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من العنف اإلجتماعي إىل ممارسة العنف التربوي مع دراسة 
 للوظيفة العالجية للفن

  تلمسان  –كلية اآلداب والعلوم االجتماعية واالنسانية ، رمضان حممد

  ملخص:
ميكن اإلستدالل على هذه اخلاصية تتبع ، وتوقيت العنفو تعد الثقافة عامال هاما يؤثر يف شكل

جتسد إكراهات و منها املثل ...وتعكس التربية واقعا ثقافيا ينطلق من قيم القمعو ة الشعبيةالتعابري الشفوي
  العنف اإلجتماعي.

 يعيد إنتاج ما هو إجتماعيو إجتماعيا من جهةو فعل منتج ثقافيا، إن الفعل التربوي بطابع العام
ويا ...وكثريا ما تعكس املؤسسات إعادة إنتاجه تربو يتأسس على ذلك ممارسة العنف، وثقايف من جهة أخرىو

مواجهة السلوك و فال عجب أن تكون هذه املؤسسات مولعة حباالت التحدي، آثارهو التربوية حاالت العنف
  العنيف ...ومن هنا تبدو أمهية احلديث عن العالج بالفن.

  مقدمة: . 1
خملفة يف  ،يرتسم جدل العنف يف عمق النقاش الدائر حول التغريات العنيفة اليت حتدث

ويبدو أن هذا الوضع املأساوي أضحى قدرا حمتوما على حضارة ، كل يوم مشكالت إنسانية معقدة
من لقمة  مناحي الوجود: تعاظمت أبعاده يف كل، وبدرجة أن العنف تطور تطورا مذهال، العصر
) إىل آخر الرعيةو جشع اإلنسان (الراع، والتلوث البيئي، واألمراض املستعصية. الفتاكة، والعيش

  .حتقيقها العلمية اليت أتاح التقدم املتواصل للفكرو االجتماعيةو املكتسبات التقنية
 أعادت تأهيلهو وكثريا ما يعاب على املؤسسات التربوية أا احتضنت العنف االجتماعي

مواجهة و مع ذلك فال عجب أن تكون هذه املؤسسات مولعة حباالت التحدي، وإنتاجه تربوياو
 ومن هنا تأيت أمهية احلديث عن املؤسسات املتخصصة يف عالج العنف بالفن. ،العنف

  أوال: يف مفهوم العنف 
أن الظاهرة تطورت و خاصة، ال ميكن ألي باحث أن يقع على مفهوم جامع مانع للعنف

، العنف الرمزي، بل هناك، مل نعد نتكلم عن العنف اجلسدي أو العنف النفسي، وتطورا مذهال
العنف ، العنف التربوي، العنف السياسي، العنف االقتصادي، العنف الثقايف، جتماعيالعنف اال

، العنف اخلفي، العنف اجلبان، العنف اخلبيث، عنف العار، العنف الديين، العنف األخالقي، القيمي
  .إخل…العنف الذكي
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  أ.العنف يف اللغة: 
 هو الشدة، وم من العنفهو اإلس –عنف : يف لسان العرب إلبن منظور أن :العنف جاء

وجاء يف . أعنف الشيء أي أخذه بشدة، هو ضد الرفقو قلة الرفق بهو هو اخلرق باألمر، والقوةو
عيره. املعجم و المه، وقسوةو أخذه بشدة: عنافةو عنفا –عليه ، و(عنف) به: املعجم الوسيط

   .)1972الوسيط (
 مرادف للشدة، وكفعل مضار للرفقويعرف (مجيل صليبا) يف معجمه الفلسفي " العنف 

يكون ، وفكل فعل خيالف طبيعة الشيء. ) هو املتصف بالعنفviolentالعنيف (، والقسوةو
العنيف هو أيضا القوي الذي تشتد صورته بإزدياد املوانع ، وفعل عنيف، بصورة ما، مفروضا عليه

  .)1994( ،الثورة اجلارفة "مجيل صليبا، واليت تعترض سبيله كالريح العاصفة
اهليمنة و اإلفراط يف إستخدام القوة من أجل قهر لآلخر violenceوتفيد كلمة عنف 

ولد من هذا املصدر اإلشتقاقي و. السيطرةو هي توظف مبعىن قوة شديدة من أجل اإلخضاع، وعليه
  .)2009(، علي أسعد وطفة. فعل العنف الذي يرمز إىل إستخدام الشدة ضد اآلخر وإحلاق األذى به

: (كينيث سويتزر) تعريفا للعنف مفادهو يف هذا السياق يورد (تشارلز ريفريا)
حسن . املساس مبمتلكام"و "اإلستخدام غري العادل للقوة من قبل األفراد إلحلاق األذى باآلخرين

املفرط و يالحظ أن جل التعريفات تركز على اإلستخدام غري املشروع .)1992(، توفيق ابراهيم
 .الضرر باآلخرينو ق األذىللقوة إلحلا

  ب. أنثروبولوجيا العنف 
  فعل ثقافة و العنف سلوك إنساين . 1

، سطوة اهلواجسو الغريزةو ال شك أن اإلنسان كغريه من املخلوقات حتركه الفطرة
لكن ، والتخريبو ال للتدمري، قدميا، حني مارس هذا اإلنسان العنف، لذلك كان األمر طبيعياو

ويرى عامل النفس (فرويد) أن هناك نزعة داخلية تتحكم باإلنسان هي  حياته.و ألجل تأمني وجوده
هي دد ، وهذه الرتعة ختفى بني ثناياها قسط وافر من العنف العدواين، و" الغريزة احليوانية "

  .)2001(، حليم بركات. بإستمرار اتمع املتحضر بالزوال
ريك اإلستعداد النفسي لدى اإلنسان أنه إذا كان هناك دور للفطرة يف حت، والواقع

فإن هذا اإلستعداد يربز بصورة فعلية ملموسة من خالل العالقات اإلجتماعية..و ، ملمارسة العنف
أو باألحرى " ، أصبح ينظر إليه على أنه منط من أمناط الثقافة، ومن هنا إبتعد العنف عن الفطرة
  .)2009(، فعل ثقافة ". حسن إبراهيم أمحد
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" خطاب أو فعل مؤذ أو مدمر يقوم به فرد أو : ت (باربارا ويتمر) العنف بأنهوقد عرف
) فالعنف تتحدد صفته اإلجتماعية بأنه خطاب أو 2007(، مجاعة ضد أخرى. " باربارا ويتمر

أو ، هو يف النهاية فعل ثقايف، وينشأ من عالقة الناس ببعضهم، وإىل اآلخرو يتوجه إىل الذات، فعل
هو ما ذهب إليه األستاذ حسن إبراهيم أمحد بقوله :" أن العنف سلوك موجه ، وباألحرى ثقافة

  .)2009(، تنتج عنه أذية مادية أو معنوية ". حسن إبراهيمو ضد آخر لغرض
" إن العنف يتجه يف مساره : Paul ricoeurويف هذا السياق يقول املفكر الفرنسي 

اهليمنة على و ىل السيطرة على اآلخرإ، بصورة مباشرة أو غري مباشر، بوضوح أو بغموض
  R ..Paul، )1955(، بول. مقدورات وجوده "

تستخدم فيه القوة اليت توظف أحيانا يف و يرتبط دف، فالعنف وفقا هلذه التصورات
إفراطا غري مسبوق يف إستخدام القوة  املتتبع لألحداث يف العصر احلديث يالحظو أبشع صورها

، الضغينةو احلقدو الكراهيةو اإلنسانية أضحت مشحونة باهلواجس ملمارسة العنف. فالذاكرة
الرغبة يف ، وفظاظةو تدمريو أصبح اإلنسان يبحث عن األساليب اليت يقهر ا اآلخر بكل بشاعةو

 ،أمناط ثقافية هيمنت على العالقات اإلجتماعية، إزالته ائيا من الطريقو إقصاءهو إسكات اآلخر
التهديد لتصل و التشهريو التعبريو اإلذاللو أمناطه اليت تبدأ باإلهانةو العنفمن هنا تعددت أشكال و

) عن هوبزقد حتدث (، وممقوت ألنه تدمري للبشريةو إىل التصفية اجلسدية ...وهذا أمر فضيع
  اإلنسان الذئب على أخيه اإلنسان.

املصاحل هي عالقات توجهها ، واهليمنةو فالعنف اإلنساين أضحى عنف عالقات التحكم
تغذيها العقائد املتطرفة. إنه ملن املؤسف أن نقول بأن اهلوية املعاصرة يف جمال العالقات و الذاتية

املصلحة. فاإلنسان املعاصر وقع  –املنصب  –املال : اإلجتماعية أصبحت تتلخص يف املعادلة التالية
ضحت جممل عالقاته ال أ، وفاستؤصلت منه شخصيته، أصبح يعيش حالة "تشيؤ"، ويف قبضة املادة

املتالحق مسة و أصبح العنف املتسارع، ولذلك اضطربت طبائع الناسو. خترج عن إطار هذه املعادلة
اإلنسان يف الوقت احلاضر يعيش ، وأن مل تكن أبرز مالحمه على اإلطالق، أساسية من مسات العصر

هذا ما أكده " إيريك . صيتهالذي يكون له فعل الصدمة الكهربائية على شخ، يف دوامة هذا العنف
مييل إىل حتطيم كل ، من مث فهو مستعبد، وفروم "بقوله:" أن اإلنسان املعاصر عاجز عن تقدير احلياة

  .)1960( شيء "إيرك .ف
  الفن الشعيب الشفاهي يؤسس للعنف  . 2

 اإلجتماعيةو اخللفيات الفكريةو دوافعه بإختالف املواقفو ختتلف مصادر العنف
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متثل املأثورات الشعبية أبرز املصادر اليت عربت عن العنف تعبريا و. غري ذلكو السياسيةو الثقافيةو
: إحتوت على عنف واضح ساد لدى الشعوب القدمية، متميزا. فاألسطورة كنمط ثقايف عريق

أساطري ، وغريهاو حكاية اخللق (اإلينوما إييلش)و جلجا مش، مالحمها مثلو أساطري بالد الرافدين
، أوزيريسو أساطري مصر مثل حكاية إيزيس، ومقتل أودونو القدمية مثل حكايات البعل سوريا

غري ذلك مما ظهر بعد عشرات القرون ...تراث شفوي قدمي يربز األدلة على إنتشار العنف يف و
يفصح من ، واليت يعرب فيها عن وجوده، وجيعله أحد املواضيع املفضلة للفنان القدمي، واتمعات

  .)2009( إبراهيم حسن. روح اجلماعة اليت يتفاعل معها، وقدراته الفنيةو عن مشاعره خالهلا
قد و معربو وتعترب الرواية من أهم األطر الفنية اليت ميكنها إبراز ظاهرة العنف بشكل دقيق

حبث إنعكاساا يف ، وبإعتبارها منطا من أمناط العنف عاجل (د.حليم بركات) ظاهرة اإلغتراب
رواية اخلضوع : هي، متطرقا إىل أنواع ثالثة يظهرها هذا اللون األديب يف مواجهة اإلغتراب ،الرواية

هي عدم الفاعلية يف التحلل من ، ورواية الالمواجهة، واليت تصور مناعة الفرد أمام عوامل اإلغتراب
  .) 2006(، حليم بركات، التغيري الثوريو ااةو أخري موقف التمرد، وآثار الصدمات

والتراث الثقايف اجلزائري حيتوي العديد من الفنون الشعبية اليت حتمل دالالت واضحة 
  منها األمثال الشعبية.، وللعنف

  : ميكن ذكر، ومما ورد يف األمثال الشعبية اليت هلا عالقة بالعنف اإلجتماعي بني الرجال
، اخلداعو املكرو نميمةأصل العداوة املزاح: الصداقة املبنية على املصاحل تتخللها صفات ال

  قد قال املتنيب: ، ولو بأسلوب مزاحو تنتهي بالعداوةو
  نظر العدو مبا أسر يبوح  هي غري خفيةو خيفى العداوة

  اصطَحبت الكالب على عراقيب الساسى
احليل لنشر الرعب يف أوساط و وينطبق هذا املثل على األشخاص الذين يتدبرون الفرص

  رهيبهم تو األشخاص املساملني
  أوالد مسعود يشووا الدهان على العود 

، من املستحيل شواء الزبدة على العود ...و لكن نظرا لقساوة قلوب هؤالء القوم
  قيل فيهم هذا املثل ، املكائد اليت يدبروا إلحلاق األذى بالغريو

  ميشوا يف جنازته و يقتلوا امليت
، النيل امليلو ال أم يتربصون بأعدائهمإ، ويشمل املنافقني الذين يتظاهرون بالطيبة

  فيسلطون عليهم أبشع صور العنف مث حيضرون للمشاركة يف مراسيم التعزية 
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  اجلهد يعلم العباز 
   أي سبل اإلحنراف املفضى إىل ممارسة العنف

  النخالة ما تويل دقيق ، والعدو ما يولو صديق
  ال تؤمتن معاشرته و، يضرب يف الشخص الذي يضمر العداوة للغري يف قلبه

وما جتدر اإلشارة إليه أن مصدر العنف قد يكون يف الثقافة الشعبية، وهذه الثقافة تنفذ إىل ذاتية 
تعلق هذا وما يورث مقدس، ومن الصعب التخلي عنه، خاصة إذا . الكيان وبنية التفكري، فتثوارا األجيال

  ).2001دو املتربص عبد اهللا ابراهيم، (املوروث ببعض الرتاعات واألحقاد اليت تكرس صورة الع
  ثانيا: العنف التربوي 

العنف : منها على سبيل املثال، تتعدد املفاهيم اليت تشري إىل استخدام القوة يف التربية
اإلكراه التربوي ، القهر التربوي، القمع التربوي، االضطهاد التربوي، التسلط التربوي، التربوي
  القوة.، اإليذاء، الشدة: تفيدكل هذه املفاهيم ، و...إخل

اإلفراط يف و اإلكراهو ويف كل األحوال فإن العنف التربوي يقوم على مبدأ اإللزام
يفتقر املناخ التربوي التسلطي إىل و استخدام السلطة يف إطار مؤسسات التنشئة االجتماعية.

أخالقية و اجتماعيةو ةتوجد بني أفراد هذه املؤسسات حواجز نفسي، والعالقات اإلنسانية الدافئة
  .)1998(، على وطفة. تدفع الطفل إىل الشعور بالبؤس املفضي إىل ممارسة العنف

اعترب أن غاية التربية تكمن ، ووركز (دوركامي) على البعد التربوي يف التنشئة االجتماعية
"...إن بناء  د:يقول يف هذا الصد، ويف االنتقال باإلنسان من احلالة الفطرية إىل احلالة االجتماعية

  .)1981( "مارسيل بوستيك،. الكائن االجتماعي يف اإلنسان، ميثل يف اية املطاف هدف التربية وغايتها
أن التنشئة االجتماعية اليت تقوم على التسامح تؤدي إىل ، وبينت األحباث األنثروبولوجية

 ,Margaretجية األمريكية هو ما توصلت إليه الباحثة األنثروبولو، وإعداد أفراد غري عدوانيني
Mead ا جبنوب شرق آسيا يف غينيا اجلديدةيف قبيليت اآلرابش، يف الدراسة اليت أجر 

فوجدت أن الطفل يف ، فقد درست الباحثة أسلوب التربية السائد يف كال القبيلتني: املوندوغومورو
فهو جيد دائما من ، بل األبوينحيظى بعناية فائقة من ق، وودعابة متناهية جداو اآلرابيش يعامل برقة

يوضع عادة قريبا من ، واألم ترضع طفلها يف كل حلظة يعلن فيها عن حاجته، وحيمله على كتفيه
هو ال ، ويعاود من جديدو يرتاحو تترك له الفرصة يف أن يتوقف عن الرضاعة ليبتسم، وثدي أمه

ال يفطم إال بعد أمد ، وموعد سريهال يكره على السري إال عندما حيني و يعنف عندما خيرج فضالته
 فريىب على مبدأ العدوانية، أما الطفل يف قبيلة املوندوغومور، )1976آخرون (و طويل. فيليب برنو
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والتسلط حيث يتم فطامه فجأة، وال يسمح له بالرضاعة من ثدي أمه إال لفترة قصرية جدا، واألمهات 
يك اليدين ويبعدون سرعة إىل السلة اخلشبية اليت يوضعون يرضعن أطفاهلن وقوفا ومينعون أثناء ذلك من حتر

وحياة الطفل يف هذه القبيلة مشحونة بالعنف والقهر والعناء، وحلظات الرضاعة هي حلظات بأس . فيها
  .)1992( بيار إيرين،. وشقاء، وهذا يكمن يف أصل العنف لشخصية املوندوغومور

آخر و دما يكون هناك اختالف بني جمتمعويف هذا السياق يقول (سلفادور جيين) أنه عن
فإن ذلك يعود إىل أمناط ، اجلماليةو أو من حيث النظرة الفلسفية، التسامحو من حيث التسلط

  .Henri Modras، )1975(، هنري مودارس. التنشئة االجتماعية السائدة يف اتمعني
يت ميكن توظيفها أن كل ثقافة تركز على جمموعة من العناصر ال Kimbal youngويشري 
حجم ، التعليمو درجة الشدة املستخدمة يف عملية التنشئة االجتماعية: أمهها، يف بناء الشخصية

، درجة احلب الذي يغدقه الكبار على الصغار، اإلحباطات اليت يتعرض هلا الشخص يف سياق منوه
اإلكراهات  ،تصور الذات املفروضة على الطفل، الضبط األخالقيو مدى حضور مبدأ العقاب
اخلصوصية و غري ذلك من العناصر اليت تشكل متغريات بالغة األمهية، واجلسدية اليت يتعرض هلا ...
  . Jean claud، )1986منوها. جون كلود فيلوكس ،(و يف عملية تشكيل الشخصية

يف تربية والنظرة املتأنية لواقع اتمعات العربية تبني أن القمع والتسلط واإلكراه، أمناط تسود ال
  : األسرة واملدرسة، وهي جتسد إىل حد كبري إعتباط الثقافة التقليدية، ومن أهم مظاهر هذه الثقافة، أا

تشمل أساليب العنف : املاديةو النفسيةو تلجأ إىل العنف بأشكاله املختلفة الرمزية
توجيه و دونيةأحكام الو التبخيسو التهكمو السخريةو اإلمتهانو اإلحتقارو النفسي: اإلزدراء

بينما تشمل أساليب العنف ، النهيو احلرمان كالزجرو الترويعو أساليب التخويفو األلفاظ النابية
  .)1998(، على وطفة، املنعو السجنو احلرمانو بأدواته املتنوعةو الضرب بأنواعه املختلفة: البدين
خرافيا فينشأ انفعاليا ، هاماألوو الغيبياتو حتيطه بعامل من اخلرافات، وتنعت الطفل بأنه شرير-

  ). 1989عاجزا عن التصدي للواقع من خالل احلس النقدي والتفكري العقالين مصطفى حجازي، (
 تكرس التفاوت يف املعاملة بني الذكر، واجتماعية بني أفراد اتمع الواحدو تقيم حواجز نفسية-

 ي استعمال سلطته من دون حدودالكبري وهذا األسلوب يسمح للطرف القوو بني الصغري، األنثىو
  ال نواهي و

  تقدم التعليم عن التربية -
 تغذي يف اإلنسان كل ثقافة البغض، ومثل هذه املبادئ اليت تركز على التربية العربية

التبخيس ...وهو ما يشري إليه و القصورو الشعور بالضعفو القلقو اخلوفو التسلطو العداوةو
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 الترويعو أن أساليب اخلويف: يقول، ولدراسة اتمع العريب" (هشام شرايب) يف كتابه "مقدمات
 اإلحساس بالقصورو النقصو تؤدي إىل تكوين عقد العار، اإلخضاع اليت تعتمدها الثقافة العربيةو
  .)1991( هشام شرايب. الذنبو الشعور بالبدونيةو

فيها الظروف  وجد، والتربويةو قد إنتقل العنف االجتماعي إىل املؤسسات التعليميةو 
حىت أصبح يعتقد أن هذه املؤسسات هيئت إلحتضان العنف ، تساعده على التفريخو اليت تغذيه
  .)2009الوظيفية يف اآلن الواحد .علي أسعد وطفة (و إضفاء عليه الشرعيةو االجتماعي

حىت أصبحت احلياة يف هذه ، فالعنف التربوي فرض نفسه يف املؤسسات التربوية
فإىل جانب ، قد تعددت أشكال هذا العنفو. العاملني او التالميذو وية للطالباملؤسسات مأسا

العنف السيكولوجي الذي يعتمد على و ظهر العنف الرمزي، العنف اللفظي، والعنف البدين
ويف أي حال  .)2008(، علي أسعد وطفة اإلذاللو التحقريو اإلمهالو اإلزدراءو ديناميات التبخيس
ارسة العنف التربوي أو اخلضوع له عملية حتول التلميذ أو الطالب إىل حالة اإلغتراب من األحوال فإن مم

هذا هو حال املؤسسات التعليمية والتربوية اليوم، فقد تبنت عنفا اعتباطيا يرجع  املفظي إىل العنف املدمري.
  صر.باألساس إىل عبثية مدمرة عميقة األبعاد تعيشها اتمعات اإلنسانية يف هذا الع

  ثالثا: الفن عالج العنف 
يقوم العالج عن طريق الفن على أساس التنفيس عن الالشعور من خالل ميكانيزمات 

 يستخدم هذا األسلوب يف عالج االضطرابات السلوكية كالعنف، واإلسقاط يف عملية التعبري الفين
إشباع و ع للخيالفالعالج بالفن إبدا، )2001(، فالنتينا وديع، الذهانو العصابو اإلنطواءو

املشاعر و إسقاطه يتيح ترمجة األفكار، وهو تشخيص رمزي لالشعور املتلبس بالدوافع، وللرغبات
وهلذا هذا يهتم املعاجلون بالتعبري الرمزي . يتم جتسيدها يف الواقع من خالل التعبري الفينو الداخلية

األبعاد و ون على تفسري معانيهيركز، والصراعات الكامنة يف الالشعورو باعتباره مرآة للدوافع
بني الشخصية عبلة حنفى عثمان و مالحظة العالقة الوثيقة بينهاو الالشعورية لألشكال املتضمنة فيه

يعي بنفسه مدلوالت هذا التعبري للكشف عن و مشجعني صاحب النشاط الفين أن يفهم، )1999(
  .( ب.ت )، عبد املطلب أمني. كينونته

 تعد، وم العلماء الفن لدراسة املشكالت االنفعالية لألطفالمن هذا املنطلق استخد
فقد اهتمت بالنمو اإلنفعايل لدى ، (مرجريت نومربج) من أوائل األمريكيني يف جمال العالج بالفن

، تفهم الدوافع الالشعورية كمصدر أساسي لسلوكه، وتشجيع تعبريه اإلبداعي التلقائيو الطفل
لبعض إىل استخدام الرسم كوسيلة إسقاطية يكشف من خالهلا عن قد إجته ا، و)2001(، فالنتيا
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تقول ( عبلة حنفي عثمان ) أن الرسم يساعد على ، يف هذا السياق. خصائص شخصية الطفل
  حتقيق اإلتزان النفسي لتميزه بعاملني: 

احلاجات و العامل األول يكمن من كونه يساعد على التخلص من بعض املكنونات
  يف ذلك مثل كل الوسائل التنفسية األخرى.مثله ، املفروضة

احلاجات و أما العامل الثاين فريجع إىل إعتباره وسيلة متسامية تعمل على إبدال الدوافع
اتمع يف آن و خروجها يف صورة رمزية متوازنة مقبولة من الذاتو املرفوضة من هدفها األصلي

  .)1989(، عبلة حنفي عثمان. واحد
خمتلف أمناطها ( شعر، رسم، حنت، غناء، رقص..إخل ) تعد من أفضل إن فنون الطفل يف  

   .الفضاءات اليت تعكس أمهية وخصوصية يف التوافق مع الذات من جهة ومع الثقافة اتمعية من جهة أخرى
لعالج االضطرابات السلوكية من خالل عملية ، وذا متثل الفنون املختلفة ضرورة حتمية

فهو يعرب عن ، مشاعره إىل عمل فينو الطفل عندما حيول أفكاره، ولفيناإلسقاط يف التعبري ا
، اإلستقاللو فيشعر باحلرية، مهاراتو يكشف عما ميتلكه من قدرات، ورغباتهو طموحاته

فيصبح مؤهال ألن يعي بنفسه مدلوالت إنتاجه ، اإلجتماعيو يستعيد توازنه اإلنفعايل النفسيو
   .مع الثقافة اليت يعيش فيهاو سهقادرا على التكيف مع نف، الفين

رابعا: معاينة ميدانية ملدى فعالية األنشطة الفنية يف عالج العنف لدى األحداث املنحرفني. نتائج 
  دراسة ميدانية 

كما يعكس مواقف ، آثارهو التراث الشعيب حاالت العنفو كثريا ما يعكس الفن
 يكون الفن مولعا حباالت التحديال عجب أن و الضحايا الذين متت ممارسة العنف ضدهم.

  النحت.و التصويرو هذا ما تربزه فنون الرسم، ومواجهة العنفو
يف هذا اإلطار أجريت دراسة ميدانية على عينة من االحداث املودعني لدى املؤسسات 

العنف حنو : الذين ترتسم يف تصرفام مظاهر العنف التالية، واملتخصصة يف احلماية لوالية تلمسان
  العنف حنو املمتلكات العنف حنو الذات. –خرين اآل
  : إشكالية الدراسة . 1

لذلك ، إن األحداث املنحرفني يزداد لديهم السلوك العنيف مقارنة مع أقرام العاديني
ميوال عنيفة أو و مييل كثري من هؤالء إىل ممارسة العنف إن احلدث املنحرف لديه طاقة زائدة

من مث و عالجهو هذا السلوك اهلدام ميكن تقوميه، والبشري)و (املادي حميطهو عدوانية جتاه نفسه
تأهيله ليتحول إىل سلوك إجيايب يستحسنه الضبط اإلجتماعي .من هذا املنطلق متثلت إشكالية 
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اجلماعية و هل ميكن إستخدام األنشطة الفنية الفردية: الدراسة يف حماولة اإلجابة عن السؤال التايل
  العنيف لدى فئة األحداث املنحرفني؟ يف عالج السلوك 

  : أمهية الدراسة . 2
تكمن أمهية الدراسة على وجه اخلصوص يف املسامهة لتقدمي معرفة نظرية لطبيعة األنشطة 

ومعرفة أمهية العالقة بني التعبري ، ما تشملها من أبعاد تربوية يف عالج العنف بصفة عامةو الفنية
  شخصية الطفل.و الفين

  الدراسة: حدود  . 3
  : .تتحدد الدراسة احلالية ب

   .هو مدى فعالية األنشطة الفنية يف عالج العنف لدى األحداث املنحرفنيو املوضوع ◊
 جمتمع الدراسة ويشمل األحداث املنحرفني املودعني يف املراكز املتخصصة يف احلماية لوالية تلمسان  ◊
 التصوير و الرسم: جماالت األنشطة الفنية ◊
  اإلجراءات و الطريقة . 4

  : أمهها: أ.إجراءات البحث
 مث إستخدام املنهج شبه التجرييب : منهج الدراسة ◊
 : إقتصرت على: عينة الدراسة ◊
  سنة  13سنوات إىل  10البالغني من العمر ، األحداث الذكور فقط -
األحداث غري املصابني بإيعاقات جسمية أو نفسية أو أي تصور عقلي: " لقد ثبت أن الرسم  -

فالطفل املعاق عقليا يرسم إنسانا تبعا لدرجة ، مستوى ذكائهو لطفل يرتبط بقدراته العقليةلدى ا
قد شكلت و. بطريقة تقارب أداء الطفل العادي الذي هو يف مثل نصف عمره الزمين تقريباو إعاقته

هذه القاعدة األساسية اليت إنطلقت منها" وجود ألف " يف وضع مقياس رسم الرجل لقياس ذكاء 
 .)2007(، لطفل "حنان عبد احلميدا
 األحداث العدوانيني طبقا ملقياس السلوك العدواين املستخدم يف الدراسة احلالية  -

  : مت إستخدام: أدوات البحثب.
  إستمارة مجع البيانات اخلاصة باألحداث اجلاحنني  ◊
 مقياس السلوك العدواين  ◊
  جماالت األنشطة الفنية  . 5
  األنشطة الفنية أ.
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يتم وفق ، واحلديث عالج باالنشطة الفنية واحدا من اهم الطرق املفضلة يف العصريعد ال
، اإلجتماعي للفردو الشخصيو خطة عالجية يتم التركيز فيها على إستعادة التوازن اإلنفعايل

، أفكاره من خالل إنتاج أشكال فنيةو تشجيعه على التعبري عن مشاعرهو تدعيم صحته النفسيةو
فمثل ، وحتقق األنشطة الفنية ذلك عن طريق التعبري الفين احلر. مستواها الفينو تهامهما كانت طبيع

 حترر الطاقاتو فينشط اخليال، اإلحباطاتو هذه األساليب تستخدم للتنفيس عن الضغوطات
تلمس و ميكن للجميع قراءا، فتتحول إىل تعابري فنية ملموسة، املشاعر املكبوتة داخل الالشعورو

 العالجيةو هلذا ميكن إعتبار األنشطة الفنية وسيلة من الوسائل اإلسقاطية، وأبعادهاو داللتها
  .)1999 (، النفسية يف آن واحد .عبلة حنفي عثمانو

  خطوات إعداد برنامج األنشطة الفنية ب.
برامج العالج باألنشطة الفنية طورت أساسا باملؤسسات املتخصصة يف احلماية للتكفل 

  متثلت يف :، أهم اخلطوات اليت إتبعت يف هذه الدراسةو. ظهر عليم العنفباألحداث الذين ي
  مقررات التربية الفنية املعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية و اإلطالع على مناهج ◊
 القيام بالدراسة اإلستطالعية للعديد من املراكز املتخصصة يف محاية األحداث للغرب اجلزائري دف: ◊
   .مهنياو شطة الثقافية املربجمة لتأهيل األحداث فنيااإلطالع على األن -
 التعرف على األنشطة الفنية اليت يرغب األحداث يف ممارستها. -
 التأكد من مدى قابليتهم للتعبري الفين و تشخيص قدرات األحداث -
 .ة األحداثحتديد أهداف الربنامج (املعرفية، املهارات، الوجدانية) الكفيلة بعالج السلوك العدواين لدى فئ - 
 حتديد الفترة الزمنية املناسبة لتطبيق الربنامج. -
 األنشطة املقترحة من قبل األحداث و تصميم استبيان بااالت -
األخصائيني ، وفنون الطفلو فتح نقاشات مستفيضة مع جمموعة من األساتذة املهتمني بأدب -

 متت من خالهلا ، واإلجتماعينيو النفسيني
 املوضوعات الفنية الكفيلة بعالج السلوك العدواين لدى و ة من قبل األحداثإثراء األنشطة املقترح

 فئة األحداث 
 األدوات اليت تستخدم و الوسائلو األساليبو حمتواهو إقرار أهداف الربنامج 
 إجراء تطبيق إستطالعي لتحديد مدى قابلية األحداث للربنامج املقترح يف عالج السلوك العدواين. 
 إجراء التعديالت الضرورية و يق اإلستطالعي على اخلرباء ملناقشتهاعرض نتائج التطب 
  إقرار الربنامج يف صورته النهائية ووضعه حيز التطبيق يف ضوء األهداف املسطرة، واملتطلبات املادية



  2011ديسمرب،  08  -07،       2جامعة اجلزائر،   خمرب الوقاية واألرغنوميا   لعنف،دور التربية يف احلد من ظاهرة احول  الوطينفعاليات امللتقى  

 40

  .املتوفرة باملركز، واحلاالت النفسيبة لألحداث يف خطر معنوي
  .حمتوى برنامج االنشطة الفنية ج

وى برنامج األنشطة الفنية املقترح لعالج السلوك العدواين لدى األحداث يتضمن حمت
  هي: و املنحرفني ثالث جماالت

  التصوير و الرسم ◊
  حمددات روعيت يف إختيار هذه ااالت أمهها:و ومتت أسس

  .تشخيص إحتياجام، وقابليتهمو حتديد قدرامو التعرف على خصائص األحداث ◊
التجهيز ، لتنفيذ الربنامج سواء ما يتعلق بتوفري املتطلبات املادية (األدواتتوفري املناخ املناسب  ◊

كتحضري األحداث نفسيا ألن ، أو بتوفري اجلو النفسي من جهة أخرى، الوسائل)، املواد، الكايف
  .يكونوا على إستعداد ملمارسة األنشطة الفنية املذكورة

األنشطة و اث اجلاحنني يف حتديد أساليب العملإشراك األخصائيني العاملني مبراكز رعاية األحد ◊
تقدمي ، وحتديد الوسائل التعليمية، وتوفريهاو إختيار املواد الفنية، وتنظيم مكان العمل، والفنية

 احملتمل وقوعها.، واملشكالت اليت يستعصي ختطيهاو احللول للصعوبات
قرر للتربية الفنية من وزارة التربية املوضوعات اليت تنسجم مع املنهاج املو إختيار األنشطة الفنية ◊

فضال على أن ، األحداثو استعداد األخصائينيو تتماشى اإلمكانيات املادية للمركز، والوطنية
  .املكانية املالئمةو تكون مسايرة للظروف الزمانية

األدوات الالزمة يف و التركيز على إكساب األحداث املهارات األساسية يف إستخدام املواد ◊
تنمية و مع العمل على رعاية، تنفيذ األنشطة الفنية املتعلقة باملوضوعات املقررةو بيق العمليالتط

  .املواهب الفنية اليت تكشف لدى األحداث
أن يوضع حتت تصرف االحداث اخلامات واألساليب اليت تكسبهم مزيدا من املهارات :"ففي استخدام  ◊

  .)2006فإن املهارات تتنوع بتنوعها" خالد أبو شعرية (كل خامة مهارة خاصة، فإذا ما تنوعت اخلامات 
خصائص منائهم مع تقدمي و أن يراعي فيهم الفروق الفرديةو أن مينح االحداث حرية التعبري ◊

من دون ، واحلسي اجلمايلو تنمي فيهم الذوق اإلنساينو مشاعرهمو اخلربات اليت تثرى عقوهلم
طاملا كان هذا احلديث راضيا عن ،  عمل أي حدثالتخيري لفئة على حساب أخرى أو التدخل يف

 .)2007( ألن التدخل من املمكن أن جيعله أشد كبتا. حنان عبد احلميد، تعبريه الفين
التوازن بني و احلرص على إقرار التعامل، وتدعيم العمل اجلماعي يف تنفيذ النشاطات الفنيةو تعزيز ◊

  .خمتلف االنشطة الفنية
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اخلربات و اإلعتماد على الناحية اإلنفعالية، وأو العرض العملي، اإلستنتاجو إتباع أسلوب احلوار ◊
املفاهيم تسمح هلم بإكتساب ، هنا ال بد من إعطاء دروس نظرية لألحداثو السابقة لدى األحداث

 .األساسية، وبإثارة دافعيتهم للتعبري الفين، مع إجراء تطبيقات عملية عليه، مباشرة بعد تلقي الدروس
، أروقة العرض التشكيلي، ار كل فضاءات التلقي التشكيلي (اجلدارايات أو اجلدرانيااستثم ◊

  .)2009 (، الفيديو) إبراهيم احلسني، التلفزيون، السينما، االنترنيت، املتاحف
 .اإللتزام على إدارة وقت احلصة بنجاح ◊
 .ة حىت النهايةتواكب احلصص من البداي، وأن تكون عملية التقومي مستمرة: التقومي الذايت ◊
  : نتائج الدراسة احلالية . 6

  اهم ما خلصت إليه الدراسة احلالية: 
قد مسح هذا النشاط الفين احلر و أن األحداث يقبلون بدافع ال شعوري على ممارسة الرسم -

   .بالتنفيس عن الضغوطات املكبوتة اليت كانت ترهق هؤالء األحداث
كان العمل ، ووافع العدائية إىل دوافع إبداعيةأن األنشطة الفنية ساعدت على حتويل الد -

  .اخلصوصية يف تعديل للسلوك العنيفو اجلماعي الذي يشرف عليه األخصائيون باملركز لألمهية
 وهكذا ميكن القول أن لألنشطة مبختلف جماالا مناذج حية حلاالت لألحداث النفسية

يتحول من ، تقومي السلوكو راحة اإلنفعاليةالو تساعد يف النهاية على اإلتزان النفسي، والعقليةو
  .سلوك هدام إىل سلوك حممود يتوافق مع املعايري اإلجتماعية

  خالصة
  فال بد من: ، ما دامت األنشطة الفنية هي اخلطوة احملمودة يف العالج

رعايتهم ، وفضوهلم الطبيعيو اإللتزام بتطور خياهلم، وقدرات لألطفالو إكتشاف مواهب ◊
   .ممارسته بإنتظامو لى تذوق الفنبالتربية ع

  .ممارسته لدى الطفلو حماربة كل املضادات اليت تطمس تذوق الفن ◊
 .ينشد اإلبداع ، والعنفو توفري مناخ ثقايف مؤسسي ينبذ اإلرغام ◊
 التربويةو تنميته مشروعا حضاريا لدى املؤسسات التعليميةو أن يشكل اإلبداع يف الفن التربوي ◊
 .يف كل قضايا احلياةو اإلبداع يف العالقات اإلجتماعيةو  إىل العطاءوصوال: اإلجتماعيةو

األنشطة الفنية و هي تلك الثقافة اليت متجد الفن، إن الثقافة احلريصة على مواجهة العنف
هو ذلك اإلبداع اجلمايل ، التشجيعو الذي جيعل ما ينعكس يف الفن جديرا بالتقدير، وللجميع

 احلضاري.و ية اهلادفة األصيلة يف بعديها التراثيالرفيع الذي توفره الترب
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 عدد احلصص املقترحة  األساليب والوسائل واألنشطة  االهداف  احملتوى

يتوقع من احلدث بعد دراسة الرسم والتصوير وإجراء تطبيقت عملية   املعلومات :
  منيز بني أنواع اخلطوط ويصنفها - أن :

   عرض مناذج ألنواع اخلطوط-

 أربعة حصص يف الشهر:  اإلستعانة بالسبورة يف توضيح املفاهيم-  يتعرف إىل أنواع وأمساء وخصائص األلوان واخلامات واألدوات  اهيم األساسيةعرض املف-
املدة الزمنية لكل حصة: 

 ساعة ونصف
حصة  12اموع: -

ساعة  18تعادل 
موزعة على فترة زمنية 

 تقدر بثالثة أشهر

    يستفيد من فرص التكوين والتدريب والتجريب يف جمال التعبري الفين  تعريف معىن اخلط وأنواعه-
    يكتسب مهارات تساعده على استخدام املواد اللونية-  اخلطوط يف الطبيعة ( اجلبال، املباين، األثاث، األشجار...إخل )-
مصادر الزخرفة : احلروف العربية واألرقام احلسابية واألشكال -

  مصادر زخرفيةاهلندسية بإعتبارها 
عرض مناذج للمواد اللونية اليت يستخدمها -  يستخدم الكتابة واحلروف العربية بإعتبارها مصدرا زخرفيا-

  األحداث
أمساء وانواع خصائص املواد اللونية ( األلوان الشمعية، املائية -

  ،الطباشري، باستيل ...)
ة إستخدام عرض عملي أمام االحداث يف كيفي-  يزخرف بأشكال اهلندسية-

عرض عملي أمام االحداث يف -املواد اللونية
  موضوع التدرج اللوين

  اخلروج إىل الطبيعة ملشاهدة اخلكوط وتتبعها-  يتعرف على التدرج اللوين-  معىن التدرج اللوين ( الفاتح والغامق )-
  عرض صور لنماذج زخرفية

  ملمسة باحلروف العربية-  حصل على مالمس لونيةيستخدم مواد لونية خمتلفة لي-  املالمس الومهية وتدرجها-
  اإلختالف بني األلوان-

  املهارات:
اإلفادة من أعمال األحداث يف تزيني اهلياكل -  يرسم تعبريات حرة مستوحاة من الطبيعة واخليال ويلوا-

  اإلجتماعية والثقافية للمركز
التأكد على : *عامل اإلثارة والتشويق أثناء -  ته ومشاعره وأفكاره دون أي يضغطيعرب عن إنفعاال-  رسم خطوط وأشكال بإستخدام قلم الرصاص-

  عرض املوضوعات
  * اإلنضباط التام  يشعر بقوته عن التعبري الفين احلر-  رسم خطوط بإستخدام مواد لونية-
*املشاركة اجلماعية لألحداث وتكثيف التعاون   يقدر العمل اليدوي واملهن الفنية احلرة-  زخرفة مساحات حمددة باحلروف واألرقام العربية-

  فيما بينهم
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يسترجع عافيته ويتحرر من الضغوطات والدوافع اهلدامة إىل كانت -  التعبري بالرسم عن موضوعات خمتارة من البيئة وتلوينها-
  جتره إىل ممارسة السلوك العدواين املفضي إىل التشرد واجلنوح

  * النظافة العامة
، األوان املائية، أوراق الرسم تخدمة:األدوات املس

قلم ، أقالم اللباد ( الفلوماستر)، الطباشري
  فرش، املمحاة، الرصاص

  

التعبري بالرسم عن موضوعات خمتارة تسمى باخليال عند احلديث 
  وتلوينها

      تربز طاقاته يف تنمية العالقات بأفراد اتمع وإحترام حقوقهم-

      يشعر بروح املسؤولية وبأمهية مكانته يف اتمع ودوره الواعد مستقبال   مساحات حمددةتكرار األشكال اهلندسية يف-
تربز شخصيته املتكاملة وتستمر يف النمو الطبيعي، فينمو لديه الذوق -  إستخدام لون واحد يف التدرج من الفاتح إىل الغامق-

  العام
    

        إستخدام الكتابة العربية بإعتبارها مصدرا زخرفيا
        إحداث درجات لونية تتراوح بني الفاتح والغامق-

        إستخدام األلوان واخلطوط، وإستخدام مالمس ومهية كتفاوتة
رسم موضوعات من إهتمامات االحداث مستوحاة من البيئة -

  واخليال
      

        اإلجتاهات :
        احملافظة على النظافة والضبط-
        الشعور باألمان والصداقة-
        مجال اخلط العريب واإلعتزاز به تذوق-
        تذوق القيم اجلمالية يف البيئة-
        تقدير عمل اآلخرين، وتعزيز روح التعاون والتساند-
        التقومي الذايت-
        بناء الشخصية املتوازنة واملتكاملة-
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  : نتائج الدراسة احلالية . 6
  اهم ما خلصت إليه الدراسة احلالية: 

قد مسح هذا النشاط الفين احلر و يقبلون بدافع ال شعوري على ممارسة الرسم أن األحداث -
   .بالتنفيس عن الضغوطات املكبوتة اليت كانت ترهق هؤالء األحداث

كان العمل ، وأن األنشطة الفنية ساعدت على حتويل الدوافع العدائية إىل دوافع إبداعية -
  .اخلصوصية يف تعديل للسلوك العنيفو مهيةاجلماعي الذي يشرف عليه األخصائيون باملركز لأل

 وهكذا ميكن القول أن لألنشطة مبختلف جماالا مناذج حية حلاالت لألحداث النفسية
يتحول من ، تقومي السلوكو الراحة اإلنفعاليةو تساعد يف النهاية على اإلتزان النفسي، والعقليةو

  .تماعيةسلوك هدام إىل سلوك حممود يتوافق مع املعايري اإلج
  خالصة

  فال بد من: ، ما دامت األنشطة الفنية هي اخلطوة احملمودة يف العالج
رعايتهم ، وفضوهلم الطبيعيو اإللتزام بتطور خياهلم، وقدرات لألطفالو إكتشاف مواهب ◊

   .ممارسته بإنتظامو بالتربية على تذوق الفن
  .لممارسته لدى الطفو حماربة كل املضادات اليت تطمس تذوق الفن ◊
 .ينشد اإلبداع ، والعنفو توفري مناخ ثقايف مؤسسي ينبذ اإلرغام ◊
 التربويةو تنميته مشروعا حضاريا لدى املؤسسات التعليميةو أن يشكل اإلبداع يف الفن التربوي ◊
 .يف كل قضايا احلياةو اإلبداع يف العالقات اإلجتماعيةو وصوال إىل العطاء: اإلجتماعيةو

األنشطة الفنية و هي تلك الثقافة اليت متجد الفن، مواجهة العنف إن الثقافة احلريصة على
هو ذلك اإلبداع اجلمايل ، التشجيعو الذي جيعل ما ينعكس يف الفن جديرا بالتقدير، وللجميع

 احلضاري.و الرفيع الذي توفره التربية اهلادفة األصيلة يف بعديها التراثي
  راجع الدراسةم

  املراجع باللغة العربية
  631ص ، النشرو املكتبة اإلسالمية للطباعة، القاهرة، ) جممع اللغة العربية 1972جم الوسيط ( املع .1
مطبعة ، الدار البيضاء، اجلمايلو حفر يف آليات التلقي التشكيلي، إبراهيم احلسني (ب.ت) التربية على الفن .2

 156-147ص.ص ، النجاح اجلديدة
  244ص ، سلسلة الفكر املعاصر االجنلو املصرية، حممود حممودترمجة ، ) اتمع السليم1960إيريك فروم (  .3
، الكويت، سلسلة عامل املعرفة، ترمجة ممدوح يوسف عمران، ) االمناط الثقافية للعنف2007باربارا ويتمر (  .4

 11ص ، اآلدابو الفنونو الس الوطين للثقافة
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 96 ص، معهد اإلمناء العريب، بريوت، ترمجة عدنان االمني، ) إنثنولوجيا التربية1992بيار إيرين (  .5
  670ص ، الشركة العاملية للكتاب، الطبعة األوىل، ) املعجم الفلسفي1994مجيل صليبا (  .6
النايا ، سوريا، الطبعة األوىل، دراسة أفقية، ) العنف من الطبيعة إىل الثقافة2009حسن إبراهيم أمحد (  .7

  211- 12ص.ص ، التوزيعو النشرو للدراسات
مركز دراسات الوحدة ، ) ظاهرة العنف السياسي يف النظم العربية ؛ بريوت1992وفيق إبراهيم ( حسن ت .8

 43- 42ص.ص ، العربية
- 143.ص .ص 51ص.، مركز دراسات الوحدة العربية، ) اإلغتراب يف الثقافة العربية2006حليم بركات (  .9

146 
 56ص.، دار الفكر، عمان، رسوم األطفالسيكولوجية و ) الفن التشكيلي2007حنان عبد احلميد العناين (  .10
  136ص.، دار حرير، عمان، ) املدخل إىل التربية الفنية2006خالد أبو شعري (  .11
املركز ، الطبعة األوىل، ) صورة اآلخر يف املخيال اإلسالمي من خالل القرون الوسطى2001عبد اهللا إبراهيم ( .12

 33ص.، الثقايف
مكتبة ، القاهرة، ور العالجي للنشاط غري األكادميي يف برامج املعوقنيعبد املطلب أمني القريطي ( ب.ت) الد .13

  340ص.، االجنلو املصرية
 83ص ، مكتبة النهضة العربية، القاهرة، ) فنون أطفالنا1989عبلة حنفي عثمان (  .14
  19- 18ص.ص.، الس القومي لثقافة الطفل، القاهرة، ) الفن يف عيون بريئة1999عبلة حنفي عثمان (  .15
العدد ، وزارة الثقافة، سوريا، املعرفة، ) الطاقة التدمريية للعنف السيكولوجي يف التربية2008على أسعد وطفة (  .16

 20ص. 534
قراءة يف الوظيفة البيداغوجية للعنف ، العنف إىل ممارسة العنف الرمزيو ) من الرمز2009علي أسعد وطفة ( .17

 102- 45، ص 104، العدد 26ة، اإلمارات العربية املتحدة، السنة الرمزي يف التربية املدرسية، جملة شؤون إجتماعي
، جملة عامل الفكر، حبث يف إشكالية القمع التربوي: ) املظاهر اإلغترابية يف الشخصية العربية1998علي وطفة ( .18

 280- 241 الكويت، الس الوطين للثقافة والفنون واآلداب، الد السابع والعشرون، العدد الثاين، ص.ص

) فعالية االنشطة الفنية يف ختفيض حدة السلوك العدواين لدى األطفال 2001فالينتينا وديع سالمة الصايغ (  .19
  71-58ص.ص ، جامعة حلوان، كلية التربية الفنية، رسالة دكتوراه، الصم يف مرحلة الطفولة املتأخرة

 76ص ، وزارة الثقافة، مشقد، ترمجة إلياس زحالوي، العنفو ) اتمع1976آخرون ( و فيليب برنو .20
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