                                                 
1  - �(��Jا� Hأ�� l(�
 ا�F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1995 242، ص .  

2 - Ulma, E & Dachinger : Art therapy in Theory and pratic. New York, Schocken Books, 1975, p.19. 
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السمات الالشعورية بالتعبري التلقائي من خالل الوسائط الفنية تعترب تدعيا حرا الستخالص البيانات عن 

1(.ا تضمن حرية التعبري دون خوفالعميل، فالرسوم أفضل من اللغة أل(  

أن دور العالج بالفن يف األطفال غري األسوياء من الناحيتني "و يؤكد على ذلك حممود البسيوين 

التشخيصية و العالجية، فهو يعطي قوة تنفسية للطفل العادي فما يكون تأثريه بالنسبة للطفل املضطرب انفعاليا 

  )2(.ن مث ميكن اقتراح العالج املالئمو املعوق، فهو يكشف عن البواعث و م

فالرسوم . "فقد ظهرت بوضوح مسامهة الفن يف التكامل النفسي و العقلي و البدين تشخيصا عالجيا

التلقائية هي نتاج للخيال، ما هي إال إشباع لرغبات مكبوتة للكشف عن الالشعور املتنكر حتت الدوافع، و أن 

ت و لوبطريقة جزئية، فلها احتمال إثارة األحالم و اخلياالت الرغبات سواء شوهدت أو كبتت أو حقق

و ال يتحقق من خالل ذلك قدر من احلرية و التخفيف عن التوتر بالرغم من أن . وأنشطة اجلسم املختلفة

القيمة احلقيقية هي حماولة إيضاح املخاوف و االنفعاالت املكبوتة و صياغتها يف نظام مرئي حىت ميكن قراءا 

   )3(".يلهاوحتل

أن رسوم األطفال مناذج حية حلالتهم النفسية و العقلية و اجلسمية، كما : "و ترى عايدة عبد احلميد

ذا  )4(.أن رموزهم خترج مركزة يف أشكال تعترب مفاتيح تظهر تاريخ الطفل و كثري من املعاين الدفينة داخله

ليت يتعذر التعبري عنها بوسائل أخرى، فالرسم كما ترى يكون الرسم أحد الوسائل للتعبري عن احلياة الوجدانية ا

  :عبلة حنفي يساعد على حتقيق االتزان النفسي لتميزه بعاملني

يكمن يف كونه يساعد على التخلص من بعض املكونات و احلاجات املرفوضة مثله يف ذلك : األول.أ

  .مثل كل الوسائل التنفسية األخرى

يلة متسامية تعمل على إبدال الدوافع و احلاجات املرفوضة من هدفها يرجع إىل اعتباره وس: الثاين.بـ

  )5(.األصلي و خروجها يف صورة رمزية متوازنة مقبولة من الذات و اتمع يف آن واحد

و الفن لتعدد جماالته قادر على تقدمي النواحي الثقافية املختلفة للطفل، مما يساعد على تكوينه التكوين 

إليه، هكذا تساعد الفنون األطفال على حتديد شخصية الطفل و تنمية إبداعاته، و يقصد  الشامل الذي يرمي

                                                 
1 - Naumburg Margaret : An Introduction to Art Theoty, N,Y., Teachers, College Press, 1973. 

2  - �@���Fد ا���  .18، ص 1987، دار ا��1!رف، �(�I ر$�م اUj'!ل: �(
3 - Naumburg Margaret : op, cit, 1947. 

4  - 
��
 ا�(F� ة
  .47، ص F ،1972_ ذآ�[��&` $: �!�
�!ن -  5A� �'�� �F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1972.  
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بتحديد شخصية الطفل، بناؤه متمتعا بشخصية متحررة تؤمن بقيمة اإلنسان و قدرته على اخللق و اإلبداع 

  )1(.واالبتكار

مشكالته الشخصية و إذن فممارسة الفن عملية مساعدة للفرد على اكتشاف و فهم و حتليل نفسه و 

و العمل على حل املشكالت مبا حيقق أفضل . االنفعالية و السلوكية اليت قد تؤدي إىل سوء توافقه النفسي

و أهم ما يهدف إليه الفن هو دراسة شخصية الفرد ككل حىت ميكنه توجيه . مستوى للتوافق و الصحة النفسية

  )2(.سي ألفضل درجة ممكنةحياته بأفضل طرق ممكنة و حتسني درجة توافقه النف

  :األنشطة الفنية كوسيلة إسقاطية و تنفسية* 

إن األنشطة الفنية من الوسائل اإلسقاطية اليت يكشف من خالهلا على خصائص الطفل، من خالل 

فيقول محدي . إسقاط مشاعره الدفينة و رغباته و احتياجاته و صراعاته بأسلوب رمزي يرضي عنه اتمع

م األطفال متثل حاجة ضرورية له فإذا منع عنها أحل و أصر على مزاولتها، فهو يعرب من خالهلا إن رسو: "مخيس

بطريقة غالبا ما تكون ال شعورية عن الكثري من رغباته و حاجاته اليت ال يستطيع التعبري عنها يف الواقع لكي 

أو احلاجات، مثل عدم القدرة على خيفف من التوتر و القلق الناجتني عن رفض العامل اخلارجي هلذه الرغبات 

رد العدوان األكرب منه و شعوره بالعجز و الدونية جتاههم، كل هذه العوامل جتعله يف أشد احلاجة للتعبري عن 

   )3(.انفعاالته احملبوسة بطريقة تضمن له إرضاء من حوله و عدم عقام له

اته الفنية، مما حيقق له الراحة النفسية واالتزان يسقط الطفل كثري من خماوفه و رغباته املكبوتة أثناء تعبري

و يؤكد لونفيلد على هذا املعىن . ألنه يكون قد ختلص من بعض املكبوتات اليت قد تسبب له القلق. االنفعايل

إن الطفل كالفنان يعرب فنه عن وجدانه، و لكن االختالف بينهما واضح فبينما يركز الفنان اهتمامه : "فيقول

فإذا ما أمت رمسه فقد . النهائي، فإن الطفل يهتم باخلربة املمتعة اليت حيصل عليها أثناء قياه بالرسم على املنتج

  )4(".حقق غرضه و مل يعد الرسم ذاته مهما بالنسبة له

و قد يسقط الطفل خماوفه من خالل األنشطة الفنية ألنه ال يفصل بني الواقع و اخليال، حيث ميزج 

  .ته و خياالته الطفولية و يرجع ذلك إىل متيز الفن بالقدرة الرمزية للتعبريبينهما من خالل تصورا

فإن رغبة الطفل يف ممارسة فنونه ليست رغبة سطحية جوهرها التقليد، إمنا هي رغبة نابعة من التعبري "

ابه إمنا عن نفسه و التنفيس عن بعض خماوفه، و إسقاطها يف أنشطته الفنية فالطفل حينما ميارس فنونه و ألع

                                                 
�!ن -  1A� �'�� �F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1979.  
2  - H�� G�G1ا� 
F� 
�)� b'(P� :]ذآ� _F$ `&�� ،1997 35، ص.  
3  - L��h ي
�  .43، ص F$ `&�� ،1975_ ذآ�[: �

4 - Lowenfield Vicktor : Creativ Andf Mental Growth, London, Macmilla, 1975, P.88. 
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يعمل عمل الفنان املبدع فهو حييل فنونه مبا حتمله من رموز و حتريفات و تكوينات إىل عامل خاص يعيد فيه 

ترتيب األشياء و األوضاع فنراه يبالغ و يصغر و يهمل و حيذف بعض العناصر اليت ال متثل أمهية خاصة لديه 

  )1(".حىت يستطيع التعبري عن وجهة نظره

من علماء النفس إىل العالقة بني األشياء اليت يعرب عنها الطفل يف لعبه باخلامات، وبني  و لقد فطن كثري

فقد قاموا بالكشف عن شخصيات األطفال و التعرف عليهم من خالل ألعام، فاستخدموا . حياته الشخصية

  .طفالاللعب باخلامات كأحد الوسائل اإلسقاطية اليت تساعد على الكشف عما يكمن داخل نفوس األ

فالتعبري الفين يف هذه احلالة وسيلة إسقاطية، يعكس من خالهلا الطفل مفهومه عن الذات و عن 

كما يعكس ما قد حيمله يف داخله من حاجات و مشاعر . اآلخرين، و مدى عالقته م و اجتاهاته حنوهم

البالغية التشكيلية وانفعاالت و خماوف يف صورة مرئية مستعينا على ذلك مبختلف األساليب و الصيغ 

و من مث فإن اخلطوط الناجتة أيا كان منطها و طبيعتها تزودنا ببعض . كاإلمهال و التصغري و احلذف و املبالغة"

املعلومات عن صاحب الرسم، كما أن مستوى الرسم كشف لنا بالدرجة كبرية تلك الطريقة اليت يدرك ا 

  )2(.الطفل ذاته إىل اآلخرين يف حياته

  :و تفترض عبلة حنفي عثمان وجود ثالثة مستويات للتنفيس

هو املستوى الذي ال يستطيع فيه الفرد التنفيس عن نفسه بأسلوب تكيفي : املستوى املرضي.أ

اجتماعي مع الواقع، فيلجأ إىل بعض الوسائل اهلروبية للتنفيس عن مشاعره و للتعبري عن رغباته كما هو احلال 

  .ضطرابات النفسية، و هذا األسلوب من شأنه أن يزيد من عزلة الفرد عن اتمعيف معظم األمراض و اال

و هو املستوى الذي يتخلص فيه الفرد من الضغوطات اليت يتعرض هلا بصورة : املستوى العادي.بـ

  .طبيعية حتول دون وصوله للمستوى املرضي، من خالل أحالم النوم و اليقظة و الكالم و املشاركة الوجدانية

أرقى مستويات التنفيس ألنه يتضمن جتريد الشحنة االنفعالية من هدفها : املستوى اإلبداعي.جـ

و بذلك يتفوق على املستوى املرضي و العادي، و يطمس املعامل الذاتية . األصلي و إعالئها إىل مستوى أرقى

  )3().كالفنون و اآلداب(للمشاعر و حيوهلا إىل صيغ إبداعية 

رغبة الطفل يف ممارسة الفن ليست رغبة سطحية إمنا هي نابعة من رغبته يف التعبري  و هكذا يتضح أن

عن نفسه و التنفيس عن مشاعره و خماوفه و إسقاطها يف األنشطة الفنية املختلفة، لتعكس حياة الطفل النفسية 

                                                 
�!ن -  1A� �'�� �F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1989 25، ص.  

2 -Klepsch & LOgie, lavra : Children Draw And Tell An Introduction To The Projective Uses of Children’s, 
HFD, N.Y. Brunner mazel publishers, 1982, P.6. 

�!ن -  3A� �'�� �F� :&��]ذآ� _F$ ` ،1989 14و  13، ص.  
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من التوترات و الكبت بوضوح، ألنه يعرب عن أفكاره بعيدا عن الالشعور بطريقة تلقائية رمزية، و بذلك خيفف 

الذي قد يؤدي به إىل حاالت من االضطرابات االنفعالية ال دأ إال إذا عرب عنها بطريقة رمزية، من خالل 

فالطفل قد يتعرض "األنشطة الفنية املختلفة اليت تعترب بالنسبة له لغة تشكيلية مفرداا اخلطوط و األلوان 

ملتعددة اليت يشعر ا نتيجة عملية التطبع االجتماعي و التربية، لذلك لضغوط من اتمع تتمثل يف اإلحباطات ا

يشعر الطفل بضرورة التخفيف من حدة هذه األعباء و إال تعرض لنوع من القلق و التوتر النفسي، و تقلل 

طفل األنشطة الفنية من هذه الضغوط و تعطي الفرصة للتعبري عن النفس و ذلك من خالل املشاركة اإلجيابية لل

و التوصل إىل النضج . يف هذه األنشطة من ناحية، و لقدرا على التوفيق بني اخليال و املنطق من ناحية أخرى

   )1(".االنفعايل عن طريق التحرر من اخلوف و التخفيف من الضغوط النفسية املختلفة اليت يتعرض هلا

ذلك يكون الرسم أو الفن بصفة و الطفل يلجأ إىل فنونه للتعبري عن مشاعره و بصورة ملموسة و ب

عامة وسيلة فعالة يف عالج اضطرابات األطفال االنفعالية حيث نستطيع أن نرى من خالله كيف يفكر الطفل 

  )2(.كما يستطيع املربون أن يكتشفوا اخلصائص و املالمح لفهم األطفال من خالل نشاطام الفنية

يف سياق التنشئة االجتماعية لضغوط الكبار و أوامرهم،  إن الطفل يبدأ حياته حرا طليقا مث شيئا فشيئا

و خالل حماولة الطفل التوفيق بني عامله اخلاص مبا يتميز من اندفاعية و تلقائية و متركز حول الذات من جانب، 

أي من خالل ما يسمى بعملية التكيف، فإنه غالبا ما يتعرض "و املتطلبات و التقاليد الضاغطة من جانب آخر، 

رجة ما لصراعات و إحباطات و كبت النفعاالته و رغباته اليت قد ال جتد طريقها لإلشباع مما ينجم عنه بد

تعد وسيلة هامة لتحقيق . شعور بالتوتر و القلق، و األشكال الفنية املختلفة مبا تكفله من فرض التعبري احلر

ميكن التعبري عنها لفظيا باالنطالق، كما التوافق الداخلي للفرد، فهي تسمح للمشاعر و االنفعاالت اليت ال 

  )3(.تيسر الفرصة إلشباع الرغبات اليت مل جتد فرصة إلشباع يف الواقع

إن رسوم األطفال هي اإلفصاح عن كل األفكار و االنفعاالت املطلقة اليت : "و يقول حممد البسيوين

فة جيد ضغوطا من اخلارج ال تتفق يف تؤثر يف سلوك الطفل و تفسد حياته، و الطفل يف ظروف البيئة املختل

، أو حياول أن يفصح عنها )و للكبت أضراره(فإما يكبت رغباته . الكثري من األحيان مع رغباته الداخلية

و النشطة الفنية من الوسائل امليسرة يف السن الصغري و الكبري اليت حيملها كل ما يساوره من خماوف . بوسيلة ما

                                                 
�!ن -  1A� �'�� �F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1989 44، ص.  

2 - Kramer, Edith : op – cit, 1973, P.47. 
3  - �(��Jا� Hأ�� l(�
 ا�F� :]ذآ� _F$ `&�� ،1995 21، ص.  
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هو يفعل ذلك بطريقة الشعورية، فبالتايل يريح النفس و يكسبها اتزانا حينما ينفس  و. و إحباطات تقلق راحته

  )1(".عن هذه الطاقات

إن الرسوم تتيح للطفل التعبري عن حاجاته و صراعاته : "و يؤكد على ذلك عبد املطلب القريطي بقوله

عبري عنها لفظيا مما حيقق له قدرا من و انفعاالته و عالقته بالبيئة و باحمليطني به بطريقة رمزية يعجز عن الت

التوازن و االسترخاء و من مث ميكن تشخيص حالة الطفل، و معرفة الصعوبات اليت يعاين منها عن طريق قراءة 

املر الذي ميهد الطريق لعالج الطفل عقب صياغة مشاعره و نزعاته يف . رموزه و أشكاله و معرفة مدلوالا

ع و يشجعه عليه بدال من كبت املشاعر و التعبري عنها بصورة مرضية غري مرغوب قالب بناء يرضى عنه اتم

  )2(".فيها

و ذا تقلل األنشطة الفنية من القلق و التوتر النفسي و تعطي الفرصة للتعبري عن النفس ألن الفن يعترب 

عادية، فيعرب عنها بالرسم و بذلك مبثابة لغة رمزية للطفل حيملها رغباته اليت ال يستطيع أن يعرب عنها يف حياته ال

  .يتخلص من رغباته املكبوتة مبجرد التعبري عنها فيحدث له راحة نفسية

كما أن كثريا من احلاجات ال جتد سبيال إىل التحقيق مثل احلاجة إىل احلب و األمن و التقدير "

احلاجات تولد شعورا و حينما ختتل أي حاجة من تلك . واعتراف احمليطني بالطفل ككيان و ذات مستقل

   )3(".باحلرمان مع اإلحساس بالظلم و القسوة و املرارة و لكي يستعيد اتزانه يرسم ليتخلص من هذه الضغوط

و ميكن أن حتول بعض الدوافع اهلدامة لدى الطفل مثل العدوان و الغضب و االنطواء إىل دوافع بناءة "

طريق مشاركتنا الوجدانية له و فهمنا الجتاهاته و ميوله  من خالل ممارسة الفن اليت تؤكد على ذات الطفل عن

   )4(."و رغباته

و هكذا يعد كل طفل فنانا صغري و ذلك ملا ميتلكه يف فرديته اخلاصة من القدرة على التعبري عن 

به املظاهر املختلفة اليت حوله كما انه جيد لذة بالغة من خالل معاجلته أو لعبه خبامات الفن و أدواته بأسلو

  .اخلاص فيسقط من خالهلا كل املكبوتات و عوامل النقص داخله و رغباته يف صورة رمزية حمببة من اتمع

  

  

                                                 
1  - �@���Fد ا����&�� ر$�م اUj'!ل: �(��  .1980، ا�J!ه�ة، دار ا��1!رف، $�<

 ا - 2 F��(��Jا� 
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�ان،    .1986ا�����0 ا�'���، &!��1 �
3  - �@���Fد ا���
ر$�: �(�  .26، ص 1991ا�J!ه�ة،  ، دار ا��1!رف ،ر$�م اUj'!ل �! \IF ا�

4 -Rose, Il Alsechuler and Ice Berta weiss Hattwuich : pating and Personality (Astudy of young children), 
chicago the University of Chicago press, 1984. 
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  :األنشطة الفنية و دورها يف بناء شخصية الطفل* 

إن الفن مهما اختلفت أساليبه أو طرائقه ما هو إال وسيلة من وسائل التعبري عن النفس بكل ما حتتويه 

ر و خربات يتعلم عن طريقها الكثري من املعارف و السلوكيات اليت تساعده على النمو من مشاعر و أفكا

فالفن بأنشطته املختلفة يساعد األطفال على اإلفصاح عن مشاعرهم املكبوتة . النفسي و العقلي و االجتماعي

  .اليت ال يستطيعون التعبري عنها ألي سبب من األسباب

على التعامل مع من حوله، و يزيد من شعوره بالرضا عن نفسه وثقته كما يساعد النشاط الفين الفرد "

فيها، و ذلك ألنه يوفق بني االجتاهات الفردية و االجتماعية يف آن واحد، فهو جيد لذة شخصية أثناء ممارسته 

ازن بني هلذا العمل، و لذة مجاعية أثناء رضا اتمع عما أنتجه من أعمال فنية، كما يوفر الفن نوعا من التو

     )1(".اجتاهات الفرد العقلية و االنفعالية و الفكرية و احلسية وبني الوعي و الالوعي

و األهم من ذلك أن األنشطة الفنية قد حتول الدوافع اهلدامة و السلوكيات غري املرغوب فيها إىل 

ه لآلخرين، فهو يف حاجة دوافع بناءة تؤكد ذات الطفل، فيعرب ا عن أفكاره، و بذلك جيد وسيلة لنقل آراء

فحينما تكون اللغة . لالتصال باآلخرين، و وسيلته هي اللغة اللفظية أو التعبري الفين و الثاين أسهل بالنسبة له

  .اللفظية قاصرة عنده، تكون اللغة التشكيلية أقوى و أدل

ضها غري عقلي، إن فنون األطفال مثلها مثل كل أشكال األداء حتكمها عدة عوامل بعضها عقلي و بع"

سواء يف شغفه بالرسم أو يف دوافعه له أو يف قدرته على التعبري عن مشكالته االنفعالية . تتدخل يف فن الطفل

فرسوم األطفال فنون تعكس صراعات الطفل و احتياجاته و رغباته الدفينة اليت تلعب دور املنبه . من خالهلا

أسلوب رمزي عن مثل هذه العوامل و من هذا املنطلق جلأ البعض غري حمدود البنية و الذي يتيح حرية التعبري ب

إىل استخدام الرسم كوسيلة إسقاطية يكشف من خالهلا على خصائص شخصية الطفل، و تستمد األساليب 

اإلسقاطية منطقها السيكولوجي من التحليل النفسي باعتباره وسيلة دفاعية ال شعورية يسقط من خالهلا الطفل 

  ".نة غري املقبولة من اتمع بأسلوب مقبول من اتمعمشاعره الدفي

. إن الرسم احلر للطفل يسمح له بعدم التقيد بأي قيود: "و يؤكد على نفس املعىن صفوت فرج بقوله

و الواقع أن فنون األطفال عبارة عن نشاط معقد ال يعكس فقط ارتقاء مفاهيم الطفل و لكنه يتضمن أيضا 

نفعالية و املزاجية، و ميكن النظر إىل رسوم األطفال من هذا املنطلق من زاوية التوصل إىل الكثري من اجلوانب اال
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و حينئذ تعتمد يف . االستدالالت التشخيصية يف الرسوم و اليت تعكس خصائص الشذوذ يف شخصية الفرد

  )1(".استخالصها و داللتها على نظريات أو فروض هلا أصوهلا يف التحليل النفسي

يكون الرسم أحد وسائل التعبري عن احلياة الوجدانية اليت يتعذر التعبري عنها بوسائل أخرى  و ذا"

العامل األول يكمن يف كونه يساعد على التخلص : فالرسم يساعد على حتقيق االتزان النفسي لتميزه بعاملني

ألخرى، أما العامل الثاين من بعض املكنونات و احلاجات املرفوضة مثله يف ذلك مثل كل الوسائل التنفسية ا

فريجع إىل اعتباره وسيلة متسامية نعمل على إبدال الدوافع و احلاجات املرفوضة من هدفها األصلي و خروجها 

     )2(".يف صورة رمزية متوازنة مقبولة من الذات و اتمع يف آن واحد

و من األسلوب املميز و هكذا تكون فنون الطفل مميزة لشخصيته سواء من خطوطه أو من ألوانه أ

إن نشاط الطفل . للتعبري و الذي مييز خصائصه الذاتية الفريدة يف استخدام اخلط و الشكل و الفراغ و اللون

االبتكاري يساعده على التفاعل مع من حوله و يزيد من شعوره بالرضا عن نفسه و ثقته فيها و ذلك ألنه 

  )3(.آن واحديوفق بني االجتاهات الفردية و االجتماعية يف 

و الفن لتعدد جماالته قادر على تقدمي النواحي الثقافية املختلفة للطفل مما يساعد على تكوينه التكوين 

و هكذا تساعد الرسوم األطفال على حتديد شخصية الطفل و تنمية إبداعاته، و يقصد . الشامل الذي يرمي إليه

ة تؤمن بقيمة اإلنسان و بقدرته على اخللق بتحديد شخصية الطفل بناء الطفل متمتعا بشخصية متحرر

 )4(.واالبتكار

  :األنشطة الفنية و دورها يف التفاعل االجتماعي* 

بالعامل و التعبري عن التجارب اليت مير ا، إن الفن وسيلة لالندماج يف الواقع، فهو وسيلة الفرد لاللتقاء 

   )5(.عن وظيفته يف جمتمع متحضرفوظيفة الفن يف جمتمع بدائي مل يعرف الطبقات بعد ختتلف 

و يف دراسة لعبلة حنفي عثمان عن أثر املستوى االجتماعي و الثقايف على رسوم األطفال أكدت من 

خالله على دور العوامل االجتماعية و الثقافية يف رسوم األطفال و مدى تأثريها بتغري املفاهيم و املدركات 

  .املنتشرة يف كل بيئة
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القة متفاعلة تستند على حمورين أحدمها الطفل ذاته و ثانيهما هو اتمع الذي و أثبتت أن هناك ع

  )1(.و الذي ميكن أن ينعكس بصورة طبيعية داخل رسومه. ينتمي إليه الطفل

فالفن يكشف عالقة الشخص ببيئته، و مبا أن لكل طفل حاجات تستثار بتفاعله مع البيئة سواء كان 

فكلما أشبعت هذه احلاجات كانت صحته أفضل و ازداد توافقه مع البيئة، . تمعأكان املرتل أو املدرسة أو ا

األمر الذي يظهر التوازن بني متطلبات . و يظهر ذلك يف تعبرياته بالرسم عن هذه البيئة و مدى اندماجه معها

  )2(.الشخص و بني اإلمكانات املتاحة أمامه

يتيح للطفل التعبري عن حاجاته و صراعاته  و يؤكد على ذلك عبد املطلب القريطي بان الرسم

وانفعاالته و عالقاته بالبيئة و باحمليطني به بطريقة رمزية يعجز يف التعبري عنها لفظيا مما حيقق قدرا من التوازن 

  )3(.واالسترخاء

و تضيف عبلة حنفي عثمان بأن الفن يغري سلوك الطفل لألحسن و لألفضل كما أنه يتيح له فرصة 

فالرسوم قد تسهم بصورة غري مباشرة يف تكوين شخصية . و بالتايل يكسبه التوافق و االتزان مع البيئة تنفسية،

  )4(.سوية تستطيع التفاعل مع اتمع بكل جناح و بعيدا عن االنطوائية و االنعزال

لر و هكذا يكون فن الطفل مبثابة لغة اتصال بينه و بني العامل اخلارجي، و يؤكد هذا منفريد كي

Manfred Keiler أن فن الطفل يعترب وسيلة اتصال، أي يتم بواسطته تبادل األفكار و اآلراء بني : "بقوله

و لكننا بالنسبة للفنان قد ال جند اتصاال مباشرا بني الفنان و املشاهد، فقد ينقل الفنان . شخصية أو أكثر

ذا يكون االتصال عن طريق الفن سواء  و. األفكار و األحاسيس من نفسه للمشاهد عن طريق العمل الفين

للطفل أم للفنان أكثر أصالة من أنواع االتصال األخرى بني الناس فالتعبري عن احلقيقة يتم بصدق و دون افتعال 

و كأنه يعيش احلقائق قبل أن يقدمها لآلخرين، فتأيت حمملة بالقيم و االنفعاالت، األمر الذي قد ال يتوافر يف 

  )5(.األخرى أشكال االتصال

، يف أن فن الطفل رسائل Margaret Hamilton 1970و تؤكد هذا املعىن مارجريت هيملتون 

موجهة من الطفل لزميله، ألمه، لوالديه، للمدرسة، إىل كل من حييط به من أشخاص يف البيئة فإن األطفال 
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قومون بنجاح حبل األلغاز يشعرون بالسعادة يف معايشة هذه التعبريات، مثلما حيسون بالسعادة عندما ي

 )1(.واملتاهات

و هكذا تكون رسوم الطفل مبثابة سجل خاص لنموه االجتماعي و النفسي و تعكس الكثري من 

األفكار الكامنة لديه، و اليت قد تثري قلقه بني احلني و اآلخر، و أيضا خيفف من الضغط اخلفي املتمثل يف هذه 

  )2(.بينه و بني نفسه و بني بيئته األفكار ليكسب الطفل االتزان الطبيعي

فالطفل ال يعيش بعيدا عن األحداث إمنا يف داخلها و يعكس انطباعاته املختلفة من خالل رسومه اليت 

تعد مبثابة املرآة لعالقته بكل ما حييط به مع مالحظة أن الطفل يعكس يف رسومه السمات البيئية املختلفة وميكن 

ني أساسيني أحدمها اجتماعي و اآلخر تربوي، فاألول يساعد املتعلم على منو استغالل فن الطفل لتحقيق هدف

ألن اتزان . شخصيته و اتزاا و الثاين يضمن حسن تكيفه اجتماعيا النمو املرجو من وراء العملية التعليمية

على منو شخصيات التالميذ معناه إقامة عالقة متوافقة بني متطلبات الذات، و متطلبات املوضوع فتساعد 

الشعور االجتماعي لديهم، مع احتفاظ كل منهم بفرديته و أسلوبه املميز داخل جمتمعه، أي إمكانية إحداث 

التوافق و االنسجام بني متطلبات الوحدة الفردية املتمثلة يف املتعلم و متطلبات الوحدة االجتماعية املتمثلة يف 

  )3(.اتمع

ففنونه مرآة يعكس من خالهلا مدركاته و معارفه عن العامل فالطفل ال يعيش يف عزلة عن اتمع 

  .اخلارجي، و التعبري عن اهتماماته كما نالحظ أن الطفل يعكس السمات البيئية من حوله

        نظريات في العالج عن طريق األنشطة الفنيةنظريات في العالج عن طريق األنشطة الفنيةنظريات في العالج عن طريق األنشطة الفنيةنظريات في العالج عن طريق األنشطة الفنية: : : : رابعارابعارابعارابعا

  :Analytical Theoryالنظرية التحليلية .1

ي بعض خطوطها العريضة على دراسة الالشعور و تقوم على من روادها فرويد و يونج و آلدر و حتتو

  :عدد من األسس تعترب مسلمات ينادي ا التحليليون، و هي

  :احلتمية النفسية.أ

إن لكل سبب نتيجة و لكل نتيجة سبب، فليس هناك نشاط يقوم به الكائن احلي دون أن يكون هناك 

هرا أو غري ظاهر، منطقي أو غري منطقي، و قد أثر هذا قد يكون هذا السبب ظا. سبب يدفعه إىل هذا السلوك

  4.وراء سلوك املرض) السببية(األساس يف تفكري فرويد ملعرفة 
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  :الطاقة النفسية.بـ

و أن هذه الطاقة تتحول ألنواع متعددة، أي . تنادي هذه املسلمة بأن هناك طاقة أساسية يف الطبيعة

ي إال صورة من صور هذه الطاقات تستخدم يف أغراض مثل اإلدراك تتخذ صورا خمتلفة، و الطاقة النفسية ما ه

  .و التفكري و التذكر

  :الثبات واالتزان. جـ

يرى فرويد أن الكائن احلي مزود بقدرة على االستجابة للمثريات املختلفة سواء داخلية أو خارجية 

فيقوم بنشاط . حلالة عدم االتزانوعندما يتعرض الكائن احلي ملثري يصبح يف حالة استثارة وتوتر أي يتعرض 

أما مبدأ الثبات هو حماولة اإلنسان ختفيض مستوى . معني للتخلص من هذا التوتر للوصول حلالة االتزان

  .االستثارة العنيفة أو على األقل يبقى هذا املستوى ثابتا

  :اللذة. د

ضيق إذا ما تعرض لعدم وهذه املسلمة ترتبط بسابقتها، أي أن اإلنسان جيد لذة وراحة نفسية بال

  .االتزان مبا يصاحبه من توتر

إن أي عمل فين مع اختالف املادة املستعملة حيتوي على رموز شكلية خترج عن طريق ال شعوري 

ووظيفة . خالل مرحلة اإلنتاج الفين، وأن تلك الرموز هلا عالقة مباشرة مبا يعانيه من ضغوط وتوترات

وحينئذ يبدأ العميل يف تذكر حاالت هلا عالقة بالرمز . طها خبلفية املرضاألخصائي التعرف على الرموز ورب

ويف هذه احلالة حتدث عملية اإلدراك للمشكلة ويناء على ذلك يقوم أخصائي العالج عن طريق الفن بتصميم 

داية حىت وهكذا حتدث عملية العالج بالفن منذ الب. برنامج فين اهلدف منه حماولة التكيف والتأقلم مع املشكلة

  .) 1(يصل حللول على الورق أو من خالل التشكيل

فن األطفال حمكوم بعوامل وجدانية مرتبطة مبزاج الطفل وشخصيته وصراعاته ورغباته وجتاربه 

وتظل . واحتياجاته، فهذه املنبهات تعمل بطريقة الشعورية بالنسبة للطفل تؤثر على سلوكه وتطبع شخصيته

تنفيس، وال يوجد ذلك إال يف التعبري الفين وهكذا تصبح فنون الطفل تصور تبحث عن منفذ للتعبري وال

  .شخصيته

ويستند أصحاب التحليل النفسي يف تناول الفنون على أساس مفهوم احلدس، ويعتربون الالشعور هو 

وما ) دفروي(املنبع الذي تصدر عنه كل اآلثار واإلبداعات الفنية لألطفال والبالغني سواء الالشعور الفردي 
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وما ترسب فيه من مناذج بدائية ) يونج(حيتويه من مواد مكبوتة وحمظورة، وجتارب مؤملة، أو الالشعور  اجلمعي 

  .) Archetypes )1موروثة مشتركة 

فالفنون التشكيلية تعترب أداة تشخيصية تكشف الصراعات واملشكالت اليت تكمن داخل النفس عن 

سمات واملسطحات واألوان، ومن خالل حمادثات بني املعاجل والعميل طريق إسقاط مكنونات النفس خالل ا

عن العمل الفين ميكن أن يكشف عما يعانيه من خماوف وقلق بل وأسباب املشكالت السلوكية، ومن مث يشعر 

  .بالراحة واالتزان النفسي واالنفعايل

لالشعورية وإغفال العوامل العقلية ويؤخذ على التحليلني التركيز على العوامل املزاجية واالنفعالية وا

وأن الفنون ناجتة عن اإلحباطات والغرائز والعقد املترسبة منذ الطفولة وهذه نظرية سلبية لكل من الطفل 

  .والفنان والبالغ

  : Behaviorisme    النظرية السلوكية. 2

رفضت هذه وقد . فالسلوكية رد فعل لنظرية التحليل النفسي. روها واطسون، بافلوف وسكنر

النظرية كثري من املفاهيم اليت نادت ا نظرية التحليل النفسي، وهم يرون أن دراسة السلوك الذي ميكن 

مالحظته  بصورة مباشرة يف ضوء املثريات اليت تثري هذا السلوك، والعوامل اليت تؤدي إىل تدعيمه، وغري ذلك 

   :  على أسس عدة أمههاوتقوم النظرية السلوكية . من ظروف ميكن السيطرة عليها

  ). مجيع أوجه نشاط الفرد اليت يقوم ا ميكن مالحظتها ( النفس هو علم السلوك أن علم .أ

ميكن اختزال سلوك اإلنسان إىل عمليات فسيوكيمائية و أنه ميكن تفسري السلوك اإلنساين يف .بـ

  . ابة ارتباط فسيوكيميائيو االرتباط بني املثري و االستج. ضوء ما حيدث من تغريات فسيلوجية 

يسلم السلوكيون باحلتمية النفسية ، مبعىن حتميـة حدوث االستجابة إذا تعرض اإلنسان للمثري، .جـ

  .وانه من املمكن التنبؤ بنوع االستجابة ملثري معني 

ية هي العوامل الرئيسية اليت تعمل على تكوين شخصية الفرد و حمور اهتمامهم بعمل: العوامل البيئية.د

  .التعلم و اكتساب الفرد عادات معينة

و السلوكية هي إحدى النظريات العالجية يف علم النفس ن و فلسفة هذا االجتاه تقوم على أن كل 

و جند أن هذه النظرية . السلوكيات متعلمة و ليست ناجتة عن عقد نفسية مكبوتة خترج عن طريق الالشعور 

فن فنجدها حمصورة يف مساعدة املعوقني ألا تقوم على رفع األداء مفيدة يف كل جماالت العالج عن طريق ال
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و السلوكيني . احلركي و العقلي و تقوم بالتعرف على السلوكيات مث تعديلها أو تكيفها إىل سلوكيات جيدة

  :يتبعون طرفا خمتلفة للوصول ألهداف العالجية أو تعديل السلوك و من هذه الطرق

 :Conditioningاألشراط .1

هو نوع من االشتراط الوسيلي ، يشتمل على  Operant Conditioningو األشراط اإلجرائي 

إجراء شيء يف احمليط تتبدى استجابة ما عن العضوية فتتعذر بطريقة ما وفق جدول معني مث ندرس التغريات 

  .)1( الناجتة يف معدل حدوثها

ص باتفاق عملية فنية ، مث تعرض على قيام الشخ: أما عن تطبيق النظرية يف الفن يكون كالتايل 

اتمـع ، فإذا وفقت باالستحسان يكافأ الشخص بأي نوع من املكافـأة سواء قبول اجتمـاعي أو مادي   

وتكرر العملية سواء يف وقت واحد بعدة أعمال فنية أو يف أوقات خمتلفة لتقوية االستجابة و التعزيز ) التعزيز ( 

رضى على إنتاج أعمال فنية ناجحة و عرضها على اتمع فوائد عظيمة منها تعلم و تدريب امل. عند الفرد 

  )2(.و من مث نتالقى مشاكل االكتئاب بأنواعها . النجاح، و عدم حماولة الفشل

 :Systimatic Ensitizationاإلزالة املنظمة . 2

سترخاء املريض مث و هي عملية ا Wolpeو هي طريقة تساعد على خفض القلق و قد صممها العامل 

مث يظل املريض مسترخيا مث . ختيل الشيء الذي خييفه حىت يصل إىل مرحلة عدم التحمل مث تقف عملية التخيل

  .إثارة القلق مرة أخرى و هكذا حىت تقل قيمة املثري 

يل دور الفن يف عملية اإلزالة املنظمة ختتلف نوعا ما عن الطريقة السابقة ففيها يطلب من املريض التخ

مث جعل املريض يقوم برسم أو تشكيل املثري مع ترك احلرية . لشيء مثري للقلق guidid imaceryاملوجه 

  .الختيار اخلامة اليت ينفذ ا تشكيله 

 : Modelingالنمذجة . 3

إحدى الطرق احلديثة يف االجتاه السلوكي و فيها يتعلم الفرد عن طريق املشاهد و التقليد، و تكون 

  .و خاصة اخلوف الناتج عن القلق  بقة ناجحة يف أمراض األعصاهذه الطري

.  و يف العالج بالفن يقوم املعاجل بتصميم برنامج يشتمل على كتابة قصة و قراءة السيناريو على املريض

حسب الشخصية ، و بعد تعرض املسرحية ) عروسة ( مث يوزع األدوار و على كل شخص يصمم منوذجا 

م املناقشة بني املعاجل و األفراد املشاركني أما بالنسبة للرسوم يتم التركيز على الرسوم كناتج مث يت. على اتمع
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و مجع الدالئل عن اخلطط و اإلستراجتيات السلوكية املؤدية إىل هذا الناتج و دراسة موقف األداء . ائي

تخدام مفاهيم مثل إستراتيجيات و حتليل االستجابات باس. وشروطه و املنبهات اليت يعمل الطفل يف سياقها 

  . مع استبعاد حماولة تفسري العمليات العقلية  planningالتخطيط  

فتفسريات السلوكيني لفنون األطفال تعتمد .)1(وراء هذه اإلستراتيجيات القابلة للمالحظة و التفسري 

د املنهج األمرييقي التقليدي اليت على التفاعل بني اإلدراك ، و الكائن املتعلم ، و تعاجل الرسوم من خالل قواع

  .تتضمن التركيز على املنتج النهائي و مجع الدالئل حول إستراتيجية السلوك املؤدية هلذا الناتج 

فاملنحىن التجرييب يسعى لدراسة موقف األداء و شروطه و املنبهات املقدمة يف شكل رسوم غري 

مع استبعاد تفسري ) إستراتيجيات التخطيط ( فاهيم مثل و يف النهاية حتلل االستجابات باستخدام م. مكتملة

  .)2(العمليات العقلية القائمة وراء هذه اإلستراتيجيات القابلة للمالحظة و التفسري 

حتديد ما جيب أن يكسبه ) من وجهة النظر السلوكية ( و يستلزم تناول الرسوم كسلوك ميكن تعلمه 

تصبح مؤشرا على مدى فهم الطفل ) كناتج ( لعملية التعلم و الرسوم  الطفل، و تنظيم الظروف البيئية الالزمة

و هذا يعين تشريح املنتج إىل عدة أجزاء حبسب تطور عمليات التخطيط و التنظيم . للمهمة اليت قام بأدائها

  .) 3(املمكن مالحظتها ، و هو ما يؤدي إىل فقدان املعين احلقيقي للتعبري

فإن ما سينقص الطفل ليس هو املهارات اليت يفترض أن املعلم " بزيتني و وفقا ملا ذكره لوتفيلد و 

إمنا هو الدافع ألن يرسم بصورة مباشرة حبرية و تلقائية دون . سيقررها و يرتبها حىت يطور من كفاءة الطفل 

  )4(.خوف من التقييم و دون أن خنربه بان عليه أن حيسن إحساسه اللوين أو يتقن قواعد املنظور

خذ على هذه النظرية أن التناول السلوكي لفنون األطفال يغفل العمليات العقلية املعرفية املعقدة و يؤ

  .املسامهة يف عملية الرسم و يكتفي باإلشارة إىل ما ميكن مالحظته كناتج ائي

  :النظرية الفردية . 3

د و انفصل عنه، وقد أسست هذه النظرية بواسطة ادار و هو احد السيكولوجيني الذين عملوا مع فروي

و ليس اجلنس كما اعتقد . اختلف مع فرويد يف أن الدافع لتأكيد الذات هو القوة السائدة اإلجيابية يف احلياة 
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وهكذا .و لذلك فإن الشخص قد يتعرض للتثبيط من قبل البيئة احمليطة به أو قبل حساسية الفرد اخلاصة. فرويد 

  ) 1(. إما التفوق و النجاح أو عدم التالؤم و الفشليكون الدافع أو احلافز منبعا الجتاهني

بشدة و يعتربه مركز الشخصية ن حيث أن  Conscions أنه يؤمن بالشعور: " و يقول هيل ولنري 

و واع باألهداف اليت يسعى جاهدا من . اإلنسان بالنسبة له إنسان ، واع بأسباب سلوكه واع بنقاط النقص 

و قادرا على التخطيط و التدريب يف سلوكه للوصول إىل التكامل . ك إنه واع أجل حتقيقها ، و أكثر من ذل

  .)2(الشخصي املالئم لشخصيته 

  :و تتخلص أفكار أدلر يف هذه النظرية يف عدة نقاط هي 

إن اإلنسان يعيش مقنعا نفسه بتوقيعات خيالية مستقبلية ن و بناء عليه حياول تكيف : الغاية الومهية.1

  .توقعا ومهيا إجيابيا ، أو كيف سلوكه ليتجنب توقعات سلبية سلوكه ليحقق 

و هو االندفاع حنو السيطرة و التفوق على اإلحساس بالنقص الذي يشعر : االندفاع و السيطرة.2

  .به الشخص و حماولة عمل موازنة للوصول إىل إرضاء نفسه حبثا عن التكامل النفسي و االجتماعي 

يتعرض اإلنسان للشعور بالنقص و ذلك الن اإلنسان مدفوع : الشعور بالنقص و التعويض.3

  .للسيطرة و التفوق باإلضافة إىل الشعور بالتكامل 

وجد أدلر أن االندفاع إىل السيطرة و التفوق أو االكتمال أيضا عامل اجتماعي :  امليل االجتماعي.4

  .يسعى لتحقيقه الفرد ليحقق الرغبة يف االنتماء إىل جمتمع متكامل 

إن الفرد يتبىن طريقة احلياة ، و وضع سلوكي ليتخلص من مطالب احمليطني به : طريقة احلياة.5

  ).حسب تقديره هو ( وتسجيل النجاح 

إن النفس املبدعة هي مركز الشخصية الذي يتحكم يف السلوك و الذي ينظر إىل :  النفس املبدعة.6

  .وضوعية هلا أسلوا اخلاصو حيول احلقائق إىل معرفة ذاتية م. العامل احمليط 

و بصفة عامة جند أن النظرية الفردية تبحث عن أسباب الدوافع لسلوك الفرد، و تفهم تلك األسباب 

مث حتاول إصالح و توجيه تلك الدوافع إىل دوافع إجيابية ختدم الفرد للقيام بسلوك مناسب للمجتمع الذي يود 

  . الفرد االنتماء إليه 
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  Intellectuel Theory: ليةالنظرية العق. 4

ذاا،  ءأن رسوم األطفال حتكمها تداعيام املعرفية، ومدركام العقلية عن األشيا أكد بعض الباحثني

وقد ذهب أصحاب هذه النظرية العقلية إىل أن فنون األطفال تستمد من مصدر غري بصري، أي مفاهيم 

ابة رموز تعرب عما انطبع يف أذهام من مفاهيم عن ففنون األطفال مبث. غري مدركة حسيا Abstractجمردة

  .األشياء، مبا تتضمنه من إدراك وجتريد وتعميم، أكثر مما هو وسيلة إلظهار النواحي الفنية واجلمالية

  : Perceptual Teory النظرية اإلدراكية.5

ويرى . فاهيم البصريةفقد رأى أن الطفل يرسم ما يراه لكنه يفعل ذلك معتمدا على امل. رائدها ارامي

أن اإلدراك احلاسي ال يبدأ من اخلصوصيات والتفاصيل، إمنا من العموميات فالتشابه بني الصورة الذهنية اليت 

نستحضرها لشيء والصورة املرسومة له يعتمد على معايري  الرسام، ويرتبط كثريا من أساسيات هذه النظرية 

يراه وليس ما يعرفه، معتمدا على املفاهيم البصرية املدركة باجلشطالت فالطفل يعتمد يف رسومه على ما 

  .بواسطة احلواس

 imageفالتشابه بني الصورة الذهنية  Pictorialوحيكم الرسم طبيعة التمثيل التصويري ووظيفته '' 

   ) 1(''يعتمد على معايري الرسام وغرضه من صورته  Pictureاليت تستحضرها لشيء ما والصورة املرسومة له 

  :االجتاه اإلنساين. 4

. يعترب  املذهب اإلنساين يف علم النفس مذهبا حديثا فقد بدأت تظهر بوادره يف اخلمسينات واستمرت

وما يزال ينمو ويتبلور كي حيتل مركز القوة الثالثة يف علم النفس، فالقوة األوىل هي نظرية التحليل النفسي 

  )2(هذا املذهب روجرز وماسلو  والقوة الثانية هي النظرية السلوكية، ورواد

التحليل النفسي والسلوكية، ويرفض أصحاب هذا املذهب : وظهر هذا املذهب كرد فعل للمدرستني

اعتبار أن اإلنسان جهاز طاقة معقد يبحث عن حالة االتزان من حيث توزيع الطاقة على أجزائه، وأن أي 

  .التزانازدياد يف منسوب الطاقة يف أي جزء يؤدي إىل خلل يف ا

 19وبدأ أصحاب املذهب اإلنساين النظر بكثري من الشك إىل املسلمات اليت نادوا ا يف القرن 

واحلتمية اآللية هلذه املسلمات، ألن علم النفس ال يزال قائما على مسلمات قيلت منذ قرون، وقد آن األوان 

  :لتغري هذه املسلمات، ويقوم هذا املذهب على عدة أسس أمهها
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إذ يسلم التحليل النفسي بأنانية . هذه مسلمة اختلفت بشأا مدارس علم النفس: نسان خرياإل. 1

أما السلوكية . اإلنسان، حيث ال هم له إال إشباع رغباته وخاصة اجلنسية هلذا فهو يقع يف صراع مع اتمع

أما املذهب اإلنساين . شريرافتنظر لإلنسان نظرة حمايدة إذ يتفوق على من يعلمه وما يتعلمه إذا كان خريا أو 

فهو نظرة إجيابية، على اعتبار أن ما يبدو على اإلنسان من عدوانية وأنانية مبثابة أعراض مرضية وهي نتيجة ملا 

  .يلقاه الفرد من إحباطات خمتلفة أو إنكار حلقه يف أن حيقق إنسانيته

ذهب عن غريه، إذ تنادي مدرسة وهذه املسلمة أهم ما مييز هذا امل: اإلنسان حر يف حدود معينة. 2

أما أصحاب . التحليل النفسي واملدرسة السلوكية باحلتمية النفسية يرون أنه بدون قبول احلتمية يصعب التنبؤ

املذهب اإلنساين يؤمنون حبرية اإلنسان فيما يقرره وما خيتاره من أوجه النشاط، وقد يكون هناك ظروف حتد 

  .نسان احلرية يف اختاذ ما يراه من قرارات يف حدود هذه احلريةمن حرية  اإلنسان لكي يبقى لإل

. فهو دائما يف منو، متطلعا لألفضل الذي حيقق إنسانيته: اإلنسان كائن حي يف نشاط مستمر .3

وهذا ما يتعارض مع ما تقوم عليه نظريات علم النفس التقليدية، إذ يرون أن اإلنسان ال يستجيب لدى نشاط 

أما أصحاب املذهب اإلنساين فيقولون أن اإلنسان يف . والنشاط هو رد الفعل للمثريات. ثريإال إذا ووجه مب

وما يدفعه للنشاط رغبته يف حتقيق أهداف معينة وقد ظهرت مصطلحات جديدة تعرب . نشاط مستمر وهادف

  ).النمو  –االبتكار  –التلقائية  –حتقيق الذات ( عن هذه األهداف منها 

 هذه املسلمة عن املنحىن الرئيسي هلؤالء املفكرين، فهم يؤكدون على دراسة اخلربة تعرب: اخلربة. 4

وليس كما يدركها اآلخرون، وهلذا هم يتعارضون مع احملللني النفسيني . احلاضرة للفرد كما يدركها من مير ا

خيرج عن كونه احملتويات الذين يفسرون سلوك املرضى يف ضوء احملتويات الالشعورية للمريض، واحلقيقة أنه ال 

  .الشعورية للمعاجل ذاته

وهم خيتلفون عن بعض املدارس الذين استقوا بيانام من  :تفسري النشاط اإلنساين لألصحاء. 5

أما يف املذهب اإلنساين فريى هؤالء املفكرين أنه لكي يتم فهم اإلنسان بطريقة سليمة . دراسة احلاالت املرضية

  .نهمينبغي دراسة األصحاء م

وهكذا يقوم هذا املذهب على أسس ختتلف عن اليت تقوم عليها النظريات التقليدية، ويقدم نظرة 

متفائلة لإلنسان ومستقبله، ألنه دائما يسعى حبماس ملعرفة معىن حلياته ولوجوده يف صورة هدف يسعى إليه، أو 

  .قيم يلتزم ا يف تنظيم حياته
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�6�7:  

روعي فيها االكتفاء . واملذاهب اليت قد تساهم يف جمال العالج بالفن هذه مناقشة عن أهم النظريات

أو قد تكون احلقيقة يف أحد . بإبراز املالمح الرئيسية لكل نظرية، ويالحظ أن كال منه ينادي مبا يراه صوابا

يس فكل يضع تصوره على أساس إدراكه للحقيقة ول. التعاريف أو يف مجيعها أو قد تكون بعيدة عنها كلها

. وهذه كلها مداخل تناول من خالهلا املعاجلون بالفن النشاط الفين للطفل. على أساس احلقيقة املطلقة ذاا

. فنية–اجتماعية - نفسية–عقلية  –وهذا التعدد يرجع على ما تنطوي عليه فنون األطفال من عمليات حسية 

قع الظاهري لألشياء يف اال البصري أو فالطفل حينما يقوم بنشاط فين يكون حمكوما بعوامل أكثر من الوا

أو ظروف التعليم و نظم التعزيز اليت تلقاها ، . جمرد معرفته ا أو مفهومه البصري عنها أو مشاعره حنوها

وأيضا يكون حمكوما بعوامل باستعداداته العقلية و أسلوبه اإلدراكي املعريف يف تناول املثريات البصرية و حيكم 

و املفاهيم و الطرق اليت .  نضجه و مهاراته احلركية ، و خرباته السابقة و تدريبه اإلدراكيعليها و مستوى 

تعلمها ، كما أا حمكومة حبالته املزاجية االنفعالية ، و حاجاته ، و مدى ثراء بيئته املرئية ، و عوامل ثقافية 

   ).1( واجتماعية أخرى

نية ، فالعناصر و الرموز الفنية تشرح مقومات تلك و كل هذه العوامل تظهر صرحية يف األعمال الف

، فالفن جمال واسع للتعبري. وائية غما تتسم بالنقص أو االندفاع أو االستسالم أو العدوانية أو االنط. الشخصية 

اندفاع و ترو ، يستطيع الفرد أن يتنفس  –طموح و يأس  –عما بداخل النفس البشرية من سعادة و تعاسة 

ه الشعورية و الالشعورية و دوافعه ن دون اللجوء إىل عمليات الضبط و احلذف لكل ما يراه عن كل مشاكل

فالتعبري الفين من أهم ) . اللغة اللفظية ( غري مالئم للتعبري كما حيدث يف وسائل التعبري األخرى كاحلديث 

ىل الوصول للحلول املختلفة أسس التشخيص و العالج النفسني و مها عمليتان متضامنتان تؤديان يف النهاية إ

  .ومن مث الوصول حلالة من االتزان االنفعايل و االجتماعي و الشخصي 

فالفن هو جوهر نشاط الفرد سواء استخدم يف أغراض التربية أم لتحقيق أغراض العالج النفسي، " 

. ل االستخدامنيوهذا ال يعين عدم وجود اختالفات ذات داللة من حيث التوجهات النظرية و التطبيقية لك

فربامج العالج بالفن قد طورت أساسا ملقابلة االحتياجات اخلاصة ألفراد معينني كاملرضى النفسيني و ذوي 

على حني صممت مناهج التربية عن طريق الفن ضمن برامج التعليم العام . االضطرابات االنفعالية و املعوقني 

                                                 
1  - �(��Jا� Hأ�� l(�
 ا�F� :]ذآ� _F$ `&�� 199546،ص. 
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ق احلد األدىن املنشود من التكامل يف استجابام و شخصيام جلماعات العاديني من األطفال و املراهقني لتحقي

  )  1("و تنمية مقدرام اإلبداعية و خريام املعرفية و التذوقية من خالل الفن و أنشطته 

و يستخدم املنتج الفين كأداة تشخيصية و وسيلة عالجية تبعا خلطة عالجية يتم التركيز فيها على النمو 

و تدعيم الصحة النفسية للعميل ن و تشجيعه يقدر اإلمكان على التمثيل البصري ملشاعره النفسي و العاطفي 

مث القيام بتفسري حمتوى املنتج يف إطار توجيهات نظرية يف أساليب عالجية معينة رمبا تكون . وأفكاره اخلاصة 

  .حتليلية أو جشتالطية أو سلوكية 

بية الفنية قد يتم كغاية يف حد ذاته من زاوية اخلصائص جند أن املنتج الفين يف إطار التر" على حني 

و على منوه اإلبداعي . اجلمالية أو النقد الفين ، أو من حيث دالالته على تطوير األداء الفين و املهاري للمتعلم 

     ) 2(و اإلدراكي و املعريف و قد ال يهتم يف ذلك كله بالضرورة بتفسري الرموز املتضمنة تفسريا نفسيا 

و الفنون التشكيلية تظهر أمهيتها ليس بالنسبة لإلنسان العادي فقط حينما تتضاعف هذه األمهية 

بالنسبة لذوي االحتياجات اخلاصة فهم يف حاجة للتعبري عن أنفسهم حبرية و دون قيود ، و مبا أن األنشطة 

ر الفئات حاجة هلذه اللغة ألم ال الفنية التشكيلية تعد لغة مفردا األشكال و األلوان ، إذا فالصم هذا أكث

فهم فاقدو القدرة على التواصل مع اآلخرين عن طريق التعبري اللفظي أو االستجابات  –يستطيعون الكالم 

للمثريات الصوتية فإنه يلجأ إىل وسائل أخرى للتعبري عن نفسه ، و احلقيقة أن أساليب التعبري ال تقتصر على 

هناك أساليب أخرى يستطيع أن يعرب ا األصم عن نفسه مثل لغة الشكل و لغة التعبريات املنطوقة فقط بل 

و من مث . اإلشارة اليت يدركها عن طريق الفن لذا يصبح التعبري املرئي هو وسيلة  اتصاله بالعامل اخلارجي 

شارة عن طريق يدرب عينيه على املالحظة أكثر من غريه و يتم إدراكه البصري عن طريق التعبري احلركي أو اإل

مالحظة حركة شفاه املتحدثني و من هنا يكون الفن التشكيلي مدخال عظيما ملساعدة الطفل على اكتساب 

  .مدركاته عن طريق الشكل املرئي 
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	� �����:  أوال�
 :ا����ات ا�

 

 .اإلطالع على الدراسات اليت تناولت احنراف األحداث �

فتح مناقشات مع األساتذة الذين استفدنا من خربام سواء فيما يتعلق بطبيعة املوضوع أو  �

 .منهجية البحث العلمي بصفة عامة

، وأجرينا اختبار الستمارتنا اليت حيث قمنا مبعاينة الظاهرة عن قرب: القيام بالدراسة االستطالعية �

 .حدثا أربعنيكانت حتتوي على أربعني سؤاال على عينة تكونت من 

 :وراعينا فيها شروطا خاصة نذكر من أمهها: تصميم استمارة البحث �

  .ارتباط أسئلتها ارتباطا وثيقا مبوضوع الدراسة •

  .توخي الدقة والبساطة يف طرح السؤال •

  .اإلجابة أو عدم اإلجابة على األسئلةإعطاء احلرية للمبحوث يف  •

 .التنوع يف طرح األسئلة حىت ال يشعر املبحوث بامللل والتقيد •

 .مجع البيانات من خالل قراءتنا ألجوبة املبحوثني وتفريغها وتبويبها •

2 .�
  :����� ا��را
ركز لقد متت الدراسة األساسية يف نفس املركز الذي أجريت به الدراسة االستطالعية أي بامل

  .املتخصص باحلماية يف احلناية وقد دامت الدراسة األساسية عشرة أيام على فترات متفرقة

3 .�	����
�  :ا��را
� ا
لقد قمنا بدراستنا االستطالعية باملركز املتخصص باحلماية يف احلناية وقد متثلت يف زيارات عديدة 

على إجراء باقي اخلطوات األساسية حىت تكون ومتكررة للمركز وذلك قصد مالحظة سلوك اجلاحنني وللتعود 

  .دراستنا أكثر موضوعية وقد دامت الدراسة االستطالعية ملدة تسعة أشهر

�� ا
	��ا��. أ�
ا  

'' املتخصص باحلماية يف احلناية، وقد أطلق عليه اسم الشهيد  زبالدراسة االستطالعية باملرك تلقد قم

 26/09/1975املؤرخة آنذاك يف  64/75طبقا لألمرية  1975نة وقد عني كمؤسسة س'' بن عيسى عبد اهللا 

 عندما كانت تابعة لوزارة الشباب والرياضة وتعمل حاليا حتت وصاية وزارة  1979وفتحت أبوباها سنة 
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التضامن الوطين و األسرة واجلالية الوطنية باخلارج، يقع هذا املركز يف بوابة بلدية احلناية يف شارع احلرية، 

سريرا، كما أنه  96كلم من مقر والية تلمسان بقدرة استيعاب لـ  12ج الرئيسي للبلدية وعلى بعد النه

  :يتربع على مساحة تقدر بأربعة هكتارات وتشمل املساحة املبنية منها على مايلي

قاعة للعالج، قسم اإلدارة، املراقد وعددها أربعة، قسمان للتعليم اخلاص، أربع ورشات للتمهني 

األول لكرة القدم والثاين لكرة الطائرة، إال أن سلبيات هذا املوقع تواجده بالقرب من مخارة، مما : انوملعب

  .جعل املسؤولني يتخوفون من تأثريها على تكيف األحداث اجلاحنني

����. �ـ��  :$"ة ا
"را�� ا �

زيارات، خصصت ولكن على زيارات متفرقة ومتثلت يف أربع أربعة أشهر، لقد دامت هذه الدراسة 

  .كل زيارة منها لغرض معني

����. &ـ��  : أ)�اض ا
"را�� ا �

لقد قمنا بالدراسة االستطالعية لتكوين نظرة أدق حول املركز ومع االستمارة اجلاحنني كما أن الغرض 

ربيني األساسي متثل يف تقنني أدوات البحث واملتمثلة يف االستمارة املطبقة على اجلاحنني واملقابلة مع امل

واألحداث اجلاحنني، مث إعادة صياغة بعض األسئلة وإضافة أسئلة أخرى وذلك بعد توزيع االستمارة على 

  . العينة

�,+* ا
"را��. د- ������  :ا �

إن الدراسة االستطالعية تعد مبثابة مفتاح البحث وقد خلصنا إىل جمموعة من النتائج بعد الدراسة 

  :ركز، وأهم هذه النتائج هياالستطالعية املطبقة ذا امل

على تكيف األحداث اجلاحنني و لكن ليس بالقدر املتوقع قبل إجراء  التربوي تأثري الربنامج �

 .الدراسة االستطالعية

تأثري طريقة تعامل أعضاء املركز على تكيف احلدث وتباين هذه الطرق بني املربني على  �

 .اخلصوص
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�	 � ا����. 4:   
سنة وينقسم هؤالء األحداث  18و 11حدثا تتراوح أعمارهم ما بني  40يتمثل يف إن جمتمع البحث 

  : إىل فئتني

الذين مل يرتكبوا جنحة وإمنا وضعوا يف هذا املركز من  ثوهم األحدا:األحداث يف إطار خطر معنوي

جديد حيث طرف أوليائهم وذلك الختالالت سلوكام قصد إعادة تربيتهم وإعادة توافقهم مع اتمع من 

يكونون معرضني لالحنراف كما يدخل يف هذا اإلطار األحداث املقصودين باحلماية من التشرد أومحايتهم أيضا 

  ).18ويقدر عددهم . (من األسر املنحلة واملنحرفة

وهم األحداث الذين ارتكبوا فعال جنحا خمتلفة وحيول هؤالء اجلاحنني إللى  :األحداث يف إطار جنحة

 3املراكز من قبل قاضي األحداث حيث يبقى حتت املالحظة والتوجيه ملدة مؤقتة تتراوح بني  هذا النوع من

  ).حدث جانح 22ويقدر عددهم . (أشهر يف انتظار صدور احلكم النهائي 5أشهر و

  : أدوات و#" 	�ت ا����. 5
عطيات اخلاصة نقصد بالتقنيات تلك الطرق واألدوات العلمية املستعملة يف عملية مجع البيانات وامل

االستمارة واملقابلة كأداتني مناسبتني تسمحان : مبوضوع البحث ويف دراستنا هذه اعتمدنا على أداتني اثنتني

  .لألحداث واملربني بالكشف عن اجتاهام وآرائهم حول املوضوع

واجتاهام  وتعترب أداة من أدوات البحث العلمي اليت دف إىل التعريف خبربات املبحوثني:االستمارة.أ

حنو موضوع معني، وقد قمنا بتطبيق االستمارة على األحداث اجلاحنني ملعرفة توجهام حول النقاط اليت تدعم 

  :سؤاال مقسما إىل ستة أبعاد 50فرضيات البحث كما احتوت االستمارة على 

  .تكيف األحداث مع اجلو الداخلي للمركز :البعد األول

  .مع أعضاء املركزتكيف األحداث  :البعد الثاين

  .تكيف احلدث مع أصدقاءه داخل املركز :البعد الثالث

  .تأثري الربنامج التربوي يف تكيف احلدث من جديد :البعد الرابع

  .مسامهة التربية الفنية يف تقومي السلوك وإعادة تكيف األحداث اجلاحنني :البعد اخلامس

  .عادة إدماجه يف اتمععالقة احلدث باألسرة ومسامهتها يف إ :البعد السادس
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كانت أسئلة االستمارة تتراوح بني املغلقة و املفتوحة حيث وذلك قصد لقد : نوع األسئلة. بـ

  احلصول على معلومات دقيقة وحمددة وكذلك لسهولة تفريغ البيانات

كان تطبيق االستمارة فرديا بالنسبة لألحداث اجلاحنني وذلك مبساعدة  :طريقة اإلجابة. جـ

  .خصائية النفسانية وبعض املربيني حيث مت قراءة كل سؤال على حدة مع شرح العبارات الغامضةاأل

يتعلمون حرف خمتلفة يف ورشات التمهني ومن هنا نرى أن الربنامج غين باألساليب التربوية واملادية 

  .واليت تساعد احلدث على التكيف مع الوضع اجلديد

يم أدوات االختبار حاولنا تقنني هذه األدوات حىت تكون بعد تصم: معامل الصدق ألدوات البحث

أكثر دقة فتم اختيار طريقة صدق احملكمني حيث مت عرضها على ثالثة أساتذة خمتصني يف امليدان، وقد ساعدتنا 

  .توجيهام على إعادة صياغة بعض األسئلة وإضافة أسئلة أخرى لتدعيم فرضيات البحث أكثر
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  '��*( ا��را
� ا��	�ا'	� :)�'	�

  :01 جدول رقم 

  املستوى التعليمي للحدث

  

 %النسبة   التكرار  املستوى الدراسي

  10  04  أمي

  57.5  23  إبتدائي

  25  10  متوسط

  07.5  03  ثانوي

  / /  جامعي

  / /  من دون جواب

  100 40  اموع

  

اجلاحنني ، حيث بلغت األمية نسبة .....يبني اجلدول السابق التدين الرهيب للمستوى التعليمي لدى 

، أما نسبة لألحداث الذين هلم مستوى متوسط  % 57، و نسبة الذين هلم مستوى إبتدائي تقدر بـ  % 10

  . 25% فقد بلغت 

و قد تبني من املقابالت امليدانية اليت أجريت مع األحداث و األخصائيني اإلجتماعيني ن أن عائالت 

. عت هؤالء إيل التخلي عن الدراسة و ممارسة عمل مهما كانت طبيعته جللب املال بعض األحداث اجلاحنني دف

عن التعليم عامل ذيب وتقومي ، جيعل املتعلم متبصرا للعواقب حريصا على التمسك بالتربية الفنية ، و قد 

" ختلفة ، و أشار أن الطرد من املدرسة يف سن مبكرة تعترب بعد ما للتربية يف أبعادها امل" فرايداي " الحظ 

إىل أنه كلما كانت مدة بقاء الطفل يف املدرسة طويلة ، كلما كانت حظوظ إكتسابه  Toby" تويب 

  .لشخصيته سوية أكرب 
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  : 02جدول رقم 

  عالقة األحداث اجلاحنني بالتربية التحضريية

  

 %النسبة   التكرار  التربية لتحضريية

  05  02  نعم

  90  36  ال

  05  02  بدون جواب

  100 40  اموع

  

  :يالحظ من اجلدول املدون أعاله أن

و من ) مرحلة ما قبل املدرسة(من األحداث اجلاحنني مل يلتحقوا مبؤسسات التربية التحضريية  %90

  .مدارس تعلم القرآن الكرمي ، التعليم التحضريي ، الكشافة اإلسالمية : ذلك 

ة اإلنسان ، إذ تعد املرجعية األساسية يف تشكيل إن مثل هذه املؤسسات تكتسي أمهية خاصة يف حيا

  .شخصيته و تكوين االجتاهات و فعالية هذه املؤسسات تتحقق بوضوح األهداف وسالمة املنهج
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  :03جدول رقم 

  أعمار األحداث

  

 %النسبة   التكرار  سن احلدث

  05  02  سنة 12

  7.5  03  سنة 13

  05  02  سنة 14

  12.5 05  سنة 15

 27.5 11  سنة 16

 35 14  سنة 17

 07.5 03  سنة 18

 100 40  اموع

  

سنة  15من األحداث اجلاحنيني تتراوح أعمارهم ما بني  % 82.5اجلدول السابق أن  يتبني لنا من

  .  سنة18و

حضور احلفالت مع  –التطلع إلكتساب خربات جديدة : و لعل أهم ما مييز هذه املرحلة العمرية هو 

إقامة الصداقات على أساس امليول املشتركة يف  –حب املرح و الضحك  –التجاوب مع الغري  –األصدقاء 

  .االهتمام باملستقبل املهين –نواحي الفن 

  .حياة الطفل   فهي مرحلة هامة يف
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  04:جدول رقم 

  الوضع احلايل للحدث يف مزاولة الدراسة

  

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

  60  24  نعم 

  40  16  ال

 100 40  اموع

  

 %  40من اجلاحنني يزاولون دراستهم بشكل طبيعي أما 60 % حسب املعطيات املدونة أعاله جند أن

منهم فلم تسمح هلم الظروف يف إكمال دراستهم و ذلك ألسباب متنوعة مثل ضياع فرصة الدراسة من مدة 

و منهم من تساعده أسرته على مواصلة املدرسي ؛ أطلق عليه يف علم اإلجتماع بالتسرب طويلة و هذا ما 

  .دراسته و منهم من مل تلتحق أساسا بالدراسة و ذلك لعدم مباالت األسرة بالتعليم 

فالعلم ينور العقل . املدرسية  فالدعم األسري يف هذه احلالة هام جدا ، و له دور كبري يف حياة الطفل

فيه بدقة فلم جند أبدا أن هناك عامل أو مفكر أو فنان يهذب السلوك فلو رجعنا إىل التاريخ البشري و متعنا و

و ذلك بفصل العلم دائما ألنه يضيء درب طلبه إىل اية املطاف ن . مشهور له سوابق إجرام أو كان منحرفا 

  . حيث يعينه على معرفة الصواب و اخلطأ و التفريق بينهما بشكل عملي 

الطفل يتأثر سلوك املدرسي و باملناهج الدراسية إذا  التربوي ، فقد دلت نتائج عدد من الدراسات أن

طفل أن  1000من خالل لدراسة اليت أجراها على " بلوم "و أكد  ) 1(كانت موجهة لبناء اإلنسان املتكامل 

أكادمني حول التربية .....تائج و تبني من ن. التعليم املبكر يساهم يف تطوير الفكر التربوي و النمو الفكري 

التحضريي و عالقتهما باملدرسة األساسية ، أن رياض األطفال و أقسام التعليم التحضريي تسهم يف  التعليمو

   .)2(إعداد الطفل ملرحلة التعليم األساسي 
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  : 05جدول رقم 

  موقف احلدث من احلياة املدرسية

    

موقف احلدث من 

  املدرسة 

 %النسبة   التكرار

  25  10  موقف إجيايب

  65  26  موقف سليب

  10  04  بدون جواب

 100 40  اموع

  

  :يشري اجلدول السابق إىل أن 

و أسباب ذلك مردها ...من األحداث اجلاحنني حيتفظون مبواقف سلبية إجتاه احلياة الدراسية   65 %

  :إىل 

و قد صرحت فئة من األحداث أن املعلمني ...العالقة املتدهورة اليت كانت جتمع لألحداث باملعلمني - 

و يعترب اإلحباط من أكرب العوامل النفسية . يتقاصعون يف مساعدم حلل مشاكلهم الشخصية و العائلية  كانوا

  . تأثريا على حياة الطفل ، خاصة إذا كان يشعر أن من حوله يعرفونه أويتجاهلون دوره و مكانته 

ستجوبني أا كانت و أكد األحداث امل: العالقة السيئة اليت كانت جتمعهم بالزمالء يف املدرسة - 

  .عالقات صراع و شجار و ليست عالقات تكامل و تعاون و تنافس 

عدم املشاركة يف األنشطة اإلجتماعية و الثقافية و الرياضية اليت كانت تنظمها املدرسة فهؤالء 

على األحداث عاشوا حالة إغتراب يف املدرسة و عليه فإن دور املدرسة يف هذا اإلطار عظيما ، فالقائمون 

ة هادفة يف جوانبها املختلفة شؤوا مطالبون بتنقية األجواء املشحونة بالصراعات و اإلطالع بتنظيم أنشطة ثقافي

  .متكني كل التالميذ من املشاركة بفعالية و إهتمام خاص ، و
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  : 06جدول رقم 

  مدى تردد األحداث اجلاحنني على املراكز الثقافية

  

التردد على املراكز 

  يةالثقاف
 %النسبة   التكرار

  02.5  01  نعم

  92.5  37  ال

 05 02 بدون جواب

 100 40  اموع

  

أم ال ينسبون إىل املراكز الثقافية مثل " 92.5%  نسبة" صرح الغالبية من األحداث اجلاحنني 

  :انية أن إخل و قد تبني من املقابالت امليد...املكتبات للمطالعة ، و نوادي التنشيط الثقايف و العلمي 

و . من األحداث اجلاحنني يترددون على قاعات اللعب و لساعات طويلة يف النهار والليل  % 2.5  

و آخـرون ، أن نقص الوسائل " ديفيد سون " و " فرايداي" و " شات " قد أظـهرت الدراسات املقارنة 

أن نقص " بالطا " يف اجلزائر الحظ و )1(الترفيهية من العوامل املسببة للملل و بالتايل الوقوع يف اجلنوح 

الوسائل الترفيهية و اإلجتماعية املناسبة ميثل مشكال عويصا و يعاين منه الكثري من الشباب اجلزائري و خاصة 

  . )2(يف املناطق احلضرية 
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  : 07جدول رقم 

  دور األسرة يف التوجيه الثقايف

     

 %النسبة   التكرار  التوجيه لنشاط ثقايف

  15  06  نعم

  85  34  ال

  / / بدون جواب

 100 40  اموع

  

من األحداث اجلاحنني ، مل يتلقوا أي توجيه من أفراد العائلة " 85 %  أنيشري اجلدول السابق إىل 

و قد أكد األحداث املستجوبني أم مل يشاركوا يف التظاهرات الثقافية اليت تنظم يف .إلختيار نشاط ثقايف مفيد 

لدينية و الوطنية على املستوى احمللي ، و مل يشاركوا يف الرحالت اجلماعية ، و مل يتعلموا هوايات املناسبات ا

  .إخل ...فنية كالرسم و املوسيقى و التصوير

إن للتربية الفنية دورا كبريا يف إنظباط احلدث و من األعمال املفيدة اليت جيب على املربني القيام ا هو 

و يتم نشر الثقافة الترفيهية من خالل إطالع . يف نشاط فين هادف ....أوقات  تدريب األطفال على شغل

األسرة بدورها يف عملية التوجيه لنشاط ثقايف و تنمية قدرات الطفل يف التفاعل و التواصل مع األنشطة اليت 

كر جلنة التعليم التابعة يف هذا اإلطار يذ. متارس يف النوادي و املتاحف و املعارض و املؤسسات الثقافية املختلفة 

هناك أنشطة تعليمية جتري بقاعات الدرس ، و هناك طالب :" للمجلس القومي للعلوم بالواليا املتحدة ما يلي 

الرياضية ، و اهليئت اخلاصة ،  ينتظمون يف األنشطة الثقافية اليت تعدها و تقدمها املتاحف و االندية الثقافية و

فالطفل الذي إعتاد زيارة حديقة احليوان مثال ، أو كان ...كتسبة يف سن مبكرة ، يتأثر األطفال باخلربات املو

يتردد على متاحف العلوم ، و التعرف على معامل الطبيعة ، و التدرب على صنع مناذج للطائرة الصغرية بيده ال 

ة حني ينتظم يف قاعات شك أنه ذا قد أعد إعدادا طيبا للمستقبل لتلقي املعلومات يف جمال الرياضيات التقني

  .)1(...الدرس
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  :08جدول رقم 

  تأهيل األحداث مهنيا     

     

 %النسبة   التكرار  تأهيل األحداث حرفيا

  20  08  نعم

  80  32  ال

  / / بدون جواب

 100 40  اموع

  

ين من األحداث اجلاحنني ،مل يلتحقوا مبراكز التكوين امله"  80%  حسب اجلدول السابق تبني لنا ان

فالتكوين املهين  وسيلة هامة للتعبري عن الذات وحتقيق احلاجة إىل التغيري . بعد مغادرم ملقاعد الدراسة 

  .اإلجتماعي و التربية الفنية 

أو ممارسة هواية من و تعكس هذه اهلوية جلوء األطفال إىل ممارسة أعمال خمتلفة بدال من تعلم مهارة 

خل من املظاهر إ...نقل البضائع ستيكية، و، و بيع األكياس البالبيع السجائر ل أوقات الفراغ  إنخالاهلوايات 

 إنتهىالذي أدى إىل الفشل يف الدراسة وضياع أصول التربية الفنية ووهذا الوضع هو . اليت تشاهد يوميا 

  .و الوقوع يف اجلنوح  )التدخني( باإلنسياق يف ممارسة عادات سيئة

هي احلالة اليت نشرت غياب ضوابط هيل املهين ، وتقرون إىل شروط التأيتضح مما سبق أن األحداث يف

  .التربية الفنية و الوقوع يف اجلنوح و اإلحنراف
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  :09جدول رقم 

  املهارة الفنية لدى اجلانح –ميول اجلانح للفن 

     

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

  75  30  نعم

  07.5  03  ال

 05 02  ال مباالة

  12.5 05 بدون جواب

 100 40  اموع

  

  و من اجلاحنني هلم ميول للفن بأشكاله املتنوعة   75% يبني لنا هذا اجلدول أن  

منهم ال يبالون بذلك ن و نظرم للفن    05 %منهم ليس هلم أي ميول للفن ن و    %07.5  

  .ليس هلم أي إجابة أو باألحرى هم متحفظون   % 12.5 عادية ، و 

عـلى توفـر ذلك اإلحسـاس ، يدل 75%ول اجلاحنني للفن بنسبة ـظ أن ميمن هنا نالحو

ئة و ان له قابلية إلعادة بناء التذوق للفن ، الشيء الذي يدل على وجود جانب طيب يف هذه الفالرهيف ، و

  .إىل نوع من الرعاية و التوجيه إىل ما هو أحسن شخصيته بناء سليما ، و هذا يدل إىل أنه حمتاج 

  

  

  

  

  

  

  

  



 131

  

  : 10جدول رقم 

  بني حجم األسرةي

     

 %النسبة   التكرار  حجم األسرة

  20  08  أقل من ثالث أفراد

  80  32  أكثر من أربعة أفراد

  0 0 بدون جواب

 100 40  اموع

  

. تتكون من أربعة افراد فأكثر  من األحداث اجلاحنني ينتمون إىل أسر80% يالحظ من اجلدول أن  

جبنوح .....ن الدراسات املقارنة أن األسرة الكبرية املتكونة من أربعة أفراد فأكثر هلما عالقة قد بنيت العديد مو

ففي أحضان هذه األسرة ، ال جيد الطفل : و األسرة الكبرية احلجم تعكس سوء التربية الفنية . )1(األحداث 

وف املادية و املعوية الكفيلة بالتربية فكثرة األطفال تعجز اآلباء عن توفري الظر. القضاء املريح للنمو الطبيعي

ضة للوقوع يف قبضة رفقاء السوء ذلك إىل شعورهم باإلمهال والضياع ، فيصبحون عر..... الفنية ، و قد 

  .كبرية بالتربية الفنية ووظيفتها وما ميكن قوله أن عالقة األسرة  ، ممارسة السلوك اجلانحو
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  :11جدول رقم 

  جنوح العائلة  

     

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

  35  14  نعم

  60  24  ال

  05 02 بدون جواب

 100 40  اموع

  

من األحداث اجلاحنني ينحدرون عن أسر إرتكب أفرادها أفعاال 35% يبني لنا هذا اجلدول أن  

ن للجرمية و بغض النظر عن حجم اجلرائم اليت تظهر على مستوى أفراد العائلة ، فقد يكو. إجرامية خمتلفة 

  . الواحدة التأثري السليب على التربية الفنية و بالتايل وقوع احلدث يف قوة اإلحنراف 

من األحداث اجلاحنني  % 11.87و قد تبني دراسة ميدانية متت مناقشتها بقسم الثقافة الشعبية ، أن 

كانت النتيجة إمهال وألمانة ، السرقة ، خيانة ااملخدرات، السكر، ترويج اخلمر: إرتكاب جرائم سبق آلبائهم 

  .و إنسياق األطفال حنو السلوك العدواين الذي أفضى إىل اجلنوح ....تربية األبناء 
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  : 12جدول رقم

  املرتل يف مدى توفر وسائل التثقيف الذايت    

     

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

 07.5  03  متوفرة

  80  32  غري متوفرة على األخالق

  12.5 05 ببدون جوا

 100 40  اموع

  

  :يالحظ من اجلدول أن اجلدول أن 

اإلعالم  املكتبة،: منازهلم وسائل التثقيف الذايت مثل تنعدم يفمن من األحداث اجلاحنني   % 80  

، حبيث ستوى الدور التربوي الفين لألسرةهذا ما يربز وجود إختالالت عميقة على مو... ، االنترنيت، اآليل

إن غياب مثل ...لطفل املؤهل ملسايرة التغريات الناجتة عن التطور التكنولوجي املماثلايف إعداد  رتاتكون مقص

غياب إمكانية وعية العامة وعدم اإلستقاللية ويتجلى ذلك يف عدم الته الوسائل تلحق أضرار باألطفال وهذ

  . 1التثقيف الذايت

طت بعوامل أخرى مثل الوضع اإلقتصادي حداث خاصة إذا إرتبأال ميكن إغفاهلا يف جمال جنوح 

  .املتدهور 

  

  

  

  

  

  

                                                 
1  -  4CM د�J$ : ���,��  446ص  –ا
��&� ا
V$–  :�,C"$� ا
^"$� ا\&



 134

  

  : 13 جدول رقم

  "دخل األسرة " النشاط اإلقتصادي لألسرة    

     

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

 15  06  مريح

  45  18  صعب للغاية

 35  14  دخل منعدم

  05 02 بدون جواب

 100 40  اموع

  

بأن مدخول أسرهم  من األحداث اجلاحنني يقدرون  % 45   :يالحظ من اجلدول أن اجلدول أن 

  :وع إىل ملفات البحث اإلجتماعي أنقد تبني من الرجو...صعب للغاية 

أولياء هؤالء األحداث ميارسون أنشطة مهنية غيد قادرة جتعلهم عرضة للبطالة لالضطرابات يف أي - 

 . وقت 

غياب عن املرتل مما حيرم األطفال من التكفل جمموعة من األولياء متارس أنشطة مهنية جتربهم على ال- 

  .الفعلي من حيث التربية الفنية 

أشغال يف  ، و يقتصر عملهن مطلقات) من األحداث  % 07.5(أمهات بعض األحداث اجلاحنني - 

حداث اجلاحنني ال ميارسون أي نشاط مهين ، األأولياء  % 35 .التنظيف و ممارسة التجارة يف السوق السوداء

دخل كليا ، و تعاين من الفقر و هذه الفئة من األحداث تنتمي إىل أسر ينعدم فيها ال. اطلني عن العمل أي ع

: هلذه الفـئة امل االقتصادي يبقى ذا أمهية يف جمال التربية الفنية ـخيلص من النتائج املتحصل عليها أن الع...

وكه ، فضال ـنعكس آثاره على خمتلف أمناط سلذي تـفاإلنسان يف واقعه املعاش يتأثر بالعامل االقتصادي ال

و العامل االقتصادي ...ح إليه ـعلى أن شخصية الطفل تتكون وفق الوسائل اليت تتاح له لتحقيق كل ما يطم

  .  )1(يؤثر على األطفال تأثريا مباشرا من حيث اإلشباع و احلرمان أو اإلمهال و الرعاية 
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  :  14 جدول رقم

  ث اجلاحننيالواقع السكين لألحدا

     

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

  10  04  مريح

  85  34  غري مريح على الغطالق

 05  02  بدون جواب

 100 40  اموع

  

السكين  ث اجلاحنني ينتمون إىل اسر وضعهممن األحدا  % 85 : يالحظ من اجلدول أن اجلدول أن 

  : ني اإلجتماعيني  حول هذا املوضوع أن و دلت نتائج املراقبة امليدانية لألخصائي. للغاية  متدين 

االزدحام حيث يقيمون األفراد يف مساكن ( أسر ألحداث اجلاحنني تعاين من أزمة سكنية حادة - 

  حتتوي على غرفة واحدة أو غرفتني 

و هذا الوضع .اإلقامة باألكواخ القصديرية أو أحياء غري مستوفاة لشروط التخطيط العمراين السليم - 

أن املسكن  –الفين  –كس بقوة مدى إمهال التربية الفنية و عدم متتع األحداث باحلدس احلضري احملرج يع

املسكن الصحي " مريام فان وترز" وقد وصفت الدكتورة . يعترب عامال من عوامل تكوين الشخصية السوية 

يبعد عنه عوامل القلق و وي طفولته بالطمأنينة عن املرتل جيب أن يكفل املأوى الصاحل للطفل و يغذ:" بقوهلا 

االضطرابات املبكر و ميكنه من الوصول إىل املسىن الصحي الالزم و يهيئ له الكيان اإلجتماعي و يدربه على 

. )1(..." يغذي فيه فن احلياة الكبرية كاحلب و اخلوف و الغضب واختيار املواقف اإلنسانية اليت تربز العواطف 

البيئة السـكنية الزدمحة تساهم يف تكـوين - : يت حول هذا املوضوع أنو قد تبني من الدراسات اليت أجر

للتربية الفنية ... ـوهذا يف ظل الغياب الكلي لإلحساس ب)2(األمناط السلوكية السلبية مثل الرتعة العدواين 

ر األخرى و فضال عن األضرا )3(إلتزام يف الغرفة الواحدة ينعكس سلبا على أطر التربية يف أبعادها املختلفة .

  املتمثلة يف عدم النضج العام و عدم اإلستقاللية و غياب إمكانيات التثقيف الذايت 
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  :15 جدول رقم

  املستوى التعليمي للوالد    

  

 %النسبة   التكرار  اإلجابة

 70%  28  أمي

  %7.5  03  إبتدائي

 %05  02  متوسط

 %00 00  ثانوي

 %00 00  جامعي

 %17.5 07  بدون إجابة

  %100 40  اموع

  

من أباء اجلاحنني هم  % 70الذي ميثل املستوي التعليمي للولد  ، يبني لنا أنه )  8( اجلدول رقم 

منهم ذوي املستوى اإلبتدائي ، أما املستوى اجلامعي و الثانوي فال يوجد على اإلطالق ،و  % 75أميون و 

  .من هنا نستنتج أن معظم آباء اجلاحنني هم من طبقة األميني 

بذلك ليس هلم أدىن علم باألساليب العلمية املتطورة اليت يتخذها اآلباء يف تربية يف هذا اإلطار تفيد  و

الدراسات بأن األمية و قلة الوعي الثقايف أسباب رئيسية يف مشاكل الشباب ، و أن اجلهل هو مصدر كل 

  .لياء وضعف اإلستجابة للتربية ، و هذا يتبىن وجود عالقة بني تدين املستوى التعليمي لألو )1(الشرور 
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  :16 جدول رقم

  ةاملستوى التعليمي للوالد    

  

 %النسبة   التكرار  املستوى التعليمي

 67.5  27  أمية

  17.5  7  إبتدائي

 7.5  03  متوسط

 00 00  ثانوي

 00 00  جامعي

 20 08  بدون إجابة

 100 40  اموع

  

منهن  % 17.5من أمهات اجلاحنني هن أميات و  % 67.5حسب اجلدول املذكور أعاله ،جند أن 

من ذوات املستوى املتوسط بذلك نستنتج أن أولياء اجلاحنني يفتفدون  % 7.5من ذوات املستوى اإلبتدائي و 

  .األساليب التربية النموذجية اليت ال بد من أن تكون متوفرة عند أرباب األسس بشكل عام 
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  :17 جدول رقم

  اليت تضايق احلدث املشاكل  

 %النسبة   التكرار  املشاكل اليت تضايق احلدث

 12.5  05  الشجار مع األخوة

  37.5  15  الشجار مع األم و األب

 22.5  09  مشاكل أخرى

 15 06  ال يوجد مشاكل

 12.5 05  بدون إجابة

 100 40  اموع

  

ة دالة إحصائيا على الغياب يعانون من مشكالت عائلية و هذه النتيج %72.5يتضح من اجلدول أن 

  .الكلي للتربية الفنية كأسلوب عالجي لتجاوز املفضالت املؤدية للجنوح

القات اليت تنعدم فيها العاطفة فقد بينت الدراسات أن الصراعات اليت دد كيان األسرة سببها الع

باملشاكسات املشاجرات يؤثر  قيم التربية الروحية والفنية ، و أكد الباحثون على أن اجلو العائلي املشحونو

تأثريا سلبيا على احلالة النفسية لألطفال ؟ فيشعرون باإلمهال و يلجأون إىل اإلنطواء على الذات ، ففي دراسة 

أن اجلو العائلي املشحون بالصراعات يؤدي إىل  Gluks"   قلوكس " حول أسباب جنوج األحداث ، الحظ 

و لعل من أخطر  )1( طفال توجد أسباب  التربية الفنية اهلادفة أو اإلحنرافاإلحنراف ويف العالقة بني األباء واأل

الصراعات اليت تعكس أثرها السئ على التربية الفنية ، تلك اليت  تقع بسبب اخلالفات الزوجية و املشاجرات 

: " ما يلي " طفلك من باب احلياة إىل باب املدرسة " بني الوالدين باستمرار ألسباب تافهة ، جاء يف كتاب 

وعندما تكون العالقة بني الزوج و ا لزوجة مفعمة بالتنافر ، فلنا أن نتوقع أطفاال غري مبالني إىل الصداقة مع 

و أن نسمع يف عيادات الطب النفسي عن آالم هؤالء ، وعن إشتماء كل منهم إىل حد اجلنون أن ... غريهم 

  )2( ".جيب أحدا و أن جيدي من حبه 
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  :18 جدول رقم

  مدى إلتزام أفراد األسرة بالتعاون

   

 %النسبة  التكرار املستوى التعليمي

 70 28 نعم

 20 08 ال

 10 04 بدون إجابة

 100 40 اموع

  

من لألحداث اجلاحني أكدوا بأن يتم التعاون و التضامن منعدمة داخل  %70تبني اجلدول  أن  

  .ة ، إذا كثريا ما يشار إىل اجلو العائلي املشحون بالصراعات تؤكد النتيجة السابق ةو هذه النتيج... األسرة 

و اخلالفات ، أنه يكون السبب يف غياب روح التعاون و التضامن بني أفراد األسرة بعده الزوج اليت 

  .تعترب قيمة سامية يف  التربية الفنية 
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  : 19 جدول رقم

  أسلوب العقاب الذي يتلقاه احلدث عندما خيطئ

  

نوع العقاب املسلط على 

 احلدث
 %النسبة  التكرار

 20 08 الشتم و اللوم

 42.5 17 الضرب املربع

 20 08 الطرد يف املرتل

  07.5  03  الالمباالة

  05  02  النصح و التوجيه

  05  02  بدون إجابة

 100 40 اموع

  

عناوين خمتلفة ، الشتم ياسيا بمن األحداث اجلاحني يعاقبون  عقابا ق %90يالحظ من اجلدول أن 

اللوم الالذع ، الضرب املربح ، الطرد من املرتل الالمباالة و قد استقر أي اإلخصائيني على أن األب الذي ال و

يضرب ابنه ضربا خفيفا و مناسبا يرتكب خطأ ما ، و يهمله و ال يبايل به، فإن هذا اإلمهال يعترب أشد إيالما 

: إن مثل هذا السلوك يعكس بوضوح أساليب التنشئة اخلاطئة و يؤدي على . )1(للطفل باملقارنة مع الضرب 

و تفشت دراسات على أن اآلباء الذين تعرضوا يف . الغياب الكلي لثقافة التربية الفنية على مستوى األسرة 

" رة ففي دراسة أجرا الدكتو. صغرهم إىل العنف كوسيلة للتربية ، أصبحوا ميارسون هذا السلوك يف كربهم 

بكندا ، توصلت إىل أن الضرب يف الصغر قد يؤدي إىل " ماك ماستر " من جامعة " هاربيت ماكميالن 

اإلصابة بأمراض نفسية و اإلدمان يف الكرب ، و ربطت هذه الدراسة بني األطفال الذين تعرضوا لعقاب جسدي 

و تفيد النتيجة املتحصل عليها .  )2(ة يف صغرهم و بني إصابتهم عند الكرب باإلدمان و عدد من األمراض النفسي

أن غياب األسلوب احلكيم يف التعامل مع األطفال دليل على اإلنزالقات اخلطرية يف التربية و التربية الفنية 
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عندما يواجهون األحداث أنواع العقاب القاسي ، يتولد لديهم . كاسلوب حضاري يف العالج و الوقاية 

  .الثقة يف ذوام و يف الغري  الكراهية و احلقد ، و ينقدون

قاعدة البيت األساسية ضرورة نفسية و بيولوجية تتجلى " رث سترانك" يف هذا اإلطار إعتربت 

حتمل : حق تدعيم اإلجتاهات اإلجيابية  –فن التعامل مع األبناء و السماح هلم بشيء من احلرية : أبعادها يف 

خصية و الثقة يف النفس و يف الغري ، العالقات اإلجتماعية اهلادفة املسؤولية ، الشعور بالكفاءة و القدرات الش

  . إخل ...ن إستثمار اإلمكانيات املتاحة و توظيفها يف ممارسة أنشطة إجتماعية وثقافية فعالة 

  

  : 20 جدول رقم

  املكافآت أو اهلدايا اليت تلقاها احلدث عندما يقوم بعمل جاد

  

 %سبة الن التكرار التشجيع أو املكافآة

 27.5 11 نعم

 70 28 ال

 02.5 01 بدون جواب

 100 40 اموع

  

من األحداث اجلاحنني ال يتلقون التشجيع عن عمل جاد قاموا به و ال  %70يالحظ من اجلدول أن 

  .)1(و هذا األسلوب احلضاري املدعم للسلوك التوكيدي . اهلدايا يف املناسبات اخلاصة 
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  :21 جدول رقم

  ة اجلانح أو احلدث لفريضة الصالةتأدي   

  

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 40% 16 نعم

 %50 20 ال

 %10 04 بدون جواب

 100 40 اموع

  

منهم ال يؤدون  % 50من اجلاحنني يؤدون فريضة الصالة و  %40تبني من خالل هذا اجلدول أن 

و من هنا نالحظ أن ممارسة اجلانح لفريضة  منهم يتهاونون يف آدائهم بشكل منتضم ، % 10فريضة الصالة و 

الصالة يدل على رجوعه عن سلوكاته السيئة و غري السوية و كلنا نعلم أن الصالة تنهى عن الفحشاء و املنكر 

فهي تساعد الفرد إىل الرجوع إىل اهللا و رسوله ، و جتعله مسؤوال أمام اهللا سبحانه و تعاىل على كل فعل . 

  .ي القيام بهيقوم به أو حىت ينو
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  : 22جدول رقم

  كيفية قضاء احلدث لوقت الفراغ

  

 %النسبة  التكرار األنشطة املمارسة باملؤسسة

 47.5 19 الرياضة

 92.5 37 التلفزيون

 27.5 11  الرسم

 10 04  املطالعة

 20 08  اإلعالم اآليل

 05 02  النوم

 70 28  اللعب

 97.5 39  مساع املوسيقى

 30 12 يةدروس دين

 100 40 اموع

  

اجلانح يؤدي  وقت فراغه يف ممارسة أنشطة متنوعة ، و تتراوح  40نالحظ من خالل هذا اجلدول أن 

  . % 97.5و  %05نسبة ممارستها ما بني 

 % 27.5زيون ، و ـون التلفـميارس % 92.5من اجلاحنني ميارسون الرياضة ، و  %47حيث 

يفضلون  % 5مييلون على ممارسة اإلعالم اآليل و  % 20م و املطالعة ، و ميارسون الرس % 10م ،و ـالرس

 % 30يفضلون مساع املوسيقى ، و  % 97اللعب بشىت أنواعه للترفيه و اللهو ، و هذا حسب تصرحيام ، و 

  .الدروس الدينية ....

الصداقة وزرع احلب  و من هذه األنشطة الفنية تزرع يف الفرد روح الدعابة و تقوية عالقة الزمالة و

  .و هذا يساعد بشكل إجيايب يف تسوية و ذيب سلوك اجلانح وإعادة إدماجه يف اتمع . بني أفراد املركز 
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  :23جدول رقم

  تكوين عالقات صداقة داخل املركز

  

  

  املالحظة %النسبة  التكرار اإلجابة

نالحظ أن أغلب  80.00 32 نعم

أفراد العينة إستطاعوا أن 

ا عالقاتيكونو  

 20 08 ال

 100 40 اموع

  

  عند قرائتنا للجدول أعاله نالحظ أن 

من أفراد العينة إستطاعوا تكوين عالقات صداقة باملركز أما باقي أفراد العينة فبقوا منطوون  80.00%

صفة التضامن تغلب عليهم صفة العدوانية ن و هذا اإلكتكاك بني أفراد املركز يولد فيما بينهم . على أنفسهم 

  .اإلجتماعي 
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  :24جدول رقم

  مسؤولية احلدث على اجلنحة اليت إرتكبها

  

  املالحظة %النسبة  التكرارات مسؤول احلدث على جنحته

نالحظ أن  27.5 11 نعم

أغلبية أفراد العينة 

فضلوا الصمت على 

البوح باإلجابة على 

 هذا السؤال

 22.5 09 ال

 50 20 بدون جواب

 100 40 اموع

  

  :يعطينا اجلدول أعاله نتائج البحث و اليت كانت كالتايل 

  .من أفراد العينة  حيسون بأنه مسؤولون على اجلنحة اليت إرتكبوها  % 27.5

أما باقي أفراد العينة ففضلوا الصمت . منهم ال حيسون بأية مسؤولية عن أفعلهم اجلاحنة  % 22.5و 

طأ هو إعتراف ال مباشر باخلطأ لسؤال ألن اإلحساس باملسؤولية عن الفعل اخلعوض اإلجابة على هذا ا

و مبا . إحساس الفرد باملسؤولية يدل على نضجه و توازن أفكاره و هذه امليزات جندها يف الشخصية السوية و

عملية فقط فهي نسبة غري كافية ال تدل على جناح  %27.5أن نسبة اجلاحنني الذين أجابوا بنعم تقدر بـ 

فال بد من اإلجتهاد إلجياد طرق فنية و علمية تربوية تساعد . إعادة إدماج اجلانح يف اتمع و إعادة إصالحه 

  .على ذلك 
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  :25 جدول رقم

  هروب احلدث من املركز    

  

  املالحظة %النسبة  التكرارات اإلجابة

نالحظ أن  20 08 نعم

أكرب نسبة سجلت 

للفئة اليت مل حتاول 

 اهلرب من املركز

 67.5 27 ال

 12.5 05 بدون جواب

 100 40 اموع

  

من أفراد العينة  اجلاحنة  % 20: على غرار النتائج اليت حتصلنا عليها يف اجلدول أعاله نالحظ أن 

فقد  أما الذين إمتنعوا عن اإلجابة. منهم مل حياولوا اهلرب من املركز  % 67.5و . حاولوا اهلرب من املركز 

هناك من حاول اهلرب من املركز  مهما أن أكرب نسبة مل  حتاول اهلرب إال أن % 12.5قدرت نسبتهم بـ 

كلنا نعلم أن األنشطة الفنية هلا دور كبري يف التسلية و الترفيه عن . هذا يقودنا على حماولة معرفة سبب ذلك و

  .اول هؤالء األفراد اهلرب من املركز النفس فلو كان املركز متمكن من هذا اجلانب بشكل كبري مل حي

  .فال بد من وضع برنامج فين جيعل اجلانح يف غنا عن فكرة اهلروب 
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  :26 جدول رقم

  ممارسة اجلانح لإلعالم اآليل   

  

 %النسبة  التكرار اإلجابة

 15 06 نعم

 85 34 ال

 100 40 اموع

  

دول نالحظ أن األفراد اجلاحنني ميارسون اإلعالم اآليل حسب املعطيات اليت حتصلنا عليها يف هذا اجل

  . و ذلك خارج املركز ألن املركز يفتقر لإلعالم اآليل %15تقدر نسبتهم بـ 

ذلك سة اإلعالم اآليل خارج املؤسسة وو حسب تصرحيات أحد املربني أم يساعدون اجلاحنني يف ممار

  .دة باملؤسسة على حساب املركز يف حني إنتظار توفر هذه املا

خاصة مبمارسة هذه الشعائر الدينية فهناك من األحداث من كان يصلي قبل دخوله املركز ولكنه 

إنقطع عن الصالة بعد دخوله املركز ألنه ال توجد قاعة خاصة للصالة و هذا يدل علة عدم توعية أعضاء 

  .نحرفة املركز األحداث بأمهية العامل الديين يف ردع اإلنسان عن األعمال امل
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  : 27 جدول رقم

  كيف يبدو الربنامج اليومي لألحداث اجلاحنني

  

  

الربنامج 

بالنسبة لألحداث 

 اجلاحنني

  املالحظة %النسبة  التكرارات  العينة

نالحظ أن أكرب  40 16   جيد

أفراد العينة تتراوح آراءهم  

ما بني احلسن و اجليد حول 

 الربنامج اليومي للمركز

 50 20  40 حسن

 10 04   عادي

 00 0  سيء

  

  :فردا و اليت كانت على النحو التايل  40يبني اجلدول أعاله نتائج عينة البحث املكونة من 

  .من أفراد العينة يرون أن الربنامج اليومي للمركز على أنه جيد 40.00%

  .من أفراد العينة يرون أن الربنامج اليومي للمركز على أنه حسن 50.00%

  من أفراد العينة يرون أن الربنامج اليومي للمركز على أنه عادي 10.00%

يوضح اجلدول أن معظم أفراد العينة راضون عن الربنامج اليومي للمركز حيث تتراوح آراءهم بني 

  . اجليد و احلسن و ذلك ألن الربنامج متنوع يشمل مجيع النشاط التربوية املفيدة بالتقريب
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  : 28جدول رقم

  .تناول السجائر و تعاطي املخدرات باملركز 

  

  

 %النسبة  التكرارات الفقراء

 67.5 27 عدم تعاطي أي شيء

  32.5  13  تناول السجائر فقط

  00  00  تعاطي املخدرات فقط

 00 00 السجائر و املخدرات معا  

 100 40 اموع

  :يبني اجلدول أعاله نتائج العينة و اليت كانت كاآليت 

  % 00نسبة األحداث الذين يتعاطون املخدرات فقط  تقدر- 

  % 00: تقدر نسبة األحداث الذين يتناولون السجائر و يتعاطون املخدرات بـ - 

  % 67.5: تقدر نسبة األحداث الذين ال يتعاطون أي شيء بـ - 

  %32.5: أما نسبة األحداث الذين يتناولون السجائر فقط فقدرت أيضا بـ - 

ه من األحداث يتناولون السجائر ملتحصل عليها نستخلص أن هناك عدد ال باس بمن خالل النتائج ا

" أجابوا قائلني  دلك باقي أفراد العينة ال يتعاطوا ال سجائر و ال خمدرات و عندما سألنا بعض اجلاحنني عنو

  ".أنفسهم يتناولون السجائر  فاملربونالسجائر أمر عادي جدا ،
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  : 29 جدول رقم

  ة اجلانح يف اإلستقامةرغب    

  

  

 األجوبة
التكرارات 

 بنعم
  اموع  عدم اإلجابة التكرارات بال

األحداث على  صحر

 إستقامة سلوكام
37 00 03 40 

 %100 %10 00 92.5 النسبة املؤوية

  

  :يبني اجلدول أعاله نتائج العينة و اليت كانت كاآليت 

  .% 10: ة بت تقدر نسبة األحداث الذين إمتنعوا عن اإلجاب- 

  مل نسجل أي حالة صرحت بعدم حرسها على االستقامة مستقبال - 

 % 92.5:أما نسبة األحداث الذين صرحوا على حرسهم على اإلستقامة يف السلوك فقدرت بـ - 

  .اليت متثل النسبة الكبرية املتواجدة باملركز و
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  : 30 جدول رقم

  .قر للعيش إختيار اجلانح بني األسرة و املركز كم

  

  

 %النسبة  التكرارات األجوبة

 60 24 العائلة

  32  13  املؤسسة

  07.5  030  بدون إجابة

 100 40 اموع

  

حسب املعطيات السابق ذكرها نالحظ أن أغلبية اجلاحنني يفضلون العودة إىل بيوم والعيش يف 

  . الوسط العائلي 

فكلنا  % 32لراغبني يف البقاء يف املؤسسة فنسبتهم أما ا %60و نسبة اجلاحنني الراغبني يف ذلك هي 

نعلم أن األسرة هي النواة األوىل يف تكوين الفرد و اتمع و هلا ميزات خاصة ال ميكن أن تتوفر يف مكان أو 

لذا جند أنفسنا دائما حمتاجني على دعم و دفء . إطار آخر و حىت و إن توفرت فليس بنفس الكفاءة و القدرة 

  .سسة التربوية الصغرية يف شكلها و الكبرية يف عطائها منه املؤ

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 152

  

  

  :31 جدول رقم

  .رغبة اجلاحنني و موافقتهم على تدريس التربية اإلسالمية باملركز 

  

  

 %النسبة  التكرارات األجوبة

 100 40 نعم

  00  00  ال

 100 40 اموع

  

مادة التربية اإلسالمية باملركز كان بنسبة على غرار اجلدول السابق نالحظ أن إختيارهم لتدريس 

اجلاحنة و ميول كبري جتاه دينه و هذا مؤشر إجيايب يدل على وجود بذرة خري يف نفوس هاته الفئة  100%

  .هذا يعترب مؤشر إهام يساعد على ذيب السلوك و تقوميه و إعادة إدماجه يف اتمع و
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  : 32:جدول رقم

   :سسة على ورشات للعمل احلريف توفر املؤ    

  

 

 % التكرارات اإلجابة

 %32.5 13 نعم

 %10 04 ال

 %57.5 23 بعضها

 %100 40 اموع

  

بة ـحسب معطيات اجلدول املدون أعاله جند أن املؤسسة تتوفر على ورشات العمل احلريف بنس

  .فية داخل املركزو منه نستنتج أن النشاط الفين احلريف متوفرة بنسبة غري كا % 32.5

وبالتايل ففرصة اكتساب اجلانح حلرف وأنشطة فنية متأل فراغه و تكسبه مهارة فنية ال تزال ضعيفة 

فالنشاط الفين يكسب الفرد اإلحساس بالثقة يف النفس وان له دور هام يف اتمع ال يستهان ‚ حتتاج إىل تدعيم

  .به
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  33:جدول رقم

  :حلريف و املهين داخل التكوين املهين مزاولة احلدث للنشاط ا

   

 

 %ن ك االجابة

 %30 12 نعم

 %70 28 ال

 %100 40 اموع

  

فقط من افراد العينة من يزاولون نشاطهم احلريف و  %30نالحظ من خالل هذه اإلحصائيات أن 

 .لون نشاطهم داخل املراكزاليزا %70املهين مبراكز التكوين املهين و باقي أفراد العينة الذي تقدر نسبتهم بـ 

  . وهذا نقص يف حق اجلانح البد من ادراكه و معاجلته

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 

  



 155

  

  :34اجلدول رقم 

  .إرتكاب اجلانح لبعض األفعال غري الشرعية داخل املركز     

  

  

 %ن التكرارات الفقرات

 %47.5 19 عدم اإلجابة

عدم إرتكاب أي فعل غري 

 شرعي
14 35% 

 %00 00 السرقة

 %00 00 اإلعتداء على اجلنس

 %2.5 01 اإلساءة للزمالء

 %15 06 عدم إحترام املربني

 %100 40 اموع

  

  :من خالل هذا اجلدول نستخلص أن

  %47.5نسبة األحداث الذين إمتنعوا عن اإلجابة ب

  %35ونسبة األحداث الذين مل يرتكبوا أية فعل غري شرعي ب 

   %2.5الئهم باملركز هي ونسبة األحداث الذين يسيئون لزم

، ومن هناك جند أن أكرب نسبة سجلت هي %15ونسبة األحداث الذين ال حيترمون مربيهم هي 

اخلاصة بالفئة اليت مل جتيب والسكوت ورائه عالمة إستفهام كبرية فلماذا إمتنعت هاته الفئة الكبرية عن 

  اإلجابة، يا ترى؟

  .يح باحلقيقةرمبا للخجل من أفعاهلا أو اخلوف من التصر
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  35رقماجلدول 

  احلالة األسرية للجانح     

  

  

 ن% التكرارات اإلجابة

 %27.5 11 أسرة عادية

 %45 18 الوالدين منفصلني

 %27 11 بدون إجابة

  

  :حسب اجلدول املدون أعاله نالحظ أن

  ).األماألب و(من أفراد العينة عاشوا يف وسط عوائل عادية تتوفر على كال الطرفني  27.5%

  .%45أما األفراد الذين عاشوا يف وسط عوائل مفككة ا والدين منفصلني فقدرت نسبتهم ب 

وباقي أفراد العيتة فقد أمتنعوا عن اإلجابة، وهذا إذا ما دل فهو يدل على خجل هذه الفئة من البوح 

  .باحلقيقة ألنه إذا كانت أسرهم أسر عادية ال شيء مينعهم من عدم اإلجابة
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  36: جدول رقم

  .وفاة الوالدين أو أحدمها     

  

  

 %ن التكرارات اإلجابة

 %30 12 وفاة األب

 %17.5 01 وفاة األم

 %52.5 21 كالمها على قيد احلياة

 %100 40 اموع

  

  :حسب املعطيات اليت أفادنا ا اجلدول املدون أعاله نالحظ أن

وهذا يعين أن سلطة األب كانت مفقودة عند  ،%30در ب نسبة اجلتنحني الذين آبائهم متوفون تق

فاهللا سبحانه وتعاىل كرم األب مبيزات خاصة تفتقدها األم وال . هاته الفئة، ما جعلها تعاين من احلرمان األبوي

ميكن جتاهلها يف عملية التربية والتنشئة للطفل، لذا جند هذا اخللل بني بشكل واضح عند األطفال الذين 

  .آبائهم يفتقدون

   .%17.5وكذلك نفس الشيء عند الفئة اجلاحنة اليتيمة األم واليت تقدر نسبتها ب 

كذلك جند هذه الصفات العاطفية بنسبة أكرب عند  أم جند أمامها احلنان والرعايةعندما نسمع كلمة 

على أكمل  فاهللا سبحانه وتعاىل أخصها بذلك عن قصد حىت تقوم بدورها التربوي. األم مقارنة مع األب

  .وإنعدامه يف األسرة يؤدي ا إىل نشر التشرد والضياع. وجه
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  :37جدول رقم

  .يبني درجة الوازع الديين عند أسرة احلدث

  

 

 % النسبة التكرارات القيام بالشعائر الدينية

 %15 06 كلهم

 %52.5 21 بعضهم

 %20 08 ال أحد

 %12.5 05 بدون إجابة

 %100 40 اموع

   

وضح لنا هذا اجلدول مدى متسك أفراد عائالت األحداث بالشعائر الدينية، وما نستخلصه من النتائج ي

  . من أفراد العينة أشهرهم متمسكني بشعائر الدين %15املتحصل عليها أن 

  .بعضهم فقط منهم متمسكني بدينهم %52و

  .ي الفئة إمتنعوا عن اإلجابةوباق %20وأما الذين يفتقدون متاما للرابط الديين فنسبتهم تقدر بـ 

  .كلنا نعلم أن الدين اإلسالمي دين قوام وصالح للمجتمع وهو دين ينهي ويدعوا إىل اليت هي أحسن
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  :38جدول رقم

  ".داخل املركز"تأدية اجلانح لفريضة الصالة 

  

  

 %ن التكرارات اإلجابة

 %40 16 نعم

 %50 20 ال

 %10 04 التهاون يف آدائها

 %100 40 اموع

 

  .من أفراد العينة راضون عن وضعيتهم داخل املركز %40 :يوضح اجلدول السابق أن

وباقي أفراد العينة وهي األغلبية تعترب غري راضية عن وضعيتهم داخل املركز، ألم حيسون دائما أم 

ركز حىت يتسىن هلم وهذا ما جيعلهم يفضلون اخلروج عوض البقاء بامل. ليسوا كغريهم من باقي أفراد اتمع

  .    ممارسة حيام بشكل طبيعي
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  39جدول رقم 

  :رغبة احلدث يف مواصلة الدراسة 

  

 

 %ن  التكرارات اإلجابة

 %17.5 07 نعم

 %07.5 03 ال

 %75 30 التوجه للحياة العملية

 %100 40 اموع

  

حنني هلم الرغبة يف مواصلة من اجلا 17.5جند إن   20حسب املعطيات اليت أفادنا ا اجلدول رقم 

  . الدراسة

ومقابل هذه النسب جند فئة ثالثة  7.5إما الذين رفضوا فكرة مواصلة الدراسة فتقدر نسبتهم ب 

  .وذلك لبناء مستقبلهم و اإللتحاق مبا فام من فرص احلياة. 75تفضل التوجه إىل احلياة العملية و ذلك بنسبة 

رد منهجا منوذجيا للحياة بشكل أحسن يف كل مكان وزمان، وذلك كلنا نعلم إن العلم نور مينح الف

  .وفق أسس علمية تربوية منظمة و دقيقة تدفعه إىل األحسن و تكون نسبة اخلطأ فيها ضئيلة جدا
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راسة  يف سنة من عائلة بسيطة متكونة من أب ميتهن احل 14البالغ من العمر ) ج-ب(يعترب الفىت 

شركة وأم ماكثة يف البيت وله ست إخوة وهو يأيت يف املرتبة الثالثة يف إخوته، وحسب تصرحيات اجلانح هو 

أن األب دائما غائب عن املرتل ألنه متزوج من امرأة ثانية فقط وعندما يأيت من العمل يذهب إىل بيته اآلخر 

ا يف كل مساء ويذهب وال حياول أبدا أن يعرف به سوى األوراق أو تلك القفة اليت حيضره اوال يربطن

املشاكل اليت تواجه أسرته وأوالده على وجه اخلصوص، واللغة الوحيدة اليت يعرفها هي الضرب أو الطرد من 

  .املرتل

إن الظروف القاسية اليت نعيشها يف املرتل وعدم وجود احلنان واالستقرار '' :ويصرح هذا اجلانح قائال 

، وأمنييت الوحيدة يف هذه احلياة أن جنتمع أنا ...تائها وأتصرف تصرفات خارجة عن القانونهو الذي جعلين 

  .''...وإخويت وأيب وأمي ولو ليوم واحد ونتحدث بسعادة وبدون مشاكل ولو ملرة واحدة فقط

ه أما من جهة األم فهي أم بسيطة جدا لدرجة أا مل تفكر يوما يف أن تلوم األب عن تصرفاته وإمهال

أمي تكاد تكون منعدمة متاما فال '' ألسرته ونفس الشيء أبنائها فهي أم ال تبايل بشيء وحسب تصرحيات ابنها 

  .''...فلنا احلرية التامة يف التصرف...رأي وال موقف هلا يف أي شيء

أما عن مستواه الدراسي فهو سيء ألنه ال يهتم بالدراسة متاما وليس له أي طموح يف هذا اجلانب، 

  .لقد انقطع عن الدراسة وهو يف السنة السادسة ابتدائيف

لقد اشتغلت عند رجل يف إسطبل '' : ألنه حيب اخليل كثريا ويف هذا يقول: هوايته ركوب اخليل

و حلمي أن يكون عندي أكرب عدد ...كمنظف بأجر زهيد جدا رد أن أكون بقرب اخليل فأنا أحبها كثريا

  ''...من اخليول

  .اء يف املركز إلحساسه بأنه مقيد ومسلوب احلريةال يريد البق

هو نادم سلوكه اجلانح ويصرح بأنه ال يعاود ذلك وحياول قد اإلمكان االندماج يف اتمع وأن يكون 

 .منوذجا للفرد املثايل
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رابات نفسية سببها ربيعا يقطن مبدينة أوالد امليمون يعاين من اضط 17ب هو فىت يبلغ من العمر .ش

  .خيانة أمه ألبيه السبب الذي أدى إىل انفصاهلما

حيث كان األوالد حتت كفالة األب لكن هذه املسؤولية كانت على الورق فقط فمن كان يرعاهم 

  .ويصرف عليهم جدم املقيمة معهم، أما األب فهو مدمن مخر

  .ت عالقة عادية جداأما عن نوعية العالقة اليت كانت بني اجلانح والوالد فكان

  .يقطنون يف مرتل مستقل به ثالث غرف

  .مستواه الدراسي متوسط رغم أنه حيب الدراسة حبا كبريا

عالقته مع الزمالء حسنة لكنه إنسان غري متسامح، فإذا ما أخطأ معه أحد فرده عليه يكون عنيفا 

  .جنحته هي تعاطي املخدرات.جدا

ب والعديد من أمثاله هي ظروف عائلية قاسية دفعت به إىل .كل هذه املشاكل اليت واجهت اجلانح ش

  .طريق اجلنوح

فالتربية العائلية تعترب قاعدة وركيزة أساسية لتكوين شخصية الطفل فاألم على وجه اخلصوص هلا دور 

ج كبري يف تربية وتنشئة الطفل، لذا فال بد على األم أن متارس دورها التربوي بدقة وإتقان قصد حتقيق نتائ

و . ففاقد الشيء ال يعطيه1وهذا كل ال يتسىن إال بإعداد أم كفوء لذلك.مفيدة للفرد واتمع على السواء

  :صالح األم عامل أساسي لصالح األسرة، ويف هذا الشأن قال أبو األسود الدؤيل لبنيه

: لد؟ قاللقد أحسنت إليكم صغارا وكبارا قبل أن تولدوا، قالوا وكيف أحسنت إلينا قبل أن نو'' 

نعم صحيح أن الولد ال خيتار والديه، لكن هناك من الوالدين من ''اخترت لكم من األمهات من ال تسبون ا 

جيل األبناء االنتساب إليهم ألم ليسوا كفء وال جديرين بالرسالة السامية اليت كلفهم اهللا سبحانه وتعاىل 

  .بأدائها وذلك يؤدي إىل فساد اتمع حباله

  ''...األم مدرسة إن أعددا أعددت شعبا طيب األعراق'' :األديب حافظ إبراهيم لك يقولو يف ذ
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حبديثنا هذا عن األم ودورها يف تنشئة الطفل يعين أن األب غري مسؤول بل هو األخر له مسؤولية اليت 

حلماية يف نفس فهو املسؤول ماديا وكذلك معنويا فله سلطة األمر والنهي وا. ال تقل اهتمام عن دور األم

  .الوقت، فهو رب األسرة وهلذه الكلمة وزن كبري ودور أكرب يف احلياة األسرية

  .هوايته الرسم ومجع النقود يف خمتلف عموالا وترتيبها على حسب األزمنة

�W
,W

� ا,J
  :ا

 سنة يقطن مبدينة مغنية ينحدر من أسرة بسيطة متكونة من أب فالح 15فىت يبلغ من العمر . ف.ع

  .وأم ماكثة يف البيت كلهما أميان ال يعرفا ال الكتابة وال القراءة هلم بيت واسع حيتوي على مخس غرف كبرية

  .لكن اجلانح كان يدرس بعيدا عن مرتهلم فال يرجع إليه إال ليال

 وألنه الكبري يف إخوته اخلمسة فأبوه.مستواه الدراسي كان جيد يف بادئ األمر مث بدأ يسيء شيئا فشيئا

     . عن تأخره أو عن نتائجه الدراسية متاما حيبه كثريا ويضع فيه كامل الثقة لدرجة أنه ال يسأله

بسبب احنراف زمالئي كنا نترك املدرسة ونذهب عند صديق لنا يشتغل '' :و حسب تصرحيات اجلانح

لنأخذها ونبيعها يف  يف حمل بيع عتاد السيارات لنلهو مع بعضنا البعض ويف يوم األيام عرض علينا عدة قطع

  ''...مكان آخر ونقسم الربح

  .هوايته مجع رؤساء العامل

  .حلمه أن يصبح أنسانا مهم وله وزن يف اتمع

  .هو نادم عن فعلته وأعطى عهدا لنفسه على أن ال يكرر ذلك

متثل نعم إن هذا الشاب ينحدر من أسرة متواضعة وبسيطة وهادئة تتوفر فيها كل املزايا احلسنة اليت 

األسرة السعيدة لكن يعيبها وميكن أن يكون هو السبب األساسي الحنراف هذا االبن اجلانح هو ضعف أو 

فهذا له دور كبري يف املسامهة يف تربية وتوجيه الطفل توجيها . باألحرى انعدام املستوى التعليمي للوالدين

  .صحيحا وتنشئته تنشئة حضرية ختضع إىل قواعد و منهج علمي حديث

هلْ يستوِي الَّذين  '':و يف هذا الصدد يقول اهللا سبحانه و تعاىل بعد بسم اهللا الرمحان الرحيم

 .فال قيمة للعمل بدون عمل  1'' يعلَمونَ والَّذين لَا يعلَمونَ إِنما يتذَكَّر أُولُوا الْأَلْبابِ
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ن أبناء الدولة جمهول األبوين ذو طباع عنيفة حيقد وميقت الكل وال هو م 14فىت يبلغ من العمر . ك

  .كثري املشاغبة ومييل إىل حب إيذاء الغري بشىت الوسائل هحيب أحدا من احمليطني به، متفوق يف الدراسة لكن

  .جنحته االعتداء على الفتاة 

  .أمنيته أن يصبح ذا منصب عال يف الدرك الوطين

  .ةميتاز بالذكاء والنباه

  .هوايته السباحة والرياضة حاول االنتحار مرتني ألنه ال حيب من ينعته على أنه جمهول األبوين

  .يكره النساء إىل درجة املوت

ولو اضطررت لفعل ذلك ....أنا لست نادم على فعليت '' : ليس نادما على فعلته ويصرح بذلك قائال

  .''...مرة أخرى سأفعل

�
,J
  :اخلامسة ا

يعترب من أبناء الدولة حيب املركز مباضيه من زمالء ومربني وموظفني  16غ من العمر ج هو فىت يبل

أحب الدراسة لكنين ليس يل '' :حيب الدراسة رغم نتائجه الضعيفة وعندما سألناه عن سبب ذلك رد قائال

  '' ...وأخاف أن أخطأ...القدرة والشجاعة الكافية للمناقشة واحلوار داخل القسم فأنا خجول جدا 

  .هوايته الرسم واملوسيقى

  ).وذلك ألنه مريض بالقلب(أمنيته أن يصبح يف يوم من األيام طبيبا خمتص يف جراحة القلب 

  .عالقته حسنة مع أفراد املركز مباضيه الومالء

  .جنحته السرقة

  .وهو نادم عن فعلته ويقر بأن ال بعود إىل ذلك


� ا
C,د��,J
  :ا

مدينة تلمسان يتيم األم، يعيش يف أسرة ميسورة احلال، األب ميتهن  من 17د فىت يبلغ من العمر .ن

  .النجارة ، وزوجة األب متتهن احلالقة، له أربعة إخوة، له مرتل مستقل به أربعة  غرف

مستواه الدراسي ضعيف ألنه ال حبب الدراسة، حيث انقطع عنها وهو يف السنة الثانية متوسط، عالقته 

أنا ال أسرق دائما وال أسرق كل الناس بل أسرق األغنياء '' :السرقة ويف ذلك يقول مع الزمالء حسنة، جنحته

  .''...فقط ألم ال حيسون بالفقراء
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  .طبعا هذا ليس مربر للسرقة وإمنا هو جمرد قناع يغطي به فعلته

  .ليس له أية هواية

ل كبري، وسيارة فخمة، ليبين مستقبله، ويشتري مرت) فرنسا أو اسبانيا(حلمه أن يذهب إىل اخلارج 

هلم كل أحالمهم وبذلك يتخلصون من تسلط زوجة األب اليت كانت  قويعيش هو وإخوته من أمه فقط حيق

  .قاسية معهم

لقد تعلمت يف هذا املركز معىن التربية واألخالق وحب الغري ألنين كربت '' :هو نادم عن فعلته قائال

  ''...انيف وسط متأله األنانية والعنف وانعدام احلن

  :#��	1 ا� ��*(

  :بعد عرضنا للحاالت الست السابقة الذكر نستنتج ما يلي

إمهال عنصر احلوار الذي يكاد يكون منعدما وذلك بسبب املشاكل املتعددة اليت تعاين منها أسر هؤالء 

  .اجلاحنني

ساعدهم كذلك ضعف املستوى التعليمي للوالدين بفقدهم القدرة أو انتهاج برنامج تربوي حديث ي

وميكنهم من السيطرة على الوضع األسري وتنظيمه تنظيما منوذجيا، هذا ما أدى م إىل إمهال عنصر احلوار 

النفسية االجتماعية، العلمية، األخالقية (واملراقبة واالهتمام مبا يلزم هؤالء األبناء من مجيع اجلوانب

نقاط األساسية اليت ينطلق من خالهلا هذا الطفل الوالدين وضع ال ىفالطفل يولد صفحة بيضاء وعل...)والفنية

وهذا اإلمهال األسري خلق عند األبناء فجوة كبرية ...إىل مواجهة هذه احلياة بشىت ظروفها ومواقفها وجماالا

  .من الفراغ وامللل ما أدي م إىل سلك طريق الضباع

لكن حلسن حضهم أم وجدوا من يسعفهم ويأخذ بيدهم يف هذه املراكز املخصصة للحماية، فدورها 

وساهم  دكان كبريا وبارزا ومهما يف تسوية سلوك الفرد اجلانح مبا وفرته من أنشطة فنية وبشكل متحضر ساع

  .يف إعادة إدماج هذا الفرد املهم يف اتمع ومحايته من  أخطار الشوارع

اكتفينا فقط بدراسة ستة حاالت ألن اجلاحنني رفضوا هذا األسلوب وذلك بسبب اخلجل ورفض وقد 

 .املواجهة
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  .سنة 51: السن

  .ذكر: اجلنس

  .أستاذ تطبيقي+شهادة مريب خمتص:املستوى الدراسي 

  منذ مىت و انت تشغل هذا املنصب؟:1.س

  .سنة 25حوايل  1967منذ سنة 

  هل أنت راضي على هذا العمل؟.: 2.س

  .طبعا، إذا ملك أكن أحب هذا العمل ملا بقيت فيه كل هذه السنني

  يف رأيكم ماهي اجلنحة األكثر ارتكابا من طرف نزالء املركز؟ وما هو السبب يف رأيك؟.: 3.س

ال والشارع ...أغلبية األحداث من أسر مفككة وبالتايل جيد نفسه يف الشارع.جنحة السرقة

  .فأنتم تعرفون ما يوجد فيه من منحرفني خيالطهم احلدث وينساق ورائهم...يرحم

  هل سبق للمركز أن استقبل نفس اجلاحنني أكثر من مرة؟ إذا كان نعم يف رأيك ملاذا؟: 4.س

نعم، ألنه عندما يعود احلدث إىل وسطه العائلي جيد نفس اجلو الذي دفعه إىل االحنراف يف املرة األوىل 

  .تايل يعيد ويرتكب نفس السلوك االحنرايفبال

  كيف تصف عالقتك مع نزالء املركز؟: 5.س

أنا مثل أب أتعامل معهم أكثر مما أعامل مع أوالدي، ألم فئة حتتاج إىل رعاية مركزة أقضي معهم 

  .وقت كبري هم مثل أوالدي

  هل توجد صعوبة يف التعامل معهم؟: 6.س

لى الطريقة اليت يتعامل ا املريب، جيب أن يعرف كيف يتعامل ، صعوبات ال، ذلك يتوقف ع...ال

  .معهم

  ما هو القاسم املشترك بني اجلاحنني؟: 7.س

  ...، مستوى دراسي ضعيف، من أسر أغلبها فقرية...أغلبيتهم جيئون مبنظر بائس ومالبس بالية 

  ماهي نوعية النشاطات املمارسة داخل املركز؟: 8.س

  .ضية، ثقافية، خرجات ترفيهية، رحالت، مشاهدة الفيديو وغريهاهناك مثال نشاطات ريا

  ما نوعية العالج الذي يقدمه املركز؟ وهل ميكن أن حتدد أهم طريقة للعالج؟: 9.س
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  .هناك خمتصة نفسية ميكن أن تساعدكم يف اإلجابة على هذا السؤال

  هل يعاين مركزكم من مشاكل معينة تعيق عملكم التربوي؟: 10.س

كل تأكيد، هناك مشكل النقل مما يضطرنا إىل االعتماد على أنفسنا سواء يف ايء إىل املركز أو نعم، ب

أثناء مراقبتنا للحدث عندما يتجه إىل إحدى مراكز التمهني، أيضا هناك مشكل مادي باإلضافة إىل ضعف 

ية نعلمهم يف اخلارج أي يف جتهيز الورشات بالوسائل الضرورية لتلقني احلدث مهنة معينة، وعلى هذا فاألغلب

  ).CEPA(مركز التمهني 

  هل تعتقد أن مايقدمه املركز كايف إلصالح املنحرف؟: 11.س

ال، غري كاف طبعا، فاملركز مثال ال حيتوي على أجنحة لتصنيف األحداث ووضعهم يف غرف حسب 

وجيب تظافر جهود كل  متغري السن وهذا املثال بسيط، لكن ليست هناك وسيلة أخرى وحنن نقوم مبجهودنا

  .احمليطني باحلدث من وسط عائلي وخارجي حىت يلقى جمهودنا نتيجة

  هل لك أن حتدثنا عن خربتك يف هذا اال؟: 12.س

حميطه (يف القدمي كانت هناك مراقبة للحدث بعد خروجه من املركز واتصاله بوسطه األويل 

ل عليه التفكري يف العودة إىل االحنراف، لكن اآلن مدة عامني أو ثالث سنوات، بالتايل يستحي) االجتماعي

احلدث خيرج فإنه يتصل مباشرة بالوسط األول الذي دفعه لالحنراف وبالتايل حتدث عملية فشل ملشروع إعادة 

إدماج احلدث يف اتمع، هذا يظهر لنا عامل املراقبة واملتابعة الذي يساعد كثريا وله اثر إجيايب على سلوك 

  .احلدث

ا أن مركزنا اليوم يقوم مبراقبة احلدث أثناء قيامه بنشاطه وأقصد أثناء تعلمه ملهنة خارج املركز كم

ونقدم لقاضي األحداث تقرير خاص بكل حدث خالل كل ثالث أشهر، ووجدنا يف هذه الطريقة نتيجة 

  .إجيابية

ألحداث مما يدفعه إىل يف القدمي كان املركز على شكل سجن، ال خيرج منه احلدث إىل مبواقفه قاضي ا

اهلروب، لكن حاليا هناك عالج نفسي واجتماعي ودروس تلقن للحدث حول ضرورة احترام القانون الداخلي 

للمركز وفاعلية العالج املقدم له، فبالرغم من ترك باب املدخل بدون حارس فإن احلدث ال يفكر حىت يف 

  .اهلروب
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احلماية من خطر يهدد اإلنسان ماديا أو معنويا، ونشري هنا إىل أن وقاية احلدث من  تعينإن الوقاية 

  :اجلنوح تكون على مستويني

املستوى األول هو الوقاية قبل االحنراف واملستوى الثاين الوقاية والتعديل مع احلماية مبعىن ما يتم من 

  .إعادة تربية داخل مراكز اإلصالح

عملية بسيطة فهي تتكلب جهود كبرية وتضامن كل اجلهات على حد  والوقاية يف جمملها ليست

  .السواء

  :تكون سابقة لالحنراف وهي على نوعان املستوى األولالوقاية يف 

تكون على مستوى أسرة احلدث وبالتايل يف مسؤولية الوالدين اجتاه أوالدهم، فاحلدث إن : مباشرة. ا

ية يف السنوات األوىل فسيكون من الصعب السيطرة عليه فيما بعد، مل جيد نوعا من الصرامة والتشدد يف الترب

  .وذلك بتمرده والعصيان ألوامر الوالدين

إن احلدث جيد كل الوسائل الضرورية لتهيئته مستقبال داخل أسرته، فإذا كانت هذه الوسائل صاحلة 

املادية ال متنع من تربية احلدث  فإن نشأته تكون كذلك، فدور األسرة التربوي ال مياثله شيء، ووضعية األسرة

  .أحسن تربية

لكن هذا ال يدل فقط على أن الفقر واحلرمان فقط مها املؤديان للجنوح، بل هناك أسر متتاز بغناء 

فاحش ولكن تعاين من فقدان السيطرة على األبناء من جراء احنرافهم فاجلانب املعنوي للتربية يلعب دورا كبريا 

  .لطفلأيضا يف بناء شخصية ا

ثاين مواجهة للحدث أثناء نشأته هي املدرسة، فاألسر اليت تقصر يف تربية أبنائها تعمل املدرسة على 

تكميل هذا النقص، فتغرس فيهم املبادئ العامة للحياة وذلك بعد حماربة بعض السلوكات السلبية اليت يتميز ا 

  .ن وجهبعض من املعلمني املتجسدة يف عدم تأديتهم رسالتهم على أحس

ويف . هي ختتلفتماما عن األوىل كما أا مكملة لكل من دور األسرة واملدرسة مع: غري مباشرة. بـ

هذا السياق ينبغي اإلشارة إىل دور األجهزة اجلوارية على مستوى مراكز املالحظة والتوجيه يف الوسط املفتوح 

جتماعي، مديرية التربية، وذلك بإعداد أفواج عن طريق القيام حبمالت حتسيسية بالتنسيق مع مديرية النشاط اال

  .من املربني من أجل حتسيس األحداث املتمدرسني بأخطار االحنراف واجلنوح وانعكاساما على حيام
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تكون الوقاية الغري املباشرة من خالل دور اموعات احمللية خاصة البلدية والوالية وذلك بتوفري املرافق 

يق ترقية التجهيزات الصحية واالجتماعية وكذا املنشآت الثقافية، اإلعالمية، الدينية، الضرورية للحياة عن طر

  ...الرياضية

أي داخل مركز إعادة التربية، وميكن تلخيص  تتم على املستوى الثاينننتقل فيما يلي إىل الوقاية اليت 

  :هذه الوقاية يف النقاط التالية

                  لة وذلك لكي ال يكون توقف مواصلة األحداث دراستهم عن طريق املراس •

 .يف مستوى تعليمي حمدود

 .االتصال باألولياء وهذا يف إطار اإلرشاد العائلي •

 .برجمة مشروع التكوين املهين مع شهادة معترف ا •

 .إعطاء الثقة بالنفس لتقوية الشخصية •

                كعجلة  حتميل احلدث املقيم باملركز مسؤولية حىت يشعر بوجوده وبأنه عضو •

 .رئيس فوج مثال أوغريها من املهامات 

                   إعطاء صورة مثالية للفرد السوي وذلك ال يتأتى إال إذا املريب أو اإلداري  •

 .قدوة حسنة ليحذو حذومها

وجب ويبقى يف األخري دور املواطن يف التصدي للسلوك االحنرايف والوقاية منه دور رئيسي يست'' 

التركيز عليه من قبل املسؤولني كما يستلزم التنبيه إليه وتوضيح مضمونه بكل وسائل اإلعالم املتوفرة، ومىت 

  1''تيسر ذلك أصبح املواطن على بنية من دوره ومن واجباته 
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ة، وهذا الفراغ تبني من الدراسة احلالية أن األحداث اجلاحنني يفتقرون كل االفتقار إىل التربية الفني

  : سهل الوقوع يف قبضة اجلنوح، وما يدل على ذلك الظروف املأساوية اليت كانت حتيط م وأبرزها

  : ا��A@? ا�
4ي . 1

إن البيت املثايل الذي تتوفر فيه مجيع الصفات االجتماعية املناسبة لنمو الطفل هو أمر صادر على 

لبات احلياة املعاصرة و تعقدها و صعوبة احلصول على أسباب مستوى مجيع الفئات اتمع و الراجح أن متط

الرزق بالنسبة لآلباء و األمهات ، شغلت األسرة عن العناية بتحقيق األمن و اإلشباع العاطفي داخل البيت و 

ليس معىن هذا أن مجيع األسر املضطربة اجتماعيا خترج مجاعات من األطفال املنحرفني و لكنها يف الغالب 

، و )1(بيئة خصـبة لنمو األطفال هلم استعدادات أكثر من غريهم لالحنـراف و احتـالل الشـخصية تكون 

نظرا خلطورة الدور الذي تقوم به األسرة كوسط اجتماعي أويل للطفل ميكن إعطاء فطرة عن أنواع من 

عاطفي والتصدع التصدع الذي تتعرض له األسرة و يؤثر بالتايل على سلوك الطفل ، من أمهها التصدع ال

اخللقي ، فكثريا من أنواع السلوك املنحرفة عند األطفال ال تعود إىل نشأم يف بيئة اجتماعية غري مناسبة من 

حيث املستويات ، بقدر ما تعود إىل حاجام إىل اإلشباع العاطفي الكامل  ، فكثريا من أطباء األمراض العقلية 

لألسرة إىل طغيان رب العائلة الذي مييل إىل تأدية وظيفة احلاكم و علماء النفس يرجعون التصدع العاطفي 

املطلق داخل أسرته ، حبيث تصبح إقامة الوالدين و معظم األطفال إقامة مادية خالية من أية رابطة أو عاطفة ، 

و فيسود الشجار و يقل االحترام ، و در حقوق األفراد ، و جيد األطفال أنفسهم يف دوامة من اإلثارة 

الفزع، و يتوالهم القلق  و من مثة يتكون لديهم شعور بالعداء ملا حييط م ، و هكذا تبدأ أوىل خطوام حنو 

  . )2(االحنراف و التمرد على األسرة و على اتمع 

فالطالق مثال، تزداد خطورته كلما كان احلصول عليه يسريا ، و املثل عندنا يف الوطن العـريب 

أجراه املركز القومي للبحوث " السرقة عند األحداث"إحصائية وردت يف حبث عن  واضـح ، فقد بينت

االجتماعية و اجلنائية  بالقاهرة أن نسبة الطالق يف حميط آباء و أمهات األطفال املنحرفني هي على التوايل 

ليت بلغت سنة ، و هي نسبة عالية إذا ما قورنت بالنسبة العامة للطالق يف مصر ، و ا) %11( و ) % 10.7(
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من األطفال املنحرفني ) %80(يف األلف من السكان كما أن بعض اإلحصائيات أثبتت أن  %2.3حنو  1955

  .بالطالقمتصدعة  األسريف كاليفورنيا بالواليات األمريكية ينسبون إىل 

من ) %34(أما بالنسبة للجزائر ، فقد ظهرت اإلحصائيات الرمسية األخرية لألمن الوطين بالعاصمة أن 

يعود سبب تصدعها إىل فقدان أحد ) %20(العائالت املتصدعة يعود سبب تفككها إىل الطالق و حوايل 

الوالدين ، و قد انعكست هذه الظاهرة بدورها على األطفال و من هم يف سن الشباب إذا سجلت حاالت 

كما سجلت حاالت من الفتيات ) 84(من الذكور و ) 240(حالة ) 324(هروب من البيت بلغت حوايل 

اليت  01و هذا ما توضحه لنا بيانات اجلدول رقم  )1(انتحار عديدة بني الشباب يعود أغلبها إىل تصدع األسرة

حتصلنا عليها من خالهلا الدراسة امليدانية اليت قمنا ا من حيث وجدنا أن نسبة الطالق بني أسر اجلاحنني قد 

  .ما قورنت باملعدل العام للطالق على مستوى والية تلمسانو هي نسبة مرتفعة جدا إذا ) %37.5(بلغت 

أما فيما خيص حالة الوفاة فهي األخرى كفيلة ألن يئ الظروف اخلصبة الحنراف احلدث ، و هذا ما 

من األحـداث اجلـاحنني كان آبائهم ) %22.5(حبيث يتبني لنا أن نسبة 01يوضحه لنا اجلدول رقم 

  . متوفون

ضرورة  إىل أن اجلاحنني الذين فقدوا آبائهم فقدوا يف نفس الوقت الرعاية و املراقبة و قد أدى ذلك بال

و التوجيه السليم إذ ال خيفى على احد ما لوجود األب يف حياة الطفل من أمهية ألنه هو مصدر السلطة يف 

بوجود األب يف البيت و هو الذي ميثل النموذج الرجويل الذي يرغب الطفل يف تقليده ، كما يكسب الطفل 

حياته الثقة يف النفس و تتهيأ شخصيته ملواجهة مشكالت احلياة ، فقدان الطفل ألبيه إذ يكون عامال هاما 

يسهم يف جنوحه إذا صاحب ذلك إمهال خطري يف رعايته و تنشئته ذلك ألن اجتاه الطفل حنو أبيه ال يعود إىل 

مسى فاألب مبعىن أخر ليس جمرد شخص بل هو رمز جمرد شخص بل هو رمز للسلطة تربوية أكرب و محاية أ

للسلطة اليت جيعل هلا الطفل يف األسرة اجلزائرية بصفة خاصة كل اعتبار مث أن غياب األب ائيا من حياة 

  .الطفل يكون أشد ضررا و خطورة يف حالة ما إذا كان الطفل صغريا جدا

من األحداث ) %17(أن  01اجلدول رقم أما فيما يتعلق حبالة وفاة أمهات اجلاحنني فيوضح لنا 

اجلاحنني فقدوا أمهام، واملالحظ أن وفاة األم تكون أشد وطأة على الطفل من وفاة األب و هذا ما تؤكده 

كثري من الدراسات النفسية و االجتماعية ، ذلك ألن العالقات بني األم و الطفـل تكون يف بعـض جوانبها 
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القات بني األب والطـفل ، و إمنا إسهام األم البيولوجي يف حياة الطفل األسـاسية أكثر وضـوحا من الع

  .  ظاهرة واضحة على حني يعترب إسهام األب البيولوجي أقل وضوحا ، و أقل ظهورا 

و من جهة أخرى ال أحد يستطيع أن ينكر لوجود األم من أمهية يف حياة الطـفل من النـاحية 

دان أمه ، خاصة إذا كان ذلك يف سن مبكرة من عمره حني يكون يف أشد العاطفية ، حبيث قد ال يتأثر بفق

  .احلاجة إيل أم حنون حتيطه حببها و عطفها و حناا 

و احلديث عن حاالت تصدع األسرة جيربنا بالضرورة إىل احلديث عن حاالت اهلجر اليت هي األخرى 

ا بينته لنا الكثري من الدراسات مثل دراسة اليت تلعب دور األسد يف دفع احلدث إىل السقوط يف اجلنوح و هذا م

من آباء ) %5(من اآلباء اجلاحنني هجروا عوائلهم مقابل %) 18.33( أجريت يف العراق و اليت أوضحت أن 

من أمهات غري اجلاحنني ) %8.33(من أمهات اجلاحنني هجروا عوائلهم مقابل ) %25(غري اجلاحنني و أن 

ليت استغرقها هجر آباء و أمهات اجلاحنني أكثر من مدة هجر آباء و أمهات غري كذلك تبني لنا أن املدة ا

و ذلك ألسباب خمتلفة ، مثال كإعادة الزواج أو التهرب من  )1(اجلاحنني يف حالة هجر اآلباء و األمهات

من  %10ويالحظ من الدراسة امليدانية أن ... املسؤولية ، أو دافع البحث عن العمل إىل غري ذلك 

  .األحداث، آباؤهم هجروا العائلة ألسباب عديدة

2. B9ا����� C	Dك ا���Dا� :  

فاألسرة مثال اليت يسودها اخللق الساقط و تنعدم فيها القيم الروحية ، و املثل العليا حبيث جند مثل هذه 

مية واالعوجاج األسرة تكون احلياة فيها جمردة من معاين الشرف و الفضيلة و السلوك الطيب و تصبح فيها اجلر

  .و سوء اخلالق أمرا عاديا ، ال يرى فيه األسرة غضاضة و ال حيسون فيه معىن اخلطيئة

و هذا ما تبني لنا أكثر من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا حبيث وجدنا أن أغلبية األحداث 

خاص باألب أو األم أو اإلخوة ،  اجلاحنني ما هم إال نتاج االيار اخللقي يف األسرة سواء كان هذا االيار

من آباء األحداث اجلاحنني يتناولون املسكرات و أن ) %65( أن  02حبيث تبني لنا من خالل اجلدول رقم 

من  )%85(من إخوة اجلاحنني يتناولون املسكرات مقابل ) %15(من آباء اجلاحنني ال يتناوهلا ، و أن %) 35(

و  %)1.66(حدة من أمهات املبحوثني تتناول املسكرات و اليت قدرت بـ إخوم ال يتناولوا و أن حالة وا

) %33.33(منهم يتناولون أحيانا وان  )%5.12(من أباء اجلاحنني يدمنون املسكرات و أن %) 94.87( أن 
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من  منهم يتناولون أحيانا كما يتبني لنا أن حالة واحدة) %66.66(من إخوة اجلاحنني غالبا ما يتناوهلا ، و أن 

  .أمهات اجلاحنني تتناول املسكرات أحيانا 

إذا ما كان أيب سارق أو قاتل :" و هذا ما صرح به احلدث أيضا عندما قمنا باستجوابه يف قوله التايل

أو تاجر خمدرات أو شارب مخر و أمي خليعة أو مستهترة أو بائعة هوى كيف تريديين أن أمون ذا أخالق 

  ".أين تأيت هذه األخالق ، هل تأيت من عدم أو فراغ عالية من أين هذه األخالق من

و بذلك تتحطم عند هؤالء األحداث الذين يعيشون يف أسر منهارة أخالقيا املقومات األخالقية 

األساسية و تضعف فيهم القوى الرادعة ، فنتيجة بأفكار حنو الرذيلة و عدم احترام القانون و يعمد إىل حماكاة 

ة أو غري شعورية ، فالدرس  الذي تلقيه األسرة على أبنائها الصغار ليس وسيلة الكلمة أفعاهلما بصورة شعوري

  .فقط ، بل القدوة و الطفل قبل أن يتعلم يقلد

و بذلك نستنتج من خالل الدراسة امليدانية اليت قمنا ا أن إدمان اآلباء و إخوة املبحوثني للمسكرات 

ثلت يف تعرض أفراد األسرة بصفة عامة و املبحوثني بصفة خاصة تسببت يف إحداث مشكالت عائلية كبرية مت

إىل الضرب و الشتم غري املربرين ، باإلضافة إىل إهدار الواجبات العائلية و إمهال شؤون األسرة املادية ، األمر 

ص الذي تسبب يف إمناء القلق و االضطراب النفسي لدى األطفال ، مما أدى إىل كراهيتهم لبيوم ولألشخا

الذين تسببوا يف إثارة هذه األضرار يف األسرة ، و بالتايل اهلروب من البيت و التعرض ألخطار اجلنوح و 

  .االحنراف

، يف " و الينور جلوك" شيلدون"و هذا ما تؤكده لن بعض الدراسات ، فقد توصل العاملان األمريكيان 

رات أكثر انتشارا بني أسر اجلاحنني من بني أسر غري أحباثهما إىل أن إدمان آباء و أمهات و إخوة اجلاحنني املسك

  .اجلاحنني 

باملغرب األقصى أن " بن سليمان"و أظهرت نتائج دراسة عبد املالك زهري اليت أجراها يف مدينة 

  .من عوائل اجلاحنني تعاين من إدمان بعض أفراد األسرة الكحول )44.6%(

3. �FG�ا�� �	ا��34 :  

لية السليمة هي حجر األساس يف تكوين الشخصية القومية اخلاطئة هي حجر إذا كانت التربية العائ

  .األساس يف تكوين الشخصية املنحرفة 

هو أال تكون هناك تربية على اإلطالق أو تكون متسمة بالعنف " بريوت"و التربية اخلاطئة يف نظر 

اخلاص يف تنشئة أطفاهلا و ضبط  والقسوة أو متسمة باللني و التهاون و من البديهي أن لكل أسرة أسلوا
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سلوكهم حبيث خيتلف هذا األسلوب يف مظهره و حمتواه من أسرة إىل أخرى ، و من طفل إىل آخر متأثر 

  .باملستويات االجتماعية و املادية ، و الثقافية لكل أسرة 

ذي يسلكه و التربويني أن األسلوب ال و من املعروف لدى معظم الباحثني االجتماعني و النفسانيني

األبوان يف معاملتهما ألبنائهما غالبا ما يترك رواسب سلبية أو إجيابية ذات أثر كبري يف بناء شخصية الطفل 

وتقرير مستقبل سويته أو احنرافه ، حبيث أشارت دراسات ميدانية عديدة أن األطفال الذين جيدون من ذويهم 

وجودهم ، أو الذين يقف األبوان منهم مواقف عدائية سوى اإلمهال التام ، و الالمباالة أو عدم اإلحساس ب

  .)1(فيعاملون معاملة قاسية يشكلون نسبة كبرية  من األطفال اجلاحنني 

  املعاملة اليت حيضى ا احلدث داخل األسرة طبيعة

  األحداث املنحرفون  األحداث اجلاحنون  معاملة العائلة للحدث
  اموع

  النسبة  العدد

 % 25  10  04  06  معاملة حسنة

  %55  22  10  12  معاملة سيئة

  %20  8  4  4  بدون جواب

  %100  40  18  22  اموع

  

  : يالحظ من اجلدول أن

من األحداث يعانون من سوء املعاملة داخل األسرة، وقد نبني من املقابالت امليدانية أن  55%

  .....القسوة أسلوب

ة هو األكثر استعماال منة طرف اآلباء و متثلت هذه إن أسلوب القسوة يف معاملة أفراد العينة املبحوث

القسوة ، حسب تصرحيات املبحوثني يف الغضب السريع ، و التهديد ، و الشتم و اإلهانة و العقاب اجلسماين 

كالضرب ، أثناء قيادهم بعملية الضبط االجتماعي عندما يرتكب أبناؤهم اخلطأ األمر الذي ترك أكرب األثر يف 

اث الذين غالبا ما كانوا يشعرون بأم منبوذون من طرف آبائهم ، غري مرغوب فيهم ، فيفتقرون نفسية األحد

إىل حب األب و عطفه ، كما أم كانوا أكثر عرضة لإلمهال ، و عدم االهتمام ، حيث كان اآلباء حسب 

  و ال يتخذون أي تصرحيات املبحوثني ال يتكفلون أية مشقة يف استخدام أي أسلوب يف ضبط سلوك أبنائهم
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موقف اجتاه األخطاء اليت قد يرتكبوا مهما كانت خطرية ، فيتغلبون عن كل عناية معنوية هلم إما عن طريق  

حسب تصرحيات –ختليهم عن مسؤوليام اجتاه أبنائهم عمدا و إما عن طريق قضاء أوقام خارج البيت 

الذي يعجزهم يف كثري من األحيان حىت عن العناية املادية يف ملذات العشق أو اخلمر أوالقمار األمر -املبحوثني

بشؤون أسرهم ، مما يؤدي إىل شعور احلدث حبرية مطلقة يف التصرف و االنطالق ، فيصبح بتصرف كيفما 

  .يريد دون أن يعمل أي حساب للعواقب حني يصدر عنه السلوك املنحرف

املعتدلة املتأرجحة بني الشدة و الني كان أن أسلوب املعاملة  3كما نالحظ من خالل اجلدول رقم 

سائدا نوعا ما يف أسر املبحوثني حيث كانت هذه املعاملة ، حسب تصرحيات املبحوثني تتم يف جو احلب 

  .والعطف و العناية األبوية و الغضب و الضرب و الشتم عند ارتكاب اخلطأ حينا أخر 

ينة املبحوثة على أن مثل هؤالء اجلاحنني الذين تلقوا غري أننا توقفنا من خالل تعليقنا يف البحث مع الع

معاملة معتدلة من آبائهم و أولياء أمورهم كانوا قد تعرضوا لعوامل و مواقف أخرى سامهت بشكل أو آخر يف 

  .احنرافهم و جنوحهم

عات و هذه النتيجة اليت توصلنا إليها تؤكدها نتائج دراسات أخرى أجريت يف اتمع اجلزائري و جمتم

عربية حيث ظهرت الدراسات أن أسلوب القسوة و النبذ و اإلمهال و العقاب الشديد يف املعاملة من قبل اآلباء 

  .كان أكثر انتشارا يف أسر اجلاحنني

أما فيما يتعلق بنوع املعاملة اليت تلقاها املبحوثني من قبل أمهام فإا عكس معاملة اآلباء إذا كان 

  .، أو اللني أو املتأرجح بني اللني و الشدةيطبعها األسلوب احلسن

، و تفسري ذلك يرجع إىل أن غالبية األمهات ميثلن مصدر احلنان  3و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

و العطف و الرقة ألبنائهن ، عكس اآلباء الذين غالبا ما ميثلون مصدر القوة و السلطة و الرهبة و هذا ما يعلل 

ن اجلاحنني إىل التمرد على  سلطة األم ، فال يستمعون رأيها أو بنصيحتها ، و ال يولون سبب ميل نسبة كبرية م

  .سلطتها أي اعتبار خصوصا إذا غابت سلطة األب 

األمر الذي أدر باحلدث إىل تكوين مشاعر خمتلفة اجتاه آبائهم حبيث جند أن أغلب اجلاحنني تكن 

كما أننا جند أغلب األحداث  16ما يوضحه اجلدول رقم آلبائهم مشاعر كره و األخرى مشاعر حب و هذا 

  .اجلاحنني يكنون حبا ألمهام يكنون حبا ألمهام على خالف
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كما صرح املبحوثني عندما قمت بالدراسة امليدانية ، أن السبب الذي جعل مشاعر تتصف بالكره أو 

يف حالة وفاة األم أو طالقها ( ة زوجة األب عدم االهتمام اجتاه آبائهم يف الغالبية العظمي من احلاالت هو قسو

  .باإلضافة إىل التفرقة اجلائرة بني أوالد يف املعاملة ) و زواج األب بامرأة أخرى

و هذا ما جنده عند كثري من الدراسات اليت أجريت على عينات من اتمع اجلزائري أو من خارجه 

قام ا معهد التنمية اإلنسانية جبامعة كاليفورنيا حول بناء انتهت إىل نتائج مشاة لنتائج حبثنا ، ففي دراسة 

األسرة ، و تكوين اجلناح ، عرب آباء اجلاحنني أم مل يستطيعوا منح أطفاهلم احلب ألم مل يتلقوه من آبائهم 

نصف وتبني أيضا أن معظم آباء اجلاحنني كانوا عدوانيني اجتاه أطفاهلم أو يتسمون م ، على الرغم من أن 

  .األمهات كن عطوفات عليهم

و يف دراسة ميدانية أو أروبية مقارنة تناولت العالقة النفسية العميقة بني الطفل و األبوين و مقارنة 

األطفال اجلاحنني يغري اجلاحنني يوجه خاص مييلون إىل أمهام دون آبائهم بشكل كبري ، و ام غالبا ما حيذون 

قفهم يف الغالب يفتقرون إىل عطف األب ، ألن معظم هؤالء اآلباء خيجلون حذو األمهات يف سلوكهم و موا

  .)1(من إظهار عواطفهم حنو أطفاهلم فيكون الشعور بالعدوانية ضد اآلباء دون األمهات

و يف نفس اإلطار عاجل كثري من العلماء الذين عاجلوا موضوع الضبط العائلي ، فوجدوا أن نوعية 

قاع العقاب على الطفل له األكثر على نفسية الطفل حبيث أن غالبية الدراسات أسلوب الضبط و كيفية إي

العلمية امليدانية املعاصرة ال زالت تؤكد على أمهية العالقة بني طبيعة الضب األسري و نشوء اجلنوح 

  .واالحنراف

  : ا��I�م ا�
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ن خيل بنظامها و كياا و أخطره باإلضافة إىل اخلصام الذي حيدث بني أفراد العائلة و الذي ميكن أ

اخلصام الذي حيدث بني الوالدين ألسباب خمتلفة كتبيان املستوى االجتماعي و الثقايف و االقتصادي بينهما 

أوكأن  يكون كالمها أو أحدمها حاد الطبع أو متقلب املزاج أو شديد الغرية أو مدمنا على املخدرات 

اآلخر متحررا ، أو أحدمها انطوائيا أو انبساطيا أو احدمها خبيال واآلخر أواملسكرات أو يكون أحدمها حمافظا و 

مسرف ، أو لعدم توافقهما اجلنسي أو الرتاع بينهما على السلطة يف العائلة أو لعدم كفاية دخل الوالد لتأمني 

ء السوء و مما ال احتياجات العائلة طبقا لتطلعات الوالدة أو بسبب الفنت اليت قد يثريها األقارب أو األصدقا

شك فيه أن تعدد الزوجات يثري اخلصام العائلي بنطاق واسع عادة ألن التنافس و احلقد و البغضاء بني الضرائر 
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يثري اخلصام بينهن ، و ميل الزوج إلحداهن ، و إيثار أبائها بالرعاية كما حيدث غالبا يثري اخلصام بينه و بني 

  .   )1(اشتداد اخلصام بني أبنائهن أيضا  زوجته األخرى أو زوجاته األخريات مع

و اخلصام العائلي عموما يف  أغلب حاالته يتمثل يف مشكالت و مشاحنات قد تتطور إىل مشاجرات 

يتخللها سب و قذف و تقترب أحيانا و إتالف و يثري ذلك الفزع لدى األطفال خلشيتهم مما قد يؤدي إليه 

 -كما سبق و أن حتدثنا عن هذه احلاالت سابقا–را أو جرائم اخلصام من طرف الوالدين من طالق أو هج

حترمهم من رعاية و حنان الوالدين أو إحدامها و تعرضهم بالتايل للتشتت  ، و رمبا للتشرد  فضال على أن 

إستمرار اخلصام جيعلهم يعيشون يف حرية و قلق مهملني من الوالدين املنهمكني يف منازعاما مما يعرضهم إىل 

تكرارا و إستمرار يف أسر اجلاحنني كما إستنتجنا من تصرحيات املبحوثني الذين  )2(حنراف و أخريا للجنوحاإل

كان يشتد اخلصام تكرارا و إستمرارا يف اجلاحنني كما إستنتجنا من تصرحيات املبحوثني الذين كان يشتد 

ا التوثر الشديد و العنف يف غالب يف اخلصام بني والديهم أن العالقة اليت كانت بينهما سيئة للغاية يسوده

غالب األحيان هذا الوضع كان غالبا ما يلجأ األوالد إىل قضاء جل الوقت يف الشارع بعيدين عن جو أسرهم 

املشحون باملشاكل أين يتعرضون إلغراءات اجلنوح و الغنحراف ، مث أن خصام بني الوالدية يكون أشد وطأة 

  .را و متكرراعلى نفوس األحداث إذا كان مستم

و نظرا لألمهية اليت تكتسبها معرفة طبيعة اخلصام الذي كان يقع بني والدي املبحوثني و مدى تأثريه 

على سلوك أفراد العينة املبحوثة إرتأينا التعرف عن املسؤول عن اخلصام و األساليب املستخدمة يف ضرب األب 

  .صام حيدث أمام احلدث أم ال لألم يف حالة إشتداد اخلصام بينهم ، و إذا ما كان اخل

  : و هذا ما جتيبنا عليه بيانات اجلدول التايل 

أن مسؤولية حدوث اخلصام تقع على األباء و رمبا ترجع  14حبيث يتضح لنا من خالل اجلدول رقم 

مسؤولية اآلباء يف حدوث اخلصام إىل طبيعة الرجل يف األسرة اجلزائرية الذي ما زال حيس بأن شخصيته 

ادته فوق كل إعتبار و خاصة يف أسر الفئة العاملة اليت تنتمي إليها األسر اجلاحنني ، حيث ما زالت هذه وسي

  .السيادة تنطوي على فكرة خضوع املرأة للرجل و لو كان ظاملا 

أما فيما يتعلق بالوسيلة اليت كان يستعملها األب يف ضرب األم يف حالة إشتداد اخلصام  كما جند أن 

اجلانح ذه الشجارات ، راجع إىل سوء األحوال السكينة  و الضيق الشديد الذي تعاين منه هذه  سبب تأثر
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مكانا ملناقشة قضايا أسرما ، باإلضافة إىل الثقافة و التعليم احملدودين  11األسرة و هذا ما يضعه اجلدول رقم 

ان هلما أكرب اآلثار يف إشتداد و إستمرار عند بعض آباء و أمهات اجلاحنني ، و املنعدمني عند بعضهم اآلخر ،ك

اخلصام بينهما أمام أبنائهم دون أن يهديهما تفكريمها إىل إجياد طريقة أخرى ناجحة حلل مشاكلهما و إاء 

خصامهما يف هدوء و رزانة حتفظان لألسرة متاسكها و تضمنان لألبناء منو سليما و تطورا شعوريا و عقليا 

ل حبثنا إن األبناء كانوا على درجة كافية من النضوج جعلهم يشعرون باملرارة صحيحا إذا يتضح من خال

وميتلئون بالكراهية حنو كل الناس ، فكانوا يرتكبون جرائهم يف حق الناس دون أن يشعروا بأم سببوا هلم 

  .أذى

دم فيه و بذلك نالحظ  أن البيت الذي يفتقر إىل االنسجام و الوفاق يف عالقات األبوين ، و ينع

  .االستقرار النفسي ال ميكن أن ينشئ أطفاال أسوياء يف شخصيام و مستقبل عالقام 

  ) : ا�A"4(اJ'K	�ر ا���دي .5

ومن املشاكل اليت تعاين منها األسر و اليت ميكن أن تدفع احلدث إىل اجلنوح هي الفقر ، و هذا ما 

أجريت على األطفال املنحرفني حبيث وجدت أن جناح توضحه لنا كثري من البحوث والدراسات امليدانية اليت 

األحداث يكثر يف أوساط األسر اليت مل حتظ باملستوى اإلقتصادي الالئق ذلك ألن الطريقة اجلديدة اليت عرفها 

جمتمعنا منذ اإلستقالل صحبتها احتياجات جديدة ، و ضغوط اقتصادية ، بينما وسائل حتقيق تلك اإلحتياجات 

جدا إىل درجة أن غالبية هذه األسر يف كثري من األحيان ال تستطيع الوصول إىل عيش الكفاف كانت حمدودة 

حبيث جند أن من بني املخالفات اليت يرتكبوا اجلاحنون هي خمالفات  10، و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم  

منوعة كاخلمر و التدخني و النفة ، عوز و احتياج أبرزها السرقات باإلضافة إىل خمالفة املتجاورة يف األشياء امل

،و هذا ما صرح به الكثري  7و هذا ما دفع م إىل تعاطي هذه املمنوعات ، و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

اجلاحنني  من آباء  % 45من األحداث أو املبحوثني خالل قيامنا بالدراسة امليدانية ، حبيث و جدنا أن نسبة 

سطاء و الذين يتقاضون أجورا زهيدة جدا ال تليب احلاجات اليومية لألسرة و هذا ما تنتمي إىل فئة العمال الب

و لكن نستنتج من خالل  14أدى ببعض األمهات إىل اخلروج للعمل و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

تصرحيات املبوحثني أن أغلب األمهات العامالت كن بعضهن مطلقات و بعضهن أرامل ،و من خالل كل ما 

بق نرى أن النتائج اليت توصلنا إليها من خالل البحث ال توافق نتائج بعض البحوث اليت أكدت أن خروج س

املرأة  للعمل و ما يصاحب ذلك من إمهال يف تربية أوالدهن اليت تعترب من األساليب املؤدية إىل احنرافهم 

  .ال يشتغلن خارج البيت  وجنوحهم ذلك ألن الغالبية العظمى من أمهات اجلاحنني يف عينة البحث



 179

و نظرا لقلة الدخل الذي كان يتقاضاه سواء األب أو األم و الذي ال يليب احلاجات اليومية جند أن 

، أما بالنسبة لألفراد 15أغلب األحداث اجلاحنني كانوا ال يتقاضون أي أجر و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

أو  األسبوعي إال أن هذا املصروف كان قليال جدا بالنسبة  الذين كانوا حيصلون على مصروف اجليب اليومي

  .ملتطلبام و هذا املصروف حسب تصرحيات املبحوثني ال يبلغ مثن السجائر أو النفة 

األمر الذي دفع بالكثري من هؤالء األحداث إىل حماولة السرقة إلشباع حاجيام من مصاريف النقل 

اإلحتياجات اليت مل يسمح دخل األسرة احملدد إرضاؤها ، كما جند نسبة  والسينما و املالبس إىل غري ذلك من

  .أخرى ترغب يف احلصول على عمل بعد تركهم ملقاعد الدراسة 

أما بالنسبة لألحداث العاطلني عن العمل فيمكننا أن نؤكد أم مل يكونوا عاطلني كليا عن كسب 

  .و العلك من حني إىل آخر  الرزق ، و إمنا كانوا يقومون ببيع التبغ و  النفة

كما أن بعض اجلاحنني العمال صرحوا ملا سئلوا عن األسباب اليت دفعتهم إىل العمل يف سن مبكرة ، 

بأن أهلهم الذين إضطروهم إىل البحث عن عمل و ذلك عن طريق تأكيد مشاعر اخليبة و  الفشل عندهم ، 

أديب املستمر على تعطلهم ، كما صرحوا بأن أبنائهم حيث كانوا يأخذون منهم موقف التحقري واإلهانة و الت

و أمهام كثريا ما هددوهم بالطرد من املرتل إدا مل جيدوا عمال ، األمر الذي جيعل احلدث نتيجة هلذا الضيق 

النفسي الذي يعشه يوميا مع أهله إىل اإلندماج إىل البحث عن أي عمل يرد عليه دخال بأدىن أجر و يف أسوأ 

و يف هذا الصدد ميكننا أن كثرة عدد األوالد دليل على عدم إكتراث الوالدين مبسؤوليام ، وانعدام  الظروف ،

الضابط اإلجتماعي لديهم و تركهم على هواهم دون تفكري يف املستقبل و يف الواجبات املطلوبة منهم و هذه  

  . املسؤولية و الواجب احلالة النفسانية تنتقل إىل األوالد فينشأ هؤالء دون اإلنتباه ملعىن

حبيث جند أن أغلب األحداث اجلاحنني ينتمون إىل أسر  5و هذا ما تؤكده لنا البيانات اجلدول رقم  

يكثر فيها عدد األوالد باإلضافة إىل إقامة هؤالء العائالت يف أماكن ضيقة و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم 

  : التايل  و ما صرح به أحد اجلاحنني يف قوله)1( 09و 11

سنوات يف عمري و رغم يل أب و أم فقد اعتربت نفسي بال سكن ، حيث كنا نعيش  6منذ كنت "

فردا يف غرفة واحدة ، وكنت أشعر شعورا سيئا عند رجوعي إىل البيت ، كما كنت أدهب إىل املدرسة  12

طم و الفلفل و غريها من تارة و أغيب تارة أخرى ، و قد تعودنا أن نسرق من السوق   و من صناديق الطما

                                                 
 .$4 ه=k ا
"را��  04را&� ا
	"اول ، ر�1  1
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ة األخرى و أيضا بعض األقمشة ، و قد تعودنا أن نسرق ألننا كنا حمتاجني حىت طردنا من املدرسة معاألط

  ".لغيابنا املتكرر و بعد ذلك قد ركزت حيايت يف بيع السندويتشات يف أمكنة حيث الكثري من اجلاحنني 

 2855حبيث وجد من بني " فروا " ة الدراسة اليت قام ا و هذه النتيجة اليت توصلنا إليها مماثلة لنتيج

حدث يعيشون يف غرفة واحدة اليت ولدت لدى هؤالء األحداث النفور من البيت واللجوء  294حدث جانح 

إىل الشارع ، فاإلنسان حباجة ألن خيلو بنفسه و لو لربهة وجيزة فالشعور بالوحدة ضرورة شخصية كالشعور 

ة وعندما ال تتوفر لإلنسان فرصة اإلنفراد بالنفس يف بيئته حياول أن جيد هذه الفرصة يف باحلياة اإلجتماعي

  .اخلارج 

كما تنتج عن هذا كله أي سوء السكن و كثرة األوالد ، التعذر على والدي األحداث و املشرفني 

 اآلباء و األبناء ، وإىل على أمورهم متابعة تصرفام و  تقومي سلوكهم ،مما أدى إىل ضعف الروابط األسرية بني

قلة فرص تفاعل األبناء مع والديهم ، فأصبحوا متروكني ألنفسهم دون مراقبة أو رعاية أو إشراف بسبب 

اليأس مت انتقال الوالدين الذين غلبوا على أمرهم من  أجل سوء ظروفهم االقتصادية و السكينة مع إشراف 

ة إجتاه أبنائهم ، مما يساهم يف املزيد من القابلية لإلحنراف عوامل اجتماعية أخرى من مسؤوليام التربوي

  .واجلنوح 

6.B92 ���ا���	ى ا���8��Dا�� :  

ميكن أن نربط جنوح األحداث باملستوى التعليمي للوالدين ، حبيث جند أن أغلبية أمهات و آباء 

ذا ما توضحه لنا بيانات األحداث اجلاحنني كانوا أميني ، و بعضهم كان لديه مستوى تعليمي منحصر و ه

األمر الذي ولد آثارا سلبية على طريقة تربية األطفال و توجيههم وعلى درجة  13و  12اجلدول رقم 

اإلهتمام مبشاكلهم و العناية بدراستهم و فهمهم يف خمتلف املواقف اليت يتعرضون هلا إذ يرى علماء النفس 

ريا بالغا يف منو الطفل عن طريق احملادثة و نوعيتها كما يسمح والتربية أن املستوى التعليمي املرتفع يؤثر تأث

باملراقبة الصارمة لسلوك الطفل و فهم طبيعة الصعوبات اليت يتلقاها أثناء مراحل منوه على عكس اخنفاض 

فية املستوى الثقايف للوالدين الذي يعترب عائقا حيد من فهم اآلباء لألبناء ، فال يتمكنان من حل مشاكلهم العاط

  و التربوية واملدرسية 
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كما ميكننا أن نشري إىل أن هذه النتيجة اليت توصلنا إليها مقارنة لنتائج بعض الدراسات امليدانية اليت 

اليت أظهرت بوضوح مدى تأثري املستوى  )2(ويف أقطار عربية )1(أجريت على األحداث اجلاحنني يف اجلزائر 

  .ني سلوك أبنائهم التعلميي الضعيف آلباء و أمهات اجلاحن

7.�94O4 ا�
  :  �P@�� اB3K ا��Q	� و �P@�� ا�

و من املشاكل األسرية األخرى واليت ميكن أن تؤدي إىل جنوح األحداث واليت تؤكدها كثري من 

الدراسات هي مشكلة اإلبن الوحيد ومشكل األسر الثرية ، إال أننا مل جند هذه احلاالت أثناء قيامنا بالدراسة 

نية ، و لكن هذا ال مينع من أن نبني كيف تؤثر هذه احلاالت يف جنوح احلدث و اليت يكمن أن نوجزها امليدا

  : فيما يلي 

  :  مشكلة اإلبن الوحيد. 1.7

و تأيت مشكلة اإلبن الوحيد الذي ينشأ يف كنف والدين يواجهان حنو كل اهتمامهم خشية عليه 

ميكن أن تسبب له املرض أو تشكل خطرا على حياته ، فيشب هذا وحماولة منها حلمايته من كل  العوامل اليت 

الولد و هو خائف متردد ، ال يتكل على جتربة خاصة به ألن الوالدين حيمالن غري التفكري عنه و يذلالن أمامه 

العقاب ويلبيان كافة طلباته ، و ينتج عن ذلك ترعرع هذا الولد ضمن جو  من األنانية الذاتية يكاذ يطغىي 

لى حواسه فيفقده الشعور بالغرية ، معتقدا أن ليس من حق أي إنسان آخر أن يقامسه ما ينعم به ، فلم يكن ع

له أخ يتسلط على ألعابه أو يشاركه فيها و مل تكن له أخت تطلب منه اإلعتناء ا أو مرافقتها إىل املدرسة 

  .)3(أوتأدية أية مساعدة أو خدمة 

ذوذ السلوكي تلك الطريق اليت تؤدي إىل أعمال ال تنسحم دوما  مع و األنانية هي أول طريق الش 

  .متطلبات احلياة اإلجتماعية و رمبا اتصفت هذه األعمال يف مرحلة معينة بالصفة اإلجرامية 

  :  األسر الثرية  ءأبنا مشكلة.2.7

ني و خصوصا نظرا إلحتالل هاته املشكلة مكانا بارزا يف عامل اإلجرام و ذلك لتكاثر عدد ارم

  .األحداث منهم الذين ينتمون إىل هذه األسر 

                                                 
�,ر ، $`R?� ا-�Jاف اMN"اث  1J$ 47"
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موضوع هؤالء األوالد يف مقابل نشر له يف جملة الدولية " أندري تون " ويف  هذا اال عاجل الدكتور  

  :للتعليم اجلنائي و البوليسي و  الفين فخرج باملعطيات التالية 

ؤالء األوالد تؤدي م حاجام املستمرة إىل الدراهم بالرغم من مظاهر الثراء اليت يتمتع ا ه:  أوال

وإىل اإلنفاق دون رقيب إىل إرتكاب جرائم السرقة أو القتل أو إعطاء شيكات دون مؤونة أو سوء اإلئتمان 

أواإلحتال ، وذلك بغية الوصول إىل ما حيتاجونه إليه من أموال مع  العلم أم ال حيتفظون ا بل يصرفوها 

  .ملذام فورا على 

يتصرف هؤالء األوالد بالنفاق و الكذب لدرجة املرض ألم حباجة إىل إيهام الناس عن :  ثانيا

أوضاعهم و الظهور مبظاهر ال يتمتعون ا حقيقة يف داخلهم ، وأهم هذه املظاهر إعطاء أمهية خاصة 

مظاهر الرخاء ألصبحت هذه لشخصيتهم مع العلم أنه لوجدت شخصيتهم من اسم العائلة اليت حيملون و عن 

  .الشخصية أقل من الوسط 

إن مرد إحنراف هؤالء يعود أيضا إىل انصراف آبائهم إىل  احلياة سعيا وراء الربح الدائم دون :  ثالثا

اإللتفات إىل عائالم و اماك الوالدة مبظاهر الرفاهية وباحلفالت اإلجتماعية ، مم حيرم األوالد من اإلنتباه 

للذين هم حباجة قصوى هلما لسد الفراغ العاطفي الذي يشعر به كل طفل مع العلم أن تكليف والعطف ا

املربيات بأمر األوالد ليس من شأنه أن يقوم مقام العطف الذي يصبوا إليه الولد و حياول أن جنده لدى والديه، 

  .املهين  فاملربيات يقمن بوظيفة معينة دون عطف خاص و يكتفني مبا ميليه عليهن واجبهن

إن حياة الترف تكتنفها أخطار شىت دد كيان العائلة و أمهها اللعب و املراهنات و اخليانة :  رابعا

الزوجية لتعرض كل من  الزوجني يف مناسبات عديدة لإللتفاء بأشخاص يتمنعون بصفات  مفقودة لدى 

  .يل بالتفكك العائلي الزوج اآلخر ، فريى كل منها نفسه على استعداد ملغامرة و يبدأ بالتا

إن أوالد األثرياء مييلون إىل تعاطي الكحول و  التفريط بصحتهم مما يعرضهم ألخطار :  خامسا

  .اجتماعية ال تلبث أن تدفعهم حنو هاوية اإلجرام 

  مثال ثالثة أوالد دفعهم مرض الغرية الذي متلكهم إىل حماولة قتل أشقائهم " دبون " و يؤكد الدكتور 

ه املشاكل اجلوهرية اليت تواجهها األسرة باعتبارها أول خلية و أول جمتمع مصغر يتلقىي منه كانت هات

الفرد مبادئه و يعترب هذا اتمع الصغري من أقوى العوامل املوجهة لسلوك اإلنسان و بناء شخصيته ، فيتأثر 

لدا خيتلف سلوك الفرد تبعا بذلك سلوكه و منوه اإلجتماعي باملستوى اإلجتماعي و الثقايف و اإلقتصادي 

  .إلختالف الطبقات األسرية 
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ليس هناك دراسات علمية ثابتة تدل على وجود عالقة بني الدين و اجلنوح و لكن  من باب التعميم و 

ماء النفس أن الطفل التجربة ميكن القول بأن كافة اجلاحنني غري متديننني فإنه و مما ال شك فيه و باعتبار عل

الذي ينشأ يف أحضان أسرة مؤمنة ، و يتلقي دروس اإلميان مبيزات كثرية أنه ميلك طيلة أيام احلياة روحا أقوى 

  .)1(فهو يرى اهللا يف مجيع حاالته و ال يقدم على اإلجرام و اإلعتداء ... و استقامة أكثر و أمال أوطد

لدراسية للدول العربية حملكمة اجلرمية املنعقدة يف الدامنارك ولقد ردد الغربيون املشتركون يف احللقة ا

م أم يعجبون من متاسك األسرة يف اتمع العريب و يعجبون من متاسك األسرة بل يعجبون من  1459سنة 

إخل ، و يرجعون ذلك إىل متسك اتمع ...تسلط احلياء  على الفتاة العربية ، و من متسكها باألخالق اجلنسية 

  .)2(العريب 

و لكن يف حالة إذا ما نشأ احلدث يف جو يسلك فيه األبوان ويعشان بصورة بعيدة عن العقيدة الدينية 

اليت يعملوا ألوالدهم ، فإن الصغار و احلالة هذه سيجدون أنفسهم يف حالة من اإلمتحان العسري فإذا ما 

احلنان و  احملبة حنو اآلخرين و لكنهما لن يضمرا  حاول األبوان أن يعضا  ولدمها باإللتزام و التمسك بعاطفة

حبا و عطفا لولدهم هذا ، فسوف ال يكون هلذه  العقيدة الدينية اليت يدعوان هلا أي أثر يف نفس الولد و لن 

متأل  الفراغ الذي حيس به وأنه كلما تعالت هذه املثل و تسامت ازداد شعور الطفل باخليبة و ازداد توتره ألنه 

  .الفرق بني مسو هذه  القيم و رفعتها وبني سلوك والديه  سيلمس

  .)3(و هذا التناقض قد يدفعه إىل السلوك اجلانح أو السلوك املضاد للمجتمع 

و هذه النتيجة مقاربة للنتيجة اليت توصلنا إليها من خالل قيامنا باستجواب املبحوثني الذي صرح لنا 

لشعائر الدينية باإلضافة إىل تناوهلم املسكرات و هذا ما يوضحه لنا أغلبهم بأن آباؤهم مل يكونوا ميارسون ا

كما صرحوا لنا بأن آباؤهم كانوا يأمرون مبمارسة هاته الشعائر مع استعماهلم املعاملة القاسية  45اجلدول رقم 

يدا وأصبح عندما خيلون هؤالء األحداث مبا أمروا به ، األمر الذي انعكس على نفسية احلدث و جعله أكثر تعق

ال يفرق بني املسموح واملمنوع ، كذلك األمر الذي أفقد هؤالء الثقة بأنفسهم خاصة األحداث الذين تتراوح 

و هذه املعاملة القاسية من قبل الوالدين  49و هذا ما يوضحه لنا اجلدول رقم ) سنة 12إىل  9( أعمارهم بني 

وف تتولد عن هذه  املعاملة ألبنائهم و هذا ما يوضحه لنا ما هي كذلك إال وليدة جهل الوالدين للنتائج اليت س
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حبيث وجدنا أغلب آباء األحداث اجلاحنني أميني  ، والبعض اآلخر ال يتجاوز مستواه التعليمي  9اجلدول رقم 

  .القراءة والكتابة 

أن األطفال قد : " يف دراسته له عندما قال "Franzblauو هذا ما توصل إليه كذلك الباحث 

ونون أشد اندفاعا و أكثر متردا من الكبار و قد يبلغ تطرفهم و ردود فعلهم إىل الدرجة اليت قد يفقدون فيها يك

كل شيء مما قد تعلموه من أصول الدين و العقيدة وحيدث هذا أحيانا عندما ما يسرف املسؤولني أو املوجهون 

تتناسب و مدركام يف سنهم املبكر ، أو عندما الدينيون يف تلقني األطفال املبادئ الدينية بصورة موسعة ال 

يهمل  املربون النواحي األخرى يف بناء شخصية نشري إىل أن األغلبية العظمي من اجلاحنني العمال ذكرت ال 

  .حتتفظ من أجورها الزهيدة اليت كانت تتقاضاها إال بقليل و تعطي الباقي كله ألسرها 

ءت موافقة ملا أكدته مصاحل األمن و الشرطة ،و اليت تتمثل يف أن و هذه النتيجة اليت توصلنا إليها جا

  .حاالت عديدة من اجلانبني اليت تصل إليهم هلا سابقية عمل مبهنة أو أكثر 

أما بالنسبة للظروف السكينة اليت تعيش فيها احلدث وموقعها اجلغرايف فهي األخرى تلعب دورا كبريا 

حبيث نالحظ أن أغلب  11و هذا ما توضحه لنا بيانات اجلدول رقم  يف دفع احلدث إىل السقوط يف اجلنوح

األحداث كانوا يسكنون يف سقق مستأجرة  و تتميز هذا الشقق بالضيق ، مما يدفع احلدث إىل اخلروج إىل 

  .)1(الشارع وبالتايل اإلختالط برفقاء السوء و  التعلم منهم و هذا ما جنده يف نظرية املخالطة 

مشكلة كثرة األوالد يف بيت واحد و  اليت ميكن أن تتسبب يف إحداث مضاعفات  باإلضافة إىل

عديدة تنعكس على سلوك هؤالء أنفسهم السيما عندما تكون إمكانيات األهل حمدودة من جهة املوارد املالية 

التشرد واإلبتعاد و إمكانية التربية السليمة ، فيلحق اإلمهال م و يتركون دون رقيب و موجه مما يؤدي م إىل 

عن اجلو العائلي ، فالوالد يتغيب كل النهار عن البيت ليؤمن عيش عائلته و الوالدة منهمكة بإعداد الطعام 

واإلعتناء بالصغار إن مل تكن تعمل أيضا باخلارج و ينتج عن ذلك أن تصبح الشوارع واألزقة مأوى هلؤالء 

  .)2(األوالد بعيدا عن الرعاية و العطف و العناية 

و إذا ما حاولوا الدخول إىل البيت أنبتهم والدم أو والدهم على الضحية اليت يتحدثوا مع العلم أن 

هذه الضجة أمر طبيعي بالنسبة لسنهم و لعددهم و أكثريتهم و ألزمتهم بالتكدس يف غرفة واحدة وبالعودة إىل 

  .)3( الشارع جمددا حيث ينتهي م األمر إىل تشردهم ائيا

  

                                                 
1  ��
,^F
 .ا-}� ا
EbP اNول : ا
2  ، ��A$,	
�,ت  اS��
ح اMN"اث �� ا
	Kا+� ، د7ان اF& E$ا .117، ص  �1997?� $,-� ، �
�M �P	,زي ، ا
��&�  ا
C,�: ، ص  3b$163. 
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  ا\���,رة
  

  ما هو مستواك التعليمي؟. 1س 

  هل سبق لك والتحقت بالتربية التحصريية؟. 2س

  كم تبلغ من العمر؟. 3س

    هل تزاول دراستك وأنت باملركز؟ نعم           ال. 4س

    ما هو رأيك يف الدراسة؟ حتبها               ال حتبها. 5س

 أم ال          هل تفضل زيارة املراكز الثقافية؟ نعم  . 6س

  هل تساهم أسرتك يف حتفيزك على زيارة املراكز الثقافية؟ نعم              أم ال. 7س

  هل أنت مؤهل مهنيا؟. 8س

    ج نعم        ال

  هل لديك ميول حنو الفن؟. 9س

  نعم           ال

  كم يبلغ عدد أفراد أسرتك؟. 10س

  حة أو جرمية ما؟هل سبق ألحد من أفراد أسرتك أن ارتكب جن. 11س

    ج نعم            ال 

  إذا كانت اإلجابة بنعم ما نوعها؟

  هل لديك وسائل تثقيفية باملرتل؟. 12س

    نعم            ال 

  إذا كانت اإلجابة بنعم فما نوعها؟

  هل دخل أسرتك كاف لسد حاجياا؟. 13س

  نعم              ال 

  أم ال؟هل املرتل الذي تعاشيون فيه مزيج . 14س

    نعم              ال

  ما هو املستوى التعليمي للوالد؟. 15س

  أمية            ابتدائي               متوسط             ثانوي           جامعي

  املستوى التعليمي للوالدة؟ماهو . 16س

  عيأمي           ابتدائي                متوسط            ثانوي             جام
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  هل لديك مشاكل تعكر صفو حياتك داخل األسرة؟. 17س

    نعم            ال 

  هل أفراد أسرتك يتعاونون فيما بينهم أم ال؟. 18س

  نعم                ال 

  يف حالة ارتكابك خلطأ ما فما هو رد فعل والديك جتاهك؟. 19س

  الشتم واللوم               الضرب

    الالمباالة     الطرد من املرتل     

  النصح والتوجيه

  

  كيف تكون معاملة والديك لك بعد ارتكابك للخطأ؟. 20س

  مراقبة حممودة

  ال توجد على اإلطالق         املراقبة مع التشدد

  

  هل تكافأ من طرف والدك عند قيامك بعمل جيد؟. 21س

  نعم                ال            

    

  هل تؤدي فريضة الصالة؟. 22س

  نعم         ال        

  

  كيف تقضي وقت فراغك؟. 23س

  الرياضة           التلفزيون         الرسم           املطالعة              اإلعالم اآليل: يف

    النوم                   اللعب                مساع املوسيقى             دروس دينية           

  

  اء داخل املركز؟هل لديك أصدق. 24س

  نعم           ال

    

  يف رأيك هل أنت مسؤول مسؤولية كاملة على ماقمت به من جنحة؟. 25س

  نعم           ال 
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  هل سبق لك وأن حاولت اهلروب من املركز؟. 26س

  نعم           ال

  

  هل متارس اإلعالم اآليل؟. 27س

  نعم            ال

  

  اليومي املسطر لك؟ هل أنت راض عن الربنامج. 28س

    نعم           ال

  

  هل تتعاطى السجائر واملخدرات باملركز؟. 29س

  نعم             ال: تعاطي السجائر

  نعم           ال: تعاطي املخدرات

  نعم            ال:    تعاطي اإلثنني

  

  هل عندك الرغبة يف اإلستقامة وتعديل سلوكاتك اجلاحنة؟. 30س

  ال      نعم       

  

  هل تفضل العيش أين أفراد أسرتك أم تفضل البقاء باملركز؟. 31س

  األسرة            املركز

  

  هل حتبذ تدريس التربية اإلسالمية كمادة داخل املركز؟. 32س

  نعم            ال

  

  هل يتوفر يف املركز على مؤسسات للعمل احلريف؟. 33س

  نعم               ال          بعضها

  

  هل تقوم بأي نشاط حريف أو مهين بالتكوين املهين؟. 34س

  نعم               ال 
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  هل سبق لك وأن ارتكبت أفعاال غري شرعية داخل املركز؟. 35س

  نعم                ال

  

  كيف هي حالتك األسرية؟ هل الوالدين وضعها األسري عادي أم مها منفصلني؟. 36س

  فصلنيمنفصلني          غري من

  

  هل تعاين من اليتم أم ال؟. 37س

  نعم             ال

  

  هل أسرتك ملتزمة بالدين أم ال؟. 38س

  كلهم        بعضهم            ال أحد

  

  هل أنت راض عن وضعيتك داخل املركز؟. 39س

  نعم             ال

  

  هل لديك الرغبة يف مواصلة دراستك أم ال؟. 40س

  التوجيه إىل احلياة العملية            نعم               ال
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  النجارة استعمال الزمن اخلاص بورشة

  

  اخلميس  األربعاء  الثالثاء  اإلثنني  السبت  األيام التوقيت
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إىل  سا10

  سا10:15
  اسـتراحـة
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  أعـمـال تـطبيـقيـة  سا10سا إىل  8

إىل  سا10

  سا10:15
  اسـتراحـة

سا إىل 10:15

  سا12
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  وجـبـة تـربـويـة  سا13إىل سا12
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هدفنا من هذا . يهدف هذا البحث العلمي إىل إبراز مدى أمهية التربية الفنية يف عملية احلماية واإلصالح التربوي

البحث هو إبراز دور التربية الفنية يف عالج ومحاية األحداث اجلاحنني وإعادة إدماجهم يف اتمع وذلك من خالل مؤسسات 

  :البحث عن النتائج التالية وقد كشف هذا. احلماية املتخصصة

تساعد األنشطة الفنية على منو العالقات االجتماعية   واحترام اجلانح للتعاليم االجتماعية السائدة وكذا  �

  ).األنشطة(تصريف املشاعر العدوانية بطريقة علمية سليمة والتفاعل املتبادل من خالل املواقف اجلماعية 

 .بية داخل املؤسسة  وخارجهامساعدة اجلانح على املشاركة اإلجيا �

 .إعطاء الفرد اجلانح فرصة الشعور بالذات  وإعادة ثقته بنفسه وباتمع �

التدريب على التحكم يف االنفعاالت ومقابلة الغضب باهلدوء من خالل التفاعل داخل اجلماعة وزرع  �

 .روح األخوة بينهم

فل العدواين وعالج هذا السلوك عن طريق توجيه االهتمام إىل دراسة الدوافع الكامنة وراء سلوك الط �

مشاركة الفرد يف األنشطة الفنية لتوزيع الطاقة العدوانية، ومن بينها األنشطة الفنية التشكيلية املختلفة 

 .الفردية منها أو اجلماعية

من  كما تساعده يف اخلروج. األنشطة الفنية تساعد على تعلم اخلربات الفنية وانصهار الفرد داخل اجلماعة �

 .عزلته إىل االنبساط، ومن العدوانية إىل التعاون ومن األنانية إىل حب اآلخرين والتفاهم معهم

فدور هذه املؤسسات املتخصصة للحماية يف اعتماد التربية الفنية كعالج تربوي ونفسي للحدث اجلانح أعطى نتائج 

وهذا راجع إىل نقص يف اإلمكانيات الالزمة لنجاح  %100إجيابية لكن ليس بالشكل الكايف واملطلوب لنجاح العملية بنسبة 

  .مثل غياب شبكة اإلعالم اآليل أو اإلنترنيت باعتباره جمال خصب للتنشيط الثقايف والعلمي. هذه العملية التربوية واإلصالحية

الشروط والظروف وعليه فإن الدور التربوي الفعلي للمؤسسات اإلصالحية يف هذا اال الفين ال يكتمل إال بتوفري 

الكفيلة إلدماجهم يف التنمية التربوية الشاملة وهذا أسلوب حضاري جدير بالعناية، كما له من أمهية بالغة يف احلياة الفردية 

  . واجلماعية

  جمتمع دون احنراف لألحداث أمل أم حقيقة؟

ساليب للوقاية والتصدي لظاهرة بعد كل ما تقدم من شروحات وتفسريات ونتائج، واقتراحنا موعة من الطرق واأل

هل ميكن تصور جمتمع بأحدث املؤسسات وتوظف فيها كافة اإلمكانيات املادية : األحداث، يصبح بنا طرح السؤال التايل

  والبشرية والفنية؟

 إذا أردنا أن نكون موضوعيني، ال بد لنا من التأكيد على أن السلوك االحنرايف هو من سلبيات احلياة االجتماعية

كسائر السلبيات اليت تفرزها هذه احلياة،فطاملا يوجد أفراد خمتلفني يف تكوينهم ونظرم وشخصيتهم وطاملا هناك مصاحل 

  .متشابكة وحقوق فردية خمتلفة ومواقف تصادمية حمتملة استمر االحنراف كنتيجة هلذه املواقف

 هذه الظاهرة بطريقة جتعله حيد من استفحاهلا ويضعف وبالتايل فاتمع املثايل هو ذلك اتمع الذي ميكنه التحكم يف

  .قوا يف إطار حدود معقولة، فال تعود تشكل تلك اخلطورة على ممتلكات الناس واتمع عامة

فالسيطرة على ظاهرة احنراف األحداث كمشكلة اجتماعية حقيقية ال أمل إذا ما وضعت من أجل ذلك سياسة 

  .ارك فيها وتتجاوب معها مجيع املؤسسات التنشئويةوقائية جادة سليمة وواعية تش

ال بد من وضع برنامج تربوي حديث مدعم بتربية فنية راقية، تساعد اجلانح على ذيب سلوكه وإعادة تقومي 

  .شخصيته حبيث تعطيه فرصة إلعادة إدماجه يف اتمع
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  :�����ت وا��
ا	�ت

سواء كانوا ) احنراف األحداث(ملهتمني مبوضوعها إن هذه الدراسة ميكن أن تكون مرجع يطلع عليه ا

  .طلبة أو عاملني يف جمال التربية عموما، واالستفادة من نتائجها يف تنشئة احلدث

ولذا سنحاول عرض مجلة من املقترحات والتوصيات اليت بإمكان أي فرد االنتفاع ا وميكن تلخيصها 

  :فيما يلي

  :قيم تربوية يجب التمسك بها. ا

بية احلدث انطالقا من قواعد الدين اإلسالمي أمر ضروري ال بد منه، ملا فيه من فوائد إن تر �

روحية ونفسية واجتماعية على حد سواء، ألن تأصل هذه القواعد يف نفس الفرد حتول بينه 

 .وبني السلوك االحنرايف

يه بطريقة اجلو العائلي املفعم بالعطف والتفاهم واخللق احلسن يشكل إطارا يتشرب احلدث ف �

 .تلقائية وال شعورية فيشب صاحلا

ضرورة حتسيس احلدث مبسؤولياته وواجباته اجتاه اآلخرين، وضرورة احترام املعايري االجتماعية  �

 .السائدة

على املعلم يف املدرسة أن يكون قدوة حسنة للتلميذ ويعتمد أسلوب التحفيز والتشجيع  �

 .واالهتمام باجلميع دون متيز أو ميش

بوجوب مراعاة ميول الطفل '' ابن سينا '' نادى علماء االجتماع اإلسالميني على رأسهم لقد  �

وقدراته الفطرية عند توجيهه إىل دراسة أو مهنة معينة حىت ال يصل مستقبال إال طريق مسدود 

 .ال جيد خمرجا منه إال باب اإلحنراف

جد، وأماكن التثقيف، وحتبيب التنسيق بني املؤسسات التنشئوية خاصة البيت، املدرسة، املس �

 .احلدث ضرورة التردد عليها

  :النقاط األساسية الواجب إتباعها في إعادة تربية وإدماج المنحرف. بـ

إن إعادة تربية احلدث وإدماجه ليس أمرا هينا وال يعين تلقينه أمناط سلوكية معينة فقط، بل  �

 .تلك الغايةهي إعداد برنامج أو مشروع تربوي، نفسي، اجتماعي حيقق 

 .أول خطوة ينبغي القيام ا هي إبعاد احلدث عن الوسط األصلي الذي أدى به إىل االحنراف �

ثانيا تفكيك تكيفات احلدث اجلانح املاضية وإعادة تكييفه من جديد وإعطائه فرصة الكتسابه  �

 .الثقة يف نفسه ويف احمليطني به، وإعادة بناء شخصيته

 .باحلب والصداقة والثقة والتفاهمثالثا توفري جو عائلي مليء  �

فبقدر ما تنشأ عالقات ودية متينة بني احلدث واجلو اجلديد بقدر ما يظهر هذا األخري استعداده للعطاء 

 .وللحب، ويشعر بوجود من يشجعه ويساعده على تعديل سلوكه وحتسيسه بفاعليته يف اتمع
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مرجعا مثاليا يقتدي به احلدث، وال يتأتى  رابعا توفري القدوة احلسنة، فاملريب ينبغي أن يكون �

 .ذلك إال إذا كان يتمتع خبلق محيدة وحيسن التعامل معه

 .خامسا تلقني القاصر مهنة يستطيع االعتماد عليها يف شق حياته عند خروجه من املركز �

  ):اإلدماج والتكيف(األخطار التي يمكن أن تفشل المشروع التربوي . جـ

ربوي داخل املركز على األحداث قد يكون عرضة للفشل مباشرة بعد اتصاهلم إن تطبيق املشروع الت

  .بأوساطهم األصلية، ألن هذا املشروع كان يف إطار مغلق وبالتايل يهيئ للعيش يف اتمع اخلارجي

لذلك ينبغي أن ميتد العمل التربوي وتستمر املراقبة حىت بعد عودة األحداث إىل مؤسسات اتمع، 

للعائلة أو إغراءات رفاق السوء أو غريها من املؤثرات الغري مرغوب فيها إذا ما عادوا إىل  ئتأثري السيجتنبا لل

  .  االتصال بنمط حيام القدمي
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L’éducation artistique est considérée, comme étant un moyen efficace 

pour soigner un jeune mineur délinquant dans la mesure ou elle implique une 
amélioration dans son état d’âme, ainsi que  son éducation ce qui précède, elle 
permet aussi son insertion sociale et de ce fait il récupère le rôle qui l’incite à 
complété sa propre personnalité. 
L’éducation artistique est une opération de savoir et de disparité en même 
temps, opération digne d’intérêt et d’amélioration à l’intérieur des 
établissements spécialisés de protection en Algérie. 
Mots clés : 
L’éduction – l’art –délinquance – mineur. 
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Art education is considered just as an effective way to treat a young juvenile 
delinquent to the extent that it implies an improvement noted in his state of 
mind, education foregoing, it allows the integration of social and because it 

recovers the role that makes him complete his own personality.  
Art education is a process of knowledge and disparity at the same time, an 

operation worthy of interest and improvement in special schools protection in 
Algeria.  
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