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إعادة بمراكز  موضوعين نيقِ الجاهح ملراهالسلوك 
 : قراءة في مسارات مدرسية ةالتربي

 مقدمخديجة 

(1) 

ِاملقدمة 

 ٌ ىغىنحن ممغاهؼ اإلااإلاغاهلاث و  نححىىح اإلاغاهل  مىغىم  اإلاؿاهمتهظه  جدىاو

اإلاضعؾُت مً  ثلبهؼ اإلاؿاعا افي جدلُلهوجىؿلم ، ممضًىت وهغان بناصة الترمُت

 ٌ مو  نالكتهافي  اإلابدىزتلهظه الفئت  الصخطُتالخجغبت  مجمىنت مً الدؿائالث خى

هُف ؟ هدى الجىىح الاججاهت محن الخجغبت اإلاضعؾُت لهاالء ونالك زمت هل: حالجىى 

حؿهم في ؤي مضي  بلىو  ؟اإلاضعؾُت البِئت ة هاالء اإلاغاهلحن موجخفانل ججغبت خُا

  ؟الؿلىن الجاهذ جىامي

مىاكشت مكاهغ  ؤلاحامت نً هظه ألاؾئلت مً زالٌ بلى هظا اإلالاٌ في وؿعى

  م  اإلاهؿُاث البُىيغافُت،  ؼوفلا لبهالجىىح لضي نُىت البدث 
 
ً في طلً نلى غه ٍؼ

ً هظه  الصخطُاث خاالث الخضازل محن الخجغبت الهاثلُت والخجغبت اإلاضعؾُت في جيٍى

 التي هىهتها مالجاهدت.

ى بهض اهلػاء في  اكىٍ   اطغ نىمانخباعها  جلهب اإلاضعؾت ً  الجيشئت ألاخضار خت  ؿ

 والترمُتهغفت ماإلا ظُجؼوٍض الخالم فيصوعا  ؾىت(16)اللاهىهُت للخمضعؽ في الجؼاثغ 

ً ؼ طلً هما ٌشحر بلى- والخيٍى ٌ  ماٍع ي و  ،)42 .ص ،2015) بؾخاع  ثنىضهم اإلاهاعاجىم 

 ًنيحظلً م هيف الاهدشاف، بلى تهموحشبو خاح ،ألاؾاؾُت )كغاءة وهخامت وخؿاب(

                                                           
(1)  Centre de Recherche en Anthropologie Sociale et Culturelle, 31 000, Oran, Algérie. 
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اث البرامج اإلاضعؾُت مالخاضت مالىاكو اإلادُـ به مهاعفهم الهالكاث و  نبر مدخٍى

ت وؤهمُتالفػاء و هكغا إلاا ًىدؿُه  .ماللاثمت مُنها وبُنه مثلذ فلض  اإلاضعس ي مً خٍُى

ا مهم   اإلاضعؾت رث نىه الهضًض مً اللىاهحن الخىحيهُتعهاها ؾُاؾُا وجغبٍى لم  بط ،1ا نب 

هاكشذ مخؿلباث اإلاىاؾىت التي ًيبغي ؤن ًخمخو  ملا منه خسغ جال ملمذجىخف مخدضًض 

 .بها الخلمُظ

ن  مؿاعاث الخيشئت الاحخمانُت  هىنُتخالت الهالكاث محن اإلاضعؾت وألاؾغة جبح 

ت التي كض  فغاياثالبهؼ جيخجها  يالغهاهاث الت نً وجىشف  احًفلها بخضاهمالترمٍى

صة،  )اإلاضعؾت وألاؾغة( فالهالكت مُنهما ،)5. ، ص2012)ناجشت مً نماع،  "مخهض 

ل كلىنها ج ،مىكمت ؤخُاها، يحر عؾمُت ؤخُاها ؤزغي، ًؿبهها الخػامً ؤو الطغام

ت  ـاإلاغاهم ؤؾي ضجدشيل ل وفي هظا الفػاء .(Benghabrit, 2012, p. 9" )كىٍ 

اب ىمطؿف هاهما ٌشغخ إلاؿخلبلُتاازخُاعاجه اإلاهىُت و  نىضما  (Haddab, 1997) خض 

ل في بهخاج كىي الهمل في والتي للمضعؾت حخمانُت الا ىقاثف ال: "ًاهض نلى
 
جخمث

ل اإلاجاٌ الاكخطاصي والاحخماعي
 
طاث التي حشي  ". مسخلف الخسط 

ٌ لهاؤصاء الضوع ضهىباث في ؤخُاها جض اإلاضعؾت ج لخطبذ مجاال لخمكهغ  ،اإلاسى 

مثلمفاعكت احخمانُت 
 
ػ اخخمالُت  مال نا الخلا ج وهظه الطهىباث لِؿذ  ،الجىىحٌهؼ 

غة مُنها وبحن ألاؾغة.  مغجبؿت ؤؾاؾا ماإلاضعؾت مل كض جيىن هخاحا للهالكاث اإلاخهؿ 

ىت اإلابدىزت تالخهلُمُاث اإلاؿاع جدلُل ًضفهىا   ُ  ؤن ًمىنهااإلاضعؾت  ؤن   افتراعبلى  2لله

ل  3الهاحؼة ؤخض الفػاءاث -خالُامالشيل الظي جيشـ مه  -جطبذ نً الخىف 

                                                           
ضة الغؾمُت 04 اهكغ مػمىن اللاهىن الخىحُهي للترمُت الىؾىُت الطاصع في الهضص 1  27 في للجٍغ

ض ؤهضافها في ، والذي 2008ًىاًغ  ص ألاخيام ألاؾاؾُت للمىكىمت الترمىٍت الىؾىُت، التي جخجؿ  ًدض 
ً ذ نلى الخػاعة الهاإلاُت. جيٍى و ممباصت الضولت الىؾىُت واإلاخفخ     الفغص اإلاىاؾً اإلادشب 

ت هفؿُت ومؿاولت نً مطلخت اإلاالخكت والترمُت في 2 ؾمدذ لىا ججغبدىا اإلاهىُت مطفخىا مسخط 
ت والىفؿُت الخاضت ( 2005 -1992الىؾـ اإلافخىح ) مً مخابهت الهشغاث مً اإلالفاث ؤلاصاٍع

جاهدحن، وهي اإلاهؿُاث التي ؾىهخمضها في هظه الىعكت البدثُت والتي وهخبرها جغاهما كض ماألخضار ال
 ٌؿمذ مخدبو الكاهغة نلى اإلاضي اإلاخىؾـ ؤو البهُض.  

حن في اإلاضعؾت )ألاؾاجظة، 3 هشفذ الضعاؾت اإلاُضاهُت نً الخؿاماث الؿلبُت للفانلحن الترمٍى
ىن، اإلاضعاء( ونً ضهىباث في الخهامل مو اإلاشاول الؿلىهُت للمغاهلحن الجاهدحن  اإلاغاكبىن الترمٍى
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ت ىقاثفالهظه اإلااؾؿت ضنم نىع ؤن جو مالؿلىن الجاهذ للمغاهم،   ؾغةلل  الترمٍى

حؿاهم في هشاشت هجضها  ،( ,1971996Catalano et Hawkins-149 ,) ؿىضهاوح

ىت اإلابدىزت.اإلاؿاعاث الضعاؾُت   ُ  لله

 ولإلحامت 
 
 هدبنى تاإلاضعؾُت الخاضت مالهُىاإلاؿاعاث  جدلُلؿائالث و نلى هظه الد

ع  ً الؿلىن اإلاىدغف والهالكاث محنالظي ًغبـ الىكغي  الخطى   ،ضعؾتاإلا محن جيٍى

 يهخم  لمُظ،خوال ؾغةألا 
 
غهف بشيالُت َهالج نىامل الخؿغ و مخدلُل غح هظا الؿ

ؿت خىفل ماإلاغاهم الجاهذ ال لاع  ،وزاعحها الخهلُمُتصازل اإلااؾ  ب نىه  ما بٍو
 
ًترج

في هظه جىىح هلطض مالو  ،مؿحرجه اإلاضعؾُتاحخمانُت وهفؿُت كض حهغكل  آزاع مً 

 ؿلىواث جلً الالضعاؾت 
 
ص ؤمً اإلاجخمو تيحخمانُت البالال  جطضعوالتي  ،واؾخلغاعه تهض 

هم الثامىت الظًً نً الخضر اإلاغاهم ؤو مجمىنت مً اإلاغاهلحن  ال ًخجاوػ ؾن 

مثل ) اإلاخهاعف نليها احخمانُااللىانض  ًسترق  ؾلىنول َشمل الجىىح و  ،(18)نشغ

ص ص، الهغوبحهاؾي اإلاسضعاث ،الهىف مجمُو ؤشياله ،الخمغ  مً  رعتفٍو  ،...(، الدشغ 

وغههم ٍخم و  ،الجاهدحن رللخضامداهم  في ت ؤن ججغي مداهمتهملاهىهُالاخُت الى  

طت إلناصةفي مغاهؼ   . ؤو الخماًت الاحخمانُت الترمُت مخسط 

ِ جىوح ألاحداث ِ: الس 
 
ِامليداهيةظري واملقاربة ياق الى

اخثى الهلماء وال ًاهض ً ال ياإلاغاهلت هنلى ؤن   4ن ب  ومغخلت  صخص يمغخلت الخيٍى

ا الظاث، ثوبزبا تالاؾخلاللُ وجدلُمالازخُاعاث اإلاؿخلبلُت   ههظ حىىحبشيالُت  ؤم 

                                                           

صازل الفػاء اإلاضعس ي، فىكغتهم الؿلبُت لهظه الفئت جىهىـ في عفؼ الخىفل ممشاولهم 
طت.   البُضايىحُت ووغههم في ؤكؿام مسط 

في هظا الؿُاق ًمىً الهىصة بلى الضعاؾاث اإلاغجبؿت مكاهغة حىىح اإلاغاهلحن مثل صعاؾت واعولحن 4 
خٌى ( 2009) خٌى اهدغاف الفخُاث، وهظا البدث الظي كام مه هُيىال ؾالي 2005ُماهؼح

خٌى حىىح ألاخضار: ( 1997) ؤلاضالخاث اللاهىهُت الخاضت بهضالت ألاخضار، و صاهُاٌ ماش ي
ً ماعليي ت والىخاثج الخؿبُلُت، وصعاؾت بٍع سُت ( 2014) اإلافاهُم الىكٍغ خٌى الاهدغاف: كغاءة جاٍع

خٌى زؿاماث اإلاغاهلحن الجاهدحن: مً ( 2009) واحخمانُت. وهظهغ ؤًػا ؤمدار فلىعوـ نمغي 
ؤحل فهم ؤفػل لالهدغاف مً زالٌ للهالكاث محن ألاولُاء وألامىاء. وججضع ؤلاشاعة بلى ألانماٌ التي 

و البدثُت الىؾىُت التي ؤهجؼث ممغهؼ البدث في ألاهثروبىل ىحُا جىجؼ في الجؼاثغ منها اإلاشاَع
الاحخمانُت والثلافُت، واإلاشغوم الظي ؤهجؼ جدذ بشغاف ألاؾخاطة مُمىوي مهخطم مضعة خٌى 
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ة و بت مدشه   قاهغة يفه الفئت  الهلىم ؤلاوؿاهُت فيازخطاضاث جلو في صاثغة نض 

 ةقاهغ  هيمل  بهُىه نلى ملضحىىح اإلاغاهلحن  بشيالُتجلخطغ ال و  ،والاحخمانُت

 ،5هغفت بشإههاجلضًم اإلاو  فهمها التي خاولذألامدار مً  ها الهضًضتجىاول مجخمهُت

عث  للض لىثحر مً الخفؿحراث ا ثصوحهض   ،الؼمً رلكاهغة نباهظه ى لالىكغة بجؿى 

مذ  نلم ) الباخثحن طاثجسط   فبشإهها مازخال واإلاىاكف وألاؾغوخاث التي كض 

 و  ،(...نلم بحغام، نلم احخمام هفـ،
 
 زالزت في لاعباثاإلاظ هظه ٍمىً ؤن هلخ

  ُ تج ٌ  :اعاث هكٍغ ؼ الخُاع ألاو
 
نلى الكاهغة  ؤو ،الجاهذالفهل الجاهذ و الفغص نلى  6ًغه

لبشيل نام و  و للمشيلتالفهم  ٍخىؾ  ا الخُاع ،الؿَغ   ؤم 
 
ض نلى فُ 7اويالث

 
صوع اه

 
 

ش ألاؾغي و  ىن الجاهذ مثلخطُت لخيىًٍ الؿلالهىامل الص  الخطاثظالخاٍع

ىؿلم، للفغص الجاهذ اإلاؼاحُت الاحخمانُت ونالكتها الهىامل مً  الخُاع الثالث ٍو

ض ل مالجىىح
 
الىغو الخػاعي و  الكغوف الهامت للمجخمو وهىنُت الثلافتنلى ُاه

م اإلاجخمو ،والخًُحر الاحخماعي
 
م هظا الخُاع  ،واههُاع اإلاهاًحر التي جىك تزن   ٍو

Emile Durkheim et Robert K. Merton. 

فا لظا  ؤًػا مازخالف الؿُاكاث الثلافُت، اإلالاعباثجسخلف هظه و  ال هجض حهٍغ

في  لِـ هظلً فما كض وهخبره حىىخا في مىؿلت ما، لكاهغة حىىح اإلاغاهلحن امؿلل

                                                           

وؤمدار مدىض ؤهلي خضًبي خٌى شباب وشاماث اللباثل وما ًغجبـ بهم  ،(2012) نضالت ألاخضار
ج فاؾمت الؼهغاء خٌى اهخداع الشباب ؤو خٌى 

 
مً قىاهغ احخمانُت، وؤمدار ألاؾخاطة ؾبو صال

ؿاجُت الظي جغؤؾه ألاؾخاطة بح غام الفخُاث. بغافت بلى مسبر جدلُل الؿحروعاث الاحخمانُت واإلااؾ 
ت اإلاغجبؿت 2 نبلت عواى مجامهت كؿىؿُىت ، والظي ًجغي صعاؾاث خٌى الكىاهغ الاحخمانُت الترمٍى

م بهظه الفئت.
 
  مفئت الشباب واإلاغاهلحن مثل قاهغة الجىىح ويحرها مً الكىاهغ التي جخهل

:   ًىكغ في هظا الشإن ؤنماٌ  5  

Cloutier (1996), Cusson (1998), Frechette et Le Blanc (1987), Gottfredson et Hirschi 
(1990), Sampson et Laub (1993), Latimer (2001), Michel Born (2003), Ouimet et Szabo 
(2003), Ouimet, (2009), Mouatassem-Mimouni et al. (2014).  

: ًىكغ نلى الخطىص  6  

Wineman, (1964), Bandura, )1971(, Mac Fall, )1976(, Buikhuisen, )1977(, West, (1982(, 

Bartels, )1986(, Patterson, )1982(, Loeber, Dishion, )1983(. Redl.  

 7 هظهغ مثال ؤنماٌ : 

Rutter, Giller, )1987( Hirschi, )1986(, Debuyst, )1990(, Dignef )1990(, Ottenhof et Favard 

)1991). 
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مً خُث  "كػاجيمفهىم "ونلُه هدخفل مما مهىاه ؤن  الجىىح  ،ؤزغي مىؿلت 

نت  ت تمشيل»َهض و  ،الطخُت ع لجبر غغ و إلصاهخه اللىاهحن اإلاشغ  احخمانُت مً  "جغبٍى

ت ومً خ ُث نىاملها خُث اعجباؾها مإؾالُب الخيشئت الاحخمانُت والبرامج الترمٍى

خُث الضوافو وألاؾباب التي  ًم»فغصًت –قاهغة هفؿُت "هى و ، زاعها الاحخمانُتآو 

ث بلى ت مً خُث  "مؿإلت مُىلىحُت"وهى ، ومً خُث ؾغق مهالجتهااعجيابها  ؤص  نػٍى

ت و  الىعازُت ؾخهضاصاثالا الهىامل و  ...(نطبُت ؤمغاع)طهاهاث،  والهللُتالهػٍى

ت ؾُاؾُت"وهى  ،للفغص جؿضًتوال
 
ُت مً خُث البرامج والؿُاؾاث الهمىم "مشيل

ًمىً ؤن التي الجهىص ٌ لبظالجؼاثغ حؿعى الاؾخلالٌ  فمىظ ،التي اهخهجذ إلاىاحهتها

وهالخل هظا الاوشًاٌ مً زالٌ  .8ألازحرة آلاوهت الخض  مً جىامي الكاهغة في حؿهم في

لُتالهغبُت واثغ نلى ول الاجفاكُاث الضولُت و مطاصكت الجؼ  بلى  هضفلتي تا 9ؤلافٍغ

دت مً اإلاجخمو.   خماًت هظه الشٍغ

نغفذ  بط ،2000ؾىىاث  مىظ بشيل ملخىفه الفئت ظلض جؼاًض اهخمام الضولت بهل

عا ملفخ هاث و لالهدباه جمح   انضالت ألاخضار جؿى   التي حهالجاللىاهحن ز ممغاحهت الدشَغ

بناصة ، ومداولت إلاغجبؿت بهظه الفئت مً اإلاغاهلحنالكىاهغ الاحخمانُت الؿلبُت ا

                                                           
ض مللاؾم 8 ضة في وشغ فٍغ خت"، Liberté  (2018 ) حٍغ

 
ملاال مىؾىما مـ"حىىح ألاخضار: كىبلت ماك

ن ؤن  ؤهثر مً ت الهامت للمً الىؾني جبح  م بخطاثُاث نً مطالر اإلاضًٍغ  شاب ؤكل مً 000 17 وكض 

ىشف طاث اإلاطضع ؤن   16 ا ؤمام مداهم ألاخضار بؿبب الهىف والاهدغافاث. ٍو  ؾىت ًمثلىن ؾىٍى
في. وال  18 000 ؾفل هم ضخُت حغاثم في الىؾـ الخػغي، ملامل 13 000 ؤزغي في الىؾـ الٍغ

اؽ داث ؤخض الػب   نلى الخاالث اإلاالخكت خؿب جطٍغ
 
ٌ  هظه ألاعكام بال  .جض

خحز الخىفُظ  وصزلذ 1992 صٌؿمبر 19في  1989 اجفاكُت خلىق الؿفل لؿىتضاصكذ الجؼاثغ نلى 9 
لي ممىحب اإلاغؾىم الغثاس ي عكم، 1993 ماًى 16في   03242 وجم انخماص مُثاق خلىق الؿفل ؤلافٍغ

 .41 عكم الجريدة الرسميةفي  2003 لُتٍحى  8 وجم  وشغه في

لي لخلىق الؿفل وعفاهُخه في ًىلُى مإصٌـ ماما، وضاصكذ نلُه الجؼاثغ  1990 ؤمغم اإلاُثاق ؤلافٍغ
.  2003ًىلُى  08 هـ اإلاىافم لـ1424 حماصي ألاولى 08 اإلااعر في 03/242 ممىحب اإلاغؾىم الغثاس ي

ووافلذ الجؼاثغ نلى مُثاق الؿفل الهغبي. هما وافلذ نلى اإلاُثاق الهغبي لخلىق ؤلاوؿان/اإلاهًضٌ، 
ت الهغبُت في جىوـ في ولىنها لم جطاصق نلُه شإن مهكم  ،2004 ماًى/ؤًاع الظي انخمضجه اللم 

 .البلضان الهغبُت
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ت ما زاض   حهاػ الهضالتمو جدضًث  ،في مىاحهت الكاهغة ي للفانل البشغ الانخباع 

م
 
 .10ناصة الترمُتوب واإلاغاهؼ الهلامُت مةصاعة السجىن  ًخهل

الجىىح نلى اؾخيخاج ؤن  اإلاُضاهُت في مجاٌ الؿفىلت الجاهدت  ىا ؤمدازىاجؾانض

ر  يؾلىن احخماع غض  ؾلؿت اإلاغاهم الجاهذ  اهخفاغتنً عص فهل ؾلبي و نً  ٌهب 

وآلُت  توؾُلالجىىح  وهخبراإلاهنى  بهظا، و يػبه مً ألاؾغة واإلاجخمو مهاو الىباع 

ً ون ،ٌهِشههمـ الخُاة الظي و  ،ألؾالُب الخيشئت صفانُت ًلٌى بها اإلاغاهم: "ال"

غها له الىباع خُاة لل هعفػ
 
مشيلت الجىىح  وكض جغجبـ .ولم ًسترها التي ؾؿ

  وبةشيالُت ،حخمانُت لؿً اإلاغاهلتالا مالكغوف الىفؿُت و
 
ً جإؾِـ الظ اث وجيٍى

ت واإلاياهت الاحخمانُت  في مجخمهاث يامذ فيها ؾلىؽ (145. ص ،2014 )ملضم، الهٍى

ت بلى ؤزغي  التي غجبـ ماللىاهحن ً اكاهىهُ اؾى   جبلى اإلاغاهلتو  ،اإلاغوع مً مغخلت نمٍغ

نذ إلاهالجت الجىىح ً  اللاهىهُت للغخلت مضعؾُت جغجبـ مو  ،شغ   اؤهثر منه خهلُممالؿ

 . ااحخمانُ اؾى

 ا، بخضاهممدثِخحن مسخلفخحن ججغبخحننلى اإلاؿاهمت إلهجاػ هظه  اؾدىضها مىهجُا

الخاضت اإلاىدغف والؿُاؾاث الهمىمُت  بشيالُت الشبابمالبدث في  ذاهخم  

 اإلاىهج خهمهالجو  اإلاىغىم مانخمضها لفهو ،12مهىُتججغبت والثاهُت  ،11ممهالجت الكاهغة

عه جُاع هى ،13ؤلاولُيُييالاحخماعي  ىه ؾى   ُ  ااؾخسضمىكض و Vincent de Gaulejac  وخ

                                                           

مالهضًض مً الخضامحر الخاضت   2015 لُتٍحى  15 ًلتزم اللاهىن واإلاىاص الجضًضة التي ضضعث في10 
 مةضالح حهاػ نضالت ألاخضار مً ؤحل اإلاطلخت الفػلى للؿفل واإلاغاهم.

ممجمىنت مً الضعاؾاث التي ؤهجؼث زالٌ بنضاص عؾالت جغجبـ الخجاعب البدثُت في هظا اإلاجاٌ 11 
الضهخىعاه اإلاىؾىمت مـ "مشغوم الخُاة نىض اإلاغاهلحن الجاهدحن اإلاىغىنحن ممغاهؼ بناصة الترمُت 

مشغوم البدث في مغهؼ البدث في ألاهثروبىلىحُا الاحخمانُت والثلافُت خٌى (، 2012" )مىهغان
مشغوم البدث الظي ؤشغفذ نلُه واإلاىؾىم مـ و (، 2011-2009" )مىغىم "الؼوج وبشيالُت الؼواج

خُث جم  اللُام (، 2018-2015) "مطحر ألاخضار الجاهدحن الظًً مغوا ممغاهؼ بناصة الترمُت"
 مالخدلُلاث اإلاُضاهُت في ول مً: وهغان، الجؼاثغ الهاضمت، كؿىؿُىت، جمجراؾذ، مجاًت وؾهُضة.

 (.2005-1993) ت في الىؾـ اإلافخىح ممضًىت وهغانؤشغفذ نلى مطلخت اإلاالخكت والترمُ 12

لىم نلى الضمج محن الجىاهب الظاجُت 13  ت مً مىكىع الخفانل ٍو ص الهٍى هى اإلاىهج الظي ًدض 
راث الاحخمانُت اإلاغجبؿت ممفهىم الضوع الاحخماعي  اإلاغجبؿت مالصخطُت الفغصًت مً هاخُت، وباإلاخًح 

ت الظاجُت ههملُت وباالهخماء بلى مجمىنت احخمانُت مً ها ز هظا اإلاىهج محن الهٍى مح  خُت ؤزغي. ٍو
ت الفغصًت وبحن الهىٍت الاحخمانُت، ومً ؤهطاع  هفؿُت للخمثُل الظاحي والشهىع مالىحىص والاؾخمغاٍع
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جىغُذ ؤوغام الخإػم  التي حؿانض نلى تواإلاالخك ،اإلاىحهت تؤلاولُيُىُ اإلالاملت

 الىفؿُت الؿلىهُتاإلاسخلفت وما جسلفه مً اوهياؾاث زؿحرة نلى حىاهب الخُاة 

ث التي هؿُاللم جدلُلبمياهُت مً  اإلاىهجُتصواث ألا إلاا جمىده لىا هظه ، توالاحخمانُ

ل اإلاػمىن في ملاعبت اإلاهؿُاث اإلادط   لجدلُ مىهجوجبيُىا ، ًلضمها اإلافدىضىن 

 نليها.

وغهىا في مغخلت الظًً ملفاث ألاخضار  فدطىاالبدث  مً ؤحل ازخُاع نُىتو 

ألاخضار إلاسخلف كػاة مً  مإمغ  ،طت للجيؿحنسط  خممغاهؼ بناصة الترمُت اإلا ما

مً  ؤو مؿلب ،الخؿغ اإلاهىىي  ،صالجهاث اللػاثُت ألؾباب منها: الؿغكت، الدشغ  

ىت  ظ، وكض ؤنضها جفد  ألاولُاء  ُ  مشغوم "مـ إلاىؾىمفي مدثىا ا صعاؾتهاؾبم لىا  التياله

ن و "، (2014) الجاهذ اإلاغاهم نىض الخُاة ىت جخيى   ُ ًمً اله (، نشغ 20) خالت نشٍغ

هم محن ، طوىع  نشغةو بهار  ىت ؤفغاص ٍيخميو  ؾىت. 18و 15ًتراوح ؾن   ُ  بلى اإلابدىزت اله

ت والكغوف الجًغافي ألاضل خُث مً جدشامه جياص احخمانُت ؤوؾاؽ  ألاؾٍغ

ـ و ى مؿخ ٍتراوح، و الطهبت والاحخمانُت  ماهاصعا اهم الخهلُمي محن الامخضاجي واإلاخىؾ 

 .الثاهىي  ًطل بلى

ُ  ًيخمي  ت )هشاشت ؤيلب ؤفغاص اله
 

ولُاء( ألا  مهىتىت بلى ؤوؾاؽ احخمانُت هش

ؿىىىن   دشامهٍشهبُت ومهكم ؤولُائهم مؿللىن ؤو يحر مهغوفي اليؿب، و  ءؤخُاَو

ؤهضث  وكض .ومً خُث الخجغبت اإلاضعؾُت الفاشلت مً خُث الكغوف اإلاهِشُت مهكمها

ذضعاؾت ال  والاكخطاصًت حخمانُتالىغهُت الا نلى مغاهؼ بناصة الترمُت  التي مؿ 

جم  كض و  ،(Moutassem-Mimouni et al., 2014) الفئت لهظه الطهبتوالىفؿُت 

غ ألازطاثُحن الىفؿالا  التي  توالاحخمانُ ُتؾالم نلى ؤخيام كػاة ألاخضار وجلاٍع

عث نً قغوفخ    .اإلالامالث ٍىا مههاحغ ؤاهخلاء الهُىت التي وهظا ما ؾانضها نلى هم، غ 

مً زالٌ اؾخهغاع بهؼ -ىداٌو ؾو ج اإلاُضاهُت ما ًإحي الىخاثوهغع فُ

ىت اإلابدىز الؿحروعةجىغُذ  -الخاالث  ُ ث ماله هلل خالت الطغام مو بلى  تالتي ؤص 

                                                           

ٌهخمض اإلاىهج  (.1886-1976) وجاحفل وجىعهاع ،(1970) ؤلبىعث ،(1934) هظا اإلاىهج هظهغ مُض
ع الىفس ي للصخظ والخفانل مو مُئخه الاحخمانُت. وال ٌهخبر نالحا  ؤلاولُيُيي نلى وضف الخؿى 

  هفؿُا وبن واهذ مباصثه مؿخىخاة مً نلم الىفـ والهالج الىفس ي.
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 مػامحنمغػتها نىاضغ ؤ تزألاؾغة بلى ضغام وهفىع مً اإلاضعؾت، وهظا مً زالٌ زال

 : واإلاخمثلت فياإلالامالث 

ئة مععالقة  ِاملعلم والسلوك الجاهح سي 

ض
 
ُ  نلى  14ألامدارالىثحر مً  جاه م  تالهالك تؤهم

 
 الىجاح وفي الفشلفي جلمُظ/مهل

مما كض  ،اللؿم لالخؿىت صازلىواث و الؿ  ُحصجالهالكاث الاحخمانُت و  بهجاحفي و

بلى بمغاػ صوع  15هما جظهب صعاؾاث ؤزغي  ض  مً زؿغ الاهؼالق هدى الاهدغاف،دً

م وجإزحرها 
 
ت الهملُت فيالاًجابي الهالكت محن اإلاضع ؽ واإلاخهل الهالكت  انخباعو  ،الترمٍى

مضوعه الظي ٌؿانض و الشهىع ماالهخماء بلى اإلاضعؾت نلى جىمُت  امؿانض نامال الخؿىت 

ف   ُ ي فُما كض  ،اإلاضعس يمو الىكام نلى الخى الهىـ بلى نضم الخىافم مو ًاص 

ؿت   .غاماث ؾلىهُتؿاغ الخهلُمُت وبغوػ اإلااؾ 

ؿت جفغػ 
 
م  بهؼ اإلاماعؾاث اإلادؿل

 
 ئاؾِ اجغبٍى امىازمو الخلمُظ  هنضم حهاؾفو للمهل

هكام ت ػنؼن" ما ًدمله نلى مهاهؿت اللىاهحن الاهػباؽ، ومداولتاللؿم  صازل

-الخلمُظ  ثاهىـ مباشغة نلى هفؿُالتي جىالؿلىواث هغص  فهل غض  هظه  "اللؿم

ـ
 
ى ،ونلى جدطُله -مىغىم الدؿل ــــــٍو ــــــــالؿلىه هلل يفؾببا اإلاهلم ىن مظلً ــ فت دغ اث اإلاىـــ

ت هظهل ـــصازبلى  ؿت الخٍُى   (Giguer, Morin et Janoszi, 2011, p. 28). اإلااؾ 
ن اإلالامالث التي ؤحٍغذ مو ه مكغوف لضي اإلاهلم  الجهل تالفئت خالظه جبح 

إؾه اإلاضعؾت كىاهحن مو خىُفاإلا يحر ؤو اإلاخمغص الخلمُظ  ال اإلاهلمهجاخه، فمً  ٍو

ً 
 
ا  ة الخلمُظف هفؿه مؿانضيل  ،جضزلهمجاٌ ضزل غمً جال  ه اإلاهاممذجت ؤن  هظبم 

                                                           

لىن اإلاىدغف مثل 14  ً الؿ  م /جلمُظ وجإزحرها نلى جيٍى
 
ذ ؤمدار هثحرة مضعاؾت الهالكت مهل اهخم 

عاؾت التي كام بها ول مً
والتي وشغث في مجلت  ،M Janos, (2011)و Morin, J.-SوGiguère, V  الض 

.ٌ وشحر ؤًػا بلى صعاؾت ؤزغي خٌى البهض الهاؾفي للهالكت  نلم الىفـ الترمىي في نضصها ألاو 
ف الىفس ي الاحخماعي للمغاهلحن لطاخبها  ُ م وؤزغها نلى الخى

 
ضMal Vera (2015 .) جلمُظ/مهل

 
 وجاه

Maryline Barrette Dubé (2019 ) بت محن اإلاهلم والخلمُظ في  ُ في صعاؾت لها نً صوع الهالكت الؿ
الي وؾُلت في صعاؾت وشغتها في صفاجغ مسبر جدلُل الؿحروعاث  الىجاح اإلاضعس ي، هما جبرػ عج 

مىاكف ألاؾاجظة اججاه اهدباه الخالمُظ في ( 2012) 2 الاحخمانُت واإلااؾؿاجُت، حامهت كؿىؿُىت
ضص وشغث نبلت عواى ؤؾخاطة نلم الىفـ وعثِؿت اإلاسبر اإلاظوىع وألاؾخاط اللؿم. وفي هفـ اله

ت.   ؾُىاوي لؿفي هخاثج الضعاؾت التي ؤهجؼاها خٌى جمثالث اإلاضعؾت الؿلبُت والهجغة الؿٍغ
15 Marie-Hélène véronaux (2017) . 

 الاحخماعي هما تهخم مخجاعب اإلاغاهلحن في الؿُاق اإلاضعس ي. تهخم مضعاؾت اإلاؿاعاث اإلاضعؾُت وجإزحرها
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 ،هوبكطاء الخلمُظ صيالبا مؿغ  الىغو ٍيخهي هظاو ، الخلمُظ طواء تمذجت مدضوصً ؤو

ىا
 
ع خج ممدضوصًت طواء الخلمُظ لج  ذجخ مضعؾت ؤمام وهإه بًجاص الؿغق  عجؼها نلىبر 

 وكض ،(تمهُاٍع)ؤخيام  الخالمُظ مً الىمىطج هظاو مخؿلباث م لخخىُفالىاحهت 

ت- هظا الىمىطج مً الخالمُظمو  اإلاهلمي ؾىء حهامل ًاص    خحن ًلجإ بلى السخٍغ

 الخلمُظ بغباؽ نؼم بلى -ؤؾباب لهضة في نلامه وجىبُسه تشإهه واإلابالًوالخللُل مً 

م،
 
 بهظه الخاالثاإلاضعؾحن  الدؿامذ اإلافغؽ ونضم اهترار ًفط يكض هما  نلى الخهل

ا بلى اغؿغاماث ؾلىهُت وهفؿُت ب هالكاث ال ًالخلمُظ م بلى اوسخاب ؤو ، اهفهالُتم 

اهىت، مااإلاضعؾُت والاؾدؿالم ل مو  غهف زلت الخلمُظ مىفؿهًاصي بلى  ىغهُتهم الغ 

ًيخهي مه ألامغ بلى نضم اخترام  ضوك، دطُلمالخ   ال ؾُما ما ًخهلممشاوله  فاكمج

ص ؤن  بلى في هفـ الىكذ ًجب ؤلاشاعة  لىًؾلؿت اإلاضعؾت.   ومشاهؿخه الخلمُظ جمغ 

التي في اإلاضعؾت  هقغوف نملوالظي ًدخىم مضوعه بلى  ،فهل اإلاهلم ما ٌؿخفؼ عص   هى

 .مو ول  جلمُظ نلى خضةفغصًت  اؾخجامت ٌؿخدُل مهها جدلُميالبا ما 

 
 
هخلاٌ الهالكاث الطغانُت مً ألاؾغة بلى ال الث اإلاهغوغت همىطحا ال الخجمث

 ً إخمض امً فالخهامل مو مثل هظه الفئت،  في اإلاهلمحناإلاضعؾت وغهف جيٍى

خؿب -، والظي ًيخمي بلى ؤؾغة مخىاغهت احخمانُا ٌهاوي مً نمغه نشغ تالؿاصؾ

داجه ت مً مشاول طاث نالكت مالؿ   -جطٍغ وهظا الغفؼ  ،16هاوالخػىم للؿت ألامٍى

ذ الخالي َهىـ و  ؾلؿت ألاؾاجظة،بلى عفؼ  ؤصي مه لهظا الىىم مً الؿلؿت الخطٍغ

 :مً نالكخه الؿِئت مو الخإؾحر الترمىي حاهبا 

ت يمضؤث مشاهل" ا هىذ في مالثاهٍى
 
 ألاولى نىضماالؿىت  إلا

ت تاللًؾخاطة ني ؤؤعيمخ هت التي  نلى الاهجلحًز هؼم اللب 

ص ، في مسخلف الخطظ عجضائها صازل اللؿمنلى ا ثحهى 

او 
 
هتذ عفػ إلا لم ؤكبل منها ؤمام اليل.  نيضفهخ هؼم اللب 

مخني ل وػاًضث هظا الخطغ ف مجلـ لمهها في الىالم. كض 

ت ؤزغي، كط ى الظي يالخإصًب لي بلى زاهٍى لم ؤكبل  مخدٍى
                                                           

نضم اخترام ؾلؿت ألاب والخطغف غض بعاصجه. نضم الامخثاٌ ألوامغه وجغن اإلاجٌز والبلاء نىض  16
ت  .الهم 
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م  ز مًو غضها الشخاثم  إؾللذف ،الؿلىنؤًػا هظا 

م شيىي غض  صزلذ في ضغام مهها حهلها  بلى ي جلض 

مالتي مطالر الشغؾت  الظي بلى كاض ي ألاخضار  خنيكض 

ما بًُدش هلغا في ، 17اإلاغاكبوغهني جدذ هكام ؤلافغاج 

ت   ."زغي ؤزاهٍى

وهى في ؾً خغحت مً نمغه  زاضته، لصخط اإلابدىر هظه اإلاماعؾت بهاهت انخبر 

ي  ت مه، احخمانُتبىاء مياهت و  خههٍىطاجه و بزباث خُث ًىاحه الفغص جدض  وهى  زاض 

ُت خمل ؤخمض نلىالظي  ألامغ 
 
الشاعم هفػاء  وعفػها وازخُاع جغن اإلاضعؾت ول

ٍت والاؾخلاللُت التي ًيشضها الفغص في مثل هظه الهالكت فاإلاغخلت.  ًمىده الخغ 

م خلمُظ واإلاالمحن الؿِئت 
 
ت  امخضاصاالتي كض جيىن -هل لهالكاجه مو اإلاىكىمت الؿلؿٍى

ت ٌ اإلاضعؾ -ألاؾٍغ الهىف الغمؼي والخمُحز، ت بلى مثحر شغؾي لللم والهلاب و كض جدى 

 ،ؤماهً ؤزغي مثل الشاعمحاطمُت مً  إلاماعؾاث ؤكلاجطبذ اإلاضعؾت بؿبب هظه و 

ل  كض وهى ما م   ًطبذوفي مثل هظه الخاالث  ،الاهدغافنالم  بلى الاهؼالقٌؿه 
 
اإلاهل

ٍخدٌى و  ،هظه الفئت مً الخالمُظفي ؤنحن مه  ماالكخضاءحضًغ يحر  اؾلبُ اهمىطح

م جيخهي في يالب اللؿم 
 
-ألاخُان مؿغص الخلمُظبلى ؾاخت ضغام محن اإلاخهلم واإلاهل

 (.2014، )زضًجت ملضم مً اإلاضعؾتاإلاشايب 

ر نىه  خاٌالو  ؾىت( اإلاىغىم ممغهؼ بناصة الترمُت بؿبب  16) مدمضهفؿه ٌهب 

ىت، 
 
ص، والظي ًيخمي بلى ؤؾغة مفى ؿىىان حب متزوج مً امغؤجحن ألا الؿغكت والدشغ 

م مو اإلاضعؾت في حاهب منها هظا اإلاغاهالؿِئت لهالكت ال جبضوبط  في مِذ واخض،مها 

ح امخضاصا لؿىء الهالكت مِىه وبحن والضه الظي وان ٌهاكبه )مالػغب( ماؾخمغاع. ًطغ  

 :ؤههمدمض 

                                                           
جضمحر كاهىوي ًطضع في خم ألاخضار الظًً ًغجىبىن مسالفت ؤو هم في  جدذ الغكامت هى ؤلافغاج  17

ب  ً ت إلاطالر زؿغ مهىىي، خُث  ؿىض مخابهخه الترمٍى لي اللاض ي الخضر في وؾؿه الهاثلي َو

والترمُت في الىؾـ اإلافخىح. وهي مطالر والثُت جلىم ممخابهت ألاخضار وبناصة بصماحهم في اإلاالخكت 

 اإلاجخمو.
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لت التي ًخهامل بها  طلًاإلاضعؾت مبرعا  هغه" مغفؼ الؿٍغ

لت  نً ُاعاغ هما لم ًىً ،ن ى اإلاهلم  بللاءاإلاضعؾحن في ؾٍغ

ضون نلى غغوعة ، والظًً الضعؽ وشغخه
 
واهىا ًاه

الػًـ الظي ماعؾه نلُه والضه  بلىالخفل، ماإلغافت 

والظي وان ًصدر  ،الظي وان ًضع ؽ مىفـ اإلاضعؾت

وان  ُو. وهى ماممً الجألازؿاء التي جطضع نىه نلى مغؤي 

ؼنؼم ه،طاج تكُم الخللُل مًل و الخجٌشهغه ماالػصعاء و   ٍو

حهله ًغص بهىف وجمغص  ألامغ الظي ،خبه لىفؿه وانتزاػه بها

م ؤهبر  ت  نً ؾٍغ  ازخالقمً مهلمُه اإلاؿخمغة السخٍغ

ف نً ألانظاع 
 
 مه ألامغ  الضعؽ بلى ؤن وضلله ولًحره للخسل

ٌ  ،اع ماإلاضعؾتبلى بشهاٌ الى   ؤمام  ما اوضله بلى اإلاثى

ِ."ههاثُا والفطلاإلاجلـ الخإصًبي 

خه ؤلاؾاءة هما حاء في  اإلاالخل مً  ِ هظه الخالت ؤن  اإلابدىر لم ًىً في ه

ض بزاعة الطخً داجه مل وان ًٍغ ٌ   )ما "الفياهت"و جطٍغ  الىطج غهف نلى ًض

ُ   حشحر بلُههما  ،واإلاهغفي( الىحضاوي خُث  ،18اث التي جىاولذ مغخلت اإلاغاهلتألاصم

ت صون هكغ ًخ طف اإلاغاهم في هظه الفترة مً الهمغ  مغوح الضانبت واإلاُل بلى السخٍغ

اإلاضعؾت بال  في لىاعبغغامه اما . و بلى اإلاأالث لهضم جلضًغه لهىاكب فهله وجطغفاجه

  لخؿىعة فهله وما ًمىً ؤن ًىجم نىه، هصلُل نلى نضم جلضًغ 
 
بهؼ كهغ في خحن ج

حن في اإلاضعؾت كطىع  الي نُت و في فهم هظه الخالت الاحخما امىاكف الفانلحن الترمٍى بالخ 

ل ملفه   كطاء الخلمُظ مً الخمضعؽةماإلاجلـ الخإصًبي كغاع  زم  حاء ،مؿانضتها وجدٍى

فهظه  . إلادىمت" لُفاكم مً ضهىباث الخىفل  اإلااؾؿاحي ممثل هظه الخاالثا"بلى 

ماطج ً ال حؿانض  الؿلىواث مً الى  صا للخلمُظالفغصي نلى الخيٍى ص مسؿغ  ،إلاخمغ  وتهض 

 ؤماهذاإلاضعؾت، نلى يغاع ألاؾغة، ن  ؤٍمىً اللٌى و  ،الاهدغافو الجىىح هدى الاهؼالق
                                                           

خٌى هظا اإلاىغىم ًمىً الاؾالم نلى ألانماٌ التي جىاولذ اإلاغاهلت مىضفها مغخلت همى زاضت،  18

 Michel FizeوPhilippe Ariès (1973 )وHenri Lehalle (1991 )وStanley Hall (1904 ) هإنماٌ

 David Le Breton  (2005.)ماإلغافت بلى ؤنماٌ ،(2003)
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لذ عبماو  ،هامل مو مثل هظه الخاالثمدضوصًتها في الخ    إلادضوصًت اهكغ  )ؤو ؤعيمذ فػ 

مضٌ  إلابدىرا جمضعؽ مؿاعجىكُف ظلً ازخاعث مو  ،الخلٌى الغاصًيالُت (بمياهُاتها

بضو  اإلاغافلت الاحخمانُت له. غٍو
 
 عجؼهالخجغبت الهاثلُت و م ججغبت اإلابدىر اإلاضعؾُت جإز

ًُاب مىاء نالكاث هاجخت في الىؾـ اإلاضعس ي والاحخماعي نلى خض ؾىاء هكغا ل نً

ت   شخطُت بىاءالاحخماعي و  التي حؿانضه نلى الخفانلوالاحخمانُت الضناثم ألاؾٍغ

عة نلىبلى بخالخه ايحر جلً التي قهغ بها والتي اهتهذ مه  ،ومخإكلمت مغهت مغهؼ  إلاخىغ 

ِ .بناصة الترمُت وؤلاصماج

اإلاضعوؾت وبحن  الخاالث محنالفجىة  ُوؾجى في هظه اإلاهامالث  مثلحؿاهم 

ت  ،اإلاضعؾت  وول، ىضموبالالانخباع  ًُابب هابخؿاؾمً و وجػانف مً نؼلتها ألاؾٍغ

فهل نلى  غص  هاللؿم الهضواهُت صازل  ؾلىهُاتهمالخطهُض مً  م بلىصفو به هظا

إلشانت الفؼم  ووىؾُلت ،والغاخت الىفؿُت نضم الشهىع ماألمًو نالكت الطغام 

 لم ًلضعوا نلى الاهضماج مهه ولم ًدكىاًً الظواإلاهلمحن  الخالمُظوالغنب في ؤوؾاؽ 

 .مُنهم ممياهت ملبىلت

)مً خُث ألالفاف اإلاؿخهملت  هىُفتالاإلاهلم  هظه الخاالث جطغفاث   حهىـ

لخالت الفغصًت ما وحهله ،الجاهذ الخلمُظ غض  إلاىاحهت الخاالث الجاهدت في اللؿم( 

 ألاصواع مً مثل هظه  هاوسخامو  ،ههفاءاجه اإلاهىُت في الخهامل مه للمغاهم وغهف  

ها مماعؾاث كض و صاعة اإلاضعؾُت ؤو الهضالت، ًلليها نلى ناجم ؤلا التي ًفػل ؤن 
 
ول

وبزفاق الخلمُظ في اؾدثماع هظا الفػاء الخُىي  فشل الخجغبت الخهلُمُتب في جدؿب  

لتمطىعة 
 
والبلاء في  جغن اإلاضعؾت"ؾىي خال في يالب ألاخُان خُث ال ًجض ، مىف

 ".الشاعم

 الاهحراف سلوكِوملدرسة في االبيداغوجية املمارسات 

 حروعةبؿ ـالتي جغجبالخهلُمُت جلً اليشاؾاث البُضايىحُت ماإلاماعؾاث هلطض 

م مً ؤحل جىفحر الشغوؽ ، (Keddar, 2012, p. 79) الضعؽ
 
ؤي ول ما ًلىم مه اإلاهل

، اإلااصًت واإلاهغفُت والهاؾفُت والهالكاث الاحخمانُت إلاؿانضة الخلمُظ نلى الخدطُل

مفالكغوف التي  ؿُت الضعؽ والؿغق التي ًللى بها و  فيها ًلض  ها البرامج الخضَع التي ًللن 
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 نىامل اللؿم ولهاالهالكاث صازل وهظا هم الفانل الترمىي ألا مانخباعه ألاؾخاط 

 حؿانض نلى الاؾدثماع الخؿً للمضعؾت.

جاه الخلمُظ 19الباخثحنالىثحر مً  ٍغبـو 
 
 الجاهذ محن اإلاماعؾاث البُضايىحُت واج

ب نً هظا 
 
ض و ، جىامي ؾلىن الاهدغافمً الاوسخاب بلى جغن اإلاضعؾت وما ًترج

 
ٍخإه

ىت اإلاضعوؾت التي ًط  مهكم زؿام هظا الىاكو في  ُ نً  صهاافغ الىثحر مً ؤ غحاث اله

لت ومً "، الجافتالتي ًطفىهها "مو ؿغق بللاء الضعؽ لاإلاؿخهجً  همىكفم التي الؿٍغ

مجاٌ ، وهى ما ًدض  مً غغوعة الخفلالظًً ًاهضون نلى ن ى اإلاضعؾيخهجها ً

داث الخلمُظاإلاباصعة والخهبحر نً كضعاث  دُلىا هظا الىاكو  .اإلابدىزحن خؿب جطٍغ ٍو

ىت   ُ خٌى  ؤوعي فاعهىض ًؿغخهصازل اللؿم بلى ما الظي ناشه ؤفغاص اله

ؿاجُت البُضايىحُت ه  بط ،ونً الخُاة صازل اللؿم اإلااؾ  اللؿم هظا ألازحر ٌشب 

تمالخهاوهُت   ُ   الخ
 
ًمىً ازتزاله بلى  ال  ميان وشاؽهالم و وفػاء فػاء وحىص  هوبإه

 سخلف ؤلاؾلاؾاثإلاو  اثوللخماهُ مجاٌ مىاؾب للغيباثوهى ؤًػا  ،آلت حهلُم

لت بنؿاء الضعؽ ومؿاهم ح .(115 .ص ،2008 بًف حُحن،) الجاهذ ىكف الخلمُظ ؾٍغ

مىاه مً ممً زالٌ  جىضر لىاهما -اإلاضع ؾت مً اإلااصة  في  -ضعؾُتمؿاعاث ما كض 

مىً ؤن  ،البُضايىحُت للؾخاطجضنُم ؾلىن الغفؼ للؿلؿت  ي ٍو  ّ مثل هظه جاص 

 .بلى الىفىع مً اإلاضعؾت الخاالث

ِكاثال: ًطغح ؤخض اإلابدىزحن

ت، يحر
 
م ًؿغح في  اًبض لللؿم زلىاهض "اإلاضعؾت ممل

 
اإلاهل

بضا ٌهاًغ ألاؾئلت هظا مص ي و  ما نغفدش ججاوببطا ، ٍو

لت ملُدت، ؿىاٌ ؾٍغ ى ماإلالل والاهاهت ٍو نلُىا  هدؿ 

 الضعؽ...".

                                                           
، ؾغق حؿخضعي اإلاماعؾاث اإلاهىُت للؾخاط صازل اللؿم )مماعؾاث مُضايىحُت، صًضاهخُىُت 19

حؿُحر اللؿم ...( غغوعة ؤزظها بهحن الانخباع نىضما ًخم جدلُل الهالكاث محن الخلمُظ الجاهذ 
ً اإلاهلمحن وألاؾاجظة مً ؤحل الخىُف مو  واإلاضعؾت. ومثل هظه الؿغح ًاهض نلى غغوعة جيٍى
 مسخلف الىغهُاث الخهلُمُت. ؤهكغ: ػبُضة ؾىىس ي في ؤنمالها التي جبدث في مؿاءلت ؤؾاجظة

ت والهاثلت واإلاضعؾت اع خٌى الىماطج الترمٍى  (.2012) الخهلُم الخلني ؤو ؤنماٌ ناجشت مً نم 
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ت" زؿاماث اإلابدىزحن نًجدمل 
 
20"اإلاضعؾت اإلامل

عؽ نغع الض   ؾغق  نااؾخهجو  

لُيُىُت وؤلااإلالامالث  نليها خحن جدلُلاإلااشغاث التي ًمىً الىكىف ؤهم بهػا مً 

ىت اإلاضعوؾت.  ُ  مو ول اله

ضا ج
 
اإلاىار الهام لللؿم مطفت زاضت  ؤهمُت نلى 21عاؾاثالض   مً الىثحر ه

زطىضا  ،ترمىي اللطىع وال بها اإلاىاهج ثًغاث التي جخطفالف اإلاضعس ي بشيل نام،و 

ني للؾخاط في الخهامل مو مثل هظه الخاالث، كض  ما ًخهلم مالجاهب اإلانهي والخيٍى

دٌى صون ٌهغك ب ننهو  ،ؤهضافها ملىى ل الهملُت الخهلُمُت ٍو
 
ؾىء الهالكت  اكض ًترج

 اإلاغاهم وألاؾغة،امخضاصا آزغ للهالكت الؿِئت محن لخطبذ هظه ألازحرة / جلمُظ تمضعؾ

ض هظه الكغوف خالت مًو 
 
 ،محن ؾلىن الجاهذ واإلاشغوم الترمىي خىافم النضم  جىل

ي و  عاؾت بلى  طلًٍاص 
مؾلؿت اخترام "نضم و  وعفػهانضم اإلاباالة مالض 

 
وبزاعة  "اإلاهل

خه زؿاماث الفىض ى صازل اللؿم الشًب و   إلاضعوؾت. الخاالث ا ولمثلما جىض 

  يالبا ما
 
 والؿلىواث الطغانُت الكاثاله ا الىىم مً اإلاىار اإلاضعس يهظ يًٌظ

  ُ ااإلايحر ت اإلاضعؾ ، خىافلت جغبٍى ع  ُابي ػنؼنت هكام اللؿم، شخم، )ؾب   ،...(مخىغ 

،و  ( نىضما 58 .ص ،2007مثل هظه الىخاثج ؾبم ؤن ؤشاع بليها مُاع ماٌع )مُاع ماٌع

ل 
 
ئت الطىعةهاكش مؿاع حشي  ِ هها الخلمُظ  الؿ قغوف نً و  ،نً اإلاضعؾتالتي ًيى 

اإلاؿاع الخهلُمي  هشاشتفي  ؿلبييالبا ألازغ ال والتي ًيىن لها صازلها،هه مالخهامل 

 لاللخداقالشغوؽ اللاهىهُت مهؿى الانخباع هحن ببطا ؤزضها و  للمغاهلحن الجاهدحن،

ً اإلا ب الخلمُظ الجاهذ ونضم ( ًطبذ حؿغ  مثل شغؽ اإلاؿخىي اإلاضعس ي) نهيمالخيٍى

                                                           
مؿإلت جغاحو ماؾؿاث الخيشئت الاحخمانُت وغُام   François Dubetًؿغح فغاوؿىا صوبي 20

ض مً زلت اإلاجخمو بها.  لترح بناصة مىاء مضعؾت حهؿي الثلت للمخهلمحن وجٍؼ في الانتراف مإصواعها ٍو
 :  هظا الؿُاق ًىكغ هخامه الهام

Dubet, F. (2002). Le Déclin des institutions. Paris : Éd, Le Seuil. 

 :  هظهغ ؤنما21ٌ 

Walgrave, L. (1992), sur la vulnérabilité et la délinquance ; Payet, J.- P. (1997), Sur les 

conduites scolaires sévères à l’égard des enfants ; Les travaux de Vial, M. (1990), Sur les 

anomalies de l’école ; Brucy, G. (2003), Sur la désertion scolaire ; Pierre Merle (2007). 
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ىاث طاث الؿمهت الاحخمانُت واإلاهىُت ً ) 22كضعجه نلى الخىافـ نلى الخيٍى مثل الخيٍى

غ الهالكاث مو مىكىماث الخيشئت ل اؾخمغاعاؤو الخلخُم(  اإلاُياهًُ ؤو الخالكتفي  خهؿ 

ً اإلانهي(  ؼؿاهم في ٌكض وهظا الىغو الاحخمانُت )ألاؾغة، اإلاضعؾت، مغاهؼ الخيٍى  حهٍؼ

  .صاثمتوجدىليها مً خالت قغفُت بلى خالت اإلاغاهم هامشُت 

وفي قل غهف ؾلىؽ الهبىع مً ؾً بلى ؤزغي ؤو يُابها، جطبذ "اإلاضعؾت" 

 ما وهظاكطاء الخالمُظ الجاهدحن، إل آزغث الخيشئت مجاال ؿامىضفها بخضي ماؾ  

Meunier et Arlette Geay Bertrand مُنهم مً- الباخثحن مً الىثحر ًجهل

ؿاجُا )مغوجى،اٌهخبرون الفشل اإلاضعس ي لضي هظه الفئت هخ -(2003)   2003 حا ماؾ 

فم مو التي  ٍمىً لجاهب مً الىخاثجو (، 7 .ص اؾخسلطىاها في هظا الجاهب ؤن جخ 

لضي  اغهُف هظه ألامدار زطىضا نىضما ًيىن الىعي مدالت اإلاغاهم الجاهذ

حن  الهىامل بلىبغافت  الخجغبت اإلاضعؾُت لضي هظه الفئت، ، وهىا جبضو الفانلحن الترمٍى

ت، مغهىهت م ر وح، هلُمُاق الظي ًخم فُه الخ  الؿ  ألاؾغٍ  داثهب   :نً الهُىت جطٍغ

فت  " و"الخإؾحرؾلبُت نً اإلاضعؾت "ؤوضاف  ُ البُضايىجي لفانليها" و"ؾلؿت يحر مخى

ججاوػ خالت نلى والظي ال ٌؿانض  إلاىار الؿاثض ماإلاضعؾتاماشغا نلى  مو خاالتهم"

تؿلبُت الطىعة الهظا و  ،الجىىح  ٌشحر الؿُاق هظا وفي الخلمُظ اإلاىدغف. لهٍى

( بلى ؤن  جظمظب ألاوحه الخلمطُت ًجهل اإلاغاهم ًجزلم Merdaci, 2009) مغصاس ي

في اإلاهجغ ؤًػا  آلاماء وىن  ( ,Belhandouz 2016) الفىغة هظه ػ هؼ  َو  .الاهدغاف هدى

 .ا ؤصي بلى الخمغص والاهدغافمم  هم ئؿتهم نلى ؤمىالفلضوا ؾ

جاه هحو الجىوح املدرسة لداخ قرانألا العالقة مع
 
ِوالاث

ض الض  
 
مهها التي ًخفانل  الهالثلي لؿاملت نلى صوع شبياث الخىاضلعاؾاث اجاه

ؼ  زل اإلاضعؾت وزاعحهامً صا جإزحر ألاكغانو اإلاغاهم  ،)ماٍع في  (46. ، ص2015 بؾخاٌع

ب  ض ؤصمُاث ؤزغي نلى ؤن  الاهدغاف، واإلاضعس ي الدؿغ 
 
الجىىح صاثما ًدضر في  هما جاه

                                                           

ً اإلانهي هكغا لػهف  جىشف22  طاث الخيٍى الهُىت نً ضهىباث الالخداق مالهضًض مً الخسط 

الهالماث اإلاسجلت في الؿىت ألازحرة كبل ؤلاكطاء مً اإلاضعؾت ؤو لػهف هفاءاتهم في الؿىع 

 اإلاىدؿبحن بلُه.
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هما - ، فاالهدغاف غمً اإلاجمىنت(178 .ص ،2003 ،مىعن) مو ألاكغانمجمىناث و 

 امخضاص  ما -بورنٌشغح 
 
 لفىػ ماللبٌى مُنهماو  في الخمىكو "هُتؾبُلجزنت "هى بال

يُاب  نلى ماشغااللجىء بلى ألاكغان لظا ًمىً انخباع  ،(199 .ص 2003 )مىعن،

لىن  ايالب األكغانفاإلاياهت في اإلاضعؾت وفي اللؿم، 
 
الفػاء الظي ًدخىي ما ٌشي

غه لها إلا الخلمُظ صازل اإلاضعؾت
 
تهم.نلى  مهاًحر حؿانضهمً  ًىف  جإهُض هىٍ 

ل ألاكغان فػاءً َو 
 
ىت في ف لالكخضاء،آزغ  شي  ُ لجمانت  ذواه اإلاضعوؾتخالت اله

لذ مجاال للهغوبؤؾاؾُت مياهت ألاكغان 
 
ها شي  نضم جلضًغ مً مشانغ الخدلحر و  مما ؤه 

ىت  الظي الظاث  ُ ً اؾخجىبىاهم فلض، في اإلاضعؾتواحهه ؤفغاص اله  ضغ ح الىثحر مم 

مىا م
 
هم حهاؾىا ؤٌو ؾُجاعة وحهل عاث إه 

اإلاضعؾت مضافو  صازل فوماعؾىا الهىاإلاسض 

ن  وؤًػا أل ، انت ألاكغان والفىػ ممياهت مُنهموعيبت منهم في الاهضماج مو حم ،للُضخال

التهمِش لهغوب مً الجى اإلاضعس ي الطهب ومً احمانت ألاكغان ؾانضتهم نلى 

داتهم. فالىثحوؤلاكطاء هما حاء في  ل منهم رجطٍغ الاهخماء محن والشهىع ماللبٌى  ىاخل 

بط ؤن  ، اؾخهجان ؤفهالهمؤو  ؤو الغفؼ ن ًخهغغىا للخيام الؿلبُتؤضون م ألاكغان

شهىع مالىلظ  نىه ىجمً الجمُومً ؾغف  مهمالو  امىبىط يىههبخؿاؽ الخلمُظ م

نىضما حؿخهغع مؿاع  23فاؾمتجطغ ح وفي هظا اإلاهنى  والايتراب ونضم جلضًغ الظاث.

 :نالكتها ماإلاضعؾت

نيؤ اللاهىهُت بالالخدلذ ماإلاضعؾت في الؿً "
 
في هظا  ه

في سجالث اإلاُالص  يالىكذ اهدشفذ خلُلت نضم جلُُض

 في اإلاضعؾت في يحسجُل وجم   .يوالض والضحي ؤوؾىاء ماؾم 

ؤضضكاء ألاب في ألاٌو ومً  الؿىت ألاولى مىؾاؾت مً

تي اإلاضهُتخلؤضضكاء الخالت وألام   ُ ت وغه ؤبي لم . حن حؿٍى

                                                           
ؾىت، مىلىصة مً نالكت يحر شغنُت وال جؼاٌ حهاوي مً عفؼ  16 مغاهلت حاهدت، نمغها 23

ها وازخاعث الهجغة بلى فغوؿا وجغهها جدذ مؿاولُت الانتر  اف بها مً ؾغف والضها، جسلذ ننها ؤم 

)في البضاًت نىض الخالت، زم نىض ناثلت ؤزغي مإحىعة مً ؤحل الخىفل بها(، زم  ناثالث ازخاعتهم لها

(. بهض هغوبها مً هظا الىؾـ الهاثلي جم  وغهها ممغهؼ بناصة الترمُت )خمام مىحجغ زم وهغان

ت خالتها اإلاضهُت. جضزلذ مهاعف   ألام مً ؤحل حسجُلها في اإلاضعؾت صون ؤن جخمىً مً حؿٍى
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ل في الخالت  ٌهترف بي جم لهظا الؿبب  ،اإلاضهُتولم ؤسج 

لي مغاعا  والضحي هاحغث في هظه مً مضعؾت بلى ؤزغي. جدٍى

ضاث و   ُ اإلاضنى ؤبي ألازىاء بلى فغوؿا وجغهخني نىض ؤخض الؿ

ج وو ن ناثلت،جؼو   ملُذ وخضي مضون صنم ؤو حصجُو مً ى 

هذ نال. ضعس ياإلا دُـاإلا  مجمىنت كت موفي هظه الفترة وى 

غبذ منهمو لخالمُظ مً ا اشترهذ مههم في ػنؼنت و  ،جل 

 هىذ وجطهُض ؾلىهُاحي الهىُفت و  الىكام الهام للمضعؾت

حُضة  بهم نالكت نيجغبؿواهذ و  مُنهـمالبيذ الىخُضة 

نىضما  .وخمُمت، حهلمذ حهاؾي السجاثغ واإلاسضعاث مههم

. كبلىوي ووحضث ؾلىهُاحيمً  ؤوىن مُنهم ال ؤنغف الخجل

م ًجلؿني فيان عاختي. مُنهم
 
مأزغ اللؿم زاضت  اإلاهل

صاثما مهلمت اللًت الفغوؿُت التي اػصعجني هثحرا وهىذ 

ها وال ؤخب اإلااصة التي جضعؾها. ؤحشاحغ   شاعهذ مهها، ال ؤخب 

مً اإلاضعؾت  شيىي  وبهض في بشهاٌ الىاع ماإلاضعؾت مههم

  ." اإلاغهؼ اللاض ي في اوغهه

 غض  الشهىع  "لخيخلم مً اإلاضعؾت"وحىصها محن حمانت ألاكغان  اإلابدىزت اؾخًلذ

ر  نضم)وغهها في ؤزغ الطف و  مالتهمِش وعهنها حاهبا مشاعهتها في الضعؽ(. ٌهب 

فها ال ها مازلًالظي هضواوي جطغ  ؿخه اإلاضعؾت غض 
 
نً شيل مً  الهضوان الظي ؾل

غثللض  . .Bergeret, J)2013( مغحىعي حىن  حهبحر خؿب يماإلاهخضالاكخضاء 
 
 وف

فامالضنم الظي ؾانضها و بدىزت اإلاإوي للمحمانت ألاكغان  نً هفؿها غض   في الض 

 .الفػاء ألاؾغي واإلاضعس ي صازللها مياهت  في يُابا واحهتهي تال اثمسخلف ؤلاخباؾ

  "ىاع في اإلاضعؾتلا بشهاٌ"مشاعهتها في  ماو 
 
بلًاء "في  نضواهُتنلى عيبت  ماشغ بال

خسفُف مً خضة لبدث نً او  ،الغفؼغص  فهل غض  ؤلاكطاء و هجضمحرهم و  "اليل

 بها. الانتراف نضم نضم الاهخماء و و هاهاة اإلا
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  ٌ في الهالكاث هظه نلى صوع  24ؤمدازىا الؿاملت فُما ًسظ الهالكت ماألكغانجض

ة ؽؤلاخؿا ٌ   ،ججاوػ الشهىع مالىخضةو  ماللى  غ مً  الخغوج نلى ؤن  هما جض
 
اإلابى

ز الظي -اإلاضعؾت  ُىت اإلاضعوؾت مح  االهخماء اللىي لجمانت م اكترن  -اإلاؿاع الصخص ي لله 

غ بهاو  صخابألا
 
 ا ىــمؿمئا و هُيلُ اؾىض"ان ـــجبلى في يالب ألاخُهظه ألازحرة ف ،الخإز

مً ؤلازالص  هىم نً ٌهبر صازل اإلاجمىنتالىحىص و ، (176 .، ص2015ىلىمبى،ــ)ه

ز ىت اإلابدىزت،اإلاىحىص اإلاغاهلحننالكاث  الظي ًمح   ُ  فجمانت ًً في مثل قغوف اله

ل  نالكاث مىائها في ق بناصةالظاث و نً للخماهُاث والخهبحر ألاكغان فػاء خُىي 

 .خمُمُت حؿخلغ مو الؼمً ختى نىض اإلاغاهلحن الجاهدحن

ُىت اإلابدىزت وحؤفغاص  قغوففبفهل حشامه  شاعن ججاعبهم فُما مُنهم في اله 

ى اإلاضعؾ ، خُث ًؼوٌ ول وشإث مُنهم هىم مً الخمُمُت والخفاهم ،في الشاعمت وخت 

ه ع شهىع مالخظ
 
ويُاب ألاخيام  "ؤفغاص الهطامت"محن اإلاخباصلت  الثلت لخدل مدل

ٌ مو اإلاؿبلت فُما مُنهم  فغاص ؤ محنفي ملامل هظا الجى الؿاثض و البهؼ. بهػهم كبى

ؤن   بلىبدىزحن للممػمىن الخجغبت اإلاضعؾُت جدلُل اإلاالخكاث و  جدُلىا الهُىت

 اإلاضعوؾت، لخاالثل والؿمإهِىت الاخخىاءعجؼث نً جىفحر  -مثلها مثل ألاؾغة- اإلاضعؾت

ل م بلى الهضالت التي اكخطغ صوعها نلى وغو هاالء ممغاهؼ  هاشاولمل اهخفذ مخدٍى

طت في بناصة الترمُت مالغفؼ انف مً شهىعهم وغ هممشاولفاكم ا وهظ ،مخسط 

 .وؤلاكطاء

ِاثمةــــــخ

ت  ال جبضو الخجاعب اإلاضعؾُت للمغاهلحن الجاهدحن في كؿُهت مو ججاعبهم ألاؾٍغ

مكغوفهم الهاثلُت  غجبـصازل الفػاء اإلاضعس ي ًالؿلبي هم شِمهالطغانُت، ف

نىض جدلُل الخجاعب  الهالكت محن اإلاضعؾت والهاثلت ؾلبُت جخمكهغ بطاإلاػؿغبت. 

 ججاهلو  الخىاضل محن ماؾؿتي الخيشئت اإلاضعؾُت للمغاهلحن الجاهدحن في يُاب

بؿبب فاوشًاٌ ألاولُاء ننهم الخالت الجاهدت،  لكغوففانلي هاجحن اإلااؾؿخحن 

                                                           
مذ  24

 
ؤطهغ الهمل الظي كمذ مه خٌى مشغوم خُاة اإلاغاهم الجاهذ اإلاىحىص في الشاعم وهىا جيل

لذ الهالكت ماألكغان صازل فػاء الشاعم. 
 
 وخل
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اهدغافهم نً صوع و والؿالق ؤو الطغاناث الىالضًت الُىمُت،  هم الخاضتمشاول

 غه و، بهمؤلاشغاف والغكامت اإلاىىؽ 
 

الخجغبت حصجُو  نضم  و  ،هاف  ؤو حهؿ  ؾلؿتهم  ف

حن ، بغافت بلى وصنمهاالخهلُمُت  اخخىاء  وعجؼهم نًيُاب هفاءة الفانلُحن الترمٍى

غاث حؿانضها ظه ه ول   ،مثل هظه الىماطج مً الخالمُظ
 

إن  هظه منلى الخإهُض ماش

ت"اإلاؿاعاث 
 

ت احخمام ؤؾباب ناثلُت ومضعؾُت هى خطُلت "الهش  ، بطوهفؿُت وؤؾٍغ

ع ممسخلف مغاهؼ و اق اإلاضعس ي في ؾً مبىغة مً الهمغؤلازف نفاػً   ؤلاًضام اإلاخىغ 

ت غوامـالبناصة الترمُت والسجىن الاخخُاؾُت  دٌى صون  سلي،الشهىع مالخ ألاؾٍغ ٍو

 اإلاهلم بغافت بلى ؤن .التي وؾمىا بهاججاوػ الطىع الؿلبُت  بمياهُت بنؿاء هظه الفئت

ت نً الؿلؿت اٌ ضىعةعه وبانخبا ه ًىاحه مال ؤمٍى
 
هاالء  َهملو  ،غفؼفةه

لُام مدغق وبن وضل بهم الخض  بلى ال هبلُ لإلؾاءة موؾهه في ما ول "اإلاخمغصون "

 ليل   وعفػهم الخالمُظ هاالء جمغص مً حهاويالتي - اإلاضعؾتعجؼ  وؿدىجهما  ،اإلاضعؾت

 الؿلىهُاث اإلاشاهؿت.ظه هإلاىاحهت  هابمياهُات مدضوصًتو  -ؾلؿت

مىً ؾغح  الجىىح؟ الجىاب ضهب لىً في عؾت ؾبب اإلاض هل :آلاحي الؿااٌٍو

 لخدؿحن يُاب وؾاثل ومسخطحن قلفي و، اإلاضعؾت ؤن   مبالًتن ؤن هجُب صو  ًمىً

 ًخؿلب ماخض الهىامل اإلاؿاهمت في الاهدغاف، وهظا ، هي ؤالخالمُظوغو هاالء 

ت ماؾؿاجُت بحغاءاث  ال وهظا الىكو، اهظ ىاحهتإلا اءؤهف   مسخطحن ًوجيٍى وجغبٍى

اه بلى غغوعة زلم آلُاث  مل، فلـ الترمُت بناصة مغاهؼ نبر ًيىن  ًجب ؤن جخهض 

 .الشاعم وفي اإلاضعؾت يفو ألاؾغة فيحهمل نلى جدؿحن قغوف هاالء ألافغاص 

ِ  
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