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على التوجيه   " علي غربي   "الشـــكر ، كل الشكر والتقدير إلى األستاذ الفاضل    
، وزودني  بالخلفية  معالم الدراسة ةالمنهجي  ، األكاديمي ،  الذي وضح لي بصورة جلي

. لألطر النظرية وسهل لي اإلبحار في الدراسة بكل ثقة ة، والمعالجة النقديالمنهجية   
 

مفردة  العرفان واإلمتنان   له كأستاذ  ومشرف  ألغى  من قاموسي  وقاموس الطلبة    وكل
 من خالل تركيزه على مضاعفة  المقروئية  " البحث عن المعرفة " ورسخ لنا "  النقطة " 
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(Altavista)  بدل أن يكون محركنا للبحث    إنما أتحدث عن محرك البحث عن النقاط ، 

  .اإلشراف / المحاضرات /  من خالل  اإلمتحانات   ولمست ذلك .هو المعرفة
  

   ، توجيه كل الشكر والتقدير  لألساتذة الذين ساهموا ، في اإلنتقال بنا     كما ال يفوتني 
ومع ) ــــــــــــ منتج للمعرفة مستهلك للمعرفة ( من قطب إلى آخر في متصل 
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  ة ـدمـالمق
  

، بمفاهيم األمس القريـب ، هـذه        ال مجال للحديث عن تحديات اليوم، واستراتيجيات الغد       
الحقيقة والمسلمة ، التي أصبح يعاينها عن كثب الماليين من البشر ، الـذين يؤرخـون حاليـا                  

ن تـدفقها  ، على المعارف الكثيفة والوثبات المعلوماتية وضماالثورة الثقافية الثالثة القائمة لعصر  
 في أفول – حسب موقعهم وموقفهم –، أو يعارضون    ة مذهلة ، ويشاهدون ، أو يساهمون      بسرع

، وفاتحين المجال لسطوع نجم مفاهيم جديدة ، كان قـد           خفت بريق الكثير من مفاهيم األمس     أو  
 The End" على أنها مرحلة وعصر نهاية التـاريخ  Fukuyamaأرخ لها فرانسيس فوكوياما 

of History" فال مكان عنده لصدام الحضارات ،"The clash of civilisations " وأعني بذلك
 – التعدديـة    –الديمقراطيـة   : بما تحمله من مفاهيم جديـدة       " Globalization"عصر العولمة   
 شـرطة   – المجتمـع اإللكترونـي      – الحكومة اإللكترونية    – حقوق اإلنسان    –االقتصاد الحر   

 Electronic( النقـود اإللكترونيـة   –) Mondex( بطاقـات  –) Web Police(المعلوماتية 

Money (– إلخ...  الجامعة االفتراضية.  
     : هواألكبرهؤالء الماليين من البشر الذين يتابعون عن كثب هذه التحوالت ، هاجسهم        

ي محلـول   الناشئة في أاألجياللضمان عدم ذوبان     ، التحصين الثقافي  تاستراتيجياكيفية صنع    
  .حضاري غريب عنها

 عبر التحصين الثقافي الـذي    إال تقدم هائل    إلىهذه التحوالت العاصفة ، ال يمكن تحويلها        
 التي تستخدمها التربية في ذلك هي توجيه   اآللياتتمنحه التربية و التنشئة االجتماعية السليمة، و        

ـ   المجتمع لمحاكاة نسق القيم السائد، عبر أشك       أعضاءجميع   تعلم االجتمـاعي واسـتدخال     ال ال
 قيمـة مـا مـن       باستيعا القيم متسلسلة، بحيث يتدرج الفرد في        (Internalization)تذويت  و

ليات تختصر في عملية واحـدة هـي         االلتزام، هذه اآل   إلى مستوى التفضيل    إلى مستوى التقبل 
  ".التنشئة االجتماعية"

حاولت تفـسير كيفيـة اكتـساب       الخ ،   ... علم االجتماع    في علم النفس و    ةنظريات عديد 
نظريـة الـدور     -نظرية الـتعلم االجتمـاعي     -تحليل النفسي نظرية ال (التنشئة االجتماعية مثل    

تنتهج  التقمص، و  - التقليد –التدعيم  : ، معتمدة في ذلك على ميكانزمات هي      )الخ  ... االجتماعي  
كل مرحلة  العمر ، و ة تشمل كل مراحل   هي عملية مستمر   مباشرة وغير مباشرة ، و     أساليبعدة  

  .من مراحل اكتساب التنشئة االجتماعية تعكس نمط معين من أنماط اكتساب السلوك االجتماعي 
هيئـات تعـرف بالجماعـات      متعددة ، هي منظمات و    وسائط  ولعملية التنشئة االجتماعية    

جماعات بالرغم من الدور الكبر الذي تقوم به هذه ال خصوصا األسرة، جماعة النظراء، واألولية
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ى خـصوصا فـي      منظمات أخر ها عملية مستمرة وتتضمن هيئات و     األولية في التنشئة ، إال أن     
الجمعيات، النـوادي  ية، خاصة المدرسة ، دور العبادة،هي الجماعات الثانو المجتمعات الحديثة و  

  .منظمة الكشافة: المنظمات الطوعية مثلة ، وسائل اإلعالم الجماهيري ، والثقافي
 إالية في عملية التنشئة االجتماعية، ن أن الدور البارز للجماعات األولية و الثانو       بالرغم م و

الوسط ، ، الخلفية الثقافيةاألسريةالسن ، الشخصية ، الخلفية  :  بعوامل ذاتية ،بيئية مثل      تتأثر أنها
  .البيئة الدوليةوجتماعي االجتماعي و الجغرافي، الحراك اال

 أنسلوك االجتماعي في الجماعات الغير رسـمية يمكـن          ل ممارسة الطفل ل   أنلقد اتضح   
 (Me)، وفي صيغة المفعول ( I )لصيغة الفاعل " أنا"و يعبر عنها بقوله " ذات اجتماعية"يبلور 

 التي (Reflected Self)، والذات المنعكسة (My Self)الذاتية  ، و (Mine)ياء الملكية في و
ن الطفـل يـرى      أل اآلخرينيه هذه الذات في نظر      تنعكس على سطح المجتمع لتبين ما تبدو عل       

   .يعرف نفسه في ضوء عالقته بالغيرو
الغير رسمية   للتعلم االجتماعي في المنظمات      األساسية األشكالبعض   نحدد   أن، ارتأينا   الذ

تعـززه التربيـة    رسه و الذي تك  للطفل ، و   )دوار القيادة   نضباط ، أ  تعلم أدوار اإل  ( المتمثلة في   
  .طرائق خاصةعية ، قائمة على برامج ومناهج وكمنظمة طوالكشفية ، 

 التي ب على تنمية معارفهم ، اتجاهاتهمالكشافة حركة تربوية ، تهدف لمساعدة الفتية والشبا          
النفس ، المواطنة ، ليكونوا قادة الغـد ، فعلـى           ستقبل لتحمل المسؤولية ، الثقة ب     تؤهلهم في الم  

لة في أزمنة الحروب وفي األماكن الساخنة ، وتوسطوا بين طرفي         المستوى العالمي ، قدمت أمث    
الحرب في السلفادور ، وفي القرن اإلفريقي بين الكونغو ورواندا ، ومختلف حمالت اإلغاثـة                

  . كما لها عالقات شراكة مع مختلف الهيئات الدولية والمجتمع المدني
 ، ال يتغير بتغير اإلقليم  فالكشافة أما على المستوى الوطني فالمبادئ والعمل الكشفي واحد  

اإلسالمية الجزائرية منظمة وطنية تربوية ، تطوعية ، مستقلة ، شبه عسكرية ، تهدف إلى تنمية        
. جتماعيا ليكونـوا مـواطنين صـالحين   تية ، والشباب روحيا ، فكريا ، وإقدرات األطفال ، الف 

بادئ وقيم ثورة نوفمبر الدين اإلسالمي ، موتستمد الكشافة اإلسالمية الجزائرية قوة برامجها من   
  .وقانون الكشافالخالدة ،

 ، شـبه    )ألدوار التعـاون  ه  ئتهي(ومن منطلق كونها تهدف إلى تكوين مواطنين صالحين         
  ). تهيئه ألدوار القيادة(، قانون الكشاف وإعداد قادة الغد ) نضباطتهيئه ألدوار اإل(عسكرية 

نا تساؤالت عن مدى المصداقية ، والتجسيد الفعلي لمـا          انطالقا من هذه المتالزمات طرح    
يطرح من األهداف السابقة ، في الواقع المرير الذي تشهده هذه المنظمة ، عبر أفواجهـا مـن                  
نقص اإلمكانات ، المراجع األكاديمية ، الميزانية المحدودة ، التجاذبات السياسية التي لم تستطع              
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ر صورتها وسمعتها بين األمس الذي كانت فيه مدرسة وطنيـة   ، تدهو األفواج الحياد عنها نهائيا   
  .، أو سوء الفهممن التهميشباإلجماع واليوم الذي تعاني فيه 

ولتحقيق هذا المسعى اقتصرنا على وحدة األشبال كعينة أولى للمبحوثين وبالمقابل لها قادة          
األشبال كعينة ثانية للمبحوثين ، للتدقيق والتمحيص في هذه األدوار التي نريـد قيـاس مـدى                 

  .تجسدها الفعلي على أرض الواقع
  . فصولتةيحتويان على س) جانبين(تتألف هذه الدراسة من بابين 

  
  :  فصول ثالثة ويضم اإلطار النظريأما الجانب األول فيحمل عنوان 

 من خاللـه نؤسـس لإلشـكالية    يتناول موضوع الدراسة " شكاليةاإل"بـ معنون  :الفصل األول   
بريقية التي كانت تقف كموجهات ومحددات      عتبارات النظرية والمعرفية واإلم   المحورية وأهم اإل  

هداف المرجوة المراد تحقيقها من خالل هذا البحث ليختم هـذا           الختيارنا لهذا الموضوع ، واأل    
  .الفصل بتحديد المشكلة وصياغة النموذج التحليلي المتبنى في هذا البحث

  
، حاولنا من خالله إعطاء     "  وأسسه التربوية  ماهية التنظيم الكشفي   "ـ المعنون ب  :الفصل الثاني   

وإعطاء  توضيح هويتها ، أدوارها ، أهدافها ،         البعد التاريخي للحركة الكشفية ، الذي يسهم في       
البعد الذاتي الخصوصي ، الذي يحدد بصماتها ، سماتها ، خصائصها التي ال تشترك فيها مـع                 
أي منظمة أخرى  إنها التقاليد الكشفية ، وأخيرا وبإسهاب طرحنا البعد التنظيمي لها ، سواء من           

التربيـة   ،أما أسـس )  وطني- عربي –عالمي (حيث الهيكلة والتنظيم على مختلف المستويات    
تنميـة   (المبادئ التي تعتمدها ، أهدافها    و، حاولنا من خالله التعريف بالتربية الكشفية           الكشفية

، عناصر طريقتها التربوية ، وسائلها التربوية ، وفي خضم          ) جتماعيةروحية ، بدنية ،عقلية ، إ     
ضيح نقاط التقاطعات ، أو التباعدات مع مثيالتها    شرح وتفسير هذه العناصر ، لم نغفل ذكر وتو        

  .من المنظمات التي تعنى بالتربية والتنشئة االجتماعية
  

اإلطـار العـام    (التنشئة االجتماعية المدخالت والمخرجات لعملية     "ـ المعنون ب   :ثالثالفصل ال 
ـ : المقاربة التنظيمية للنظام الكشفي الذي يحمل نفس        ، من خالل    " )للدراسة ، عناصـر   ائفوظ

، أي كان مجال    راتيجيات خصائص المنظمات الحديثة   ، أنماط هيكلية ، أنواع البيئات  االست       أبعاد
إلى جانب هذه المقاربة التنظيمية إستعرضنا محددات المدخالت والمخرجات الكشفية  ،  تخصصها

العمليات هي  ، يقوم بعمليات تحويل لمدخالته، هذه       على إعتبار أن المنظمة الكشفية نظام مفتوح      
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لألدوار ) التهيئة المسبقة (التنشئة اإلجتماعية للمنخرطين، لتكون المخرجات هي التنشئة المتوقعة         
  .اإلجتماعية األساسية

 ، إنشاء المتغيرات األساسية لهـذا المفهـوم               حاولنا من خالل عنصر التنشئة اإلجتماعية      
 على التحليل إلى مؤشرات أساسية  يمكن        الهيولي التجريدي عند البعض ، والمفهوم المستعصي      

 عند البعض اآلخر ، فمن خالل التمحيص النظري للتنـشئة           ،قياسها بالبحث اإلمبريقي الميداني   
التي من خاللها   زنا على نظرية الدور االجتماعي      ، ثم رك  جتماعية ، حددنا أهم ثالث نظريات     اال
دوار األخاصـة   ، فتعلم األدوار االجتماعية     وم  ستطعنا الولوج إلى الجانب اإلمبريقي لهذا المفه      إ

 ثم حللنـا    ،جوهر ولب التنشئة االجتماعية   التي تمثل   القيادة ،   و  نضباطاإل،  التعاون: ساسية  األ
) المحاكاة( التقمص   – التقليد   –التدعيم  : أ بواسطتها الطفل وهي     نشّكانزمات األساسية التي ي   يالم

ت النظريـة أو اإلمبريقيـة حـول موضـوع التنـشئة      وصوال إلى أكبر جانب تناولته الدراسا    
 يعتبر تحديد مراحل التنشئة االجتماعية      إذجتماعية ،  ، ونقصد بذلك أساليب التنشئة اإل      االجتماعية

ستخراج المؤشرات الميدانية للتنشئة االجتماعية كمتغير تـابع         بالنسبة لي ، ثاني إنجاز لي بعد إ       
طريقة للمراحل بال ) لورنس كولير (عتمدت على تصنيف    إحيث  وليس كالمعتاد كمتغير مستقل ،      

ـ م ، مرحلة ما بعـد ال      ااجتماعيول  قبم ، مرحلة ال   اجتماعيول إ قبمرحلة ما قبل الم   : التالية   ل وقب
  .كما تطرقت إلى أشكال التنشئة االجتماعية وأنواع التنشئة االجتماعية، اجتماعيإ

    
 األول يتنـاول    ثالثة فـصول  ويضم  " مبريقيالبديل اإل "أما الجانب الثاني فيحمل عنوان      

للدراسة ومن خالله أردنا وضع إسـتراتجيتنا المنهجيـة      واإلطار الخاص    المنهجيةاإلجراءات  
التي تم اعتمادها في جمع المعطيات الميدانية عن مجتمع الدراسة وأهم التقنيات المنهجية التـي               

ـ تعريف  (دقيق بعناصر العينة من     ، والتعريف ال  تم توظيفها في التعامل مع ميدان البحث       شبل ال
  .خصائص الطفل الشبل، السداسية، قائد األشبال، برنامج األشبال، مجال الدراسة

  
، قـدمت فيـه تعريـف       "اإلنضباطالتهيئة المسبقة ألدوار    "المعنون بـ    الفصل الثاني  أما       

بوية الكشفية، ثم تبويـب   من خالل عناصر الطريقة التر    اإلنضباط وكيفية تنمية أدوار     اإلنضباط
وتحليل البيانات الخاصة به ميدانيا، للوصول لنسق التفسير لهذه المعطيات ومن تـم الوصـول               

  .نتائج العامةلل
  

ـ المعنون: الفصل الثالث  التعـاون  ، قدمت في تعريف     " والقيادة التعاونالتهيئة المسبقة ألدوار    " ب
ثـم   دة من خالل عناصر الطريقة التربوية الكـشفية        والقيا التعاونوالقيادة، وكيفية تنمية أدوار ا    
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تبويب وتحليل البيانات الخاصة بهما ميدانيا، للوصول لنسق التفسير لهذه المعطيات ومـن تـم               
  .الوصول للنتائج العامة

    
  صحة الفروض لتحقق من  فكانت محصلة للنتائج النهائية التي بواسطتها يمكن ا        ،أما الخاتمة      
ة التي تربط التربية الكشفية بالتنشئة االجتماعية للطفل أو كما يسمى في البحـث              ختبار العالق وإ

 تكون كمدخل أو منحى نظـري أو  التي ،توصياتومن تم صياغة ال   ) الشبل(كذلك بلقبه الكشفي    
، أو كإسهام معرفي أكاديمي للكشافين       أو تتقاطع معه   الموضوعنفس  إمبريقي لبحوث أخرى في     

 بهـذه  واالستعانةقومون به من نشاطات وبرامج سوسيولوجي والعلمي لما ي   الالستيعاب المغزى   
  . لتحسين العمل واألداء الكشفيقتراحاتواالالتوصيات 
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  :تحديد مشكلة البحث -1
نهيار البعد المكاني بين الحضارات والثقافات كما تقلصت أهمية البعد الزماني  إنشهد حاليا      

وعليه  قوىوأمام هذه السرعة والسهولة االنتشارية لألنماط الثقافية التي تكون دائما في صالح األ
طرح استراتيجيات التحصين أصبح وعي كل مجتمع لذاتيته الثقافية وخصوصيته التاريخية ي

 ري الوطني، وتوفيرا الثقافي المنفعل بتفعيل اإلنتاج الثقافي الحضاالستهالك  وتجاوز،الثقافي
  . البديل المناسب لألجيال الناشئة

لكن التجارب السابقة في القرن الماضي والمشاكل التي أفرزتها من عزل لألهداف       
االجتماعية والثقافية والدينية للمجتمعات كما تجاهلت كون االقتصادية والسياسية عن المصالح 

  االقتصادية والشخصية،ةاالجتماعيحافز الفرد في التفكير والعمل هي القيم الدينية،الثقافية، 
 والمناعة الفكرية والسلوكية تكمن في التربية والتنشئة ،أثبتت أن معادلة التحصين الثقافي

  .االجتماعية
 تستهدف بناء الفرد وفق تحديد ،كعملية اجتماعية تتضمن حركية موجهةفالتربية        

  .اجتماعي ونظام ثقافي مستمد من أهداف مشروع المجتمع
وبما أن الفرد هو حامل الثقافة فإن التنشئة االجتماعية في جوهرها هي عملية الصياغة 

  : ا عبر عنه دوركايم بقوله وهي م،الثقافية أي نقل التراث الثقافي واالجتماعي من جيل إلى آخر
إن اإلنسان الذي تريد التربية أن تحققه ليس إنسان كما صنعته الطبيعة ولكنه اإلنسان الذي "

 ومن هنا كان ، إن عمل التربية األهم هو تكريس للنظام الذي تمثله الجماعة،يريده المجتمع
 وهذا ما يفسر اختالف ،(1) "اختالف أشكال التربية باختالف البناء العقلي للمجتمعات وتنوعه 

 وبالتالي شخصيات األفراد سواء داخل المجتمع الواحد أو بين ،مضامين التنشئة االجتماعية
  .المجتمعات

معظم علماء النفس واالجتماع اليوم يؤكدون على أهمية األثر الذي تتركه التنشئة       
فالنمو هو من مراحل النمو،  أكثر من أية مرحلة أخرى ،االجتماعية خالل مرحلة الطفولة

سلسلة متصلة من التغيرات التي تؤدي في آخر المطاف إلى إكمال النضج وفي خضم سيرورة 
ي الجسم(النمو الوظيفي ف ،كما أن خصائص أخرى قد تختفي ،النمو هذه قد تستجد خصائص

 وما ينتقل إليه التكوين البيولوجي: يتأثر بعدد من العوامل مثل) االجتماعيو العقلي ،االنفعالي
 كل ذلك ،من خصائص وراثية البيئة الطبيعية الظروف االجتماعية والثقافية التي ينشأ فيها الطفل
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 وعندما يكبر الطفل تكبر حاجاته إلى ،يلعب دورا كبيرا في مسار نموه المختلف الجوانب
والجماعة مع توجيهه  ومن هنا تبدو أهمية تنظيم هذه العالقة بين الطفل ،الجماعة ومتطلباته منها

إلى أسس التعاون والمشاركة االجتماعية السليمة وتنشيط كل ما من شأنه تكوينه تكوينا اجتماعيا 
  .صحيحا
هذه األهداف في عالمنا المعاصر من التعقيد بحيث يتعذر على أية مؤسسة تربوية أن       

ى نحو يتمكن معه من إشراك  والحل الوحيد يكون بإعادة تشكيل المجتمع عل،تنهض بهذه المهام
 اإلعالم ، النوادي الثقافية، المدرسة،جميع أجزائه وجميع مؤسساته انطالقا من الروضة

  ... الكشافة، المتاحف، المعارض، النوادي الرياضية، دور العبادة، االنترنيت، السينما،المسرح
ة العامة دون أن تفقد األسرة هي وحدة اجتماعية تتوجه بنسق ثقافي يتقارب مع الثقاف      

تستقبل الوليد البشري وتدربه على المهارات اإلنسانية الواحدة تلو األخرى سواء ، خصوصيتها
 لكن مع التطور  يواجه متطلبات ومستلزمات الحياة، أو االجتماعية لكي، اللغوية، البدنية،العقلية

 أدى إلى ،ا في ذلك األسرةات االجتماعية بمالذي مس جميع ميادين الحياة والبنيات والعالق
تقليص بعض الوظائف وإسنادها لمؤسسات أخرى تقابل كل منها حاجة أساسية من حاجات 

  .عــالمجتم
المدرسة مؤسسة رسمية تقوم بوظائف التربية والتعليم ونقل الثقافة المتطورة وفق       

ه إلى أن أبرز أثر للمدرسة يذهب بياج" اجتماعيا و، انفعاليا،الظروف المناسبة لنمو الطفل جسميا
االبتدائية في مجال التنشئة االجتماعية للطفل القضاء على ما يتسم به من تمركز حول الذات 

 طرق ، فالبيئة المدرسية تسهم في نمو الطفل بما توفره من معارف(1) "نتيجة للعالقات األسرية 
 فالطفل حتى ، الضبط األخالقي،لقيم اكتساب ا، تعلم األدوار، بناء العالقات االجتماعية،للتفكير

 يعجز عن ، غير قادر على تأجيل رغباته،سن السابعة يكون شديد الخضوع لحاجاته ودوافعه
 غير أن دخوله المدرسة يضطره إلى إخفاء ظاهرة التمركز ،االهتمام بمشاعر الغير وحاجاتهم

  .حول الذات والتوجه نحو االهتمام باآلخرين
 والوضعية المزرية ، فإنها أمام تعقد الحياة من جهة،درسة هي مركز التربيةوإذا كانت الم      

 أدت  ،لتربوية غير الواضحة السياسات ا، التمويل،التي تعيشها من حيث اإلمكانات المادية
 ة على المردودي، بالمردود االقتصادي أي تكوين اإلطارات التي يحتاجها سوق العملهتماملال

 وجعلت ،بت الجانب العقلي على تكوين الطبع والعاطفة لذا غلّ،ئة االجتماعيةاالجتماعية أي التنش
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 إال أنها غير كافية لتكوين الحس االجتماعي واإلنساني الذي ،الطفل يعيش في بيئة أكثر انتظاما
  . المواقف االجتماعية، العمل،ال يكون إال من خالل الخبرة

مات سابقة للمدرسة أو الحقة أو مواكبة لها لذلك ظهرت مؤسسات اجتماعية ذات اهتما      
 يلعب العقل دوره فيها ،تعمل على تأكيد بعض أهداف التربية الحديثة من تكوين الطبائع

وللعاطفة مكان هذه المؤسسات تعنى بإدخال بعض التنسيق النظامي في سيل المعلومات 
 تمكينه ،قدرته على االستمتاع ، مفاهيمه الجمالية،والمعارف والمهارات واالهتمام بذوق الطفل

خ ـإل...  الكشافة، اإلعالم، المكتبات العامة، المساجد،النوادي:  مثل،من استغالل وقت فراغه
هذه المؤسسات وإن اختلفت المضامين فإنها توفر للطفل االنتماء القوي للمجتمع بمختلف 

  .ماعي السوي الهادفمؤسساته وتعمل على إشباع حاجاته النفسية في جو من التفاعل االجت
وتعتبر الكشافة من بين الوسائط التربوية التي تساهم في التنشئة االجتماعية للطفل معتمدة       

  :في طريقتها التربوية على أربعة عناصر هي
  .الوعد والقانون -1
 .التعلم بالممارسة -2

 ).الطالئع(العضوية في الجماعات الصغيرة  -3

 .البرامج المثيرة والمتدرجة -4

 هذه الطريقة التربوية الكشفية تشبه إلى حد كبير طريقة المربية اإليطالية      
التي سئلت مرة عن كيفية تطبيق نظامها التربوي على األطفال  "  Montessoriمنتسوري"

الذين تجاوزوا سن السادسة أو السابعة فأجابت، بأنه يوجد في إنجلترا شيء اسمه الكشفية 
 فنظامها التربوي يعتمد على المجموعات ،ضعته لتربية األطفالنظامها تكملة طبيعية للذي و

الصغيرة في القيام ببعض الوظائف والنشاطات كما هو الحال بالنسبة للكشافة التي تستخدم 
: كوسيلة لتحقيق الشخصية االجتماعية للطفل بما تهيئه له من) الطالئع(المجموعات الصغيرة 

  .رتباط مع الجماعة ا، الثقة بالنفس،اعتماد على النفس
 مما يولد جوا من ،الكشافة تستخدم كذلك أسلوب التربية بالممارسة العملية المباشرة       

 كما ينمي مواهبه وقدراته ،النشاط عند الطفل يمكنه من أن يحيا حياته الحاضرة ويستمتع بها
  .إلخ... ب األلعا، حياة الخالء،المخيم الكشفي: لكي يستعد لحياته المقبلة عن طريق

 فالكشافة اإلسالمية ، له فروع على المستوى اإلقليمي،بما أنها تنظيم ذو صبغة عالمية       
 مما أقرته المنظمة الكشفية ، الوسائل، المناهج، الهيكلة، مستمدة المبادئ،الجزائرية تنتمي إليه
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 الثقافية  لكنها في تجسيد البرامج ورسم األهداف تستجيب لمطالب خصوصيتنا،العالمية
  .ومضمون التنشئة االجتماعية التي رسمتها سياستنا التربوية

 واإلمكانات المحدودة المتاحة لها نطرح جملة ،لكن في ظل الظروف التي مرت وتمر بها      
  : من بينها،من التساؤالت حول الدور التربوي للكشافة وإسهامها في التنشئة االجتماعية للطفل

   للطفل؟االجتماعيةفي التنشئة كيف تساهم الكشافة *
  : المركزي مجموعة األسئلة الفرعية التي يمكن طرحها في لاؤستويتمخض عن هذا ال         
 اإلنضباط( اصة أدوارـ، خسةـداخل هذه المؤس االجتماعيةاألدوار  الطفل كيف يتعلم -1

 .؟)التعاون، القيادة

 .؟ في ذلكما هي الطرائق التربوية والوسائل المستخدمة -2

  منضبطلآلخرين، في إعداد مواطن مساعد ما هو دور القائد المربي داخل الفوج الكشفي -3
 .؟وقائد مؤثر

 
  :أسباب اختيار البحث -2

 يتم بموجبها االختيار السليم ،البد ألي بحث علمي أن يراعي عددا من األسس والمعايير      
ى اختيار مشكلة من أجل دراستها  وبالموازاة لكل باحث أسباب ودوافع تدفعه إل،لمشكلة البحث
 وتلك األسباب والدوافع تعبر عن مدى إحساسه بالمشكلة ورغبته في دراستها ،والبحث فيها

  .واإلجابة على التساؤالت التي طرحها
التربية الكشفية والتنشئة االجتماعية للطفل وقع عليه االختيار لعدة : وبناء عليه فموضوع      

  :أسباب منها
 خصوصا أن مسألة استغالل وقت فراغ الطفل ،موضوع بالنسبة للفرد والمجتمعأهمية ال -1

 ومع كثرة البيئات االجتماعية غير ،بما يفيده وينمي قدراته أصبح أهم شاغل لألولياء والمربين
 وبما تحجبه ،الصحية التي تؤثر سلبا على نموه بما تقدمه له من نماذج سيئة وفرص لالنحراف

  .اب المهارات والتدرب على األدوار االجتماعية المطلوبةعنه من فرص الكتس
  التي اتجهت إلى آراء، خصوصا في ميدان التربية الحديثة،يعتبر من المواضيع المثيرة -2

 والمجموعات ، جون ديوي والتي تركز على التربية عن طريق النشاط، منتسوري،فروبل
 .الصغيرة

لسوسيولوجية والتربوية للتنشئة االجتماعية رغم األهمية الكبيرة التي أولتها البحوث ا -3
  وما قد ينتج عنها من اغتراب ثقافي، والحديث عن ثقافة كونية،خصوصا في عصر العولمة
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فاعل "  ودور التنشئة االجتماعية في تربية طفل ،للثقافة الواردة" المنفعل " وفي ظل االستهالك 
 المدرسة ،األسرة: على بعض مؤسساتها مثلوالضوء الكبير الذي سلطته هذه البحوث " لثقافته 

 .إال أن الظل ما يزال على بعض المؤسسات األخرى منها الكشافة

الدور الكبير الذي لعبته الكشافة اإلسالمية الجزائرية في التنشئة االجتماعية في ثورة  -4
م ــ عضوا من المنظمة السرية التي تض12وصا أن ـ خص، وهو أمر متفق عليه،التحرير

 محمد ، مصطفى بن بولعيد، بن المهيدي،كانوا كشافين منهم أقطاب ورموز الثورة)  عضوا22(
 عله يكون راز هذا الدور في ظروفنا الحالية، وهذا ما يدفعنا إلى محاولة إب،إلخ... بوضياف

  .عبرة لألجيال الصاعدة
 
  :أهمية البحث -3

فية هي تربية حديثة لكنها فالتربية الكش, تتجلى أهمية البحث من خالل الموضوع نفسه
ي وحاولنا إزالة هذا الغموض رغم ضاءلة أو حتى انعدام الدراسات الت, غامضة لدى الكثيرين

 وتبرز أهمية البحث كذلك في كونه ليس دراسة ، من البحث فيهتناولت الموضوع ذاته ولم يمنع
قترب فيها من الحقائق  بل دراسة واقعية ن،محاطة بعموميات واعتبارات تجريدية, نظرية مجردة

  :ومن جهة أخرى يمكن حصر بعض جوانب أهمية هذا البحث في، في سياقها االجتماعي
ي تعبر عن روح التربية الحديثة  والت،إبراز البعد العلمي واألكاديمي لعناصر التربية الكشفية -1
ن الناحية  وطرق توظيفها م،"حياة الخالء" وروح التربية الطبيعية ،"التعلم بالممارسة"

  .البيداغوجية
تسليط الضوء على الدور البارز الذي تقوم به التربية الكشفية في التنشئة االجتماعية للطفل  -2

" ذاتيته"علة في الحفاظ على والمشاركة الفا, لتؤهله للعيش في المجتمع بكل ضوابطه
ؤسسات التنشئة  والذي ال يكون إال بالتكامل الوظيفي بين مختلف م،الثقافية" خصوصيته"و

 .االجتماعية في المجتمع

إبراز دور النشاطات الكشفية في تنمية قدرات الطفل خصوصا االجتماعية منها وكيف أنها  -3
 .معدة ليتناسب وعمره الزمني والعقلي

 تعرف األساليب التربوية تطورا كبيرا يستدعي ،تزامنا مع التطور المعرفي والتكنولوجي -4
برت  هذا النمو الذي ع، بما يسمح للطفل بالنمو المتكامل،والطرائق التربويةتجديدا في الوسائل 

وكيف أن  "التوافق الذكي مع البيئة"أو " زيادة الذكاء في مواجهة الحياة"عنه التربية التقدمية بأنه 
 تربيته في نظام ،التربية الكشفية تحاول تربية الطفل في نظام مفتوح وليس كما جرت العادة
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  مطبوعا على تصرفات ال فرق بينه وبين األجنبي،يدفع به فيما بعد إلى البيئة الحياتيةمغلق ل
وعليه البد من إبراز األهمية التي تكتسيها األساليب التربوية المرنة المتجددة للوصول إلى هذا 

 لطفلهذا النوع من التربية الذي نفتقده  رغم أهميته ل،  والمتمثلة في التربية الترويحية،النمو
 .فالذي ال يعرف كيف يرتاح ال يعرف كيف يعمل وال يستطيع أن يعمل

 
 :أهداف البحث -4

 فعلى قدر علميتها وخدمتها للفرد ،إن قيمة البحث العلمي من قيمة األهداف المسطرة له
  .والمجتمع تحدد قيمة هذا البحث أو ذاك

تي تكون األساس ويجب على الباحث قبل الشروع في عملية البحث أن يضع األهداف ال
  بحث دون وجود أهداف مسبقة تحكمه فال يمكن تصور،الذي يوجه بحثه في مختلف مراحله

  :وعليه فالهدف الرئيسي لهذا البحث هو
 وسائلها وأساليبها ، برامجها، أهدافها،إبراز دور التربية الكشفية من خالل مبادئها

  :وتندرج تحت الهدف الرئيسي للبحث ،التربوية في التنشئة االجتماعية للطفل المنخرط بها
  . تقاليدها ومراسيمها، تاريخها،هيكلتها وتنظيمها: التعريف بالكشافة كمؤسسة من حيث -1
 طرائقها ، عناصر طريقتها التربوية، أهدافها،مبادئها: التعريف بالتربية الكشفية من حيث -2

 .التربوية ووسائلها التعليمية

، خصائص وحدة ائص الطفل في هذه المرحلةخص: التعريف بوحدة األشبال من حيث -3
 برنامج األشبال ، القائد المربي لهذه الوحدة سماته ودوره وكيفية تدريبه على القيادةاألشبال،
 .ومجاالته

 نظرياتها، ميكانزماتها، أهدافها أشكالها، مراحلها: شئة االجتماعية من حيثالتعريف بالتن -4
 .اتهاــومؤسس

  
 :تحديد المفاهيم -5

. (1) "اللغة العلمية التي يتداولها المختصون في أي فرع   معرفي " المفهوم بمثابة يعتبر 
 واستطاع الباحثون تنمية تصورات جديدة ،فكلما تطورت صياغة المفاهيم في أي فرع معرفي

لذا كان لزاما على . دل ذلك على تقدم المعرفة العلمية وقدرتها على حل العديد من المشكالت

                                                                                                                                                
                                                        

  .50 ص -1980 - دار المعرفة الجامعية- اإلسكندرية-1 ط- علم االجتماع والمنهج العلمي- محمد علي محمد (1)
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 أن يطور مصطلحاته ومفاهيمه لكي يستطيع جعل مكتشفاته قابلة للتواصل كل فرع معرفي
 تتغير وتتحول تبعا لتغير العصر وتبدل ،المفاهيم هي أفكار دينامكية"، على اعتبار أن الحضاري

  .(1)" الحياتية هظروفه وإيديولوجيت
ث من خالل  فإنها ال تقتصر على مجرد توجيه الباح،وبالنسبة لوظيفة المفاهيم العلمية

 لتمكنه من إدراك العالقات بين الظواهر التي لم يكن يدركها ،تحديدها للمنظور ونقطة االنطالق
 أي تحديد العمليات ،بل تتعدى ذلك الحتواء المفهوم على توضيحات لكيفية إجراء المالحظات

ات أكثر عن  وبالتالي إمداد الباحث بمعلوم،واإلجراءات الضرورية لمالحظة المتغيرات والفئات
  .موضوع الدراسة

 فإذا كانت ، خاصة في العلوم االجتماعية،وتحديد المفهوم خطوة ضرورية ألي بحث
المرونة والنسبية هي أهم خصائص موضوعات علم االجتماع فالمفاهيم أكثر تعبيرا عن هذه 

ستعمال واال،  منها غموض الظواهر المدروسة، فهناك دواعي كثيرة للتحديد،المرونة والنسبية
 والدالالت والمعاني المتشعبة للمفهوم الواحد ،الشائع لبعض المصطلحات المختلفة المضامين

 يرجع بعضها ،باإلضافة لكون المفهوم تجريد ألحداث معينة وبالتالي يحمل توجيهات متعددة
يد  وعموما التحديد الجيد للمفهوم يعني التحد، الباحث والعض اآلخر لمتغيرات الواقعتلقناعا

  .الجيد للمساحة البحثية
فعلى المستوى النظري واإلجرائي، : على المستويينوعملية التحديد تعالج المفهوم 

 وقد ينصب تعريف المفهوم على الجانب البنائي ،النظري تبحث التعريفات السابقة له إن وجدت
 المستوى اإلجرائي  أما على، ويتحدد هذا دائما باألهداف الرئيسية للبحث،أو الوظيفي أو كليهما

 والتعريف اإلجرائي للمفهوم ، أو يتبنى إحدى التعاريف،فالباحث هو الذي يقدم تعريفا معينا
فالتعاريف اإلجرائية للمفاهيم في البحث االجتماعي "، يقرب متغيرات عملية البحث إلى الواقع

 فاهيم النظريةألنها تضفي على المتحدد اإلطار الميداني لخطوات البحث االجتماعي وذلك 
التعريف اإلجرائي للمفهوم هو تحديد ... معاني محددة ترتبط مباشرة بالواقع المادي،المجردة

  .(2) "للمفهوم  التي تساعد في الوصول إلى مقياسالعمليات الضرورية
والمالحظ أنه كلما كانت المفاهيم أكثر إجرائية كلما ساهمت في تحديد مؤشرات 

  .ة قياسهاالفروض وبالتالي إمكاني
                                                                                                                                                

                                                        
 سلسلة أسس –)بين األطر النظرية والمحددات الواقعية ( أهمية المفاهيم في البحث اإلجتماعي – علي غربي  (1)

 .99ص   -1999 - منشورات جامعة منتوري- قسنطينة-المنهجية في العلوم االجتماعية
 .42ص    -1982 - دار الطليعة- بيروت-1 ط- األسس العلمية لمناهج البحث االجتماعي- إحسان محمد الحسن (2)
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 يضم مجموعة من المفاهيم ،التربية الكشفية والتنشئة االجتماعية للطفل: وموضوع
ضها وبع الطفل،/  التنشئة االجتماعية/التربية الكشفية: بعضها ذات عالقة مباشرة بالعنوان مثل

ة  الكشاف، الشبل، الكشافة،التربية:  وإنما لها ارتباطات مثلاآلخر ليست ذات عالقة مباشرة،
  .اإلسالمية الجزائرية

  :إذن المفاهيم المحورية في هذا البحث
  .التربية -1
 .الكشافة -2

 .الكشافة اإلسالمية الجزائرية -3

 .التربية الكشفية -4

 .التنشئة االجتماعية -5

 .الطفل -6
 
  : التربية-5-1

 كما أنه من أهم مصطلحات أول مصطلح بارز في بحثنا هذا،" ةالتربي"يعتبر مصطلح 
  . وعلوم التربيةبوي وعلم النفس التربوي،ترعلم االجتماع ال

 :لغويا - أ
، فحسب المنجد التربية عند اللغويين ال تختلف كثيرا عن المعنى االصطالحي لها

  .(1) " أي تهذب وتثقفتربى، يربو الولد،" : األبجدي
 ربوت في ،زاده: ربا الشيء: "حاح لعبد اهللا العاليلي بمعنىونقع عليها في معجم الص

الكمال عن تنمية الوظائف الجسمية والعقلية والخلقية لتبلغ :  والتربية،نشأت بينهم: بني فالن
  .(2) "طريق التدريب والتثقيف

 فهي ال ، والتربية بمعنى الزيادة والنمو،إذن التربية هي كل ما يؤدي إلى تنمية الشخصية
  .تقتصر على اإلنسان وحده بل تتعداه إلى الحيوان والنبات

                                                                                                                                                
                                                        

دار   - بيروت-1 ط- المجلد األول-ي إعداد وتصنيف نديم مرعشلي وأسامة مرعشل- الصحاح- عبد اهللا العاليلي (1) 
 .461 ص -1974 -النهضة العربية

  .22 ص -1983 - دار العلم للماليين-6 ط- ترجمة عبد اهللا عبد الدائم- التربية العامة- رونيه أوبير(2)
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من ) Education( فالتربية ، تختلف كثيرا عنها في اللغات األوروبيةوهي في ذلك ال
قام به "نقل كما يشير إليه رونيه أوبير الناحية االشتقاقية ليست سوى نقل عن الالتينية هذا ال
 فكانت تستخدم في الالتينية للداللة على ،أصحاب النزعة اإلنسانية في عصر النهضة األوروبية

) Hat Feld( وحسب معجم هاتز تفيلد ،الحيوانات أو بني البشر على حد سواءتربية النباتات أو 
أنه ال نقع عليها في اللغة الفرنسية قبل عام ) Thomas(وتوماس ) Dar Mester(ودار مستر 

  .(1)  "اادرـ ولكنها لم تظهر في النصوص إال ن،1549 ووجدت في المعاجم منذ ،1527
 وهو ،ن الالتينية وتداولها لم يكن كبيرا بل نادرا جداإذن التربية عند الغرب هي نقل ع

  .من مصطلحات عصر النهضة
 :اصطالحا  - ب

إن التعريفات الكثيرة والمختلفة للتربية تتضمن بعض الفروق المتعلقة بمناهجها 
  . ونجد أن أكثر التعاريف استعماال هي أكثرها عمومية،ومضامينها

 توجيهية ، تشكيلية،عملية تعليمية"ية بأنها الترب) Le Petit Larousse(تعترف موسوعة 
 أي ، يركز هذا التعريف على طبيعة المفهوم(2) "للفهم والتفكير وتوظيف المعلوماتوطريقة 

 فهي مجموعة معقدة من العمليات الفكرية والمعرفية التي تؤدي إلى تغيير في ،ماهية التربية
  ".التوجيه" أي  ير وترسم وتحدد له مسار هذا التغ،السلوك واألداء

 أي خصائص العملية ،يركز على خصائص المفهوم" رونيه أوبير"في حين نجد 
جملة األفعال واآلثار : " األفعال األخرى، فالتربية هي كيف تفرق الفعل التربوي عن،التربوية

 والتي ، وفي الغالب الراشد في الصغير،التي يحدثها بإرادته كائن إنساني في كائن إنساني آخر
تتجه نحو غاية قوامها أن تكون لدى الكائن الصغير استعدادات منوعة تقابل الغايات التي يعد 

كونها فعل إنساني مكتسب :  إذن خصائص العملية التربوية هي(3) "طور النضج  لها حين يبلغ
إلى كون هذه " رونيه أوبير"ن الصغير إلى النضج، ويلمح هنا  يسير بالكائ، وواعي،إرادي

ألن التربية فعل إرادي ...) في الغالب الراشد في الصغير(... :ة تتسم بأنها مستمرة بقولهلعمليا
للراشد في الصغير فإن دوركايم ينظر لها على مستوى أكبر هو جملة األفعال واآلثار التي 

 يقول ، بل مجتمعية، فالعملية لم تصبح فردية،تحدثها األجيال السابقة على األجيال الالحقة

                                                                                                                                                
                                                        

  .27 ص - مرجع سابق-رونيه أوبير(1) 
 
(2)  Larousse- Le petit Larousse- librairie Larousse, Paris- 1998- p 363. 

  .27 ص - مرجع سابق-رونيه أوبير(3) 



الفصل األول                                                                                                 
  اإلشكـــــــالیة

 

 10 

، النضج التربية هي العمل الذي تحدثه األجيال الراشدة في األجيال التي لم تنضج بعد: "يمدوركا
  .(1) "الالزم للحياة االجتماعية

 وذلك باعتبار التربية تنمي الفرد من جميع ،تبدو واضحة  نزعة دوركايم الوظيفية
جتماعية والمسؤوليات التي  للقدرة على القيام باألدوار اال،الجسمية والفكرية والروحية: الجوانب

 من خالل الفعل اإلعدادي لألجيال الراشدة في األجيال الفتية ،تتطلبها عضويته في المجتمع
 بتدعيمها الصفات الشخصية التي تحقق التكامل والتواصل ،فالتربية أداة توازن داخل المجتمع

  .االجتماعي بين األجيال
 فال نالحظ في ،بر غائي أكثر منه واقعي يعت،لكن الحديث عن التربية بهذا المستوى

 لتربي أجيال أخرى بل هي عملية بسيطة تتم على ،مدارس أو مؤسسات تقام: المجتمعات
 فتعريف دوركايم ال يحدد معنى ،)بين فرد وآخر أو مؤسسة وفرد(المستويات العالئقية البسيطة 

د بها أي الوسائل والطرائق المتبعة  وأين تتم والكيفية التي تتجس،التربية التي يقصدها وكيف تتم
  . هذا التعريف مستغرق كل االستغراق في التجريد،في هذه العملية

يتناول المفهوم من حيث آثاره " Herbert "وعلى خالف دوركايم نجد المربي 
 فالتربية ، أي تطغى هنا النزعة الفردية في تحديد وظيفة المفهوم،وانعكاساته على المتلقي للعملية

اظ على الفرد  هي من أجل الحف،قبل أن تكون من أجل الحفاظ على المجتمع"  Herbert "د عن
  .(2) " بأن نوقظ فيه ضروب ميوله الكثيرة ،هي تكوين الفرد من أجل ذاته: "يقول عنها، ذاته

 إال أنه أشار إلى ،رغم عمومية هذا التعريف بحيث ينسحب على مصطلحات أخرى
 فالعمل التربوي ال يترك ،شروط الفعل التربوي الفعال:  وهي، السابقةنقطة أغفلت في التعاريف

 أي ، مخاطبة كيان الفرد قبل كل شيء،أثره في المتلقي ما لم يتوفر على شروط معينة أهمها
 وبالتالي القدرة على الوصول ،إثارة الميول واالهتمامات لتكون االستجابة أسرع وأكثر فاعلية

  .نشودإلى الهدف التربوي الم
عنصرا مهما في تعريفه للتربية "  John Dewey " "جون ديوي"يثير المربي األمريكي 

 سواء كانت من خالل التفاعالت ،وهو أحد الوسائل التربوية التعليمية األكثر أهمية وهو الخبرة
فهي عبارة عن عملية مستمرة من  "":ديوي "، يقول  أو االجتماعيةالعديدة مع البيئة الطبيعية

                                                                                                                                                
                                                        

 .23 ص - مرجع سابق- رونيه أوبير (1)
 .17 ص -1993 - دار الفكر العربي-1 ط- مفاهيم ومبادئ تربوية- علي راشد (2)
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هي الركيزة " ديوي" فالتربية عند (1) " توسيع وتعميق محتواها االجتماعيإعادة بناء الخبرة بقصد
 فالبناء المستمر للخبرات وتوسيعها وجعل أهدافها اجتماعية أي ،األساسية للتقدم االجتماعي

د والخبرة مرتبطة بالنشاطات والتجارب التي يخوضها الفر. خبرات تبني المجتمع وليس العكس
  .في حياته

مصطلحات التربية "فإن معجم , هي الخبرة المربية" ديوي"فإذا كانت التربية عند 
أنواع : "في كون التربية" ديوي"ق مع أي يتف، يعطي لها تعريفا في هذا المنحى" والتعليم

 واتجاهاته وغيرها من أشكال السلوك ذات القيمة ،النشاطات التي تهدف إلى تنمية قدرات الفرد
  .(2) " حتى يمكنه أن يحيا حياة سوية ،يجابية في المجتمع الذي يعيش فيهاإل

مجموعات الميكانزمات " بأنها"La Grande Encyclopédie "وتعرفها موسوعة 
  .(3) "التي تساعد في التنشئة االجتماعية لألفراد ) اآلليات(

: ومية هياستخداماته عمويشير محمد عاطف غيث إلى أن مصطلح التربية من أكثر 
  .(4) " وتطوير القوى العقلية والخلقية ،التنشئة االجتماعية والتدريب العقلي والفكري واألخالقي"

تتفق هذه التعاريف الثالث األخيرة في كون التربية تهدف بالدرجة األولى إلى التنشئة 
لي للقدرات  تتجه نحو االمتالك الك، وهي عملية تغيير فلي السلوك واآلراء،االجتماعية للفرد

  ). خلقي-عقلي (والطاقات عن طريق تدريبها تدريبا متكامال 
أي  جميع التعاريف السابقة للتربية أهملت عنصرا مهما وهو العوامل المؤثرة في المفهوم

 هل التربية عملية منظمة ، لم يحددوا،أشاروا إلى طبيعة المفهوم وآثاره أي وظائفه لكنهم
 وهل تتكفل بها مؤسسات ،ئيا؟ بطريقة قصدية أو غير قصدية؟ومؤسسة وممنهجة أم تتم عشوا

 بحيث تسند هذه المهمة إلى فاعلين اجتماعيين مكونين وممرنين من أجل ،وجماعات معينة
  .التلقين الفعال لمضامين هذه العملية؟

نسق اجتماعي يقوم : "يف أحمد الخشاب للتربية بقولهكل هذه التساؤالت أجاب عنها تعر
في في إعداد وتنشئة وتشكيل النشء من خالل وسائل ومؤسسات وأجهزة لها فاعلية بدور وظي

                                                                                                                                                
                                                        

     -9641- مكتبة أنجلو المصرية-القاهرة-ترجمة محمد علي العريان- قاموس جون ديوي للتربية-وين- رالفان (1)
 .55 ص
 .108 ص -1980 - دار الفكر العربي- القاهرة- معجم مصطلحات التربية والتعليم- أحمد زكي بدوي (2)

 
 (3) Larousse- La Grande Encyclopédie- Librairie Larousse- Paris- 1973- P 4106. 
 

 .152 ص -1997 - دار المعرفة الجامعية- قاموس علم االجتماع- محمد عاطف غيث (4)
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تكوين الفرد وتهيئته من الناحية الجسمية والعقلية واألخالقية ليكون عضوا في مجتمعه يحيا حياة 
  .(1) "سوية في بيئته االجتماعية 

وبالتالي فهو أكفأ ، قةيعتبر تعريف أحمد الخشاب للتربية أكثر إجرائية من التعاريف الساب
حيث اشتمل على كل عناصر المفهوم , تعريف لمفهوم التربية كما هو مستخدم في هذا البحث

  :الجيد وهي
  .تحديد طبيعة المفهوم -
 .العوامل المؤثرة في المفهوم -

 .آثار المفهوم -

 فالتربية هي عملية إعداد وتكوين وتهيئة الفرد من النواحي الجسمية والعقلية والخلقية
فاعل :  الذي هو عبارة عنجتماعينسق إوهي عملية منظمة ومقصودة ألنها عبارة عن 

  .زمان+ مكان + اجتماعي 
 وينوب عنه في ذلك مؤسسات وأجهزة لها ،وبالتالي فهي عملية متبناة من قبل المجتمع

هذه  فالعملية ليست إيجابية في مطلق األحوال بل تعتمد على مدى فعالية ،التأهيل والفاعلية
 واإلعداد ءللنشالتنشئة االجتماعية :  وتبقى األهداف الكبرى للتربية هي،الوسائل والفاعلين بها

  .المتكامل للعضو المنضبط في جميع البيئات االجتماعية التي ينتمي إليها داخل المجتمع
وبناءا على ما تقدم فالتعريف اإلجرائي لمفهوم التربية هو التعريف األخير ألحمد 

  .ب للمبررات السالفة الذكرالخشا
  : الكشافة-5-2

اريف على غرار المفاهيم األخرى بنفس الكم الهائل من التع" الكشافة"لم يحظ مفهوم 
 لهذا ، كون هذا المصطلح أكثر تداوال بين المنظمات الكشفية،"التنشئة االجتماعية  ""التربية "

 والمنظمات الكشفية على كافة جاءت معظم محاوالت تحديد هذا المفهوم من قبل الهيئات
  .المستويات العالمية أو اإلقليمية أو المحلية

  
  
  

                                                                                                                                                
                                                        

ص ص      -1971 - مكتبة القاهرة الحديثة- القاهرة- االجتماع التربوي واإلرشاد االجتماعي- أحمد الخشاب (1)
13-14. 
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  :لغويا  - أ

  والكشاف على وزن المبالغة فعال،الكشف هو رفع الحجاب"حسب معجم محيط المحيط        
  .(1) "فرقة الكشف:  وله مراتب والكشافةوهو أحد األعضاء في جماعة الكشف

 المنضوي إلى ،الكشاف" ) محيط المحيط (ال يبتعد كثيرا عما أورده : موالمنجد في اللغة واإلعال
  .(2) "منظمة إنسانية رياضية تهذيبية :  والكشفية،إحدى الجمعيات الكشفية

إذن الداللة اللغوية لمفهوم الكشافة مطابقة للداللة االصطالحية أي االستعمال اللغوي ليس ببعيد 
  .عن االستعمال االصطالحي

 :اصطالحا  - ب
 ألن التربية الكشفية ظهرت حديثا بالمقارنة مع ،الكشافة اصطالحا من المفاهيم الحديثة       

  . ويمكن إرجاع ظهور هذا المصطلح إلى أوائل القرن العشرين،التاريخ العام للتربية
  ثم الكشافة اإلسالمية الجزائرية باعتبارها محور دراستنا،وسنحدد مفهوم الكشافة عموما      

  . فالتربية الكشفية كنمط معين للتربية تختص به مؤسسة الكشافة،الميدانية
  : الكشافة-5-2-1

حركة شبانية تعطي للمراهقين تكوينا عن : "الكشافة هي) Rombaldi(حسب موسوعة   
  .(3) "طريق االتصال بالطبيعة 

باب على األخالق الكشافة  منظمة عالمية لتربية الش: " ويعرفها محمد صالح رمضان        
  .(4) "الفاضلة والوطنية الصادقة واألخوة اإلنسانية 

 وجهة لخدمة فئة محددة من المجتمعفالكشافة إذن إحدى المنظمات الشبانية التي تكون م   
ومساعدتهم على توفير الظروف المناسبة للقيام بأدوارهم االجتماعية عن طريق النشاطات 

  .الهادفة بين أحضان الطبيعة
  

                                                                                                                                                
                                                        

 .782 ص -1977 - مكتبة لبنان- لبنان- محيط المحيط- بطرس البستاني (1)
 .287 ص -1997 - دار المشرق- بيروت-36 ط- المنجد في اللغة واإلعالم- جماعة من المؤلفين (2)

 
(3) ROMBALDI- Rombaldi 360- Edition Rombaldi- 1978- P 54. 
 

 .27 ص -1982 ماي -69 العدد - مجلة الثقافة- تاريخ الحركة الكشفية بالجزائر - محمد صالح رمضان (4)
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 :  تعرفها كما يلي"  Guide Du Responsable "أما الكشافة اإلسالمية الجزائرية في     

  .(1) "الكشافة منهج تربوي صالح لكل زمان ومكان "

  وال يحصره في فئة معينة أو،يركز هذا التعريف على عالمية المنهج التربوي الكشفي   
  لكن يبقى،نتشارها بين مختلف دول العالم وهذا ما أدى إلى امجتمع معين أو فترة زمنية محددة،
 فهذا المنهج التربوي ما هي خصائصه؟ وسائله؟ وطرقه هذا التعريف عام ويتسم بالتجريد،

  .التربوية؟
الخصائص األساسية يجيب التعريفين التاليين عن بعض هذه التساؤالت من خالل تقديم         

بأنها حركة تربوية تطوعية غير سياسية "افة كشعرفتها المنظمة العالمية لل: للحركة الكشفية
ي األصل أو الجنس أو ـي مفتوحة للجميع دون تمييز فـموجهة أساس للفتية والشباب وه

إنها إحدى الحركات التربوية المتكاملة ": "محمد حسن جوهر وجمال خشبة "وحسب  ،(2) "العقيدة 
جة ووسائلها ألن يكون مواطنا قادرا على  وتهيئه بمناهجها المتدر،التي تعد الناشئ منذ الصغر

  .(3) "إسعاد نفسه ونضج غيره 
  :هذه الخصائص هي

تعني مجموعة األنشطة المنظمة التي تؤدي إلى تحقيق هدف معين يتطلب نوعا من : حركة -
  .التنظيم

 أي ،فهي تهدف بالدرجة األولى إلى تنمية روح المسؤولية الوطنية: تربوية غير سياسية  -
  .ق مفهوم المواطنة لدى النشء من خالل مبادئها وبرامجهاتعمي

 .فتعني انضمام األعضاء بإرادتهم الشخصية وتقبلهم المبادئ األساسية للحركة: تطوعية -

  أي تجمع بين التربية الهادفة إلى تكوين الحس االجتماعي وبين التربية الترويحية: متكاملة -
 . روحية اجتماعية، عقلية،بدنية: خرطين من النواحيكما أنها تهتم باإلعداد المتكامل للمن

                                                                                                                                                
                                                        

(1) Scouts Musulmans Algérien- Guide du Responsable- Alger- P02. 
 .03ص   -1985 - سويسرا- ترجمة الهيئة الكشفية العربية-اصر البرنامج الكشفية عن- المنظمة الكشفية العالمية (2)
 .05 ص - دار المعارف- القاهرة- ألعاب الخالء- حسن محمد جوهر وجمال خشبة (3)
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 بحيث ،أي تراعي في برامجها ووسائلها التربوية المراحل العمرية للمنخرطين: المتدرجة -
 . أي تتدرج مع العمر الزمني والعقلي،تكون مناسبة لخصائص كل مرحلة ومتطلباتها

لى المنخرطين أنفسهم على انعكاسات وآثار الكشافة ع" Hachette " وتركز موسوعة 
) الطالئع(المجموعات الصغيرة : وعلى أهم وسيلتين تربويتين تعتمدهما البرامج الكشفية وهما

 المهارات ، الصحة،هي حركة تربوية تنمي الطبع: "وتقدم التعريف التالي لهاالء، وحياة الخ
 والنشاطات في ةاعيال والفتيان من كال الجنسين عن طريق الحياة الجمـاألخالق عند األطف

  .(1) "الهواء الطلق
 تساعد وتساند كل ،إنها حركة تربوية في جوهرها": "آراء وأفكار" تعرفها مجلة في حين

 إذن ،(2) تداء من األسرة وانتهاء بالدولة اب، واجبها على أكمل وجهألداءالمؤسسات االجتماعية 
معزل عن مؤسسات المجتمع فالكشافة مؤسسة تربوية اجتماعية ال يمكن أن تؤدي دورها ب

  . فوظيفتها مكملة لهما، المدرسة،األسرة: األخرى خاصة الوثيقة الصلة بها
  : الكشافة اإلسالمية الجزائرية-5-2-2

منظمة وطنية : "يالكشافة اإلسالمية الجزائرية حسب المادة األولى من قانونها األساس
 وهي عضو بالمنظمة الكشفية العالمية ،ام مستقلة ذات طابع النفع الع، تطوعية،تربوية إنسانية

  .(3) "والعربية واالتحاد الكشفي للمغرب العربي 
فالكشافة اإلسالمية الجزائرية كما حددها القانون األساسي تنظيم وطني ذو بعد تربوي 

 مرتبطة وظيفيا بالمنظمات الكشفية ، غير تابعة ألية جهة أو تحت أية وصاية،إنساني مستقلة
 وتطبق في األفواج بالتقنيات ، تستعمل المناهج البيداغوجية لهذه المنظمات،واإلقليميةالعالمية 

  .والوسائل المتوفرة
  للندوة الوطنية للوحدة الكشفية،وفي الئحة المبادئ األساسية للكشافة اإلسالمية الجزائرية

 تعمل  تطوعية، حركة تربوية،الكشافة اإلسالمية الجزائرية: "26/10/1990-25المنعقدة يومي 

  .(4) " على إعداد الفتية والشباب روحيا وعقليا وبدنيا 

                                                                                                                                                
                                                        

(1) HACHETTE- Hachette Encyclopédique- Spadem- ADAGP- Paris- 1997- P 1713. 
 .07 ص -1998 نوفمبر -138 العدد -ة آراء وأفكار مجل- الهيئة الكشفية العربية(2)
 .01 ص -1997 نوفمبر - المؤتمر الوطني السابع- القانون األساسي- الكشافة اإلسالمية الجزائرية(3)
 .03 ص -1993 نوفمبر - عدد خاص- جريدة المسيرة الثابتة- الكشافة اإلسالمية الجزائرية(4)
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 وتطوع أعضائها للقيام بدورهم في اإلعداد ، تمتاز بأهدافها التربوية،فهي منظمة وطنية
  .المتكامل لألطفال والشباب المنخرطين بها

  
  : التربية الكشفية-5-2-3

إن الكشفية ثورة تربوية حسب ": " للفتيانالكشفية"في كتابه " بادن باول"يعرفها اللورد 
 بل هي قبل كل شيء فكرة أريد بها تجديد الحياة في ، لكنها ليست كذلك،بعض المتحمسين

 ويمكن اعتبارها حركة ، ثم ما لبثت أن كشفت عن عنصر فعال في ميدان التربية،الهواء الطلق
كن تالفي وجودها في المنهاج  وصالحة لسد بعض الثغر التي ال يم،متممة لإلعداد المدرسي

 إنها مدرسة تعد اإلنسان إلى الحياة العامة النشيطة عن طريق االعتماد على ،الدراسي العادي
  .(1) "الطبيعة 

 يقدم رائد التربية الكشفية تعريفا ،بعيدا عن مغالطات المتحمسين وانتقادات المعارضين
 تربوية المستخدمة آنذاك القائل والطرائ فهي تقوم على أسس التجديد في الوس، بموضوعية،لها

  .محاولة أن تكون مكملة للتربية المدرسية النظامية ومتممة لها في بناء شخصية متكاملة
إنها : "فية، تحدد سماتها الرئيسية فيأما المنظمة الكشفية العالمية في تعريفها للتربية الكش

 وهذا شعار ،ة عن طريق النشاط الذاتي والنشاط أي تربي،تربية تعتمد على التعلم بالممارسة
 .(2) "التربية الحديثة 

إن : "ة استمدته من أفكار بادن باولوتقدم المنظمة العالمية تعريفا آخر للتربية الكشفي
التربية تعني أن نأخذ بيد الفتى كي يتعلم بنفسه ووفق رغبته األشياء التي تعمل على بناء 

  .(3) "شخصيته الذاتية 
أي مساعدة الطفل في " التعلم بالممارسة"و" التكوين الذاتي"كشفية على بية التعتمد التر

تتم تربية الطفل ببنائه من :  وقال أحد المربين ما معناه،تكوين نفسه تحت رعاية قائد راشد
  . ال من الخارج،الداخل

  : التنشئة االجتماعية-5-3
صفاته اإلنسانية واالجتماعية  لكن ،يولد الطفل وكله استعداد ألن يكون عضوا في جماعة

 وهذه الحقيقة أكدها ،الجتماعية بل تنمو عند مشاركته اآلخرين تجارب الحياة ا،ال تولد معه
                                                                                                                                                

                                                        
 .04 ص -1996 جانفي - العدد الثالث- التمهيدية- الكشافة اإلسالمية الجزائرية (1)
 .04 ص - مرجع سابق- عناصر البرنامج الكشفي- المنظمة الكشفية العالمية (2)

 . نفس الصفحة-المرجع السابق )3( 



الفصل األول                                                                                                 
  اإلشكـــــــالیة

 

 17 

أي المعزول عن " لإلنسان المتوحش "من خالل دراسته"  Kingsley Davis كينجرلي ديفيز"
 فالكائن البشري يتطلب تفاعال واتصاال باآلخرين ليصبح إنسانا والعملية ،الحياة االجتماعية تماما

  "لتنشئة االجتماعيةا" ما اصطلح عليه علماء االجتماع التي يكتسب من خاللها إنسانيته هي
Socialization "، وقد حظيت باهتمامهم وأصبحت من الموضوعات األساسية في علم 

  .االجتماع
 نطرح إشكالية غموضه خصوصا ،جردة المقدمة لهذا المفهوملكن في ظل التعاريف الم
وكلما تكلمنا عن مفهوم " ...  كما يؤكد ذلك محمد شقرون ،أن بعض المفاهيم ليست إجرائية

 ولكن ،التنشئة االجتماعية بكيفية مجردة كلما كبر عندنا االنطباع بأننا نعرف ما تتضمنه كمفهوم
 فإنه يتضح لنا ، ما هو خاص بالتنشئة االجتماعية،مه الفردعندما نريد أن نميز في كل ما يتعل

االندماج في المجتمع أو  "،"إنتاج الكائنات االجتماعية : "  مثال،أن بعض المفاهيم غير إجرائية
  ".تعلم طريقة للوجود في العالم وللوجود جماعة  " ،"جزء منه

م المنخرط في جماعة ما  وعندما يتعل،عندما يتعلم الطبيب مهنته: على سبيل المثال
 هل يمكن أن ،إلخ...  وعندما تتعلم الفتاة ما يسميه المجتمع باألخالق الحميدة،طقوس جماعته

  .(1) "نتكلم في مثل هذه الحاالت عن تنشئة اجتماعية؟ 
 بتقديم تحديد لهذا المفهوم من الجانبين البنائي ،نحاول اإلجابة عن هذه التساؤالت

  .المفهوم والعوامل المؤثرة فيه وآثارهطبيعة : والوظيفي أي
 :لغويا  - أ

يقال , شب وقرب من اإلدراك: نشؤ ونشأة الطفل: نشأ" :حسب المنجد في اللغة واإلعالم
أي التنشئة في اللغة مرادفة ، (2) "رباه :  تنشئة، نشّأ،نشأت في بني فالن أي ربيت فيهم وشببت

  .لمصطلح التربية
في اإلنجليزية والذي يعني ) Socialization(صطلح والتنشئة االجتماعية ترجمة لم

 وكان 1828لقد ظهرت أول مرة في األدب اإلنجليزي سنة " و،عملية جعل الفرد مجتمعيا
  .(3) "ا تهيئة الفرد ليتكيف مع المجتمعالمقصود به

                                                                                                                                                
                                                        

 حولية كلية -) مالحظات إبستمولوجية ومنهجية( مفهوم التنشئة اإلجتماعية في سوسيولوجية التربية - محمد شقرون (1)
 .163 ص -1998 -18 عدد - جامعة قطر-نسانيات والعلوم االجتماعيةاإل
 .807 ص -1991 - دار المشرق- بيروت-31 ط- المنجد في اللغة واإلعالم- جماعة مؤلفين )2 (

  منشورات- قسنطينة-9 عدد - مجلة العلوم اإلنسانية-التنشئة اإلجتماعية المفهوم واألهداف- محي الدين مختار (3)
  .25 ص -1998 -توريجامعة من
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 :اصطالحا - ب
ماء  لمصطلح التنشئة االجتماعية يعتمد على نظريات عل،إذا كان االستعمال الحديث  

-1853( جورج هربرت ميد ،عاشوا في النصف الثاني من القرن التاسع عشر مثل فرويد
  ).1929-1864(وتشارلز كولي ) 1931

 ليست جديدة في تراث علم ،إال أن االهتمام بفكرة التنشئة االجتماعية ودورها في المجتمع
ضوعات كثيرة يمكن إدراجها  فهناك مو، إنما تمتد جذورها إلى الفكر االجتماعي القديم،االجتماع

  .تحت هذا المصطلح بالمعنى المتداول به اآلن
 وتنشئتهم وفقا لنظام ،فقد وضع أفالطون في مدينته الفاضلة معايير لتربية أهل المدينة        

 وبعدها يتم التأهيل ، بحيث تكون التربية واحدة وعسكرية ما دون سن الثامنة عشر،معين
  . قدراتهم وطبقا للوائح التي اعتمدها في ذلكلتدريبات ودروس بحسب

. أما المربين المسلمين فقد كانت لهم إسهامات بارزة في موضوع التنشئة االجتماعية        
ونجد أنهم ركزوا على العوامل المؤثرة في التنشئة االجتماعية وطبيعة هذه العملية أي التركيز 

 تعاريف المحدثين التي تركز على الجانب  على عكس معظم،على الجانب البنائي للمفهوم
  . من خالل االهتمام بنتائج أو آثار عملية التنشئة االجتماعية على المنشئ،الوظيفي للمفهوم

  :ابن سينا اعتبر عملية التطبيع االجتماعي تقوم على أسس أهمها       
كما أشار إلى  ،الميالد وأنها عملية تبدأ منذ ،سم ودوره في التوافق النفسي للطفلختيار اإلإ

الغزالي وابن : سائل التطبيع االجتماعي رغم اختالفه مع رأي كل منالعقاب كوسيلة من و
 وأول ما يعلم للطفل القرآن والشعر الحكمي وعلى المربي أن يكون قدوة من حيث ،خلدون

ألولياء  فعلى ا، كما لمح لمدى تأثير جماعة الرفاق،الصحة النفسية وعلى دين وقويم النفس
  .إلخ... اختيار الرفقة الصالحة وكذا كشف ميولهم   وتوجيههم

   :وقد اهتم أبو حامد الغزالي بالتنشئة السليمة للطفل القائمة على      
   -التعليم الديني - االهتمام بالسنوات األولى للوليد البشري–أهمية جماعة األقران -
 ممارسة الضبط االجتماعي من قبل األولياء –اغ  مأل وقت الفر––توفير بيئة اجتماعية سليمة -

 .إلخ... على سلوكات األبناء
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 حث فيه على ،فقد خصص للتنشئة االجتماعية فصال في مقدمته"أما ابن خلدون         
 كما يذهب إلى أن القسوة في معاملة األطفال ،ضرورة تعلم الطفل القرآن الكريم من حداثته

  .(1) "والخديعة تدعوهم إلى المكر والخبث 
 وأهمية المرونة في تنشئة الطفل ،أهمية التعليم الديني: ويركز ابن خلدون على        

  .وضرورة اجتناب العنف
في )  الغزالي، ابن خلدون،ابن سينا(ويمكن تحديد نقاط االلتقاء بين التعاريف األخيرة         

  :تأكيدهم على
  .أهمية التعليم الديني -
 .الصالحةاختيار الرفقة  -

 .المربي القدوة -

 .استخدام أسلوب الترغيب والترهيب -
 انطالقا ،أما المحدثين فيقدمون تعاريف للتنشئة االجتماعية يمكن تقسيمها إلى مجموعات       

  .من األساس الذي اعتمدوه في تحديد مضامينها
 :على أساس التفاعل -1

عملية التفاعل المتصل بين الفرد "أنها بالتنشئة االجتماعية "  Clausen " "كالوسن"يعرف       
  .(2) "رين الذين يؤثرون فيه ويؤثر فيهموبين اآلخ

      التنشئة االجتماعية تفاعل اجتماعي يتم في اتجاهين أي تبادل : إذن ينطلق كالوسن من مبدأ      
تعدل  بحيث ي،التأثيرات الناتجة عن مختلف قنوات االتصال سواء بين األفراد أو الجماعات

  .السلوك بحيث يطابق توقعات اآلخرين
 فال يمكن الحديث عن تفاعل ، عملية تفاعل بالدرجة األولى،بالفعل التنشئة االجتماعية       

 فالذات "بالذوات األخرى"ديث عن اتصالها دون الح" ذات" وال يمكن الحديث عن ،دون اتصال
في " أنا"بالتالي ال يمكن تصور كلمة  و،والشخصية تعد نتاجا للتفاعل االجتماعي مع اآلخرين

 كما يشير كالوسن هنا إلى أشكال معينة من ،حالة العزلة االجتماعية ألنها توجه عادة للغير
 وعموما هذا التعريف حاول ، فالتفاعل المتصل يشير إلى التنشئة االجتماعية المقصودة،التنشئة

                                                                                                                                                
                                                        

       - دار المعرفة الجامعية- اإلسكندرية- علم النفس االجتماعي- عباس محمود عوض ورشاد صالح الدمنهوري (1)

 .58 ص -1994 
 .26 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (2)
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 أهداف هذه العملية وأساليبها والمؤسسات :توضيح طبيعة التنشئة االجتماعية دون اإلشارة إلى
 لكنها ، أو جهة محددة، فمن الواضح أنها عملية مستمرة ال تقف عند مرحلة معينة،التي تتم بها

: التنشئة التكميلية التي تقوم بها مثال: بعبارة تبادل التأثير قد تقصي أشكال من التنشئة مثل
لتصحيحية كالتي تقوم بها مراكز إعادة التربية  والتنشئة ا، موقع العمل، الثانوية،الجامعة
  .من منطلق أن هذه المؤسسات تؤثر وتنشئ أعضاءها دون توقع العكس. السجون

 :على أساس أنها عملية -2
العملية التي يتم بواسطتها إعداد األطفال وتعويدهم ": " David Read " "دفيد ريد"     يعرفها 

  .(1) "جتمعمعلى قواعد التصرف والسلوك داخل ال
 أي االنتقال بالطفل ،إنها العملية التي يتم بواسطتها تحقيق االنضباط السلوكي للطفل في المجتمع

 أي السير به إلى النضج واالندماج في ،من طور المتلقي للقيم والقواعد إلى طور الحامل لها
  .المجتمع

أو الجهات المسؤولة عنها أو حتى إلى الكيفية التي تتم بها هذه العملية " ريد"      لكن لم يشر 
  إذن هنا ركّز على الهدف االنضباطي من عملية التنشئة،األسس التي تبنى عليها هذه العملية

 فهي عملية مستمرة من ،إلخ...  المسن،وأقصى المراحل األخرى للتنشئة مثل تنشئة الراشد
  .الميالد وحتى الوفاة

إعداد الفرد منذ الوالدة "بأنها " اعية جم العلوم االجتممع" حين يعتبرها إبراهيم مذكور في      
أي االنتقال بالطفل من كائن بيولوجي ، (2) "ألن يكون كائنا اجتماعيا وعضوا في مجتمع معين 

  .إلى كائن اجتماعي
عملية يقصد بها طبع المهارات واالتجاهات ": " Feleep Mayer " "ليب مايريف"ويعرفها       

  .(3) " تساعد على أداء األدوار االجتماعية في المواقف  المختلفة الضرورية التي
مجموعة العمليات التي تساعد على تنمية الشخصية اإلنسانية للفرد حيث "فهي ) Olsen(أما عند 

  .(4) "يتعلم كيف يؤدي أدواره االجتماعية 
                                                                                                                                                

                                                        
 .26 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (1)
  .184 ص -1975 - الهيئة المصرية العامة للكتاب- معجم العلوم االجتماعية- إبراهيم مذكور (2)
  .26 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (3)
 . نفس الصفحة–  المرجع السابق (4)
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الجتماعي للمعايير تعلم الفرد من خالل التفاعل ا": "  Newcomb ) "نيوكمب(ويعرفها        
 فالفرد يتحول من تركزه حول ذاته إلى فرد ناضج ،وهي عملية نمو, واألدوار واالتجاهات

  .(1) "يدرك معنى المسؤولية االجتماعية 
هذه المجموعة من التعاريف تجمع على كون التنشئة االجتماعية عملية اجتماعية حيث        

  .إلى آخريتم االنتقال بواسطتها من وضع اجتماعي 
قد أشارا إلى طبيعة التنشئة االجتماعية كعملية اجتماعية قائمة " أولسن"و" ماير"فإذا كان        

 ويلعب الدور ، وهو المسؤول عن المعرفة الواسعة لألفراد عن العالم،على التعلم االجتماعي
لم يهمال الجانب  فإنهما ،األكبر في الكيفية التي يعالجون بها مواقفهم االجتماعية المختلفة

الدور (درة على تأدية الوظيفي للمفهوم باإلشارة إلى دور التنشئة االجتماعية في اكتساب الق
  .)االجتماعي

كان أوفى من حيث إبراز بعض خصائص التنشئة االجتماعية " نيوكمب " إال أن تعريف        
 التعلم االجتماعي والنمو  تتم على أساس،عملية اجتماعية قائمة على التفاعل: من حيث كونها

 أي أنها عملية دينامية ،تسير بالفرد إلى النضج وبالتالي القدرة على تأدية األدوار المنوطة به
 وهدف على مستوى المجتمع ،جومستمرة لها أهدافها على مستوى الفرد وهو الوصول إلى النض

ن أكفأ التعاريف التي وبالتالي اعتبر تعريف نيوكمب م، "اكتساب عضو فاعل ومنضبط "وهو 
 .أحاطت بطبيعة هذا المفهوم

 :على أساس تعلم -3
بعد نقلة هامة في علم " تنشئة"إلى كلمة " تعليم" التحول من استخدام كلمة إذا كان        

إذا كانت كلمة تعليم تعني عند الفالسفة االجتماعيين ": "إسماعيل علي سعد"كما يقول االجتماع 
البحث عن " عند علماء االجتماع المعاصرين لتنشئة االجتماعية تعنيالقيمة والوسائل فإن ا

 فهناك ارتباط كبير بين المصطلحين ،(2) " تكون بها هذه المفاهيم  فعالةالكيفية التي يمكن أن
على اعتبار أن كالهما عملية يسير من خاللها الفرد من الميالد حتى يأخذ مكانه كعضو له دور 

) بفعل ذاتي(جد أن التنشئة االجتماعية تعرف على أساس أنها تعلم سواء  ولهذا ن،في جماعة ما
  ).عن طريق فاعلين اجتماعيين(أو تعليم 

                                                                                                                                                
                                                        

 .27 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (1) 
  ص ص   -1993 - دار المعرفة الجامعية- اإلسكندرية- االتجاهات الحديثة في علم االجتماع- إسماعيل علي سعد (2)

232-233. 
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هي االندماج التدريجي أثناء الطفولة للفرد في : "بأنها) Hachette(فتعرفها موسوعة        
  .(1) " وتعلم للحياة الجماعية ،المجتمع
 ونمو مستمر ودينامية تتضمن ،إنها عملية تعلم اجتماعي: "نهراأما حامد عبد السالم ز      

  .(2) "التفاعل والتغيير
 الشخصي للتنشئة -على عكس التعاريف السابقة ركز هذين التعريفين على البعد الفردي      

 ففي ،فالتنشئة عملية تغير في السلوك واألداء نتيجة لخبرة ما, االجتماعية وليس البعد المجتمعي
التنشئة االجتماعية على التي يمر بها الطفل ليصل إلى طور ) Hachette(قصر تعريف حين ي
 ألن التنشئة عملية مستمرة يقوم بها ،نجد تعريف حامد عبد السالم زهران أكثر عمومية, النضج

ويتعرض   فاألب ينشأ طفله،المجتمع أو أي هيئة إلعادة تكييف الفرد مع بيئتهن االجتماعية
  ).أي مقر عمله(ة داخل مؤسسته لعملية تنشئ

 تعرض لمعظم الخصائص التي تتميز بها هذه العملية على غرار وبالرغم من أنه قد      
 وإلى المسؤول ،إلى أنه لم يشر إلى أهداف التنشئة خصوصا على المستوى المجتمعي) نيوكمب(

  .إلخ...  أو الميكانزمات واآلليات التي تتم بها،عن هذه العملية وأين تتم
 :على أساس استدماج ثقافي -4

طريق تعلم تعرف التنشئة االجتماعية على أساس أنها عملية استدماج ثقافي سواء عن        
  أو عن طريق،"شليز"و" بارسونز "وهو الجانب األساسي للثقافة كما يرى" قيم المجتمع"واكتساب 
 أو عن طريق االتصال ،راها فرويدوتشكيل األنا األعلى كما ي" قيم ومعايير الوالدين" استدماج 

  .اللغوي ودوره في نقل الثقافة كما يؤكده االتجاه التفاعلي الرمزي
وهو " لقيم المجتمع"عية على أنها نقل وفي المنحى األول يقدم تعريف للتنشئة االجتما      

ثقافة العملية التي من خاللها يتبنى الطفل مختلف عناصر ال): "Larousse(تعريف الموسوعة 
  .(3) " ويندمج في الحياة الجماعية ،التي تحيط به

فقد شمل المناحي الثالثة " معجم مصطلحات العلوم االجتماعية "أما أحمد زكي بدوي في        
، يقول أحمد  "Larousse"  ولم يشر إليها ضمنا كما هو تعريف ،السابقة وعبر عنها صراحة

                                                                                                                                                
                                                        

(1) HACHETTE- OP.Cit- P 1751. 
  .27 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (2)

(3) Larousse- Larousse- Larousse bordas- 1998- P 1466. 
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لية التي يتم بها انتقال الثقافة من جيل إلى جيل والطريقة التنشئة االجتماعية هي العم"زكي بدوي 
 ويدخل ، حتى يمكنهم العيش في مجتمع ذي ثقافة معينة،التي يتم بها تشكيل األفراد منذ طفولتهم

 ات تقاليد وقيم ومعلوم، دين، والمجتمع لألفراد من لغة، والمدرسة،في ذلك ما يلقنه اآلباء
  .(1) "إلخ ... ومهارات

من أكفأ التعاريف في اإلحاطة بخصائص التنشئة " نيوكمب" ذا كنت قد اعتبرت تعريف إ        
 فإن تعريف أحمد زكي بدوي من أكفأ التعاريف في اإلحاطة بمختلف جوانب ،االجتماعية

ماهية عملية التنشئة االجتماعية وما الهدف الذي :  واإلجابة على التساؤالت التالية،المفهوم
  . وأين؟ وما هي عناصر ومكونات العملية؟، يقوم بها؟ ومن،ترمي له

  .فهذا التعريف أكثر إجرائية من التعاريف السابقة الغارقة في التجريد      
 :على أساس تشكيل للسلوك اإلنساني -5

 شأنها في ذلك ،تعتبر التنشئة االجتماعية أحد العوامل الرئيسية في تشكيل سلوك الفرد        
 فالسلوك اإلنساني يحتوي على مجموعة االتجاهات والقيم ،لنضج على حد سواءشأن الوراثة وا

 فالسلوك اإلنساني ،والعادات والمهارات المختلفة التي تكتسب باستمرار من التفاعل االجتماعي
  .مكتسب أكثر منه فطري

دخال ثقافة  واست،عملية تشكيل السلوك االجتماعي للفرد: " االجتماعية بأنهاتعرف التنشئة       
  .(2) "المجتمع في بناء الشخصية 
 وتهدف إلى ، وتقوم على التفاعل االجتماعي،عملية تعليم وتربية"       تعرف كذلك بأنها 

سلوكا ومعايير واتجاهات وقيما مناسبة ألدوار )  فشيخا، فراشدا، فمراهقا،طفال(إكساب الفرد 
 وتيسر له االندماج في الحياة ،فق معها تمكنه من مسايرة جماعته والتوا،اجتماعية معينة

  .(3) "االجتماعية 
 وأنواعها على اعتبار أنها ، وأهدافها،أشار التعريف األخير لخصائص التنشئة االجتماعية      

 إعادة التنشئة على - راجعة- تكميلية- فهناك تنشئة تصحيحية،ليست على شكل أو لون واحد
  . ليست مقصورة على مرحلة دون أخرى وبالتالي فهي،حسب الفئة المقصودة

                                                                                                                                                
                                                        

 .400 ص -1993 - مكتبة لبنان- بيروت- معجم العلوم االجتماعية- أحمد زكي بدوي (1)
          دار الفكر - القاهرة-1 ط- التربية اإلسالمية وتحديات العصر-د العال عبد الغني عبود وحسن إبراهيم عب (2)

 .259 ص -1990 -العربي 
 .28 ص - مرجع سابق- محي الدين مختار (3) 
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مجمل التعاريف المقدمة للتنشئة االجتماعية ركزت على خصائص العملية : عموما     
 والهيئات والمؤسسات التي تتم علين االجتماعيين في هذه العملية، لكنها لم تشر إلى الفا،وأهدافها

 رسمية وغير ، وغير مؤسسيةمؤسسية( والصور المتعددة التي توجد بها داخل المجتمع ،بها
 وهل المستفيد من هذه العملية هو دائما الفرد المنشئ ،) مقصودة وغير مقصودة،رسمية

 فهي قد تساهم في االندماج داخل ، ألنه ليس هناك اتجاه واحد للتنشئة االجتماعية،والمجتمع
ي ليست كل تنشئة  أ، وتعمل على االنسحاب من العضوية في المجتمع األكبر،جماعة أو هيئة ما

تؤدي إلى االندماج وتبني قيم المجتمع خصوصا التنشئة االجتماعية التي تعبر عن ثقافة فرعية 
 ولم تشر كذلك إلى اآلليات والميكانزمات التي تعتمدها هذه العملية سواء نفسية ،داخل المجتمع

  .أو اجتماعية
  :ومن كل التعاريف السابقة نخلص إلى أن      

 بهدف إكساب ، قائم على التفاعل االجتماعي، ونمو مستمر، تعلم،تربية: "ماعية هيجتالتنشئة اال
القدرة على التكيف وتكوين عالقات اجتماعية والنجاح )  فشيخا، فراشدا، فمراهقا،طفال(الفرد 

 وتكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية عن طريق ،واالستقالل الذاتي واالعتماد على النفس
معلومات   تقاليد، قيم، لغة،لقنه له المؤسسات والجماعات الرسمية والتطوعية من دينما ت

  ... ".مهارات
  : الطفل-5-4

فالطفولة :  حسب مراحل النمو،مصطلح الطفل في الكشافة تقابله مصطلحات أخرى       
  :سنة يقابلها مصطلحي] 12-6[المتأخرة 

  .الشبل بالنسبة للذكور -
 .ناثالزهرات بالنسبة لإل -

سنتحدث   ونظرا لخصوصية الموضوع،وعموما سنستخدم مصطلح الشبل في كال الجنسين      
) 12-7( أي الشبل هو الطفل من ،"الشبل"التربوية الكشفية بمصطلح عن الطفل داخل المنظومة 

  .ةــسن
 .كأحد المفاهيم الفرعية المهمة والمرتبطة بالبحث" الشبل"       ولهذا سنتطرق لمفهوم 

 :لغويا  - أ
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المرحلة :  والطفولة،المولود حتى سن البلوغ وجمعها أطفال: الطفل: "الميسريشير معجم الوجيز 
  .(1) "من الميالد حتى البلوغ 

كل صغير من كل شيء أو مولود وولد وحشية : الطفل": "قطر المحيط"أما معجم        
  .(1) "وجمعها أطفال 

الحي للطفل فإن معجم يطابق المعنى االصط" الوجيز الميسر"لمعنى اللغوي في فإذا كان ا      
هو مرحلة سنية ألي صغير " الطفل"وية أوسع وأعم بحيث يصبح يعطي داللة لغ" قطر المحيط "

  .بما في ذلك الحيوان
 :اصطالحا  - ب

كونهما يتقاطعان في مرحلة " الشبل"ومفهوم " الطفل"، نستعرض مفهوم فنا الذكركما أسل      
  .الطفولة المتأخرة: هيمشتركة 

  : الطفل-5-4-1
. (2) "الطفل هو كائن بشري منذ الوالدة وحتى البلوغ ":"Hachette" ب موسوعة ــحس       

 يتميز ،عاقل,  بل كائن واعي،كتلة بيولوجية  فالطفل ليس مجرد،وهذا التعريف بيولوجي للمفهوم
  : وفي هذا السياق،ماعيةبذاته عن ذوات اآلخرين وبقدرات عقلية وانفعالية واجت

،  بذاته شعورا واضحا،كائن بشري: " المليجي وحلمي المليجي الطفليعرف عبد المنعم       
 ولو شغل بنفسه ، وعما يجري بها من أمور،نفسه" ذات"فهو مشغول بالعالم الخارجي عن 

  .(3) "فاألمر عارض ولفترة وجيزة 
ذوات " دراك لذاته ولوجوده وهمه الكبير معرفة  فالطفل كائن بشري غير مدرك تمام اإل       

  . أي يبحث عن صورته من خالل صور اآلخرين،"اآلخرين 
ولذلك " مصغر الرجل"الطفل عند المفكرين القدامى هو : "يعرفه معجم العلوم االجتماعيةو      

ق على  لكن في علم النفس يطل،فهم يحكمون على سلوكه بمعايير وسلوك الكبار والبالغين
  .(4) "األعمار من فوق سن المهد حتى المراهقة 

                                                                                                                                                
                                                        

 .457 ص -1993 - دار الكتاب الحديث- الكويت-3 ط- الوجيز الميسر- جماعة مؤلفين (1)
 .1244 ص - مرجع سابق- بطرس البستاني (1)

(2) HACHETTE- OP.Cit- P 633. 
 

  .301 ص - دار النهضة العربية- بيروت-4 ط- النمو النفسي- عبد المنعم المليجي وحلمي المليجي (3)
 .369 ص -1975 - الهيئة المصرية للكتاب- معجم العلوم االجتماعية- نخبة من األساتذة (4)
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 :الدراسات السابقة -6

 فالبحث العلمي ال ينطلق من فراغ بل من حيث ،بما أن العلم سيرورة معرفية تراكمية       
  . والدراسات السابقة مهمة سواء في البحوث العلمية أو السوسيولوجية،انتهى سابقوه

يولوجية تتناول ظواهر اجتماعية تطرح إشكاليات فالدراسات وإذا كانت البحوث السوس
 من ذلك الخضم الكبير من البحوث التي تناولت نفس ،السابقة توضح للباحث أين يتموقع بحثه

 اإلستراتيجية كما تتحدد له ، وبالتالي تتضح زاوية المعالجة بالنسبة له،اإلشكاليات أو مقاربة لها
الدراسات السابقة تزود الباحث بالمعايير والمقاييس والمفهومات " أي ،المنهجية التي ينتهجها
وكذا تمكن . (1) "وهكذا يستفيد من إيجابيات مناهجها ويتجنب سلبياتها ... اإلجرائية التي يحتاجها

  .الباحث من تحديد المصادر واإلطار النظري والخلفية التي في ضوئها يناقش النتائج
. سترد في بحثنا هذا ليست لها عالقة مباشرة بموضوعنا وتبتعد عنه التي  الدراسة،وعلى العموم

التربية " بمتغيرات أخرى تختلف عن متغير "التنشئة االجتماعية"تربط متغير ألنها في الغالب 
  . لم تتناوله بعد الدراسات بالبحث،كمتغير جديد" الكشفية 

رها وعالقتها بظاهرة انحراف  مؤسسات التنشئة االجتماعية دو/محي الدين مختار :دراسة* 
  :األحداث في الجزائر

موضوع مؤسسات التنشئة االجتماعية )  سنوات7(تناول محي الدين مختار على مدى        
 بدأها ، فكانت دراسته ميدانية، وهذا وسط األحداث بالجزائر،دورها وعالقتها بظاهرة االنحراف

لذي يمثل مجال بحثه هو مؤسسة إعادة  وكان الميدان ا،)1987(بدراسات استطالعية في 
وهذا في محاولة لإلجابة على , التربية بقسنطينة وأخرى في باتنة وبعض أسر المنحرفين

 والذي سجل آالف ،التساؤالت التي طرحتها مشكل ازدياد عدد المنحرفين بين األحداث والشباب
ة التسعينات وأحداث أكتوبر  خاصة في بداي،الجنح والجنايات الخاصة بالمساس بالقانون العام

 أي القسوة التي تصيب – كما يصفه محي الدين مختار –التي دلت على وجود تصلب  1988
المحيط االجتماعي والمؤسسات التي تؤدي وظيفتها في التنشئة االجتماعية للطفل أو الحدث 

  :ية وهذا ما طرح التساؤالت التال،ويكاد يكون بارزا في مؤسستي األسرة والمدرسة

                                                                                                                                                                             

 
 - مرجع سابق - سلسلة أسس المنهجية في العلوم االجتماعية-الدراسات السابقة في البحث العلمي- إبراهيم التهامي (1)

 .104ص 
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  ما هو دور التنشئة االجتماعية األسرية عند األسرة الجزائرية في انحراف أطفالها؟ -1
 ما هي عالقة التنشئة االجتماعية عند األسرة الجزائرية في انحراف أطفالها؟ -2

 ما هو دور التنشئة االجتماعية المدرسية عند المدرسة الجزائرية في انحراف األحداث؟ -3

 ماعية عند المدرسة الجزائرية في انحراف األحداث؟ما هي عالقة التنشئة االجت -4

  :ار عينة تتألف من ثالث مجموعات اخت،هذه الفرضيات في الميدانمن وللتأكد 
 :حدث من مركزي إعادة التربية) 100(تتكون من : المجموعة األولى -

  .حدثا بطريقة عشوائية) 87(من )  حدثا50(بحيث تم اختيار : مركز قسنطينة -1
  .حدثا بطريقة عشوائية) 75(من )  حدثا50( بحيث تم اختيار :مركز باتنة -2
أي (وهي المجموعة الضابطة وهي شبيهة بالمجموعة التجريبية : المجموعة الثانية -

حدثا من إكمالية ) 100(من حيث الخلفية االجتماعية واالقتصادية وتضم ) المجموعة األولى
 .نة قسنطي–سعدي حراث األساسية الموجودة بسيدي مبروك

عائالت من مدينة قسنطينة ) 06 (،لألحداث المنحرفين) عائلة 12(تضم : المجموعة الثالثة -
 .عائالت مدينة باتنة) 06(و

 رغم صعوبات المنهج ،هذه العينة المنتقاة التي تمثل مجتمع البحث خضعت للتجريب         
الجتماع جعلته يتجاوز  إال أن ثقة الباحث في علمية علم ا،التجريبي في العلوم اإلنسانية
 والذي يقوم على أساس والتعرف على – المنهج شبه التجريبي –الصعوبات ويطبق ما أسماه 

 وهذا ما يتالءم مع ،مكونات الظاهرة وذلك من خالل دراسة العوامل المساهمة في حدوثها
 الجزائرطبيعة هذه الدراسة التي تحاول الوقوف على العوامل المساهمة في حدوث االنحراف ب

 وفي محاولة جادة للتحكم في ، ال سيما األسرة والمدرسة،وعالقتها بمؤسسات التنشئة االجتماعية
  :المتغيرات استخدمت مجموعتين للمقارنة

  .لم ترتكب أفعاال تستوجب المثول أمام العدالة: ضابطة -
 .ارتكبت أفعال منحرفة ومثلت أمام العدالة: تجريبية -

وانب التشابه واالختالف بين مجموعتي البحث في المتغيرات األساسية ثم المقارنة في ج       
من خالل دراسة الخبرات التي شكلت سلوكاتهم والمستمدة أصال من أساليب التنشئة االجتماعية 

  ).األسرة والمدرسة(عبر مراحل نموهم خصوصا 
لجزائر  صياغة نظرية متوسطة المدى بالنسبة للتنشئة في ا،حاول محي الدين مختار

 إال أنه يعتبر ، ورغم كون المحاولة موفقة في الكثير من خطواتها،معتمدا على المنهج التجريبي
 وواليتين ال ،منحرف ال يعبر عن كل منحرفي الوالية) 50: (من الصعب تعميم نتائجه لكون
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يق في  باإلضافة إلى كون المنهج التجريبي يعتمد على التحكم الدق،تعبرا عن كل واليات الوطن
 ألن ، ال يمكن ضبطها بدقة، ومتغيرات الخلفية االجتماعية واالقتصادية للحدث،المتغيرات

 بل يخضع دوما لعناصر ومكونات الشخصية اإلنسانية ، اقتصادي فقط-اإلنسان ليس اجتماعي
  .رىــاألخ

 لكن الضابطة كلها من قسنطينة فقط ،المجموعة التجريبية كانت من قسنطينة ومن باتنة
إذن بالنسبة لألحداث المنحرفين بباتنة لم نضبط متغير مهم هو البيئة الطبيعية واالجتماعية (

  ).الواحدة
 أقصد هنا تأثير –خصوصا أننا في الجزائر نشهد نسيج غير متجانس في البناء الثقافي 

  .الثقافة المحلية
  :أهمية هذه الدراسة بالنسبة لموضوع البحث

 خصوصا ما يتعلق بمتغير التنشئة ،ة مرجع مهم في هذا البحثتعتبر هذه الدراس        
  .االجتماعية والمتمثل في الفصل األول والثالث

  :وقد ساهمت في توجيه مسار هذا البحث من خالل
  .محاكاة استراتيجيتها المنهجية -
توضيح المصادر األساسية لهذا البحث الخاصة بمتغير التنشئة االجتماعية فقائمة المراجع  -
 والتوجه المباشر لمصدر المعلومة ،د مصدرا مهما يعين الباحث على اختصار الوقت والجهدتع

 .على حسب طبيعتها

ألنها تحاول الربط ، النظريقدم لنا فائدة مرتبطة بالجانبويمكن القول أن هذه الدراسة ت     
إخضاعها إلى وعلى هذا األساس سنحاول ) االنحراف(ومتغير ) التنشئة االجتماعية(بين متغير 

ألنها ال تنطوي على نفس , مبريقيأولكن كمعطى , مبدأ التجاوز واالنتقالية ليس كمعطى نظري
  .المنحى الموجود في هذه الدراسة الراهنة
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 :تحديد الفروض -7

 ونقطة ، وكل خطوة تسير نحو غلق الدائرة،البحث السوسيولوجي عبارة عن دائرة مغلقة
 وتكون التساؤالت ، يحيط بها الغموض أو تحتاج إلى تفسير،اجتماعية مااالنطالق هي ظاهرة 

  ".بالفروض"ولية هي ما اصطلح عليه المطروحة أو اإلجابات المقترحة أو التفسيرات األ
 فهي بمثابة الجسر الرابط بين العمل النظري ،تعتد الفروض عنصرا هاما في عملية البحث

 وبدون فروض ال يمكن ،البحث العلمي مرتبط بالفروضف" وأكثر من ذلك ،والعمل الميداني
  .(1) "الحديث عن شيء اسمه البحث فبواسطتها ترقى الدراسة إلى مستوى البحث 

أن وقبل صياغة الفرضية األساسية والفرضيات الفرعية لهذا البحث البد من اإلشارة إلى 
  :متغيران أساسيان هماضمن  يت"ئة االجتماعية للطفلالتربية الكشفية والتنش"موضوع بحثنا 

   :التربية الكشفية/أوال
نعني بهذا المتغير الطريقة التربوية الكشفية المجسدة في األفواج الكشفية من خالل 

التعلم -3). المجموعات الصغيرة(الطالئع  نظام -2.  الوعد والقانون-1: العناصر التالية
  ). األلعاب، المخيمات،شاراتنظام ال( البرامج المثيرة والمتدرجة -4. بالممارسة

  : التنشئة االجتماعية/ثانيا 
" خليل عبد الرحمن المعايطة "تغير النظري العام من مقولة   ننطلق في تحليلنا لهذا الم

وقد دخل مصطلح التنشئة االجتماعية أو التطبيع االجتماعي ): "علم النفس االجتماعي( كتابه في
)Socialization (يا وعلم النفس وعلم االجتماع خالل الجزء األخير من إلى األنثروبولوج

. ثالثينات هذا القرن ليصف العمليات التي يصبح الفرد بواسطتها عضوا فعاال في مجتمعه
وتختلف بؤرة التركيز فيما بين تلك العلوم فيركز أصحاب األنثروبولوجيا على انتقال الثقافات 

سان في دفعاته بينما يركز أصحاب علم ويركز أصحاب نظريات الشخصية على تحكم اإلن
خ ـ وفي كل مجال من هذه المجاالت يكون للمصطلح معنى وتاري،االجتماع على تعلم األدوار

 .تعلم األدوار االجتماعية:  إذن التنشئة االجتماعية بمعناها السوسيولوجي هي،(2) "خاص 

  :مواطنا فعاال في الغد أنوعليه فمن صميم األدوار االجتماعية التي تجعل من طفل اليوم 
                                                                                                                                                

                                                        
 .33 ص -1995 - ديوان المطبوعات الجامعية- دراسات في المنهجية- دليو فضيل (1)
 -2000 - دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيـع- عمان -1 ط-علم النفس االجتماعي- خليل عبد الرحمن المعايطة (2)

 .70ص 
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  ).أدوار التعاون(يتعلم كيف يكون متعاونا  -
 ).أدوار االنضباط(يتعلم كيف يكون منضبطا  -

 ).أدوار القيادة(يتعلم كيف يكون قائدا  -

 والتبرير السوسيولوجي لكيفية بناء وصياغة فرضيات ،ومحصلة هذا التسلسل المنطقي
  : تكون الفرضية األساسية هي،هذا البحث

- التمثيليات والمسرحيات- األلعاب-القصص–الدروس(من خالل الكشفية سهم التربية ت
 تعليم الطفل مجموعة من األدوار االجتماعية ليكون مواطنا فعاال في في) الرحالت والمخيمات

  .مجتمعه
  :وتندرج تحت هذا الفرض الرئيسي الفرضيات الفرعية التالية

  ).أي أدوار التعاون(ن متعاونا تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكو -1
 ).أي أدوار االنضباط(تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون منضبطا  -2
 ).أي أدوار القيادة(تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون قائدا  -3
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  تمهيد
  المدخالت والمخرجات الكشفية  -1
  ) مقاربة تنظيمية (  تحليل النظام الكشفي – 1- 1
 . محددات المدخالت والمخرجات الكشفية– 2- 1

  .عملية التنشئة االجتماعية-2
  شئة اإلجتماعيةالنظريات التن-2-1
  ميكانيزمات التنشئة اإلجتماعية-2-2

  مراحل التنشئة اإلجتماعية-2-3

 أشكال التنشئة االجتماعية- 2-4

  أساليب التنشئة االجتماعية-2-5

  بعض المتغيرات المتعلقة بالتنشئة االجتماعية-2-6

  مؤسسات التنشئة االجتماعية-2-7
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 :تمهيد

ن هو نظام مفتوح، له مكونات أساسية من مدخالت أي منظمة، أو تنظيم مهما كا
 تغذية رجعية، ومحددات تنّمط وتعطي الخصائص التي تتفرد بها عمليات التحويل،مخرجات،
 وعمليات التحويل في التنظيم الكشفي هي التنشئة  ومدخالته عن غيره من التنظيمات،مخرجاته

هذه العملية المعقدة ،المستمرة،المتداخلة  ة،يف يمكن فهم عملية التنشئة االجتماعياإلجتماعية، فك
  .؟مع عمليات تعلم أخرى

هذا المفهوم رغم هيوليته من الناحية التجريدية،إال أن المعنى الذي يتضمنه واضح و سهل 
غير أن تلمس المؤشرات  فالتنشئة االجتماعية تشكيل للشخصية االجتماعية للفرد، ،إدراكه

ل الفهم اإلمبريقي و النظري للتنشئة االجتماعية ـولتسهيعبة،  لهذا المفهوم تظل صاإلجرائية
 :اعتمدت الخطوات التالية

  .نظريات التنشئة االجتماعية -
  .ميكانزمات التنشئة االجتماعية -
  .مراحل التنشئة االجتماعية -
  .أشكال التنشئة االجتماعية -
  .أساليب التنشئة االجتماعية -
  .ت األخرىعالقة التنشئة االجتماعية ببعض المتغيرا -
  .مؤسسات التنشئة االجتماعية -
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  :المدخالت والمخرجات الكشفية-1
  : )مقاربة تنظيمية(تحليل النظام الكشفي  -1- 1

  :نبني مقاربتنا التنظيمية للنظام الكشفي من خالل العناصر التالية
   ميكانيزمات التشغيل-4 العالقات -3 مكونات النظام -2الهدف -1
 :الهدف-1

تنمية   باألفواج الكشفية،لكشفي هو تلبية متطلبات المتفاعلين اإلجتماعيينهدف النظام ا 
في إستدخال وتذويت القيم  الكشفية ثم إكتساب خبرات ومهارات حياتية عامة تخرج في  قدراتهم

األخير كشافين ذو خبرات حياتية وكشفية عامة، منسجمة مع النسق القيمي العام للمجتمع، وفي 
  .)Feed Back( ، من خالل التغذية الرجعيةي بالعمل الكشفي من جديدنفس الوقت، ترتق

 فالبد أن التغيب عن جميع المخططين التربويين واالجتماعيين، مهما كانت المؤسسات 
إن الفكر المعاصر :"التالية) Ideal Type( والمنظمات التي تجسد هذه الخطط، الصورة النموذجية

الته تتركز حول بناء اإلنسان وتزويده بقدرات وخبرات ليغدوا إنشغا...الذي يؤسس لحال العولمة
قادرا على تحريك ذاته ونفسه ومحيطه، باختصار إنها قضيته أن يصبح فيها المتعلم ذاتي 

 )Steering Self -(اته ـريك وضبط ميكانزمات حيـ وذاتيا في تحReferential) (Self  -المرجعية
  )1(" Self-Organizational)(وذاتيا في تنظيم عمال ما 

  :مكونات النظام-2
  التغذية الرجعية -العمليات -المخرجات -المدخالت:يتكون النظام من العناصر التالية

النظام الكشفي هو نظام فرعي من األنظمة اإلجتماعية الموجودة داخل المجتمع ويتميز بأغلب 
  . المنظمة– النظام –خصائص التنظيم 

  ): النظام–تنظيم  ال–المنظمة ( تعريف -2-1
 أو ،بوجود إمكانات بسيطة للغاية،الحركة الكشفية على المستوى المحلي أو العالمي

  :  بانتمائها إلى وزارة معينة أو استقاللها ما هي في النهاية إال ،إمكانات ضخمة

                                        
-قسنطينة-17 العدد - مجلة العلوم اإلنسانية- فعالية النظام الجامعي في إنتاج المعرفة وإستهالكها-اهللا ساقور  عبد)1(

  .100 ص-2002جوان -منشورات جامعة منتوري
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 تؤطرها موارد بشرية و ،وسيلة إلنتاج المعرفة و استهالكها وفق طرق ومناهج خاصة
  .ل تنميط و صياغة موحدة لسلوك المنتسبين إليها مالية من أج

   :التالي نبحث عن إجابة للسؤال ،سلفاضمن هذا التصور المطروح 
   نظام أو مؤسسة ؟،تنظيم ،منظمة :الكشافةهل 

   .و إبراز أوجه التماهي بينها وأوجه التقارب و التباعد،اإلجابة تكون بتحديد المصطلحات و
  :تعريف المنظمة  -2-1-1

 و اختالف سماتها وطريقة تعددها، و رغم المنظمات،عيش اإلنسان طوال حياته داخل ي
:  وشامل، تلتقي جميعها  في توصيف موحد،عملها  و التي تضمن لها الخصوصية مثل البصمة

وواضحة المعالم نسبيا ، يتفاعل فيع األفراد ضمن حدود محددة،تكوين اجتماعي منسق وواعي" 
   )1(". ة لتحقيق أهداف مشترك

   تتلخص خصائصها في ،بمعنى أن المنظمة سواء كانت مدرسة أو حتى وزارة
  :  بل وفق عقد عمل يحدد المدة الزمنية لتواجدهم بها، األفراد ينتمون إليها ليس عشوائيا-1
  . اإلنتساب إليها مؤقت و ليس على مدى الحياة-2
ما تنسقها اإلدارة و تنظمها وفق قواعد  إن، ليست عشوائية، داخل المنظمة، تفاعالت األفراد-3

  .تقلل من التفاعالت غير المنتجةو تكون تفاعالت منتجة ي ك،و لوائح
يتم و ،محددةوالمخرجات معروفة ،العملياتو األنشطة ، حدود المنظمة سواء مدخالتها-4

مي واضح هيكلها التنظي،الجامعة: متطلباتها مثال وتعديلها دوما حسب احتياجات المنظمة 
   .الخ.…طرق أداء الوظائف بها ،أهدافها،التركيبة البشرية،والجغرافي

                                        
 - سنة رابعة إدارة أعمال -04/2007 /28 يوم - محاضرة –للمنظمات التحليل الداخلي والخارجي -الربيع كواهي)1(

  .جامعة جيجل-2007-2006السنة الجامعية 
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  :المؤسسة -2-1-3
مجموعة القوانين "بـ ،في موسوعة العلوم االجتماعية" هاملتن ودبلي"المؤسسة يعرفها 

  1."واإلجراءات التي يجب أن يتصرف األفراد  بموجبها
 كتابة النظام االجتماعي الذي  نشره عام في "  R-Bierstedtبيرستاد  "يضيف فروقات أخرى و

ة مثل هذه البقعة ـللمنظمة بقعة جغرافية تستقر عليها بينما ليس للمؤسس " بأن1975
 إذن المؤسسة هي التنظيم الرسمي الذي ترسمه الخريطة التنظيمية، والمنظمة وهي .2"الجغرافية

  .ةالتنظيم الرسمي وغير الرسمي الذي ترسمه الخريطة الجغرافي
  : التنظيم-2-2

التنسيق "وأحد الوظائف األساسية لإلدارة وه والتنظيم في أدبيات اإلدارة واألعمال ه
الهادف للجهود الجماعية المستمرة نسبيا والقائمة على تقسيم العمل وهيراركية السلطة في سبيل 

  3".تحقيق هدف جماعي مشترك
اإلدارية وإنشاء العالقات التنظيمية تجميع األنشطة الالزمة لتحقيق الهدف في الوحدات "

  .)2(4"بينها وإمدادها بالوسائل المادية والبشرية الالزمة لتحقيق الهدف
  :التنظيم كنشاط ووظيفة إدارية مبادئه هي

 مبدأ تعادل السلطة -4/ مبدأ وحدة ألمر-3/ مبدأ تعدد السلطات-2/ مبدأ تقسيم اإلدارات-1
 مبدأ نطاق -7/ مبدأ التخصص وتقسيم العمل-6/سيمبدأ التسلسل الرئا-5/والمسؤولية

  .اإلشراف
والثاني كنشاط  Organization كمكان أي منظمة : إذن ينظر إلى التنظيم بمعنيين، األول

  .(Organizing)تنظيمي

                                        
 -الطليعة للطباعة و النشر دار -بيروت -2ط -ترجمة إحسان محمد الحسن–معجم علم االجتماع  -دينكن ميتشل 1

 .128ص - 1986
 . نفس الصفحة–المرجع السابق  2
ص -2003-المكتب الجامعي الجديد-اإلسكندرية-ماعيةاإلدارة والمنظمة في الرعاية اإلجت-أحمد مصطفى خاطر 3

144.  
 .18 ص -2004 – الدار الجامعية –) المبادئ و المهارات( اإلدارة –احمد ماهر  4
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 المنظمة هي الناتج الكلي لمجموعة أنظمة فرعية وهي نظام مفتوح في البيئة :النظام -3
  .ثر بهاالخارجية يؤثر فيها ويتأ

 عمليات وأنشطة، - مخرجات-مدخالت: أما النظام عبارة عن تجمع للعناصر التالية
 – مخرجات –مدخالت : والنظام المفتوح يؤثر ويتأثر بالبيئة الخارجية ومن ثم مكوناته هي

  . Back Feed) معلومات مرتدة( تغذية رجعية -عمليات
 األساليب – اآلالت والمعدات -ارد المالية  المو-تضم الموارد البشرية  :Input المدخالت -1

وتختلف األهمية النسبية لهذه المدخالت من منظمة إلى أخرى وتوجد ، األسواق–والطرق الفنية 
  .الوقت والمعلومات: مدخالت مهمة لمعظم المنظمات هي

نتاج إلى  تمثل األنشطة التي تقوم بها األجزاء المختلفة للمنظمة لتحويل عناصر اإل: العمليات-2
 الرقابة، – التوجيه – التنظيم –التخطيط : مخرجات وتشمل هذه األنشطة الوظائف اإلدارية 

 – األفراد – التسويق –اإلنتاج : وهذه الوظائف بدورها تقوم بإدارة الوظائف المنظمة مثل
  .التمويل

 –األرباح  : وتمثل الناتج واألهداف التي تسعى المنظمة لتحقيقها مثل :Out put المخرجات-3
  . السلع والخدمات–المبيعات 

تمثل المعلومات التي تحصل عليها المنظمة من  :Feed Back  المعلومات المرتدة-4
المخرجات والتي تساعدها في اتخاذ قرارات فعالة وتساهم في تطوير أنشطة وعمليات المنظمة 

  .فهي نوع من الرقابة لتصحيح مسار النظام ككل
  :لمفتوح  خصائص النظام ا-
يتأثر بنفس و يؤثر ،البيئة الخارجيةوهناك عالقة تبادلية بين النظام :  interaction:  التفاعل-1

  ) . closed system( وهذه خصائص النظام المفتوح عن المغلق ،الدرجة
بقاء النظام في التوازن بين أجزائه ومكوناته وكيف ويعتمد استمرار  :  Balance:  التوازن -2

  .أضعف أجزائه والقدرات بين أقوى وبادل الطاقة يكون ت
تعني أن مكونات النظام يعتمد بعضها على البعض اآلخر  و:  Interdependency:االعتمادية  -3

  .حيث أن مخرجات بعض األنظمة الفرعية تعتبر مدخالت ألنظمة فرعية أخرى 
 الناتج الكلي ألجزاء النظام  تعني الناتج الكلي ألجزاء النظام مجتمعة أكبر من:الفاعلية -4

  .مفترقة عن بعضها
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ال بد لكل نظام من التكيف مع عناصر البيئة الخارجية المتمثلة :  التكيف مع البيئة الخارجية-5
  .المخاطر المتوقعة بما يحقق مصلحة النظاموفي الفرص المتاحة أ

  : خالصة كل ما سبق هيو
 في مصطلح المنظمة في حين هذه تتماهى)  تنظيم– نظام – مؤسسة – كل المصطلح

  التالي  والمصطلحات تتموضع بالنسبة للمنظمة على النح
 .فرعيةناتج كلي لمجموعة أنظمة و المنظمة نظام مفتوح :النظام 

 )اتصاالت رسمية – أنظمة – لوائح –قوانين ( التنظيم الرسمي للمنظمة :المؤسسة

 .ممارسات إداريةوس كنشاط أليوالمنظمة أحد معاني التنظيم كمكان : التنظيم

  .في هذا الفصل سوف نستعمل عموما مصطلح التنظيم كمرادف للمنظمةو
  : العناصر األساسية للتنظيم -2-2

حسب نوع يمكن توصيفها مسيطرة داخل المنظمات المجموعات الوالسلطة تعتبر خطوط 
   ." منتزبرج "قد وضحه ،والتصميم  الهيكلي لها

  ) :اإلدارة العليا  ) (  Strategie Apeak( ة  القمة اإلستراتيجي-1

 إذن القمة اإلستراتيجية تضم إلى ، على تأمين تقديم المنظمة رسالتها بطريقة فعالةتعمل
وعات ـ المجم، نقابات العمال، الوكاالت الحكومية،المالكين: جانب اإلدارة العليا كل من

  .الخ) ...المسيطرة(اغطة ـالض
 إدارة الظروف – اإلشراف المباشر على المنظمة ككل -: نجد من أدوارهم األساسية 

 –الوظائف واألفراد للمهام و تعيين الموارد – توزيع الموارد -تتطوير اإلستراتيجياوالبيئية 
  . حل النزاعات –ويل  السلطات للمستويات لدنيا ح ت–ضمان إنسيابية العمل 

لقمة يتميز ا فالعمل ب،بيئتها الخارجيةو  قوة وسطية بين المنظمة،بما أن اإلدارة العلياو
 وخلق ،المعيارية ألن المطلوب منه إبداعات متواصلةواالبتعاد عن الروتينية واإلبداع و دبالتجد

لها مختلف ( شموليةو) تؤثر على المنظمة ككل( كلية ،اتخاذ قرارات جوهريةو ،فرص جديدة
تأثيرها يكون مستمرا لسنوات عديدة في (طويلة األجل و) اجتماعية ، إنسانية، مالية،الجوانب
بالنسبة ) القيادة العامة(، عطفا على ما سبق القمة اإلستراتيجية في التنظيم الكشفي هي )المستقبل

  .بالنسبة لألفواج التي يضمها) مجلس المقاطعة(لمنظمة الكشافة اإلسالمية الجزائرية، 
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   ) : اإلدارة الوسطى) (  The Middle Line( خط الوسط -2
 كما  تقوم ، مسؤولة عن تنفيذ قرارات اإلدارة العلياMiddle Managementاإلدارة الوسطى 

العاملين ولكن في إطار وحدته اإلدارية وبجميع األدوار القيادية التي يقوم بها رئيسه المباشر 
رسم االستراتيجيات المتوسطة ،توزيع الموارد على مستوى وحدته وتخصيص : فيها مثل 

 نقل المعلومات بين العمالة ، حل النزاعات غير االعتيادية،دى تحويل المعلومات إلى رؤسائهالم
  .القمة اإلستراتيجية واألساسية 

 مدير التسويق من مدراء – مدير التمويل – مدير الموارد البشرية –يعتبر مدير اإلنتاج : أمثلة 
ي الذي يصل اإلدارة العليا برجال  البيع  كذلك بالنسبة لمدير المبيعات اإلقليم،اإلدارة الوسطى

 أما على مستوى الكلية فإن خط الوسط هم ،عمداء الكليات هم خط وسط بالنسبة للجامعة ككل
، بالنسبة للتنظيم الكشفي خط عمداء الكلياتورؤساء األقسام الذين هم وسطاء بين هيئة التدريس 
لكن عند اإلنتقال إلى مستوى المقاطعة، ) flat(الوسط ال يوجد على شكل واضح ألنه تنظيم أفقي 

  .قائد الفوج الذي يربط مجلس المحافظة بقادة الوحدات الكشفيةوفخط الوسط ه
   ) :  The Operating Care: (العاملون األساسيون  -2
 المنفذون لقراراتو أ،اإلنتاجية داخل المنظمةوهم الذين يقومون بالخدمات األساسية  -3

 الحرفيين في المصنع الطباخون في –الطبيب في المستشفى : مثال: شرافيةاإل واإلدارة الدنيا أ
  .الخ ....المدرسون في المدارس و األساتذة –المطاعم 
  .  العمالة األساسية هم قادة الوحدات الكشفيةللتنظيم الكشفيبالنسبة   

  ) :األخصائيين  ( /)  The Techno Structure(  الهيكل الفني-4
المحللين المسؤولين عن تنميط خصائص المنظمة  وموعة األخصائيين أالمقصود بهم مج

التخطيط له وتصميم العمل " ألنهم هم القائمين على ،وضع معايير عمل اآلخرينوفي تقييس أو
المحاسبين ،مهندسي اإلنتاج:  المحللينمن أبرز ،تدريب األفراد على انجاز األعمال،تغيير العمل

  .1"إدارة الجودة ،املين في التخطيطالع،محلل أنظمة المعلومات
  .يعتمدون على شبكة اتصال واسعة والتخصص وهم على درجة عالية من االحتراف : إذن 

                                        
  .سابق مرجع –الربيع كواهي  1
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بالنسبة للتنظيم الكشفي عموما ال نجد هذا الهيكل كون المخرجات الكشفية غير نمطية، 
  .معيارية، لذا ال يكون لإلختصاصيين تواجد فعليوأ

  ) :االستشاريون) (Support Staff:( الجهاز المساند -5
هم استشاريون يقدمون خدمات غير مباشرة و ،العمالة المعاونة" يطلق عليهم منتزبرج 

   أحيانا كثيرة تدمج  الوحدات المساندة مع الوحدات الفنية ،الفنيينو عل عكس المحللين ،للمنظمة
في أغلب و ،إلدارية اتتوجد في مختلف المستوياوهي عموما وحدات ذات اكتفاء ذاتي و

المالي هما قريبان من اإلدارة العليا والمستشار القانوني وموقع العالقات العامة ،المنظمات نجد
التطوير أما الدنيا والبحث ،والعالقات الصناعيةو ،وحدات التسعير: في اإلدارة الوسطى نجدو

  .1 دائرة البريد،المطعم: نجد
 يالحظ أن والءهم الختصاصهم أكبر من ذاتي،فاء بما أن االستشاريون وحداتهم ذات اكتو

  .والئهم للمنظمة
العرفاء بالنسبة للوحدات مهام والسادوس أوبالنسبة للتنظيم الكشفي يعتبر كل من العمداء، 

  .إستشارية
المجموعات المسيطرة داخل التنظيم تختلف نوعا ما عن : في األخير يجب التنويه إلى

االستشارية تتخذ مواقع مختلفة داخل التنظيم، و نجد الوحدات المساندة أالمستويات اِإلدارية، فمثال
   .سبة للقمة اإلستراتيجيةضمن اإلدارة العليا، الوسطى الدنيا كذلك بالنومنها ما ه

  : أنماط الهياكل التنظيمية-2-3 
األكثر شيوعا بين مختلف دراسات ووه" منتزبرج"اعتمدت في هذا البحث على تصميم 

م الهيكلية، ألي منظمة أنواع للتصامي) 05(م وإدارة المنظمات المعاصرة، وقد حدد التنظي
وحديثة للمنظمات تجمع فيها خصائص  تنظيمية فرعية  ونضيف لهذه التصاميم أشكالتنظيموأ

حدود لها، المنظمات النمطية، المنظمات  المنظمات التي ال: شكال التي حددها منتزبرج وهياأل
  .اإلفتراضية

                                        
  .سابق مرجع –الربيع كواهي  1
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   : The Simple Structure الهيكل البسيط -1
مالك ويمتاز، بعدم التعقيد واتصاالت غير رسمية مركزية السلطة في يد شخص واحد، وه

وأمثلة الهيكل ) اإلدارة العليا(المشروع، مركز القوة والسيطرة هي أعلى نقطة إستراتيجية 
  .البسيط هي المنظمات الشخصية

    The Machine Bereaucracy ):اآللية (ة البيروقراطية الميكانيكي-2

يعتمد على التقسيم الوظيفي، الذي من مزاياه، قلة تكرار األعمال مما يؤدي إلى أدائها  وه
يقلل "والتنظيم الوظيفي ، مركزيا أي عدم تكرار الوظائف مما يسمح للعاملين بالتخصص

 يتكلمون لغة فنية مشتركة، ال االزدواجية في األداء، فضال عن الرضا النفسي للعاملين ألنهم
 .1)"إدارة القرار مركزية(تتطلب شخص حاد الذكاء، وتوفير في اقتصاد التكاليف اإلدارية 

يتصف الهيكل التنظيمي بأنه معقد جدا تتركز السلطة في يد مجموعة أخصائيين التخاذ 
ل، أمثلتها عموما هي القرارات، وبيئة رسمية، تلتزم اللوائح والقوانين ومعيارية إجراءات العم

المكاتب الحكومية، دائرة البريد، شركة الخطوط الجوية دائرة اإلطفاء، إذ لها حظ في هذه 
مهندسوا (الهيكل الفني : الدوائر، روتينية عالية ورسمية عالية، والجزء الرئيسي والمسيطر هم

 –لتقديرية  واضعي الموازنات ا– المخططون - الوظائفتوصيف مصمموا –الوقت والحركة 
مسؤول :، إن التقسيم الوظيفي موجود داخل التنظيمات الكشفية مثل)األنظمةو محلل–المحاسبون 

  .العالقات العامة/ النقليات/العتاد/ المالية
  : The Professional Bereaucracy)التخصصية(  البيروقراطية المهنية -3

آللية، لكنها تختلف معها في نقاط تعتمد على التقسيم الوظيفي، مثلها مثل البيروقراطية ا
وقوته في العاملين  أنها تعتمد التخصيص اإلجمالي عوضا عن التخصص الوظيفي،: "عدة منها

الذين يمتلكون استقاللية ورسمية ذاتية بمعنى كلما زاد االنفجار المعرفي، كلما استخدمت 
، 2"بدال عن البيروقراطية اآلليةة ـالمنظمة مهنيون أكثر واتجهت إلى اختيار البيروقراطية المهني

الذي يحدد معايير ومقاييس أدائه، ولديه محكمات ذاتية  وأن العامل هومعنى الرسمية الذاتية 
  .يرجع دائما إليها لتقييم عمله

                                        
  . مرجع سابق–الربيع كواهي  1
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يتصف الهيكل التنظيمي البيروقراطي التخصصي، بالتعقيد، تتركز السلطة في اتخاذ 
ركز القوة والسيطرة هي العمالة األساسية، ليست مركزية القرار في يد المهنيين األخصائيين، م

 – المكتبات العامة – المتاحف – المدارس المتخصصة – الجامعات –المستشفيات : أمثلتها
  .إلخ..... شركات المحاسبة العامة–شركات التصميم الهندسي 

  .بيئة عمل المنظمة الكشفيةوالمخرجات وهذا النوع بعيد عن طبيعة المدخالت   
  : الهيكل التقسيمي-4

من الصعب على منظمة تنتج العديد من المنتجات وتستخدم العديد من الطرق إتباع التقسيم 
  .إلخ......العقارات، الصناعات، البنوك،المطاعم: الوظيفي مثل

  :وهناك شكلين للهيكل التقسيمي هما
  التقسيم وفقا لنوع المنتج-1
 ).تنظيم المصفوفات(ت التقسيم على أساس الوظائف والمنتجا-2

) المنتج أ، ب، ج(نجد التقسيم يكون حسب المنتجات  : فعلى مستوى التقسيم حسب المنتج-1
  .حسب السوق وحسب العمالء أوأ) أ، ب،ج(حسب التوزيع الجغرافي وأ

من عيوبه عدم االستفادة من وفورات الحجم الكبير نتيجة تكرار نفس الوظائف، كما أنه 
  . قلة الفرص للعامل لتنمية مستقبله الوظيفي–بحاثها مستقلة كل وحدة تقوم بأ

  ): تنظيم المصفوفات( التقسيم حسب الوظائف والمنتجات -2
مدير المشروع ومدير : هناك نظام سلطة مزدوج يرفع المديرون تقاريرهم إلى رئيسين هما

د على ثالث المنتج وخطوط السلطة مزدوج بين سلطات وظيفية وسلطة مدير المشروع ويعتم
  ":قواعد هي

  .مة يملك السلطة فوق مديري المشروع والمنتجوجود قائد في الق -1   "
 .كل من مدير المنتج والمشروع ال يملك السلطة الكاملة على المرؤوسين - 2    

 .1")مدير المنتج ومدير المشروع(الموظف يرفع تقريرين لهما 

                                        
ترجمة رفاعي محمد رفاعي وإسماعيل علي  -إدارة السلوك في المنظمات برت بارونجيرالد جرينبرغ ورو 1

 .691 ص -2004 -دار المريخ للنشر -الرياض -بسيوني
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مالقة، خطوط سلطة واتصال رسمية مع وجود للمنظمات الضخمة والعوعموما هذا التقسيم ه
، المجموعة المسيطرة هي اإلدارة الوسطى،مثال عنها )Sub System(عدد من األقسام المنفصلة

شركة استخدمت تنظيم المصفوفات لما ) (City Bank-Dow Corning -شركة جنرال موتورز
 . عاما 20يزيد عن 

وحركية جدا وترتبط بالعمليات غير النمطية بيئة معقدة جدا "بيئة المنظمات العمالقة هي
التجديد دائم المواكبة المنافسة، و بمعنى التطوير واإلبداع مطلوب 1"والمخرجات غير المعيارية

 بلوائح  تقنينهوالعمليات غير نمطية أي فيها تجدد وتعتمد على تخصص معرفي ومهني، ال يمكن
  .شكل واحد لمخرجات المنظمة ومسبقة وغير معيارية أي ال يوجد نموذج واحد أ

     The Adhocracy Structure: الهيكل الغرضي-5
هيكل بسيط، غير رسمي، مع ال مركزية السلطة، ليس له تدرج هرمي وال أقسام ثابتة وه

 و، مرونة كبيرة، مركز القوة ه)يعتمد التخصص المعرفي(وال قواعد رسمية، تمايز أفقي عالي 
  ... المحامون–لخبرات النادرة مثل المستشار المالي العمالة المعاونة أي ذوي ا

، ألنه ينتقل من فريق إلى أخر، )عالقات غير رسمية(يتجدد الهيكل ذاتيا ألنه عضوي 
إذ يتحرك األفراد باالنضمام من فريق إلى ) Project Teams(فرق المشروع : فوحدته األساسية

سحب المنظمة لألفراد وضمهم لفرق آخر باالستمرار، حسب المهمات والمشاريع، وعملية 
  .أخرى يكون اعتمادا على دليل المهارات األساسية الموجودة لدى المنظمة

البيروقراطية اآللية ساحة للصراع بين األقسام واإلدارة العليا وتصبح ساحة للنزاع "
تقاللية ، في حين المركز التشغيلي في الهيكل الغرضي يمتاز بإس2"االجتماعي مما يقلل اإلبداع

  .والتبدل السريع في التكنولوجيا كلما دعت الحاجة إليه تامة وكلما زادت حدة المنافسة،
شركة جونسون آند جونسون تحتفظ بتنظيمها األساسي القائم على أساس  -:أمثلة هذا الهيكل

الهيكل والوحدات اإلستراتيجية ولكن العمل داخل هذه الوحدات يتم وفقا لمدخل فرق العمل أ
 ،مستشارون، شركات النفط صناعة األفالم15عامل، 172جنرال إلكتريك تضم  -غرضيال

  .إلخ......وكاالت الفضاء، الشركات التي تنمي برامج الكومبيوتر
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 في خانة الهيكل الغرضي وفرق العمل هي الكشافة التي منذ  تصنيفهلكن أهم ما يمكن
الذي ) القائد( أعمالها مستشار كشفي اعتمدت على عمل المجموعات التي ينظم) 1907(بدايتها

 " التعليم الذاتي" "التعلم بالممارسة"ودوره، مسهل لنشاطات وتدريبات الوحدات، فشعار الكشافة ه

فرق المشروع، فالمنظمة وضعت دليل المهارات األساسية ) project Teams(وهي أسس " الحرية"
وحدة (سحب الكشاف من فريق عمل التي أساسها ت) متطلبات التقدم والقبول لكل مرحلة(

  ).وحدة أخرى( إلى فريق آخر ،)كشفية
ويعتمد الالمركزية والمرونة والعضوية )  Flat Organisation(الفوج الكشفي تنظيم أفقي

إنجاز الوظائف والمهمات، إال فيما يخص النظام )  إجراءات- معايير-لوائح(بعيد عن اآللية 
  . واآللية عاليةوالقانون األساسي فهنا الرسمية

  : )The Boundaryless Organisations(المنظمات التي ال حدود لها -6
المنظمات التي ال حدود لها، تقوم على أساس التخلص من جميع الفواصل الداخلية، 
والخارجية الموجودة بين المنظمة ومورديها، فالتخلص من األقسام الجامدة، وتنظيم العاملين في 

 النجاح الذي  فمثال إتجاه شركة جنرال إلكتريك إلى هذا النمط كان وراءفرق عمل متغيرة،
رئيس شركة جنرال إلكتريك في حديث له سنة  ) (Jack Welchجاك ولش " حققته حديثا، يذكر

  .1" إن المنظمات التي ال حدود لها تشبه المطبات التي تهدي سرعة المنظمات 24/04/1990

                :Modular Organisationsالمنظمات النمطية -7
 هذه المنظمات اإلستثمارات بأموال ضخمة على بناء المصانع ولكنها تركز على ىتتفاد

أداء األنشطة التي تتفوق في أدائها، عن طريق تتبع التغيرات في أذواق العمالء، وفي نفس 
  .الجديدةفي حين يركز الموردين على إعادة تجهيز مصانعهم للمنتجات الوقت مورديهم 

 ل من صمم وسوق األحذية الرياضية،و أ)Reebokوريبك ) ( Nikeنايك (شركتي " - :مثال عنها
إذ تتعاقد مع شركات في تايوان وكورية الجنوبية على إنتاج األحدية التي تبعها نظرا إلنخفاض 

   2."تكاليف العمالة في هذه الدول
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ي تصنعها شركات أخرى وتقوم فقط تشتري األجزاء الت) Dell(شركة الكومبيوتر دال " -
  1 ."بالتجميع النهائي لتلك المنتجات وفقا لطلبات العمالء الفعلية

  ):Virtual Organisations(المنظمات اإلفتراضية -8
يتفوق  هي مدخل ثاني للمنظمات التي ال حدود لها، تقوم على أساس أن يقدم كل شريك ما

دى هذه الشركات، فاإلنتاج المشترك يكون أفضل فيه من مهارات، وعن طريق مزج أفضل ما ل
 إلحدى الشركات المنفردة، تتخلى عن بعض الرقابة وتصبح جزءا من تنظيم جديد من أي منتج

تستخدم شبكات في "تتكون على أساس مؤقت،لبعض الوقت على األقل، فالمنظمات اإلفتراضية 
ي تواجد، توزيع المنتجات والخدمات اإلرتباط باألفراد، والممتلكات، األرقام، بغرض أن تنم

   2."دون أن تلزم نفسها بالحدود التنظيمية التقليدية، والمواقع المادية الفعلية
شركة الزجاج العالمي الضخمة نفسها عن طريق الدخول  )Corning كورننج (بنت شركة "-:مثال

عقود مشاركاتها في شراكات مع شركات الزجاج والسيراميك الموجودة بالدول األخرى، ومن 
  3."المكسيكية للزجاج) Vitro(والحديثة، شراكتها مع سيمنز األلمانية لإللكترونيات وشركة فيتر

  : خصائص المنظمات المعاصرة-2-4
البريطاني جنوب إفريقيا، قرر اعتماد نظام " بادن باول" بعد التجربة التي عاشها اللورد 

 التي –التعليم بالممارسة ، التعليم الذاتي–ثة، الحرية تربوي تقدمي، يأخذ من مبادئ التربية الحدي
، ويعتمد هذا النظام على أسلوب إدارة وتنظيم يشبه اإلدارة اليابانية "جون ديوي "نادي بها 

الرضا (التي تعتمد على القيادة الجماعية للمنظمة، والعالقات اإلنسانية والدعم النفسي ) Jنظرية (
، الرقابة )البيروقراطية  الرسمية–الالئحية (ع التنظيم الرسمي موقعها يوازي موض) الوظيفي

 عند تشكيل 1907وهذا كان قبل ،الذاتية المسؤولية جماعية، المنظمة وكل أفرادها أسرة واحدة
  . أولى الفرق الكشفي

وهي ) J(والصورة الحالية للعمل الكشفي هي أقرب للصورة المطورة لإلدارة اليابانية 
الذي ) Ouchiأوشي (ورائدها ) Z(النظرية وأ "  Management Involvement"اركة اإلدارة بالمش

) Team Work(اعتمد على المدخالت الخاصة باإلدارة اليابانية وتقوم على أساس فرق العمل 
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حيث يرى التكامل والترابط بين األنشطة وبين المهمات الخاصة باألفراد هي أساس تكوين فريق 
 ومن مكونات ودعائم ،اإلدارة باإلجماع، من بين األساليب الممارسةولمشاركة أكما أن اإلدارة با

 إذا تميزت فرق العمل بوجود  Z (Type Company(، وتكون المنظمة من النوع )Z(النظرية 
 –هذه الحلقات لدعم وتطوير عمل الفريق من عدة نواحي الجودة التغذية الرجعية ،1"حلقات

  .اإلثراء الوظيفي
 من المنظمات الحديثة ذات الهيكل الهرمي الطويل ارتأت تعديل هيكلها وحذف العديد

، وكلما قل عدد المستويات "Down Size"بعض المستويات اإلدارية، وتصغير حجمها 
مسطح من أجل إحكام السيطرة وواتسع نطاق اإلشراف نتيجة المنظمة إلى هيكل مست،اإلدارية

وهذا ما قام به مؤخرا أكبر بنك في كندا ، اإلدارة العلياعلى كل العمليات والعاملين من قبل
)Royal Bank (، كما درج استخدام أساليب إدارية للنظرية)Z( وفرق العمل ومجموعات وحلقات ،

  . ما يماثل النظام الكشفيوالبحث، وه
المنظمة كيان إجتماعي مفتوح يتفاعل مع عناصر البيئة اإلجتماعية، السياسية " بما أن 

 فلها خصائص عامة، لكن المنظمات المعاصرة قد تشترك معها، 2..."الثقافيةوقتصادية اإل
  :، ألنها تتميز بما يليتختلف عنها في هذه الخصائصوأ

  . التحول من عدد كبير من المستويات اإلدارية إلى عدد قليل-)1
  .  التحول من نطاق اإلشراف الضيق إلى نطاق اإلشراف الواسع-)2
من خطوط االتصاالت الطويلة الرأسية إلى خطوط االتصاالت اإلدارية األفقية  التحول -)3

  .المسطحة
  . التحول من اإلدارة الرسمية اإلجرائية إلى اإلدارة التبادلية الذاتية الموقفية-)4
 التحول من األنظمة المغلقة التي تركز على السرية والنظرة األحادية والعالقات الثنائية إلى -)5

  .فيما بينها) التبادلي( التي تركز على التفاعل والتأثير المتبادل ةة المفتوحاألنظم

                                        
 2002-دريةـاإلسكن -رـديدة للنشـة الجـ دار الجامع-م واإلدارة ـات التنظيـ أساسي-فـعبد السالم أبو قح 1

 .55-54ص ص 
 .52 ص -2002 - دار وائل للنشر- اإلسكندرية-1 ط- التنظيم و إجراءات العمل-موسى اللوزي 2



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

170 
 

 لم يعد مفهوم السلطة قاصرا على السلطة الرسمية المستمدة من شغل وظيفة إشرافية -6
إدارية رسمية بالهيكل، إنما يمتد مفهوم السلطة ليشمل النفوذ المستمد من تنوع المعرفة، وأ

  .لسلوكية بجانب المهارات اإلدارية والفنيةالثقافة، المهارات ا
 لم يعد مفهوم الصالحيات قاصرا على إصدار القرارات والتعليمات، متابعة تنفيذها -7

  : إلىامتدوالمحاسبة بعد التقييم، بل 
  .صالحية  االقتراح) 1
  .صالحية العرض) 2
  .صالحية التوجيه) 3
  .صالحية االعتماد) 4
  . صالحية التنفيذ) 5
  . الحية المتابعةص) 6
  .صالحية التقويم) 7
تزايد و  لم يعد هناك فصل ملموس بين صالحيات وسلطات التخطيط ومسؤوليات التنفيذ -8

، بل )وضع الخطط والبرامج لألفراد المسؤولين التنفيذ(سلطات واالتجاه إلى منح صالحيات 
يتحملون األعباء وخطيط أصبح األفراد المسؤولون عن تحقيق األهداف يتمتعون بصالحيات الت

  .ومسؤوليات التنفيذ
 لم  يعد دور المدير، في إصدار التوجيهات، التعليمات، القرارات، بل اتسع ليشمل تهيئة -9

 إنشاء العالقات اإليجابية مع األطراف ذي العالقة، الترويج نرعاية المرؤوسيومناخ العمل 
  .للمنظمة ومنتجاتها

أداء واجباتهم و واسعة تمكن المديرين من تحمل مسؤولياتهم  منح صالحيات إدارية وفنية-10
    .عدم توفر السلطة لديهم التخاذ القرارات المطلوبةودون االحتجاج بتعقيدات إجرائية أ

القائد داخل التنظيم الكشفي لهم مجال لفرض قوتهم وفالمدير المعاصر داخل المنظمة، 
من التغير في ) % 60(يكل التنظيمي تعطي مواردها، فمحددات الهوسيطرتهم على المنظمة و

، الذي يناور دائما من أجل ...).المنظمالمدير القائد، الرئيس المشرف، (هي في يد ) % 40(حين
تعزيز موقعه الوظفي، وسيطرته على المنظمة، فالبيئة، المنافسين، النقابات الدوائر الحكومية، 
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 من فرض خياره اإلستراتيجي، ويتخذ القرار تقيده وتحد من حريته في اتخاذ القرار، ويتمكن
 04في  "مؤيد سعيد السالم" ددها ـب ومناورة حـاحة لعـالل مسـه من خـذي في صالحـال

  :نقاط هي
 يمتلك المدير الحرية في اختيار بديل واحد من بين مجموعة البدائل المتاحة وبالشكل الذي - 1

التكنولوجيا هي التي تقرر نوع ودارة وليست البيئة أينسجم مع الميدان الذي يعمل فيه، وعليه فاإل
  .الهيكل

 المدير ليس ماليا في قراراته، وإنما لبحث عن الرضا والقناعة في هذه القرارات فمثالية -2
عليه  وإنه يأخذ خيارات تكون جيدة بما فيه الكفاية  ،" Rengeمدى"اإلنجاز ليست نقطة وإنما 

با ومقنعا ويفي بالمتطلبات الدنيا للفاعلية مما يخلق مجاال أمام سيختار الهيكل الذي يراه مناس
  .المدير لحرية التصرف

 ليست المنظمات أسيرة البيئة دائما، فبعض المنظمات قادرة على السيطرة على البيئة خاصة -3
  .المنظمات الكبيرة القادرة في خلق الطلب على سلعهم والسيطرة على بيئتهم التنافسية

فراد غير قادرين على إدراك المتغيرات البيئية بدقة وبالتالي تفسيراتهم تعكس دوافعهم  إن األ-4
  1"لتسويق القرارات التي سيختارونها

 –مبادئ التنظيم : المنظمة الكشفية كأي منظمة اجتماعية أخرى، ينطبق عليها كل من
 أنماط –تنظيمي  محددات الهيكل ال– أبعاد التنظيم – عناصر التنظيم –نظريات التنظيم 

  .إلخ..... خصائص المنظمات المعاصرة–التصاميم التنظيمية 
  :اتـالعالق-3

  :يقصد بها مدى المرونة والصالبة في شبكة العالقات داخل المنظمات سواء من حيث
–المركزية  –التفويض –خطوط اإلتصال –خطوط السلطة -الرسمية -العمل تقسيم 

  . الخ.....الالمركزية
  : تفصيال لهاصر مجتمعة تكون ما يسمى باألبعاد األساسية للتنظيم، وفيما يليوهذه العنا
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  :  تقسيم العمل-1
كلما زاد تقسيم أنشطة المنظمة إلى وظائف متخصصة كلما زاد تخصص هذه 

  .وكلما قل عدد الوظائف التي يؤديها العامل كلما زاد احتمال أدائها بطريقة أفضل ،الوظائف
  .نظمة كلما زادت فرص وجود المزيد من التخصص في العملكلما زاد حجم المو
  : تدرج السلطة -2

س تقريره عن العمل الذي أي لمن يرفع المرؤو" من يرأس من "توضح الخرائط التنظيمية 
سادوس السداسية، يرفع تقريره إلى قائد الوحدة وعريف الطليعة أفي التنظيم الكشفي يقوم به، 

  .لفوج ثم قائد الفوجالذي يرفعه بدوره لمجلس ا
  :Span of Control نطاق اإلشراف -3

هناك حاالت ف ،العدد الذي يستطيع الرئيس اإلشراف عليهموتعني مدى المسؤولية أ
وبالتالي عدد قليل من المرؤوسين والمتابعة والرقابة اللصيقة  تستدعي نطاق إشراف ضيق،

، طرتهم بإحكام على المستويات الدنيالهم،فمثال عندما يكون رؤساء المنظمات قلقين لعدم سي
فإنهم يعيدون هيكلتها بحيث كل مدير مسؤول عن عدد أقل من المرؤوسين، خاصة البنوك لما 

اعتمد ضيق نطاق )Royal Bank(يجري فيها من تالعبات مالية خطيرة، فأكبر بنك في كندا
إذ اقترحت اإلدارة " اإلشراف إلحكام السيطرة والرقابة على كل المستويات خصوصا الدنيا

العليا اإلتجاه للتخلص من اإلدارة الوسطى نتيجة إعادة التنظيم التي تقوم بها المنظمات 
  .1"النتيجة هي هيكل إداري مسطح ،والمعاصرة

، من أوائل المنظمات التي اعتمدت في نطاق إشراف واسع، نظرا ومنظمة الكشافة
: التي ميزت أداء) نظم الفرق والمجموعات(لك لطبيعة برامجها أوال ثم الوسائل المنهجية لذ

والذي تتجه إليه كل ) Flat( القيادة العامة ذات الهيكل األفقي المسطح األفواج، المحافظة الوالئية،
  .المنظمات المعاصرة
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  ):القرار ومقدموا النصحومتخذ: ( الوظائف التنفيذية واالستشارية-4
البديل المناسب من بين البدائل والفرص المطروحة المدير التنفيذي، يتخذ القرار،باختيار 

أمامه، مستعين في ذلك بخبرة ورؤية االستشاريين الذين يقدمون النصح والتوجيه كل حسب 
المستشار القانوني يقدم النصح للمدير التنفيذي، فيما : مثال... اختصاصه، محاسبة مالية، قانونية

  .ة قانونيةيخص إسم المنتج جديد دون الوقوع في مخالف
كذلك في المنظمات المعاصرة، ينظر إلى مدير الموارد البشرية على أنه يشغل وظيفة 

يقدم خدمات متخصصة في مجال إجراء المقابالت الشخصية للتعيين لكن القرار  واستشارية، فه
 .النهائي يقوم به كبار المختصين

خصصهم في حين المديرين عموما، االستشاريون، أقل سنا، أكثر تعليما وأكثر والءا لت
 والءهم أكبر للمنظمة، ليس فقط بسبب تمتعهم بفرض اتخاذ القرار، بل ألنهم يشعرون نالتنفيذيي

 .بأنفسهم جزءا من المنظمة

  ): Delegationتفويض السلطة ( الالمركزية -5
 اإلدارة العليا في حينوتعني المركزية، تجميع سلطة اتخاذ القرار، في السلطة العليا أ

الالمركزية هي تفويض السلطة للمستويات األقل التخاذ القرار، واستقاللية تصريف شؤونهم 
 رئيس شركة Alfred.p.Sloanألفريد ب سلون "، لقد كان دون الرجوع إلى الرؤساء المباشرين

 جنرال موتورز في العشرينات صاحب فكرة اإلدارة المركزية بمعنى المكان الذي يجتمع فيه
   1.من كبار المديرين لرسم السياسات العامة للشركة عدد محدود 

تحركت الكثير من المنظمات إلى الالمركزية لتحسين األداء وزيادة مستوى الرضا 
الالمركزية تتواجد بشكل نسبي في عملية اتخاذ والوظيفي بين العاملين، وكال من المركزية 

   .القرار
   :الرسمية/ 6

 تجعل من ، قوانين نظم، إجراءات، قواعد،قا لمحكمات وف،كيفية أدائهو ،تنميط العمل
بعيد عن الشخصنة في تصرفاته تعتبر وشاغل الوظيفة موضوعي و في نتائجها ةالوظيفة معياري

حسب تجدد ،ويختلف حجمها حسب المواقف التي تمر بها المنظمةو ،ليست غايةوالرسمية 
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عدم تدخل العوامل الشخصية في ، آلداءكيفيات اوتحديد مسؤوليات  من مزاياها، وتغير األهداف
صياغة المحكمات التي تحتكم إليها تقييم و ،تعتبر ضمانا للعدالة، تقييم العمل ومستوى األداء

 .االنجازات 

حيث القانون الكشفي، والنظام رسمية منخفضة إال في مجال التنظيم الكشفي يستخدم   
 .تستخدم رسمية عالية

 :ميكانزمات التشغيل -4

فقد نشأة مشاكل عديدة بفعل عزل األهداف   "...)كالوس شواب(قا من مقولة إنطال
 والسياسية عن المصالح اإلجتماعية والثقافية والدينية للشعوب، إن مقاربتنا للمستقبل اإلقتصادية

 يتعين عن القرن الواحد يجب أن تستن لنفسها منهجية ونظرة مغايرتين، فعلى المستوى المنهجي
القيم الدينية والثقافية واإلجتماعية ويحي فكرة أن حافز األفراد في التفكير والعمل هالعشرين أن 

التنمية وواإلقتصادية والشخصية وأن يعمل على إدماجها ضمن أنساق التعاون، يقود نح
      1."اإلقتصادية السليمة

نظير ألي فالت،)حذف، واإلضافة، التجديدال( آليات دشغيل، هي التي تحدإن ميكانزمات الت
إجتماعي، سياسي، إقتصادي، ينطلق من القيم الدينية والثقافية واإلجتماعية فعل تربوي، 

 مهما كان نشاطهاوالشخصية للفرد والمجتمع،وبالتالي نظريات اإلدارة والتنظيم ألي منظمة 
، ولهذا نجد أن معظم نظريات التنشئة اإلجتماعية هي نسق فرعي، سوف ينطلق من هذه القيم

، فالحذف واإلضافة والتجديد يرافق كل نظرية من  النسق العام لنظريات اإلدارة والتنظيممن
  .حقل معرفي إلى آخر

هي تنظير للتنظيم الذي يعتمد على المسؤولية الجماعية، وفرق العمل، :(Z)نظرية  -:مثال
يابانية أي النمط والرقابة الذاتية، لكنها على مستوى آخر هي تعبير عن طريقة التفكير والحياة ال

  . هي التي أوجدت هذه النظريةالثقافي، والتنشئة اإلجتماعية للفرد الياباني

، هي نفسها نظرية فرعية  الدور اإلجتماعي في تفسير التنشئة اإلجتماعيةنظريةبالمقابل    
حيث تركز على األدوار المتوقعة من شاغل الوظيفة داخل المنظمات  في اإلدارة والتنظيم

  .وتعزيز وسائل اإلتصال بينهم، م وقدراتهمم السلوك اإلنساني للموظفين لزيادة مهاراتهوفه
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وبالتالي فعمليات ) كالوس شواب(إن السلوك التنظيمي يحتكم إلى القيم التي ذكرها       
  .التعريف السلوكي لهاو تنطلق من التعريف التقني للنظرية أالتحفيز
هي تنظيم إجتماعي، رسمي، راسخ وثابت يحصل على ":التعريف التقني للمنظمة -     

 هنا التركيز 1،"الموارد من البيئة الخارجية المحيطة به، ثم يعالجها بغرض إنتاج من المخرجات
  .على رأس المال والعمالة واإلنتاج

، واإلمتيازات Rightsالمنظمة عبارة عن مجموعة حقوق :" التعريف السلوكي للمنظمة-     
Privileges واإللتزمات ،Obligations والمسؤوليات  Responsibilities التي ينبغي أن تكون 

 وتنافسات وحلول لمثل ت بشكل دقيق، عبر فترة من الوقت، من خالل وجود صراعاةمتوازن
    2".هذه الصراعات

التعريف و،أي المدخل الكالسيك:بنت مفاهيمها سواء على التعريف التقني مثل فالنظريات
النظريات "النظريات الحديثة، بمعنى آخر: التوليف بينهما مثلوالمدخل السلوكي، أ:  مثلكيالسلو

   :التقني ويتكون من/الكبرى مفهومها يدور حول النظام اإلجتماعي
 .) النظام المحاسبي-عمليات ومهمات العمل-التكنولوجية(العامل المادي -

-قات الشخصية واإلجتماعيةدينامكية العال-سيكولوجية العامل( العامل المعنوي  -
 ). الجماعات غير الرسمية سيكولوجية

 3" .للنظام اإلجتماعي والنظام التقني) التوليفة(عامل التوفيق -

فالمدخل الكالسيكي والسلوكي هما أهم النظريات الكبرى في التنظيم والمنظمات، في حين 
  .نظريات فرعيةالنظم، اإلدارة باألهداف هي المدخل الموقفي، بحوث العماليات، 

  :) The Classical Approach( المدخل الكالسيكي-1
ظهر في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، يعتمد التبرير اإلقتصاي 
لألمور، ويعتبر دافع األفراد للعمل هي العوائد المادية لدى يهتم بأنظمة األجور والحوافز، 

   : وتضمء العملداأفضل طريقة أل -1:ويضم إتجاهين هما

                                        
1 www.minshawi.com/other/gendalgy1 .html. 
2 Ibid. 
3 www 2.sfasu.edu / polisci /abel / 142 / s-school of organization theory.htm                      

http://www.minshawi.com/other/gendalgy1


 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

176 
 

   .)فريديريك تايلور(اإلدارة العلمية  •
  .)فرانك وليليان جيلبرت(حركة والوقت مدرسة دراسة ال •
  ).هنري جانت(مدرسة أساليب العمل  •
  :  وتضم مبادئ اإلدارة-2    

 ).ماكس فيبر (المدرسة البيروقراطية •

 ).هنري فايول(مدرسة العملية اإلدارية  •

  :ذه النظريات     سوف نستعرض بعض أهم ه
  من بعد تجارب قام بها لزيادة)1915 -1856( فريدريك تايلور رائدها :اإلدارة العلمية -1

  .كيف يعطي العمل أكثر كفاءة إنتاجية "-: ومن أهم مبادئهاالكفاءة اإلنتاجية
  . توحيد أهداف األفراد ضمن أهداف المنظمة-                                 

  . تنمية مقياس لألداء لتحقيق أهداف محددة-                                 
 )One Best Way(مفتاح النجاح، ومقولتهم المشهورة طريقة المثلى لألداء و التخصص ه-

  .1"واستخدام المنهج العلمي بدل المنهج اإلرتجالي وتحليل العمل إلى معايير للوقت والحركات 
  .إيرويك / جاليك / شيلدون / نري فايولروادها ه : العملية اإلدارية-2    

 والتنظيمية في المشروع بغرض الوصول يات اإلداريةوقد ركز هنري فايول على العمل
األمر -التنظيم-التخطيط هي إلى مبادئ عامة شاملة، وقسم العملية اإلدارية إلى خمسة نشاطات

  .تى اآلن  مبدأ مازالت مستخدمة ح14 وبناءا عليها وضع الرقابة،-والتنسيق
من مالحظاته لسوء إستخدام رائدها ماكس فيبر، إستوحى هذا النموذج  : البيروقراطية-3     

  .المديرين لسلطاتهم وعدم إتساق أسلوب اإلدارة وعدم وجود قواعد حاكمة للسلوك
نظام للقواعد لتحديد الواجبات /التسلسل الرئاسي /التخصص وتقسيم العمل:من مبادئها 

نظام من العالقات الغير /نظام لإلجراءات ضروري لتحديد أسلوب التصرف/لينوحقوق العام
  .الشخصية

                                        
1 www 2.sfasu.edu / polisci /abel / 142 / s-school of organization theory.htm  
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الجمود وعدم اإلبتكار /تضخيم األعباء الروتينية :لكن هذا النموذج أفرز بعض العيوب مثل
  .تصبح الوسائل غايات

ي  التي وجهة للمدخل الكالسيكي من تجاهل الجانب اإلنساني فعلى الرغم من اإلنتقادات
أداء العمل كاإلتصال، القيادة الدافعية وكذلك تركيزه على المبادئ اإلدارية بأنها مناسبة لكل 

  .الخ...وإغفال الفروقات الفردية، الحضارية، التاريخية زمان ومكان
إال أنه يبقى أفضل تنظير للجانب الفني وتوصيف الوظائف وغيرها من مكونات التنظيم 

الكالسيكية معتمدة في  التطبيقات للتنظيم الكشفي،بالنسبة  إلى اآلن مي التي مازالت تستخدمالرس
لفايول تعمل بها ) 14(الـ  والمبادئ، ) التنسيق- التوظيف- التخطيط-التنظيم(اإلدارة  وظائف

اإلدارات الكشفية مثلها في ذلك مثل بقية المنظمات، أما النموذج البيروقراطي فمستحيل تطبيقه 
  .معيارية النتائجوشفية، ألنها أبعد ماتكون عن إجرائية والئحية األداء أداخل المنظمات الك

   Human Relations Approach:  مدخل العالقات اإلنسانية-2
 من تجارب هاوتورن )Ilton Mayo(وبناءا على النتائج التي تحصل عليها إلتون ماي

)Hawthaorne Effect (كية، فكانت أهم إسهاماتهاورفض السياق اإلقتصادي للتحليالت الكالسي:  
 أبرزت أهمية التعاون مع المنظمة بإعتبارها نظام فني إجتماعي يضم جماعة من األفراد" -

لكل منهم دوره ومعاييرهم السلوكية الخاصة التي تختلف عن أدوار ومعايير التنظيم الرسمي 
  1."زن النفسي للعاملينللمنظمة كما أظهرت أهمية المتغيرات اإلجتماعية والروح المعنوية والتوا

مستوى اإلنتاج يتحدد عن طريق المعايير اإلجتماعية وليس القدرات الفيزيقية، وأن " -
 ذلك على الخطط الحوافزغير اإلقتصادية هي التي تحدد سلوك العامل ومدى إنعكاسات

الموضوعة، كما أن أفعالهم وردود أفعالهم ال تكون على أساس أنهم أفراد إنما أعضاء 
ماعة، والجماعات الغير الرسمية تؤثر على التنظيم الرسمي وتستدعي التدريب في ج

    2".على القيادة ألن  كال من التنظيم الرسمي والغير الرسمي أساسي للمنظمة
 تطبيقات مبادئ العالقات اإلنسانية واسع من حيث اإلهتمام للتنظيم الكشفيبالنسبة 

الخ؛ ......... واإلهتمام بالدوافع، القيادة، اإلتصاالتبالجانب اإلنساني للمؤطرين والمنخرطين،

                                        
 .98 ص-2004 - طيبة للنشر والتوزيع– اإلدارة والتنظيم -سامي جمال الدين  1

2 WWW 2.sfasu.edu / polisci /abel / 142 / s-school of organization theory.htm                        
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والمحفزات اإلجتماعية، لرفع الروح المعنوية وتحقيق الرضا الوظيفي للقادة المؤطرين، ورضا 
المنخرطين من جهة أخرى التنظيم الكشفي يعتمد النظام القيادي وليس الرئاسي كما يتميز 

ليس لتحسين جودة القرار كما وما تفويض السلطة فهبالمركزية عالية على المستوى القاعدي أ
 خاصة من خالل تهذه النظرية إنما لزيادة المشاركة الجماعية في صناعة القراراوتدع

السادوس المفوض من قبل قائد وحدة األشبال إلدارة شؤون السداسية وكذلك مجلس الشورى 
  .  داخل السداسيات

  ):Approach  The Behavioral( المدخل السلوكي -3
  .الخ......... فروم، برناردماسلو، ليكرت، من أهم روادها أرجيرس، فوليت، ماكريجور،

 ×ع ـالداف= األداء :ةـادلة التاليـإال محصلة المعوإن إنجاز العمل ماه -: من أهم مبادئها   
  .المقدرة
جات الحا/األمان/ الحاجات البيولوجية:الدوافع تعمل على إشباع الحاجات التالية -

 /اإلجتماعية

  ).تحقيق الذات(اإلنجاز الذاتي /الحاجة إلعتراف اإلدارة باإلنجاز
 .العنصر البشري ليس كسوالً، والرقابة المباشرة اللصيقة قد تؤثر عليه -

 يمكن تصنيف دوافع العمل إلى مادية وغير مادية لذلك إتجهت المنظمات إلى المشاركة -

  .   الذاتية، تطوير نظم الحوافزإتخاذ القرارات، األرباح، الرقابة في
قدم شيستر برنارد نظرية نظام التعاوني وعرفه على أنه تعاون األفراد لتحقيق هدف معين 
وركز على أهمية التنظيم غير الرسمي وعالقته بتنظيم غير الرسمي وأهمية الدوافع غير 

ة في المشاركة في اإلقتصادية مثل الرغبة في الترقي والتقدم، اإلرتباط باآلخرين، الرغب
نظرية قبول السلطة والتي تقوم على تحليل "واألحداث، الرغبة في اإلنتماء، كما وضع تحليل ه

القرارات واألوامر فإذا قرار منها داخل منطقة القبول، فإن المرؤوس سيقبله دون مناقشة وفق 
ة التتناقض مع أهداف أربعة شروط منها فهم واستعاب األوامر الصادرة إليه، القناعة بأن الرسال

التنظيم كما أنها تتوافق مع ميوله وأهدافه الشخصية، وأن يكون قادرا ذهنيا وعقليا وجسميا على 
     )1(".تنفيذها

                                        
(1)www.http:// m-galal.com/moaalfaty.html            
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أستخدمت هذه النظرية في التركيز على الدوافع اإلجتماعية للتنظيم الكشفي     بالنسبة 
فل المنخرط للكشافة يبحث عن األمان للمنخرطين وكيفية صياغة الحوافز المناسبة لها فالط

(safety) اإلنتماء ،(Belongingness)إحترام الذات ، (Self-Esteemness)، تحقيق الذات(Self 
Actualization)   

  .     والعمل الكشفي يحققها لهم بامتياز
  ): System Approach(مدخل النظم -4

علميا يجب أن ينظر إليه وبيولوجيا أوتقوم هذه النظرية على أساس أن أي تنظيم إجتماعيا أ
 يتألف من عدة عوامل وعناصر فالنظام الكشفيمن خالل مدخالته وعملياته ومخرجاته، 

، جماعات رسمية وغير رسمية، )منخرطين/قادة(أفراد النظام الكشفي :متداخلة وتشمل
 التي تحدث بين اإلتجاهات السائدة فيه ودوافع العاملين به، طريقة بنائه الرسمي، التفاعالت

  .تركيباته ومراكزها  والسلطة التي يشتمل عليها
وترجع نشأة  أسلوب التحليل النظم إلى مابعد الحرب العالمية الثانية،عندما إستخدمه "

، وأسلوب النظم في اإلدارة يشير إلى )بحوث العماليات(الجيش األمريكي فيما عرف باسم 
شكالت اإلدارية، ونظريات النظم تطرح أسلوبا في عملية تطبيق التفكير العلمي في حل الم

التعامل ينطلق عبر الوحدات واألقسام وكل النظم الفرعية المكونة للنظام الواحد،فالنظام أكبر من 
  .)1("مجموعة األجزاء

، ثم )معلومات، موارد بشرية ومادية(كنظام مفتوح يتألف من مدخالت والتنظيم الكشفي 
) الكشفية وعمليات التنشئة اإلجتماعية بما تغرسه من قيم وتقاليدالتربية (عمليات تحويل 

زيادة الخبرة (، أما التغدية الرجعية )أعضاء منتسبين لهذا التنظيم ومؤهلين كشفيا(والمخرجات 
لدى القادة، زيادة عدد األفواج، الدعاية واإلنتشار الذي تحققه داخل المجتمع بسبب جذب 

      ).   الجيدة التي كونها األولياءاألعضاء الفاعلين والصورة 
                      

  :Contingency Approach)(المدخل الموقفي -5

  
  ).نظرية التنظيم:  الفصل األول -مإتجاهات حديثة في نظرية التنظي(محمد جالل 

(1) www.minshawi.com/other/gendalgy1 .html  
  . المعلومات والمنظمات واإلدارة وإستراتيجية النظم–وعالء الدين الجنابي   عامر قنديلجي

http://www.minshawi.com/other/gendalgy1
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  :من مبادئ هذا المدخل
 بيئة تمتاز بعدم اإلستقرار، خاصة على المدى القريب، سواء من حيث المتغيرات -

  .هيكلية/الثقافية
  .دات ال يوجد تنظيم مثالي يتالئم مع الظروف والمستج-
  .الخ.......المبيعات/ خلق تنظيم يتالئم مع المتغيرات وإحداث المرونة في تصميم العالقات-

تستخدم هذه النظرية في المواقف العديدة التي تصادف القائد خالل  للتنظيم الكشفي بالنسبة
ع وفقا الرحالت، المخيمات، المعسكرات فكلها تمثل بيئة غير مستقرة، وبالتالي القرار دائما يصن

  .للظروف وال يخطط له
  : نظرية اإلدارة باألهداف-6

حيث أكد على ضرورة تركيز المديرين  ) Peter Druckerبيتر دركر(هذا األسلوب أسس له 
  :على تحقيق األهداف ومن مبادئ هذه النظرية 

  .وضع أهداف واضحة وموجزة ومفهومة"-
  .هم أن يعملوا على تحقيقهايشارك في وضع األهداف األشخاص الذين ينتظر من أن -
 أن يتم تقييم األداء على أساس النتائج المحققة، ومن أمثلة عديد األشكال لبرامج اإلدارة -

باألهداف التخطيط ومراجعة العمل من خالل إستثمار الوقت مما يساعد على تحسين اإلتصاالت 
  )1(."م األداءوتحفيز العاملين وتقليل اإلحساس بالخطورة والخشية من عملية تقيي

  :)Z( النظرية -6
والنظرية ) J(حيث دمج فيها بين مبادئ النظرية اليابانية ) W.Ouchi(رائدها وليام أوشي 

، وأخذ الرقابة )J(بدل المسؤولية الجماعية في ) A(، فأخذ المسؤولية الفردية من )A(األمريكية 
تعبيرا عن الثقافة اليابانية التي تعتمد وهي في مجملها ) A(بدل الرقابة اآللية في ) J(الذاتية من 

، ولهذا فهي تقوم على أساس فرق العمل )أسرة العمل(على فرق العمل والعناية الكبيرة باألفراد 
)Team Work( وتنتهج اإلدارة بالمشاركة، واإلدارة باإلجماع من أهم األساليب الممارسة ومن ،

                                        
 . 139 ص-2006 - دار وائل-3 ط-)النظريات والعمليات و الوظائف(دارةمبادئ اإل -محمد قاسم القريوتي )1(
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ات الجودة والمدير دوره تسهيلي، المسؤولية ، تتميز بوجود حلق)Z(مكونات ودعائم النظرية 
  :جماعية، ونمط اإلتصاالت السائد رأسي أي من أسفل إلى أعلى، ومن مبادئها

  .عند تنظيم العمل اإلنطالق من الموارد البشرية) المدراء(على القادة  "-
  ). قيادة واضحة وتشجيع العمال-حلقة الجودة-مشاركة العامل( ترتكز على مفاهيم من -
 ترتكز على مفهوم اإلقتصاد الكلي وتنمية الخطوط الوطنية واعتماد التكنولوجية الضرورية -

    )  1(".مع مداخل جديدة للتنظيم وإدارة العمل، وتشجيع أكبر إلنتاجية قوة العمل
 تعتبر هذه النظرية أكثر نظرية تناسب طبيعة وخصائص العمل  للتنظيم الكشفي    بالنسبة

ماد على فرق العمل، دور القيم الثقافية كبير في صنع القرار، رقابة ذاتية الكشفي من إعت
ومرونة عالية في طريقة األداء، المركزية عالية، رسمية منخفضة، وهناك مشاركة جماعية في 

  . المحافظ الوالئية وتسيير شؤون الوحدات وإدارة جماعية على مستوى الفوج أ
  : محددات المخرجات الكشفية-1-2

كما اهم في تنميط شخصية الكشافين المنخرطين داخل مختلف األفواج، باختالف بيئاتها تس
وذلك عبر ميكانزمات ي ـوج كشفـرجات كل فـ التفرد إلى جانب النمطية لمختعمل على بناء

  : كل من
  : اإلستراتيجية التنظيمية1--1-2

ة المحيطة بها، تصبح اإلستراتيجية بما أنها محاولة استشراف لمستقبل المنظمة والبيئ
  .الوسيلة األساسية لرفع التحدي أمام التغيير المستمر

إجابة المنظمة عن السؤال المزدوج الخاص بنوعية " هناك من يعتبر اإلستراتيجية هي
كيفية الوصول وهي تحليل للحاضر و...النشاط الذي تزاوله حاليا والذي سوف تزاوله مستقبال

"  من جهة ثانية هي)1("التي يمكن إتاحتهاووء الموارد الخاصة أمن خالله إلى المستقبل في ض
المضطرد في ضوء الظروف البيئية المحيطة وقاعدة اتخاذ القرارات لتحقيق األداء األمثل النم

                                        
(2) WWW 2.sfasu.edu / polisci /abel / 142 / s-school of organization theory.htm 

 -2003-المكتب الجامعي الجديد-اإلسكندرية-اإلدارة و المنظمة في الرعاية اإلجتماعية-أحمد مصطفى خاطر )1(
  .89ص

  . نفس الصفحة– المرجع السابق )2(
  سابق مرجع – محاضرة -ي الربيع كواه)3(
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الوسائل البديلة التي يمكن من خاللها تحقيق أهداف وعملية تصميم الوسائل " كما أنها )2("
 .)3("المنظمة

ودرجة  سم المعلم األساسية التي يجب إصدارتها في الهيكل التنظيمي،اإلستراتيجية تر
الذي يحدد نوع اإلستراتيجية للمنظمة هذه العالقة المتبادلة ركز وعدم التأكد في البيئة هوالتأكد 

سنة ) إستراتيجية المنظمة والهيكل والعملية( في كتابهما miles and snowوعليها كل من مايلزوسن
أثرها على تصميم  المنظمة والبد ممن تأكيد أن المنظمة وظيف إلستراتيجيات قدم توو 1978

تستخدمها جميعا إن اضطرت، بصفة ويمكنها استخدام كل واحدة وفق الظروف التي تمر بها أ
  .مؤقتة، لكنها تستخدم إحداها بشكل دائم ألنها تناسب بيئة عملها وأهدافها 

فعون ضد دخول المنافسين حلبتهم من خالل إتباع يناضل المدا" :إستراتيجية المدافعين  -1
   والنوعية العالية ،التركيز على األسعار التنافسية:ل ـتصرفات اقتصادية رشيدة مث

  .1 )4(" يتجاهلون البيئة الخارجية إال فيما يخص تطوير سلعهم ،وللمنتجات
: خالل يحاولون تثبيت االحتكار من و ،بمعنى هم من يمتلكون حصة سوقية مضمونة

البحث والتنقيب عن فرص و أ، واليهتمون بإيجاد إستثمار جديد، جودة عالية،أسعار تنافسية
بدل اإلهتمام بالبيئة " لدا ،مثل البيئة الداخلية أي بيئة العمل،جديدة فالبيئة الخارجية ال تعنيهم

فسية في يوجهون كل جهودهم وقدراتهم ومهاراتهم إلى إتقان التخطيط للحصول على ميزة تنا
  .)1("األسعار والجودة 

 وهي اآلن ليس بصدد البحث عن أسواق ، غزة كل األسواق العالمية،مثال شركة البيبسي كوال
جديدة إنما تدعيم حصتها في األسواق المتاحة للمواجهة التنافس الحاد أمام المشروبات الغازية 

  . لبيع أكبر كمية والنزوع لإلحتكار،األخرى
 على مالهم الحيوي والموقع الالئق ومن الصعب على ظن على الحفاالمدافعين قادري

 واتصاالت واسعة ،سيطر مركزية،هيكل تنظيمي أفقي: وتكون النتيجة،المنافسين السيطرة عليهم
  .بين الوحدات التنظيمية

                                        
  .المرجع السابق) 4(
  
  
  
  

  سابق مرجع – محاضرة -الربيع كواهي )1(
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 تحتاجها منظمة الكشافة على مستوى البلدان الكشفية تاريخيا، بمعنى ،إستراتيجية المدافعين
في أوروبا مثال الكشافة ليست بحاجة إلى إيجاد حصص  التقاليد الكشفية بهاوالوجود ترسخ 

المنتسبين إلى الطاقة القصوى في كل بلد ومساحات تواجد إنما تحتاج زيادة عدد المنخرطين و
، أما الوسائل الفعالة لذلك فهي عمليات ) سنة21-07(الشباب وهي أكبر نسبة ممكنة لفئة الفتية و

حقيقية ومناهج معتمدة على دراسات والمبني على معطيات كافية و التخطيط المتقن -ةالبرمج
الثقافية األخرى التي والمنظمات النوادي الرياضية وعلمية حديثة، من أجل منافسة الجمعيات 

اكتساب مهارات كشفية، وتستهدف نفس الشريحة أما ميزتها التنافسية فهي طوعية االنتساب،
  .إلخ...شيقوية، خدمة عامة،بأسلوب سهل، بسيط، متدرج، ممتع اجتماعية، سلوك

في ) المدافعين(استيراتيجية دفاعية ) WSOM(واعتمدت المنظمة العالمية للحركة الكشفية 
إن الضعف في " توصيات المؤتمر العالمي الحادي والثالثون في ملبورن بأستراليا حين أقرت

حقيق هدف الكشفية ومفتاح جذب األعضاء واالحتفاظ مجال البرنامج الكشفي الذي يعد وسيلة ت
إذن االهتمام هنا بطلب 1)2("بهم وهذا الضعف ربما يكون أهم القضايا التي تواجه الحركة الكشفية

السياق العالمي الخارجي بمعنى التركيز على إتقان وجودة والعمل الكشفي وليس بالمناخ العام أ
نفيد، متدرج يحقق تطلعات األعضاء ويسهم في اإلحتفاظ ،األداء الكشفي من خالل برنامج مثير

القيادة (يصبح العبأ األكبر هنا على السلطة المركزية و. يكون مفتاح جذب لعناصر جديدةوبهم،
  .ألن البيئة مستقرة) المنظمة العالمية) (العامة

  :إستراتيجية المنقبون-2
إيجاد و استثمار منتجات جديدة تكمن قوتها في" إستراتيجية المنقبون هي عكس المدافعون

الفرص السوقية، التوجه لإلبتكار أكثر من الربحية تعتمد اإلدارة على تطوير الطاقة والمحافظة 
عليها من أجل زجها في استثمار جديد، كما تنفق اإلدارة بسخاء من اجل استقطاب وتوظيف 

  ) 1(."قتها بالفرص السوقيةعالواألفراد القادرين على سبر أغوار البيئة وتشخيص متغيراتها 

                                        
  

  .02 ص- مرجع سابق-المناهج التربوية الكشفية –الكشافة اإلسالمية الجزائرية )2(
  

  .سابق مرجع –محاضرة  -الربيع كواهي )1(
  .المرجع السابق)2(
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للمساهمة في اإلبداع (هذا ما يستدعي مرونة عالية في هيكل المنظمة، تكنولوجية حديثة 
بالتالي رقابة ذاتية ورسمية قليلة ومرونة في أداء المهام، وحدات تنظيمية ومتنوعة و) االبتكارو

ونظم اإلتصاالت متطورة، مستقلة،ألن التخصص يعطي ال مركزية القرار للمديرين المباشرين، 
كون التعاون بين الوحدات للبث في القرارات الحاسمة يؤثر على جودة القرار .عموديةوجانبية 

بين المستويات ) عموديةوجانبية (خصوصا أن عامل الزمن مهم، لدا خطوط اإلتصال مفتوحة 
  .لتقلبات، أي ديناميكيةوالتفويض قائم للحسم عند الحاجة، فالبيئة تتسم بعدم اإلستقرار، وكثرة ا

تصميم للعمل في بيئة ديناميكية سريعة والمنظمات ذات الهيكل الغرضي أنسب هيكل 
المخرجات غير متشابهة، فالتجدد في العمل وتقنياته تتطلب ال والتغيير،فالمدخالت غير ثابتة، 

: مثال) ملعدم التقيد باإلجرائية ولوائح كيفية الع(مركزية في السلطة ومرونة في األداء
 .الشركات النفطية، وكاالت الفضاء، شركات األفالم والسينما، نظم المعلوماتية

فرص جديدة لالستثمار، ومع كل استثمار مخاطر وفالشركات النفطية تبقى دائما مواقع 
 في ةعديدة تحيط به، ألن البيئة غير مستقرة، مفتوحة على كل االحتماالت مما يعني أن المنظم

خرجت من السوق بسبب تغيير نظام وة، مثال في أمريكا الالتينية، جمدت أعمالها حالة مخاطر
الحكم إلى اليساريين، من جهة أخرى في نيجيريا اضطرابات عرقية وعمليات خطف للعاملين 
هناك من باب التنازع عن الثروة النفطية مما تسبب في خروج شركات نفطية، فالزج بالرأسمال 

المنقب مدير فعال قادر على االستجابة و"خسائر هائلة،وتي بأرباح طائلة أيعتبر مخاطرة، قد تأ
لعالم الغد، وبالقدر الذي يتشابه فيه عالم الغد مع عالم اليوم سيعجز عن تضخيم أرباحه ألن لديه 

معنى ذلك بقاء الحصص السوقية نفسها يكلفه 1،)2("هي موروث بالنسبة إليهوضعف في الكفاءة 
الذي وس العائد ال يعني نفس الربح، ألن التكاليف قد تزيد، إن التخطيط المتقن هنف  كثيرا، كون

يحقق الكفاءة االستغالل األقصى لطاقات المنظمة ومواردها، وتقليل الفاقد، بمعنى أقل كلفة 
  .وأكبر عائد

 يكمن في دخول أسواق ومساحات جديدة، بمعنى عضوية :على مستوى المنظمة الكشفية
وأقاليم بعيدة، تحتاج إلى استقطاب وجذب، فالتنقيب عن فرص جديدة للعمل الكشفي ،بلدان جديدة

 WSOM)(في مناطق تحتاج إلى تنمية كشفية، يحتاج من المنظمة العالمية للحركة الكشفية 
من جهة أخرى البيئات المتوترة ،والمنظمات الوطنية استخدام هذه اإلستراتيجية، هذا من جهة
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 المناطق الساخنة، النائية ،والتي تجعل العمل الكشفي حرجا جدا، وال يمكن والتي تشهد أزمات،
 لها جدول أعمال، وترفع ،إتمام هذه النوعية من المهمات إال من خالل تشكيل لجان، فرق عمل

أهم عنصر في ذلك ،وتوصياتها إلى األمانة العامة والتي تزودها بآليات وإمكانات العمل
إن "بقوله ) إدوارد مسيوني( هذا التوجه األمين العام للمنظمة العالمية وقد عبر عن،االستشاريون

سياسة المنظمة العامة تعمل على تقديم مساعدات وبرنامج خاص بهذه الدول حتى نستطيع أن 
...... ننهض بالحركة الكشفية في هذه المناطق وحتى يكون في مقدورها أن تساعد اآلخرين

الما قدمت أمثلة رائعة في أزمنة الحروب وفي األماكن الساخنة، ومن جانب آخر فإن الكشافة لط
   1)1(". ادورـة في سلفـ بين طرفي الحرب األهلياإذ استطاع أعضاء من الكشافة أن يتوسطو

.... الصليب األحمرو شراكة مع الهالل أ،تقديم حمالت توعية،إغاثة،فأعمال الوساطة
توسيع ،رة، لكن العائد عظيم جدا سواء كانيعرض الكشافين لمخاطر عديدة، وتكاليف كبي

كسب شرعية دولية ودعم مالي وأدبي من خالل منظمات ،االنخراط والتواجد الدولي
وشخصيات عالمية، ومكانة مشرفة بسبب هذه ) UN(وهيئات المجتمع المدني ووكاالت،إنسانية

 .عاية المثمرةاإلنجازات التي تعكس صورة الئقة وجذابة عن العمل الكشفي ومن باب الد

سلعة و يضخم األرباح، وال يقدم على دخول سوق جديدة أ،يجتهد المحلل ليقلل المخاطر" 
جديدة إال إذا ثبت له جدوى ذلك بواسطة المنقبين، والمدير المحلل يعيش على المحاكاة والتقليد، 

 المتفوقين في يأخذ من المنقبين األفكار الناجحة ويطبقها في عمله، ويتتبع المنافسين الصغار
  2)2(".سلعهم كما يحرص على بيع السلع بسعر أقل من زميله المنقب واالكتفاء بهامش ربح قليل

ومن جمعه بين متطلبات الدفاع عن الحصة السوقية والبحث عن الفرص الجديدة 
 أحدهما يعتمد على معيارية نواالستثمار أي التنقيب، يتحدد هيكل وتصميم المنظمة من جزئيي

ة ورقابة آلية، أي هيكل ميكانيكي لضمان الكفاءة وعدم إهدار الطاقة والموارد، ومجموعة عالي
أخرى قادرة على التكيف وتعزيز المرونة عن طريق جماعات العمل والفرق ووحدات البحث، 
القائمة على حركة نسبية في األداء، رقابة ذاتية نطاق إشراف واسع، شبكة اتصاالت مفتوحة، 

                                        
  .19ص - مرجع سابق -جريدة الشروق اليومي-إدوارد مسيوني )1(

  

  

  .مرجع سابق – محاضرة -الربيع كواهي)2(
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حث عن التكيف والثبات في آن واحد ألن البيئة متغيرة فهي ليست مستقرة تماما فالمنظمة تب
  .وليست ديناميكية تماما بمعنى مستقرة على المدى القصير وديناميكية على المدى البعيد

الهيكل وفق الوحدات "  هي تأنسب الهياكل التنظيمية لهذا النوع من اإلستراتجيا
فجنرال .....الشركات المنتجة لمنتجات متعددة،رزجنرال موتو: مثل" اإلستراتيجية

إلخ، .... شيفورليه،كاديالك: شركة ضخمة للسيارات، تنتج عدة أصناف عالمية مثل،موتورز
هذه الشركة حصصها السوقية معروفة وواضحة على المدى القريب لكن التغيرات التكنولوجية، 

جديد واالبتكار للتفوق على المنافسين، تجعلها تحاول الت.......أذواق العمالء، ظروف عالمية
لكن مع ذلك فرص تواجدها مستقرة، إذن تحتاج إلى التخطيط الجيد والمحكم وإدارة الموارد 

مدير المشروع ،روع أـمدير المش(بكفاءة عالية ومركزية ورسمية كبيرة على المستوى 
  ).الخ......مدير المشروع ج،ب

جديد يالئم الطلبات الجديدة، مثال فئة الرياضيين يفضلون واإلدارة العليا مكلفة بإيجاد نوع 
مجلس اإلدارة (إلخ، هنا .........سيارة رياضية، تختلف مواصفاتها عن السيارة الكالسيكية 

عملهم يتسم ) ،رئيس مجلس اإلدارة، وحدات البحث والتطوير، والمحللين المستشارين
  ............لية وحداتهماستقال،بالالمركزية، المرونة الرقابة الذاتية

  :على مستوى الكشافة، يكون تطبيق إستراتيجية المحللون، في الحاالت واألوضاع التالية
، يالمكاتب اإلقليمية الكشفية، سواء المكتب الكشفي العربي، األوراسي، األسيوي، األوروب

اون مع المكتب الكشفي األمريكي، لها التفويض والالمركزية في إدارة أقاليمها، مع التنسيق والتع
عامة، فالخطط والبرامج والسياسات العامة ) WSOM(خاصة و)  World Scout  Bureau(العالمي

 World Scout)واللجنة الكشفية  ) World Scout Conferance(تقر من خالل هيئة المؤتمر العالمي

Commitee)مكلفة بتنفيذ ومتابعة قرارات وتوصيات المؤتمر .  
الكشفي اإلقليمي، له حرية في تعديل وحذف وإضافة ما يراه مناسبا لإلقليم لكن المكتب 

المفوض التنفيذي ووثقافته وتركيبته اإلثنية والديموغرافية، فالمدير العام للمكتب اإلقليمي ه
  1) 1(. "للمنظمة الكشفية العالمية في األمور التي تتعلق باإلقليم الكشفي العربي

                                        
(1)- WWW.alqastal.org/down loads/44.doc.  

  .02ص -مرجع سابق - المناهج الكشفية التربوية –الكشافة اإلسالمية الجزائرية (2)

http://www.alqastal.org/down
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مة عربية، تلتزم بالخطوط العريضة برامج ومناهج المنظمة الكشفية القيادة العامة لكل منظ
العربية، لكنها تحدث التعديالت واللمسات التي تراها مناسبة بالنسبة لظروفها وإمكاناتها، فالقائد 

وبناءا على نتائج الندوة التي "... يقول ) نور الدين بن براهم( العام للكشافة اإلسالمية الجزائرية
وكذا ) سيدي فرج( بالمخيم الدولي 2000 جويلية -3-2-1ناهج التربوية المنعقدة أيام أقرت الم

تجربة األمانة العامة للمنظمة الكشفية العربية وبعض جمعيات الكشفية العربية تضمنت هذه 
  )2(....."المناهج

ج عبر المنظمة الكشفية الوطنية الواحدة، تلتزم كل األفواولكن على مستوى البلد الواحد، أ
 توصيات – وسائل – مناهج – طرائق –مركزية ورسمية وميكانيكية األداء الكشفي من برامج 

  .القيادة العامة، وما ينص عليه النظام الداخلي والقانون األساسي
المنظمات العالمية ( نالحظ ميل إلى التكيف والمرونة على مستوى اإلدارة العليا: إذن

عدد في البلدان واألقاليم المنخرطة في و توسيع التكشيف ونمللبحث عن) والمكاتب اإلقليمية
توصيات،خطط  للوصول إلى ذلك ومن جهة أخرى نوع من ،التنظيم الكشفي، وهناك دراسات

الميكانيكية واألداء البيروقراطي نوعا ما، فيما يخص المستوى الوطني أي نسبة المركزية بين 
مكاتب (ليست على نفس مستوى المركزية في التنظيم اآللي األفواج الكشفية لكنها والقيادة العامة 

لكنها أقرب إلى مركزية )  المستشفيات–الجامعات (التنظيم البيروقراطي التخصصي وأ) حكومية
صورة مصغرة للهيكل و، ألن الفوج الكشفي ه)تقسيم حسب المنتج(هيكل الوحدات اإلستراتيجية 

معين، فالوحدات الكشفية والعمل بالتنسيق مع بعضها التنظيمي الحديث أي التنظيم وفقا لغرض 
قائد : يتكون من) Flat(تنظيم أفقي ووالفوج الكشفي ه" Team الفريق " نفسه عمل وومع القادة ه

 مسؤول – مسؤول العتاد – نائب العريف – العريف – نائب قائد الوحدة – قائد الوحدة –الفوج 
 ، الطالئع،ها أفقية جانبية، وتعاون وتشاور بين الوحداتوخطوط االتصال أغلب.إلخ......النقليات

  .إلخ......السداسيات 
، هي إعداد "إستراتيجية المحللون"أمثلة عن اإلستراتيجية الكشفية التي يمكن اعتبارها 

برامج ريادية، ومبادرات وحضور فعال على المشهد الكشفي العالمي من قبل المنظمة الكشفية 
دة في التكيف مع المحيط العالمي، والتعريف بالفرد العربي إمكاناته العربية من أجل زيا

إن التكشيف " وتطلعاته، وهذا ما لمح إليه األمين العام للمنظمة الكشفية إدوارد ماسيوني بقوله 
العربي يشهد له بالريادة في عدة مبادرات كشفية، كما هم حاضر وفاعل في النشاط الكشفي 

قوى في الجمبوري العالمي بالندن شهر جويلية، ومن جانب آخر العالمي وكان له حضور 
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يحاول أن يقدم ترجمة للثقافة العربية وأظنه وفق إلى حد بعيد في ذلك كما استطاع أن يعكس وفه
 إذن هنا نتحدث عن خطط تنقيبية 1،)1("المجتمع العربي بكل ميزاته في المحافل الدولية

وارد، مع الجمع والموائمة مع الخطط الدفاعية، والتي ومحاوالت استثمار جيدة للطاقة والم
تهدف إلى الثبات وزيادة االنتساب والعضوية داخل الموقع ذاته فعندما قام القائد العام للكشافة 

-04"مكافحة التدخين" بزيارة إلى تمنراست في إطار برنامج ) بن براهم( اإلسالمية الجزائرية 
من خالل مبادرة أخرى لها وهي وتساب داخل هذه الوالية، ألتدعيم ولزيادة االنو فه04-2008

هي مبادرة طيبة، وقد " إدوارد مسيوني " دمج األحداث في المجتمع التي قال عنها "مبادرة 
عانيت من قبل مبادرة مماثلة في هونغ كونغ ومناطق أخرى من العالم لكن أظنها الوحيدة 

أخرى للخروج من التقوقع الذي يمكن أن وبطريقة أالبد من مساعدة الحدث الجانح ...... عربيا
   .)2("يصيبه

الظروف وأن هذه اإلستراتيجيات، كل واحدة تحاكي نوعا ما من البيئة أ: وخالصة القول
التي تواجه المنظمة، ففي حالة االستقرار، تعتمد إستراتيجية المدافعون، وفي حالة بيئة ديناميكية 

جية المنقبون، أما في حالة البيئة المتغيرة فهي تستخدم إستراتيجية سريعة التقلب تلجأ إلى إستراتي
المحللون، وتبعا لكل إستراتيجية تعدل في الهيكل التنظيمي بما يناسبها، كما أنه في الحالة 

: العامة، هناك هياكل تنظيمية تستخدم إستراتيجيات بذاتها بصورة دائمة لمالئمتها ألهدافه، مثال
تخصصي، المنقبون مع التنظيم الغرضي، ومع التنظيم البيروقراطي آلي أالمدافعون تتماش 

  ).حسب المنتجوأ(والمحللون مع التنظيم وفق الوحدات اإلستراتيجية
  
  

 :الثقافة التنظيمية -1-2-2

                                        
  .19 ص -ة الشروق اليوميجريد-إدوارد مسيوني)1(
  . نفس الصفحة–المرجع السابق ) 2(

  
  



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

189 
 

مجموعة القيم والمعتقدات والمفاهيم "  بأنهاالتنظيميةالثقافة  بكرو مصطفى محمود أبعرفي
ة بين أفراد المنظمة، والتي تكون غير مكتوبة، يتم الشعور بها، ويشارك وطرق التفكير المشترك

  )1(."كل فرد في تكوينها ويتم تعليمها لألفراد الجدد في المنظمة
تقاليد العمل و وعالء الدين الجنابي ثقافة المنظمة أ يعتبر عامر القنديلجيحينفي 

)Organizational Culture( اضات األساسية حول ماهي المنتجات ترفعن مجموعة من اإل" عبارة
  )2(".التي ينبغي على المنظمة إنتاجها؟ وكيف؟ وأين تقوم بإنتاجها؟ولمن سينتجون؟

 بكل منظمة البد من تؤثر ثقافة المنظمة على العاملين وتتأثر بهم، ولتكوين ثقافة خاصة
  األعضاء وحولهاأهداف واحدة ومصالح مشتركة يجتمع عليها " : *توافر

 نسبي للجماعة أي إستمرارية العالقات والتفاعل بين دواموبي أورة وجود ثبات نس ضر*
  .أعضاء الجماعة

 وتعتبر مرشدا لتف حولها األعضاءضرورة وجود عدد من القيم والمبادئ وقواعد السلوك ي*
  .لسلوك مجمل أعضائهاوضابطا 

   . )3(" والمسؤولياتاجباتضرورة وجود أدوار محددة ومتوقعة ألعضاء الجماعة حيث تحدد الو*
   :أما العوامل المحددة لثقافة المنظمة فهي

-خطوط السلطة( البناء التنظيمي من حيث /الخصائص الوظيفية/الصفات الشخصية لألفراد  -
األخالقيات والقيم الشائعة في /المنافع التي يتحصل عليها الفرد من المنظمة)/اإلتصال-القرار

  .لمجتمع والنظام الرسمي والقانونيأخالقيات وقيم ا/المنظمة
  .خاصةبهوية  الشعور -:وظائف الثقافة التنظيمية

  . تنمية الوالء واإللتزام للمؤسسة-                         

                                        
 - 2003-الدار الجامعية -اإلسكندرية - التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة –مصطفى محمود أبو بكر  )1(

  .405ص
(2)www.minshawi.com/other/gendalgy1 .html 

  . المعلومات والمنظمات واإلدارة وإستراتيجية النظم–وعالء الدين الجنابي   عامر قنديلجي
  

  

-2003- دار الجامعة الجديدة- اإلسكندرية-)مدخل تطبيقي معاصر( السلوك التنظيمي –صالح الدين عبد الباقي ) 3(
  .168ص

  

http://www.minshawi.com/other/gendalgy1
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  .تعميق اإلستقرار فيها تصنيف عناصر تساعد على -                         
  .سسة وتشكيل مرجع للمنظمة فهم مشترك لرسالة المؤ-                         
  . توضيح معايير السلوك في المنظمة-                         

  :خصائص الثقافة التنظيمية للمنظمات
  .ي قوة إيجابيةه مع أهداف المنظمة فمتوافقةحيث تكون :  توجهات المنظمة والعاملين-1
ائدة ومدى إنتشارها تنظيمية السضاء في تشكيل القيم الالدرجة التي يشارك بها األع:اإلنتشار/2

بشكل كثيف دليل على قوتهاةني ثقافة المنظمبينهم، وتب .  
قوة إرغام عل أعضائها، ولكن  قوة الثقافة في تأثيرها على األفراد، فالمنظمات تمتلك :القوة-/3

  . تؤثر ثقافتها على العاملين دون أي قدر من اإلرغامتوجد منظمات أخرى
لثقافة المرنة للعاملين بالتكييف مع الظروف المتغيرة واألزمات الطارئة، تسمح ا :المرونة-4

  :ويوجد عدد من الوسائل تستخدم لتحقيق المرونة، وهي
  .تعيين المدراء على دراية تامة بالمنظمة وبيئتها-1"

إستقطاب األفراد من الخارج لشغل وظائف الرقابة، التحكم واإلدارة ويكون لديهم وجهات -2
  .يد ومتطورة نظر جد

واإلنضباط التي يظهرها تؤثر ثقافة المنظمة في درجة اإللتزام :اإللتزام-4 التدريب المستمر -3
أعضاء التنظيم، ويشير اإللتزام إلى الدرجة التي يقوم فيها أعضاء المنظمة مستعدين للبدل 

  .)1("الجهود والوالء وإظهار إنتمائهم للمنظمة
الثقافة التنظيمية بمعناها التقني، وتقاليد العمل الكشفي، وإذا : ما تحتوي على نظامين هالكشافة*

فإن . الخ.......الهوية الخاصة- الرموز-القصص–كانت الثقافة التنظيمية هي مجموعة القيم 
  : في النقاط التاليةالثقافة التنظيمية لمنظمة الكشافة نستشعرها

  . الوالء والحماسة الشديدة لهذا التنظيم -
  .المتعاملين معهموة الشديدة في مساعدة اآلخرين واإلستقبال الجيد للعمالء الرغب-

                                        
   .410ص- مرجع سابق-مصطفى محمود أبو بكر) 1(
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  . محكاة نماذج كشفية محلية، إقليمية، عالمية، خصوصا طروحات، مؤسسها بادن باول-
  .مستمدة من القانون األساسي والنظام الداخلي والوعد الكشفي والبنود العشر للكشاف: القيم -
، لهم لون الخاص والمتفرق من حيث القميص، السروال، المنديلالزي الكشفي :  الرموز-

  .خاص حسب المرحلة، والبلد
  .الخ......... التحية، نار المخيم، المراسيم، األوسمة، اإليعازات: التقاليد واألعراف الكشفية-
  ).كن مستعد(للكشافة شعار مرسوم، وشعار ناطق مثل : الشعار-
  .ألعاب الخالء وأشهر قصة وهي موغليقصص أغلبها تجسد في :  القصص-
 

  :الكشفيةالمناهج -3 -1-2

  :القانونوالوعد -2-3-1
القانون ،ويعني اإللتزام بآداء و بالوعد التربوية الكشفية هي التمسكأول عناصر الطريقة 

أعد بشرفي أن أبذل " : بالنسبة لمرحلة األشبال هياآلخرين ،الذات وصياغتهاهللا ،:والواجب نح
ي في طاعة اهللا ورسوله وطاعة والدي،وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل كل جهد

  )1( ".الظروف وأن أعمل بقانون األشبال
 العالم مع تغيرات طفيفة حسب معتقدات كل بالد ىهذه البنود عموما واحدة على مستو

  .يتغير  نفسه الو ه البند، لكن مبدأوخصوصياته
  :الطالئع نظام -2-3-2

التي تسمى في مرحلة األشبال و) نظام الطالئع  ( المجموعات الصغيرةإن العمل في
 )القادة(ة تطبيقه يتوقف على نجاح الراشدين مفتاح نجاح التدريب الكشفي ،وكفاءوبالسداسية ه

التدرج في تحمل المسؤولية وممارسة السلطة والدين يعملون على تنمية روح اإلستكشاف 
اإلعتماد على  اإلنظباط، درب على الحياة اإلجتماعية كالتعاون،بما يفسح المجال للت، القيادةو

  .وكذا القدرة على الحكم الذاتي النفس،
  :التعليم بالممارسة-2-3-3

                                        
  05ص –سابق  مرجع –المناهج التربوية الكشفية –افة اإلسالمية الجزائرية الكش  (1)
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 هي حجر الزاوية في التربية الحديثة ،فعن طريق التعلم بالممارسة العمليةتعتبر التربية 
  .التربية من حيث النشاط والفعالية يمكن تعديل السلوك وإكتساب اإلتجاهات التي تسعى إليها 

  :والمتدرجة البرامج المثيرة -2-3-4
 كبير على التوافق بين مجموعة من األنشطة التي تتضمنها يعتمد البرنامج الكشفي إلى حد

  .، الشاراتبالخالء، األلعاحياة :الثالثةالمجاالت 
ولقد كانت الكشافة  نشطة،البيئة الطبيعية لتطبيق مختلف البرامج واأل تعتبر حياة الخالء،

الكشفي ألعاب مفيدة  البرنامج يتضمنمنذ بداية نشأتها تمارس أنشطتها في أحضان الطبيعة كما 
لتتدرج بهم من السهل إلى الصعب  مع المرحلة السنية لألشبال نتتزام  واحد،ومسلية في آن

  . وقدراتهممإلمكاناتهمراعية 
 باألشبال للممارسة األنشطة والتنافس فيها  الذي يدفعت يعتبر بمثابة الحافزام الشاراأم نظ

بينهم من إكتساب للمعارف ،الخبرات ،المهارات بدافع شخصي بدل اإلعتماد على مايقدمه لهم 
  .قائد الوحدة فقط 

 –مبادئ التنظيم : المنظمة الكشفية كأي منظمة اجتماعية أخرى، ينطبق عليها كل من 
 أنماط – محددات الهيكل التنظيمي – أبعاد التنظيم –ظيم  عناصر التن–نظريات التنظيم 

  .إلخ..... خصائص المنظمات المعاصرة–التصاميم التنظيمية 
 Flat(عاكسة لواقع وميكانزمات العمل داخل المنظمات األفقية وفالكشافة صورة مصغرة أ

Organization (رضي، مع بعض بالمنظمات ذات التصميم الف" منتز برج"كما اصطلح عليها و، أ
القانون الكشفي، فبدل مستشار فريق المشروع والتحويرات والتعديالت التي يفرضها النظام 

)Project Teams  ( الذي يقود المجموعة ويسهل عليها كيفية إنجاز مهامها،كما في شركة) جنرال
) ق مستشار، وتعمل في مجال حماية المولدات من الصواع15 عامل و172إلكتريك التي تضم 

الذي يسهل على عريف الطليعة ونائبه ،نجد بالمقابل في الكشافة القائد الموجه  المدرب للوحدة
لكنه يخرج من إطار المستشار إلى المدير التنفيذي فيما يخص المهارات ،تسيير نشاطات الوحدة

 وكذلك ،إلخ...... اإلسعافات– العقد – السيمافور –الكشفية والنظام الكشفي مثل تعليم المورس 
بدل سحب األفراد من فريق ألخر حسب دليل المهارات والقدرات الخاصة بالمنظمات ألداء 
المهام المختلفة  نجد الكشافين يترقون ويصعدون من وحدة إلى وحدة أخرى، ومن مرحلة إلى 
أخرى حسب متطلبات التقدم لكل مرحلة  فالوحدات تتغير حسب متطلبات التقدم وليس دوران 

  .العمل
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  : اإلجتماعيةتنشئة المليةع -2
  :التنشئة اإلجتماعية عملية معقدة، ولفهمها بصورة دقيقة سوف نستعرضها من عدة جوانب

  

  : نظريات التنشئة اإلجتماعية -2-1
 التركيز على ما قدمته السلوكية بمدخلها اآللي ونظرياتها في حاولت في هذه الدراسة

والذي حاول " روتر " ى التعليم االجتماعي عند التدعيم االجتماعي والتقليد وكذا تطرقت إل
لعدم تشتيت :  أوال، ولم أحاول اإلسهاب في االتجاهات األخرى،التوفيق بين السلوكية والمعرفية

كون السلوكية والتعلم االجتماعي مرتبطان بميكانزمات التنشئة :  وثانيا،اإلطار النظري
  .للتنشئة ركزت على هذه االتجاهات دون غيرهاكون أغلب دراسات التنظير : االجتماعية وثالثا

بالنسبة لنظرية الدور االجتماعي أخذت منحى تركيبي فموضوع تعلم الدور االجتماعي 
كجزء من عملية التطبيع االجتماعي تناولته العديد من الدراسات النفسية واالجتماعية سواء من 

 التوقعات االجتماعية –ي تعلم الدور  العوامل المؤثرة ف– محتوى الدور – تعلم الدور –خالل 
...  األنا االجتماعية وصورها في المرآة االجتماعية–الذات و نم–من شاغل المركز االجتماعي 

.  
ولهذا قدمت توليفة من إسهامات نظرية متعددة والتي عمقت فهمنا لهذه العناصر السالفة 

 وإسهامات البنائية الوظيفية الممثلة ، إسهامات االتجاه المعرفي في نظرية التعلم-:  وهي،الذكر
  . كوفمان– تشارلز كولي –هربرت ميد : والتفاعلية الرمزية من خالل،في بارسونز ودوركايم

 :نظرية التحليل النفسي -2-1-1

 وفرويد ، الثقافة–تموقعت في متصل البيولوجيا " الشخصيةونم"الدراسات التي تناولت 
التحليل النفسي أكدت على أثر الوالدين والعوامل : ته فنظري،تموضع في قطب البيولوجيا

  .االجتماعي للطفلوالنفسي والدينامكية البيولوجية والعمليات الالشعورية في النم
وهذا التركيز البيولوجي القوي حاول تعديله الفرويديون المحدثون وهذا ما سنوضحه 

  .الحقا
 إذ يعتبرها صراع مستمر ،تموضعفالتصور الفرويدي للتنشئة االجتماعية يعكس هذا ال

  : هذه القوى هي،األنا األعلىوومتكرر بين القوى الدينامكية الذاتية ونم
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 ، وتمثل الخبرات والتجارب الواقعية التي تشكل ذاته،هي الشعور واإلدراك:  EGO األنا-1
  .ليميز بوعي بين ذاته واآلخرين

عن " األنا "  بيولوجية تحاول ضبطها هي الطبيعة اإلنسانية من غرائز ودوافع: ID الهو-2
 ".األنا األعلى " بإيحاء من " الكبت " طريق ميكانزم 

 المستوى األخالقي الذي يتشكل من ، الوجدان،الضمير: SUPER - EGO األنا األعلى-3
  ... . المدرسة، الرفاق،امتصاص الطفل لقيم الوالدين

ب الطفل واستدماجه واستدخاله لمعايير  اكتسا،إذن تتضمن التنشئة االجتماعية عند فرويد
 ويركز هنا على ،والديه وتكوين األنا األعلى لديه عن طريق أساليب عقلية وانفعالية واجتماعية

  .السنوات الخمس األولى ويعتبرها المشكلة للمقومات األساسية للشخصية
قب وتضبط الميول هي اآللية التي ترا: " وبالتالي فالمفهوم الفرويدي للتنشئة االجتماعية

  .(1) "االجتماعية عند الطفل ومن ثم تحقيق االمتثال للمجتمع 
 فيتم ،واالمتثال للمجتمع يمر عبر أساليب التعزيز واالنطفاء القائمة على الثواب والعقاب
 وقد ،تعزيز وتدعيم بعض األنماط السلوكية المقبولة اجتماعيا وانطفاء غير مقبولة اجتماعيا

  . وتنطفئ عند اإلناث،ماط عند الذكورتعزز بعض األن
لتحقيق )  األنا األعلى– األنا –واله(ويمكن تعريفها أيضا بأنها محاولة إحداث توازن بين 

  .إلى األنا األعلى واالستقرار النفسي واالجتماعي وذلك باالنتقال من اله
 ،نفسية جنسيةمراحل " فرويد " تحدده حسب " إلى األنا األعلى واله" وهذا االنتقال من 

  .يتعلم الطفل خاللها كيفية إشباع غرائزه بطريقة مقبولة اجتماعيا
.  المراهقة والنضج الجنسي– الكمونية – األوديبية – الشرجية –الفمية : هذه المراحل هي

 بحيث توجد بصرف النظر عن النظام ،أنماطا عامة قد حددت بيولوجيا" فهذه المراحل 
 فليس ، واألنظمة االجتماعية ذاتها هي نتائج هذه العوامل البيولوجية،فيهواالجتماعي الذي تنم

                                        
  -2000 - عمان- دار وائل للنشر-1 ط- التنشئة االجتماعية وأثرها على السلوك السياسي-رعد حافظ سالم (1)

 .33ص
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خبرة الطفل هي التي تحرك االنتقال النفسي الجنسي خالل تتابع األشكال قبل التناسلية للتعبير 
  .(1) " فمثل هذه التغيرات هي نتاج النضج البيولوجي –اللبيدي 

تاج لعوامل بيولوجية بعيدا عن العوامل فحسب فرويد تتابع هذه المراحل في حياة الطفل ن
   لكن كيف يحدث هذا النضج البيولوجي؟،االجتماعية والثقافية

 فأولى ،هذا النضج البيولوجي قائم على صدمات نفسية تنتقل بالطفل من مرحلة إلى أخرى
 ومن الميالد حتى ،هذه الصدمات هي لحظة الميالد واالنفصال على رحم األم بصرخة الميالد

وتتحدد شخصية الطفل ونمط عالقاته االجتماعية مستقبال  ،اية السنة األولى هي المرحلة الفميةنه
   .على كيفية إشباعه لحاجاته الفمية

الصدمة الثانية التي تنقل الطفل إلى مرحلة و تبدأ بالفطام وه،المرحلة الثانية وهي الشرجية
الستثارة اهتمام والديه والحصول ذلك  الطفل يستخدم ، والنظافةالتركيز على مسألة اإلخراج

 في حين العنف واالهتمام الزائد بهذه المسائل يشكل له إحباط ،على لذة الحب والتقبل والعناية
األخرى ويتمثل في فشل عملية ضبط اإلخراج لسن متأخرة مع نكوص عام في مراحل النم

  .وتمتد المرحلة الشرجية حتى السن الثالثة
 والظاهرة الرئيسية في هذه ، وحتى الخامسة هي المرحلة األوديبيةوما بين سن الرابعة

 واعتبار كل منهما أحد الوالدين منافسا له ، والبنت باألب،المرحلة هي االرتباط القوي للولد باألم
 لكنه يكبت مشاعره ، وما يصاحب ذلك من إحساس بالغيرة والعدوانية اتجاهه،على ذلك الحب

 ،)عقدة إلكترا(وعند البنت تسمى ) عقدة أوديب( فعند الولد تسمى ، الحبخوفا من العقاب وفقدان
  .هذه العقد نتاج للقوى البيولوجية التي تعبر عن نفسها في حوافز ليبدية معينة

 فاألنثروبولوجيين يرون ، بين مؤيد ومعارض،لكن هذه المرحلة بالذات أثارت جدال كبيرا
 ،ات والقبائل غير الغربية التي استقى منها فرويد نظريتهأن هذا الميل ال وجود له عند المجتمع

ليست " ذهبت إلى أن هذه الظاهرة " KAREN HORNEY " وواحدة من الفرويديون المحدثون 
ابها ـ وأنها إذا ظهرت فإن جذورها تكمن في البناء االجتماعي لألسرة وعلى ذلك أسب،عامة

  .راحل إنما هي نتاج التنشئة االجتماعية إذن هذه الم،(1) ولوجيةـت بيـاجتماعية وليس

                                        
  المؤسسة الوطنية/ ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر- ترجمة محمد غنيم - الشخصية -الزاروس.ريتشارد س (1)

  .208 ص -1999 -للكتاب 
  

 .209 ص-سابق مرجع -الزاروس. ريتشارد س (1)
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 تتميز بكمون الجنس وتثبيط نشاطه ولهذا ،ما بين السادسة وسن البلوغ: مرحلة الكمون
تسمى مرحلة الكمون وتختلف عن سابقتها في كون الطفل يتعلق هذه المرة بوالده الذي من 

) الضمير(أ األنا األعلى  وينش،جنسه عن طريق التقليد والتوحد معه ويمتص المعايير والقيم
  .ويقوم بدور الوالدين في توجيه وإرشاد وضبط شخصية الطفل

 عند الجنسين ي ويحدث تطور جسدي وفيزيولوج،من البلوغ حتى الرشد: مرحلة المراهقة
ومحاولة المراهق إشباع دوافعه  ، بتكوين عالقات وصالت مع أفراد الجنس اآلخرويرغب

 معايير السلوك عند األنا األعلى وبالتالي حدوث صراع داخلي إما الجنسية تؤدي إلى تصادم مع
  .تفجيرهاويسفر على كبحها أ

النفسي واالجتماعي للطفل حتى سن وال يمكن تجاهل دور نظرية التحليل في فهم النم
 ودور الوالدين في تشكيل األنا األعلى للطفل ،السادسة والعوامل الدينامكية المؤثرة في هذا النمو

 قيم ومعايير وأهمية المراحل النهائية التي يمر بها وكيف يمكن أن تؤثر على توافق من
:  كما وضحت مجاالت التنشئة االجتماعية في هذه السنوات من تدريب على،شخصيته مستقبال

 التدريب المتعلق بالسلوك – التدريب الجنسي – التغذية – اإلخراج – الفطام –الرضاعة 
  . االعتماد على الذات وتدريبه–العدواني 

قاعدة أساسية ألي حديث عن المراحل " فرويد " وأصبحت المراحل الجنسية التي حددها 
 وحتى في علم االجتماع نجد ، خصوصا عند علماء األنثروبولوجيا الثقافية،النمائية للشخصية

ا تؤخذ انعكاساتها واضحة خصوصا في التنشئة االجتماعية وتقسيمها المرحلي الذي غالبا م
  . اجتماعية–المراحل الفرويدية لكن بتفسيرات نفسية 

األنثروبولوجيا وحتى وعلماء االجتماع أولكنها تعرضت لنقد شديد سواء من علماء النفس أ
" كارن هورني "  ومنهم ،من روادها المحدثين الذين انتقدوا إغراقها في التفسيرات البيولوجية

دة أوديب والمراحل الجنسية والتي اعتبرتها صنيعة التنشئة كما أسلفنا ذكرها في انتقادها لعق
 كما يؤخذ على نظرية التحليل النفسي أنها ،التقاليد األسرية وليست معطى بيولوجيواالجتماعية أ

تجاهلت التفاعالت االجتماعية المتنوعة بين أفراد األسرة وتأثير القيم الثقافية التي تشربوها من 
لبيئة االجتماعية ودورها في تشكيل األنا األعلى للطفل من جماعات  كما أهملت ا،المجتمع

 وتركيزها على الغرائز في تفسير العالقات االجتماعية وتهميشها ،مختلفة خارج إطار األسرة
 باإلضافة إلى مبالغتها في أثر السنوات الخمس األولى على ،لدور الخبرة االجتماعية المكتسبة
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وأنصاره كانت قائمة أغلبها على حاالت " فرويد " وأن دراسة  ،توافق الشخصية مستقبال
  . فكم من طفولة تعيسة عاشتها شخصيات ناجحة ومتوافقة نفسيا،مرضية ال يمكن تعميمها

 وفي األخير أهم ما يمكن تقديمه من نقد لنظرية التحليل النفسي بخصوص منطقها في فهم 
 مادامت األنظمة االجتماعية ،افي داخل المجتمعات أنها أنكرت التنوع الثق،التنشئة االجتماعية

أن التشابه بين ،أنه يتضمنوفإن التركيز البيولوجي لفرويد يبد"هي نتاج عوامل بيولوجية إذن 
وهذا يجعل الفروق .  أكثر من االختالفات فيما بينها،على األقل في مظاهرها األساسية،الثقافات

 تسمح بظهور أي شيء أكثر من الفروق السطحية  طالما أنها ال،تافهةوبين الثقافات تبد
  (1)."الظاهرية في البناء االجتماعي

 :نظرية التعلم -2-1-2

 ومبادئها ، وتفسير العالقة بين المؤثر واالستجابة،نظرية التعلم هي نظرية في التعزيز
ية  أي نظرية سلوك،ومفهوماتها تطبق على الحيوانات الدنيا ثم تعمم على السلوك البشري

مواقف يمكن إيعازها إلى التعلم والتنشئة وفالتغيرات في السلوك واألداء التي تكون نتيجة خبرة أ
 ،االجتماعية هي ذلك الجانب من التعلم الذي يسهم في قدرة الفرد على القيام بأدوار اجتماعية

. ثقافة بعينهاووبالتالي التمرس على السلوك االجتماعي المرغوب فيه من قبل مجتمع أ
  .أساليب درج استخدامها في تحقيق التعلموالطوعية تعتمد وسائل وومؤسساتها سواء الرسمية أ

 تعرف التنشئة االجتماعية بأنها نتيجة لتشريط ،وحسب المدخل اآللي في نظرية التعلم
 والتعلم من خالل التدعيم يلجأ إليه ،االيجابيوالمؤثر واالستجابة وكذا نتيجة للتعزيز السلبي أ

. اتجاهات الطفل عن طريق الثواب والعقابوقيم أوباء والراشدون لتشكيل أنماط سلوكية أاآل
ولهذا المدخل دور كبير في إلقاء الضوء على عملية التنشئة االجتماعية خصوصا في مرحلة 

  .الطفولة المبكرة
متعلم أن النمط السلوكي الوه) Operant Learing(والمبدأ األساسي للتعلم الفعال والمؤثر 

وقد استخدمت مبادئ التعلم الفعال .  حدوثه فيما بعد أكثر احتماال،والذي يكون متبوعا بتدعيم
 ألن األفعال التي تدعم بصورة مناسبة تصبح جزء من ،كثيرا في تفسير السلوك اإلنساني

تفسيرا لكيفية تعلم نمط سلوكي جديد عن طريق "  SKINNER "ويطرح سكينر . السلوك عادة

                                        
 .209 ص-سابق مرجع -الزاروس. ريتشارد س (1)
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 فاألفعال ،المتتاليوالتقريب المتعاقب أ"  يتمثل في ،)Operant Conditioning(راط الفعال  االشت
مستودع الكائن التي تمثل االستجابات المرغوب فيها يحدث لها تدعيم في بداية وفي ذخيرة أ

 وما يلي التدعيمات هي تلك االستجابات المماثلة والتي تشبه السلوك المرغوب فيه ،األمر
  .(1) "بتقارب أكبر مع تزايد التكرار وتحدث 
 أي حصول ، يجعله يتعلم لعبة أخرى، تدعيم الوالدين للطفل عند تعلمه الشطرنج:مثال

إصدار و فالتقريب المتتالي يوجه المتعلم نح،استجابة مماثلة للسلوك المدعم أي المرغوب فيه
  .المرغوب تعلمهوأنماط سلوكية تتقارب أكثر من المعيار أ

ا تعلم مؤسسات التطبيع االجتماعي أنماطا سلوكية غير مرغوب فيها على شكل تعلم أحيان
 وبالرغم من أن ،عرضي فمثال يتلفظ الصغير بكلمة تضحك الكبار فيتدعم استخدامه لهذه الكلمة

 وعموما قد تكون الكثير من ،التدعيم هنا غير مقصود إال أنه يزيد من احتماالت تكرارها
 والخبرة التي لهم يقصد اآلباء تعليمها ألطفالهم قد حدثت عن طريق التعلم المظاهر السلوكية

  .العرضي
) CHURCH et SOLOMON(وقد ركز ) عقابا(والتدعيم قد يكون تعزيزا وقد يكون تعزيرا 

شيرش وسولمن على أن التدعيم السلبي الممثل بالعقاب يعني الكبت واستبعاد السلوك غير 
 إذ يعتبران العقاب فعال جدا في كبت السلوك ،تكوين سلوكات معينة وال يعني ،المرغوب فيه

 وتتوقف قدرته على الكبت والكف على الظروف ،مؤقتا وبالتالي إضعاف الدافعية ألداء الفعل
 والعقاب كثيرا ما يؤدي إلى تعلم غير – سنوضحها في عنصر الميكانزمات –المحيطة بالعملية 

ينكر أفعاله ويكذب وتصبح عادة إذا كان ذلك يؤدي للهروب من يتعلم الطفل أن :  مثال،مقصود
  .العقاب وتجنبه

 إذ يعتبرونه تسطيح ،فالمدخل اآللي يتعرض لمزيد من الرفض من قبل علماء االجتماع
لعملية التنشئة االجتماعية وجعلها مجرد تشريط أي مثير واستجابة والتغاضي عن عمق وتعقيد 

 الجماعات المرجعية –الذات : أنها تتضمن مفاهيم اجتماعية هامةوتركيب هذه العملية خصوصا 
  ... . التفاعل االجتماعي–

                                        
 .276 ص -1987 - القاهرة- مكتبة األنجلو المصرية- علم النفس االجتماعي- عادل عز الدين األشول (1)
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وفي محاولة للتعمق في البعد السوسيولوجي للسلوك اإلنساني وبالتالي تفسير التنشئة 
 لذا نوقشت على مستوى أكثر تعقيدا ،االجتماعية بأكثر صدق وكفاءة بعيدا عن المخابر الحيوانية

 – االمتصاص – التوحد –التطابق التقمص : ثل في التعلم االجتماعي من خالل النماذجوالمتم
  .المحاكاة 

لقد ظهرت نظرية التعلم االجتماعي أي التعلم عن طريق المحاكاة والمالحظة لتفسير نفوذ 
 الطفل واعتباره متلقيا ، كما انتقد روادها فكرة سلبية،الوالدين واألقران على سلوك الطفل

رزت بدال منها فكرة المشاركة اإليجابية له في عملية التنشئة االجتماعية وتؤكد أهمية وب
  .المثيرات التي يتلقاها الفرد من بيئته وااللتزام بتوجيهات معينة موجودة داخل تلك البيئة

بالسلوك التقليدي للطفل والذي يسعى من خالله لخفض ) ميللر ودوالرد(اهتم كل من 
 ويضرب مثالين يتضمنان نوعان من التقليد الذي يساهم في تشكيل ،اجاتهتوتره وإشباع ح

 تقليد االبن والده في تحية عمدة البلدة دون فهمه -1:  وهما،السلوك االجتماعي المطلوب
  . التدريب المستمر في تعلم الرسم ومراقبة الرسام الماهر في ذلك-2. للدوافع

ال يدرك المقلد أن سلوكه مطابق ومكافئ لسلوك :  المعتمد المتكافئ-1: فاألول يطلق عليه
يطابق الطفل بين سلوكه وسلوك شخص آخر مع عدم إدراكه للمواجهات والمثيرات  " ،النموذج

  )1("في سلوك ذلك الشخص 
يختلف هذا النوع عن السلوك  المعتمد المتكافئ :  سلوك النسخ-2: ويطلق على الثاني

 كون سلوك النسخ ال يعتمد فقط على ما يستقبله من ،موذج فقطالذي يستجيب المقلد إلشارات الن
 من استجابات النموذج أي يستبين أوجه االختالف ،اآلخر بل يقوم بعملية مقاربة الستجاباته

 .والتشابه معه ومحاولة الوصول إلى التطابق عن طريق المحاولة والخطأ

 -المواجهات والمثيرات جو اإلشارات أ- الدوافع ب-أ: " ويحددان شروط التعلم بـ
     .(2) " الجزاءات -االستجابات د

                                        
 -1998 - األردن- عمان-وزيعـل للنشر والتـ دار المستقب-ولةـلطف سيكولوجية ا-مشيل دبابنة و نبيل محفوظ (1)
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النيابة كشكل من أشكال التعلم االجتماعي حيث ال وكما ال يجب إغفال التعلم بالمالحظة أ
تحظ هنا استجابات المالحظ بالتدعيم كونها داخلية وقد يكون هذا النوع من التعلم موازيا للتعلم 

  .حتى أفضلوالمباشر أ
بصورة تبادلية مع مفهومي التقليد ) Identification) (التوحد(مفهوم التقمص ويستخدم 

رغبة المتعلم في أن يكون مماثال و وه، وتناولته عدة دراسات ونظريات،والتنشئة االجتماعية
ألفراد معينين يثيرون إعجابه واحترامه  ويكون غالبا عند االحتكاك المستمر واالتصال الوثيق 

  .التوحدوى انحرافات كثيرة إلى أنواع خاطئة من التقمص أ وتعز،بالنموذج
إن التعلم " روتر " نظرية وأما الشكل األخير من أشكال التعلم االجتماعي الذي سنعرضه ه

 ،الذي يحدث في المواقف االجتماعية الواقعة أثناء التفاعل االجتماعيوالذي تبحثه هذه النظرية ه
ة في كل من السلوكية والتحليل النفسي لم تستطع أن تفسر أن نظريات الدافعي" روتر " فحسب 

 ألنها تنظر إلى اإلنسان ككائن سلبي ال ،التعقيد الكبير للسلوك اإلنساني في المواقف االجتماعية
  . الحاجات، البواعث،خارجية مثل الحوافزويتحرك إال من خالل ظروف داخلية أ

 غير كاف لتفسير السلوك اإلنساني  بل يراه،وروتر ال يأخذ بمفهوم التعزيز وحده
إنها :   "  إذ يقول،ولذلك ربطه بالتوقع في نظرية واحدة مما جعلها نظرية تعلم قوية،المعقد

 يمكن أن ،نظرية تعلم اجتماعي ألنها تهدف إلى التنبؤ بأي سلوك في رصيد الفرد السلوكي
  .(1) "االجتماعي الواسع يحدث في موقف ما من المواقف االجتماعية المعقدة وفي السياق 

  :والمفاهيم األساسية لهذه النظرية
 مقارنة باستجابات بديلة ،إن احتمال قيام الفرد باستجابة بطريقة ما : إمكان السلوك-1

الدرجات المرتفعة والحصول و ففي االمتحانات يكون التعزيز ه،متاحة للحصول على تعزيز
  . المذاكرة، الغش،االجتهاد: نماط السلوك الممكنة وسيعمد إلى أ،على مكانة اجتماعية محترمة

درجة تفضيل الفرد لحصوله على تعزيز معين إذا " يعرفه روتر بأنه :  قيمة التعزيز-2
  .(2) "كانت إمكانات الحدوث لكل التعزيزات متساوية 

                                        
 باتنة -04 العدد - مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية لجامعة باتنة- نظرية التعلم االجتماعي لروتر- بشير معمرية(1)
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البيئة التي تحفز الفرد على تعلم كيفية الوصول ألفضل و ه: الموقف النفسي-3
  .التعزيزات

إن توقعات األفراد للتعزيزات المرغوبة له دورا حاسما في اختيار سلوك دون  : التوقع-4
  .الخبرة السابقة والخبرات المستمدة من المواقف المشابهة:  ويتحدد ذلك بعنصرين هما،آخر

إن مزاوجة هذه النظرية بين االتجاه السلوكي واالتجاه المعرفي في التعلم جعلها نظرية 
  .أفقا في فهم السلوك اإلنسانيخصبة وأوسع 

رغم أن نظريات التعلم قد ألقت أضواء قوية على اآلليات التي تكتسب بها التنشئة 
كيف نتعلم؟ بكل دقة ووضوح خصوصا أن نتائجها :  وإجابتها على التساؤل،االجتماعية

ا على  إال أنها أخفقت في تعميم نتائجه، أي قامت على الدراسة التجريبية للسلوك،مخبرية
المواقف االجتماعية المعقدة واقتصرت فقط على المواقف البسيطة وقد تعرض المدخل اآللي 
والسلوكية إلى انتقادات شديدة من علماء االجتماع واعتبروهما يسطحان التفاعالت االجتماعية 

لعملية تدعيم و مثير واستجابة أ،والصور المعقدة للسلوك االجتماعي إلى عمليات شرطية
 خصوصا عند الحديث عن عمليات ، رغم أن أنماط سلوكية تكتسب دون تدعيم،اعياجتم

 وأنه ال ، العمليات الرمزية– الذات – المعايير االجتماعية ، األدوار االجتماعية،اكتساب اللغة
يمكن التعويل كثيرا على نتائج دراسة األنواع الالإنسانية ومحاولة إسقاطها على السلوك 

  .اإلنساني
 :نظرية الدور االجتماعي-2-1-3

 البيولوجيا أنها تتموضع في –يمكن تصنيف نظرية الدور االجتماعي في متصل الثقافة 
 ،موقف اجتماعي في حقيقتهو ألنها تعتبر كل موقف سلوكي بالنسبة لإلنسان ه،"الثقافة " قطب 

ن الذات ووحدات التحليل التي تعتمدها تكون على مستوى التفاعل االجتماعي الحاصل بي
  .متوقع منهوالفرد ليصبح عضوا في جماعة يقوم بوظائفه وما هو والمؤدي إلى نم،والدور

وقد ركزت نظرية الدور االجتماعي على أهمية العوامل االجتماعية في تفسير التنشئة 
 فلكل فرد مكانة اجتماعية تتناسب مع الدور الذي يقوم به ،االجتماعية والسلوك االجتماعي

 والدور االجتماعي ،انته ويتعلم دوره من خالل التفاعل االجتماعي مع اآلخرينويكتسب مك
 وهناك اختالف بين السلوك المتوقع للدور ،السلوك المتوقع من شاغل المركز االجتماعيوه

في كرة القدم يكون لكل :  مثال،والسلوك الحقيقي الذي يعكسه شاغل الدور في الحياة االجتماعية
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لما ا الفريق لكن مجريات المباراة تدفعه إلى اتخاذ سلوك مغايروملعب أالعب دوره في ال
  .متوقع منهوه
  

سلسلة من االستجابات " الدور االجتماعي بأنه "  COTTRELL " "كوتريل " ويعرف 
 وتمثل هذه السلسلة نمطا من المثيرات لمثل ،في موقف اجتماعيوالمرتبطة التي يقوم بها عض

  .(1) "تجابات المرتبطة عند اآلخرين في نفس الموقف هذه السلسلة من االس
أي يرتبط الدور االجتماعي لفرد معين باألدوار االجتماعية لآلخرين في سلسلة من التأثير 

  .والتأثر في موقف تفاعلي
  .(2)"المجموع الكلي لألنماط الثقافية المرتبطة بمركز معين" بأنه " رالف لينتون " ويعرفه 

. (3) "عنصر مشترك بين البناء االجتماعي والشخصية " عرف الدور بأنه أما بارسونز في
كل دور اجتماعي له إسقاطات نابعة من شخصية الفرد وكيانه وإسقاطات أخرى مستمدة من 

  . فيتغير الدور تبعا لتغير الشخصية والبناء االجتماعي،بنائه االجتماعي
تماعية نستعرض عدة مفاهيم مرتبطة ولتوضيح نظرية الدور االجتماعي في التنشئة االج

  :بتعلم الدور وهي
تتمثل في األفكار واألحاسيس والمشاعر واألنماط السلوكية التي تعتبر  : توقعات الدور-1

 بمعنى يكون الفرد نظاما خاصا من التوقعات ،غير مالئمة بالنسبة لمركز معينومالئمة أ
ماط السلوكية المتوقعة هي مزيج من التوقعات وهذه األن،من اآلخرينوالسلوكية سواء من قبله أ

  .العرضي مثل اللعبوالمكتسبة عن طريق التعلم المباشر أ
وبما أن الدور االجتماعي تحدده الثقافة التي ينشأ فيها الفرد فإن توقعات الدور قد تختلف 

ي في بعض الثقافات متوقع من دور الزوجة المشاركة ف. من ثقافة إلى أخرى كما قد تتفق
  .اإلنفاق المالي في حين أنها معفاة من ذلك في ثقافة أخرى وغير متوقع منها إال بإرادتها هي

                                        
 .144 ص -مرجع سابق - محمد لبيب النجيحي(1)
 .61 ص -سابق مرجع - مشيل دبابنة و نبيل محفوظ(2)
 .195 ص -سابق مرجع -ل عبد الرحمن المعايطة خلي(3)
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 ويختلف السلوك الفعلي للدور من ،يتمثل في سلوك شاغل المركز:  سلوك الدور-2
 وبما أن الفرد يقوم بأدوار متعددة فإن ،البيئة االجتماعيةوشخص آلخر الختالف التكوين العقلي أ

  . هذه األدوار يؤدي إلى خلل في شخصيتهتضارب
وغالبا ما يكون هناك اختالف بين السلوك المتوقع للدور االجتماعي والسلوك الحقيقي 

ومدى  عدم وضوح األحكام والقوانين التي تحدد وظائف دوره: مثل: ويرجع ذلك لعوامل عدة
انس بين مستلزمات الدور وقيمه  مدى التج،تقبله وقابليته لتنفيذ الواجبات الواقعة في حدود دوره

  .ومعاييره االجتماعية
إن التناغم بين األدوار التي تشغل في وقت واحد يعطي تأثيرا أعمق على عملية تعلم 

إلى ما وصل إليه علماء االجتماع بشأن " جين ميدينوس " و" رونالد جونسون "  ويشير ،الدور
إن  " ،وقعات المجتمع منها تعلم الدور الجنسيالمسائل التي ال تتناسب فيها طموحات الفرد مع ت

بعض علماء االجتماع يرجعون ذلك التعلم إلى الصراع الداخلي للدور الذي يتحدد في توقع 
 وما يطمح إليه الفرد الذي يشغل ذلك الدور فإذا لم يتناغم ما ،المجتمع لدور معين من الفرد

راع ـدث الصـه من أدوار هنا يحـنفسيتوقعه المجتمع من الفرد مع ما يطمح إليه الفرد 
  .(1) "الداخلي 

المقابلة و أي األفراد الذين يشغلون المراكز المضادة أ،رفيق الدوروه:  شريك الدور-3
 - التاجر، التلميذ- المعلمالمريض، - الطبيب،دور األم شريكها االبن: مثال ،لدور الفرد

  .إلخ... المستهلك
عنده و لكن عن طريق التفاعل االجتماعي تنم،وجيا فحسبيكون الوليد البشري كائنا بيول

 ويصبح في اإلمكان ،اللغة ويستدمج المعاني واألشياء ومن ثم تبدأ ذاته االجتماعية في الظهور
 وبنضج الطفل يصل إلى مستوى معقد بالنسبة ألدائه ألدوار ،إيصال النزعة االجتماعية إليه

عبر البناء ) الناضج( المستوى المعقد ينتقل الفرد  وفي هذا،مختلفة في تفاعله مع اآلخرين
 ، الجد، الزوج االبن، فاألب مثال يشغل دور األب،االجتماعي الذي يشغل به فئات دور متنوعة

  .... العامل، الخال، العم،األخ

                                        
 مجلس النشر -28 المجلد -2 العدد - مجلة العلوم االجتماعية- التنشئة االجتماعية وقيم الذكورة- علي الطراح(1)

  .80 ص -2000 - جامعة الكويت-العلمي
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وحوصلة هذه الفكرة أن الفرد ال يشغل دورا واحدا فقط في الشبكة العالئقية الممتدة 
 فدور الطبيب اتجاه مريضه ، بل هي متعددة قد تتشابه وقد تختلف تمامالمختلف الجماعات

  ....زوجتهويختلف عن دوره في بيئته اتجاه أخوه أ
 ومع ذلك يكون ،إذن يشغل الفرد فئات دور مختلفة ويتعلم مسبقا متطلبات كل فئة دور
دة أوجه وفي هذه هوية ذاتية موازية لهذه األدوار بمعنى صورته عن نفسه صورة واحدة لها ع

  :النقطة بالذات تحضرني مسألة طريفة في علم النفس وهي
ونها ال ترى فيه سوى ـاألم التي ترفض أن يجري لها ابنها الطبيب البارع العملية ك

  .ورة االبن فقطـص
القائد الذي يتحكم في مصير الماليين وال يستطيع التحكم في ابنته التي ال ترى فيه سوى 

 المتمثل هنا في األم بالنسبة ، بمعنى قد ال يدرك شريك الدور،نون والعطوفصورة األب الح
 إذ يقتصر توقعهم ، األدوار المختلفة التي يقوم بها شاغل الدور، والبنت بالنسبة للقائد،للطبيب

على المتوقع اتجاهاهم في حين يتجاهلون توقعات المجتمع بحسب المراكز االجتماعية المختلفة 
 .هاالتي يشغلون

زميل الدور يعطي بعض االسقاطات وويالحظ أن التفاعل المتكرر مع شريك أ
البنت التي تالزم الفتيان تكون تصرفاتها أقرب إلى أدوار الذكورة منها إلى : التشبيهات مثالوأ

  .األنوثة
  . أي التداخل مع متطلبات دور اآلخر،بعض األفراد يدمجون أدوار األخر في أدوارهم

س شغل المراكز المرتبطة بدور معين تعطي الفرد فرص وكفاءة ألداء لكن على العك
زميل الدور للمعلم وتعلمه لعناصر معينة لدور المعلم والطالب ه:  مثال،أدوار زمالئهوأدواره أ

  .يساعده مستقبال ليكون معلما
ي  وبالتالي العوامل التي تساهم ف،يشمل جميع مبادئ التعلم االجتماعي" تعلم الدور " و

  . والتي تيسر للفرد تعلم دور اجتماعي،تحقيق التعلم نفسها
  :فمن بين هذه العوامل نذكر

 ،عدم وضوح دور المرأة في المجتمع:  وضوح التوقعات المرتبطة بموقف معين فمثال-1
المتوقع من المرأة و وتبرز إشكالية ما ه،يصعب على أساليب التنشئة االجتماعية التوجيه السليم
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معاملته كراشد يجعله غير مدرك لما و فمعاملته كطفل صغير أ، كذلك بالنسبة للمراهقأن تؤديه؟
  .يريده اآلخرون منه

  . التناغم بين األدوار التي تشغل في آن واحد وبين األدوار الالحقة-2
المنصب عن طريق تجسيد الدور و تعلم عناصر كثيرة عن الدور قبل شغل المركز أ-3

 فالطفل عندما يلعب دور الشرطي يفهم بعض عناصر هذا الدور ،الفي الخيوأثناء اللعب أ
  .ليجسده مستقبال

  . تعلم أدوار مماثلة يسهل تعلم دورا جديدا-4
  :ولألدوار وسائل ومهارات يجب لشاغل المركز تعلمها إلتقان دوره وأدائه بمهارة وهي

  .المصاحبة للدورو تلك التي ترتبط بصورة مباشرة بإنجاز المهام المتضمنة أ-1 "   
الوظيفة و والتي يواجهها شاغلوا المركز أ، تلك التي تتعامل مع مشاكل متكررة معينة-2

فالعامل يعرف من خبرته الطويلة بعض المشاكل المتكررة (1) "،والمشكالت غير المباشرة خاصة
  .المتعامل معه مما يدفعه لحماية نفسه ببعض الحيلوالمستهلك أومع الزبائن أ
لم من خبرته الطويلة في التدريس يعرف كل أنواع التبريرات التي يقدمها الطلبة لعدم فالمع

 .إنجازهم لوظائفهم فمسبقا يحمي نفسه منها بقوله أنه لن يقبل أي عذر مهما كان

  : وتعلم الدور االجتماعي واكتسابه خصوصا بالنسبة للطفل يتضمن عمليات هامة وهي
 . اتخاذ اآلخرين الهامين نماذج-3، ف المواق-2،  التعلم المباشر-1

 مادامت نظرية الدور هي تعلم الفرد لدوره االجتماعي ليصبح عضوا في ،وبصورة عامة
حث من قبل علماء النفس في التعلم المعرفي للسلوك كما رح وب فهذا الموضوع طُ،المجتمع

وعليه نجد ... . ة الرمزية التفاعلي–الوظيفية : اهتمت به نظريات مختلفة في علم االجتماع منها
  في تفسير التنشئة االجتماعية من خالل - بارسونز- دور كايم- كوفمان- ميد-كولي: كل من

  .نظرية الدور االجتماعي
ما : تناول التنشئة االجتماعية في محاولته اإلجابة على التساؤل التالي" هربرت ميد " فنجد 

  ؟هي صورة اآلخرين عن صورتي وصورتي عن صورهم

                                        
 .291 ص - مرجع سابق- عادل عز الدين األشول(1)
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يركز على العمليات التفاعلية وعلى المعاني وينتمي إلى التفاعلية الرمزية فه" ميد " بما أن 
فاإلنسان يقوم بترميز . اللغة ودورها في االتصال االجتماعيوالمستدمجة للذات واآلخرين ونم

 وبالتالي يصبح الرمز بديال عنها وعملية االستجابة للرمز تكون سلوك ،األشياء في ذهنه
أنه يستعمل من جانب وفالخاصية الوحيدة للرمز المعنوي ه" " ميد " صرفي وكما يقول م

 فاإلنسان حسبه ال يرى نفسه إال من خالل ما يحدثه من آثار وردود (2) "اإلنسان لينبه به نفسه 
.  االهتمام– الحب – المديح – الدفء –فعل عند اآلخرين والفرد في عالقاته يبحث عن التقدير 

طالما له القدرة على  ، وبالتالي يحاول استشفاف توقعاتهم منه،ألشخاص المهمين بالنسبة لهمن ا
نوع من وضبط النفس ه" كذلك على ضبط النفس الذي اعتبره " ميد " فهمها وتنفيذها وقد ركز 

  .(3) "الضبط االجتماعي غير المباشر من خالل تعميم تصوره عما يطلبه منه اآلخرون 
 في الحياة ، دور اآلخرين ودورهم في جذب الفرد لتقليدهم ومحاكاتهمكما يؤكد على

 يساعده أفرادها على تقليد ومحاكاة أدوارهم ،االجتماعية نجد أن المنتمي إلحدى الجماعات حديثا
  .وفي األسرة يحدد الوالدين للطفل مستلزمات دوره

رد لعدة أدوار في أكثر من مع تزايد وتنوع ممارسة الف" األنا االجتماعية " والذات أوونم
صفات جديدة والتي " ذاته " وأ" أناه "  وتتعدد األدوار المتعلمة والتي تكسب ،جماعة اجتماعية

ألنها غير متبلورة بسبب عدم " األنا "  فالحيوان ال يمتلك ،بدورها تجعله مدركا وواعيا بنفسه
  .عيشه في تفاعالت وثقافة وعالئق اجتماعية

وجهها قومها وتُ كون الذات تراجع نفسها وتُ،يمر بمراحل مستمرة"  ميد "الذات عند وونم
 أي كأن الفرد ،فكرة الفرد عن نفسه من منظور خارجي" بما يتفق مع توقعات اآلخرين فهي 

ع تأمل ـأنه يجعل نفسه موضو أ،ينظر إلى سلوكه وأفكاره ومشاعره من موضع خارجي
  : هذه المراحل هي(1)"،دير وتقويمـوتق

                                        
 -1985- دار النهضة العربية- بيروت-4 ط- الجزء الثاني- علم النفس االجتماعي- محمود السيد أبو النيل(2)

 .237ص
 

 -1992 - اإلسكندرية- دار المعرفة الجامعية-1 ط- الموضوع- المنهج- علم االجتماع النظرية- محمد الجوهري(3)
 .82ص 
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  : مرحلة اإلعداد-1
 وعند التعزيز ، فال تكون عنده القدرة على إدراك سلوكه ورؤيته،يقلد الطفل كل ما يراه

والمكافأة من الوالدين والمحيطين به يدرك مشاعر اآلخر ويتصرف على ضوء ما يرغبون فيه 
  ".ذاته األولية " وبالتالي تبدأ في البروز والتبلور 

  : مرحلة اللعب-2
خيالية ومثل هذا اللعب يعلمه السلوك ول في لعبته أدوارا معينة سواء واقعية أيمثل الطف

 ودور ،القيام بدور الطبيب وما يصاحبه من تقدير: الخاص بالمكانة االجتماعية وتوقعاتها مثل
  .اللص وما يصاحبه من سخط الناس عليه

  : مرحلة اللعب المنظمة-3
 فينظر ،ر االجتماعية لآلخرين والمتوقع منهيدرك الطفل في هذه المرحلة دوره واألدوا

 ويتضمن اللعب بعض المعايير االجتماعية من خالل التفاعل ،إلى نفسه من موقع الجماعة
 مما يعطي شخصيته صفة ، ويتمثل هذه المعايير داخليا،االجتماعي مع جماعة األقران مثال

  .االتساق عند االنتقال بين مواقف اجتماعية متنوعة ومختلفة
" الذات " في كونه ركز على كيفية ظهور " هربرت ميد " مع " تشارلز كولي " يتفق 

  .ما هي صورتي عند اآلخرين؟: ونموها من خالل محاولته اإلجابة على التساؤل التالي
في تصويره للذات الفردية في حاالت استسالمها واستقباله النطباعات " ميد " متخذا منحى 

  .يرى نفسه إال من خالل ردود أفعال المحيطين به فاإلنسان ال ،اآلخرين
 عندما ،يخضع لثقافة مجتمعه" حكم اآلخرين " فإدراك الطفل لصورته األولى في مرايا 

.  فإنه يأخذ مسبقا في اعتباره تصورات وأحكام والديه وأقاربه واخوته،يريد أن يتصرف
سوى و شعور الفرد بنفسه ما هإن": " كولي "  يقول ،فيتصرف في اتجاه تصوره عن تصوراتهم

 لذلك ال توجد نفسا بشرية ،انعكاس فكري حولها يتأثر من عقول وأفكار اآلخرين المحيطين به
را مع ـ ما لم يكن لها تفاعال مستم–في نظر كولي  –ة لها ـ وإن الذات ال أهمي–معزولة 

  .(1) ")اآلخرين" (الهم"و" الهو"

                                        
 .95 ص -1994 -دار الشروق -األردن/  عمان- 1 ط- علم اجتماع األسرة- معن خليل عمر(1)
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الجماعة األولية والتي تتميز بالتفاعالت وجه " كولي  " ومن المفاهيم الهامة واألساسية عند
بناء سيكولوجي يتمثل في : " لوجه ويكتسب من خاللها الفرد المشاركة الوجدانية ويعرفها بقوله

هذا الشعور بالتوحد الوثيق وسلوك الفرد يتحدد عن طريق البناء السيكولوجي للجماعة أكثر مما 
 .(2) "ه ـيتحدد ببناء شخصيت

د أن كولي يعتبر البناء السيكولوجي محددا من قبل الجماعة أكثر منه من بناء نج
 والجماعات األولية ،الشخصية ويحاكي هنا فكرة دوركايم عن الشعور الجمعي وسلطة المجتمع

ويعتبر دورها في " النحن " أصدقاء يتوحد أفرادها بشعور وعمل أوقد تكون جماعة لحب أ
ة مماثل لدور األسرة واستجاباتهم لسلوكه تجعلهم المرآة التي يرى نفسه عملية التنشئة االجتماعي

  .فيها وتكوين شخصيته يكون أقرب إلى اللعب منه إلى الصراع عند فرويد
  : ويفترض كولي أن مواقف اآلخرين اتجاهنا ونظرتهم هذه تتبلور وفق ثالث مستويات هي

  .في نظر اآلخرين و إننا نتصور كيف نبد-1"    
  .في نظرهم بعد حكمهم عليناو بعدها نتصور حكم اآلخرين علينا وكيف نبد-2
نعبر عن بعض أنواع الشعور في ضوء حكم اآلخرين و أخيرا نتصرف بشكل معين أ-3

  (3) . "علينا وتقييمهم لنا
 فإن  ،حقيقة نموها" كولي "  بينما بين ،قد أوضح كيف تنشأ النفس البشرية" ميد " إذا كان 

كيف :  وطرح التساؤل التالي،عني بكيفية تجميل وتزيين الفرد صورته أمام اآلخرين "كوفمان"
  .أصور نفسي أمام اآلخرين؟

سلوك دعائي وحقيقيا بل يمثل أمامهم فهوبمعنى أن الفرد يعرض سلوكا غير صادقا أ
وبالتالي يرتكز على جمع معلومات عن رموز اآلخرين لكي ينمي موقفه ويتمكن من تشكيل 

 فيحدد معالم موقفه منهم وفي نفس الوقت يضع ،وير انطباعات بشكل منسجم مع استجاباتهموتص
 فالفرد ال يقلد سلوكيات المتفاعلين معه بقدر ما يريد استرضاءهم ،قادموآت أوتوقعاته حول ما ه

 ،وبالتالي التحكم والسيطرة على تفاعله مع اآلخرين والحصول على خبرة تفاعلية جديدة
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" يمكن القول أن . يحاول إظهار إتقانه للعمل أمام صاحب المؤسسة على غير عادتهفالموظف 
كوفمان قدم إضافة نوعية إلى طروحات ميد وكولـي ألن الفـرد ينمي نفسه من خـالل معرفة 

  .(1) "طـة تفاعله اس اجتماعية بو-اإلشارات والرموز ومـا تتضمن من معاني ثقافية
في كون الفرد يضبط نفسه من خالل " ميد " فيلتقي مع "   DUR KHIEMدور كايم" أما 

تعميم ما يتصوره منه اآلخرون وبالتالي تقييد الدوافع البيولوجية حتى تصبح الحياة االجتماعية 
وفي نفس الوقت يكتسب ...)  معتقداته، عاداته،لغته( فالفرد يشارك في حياة المجتمع ،ممكنة

  . مما تعلمه عن طريق تجسيد أدوار مختلفة"األنا االجتماعي " صورة عن نفسه 
 وقد ،باهتمامه بالتنشئة االجتماعية للراشدين"  ميد –كولي " عن " دور كايم " وقد انفرد 

  : تضمنت فكرته هذين األمرين
  . تقسيم العمل وما يلحقه من إعادة هيكلة في المواقع وبالتالي األدوار-1
يؤدي دوره في و على المجتمع بحيث كل عض الضمير الجمعي وكيفية تشكله وسيطرته-2

  .النسيج االجتماعي
يتجسد هذا الشعور في رموز الثقافة والتعابير " التصورات الجمعية والعقل الجمعي أ

 ويصل ذلك إلى الدرجة التي تشكل قناعات لدى ،اللغوية وفي أنماط التفكير ونماذج السلوك
 حتى أن أفراد كل نوع أصبحوا ،اعية السائدةأفراد المجتمع ويصبح جزءا من الطبيعة االجتم

، كما ، إنه صدى وإنعكاس لحياة مشتركة طويلة(2)"قانعين بالدور الذي خصصه لهم المجتمع
  .يمثل سنن المجتمع ودستور المعامالت واآلداب

من خالل المواءمة بين " الدور االجتماعي " تقديم نظرية " PARSONS بارسونز " حاول 
 وقد أولى اهتماما لدور القيم في ضبط ،المعرفي والتعلم االجتماعيو النفسي والنمأفكار التحليل

قيما استدمجها وأصبحت جزءا وسواء كانت قيما يفرضها المجتمع عليه أ، السلوك لدى الطفل
 ، المعايير،اهاتـ االتج،مـد بارسونز أيضا على عملية إكساب الطفل القيـأك" و،ونتهـمن كين

 ، حيث أنها تشكل ضوابط خارجية للطفل وأفعاله في المجال االجتماعي،يةالنماذج السلوك
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وبمجرد استيعاب الطفل لهذه القيم فإنها تتحول لتصبح جزءا من كيانه الذاتي وتتولى ضبط 
  .(1) "سلوكه من الداخل 

هي أكثر نظريات التنشئة االجتماعية شيوعا إال أنه " نظرية الدور االجتماعي " رغم أن 
مدخل في علم : " في كتابه) عطوف محمود ياسين(ا مآخذ حسب ما يذهب إليه كل من عليه

: وهي" سيكولوجية الطفولة : " في كتابهما) ميشيل دبابنة ونبيل محفوظ(و" النفس االجتماعي 
 إن مفهوم الدور لم يتحدد بصورة واضحة خصوصا في المجتمعات الحديثة أي مع التطور -1

  .التحوالت االجتماعية تحدث إعادة هيكلة لألدوارالتكنولوجي الكبير و
 بمعنى ميكانزمات ، لم تحدد الوسائل التي تؤدي إلى اكتساب أدوار اجتماعية معينة-2

  .التنشئة االجتماعية
الطفل و ركزت على الجانب االجتماعي من عملية التنشئة االجتماعية ودور الذات في نم-3

  .عدادات البيولوجية لكنها أهملت مثال االست،اجتماعيا
 فأحيانا يسبق الفرد التوقعات ، أغفلت الجانب األخالقي المرتبط بدور الفرد ومكانته-4

العامل يتفانى في وظيفته ليس ألنه المطلوب منه :  فمثال،المعتقدية على توقعات الدور نفسه
  .بالنسبة لمركزه االجتماعي ولكن العتباره العمل عبادة

  .االجتماعية األساسية بناء على ما رسمه له دينهيتعلم الطفل أدواره 
 التي خرجنا بها من عرضنا لهذه النظريات الثالث أنها متكاملة في تفسير :والخالصة

 فإذا كانت نظرية الدور قد ركزت بصورة أساسية على التفاعل اإليجابي بين ،التنشئة االجتماعية
شئة االجتماعية المحددة لألنماط السلوكية المقبولة األطفال الصغار والثقافة السائدة في تدعيم التن

 فنظريات التعلم أسهمت بتفسيرات هامة حول مفهوم التنشئة االجتماعية ،المرفوضةواجتماعيا أ
وآلياتها في تعلم السلوك االجتماعي سواء من خالل مبدأ التدعيم عن طريق التعزيز والمكافأة 

ق العقاب لكف وإطفاء النمط السلوكي غير عن طريوأ،لترسيخ النمط السلوكي الصحيح
 في كل مرحلة من ،القراءةوالمشاهدة أومن خالل التعلم من النماذج سواء بالمعاينة أو أ،الصحيح

في حين ركزت نظرية التحليل النفسي على تشكيل الضمير الذي يخضع . مراحلهم العمرية
  .يكتسب عادات وقيم ومعايير وتقاليد مجتمعهلثقافة الوالدين اللذين ينقالن ثقافة المجتمع وبالتالي 
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ومن ثم لم تغفل أي نظرية من نظريات التنشئة االجتماعية الثالث دور الثقافة في تدعيم 
 غير أن درجة تركيزه تتفاوت حسب فلسفة كل نظرية ورؤيتها الذاتية لمفهوم ،األنماط السلوكية

  .التنشئة االجتماعية
  :  النقائص هيوفي مجملها اعترتها مجموعة من

يخضع لضوابط البيئة و أهملت إيجابية الفرد الذي إما يستجيب لدوافعه الداخلية أ-1" 
  .الخارجية

 لم توضح دور االلتزام االجتماعي المتبادل بين الفرد ومؤسسات التطبيع والتي تكافأ -2
  .السلوك الفردي حسب اتفاقه مع قيمها

  .رت ما توصلت إليه النظريات األخرى ركزت كل نظرية على استنتاجاتها وأنك-3
  .(1) " إغفالها للجانب األخالقي في التنشئة الذي أساسه االلتزام -4

 هذه النظرية ،قد تطرقا إلى نظرية جديدة دون غيرهما) ميشيل دبابنة ونبيل محفوظ(ونجد 
نظريات الذي يرى أن " سيد أحمد عثمان " نظرية التعاهد االجتماعي المتبادل ورائدها : هي

التحليل النفسي والدور االجتماعي والتعلم في التنشئة االجتماعية ال تعطي لها تفسيرا شامال 
متكاملة وذلك لجملة النقائص التي أسلفنا ذكرها أضف إليها عامل وومتكامال سواء منفردة أ

ا لم تبين هذه النظريات كيف تتكامل مؤسسات التطبيع االجتماعي وهيئاته في عمله: " آخر
  .(2) "إلحداث التغيير المنشود في الطفل 

  :والمبادئ واألسس التي تقوم عليها هذه النظرية
أساس التفاعل االجتماعي الذي يقوم على تعاهد و إن التعاهد االجتماعي المتبادل ه-1" 

صريح بين أطراف هذا التفاعل بمعنى أن الطرف الذي يعطي يتوقع نوعا من األخذ وضمني أ
  .بالمقابل
توقعات و إنه في أي تنظيم اجتماع متكامل البد أن يكون توجه أعضاء هذا التنظيم نح-2

 بمعنى أن كل فرد في جماعة منظمة يحدد سلوكه وفق توقعات اآلخرين منه ،اآلخرين تبادليا
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أي أن توقعات أعضاء الجماعة بالنسبة ،نفسهوبينما يحدد اآلخرون سلوكهم في ضوء توقعاته ه
  .اآلخر متبادلةلبعضهم البعض 

 إن مطابقة سلوك أعضاء الجماعة لتوقعات أعضائها بعضهم أمام البعض اآلخر يؤدي -3
  .(1) . " ومسايرتهم لتوقعات وقيم ومعايير الجماعة،إلى الرضا عندهم

وتحتاج هذه النظرية لمزيد من الدراسة والبحث لتقويمها بشكل فعلي إلثراء البعد النظري 
 مع تقييمي المسبق لها أنها تعتمد على نظرية التبادل االجتماعي التي ،تماعيةلمفهوم التنشئة االج

ولها . تقوم على تفسير نتائج التفاعالت االجتماعية المتبادلة أي تأثير أ على ب وتأثير ب على أ
أفكار هامة في تفسير التنشئة االجتماعية من حيث التوقعات االجتماعية المتبادلة لشاغل المركز 

  ".هومنز "  خصوصا أفكار ،تماعي مع الفاعلين االجتماعييناالج
البعد النظري لمفهوم التنشئة االجتماعية ال يمكن تحديده بدقة ألنها من المواضيع الكبرى 

النظرية :  ونظريات عديدة دلت بدلوها سواء،علم النفس االجتماعيوسواء في علم االجتماع أ
 الوظيفية – التحليل النفسي –" روتر "  التعلم االجتماعي –) بياجه( التعلم المعرفي –السلوكية 

  . التبادل االجتماعي– الدور االجتماعي – التفاعلية الرمزية –
  

  : ميكانزمات التنشئة االجتماعية-2-2
مفهوم التنشئة االجتماعية معقد وشائك فكذلك األمر بالنسبة للميكانزمات والتي ومثلما ه

ليات التي تتم وفقها عملية التأثير االجتماعي وكذلك تعرف بالعمليات العموتسمى أيضا اآلليات أ
  .التكوينية التي تشكل الشخصية فهي متضمنة في معظم مواقف الحياة

 – تقمص – توحد – امتصاص –تقليد : (ورغم أن المصطلحات كثيرة في التعبير عنها من
  ).إلخ... ق التطاب– التماثل – استدماج – استدخال – اقتداء –محاكاة 

إال أن هذه المصطلحات تتقارب حتى تتداخل إلى درجة التطابق أحيانا ولهذا نجد بعض 
  .الخ.....التقليد مرادفا للمحاكاة والتوحد مرادفا للتقمص: الدارسين يستخدمون مثال
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يمكن لألباء التأثير : " بقوله" روجر براون " وهذه الخاصية المعقدة للميكانزمات لخصها 
بالثواب والعقاب المباشرين وبتقديم نماذج : وك وتصرفات األبناء على األقل بطريقتينعلى سل

فهل من المحتمل أن . ويمكن أن يدعم سلوك االبن بالموافقة بينما ال يدعم سلوك االبنة... للتقليد
م إن التعل...  أعني التوحد الكامن مع الوالد–تحتفظ البنت بالرغبة في السلوك بصورة توكيدية 

عن طريق التوحد مسألة معقدة بالتأكيد ومن المحتمل أن يكون ما نعرفه اآلن ليس أكثر من 
  .(1) "مجرد بدايات 

تدعيم األب لالبن عند تفوقه الدراسي يعطيه دافعا لالستمرار في ذلك وبالتالي : بمعنى
 عن استجابتها  لكن إهماله للبنت بعدم التدعيم ال يعطينا صورة واضحة،توكيد هذا السلوك لديه

  .تستمر في التفوق الدراسي أم تتوقف؟:هل 
وميكانزمات التنشئة االجتماعية في جوهرها متماثلة ومتطابقة في أغلب الثقافات لكن 

فعملية التنشئة ،)مرفوضومقبول اجتماعيا وما هوما ه(االختالف يمكن في عملية تقييم السلوك 
) النضج والمسؤولية االجتماعيةوبالوليد البشري نحالسير (االجتماعية تتمركز في مسائل معينة 

  .وال توجد أي دالئل تشير إلى عدم وجودها في حياة أي مجتمع
إن تدريب الطفل من : " بقولهما "  WHITING end CHILDهويتنج وتشليد" ووضحه 

 ذلك ألن جوهر عملية التطبيع االجتماعي تتمركز حول ،أرجاء المعمورة متطابق ومتشابه
 فاآلباء واألمهات في كل مكان لديهم مسائل ومشاكل مماثلة ،ئل عامة من السلوك اإلنسانيمسا

ومهما اختلفت المصطلحات في تحديد الميكانزمات الخاصة  (2)"م ـفي تربية األطفال وتنشئته
المكافأة ( التدعيم -1: اعية فإن المفاهيم المطروحة من قبل معظم المهتمين هيـبالتنشئة االجتم

  ).التوحد( التقمص -3.  التقليد-2). العقاب -
وتجدر اإلشارة إلى أن معظمها نوقش في العنصر السابق فهي من عمليات التعلم 

  .االجتماعي وقد تطرقنا إليها
  : التدعيم-2-2-1
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 والطفل ككائن ،كل كائن بشري يبحث عن مشاعر السرور واللذة والتقليل من مشاعر األلم
رفض اآلخرين له وسيس غير السارة الناتجة عن العقاب البدني أبشري يسعى لتجنب األحا

  .والرغبة في الحصول على احترامهم وعطفهم وتقبلهم
إيجابية وتمثلها المكافأة أي أنه ليس باألمر وفالتدعيم قد يكون تجارب سلبية يمثلها العقاب أ

  .لة والكف عنهااإليجابي فقط بل قد يكون سلبي يؤدي إلى انطفاء السلوكات الغير مقبو
استبعاد السلوك غير المرغوب فيه وليس لتكوين ولكف أ) العقاب(يستخدم التدعيم السلبي 

 فالصورة المألوفة في كل المجتمعات هي قمع السلوك العدواني عن طريق ،أنماط سلوكية معينة
ة ألداء ـ فإنه يضعف بالتالي الدافعي،مع أن العقاب قد يكبت بصفة مؤقتة سلوكا معينا"العقاب

  .(1) "لـالفع
 لكن العقاب ال يكون فعاال ،ويكون الترغيب في المطاوعة االجتماعية عن طريق المكافأة

: بقوله) BROWNبراون ( فالتعنيف يولد العنف وهذا ما وضحه ،دوما في كف السلوك العدواني
 إما أن هذا ، العدوانإن اآلباء الذين يعاقبون أبنائهم نتيجة لعدوانهم إنما يهدفون إلى قمع هذا" 

 ، فإنه يوحي بأن نظرية التعلم المتضمنة نظرية خاطئة،العالج ال يؤدي إلى الهدف المقصود
 ولما كان األطفال أكثر ،فالضرب قد يثاب كحالة من السلوك التي كان من المفروض أن تقمع

لضرب من الضرب ن ا يتعلموالمثال منهم بالتعلم بالقمع فإنهم سوفواستعدادا للتعلم بالتقليد أ
  .(2) "وهذا ما يحدث تقريبا 

وآثار العقاب تتوقف إلى حد بعيد على مجموعة من العوامل والظروف المتزامنة مع هذه 
االستجابة التي تعقب اإلحباط ويراد بها إلحاق الضرر بالنفس والعملية خصوصا أن العدوان ه

بيئة عدوانية من حيث قمعها لرغبات الفرد  فقد تكون ال، االجتماعية دور في ذلكةالغير وللبيئوأ
  . مشحون يدفعه إلى اإلحباطووتهيئة ج

  :في) SOLOMON(هذه الظروف والعوامل يجملها 
  .كان وسيلة للحصول على اإلشباعوإذا كان السلوك الذي عوقب عليه مشبع داخليا أ" -1
  .العقابو إذا كان السلوك الذي عوقب قد تم تعلمه أصال عن طريق المكافأة أ-2
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  . ما إذا كان العقاب مرتبط عن قرب حدوث السلوك المعاقب عليه-3
  .يتبع المكافأةو ما إذا كان العقاب يسبق أ-4
  . قوة السلوك المطلوب معاقبته-5
  .غير مألوفو إلى أي مدى يكون هذا العقاب مألوفا أ-6
  .(3) ."معاقب عليه ما إذا كان استعاد العقاب يؤدي إلى تقوية سلوك مناقض للسلوك ال-7

 بل توجد صورا أكثر ،والمكافأة والعقاب وحدهما ال يكفيان لتشكيل الشخصية االجتماعية للطفل
  . التقمص–التقليد : تعقيدا للتعلم من النماذج منها

  : التقليد-2-2-2
 فمن خالل التقليد ،أكثر تعقيدا منهو فه،شتراطالتعلم المبني على النماذج عن اإليختلف 

  .)النماذج ( الطفل جزءا من تفضيالته االجتماعية والثقافية والقيمية من الكباريكتسب
طبقة ووالتقليد كشكل من أشكال التعلم االجتماعي غير مرتبط بفئة عمرية محددة أ      

 إذ يعتمد ،وأكثر أساليب التنشئة االجتماعية شموال" عملية مستمرة واجتماعية بعينها بل ه
عضاء المجتمع بمختلف مستويات ذكائهم على المحاكاة كوسيلة للتنشئة حيث الشباب والكبار وأ

وقد يكون هذا . يكتسبون طائفة كبيرة من القيم والسلوكيات والمهارات والخبرات واالتجاهات
 وقد يكون غير شعوري حينما تتبنى قيما وأنماطا سلوكية من ، واعيا،النوع من التعلم مقصودا

  .(1) "الغير 
 فعندما يراقب الطفل ما يجري باألسرة ، بالمالحظة يسبق التقليد ويمهد لهوالتعلم

عليه في التقليد حيث وداخلية على ما هوالمدرسة يتعلم الكثير لكن استجاباته تكون مستترة أوأ
إن الطفل ": " جيمس بالدوين " وألهمية هذا النوع من التعلم قال . تكون االستجابات واضحة

 ويبدأ فيما بعد فقط في تقليد ، فيها نشاطات المحيطين به بطريقة استسالميةيمر بمراحل يقتبس

                                        
 .278 ص -سابق مرجع - عادل عز الدين األشول(3)

  
  .53 ص -بق مرجع سا- رعد حافظ سالم(1) 

 -1993 -روقـ دار الش-2 ط-الـ ترجمة سلوى الم-علم النفس االجتماعي-المبرت.المبرت ووالس إ.وليم و )2(
  .52ص 

  



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

216 
 

 وزمالئه فيتعلم ،التلميذ داخل القسم يراقب سلوك معلمه:  فمثال(2)"أفعال واتجاهات اآلخرين 
 فمن مالحظاته يتعلم أنه ال يمكنه التكلم إال بعد ،منهم أمورا محددة لتتطور إلى مرحلة التقليد

إتيان و ثم تأتي مرحلة التقليد وه،نة يعطي على إثرها المعلم الموافقة على ذلكحركة معي
  .االستجابة المناسبة

واعتبرا التقليد غريزة في الطفل، " ماكدوجل " و "  TARDEتارد" وقد أشار إليه كل من 
 في التابع كونه يحاول إثبات ذاته واستقالليته خصوصاوفي حين نجده يرفض السلوك المقَلد أ

  .مرحلة المراهقة
  ):التوحد( التقمص -2-2-3

يعطي تفسيرا اجتماعيا ونفسيا عن كيفية تعلم الطفل ألنماط سلوكية جديدة وأدوار 
فيلجأ لحل مشكلة ما،  خبرته الذاتية خذلتهوإذا  ،الضميرواجتماعية معينة وتكوين ضبطا داخليا أ

 تمكنها من أداء األفعال المناسبة ،خاصةإلى تقليد نماذج ناجحة تمتلك ذكاء ومهارات ومراكز 
  .أكثر من غيرها

ارتباطا وثيقا بعمليتي التقليد والتنشئة االجتماعية وغالبا ال تتمايز ) التوحد(يرتبط التقمص 
تقبل للسلوك كما و بل ه،استدخال سطحي للسلوكو والتوحد ليس مجرد اكتساب أ،هذه العمليات

زءا من ـدون أن تكون ج قيم ماج، فالتقليد إستدعي منه أوالكان خاصا به أي نابع من ذاته بوول
ة أي تقبل آراء اآلخرين وقيمهم واتجاهاتهم كما ـأعلى درجودخال فهـست أما اإل،ه هوـقيم

  .ت آراؤه هوـكانوـل
وقد نشأت فكرة التوحد عند فرويد في إشارته إلى التقبل الالشعوري لقيم الوالدين 

مطابقة للنماذج الوالدية إلى درجة تكوين وتماعية بصورة مماثلة أوامتصاص كل المضامين االج
حاول فرويد  "،)توحد البنت مع األب(وعقدة إلكترا ) التوحد االبن مع األم( عقدة أوديب ،عقد

بهذه الوسيلة ليس فقط تفسير الميكانزم الكامن وراء تبني القيم األخالقية لآلباء ولكنه حاول أيضا 
 اأي نزعة الولد لتبني دورا ذكريا ونزعة البنت لتبني دورSex- Typing جنسي تفسير التنميط ال

  .(1) "أنثويا 
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والمعروف أن أحد أنماط الجنوح لألطفال تنتج بسبب أنواع خاطئة من التوحد فمثال يميل 
الطفل إلى اكتساب دوافع العنف والعدوان وبعض الخصائص األخرى للوالد وعموما يحدث ذلك 

  .كاك المستمر واالتصال الوثيق بالنموذجعند االحت
كميا أوجه الشبه بين Lionel Lazowick قارن ليونيل الزويك " وفي دراسة عن التوحد 

اتضح أن األبناء األقل معاناة ...اآلباء وأبنائهم الجامعيين من حيث تقييمهم لعدد من المفاهيم
  .(2) "أمهاتهم عن األبناء األكثر معاناة للقلق هم أقرب في تقييمهم للمفاهيم إلى كل من آبائهم و

 واألبناء يساعد على زيادة توافقهم االجتماعي والتخفيف اآلباءإذن التشابه في التقييم بين 
  .في التكيف االجتماعي) التقمص(من توترهم وهذا يدل على دور التوحد 

ا طرحه عادل  اعتمادا على م،وقد لخصت أهم أطروحات هذه النظريات في النقاط التالية
  .)*(  عز الدين األشول

يختار شخص معين كنموذج وذلك ألنه غالبا ما يتلقى مكافئات  :نظرية التدعيم الثانوي -1
  .ويعني هذا المبدأ أن المثيرات المرتبطة بصورة متكررة مع مثير آخر مدعم تصبح مدعمة

 النموذج عن طريق أن التعلم يحدث نتيجة االرتباط المتكرر لسلوك) WOLFE(ويشير ولف 
  .المكافئات التي يعطيها النموذج للطفل

يختار شخص ما كنموذج إذا كان مدعما أي مكافأة النموذج تزيد :نظرية التدعيم التبديلي -2
 "  BANDURAباندورا"  فقد أشارت ،من احتمال تقمص المالحظ ومحاكاته ألنماطه السلوكية

  :ال ثالث نماذجفي تجربة وضعت تحت مالحظة األطف: إلى أنه
  .نموذج عدواني مكافئ
 .نموذج عدواني معاقب

 .نموذج غير عدواني غير مدعم

                                        
 .57 ص -سابق مرجع -المبرت.المبرت ووالس إ.وليم و (2)
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 فالنموذج ،النموذج العدواني المكافئ: فكانت النتيجة أن معظم األطفال قلدوا إلى أقصى حد
 بل على العكس األهم ،لكي يكون ناجحا ليس بالضرورة أن يكون إيجابيا ويحمل قيما نبيلة

 .أبطال العنف في السينما: مثال. دارته ومهارته وإثارة إعجاب المالحظإثبات جوه

متعلم ، فالالتدعيم الثانوي ومنع الحب: تعتمد هذه النظرية على مبدأي :النظرية االعتمادية -3
 فاألمر هنا متعلق بالتبعية فاألم ،المالحظ يختار نموذج ما لكونه إن لم يفعل قد يمنعه حبهوأ

 كما أنها مصدر الحب ،معتمدا كليا عليهاورا للغذاء البيولوجي للطفل فهتكون مصد: مثال
 وإن لم يستجب الطفل ،والدفء فهي إذن مصدر اإلشباع وهنا األنماط السلوكية لألم مدعمة ذاتيا

  ". SEARSسيرز"وهذا ما أشار إليه ) هنا التدعيم الثانوي(لذلك فإنه يحرم من هذه االمتيازات 

إن االمتيازات والمركز االجتماعي التي توفر للنموذج مكافآت تجعله :لمركزنظرية حسد ا -4
أن "  WHITING هوينتج"  ويرى ،من قبل اآلخر الذي يسعى للتقمص والتوحد معه" حسد " محل 

 وأن سلطة التحكم والضبط ال تنتج عملية ،السلطة االجتماعية ذاتها ال تعتبر كمصدر للتقمص
ج عنه توحد مع متلقي المكافآت وليس صاحب سلطة التحكم في  فحسد المركز ينت،توحد

  .المكافآت
  .اآلخرين بسبب حسده لسلطتهموالتقمص مع والديه أوالطفل يندفع نح: فمثال

 ،مشتركة مع نموذج ماوالمتعلم وجود سمات مماثلة أوقد يدرك المالحظ أ :نظرية التشابه -5
  .عدمهومن يقرر وجود هذا التشابه أوونه هوهنا يكون مهما جدا مفهوم الشخص عن ذاته لك

وفي الختام عرضنا ألهم ميكانزمات التنشئة االجتماعية والتعلم االجتماعي وتجدر اإلشارة 
لكون النموذج ال يحتاج إلى أن يكون عياني لتقمص أنماطه السلوكية فقد يكون صورة خيالية 

شخصية تاريخية أبرزت وورية أصورة رمزية مثل الشخصيات األسطوابتكرها خيال الفرد أ
  .الكتب سيرتها ومواقفها الحياتية

وتجدر اإلشارة إلى أن فكرة التوحد مع النموذج المختار في الغالب ال يكون تاما أي 
حتى أغلبها لكن ال تصل وتقمص جميع أنماطه السلوكية إنما يقتصر على بعض عناصره أ

  .مستوى النسخ
 وبالتالي ،نزمات التنشئة االجتماعية خاصة التعقد والتداخلإن لميكا" روجر براون "  ذكركما

 وعمليتي التقليد ،في أوقات مختلفةو قد تعمل في آن واحد أ،فجميع الميكانزمات المشار إليها آنفا
 كما ال يمكن إهمال عنصر مهم عند ،والتوحد تحدد على وجه التقريب وليس بصورة قطعية
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 أنه ال يمكن إيعاز جميع األنماط السلوكية للتدعيم ،جتماعيةالحديث عن ميكانزمات التنشئة اال
التوحد فتوجد أنماط سلوكية مبتكرة نابعة من الخبرة الذاتية للشخص نفسه لم ينقلها والتقليد أوأ

  .من تجارب اآلخرين
  

  : مراحل التنشئة االجتماعية-2-3
 والدراسات ركزت على  عملية مستمرة إال أن البحوث،بالرغم من أن التنشئة االجتماعية

الصحة النفسية واألهمية البالغة لمرحلة الطفولة فهي حسبهم تحمل البذور األولى للمرض أ
  .وعليه سنركز في هذا البحث على مراحل التنشئة في مرحلة الطفولة

 فال يمكن عزل مراحل ،وبما أن التنشئة االجتماعية هي تشكيل للشخصية االجتماعية للفرد
الشخصية من أهم المواضيع التي درسها علماء النفس وونم ،الشخصيةوراحل نمالتنشئة عن م

 وكل حاول تقديم مراحل نمائية انطالقا من النظريات التي يتبناها في تفسير ،وعلماء االجتماع
 لكن المراحل الجنسية التي قدمها فرويد هي األكثر اعتمادا وانتشارا ،وفهم السلوك اإلنساني

ر من علماء االجتماع وعلماء النفس االجتماعي يحددون مراحل التنشئة ولهذا نجد الكثي
 – األوديبية – الشرجية –المرحلة الفمية : " االجتماعية في المراحل التي قدمها فرويد وهي

  ".الرشد  - المراهقة – البلوغ –الكمون 
هقة أطلق في حين يقسمها بياجيه إلى أربعة مراحل ذكائية تبدأ من العامين حتى المرا

 وتعتمد على التفاعل االجتماعي الذي ينمي شخصية الطفل ويتأثر ،عليها العمليات التراكمية
  .بنوع الثقافة االجتماعية

شخصية الفرد أما كوهليرك حدد ستة وفطرح ثمانية مراحل لنم) ERIKSON(أما إيركسن 
  .إلخ... الشخصية مميزا بين شخصية المرأة والرجلومراحل لنم

اء االجتماع فمنهم من يقسم مراحل التنشئة االجتماعية إلى أربعة مراحل موازية أما علم
  . المشتركة– الذاتية –المرحلة المطلقة : ثالث مراحل مثلولمراحل فرويد أ

في طرح المراحل كون الخبرة مدخل الخبرة االجتماعية لكني في هذا البحث اخترت 
 عن طريقها التنشئة االجتماعية بوسائطها االجتماعية هي المساحة الفعلية التي تمارس

  :وهي) لورنس كولير( من خالل ما قدمه ،ومؤسساتها تأثيرها على الشخصية
  . مرحلة ما قبل المقبول اجتماعيا-1
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  . مرحلة المقبول اجتماعيا-2
  . مرحلة  ما بعد المقبول اجتماعيا-3

كان على أساس اجتماعي إال ورغم أن هذا التقسيم أكثر سوسيولوجية من غيره أي التقسيم 
 مع االلتزام بما طرحه علماء االجتماع ،لهذه المراحل)  اجتماعي-نفسي (أن التفسير سيكون 

  .وعلماء النفس االجتماعي في مميزات وتطورات المراحل المشتركة
  :ما قبل المقبول اجتماعيا:  المرحلة األولى-2-3-1

ا على الحركة يصبح الطفل قادرسنوات األولى  وبالتحديد في الثالث ،في الطفولة المبكرة
 ويستطيع استخدام اللغة بشكل أولي أي قادر على التفكير ،ستجابة للمثيرات وينشط دماغهواإل

 لكن له القدرة على ممارسة بعض األدوار المناطة به كونه ، التي تواجههاإلشكاالتبها وحل 
  .تعلمها من أفراد أسرته

 فالطفل ال يعي رفض ، ال تتعدى األداء اآللي،ارسة الدورلكن هذه المهارات في مم
لتزامه بها يكون نتيجة للتدعيم  وإ،الوالدين ألنماط سلوكية معينة مع قبول وتشجيع أخرى

  ".لكسب رضاهما وخوفا من عقابهما أ" المناسب للموقف أي 
ية وحاجاته فهذا التكيف لمطالب اآلخرين والبيئة المحيطة به من إخضاع لمطالبه الجسم

 تعلمه بالتدريج االستجابة بكل حواسه للمواقف التي ،البيولوجية حسب المعاني التي حددها الكبار
يمر بها واستبعاد األنماط السلوكية التي تشبع حاجاته البيولوجية والمتعلقة بالطعام والعناية 

  .إلخ. ...والرعاية
عثها بيولوجية محضة وال تحمل أي وتظل سلوكاته في هذه المرحلة تتسم بالتلقائية فبوا

وال تكون للموجهات الثقافية أثر على "،افية لقصور نموه العقلي واللغويمعاني ثقودالالت أ
أي أن ،ج بهامسيو لكن هذا ال يعني أنه غير محاط أ،سلوكه لعدم تشكلها بعد في حياته الخاصة

ة ـ والديه لتكن البذور الثقافيالممنوعات والمسموحات األساسية والرئيسية يلقن بها من قبل
  .(1) "األولى في شخصيته

بالتدريج يكون الطفل توقعات ثابتة ومستمرة للمواقف االجتماعية التي تشكل الخبرة 
  .الخاصة به ليستخدمها في تحديد معاني األشياء
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 واستجاباتهم المتباينة تؤثر على توقعات الطفل وبالتالي يتسم سلوكه ،لكن تذبذب الكبار
 ويحدث ، فالموقف الواحد تقابله مجموعة استجابات متناقضة وعليه اختيار المناسبة منها،بالتردد

 ويتضح أكثر في حياة الطفل ،صراعا بينه وبين الكبار يتسبب في االنصراف السلوكي
  .المستقبلية

  :المقبول اجتماعيا: الثانية المرحلة -2-3-2
 ،في هذه المرحلة الطفل يعدل سلوكه بما يتفق مع تصوراته عن حكم وآراء اآلخرين

ما أقره اآلخرون وفمعاني األشياء تتغير وتتعدل وفقا للتوقعات الجديدة أي المقبول اجتماعيا ه
  .ما استهجنه واستنكره المحيطين بهوويمثل الصح وخالفه الخطأ وه

) الضميرواألنا األعلى أ(لمقبول اجتماعيا يكتسب فيها الطفل ما يجب وما ال يجب مرحلة ا
فيستجيب مرغما ألوامر ونواهي الكبار متشربا بذلك المعايير االجتماعية األساسية المتفاعلين 
معه وبتقدمه في السن تتزايد قدراته الجسمية وتتسع وتتعمق العناصر الثقافية أي الموجهات 

 ليستدمج أدواره في األسرة ويتوحد مع الدور االجتماعي ،تتعزز قدراته االكتسابيةالثقافية و
قدراته و ومع نم،المسند إليه حسب اإلطار المحدد لجنسه البيولوجي تحت الضغوط االجتماعية

 بل تتعداها إلى تجسيد ،ومهاراته في ممارسة األدوار التي ال تقتصر على أدواره في األسرة
 رجل ، الطبيب، تمثيل دور القاضي،لعب دور البائع: أخرى  في مجتمعه مثلوتمثيل أدوار 

  .إلخ... الشرطة
 إنما يبحث في ،من المؤكد أنه في هذه المرحلة ال يكتفي باإلشباعات البيولوجية المحققة

 إن اهتماماته بالبواعث ،المرفوضوالبواعث الكامنة وراء السلوك سواء المقبول اجتماعيا أ
واكتساب ) المحلي(فتساعده على لعب أدوارا عديدة في مجتمعه الصغير "  الثقافية والموجهات

 ويزداد اكتشافه لتفسيرات وتوضيحات عن الموجهات الثقافية حول بعض ،معاييره ومعتقداته
 بمعنى أن التفسيرات والتوضيحات التي (1)"التحاليل السلوكية التي كانت غامضة في حياته

 وقد يكون فهمه وتفسيره ،تخضع لنوعية الخبرة االجتماعية التي كونهايتوصل إليها الطفل 
 وفي ، وعدم استيعابه الجيد لها يؤثر على المهارات في ممارسة الدور،للموجهات الثقافية قاصرا

 خصوصا أن الموجهات الثقافية تسهم في بلورة ،تحديد التوقعات وبالتالي في نوعية االستجابات
تصرف الولد يختلف عن تصرف البنت وهذا حسب : غير مقبول بمعنىومقبول وما هوما ه

                                        
 .103 ص -سابق مرجع - معن خليل عمر (1)



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

222 
 

 فالتوحد بالدور الجنسي قد يقابل بالرفض إن لم تستوعب البواعث ،التنميط الجنسي لكل مجتمع
لماذا يسمح : ل السؤال التالي مطروحا من كال الجنسين ويظ،الموجهات التي تدفعهوالتي تحفزه أ

  .ت والعكسوال يسمح للبن... للولد بفعل
  :ما بعد المقبول اجتماعيا:  المرحلة الثالثة-2-3-3

 بانتقال الطفل من مرحلة التوقع الثابت لسلوك اآلخرين ،وتتميز هذه المرحلة عن سابقتها
 فبدال من التفكير فيما يتوقعه الغير منه فإنه يتوقع ،إلى معرفة اتجاهاتهم السلوكية في كل موقف

  .أي موقف اعتمادا على ذاتهإصدار السلوك المناسب في 
 بل لكونه يسبب مشاكل ومتاعب في ، الكذب غير مقبول ليس فقط لكون الوالدين يرفضانه:مثال

  .إلخ... عالقة الفرد مع اآلخرين
هنا يبدأ بتأسيس مبادئ عامة " ... فمرحلة ما بعد المقبول اجتماعيا تشير إلى أن الطفل 

الذات فيما يخص العدالة والحقوق والمساواة وتتبلور عنده حول الشؤون اإلنسانية واألخالقية وب
معايير شخصيته وتنشئ عنده أساليب التبرير السلوكي في األفعال االجتماعية أي يبحث عن 

 التي هدف ،معايير خاصة به بعيدا عن معايير القبول االجتماعي التي اكتسبها من أسرته
أما هذه المرحلة الثالثة فإنه يريد االعتماد . صرفهباكتسابها الحصول على تأييدهم واستحسانهم ت

الئقه مع أفراد من غير ـس تفاعالته وعـي تعكـعلى نفسه في بناء خبرته االجتماعية الت
  .(1) "أسرته 

في البداية يدا عن معايير القبول االجتماعي؟؛ لكن كيف يبني الطفل معاييره الخاصة بع
ج التي يقلدها فتكون له ذوات متعددة بتعدد المواقف يكون ما يستوعبه الطفل ممثال للنماذ

 ال تبقى هذه االتجاهات ،تصوره عن ذاتهو لكن مع نم،واألشخاص الذين يتقمص أدوارهم
 فداخل األسرة يدرك األدوار ،متغيرة بتغير المواقف واألشخاص بل تتحدد ذاته بشكل واع

 ليكيف ويعدل أنماط سلوكه بما ،وموقعه من كل ذلكووالحقوق والواجبات المناطة بكل عض
  .يساعده على التوافق مع اآلخرين
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واستدماجه للقيم والمعايير الواردة إليه تصبح بشكل عضوي جزءا من شخصيته توجه 
 وبهذا يكون الطفل ،سلوكه وتبلور أحكامه وينسى أنها اتجاهات الغير وتصبح اتجاهاته الخاصة

  .االتجاهات الخاصةالذات المستقلة التي تتبنى المعايير و
هذه المراحل عموما غير منفصلة بل سيرورة متصلة ال يمكن تقديرها ببعد زمني محدد 

 لكنها تعتمد أساسا على بناء الخبرة االجتماعية الناضجة في ظل موجهات ،بصورة دقيقةوأ
ه ثقافية واضحة وبواعث قوية وهامة تعطي في النهاية تنشئة اجتماعية موائمة لما يهدف إلي

  .مجتمع بعينه
 بل تتماشى مع ذهنية كل جماعة ،قالبا جامداومسارا أووالتنشئة االجتماعية ال تأخذ شكال أ

فئة و ومستلزمات كل وضع اجتماعي أ،ومتطلبات كل مجتمع ومقتضيات كل مرحلة عمرية
  :تحقيقوودائما جوهرها واحد ه. إلخ... دور اجتماعيومركز أوأ

  .التكيف والتآلف مع اآلخرين -
 .االستقالل الذاتي واالعتماد على النفس -

 .النجاح -

 .تكوين القيم الروحية والوجدانية والخلقية -

 

  : أشكال التنشئة االجتماعية-2-4
 فإن كانت بسيطة اعتمدت ،تتشكل التنشئة االجتماعية وتتلون وفقا لنمط الحياة في المجتمع

  .عكس صحيحميكانزمات مالئمة لذلك من التقليد والخبرة المباشرة وال
 البيئة – المرحلة العمرية – بل تتعدد بتعدد ،لونا واحداوشكال أووالتنشئة ال تأخذ مسارا أ

  .إلخ...  الصحة النفسية– الطبقة االجتماعية –المهنية 
 وتنشئة مقصودة وغير ،فهناك تنشئة اجتماعية لألطفال وأخرى للراشدين والكبار

  .ادة للتنشئة وتنشئة رجعية وأخرى مسبقة وإع،مقصودة
  .مقصودة وغير مقصودة: الشكل األكثر شيوعا هوولكن التقسيم أ

  : التنشئة المقصودة-2-4-1



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

224 
 

أي األولوية في " مقصودة " يتم هذا النمط عن طريق األسرة والمدرسة ومعنى كونها 
يء التنشئة االجتماعية السليمة قبل أي شوه) النظام األسري والمدرسي(األهداف لهذين النظامين 

 نجد هذا الهدف تقاسمه أهداف أخرى وقد ال تكون له األولوية في مؤسسات أخرى  فمثالً،آخر
فعملية التنشئة االجتماعية كعملية اجتماعية تعتمد على ...  نوادي ثقافية–نوادي رياضية : مثل

 ففي األسرة الوالدين مسؤولين مباشرة ويعتمدان ،منهج وطريقة ومربي تقويم وتقييم مستمر
عرف وتقاليد المجتمع في وجدان الطرائق تربوية حسب قناعاتهما الفكرية لغرس آداب السلوك و

حسب ) المقبول اجتماعيا والمرفوض(الطفل وتنمية قدرته على تقييم المواقف االجتماعية إلى 
 ولهذا مع أي انحراف للطفل يشار إلى األسرة كونها المسؤول األول ثم ،رؤية المجتمع لذلك

الفعال في والعضوإلى المدرسة كونها تقاسم األسرة مسؤولية إعداد وبناء المواطن الصالح أيشار 
  .المجتمع

  : تنشئة غير مقصودة-2-4-2
مع التغيرات المتالحقة والسريعة في الحياة االجتماعية وتعتقد شبكة العالئق االجتماعية 

لصعب االحتفاظ بقيم ومعتقدات وتداخل كم هائل من األفكار والقيم وتداخلها بحيث أصبح من ا
 فالتنشئة تعتمد في مثل هذه المجتمعات ذات الحياة ،ختياراتاإلوثابتة أمام التيارات الوافدة 

 لذلك تحاول ضبط ، والمعاناة في اكتساب الخبرة،المعقدة على التفكير والتمحيص واالختيار
ائط التربوية ومؤسسات التنشئة وتوجيه عملية التنشئة االجتماعية بالتنويع والزيادة في الوس

  .الثقافيوالمتصاص االتجاهات المعارضة والقيم المهتزة والغز
 – النوادي الثقافية – المكتبات –دور العبادة : ومن بين هذه المؤسسات االجتماعية نجد

 – المسارح – المعارض – الكشافة – جمعيات الخدمة االجتماعية –النوادي الرياضية 
  .إلخ... سائل االتصال الجماهيري و–التلفزيون 

فكل منها يسهم في عملية التنشئة االجتماعية بطريقة غير مقصودة بحيث يختلف هذا 
اإلسهام باختالف هذه المؤسسات والجماعات وأولوياتها في األهداف المسطرة وأساليبها في 

  :  وتتمثل مشاركتها في التنشئة االجتماعية من خالل،تحقيق ذلك
فيها الفرد اآلمال والمهارات والمعاني عن طريق اكتساب المعايير االجتماعية التي يتعلم "-1

  .تختلف باختالف هذه المؤسسات
 تكسب الفرد العادات واالتجاهات المتصلة بالحب والكره والجنس والحب والنجاح والفشل -2

  .واللعب والتعاون والواجب والمشاركة الوجدانية وتحمل المسؤولية
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الفرد العادات المتصلة بالعمل واإلنتاج واالستهالك وغير ذلك من أنواع السلوك  تكسب -3
  .(1) "واالتجاهات والمعايير والمراكز واألدوار االجتماعية 

 فإن التنشئة االجتماعية ،وإن كانت التنشئة االجتماعية المقصودة موجهة عموما للصغار
 تكون أكثر تركيزا على الراشدين والكبار غير المقصودة موجهة للصغار والكبار معا وأحيانا

  .كون لغتها في الخطاب تتطلب نضجا أكبر وثقافة أوسع
  : التنشئة للراشدين-3 -4 -2

النضج بل تكتسي وال تكتسي التنشئة االجتماعية أهمية كبيرة للصغار فقط للسير بهم نح
إن عمليات : "بقولها" لخوليسناء ا"أهمية كذلك بالنسبة للراشدين والكبار وهذا ما أشارت إليه 

التنشئة االجتماعية خالل سنوات النضج يجب أن تكون مطلبا أساسيا في المجتمعات الدينامية 
معاملة ونحو أ،تربية أطفالهونحوأ ،عملهو إن الشخص يستوعب دوما اتجاهات جديدة نح،الحديثة

لها استيعاب وفهم  ومن هنا يكتسب صورة جديدة عن نفسه يستطيع من خال،زمالئه وأصدقائه
 هذه االتجاهات الجديدة في ميادين التربية والمهنة والمحيط تحتاج إلى ،(1)"العالم المحيط به 

تعليم وتطوير وتدريب للراشد خصوصا المهارات االجتماعية وبعض الخبرات التعليمية الخاصة 
ن مهارات معقدة وتعدد في  م، فالتنشئة المهنية لها متطلبات،لزيادة كفاءته في التفاعل اإلنساني

  .األدوار وما يتطلبه من استدماج لمعايير واتجاهات مختلفة تماما عما ألفه سابقا
 التنشئة –إعادة التنشئة (والتنشئة االجتماعية للراشدين تندرج في إطار األشكال الموالية 

 ). التنشئة الراجعة–المتوقعة 

  : التنشئة للصغار-2-4-4

 وهذا ،تناولت التنشئة االجتماعية كانت عن الصغار غير الراشدينأغلب الدراسات التي 
حين اعتبرت التنشئة " منتسوري" وقد أشارت إلى ذلك ،ألهميتها البالغة في هذه المرحلة بالذات

ل طالما أن الغير هم الذين يوجهونه ـاالجتماعية عنصر مهم في المرحلة األولى من حياة الطف
المرحلة األولى يكون سهال فيها تشكيل شخصية الطفل بناء على  ف،جـالنضورون به نحـويسي

  :ثالث معطيات هي
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يولد الطفل عاجزا عن التكيف وهذا العجز له داللة اجتماعية وتربوية : عجز الوليد البشري -
  .حيث يسمح بتشكيل وتطبيع شخصيته وفق محددات يكون المجتمع قد اتفق عليها مسبقا

 . يشعر بشخصيته شعورا واضحا وال يدرك استقاللية كيانهإذ ال: مرونة شخصية الطفل

 ، إن اإلحساس بالمشابهة واالرتباط يدفعه للتفاعل مع عناصر هذه البيئة:البيئة االجتماعية -
 .فيتعلم اللغة والتقاليد واألعراف وشيئا فشيئا يدرك الخطوط العريضة بين حدوده وحدود الغير

 لكن هناك جوانب تكون فيها تنشئة الراشدين ،ئة الصغارهذه المعطيات قد تسهل فعال تنش
  :والكبار أيسر وأسهل لألسباب التالية

  . دوافع للعمل والتعلم من أجل تحقيق هدف معين،تكون عند الراشد عادة"  -1
 يكون الدور الجديد الذي يحاول استدماجه مشابها إلى حد كبير لألدوار التي استدمجها من -2

   .قبل
  
  .(1) . "ة اتصال أجهزة التنشئة به بيسر عن طريق اللغة سهول-3

كما ال يجب إغفال دور التقدم في العمر الذي يؤدي إلى فقدان الجسم والعقل لمرونتهما وقدرتهما 
  . ومواجهة المواقف االجتماعية بصعوبة،على التكيف

  : إعادة التنشئة االجتماعية-2-4-5
 الذيالمجال اإلجتماعي والمهنة أوطة العمرية أ خصوصية المحعكسالمرايا االجتماعية ت

على أناه االجتماعي فتنمي ذاته وتكسبه خبرات جديدة تعكس تنعكس وإليه الفرد  يمينت
وبتعدد هذه المحطات وانعكاساتها يكون لزاما على نهج التنشئة ،خصوصية المحطة العمرية 

 ومن ،ة إلى المحطة الجامعية فالفرد ينتقل من المحطة المدرسي، لهذه المقتضياتةمساير
صالح إلى و ومن عض، إلى الحياة الزوجية،الجامعية إلى المحطة المهنية

  .إلخ........منحرفوعض
التصحيح اإللزامي لبعض النقص في التنشئة وهذا التعدد يفرض حاالت من اإلكمال أ

جتماعية يتضمن حالتين  وهذا شكل من أشكال التنشئة اال،السابقة بمعنى إعادة التنشئة االجتماعية

                                        
 .132 ص - دار المعرفة الجامعية-اإلسكندرية- دراسات في علم االجتماع التطبيقي-اطف غيث محمد ع(1)
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حالة االنسحاب واالستقبال أي انسحاب الفرد من مجال اجتماعي معين يختلف في معاييره " 
مكمال  (–وقيمه واتجاهاته وترك ممارستها وااللتزام بها ألنه دخل مجاال اجتماعيا جديدا 

 يستقبل هذه  لذا عليه أن، له معاييره واتجاهاته الخاصة به-)مغايرا للمجال الذي سبقهوأ
    : وهي إلعادة التنشئة وقد حددت بعض األشكال،(2) "المستلزمات التنشيئية بعد تركه للسابقة 

   :  إعادة التنشئة التصحيحية-1
 قيم هي التنشئة التي تقوم بها المؤسسات العقابية لتصحيح االنحراف السلوكي للفرد عن

ناتج عن استقبال مجال اجتماعي معين مع فالتداخل السلوكي القوانينه، وومعايير المجتمع أ
  .االحتفاظ بقيم ومعايير المجال السابق يولد تناقضا قد يصل درجة االنحراف 

  : إعادة التنشئة التكميلية-2

 ومن مجال اجتماعي إلى آخر يكون مجبرا ،عند انتقال الفرد من مرحلة عمرية إلى أخرى
 ال – طبعا – وهذا ،ير واتجاهات المحطات القادمةعلى إكمال وتعميق فهمه واستيعابه لقيم ومعاي

 بل االحتفاظ بما يناسب منها المرحلة ،يكون بالتخلي الكامل عن الموجهات القيمية السابقة
  . أي إعادة التكييف لبعض المفاهيم بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الجديدة،الالحقة

 فإعادة التنشئة ، مناقضة لها بل مكملةفالتنشئة الجامعية تختلف عن التنشئة المهنية وليست
التكميلية تساعد الفرد على مواجهة المستجدات وتقبلها لمواكبة المحطات العمرية األخرى داخل 

  .الحياة االجتماعية المختلفة النموذج
  :التهيئة المسبقةو التنشئة المتوقعة أ-3

عليها قبل دخوله مجاال تهيئة الفرد لتحمل مسؤولية جديدة أي إعداده وتدريبه " تعني 
  .(1) "متوقعا وإشغاله موقعا إداريا محتمال أواجتماعيا جديدا أ

  العديد من المؤسسات والهيئات االجتماعية تهيئ إطاراتها وموظفيها لمواجهة مهام جديدة
مهني ووما قد يصاحبها من صعوبات ومخاوف فالتدريب والتمرين والتأهيل سواء علمي أ

  .ت تولي مناصب ومواقع جديدةوالتأطير في حاال

                                        
 .132-131 ص - المرجع السابق- معن خليل عمر(2)

  
 .134 ص -سابق مرجع -يل عمر معن خل(1)
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ال يقتصر هذا الشكل على المؤسسات فقط بل نجده في المستشفيات حيث يؤهل األطباء 
 ،)طبيب تحت التمرين(والممرضين لما يحتمل أن يواجهونه أثناء المهنة وعادة ما يطلق عليهم 

سيكولوجيا وفي المراكز الخاصة باألمراض النفسية والعصبية يهيئ المريض فزيولوجيا وب
  .مخاوفواضطراب أوإلعادة االندماج داخل الحياة االجتماعية دون تداخل سلوكي أ

من جهة أخرى يمكن اعتبار الخدمة الوطنية هي تهيئة مسبقة للفرد حتى يتمكن من أداء 
 وتعتبر المناورات التي تسبق الحرب تنشئة متوقعة إذ يعايش الجندي ،واجب الدفاع عن وطنه

  .حتى الخطط التي تنفذ في ساحة الحربظروف الحرب و
والحديث عن التهيئة المسبقة يفيض عند ذكر المستجدات التكنولوجية التي يلجأ إليها 

المن والمالخ............. المحاسبة–اإلعالم اآللي (تكون من دورات في كو.(  
  : التنشئة الراجعة-4

 والمستقبل ، والمنشئ إلى منشأأشَنَمال أ إلىنش حيث يتحول الم،هي تبادل لألدوار النمطية
  .الخ............ه جوماله إلى جِو والم،إلى مرسل

 تتقلص بعض األدوار وتتعقد ،فمع التطورات الكبيرة والسريعة التي يشهدها المجتمع
 فالفاعل االجتماعي يتغير موقعه من صانع للفعل االجتماعي إلى ، وتتداخل أحيانا،بعضها

  .الخ.......... ومن مخطط إلى منفذ ،مستقبل له
تجد مساحة أكبر في المجتمعات التي ،تعتبر التنشئة االجتماعية كعملية ذات أثر متبادل"

تفقد بعض القيم والنظم وظيفتها المرجعية في السلوك، ويجد األفراد  تشهد تغيرات كبيرة ومهمة،
ها مصدر صفات ثقافية جديدة أنفسهم مظطرين إلى تجريب سلوكيات جديدة والتي تكون بدور

ئين إجتماعيا شنَمو أ (ا،ـ متأثرين إجتماعي)ون إجتماعياُؤشَنَالموأ(،ويصبح المتأثرون إجتماعيا 
"(.)1(   

 ومن موجه ،المنشئ من طرف والديهوالمنشأ ألوالده في حين هوفاألب داخل األسرة ه
  .التي قد ال يدركهاألوالده إلى موجه من طرف أوالده في التقنيات الحديثة 

                                        
(1) – Collection Dirigee Par Jean Marie Albertini- Sociologie Basique, Aubin Imprimeur, 
France ,1997,P119 
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تصحح مساره ويتوقف الفرد في حياته عند محطات اجتماعية تهيئه للمحطات الالحقة أ
 ومثال ذلك ما يمارسه الطفل ،توجه طاقاته وقدراته بحسب ما تصوره له المرايا االجتماعيةوأ

تها وعليه من الميالد حتى الوفاة من أدوار اجتماعية لكل منها متطلباتها ومهاراتها ومستلزما
 فتتعدد األشكال واألنواع بتعدد االنتماءات ،قالبا جامداو فالتنشئة ال تأخذ شكال واحدا أ،إدراكها

 وصناعة المعايير الخاصة ، والبيئات تتغير، وأمام تعقد وتطور الحياة فالمفاهيم تتغير،واألدوار
ألساليب المتبعة في  وعلى ا،ال تتوقف بل تتزايد والموجهات تعمل دائما وفي أي موقف كان

 كونها عامل مهم في تحديد النتائج سواء بالسلب ،التنشئة االجتماعية مواكبة هذه التغيرات
  .اإليجابوأ

  : أساليب التنشئة االجتماعية-2-5
إن اكتساب الخبرات وتكوين الشخصية وما يترتب عليه من تكيف نفسي واجتماعي هي 

اضطراب يؤدي إلى انحراف في المراحل وي خطأ أ وأ، ومترابطة، متداخلة،عمليات متتالية
الالحقة لهذا يشدد المربين على أهمية مراعاة سالمة جميع العمليات النمائية اجتماعية كانت أم 

وهناك أنماطا من األخطاء الشائعة في أساليب التنشئة االجتماعية التي يتعرض لها الطفل . نفسية
  .إلخ...  النبذ– القسوة – الحماية الزائدة –التدليل : عند هذه الفترة الحرجة مثل

  لماذا التركيز على األساليب الخاطئة؟: وقد يثار التساؤل التالي
 فاألسلوب غير السوي عند توضيح ،"بأضدادها تعرف األشياء " وعلة ذلك المقولة الشهيرة 

  .نتائج األفضلسلبياته والنتائج المترتبة عليه عندها يتضح تماما األسلوب األنسب للوصول لل
  : Infantailizationأسلوب التدليل-2-5-1

 فالمدلل في ،الطفل نموا اجتماعيا سليماويعد التدليل المفرط من العوامل التي تعوق نم
 ويتقهقر وينهار مع كل أزمة ،طفولته يظل طفال في مراهقته فيعجز عن االعتماد على ذاته

 فاندفاعه ، ولذلك يكون تكيفه االجتماعي خاطئا، ويشعر بالنقص عندما ال تجاب رغباته،تواجهه
 وهذه الحالة ال تتوقف عند حدود األسرة ، يدفعه للتسلط على حكم اآلخرين،دون حواجز تردعه

 فينكفئ ويصاب ،فيصطدم هناك بضوابط تكبح جماحه،بل تتجاوزها للبيئات التنشئية األخرى
 وتتشكل لديه ، في تفاعله مع اآلخرينعدوانيا وإما يفشل: باإلحباط والنتيجة إما أن يكون

شخصية رخوة تضيق بأهون المشكالت وال تطيق مواجهة الصعاب ويتوقع من رؤسائه 
  . فإن حاسبوه عليها أحس باالضطهاد والظلم،التغاضي عن أخطائه
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وعند انتقال الطفل إلى المدرسة والمؤسسات التنشئية األخرى يستشعر فقدان هذا االمتياز 
 ،حياته االجتماعية وتكون خبرته سطحية وغير ناضجة في التعامل مع اآلخرينوينطوي في 

ألنها لم تنتج من توازن تفاعالت الذات وحكم اآلخرين بل من صرامة حكم اآلخرين وتسلطها 
  .على ذاته

مغاالة أعضاء األسرة في العناية بحاجات الطفل الفسيولوجية : ومن أهم صور التدليل
 والمغاالة ، والدفاع الدائم عنه رغم خطأه، وفرط المحافظة عليه، النفسيةوتحقيق معظم رغباته

 كذلك ، ومساعدته في كل صغيرة وكبيرة،في إثرائه وحمايته الدائمة من الخبرات غير السارة
 عدم تحميله المسؤولية عن نتائج سلوكياته ،عدم تدريب الطفل على االلتزام بقواعد وقيم معينة

تعويد الطفل األخذ دون العطاء وهذا مخالف لما ... مواعيد دراستهورته أبالنسبة ألفراد أس
  .سيواجهه في المستقبل

 إلى عدة اعتبارات ،وقد تكون العوامل المؤدية إلى هذه المساندة العاطفية المبالغ فيها
  :شعورية كانت أم غير شعورية

االة في العطف على العالقة الزوجية من عنصري المحبة والعطف مما يؤدي للمغو خل"-1
  .األبناء وخاصة لدى األمهات

وفاته مما يؤدي بها إلى تحويل عطفها ومحبتها و وجود فراغ في حياة األم نتيجة لفقد األب أ-2
  .أبنائهاونح

عدم إحساس الوالدين بالعطف والمحبة من آبائهم في أثناء طفولتهم يولد : والالشعورية
  .(1)"العطف والحنان على أبنائهم التي حرم الوالدين منهارغبة في إغداق  – ال شعوريا –لديهم

تجدر اإلشارة إلى أن " ولتفادي هذا النمط السلوكي الالسوي الناتج عن أسلوب التدليل 
التربية الصحيحة ال تجيب كل حاجات الطفل وتعلمه األخذ والعطاء وضرورة التعلم كيف 

 "ولويات وتحقيقها حسب اإلمكانات المتاحةيتنازل عن رغباته وترتيب هذه الرغبات في شكل أ
في المدرسة عليه التركيز على تفعيل المسؤولية و فعلى المربي والمنشئ داخل األسرة أ،(1)

  .االجتماعية
                                        

 .89 -88 ص ص - مرجع سابق- عباس محمود عوض ورشاد صالح دمنهوري(1)
 .120 ص -1980 -دارالشروق - جدة-1ط - التنظيم المدرسي والتحديث التربوي- نبيل سمالوطي(1)

  87 ص -سابق مرجع -وض ورشاد صالح دمنهوريعباس محمود ع )2(
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   :Parental Over Protection أسلوب الحماية الزائدة-2-5-2

عن عزله، طفل بفحماية ال ،الحماية الزائدة من األشكال المصاحبة للمبالغة في التدليل
التفاعل االجتماعي واكتساب المهارات المختلفة والدقة في التفكير من خالل االتصال 

 ويفقد اهتمامه ،مشاعره وأفكاره داخل نفسه أكثر مما يفترض أن تكونوتنم،وبالتالي باآلخرين
فا من  وحرمانه من اللعب خارج المنزل مع الرفاق خو، فتقيده وتشل حركته،بالعالم المحيط به

مواقفهم اتجاه مرضه من تضخيم والتعامل بإفراط وحساسية اتجاه لباسه وغذائه أو أ،إصابته
 إن تعرض الوالدين لمشاعر الحرمان من األوالد نتيجة فترة من العقم تجعلهم يسلطون ،وتهويل

 كما أن الخالفات الزوجية قد تكون سببا في إهمال ،فيض من مشاعر الحرص والتطويق له
فقدها ألحد األوالد و وكذا معاناة الوضع لألم أ،الفشل العاطفي من جهة أخرىو أالطفل

  .الحرمان من المساندة في طفولتهم وتعرضهم للكثير من الكبواتوأ
:  التي أجرتها دراسات عديدة أكدت مجملها نتيجة واحدة هي،ومن نتائج الحماية الزائدة

 إلى – غالبا –طاعة والخضوع والالمباالة يترتب على هذا النمط السلوكي شخصية تتسم بال
  : جانب ما يلي

 ظهور بعض أنواع سوء التكيف االجتماعي وعدم القدرة على تكوين عالقات مع اآلخرين "-1
  .لدى األطفال الذين تعرضوا للحماية الزائدة

  . عدم استطاعة ذلك الطفل مسايرة ركب التعليم لعدم قدرته على تحمل المسؤولية-2
 (2) . "ب على سلوكهم اإلهمال والالمباالة يغل-3

 فالبد من تحرك الطفل على سجاياه ، لتفرز شخصية قلقة ومنطوية،وتتبلور هذه األمور
  .يؤثر ويتأثر ويكسب المناعة الطبيعية ضد األمراض الجسمية واالجتماعية والنفسية

 ): اإلهمال– النبذ –الرفض (أسلوب الحرمان العاطفي  -2-5-3

عكس و فه، تحت مصطلح الحرمان العاطفي، اإلهمال– النبذ –الرفض : ماليمكن إج
إهمال الوالدين لمحاولة إيجاد قنوات اتصال مع الطفل سواء في :  ومن أشكاله،الدفء والتقبل

 ، عدم توجيهه ونصحه، إهمال حاجاته الشخصية، واالهتمام، اإلنصات،تجاذب أطراف الحديث
التعرض باستمرار لنواحي النقص :  نبذه انفعاليا من خالل،نجاحهمدحه في حالة وعدم مكافأته أ

                                        
 
  



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

232 
 

 وعدم تشجيع الطفل على السلوك ،عند الطفل وعقابه باستمرار ومقارنته بأقرانه وجفاءه
 التنكر له وتهديده ،فوق طاقتهو عليه ومطالبته بما هإخوته وتفضيل ،المرغوب فيه

  .إلخ... السخرية منه،باستمرار
ببات ومبررات لهذا الحرمان العاطفي مثل حاالت االنفصال والطالق وتتظافر عدة مس

حتى منهما والتي تجعل الطفل غير مرغوب فيه من طرف االرتباطات الجديدة للوالدين أ
 كثرة عدد األبناء وعدم القدرة على تلبية ،كذلك خروج األم للعمل وانشغالها الدائم. نفسيهما

  .ين الزوجيناحتياجاتهم والخالفات المستمرة ب
ممن قاموا بدراسات حول تأثير النبذ على الطفل " R.M. Symands سيموندز " وقد كان 

المجموعة األولى ممن عانوا : وحرمانه من المساندة العاطفية لوالديه من خالل مجموعتين
 األطفال (لقد أظهرت الدراسة أن المجموعة األولى "  و، والثانية تمتعوا بالعناية،اإلهمال

الجنوح والكذب والهرب من البيت والرغبة و كانوا مذبذبين انفعاليا ويتجه سلوكهم نح)لمهملين ا
أما المجموعة الثانية فكان سلوكهم االجتماعي مقبوال حيث أنه يغلب . في اجتذاب انتباه اآلخرين

  .(1) "عليه الرغبة في التعاون واألمانة وكذلك كانوا يمتازون باالستقرار االنفعالي 
 ،الطفل المنبوذ في طفولته يثور في مراهقته ويميل إلى المشاجرة والمعادة والخصومة

 شأنه في ذلك شأن المدلل وقد يتخذ اتجاه ،ويحاول جذب انتباه اآلخرين بفرط نشاطه وحركته
 فمحاولة إشباع ،آخر بحيث يتخذ لنفسه موقعا آمنا بعيدا عن الغير ويميل إلى النزعة االعتمادية

أسري بارد انفعاليا تقوده إلى ون االنفعالي العاطفي الذي عانى منه طويال في جالحرما
: انطوائه على نفسه وتكون مصدر جنوحهواضطرابات تعبر عن رفضه لواقعه وتمرده عليه أ

  .إلخ...  عدم النضج االجتماعي– التشرد -اإلدمان 
من % 60ح فـ ويعتبر رفض األب للطفل من المؤشرات القوية على حدوث الجنا" 

الجانحين يعاملهم آباؤهم بهذا األسلوب والرفض من أهم مصادر النزعة العدوانية بين عينات 
  .(2) "عن األشخاص الجانحين وتتحسن الصحة العقلية إذا كانت عالقة األطفال طيبة بوالديهم 
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هذا اإلشباع إن الحرمان العاطفي بدل المساندة العاطفية تدفع الطفل إلى التعطش لتحقيق      
األعضاء في النوادي وعن طريق تعويضه بعالقات دافئة ومقبولة سواء مع الرفاق في المدرسة أ

والجمعيات والجماعات االجتماعية والتي تعطيه شحنات انفعالية وعاطفية متوازنة تجعله ينجح 
ا إنما يستقيم ينبذهوعائلي ال يدللها أوويحاول كسب المزيد وهكذا تحتاج التنشئة الصحيحة إلى ج

  .تفريطودون إفراط أ
 : Ennotional Support)التقبل والدفء(أسلوب المساندة العاطفية -2-5-4

أن تقدير الطفل لذاته وتنمية  " "  b.Rollins end D.Thomasرولنز وتوماس"أظهرت دراسة 
 "يـعاطفب والدفء الـع الطفل بالحـد أساسا على تمتـم تعتمـقدراته وتقبله للمعايير والقي

  .السليم للطفلوفالتنشئة األسرية القائمة على اإلستقرار والدفء تحقق النم ،(1)
إن العالقات النفسية التي يكونها الطفل خصوصا في السنوات األولى من حياته ذات تأثير 

 فمن خالل عالقة الطفل بأمه ، وكثير من الجوانب السلوكية،واضح في تحديد مالمح شخصيته
 فجهل األمهات بأساليب وعن نفسه، يكون هذا األخير صورة عن العالم المحيط به ورعايتها له

 في المراحل العمرية  بأنه المصدر األساسي للمشكالت التربوية" فروبل " التنشئة يشخصه 
تربية األطفال تصعب وتتعثر في المراحل المختلفة بسبب إهمال تنشئتهم "  ويرى أن ،الالحقة

 كما يؤكد أنه لكي يتجه نموهم اتجاها سليما ،ة في مرحلة الطفولة المبكرةاالجتماعية السليم
وتصلح تربيتهم مستقبال البد أن نبدأ بداية صحيحة بحسن رعايتهم وتعهدهم منذ نعومة أظافرهم 

إلى و وال تتوقف حاجة الطفل للعطف الوالدي وتقدير االخوة بل يجب أن يستمر هذا الج،(2) "
لعالقات الدافئة التي يوفرها المربون وزمالئه مما يشعره باالطمئنان المدرسة عن طريق ا

 والمعلمين باألسرة ، وكذلك ضرورة تواصل اآلباء بالمدرسة،شعورا كافيا متكامال قدر اإلمكان
  .إلحداث التعديالت الالزمة لحل الصعوبات والمشاكل التي قد تطرأ

للطفل تتحسن إذا كانت عالقتهم جيدة بكل من كما تجدر اإلشارة إلى أن الصحة العقلية       
فمن أكثر الجوانب تأثيرا في تنشئة الطفل نزوع األم إلى المشاركة الوجدانية " األب واألم 
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 ولعل ،وقضاء وقت طويل في اللعب مع الطفل واستخدام التشجيع والتفكير واالستنتاج في النظام
عمق بالوالدين واتخاذه نماذج يحاكيها في حياته اتجاه الطفل للتوحد األوأول وأهم تأثير الدفء ه

" (3).  
لكن بالرغم من أهمية المساندة العاطفية فال يجب أن تصل إلى الدرجة التي ال يحترم فيها الطفل 

  . فالبد أن تقترن دوما بأسلوب الضبط المناسب،القواعد واألنظمة
 : Parental Controlأسلوب الضبط لدى الوالدين-2-5-5

وبا ـجد أن فاعلية العقاب الجسمي في ضبط السلوك تزداد عندما يكون مصحلقد و
ويعتبر الثواب الوجداني الشكل األكثر قدرة على تنمية دوافع التحصيل أما  ،يـباإلقناع العقل

 ويعتبر العقاب الوجداني أي العقاب بالتهديد ،الثناء والمكافئات المادية فتأثيرها واضح لكنه أقل
كأن الدور ولم الخارجي باستمرار ا تخويف الطفل من الع: يكون في محله،مثالمفيد على أن

حيث  المدرسة ميكانزمات مماثلة،" األساسي لألم حماية الطفل من هذه األخطار نجد أيضا في 
فأجاب  ما الذي يجعلك دائما متفوقا؟ لماذا تعمل جيدا؟: أحد أطفال قريتهLaurence Wyllieسأل

إذ كان يظن أن هذا ، لهذه االجابةWylieدهش وشأني،ويدا لكي يتركوني إني أعمل ج:الطفل
لكن ومن أصل فرنسي أراد تحقيق ذاته كأمريكي صغير بالتفوق في الدراسة والذي هوالطفل 

رولنز "  ويشير كل من )1("هذا األخير لم يكن يحاول سوى حماية نفسه من العالم الخارجي
 وجود نوعين من الضبط من الممكن أن يمارسها الوالدان إلى "  Rollins end Thomasوتوماس

والذي يعتمد على ) Induction(أسلوب االستقراء وفي تعاملهم مع أبنائهم أول هذان األسلوبين ه
 أما األسلوب اآلخر حثه على السلوك المقبول اجتماعيا،المحاورة والمناقشة وإقناع الطفل و

مستغلين في ذلك ضعف الطفل دون االهتمام برغباته Coercive فيعتمد على إكراه الطفل وإجباره 
  .(2) "إقناعه في القيام بالسلوك الذي يرغبونهوأ

وقد وجد أن الجانحين يتعرضون في طفولتهم للعقاب الجسمي أكثر من اآلخرين كما أن 
ب وأسلو.  كونهم يفتقدونها في خبراتهم مع والديهم،خبرات اإلقناع العقلي في حياتهم ضئيلة
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 وترتبط ،االستقراء يساعد الطفل في تفهمه لذاته وقدرته على التكيف مع بيئته ونموه نموا سليما
  .النزعة العدوانية خصوصا خارج المنزل باستخدام أساليب العقاب الجسمي خاصة

 ،فاآلباء الذين يكثرون العقاب يمنحون الطفل نموذجا عدوانيا ويتعلمون من العنف العنف
ال يستطعون التكيف مع ،واإلكراه يثمر في الغالب أطفاال غير متفهمين لذواتهم فأسلوب الجبر 

  .إلخ...  إلى السلوك العدواني وتعاطي المخدرات والجنوحونبيئتهم ومجتمعهم ويميل
فعدم إقناع الطفل بخطئه ومناقشة األمر معه واللجوء الفوري للعقاب الجسمي قد يوقف 

 فالجزاءات المباشرة قادرة على ، تأثيره بالخارج ضعيفالسلوك الخاطئ داخل المنزل لكن
ضبط السلوك لكن تأثيرها في استمرار التعلم ضعيف كونها ال توضح للطفل ما يجب أن ال 

  . يفعله
يلجأ األطفال في كثير من األحيان إلى الكذب المتعمد بقصد التحايل وينشأ عن "  وبالتالي

  :عوامل نفسية كثيرة يمكن تلخيصها في
المعاملة ونفسي عنده أوالشعور بالنقص إذا أحس الطفل بنقص معين بسبب عيب بدني أ-1

  .القاسية التي يتلقاها في األسرة
  .(1) . "جذب اهتمام الوالدين إليه-2
 :أسلوب الثقة واالستقالل-2-5-6

  ال يتأتى،لبناء الثقة واالستقالل عند الطفل ومساعدته على بلورة صورة إيجابية عن ذاته
 ،بناء ذات قوية فاعلة داخل البيئة المحيطة بهوذلك إال من خالل أساليب تشجيعية تدفع به نح

  .ورفع مستوى الطموح لديه لتحقيق النجاح
 فتوفيرها لألمن النفسي ،ففي البدء يستمد الطفل ثقته بنفسه وباآلخرين من نمط عالقته بأمه

  .هابكة العالئقية التي شكلّوالدفء العاطفي له يجعله يعمم هذه الثقة على الش
بات عدوانية وعلى الجانب اآلخر األطفال الذين يصادفون الفشل والتثبيط يظهرون استجا

إن بعض "، وتكون النتيجة نكوص الطفل واستجاباته غير ناضجةوميل للهرب واالنطواء،
انفعالية العنيف والذي يعمل شحنة والمواقف التي تعرض للفرد إذا كانت من النوع الصادم أ
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 هذه المواقف إذا تكررت فإنها تعني الفشل في خبرة الفرد بحيث تقلل من مستوى ،شديدة
  .(2) "طموحه وتدفعه إلى االنسحاب وإن كان األمر يتوقف على مدى النضج األساسي للشخصية 

كما وجد أن زيادة الحاجة لالنتماء عند بعض األطفال تكون عند شعورهم بالقلق خصوصا 
كون األم تشبع حاجتهم لمساعدتها ورعايتها في مثل هذه الظروف )  البكر-الوحيد  (في حالة

 وعلى ،ويتجهون إلى مزيد من التفاعل مع جماعة األقران لتخليص هذه الشحنات االنفعالية
من الضروري أن يتجنب الراشدون إحراج الطفل " الراشدين احترام الطفل ودوافعه وتفضيالته 

يه النقد الالذع له إذا فشل في عقد عالقات اجتماعية ناجحة مع بعض الزمالء أمام أقرانه بتوج
  .(3) "واألصدقاء حتى ال يفقد ثقته في نفسه وفي قدرته على التغلب على خجله وتحسين عالقاته 

 ،وإذا كانت المهارة في بناء صداقات ناجحة يتوقف على بناء الثقة أوال وفي نفس الطفل
 ومن أضرار ، بالطفل والمغاالة في تقدير قدراته وإمكاناته يصيبه بالغرورفإن اإلعجاب الزائد

  . والثقة الزائدة في النفس،شعور الطفل بالغرور الزائد -1:هذا األسلوب
 .كثرة مطالب الطفل-2

  ويؤدي هذا إلى إصابته بعد ذلك باإلحباط والفشل عندما،تضخيم صورة الفرد عن ذاته-3

 .س الذين ال يمنحونه القدر نفسه من اإلعجابيصطدم مع غيره من النا

إلى شخص يحب وإن العالقات واالتجاهات المشبعة بالقبول والثقة تساعد الطفل على أن ينم
  .غيره ويتقبل اآلخرين ويثق فيهم

 

 :األسلوب الديموقراطي -2-5-7

من تعتمد عموما التنشئة االجتماعية داخل األسرة على عملية قولبة لشخصية الطفل ض
 لكن هذه العملية تكون أكثر تعقيدا عندما تكون تجسيدا ،قوالب مختارة من طرف الوالدين

  .لخبرات فاشلة وأهداف لم تحقق
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األب الذي كان يطمح ألن يكون طبيبا وفشل في تحقيق حلمه يعد ابنه وينشئه : فمثال
ئة التي تمكنه من تحقيق  فاألب يفرض على ابنه تنش،إلخ...  وهكذا بالنسبة لألم،ليحقق هذا الحلم

  .في تحقيقهاواألهداف التي فشل ه
  . لألدوار المنشئ لها،مدى استعداد ورغبة وقدرات الطفل -:ويتوقف نجاح هذه العملية على
 .مدى التجانس بين ما يعده األب له وما تعده األم له -                               

 ، يقلدهمنب يواجه الطفل صراعا في اختيار فعندما تتعارض سيطرة األم مع سيطرة األ
أسري و فالمناخ الديموقراطي الذي يشيع عموما في ج،وقد ينحرف سلوكه إلى مسالك ال سوية

قائم على التكامل بين سلوك األب وسلوك األم يكون أنسب نموذج للعالقات الوالدية الناجحة 
  .والتنشئة االجتماعية السوية

نات من أطفال الحضانة للكشف عن مدى تأثير االستقرار وقد أجريت دراسات على عي
:  خلصت إلى نتيجة مفادها أن،العائلي على التوافق النفسي واالجتماعي وتوافقهم بوجه عام

األسرة المستقرة الهادئة تعكس هذه الثقة وذلك االطمئنان على حياة الطفل فتشبع حاجاته وتهيئ 
الديمقراطي من رغبته في السيطرة والمنازعات وج لكن غياب هذا ال،له جوا سليما هادئا

  .المستمرة بين الوالدين تؤدي إلى نفس الصورة مع األبناء عندما يلعبون نفس الدور
على األسرة أن تحترم فردية الشخص وتدربه على احترام " ونلخص في األخير إلى أنه 

 وهكذا يتأثر الفرد ،زمة لنموه وتوحي له بالثقة الال،نفسه وتساعده أن يكون محترما بين الناس
ويتطـور في إطار المجتمع السوي والديمقراطي السائد في أسرته وينمـوفي مراهقته بالج

  .(1) "تعـده إعدادا صحيحا للمجتمع الخارجي العـام الذي يتعامل معه في رشده وشيخوخته تو
 بخصائص فمن الضروري أن يتعامل الوالدين مع أبنائهما على أساس الفهم الواعي

توفير المعلومات ولسمات التي تميز كل مرحلة عن غيرها من المراحل واومراحل النم
   .الصحيحة والدقيقة الختيار أفضل األساليب للتربية

    :أسلوب التذبذب في المعاملة-8 -5 -2
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الخالفات الزوجية، عالقة األشقاء، التجارب الفاشلة والخبرات غير : (سنحاول إدراج
ات التي تميز كل مرحلة عن غيرها من المراحل وتوفير تحت عنوا ) صدع األسريالسارة،الت

  .المعلومات الصحيحة والدقيقة الختيار أفضل األساليب للتربية
التذبذب في معاملة الطفل وكلها مرتبطة بهذه النتيجة وهذا األسلوب من التنشئة 

  .االجتماعية
ه أي من المحصلة إلى العوامل والمسببات ننطلق في هذا العنصر من قمة الهرم إلى قاعدت

 إلى أنه على عكس ما يمكن أن 1962وزمالئه سنة  "  MC CORDماكورد" يشير بحث " 
إنما يرتبط االنحراف .  ال يشيع االنحراف بين أبناء األسر التي تفقد عائلها بسبب الوفاة،نتوقعه

نتائج مشابهة مشيرا إلى أن فقد " ان دوف" ويذكر . ارتباطا أقوى بالخالفات والصراعات األسرية
أحد الوالدين قد يدفع الطفل إلى تكوين عالقات مستقرة خارج األسرة تعوضه عما فقد من حنان 

 أما الصراعات األسرية فتشعره بفقدان األمان مما يعوقه عن تكوين عالقات طبيعية مع ،أسري
  .(2) "أقرانه

األول يتجه لآلخرين في حاالت وحيد أوقد توصلت بعض الدراسات إلى أن الطفل الو
، ولديهم القلق، وأن المتأخرون في ترتيب الميالد أنانيون وعدائيون، وأن الكبار دائما متفهمون

  .روح اإلسماح، لكن هذه القضايا تبقى نسبية
الجيد وأن اإلستقرار العائلي يحقق األمن النفسي للطفل، والنموولكن مايمكن تعميمه ه

في معاملة الطفل، إلى جانب التصدع األسري تكون  اإلتجاهات، أما التذبذب لشخصيته في كل
فقدان -األسرةو لفكرة الزواج نظرته المستقبلية -تحصيله الدراسي -:مترتباتها جسيمة على 

  ).القانون/المربي/المعلم(الممثلين للسلطة الوالدية مستقبالوالثقة في الوالدين 
التهديد،الفضيل كثرة الخالفات، التشاحن،العقاب ،كما أن إهمال الوالدين للطفل،

اإلجتماعية بمختلف الصور والعقلية والتحيزألحد اإلخوة،تمتد تأثيراتها على نشاطاته الجسمية و
عدم اإلتزان -كثرة الشجار -الخوف -أنانية -  إنكفاء على الذات-إنطواء(من 

       . الخ......اإلنفعالي
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  لطفل إلى اختالل معايير االستواء واالنحراف في نفس الطفليؤدي التذبذب في معاملة ا"و
كافأ عليه ومرة أخرى يعاقب فال يعرف الطفل هل هذا السلوك صحيح أم خطأ ألنه مرة ي

هذا إلى جانب أنه يفقد الثقة في والديه وهما القدوة أمامه باإلضافة إلى اهتزاز قيمة العدالة ،عليه
ه دائما في حالة ـين فكرة ثابتة عن ذاته وسلوكه وخلقه ويجعلفي نظره وهذا ال يعينه على تكو

  .(1)  "رةـق وحيـقل
وأخيرا ينصح علماء النفس بالطالق كأفضل حل بالنسبة للصحة النفسية لألبناء في حالة 

  .السالفة الذكر" دوفان " و" ماكورد " الصراع المستمر بين الوالدين وهذا ما تؤيده نتائج 
 فيمكن ضمن أسلوب واحد أن تتفرع منه عدة ،يف واحد لألساليبال يوجد هناك تصن

 ، الرفض، النبذ،الحرمان العاطفي يضم اإلهمال:  مثال، فهناك المجمل والمفصل،أساليب فرعية
  . العقاب،القسوة

 كما تجدر اإلشارة إلى كون تجسيدات ،ولهذا نجد اختالف في تحديدها من مرجع إلى آخر
 لكن في المجال الكشفي يصعب إسقاطها ، في المجال األسري والمدرسيهذه األساليب التنشئية

 المربي دورووتطبيقها الختالف طبيعة األدوار التي يؤديها سواء الطفل داخل الفوج الكشفي أ
 لكن عملية ، فلكل مجال خصوصياته،المعلموالتلميذ مع الوالدين أوبن أعنه بالنسبة لإل) القائد(

تضح أكثر من خالل عناصر الطريقة الكشفية والتي تبرز أهم األساليب اإلسقاط تظل قائمة وت
 فهنا ال مجال للحديث مثال عن أسلوب الحماية الزائدة  كون الكشافة من مبادئها التعلم ،المتبعة

  .الذاتي واالعتماد على النفس فأسلوب الحماية الزائدة منافي ألهدافها ودواعي وجودها
  :تماعية ببعض المتغيرات عالقة التنشئة االج-2-6

 فالمصطلحات ،للتنشئة االجتماعية مصطلحات مشابهة وأخرى متداخلة وأخرى موازية
 وبشكل ،عموماولوصف عمليات النموالتنشئة والذي يستخدم في علم النفس النم: المشابهة هي

 الفرد هي جعل) Enculturation( وكذلك مصطلح التنشئة الثقافية ،االجتماعيوخاص ألشكال النم
 Political( أما التنشئة السياسية ،عن طريق التعليم والتدريب حامال للثقافة التي يعيش فيها

Socialisation (الظواهر وهي العملية التي من خاللها يكتسب الفرد االتجاهات والتوجهات نح
  .السياسية

                                        
 .120 ص -سابق مرجع -ظيم المدرسي والتحديث التربوي التن- نبيل السمالوطي(1)



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

240 
 

 عموما التربية: ومن المصطلحات المتداخلة والتي تتقاطع معها في مساحات عدة نجد
 لقد درج استخدام مصطلح التربية مرادفا للتنشئة االجتماعية لكن ،والتربية االجتماعية خصوصا

 ويرجع ،اتساع استخدام مصطلح التنشئة االجتماعية أدى إلى قلة استخدام مصطلح التربية" 
وانب سبب ذلك إلى التطور العلمي الذي أدى بدوره إلى االنتقال من الجوانب النظرية إلى الج

 أي اتساع استخدام مصطلح التنشئة االجتماعية توافق مع استخدام الدراسات الميدانية ،العملية
ذلك ، العملية فاالنتقال من استخدام مصطلح التربية إلى مصطلح التنشئة االجتماعية يشابه

  . (1)  "الوضعية التحول في الدراسات االجتماعية من الفلسفة االجتماعية إلى العلوم االجتماعية
 ،االجتماعيو النم، التعلم االجتماعي، التكيف االجتماعي،نجد كذلك الشخصية االجتماعية

أما المصطلحات الموازية للتنشئة االجتماعية أي هما ،  األدوار االجتماعية،الذات االجتماعية
  :لتاليةوسوف نركز على المصطلحات ا، والمعايير االجتماعية،القيم: متالزمتين ومتسايرتين هما

  .القيم -
 .المعايير االجتماعية -

 .الذات -

 .الشخصية -

 .التكيف االجتماعي -

 .األدوار االجتماعية -

لقد أفضنا في طرح وتفسير التعلم االجتماعي والدور االجتماعي في نظريات التنشئة 
  . كما أوضحنا أوجه التداخل بين التربية والتنشئة االجتماعية،االجتماعية

 :مـالقي -2-6-1

 وكونه نقطة تقاطع العديد من ،بالتراث الفلسفي من جهة" القيم " ن الرتباط مفهوم لقد كا
  . دورا بارزا في إثراء تراثه النظري،الفروع المعرفية

وعند علماء النفس القيمة هي أحد .  الحق، الفضيلة، الجمال،فالقيمة فلسفيا ارتبطت بمفاهيم الخير
. فة قيم الشخص هي المدخل األساسي لمعرفة شخصيته فمعر،المحددات الهامة للسلوك اإلنساني
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أما على الصعيد التربوي فأي مشروع تربوي يستمد قوته من فعالية القيم التي يحملها 
حتى التخطيط التربوي عن النسق و وبالتالي ال يمكن عزل أي مشروع تربوي أ،يتضمنهاوأ

  .القيمي ألي مجتمع
 تشير الدراسات ،في مجال علم االجتماع التربوي وبالتحديد ،غير بعيد عن علوم التربية

إلى أن النسق القيمي للفرد كثيرا ما يعاد ترتيبه في ضوء التحوالت االجتماعية والفكرية واألمر 
ومن ثم يصبح من األهمية بمكان تفهم نسق القيم " على النسق القيمي االجتماعي  نفسه ينسحب

بحث في العالقات التبادلية بين األنماط السلوكية السائد في المجتمع كمدخل علمي وواقعي لل
  .(1) "وأهداف عملية التربية 

 فقد ارتبطت باستخدامات منظري المدارس الفكرية ،أما الرؤية السوسيولوجية لمفهوم القيم
البعد السوسيولوجي لظاهرة القيمة وعالقتها : لعلم االجتماع لهذا المفهوم انطالقا من فكرة

في مقاله " حميد خروف " وقد أسهب . ظيفية مع الظواهر االجتماعية األخرىالتبادلية والو
 في توضيح الرؤية السوسيولوجية للقيم ومدى -10 -المنشور في مجلة العلوم اإلنسانية العدد 

 ونكتفي في هذا السياق بتجليات مفهوم القيمة داخل المدارس الفكرية لعلم االجتماع ،فعاليتها
الذي حدد )  E.DURKHEIMإميل دوركايم(ن المدرسة الفرنسية وخاصة عند بداية م" الغربي 

 كما أنها تتكون من ،مكونات الظاهرة االجتماعية بأنها نظم اجتماعية لها صفة الضغط واإللزام
 وتأكيده كذلك على مفهوم الضمير الجمعي في تحديد ،الرموز االجتماعية والقيم واألفكار والمثل

وما )  H.SPENCERهربرت سبنسر(أما المدرسة اإلنجليزية وعلى رأسها . عالضبط داخل المجتم
طرأ على النظرية العضوية من تغيرات أدت إلى ظهور نظرية التطور التي تؤمن في أساسها 

تناولنا هذا المفهوم بالتحليل لوجدنا أن نسق و ول،بالتعدل في نسق التوقعات بين الوحدات
 السائدة في المجتمع هي ضمن االعتبارات األساسية في تحديد هذه التوقعات البد وأن تكون القيم

كان لها )  M.WEBERماكس فيبر(في حين يالحظ أن المدرسة األلمانية وعلى رأسها . التوقعات
بينما اهتدى . اهتمام بأثر القيم وتدخلها في تحديد مسار الحياة االجتماعية واالقتصادية والسياسية

ضمن السياق )  K.MANHEIMكارل منهايمM.SHELLER للر ماكس شي(إليها كل من 
  .السوسيوتاريخي
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 سوروكين ( ولنأخذ عنها على سبيل المثال ال الحصر كل من ،أما المدرسة األمريكية

P.SOROKIN وتالكوت بارسونزT.PARSONS  ( فسوف نجد أن األول منهما حاول الوصول إلى
 ويعبر ،خالل تاريخ اإلنسانية كمؤشر محدد للقيمتعميمات عن التغير االجتماعي والثقافي من 

  : عن التفاعل على أساسه أنه ظاهرة اجتماعية ثقافية تتكون من ثالث عناصر
  .الشخصية كفاعل -
  .المجتمع باعتباره المجموع الكلي للمتفاعلين -
 .الثقافة وهي المجموع الكلي للمعاني والقيم والمعايير الناشئة عن الشخصيات المتفاعلة -

فنجد في ) تالكوت بارسونز(الي نبحث عن القيم من خالل تتبع األشكال الثقافية أما ـالتوب
دى ـالقيمية هي إحوة أـريته عن الفعل االجتماعي تأكيده على أن الموجهات الدافعيـنظ

ما و وه،ات ومواقفـم في أدوار وموجهـم تتحقق القيـاعي ومن ثـان الفعل االجتمـأرك
  .(1) "ي للفعل ـعيتضمنه اإلطار المرج

 خصوصا مع تباين ،يضفي عليه بعض التعقيد" القيم " هذا الثراء التنظيري لمفهوم 
 لكن من الصعب القيام بدراسة القيم ،المداخل الفكرية وبالتالي تباين مبادئ وطبيعة التحليل

 ونظرا ،لمسألةميدانيا دون اللجوء إلى تصنيفها ولهذا اهتم الباحثون في العلوم االجتماعية بهذه ا
  .لوجود عناصر القيمة في كل أنواع السلوك فمن العسير وضع تصنيف محدد لها

التي تتضمن )  N.RESHERنيكوالس ريتشر(لكن من بين محاوالت التصنيف نذكر محاولة 
  :التاليوعرض مختلف أسس تصنيف القيم على النح

اص الذين يتبنون قيمة وهنا يتركز االهتمام على األشخ: التصنيف على أساس القيمة"
موضوعها وإنما يسلم و أي أن هذا التصنيف ال يهتم بالقيم في ذاتها من حيث محتواها أ،معينة

 ومن ثم يصبح التساؤل الرئيسي من هم أولئك الذين يحتضنون ،بوجود بعض القيم كمعطيات
  .قيمة معينة وما هي خصائصهم؟

صنيف يقوم على أساس طبيعة أي أن هذا الت: التصنيف في ضوء موضوعات القيم
 .الظواهر التي تحضى بالتقويموالموضوعات أ
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منفعة يحققها أولئك الذين وفالقيم ترتبط عادة بفائدة أ: المنفعةوالتصنيف على أساس الفائدة أ
 ومن ثم يجب البدء ،مصلحةواهتمام أو سواء كانت هذه المنفعة تتعلق بإشباع حاجة أ،يحتضنونها

تصنيف الحاجات والمنافع الخاصة أوال وأن أفضل تصنيف في هذا الصدد هوبتصنيف الفوائد أ
 .والرغبات واالهتمامات األساسية لإلنسان

ويقصد بذلك تصنيف القيم وفقا للغرض : األهدافوالتصنيف على أساس األغراض أ
 .اإلنساني النوعي الخاص الذي يتحقق بوجوده قيمة معينة

وهنا يالحظ عموما أن : تضن القيمة وبين الفائدةالتصنيف على أساس العالقة بين مح
بالنسبة لآلخرين وهذا والشخص يحتضن قيمة ما ألنه يرى في وجودها فائدة معينة بالنسبة له أ

 :ما يعرف باسم توجهات القيم ويمكن الحصول في هذه الحالة على تصنيف من النوع اآلتي

  . الخصوصية، الراحة،النجاح:  Self Oriented Values)الذاتي(القيم ذات التوجه الشخصي 
 : Other Oriented Valuesاآلخرينوالقيم ذات التوجه نح

 :القيم ذات التوجه الجماعي الداخلي مثل

  ).األسرةوالتوجه نح(القيم األسرية 
 ).المهنةوالتوجه نح(القيم المهنية 

 ).االعتداد بالقومية(القيم القومية 

  ).ماعيةالعدالة االجت(القيم المجتمعية 
 .القيم اإلنسانية بصفة عامةومثل القيم الجمالية أ: القيم ذات التوجه اإلنساني

 يعتمد هذا التصنيف على مدى ارتباط القيم: التصنيف على أساس العالقة بين القيم ذاتها

 أي أن هناك ما ، فهذا النوع من التصنيف يثير تدرج القيم وفقا لمدى عموميتها،بعضها ببعض
 .(1) "ما يسمى بالقيم الغائية والوسيلية وأخرى لذاتها أوقيم الوسيطة أيسمى بال

 يجد الباحث نفسه أمام معاني ،وأمام االختالفات الجوهرية في تصنيف وتفسير طبيعة القيم
القيم عبارة عن تنظيمات معقدة ألحكام "  ومن بينها كون ،ومضامين متعددة لتحديد مفهوم القيم
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المعاني سواء كان التفضيل الناشئ عن هذه واألشياء أواألشخاص أوة نحعقلية انفعالية معمم
  .(2) "ضمنيا والتقديرات المتفاوتة صريحا أ

فالقيم ترتبط باألحكام العقلية والمعتقدات التي يكونها الفرد عن عناصر البناء االجتماعي 
يل والذي قد يكون فضمن خالل سياقاتها الثقافية واالجتماعية بدرجات متفاوتة حسب مستوى الت

لتمسك  كون قدرة الفرد على ا،تمتاز القيم بأنها األكثر ثباتا واألقل قابلية للتغيرضمنيا، ووعلنيا أ
 كما ،تجاهألكثر أهمية في حياة الفرد من اإل فالقيم هي ا،تجاهاته مثالبقيمه أعلى منها بالنسبة إل

وكون القيم تكتسب كما تكتسب ، تاحةختياري بين البدائل المتنطوي كذلك على بعد تفضيلي إ
  .كيف يتم تعلم القيم؟:  يطرح التساؤل،األنماط السلوكية األخرى

استدخال  وعملية ، إنما عبر أشكال التعلم االجتماعي،إن اكتساب القيم ال يتم بصورة آلية
" اكتساب القيم يحدث عبر عمليات أن)"كراتوهيل وزمالئه(وتذويت القيم التي طرحها

 وتتبدى في النشاطات السلوكية الدالة على ،هرميومتسلسلة على نح "  Internalizationتذويت
هذا (1) "مدى استغراق الفرد والتزامه بالقيم التي توجه هذه النشاطات وتدعم أحكامه القيمية

 مستوى التقبل إلى التفضيل إلى بالتدرج من ،التسلسل الهرمي يعبر عن مراحل استيعاب قيمة ما
  .زاملتاإل

فيضع نموذجا هرميا لتفسير تطور األحكام الخلقية واكتساب ) KOLLBERG(كولبرج " أما 
القيم ويشير هذا النموذج إلى االنتقال التدريجي من االهتمامات الشخصية األنانية إلى االهتمامات 

ايير ومن االعتماد على مبادئ ومعايير خارجية إلى االعتماد على مع. والمسؤوليات االجتماعية
ومبادئ داخلية ذاتية ومن التفكير في النتائج المادية للسلوك إلى التفكير في القيم والمبادئ 

  .(2) "اإلنسانية المطلقة 
الموضوعات : األول: وإذا كانت دراسة القيم االجتماعية يتم تناولها من خالل مدخلين هما

 وفي هذا ، يتبناها األشخاصدراسة القيم كماوه: وما تنطوي عليه من قيمة والمدخل الثاني
. البحث نتبنى المدخل الثاني في طرحنا للقيم وعالقتها بالتنشئة االجتماعية كأحد أهدافها الرئيسية

فالوسائط التربوية تسعى لتكوين القيم الخلقية والسلوك الخلقي المناسب للنسق القيمي للمجتمع 

                                        
 .185 ص -سابق مرجع - خليل عبد الرحمن المعايطة (2)
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ب التالميذ للقيم على أساس التفكير ال ينبغي أن نجعل تشر:" )محمد الهادي عفيفي( يقول ،ككل
  .(3) " فالعبرة في كل عمل خلقي هي أن يطرأ تغير في تفكير الفرد إلى أحسن ،االنفعال

 وكلما كان تشربه للقيم ،من موقف إلى آخر يجد الطفل نفسه بين بدائل وخيارات مختلفة
) التذويت(بناة من الداخل  فالقيم المت،على أساس تأملي كلما كان اختياره أقرب إلى الصحيح

  .تعطي صفة االستمرارية والقوة للقيم
وعالقتها بالتنشئة االجتماعية ومدى ارتباطها " القيم " وتتضح بصورة جلية أهمية دراسة 

بالعمليات التربوية خصوصا وأي عمل تنموي عموما من خالل فشل النظريات الكبرى في علم 
دول النامية والتنظير للتنمية الشاملة كون الخصوصية االجتماع الغربي في استيعاب واقع ال

 والذي أكد مدى جدية الطرح ،التاريخية لكل منطقة يحمل معه تنوعا في النسق القيمي
  .السوسيولوجي الذي ال يعزل أي ظاهرة اجتماعية عن سياقاتها العامة والمختلفة

 :المعايير االجتماعية -2-6-2

ينتسب إليها الفرد في الوقت الواحد دورا رئيسيا في تزويده تلعب الجماعات المتعددة التي 
بالقيم والمبادئ العامة الموجهة لسلوكه والمعايير على غرار القيم تمثل محددات هامة للسلوك 

يتداخالن في كونهما " المعايير" و"  القيم"  بمعنى أن مفهوم ،االجتماعي المقبول وغير المقبول
وكيات داخل الحياة االجتماعية في حين المعايير أشمل من القيم أحد المحددات الهامة للسل

المعايير " ويعتبر ،من الباحثين الذين اهتموا بهذا المفهوم"  SHERIFشريف" ويعتبر. وتتضمنها
االجتماعية تتضمن كل ما يقبله المجتمع من أفراده فيما يتعلق بعاداتهم واتجاهاتهم وقيمهم 

 والمقبولة في السلوكيات المتداولة ،ي تحدد المعايير االجتماعيةومحددات سلوكياتهم وبالتال
وذلك وفقا لإلطار .وقد تكون مقبولة في مجتمع ما ولكنها مرفوضة من مجتمع آخر. المجتمع

  .(1) "المرجعي الذي أحاط به كل مجتمع نفسه
بالمواقف على إذن المعايير االجتماعية هي مفتاح العالقات اإلنسانية ألنها تمكن من التنبؤ 

 وقدرته على ضبط السلوك إذا كان مرفوقا ،المستوى الشخصي من خالل توقعات الدور
وجد علماء النفس االجتماعي بدراستهم ألفراد الجماعات في مواقف "  وقد ،بضغوط مجتمعية

                                        
 .324 ص - مكتبة األنجلو المصرية- في أصول التربية- محمد الهادي عفيفي(3)
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مختلفة لفترة زمنية محددة أن هناك ما يشير إلى أن نوعا من السلوك يعتبر نمطا سائدا بين 
النموذج نجاح عملية ود هذه الجماعة يتميز به ويشترك فيه معظم أفرادها ويمثل هذا النمط أأفرا

 إذ أن األفراد ،التنشئة االجتماعية وال توجد شخصية يتفق سلوكها تماما مع هذه المعايير
النموذج للجماعة إذ البد من وجود الفروق وينحرفون بدرجات متفاوتة عن السلوك النمطي أ

نفعاالت والدوافع وما كير وتمثيل القيم والتعبير عن اإلبين األفراد في السلوك وطرق التفالفردية 
  .(2) "إلى ذلك 

، وفي نفس ويذهب فريق من علماء النفس إلى أن أسباب تمسك الفرد بالمعايير اإلجتماعية
  : مقياسا لقوة هذه المعايير، العناصر التاليةالوقت يعد ذلك

  .مثلة في إمكانية إشباع حاجاته وتحقيق أهدافه وتنمية قدراتهجاذبية الجماعة م"-1
   تماسك الجماعة ممثلة في التأثيرات اإلنسانية المتبادلة بين أعضائها والعمل الجماعي من-2

  .أجل الوصول إلى وحدة الفكر ووحدة في الرأي وإتخاذ القرار
  .لتزمينإستمرارية الجماعة من حيث مكافأة الملتزمين وعقاب غير الم  -3
  .الخ........دستور الجماعة ومايتضمنه من شروط العضوية، هدف التأسيس، الحوافز  -4
     )1(." والتي تمثل في مجموعها تجانس مع الجماعةوالسمات الشخصية للعض  -5

إذن التمسك بالمعايير يقوم على التجانس والتناغم في عمومه بين السمات الشخصية 
تماعية للجماعة وأن يكون كل ذلك يصب في بوتقة اإلطار والهيكلة التنظيمية واالجوللعض

  .المجتمع إلى ما نعزوه؟والمرجعي للمجتمع لكن خروج الفرد عن معايير الجماعة أ
العدوان كأحد األنماط السلوكية غير المرغوب فيها والتي تعبر و أ،الجنوحو أ،إن االنحراف

  : إلى" باندورا "  داخل أي مجتمع يعزوها عن االستخفاف بالمعايير االجتماعية المتعارف عليها
عدم قدرة الطفل العدواني على تذويت المعايير االجتماعية التي تحرم العدوان ويرى أن " 

 ،مباشروالتنشئة االجتماعية للطفل العدواني تتسم في سياقات يعزز فيها السلوك العدواني على نح

                                        
 
  

   .134 ص- مرجع سابق-ماهر محمود عمر   )1(



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

247 
 

تنشئة االجتماعية يقاس بمدى تذويت الطفل للقيم إن نجاح ال،(1) "وتسود فيها النماذج العدوانية 
  .والمعايير االجتماعية

 :ذاتـال -2-6-3

إال من خالل و وال يتحدد وال ينم، إال أنه يظل مبهما إلى حد كبير،مع الفرد" األنا " يولد 
غالبا ما يقدم " ذاته "  فالطفل عموما عندما يطلب منه وصف ،الخبرات التي يمر بها الشخص

من تصوراته " ذات أولية " عات وأحكام والديه في طيات تعبيراته وبالتالي يكون انطبا
"  لكن األمر يختلف بشكل كبير عند الراشد كون الذات هي ،للشخصيات المهمة بالنسبة له

الشعور والوعي بكينونة الفرد وتتكون كنتيجة للتفاعل مع البيئة وتسعى إلى التوافق والثبات 
  .(2) "ج والتعلم نتيجة للنضووتنم

 كصورة الجسم والمعايير االجتماعية ومدى رضاه ،وهناك مؤثرات في تحديد مفهوم الذات
وكأنها " " كولي وميلر " فهناك ذات منعكسة حسب " الذات المنعكسة " ما يسمى وعن ذاته أ

نظر عليه في وتنعكس الذات على سطح مرآة وهذه المرآة هي المجتمع وهذه الذات تبين ما تبد
  :أن هذه الذات تنطوي على ثالثة عناصرو ويبد،اآلخرين

  .عليه في نظر شخص آخروتخلينا كما نبد
 .تخلينا لحكم اآلخرين علينا

 .المذلةو ثم ما يترتب على ذلك من شعور بالمدح أ

والمالحظ أن معظم مظاهر سلوكنا في المواقف االجتماعية تكون خاضعة لمقتضيات هذه 
 فالفرد يكون ذاتا داخلية تكون بمثابة النواة وهي أعمق وأقوى ذات ،(3)"الذات المنعكسة

  .خالل العمليات التعليمية المختلفةووتنم
للمجتمع على أنه ظاهرة عقلية بمعنى أن العالقة بين " فإنه ينظر " كولي " وإذا عدنا إلى 

 طبق ، معينة ويوجد المجتمع في أي عقل كتأثير متصل ومتبادل ألفكار،األفكار والشخصية
على النفس وليس عجبا أن مفهوم )  JAMESجيمس(كولي على المجتمع المدخل الذي طبقه 

                                        
 .265 ص -سابق مرجع - عبد المجيد النشواتي(2)

 

 .87 ص -سابق مرجع - خليل عبد الرحمن المعايطة(3)
 

 .79 ص -1998-دار المعرفة الجامعية- علم االجتماع و دراسة المجتمع- سيد أحمد غريب(1)
  



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

248 
 

الذات االجتماعية وكولي عن النفس يستجيب مع ما أطلق عليه جيمس بالنفس االجتماعية أ
)Social Self(،نسق من األفكار وإن شخصية الصديق قائمة في عقلي على أنها ببساطة مجموعة أ

  .(1) " رموز معينة من  مستواه تصاحب
من خالل التفاعل االجتماعي إذ يتعلم الفرد المعايير االجتماعية ووصورة الذات تنم

 إذ ، لكن تناقض األدوار التي يلعبها الفرد وعدم كفاءته في مواجهة دور جديد،وتوقعات الدور
 تؤثر سلبا عليه ،احب لهيستنفذ هذا الصراع طاقة الفرد النفسية ويعجزه عن تحمل التوتر المص

التقييم العام لدى الفرد لذاته في " و فتقدير الذات ه،وعلى تقديره لذاته وباألحرى ثقته بنفسه
 وينعكس هذا التقييم ،كليتها وخصائصها العقلية واالجتماعية واالنفعالية واألخالقية والجسدية

في مختلف وه منها كما يبد شعوره نحوها وفكره عن مدى أهميتها وتوقعات،على ثقته بذاته
  .(2) "مواقف الحياة 

مفهوم ويجب على المربين والمرشدين واألولياء ووسائل اإلعالم تقدير دورهم في نم
 ، عند األطفال والمراهقين من احترام للذات والثقة بالنفس وتهيئة المناخ المناسب لذلك)الذات(

 ،ن صورها األولية إلى ذات اجتماعيةبصورة أخرى التنشئة االجتماعية تنمي مفهوم الذات م
 .وتقدير الذات والثقة بالنفس من أهم أهدافها ومقاييس نجاحها

 :ةـالشخصي -2-6-4

اعية تنشأ ثالث مظاهر ـة االجتمـة والبيئـتحت تأثير العوامل الوراثية والبيئية الطبيعي
  :ة الفرد هيـلشخصي

 ة يلعب الطفل مع أقرانه فيشاركهم اللعب في مرحلة الطفولة المبكر:الشخصية االجتماعية -1

 أي المعاني االجتماعية لعالقاته ال تتعدى حد ،بنفس النمط الذي يتشارك فيه مع دميته اللعب
"  لكنه مع تقدمه في السن يشكل شخصية اجتماعية اعتمادا على زمرة اللعب هذه و،المشاركة

 ففيها يدرب ،ية االجتماعية للفردعادة تهيئ الجماعات الصغيرة العدد فرص الشعور بالشخص

                                        
 .78-77 ص ص - المرجع السابق(2)
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"على ضبط شعوره والثقة في نفسه واالرتباط مع الجماعة   (1)  أما ، هذا على المستوى اإلمبريقي
سوروكين" على المستوى التنظيري يرى   SOROKIN  االجتماعية تؤثر -البيئة الثقافية" أن  " 

س ـر يعكـي عالم صغيـه ذلك أن هذه األخيرة ،ةـل الشخصيـي تشكيـرا فـتأثيرا كبي
" االجتماعي الذي يولد فيه الفرد وينشأ في إطاره -م الكبير الثقافيـالعال  ،(2) 

  المعطيات البيولوجية والوراثية تلعب دورا كبيرا في):الفطرية(الشخصية البيولوجية  -2

والغددي  والجهاز العصبي ،صياغة القالب األولي لشخصية الفرد من الهندسة الوراثية الجينية
 .الخ.....والهرمونات

التنظيم الداخلي للدوافع واالنفعاالت والمدركات "ويعرف رعد حافظ سالم الشخصية بكونها 
  .(3) "والذكريات التي تقرر سلوك الشخص 

 -التفاعل الثقافي"أن"سوروكين "ولوجية أما السوسيولوجية فيضيف هذا من الجهة السيك
كونات  ذلك أن التفاعل ينطوي على ثالث م،إليها الظواهراالجتماعي كوحدة ينبغي أن تحلل 

تباره مجموع  والمجتمع باع،الشخصية باعتبارها موضوع التفاعل:مترابطة ترابطا وثيقا وهي
والثقافة باعتبارها مجموع المعاني والقيم والمعايير الموجودة لدى ،الشخصيات المتفاعلة
ع الوسائل التي تنشئ هذه المعاني وتجعلها  وباعتبارها كذلك مجمو،الشخصيات المتفاعلة

  .(4) "اجتماعية 
  .واألنماط المختلفة للشخصية تحددها كذلك طبيعة األساليب التنشئية

 فمثال الشخصية التسلطية يولدها ،تتضح أكثر في عنصر أساليب التنشئة االجتماعية
مع الطفل وة قد ينم ونتيجة لهذه الصرام،صرامة الوالدين في ممارسة سلطتهما على الطفل

ط الشخصية ـد نمـفي المقابل يوج. العكس حب التسلط تشبها بوالديهوشعور بالعداء للسلطة أ
  .ة التي تنزع إلى الخضوع والطاعةـالمستكين

                                        
المعرفة   دار-ماعات في الخدمة االجتماعية طريقة العمل مع الج- سامية محمد فهمي وعبد المحي محمود حسن(1)

 .98 ص -1996 - اإلسكندرية-الجامعية
  

  .154 ص -مرجع سابق -حميد خروف(2)
  

  .103 ص -قساب مرجع - رعد حافظ سالم(3)
  

 .154 ص - مرجع سابق- حميد خروف(4)
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لقياس السمات األساسية  "  CATTELريموند كاتل" ومن خالل بحوث عالم النفس 
  :توصل إلىالعوامل األولية المكونة للشخصية اإلنسانية وأ

  .يقيس الجمود واالنعزال مقابل االنفتاح والمشاركة: التحفظ مقابل الدفء -1
 .يقيس التفكير العياني المحسوس مقابل التفكير المجرد الراقي: الغباء مقابل الذكاء -2

 .يقيس سرعة التأثر مقابل قوة األنا والثبات: التأثرية مقابل اإلثبات االنفعالي -3

 .يقيس الوداعة واالنقيادية مقابل العناد والسيطرة: لذاتاالستكانة مقابل تأكيد ا -4

 .يقيس الصمت والجدية مقابل الحماس والشعور بالسعادة: الوقار مقابل المرح -5

يقيس االنتهازية وضعف االنضباط مقابل األخالقية : النفعية مقابل يقظة الضمير -6
 .واالنضباط

 .ل اإلقدام والجسارةيقيس الحساسية والحياء مقاب: الخجل مقابل المغامرة -7

 .يقيس صالبة الرأي والواقعية مقابل الحساسية والحاجة للحماية: الحدة مقابل الرقة -8

 .يقيس تقبل الواقع بثقة مقابل المراوغة وصعوبة القتناع: الثقة مقابل الشك -9

 .يقيس العملية والواقعية مقابل شرود الذهن والبوهيمية: العملي مقابل الخيالي -10

 .يقيس األصالة وعدم اإلدعاء مقابل المكر والتحايلية: ح مقابل الدهاءالوضو -11
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 قيادة هي التي تعكس ، تبعية، تضحية، أنانية، المختلفة من سيطرةإن الميول واالتجاهات
 مثل أساليب التنشئة االجتماعية ،سمات الشخصية اإلنسانية باإلضافة لتأثيرات البيئة االجتماعية

 غالبا ما ،يرى بعض العلماء أن عملية التنشئة االجتماعية وما يصاحبها من تكوين الشخصية" و
ق من ـم يتحقـم تحقيقا لما لـدون في أبنائهـن ويجـباء كبارا في الستنتهي عندما يصبح اآل

  .(2) "آمالهم 
 وال تقتصر ،أي أن عالقة التنشئة االجتماعية بالشخصية هي عالقة تكوين وتحديد للسمات

  .على سن محدد كونهما عمليتان مستمرتان في حياة الفرد
 :التكيف االجتماعي -2-6-5

تي ترمي عملية التنشئة االجتماعية لتحقيقها التكيف االجتماعي من بين أهم األهداف ال
فالتكيف عملية اجتماعية تتضمن نشاط األفراد  " ،للطفل مع بيئته االجتماعية ومع محيطه

بين الجماعات و أ،والجماعات وسلوكهم الذي يرمي إلى تحقيق المالءمة واالنسجام بين الفرد
م االجتماعية ويمكن تعريفه أيضا بأنه عبارة عن التفاعل الذي بين جملة أفراد وبيئتهو أ،المختلفة

مشاعر يهدف إلى التوفيق بين األفراد والجماعات بحيث يتفهم كل طرف من األطراف أفكار و
  .(1) "دث بينهما تقارب يؤدي إلى تحقيق مصلحة مشتركة واتجاهات الطرف اآلخر ليح

لضرورية لمواجهة متطلبات المجتمع التغيرات ا" بأنه  "  WOLMENوولمان" ويعرفه 
السعادة مع : "  ويرى حامد زهران أن التكيف االجتماعي هو(2) "ومواقف العالقات الشخصية 

اآلخرين وااللتزام بأخالقيات المجتمع ومسايرة المعايير االجتماعية واالمتثال لقواعد الضبط 
السليم والعمل لخير الجماعة والسعادة  والتفاعل االجتماعي ، وتقبل التغير االجتماعي،االجتماعي

 ويعتبر هذا التعريف تجسيم لصور (3) "الزوجية مما يؤدي إلى تحقيق الصحة االجتماعية 
  .التكيف داخل الحياة االجتماعية وإسقاطاته على الواقع المعاش

  :ولتحديد الفرد السوي من الالسوي بمعنى المتكيف من غيره توجد معايير لتشخيص ذلك وهي

                                        
 .125ص -1981-بيروت - دار النهضة العربية -3ط - في اجتماعيات التربية - منير المرسي سرحان (2)
 .141 ص -1996 - دار المعرفة الجامعية-ع الجماعات دينامكية طريقة العمل م- سلمى محمود جمعة(1)

  

 .9 ص -سابق مرجع - محمد مصطفى أحمد(2)
  

 . نفس الصفحة–السابق  المرجع (3)
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المعيار /المعيار القانوني/المعيار الباثولوجي/المعيار الثقافي المعيار المثالي/ المعيار اإلحصائي
 .التكاملي

 :جتماعيةاألدوار اإل -2-6-6

اءه ـ تكفل للمجتمع بق،يتعلم الفرد من خالل التنشئة االجتماعية أدوارا متعددة متتالية 
 القواعد واألسس – التنشئة االجتماعية -تماعية واستمراريته وتتضمن عملية تعلم األدوار االج

  . إلخ..... التقليد، التدعيم،التقمص: المعروفة في نظرية التعلم
  :وتختلف األدوار االجتماعية وفقا لـ

  بعضها مفروض على الفرد وبعضها اختياريا مثال دور السن:الجبر واالختيار -1

 ،درسم ، محام،مهندس(لدور في العمل ال اختيار للفرد فيه في حين أن ا) راشدوالطفل أ(
  .يختار الفرد ذلك) إلخ... طبيب

 تختلف األدوار في شموليتها فالشاب قد يكون قائدا في جماعة وتابعا في :الشمول -2
 .جماعة أخرى

 مثال الدوار العسكرية محددة تحديدا جامدا وهناك أدوارا أخرى نجد :تحديد السلوك -3
 .أوسع للتغيير واالختالفومجاال أ

 أدوار الرجل والمرأة والمهنية دائمة ومستمرة داخل المجتمع وهناك أدوار :االستمرار -4
 .تسوية مسألةوالمفوض لعمل معين أوال تستمر إال فترة قصيرة كالمرشح أ

 فدور الصديق يتضمن عالقة شخصية وثيقة وعميقة غير التي نجدها :األهمية والشهرة -5
 .المعرفة العابرةوفي دور الزمالة أ

 فدور المواطن العادي غير دور العالم وغير دور الجراح من :الصعوبة والسهولة -6
  (1) ".حيث الصعوبة والسهولة

                                        
 .196 -195 ص ص -سابق مرجع - خليل عبد الرحمن المعايطة(1)
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أكثر و إدراك الفرد لنفسه أنه يقوم بدورين أ،ومن األسباب التي تؤدي إلى صراع األدوار
ر  وعموما مشكلة صراع األدوا،وكالهما يناسب مواقف معينة ال تتناسب مع مواقف أخرى

  .عدم االنسجام بين الشخصية والبناءوتعكس في الغالب ظاهرة تفكك البناء االجتماعي أ

  : مؤسسات التنشئة اإلجتماعية -2-7
ركزت العديد من الدراسات الحديثة على أهمية التكامل الثقافي التربوي بين المؤسسات 

  .إلخ........التنشيئية من األسرة، المدرسة، وسائل اإلعالم، دور العبادة، 
حتى ال نضع كل منها في صدام الثقافي مع اآلخر نتيجة التناقضات في األهداف 
والمضمون وتأكيدا على هذا البعد ركز عبد العزيز بن حمد الشتري في الندوة التي نظمها 

العمل على " على أهمية  ) 2003-12-31-27(مركز عبد الملك عبد العزيز للحوار الوطني 
خاصة الرسمية منها، لتفادي التناقض  مؤسسات التنشئة اإلجتماعية المختلفة وتحقيق التكامل بين

د على ـفي األهداف والمضمون فيما تقدمه  للناشئة في المجتمع وذلك بالتنسيق والتخطيط الجي
  )2(".ويات العليا ـالمست

   :األســـرة-2-7-1
األسري على غرار بالرغم من صغر حجم األسرة فهي من أقوى نظم المجتمع، فالنظام 

 النظام - النظام التربوي–النظام الديني -النظم اإلجتماعية األخرى من النظام السياسي 
  .اإلقتصادي، ال يمكن فهمه إال في ضوء النظم اإلجتماعية األخرى

وإلبراز دور األسرة كمؤسسة للتنشئة اإلجتماعية يقتضي اإلشارة إلى التغيرات البنائية 
  : فتها هذه المؤسسة من خالل العناصر التالية والوظيفية التي عر

  .وظائف األسـرة   -1
  .خصائص األسرة الحديثة  -2
  .الدور التنشيئي لألسرة  -3

                                        
(2) http://www islamonline.Net/arab/doc/2004/02/article 02-05-shtml.   

    .17/02/2004التنشئة اإلجتماعية في البيئة السعودية  –عبد العزيز الشتري 
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  : وظائف األســرة -1
تعد األسرة المهد الحقيقي للطبيعة اإلنسانية، وقد تأثرت بالتغيرات التاريخية، اإلجتماعية 

 وظائفها، وعلى الرغم من فقدان األسرة لكثير من اإلقتصادية والعمرانية، فتغير بناؤها وتقلصت
وظائفها التقليدية إال أن أهمها بالنسبة الستقرار الفرد والمجتمع ما زالت قائمة وتكشف أهميتها 

  .باستمرار 
حتى الواقعية لإلستغناء عن النظام األسري وفشلها إال ووما المحاوالت العديدة اليوتوبية أ

 Chinese(ة القصوى، ومن بين هذه المحاوالت، الكميونات الصينية خير دليل على تلك األهمي

commune ( والكيبوتز اإلسرائيلي)Israeli Kibbatz  ( والكاخور الروسي)Ryssium Kolkhoz  (
الضبط -التنشئة اإلجتماعية-الرعاية-التغذية( وذلك عن طريق نقل وظائف األسرة التقليدية 

  : غيرها إال أنه يمكن القول أن إلى جماعات متخصصة ) اإلجتماعي
ال يوجد أي مجتمع فصلت فيه هذه الوظائف إحداها عن األخرى بصورة طبيعية خالل -1

  .التاريخيوالنم
نتيجة الحماس وإذا انفصلت هذه الوظائف فقد يكون األمر راجعا إلى تخطيط معين أ-2

  .اإلديولوجي 
وذج الجديد وأن يعودوا للنسق التقليدي الذي البد أن يبتعد أفراد المجتمع بالتدريج عن النم-3

  .تعتبر فيه وظائف األسرة المشار إليها مسؤولية متكاملة تنهض بها ككل 
التفكك األسري إلى فقدان األسرة ألغلب وظائفها )  William Ogburnوليم أجبرن (وويعز

  : والتي عددها في 
 وحدة اقتصادية مكتفية ذاتيا ألنها  حيث كانت األسرة في الماضي:الوظيفـة اإلقتصاديـة -1

  .تقوم باستهالك ما تنتجه، وبالتالي لم تكن هناك حاجة للبنوك والمصانع
كان أعضاء األسرة يستمدون مكانتهم اإلجتماعية من مكانة أسرهم في  :وظيفة منح المكانة -2

  .الوقت الذي كان إسم األسرة يحظى بأهمية وقيمة كبرى
  .كانت األسرة تقوم بتعليم أفرادها الحرف والمهن الضرورية  :ةالوظيفـة التعليميـ -3
  .كانت األسرة مسؤولة عن حماية أعضائها :وظيفـة الحمايـة -4
  .الوظيفة الدينيــة-5
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  .الوظيفـة الترفيهية-6
مخالفة إذا )  Parsons(لكن الرؤية التي قدمتها البنائية الوظيفية من خالل بارسونز 

 عن بعض وظائفها وعملية التمايز هذه تعطيها كفاءة في ممارسة الوظائف اعتبرت تخلي األسرة
  .  وبالتالي المزيد من الحرية في تبني وظائف أخرى،المتبقية

  : وتذهب سناء الخولي إلى أن المراجع العلمية عموما تحدد وظائف األسرة المعاصرة في 
  .إنجاب الصغـار"-1
  .المحافظة الجسدية ألعضاء األسرة-2
  .منح المكانة اإلجتماعية لألطفال والبالغين-3
  . التنشئة اإلجتماعية-4
وهي ،هذا باإلضافة إلى وظيفة لم يهتم بها التحليل السوسيولوجي من قبل .الضبط اإلجتماعي-5

  )Affectionnal function  . " ()1(الوظيفة العاطفية 
  : خصائص األسرة الحديثـة-2

ير من وظائفها التقليدية إال أن أهميتها بالنسبة للفرد على الرغم من فقدان األسرة لكث
المجتمع تظل دائما قائمة، إن مقتضيات الحياة المتطورة وارتفاع مستوى المعيشة استدعى وأ

  .مشاركة المؤسسات اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية، لألسرة في وظائفها 
  : واألسرة عموما تتميز بعدة خصائص 

 الوحدة اإلجتماعية التي ينشأ فيها ويقضي فيها بداية حياته التي يكون فيها إن األسرة هي -1"
  .أكثر تقبال واستجابة مما يعطي األسرة أهمية كبيرة في التنشئة 

تعتبر النموذج األمثل للجماعة األولية التي ينشأ فيها الطفل ويتفاعل مع أعضائها وجها  -2
  .لوجه ويتوحد مع أعضائها

ففي السنوات التكوينية المبكرة من ،األسرة إلى األشخاص المراد تنشئتهمسهولة وصول  -3
  .عمر الفرد، تكاد تحتكر األسرة عملية الوصول إلى األفراد

                                        
  .62-61 ص  ص -سابق مرجع – سناء الخولي  (1)
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تكون التنشئة في األسرة عملية مستمرة تتم بصفة تلقائية إنسانية غير محددة ألوقات معينة  -4
  .أماكن معينةوأ

ط الشخصية والعاطفية التي تربط بين أعضائها بالمقارنة مع تكاد تنفرد األسرة بقوة الرواب -5
بقية الهيئات، مما يزيد من تأثير األسرة الذي يستمر طيلة العمر على الفرد بحكم قوة هذه 

  )1(".الروابط الشخصية والعاطفية 
  : ومن مميزات األسرة الحديثة أنها 

د المباشرين أي األسرة النووية  أصبحت صغيرة العدد تتكون من الزوج والزوجة واألوال-1
  .ويندر أن تحتوي على ذوي القربى أي األسرة الممتدة

 تغير المراكز اإلجتماعية لعناصر األسرة، ومنح مكانة متساوية نسبيا لجميع أفراد من حيث -2
  .إلخ..... استقالل الشخصية- المناقشة- إبداء الرأي-الحرية

  .ي العصر الحديث ونزولها ميدان العمل ولعل وضع المرأة أشد المراكز تغيرا ف
 أثقلت األسرة الحديثة بالتزامات كثيرة فرضتها مفرزات العصر من مواد استهالكية -3

  .وكماليات تطغى أحيانا حتى على الضروريات على عكس ما كان سابقا
إن طرق الذي ال شك فيه ،" والعناية بتنظيم الناحية الترويحية والمعنوية في محيط األسرة  -4

التربية واألطفال جزء من النسق اإلجتماعي الكبير وهي تتأثر لذلك بالظروف المتغيرة 
  فأصبح األطفال يحظون برعاية كبيرة وخدمات )2(" الطبقية واإلقتصادية والسياسية والدينية 

  .ترفيهية لم تكن متوفرة من قبل -تربوية–صحية 
 نتيجة انتشار نظرية الديمقراطية تحقيق قدر من سيادة اإلتجاهات الديمقراطية، فكان من" -5

المساواة وتكافؤ الفرص وانتشار التعليم العام وخاصة التعليم اإللزامي فتعلمت البنت ونالت 
اة األسرة ـواء في حيـقسطا كبيرا من الثقافة وشعرت بحريتها الفكرية وانعكست كل هذه األض

(" .ة ـالحديث
 

3(  

                                        
  .70-69 ص ص -سابق مرجع – رعد حافظ سالم (1)
  .279 ص -سابق مرجع – سناء الخولي (2)
  .84ص  -سابق مرجع – مصطفى الخشاب (3)

  .83ص -سابق مرجع –ى الخشاب مصطف )1(
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لحريات العامة والفردية، فلكل فرد كيانه الذاتي وشخصيته القانونية ال تمتع أفراد األسرة با" -6
  )1(".سيما إذا بلغ السن الذي يضفي عليه هذه األهلية 

  : دور األسرة في التنشئـة -3
وظيفيا وما ترتب عنه من نقل جوانب عديدة من ورغم التغير الذي أصاب األسرة بنائيا 

التنشئة المبكرة للطفل بقيت من الوظائف البارزة لها، إذ التنشئة إلى مؤسسات أخرى، إال أن 
تكسبه اللغات والعادات واإلتجاهات وتطور شخصيته من متمركزة حول ذاته إلى شخصية 

  .اجتماعية
وإذا كانت األسرة تتوجه بنسق ثقافي يتقارب مع الثقافة العامة فهي تنقل للطفل الميراث الثقافي 

نتقي الجوانب والتفاصيل المهمة بالنسبة لها وهذا يأخذنا لدور بأسلوبها وصورتها الخاصة وت
والثقافات الفرعية )  General Culture(األسرة في تحقيق التكامل اإلجتماعي بين الثقافة العامة 

)Sub Culture   (تي تختلف باختالف مضامين التنشئة اإلجتماعية بسبب البعد هذه األخيرة ال
  ..... عرقي–مي  تعلي-مهني–اإليديولوجي 

وأدوار األسرة  في التنشئة اإلجتماعية للطفل نجدها في عدة صور عرضنا بصورة جلية 
مراحل التنشئة اإلجتماعية وأساليب التنشئة اإلجتماعية، عالقة التشئة : بعضها في عنصر

  .إلخ .....- القيم –المعايير اإلجتماعية : بمتغيرات مثل
  .لكنها ليست ببعيدة عن ما ذكرناه سالفاوسنعرض صور أخرى لهذه األدوار 

  : دور األسرة في تكوين المعاييـر  -3-1
" تعتبر األسرة وسيلة هامة للمجتمع في الحفاظ على معاييره واآلداء المناسب لها، إذ هي 

المؤشر األول في صبغ سلوك الطفل صبغة إجتماعية وأن األسرة كمجتمع صغير عبارة عن 
 )2(". الطفل نموا إجتماعيا ونموها وظيفة تهدف نحوحدة حية ديناميكية ل

واكتساب الطفل للغة والعادات واإلتجاهات والتوقعات وطريقة الحكم على الصحيح 
والخاطئ والديناميكية ليست في اإلتجاهات وشبكات العالقات بل كذلك في المعايير ذاتها، فإن 

  .ضي  اتصفت بالجمود، يجنح الطفل إلى السلوك المر
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  : دور األسرة في تحقيق مطالب الطفـل  -3-2
أطفالهم ويرون فيهم اشخاصا كبارا قبل األوان إذ يحملونهم وإن اآلباء الذين يتعجلون نم

المتدرج، وعليه فإن خوض الطفل والمسؤوليات بما ال يتفق مع أعمارهم، إنما يحرمونهم من النم
ستكشاف وتحترم طفولته، تمكن البيت من التجارب تتفق مع ميوله واهتمامه وتشبع رغبته في اإل

أن يكون مدرسة دائمة لتنمية القدرات، المهارات والشعور بالمسؤولية والتفاهم مع الغير ونقل " 
  )1(" .المعرفة واإلقبال على التعلم 

  :أثر سيطرة أحد الوالدين على التنشئـة -3-3
عا في اختيار الدور الذي عندما تتعارض سيطرة األب مع سيطرة األم يواجه الطفل صرا

يقلده، والتكامل بين سلوك األب واألم ضروري إلشباع حاجة الطفل لألمن والحب وقد توصلت 
بالذكور من واألب مسيطرا فإن ذلك ينح" إذا كان ،)  Hetherington نختونهيزر(نتائج ابحاث 

الرجولي، وإذا كانت األطفال إلى تقمص دور األب وبذلك يميلون في سلوكهم إلى النمط الذكري 
كور في األغلب األعم إلى السلوك العصابي بل األم هي المسيطرة فإن ذلك يؤدي باألطفال الذ

  )2(" .والذهاني أحيانا 
  : أثر المستوى اإلقتصـادي  -3-4

إن المستوى اإلقتصادي واإلجتماعي يلقى بظالله على الحياة األسرية ومضمون التنشئة 
  .المقدم لألبناء 

  : تأثر األسـرة بجنس الطفـل -3-5
هناك أمور عديدة تعرضها الخلفية الثقافية واإلجتماعية لألسرة، فمثال مركز الطفل األول، 

  .إلخ.....اء ـة األبنـرقة في معاملـس، التفـالعكوتفضيل اآلباء للذكر على األنثى أ،الوحيد
  : المدرســة -2-7-2

                                        
رسالة لنيل شهادة الماجستير )/ المدرسي-اإلجتماعي–العام (  كمية وعمق المفاهيم وعالقتها بالتكيف– آسيا عبد اهللا  (1)

  .84ص-1992-1991– إشراف ماحي ابراهيم -علم النفس والعلوم التربوية 
  .189 ص -سابق مرجع –بهي السيد  فؤاد ال (2)
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ليل دقيق جدا لنظامه التعليمي، حتى أن لفهم مجتمع ما،يجب علينا اللجوء إلى تح "
المضامين التعليمية يمكن لها أن تكون وسيلة جيدة لتحليل حضارة ما واستنتاج النزاعات 

الصراعات التي يمكن أن توجد في بلد ما بين الثقافة التي تنشرها المدرسة والثقافة المعاشة وأ
  .ة جدا، والبد من تحديد أبعادها إذن مهام المدرسة الحديثة صعب )3("في أوساط األطفال 

وال تقتصر مهمة المدرسة الحديثة على تزويد التالميذ بالمعارف والمعلومات بل هي 
مسؤولة عن جعله قادرا على حسن التوافق اإلجتماعي واإلنفعالي، فالمهمة األولى تعني 

وتتمثل ، الشغلبالمردودية اإلقتصادية أي تكوين وتأهيل الفرد مهنيا لتغطية احتياجات سوق
 التماسك - اإلنتماء-التوافق اإلجتماعي(المهمة الثانية في تحقيق المردودية اإلجتماعية 

  ).اإلجتماعي 
قصور في اآلداء  الوظيفي ولكن توجد معوقات على مستوى التأهيل المعرفي مردها خلل أ

  : لمقومات المدرسة، المتمثلة في 
  .العمليـة التعليميـة-1
  .متعلم التعليمية إحتياجات ال-2
  .المنهاج التعليمي والبرامج الدراسية -3
  .المعلــم-4
  .اإلمكانات الماديـة -5

في حين تعزى المعوقات  على مستوى  التأهيل اإلجتماعي للطفل إلى  هشاشة  وسطحية 
  .الوظيفة  اإلجتماعية للمدرسة باعتبارها وسيط هام من وسائط التنشئة  اإلجتماعية

   : إذن من خالل
  .مقومات المدرسـة-1
  .الوظيفة اإلجتماعية للمدرسة-2

  .نتعرف على أدوار المدرسة الحديثة وكيفية تفعيلها 

                                        
(3) Henri Mandras: op cit, p28.     

 



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

260 
 

  : مقومات المدرسـة-2-1
بما أن المدرسة الحديثة هي أداة الثقافة واإليديولوجيا والدولة لقولبة الشخصية النموذجية 

ختلف مقومات هذه المؤسسة اإلجتماعية للمواطن، فإن جهود المخطط التربوي تحاول تفعيل م
التربوية لتمارس دورها كوسيط في التنشئة اإلجتماعية، هذه المقومات التي البد من تحديدها 

  .وتوضيح آلياتها، وبالتالي إمكانية توجيهها وتطويرها إذا دعت الحاجة لذلك
كما في المدرسة (طفل تقوم المدرسة الحديثة على الركائز التالية والتي ال تعتبر أهم من ال

  : المتكامل للطفل بدءا من وبل تدور كلها في فلك النم) التقليدية
  .العملية التعليمية-1
  .إحتياجات المتعلم التعليمية-2
  .المنهاج التعليمي والبرامج الدراسية-3
  .اإلمكانات الماديـة-5 .المـعلم-4

  : العمليــة التعليميــة-2-1-1
 إلى اكتساب المتعلم ألنماط سلوكية معينة وأساليب في اآلداء تشير األهداف التعليمية

  .نوعية وخاصة تصف التغيير المطلوب إحداثه في السلوك
فإذا كان الهدف غامضا وغير سلوكي ال يمكن أن نعرف ما حققه الطالب، ومن الناحية "

طرائق واألساليب التي الثانية فإن تحديد األهداف يساعد في اإلختيار المناسب للمواد الدراسية وال
أما من الناحية الثالثة فإن تحديد ،تحقيق األهدافويجب اتباعها للوصول بالمتعلم إلى الطريق نح

  .)1(" األهداف يساعد المتعلم في أن يقيم نفسه بنفسه وأن يحكم على مالءمة تحصيله ذاتيا 
من مرحلة نها تختلف ومع التحوالت الكبيرة التي تحيط بالعملية التعليمية، أصبحت مضامي

 أن )Anderson(لقد حدث التحول من التدريس إلى التعلم، حيث يؤكد "من ذلك  ،إلى أخرى
وصرنا نسمع التدريس الوجداني ... )Teaching(تحول من التدريسو هاإلتجاه العالمي اآلن

)AffectiveTeaching ( والتدريس التأملي)Reflective Teaching( والتدريس التفاعلي  )Interactive 

                                        
 تصدرها المدرسة العليا لألساتذة في اآلداب والعلوم اإلنسانية – مجلة المبرز – سيكولوجية البرامج – بشير  متيجة (1)
  .105ص -1999– الجزائر –مؤسسة األيام -13العدد –
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Teaching ( والمدخل اإلنساني)Humanistic Approach (والمدخل الكلي )Holistic Approach (
  .)Counseling Teaching"()2(والتدريس اإلرشادي 

 والحاجة الماسة إلى نظريات  في المدرس الحديثةكما تمس هذه التحوالت مهام المدير
يعتبر اإلهتمام بالنظرية في اإلدارة التربوية أمرا و "سيةالمدروحديثة سواء في اإلدارة التربوية أ

، بل إن الدراسات التي ركزت  لم تظهر دراسات واضحة في هذا المجال1950حديثا فحتى عام 
على النظرية اإلدارية لم تظهر بشكل واضح قبل الستينات، وكان هذا نتيجة لدعم الذي قدمته 

ومن خالل هذا اإلهتمام ....تحدة األمريكية  في الواليات الم)W.K.Kellogg(مؤسسات 
وماصاحبه من مؤتمرات ومحاضرات قام كوالدارسي وجيتزلز بإصدار كتابهما الرائد في 
إستعمال النظرية في اإلدارة التربوية وكان هذا الكتاب من بين مجموعة من الكتابات في هذا 

وقد كان المدراء قبل هذه .....(Hagman / Schwartz)،(Griffiths)الميدان من أمثال ماكتبه 
 الشخصية معتمدين على طريقة الدراسات يقدمون إقتراحاتهم في تحسين اإلدارة من تجاربهم

    .)1("التجربة والخطأ
  : احتياجات المتعلم التعليمية-2-1-2

هي مجموعة المعارف والمعلومات والمهارات التي يحتاج المتعلم إلى إكتسابها كي يصل 
  .ى التعليمي المطلوب إلى المستو

فإذا كانت المدرسة تتعهد القالب الذي صاغته األسرة لشخصية الطفل بالتهذيب 
  : إدارة تعليمية مراعاة ما يلي وفإن على القائمين عليها من مدرسيين أ،والتعديل

السابعة ال يمكنه تركيز وألن طفل السادسة أ،يجب مراعاة القلة والبساطة في الحقائق -1
 إلى موضوع معين لمدة طويلة، كما أنه يفكر بواسطة الصور البصرية ولذلك يراعى انتباهه

  .فيها يقدم أن يكون واقعيا يسهل تصوره بصريا 

                                        
(2)www.eduction.gov.bh/conferences/c19/part 03.pdf  

أفريل -المؤتمر التربوي السنوي التاسع عشر-إستجابة الحاضر لتحوالت المستقبل:مدارس المستقبل-نورة أحمد عبد اهللا
2005. 

  
(1)www.minshawi.com/other/tartury.htm  

  . النظريات الحديثة في اإلدارة المدرسية-محمد عوض الترتوري

http://www.eduction.gov.bh/conferences/c19/part
http://www.minshawi.com/other/tartury.htm
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في حين يصعب عليه فهم أي موضوع ) السرد(من السهل على الطفل التذكر بواسطة  -2
  .التاسعةي حتى سن العقلي المتمثلة في الحفظ اآللووذلك لخاصية النم) األسباب(عن طريق 

عملي يدوي بمعنى يجب على وشفهي لفظي بل يميل إلى ماهوال يميل الطفل إلى ماه -3
المدرس اإلستخدام الصحيح للكلمات ألن الكلمات ال تعني شيئا إذا لم ترتبط بخبرة حية عند 

  .الطفل
جماعية المشاركة في الحياة الوفي نهاية هذه المرحلة يظهر لدى الطفل ميل واضح نح -4

وتفضيل النشاط التعاوني، لذلك يجب أن تعمل المدرسة على إتاحة الفرصة لإلنتقال به من 
خصائص التفكير المتمركز حول الذات إلى خصائص التفكير اإلجتماعي، عن طريق أنواع 

  .إلخ......النشاط المدرسي والرحالت واألعمال الجماعية 
رحلة وهنا تكمن أهمية تدريب الطفل على تظهر قابلية الطفل لإليحاء في هذه الم -5

  إلخ .....الملكيةو اإلستقاللية في التعبير واآلراء - إحترام الغير–الحرية 
تختلف عمليات تفكير " وعلى العموم فالمدرس مكلف بفهم حقيقة علمية مؤداها أنه 

طريقة يرتكب األطفال نوعيا عن عمليات تفكير الراشدين، فالطفل ليس راشدا صغيرا، بل يفكر ب
فيها كثير من األخطاء حسب المفهوم الراشدي للتفكير ولذا يجب على المربي أن ينظر إلى 

  )2(". الظواهر والمشكالت من وجهة نظر الطفل ذاته ال من وجهة نظره كراشد 
النفسي واإلجتماعي وومن أهم الخبرات اإليجابية التي يمكن أن توفرها المدرسة للنم

توفير / إتاحة فرص التعبير عن اإلنفعاالت/ة  فرص التفاعـل الصفـي إتاح:الصحي للطفل
  .إتاحـة فرص النجـاح/تزويد المتعلم بقواعد واضحـة/ مناخ تعليمي تقبلي

   :المدرسية المنهاج التعليمي والبرامج -2-1-3
  )1(" .المقياس الذي تقوم عليه العملية التعليمية وه" المنهاج 

تراكم لخبرات وهي أوسع وأعمق من مجرد مواد دراسية أأما البرامج المدرسية ف
جميع الخبرات، بمعنى النشاطات والممارسات المخططة التي توفرها " ومعلومات بل هي 

                                        
  .167 ص -سابق مرجع – عبد المجيد نشواتي (2)

  
  .96 ص -سابق مرجع – محمد مصطفى أحمد (1)
  .97 ص -سابق مرجع – بشير متيجة (2)



 )اإلطار العام للدراسة(الكشفية لعملية التنشئة اإلجتماعية ) المخرجات/المدخالت(             ل الثالثـــالفص

263 
 

ة المسطرة ـالمدرسة، وأي مؤسسة تربوية أخرى لمساعدة المتعلمين على تحقيق النتائج التعليمي
  )2(".دراتهم ـه قـإلى أرقى ما تستطيع

 عدد كبير من المربين المهتمين بشؤون تطوير نظرية البرامج والمناهج بوضع وقد ساهم
 العناصر األربعة المكونة ) O.C.M.E(نماذج تحدد مقومات ومكونات البرنامج، ويعنى بنموذج 

  : للبرنامج وهي
  ). Objectives(األهـداف -1
  ) .  Contenu(المحتـوى -2
  ) . Methode(الطريقـة -3
  ).  Evaluation(التقويـم -4
  :األهــداف-1

اإلفتراضات العقلية والنقاط النهائية التي يسعى المربون للوصول " وتعرف األهداف بأنها 
أنها مقاصد نعبر عنها بعبارات تصف تغييرات مقترحة نريد أن وإليها مستقدمين وسائل متعددة أ

  )3(" .نحدثها في المتعلم 
ة األهداف، وأن يشارك في صناعتها المعنيين أهمية واقعيإلى ) بشير متيجة (يشير 

   .بمصير األمة، وانسجامها مع أهداف واحتياجات المجتمع
  
  
  
  : المحتـوى-2

المعرفة تتراكم وترتقي من البسيط إلى المركب، وهذا ما استدعى وضع معايير لتحديد 
المعيار : ايير باألحرى تحديد الخبرات المراد اإللمام بها، وهي ثالثة معومحتوى البرامج أ

   .المعيـار العلمـي / المعيار اإلجتماعـي/ النفسـي

                                        
  .101 ص - المرجع السابق(3)
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  :الطريقــة-3
مجموعة القواعد والمبادئ التي تطبق على فعاليات التدريس من " طريقة التدريس هي 

  )1(" .أجل قيادة العملية التعليمية وتسهيل التعليم 
  :س نجـد ومن بين الطرائق التربوية التي يتبعها المعلم في التدري

  .اإللقـاء-1
  .طرائق الحـوار-2
  .التدريس بالنصوص-3
  .الطرق اإلستقرائية واإلستنتاجيـة-4

، وتبخر وتالشي المعلومات ولكسر الجمود والرتابة التي تصاحب عادة األسلوب التلقيني
برئاسة جاك ديلور و أعدت لجنة دولية لليونسكبعد كل إمتحان واإلغتراب عن المادة الدراسية

إقترح تصورا لعملية التعلم "،)التربية للقرن الحادي والعشرين(حول تقريرا  1996ي أفريل ف
م أن تعيش مع ـتعلم أن تعرف، تعلم أن تعمل، تعلم أن تكون، تعل:يقوم على أربع مبادئ

  .)2( "اآلخرين
  :التقويــم-4

لك بطريقة الذي يعد اإلمتحان ويصحح األوراق ويرصد العالمة وقد يكون ذوالمدرس ه
لم يعد علماء التقويم يقصرون تركيزهم الرئيسي على عملية تقويم تحصيل " ذاتية أحيانا، ولهذا 

المتعلمين وحساب درجاتهم كغاية بذاتها بل كوسيلة لمعرفة جدوى تعلم المتعلمين وتدريب 
ائج عملية  ففي ضوء نت،)3( "المعلمين وسبل تحسين عطاءاتهم واثر ذلك كله في تطوير البرنامج 

التقويم يتم تحسين وتطوير البرامج وتطورت بشكل كبير أساليب القياس والتقويم في مطلع القرن 
 لتأثرها بشخصية معدها - أحيانا-العشرين  ولتجاوز نقائص اإلختبارات التي تعد مقاييس ذاتية

تجاهات قياس اإل: " وتقديراته  استخدمت أساليب أخرى مكملة لجانب تقويم التحصيل مثل 
                                        

  .108ص - مرجع سابق–متيجة  بشير )1(
مجلة -وسيلة أم غاية ؟ نظرة في تقرير ديلور وتأثيره على التجديد في مجال التربية:التعلم-باور.ن.كولن )2(

 .209ص-1997- مكتب التربية الدولي - 102 العدد -27المجلد-مستقبليات
  .113 ص -سابق مرجع – بشير متيجـة )3(
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الشخصية السلوكية، والعالقات اإلجتماعية واإلستعانة باإلستفتاء والمقابالت والتسجيالت 
  )1(.....".والبطاقات التتبعية

وعملية التقويم ال يجب ان تقتصر على البرنامج فقط، بل تمتد لجمع العلميات التربوية 
ية التقويم الفعالة مثل سهولة وتسايرها باستمرار هذه اإلستمرارية مرهونة بخصائص أخرى لعمل

– الوضوح في قياسه وصدق تقديراته -الثبات- الموضوعية والدقة-اإلستعمال ومدى إجرائيته
  .وشموله لجميع عناصر ما يقيسه

  :المعلــم-2-1-4

مفتاح العملية ومن المسلمات التي تقوم عليها مختلف النظريات التربوية كون المعلم ه
قعه هذا بتعدد األدوار المسندة إليه، بعضها على أساس الممارسة التربوية ويستدل على مو

-)مرشد(الفعلية للدور، وبعضها اآلخر على أساس تشابه توقعات الدور، فمثال المعلم موجه 
  .إلخ...... مهندس في الهندسة البشرية-أب-منظم للخبرة- قائد-مثير للدافعية

  :ولنستعرض بعض هذه األدوار 
   Motivateur: لدافعيـة ثير لمالمعلم ك-1

يخاطب المعلم حواس الطالب ويوجه انتباهه إلى موضوع الدرس مستعينا بمثيرات البيئة 
بإثارة فضول الطالب بتعليقات وحادثة مثيرة أوبداية الدرس بقصة أوإلخ، أ.....حجم،،من لون
أن تكون تحظى باهتمامهم، على وحتى بطرح مشكلة تتحدى تفكيرهم وغير مألوفة، أومرحة أ

 مستوى -هذه المثيرات ذات عالقة وثيقة بالمادة الدراسية ومناسبة لخصائص الطالب التحصيلية
  . الخبرات السابقة وغيرها-النمو

   Conselor: المعلـم كمرشـد -2

كثيرا ما ينقل الطلبة مشكالتهم الشخصية إلى المعلم وعليه أن يكون مطلعا على اختبارات 
  .تحصيل، لكن هذا ليس شرط مهني بل ضرورة معرفيةالميول، اإلستعداد، ال

  ): The Facilitator(المعلم كميسرأومسهل -3

                                        
  

  .113ص  -سابق مرجع – بشير متيجـة )1(
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جاهز ومؤهل إلعطاء المتعلمين الكثير من اإلستقاللية  إن المعلم المتبني لهذا الدور
    .مسؤولية أكبر في أنشطتهم التعليميةليتحملوا 

  : ومن الصفات التي يمتاز بها المعلم الناجح      
  .من اإلعداد األكاديمي والمهني واتساع المعرفة واإلهتمامات :خصائص معرفية-
 Rynnans  انزنر(نجد اإلتزان والدفء والمودة، وقد أشارت دراسة  :خصائص شخصيـة-

إلى أن ارتباط فعالية التعليم بخصائص المعلمين اإلنفعالية أقوى من ارتباطها بخصائصهم ) 
  )1(".المعرفية

اسات عديدة أن الصفات التي يفضلها التالميذ أنفسهم في شخصية المعلم هي وأكدت در
" العطف والتعاون في المركز األول وفي المركز األخير الكفاءة والمهارة في التدريس، 

من الطلبة المتسربين % 62وأشارت دراسة أجريت في إحدى الدول العربية حول التسرب أن 
وء التدريس واإلدارة وسوء معاملة المعلمين لهم وتعرضهم عبروا عن كرههم للمدرسة بسبب س

  )2 (" .منهم أن المعلمين يعاقبون بالضرب % 75للعقاب وذكر 
إن مكانة المعلم في العملية التربوية البد من إعادة النظر فيها، كون منتسوري أشارت 

مكن أن يمثله هنا يجدرإعادة صياغة ما يو )الموقف( و)الروح (وما أصبح مهما ه"فكرة أن
إذن مكانة المعلم في العملية التربوية البد من ، )3("هذا ال يمكن تحقيقه إال بإنخراطهوالمعلم،

  .التعليمي) الروح والموقف(إعادة النظر فيها ضمن 
من أنه في غمرة ) عبد الفتاح الزين(لكن ال يجب تناسي احتياجات المعلم نفسه وكما يقول 

يتم إغفال المشتغلين في الحقل التربوي " صادية واإلجتماعية للمدرسةالبحث عن المردودية اإلقت
 ككائنات مهنية ويغفل كونهم كائنات - إن حصل-مـبصفة عامة وغالبا ما يتم الحديث عنه

  )4(".اجتماعية 

                                        
  .263 ص - مرجع سابق– عبد المجيد النشواتي (1)
  .58 ص - مرجع سابق– علي أسعد وطفة (2)

  

(3) Pierre Gillet:Pour une Pédagogique ou l’enseignant Praticien, imprimerie des universitaires 
Presses de France,1987,p134.  

  

 العدد  - أكاديمية فاس–مجلة عالمات تربوية –هام التكوين وقضايا التنشئة  البحث التربوي بين م- عبد الفتاح الزين(4)
  .08 ص -رباط ال-مطبعة المعارف الجديدة- 1993 -15
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فالتسلط اإلداري وتفاقم المشكالت اإلجتماعية، والمكانة اإلجتماعية للمعلم التي ارتبطت 
   .لمعرفة عمومابمكانة العلم وا

  :اإلمكانات الماديــة -2-1-5
يقصد بها الوسائل الالزمة لقيام العملية التعليمية كمبنى المدرسة، الكتاب المدرسي الوسائل 

  .إلخ....... المالعب-حجرات الدراسة-المخابر–التوضيحية 
  ى اإلستمتاعتعني بذوق الطفل، بمفاهيمه الجمالية، بقدرته عل" وإذا كانت التربية الحديثة 

 هذه األهداف تبقى رهن اإلمكانات المادية ،)1( " وبتمكينه من استغالل أوقات فراغه
للمدرسة، فاألوضاع المزرية التي تشهدها غالبية المدارس تعيق تحقيق ذلك، فمنذ وصول الطفل 
إلى بوابة المدرسة تقابله مناظر بائسة من ساحات جرداء، وحجر دراسية مظلمة وكئيبة، 

يشحن نفس الطفل بالقنوط وال وكل هذا الج، إلخ.......حتى  مكسرة واسي وطاوالت متآكلة أكر
يتذوق أي معنا للجمال، خصوصا إذا أضيف لهذه العناصر، األساليب التلقينية بكل سلبياتها، 

فهذا : "....وصورة المعلم الصارم المتسلط، وعبر عن هذه األجواء عبد الفتاح الزين بقوله 
ثقافي لم تواكبه المدرسة بل ظل التجريب واجترار ور الحاصل في المحيط السوسيالتغيي

لقد تدهورت .......األساليب التلقينية شكال ومضمونا سائدا في غياب حوافز مادية ومعنوية
  .) (2"المدرسة هندسة ومعمار ومرافق وتجهيزات فالمدرسة لم تعد أكثر من مستودع لألطفال

واستغالل أوقات الفراغ فلم يجد الطفل موقعا لهذه األمور في مكتبة أما جانب اإلستمتاع 
المدرسة الفقيرة من حيث عدد ونوعية الكتب، فشغف الطفل في المرحلة اإلبتدائية بالمطالعة 
والقصص يكبت في ظل عدم مالءمة ما يفرضه عموما المعلم عليه من قصص ال تناسبه من 

أن اإلعتماد الكبير على الكتاب " ها واستيعابها، بمعنى حيث شكلها، محتواها وقدرته على فهم
المدرسي وفرض محتواه على الطالب بطرق تلقينية ال تعتمد الحوار والمناقشة وعدم تنويع 
مصادر المعرفة ساعدا على تقليل الفرص لتعلم البحث العلمي ومنهجية التفكير العلمية ألن 

اية ـادر عديدة وبأنها مفتوحة النهـي من مصمفهوم البحث العلمي يفترض أن المعرفة تأت
  )3(".أيضـا 

                                        
  .93 ص -سابق مرجع – معالم التربية – فاخر عاقل (1)
  .13 ص -سابق مرجع – عبد الفتاح الزين (2)

 

  .59-58 ص ص -سابق مرجع – علي أسعد وطفة (3)
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والمجاالت الترويحية كثيرة داخل المدارس إن أحسن استغاللها وتوظيفها تربويا مثل 
  ..... مسرح- تربية بدنية– ألعاب –التربية الفنية 

 العالقاتوتساهم مجاالت الترفيه  " Anne Barerre et Nicolas Sembelما ذهب إليه ووه
ليست والمدرسي لدى األسر المثقفة والتشارك بين العالمين األسري وبصفة أكبر على التقاطع 

  .)4("هذه هي الحال في األسر الشعبية حيث تعمل الخصوصية على تزايد القطيعة مع المدرسة
ولنعود لعبد الفتاح الزين ليكمل لنا الصورة المنتشرة في المغرب وسائر دول العالم 

الساحة لم تعد أكثر من معبر يصل باب المدرسة بالقسم، كذلك التهميش الذي لحق ف" النامي، 
مكتبة المدرسة بل وغيابها دون الحديث عن الفراغ المريع في التربية الفنية وعدم وضوح 

   )1(".الوظيفة التربوية لمادة التربية البدنية دون أن ننسى النظرة األخالقية للعب
 األلوان والتصميمات الجمالية، يحب المناظر المشرقة، كثير إن الطفل بطبعه يميل إلى

الحركة، وملول في نفس الوقت، يفضل اللعب الذي يعتمد على التفكير والعمل كجمع الطوابع 
والصور بدل اللعب الفردي التخيلي الذي كان يمارسه قبل دخول المدرسة فالبد من مراعاة كل 

  .ذلك في البيئة المدرسية ومكوناتها
  :الوظيفة اإلجتماعية للمدرسـة-2-2

تعتبر المدرسة مؤسسة تكوينية ذات مردودية اقتصادية فإنها على المستوى الثاني مؤسسة 
  .تنشيئية ذات مردودية اجتماعية إذ تؤسس للشعور باإلنتماء والتماسك اإلجتماعي

مع أكبر اقل بانتقال الطفل إلى المدرسة، فإنه يخرج من مجتمع األسرة المتجانس إلى مجت
وعلى أساس المراكز واألدوار، ) توزيع التالميذ( تجانسا، مستقر نسبيا، ومنظم على أساس السن

  :فهي تنظيم إجتماعي تتداخل فيه شبكة من العالقات اإلجتماعية القائمة على المحاور التالية 
  .عالقة التالميذ مع بعضهم-
  .عالقة المدرس بالتالميذ-
  .ميذعالقة المديـر بالتال-

                                        
(4) Anne Barerre-Nicolas Sembel :Sociologie De L’education, Edition Nathan,Paris,1998,p28.  

  

  .13 ص -سابق مرجع - عبد الفتاح الزين(1)
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  .عالقة المديـر بالمدرس-
مكان للعمل التعليمي أساسا ولكن ليس لتوفير قطع غيار لسوق " وانطالقا من أن المدرسة 

   )2(".الشغل فقط، إنها تعمل على التأهيل المعرفي ال المهني
  : نرصد دور المدرسة التنشيئي في النقاط التالية 

ي نظام تقدمي متدرج من البسيط إلى دعم القيم اإلجتماعية السائدة في المجتمع ف -1
المركب ومن السهل إلى الصعب ومن المحسوس إلى المجرد، وبطرق مباشرة 

  .وصريحة ضمن المناهج الدراسية 
إختيار أفضل أنواع السلوك، ونظم الحياة وعالقاتها إنطالقا من نقل التراث الثقافي  -2

ها إجتماعيا لتحسين مجتمع والمحافظة عليه مع تنقيته من األساليب غير المرغوب في
  .المستقبل مثال ذلك رفض العادات واألعراف الخاطئة وترسيخ التقاليد األصلية

العالقات بين التالميذ قائمة على أساس الندية، إذ يأخذ كل طرف بقدر ما يعطي، خالفا  -3
للمعاملة األسرية القائمة على التساهل والتسامح والندية ال تلغي عالقات التعاون 

  .لتفاهم المتبادل وا
مصدر السلطة ومن أهم عوامل التنشئة اإلجتماعية للطفل هي شخصية المدرس فه-4

عطف يحدد نظرته المستقبلية للسلطة العامة، ووالمثل األعلى، ومظهر هذه السلطة من حزم أ
عن يمتد اثر المدرس وراء النواحي المعرفية والثقافية إلى ما ينتقل منه إلى التلميذ " وعليه 

  )1(".طريق التقليد والمحاكاة في أساليب السلوك والصفات الشخصية األخرى
فإنه يمكننا تناول "والمؤسسات التنشيئية األخرى ،وكحوصلة للعالقة بين األسرة ،المدرسة

العالقات بين المؤسسات وفق بعدين، حتى وإن كان تحليلهما ليس باألمر السهل، األول وفق 
تتعاون فيه هذه المؤسسات، والظروف و وفق المجال الذي تتنافس أاالظروف المحلية وثاني

فكلما كانت الظروف المحلية مالئمة للتعاون والتكامل بين ، )2("المحلية طبعا هي األكثر حسما

                                        
  .14ص -سابق مرجع - عبد الفتاح الزين(2)

  

  .149ص -سابقمرجع  - دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام– مصطفى زيدان (1)
  

(2) Jean-Michel Belorgey : Pour Une Socialisation Des Associations  Ou Plan Local , 
Imprimerie E-P,Paris , 1976, P41. 
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المؤسسات التنشيئية وأكثر انفتاحا، كلما توسعت آفاق المشاركة والتنمية بينها في هذا المجال 
فإذا كنا نقر بوجود تناقض مابين "الطفل أوال، والمجتمع ككل ثانيا  ، وهذا لصالح)التربوي (

األخرى كاألسرى، ) Société civile(الثقافة المدرسية وبين ما تروجه مؤسسات المجتمع المدني 
أال يمكن ....فهل يعني هذا إفراغ المدرسة من أي مضمون إيجابي؟...، وسائل اإلعالموالشارع

داية من المدرسة نفسها، فعبر ترويجها لتعليم عقالني وهادف يمكن أن أن نفكر في أن تكون الب
تنبثق نواة ذلك المشروع المجتمعي الشمولي والوفاقي الذي يؤدي غيابه إلى وضعية التفكك نواة 

، إذن )3("ذلك المشروع المجتمعي الشمولي والوفاقي الذي يؤدي غيابه إلى وضعية التفكك تلك؟
 التنشئة اإلجتماعية لبناء مشروع مجتمعي تتضمن أنساقه الفرعية نفس البد من تكامل مؤسسات

  . القيم
  : وسائل اإلعالم- 2-7-3

بإمكانها المشاركة الفعالة في العملية التربوية " تشكل وسائل اإلعالم حاليا مؤسسة ثقافية 
  .والتنشئة اإلجتماعية

وسرعة انتقال المعلومات التي فاألهمية المتزايدة للوسائل السمعية البصرية، وتطور حجم 
رافقت نموذج التنمية في البلدان الصناعية، كانت لها انعكاسات عميقة على البيئة الثقافية إذ يؤثر 
الصوت والصورة في عقل الطفل تأثيرا رهيبا ويعمل على صياغة اتجاهاته وشخصيته عن 

  .طريق اإليحاء والتقليد
الراشدين عبر وسائطه المتعددة والمتنوعة وألطفال أل وعلم اإلتصال هيأ نقل الثقافة وتلقيها

  .إلخ… اإلنترنت- المجالت- الصحف- التلفزيون- السينما-اإلذاعة: مثل 
  : ولإلتصال ثالث مستويات رئيسية هي

يتعدى إلى وثالثة أشخاص أو ويمثل تفاعال متبادال بين شخصين أ:اإلتصال الشخصي-1"
  .مجموعة صغيرة في موقف ما

  .ير قليل من األشخاصغ ويرتبط بمواقف التفاعل بين عدد :صال المجتمعياإلت-2

                                        
 دراسات عربية مجلة-)مداخلة نظرية( أوليات حول اإلطار السوسيولوجي العام للنظام التربوي –مصطفى محسن  )3(

  .61 ص-1988 –شر  دار الطليعة للطباعة والن– بيروت – 02العدد –
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 ويرتبط بمواقف التفاعل بين عدد كبير من األشخاص ويستعين :اإلتصال الجماهيري -3
                                                                                          .)1(" بوسائط لنقل المضمون

من  "وقت الفراغويرها من الوسائط التربوية هغإن أهم مجال تستثمره وسائل اإلعالم و
الوظائف السيكولوجية واإلجتماعية الهامة التي تحققها األنشطة التي تمارس في وقت الفراغ 
تنمية وتقوية إنتماء الفرد إلى جماعته، فالتفاعل اإلجتماعي الذي يحدث بين الفرد وجماعته في 
أثناء ممارسة األنشطة الجماعية معهم تقوي روابطه بهم، ويرتبط إقامة هذه العالقات 

  .)2(" اإلسترخائي الترويحي الذي يوفره وقت الفراغوبالج
فإن نوع وسيلة اإلعالم ومدى قبول وجاذبية ما تعرضه من ،حدينووسائل اإلعالم سالح ذ

 كبيرا في الدول النامية هي القطيعة أدوار مفترضة، والقضية الجوهرية والتي تجد اختالال
 اإلتصال، وهذا ما يعلل عجز البرامج التربوية التي تبنتها -التربية–المصطنعة بين الثقافة 

وسائل اإلعالم عن بلوغ غاياتها اإلعالمية والتثقيفية والترفيهية، فاإلعداد المهني والكفاءة بالنسبة 
عنصري التقنية والفن وكذا اإلعداد الجيد ب للمختصين باإلعالم ضرورية خصوصا إلمامهم

  .الخ.…للمعلمين والمربيين والطرائق التعليمية المناسبة،
إن آفاق التفاعل بين السياسات التربوية والسياسات الثقافية محكومة بالنسبة للدول المتقدمة 

ى دورا تلعب وسائل اإلعالم الكبر".…)سوتو.ر.ل(بدور وسائل اإلعالم وهذا ما يشير إليه 
أساسيا في الربط الوظيفي والبنيوي بين الثقافة والتربية واإلتصال في حين تتمثل المشكلة 
الجوهرية بالنسبة للعديد من الدول النامية في ضرورة اإلختيار بطريقة ضمنية إلى حد ما، ومن 

  .)3(" يةأجل أن تتكيف مع التغيير بين نماذج المجتمعات الغربية وبين قيمها الثقافية والذات
فإن البرامج الكثيرة التي تستورد كما هي البلدان العربية مثل وولفهم أكبر لما يعنيه اسوت

)REAL-TV (  ويحاول تطبيقها مع تكييف بعض النواحي لتتماشى مع القيم الثقافية الذاتية، في

                                        
ان ـنيس -30دد ـ الع-الـاة األجيـد بنـ مجل-افة األطفالـ أثر وسائط اإلتصال في كمية ثق– أحمد علي كنعان )1()

  .83-82ص ص  -1999
  

 الشركة الحديثة - جامعة قطر- مركز البحوث التربوية-المجلد الرابع عشر- قضاء وقت الفراغ- عالء الدين كفافي(2)
  .14ص -1986 مايو-حةالدو–للطباعة 

  

 -240 العدد - مركز دراسات الوحدة العربية - مجلة المستقبل العربي- العولمة والخيارات المستقلة- أحمد ثابت)3(
  .15ص
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، )البنيويالوظيفي و) (سوتو(حين قنوات بخبراتها وطرق آدائها وتكنولوجيتها تنقل وما عنى به 
ية، تربوية، ثقافية، تتعارض في ما عإذ أصبحت المدرسة كبناء إجتماعي ذات وظيفة إجتما

تقدمه مع ما تقدمه الوسائل اإلعالمية حتى من حيث نظام العمل وطريقته وغيره، فاإلختالفات 
 قامت فقد تبين من الدراسة التي…: ( كبيرة يقول أحمد ثابت في مجلة المستقبل العربي ما يلي 

ن على مصاحبات نقل األشكال المؤسسية واألبنية التنظيميةمن يبها باحثة أمريكية هي ريتا أوبر
األطراف أن هيئات ودول المركز الرأسمالي الكبرى إلى المجتمعات األقل نموا في الهوامش أ

 ) CBS وNBC(، وهيئة اإلذاعة والتلفزيون الفرنسية، و)BBC(معينة مثل اإلذاعة البريطانية 
األمريكيتان، ال تصدر أبنيتها فحسب، إنما تصدر الفلسفات التي تنظم سير العمل فيها، فتظل 
آثارها باقية بدرجات متفاوتة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الالتينية، وتتدعم هذه اآلثار بمواصلة 

  )1(" .نقل الموظفين إليها ومختلف األشكال التدريبية التي توفرها والبرامج المستوردة
خطره ينبع وومع األهمية البالغة إلعالم في عصر المعلوماتية يجب التذكير أن أهميته أ

ير محصور في مرحلة دون غوحتى الكبار فهوالشباب أووظائفه بالنسبة لألطفال أومن أدواره 
  .فئة دون أخرىوأخرى أ

  : ومن هذه األدوار والمجاالت الخصبة للمارسات اإلعالمية والنقاط التالية
   :يشملدور يتصل باإلقناع  -1"
  . وللقضايا ةاإلجتماعيةconformityتوجيه الشباب لإلشكال  -
  .إعادة التعليم بهدف تغيير اإلتجاهات السلبية -
  .التربية الدينية واإلصالح الديني -
  :دور يتصل بممارسة حرية الفكر والتعبير ويشمل  -2
  .إبراز ممارسة حرية فكرية حقيقية -
  . مواقف إيجابية في موضوع حرية التعبيرإبراز -
  .التحدث مع القادة اإلجتماعيين ومحاورتهم -

                                        
-1986 – لبنان - درغام المكلس– مؤسسات الخدمات الطباعية - تأمل في مستقبل التنمية التربوية- اليونسكو)1(

  .202ص
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  : دور يتصل بتنمية المهارات اللغوية ويشمل  -3
  .التركيز على اللغة السليمة في وسائل اإلعالم -
  .التركيز على استخدام وسائل اإلعالم كأدوات تعليمية مثيرة -
  .ماعيةدور يتعلق بالتنشئة اإلجت -4
  .دور يتعلق بالتوجيه الحسي والخلقي -5
  .)1(" دور تثقيفي عام-6

 تتمثل في الحاجة إلى إطالق إشباعهاأما مجمل الحاجات التي ينبغي على وسائل اإلعالم 
  .الطاقة اإلنفعالية والتعبير عنها بطريقة صحية

سؤولية كما ال يمكن التغاضي عن استيعاب قواعد السلوك اإلجتماعي وتنمية الم
رونة في ـاإلجتماعية والشخصية واحترام النظام، التعاون، اإلنفتاح على الخبرات، الم

إلعالم يقوم اإذن ،ر، فاإلعالم الحديث يهدف لتكوين حصيلة من القيم في نظام متوافقـالتفكي
بدور مساند للمؤسسات التربوية من حيث التوجيه والحث على إيجاد نظام قيمي متكامل ومتوائم 

  .مع المجتمع
وال أدل على انصراف وسائل اإلعالم عن مقاصدها ومهامها التربوية من الحادثة التي 

إن المذبحة البشرية التي وقعت من قريب في ):" مروان عبد الرحمن القادري(أشار إليها 
في الواليات المتحدة والتي راح ضحيتها خمسة )  كولورادو-ليتلتون(المدرسة الثانوية في 

تعد رسالة صارخة دعت بعض ،طالبا وعدد من الجرحى ما سبقها من مجازر مشابهةعشرة 
القيادات الفكرية والسياسية المهمة للكالم العلني الصريح عما تعانيه تلك المجتمعات من 

وفي قراءة سريعة للدور التنشيئي ألهم وسائل اإلعالم الحديثة في ظل ما " )2(مشكالت حادة 
  : ي الحديث عنها إجماال في هذا العنصر وسائل اإلعالم نجد أصبح والتي أسهبنا ف

  :  التلفزيون-1

                                        
دار النشر – المركز العربي للدراسات األمنية والتدريب - الشباب وأمن المجتمع- وخليل عليانار الكيالنينم أ(1)

  .126-125ص ص -1988-الرياض-بالمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب
  

ر ـ سبتمب العربية السعودية،- العدد الخامس- مجلة القافلة- العولمة وتحدياتها الثقافية- مروان عبد الرحمن القادري)2(
  01 ص  -1999
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المعرفي للطفل تتخذ من اآلثار اإليجابية ولقد أصبحت الدراسات الميدانية المهتمة بالنم
والسلبية للتلفزيون ميدانا خصبا لها، خصوصا أن التلفزة أصبحت في أمريكا تمثل حاضنة 

أسبوعيا ) ساعة30(ه األطفال دون الخامسة أمام التلفاز تصل إلى اصطناعية فمتوسط ما يقضي
ساعة اسبوعيا ) 24-12(ز العربي أشارت إلى أن األطفال يقضون ما بين ركوفي دراسة للم

  .أمام هذه الوسيلة التربوية التعليمية الهامة
امج فمن البرامج التلفزية التي أسهمت في عملية التثقيف والتثاقف لدى الطفل البرن

" افتح يا سمسم "  والذي ترجم إلى العربية بعنوان 1969سنة  ) Sesame street(التربوي الشهير 
 05-03(وقد كان موجه لألمريكيين المحرومين من اإللتحاق بالروضة أي األطفال بين 

 أن لهذا المسلسل 1972سنة  ) Ball and bogatwبال وبوكاز (وبين تقويم كل من ) " سنوات
ايجابيا في عملية التعلم حيث اختبر األطفال قبل مشاهدتهم للمسلسل وبعد ستة أشهر من تأثيرا 

تعديد أجزاء الجسم، : المشاهدة للمسلسل بينت النتائج أن األطفال يتعلمون عدة مهارات مثل
  )1( "…الحروف، األرقام، األشكال الهندسية، التصنيف

سليمة لألطفال ويعزز بعض المفاهيم كما يشبع التلفزيون بعض اإلتجاهات النفسية ال
والمعتقدات ويلي الحاجة إلى المعلومات، التسلية، الترفيه، كما يسهم في بناء التفكير الخيالي عن 

عنده وتساعده بت دواني لدى الطفل وتثبط الكـطريق برامج المغامرات التي تمتص الشعور الع
خرى إلى اآلثار السلبية للبرامج المتلفزة وبالمقابل أشارت دراسات أ ريغ اإلنفعالي،ـعلى التف

  .إلخ…التخلف الدراسي، تسبب بطئ الفهم،تقليص ساعات النوم لدى الطفل: من 
كما تعرض السلوك المبني على الخيال الذي يشاهده الطفل في التلفزيون إلى التقويم 

  :" فكانت النتيجة
  .ملية التكييف اإلجتماعيامتصاص الشعور بالملل والضيق الذي يحس به الطفل طول ع-1
يكسب العقل معرفة وإدراكا يستطيع المشاهد اليقظ قياسا عليهما أن يرى نفسه في  -2

  .صورة أوضح

                                        
 -1993-لسنة الثانية ا-08 العدد -ة الرواسيـ مجل-فـ الطفل الجزائري بين الثقافة والتثاق–مصطفى عشوي  )1(

  .18ص 
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يشجع الطفل على اإلنزواء بعيدا عن عالم الواقع والخلط بين المواقف الخيالية  -3
  .والواقعية

 عملية التهيؤ اإلجتماعي ينمي في الطفل الميل لإلعتداء بدال من امتصاصه وهذا يجعل -4
  )2(" للطفل أصعب من ذي قبل

إن التلفزيون يشكل أداة تنشيئية بامتياز إذا كان منسجما مع المحيط السوسيوثقافي لكل 
  .مجتمع
  
  :اإلذاعــة-2

إذا كان مفهوم التربية ال يقتصر على نقل التراث الثقافي فقط، فإنه من أهم الوظائف 
تي الحذف واإلضافة والتجديد، وذلك في ظل دورها الهام في إعداد عملي" اإلجتماعية للتربية 

وتنشئة األفراد للحياة والعمل في إطار اإلتجاه إلى العالمية واإللتحام واإلحتكاك بالثقافات 
 فإن اإلذاعة تسهم في عملية ،)1( "المجتمعية المتباينة والذي يقتضي عدم الجمود والمرونة 

  .ائل خاصةاإلنتقاء هذه،عن طريق وس
تعتبر اإلذاعة من أكثر وسائل التثقيف انتشارا، فهي وسيلة سهلة لتحصيل الثقافة وإثراء 
الفكر، كما أنها ال تستدعي التفرغ، بل يستمع إليها إلى جانب اإلنشغال بأعمال أخرى، وتتراوح 

ية تجدد النشاط الرياضية، وكذلك الترويح والتسل-العلمية-برامجها بين التزويد باألخبار السياسية
  .وتقضي على الملل، مركزة على قوة الكلمة المسموعة وطريقة اإلتصال واإلقناع السمعي

  : الصحف والدوريات-3

                                        
 -1993-1992 -زائرـة الجـ جامع-01 العدد – مجلة بحوث – آثار التلفزيون على األطفال - عبد اهللا بوجالل)2(

  .70ص 
 

(1)  http://www.ksu.edu.sa  
 تربية وتنشئة الفرد في إطار متوازن بين ثقافة مجتمعه واإلحتكاك بالثقافات المجتمعية األخرى –سالم حسن  علي هيكل 

                     . 2002- جامعة الملك سعود– السعودية- كلية التربية–) دراسة مفاهيمية تحليلية (
  

http://www.ksu.edu.sa
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إن القراءة تساعد الطفل على معرفة العالم الكبير الذي اليدركه بخبرته الصغيرة، إذ 
راكز قد يتطلع إليها الحقا موتقترح عليه المادة المقروءة دورا سلوكيا من خالل ألعاب مقترحة أ

  .في مرحلة البلوغ
وتسهم األشكال واأللوان والرسوم في نقل المعاني واألفكار بحيث يتلقى الطفل مواعظ 

جافة، فإذا كانت اللغة اللفظية وعاء للفكر، ووتوجيهات وإرشادات دون أن يشعر أنها ثقيلة أ
سهم في تحقيق مواطنة فعالة، يجيد من وكثرة المطالعة ت.فاللغة غير اللفظية هي وعاء آخر له

خاللها الطفل ثقافة السؤال بدل ثقاف اإلجابة التي تعزز السلوك النمطي السلبي الغير مكترث 
ألنها ببساطة ،إن ثقافة اإلجابة إقتصادية وسهلة ومريحة" بحقوقه  والتي يقول عنها جعفر قاسم 

وكذلك تطرح نقطة للسيطرة على الذات ،وميةتعفينا من التفكير الحي المتفاعل مع مشكالتنا الي
   .)2("خارجة عنها  ولذلك نجدها مريحة 

  
  
  : األنتـرنت-4

إذا كانت اإلنترنت تعتبر إحدى أهم ثمار الثورة اإلتصالية األخيرة وأحدثها، فكما يحفل 
اع من الخدمات المختلفة، فإنها تحفل كذلك بأنو% 5عالمها باإليجابيات التي نحصد منها سوى 

إضاعة -الجنسية-اإلباحية -لقما -المخدرات- غسيل األموال-نةالشرور المختلفة من القرص
  .إلخ.…الوقت،

وقد القت شبكة اإلنترنت إقباال واسعا مما أدى إلى خفض تكلفة اإلتصال عن طريقها 
وحتى مجانيته في مناطق أخرى،لكن المضامين التي تبثها تبقى مثار جدل خصوصا بالنسبة 

، بحيث لم تعد حكرا على أحد، وتنويع ات ففي مقابل عولمة المعرفة والمعلوم،اللألطف
مصادرها، فإنها تعتبر عولمة لإلباحية واإلنحراف أي أصبحت شكل من أشكال الجريمة 

ويرجع السبب الرئيسي لرواج مثل هذه " جهوية، عالمية،  المنظمة تقوم بها شبكات محلية
ها الذاتية الطابع العالمي لألنترنت الخارق للسيادة القانونية للدول، المواقع باإلضافة إلى جاذبيت

                                        
(2)   http://www. mafhoum.com/press7/203c34.htm       

 2004و يوني12 العدد – نشرة الديموقراطي – من ثقافة اإلجابة إلى ثقافة السؤال –جعفر قاسم  
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فالدول التي ال تسمح باإلباحية الجنسية جملة وتفصيال تكاد تقف مكتوفة األيدي أمام هذه السيل 
الضعاف والجارف من األنشطة المشيعة للفاحشة والدعارة والمفككة لألسر والمستغلة للصغار 

 .)1(.…" ماليا وأ نفسيا

  :دور العبــادة -4

تقوم المؤسسات الدينية بدور جوهري في عملية التنشئة اإلجتماعية، لما تتسم به من 
وأبرزها فعالية المعايير السلوكية التي تعلمها لألفراد والتوحد معها وتدعيمها، ،خصائص فريدة

  .بمعنى اإلجماع حول هذه المعايير 
  : للمؤسسات الدينية فيويمكن إجمال هذه األدوار التنشيئية 

  .إمداد الفرد بإطار سلوكي نابع من تعاليم دينه-1
  .توحيد السلوك اإلجتماعي والتقريب بين مختلف الطبقات اإلجتماعية-2
  .غرس القيم الدينية من خالل دور العبادة-3

  : أما األساليب المتبعة في عملية التنشئة اإلجتماعية فهي
  .دعوة إلى السلوك السوي واإلبتعاد عن السلوك المنحرفالترغيب والترهيب وذلك بال-1
  .التكرار واإلقناع والدعوة إلى المشاركة الجماعية-2
  .اإلرشاد العملي وعرض النماذج السلوكية المثالية-3

ونظرا للمكانة الخاصة التي تتبوأها المساجد في الدين اإلسالمي، فهي بيوت اهللا التي ال 
مسجد تتظافر فيه وسائل اإلتصال المباشر وغير المباشر في نسيج يصدر عنها إال الحق، وال

  : وفي قراءة لبعض أهم أدوار المسجد نجد ما يلي،متكامل
  : اإلتصال الشخصي -1

مع اإلمام وأقوى وسائل اإلتصال تأثيرا من خالل اللقاءات الفردية داخل المسجد أوه
عالم في التأثير والتوجيه وتعديل اإلتصال الشخصي أقدر وسائل اإل" وخطيب المسجد، ويعد

اآلراء، كما أنه يعتبر أقدر على العمل في مجال العقيدة والسلوك ذلك المجال الذي يتطلب 
                                        

 مخبر علم -قسنطينة -) التحديات المعاصرة(سلبياتها و وسائل الوقاية منها : اإلنترنت- دليو فضيل وآخرون)1(
  .29ص -2002 - جامعة منتوري قسنطينة-اإلجتماع و اإلتصال
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المواجهة المباشرة بين المرسل والمستقبل ويعطي للمتلقي أوسع الفرص للسؤال وتمحيص 
  .)1("المعلومات والتأكد منها

  :اإلتصال الجمـعي -2
 الندوات والمحاضرات ودروس الوعظ واإلرشاد التي تم في المساجد ويتحقق عن طريق

ير منتظمة، حيث يلتقي اإلمام بالمصلين ويغرس فيهم المفاهيم والقيم غوبصورة منتظمة أ
  .ويزودهم بالمعلومات التي تعد منطلقا أساسيا آلرائهم العامة

  : دور المسجد في توسيع العالقات العامـة -3
صة لممارسة نشاط العالقات العامة بين المسلمين وفيه يؤدي الرأي العام يتيح المسجد الفر

من خالل " و. للنشاط السياسي واإلجتماعي للجماعةعياتباره تعبيرا جماعالمسلم دوره با
المؤسسات التي يتعامل معها المسجد يمكن أن تؤدي العالقات العامة دورها بنجاح سواء كانت 

فال يقتصر نشاط العالقات ،خيرية وغير ذلكووحدات اجتماعية أ أم إعالميةوحدات ومدارس أ
العامة التي يقدمها المسجد على جماهير المصلين ولكنه يمتد ليشكل الجماهير المسلمة جميعها 

المرضى، الضعفاء، اليتامى، األرامل، " والتي تتعامل مع هذه المؤسسات كجماهير الطلبة 
وسيلة لحل مشاكلهم وعرض قضاياهم ود مالذا لهم األزواج وغيرهم ممن يجدون في المسج

  )2("…والترويح عن أنفسهم
  : المسجد كمدرسة إلعداد قادة الرأي-4

لقد لعب القادة الدينيون دورا متميزا في التاريخ اإلنساني وتحديد مستقبل األمم المختلفة 
يدا استراتيجيا ويعد المسجد تربة خصبة إلعداد قادة وممثلين عنه في المجتمع ويكونون رص

تعلم أساليب الدعوة من األمر بالمعروف : إليه من ذلك وهائال للفكر الذي يتبناه المسجد ويدع
عملي وبذلك معهد علمي واإلرشاد، فهووالنهي عن المنكر، كما يتعلمون منهج الخطابة، الوعظ، 

  .إلعداد القادة على اختالف مستوياتهم
  : تميزةالمسجد مؤسسة تعليمية وتربوية م -5

                                        
  .319 ص -1990 -  دار الفكر العربي- القاهرة-2 ط- الرأي العام في اإلسالم-  محي الدين عبد الحليم)1(
  .332-331 ص - المرجع السابق )2(
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يتميز الجانب التعليمي للمسجد باإلستمرار والقدرة على بناء اإلنسان مما يدفع بالمسلمين 
 اإلطالع ورافدا للعلم والمعرفة ال سيما إذا كان مزودا ،إلى اتخاذ المساجد مكانا للقراءة، الدراسة

  .وسائل التعلم ومصادر المعرفةوبأدوات البحث 
 يتميز بوجود صلة روحية مباشرة بين المتعلم والمعلم، التعليم المسجدي" بمعنى آخر 

فالمواجهة الشخصية موجودة واألسئلة ممكنة وهذا يكمل حلقة العملية التعليمية بما يسمى رجع 
  )1(".فيقف المعلم في المسجد على نتيجة عمله شيء من الوضوح ) Feed Back(الصدى

 وسائل اإلعالم المكتوبة والسمعية يالحظ في الدول اإلسالمية أنها تركز تركيزا على
المرئية عند التعرض اإلقتصاديات اإلعالم، ذلك تقليدا للدول األخرى، في حين ينظر إلى 

  .المسجد نظرة قاصرة مقللين بذلك من أهمية التعليم الديني ودوره في التنشئة اإلجتماعية السليمة
ر انساني، يساهم في تخريج الكوادر فاق على التعليم يأتي من اعتباره خدمة واستثمااإلنف" 

المتعددة التخصصات، كما أنه يقدم استثمارا إنسانيا، نظرا ألن بناء اإلنسان أصعب بل وأشد من 
بناء الطرق والجسور والمباني والمستشفيات، فاإلنسان كائن معقد ويمكن أن يظهر ما ال يبطن 

طار تطلعاته ويزداد هذا الجانب اإلنساني ويناور ويحاور ويقدم تكنيكيات في إ،ا ينفذمويقول غير
إذا لم يكن متدينا وهذا يفسر عدم الثقة والشك في األقل تدينا وزيادة الثقة في تنفيذ الوعود وذلك 
في األكثر تدينا، ومن هنا تثار عدة قضايا منها دور المسجد باعتباره أكثر األماكن أهمية في 

        .)2(" اح ـية أن تتم بنجاإلستثمار اإلنساني إذا قدر لهذه العمل
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  :تمهيد
يها للطفل إن هذه الدراسة محاولة للوقوف على كيفية تأهيل البرامج الكشفية عبر مؤطر

في كشف مواهبه، قدراته، إمكاناته، ليتمكن مستقبال من لعب أدوار إجتماعية مهمة، تسهل عليه 
اإلندماج التام داخل الجماعات األولية أو الثانوية ، كما تدربه إستباقيا للعضوية داخل المجتمع 

  .وما تفرزه هذه العضوية من تبعات ومترتبات 
 المنظمة الكشفية عبر عناصر طريقتها التربوية المتمثلة لتوصيف اآلليات التي تعتمدها

تعلم "نتبنى مدخل ) نظام الشارات  التعلم بالممارسة، حياة الخالء،–برامج مثيرة ومتدرجة: (في
 المفسرة للمفهوم الشامل والهيولي السوسيولوجيةكأحد أهم النظريات  " األدوار االجتماعية

التوصيف التجريدي النظري ألهم العمليات " بالتالي تحليل هذا، و"التنشئة اإلجتماعية" لمصطلح 
إلى مؤشرات إمبريقية يمكن قياسها وتبويبها إحصائيا، ويعد هذا البحث من البحوث " االجتماعية 

  السيوسيولوجية القليلة التي درست ميدانيا، التنشئة اإلجتماعية كمتغير تابع وليس كمتغير مستقل
  :الفصل، قمنا بتقسيمه إلى قسمينومن أجل اإللمام بهذا 

  :  ويعتبر اإلطار الذي يسترشد به الباحث لتحقيق هدف البحث، وتشمل: منهجية البحث-1
  .منهجية البحث، المصادر النظرية والميدانية لجمع المواد

لهذه الدراسة من الشبل،   المفاهيم المحورية ونتطرق فيه إلى: اإلطار الخاص للدراسة-2
الطفولة (ائد األشبال كما نتطرق إلى خصائص النمو ومتطلباته لمرحلة األشبال السداسية، ق

موقع البحث أو ثم مجاالت برامجهم، لنعرج أخيرا لمجال الدراسة والدي نحدد فيه ) المتأخرة
  .مجاله الجغرافي ، وكذلك مدته الزمنية، ومجتمع البحث أي العينة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 :منهجيـة البحـث -1
  : ـجالمنه-1-1

، خصوصا أن "تكميم الظواهر اإلجتماعية " المغاالة في محاوالت " ريمون بودون " إنتقد       
 من منطلق أن التفسير ،"إنشاء المتغيرات"حول ذلك يطرح مشكالت أمام أي بحث سوسيولوجي 

يرات إنشاء المتغ" السببي للعالقات في الدراسات اإلجتماعية قائم على مفهوم المتغير، ومسألة 
هي مسألة ترجمة التصورات إلى قرائن بعبارات أخرى، يقتضي اإلنتقال من التعريف المجرد 

 إلى معايير تسمح بتحديد تصنيف حول هذه ةأو المفهوم الحدسي لألفكار السوسيولوجي
   )1(".المتغيرات 

فها على لهذا اتجه علماء اإلجتماع المعاصرون لإلهتمام بالمناهج الكيفية ، التي يمكن تعري
 مثل المالحظة ،المشاركة ،المقابلة المتعمقة Research Strategiesتلك اإلستراتيجيات البحثية "أنها 

 إلخ  التي تسمح للباحث بأن يحصل على معرفة..... ، والمعايشة  الشاملة للنشاط اإلجتماعي 
 يستطيع الباحث الذي مباشرة في العالم الواقعي الذي يتناوله بالبحث والدراسة ،وعلى هذا النحو

ندماجه إ(يانات التي يحصل عليها من خالل يستخدم المنهج الكيفي أن يكون وثيق الصلة بالب
  )2( ".المباشر بالعالم اإلجتماعي

والمنهج الوصفي التحليلي ،كأي منهج للبحث اإلجتماعي يعتمد على الجانب الكيفي 
اإلعتماد على  للوصول إلى التفسير،أي والكمي، عند الجمع والتحليل، ثم التنظيم والتصنيف

   . "نسق التفسير" و  " نسق الوصف: " نسقين متداخلين هما
عند محاولة اإلجابة على التساؤالت التي تم طرحها في اإلشكالية كان البد من إتباع منهج 

 للطفل للعب) التنشئة المتوقعة(علمي للحصول على المعطيات المطلوبة حول التهيئة المسبقة 
  .األدوار اإلجتماعية األساسية مستقبال من خالل التربية الكشفية 

وتبين أن أغلب المعلومات يمكن جمعها من الميدان من خالل الوصف أوال ثم التفسير 
 البحثية محددة بأدوات منهجية مالئمة، من مقابالت حرة، مقابالت ةثانيا، تبعا إلستراتجي

ادة األشبال، مالحظات بسيطة، مالحظات منظمة، بؤرية،إستمارات لألشبال،إستمارات لق

                                                
رات وـ منش-باريس/ روتـ بي-4 ط- ترجمة هالة شبؤون الحاج-اعـ مناهج علم اإلجتم- ريمون بودون)1(

 .1988 -عويدات

 -1982 – ةـ ديوان المطبوعات الجامعي- الجزائر- محاضرات في منهجية  البحث اإلجتماعي-عصارخير اهللا )2(
 .127ص 



مالحظات بالمعايشة، والتي شكلت نسق الوصف، وبعد المعالجة اإلحصائية لما اشتمل عليه هذا 
  .   النسق توصلنا إلى كشف إنتظامات معينة قادتنا إلى نسق التفسير،والتأكد من صحة الفروض

التربية الكشفية "اسة موضوع خطوات المنهج الوصفي التحليلي ،كأنسب منهج لدر
،اعتمدت كأول خطوة الختيار الوحدة اإلجتماعية األولية واألساسية "والتنشئة اإلجتماعية للطفل

المنتمي لوحدة ) سنة11- 07(وكانت وحدة التحليل هي الشبل وهو الطفل مابين للدراسة،
  .األشبال، مع قائد وحدة األشبال أو نائبه في القيادة 

الثانية فهي اكتشاف الطريقة المالئمة للقياس الكمي لمختلف عناصر و أما الخطوة 
مكونات وحدة الدراسة ، فمن خالل أدوات جمع البيانات ، و اإلندماج المباشر مع مجتمع البحث 

المقابالت المفتوحة  من خالل الدراسات اإلستطالعية لمقرات األفواج،مقر المحافظة الوالئية،
قادة ،أشبال،أولياء ،المالحظات يتم جمع المعطيات التي تؤسس لقياس والمقننة مع العمداء،

مؤشرات كميا ،وكيفية تصنيف ،تنظيم ، تبويب ذلك بحيث تؤسس بعد ذلك لنسق التغيير بعد أن 
قمنا بالوصف و التشخيص والتحليل، و يكون ذلك بالخطوة الثالثة و هي، فحص العوامل 

 الكشفية و في وظائفها أي مدى إسهامها في تنمية أدوار المختلفة المؤثرة في تنظيم التربية
   .التعاون ، اإلنضباط ، القيادة لألطفال

   ):Observation (  المالحظة 2-1-               2  
و تخدم "ذهب البعض إلى حد اعتبار المالحظة منهجا مستقال من مناهج البحث العلمي، 

استخدامها مثال في استكشاف بعض الظواهر أو المالحظة الكثير من أهداف البحوث ،فيمكن 
اإلستبصار بسلوك معين  ، كما أنها تلقي الضوء على البيانات الكمية ، فتضيف  لها بعدا كيفيا 
نوعيا ، يمنحها معنى خاصا ، و هي تمثل ، هذه الحالة محكا خارجيا يمكن اإلحتكام إليه في 

   .)1("مدى التثبت من مدى صدق البيانات 
ل كانت المالحظات سواء البسيطة أو المنظمة مهمة في إستطالع و اكتشاف ميدان البحث بالفع

، و فهم لبعض  حيثيات  هذا العمل ، وكيفية ) المحافظة الوالئية للكشافة و األفواج الكشفية (
تنفيذ  البرامج ، ومن جهة أخرى كانت عنصر إستبصار  بسلوكات  األشبال والقادة ، تلك 

امة التي سجلتها ،ثم قمت بمقارنتها بإستجاباتهم حول أسئلة اإلستمارة ، ألكون محكا النقاط اله
خارجيا  إحتكمت إليه عدة مرات ، عندما وجدت أن معالم الواقع الحقيقي سوف تختفي مع 

، كما أنه عندما تضاربت  )سواء مقابلة حرة أو مقننة ( بعض تحويرات، أو قناعات المقابلين 

                                                
  .172 ص -1982- دار النهضة- بيروت- تصميم البحوث اإلجتماعية– حسن السعاتي )1(



 مع أراء األولياء احتكمت إلى مالحظاتي المسجلة مسبقا للفصل ، بينهما وإلقرار أراء المجوتين
  (*). الواقع المعاين دون إسقاطات  تغير من معالمه الحقيقية 

وهنا نستحضر،ونستشهد بما قاله محمد علي محمد عن أهمية المالحظة في التعرف على ما هو 
 تحت السطح  Beneath the Surfaceرة خاصة عند كتابة  تقرير  البحث ونشره  وضرو" 

زيادة األلفة بين الباحث والظواهر التي يقوم "إلتزام أخالقيات العلم ، إضافة إلى دورها في "
عن نوعية المعلومات التي   Premary Portrait ) (  بدراستها ، وتكوين صورة مبدئية

ر دقة للمالحظة خالل  تطوير إجراءات أكث هذه الصورة فيسيحصل عليها ،كما تساعده ،
   )1(".المراحل المتقدمة من البحث

      وأداة أو تقنية المالحظة تستخدم للوصول إلى أهداف معينة ، تسمح بتكوين تصور مؤقت 
عن موضوع الدراسة ،كما ترسم خطوات البحث وبناء الفروض ومراحل اإلنجاز ، وهي 

   :تختلف من مرحلة بحثية آلخر ، ومن باحث أخر ، منها
وهي المالحظات غير المباشرة، التي يمكن الباحث من االحتفاظ بحيادية  : المالحظة البسيطة-1

  .معقولة، وتسهم في التحليل الكيفي للبيانات و التفسير المنطقي للنتائج
 قد قاما بالتحضير للمالحظة التجريبية لمعرفة تأثير نمط  whyte وهوايتlippitفإذا كان لبيت 
، فإني استخدمت المالحظة "النحن"و " األنا"مجموعات األطفال من خالل لفظ القيادة على 

" األنا"البسيطة الغير المباشرة ، عند تركيزي ومتابعتي المستمرة أللفاظ األطفال خصوصا لفظ 
فكثرة ترددها  إلخ،"...روح القيادة و المبادرة "، "إثبات الذات "، "طموح"وما يدلل عليه من

 مالحظة أداء القادة، ديكور األفواج، والذي كان من صنع الكشافين خاصة .يختلف عن قلته
  .الخ...كيفية دخول الفوج ،كيفية مخاطبة القائد المهارات اليدوية،

 تستخدم لدراسة جوانب بعينها من الموقف االجتماعي وللوصف : المالحظة المنظمة-2
 استحداث فئات تمكنه من وضع والتشخيص الدقيق الحتماالت الفروض ، ويلجأ الباحث إلى

إطار مرجعي للمالحظة ، بحيث يتقيد بمنحى الفروض وال تكون له حرية تحديد محتويات هذه 
وكلما كانت المالحظة منظمة ومخطط لها على "المالحظات على غرار المالحظة البسيطة 

أسباب األلفة و أساس المعايشة أو المشاركة من قبل الباحث و المختلف بعين اإلستبصار، ولحظ 

                                                
 مقابلة –المبحوثين   : ثالث محاور أساسيةنظر في تحليل معطيات الجداول، وكيف كانت تتمحور النتائج بين (*

  .) المالحظات–األولياء 
.35ص -1983 - دار النهضة العربية- بيروت-مقدمة في البحث االجتماعي- محمد علي محمد)1(  



الفرقة ، وفهم ما وراء السلوك من خلفيات، و التفطن للمستجدات المفاجئة في العالقات داخل 
  )1( ".المجموعات و الجماعات

استخدمت المالحظة المنظمة، عند التحضير لالستمارات سواء االستمارة التجريبية أو       
من األشبال و القادة ، وتسجيل مالحظاتهم الفعلية ،حيث قمت برصد ردود أفعال ، تعليقات كل 

بعناصر ومكونات الفروض إستفسار أنفسهم حولها ، وكلها ساعدتني على تكوين خلفية ، 
   وقد ذكرته في تحليل معطيات جدول–الفرعية ، وتشكيل قناعة حول الفرض األساسي ، فمثال 

 لطريقة بناء أسئلة اإلستمارة  ف أن القادة الجامعيين  كانوا جد متحمسينكي-التعليمي المستوى
وكيف كانت تعليقاتهم جلها ، تصب في أنها تنم عن دراية بحيثيات هذا العمل وسرعة قراءة 

االحتماالت السطور، وفهم المعنى أو المغزى المستتر لبعض األسئلة أو في التمييز بين ، مابين 
وائية عن اإلحتماالت ، عدم الجدية المتقاربة ،  في حين غير الجامعيين ، التردد، اإلجابة العش

بعيدا المستوى التعليمي في اإلجابة أحيانا ، كلها مهدت لتحليل وتكوين خلفية حقيقية عن أهمية 
عن مدلولها الكمي ، الذي ال يفسر الكثير بعيدا عن المالحظات ودورها في التعمق وفهم ماوراء 

مؤشرات القيادة عليه ،  وإسقاط مه ، هيئتهكالوخضاع سلوك الشبل ،إالبيانات واألرقام ، كذلك 
 رصدتها بشكل دائم في تصرفات معظم األشبال )حب الظهور، االندفاع، الجرأة(والوصول إلى 

، فإن توصلت البيانات الكمية لنفي هذه المؤشرات ،فسوف أدعم عدم صدقيتها، وتشويه النتائج 
  . المؤشرات يثبث وجودها بقوةل هذهللواقع ،كون مالحظاتي المنظمة، والمؤسس لها حو

  :   المالحظة بالمعايشة-3
 تقنية أماهناك فرق بين المالحظة بالمشاركة، والمالحظة بالمعايشة ، بالنسبة لي،

المالحظة بالمشاركة و التي تعتمد على االنخراط واالندماج الفعلي في الجماعات فلم استخدمها 
 مع مختلف عناصر ومكونات مجتمع البحث المباشرظة بالمعايشة أي التواصل أبدا ،لكن المالح

، وتكوين صالت وروابط تسمح بإمداد البحث بالمعلومات ، وفتح آفاق جديدة لفهم أكبر 
 عايشت ظروف ، ومؤقت بمنظار خارجي  ،اعاب أعمق للبرامج الكشفية وكيفية تنفيذهيوإست

إلخ، فمن ...،ياتهم، إخفاقاتهم خبرت عن قرب تطلعاتهم ، تحد،العمل الكشفي ،وعاينت مشاكلهم
كيف تواجه مشاكل الطفل "رمؤشرت في خالل معايشتي لظروف عمل بعض األفواج ،قد :

؛ من خالل معايشتي لظروف معالجا له، متفهما، مشجعاأن احتماالت  "التردد، الخوف ، الخجل
  .ا جدصعبةمي أيقنت أن معالجا له يوإمكانيات عملهم وتكوينهم ، مستواهم التعل
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 نقاط ضعف(ت أن التغاضي عن  ، الحظ)كيف تعزز ثقته بنفسه(كذلك بالنسبة لمؤشر 
، هي أنسب الطرق واألقل تكليفًا بالنسبة لألوضاع )تكليفه بالمهام واإلعتماد عليه(و )الشبل

 مكلفة ، وتتطلب تكوين وتأهيل )عن كشف نواحي تفوقه( األفواج ، فالحديثالمختلفة لهذه
  .مناسب للقادة 

  Interview: المقابلة -2-2-2    
، البد من مراعاة )مقابلة حرة، مقننة، بؤرية: ( عند إجراء المقابلة، مهما يكن نوعها

  :العناصر والعوامل التالية
كسب ثقة المبحوث، تحدي كبير أمام الباحث، وعليه شرح غرض البحث والمقابلة في 

لوبة ال تستخدم إال ألغراض البحث العلمي، مقدمة مختصرة، مع التركيز على ان البيانات المط
نجاح المقابلة ودقة " ا موع اآلراء، ليس مطلوبا لذاته، لذوأن رأيه يعتبر رقم يصب في مج

مدى فهمه لألشخاص الذين يواجههم  الحصول على البيانات المطلوبة يتوقفان إلى حد كبير على
  .)1(" ن المبحوثين بينه وبي "  Rapportوقدرته على تطوير رابطة شعورية 

، أن يمسك بزمام المقابلة ويسيطر على توجيهها إلى الناحية )Interviewer(على الباحث 
التي تحقق أهداف البحث، دون أن يترك األمر للمبحوث يوجهها كيفما يشاء، وهذه الصعوبة 

ألولياء وخاصة واجهتني بقوة في هذا البحث سواء في المقابالت المفتوحة أو المقننة، مع القادة ا
العمداء، فال جدوى من طرح أسئلة المغلفة، ألن اإلجابات سوف تكون شاملة وجامعة، لدا 

حتى يستجيب العميد بسرعة، وتستفز " مثير" يفضل طرح سؤال مفتوح وفي نفس الوقت 
  .ذاكراته المشحونة بالمعلومات والتجارب والخبرات  الكثيرة في المجال الكشفي

ن اإلجابات وقت سماعها، ألن نسيان بعض المعلومات يؤدي إلى تشويه اللجوء إلى تدوي
الحقائق، لدا في هذا البحث إعتمدت التدوين المباشر، في مختلف المقابالت التي أجـريتها، أما 

ئــج، إستعــرضت المالحظات فقد سجلتها بشكل غير مباشر، وعند تحليل البيانات والنتا
تصوير الواقع كما هو، " و " األمانة العلمية " ة قابـالت  لخدمجميع ما دونته من مالحظات، م

 على مستوى اإلستمارات، أو مقابـالت األوليـاء، نقلت بعض ، فحتى"دون تزييف أو تشويه 
 مني حتى أحافظ على المصداقية ، و ليقرأ المتلقي ما بين -تصرف–ـلت دون التعابير كما سج

، و القيام بالتعديل و التصرف في مواضع ∗ذلكالسطور، عندما قدرت ضرورة و جدوى 
  .أخرى
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إن إشاعة جو من عدم الكلفة والبساطة والتبسيط لتفادي التوترات النفسية عند المبحــوث، 
ضرورية، خصوصا مع فئات مثل األطفــال أو األولياء داخــل منازلهم، وليست لديهم 

 " W.Gee" ت التي أشار إليها فكرة واضحة عن هدف وأهمية البحث، لكن بإتباع الخطوا
ينبغي أن يكون  "  W.Gee" حصلت على البينات المطلــوبة دون عناء يذكر، إذا يقــول 

الباحث متفهما تماما للهدف من المقابلــة وأن يكون مستعدا لإلجابة على أي أسئلة توجه إليه 
 بأنه هذا الوقت مخصص المقابلة، مع إشعاره، من المبحوث، وأن يحدد موعداً معه اإلجــراء

له بالذات، وأن يهيء المكان المناسب إلنجاح المقابلة، ويؤكد مطلب السرية، ويجتهد في 
  .)1(" التواضع والظهور بمظهر اللباقة وأن يقدم نفسه للمبحوث بإختصار

المقابلة المقننة : تصنف المقابالت على عدة أسس، لكنها غالبا ما تدرج تحت عنوانين هما
ابة ـ، في كت)محمد علي محمد( ابلة غير المقننة، لكني في هذا البحث إرتأيت أخد تقسيم  المق-
  :، المقابلة إلى ثالث أنواع)مقدمة في البحث اإلجتماعي ( 
   Free – Interview:  المقابلة الحرة-1

تستخدم لرصد إستجابات المبحــوث بشكل تلقائي، متعمق، يتعدى حدود الفــرض، 
بمعلومات عميقة، كثيفة عن الموضوع محل الدراسة، فبناءاً عليها تصاغ وتنمى ليثري البحث 

الفروض، وتعطي صورة أوضح عن عينة ومجتمع البحث، من حيث اإلطار الشخصي، 
إلخ، إذن فلهذا النوع من المقابالت دور أساسي في ...اإلجتماعي، اإلديولوجي، اإلنفعالي 

 الغموض، والمجهولية التي تكتنف جوانب معينة من إستطالع وإستكشاف ميدان البحث، وكشف
الموضوع، لم يستطع البناء النظري إلقاء الضوء عليها، أو تبسيطها بشكل كاف، وهذا ما 

، حيث كان مجال الكشافة "التربية الكشفية والتنشيئة اإلجتماعية للطفل" إستعنت به في بحث 
" مذكرات التخــرج"لميدانية في إطـــار مجهول تماما بالنسبة لي، إال عن طريق معاينته ا

العمداء ، القادة، المحافظ الوالئي السابق :،حيث إستخدمــت المقابالت المفتوحة مع كل من 
  .لجمع المادة النظرية من مراجع: والحالي، الكشافين، أوال
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   Focused Interview)البؤرية( المقابلة المتمركزة حول موضوع-/2
ز اإلهتمام يترك "هي عموما تستخدم لمعرفة إتجاهات األفراد نحو موضوع معين ، فهي     

  بحوثمللتعمق في درجة اندماج ال .)3("حول خبرة معينة صاغها الفرد ، ونتائج هذه الخبرة
لى المقابلة البؤرية ، األولياء أقرب إحيث اعتبر مقابلة واهتمامه بالخبرة  موضوع المقابلة، 

م، من خالل أسئلة يقدم ألطفاله  ماى معرفة المشاعر اإلتجاهات التي كونوها اتجاهألنها تتقص
  . قياس ورصد هذه اإلنطباعات مرنة، مفتوحة،تحاول

     :Questionnaire/ةماراإلست-2-2-3

ان الئحة مؤلفة من مجموعة من األسئلة ترتبط بموضوع الدراسة، ياإلستمارة، أو اإلستب"     
ل إهتمامه، يها جولالمنهجية الهامة التي يتعين على الباحث أن يوبعد تصميمها من المراحل 

 وخاصة أن

اإلفترضات سوف تتحول إلى مؤشرات، والمؤشرات تتحول بدورها إلى أسئلة ضمن 
 )4(."اإلستمارة

فإن دليل )  (Structured Questions     وإذا كانت اإلستمارة، هي الئحة أسئلة محددة لبناء
  unstructured، أسئلتها تكون غير محددة البناء )مثل دليل مقابلة األولياء(المقابلة 

  .رضن صيغة الفتخرج ع ،فالمؤشرات التي تتحول إلى أسئلة هي محددة وال
التنشئة "بالنسبة لموضوع التربية الكشفية و التنشئة اإلجتماعية للطفل ، تم تحليل متغير       

 ،بما أن"دوار القيادة أدوار اإلنضباط أ-ة أدوار التعاونإلى ثالث مؤشرات رئيسي" اإلجتماعية 
  .التنشئة اإلجتماعية هي عملية تعلم إجتماعي لألدوار

،و مؤشرات ثانوية )المشاركة –اإلعانة -المساعدة(تم تحليله إلى مؤشرات بنيوية  :التعاون-1
  ).التفاهم-الصداقة-األلفة(
 –اإلمتثال – الخلقي -الديني–اإلنضباط الوقتي (تم تحليله إلى مؤشرات بنيوية  :اإلنضباط-2

  ).التميز السلوكي–النظافة -الحفاظ على المحيط–اإلهمال (ومؤشرات ثانوية  ،)لنظاما-الطاعة 
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 واإلعتماد على ةتحمل المسؤولي–القدرة على التأثير (تم تحليل إلى مؤشرات بنيوية :القيادة -3
اإلسهام في -الطموح–روح المبادرة - الشجاعة واإلقدام–إثبات الذات –الثقة بالنفس –النفس 

- المشاركة في الحوار والنقاش–التفوق -اإلجتهاد -المثابرة (ومؤشرات ثانوية ).لقرار اخاذإت
  ).اإلقبال على عديد المهام–الحماسة في التعريف باإلنجازات -اإليجابية-صورة الذات

، للمؤشرات صيف إمبريقيالتوعموما إستخدمت مؤشرات إما مباشرة رئيسية بنيوية في      
  هل تتمنى أن تكون سادوسا":اتها تصب مباشرة في مضمون المؤشر،مثال معينة إسقاط أوحالة

تفرح عندما تقود هل " الطفل في القيادة كذلك رغبةفهو إستفسار مباشر عن  ،؟) "قائد(
هل لديك شعور أنك :مثل صف التفسير اإلمبريقي للمؤشر، بالمقابل ذكرت حاالت تو؟"مجموعة
تقيم للنفس الإنه يقيس مدى الثقة بالنفس عند الطفل ،ألن  ؟ا في المستقبلحجشخصا نا لن تكون

 أو كما يسميها" لذاته"تقيم األخرين له ،إنما يعكس الصورة التي كونها هو"ليس مصدره دائما 

 ؟"هل يعتقد زمالئك أنك شجاع" ،في نفس هذا السياق ،سؤال "المنعكسة  األنا" كولي تشارلز
كذلك قياس مدى اإليجابية التي يجب أن يتمتع بها القائد ، عكس هذا السؤال كذلك ثقة بالنفس ،ي

المشاركة في أكثر من عمل ،الحديث عن :فالتوصيف الفعلي لمفهوم اإليجابية يتجسد في حاالت 
  .المنجزات و األعمال اإلشتراك في مختلف النشاطات و النوادي

وصيفها كان محورها ت يمكن محاور) 04(       اعتمدت في صياغة أسئلة اإلستمارة على 
  :إختبارات لألطفال هي 

–السيطرة -المشاركة: عامل من عوامل الشخصية منها20والذي يقيس :إختبار كاليفورنيا  -1
-ضبط النفس-التطبيع اإلجتماعي-المسؤولية-تقبل الذات-الحضور اإلجتماعي-اإلجتماعية

  .اإلستقالل-اإلنجاز اإلستقاللي-اإلنجاز اإللزامي
 Sixteen Personality Factor)وامل الشخصية الستة عشرع(إختبار-2

Questionnaire:  
 وسميت هذه الصفات الستة والثالثون بالسمات 36 في 171وقد تم تجميع الصفات البالغة      "

 عامالً أسماها 16ثم تخفيض العدد أو العوامل األولية إلى ) ....(Surface Traitsالظاهرة 
 Source Traits Primary) و العوامل األساسية للشخصيةكاتل السمات األساسية أ

Personality Factors"()5(اإلنفتاح والمشاركة مقابل التحفظ -: ومن بين ماتقيسه )التردد(-
اإلستكانة واإلنقياد مقابل تأكيد الذات -)قوة األنا(مقابل الثبات اإلنفعالي) ضعف قوة األنا(التأثرية 

الخجل والحساسية للنقد أو التهديد مقابل المغامرة  واإلقدام -طرةالرغبة في المنافسة والسي–
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صالبة الرأي والواقعية واإلعتماد على النفس مقابل اإلعتماد على اآلخرين والحاجة -والجسارة
التوجه طبقا للجماعة مقابل التوجه -الثقة بالنفس والرضا عن الذات مقابل اإلرتباك-للحماية
  .إلنضباطاإلنفالت مقابل ا-الذاتي

 وتحريف اإلجابات ليظهر مقياس التحريف الدوافعي-1:     وهناك مقاييس الصدق وهي
 Motivationalالمبحوث بصورة أحسن من الواقع وإعطاء صورة زائفة عن الذات

Distoration.  
 من يعطي في إجاباته صورة أسوء من وهناك:Faking Bad مقياس التزييف السلبي -

  . لبي وتحريف اإلجاباتالواقع أي التزييف الس
وهناك من اليقرأ جيدا األسئلة ويجيب بطريقة ):Rendon Scale(مقياس اإلعتباطية -

  .إعتباطية مما يجعل إجابته موضوع شك واليمكن الثقة بها
 Terminalأهداف الفرد في الحياة يسميها القيم الغائية "و :Rokeach   مسح القيم روكيش-3

Valuesميها القيم الوسيلية وأساليب السلوك ويس Instrumental Values ومن هذه القيم :
اإلنجاز -الوالء-المهارات اإلجتماعية-التعاطف مع الناس وتقديم المساعدة-التفكير العقالني

 - )اإلهتمام باأللعاب الرياضية واللياقة البدنية(النمو الجسمي -)الجدية في الدراسة(األكاديمي
 - ضبط النفس- التدين-األمانة–خرين وإبداء المهارات القيادية إحترام اآل -المركز اإلجتماعي

  . اإلستقاللية-اإلبتكارية
، كمعطى إمبريقي إختباري قياسيروكيش، تم تجاوزها /كاتل /كاليفورنيا(لكن اإلختبارات 

  . في بناء أسئلة اإلستمارة وتوظيفها كإسقاطات لحاالت مماثلةتبنيتها كمعطى نظريولكن 
تتبادر أسئلة معينة، أود قياسها من خالل مقابالتي مع القادة، األشبال، ففي : الرابع المحور -4

الزيارات الميدانية والتواصل المباشر، تستوقفني عبارات، مواقف، تكون مادة لمقياس معين 
وأن األنترنت تكفي كمصدر وحيد ) الكشفية ممارسة وليست دروس(ذكر لي قائد أن : مثل

 عن مدى توفر جو مساعد على العمل الكشفي ، كذلك 62علني أضيف سؤالللمعلومات، مما ج
لمح أحد القادة إلى أن األطفال يقدمون إجبارا تبرعات لشراء عتاد للفوج مما جعلني أضيف في 

  .إلخ.......إجبارية/تلقائية:عبارتي ) 09السؤال(
ات ما جعلني أقيس مدى      ركز األولياء على ضرورة اإلبتعاد عن الجانب الترفيهي للنشاط

أولويات القصص، المسرح ، األلعاب، (إستيعاب  القادة لمغزى هذه النشاطات عن طريق 
  .إلخ.....في تعلم القيادة ، اإلنضباط، التعاون عن طريق عدة أسئلة) المخيمات 



بد من بنية الظاهرة المرغوب دراستها يعتبر مقياس ال )اإلستبيان (إن مدى اقتراب سؤال "     
 على ذلك ، نوضح بعض ا وعطف،)6 ("جمع البيانات والسالمة والبحث منهجيالائل لدقة وسمنه 

  :قترابها من بنية الظاهرة أو المفهوم المؤشرات حسب مدى إتوصيات 
 

) الثقة بالنفس(ة الطموح العالية تزيد من مصداقية المؤشر البنيوي مثل نسب: مؤشرات بنيوية-1
  ).على النفس اإلعتماد تحمل  المسؤولية و(جابية نسبتها تدعم مؤشر ياإلجتهاد واإل:كذلك 

: هي تساهم في التأثير الكمي أو الكيفي على المؤشرات البنيوية مثل: مؤشرات هامشية كلية-3
 الثقة بالنفس ، كذلك االجتهاد واإليجابية ،نسبة الطموح العالية تزيد من مصداقية المؤشر البنيوي

  .   المسؤولية واالعتماد على النفستحمل نسبتها تدعم مؤشر
مؤشر  :  البحث ، مثالومساحة ال تغطي كامل المؤشرات، :مؤشرات هامشية جزئية-3
، ال تغطي جميع  جوانب االنضباط، لكن تغطي )الحفاظ على البيئة ، النظافة ، األماكن العامة (

، فهو أقل درجة في العمق )البيئي ( أواإللتزام الوطني"ذا المفهوم وهو المجال األوسع العام له
  ). سنة11-07(اط عند الطفل، في المرحلة السنية ستويات اإلنضبعند تحليل م

 يحاول الباحث دائما  هي مؤشرات غير دقيقة في عالقتها بالمتغير، والتي:مؤشرات غامضة-4
في  عند الضرورة، حسب تحليلي الخاص، فقد كانت جميع المؤشرات سواء تجاوزها، إال

إستمارة القادة أو األطفال تحتوي على مؤشرات دقيقة وواضحة في عالقتها، بالمتغيرات محل 
  ).التعاون، اإلنضباط، القيادة(الدراسة 

  : أجزاء رئيسية هي ثالث     بالنسبة كذلك لبناء االستمارة، أنها تتكون من
I-األداء، وكذلك مدى والتي تقيس مدى تأثير التكوين والخلفية على: البيانات الشخصية 

كيفية تعزيز ثقة -مصداقية مؤشرات أخرى، بالربط بينها، وعن كيفية مواجهة مشاكل الطفل
  . إلخ... سادوسكتراتيبية اختيار الطفل -الطفل بنفسه

II - البيانات حول تعلم أدوار التعاون.   
III - البيانات حول تعلم أدوار القيادة.  

IIII-االنضباط البيانات حول تعلم أدوار .  
في تحليل المعطيات، إما بالربط بين المؤشرات التي لها عالقة إتجاهات انتهجت ثالثة       

هل " مع " ؟هل تتغيب باستمرار عن الكشافة ": االنضباط مثلكمباشرة ضمن الئحة واحدة 
أخرى إلخ، من جهة .... فهما، يتساندان في قياس مدى االنضباط الوقتي"سأل دوما لما تتغيب؟تُ

هل " :  الفرضيات األخرى لقياس مدى المصداقية والتأكد من النتائج نربط مع مؤشرات في
                                                

  .63ص -مرجع سابق - خير اهللا عصار)6(



" بالمقابل ) ي بوادر القيادةالتفوق وإثبات الذات أ(تقيس  تك هي األفضل؟يسسدا تجتهد لتكون
 أي تضارب هل تجتهد لتكون في المراتب األولى؟"  مع"البيرق الشرفي ؟ هل تجتهد للحصول

ب هذه األسئلة الثالثة بغض النظر عما تقيسه، هو مؤشر على عدم المصداقية في في نس
 .اء الفرضيات، وعن انتفاإلجابات 

 
 

ستمارة إستمارة القادة وإبين ما يرد في " رتباطاإل "ومدى" المقارنة"  هو      نهج آخر، للتحليل
هل " ، في النتائج، مثلن والمصداقية والتدقيق ياألطفال، لمزيد في الموضوعية في الطرح

  ........"موعدها تزامن نشاط  مثل مكان الرحلة، الطفل في بعض القرارات يساهم

 .ل ، مقارنة النتائجبنفس الصيغة والمفردات لألطفانفس السؤال   -

بالنسبة للقادة ثم بالنسبة ) إنضباط، تعاون ، قيادة(ترتيب البرامج في تعلم دور ما ، سواء  -
 .ل إلى صورة أكثر واقعية، وتعبيرا عن الواقعلألطفال، للوصو

، بتحليل االتجاه األكبر لالختيارات هل هي في ؟" تريد أن تكون في المستقبلذاما"  مقارنة  -
 ، للوصول إلى أكثر الفروض تحققا)المساعدة، التعاون( المهن القيادية، االنضباطية، الخدمية 

  .فعال، وتعزيزا لهذه األدوار في شخصية الطفل
  :إذن، هناك محاور للتحليل والربط والمقارنة

  .  ستمارةبينها داخل نفس اإلبيانات الفرض الواحد فيما  -1
 .  ستمارتينلواحد فيما بينها، بالجمع بين اإلبيانات الفرض ا -2

  داخل نفس بيانات الفرض الواحد، مع بيانات الفروض األخرى، أو البيانات الشخصية -3

 .ستمارة   اإل

 لفرض الواحد، مع بيانات الفروض األخرى، أو حتى البيانات الشخصية بالجمع بينبيانات ا -4
 . ستمارتين اإل

 ستعانة بالبناء النظري، المقابالت، المالحظات توصلت إلىبالنسبة إلعداد اإلستمارات، باإل -5
 ، قمت بتجريبها، وتوصلت إلى إحداث تعديالت سواء في المضمون أو"استمارة تجريبية"  

-23-15-14-13-12-09-08-07-04-02 السؤال :لفظي لألسئلة، مثلالترتيب الحتى 
) 03 (ممن طرف القادة لكن ارتأيت حذف رق) 01،02،03( واقترح حذف السؤال  25-35

 .ستمارة القادةهذا بالنسبة إل) 02-01(وتثبيت 

) 07-01(، و ارتأيت فعال حذف ) 07-05-04-03-02-01(واقترح حذف السؤال   -6
 . ) األشبال( بالنسبة إلستمارة األطفال )05-04-03-02(ت األسئلة وتثبي



 -54-49-47-46-42-36-35-32-30-27-25-14-11-10-06(تعديل األسئلة  -7
 .هذا بالنسبة إلستمارة األطفال) 51-55

 "اإلستمارة التجريبية"على نتائج ا ستمارتين بناءبعد التعديالت على اإل: االستمارة التحكيمية -
، ضوابط البحث السوسيولوجيلمزيد من اإلحتكام ل نمحكمين أكاديمييعلى عرضها  في باشرت

 .ستمارتين وتم إحداث تعديالت أخرى على اإل

  :الوثائق والسجالت -4
تتواجد إال على مستوى األفواج الكشفية، والمحافظة  أن المراجع والمصادر الكشفية، الا بم     

ة كانت للتعرف على الموضوع وجمع المادة النظرية، كخطوة الوالئية، فالدراسات اإلستطالعي
أولى للبحث، مع المجهولية التامة بهذا الموضوع أو حتى ميدانية فكانت الوثائق، المصادر، 

 السجالت، السجالت أهم خطوة ساعدة على توضيح وتكشف هذه المجهولية، من هذه الوثائق،
  :كرالمصادر، نذ

  :المصادر-1
 1997القانون األساسي المؤتمر السابع نوفمبر -1997،2 وسنة 1993 لي لسنةالنظام الداخ-1

   .الكشافة اإلسالمية الجزائرية -4،المنظمة الكشفية العالمية -3،إصدارات الهيئة الكشفية العربية
  :الوثائق والحوليات-2

تمهيدية، ال(وثيقة :وهي كثيرة جدا، وتصدر كل فترة، وتزامنًا مع أحداث كشفية مميزة، مثل
  العدد
المستقبل (وثيقة  -)1997-05 العدد -مل لكشفية أفضلنظرة أش(وثيقة -)1996-الثالث
  .وكلها تصدرها الكشافة اإلسالمية الجزائرية، )2005-إتجاهنا

، واعتمدت شهادتهم التاريخية )وهم األرشيف الفعلي للكشافة اإلسالمية الجزائرية (:العمداء-3
  . واألحداث التاريخيةفي توضيح بعض المالبسات

 على مستوى المحافظة الوالئية أو األفواج، ومعاينة :اإلطالع على بعض الخرائط التنظيمية-4
 المتواجدين على مستوى 32ًبطاقة المتابعةً للكشافين، وكذلك الخريطة الجغرافية لألفواج الـ

  .والية قسنطينة، سواء في حالة نشاط أو تجميد
  :مصادر جمع المادة-1-2
  :مصادر جمع المادة النظرية-1-2-1
  . علم النفس، وعلم اإلجتماع، سواء في التربيةمعجم وقاموس )17( اإلعتماد على -1
، )بادن باول( مؤلفات مؤسس الحركة الكشفية اللورد بين، تعددت وتنوعت مصادر -2

  .ية الجزائرية المنظمة الكشفية العالمية، الهيئة الكشفية العربية، الكشافة اإلسالمتإصدارا



ة، وحسن  جوهر وجمال خشبحسن محمد(مراجع كشفية خاصة  ، كانت موزعة بينالمراجع -3
 ، و مراجع في علم اإلجتماع، علم النفس اإلجتماعي، علوم التربية و التعليم، كذلك )الخليل

التنظيمي لمنظمة الكشافة، مراجع في اإلدارة و التنظيم، إستيعاب المفهوم ساعدتني على 
  .)تأمل في المستقبل التنمية التربوية-اليونسكو (أخرى في الثقافة العامةومراجع في التنمية، و

4- بالنسبة للوثائق والسجالت، تم اعتماد مجموعة وثائق تصدرها الكشافة اإلسالمية الجزائرية 

2008، و حتى سنة )1997 و 1993( و النظام الداخلي لسنة 1997مع القانون األساسي لسنة   
الهيكل التنظيمي للكشافة ( مازال نفس النظام معمول به مع تغيرات طفيفة جدا، ألمحت إليها في 

  ).اإلسالمية الجزائرية
كان اإلعتماد على مجالت كشفية سواء تصدرها الهيئة : الحوليات، الدوريات، الجرائد -5

مجلة (مية الجزائرية أو مجالت تصدرها الكشافة اإلسال) آراء و أفكار: (الكشفية العربية مثل
مركز دراسات (، في حين المجالت غير الكشفية كانت سواء أكاديمية متخصصة )الكشاف

/  العلوم اإلنسانية-قطر/ علوم اإلجتماعيةالوحدة العربية، المستقبل العربي، اإلنسانيات و ال
يات تركزت الكويت ، و أغلب الدور/  العلوم اإلجتماعية-المغرب/  عالمات تربوية-سنطينةق

  ).جتماعيةالتنشئة اإل(في فصل 
 مجلة -الجزائر/ مجلة الثقافة( أما المجالت الغير تخصصية أو مجالت الثقافة العامة -
  ).السعودية/ القافلة

  . و جريدة الشروق اليومي-)المسيرة الثابتة( بالنسبة للجرائد، استعنت بالجريدة الكشفية -
 -رسالة دكتوراه-ستير في علم النفس و علوم التربيةرسالة ماج: لرسائل و الدراساتا -6

  ).تحليل المنظمات (ةمحاضر
 :موقعا، فقد تركزت في المواقع الكشفية) 29(إستخدمت : اإللكترونية المواقع -8

 - org.scout.www/موقع المنظمة الكشفية العالمية . 

 - org.dz-scout.www/)موقع الكشافة اإلسالمية الجزائرية(.   
 - org.alqastal.www/ ، )موقع الهيئة الكشفية العربية(.   
 -liyan.wwwcom .boy scout   ائريةهو موقع آخر للكشافة اإلسالمية الجز.  

  :اعتمدت محركات البحث التاليةالدراسة،  أما المواقع غير الكشفية المستخدمة في -
 - com.altavista.www   

 -com.google.www   
  : اإلطار الخاص للدراسة - 2



  :  تعريف الشبل-2-1
كان بادن باول في إعداده لألطفال وفي الطريقة التربوية ، لغويا هو صغير األسدالشبل       

 الفتى الذي عاش ،"روديار كبلي نس" للكاتب الكبير "  MOUGLI"التي انتهجها متأثرا بقصة 
 وإلى جانب صفاته اإلنسانية ،في الغابة والذي ربته الذئاب فأصبح واحد منهم يطيع قوانينهم

  .إلخ...  دقة التصويب والقنص، الصبر، القوة،الشجاعة:  الذئابيتصف ببعض صفات
 
 

 مالحظة النباتات والحيوانات وحفالت ، بناء األكواخ، المعسكرات،والحياة في الهواء الطلق     
  .حول نار المخيم تعيد الطفل إلى المراحل الحيوانية السابقة من حياة اإلنسان البدائي

وهو صغير " جرموذ " بل " الشبل " عمال الكشفي ليس لمصطلح االست: إذن في األصل      
  .لمقتهم لصفات الذئاب" الجراميذ " على " األشبال "  لكن أغلب المسلمين يؤثرون ،الذئب

  : تعريف السداسية-2-2
أصغر الوحدات  هي الوحدة القاعدية للكشافة و شبال و 24إلى 18تضم من وحدة األشبال       
من أربع طوائف تدعى كل منها بالسداسية الشتمالها يتألف ) وحدة(ة هي سرب و السداسي ،سنا

 وعلى رأس ،على ستة أطفال يتراوح عمرهم بين السابعة والحادية عشر أو الثانية عشر سنة
 أما السرب ،وهي تحمل اسم زهرة من األزهار " سادوس   أوسداسيكل سداسية قائد يسمى 

  .(1) "كرجل سياسة أو مجاهد أو عالم أو أديب ، فيحمل اسم شخصية بارزة معروفة
  :  خصائص الطفل الشبل-2-3

والتغيرات االنفعالية ) التكوينية(فالنمو بمعناه النفسي يتضمن كافة التغيرات العضوية 
أظهرت نتائج "التي تسير بالطفل نحو النضج، وقد ) كيةالتغيرات السلو(والعقلية واالجتماعية 
 اإلجتماعية أن أثر العوامل الوراثية يزداد في البعد الجسمي ثم يتناقص الدراسات النفسية و

تدريجيا في البعد العقلي، ثم البعد النفسي، و يتالشى تماما في البعد اإلجتماعي للشخصية، و 
على العكس العوامل البيئية يزداد في البعد اإلجتماعي لبناء الشخصية ثم يتناقص تدريجيا في 

  .(1)"العقلي، و يتالشى تماما في البعد الجسميالبعد النفسي و 
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  :النمو الجسمي-2-3-1
 وقد تحدث في نهاية المرحلة قفزات ، سنة نموا تدريجيا12-6ينمو الجسم في المرحلة بين 
 ويمكن أن ، فيزداد الطول كما يزداد الوزن زيادة ملحوظة،للنمو تستمر في المرحلة التالية
  .ون أن يعوضها ألنه كثير الحركة والديناميكيةيستنفذ كل طاقته في نشاطات د

 وتتضح الفروق بين ، صحة الطفل تكون في هذه المرحلة جيدة غالبا،وعلى وجه العموم
  بينما،من ألعابهم%) 50(فيميل األوالد إلى ألعاب الجري والقفز والعراك التي تشكل" الجنسين

 
األلعاب الهادئة مثل اللعب بالدمى من ألعاب البنات اللواتي يملن إلى %) 05(ال تتعدى 

  .)2("والمكعبات واللعب الممثل لألدوات المنزلية 
هذه الخصائص الجنسية التي تجعل كل ) األطفال(ولهذا يراعى في البرامج المعدة لألشبال 

  .منهم يميل إلى ما يناسبه من األلعاب
 ، )3( "ل بأيديهم يميل كال الجنسين عموما إلى تجربة كل شيء بأنفسهم والعم" كما 

التربية ( وحصص التوعية ،واستغالال لهذه الميزة ال يخلو برنامج األشبال من الرياضة البدنية
وأن ,  وعلى القائد أن يكون ملما بكل التفاصيل المسايرة لهذا النمو الجسمي المتزايد، )الصحية

  .تكون البرامج المقترحة حيوية بحيث تمتص تلك الطاقة الحركية
    : النمو العقلي-2-3-2

و بوجه أخص فترة العامين  فترة السنوات  العشر األولى،" يذهب نادر الفرجاني إلى أن
حوري في تشكيل معمار المخ البشري و قدرات اإلنسان  تلعب الدور الم،من العمر األولين

 أن المخ ليس مجرد جهاز عضوي كما ،فبإجماع الرأي العلمي اآلن ...العقلية طوال حياته 
يظن البعض في السابق و أن اإلهتمام بتطوير مخ الطفل قبل اإللتحاق بالمدرسة،بل منذ لحظة 

آخر،حيث تؤثر   تنشئة الطفل العقلية،أي اعتبارالوالدة،أو حتى قبلها أمر ال يدانيه أهمية في
 يتعرض لها الطفل في السنوات األولى من العمر تأثيرا بالغ األهمية على معمار التيالخبرات 

  .)4("المخ، وآدائه طول الحياة
 إسم العمليات الحسية Piagetيطلق "و " عن عقلية الراشد ) الشبل(تختلف عقلية الطفل 

 النمو المعرفي و التي تستمر فيما بين السابعة و الحادية عشرة تقريبا، على هذه المرحلة من
، (1)"ففي هذه المرحلة يفهم الطفل و يستخدم مبادئ معينة من العالقات فيما بين األشياء و األفكار

  :و تتميز عقلية الطفل بـ
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  .فهو ال يحسن التمييز بين ذاته والعالم الخارجي: التمركز حول الذات
غير قادر على القيام بعمليتي , يتميز التفكير عنده بأنه كلي غامض: العقلية التركيبية -1

 .التحليل والتركيب المنطقيين في عملية التفكير

 .)7("التخيل كمظهر من مظاهر الفعالية العقلية -2

وعدم قدرته على التحليل ) الشبل(فهذه الخصائص الثالث تتميز بها الحياة العقلية للطفل 
 وفي أواخر هذه المرحلة يستطيع أن ،ركيب المنطقي تجعله يدرك الشبه أكثر من االختالفوالت

مرحلة " يمر بمراحل حيث تكون ) الشبل( وتفكير الطفل ،يدرك المعنويات على مستوى بسيط
 ومرحلة التفسير والتي تقع بين حوالي ،الوصف وهي التي تقع حوالي بين السابعة و الثامنة

في هذه المرحلة يمكنه أن يفكر بمعنى أن في ) الشبل(والطفل  ،الثالثة عشرالثانية عشر و
إذن فهذه المرحلة السنية . (2) " سواء الزمان أو المكان ،مقدوره الكشف عن العالقات البسيطة

 كما يكون تفكيره ،هي لفهم عمق األشياء واكتشاف كنهها وعدم االكتفاء بالمظهر السطحي لها
 وتستغل هذه النقطة في ،ريبي لكونهم تنقصهم القدرة على التحليل المنطقيحسيا أكثر منه تج

  .تقديم نشاطات وبرامج مرتبطة ووثيقة الصلة بخبرته المحسوسة
ومعظم اتجاهاته في الحياة وأفكاره , والطفل العادي يتقبل بسهولة مختلف اآلراء والحقائق

وال ترجع قابليته لالستهواء إلى  " ،هواءعن العالم يأخذها عن الكبار بطريقة اإليحاء واالست
وهذا التأثير الكبير للكبار . (3) "قصور في تفكيره بقدر ما ترجع إلى قصور في تنظيم معارفه 

 فاألشبال يرون في قائدهم المثل األعلى والقدوة ،عليه يجب استغالله في العملية التربوية
فادي التقليد األعمى يجب أن يغرس فيهم حب  ولت، ويرون العالم غالبا بعينيه ومنظاره،الحسنة

 وهذا من خالل الجلسات ،االعتماد على الذات والتفكير الشخصي وأن ينمي قواهم النقدية
  .والمناقشات التي يقومون بها في جماعات تحت توجيه القائد
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ا فذاكرته تمتص كل ما يصل إليه, كما يعتمد في هذه المرحلة على الذاكرة أكثر من التفكير
 ولهذا تعتبر هذه المرحلة أصلح لتحفيظ الكثير من ،من معلومات بسرعة مدهشة وبدون فهم

  األقوال
 أما بعد التاسعة فيميل ،في سن التاسعة يميل إلى الحفظ اآللي) الشبل(فالطفل " ,  والكلمات

  .(1) "إلى التذكر عن طريق الفهم 
وهو يتطلب قدرة على حصر النشاط الذهني في واالنتباه هو أحد الدعائم األساسية لعملية التذكر 

  وانتباهه ال، والطفل أقل قدرة على االنتباه اإلرادي،اتجاه معين مدة من الزمن
فهو يستطيع أن يركز سمعه وبصره على موضوع معين مدة " يستمر إال فترة قصيرة 

  .(2) " دقيقة 15تصل إلى 
 كما يميل إلى ،تعلق الموضوع بحياتهونجد أن حاالت التركيز واالنتباه هذه تزيد إذا 

 ويدرك الشبل األشياء ككل ،الصور الملونة والقصص الخيالية التي تحكي بطوالت أطفال مثله
فهو يدرك الشجرة مثال في مجموعها ال على أنها , ال كمجموعة من األجزاء المترابطة ببعضها

  ).إلخ... أغصان, أوراق, جذع(مكونة من 
 مطالبين بتقديم برامج متصلة بحاجاته وميوله ومراعاة بساطتها وعليه يكون المربون

  .وقلتها
 ويتقن ،كما يتميز في هذه المرحلة بذاكرة بصرية ممتازة فهو يتقن التخيل االسترجاعي

فعندما يتذكر ما قاله , فهو يفكر بواسطة الصور البصرية" كذلك التخيل اإلبداعي والتركيبي 
  .(3) "يلم متحرك ناطق أمامه يتصوره كف) القائد(المدرس 

 وذلك نتيجة ،يميز بين الواقع والوهم" إذ , كما يدخل على حياته العقلية عنصرا جديدا
 وفي نفس ، ومن المناسب أن نوفر له الفرص المناسبة إلشباع هذا االهتمام،اهتمامه بالتجريب

عية في النشاط الفني الوقت نتيح الفرص الستخدام التخيل اإلبداعي في ميدان الخبرة الواق
  .(4) "حتى ال يرتد مرة أخرى ألحالم اليقظة ,  واإلنتاج العلمي،والرياضي
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 لذا يجب أن تصاغ هذه ،فالشبل له ولع شديد بالتخيالت وأحالم اليقظة التي تبعده عن الواقع
ب  فبعدما كان الطفل يتجه نحو اللع، أي تفجير طاقات إبداعية فنية،التخيالت في إطار عملي

  ).إلخ...  األب،تنفيذ دور الشرطي(يتجه في هذه المرحلة إلى ما هو واقعي , اإليهامي
وبالرغم من وجود المربين والمعلمين فإنهم يظلون منسجمين مع عالمهم الخاص أكثر من 

 ) معلمو العالم (في مجلة ) كاسون. م(كتب مقال "  وفي هذا الصدد ،انسجامهم مع عالم الكبار
... إذا احتكمت إلى تجاربي الخاصة فإني أقول لألطفال عالما خاصا خلقوه ألنفسهم": يقول فيه

 إن لهذا العالم أحداث ،وهذا العالم ال تقبل فيه جماعة معلمين وال حصافة تعاليمهم ودروسهم
"خاصة ولغته وآرائه واتجاهاته الخاصة   (1) وعلى القائد المربي في وحدة األشبال أن يراعي . 

  فمثال تدعيم البرامج،ب اإليهامي التخيلي في الشبل ويجعله عامال من عوامل التربيةهذا الجان
بالقصص التي تثير عنصر التشويق الواسع واأللعاب التي تعتمد على القدرة التخيلية وهي 

  .كثيرة في منهاج األشبال
  : النمو االنفعالي-2-3-3

تزداد قدرة الشبل على ضبط النفس كما تتميز هذه المرحلة بالهدوء االنفعالي واالستقرار و
خاصة لدى الطفل الفقير الذي ال يكون عادة " يمتاز باإلرادة القوية وهذا في أوضاع معينة 

 فهو يجد نفسه مرغما على النضال في سبيل العيش دون االعتماد ،موضع عناية واهتمام أسرته
  .(2) "ه ـله ما يجب أن يفعلل أو يقال ـولهذا ال يرضى أن يعامل كطف, على مساعدة ذويه

 ، يميل إلى أن يمنح حبه لكل من يتآلف معه،كما يكون في هذه المرحلة فياض الحنان
 ، كما تتجلى صفات الزعامة وصفات االنقياد،ولذلك يميل إلى الرفق بالحيوانات واالعتناء بهم

يميلون إلى المواقف  و، والبقية تنفذ وتطيع أي االنقياد األعمى،فبعضهم يتصدر الصفوف ويأمر
  . وينفرون من المواقف التي تؤلمهم ويقدرون الروح المرحة والنكت،التي تجلب لهم السرور

 وتتشكل ، يسهل ظهور الدين كعنصر جديد في حياتهههذا الجانب االنفعالي المتزن ظهور
المليجي عبد المنعم ( وعليه يقول ،األخالق والقيم نتيجة الكمون الحادث في دوافعه الجنسية

إن تحكمه في ميوله الغريزية ليس مرجعه إلى ضغط التربية ضغطا ): " وحلمي المليجي
 ، بل تتفاعل عوامل التربية مع القوى النفسية لتحقيق هذا التوافق االجتماعي،خارجيا مباشرا

  .(1) "كما يختفي عنصر النقد والتحليل المنطقي , وظهور الدين في حياته على نحو واضح
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 نظرا لضعف عنصر النقد والتحليل ،قابال لالنقياد) الشبل(ه المرحلة يكون الطفل ففي هذ
 كما يصدم شعوره الخلقي الذي هو في بدء تكونه بما ،فيستقبل األفكار الشائعة دون تمحيص لها
 ومع هذا تعتبر هذه النقطة مهمة في تلقينه آداب السلوك ،يجدونه من تناقض في تصرفات الكبار

  .لدينوتعاليم ا
إلى احترام انفعاالت " وتشير الدراسات النفسية إلى أن األطفال في هذه المرحلة يميلون 

 ، ويصبح األطفال أكثر حساسية لالنتقاد والسخرية،وعواطف اآلخرين أي المشاركة الوجدانية
 ويرغب األطفال في مساعدة الكبار للحصول ،وتوجد لديهم بعض المشكالت المتعلقة بالتكيف

الرضى واالستمتاع بتحمل المسؤولية وقد يؤدي الصراع بين أنظمة جماعة الرفاق وقوانين على 
  .(2) "الكبار إلى بعض الصعوبات االنفعالية 

" ومجمل القول أن النمو االنفعالي والوجداني في مرحلة الطفولة المتأخرة نمو هادئ يتميز 
عظيمة للنشاط والنمو الجسمي فرصة ) الشبل( وبذلك تتوفر للطفل ،باالتزان الوجداني
هذه الخصائص . (3)"هتمام بالعالم الخارجيواالتصال االجتماعي واإل, اسيوالتحصيل الدر

  .هل عليه عملية التوافق االجتماعينفعالية تساإل
   : النمو االجتماعي-2-3-4

طفل والذي ال نجده عند , السلوك االجتماعي ال يطلق إال على التبادل االجتماعي المنظم
, تنافس, حيث تبدأ جماعة الرفاق وتفاعالتها االجتماعية من تعاون, قبل سن السابعة أو الثامنة

عن  "  PIAGET"وقد عبر , وهو يستجيب لتأثيرات العالم الخارجي إلشباع دوافعه, صراع
سابعة إن الغريزة االجتماعية ال تنشأ في أشكالها الواضحة البينة قبل سن ال: " هذه الحقيقة بقوله

  .(4) "أو الثامنة 
فالطفل في سلوكه االجتماعي األولي يكون صادرا عن عالقته بوالديه وإخوته ثم تتوسع 

الجماعات المنظمة مثل , جماعة الرفاق: عالقته من خالل توسع الجماعات المنتمي إليها
 وإلى الوالء إلى ,االندماج في مجموعة من أقرانه" فيميل إلى . إلخ... الكشافة واألندية, المدرسة

كما يقاومون بشدة التدخل في شؤونهم , وتنمو فيه روح المنافسة, الجماعة والتعاون مع أفرادها
هذا الدافع . (1) "وتنظيمات وقواعد محددة , ويميلون إلى وضع دستور خاص بهم, الخاصة
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 الجماعي االجتماعي المتجسد في االندماج والوالء يعبر عنه بصورة واضحة ميله إلى اللعب
  .بدل اللعب الفردي

فيوجه طاقته العاطفية نحو أطفال , كما تعرف هذه المرحلة بكون االندفاعات الجنسية
مما يعطيه فرصة , واكتشاف العالم الخارجي والمحيط االجتماعي, آخرين ومشاركتهم ألعابهم

لتي لم يكن يشعر ا, ومن خالل الجماعة يصلح الكثير من عيوبه النفسية, أكبر للتحصيل المعرفي
  .بها
من استثارة وتهيج عن طريق الفاعلية ) الجماعة(والشك أن ما يحصل عليه الفتى في العصابة " 

 تنظيم  هنا كان حرص التربية الحديثة على ومن،الجماعية ال يستطيع أن يحصل عليه انفراديا
  الفرق الرياضية وما،ميل الفتى المراهق للنشاط الجماعي وتوجيهه توجيها جماعيا مقبوال

 
بدائل صحيحة  (المنظمة والنوادي المختلفة والشرطة المدرسية والفرق الكشفية إال بدالً

  .(2) ) "للعصائب غير االجتماعية 
وفي نفس الوقت , واالنطوائي يجد نفسه ملزما بنشاطات وأعمال يقوم بها لصالح اآلخرين

فتخرجه من , بيعة الجماعة ونظامهايقدمون له أنواعا من الدعم المعنوي والمادي حسب ط
وتبعده عن التطرف في آرائه , نفتاح على اآلخريننغالق والتمركز حول الذات إلى اإلاال

إن مجرد وجود الشخص في حضرة : " يقرر النتيجة التالية" ألبورت " ولهذا نجد , وأحكامه
الفرد يميل إلى التطرف في " : ويقر نتيجة أخرى(3) "اآلخرين يعزز لديه الميل لالبتعاد عن ذاته 

بينما يميل إلى التوسط فيها عندما يجتمع باآلخرين الذين يؤدون , أحكامه عندما ينفرد بنفسه
  .(4) "عمال مشابه لعمله 

يصحح بعض ) الشبل(نجد أن الطفل  "  G.W.ALLPORTألبورت"ومن خالل نتائج 
  .سرة في ضبطها وتقويمهاخاصة إذا أخفقت األ, سلوكاته ومواقفه ضمن جماعة الرفاق

ومع نهاية هذه المرحلة يشرع في التخفيف من الروابط الطفيلية ويزداد شعوره بالمسؤولية 
أصبح من الضروري االهتمام بحركات الكشافة والمرشدات وأنواع األندية " ولهذا , واالستقالل
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على النمو السليم وتساعدهم , ألنها تحقق حاجات األطفال النفسية, في المرحلة االبتدائية
  .(1) "خصوصا إذا كانت القيادة سليمة 

وفي الوقت نفسه تحقيق , هتمام بهم يؤدي إلى تحقيق رغبتهم في االستمتاع بطفولتهمفاإل
 .النضج الذي يصاحب النمو السليم

  : قائد األشبال-2-4
ثة قادة  من النظام الداخلي، فقيادة وحدة األشبال تتكون من طاقم به ثال22حسب المادة 

قائد وحدة األشبال، نائب قائد وحدة األشبال، مساعد : راشدين مؤهلين كشفيا، و يلقبون كما يلي
  . قائد وحدة األشبال

حتى , عند التحاقه بالفوج) الشبل(الحديث مع الطفل من سمات قائد وحدة األشبال الناجح ،
  :ويستطيع بذلك تحديد, ويكتسب ثقته, يدعم صلته به

  .ومواطن الضعف لمعالجتها,  عنده لتقويتها وتنميتهامواطن القوة -
 .مقدار ما يتمتع به من ذكاء وسرعة بديهة -

 .لياقته البدنية -

 .قدرته على الحديث والتعبير عن أفكاره -

  .التعرف على مشاكله والعمل على مساعدته في حلها -
  .وفههذه المعلومات مهمة للقائد كي يوجه ويقود األشبال كل حسب قدراته وحسب ظر

  :يجب أن يدرك مجموعة من األمور الهامة, وبعد تعرفهم عليهم شخصيا
, وأن ال يكون هذا الضعف سببا للسيطرة عليهم, ال يتجاهل المستوى الضعيف للعناصر -

  .فمن الخطأ أن يظهر التسلط, فيحاول دائما تكييف مستواه مع مستواهم الفكري
 ويتطبع بروحهم ويشاركهم,  يحياها األطفالكل ما يطلب منه أن يجد لذة في الحياة التي" 

مما يمكنه من , ومعرفة شخصية كل عنصر,  كما ال يجب التفريق والتمييز بينهم،(1) "وجدانيا 
فاإليجابي مثال يقوم بتشجيعه وإعطائه الفرصة للشرح في بعض , إدماجه في النشاط الكشفي

والمشاغب , اجه من انطوائه على نفسهأما الخجول فيقوم بتوجيه األسئلة إليه وإخر, األوقات
وبالنسبة للمعارض فإنه يعطي له الحق في , يتجنب عقابه بعنف ألنه يؤدي إلى زيادة الشغب

                                                
      مكتبة األنجلو - القاهرة-2 ط-1ج- التربية وتطبيقاتها في المدرسة االبتدائية- محمد الشافعي ورياض معوض (1)

 .122 ص -1963 -مصرية 
 .30 ص - مرجع سابق- مراحل الكشافة- حسن خليل (1)



أما الثرثار فينبغي عدم ترك الفرصة له للكالم الكثير , االعتراض وتكييف جوابه حسب مفهومه
 .والعمل على توجيه أسئلة ومالحظات ليلتزم بالوقت المحدد له

القائد : القيادة عملية تفاعلية جوهرها عناصر ثالثة" واعتبارا أن , ومن جهة أخرى -
 واألتباع

ولهذا فعلى , (2) "فإن الموقف هو الذي يشكل نمط القائد وأسلوب القيادة , والموقف الذي يحتويه
لطة بيده وتركيزه الس, القائد أن يحسن اختيار األسلوب الذي يناسب قدرات األشبال واحتياجاتهم

وعدم منح الفرصة للسادوس إلبداء رأيه فيما يخص سداسيته يؤثر , وانفراده باتخاذ القرارات
 .سلبا على العملية التربوية

, والذي يستعمل فيه الحوافز السلبية, وكثيرا ما يقوم النمط االستبدادي على منهج الشدة
فعال واستجابات سلبية لدى مما يؤدي إلى خلق ردود أ, كالتهديد والتخويف وحتى العقاب

  .فعلى القائد أن يبتعد عن هذا األسلوب إال إذا دعت الضرورة لذلك, األشبال
 

ألنه يقوم على , أما اعتماده على النمط الديمقراطي فهو خير وسيلة للوصول إلى الهدف
ق التعاون والتي تقوم على إشباع حاجاتهم وخل, العالقات اإلنسانية السليمة بين القائد ومرؤوسيه

حيث يختار , القدرة على إدارة المناقشات الجماعية" وأن تكون له , وحل مشكالتهم, فيما بينهم
على المناقشة وإيجاد ) األشبال(وذلك لتدريب األطفال , المشكالت الخاصة المشحونة باالنفعاالت

 المشكلة دون اقتراح فهو من أجل هذا يقوم بتقديم الحقائق والخبرة الالزمة لتوضيح, (3) "الحلول 
  .حل لها

 فال يصدر ، على القائد أن يكون قدوة له،ونظرا للتقليد الذي يتميز به في هذه المرحلة
, ألن هذا التعارض يؤدي إلى عدم ثقة الشبل به, أوامر تتعارض مع أوامر سبق له أن أصدرها

وأن ال ,الوضوح والتحديدكما يجب أن تتسم هذه األوامر ب, هذه الثقة التي تعتبر من األولويات
  .وفي نفس الوقت ال يصدر أوامر ال يمكن تنفيذها, تزخر كثيرا بالتفاصيل

  : مجاالت برنامج األشبال- 5- 2
الروحية واالجتماعية كان لزاما احتواء البرنامج على , الجسمية, ولتنمية قدرة الشبل العقلية

 النشاطات تتجسد من خالل أقاليم مجاالت عديدة، وهي مفتوحة لإلثراء والمناقشة خصوصا أن
على المستوى العالمي مجاالت تنمية " مختلفة، وتباين خلفياتها الثقافية واالجتماعية فمثال 
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 – الزمالة– أعمله بنفسك– المشاهدة االستكشاف–الطبيعة : الشخصية تحدد في النقاط التالية
 – الروح الكشفية– والمرافق الصحة– المهارات الكشفية– خدمة المجتمع– التخييم–الرياضة
 – التنمية الروحية– التنمية البدنية– المحافظة على البيئة– الزراعة وإنتاج الطعام–المواطنة

  .(1) "التعلم ومحو األمية 
التربية الدينية : فالمجاالت التي يغطيها البرنامج هي, على مستوى اإلقليم العربي حاليا" أما 

 األنشطة – التربية البدنية والرياضية – التربية االجتماعية –ية  التربية الوطن–) اإلسالمية(
  .(2) " الفنون الكشفية –العلمية 

 –التربية الصحية والبدنية : المجاالت التي يحتويها البرنامج هي, وبالنسبة للمستوى الوطني
 الفنون –الكشفي  النظام – التربية االجتماعية – التربية الوطنية –) اإلسالمية(التربية الدينية 

  . األنشطة العلمية–والمهارات الكشفية 
  : التربية الصحية والبدنية-2-5-1

يعتبر النشاط الرياضي من أهم الوسائل إلعداد الفرد للعمل الجدي الذي يقوم به في 
وقد كانت منتسوري أول من أقامت بيوتا لألطفال وهيأتها باألدوات واألجهزة " المستقبل 

 تتدرب حواس الطفل ويتعود االنتقال من نشاط سهل إلى آخر أكثر تعقيد، ويقوم المختلفة، حيث
  .(4) "بهذا كله من تلقاء نفسه تحت إرشاد وإشراف 

فشعار البرنامج الكشفي هو العقل السليم، فمثال في مجال اإلسعاف فإنه يقدم لهم تعريف 
,  إثير، ماء األكسجينسطحي لإلسعافات األولية، فيتعرفوا على بعض مواد اإلسعاف من

ومعرفة وضع قطرات الدواء في األنف، األذن، العينين، وكيفية إيقاف نزيف األنف، ... كحول
ومعرفة أنواع الجروح والكسور، والتلوث وأخطاره، ومعالجة الحروق من الدرجة األولى 

المشي لمسافات والثانية كذلك التعود على التغذية السليمة والمداومة على الرياضة الصباحية، و
  .إلخ... معينة، والتدريب على كرة السلة وحمل األثقال باإلضافة إلى الرحالت

  ):اإلسالمية( التربية الدينية -2-5-2
فحياة الشبل داخل الفوج تكون حياة روحية تصقلها تربية إيمانية تقوم على مبدأ هام هو الواجب 

 ، أما القصص الدينية فوسائل لتهذيب األشبال والذي يفرض القيام بالعبادات والطاعات, نحو اهللا
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بحيث يغرس في نفوسهم الفضائل كالصدق،األمانة،المحبة،عدم األثرة،الطاعة والنظام 
  خإل..والتعاون

  :ومن أمثلة المواضيع التي تصب في هذا لمجال
 لى اهللاص( لاإللمام بسيرة الرسو –الوضع العالمي قبل مجيء اإلسالم  –تعريف اإلسالم  -

األناشيد الدينية  –حفظ السور واألحاديث  –التعريف بالخلفاء الراشدين والصحابة  – )عليه وسلم
االشتراك في تمثيليات دينية  –التعريف باألشهر الهجرية واألعياد الدينية  –قصص األنبياء  –

 .إلخ ...قصيرة
  

  : التربية الوطنية-2-5-3
 التعريف بحياة األبطال الذين تحمل الوحدة ,ومن أمثلة البرامج التي تصب في هذا النحو

 أعالم الدول – النشيد الوطني وتحية العلم – معاني العلم الجزائري وطريقة رسمه –أسمائهم 
 زيارة – زيارة منطقة أثرية–) حب الوطن من اإليمان( العمل على ترسيخ مقولة –العربية 

    . تنشيطية للمرضى المشاركة في حفالت–المستشفيات والمؤسسات العمومية 
 

 مسرحيات تتعلق بالثورة – تاريخ دخول اإلسالم للجزائر – معرفة أهم تواريخ الثورة -
  .إلخ)...  الواليات على الترتيب– عدد السكان –مساحتها ( جغرافية الجزائر –والشهداء 
   : التربية االجتماعية-2-5-4

التي تساعد في إعداد األفراد التربية " حسب معجم مصطلحات العلوم االجتماعية هي 
وتتمثل في المعارف والمهارات من  ،(1) "ليستطيعوا المساهمة في نشاط المجتمع مساهمة فعالة 

معلومات شخصية، و التعرف على مالبس وهواتف ودور كل من رجال الجمارك ورجال 
وقات كما يدرب الشبل على معرفة أ, الشرطة والمطافئ والدرك الوطني وحراس الغابات

الدراسة وإشارات المرور، القيام بأعمال خيرية في الحي كتنظيف مسجد الحي أو زيارة 
  .المرضى في المستشفيات أو دار العجزة

فهذا المجال من البرنامج يهدف إلى تنمية مهارات اجتماعية لدى أعضاء الوحدة فيدربهم 
خرين وهذه من أهم المهارات والقدرة على تكوين عالقات طيبة مع اآل, االعتماد على أنفسهم

  .التي تساعد األعضاء على االنسجام مع بعضهم
 : النظام الكشفي-2-5-5

  .يهتم بتاريخ الحركة الكشفية، أهدافا، مبادئها، و تقاليدها
                                                

  .35 ص -1977 - مكتبة لبنان- بيروت- معجم المصطلحات االجتماعية- أحمد زكي بدوي (1)



  : الفنون والمهارات الكشفية-2-5-6
تالءم مع والتي ت, تعتبر الكشافة المؤسسة التربوية الوحيدة التي تعطي للطفل هذه المهارات

  :حبه الستخدام يديه وإحساسه أنه يبدع وتتمثل هذه الفنون والمهارات في
 .يعتمدون على مهاراتهم في التزيين و اإلختراع و التصميم: األشغال اليدوية •

والزالت تتوقف على , لقد اخترعت الكثير من العقد بعد تجارب قرون عديدة: العقد •
مال والبحارة والبنائين ولكن الذين يحسنون متانتها وصحة عقدها حياة ألوف من الع

 . وقد أدركت الكشافة أهمية العقد وعملت على تعليمها لألشبال, العقد والحل قليلون

  وأسهل هذه,  هناك عدة وسائل لالتصال والتخاطب في الكشافة:اإلشارات واالتصاالت •
  : الطرق وأصلحها لمرحلة األشبال

 
ب التخاطب من بعد، وسمي بهذا اإلسم نسبة لمبتكر هو أسلوب من أسالي" :  المورس -

ونرسل الحروف وفق هذا النظام على هيئة شرط ونقط مع مالحظة ) مورس(هذا النظام 
  )1(".الشرطة تعادل ثالثة أضعاف النقطة مهما اختلفت وسائل     اإلتصال 

 هو مصطلح كشفي ويعني التخاطب عن بعد بواسطة األعالم، وعند": السيمافور-
استخدام هذا األسلوب للتخاطب يلزم حصول كل من المرسل والمستعمل على علمين متشابهين 

  )2( ."قد صنعا بمواصفات خاصة 
والتعرف على الخريطة ,  وذلك بمعرفة الجهات األساسية مع رسم وردة الرياح: توجيه-

  .والبوصلة وكيفية استعمالها
  : األنشطة العلمية-5-2-7

ن علمية في شكل أنشطة وألعاب مسلية ومشوقة ومثيرة، ومن بين تبسيط حقائق وقواني
التعرف على بعض األشجار , األنشطة العلمية الموجهة إلى األشبال، معرفة كيفية زرع البذور

دوران األرض حول الشمس , كيفية تربية األسماك, تصنيف الحيوانات, ووصف أوراقها وشكلها
معرفة مختلف أجهزة , مصادر المياه وأنواع التلوثدراسة , وكيفية حدوث الفصول األربعة

                                                
(1)   www.buira scout.org/morshelp.php. 

(2) Ibid . 

 
 

 



, زراعية، حيوانية، مائية(جسم اإلنسان، معرفة مصادر الثروة االقتصادية في البالد 
  .إلخ... م الموانئ والمدن والمطارات الرئيسيةـومعرفة أه) …صناعية

مية معرفية أو إن برنامج األشبال يبدو متكامال يحاول اإللمام بكل مناشط الشبل، سواء عل
فنون كشفية أو تربية إسالمية أو وطنية واجتماعية، فهي ال تركز على جانب دون الجوانب 
األخرى، أما مدى استفادة الشبل من هذه البرامج والنشاطات المقدمة فيعود إلى مدى فعالية 

، وهل  ومدى استجابة هذه النشاطات لحاجات الشبل في هذه المرحلة،الطرق التربوية المتبعة
  .تعبر فعال عن ميوله وتطلعاته؟، و هذا ما سيكون محل متابعة ميدانية

  : مجال الدراسة- 6- 2  
  : المجال الزمني-2-6-1

 مرحلية أوالمجال الزمني للدراسة يمكن تقسيمه إلى مرحلتين متزامنتين ، فال توجد تعاقبية      
 ريدان هو نفسه أكبر مصدر للتنظيفي اإلعداد لإلطار الميداني أو اإلطار النظري ، كون الم

  :  الكشفي لذلك  الفكري للعمل والتأطير
 
 
 
 

، ) 2003- 2000(تم إعداد الجانب النظري بفصوله الخمسة عموما : تحرير اإلطار النظري  -
وما تم بعد ذلك هي اإلضافات ، التعديالت ، خصوصا مع إمتداد  المساحة الزمنية للبحث ، 

  ).حسن تصميما ، وغني بالمواد عن السابقأ( ومواقع إلكترونية كشفية وتوافر مراجع عديدة 
 باإلتصال المباشر 2000تم النزول للميدان مع بداية البحث  مباشرة سنة :   اإلطار الميداني-

واألفواج الكشفية بوسط المدينة ، وقد تم إعداد اإلستمارة )  والية قسنطينة( بالمحافظة  الوالئية 
 27- 2005 جويلية 05(ما بين  بدأت عملية توزيعها وجمع بياناتها في الفترة ، و2005سنة 
 ،وكان ذلك بإستغالل المناسبات ، واإلحتفاالت التي يجتمع فيها قادة األشبال )2006ماي 

، وكذلك أشبال هذه  )  خارج وسط المدينة  التي يتعذر على الباحث الوصول إليها ،لألفواج 
 التواصل المستمر مع المحافظة الوالئية لإلبالغ عن بعض التجمعات التي األفواج ، فاإلتصال و

: مثل ) األشبال على مستوى المحافظة الوالئية  أو وسط  المدينةوأستطيع فيها مقابلة القادة 
  .إلخ....إنطالق  حمالت خدمية مهمة -يوم الكشاف  العالمي ) 27/05( أو 05/07(إحتفاالت 
  :في  المجال الجغرا-2-6-2

  فوج 32تم تحديد ، والية قسنطينة كمجال جغرافي  للدراسة ، والتي تتوافر على       
، عند بداية  تطبيق  اإلستمارات ، والمعلومات )  2005(كشفي ،وهذا حسب  إحصاء 



بالمحافظة ) أمين الصندوق( لة  المالية ووأسماء األفواج المرفقة ، هي كما أمدتنا بها مسؤ
  المحافظة ية قسنطينة  ألنها مسؤولة عن اإلعتماد المالي لألفواج على مستوىالوالئية لوال

  . ، بعددد األفواج ، أماكن  تواجدها  التاليةةالوالئية  وكانت  الالئح
  : إذن  في تعاملنا مع البيانات الرسمية ، نقدم التركيبة  الجغرافية  التالية 

  
  
  
  
  

 وجإسم الف الموقع  النشاط سنة اإلنطالق
1962  

90 -91 
1962 

/    
90 -91 
90 -91 

/     
1937 
1990 
1962 
1994 
1962 
1990 
1962 

/   
90 -91 
92 -93 

1962 
1962 

92 -93 
92 -93 

2003 
2004 
2005 

 1936 ماي 27
2000 

  ناشط
  متوقف عن النشاط

  ناشط
  ناشط

  ناشط 
  ناشط
  ناشط

  متوقف عن النشاط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط

  متوقف عن النشاط
  ناشط
  ناشط

  متوقف عن النشاط
  ناشط

  متوقف عن النشاط
  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط

  باب القنطرة 
  الحامة

  سیدي مبروك
  بنى حمیدان 

 الكلم الرابع
 دیدوش مراد

 عین عبید
 باب القنطرة

 ةالمنصور
 زیغود یوسف

 الزیادیة
 شار ع بلوزداد

 دقسي
 سیدي مبروك

 الخروب 
 حي األمیر عبد القادر

 قریة صالح دراجي
 حي بوذراع صالح

 وسط المدینة
 باب القنطرة
 حي القماص

 إبن زیاد
 المباني الجدیدة  على منجلي

 إبن زیاد
 و سط المدینة 

 عین سمارة 

  فتح اهللا
  العال
  المنى
  الجھاد

  الطموح
  الوفاء
  النصر
  اإلقبال
  الصباح

  اإلصالح
  األفراح

  الفتح
  الھدى
  الفالح
  الحیاة
  الفجر
  السالم

  البصائر
  اإلرشاد 

  المجد
  البدر

  الشھاب
  القطب
   النور
  الرجاء
  الھالل



2000 
2000 
2005 
2004 
2005 
2005 

  ناشط
  ناشط
  ناشط
  ناشط

  لم ینطلق النشاط
  لم ینطلق النشاط

 بلدیة أوالد رحمون
 إبن بادیس

 عین سمارة 
 یالليف

 وادي الحد  اإلخوة عباس
 بكیرة

  المستقبل
    السبیل
   األمل

  نجم الدجى
  الصدق

  اإلخالص
  
  
  
 
  
  :المجال البشري -3- 6- 2
  تشكل العينة في البحث العلمي عموما والبحث األمبريقي على الوجه الخصوص ، دعامة    

أساسية المناص منها، كمصدر إلستقاء المعلومات والمعطيات من الواقع، واختيار العينات لم 
  .يكن إعتباطيا، إنما عمل ممنهج ومدروس

، في المحافظة الوالئية  لوالية قسنطينة ، )أمين الصندوق(لرسمي  المصدر احسب    و
والمكلفة من طرف المحافظ الوالئي ، بتحديد البيانات  التي تخص  التركيبة البشرية  لألفواج 

  عدد األشبال،–عدد الكشافين المنخرطين : المعتمدة  من طرفها، وكانت اإلحصاءات  تخص 
عدد  القادة  اإلجمالي،  وهذه  البيانات  على مستوى المحافظة  أما قادة  األشبال  فهو ضمن 

الوالئية  ليست نهائية  وال ثابتة ، وال يمكن إعتبارها مطابقة للواقع نظرا للظروف كثيرة  
 تجميد  بسبب أزمة المقرات ، أو –توقف نشاط نهائي  أو جزئي : تعيشها هذه األفواج من 

  مع المحافظة  الوالئية، وعدم اإلفصاح الحقيقي  عن عدد مترتبات  اإلستحقاقات  المادية
   .المنتسبين

 الرقم إسم الفوج عدد القادة عدد الكشافين عدد األشبال.
 01 النــور 12 64 14
 02 اإلصـــالح 11 81 28
 03 الفجـــر 19 123 29
 04 األمــــل 5 51 15
 05 البـــدر 11 104 19
 06 الجـــهاد 7 60 18
 07 السبـــيل 9 30 2
 08 الرجـــاء 11 62 20



 09 الهــدى 24 89 22

 10 األفـــراح 6 14 /
 11 الفــالح 6 51 10

 12 القطــب 24 311 118
 13 المنـى 13 79 20
 14 الوفـــاء 22 118 43
 15 فتــــح اهللا 6 33 11
 16 الهـــالل 22 75 12
 17 الفـــتح 9 40 12
 18 صـــائرالب 17 105 25
  19  النصـــر 7 23 7
22 65  

 
  20  اإلرشــاد 3

  وعــالمجم  244  1578  447
  عدد العمداء  أعضاء المحافظة الوالئية 

15  34  
هي المجتمع )  فوج32(محافظة الوالئية لوالية قسنطينة، بما تضمه من ال:مجتمع البحث -1  

ألشبال، مقرات متباعدة، وفي أغلبها غير األصلي لهذه الدراسة وتتسم بكثرة عدد األفواج، عدد ا
  ). الخ......المداخل السفلى للعمارات، ضيقة، (الئقة 

فوجا كشفيا، تتوزع جغرافيا بين ) 32(     المحافظة الوالئية لوالية قسنطينة، كما أسلفنا تضم 
) 06(أفواج، ) 08(وسط المدينة، تضم : فمثالوالية، داخل وسط المدينة وخارجها بلديات ال

  .أفواج ناشطة في حين فوجين متوقفين على النشاط، بسبب أزمة المقرات
) 03(تنشط خارج وسط المدينة، )  فوجا24(      من جهة أخرى األفواج خارج وسط المدينة 

     ، ومتوقفين عن النشاط بسبب أزمة المقرات ومشاكل أخرى، في حين فوجين لم ينطلقا بعد
م مجمد، بسبب عدم دفع مستحقاتهم المالية للمحافظة الوالئية، وعدم هناك أربعة أفواج نشاطه

  .اإلفصاح الحقيقي عن عدد المنتسبين
   .  فوج20:هي ) 2005جويلية /جوان(     وبالتالي إجمالي عدد األفواج الناشطة حاليا 

 :مجتمع البحث،طبقي بامتياز حيث 

 :شفيين وفق التراتبية التاليةالفوج يضم العديد من الوحدات الكشفية، والقادة الك •



 .وحدة األشبال يؤطرها قائد األشبال ونائبيه -

 .وحدة الكشاف يؤطرها قائد الكشاف ونائبيه -

 .وحدة الكشاف المتقدم يؤطرها قائد الكشاف المتقدم ونائبيه -

 .وحدة الجوالة يؤطرها قائد الجولة ونائبيه -

  :واجحسب التقديرات الرسمية، إجمالي ماتضمه األفو      
 منتسب رسميا، أما عدد 2318 من قادة كشفيين وأعضاء المحافظة الوالئية عمداء هو -

 . منتسب2269الكشافين وقادتهم هو 

  .شبل) 447(عدد األشبال -
 . قائد244قادة الكشفيين اإلجمالي هو العدد  -

  من النظام الداخلي،يقود22حسب المادة ألن كل فوج ) 60(عدد قادة األشبال هو  -

قائد وحدة األشبال، : شبال طاقم به ثالثة قادة راشدين مؤهلين كشفيا، و يلقبون كما يلياألوحدة
نائب قائد وحدة األشبال، مساعد قائد وحدة األشبال، ولكن عدد قادة األشبال ليست ثابت بفعل 
التناول المسمر على هذه الوحدة كون قائد لمجرد حصوله على الشارة اإلعدادية، التمهيدية، 

بية يستطيع العمل معها، أو حتى دون الحصول على أي منها، أي حسب إحتياجات كل الخش
فوج، وهذا ماجعل المسؤولين في المحافظة الوالئية عدم إفراد إحصاء منفصل لقادة األشبال عن 

 )∗(.إجمالي عدد القادة

  : تتسم بمايلي) قادة األشبال(  بالنسبة للعينة األولى   
  .لحديث عن منجزات الفوج، وعن فوائد الكشفيةإندفاعية وحماسة في ا -
 -تقصير-بالنسبة إليهم، يجب أخد المعلومات عن الفوج من الفوج نفسه، وإال أعتبر بمثابة -

  .مقصود إتجاه الفوج ودوره
 حساسية كبيرة بين األفواج خاصة التي لديها توجهات ووالءات سياسية ، رغم أنه منافي -

، مما يعرض الباحث، لمواجهة تصلب وقلة تعاون، و لماذا )ياسيةمنظمة الس(لقوانين الكشفية 
التوجه الميداني ألفواج بعينها دون اآلخرى؟وذلك لمجرد أنها األقرب جغرافيا، ومكانيا من 

، فأزمة المقرات الكبيرة وهناك »غير الئقة«أو ألن المقرات المحافظة الوالئية ووسط المدينة، 
  .ماهو متوقف أو مجمد النشاط

                                                
).2005جويلية / جوان(ية حسب ماصرحت به بومعزة هدى قائدة فوج الهالل و المسؤول المالي بالمحافظة الوالئ *)(   



 رفض قادة أشبال على مستوى المحافظة الوالئية مأل اإلستمارات، والطلب صراحة إن أراد -
الباحث مأل اإلستمارة عليه التواجد على مستوى مقر الفوج، لإلطالع على نشاطات ومنجزات 

  .هذه األفواج
عالي لهذه عدم إستيعاب المغزى األكاديمي للبحث، من القادة الغير الجامعيين،فلديهم تقدير  -

الدراسة وإنما لديهم حماسة شديدة وتعاون إلى أقصى حد للتعريف بطريقة الكشفية وكيفية أداء 
تعاون، (النشاط والصعوبات التي تواجههم، لكن بسرد مسهب اليغطي عناصر البحث من 

لماذا السؤال دائما عن التعاون، اإلنضباط، :،ودائما يطرح علي هذا السؤال)إنضباط، قيادة
  .!!؟.....قيادة،يجب أن يكون السؤال عن كذا وكذاال

 26-16 قادة األشبال هم متوسطي المستوى التعليمي، وفئتهم العمرية مابين بالنسبة لغالبية -
، وكل وحدة األشبال تضم )نائب القائد -القائد(سنة، لكل فوج على األقل قائدين لوحدة األشبال 

 أشبال، والفوج يضم عدة وحدات لألشبال إن كان 06 سداسيات والسداسية تضم 03 إلى 01من 
  .عدد المنتسبين كبير

  :بالنسبة لعينة األشبال
 فقلة قليلة نظرا) الزهرات(سنة أغلبهم ذكور، أما اإلناث ) 11-07(يتراوح سنهم مابين  -

عدم تشجيع (وثقافة ) الفقيرة والمتوسطة(للنسيج اإلجتماعي والثقافي، والتوجه المحافظ لألسرة 
  .يفعل ذلك ) قائد(، واإلضطرار إلى )الزهرات(تدرب ) قائدات(وندرة ) اإلختالط

  
 بما أن مجتمع البحث طبقي، فسوف يكون اإلختيار المناسب للعينة هو:إختيار العينة -2

من مختلف األفواج، )  شبال70ً(، وتضم عشوائيةالعينة كانت ، وتوزيع التصنيف الطبقي
مجال البحث، وذلك بالتعاون مع  المحافظ الوالئي وحرصت على ذلك حتى أغطي معظم 

 داخل وسط ةومساعديه في توزيعها على أفواج خارج وسط المدينة في اإلحتفاالت الرسمي
  ).حمالت تضامنية تطلقها المحافظة الوالئية- ماي27- جويلية05(المدينة 

، تبعا تحصيصي المتناسبالعينة الطبقية ذات اإلختيار ال     بناءا على هذه المبررات، إخترت 
   .لحجم كل طبقة

عينة :إذنفوج، ) 20(ج الناشطة  على مستوى المحافظة الوالئية عدد األفوا:حجم العينة-3
أما عينة األشبال ) 30(وعينة قادة األشبال تقدر بـ ) 507(الدراسة من مجتمع أصلي قدر بـ 

المجتمع (يق بين التمثيل الكلي ، وللتوف)مفردة100(، وحجم العينة الكلية قدر بـ )70(فهي 
  :تم إختيار حجم العينات كالتالي) العينة المبحوثة(والتمثيل الفرعي ) األصلي

   



  : عينة األشبال-
               

              
  .℅ 15,66:إذن نسبة عينة األشبال هي

  :عينة قادة األشبال-2
  
  

  ℅ 50:إذن نسبة عينة قادة األشبال هي

   األشبالعينةحجم             1  نسبة عينة قادة األشبال،ع      2 األشبال، نة عينةنسب        1ن
الكلي ع متمجال  2       المجتمع الكلي لألشبال، م 1حجم عينة قادة األشبال، م   2ع
   . األشبالقادةل

  :مالحظة
قد يكون ونظرا لقلة المؤطرين الكشفيين، اليوجد ثبات دائم في تصنيف قادة األشبال، ف

أو لعدة سنوات، ثم ينتقل لقائد وحدة أخرى، لمأل فراغ قائد آخر، أو ) أشبال(ألشهر قائد 
  .مواجهة طارئ يمر به الفوج

لم تضع كشف مخصص لقادة األشبال بل كشف بعدد ) أمين الصندوق(لهذا في الجدول 
ما يمثل )  قائد أشبال30(القادة داخل الفوج الواحد، وبناءا على كل هذه المعطيات، كانت العينة 

من قادة األشبال ألن عدد األفواج المسجلين على مستوى المحافظة الوالئية ) ℅50 ≈(تقريبا 
  ).2005 فوج حتى جويلية 32(على مستوى والية قسنطينة هم 

 
 
 
 
 
 
  

 X 100  2ع=2ن
 2م

 X 100 30=2ن

60 
= ℅ 50 

 X 100  1ع=1ن  
 1م

 X 100 70=1ن  

447 
= 15.66℅  
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  الفصل الخامس
  اإلنضباطالتهيئة المسبقة ألدوار 

  
 .اإلنضباط التهيئة ألدوار   -1
 .البيانات و تفسيرهاتبويب و تحليل   -2
 . عرض النتائج -3

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :تمهيــد



 
 

2 

  
احترام النظام، احترام القانون، احتـرام اآلخـرين، احتـرام الوقـت،            السلوك الملتزم،   

  . التي يؤديها الفرد المنضبطةاطية ، تتجسد في األدوار المختلف كلها أشكال انضب....الطاعة
مواردها، المطابقة بين األهـداف     و تعمل التربية الكشفية من خالل برامجها، مؤطريها،         

التي تأتي نتائجها نظرا لظروف ، صعوبات، معوقات عديـدة          النظرية وبين المتابعات الميدانية     
  .ية المصممة مسبقابعيدة عن التنظير والنماذج المثال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   :االنضباط  التهيئة ألدوار1

  :االنضباط تعريف -1-1



 
 

3 

هو التدريب بواسطة قواعـد وتمـارين محـددة لـضبط           "معجم علم النفس، فاالنضباط     
 )1(".السلوك

ا عن      فاالنضباط هو إحترام القانون والنظام وقبول العادات، والذي يكون إراديا واعيا وناشًئ
إقتناع، وليس إكراها، ويعتبر من األهداف الكبرى التي تسعى إليها التربية الكشفية وذلك مـن                

  .خالل إعتمادها عناصر طريقتها التربوية
  : من خالل الوعد والقانوناالنضباط أدوار -1-2

ـ      إن احترام القانون الكشفي هو بمثابة تمهيد          د، إلحترام القانون المدني، ألن مبدأهما واح
يقوم به الطفل عند إنضمامه لصفوف الكشافة  وهو احترام قيم ومعايير المجتمع، لذا كان أول ما       

 وعـد  ،هذا الوعد األول الذي يقطعه على نفـسه     "هو القسم بشرفه على طاعة قوانين المنظمة،        
 )2(".إرادي خالص من خالله يشعر بمسؤولية اإللتزام بهذا القانون

فعلى الكشاف الذي وعد بتطبيق هذا البنـد        " لكشاف موثوق به    شرف ا :"فالبند األول نصه  
  .أن يكون صادقا وفي مستوى الثقة التي منحت له

  ".الكشاف طاهر السريرة والبدن، طيب األقوال، كريم الفعال:"أما البند العاشر
تأخذ شكل قواعد تقيد رغبته للقيام بأعمال قد يراها الطفـل   إن عناصر القانون الكشفي ال    

  .ماالً عظيمةأع
  : من خالل نظام الطالئعاالنضباطأدوار -1-3

وجه إليـه   ) السداسيات(النشاط اإلجتماعي الذي يمارسه األشبال من خالله نظام الطالئع          
الجماعة هي وسط هام لإلعالء وعامل فعال فـي  " المربون مؤخرا أهمية بالغة، على اعتبار أن 

 .)3("السليمةنمو الصفات والمثل اإلجتماعية والخلقية 

  كما أن الحرية عنصرا مهما ومن أهم األركان التي قامت عليها التربية الحديثة حرية ال              
 تتعارض مع النظام، فلم يعد المربي ذلك المسيطر، وإنما أصبح المرشد والقائد الموجه، وهو ما          

  ).القادة(ين الذي يرى ضرورة تحرير الشبل من السلطة المطلقة للراشد) بادن باول(  إليهيدع
  
 : من خالل التعلم بالممارسةاالنضباط أدوار -1-4

    التربية الكشفية إذ تراعي الجانب االنضباطي للشبل بالممارسـة الفعليـة للتربيـة الخلقيـة        
يقبـل فيهـا األطفـال اآلداب       " وتجسدها في سلوكه بإستمرار على اعتبار أن هذه المرحلـة           

                                                
  .35- مرجع سابق-معجم علم النفس–  فاخر عاقل-)1(
  .775ص-مرجع سابق- رونيه أوبير-)2(
    . نفس الصفحة- السابقالمرجع  -)3(



 
 

4 

داب السلوك آهذا كانت هذه المرحلة عظيمة األهمية في تلقينهم اإلجتماعية ويتشربونها بسهولة ول
  .)1( الدين المقدسةاإلجتماعي، وتعاليم 

، في فرض النظام واحترام القانون فـإذا        التوازن في إستخدام الشدة واللين    والقائد مطالبا ب  
ـ ل إلـى ع   ـــغ فيه يدفع بالطف   ــكان اللين المفرط مخل بالنظام فكذلك التسلط المبال        دم ــ

إستعمال السلطة   إعداد الطفل للحياة ال يأتي بكثرة األوامر والنواهي أو التشدد و          " إحترامه ألن   
ثر بالممارسة والخبرة العلمية، ومن هنا نهيئ الفرصة للطفـل          أكوالصالحيات وإنما يأتي ذلك     
ية الالزمة  خطاء شريطة أن تمزج الحر    أاإلستفادة مما يقع فيه من       ليزاول التجربة والممارسة و   

  .)2("اإلحترام الدائمين لذلك بتوليد الثقة و
فقدرة القادة على تربية أفراد الوحدة وإكسابهم المهارة الالزمة لذلك، تنمو وتتزايد كلمـا              

مـسؤول وإتاحـة     ها بأسلوب عقالنـي و    دام سلطتهم وتفعيل   الطريقة المثلى في إستخ    ستوعبواإ
  .لعملية وليس مجرد متلقي لألوامرالفرصة لكل طفل أن يكون شريكا في هذه ا

  : أدوار االنضباط من خالل البرامج المثيرة والمتدرجة-1-5
 تساعد األشبال على عدم التمركز حول ذواتهم بـل رؤيـة            ،أللعاب وسيلة تربوية فعالة   ا

  . الذاتياالنضباط فيشجعهم ذلك على ، عن طريق لعب أدوارهماآلخريناألشياء من وجهة نظر 
جتهادات األفـواج لتنميـة     إللى ذلك هناك طرق وأساليب كثيرة مجالها مفتوح         باإلضافة إ 

من أهم هذه الطرق نجد طريقة القصاصات حيث      و   الذاتي،   االنضباطروح الكشفية التي تغرس     
ا في الحيـاة اليوميـة    ــيسطر قائد الوحدة برنامج يحتوي على قائمة من القيم الواجب تحقيقه          

 أن الشبل إستجاب وامتثل وضعت في ملفه قصاصة إستحسان، وإن لم            ، فإن ال حظ القائد    للشبل
ثل وضعت قصاصة إستياء، وإن كانت الحصيلة األكبر لقصاصات اإلستحسان يكـون مـن              تيم

  .األوائل في قائمة الرحالت والمخيمات
مستوى الواقع تبقى رهينة شخـصية        الذاتي في نفوس األشبال على     االنضباطغرس  إن  

  . من خالل البرامج المسطرةاالنضباطألفواج ومدى تمسكهم باه، وكذا إمكانات القائد وقدارت
  

  
  

  : و تفسيرهات تبويب وتحليل البيانا-2
                                                

.45ص- مرجع سابق–الرحيم   عبد المجيد عبد-)1(  
   .83ص– محمد عبد الرحيم عدس  -)2(
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التكرارات

التفكيك و التجزئة لألفكار و البيانات يكشف عن بعض اإلنتظامات، و الجمع بينها في إن 
و تنمية للفروض، و توليفة يقود إلى تفسير اإلرتباطات اإلحصائية، و صياغة أفكار جديدة، 

فالمعنى الحديث لعلم اإلحصاء يشمل " ، التأكد من صدقها باإلستعانة بمناهج التفسير اإلجتماعي
البحث في جمع البيانات و تنظيمها و عرضها و تحليلها، و استقراء النتائج و اتخاذ القرارات 

  .(1)"بناءا عليها
الخاصة  لنخلص إلى النتائج اإلنضباطدوار و لنتابع ميدانيا كل ما يتعلق بالتهيئة المسبقة أل

منضبطا أي أدوار تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون  (بمدى صدقية الفرض األول
  .)اإلنضباط

  .توزيع القادة  حسب  السن) : 01( رقم المؤشر
   

التكرارات  النسب
 الفئات التكرارات النسب الفئات المعدلة المتجمعة الصاعدة

100 30 16-  33,33 10 16 -21  
66,66 20 21-  40 12 21 -26  
26,66 08 26-  16,67 05 26 -31  

10 03 31-  00 00 31 -36  
10 03 36-  10 03 36 -41  
00 00 41-     
 المجـــموع 30 100   

 
:بقراءة أولية لمعطيات هذه البيانات يتضح   

 من القادة المبحوثين هم فوق % 100 -
   16سن 

   سنة 21  هم فوق% 66,66 - 
   سنة                          26 هم فوق % 26,66 - 
   سنة 31 ما فوق  % 10 - 
   سنة 36 ما فوق  % 10 - 

                                                
  .07 ص-2001 - دیوان المطبوعات الجامعیة- الجزائر- التمثیالت البیانیة في العلوم اإلجتماعیة- فضیل دلیو (1)
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   سنة41 ما فوق  % 00 -  
 

:بالتحليل لما وراء هذه المعطيات، نخلص للتفسيرات التالية و  

 21- 16(ين  فئتين  إن أغلبية القادة المبحوثين  حسب العينات العشوائية  هم يتوزعون ب-
 من المبحوثين، وهنا  يجب  التذكير، بأنه  لم يصادفنا )% 40( و  )% 33,33(تمثل ) سنة 

 عند توزيع االستمارات ، لكننا صادفنهم  أثناء  الزيارات ) 36 -31(قادة ضمن الفئة العمرية 
و العمل الكشفي الميدانية والدراسات  اإلستطالعية، فهي فئة موجودة على مستوى األفواج  أ

فما فوق لكنها كذلك قد تتواجد حسب ) -41( عموما، كما لم نصادف حسب اإلستمارات الفئة
  . سنأتي على ذلك الحقاوحاجة األفواج  وظروفها ،

لكن المفروض قائد األشبال يبدأ )  سنة16(  حسب اإلستمارات كذلك ، وجدنا قادة أعمارهم -
 في السن  جلهمقادة المنتسبينال/ لكن حاجة األفواج  سنة فما فوق ،18مجاله العمري من 

 في مرحلة الكشاف المتقدم ، وليس في مرحلة الجوالة الذين أمام ةبقاد   قبولى يدفع إل،المتقدمة
نقص التأطير  يشرفون على وحدات أعلى من وحدة األشبال ،  وهذا نادرا ما يحدث ، إال أن 

يه والتنويه لهذه النقطة من قبل قادة األفواج ، عند اإلستمارات سجلت ذلك  ، وقد تم التنب
حديثهم عن أهم الصعوبات التي يواجهونها ، فلم تكن هذه البيانات مفاجئة  بالنسبة لي  وهذا 

  .؟ سنة 18 سنة وليس 16تفسير للتساؤالت التي قد تثار ، لماذا المجال العمري للقادة بدأ من 
ادة ـة القـي نسبـ، ثم تأت)% 40( ب،)سنة 26-21 (أكبر نسبة لقادة األشبال هم ما بين

 26من قادة األشبال هم ما دون    )%73,33(، بمعنى )%  33,33( ب)  سنة21-16(ما بين
  .سنة ، فما هي دالالت وتفسيرات ذلك؟ 

، عموما هو مستوى ما بعد التخرج الجامعي ، إنه مرحلة البحث عن ) 26 (ـسن ال
ار الوظيفي والعائلي ، تحقيق الذات ، في حين تمثل المرحلة العمرية العمل ، البحث عن اإلستقر

اإلنخراط  ، مرحلة الوفاء واإللتزام مع العمل الكشفي  ومرحلة اإلنتساب و)   سنة 26مادون ( 
أو مرحلة ) 17 -16(دم ، أو مرحلة الكشاف المتق) 15- 12( الحقيقي سواء في وحدة الكشاف

  .، وهي تقابل مرحلة الجوالة عند الذكور) 19 -16( لدليالتسنة أو ا )21-18(الجوالة 
 ، فما يتشربه القائد من خبرات كشفية ،) األخذ والعطاء(يكون التجسيد الحقيقي لمبدأ 

  دراسية
 ولألمر سلبياته ،)سنة 11-07( الجدد وهم األشبال يقدمها بالمقابل للمنتسبين حياتية، أكاديمية،

  :نذكر واألشبال بين القادة هذا التقارب السني الكبير بيات المترتبة علىللسل بالنسبة وإيجابياته،
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 وغير مقبول ضعيف،  خاصة بالنسبة لمرحلة األشبال القيادة، على والفعلي،التكوين الجيد  -1
  ). سنة16 (سنهم خاصة إذا تحدثنا عن قادة 

ت الكشفية ، أو عدم النضج ، سواء على مستوى الخبرة الحياتية ، أو على مستوى المهارا -2
 .على مستوى النمو  وتكوين الشخصية

التسرع ، اإلنفعال ، التردد وعدم الحسم إزاء المشكالت ، خصوصا مرحلة األشبال ، و  -3
هي مرحلة المشاكل المشاغبات ، اإلحتكاك بإمتياز ، وال بد من الصبر ، النضج العقلي ، 

 .الدراية التامة بحاجات ومتطلبات مرحلة الطفولة
 بين القادة  واألشبال ومنعكسات هذا المجال التقارب السني بالنسبة إليجابيات هذا أما
  :فهي كالتالي )  سنة 26مادون (العمري 

 ، والذي يرافقه تقارب )األشبال(والطفولة ) القادة( التقارب العمري بين مرحلتي  الشباب -1
 ، وأهم ميزة القائد الكهلقلي خصوصا على المستوى العقلي ، واإلنفعالي ، فبسبب النضج الع

  هي
 ، بالنسبة للمشكالت في حين القائد الشاب يتفهمها ،ويضعها في قالب أقل الحلول عقلنة ورشادة

  نضجا
التفهم ، المشاركة : ، مما يسهل عليه فيما بعد ) الكهل ( وأكثر تبسيطا  من القائد الناضج 

لت حاضرة في ذاكرته ، خاصة من الناحية  سهولة  الحل كون هذه الخبرات ، مازا،الوجدانية 
اإلنفعالية ، كون اإلنسان يحتفظ بالمنعكسات اإلنفعالية لمختلف المواقف الحياتية ، وكلما  تقدم به 
العمر ، وابتعد عن مرحلة الطفولة صعب عليه تذكر وفهم المنعكسات  والتفاصيل الهامشية  لما 

رب لمرحلة الطفولة كان أكثر إدراكا للخبرات أقيحس ويفكر به الطفل  وكلما كان القائد ، 
واألحاسيس التي انتابته في فترات عمرية  قريبة جدا ، ويسهل عليه تذكر تفاصيل ذلك ، 
وبالتالي المعايشة والمشاركة الوجدانية  للطفل في كافة نشاطاته بروح طفولة عالية ، تساعده 

 ، إن كان )النضج العقلي (كن ليس بالضرورة  ل)النمو اإلنفعالي(على المزيد من اإلستيعاب ، 
كثرة ضحك األشبال عند :  ، مثال لما قصدته بما سبق للشبلالقائد قريبا جدا في السن بالنسبة 

طرح مواضيع جدية للنقاش ، الخجل الشديد عند الزهرات، تضخيم اإلنفعاالت  أمام مواقف  
  .إلخ ...بسيطة 

ال  عند مناقشة موضوع جدي ، قد يحملها القائد نجد أنه بالنسبة لكثرة  ضحك األشب
عدم إحترام للقائد ،في حين يدرك القائد الشاب أنها  الكهل على أنها قلة إكتراث بالموضوع  ،أو

ويتفهمها كونه مر بها منذ زمن قصير ،ويعرف نوعية األحاسيس التي  ردود فعل طبيعية ،
  .! را ؟ ويشرك في مواضيع  الكبار ؟تنتاب الشبل ،متمثلة في صدمة هل فعال أصبح كبي
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 هذه المرحلة النسبية هي مرحلة الدراسة ، والتكوين األكاديمي ، مما يسهل على القائد -2
 ، فيتشرب بأقصى طاقته  من المؤسسات  المستقبل–المرسل  : المتصلالتموضع  بين قطبي 

عة ، وبكل نشاط وحيوية التعليمية  خبرات ، معلومات ، تكوين أكاديمي يوصله   بأقصى  سر
  .ألفراد وحدته ، خاصة فئة الجامعيين

 اإلستعداد لإللتزام ،اإلنتظام ،على التواجد على مستوى  المقرات ،لعدم اإلرتباط  -3
ليات عائلية تبعده عن التواصل المنتظم بالفوج ، أو اإلرتباط الوظيفي الذي يحول دون وبمسؤ

   . الوحدة وأفرادهاليات القيادة ، ومتابعةوالقيام بمسؤ
التفرغ للعمل الكشفي   ال  تتطلب المتابعة ، وكثرة التواجد معهم  ، بمعنى بوحد األش: إذن  

  . سنة 26بين الشباب  أقل  هذا التفرغ يكون أكبر ،
 16,67(تمثل )  سنة31- 26(تقل نسبة قادة األشبال  كلما   تقدم العمر  ، مثال  الفئة  

، وتفسير ذلك ، كون العمل مختلف )% 00( تمثل )   سنة36-31( ، في حين الفئة  )%
 ،  الحمالت  التحسيسية  تالدروس داخل المقرات ، المخيمات والمعسكرات بالخالء والغابا

  االجتماعية ، األسرية ، الوظيفية  تإلخ ، تتطلب جهدا كبيرا  وتفرغا ، فالمسؤوليا...والخيرية 
 الكشفي رغم الرغبة  في العطاء ، إضافة  إلى النضج  والبعد تحول دون  االستمرار في العمل

  غياب – الصرامة وقلة المرح –عن المراحل العمرية األولى ، تقل معه المرونة في التعامل 
 لمرحلة الطفولة  ةحس الدعابة مع ثقل متاعب الحياة والمسؤوليات  قلة النشاط والحيوية الالزم

  .، وتنفيذ برامج األشبال 
حسب المقابالت ، الزيارات  الميدانية  ، فقلة وندرة ، قادة األشبال ما فوق سن األربعين      

والحاالت ) قائد الفوج نفسه ( أو المتقدمين بالعمر ، الحظنا  أنها تكون في غالبيتها من طرف 
علقه إما بطلب خاص من القائد نفسه ، لت: الخاصة لتسلم المتقدمين بالعمر لهذه الوحدة يكون 

باألشبال وتمرسه وخبرته ببرامج األشبال ، وإما لقلة عدد القادة الراغبين في العمل مع وحدة 
  .األشبال  ، من الشباب  مما يدعو  لتطوع األعضاء الكبار 
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   : القراءة األولية لبيانات المستوى التعليمي للقادة واألولياء تعطي ما يلي 
 بين أمهات )% 27,14(ال توجد أمية  أو مستوى إبتدائي بين القادة، في حين األمية تشكل 

  . بين أباء  األشبال )% 7,14(األشبال و
 51,43(واآلباء ، )% 42,86(  بالنسبة لألمهات  يمثل المستوى االبتدائي والمتوسطأما 

    .) إبتدائي  %0(  مستوى متوسط ،  ) %10(القادة في حين نسبة  )%
  .وهو مؤشر جيد على إرتفاع المستوى التعليمي ، وبالتالي التكوين وتأهيل الجيد للقادة      

 عند )% 20(  عند اآلباء ،)% 30( عند القادة   و )%53,33( يمثل المستوى الثانوي
  .األمهات

 أمهات  إنه  )% 10( آباء ، ) % 11,43( القادة ، ) % 36,67( ،المستوى الجامعيا أم
  .دون المتوسط  بالنسبة للمبحوثين ، وال يمثل نسبة عالية 

  : من هذه المعطيات  نخرج مايلي
 نسب األولياء ، الحظت  بعض اإلختالفات فيما يتعلق بالمستوى التعليمي  بالنسبة لعينات  -1

  :  كما يلي ) مقابلة مع أولياء األشبال 25(   فكانت نتائج  المقابالت
  .) % 12( واألمهات ) %20(  اآلباء :الجامعيالمستوى  -                       

  .) % 36(  األمهات ،)% 44( اآلباء :الثانويالمستوى  -                       
 52( واألمهات  )% 36(اآلباء : ائي المستوى المتوسط واإلبتد -                       

%(.  
  .)%0( واألمهات )% 0(واألمهات  )% 0( اآلباء :ميأ -                       

أي إرتفاع المستوى التعليمي بعض الشيء  بين  األولياء حسب اإلستمارات وبين  
والمقابالت المقابالت وبمقارنة منحنى المستوى التعليمي لألولياء بين معطيات اإلستمارات 
  .وجدناه منحنى واحد والنتائج جد متقاربة أحيانا ، مما يزيد  من مصداقية هذه النسب 

 المستوى التعليمي لألولياء غير عالي فهو في المتوسط  أو مادون المتوسط  مما يعكس  -2
  .النسيج اإلجتماعي والبيئة والطبقة اإلجتماعية التي ينحدر منها األشبال 

ين األمهات كبيرة  نظرا للنسيج اإلجتماعي ، التقاليد والقيم اإلجتماعية  التي  األمية ، ب-3
  .تعطي أولوية التعليم للذكور قبل اإلناث ، وتعكس  وضعية المرأة  في المجتمع 
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 طبعا هذه المعطيات ، ترسم وضعية األسر  التي تنحدر منها الكشفيين  خصوصا األشبال ، -4
حيث تتحدد الطبقة اإلجتماعية ، رغم أن ) مهنة األب الحقا ( خاصة بعد ربطها ببيانات  

تؤكد أنها أسر بسيطة ) أماكن اإلقامة  – األشبال –المقرات ( المالحظات جمعتها من 
  .ومتواضعة

 من قادة األشبال جامعيين ، يعتبر مؤشر يد على األداء الممنهج ، )% 36,67( كون-5
فهم خصائص ،  النفسية ، اإلجتماعية التربوية ، خصوصاوالعلمي المبنى على نتائج  الدراسات

ومتطلبات المرحلة فال يمكن تجاهل منعكسات ودالئل المستوى التعليمي للقادة، إذ يفترض 
بالقادة الجامعيين أن تكون تفاعال تهم مبنية على أسس علم النفس  وعلم اإلجتماع ، في حين 

ي وغير ممنهج ، ويميلون إلى تلقين العمل الكشفي ذوي المستويات األدنى ، يكون أدائهم عشوائ
  .كما تشربوه عن غيرهم ، دون تمحيص  لغايات ولمقاصد البرامج الحقيقية

 أهم ما استوقفني في المقابالت  والدراسات اإلستطالعية لألفواج ،كون األداء فعال يختلف -6
قة شرح وتوضيح  أبعاد أي بين األفواج التي معظم قادتها جامعيون ،عن غيرها ،حتى في طري

عن عنصر من  عناصر الطريقة الكشفية ، وطريقة توصيل الفكرة ،وأود تسجيل ردة الفعل  
إزاء اإلستمارات بين القادة الجامعيين الذين أعربوا  كلهم عن رضاهم وقناعتهم  بأسئلة 

ة فعل غالبية غير اإلستمارات سواء التجريبية أو المعدلة  وأنها في المستوى ، في حين كانت رد
اإلعتراض حول األسئلة  واإلجابة العشوائية وعدم التريث ظنا أن  الجامعيين كثرة التذمر و

اإلحتماالت المتقاربة في األسئلة ،ليس لديها فرق هائل في اإلجابة الجامعيين يقرأ ون ما وراء 
  .السؤال ،وهو أهم ما في األمر 

نازلهم ، إكتشفت مصادفة ،عدم صدقية بعض األشبال  من خالل مقابلتي لألولياء ، داخل م-7
في تسجيل المستوى  التعليمي لألولياء  ومهنة األب ،وعند المواجهة برر ذلك بالخجل، أو 

  . اعتبار اإلجابة  ال تؤثر أو تضر بالبحث
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    التخصص المهني لكل من القادة و آباء األشبال) : 03( رقم المؤشر
ت والمعلومات المستفادة من التخصص الوظيفي و المهني للقادة و األولياء مع ربطهما         الدالال-

بالمستوى التعليمي ، تتحدد لنا البيئة االجتماعية التي تعمل بها منظمة الكشافة و نوعية الطبقات 
  :سؤالو الفئات  االجتماعية التي ينتسب إليها أبناؤها ، و بالتالي إمكانية اإلجابة عن ال

  .   ما هي مكانة الكشافة داخل المجتمع ؟
 لمراقبته من الصعب تقنين، أو التصنيف الدقيق للمهن، لكن اخترت هذا التصنيف نظرا 

ستمارات، لكنها ليست مطابقة لها، فهذا سؤال مفتوح حولته إلى بيانات للمعطيات  الواردة باإل
  . مبوبة للوصول إلى تصنيف محدد عن نوعية المهن

  . عمله يتطلب تخصص و مؤهل معرفي، و يتدرج في سلك وظيفي أو إداري: العامل-
  .إداري عمله يتطلب تخصص ومؤهل معرفي ، ويتدرج في سلك وظيفي أو : الموظف -

  03/01الجدول رقم 
  قادة األشبال  المبحوثين

  عامل  موظف  مدراء  أستاذ  طالب  المهن
 تجارة
  وأعمال
   حرة

عاطل 
  عن 
  العمل

  جموعالم  أخرى

  30  00  02  01  06  05  00  03  13  التكرارات
  100  00 6,67 3,33  20 16,67  00  10 43,33  النسب

  
 أستاذ، أسفلنا سابقا )%10( طالب، )%43,33(:  بالنسبة للقادة، كانت توزيعات نسبهم كالتالي-

د متفرغ في المستوى التعليمي، أن الجوالة يقودون وحدة األشبال، ووحدات أعلى إن لم يوجد قائ
، لذلك  نالحظ ارتفاع نسبة الطلبة الجامعيين و الطلبة عموما، و التوظيف األكاديمي يمثل 
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 مما  يسهل طرق حصولهم على المعلومات، و كيفية توصيلها، و اعتماد منهجية )53,33%(
 . سليمة في اإلعداد للبرامج، و تنفيذها فال مجال للعشوائية و التلقين

ائف قائد األشبال بسيطة ، كما توضحها البيانات داخل اإلستمارات وعلى العموم مهن ووظ
،و التي توصلنا إلى أن القادة ينتمون إلى طبقات بسيطة ومتوسطة ، سواء من حيث مستواها 
التعليمي أو مراكزها االجتماعي ، تحاول توصيل ما لديها من خبرة ،خصوصا كون العمل ال 

 ال تتطلب مؤهالت عالية ، بل مؤهالت متوسطة أو يشغل مجمل وقتها ، كما أن الوظائف
لكن هذا ال يعكس المراكز . منخفضة ، مما يتيح لها متسع من الوقت في اغلب األحيان 

االجتماعية لكل القادة الكشفيين ، فهناك أطباء ، مهندسون ، أصحاب مقاوالت وأعمال حرة 
إلدارية داخل األفواج أو المحافظة ،كوادر وإطارات ، نظرا لعدم التفرغ يكتفون باألعمال ا

  .الوالئية  للرقي والرفع من مستوى األداء الكشفي
  03/02الجدول رقم 

  آباء األشبال  المبحوثين

التوظيف   المهن
  عامل  موظف  مدراء  األكاديمي

تجارة و 
أعمال 
  حرة

عاطل 
عن 
  العمل

المجموع  أخرى  متقاعد

70  12  05  09  09  20  09  03  03  التكرارات

100  17,14  7,14  12,85  12,85  28,58  12,86  4,29 4,29  بالنس

  
أي ال يتطلب عمله ( عامل) ℅ 28,58( :كالتالييتوزعون ) اآلباء ( بالنسبة لألولياء      

(  ، عاطلين عن العمل )℅12,86( ، موظف )℅ 4,29(التوظيف األكاديمي ) مؤهل عالي
: المهن األخرى منها  )℅7,14(  متقاعدين،)℅ 12,86(،   تجارة وأعمال حرة)℅12,86
  .الخ ... مدرب  – محامي – ممرض –صيدلي 

 أهم ما توضحه هذه النسب ، ارتفاع نسبة العاطلين عن العمل ،وانخفاض نسبة التوظيف      
األكاديمي  وبالربط بين المستوى التعليمي لألولياء مع مهن ووظائف اآلباء ،مع المالحظات 

 الذكر  من وضعية المقرات ،وضعية األشبال ،األحياء السكنية التي جمعتها  كما أسلفت
،توصلت إلى أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة هم من يرسلون أبناؤهم إلى الكشافة ، ومالحظة 

 من األولياء أعوان رقابة )℅10(عون رقابة وأمن أي ) 07(أخرى ، كشفتها االستمارات هي 
ة أو المدارس ،وهو ما يعطي مؤشر هام ، كون وأمن داخل اإلقامات والمؤسسات الجامعي
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الوسط الذي يعمل فيه األفراد ينعكس على تفكيرهم ، ويزيد من وعيهم ، فالتواجد ضمن وسط 
نعكس إجامعي يشدد على ضرورة مأل فراغ الطفل باإلنخراط في النوادي الثقافية ،والرياضية، 

يار الكشافة ألنها ال تكلف ماديا إال عليهم ،لكن ظروفهم ومكانتهم المادية تجبرهم على اخت
المبالغ زهيدة ، وهذا ما صرح به ، معظم األولياء في إستمارة مقابلة األولياء ، البعض فقط 

 .منهم كانت رغبته في توجهه إلى الكشافة للتأهيل المعرفي والمهاراتي الذي تقدمه للطفل 

الكافية ،واإلمكانات المادية الكبيرة ضرورة الرقي بالعمل الكشفي ،وتخصيص الميزانية        
نظرا لألهداف الهامة التي يقدمها للمجتمع ،والفرد على حد سواء ،وإحجام بعض الطبقات عن 
اإلنخراط بها ال يعود لعدم الرغبة في العمل الكشفي في حد ذاته ، لكن للوضعية المزرية التي 

دة رسم للصورة بما يناسب التاريخ تتواجد عليها معظم المقرات واألفواج ، فال بد من إعا
 في إحدى الزيارات الميدانية ، جاء أحد .المشرف لهذه المؤسسة ، أو كما ينظر لها في الغرب 

األولياء لمعاينة الفوج ، وطلب رؤية نوع اللباس الذي يلبسه األشبال ، قبل القبول بانتساب إبنه 
ف أن األثرياء دائما يطالبون بالمعاينة قبل للفوج ، كونه حسب قائد الفوج أحد األثرياء ، وأضا

  .  أي قرار إتخاذ
  رغبة األشبال في اإلنضمام للكشافة  ) : 04( رقم المؤشر

  
  النسب  التكرارات  أسباب اإلنخراط

   طلب الوالدين-1
   تعجبك أعمالها  -2
   إنضمام الرفاق والزمالء-3

18  
39  
13  

25,71  
55,71  
18,58  

  100  70  المجموع
       

الحديث عن ( ،ومؤشر  ) الرغبة في اإلنخراط الكشفي( يوجد تساند وترابط بين مؤشر 
والذي يشير مدى الجذب ، لألعضاء الجدد ،وثراء البرامج  ) الكشفي خارج الكشافة النشاط

وتنوعها بحيث تصبح مركز إهتمام األفراد ،ومصدر للرضا والسعادة لديهم ، والذي يتطور مع 
اإلنتماء والوالء للجماعة أوال ، ثم الوالء للفكرة فيما بعد ،فالحديث المستمر الوقت ليضع قوة 

عن األعمال الكشفية خارج األفواج ومع غير الكشفيين مؤشر على مدى نجاحها ، كما أن مؤشر 
النجاح يعتمد كذلك على مدى الرغبة الحقيقية والقناعة الشخصية للمنخرط عند اإلنضمام للكشافة 

  .  مجرد تقليد للزمالء  ،أو تلبية لرغبات اآلخرين ، فال يكون
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 ،وقد يكون منهم من )℅25,71( بطلب من األولياءإن المنتسبين من األشبال للكشافة ،
يفضل هوايات ، جمعيات أخرى ، لكن الظروف المادية اإلجتماعية دفعت باألولياء ، إلختيار 

 . الكشفي رغما عنه الكشافة دون غيرها  ومن تم إقحام الطفل في الوسط 
 اآلخرينمع ) التقمص ( أهم يميز الطفل هو التقليد ، أو حتى الوصول إلى درجة التوحد 

 تأخذالمؤثرين في حياته ، من هؤالء ، جماعة األقران والزمالء ، بمجرد إنتسابهم إلى مؤسسة 
 نفس اجد في ، ومن تم التواآلخرحيزا من وقتهم ، وحياتهم ،يعتبر عنده كاف لإلنضمام هو 

، ولو كان هذا مخالف لرغباته وإهتماماته ،وينعكس فيما بعد الفضاء ، وتجريب نفس األمور
بالرغبة في المغادرة ، أو الملل وإثارة المشاكل مع اآلخرين ، إن لم تستطع الجماعة جذبة ، أو 

مبحوثين تنجح برامجها في إثارة إهتمامه و السيطرة عليه بحيث تصبح محور حياته ، حسب ال
  . إنضموا للكشافة تقليدا ومسايرة للزمالء منهم )℅18,58(فإن 

إعجابه بأعمالها المنتسب للكشافة عن قناعة شخصية ، ورغبة داخلية ،إنطالقا من 
 يكون متحمسا ومعنيا بما يقوم به ، لدرجة التمركز حول هذه النشاطات ، فتصبح ونشاطاتها

لذة الحديث عن ( كه زمالئه إهتماماته وما يسعده محور أحاديثه وتفكيره ويرغب أن يشار
، إن نسبة األشبال المنتسبين عن قناعة ورغبة في العمل الكشفي يمثلون ) إهتماماتنا وميولنا 

 وهي نسبة ال بأس بها ، تساهم في توصيف النشاط الكشفي بأن لديه مفاتيح جذب )℅ 55,71(
عن حماسة وقناعة ، ونسدل على  لى التكشيفالبد من تعزيزها ،حتى ترتفع نسبة المقبلين ع

والتي كانت نعم في  ) خارج الفوج هل تتحدث عن أعمالك الكشفية( هذه النقطة بمؤشر 
 في معظم )℅57,13( غالبا ،أي بما يقارب )℅22,85( دائما ،و)℅34,28(غالبيتها ب 

األعمال الكشفية كسبب  ، ونستدل بهذه النسبة في تأكيد مصداقية ، نسبة اإلعجاب ب)∗(األوقات 
 وهذا ما يؤكده علم النفس ، إذا تحمس الطفل للحديث عن نشاط معين )℅55,71(لإلنضمام ب 

الرضا والسعادة وتؤثر فيه ،وتمركزت حياته حوله ، كانت تلك النشاطات فعال تعجبه وتجلب له 
  . بقوة 

لذي  المؤشرات األربعة، وماقبل القراءة األولية لبيانات هذا الجدول ، البد من عرض دالالت ا
   . ؟تقيسه

مدى جاذبية الكشافة :  األول ، هي تقيس عنصرين هامين ) مهنة المستقبل ( مؤشر -1
في المستقبل كلما كان " قائد كشفي  " يكون في أن تهوبرامجها للطفل ، بحيث كلما تكررت رغب

  .  كبيرة عند الطفل دليال على نجاحها وجاذبيتها وقدرتها على وضع قوة إنتماء ووالء

                                                
   ) .26( رقم  المؤشرأنظر  (*)  
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كلما كانت أكبر دليل  " القيادة" من جهة ثانية ، كلما كانت المهن المختارة ،تعتمد على 
  علىوكلما إختار مهن تعتمد " بادرة عند الطفلمتنمية أدوار القيادة وال" على نجاح الكشافة في 

أي دالالت هذا المؤشر . ر اإلنضباط أو التعاون  كانت دليال على قدرتها على تنمية هذه األدوا
   . إضافة للحالية،مؤشرات الحقةبط مع تتر
يقيس مدى جاذبية ، وإثارة النشاطات الكشفية  : ل لدى الشبلضالنشاط الكشفي المف مؤشر -2

إلهتمامات وميول الطفل ، ومن تم المزيد من اإلنتماء والوالء فيما بعد ،كما تعتبر تقييما ألهم 
 قدرة على تحقيق األهداف المسطرة له هذا من جهة ، ومن جهة أخرى يقيسو البرامج فعالية ، 

 في تنمية قدرات ، أدوار ، تحصيل معرفي عدا الجانب الترفيهي مدى جدوى العمل الكشفي
  . المتهم بأنه الهدف األكثر تحقيقا من غير المتحمسين لهذه المنظمة 

 وتنفيس فيهليمي تثقيفي أم مجرد أداة تر هذا المؤشر يقيس األداء الكشفي هل هو تربوي تع-3
  . يات ال مجال لممارستها داخل المدارس اعن هو

 الطفل بهذه تعلق ، يقيس جاذبية ومدى ؟هل تنصح غيرك بالدخول للكشافةمؤشر ،  -4
 المؤسسة وكذلك

  . جدوى اإلنتماء إليها ، وهل تفيد فعال المنتسب إليها ؟ 
 

  05/01الجدول رقم 
  

مھنة 
المستقب
  ل

السلك 
  الطبي

السلك 
الكشف
  ي

السلك 
العسكر
  ي

سلك 
الطیرا
  ن

مھند  ربان
  س

صحف
  ي

أخرى 
  تذكر

المجمو
  ع

  70  12  01  04  03  12  10  11  27  التكرار

38,5  النسبة
7  15,71  14,28  17,1  4,2

8  5,71  1,43  17,2
8  100  

  
  : بقراءة لمعطيات هذا الجدول ، نالحظ مايلي 

 إختاروا السلك الطبي ، رغم أنه اإلتجاه الدارج دوما )℅38,57( بالنسبة لمهنة المستقبل ، -
" الرغبة في المساعدة ، اإلنتماء ، اإلسعاف " عند األطفال ، ومع ذلك فالميل لهذا السلك يعني 

بالدرجة األولى ، الدرجة الثانية هي اإلنضباط ، فالطبيب منضبط سواء في أخالقه أو كيفية أداء 
  . واجباته 
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 السلك الكشفي ، وهو إختيار له داللة كبيرة ، كون )℅15,71(، ب إختار األشبال  
األشبال ، للمجال الكشفي يعني مدى التعلق ، اإليمان ، التقدير لما تقوم به هذه المنظمة فعادة 

، قبل أن تفرغ من هذه الهالة بمعطيات الواقع ،  " مهنة المستقبل بقدسية" الطفل ينظر إلى 
 وربان )℅17,14(ا من جهة ، من جهة أخرى إختيار سلك الطيران ب ومتناقضات الحياة ، هذ

تقوم عليه هذه المهن والوظائف ، إنها روح كأهم " القيادة "  وإعتمادها جميعا على)℅4,28(
   .ةالمسؤوليالقيادة ، اإلقدام ، تحمل 

  05/02جدول رقم 
  

  النشاط الكشفي المفضل

  النشاط
الدروس 
  والبحوث

  أناشيد
مسرح 
  يلوتمث

  المجموع  أشغال يدوية  ألعاب

  70  04  06  02  14  07  التكرار
  100  5,71  8,57  2,86  20  10  النسبة
  03//05 رقم الجدول

  

  النشاط الكشفي المفضل

  النشاط
الرحالت 
  والمخيمات

  العقد  القصص
المورس 
  والسيما فور

  المجموع  اإلسعاف

  70  07  04  01  02  23  التكرار
  100  10  5,71  1,43  2,86  32,86  النسبة

 
بالنسبة ،  لنا مدى جاذبية البرامج و النشاطات الكشفيةالجدول يتضحمن خالل بيانات هذا 

برامج وحدتهم ، كانت  اختياراتهم داللة كبيرة ، فقد  للنشاط الذي يفضله األشبال  من خالل
لي لما وهي نسبة أقل بالنسبة   )% 32,86( ب ) الرحالت والمخيمات( حتلت المرتبة األولى إ

 ، القادة  األولياء ، كلهم اجمعوا على الكشافينتوقعته بحسب مقابالتي  المتعددة مع األشبال ، 
أما الجانب الترفيهي  من أناشيد فقد كانفي . المعسكرات والمخيمات بالدرجة األولى تفضيل 

لى جانب  الدروس والبحوث ، إ،ثم المرتبة الثالثة تقاسمها كل  ) %20(المرتبة الثانية ب 
النتيجة غير المتوقعة إن  . )% 8,57( ، فالمرتبة الرابعة لأللعاب  بــ )% 10(اإلسعاف 

على الفائدة التي تقدمها   لهم  بالمرتبة الثالثة  أكبر دليل  "الدروس والبحوث" هنا هي  إختيار 
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الجو  كما هو في تحصيلهم المدرسي  أوال ، وجاذبيتها ، وخروجها عن الروتين والجمود 
ن المتعة والفائدة  في آن ى عليها مرونة ، حركية جمعت فيها بيفالمدرسي ، النظامي ، مما أض

 )∗( الشرفي البيرقحتى على ،وعلى نظام المجموعات والسداسيات خصوصا اإلعتماد  واحد ،

من النظام التحفيزي  ، إلخ...،الشارات  في المخيمات ونشاطات الخالء ،وأوسمة اإلستحقاق
  .تنوع الذي تستخدمه  البرامج الكشفيةالم

  
  
  
  

  )05/04(الجدول رقم 
  

  الكشفية تسهم في التحصيل المدرسي
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  88,57  62  نعم
  41,43  08  ال

  
 من األشبال  أن )% 88,57( ،اعتبر للتحصيل الدراسيبالنسبة  قراءة لمعطيات الجدول

 البرامج المدرسية ، والزيادة في التحصيل وفهم بعض اباستيعبرامج وحدتهم تساعدهم على 
قد تستعصي عليه في المدرسة ن لكن في الجانب المقابل ، األولياء من خالل الدروس التي 

منهم أكدوا ، مساهمة  البرامج الكشفية في تحسين  )% 60(           مقابلة األولياءإستمارة
 لكن مهنية  وتبسيطها وشرحها دة لهم في فهم دروس  ومساعدة القا أطفالهم المدرسية ،نتائج 

  ن أكدوا  أنها لم تضف إليهم جديد ، كونها )% 40(
  ما هي:  تقدم لهم دروس وواجبات أكبر من سنهم ، ولهذا ركزوا معظمهم في سؤال 

 ،ضرورة  التكامل  والتنسيق  بين ما يقدم على مستوى ؟ اإلقترحات لتحسين العمل الكشفي
لم  وعلى مستوى الكشافة ، وال يجب إغفال بعض األولياء الذين لم يكتفوا فقط بأنها المدرسة

                                                
البيرق هو علم كل وحدة ، وكل وحدة لها ثالث أعالم  بألوان مختلفة يحملها  عريف  الوحدة : (رق الشرفي يالب  (*):

، ) وكل سداسية لها بيرق خاص يحمله  السادوس ، والبيرق  الشرفي  يعطي للوحدة الملتزمة بشعار  المخيم أو النشاط
   .28/06/2005نة يوم مقابلة مع كمال  تقريت قائد فوج فتح اهللا ، قسنطي
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تضف ألطفالهم على المستوى الدراسي ، بل اتهموا ، القائمين على البرامج، بتقديم المرح، 
الترفيه على الجانب  اإلعدادي  التثقيفي  مما جعل األطفال  يميلون إلى اللهو ، دون  الدراسة، 

الي  لم تساعدهم على التحصيل  بل على النفور من الجو الدراسي ، ومن تواجدي على وبالت
 يقدمون  "اإلرشاد"  على مستوى  فوج ، أني وجدت قادة جامعيون ، خاصة مستوى األفواج

  .إلخ...علوم، أدب عربي ،، رياضياتدروس لألطفال  كل حسب  تخصصه
وال يمكن " األول في الكشافة المدرسة هو في لاألو"  :التالي ذلك بالتعبيروقد علقوا على 

  : تجاهل  نقاط أساسية  هي 
  .هي النتائج الدراسية " السادوس "  من بين األسس التي يختار على أساسها  -

  .ة الرسوب يلؤوتحمل الكشافة مست بطاقة المتابعة للشبل، تشمل كذلك نتائجه الدراسية حتى ال 
  ، وتحسين التحصيل الدراسي  والمعرفي للشبل ، يجب الربط بين ، تقديم الدروس

، في حين  )% 36,67(،  فالمستوى الجامعي قدر  بــ  الدراسي للقائد  نفسه بالمستوى
هذا ما يطرح  تساؤل عن التأطير الجيد ، النوعي ، الفعال ، البد من )%53,33(الثانوي بــ 

 كشفي أو في أي مجال  كاننشاط  سواء  عالية  ، للرقي  بالعمل والمستوى تعليمي  ومؤهالت 
كيفية التعامل ، معالجة أن  مالحظاتي  الشخصية ، حسب التكرار، أعيدآخر ، وقد أشرت  و

 الواسع والكبير جدا بين القادة  لإلختالف ، يؤدي النظري  والعملي للبرامجالمشاكل ، الفهم 
لدراسية  ، إثراء  الرصيد  المعرفي ،  وغيرهم ، التفوق الدراسي ، تحسين النتائج  االجامعيين 

  .، وليس  راسبين ، ففاقد الشيء ال يعطيه ال يكون إال على يد ، متفوقين 
 من )% 60(  ، مع البرامج المفضلةمن   في المرتبة الثالثة الدروس  والبحوثإن إختيار      

، يدلل ويزيد  من األولياء يأكدون الدور الكشفي  في تحسين المستوى الدراسي  ألطفالهم 
 مساعدة  الكشافة  لهم  في تحصيلهم  الدراسي ب صدقية النسبة التي عبر فيها  األشبال عن

)88,57%(.   
  05/04الجدول رقم  

  
  جدوى الدخول للكشافة

  النسب  التكرارات
66  94,29  
04  5,71  
70  100  
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 يحصل عليها  الهامة التيالجدوى والفائدة من األشبال عن  )% 94,29(عبر كما 

هل  أنت راض  عن ما تقدمه الكشافة لطفلك "  بسؤال  األولياء المنتسب إلى الكشافة ،وأربط 
 لم يكونوا راضين )% 15(باإلنخراط ، لكن  راضين  ومقتنعين بما يقدم ، و  )% 85(كان"؟

هية  ال غير إعتبروهم نماذج غير  جيدة  أحيانا ألطفالهم ،وكون البرامج ترفي عن آداء القادة ،و
  .،تستميل الطفل  كمتنفس ،وتبعده عن الدراسة وقواعدها النظامية الصارمة

  

  التكوين لقيادة وحدة األشبال) : 06( رقم المؤشر
  

  06/01جدول رقم 
  الحاجة  لتكوين القادة

  النسب  التكرارات  االحتماالت
  66,67  20  نعم
  33,33  10  ال

  100  30  المجموع
  :ات الجدول نالحظبقراءة أولية لمعطي

 من قادة األشبال ضرورة تكوين )% 66,67(تأكيد : بالنسبة للحاجة لتكوين القادة -
 على أن العمل )% 33,33(  لمثل هذه  المهمات ، في حين أعرب القادة وتأطيرهم 

 كشفي ألداءما تعلمه  تكفي الخبرة والرغبة الصادقة  في توصيل العشوائي الذي توجهه 
  .فعال 
  06/02قم جدول ر

  الحاجة  لتكوين القادة
  النسب  التكرارات  االحتماالت
  66,67  20  نعم
  33,33  10  ال

  100  30  المجموع
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 الذين حرصوا على ضرورة التدريب والتكوين  )%66,66( من بين : بالنسبة لتلقي التكوين -
 منهم لم )% 45( فقط تلقوا فعال تكوينا أو تربصا في مجال القيادة )% 55( للقادة تبين أن

    . ذلك التكوينايتلقو
أهمية الوعي ، واإلدراك بجدية المهام التي : تحمل في طياتها دالالت هامة هي تهذه المعطيا

ؤديها القائد لوحدة األشبال ، من جهة ، وكونه مساهمة علمية ، تربوية ، ذو أهداف نبيلة ي
ادن باول  وكما تصر عليه كل بوإنسانية في بناء المواطن الصالح ، كما يراه مؤسسها 

  ".ال يستحق أن يولد من عاش لنفسه فقط" المنظمات الكشفية العالمية  تحت شعار 
 غير مقبولة ،وغير مشجعة ،لكنها واقعية وصورة للوضع القائم )% 66,66(  إن النسبة

د عموما  ،وتسطيح الدور الذي يقوم به القائةبمعنى غير مقبولة وغير مشجعة من حيث الالمباال
،يجمع كما يرى بادن باول بين دور األب، وقائد وحدة األشبال خصوصا، إذا كان دور القائد 

 ،على ضرورة تأهيل دور األخ ،دور الصديق للطفل ، وشدد في كل مؤلفاته ودور المعلم
نفسه إن هذا اإلعداد يجعل من واجب القائد " وتكوين القادة  واإلعداد الجيد لمهام القيادة ،تدريب 

 إلى عفالبر جوأما واقعية هذه النسبة ، )1("معارفالأن يكتسب أكبر عدد ممكن من التجارب  و
 للقيادة المتمرسة كشفياأي غير مؤهلين ) 21-16( في الفئة العمرية )%33,33(السن نجد 

  .السيكولوجي والعقلي واالجتماعيوغير ناضجين من حيث البناء 
خلصا إلى كون المستوى غيـر  ستوى التعليميالمهذا من ناحية ومن حيث مؤشر 

  .   مستوى جامعي فقط )℅ 36,67(مرضي 
وأمام النظرة المعممة على العمل الكشفي ،والوضعية المزرية من حيث اإلمكانات المادية 

 ء،وخلط بعض األفواج الحابل بالنابل مع العمل السياسي ، فما هو المتوقع من هؤالء القادة سوا
 من عناصر برامج األشبال المكون من معارف أولية في مجاالت العلمية ذونهيؤاعتبار ما 

التربية الوطنية ،المجال الديني ومهارات أولية في ،ةية والبدني،البيئة ،االجتماعية التربية،الصح
 من )℅ 33،33(ام بهذه العناصر يعتبر كاف بالنسبة لهم ،ونخص هنا مالمجال الكشفي ، فاإلل

  .  يرون أن عملهم ال يحتاج إلى تكوين خاصالقادة الذين 
 ، في وسط الفئة الواعية بأهمية العمل تلقي التكوين واإلعداد للقيادةأما بالنسبة لدالالت ،

 منهم ،والسبب )℅55(الكشفي ودوره التربوي الرائد ،فلم تتح الفرصة ،واإلمكانية إال نسبة 
ربصات والدورات التكوينية ،قلة التربصات التي إلجراءات التيرجع أوال لقلة اإلمكانات المادية 

تقوم بها المحافظة الوالئية من جهة ، والعديد من الحاصلين على الشارة التمهيدية ومتطلعين 
                                                

   .255 ص – مرجع سابق – الكشفية للفتيان –بادن باول ) 1(
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لم تسمح لهم الفرصة لتحقيق ذلك " ليبياعلى الشارة الخشبية وهي تربص يقام عادة في  للحصول
.  

  :   دون اإلشارة إلى العناصر التالية  وتكوين القادةمسألة تأهيلال يمكن تجاوز 
 من األولياء عند سؤالهم  عن مدى رضاهم عن ما تقدمه الكشافة ألطفالهم لم يكونوا )% 15(

بنظرهم يعتبرون غير أكفاء و  ، مؤهلينراضيين ، وأهم مصدر لإلعتراض كان عن القادة غير 
 )%97( كذلك،في تصرفات األطفال  بقدوة حسنة ،خاصة التأثير الكبير الذي يلمسونه واوليس، 

 كان إعداد تكوين القادة الذين يكونون :طرق تحسين العمل الكشفيمن إقترحات األولياء عن 
  .نماذج صالحة ،مفيدة ألطفالهم 

 تعددت اإلجابات  لكن الغالبية ركزت  ؟ح الناجدما هي صفات القائ: في ما يخص مؤشر 
 والتمكن من كل حيثيات البرنامج الكشفي ، المتابعة لكل   التمتع بروح الطفولة ، اإلطالع:على

اإلحترام  - المحافظة على النظام والصرامة في، اإلنضباط تجديد وتحديث داخل الوسط الكشفي
 اإلستعداد –زام الخلقي والكشفي ـاإللت –اء ـ الذك–وية ـاط والحيـ النش– لآلخرينوالقدوة 

  .إلخ...ابل ـالمق ارـاء دون إنتظـدوما للعط
تركيز معظم القادة على أهمية التمكن واإلطالع على كل كبيرة وصغيرة  في العمل 

يكشف إيمانهم بأهمية التكوين ، لكن األمر الواقع يفرض نفسه الكشفي ومتابعة كل جديد ، 
 المؤشر ، وليس السياق الميداني هذا  حال الحديث عنه ضمن سياقات التنظير كما هو ليصبح 
الحاجة إلى تكوين ومؤشر تلقي  مؤشر هنا  يكما هو حال المؤشرين السابقين أعن يالتطبيق
   .التكوين

: الدينياالنضباطتدريب الشبل على ) : 07( رقم المؤشر   
      

  . تقديم الكشافة لدروس دينية لألشبال- :المؤشرات الثالث - 
  .الواجبات الدينية تساعد الكشافة األشبال المحافظة على -                        

  . تعلم الكشافة األشبال أهمية الصوم والصالة -                        
  07/01جدول رقم  

  الدروس الدينية  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  95,71  67  نعم
  4,29  03  ال

  100  70  المجموع
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  :التالي، كان )ل تقدم لكم الكشافة دروس دينية؟ه(إجابات األشبال عن السؤال في 
، )ىصل(، تكون عبارة عن شرح مبسط لقواعد اإلسالم، لسيرة الرسول الدروس الدينية -

  سيرة
الصحابة، تبسيط وشرح للقصص القرآني، تقديم مواعظ دينية لتقويم السلوك وبناء الشخصية 
السوية، واألهم من كل ذلك تحفيظ آيات قرآنية، على العموم تكون موازية للمنهاج المدرسي، 

   .)℅95,71(ألغلبية الساحقة لألشبال تقر بتلقي هذه الدروس بنسبة ا
  07/02جدول رقم   

  الواجبات الدينية
  النسب  التكرارات

66  94,29  
04  5,71  
70  100  

هل تساعدك الكشافة في المحافظة على واجباتك (في إجابات األشبال عن السؤال 
  :، كان التالي)الدينية؟

الصوم، الصالة، التردد على المسجد، :  هي باألخص ت الدينيةالواجبا المحافظة على -
  الدعاء،

، صالة الجمعة، النوافل، قراءة القرآن، حفظ )صلي(الذكر، تحية المسلم، الصالة على النبي 
  . إلخ...ترتيله، حفظ األحاديث النبويةاقرأن و

  7/03جدول رقم 
  الصالة والصوم

  النسب  التكرارات

65  92,85  

05  7,15  

70  100  
  :، كان التالي)هل يعلمونكم أهمية الصالة و الصوم؟(في إجابات األشبال عن السؤال 

الدينية قد تبدو أكبر منه، ال بد من الواجبات حتى ال نكون أمام المبالغة في تحميل الطفل ف
عمرية أن مرحلة األشبال، هي لألطفال مرحلة الطفولة المتأخرة، فالشبل هو يمثل الفئة ال التنويه

 07، فالصالة من الناحية الدينية هي تفرض ويتعلمها الطفل إبتداءا من ) سنة11 – 07(
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، أما الصيام فال ننسى، أن مرحلة البلوغ في منطقة ) سنوات10(سنوات، ويؤدب عليها في 
أي نهاية مرحلة األشبال تكون مواكبة لمرحلة البلوغ،  ) سنة 13-12(البحر المتوسط هي 

، إذن فالتدرب على الصيام، والتحسيس بفوائده )الصيام( عليها واجبات دينيةوالتي تترتب
    .الصحية، ومكانته وأجره دينيا

 من النمو االجتماعيويجب التأكيد على أنه في علم النفس تعتبر هذه المرحلة هي مرحلة 
ق تترسخ عنده واإلستعداد الكبير لتعلم اآلداب السلوكي وتكوين أخال ،النمو الخلقيمرحلة  جهة،

أوج النمو اإلنفعالي " مدى الحياة إنه يقبل على الجانب الديني بقوة فيما   هذه المرحلة ، إنها 
ا هي أنسب مرجعه إلى ضغط التربية ضغطا خارجيا مباشرا، بل تتفاعل عوامل لذ واإلجتماعي
ي حياته على نحو القوى النفسية  لتحقيق هذا التوافق  اإلجتماعي  وظهور الدين ف التربية على

   .)1(" واضح 
من جهة أخرى ال بد أن ال نتغافل على أهمية هذه المرحلة  في حفظ القرآن الكريم وترتيله ، 

عند ختمه ،ألن هذه المرحلة العمرية يعتمد فيها )  سنة12( فأغلب حفظة القرآن الكريم هم دون 
  الطفل على الذاكرة أكثر

ة التاسعة  إلى الحفظ اآللي ، أما بعد التاسعة فيميل  فالطفل يميل  في سن"  من التفكير 
 سنة  يستطيع  تعلم 12-06الطفل بين " وحقيقة  نفسية تقول  )2("إلى التذكر عن طريق الفهم 

  .)∗(" لغات 03وإتقان 
 البرنامج الكشفي في محافظة األشبال عليها هو موإسها إذن فيما يخص الواجبات الدينية،      
واإلستعداد الكبير لتعلم  النمو االجتماعي من جهة ، ومرحلة النمو الخلقي،. )%94,29( نسبة

اآلداب السلوكي وتكوين أخالق  تترسخ عنده مدى الحياة إنه يقبل على الجانب الديني بقوة فيما   
أوج النمو اإلنفعالي واإلجتماعي ، لدا هي أنسب  مرجعه إلى ضغط التربية "  إنها هذه المرحلة،

  . خارجيا مباشرا ضغطا
  
  

                                                
   .264 ص - مرجع سابق- النمو النفسي - عبد المنعم  المليجي  وحلمي  المليجي)1(
  . 258 ص–نفس المرجع ) 2(

 جامعة منتوري -وي سنة رابعة علم إجتماع ترب-) نظريات تربوية ( محاضرة في مقياس  - أوقاسي  لونيس)∗  ( 
  قسنطينة 

  .   1999- 1998       السنة الجامعية 
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  :تدريب الشبل على اإلمتثال والطاعة ) : 08( رقم المؤشر  
  

الطاعة، اإلمتثال، اإلستجابة لألوامر، من قواعد السلوك المهمة، التي تعلم الشبل، كيف  - 
  يكون

طاعة أرفقت ومنضبطا في تصرفاته، ويؤدي واجباته ومهماته بجدية، وإلتزام كبير، 
لكن قمة الطاعة سلفا ه األسئلة إجاباتها محسومة ذألن مثل ه)  على خطأوإن كانا(الوالدين

  . بعكس ذلكقناعتهوجوهر االمتثال، أن يقبل ما يطرحه الوالدين رغم 
  

  08/02                                  جدول رقم 08/01جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

و السؤال ) إن كانا على خطأ؟هل تطيع والديك حتى و (ات األشبال على السؤال في إجاب
  :، وكان التالي)هل تطيع قائد الوحدة؟(

، مهما كانت الظروف، وإن كانا يطيعون أوليائهم يقرون بأنهم  من األشبال)℅51,43( - 
 أنهم )℅90(مؤشر جيد على االنضباط، أما قائد الوحدة فقد اعتبر  على خطأ، وهذا

 " الكشاف مطيع لمؤدبه"نود القانون الكشفيدائما يستجيبون ألوامره، ويطيعونه، ألن من ب

 وهذه البنود العشرة هي موحدة  " الكشاف مطيع وثابت في أعمالهونجدها بصيغة أخرى - 
والتفسير، ألولوية . المستوى العالمي، وكل كشاف مطالب بإستظهارها والعمل بها على

 فهي مدرسة شبه طاعة القائد، كون النظام، واحترام القانون أساسي في العمل الكشفي،

  طاعة الوالدين وإن كانا على خطأ
  النسب  التكرارات  
  51,43  36  دائما
  22,86  16  غالبا
  15,71  110  أحيانا
  4,29  03  نادرا
  5,71  04  أبدا
  100  70  المجموع

 

وحدةطاعة قائد ال  

    التكرارات   النسب
  دائما  63  90

  غالبا  04  5,71
  أحيانا  03  4,29
  نادرا  00  00
  أبدا  00  00

  المجموع  70  100
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عسكرية في األساس، ومن ناحية ثانية سالسة العالقة بين قادة الوحدات،والعناصر، 
جاذبية البرامج والنشاطات، الدعم النفسي والعاطفي الذي يخلقه الجو الكشفي يدفعه إلى 
الطاعة واإللتزام، وكذا الحرص على تفوق السداسية بحسن السلوك، والطموح لمرتبة 

  .الطاعة مدخل لذلك السادوس، و
                                    08/03جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

، خلصنا )هل تترك واجباتك و أعمالك دون إتمامها؟( في إجابات األشبال على السؤال 
  :إلى النتائج التالية

 يؤكدون هم من)℅47,14( من طرف األشبال، كانت لترك الواجبات دون إتمامهابالنسبة  - 
 فيعتبرون أنه )℅27,14(م ال يتركون واجباتهم دون إتمامها، على اإلطالق، أما أنه

 األولياء نجد أن هذه النسب مبالغ في آراء لكن بالمقارنة مع نادرا ما يهملون واجباتهم،
إيجابيتها، لكنها ليست مناقضة لرؤية األولياء، حيث قدروا  التحسن في أداء الواجبات 

، في حين البعض منهم اعتبر انضمام )℅50(لواجبات المدرسية ، وا)℅35( ـالدينية ب
  .طفله للكشافة ساهم في إهمال واجباته المدرسية

  
  
  
  
  
  

 ترك الواجبات دون إتمامها
    التكرارات  النسب
  دائما  01  1,43
  غالبا  00  00

  أحيانا  17  24,29
  نادرا  19  27,14
  أبدا  33  47,14
  المجموع  70  100
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  08/04جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )؟تتكاسل في تنفيذه/ تنفذ ما يطلب منك: هل أنت دائما(في إجابات األشبال على السؤال 
يطلب منهم وبين التكاسل في  كالها بين تنفيذ مابالنسبة إلستجابة األشبال لألوامر تتعدد أش -

، منضبطين في تنفيذ ما يطلب منهم من األشبال اعتبروا أنفسهم )℅91,43(تنفيذ، بالنسبة لـ 
الواجبات بين لكن يجب التفريق بين الواجبات الكشفية التي فعال يحرصون على تنفيذها و

  .األخرى
  لنظام الكشفيمدى إلتزام األشبال با):09(المؤشر رقم  
  

 والطاعة في المجال الكشفي قد أسهبت في ذكرها في مؤشر االنضباطإن عوامل  - 
 الطاعة(

    :، وأعيد التذكير بها )واإلمتثال
أن أبذل كل جهدي  أعد بشرفي" الوعد الكشفي و نصه بالنسبة لوحدة األشبال هو  - 

 ،لطاعة اهللا

روف وأن أعمل بقانون األشبال وطاعة والدي وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الظ
 واإللتزام والتعاون وخدمة اآلخرين، الشعار االنضباط إذن الوعد يركز على ".والزهرات 

، يعني المثابرة، اإلجتهاد، الجدية، اإلستقامة  ، والقانون الكشفي "بكل جهد" الناطق لألشبال هو 
إشارة إلى األمانة والوفاء  هنا "شرف الكشاف موثوق به " : من بين بنوده العشرة، نجد 

 :السابقة   لو جمعنا المؤشرات،" الكشاف مطيع وثابت في أعماله " بالوعد،

   .)℅91,43( اإلجتهاد للحصول على البيرق الشرفي -              

  عندما يطلب منك أمر
    النسب  التكرارات  

 تنفذ ما  91,43  64  دائما
  يطلب منك

تتكاسل في   8,57  06  غالبا
  تنفيذه

    100  70  المجموع
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  .في الغالب ) ℅74,29 =  22,86 + 51,43(  طاعة الوالدين نسبتها -           
  .في الغالب) ℅1,43 = 00 + 1,43( األعمال دون إتمامها ترك الواجبات و-           
  . في الغالب)℅91,43( ينفذ ما يطلب منه-           
  .في الغالب) ℅95,71=  5,71 + 90(  طاعة قائد الوحدة -           

  . تؤسس إلى أن األشبال يلتزمون بالوعد والقانون الكشفي    كل هذه المؤشرات
                                    09/01الجدول رقم   

    
  
  
  
  
  
  
  
  

، كانت النتائج )هل يلتزم الشبل بالوعد و القانون؟( األشبال على السؤال  قادةفي إجابات
  :التالية
 دائما، )℅36,67( بنسبة زمون بالوعد والقانون الكشفيتاألشبال يلأما القادة فقد اعتبروا      

 في الغالب، نالحظ تالزم في التأكيد على اإللتزام بالنظام الكشفي، )℅66,67( أي باغال )℅30(
   .خاصة مضمون الوعد والقانون

  
  
  
  
  
  
  

  09/02الجدول رقم 
  

  إلتزام بالوعد والقانون  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  11  11  دائما
  09  09  غالبا
  10  10  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  30  30  المجموع
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، كانت ) تجتهد دائما للحصول على البيرق الشرفي؟هل(في إجابات األشبال على السؤال 
  :النتائج التالية

"  شعار وحدة األشبال  نستشفه منلى البيرق الشرفيبالنسبة إلجتهاد األشبال للحصول ع -  
 منهم أنهم يجتهدون للحصول على )℅91,43( ويعني المثابرة واإلجتهاد، لهذا أقر " بكل جهد

السداسية (  يميز بها الكشاف أو الوحدة "شارة "  أو "علم " البيرق الشرفي، الذي عادة ما يكون 
 القائد، وهي عادة تشمل أنواع متعددة من جوانب التي إلتزمت بمتطلبات، يعلنها مسبقا) 

  .إلخ.... الخدمة العامة- الترتيب- النظافة- األخالق الحميدة-احترام الوقت:  مثل االنضباط
 في نواحي معينة يكون وفق جدول أعمال محدد سلفا، ويقام سواء في االنضباطوهذا 

من ( سن عمل خير، حكمة اليومأجمل خيمة، أحسن قصيدة، أح: الفوج أو المعسكرات، مثل 
  .إلخ)....يعمل بها

، لكنه رمز للتفوق، روح المبادرة، الحماسة ياالنضباطللتميز البيرق الشرفي في الغالب رمز 
  .أي روح القيادة

  09/03الجدول رقم  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

اإلجتهاد للحصول على   
  البيرق الشرفي

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  91,43  64  نعم

  8,57  06  ال
  100  70  المجموع

 

 اإللتزام بالزي الكشفي  
 النسب التكرارات  اإلحتماالت
  16  16  دائما
  14  14  غالبا
  00  00  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  30  30  المجموع
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، كانت النتائج )هل يلتزم الشبل بالزي الكشفي؟ (األشبال على السؤالقادة في إجابات 
  :اليةالت
 وغالبا )℅53,33(أكد القادة أن األشبال دائما يلتزمون بالزي الكشفي  :اإللتزام بالزي الكشفي-

 ويتطلب اإللتزام بالزي الكشفي في المخيمات والمعسكرات، حتى إذا )℅46,67(ما يفعلون ذلك 
مؤسفة في الحوادث العليه األخرين، خاصة مع يتعرف ظل أحدهم عرف بأنه كشاف، أو 

شرية السوداء للجزائر، جعلت هذا األمر ضروري جدا مهما كانت األسباب، كذلك في الع
أما . المناسبات الرسمية، عند رفع العلم، حفالت اإلنتقال والصعود، الخرجات والحمالت الخدمية

فمثال ألوان  زي وألوان الوحدات فالمحافظة الوالئية هي المسؤولة عنه، وهي التي تغير األلوان
  . )∗(أصفرأو  أخضر : ة األشبال هي زي وحد

  09/04الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

عند دخول الشبل لمقر الفوج يلقون التحية  ( في إجابات قادة األشبال على السؤال
  :، كانت النتائج التالية)الكشفية؟

هم  األشبال مطالبون بتأديتها كلما دخلوا المقر، للداللة على إحترام:بالنسبة للتحية الكشفية -
الذين ) العمداء( حسب االنضباطللحاضرين سواء قادة أم كشافين، وهي المحور األساسي لعملية 

يرون تراجعا في مستوى اإللتزام بها كما في السابق، أما القادة فقد أجمعوا على إلتزام األشبال 
تحية  غالبا، ويبررون ذلك بمواظبتهم على إلقاء ال)℅26,67( دائما، و )℅73,33(بها بنسبة 

  .الكشفية عند دخولهم المقر، والمبادرة إللقائها أحيانا لتشجيع األشبال على ذلك
  

                                                
  .28/06/2005مقابلة مع كمال تقريت، قائد فوج فتح اهللا يوم ): ∗(

  التحية الكشفية  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  73,33  22  دائما
  26,67  08  غالبا
  00  00  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  100  30  المجموع
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                                            09/06الجدول رقم                                09/05الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   جابات قادتهم على السؤال ، و إ)هل تطيع قائد الوحدة( في إجابات األشبال على السؤال
  :، توصلنا إلى ما يلي)هل يلتزم الشبل بنظام الوحدة؟ (
 و طاعة القائد من خالل سبر آراء كل من األشبال و قادتهم  اإللتزام بنظام الوحدةكانت نتائج-

 من قادة األشبال ، أن األشبال دائما )℅63,33( ،حيث أكداإللتزام بنظام الوحدة- :كمايلي
ن بالنظام، وأن المرونة في العمل، والحرية في التعبير وممارسة النشاط، والصرامة في يلتزمو

  .المتابعة وأسلوب التقييم، تساعد في الوصول إلى هذه النتائج
  

  تدريب األشبال على إحترام الغير ) : 10( رقم المؤشر

قران، أفراد األ( في هذا المؤشر، حاولت جمع نماذج لإلحترام، من خالل فئات مختلفة - 
 األسرة،

، وإن كان مفهوم الطفل لإلحترام عميق ومبني على أسس صحيحة )األكبر سنا، جميع الناس
  .  كل زمان ومكان، ومع الجميعيفإنه يتجاوز فئة معينة، وقت معين، فالمطلوب ترسيخه ف

  
  
  
  
  
  
  

  إلتزام نظام الوحدة  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  63,33  19  دائما
  23,33  07  غالبا
  13,33  04  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  100  30  المجموع

 

  طاعة قائد الوحدة  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  63  63  دائما
  04  04  غالبا
  03  03  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  70  70  المجموع
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  )          10/01(الجدول رقم                  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، كان ما يلي)؟لسادوساحترم الشبل هل ي(شبال على السؤال في إجابات األ
يكون هذا اإلحترام  ، وغالبا ما)℅56,67(يراه القادة، يكون على الدوام بنسبة  حسب ما

، فالسادوس  يقود االنضباطفنظام الوحدة، صارم في تحديد المهام، وفرض . )℅23,33(بنسبة 
لنشاطات، ويجب اإلستجابة له، وإال عرض للعقاب أفراد سداسيته، في الخرجات، المعسكرات، ا

من طرف قائد الوحدة، وحرم التحفيزات التي يتلقاها غيره، لدا نجد ميل الغالبية إلحترام 
 .السادوس

  )          10/02(الجدول رقم        
  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :، كان ما يلي)؟بعضهم البعض يحترم األشبال( في إجابات األشبال على السؤال
  ،)℅26,67(، وفي غالبية األوقات بنسبة )℅56,67(بنسبة 

    يحترم الشبل السادوس
  النسب  التكرارات

  56,67  17  دائما
  23,33  07  غالبا
  13,33  04  احيانا
  6,67  02  نادرا
  00  00  أبدا
  100  30  المجموع

 

    يحترم األشبال بعضهم
  النسب  التكرارات

  56,67  17  دائما
  26,67  08  غالبا
  10  03  احيانا
  6,67  02  نادرا
  00  00  أبدا
  100  30  المجموع
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خ هذه الفكرة، لكن  مؤشر هام، أكثر من المؤشرات األخرى على رسوالزمالء واألقران إحترام
عالقة األقران تمتاز بالندية، صراع ،خالفات، تضخيم المواقف واإلنفعالت، وربما كانت مرحلة 

 اإلتزان ( إضافيا لذلك، فهي توصف في علم النفس بمرحلة باالطفولة المتأخرة، سب
  .، والميل إلي التخلق واإليمان بالمبادئ والمثل)الوجداني،اإلنفعالي

    
  )10/03 (الجدول رقم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يحترم / يحترم أفراد أسرته: هل الطفل المؤدب هو الذي (في إجابات األشبال على السؤال
  :و كانت النتائج التالية، )يحترم جميع الناس؟/ األكبر منه سنا
 - )℅8,57( أفراد أسرتهم -: لصيغ التي بلورها الشبل عن اإلحترام فهيل بالنسبة
  .  )℅68,57( ميع الناسلج -)℅22,86( األكبر سنا

  ببعضابالمقابل عند سؤال األولياء هل أصبح طفلهم يحترم إخوته بعد اإلنضمام أشادو - 
 .التحسن

، رغم التقارب  هي األكثر رسوخا في ضمير األشبال) إحترام الجميع(إن صيغة  - 
 الكبير

لزمالء في األولياء، القادة ، السادوس، ا: بين هذه الصيغ النموذجية ، فالجميع يشمل 
 .إلخ .... المدرسة، أقران الحي ،الوحدة 

 ترسيخ الخلق الحميد ، عائقا أمام محاولةويعتبر اإلرتباك في العمل والبرامج الكشفية     
ب الوصول إلى ذلك إلى درجة يصبح  اإلحترام عالمعاشة  والتي تص  الظروف وسط

  . الحالي المزري نا مطلب مثالي في واقع
  
  

  :الطفل المؤدب هو الذي
  النسب  التكرارات  :يحترم

  8,57  06  أفراد أسرته
  22,86  16  األكبر سنا

  68,57  48   الناسجميع
  100  70  المجموع
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     تدريب الشبل على إحترام الوقت  : 11 المؤشر رقم

، فالحضور في  الوقتياالنضباطيعتبر مؤشر،إحترام الوقت،مهم جدا في تجسيد  - 
عن تبريرات الغياب، متابعة سلوك الشبل من خالل الحصول على نسخ من  السؤال الموعد،

المالحظة أو بطاقة إما : نتائجه المدرسية أو شكاوي األولياء، وتكون عادة المتابعة بطريقتين 
المتابعة، وعادة ما تكون بطاقة المتابعة إما يومية ،أسبوعية ، شهرية، وفق ثالثي، سداسي، 

  .سنوي 
  

  )11/02(الجدول رقم )                            11/01(      الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  

هل ( و السؤال )هل تتغيب عن الكشافة باستمرار؟(في إجابات األشبال على السؤال 
 :، و كانت النتائج التالية)تُسأل دوما، لماذا تغيبت؟

  )℅84,29(، أعرب األشبال أنهم ال يتغيبون بصفة دائمة بنسبة تمرارللتغيب بإسبالنسبة  - 

، والرقابة الصارمة لما يقومون به من مسببات هذا الغيابوعن متابعة القادة لهم حول  - 
   .)℅78,57(وعدم جدية بنسبة  غياب،

  
  
  
  
  
  
  

  )11/04(                             الجدول رقم   )11/03(الجدول رقم 
  

  الرقابة على الغياب  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  78,57  55  نعم

  21,43  15  ال
  100  70  المجموع

  التغيب بإستمرار  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  15,71  11  نعم

  84,29  59  ال
  100  70  المجموع
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و ) تتابعون سلوك الشبل خارج الفوج؟هل ( السؤالين  األشبال على قادةفي إجابات
  :وكان التالي، )هل يحضر األشبال للفوج في الوقت المحدد؟(السؤال 

فهي أمر ضروري بالنسبة ) 11/03(حسب نتائج الجدول رقم  المتابعة خارج الفوجأما 
ه و ، ألن كل كشاف يمثل عامل جذب ألعضاء جدد من خالل سلوكات من القادة)℅90(لـ 

 .روحه الكشفية 

، للنشاطات، اإلجتماعات، الفعاليات على مستوى الفوج، المواظبة على الحضورأما  - 
 في أغلبية األوقات و )℅60(وجهة نظر القادة مرضية ونسبة ذلك  تكون من

 )℅84,29( الغياب عند األشبال بصفة دائمة، بمقارنة هذا المؤشر بمؤشر )℅26,67(
ه النتائج، وقد يعود ذلك إلى جاذبية البرنامج الكشفي، نالحظ صدقية ومصداقية هذ

 والتميز، التعلق بالتقاليد الكشفية، التي لها سحرها ومتعتها، أما من خالل الزيارات
  .اإلستطالعية فقد الحظنا مواظبة على الحضور في الوقت المحدد لبداية النشاطات

  )11/05(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  بعة خارج الفوجالمتا  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  90  27  نعم

  10  03  ال
  100  30  المجموع

الحضور للفوج في الوقت   
  المحدد

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  26,67  08  دائما
  60  18  غالبا
  13,33  04  احيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا
  100  30  المجموع

  طرق المتابعة  
  المالحظة  التكرارات  النسب
40  12  

  االحتماالت  يومي  أسبوعي  شهري  ثالثي  سداسي  سنوي  المجموع
    التكرارات  00  09  05  04  00  00  18

بطاقة 
  المتابعة

  النسب  00  30  16,67  13,33  00  00  60
  30  100  المجموع
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: تتابعون سلوك الشبل داخل الوحدة عن طريقهل (على السؤال في إجابات قادة األشبال 
، التقييم يكون )بطاقة المتابعة(بطاقة المتابعة، و إذا كان عن طريق / المالحظة
  : ، كان التالي)سنوي؟/سداسي/ثالثي/شهري/أسبوعي/يومي

فيما يخص طرق المتابعة داخل الفوج ،و أسباب المتابعة خارج الفوج ،كشفت لنا 
  :تمارات التالياإلس

 أنها في األغلب  فوج إلى آخر، إالنالمحددة لها، م تختلف الفترة الزمنية:بطاقة المتابعة -
  .            )%30( ةأسبوعية حسب القادة، بنسب

 لذلك يجب ،  والتكوينة الكشفية مدرسة للتربي المتابعة خارج الفوج، لكونأما عن أسباب -
جتمع مما يبرز مدى نجاح القائد حيث يمكن له تقييم نفسه، إنه متابعة تكوين الشبل داخل الم

يرسم صورة عن الكشافة والبد أن يكون سلوك هذا السفير في المستوى، ليكون عامل جذب 
 . لآلخرين، ولتحقيق تكامل لألدوار بين الكشافة ، المدرسة ، األسرة

  
   إللتزام الخلقي والبيئيا : 12المؤشر رقم 

نقرأ اإللتزام بصورته الواسعة، سواء إلتزام خلقي : لمعطيات هذا الجدول بقراءة أولية  - 
 تعلم(

 نظافة -نظافة الشبل(وكذا اإللتزام نحو الذات والمحيط )  النزاهة- اإلستقامة-األخالق الحميدة
  ).  األماكن العامة ى الحفاظ عل–المحيط 

  . الفردية، بين الزمالء واألقران، مؤشر هام جدا في الحديث عن الفروقاتواإللتزام الخلقي  
  )12/01(الجدول رقم 

  
  

    
  
  
  

إن سمحت لك الفرصة أن تغش دون أن يعرف أحد هل (في إجابات األشبال على السؤال 
 :، كان التالي)، أذكر لماذا؟)ال(تفعل ذلك، و إذا كانت اإلجابة ب

 يقدمون على الغش  أنهم ال)℅91,43(، يقر األشبال بنسبة النزاهة واألمانةفيما يخص  - 
  : وإن سمحت لهم الفرصة لذلك، وقد برروا أسباب الرفض بـ 

  هل تغش؟  
  النسب  التكرارات  االتاإلحتم
  8,57  06  نعم
  91,43  64  ال

  100  70  المجموع
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   ألن اهللا- ألن اهللا يراني ويسمعني عندما أفعل أي شيئ-الغش عمل سيئ نهانا عنه اإلسالم  
  .إلخ ...حثنا على أن ال نغش) ىصل(والرسول  سيعاقبني،

لدينية عند الشبل، وهذا يثبت صدقية من إجابات األشبال يتبين عمق وترسيخ المبادئ ا     
  . نعم)℅95,71( هل تقدم لكم الكشافة دروس دينية، وكانت بـ(المؤشر، 

  )12/02(الجدول رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

 كانت إجابات ،)هل تأخذ لنفسك األشياء التي تجدها؟ (في إجابات األشبال على السؤال
، وهي دليل على ترسخ ونهاذيأخ نعم )℅27,14( وونهاذيأخ ال )℅72,86( :األشبال كالتالي

ها إلى أقرب دالنزاهة واألمانة في تكوين شخصية األشبال، فال بد من باب األمانة والنزاهة، أخ
راء الذمة، بمقر للشرطة، أو أقرب مرجعية للطفل يؤتمن فيها إيصالها إلى المعنيين، أو إ

والشخصية أما على ووضعها في عهدة المسؤولين، هذا كما أسلفت على مستوى التكوين 
  .!!!الفعل، والتجسيد السلوكي الفعلي لهذه المبادئ، فال يمكنني الحسم في ذلك  مستوى

يشجع على التحلي باألمانة،  " شرف الكشاف موثوق به" ولعل البند األول من القانون الكشفي 
أجريتها سواء مع النزاهة، اإلستقامة، لكن ال زياراتي اإلستطالعية، أو المقابالت العديدة التي 

ذكر في إحدى المقابالت مع المحافظ  أ(القادة، العمداء، األولياء، يعطي اليقين والحسم، لكن 
الوالئي السابق ، أن أحد الكشافين في بحثه عن مدى التواجد لمن سبق لهم اإلنتساب للكشفية 

   .ضمن المساجين، وتوصل إلى أن نادرا ما يكون أحد أعضاء الكشافة جانح
  )12/03(جدول رقم ال

  
  
  
  
  
  
  

  تأخذ لنفسك األشياء التي تجدها  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
 14, 27  19  نعم
  72,86  51  ال

  100  70  المجموع
 

  أيهم تجده سهال وممتعا  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  26,67  08  ماتتعلمه في البيت
  60  18  علمه في المدرسةماتت

  13,33  04  ماتتعلمه الكشافة
  100  70  المجموع
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ما / ما تتعلمه في البيت: أيهما تجده سهال و ممتعا (في إجابات األشبال على السؤال
  :، كان التالي)ما تتعلمه في الكشافة؟/ تتعلمه في المدرسة

 ، المدرسة، الكشافةأما عن جاذبية، سالسة، متعة أي تعليم يتلقاه، سواء كان في البيت -
،والوالدين عموما يعتمدون  لما يتعلمه  في البيت  )% 10( : تي كانت كاآلاألشبال  فإجابات

 من طاعة، االنضباطأساليب الوعظ المباشر، أو الصرامة والشدة في تعليم الطفل مختلف أنواع 
  .مما يجعله ينفر مما يتلقاه في البيت. إلخ...إحترام، نزاهة، أمانة، اإللتزام، اإلستقامة

، إن المرونة، الحرية، تبسيط ما يقدم لما يتعلمه في المدرسة )℅12,86( أما فيما يخص - 
شواهد، يعزز الدروس التي يقدمها المعلم للطفل، ويتشربها بسرعة،  قصص، وإقرانه بأمثلة أو

الرقابة، الصرامة، النظامية العالية في ووترسخ في ذاكرته ووجدانه، لكن تغليب الجانب العقلي، 
 .لحوار، التلقين بدل التجريب والتفاعل، تفسر وتبرر هذه النسبة المنخفضةاألداء، اإللقاء بدل ا

أن يشعر مع " ، القائد الكشفي عليه لما يتعلمه في الكشافة )℅77,14( أما فيما يخص - 
يتناسب مع نموه العقلي، وأن ينظر معه إلى األمور بعينه،  بلسان الولد كوالد، وأن يكلمه

كما أن ) 1(".يه وشعوره، والصعوبات التي تعترضه ويفكر بفكره، وأن يقف على رأ
جاذبية البرامج الكشفية تؤكد على ميلهم إلى ماتقدمه لهم هذه المنظمة، انطالقا من 

 العمل ضمن - التعلم بالممارسة-الحرية: إعتمادها على مبادئ التربية الحديثة 
 .مجموعات صغيرة وحل المشكالت

تجعل من القائد معلم ومدرس، ومدرب، " والعاطفيع بين الجانب العقلي ـإن الجم   
  اف فيـوكش

لبناء الحقيقي للشخصية والسلوك يكون إنطالقا من البرامج المثيرة والمتدرجة فا )2( "واحد آن
  ".إنها سهلة وممتعة " التي يعبر عنها الطفل بقوله 

  )12/04(الجدول رقم 
  

  
  
  
 
 

                                                
  13ص–رجع سابق  م– على خليفة الزائدي )1(
   .10 ص –سابق المرجع ال )2(

  

  الفرق بين زمالء الكشافة وخارجها  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  62,86  44  نعم
  37,14  26  ال

  100  70  المجموع
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ق بين زمالئك في الكشافة، و زمالئك هل هناك فر(في إجابات األشبال على السؤال 
 :، كان التالي)؟ما هو الفرق) نعم(، و إذا كانت اإلجابة بخارجها

، يمكن حسب األشبال، في كون زمالء الفرق بين زمالء الكشافة، والزمالء خارجها  - 
 الكشافة

ين خلق ومن هم بالخارج ليسوا على خلق، زمالء الكشافة يتقيدون بنصائح  القائد في ح على
يتصرف الزمالء خارج الكشافة  ويتعاملون عكس ذلك ، ويتميز زمالء الكشافة باألخالق 

إلخ هناك تعبيرات كثيرة وسوء في التركيب ، لكن المضمون ...الحميدة والعمل بمبادئ الكشاف 
 .بعض التصرفجلي ، وهو عموما ما قدمته مع 

قي عالي عن غيرهم ،وربما هذا لام خ هناك انحياز لصالح زمالء الكشافة أنهم ذوي إلتز    
رفاق  الكشافة ، رفاق : وقت فراغك تفضل قضاؤه مع ( يعزز مصداقية المؤشر السابق 

 من اإلجابات أن يفضلون رفاق الكشافة  وهذا )% 55,70(  ،وكانت)؟المدرسة رفاق  الحي
  .يعزز ويزيد من مصداقية المؤشرين معا 

ء  الكشافة  والزمالء خارجها هي لصالح زمالء الكشافة فنتيجة  وجود فرق بين زمال      
  . الذين أقروا بوجود الفرق)% 62,86(  من )%100(،بأنهم األفضل خلقيا  وسلوكيا 

  )12/05(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

هل تشعر بعدم اإلرتياح عندما ترى شخصا يخرب (في إجابات قادة األشبال على السؤال 
  :، كان التالي)ما علمكم القائد عن كيفية المحافظة على البيئة ؟األماكن العامة، أذكر بعض 

بعدم اإلرتياح واإلستياء من عمليات  من األشبال أنهم يشعرون )% 65,71(عبر  -
، ومن خالل المقابالت مع األشبال ،أسهبوا كثيرا في الحديث عن العامة التخريب لألماكن

غابية بالتكسير، الحرق، اإلتالف، القمامات، كما و العائالت التي ال يحترم أفرادها  الثروة ال

عدم اإلرتياح لما تخرب   
  األماكن العامة

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  65,71  46  نعم
  34,29  24  ال

  100  70  المجموع
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إماطة األذى عن الطريق، وهذا ما يبرر تركيزهم على أهمية نظافة المحيط  والنظافة 
  .الشخصية

 
  )12/06(الجدول رقم 

  
  
  
  

    
  
  
  
  
  

 
 :، كان التالي)هل تحافظ على نظافتك و نظافة محيطك؟(في إجابات األشبال على السؤال 

 :ألشبال الذين أقروا المداومة على الحفاظ على النظافة الشخصية والبيئية هيأما نسبة ا -
  من منطلق العمل )%17,14( أما في أغلب األحيان يحافظ عليهما بنسبة  )% 72,86(

" الكشاف طاهرة السريرة  والبدن ، طيب األقوال كريم األفعال" بمقتضيات القانون الكشفي 
 ".ف على الضعفاء ، رفيق بالحيوان   عطواالكشاف حميد السجاي"و

الطبيعة ، الحيوان ، المحيط ، األماكن العامة ، كل عناصر الطبيعة هو ملزم بالحفاظ عليها إذن 
  .  تقديم إلتزمات تناسبه طاقته وقدراتهو

  : التي تعلمها األشبال في الكشافة فهيةأما الصفات ، األخالق الحميد
 – األولياء –)صلى( الرسول –اهللا ( الطاعة  ) % 20(- صدق)% 32( - تعاون )17%(

إختيار - حماية الطبيعة – مساعدة الحيوان – خدمة الوطن – اإلحترام –) األكبر سنا  –القادة 
  .إلخ ...األصدقاء 

  
  
  
  

  المحافظة على النظافة   
  ) المحيط-النفس( 

  التكرارات  النسب  اإلحتماالت
  51  72,86  دائما
  12  17,14  غالبا
  07  10  أحيانا
  00  00  نادرا
  00  00   أبدا
  70  100  المجموع
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  طرق الضبط االجتماعي للشبل  : 13المؤشر رقم
  )  13/01(الجدول رقم 

  
     

  
  
  
  
  

ال / تعترف بخطئك: كيف تتصرف عندما تخطأ، هلهل (لسؤال في إجابات األشبال على ا
  :، كان التالي)تسكت؟/ تقول الحقيقة

 تقدر ب اإلعتراف بالخطأ  وكانت نسبة    عن موقف الشبل عندما يخطأ ، هل يتعرف بخطئه؟
   محاولة التستر عن الخطأ بالكذب – )68,57%(
، في محاولة لطي السكوت بينما – )%8,57(كانت نسبتها تقدر ب  ) عدم قول الحقيقة(

 شعور الشبل بأنه مظلوم ، ويعاقب )%22،86(الموضوع ، وربما يمر األمر مرور الكرام
ألسباب تافهة ال تستدعي ذلك ، يقلل من والئه وإنتمائه للفوج ، كما تحبط عزيمته ومعنوياته ، 

ير في اإلنسحاب ، أو إفتعال وتكون النتيجة التهاون والتخاذل في أداء النشاطات ، وربما التفك
الخالفات والمشاكل مع اآلخرين ، لتفريغ شحنات الغضب المكبوت ، وتحويله إلى طاقة لتدمير 

  ." م ظلم يظلَفكما ي"من أمامه 
    )     13/03(الجدول رقم    

  
  
  
  

  عندما يخطأ الشبل  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  68,57  48  تعترف بالخطأ
  8,57  06  ال تقول الحقيقة
  22,86  16  تسكت
  100  70  المجموع

 

  بالعقاب ألسباب تافهة الشعور  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  00  00  دائما
  0,14  01  غالبا
  17,14  12  أحيانا
  35,71  25  نادرا
  45,71  32  أبدا
  100  70  المجموع

 



 
 

42 

  :، كان التالي)هل تشعر أنك تعاقب ألسباب تافهة؟(في إجابات األشبال على السؤال 
ا نادر و )%32,45(ا بأنهم يعاقبون ألتفه األسباب أبدبر األشبال أنهم ال يشعرون وقد ع

 واإلحساس )% 00(  دائما ، أما  )%17,14( فقط أحيانا ،و)%25,35(مايحدث ذلك 
  .بالرضا والعدالة مؤشر هام في توثيق الصلة بين الشبل وقائده 

  )     13/03(الجدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

موقف القائد من السلوكات الخاطئة لألشبال، غالبا  (األشبال على السؤالقادة في إجابات 
، )الفصل المؤقت؟/ إستدعاء الولي/ العقاب/ مساءلة/ توجيه مالحظة/ غض النظر: ما يكون

  :كان التالي
موقف القادة من أخطاء األشبال كلهم قبل اإلجابة على هذا السؤال أشاروا إلى نقطة إن 
فهو الذي يحدد حجم العقوبة ،وكيفية التعاطي مع هذه الوضعية ،وعلى ) حجم الخطأ(مهمة هي 

 ، ، إن كان الخطأ بسيط أو غير متعمد أو ألول مرة النظر يغضون أكدوا أنهم )%60( لعموم ا
 ، كتنبيه للخطأ ولمنح فرصة للشبل ، لتعديل سلوكه ، وتصحيح ما يوجهون مالحظة )% 20(

 ، ومواجهة المخطأ لمعرفة مبرراته، ولوضعه في المساءلة  يفضلون )% 13,33(بدر منه ، 
 وما قد يحصل إن تكرار الفعل ، لكن األغلبية ال يبدأون بالمساءلة ، إال أن كان صورة ما فعل ،

 ، في حاالت نادرة جدا ، قد العقاب  يباشرون  )%6,67(. الفعل حجمه وأثره يستدعي ذلك 
 ، ولتأكيد هيبة ) عبرة لغيره (ردع ، والمبادرة بالقصاص مهمة جدا ، ليكون فعله لليكون 

، فال يلجأ إليهما أبدا ، إال عندما )إلقصاء ا– إستدعاء الولي(  ) % 00( ،وصرامة القائد 
تفشل جميع الطرق السابقة ، أو تستعمل وال توجد إستجابة ، والحاالت التي يستدعي فيها 

 تكرار الغيابات غير المبررة ، النتائج الدراسية السيئة جدا ، العنف الجسدي :األولياء عموما 

  خاطئةموقف القائد من السلوك ال  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  60  18  غض النظر
  20  06  توجيه المالحظة
  13,33  04  مساءلة
  6,67  02  العقاب

  100  00  إستدعاء الولي
  00  00  الفصل المؤقت
  100  30  المجموع
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إنها نفس أسباب  : الفصل المؤقت أو النهائي  أما  ،فقة أصدقاء السوء مرا–على الزمالء 
إستدعاء الولي ، ألنه قبل الفصل ال بد من إستدعاء الولي ووضعه في الصورة ،و مناقشة األمر 

اإلنحراف  بكافة أشكاله ، الجنوح ، التعدي على ممتلكات محيط الفوج ،وإثارة : معه مثل
  .ه صورة الفوج ،أو الكشاف والكشفيةمشاكل مع سكان الحي وتشوي

    )     13/04(الجدول رقم   
  
  
  
  
  
  

 فإن النتيجة تختلف كثيرا بين قبل وبعد ؟ شرح موجبات العقاب أو لماذا يعاقبهأما عن 
اب ، إن شرح أوجه التقصير ، يعطي للطفل إحساس بالثقة في القائد وخلفيته في التعامل العق

 معه ، ويعطيه إحساس بالرضا والعدالة فيما سوف يتلقاه ومن تم اإلستعداد النفسي لتقبل العقاب،

 أنهم يشرحوا للشبل موجبات العقاب ، ومواطن الخطأ ، حتى يستوعب )%53,33(لهذا أكد 
 ه ويكون الموقف تعليمي بالنسبة إليه ، إذ يأخذ درس أخالقي تربوي ، وتصبح سلوكا تالعقوبة ،

 فإن تأثير هذا الشرح والتفسير لن يداوي )% 46,67( بعد العقوبةأكثر  إتزانا ووعي ،أما 
مرارة اإلحساس بالظلم ، كما سوف يشكك الشبل في الخلفية التي يتعامل بها القائد معه ، وربما 

قبل النفسي للعقوبة ، واإلعتداد بالنفس يجعله يكابر في اإلعتراف بالخطأ سرا أو عالنية عدم الت
، وربما األغلبية من القادة الذين ال يبررون سبب العقوبة إال بعد تنفيذها ، يكون منطقهم في 

وبة ؟   أوالمهم تفسير لماذا العق"!!!الشبل على علم بسبب العقوبة فهو يدري ماذا فعل " ذلك ، أن
    .!!!ليس مهم قبل أو بعد 

  )  13/05(الجدول رقم 
  

  شرح موجبات العقاب  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  53,33  16  قبل العقاب
  46,67  14  بعد العقاب
  100  30  المجموع

األخذ  باإلعتبار اإلعتراف   
  بالخطأ قبل العقاب

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  90  27  نعم
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 ال ، إن )%10( نعم ، )% 90( ، كان اإلعتراف بالخطأ قبل العقاباألخذ في اإلعتبار 
  مهمة جدا ، ألن ذلك ينمي عند الشبل فضيلة اإلعتراف بالقانون )اإلعتراف بالخطأ( جوهرية

 على قدرة  لديه،بالسلطة ،بالضوابط ، فالوعي بأن حدود الجماعة ، ال بد أن نقف عندها يولد
التوقف واإلعتراف بالخطأ عند تجاوزها ، ومن تم اإلقتناع بأنه يستحق العقاب، وهنا البد من 

 ،أن تهور بعض القادة أو حتى المعلمين والمربين والقفز على إعتراف الطفل بالخطأ ، التذكير
وتوقيع العقاب ،بغض النظر عما يفعله أو قاله معتذرا يجعل هذه المواجهة  قبل العقاب ، إذالل 
، وتوسل ال معنى له ، بدل أن يكون عنصر بناء وتكوين للشخصية  السليمة  خصوصا أنه 

ونظامه األخالقي في ) فهو يتعلم من أخطائه(رق بين السلوك السوي وغير السويمازال ال يف
يدفعه الحقا ،وال شعوريا إلى عدم اإلعتراف بالخطأ،وبدل  هذا هذه المرحلة في طور التكوين و

  ".ضعف "لوم نفسه دائما يلوم اآلخرين وبالطبع المخطأ دوما هم اآلخرين فاإلعتراف بالخطأ 
  )  13/06(الجدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

عدم / تكرار الخطأ: ما موقف الشبل بعد العقوبة(في إجابات قادة األشبال على السؤال 
هي أهم المشاكل التي تواجهك مع وحدة  ما(و السؤال،)كشافة؟التخلي عن ال/ تكرار الخطأ
  :  كان التالي،)األشبال؟

  10  03  ال
  100  30  المجموع

  قوبةالموقف بعد الع  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  23,33  07  تكرار الخطأ
  60  18  عدم تكرار الخطأ
  16,67  05  التخلي عن الكشافة
  100  30  المجموع
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 يرجع ذلك في الغالب لعدم نضج )℅23,33( تكرار الخطأ: أما موقف الشبل بعد العقوبة 

الشبل، فهو في طور بناء نظامه األخالقي ، بعيدا عن إنعكاسات  التقمص أو التقليد للولدين أو 
ة القادة لهذا المشكل ، خاصة إذا لم يراعي شرح مواطن التقصير ، ولم يأخذ بعين لسوء معالج

يبدأ " العفو عند المقدرة " اإلعتبار اعترافه بالخطأ ، وطلب العفو أو االعتذار ، فتنمية فضيلة 
" يتعلم الطفل العنف من العنف "بالمواقف البسيطة ، ومنذ الصغر ، وكما قال أحد المربين 

  " . نقد الذات "  ، وشجاعة ثقافة اإلعتذارل يتعلم العفو من العفو ، وكذلك بالمقاب
 53,33( ، أكيد إذا كان القائد يشرح أسباب العقوبة قبل تنفيذها )℅60( عدم تكرار الخطأ      
 فمن الطبيعي أن يكون )℅ 90( بخطئه ب أ ويعفو ويتقبل اإلعتذار ، إذا اعترف المخط)℅

 . سبة عالية جدا عدم تكرار الخطأ ن

 من القادة واجهتهم مغادرة للمنتسبين بعد توقيع العقوبة )℅05( : التخلي عن الكشافة     
والسبب قد يكون ، لعدم مناسبة العقوبة لحجم الخطأ ، أو لألسباب التي تؤدي إلى عدم جدوى 

بة له ، ويكون  ، أو لعدم جاذبية البرامج أو المجموعات  بالنس- وقد أسلفت ذكرها –العقاب 
 .  في المغادرة  العقاب القطرة التي أنهت تردده

 صعوبة الفهم ، -:       أهم المشاكل التي تواجه قائد األشبال مع األشبال ، لخصها القادة في 
إهمال األولياء ، نقص اإلمكانيات قد تحرمهم نشاطات ، فال يستوعبون ذلك ، الغيرة والتنافس ، 

 –  القائد قدوة له، ويجعل من زميله قدوة د باقي الوحدات ، ال يأخحبهم لوحدتهم وكرههم
الفوارق المادية واالجتماعية بين الزمالء ، نقص النظام ، عدم تفهم بعض األمور بسبب صغر 

 أما عن سؤال األولياء عن العادات .الخ ... كثرة البكاء – متابعة السلوك خارج الفوج -السن
أصبح منظما ، أداء الواجبات :  أغلبيتهم عددواف ،ستها الكشافة فيهمواألخالق الحسنة التي غر

 –) معلوماتهم وحبهم للجزائر في مثل هذا السن  بنسبة كبيرة تفوق(  حب الوطن –المدرسية 
 حب – زيادة نشاطهم وحيويتهم – قلة الشجار – تهذب في األلفاظ –أداء الوجبات المدرسية 

  .   الخ...مساعدة الفقراء والمحتاجين 
كره –العناد: أما عن بعض الصفات التي تخلو عنها والتي كانت ال ترضيهم ذكروا     

–عدم الرغبة في المساعدة فيما يخص  بعض الواجبات المنزلية–كثرة شجار اإلخوة–الدراسة
  ...العبوس–لفظ غير مهذب
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   أفضل النشاطات لتدرج الشبل على تعلم اإلنضباط): 14(المؤشر رقم 
  14/01جدول رقم   

ما هي أفضل النشاطات التي تتعلم منها اإلنضباط و ( في إجابات األشبال على السؤال 
: يتدرب الشبل في تعلم اإلنضباط من خالل(، و إجابات قادتهم على السؤال )الطاعة، ورتبها؟

  : ن التالي، كا)التخلق، و رتبها؟/ إحترام الغير/ إحترام الوقت/ اإلمتثال و الطاعة/ النظام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 

  
المرتبة األولى، ألهم نشاط يتدرج عن طريقه الشبل في تعلم اإلنضباط حسب القادة هو  -

في حين األشبال اعتبروا الدروس اهم نشاط يتعلمون من ) %43,33(اإلمتثال والطاعة، 
  ). % 60(خالله اإلنضباط بنسبة 

 أما األشبال فقد إختاروا  %) 40( هي النظام بنسبة ، )بالنسبة للقادة(المرتبة الثانية  -
  ).% 50( القصص بنسبة 

  
  
  

الثانيةالمرتبة     المرتبة األولى 
 اإلحتماالت ت ن ن ت ت ن ن ت اإلحتماالت
 القصص 02 2,86 23,33 07 35 50 40 12 النظام

 الدروس 42 60 43,33 13 10 14,28 26,67 08 اإلمتثال واطاعة
 األلعاب 02 2,86 00 00 03 4,28 13,33 04 إحترام الوقت

 01 1,43 6,67 02 11 15,71 00 00 إحترام الغير
التمثيليات 
 والمسرحيات

 23 32,86 26,67 08 13 18,57 20 06 التخلق
الرحالت 
 والمخيمات

 المجموع 70 100 100 30 70 100 100 30 المجموع
 المبحوثين األشبال القادة األشبال القادة 
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  14/02جدول رقم   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

       ، أما بالنسبة لألشبال فهي)%36,66(المرتبة الثالثة، كانت بالنسبة للقادة، هي التخلق  -
 . الغير م، إحترا)% 32,86(

، أما األشبال فهي التخلق )% 33 ,43( حترام الوقت المرتبة الرابعة بالنسبة للقادة هي إ -
 ) .%32,26(بنسبة 

  14/03جدول رقم   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة
 اإلحتماالت ت ن ن ت ت ن ن ت اإلحتماالت
 القصص 16 22,86 00 00 13 18,57 13,33 04 النظام
اإلمتثال 
 الدروس 12 17.14 16,67 05 02 2,86 10 03 واطاعة

إحترام 
 األلعاب 10 14.28 30 09 10 14,28 43,33 13 الوقت

إحترام 
 23 32.86 16,67 05 22 31,43 33,33 10 الغير

التمثيليات 
 والمسرحيات

 09 12.86 36,66 11 23 32,86 00 00 التخلق
الرحالت 
 والمخيمات

 المجموع 70 100 100 30 70 100 100 30 المجموع
 المبحوثين األشبال القادة األشبال القادة 

 

 المرتبة الخامسة
 اإلحتماالت ت ن ن ت 

 القصص 04 5,71 23,33 07 اإلحتماالت
 الدروس 04 5,71 3,33 01 النظام

لعاباأل 45 64,28 23,33 07 اإلمتثال والطاعة  

 التمثيليات والمسرحيات 13 18,57 33,33 10 إحترام الوقت
 الرحالت والمخيمات 05 7,14 16,67 05 إحترام الغير
 المجموع 70 100 100 30 التخلق
 المبحوثين األشبال القادة المجموع
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أما بالنسبة لألشبال فهي  ) % 33,33( المرتبة الخامسة، بالنسبة للقادة هي إحترام الغير -
 ).%64,28( إحترام الوقت  بنسبة

شبال يعتبرون أهم هدف إنضباطي في ضوء هذه النتائج، نستنتج أن القادة لوحدات األ -
بالنسبة لهم هو تعلم الطاعة واإلمتثال ألن الطاعة جوهر الحفاظ على النظام، والتقيد 
بالقوانين، ومنها إحترام الوقت واحترام الغير، التخلق فالقانون الكشفي يركز على مسألة 

 فالكشاف  فالكشاف،الطاعة، كما أن العهد الكشفي لكل الوحدات سواء من األشبال
" المتقدم، فالجوالة، والذي يعتبر شرط اإلنتقال من مرحلة إلى أخرى، ينص حرفيا على

أعد بشرفي أن أبدل كل جهدي لطاعة اهللا ورسولة وطاعة والداي وأن أساعد الناس في 
 .(...)"كل الظروف وأن أعمل بقانون 

 الوحدات الكشفية ومع إذن الطاعة واإلمتثال هي الركيزة األساسية للعمل الكشفي في كل -
تعلم كل المراحل السنية، وأنها المدخل األساسي لعملية اإلنضباط، أما النظام فهو 

 ميل الطفل إلى تقبل كل نظام يرسم له، ن، إبواسطة قانون مرسوم وموثق الطاعة
ويصبح مساره المستقبلي وسلوكه مرسوم، وفق األطير التي حددتها لقوانين، ويجب أن 

ة وتمنح حرية واسعة لممارسة ميوله عرائزه، قدارته حتى ال تضغط هذه تكون فضفاض
القوانين عليه بقوة فتنتهي هذه الميول، القدرات، فال يستطيع اإلنخراط في المسالك 
المتعددة والمختلفة للحياة ومتطلباتها، يجب أن يكفل النظام حدود غير نهائية لرغبات 

ين الطاعة إحترام النظام واإلدغان، األنقياد ميول، تطلعات الطفل، إذا يوجد فرق ب
التبعية، وإن الحرية الواسعة داخل العمل الكشفي ومساحة الديمقراطية في إبداء الرأي، 

، تجعل النظام الكشفي مساهم للسلوك المنضبط القوي )مجلس الشورى( القرار الجماعي
 .وليس لسلوك المدعن  المنقاد الضعيف

يجيا، وعلى مدى زمني، كون األخالق سلوك ونشاط، وليس مجرد أما التخلق، فيبين تدر -
يحاول القائد جعل الشبل يفهمها ويدركها، إنما الخلق يمارس بالفعل " وعظ وكالم"

وبالرغبة الذاتية، ومن تم يصبح ممارسة اإللتزام بالوقت وإحترامه، جزء من أخالق 
ألخالقية إلى إحترام الغيركمحصلة الفرد المنضبط المحترم للنظام وتدفعه هذه المنظومة ا

لكل ما سبق، هذا تفسير للتراتبية التي وضعها القادة لكيفية التدرج في تعليم الطفل 
 .اإلنضباط
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جيد للمراحل التي يمر بها صناعة سلوك منضبط ثابت لكن إلى حد  إن تحليلهم ووعيهم -
ية لمراحل صناعة السلوك معين تصدق التراتبية التي اجمعوا عليها، لكن التراتبية المنطق

 :المنضبط حسب المدة الزمنية لألزمة لترسيخها واإللتزام بها

  . التخلق-5 إحترام األخرين -4 إحترام الوقت -3 تطبيق االنظام -2الطاعة واإلمتثال  -1
 أما تراتبية األشبال فتؤكد دوما أنهم يأخدون مغزى النشاط باستيعاب الصريح على -

  . غير المباشر، والملموس على التجريدي أو النظريالضمني والمباشر على 
  :عرض النتائج - 3

 كمنحى نظري في بناء النموذج التصوري مدخل توليفيإذا كانت هذه الدراسة بنيت على      
، و تبني مدخل نظرية الدور اإلجتماعي "التربية الكشفية والتنشئة اإلجتماعية للطفل"لموضوع 

ناءا عليه، كانت المؤشرات الميدانية تتقاطع  مع أفكار كل من في بناء وصياغة الفروض، وب
  .الخ"...الثقة بالنفس" ،"صورة الذات"، "األنا المنعكسة"، "إثبات الذات"، "هوفمان"و" كولي"

      نفس المدخل التوليفي اعتمدته الدراسة كمنهج للتفسير اإلجتماعي، انطالقا من كون 
التفسير التاريخي النشوئي : تسع إلستخدام تفسيرات عدةالدراسات الوصفية بها ثراء وم

)Genetic(التفسير على أساس المقاصد،Inontionsالخ...،التفسير على أساس الحاجات.  
 Explanation in( في كتابة التفسير في العلوم اإلجتماعية ) R.Brown(     وكما يقول 

social science(  ،"لتطور والمقاصد والغايات والحاجات التفسير ممكن على أساس النشؤ وا
  )1( ".واألسباب المنطقية، والوظائف والتعميمات اإلمبريقية والنظريات

    أجد التفسيرات للنتائج والبيانات التي حصلت عليها من المعطيات اإلمبريقية تراوحت  بين 
هل تتابعون ":مثل) Intentionsتفسير المقاصد ) (االشبال/القادة(كشف خلفية ودوافع سلوك 
  .؟"هل تأخد لنفسك األشياء التي تجدها"؟،"لماذا دخلت الكشافة"سلوك الشبل خارج الفوج؟،

 من خالل ، كل هذه التساؤالت فسرنا"هل تكتف باإلستماع للزمالء عندما يتحدثون؟"     
وة الدوافع الحقيقية وراء هذه السلوكات، واألغراض واألهداف المرجالبيانات المتحصل عليها 

  .منها
أنماط السلوك إلشباع الحاجة إلى األمن اإلعتراف :(Needs)التفسير على أساس الحاجات      

 قيام بههل تفكر في نوع العمل الذي تود ال:"األساسية،مثل وغيرها من الحاجات ...والتقديرات

                                                
  .367 ص-ابقمرجع س- محمد علي محمد)1(
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ن هل تقدر أ" "هل لديك شعور أنك لن تكون شخصا ناجحا في المستقبل؟"، *"في المستقبل؟
  ."، هل يعتقد زمالئك أنك شجاع؟ "تعمل األعمال التي يعملها غيرك من الزمالء؟

كل التفسيرات لهذه التساؤالت، كانت مبينة على حاجة الطفل للشعور بالتقدير للذات،      
  .، والحاجة للتفوق والنجاح"إثبات وتوكيد الذات"اإلعتزاز بالنفس، 

هل ترغب في "و، والتي تبني على مبدأ العلية، )Reasons(التفسير على أساس السباب      
وقت فراغك تفضل قضاؤه "، "ب تغيير سداسيتك؟هل تح"، "د بعض الرفاق من الوحدة؟إستبعا

  ".رفاق المدرسة؟/رفاق الحي/مع رفاق الكشافة
  .)**(نتائج هذه األسئلة حيث قدمت التفسير السببي ل

اتجاه "اعية السليمة للطفل مكشفية في التنشئة اإلجتتساهم التربية ال:"بما أن الفرض األساسي-1
  :اه اإليجابي للفرضيات الفرعيةجاإليجابي للفرض وبالتالي نفس اإلت

  :نهجية المتبعة لذلك هيموكانت ال
 .إتجاه إيجابي  /تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون متعاونا -1

 .إتجاه إيجابي/ ) ر اإلنضباطأي أدوا(تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون منضبطًا  -2

  .إتجاه إيجابي / )أي أدوار القيادة( تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون قائدا -3

جابية في بناء وصياغة أي فرض فرعي مثالً يخذ المؤشرات اإل نأ     لذلك سوف
  ).التعاون(صراع، مباشر تؤخذ نتيجة /تنافس/تعاون

قادة ( مابين إستمارات بقة أو متقاربةمتطارات إما  تجمع وتؤلف بين عدة مؤش:الجداول-2
 متوسط النتائج ؤخد، فكل جدول سوف ي)ارات األشبالمقادة األشبال وإست(ستمارات وإ) األشبال

،  )التي تؤكد صحة الفرض(اإليجابية 
N

fi∑=    حيثfi هو النسب المحصل عليها 
هو المتوسط الحسابي    هي عدد المؤشرات Nجزئية التابعة ألي جدول ، للمؤشرات ال

  . لنسبة كل مؤشر أساسي
  : مؤشرات وبالتالي) 03(يضم :  مؤشر تدريب الشبل على اإلنضباط الدينيمثال -

  = %28,94
03

85.9229,9471,95
=

++
=

∑
N

fi
  

 :هيل على اإلنضباط الديني تدريب الشب) 07(نتيجة الجدول رقم :إذن  76, 94 ℅
 بين اإلستمارتين، سوف )℅ 100( نفس السؤال متطابقة عندما يكون 

                                                
  .............................أنظر الجدول رقم )*(
  .تبويب البيانات وتصنيفها وتفسيرها- أنظر العنصر السابق )**(
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الذي تقيسه، لعينة واحدة تضم النسبة اإليجابية للفرض : هي نتيجةالتكون 
والنتيجة  ، )هل يوجد مجلس شورى على مستوى السداسية؟( مثال ).مفردة100=30+70(

              .    ℅ 68.05 هي
  :األسئلة ذات اإلجابات اإلحتمالية، سوف يكون تصنيفها كالتالي-4
اإلتجاه السلبي ) اأحيانا، نادرا، أبد( للفرض، وي تعني اإلتجاه اإليجاب)دائما،غالبا(اعتبار -
  .رضفلل
- :يجابية للفرض، مثلسب دور الفعلي في إعطاء مصداقية إاالت األخرى، حماعتبار اإلحت-

وبالتالي ) اإلنضباط(رف بخطأك هنا تقيس تعت/ةالتقول الحقيق/تسكت: طأ كيف تتصرفا تخعندم
  .تؤخذ نسبته) تعترف بخطأك(مايؤكد اإلنضباط هو اإلحتمال 

 هذه محاولة لتلخيص النتائج، قد يصيب فيها الباحث وقد يخطأ، وهي غير دقيقة لكنها -
  .رعية ومن ثم الفرض األساسيالف"تقريبية لتوضيح النتائج النهائية للفرضيات
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)المؤشرات(الجداول    النسب التكرارات 
المجموع 
 العينة

01 
 

 تدريب الشبل على  االنضباط الديني
94,28% 

67+66+65  
 

30 

02 
تدريب الشبل على االمتثال والطاعة 

83,93% 

)36+16)+(63+04+(
64) 33+19( 

 
100 

03 
 ظام الكشفيمدى التزام األشبال بالن

90,08% 

)19+07)+(22+08 +(
)11+09)+(16+14 +(

)63+04+(64 

 
100 

04 
 تدريب األشبال على احترام الغير

77,30% 
)17+07)+(17+08+(

48 

 
70 

 %79,90تدريب الشبل على احترام الوقت  05
59+55+27+  

)18+08+(18 

 
30  

  %76,67 ≈اإللزام الخلقي والبيئي  06
54+51+64+46+44

) +51+12( 

 
100 

 %64,44 طرق الضبط االجتماعي للشبل 07
)06+04)+(25+32+(

48+16+27+18 

 
100 

 100   23+13  %7,85أفضل النشاطات لتعلم االنضباط  08

28,94
3

85,9229,9471,95
=

++
=Χ

( ) ( ) ( ) 93,83
4

43,9114,4714,2771,59086,2243,51
=

++++++
=Χ

( ) ( ) 30,77
3

57,6867,2667,5633,2367,56
=

++++
Χ

67,76
6

)14,1786,72(86,6271,6543,9186,7214,77
=

++++++
=Χ

( ) 90,79
5

406067,26905,7829,84
=

+++++
=Χ

( ) ( ) 44,64
6

609033,5357,6871,4571,3533,1320
=

+++++++
=Χ

85,57
2

86,3233,43
=

+
=Χ

( ) ( ) ( ) 08,90
6

33,5367,4643,9167,363033,2333,63
=

++++++
=Χ
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  ).اإلنضباط(أي أدوار /تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون منضبطًا: (الفرض الثاني
ويتمثل اإلنضباط الديني في ترشيح القيم الدينية من  :ياإلنضباط الدينعلى تدريب الشبل :  مؤشر-1

الصالة والصوم والدروس التي تبسط ( في حياة الفرد، خاصة كمسلمين خالل تعليم العبادات وأهميتها
  .℅94,28كانت نسبة تحقق المؤشر بـ، الخ...، مواعظ)ص(قواعد الدين، سيرة الرسول 

كانت األولويات عند األشبال هي طاعة قائد : عةتدريب الشبل على اإلمتثال والطا :مؤشر -2
، فالتميز الكشفي "السادوس"الوحدة، تجسيدا لنظام الوحدة، والنظام الكشفي، ورغبة في الحصول على رتبة 

، وكذا طاعة الوالدين في كل )ودون ضغط الولي(أكثر سالسة، سهولة، عنه في المجال الدراسي 
، )طاعة الوالدين(بتهما الصواب، يعتبر تعريف مثالي وصعب لمعادلة الظروف، خاصة عند اإلقتناع بمجان

أما ترك الواجبات دون إتمامها، مؤشر على عدم الجدية واإلنضباط في العمل ، أما تنفيذ ما يطلب من 
  .الشبل فدليل على الشخصية المطواعة بجانبها اإليجابي وليس السلبي اإلذعان

  )℅ 83,93(إذن نسبة هذا المؤشر هي 
من خالل التقاليد واألعراف الكشفية يتعلم الطفل  :مدى إلتزام األشبال بالنظام الكشفي :مؤشر -3

إحترام قانون الوحدة، اإللتزام بالوعد الكشفي لوحدته، :اإللتزام ، الطاعة، اإلمتثال، منهاأكثر من أنواع 
كمؤشر مزدوج لداللته (يرق الشرفي اإللتزام بالزي الكشفي، طاعة قائد الوحدة، اإلجتهاد للحصول على الب

، وكان النظام الكشفي يحظى باحترام كبير )على االنضباط والجدية في العمل وعلى التفوق وروح التميز
  )℅90,08(على حد ما رصدته النتائج 

 األولياء، ماحترا : جوهره واحد، وأوجهه تتعدد منماإلحترا: تدريب الشبل على إحترام الغير:مؤشر
المثالي، والذي يصعب تجسيده  و لكن احترام جميع الناس يعتبر هو المفهوم الواسعكبر سنًا، األالزمالء،

وتسجيله في الواقع المضطرب قيميا، والهش في تأسيس قواعد عامة مثالية لسلوكه، وكانت نتيجة هذا 
  .)℅77,30(المؤشر 
التغيب ( صور،منها اإلنضباط الوقتي يأخذ عدة ):وقتلتدريب الشبل احترام ا(مؤشر  -4

 ومتابعة السلوك خارج الفوج، فالمتابعة -الحضور في الوقت المحدد، وبطاقة المتابعة للسلوك-باستمرار
أكثر صورة قربا من اإلنضباط الوقتي ألن أهم ما يسجل عادة في سجل اإلنضباط ،التغيب واحترام الوقت  

  .)℅79,90(بته ألن خارج بطاقة التابعة، تسوى المسائل األخرى ، ونس
يضم كل صور مبادئ التربية الكشفية من   ):تدريب الشبل على اإللتزام الخلقي والبيئي: (مؤشر -5
 ".الواجب نحو الذات"، "الواجب نحو اهللا" اآلخرين  نحوًالواجب

إن سهولة ويسير ما يقدم لمرحلة الطفولة يعتبر مدخل مهم جدا، لترسيخه، أما الغش فهو انحراف 
، )قبل أن يصبح داء يتعذر شفاءه( البد من القضاء على بواعثه في مهدها، خاصة مرحلة الطفولة سلوكي،
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أما الفرق بين الزمالء فالمقصود به الناحية السلوكية، وقد وجدت أن هذه الفكرة وصلت بسرعة لألطفال 
عمومية، والنظافة فهي ، أما الحفاظ على البيئة واألماكن ال"السلوكي والخلقي"وكلهم ركزوا على الجانب 

  .واجبات كشفية تندرج في التأهيل لخدمة المجتمع، واإلنضباط نحو الوطن، وإعداد مواطن الغد السوي
  .)℅76,67(نسبة اإللتزا م الخلقي والبيئي كانت 

عالجت مسألة الصعاب وفلسفة العقاب التي تناولها علماء  ):طرق الضبط اإلجتماعي للشبل(مؤشر  -6
راسة والتحليل، وكانت هناك بعض اإلختالف في حسم مترتبات العقاب عند المساءلة وشرح النفس بالد

  .)℅ 64,44(موجبات العقاب، وتوقيت المساءلة هل األفضل قبل أم بعد العقاب
  :أفضل النشاطات ليتدرج الشبل على تعلم اإلنضباط -7

 اإلمتثال والطاعة، فهي أكبر وأيسر في سلم أولويات القادة في تعليم األشبال لإلنضباط، توقفوا عند
اإلمتثال (طريقة ينطلق منها الطفل في احترام وتطبيق القوانين، وهي إلزامه بتنفيذ ما يطلب منه 

، وكان اختيار موفق للقادة، أما األشبال اعتبروا الرسائل المباشرة الصريحة هي األكثر إستيعابا )والطاعة
  .)℅ 38,09(لقانون، النظام إذن نسبة هذا المؤشر في فهم إلزامية وإجبارية الطاعة، ا

  ):أي أدوار اإلنضباط(تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون منضبط (بالنسبة للفرضية الثانية 
  

  
 .℅ 76,10تعلم أدوار اإلنضباط بـإذن تحقق فرض 

  

=
+++++++

=Χ
08

09,3844,6467,7690,7930,7708,9093,8328,94 76,10% 



  السادسالفصل 
   و القيادةالتعاونالتهيئة المسبقة ألدوار 

  
  .التعاونالتهيئة ألدوار  -1

 .ألدوار القيادةالتهيئة  -2

 . و تفسيرهاياناتالبتبويب و تحليل  -3

  .عرض النتائج -4

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :تمهيد
  

 و المشاركة سواء الفكرية، الوجدانيـة، تقديم المساعدة، سواء كانت مادية، أو معنوية،      إن  
التـي تعطـي   " النحن"تزيد من روابط التالحم و اإلمتثال بين أعضاء الجماعة، و تزيد من قوة        

  .دافعية كبيرة لإلنجاز و تحقيق األهداف
، تكون )مناقشات جماعية حرة(فأدوار التعاون من صداقة ، ألفة، مساعدة، مشاركة فكرية    

  .محل متابعات ميدانية عن طريق حمالت خدمة المجتمع
 لطموح، الثقة بالنفس، الجرأة، القوة، تقدير الذات، القدرة على التأثير فـي اآلخـرين    أما ا 

كلها أشكال للقيادة الفاعلة والشخصية المؤثرة، التي تستطيع السيطرة وفرض النفوذ دون الحاجة  
، لكـن  يسانده، ويكون والء األتباع ملفت، وهذا ما تسعى إليه البرامج الكشفيةقوة أو قانون    ى  لإ

         .  اإلستطالعات الميدانية هي من تحكم على مدى فشل أو نجاح هذه اإلستراتيجيات التربوية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :التهيئة ألدوار التعاون  -1
  :تعريف التعاون  -1-1

 ،ونمط مـن    جتماعياهر التفاعل اإل  مظهر من مظ  "ي الدين مختار أن التعاون هو     يرى مح 
ف خصين أو أكثر في محاولة لتحقيق هـد عبير عن إشتراك ش  نساني المعتمد وت  إلأنماط السلوك ا  

  .               )1("مشترك
 هـدف مـشترك ،      فالتعاون إذن يشير إلى العملية اإليجابية للتفاعل اإلجتماعي لتحقيـق         

  .ومستمر و ليس عارض
  :أدوار التعاون من خالل الوعد و القانون-1-2

تي ال تتغير بـسهولة ،ماتـضمنه الوعـد و          من الثوابث الراسخة و المبادىء األساسية ال      
القانون من أن يربى الكشافون على التكيف مع الحياة اإلجتماعية واإلندماج فيها ،فالبند الثالـث               

مما يعني أن   . »يجب على كل كشاف أن يكون نافعا وأن يعين غيره         «:من القانون الكشفي نصه   
  . عناصر فعالة ي للكشافين وتجعلهمالتربية الكشفية تبني الحس المدن

 صديق  الكشاف«:رابع من هذا القانون نصه    إذن فالروح الكشفية روح تعاونية ،أما البند ال       
فالصداقة إحدى الدعائم القوية التي تقوم عليها حياة        ،» وأخ لكل كشاف أخر كائنا من كان       الجميع

  .الكشاف النفسية واإلجتماعية وتتجلى أكثر في أدوار التعاون واأللعاب
  :دوار التعاون من خالل نظام الطالئع  أ-1-3

اإلجتماعيـة    الروابط الصغيرة وأنشطتها اليومية ،تتوطد   من خالل العمل داخل المجموعة      
بين األعضاء ،فكل شبل يكتشف األشبال اآلخرين، ويتعرف عليهم جيدا وبالتالي تبادل اإلعتماد             

 )اسياتنظام السد (وعات صغيرة   فالعملية مقصودة ،والغرض من تقسيم الوحدة ،إلى مجم        بينهم،
من أجل نفسه فقط ،فهذا النظام يعمل على تخليص الطفل      ال ،ريقيعلم الشبل كيف يعمل ضمن ف     

من النزعات العدوانية وتنمية المواطنة و اإلحساس بأهمية الدور الذي يمارسـه فـي الهيئـة                
وح التعـاون لـدى     إال أنه توجد صعوبة في خلق ر      اإلجتماعية عن طريق إتاحة فرص النمو ،      

  . الحرية التي تكون تربية للحرية عن طريق مهمة التربية،إنهااألشخاص النرجسيين 
  : أدوار التعاون من خالل التعلم بالممارسة-1-4

التعلم بالممارسة يؤدي إلى توسيع الميول وتنميتها، وذلك عن طريق اإلهتمام بالوسـائل             
 نحـو   بل من مرحلة إلى أخرى وبالتالي اإلتجـاه       التي تحقق هذا الغرض ومن تم اإلرتقاء بالش       

                                                                                                                                                       
  .67ص - مرجع سابق– محاضرات في علم النفس اإلجتماعي –محي الدين مختار  -)1(



إن عصرا جديدا في تاريخ التربية قد بدأ منذ انتقل جل   :"إذ يقول " بوفيه"نادى به    النضج وهذا ما  
  )1(."إهتمامنا من قابلية الطفل وقدرته على التقليد إلى فاعليته ونزوعه إلى النشاط والعمل

لحديثة تولي أهمية كبيرة إلكتساب الخبرة عن طريق  والتربية الكشفية على غرار التربية ا
تقدم في شكل دروس ونظريات أو  النشاط، فالتعاون من األمور التي تحرص الكشافة على أن ال

بشكل إلزامي، بل تجعله ينبع من ذات الطفل، وتصبح قاعدة هامة تحكم عمله الكـشفي، ممـا                 
الـذي  " هنري شـاتريكس  "توصل إليه    ق ما يواف  وهذا ما  ضمن اإلستمرارية والمواظبة عليها،   ي

ذ وصف بكثير من السخرية المحاوالت التي تطبق في تعليم األخالق في المـدرس اإلبتدائيـة إ               
 ثمراتها ألن األطفال في مرحلة قبـل البلـوغ ال يملكـون        إن دروس اإلحسان التؤدي   : " يقول

لم يفكـروا فـي اإلشـفاق       تجربة األلم وصورته وإن هم عرفوه اعتبروه من طبيعة األشياء و          
    ) 2(".والرحمة

ويمكن للقائد تجسيد روح التعاون عمليا سواء داخل السداسية أو خارجها مما يجعله قدوة              
لهم، فالشبل مازال في طور البناء والنمو، وشخصية مرنة، يمكن تشكيلها حـسب األغـراض               

اإلنفعاالت في "ي توضح أن   الت) K.M.Banhamبنهام  (بحاث  التربوية للمجتمع وهذا ما أكدته أ     
عند تزانها جابية مرنة في نشأتها األولى ثم إيإتطورها من المهد إلى الشيخوخة تكون عند الطفل  

  .)3("الشيخوخةالراشد، وسلبيتها وجمودها عند 
ماعي يتـأثر بـاألفراد الـذين       لهذا يجب أن يؤخذ بعين اإلعتبار أن الشبل في نموه اإلجت          

  . معهميتفاعل
  :وار التعاون من خالل البرامج المثيرة والمتدرجة أد-1-5

إن البرامج التربوية  الموجهة لألشبال يراعي فيها مرحلتهم السنية، خاصة أنهم في هـذه               
ـ             ون دالسن ينزعون نزعة إجتماعية، ويميلون إلى اإلندماج في زمر ومجموعات صغيرة، فيبتع

هذا اشتمل برنامج األشبال على مجموعة      بذلك عن اللعب الفردي متجهين إلى اللعب الجماعي، ل        
من األلعاب التي تكون مشوقة وفي نفس الوقت تعمل على إنماء عدم تمركز الشبل حول ذاتـه،    
فهي تنطوي على تنازله عن رغباته الملحة في سبيل أن يستمر اللعـب بنجـاح، وهـو أحـد                   

  .الح الجماعةالمؤشرات التي تتطور لتصبح مستقبال تنازال عن بعض مصالحه ألجل مص
  

                                                                                                                                                       
  . 229ص-قمرجع ساب-محمد رفعت رمضان وآخرون -)2(
    .507ص-سابقمرجع – أوبير  رونيه-)1(
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  . 146 ص– مرجع سابق –محاضرات في علم النفس اإلجتماعي –محي الدين مختار  -)2( 



  :یـــادةدوار القأل التھیئة  -2

  : ادةــــ تعريف القي-1- 2
تعتبر القيادة من المصطلحات الشائعة في الكشافة خاصة أنها تعتمد عليها فـي هيكلتهـا               

  .سواء على مستوى القمة أو القاعدة
مجموعة من الصفات الشخصية التي تمكن " ، فإن القيادة تشير إلى) TEAD(وحسب 

  .)1(" رد من التأثير على األخرين، لكي يتعاونوا سويا لتحقيق هدف يرغبون فيه الف
  : أدوار القيادة من خالل نظام الطالئع-2-2

إن هيكلة الوحدة توحي بضرورة التدريب على العمل القيادي، وما يقتضيه من مسؤوليات         
تجـانس مـن حيـث     مجتمع صغير م أيوتدرج في األدوار، فالسداسية تعتبر جزء من الوحدة     

  .والعمر الزمني ألفراده الجنس
وبالرغم من صغر سن أفراد وحدة األشبال، فإن القائد المسؤول على تنمية روح 

  .المسؤولية لديهم يجعلهم يمارسون مسؤوليات حقيقية داخل الوحدة 
 ، الخطوات للتدريب على القيادة، السلطات المختلفة التي تمنح للسادوسأهمومن 
عته من قبل أفراد وحدته، إذا يعتبر العمود الفقري للسداسية، فهو مسؤول عن وضرورة طا

: رائه وتقبل السديدة منها بمساعدة القائد له، حيث يستمع آل وإعداد بعض  نشاطاتها وهذاأدائها
  .ألن السادوس أكثر معرفة أحيانا بأفراد سداسيته وشؤونها أكثر من قائد الوحدة

 أن يكون على وفاق معه فال يختار إال بعد موافقته  نائبهنالسادوس يشترط عند تعيف
وإقتناعه بضرورة التعاون معه، أما بقية أعضاء السداسية فتوزع لهم أدوار ومسؤوليات أخرى، 

  .إلخ...فهناك مسؤول الكتابة ومسؤول المالية 
  : أدوار القيادة من خالل التعلم بالممارسة -2-3

ى نمط القيادة في مختلف المستويات بدءا من قيادة الكشفية من خالل إعتمادها عل
السداسيات من طرف األشبال ووصوال إلى قيادة الفوج، تشبع دافع حب الظهور وإثبات وتأكيد 

  .الذات
، وليست عملية تسلطية أو فرض األوامر على األتباع بل هي هئمبادفالقيادة الكشفية فن له 

ة، وتنشيط قدارت الشبل ودفعه لتحمل المسؤولية دراطاعة عن إقتناع وخضوع مع الوعي واإل
  . القرارذإتخافي واإلعتماد على النفس، ومشاركة فعلية 

الشخصية تحصل على مقوماتها وعناصر تكاملها من اإلحتكاك بالبيئـة، لـذا كانـت              إن  
 الوسائل لتدعيم شخـصيتهم، وتنميـة   أنجع من طرف األشبال في السداسية، من      القيادةممارسة  



 الذات، خاصة لدى الشخصية اإلنبساطية التي تكون األقدر على تحمل المـسؤولية            تقديرفة  عاط
  .والمساهمة اإليجابية في النشاطات من الشخصية اإلنطوائية

 إلى اإلتجاه العملي في سلوكه ،ويريد أن يرى نفسه وبيده السلطة والنفـوذ،             يميل"فالطفل  
   )1( ." بأنه أصبح من الكبار شعرهتإنه يجد متعة ولذة في ممارستها، إذ 

الميل تتبعه التربية الكشفية من خالل الممارسة الفعلية للسلطة عن طريق قيادة سرب             هذا  
  .تتفوق به الكشافة عن بقية المؤسسات التربوية األخرى األشبال وهذا ما

  :أدوار القيادة من خالل البرامج المثيرة و المتدرجة-2-4
كية وحركية الشبل بإستمرار ،وتنمـي روح       يبا تحتاج إلى دينام   يضم البرنامج الكشفي ألعا   

  .إلخ... وإقتفاء األثر و،لغزاالقيادة و المبادرة ،والقدرة على تحمل المسؤولية مثل ألعاب 
كما يضم البرنامج مسرحيات و تمثيليات تعتمد القدرة على التعبير ،واألداء و الفهم العميق    

التي تساعد في تكوين     ت الذات ،اإلقناع و التأثير من العوامل      دور المسجد ،فحب الظهور وإثبا    ب
  .شخصية قيادية 

حيث رأى 1986عام ) (Robert ALDRID:لقد دعى بعض المربين المعاصرين منهم 
ضرورة وجود مؤسسة في كل مدينة تعتني بشؤون األطفال وما ينعكس عليه تفكيرهم ،بحيـث    "

 إهتماماتهم وإتجاهاتهم في التفكير ذتؤخ  ،وايشون فيه يكون لهم صوت مسموع في البيئة التي يع       
   .)2( "بعين اإلعتبار ،هذا إذا كان المجتمع يرغب في خلق قادة في مختلف ميادين الحياة

ليس فقط مجـرد    الحقيقية،  التربية الكشفية واعية بضرورة إعطاء القيم األخالقية أبعادها         
 من حياته وموجـه     اجتمع ،بل يجب أن تصبح جزء     القول أنها أمر إيجابي في حياة الشبل و الم        

  .حقيقي لها 
فالطريقة التربوية الكشفية من خالل عناصرها ،تكون منسجمة مع تعـاليم علـى الـنفس      
التربوي ،و التربية الحديثة لكن هذا على مستوى األفكار ، أما على مستوى الواقع فإن العمليـة   

 :قيق أغراض هذه البرامج وإما تعرقلها مثل      تخضع إلى ظروف ومؤثرات ، إما تساعد على تح        
  . البرامج ومدى تجاوب األشبال معهاتنفيذكفاءة القادة ،كيفية ، إمكانات الفوج

  
  
  

                                                                                                                                                       
  .61ص–ابق مرجع س –محمد عبد الرحيم عدس -(1) 
  .نفس الصفحة–  السابق المرجع– (2)



  تنمية قدرات الشبل) :  01(المؤشر رقم 
      
قادة األشبال حول سؤال ما هي القدرات التي تنميها النشاطات اإلجتماعية في في إجابات   

  :و كان التالي. األولوية، و لماذا هذا الترتيب؟الشبل أكثر، حسب 
  01/01جدول رقم 

  
  المرتبة األولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة

 القدرات التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات النسب

 البدنية 05 16,67 15 50 07 23,33 03 10
 العقلية 13 43,33 10 33,33 03 10 04 13,33

 
  :بقراءة أولية لمعطيات الجدول ، نسجل المالحظات التالية 

 من قادة األشبال على أن هدف برنامج األشبال ،والعمل الكشفي عموما  )% 43,33( ركز -
  :  إلى تنمية القدرات العقلية  ، وكانت حجتهم في ذلك بالدرجة األولىيهدف  

  ،فهو في سن  النمو العقلي في حين اعتبرتنمية  قواه العقلية إلى     إن الشبل يحتاج أوال
 من حيث األهمية ،ودرجة التمكن عند األولوية الثانية  هي القدرات  البدنية منهم أن )50%(

العقل السليم "القادة  هي التي تحدد المستوى  للوصول إلى ذلك ،وتبريرهم  لهذا  الترتيب كان 
  "في الجسم السليم 

لتمارين ،حياة الخالء لبرنامج الكشفي  يركز بقوة على صحة الكشافين من خالل اوا
  ."بادن باول " الخ التي تسهم في إعداد مواطنين صالحين ،أصحاء ،سعداء حسب مقولة ..ألعاب

  02/01جدول رقم   
  المرتبة األولى المرتبة الثانية المرتبة الثالثة المرتبة الرابعة

 القدرات التكرارات النسب التكرارات النسب التكرارات نسبال التكرارات النسب

 اإلجتماعية 06 20 03 10 13 43,33 08 26,67
 المجموع 30 100 30 100 30 100 30 100

 ،كون الكشافة تزيد من الروابط اإلجتماعية للقدرات اإلجتماعية  المرتبة الثالثةوكانت 
جتمع ،فال مكان لإلنطواء أو الهامش  في  القاموس  للطفل وتساعده على اإلنخراط بقوة داخل الم

والمرتبة الكشفي ولكن حسب قادة األشبال ال يكون  على حساب تنمية قدراته البدنية والعقلية ،  



 بناء – تقوية الذاكرة –التدرب على التركيز :  من عمليات القدرات اإلنفعالية  هي تنمية الرابعة
وإحاطة الشبل بكل ما  يساعده ، " اآلخر " و" األنا" حة عن  تكوين صورة صحي-الثقة بالنفس

تضخيم : على تحقيق الصحة النفسية والتغلب على المشاكل النفسية المألوفة عند الطفل
  .إلخ... اإلنطواء – عدم التركيز  واإلنتباه - الخوف– التردد –اإلنفعاالت 

ات األشبال يطرح عدة تساؤالت إن هذا الترتيب ألولويات برنامج األشبال في تنمية قدر
عن الوعي الحقيقي عند قادة األشبال ومدى إدراكهم لمغزى العمل الكشفي وأهميته في بناء 
شخصية الطفل  إن كان العمل الكشفي  يراد به النمو العقلي ،فهو ينافس اإلعداد المدرسي ،وال 

ضية وليست تربوية إجتماعية كما يكمله، وإن كان يراد به التربية البدنية ، فالكشافة منظمة ريا
يتداول في جميع المصادر الكشفية  سواء العالمية  ،العربية ،الوطنية  ال بد أن نكون واعين 
لغايات ومقاصد الكشفية كما حددها علماء النفس  وعلماء  اإلجتماع ،والمهتمين  بالعمل الكشفي 

 له، ضمن  مؤسسات  ةانات  المتاح،والذي  يعمل  بالدرجة األولى  من خالل برامجه  واإلمك
المجتمع المختلفة ،التعليمية ،التربوية اإلجتماعية ،الرياضية ،الترفيهية ،إذ يصنف العمل الكشفي 
باإلجتماعي بالدرجة األولى ،أي بناء  شخصية الطفل  من الناحية اإلجتماعية، ثم  الناحية 

تربية العامة ، بالجانب العاطفي ، حيث يقر أن اإلنفعالية  والتي يسميها  رونيه أوبير في كتابه ال
اإلسهام األبرز للتربية الكشفية عن اإلعداد المدرسي  كونها تجمع بين الجانب العقلي  الذي 
تركز عليه المدرسة مع الجانب العاطفي الذي توليه البرامج الكشفية أهمية موازية للجانب 

إن األسس التي تسير " بقوله )  خليفة الزائديعلى(العقلي ،والتدرج الصحيح لألولويات يحدده 
 - 2 العلم – 1: عليها التربية في مدارس العالم اآلن مبنية على  ثالث أمور هي بحسب أهميتها 

 - 2األخالق -1أما في الحركة  الكشفية فألمر على العكس من ذلك أي  ، األخالق-3الجسم 
إلجتماعي، السلوكي، والتكوين الحسي اإلنفعالي هنا األخالق  تجمع البناء ا) 1( " العلم-3الجسم 
  .للطفل

 إن التبريرات التي ساقها القادة منطقية لترتيب  الموضوع لكن سلم األولويات كان 
ترد ) ألنه في سن النمو العقلي ( معكوس ، فالقول  بأن الشبل  يحتاج  إلى تنمية  قواه العقلية  

لثامنة عند الطفل هي سن ومرحلة البناء  اإلجتماعي عليه دراسات علم النفس التي تعتبر سن ا
وأن النمو العقلي  يبدأ في مراحل مبكرة جدا  عند الطفل حسب دراسات بياجيه عن النمو 

  .العقلي

                                                                                                                                                       
   08 ص - مرجع سابق– كيف تدير فرقة – على  خليفة الزائدي )1(

  



 إن إدراك أولوية األهداف في أي مراحل عمل مهم جدا، ونتيجة هذا المؤشر ليست في 
م الكشفي لم يصل بعد إلى المستويات المطلوبة ، صالح القادة ، كون مؤهالتهم العلمية ، وتكوينه

من ترتيب القادة الجامعيين لألولويات  )%90(عند تفريغ البيانات من اإلستمارات وجدت أن 
، وهذا أكبر دليل على أهمية وضرورة " للقدرات اإلجتماعية  واإلنفعالية بالدرجة األولى" كان 

  .يد لقادة يدركون المقاصد الحقيقية للبرامج الكشفية ، المستوى التعليمي العالي ، والتكوين الج
  )اإلدارة بالمشاركة ( مجلس شورى السداسية ): 02(المؤشر رقم 
  02/01جدول رقم 

  

يؤكد علماء النفس على أهمية مجال الشورى، والمناقشات الجماعية كأفضل وسيلة 
لتعليمهم الديمقراطية، فالمناقشة التي لها أساس شوري تحرر الفرد من الضغوط والمخاوف 

تتعدل إتجاهاته وقيمه في ذلك الجو السوي،  م ووالشكوك فيألف اآلخرين بعد أن كان ينفر منه
  .كما أن المناقشة الجماعية تثير النشاط وتشيع بينهم الجو الضروري للخصوبة الفكرية

  : بقراءة أولية  لمعطيات الجدول نالحظ 
  )% 48,57(بالنسبة الحتمال وجود مجلس للشورى داخل السداسيات،أو عدم وجوده،وجدنا   - 

          لكل سداسية  أو وحدة يضم عادة كل منمجلس شورىديهم علم بوجود ، من األشبال ليس ل
للتعاون والتشاور في شؤون السداسية ولزيادة التماسك  ) السادوس ونائبه وقائد الوحدة ونائبه(

والتعاون بين أفراد السداسية من جهة ، عند مناقشة قضايا مجموعتهم مع السادوس ونائبه لنقلها 
 ومن جهة أخرى تدعيم البعد التعاوني والتمرس على القيادة بين عرفاء المجموعات إلى القادة

وتنامي روح األلفة، اإلنسجام، التوحد نحو هدف مشترك هو الصالح العام للسداسية أوال ثم 
  .الوحدة ثانيا

 بالنسبة الحتمال مناقشة شؤون السداسيات داخل مجلس الشورى الخاص بها، تبين أن - 
من األشبال هم على علم بوجود، مجلس شورى السداسية، لكن هل وجودها فعال  )% 51,43(

كما تطرحه النظريات الحديثة للتنظيم  ) اإلدارة بالمشاركة ،اإلدارة الجماعية( محقق لغرض 

  األشـــــــبال
  النسب  التكراراتاإلحتماالت

  48,57  34  ال
  نعم  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما  أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما

11/3608/3617/360/36  0/36  30,56  22,22  47,22  00  00  
  100  70  المجموع



واإلدارة هل فعال هناك مناقشات لقضايا السداسيات ومن ثم التعاون لحل  المشكالت ،والمساهمة 
تزامن النشاطات مع اإلمتحانات ،تغيير موعد ومكان بعض  : ت المهمة مثل في إتخاذ القرارا

،وليس إنفرادي بالنسبة لقائد " القرار جماعي" الرحالت ،تغيير بعض النشاطات مما يجعل 
 .الوحدة 

   يؤكدون وجود تعاون دائم في تسيير شؤون  سداسيتهم من خالل مجلس  )% 30,56(   - 

يرون أنه غالبا ما تتم هذه المشاركة في تصريف بعض  )% 22,22( شورى السداسية، و
من األشبال يرون أن الحديث عن هذه المشاركة ال يحدث إال في  )% 47,22(شؤونهم لكن 

  .مناسبات معينة أو حاالت خاصة
  02/02جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
 

  ) على مستوى السداسية؟هل يوجد مجلس شورى (إجابات قادة األشبال حول سؤال كانت
الحظ تضارب وعدم مصداقية  بين رؤيتي كل من القادة واألشبال ،فالمفروض وكما ن

وضحناه سابقا ال بد لكل فوج من مجلس شورى على مستوى الوحدات، والسداسيات  والطالئع  
 رفعها عبر هذا مث للتعاون بين األشبال الكشافين في ترتيب أمورهم ومناقشتها، لتدارس شؤونها
  .ة للتعاون على حل ما يجب حله ،أو تغيير ما يجب تغييره ،وغيرهالمجلس إلى القاد

   :ويرجع سبب هذا التضارب إلى
  . إستبداد  القادة مع سلبية  األشبال مما يجعل  المجلس ال قيمة له-1
مجلس " نقص الوعي واإلدراك بنواحي العمل الكشفي من قبل األشبال خصوصا أن -2

ي تنمية أدوار التعاون ،وطرحه مع القادة ،خصوصا أنه في  مهم جدا ، فله  أبعاد ف" الشورى
مقابالتي الميدانية مع القادة في األفواج الكشفية أو على مستوى  المحافظة الوالئية أكدوا على 

على مستوى كل الوحدات والطالئع ،ومخالفة ذلك يعتبر " مجلس الشورى"ضرورة وجود 
  .تسطيح ،وعدم فعالية للبرامج الكشفية

  البعد العالئقي بين األشبال ) : 03(لمؤشر رقم  ا

  القـادة
  النسب  التكرارات

05  16,67  
25  83,33  
30  100  

 



 الصراع: أوالقبل القراءة األولية لمعطيات الجداول، نحلل المؤشرات الثالث ومدلوالتها،  - 
 ،العراك الخالفات ،عندما يجمعهم العمل رلألطفال يتجلى من خالل كثرة الشجا بالنسبة

أو مغادرة الخصم أو غير المرغوب المشترك الجماعي تتبلور صورته في رغبة في استبعاد 
فيه ، وهذا ما يحدث داخل السداسيات ،أو الوحدات ،حيث يحاول أحد األطراف العمل على 

  .إبعاد خصمه من السداسية أو الوحدة أو حتى الفوج نفسه إن  اقتضى األمر ذلك 
منافسة تضع عادة المنافسة كبيرة جدا بين أفراد السداسيات ،وشدة هذه ال: التنافس : ثانيا - 

أمام العمل الجماعي الموحد على مستوى الوحدة أو على  مستوى  الفوج ،وقد اشتكى  عراقيل
قادة األشبال،أن هذه الحالة أو المواقف من أكثر وأهم الصعوبات التي يواجهونها مع األشبال 

سداسيات فشدة الوالء واإلنتماء الذي يربطه بالسداسية ، يقابله عدم رغبة في التعاون مع ال
 .األخرى أو الوحدات األخرى

 عدم الشعور بالسعادةلكن على الصعيد النفسي أو الحالة الفردية نقيس التنافس من خالل 
 عندما يشاركه الزميل في نشاط معين فهو يريد التفوق وإثبات جدارته ،بعيدا عن هذا الغبطة أو

التحدي يختلف عن إحساس التعاون المنافس الذي   وجوده يشعره بعدم الراحة والقلق  فإحساس 
  .والمساندة

  في شكل دعم عاطفي المشاركة الوجدانية هو المشاركة على ثالث مستويات التعاون: ثالثا -
، حيث ينتقل الفرد المشاركة الفكرية، كما يلمس معنى التعاون في ) الترابط المعنوي(تضامني 

وعمليات  الواسع حيث تالقح وتبادل األفكار ،من التفكير اإلنفرادي الضيق إلى التفكير الجماعي
 المساعدة المادية التي ترافق كل عملية تعلم وأخيرا المعنى الثالث للتعاون هو واإلضافة الحذف

  .،والعطاء الملموس 
  )03/01(جدول رقم 

  األشبال  القادة  
                 اإلحتماالت

  النسب  اتالتكرار  اإلحتماالت  النسب  التكرارات  نوع العالقة

الرغبة في إستبعاد (صراع    28,58  20  نعم
  00  00  )الرفاق

  71,42  50  ال
  100  70  المجموع  00  00  

) 08(مع السؤال  ،)هل ترغب في استبعاد بعض الرفاق من الوحدة؟(في سؤال لألشبال 
  :كانت اإلجابات كالتاليلقادة األشبال، 

 بين األشبال وسبب ذلك ) شجار ( القات صراع بالنسبة لقادة األشبال في الغالب ال توجد ع - 



وأن (روح الصداقة واأللفة بينهم ،ثم إلتزاما بالقانون والنظام الكشفي  الذي يشدد على اإلحترام ،
 ، يساعد ويحترم الجميع ، لكن هذا األمر نظري ونـسبي  واعتبـر          )أخ لكل كشاف   كل كشاف 

  .  غير منطقية )%0(نسبة 
 مـن  )%71,42(صراع، تظهر بالنسبة إلستبعاد أحد الزمالء معطيات الجدول حول ال    - 

األشبال اليرغبون في إستبعاد أية عنصر من السداسية أو الوحدة  وهو أمـر إيجـابي  علـى                  
 متانة الرابط الكشفي الذي زسالسة العالقات، ووجود وفاق ،ألفة ،صداقة  بين األشبال  مما يعز     

في مؤلفاته ، " بادن باول" آزرة  اآلخر حسب ما أورده يجمعهم ويدفعهم دوما لمحبة ،مساعدة ،م
  . في كل المصادر  والمراجع الكشفية هوما أجد

  )03/02(جدول رقم 
  

  األشبال  القادة  
                 اإلحتماالت

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت  النسب  التكرارات  نوع العالقة

عدم السعادة بمشاركة ( تنافس   5,71  04  نعم
  94,29  66  ال  60  18  )اتالزمالء له النشاط

  100  70  المجموع  60  18  
  

هل تشعر بالسعادة عندما يشاركك زمالؤك في مختلف         (في إجابات األشبال حول سؤال      
  :كانت اإلجابات كالتاليلقادة األشبال، ) 08(مع السؤال رقم ، )النشاطات؟

عالقة التنـافس بـين األشـبال     من القادة على )% 60(بالنسبة لمعطيات التنافس أكد   - 
الوحدات والسداسيات وأقل بكثير داخل السداسية الواحدة ، وجميع القادة شددوا على            خاصة بين 

الطاغية بقوة والتـي   " أنا" هذه  النقطة، وقد الحظت فعال من تصرفاتهم ،أسلوب تعاملهم  تلك     
 القادة يعمل بجد ومثابرة من أجل       سأعود إليها عند التطرق إلى تنمية أدوار القيادة ،فالكل حسب         

تفوق سداسية وتبقى تلك الندية مع الزمالء بعد نهاية النشاطات  أما على مستوى  السداسية ، إن 
ظهرت تكون بسبب الرغبة في أن يحصلوا على لقب السادوس أو نائبه ، لكنها مشاعر غيـر                  

 .موجهة لداخل المجموعة ، بل إلى خارجها
جدول حول شكل عالقة التنافس بين األشبال كانت النتيجة أنـه ال          و بقراءة لمعطيات ال    - 

 يشعرون بالسعادة عندما يشاركهم )%94,29(توجد روح إنطوائية ،أو روح سلبية عند األشبال،
زمالئهم النشاطات إنهم يمتازون بروح إجتماعية ،تمتد فيها شبكة عالئقية جيدة مـع اآلخـرين               



)  أبنائهم الكشافة إلخراجهم من حالة اإلنطـواء والعزلـة         ادخلوأ( ،لهذا علق بعض األولياء أنهم    
واإلنفتاح على المحيط بقوة  أو بسبب الخجل الشديد للبعض وما يصحبه من حـاالت ضـعف                 

  .،تردد فالكشافة تعلمه أن يعمل مع المجموع وبالمجموع
            المنافسةهذه الداللة األولى لمؤشر السعادة لمشاركة الغير له في نشاطاته يكون سببها

منهم فقط لديهم روح تنافسية عالية ،لكن هذا ال يتفق مع مؤشرات الواقع الميداني   )% 5,71( و
تصريحات القادة لكن التبرير المعقول لذلك ،هو ربطهم لهذا السؤال بالعمل داخل  السداسية  

 مع السداسيات األخرى ونشاطات  السداسية وليس خارجها ،ألني متأكدة أنهم ال يرغبون العمل
  .بشكل إنفرادي

 من األشبال يرون أن السداسيات تتعاون مع بعضها ، من أجل إنجاز مهام )% 38,57(
مشتركة فكما تكون خاصة بالوحدة ،ضد الوحدات األخرى خاصة في المعسكرات ،المخيمات 

ديد الخارجي لجان ميزونوف ،أن الته) ديناميات الجماعة ( في ) شريف شريف( ،فكما  وصف 
هو السبيل الوحيد إلحكام تعاون حقيقي بدل المنافسة  بين مجموعات تقوم على العمل المشترك 

منهم يعتقدون أن تعاون السداسيات يكون أحيانا فقط وليس غالبا ،لكن  )%40(، لهذا نجد 
  .المواقف الصعبة ،والعصيبة تؤلف وتجمع ما باعدته المنافسة

  

  )03/03(جدول رقم 

مع السؤال رقم  ،)هل يوجد تعاون بين السداسيات داخل الفوج؟(في إجابات حول سؤال 
  :لتاليت اإلجابات كاكاناألشبال لقادة ) 08(

 من القادة ،بغلبة )%40( بخصوص هل العالقة تعاونية بين السداسيات الجدول يعطي نسبة -  
المساعدة ،اإلعتمادية ،المشاركة ،التكاتف لتحقيق األهداف ،غالبية األوقات ،خصوصا أن األلفة، 

يد من متانة العالقات بينهم ،فاألخوة الكشفية رابط عميق ،يجمع اإلنسجام،الصداقة ،الترابط تز
بين الكشفيين ،خصوصا ،التقاليد المراسيم الروح الكشفية تميزهم عن غيرهم ،فيحس كل كشاف 

  القادة  
  اإلحتماالت     

  ن  ت  نوع العالقة
  األشبال

  سواء بين(تعاون   أبدا  نادرا  أحيانا  غالبا  دائما
  70  40  12  )شبال أو السداسياتاأل

27  12  28  02  01  
  ت

10  40  12  المجموع
0  

38,5
  ن  1,43  2,86  40  17.14  7



ومن ما بالك باألخ في الدين والوطن ،أنه أخ لكل كشاف في العالم حسب بنود الوعد الكشفي ،ف
وان خاصة ،إسم خاص إشارات خاصة ،رمز خاص نشيد يقاسمه مملكة لها علم خاص ،أل

  .خاص ،عهد خاص  وأعني بذلك السداسية أو الوحدة 
  مدى عمق ومتانة التالحم والصداقة بين األشبال): 04(المؤشر رقم 

 
  :  بقراءة المدلوالت المؤشرات األربعة عن مدى عمق ومتانة العالقات بين األشبال نجد -
سداسية أو الفوج يشير إلى وجود خالفات ، أو جو غير مريح ، بسبب  الرغبة في تغيير ال-1

  .عدم إنسجام أو توافق األشبال مع بعضهم 
 وجود أصدقاء كشفيين يساعدون الشبل عند الحاجة ،  مما يشير إلى متانة الروابط التي -2

" : احدة هي تجمعهم  في وفاق ، إنسجام ، وألفة ، هذا التماسك والدفء ال تصنعه إال عالقة و
  . داخل السداسيات وداخل األفواج عالقة تعاونية 

 درجة عمق روابط الصداقة ، والروح التعاونية الباعثة لهذا المناخ الدافئ المنسجم يقيسه -3
مدى الصلة الوثيقة ، واإلحساس باألمان الذي تمنحه صداقة حميمية ، وألفة كبيرة بين الرفاق 

   . بيت لألقربين والمقربين فقطفاللتصبح تبادل الزيارات ، 
وقت الفراغ ال يقضيه الطفل إال مع من يرتاح إليه ويشاركه إهتمامته الحقيقية ،ميوله 
،ويقاسمه هواياته ،فيختاره لقضاء الفراغ دون إجبار من البيئة المدرسية ، أو بيئة الكشافة ،أو 

  .بيئة الحي ،فله حرية اإلختيار
  )04/01(جدول رقم 

  

  
  
  
  
  
  

  ): 14-13(في إجابات األشبال حول السؤالين رقم   
  : كانت النتائج التاليةللرغبة في تغيير السداسية أو الفوج بالنسبة -
 : وكانت تبريراتهم كلها تصب فيتغيير السداسية أو الفوج من األشبال يرفضون )℅90( -

لذي يكنونه لقائدهم، وقلة مدى األلفة والمحبة التي تجمعهم مع أفراد سداسيتهم وفوجهم، التقدير ا

الرغبة في تغيير  رفاق الكشافة أصدقاء و مساعدين
 السداسية أو الفوج

 

 اإلحتمالت التكرارات النسب التكرارات النسب

 نعم 07 10 67 95,71

 ال 63 90 03 4,29

 المجموع 70 100 70 100 
 



قليلة بررت ذلك بعوامل التفوق في النشاطات والمسابقات الثقافية للسداسية أو الفوج ،وهذا دليل 
المتين إال بوجود ( قاطع على وجود تالحم، ألفة، محبة لدا ال يمكن تبرير هذا الترابط العاطفي 

  .)℅00( روح تعاون طاغية، وال مكان فعال للصراع كما ذكر القادة
 )℅95,71(فاألشبال يقرون بنسبة  ،رفاق الكشافة أصدقاء و مساعدينأما فيما يخص كون  -

  .أن رفاقه من األشبال ،أصدقاء يجدهم وقت الضيق، ويقدمون له مساعدات 
  بالسعادة لمشاركة الزمالء له النشاطات وبهذا يعطي األشبال مصداقية للمؤشر الخاص

ن روح التعاون داخل وخارج األفواج ،على روح المنافسة التي  مما يعنى طغيا)℅94,29(ـب
  .تكون عادة عالية بين السداسيات

  04/02  رقمجدول
  
  
  
  
  
  

 -  
 :)16-15(في إجابات األشبال حول السؤالين رقم   

بالنسبة الحتمال قضاء وقت الفراغ مع المجموعة األكثر تفضيال بالنسبة إليهم سواء كانت  - 
 جماعة

  :يلي ، توصلنا إلى ما) حي– مدرسة – كشافة -رفاق(
 من األشبال يفضلون قضاء وقت الفراغ مع  رفاقهم في الكشافة ، وتفسير ذلك، )% 55,71( -

 بين األشبال ورفاقهم ،يحاولون إختزالها وتقليص هذا التباعد المكاني كلما فواصل مكانيةهناك 
قة ، فكلما كانت العالقة أكثر حميمية كان الصديق مقرب ،فعمق ومتانة العالقة يقاس بهذه الطري

،رغم  أنه توجد عوامل  " البيت" كلما كانت أقرب إلى  البيئة األساسية  للطفل  وهي عموما 
  .أخرى تحكم هذا األمر

 ومالها من دالالت عن مدى عمق الشبكة العالئقية بين األشبال تبادل الزيارات أما فيما يخص -
 أحيانا،أي بصورة )%52,86( ب ء الكشافة في بيوتهم تقدرمن يزور أصدقافقد كانت نسبة 
 )%15,71( نادرا شبه مساوية لنسبة المداومة على هذا التواصل ب)14,29%(غير منتظمة و

لكن كما أسلفت الذكر هذا المؤشر ال يعتد به لوحده ،إنما في مساندة لبقية المؤشرات ،أما 

 قضاء وقت الفراغ زيارة أصدقاء الكشافة في بيوتهم
 مع رفاق ت ن دائما غالبا احيانا نادرا أبدا المجموع

 الكشافة 39 55,71
70 07 10 37 05 11 

 المدرسة 13 18,58
 الحي 18 25,71 15,71 07,14 52,86 14,29 10 النسب
 المجموع 70 100 100 المجموع

 



وقت الفراغ،  فإذا بقي صديق المدرسة  في ، فيحاول إختزالها من خالل الفواصل الزمنية
المدرسة فقط  وصديق الحي في الحي فقط وصديق النادي و الجمعية الكشافة ،عند هذه الحدود 
فقط ،فهذا يعني هشاشة وعدم عمق الروابط والصالت والعالقات داخل هذه المنظمات وبالتالي 

 بقية المؤشرات األخرى دليل على إختيار األشبال لقضاء فراغهم مع رفاقهم في الكشافة مع
  ).أي تعاون(عمق متانة هذه العالقة، وأن إتجاهها إيجابي 

 
  مساعدة الشبل على التفكير الجمـاعي) : 05(المؤشر رقم 

  
  نقل الشبل إلى التفكير الجماعي

 اإلحتماالت التكرارات النسب
 حرية الرأي والنقاش 11 36,67

ري والفكريالتناسب العم 04 13,33  

 العمل دوما مع مجموعات صغيرة 15 50

 
 نعم

 ال 00 00

 المجمـــوع 30 100
 بقراءة أولية لمعطيات هذا الجدول حول اآلليات المناسبة لإلنتقال بالشبل من التفكير -

  :يلي إلى التفكير الجماعي نسجل ما اإلنفرادي
  :  ويفسر ذلك )℅13,33(، كانت نسبته التناسب العمري والفكري إحتمال -

 يعتبر قادة األشبال أنفسهم معنيين بالكامل، بنقل الطفل من تمركزه حول ذاته ومساعدته -
على توسيع مداركه، من خالل اكتشاف الحياة، بعيون اآلخرين، وليس كما تعود، بتفكيره 

، ضافةباإلاإلنفرادي فيتعلم من خالل عيونه فقط، المشاركة الفكرية، ومساعدة األطفال لبعضهم 
 لمختلف المعلومات والمهارات، كذلك النقاشات، والعمل في مجموعات مناسبة لتعديل ،  االحذف

، كي ال يتعرض الطفل إلنتكاسات، فينطوي التناسب الفكري والعمريله في النمو العقلي بمعنى 
 مع على نفسه ويزيد من إنفراده، كلها تكسبه التفكير بصوت عالي، مما يساعده على اإلندماج

اآلخرين، وربط عالقات متينة معهم، دون خجل، أوخوف، أو تردد في طرح آرائه، والتعبير 
عن نفسه، أما من يفكر بصوت منخفض ،فأفكاره ال يشاركه أحد فيها، فال يساعد نفسه في 
الخروج من صمته وإنفراده بنفسه، وال يساعده غيره، في فهم وإستيعاب المفاهيم الحياتية 

  .إلخ ...واء مفاهيم لها عالقة بالمدرسة، الشارع، الكشافة، المجتمعالمختلفة، س



 من قادة األشبال أن )℅50(  إعتبرالعمل دوما مع المجموعات الصغيرة بالنسبة إلحتمال -
بالعمل في وسيلتهم في نقل الشبل من التفكير اإلنفرادي إلى التفكير الجماعي التفاعلي، يكون 

هتمام واألمان من حيث، قرب المسافة بينه وبين الزمالء لصغر ، تشعره باإلمجموعات صغيرة
عدد المجموعة، وفي نفس الوقت الواجبات والمهام موزعة، ومحددة، ويحاسب عليها إن قصر، 
فال يتخفى وراء رقم معين ولو كان عدد المجموعة كبير، اإلستقرار في المجموعة يشجعه على 

  .المجموعةتمتين الروابط ، وسرعة اإلندماج في 
 من جهة و اإلنتقال للتفكير الجماعي من جهة أخرى كانت لحرية الرأي و النقاش بالنسبة -

، كما فحرية الرأي والنقاشلها داللتها  ) %36،67( إن نسبة : دالالته حسب الجدول كالتالي 
إلجتماعي مهم اإلنتقال بالطفل من التفكير اإلنفرادي إلى التفكير ا. التناسب العمري والفكري 

الجماعي، لكنه ليس الوسيلة األساسية لذلك كون المدارس تعج باألطفال من سن واحدة، في 
الفصل الدراسي، ومع حرية النقاش يعطيها المعلم، ومع دلك السلبية واإلنفرادية ترافق معظم 
 األطفال، لكن المنتسبين للكشافة، بعد مدة من إنضمامهم، يصبحون جد إيجابيين، وتفكيرهم
جماعي، كون جل أعمالهم جماعية، فيها األخد والرد، اإلقناع، المشورة، صالح الجماعة، 

هنا وعي مقبول للقادة لفعالية . التعاون واإلجتهاد لتحقيق هدف مشترك عادة هو تفوق السداسية
  .ودينامية العمل بواسطة المجموعات الصغيرة

    05/01جدول رقم 
 
 
 
 
 
 

  ):10( عن السؤال رقم ادة األشبالفي إجابات ق 
  : لألشبال كانت النتائج التاليةاإلسعافات األولية دروس في تقديم بالنسبة الحتمال -

  . من قادة األشبال أكدوا أنهم يعطون األشبال دروس في اإلسعافات األولية)℅93,33(
  :  فكان تقديم دروس في أهمية التبرع بالدم أما فيما يتعلق باحتمال -

 القادة إعتبروا إعطاء دروس تحث على التبرع بالدم أو كما وصـفها              من )% 56,67(
 بأنهم غيـر    )℅43,33(هي من صميم عملهم، في حين اعتبر        )ثقافة التبرع بالدم  (جل القادة   
  .معنيين بذلك

  دروس اإلسعافات األولية دروس التبرع بالدم

 اإلحتماالت التكرارات النسب التكرارات النسب
 نعم 28 93,33 17 56,67
 ال 02 6,67 13 43,33

 المجموع 30 100 30 100
 



  :     أما مدلوالت وتفسيرات ذلك فهي
وأكد على ، فهي من صميم العمل الكشفي كما حث لدروس اإلسعافات األولية بالنسبة -

أو من المؤكد أن تتاح لكل منهم في يوم من األيام فرصة إنقاذ مستغيث " ذلك بادن باول، بقوله 
إسعاف ملهوف فليرتقب إذن كل منهم هذه السانحة  وليستعد إلستقبالها وليتعلم منها منذ اآلن ما 

محل " سعافات األوليةاإل"  كما أكد الغالبية الساحقة من األولياء أن ،)1(" يجب عمله عند حدوثها
تقديرهم ومن النشاطات التي يعتبرونها  فائقة األهمية بالنسبة ألطفالهم، كما أسلفنا في المؤشرات 

من بين النشاطات  الكشفية المختلفة ) الثالثة(السابقة  اإلسعافات األولية حصلت على المرتبة 
ية الهامة ،سواء  لآلخرين  أو للفرد ،وهي دليل على تقدير األشبال  أنفسهم لهذه الخدمة اإلنسان

نفسه ، فهو قد يعترض لحوادث وأضرار  قد يكون  بمفرده ، فيستطيع إنقاذ نفسه وتقليص  
  .األضرار إن أمكن 

أخبرنا أحد القادة أنه أثناء االحتفاالت بالمولد النبوي الشريف :  خير دليل والحادثة اآلتية
غر لوحدهما  لفترة من الوقت ، فتعرض هذا األخير تصادف وجود أحد األشبال مع أخيه األص

لحريق على مستوى  اليدين ، فقدم له الشبل على الفور اإلسعافات األولية للحريق كما تعلمها 
"  في الفوج ، عند عودة الوالدين  كانت سعادتهما غامرة لموقف الشبل ،رغم أسفهما للحادث 

ب للفوج وتقديم الشكر واإلمتنان على تقديمهم وفي اليوم الموالي أصر الوالدين على الذها
  .وتعليمهم للطفل هذه األولويات األساسية  في حياة كل فرد ، لكننا نتغافل دوما عنها 

  :أما موقف القادة من هذه الدروس فهو كالتالي 
 الكشاف هو قائد صغير حسب بادن باول  ولذلك  يجب أن يتمكن من اإلسعافات األولية -

هدف للكشفية وهو خدمة المجتمع ،ألجل التوعية ومساعدة اآلخرين ،ليكون مسؤوال ليؤدي أهم 
 عن نفسه ويعتمد عليه في الحاالت والظروف الصعبة حتى يكون متعاونا مع ةويتحمل المسؤولي

  . إلخ...رغم بساطتها تفيده أثناء الشدائد  المجتمع ومحبا لآلخرين،لمساعدة  نفسه عند الضرورة،
 من القادة الذين ال يقدمون دروس للشبل في اإلسعافات األولية ، )%6,67(  أما -   

 إلحساسهم بعدم جدوى هذه دوالتي كما نعلم هي من صلب البرنامج والعمل الكشفي، فال يعو
 ال يسمح بذلك، وأن اإلسعافات األولية بالنسبة لهم لالدروس ، إنما كما برر القادة أن سن األشبا

  " .وحدة الكشاف" هي مقررات برنامج 
، فمنهم يؤمن بضرورة تقديم هذه للتبرع بالدمأما بالنسبة  هذا بالنسبة لإلسعافات األولية،

       التبرع ال يكون لمن أقلالدروس للشبل من باب التحسيس والتعلم للمستقبل، خاصة أن 

                                                                                                                                                       
  .30 ص- مرجع  سابق  – الكشفية للفتيان -بادن باول  )1(



برت هذه ، كما اعتبر من باب تنمية روح التآزر والتكافل االجتماعي، كما اعت) سنة18(
الدروس عامال في غرس ثقافة التبرع بالدم، ومساعدة اآلخرين عند الحاجة، خاصة أن مراكز 
الهالل األحمر، تستعين كثيرا بالكشفيين في حمالت التوعية والتحفيز على التبرع بالدم ،أو 

 ،فيعتبرون سن )%43,33( أما 18حمالت التبرع بالدم الفعلية والطوعية عند البالغين سن 
الشبل ال يسمح بالتبرع لدا يرجأ هذا األمر إلى الوحدات األعلى كما اعتبروها تخضع للسن 

  .والقدرات العقلية 
  05/02جدول رقم 

  
  
  
  
  
  

هل تنظم لكم داخل الكشافة نشاطات تساعدون فيها (في إجابات األشبال حول السؤال 
  : )اآلخرون وأذكر بعضها؟

من األشبال كانوا واعيين باألهداف اإلنسانية  )% 81,43(،  نشاطات مساعدة اآلخـرين   
تباع ويساعد بهـا المحتـاج ،   :  والسامية لمعظم نشاطاتهم الخيرية ، تبرعاتهم ، األشغال يدوية   

وتقديم مسرحيات يحضرها غير الكشفيين وربحها يذهب لمساعدة الفقراء ، أو جمعيات ترعـى     
 من كوارث ، المساهمة في حمالت توعية  الدعم المادي والمعنوي للمتضررين –فئات محرومة   

، تنظيف  الحي ، مساعدة المراكز       ...) مثل التدخين ، اإلدمان     ( من أمراض ، ظواهر خطرة      
  .الثقافية في إحياء مناسبات دينية  أو وطنية 

أجمع كل األولياء أن أطفالهم أصبحوا يحبون مـساعدة  اآلخـرين ، خاصـة الفقـراء                 
  .إلخ ...أو جمعية ، أو جهة ما  ما عن نشاطاتهم لصالح فئة المجتمع،ويحدثونهم دو والمعوزين

في هذا الشأن تطرقت للموضوع  مع بعض الكشفيين السابقين ، الذين منذ كانوا أشـباال                 
تعلموا أن يساعدوا من يريد قطع  الطريق  أو النهوض لكبار السن في وسائل النقل العامـة ،                   

لطريق من هذه الصغائر إلى الكبائر من التبرع بالـدم بانتظـام             األذى  أو القمامة عن ا      ايرفعو
المساعدة  في عمليات إنقاذ في كوارث االزالزل والفيضانات ، وأنهم أدمنوا هذا العمل اإلنساني    
فال يستطيع اآلن في  حياته العادية بعيدا عن الكشفية ترك جميع هذه األمور من صغائرها إلى                 

  .كبائرها

خريننشاطات مساعدة اآل   

 اإلحتماالت التكرارات النسب
 نعم 57 81,43
 ال 13 18,57

 المجموع 70 100
 



لنقطة ما ذكره األولياء ، من امتداد الرغبة في مساعدة اآلخرين  إلـى              وأضيف إلى هذه ا   
الرغبة في المساعدة داخل المنزل ، وتجسدت في أشكال مختلفة ، أسهموا في شرحها ، ولكـن                 
البعض اآلخر ، يقر بهذا التغيير على مستوى خارج المنزل ، لكنه غير موجود وال أثـر لـه                   

  .داخل المنزل وأفراد األسرة
  05/03دول رقم ج  

  
  
  
  
  
  
  

هل تشارك في حمالت و نشاطات خدمة المجتمع، و ( في إجابات األشبال حول السؤال 
هل تؤهل التربية (، مع إجابات قادتهم حول السؤال )إذا كانت اإلجابة بنعم أذكر بعضها؟

الكشفية الطفل في خدمة المجتمع، و أذكر بعض الخدمات و الحمالت التي يشترك فيها 
  ).بل؟الش

 ،فهي نظريا من صميم العمل الكشفي وهذا ما حمالت خدمة المجتمعهذا الجدول يوضح 
... تبلور في ردود القادة سواء على مستوى األفواج ،المحافظة الوالئية ،كشفيين سابقين،العمداء 

      )رزنامة اإلنجازات السنوية(  بها صدقيتها سواء على المستوى النظري )%100(فنسبة 
  .ذلك على المستوى الميداني و ك
 ،)هل تشاركون في حمالت لخدمة المجتمع؟( لكن األشبال عندما طرح عليهم سؤال -
 منهم لم يكن لديهم الوعي الكافي إلدراك أن ما يقومون به من حمالت ،هي )24,29%(

 في نشاطات خارج الفوج ،ولهذا اعتبروا أنهم ال اخدمات لصالح المجتمع أو لم يشاركو
منهم كانوا على وعي كامل ،بما يقدمونه،وقد )%75،71(اركون في هذه الخدمات لكن يش

 التي شاركوا فيها مثل جمع التبرعات النقدية ةأسهبوا في ذكر بعض الحمالت والنشاطات الخدمي
 مكافحة –مكافحة المخدرات– حمالت تضامنية  مع قضايا عامة -اإلرشادات العامة-والعينية 
تنظيف الشواطئ بالتعاون مع – إحياء المناسبات الوطنية والدينية – التشجيرحمالت–التدخين 

 زيارة المستشفيات وتقديم الهدايا للمرضى – التوعية بأهمية التبرع بالدم-الجمعيات اإليكولوجية
  .الخ... دور العجزة –

 خدمة المجتمع

 اإلحتماالت التكرارات النسب التكرارات النسب
 نعم 30 100 53 75,71
 ال 00 00 17 24,29
 المجموع 30 100 70 100

 القادة األشبال
 



ا ويجب هنا أن نخص بالتنويه ما قامت به الكشافة اإلسالمية الجزائرية على مستوى م
 فيضان العاصمة  الجهود –المساعدات المختلفة الجوانب لضحايا الزلزال : بومرداسحصل في 

حملة  - (*) )1999-04-26والية قسنطينة ( حملة جمع األلبسة للمحتاجين –الموثقة لديهم 
  .الخ)...2008-06-04والية سكيكدة (تنظيف الشواطئ مع جمعية إكولوجيا 

" مجتمع ،والتي أشاد بها األمين العام للمنظمة العالمية للكشافةحملة إدماج األحداث  في ال  
إن النظرة العامة للسجون قاسية نوعا ما خاصة في المجتمعات العربية وال بد " إدوار مسيونى 

 يصيبه نمن مساعدة هذا الحدث الجانح  بطريقة أو بأخرى للخروج من التقوقع الذي يمكن أ
جيهه توجيها كشفيا  حتى ينهل من مشرب الكشاف لنضمن جيال نتيجة هذه النظرة فضال على تو

  .(1)"سليما ويكون الحدث الجانح قد استفاد حقيقة من إقامته في المؤسسة العقابية
بينما تعمل الكشافة مع جميع المنظمات الدولية واإلنسانية من أجل خدمة اإلنسانية جمعاء 

ال بد أن يكون السلم "ف إدورد مسيونى كهدف  أسمى من أهداف الحركة الكشفية لهذا يضي
 كل قائد وكل حاكم ألي مجموعة أو أي تنظيم ولربما سفري المتكرر سوالسالم العالمي هاج

لمناطق الحروب والنزاعات كممثل لمنظمة اليونيسيف وبطبيعة عملي السابق كطبيب  متطوع 
 كما ذكر باألدوار (2)"بقوة في المناطق الساخنة والنائية يجعلني أركز على السالم العالمي 

اإلنسانية للمنظمة الكشفية في كافة أنحاء العالم ،لتأخذها المنظمات المحلية كمثال على الدور 
اإلنساني والمساعدات للمجتمع  المدني ،تقديم المساعدات أزمنة الحروب ،وفي المناطق الساخنة 

أطباء متطوعين وأكبر نقطة سجلتها في ،المناطق النائية ،تقديم اإلسعافات كأفراد متطوعين ،أو 
صالحها ،قدرتها على التوسط بين أطراف النزاعات، وهذا للدور النبيل الذي  تؤديه على شاكله 

منها في السلفادور بين طرفي الحرب األهلية، ) الهالل أوالصليب األحمر،أطباء بال حدود( 
  .إلخ ...الوساطة الكشفية بين الكونغو ورواندا 

  
  
  05/04 رقم جدول  

  
  
  

                                                                                                                                                       
  (...............). أنظر الملحق رقم (*)
  .19ص- مرجع سابق-إدوارد مسيوني  (1)
  . نفس الصفحة- المرجع السابق (2)

لصندوق األسودتبرعات ا  

 الشكل التكرارات النسب التكرارات النسب
 إجباري 07 23,33 54 77,14
 تلقائي 23 76,67 16 22,86
 المجموع 30 100 70 100

 القادة األشبال
 



  
  
  
  

إسهامات الشبل في الصندوق األسود، هل (في إجابات قادة األشبال حول السؤال 
هل (، مع إجابات األشبال عن )إجبارية أم تلقائية و في الحالتين ما هي هذه اإلسهامات؟:هي

          الخامسرفحسب الجدول يعتبر المؤش،)تساهم في تبرعات الصندوق األسود، و لماذا؟
، صندوق،توضع فيه تبرعات األشبال النقدية ويشمل حتى التبرعات )تبرعات الصندوق األسود(

استطاعته ،أما عن  العينية،واألسود كناية على السرية، ومجهولية ما يقدم تشجيعا لمبدأ كل حسب
 هي تبرعات تلقائية من األشبال والكشافين )%76،67(شكلها إجباري أو تلقائي ،فقد أكد 

ضمان إشتراك األشبال الفقراء في الرحالت، شراء  أدوات : مالها ألغراض مختلفة من،إلستع
 دور العجزة أو ومدرسية  للمحتاجين والمعوزين من الكشافين أو غيرهم ،شراء هدايا لألطفال أ

لتوفير مدخرات مادية للفوج إلستعمالها وقت الحاجة ،أما التبرعات  العينية التى أشرنا  إليها في 
  .إلخ...ديم بعض العتاد للفوج ، مثل ألبسة رياضية ، كرات ،كراسي تق

 الذين إعتبروا هذه التبرعات إجبارية فهي من منطلق ،التنظيم المالي )%23,33(أما 
إعتمادها الكلي على هذه اإلشتراكات أو  للفوج  في ظل غطاء  مالي  محدود جدا لألفواج و

 ،ويجب التنويه هنا إلى أن مصادر التمويل -جبارفي حالة اإل–التبرعات إن صح قول ذلك 
 هي المادة الثالثة واألربعون  من القانون األساسيللكشافة اإلسالمية  الجزائرية حسب 

تجدر ، المشاريع اإلستثمارية–التبرعات والهبات المختلفة –إعانة  الدولة –إشتراكات األعضاء :
والرغبة في تفوق السداسية تنتج عنه ظاهرة تعاون اإلشارة هنا إلى أن المنافسة بين السداسيات 

وتالحم عالية بين أفراد السداسية الواحدة من أوجهها التبرعات للسداسية بلوازم تعينها على 
  .إلخ ...النشاطات واألشغال اليدوية التفوق في

  
  
   

  أفضل النشاطات لتعلم أدوار التعاون) : 06(المؤشر رقم 
  06/01جدول رقم 

    يات والتمثيلياتالمسرح
معايشة دور االرتباط العاطفي المواضيع تحث ال مسرح وال 



نتيجة الجهد   على التعاون  تمثيل دون تعاون
  المشترك

  المساعد والمساعد

  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  النسب  التكرار  المرتبة
  20  06  33,33  09  36,67  11  13,33  04  األولى
  23,33  07  33,33  10  21,37  07  20  06  الثانية
  30  09  16,67  05  26,67  08  67,26  08  الثالثة
  67,26  08  20  06  13,33  04  40  12  الرابعة
  100  30  100  30  100  30  100  30  المجموع

تسهم المسرحيات و التمثيليات في ): (15(في إجابات قادة األشبال حول السؤال رقم 
 تمثيل دون تعاون، المواضيع تحث على التعاون، ال مسرح وال :تعلم التعاون من خالل

  .)؟االرتباط العاطفي نتيجة الجهد المشترك، معايشة دور المساعد والمساعد
من خالل معطيات الجدول يتبين تركيز قادة األشبال على الجانب األكثر ترسيخا لمفهوم 

  :أهمية مايقدمونهالتعاون في أي نشاط مسرحي أو تمثيلي ومدى فهمهم الحقيقي ألهداف و
 )%60(إن القادة كانت إختياراتهم في المرتبة الثانية هي للمسرحيات والتمثيليات بنسبة 

ل تقاسم األدوار التعاون ،سواء من خال) األشبال ( كأفضل نشاط يتعلم من خالله األطفال
نجاح العرض والتشارك في األداء ،والمساعدة التي يتلقاها الشبل من مساندة وتالزم لزمالئه إل،

التالحم، ضاعت فإن غاب اإلنسجام ،،وإيصال الرسالة  التي ال بد لها من مرسل ومستقبل ،
الفكرة ،ولم يفهم المتلقي الغرض والمغزى من هذه المسرحيات أو التمثيليات ، وكان إدراك 

 ة،في المرتبة الرابعالقادة ألهمية هذه النقطة بالتحديد في تمرس األشبال على التعاون 
،أما التركيز على مواضيع المسرحيات بحيث تكون تدعو صراحة للتعاون ،التكافل )%40(بـ

 واآلخرة ا،التضامن ،مساعدة اآلخرين ،والسعادة التي يشعر بها فاعل الخير ،واألجر في الدني
 ،أما فيما يخص اآلليات األخرى التي )%33,3( بنسبة المرتبة األولى،فكانت بنظر القادة تحتل 

اسطتها تبلورت وتشكلت التمثيليات والمسرحيات بها فكرة ومبدأ التعاون عند األشبال فكانت بو
 اإلرتباط العاطفي أو المشاركة الوجدانية، كنتيجة طبيعية لعملية آداء األدوار ،إنها -:يكالتال

 يوتنافر ف  إنسجام فكري ،يكسر ما قد يصنعه التنافس  من جمود عالقاتتالحم،تصنع صداقة ،
المشاعر ،كما تجتاز بالشبل حالة اإلنطواء أو اإلنفرادية إلى حالة إجتماعية ،يتآلف فيها مع 
المجموعة،متخطي حواجز الخوف والتردد ،أما معايشة دور المساعد والمساعد ،أو ما يسمى 

 ،بحيث يحس بنفس إنفعاالت من يساعد ،ويقدم خدمات لآلخرين أو على العكس بتقمص األدوار
ه في العرض ،إن معايشة وتجسيد مواقع اآلخرين ،تعطينا صورة كاملة وشاملة عما حسب دور



، "بالممارسة التعلم" يجب فعله مستقبال ،إنطالقا من هذه التجارب والخبرات ، إنها صورة عن 
معايشة دور المساعد ( وفـق التراتبيـة التي منحها القـادة آلليـةالمرتبة الثالثةكانت 

  ).والمساعد
  06/02جدول رقم 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :كان التالي) 14(و ) 13(و ) 17(في إجابات قادة األشبال عن السؤال رقم 
الرحالت :  عند القادة للنشاط الذي يتعلم منه األشبال أدوار التعاون هي المرتبة األولى-

، في حين  )%60(التمثيليات والمسرحيات بـ   هيالمرتبة الثانية، أما %)50(والمخيمات 
، ومن أهم القصص التي )%56,67( حسب تراتبية القادة فهي القصص بنسبة المرتبة الخامسة

التساند،   تصور مراحل التعاون ،نتائجه والعبرة في التاريخ ،وقصصه عن التعايش،ايرون أنه
يالئم  وتبسيطه ل)القصص القرآني( القرآن الكريمالتآلف التالحم، التضامن  التكافل،ما تضمنه 

  .إلخ...السيرة النبوية فهم الصغير،
، فالكشاف موغليأهم قصة قائمة عليها الحياة الكشفية  وتسمى السداسيات ، بأسمائها هي 

عند بادن باول يجب أن يعيش حياة الخالء، الغابات ،واإلعتماد على النفس مثل موغلي، ودليل 
يخاطبه كأنه موغلي وسط الغابة إذ ) شبلمفكرة ال(ذلك عندما يخاطب بادن باول الشبل في كتابه 

اآلن ، ها أنت شبل ، ولكن هل تستطيع أن ترافق األسود العجائز في " يقول للشبل ذو النجمتين 

  القادة
المرتبة 
  األولى

المرتبة 
  الثانية

المرتبة 
  الثالثة

المرتبة 
  الرابعة

 المرتبة
  الخامسة

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  األنشطة
  56,67  17  6,67  02  10  05  16,67  05  10  03  القصص

  13,33  04  50  15  16,67  01  3,33  01  16,67  05  الدروس

  10  03  13,33  04  56,67  02  6,67  02  13,33  04  األلعاب

 التمثيليات

  والمسرحيات
03  10  18  60  18  16,67  04  13,33  00  00  

 الرحالت

  والمخيمات
15  50  04  36,67  04  00  05  16,67  06  20  

  100  30  100  30  100  30  100  30  100  30  المجموع



ترى النجمتين إنهما ...أعمال القنص ؟ كال حتما ما تزال في حاجة لمزيد من الخبرة والمعرفة 
 -.)1(" نجوم عليك اجتياز إمتحـانات جديـدة لكي يتحقق لك حمل هذه ال...عينا األسد الثاقبتان

  .إلخ ... األقزام –الشيـخ وأبنـائه السبـع 
  06/03جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

أفضل النشاطات التي تتعلم منها ما هي ): (41(في إجابات األشبال حول السؤال رقم 
  ).اإلنضباط و الطاعة، مع الترتيب؟

األشبال، اعتبروا أن الرحالت والمخيمات، هي  من قادة )℅ 50( في المرتبة األولى  - 
نشاط يتعلم منه األشبال كيفية التعاون، من خالل التعاون في جمع الحطب وإشعال نار  أفضل

المخيم، وفي نصب الخيام إن حياة الخالء تتطلب الكثير من تظافر الجهود، يتشارك األشبال في 
 معا في سهرات، إستكشاف، تبادل إشارات المعسكرات، قساوة الحياة، ويتمتعون معا ويمرحون

تظافر الجهود لتتفوق السداسية  صنع العقد إلستخدامها في مجاالت عديدة، المورس، السيمافور
 .إلخ...في مختلف المسابقات

الرحالت والمخيمات كأفضل ، على أساسها ألشبال قادة اإختارفإذا كانت الخلفية التي 
نفس المرتبة ألشبال نفس المنحى في اإلختيار وبالتالي نشاط لتعلم أدوار التعاون فإن ل

                                                                                                                                                       
  .25 ص- مرجع سابق-شبلمفكرة ال -بادن باول  )1(

  

   األشبال
المرتبة   المرتبة األولى

  الثانية
المرتبة 

  الثةالث
المرتبة 
  الرابعة

المرتبة 
  الخامسة

  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  األنشطة
  15  05  20  28,57  14  22,86  20  28,57  15  21,43  القصص
  14  14  14  20  09  12,86  14  20  14  20  الدروس
  00  28  11  15,72  13  18,57  11  15,72  00  00  األلعاب

 التمثيليات

  والمسرحيات
7,14  05  22,86  16  35,71  25  22,86  16  11  05  

 الرحالت

  والمخيمات
51,43  36  12,86  09  12,86  09  12,86  09  12  36  

  70  70  70  100  70  100  70  100  70  100  المجموع
 



المساعدة،تشارك الحياة   التعاون،ايتعلمون منه للرحالت والمخيمات، إذ )℅51,43(
في الجماعية،المهمات اليومية،مختلف النشاطات، وهذا يزيد من صدقية وواقعية هذا اإلختيار،

  . )%27,14(سبةبن المرتبة الثانية،األشبال كانت إختياراتهم الدروس
 )%35,71(المسرحيات والتمثيليات بنسبة (حسب اختيارات األشبال هي : في المرتبة الثالثة -

بالنسبة للقادة، والذين يرون في األلعاب الجماعية  ) باأللعا(في حين كانت هذه المرتبة هي 
 جماعي وليس دور في بث روح التعاون، وإذا أحسن إعداد وبرمجة هذه األلعاب، وجعل الهدف

فردي، فإنها تجسد عمليا مراحل التعاون وكيفية النجاح بتضافر الجهود، الوحدة، المساعدة 
والمساندة  لكن إذا لم يحسن  القائد اختيار عناصر اللعبة  المناسبة  فإن روح المنافسة سوف 

ون مثل تقضي على روح التعاون وقد عدد القادة بعض األلعاب التي يرونها تغرس روح التعا
  .  إلخ...جوازات السفر، لعبة البطة ، شد الحبل ، كرة القدم، كرة السلة  كرة اليد

 ألنهم يتعلمون منها عبرا )%28,57(بالنسبة لألشبال  هي للقصص بنسبة : المرتبة الرابعة -
وعظات عن أهمية مساعدة اآلخرين، وكيف إستطاع أبطال القصص أن يحققوا السعادة لهم 

كيف أن الكشاف ال يعيش لنفسه أبدا، بل دائما هو جزء من المجموع، أما قادة ولغيرهم، و
  . )%50( هي للدروس بنسبة الرتبة الرابعةاألشبال، فكانت 

 لعل الرمزية في األلعاب الجماعية، )%40(عند األشبال هي لأللعاب بنسبة  :المرتبة الخامسة 
شبل ال يدرك أهمية ما يقوم به مع زمالئه والتركيز على اإلستمتاع وتفريغ الشحنات يجعل ال
  .،من عمليات عميقة هي في صلب العمل  التعاوني

ول فهم جيد لقادة األشبال على تراتبية النشاطات في االحظت من خالل معطيات الجد
 عند األطفال ، بحيث كانت هذه التراتبية حسب األولوية في خلق روح نتنمية أدوار التعاو

 الرحالت -)1:   الفعلي  لهذا المفهوم من خالل عناصر البرنامج الكشفي  والتجسيدنالتعاو
  . القصص -)5 الدروس -)4 األلعاب   -)3التمثيليات والمسرحيات -) 2والمخيمات 

أما بالنسبة للشبل فيصله المغزى والمفهوم المجسم المادي المباشر للتعاون عن المغزى النظري 
   التمثيليات والمسرحيات-)3الدروس) 2الرحالت والمخيمات ) 1: الغير مباشر لمفهوم التعاون

  .   األلعاب-)5 القصص -)4
 بناء الثقة بالنفس عند الشبل): 07(المؤشر رقم 

 مهم جدا ، في بناء شخصية قيادية لها تأثير ، شجاعة ، جرأة               )الثقة بالنفس   ( إن مؤشر   
وكل هذه المؤشرات الهامة في قياسـها       ...رإقدام ،روح المبادرة ،عزيمة ،فاعلة في اتخاذ القرا       

لعنصر القيادة ،ال يمكن أن توجد في شخصية مهتزة ،مذعنة ،ضعيفة ،ليـست لـديها إعتـزاز             



من حيث كونها مـصدرا  ) الثقة بالنفس ( بالذات ،توكيد الذات ،إثبات الذات ،كمفاهيم تتقاطع مع 
  .لعناصر القوة للشخصية القيادية

 عند تعزيز الثقة بالنفس ميدانية،النشاطات الو  من خالل برامجها،تعمل البرامج الكشفية
  : ولقياس مدى نجاحها في ذلك ،رصدنا نتائج المؤشرات التاليةلاألشبا

    )07/01(جدول رقم   
  
  
  
  
  
  
  

نك لن تكون شخصا ناجحا في أهل لديك شعور (في إجابات األشبال عن السؤال 
  ):المستقبل؟
والثقة بالنفس تعطي للطفل إحساس ات الداخلية أمر طبيعي لكل طفل ،الشعور بالقدرإن 

سيكونون ناجحين في يرون أنهم ) %92,86( بالطموح للمستقبل ،وتحقيق النجاحات ،إن
داء كل األعمال التي يقوم بها آؤشر هام للثقة بالنفس ،اإلحساس بالقدرة على وهو مالمستقبل 

 )℅17,71( ،وليس لديه عقدة الدونية ،أو عدم تقدير الذات يمتلك نفس القدراتأقرانه ،وأنه 
 في األغلب األوقات ،فاالنطباع الذي )℅50(غالبا ،أي  )℅ 34,29( دائما يشعرون بهذه الثقة

على نفسه ال يكون نتيجة لتصرفات اآلخرين اتجاهه فحسب ،إنما أحيانا  لغيريأخذه الطفل من ا
 مؤشر هام للثقة بالنفس وعلى القائد فتقدير الذاتلديه، " صورة األنا "كثيرة نتيجة انعكاس 

  . في الجماعات وتشجيعه ليحقق ذاتهالناجح تنمية وتعزيز اندماجه
  
  
  07/02جدول رقم   

شعور بأنه لن يكون شخصا   
  ناجحا في المستقبل

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  7,14  05  نعم
  92,86  65  ال

  100  70  المجموع

  يعتقد الزمالء أنك شجاع   الزمالءالقدرة على عمل ما يعمله
  اإلحتماالت  النسب  التكرارات  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  نعم  64,29  45  15,71  11  دائما



  
  
  
  
  
  
  
  
  

هل تقدر أن تعمل األشياء التي يعملها غيرك من : ( السؤالينعن الشبلفي إجابات 
، فإجابته سوف تكون )؟نك شجاعأهل يعتقد الزمالء (نفس األمر بالنسبة لمؤشر و) الزمالء؟

دليل على الصورة التي كونها الشبل لذاته، وكلما كانت الصورة إيجابية ،كلما كانت الثقة بالنفس 
 إلى نفسه ه هذه الصورة اإليجابية ،وحتى تؤكد بالفعل نظرت على)℅ 64,29(ولقد أجمع أكبر،

 يجب أن ال نتجاوزه - باب الواقعيةنظرة الزمالء له ،رغم أنه من ،وليس كما ظاهر السؤال 
 منها إحساس المكابرة ،التظاهر بالقوة  ،أكثر: من باب " نعم "  فقد تكون اإلجابة ب -بسطحية 

   .حقيقي داخلي بالقوة
      07/03جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  
  

       
الخوف، التردد، : كيف تواجه مشاكل الشبل(في إجابات قادة األشبال عن السؤال 

  :)الخجل؟

  34,29  24  غالبا
  47,14  33  أحيانا
  00  00  نادرا

  ال  35,71  25

  2,86  02  أبدا
  100  70  المجموع

 المجموع  100  70

: مواجهة مشاكل الشبل  
  الخوف، التردد، الخجل

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  40  12  معالجا له
  30  09  متفهما له
  30  09  مشجعا له
  00  00  المباليا
  100  30  المجموع



باإلتزان بالنسبة لقادة األشبال ، فهم على وعي بأنهم أمام مرحلة طفولة متأخرة تمتاز 
وإعتماده على ذاكرة بصرية أكثر من التفكير  بداية ظهور الدين في حياته،و للشبل ،الوجداني

رك تت كل هذه األمور والتحليل المنطقي  اإلنتماء لبيئات مختلفة ،و الفروق الفردية  بين األشبال
الغبي ،كل هذه الفروق العقلية إلى جانب /المتوسط /أثرها على شخصياتهم، فتواجد الذكي 

 بالثناء رالعصبي الذي يضطرب وتنفعل نفسه ألوهي األسباب ويتأث" الفروق المزاجية  فهناك 
والذم ، ومن أظهر صفاته التعلق وعدم االستقرار ،فال يثبت على حالة نفسيه واحدة ، فهناك 

دفع  في أعماله وأقواله الشديد الثقة بنفسه تكاد تخطر له فكرة حتى يبادر إلى تنفيذها ،وهناك  المن
وهناك الطفل ذو الحيوية ...المتأني الحذر الذي ال يقدم على عمل إال بد أن يطيل التروي فيه

العظيمة تتميز تصرفاته بالقوة بصرف النظر عما عليه من سرعة أو بطئ ،فإذا صادف عقبة 
في حياته أبدي في التغلب  عليها نشاطا كبيرا وإذا وقعت عليه إهانة إشتد غضبه وبذل جهده في 

 العديدة ، تفرز صعوبات في التعامل مع الطفل ، إضافة إلى تهذه الفرو قا، )1("رد الظلم
فكيف التردد، الخوف الخجل، :حلة وأهمها المشاكل العامة التي تصاحب الطفل في هذه المر

   .!!ا القائد ؟يواجهه
  . )℅0(  ال مباليا -)℅ 30( مشجعا - )℅ 30(  متفهما -)℅40(  معالجا له

 نجد )%55(  جامعي ، تلقى التكوين)℅ 36,66(       بالرجوع إلى المستوى التعليمي للقادة 
هذه النسب منطقية، كون اكتساب ميكانزمات التفاعل مع مشاكل الطفولة يكون مناسبا للجامعيين 

لكن الظروف ومناخ العمل يقف عائقا أمام محاوالت الرقي  مكونين، و حتى أحيانا الثانويين،و ال
     فإذا كان من واجب الرائد "، ) مشجعا له)% 90( معالجا له، أو حتى )%90(داء لدرجةآلبا
 )2("أن يعمل على تكوين الشخصيات المتزنة التي يتمثل فيها التفكير واإلرادة والعواطف ) القائد(

ثقة الشبل    أما عن آليات تعزيز،!!!فكيف بفاقد الشئ أن يعطيه ، كيف يكون من لم يكون
  : القادة كالتاليىبنفسه، فكانت رؤ

  
  
  
  
  

                                                                                                                                                       
  .219-218  ص ص– مرجع سابق –غريب سيد أحمد  )1(
  .219- ص-المرجع السابق )2(

 



  )    07/04(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  ):كيف تعزز ثقته بنفسه؟(في إجابات قادة األشبال عن السؤال   
فه بالمهام يتكل -)%50( تفوقه يكشف نواح - )%3،33(  عن نقاط ضعفهالتغاضي -

ابات تبدوا من خالل مالحظاتي عند مأل االستمارات ، كانت اإلج،)% 46,66(واإلعتماد عليه
،والهدف األساسي من وراء هذا السؤال )  التكليف بالمهام–كشف نواحي التفوق( عشوائية بين

        فالتغاضي عن نقاط ضعف الشبل(هو الوصول إلى كيفية تعزيز الثقة بالنفس بدقة 
ة هي أهم وسيلة متاحة لهم ، حسب تكوينهم ،مستواهم ،إمكاناتهم ،إذ لم يعرها القاد)% 3،33(

 فيما يخص )%30(أي إهتمام ،رغم أنها بالمقابل مرادف لتفهم مشاكل الشبل التي أعطوها نسبة 
 لكن من خالل تواجد )%50(أجمع عليها القادة  ،أكاد أجزم أنها األصعب) كشف نواحي تفوقه(

) التكليف بالمهام واإلعتماد عليه(ي الميداني و ظروف عمل األفواج ،فأفضل وسيلة متاحة هي 
ومغزى هذا التكليف ،واإلعتماد هو تشجيع الشبل على الثقة بنفسه ،وبقدراته ،وبالتالي مع ،

المران المستمر ،يصل إلى مرحلة الكشف والثقة بعناصر قوته وتفوقه ،وأعيد التذكير بما 
ما وراء ،إن فئة الجامعيين أقدر على قراءة  مؤشر المستوى التعليميتطرقت إليه في 
  .،لذلك كانوا أكثر فئة متحمسة لهذا البحث وإستمارته سئلة اإلستماراتالسطور،بنسبة لأل

  ) 07/05(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  تعزيز ثقة الشبل بنفسه  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  3,33  01  التغاضي عن نقاط ضعفه
  50  15  كشف نواحي تفوقه

  46,67  14  بالمهام واإلعتماد عليهتكليفه 
  100  30  المجموع

  عند تكليفهم   
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  63,33  19  ثقة بالنفس
  30  09  التردد
  3,33  01  الخوف
  3,33  01  الالمباالة
  100  30  المجموع



  :  نقرأ ما يلي)40(م في إجابات قادة األشبال عن السؤال رق
، )%30( ثقة بالنفس،تردد )%63,33( مهام ،الردة فعل األشبال عند تكليفهم بلبالنسبة 

 بالمقابل هذه النتائج ،أضيف أنه في مقابلة األولياء حول )%3,33(الالمباالة ،)%3,33(الخوف
) %90(، )س؟ بالشجاعة والثقة بالنفىهل أصبح إبنكم يتحل( مؤشر الثقة بالنفس والشجاعة 

منهم أجابوا بنعم ،وبصورة ملحوظة ،إذن هناك فاعلية كبيرة في مجال بناء الثقة بالنفس ،وحتى 
، )كثرة األنا( الكالم ةطريقحضور  يئة،همالحظات الشخصية تصب في نفس النتيجة ، وكذلك 

القول بناء الثقة  ال أبالغ بى حت"تعزيز الثقة بالنفس" اإلندفاع في المواجهة المباشرة ،كلها تؤكد 
  .بالنفس

  ) التميز/التفوق(الرغبة في إثبات الذات عند الشبل ): 08( رقم المؤشر
 اإلجتهاد كلها عناصر محركة للشخصية القياديـة ، فـال       – التميز   – النجاح   –إن التفوق   

بع يوجد قائد بعيد عنها ،بل تتجسد في تصرفاته ، وتطلعاته ، إنها القوة الدافعة التي تعطي طـا                 
  : يليول يتضح مااوبقراءة لمعطيات الجد،على العمل ) الكارزمية( الريادة

  
  )    08/01(جدول رقم 

  
     
  
  
  
  
  
  
  

  ):هل تطبقون فعال نظام الشارات؟(ل عن السؤال في إجابات قادة األشبا  
 ،نظام تحفيزي البد منه ،وهو أحد التقاليد والدعائم الكشفية فال عمل كشفي نظام الشارات

 تكون ليس ألنه من متطلبات التقدم ، فهي شروط اإلرتقاء من مرحلة )℅94،29(بدونه، ونسبة 
ذلك الشارات التي توازي شارة اإلستحقاق ،والتي تكون إختيارية  إنما هو كىكشفية إلى أخر

 نظام الشارات هو نظام الكفاءات ") فتح اهللا (للقائد ومجالها واسع وحسب ما صرح به قائد فوج 
،نقول لمن أحسن أحسنت، ولمن أساء أسأت ،إنه إستغالل النبوغ كإنطالقة للمستقبل ،و تتشكل 

  نظام الشارات  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  94,29  66  دائما
  5,71  04  غالبا
  00  00  أحيانا
  00  00  نادرا
  00  00  أبدا

  100  70  المجموع



لكل مجموعة ثالث محاور مثال ، العلمية تتكون من ) نامجحسب البر( مجموعة الهوايات
  .)∗( "اإلسعاف) مكافأة(  اإلسعافات األولية ،و المتفوق فيها تعطى له شارة:

  )    08/02(جدول رقم 
  
  
  
 
  
  
  

هل يجب عليك أن تجتهد، كي تكون سداسيتك هي (ابات األشبال عن السؤال في إج
  ):األفضل؟

نفوا األمر  )℅10( أكدوا ذلك، و)℅90(، لتكون سداسيتهم هي األفضل(يجتهد األشبال 
السادوس (ول عنه أكثر ؤمعتبرين أن اإلجتهاد ،والتفوق لضمان نجاح السداسية، ربما مس

  .واإلتكالية أو من باب السلبية ) هونائب
  )    08/03(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

في هل تجتهد لتكون األول دائما في المراتب األولى (في إجابات األشبال عن السؤال 
  :)؟ اللعب، النشاطاتالمدرسة

 )%92,86(نفس األمر ينسحب على االجتهاد في مختلف النشاطات غير الكشفية حيث  - 
 . لديهم روح المثابرة واإلجتهاد

  
                                                                                                                                                       

. قسنطينة– 28/06/2005 يوم –" فتح اهللا "  قائد فوج –مقابلة مع كمال تقريت *   

  اإلجتهاد لتكون سداسيته المتفوقة  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  90  63  نعم
  10  07  ال

  100  70  المجموع

اإلجتهاد ليكون في المراتب األولي   
  )مدرسة، اللعب،النشاطات (

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  92,86  65  نعم
  07,14  05  ال

  100  70  المجموع



  
   تعزيز الطموح لدى الشبل: )09( رقم المؤشر

مؤشر الطموح ، مهم جدا ، فال قيادة بال طموح ، إنه إستشراف المستقبل بعيون واثقـة ،    
 .نع غد ناجح في صآملة

  )    09/01(جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  

  ):هل تفكر عادة في نوع العمل الذي تود القيام به عندما تكبر؟(في إجابات األشبال 
 ، كان باإلجماع)عندما يكبر  ( لقيام به في المستقبلالتفكير في نوع العمل الذي يود اإن 

إنه مستوى اإلجادة المقبل    "  كما عرفه فرانك     أخذناه ، إذا    الطموح وهو دليل على     )℅ 94,29(
، فالطموح دافع إجتماعي فـردي    ) 1("...في واجب مألوف يأخد الفرد على عاتقه الوصول إليه          

  .طلعات الطفل إلى األمام، والتفكير في المستقبل لإلنجاز اإلبتكار، اإلبداع دائما يجعل ت
  )    09/02(جدول رقم 

    
  
  
  
   
  

  ):هل تفرح كثيرا عندما تقود مجموعة؟ (في إجابات األشبال عن سؤال
فقط ال تؤكد  )℅7,14( تقر ذلك و)℅92,86( ،  يقود مجموعةيفرح الشبل كثيرا عندما
والهدف الرئيسي للفرد ) Ambitious(قد يكون الفرد طموحا " األمر ، البد من توضيح هو 

                                                                                                                                                       
  10 ص- مرجع سابق– كاميليا  عبد الفتاح )1(

التفكير في نوع العمل   
  المستقبلي

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  94,29  66  نعم
  05,71  04  ال

  100  70  المجموع

  الفرح عند قيادة مجموعة  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  92,86  65  نعم
  7,14  05  ال

  100  70  المجموع



 feal   هو إحتالل مكانة مرموقة في عقول اآلخرين أنفسهم وسوف يشعر بالوالء
allegiances  يتنازع مع زمالئه في الفريق ىفالفت لمستويات عامة من الخدمة أو اللعب ولذلك 

إذن الطموح يخلق إحساس بالوالء ، الثقة ، التالحم ) 1(" ، ورغم المنازعات هناك تظافر بقسمه 
مع المجموعة التي يعمل معها ، لكن متعة ذلك في الحصول على مكانة مرموقة في عقولهم 

 . لغيرهم بترأسهم أو قيادتهم 
  )    09/03(جدول رقم 

  
  
  
  
  
  

  ):هل تتمنى أن تكون سادوسا؟(في إجابات األشبال عن السؤال 
وهو قائد زمرة من " السادوس "  عن رغبتهم في الحصول على لقب )℅ 97,14(أعرب 

ى تسمى سداسية ، وقائدها هو السادوس إن هذا المستوى عناصر لد) 06( تتكون من لاألشبا
العالي من الطموح للقائد ، يؤكد الخبرات السارة ، والتجارب الناجحة في حياة الشبل داخل 
فوجه ، كون التشجيع على اإلستقالل والسيطرة على البيئة من خالل التعلم بالممارسة ، تساعد 

                         .لدخول في المنافسة دون خوف ، أو تردد على بناء ذات قوية تمكنه من النجاح وا
      ا يجب دراسة متطلبات كل مرحلة ، واإلمكانات واإلستعدادات التي تؤهل الشبل إلجتيازذل

من النوع الصادم " ال تصيبه بالخيبة والفشل ،إن بعض المواقف التي تكون ىحت) التقدمشروط (
إنفعالية شديدة ،هذه المواقف إذا تكررت فإنها تعني الفشل في خبرة العنيف والذي حمل شحنة 

 وإن كان األمر يتوقف على مدى مستوى طموحه وتدفعه إلى اإلنسحاب،الفرد بحيث تقلل من 
لهذا البد من الموازنة بين اإلمكانيات الشخصية والطموحات ، )1"(النضج األساسي للشخصية 

بعض ، كلما كان النجاح أسهل وأسرع ،وبالتالي إرتفاع مستوى فكلما كانا قريبان من بعضهما ال
  .ىالطموح مرة أخر

وكانت  )هل تفكر في نوع العمل الذي تود القيام به في المستقبل(عند الربط بين مؤشر
 )℅ 44,28(وكانت نسبته)ماذا تريد أن تكون في المستقبل(،مع المؤشر السابق )℅94,29(نسبته

                                                                                                                                                       
   .131ص - مرجع سابق–غريب سيد أحمد  )1(
   .67 ص- مرجع سابق–ليا  عبد الفتاح  كامي)2

  بة في أن يكون سادوسالرغ  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

  97,14  68  نعم
  02,86  02  ال

  100  70  المجموع



 قائد كشافة ،)℅14,28(سلك عسكري ،)℅ 4,28(يار ،ربان  ط)℅17,14(: مجال قيادي
" مضمون"كونه جسد  إذن هذا الطموح يعتبر جدي ،وراسخ في أعماق الشبل ،)℅ 15,71(

في المؤشر الثاني، كون المجال القيادي يحتاج جرعات " أبعاده " الطموح بالمؤشر األول وعمق 
 .مضاعفة من الطموح عن المجاالت العملية األخرى 

     القرارذتدريب الشبل على المشاركة في إتخا) : 10( رقم المؤشر
  10/01جدول رقم 

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

مكان : هل تساهم في بعض القرارات مثل) (60(عن السؤال رقم في إجابات األشبال 
، و نفس السؤال لقادتهم، )مع التحضير لإلمتحانات؟الرحلة، موعدها، تزامن النشاط الكشفي 

  :كان التالي
نالحظ أن نسبة القادة الذين يشركون األشبال في بعض القرارات واألخد بمقترحاتهم ،أو 

 دائما، )℅33,33(بعبارة أخرى مراعاة ظروفهم في تحديد المواعيد والنشاطات الهامة هي 
لكن بالمقابل رأي األشبال في مدى ، )℅ 60( ، إذن أكثر األحوال هي)℅ 26,66(وغالبا 

 يقرون بذلك ، في )℅31,43(: إشراكهم في إتخاد القرارات ، وتحديد المواعيد التي تهمهم هي 
، أو القادة ط بعض القرارات المتعلقة بهم ، ربما لتسلذ ينفون إشراكهم في إتخا)℅ 68,57(حين 

 الوحدة أو السداسية، وبالمقارنة ىات لمجلس شورسلبية األشبال الذين ال يحاولون إعطاء إقتراح
   . ) أمور السداسية .ونشتناقوهل  ، في السداسية ؟ىهل يوجد مجلس شور( مع مؤشر 

مكان الرحلة، تزامن ( مساهمة األشبال في بعض القرارات مثل   
  ...)النشاط مع التحضير لإلمتحان 

  النسب  التكرارات  اإلحتماالت  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  33,33  10  دائما

  26,66  08  الباغ
  20  06  أحيانا

  31,43  22  نعم

  20  06  نادرا
  00  00  أبدا

  68,57  48  ال

  100  70  المجموع  100  30  المجموع
  األشبال  القادة  المبحوثين



وعن مناقشة أمور  )℅ 51,43( لسداسية ىفكانت إجابات األشبال، نعم يوجد مجلس شور
 المؤشرين نصل إلى أن  أحيانا، إذن بالربط بين)℅ 47,22( دائما ، و )℅ 30,55( السداسية

رائد التربية التقدمية ، أو إبداء " جون ديوي  " ناديالتشجيع على وضع الحلول للمشكالت، كما 
الرأي والمشورة من باب العلم بالشيء ، يمارس في مجال ضيق ألن فتح مجال وزمام المبادرة 

القائد في دائرة دوما ، بالنسبة لمستجدات وظروف األشبال فيما يخص البرامج، سوف يضع 
األولويات، هل األولوية لمشاغل الشبل الخارجية والتي تحدد توقيت النشاط ، أم األولوية 

  .إلخ...للنشاط
من خالل المقابالت مع القادة توصلنا إلى أن المواعيد الهامة مثل اإلمتحانات ،تؤخد بعين 

الكشفي مساهم في اإلهمال  كذلك فترة التحضير لها ،حتى ال يصبح النشاط )℅ 100( اإلعتبار
الدراسي ،بل العكس هو الواجب حصوله ، أما تعديل بعض األنشطة غالبا ما يكون تفهم من قبل 

 ،لكنه نادرا ما يحدث...) الموعد  المؤجل ، مكان الرحلة المطلوب تغيره( القادة حسب نوع 
 أماكن رزنامات هذه  الظروف األمنية هي التي تحدد، مواعيد،– اإلمكانات–خاصة أن التمويل

  .النشاطات
غير مجسد بشكل واضح في العمل الكشفي ) المشاركة في إتخاد القرار(يبدو لي أن مؤشر 

اإلدارة بالمشاركة " خصوصا أن النظريات الحديثة في التنظيم واإلدارة تتجه جميعها إلى أهمية 
، لتصبح "وليام أوشي" لى يد وضمن مبادئ اإلدارة اليابانية التي طورت ع "القرار الجماعي" و" 

رمزا للمشاركة في تحديد ورسم الهدف، ثم التعاون في التخطيط له، ثم تنفيذه ) Z ( النظرية
) Network(وتحمل المسؤولية الجماعية عن نتائجه، وتقسيم المنظمات إلى شبكات عمل 

بديل ومجموعات صغيرة يشرف عليها مستشار، ويصبح كل عضو هو متخذ قرار، يختار ال
  .المناسب بمعية اآلخرين

  )10/02(جدول رقم 
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هل يسمح القادة للشبل أن يعطي رأيه ؟  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

    نعم
60  

  
85,71  

  14,29  10  ال
  100  70  المجموع

  األشبال



  ):هل يسمح لك القادة أن تعطي رأيك؟(في إجابات األشبال عن السؤال 
 هو من باب تدريبه على لقرار، ومتخذه، وبالتالي تدريب الشبل على ذلكالقائد هو صانع ا

 من )%85,51(وإبداء الرأي هو مساهمة في صنع القرار، وليس إتخاد القرار، فإن كان القيادة 
، ويشجع على بلورة بدائل نظرهماألشبال لهم مساحة كبيرة من حرية الرأي والتعبير عن وجهة 

  .د يسهم رأي أحدهم في صنع قرار ماوحلول لمشاكل مطروحة، ق
  حيوية ونشاط الشبل مدى إيجابية،): 11(رقم المؤشر 

نعتمده، في استخراج  من النظريات المفسرة لمفهوم القيادة، نجد نظريات السمات، وهي ما    
اإليجابية، :إمبريقية لها،من العناصر المحركة للشخصية القيادية نجد مؤشرات ميدانية،

المثابرة، فال يوجد قائد بعيد عن هذه السمات، فدافع اإلنجاز، الطموح، تأكيد  لنشاطا،الحيوية
  .خإل...العزيمةوالذات، الحماسة اإلقدام 

كلها تمثل قوة دافعة إلى نبذ السلبية، اإلتكالية، التردد، اإلنهزامية وتعطي طابع الريادة 
 .في كل تصرفاته، تطلعاته) الكارزمية(

  11/01جدول رقم 

كان ) 51(، و إجابات األشبال عن السؤال رقم )43(في إجابات القادة عن السؤال رقم 
   :التالي

 يؤكدون )℅74,29( بالنسبة لألشبال "الرغبة في المشاركة في النقاشات"بالنسبة لمؤشر 
أنه عضو أن لديهم رغبة للنقاش، واإليجابية في التفاعل مع المواضيع المطروحة وأن يثبت 

 لمقابل، ولمزيد من كفاعل، داخل السداسية أو الوحدة، وليس مجرد فرد منفعل، ليس له أي دور

الرغبة في المشاركة في 
  النقاشات

الرغبة في المشاركة في 
  النقاشات

  

  األشبال

  

  القادة
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

 20 06  دائما

 74,29 52  نعم 53,33 16  غالبا

 26,66 08  أحيانا

 00 00  نادرا
 25,71 18  ال

 00 00  أبدا

 100 30 المجموع  100  70  المجموع



، إذن في )℅53,33( دائمـا، وغالبـا )℅20(الصدق، والتأكد، كان رأي قادة األشبال أن 
 نالحظ هناك تطابق بين آراء، كل من القادة )℅ 73,33=20 + 53,33(معظم األوقات 

 أوي أن نسبة عالية من األشبال إيجابيين، يتمتعون بروح نشطة، حيوية لتكون جزء واألشبال ف
  .عضوا من أي فعالية داخل الفوج

    11/02جدول رقم 
   
  
  
  
  
  
  

هل تنتمي و تشترك في النوادي والنشاطات غير ( األشبال عن السؤال في إجابات 
  ):الكشفية، و إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي؟

 يكتفون باإلشتراك )℅68,57(بالنسبة لإلشتراك في النوادي والجمعيات غير الكشفية، 
الحيوية، درجة "داخل الكشافة، وانعكاسات وقراءات هذا المؤشر تصب في روافد عديدة، منها 

، لكنه مجرد زاوية واحدة، ال تعكس "اإليجابية واإلقبال على الحياة بفعالية واندفاع النشاط،
الصورة كاملة، فهذه النسبة العالية لعدم اإلشتراك في نشاطات أخرى، لها ما يؤسسها من 

  . عوامل موضوعية
باء و التكاليف عن غيرها المنظمة األكثر رمزية من حيث األع(ما طرحه األولياء، من أنها:أوال

  .التي تمأل فراغ الطفل وتثقفه وتعلمه مهارات هامة) من النوادي، الجمعيات
من التعليم األساسي وبالتالي هذه " IIو I"مرحلة األشبال هي مسايرة لمرحلة الطور :ثانيا

 يسمح المرحلة الدراسية، تتميز بالتوقيت الطويل وكثافة المواد الدراسية والواجبات، مما ال
  .بوقت فراغ كاف لنشاطات كثيرة خارجية

البعد المكاني، فقد يكون الفوج الكشفي هو األقرب بالنسبة لنوادي ثقافية، رياضية، ترفيهية :ثالثا
  .أخرى، فيكتفي باألقرب، مراعاة لعامل الزمن والجهد

  
  

  
اإلشتراك في النوادي واألعمال 

  غير الكشفية
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

 31,43 22  نعم

 68,57 48  ال

  100  70  المجموع
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  ):هل تتحدث عن أعمالك الكشفية خارج الفوج؟(األشبال عن السؤال في إجابات 
 مساند هو: أوالً، هو يقيس جانبين، "الحديث عن األعمال الكشفية خارج الفوج"مؤشر 

من -سابقال أسلفت ذكره في -، ألنه كما"مدى جاذبية البرامج الكشفية" لمؤشر سابق هو 
الناحية النفسية، إذا أردت الحديث مع الطفل، وإستمالته، يجب أن تحدثه عما يحب من األعمال 
والهوايات أو الميول والعكس صحيح، إذا تحمس الطفل للحديث عن نشاطات معينة، وتمركزت 

ه حولها، كانت تلك النشاطات فعالً تعجبه وتجلب له الرضا، السعادة، وتؤثر فيه حيات
في الغالب يتحمسون للحديث عن أعمالهم الكشفية ) ℅ 57,15=22,86+34,29(بقوة،لذلك

، وإذا ما كان تعجبه أعمالها) ℅ 55,71( الذي كان سبب اإلنضمامخارج الفوج، إضافة إلى 
 يؤيدون ذلك، كل هذه المؤشرات مجتمعة تؤسس )℅ 94,30( افةباإلنضمام للكشينصح زمالءه 

  ).الجاذبية للكشافة، ودرجة الوالء واإلنتماء التي عززتها عند منتسبيها(لقياس عامل 
هذا من جانب، من جانب آخر، من مؤشرات وقرائن الحيوية، النشاط اإليجابية عند 

شاركة الوجدانية من قبل زمالئه له في الطفل، اإلندفاع، والتحمس للحديث، التعريف بها، الم
  أعماله و منجزاته، خصوصا مع من يجهلون طبيعة نشاطاته، إذ يصبح الممثل الرسمي للمنظمة

)Figure Head ( بالنسبة للمنظمة، أو المتحدث الرسمي)Spokes Person(  ،فيعرف بها ،
ء، اإلنتماء، التالحم مع باإلنضمام لها، من باب الوالويؤكد جدوى أعمالها، وينصح زمالئه 

اإلنضمام لها، من باب الوالء، اإلنتماء، التالحم مع  باب إظهار منجزاته، قدراته جماعته، ومن
   .(Ego-Centralism)جماعته، ومن باب إظهار منجزاته، قدراته، أو التمركز حول الذات 

           فيةخارج الكشافة نشاطاتهم الكش يتحدثون مع الزمالءدائما ) ℅ 29،34(:إذن
 في معظم األوقات يقومون بذلك، وهي )℅ 57,15( غالبا يفعلون ذلك، إذن )℅ 22,86(و 

مؤشر البأس به في توصيف درجة الحيوية، النشاط، المشاركة الفعلية في الجو الكشفي لكنها ال 

  الحدیث عن األعمال الكشفیة خارج الفوج  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

 34,29 24  مادائ

 22,86 16  غالبا

 27,14 19  أحيانا

 08,57 06  نادرا

 07,14 05  أبدا

 100 70  المجموع



كبر ترقى إلى المستوى المتوقع، خصوصا المرحلة السنية لألطفال التي كانت تستوجب نتائج أ
 .من ذلك

 

 مدى شجاعة، جرأة، إقدام األشبال): 12( رقم المؤشر
القوة ،الشجاعة، من السمات البنيوية األساسية لشخصية القائد، لدا من بوادر روح القيادة، 
إمتالك زمام المبادرة، في األوقات الحرجة، مما يعني الجرأة واإلقدام،رغم وجود الصعاب، 

  .  الخ...المخاطر
  .اعة األدبية، والجرأة في النقاش مهمة، حتى يكون قائدا مؤثرا فعالً وقوالًكذلك الشج
   12/01جدول رقم 

 
 
 
 
 
  
  
 

 ميـل   هو مؤشر على الشجاعة األدبية، وجرأة الطرح،وكـان       " اإلكتفاء بمجرد اإلستماع  "
فتح باب حوار،نقـاش إعطـاء رأي،       : دون المبادرة إلى  ) التلقي(األشبال إلى مجرد اإلستماع     
 فال يكتفون بالموقف السلبي بل لديهم شجاعة، جرأة فـي           )℅ 70(التعبير عن الذات، الوجود،     

 .إلخ...إثارة حوارات،أحاديث
  12/02جدول رقم 

  
  
  
  
  
  

 )℅ 33,34( في حين )℅ 66,66(مواجهة المواقف الصعبة والعصيبة، أقر بوجودها 
و يعرضهم للمتاعب، أ وال...يبررون ذلك بكون القائد دائما حريص على جو هادئ، آمن

  .األخطار، وهذا من صلب مهامه كونه مؤتمن عليهم من طرف األولياء

  إكتفاء بمجرد اإلستماع  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

 30 21  نعم

 70 49  ال
  100  70  المجموع

  إكتفاء بمجرد اإلستماع  
  النسب  التكرارات  النسب  تالتكرارا  اإلحتماالت

 23,33 07 33,34 10  المواجهة بجراءة 43,33 13 66,66 20
 66,66 20 100 30  المجموع



 ممن تعرضوا لذلك خاصة، في المخيمات، المعسكرات حياة )℅66,66(      بالنسبة لـ 
من القادة ) ℅43,33(الخالء، فهناك قدر من المجهولية ال يستطيع أحد ضمانه، كانت نسبة 

 اعتبروا األمر طبيعي أن يخاف )℅ 23,33(في حين يرون أنهم يواجهونها األشبال بشجاعة، 
  .األطفال، وأن يرتبكوا عند مواجهة الصعاب خصوصا بعيدا عن األهل

األولياء أقر معظمهم، بمالحظة تطور ملحوظ من ناحية، التخلص من الخوف وأنه أصبح 
كثرة "ى الكشافة  األمهات أن سبب إرسالها إلبنتها إللييتحلى بالشجاعة والثقة بالنفس، وذكرت 

فال يمكن اإلعتماد عليها في شيء، مما أكسبها شجاعة، جرأة في نواحي كثيرة خالل  مخاوفها
 وللتأكد من صحة هذا المؤشر، نقارنه بمؤشر الثقة -حسب تصريح األم-أشهر فقط وهذا 

لون بها  يقاب)℅ 63,33( قريبة للثقة بالنفس، ومنه الثقة بالنفس كانت نتائجهافالجرأةبالنفس ،
المهام التي تطلب منهم، رغم اإلختالف في حجم النتائج لكنها تؤكد أنه في المتوسط هناك ثقة 

  .بالنفس، جرأة، شجاعة، إقدام
ضياع شبل في :  التي واجهها األشبال بشجاعة، مثلالمواقف العصيبةذكر القادة بعض 

ابة شبل بجروح ومساعدة زمالئه إص/مخيم عبد الكريم المنيعي وتجند الوحدة  كاملة للعثور عليه
له لنقله إلى المستشفى لتأخر الحافلة ،أو لعطل تتأخر عن الموعد ،و الترجل بمفردهم إلى خارج 

إصابات بالجروح في حالة عدم وجود القائد يقوم زميله /السقوط/المخيم للوصول لوسائل النقل
اق للوالدين، ودعم الرفاق له الخوف و االشتي/بوقف، النزيف و تضميد جرحه بمنديله الكشفي

 الصعاب ااختفى أحد األشبال في خرجت للغابة فقام األشبال بالبحث عنه حتى وجدوه وواجهو/
نهار المخيم عاما بسبب الرياح و تضافرت جهود إ1985سنة/ غرق طفل في البحر/في ذلك

  .إلخ...األشبال وأعيد بناء المخيم لحاله
   على تحمل المسؤولية  واإلعتماد على النفس تدريب الشبل) : 13( رقم المؤشر

مساعدة المزيد من الشباب والفتية على تنمية معارفهم، " إن أولويات الكشافة العالمية، هي
، الثقة )تحمل المسؤولية(مهاراتهم و إتجاهاتهم، والتي تؤهلهم في المستقبل ليكونوا مسؤولين 

  .1)1("بالنفس، المواطنة، وليكونوا قادة الغد
إذن تحمل المسؤولية ركن مهم جدا، في العمل الكشفي، ومن أولويات التربية الكشفية، من 
جهة ثانية، إعداد قادة الغد، البد أن يرافقه إعداد مسؤولين قادرين على تحمل تعبات السلطة 

  .الممنوحة لهم، فال سلطة دون مسؤولية، وال قيادة دون أعباء
  

                                                                                                                                                       
)1( www.scout.org/en/our-organisation/governance/constitution 

 

http://www.scout.org/en/our-organisation/governance/constitution
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، وهل يعمل بجد لتقاسم مهام )هل يعتبر نفسه مسؤوالً عن تفوق السداسية(      بالنسبة للشبل 
قادة يرون السداسية، واإلجتهاد في جعلها من أوائل السداسيات على مستوى الوحدة، بالنسبة لل

 أن األشبال يعتبرون أنفسهم مشاركون ومسؤولين عن تقدم سداسيتهم، ونجاحاتها، )℅ 93,33(
 .وعليهم تحمل المشاق، المهام للحفاظ على المراتب األولى

  13/02جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):تعبا؟ مكانهل تستمر في العمل الذي تقوم به حتى و لو (عن سؤال إجابات األشبال 
،فاألشبال يتحملون مسؤولياتهم رغم التعب، ) لالستمرار في العمل مهما كان متعبا(بالنسبة  -

 )%71،25(  وغالبا بـ )%71،35( لتحقيق الهدف ،يكون دائما بـ والمشقة  وبجدية ،ومثابرة
  . في أغلب األوقات )%42،61(أي 

  
  
  
  
 

عن تفوق السداسیةالشبل مسؤوال     
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت

 93,33 28  نعم

 6,67 02  ال
 30 100  المجموع

 اإلستمرار في العمل ولو كان متعبا  

 النسب التكرارات  اإلحتماالت
 35,71 25  دائما

 25,71 18  غالبا

 32,86 23  أحيانا

 5,71 04  نادرا

 00 00  أبدا

 100 70  المجموع
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لقيام بالعمل منذ اللحظة األولى، هل إذا لم تتمكن من ا(في إجابات األشبال حول السؤال 
  ):تستمر في المحاولة؟

يستمرون في المحاولة مهما كان العمل (أنهم  )%14،87(أما بالنسبة لألشبال ،فوجدنا 
أو مستعصي عنهم ،واالستمرار في المحاولة ،يكون من باب اإلحساس بالمسؤولية  )متعبا

 أكثر صور اإلتكالية ،و الهروب من المسؤولية ،واالعتماد على النفس في أداء المهام ، لكن من
  .عندهم للتخلي عنه  و التخلي عن العمل مع أول عقبة ،و المحاولة األولى تكفي

  13/04جدول رقم   
 
  
  
  
  
  
  
  
  

  ):هل يعتمد الشبل على نفسه في أداء المهام؟(في إجابات قادة األشبال حول السؤال   
أما القادة ، فلهم وجهة نظر حول اعتماد األشبال على أنفسهم دون اإلتكال عليهم أو على  -

  .م األحوال في معظ)% 67،76(أي )غالبا %50( دائما و )%67،26(زمالئهم، بـ 
ومقاييس االعتماد على النفس وتحمل عموما هناك تقارب كبير بين مختلف مؤشرات ،  -

 ، وهي نسبة عالية ، ومشجعة للعمل الكشفي وغاياته %)70-60( و هي في حدودالمسؤولية
  .األساسية

 اإلستمرار في المحاولة  
 النسب التكرارات  اإلحتماالت

 87,14 61  نعم

 12,86 09  ال

 100 70  المجموع

 اإلعتماد على النفس في أداء المهام  
  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
 26,67 8  دائما

 50 15  غالبا

 23,33 07  أحيانا
 00 00  نادرا

 00 00  داأب

 100 30  المجموع



بالنسبة لمقابالت األولياء ،أعرب البعض عن تحسن في اعتماده على نفسه في حين أعرب  -
،أما فيما يخص )أي ال تغيير يذكر لإليجاب أو السلب (لبعض اآلخر عن بقاءه على طبعه ا

 كانت )%50(،فـ ) ؟ على تحمل قدر من المسؤوليةمساعدت الكشافة أبنائك هل(سؤال ،
لم  ال،(وبين ) ر يلم يستطع تحسس أي تغي(،في حين النسبة الباقية توزعت بين " نعم" إجاباتهم

  .) المسؤوليةتساعده على تحمل
   تنمية قدرة الشبل على التأثير):  14( رقم المؤشر  

   28/01 رقم جدول
  
  
  
  
  
  
  

هل (و ) هل يستطيع الناس تغيير رأيك بسهولة؟(بالنسبة إلجابات األشبال حول السؤالين 
  ):أنت قادر على جعل غيرك يغيرون رأيهم؟

 ،بمعنى عدم ال يغيرون آرائهم بسهولة أنهم %)61,43(يرون أن  لألشبال،بالنسبة 
  ).حسب آرائهم(التنازل المجاني دون قناعة عن مواقفهم 

،أو سرد موقفه هو   جعل غيره يغيرون آرائهم و إقناعهم بقوة فكرتهدرته هو على أما ق
، إن صورة في نتائجهما إنما في داللتهما، إن قيمة هذين المؤشرين ليس فقط  %)48,57(

الشبل عن نفسه أنه مؤثر و قادر على توجيه الغير ،يدلل على اعتزازه بنفسه ،وتقدير عالي 
  .ة المؤثرة، و القادرة على توجيه اآلخرين للذات المصاحب للشخصي

  
  
  
  
  
  
  

قدرة اآلخرين على   
 تغير رأيه بسهولة

القدرة على تغيير آراء 
 اآلخرين

 النسب التكرارات النسب التكرارات  اإلحتماالت
 38,57 27 48,57 34  نعم

 61,43 43 51,43 36  ال
 100 70 100 70  المجموع



  14/02جدول رقم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :أما عن أسباب تأثير السادس في زمالئه فهي بالنسبة للقادة  -  
 استجابة لنظام  %)46,67( :المرتبة الثانية، %)50(بسبب قدراته بنسبة   :المرتبة األولى-

  . مالئه لسلبية ز  %)53,33(هي : المرتبة الثالثةالوحدة، و 
أهم عامل للتأثير يملكه السادوس ضمن سداسيته هو قدراته أوال، وهو مؤشر مهم على :إذن

) قوة التأثير الخارجية( هي النواة الحقيقة للشخصية القيادية ،في حين) التأثير الداخلية قوة(
  .رجهاالمتمثلة في نظام الوحدة ،الذي مفعوله يسري داخل مجال الكشافة ،في حين ال يسري خا

ودليل مالحظاتي داخل األفواج كيف يعطي السادوس بعض التوجيهات بثقة ،: كدليل على ذلك  
ضمن المقابالت معهم ،اشتكت من تسلط وسيطرة السادوس على أفراد آخر  أن إحدى األولياء ،

السداسية منهم ابنها ،و المشكل حسبها أنها تقدر السلطة الممنوحة له كسادوس ،لكن لديها 
  .راض عليه كشخص غير مناسب لذلك، حسب ما رأت من تصرفاته خارج الفوجاعت

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  أسباب تأثير السادوس في زمالئه  

 سلبية زمالئه قدراته
استجابة لنظام 

  المراتب الوحدة
  ن  ت  ن  ت  ن  ت

 26,67 08 23,33 07 50 15  المرتبة األولى

 46,67 14 23,33 07 30 09  المرتبة الثانية

 26,67 08 53,33 16 20 06  المرتبة الثالثة

 100 30 100 30 100 30  المجموع



  14/03جدول رقم 

  ):رتب حسب األولوية كيف يتم اختيار السادوس؟(إجابات قادة األشبال عن السؤال 
أما  بالنسبة ألسس اختيار السادوس فالتراتبية التي اختارها القادة ، كأساس لالختيار شبل 

  :فهي) سادوس(ليكون قائد ألفراد سداسيته 
  .)%53,33(للذكاء بنسبة: المرتبة األولى-
  %)43,33(للنشاط و الحيوية بنسبة :  المرتبة الثانية-
  %)43,33( للقدرة على التأثير بنسبة:المرتبة الثالثة -
   %)40( النتائج الدراسية بنسبة:المرتبة الرابعة -
  %)50( السن بنسبة : المرتبة الخامسة-
 .% )70(بنسبة ) المسابقة (: المرتبة السادسة-

على الذكاء ، كمفتاح أساسي للنجاح وهو يتطابق : إذن بالنسبة للقادة ، إن التركيز أوال 
 ، في مؤشر ، تراتبية األولويات ، قادة األشبال لتنمية القدرات العقليةمع النسبة التي منحت 

 ولهذا كانت ) %50(بنسبة  األولوية في الدرجة األولى إلى تنمية القدرات العقلية اأعطو
 .)% 33،53(أولويتهم في أساس هي للذكاء 

 في المرتبة الثانية ،أما عند ترتيب األولويات، )%33،43( بالنسبة للنشاط و الحيوية بنسبة-
 وهو ما يفسر اهتمامهم بالنشاط البدني و الحيوية )%33،43( بنسبة القدرات البدنية تنمية

   أسس إختيار السادوس
القدرة على  الذكاء السن

 التأثير
النتائج 
 الدراسية

النشاط 
 والحيوية

 المسابقة

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت  :المراتب
 16,67 05 00 00 10 03 10 03 53,33 16 10 03  األولى

 00 00 43,33 13 26,67 04 26,67 08 16,67 05 00 00  الثانية

 00 00 00 00 43,33 06 43,33 13 16,67 05 20 06  الثالثة

 00 00 33,33 10 10 12 10 03 10 03 6,67 02  الرابعة

 13,33 04 16,67 05 00 05 00 00 3,33 01 50 15  الخامسة

 70 21 6,67 02 10 00 10 03 00 00 13,33 04  السادسة

 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30  المجموع



ها من أولويات، عملهم و األهداف األولى بالنسبة لهم يجب كأساس الختيار السادوس ألن
  . تحقيقها

 ،وبالمقابل كانت المرتبة الثالثة في )%33،43(كانت القدرة على التأثير: المرتبة الثالثة-
 إذن، هناك توافق بين )%50 ( بـالقدرات االجتماعية: القدرات موضع اهتمامهم وتنميتهم هي

نب التي ينمونها، داخل الطفل ، وتلك القدرات التي على أساسها اتجاهات القادة نحو الجوا
  .يقيمون هذا الطفل 

 عن هذه التراتبية التي هي بالنسبة لي كباحث خاطئة ، فالكشافة –التعليق  –لكن كما كان 
تنمية المعارف ، : هي ) WOSM)(المنظمة الكشفية العالمية (أولويتها حسب ما ذكرته 

 بالنفس ، المواطنة ةات ليكون في المستقبل قادر على  تحمل المسؤولية ،الثقالمهارات ، االتجاه
  ). الزائدي علي خليفة( ، باإلضافة إلى ما ذكره اجتماعيةقادة الغد ، إذن نحن أمام أهداف كلها  

هي غير موفقة بالنسبة لي كباحث )أسس اختيار السادوس(بالمثل نقول إن تراتبية 
لسادوس، قائد اليوم الفعلي ، وقائد الغد المنتظر ، البد أن يكون قادر على فاألولوية في اختيار ا

 ، فالتراتبية المنطقية هي  نالتأثير ، أي فرض السلطة ، وفرض الوالء و التبعية على المرؤوسي
  . النتائج الدراسية ، المسابقة ، السن – النشاط و الحيوية – الذكاء –القدرة على التأثير 
  تدرج الشبل في تعلم القيادة وتنمية روح المبادرة ): 15(المؤشر رقم
  15/01جدول رقم 

  
  
  
  
  
  

هل أصبحت تحب القيادة و المبادرة منذ انضمامك (في إجابات األشبال عن السؤال 
  ):للكشافة؟

 ):؟غرست الكشافة اإلسالمية فيهم روح المبادرة والقيادة هل(ال مباشر لألشبال، في سؤ
  .، يؤكدون ذلك)%90(: ـاإلجابة ب وكانت
  
  
  

 غرس حب المبادرة والقيادة  

 النسب التكرارات  اإلحتماالت
  90  63  نعم
  10  07  ال

 100 70  المجموع



  15/02جدول رقم 
  : بالنسبة للقادة، يرون أن الشبل، يتدرج في تعلم القيادة من خالل-
  .)%50(تجريب القيادة من خالل السادس  :  المرتبة األولى-
   .)%23,33(  ترغيبهم في القيادة من خالل الصفات الشخصية :بة الثانية المرت-
  .)%16,67( تحميلهم المسؤولية :المرتبة الثالثة -
   .)%10(كشف نواحي التفوق والطموح : المرتبة الرابعة -

    
  
  
  
  
  
  
  

               أو "السادوس"نالحظ أن القادة يدربون األشبال على القيادة من خالل تجريبها عبر   
           على القيادة، ثم التأثير على األشبال من خاللللتمرس، وهي أفضل طريقة "نائب السادوس"
من   ، الذي يعطي صورة  إيجابية وجذابة عن القائد، أو المسـؤول عموما"صورة القائد القدوة"

  .حسن تدبير، قوة، جرأة، إعتماد على النفس، تحمل المسؤولية
  15/03رقم جدول   
  

  
  
  
  
  
  
  
تحمـيلهم  " ،و فـي الجـدول الالحـق         " الطموح والتفوق في الجانب القيادي     يوكشف نواح "

 بالنسبة لـي هـذا   – بعد التجربة، والنموذج الجذاب للقيادة الالحقة هي المراحل   "المـسؤولية 

   التدرج في تعلم القيادة
 النسب التكرارات

  50  15 المرتبة األولى
  33,33  10 المرتبة الثانية
  6,67  02 المرتبة الثالثة

تجريب القيادة من 
  خالل السادوس

  10  03 المرتبة الرابعة
 100 30  المجموع

 

   التدرج في تعلم القيادة
 النسب التكرارات
  23,33  07 المرتبة األولى
  10  03 المرتبة الثانية
  23,33  07 المرتبة الثالثة

كشف نواحي 
  التفوق والطموح

  43,33  13 المرتبة الرابعة
 100 30  المجموع

 



 المؤثر،  لدوروعن وعي بطرق تعزيز وتكريس روح المبادرة، واإلستعداد          التــرتيب منطقي 
فالممارسة الفعلية والعلمية لتجربة القيادة بكل تفاصيلها، والنموذج المؤثر الجذاب  ع القراروصان

  .وهما المرحلتين األكثر فعالية في جعل الشبل يقبل على تعلم القيادة
  15/04رقم جدول   

  
  
  
  
  
  
  
  

رة، بل القيادة و تنمية روح المبادلكيفية التدرج في تعليم الشتحمل المسؤولية كاختيار 
رغم أن تحمل المسؤولية يعني المشاركة الفعلية في وضع البدائل و ي المرتبة الرابعة كانت ف

الحلول للحصول على القرار الرشيد أو اإلسهام في تحسين جودة القرارات حتى ال تكون تكلفتها 
  .عالية، أي كان المشكل أو الموقف بسيط أو معقد

  15/05رقم جدول 
  
  
  
  

  
  
  
  

 ن من األولياء أ)%99(يبهم في القيادة، من خالل الصفات الشخصية، أكد بالنسبة لترغ
من  إلخ،...أبناءهم متأثرين كثيراً بالقادة إلى درجة أنهم أصبحوا محور أحاديثهم  فعل القائد كذا 

عالية  ، كانت نسبة يريد أن يكون، قائد"مؤشر ماذا تريد أن تكون في المستقبل؟ "   خرآجانب 
  .)%15,71( وقائد في الكشافة نسبة  مهمة للغاية )% 51,43( جداً

   التدرج في تعلم القيادة
 النسب التكرارات

  10  03 المرتبة األولى
  13,33  04 المرتبة الثانية
  50  15 المرتبة الثالثة

تحميلهم 
  المسؤولية

  26,67  08 المرتبة الرابعة
 100 30  المجموع

 

   التدرج في تعلم القيادة
 النسب التكرارات
  16,67  05 المرتبة األولى
  43,33  13 المرتبة الثانية
  20  06 المرتبة الثالثة

ترغيبهم في 
القيادة من خالل 
  الصفات الشخصية

  20  06 المرتبة الرابعة
 100 30  المجموع

 



، هي األولية في تعلم  "النموذج القيادي المؤثر والجذاب" وهو دليل دامغ على كون 
  .والترغيب فيها  القيادة

  15/06جدول رقم 

  
بالنسبة لتراتبية البرامج الكشفية عند القادة، في تعلم األشبال القيادة هي المخيمات   

، في حين )%43,33(، ثم القصص)% 43,33( ثم األلعاب )%86,67(والرحالت نسبة عالية 
  .)%50(: المسرحيات والتمثيليات في المرتبة الرابعة بـ

، وللنشاطات الفردية والجماعية ماد على النفسلإلعتالمخيمات تعتبر فرصة حقيقية 
الحرة، لتي تختلف فيها القيادة، وتدور بين افراد السداسية كل حسب إمكاناته، وقدراته في 
إحتالل الصدارة وقيادة زمالئه، وتكون فرصة إلمتحانهم من قبل القادة حول من يستحقها، من 

إستطاع أثناء وجوده في المخيم إقناع ( بالفوج أنه بعد إلتحاق أحد األشبال لفترة قصيرة " ذلك 
  ." سادوس" زمالئه بعدم القلق لعدم وجود الحافلة، فتم إختياره 

وحسب تصريحات العمداء من خالل الدراسات اإلستطالعية يكون المخيم بمثابة ثكنة 
ي تحضير عسكرية ،وحدة العمل فيه السداسيات يتعود من خاللها األشبال اإلعتماد على أنفسهم ف

  .إلخ...لوازم الرحلة كما توكل لكل شبل مهمة مثل جمع الحطب، توفير المياه 

  القــادة
  المرتبة
   األولى

  المرتبة
   الثانية

  المرتبة 
  الثالثة

المرتبة 
  الرابعة

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت

  الوسائل
  الكشفية

  القصص  30  09  43,33  13  26,67  08  13,33  00

  األلعاب  16,67  05  26,67  08  43,33  13  13,33  04

  المسرحيات و التمثيليات  50  15  20  06  30  09  00  00

  الرحالت والمخيمات  3,33  01  10  03  00  00  86,67  26

 المجموع 100 30 100 30 100 30 100 30



إن برنامج الكشافة هو " عميد كلية المعلمين بجامعة كولومبيا ) رسل –ي –جيمس( يقول 
عمل الرجل الذي يتناسب وقدرة الفتى الصغير، وهو محبب إليه ألنه فتى فحسب، بل ألنه رجل 

  .)1(" في دور التكوين 
لقد علمتنا التجارب أن الكشاف الصغير يتأثر إلى حد بعيد بقائده في جو اإلجتماعات "

 فالقائد...األسبوعية، والرحالت والدروس العلمية، والمخيمات والتدريب على تحمل المسؤولية 
  .)2("معلم  ومدرب ،وكشاف في آن واحد 

    15/07رقم جدول   

 أما بالنسبة لألشبال، فالتراتبية المنطقية بالنسبة لهم في  كلمة روح المبادرة والقيادة عندهم    
، )والتمثيليات المسرحيات( المرتبة الثانية  ثم في )%45.71(نسبة بهي المخيمات ، والرحالت 

  .)%41.43(، وأخيرا األلعاب )%47.14(صص هي القوالمرتبة الثالثة 
إن المخيمات تمثل المتنفس األكبر لألشبال وهي حسبهم أفضل نشاط كشفي، وحسب 

 هي من بين أهم محفزات إنضمام أبنائهم للكشافة، خصوصا "المخيمات" مقابالت األولياء أن 
  .عندما يسرد زمالئهم الكشفيين أهم ما يفعلونه بالمخيمات

لمسؤولية الفردية، باإلعتماد على النفس في إقامة المخيمات، توفير حاجياتهم          إن تحمل ا    
إنه يصبح رجل صغير داخل غابة يتحمل المشاق ليـؤمن         " رسل" األساسية، بمفردهم وكما قال     

                                                                                                                                                       
  .40 ص - مرجع سابق-بادن باول، المرشد لقادة الكشافة )1(
  .10-09 ص ص –ع سابقمرج - علي خليفة الزائدي)2(
  

 
 

  األشبــــال

  الوسائل  المرتبة الرابعة  المرتبة الثالثة  المرتبة الثانية  األولى مرتبةال
  الكشفية

  ن  ت  ن  ت  ن  ت  ن  ت
  11,43  08  47,14  33  21,43  15  20  14  القصص
  41,43  29  30  21  25,71  18  2,86  02  األلعاب

  27,14  19  8,57  06  18,57  13  45,71  32  التمثيلياتوالمسرحيات 
  20  14  14,29  10  34,29  24  31,41  22  الرحالت والمخيمات
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من قصص لألثر،  ...إن الكشف يعد الفتى ألن يقوم  بما يقوم به الرواد والمستكشفون      " حياته    
 والنار، والدخان، والضوء، وإشعال ناره حيث تعز أعواد الثقـاب وطهـي             وتخاطب باألعالم، 

الطعام وبناء كوخه، وإن وحدته الجماعة الصغيرة التي يقودها واحد منهم، والتي يكون لكل فرد 
من أفرادها نصيبه المعلوم في العمل واللعب في الحل والترحال، على أن ال يفنى في جماعتـه              

  .)1("  الفردية بشخصيته بل يظل محتفظا

  فاق العمل الكشفيآ): 16( رقم مؤشرال
  16/01جدول رقم 

  
  
  
  
  
  
  

     

م آداء قادة األشبال كان المغزى من طرح هذا السؤال هو الوصول إلى حصيلة نهائية تقي
وسط البيئة اإلجتماعية والثقافية واإلقتصادية لهم، فكانت أسئلة تخص مستواهم التعليمي، السن، 

سي لكل نشاط أسئلة ذات إحتماالت تتطلب التدقيق و الوعي الكامل بالهدف األسا والمهنة
  .السابقة أجابت على ذلك) 30(فالمؤشرات الـ  قومون بهي

 األداء الكشفي، ندركه و هذا النمط منتكوين هذه الخلفية في حين العوامل المساهمة في 
إضافة إلى السؤال ) ما مدى توفر جو مساعد على العمل الكشفي؟(  هذا المؤشر سؤالمن خالل

  .)دوده؟ما هي إقتراحاتك لتحسين العمل الكشفي و مر (
، كما أنها أوجه متقاربة لعملة واحدة اإلحتماالترغم أنه ال يوجد فصل حقيقي بين هذه 

 "ر الحد األدنى للعمل الكشفي توف" على واركزالقادة   مسببات تدني المردود الكشفي، إال أنهي
 اإلبتكار والمواهب والهوايات  قائم على اإلبداع ون عملهم  يعتبروألنهم ، )%40(تمثل 

 داخل األفواج رأيت ديكورا جميال، ومبتكرا من أمور بسيطة مالحظاتياليدوية، فمثال من خالل 
مكتوب على الحائط بالحبال الملونة " نشيد األشبال : القادة، مثالالوحدات وجداً، هي منتجات 
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  النسب  التكرارات  اإلحتماالت
  40  12  ر الحد األدنى للعمل الكشفي توفُّ-
  30  09   عدم توفر اإلمكانات الالزمة-
  6,67  02   عدم وجود إطار نظري-
  23,33  07   الميزانية غير كافية-

  100  30  المجموع



 مبدعة ومبتكرة، من خالل ةبطريق) دعاء( مكتوب عليها مرآةوالمزينة بطريقة جذابة وكذلك 
  .ورشات يدوية واكتشاف للمواهب

نظرا لكون من أوالد )  thomas(هلقد جاءت فكرة الكشفية، من نظام مشابه دعى ل
، ومرنهم على بعض الحرف النافعة، قيم خلقية ن لهم قوانين تعتمد على سالجاليات في كندا و

حياة المشاق مثلما يفعل (وإقتفاء األثر لمعالجة  تيه األوالد الجاليات في الغابات وعدم إستيعابهم 
فالكشاف عليه تحمل الصعاب والمشاق، والتدرب على ، )أوالد الهنود السكان األصليين

  .)من ال شيء يصنع كل شيء( بحيث  )العصامية(
 الخ،... تنقالت، حمالت خدمية، معسكرات، مهارات كشفية، لكل نشاط تدريبفإذا كان

 فالعديد من ،إلخ... العتاد وي بالمرافق والمقراتتكاليف يجب تغطيتها، وال بد من تدعيم كاف
 مالية أزماتاألفواج جمدت نشاطها لسنوات عدة، بسبب مشاكل في إيجاد المقر المناسب أو 

 فكانت إجابات الواعين بالمرحلة الصعبة التي تمر بها هذه المنظمة تحول دون متابعة النشاط
، في حين ))%30( فر اإلمكانات الالزمةعدم تو(من القادة موضوعيين في اختيار إحتمال 

 لهذه -لمسته بكثرة عند الكشافين- منهم بقيم الوالء، اإلعتزاز، الحماسة)%40(إنجرف 
 تساهم في تدني المنظمة لحد المبالغة و المكابرة في طرح الصعوبات و المؤثرات السلبية التي

   .داخل المجتمعالمردود الكشفي، و بالتالي إنعكاسه على موقع هذه المنظمة 
 أنها تساعد في "الصندوق األسودإسهامات "مؤشر  اإلحتمال، ما ورد في ذاما يؤكد هو

 مالية إسهامات بسيطة، أو عينية، نظراً لشح مصادر التمويل، وهي عادة تجهيز الفوج بإمكانات
-  :ن، تتكون موارد الكشافة اإلسالمية الجزائرية م)43( في مادته )القانون األساسي (حسب

   .)∗(المشاريع استثمارية – التبرعات والهبات المختلفة-إعانة الدولة-إشتراكات األعضاء
لي كباحث، ال تتوقف اإلجابات غير المنطقية على اإلحتمالين السابقين، إنما تطال بالنسبة 

ل  لم يحظ بإهتمام القادة، كونه ال يمثإذ ، )عدم وجود إطار نظري( الذي مؤداه اإلحتمال الثالث
، لكــن هذا "الكشافة تعاش وال تدرس"بالنسبة لهم مشكل، أو عائق أمام الكشفية الحقيقية، ألن 

مــوقف غير واعي ألهم  المنطلقات الفكرية والمباديء األساسية الحقيقية لكل نشاط، وهذا ما 
مستوى  القيادي للوسائل والبرامج الكشفية، أو على -التعاون –ياالنضباطالحظناه عند الدور 

أولويات الكشافة في تنمية قدرات الطفل، إن نقص التدريب، التكوين، التأهيل، من جهة، وتدنى 
" المستوى التعليمي، تبرر مثل هذا التوجه، وهذه القناعات الغير منطقية، فأي عمل مهما كان 
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كاديمي، إن لم يأطره العلم، ويحدد مسالكه الحقيقية، وينظّر ويستشرف أفاقه البحث األ" نبيال
  .فالتخبط، العشوائية اإلرتجالية السطحية، هي مآله ونهايته

 الشخصية، مع هذا البحث، في المجال الواقعي كنت أجهل تماما فكرة   بالنسبة لتجربتي
، إال صورة األمس ودورها الثوري، لكن عند بدايــة البحث،  "الكشافة اإلسالمية الجزائرية"

فواج، محافظة األ :  لهذا التوجه، إنتقلت إلى الميدان)كاديميالنظري، واأل( ومع نقص تأطير 
جون جاك -جون ديوي(إرتباطاته الفكرية   ما أقنعني بأهمية هذا التوجه التربوي ولكن والئية،
فرق " وفي التنظيم  ،)نظرية منتسوري(نعكاساته المعاصرة والمستقبلية إو) روسو
التربية " ، وكذلك ما طرحه رونيه أوبير)يرةالمجموعات الصغ( أي " Project Teamالعمل
  .إلخ...فاخر عاقل مؤلفات و" العامة

 من المحافظ الوالئي السابق والمحافظ الوالئي الحالي، من منطلق التفكير إضافة إلى كل
األكاديمي العالي، لكن على مستوى األداء داخل األفواج، حقيقة تغيرت هذه القناعة، وطغت 

ات العشوائية والسطحية على تلك الصورة األكاديمية العلمية التي أسس لها السلبيات بالممارس
  .علم اإلجتماع، علم النفس، علوم التربية

 للعمل الكشفي، التقليل من جدوى المراجع والمصادر، والمحكمات األكاديميةوفي إطار، 
 يهمنا كثيرا ألن المراجع نجدها في األنترنيت، أما ماديا فال" نستشهد بما طرحه أحد القادة 

  ."الكشفية قائمة على اإلبداع
 فإن قلة اإلمكانات مهما كان نوعها و مصدرها تشكل تحدي كبير عطفا على ما سبق

، و لعمل الكشفيالعام لثر جدا على مناخ ؤ، أمر ملميزانية غير الكافيةفا للمؤطرين الكشفيين،
من ) 38(رت سابقا حسب المادة فمصادر التمويل كما ذك ،من القادة )%23,33(أقر بذلك 

 – التبرعات والهبات المختلفة – إعانة الدولة –إشتراكات األعضاء : القانون األساسي هي
ا يجب تدعيمها سواء من طرف الدولة أو الجمعيات ذوهذا غير كافي، ل، المشاريع اإلستثمارية

  .ومؤسسات المجتمع المدني
أدعوا المجتمع المدني "ظمة الكشفية العالمية أنه، األمين العام للمن)إدوارد مسيوني(صرح 

والواقع هناك عالقة شراكة بين الكشافة  والهيئات الرسمية أن تدعمه، وأن تكون لجانبهم،
               في الجزائر إتفاقية شراكة) اليونسيف( اإلسالمية ومختلف الهيئات، حيث وقعنا اليوم مع ممثل

 من خالل موازنات كافية، ثابتة، دائمة، مهم جدا لرقي بمستوى فالدعم ،)1()"سنوات 04(لمدة 
  .العمل الكشفي
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  16/02 جدول رقم
  هل لألشبال إقترحات لتحسين العمل الكشفي

  اإلحتماالت  النسب  التكرارات
  نعم  27,14  19
  ال  72,86  51
  المجموع  100  70

مطالب أو إقتراحات لتحسين هل لديك (قبل القراءة التحليلية إلجابات األشبال حول السؤال 
، و في نفس المنحى سؤال القادة    )الحياة داخل الفوج الكشفي، و إذا كانت اإلجابة بنعم فما هي؟

  :، نتوقف عند مدلوالت سؤال األشبال)ما هي اقتراحاتك لتحسين العمل الكشفي و مردوده؟(
في سؤال القوة و قيمة تعتبر ، ) لتحسين العمل الكشفيكإقتراحاتما هي ( لسؤالبالنسبة 

هي ومحاولة اإلجابة عليه في ، فاألهمية والهدف ليس في اإلجابة إنما رمزية السؤال نفسه
األهم، فمن غير المتوقع إنتظار تحليل وتفسير لوضعية الفوج، أو العمل الكشفي نظرا لعمر 

لمه الصغيرة الشبل، لكن قوة السؤال في قياس مدى همة، طموحات، أفق، الشبل في تجاوز عوا
رائه قد ال تكون ذات آإلى عالم الكبار، أي إهتمامات األكبر منه سنا، فالجرأة في طرح أفكاره، 

القدرة على المبادرة والشخصية القيادية الحقيقية،  مستوى من الوعي، الفهم، النضج، لكنها بوادر
تابعة أو منقادة، بل و  أ، تعد بالتأكيد شخصيات للغد مؤثرة ،فاعلة ال منفعلة)%27,14( فنسبة
  .قائدة

إستوقفني -بتصرف–من إقتراحاتهم المسجلة بعد إحداث التعديالت على تركيب الجمل أي 
– توفير األدوات واللوازم للنشاطات – طاعة القائد – تربية اإلطفال –إحترام القادة   :ما يلي

–لقدم الخاصة بالكشافة  بناء مالعب كرة ا– توسيع المقرات –اإلكثار من األلعاب والرحالت 
 محاربة التلوث –المخيم الصيفي –إحترام النظام الكشفي –التشجيع والمساعدة عند الضرورة 

  . حمالت ضد التدخين–ورمي األوساخ 
فاق العمل الكشفي كما يراها القائد فهي التركيز على تحسين وتهيئة مناخ أما بالنسبة آل

هو مواطن نفعالية، العقلية، اإلجتماعية للطفل الذي مساعد على تنمية القدرات البدنية، اإل
  : هذه النواحي هي ومسؤول الغد

 – توفير اإلمكانات المادية – التمثيل الالئق على مستوى القيادات –التكوين الجيد للقادة 
إمكانات جذب وإنتماء – إستحداث طرق إستقطاب جديدة لألطفال -منح مقرات ومساعدات مالية

تحديد ميزانية -زيادة عدد الدورات التكوينية– كثرة الخرجات والمسابقات -ينأطول للمنتسب
 – ال توجد المراجع األساسية وتتم بمبادرات فردية -للكشافة للمساعدة على العمل والتطوير



 اإلهتمام - تفادي الخالفات الشخصية الهدامة للحركة-اإلهتمام أكثر بالطفل-توفير ميزانية كافية
  .داخلي والخارجي للكشافة وعالقتها بالكشافة  الدولية بالتسيير ال

  : كالتاليلألولياء كانت مقترحاتهمبالنسبة 
 الحراسة المشددة أثناء - تعليمهم بعض المهن-اإلهتمام بالجانب الدراسي لألطفال

 – تكثيف الزيارات للمعارض– التكامل بين دروس الكشافة ودروس المدرسة -الخرجات
التركيز على كرة اليد، –يف بالمناسبات الدينية والوطنية وليس مجرد إحيائها التعر-المتاحف

لألوالد الطبخ، والطرز، الخياطة للبنات، إذ ال يوجد إال أعمال الخير ...الجيدوا، الجمباز
  .والغابات

التقليل من الغناء –األنشطة ال بد أن تكون هادفة وليست مجرد ترفيه فقظ –توسيع المقرات 
اإلتصال والتنسيق الدائمة بين األولياء من قبل - اإلهتمام باألخالق بشكل خاص-يدواألناش
 إطالع األولياء على النقائص الموجودة على مستوى الفرقة الكشفية، وكذا نوعية -القادة

  .إلخ...النشاطات المقدمة لألطفال
تصل حتى  -  تصرف- دونهذه بعض أهم مقتراحات األولياء لتحسين األداء الكشفي، 

  .ث أكاديمي، أو مهتم بمجال الكشافالفكرة، وما بين السطور كما هي للمتلقي سواء كان باح
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  : عرض النتائج- 4
الخاصة باإلنضباط، فكلها هو استكمال لعرض النتائج ) التعاون و القيادة(عرض نتائج 

أدوار أساسية في التنشئة اإلجتماعية للطفل ليكون مواطنا فعاال في مجتمعه، و سوف نأخذ نفس 
  .منحى التحليل و العرض المستخدمة في الفصل السابق

   :األولىالنتائج في ضوء الفرضية  •
  ).أي أدوار التعاون( تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون متعاونا

إلى مجموعة مؤشرات، أغلبها بنيوية، لكن حتى تكتمل الصورة "لت مفهوم التعاون حل
الذي ) المجال الكشفي(أكثر بكل أبعادها وتفاصيلها، حسب نوع الميدان أو التجسيد اإلمبريقي 

يختلف فيه التعاون عنه في ميادين أخرى، إستعنت بمؤشرات هامشية، إذن مختلف أدوار 
في إدارة وتنظيم شؤونه وشؤون (المشاركة والتعاون-درات إجتماعيةق: التعاون الكشفي هي

-التفكير الجماعي واإلجتماعي - الصداقة واأللفة-)مجلس الشورى)(زمالئه تنمية المهارات
  .أكثر البرامج مساعدة على التعاون-اإلنضباط التالحم الديني-خدمة المجتمع

  :تنمية قدرات الشبل:مؤشر -1
 مشجعة تماما كون الكشافة، مؤسسة لتأهيل الطفل لإلنخراط في  وهي نسبة غير)℅20(

 اإلعتماد على -تحمل المسؤولية-:فأولوياتها هي) Wosm(المجتمع كعضو فاعل، وحسب 
 مواطن صالح فاعل، كلها تعتمد على تطوير المهارات والقدرات - إعداد قادة الغد-النفس

المستوى التعليمي وعدم (ربط هذا المؤشري األخالق و-1 )علي خليفة الزائدي(اإلجتماعية، 
  .لهذا عدم اإلدراك الحقيقي، للمهام الحقيقية للقائد الكشفي) التكوين والتدريب

  :)اإلدارة بالمشاركة ( مجلس شورى سداسيةمؤشر -2
 في تنظيم شؤونهم، وذلك من خالل جلس شورى المشاركة والتعاون مع الزمالء

 فأحيانا مواضيع تطرح )℅68,05 (:، والنتيجة)قائد الوحدةالسادوس ونائبه مع (السداسية 
للمناقشة،تحضير لوازم للتحضير للمسابقات، أو المكوث في معسكرات ومخيمات، إعداد 

  .شعارت، تزيين ديكور أشغال يدوية كمنجزات للسداسية أو الوحدة ككل
  :البعد العالئقي بين األشبال :مؤشر -3

جهة نظرهم، أو القادة كمحكمين في أكثر وبال سواء من هناك عالقة تعاونية بين األش
أو أشكال التفاعل اإلجتماعي الممارسة داخل وحدات األشبال، لكن  االجتماعية العمليات

التنافس كعدوان خارجي تمارسه المجموعات الصغيرة، يكون غلب أنه في األتؤكد الدراسات 
ة باإلطالع ريبية جد أعطى أبحاث مخبرية تجار"السيد شريف"نتيجة التالحم، الوالء واإلنتماء، و



، و كانت نسبة البعد العالئقي )∗(). دينامية الجماعة(في مؤلفه ) جان ميزو نوف(ما نقلها كعليها 
  .)℅47,85 (بين األشبال 

  :مدى عمق ومتانة التالحم والصداق بين األشبال :مؤشر -4
القة بين األشبال، لكن التالحم، نسبة إيجابية لوجود تالحم ومتانة في الع) ℅66,07(

المساندة العاطفية، المشاركة الوجدانية، تزيد من قوة البعد العالئقي بين األشبال، و والصداقة 
       قوة التضامن، التالحم في الداخل فنحن أمامعن  تعبير هيوكلما زادت العدائية للخارج 

)In Group ( و)Out Group.(  
  :لى التفكير الجماعيمساعدة الشبل ع :مؤشر -5

والتفكير اإلنفرادي ومشاركة ) Ego-Centralism(من التمركز حول الذات  والخروج ،
دور  يأخذ ، تقبل فكر اآلخر، وتبادل األدوار معه بحيثالخبراتاآلخرين خبراته، تبادل األفكار، 

 الفرصة ، بالنسبة لي كباحث، سمحت لي)℅50(ة بنسفصاحب التجربة والخبرة وهو لم يعشها 
 استيعاب بعض ألفواج أنها أقل من الواقع، وأرجح ذلك إلى عدمللتواجد على مستوى بعض ا

  .)التفكير اإلنفرادي واإلجتماعي والجماعي(القادة عند اإلجابة لفكرة 
  :تأهيل الشبل لخدمة المجتمع :مؤشر -6

 خالل آلخرين، مناإعداد مواطن صالح، فاعل، واعي بحقوقه، ملتزم اتجاه وطنه و
،  وحسب اإلطار النظري،)تي اعتبرها حسب مشاهدا)℅72,38(، "الواجب نحو اآلخرين"

غير كافية، وأن الحقيقة أكبر بكثير جدا حتى فهذه النتيجة يقومون به  مالاإلمبريقية والنتائج 
  البد من االهتمام بتحصيلهم الدراسي بدل االهتمام الكبير بعمل:"عبرت إحدى األولياء بقولها

  ".الخير 
  :أفضل النشاط لتعلم أدوار التعاون :مؤشر -7

 أو مهارة إجتماعية أو كشفية فال ةكانت المخيمات دوما أهم مصدر لتوصيل أي خبر
جون ( )جون جاك روسو(كشفية بال مخيمات، معسكرات، حياة خالء، وقد وضح كل من 

حياة ( نشاطات المخيمات أهمية كل من العناصر التالية وكلها من صميم) منتسوري) (ديوي
   .)% 40,47(:إذن الفرض األول تحقق بنسبة، )الخالء، التعلم بالممارسة،التعلم من خالل اللعب

  
  
  

                                                                                                                                                       
 - منشورات عويدات- باريس/ بيروت-2ط-ترجمة فريد أنطونيوس-اتاعدينامية الجم-أنظر جان ميزونوف )∗(

1980.  



 )أي أدوار التعاون( تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون متعاونا الفرض األول
  :تحقق

  
            X=52,12%      
 تربوية نظير وخلفية فكرية، ورؤيةلمفترض كتن ام تعتبر أقل قليال )℅52,12(نسبة 

ة القدرات يمومؤشر تن) جتمعتأهيل الشبل لخدمة الم(كون مؤشر " تربية الكشفيةال"ألهداف 
، لم تكن )بالتفكير مع المجموعة وبالمجموعة(والتفكير اإلجتماعي والجماعي  اعية،ماإلجت

  .وجود بالفعل في المستوى الحقيقي لما صاغه السياق الواقعي لما هو مإجاباتهم
أي أدوار (تعلم التربية الكشفية الطفل كيف يكون قائدا  :النتائج في ضوء الفرضية الثالثة *

  ).القيادة
  ):بناء الثقة بالنفس عند الشبل(مؤشر  -1

يمكن تصور  تتقاطع الثقة بالنفس مع جميع مصادر وعناصر القوة للشخصية القيادية، فال
ة حدا لبسط السلطة ، السيطرة والنفوذ، مالثقة بالنفس والقدرات هقائد مهتز، متردد مرتبك، إن ا

  .)℅57,85(والتأثير على اآلخرين، وكانت نتيجة 
  :عند الشبل)  الذات والتميز والتفوقالرغبة في إثبات( مؤشر -2

 ثباتلى صورة يرتضيها لنفسه في عقول اآلخرين، من خالل إعتأكيد الذات، واإلصرار 
 نظام الشارات، المدرسة، تميزه وتحقيق النجاحات، على مستوى السداسية،جدارته، تفوقه، 

  .)℅94,28(تحقق هذا المؤشر بنسبة ، )الخ...اللعب
  :مؤشر تعزيز الطموح لدى الشبل -3

مؤشر الطموح دافع إجتماعي لإلنجاز، اإلبتكار، اإلبداع، ويدفع للتفكير في المستقبل 
  .)℅ 94,76 (دوما، كانت نتيجته

  :تدريب الشبل على اتخاذ القرار: مؤشر -4
اإلسهام في بعض القرارات التي تخصه، والسماح له باإلدالء بآرائه مهما كانت بسيطة 
وسطحية، مع المران اإلجتماعي، يتعلم وتتخذ طريقة تفكيره بعض النضج، وتنمى فيه قناعة 

  ).℅59,04(كانت نتيجته " أنه جزء من مجموع"
  :، حيوية ونشاط الشبلمدى إيجابية: مؤشر -5

إن الدافع لإلنجاز من الحيوية، النشاط ، إيجابية من السمات المهمة في الشخصية القيادية، فهذا 
المؤشر، توزع بين الرغبة في المشاركة في النقاشات، والحديث عن أعماله الكشفية خارج 
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 يرفضون )℅59,05(الفوج، واإلشتراك في النوادي غير الكشفية، وأسفرت النتائج عن 
  .اإلنسحابية، ويميلون لإليجاببة

  :شجاعة، جرأة، إقدام األشبال :مؤشر -6
الجرأة األدبية، والتعبير، ورفض اإلكتفاء باإلستماع، مواجهة األشبال للمواقف (بمعنى 

العصيبة بكل جرأة، خصوصا في المخيمات والرحالت، حيث ال طارئ، أو حادث مستبعد، 
  ).℅56,66(وكانت النتيجة ورباطة الجأش مطلوبة، 

  :) و اإلعتماد على النفستدريب الشبل على تحمل المسؤولية(مؤشر  -7
بين اإلعتماد على النفس في أداء الهام، واإلستمرار في ) تحمل المسؤولية(تتوزع أشكال 

العمل، رغم التعب، ورغم الصعوبة، فال يبادر إلى تركه مع أول محاولة بل يصر على إنجازه 
تطلب منه، وتنفيذ واجباته كما يعتبر نفسه مسؤوالً عما يحدث بوحدته أو سداسيته، وأنه مهما 

هي ) تحمل المسؤولية(من أسباب نجاحها وتفوقها، وتخاذله ضعف وتراجع لها، ونتيجة 
)79,64℅.(  
  ):تنمية قدرة الشبل على التأثير(مؤشر  -8

ي اآلخرين، فالقائد له أتباع من أهم التعريفات للقيادة أنها لقدرة على التأثير ف
ومرؤوسين، وكي يضمن ويحافظ على والئهم، وطاعتهم، ال يكفي القانون وحده، ألن الطاعة 

، لكن إجبارهم على طاعته خارج حدود وإطار القانون، وهنا الحديث )سلطة(بالقانون تسمى 
  . وسببها هو قوة شخصيته وليس قوة القانونالتأثير، السيطرة، النفوذعن 

، وهي أقل بكثير من المفترض أو المتعارف عليه في )℅ 42,50(كانت نتيجة ذلك 
  .العمل الكشفي من أن كل كشاف هو قائد صغير

  :التدرج في تعلم القيادة: مؤشر -9
فعالً هناك تدرج في التعلم القيادة من خالل تجريبها كسادوس، ومن خالل تحميله 

، إذن تحقق ذلك )خالل القائد القدوة أو النموذجالمسؤولية، وترغيبه في سلك القيادة من 
  .℅67,85:بـ

) أي أدوار القيادة( الطفل كيف يكون قائدا إذن تحقق الفرض الثالث تعلم التربية الكشفية
 : بنسبة
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  :الخاتمة
في ختام رحلة البحث هذه، برهنا مرة أخرى أن البحث السوسيولوجي و التربوي لم يعد 

راج عاجية، و إنما يمارسه رفاهية أكاديمية تمارسه مجموعة من الباحثين القابعين في أب
الواقع، مسلحين بفرضيات على أساسها ترسم خريطة البحث، و ...................باحثين،

مسارات  للباحث في اكتشاف الصورة الكاملة للواقع، و الحقائق كما هي، هذه الصورة تتكشّف ال
  .الجيشكالتية تمكن من إكمال رحلة البحث و إعادة ترتيب و تنميط الواقع

فالتفكيك و التجزئة لألفكار و البيانات يكشف عن بعض اإلنتظامات، و الجمع بينها في 
اإلحصائية، و صياغة أفكار جديدة، و تنمية للفروض، و توليفة يقود إلى تفسير اإلرتباطات 

  .التأكد من صدقها باإلستعانة بمناهج التفسير اإلجتماعي
  :  هيثالث محاورالتي توزعت على البحث  إستراتيجية من خالل

  . بأنواعها المختلفة المالحظة -1
، قادة األفواج ، القادة  الحرة والمقننة مع العمداء ، أعضاء المحافظة الوالئية المقابالت -2

  .ولي) 25(لمختلف الوحدات ، قادة األشبال ، األشبال ، مقابالت مع 
 ، وجذور الفكرية ، وصلت إلى مقاربة سواء تنظيمية اإلطار النظري من خالل اإلبحار في -3

للنظام الكشفي أو منظمة الكشافة ومقاربة تنظيرية للتربية الكشفية ، كونها تأخذ الخطوط 
التربية عن  ، حياة الخالء والطبيعة ، التعلم بالممارسة ، للتربية عن طريق النشاطريضة الع

)  باستالوزي- فروبل – منتسوري – جون ديوي –جون جاك روسو ( ، أي أفكار طريق اللعب
  ).التقدمية(، أهم رواد التربية الحديثة 

للدور التربوي (ألكاديمي هناك فرق كبير بين التنظير سواء ا: كان أول ما توصلت إليه 
وطريقة األداء في الواقع بسبب نقص التأطير والتكوين من جهة ، ) للمجموعات الصغيرة

ونقص اإلمكانات المادية والميزانية الكافية من جهة أخرى ، وعلى المستوى النظري فقد لمست 
عمل كشفي ، نقص حاد في اإلنتاج األكاديمي أو اإلطار النظري من مصادر ، مراجع تؤسس ل
  .يرتكز على منهج علمي ، تربوي ، بلمسات وطابع خاص من تقاليد وأعراف كشفية

إن المستوى التعليمي المتوسط للقادة ونسبة تكوين غير كافية ألقت بظاللها على رؤيتهم لألدوار 
ن التربوية ، وكيفية تدرجها وأولوياتها في خلق مواطن للغد ، مساعد للغير ، قادر على التعاو

وإعداد قائد قوي مؤثر في مرؤوسيه ) المادية/ الفكرية / الوجدانية (والمشاركة بكافة أشكالها 
 .إلخ... وقادر على تحمل المسؤولية وتبعاتها ، جريء في المواقف العصيبة والصعبة 
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 وبنسبة كبيرة على وحدة األشبال طرح إيجابيات التقارب 21إن إشراف قادة ما دون سن  -
للقائد الذي هو ونقل الخبرة األكاديمية ، تفرغ للعمل الكشفي والوفاء للمبادئ الكشفية السني وال
مباشرة ، لكنه من جهة أخرى طرح مشكالت عدم ) الشبل/ الطفل (إلى ) التعليم(في طور 

النضج سواء في الخبرة الحياتية أو المهارات الكشفية ، أو على مستوى النمو وتكوين 
  .الشخصية
لمستوى التعليمي للقادة لمسنا على مستوى هذه الدراسة تأثيره من خالل قراءة ما وراء بالنسبة ل

السطور ، والتحمس لهذه الدراسة كإطار نظري سوف يثري مجالهم من الناحية األكاديمية أكيد 
وليس المهنية ، أما غير الجامعيين فصادفنا بعض التذمر ، االعتراض حول األسئلة ، وبعض 

 األشبالفي اإلجابات خاصة ذات االحتماالت المتقاربة ، أما ما استوقفني من جهة العشوائية 
فيما يخص المستوى التعليمي فهي عدم صدقية بعض العناصر، والمقابالت مع األولياء كشفت 

  .ذلك
أنها ليست من وجهة  وأنفس األمر بالنسبة لمهنة األولياء ، وعند المواجهة برروا ذلك بالخجل 

 البيئة لتحديد معالم كانت مهمة وقادة األشبالرة بالبحث ، عموما مهنة األولياء ، مضنظرهم 
، ، وكمؤطرين وفاعلين داخلهامستهدفة ، كمنخرطين أو كفئة االجتماعية التي تعمل بها الكشافة 

، لتفرغها من االنشغاالت األسرية أكبر فئة تعمل داخل الوسط الكشفيوكانت النتائج أن الطلبة 
ملية ، خصوصا أن العمل الكشفي تطوعي ورمزي ، يصعب أن يكون مهنة تعيل القائد ، والع

 ال ينفيوعموما المهن بسيطة ، ومتواضعة تتطلب مؤهالت متوسطة ومنخفضة ، لكن هذا 
إلخ ، من ذوي المؤهالت العالية ، لكنهم يكتفون ... وجود إطارات سامية ، أطباء ، مهندسون 

 األداء الكشفي ، أو حتى ى اإلدارية ، أو مهام رمزية للرقي والرفع بمستولعدم التفرغ باألعمال
  . التواصل المستمر والوالء ، االنتماء لتقاليد ترسخت داخلهملمجرد

، كلها عليمي ، المهن ، األحياء السكنيةالمستوى الت:  ، من خالل عدة مؤشرات لألولياءبالنسبة 
 من يرسلون أبناءهم إلى الكشافة ، لعدم القدرة على دفع تؤكد أن الطبقة الفقيرة والمتوسطة هم

ن إحجام بعض أالتكاليف الكبيرة بالنسبة لهم لنوادي ثقافية أو رياضية ، وأهم نتيجة كذلك 
و إنما  ، د ذاتهحا ال يعود لعدم الرغبة في العمل الكشفي في هراط أبنائهم بالطبقات عن انخ
اج، وهذا ما يعطي صورة غير الئقة عن  المقرات و األفو التي تتواجد عليهاللوضعية المزرية

تاريخ المشرف لهذه الالعمل الكشفي و المنتسبين له، والبد من إعادة رسم للصورة بما يناسب 
 ،أنفسهم وتصريحات القادة كما ينظر لها في الغرب، ومن خالل المصادفة حتى المؤسسة، أو 
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يعاينون كل شيء  ن وافقوا على انضمام أبنائهم ،إ) فوق المتوسطة(الطبقة  األثرياء أو أن
  .الخ...  بأنفسهم حتى نوعية الثياب ، المرافق األنشطة

قافية تربوية رياضية، كمنظمة اجتماعية ثلها ولهذا نشدد على ضرورة التدعيم، وميزانية كافية 
، "االنحراف" ال يترك عرضة للفراغ وشبح  التي تقدمها للطفل، حتى تي المهاراشاملة لمناح

درجة من التواصل مع اآلخرين فهو يتفاعل معهم "ألن استغالل و استثمار وقت الفراغ لتحقيق 
بشتى الصور، فهو يتعاون ويتنافس ويشارك فكثير من دوافع الفرد ، دوافع اجتماعية ال تشبع 

  )1(."إال في جماعة
ي الذي يوفره وقت  ترويحم في أنشطة وقت الفراغ في جو استرخائياتقعموما العالقات التي 

اإلتجاهات ة واكتساب الفرد لعدد من العادات السيكولوجي"الفراغ لها قيمة سيكولوجية تتمثل في 
ة وقت الفراغ ويبدأ هذا اإلكتساب في وقت اعية المرغوبة أثناء ممارسته ألنشطالعقلية و اإلجتم

 هرده أوال ثم وهو يلعب مع أقرانمفء اللعب، فالطفل يتعلم وهو يلعب بيفكر في حياة الفرد أثنا
فإذا ما ،  هذه السن في اآلخرين مع لماويتعود على أن يتع وك ،السلفيما بعد كثيرا من أساليب 

له دور هام في عملية التنشئة ) شلته(كبر فإن وقت الفراغ الذي يقضيه مع رفاقه وأفراد 
اء مجتمعه و الحقيقة أن كثيرا  ، والتي يتحول من خاللها إلى مواطن يشارك في بنتماعيةاإلج

ناها من خالل وقت الفراغ وليس من ب واإلتجاهات العقلية و اإلجتماعية قد اكتستمن المهارا
  )2(."خالل العمل

ية اتضح من خالل انضمام معظم األشبال لجاذبية النشاطات بالنسبة لهم إن جاذبية البرامج الكشف
غ الطفل وتحسين التحصيل الدراسي ألبنائهم، أما األولياء فالحرص على استثمار وقت فرا

ن لكن البعض تحسالنتائج كانت إيجابية جدا وبنسب عالية، لكن مقابالت األولياء أقرت بوجود 
ية إلعداد عائق ألن الكشافة بجانبها الترفيهي وكسرها للروتين و النظامية العال اعتبرها ،

 هي مقترحات األولياءولهذا كانت سة ، الدرا دون ون للترفيهليمالمدرسي جعلت أطفالهم ي
مطالبة معدي البرامج الكشفية بالتكامل بين ما يقدم في المدرسة وما يقدم على مستوى األفواج 

 .وأن ال تقدم لهم دروس وواجبات تفوق سنهم
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كامل عليهم  بالمقابل طرح القادة مشكل عدم المتابعة و التنسيق مع األولياء، الذي ألقوا 
 ال تتحمل كي" السادوس"  ، خصوصا أن النتائج الدراسية مهمة جدا في اختيارالمسؤولية

 . المتابعة ترصد النتائج الدراسية للطفلطاقةفيما بعد وكذلك بمسؤولية الرسوب 
 ، في بعض المؤشرات كانت هناك إجحاف وعدم تقدير حقيقي لما هو موجود ، مثال التعاون

، إلى حد  ، خصوصا أن األولياء أقروا بذلكاآلخرينعدة تأهيل األطفال لخدمة المجتمع، ومسا
ا يعوق يأخذ أكبر حيز ، مم) يرخعمل ال بمصطلحاتهم ،( اعتبر البعض أن مساعدة الغير 

فهي  التحصيلي الذي يريدونه بالدرجة األولى، أما البرامج المسطرة الجانب التعليمي المعارفي
  الموقع على برنامج الرمضاني علىمجرد اإلضطالعفو إلثبات ذلك كبيرة جدا ، 

com.alger-scout.www . ، موائد رمضانية 08-نذكر  البرامج المسطرة هذهمن يثبت ذلك 
 .) قائد500(و بلدية 35 مركز على 40 فيها وتوزيع وجبات يشارك

 ). قفة500) (ية بلد52( كشاف متطوع على مستوى 100قفة رمضان  -

 ).500( بلدية وعدد األطفال المعنيين 52 كشاف متطوع، على مستوى 70(ختان األطفال  -

 ).متطوع500(  متطوع ن تنظيف المساجد150( مالبس العيد  -

مفعول إبقاء أعضاء الجماعة لها كلية حقل القوى التي "  يعرفه باحثون بأنه  ،تالحمللبالنسبة 
  )1(".حاللمعا ومقاومة قوى اإلن

 وقوى التالحم و )2( "ءجاذبية الجماعة الشاملة بالنسبة لجمع األعضا"نه تيبور بأويعرفه كيلي و
حسن بالنسبة للقادة وكل من األشبال فيما بينهم،   حسب آراءا كان كبيريي التعاونالعالئقالبعد 

داخل " تؤسس لما هو" النحن الجماعية " ألن داسيات ، بين السيطغىكان رغم أن التنافس دائما 
م قويا في قلب فال يكون التالح"  بهما )  In Group/ Out Group(الجماعة و خارج الجماعة 

عة بعيدا امبل يمكن للج)  اإلتحاد المقدس(الجماعة عندما تشعر بأنها مهددة من الخارج وحسب 
، لتفتيش عن المنافسةغيرها ، أو با للتعبير عن تضامنها بمهاجمة ا تتوقف تلقائيأنعن كل تهديد 

عن  التكوين تكشف التي هي في طريقفإن دراسة الجماعات التأسيسية ودراسة الجماعات 
   )3(" إتجاه الخارجةعدوانية تقديري

 بسيطة نوعا ما نزليةخوة أو الشؤون المنت تعليقاتهم عن المساعدة بين اإلبالنسبة لألولياء كا
  .قراء أي تنمية الحس التضامنيموس اتجاه المعوزين و الفللكن التغير م
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 على تنمية هذا الحس مثل التعاون داخل المخيمات و الرحالت ودروس الكشفيةبرامج الساعدت 
 .الخ...............اإلسعافات أو التبرع بالدم

 اإللتزام ،اإللتزام الخلقي، اإلنضباط الديني   له أوجه متعددة مثل اإلنضباط الوقتي ،اإلنضباط
 . إلخ... الضبط و العقاب، ة و المحيط نحو البيئ

ود وكان التدريب على الطاعة و اإلمتثال هو مفتاح العملية اإلنضباطية خصوصا أن من بن
وشرف الكاشف " ت في أعمالهالكشاف مطيع وثاب"  و الكشاف مطيع لمؤدبه" القانون الكشفي

شرفي أن أبذل كل جهدي لطاعة بأعد " ال نصه كالتاليكما أن الوعد الكشفي لألشب" موثوق به 
 وخدمة وطني وأن أساعد الناس في كل الظروف و أن أعمل القانون األشبال والديهللا وطاعة 

  ".هراتالزو 
حرص معظم القادة على  النتائج اإليجابية لخلق اإلنضباط المتابعة خارج الفوج، التي أهممن 

نسبة للطفل بمعنى اإلساءة خارج الفوج أو بقى الرقابة و آليات الضبط بالالتركيز عليها ، حتى ت
  .داخل الفوج يعاقب عليها حتى ال تتكرر ، وال يسيء بتصرفاته للفوج أو الكشفية عموما 

ات شرح موجب: الل التركيز علىعلى استيعاب فلسفة العقاب من خ القادة في المتوسط حرص
 لذا كانت األغلبية منهم يالحظون ، و األخذ بعين اإلعتبار اإلعتراف بالخطأ قابالعقاب قبل الع

افقت الخط الذي رسمته التقاليد عدم تكرار الخطأ وهو أمر منطقي ، فالدراسات النفسية و
فإذا كان البد "  من إلتزام النظام ، واإلنضباط كونها مدرسة شبه عسكرية ، الكشفيةاألعراف و

امه بعيدا عن التزمت و اإلنفعال فليكن ذلك وفق األسس المتبعة في استخد من استخدام العقاب ،
قابه قبل أن تلفت انتباهه إلى وعليك أن تلجأ إلى ع ... جسمي أو نفسي  أذىو أن ال يحدث أي

واستعن في ذلك بما تم اإلتفاق عليه بينكما حسب ميثاق ،  و وجوب تصحيح مساره خطئه
 .)1("الشرف الذي وافق أن يلتزم به و أن يتقبل ما يترتب عليه

كما  ،ألشبال قائم على احترام النظام والطاعةثاق الشرف الذي أقسم عليه المنتسب لوحدة اإن مي
أن توجيه المالحظة و المساءلة هي أهم الخطوات المعمول بها في حالة أخطاء بسيطة أو غير 

قد تصل حد الفصل المؤقت  ،المداومة عليه تتوجب عقوبات أكبرسامة الخطأ و جلكن  متكررة ،
 .دأو الطر

اإللتزام الخلقي و التحلي بالخالق الحميدة ،كانت الصفة التي يتشارك فيها أصدقاء الكشافة حسب 
ن في سلوكاتهم و التخلي عن بعض  األولياء أقروا بوجود بعض التحس في حين- آرائهم–
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إن الكشافة من خالل شعارها أنها تمارس وال  ود جدا،صفات التي ال ترضيهم لكن  بشكل محدال
أفضل " ألن " فهي تعاش وال تدرس" س يقابله نفس األمر في برامجها بالنسبة لألخالق تدر

هو أن نعمل في حياته له  ليكون دستورا ه الطفل على احترام النظام و السير بموجبنشئةوسيلة لت
الحسنة لتكون عنده طباعا متأصلة ومنذ الصغر على أن نغرس عنده األخالق الحميدة والعادات 

 .)1("هفي نفس
) أيزنك( و تعزيز الثقة بالنفس ، يعرفها ، فمفتاح الشخصية القيادية هو بناءقائد الغدأما إعداد 

 إلى ميله للعزلة و القلق ةبأنها إحدى السمات األساسية التي يفتقدها المنطوي العصبي باإلضاف"
 .)2("و الخوف من المواقف اإلجتماعية

موحات غير لية و الطوبين اإلنجازات الفع" ات المثاليةوالذ" الذات الواقعية"  بين ةوفجفال
ها الفرد بالكفاءة و القدرة على مواجهة العقاب سمة شخصية يشعر مع " فالثقة بالنفس، الواقعية

ة وهي رجو وقدراته لتحقيق أهدافه المه مستخدما أقصى ما تتيحه له إمكاناتتلفةو الظروف المخ
 .)3("السلوك  والشعور و الفكرمزيج إيجابي من 

 :أهم الصفات التي تعبر عن الثقة بالنفس أو عدم الثقة بالنفس

قلل مما لديه من  النظرة الواقعية، فال يبالغ أو ي و التقييم من اآلخرين،النقداإللتزام وتقبل  -
   .قدرات

  وعالقات ناجحة و بناءة باإلضافة إلى الشعور باألمن و الطمأنينة ،تماعيالتفاعل اإلج -
  .اجهة الظروف الطارئة و اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسبمو
   .لغيرإلعتماد على النفس دون اإلعتماد على ا اإلستقاللية في التفكير و السلوك ، -

وقد  ،)الشبل/الطفل( عند القياديةشف بوادر الشخصية كل هذه المؤشرات غطتها الدراسة في ك
 اعتبرتها واقعية في رصد تعلم القيادة وتجريبها داخل بةسن إلى االستماراتتوصلت من خالل 

 .المنظمة الكشفية

تأثر بالقائد، ال، وكذلك بالنسبة لألولياء كلهم اجمعوا على تأكيد الثقة بالنفس الرغبة في القيادة 
ا بالنسبة للمالحظات الشخصية من خالل الزيارات الميدانية ،أكاد أجزم تحمل المسؤولية أم

إثبات   ،والقيادةها التربية الكشفية هي الرغبة في التأثير ييني أن أول صفة تنممن معا% 100
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وجدتها صفة غالبة عند الجميع حتى من مظهرهم ، طريقة تصرفاتهم، كثرة " وقوة األنا" ، الذات
لسلك القيادة على اختالف مجاالتها األشبال جميع يار من جهة أخرى اخت. " أنا"د كلمة ديتر

الخ أكبر دليل على ترسيخ أدوار القيادة في نفوس ...  عسكري ربان، ، طيران ،سواء كشفية
  .األطفال

 أسئلة التعاون كانت مباشرة أن الحظت -1 :لة رصدتها من خالل هذه الدراسةكأهم حوص
 .ومتوازنة لكن لم تعطي النتيجة التي لمستها داخل األفواج

 األسئلة كان البد أن لكن" اإلنضباط" مفهوم  البنيوية ل أسئلة اإلنضباط غطت كل الجوانب-2
تكون غير مباشرة ومناورة أكبر في طرح اإلنضباط بالنسبة لي اقل فرض صورة مجسدة فعال 

 .داخل العمل الكشفي
أو السؤال  وفقت جدا سواء من حيث المناورة وعدم المباشرة في طرح ي القيادة أظن أن-3

 ".عن الواقع" برة فعال  اإلستقصاء التي اعتبرها معحتى نتائج
الرحالت، المخيمات، البرامج المتدرجة و (  التربية الكشفية تسهم من خالل أنووصلت إلى 

في تعليم الطفل مجموعة من )  األلعاب ، الدروس القصص التمثيليات والمسرحياتالمثيرة ،
   .قائداعال متعاونا منضبطا واألدوار االجتماعية ليكون مواطنا صالحا فا
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 :الخاتمة

  
  )الحديثة(إذا كانت الخلفية الفكرية ، التنظيرية التي ربطت فيها بين جذور التربية التقدمية 

 )Flat(وبين النظريات المعاصرة جدا في المنظمات والتنظيمات المعاصرة من الهيكل األفقي 
لإلدارة ) W.Ouchie(لويليام أوشي ) Z(، ونظرية ) Project Teams ( وفرق العمل 

كلها تعبيرات قد تختلف ... الجماعية وبالمشاركة ، والتعاون في صنع األهداف وتنفيذها 
ظاهريا عن التنظيمات الكشفية ، لكنها تأخذ نفس المبادئ ، وعناصر التنظيم ، وطرق التسيير 

  .إلخ... 
إلنساني الفاعل ، صنعت واالمتداد الجغرافي الواسع ، والمدخالت البشرية الهائلة ، والدور ا

تكتال عالميا له هيكلة وتنظيم عالمي موحد ، هذا التكتل الجغرافي الضخم له موروث فاق القرن 
ومازال يستقطب الماليين ويحافظ على ألقه ووهجه خارج الوطن ، لكن ) 2008 - 1907(

ليوم ، وتختلف لألسف ، الصورة بالنسبة للكشافة اإلسالمية الجزائرية ، تختلف بين األمس وا
بين إعجاب وتقدير الغرباء ، وتهميش وازدراء وسوء فهم داخل الوطن ، وأسباب عديدة لذلك 

عدم التكوين الجيد للقادة ، بعض التداعيات أو التوجهات السياسية : منها ما تتحمل مسؤوليته 
 رغما عنها مثل إلخ ، وبعضها حملت مسؤوليته ،... لألفواج ، غياب فكرة القائد الرمز القدوة 

نقص اإلمكانات ، الميزانية غير الكافية ، قلة الدعم المالي والمعنوي واألدبي ، نقص الوعي : 
واالنفتاح داخل المجتمع لمنظمة كان من المفترض أنها تصنع مواطن وقائد للغد بأخالق فارس 

عة محب لالطالع ، كذلك تغرس فيه حنكة السياسي وانضباط وشجانبيل ، مستكشف ، 
إلخ ، كل هذه المعاني التي عددتها مؤسس الحركة اللورد بادن باول هو الذي ... العسكري 

  .حددها كهدف أسمى تريد تحقيقه التربية الكشفية بوسائلها وعناصرها وتقاليدها الخاصة
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لكن السؤال الذي يطرح نفسه هل وجدت هذه المؤسسة التربوية ، الرياضية ، التثقيفية ، 
 الشاملة في إعدادها لشخصية الطفل ، من خالل ما توصلت إليه نتائج هذه الدراسة ، الترفيهية ،

  :  سواء من البحث األكاديمي ، الترقية ، التشجيع ، الدعم
   دعم وإعانة الدولة ؟ -1
   بحث ، تحليل ، توجيه من النخبة المثقفة ؟ -2
  تفهم ، تشجيع ، إقبال أفراد المجتمع ؟ -3
 تنبع من القناعة بأهمية ما تقدمه للطفل ، وليس لقلة التكاليف المادية التي  رغبة حقيقية ،-4

تحول دون انخراط أطفالهم في جمعيات ونوادي مكلفة ، هنا موقف وموقع األولياء من هذه 
  المؤسسة ؟

 كيف يعد ويكون شخصية الطفل وينمي مختلف قدراته سواء اجتماعية ، انفعالية ، عقلية ، -5
 لم يتلقى التكوين والتأهيل واإلعداد لهذه المهام الثقيلة ، واالكتفاء برصيد معرفي بدنية ، من

ضئيل تسانده في ذلك مهارات كشفية ؟ ، أكيد هنا ال بد من نقطة نظام إلعادة تصحيح البعد 
  .التربوي والعلمي والمنهجي لقادة األشبال أو الوحدات األخرى

، والحكومات وجمعيات المجتمع ) UN(لألمم المتحدة  إذا كانت مختلف الوكاالت التابعة -6
المدني تدخل في أعمال شراكة دائمة مع هذه منظمة الكشافة اعترافا بفاعليتها على المستوى 

جمعيات ومنظمات المجتمع المدني الجزائري من كل ذلك ، فحتى التطوعي الميداني ، فأين هي 
كولوجية ، جمعيات خيرية تكون محدودة ، أعمال الشراكة مع الهالل األحمر ، جمعيات إي

  .وتعتبر مناسباتية أكثر منها عمل شراكة استراتيجي للمدى البعيد
حاولت في هذه الدراسة فتح آفاق لبحوث سوسيولوجية أخرى ذات الصلة المباشرة أو غير 

 بالتنظيمات المعاصرة أو المنظمات االجتماعية: المباشرة بالموضوع ، سواء تعلق األمر 
الطوعية ، أو محاولة فهم جوانب أخرى للمجال الكشفي ، أو محاولة إثراء لجوانب وأدوار 
أخرى مرتبطة بالتنشئة االجتماعية ، وقد حرصت على أن تضم هذه الدراسة ثراء معرفي 

علم النفس : تخصصات العلوم االجتماعية يتعدى حدود السوسيولوجيا ، بل يفيد معظم 
  .التنظيم ، علوم التربيةاالجتماعي ، اإلدارة و
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ة قادة األشبالإستمارة مقابل  
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 :....................................................................ماهي صفات القائد الناجح-4

.................................................................................................  
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      ،ال   نعم: ، هل تلقيت ذلك التكوين"نعم" إذا كانت اإلجابة بـ-
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................................................................................................  
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..................................:..........................................................لماذا
.................................................................................................  
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................................................................................................  
  :..................................أذكر بعض أهم القصص التي تعلم الشبل ضرورة التعاون-13

.................................................................................................  
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.................................................................................................  
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   بطاقة المتابعة -2                   

  :التقييم يكون" بطاقة المتابعة"إذا كان عن طريق -
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  :............................................................................................ماذال

.................................................................................................  
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     نادرا      أبدا       أحيانا      غالبادائما :يلتزم الشبل بنظام الوحدة-26
  أبدا   نادرا           غالبا     أحيانا     دائما "::السادوس"يحترم الشبل -27
  هل يحترم األشبال بعضهم البعض معظم الوقت؟ نعم      ،     ال-28
  :موقف القائد من السلوكات الخاطئة لألشبال، غالبا ما يكون-29
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 بعد العقاب-
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   تكرار الخطأ-:موقف الشبل بعد العقوبة-32
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  :.........................................كل التي تواجهك مع وحدة األشبال ماهي أهم المشا-33
.................................................................................................  
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   معالجا له -         
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   مشجعا-  
   ال مباليا-         

  التغاضي عن نقاط ضعفه -1:كيف تعزز ثقته بنفسه-35
  كشف نواحي تفوقه-2                           
  تكليفه بالمهام واالعتماد عليه-3                           

  ..............................أخرى تذكر-4                           
       أبدا   نادرا    أحيانا      غالبا   هل تطبقون فعال نظام الشارات؟ دائما-36
موعد الرحلة، مكانها، تزامن نشاط مع (هل يساهم الشبل في اتخاذ بعض القرارات مثل -37

   أبدا نادرا            أحيانا   غالبا        دائما): االمتحانات، تعديل بعض النشاطات
  )4 إلى 1رتب من : ( يتدرج الشبل في تعلم القيادة من خالل-38

  تجريب القيادة من خالل السادوس-3كشف نواحي التفوق والطموح لديهم          -1

  تحميلهم المسؤولية-4ترغيبهم في القيادة من خالل صفاتك الشخصية         -2

       غالبا      أحيانا      نادرا     أبدادائما: عتمد الشبل على نفسه في أداء المهامي-39
ثقـة بالنفـس     ،تردد     ،الخوف     ، الالمباالة: عند تكليفهم بمهمة يظهرون-40  

نعم       ، ال:  يعتبر الشبل نفسه مسؤوال عن تفوق السداسية-41  

خالء، هل واجهت األشبال مواقف عصيبة؟ نعم      ،   الفي المخيمات وحياة ال-42  



":نعم"إذا كانت اإلجابة بـ-  
نعم      ،  ال: هل يواجهونها بجرأة-  
:.................................................................................أذكر حادثة ما-  

.................................................................................................  
هل تجد رغبة كبيرة عند الشبل للمشاركة في المناقشات؟-43  
       أبدا  نادرا       غالبا     أحيانادائما
)6 إلى 1من (يتم اختيار السادوس على أساس حسب األولوية رتب -44  

  التأثير     النتائج الدراسية      النشاط والحيوية     المسابقة السن     الذكاء     القدرة على
) 3 إلى 1من(تأثير السادوس في زمالئه يكون بسبب رتبها -45  

   قدراته -1
     سلبية زمالئه-2
 استجابة لنظام الوحدة -3

  )4 إلى1رتب حسب األولوية من :( أكثر الوسائل لتعلم القيادة-46
   المسرحيات والتمثيليات     الرحالت والمخيمات القصص      األلعاب    

  :ما مدى توفر جو مساعد على العمل الكشفي-47
 )مخيمات، الشارة الخشبية، بعض المراجع والمصادر(توفر الحد األدنى للعمل الكشفي -1

    عدم توفر اإلمكانات المادية الالزمة خاصة أن، الكشفية تطبيق وليست دروس-2
  التي تؤسس للعمل األكاديمي التخصصي)مراجع، مصادر(طار نظري  عدم وجود إ-3
    )طوعية الكشافة وعدم انتمائها ألي وزارة(الميزانية غير كافية -4

  ........................................... ماهي اقتراحاتك لتحسين العمل الكشفي ومردوده-48
................................................................................................ 
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  )األطفال(استمارة األشبال 



I- البيانات الشخصية:  

مهنة األب -1
...............................................................................:  

  :المستوى التعليمي للوالدين-2

  أمي        ابتدائي ومتوسط        ثانوي        جامعي                    : األب-

  ي                               أمية        ابتدائي ومتوسط        ثانوي        جامع:  األم-

   طلب الوالدين-: لماذا دخلت الكشافة-4

     تعجبك أعمالها وما تقوم به من نشاط-                    

   بسبب انضمام رفاقك أو أقاربك-                       

  ...................:.........................................ماذا تريد أن تكون في المستقبل-5
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 ديوان - الجزائر -المرشد وفي علم النفس االجتماعي–عبد الحميد محمد الهاشمي  -36
 .1984-المطبوعات الجامعية
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 .العربية

 - اإلسكندرية- علم النفس االجتماعي-عباس محمود عوض و رشاد صالح الدمنهوري -45
 .1994 -دار المعرفة الجامعية

-مكتبة األنجلو المصرية - القاهرة-علم النفس االجتماعي- األشولنعادل عز الدي -46
1987. 

 .  دار النهار للنشر-خل في علم النفس االجتماعي مد-عطوف محمود ياسين -47

 مركز -1 ط- بنية السلطة وإشكالية التسلط في الوطن العربي-علي أسعد وطفة -48
 .1999-الدراسات الوحدة العربية



 .1951- مكتبة المعارف- بيروت-1 ط- كيف تدير فرقة-علي خليفة الزائدي -49

 .1993-العربية  دار الفكر -1 ط- مفاهيم ومبادئ تربوية-علي راشد -50

 .1980– دار الكتاب الحديث - الكويت-2ط- علم النفس االجتماعي-فؤاد البهي السيد -51

 .1984- دار العلم الماليين  - بيروت -9علم النفس ط-فاخر عاقل -52

 .1981 - دار العلم الماليين - بيروت-4 ط-معالم التربية-فاخر عاقل -53
 ديوان – الجزائر –إلجتماعية  في العلوم ا– التمثيالت البيانية –فضيل دليو  -54

 .2001 جوان -المطبوعات الجامعية

 .1995 - ديوان المطبوعات الجامعية – دراسات في المنهجية -فضيل دليو  -55

 التحديات -سلبيتها والوسائل الوقاية منها(  األنترنيت-فضيل دليو وآخرون -56
 .2002- مخابر علم االجتماع االتصال جامعة منتوري - قسنطينة -)المعاصرة

 . دار النهضة العربية- بيروت -مستوى الطموح والشخصية-كاميليا عبد الفتاح -57

 .1968 – مكتبة األنجلو المصرية –األسس اإلجتماعية للتربية -لبيب النجيحي -58

 دار وائل - عمان-1 ط–) الهيكل و التصميم( نظرية المنظمة -مؤيد سعيد السالم -59
 .2000-للنشر

 – اإلسكندرية – 1 ط-) الموضوع– المنهج –النظرية (ع  علم اإلجتما–محمد الجوهري  -60
 . 1992 –دار المعرفة الجامعية 

- دار الفكر العربي– 5ط- أصول التربية وعلم النفس–محمد رفعت رمضان وآخرون  -61
1964. 

-2ط-1ج- التربية وتطبيقاتها في المدرسة االبتدائية-محمد الشافعي ورياض معوض -62
 .1963-ية مكتبة االنجلو مصر-القاهرة 

 .1995- دار المعرفة الجامعية – قياس الشخصية -محمد شحاتة ربيع  -63

دار -عمان -1ط-بناء الثقة وتنمية القدرات في تربية األطفال-محمد عبد الرحيم عدس -64
 .1998-الفكر 

 دار المعرفة –  اإلسكندرية- دراسات في علم االجتماع التطبيقي -محمد عاطف غيث -65
 .الجامعية 

 -القاهرة -2 ط-اإلعالم اإلسالمي الدولي بين النظرية و التطبيق-وينيمحمد علي الع -66
 .1987-عالم الكتب 



 دار المعارف - اإلسكندرية-1 ط- علم االجتماع والمنهج العلمي-محمد علي محمد -67
 .1980-الجامعية 

- دار النهضة العربية – بيروت – مقدمة في البحث اإلجتماعي –محمد علي محمد  -68
1983. 

دار الشروق -جدة– 1 ط- علم النفس التربوي-فى زيدان ونبيل السمالوطيمحمد مصط -69
-1980. 

دار -جدة-2ط- دراسة سيكولوجية تربوية لتلميذ التعليم العام–محمد مصطفى زيدان  -70
 .1983-الشروق

 . ديوان المطبوعات الجامعية- الجزائر -علم النفس االجتماعي-مصطفى زيدان  -71

 دار – 3 ط-)النظريات والعمليات والوظائف(اإلدارة  مباديء –محمد قاسم القريوتي  -72
 .2006 –وائل 

 . مكتبة األنجلو المصرية– في أصول التربية -محمد الهادي عفيفي -73

في تعليم اللغة العربية (أهمية الوسائل التعليمية في عملية التعليم عامة و–محمد وطاس  -74
 .1988- المؤسسة الوطنية للكتاب–  الجزائر -)لألجانب خاصة

 دار النهضة -بيروت-4ط-2ج-علم النفس اإلجتماعي -محمود السيد أبو النيل -75
 .1985-العربية

 دار الفكـر العربي - القاهرة-2 ط– الرأي العام في اإلسالم -محي الدين عبد الحليم -76
1990. 

 -1 اإلتجاهات النظرية والتطبيقية في منهجية العلوم اإلجتماعية ج–محي الدين مختار  -77
 .1999 -شورات جامعة باتنة من–باتنة 

 ديوان - الجزائر- محاضرات في علم النفس االجتماعي-محي الدين مختار -78
 .1982-المطبوعات الجامعية

- دار النهضة العربية-بيروت- دراسات في علم االجتماع العائلي-مصطفى الخشاب -79
1981. 

جلو مكتبة االن-مصر/ القاهرة- مقدمة لعلم النفس االجتماعي-مصطفى السويفي -80
 .1966-مصرية

الدار -اإلسكندرية-التنظيم اإلداري في المنظمات المعاصرة-مصطفى محمود أبو بكر -81
 .2004-الجامعية



 .1994-دار الشروق -األردن /عمان –1ط–علم اجتماع األسرة -معن خليل عمر -82

 دار النهضة العربية-بيروت -3ط–في إجتماعيات التربية -منير مرسي سرحان -83

-1981. 

دار المعرفة -اإلسكندرية - 2ط-سيكولوجية العالقات االجتماعية– عمرماهر محمود -84
 .1992-الجامعية

 .2000- دار وائل للنشر- اإلسكندرية-1 ط- التنظيم و إجراءات العمل-موسى اللوزي -85

 ترجمة إبراهيم عبـد –علم النفس ومشكالت الحيـاة اإلجتماعية -ميشيل أرجايل -86
 .1985 - دار القلم-الكويت-2 ط-الستار

دار المستقبل للنشر -األردن / عمان- سيكولوجية الطفولة-ميشيل دبابنة ونبيل محفوظ -87
 .1998-والتوزيع 

-دار الشروق-جدة-1 ط- التنظيم المدرسي و التحديات التربوية-نبيل السمالوطي -88
1980. 

دار -2ط-ترجمة سلوى المال- علم النفس االجتماعي -وليم المبرت ووالس إ المبرت -89
 .1993-الشروق

 مؤسسات الخدمات الطباعة درغام - لبنان- تأمل مستقيل التنمية التربوية–اليونيسكو  -90
 .1986-المكلس 

 
  : المعـاجـم و المـوسـوعـات-3
  

 .1993 - مكتبة لبنان- بيروت- معجم العلوم االجتماعية-أحمد زكي بدوي -1

 .1980-ر العربي دار الفك- القاهرة-أحمد زكي بدوي، معجم مصطلحات التربية و التعليم -2

 .1993 – مكتبة لبنان – بيروت – معجم العلوم اإلجتماعية –أحمد زكي بدوي  -3

 .1975-الهيئة المصرية للكتاب- معجم العلوم االجتماعية-إبراهيم مذكور -4
 .1977 - مكتبة لبنان- لبنان-محيط المحيط –بطرس البستاني  -5

 .1991-مشرق دار ال-ت بيرو-31 ط- المنجد في اللغة واإلعالم-جماعة المؤلفين -6

 .1997- دار المشرق- بيروت-36 ط- المنجد في اللغة واإلعالم-جماعة المؤلفين -7

 .1993- دار الكتاب الحديث- الكويت-3 ط- الوجيز الميسر-جماعة المؤلفين -8



 دار - بيروت -2 ط- ترجمة إحسان محمد الحسن–جم علم اإلجتماع  مع–دينكن ميتشيل  -9
 .1986الطليعة للطباعة والنشر 

 مكتبة - القاهرة- ترجمة محمد علي العريان- قاموس جون ديوي للتربية-رالفان وين -10
 .1964-أنجلو المصرية 

 بيروت -1 ط– المجلد األول - الصحاح إعداد وتصنيف ندير مرعشلي-عبد اهللا العاليلي -11
 .1974- دار النهضة العربية–

 .1997-ف الجامعية دار المعار– قاموس علم االجتماع - محمد عاطف غيث-12

 .1971 دار العلم للماليين – بيروت -1 ط- معجم علم النفس–فاخر عاقل  -13

 .1975 - الهيئة المصرية للكتاب- معجم العلوم االجتماعية-نخبة من األساتذة -14

  
  :اتـدوريـال -4

     
 مركز –240 العدد– مجلة المستقبل العربي – العولمة و الخبارات المستقلة –أحمد ثابث  -1
 .1999-اسات الوحدة العربية در

 -ا-مجلة بناة األجيال - أثر وسائط اإلتصال في تنمية ثقافة  األطفال–أحمد علي كنعان  -2
 .1999/ نيسان-السنة الثامنة-30العدد 
 المنظمة العربية للتربية و - تطوير مقياس الثقة بالنفس –أحمد قواسم وعدنان الفرح  -3

 مطبعة المنظمة العربية – 02 العدد – 16 المجلد – المجلة العربية للتربية –الثقافة والعلوم 
 .1996 ديسمبر –للتربية والثقافة والعلوم 

 المركز الربي للدراسات األمنية - شباب وأمن المجتمع-أنمار الكيالني وخليل عليان -4
 .1988 -الرياض- دار النشر للمركز العربي للدراسات األمنية والتدريب–والتدريب 

 سلسلة أسس المنهجية في العلوم – الدراسات السابقة في البحث العلمي -إبراهيم التهامي -5
 .1999 – منشورات جامعة منتوري – قسنطينة –اإلجتماعية 

 تصدرها المدرسة العليا لألساتذة - مجلة المبرز-سيكولوجية البرامج–بشير متيجة  -6
- مؤسسة األيام للنشر و اإلشهار و التوزيع-ئر الجزا-13العدد-لآلداب و العلوم االنسانية 

1999. 

 مجلة العلوم االجتماعية واإلنسانية - نظرية التعلم االجتماعي لروتر-بشير معمرية -7
 .1995-منشورات جامعة باتنة - باتنة -04 العدد -لجامعة باتنة



 مجلة العلوم-)رؤية سوسيولوجية( فعالية القيم في العملية التربوية-حميد خروف -8
 .1998-منشورات جامعة منتوري – قسنطينة -10 العدد -االنسانية 

 أثر إستخدام األلعاب على تحصيل عينة من تالميد الصف األول –زينب أحمد عبد الغني  -9
 – المجلد األول – مجلة كلية التربية –اإلعدادي المبينة في موضوع مجموعة األعداد الطبيعية 

 .1993 –  مطبعة جامعة أسيوط-العدد التاسع
 عالمات مجلة –البحث التربوي بين مهام التكوين وقضايا التنشئة  –عبد الفتاح الزين -10
 .1993- مطبعة المعارف الجديدة- الرباط-15العدد –أكاديمية فاس  -تربوية

مظاهر تطور الشخصية اإلجتماعية للمواطن –عبد اهللا بن عايض سالم الثبيتي -11
 - 02العدد -12 مجلد-علوم التربوية واإلجتماعية واإلنسانية لل أم القرى جامعةمجلة -السعودي

 .2000-مطبعة أم القرى-مكة المكرمة

جامعة  -01 العدد- – مجلة بحوث – آثار التلفزيون على األطفال -عبد اهللا بوجالل-12
 .1992/1993 - الجزائر - الجزائر

 مجلة –فة واستهالكها  فعالية النظام الجامعي الجزائري في إنتاج المعر-عبد اهللا ساقور -13
 .2002 جوان – منشورات جامعة منتوري – قسنطينة – 17 العدد –العلوم اإلنسانية 

 -2 العدد - مجلة العلوم االجتماعية- التنشئة االجتماعية وقيم الذكورة-علي الطراح-14
 .2000 -مجلس النشر العلمي -جامعة الكويت  -28المجلد 

غ وبعض المتغيرات النفسية المرتبطة به عند قضاء وقت الفرا -عالء الدين كفافي -15
 .1986مايو - مركز البحوث التربوية جامعة قطر- قطر-14المجلد-طلبة وطالبات جامعة قطر

بين األطر النظرية ( أهمية المفاهيم في البحث اإلجتماعي –علي غربي وآخرون  -16
 منشورات جامعة -طينة قسن-سلسلة أسس المنهجية في العلوم االجتماعية-)والمحددات الواقعية

 .1999 -منتوري

أساليب التنشئة االجتماعية في -فوزية يوسف عبد الغفور ومعصومة أحمد إبراهيم -17
 -64 العدد - المجلة العربية للعلوم اإلنسانية-األسرة الكويتية  مرحلة الطفولة المبكرة عند

 .1998 -جامعة الكويتل  تصدر عن مجلس النشر العلمي-16السنة

 .1997 أكتوبر -01 العدد- مجلة اآلفاق- اإلسالمية الجزائريةالكشافة -18

 .2005-06 العدد- مجلة الكشاف- الكشافة اإلسالمية الجزائرية-19

 .1998-  مطبعة المعارف الجدیدة -  الرباط- 14 العدد - مجلة األكادیمیة-كالوس شوب -20



 التجديد في وسيلة أم غاية؟ نظرة في تقرير ديلور وتأثيره على:  التعلم–باور .ن.كولن -21
 .1997 –مكتب التربية الدولي – 102 العدد – 27 المجلد - مجلة مستقبليات-المجال التربوي

– مجلة رسالة الخليج العربي – أثر نشاط الطفل التمثيلي في التربية -محمد بسام ملص -22
 .1986- مكتب التربية العربي لدول الخليج العربي-الرياض

مالحظات (جتماعية في سيولوجية التربية  مفهوم التنشئة اإل–محمد شقرون  -23
- جامعة قطر-18 العدد- و العلوم اإلجتماعية كلية اإلنسانياتحولية -)إبستمولوجية ومنهجية

1998. 

-69 العدد– مجلة الثقافة - تاريخ الحركة الكشفية بالجزائر –محمد صالح رمضان -24
 ماي -لوطنية للنشر والتوزيعالشركة ا- الجزائر-تصدرها وزارة اإلعالم والثقافة بالجزائر

1982. 

-70 العدد– مجلة الثقافة - تاريخ الحركة الكشفية بالجزائر –محمد صالح رمضان  -25
 ماي -الشركة الوطنية للنشر والتوزيع- الجزائر-تصدرها وزارة اإلعالم والثقافة بالجزائر

1982. 

-علوم اإلنسانيةمجلة ال- التنشئة اإلجتماعية المفهوم واألهداف–محي الدين مختار -26
 .1998 - جامعة منتوريمنشورات- قسنطينة-9العدد

 العدد الخامس -مجلة القافلة –العولمة وتحدياتها الثقافية –مروان عبد الرحمان القادري -27
 . 1999 سبتمبر -العربية السعودية –

-مالحظات حول اإلستخدام الميداني لبعض تقنيات البحث السوسيولوجي-مسعودة كنون -28
 .1999 - منشورات جامعة منتوري- قسنطينة-سس المنهجية في العلوم االجتماعيةسلسلة أ

 . 1989 -03 العدد- مجلة الكشاف-المكتب الوطني للكشافة -29

 .1989 -04 العدد- مجلة الكشاف-المكتب الوطني للكشافة -30

جمعية - مجلة الرواسي - الطفل الجزائري بين الثقافة و التثاقف- مصطفى عشوي-31
 – مطبعة عمار قرفي -باتنة- السنة الثانية-08 العدد -الجتماعي والتربوي اإلصالح ا

 .هـ1413-1993ماي /أفريل

مداخلة ( أوليات حول اإلطار السوسيولوجي العام للنظام التربوي -مصطفى محسن -32
 .1988 – دار الطليعة للطباعة والنشر – بيروت -02  العدد-مجلة دراسات عربية -)نظرية

 .1997 ديسمبر-127 العدد- مجلة آراء وأفكار–ة العربية الهيئة الكشفي -33

 .1998نوفمبر -138 العدد- مجلة آراء وأفكار–الهيئة الكشفية العربية  -34



  :الوثائـق و السجـالت -5
  

 .1997نوفمبر - المؤتمر الوطني السابع- القانون األساسي-الكشافة اإلسالمية الجزائرية -1

 وثيقة تصدرها الكشافة اإلسالمية -تقبل إتجاهنا المس-الكشافة اإلسالمية الجزائرية -2
 .2006الجزائر– 27المخيم الكشفي العربي الـ-الجزائرية

 نوفمبر -النظام الداخلي الصادر عن المؤتمر السادس-الكشافة اإلسالمية الجزائرية -3
 . بقصر األمم بالجزائر العاصمة1993

 -ر عن المؤتمر الوطني السابع الصاد- النظام الداخلي-الكشافة اإلسالمية الجزائرية -4
1997. 

 نوفمبر -الجزائر– 5وثيقة– نظرة أشمل لكشفية أفضل -الكشافة اإلسالمية الجزائرية -5
1997. 

 .1996 جانفي – العدد الثالث - التمهيدية-الكشافة اإلسالمية الجزائرية -6
 
  ـدرائـالج -6

  
  .2007-2150 العدد - جريدة يومية-الشروق اليومي -1
 .1993 نوفمبر - عدد خاص– جريدة المسيرة الثالثة -مية الجزائريةالكشافة اإلسال -2

   
  :راتـاضـل و المحـائـالرس -7
  
-)المدرسي–اإلجتماعي –العام ( كمية و عمق المفاهيم و عالقتها بالتكيف–آسيا عبداهللا -1

-1991-إشراف ماحي ابراهيم-رسالة لنيل شهادة الماجستير علم النفس و العلوم التربوية
1992.  

 - محاضرة سنة رابعة إدارة أعمال– التحليل الداخلي والخارجي للمنظمات - الربيع كواهي-2
  .2006/2007-السنة الجامعية-جامعة جيجل-28/04/2007يوم 

 مؤسسات التنشئة اإلجتماعية دورها وعالقتها بظاهرة إنحراف األحداث - محي الدين مختار-3
 إشراف خير –دكتوراه دولة شعبة علم النفس اإلجتماعي  رسالة مقدمة لنيل درجة -في الجزائر
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   امللخص
، )التربية الكشفية(تناولت يف دراسة التربية الكشفية و التنشئة االجتماعية للطفل حماور أساسية هلا عالقة بعلوم التربية 

، التنظــيم )الطفل، خصائص منوه و ميكانزمات التنشئة، مراحلها( ، علم النفس )التنشئة االجتماعية(وعلم االجتماع 
  .مقاربة تنظيمية)  التنظيم الكشفيحتليل املنظمات،(و اإلدارة 

، )مفاهيمه(انطلقنا يف بناء اإلطار النظري، ا تضمه من تساؤالت البعث، أهدافه، أمهيته، و خمتلف املتغيـرات  •
التنشئة " مع املتغري الثابت ) التربية الكشفية(اليت عاجلت املتغري املستقل ) التارخيية(و لتغطية املنطلقات الفكرية 

سواء عالقتهما، أو عالقتهما مع املتغريات األخرى، سواء يف تقاطعهما معا  أو يف التباعد بينهما، " عيةاالجتما
التنظيم الكشفي و أسسه التربوية، استعرضنا فيه تاريخ احلركة الكشفية،  سواء يف العامل أو : فكان الفصل الثاين

 مرحلة قبل االستقالل، و الذي أسهم يف توضيح يف اجلزائر، كمنهج تارخيي نشوئي للمنظمة، مع التركيز على
ضد أسلوب  احلماية و التدليل للطفل، و مع أسلوب الثقة و االستقالل، و أن جتنيد الطفل ألداء ( منشأ احلركة 

و هذا خالصة ) منحة الثقة(مهام و مسؤوليات يسري به حنو النضج العقلي ، البدين، االنفعايل، االجتماعي 
، لكن هذا اإلرث الكبري و اهلالة الكبرية اليت حصدا من )أو ثورة اجلزائر" بإفريقيا"ب البوير احلروب سواء حر

  .الدور الوطين قبل االستقالل عصفت به مشاكل، عراقيل و صعوبات سواء 
لعاملية ي تعترب املنظمة الكشفية ا=و كان البد من فهم هيكلة وتنظيم هذه احلركة، سواء على املستوى العاملي، و الذ

(W.O.S) رأس اهلرم، و املنسق العام لكل التنظيمات الكشفية على مستوى األقاليم الكشفية الستة املوزعة عرب 
مرورا باملنظمة الكشفية العربية، و هي ) األوراسي/ األمريكي/اآلسيوي/ اإلفريقي/ الباسيفيك/ أورويب( قارات العامل 

 اجلزائر اليت تعتمد نفس منط هيكلة مؤمتر، املقاطعة، جملس املقاطعة،  دولة عربية منها19املنسق العريب و تظم 
و اليت ختلق خريطة تنظيمية هلا نفس خطوط السلطة، االتصاالت، القوانني رغم بعض التفاصيل يف . إخل... الفوج

 مغيب عن النظام الداخلي اليت تنطلق منه خصوصيات اتمع، لكن الدور الفاعـل على املستوى العاملي لكنه
  .املستوى الوطين

اجلغرافية التنظيمية اهلائلة، هي التقاليد و األعراف الكشفية اليت / أما املالمح األساسية و املميزة هلذه التربية البشرية
املستكشف املغامر، الفارس النبيل، السياسي املناور، و العسكري املنطط، هلم حتية ، زي ، أومسة : استوحت من فكرة

 مراسيم، إيعازات، نشيد ، أعالم ن خاصة بكل سداسية، طليعة، فرقة، سهرات، ومعسكرات حول نار و شارات،
  .إخل........املخيم، ألعاب خالء 

بني / التعاون / االمتثال/ و اليت تصنع االلتحام. و كلها من عوامل اجلدب و بناء قيم االنتماء و الوالء للجماعة
  " النصف" األعضاء و جتسيد فكرة 
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 و كيف أن التربية الكشفية هي جزء من التربية العامة اليت تكمل اإلعداد املدرسي، و ال تغلب اجلانب العقلي على -
، و كما حددا )التعلم العايل/ التعلم باملمارسة/ احلرية ( العاطفي، إمنا حتمل دعائم و مبادئ التربية احلديثة

  ...).تعلم أن تعمل ،تعلم أن ( اليونسكو، التربية للقرن الواحد و العشرين 
  .من خالل و سائل تعليمية و طرائق تربوية تشترك فيها مع خمتلف املؤسسات التربوية

املدخالت و املخرجات الكشفية لعملية التنشئة ( هذه اخللفية الفكرية متهد الستعاب اإلطار العام للدراسة 
دف و عالقات مكونات النظام و ميكانزمات التشغيل اليت حللت املدخالت و املخرجات الكشفية كه) االجتماعية

مث احملددات اليت تنمط املدخالت و املخرجات الكشفية عن غريها من التنظيمات من ثقافة دينية، إستراتيجية، عناصر 
  .الطريقة الكشفية

ـكانزمات و مراحل نظريات و أشكال و ميــ(أما عملية التحويل فهي التنشئة االجتماعية، و اليت بعد حتليلها إىل 
  .يتعلم الطفل داخل هذه املنظمة أدوار اجتماعية متثل أهم املهارات االجتماعية) و مؤسسات

و قد خصصت هلا الفصلني اخلامس و السادس و مها أدوار التعامل، االنضباط، القيادة مدعمة بالبيانات املــيدانية 
لفعلي من خالل البديل اإلمربيقي الذي ينقلنا إىل اجلانب و ذلك إلحداث املقارنة بني األسس النظرية و الواقع ا

امليداين مع الفصل الرابع، لنوضح فيه إستراتيجيات البحث، و اإلطار اخلاص بالدراسة و متثيل املنهج، املقابلة، 
ــيينة املالحظة ومصادر البحث النظرية، و التعريف العام للعينة و جمتمع البحث بصورة دقيقة، و كذا طبيعة العـ

  .إخل... و اختيارها و حجمها
  : يف اخلامتة نستعرض احصائيا النتائج العام اليت تتصل بالعروض الفرعية-
   .%53.18يتعلم الطفل التربية الكشفية و كيف يكون متعاونا و حتققه بنسبة -1
   .%76.53 تعلم التربية الكشفية لدى الطفل و كيف يكون منضبطا،  و حتققه بنسبة -2
   .% 76.24علم التربية الكشفية لدى الطفل و كيف يكون قائدا، و حتققه بنسبة  ت-3

إن النتيجة العامة للعرض األساسي هي أن التربية الكشفية تتدعم من خالل الظروف و قصص األلعاب املسرحــية 
اف مواطنا فعال يف و التمثيليات و الرحالت و املخيمات مع أداء جمموعة من األدوار االجتماعية حىت يكون الكش

  .% 68.65جمتمعه، و حتققه بنسبة 
و بناءا على نسق التفسري هلذه النتائج، وضعنا توصيات من أجل فتح أفاق جديدة حلقوق أخرى تتناول املوضوع أو 

            . تتقاطع معه، و تبيان أمهية هذا النوع من املنظمات و كيفية ترقيتها 
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 FRANÇAIS 
Résumé  
j’ai abordé dans l'étude de l'éducation de scoute et de socialisation de l'enfant qui sont  
des principaux points ayant une relation avec les sciences de l’éduction (éducation de 
scoute) et de sociologie (socialisation), la psychologie (l'enfant, les caractéristiques de 
sa croissance et de Mécanismes de son éducation, et ses étapes), gestion et administration 
(analyse des organismes de Scoute)/Approche organisationnelle.  
nous avons commencé à construire le cadre conceptuel avec ce qu’il contient comme questions 
de recherche , de ses objectifs, de son importance, et de ses diverses variables (ses 
concepts), et pour couvrir les bases intellectuelles (historiques), qui ont traité la 
variable indépendante (éducation scoutisme) avec la variable constante "socialisation" Que 
ce soit dans leur relation entre elles , ou Leur relation avec les autres variables, soit en 
leur interconnexion ou éloignement à la fois .Ainsi ,le deuxième chapitre: l’organisation de 
Scout et ses fondements éducationnels dans lequel nous avons passé en revue l'histoire du 
mouvement des scouts, soit à travers le monde ou en Algérie comme méthode de l'évolution 
historique de l'organisme, en mettant l’accent sur la phase de l’avant et du poste 
indépendance, et qui a contribué à clarifier l'origine du mouvement (contre la méthode 
d’apprivoiser et de protection de l'enfant, et avec celle de confiance et de l'indépendance, 
et que l’engagement de l’enfant en vue de l'accomplissement des fonctions et des 
responsabilités qui le mène vers la maturité mentale, physique, affective, sociale (lui 
donner de la confiance), et celle-ci est le couronnement des guerres, soit la guerre de Boer 
en "Afrique" ou la révolution de l’Algérie), mais ce grand patrimoine et la grande aura,qui 
a été le résultat de son rôle national de la pré- indépendance ravagé par des problèmes, des 
obstacles et des difficultés, soit s’il y’avait eu l’obligation de structurer et organiser 
ce mouvement, tant au niveau mondial, et dont l’Organisation Internationale des Scoutes(OIS) 
est considéré comme la tète du Pyramide et le coordonnateur général de toutes les organismes 
de scoute au niveau du six régions de scout réparties à travers les continents du monde 
(européenne / Pacifique / Afrique / Asiatique / Amérique /Aurassienne ) en passant par 
l’organisation des Scouts arabe laquelle est le coordinateur arabe qui comporte dix neuf 
pays arabes dont l'Algérie, qui adoptent le même modèle de la restructuration de tout 
organisme de scoute arabe ou mondial : commandement général, conseil national ,congrès, 
province , conseil de la province , groupe ... Etc. Et qui mène à la création d'une carte 
organisationnelle ayant les mêmes lignes du pouvoir, communications, résolutions et lois, 
malgré certains détails dans les règlements intérieurs qui émanent des spécificités de la 
société ayant un rôle efficace au niveau mondial, mais absent au niveau national.  
Les caractéristiques de base et distinguant cette composante humaine , géographique et 
organisationnelle énorme sont les coutumes et traditions de Scout inspiré de l’idée: le 
scoute aventurier, le noble chevalier, le politicien rusé et militaire discipliné qui 
méritent l’estime et le salut , uniforme, des médailles, décrets, directives,drapeaux , 
emblème de chaque sixième , avant-garde , groupe , soirées et camps autour du feu de camp, 
jeux, etc.  
Et tous sont des facteurs d’attraction et de construction des valeurs de loyauté et 
d'appartenance au groupe. Et qui crée l’adhésion collective, le respect, la coopération 
entre les membres et l’incarnation de l’idée de "nous ». 
- Et comment que l'éducation de scoute fait partie de l'enseignement public qui complète la 
préparation scolaire, et ne donne pas la suprématie du coté mental sur celui de la passion, 
mais elle porte des fondements et des principes de l'éducation moderne (Liberté, 
apprentissage par la pratique et l’auto apprentissage, et telle que définie par l'UNESCO, 
l'éducation de vingt et unième siècle (soit éduqué comment travailler, et comment  ...).  
Par le biais des moyens didactiques et méthodes pédagogiques liés avec les différents 
établissements d'enseignement.  
Cet arrière pensée intellectuelle prépare la voie pour apprendre le cadre général de l'étude 
(les entrées et les sorties des Scouts du processus de socialisation ….etc.), qui les a 
analysées comme cible, relations des composantes du système et les mécanismes de mise en  
fonctionnement et les facteurs déterminant les entrées et sorties de scouts par rapport à 
d’autres organismes de la culture religieuse, de la stratégie, des éléments de Scoutisme.  
Quant au processus de conversion, elle est la socialisation, laquelle et sans son analyse 
(théories, et formes, mécanismes, étapes et institutions), l’enfant apprend au sein de cette 
organisme des rôles sociaux représentent la plus importante des compétences sociales.  
Et dont j’ai consacré les chapitres V et VI et qui les rôles de l'entraide,de discipline,le 
leadership appuyé par des données de terrain pour faire une comparaison entre les bases 
théoriques et la réalité effective par le biais la substitution empirique, ce qui nous amène 
au coté pratique le chapitre IV, et dans lequel nous précisons la stratégie de la recherche 
et le cadre de l’étude et qui comprend la méthode : de comparaison , d'observation et de 
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sources théoriques de recherche , et la définition générale de l'échantillon et de la 
société de recherche avec précision, ainsi que la nature de l'échantillon, sa sélection et 
sa taille .. Etc.  
- en conclusion, nous abordons statistiquement les résultats généraux liés aux devoirs 
sectoriels ; à savoir :   
1 – l’enfant apprend l’éducation des scouts pour apprendre comme il doit être coopérant et 
sa réalisation par un taux de 53,18%%.  
2 – l’enfant apprend l'éducation  des scouts pour être discipliné et sa réalisation par un 
taux de76, 53%.  
3 - l’enfant apprend l'éducation  des scouts pour être un chef de file, et sa réalisation 
par un taux de 76,24%.  
Quant au résultat général tiré de l’offre principale, elle se consolide à travers les cours, 
les histoires, les jeux, le théâtre, les représentations, les voyages ainsi que les camps de 
vacance et jouer certains rôles sociaux pour être un citoyen efficace dans sa société, et sa 
réalisation avec un taux de 68,65%.  
et sur la base du rythme de l'interprétation de ces conclusions , nous avons mis des 
recommandations afin d'ouvrir de nouveaux horizons à d'autres recherches traitant le sujet 
et ayant trait et lien avec lui et de démontrer l'importance de ce type d'organismes et les 
modalités de leur promotion . 
 
 
 
 

ANGLAIS  
Summary  
I raised in the study of the Scout education and socialization of children who are the main 
points having a relationship with the sciences of education (education Scout) and sociology 
(socialization), psychology (Child, the characteristics of growth and mechanisms of 
education, and steps), management and administration (analysis of bodies of Scout) 
(organizational approach).  
we began to build with the conceptual framework that contains the research questions, its 
objectives, its importance and its variables (concepts), and to cover the intellectual 
(historical)one , which dealt with the independent variable (education scouting) with the 
constant variable "socialization" Whether in their relationship between themselves, or their 
relations with other variables, either by expulsion or interconnection at a time. The second 
chapter: the organization of Scout and educational foundations in which we reviewed the 
history of the Scout Movement, around the world or in Algeria as a method of the historical 
evolution of the body, focusing on the stage before and post independence, and has helped to 
clarify the origin of the movement (against the method to tame and child protection, and 
with that confidence and independence, and that the commitment of the child for the 
performance of the functions and responsibilities which lead to mental , physical, 
emotional, social maturity (to give confidence), and is the culmination of wars, the Boer 
war in "Africa" or the revolution in Algeria), but this great heritage and great will, which 
were the result of its national role of the pre-independence plagued by problems, obstacles 
and difficulties, either it was the obligation to structure and organize this movement, both 
globally and with the World Organization of the Scout (WOS) is considered the head of the 
Pyramid and the general coordinator of all agencies to scout level of six regions of Scout 
across the continents of the world (European / Pacific / Africa / Asian / American / 
Aurassienne) via the Arab organization of Scouts which is the Arabic coordinator which 
includes nine Arab countries including Algeria , Who adopted the same model of the 
restructuring of any organization or scout in the Arab World: General Command, the National 
Council, Congress, provincial council of the province, group ... Etc. And that leads to the 
creation of a map with the same organizational lines of power, communications, resolutions 
and laws, although some details in the rules of procedure, from the specifics of the company 
with an effective role at the global level, but not at the national one.  
The basic characteristics and distinguishing the human, geographic and organizational 
enormous component are the customs and traditions of Scout inspired by the idea: the scout 
adventurer, the noble horseman, the cunning politician and disciplined military man that 
deserves the appreciation and salvation, uniform, medals, orders, directives, flags, emblems 
of each sixth, vanguard group, parties and camps around the campfire, games and more.  
And all are factors and building values of loyalty and belonging to the group. And that 
creates the collective commitment, respect, cooperation among members and the embodiment of 
the idea of "us".  
- And how that education Scout is part of public education to supplement academic 
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preparation, and does not give supremacy on the mental side against passion one , but it 
covers the bases and principles of modern education(Freedom, learning by doing and self 
learning, as defined by UNESCO, education of the twenty-first century (or be educated to 
work how to work , ...).  
Through educational materials and teaching methods associated with various educational 
institutions.  
Intellectual thought behind this paves the way to learn the general framework of the study 
(inputs and outputs of Scouts of the socialization process .... Etc.), analyzed as a target, 
relations’ components of the system and mechanisms for operation and the factors determining 
the inputs and outputs of scouts compared to other agencies of the religious culture, 
strategy, elements of Scouting.  
About the conversion process, it is socialization, and without which its analysis (theories, 
and forms, mechanisms, institutions and steps), the child learns in this body of social 
roles are the most important social skills.  
to which I have devoted chapters V and VI and the roles of mutual, discipline, leadership 
supported by field data to make a comparison between the theoretical and practical reality 
through the empirical substitution which leads us to deal with the next chapter IV, and in 
which we define the strategy of research and part of the study, which includes the method of 
comparison, observation and theoretical research sources and the general definition of the 
sample and society research accurately, and the nature of the sample selection and size .. 
Etc.  
- In conclusion, we discuss the overall results statistically related with sector’s duties, 
namely:  
1 - the child learns the education of scouts to learn how he should be cooperating and its 
realization by a rate of 53.18%%.  
2 - The child learns the education of scouts to be disciplined and its realization by a rate 
DE76, 53%.  
3 - The child learns the education of scouts to be a leader, and its realization by a rate 
of 76.24%.  
As for the overall result from the main offer, it is consolidated through the course, 
stories, games, theatre performances, trips and holiday camps and plays some roles to be an 
effective citizen in his society, and its realization with a rate of 68.65%.  
And based on the pace of the interpretation of these findings, we have made recommendations 
to open new horizons for further research and dealing with the subject and have a link with 
it and demonstrating the importance of this type of bodies as well as the ways of their 
promotion. 

 
 


