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ABSTRACT: The educator's representation of the juvenile delinquent" is considered as one of the important topics that need
research and adoption regarding the reeducation of the juvenile delinquent, and their reintegration into society. Hence, this
research aimed to identify the educator's representation of the juvenile delinquent in childhood protection centers in morocco,
and used the descriptive and analytical approach; the interview was used as a research tool, it was applied to a sample of (20)
educators in child protection centers, as well as (30) juveniles from three different child protection centers in morocco.
The research has reached the following results:
On the intellectual level: most of the educator's representations of the juvenile delinquent who are committing minor
demeanors are aware of what they are doing.
On the level of reform ability: the educators see that the most of the juvenile delinquent are incapable to educational reforms,
they can't learn a craft within the child protection center.
With regard to the behaviors, the educators see that the juvenile delinquent don't obey the orders and are violent in their
behaviors.
As for the juvenile delinquent's representation of the educators, they see that the majority of them have the ability to form
communicative relationship with the juvenile.
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 إن موضوع "تمثل المرب للحدث الجانح بمراكز حماية الطفولة" يعتب من اهم الموضوعات الت تحتاج إىل بحث وتبت فيما يخص إعادة تربية الجانحي:ملخص
 واستخدمت المنهج الوصف، ومن هنا فقد هدفهذاالبحث إىل التعرف عىل تمثل المرب للحدث الجانح بمؤسسات حماية الطفولة بالمغرب،وادماجهم ف المجتمع
 من ثالثة مراكز لحماية،) حدثا30(  وكذلك،) مربيا20(  طبقت عىل عينة من المربي بمراكز حماية الطفولة وعددهم، وتم استخدام المقابلة كأداة للبحث،التحليىل
: وتوصاللبحث إىل النتائج اآلتية،الطفولة بالمغرب
 وعىل مستوى القابلية لالصالح، ويرون ان الحدث يع الجنحة الت ارتكبها، إن اغلب تمثالت المربي عن ارتكاب االحداث لجنح بسيطة:عىل المستوى الفكري
 وبالنسبة للسلوك يرون، واليمكنهم تعلم الحرفة او الصنعة داخل مركز حماية الطفولة،فإن المربي يرون أن معظم االحداث غب قابلي إلعادة اإلصالح الببوي
.المربي ان االحداث الجانحي ال يمتثلون لألوامر وعنيفي ف ترصفاتهم
.أما تمثل الحدث الجانح عن مربيهم فبون أن غالبية المربي لهم القدرة عىل تكوين العالقات التواصلية مع األحداث
. مراكز حماية الطفولة، عالقة تواصلية، مرب، حدث جانح، تمثل:كلمات داللية

Corresponding Author: Mohamed NACHIT

131

The educator's representation of the juvenile delinquent in childhood protection centers in Morocco

 .1مقدمة
يس ت ت تتتأثر موض ت ت تتوع التمثل اهتمام العديد من المفكرين والباحثي والمتخصت ت ت تص ت ت تتي ف مجاالت مختلفة من الميادين العلمية ،إ تعتب دراس ت ت تتة دوركايم للتمثالت
االجتماعية نقطة انطالق هذا الموض ت تتوع لاق ت تتمل باف المجاالت العلمية خا ص ت تتة علم النف  ،وعىل هذا األس ت تتاس جاف بحثنا ليكق ت تتئ عن التص ت تتورات الس ت تتائدة عند
المربي ،باعتبارهم النواة الحقيقية الت يمكن أن تبي جل الستتلوكات المعب عنها وغب المعبة عنها،ف لتتكل مجموعة من الصتتور الذهنية الت تقتتكل تمثالت هنية
تستمد معطياتها من المعلومات المتوفرة عن األحداث الجانحي من خالل ملفاتهم ،ومن خالل التفاعالت االجتماعية بي كل من المرب والحدث الجانح.
إن دور التمثل يتجىل باألست تتاس ف قيامر بدور الوست تتيا ف التفاعالت الت تتم عىل مست تتتوى الذات أو عىل مست تتتوى األفراد ،إ يعب التمثل عن نفست تتية أو هنية
المرب الذي يست تتهر عىل خدمة األحداث الجانحي من خالل مالزمتهم وتوجيههم وإعداد أنقت تتطة تحمل ف طياتها البعد النفس ت ت واالجتماذ لهذه الفلة ،وللظروف
الت مروا بها قبل وص ت ت تتولهم للمركز ،فدور المرب لا بالدور الهي ،بل عىل العك من لك فمهمتر تقتض ت ت ت البامر التام بخدمة األحداث الجانحي والس ت ت تتهر عىل
تلبية مختلفة حاجاتهم فتواجده بالمركز يقت ت تتكل معت خر لمفهوم الببية  ،إ من خالل تكوينر يست ت تتع إىل الرف بمست ت تتتوى الببية إىل ما هو أف ت ت تتل ،باالس ت ت ت ناد عىل
مفاهيم وطرائق بيداغوجية بغية تسهيل العمل الببوي بكيفية معقولة ومبسطة تتماش مع قدرات واإلمكانات المعرفية لألحداث الجانحي.

 .2إشكالية البحث
من هنا جاف بحثنا ليكق ت ت تتئ عن التص ت ت تتورات العامة والخاص ت ت تتة عن األحداث الجانحي ،ف إل ت ت تتكالية مص ت ت تتاغة عىل النحو التاىل ،ما تمثالت المربي عن األحداث
الجانحي بمراكز حماية الطفولة؟
وتتفرع عن هذه اإللكالية أسللة فرعية:
•
•
•
•

ما تمثالت المربي لألحداث الجانحي عىل المستوى الفكري؟
ما تمثالت المربي لألحداث الجانحي عىل مستوى القابلية لالصالح؟
ما تمثالت المربي لألحداث الجانحي عىل مستوى سلوك الحدث الجانح؟
ما تمثالت الحدث الجانح عىل العالقة التواصلية لمربييهم؟

 .3أهداف البحث
يهدف البحثإىل التعرف عىل " تمثل المرب للحدث الجانح داخل مراكز حماية الطفولة " إىل الكقئ عن تمثالت المربي ف عالقتها بالعملية التواصلية.

 .4حدود البحث
إقترص البحث عىل دراسة عينة من المربي وعينة من االحداث من ثالثة مراكز لحماية الطفولة بالمغرب (الرباط  -تمارة  -بنسليمان).

أوال :االطار النظري
 .5مفهوم التمثل
مفهوم التمثل من المفاهيم األس ت ت تتاس ت ت تتية الت عرفت اس ت ت تتتعماال كبا ف مجال العلوم اإلنس ت ت تتانية واالجتماعية ،إ اختلفت اس ت ت تتتعماالتر باختالف األطر المرجعية
والنظرية والمنهجية للمجال الذي اس ثمر فير (اللسانيات ،علم النف  ،التواصل ،علوم اإلعالم االثنولوجيا) لكن النظرية المتعلقة بر تطورت ف علم االجتماع"[]1
ويعتب دوركايم  1881أول من اس ت ت تتتعمل مفهوم التمثل االجتماذ ،ويقص ت ت تتد بر كل مالر عالقة بالتفكب االجتماذ ،إ ال يختلئ هذا المفهوم عن األس ت ت تتطورة والدين
واللغة والمعتقدات واألحكام ،...إال أن هذا المفهوم لم يعرف تحديدا إجرائيا ف الخطاب الدوركايم عىل غرار المفاهيم األخرى كمفهوم العقل االجتماذ وتقس ت ت ت ت تتيم
العمل.
لقد حاول بعض مؤستست علم االجتماع مالمستة موضتوع التمثل كموضتوع معروا عىل الدراستة العلمية ،وف هذا الستياق يؤكد  G.TARDعىل أهمية التواصتل
ف تغيب المجتمعات اإلنسانية باقباحر موضوعا عىل علم النف االجتماذ بدراستر المقارنة للمحادثات والمداوالت االجتماعية[.]2
كما أن مفهوم التمثل لم يظهر بقتكل كبب عند علماف النف باست ثناف دراستة بياجير J.Piagetحول تمثل العالم لدى الطفل[ ،]3ويعتبه كصتورة هنية وعقلية
تتكون عند الطفل ف عالقتر بالبيلة الت يعاش فيها .وهذا التمثل ما هو إال امتداد لإلدراك والموض ت ت ت ت تتوع المثار فكالهما يتخذان لنفس ت ت ت ت تتيهما بناف نس ت ت ت ت تتقيا من المعاب
والدالالت ،ومنذ تلك الدراست تتة ال نعب عىل بناف وتوظيئ إجراب لر قبل دراست تتة موست تتوكوفي س ت ت حول تمثالت الفرنست تتيي للتحليل النفس ت ت ،]2[.وبذلك فإن مفهوم
التمثل من بي المفاهيم السيكولوجية الت ينتاب استعمالها كثبا من الخلا ،وعدم الدقة ،ف ال عن اختالفر بالمفاهيم السيكولوجية األخرى :كالصورة ،واإلدراك،
االتجاه.
ك ك ك ك ك" :إن التمثل يهدف إىل اس ت ت ت ت ت يعاب الواقع وفهمر وإعطائر داللة معينة"[ ،]4وتطور بناف الموضت ت ت ت تتوع ،وحاصت ت ت ت تتلر هو ما يست ت ت ت تتم
فمن منظور موسك ك ك ك ك وف
بالتمثل[.]5وإن التمثالت الفردية واالجتماعية تجعالن العالم وفق ما نعتقد ،انر كائن ،أو ما ينبع أن يكون  ،فمع موس تتكوفي س ت يعتب مفهوم التمثل بناف تكون فير
الذات والموضوع حاضين من غب وجود قطيعة بي العالم الخارج والعالم الداخىل.
وبياجيه :Piagetيعرفر "بأنر عملية استح ار لمواضيعر ف حالة غيابها ،واستعمال المعارف المدركة باالس ناد إىل مواضيع أخرى غب مدركة"[.]6

132

Vol. 32 No. 1, Feb. 2021

ISSN : 2028-9324

Mohamed NACHIT

جيطاف– ني والس فيشك Gustave Nicolas Fischer:يعرفر "انر طريقة ننظم بواس تتطتر معارفنا بالواقع ،فمفهوم التمثل يعت بالمعت العام نق تتاط عقىل
من خاللتر وبواس ت ت ت ت تتطتتر نكون ص ت ت ت ت تتورة معينتة تجعتل من شف أو حتدث متا حتاضا ف التذهن".إ ا التمثتل ف معنتاه العتام هو الكيفيتة الت ينظم بهتا الفرد فهمتر لواقعتر
وللحقيقة الت يعكسها[.]6
البشي ،أو انر نتاج يعب عن كائنات او ألتتياف لها وجود ،وثقافة المجتمع او جماعة
ت
أما أحمد أوزي فاستتتخدم التمثل بكونر نتاج يعب عن نفستتية او هنية الفرد
اجتماعية معينة ،بينما يعد التمثل ف المعت الستتيكولوج بأنر استتتح تتار موضتتوع غائب إىل الذهن ،موضتتوع غب واقع ،أو يتعذر إدراكر بكيفية مباشة ،ولكن وعير
او تص ت ت تتوره هنيا ممكن ،وقد يق ت ت تمل التمثل عدة ص ت ت تتور ،وهو كالص ت ت تتورة يمكن تركيبر بواس ت ت تتطة الفعالية الذهنية ،فتكاد تتفق العلوم عىل انر نتاج عملية تفاعل بي
المعىط النفس والمعىط االجتماذ[.]7
وبذلك نعرف التمثل إجرائيا :بأنر الصورة الت يحملها المرب عن الحدث أثناف تواجده بمراكز حماية الطفولة.

 .6طبيعة التمثل
انر عملية هنية تركيبية يس ت ت ت ت تتتمد معطياتر من الواقع ومن خالل المعلومات الت يتلقاها الفرد من عدة مص ت ت ت ت تتادر كالحواس والخبات الت تجتمع إلير وتخبنهتا
اكرتر ،ومن خالل المعلومات الت يس تتتقيها عن طريق العالقات الت يربطها بغبه من األفراد أو الجماعات ،فهذه المعلومات تنظم وتص تتنئ ف ل تتكل نس تتف هت،
ا يقكل ظاهرتي سيكولوجيتي هما م مون الفاعلية الذهنية من جهة ،والعملية الذهنية الخاصة المرتبطة بهذه الفاعلية من جهة ثانية[.]8

 .7وظائف التمثل
يعتب س ت ت تتبورة دينامية متحولة وغب ثابتة تخ ت ت تتع آلليات معقدة ف إطار بنائها وتق ت ت تتكيلها للواقع،وإن محددات الجانب الوظيف للتمثل ينطلق من س ت ت تتبورتي
يتجس ت ت تتدان ف الموض ت ت تتعة objectivationوالبس ت ت تتي  ،Ancrageفهما يحددان الكيفية الت يتم من خاللها تغيب المكونات الت ت ق ت ت تتكل من المعلومات ومختلئ
األلتياف الت نتمثلها ،فالموضتعة عند  Fischerه عملية يتم من خالل تحويل العناض المجردة والنظرية عىل مستتوى الموضتوع إىل صتورة المالمستة و لية للبستي
فيحددها ف ثالث وجوه[:]6
•
•
•

التمثل وظيفة تأويلية.
إنر يتجسد ف طبيعتر الداللية :أي أن الموضوع يصبح لر دالالت متعددة.
التمثل ي سم بوظيفة االندماجية.

 .8محددات التمثل
إن التمثالت تخ تتع لمحددين أس تتاس تتيي يعمالن عىل تق تتكيلها وتوجيهها ويتعلق المحدد األول وهو محدد مركزي بمجموع الظروف االجتماعية الت تؤثر عىل
المعلومات الت تروج حول موضت ت ت تتوع التمثل،وحول مدى ان قت ت ت تتار هذا الموضت ت ت تتوع داخل مجتمع ،اما المحدد الثانوي فيتعلق بالتوجهات والخصت ت ت تتائص الفردية ات
الطبيعة السيكولوجية.
ومن هنا ي بي عىل حد قول  D. Jodletأن النظريات المتعلقة بالتمثل يتداخل ما هو اجتماذ ف بلورة ما هو سيكولوج والعك

صحيح [.]1

 .9م ونات التمثل
ينظر موستكوفاقتت إىل التمثل بأنر عالم من اآلراف ،يخ تع للتحليل حستب أبعاد أستاستية :االتجاه ،المعلومات ،ومجال التمثل ،إ ال يمكن تمثل موضتوع معي
دون تحديد اتجاه نحوه إىل جانب ما نحملر من معلومات ست ت ت تتابقة حول الموضت ت ت تتوع المتمثل ،كما يعمل االتجاه عىل توحيد الست ت ت تتلوك وتحديد است ت ت تتتجابات المثبات
العالم الخارج[ ،]9ويعتب أن الفرد عندما يدىل برأير حول موضت ت ت ت تتوع ،فإنر يفبا انر تمثل لت ت ت ت تتيلا من هذا األخب ،وان المثب واالست ت ت ت تتتجابة قد تم تكوينهما ف نف
الوقتت ،ممتا يجعتل االتجتاه يحتتل المرتبتة األوىل ف بلورة وتوجيتر تمثالتنتا لمواض ت ت ت ت تتيع العتالم الختارج ،أكب من المعلومتات ومجتاالت التمثتل ،فيمكن لفرد أن ال يتوفر
عىل معلومات حول الموضوع المتمثل ،ولكنر يمتلك االتجاه المعي نحوه ،السف الذي يجعلر يتمثل الموضوع وفق لك االتجاه المسبق ،ف حي تحتل المعلومة
بعدا ثانيا لمكون التمثل باعتبارها نوعا من اك ستاب الوذ ضتمن الواقع االجتماذ ،كما تمثل إدرا ا للذات بقتكل جديد ،وتؤثر بقتكل ملموس عىل تمثالتنا للمواضتيع
االجتماعية المختلفة ،ويتمثل البعد الثالث لمكون التمثل ف مجال التمثل الذي يختلئ باختالف األفراد والجماعات.

 .10نظ ككري ككات التمث ك ككل
 .10.1نظرية التحليل النف
إن التمثل عند فرويد هو كل تص ت ت ت تتور Conception/Visionأو بناف فكري عقىل يس ت ت ت تتمح بحل كل المق ت ت ت تتكالت الت يطرح وجودها انطالقا من مبدأ وحيد ،تأخذ
تصورات ف إطار النظريات الجنسية الطفيلية ،الت حددها سنة  1908كبناف لتمثالت تسمح بحل المقا ل المتعلقة بوجود الفاعل اإلنساب ،إ يتحدث فرويد عن
إيتديولوجيتات األنتا األعىل حيتث توجتد عالقتة بي اإليتديولوجيتة وعمليتات الكبتت ،فمكبوتتات األنتا األعىل( :األخالق والواجبتات االجتمتاعيتة ،المثتل والمبتاد  ،وقوالتب
التعرف عىل الذات :األسطورة أو اإليديولوجية أو الدين).
إ ا التمثل عند فرويد لر وظيفة مزدوجة[:]10
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•
•

الوظيفة النفسية :إ يتخذ التمثل قاعدة اإلسقاط ا تكون سلفا وتحقق الرغبة عب ال قكيل  Figurationوالتمثيل والنيابة Délégation
الوظيفة االجتماعية :إ تساهم ف تقكيل جماعة االنتماف والمعتقد والهوية.

 .10.2النظرية السوس ولوجية
إن فهم التمثالت الفردية يرتبا بفهم األوض ت ت ت تتاع والمواقئ والميوالت والثقافة الت يس ت ت ت ت نبطها األفراد والت تحكم رؤيتهم إىل العالم ،كما تحكم أنماط تفكبهم
وأسلوب عاقهم وطرق أ واقهم والمعايب الت يعتمدونها ف ت ييق مجاالت الحياة بحسب األولويات[.]11
لتذلتك فتإن تمثالت األفراد حس ت ت ت ت تتب اميتل دوركتايم تختلئ بتاختالف القيم الثقتافيتة الت اك س ت ت ت ت تتبوهتا من المجتمع ،وبتاختالف اس ت ت ت ت تتتعتداداتهم العقليتة والوجتدانيتة
عنرصتا مهما داخل الحياة االجتماعية  ،فالتمثل الجمع
ت
والجستتدية ،كما اك ستتب مفهوم التمثل الجمع مع دوركايم ( )1917 – 1858صتتفة جمعية حيث جعل منر
ناجم عن لعور األفراد ،فهو يصدر عن العالقات المبابطة بي األفراد والجماعات ،فالتمثالت الجمعية ه خارجة عن لعور األفراد  ،إ يصدر عن األفراد منفردين
ولكنر يص ت ت تتدر أي ت ت تتا عن تفاعالتهم ،وللتمثل نوع من االس ت ت تتتقالل بالنس ت ت تتبة للجماعة فالتمثل يق ت ت تتبر الوثائق االجتماعية ا ي س ت ت تتم بطابع الخروج عن إرادات األفراد
ومق ت ت تتاعرهم وه تنجم عن العالقات الت تربا الجماعات الثانوية او الفرعية فيما بينها عالوة عن لك يرى دوركايم أن للتمثالت دورا أس ت ت تتاس ت ت تتيا ف تق ت ت تتكيل الحياة
االجتماعية وكذا الوذ الجماذ لألفراد.

 .10.3التمثل عند المعرف ي
يقصت ت ت ت تتد بالتمثل عملية تحويل المثبات والخبات المختلفة إىل معاب وأفكار يمكن اس ت ت ت ت ت يعابها وترمبها وتخزينها بطريقة منظمة لتصت ت ت ت تتبح جزفا هاما من البنية
المعرفية للفرد [.]12
كما أن مص ت تتطلح التمثل يفيد كل نق ت تتاط هت وال ت تتتغال النس ت تتق المعرف اإلنس ت تتاب الذي يتجس ت تتد من خالل مجموعة أفكار والمعارف والرموز .وخص ت تتائص هذه
العملية ه خصتائص هنية ت تف عىل كل نقتاط إدرا ي بدى ف ستبورات من قبيل االنتقاف والتبستيا ،والتدبب ،والتخزين ،والمعالجة ،واالن باه[ .]13عىل اعتبار
أن الفرد بخصت ت ت تتوي هذه العمليات هو بمثابة أداة اتية النقت ت ت تتاط والفعالية[ ،]14و لك من حيث كون هذه العمليات ست ت ت تتبورات تبز بقت ت ت تتكل عام من خالل تناول
المعلومات أو المثبات ومعالجتها هذا مع العلم ثمة تنوع ف ألت ت ت تتكال هذه المعالجة والت تست ت ت تتاهم بدورها ف بناف التمثل منها مثال :التعقل واالست ت ت تتتدالل[،]15وعىل
المعارف المخزنة ف الذاكرة من خالل التمثيل ،فمن خالل هذه العملية الس ت ت ت تتابقة يتم البحث والكق ت ت ت تتئ ف الذاكرة عما يماثلها[،]13ومن ثمة العمل عىل مطابقتها
بالمعارف والمعلومات المتوافرة.

 .11أهمية دراسة التمثل
مما ال ل تتك فير أن البحث العلم يقتض ت إدراج الدراس تتات الس تتابقة لما لها من أهمية ف االس ت ناد عىل مجموعة من المباد والخطوات المنهجية المعتمدة من
خالل مقارنة نتائج هذا البحث بباف الدراست تتات االخرى ،لكنر ف ظل افتقار الخزانات لمثل هذه الدراست تتات خاصت تتة كلية علوم الببية و المعهد الملك لتكوين األطر،
فإن الباحث ستيعتمد عىل مجموعة من الدراستات الت تقتب إىل أهمية دراستة التمثل ،فدراستة ألدي واخرون  ، ]16[ Allday et allتؤكد ان تحيات األستتا تستاعد
ف تغب ست ت تلوك الطالب ،وتمثل صت ت تتورة المعلم لدير تكون إيجابية ،ودراست ت تتة ادمبال واخرين ]17[ Admiraal et allالت درست ت تتت تصت ت تتورات المعلمي عن طالبهم،
وأكدت ان التمثالت اإليجابية لدى المعلم تست ت تتاعده ف تكوين عالقات إيجابية مع طالبر ،وتزيد من انجاز الطالب ،كما تبي دراست ت تتةتيلقا واخرون]18[ Tilga et al
والت درس تتت تأثب البامج المست ت ندة عىل الويب ف تعديل تص تتورات الطلبة عن معلميهم ،وأكدت ان البنامج س تتاعد بق تتكل إيجاب ف تعديل س تتلوك الطلبة وتكوين
تمثالت إيجابية عن معلميهم ،ورضاهم عن ما قدمر المعلمي.
وبذلك نست تتتطيع القول بأن دراست تتة التمثالت ست تتواف لدى المرب او الجانحلها دور ف التعرف عىل الممارست تتات البيداغوجية والصت تتور الت يحملها المعلمون حول
الطفل أو العك .

 .12المرب والحدث الجانح بمراكز حماية الطفولة
المرب:هو الق تتخص الذي ي تتطلع بمهنة الببية داخل المركز ولر مؤهالت وقدرات تس تتهل عملية تدخالتر ن يجة لدوره االجتماذ ،واس تتتعداداتر الذاتية ومؤهالتر
الببوية والبيداغوجية ،فهو لك القت ت ت تتخص الذي يهتم باألطفال ،ووقت ت ت تتغل وقتهم وينقت ت ت تتطهم ،ووست ت ت تتاعدهم عىل أن يفرضت ت ت تتوا مكانهم ،والذي يمكنهم من بناف األنا،
وانشاحها ،كما يساعدهم عىل خلق عالقات اجتماعية ...ال [.]19
ونعرفه بالقت ت تتخص الذي تست ت تتند لر مهمة الببية داخل المركز اإلصت ت تتالج ،والذي يهتم باألحداث الجانحي ،قصت ت تتد مست ت تتاعدتهم عىل خلق عالقات اجتماعية والقيام
بإعادة الببية.
أما الحدث :هو كل لت تتخص لم يبلا من العمر الست تتن المقررة لبلوج الرلت تتد الجناب ،أو هو "صت تتغب الذي أتم الست تتن الت حددها القانون للتميب ولم يتجاوز الست تتن الت
حددها لبلوج ست تتن الرلت تتد .إنر كل طفل أو لت تتخص صت تتغب الست تتن ،يجوز بموجب النظم القانونية ات العالقة ،مست تتافلتر عن جرم بطريقة تختلئ عن مست تتالة البالا
[ ،]20ف حي يعرف الحدث الجانح ،بأنر كل لت ت تتخص لم يبلا الست ت تتن المنصت ت تتوي عليها قانونا لبلوج الرلت ت تتد الجناب ،ويرتكب أحد األفعال المخالفة للنظام العام أو
القانون.
والحدث الجانح :كل لخص لم يبلا من العمر السن المقررة لبلوج الرلد الجناب ،والذي أحيل إىل مراكز حماية الطفولة بموجب تدبب ق اب.
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ثانيا :الجراءات المنهجية
 .13منهج البحث
المنهج الذي اعتمده الباحث ف هذه الدراستة ،هو المنهج الوصتف ،باعتباره يحاول «تحديد المكونات المؤدية إىل وضتعية معينة والعمل ف بعض األحيان عىل
وصئ العالقة الموجودة بي عناضها" [.]21

 .14مجتمع وع نة البحث
•
•

ت م عينة البحث  20مربيا بمراكز حماية الطفولة (الرباط – تمارة  -بنسليمان).
ت م عينة البحث ثالثون حدثا جانحا.

 .15أداة البحث
أما األداة المس ت ت تتتعملة ف هذا البحث فة المقابلة نص ت ت تتئ موجهة ألنها تمكن الباحث من تحديد جواب واض ت ت تتح عن جملة من األس ت ت تتللة الرئاس ت ت تتية ،ومن حرية
الترصتف ف صتتياغة األستتللة وفق ما يقت تتير الحديث وطبيعة اإلجابة الت يدىل بها المستتتوجب (المرب) ،وت تتمنت ستتؤاو حول تصتتور الحدث الجانح عن أستتلوب
ت
التواصل لدى المرب.

ثالثا :عرض نتائج البحث ومناقشتها
إن موضت ت ت تتوع "تمثل المرب للحدث الجانح بمراكز حماية الطفولة" يعتب من اهم الموضت ت ت تتوعات الت تحتاج إىل دراست ت ت تتة وتبت فيما يخص إعادة تربية الجانحي
وادماجهم ف المجتمع ،ومن هنا تم تطبيق هذه الدراسة ف أحد المراكز الخاصة بحماية الطفولة بالمغرب -مركز مدينة تمارة نمو جا ،وقد تم التوصل إىل مجموعة
من النتائج الت يمكن االس ت ت تتتفادة منها ف بلورة أس ت ت ت حقيقة لماهية التص ت ت تتورات الت يحملها المربون عن األحداث الجانحي بمختلئ مراكز حماية الطفولة ،والت
سنعرضها ف البنود اآلتية:

 .16تمثل المرب لألحداث الجانحي عىل المستوى الف ري
تم جمع المعطي تتات من خالل تحلي تتل المق تتابالت الت تم تطبيقه تتا عىل المربي ،و ل تتك عن تمث تتل قيم تتة الجنح المرتكب تتة من قب تتل االح تتداث ،وك تتذل تتك م تتدى وذ
االحداث بالجنح المرتكبة ،وكانت النتائج كما يىل:

 .16.1الجنحة
جدول  1يبي تمثل قيمة الجنحة الت ارت بها الحدث لدى المرب

عناضه

التكرارات

النسبة%

بعض العبارات الدالة

خطبة
متوسطة
بسيطة

2
4
14

10
20
70

"قليل الىل تصيبو دار ش حاجة"
"اغلبهم سارقي أو كيبيعوا المخدرات"
"جلهم م شدين او مدابزين"

المجموع

20

100

من خالل نتائج الجدول أعاله ي بي أن تمثل المربي للجنحة المرتكبة "البس تتيطة" تعتب نس تتبة عالية بحيث تقدر ب  ،% 70ف حي عب مربيان يكون الجنحة
"بسيطة" بنسبة تقدر ب  ،% 20بينما عب مربيان بأن الجنح المرتكبة بمراكز حماية الطفولة ه جنحة خطبة بنسبة تقدر ب .% 10
من خالل تحليل المقابالت لوحظ أغلب الجانحي الموجودين بمراكز حماية الطفولة ينحدرون من أوساط اجتماعية فقبة ومفككة.
•
•
•
•
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أغلبهم لا لر مستوى دراش جيد.
أغلبهم ينحدرون من اش ات مستوى ثقاف محدود.
أغلبهم لم يسبق لهم دخول المدرسة.
إ ا ما توفرت هذه القدرة العقلية فإنها ال توظئ ف األلياف االيجابية الت يمكن أن يستفيد منها الحدث كذات فاعلة ف المجتمع.
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وإن تمثالت المربي بصتفة عامة حول طبيعة الجنح المرتكبة ه تمثالت نابعة باألستاس من احتكاكهم الدائم بمختلئ شائح هذه الفلة إضتافة إىل المعلومات
الت يتم اس يقائها من مختلئ المراجعيات :كملفات األحداث واألش ،ومن خالل النتائج الت تم التوصل إليها يمكن فهم تمثالت المربي حسب العوامل التالية:
•
•
•

اغلب الجنح المرتكبة من طرف األحداث الجانحي بسيطة.
قساوة الق اة ف اتخا التدابب.
تقليص دور "الجماعة" الذي كان يتمثل سابقا ف لعب الصلح بي األطراف المتنازعة.

 .16.2الوع بالجنحة المرت بة
جدول  2يبي تمثل المرب عن وع الحدث بالجنحة المرت بة

عناضه
الوعيبالجنحة

نعم
ال

المجموع

التكرارات

النسبة %

بعض العبارات الدالة

14
6

% 70
% 30

"اغلبهم واعون بالفعل المرتكب"
"فيهم الىل باف مفهامقعالش جهنا"

20

% 100

يالحظ من خالل نتائج الجدول أعاله أن تمثالت المربي لألحداث الجانحي عىل مست ت ت تتتوى الوذ باألجنحة المرتكبةفقد أجاب 14مربي "بنعم" بنست ت ت تتبة تقدر
 ، % 70بينما أجاب  6مربي ب "ال" بأنر لا لألحداث وذ بالجنح المرتكبة بنسبة تقدر ب .% 30
لوحظ من خالل التحليتل أن تمثتل المربيي لألحداث الجتانحي عىل مسك ك ك ك ك ككتوى وع هب بالجنح المرتب كة فإن النتتائج المحص ت ت ت ت تتل عليهتا تبي أن جل المربي لهم
تمثل صحيح ويعزى لك إىل:
إن أغلب األحداث الجانحي المتواجدين بالمراكز فلة تباوح أعمارهم ما بي  18 – 12سنة بمعت أنهم ف طور ن ج عىل مختلئ المستويات.

 .17تمثل المربي لألحداث الجانحي مستوى القابلية لإلصالح
تم جمع المعطيتات من خالل تحليتل المقتابالت الت تم تطبيقهتا عىل المربي ،و لتك عن تمثتل قتابليتة االحتداث لإلص ت ت ت ت تتالح الببوي ،وكتذلتك متدى تعلم األحتداث
للحرف والصنع ،وكانت النتائج كما يىل:

 .17.1الصالح اليبوي
جدول  3يبي قابلية الحدث لإلصالح اليبوي حسب رأي المرب

المجال
القابلية
لإلصالح

التكرارات

النسبة

بعض العبارات الدالة

نعم
ال

6
14

% 30
% 70

"كاين الىل فير ال وف"
"روسهم قاسحي"

المجموع

20

100%

ي بي من خالل الجدول أعاله ،أن  6مربي أجابوا " بنعم " لكونهم يتمثلون األحداث الجانحي لهم قابلية اإلصت ت ت تتالح،بنست ت ت تتبة  %30بينما عب  14مربيا ب "ال"
باعتبار أنهم يتمثلون األحداث الجانحي بصعوبة إصالحهم تربويا بنسبة تقدر ب .% 70
بينت نتائج هذه الدراسة أن اغلب المربي يتمثلون األحداث الجانحي بأنهم فلة يصعب إصالحها ويعزى هذا التفسب إىل العوامل التالية:
•
•
•
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إن التكوين الذي تلقاه أغلب المربي بمختلئ المعاهد ال ي ناسب مع خصوصية الفلة الت تباوح أعمارها ما بي  16و .18
اغلب األحداث الجانحي الموجودين بالمراكز فلة يباوح سنهم ما بي  16و 18سنة.
صعوبة التعامل مع فلة المراهقي ،وما لهذه المرحلة من خصوصيات.
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 .17.2تعلب الحرفة أو "الصنعة"
جدول  4يبي تمثل المرب عن مدى تعلب الحدث الجانح للحرفة

المجال
قابلية
تعلمالحرفة

عناضه

التكرارات

النسبة %

بعض العبارات الدالة

يمكن

8

% 40

اليمكن

12

% 60

"كاين فيهم الىل باذ يتعلم"
"أغلبهم باغي ذ يخرجوا من
المركز"

20

100%

المجموع

يالحظ من خالل الجدول أعاله ،أن  12مربيا يتمثلون األحداث الجانحي بعدم إمكانية تعلم حرفة أو صنعة بالمركز بنسبة تقدم ب  ، % 60بينما يرى  8مربي
أن لألحداث الجانحي إمكانية تعلم حرفة ما بالمركز بنسبة تقدر .%40
تمثل المربي لمدى قابلية االحداث للتعلب فالنتائج أبانت عن وجود ص ت ت ت تتعوبات كببة تعبي اس ت ت ت تتتفادة الحدث من مختلئ االوراش الموجودة بالمركز ويمكن
تفسبيتتها وتحليلها بما يىل:
•
•
•

مختلئ االوراش ال ت ناسب مع حاجات ومنتظرات األحداث الجانحي.
مقاومة األحداث الجانحي العمل بمختلئ االورش.
الراغبة الدائمة ف الفرار وانتظار الحكم النهاب للمحكمة.

 .18تمثل المربي لألحداث الجانحي عىل مستوى السلوك
تم جمع المعطيات من خالل تحليل المقابالت الت تم تطبيقها عىل المربي ،و لك عن رأي المربي ف امتثال االحداث لألوامر ،وكذلك وست تتلوكهم داخل مراكز
حماية الطفولة ،وكانت النتائج كما يىل:

 .18.1االمتثال
جدول  5يبي مدى امتثال الحدث الجانح ألوامر المرب

المجال

عناضه

التكرارات

النسبة %

العبارات الدالة

االمتثال

نعم
ال

12
8
20

% 60
% 40
100%

" النهار اللواليموت المش "
" كيبغيوي بثو اتهم"

المجموع

من خالل هتذا الجتدول ي بي أن  12مربيتا يمثلون األحتداث الجتانحي بتإمكتانيتة امتثتالهم لقرارات المرب ،بينمتا عب  8مربيي ص ت ت ت ت تتعوبتة امتثتال األحتداث الجتانحي
لقرارات المرب بنسبة تقدر ب .% 40
لقد كقت ت تتفت الدراست ت تتة عن أمور تبدو ف الظاهر بأنها بست ت تتيطة لكنها باطنها يظهر ما لم يظهر ظاهرها ،فنتائج الدراست ت تتة بينت أن تمثل المربي لالمتثال األحداث
لقراراتهم ه مرتبطة بمجموعة من العوامل:
•
•
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نجاعة أسلوب البهيب ف إخ اع األحداث الجانحي لقرارات المرب.
وذ األحداث الجانحي بأنر ال مفر من ضورة الخ وع لقرارات المرب.
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 .18.2العنف
جدول  6يبي تمثل المرب عن سلوك الحدث الجانح

المجال

عناضه

التكرارات

النسبة

بعض العبارات الدالة

السلوك

مادي
لفىط

6
14

% 30
% 70

ينحدرون من أوساط "القارع"

10

100%

المجموع

يالحظ من خالل الجدول أعاله ،أن  14مربيا يتمثلون األحداث الجانحي ،عىل مستتتوى "الستتلوك" بأن ستتلوكهم اللفىط يقدر بنستتبة  ، 70%بينما عب  6مربي
بأن سلوك األحداث المتواجدين بالمركز هو سلوك " مادي" بالدرجة األوىل بنسبة تقدر ب .% 30
تمثل المرب لست ت ت تتلوكات األحداث الجانحي بالمركز فإن الدراست ت ت تتة كقت ت ت تتفت عن وجودست ت ت تتلوكات لفظية لدى األحداث الجانحي ،ويمكن تحليل هذه المعطيات
وتفسبها بما يىل:
•
•

أغلب األحداث الجانحي ينحدرون من أوساط اجتماعية ات مستوى ثقاف ضعيئ.
معظم األحداث الجانحي تمرسوا عىل مثل هذه السلوكات.

من خالل نتتتائج البحتتث الميتتداب ي بي أن التمثالت الس ت ت ت ت تتلبيتتة الختتاطلتتة تؤثرحتمتا عىل العالقتتة التواص ت ت ت ت تتليتتة .إ يعتب التمثتتل الس ت ت ت ت تتلت عتتائقتتا كببا أمتتام العالقتتة
التواصلية الت ف غالب األحيان ستظهر مجموعة من الرصاعات والتنافرات االجتماعية.

 .19تمثاللعالقة التواصلية للمربي عند األحداث الجانحي
تم جمع المعطيات من خالل تحليل المقابالت الت تم تطبيقها عىل االحداث ،و لك عن تصتوراتهم حول العالقة التواصتلية بهم مع مربيهم ،وكانت النتائج كما
يىل:
جدول  7يبي تمثل تواصل المرب مع االحداث الجانحي

تمثل العالقة التواصلية

التكرارات

النسبة الملوية

نعم
ال

20
10

%66.66
%33.33

المجموع

30

%100

من خالل الجدول أعاله ،ي بي أن تمثل المربي عىل المست تتتوى التواصت تتل "عند األحداث الجانحي هو تمثل ست تتلت ،فقد عب  20حدثا جانحا عىل أن المربي ال
يتواصلون معهم بقكل جيد بنسبة  %66.66بينما عبوا  10أحداث جانحي عىل أن المربي يتواصلون معهم بقكل جيد.

 .20مناقشة نتائج الدراسة
إن نتائج الدراس تتة تبي بق تتكل أو بطخر نما التمثالت الس تتائدة عند المربي المتواجدين بمراكز الطفولة ،إ من خالل هذه التمثالت نس ت ق تتئ أثرها عىل س تتبورة
العملية الببوية باعتبارها أن الفلة المتعامل معها فلة ات حاجات خاصت ت ت ت تتة تنحدر من أوست ت ت ت تتاط اجتماعية وثقافية ضت ت ت ت تتعيفة ،فهذه المعطيات ما ه إال تحصت ت ت ت تتيل
حاصل ،فالكقئ عنها ال يتطلب نقاط عقىل ،بل إن توفرها وتواجدها ما هو إال محدد أوىل لفهم سبورة تمثالت المربي لألحداث الجانحي.
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أما فيما يخص القابلية األحداث اإلص تتالح والببية فإن المعطيات الت أفرزتها الدراس تتة ،تعك بوض تتوح الص تتعوبات الت تعبي القيام بعمل تربوي هادف يمكن
األحداث الجانحي من االنخراط فير ،وتقبلر ،واالستفادة منر عىل جميع المستويات ،لكن هذه التمثالت تظل مرتبطة باآلخر ،فعىل هذا المستوى كقفت دراستها
أن تمثالت المربي ه تمثالت سلبية خاطلة بالرغم من احتكاكهم الدائم باألحداث.
من هذا المنطلق وعىل هذا األس تتاس فدور المرب ال ينحرصت ف إعداد نق تتاط تربوي ما ،بل عىل العك من لك ،فبغيب وتحبيب النق تتاط بطرائق بيداغوجية
ش ت هذه
علمية كفيلة للكق تتئ عن مس تتتواها ،وعن النتائج المرجوة منها إزاف هذه العملية ،بينما تظل تمثالت المربي فكريا موص تتومة بمجموعة من العوامل الت تف ت
المعىط ،فجل هذه التصت تتورات تظل صت تتورا نمطية ال تحمل ف م ت تتمونها صت تتفة التمثل الصت تتحيح لألحداث ،باعتبار هذه الفلة لها مجموعة من القدرات واإلمكانات
الت يمكن صقلها واالستفادة منها ف معرفة خصوصيات كل فرد بالمركز.
إن هذا التص تتور الس تتط الناتج عن وجود ص تتور نمطية للمرب ال يمكن ف أي حال من األحوال خدمة كيفية تدبب النق تتاطات الببوية وتفعيلها واالس تتتفادة منها
ف تلقي بعض الخصت تتوصت تتيات الت يمكن ترست تتيخها انطالقا من مبدأ التفاعل الذي يجمع بي مكونات التمثل ،مادام دوره هو القيام بدون الوست تتيا Médiateurف
التفاعالت الت تتم عىل مس تتتوى التفاعل بي األفراد أو الجماعات ،وبالتاىل فإن هذا المعىط س تتيجعل المرب قادرا عىل التكيئ والتواص تتل مع جماعتر مما س تتيؤدي
إىل تكوين صورة حقيقية بعيدة عن كل التنميطات ،لكن شيطة اإللمام بكل قدرات ونقاطات األحداث الجانحي.
إن خصوصية تمثالت المربي تجعل المهمة الببوية تعرف بعض الصعوبات سواف عىل مستوى التواصل الذي يت من ف جوهره األس

التالية.

بالنسبة المرسل (المرب) فهو ينظر اىل التواصل عىل النحو التاىل:
•

•
•
•

العالم :بنقل المعلومات والخبات واألفكار إىل اآلخرين ،بهدف تنويره م ورفع مستوياتهم العلمية والمعرفية والفكرية ،وتكييئ مواقفهم إزاف
األحداث والظروف االجتماعية وتحقيق تجاوبتتهم مع االتجاهات الجديدة ،وإكسابهم المهارات المطلوبة الت تساعدهم ف حياتهم القخصية
والوظيفية.
التعلب :أي تدريب وتطوير األحداث الجانحي عن طريق تزويدهم بالمعلومات والمهارات الت تؤهلهم للقيام بوظيفة معينة ،وتطوير إمكاناتهم
العلمية والعملية وفق ما تتطلبر ظروفهم الوظيفية.
اليفيه :ان دور االتصال يتمثل ف البويت تتج عن األحداث الجانحي بتخفيئ أعباف الحياة اليومية ومتاعبها  ،و لك من خالل إعداد برامج ترفيهية الت
من لأنها البويت تج عن نف تتوسهم من خالل برامج فنية متعددة وجذابة تستهوي خصوصيات األحداث الجانحي.
القناع :المقصود من هذه العملية إحداث التحوالت أو التغبات المطلوبة من طرف المرب حول افكارمعينة تساعد األحداث الجانحي عىل إدالف
بوجهات نظرهم.

أما المستقبل"األحداث الجانحون" فإنهم ينظرون إىل أهمية االتصال من الجوانب التالية:
.1
.2
.3
.4

فهم ما يحيا بهم من ظواهر وأحداث.
تعلم مهارات وخبات جديدة .
القعور بالراحة والمتعة وال سلية.
الحصول عىل المعلومات الجديدة الت تساعده ف اتخا القرار والترصف بقكل مقبول اجتماعيا.

عمومتتا يمكن القول بتتأن تمثالت المربي ه مجموعتتة من العمليتتات التتذهنيتتة تس ت ت ت ت تتتمتتد من الواقع أي من خالل احتكتتاك المربي بمختلئ األحتتداث الجتتانحي
المتواجدين بالمركز ومن خالل المعلومات الت يت ت تتمنها ملئ الحدث أو من خالل مجموعة من الخبات الت تجتمع لدير أو عن طريق العالقات الت يربطها بهذه
الفلة ،فهذه الدراسة كقفت القكل العام الذي يتم من خاللر فهم "األحداث الجانحي" ،وفق سبورة هنية يرتبا فيها ما هو نفس بما هو اجتماذ.

خاتمة
وترصت تتفات كل من األحداث الجانحي والمرب ،وإ ا أهملت فإن
ت
إن التمثالت الست ت تتلبية الخاطلة تؤثر حتما عىل العالقة البيداغوجية والتواصت ت تتل وعىل ست ت تتلوكات
الن يجتة المتوختاة من فعتل التواص ت ت ت ت تتل لن تحقق متطرب تهتا  ،بتل عىل العك من لتك س ت ت ت ت تتتظهر ضاعتات وتنتافرات بي المرب واألحتداث الجتانحي ،ممتا قتد يجعتل من
األنق تتطة الببوية حص تتة جوفاف يقض ت فيها المرب وقتر محاوال التحكم والس تتيطرة عىل مجريات األمور،من أجل خلق مناخ تربوي يمكنر عىل األقل من إبالج رس تتالتر
الببوية دون انتظار رد الجواب من الحدث  ،السف الذي سيعرقل تقدم هذا األخب ف مسبتر التكوينية.
إن الحتتدث الجتتانح أثنتتاف وجوده بمركز حمتتايتتة الطفولتتة يظتتل يبقتتب نمطتتا من المعتتامالت من طرف المرب ،ومن هنتتا يمكن اس ت ت ت ت ت نتتتاج أن المرب ملزم ،بتوظيئ
تمثالت األحداث الجانحي حت يبف قريبا من عالم معرفتر ،ثم يصحح ما وجب تغيبه منها ،ولك ترف األنقطةالببوية عند األحداث الجانحي إىل مستوى أف ل
فعىل المرب ف هذه الوضت ت تتعية أن يكون الت ت تتد الحري ف تقديم هذه الوضت ت تتعيات الت يجب أن تراذ قدرات الحدث وتمثالتر حت ترف العالقات التفاعلية بينهما،
ويمرالتيار بينهما أثناف عملية التواصل ف أحسن الظروف.
إ ا يمكن القول إنر من الرصت توري توظيئ تمثالت األحداث الجانحي ف عملية التواص ت تتل من اجل ض ت تتبا مس ت تتار األنق ت تتطة الببوية ،واقباح وض ت تتعيات جديدة
عنرص ت ت تتا مهما ل ت ت ت تتأنها ل ت ت ت تتأن الخطأ الذي يعتب نقطة االنطالق نحو المعرفة
ت
تتوافق مع المرجعية المعرفية والعمليات الذهنية للحدث ،ألن هذه التمثالت تق ت ت ت تتكل
الصحيحة .ومن هنا فإن عملية التواصل البيداغوج تك س أهمية بالغة وكببة ف تجويد المناخ الببوي ،بخلق ظروف التفاهم والمحبة.
من هذا المنطلق وعىل هذا األس ت تتاس وجب التذكب بدور الجانب الوجداب بحص ت تتول تفاعل وتعلم لدى األحداث الجانحي ،فكثبا ما نجد أحداثا جانحي وي
قدرات وكفافات متطورة ،لكنها مع األسئ ال تستغل بقكل ايجاب.
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