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م**رمعون-نوريةذبنغربيط

ذمؼدمة

إديمصرضممناذجمعفقؿـةمسؾىممةوماظؼصرؼمةاظطوسقمتؾادالسبنمغعقشميفمسصرمأدتمصقهمطـاصةماٌ
اٌلأظةماظيتمم.اهلقؽؾقةملصحاحاتباألخصميفمذبالماضؿصادماظلوقمومزبططاتماإلمومطلماٌلؿوؼات،

ميف مصؾؿمتفؿـا ماٌؼام م"اظـؿذجة"متػذا ماواػات مبؼاءممطونم،عن مسؾى مباحملاصظة مأوال مؼؿعؾق األعر
ماظذات مطاغصم،وادؿؿرار مإذا مسؿا مغؿلاءل ممتـقن ماالدؿفابة مبصعوبات ماٌرتؾطة ؾؿطاظبمظاٌشاطل
ؾؿفؿؿع،ميفمباظـلؾةمظعنماظدولمإديمصلحمذبالماظػعلمماظعدؼدػيماظيتمأدت،ميفمةمريظؽـااالجؿؿاسقةم

مباظلقادةماظلقادقة.معرتؾطةأنماظرتبقةماظورـقةمغػلفاممحني
ماشاظؾإديمضعفمعلؿوىماظؿؽوؼنماًاصمباٌرّبنيميفمذبؿؿعاتماظعاملماظـاظث،مومماظلؾبضدمؼعودمو
مؼؤ ماظـّلويمىدعا ميفمم2اظؿأرري ماظؿؼؾقدؼة ماألوظقة، ماظرتبقة معؾادئ مو ماغعؽادات محول ماظؿؼوضع إدي

طقفمميؽنمإذن،مم.ظؾرتبقةماألدرؼةمااعؿدادباسؿؾارػامضؾلماٌدردةمتربقةمعاممتوزفأدادفا،موماظيتم
م مأيمتربقة ماظؼاسدؼة: مبشكصقؿه معؾاذرة معرتؾًطا مؼعؿربه مسّؿا مبؼوة، مأنمحياصظ مضؾلمٌإذنمجملؿؿع ا

معرحؾةماظطػوظةماألودي؟أومٌدردةما
اٌربقةممطؿفابوادتؿعاعلمثؼايف،مبعؿقميفماظوضعقاتماظؾقداشوجقة،ماظيتمم-ؼؤثرماحملقطماظلودقو

ماألرػال ممطؿام،عع مجدؼدة مصضاءاتمعؤدلاتقة مزفور ماالدؿعؿارؼة مايؼؾة مغفاؼة معـذ ؿؽػلمتؼحاحظ
عؽؿلؾاتماظؿفاربماظؾقداشوجقةموماظعؾؿقةمظؾدولماٌؿطورةمم،ررؼؼؿفامسؾىمذبتأدمإذ،مباظطػوظةماألودي

ػلممسحمػذاماظؿغقريملمومعنمػـامغؿلاءم.3اظؽؿاتقبعـلمسوضتمتؾكماظػضاءاتماظؿؼؾقدؼةماظلابؼةممو

                                                                                                                                        

.2222ربمدؾؿؿ-،مجوؼؾقة50لصدرمػذاماٌؼالممبفؾةمإغلاغقات،ماظعددم  
*
  

  باٌرطزماظورينمظؾؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةمممبوػران.م،مأدؿاذةمباحـةاالجؿؿاعيفمسؾمممؿصةزب**
م:محلبمطلمرورم0994-0995ماىزائر:مغلؾةماظؿأرريماظؾقداشوجيماظـلويماظؿابعموزارةماظرتبقةماظورـقةمخحالماظلـةماظدرادقةم2

ؿدائياالب اٌؿودط اظـاغوي  اظؿقضريي 

37,6 % 45,9 % 43 % 24 % 

م،موزارةماظرتبقةماظورـقة.0994،م02اٌصدر:مععطقاتمإحصائقةمرضمم
ماظؽؿاتقبمذيعمطّؿابممنوذجمعنمعدارسمإبؿدائقةماظيتمؼلؿقفامعؤظػونمأوروبنيماٌدردةماظؼرأغقة.مأغظرم:مم3

In Encycopédie de l'Islam, Ed. Leiden, E.J. Brill Tome V, 1986. 
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مععماإلذارةمإديمأّغهومتصرصاتمجدؼدةمواهماظطػل؟ممتصوراتمربوزيفمصضاءاتماظؿؽػلمباظطػوظةماألوديمب
أنماألرػالميفمحقثمتواجدمػذهماظػضاءات،ماٌكؿؾػةماجؿؿاسقامعفؿامطاغتمأػؿقؿفا،ممواػلالمميؽنم

ماعػؾؿنيمبذظكمـشاظؾقؿفم،مؼؿواجدونميفماظشارع،مع ماٌم،الغضؾاطنمضواسد ماٌراضؾة عنمررفمملؿؿرةو
ماظؽؾار.

ومحيؿؾونمصعؾقا،مصضاءمم،يفماألظعابصاٌحاحظمأنماألرػالمؼؽؿشػونماظعحاضةمععماظغري،مومؼشارطونم
 عـذماظلـةماظـاغقةمعنمأسؿارػم.مظغاظؾقؿفمساعا،مشريمعفقأم

مبداؼةمماىزائر،مغػضلصضاءمظؾعبميفضوعماظطػلمبنيماٌدردةموماظشارعمباسؿؾارهموٌمغؿطّرقمعاسـدو
وميفممععقـةماظطػوظةميفموضعقةعلأظةمتارخيقةماظيتمتلاػممطذظكميفمصفممم-اٌؼاربةماظلودقواسؿؿادم

مإرارمثؼايفمربّدد.
عؤدلةمبولصػفامم"باالسؿؿادمسؾىمأػؿقةم"اٌدردةماظؼرآغقةميفمػذامايؼل حاحظاٌلاسدغاماظؿقّولمؼ

مربي.ااظطػلميفمصفممحاجاتماظطػوظةميفماظودطماٌغمتوضقحماظؿؿـحاتماظغاظؾةمظدىهضريؼةميفم
مثحاثةمأدؽؾةمػي:مؾىيفماظػؼراتماظؼادعةمرباوظنيماإلجابةمسمرؤؼؿـادـوضحم

ميفم - ماظؿؿدرس مضؾل معا مدن ميف مباألرػال ماٌؤدلاتي ماظؿؽػل مغظؿت ماظيت ماألذؽال مػي عا
معا مسنماالدؿعؿار،مو ماظـاوة مضؾلماظصدعة ماإلدحاعقة معؼارغةحاظقمػاتأثريموػماجملؿؿعاتماظعربقة ما

ماٌـظوعةماظرمسقةمظؾؿؿدرس؟مؿأثريب
ماظعائؾق - ماٌؿاردات ماظؿصوراتمو ميف ماظطػل معؽاغة مػي ماظغربمعا ميف مخصولّصا ماٌؤدلاتقة مو ة
 ؟قةربااٌغماظؾؾدانو

ماٌؾاذر - مربقطه ماظطػل مؼؿؿؾك ماٌؤدلاتقةمم؟اظشارعمأيمطقف ماظػضاءات مخارج مجيد معاذا و
 اظعائؾةموماٌدردة؟مــاءبادؿظؾؿـشؽةماالجؿؿاسقةم

.Iذالطػولةذوذالرتبوةذالتحضرييةذيفذاجملتمعاتذالعربوةذاإلسالموةذوذيفذاجلزائرذ

م معنؼؾدو موضعقاتملؿققلاٌمأغه ممصفم ماإلدحاعقة ماظعربقة ماظدول ماظؿارؼخ. مإدي ماظؾفوء طاغتمدون
عنمومم.ؿعؾقمماٌلؾؿنياظؽؿاتقبمضؾلمإدخالماظـؿاذجماظغربقةميفماٌرحؾةمايدؼـةماظودقؾةماألدادقةمظ

اظعربيميفممّد،مومػذامعـذمبداؼةماٌؼقؼيتؽوؼنماٌؤعنمايبنيماألػدافماظيتمطاغتمترعيمإظقفامغذطرم
م ماظلابع(ماإلصرؼؼياظشؿال ماظؼرن ماألرػالمذإم.)غفاؼة معدارس مأو ماظؽؿاتقب اٌؤدلاتممأطـرمطاغت
طاغتماآلؼاتماألوديماظيتممصؼدمورقدة،اظدؼنمسحاضةماظعحاضةمبنيماظدرادةمومذظكمأنممأضدعقةماظرتبوؼة

مم:ومػيمغزظتمسؾىماظّردولملصّؾىمآمسؾقهمومدّؾمممتفدماظعؾمموماٌعرصة
سّؾممم،4اظذيمسّؾممباظؼؾمم،اضرأمومرّبكماألطرمم،اإلغلانمعنمسؾقم،مخؾق"اضرأمبادممربكماظذيمخؾق

م.5اإلغلانمعامملمؼعؾم"

                                                                                                                                        

مم.ةحاظقامؼؾعبمدورامأداداميفماٌؤدلةماظؿقضريؼ
 لؿعؿلمظؾؽؿابة.امعنمضصبمسؾىمذؽلماظرؼشةمومتؿمملصؼؾفؼاظؼؾممأداةم 4
م.4إديمم0دورةماظعؾق،ماآلؼاتمعنمم5
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م مورد معـلمضولماظرطؿا مإديماظّؾقد":")ص(مدولذظكميفماألحادؼثماظـؾوؼة معنماٌفد مأرؾبماظعؾم
م.ظـشرماٌعرصةعؾاذرةمػذهماظـصوصماظدؼـقةمسؾارةمسنمدسوةممو"أرؾبماظعؾممومظوميفماظّصني".

مثرمدرادةمؤتو صؾـاءمسؾىمدرادةمومسحاضؿهمععماألوظقاء.مماٌعؾمم)اظػؼقه(معؽاغةاظؼرآنمسؾىمومتعؾقم
فامإديماظػؼقهمبفذهمعؿوّجمابّؿيفمصرتةماظؿلفقحاتميفماظُؽمؿؼّدمموظيماظطػلؼيفماٌغربماألضصى،ممأنزت

 .6ـو"ْصَدريمَغِشمَيِؾِسمؾومعاِؿَضَأموبِرَضَأظقكممؿومراػيِقِبِركمومَتـَيمراهمِبـِ"ػاػومِبماظعؾارةماظؿؼؾقدؼةماظؿاظقة:
دارم"ماظؾـاتمسؾىمترتددمسؾىماظطاسة.مبقـؿامبنالاخيصمتربقةمعاميفمم"ؼقهْػاظ"مسؾىمؼعؿؿدماألوظقاء

ماظؾاظػؼقفات ماظػؼقفاتمعنمبقوتفنمظؿعؾقم معنماألوداطم"مومػيمشرصةمدبصصفا ـاتماظؼادعاتمسادة
اٌدارسماظؼرآغقةمحاظقاماظودقؾةماظوحقدةممدعت"وم،شراؿ.موميفماٌغربمالمزالماظـظامماظؿؼؾقديمعــقةاظغ

م.7ظؾؿعؾقممباظـلؾةمظؾطؾؼةماظػؼريةم"
م ماٌغرب ممعـذذرع م0962دـة مسصرغة ميف ماظؼرآغقة، ممسصرغةم،اٌدارس مهؼقق مإدي ثحاثةمترعي

م:أػداف
م.ـفارةودؼدمعؤدلةمعتؿؿـلميفم:مبقداشوجقة -
 .فقاطلماٌوجودةظؾادؿعؿالمسؼحاغيمتؿؿـلميفم:مةعاظق -
 .عنماألوداطماحملروعةمصؼطمظؾػؽاتماٌـقدرةمتوجقهمشريمزبصصتؿؿـلميفم:مةاجؿؿاسق -

دؼدمخحالماٌرحؾةماظؽوظوغقاظقة،محقثموظةمظؾؿفاربماظـوعمعنماٌدردةماظؿعؾقؿقةمعوضوعػذامطانم
ظؾقثمضصدمااٌلؾممم-براعجماظؿعؾقمماظػرغليدرادةمتـظقمماٌواضقتموم"بم0950مطؾػتمىـةميفمدـة

م.8مماظؾغةماظعربقةموماظؿعؾقمماظؼرآغي"قعؾتسنمودائلمتعزؼزمومهلنيم
جدؼدمؼلؿحمم9غظامأدخلمسؾقفام،مثمماٌلقدتلؿقةمأخرىمػيمابماٌدردةماظؼرآغقةمأوماظؽّؿممسقت

م ماظؾقداشوجيم% 42بـ ماظؿوضقت ماٌدردةظـشامعن مم% 2مومط مايلقة. ماظرتبقة مو مظؾردم سوضتمو
ماًش معدردقة.ؾاظؾوحات مبؾوحات ماظؼرآغي مظؾؿعؾقم ماٌكصصة ماظؽّؿمقة مسؿوعاؼؤدي ماظدولمماب يف

ماظيتمبؾغت مماإلدحاعقة متربمغلؾةصقفا معنماظؿؿدرسموزقػة محػظممKؼةضريهؼةموطؾرية ؼغؾبمصقفا
مم.اظؼرآن ممتدرسمو مذاتمغلؾة مظؾدول ماٌدردةمضعقػةباظـلؾة ماظؼرآغقة ميفممتعوضماٌدردة االبؿدائقة

م.اظؿؽػلمبعددمشريمضؾقلمعنماألرػال

                                                                                                                                        
6 Sadni-Azizi, Fouzia, « L’éducation pré-scolaire et la prévention des échecs scolaires (cas du Maroc) », 

Université de Paris V,  Thèse 3ème cycle, 1983. 
7 Op.cit. 
8 In Paye, Lucien, « Enseignement et société musulmane. Introduction et évolution de l’enseignement moderne 

au Maroc », Thèse de doctorat, Paris, 1957, cité par Sadni-Azizi, Fouzia, op. cit. 
إظزاعقةماٌرورمسربماٌؤدلةماظؿقضريؼةمضصدماظؿلفقلميفماالبؿدائيمحقثمؼعؿربماظؽّؿابمجزءامم0962اماظؿـظقمماىدؼدميفمدـةمأضرمػذم 9

معـه.
 Coran Calcul Lecture Inititation 

écriture 

Langage Ed. 

religieuse 

ED. 

civique 

Ed. 

physique 

Ed. 

morale 

Dessin Travail 

manuel 

Ed. 
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chant récréation/jeu 

1ère  

A. 

5 H 1H 40 3H 20 1H 40 1H 40 0H 40 0H 20 0H 40 0H 20 0H 20 2H 40 0H 40 1H 

00 
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2ème 

A. 

5H 

00 

3H 00 5H 00 0H 30 1H 15 1H 00 0H 40 0H 40 0H 40 0H 40 2H 40 0H 30 0H 

55 
2H 30 

In Sadni-Azizi, Faouzia, op. cit. 
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مايدثماأل ماالدؿعؿار مضطاظذيمعّقمطربجيبماسؿؾار محقثمدؾبمهلا ماجملؿؿعاتماٌعالصرة مائعز
عنموممعـفا.ذكماىزائرماظيتمتؽؾدتماىزءماظؽؾريمندمبحامسؿقؼة.مومعنمبنيماظؾؾدانماٌلؿعؿرة،م

دـةمعنماظوجودماظػرغليم 002 رقؾةكماظـظامماظؿؼؾقديمذاعحام،مطانمتػّؽيؿعؿارماالدؿقطاغاءماالدجّر
ماإلضؾقم.مطلميفضؿصاديماىدؼدماال-دونمإغفاءمػقؿـةماظـظامماظلودقووذظكم

،ماظـزوحماظرؼػيماءباظـلؾةمظألػاظيماظػؼربقةماٌـؿصرةماظـؿائجماٌؾؿودةمظؾرأمساظقةماألوروأػممطاغتم
ماظلؽان مىؿقع ماألعقة مم،و ميفمحقث مدابؼا مهلا مؼؼدم مطان ماظذي ماظؿعؾقم معن مطاعؾة مأجقال حرعت

م ماظؿؼؾقدؼة، ماظرتبوؼة مصاظػضاءات مايؾوسماظؼواغنيأدت مأعحاك مسؾى مأدخؾت غرضمبم10اظيت
مضؾلماظؽوظوغقاظي،مظيتمطاغتمتلّقراتؼؾقصماٌواردماٌادؼةماظضرورؼةمإديمم،خولصصؿفا معا ؿممصماظـظام

م.وزقػةمبلقطةبمظؿؽؿػيصماٌدارسماظؼرآغقةمقؼؾت
ومضؾلمطلمذيء،مايػازمسؾىمم،دممأدادامتـؿقةماظذاطرةخيصعحًامتربوؼامعرطزؼامماظؼرآنتعؾممملصؾحأ

م ماهلوؼة مسؾى مو ماظذات ماٌـشود.بولصػفا ماهلدفوماهلدف مػذا مسؾى مذويمبـاء ماألرػال م5مؼلفل
منأرػالماألػاظي،ماظذؼطانمم(0962-0202)مخحالماظػرتةماظؽوظوغقاظقةدـواتميفماٌدارسماظؼرآغقة.موم

معن سةماظلاددةمإديمالاظماظؿؿدرسمباٌدردةماظػرغلقة،مؼرتددونمسؾىماٌدردةماظؼرآغقةمبنيمادؿػادوا
مم.لصؾاحامومخحالماظعطلماٌدردقةاظلابعةمومغصفم
سادةمعامحياصظمسؾىمغظاممو،مهغػلمذويمأسؿارمزبؿؾػةميفماظػضاءمأرػاالشاظؾامابماظؽّؿمطانمؼضم

طاغتماظؾقداشوجقةماٌلؿعؿؾةمعنمررفم"اظطاظب"مومم،وعلؿوىماظؿقصقلماظشكصيمظؽلمواحدمعـفم
ماظ مباٌؿابعة متلؿح ممػردؼة)اظػؼقه( ميفمحػظ مصاظؼرآن. مؽاغتماٌدارسماظؼرآغقة مباظـلؾةممبـابة ايضاغة
مإم،يظألرػالميفماظلنماظؿقضري ميفمأأمإديضاصة ماظؼرىماٌكؿؾػةنممتوضعفا ماٌدنمو ؼلفلممطانمحقاء

مظقؿقولميفماظؿؼاربمبنيماظعائحات،مبلمإ ماظؿعؾقؿقة مو ماظؾقداشوجقة موزقػؿه مؼؿفاوز مضد نم"اظطاظب"
م)أخحاضقة،ماجؿؿاسقة...(.علؿشارمظدىماظعائحاتميفمطلمعلائلمايقاةماظقوعقةممإديماألحقانبعضم

وضدمعوروثمسنماجملؿؿعماىزائريماظؿؼؾقدي،معؾدأميفماظؿعؾقممماخلماظؽّؿابدمؼلقطرومضدمطانم
م:بؼوظهمأذارمإظقهمربؿدمبنمذـبم

ممػقظ"ه مػي مظألرػال مباظـلؾة مسؾىاظؼرآن ممدالظة ماظيت مبفااظؿؼوى مذيقعممؼؼوم ميف اٌلؾؿون
م.11"مومؼـؿيمزبؿؾفمضدراتفماألرػالماظصغارؼغذيماظؼرآنمم.أحقائفم
ؾػاتمعرحؾةمعنمزبباسؿؾارهمم،عنمأػؿقؿهميفماجملؿؿعماىزائريمعدمذظكماظؽـريبماباظؽّؿمدصؼمظؼد

م،ذبؿؿعـاماياظيمعوجفامجملؿؿعمزبؿؾفمسنمطانموماظؼرونماظودطىمومعرحؾةمعامضؾلماالدؿعؿار،
نمعنممتّؽطاغتمومعنماظودائلماظيتمم.ؼنموماألخحاقومأدادقاميفماظدطانمميـحمتعؾقؿاممتفقدؼاممحقث
ماظؿعت مػذا مؿقم معدردي مغظام ميف معؾقم معن مطل ماٌ)ند ماظدارس ماظورـقة، مظؾقرطة مممممممممممؼا،مازواظؿابعة
م مطذظكماآلداب،مألصولماظدؼنمومصقفااععات(محقثمطاغتمتدرسماىو مو اٌـطق،مواظؿارؼخ،مو اظػؼه

                                                                                                                                        
حقثمدبصصمعداخؾقفامظؾصقاغةموممتوؼلماٌـادكماظدؼـقة،ماظؿعؾقممماتماظدؼـقةم)اٌلاجدموماظزواؼا(عحاكمتلريػاماٌؤدلايؾوسم:مأ 10

 ومبعضماألسؿالماًريؼة.
11 Bencheneb, Mohamed, « Notions de pédagogie musulmane », résumé d’éducation et d’instruction enfantine, 

Revue Africaine, 41ème année, n° 225-226, Alger, 1897, pp. 267-285. 
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مو مواظػؾلػة، مواظرؼاضقات، ماظػؾك، موسؾم مو ممسنمرفماٌوروثةااٌعمطلاظطب، ماظقوغاغقة ماظػرتة سنمو
مضارةماظعربقةماإلدحاعقة.اي
ذيؾةمعنماٌعؾوعاتمملاصإؼاظـظامماٌدرديماظعصريممادؿطاعرماظعامل،مومتغّقععمعرورماظوضت،موم
م ماظؿعؾقمبشؽل ميف مسصرؼة مررائق مو مضواسد مبادؿكدام مناسة، متؿؿاذمأطـر اظطرؼؼةممععمىال
تربقةماظطػوظةممسننمدائدامتطورماظؿصورماظذيمطاصؼدمم.سؾىمايػظموماظلردماظيتمتعؿؿدقةمؿقؽاظلؽوالد

م.12اظعاملأسباءم...(مبشؽلمطؾريميفمةاظصغرىم)دورمايضاغة،معدارسمهضريؼ
م مخاصمو ماػؿؿام معوضوع ماىزائر ميف ماظؼرآغقة ماٌدردة متؽن ممل ماألخرى، ماٌغاربقة مظؾدول خحاصا

تمطلمعنموزارةمقاوظصمباظـلؾةمظؾلؾطات،مالدقؿاموزارةماظشؤونماظدؼـقةماٌؽؾػةمبؿلقريمأعاطنماظعؾادة.
ماظؿقضريؼةماٌوجودةميفمبعضماٌدارسماالبؿدائقة اٌؤدلاتماالضؿصادؼةمموماظرتبقةماظورـقةمبأضلاعفا

مإديمعؤدلاتماظؽربىم)اظـػط مإضاصة مايدؼد( مسؿاهلا(مأخرىمو بدورممةتعؾقؿقمةغظؿأوضعمم،)ظػائدة
م:أػدافممخلةماتذم13ةومتؽؿقؾقمةهضريؼ
متػؿحماظطػلمجلدؼا -
 تربقةمصـقةموتربقةمحلقةم -
 إؼؼازماظػضولماظػؽري -
احرتاممو،ماىفدمبذلو،مأصواجمداخلومعؿلاظواطؿلابمدؾوطاتمعحائؿةم)تـشؽةماجؿؿاسقة،م -
 (اآلخرؼن
 اظؿقضريمظؾدخولمإديماٌدردةماألدادقة.م -

ماظصغر ماظطػوظة مدقادة مإدرتىتؾدو ميف معدذبة ماظؾحاد،، ميف مظؾؿؿدرس مذاعؾة معـذمماتقفقة إذ
م م(0962مجوؼؾقة)االدؿؼحال مدقاداسؿؿدتم، مظؾؿؿدرسماىزائر مذاعؾة مة ماظشؾؽاتمتؼوم مسؾى أدادا

مؿعدؼحات.اظمععمبعضاٌدردقةموماظرباعجماظؿعؾقؿقةماظيتموضعؿفامصرغلام
ظؼدمداسدماظؿوجهماالذرتاطيمظؾقؽوعةماىزائرؼةميفمدـواتماظلؾعقـقاتموماظذيمارتؾطممبداخقلم

ما متعؿقم ماحملروضاتمإدي مسن مغاوة مععؿربة مظؿؿدرسعاظقة م. ماظدميوشرايفإّن األزعةمموماظؽؾريم14اظضغط

                                                                                                                                        
.م0929 رؼاضماألرػالميفماظعاملماظعربي،متوغس،حولمدرادةمعـفاجم (ALESCO) عنمخحالماظؿقؼققماظذيمأجريميلابماألظلؽو 12

م مظؾفدولماٌواظيماظذيمؼؾنيمسددملصمإديوجهماٌؼؾنيمسؾدمآمععاوؼةمدرجةماػؿؿام مأغظر ػقاتمزبصصمظؾرتبقةماظرتبقةماظؿقضريؼة.
 اظؿقضرؼة.

Yemen 

Sud 

Koweit Maroc Emirats 

A.Unis 

Bahrein Irak Jordanie A.Séoudite Syrie Tunisie Soudan Algérie Liban Oman Yemen du 

Nord 

1 453 1 249 750 528 357 289 220 191 143 110 37 35 13 9 1 

In "Enfance et éducation préscolaire dans le Maghreb", Actes des Journées d'Etudes des 25 et 26 mars 1990, 

cahier n° 3, LARESF-URASC. 
13 Haoum, Zakia, « Etude comparée de l’enseignement préscolaire en Algérie et en France », Doctorat de 3ème 

cycle, Université de Paris VII, 1985. 
 55 % دـةمؼشؽؾونمغلؾة 05 و 2 عنماظعددماإلذياظيمظؾلؽان.ماألرػالماظذؼنمترتاوحمأسؿارػممبني  %02 انؼشؽلماألرػالموماظشؾ 14

 .عؾقونمغلؿة 28,4 ظؾلؽانموماظذيمؼلاوي يعنمسددماإلذياظ 0995 عؾقونمغلؿةميف 00 عنماىزائرؼنيمومػذامبؿعدادمؼؼدرمبـ

 .%80,6 دـةمبـ 05-6 ضدرتمغلؾةماظؿؿدرسمظألرػالماظذؼنمترتاوحمأسؿارػم

 .% 30,4 بـ 0992 ضدرتمغلؾةماٌواظقدميفمدـة
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مععمعـؿصفماظـؿاغقـات،م ماظؾحاد ماظيتمذفدتفا مإديماالضؿصادؼة م15اظضعفماظؾقداشوجيإضاصة طؾفام،
ومأدتمإديمشؾقماظؽـريمعنماألضلامماظؿقضريؼةماظيتمطاغتماظؿؿدرسممتعؿقممحدتمعنمإعؽاغقاتسواعلم

م.أسؿارػمماظلتمدـواتعػؿوحةمأعامماألرػالماظذؼنمالمتؿفاوزم
اًالصةموماظؽؿاتقبماٌوجودةممايضاغةملمتلؿطعمطلمعنماألضلامماظؿقضريؼةماٌػؿوحة،معؤدلةموم

معنماألرػالميفمماظؿؽػلمإال مضؾقؾة ميفمحنيملنماظلاظبػؽة ةمدردنميفماٌاألرػالماٌؿؿدردومطاناددة.
األعرمظامماظدواممٌرتنيمأومثحاث،مغيفمأضلاممذاتماضمظؼعاغونماالطؿدـوات(،مم9)األدادقةماإلجؾارؼة

مضؾلماظؿطرماظذيمجعؾفم مو مغشاراتميفماظشارع. ٌلأظةماألرػالميفماظشارع،مدـعاجلممقمياردونمسدة
 عشؽلماظطػوظةمعنمخحالماظؿؿـحاتماالجؿؿاسقة.

.IIمالطػولةذوذالتمثالتذاالجتماعوةم
اظعحاضةمم16(Jean Prevot)موجونمبرؼػوم(Claude Chamboredon)طؾودمذاعربودونممنمطلمعنبّق

ماظ ماظـشاط مو مظؾطػوظة مصرغلا،مويمـلبنيماظؿؿـحاتماىدؼدة مبحلبمحاظة مظواضأعا صإغـامـا،معاظـلؾة
ومعنمجفةمأخرىمضرورةماظؿؿدرسماٌؾؽرمباظـلؾةمم،عنمجفةموؼةـلغحاحظمرصعمعلؿوىماظطؿوحاتماظ

ميفماٌدارسماظؿقضريؼةمنبـائفؿلفقلمأبمنؾممتؼؿصاٌاطـاتميفماظؾقت،ممباظـلؾةمظألعفاتظؾطػل.مأعام
 .17بشؽلمضوي
،مةميضاغةماألرػالدَّتؾفأمإديماَىصإغفامم،األحقان،مسـدعامتعؿلماٌرأةمخارجماظؾقتمعنوميفمطـريم

ماظطػلمألصؾحمذبفولماهلوؼة مأن مؼؾدو ممبامألمو معؼارغة مألصؾقتمبدونمصعاظقة ماالجؿؿاسقة نماظؼواسد
ماظلابق ميف مسؾقه ممؼرجعموم،طاغت مإماألعرػذا ماظيتمحدثت.دي معنمماظؿغرياتماىذرؼة مطل ؼؾعب

مومػؽذامألصؾحماألرػالمأطـرمدورامطؾرياميفمػذهماظؿغريات.ماٌكؿؾػةميفماىزائرمػضائقاتاظؿؾػزؼونموماظ
ماظلقطرةمسؾقفم.مسنعطاظؾةمممامجعلماآلباءمؼعفزونمومأطـرممارحاسا

                                                                                                                                        

 .0995 دؾؿؿرب 00-4 اٌصدرمتؼرؼرمورينمظؾـدوةماظدوظقةمحولماظلؽانموماظؿـؿقة،ماظؼاػرة،
سربقةمصصقة،مظغةممةمظألرػالماظصغارم:مسربقةمدارجة،ضعفميفماظؿؽوؼنموماظؿأرريماظؾقداشوجي،معشؽؾةمماظؾغةماظؿعؾقؿقةماٌوجف 15
 عازؼغقةمومحؿىمظغةمصرغلقة.أ

16 Chamboredon, J.C. ; Prevot, J., « Le métier d’enfant, définition sociale de la prime enfance et fonction 

différentielle de l’école maternelle » in Revue française de Sociologie, 1973, XIV-3. 
 األضلامماظؿقضريؼةمبوػرانم:ؼؾنيماظؾقثماٌقداغيمحولماظؿؿدرسميفم 17

 عفاتمبدونمغشاراتمعفـقة.األعنم  % 48,3

 .عفاتمععؾؿاتاألعنم% 38 
 عفاتمؼشغؾنموزائفمحرة.األعنم% 5,7 

 عفاتمساعحات.األعنم % 2,2
Senouci, Zoubida, « L’accès à la préscolarisation en Algérie » in Actes du 1er colloque Maghrébin sur 

l’éducation préscolaire, chemins et pratiques, Université de Rabat Mohamed V, UNICEF, A.T.F.A.L.E, 

Fondation Vanleer. 
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ماظ"ميؿؾكماظطػلم وصقمزبؿؾفماظـشاراتماٌـؿـةممومؼؽقفمدؾوطاتهموماظؼقممؼواسديفمإرارماألدرة
معنذظكمو مامباظرشم مظؾطؾؼاتماالجؿؿاسقة مظؾماٌـؿؿقةالخؿحاصاتماظعؿقؼة ماظؿقضريؼة ماٌؿدردة رتؾطةمو

م.18بفذاماظـوعمعنماظؿـشؽةماالجؿؿاسقةماالبؿدائقةماظيتممتارسمخارجفا
،محبقثم"ظعقبا"موم"ايشوعة":مايرام،ممطؾؿاتمعػؿاحقةثحاثةمإرارمميفتربقةماألرػالممتؿؿقور
ماٌؿـوعمغواةمظـحاثموزائفم:ؼشؽلم
م."حرام"مةترتؾطمبؽؾؿموزقػةمدؼـقة -
 .ترتؾطمبؽؾؿةم"حشوعة"موزقػةماجؿؿاسقة -
 .ترتؾطمبؽؾؿةم"سقب"موزقػةمأخحاضقة -

ماظـحاث ماٌؿغريات مػذه متشؽل مظؾؿفؿؿع.ةو ماألدادقة ماٌراجع مم، ماالجؿؿاسيمو ماظودط مطان عفؿا
معؿػؿقا(، مأو ممواظـؼايفم)رباصظا ماظؿفاربماًالصّّة.ظصإن معع مسحاضة ماألصعال ممؽل اظؿغريميفممؼرتؾطو

م.ػاأرػاهلا،مبؼؾةمسددمعواظقدمواهعاظيماظـؼايفماظلؿوىماٌمذاتدؾوكماألدرةم
اظيتمتلؽنميفماألحقاءماظعائحاتممظدىمجؾيغحاحظمأنماياجةمظؾقضاغةموماٌوازؾةمتربزمبشؽلم

اظرتبقةماظؿقضريؼةميفمومعنمجفةمأخرىمظوجودمضرورةمم،اظشعؾقةمومػذامراجعمعنمجفةمظضققماٌلؽن
متربقةمرػؾفا،ممعنمخحال ماٌلؤوظقةمواه تؾدوممصإغفام،ذظكمسؽسوممتـحاتماألوظقاء،مممامدقفـؾفا

ضعهميفماٌدردةماظؿقضريؼةمصإغفامتيفماظشارع،مماألممرػؾفامرتكتألغهمسوضمأنمم،رػؾفاعـشغؾةمبرتبقةم
م.ابـفامسنمعصريحةمواظؿػرغمألذغاهلاماٌـزظقةمبدونمأنمتؿلاءلمفامعنمأخذمضلطمعنماظراامميؽـّمم

ماالجؿؿاسقة:مدقدةمبقتمغػلقام"اٌرتاحة"اٌطؿؽـة"موم"رأةمظؾؿميؽنمم،إذن ،مأنمتؿػرغمظوزقػؿفا
عنمحقثمكؿؾفماٌومأومخالّصا،مطانمماعؽسماظعرضماٌؤدلاتيمسؿوعقؼم."ذادةمدارػا"ضؾلمطلمذيءم

م)رو ماظرتبوؼة ماظطؾبماإلدرتاتقفقات معن مغوّسا مهضريي( مضلم مهضريؼة، معدردة ماألرػال، ضة
)طّؿاب،مم19االجؿؿاسيمومالمدقؿامصقؿامخيصماظوزقػةماٌفقؿـةمسؾىماٌؤدلةماظيتمؼرتددمسؾقفاماألرػال

م،متذطر(.اغضؾاطأخحاق،م
طؿلؾتمفامأوظؽـّمصعاظقؿفاملمتػؼدموزقػةماظؿفذؼبماظيتمأدتمإديممتدرسماظطػلميفماظؿقضرييمعنم

ميفمؾؿتع مسؾىا مومؼصؾحماالداظذاتمومراسةماظماظلقطرة مؿـؽؾار. ماٌـقدرؼنمعنمامظدىؿارمطؾريا ألوظقاء
اظلؾطةماألبوؼة،ممعاميفمعرحؾةمدواصؼضدمحقثمؼعؿربونمأغػلفممماألوداطماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقةماٌزرؼة

مجعؾفم مممما ماٌدردة مسؾى مؼعؿؿدون موضصد مإبراز معنمخحال ماٌػؼودة مدؾطؿفم تـؿنيماظؼقمممادرتجاع
اظعؼوباتماٌوجفة،مومبوادطةم"ومػؽذامموماحرتامماظؽؾارمدونمتػؽري.م،اظؿؼؾقدؼةمظؾطاسةمبدونمعـاضشة

.مؼؤثرماحملقطمسؾىمدؾوكماظطػلم20اظلنماظؿلاؤظي"ماظعؾورمإديميفماظودطماظؿؼؾقدياظطػلمملؿطقعالمؼ
ظطػوظةمبااظؿؽػلماٌؤدلاتيممأنيفمحنيمم،ابوادطةماظـواةماألدرؼةموماظؿػاسحاتماظيتمهدثمعنمخحاهل

                                                                                                                                        
18 Plaisance, Eric, L’enfant, la maternelle, la société, éd. P.U.F, 1986. 

م.خحاقاألطّؿابم:معنمبنيماظوزائفماظيتمتعطىمهلاماألػؿقة:ماظذاطرة،ماإلغضؾاط،مم- 19
م.ؾؿقضرييم)سؿوعيمومخاص(م:موزقػؿانمعفؿؿانم:ماظؿعؾمموماظؿػؿحظم-
مرؼاضماألرػالماًالصةمباظؾؾدؼةم:موزقػةمايرادةمعفؿة.م-
 رؼاضماألرػالماًالصةمباٌؤدلاتم/موزقػةماظؾعبمعفقؿـةمغظرامظؿوصرمإعؽاغقاتماٌاظقة.م-

20 Sadni-Azizi, Fouzia, op. cit. 
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دقلاسدغامعدخلمدرؼعمومم.ماظؿطوراتماظؿارخيقةماٌؿعؾؼةممبؽاغةماظطػلميؽـهمأنمؼعؽسماظصغرى،م
ممأحلنمظؿفربؿـاماًالصة.مصفماألوربيمسؾىممجملاليفمػذاماظؿارؼخماٌعاشمضؿنما

مروؼل مزعن مسوضمم،عـد ماظؽؾار مبوجود ماألرػال متربقة متؿم معطاغت ماظؿعؾم مبودردة ودقؾةملصػفا
مصصلماألرػالمسنمحقثممّتعامغلؿقهم"باظؿؿدرس"،مموأععؿؿةمظؾرتبقةمععمغفاؼةماظؼرنماظلابعمسشر،م

ماظؽؾارميفمأعاطنمخالصةمظؾؿعؾقم.
م مبدأتمدريورةمحدؼـةماظـشأة.ػذهماظظاػرةم،متعؿربمصتسّرومطؿا اظغؾقمسؾىممروؼؾةمعنم"ومػؽذا
معمبولصػفمماألرػال مصؼراء، معاو)ذباغني، مصمعلات( مػذا مؼوعـا مإدي متـؿشر مغلؿقفامؿؽت مألصؾقـا و
مم.21"متدردا

واهماألرػالم)إلصرارمسؾىمضؿلماألرػالماٌلؿوحمبهمععمغفاؼةممأخرةؿاٌمةنمباظحاعؾاالواٌؤرخمؼعرتف
طانماألرػالماٌؿـؾنيميفماظؾوحاتماظؼدميةمماظؼرنماظـاعنمسشر(مومبغقابماإلذارةمإديمزبؿؾفماألسؿار.

ماظؽ معـل مأظؾلة موضؾعةؼرتدون م)بذظة مم.(...ؾار مو مزبؿؾطة ماظودطىطاغتماألسؿار م.يفمعدارسماظؼرون
ومبطرؼؼةمدطققة،مإذامأردغامم.رابعمضلممسؿريمياظؼلمماٌدردمذوابؿداءمعنماظؼرنماًاعسمسشر،مأخ

 ؼؾي:مشريمإديمعاـدؼنمداػؿواميفماظؿػؽريماظؾقداشوجيمذنماظؼاٌـظرمظدىوضعمخطوطمصالصؾةم
معؾؼةمباألػدافماظؿعؾقؿقةاٌؿمةذاألوىل:لالػاص -1
 Tête bien faiteمغة"اخؿقارماٌادةماظؿؽوؼـقةمظؾػؽرم"رأسمعؽّو -

 Tête bien pleine"مادؿقعابمطؾيمظؾعؾمموماظـؼاصةم"رأسمممؾوءة -
 مؿعؾقم.ؾظعـفاجممولألعـؿوجممالػاصلةذالثانوة: -2
م.عنماظؿفربة،ماٌؿاردةموماٌحاحظةماالغطحاقمم-م
 ظرؼة.عنماٌعرصةماظـماالغطحاقم-

 ألوديمبولصػفامحؽؿامعلؾؼااظػالصؾةماعؿضؿـةممالػاصلةذالثالثة:ذ-3
 يفممنومعلؿؿرمصردؼةؼؿؿؿعماظطػلمخبصولصقاتمم-
 .رااظؽؾعوجودةمظدىم،مذومععاؼريمالصغريمؼعؿربماظطػلمرجحام-

مرجحا مباسؿؾاره ماظؽؾري.ما،مالمصرداغقالصغريمو مػو مظه ظؾطػلمصإنممحقثماٌرجعماألداديمباظـلؾة
اظلودماٌلؿعؿرؼن،ماًدم،ماظشعبمواظـلاءمم،طلمعنماظعؾقدماظؼدؼمميفماظعصر"اسؿربمم.ةعـؿـمشريعؽاغةم

م.22"أرػاالبولصػفممعـلماألرػالمومؼـظرمإظقفمم
طانماظعؾدمػومعنمؼؿؽػلمبرتبقةماألرػال.مؼؽؾػونماظعؾقدممطاناظروعاغيماظؼدؼم،م–يفماظعصرماإلشرؼؼي

مععه ميفماتصالمعؾاذر مػو مغّغإم،باظطػلمو ماظطػلمه محقثمتؽؿنمعفؿؿهميفمعراصؼة عنموعمعنماظؿؽرار
م ماٌدردة ماظؾقتمإدي مطاغتماظعؼوباتماىلدؼةممهتؾؼقـو مروؼل، مزعن معـذ مو ماظدروسماظقوعقة. حػظ

مدؿغـاءمسنماألذكاص.محلبمأصحارونم"المميؽنمظألرػالماالسؾىمحدمدواءمعوجفةمظألرػالموماظعؾقد

                                                                                                                                        
21 Aries, Ph., L’enfant et la vie familiale sous l’ancien régime, Paris, Ed. du Seuil, 1973. 
22 Snyders, G., Il n’est pas facile d’aimer ses enfants, Paris, P.U.F., 1980. 
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االدؿعؿارميفمإصرؼؼقا،ممعنمعربرات.موم23اءمسنمأدقادػم"غـاالدؿاظذؼنمؼؼؿادوغفممعـؾؿامالمميؽنمظؾعؾقدم
مأرػال.ؼعؿربونمطاظلودمضقلمأنم
.م24ذابمذعره"عفؿام"إنمأحلنمتعرؼفمظألدودمػومأغهمرػلمومؼؾؼىمطذظكمم:أحدماٌؾشرؼنمؼؼول
ماهوالمعؾاالةمومالمعلؤوظقة،مطللمم،دؾوكمرػوظيمومعؿؼؾبمةماظذطاء،ماالغػعاظقة،ماظعدواغقة،ضؾمإن

آخرمؼؿؿـلممومػـاكملصـفاظعؾدموماظطػل.ممعنمكمصقفامطلشرتدادقةمؼأملصػاتفامطّؾتشؽلماظعؿل،م
م ماٌقزةدؼظمأنمحقثيفماًدم، ميفمفاغػلمفم معردوم ملصدر مم0202. مصرغلا ميف ماميـع مذراءمظؾاسة عن

م.25عنمررفماألبمأوماظلقد"مقةومخدممبدونمعواصؼةمطؿابأم"األرػالمذويمسائحات
م مو ممأنمبا مملؽنؼاظطػل ماآلخرؼن معـزل ميف مظلؾطؿفضخيصإغه ممع ماًدم م"جيد مخحالمعن):
اًدامموماظعؾقد،مأظقسممواهومذكممحذرػـاكمم.26نمهلممأبا"اأبامرحقؿامومسطوصا...مصؽم(أدقادػم
متـاضض بأنمSnyders ععمدورػمماهلامميفمتربقةماألرػالم؟مأظقسماهلدفمطؿامؼشرمإظقهمدـقدرزمماػذا

مباظطاسة.مؼوضعماظطػلميفمجومؼؿؿقز
أسقدماظـظرمصؾؼدمم.رشؾاتهمألغهمشريمغاضجبمغفؿماظشعبمبؾلارؿهمومعزاؼاهمباظطػلماظذيمالمؼؿؿـلم

أةمرعؼارغةماٌظؼدممتمومشاطلمبشؽلمعلؿؼل.ماٌعـظؿاتمسؿاظقةمتطرحممزفرتيفماظـزسةماألبوؼةمسـدعام
موماظعؼؾي.عواجفةملصعوباتمايقاةمغظرامظضعػفاماىلديممباظطػلمألغفامشريمضادرةمسؾى

:م"طلمذكصمساجزمسنمععاىةماألعورماىدؼةمؼعؿربمرػحامومععظممCondillacحلبمطوغدؼاكموم
رتكمععماظطػلمششريمغاضفة،مرائشةمتم،بولصػفامدرؼعةماظؿأثراٌرأةمم.27"اذقوخ-أرػاالمؼعؿربناظـلاءم

م.28عـلماظطػل"م"اٌرأةمهتماظولصاؼةموماسؿربػامضالصرةمقونؾغابمغونوضعمضاظؼدمم.يفمطلمػذهماظـؼائص
سحاضةمماجةمإديايأعسميفمطؾؼاتماحملروعةمومسدمماظـضجماظذيمػومومػؽذامحيؿلماظطػلممساتماظ

م29ؼلؿعؿلماظؾغةماظشػوؼةمادحاظةماإلغلانملصـػتعؿربمم،اظؿارخييمظؾقوظوجيامظؾقدثمباظـلؾةومماظلؾطة.
متـلماظؾغةموم.مظلـنيقعيماظذيمحدثمخحالمعحاؼنيمااطؿلابماظؾغةمسؾارةمسنمغؿقفةماغؿؼاءمرؾمحقث
ماظذيمعنمخحاظهمؼؿوالصلماإلغلانمععماظغري.مـشاطاظاظشػوؼةم
م.ميفماظذاطرةبهماًطابماحملؿػظمميفاظـؼاصةممحملاصظةمسؾىامتعؿؿدم،يفماجملؿؿعاتمبدونمطؿابةو

ماد.اٌعؿمامباظـشقداإلظؼاءماظؾلقطمإديماألدطورةماٌعؿؼةموماٌؾقؿةماظطوؼؾةمعرورمعنمؿكزؼنمتؿدمأبعادماظ
م مو ممماردة معن مصشقؽا مذقؽا ماظطػل ممادؿعؿالؼؿؿؽن مأو مبػصل م"إعا مبؿـاولممبعادإاظؾغة مأو األوظقاء،

عنمخحالمماظؽؾاربرصؼةماألبميفماألوداطماظقلرية.مؼعؿربمترددماألرػالمسؾىمأوداطمم30اظوجؾاتماظغذائقة
مات.ممارداتفمماظشػوؼةموماالجؿؿاسقةماظودقؾةماظوحقدةمالغدعاجفمميفمػذهماجملؿؿع

                                                                                                                                        
23 In « Les Lois », VII, 808. 
24 Briault, R.P., : « Les sauvages d'Afrique », 1923, cité par Snyders, op. cit. 
25 Ed. Robert : « Les domestiques », 1875, cité par Snyders, op. cit. 
26 Larousse, P., Grand Dictionnaire Universel du XIXème siècle article : Femme de chambre : grand enfant qui 

est le joujou de sa maîtresse. 
27 Cité in Snyders, op. cit. 
28 Idem. 

 ـلؾةمظؾؼراءةمومظؾؽؿابةمطوغفؿامتشؽحانمزاػرةمحدؼـةمغشأة.اظةماظشػوؼةمأدادقةمبتظفرماظؾغ 29
 اظشعرؼة.مت،ماألشاغيموماألبقاىعوائدمشذاءمتراصؼفاماٌودقؼ 30
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م مخالصة. مدؾطة مايؽقم ماظـيبمو ماظلقاقمميؾكماظشاسر، مػذا ميف مو مبدرجةمإذ ماظلؾطة مػذه ترتؾط
مقصؾحمحضورماألبمشريمضروريمسـدمتعؾمماظطػلماظؽؿابة.صاظؿقؽمميفمادؿعؿالماظؽحام.م

م األوديماٌؽؿشػةميفممحلبماٌكطوراتق.مم)م5زفورماظؽؿابةميفماظؼرنممبؿقدؼدماٌؤرخونضاممإذا
ماظرا مبحاد مررف معن مم،(اظلوعرؼنيصدؼن مصإن مروؼؾة.مريورةظلمخضعاغؿشارػا ممجد مسرصتو مضد

فامغظاعمومتعؼقدم،(اٌصرؼةمقةدؼوشرايفم)اهلريوشؾقػؼاظؼدميةماظؽؿابةميفمذؽؾفاماإلمجملؿؿعاتماظشرضقةا
ماسؿؿدتم.ملمؼؿؿؽنمعـفاميفماظؾداؼةمدوىماٌكؿصونميفماظؽؿابةمحقثلصعّؾامماظؿقؽممصقفاجعلممػذا
مبلمسؾىحروفمؼوغاغقةمودونمذكممسؾىألجبدؼةماظػقـقؼقةمبةماألوديمظاظؽؿا طة،مقحروفمسربقةمجّد

تعؿربماظؽؿابةماألجبدؼةمومم.طلرتمدقطرةماظؽفـةميفمادؿعؿالماظؽؿابةم)اظؼرنماظلابعمق.م،ميفماظقوغان(
ماظشرطماألولميفمبروزماٌدردة.

م ماظؽاعلؼؿقدث مباٌعـى مػوعريوس مسن مؼصػهمأصحارون مو محقثاظقوغانممبربيمظؾؽؾؿة ؼؾؼىمم،
أنمب:م"AchilleابـهمأذقلممPeléeؾيمقؼـصحمبم.اظؼاسدةماألدادقةمظؽلممماردةمبقداشوجقةمطحادقؽقة
عنمععنيماظطػلمظـؿطمؼؿممهضريمماآلخرؼن".مسنتؽونمدائؿاماألحلن،مومأنمتؾؼىميفمدرجةمأسؾىم

حلنماظؿصرف...(ممومؾغوؼةاظقؼقةموموداٌػـونماظؾطوظقة،ماظظعابماأل)ادؿعؿالماألدؾقة،معـلمقاةماي
ٌُرادمتؽوؼـه.عـاظيمظؾرجلممغوعظوجود،معؿعؾؼةمبامععقـةمػؽرةمعـاظقةظمأفقؼوم اظروعانمعـلممملمؼفؿمما

مملمؼعؿربماظطػلومم.اظراذدمرجلتؽوؼنماظػومػدفماظرتبقةمطانمم.حؿىمباٌراػقالمباظطػلمومماإلشرؼق
مم.دنماظؾؾوغمإديمشاؼةاظودائلممبأنععراصؼؿهمرجلملصغريمجيبممإغهم،بهمذكصقةمخالصةمرػحامذا
ماظوحقدومطان مؼاألرػال ماظذؼن ماظـاسمـريونن مم،اػؿؿام مطانمأوالئكػم متػؽريمعؾؽرمماظذؼن ظدؼفم

:م"طانمألصغرػمموظؽنمملمؼؿصرفمأبّدامعـلم31هيفمطؿابماٌلققيمTobieتوبيمؼؼولممؼشؾهمتػؽريماظؽؾار.
م ماظلقؽوظوجيمظألماديمإضاصةاظطػل". ماٌوروثماىفل مرػال ماظؼدؼسمسن متشاؤم مغذطر ماظؼدؼم، اظعصر
مؼمأوشلطني ماظذؼن مأتؾاسه ممعؿربونو مأن ماأللصؾقة. متشريمإديماًطقؽة ماظطػل مأصعال مطل معقحادمو عـذ
عـذماظؾداؼة،ممهؾص،مألغاظوؽلول،ماظوغرور،ماٌوؿؼؾب،ماٌ:مصػهمبتومهرطهماظؼوةماظشرؼرة،مم،اظطػل
م.اًطقؽةماأللصؾقةمأثرػامصقهترطتم
ػذاممإبعاد"اىـونمعرتؾطمبؼؾبماظطػل،موم،مألنماعـففطؿبماظؼرونماظودطىمادؿعؿالماظؼوةمتربرم

م ممير ماألخري، ماظصراعة"سن مم.ررؼق ماظعؼاب مو مت"اظعصا مايؽؿة، مسـفؿا مؼعؿربـؿج مسمو مناظؿكؾي
م.32ومسارمباظـلؾةمظألم"ماالغضؾاطمسقبم
إديمتؽوؼنمأخحاضي.مإنممسبوماظرتبقةماظشاعؾةموحماإلغلاغيـاوةمسنماظطؿاظاظرتبقةماإلدحاعقةمترعيم

م ماظوادعة ماٌـارق ميف ماإلدحام ماغؿشار ماٌؿـوسة مماجؿؿاسقاو مثؼاصقا مؼؤديمو ماظؿؽقفاظػؽرماظؿأعلإدي م،
ماظدؼن عصادرهمعنمماالجؿؿاسياظؿػؽريمؼأخذم،مإذموتؼـنيماظػؼهم)اظؿشرؼعماإلدحاعي(معنمررفمسؾؿاء

م.اجملالماظدؼين

                                                                                                                                        
31 Riche, P., De l’éducation antique à l’éducation chevaleresque, Paris, Ed. Flammarion, 1968. 

 .P. Riche رهميفمبريمشقشدابقمذط Salomon عـلمظلؾوعون 32
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معنمدقلؿحو ممصؽةم"وجودمطل ماظؿفار مسحاضةعن ماٌعروفميفممهلم ماظعامل محقاةمذظكماظعع عصر،
م مو مطـقػة مطؾريممطاغتماإلدؽـدرؼةحقثم)ماإلرثماظؼدؼمثؼاصقة عنمهؼققمم،بقزغطة(مععأولمعرطز
مبغدادممعنمخحاهلامؿربزدحرطقةمثؼاصقةم م33ومضررؾة"عدؼـؿا م. مأنمعلأظةمتؼققممعراحلماألسؿارمو رشم

ؼظفرممأغهمملمالإظؼرونماظودطىمومخالصةمسـدماظػؼفاء،ميفماماألدبماظعربيمطاغتمهلامعؽاغةمطؾريةميف
"سؾؿوهمدؾّعا،مومربوهمدؾعا،موملصاحؾوهم)ص(مومحلبمحدؼثمظؾردولمم.34نميفمعؽاغةماظطػل"هّل

مواظـظامماٌدردي،ممضاممبإسدادمضدمقؽيؿاظػؽرماظلؽوالدطانمإذام"م.دؾّعا،مثممأرعيمايؾلمسؾىمضضقه"
معقمأغؿج مسدة مأجليف معن مررؼؼة ممادؼن ماٌعرصة، متـؿقة مصإن معرحؾة مميـل ماظـفضة لمااٌـمإغؿاجسصر

م.35اظؾقداشوجي"
ممذغؾت معوضوساظرتبقة مروؼلم،اػاعمااجؿؿاسقماباسؿؾارػا مزعن معـذ م، نمؼاٌػؽرم،اظػحادػةاػؿؿام

األعرممومرؾؼةماظعؾقدموماًدم.معلؿــقاطانماظؿعؾقممعوجفامظذويماالعؿقازاتمومم.واظلؾطاتماظعؿوعقة
ماظطػل مواػل مػو ماظؿارخيقة ماٌرحؾة مػذه متربقؿهماظذيم،اظـابتميف ماضرتام،عنمخحال منوذجممحؼؿم

مإظقه.ماظؿولصلعـاظيمظؾرجلماٌرادم
مععميفمتـؿقةماٌؤدلاتماظرتبوؼةمومخالصةماظـرواتتراطممموماظلقاديماالدؿؼرارمطلمعنملاػمقد
ضدراتمععممةاظؾقداشوجقماظطػلمومعحائؿةغػسمماٌعؿؼةمظعؾماغشغاالتمجدؼدة:مضرورةماٌعرصةممزفور
ظدىم)سؾىماألضلمماالسؿؾارتربقةماظؾـاتمبعنيمأخذتم،مسشرمومظؾؿرةماألوديميفماظؼرنماظـاعن اظؿؾؿقذ.
ماظدؼنم(دؿؼرارقةراأل مضؾقلمعنمرجال مظعدد ماظؼرونماظودطىمزبصصة مطاغتمعدردة دقعرفمم.بقـؿا

ماظـاعن ماألعقةذاعحامحملماتطورمسشرماظؼرنماظلابعمو اإللصحاحقونميفمذبالماظدؼنمماسؿربحقثمم،و
ماظرذائل مو ماظؿؿلكمباظشعوذة مأدؾابماظطقشمو مم.جفلماظطؾؼاتماظلػؾىمأحد مزفرتو بعضممػؽذا

ماألصؽارم مبه مجاء "ملمغعرفمضطماظطػوظةمم:(Jean-Jacques Rousseau)مجونمجاكمرودوعنمذظكمعا
سؾىمغػسماٌؿقدثمؼؤطدمومم.36ماظػفممطؾؿامتفـا".مطؾؿامتؼدعـاميففاػامسـاباألصؽارماًارؽةماظيتمطوغ

مغػسماظطػل.اعؿدادمظؼواغنيمسؾممإالمػيمعامأنماظؾقداشوجقام
مDewey)دؼويم(ماظوالؼاتماٌؿقدةماألعرؼؽقةيفمندم:مقاٌسارابعامحرطةماٌدارسماىدؼدةمتشؽلم
م ميف مو مم(Ferrièreمصريؼار(دوؼلرا ميف مو مم(Montessorieمعوغؿقلوري(اؼطاظقا بؾفقؽامميفو

مم Decroly)دطؾوري( مو ميف ممFreinet)صرؼينم(صرغلا مص. مظقسماظطػل مأومساجزمأومشريمطاعلذكصا
م.ممبداعاإلاظؽراعةمظؾطػوظةموماظؿأطقدمسؾىموجودؼؿفاموماظدسوةمإديممبإرجاعؼؿعؾقماألعرمم،غاضص

                                                                                                                                        
33 Remaoun, H., (Université d’Oran, I.S.S) : « Idéologie et pensée philosophique et sociale dans les formations 

pré-capitalistes : le cas du monde méditerranéen, des premières sociétés humaines du Moyen-âge (approche 

socio-historique) ». Document, dactylographié de l’Institut des Sciences Sociales, Université d’Oran. 
34 Driss, Ali, « L’histoire de l’éducation et des idées pédagogiques en Ifriqya ». (depuis Ibn Sahnûn m 256-869 

jusqu’à Ibn Khaldûn m 808/1406), Thèse de Doctorat d’Etat - Université de la Sorbonne Nouvelle Paris III, 

1978. 
35 Palmero, J., Histoire des institutions et des doctrines pédagogiques par les textes, Paris, Ed. SUDEL, 1958. 
36 Rousseau, J.J., L’Emile ou de l’Education. 
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ماظيتمؼطرحفا، ماٌلائل محول مباحؿقاجاتماظطػل، ماٌعرصة مؼعينم"ربط ممػذا مععممإضاعةو سحاضة
م مسؿؾه،مو مو م37ظرشؾاته"ماالدؿفابةتطؾعاته م. ماظعؿلماىؿاسيمؼأخذ ظؾؿؾادلميفماظرتبقةمماعؽاغبولصػه

م ممSnydersمدزؼاـد ّقنؼؾم.األوديمباظدرجةمدورااىدؼدة مػذه ماىدؼدةماالضرتاحاتحدود م"اظرتبقة :
مسنماظـؿاذجماظرتبوؼة".ومحقاةماظطػلمومظؽنمأؼضامطؿقاوظةمظؾؿكؾيممععمعصاحلمظحاغؿؼاءماجفدبولصػفام
ممصؼدظؼدم ضارةمدوىماألسرافمومعؾذاتمايمحالممتـ:م"Freinetم،مؼؼولمصرؼينضقؿؿهساملماظؽؾار
مموػؿقة"، مبومدعادة،مماظطػوظةمتؽاعحاتعؿربمو مسشوائي،مالمعنمخحالمدونمتدخلمخارجي،مو تعؾم
ضادرمسؾىماٌشيمػلماظصغريماظطمأن:"إذامطانملصققّقا،ماظلقاقميفمػذامCousinetمؼينزطوؼؼولمُعَوّجه،م

عنمنماظؿحاعقذمقؿؽّود".؟مبػردهمععادظةمجربؼةمحيلفلمميؽنمطذظكمأنمصدونمأنمؼؿؾؼىمأيمتعؾقم،م
مظة.اصذبؿؿعاتملصغريةمربمدقشؽؾونحؿؽاكمععمايقاةماٌؾوثة،مومااليقاةمبدونماواربم
م مأخرىو مجفة معن م، مؼؤطد ممSnydersدـاؼدرز مؼسؾى ماظذي ماظؾقداشوجي ماظػضاء مسأن مؾىعؿؿد

ومػوممJean-Marie Delarueمجونمعاريمدوالريطرحمؼم.38اظـؿاذجمعؽؿوبمسؾقهماظػؼرمومسدمماإلدؿؼرار
مبػرغلا،م مدوظة ماظؿـشؽةممدؤاالعلؿشار معنمأجلمماالجؿؿاسقةسنمعؽاغة ماألجر ماٌدصوسة اجملاغقة،مو

م مهؼقق مذياسقةحقاة متطغىمفقبقص، م"سـدعا مماجملاغقة،مضائحا: مصإن ظوجودممسقةاالجؿؿاايصة
مدولماظعاملماظـاظث.مذيقعغحاحظهميفمعامومػذامم.39"ػيماٌرجقةاظطػلميفماظشارعم

مذظكممأال مبدلمأنمغعّد ماٌؽـفمظألرػالميفماظشارعمذؽحامعنمأذؽالمصرضموجودػم ماظؿواجد ؼعّد
مم؟جـوحامأومعرضامومسبلبمسددماألرػالماٌؿؿدردنيماظذؼنمؼؿّممسحاجفم

محلبماظطؾب.مماعؿـوسمتؽػحاماظػضاءاتادؿعؿالمؼػرضم،ماغشغالعوضوعمومباسؿؾارػام

ذفضاءذللعبذبوصػهذالشارعذمالطػلذو

ألغفامذؽؾتمرؼػقاموادعاماظدولماظـاعقةمغزوّحاممعدنمسؾىمشرارماظعدؼدمعنسرصتماٌدنماىزائرؼةم
مطـاصةمدؽاغقةمطؾرية.مؾبجيضطؾام

م مأعام ماظو معنمامتواجهـزوحماظرؼػي،مألصؾقتماٌدنمػذا مغلؾةمطؾرية صعبمؼاظذيمحؿحالماظػضاء
مم.هتلقري اظضغطماظدميوشرايفمسؾىماٌشفدماظعؿراغيممووتريةمانازماٌشارؼعماظلؽاغقةمطلمعنمؤثرمتو
شقابمتفقؽةميفمةميفماظعراءمومسؾىماظػضاءاتماىدؼدةماٌؾـقماًصولصقةماٌفقؿـةتؿؿـلموم.مطؾريبشؽلم

ماًدعات.
ٌؽاغةماٌؿـوحةمامتعؽس.متمتشؾهمحاظةماظورذاتدؽـامتشغلظؽيمأزعةماظلؽنماظعائحاتممدؿدصعوم

عددمأصرادماظعائؾةمسدمموجودمبضققماظلؽنمؼربرمومم.ظؾطػلميفمايقزماٌلؽونموضعقؿهمداخلماألدرة
م مظؾطػل.شرصة مزبصصة مالمصردؼة ماظذيم،بنيماىـلنيمؿققزاظؿمدوىمندمو مادؿعؿالمماألعر ؼربر

دبصصمظؾضقوفمومتؾؼىمعغؾؼةمطيمصإغفامضاصقة،مومسـدعامتؽونمػـاكمشرصةمإم.وجودػامشرصؿنيمحني

                                                                                                                                        
37 Snyders, G., Pédagogie progressiste, Paris, P.U.F., 1971. 
38 Idem. 
39 Delarue, Jean-Marie, "Rue et espace de socialisation, entre famille et lieux formalisés",  in L'enfant  et son 

intégration dans la cité. Ouvrage collectif sous la direction de S. Teissier, Ed. Syros, 1994. 
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معؾدءاناظرتتقبموماظـظاصةمصماظؾقت،مترتقبمحولمتدااؼؿغااٌرأةمتؿفـبممحؿىتلؿعؿلميفمأيموضتم
م.يفملصورةمحلـةمدةماظؾقتدّقمذظكمأّغفؿامؼظفرانمهتـظقؿأدادقانميفم

موؼ م"زغؼة" ماظلقاق مػذا ميف ماظشارع ماظعؿوعماععـاػملؿى ماجملاور ماظػضاء مذظك مو ظحاعلؽونماي
معػضحاماصؽؿانمأدادقؿانماظزغؼةمعؽاغتلؿعؿلممظؾعبموماظؿوضف.ام،اظزغؼةمػيمعؽانمظؾؿرورم.ينؾعواظحا
،معنمدؽانماىزائرمػممذؾابم75%مغعرفمأن،ماـعدمعا.موماظشؾاب:ماألرػالمومػؿامعبموماظؿوضفظّؾ
40(دـةم24ومم2)مرتاوحمأسؿارػممعامبنيتمإذ

تشؽلمومم.جدػمميفماظشارعاوتغلؾةممبلفوظةغعؿؼدم صإغـا 
ماظلائدةاظؿؿـحا ممت مظدى مػذه ماظشارع"ماظؿاظقة:مػؽرةاظميفاظػؽة ميف مغشاء معا معنمم."غػعل مطـري ميف و

مؼلؿعؿؾنماظعؾارةماظؿاظقة:م،وبخماألعفاتمأرػاهلنتاألحقان،مسـدعام
مزــتمغػلكميفماظشارع؟"أ"مأيمم"؟م"حلؾتمرادكميفماظزغؼة

سؿاراتمسدةمأحقاءمصؼريةمحقثمتؿؿرطزم:مأحقاءمزبؿؾػةيفمفمظؿعّرصؽرةمحرؼةمامسنرماألرػالمعّؾُؼ
مممم.غػلفامكماظزغؼةمتّؾممماردةاألرػالمموماظشؾابمظدىمدؽـاتمصردؼة،مظذامصإنذاتمأومأحقاءمشـقةم

ماإلرارو مم،يفمػذا متطرح مغػلفا، معلؾؼة مأصؽار مسدة ماٌػضلمو م"اٌؽان مؼعؿربماظؾاحثماظشارع ظذا
ؼؾعبماظشارعمدورم.م41"ؼوعقامبعدمأوضاتماظدرادةمأومايضاغةمسؾقهمرتددظؾطػلمبدونمعأوى،ماظذيمؼ

مرب مريظلمرطةضوة ماظؿـشؽة مسؾىماٌلؿوؼنيماالجؿؿاسقةورة مميؽـفم مايسمظألرػالممما -اىلديمو
تواجدمزبؿؾفماألسؿارموماظطؾؼاتمملؼشّؽم،موورؼبمايرطاتموماإلذاراتماٌرشوبمصقفاعنمحرطيم

ميفماظدولماظـاعقة.ماعؾؿودماأدادقطىماالجؿؿاسقةموماىـلقةمعع
يفممارئقلقمادؾؾمعنمخحالملصورةماظؾؤسموماظػؼر.مؼعؿربمضققماظلؽنميفماظشارعماألرػالمندممتـل

مػذهممتـحمحقثم،األوديموظةاٌلؤإػؿالماألمماظيتمتعؿربممإديمطؿامغشريمػـام.42""رردماظطػلمإديماظشارع
مع مؼؿواصقمبشؽلمطؾريمععماهلاظػؽرةمحؽؿا ماٌدردة،مومتؾؼيمغظرةمقؽؿنيماٌؿؿـؾؿنيلؾؼا ميفماظعائؾةمو

مدؾؾقةمواهمتواجدماألرػالميفماظشارع.
ظقسمػذاماىومعنماظطاسةماظذيممبـاءمسؾىمػذاماظرأي،مػلمميؽنماظؼولمأنمعامؼـؼصم"اظشارع"،

ؼلؿفقبمػذاممإذنمبإديمأيمعؿطّؾ؟مرأؼـاهمأنخيضعمظهماظطػلمضؿنمػاتنيماٌؤدلؿنيمطؿامدؾقموم
ظؿعاعلمععماىـسملؿؿرمظؾشارع؟مطقفمؼشغلماظطػلماظشارع؟مطقفمؼؿممااٌذؿغالماٌؽـفمومذؾهماال

م؟مطلماٌؿـوساتماظرتبوؼةماٌرتؾطةمباالخؿحاطماآلخرمحقـؿامغدرك
سؾىمزبؿؾفمذبؿوساتماألرػالميفمأحقاءمزبؿؾػةماجؿؿاسقامخحالممتلفقؾفاماٌحاحظةماظيتممتمإن
م،مػيممبـابةمدساعةمٌحاحظاتـا.(ائراىز)يفموػرانمم0995-0990دـةم

                                                                                                                                        
مدـوات،مؼؼدرمسددمارػالميفماىزائرمبـم 9-2يتمتفؿـامصقؿامخيصماظػؽةماظعؿرؼةماظ 40

ماألوالدماظؾـاتمماجملؿوعماظػؽةماظعؿرؼة

 000 902 1 000 816 1 000 718 3 دـوات 2-5

 000 863 1 000 788 1 000 651 3 دـوت4-9

 .0990 ،04عصدرم:مدظقلمإلحصائيمظؾفزائر،مرضمم
41 Sadni-Azizi, Fouzia, op. cit. 
42 Mernissi, Fatima, « Pourquoi nos enfants sont dans les rues » in Lauralif cité par Sadni-Azizi, Fouzia. 
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اٌكططونمحقثمؼعؿربونماألرػالممؼدعفااظيتمؼمبعنيماالسؿؾارماٌعطقاتماألخذسدممومعنمخحالم
ؼػؼدونممهغػلميفماظوضتوموماظصقة،ممصصولمعؿعؾؼةمباظدميوشراصقا،ماظؿؿدرسمضؿنمترتقؾفاأذقاءمؼؿمم

األرػالميفمصرضمتواجدػمميفمذبؿؿعمعغاؼرمسوضمظؾزغؼةمػوؼؿفاماألوديمباسؿؾارػامصضاءمظؾؿـؼل.مؼـفحم
ماظدائم،م ماظؿأرري مو ماظشؿوظي مظؾؿؽػل ماظرصض مسن متعؾريا مأؼضا متعؿرب مو مظؾعحاج. مأو مظؾؿؿدرس أرضام

ماالذؿغالماٌؽـفمظؾزغؼةمعنمررفماألرػالمخيضعمٌؿطؾؾنيماثـني:و
ماظؾقثمسنمايرؼةمظدىماألرػال. -
 اظراحةموماظطؿأغقـةمظدىماظواظدؼن.م -

ممتشؽل ماظؿصرف، ميف مايرؼة معن موطل مواظرطض، مواظؼػز، معحازعا معطؾؾا ماظشفار مو مظدىاظصقاح
مصعلمعامأرؼدمومالمأحدمؼفؿممبي".أ"ممم،دـةم00دـواتمإديمم4ذيقعماألرػالماظذؼنممتمعلاءظؿفممعنم

نماألرػالمإوماٌدردة،مصماظؼقمماٌـظؿةموماالغضؾارقةماظيتمتلودميفماألدرةمهرطهومأعاممذبؿؿعم
مؾونمعنمخحالمادؿغحاهلممظػضاءمآخر،مأالمومػوماظشارع.جيق

أدؿاذةمم02أجريمسؾىمم43عقداغيمقلبمهؼققالمسؾىماظشارعمعفؿامطانمرأيماألم،مصؼرتددماألرػ
مؼؾعؾونميفماظشارع،منأوالدػمنؼرتطملممنأغفمؼعؾنمم49.0% أطـرمعنماظـصفموجدغامأنمومربةمسائؾة،م
م مؼـظر ماألخريو مػذا مصضاءمإدي ماٌلؿوىمماخطريمباسؿؾاره مسؾى مو م)حادث( ماىلؿاغي ماظصعقد سؾى
اظشارعمسؾىماظعحاضةمبنيماألممواظطػلممؼؤثر)سدمماغضؾاط،مضؾقلماظرتبقة،مطـريمايرؼة(.ممعـل:ماٌعـوي

م ماظلؾطوؼة. ماظطػلمؼمويفمترطقؾؿفا مآصاقمظؾلاسد مصؿح مذظكمعنمخحال مو ماظذاتقة ماٌواجفة ؿفربمعن
من.ماظعحاضاتماٌؿؾادظةمععماآلخرؼ

إدخالمأرػالمآخرؼنم)شرؼب(م"براغي"ميفميفمطػلمايقمسؿوعامظؾظقسميفماظعائحاتماظؿؼؾقدؼة،موم
محقثم ماظعائؾي، ممأناٌلؽن ممإصشاءاحؿؿال مو مطؾري، ممّنأاظلر ماظؾقت اظطػلمماظزائرمأنمتعؿؼددقدة

م متذوضه. مو مذاػده مسؿا مأعه مدقكرب مو ماٌرحؾة مػذه ميف مباظذطر ممأنجدؼر معن مؼـؿؼل م"ؽةعحاؼ"اظطػل
م مطانمم"اىن"مإدي)عحاك( معا مو مجدؼد. معوظود مازدؼاد ممبـادؾة مخصولصا مو مدرؼع، مبشؽل )ذقطان(

مبهم ومماألذقاءمطلروصراخ،ماظوضرب،ماظ:معـلمدـواتمألصؾحمعـعدعام0شاؼةمدـؿنيموممإديعلؿوحا
ما مو مبـػله ماظؿؽػل مسؾقه مصاظطػل ماظؾقت، مإناظؾعبميف مأخرى مأعاطن ميف مبؿفاربه موـبممظؼقام أراد

مربات.ماظض
ؤذراتماظؿغريمعحاحظؿفامٌميؽنماظؼقؿةماظرتبوؼةمظؾعؼابماىلدي.مبقـؿاممؼعارضؼوجدمذكصمالم

عشروسقةمسنممتماالدؿغـاءميفمػذاماٌلؿوىمإذامطاغتمػذهماظودقؾةممماردةمعنمررفمأذكاصمآخرؼن.م
م،ذظكمومسؾىماظعؽسمعنم.جقداظعؼابماىلديمعنمررفمأداتذةمؼؿؿؿعونممبلؿوىماجؿؿاسيمومثؼايفم

م مابـااظصإنمععظمماألوظقاءمؼطؾؾونمعنماألدؿاذة سـدمضربهمب)ومذظكممظدؼفممؿعاعلمععماظطػلمباسؿؾاره
م(.ماظضرورة

                                                                                                                                        
43 Kateb-Allel, Khadidja, « Pour une contribution au développement de l’enseignement préscolaire en 

Algérie », Thèse 3ème cycle, Université de Lille III, 1987. 
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تػرتضماظعحاضاتماظرتاتؾقةمضؿنماألدرةمأنم"ماظوضعقاتماظؿـاضصقةمظؾصغارمواهماظؽؾارموماظؾـاتم
متؿؿ محقث ماٌرتؼؾة ماالضؿصادؼة ماألدوار مسن مغاوة مػي ماظذطور، ماألسؿارمواه ميف ماألرػال مظدى ـل
44اظصغرى...مومؼـظرمألصرادماألدرةمبولصػفممأدوارامضؾلمأنمؼؽوغوامأذكالصا"

 . 
معنمخحالمودطماجؿؿاسيمعشؾعم مو ماإلبداع. مظؾؿفاربمو ؼؿقولماظشارعمبػضلماألرػالمإديمحّقز

موعـ مممؽـة، ماظؿفربة ماظيتموعل ماظؿوجفاتم"اظرتبوؼة" مزل ميف مايقاة متؿفؾى معـلمباٌعقارؼة، ؾه
اظؽحامماظذيمؼلؿعؿلميفمأولماألعرمبشؽلمععؿدلمبأعرمعنماٌعؾم.مومبوادطةماظضقكموماالدؿفزاءمعنم
اظؽؾريماظذيمؼعاضبممبكؿؾفماألدؾابمعـل:م)اظضفقجماظؽؾري،ماظوضتمشريمعـادب...(مصإغفامتعؿربم

مأحدمأمناطماظوجودمباظـلؾةمظؾفؿاسة.م
اظؾعبمػيمصرلصةميفمتؾؼنيمضواسدماظؾعؾة.مومػؽذا،ممإنماظؾقثميفماظؿػاسحاتماٌؿؾادظةمعنمخحال

دـة(،مم02ؼعؿربماألرػالمأنممماردةماظؾعؾةميفماظشارعمتعّؾؿفمممطقػقة"االسؿؿادمسؾىماظـػس"م)األوالدم
مدـة(.م00وؼـظرمإظقفامبولصػفامصرلصةم"ظؿعؾمماٌلؤوظقة"مباظـلؾةمظؾػؿاةم)
حاهلممسؾىمآراء،مصإنماظؾعبم"ظقسمظهمأؼةمومػؽذا،مومباظـلؾةمىؿقعماألرػالماظذؼنمهصؾـامعنمخ

دـة(،مومغحاحظمأنمأغواعماألظعابمػيمباظدرجةماألوديمأظعابمذياسقة.مإنماظؾعبمم00ضقؿةميفمغظرػم")
ميفماظشارعمػومضؾلمطلمذيءماظؾعبمععماآلخر.مومؼعؿلماظشارعمعـلمآظةماغدعاجمظؾفؿاسات.

ما مبؿـظقم مؼلؿح مإذ مظؾرتوؼح، مصضاء مأؼضا ماظشارع مميـل محقثمو ماألرػال مو ظعحاضاتمبنيماألوظقاء
مععم مبشؽلمعلؿؿر ماذؿغالماظلؽـاتمحقثمؼؾؿؼيماظؽؾار مإنمغلؾة معنماظؿحاحم. مأطـر ماظؿوتر ؼفقؿن
اظصغار،مجعؾتمأزعةماظلؽنماالبنماألطربمحقـؿامؼؿزوجمؼؾؼىمعؼقؿامععمأوالدهميفماٌؽانمغػله،ماألعرم

األرػالماًروجم"ظؾعبميفماًارج"مميـلمػذاماظذيمجيعلماظؿوالصلملصعؾا.مومسـدعامتطؾبماألممعنم
ماألعرمباظـلؾةمهلامودقؾةمظؿأخريم"اظعؼابموماظضرب"ماظذيمؼؿعرضمظهماظطػل.

مومؼؾعبماظطػلمباظؼربمعنماظؾقت،مظقؽونمهتمتصرفماظؽؾريمظؾؼقاممباألسؿالماظؿؼؾقدؼةمعـل:
م.(.اظؼقاممباٌشرتؼاتمعـلم)ماًؾز،مايؾقب،ماإلحضارماٌرػقمظؾؿاء..م-
ماظؼقاممخبدعاتم)اظذػابمسـدماىارمىؾبمعلؿؾزعات(.م-
محرادةماظصغارمعنماإلخوةموماألخوات.م-

إنمػذاماإلحلاسمبايرؼةماظـلؾقةماظذيمؼشعرمبهماظطػلمبعدمأنمؼؿعدىماظؾابماًارجيمظؾقؿه،م
ؼؿقولمؼحازعهمضرورةميفمتلقريمسحاضاتهمععماآلخرؼن.مومؼلؿغلماظطػلمسنمررؼقماظؾعبماظشارعماظذيم

يفمػذاماظوضتمإديمحقزمحؼقؼيمظؾؿعاونماالجؿؿاسي،محقثمتؾعبماظزساعةمبشؽلمعلؿؿرمدورػامضؿنم
ماظذؼنمميؽنم معنماأللصدضاء مؼلؿحمظيميفمايصولمسؾىماظعدؼد اجملؿوسات،م"أظعبميفماظشارعمألغه

اوضمعنمدـة(.مؼؿمموضعماظؿعؾمماالجؿؿاسيمظحاغدعاجموماظؿػ00عؼارغؿفممظي"معـلم)األرػالمذويماظـم
مخحالمضواسدماظؾعبمضؿنمطلمذبؿوسةمعؿؽوغةمعنمأرػالميفمزبؿؾفماألسؿار.م

                                                                                                                                        
44 Zerdoumi, Nefissa, Enfants d’hier, l’éducation de l’enfant en milieu traditionnel algérien, Ed. MASPERO, 

1982, p. 41. 
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دـواتميفماجملؿوساتماٌؿؽوغةمم4ومم0دؿؿمماظؿؾادالتمباظـلؾةمظألرػالماظذؼنمترتاوحمأسؿارػممبنيم
دـواتميفماجملؿوساتماظؽـريةمم0إديمم6دـواتمومباظـلؾةمظؽؾارماظلن،مابؿداءمعنمم0عنمدـؿنيمإديم

ميفماظعدد معفقؿـة مجـلقة ماجؿؿاسقة ممماردة مإغؿاج مصقه مؼعاد ماظذي ماظػضاء مأؼضا ماظزغؼة متعؿرب .
غػلهماٌكؿؾفمحلبمضربمعؽانماظلؽنميفم ذبؿؿعاتـا.مومػؽذا،مؼؾعبماظؾـاتموماألوالدميفماظػضاء

ماجملؿوساتمشريماٌكؿؾطة.
متشريمإديماظؼ مإذ معنماظؿربؼراتمعنمررفماألرػال:ميفماظؾداؼة، ماظيتمضدعتمدؾلؾة ماألدادقة قم

مشاظؾقةماألرػال.متشّؽلمطلمعنم"ايشوعة"موم"اظعقب"مسـالصرمعشؽّؾةمظؾلفلماظؿوضققي.م ؼعؿؿدػا
ػذهماظؼقممعأخوذةمعنماظؼاسدةماالجؿؿاسقةمحقثمؼضقفماظؾعضمعصطؾحم"المجيوز"م)اٌؿـوع(،مبولصػهم

موح ماالخؿحاط، مسدم معؾدأ مؼطؾق مال موسـدعا ماظدؼـقة. مباظعؼقدة معرتؾطا متؾعبماظؾـتمجـؾامعرجعا قـؿا
مىـبمععماظوظدمأوماظعؽس،مصإنمػذاماألعرمؼعؿربمتاصفا.مألنماظردعمؼأخذمررضامزبؿؾػة.مم

دـوات.مإضاصةمإديمم6إنمسـفماألظعابماًالصةمباألوالد،مسّؾرتمسـهمبـتمواحدةمصؼط،مسؿرػام
متلؼط،مصإنماآل مو معنماألوالد معؿؽوغة متؾعبميفمذبؿوسة مبـؿا محيدثمأن مؼؿدخؾونمذظك،محقـؿا باء

 عرطزؼنمشضؾفممسؾىماألوالد.
مباٌراضؾةم مظألم مظؾلؿاح مذظك مو مبقوتفن، معن مباظؼرب مؼؾؼني ماظؾـات مصإن مأظعابفن، مخحال معن و

ماٌلؿؿرةمعنمخحالمادؿعؿالماظلؾطةمسنمبعد،مسنمررؼقماظـاصذةمأوماظشرصة.
ومبـقفامعلؤوظقةممومتظفرماألممػـامعنميظةمإديمأخرىمسنمررؼقمتدخّؾفاماظصارممأعامماآلخرؼن،

مغلؾقةمواهمبـؿفا.م
مأجلم معن مظؾطػل مزبؿؾػة مإعؽاغقات ماظلقاضات مزبؿؾف متعطي ماظـؼاصات، مزبؿؾف مأّغه"يف ند

مإبداسقة" مو مآغقة ماظؿصرفمحبرؼة، ماألضل مسؾى مالم45اظؾعب، ماالغضؾاط مو ماظلؾطة مأّن ماسؿربغا مصإذا ،
ماظػ ماظعائؾيمو ماظػضاء مضؿن ماٌلاراتماظرتبوؼة مؼشؽحان ماظػضاءمؼزاالن ماظشارع ماٌدردي،مدقؽون ضاء

ماٌؽّؿلمهلؿا.
مايرطقةم ماظـػلقة ماالغعؽادات متؾلط ماألظعاب مطاغت مإذا ماظشارع؟ ميف ماألرػال مؼؾعب معاذا ظؽن

ماٌفقؿـةميفماٌؿاردة،مصإنماظؿفربةماإلبداسقةمألدواتماظؾعبمحاضرة.

ذخمططذاأللعابذاملمارسةذاملتشابهةذوذاملختلػة،ذحدبذاجلنس

 ألعابذالبنات ألعابذخمتلطة والدألعابذاأل

مطرةماظؼدم
مظعؾةماظؽاررة

طارؼؽوم)ظوحةمذبفزةمبعفحاتم
 صوالذؼة(

مظعؾةماظؿكؾؽةم)شؿقظة(
 حاوؼزةم)ظعؾةماٌطاردة(

معقدؼام)ظعؾةماظؼػزمسؾىماألرض(
 اظؼػزمسؾىمايؾلماظدعقات

                                                                                                                                        
45 Visalberghi, A., « Le jeu humain et ses contextes », Conférence présentée lors des journées pédagogiques 

algéro-italienne, 19 mars 1993, portant sur l’enfant et jeu. Revue La Nuova Italia, n° 10, 31 Octobre 1993. 
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مبني مطانماألرػالماظذؼنمترتاوحمأسؿارػم مم02مدـوات،م26مإذا ميفماظػرتة مؼؼضونمدـة اٌدردقة
م.داسةميفمصرتةماظعطؾةم00مإديم0مداساتميفماظشارعمصفيمعنم0داسؿنيمإديم

مضؿنم ماظذؼنممتماغؿؼاؤػم مزعحائه، مأو مععمألصدضائه م"يفماًارج" مروؼحًا موضؿا مإذن ؼؼضيماظطػل،
متحاعقذماٌدردة.مػذاماظؿواجدمؼؿكؾؾهمدخولمعؿؽررمظؾؾقتمضصدمذربماٌاءمأومتـاولماًؾز،مباظرشممعن
ماالغزساجماظذيمؼلؾؾهميفمسدممايػازمسؾىماظـظاصةمداخلماظؾقت،مإالمأنماألممتؽونمعطؿؽـةمسؿوّعا.

ومشاظّؾا،مميـعماظطػلمعنمإخراجمظعؾهماظشكصقةميفمحاظةماعؿحاطهمهلامألغهمضدمؼؽلرػاموميفماظغاظبم
ماظيتم مػومايالمبؾعؾةم)اظؽارؼؽو( ماظطػلمصإنمخقاظهماإلبداسيمؼلؿحمظهمباعؿحاكمظعب،مطؿا ؼرطؾفا

سؾىمظوحةمخشؾقة،معلاعريمومسفحاتمعلؿعؿؾة،ماظيتمؼلؿعؿؾفامظغرضماظؿزجل.مأعامباظـلؾةمظؾؾـات،م
دعقاتمضؿاذقةمبعقدانمومخقطمومبؼاؼاماظؼؿاشمظغرضماظؾعب.مأعاماظصغارماظذؼنمترتاوحممصإّغفنمؼصـعن

يمؼلؿعؿلمطاغؿؼالمعنمدؾمماظعؿارةماظذمباظؼربمعنمدـواتمصإغفممؼؾعؾونم5وممأسؿارػممبنيمدـؿني
معرحؾةم"االحؿفازميفماظؾقت"مإديمعرحؾةم"ايرؼةميفماظشارع".

مميـلماظؾعبم مو محّرا. مو معلؿؼحًا ماظؾعبمغشاًرا م"اظزغؼة"،مميارسماظطػلمعنمخحال مأو يفماظشارع
ماظطػلمحلبمبقاجيم ميفماظـؿو مومذررا مغشاطمظعبمPiagetتعؾريا مػو ماظؼواسد مؼؼولمأنم:"ظعؾة :مو

مؿؿعاتي".مظإلغلانماجمل
ؼلاػمماألرػالمأؼضاميفمبـاءمذؽلماألحقاء،مرشممأنماظؿؿؾكماظؾعيبمظؾػضاءماظعؿوعيمشريمزبصصم

مهلذاماظغرض،مومػومعؤذرمأداديمسنمجفلماٌؽؾػنيمباظؿكطقطمظواضعماجؿؿاسيمسؿقق.

ذاخلالصة

اظشارعمعنممؼعؿربمػذاماٌؼالممبـابةمصرلصةمظؾؿطرقمإديمعلأظةماذؿغالماظػضاءاتماظعؿوعقةمومخصولّصا
ررفماألرػال،مطؿامؼفدفمأؼّضامإديمإبرازمرؤؼةمأخرىمحولمػذاماظواضع،مرؤؼةمتلاسدمضؾلمطلمذيء،م
سؾىمصفممعامميـقهمػذاماحملقطماآلغيمظألرػالمسؾىمعامؼلؿحمهلممبػعؾه،مبؼوظهمومبؿفرؼؾه.مومعنم

وماظدولماظعربقةمأجلمردممدقاقماظؾعبمظدىماظطػل،مجيبمحؿؿاماٌرورمسربمطلمدولماظعاملماظـاظثم
مإديم م"اظزغؼة" معن ماٌـارق محلب متلؿقؿه مدبؿؾف ماظذي ماظشارع مإدي ماإلذارة مخحال معن خصولّصا،

م"ايوعة"مإديم"اظربة"موماظشارع.
مضؾلماظؿقضريؼةمشريم مأومهدؼثماهلقؽاتمعا ماظؿـؿقة مأنمؼؽونماإلبداعمو مػو ماهلدفمعنمػذا و

مؾىمآصاقمأخرىمصقؿامخيصماإلثراءموماظدسم.ذؾقهمبأعاطنماالحؿفازمأوماظؿفـقدموظؽـّهمعؿػؿحمس
مزبصصم مو مذبفز مصضاء مشقاب مإدي ماألحوال مذيقع ميف م)راجع ماظؽاعل مشري ماظؿؿدن مميـع مل
معػروضام مواضعا مباسؿؾاره مو ماألرػالمعنماظؿؿّؾكماظؿؼؾقديمظؾؿققطماياظي. مباظطػل( ظؾـشاراتماٌؿعؾؼة

ماٌؽـفمظألرػالميف ماظؿواجد مصإن مأذؽالمععارضةمسؾىماظلؾطاتماظعؿوعقة، مذؽحامعن مؼعّد ماظشارع،
األرػالمظلقادةموضعتمبدوغفممأومضدػم.مصؿقّولماظشارعمإديمصضاءمظؾعبمعنمررفماألرػالمػومعؤذرم

مصشلمىزءمعنماظلقادةماظعؿراغقة.
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ماظـحاثةم ماظطػلميفمأضلاعه معنمطلمذظكمسؾىماظـشاراتماٌفؿةميفممنو حياصظماظشارعمسؾىماظرشم
موماالجؿؿاسقة.ايرطقة،ماٌعرصقةم

ماظؿؿدرسمىؿقعم معن مأدغى محد مضؿان ماظـاظثمػو ماظعامل مبعضمدول ماظؿقديماظذيمأرؾؼؿه طان
األرػالمعنمجقلمععني،مععمعامراصؼهمعنماطؿظازمطؾريمظؼاساتماألضلام،مومتفقؽةمٌكططاتمادؿعؿالم

ماظعحاضاتماظؾقداشوجقةمسؾىمحلابماظـشاطماٌم0إديمم2األعاطنمحلبم عريفمظدىمأذواط،موماخؿقار
ماظطػل.

بقـؿامتطرحمسؾقـامغفاؼةموػمماظؿـؿقةم"اٌرطزؼةماظذاتقة"متلاؤالمعؤٌامحولمطقػقاتماإلدعاجمظػائدةم
مساملماظطػلمومحولماحرتامماٌؽؿلؾاتماألدادقةماٌؿعؾؼةمباحملاصظةمسؾىماظػردمباسؿؾارهمطائـامبشرؼا.

 


