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 رضا سالطنية .د  

 الجزائر - جامعة سوق أهراس مخبر الشباب والمشكالت الجتماعية
 

L’Ecole et les milieux difficiles: 

quelle relation 
 

Rida Slatnia 

Université Souk Ahras – Algerie 

 

L'école est l'un des acteurs formels du processus de 

socialisation, mobilisée au sein du processus de 

l’acquisition des compétences et connaissances initiales. 

Dans cette contribution, le point est mis sur les 

quartiers qui contribuent d’une manière non formelle et 

aléatoire à guider les enfants à travers plusieurs modes 

de développement influençant leur caractère et leur 

comportement, que ce soit positivement ou 

négativement. Le climat de ces quartiers et les écarts 

dans ses diverses formes de croissance, affectent d'une 

manière ou d'une autre la population de ces zones en 

général et les jeunes en particulier. 

 

مـن العمليـات فى إلاحياء العشوائية  إن عملية التنشئة الاجتماعية

 علـــى ألابنـــاء فـــى مختلـــف مـــراحلهم العمريـــة، ملـــا لهـــا مـــن دور أساســـ ي فـــي 
ً
تـــأثيرا

علم التي عن طريقها تشكيل شخصياتهم وتكاملها، و تعد إحدى عمليات الت

يكتسب الاتجاهات والقيم السائدة فى بيئتهم الاجتماعية التي يعيشـون فيهـا 
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، وتعد املدرسة إحدى الوسائط املهمـة  لعمليـة التنشـئة الاجتماعيـة ضـمن 

المـــي الســـكنى  فاألبنـــاء يتلقـــون عنهـــا مختلـــف املهـــارات واملعـــارف ألاوليـــة كمـــا 

ـــــائط ــــى وســ ـــــب علـــ ـــــة الرقيــ ـــــد بمثابــ ـــا تعــ ــ ـــــئة أنهــ  -ألاخـــــــرى، ويبـــــــرز دورهـــــــا  التنشــ

فــــــى توجيــــــه وإرشــــــاد ألابنــــــاء مــــــن خــــــالل عــــــدة أســــــاليب تتبعهــــــا فــــــى  -املدرســــــة 

، وهــذه ألاســاليب قــد تكــون ســويه أو غيــر ذلــك وكــال منهمــا يــنعكس  تهمتنشــئ

ضـــمن املكـــان   علـــى شخصـــية ألابنـــاء وســـلوكهم ســـواء باإليجـــاب أو الســـلب

ــــك أن هــــــذه  ــــى ذلــ ـــاف إلــ ـــر متجـــــانس يضـــ ــــيط غيـــ ــــوائى ، ذو الخلــ ـــكنى العشــ الســ

 لتنــــامى البــــؤر الاجراميــــة والانحرافــــات بمختلــــف 
ً
املنــــاطق تعتبــــر مناخــــا جيــــدا

أشــكالها، بمــا يــؤثر بطريقــة أو بــأخرى علــى ســكان تلــك املنــاطق بصــفة عامــة 

 .املدرسة والنشء بصفة خاصة، الذي بدوره قد يؤثر على طبيعة ونشاط

ضــمن هــذا الســياق ســنحاول التعــرف علــى أهــم املشــكالت التــي تتعــرض لهــا 

 ؟دها فى البيئة السكنية العشوائيةاملدرسة جراء تواج

 

  اشكالية  الورقة البحثية

تعيش مدننا اليوم واقعا غاية في التعقيد بالنظر إلى ما فرضه 

الانـتـقال من املجتمع الزراعي إلى املجتمع الحضرى من جهة، و التطور 

العلمي التكنولوجي من جهة أخرى ألامر الذي انعكس سلبا أحيانا على 

الحياة الاجتماعية، وأدى هذا الى تراجع في أدوار مؤسسات الضبط 

على وجه العموم، و مما زاد الوضع تعقيدا تنوع الافراد  الاجتماعي

وتمايزهم من خالل ضعف الروابط والعالقات الاجتماعية بين السكان 

وهيمنة ألانظمة السياسية و الاقـتصادية اللبرالية على نحو نطاق واسع فى  

الحياة الشخصية و ضّيق من نطاق الحياة العامة، مما جعل من بعض 

تي كانت تعد إلى عهد قريب انحرافات بل و جرائم، سلوكات السلوكات، ال
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مقبولة و مشروعة بل و قانونية مثل تعاطي بعض املخدرات الخفيفة، ، 

 . العنف الاجتماعى العنف املدرس ى

كما نجد تراجع أدوار مؤسسات الضبط الاجتماعي غير الرسمية    

املدنى من جهة  مثل ألاسرة و املسجد وسائل إلاعالم، وجمعيات املجتمع

،وضعف مردود مؤسسات الضبط الاجتماعي الرسمية من جهة أخرى، 

 حجم الجرائم و الانحرافات في املجتمعات املعاصرة، ومنها 
ُ
ومع زيادة

املجتمع الجزائري الذى اتسع فيه نطاق الهامشية الاقتصادية 

ياة والاجتماعية والثقافية التى تبدو فى صور العزل عن مجرى الرئيس ى للح

الطبيعية للمجتمع ،وأصبحت بعض الفئات تعانى التهميش فى سكان 

الاحياء العشوائية  الذين يعانوا وضع متدنى فى اطار نظام التدرج 

الاجتماعى مما يتولد عنه محاصرة لهذه الفئات وعزلها عزل كلى او جزئى  

جراء العوائق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وحرمانها من الحقوق 

والتمتع بها واتساقا مع هذا التصور نجد أن ظواهر الانحراف تشهد تزايدا 

في الحجم وتـنوعا في أألنماط وتعددا في الفئات املنخرطة في النشاط 

إلاجرامي الذى راح ضحيته الاحداث وألاطفال فى املدارس املجاورة لإلحياء 

ول من هذا وفى هذا الاطار سنحا. العشوائية  ألامر الذي ينذر بالخطر 

الطرح  التعرف على املشكالت  التى تتعرض لها املدرسة الجزائرية  جراء 

تواجدها فى الاحياء العشوائية ؟  هذا التساؤل بدوره قادنا الى تسائل  اخر 

مفاده هل املدرسة اليوم تقوم بدور الضبط الاجتماعي ملواجهة ظاهرة 

 الانحراف والجريمة فى املجتمع العشوائى ؟
 

 : املدرسة فش الحش العشوائى -5-

التعلــيم فــى المــى العشــوائى  مرحلــة انقــال التجــارب الثقافيــة مــن جيــل  يعــّد 

ــــه  ـــى املجتمـــــع ، وعليـ ــــباب ليكونـــــوا اعضـــــاء فــ ـــل وإعـــــداد الاطفـــــال والشـ الـــــى جيــ

يختلف التعليم عن التجمعات الحضرية عـن التجمعـات العشـوائية ،حيـث 
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درســـة ،والثانيـــة يـــتم فيهـــا التعلـــيم نجـــد فـــى الاولـــى  يـــتم التعلـــيم مـــن خـــالل امل

عن طريق التنشـئة الاجتماعيـة ،وهـى طريـق تعلـيم غيـر رسـمى تـتم مـن خـالل 

الاخــوة وألاقـــارب الـــذين يتفقــون علـــى مـــا يجــب ان يتعلمـــه الطفـــل ويكتســـب 

من خالله فحوى ثقافيا عن طريق عدد محدود من الافراد وألاقـارب، ويمـر 

الاجتماعية ، وإذا  ما كبر الطفـل يسـمح بمراحل متعددة فى عملية التنشئة 

لـــه باللعـــب فـــى الشـــارع فتتســـع مجـــاالت اتصـــاالته الاجتماعيـــة ويصـــبح جـــزءا 

متكـــامال مـــع اعضـــاء جيرتـــه، ويـــتعلم كيـــف يكيـــف نفســـه مـــع ظـــروف جديـــدة 

 8تختلف عن موقف واتجاه عائلته  قد تتضـمن عالقـات صـداقة او كراهيـة

. 

رس فروقات جوهرية فى تعلـم الاطفـال فـى ان هذه الثنائية التى تك غير خاٍف 

مرحلــة التنشــئة  الاجتماعيــة مــن مجتمــع حضــرى صــناعى الــى مجتمــع يعــيش 

التهمــــيش  وإلاقصــــاء الاجتمــــاعي ،  تحــــول دون ظهــــور ثقافــــة حضــــرية مميــــزة 

تحكـــــم الفعـــــل الاجتمـــــاعى وتكـــــرس مقـــــوالت  اســـــتمرار التريـــــف الفالحـــــون فـــــى 

فية التى تؤمن بالسحر والعـين واملعـالج املدينة وتتجلى صورة  العقلية الخرا

الشعبى ،و تزداد احـدى معـالم البينـة الطبقيـة فـى كـل اسـرة وفـى كـل جماعـة 

، مـن هنـا اتـت ازمـة املدرسـة التـى تحاصـرها كـل هـذه التصـرفات  وأصــبحت 

ــــود بعـــــض  ـــن وجـ ــــك عــ ـــل اثبـــــات وجودهـــــا ،هـــــذا ناهيـ ـــن اجــ ـــم مــ فـــــى صـــــراع دائــ

ــــوائية لـــــبعض الابنـــــاء مـــــن ـــف بشـــــتى انواعـــــه ،  التصـــــرفات العشـ ـــار العنــ انتشــ

انهيار البيئة الفيزيقية وترديها بالنسبة ملوقع املدرسة وألاحياء املجاورة لها ، 

كمـــا نجــــد الشـــعور بفقــــدان املعــــايير وانعـــدام الامــــن والاغتـــراب ، كمــــا تشــــكل 

املســافة بـــين البيــت واملدرســـة بدايــة ظهـــور بعــض التصـــرفات الســلوكية غيـــر 

 املرغوبــة التــي قــد تكــو 
ً
 فــي انحــراف بعــض ألطــالب، خصوصــا

ً
 مباشــرا

ً
ن ســببا

ــــــه مــــــن املمكــــــن أن يكــــــون هــــــذا  فــــــي املــــــرحلتين املتوســــــطة والثانويــــــة، حيــــــث إنَّ

                                                           
8
دور المتغيرات االجتماعية فى التنمية الحضرية ،دراسة :حسين عبد الحميد احمد رشوان   

 235ص  2113فى علم االجتماع الحضرى مؤسسة شباب الجامعة ط سنة 
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 مــا يبــدأ 
ً
التوقيــت بدايــة نشــوب بعــض املشــكالت بــين بعــض الطــالب، وعــادة

ل هـذا التوقيـت 
ّ
املشهد هنا بالتالسن، وينتهي باالشتباك باأليـدي، وقـد ُيشـك

 ســــانحة لــــ
ً
بعض الطــــالب ملمارســــة تصــــرفات ســــلوكية ســــلبية أخــــرى،  فرصــــة

كمغازلة  احد الفتيات  والتعرض لالساتذة بالعنف اللفظى أو التوجـه نحـو 

املجمعـــات التجاريـــة وممارســـة بعـــض ألامـــور ألســـلبية، إلـــى جانـــب وجـــود مـــن 

يشـــوهون املرافـــق العامـــة بالكتابـــات أو إتـــالف املمتلكـــات العامـــة، إلـــى جانـــب 

م شرب الذهاب للمقا
ّ
، وإلادمـان عليـه، ثـمَّ إلادمـان علـى "التدخين "هي وتعل

، في ظل غياب الرقيب من ألاهل، إلى جانـب مـا قـد ُيبديـه بعـض "املخدرات"

الطـــــالب مـــــن رغبـــــة فـــــي ممارســـــة وتجربـــــة أمـــــور جديـــــدة لـــــم يعتـــــادوا عليهـــــا فـــــي 

رهم بــأقرانهم
ّ
 ابــواب املــدارس فــى أوقــات والازدحــام أمــام .الســابق، فــي ظــل تــأث

  .الحضور والانصراف

 
ً
ة فــــى بلــــدان ا مــــع هــــذا الطــــرح تؤكــــد كــــل الدراســــات الحضــــرياتســــاق

عمليذذات التحضذذر حصذذلت بذذال تنميذذة  شذذاملة  ادى  نأاملغـرب العربــى  مــثال 

الذذذش اخذذذتالالت واضذذذحة فذذذش املجتمعذذذات الانتقاليذذذة وسذذذريعة التحضذذذر، ممذذذا 

فش التعامل  اثر سلبا ع ش الافراد والجماعات ، ادى هذا التحول الش عجز 

مع املشكالت الاجتماعية والاقتصادية  ،ممذا وفذر ببيئذة عدوانيذة وتشذكل 

ألا ديدا للنظام السياس ى القائم ، ويجب الاشارة هنا الش ان معظم محل ش 

 اهرة العنف الحضرى فش مدن الجزائر ينبع من املناطق الحضذرية ال ذى 

 .ة الاساسيةتزخر باملساكن غير املشروعة ال ى تفتقد بدورها للبني

ــ         ن  طبيعــة الظــروف املجتمعيــة الصــعبة التــي تعيشــها ا اويبــدو جليًّ

أغلــب ألاســر الفقيــرة فــي الجزائــر، كعــدم القــدرة علــى صــرف تكــاليف التعلــيم 

والصـحة وضــيق الســكن وعــدم اســتجابته ملتطلبــات الحيــاة الكريمــة، وســوء 

التغذيـــة وانخفـــاض الـــدخل وانتشـــار البطالـــة علـــى نطـــاق واســـع بـــين الشـــباب 

ا مالئمـــا لظهـــور مـــا يعـــرف بالجماعـــات الهامشـــية أو قـــد ولـــد مناخـــا اجتماعيـــ
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وفـــي هـــذا الصـــدد يقـــدم الباحـــث الاجتمـــاعي إســـماعيل قيـــرة وصـــفا  .املهمشـــة

وع ذذش أيذذة حذذال، تشذذكل الفئذذات : "... دقيقــا للجماعــة الهامشــية حيــث يقــول 

الهامشذذذذذية عاملذذذذذا واسذذذذذعا يمتذذذذذد عبذذذذذر الشذذذذذرائح املختلفذذذذذة املرابضذذذذذة فذذذذذي قذذذذذاع 

ماكن متعددة عالم له عالقاته ولاته ونمطه املعرفي املدينة، وتنتشر في أ

والقيمذذذذذذذي، وأفذذذذذذذراده خلذذذذذذذيذ عجيذذذذذذذب مذذذذذذذن العناصذذذذذذذر الرثذذذذذذذة املعدمذذذذذذذة كليذذذذذذذا 

واملحذذرومين والفقذذراء وممتنذذي ألانشذذطة غيذذر الرسذذمية واملسذذتخدمين ذوي 

ألاجذذذذذذور املنخفضذذذذذذة، العذذذذذذاطلين عذذذذذذن العمذذذذذذل املتسذذذذذذولين، سذذذذذذاكني ألاحيذذذذذذاء 

، وكذل مذن يلذتقذ رزقهذم مذن قلذب عالقذات املتخلفة، ألاحدان املتشردين

كمذذا تتميذذز هذذذه الاحيذذاء باسذذتمرار التذذوتر الذذذى ينفجذذر فذذش  ...الشذذارع القذذذرة

 .9شكل ازمات حادة وأعمال عنف مسلحة

ـــــذه           ــ ـــها هــ ــ ــ ـــي تعيشــ ــ ــ ـــعبة التــ ــ ــ ــــة الصــ ــ ــــعية الاجتماعيـــ ــ ـــــذه الوضـــ ــ ــــام هــ ــ أمـــ

وانعـــدام أي الجماعــات، فـــي ظـــل رواج ثقافــة اليـــأس والقنـــوط بــين أفرادهـــا، 

أمـــــل فـــــي إيجـــــاد حلـــــول جديـــــة كفيلـــــة بتغيـــــر أوضـــــاعهم نحـــــو أألفضـــــل يصـــــبح 

الوضــــــع مهيــــــأ أمــــــام هــــــذه الجماعــــــات لتشــــــكيل تكتــــــل ثقــــــافي فرعــــــي معــــــارض 

للثقافة العامة السائدة في املجتمع تجيز وتشجع أفرادها على إتباع أساليب 

 .يل تحقيق أهدافها وتحسين أوضاعهاغير شرعية في سب

 

ط التربويذذة ألاسذرية فذذش الاحيذذاء العشذوائية  وعالقص مذذا باملشذذكالت ألانمذا -2

 :املدرسية

ــــة       ــ ـــي تربيــ ــ ـــــدان فــ ـــا الوالـــ ــ ـــي يتبعهــ ــ ــــة التــ ــ ـــــاليب املعاملــ ـــــاط أو أســ ان أنمــ

 
ً
أبنائهمــــا فــــي مراحـــــل العمــــر املختلفـــــة لألبنــــاء مــــن الطفولـــــة للمراهقــــة وصـــــوال

ـــين أســــاليب ســــلبية فــــي املعاملــــة كاإلســــراف فــــي .ملرحلــــة الشــــباب ـــا بـ تتفــــاوت مـ

لزائـدة التدليل أو القسوة الزائدة أو التذبذب في املعاملة أو فرض الحمايـة ا
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ــــي  ــــة فـ ــــود أو عـــــدم املســـــاواة والعدالـ ـــن القيـ ـــر مــ ــــاعهم للكثيــ ــــاء وإخضـ ــــى ألابنـ علـ

وأنمـاط . التعامل مع ألابناء والتمييز فيما بينهم  بنـاء علـى الجـنس أو الترتيـب

 
ً
وأســــاليب إيجابيــــة تتمثــــل فــــي التعــــرف علــــى قــــدرات ألابنــــاء وتــــوجيههم توجيهــــا

 بنــاء علــى إمكانــاتهم وقــدراتهم العقليــ
ً
ة والجســدية والانفعاليــة وإتاحــة مثاليــا

الفــــرص أمــــامهم للنمــــو والتفاعــــل الاجتمــــاعي والتوافــــق مــــع البيئــــة الخارجيــــة 

والتوســط والاعتــدال وتحاءــ ي القســوة الزائــدة أو التــدليل الزائــد ممــا يــؤدى 

على  ،الى حدوث مشكالت في توافق املراهقين ومشكالت في تكيفهم املدرس ي

ؤسســـة الثانيــة للتنشـــئة الاجتماعيــة والتنميـــة الــرغم  مــن اعتبـــار املدرســة امل

جون ديوى ان املدرسة ب مكان ا ان تاير )بمختلف جوانعها  وفى ذلك يقول 

نظذذذذذام املجتمذذذذذع الذذذذذش حذذذذذد معذذذذذين وهذذذذذو عمذذذذذل ت جذذذذذز عنذذذذذه سذذذذذائر املأسسذذذذذات 

  10.(الاجتماعية  بالنسبة  للتنشئة الاجتماعية 

ـــى املراحـــــل الاولـــــى        ـــل فــ ـــا ان الطفــ ـــى بدايـــــة طرحنـ ـــا فــ ـــه كمـــــا ذكرنــ وعليـ

يكتسب معايير ثقافة الاسرة والجماعة والمى الـذى ينتمـى اليـه ليلتحـق بعـد 

ذلــك باملدرســة الا بعــد ان يكــون قــد اكتســب اتجاهــات معينــة نحــو مواجهــة 

املواقـــف فـــى حياتـــه، وتكـــون شخصـــيته قـــد تشـــكلت واســـتقرت بدرجـــة كبيـــرة 

تـــاد الطفـــل التغلـــب علـــى العقبـــات باســـتخدام ذكائـــه نشـــا قويـــا، وإذا فـــإذا اع

لـــم يعتمـــد علـــى نفســـه فـــى التكيـــف  مـــع املتناقضـــات التـــى تواجهـــه قـــد يغلـــب 

فالبيئذذذة عليـــه اليـــأس وتدركـــه خيبـــة الامـــل ، وفـــى ذلـــك يقـــول احـــد البـــاحثين 

الاسذذذذرية تعكذذذذس نذذذذوع الخبذذذذرات وتحمذذذذل املسذذذذأولية ، كمذذذذا  تذذذذأثر سذذذذلوكات 

وردود افعالهمذذذا تجذذذاه املواقذذذف الاخالقيذذذة للطفذذذل بافضذذذافة الذذذش  الابذذذويين 

  11تعليم هوية الانتماء واملشاركة 
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ـــية ويتَ        ــى تكــــوين شخصـ ضــــح مــــن هــــذا الطــــرح ان الاســــرة  تعمــــل علــ

الطفل قبل دخوله الـى املدرسـة وتحـدد لـه املسـار العلمـى والتعليمـى ، وعليـه 

امــــل املثبطــــة ملجهــــود املدرســــة قــــد نجــــد فــــى غالــــب الاحيــــان الاســــرة احــــد العو 

ألنـــه ال  خاصــة اذا تعلـــق الامــر باألســـر التــى تعـــيش فــى بيئـــة عشــوائية فقيـــرة ، 

يمكــــــن انكــــــار دور املنــــــاخ الاجتمــــــاعى الــــــذى تعــــــيش فيــــــه ألاســــــرة ســــــواء أكــــــان 

مجتمعـــــــا محليــــــــا أو مجـــــــاورة ســــــــكنية ومــــــــا يتســـــــم بــــــــه مـــــــن بعــــــــض الصــــــــفات 

يـــره مـــن ســـائر املجتمعـــات، والخصـــائص والثقافـــة الفرعيـــة التـــى تميـــزه عـــن غ

التـــي يكــــون لهــــا تـــأثير ال يقــــل أهميــــة عــــن دور ألاســـرة علــــى افرادهــــا بمعنــــى ان 

ــــى  ــــة فـ ـــى أســـــاليب معينـ ــــى تبنــ ــــك فـ ــــدعوا للشـ ـــا ال يـ ـــهم بمــ ـــاخ الاجتمـــــاعي يســ املنــ

ــــة  ـــاختالف الثقافــــــة الفرعيــ ـــان آلخــــــر بـــ ـــن مكـــ ــــف مـــ ــــة تختلــ التنشــــــئة الاجتماعيــ

ة الوالدين داخل أألسرة، ونجـد للمجتمع إلى جانب املستوى التعليمى وثقاف

الــذين تربــوا فــي البيــوت التــي يســودها نمــط الاهمــال هــم ألاقــل ان املــراهقين 

ـــلوكية علـــــى  ـــم املشـــــاكل الســـــيكولوجية والســ كفايـــــة اجتماعيـــــة  ولـــــديهم معظــ

ذلــــك مــــا يـــؤثر علــــى الفــــرد مــــن . نحـــو أكثــــر ممــــا يســـود فــــي املجموعــــات ألاخـــرى 

ــــت   خـــــالل نمـــــوه وجـــــوده فـــــي املدرســـــة ، كمـــــا ــــى البيـ ــــوين  الفـــــرد فـ ــــى تكـ نجـــــد فـ

النعكــاس  صــورة الحيــاة اليوميــة والتفصــيلية التــي يعيشــها فــي كنــف ألاســرة 

ذلــك أن النتــائج .نتــاج تفاعــل مــع املحــددات الاجتماعيــة والثقافيــة ألاخــرى ،

املترتبـــة علـــى صـــيرورة التفاعـــل ستترســـب فـــي ذاكـــرة الطفـــل ســـواء أكـــان ذلـــك  

عورية ،بما تشـكل املالمـح ألاساسـية لهويتـه بصورة شعورية أم بصورة  الش

الثقافيـــة املســـتقبلية خـــارج أرادتـــه وقدراتـــه ملـــا ينب ـــي أن تكـــون عليـــه هويتـــه 

الثقافيــة فــي املســتقبل ، ومثــل هــذه تعــد إشــكالية خطيــرة ينب ــي علــى ألاســرة 

الوقــوف عنــدها وتأملهــا برويــة كــي تجــد لهــا حــال فــي مجــالي التثقيــف والتربيــة  

ا ،والجميـع يعـرف شـؤون ألاسـرة العربيـة فـي شـتى أرجـاء الـوطن واملدرسـة معـ

العربـــي  ومـــا تتعـــرض لـــه مـــن معانـــاة اقلهـــا نســـبة ألاميـــة ومـــا يترتـــب علـــى تلـــك 
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ـــئة  ـــال التنشــ ـــي مجــ ــــحيحة فــ ـــن ألاســـــاليب الصـ ـــاد عــ ـــار وابتعــ ـــن انحســ ألاميـــــة مــ

إلاعـالم ووسـائل الاتصـال املختلفـة ، التـى ال تخلـو مـن  ومشـكالت والتثقيف،

مكـان داخــل البيـت وخــارج البيــت فـي المــي السـكنى ســواء كــان هـذا المــي راقــي 

ـــف تـــــأثير هـــــذه   ـــي املنطقـــــة الحضـــــرية أو ألاحيـــــاء العشـــــوائية باملـــــدن، اذ يختلــ فـ

العوامل باختالف درجة امتالك املجتمع لهذه ألاشياء وأنماط توجهاتها،كما 

أثر أســاليب وأهــداف التنشــئة الاجتماعيــة بدرجــة تطــور املجتمــع واملرحلــة تتــ

ــــة  ــ ــ ــ ـــــادية الاجتماعيــ ــ ــ ــــوالت الاقتصــ ــ ــ ــ ـــــابع التحــ ــ ــ ــــأثر بطــ ــ ــ ــ ـــا تتــ ــ ــ ــ ـــا ،كمــ ــ ــ ــ ـــــر بهـــ ــ ــ ـــي يمــ ــ ــ ــ التــ

ـــا أســـــرع فـــــي القـــــيم  ـــي البنيـــــة املاديـــــة هـــــو دائمــ ـــر فــ ـــية، ،ذلـــــك أن التغيــ والسياســ

صـر واملفاهيم، أضف إلى ذلك أن ألاسرة فـي املجتمـع الحضـري تغيـرت فـي الع

الــذي يلــي مرحلــة الصــناعة وأصــبحت تقــوم بمنــاهج معينــة لتعلــيم الاطفــال 

   12فى سن مبكرة وحمايتهم
 

 البيت و عالقته باملدرسة فش الحش العشوائى  -3

إن التفاعـــــل بـــــين البيـــــت واملدرســـــة ضـــــرورة ملحـــــة تطلعهـــــا مصـــــلحة 

ألاطفــــــال باعتبــــــار أن البيــــــت واملدرســــــة همــــــا املســــــؤوالن عــــــن تربيــــــة وتنشــــــئة 

طفـال وأن دور كــل مــنهم يكمــل آلاخــر ومـن العوامــل التــي تــتحكم فــي أهميــة ألا 

أعـــداد التالميـــذ فـــي الصـــفوف قـــد يقلـــل فرصـــة التلميـــذ فـــي : التفاعـــل مـــا يلـــي 

،وتثبيـت املهـارات  الحصة الدراسية مما يستدعي تقوية هـذا التفاعـل بينهمـا

لى املتابعـة بـين التعليمية التي يتعلمها ألاطفال في املدرسة فإن ذلك يحتاج إ

البيــــت واملدرســــة ملنــــع حـــــدوث التغيــــب أو التســــرب عنـــــد ألاطفــــال والبــــد مـــــن 

استمرارية إلاشراف علـى ألاطفـال مـن قبـل البيـت واملدرسـة التـى تعـد تنظـيم 

ـــم والعاطفـــــة  ـــل والجسـ ـــى تربيــــة العقـ حــــديث  تربويــــا يرتكــــز فيــــه الاهتمــــام علـ
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التعـاون منـه يقـوم  ،(13)وذلك بقصد تكوين شخصية متزنة ومتوازنة للطفـل

مـــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق ألاهــــــــداف التربويـــــــة والتعـــــــاون مــــــــن أجـــــــل تحقيـــــــق النمــــــــو 

املتكامــل، أضــف إلــى التعــاون مــن أجــل القضــاء علــى الصــراع بســبب تعــارض 

بـــين وجهـــات النظـــر فـــي ألامـــور التعليميـــة بـــين البيـــت واملدرســـة، والتعـــاون مـــن 

يمـــي عـــدم تحقيـــق أجـــل التقليـــل مـــن الفاقـــد التعليمـــي ويقصـــد بالفاقـــد التعل

الجهد وإلانفاق الخاص ببرنامج تربوي معـين فـي فتـرة   عائد تربوي يتكافأ مع

 .زمنية معينة، والتعاون من أجل التكيف مع التغيير الثقافي

للســكن وعالقتــه بالتنشــئة  املعمــاري  أملجــالي لإلطــار املتأمــل إن      

 « LEFEBREVE-H'مقولة  الاجتماعية ومردود الطفل فى املدرسة  يتيقن من

 " السذكن هذو الحقيقذي املجذال بقولذهليفبـراف حــول املجـال الســكنى   "

آلامذال  بذين ومذأزق  وتنذاق  ونضذج ورمز وذاكرة ومسارات وأجسام إشارات

 فذي املجذال املمذارل فذي يوجذد " يضذيف التصذور  نفذس وفذي " والحاجيذات

 عنذد شذكا يتذرك مذا هذذا اسذتنتاج وتفسذير طذردي، احتذواء عالقذة و ائفذه،

 كذان للمجتمذع سذواء  الاجتمذاعش املجذال أمامذه وحولذه يوجذد الذي إلانسان

ليحذدد  منذه موقفذة يأخذذ مجذاال لذه أن يعلذم وهذو مذرآة، أو أو مشذهد كلوحذة

 ." اجتماعية معينة ممارسة يستنتج خالله، من والذي داخله وضعيته

خطـاب  عناصـر تسـتجمع التـي املجـال مـادة عـن عبـارة فـالنمط السـكني     

 ضـرورة يبـرز والعمرانـي هـذا الهندسـ ي الفضـاء فـي الاجتماعيـة للقـيم حقيقـي

 الطريقـة،)النمـاذج هـذه الاجتماعيـة، تسـوي املمارسـات ثقافيـة نمـاذج إيجـاد

 املفكـر يسـميه مـا ملمارسـات وهـذا مباشـر لتنفيـذ أنماطـا ليسـت(  الشـكل

  HABITUS.14 السكن . BOURDIEU.P " بورديو " الفرنس ي
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 البيـت املسـكن فـي ينحصـر ال السـكن إن نقول  الطرح لهذاا  تأسيًس      

 العـائالت واملمارسـات مـن طـرف العالقـات الـى مـدخل ىإلـ يتعـدى بـل فحسـب،

الحــديث وظـــروف التنشــئة الاجتماعيـــة  فــي التبـــادل خــالل مــن والجيــران

والعالقـــــات الخارجيـــــة وجماعـــــة الرفـــــاق والفضـــــاء الخـــــارجي للمنـــــزل اي المـــــي 

 التبـادل هـذا السـكن يـتم محـيط فـي وحتـى النسـاء، بـين والخـدماتالسـكنى 

 بصـفة المـي وسـكان وشـيوخ أطفـال مـن املجتمـع مكونـات مختلـف بـين أيضـا

عنــدما نبحـث عــن املســائل :املسذذكن كفضذذاء اجتمذاعي علـى اعتبــار ان عامـة

الاجتماعيــــــــة فــــــــي القــــــــرآن الكــــــــريم ونوظــــــــف مــــــــا مــــــــن تجــــــــارب فــــــــي املمارســـــــــات 

ـــــا ــــيولوجية ،فانـ نســــــتفيد فــــــي هــــــذا املســــــعى بمــــــا يمنحــــــه لنــــــا املنظــــــور  السوســ

السوسيولوجي من إطار كلى ومنهج تصنيفي والبحث بدقـة ، وتجـدر إلاشـارة 

في هذا املجال وخصوصا إذا تكلمنـا علـى املسـكن أو البيـت العـائلي ودوره فـي 

الحفــا  علــى املجتمــع والتنشــئة الاجتماعيــة نجــد أن البيــوت نعمــة مــن نعــم 

ذذذُه )تعـــالى     فـــى قولـــه
َّ
ذذذِم ِمذذذِن  َجَعذذذَل َوالل

ُ
ك

َ
ِم ل

ُ
ا ُبُيذذذوِتك

ً
ن

َ
سذذذورة  91الايذذذة ( َسذذذك

ــــة  -النحذذذذذذذذل ــ ــــى معرفــ ــ ــــاعد علــ ــ ـــا يســ ــ ــ ــــوجى هامـ ــ ــــاء انثربولــ ــ ــــكن فضــ ــ ـــر املســ ــ إذ يعتبـــ

مشكالت ألافراد وعاداتهم مادام الفضاء هو مجموعة العالقـات التـي تجمـع 

ــــة هــــــؤالء  ومحــــــيطهم إلــــــى ينتمــــــون اليــــــه  ـــرات الاجتماعيــ ــ ــــك إن التغيـ ـــى ذلــ ــ معنـ

 . 15مرتبطة بالتغيرات املساحية للمنزل والفضاء املنزلي 

ــــة      ــ ـــع واملكانــ ــ ــ ـــى املوقـ ــ ــ ـــكنى يعنـ ــ ــ ـــان السـ ــ ــ ــــة للمكـ ــ ـــــراءة متفحصــ ــ ـــالل قـ ــ ــ ـــــن خـ ــ ومـ

الاجتماعيــة ،وفهــم الــوعي الجمــاعي  الن املســكن بالضــرورة يعكــس املســتوى 

ــــعبية  ــ ـــــاعر الشـ ـــــيم واملشـــ ــــادي والقــ ــ ــــاعي والاقتصـ ــ ـــــذى الاجتمـ ـــــة  ،الـــ أو الجماعــ

بـــدوره ســــينعكس علــــى جميـــع املظــــاهر الاجتماعيــــة الاخـــرى خاصــــة اذا تعلــــق 

جذاين الامر بالسكن فى الاحياء العشوائية،  اذ فى سياق هذا الكـالم رصـدت 
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حالــة املدينــة فــي ( مذذوت وحيذذاة املذذدن ألامريكيذذة الكبذذرى )فــى كتابهــا  جذذاكوبس

شـــــاريع العمرانيـــــة القائمـــــة فـــــي أمريكـــــا مـــــثال  علـــــى الحصـــــر ، اذ الحظـــــت أن امل

الكثيـــــر مـــــن املنـــــاطق تكشـــــف بوضـــــوح أن ألاحيـــــاء الســـــكنية والســـــكن لـــــذوى 

ــــذلك  ـــــاعي، وكـــ ــــأس الاجتمــ ـــــراف واليـــ ـــــز لالنحــ ـــبحت مراكــ ــ ـــــدود أصــ ــــدخل املحــ الـــ

الشـأن بالنسـبة ألحيـاء الطبقـات الوسـطى التـي تتسـم بالبالهـة والنمطيــة وال 

ــــاء الطبقــــــات الغنيــــــة ـــا أحيــ ــــاة ،أمـــ ــــة الحيــ ــــس بهجــ رغــــــم محاولتهــــــا إخفــــــاء  تعكــ

 .16تفاهتها وكل ما هو مبتذل فإنها خالية من اى روح وذوق 

كمــــا يمكــــن أن نقــــول أن الصــــورة النفســــية للنشــــأ هــــي نتــــاج انعكاســــات      

فضـــــاء منزلـــــي بمعنـــــى انـــــه إذا كـــــان املنـــــزل فـــــي وضـــــعية الئقـــــة للحيـــــاة الكريمـــــة 

. تــنعكس صــحيا علــى تربيــة ألاطفــال وتنشــئتهم وان راحــة الــنفس فــي املســكن

ان الساكن يعي  عالقات حذب وكراهيذة تجذاه ) باشالر،هذا ماذهب اليـه 

كمــــا ان املســــكن  ،(سذذذذكنه ومذذذذن معذذذذه فذذذذي هذذذذذا املسذذذذكن أو مذذذذن يحذذذذيذ بذذذذهم

يرتبط بهوية صاحبه  حيث ترتبط تفاصيل املسكن وحاجاته بنظرة ألافراد 

 البـاحثين عـرف بعـض وقـد.لـواقعهم فـى عمليـة انتمـائهم الاجتمـاعي والثقـافي 

نـه السـئئ املسـكن
ّ
 الشـروط الصـحية تتـوفر فيـه ال الـذي املسـكن ذلـك بأ

 القـدر يـوفر ال رديء قـذر أثاثـه رطبـا، قـذرا،  ضـيقا مظلمـا، يكـون  كـأن مةالالز 

 أو املـريح والجلـوس النـوم فـي الصـغير حاجـة يشـبع وال الراحـة، مـن املعقـول 

 العامـل يتـدخل مـا غالبــا ن أ إلـى املجـال هـذا فــي إلاشـارة الحركـة وتجـدر

 املسـكن فـي إلاقامـة فـي املـنخفض الـدخل صـاحب فـي اضـطرار الاقتصـادي

 ضـيق، يكـون  مـا الـرخيص غالبـا واملسـكن ، الـرخيص فـى الاحيـاء العشـوائية

 عــدم تـوافر عــن فضــال ألاخــرى  املســاكن مــن أمثالــه مــع متــزاحم متهالـك،
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 الواحـدة بالغرفـة يقـيم أن املسـكن بازدحـام ونعنـي .فيـه الصـحية الشـروط

 حيـث العاشـرة سـن دون  أطفـال أربعـة بـالغين أو مـن أكثـر الحجـم متوسـطة

 واحـد سـرير فـي يشـتركون  بـل وقـد واحـدة حجـرة فـي ألاسـرة أفـراد جميع يشترك

 17.بينهم فيما الجنس اختالف مع

ألاطفـال  يـدفع مـا غالبـا السـئئ املسـكن ن أ الدراسـات مختلـف بينـت وقـد     

 عــن والتــرويح الطلــق، والهــواء للحركــة طلبــا الشــوارع إلــى الهــروب إلــى

 الرقابـة النعـدام مخالفـات فـي للوقـوع عرضـة الطفـل النفس،حيـث يصـبح

 ن للمجتمــع أل املضــاد الــى الســلوك بالجــانح تنتهــي مــا غالبــا والتوجيــه و

 ألاحيـان غالـب تتحـول فـي ألاسـر هـذه مثـل تعيشـها التـي املسـتمرة الضـغوطات

 . الى  املدرسة 

ان أســـــــاليب التنشــــــــئة فـــــــى مثــــــــل هـــــــذه البيــــــــوت قـــــــد تكــــــــون وعليـــــــه نــــــــدرك     

متداخلــــة كتنــــوع اتجاهــــات آلابــــاء فــــي مواقــــف التفاعــــل املختلفــــة بيــــنهم وبــــين 

. أبنائهم، مما يصّعب مسألة وضع تحديد دقيق لخصائص كـل أسـلوب منهـا

ـــن قـــــيم الحـــــب والتعـــــاطف والتعزيـــــز  ـــلوب الـــــديمقراطي والـــــذي ينطلـــــق مـ الاسـ

ـــير فــــي العمليــــة التربويــــة، وهـــــي والــــدعم واملســــاندة واملشــــا ركة والحــــوار والتبصـ

التربيــــــة التــــــي تســــــقط فيهــــــا الحــــــدود النفســــــية الصــــــارمة القائمــــــة بــــــين آلابــــــاء 

وألاسلوب الدكتاتوري التسلطي وهو . وأبنائهم وتتنافى مع كل أشكال العنف

أســــلوب تربــــوي يقــــوم علــــى مبــــادئ إلالــــزام وإلاكــــراه وإلافــــراط فــــي اســــتخدام 

ة فــي تربيـــة ألابنــاء وتنشــئتهم، ويرتكــز هـــذا ألاســلوب علــى مبـــدأ الســلطة ألابويــ

العالقات العمودية بين آلاباء وألابناء، وتأخذ هـذه العالقـات صـورة للعنـف 

بأشكاله النفسية والجسمية والرمزية، وينطـوي هـذا ألاسـلوب علـى ممارسـة 

صــون آلابــاء معــايير جامــدة، وهــم ال يؤمنــون باألخــذ والعطــاء مــع ألابنــاء ويحر 

ـــل  ــ ــــب جــ ــ ـــــرديتهم، وينصـ ـــــاة لفــ ـــــا مراعــ ــــاء دونمــ ــ ــــى ألابنـ ــ ـــــة علـ ـــــرض الطاعــ ــــى فــ ــ علـ
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ويأخــذ   الــتحكم باألبنـاء فهــم ال يشــجعون اسـتقالليتهم، كمــا  اهتمـامهم علــى

 عــــدة مثـــــل كثــــرة إصــــدار ألاوامــــر والنــــواهي واملمنوعـــــات 
ً
هــــذا ألاســــلوب صــــورا

 .ناقشـة بطريقة قاسية، العقاب التجريح، عـدم السـماح لألبنـاء بـالحوار وامل

ـــــد و  ـــن املؤكــ ــ ــــاء  مــ ــ ـــــد أن ألاحيـ ـــــر نجــ ــــي الجزائــ ــ ــــة فـ ــــع املدينـــ ــــة لواقـــ ــ ـــــرة متأنيـ وبنظــ

العشوائية الحضرية سـوف تسـلم إلـى حقيقـة هامـة مؤداهـا أن هـذه ألاحيـاء 

ـــل  ــ ــــة تميـ ـــن ثمــ ــ ـــــجم، ومـ ـــر منسـ ــ ـــــا غيـ ـــــيجا اجتماعيـ ـــــريا ونسـ ــــوها حضـ ـــل تشــ ــ تمثـ

ي الدراســـــــات الاجتماعيـــــــة الحضـــــــرية  إلـــــــى ربـــــــط املجـــــــال املتخلـــــــف والعشـــــــوائ

ــــى  ــــة واجتماعيــــــة مترديـــــة تتمثــــــل علــ ـــا فيزيقيـ ــــى تعــــــيش ظرفـــ ــــدنيا إلـ بالفئـــــات الــ

الخصــوص فـــى تـــدنى املســتوى املعيشـــ ي والتكـــدس الســكاني والبطالـــة ونقـــص 

التغذية وانتشـار العنـف  والافتقـار إلـى قنـوات الصـرف الصـمي وامليـاه النقـي 

ـــا يـــــؤثر علـــــى  18.الصـــــالحة للشـــــرب وتـــــراكم ألاوســـــاخ وتكـــــاثر الحشـــــرات هـــــذا مــ

 .املردود املدرس ى
 

 :الوصم الاجتماعش فش الحش العشوائى  واملدرسة -4

 شـملت والتـي اليـوم مجتمعاتنـا تعيشـها التـي املتالحقـة التحـوالتان 

فـى قـدرات  جليـة بصـفة أثـرت والاجتماعيـة، والتعليمية املجاالت التربوية كافة

 ظهـور  إلـى أدى ممـا والانـدماج،.. ,التكيـف تحقيـق علـى والجماعـات الافـراد

 هـذه وتتجسـد فـى الاحيـاء العشـوائية،  الشـباب لـدى جديـدة حيـاة أنمـاط

تعدد  نتيجة والاجتماعية الثقافية املرجعيات تعدد مستوى  في أكثر التحوالت

 بـل واملدرسـة، ألاسـرة علـى تقتصـر تعـد لـم التـي التنشـئة الاجتماعيـة مصـادر

جديدة كفضاءات المى  السكنى والاعالم والاتصال  مجاالت لتشمل امتدت

متاحــة  تكــن لــم جديــدة ســلوك بنمــاذج بالتشــبع للشــباب ســمح مــا وهـو  

                                                           
مخرر اإل سسي والملي ة  سمعة  اى مستقبل للفقراء في البلدان العربية:إسمسبيل ىير   (18

 11م تورش  ىس طي ة ص 



 

144 
 

 مصـادر والتوجيـه التـأثير قـوة حيـث مـن تـوازي  أصـبحت التـي وهـي لسـابقيهم،

 تتصـل عوامـل ذلـك إلـى البـاحثون  ويضـيف .التقليديـة الاجتماعيـة التنشـئة

 مواقف شكل في تنعكس أن يمكن والتعليمية والتي التربوية املسالك بتشعب

 للمجتمع مضادة شكل سلوكات في أو السائدة الاجتماعية القيم من متطرفة

 ازديـاد نسـب إلـى حتمـا التـى تعـانى  علـى املدرسـة، القدر بنفس ينطبق ما وهو

 الاجتمـاعي لإلطـار تفتقـد التـي الشـرائح هـذه بـين مـن الدراسـة عـن املنقطعـين

اذ يؤكـــد هـــذا الطـــرح بييـــار  .املدرســية البيئـــة بيســـر فـــي لالنـــدماج املناســب

بويرديــو فــى نفــس الســياق علــى ان املدرســة تمــارس عنــف رمــزى وتتعامــل مــع 

ـــى تعــــد  التالميــــذ حســــب فئــــتهم الاجتماعيــــة الانتمــــاء او الاصــــل الاجتمــــاعى التـ

روابـــــط تـــــتحكم فـــــى نجـــــاح التلميـــــذ ، ومـــــن اجـــــل ذلـــــك يجـــــب معرفـــــة  يجـــــب 

ــــة العمل يـــــات املركبـــــة واملعقـــــدة التـــــى تشـــــكل هـــــذه الـــــروابط مثـــــل الارث معرفـ

 19العائلى الرأسمال الثقافى

 هـي وإنمـا محايـدة بثقافـة إذن ليسـت املدرسـية الثقافـة وعليـه تعـد    

 الانتمـاء وسـط وثقافـة املدرسـة بـين املسـافة فكلمـا كانـت ،  طبقيـة ثقافـة

 املؤسسة في النجاح كان كلما الاجتماعية مرتبطة بالتنشئة ثقافة وهي قصيرة

ـــا  ــ ــ ومنـــــــــه يؤكـــــــــد بورديـــــــــو  الصـــــــــورة النمطيـــــــــة لثقافـــــــــة الفقـــــــــر وألاســـــــــر . مرتفعـ

 املدرســية املنظومــة املحرومــة فــى الاحيــاء العشــوائية والتــى تغلــب عليهــا ان

 فعـل كـل ذلـك مـن خـالل  الثقـافي املسـيطر والتعسـف الاعتبـاط وتبـرر تفرض

 طرف من الثقافي التعسفيفرض  لكونه رمزي  عنف موضوعيا هو بيداغوجي

  العــائالت املدرســ ي لــدى الطمــوح تعســفية  وهنــا قــد نفســر غيــاب ســلطة

 يتعلق ألامر عندما أساتذة وتشدد العمالية البسيطة فى الاحياء  العشوائية 

املشـترك  الحـس تفسـيرات يسـتبعد التحليـل هـذا أن كمـا يالحـظ  بالنجـاح،

 علـى القـدرة انعـدام إلـى املحرومـة الفئـات إقصـاء تـوعز بكثـرة والتـي املنتشـرة
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 الاعتبار بعين التحليل هذا يأخذ كما الاقتصادية غياب املوارد أو إلى الدراسة

 .املدرسة  نحو الاجتماعية املختلفة للطبقات إلاستراتيجيات

 يبـدون  ألاحيـاء العشـوائية هـذه مـن املنحـدرين الشـبان ان أغلـب       

 ويميـل" وكيـانهم مـن شخصـيتهم أساسـيا امكونـ ويعتبرونهـا بهـا، شـديدا تعلقـا

 المـي، بهـا يتفـرد التـي السـلبية الخصـائص بعـض حتـى ذكـر نحـو أكثـر الاتجـاه

 حسـم علـى القــدرة فــي أبطـاال يعتبـرونهم بمـن اعتـداد بعضــهم خــالل مـن

 مطـاردة مـن فـي الـتخلص النجـاح أو العنـف اسـتعمال خـالل مـن الخالفـات

  .ألامن أعوان

 القدرة وجود عدم أو بدائل وجود لعدم بالمي الشديد التماهي هذا 

 مـن ذلـك ونالحـظ خـارجي، هـو مـا كـل رفـض نحـو بنزعـة ُيسـتتبع علـى بلوغهـا

لصـق التـي النعـوت خـالل
ُ
 عليهـا يطلـق مـا وخصوصـا ألاخـرى  ألاحيـاء بشـبان ت

 هـذه وجاهـة فـي التشـكيك حد إلى أكثر التحليل يرتقي وقد ."الراقية ، باألحياء

 فـي بالنبـذ الشـعور  بفعل آلاخر قبول  عدم مواقف الاجتماعية وتتجسد الفئة

 تحتوي  التي ألحياءهم، املتاخمة الجديدة ألاحياء على عنيفة شكل اعتداءات

 إلـى ألاحيـاء هـذه تتحـول  كما .إليها يفتقرون والخدمات التي املرافق بعض على

 شـكل فـي التعصـب مجسـدة وكافـة أشـكال والجريمـة الانحـراف لتطـور  بـؤر 

 تختلف أحياء ال وهي لهم، متاخمة أحياء إلى ينتمون  الذين صراعات الشبان

 الاجتماعيـة الخصـائص أو املميزات العمرانيـة مستوى  في ال أحيائهم عن بتاتا

 فـي ملقابلـة كنتيجـة ألاسباب أتفه عن صراعات تنشأ وهي والثقافية لساكنيها،

سـوق  فـي الـتحكم أو ألاحيـاء هـذه السـيطرة علـى علـى التنـافس أو القـدم كـرة

 الخصـائص مـن جملـة يحملـون  ألاحيـاء لهـذه وعليه فان املنتسـبين .املخذرات

 الانحـراف والجريمـة والثقـافي وتطـور  الاجتمـاعي املسـتوى  كتـدني الاجتماعيـة،

الريبـة  مشـاعر يطـور  ألاحيـاء هـذه حيـاة نمـط عـن تصـورات سـلبية  وانتشـار

 الصـور  مـن جملـة ويرسـخ املدرسـة ، لـدى الـراى العـام ومـن بينهـا والخـوف
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 تغـذيها التـي وألاحكـام املسـبقة التعمـيم عمليـات نتيجـة عنها السالبة النمطية

ممـن  معينـة نوعيـة بـين الـربط علـى املفـرط التركيـز خـالل مـن إلاعـالم، وسـائل

 .20ألاحياء هذه الجرائم وبين

 ألاحيـاء لهـذه ينتمـون  ممـن والارتيـاب الخـوف مشـاعر ان مـا يغـذي

وهـو مـا   .وتفاديـه تجنبـه يجـب خطـر مصدر إليها من ينتسب كل يجعل بشكل

 للمــي، الانتسـاب علـى بنــاء الـذات لتقـدير ضــعيفة معــالم يسـهل تأسـيس

لصـق التـي كمـا ان النعـوت .القـانون  عـن خارجـة هويـة فيطـورون 
ُ
 بالشـبان ت

 يجـب الـذين الافـراد معـين مـن صـنف ضـمن تضـعهم ألاحيـاء لهاتـه املنتمـين

 بعـض مـن تنطلـق تعميمـات وهـي املطلوبـة، بالريبـة معهـم والتعامـل تفـاديهم

 .ألاحياء إلى هذه ينتمون  ممن املشاهير بعض لدى تالحظ الصفات التي
 

 املدرسية  ومستقبلها فش الاحياء العشوائية  الشهادات تصورات قيمة -1

 انخفاض صاحبه الشهادات لحاملي املعتبرة الزيادة فإن ، الواقع في

 اقتصـاديا املحرومـة الطبقـات أبنـاء أن ، الواضـح مـن. قيمـة الشـهادات فـي

 منها العليا سيما وال املدرسية املستويات مختلف إلى أن يصلوا يمكن وثقافيا

وتصـبح الشـهادة . للشـهادات والاعتباريـة القيمـة الاقتصـادية تتغيـر أن دون 

 ، النقـدي إلاقتصـاد آليـات مـع تشـابه وبـإجراء وهكـذا. مثمنـة وغيـر منتقصـة

 فـإن ، التعلـيم ميـدان وفـي. قيمتهـا فـي تـؤثر النقـود فـي كميـة الكبيرة الزيادة فإن

 الاســمية القيمــة أن بحيــث" تضــخما" للشــهادات أنــتج املتزايــد التوزيــع

 وبالتـالي "إنخفاضـا" الواقـع فـي مسـتقرة تشـهد ظاهريـا تبـدو التـي ، للشـهادات

 .21الحقيقية قيمتها من إنتقاصا
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 حاملي زيادة من أقل هي معينة شهادة تقتض ي املناصب التي زيادة وعليه إن  

 املطلوبـة الشـهادة مسـتوى  فـإن لـنفس املنصـب ،وبالنسـبة وهكـذا. الشـهادة

 مسـتعملي مختلـف بـين فـإن التنـافس بورديـو وحسـب  يرتفـع فتـئ مـا لشـغله

إبقــاء  مــع البنيــة الاجتماعيــة فــي شــامال تحــوال أحــدث املدرســية املؤسســة

 تعـدلت الطبقـات قـد كـل وكـأن تـم ءـ يء كـل: الطبقـات بـين النسـبية التباينـات

 فـي النظـام  التـي للفئـات الاجتمـاعي الصـعود جهـود كـل ألغيت وبالتالي مواقعها

 . مقصية تكون  ،قد السابق إلانتقائي

 قـوى  عنـدما يبـدو مـا يشـاهد علـى املتشـابه التطـور  هـذا مثـل إن        

 الخيـرات مـن علـى نـوع الحصـول  أجـل مـن املتنافسـة الجماعـات ومجهـودات

 إثـر علـى السـباق حيـث فـي الحـال هـو كمـا تتسـاوى  أن تريـد النـادرة وألالقـاب

 كلمـا حالها بمعنـى على تظل ألاولية الفوارق  فإن واللحاق التجاوز  من سلسلة

 المـتالك بمحـاوالت فى الاحياء العشوائية القيام  املحرومة الجماعات تحاول 

 أعلـى وضـعية فـي توجـد التـي الجماعـات قبـل مـن املمتلكـة أو  ألالقـاب الثـروات

 الجماعـات فـإن ، السـباق فـي مباشـرة قبلهـا أو التـدرج الاجتمـاعي فـي منهـا

 وتمـايز نـدرة علـى للحفـا  جهـودا تبـذل منهـا وضـعية أحسـن فـي املوجـودة

 .وألقابها  خياراتها

 الطبقـات لـدى الحسـرة مـن نوعـا سـوى  تنـتج لـم الوضـعية هـذه       

 ضمان على قادرة غير مدرسية مؤسسة تجاه ألامل خيبة لم نقل إن الشعبية

 التبـاين ،ألن شـهادة إمـتالك مـن املرجـوة والتوقعـات مالئـم لإلنتظـارات شـغل

 تعصـف التـي ألازمـة تفسـيرات أحـد بورديـو حسـب هـو الشـهادة واملنصـب بـين

 .التعليم ألخر بعالم حين من

 هام ارتفاع يصاحعها التعليم ديمقراطية ألن أكثر الفوارق  تبدو كما

 وعـدم التعلـيم إلـى الـدخول  فـي املسـاواة عـدم علـى الـداخلي وزيـادة للتمييـز
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 خـالل املسـارات مـن تحـدد التـي الفـروع خـالل مـن فـي التخصـص املسـاواة

 البشرية تشكيلتها وكذلك لكل تخصص املعطاة القيمة

مؤسسات  شكل في الرسمي شبه أو فروع شكل في الرسمي التنوع إن   

 مخفـي مبـدأ خلـق إعـادة فـي املسـاهمة كـذلك آثـاره مـن متدرجـة أقسـام أو

 حـس عـائلتهم مـن تلقـوا ميسـورة عـائالت مـن املنحـدرون التالميـذ: للتمييـز

 الشـك، حالـة فـي تسـاعدهم التـي والنصـائح الامثلـة املـربح وكـذلك الاسـتثمار

 وقـت أحسـن فـي اسـتثماراتهم بوضـع لهـم تسـمح وضـعيةفـي  هـم التالميذ هؤالء

 وبالتـالي املؤسسـات وأحسـن التخصصـات فـي أحسـن بمعنـى ألامكنـة وأحسـن

 محرومـة عـائالت مـن املنحـدرين فـإن التالميـذ املقابـل وفـي ، الفـروع أحسـن

 دراسـتهم نهايـة يضـطرون منـذ املهـاجرين لالحيـاء العشـوائية  أبنـاء وخصوصا

 الصدفة إلى املدرسية أو املؤسسة تعليمات إلى مصيرهم توكيل إلى الابتدائية

 عليهم باستثمار محكوم كذلك وهم فأكثر أكثر معقد عالم في طريقهم إليجاد

 .22جدا محدودا ذلك مع يظل الذي الثقافي رأسمالهم

ن دراسـة القضـايا واملشـكالت التـي تتعلـق باملسـتقبل تعكـس إلـذا فـ     

الدافعيــة للدراســة نظــرا ملــا يشــهده املجتمــع و  النفســ يصــورة الــذات والتــوتر 

مــن تغيــرات متالحقــة تــؤثر علــى ألافــراد وعلــى جوانــب الحيــاة  املختلفــة، كمــا 

نجـد نظـرة الشـباب للمسـتقبل تتـأثر إلـى حـد كبيـر بـإدراك الفـرد لذاتـه ،  لـذا 

 تدريجية بصفة الشاب لدى الحياة مشروع يتبلور ضمنيعد قلق املستقبل 

 حـول  التصـورات الوالديـة :القريبـة الاجتماعيـة البيئـة مـع تفاعلـه خـالل مـن

 ألاحيــاء و نجــد الكثيــر مــن هــذه الفئــات مــن .والاجتمــاعي املينــي املســتقبل

إلاطـار  علـى غامضـا مقتصـر  العشوائية و يكون مستقبل الابناء عنـد الاوليـاء

 خاصــة اذا تعلــق الامــر بمســتويات فيــه، يعــيش الــذي الضــيق الاجتمــاعي

  .لها تفتقر التي وتلك مرتفعة واجتماعية اقتصادية
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 علـى والعمـل للمستقبل، التخطيط ألهمية الشاب تفطن وعليه إّن   

 يفشـل أن يمكـن مينـي، أو مشـروع تعليمـي فـي الانخـراط خـالل مـن تجسـيده

 أن يمكـن التلميـذ لـذلك و أن الضـرورية الاجتماعيـة آلاليـات غيـاب بفعـل

مختلفـة كمــا رآه الكاتـب فــوزى  مواقــف بأربعــة التعليميــة الوضــعية يواجـه

 23الزعالنى على ضوء ما طرحه تيلمان 

 الشـاب يجـد حيـث مثاليـة وضـعية وهـي :معنـى وذات محفـزة تعليمية وضعية -

 تمثـل أنهـا مسـبقا يـدرك كمـا املقترحـة، املدرسـية إنجـاز ألانشـطة فـي متعـة

 ألانشـطة فـي الانخـراطفـإن  لـذلك .املينـي مسـتقبله لتحقيـق ألامثـل السـبيل

طموحاتـه  مـع يتفـق أنـه كمـا املعرفيـة مليولـه يسـتجيب ألنـه كليا يكون  املدرسية

 .واملهنية الاجتماعية

 بمتعـة التلميـذ شـعور  فـي واملتمثلـة :معنـى دون  ولكـن محفـزة تعليمية وضعية -

 دون ادارك لكـن ميولـه، مـع تتفـق التعليميـة أن املــواد إلـى الدراسـة نظـرا

 علـى التعليميـة هذه الوضـعيات فإن وبالتالي .إليها تؤدي التي املهنية للمسالك

الوضـعيات  باستشـراف للشـاب تسـمح ال إلانجـاز، متعـة مـن عليـه تنطـوي  مـا

 .املستقبلية

 التعليميـة الوضـعيات وهـي :محفـزة غيـر ولكـن معنـى ذات تعليميـة وضـعية -

 أن علـى ومملـة رتيبـة تبـدو حيـث للمتعـة والانخـراط الـذاتى ، تفتقـد التـي

 .إليه تؤدي الذي امليني للمشروع مدرك التلميذ

 يفتقد حيث الوضعيات، أسوأ وهي :معنى ودون  محفزة غير تعليمية وضعية -

 ملتعة التلميذ

 ادراك ودون  مليولـه، يسـتجيب مـا التعليميـة املـواد فـي يجـد ال الدراسـة ألنـه

 .تؤدي اليها التي املهنية للمسالك
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 املدرسية وتأثيرها ع ش املتمدرسين فش الحش العشوائىالضاوط -6

ـــغوط املســــتمرة فــــي املدرســــة   فــــى المــــى العشــــوائى   ال شــــك أن الضـ

ــــة  ـــاز لـــــدى الطلبـ ــــدية وإلانجـــ ـــية والجسـ ـــحة النفســ ـــعف الصــ ـــر هــــــذه , تضــ وأكثــ

الضغوط هي عدم الشـعور بـاألمن والسـالمة فـي املدرسـة  فالضـرب والتهديـد 

ــــة يجعلـــــــــه يفتقـــــــــدون أدنـــــــــى مشـــــــــاعر  ــ ـــــدى الطلبـــ ــ ـــن لــ ــ ــ ـــه, ألامــ ــ ــ ــــذلك تعرضــ ــ م وكـــ

، وكــذلك التــوتر النــاجم عــن حــدة النقــد للســخرية أمــام الصــف أو ألاصــدقاء

املوجــــه لهـــــم مــــن املعلمـــــين ، وأيضـــــا فــــإن الشـــــعور بــــالنقص وال جـــــل وعـــــدم 

القدرة على إنجاز الواجبـات الصـفية وانخفـاض العالمـات علـى الاختبـارات ، 

 
ً
علــى الطالــب ونمــوه فــي تلــك املرحلــة وهــو وهــذا يقودنــا لخطــر آخــر يــؤثر ســلبا

كـذلك كثــرة تغييــر . الانسـحاب مــن املواقـف التعليميــة والتســرب مـن املدرســة

حيــث يالقــون القليــل مــن , املـدارس ، وتعرضــهم دومــا ً ألن يكــون طلبــة جــدد 

الاهتمــــام عنـــــد بعـــــض املعلمـــــين وبالتـــــالي بـــــدء الشـــــعور بالعزلـــــة ؛ ألامـــــر الـــــذي 

ــــب يقــــــود إلــــــى التـــــــأثير الســــــل ــــى الطالــ ــــانبي بي علـــ ـــل جـــ ــ ـــن تواصـ ــ ــــث عــ ـــث يبحــ ــ حيــ

 .اجتماعي

ومــــن مظــــاهر العنــــف الرمــــزي للمدرســــة نجــــد بعــــض ألاســــباب التــــي 

 :يمكن حصرها فيما يلي

التســـيب داخـــل املدرســـة وغيـــاب املســـؤولية مـــن طـــرف الســـاهرين عليهـــا،  •

حجـــم املدرســـة و الاكتظـــا  داخـــل  ودخـــول غربـــاء الـــى املدرســـة  ،كمـــا نجـــد

نوعيـــة ألاســـاتذة املـــؤطرين مـــن حيـــث شخصـــيتهم  لـــى ذلـــكألاقســـام، ضـــف ا

العدوانيــــة والتمييــــز بــــين املتعلمــــين وعــــدم احتــــرام مشــــاعر التالميــــذ و انعــــدام 

اســـــــــلوب الحـــــــــوار فكـــــــــل ءـــــــــ يء فـــــــــي املدرســـــــــة يأخـــــــــذ شـــــــــكل إلاكـــــــــراه و إلالـــــــــزام 

وإلاخضـــاع و الضـــغط الرمـــزي حيـــث يجـــب علـــى التلميـــذ أن يفعـــل دائمـــا مـــا 

ـــا  ـــم أو مــ ــــى يقولـــــه املعلــ ــــه انظـــــر إلــ ـــتح الكتـــــاب أغلقـ ــــه افــ ــــه أن يفعلــ ــــه عليـ يمليـ

 وإلادارة التعليميـة واملنـاهج السـبورة قـف اجلـس ال تـتكلم ادخـل ال تتحـرك
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 وعوامـل .والامتحانـات التقـويم ونظـام التعليميـة، واملسـتلزمات والتجهيـزات

 والبيئـة وألاسـرة التلميـذ وتضم " التعليمي النظام خارج من عوامل "خارجية 

 تناولت التي الكثيرة العلمية والدراسات البحوث إن، الخ ،  وعليه  .جتمعوامل

 السلبية الجوانب رسم تحاول  الزالت بجناح ألاحداث املدرسة عالقة موضوع

 هـذه بعـض ن إ بـل وغاياتهـا التربويـة أهـدافها تحقيـق فـي املدرسـة إلخفـاق

 الجنـاح نشـوء املباشـر فـي غيـر أو املباشـر إسهامها بتهمة املدرسة تتهم البحوث

 رسـميا علـى جناحـا النهايـة فـي ليصـبح أعراضـه أو بـوادره بعـض تطـوير أو ذاتـه

 .الخطورة من درجة
 

 خالصة  

ان الحيــاة املدرســـية تســعد التلميـــذ وتضـــمن لــه حقوقـــه وواجباتـــه 

ـــــالحا ــ ـــــا صــ ــ ـــه مواطنـ ــ ــ أي ان املدرســــــــة مؤسســــــــة تربيـــــــــة علــــــــى املواطنـــــــــة . وتجعلـ

تســعى إلــى تــوفير منــاخ "والانــدماج الاجتمــاعي حيــث والديمقراطيــة والحداثــة 

ــــة وهـــــذه  ــــة واملواطنـ ــــادئ املســـــاواة والديمقراطيـ ـــى مبـ ـــي قـــــائم علــ ـــي تعلمــ تعليمــ

املبـــــــادئ تعـــــــد تعبيـــــــرا أمينـــــــا عـــــــن حقـــــــوق إلانســـــــان وصـــــــون كرامتـــــــه واحتـــــــرام 

ذلــك مــن أجــل خلــق حيــاة مدرســية يــنعم فيهــا الفــاعلون التربويــون . إنســانيته

لديمقراطية وحقـوق إلانسـان، وفـي مقـدمتهم املتعلمـون بالسعادة والحرية وا

الــذين يتربــون علــى نبــذ العنــف والتطــرف والانعزاليــة، ويتبنــون مبــدأ الحــوار 

البنـــــاء واملشـــــاركة الفعالـــــة مـــــع بـــــاقي املتـــــدخلين فـــــي تفعيـــــل الحيـــــاة املدرســـــية 

وتنشيطها فـي فضـاء املحبـة و ألصـداقة إلقصـاء التهمـيش  ،مدرسـة منفتحـة 

ـــى محيط ـــل " هـــــا الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي والثقـــــافي، يســـــاهم فـــــي تطويرهـــــاعلــ كــ

ألاطــــراف املعنيــــة مــــن جماعــــات محليــــة وقطــــاع خــــاص ومؤسســــات إنتاجيــــة 

وجمعيات ومنظمات وسائر دون إغفال دور آلابـاء وألامهـات ومسـؤولي ألاسـر 

 .في املشاركة باملراقبة والتتبع والحرص على املستوى املطلوب
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