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  :ةــدمــمق

في الوقت الحاضر مرحلة متميزة من مراحل التغير ا�جتماعي  اBنسانيةتجتاز المجتمعات     
ومن الطبيعي أن يرافق ذلك بعض التغيرات في كافة .مل كل قطاعاته ا�جتماعية الذي ش

ً كان ھذا التغير إجتماعي اا�تجاھات ،سواء ً أو مادي ا ً أو ثقافي ا ً أو صناعي ا ،فظھرت العديد من ا
ة وزيادة في النمو السكاني وتوسع المدن يالتغيرات ا�جتماعية منھا تحسن الظروف المعيش

فية انتيجة لھذه التغيرات أيضا ظواھر سلبية أو جوانب انحر ظھرت بينماتماعي، والرفاه ا�ج
النسق ا�جتماعي في المجتمع من خ-ل  داخلتغيرات  إحداثشكلت تحديا كبيرا في 

 ىتحدثھا الظواھر ا�نحرافية،وما تصاحبه من تأثير عل التيا�ضطرابات النفسية وا�جتماعية 
  .لتقدم للشعوبوا�ستقرار وا ا&منتوفر 
وتعد ظاھرة ا�نحراف ا�جتماعي في معناھا العام السلوك الذي يمثل خروجا على القواعد      

وتمثل انحرافا سلبيا عن السلوك .والمعايير والقيم والعادات ا�جتماعية السائدة في المجتمع 
تعاني منھا كل السوي،ومنه فظاھرة انحراف ا&حداث من الظواھر والقضايا ا�جتماعية التي 

  .المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة
الوظيفية للنسق  تولقد اتفق علماء ا�جتماع على أن ظاھرة ا�نحراف تعد من المعوقا    

ا�جتماعي من خ-ل خطورتھا وا&ضرار التي تحدھا سواء على الفرد أو المجتمع،وتھدد 
حيث أصبحت ھذه .الوظائف ا�جتماعيةاستقرار النظم ا�جتماعية وإحداث خلل في ا&بنية و

الظاھرة تمثل تحديا كبيرا للكثير من المجتمعات بفعل عوامل عدة منھا الحراك ا�جتماعي 
حد المجتمعات الذي له كيانه الخاص به ويشترك مع أوالتطور العلمي ،ويعتبر المجتمع الجزائري 

ن مظاھر التغير ا�جتماعي في وم.المجتمعات البشرية في حراكه وتبادله الثقافي والحضاري
إلى  افةضباBالمجتمع الجزائري التغير في البناء ا�جتماعي وفي ا&نظمة وا&نسقة ا�جتماعية 

  .التحو�ت والتغيرات الثقافية والمادية
وبالتالي أصبح من الضروري العمل على معالجة ھذه الظاھرة والتقليل من نسب العود إلى     

معتبرا من سنة إلى أخرى ،حيث  اً تزايد عرفمعد�ت الجريمة في الجزائر  الجريمة ،خاصة وان
إلى  1977ليرتفع سنة  7344بلغ  1970تبين اBحصائيات أن عدد ا&حداث الجانحين سنة 

ً حدث 8000 ً حدث 12645إلى  2003،ليصل ھذا العدد سنة ا ً جانح ا  4645ـأي بزيادة تقدر ب.ا
  ).3: 2006فيروز زرارقة،.(
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تضح من ھذه المعطيات مدى تزايد وانتشار ظاھرة ا�نحراف في المجتمع الجزائري بين وي    
والمراھقين ،و&ن حدث اليوم ھو مجرم الغد �بد من الوعي بخطورة الظاھرة والعمل  ا&طفال

  .السبل الكفيلة للتقليل من ارتفاعھا وخطورتھا إيجادالمشترك بين شرائح المجتمع على 

الوقاية من الوقوع في ا�نحراف ،ثم  إلىترمي  التيرت فكرة الدفاع ا�جتماعي ومن ھنا ظھ     
الع-ج المناسب للمنحرفين وتأھيلھم وإدماجھم من جديد في المجتمع كأفراد أسوياء ،وخاصة أثناء 

على  يةالجزائر وزارة العدل وقد عملت.فترة تواجدھم بالمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية 
أفكار ومبادئ مدرسة الدفاع ا�جتماعي الجديدة ،وأدركت أھمية تقديم الع-ج الم-ئم في  تجسيد
اتجاھات المنحرفين الجانحين وتعديل سلوكاتھم،وفي إعادة إدماجھم في المجتمع من جديد  تغيير

البرامج  والتأھيلالتربية  إعادةالعقابية ومراكز  المؤسسات،حيث تتيح لھم أثناء تواجدھم في 
  .الرعاية ا�جتماعية لھمأنماط الع-جية والتعليمية ومختلف 

المنحرفين وحمايتھم من  إدماجأدركت أيضا أھمية العمل ا�جتماعي التطوعي من أجل إعادة كما 
 ا&حداثإدماج "العمل ا�جتماعي في ھذا الحقل  أھميةبرز يالوقوع في ا�نحراف،حيث 

تعمل من أجل المساھمة في تھتم بھم وات إجتماعية بروز مؤسسات ومنظممن خ-ل "المنحرفون
ھم والعناية بأسرھم ،وتقديم الدعم المادي والنفسي وا�جتماعي بھدف إعادة إدماجھم من ترعاي

  .جديد في المحيط ا�جتماعي الطبيعي

في  ةللمساھملذلك فقد فتحت وزارة العدل الجزائرية المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني      
المساجين ،والسماح لھم بزيارة السجون والتقرب من المساجين والتعرف على  إدماج دةإعا

إلقاء الضوء  إلىتسعى  التيومن ھنا نبعت فكرة ھذه الدراسة .مشاكلھم وتقديم الع-ج المناسب لھم
المساجين ومن بينھا  إدماجتوجه جھودھا من أجل إعادة  التيعلى دور مؤسسات المجتمع المدني 

والتنشئة  اBس-ميةتقوم في عملھا على التربية  التيوھي إحدى المنظمات افة الجزائرية الكش
وتعد محضنا تربويا ھاما بعد  أعمالھاالربح في  إلى،وھي � تھدف لkطفالالسليمة ا�جتماعية 

دورھا في تزويدھم بالمعارف  إلى افةضباBوالمدرسة في بناء شخصية الشباب ، ا&سرة
وبموجب اتفاق الشراكة بين وزارة العدل .م كيفية مواجھة مصاعب الحياة وحلھاوتعلُ والمھارات 

وأعمال تربوية  تبزيارا،أصبحت الكشافة الجزائرية تقوم  2003ومنظمة الكشافة في جويلية 
للمساجين  والتأھيلالتربية وفقا للبرامج التعليمية  إعادةواجتماعية للمؤسسات العقابية ومراكز 

 ا&فواج إلىالحياة ا�جتماعية وضمھم  علىحت تساعد المفرج عنھم في ا�ندماج ،كما أصب
  .الكشفية القريبة من سكناتھم

العمل ا�جتماعي التطوعي مطلب ضروري من  أننطلق ھذه الدراسة من مقولة مفادھا تو     
  :قسمين  إلىأجل ع-ج ظاھرة ا�نحراف والتقليل منھا ،وتنقسم الدراسة 

دبي للدراسة تناول فيه الباحث خمسة فصول نظرية جاءت على يتضمن المجال ا& ولا&القسم 
  :النحو التالي

تمثلت في التساؤل  والتيوقد شمل موضوع الدراسة حيث تم تحديد مشكلة الدراسة  ا2ولالفصل 
  ا�جتماعي لkحداث  اBدماج إعادةھو دور الكشافة الجزائرية في  ما:الرئيسي التالي 

أھمية الدراسة وأسباب اختيار  إلىوتم الطرق .ا&حداث وإدماجالتربية  إعادةنحين في مركز الجا
الدورـ المجتمع المدني ـ "تحديد المفاھيم الرئيسية للدراسة وتمثلت في  إلى افةضباBالموضوع ،

بعض الدراسات السابقة المتعلقة  إلىتم التعرض  ا&خير،وفي "ا�جتماعي ـ السجين اBدماج
  .بموضوع الدراسة

ھم المداخل النظرية أالنظرية حول المجتمع المدني و ا&طردراسة  الفصل الثانيوقد تناول 
إلى نشأة المجتمع المدني في الوطن العربي التطرق  تم لظھور مؤسسات المجتمع المدني،كما
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التكاملية بين  وفي ا&خير تم إبراز الع-قة.ومراحله التأسيسية وبعض النماذج في الوطن العربي 
  .المجتمع المدني والدولة

وھي الكشافة الجزائرية  المدنيتناول إحدى مؤسسات المجتمع  إلى الفصل الثالثبينما تطرق 
،من خ-ل تتبع المراحل التأسيسية للكشافة في العالم ثم في الوطن العربي وأخيرا في الجزائر،كما 

للكشافة في المجتمع والبرامج والمناھج الكشفية  التربوية وا�جتماعية ا&دوارتم تناول مختلف 
 ا&خيروفي .الجانحين ا&حداث إدماجودورھا في خدمة المجتمع وتنميته، وكذا دور الكشافة في 

  .للكشافة الجزائرية ةالھياكل التنظيمي إلىتعرضنا 
تم كما،للسجناءبعاد الرعاية ا�جتماعية نشأة الفكر العقابي وأ إلىتم التطرق  الفصل الرابعوفي 

ا�جتماعي  واBدماجالعقابية في الجزائر وأنماط الرعاية ا�جتماعية  ا&نظمةأنواع  إلىالتطرق 
وفي ا&خير تم .التعرف على أھم المشك-ت التي تواجه السجناء بعد اBفراج عنھمثم ، للسجناء 

  .تناول ا�ھتمام الدولي والعربي بالرعاية ا�جتماعية وإدماج المساجين
في الجزائر والنظريات المفسرة لھا  ا&حداثليتناول ظاھرة انحراف  الفصل الخامسوجاء 

وية والتعليمية بمختلف البرامج التر إلىعلى ا�نحراف ، كما تم التطرق  ةوالعوامل المساعد
مراحل وخطوات  أھمثم شرح . وإدماجھمالجانحين،وبعض التجارب العلمية في تأھيلھم  لkحداث

مجا�ت  إبراز إلى افةضباBتواجه ھذه العملية ، التي تالجانحين والمعوقا ا&حداث إدماج إعادة
بعض  إلى اBشارة تتم ا&خيروفي .التربية  إعادةالتأھيل داخل المؤسسات العقابية ومراكز 

  .الجانحين في الجزائر ا&حداث إدماج بإعادةالملتقيات والمنتديات الخاصة 
 الفصل السادسالدراسة فقد تناول الجانب التطبيقي للبحث،حيث تضمن  سم الثاني منأما الق

اBجراءات المنھجية والبيانات الخاصة بالدراسة ،تم فيه عرض فرضيات الدراسة والمنھج 
الم-حظة "المناسب ومجا�ت الدراسة وتحديد العينة ،واھم ا&دوات المستخدمة في البحث وھي 

  .ا&خير أساليب المعالجة اBحصائيةوفي ".والمقابلة ثم ا�ستمارة

شمل تحليل وتفسير نتائج الدراسة في ضوء الدراسات السابقة وفي ضوء  الفصل السابعوفي 
  .فرضيات الدراسة ثم النتائج العامة فا�قتراحات والتوصيات والخاتمة

البحوث  صنقتلقيناھا خ-ل إنجاز ھذه الدراسة فقد تمثلت في  التيأما من حيث الصعوبات      
تناول  التيلفئة المساجين في الجزائر،وانعدام الدراسات  يا�جتماع اBدماجتتناول  التية يلالعم

الذي صعب على الباحث ا�نط-ق في بناء ھذا  ا&مررية ودورھا في المجتمع ئالكشافة الجزا
 ا&دبيرفي تشعب الموضوع في العديد من الجوانب وخاصة في الحقل المع إلى افةضباBالبحث ،

السياق المعرفي لفكرة  Bبرازبكافة جوانبه  ماملإلى اBاج تالذي أرھق جھد وفكر الباحث كونه يح
كما واجه الباحث مشاكل عصيبة .ا�جتماعي مما يتطلب تحديد كل خطواته ومراحله  اBدماج

 إعادةمركز الدراسة الميدانية داخل المؤسسة العقابية أو  بإجراءتتمثل في عدم الترخيص له 
أشھر 09من  أكثربموافقة وزير العدل ،وقد استغرق الباحث في الحصول على ذلك  إ�التربية 

  .تالوساطة وا�تصا�من 

و� يسعنا ونحن نزف ھذا البحث لكي يكون بداية �نط-قة في مجال الحقل العلمي الذي يطرق 
مجتمع وتقديم يد العون لدى ال ةأبواب السجون ويكشف عن مختلف الظواھر الغير مكشوف
  .والنصح والتوجيه لمن أرد السير في طريق العلم والعلماء 

  
  .وهللا ولي التوفيق 

  .2008/../  ..في: بسكرة 
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  محمد أمين قيرواني 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : تـمھيد
و ھذا يرجع . تعتبر مرحلة تحديد إشكالية الدراسة من أصعب المراحل التي يمر بھا الباحث        

و لتجنب     فالباحث � يستطيع فصل ظاھرة عن أخرى،. خل الظواھر ا�جتماعية فيما بينھالتدا
و الدراسة          ھذا التداخل ينبغي عليه أن يحدد ا&بعاد المرغوب فيھا عن طريق البحث 

                                                                    .       المعمقة
و  إلى تعريف المشكلة " موضوع الدراسة"المنطلق سيتم التطرق في ھذا الفصل  من ھذا

تحديد أبعادھا المراد تسليط الضوء عليھا ثم صياغة إشكالية البحث في صورة تساؤ�ت، كما 
سيتم التعرض إلى أھمية الموضوع و أسباب ا�ختيار و ا&ھداف ،إلى جانب تناول المفاھيم و 

ة،وفي ا&خير عرض بعض ية في البحث و تحديد التعريفات اBجرائالمصطلحات المستخدم
         .     .الدراسات البحثية التي تخدم أھداف ھذه الدراسة
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  :مشكلة الدراسة ـ1

في الوقت  قد استفحلت الظاھرة، ووالجريمة فا�نحراتعاني المجتمعات منذ عصور قديمة من ظاھرة       
وھي من الظواھر التي تھدد استقرار  أصبحت أكثر انتشارا وفي تزايد مستمر وبطرق متنوعة ، والراھن 

                       .    المجتمع وذلك لما تحدثه من اضطرابات في مختلف  النظم المشكلة له 

أن  ا�نحراف  ىھم يرلقد اختلف المفكرون والف-سفة في تفسير  ظاھرة ا�نحراف والجريمة ، بعض      
أن اBنسان شرير بطبعه، بينما  ىيرفتوماس ھوبز طبيعي في اBنسان ، ويرى البعض اsخر أنه مكتسب، 

ن الكريم آ،وقد ورد في القر ة ھي التي أفسدته،ينأن المداBنسان طيب بطبعه و جون جاك روسو أنيري 
وإذ قال ربك للمFئكة إني "30ورة البقرة ا�يةاستفسار الم-ئكة هللا عز وجل عن سبب خلق اBنسان في س

جاعل في ا2رض خليفة قالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال 
و قصة قتل قابيل &خيه ھابيل التي وردت في القرآن الكريم تعد أول جريمة ترتكب منذ "� تعلموناإني أعلم م

ا&رض،وھذا دليل على أن ا�نحراف والجريمة ظاھرة قديمة ومتجددة في نفس الوقت ھذه  علىھبط اBنسان 
      . ،وھي متجددة باعتبار تنوع أساليب ا�نحراف واخت-ف أسبابه من مجتمع إلى آخر 

كل الوسائل  تسخير تحرص الدول والحكومات اليوم على توفير ا&من وا�ستقرار لشعوبھا، وتعمل على       
الظاھرة  دراسةولذلك تعالت ا&صوات بضرورة  احة للتقليل من ھذه الظاھرة التي تھدد ا&من العام للمجتمعالمت

                                                                  .والوقوف ضد انتشارھا والتقليل من نسبھا ،وذلك بمعرفة أسبابھا وتقديم الحلول الم-ئمة لھاعلميا 

وقد تعددت أساليب وطرق مكافحة الجريمة عبر العصور ،منھا من يجنح إلى اللين وينظر إلى المنحرف         
إلى أحضان المجتمع ،ومنھا من  ة وإعادة التربية والتأھيل ليعادأو المجرم باعتباره ضحية يحتاج إلى المساعد

ويشكل  في النسق ا�جتماعي  خل-ً الحل للرد على كل فعل وسلوك يحدث  وھأسلوب الردع والقسوة  يرى أن
                                               .   لنظام ا�جتماعي العامل تھديدا 

خل تعن المجتمع ومعاقبتھم لما اقترفوه من أعمال نحرفين فشيدت المباني والمحاكم وا&ماكن الخاصة لعزل الم
                          . عام للمجتمع، وھذه ا&ماكن تعرف بالمؤسسات العقابية أو السجونبالنظام ال

 حسب التقارير الرسميةفالواقع اليوم يكشف أن ھذه السياسة الردعية لم تحد أو تقلل من ھذه الظاھرة، و       
الجرائم العامة ضد اBنسان التي للمكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب أن 

جريمة سنة  104409 ارتفع منبأنواعھا  2000إلى غاية  1995سجلت في الدول العربية خ-ل السنوات 
            ). 146:2003عباس أبوشامة،(.جريمة 726311الي 2000لتصل في سنة  1995

نظراً جال القانون ضرورة ا�ھتمام بالظاھرة ون وريين والنفسانين ا�جتماعييالذي يحتم على الباحث مرا&      
ما تشكله من عرقلة النسق من اضطراب في الع-قات اBنسانية والقيم والعادات السائدة، و انتشارھا ثيريما ل

عوامل ترتبط بالبيئة ا�جتماعية التي  ىتفسير  ا�نحراف والجريمة  إل ونا�جتماعي ، فعلماء ا�جتماع يرجع
ان،و المشك-ت ا�جتماعية المسببة له،ويري علماء النفس في تفسيرھم للظاھرة من خ-ل دراسة يعيشھا اBنس

ا�ضطرابات التي تحدث في الشخصية وينظر إلى السلوك المنحرف على انه فقدان الفرد الشعور ا�جتماعي 
يؤدي إلى التعارض بين وعدم التوازن النفسي الذي تكمن وراءه دوافع مثل الدافع الجنسي أو العدواني مما 

المصلحة الذاتية والمصلحة العامة، ويفسرھا الباحثون البيولوجيون بوجود مورثات جينية تسبب إنتاج 
حيث أن انخفاض ھذه ، ھرمونات معينة أو تغير اBفرازات الھرمونية في الجسم قبل الو�دة أو بعدھا مباشرة  

صرفات غير سوية ، في حين يذھب ا�قتصاديون إلى جعل الھرمونات يشجع علي السلوك اBنحرافي وظھور ت
تباع إالظروف المادية السيئة وتدني المستوي المعيشي ،أو الغني الفاحش وھي التي تدفع الفرد إلى ا�نحراف و

والجريمة  فطرق غير مشروعة للحصول على ا�حتياجات الضرورية للعيش ،ويرجع بعض الباحثين ا�نحرا
 ويضيف البعض أن المنحرفة التعليمي والثقافي وسوء التنشئة ا�جتماعية وجماعة الرفاقإلى ضعف المستوي 

                                                  . وسائل اBع-م وأف-م العنف واBجرام كلھا عوامل تساعد على ا�نحراف والجريمة

ريمة كظاھرة إنسانية � يمكن تفسيرھا بنظرة واحدة والج فومن خ-ل تباين الرؤى في تفسير ا�نحرا      
يعد تفسيرا غير كامل عند تشريح الظاھرة،إذ يقتضي التفسير العلمي فھم المشكلة من  ردھا إلى عامل واحدأو

                                       .  وا&خذ بكافة العوامل المسببة ل-نحراف كافة جوانبھا



ي  

و    ما سبق ظھرت العديد من المدارس الفكرية التي تھتم بمعالجة ا�نحراف والجريمة ، واستنادا إلى      
التركيز على المنحرفين وطرق الوقاية من ا�نحراف ، وتقديم الع-ج والتأھيل داخل المؤسسات العقابية وإعادة 

ل ،ومدرسة الع-ج واBدماج ومدرسة التأھيالدفاع ا�جتماعي، أبرزھا مدرسةومن إدماجھم بعد اBفراج عنھم، 
وتقديم الرعاية ا�جتماعية وتقديم الع-ج والتأھيل كبديل للعقاب ،  المساجينبا�ھتمام  إلى حيث تدعو وغيرھا،

منھا والحد من إدماجھم بعد اBفراج عنھم، وھذا  بھدف معالجة ھذه الظاھرة والتقليل داخل السجون و
                                                           .                       انعكاساتھا

وتعتبر قضية إعادة إدماج المساجين من القضايا والمسائل المھمة في الوقت الراھن باعتبار أن ھذه الفئة         
دول  دعتھي جزء من المجتمع � يمكن  تجاھلھا ، وذلك لما لھا من تأثير على أمن واستقرار المجتمع، وقد 

في جنيف 1955  الذي انعقد عام جرمينالعالم بعد انعقاد المؤتمر الدولي ا&ول لمكافحة الجريمة ومعاملة الم
وفي المؤتمر الثاني .إلى ضرورة تقديم الرعاية ا�جتماعية للمساجين وبعد اBفراج عنھمبرعاية ا&مم المتحدة 

ضرورة بذل كافة الجھود ال-زمة لتقديم الرعاية  إلى، دعا 1960عام  المنعقد في لندنلھيئة ا&مم المتحدة 
.                                                                                      المساھمة في ذلك  إلىللمساجين، وحسن معاملتھم داخل السجون، ودعوة جميع شرائح المجتمع 

لدول بھذه القرارات واستعانت بتجارب الدول في مجال إعادة إدماج ولقد عملت الجزائر كغيرھا من ا        
المساجين وذلك بإدخال جملة من اBص-حات في السياسة العقابية وا�ھتمام أكثر بالسجناء، ومحاولة تأھيلھم 

أكتوبر 19ثانية وخاصة بعد صدور قانون إص-ح السجون في من جديد وإعادة إدماجھم في المجتمع مرة 
صدور قوانين خاصة بمعاملة المساجين و الذي نص على إعادة بناء السجون وتحديث الھياكل العقابية ، 1999

تھدف في مجملھا إلى تقديم كافة ھي  و وتقديم الع-ج المناسب لھم وإعادة إدماجھم من جديد في المجتمع 
إعادة تأھيلھم ت المجتمع المدني في مؤسسا أساليب الرعاية ا�جتماعية و الدعم لھذه الفئة والدعوة إلى مساھمة

ترتبط مسؤولية جميع شرائح المجتمع ومختلف  عليهو. ھموتعديل سلوك المنحرفين وتغيرداخل السجون 
.                                      وا�ستقرار والتقدم ا&منأوضاع المجتمع، وتحقيق  تحسينمؤسساته وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية في 

، )إيداعه السجن(نه عندما يلجأ المجتمع إلى إيداع شخص ما بين الجدران أإلى " ورين برجز"ويذھب         
تعديل سلوكه (أن يفعل ما ھو ممكن لتعديل ھذا الشخص )واجب أخ-قي (يصبح من الواجب على ھذا المجتمع 

ترتبط ومن خ-ل ھذا القول  )59:2001أحسن مبارك،("ية إلى المجتمعقبل أن يعود مرة ثان)أو إص-حه
أفراده ووعي وا�ستقرار بمدى فھم  ا&منالجريمة، وتحقيق و ا�نحراف مسؤولية المجتمع المدني في مكافحة

ضرورة العمل الجماعي التطوعي من جھة، والعمل على تقديم الدعم المادي وا�جتماعي لفئة المساجين، ل
                                                                                                 . اBجراما�نحراف والعودة إلى  دة أسرھم وما يتعرضون له من ظروف قد تدفعھم إلى ومساع

ت التنشئة الجزائرية إحدى منظمات المجتمع المدني و من بين مؤسسا الكشافة اBس-مية وتعتبر     
وتقوم الكشافة من خ-ل برامجھا  ، حيث تساعد ا&سرة والمدرسة في تنشئة وتربية النشء،ا�جتماعية 

المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال البدنية و العقلية و ا�جتماعية و الروحية وجعلھم مواطنين بالتربوية 
  . ممجتمعاتھصالحين و تكريس قيم التعاون والعمل التطوعي والخيري وخدمة 

و تسعى منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والشباب من   
النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية ،عن طريق تعليم الفتى حب الوطن وروح المسؤولية وا�عتماد 

ھذا المعني أكثر خ-ل المناسبات الوطنية  ويتجسد.على النفس والحث  على العمل الخيري ومساعدة الغير
حيث يقوم أفراد الكشافة في عيد ا&ضحى بجمع اللحوم وتوزيعھا على الفقراء والمحتاجين  ةوا&عياد الديني

،وزيارة المرضي في المستشفيات والتبرع بالدم للمرضى وزيارة دور المسنين والترفيه عنھم وغيرھا من 
  .والمخيمات الصيفية والموسميةالسياحية الرح-ت  مثلا&عمال التي تقوم بھا 

ا�ھتمام بكافة أفراد المجتمع بمختلف أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا  فيدور  الكشافة  يتمثلومن ھنا      
ذات طابع النفع العام  ةالكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار جديدة  بعد تصنيفھا منظم خذتا&ساس أ

وأصبحت تقوم بوظائف متعددة ومن بينھا المساھمة في إدماج ا&حداث الجانحين بالمراكز .2003ماي 19في 
العقابية ،وتم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون وإعادة اBدماج  توالمؤسسا

  ).09أنظر الملحق رقم.( 2003جويلية09والكشافة اBس-مية بتاريخ



ك  

لكشافة اBس-مية من خ-ل الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز أعادة التربية بعدة أدوار وتقوم ا       
تفاقية الشراكة مع إدارة السجون يث  تعمل من جھة على ا�لتزام بامختلفة من حيث الشكل والمضمون ،ح

  " .كور واBناث الذ"بتطبيق برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين  ىمن جھة أخرتقوم ،و

العمل على  ،ومن بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBدماج ا�جتماعي       
ه وبأسرته وف ا�جتماعية والمادية الخاصة بإدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظر

          .         ج الكشفية القريبة من مكان إقامتها&فوا إلىومحاولة التواصل معه واستقطابه ل-نضمام 
واقع إدماج  علىومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة العلمية للبحث في جوھر الموضوع،والوقوف         

مساھمة المجتمع المدني وخاصة الكشافة اBس-مية ودورھا في إعادة  على المساجين في الجزائر ،وا�ط-ع
، وعليه فالسؤال الجوھري لھذه في ھذا البحث وبالتالي تبرز لنا العديد من التساؤ�ت الھامة ،إدماج ا&حداث

                                                             :الدراسة جاء على النحو التالي
التربية مركز إعادة في  ل]حداثا;دماج ا�جتماعي إعادة في  الجزائريةما ھو دور الكشافة ـ 

                                                                 ؟ وإدماج ا2حداث
  :                                       ويندرج تحت ھذا السؤال مجموعة من التساؤ�ت ھي

     الجزائرية الھادفة إلى تعديل سلوك ا2حداث؟   لكشافة ا ـ ما ھي ا2ساليب التي تتبعھا1
 إعادة ا;دماج ا�جتماعي  دور في ا;سFميةتتبعھا الكشافة التي  ـ ھل للبرامج وا2نشطة2

                                                                                   ؟ ل]حداث
رھم بفعالية؟                                                                                      الكشافة التي تساعدھم في أدائھم 2دوا ىـ ما مدى توافر الكفاءات والمھارات لد3
  ـ ما مدى أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب عود ا2حداث إلى ا�نحراف؟          4

حلول الكشافة الجزائرية عراقيل تحد من أدائھم 2دوارھم؟وما ھي ال عناصر واجهيـ ھل 5
      المقترحة لھا؟

  

  

  

  

  

  

  

  :أھميـة الدراسـة  ـ 2

تتمثل أھمية أي دراسة علمية في إبراز حساسية المشكلة وعمق دورھا، ودراستنا ھذه تعكس أھمية 
وھو ما سوف يحويه " النظري"ملي، فعلى الصعيد ا&ول لمي العَ العِ  و بالغة على الصعيدين العلمي النظري

ات حول المجتمع المدني وأشكاله وأدواره، ، وإثراء إحدى تنظيماته كنموذج للحقل اBطار النظري من نظري
برامج اBدماج ا�جتماعي والنفسية &فراد عينة الدراسة ولدراسة،ودراسة الخصائص ا�جتماعية في االميداني 

باBضافة         . المحبوسين و إدماجھم في المجتمع عن أثناء مدة العقوبة وبعد اBفراج
ى ذلك تسعى ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أھمية دور الكشافة الجزائرية في المساھمة في إعادة إل

Bدماج ، باBدماج ا�جتماعي لفئة ا&حداث والعناية بھم خ-ل مراحل اBافة إلى ما تقدمه ھذه الدراسة من ضا



ل  

جامعية تعاني بوجه عام من نقص واضح إضافة علمية للحقل المعرفي السوسيولوجي، حيث � تزال المكتبات ال
للمصادر والدراسات التي تناولت ھذا الموضوع، وخاصة إعادة اBدماج ا�جتماعي للسجين، ومن ثم يتوقع من 

  .ھذه الدراسة أن تسد بعض الفراغ في المكتبات الجامعية
بيقية، ودورھا في تغيير فإنه � يخفي أھمية نتائج العلوم التط" العلمي التطبيقي"أما المستوى الثاني 

الواقع ا�جتماعي، وبالتالي تستمد ھذه الدراسة أھميتھا من التغيرات الفوقية والتحتية للمجتمع الجزائري ، 
  .والتي تفرض على مؤسساته ا�جتماعية تغيير أساليبھا التقليدية، وتبني أساليب حديثة

سات المجتمع المدني وخاصة الكشافة ولذلك سوف نحاول الكشف عن ا&ساليب المتبعة من طرف مؤس
تجاه المساجين، كما تتمثل أھمية ھذه الدراسة في كونھا تركز على فئة ھامة من فئات المجتمع وھم إالجزائرية 
تعرضوا لسوء التنشئة يكونوا قد  بارتكاب أعمال تھدد ا&من وا�ستقرار ، والذينالذين يقومون ا&حداث 

الناس بالرعاية وا�ھتمام باعتبارھم جزءا من المجتمع، ھذا باBضافة إلى أھمية ا�جتماعية ، لذلك فھم أحق 
  .  ھذه الدراسة فيما تتوصل إليه من نتائج وتوصيات والتي يمكن وضعھا محل التطبيق العملي

  :أھـداف الدراسـة  ـ 3
منه، إذا فلكل بحث أو ن كل فعل يقوم به اBنسان مھما كان بسيطا فإنه يدرك أبعاده والھدف المقصود إ   

أھداف يحاول الباحث الوصول إليھا أو التطرق إلى أھم تأثيراتھا على الواقع ا�جتماعي، تسعى ھذه  ةدراس
  :الدراسة إلى تحقيق ا&ھداف التالية

 .التعرف على ما مختلف ا&دوار التي تقوم بھا الكشافة الرامية إعادة إدماج المساجين في المجتمع -1
 .كشافة الجزائرية في المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربيةتوضيح دور ال -2
 .التعرف على البرامج التأھيلية والتعليمية داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية وإدماج ا&حداث  -3
 .التعرف على احتياجات المساجين بھدف معالجة الظاھرة المدروسة -4
 .مساجين بعد اBفراج عنھم في المجتمعالتعرف على أھم الصعوبات التي تواجه ال -5

و   معرفة أھم العراقيل التي تواجه تطبيق عملية إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين، أثناء فترة العقوبة -6
    .بعد ھا

 .التعرف على أھم الصعوبات التي تعترض الكشافة الجزائرية في إدماج ا&حداث الجانحين -7

  :أسبـاب اختيار موضـوع البحـث ـ 4

ستنادا إلى ا�ھتمام الشخصي بالعمل الجمعوي في المجتمع، أين إختيار الباحث لھذا الموضوع إلقد جاء 
أضحت المجتمعات في العصر الحديث تستند إليھا في الحفاظ على تماسك البناء ا�جتماعي، وكذلك ما يشھده 

عدد المنحرفين وتفاقم ظاھرة   رتفاعإالمجتمع الجزائري خ-ل العقدين ا&خيرين من العنف واBرھاب و
الجريمة في المجتمع، مما حرك الرأي العام والخاص بالعمل على التصدي لھا وإعطاء مجال لجميع مؤسسات 

  .لوسائل واBمكانيات المتاحة لذلكافي التقليل من الظاھرة ومعالجتھا وفق  للمساھمة المجتمع المدني
Bعالجة ھذه الظاھرة في الجزائر من طرف الباحثين افة إلى قلة الدراسات العلمية حول مضبا

ا�جتماعيين والنفسانيين، وخاصة دراسة منظمات المجتمع المدني المھتمة بالتكفل بالفئات الخاصة في المجتمع 
،ومن بين ھذه المنظمات الكشافة الجزائرية التي تعد من بين المؤسسات التنشئة ا�جتماعية وإحدى أشكال 

،والتي أخذت على عاتقھا تحمل المسؤولية والعمل في الحقل التربوي وا�جتماعي،وبموجب  المجتمع المدني
،أسندت إليھا مھمة المساھمة في إعادة إدماج ا&حداث  2003ا�تفاقية التي أبرمت مع وزارة العدل في 

  ".النساء"والشباب والفئات الضعيفة
 ى،كونھا المسموح لھا بالدخول إل اً للدراسةنموذجختيار الكشافة إومن بين الدوافع التي جعلت الباحث 

ا&شخاص المحبوسين والتعامل معھم وفق مضمون  ىالمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية، والتقرب إل
،ومن جانب آخر كون ھذه التجربة حديثة في مدينة سطيف، ولم تعمم في كافة المراكز والمؤسسات  ةا�تفاقي

  .الوطن الجزائريالعقابية في و�يات 
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  :تحديـد المفاھيـم ـ 5

تعد المفاھيم لغة أساسية في النظريات والبحوث العلمية، لذلك يسعى كل علم إلى تحديد المفاھيم 
عبد الباسط عبد "وتوضيحھا، &نه كلما كانت المفاھيم واضحة انعكس ذلك على البحوث، وحسب تعبير 

ول تحديد المفاھيم التي تخدم أھداف البحث، فإنه يتطلب تحديد مدلول كل ح" المعطي وعادل مختار الھواري
مفھوم بحسب ا�تجاھات الفكرية للباحثين، من أجل تثبيت مدلوله في البحث، وإن ظھرت أحيانا بعض 

           )11: 1987عبد الباسط عبد المعطي وعادل مختار،.(الصعوبات
: ساسية في البحث وھي واضحة في العنوان والمتمثلة فيو&جل ذلك فسوف يتم تحديد المفاھيم ا&

  .الدور، اBدماج ا�جتماعي، السجين

  : » Role « الدور 1ـ  5
يستخدم مصطلح الدور في علم ا�جتماع وعلم النفس ا�جتماعي وا&نثربولوجيا بمعان مختلفة، فيطلق 

من الصفات الشخصية، وا&نشطة  كمظھر للبناء ا�جتماعي على وضع اجتماعي معين، يتميز بمجموعة
 1990عاطف غيث،.(تخضع لتقييم معياري إلى حد ما، قبل أولئك الذين يكونون في الموقف ومن قبل اsخرين

إذ يعتقد ھذا " رالف لينتون"وھذا التعريف � يأخذ في اعتباره التفرقة بين المكانة والدور التي حددھا  )97:
حقوق والواجبات، وأن الدور ھو المظھر الدينامي للمكانة، فالسير على ھذه أن المكانة ھي مجموعة ال"ا&خير 

في  "بارسونز"وھذا التعريف يستخدمه أيضا .)97: نفس المرجع"(الحقوق والواجبات معناه القيام بالدور
 ،" البناء والوظيفة في المجتمع البدائي"في كتابه  "راد كليف براون"، وكذلك "النسق ا�جتماعي"كتابه

  ".النظرية ا�جتماعية والبناء ا�جتماعي" في كتابه" روبرت ميرتون"و
فإن الدور ھو ذلك الموقع الذي يتمتع به الفرد داخل جماعته، وبالتالي " رالف لينتون"ووفقا لما جاء به

، يخضع لكل ما تمليه عليه من قيم فيؤدي ما عليه من واجبات، وفي المقابل يحصل على كل ما لديه من حقوق
  .وفي ضوء ذلك يكون الفرد قد أدى دورا معينا

ھو عبارة عن أنماط سلوكية تكون وحدة ذات :" تعريف الدور في قوله" نبيل صادق"ويسوق لنا 
معنى، وتبدو م-ئمة لشخص يشكل مكانة معينة في المجتمع، أو يشغل مركزا محددا في ع-قات شخصية 

   )367: 1983نبيل صادق،.(متبادلة مثل القائد
 "عبد الحليم عبد العال"في حين يذھب  ،"لينتون" تعريف من وھذا التعريف أيضا قريب إلى حد ما 

ھو توجيه أو تفھيم عضو الجماعة بالجزء الذي يلعبه في التنظيم، وھذا الدور يتضمن "إلى القول بأن الدور
  :نقطتين ھما

  .يتكون الدور من نسق التوقعات، ويسمى الدور المتوقع •
لدور من أنماط سلوكية واضحة يسلكھا الشخص شاغل المركز عندما يتفاعل مع شاغل مركز يتكون ا •

    )122: 1989عبد الحليم عبد العال،.(آخر ويسمى بالدور الممارس
ً مكتسب اً ومن خ-ل ھذا التعريف يمكننا القول أن ھناك دور ً مفروض اً ، ودورا الدور "، فا&ول ا

ر الثقافية وھو عبارة عن مجموعة من أنواع السلوك المتوقعة ممن يقوم بدور وھو الذي تحدده المعايي" المكتسب
نجده عادة ما ينسب مث- للطفل منذ و�دته أو عند بلوغه سنا معينة، " الدور المفروض"معين، بينما الثاني 

ر اوكدوره كذكر أو أنثى، وكذلك ا&دوار التي تقوم على أساس عضوية الفرد في جماعة دينية ھي أد
وفي ھذه الدراسة سوف نبحث عن الدور المفروض الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وخاصة .مفروضة

  .الكشافة في العقل العملي للدراسة
أن الدور ھو الوضع الذي يعين لصاحبه، بغض النظر عن صفاته  "محمد عاطف غيث"ويرى 

الفواصل الطبقية � تقوم أساسا على الوظيفة ولكنھا الشخصية وخدماته ا�جتماعية، ودرجة النفوذ و التأثير وأن 



ن  

على المركز، وتختلف الدعائم التي يستند عليھا ھذا المركز، باخت-ف المجتمعات، والفترات التاريخية للمجتمع 
عاطف .(الخ......ة، المھنة، السلطة، ا�متياز العقليرونفسه، ومن ضمن ھذه الدعائم اBمكانيات الفردية، الث

   )392: 1990غيث،
السلوك الظاھر "أن الدور ھو: فقد صاغ مفھوم الدور ضمن تعريفات متعددة منھا" رالف تيرنر"أما 

ھو " ،"إنه بمثابة المعايير المتصلة بأوضاع المراكز" ،"إنه المفاھيم التي يتوقع بھا صورة السلوك"،"للناس
  )67: 1999شتا، ىعلالسيد (" .الجانب الذي يتعلم به الشخص لعب الدور في الموقف

السابقة، والتي تمحورت حول تحديد  همن خ-ل تعار يف "رالف تيرنر"إن مجمل ما ذھب إليه 
مصطلح الدور يتضح نمط السلوك والتصرفات التي تصدر من ا&فراد حين أدائھم لمختلف ا&نشطة اليومية، 

لف  الواجبات ا�جتماعية والمھنية، كما فھو يعبر عن أرقى ا&عمال اBنسانية لكونه يوازي بين القيام بمخت
يتضمن تلك المعايير التي يتوجب على ھؤ�ء ا&فراد ا�لتزام بھا كقوالب جاھزة للسلوك اليومي في التعامل مع 

  .المواقف العديدة

ً ا&دوار نماذج وأنماط "بيرجر ولكمان"ويعتبر  يمكن توقعھا من الفاعلين في المواقف  ا
وھذا معناه أن الدور ھو ما يمكن أن يتوقعه الفرد ويرسمه بوعيه قبل  ).146: 1990ث،عاطف غي(.ا�جتماعية

مجابھته لعوامل اجتماعية متمثلة في اصطدامه ببعض قرارات ا&فراد التي تحتم عليه اتخاذ موقف معين، وعليه 
  .فإن الدور ھنا يرتبط بين مستوى الوعي والمواقف ا�جتماعية

ُ ريفات السابقة لمفھوم الدور يمكننا أن نستخلص تعريفومن خ-ل سرد ھذه التع ً إجرائي ا لمفھوم الدور،  ا
مجموعة مترابطة من ا&نشطة التي يقوم بھا ا&فراد ،فالدور يتضح لدى الفرد عند تفاعله داخل "باعتباره 

اجباته، ، وتحدد له و)الجماعة(جماعته، وذلك بخوضه لمجموعة من المعايير تفرضھا عليه ھذه ا&خيرة 
sخروحقوقه من خ-ل المركز والمكانة التي يشغلھا، ومن ثم فإن كل دور مرتبط با ."  

  

  

  

  

  

  )ivileC étéociS(. المجتمع المدني 2ـ  5

لقد شاع استخدام ھذا المصطلح بشكل كبير خ-ل العقود ا&خيرة من ھذين القرنين الثامن والتاسع عشر 
ن في تحديد وضبط مفھوم واحد متفق عليه، وذلك ومفاھيم واختلف الباحثمي-دي، وتباينت اsراء وتداخلت ال

إلى تغيير المواقف ا�يديولوجية المتكلمة، فالمفھوم الليبرالي يختلف عن  "عزمي بشارة"يرجع حسب تعبير 
أنه المفھوم ا�شتراكي الديمقراطي، وعن الديمقراطي الراديكالي، ومؤخرا أيضا عن الفھم اBس-مي له، كما 

عزمي (.يتخذ في العالم الثالث أشكا� في متخيل النخب تختلف عنه في أوربا الغربية والو�يات المتحدة
  ) 91: 2000بشارة،

ولذلك سوف نقدم أھم التعريفات التي تخدم البحث والتي تعبر بدورھا عن المدلول الشامل لمفھوم 
  .المجتمع المدني
مؤسسات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية التي تعمل ال... «بـ" عبد الفتاح إسماعيل"يعرفه 

في ميادينھا المختلفة في استق-ل عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منھا أغراض سياسية كالمشاركة في 
 ، ومنھا أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح ا�قتصادية &عضاء النقابة، ومنھا أغراض ثقافية...صنع القرار

، ومنھا أغراض اجتماعية ل{سھام في العمل ا�جتماعي لتحقيق ... كما في اتحادات الكتاب والمثقفين 
  )31: 2003الحبيب الجنحاني،عبد الفاتح،(»...التنمية

أنه شبكة واسعة «  :يضيف عن ھذا التعريف إذ يعتبر المجتمع المدني  "الحبيب الجنحاني"كما أن  
تنظيمات ا&ھلية،تمثل فضاء سياسيا واجتماعيا للنضال من أجل الحرية و ومتضامنة من الجمعيات وال

    )47: نفس المرجع(»و القوانين، وفضح ا&يدي الخفية عبر إع-م حر  الديمقراطية، وفرض احترام المؤسسات



س  

 من خ-ل ھذين التعريفين يمكن القول أن التنظيمات و الجمعيات المستقلة والمنحازة عن جھاز الدولة،
تتمتع با�ستق-لية والحرية والديمقراطية ھي التي تمثل لنا المجتمع المدني، وھنا يمكن وصف ھذه التي و

  .الخاصية بنسبة كبيرة في المجتمعات الغربية، على غرار ماتعيشه المجتمعات العربية ودول العالم الثالث
منظم، الذي يسعى لتحقيق مصالح النشاط الجماعي التطوعي ال" وھناك من يعتبر المجتمع المدني ذلك 

وا&ھداف، وقد اتفقت فيما بينھا على تحقيق ھذه ا&ھداف  تأو تطلعات جماعية معينة، لھا نفس ا�ھتماما
ً ، وھذا التعريف بدوره يعتبر المجتمع نشاط ).2006www.ahewar.org،سامي حسن"(بوسائل محددة   ا

التطلعات وھذا التعريف ينطبق  نعة معينة لتحقيق مجموعة ميختص به القطاع ا�جتماعي، يقوم به فرد أو جما
بصورة واضحة على الجمعيات ذات العمل التطوعي وھو بدوره يغفل التنظيمات والنقابات ا&خرى التي ھي 

  .ضمن مفھوم المجتمع المدني
رة التي مجموعة التنظيمات التطوعية الح" إلى اعتبار المجتمع المدني  "سعد الدين إبراھيم"ويذھب 

تمk المجال العام من ا&سرة، والدولة، لتحقيق مصالح أفرادھا ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير ا�حترام والتراضي 
والتسامح واBدارة السلمية والتنوع وا�خت-ف، لذا تشمل تنظيمات المجتمع المدني ك- من الجمعيات والروابط 

 1995أماني قنديل،"(ي ما ھو غير حكومي وكل ما ھو غير وراثيوالنقابات وا&حزاب وا&ندية والتعاونيات، أ
، وھذا التعريف أعطى توضيحا أكثر من سابقيه إذ يعتبر أن ا&سرة وجميع الروابط والتنظيمات ھي المشكلّة )5:

  .  ته ا&ساسيةياللمجتمع المدني ومن ھنا يمكن الحديث عن تركيبات المجتمع وبن
نظام "ھو : إذ يقول "Schmitterشميتر "لمجتمع المدني تقريبا حدده وھناك تعريف شامل لمفھوم ا

  :أو مجموعة من الجماعات الوسيطة المنظمة ذاتيا والتي
  .تتمتع باستق-ل نسبي عن كل السلطات العامة ووحدات اBنتاج الخاصة، أي العائ-ت والمشروعات -
 .ن رغباتھا ومصالحھاكما أنھا قادرة على اتخاذ أنشطة جماعية للتعبير والدفاع ع -
 .أنھا � تسعى إلى أن تحل محل أجھزة الدولة، أو أن تقبل مسؤولية تولي مھام الحكم بشكل عام -
 Philippe.(محددة سلفا ذات طبيعة مدنية، تؤكد على ا�حترام المتبادل ةأنھا تقبل العمل في ظل قاعد -

C. Schmitter ,1997 :240(   
حيث يعرف المجتمع المدني " شميتر"ير في نفس المعنى الذي حدده يس" سعد الدين إبراھيم"كما أن 

كل التنظيمات غير الحكومية وغير اBرثية التي تمk المجال العام بين ا&سرة والدولة، وتنشأ باBرادة " بأنه 
الحرة &صحابھا من أجل قضية أو مصلحة أو للتعبير عن مشاعر جماعية ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير 

وعليه  )162: 1999سعد الدين إبراھيم،("حترام والتراضي والتسامح واBرادة السلمية للتنوع والخ-ف ا�
فالمجتمع المدني مرحلة متوسطة بين ا&سرة والدولة يھدف ا&فراد على غرار أشكالھم وتنوعھم إلى تحقيق 

  .المصلحة العامة في إطار ا�لتزام بالقوانين والقيم المتعارف عليھا
الجانب التنظيمي والجانب ا�ستق-لي، وھما : ن مجمل ھذه التعاريف يمكن استخ-ص ميزتين ھماوم

  :ميزتان ارتبطتا بالمفھوم في كل التعاريف، وعليه نخلص إلى التعريف اBجرائي للمجتمع المدني بالقول
م باستق-ل نسبي ه، يتسئھو عبارة عن تنظيم جماعي يقوم على أسس ومبادئ متفق عليھا من طرف أعضا" 

شكل التنظيمات والجمعيات والنقابات  المسطرة له والمشروعة، ويتجلى في يسمح له بمزاولة نشاطاته
  ".والتعاونيات وا�تحادات وا&ندية والرابطات وا&حزاب 

  ) Integration(ا;دماج ا�جتماعي 3ـ  5

والمزج والتوحد،  ويقصد بھا  العام إلى التكامل افي معناھ Amalgamationتشير كلمة اBدماج 
المزج بين وحدتين أو أكثر مع بعضھما البعض، وفي ا&نتربولوجيا يتم اBدماج بين الس-�ت المختلفة "أيضا

عن طريق الزواج المتبادل بينھما، وفي ميدان اBدارة والتنظيم يتم اBدماج بين الجمعيات والمنشآت أو غيرھما، 
  )    ا;دماج:1999اد عبد الفتاح،مر("بحيث تصبح منظمة واحدة

اندماج جماعة عنصرية أو " في نفس المعنى إلى أن ھذا المفھوم يعني  "سميرة أحمد السيد"وتذھب 
وھذا التعريف يبدو  )15: 1997سميرة احمد،(".بينھما  يق الزواج المتبادلس-لية مع جماعة أخرى عن طر

صره في المجتمعات ذات الس-�ت الواحدة أو المتوحدة وھنا غير كامل لمفھوم اBدماج ا�جتماعي، &نه يح
  .بالضرورة سوف تكون كاملة، وبالتالي فالتعريف يتجاھل الفوارق الطبقية داخل المجتمع الواحد



ع  

تكييف الجماعات وا&فراد بطريقة تؤدي إلى تكوين مجتمع " ويقصد أيضا بمفھوم اBدماج ا�جتماعي 
تمارس بأقل قدر من التوتر والنزاع، مع مراعاة  ةة ا&فراد مشاركة إيجابيمنظم أي عندما تصبح مشارك

خصوصية فئة ا&حداث المنحرفين، الذي يعني ا�ندماج بالنسبة لھم إعادة تكيفھم إجتماعيا بشكل إيجابي، 
ا يساعد طريق تفكيك التكيفات الماضية وإعادة تكييفھم، وھذا م نودمجھم في المجتمع بتشجيع تفتحھم، وذلك ع
  .)9: 1987أحمد بوكابوس،"(على إعادة اندماجھم في المجتمع بشكل سوي

وھذا التعريف يحمل مدلو�ت ذات أھمية بالغة إذ يعتبر مشاركة ا&فراد في عملية اBدماج مشاركة  
دخل إيجابية تراعى فيھا خصوصيات ا&فراد المستھدفين، و أيضا العمل على تكييفھم إجتماعيا، وھذا يتطلب ت

ھيئات رسمية وغير رسمية في ذلك، ومحاولة إزالة كل المخلفات الماضية التي أدت إلى اBنحراف ،وھذا 
يتطلب إعادة إدماجھم أثناء مدة تواجدھم داخل المؤسسات المودعة وھو ما يسمى بالتأھيل أو المعالجة الوقائية 

من الفصل  B112دماج ا�جتماعي في المادة ولعلنا نجد النصوص التشريعية والقانونية أوردت ا. للمنحرفين
أن إعادة اBدماج ا�جتماعي للمحبوسين ھي مھمة ،أي الثالث الخاص بإعادة اBدماج ا�جتماعي للمحبوسين 

تضطلع بھا ھيئات الدولة، ويساھم فيھا المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرھا اللجنة الوزارية المشتركة 
  . ة التربية وإعادة اBدماج ا�جتماعيلتنسيق نشطات إعاد

على أن إعادة اBدماج ا�جتماعي تتمثل في مساعدة المسجونين  111و 113كما نصت المواد 
وعليه فإن اBدماج ا�جتماعي ھنا يقصد به . )04ـ05،رقم2005وزراة العدل،(.المعوزين اجتماعيا وماليا

أھيلية المسطرة من طرف الوزارة والمقدمة للمحبوسين من ظرف البرامج التعليمية وا�جتماعية والثقافية والت
 .ھيئات الدولة ومساھمة المجتمع المدني

و ن-حظ أن ھذا المفھوم يحمل في مضمونه عدة مفاھيم ،تتطلب منا اBشارة إليھا فنجد مفھوم الرعاية 
التأھيل المھني وا�جتماعي  ال-حقة ،وتعرف بأنھا عملية تربوية واجتماعية واقتصادية وحضارية،تھدف إلى

وا�قتصادي للمسجونين المفرج عنھم ،ليتمكنوا من العيش وممارسة حياة جديدة يتم فيھا تجاوز الظروف البيئية 
   )10: 2006السدحان،عبد هللا .(وا�جتماعية وا�قتصادية السابقة التي دفعتھم �رتكاب الفعل اBجرامي

مساعدة المسجونين على التكيف في الوسط ا�جتماعي ،والتكيف  ونجد مفھوم التكيف ا�جتماعي يعني
الفرد عن واقعه الجديد ويتمثل في السجن،والمعني  ىالتكيف السلوكي الخاص أي رض:ھنا يحمل معنيين ھما 

وھي ،)9: نفس المرجع.(اsخر التكيف ا�جتماعي والوظيفي،أي اتفاق قيم الفرد مع قيم الجماعة والمجتمع
مد على إرادة الفرد ورغيته في التخلي والتبني،وأنھا صيرورة مستمرة مع استمرار حياة المرء في عملية تعت

ا&نشطة ا�جتماعية التي � تكون من نوع واحد ومستوى واحد،في وقت يكون قسم منھا سھل التكيف والقسم 
مفرج عنه بوصمة دونية أو اsخر عسير التكيف تحتاج إلى قوى اجتماعية مساندة ودافعة لتقوم بعدم وصم ال

   ) 30: 2006معن خليل،.(احتقارية أو عزله عن الحياة ا�جتماعية

ً ونجد مفھوم ً يسوسيولوج ا  Social(ا�حتضان ا�جتماعي" خر يحمل معنى اBدماج ا�جتماعي ھو آ ا
Custidy ( والصناعية ويعني تولى التنظيمات الحكومية والجمعيات ا&ھلية والشركات والمصالح التجارية

والمجتمع المحلي وا&سرة رعاية المفرج عنھم من خ-ل تعليمھم وتأھيلھم وتدبير شؤونھم والدفاع عنھم 
وتشغيلھم والتعامل معھم بعيدا عن الوصم ا�جتماعي لحماية أمن المجتمع ومنع العود للجريمة وتحويل السياسة 

  )19: نفس المرجع .(العقابية إلى سياسة وقائية وع-جية

ونستنتج من خ-ل ھذه التعريفات أن مفھوم إعادة اBدماج ا�جتماعي يتضمن عدة مدلو�ت ومفھومات 
ً كون المصطلح منتوجإلى والسبب في ذلك يعود  ً غربي ا رية لنشأة كالنظرية والمدارس الف تمن ا�تجاھا ط،استنب ا

،ويتضح لنا ةالمدارس الحديث نوغيرھا مالفكر العقابي،مثل مدرسة التأھيل ومدرسة إعادة التوافق ا�جتماعي،
مفھوم مرادف ل ما نستخدمه في علم ا�جتماع معحد ما  ىأيضا أن المعاني التي يحملھا ھذا المفھوم تتقارب إل

استعدادات الفرد  ةعملية تشمل حياة اBنسان كلھا منذ بداية تخلقه،ويتم من خ-لھا تنمي"التنشئة ا�جتماعية وھي 
 2006زعيمي مراد ،(."ما ه على تلبية حاجاته وتأھيله للحياة ا�جتماعية في ظل ثقافة مجتمعالفطرية وتدريب

:12(  

ومن ھنا تعتبر إعادة اBدماج ا�جتماعي عملية تتابع وتقويم السجين المفرج عنه في مجتمعه المحلي 
من قبل الجھات المختصة متوافق ومنسجم ومدروس  لداخل السجن، بشك هوذلك من خ-ل تھيئته وتأھيله وتعليم

ھيلية تبدأ منذ دخول السجين أوبالتالي نعتبر أن إعادة اBدماج ھي عملية تضم برامج تعليمية وت.والمعنية به



ف  

ي نتمكن من حماية تالمؤسسة العقابية وإخضاعه لطرق وأساليب ع-جية حتى يصبح مواطنا صالحا ،وح
والنظرة الحديثة Bعادة .نحرفون عن المعايير والقيم ا�جتماعيةالمجتمع من ا&خطار الداخلية التي يقوم بھا الم

ل ـاBدماج ا�جتماعي للمنحرفين تبدأ من الوقاية أص- من وقوع الجريمة ،أي قبل أن يقع الطفل في وح
  . ا�نحراف ،وھذه العملية تعتبر إحدى المراحل ا&ولى لمفھوم إعادة اBدماج ا�جتماعي للمنحرفين والمجرمين

  :ونستنتج من خ-ل ما سبق د��ت معينة لھذا المفھوم ھي

ً ـ يمثل مفھوم اBدماج ا�جتماعي د�لة تعكس أسلوب للتأھيل بمختلف أشكاله في المؤسسات  مكم-ً  اع-جيً  ا
  .العقابية ومراكز إعادة التربية

  :طريق فيه عن ممع المجتمع ودمجھ مـ يشير المفھوم إلى مساعدة المفرج عنھم في تكييفھ
  .ابھ ونـ إيجاد عمل مھني أو حرف يقوم

  .بوصمة جرمية أو انحرافية مدون وصمھ مـ قبول المجتمع لھ
  .مؤسسات المجتمع المدني في احتضان المفرج عنھم وإدماجھم في تنظيماتھممساھمة مختلف تنظيمات وـ 

ھو " ماج ا�جتماعي بقولنا وعليه يمكننا استخ-ص التعريف اBجرائي الخاص بمفھوم إعادة اBد        
السجن وبعد م عملية متابعته ا&فراد قبل انحرافھم أو وقوعھم في الجرم ،وبعد وقوعھم فيه أثناء فترة إيداعھ

ً تأخذ طابع. اBفراج عنھم ً ع-جي ا للمنحرفين والمجرمين ،وترتكز على التأھيل الشامل والمتكامل لشخصية  ا
ية والنفسية وا�قتصادية والدينية والتعليمية والمھنية، وتمكن ا&فراد من الفرد في مختلف الجوانب ا�جتماع

أو قبله، وذلك لمحاولة التقليل من  ا�نحراف والعودة إلى  مالحياة ا�جتماعية بعد اBفراج عنھ فيا�ندماج 
  ".    ارتكاب أية أفعال وممارسات تھدد المجتمع وقوانينه 

  )Prisonnier(الـسـجـيـن  4ـ  5

ھو كل شخص تم إيداعه " يقصد بالسجين أو الحبيس الشخص الذي وضع في السجن، وعليه فالسجين 
ن وبمؤسسة عقابية تنفيذا &مر أو حكم أو قرار قضائي، كما يندرج ضمن فئة المحبوسين ا&شخاص المحبوس

إلى تعريف السجين "  ليندافيدوف" ويذھب ) 2005وزارة العدل،("ن تنفيذا ل{كراه البدنيومؤقتا والمحبوس
المساجين ھم من يحرمون من الحرية والتحكم في أنفسھم، ويفقدون ا&من المدني والع-قات اBنسانية " بقوله 

وھذا التعريف يستثني ا&شخاص  )117: 2000ليندافيدوف،("والعمل الھادف وا�تصال بالجنس اsخر
  .جن وتنفيذ العقوباتالمحبوسين مؤقتا والذين لم تصدر في حقھم أوامر بالس

ھم أولئك ) النز�ء(السجناء " حسب تعبيره " النزيل " في تعريفه للسجين " السعيد " ويرى 
ا&شخاص البالغون الذين ارتكبوا مخالفات ضد الحق الخاص أو العام، أو أخلوا با&نظمة والقوانين المتبعة 

وھذا التعريف يكون قد ) 21: 2001أحسن مبارك،"(والمتعارف عليھا، وأودعوا السجن لفترات زمنية مختلفة 
حدد سن ا&فراد مرتكبي المخالفات، وھو بذلك يستثني ا&فراد الذين لم يبلغوا سن الرشد أو ما يسمى بانحراف 

  .ا&حداث

ً ونجد تعريف السجناء ھم أولئك ا&شخاص الذين ارتكبوا " آخر يعبر عن ھذا المصطلح بالقول أن  ا
م عليھم بعقوبة سالبة للحرية، حيث يترتب عنھا إيداعھم في إحدى المؤسسات العقابية وتحدد مخالفات وتم الحك

نسيم "(مدة عقوبتھم وفقا لجسامة نوع الجريمة من جھة، واخت-ف نظر المجتمعات لھا من جھة أخرى 
  )182: 2005بورني،

أن السجين : " م السجين بالقولعليه مما سبق من ھذه التعريفات يمكن استخ-ص التعريف اBجرائي لمفھوو
صدرت بحق المتھم  ھو كل شخص بالغ أودع السجن أو المؤسسات العقابية، بناء على صدور أحكام قضائية،

  ". النظام العام في المجتمع به من جرائم تھدد أمن وس-مة المواطنين، وإخ-ل وفقا لما اقترف

  :الدراسات السابقة  ـ 6

علوم يتميز بالطابع التراكمي، فالباحث يبدأ من حيث ينتھي اsخرون، وفي ھذا اBطار إن أي علم من ال         
ينبغي على كل باحث اBط-ع على ما كتب وتوصل إليه العلم في مجال بحثه خاصة في التخصصات التي لھا 

  .ع-قة بھذا البحث بصفة عامة



ص  

حث، حيث تعتبر مرجعية نظرية له، وللدراسات السابقة أھمية كبيرة في تحديد وتوجيه مسارات الب
ولذلك تعد الدراسات السابقة من المجا�ت الفكرية الھامة في نجاح أي دراسة ميدانية، ذلك أنھا تعتبر بمثابة 

  .المرشد والموجه للبحث، كما تعتبر في بعض الدراسات المنطلق الفكري والمرجع المعرفي للدراسة
الدراسات السابقة يحاول الباحث تقديم البعض منھا والذي يخدم مشكلة والدراسة الحالية اعتمدت على عدد من 

  .البحث وأھدافه ويساعده في تخطي بعض الصعوبات المنھجية و اBمبريقية
ونحن نورد ھذه الدراسات للتدليل على الخصائص والسمات المشتركة بين الظواھر ا�جتماعية رغم اخت-فھا 

  . في الزمان والمكان

  >>انحراف ا2حداث وا;دماج ا�جتماعي لھم <<  :ولىالدراسة ا2

بمعھد علم اBجتماع بجامعة الجزائر، وھي عبارة عن " أحمد بوكابوس" قام بإعداد ھذه الدراسة 
، وقد طرح الباحث في ھذه الدراسة ث-ثة أسئلة رئيسية أنطلق 1987-1986رسالة لنيل شھادة الماجستير لسنة 

  :ضوع وھيمنھا لمعالجة ھذا المو
ھل أن أسباب عدم التكيف اBجتماعي لkحداث، تعود بالدرجة ا&ولى إلى وضعية أسرھم ا�جتماعية  -1

  والتربوية والثقافية وا�قتصادية ؟
 أم أن عدم تكيفھم وانحرافھم يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة ا&سرة، و� دخل لھا في ذلك؟ -2
ا�جتماعي وا�قتصادي والمحيط ا�جتماعي بحدوده أم ھناك عوامل مشتركة بين ا&سرة بوضعھا  -3

 وقيوده ومؤثراته؟   
ونجد الباحث قد حدد ھدفين ھامين لھذه الدراسة أولھما ھدف نظري يسعى من خ-له اBط-ع على 
الظاھرة ومدى ارتباطھا بالعوامل المولدة لھا، مما يسمح بالوصول إلى نتائج تفيد الدارس المختص، وتكشف 

  .ن آثارھا السلبية من الناحية ا�جتماعية، مما يتيح إمكانية إثراء المكتبة العربية بالدراسات المختصةعالنقاب 
ھدف عملي مفاده تقديم مقترحات وحلول تبرز الكيفيات التي يجب اعتمادھا داخل ھذه فھو  أما الثاني 

  .التخفيف من حدة الظاھرةالمراكز المخصصة Bعادة التربية، من أجل إدماج ا&حداث بشكل م-ئم و
  :وقد قام الباحث من خ-ل تحديد أھداف البحث إلى صياغة الفرضيات التالية

  .يعمل المركز على إعادة إدماج ا&حداث المنحرفين عن طريق التكفل التربوي بھم -1
 .المركز مكان م-ئم Bشباع حاجات ا&حداث المادية التي افتقدوھا في أسرھم -2

 .ي عملية إدماج أبنائھا اجتماعيالkسرة دور أساسي ف -3

ولدراسة ھذا الموضوع، وبعد وضع فرضيات الدراسة، قام الباحث بتوظيف عدة مناھج علمية، حيث 
استخدم المنھج التاريخي المقارن بتتبع الظاھرة خ-ل مراحل تاريخية ومقارنتھا بالحالة الراھنة، كما استعان 

ت وا�ستعانة بھا في التحليل الكمي والكيفي، واعتمد على منھج تحليل نھج اBحصائي من أجل تحليل البيانامبال
  .المضمون في دراسة الوثائق الشخصية واستقراء التقارير

كما استعان الباحث ببعض التقنيات وا&دوات أھمھا الم-حظة بنوعيھا بالمشاركة، وبدون مشاركة، 
على المبحوثين على مرحلتين، ا&ولى تجريبية والثانية  وكذلك المقابلة المنتظمة، وتطبيق ا�ستمارة المكتوبة

  .نھائية

وقام الباحث بتقسيم بحثه إلى ستة فصول ابتداء بتحديد المفاھيم ا&ساسية ثم النظريات التي فسرت 
ظاھرة ا�نحراف، وفي الفصل الثاني تطرق إلى ظاھرة انحراف ا&حداث في المجتمعات الغربية ثم المجتمعات 

إلى ظاھرة انحراف ا&حداث في الجزائر، والنصوص التشريعية  فيه أما الفصل الثالث تعرض الباحث العربية،
لقانون ا&حداث، و الفصل الرابع كان محوره أسس الدراسة الميدانية وشملت مجا�ت الدراسة واBجراءات 

ضعية ا&سرية لkحداث، في حين المتبعة للدراسة، وجاء الفصل الخامس لتحليل البيانات ا&ولية المتعلقة بالو
  .كان الفصل ا&خير لتحليل أثر الوضعية ا&سرية في معاملة ا&بناء

  :ھذا وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج نذكرھا فيما يلي
أغلب المدارس النفسية تھمل الجوانب ا�جتماعية وتجعلھا جوانب ثانوية، بينما صور ا�نحراف متعددة  -
  .مختلفةو
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� يمكن تطبيق النظريات دون مراعاة الخصوصية ا�جتماعية، &ن ھذه النظريات تعتبر تبريرية  -
وتصويغية لطبيعة النظام الرأسمالي، وكذلك يمكن ا&خذ بھذه النظريات في المجتمعات المحلية مع مراعاة 

 .الخصوصية ا�جتماعية والثقافية واBيديولوجية للمجتمع
 .خذ بھذه النظريات في المجتمعات السائرة في طريق النمو ومنھا الجزائرتظھر آثار ا&  -
كما تظھر أيضا آثار اعتماد المقو�ت الغربية في مجال التشريع المتعلق با&حداث، فرغم اخت-ف ھذه  -

التشريعات في المجتمعات الغربية فإننا نجد أن تشريعات ا&حداث في المجتمعات العربية تأخذ بأحسنھا 
 .أصلحھا في عملية معاملة ا&حداثو
ظھر من خ-ل الدراسة الميدانية أن نوعية ھؤ�ء ا&حداث تتشكل من المتسربين من المدارس ا&ساسية  -

 .في المراحل ا&ولى، وكذلك الخ-فات ا&سرية وعدم تكيفھم ا�جتماعي
وريات مادية وتربوية ن عن حالتھم داخل المركز، و ذلك بما يوفره لھم من ضروأغلب ا&حداث راض -

 .افتقدوھا في أوساطھم ا&سرية
ظھر في البحث أيضا، أن اBشراف التربوي الذي يوليه المربون والساھرون على عملية إعادة التربية في  -

المركز، جعل الحدث يشعر بالرغبة الملحة في إعادة اعتباره ا�جتماعي، بعدما كان يشعر أنه غير مرغوب فيه 
 .ا نتيجة الوضعية الخاصة، حتى ولو كان ھذا الشعور مؤقتاأسريا واجتماعي

الحصول على مھنة م-ئمة قبل خروجھم من المركز من أجل ضمان  فيأغلب ا&حداث يطمعون  -
 .مستقبلھم

إمكانية إدماج ا&حداث المتواجدين في المركز المخصصة Bعادة التربية، بما يقدمه من مساعدات مادية  -
رھم، يجعله مكانا م-ئما ومساعدا على عملية إعادة التربية واBدماج ا�جتماعي ومعنوية لkحداث وأس

 .لkحداث

  :  التعليق على الدراسة

ھذه الدراسة ھي شبيھة بالدراسة التي نحاول تناولھا، باعتبارھا تمس شريحة انحراف ا&حداث 
اھرة، إ� أنھا ركزت على شريحة فقط من ا�جتماعي لھم، كما أنھا تعد محاولة جادة لمعالجة ھذه الظ جواBدما

المجرمين والمودعين في مؤسسات إعادة التربية والتي اقتصرت على مركز واحد فقط،وھذا يساعد الباحث 
تتبع خطوات إجراء الدراسة وا�ستفادة من نتائجھا ومقارنتھا مع نتائج الدراسة الحالية، كما ركزت على على 

سرة في عملية إعادة اBدماج ا�جتماعي لھذه الفئة و أھملت المؤسسات ا&خرى دور مركز إعادة التربية و ا&
باBضافة                        .للمجتمع

إلى التركيز على الجانب النظري للدراسة و تفسير الظاھرة حسب ما طرحته النظريات المفسرة لظاھرة 
  .لھذه الفئة ةا�نحراف، وأھملت الجوانب و الخصائص ا�جتماعي

التي تناولت فئة  ـ حسب اط-عنا ـ ھذه الدراسة المحاولة ا&ولى في الجزائرنعتبر أن  نه يمكن إ� أ
 دراسة إلى نضطلع ا&حداث وسبل معالجتھا، كما أنھا تمكننا من ا�ستعانة بالنتائج المتوصل إليھا، وجعلتنا 

  .المجتمع فيإعادة إدماج ا&حداث  تھتم في مجال مؤسسات اجتماعية أخرى 

  >>الدور التربوي للمؤسسات العقابية <<  :الدراسة الثانية

، بكلية العلوم اBنسانية والعلوم ا�جتماعية، قسم علم ا�جتماع "نسيم بورني"قام بإعداد ھذه الدراسة 
، 2005-2004والديمغرافيا، وھي عبارة عن مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علم اجتماع التنمية لسنة 

  .راسة ميدانية للمفرج عنھم من مؤسسة إعادة التربية بمدينة قسنطينةوھي د
  : أسئلة رئيسية وھي كاsتي ةوقد طرح الباحث في ھذه الدراسة ث-ث

ھل المؤسسات العقابية في الجزائر تتوافر على اBمكانيات ال-زمة التي تسمح بتحقيق أھدافھا  -1
  التربوية؟

ساليب العامة ا&توافر على اBمكانيات البشرية التي يمكنھا تنفيذ ھل المؤسسات العقابية في الجزائر ت -2
 العقابية التي تھدف إلى إعادة تربية المساجين؟

ا&ساليب العقابية التي تتماشى وسياسة الدفاع ا�جتماعي الرامية إلى إعادة  ىھل السياسة العقابية تتبن -3
 تربية المساجين؟

  :  يوقد حدد الباحث أربعة أھداف ھامة وھ
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الكشف عن ظاھرة محل الدراسة ميدانيا، أي معرفة مدى تحقيق المؤسسات العقابية لدورھا التربوي  -1
  .المنوط بھا

تبيين وتوضيح أھمية الدور التربوي للمؤسسات العقابية في إعادة إدماج المساجين في المجتمع بطريقة  -2
 .سوية

سواء فيما بين العاملين بھا أو ع-قتھم  الكشف عن بعض الع-قات الغامضة داخل المؤسسات العقابية -3
  بالمساجين 

التعرف على أھم العراقيل والصعوبات التي تواجه ھا المؤسسات العقابية بغية تأدية دورھا التربوي  -4
سواء على المستوى النظري ، وما يتضمنه من تشريعات قانونية أو على المستوى الميداني، وما يرتبط 

Bنھا والماديةا البشرية ممكانات المتوفرة لديھبا. 
  :وقام الباحث بتسطير ث-ث فرضيات تخدم ھذه الدراسة وھي

قلة اBمكانيات المادية داخل المؤسسات العقابية يؤثر سلبا على تطبيق ا&ساليب العقابية التي تھدف إلى  -1
  .إعادة تربية المساجين

ئيسية في التقليل من احتمال تحقيق ا&ساليب الرمن تقصير العاملين في أداء دورھم بالمؤسسات يعد  -2
 .أھدافھا التربوية

عدم تبني السياسة العقابية في الجزائر لبعض ا&ساليب العقابية يؤثر سلبا على أداء المؤسسات العقابية  -3
 .لدورھا التربوي المنوط بھا

الباحث  ولدراسة ھذا الموضوع قام الباحث بتوظيف منھج واحد ،وھو منھج دراسة الحالة اعتقادا من
أن اختيار ھذا المنھج سيساعد في الكشف عن خصائص بعض المؤسسات العقابية في الجزائر،وا�ط-ع على 

  .ا&ساليب العقابية والكشف عن عيوبھا وتشخيص مشك-تھا

باBضافة إلى المنھج ،استعان الباحث ببعض ا&دوات للدراسة ،بدءا باختيار العينة فقد تم اختيارھا 
ة أي ا&شخاص المفرج عنھم ومدة سجنھم سنة أو أكثر ،واستخدام الباحث لجميع المعلومات بطريقة عمدي

مقننة بھدف جمع البيانات من المساجين ،وكذلك تم ال الم-حظة البسيطة الغير مباشرة ،وكذلك المقابلة الغير
بوية المنوطة أسئلة محورھا ا&ساسي كشف مدى تحقق ا&ھداف التر ةوضع دليل المقابلة وتضمن تسع

  .بالمؤسسات العقابية ووضعية المساجين بداخلھا

كما اعتمد الباحث أسلوب التحليل وتفسير كل القضايا المتعلقة بالدور التربوي للمؤسسات العقابية 
ولمعالجة ھذا الموضوع واBجابة على . وأثرھا في تعديل سلوك السجين من أجل إعادة إدماجه في المجتمع

روحة، وتأكيد أو نفي الفرضيات تطرق الباحث في بداية الفصل ا&ول إلى تحديد اBشكالية اBشكالية المط
وصيانة فروضھا، أھميتھا وأسباب اختيارھا، ثم أھداف البحث ،وأخيرا تحديد بعض المفاھيم والدراسات 

ھا، وفي الفصل السابقة ثم تناول في الفصل الثاني مراحل وعوامل تطور المؤسسات العقابية، نظمھا وأنواع
الثالث تناول فيه خصائص المؤسسات العقابية في الجزائر، وذلك عن طريق التعرف على خصائص السياسة 

العقابية التي تتحكم في دورھا ووضعھا، ومؤسستي الدفاع ا�جتماعي التي تعتمد عليھا في تحقيق أھدافھا، 
  .أنواعھاووكذلك التعرف على خصائص نظمھا 

فتم التطرق فيه إلى العوامل التي تساھم في تحقيق الدور التربوي المنوط  لثالثا أما الفصل 
بالمؤسسات العقابية والتي تشمل مدى تطبيق أساليب المعاملة العقابية مع توضيح المفاھيم المرتبطة بھا 

ات العقابية وأھميتھا، شروطھا، والمعايير التي تتحكم فيھا إلى جانب ذلك تم التطرق إلى أھمية توافر المؤسس
  .على اBمكانيات المادية والبشرية ودورھا في تحقيق أھدافھا

وقد تم في الفصل الخامس عرض اBجراءات المنھجية في البحث الميداني، وفي الفصل السادس تم تفريغ 
وأخيرا الوصول إلى النتيجة العامة  هالمعلومات والمعطيات وتحليلھا وتفسيرھا، وتحليل كل فرضية على حد

  .ھا توصيات البحثتوتخلل
  :أما أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث في ھذه الدراسة فنذكر أھمھا

ً إن السياسة العقابية في الجزائر حددت أھداف ً ترمي إلى إعادة تربية المساجين وجعلت المؤسسات العقابية مكان ا  ا
ية قلة اBمكانيات المادية والبشرية وفقا لتجسيد أھدافھا ميدانيا ،إ� أنه نظرا لقصور ھذه ا&خيرة من ناح

لمعاييرھا ا&ساسية ،فض- عن بعض عيوب السياسة العقابية في الجزائر في عدم تبنيھا لبعض ا&ساليب 
  .العقابية ،أدى إلى تقصير المؤسسات العقابية في أداء دورھا التربوي المنوط بھا
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  :ت أھمھا وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وا�قتراحا
إعادة النظر في السياسة العقابية في الجزائر خاصة قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المساجين يعد  •

  .أمرا ضروريا من أجل تحسين أداء دور مؤسساتھا التربوية
زيادة عدد المؤسسات العقابية في الجزائر لتفادي ا�كتظاظ والسماح بإعادة تأھيل المساجين ،وكذلك  •

سسات عقابية للمعتادين على اBجرام وأخرى للمدمنين وإنشاء مراكز صحية عقابية خاصة تخصيص مؤ
 .  خاصة بالمساجين الشبان" سجون المدارس"بالمرضى عقليا ونفسيا وجسميا ،وإنشاء كذلك ما يسمى 

 .توسيع مجال تطبيق المؤسسات المفتوحة •
إعادة تأھيل المساجين كنظام الورش تفيد في  التىتوسيع مجال تطبيق بعض ا&ساليب العقابية  •

 .الخارجية أو نصف الحرية والنظام المشروط
 .ية أسر المساجين وكذا المفرج عنھماتشجيع إنشاء الجمعيات الخاصة برع •
نظرا &ھمية الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم في تحقيق ا&ھداف التربوية التي تسعى إلى تجسيدھا ميدانيا  •

 .ح تشكيل لجنة للقيام بھذا الدورالسياسة العقابية نقتر

  :التعليق على الدراسة 
نعتبر ھذه الدراسة من الدراسات المشابھة كونھا تعالج دور المؤسسات العقابية في الجزائر وإعادة 

إدماج المساجين ،وتوضيح أھمية الدور التربوي داخل السجون ،وعليه فھي تعتبر من الدراسات الحديثة في ھذا 
الخصوص من وجھة نظر الباحثين ا�جتماعيين ،كما مكنتنا ھذه الدراسة من معرفة واقع المجال وعلى 

إلى أھمية الجمعيات في رعاية أسر  أفادتنا المؤسسات العقابية في الجزائر، و من خ-ل النتائج المتوصل إليھا
إدماج المساجين داخل المساجين والمفرج عنھم، كما أن المتابعة ال-حقة للمفرج عنھم لھا دور في إعادة 

  .المجتمع
إ� إن ھذه الدراسة ركزت على المؤسسات العقابية أكثر من النز�ء المتواجدين بھا، وعلى النظم 

اBدارية والتنظيمية للمؤسسات العقابية على حساب الرعاية الشاملة للسجناء وأسرھم، كما أسھب الباحث في 
ع، مما ھو م-حظ من عدم التوازن بين المادة النظرية و المادة الجانب النظري و تركيزه على أدبيات الموضو

  .العلمية الميدانية

  »أسباب العود إلى الجريمة «  :الدراسة الثالثة 
جامعة نايف العربية للعلوم ا&منية ،قسم " عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا السدحان" قام بھذه الدراسة 

ار الم-حظة الخاص با&حداث الجانحين بالمملكة العربية السعودية أجريت على مراكز د.العلوم ا�جتماعية 
  .حيث استعان بھا الباحث في ھذا البحث موضوع الدراسة،

  :وقد حاولت ھذه الدراسة اBجابة على العديد من التساؤ�ت منھا     
  ما خصائص ا&حداث العائدين ؟ وما أنماط العود بينھم ؟ -
 .ث عند ارتكابه الجنحة ا&ولى والعود إلى ا�نحرافھل ھناك ع-قة بين عمر الحد -
 .ھل ھناك ع-قة بين متغيرات الجانب التعليمي والعود إلى ا�نحراف -
 ھل ھناك ع-قة بين حالة والد الحدث ا�جتماعية والتعليمية والعود إلى ا�نحراف -
 ھل ھناك ع-قة بين البيئة السكنية والمعيشية والعود إلى ا�نحراف ؟  -
 ھناك ع-قة بين متغيرات وقت الفراغ والعود إلى ا�نحراف ؟ ھل -
 ھل ھناك ع-قة بين نوعية الجنحة ا&ولى والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 ھل ھناك ع-قة بين وجود أفراد منحرفين في أسرة الحدث والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 اف ؟ھل ھناك ع-قة بين مدة بقاء الحدث في دار الم-حظة والعود إلى ا�نحر -
 ھل ھناك ع-قة بين مشاركة اsخرين للحدث في ا�نحراف والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 ھل ھناك ع-قة بين طريقة معاملة الحدث بعد خروجه من الدار  والعود إلى ا�نحراف ؟ -

  :أھداف أساسية في ھذه الدراسة وھي  ةولقد حدد الباحث ل{جابة على ھذه التساؤ�ت ث-ث
  .ا&حداث العائدينالتعرف على خصائص  -1
 .التعرف على أنماط العود بين ا&حداث العائدين -2
 .محاولة إلقاء الضوء على أبرز ا&سباب التي أدت إلى عودتھم مرة أخرى -3



ت  

ولمعالجة ھذا الموضوع استخدم الباحث المنھج الوصفي اBرتباطي من خ-ل المسح ا�جتماعي، وذلك 
) ²كا(ع-قة بين عدد من المتغيرات والظاھرة مع تطبيق اختبار بوصف الظاھرة المدروسة ومحاولة دراسة ال

للتأكد من صدق ھذه الع-قة إحصائيا، إضافة إلى إتباع المنھج الوصفي الوثائقي ل{جابة عن بعض تساؤ�ت 
  .الدراسة

أما ا&داة المستخدمة في ھذه الدراسة فقد استعان الباحث با�ستمارة وتم اختبارھا على عينة من  
ثم أعيد توزيعھا على جميع دور الم-حظة . &حداث بإحدى دور الم-حظة لمعرفة وضوحھا ومناسبتھاا

الرياض، جدة، الدمام، المدينة (بالمملكة العربية السعودية وتم اختيار أفراد العينة من كل دور م-حظة بكل من 
ً حدث 158وكان عددھم أي أفراد العينة ) المنورة، أبھا، القصيم، تبوك وقد تم بناء ھذا الموضوع وفق تسطير  ا

خطة عمل، إذ بعد صياغة المشكلة وتسطير أھداف الدراسة وتساؤ�تھا وضبط المصطلحات ا&ساسية في 
الدراسة كان الفصل ا&ول والمسمى باBطار النظري وتم التطرق إلى كبرى النظريات المفسرة للجريمة، 

  .ابقة التي عالجت الظاھرة اBجرامية والتعليق عليھاوأخيرا استعرض الباحث أھم الدراسات الس
أما الفصل الثاني والذي عنونه باBجراءات المنھجية فقد تم عرض كل من الدراسة وأدوات الدراسة وطريقة 

  .جمع البيانات
 أما الفصل الثالث فقد تم فيه عرض وتحليل البيانات وتفسيرھا، وأخيرا تم التوصل إلى مجموعة من النتائج

  .والتوصيات
  :وأھم ھذه النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة نذكر ما يلي 

  .ينتشر العود العام بين ا&حداث العائدين في المملكة العربية السعودية أكثر من العود الخاص -
أظھرت الدراسة وجود ع-قة إحصائية بين عمر الحدث عند ارتكابه للجنحة ا&ولى والعود إلى  -

 .ت أخرىا�نحراف مرا
لم تظھر ع-قة إحصائية بين عدم ا�نتظام في الدراسة بعد الخروج من دار الم-حظة اول مرة والعود  -

 .إلى ا�نحراف
 .لم  تظھر ع-قة بين المستوى الدراسي عند ارتكاب الجنحة ا&ولى والعود إلى ا�نحراف -
 .د والعود إلى ا�نحراف� توجد ع-قة إحصائية بين الحالة ا�جتماعية لوالد الحدث العائ -
 .لم يتضح وجود ع-قة إحصائية بين مستوى تعليم آباء ا&حداث العائدين والعود إلى ا�نحراف -
 .اتضح وجود ع-قة بين البيئة السكنية لkحداث والعود إلى ا�نحراف -
ود إلى لم تظھر الدراسة وجود ع-قة إحصائية بين كمية وسائل الترفيه في منزل الحدث العائد والع -

 .ا�نحراف
 .لم يتضح ع-قة إحصائية بين مكان قضاء وقت الفراغ لدى الحدث العائد والعود إلى ا�نحراف -
 .اتضح وجود ع-قة إحصائية بين وجود إخوة منحرفين للحدث والعود إلى ا�نحراف -
 .�نحرافيوجد ع-قة إحصائية بين نوعية الجنحة ا&ولى التي ارتكبھا الحدث العائد والعود إلى ا -
 .يوجد ع-قة إحصائية بين مدة بقاء الحدث بدار الم-حظة والعود إلى ا�نحراف -
� توجد ع-قة إحصائية بين طريقة التعامل مع الحدث من قبل أسرته بعد خروجه من الدار والعود إلى  -

 .ا�نحراف
وبين ا&حداث  وفي ا&خير يوصي الباحث بإجراء العديد من الدراسات عن ظاھرة العود بشكل عام

بشكل خاص، والتركيز على بعض ا&سباب التي قد يعتقد أنھا خلف ذلك، وبخاصة ما يتعلق بمتابعة الحدث بعد 
  .خروجه من الدار والرعاية ال-حقة المقدمة له

  :التعليق على الدراسة 
فين مرة ثانية ھذه الدراسة لھا ع-قة بموضوعنا، إذ حاولت الكشف عن ا&سباب الرئيسية لعودة المنحر

إلى الجريمة، ھذا ما جعلنا إدراجھا ضمن ھذا اBطار واعتماد النتائج المتوصل إليھا، بغية ربطھا بالموضوع 
الذي نحن بصدد البحث فيه، كما أفادتنا من ناحية ع-قة المجرمين المرتكبين الجريمة ا&ولى باBجرام الثاني، 

  .رتكاب الجريمةوكذلك تأثير أفراد ا&سرة على المعاودة �
إ� أن ھذه الدراسة ركزت على فئة ا&حداث،وھذا يساعد الباحث على ربط نتائجھا ومقارنتھا مع نتائج  

ھذه الدراسة، كما أنھا انحصرت في بعض مناطق دور الم-حظة بالمملكة العربية السعودية، ولم تتطرق 
ة مرة ثانية، باBضافة أنھا لم تشر إلى دور مؤسسات للحلول الممكن اتخاذھا لمنع المنحرفين للعودة إلى الجريم



ث  

عدم العودة مرة ثانية على المجتمع في ا�ندماج ا�جتماعي لھذه الفئة، وما لھا من تأثير في مساعدة ا&حداث 
  .  ل{جرام، واكتفت فقط بمعرفة ا&سباب المادية ا�جتماعية والنفسية للمحرفين

  »ماعي لمؤسسات المجتمع المدني الدور ا�جت«  :الدراسة الرابعة
بجامعة منتوري بقسنطينة بكلية العلوم اBنسانية "  نصيب ليندة" قامت بإعداد ھذه الدراسة الباحثة 

وا�جتماعية، قسم علم ا�جتماع، تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية وھي عبارة عن مذكرة لنيل شھادة 
لدراسة دراسة ميدانية لجمعيات مدينة عنابة كنموذج لمؤسسات ، وتعتبر ھذه ا 2001/2002الماجستير سنة 

  :المجتمع المدني وقد طرحت الباحثة في ھذه الدراسة خمسة أسئلة وانطلقت منھا لمعالجة الموضوع وھي
  تماسك المجتمع المحلي ؟ مكيف تحافظ الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني على دع -
 تماعية &عضاء الجمعيات كمؤسسة ھامة من مؤسسات المجتمع المدني ؟ما ھي أھم الخصائص ا�ج     -
 كيف تساھم الجمعيات في زيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعوي ؟ -
 ما ھي السبل التي تنتھجھا الجمعيات للنھوض بالمجتمع المحلي ؟ -
 ھا لوظائفھا ؟ما ھي أھم المشك-ت التي تعرقل النشاط الجمعوي واستمرارية الجمعيات في أدائ -

إعطاء لمحة عامة في ونجد الباحثة حددت مجموعة من ا&ھداف لدراسة ھذا الموضوع تتمثل مجملھا 
وشاملة حول المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في ظل حادثة الطرح الخاص بالمفھوم، وحول مؤسسة ھامة 

  .من مؤسساته والمتمثلة في الجمعيات
ماعي الذي تضطلع به الجمعيات في اBطار العالمي والمحلي وكذلك وكذا التعرف على الدور ا�جت

  .التعرض لمعوقات الدور الذي تضطلع به الجمعيات
ولقد اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لتحليل وتفسير الظاھرة والقيام بوصف كمي 

عانة با&دوات البحثية المناسبة والتي ا�ست تومن أجل الوصول إلى نتائج علمية تم. وكيفي لمعطيات الظاھرة
  :تت-ءم مع طبيعة الموضوع ونذكرھا كاsتي

دليل المقابلة وضم ھذا الدليل أربعة محاور تتوزع حول البعد التاريخي، والبعد البشري والبعد الھيكلي  -
  .والتنظيمي والمالي وأخيرا البعد الع-ئقي

 .أثناء عقد ا�جتماعاتالم-حظة وتمت معظمھا بحضور أعضاء الجمعيات  -
ا�ستمارة وطبقت على كافة الجمعيات للعينة المختارة، وتم توزيعھا بعد مراجعتھا وتحكيمھا، وطبقت  -

سؤال وطبقت على  47على مرحلتين، المرحلة ا&ولى تجريبية ثم المرحلة الثانية واحتوت ا�ستمارة على 
 .أعضاء المكاتب الو�ئية بالجمعيات بمدينة عنابة 

كما استعانة الباحثة بمجموعة من الوثائق والسج-ت المتمثلة في الجرائد الرسمية والقوانين والمراسيم 
 .المتعلقة بتنظيم وتسيير الجمعيات

Bنجاز ھذا العمل البحثي قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى ستة فصول فكان الفصل ا&ول حول و
اف الدراسة وأھميتھا وتحديد المفاھيم ا&ساسية، أما الفصل الثاني موضوع الدراسة فتم فيه تناول اBشكالية وأھد

فيعتبر مداخل ورؤى نظرية لدراسة الدور ا�جتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، فتم التطرق إلى نظريات 
بينما جاء . الدور ا�جتماعي، وكذا نظريات حول المجتمع المدني، وأيضا نظريات مؤسسات المجتمع المدني

الثاني ليتحدث عن بنية وأشكال المجتمع المدني وتم التعرض إلى بنية المجتمع المدني وخصائصه  الفصل
  .ووسائل تدعيمه، وكذلك نشأة وتطور الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وخصائصھا

المدني،  وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى البعد ا&مبريقي لدراسة الدور ا�جتماعي لمؤسسات المجتمع
وتم التعرض فيھا إلى دور الجمعيات في تماسك المجتمع المدني وخصائصھا، وأيضا البناء المؤسساتي 

للجمعيات والمشاركة في النشاط الجمعوي، وتناول ع-قة الجمعيات بالمجتمع المحلي، وأخيرا المشاكل المعيقة 
  .لنشاط الجمعيات

ھجية واBطار العام للجمعيات بمدينة عنابة والمتمثلة في فيه اBجراءات المن لوفي الفصل الخامس تناو
اختيارھا  قني والمكاني وضبط العينة وطراتحديد أسلوب الدراسة وأدوات جمع البيانات وتحديد المجال الزم

  .الخصائص البنائية الوظيفية للجمعيات بو�ية عنابة ت تناول، وتمةصعوبات الدراسة الميدانيوأھم 
تناول دور الجمعيات في تماسك المجتمع المحلي والخصائص ا�جتماعية  فقددس السا لأما الفص

مع المحلي بالمجت ضلkعضاء وفي الفصل ا&خير تم التطرق إلى المشاركة في النشاط الجمعوي وسبل النھو
  .مشك-ت النشاط الجمعويمن خ-ل إحتياجات و



خ  

  :التوصيات نذكر أھمھاوخلصت ھذه الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج و
 نإن مشاركة الجمعيات في مجال دعم تماسك المجتمع المحلي المتواجدة فيه من خ-ل مجموعة م -

الشريحة  في اsليات كالتنظيم والتفاعل ا�جتماعي وحل مشاكل المواطنين، غير أن ھذا الوضع يبقى منحصرا 
  .التي تمثلھا جمعية ما في غالب ا&حيان

تماعية لkعضاء كالسن والجنس والوضعية التعليمية والوظيفة المھنية والدعم إن الخصائص ا�ج -
أو السلب على النشاط الجمعوي، ولھا أھمية ودور في تحقيق أھداف الجمعية، وفي  بيجاBالمالي، تؤثر با

 .زيادة نشاطھا الجمعوي وعدد المشاركين فيھا
 :الجمعوي وھي ھناك شروط أساسية لزيادة مستوى المشاركة في النشاط -
  وضوح ا&ھداف •
 التوعية بأھمية النشاط الجمعوي •
 تقديم حوافز مادية ومعنوية للمشاركين •
 توطيد فكرة حقوق اBنسان •
 واBداريةأتقديم تسھي-ت من طرف السلطات المعنية سواء المالية  •
لشباب يكون دور الجمعيات في النھوض بالمجتمع المحلي من خ-ل ا�ھتمام بشرائح الطفولة وا -

مشاركة ا&عضاء في التوعية معالجة مشك-تھا، باBضافة إلى والكھول والشيوخ وا�ھتمام بقضايا المرأة و
اBع-مية وزيادة الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات، والقيام بدراسات علمية أمبريقية حول احتياجات 

  .المجتمع المحلي
وفعاليته أسفرت عنھا الدراسة الميدانية جاءت على  هيصادف النشاط الجمعوي عدة مشاكل تعيق سير -

 :النحو التالي
  مشكل نقص التمويل وعدم كفايته •
 غياب الكفاءات والخبرات في مجال النشاط الجمعوي •
 غياب الفھم الدقيق للفعالية •
 نقص التطوع والمتطوعين •
 الجمعوي إذ غالبا ما يخلط بالعامل السياسي النشاط غياب •

   :سةالتعليق على الدرا

ھذه الدراسة تناولت مؤسسات المجتمع المدني والدور ا�جتماعي المنوط بھا، وكانت الجمعيات  
ع-قة بموضوعنا  ذات واقتصرت على جمعيات مدينة عنابة فقط، وتعتبر ھذه الدراسة. كنموذج للدراسة

وبالتالي مكنتنا من التي تضطلع بھا،  روخاصة في معرفة مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني وأھم ا&دوا
ومقارنته مع المؤسسات ا&خرى مثل الكشافة، ومن  التعرف على الدور ا�جتماعي للجمعيات داخل المجتمع

في النھوض بالمجتمع المحلي وفي  اً كبير اً خ-ل النتائج المتوصل إليھا والتي خلصت إلى أن للجمعيات دور
إعادة اBدماج ا�جتماعي ب كانية قيام الكشافة الجزائريةدعم تماسكه وحل مشاكله، جعلتنا نزداد إيمانا بإم

  .لkحداث

أدوار  ة� أن ھذه الدراسة ركزت على دور واحد للجمعيات متمثل في الجانب ا�جتماعي وأغفلت عد
يكشف أن الجمعيات تجاوزت ا&دوار التقليدية  ميمكن للجمعيات أن تضطلع بھا وتقوم بعملھا والواقع اليو

، وبالتالي كانت ھذه الدراسة مبتورة من عدة اسابقا، وأصبح لھا دور كبير في تغيير أوضاع مجتمعاتھالمعروفة 
  .أدوار أخرى

  »مشكلة انحراف ا2حداث في الجزائر «  :الدراسة الخامسة
عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شھادة  ووھ"  محي الدين مختار" قام بإعداد ھذا البحث الباحث 

  .1985م النفس ا�جتماعي بمعھد العلوم ا�جتماعية لجامعة قسنطينة سنة الماجستير في عل
B ينجاز ھذا البحث وھوانطلق الباحث في ھذه الدراسة بوضع فرضيات:  

إن انحراف ا&حداث في الجزائر في ھذه الدراسة ھو نتيجة لعدم اBشباع الكافي والسوي للحاجات  -
  .لفردالمادية، والحاجات النفسية ا�جتماعية ل



ذ  

إن انحراف ا&حداث في الجزائر ھو نتيجة لعدم فعالية الضبط الرسمي الممارس على الحدث إلى الحد  -
 .ول ا�جتماعي &فعالهبالذي يجعله واعيا بمدى الق

  :كما حدد الباحث أربعة أھداف أساسية Bنجاز ھذا البحث وھي
  .ا&حداث في الجزائر نحرافلدقيق للعوامل ا&كثر شيوعا في إالتوصل إلى التحديد ا -
 .تلمس بعض الخطوط العامة النظرية والميدانية لنظرية تفسر ظاھرة انحراف ا&حداث في الجزائر -
 .....معرفة مدى ص-حية مؤسسات رعاية ا&حداث المنحرفين في قيامھا بوظائفھا المحددة لھا -
المشكلة أو التخفيف من حدتھا تقديم بعض التوصيات وا�قتراحات، تفيد في الوقاية والمساعدة لع-ج  -

 .على ا&قل
للتوصل إلى معرفة الع-قة بين السبب والنتيجة، بواسطة  "المنھج ا�ستقرائي  "د طبق الباحث قو

  :م-حظة نتيجة بعض ا&حداث، والبحث في البيانات عن العوامل السببية الممكنة بين فئتي البحث
مؤسستي إعادة التربية لkحداث المنحرفين بمدينتي عنابة حدثا منحرفا، من  130عددھا  :الفئة ا2ولى •

  .وقسنطينة
حدثا منحرفا، تم اختيارھا عشوائيا تكون قريبة  130من ا&حداث ا&سوياء عدد أفرادھا : الفئة الثاني •

 .الشبه إلى حد ما من الفئة ا&ولى، من حيث المتغيرات الھامة
يانات، فاستخدم الم-حظة بدون مشاركة مرات عديدة قبل كما طبق الباحث ا&دوات التالية في جمع الب

طرح ا�ستمارة وبعدھا، وكان لھذا النوع من الم-حظة دور في صياغة المشكلة منھجيا، وكذلك الفرضيتين، 
كما ساھمت في توضيح بعض المفاھيم المستخدمة في البحث إجرائيا، باBضافة إلى صياغة وترتيب أسئلة 

خدام الباحث مجموعة من الوثائق، وتمت معالجة البيانات الميدانية بواسطة النسب المئوية ا�ستمارتين، واست
  ).²كا(العادية واختيار 

  :ومن أھم النتائج المتوصل إليھا ما يلي
أن مشاريع التنمية في الجزائر أدت إلى التسارع في تغير الجانب المادي على حساب التغير ا�جتماعي 

.                                                                                                                                                                                 .        والثقافي  
نت الوطأة أشد على وكان لھذه الظاھرة أثر غير مباشر على عدم تكيف العديد من الجماعات ا�جتماعية وكا

  .ا&طفال الصغار من ا&حداث الذين � خبرة لھم في الحياة الجديدة ومتطلباتھا مما ساھم في انحرافھم
الحراك ا�جتماعي الذي يظھر في الھجرات المكثفة من الريف إلى المدينة من جھة وانتقال ا&فراد من  -

 .قبلأوساط مھنية إلى أوساط مھنية أخرى لم تكن موجودة من 
لقد أدت الھجرة المكثفة من الريف إلى المدينة إلى احتقان سكني ساھم في تكوين أحياء قصديرية،  -

 .وبناءات فوضوية كان لھا الدور المباشر في دفع البعض من ھؤ�ء ا&حداث الصغار إلى ا�نحراف
جتماعية تولد انح-ل الجماعات السيكولوجية التي كانت سائدة في الماضي وحلت مكانھا جماعات ا -

عنھا رضا الفرد، ترابط مع الجفاء العاطفي كل ذلك أدى با&حداث إلى الرفض والعصيان، والھجران التام أو 
الجزئي للقيم والمعايير ا�جتماعية، ومن ثم ھجر ا&سرة والمدرسة، والتحرر النھائي من القيود ا�جتماعية 

 .والبحث عن جماعات أخرى تعويضية
عدوان، عدم إمكانية التوافق ( سي الذي يرتبط وظيفيا مع سوء الع-قة مع الزم-ء شدة الجو المدر -

وھي أقوى وأكثر بروزا عند الجماعات المنحرفة، ومع سوء التكيف في الع-قات مع اBدارة ...) وا�متثال
عدم تأھيل  إلى نه يعودأوالمعلمين بسبب تعرض ا&حداث إلى اBھانات والشتائم والعقاب البدني، وھذا يبدو 

 .المعلمين تربويا واBلمام بخصائص التلميذ النفسية وا�جتماعية في مراحل نمو مختلفة
ھناك اتجاه سلبي نحو البرامج التي تدرس بھم بأنھا صعبة، وھي العوامل المساھمة في تركھم  -

ميذ إلى الشارع، والبقاء المدرسة، ھذا باBضافة إلى الطرد الرسمي الذي يتسبب سنويا في القذف بآ�ف الت-
سنة، حيث يسمح لھم الدخول إلى مراكز التكوين المھني والتمھين وغيرھا،  17دون دراسة و� عمل حتى سن 

وحتى وان كان العمر يسمح فإن إمكانيات ھذه المراكز � يمكن أن تلبي  حاجيات كل ھؤ�ء، وعليه فإن ھذه 
 . اف ا&حداثالظاھرة من أھم العوامل المساعدة على انحر

  :التعليق على الدراسة
ھذه الدراسة عالجت مشكلة انحراف ا&حداث في الجزائر، وحاولت التعرف على أسبابھا ونتائجھا، 

ا إلى إدراجھا في خانة الدراسات السابقة بھدف التعرف على أسباب ظاھرة ا�نحراف في دعانوھذا ما 
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ومعرفة واقع ا&حداث داخل مؤسسات إعادة التربية وطرق  الجزائر، وا�ستفادة من النتائج المتوصل إليھا
  .وأساليب معاملتھم

وبالتالي لم تتطرق ھذه الدراسة إلى كل ا&سباب المؤدية ل-نحراف، مثل عوامل تفكك ا&سرة، وركزت على 
  .المحيط ا�جتماعي لkفراد المنحرفين من أفراد وجماعات

 افةضط ا�جتماعية المؤثرة على ظاھرة انحراف ا&حداث،باBكما أن ھذه الدراسة لم تشر إلى ا&وسا 
من الظاھرة أو معالجتھا، وبالتالي يمكن ا&خذ بشكل كبير على ا&سباب  بالتقليلم الحلول الكفيلة يتقد إلى عدم

ليب لتربية باعتبار أن ھذه ا&ساالمؤدية إلى ا�نحراف، وطرق وأساليب معاملة المنحرفين داخل مراكز إعادة ا
  .أدخلت عليھا مجموعة من التعدي-ت واBص-حات والتحديث

  »دور ا2خصائي ا�جتماعي في المؤسسات ا;صFحية «  :الدراسة السادسة
دار  ىوھي عبارة عن دراسة ميدانية عل"  فھد سالم القحطاني" قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 

يل شھادة الماجستير، من قسم العلوم ا�جتماعية، تخصص الم-حظة ا�جتماعية بالرياض، قام بھا الباحث لن
  .2005التأھيل والرعاية ا�جتماعية، لجامعة نايف العربية للعلوم ا&منية بالمملكة العربية السعودية، لسنة 

وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة الباحث التعرف على دور ا&خصائيين ا�جتماعيين في المؤسسات 
  .م ھذا الدور للوقوف على ا&سباب المؤثرة مما يحقق ا&ھدافاBص-حية، وتقيي

  :وحدد الباحث مجموعة من التساؤ�ت لدراسة ھذا الموضوع ھي
  ما ا&سلوب ا&مثل الذي يتبعه ا&خصائيين لتعديل سلوك ا&حداث ؟ -
 ما مدى استخدام ا&خصائيين لوسائل التقنية الحديثة في أدائھم ؟ -
 والمھارات لkخصائيين لتساعدھم بفعالية ؟ما مدى توفر الكفاءات  -
 ما مدى أھمية دور ا&خصائيين في تقليل نسبة العود ل-نحراف ؟ -
 ما أھم الصعوبات التي تواجه ا&خصائيين وتحد من أدوارھم ؟ -
 ما الحلول المقترحة لرفع مستوى أداء ا&خصائيين &دوارھم ؟ -

  :من ا&ھداف �نجاز الموضوع وھي ول{جابة على ھذه التساؤ�ت وضع الباحث مجموعة
  .التعرف على ا&سلوب ا&مثل في تعديل سلوك ا&حداث -
 .التعرف على مدى استخدام ا&خصائيين لوسائل التقنية الحديثة -
 .مدى توافر الكفاءات والمھارات لkخصائيين في أدائھم &دوارھم -
 .افتحديد مدى أھمية دور ا&خصائيين في تقليل نسبة العود ل-نحر -
 .إبراز أھم الصعوبات التي توجه ا&خصائيين وتحد من أدوارھم -
 .التوصل إلى الحلول المقترحة لرفع مستوى أداء ا&خصائيين -

وللتحقق من تساؤ�ت وفرضيات الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي من خ-ل المسح ا�جتماعي، 
ً أخصائي 12والتي بلغت  شاملكما استخدم الباحث المنھج الوصفي من خ-ل المسح ال ً اجتماعي ا ً حدث 120، وا ، ا

  .دور الم-حظة ا�جتماعية بمدينة الرياضفي  تم اختيارھم 
عمل، فكان الفصل ا&ول يتناول مشكلة الدراسة و وضع خطة بحث بوقام الباحث لدراسة ھذا البحث 

فصل الثاني تناول فيه المبادئ وفي ال. وأھمية البحث، ووضع تساؤ�ته ا&ساسية ومعالجة مفاھيم الموضوع
  .والمھارات ا&خصائي ا�جتماعي ودوره في المؤسسات اBص-حية

باBضافة إلى التعريف بالمؤسسة اBص-حية وأھدافھا، ودور ا&خصائي في تطبيق البرامج  
Bطار المنھجي اBص-حية في دار الم-حظة، وانتھى ھذا الفصل بسرد الدراسات السابقة والتعليق عليھا، أما ا

تطرق الباحث من خ-له إلى منھج الدراسة ومجتمع الدراسة وعينة الدراسة ليالفصل الثالث  في للبحث، فكان
ومجا�ت الدراسة، واBجراءات التي تم استخدامھا للتحقيق من صدق أداة الدراسة وثباتھا وأخيرا يوضح 

  .اناتھاالباحث ا&ساليب اBحصائية التي استخدمت في معالجة بي
توصل إليھا، واھم التوصيات التي تقترحھا  يوفي الفصل الخامس من الدراسة تناول الباحث النتائج الت

  .لرفع مستوى أداء ا&خصائيين ا�جتماعيين &دوارھم
ن في تعديل ا&حداث ھي ون ا�جتماعيونتائج الدراسة أن أھم ا&ساليب التي يتبعھا ا&خصائي ظھرتوأ

ة إلى المجتمع وھم مواطنون صالحون،وتعديل استجابتھم السلبية والعدوانية، وتحويلھم إلى مساعدتھم للعود
  .جھات ا�ختصاص لرعايتھم طبيا ونفسيا
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ا&حداث من حيث إتباع ا&خصائيين  راتفقت وجھت نظر ا&خصائيين ا�جتماعيين مع وجھة نظ
  .سلوك ا&حداث للkسلوب ا&مثل بدرجة ضعيفة جدا في تعدي

تقنية الحديثة الوسائل الأن ھناك اھتمام من قبل ا&خصائيين ا�جتماعيين باستخدام  جم تظھر النتائل
  .المتوفرة في العمل، وأكثر ا&جھزة استخداما ھي جھاز الفيديو، التلفاز، الحاسب اsلي

القدرة : كانتإن أھم الكفاءات المتوفرة لدى ا&خصائيين ا�جتماعيين وتساعدھم على أدائھم &دوارھم 
  .على كسب صداقة الحدث، تنفيذ المھام وا&وامر والتعليمات في العمل

غرس وتنمية القيم اBس-مية : وعن أھم ادوار ا&خصائيين في تقليل نسبة عود ا&حداث ل-نحراف فھي
  .وا�جتماعية في ا&حداث ونصحھم وإشراكھم في ا&نشطة الثقافية والرياضية

  :سةالتعليق على الدرا
تعتبر الدراسة من البحوث الميدانية الحديثة، وكونھا تمس شريحة المساجين والرعاية التي يحصلون 

عليھا من طرف المؤسسة اBص-حية، وأبرزت لنا دور ا&خصائي ا�جتماعي في إعادة إدماج المساجين، مما 
المنحرفين والتقليل من نسبة العود  التعرف على ھذا الدور ومعرفة ا&ساليب المتبعة في تعديل سلوك من مكننا

معرفة دور البرامج التأھيلية والتعليمية  منإلى الجريمة، كما مكنتنا من خ-ل النتائج المتوصل إليھا في البحث 
  .و ا&نشطة الثقافية وا�جتماعية في تعديل سلوك المنحرفين 

في دور الم-حظة ا�جتماعية  ويمكن القول أن ھذه الدراسة أجريت في المملكة العربية السعودية
بمدينة الرياض، وركزت على دور ا&خصائي ا�جتماعي في تعديل سلوك المنحرفين وعلى ا&ساليب 

المستخدمة في ذلك، كما لم تتحدث ھذه الدراسة عن دور ا&خصائي ا�جتماعي بعد اBفراج عن المنحرفين، 
المدني  في تعديل سلوك المنحرفين وطرق معالجة  المجتمع تمؤسساا&خصائي النفساني وكما أغفلت دور 

  .ظاھرة العود إلى ا�نحراف مرة ثانية

 ،وبرامجھا في المؤسسات ا;صFحية  تقييم خدمات الرعاية ا�جتماعية«  :الدراسة السابعة
  »من وجھة نظر نز�ء شعبة سجن الدمام 

قسم العلوم ا�جتماعية، تخصص ب" المطيري نمنيف نورسيھا" قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 
وھي بحث لنيل درجة . التأھيل والرعاية ا�جتماعية، بكلية الدراسات العليا لجامعة نايف العربية للعلوم ا&منية

  .2003الماجستير، لسنة 
وقد قام الباحث بطرح إشكالية الموضوع حول إجراء عملية تقييم لمعرفة مدى فعالية خدمات وبرامج 

تماعي المقدمة لنز�ء المؤسسة اBص-حية وذلك من خ-ل التطبيق على نز�ء شعبة الدمام، وعليه الرعاية ا�ج
  :  تحاول ھذه الدراسة اBجابة على التساؤل الرئيسي التالي

  نز�ء المؤسسات اBص-حية حول خدمات وبرامج الرعاية المقدمة لھم ؟تقييم ما ھو  -
  :ليةويتفرع من ھذا السؤال ا&سئلة التا

  ما وجھة نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية في خدمات التعليم المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 ما وجھة نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية في الخدمات الصحية المقدمة لھم ؟ -
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات الرعاية الرياضية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 سسة اBص-حية لخدمات وبرامج الرعاية الترفيھية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ما تقييم نظر نز�ء المؤ -
ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات وبرامج الرعاية النفسية وا�جتماعية المقدمة لھم  -

 بالمؤسسة ؟
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لبرامج الرعاية الدينية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات برامج الرعاية المھنية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ ما -
ھم عن خدمات الرعاية ا�جتماعية باخت-ف الخصائص �ء في مستوى رضاھل يختلف النز -

 ).الدخل الشھري  –المستوى التعليمي  –الجنسية  –الحالة ا�جتماعية  -العمر: ( الديمغرافية اsتية
ولقد وضع الباحث لدراسة ھذا الموضوع مجموعة من ا&ھداف تمثل الھدف الرئيسي في تقييم خدمات وبرامج 

 :وھناك أھداف فرعية تتمثل في. الرعاية ا�جتماعية المقدمة لنز�ء المؤسسات اBص-حية
لصحية التعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات التعليم وخدمات الرعاية ا  -

 .المقدمة لھم
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 ةالتعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات الرعاية الرياضية والترفيھي  -
 .المقدمة لھم

التعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات وبرامج الرعاية النفسية وا�جتماعية  -
 .حيةوالمھنية والدينية التي تقدم لھم بھذه المؤسسات اBص-

وكانت المعالجة المنھجية لھذه الدراسة باستخدام منھج المسح ا�جتماعي بالعينة، باعتباره يوفر وصفا 
علميا منتظما للظاھرة محل الدراسة ويحلل ويفسر عناصرھا، وتم اختيار أسلوب العينة القصدية وبلغ حجمھا 

من  % 20د الباحث حجم العينة بنسبة ، وحدنزي-ً  1200مبحوثا في ضوء حجم مجتمع البحث المقدر بـ 240
 5، وفقد استمارة232البحث تمكن من استرجاع  ةالعدد اBجمالي، وعند توزيع الباحث ا�ستمارات على عين

 لعدم استكمالھا البيانات وبالتالي يكون الحجم الذي طبق الباحث أداة ا�ستمارة ھو  3استمارات واستبعد
  .مبحوث232

ة المستخدمة في ھذه الدراسة ھي ا�ستمارة فقط حسب متغيرات الدراسة وتطرق وبالتالي كانت ا&دا 
الباحث في موضوعه من خ-ل تقسيمه إلى فصول نظرية ومنھجية، فكان الفصل ا&ول يعالج إشكالية البحث 

العنوان، وفي الفصل الثاني طرح الباحث و وأھمية وأھداف البحث، وطرح التساؤ�ت ومعالجة المفاھيم 
الدراسة، وعالج مفھوم الرعاية ا�جتماعية وأھميتھا وخصائصھا لموضوع  جموعة من النظريات المفسرة م

وبرامج الرعاية واBص-ح المقدمة للسجناء، باBضافة إلى التعرض للمؤسسات العقابية وتغيير فلسفة العقاب 
  .في السجون

لم-ئم وتحديد مجتمع البحث وأداة البحث من المنھج ا أما الجانب المنھجي للبحث فعالج الباحث ك-ً 
الفصل الرابع وا&خير كان لتحليل وتفسير  و. وأساليب المعالجة اBحصائية وفرضيات الدراسة ومجا�تھا

  : البيانات والتوصيات، وكانت أھم نتائج الدراسة على النحو التالي
  .وجھة نظرھماتضح من الدراسة أن المستوى التعليمي المقدم للنز�ء مقبول من  -
 .� تساعد المؤسسات اBص-حية النز�ء في الحصول على وظيفة بعد خروجھم من السجن -
إن مستوى الخدمات الطبية المقدمة للنز�ء من قبل المؤسسة اBص-حية مقبول بالرغم من وجود نقص  -

 .في ا&طباء المختصين
 .ء من قبل المؤسسة اBص-حيةضعف مستوى الخدمات وبرامج الرعاية الرياضية المقدمة للنز� -
 .ضعف رضى نز�ء المؤسسة اBص-حية عن خدمات الرعاية الترفيھية المقدمة لھم بالمؤسسة -
 .ضعف رضى نز�ء المؤسسة اBص-حية عن خدمات الرعاية النفسية وا�جتماعية المقدمة لھم -
 .إن مستوى البرامج الدينية المقدمة للنز�ء مستوى جيد -
 .امج وخدمات الرعاية المھنية مقبولالنز�ء عن برإن مستوى رضا  -
إن مستوى الرضى العام للنز�ء عن خدمات وبرامج الرعاية ا�جتماعية لھم في المؤسسة اBص-حية  -

 . مقبول

  :التعليق على الدراسة
تطرح ھذه الدراسة في مجملھا برامج الرعاية ا�جتماعية للسجناء، وتقييم مدى فعالية ھذه البرامج 

وتأثيرھا على سلوك المساجين، وأفادتنا في التعرف على أساليب الرعاية المقدمة للسجناء في المملكة العربية 
برامج الرعاية ا�جتماعية المقدمة للسجناء، وعدم الدراسة تمكنا من معرفة مختلف  السعودية، ومن خ-ل نتائج

وتعتبر البرامج التأھيلية في السجون .وضاعھمتقصير المؤسسة اBص-حية في رعاية المساجين وا�ھتمام بأ
ً معرفي إحدى مراحل إعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء وبالتالي تعتبر ھذه الدراسة حق-ً   فييساعد الباحث  ا

  .التعرف أكثر على مجا�ت التأھيل والنتائج المتحصل عليھا ومقارنتھا مع ھذه الدراسة
العود إلى الجريمة  منبت دور ھذه الرعاية في منع المنحرفين وما يؤخذ أيضا أن ھذه الدراسة لم تث

وتكرارھا، وركزت فقط على نوعية البرامج المقدمة لھذه الفئة وعلى تقييم السجناء لھذه البرامج، ولم تتطرق 
  .إلى برامج الرعاية ا�جتماعية بعد اBفراج عنھم، المتخذ ة من طرف المؤسسات اBص-حية

  

  :الخFصة



أ  

وكذا أھمية  ،الموضوعالباحث إلى اختيار  لقد تناولنا في ھذا الفصل ا&سباب التي دفعت         
إضافة إلى تحديد ا&ھداف التي تسعى الدراسة الوصول إليھا، . الدراسة و الفائدة المرجوة منھا

على  ولقد تعذر. وتحديد اBشكالية التي تستند عليھا الدراسة وكذا التساؤ�ت التي ستنطلق منھا
الباحث إدراج بعض المفاھيم العالقة بعنوان الدراسة وإدراجھا في فصول التراث النظري 

  .         من العام إلى الخاص "للدراسة، بھدف الحفاظ على النسق العام للدراسة
   

  :يدــھتم
ى ھيكلھا تعتبر الكشافة منذ تاريخ ظھورھا من بين التنظيمات ا�جتماعية التي استطاعت الحفاظ عل    

وتنظيمھا واستمرار نشاطھا في المجتمع ،ونظرا لندرة الدراسات العلمية وا&بحاث السوسيولوجية التي تناولت 
دراسة ھذه المنظمة سنحاول في ھذا الفصل أن نضع تراثاً نظرياً حول ماھية الكشافة وأھدافھا ومناھجھا 

ع الدراسة ،باBضافة إلى ا�ضط-ع عن دورھا في ،والتركيز على الكشافة اBس-مية الجزائرية كونھا موضو
  .التنشئة اBجتماعية وكذا العمل في السجون وإدماج ا&حداث الجانحين

  تطورھا  خة وتاريافة الكشمنظمنشأة :  المبحث ا2ول 

 ةلغة ھو مصدر لفعل كشف والكشف ھو نظام تھذيبي يراد به تكوين الشخصي:  الكشاف:تعريف .1
عنه أي أظھره ورفع عنه ما يغطيه  يءونقول أيضا كشف،يكشف،كشفا وكاشفة الش.ة لخوض معترك الحيا

ً ا ف-،أما قول كشف يكشف تكشفً  .) 905: 1979علي بن ھادية وآخرون،(كرھه على ظھره أعن ا&مر أي  نا
   

ال للمبالغة فيقال ھو كشاف الغمم وجمع و ا&ع-م ،الكشاف على وزن فٌع◌َ  ةوحسب المنجد في اللغ
جماعة من (افة المنضوي إلى إحدى المنظمات الكشفية، والكشفية منظمة إنسانية رياضية تھذيبية كش

 ).687: 2003المؤلفين،
بأنھا وسيلة لتدريب الفتى ا�عتماد على النفس " بادن باولسھا تعريف الكشافة عند مؤس :اصطFحا -

واBيمان بدينه ووطنه و تزوده بالمثل العليا وتكوين شخصيته تنشئة اجتماعية تبعث في نفسه ا�عتزاز بقوميته 
 )5: 1962بادن باول،(." الصالحن تتوفر في المواطن أالتي يجب 

ن تكون أوتعرف أيضا بأنھا حركة للفتية وللشباب مرنة ودائمة في تحرك مستمر وھي عقل ومنھج قبل  -
 )14:دليل الكشافة الجزائرية،دت( منظمة

ا الفتيان معً  و ير سياسية و مفتوحة للفتياتغطوعية في العالم وھي حركة  ةحركة شباني"وھي أيضا         
عبد ( "جتماعيا ودينيا عبر وسائل التسلية التجريبية الحديثةإوتھدف إلى مساعدة الشباب على النمو بدنيا و عقليا و

ومن خ-ل ھذه                                                   .                    .     ) 285: 1999،الفتاح مراد
تعني مجموعة من : حركة*                              .                            :التعريفات نستنتج أن الكشافة ھي

                       البرامج وا&نشطة المختلفة الھادفة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف وفق نمط من التنظيم والتخطيط
تعني بفئة الشباب الذكور واBناث يقوم بھا شباب : ةشباني*                                                                .

                                                                       .لھم مجموعة من ا&دوار يمتازون بالنشاط والحيوية والحركة المستمرة
تبناھا تن ا&فراد المنخرطون فيھا يكون بإرادتھم الشخصية وتقبلھم المبادئ وا&فكار التي أأي : طوعية*

 .الكشافة 
 . أي أنھا � تنتمي &ي جھة حزبية أو توجه حزبي سياسي  :غير سياسية*

          .ھدفھا ا&ساسي ھو التربية بمختلف أشكالھا: أھدافھا*  
منظمة تربوية تطوعية إنسانية مستقلة ذات طابع "ادة العامة للكشافة اBس-مية الجزائرية بأنھا وتعرفھا القي 

                                             )3:منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية"(النفع العام 
ھداف ومبادئ تتخذ من ميل الفتى نشاط تربوي تطوعي موجه للفتية والشباب وفق أ "بأنھا  أيضا القول يمكن و 

                                                          ."وسيلة لتنشئته نشأة صالحة و ،منذ صغره
لھا مبادئھا و  ةن الكشافة ھي منظمة تربوية تطوعية � سياسية و� تجاريأو على ھذا ا&ساس يمكن القول       

&طفال المنخرطين فيھا حيث تعمل على تربية لدى اعلى تلقينھا وتنميتھا  لعمت،أھدافھا وبرامجھا المتنوعة
يز في الجنس يوھي مفتوحة للجميع دون تم ،صالحين في المجتمع اً وتدريب ا&طفال والشباب بھدف جعلھم أفراد



ب  

ً إداء واجبھا على أكمل وجه في آتساعد وتساند كل مؤسسات المجتمع  .أو العقيدة أو ا&صل سرة من ا& نط-قا
                     ..                                          مجتمعبال اً نتھاءإو

 :                                                   فيةاالكش منظمةلمحة تاريخية عن نشأة ـ 2

أقوياء  انذ الصغر ليصبحوسبق الشعوب إلى ا�ھتمام بتربية أبنائھم وتدريبھم مأكان العرب من        
كتساب العديد من إوأصحاء لمواجھة ظروف الحياة ،وقد ساعدت البيئة الطبيعية وا�جتماعية العرب على 

فقد كانوا يستطيعون .شتقت منه كلمة الكشافة إالمھارات وفنون الحياة منھا البحث وتتبع ا&ثر أو الكشف الذي 
منه  اثر السارق حتى يتمكنوأافة إلى تتبع ضمن السفر و الترحال ، با� أثر الطرق والمعابر حتى يتمكنواإقتفاء 

حسن جوھر و جمال ("فكانوا يعرفون قدم الشاب من الشيخ والرجل من المرأة والراحل من المقيم "
  .                                                                  ) 214: 1964خشبة،

عتبار أن المعاني التي تحملھا الكشافة اليوم ھي معاني ترجع أصولھا إلى الشعوب إولذلك يمكن        
المحيطة به ،ويسعى للتكيف معھا شياء يكتشف ا&والقديمة حيث كان اBنسان يترك للبحث في البيئة الطبيعة 

                                             .كتشاف لما ھو غامض إمن بذلك مختلف حاجاته الضرورية للعيش من خ-ل البحث المستمر وؤوي
  )1941-1857( روبرت بادن باول"لبريطاني اوترجع ظھور الحركة الكشفية في بدايتھا إلى الضابط     

ھذه القبائل  حيث عرفت الزولول حيث أسبط فكرة الكشافة من خ-ل تواجده في جنوب إفريقيا ومعايشته لقبائ
بمجرد بلوغ الفتى الخامسة عشر يجرد من ثيابه ويطلي جسمه  ،حيثأنھم بلغوا من شدة تفانيھم بتربية أبنائھم 

إلى الغابة فإذا عاد سالما لقبوه بفارس القبيلة  أبط-ء � يزول إ� بعد ث-ثين يوم ،ثم يقلد فرسا و رمحا ويلج
لى جانب ذلك فقد أتيح إو    .                                    .                           )216 :نفس المرجع (.
كونا "حيث " توماس"قرب ا&نظمة إلى نظام الكشافة الحالي والذي وضعه أأن يرى نظاما من " بادن باول"لـ

 ً  ملتي تعتمد على قيم خلقية وتمرينھو سن لھم بعض القوانين ا. من كشاف أو�د الجالية الموجودة في كندا فرقا
.                                                                                         )9:حسن الخليل،دت(بعض الحرف النافعة  مقتفاء ا&ثر، وتعليمھإعلى 

الواقعة بجنوب إفريقيا " موفيكينغ"ية تجربته لتطبيق ھذا النظام حين قام بتحرير حام" بادن باول"وقد بدأ        
حيث شكل فرقة من بعض فتيان المدينة وشبابھا ، ودربھم على طرق " 1899سنة" قبائل البوير" من حصار 

.                                         )15:نفس المرجع("اBسعاف والطھي وإرسال الرسائل وتوزيع ا&غذية والعتاد وغيرھا من ا&عمال
شاب أقام لھم معسكر  20متكونة من  فرقة 1907عام" بادن باول" ومن ھذه التجربة الناجحة كون        

الواقعة جنوب انجلترا على شكل مخيم تجريبي أول ،تم فيه تدريب الفتيان على مجموعة " براونسي"بجزيرة 
التي تحمل معاني النضال  "بادن باول" وفقا لkفكار التي وضعھا القائد  تو السلوكيا من المبادئ والقيم

                         . من القيم التربوية وا�جتماعية التي تتبناھا الكشافة اليوم  االشريف وقيم التسامح والتعاون وحب الخير وغيرھ
كتابه ا&ول لخص فيه تجربته مع الفتيان والعمل الذي قام به في " بادن باول"صدرأ 1908وفي سنة        

نتشرت إلغات،وبذلك  05إلى  1909وترجم ھذا الكتاب بعد عام"  الكشافة ل]و�د"جنوب إفريقيا وسماه 
وبعد صدور ھذا الكتاب بأربع سنوات .متحدة ا&مريكية الكشافة في العديد من الدول ا&وروبية والو�يات ال

 .      ا في تلك المرحلة ا واسعً الذي عرف انتشارً "  المرشدات"كتاب "انابيس"صدر شقيقه أ

ذو لون  صبذلة بسيطة ذات مظھر عسكري تتمثل في سروال قصير وقمي" بادن باول" ختار إوقد         
نتشرت إ                            . لحواف وھذا اللباس � يزال إلى حد اليوممسمر ومنديل الرقية وقبعة عريضة ا

، كندا الو�يات المتحدة عام 1909الشيلي عام : الكشافة في العديد من الدول كما ذكرنا من قبل نذكر بعضھا
أول تجمع "ولبادن با" عقد 1920،وفي عام 1918،وفي الھند عام 1912،جنوب إفريقيا و استراليا عام 1910

دولة تم خ-له �تفاق على مبادئ وأھداف  27شاركت فيه " لندن"كشفي عالمي بالقرب من العاصمة البريطانية 
                                           .    الحركة الكشفية 

صفوف  في نيطدولة قِدر عدد المنخر 32، في 1922وتشير بعض اBحصائيات في تلك المرحلة أي سنة        
بث-ثة م-ين وخمسة ألف  1929ليرتفع عددھم سنة  ،عشر ألف و مئتان وخمسة  الكشافة حوالي مليون و تسعة

وحسب اBحصائيات المنشورة في الموسوعة العربية ) 27:خامس سامية،د ت(وتسعة وأربعون كشاف 
                               )      285: 1999،الفتاحمراد عبد (بلد وإقليم  150في كشاف مليون  250ما يقارب  دالعالمية،نج

.                                                             
                                   : الجزائرفي متدادھا إة بفرنسا وافة الكشـ ظھور منظم3
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بتكوين فرقة "جورج بريتي"بعدھا قام "غاليان" على يد القس 1910ظھرت أول فرقة للكشافة بفرنسا عام       
" نيكو� بنوة"إلى فروع كشفية ل-تحادات الكاثوليكية للفتيان ويعتبر  1911رواد الكشافة تحولت في جوان 

بادن " تجه إلى بريطانيا لدراسة النظم التربوية لكشافةإالنقيب البحري المؤسس الحقيقي للكشافة الفرنسية حيث 
الھيئة العليا "تصل بأھم الشخصيات في فرنسا لتشكيل إا كھدية لوزارة البحرية الفرنسية ،ثم و قدمھ" باول

                                                                           ".للكشافة الفرنسية 

سنوات تكونت الكشافة  ثتأسست جمعية الكشافة الكاثوليكية باسم كشافة فرنسا وبعد ث- 1921ففي سنة        
لتكوين حركة الكشافة الوحدوية أو حركة " ليون"انعقد أول مؤتمر وطني بمدينة  1920وفي عام .اBسرائيلية 

رواد الوحدة والتي انخرطت في نفس السنة ضمن الجامعة الفرنسية للكشافة التي انقسمت بين ا�تحادين سواء 
  .رئيسا لكشافة فرنسا" �فونت "ال ختير الجنرأو نمن البروتستانت و ال-ئكي

على  ىمستعمرة فرنسية ،فقد ظھرت الكشافة بعد الحرب العالمية ا&ول كانت متدادھا إلى الجزائر كونھاإأما     
ظھورھا في شكل فروع للجمعيات وا�تحادات الكشفية  أول المتواجدين في الجزائر ،فكان نيد الفرنسيي

جمعية رواد فرنسا   -:       الفروع ھي هي الجزائر كما في فرنسا وأشھر ھذالفرنسية تمثلھا مجالس عليا ف
جمعية الرواد الوحدويون    -   .                                                              1914 نال-ئكيو
                                                                 1922 نكشافين فرنسا الكاثوليكييجمعية  .                                                 1920" بروستانبة"لفرنسا

  -.1929 نجمعية الرواد المستقلو

 .1929الكاثوليك  تالمرشدون الفرنسيون للبنا -
 .1930" �ئكيه"الفيدرالية الفرنسية الكشفية للبنات  -

لم يمنع الشباب ھذا ر ممثلة في الجمعيات الفرنسية،وويمكن القول أن تواجد الكشافة في الجزائ
نضمام الفتيان والشباب للكشافة الفرنسية بشكل كبير إلى غاية عام إفيھا بل كان  طالجزائريون ا�نخرا

ستفزازي و تحدى إالذكرى المئوية �حت-ل الجزائر، حيث شاركت الكشافة الفرنسية في عرض 1930
ن الجزائريون من الجمعيات الكشفية الفرنسية وكونوا أفواجا كشفية جديدة وكانت فانسحب الكشافي ،نللجزائريي

                                                                )29ـ28 :خامس سامية،د ت (تعتبر ا�نط-قة ا&ولى لظھور الحركة الكشفية الجزائرية 

                      :        ظھور الكشافة في الجزائر . 4

كان تأسيس الحركة الكشفية في الجزائر ليس بالسھل الذي كان يتوقعه الجزائريون ،حيث كانت أولى         
يحمل اسم " بخميس مليانة"نشاء أول فوج كشفي إب1930سنة" محمد بوراس"المحاو�ت التأسيسية التي قام بھا 

فيه الذين عمدوا على بث  ننخراط الفرنسييإمر طوي- نتيجة غير أن إنشاء ھذا الفوج لم يست" ابن خلدون"
فوج "باسم " القصبة"بالعاصمة " صادق الفول"رفقة  1935فوجا ثانيا عام  االتفرقة بين عناصره ،ثم كون

وتحصل على تصريح إداري يوم  1936فريل أ16عد قانونه ا&ساسي وقدمه لو�ية الجزائر بتاريخ أو" الفFح
زت عدة أفواج كشفية في عدة وبرعرفت ومما يجب التذكير به أن ھذه الفترة .2458حت رقم ت 1936جوان 5

 .                                         :مناطق من الب-د نذكر منھا
بقسنطينة عام الصباح  ، فوج1936بقسنطينة عام الرجاء  ، فوج1934بمليانة عام ابن خلدون فوج      
بالبليدة  ;قبال،فوج ا1937بالعاصمة عام  القطب الجزائري،فوج 1936بمستغانم عام  فوج الفFح، 1936

،فوج 1938بباتنة الرجاء ،فوج 1938بتيزي وزو  الھFل،فوج 1938سطيف عام الحياة ،فوج 1936عام
لشعبية ة الجزائرية في ھذه الفترة التأسيسية من ا&وساط اافإطارات الكشوقد كانت معظم .1939بقالمة النجوم

نعكس على تباين مستوى التكوين إفسيرت ا&فواج حسب اBمكانيات المتاحة والخبرات المكتسبة ا&مر الذي ،
بين ا&فواج الكشفية فكان على المؤسسيين للحركة الكشفية الجزائرية أن يوحدوا طرق وأساليب التدريب 

في تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية "محمد بوراس" الكشفي ،فكان لھم ذلك في المبادرة التي قام بھا 
        .                                          ) 32ـ31:نفس المرجع (

  :تأسيس جامعة الكشافة ا;سFمية الجزائرية . 5

 كانت فكرة تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية على غرار تأسيس جامعة الكشافة الفرنسية         
، بھدف جمع كافة ا&فواج والجمعيات الكشفية الجزائرية ةالكاثوليكية واBسرائيلية وال-ئكينة والبروتستانتي



د  

ولكن للمصادقة عليه،ولذالك تم إعداد قانون أساسي عرض على السلطات الفرنسية في الجزائر .وتوحيد صفوفھا 
                            .يةرفض من قبل ا�حت-ل كونه يحمل في مضمونه الشخصية الجزائر

مشروع للمرة الثانية بتقديم " محمد بوراس" قام 1936الحكم في فرنسا عام ةولما تولت الجبھة الشعبي       
 ةأول مبادرة تشكيل مؤقت للجنة المنظم يدخلھا على المشروع ،فحضي بالموافقة فأالجامعة بعد تعدي-ت 

بوبريط رابح ، ,محمد بوراس ، الصادق الغول،"تكونت من  يائرية والتالفيدرالية الكشافة اBس-مية الجز
بوعزيز مختار،محمد مادة،الطاھر إبراھيم تدجين،باي إبراھيم،بوعبدهللا رحماني ،مزغنة، بلخيرد حسان،وغيرھم 

ي أسست جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية، وكان أول تجمع كشف اوتم التحضير للمؤتمر الذي بمقتضاھ" 
وكان شعار ھذا " عبد الحميد بن باديس"، و عين رئيس المؤتمر "العاصمة"بالحراش  1939وطني في جويلية 

وقد تم مناقشة أھداف الحركة وتوحيد العمل المشترك ' "ا;سFم ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا'"المؤتمر 
وتسطير البرنامج وتنظيم –البذلة الكشفية - القانون الكشفي  -كما تم تعين القيادة العامة التي تستند إليھا مھمة تحديد

                                                          .المخيمات
والشخصيات الوطنية  ةت جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية بمشاركة بعض الحركات ا�ص-حيضوقد ح       
دليل الكشافة (مسلمين ،الطيب العقبى،البشير اBبراھيمي وغيرھم رئيس جمعية علماء ال "ابن باديس'"،أمثال

 .                                                                        )12:ا;سFمية الجزائرية
قرر المسئولون الفرنسيون توحيد المنظمات والجمعيات الكشفية كلھا وجعلھا منظمة  1941وفي سنة         

لكن الكشافة الجزائرية رفضت ھذا اBجراء، فكان رد الحكومة الفرنسية أن  الكشافة الفرنسية مية تحت اسمحكو
ولم تفلح ،1941ماي27يومبإعدامه في محاكمة  امع ا&لمان ،وقامو نتھمته بالتعاوإومحمد بوراس أبعدت القائد 

                      . الجزائرية في الكشافة الفرنسية الكشافة دمج أفواج سياسة 
أقيم تجمع   1944ستمرت الكشافة اBس-مية نضالھا ومسيرتھا ،وفي سنة إو العراقيل  تورغم المضايقا    

في  لا&و ھامؤسسوفاءا لنضال وكفاح قائد من مختلف ا&فواج الكشفية، 500كشفي في مدينة تلمسان حضره 
و فرحات       فرنسية منھم البشير اBبراھيميوحضره شخصيات دينية وسياسية و" محمد بوراس"الجزائر

محمد (.وغيرھم ايراليكونائبه  بتلمسان �مبير عباس  ووزير الشبيبة في حكومة ديغول وعامل عمالة وھران 
                                                                )37: 70الصالح رمضان،ع

 ةالحرب من جھة ،ومن جھ ةحتفال بنھايمية الثانية خرج الشعب الجزائري ل{نتھاء الحرب العالإوبعد         
،وذلك بمشاركة الكشافة اBس-مية الجزائرية سميت  نالجزائريي هثانية المطالبة بالوعود الفرنسية اتجا

قالمة وبعض المدن الجزائرية والتي وصفھا بعض الضباط  وفي سطيف  1945ماي 8مظاھرات وأحداث 
لمشاركين في ھذه المظاھرات فكان أول فكان رد فعل ا�حت-ل بقتل وذبح ايين بثورة التحرير الصغرى ،الفرنس

                           .ن والتي يجھل إلى غاية اليوم أسمائھمافيغتيل العديد من القادة الكشأكما " سعال بوزيد"شھيد فيھا الكشاف 
ند�ع الثورة إستمر تواجدھا ونضالھا حيث مع إوھذا لم يمنع الكشافة اBس-مية من عزيمتھا ومسيرتھا بل        

التحق العديد الكشافين في صفوف جيش التحرير الوطني ،ووجدت الثورة أفراد  1954التحرير في نوفمبر 
ل العسكري ،فكونت لھم قاعدة أساسية في صفوف الجيش الثوري في توعية الكشافة مؤھلين ومدربين على العم

ديدوش مراد،العقيد "ين افالشباب المنخرط وحثھم على النضال وحب الوطن وكان من بين القادة الثوريين الكش
 ستق-لھاإالبارزين في الثورة التحريرية حتى نالت الجزائر  نوغيرھم من القياديي"عميروش، باجي مختار

                                                                                     .    1962عام

  :ستقFل الكشافة ا;سFمية الجزائرية بعد ا; . 6

،وانتشرت في كل و�يات الوطن حركة الكشفية مسيرتھا في المجتمعبعد تحقيق السيادة الوطنية واصلت ال        
لتوحيد مختلف المنظمات والجمعيات  ةانعقدت ندوة وطني 1975ماي19وفي .ا العديد من الشباب نخرط فيھإو

، وتم دمجھم تحت لواء "الكشافة اBس-مية الجزائرية،شبيبة جبھة التحرير الوطني،ا�تحاد العام للطلبة" الشبابية 
حاد يتمثل في المكتب الوطني للكشافة تم تخصيص ھيكل ضمن ھياكل ا�ت وا�تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، 

                                                  " .و�ئية ،بلدية"والمكاتب القاعدية 
نه لم يكن كاف Bنجاح دورھا،وھذا ما عجل أو رغم المجھودات المعتبرة لتقديم الدفع للحركة الكشفية إ�       

ومع دخول الجزائر عھد التعددية .ستق-ليتھا ونشاطھا من جديد إھم في بعث بإيجاد ھيكل تنظيمي جديد مستقل يسا
حيث تم  ،لحركة الكشفيةاستق-لية إتأكيدا على ضرورة  1989نبعاث في شھر يوليو نعقد مؤتمر اBإالحزبية 

د إلى تحديد مبادئ أھداف الكشافة اBس-مية الجزائرية كحركة تربوية بعيدة عن الصراعات السياسية تستن



ه  

لك يعتبر أول تنظيم يعقد ذوب ،د شرعيتھا من القيم الوطنية والدين اBس-ميتستنجلھا وأالمبادئ التي أسست من 
-تحاد الوطني للشبيبة ل) 1990فيفري(خر عقد مؤتمر ا&صالة آمؤتمر في ظل التعددية الحزبية ومن جانب 

الكشافة "" ل المؤتمرون على إط-ق تسمية ھذا التنظيموتوص،ستق-لية التنظيم الكشفي إب والذي أقٌرالجزائرية 
 .             وھذا حفاظا على استق-لية الكشافة ووحدتھا"" اBس-مية الجزائرية

  .أھدافھا ـ خصائصھا ـ مبادئھاـ تقاليدھا: ة افة الكشمنظم: المبحث الثاني

  :افةــأھمية الكشـ 1
ومساعدتھا  لkسرة والمدرسة  ھا في عملية التنشئة ا�جتماعيةمن خ-ل مساھمت تبرز أھمية الكشافة       

 الكشافة تعني با&طفال ذوي العمر الدراسي ،"عن فحوى ھذه ا&ھمية"محمد درويش"حيث يقول .في ذلك
د بين مركزين لتيارين جفالطفل في الوقت الذي ھو كشاف،فھو تلميذ وكذا الشاب الجوال فھو طالب،فالطفل يو

تناسق ،لھما نفس التأثير في نموه،فالقائد مثل المعلم لكل منھما ميدان له مھمة خاصة حول الطفولة تربويين في 
،إذ �بد لكل واحد منھما أن يعرف النفسية والمنھجية التربوية في تعامله مع الطفل ليس داخل المدرسة فحسب 

  .)200ـ199: 2006زعيمي مراد، ."(بل خارج أسوار المدينة
افة إحدى العناصر الھامة في تربية النشء،حيث تمارس على الطفل مختلف ا&دوار وتعتبر الكش 

ا حتى يصل إلى مرحلة النضج ،وتقوم الممارسة التربوية الكشفية أثناء وقت يً التربوية في مراحل عمره تدريج
ي والتعليمي فراغ الطفل خ-ل نھاية ا&سبوع ،وأثناء العطل الدراسية ،فھي تحاول أن تكمل الدور المدرس

ستعداداته عن طريق ا&ناشيد إللطفل،وتشجعه على ا�ھتمام بتكوينه التعليمي وتحاول تنمية مواھبه وقدراته و
  ...  .والمسابقات والرح-ت

إن ھدف حركة الكشافة تھيئة وسط صالح للفتيان يمكنھم من مزاولة النشاط " بادن باول"حيث يقول 
أن التربية الكشفية من شأنھا " ويضيف أيضا)13: 1962بادن باول،("لمدرسفي أوقات فراغھم تكملة لتعليم ا

  ).23:نفس المرجع("أن تسد النقص في التربية المدرسية
نقول أن الكشافة تساھم بشكل معتبر في تكوين وتربية النشء ،ليصبح في المستقبل قادرا على  هومن

ختلف القيم السائدة في المجتمع وإكسابھم السلوك ي تنمي فيھم مھف.تحمل المسؤولية وفردا إجتماعيا صالحا
  .ا�جتماعي المرغوب فيه

  :افةـداف الكشـأھـ 2
تھا المنظمة العالمية دتسعى الكشافة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف منذ ظھورھا في العالم،حيث حد       

 ةھم البدنية والعقلية وا�جتماعيتساھم في تنمية الشباب لوصول ا�ستفادة العامة من قدرا"للكشافة في كونھا 
المنظمة الكشفية "(والروحية كأفراد ومواطنين مسؤولين،وكأعضاء في مجتمعاتھم المحلية والوطنية والعالمية

  )35:1985،العالمية
  :وقد حددت المنظمة العربية للكشافة مجموعة من ا&ھداف صيغت على النحو التالي

  .العاطفيةتنمية اللياقة البدنية والعقلية و ـ
  .ـ تكوين عادة ا�عتماد على النفس 

  .ـ غرس روح الو�ء للوطن
  .ـ بث الرغبة في مساعدة اsخرين 

  .ـ تفھم الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية
  .ـ التأھيل لتحمل كافة المسؤوليات

   )16: 1الھيئة الكشفية العربية،ج.(حترام اsخرينإـ تعود على 
ة في الفصل الثالث من القانون ا&ساسي للكشافة اBس-مية سابعادة الأما في الجزائر فقد نصت الم

 االمساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والفتية والشباب روحيا وفكريا ودينيا واجتماعيا ليكونو"لى عالجزائرية 
  )2:الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القانون ا2ساسي(".مواطنين مسؤولين في وطنھم وصالحين في المجتمع

ة من القانون ا&ساسي جملة ة اBس-مية  الجزائرية جاءت المادة الثامنأما المبادئ التي تقوم عليھا الكشاف
  :من المبادئ ھي

  .ـ المساھمة في تنمية المجتمع وخدمته في كل ا&حوال والظروف



و  

ة في نفوس الفتية ـ غرس المبادئ اBس-مية والقيم الوطنية ومفھوم الفتوة والمسؤولية والتربية المدني
  .والشباب

  .ـ تدعيم رابطة ا&خوة والتعاون مع الجمعيات ذات المبادئ وا&ھداف المشتركة
  )نفس المرجع(.ـ المساھمة في إنعاش الحياة الثقافية والرياضية والعلمية وإحياء التراث الوطني ا&صيل

  : وھي  رى أن الحركة الكشفية ترمي إليھانبعدة أھداف ومن ذلك نخرج 
من الناحية التربوية وا�جتماعية والثقافية والبدنية والعمل على  إعداد الكشافين إعدادا سليما كام-ً  -1

  .تنمية التربية الجمالية عندھم طبقاً لتعليم ديننا الحنيف 
  .نافعاً &مته عام-ً على نصرة دينه يصبح حتى  ،تعويد الكشاف على مواجھة الحياة بثقة وإيمان -2
  .خوة على أساس العقيدة اBس-مية وانه الكشافين بروابط المحبة وا&رتباط الكشاف مع إخا -3
  .تعويد الكشافين على البذل والتضحية واBيثار والفداء -4
ومعرفته كيفية ،يستطيع ا�ستفادة منھا في حياته العلمية  خ-لھان مالكشافين الخبرات التي  سابإك -5

وكيفية ا�ستفادة من الع-قات ا�جتماعية الحسنة والتي تتم في ضوء  ،البيئةا�ستفادة من الوقت ومن 
  .العقيدة اBس-مية 

تعويد الكشافين على خدمة أنفسھم وا&سرة والمجتمع والوطن ولكي يتم الوصول إلى تلك ا&ھداف تتبع  -6
  .الطريقة الكشفية

  :فية ـركة الكشـخصائص الحـ 3  
  .بحيث تناسب ا&فراد المنتسبين لھا المرونة في برامجھا  -1
  .التطوع في ا�نتساب إليھا حيث أنھا غير إلزامية  -2
  .الشمولية في برامجھا وتنوعھا حيث أنھا تلبي كافة ا�حتياجات  -3
  .يناسبھاالتدرج في برامجھا حيث التعامل مع المراحل السنية بما  -4
  :الحركة الكشفية ادئــ مب4

  .دئ الحركة الكشفية يجب أن نعرف معنى مبادئ أو� قبل الحديث عن مبا
المبادئ ھي الدعامات والقوانين والمعتقدات التي تثري الحركة والتي يعرف ا&فراد المنتمين  :تعريف المبادئ 

  .للحركة عن طريق تحليھم بھا 
  :مبادئ ھي  ةعلى ث-ث والحركة الكشفية تعتمد

  .ي الواجب نحو هللا وھو الواجب الدين -1
  .الواجب نحو اsخرين  -2
  . الواجب نحو الذات  -3

  :وبالنظر إلى ھذه المبادئ نجد أنھا تمثل في 
  .رتباط ذاتي بين الفرد وخالقه وھو ارتباط روحي ووجداني إ: أو�ً 
  .واجب الفرد نحو المجتمع الذي يحيى فيه ونحو من يشاركونه ھذا المجتمع : ثانياً 
  :واجب نحو ذاته وھو يرتبط الفرد ب: ثالثاً 

  :الواجب نحو هللا سبحانه وتعالى  - :و�ً أ
ن القيم الروحية إبل  ،يمان با� من ا&سس الجوھرية في حياة اBنسان ن العقيدة الدينية القائمة على اBإ      

Bنسان وعلى إضاءة حياته بنور اBس-مي قادرة على ھداية اBحه طاقات � يمان وعلى منالنابعة من الدين ا
  .حدود لھا من أجل الخير والحق والمحبة 

والحركة الكشفية تعتبر القيم الخلقية والروحية التي أتت من المصادر السماوية جزءاً من حياة الفرد ، كما      
ھي جزءاً أساسيا في ثقافته و تؤكد على ا�ھتمام والتركيز على التربية الدينية كأساس جوھري في مبادئ 

  :ھتمت بالوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك مثل إة الكشفية ، فقد الحرك
  .ممارسة الشعائر الدينية والتمسك بھا  -1
  .القدوة الصالحة من القادة  -2
  حياة الــخــ-ء -3
  .ا�لتزام بممارسة وتطبيق الوعد الكشفي  -4

  الواجب نحو ا#خرين: ثانيا 
و�ء الفرد لوطنه ، والمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع ،  ويمكن تعريف الواجب نحو اsخرين بأنه      



ز  

 نه يؤكد على و�ء الفرد للوطن حيث أن الفرد يكتسب من مجد أمته مجداً أوبالنظرة الفاحصة لذلك المبدأ نجد 
  : ومن عظمتھا ، ومن الوسائل التي تستخدمھا الحركة الكشفية لتحقيق ذلك  تاريخيا

  .مسابقات الثقافية والندوات ال -الرح-ت والمعسكرات  -
  :الواجب نحو الذات: ثالثاً 

يعرف ھذا الواجب بأنه مسئولية تنمية الذات ، والذات اBنسانية ومسئولية تنميتھا مسئولية ھامه يقوم عليھا       
sخر من مبادئ الحركة الكشفية المبدأ ا.  

اsخرين فقط ، بل تؤكد على أن يتحمل الفرد مسئولية والحركة الكشفية � تتركز على مبدأ الواجب نحو هللا و    
ذاته واكتساب المعارف والحقائق وتنمية القدرات والمھارات وذلك كله من أجل الوصول إلى ذات واعية بذاتھا 

متكيفة في جميع ع-قاتھا وھذه ھي التربية ا�ستق-لية الذاتية النامية التي تعتمد عليھا مناھج وبرامج ،وواقعھا 
  .أنشطة الحركة الكشفية من أجل إعداد النشء والشباب و
  

  التقاليد الكشفية والمناھج التربوية: ثالث ـالمبحث ال

 :التقالـيـد الكشفيــــة  ـ1
  :التحية الكشفيــــة  -1-1

تذكر الكشاف  ،و ھي إشارة معينة با&صابع متعارف عليھا يفھمھا الكشافون في جميع أنحاء العالم   
  .لحركة الكشفية و تستعمل في كثير من المناسبات بمبادئ ا

  :   اللباس الكشفي الرسمي  - 2- 1
و ھو اللون " بني فاتح"و يسمى بالزي الرسمي للكشاف له تصميمات متعارف عليھا عالميا و لونه   

من  الرسمي على مستوى الكشافة العالمية رغم وجود بعض اBخت-فات في ا&لوان و بعد التفاصيل في كثير
  .الجمعيات و ا&فواج 

المنديل الكشفي ، قميص ، بنطلون، جوارب، حذاء، باBضافة إلى ا&وسمة :يتكون اللباس الكشفي من 
  ".الشارات الكشفية، شعار الكشافة ، العم الوطني"
  :النشيد الكشفي-1-3

للكشاف العربي تعتمده  ھناك نشيد عربي موحد على المستوى الدول العربية معتمد بأنه النشيد الرسمي     
باBضافة إلى ا&ناشيد ،الكشافة اBس-مية الجزائرية رغم وجود بعض ا&ناشيد الكشفية الخاصة با&فواج 

  .الوطنية 
  كشــاف ھيـــا طلــق المحيـا           أد إلـى الھـدى رسالــة الفــدى

  يـــنبشــر بنـــا العالمـــيـــن           و إھــتف بنـــا كل ح
  )25: 1981على خليفة،.(يستعمل في مناسبات معينة أثناء التجمع لتحية العلم الوطني 

و تعني تجميع ا&فراد في مكان واحد للقيام بمراسيم كشفية لتحية العلم الوطني  :ساحـة العلــم  -1-3  
Bسراع في اBشارات الخاصة يشترط في اBنتباه حيث يأخذ ھذا التجمع أشكا� معينة وفق اBستجابة ، السكون ا

  .، و عادة يفتتح و يختتم به اليوم الرسمي للكشاف
  :ا;يــعازات  -1-4  
  Bضباط الجيد نو ھي عبارة عن مجموعة من التنبھات يتبعھا حركات نظامية جماعية في نسق تعكس ا

وى من اBنضباط و تدريب الفتيان على مست الkعضاء ، و ھي تشبه اBيعازات في النظام العسكري غايتھ
  .الطاعة و الخضوع بشكل مباشر، و عادة تستعمل قبل و بعد تحية العلم

  :نار المخيـم  -1-5  
و يقصد بھا السمر الكشفي و ھي نشاط كشفي أساسي في أي معسكر كشفي ، فالتجمع حول نار المخيم   

روض الثقافية و الترفيھية المختارة و حيث تقدم خ-له الع ،لقيام النشاط الليلي في برنامج المعسكرات الكشفية
  .ترديد ا&ناشيد الكشفية في جو من المرح

  
  : ا2وسمــة الكشفيــة -1-6  



ح  

الكشاف حيث يحملھا الكشاف في لباسه الكشفي يفتخر بھا ) شارات(يقصد بھا أشكال و رموز معينة   
  : شاطه و بانجازاته ، مثال بجھده و نقائد الوحدة  من  مراسيم كشفية معينة إعترافاً تمنح له في 

  )نفس المرجع.(أوسمة الھوايات ، و ھي تشبه ا&وسمة العسكرية  –الرتب الكشفية 
  :شعار المنظمــة الكشفيــة  -1-7  
  :، و الشعار المرسوم للمنظمة يتضمن  "كن مستعدا" الشعار الناطق للمنظمة ھو   

  ".الشھادتان ، الص-ة ، الصوم ، الزكاة ، الحج : "  و ترمز إلى قواعد اBس-م الخمسة و ھي :الياسمينة 
  .و ھي ترمز إلى الجيل الصاعد : السنابل 

  .السعادة : الصوص 
  .ترمز إلى اBتحاد و التضامن : العقدة 

  .و شعار المنظمة الكشفية المرسوم كما ھو الملحق 
  : شروط العضوية في المنظمة الكشفية  -2  

  : ة اBس-مية الجزائرية للشروط التالية يخضع اBنتساب إلى الكشاف
 .سنوات  07أ� يقل سن العضو عن  )1
 .تصريح ا&ولياء )2
 .تسدد اBشتراكات و حقوق التأمين سنويا )3
 .أداء الوعد الكشفي )4
 .اBلتزام بالقانون ا&ساسي و النظام الداخلي  )5
 .)افة الجزائرية،سطيفمنشورات الكش(ملئ إستمارة اBنخراط ، و نموذج اBستمارة كما ھو الملحق )6
  :القائــد الكشفي  - 3

القائد الكشفي ھو ذلك الراشد المؤھل كشفيا و الذي توكل إليه مسؤولية قيادة مجموعة من الفتية لتحقيق   
  .أھداف التربية الكشفية

  .القدوة الكفاءة ، اBيمان بقداسة الرسالة ، العدل:مواصفات القائد الكشفي .1ـ3
  .يعلم الكشاف كيفية تعلم كل شيئ بنفسه و وفق رغبته:الكشفي  مسؤولية القائد.2ـ3
 :دور القائد الكشفي .3ـ3

 .معرفة دور المجموعات الصغيرة داخل الوحدة  �
 .معرفة أسس التخطيط �
 .معرفة خصائص اBحتياجات النفسية و كيفية إشباعھا �
 )منشورات الكشافة الجزائرية.(معرفة كيفية ربط الع-قات مع الجھات  �

 

  :لكشافةبا الخاصة المناھج التربويةالمبحث الرابع ـ 
تعد التربية الكشفية عملية نمو مدروس  على أسس علمية و عملية �ستشارة قوى الطفل و ميوله و       

فالعملية التربوية الكشفية عملية ھادفة منھجية مستمرة ، و ذلك من أجل إعداد الطفل . قدراته العلمية و العملية 
اة اBجتماعية وفق برامج عملية و علمية تعدھا الكشافة باعتبارھا منظمة تربوية تستعمل مناھج و إلى الحي

  .طرق و أساليب و وسائل بيداغوجية تعمل على تسھيل البرامج التربوية الكشفية لkطفال
  :التربيـــة الكشفيـــة ـ 1

بنفسه ،ووفق رغبته كل ا&شياء التي تعمل  ھي ا&خذ بيد الفتى كي يتعلم" التربية الكشفية  :مفھومھا  1ـ1
فالتربية ھي منھاج يھدف إلى تكوين )منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية".(على بناء شخصيته الذاتية

النشء تكوينا متكام-،بدءا بمراحل نموه ا&ولى إلى ما بعد مرحلة المراھقة، مراعيا التدرج السني للفتيان ،وما 
زعيمي .(وعقلية ونفسية والطرق الكفيلة بإشباعھا إشباعا مناسبا ةمن حاجيات بيولوجي تستدعيه كل مرحلة

  )197: 2006مراد،
 :  تعتمد التربية الكشفية على ث-ثة أصول ھي :  منبعھا و مصدرھا2ـ 1
دعامة تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على التربية الدينية ،&نھا ال :الواجب نحو هللا .1ـ2ـ1

فالكشاف حين يصلي و يخشع و يلھج بذكر " ا&ولى في إعداد الناشئ ليكون مواطنا متحليا بالقيم ا&خ-قية، 



ط  

خالقه العظيم ، و يتأمل ھباته و عطاياه، يدرك عندھا أنه يحي حياة طھر و عبادة خاصة، فيأمن الزلل و يمسي 
 1993جان لويس،."(بل ھو يصرع الصعاب محصنا برحمة ربه فيجاھد قويا با� ، � تصرعه الصعاب

:86( 
تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على تنمية الشخصية الكشفية  :الواجب نحو ا#خرين.2ـ2ـ1

فالكشاف � يحيي لنفسه فحسب ، بل لغيره و مع غيره ، و ھو متضامن مع غيره من " لخدمة المجتمع ، 
وجب أن يحس  ،فإذا أراد الكشاف أن يحي حياة سعيدة. تبط بمصيرھم ا&فراد كل التضامن ، و مصيره مر

بھذه ا&خوة التي تربطه بغيره من المواطنين ، فيسعى إلى أن يقدم لھم كل ما يستطيع من عون و مساعدة 
 )77:حسن محمد جوھر،د ت".(
ل البرامج المقترحة على التربية الكشفية اBرتقاء بشخصية الكشاف ، من خ- :الواجب نحو الذات .3ـ2ـ1
  .Bكتساب المعارف و المھارات ، و تنمية قدراته الكامنة ) العلمية و العملية (
 :أھداف التربية الكشفية .2
تعمل التربية الكشفية على تكريس المبادئ الروحية لدى ا&طفال ، و ذلك من خ-ل   : ة الروحيةالتنمي.1ـ2

عنده التطلعات الدينية أو حتى التفكير في الدين ، و ھذا من أجل توفير النشاط الروحي للكشاف الذي تنمو 
إشباع حاجاتھم ل{عتقاد بوجود قوة عليا منظمة للكون ، و ھذه الحقيقة التي تكرسھا التربية الكشفية تساعد 

الھامة في فالجانب الديني أحد الجوانب ." ن على الراحة النفسية و ا�ستقرار في الحياة العامة يفاا&طفال الكش
نمو الطفل الخلقي و اBجتماعي ، &ن الدين مصدر القيم الخلقية و المبادئ و المثل التي يھتدي بھا المجتمع ، و 

عFء الدين (."تعليمات الدين ھي المرجع ا&ساسي في تحديد قواعد الصواب و الخطأ من الناحية اBجتماعية 
  )89: 1998كفافي،

يتسم الطفل " التربية الكشفية على تنمية  القدرات العقلية لدى الكشاف ، حيث تعمل : ة العقليةالتنمي .2ـ2
نفس "(في ھذه المرحلة بحبه ل{ستط-ع و الكشف ، و يظھر ذلك في سؤاله عن كل شيء يقابله 

 .)37:المرجع
تساعد على و ھذا الحب للمعرفة تنمية التربية الكشفية من خ-ل البرامج الكشفية العلمية و العملية التي 

كشف المواھب الكامنة في شخصية كل طفل و تفريغ الطاقات و الشحنات الذھنية في أعمال بناءة تساھم في 
  .تكوين شخصيته و أداء دوره بكفاءة في الحياة اليومية 

 و      تعمل التربية الكشفية على تنمية القدرات البدنية من خ-ل ا&نشطة الرياضية :ةة البدنيالتنمي .3ـ2
ا&لعاب البدنية الھادفة ،التي تكسب الكشاف كفاءات علمية كالقدرة على التركيز و التفكير في حل المشك-ت ، 

  .واBعتماد على النفس و الصبر في مواجھة الشدائد
تسھم التربية الكشفية في تنمية ا&طفال و توجيھھم و إرشادھم إلى الطريق  : ا;جتماعية ةالتنمي .4ـ2

ھذا  ،خ-ل تدعيم روابط ا&خوة و التعاون  و بث فيھم روح الشجاعة و الثقة بالنفس و المروءة الصحيح ، من
  .لخدمة المجتمع ) المجتمع الكشفي ( من أجل توجيه العمل الكشفي نحو تسخير ھذه الموارد البشرية 

و ذلك من خ-ل برامج  طفل،ستمرار التنشئة ا�جتماعية للإتسھم التربية الكشفية في  : ا2خFقية ةالتنمي 5ـ2
  .ة على تطبيقھا من أجل تقويم العقل و الجسم معا بطرق علمية و عملية افمنظمة الكشتعمل 

فإذا لم يمتزج بالنسب ،دواء مزيج من مركبات مختلفة "ھي" بادن باول" فالكشافة كما عبر عنھا مؤسسھا
المنظمة ("يب إذا ما بدت آثاره غير شافية لهالصحيحة طبقا لوصف الطبيب � يجب على المريض أن يلوم الطب

 ةوعليه فالكشافة ھي مدرسة تربوية تعني بتكوين الفرد من جميع النواحي النفسي.) 17: 1991الكشفية العالمية،
  .نب النمو في شخصية الفرداوا�جتماعية والعقلية والبدنية والروحية ،أي اBلمام بجميع جو

  : شفيةالك خصائص المناھج التربوية.3
 :تعريف المنھاج .1ـ4

المنھاج التربوي ھو جملة ا&نشطة و الوسائل التي يتعاطاھا الكشاف في الحركة الكشفية لتحقيق 
  )4: 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القيادة العامة،.(ا&ھداف و المبادئ الكشفية 

 :خصائص المنھاج .2ـ3
لخصائص تتميز عن غيرھا من المناھج ا&خرى، و من تمتاز المناھج التربوية الكشفية بجملة من ا

  : يلي  جملة ھذه الخصائص ما



ي  

جميع المجا�ت التربوية التي تھدف إلى بناء شخصية على إن المناھج التربوية الكشفية تشمل : الشمولية  -أ
  .الجوانب مختلفقوية من 

التكامل الذي يؤدي إلى التوازن بين مختلف  و المقصود بالتكامل في المناھج التربوية الكشفية ھو: التكامل -ب
مجا�ت التربية حتى � يطغى جانب على آخر من جھة ،و من جھة أخرى تكامل ھذه المناھج مع المناھج 

  ...التربوية الرسمية مثل المناھج المدرسية و غيرھا 
و نموه      درج سن الكشاف حيث أن المناھج التربوية مرتبة ترتيبا تصاعديا مرحليا يتماشى مع ت: التدرج -ج

الجسمي و العقلي ، بحيث ينتقل من السھل إلى الصعب و من البسيط إلى المركب و من المجمل إلى المركب 
  .فلكل مرحلة كشفية برنامج خاص بھا من الناحية النظرية والناحية العملية.
صة فيما يتعلق ببنود ا&نشطة الكشفية على خاصية المرونة و خا ةتعتمد المناھج التربوي: المرونة  -د

  )5:نفس المرجع(.اBجتماعي  والمقررة، حيث تسمح لكل كشاف أن يتفاعل معھا مھما كان موقعه الجغرافي 

   :أھداف المناھج الكشفية  ـ 4    
  . تربية الفرد تربية صحيحة من خ-ل نشاطات وبرامج المرحلة. 1
  . إشباع روح اBبداع لدى الفرد. 2
  . لى ربط الفرد بمجتمعه وأسرتهالعمل ع. 3
  . تدعيم روابط الصداقة بين ا&فراد من خ-ل ا&عمال الجماعية. 4
  . تعويد الكشافة على ا&خ-ق الحميدة من خ-ل السلوك الشخصي. 5
  . تنمية روح البحث وا�كتشاف لدى الفرد. 6
  . إكساب الفرد خبرات ومھارات ومعلومات جديدة. 7
  . والو�ء الوطني لدى الفردغرس ا�نتماء . 8
  . التدرج التعليمي والتخطي للمراتب الكشفية. 9

  . التعود على الحياة في الھواء الطلق وضبط النفس وتقدير المسؤولية. 10
 .2007.جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(  .التعود على المبادرة والبذل والتضحية. 11
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 )13: 1991المنظمة الكشفية العالمية،.(فعاليتھا ،ويساھم في السعي لتحقيق الھدف العام
على مفھوم التعليم الذاتي ، و ذلك أن كل فتى و شاب لديه القدرة على تطوير كافة أبعاد  ةوتعتمد الكشفي

ھي إطار منظم تم تصميمه لمساعدة كل  ةفيفالطريقة الكش. شخصيته من خ-ل تحمل مسؤوليته و تنمية ذاته 
  .شاب على تنمية قدراته و إيجاد السبل الكفيلة لتلبية إحتياجاته عبر مختلف المراحل السنية 



ك  

و لدى    مجموعة متكاملة من العناصر تشكل فيما بينھا وحدة متصلة و متداخلة ، ھيفالطريقة الكشفية 
كل عنصر قد تم تصميمه بحيث يساھم في العملية التربوية  أي أن،كل عنصر من عناصرھا وظيفة تربوية 

  ).5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.بطريقة يكمل العناصر ا&خرى

  :ـ عناصر الطريقة الكشفية و  أھدافھا 7

  : الوعد و القانون الكشفي .7-1
دة ، يقوم على أساس القانون الكشفي ھو مجموعة قواعد سلوكية تحكم حياة الكشاف و أعضاء الوح"  

  )5:نفس المرجع(".المبادئ الكشفية كأساس لحياة الفرد 
ھو أول عناصر الطريقة الكشفية وبما أن ا�نتماء الحقيقي للفرد بالحركة الكشفية يبدأ بذلك الحفل الذي 

كل كلمة لفرد أمام نفسه للوفاء باوھو التزام ، الوعد الكشفيبيردد فيه الفرد عن إيمان صادق ووعي كامل 
  . .                      نطق بھا وھو وسيلة للتعارف العالمي

و       و يتكون القانون الكشفي من عشر بنود تعكس كلھا المصادر ا&ساسية للتربية الكشفية في جمل سھلة
  :بسيطة 

 .الكشاف صداق وموثوق فيه .1
 .الكشاف مخلص � و وطنه و لوالديه ولرؤسائه و مرؤوسيه .2
 .نافع و يساعد اsخرينالكشاف  .3
 .الكشاف أخ الكشاف وصديق الجميع .4
 .الكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة هللا .5
 .الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان  .6
 .الكشاف مطيع وثابت في أعماله .7
 .الكشاف بشوش و يبتسم في أمام الشدائد .8
 .الكشاف مقتصد يحسن التدبير .9

 )7ـ6:المنظمة الكشفية العربية،.(السريرة والبدن،طيب ا&قوال،كريم ا&فعالالكشاف طاھر  .10
و الھدف من وضع ھذا القانون ھو تنشئة الكشافين على أساسه ، فالتربية الكشفية تعمل على أن توجه 

عديل و ت        أفرادھا إلى دراسة ھذا القانون دراسة تھدف إلى تنمية شخصياتھم تنمية سليمة و متكاملة ،
و نتيجة ذلك    في الحياة تعدي- يقوم على ما يدعوا إليه القانون من فضائل و مبادئ و مثل عليا ،  مسلوكھ

إيجاد مجتمع كشفي متجانس و متعاون فيما بينه ، و ھذا كله من خ-ل القانون المشترك الذي يجمع الكشافين و 
  .يضبط ع-قاتھم و يسير تصرفاتھم

  :الوعــد.2ـ7
لوعد فھو تعھد شخصي يقطعه كل فتى و شاب على نفسه أمام مجموعة من ا&قران، بأن يبذل كل أما ا"  

و أن يعمل  جھده لطاعة هللا و رسوله و طاعة والديه و خدمة وطنه، و أن يساعد في كل الحا�ت و الظروف
  ) 5: 2001،جزائريةالكشافة ا;سFمية ال(."لى الكشافة إبقانون الكشاف ، و ذلك حينما يختار اBنضمام 

و     يقف أفراد الوحدة الكشفية بالزي الرسمي في شكل نصف دائرة: و يؤدي الوعد بالكيفية التالية   
يقف قائد الوحدة في وسطھا و معه فردان يمسكان العلم مطويا على عصاه على أن ينشر عند أداء الوعد، ثم 

  :القائد و يدور بينھما على مسمع من الحاضرين المحادثة التاليةينادي القائد الفرد الجديد المحتفل به فيتقدم أمام 
  ؟)وعدك(ھل تعرف ما ھو شرفك : القائد 
  .نعلم ، ھو أنه يمكن أن يعتمد على إستقامتي و يوثق بي : الفرد 
  و ھو بإستطاعتي أن أعتمد على شرفك؟: القائد

 .بأنك ستقوم بواجبك نحو الوطن .1
  .و تساعد الناس في كل حين .2
  .و تطيع قانون الكشاف  . 3

  :أعاھدك مقسما بشرفي على أن أعمل جھدي: الفرد 
 .&قوم بواجبي نحو الوطن .1
 .و أساعد الناس في كل حين  .2
 .و أطيع قانون الكشاف .3



ل  

و أثناء المخاطبة يقف جميع ا&فراد وقفة إعتدال رافعين أيديھم للتحية الكشفية ،وعند اBنتھاء من المخاطبة 
  :فرد قائ-يخاطب القائد ال

أعتمد على شرفك بأن تظل حافظا لھذا العھد ، و قد أصبحت اsن عضوا في ھذا المجموع ا&خوي   
و الھدف من الوعد ھو خلق حالة من القبول و ا�متثال في نفسية الكشاف ،مما  )45ـ44:بادن باول،د ت.(

ا من جھة ،و تجعله يدافع على كل من يجعله يتفاعل إيجابيا مع ا&وامر و التوجيھات الصادرة عن المنظمة ھذ
و ھذا .جھة أخرى ، و بالتالي تحقيق روح المسؤولية تجاه المنظمة إلى منظمته من  شأنه أن يؤدي و يسيء

الھدف يسھل لkداء التربوي في تحقيق التنمية المنشودة من طرف القادة خ-ل تلقين البرامج العلمية و العملية 
  .المقترحة من طرف المنظمة 

  : التعلم بالممارسة . 3ـ7
و           التعلم بالممارسة عبارة عن أسلوب فعال يكتسب الفتيان من خ-له المعارف و المھارات"  

اBتجاھات و الخبرات العلمية ، حيث يخالف ھذا ا&سلوب التلقين النظري ، كما أنه يمثل ا&سلوب العملي في 
  )5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،."(ن خ-ل الفرص المتاحة التربية و الذي يقوم على مبدأ التعلم م

و الكشافة ھي المدرسة العملية التي تطبق فيھا ما تحصل عليه من معلومات ، و يبرز دور التعلم   
من الضروري إتاحة "بادن باول وفي ھذا يقول.بالممارسة في الرح-ت و المعسكرات و ا&لعاب التربوية 

بادن ("والشاب �كتشاف وتجربة الجمال والفن والرياضة والعلم والثقافة وا�جتماعالفرصة للطفل 
  )50:باول،دت
و التعلم بالممارسة ھو ب- شك عامل مھم في تثبيت المعارف و إدراكھا على حقيقتھا ، فھي بذلك تنمي   

ثبت و أدق عند الم-حظة قوة الم-حظة و تبعث قوة النضوج العقلي عند الكشاف، و ذلك &ن ممارسة الشيء أ
  .و المشاھدة 

  :نظام الشــارات .4ـ7
نظام الشارات ھو من أھم الدعامات التي تقوم عليھا الطريقة التربوية الكشفية باعتبارھا الوسيلة   

الرئيسية لتطبيق البرامج الكشفية ، لما تمثله من نظام محفز يدفع الفتى لممارسة ا&نشطة و البرامج تطبيقا 
  :ج بكل حب وإخ-ص، و يشتمل ھذا النظام على للمناھ

 .شارات الجدارة  �
 .شارات الھواية  �
 :شارات الجدارة .أ

و          ستحقاقه بعد تدريب متدرج يكسبه المعارفلشارات التي تعكس كفاءة صاحبھا وإو ھي ا
Bجتماعي فيكون بذلك المھارات و ا�تجاھات التي تعاونه على اكتمال نموه الروحي ، الفكري ، البدني ، ا

  .مواطن صالح في مجتمعه
و           كالنجوم و ا&شرطة(و شارات الجدارة لھا تعبير رمزي عن طريق ا&وسمة و الع-مات   

أشبال ،زھرات (التي توضع على اللباس الكشفي ، فھي تعبر عن الرتبة التي ھو عليھا صاحبھا ) المناديل 
  ...).،كشاف ، الكشاف المتقدم

  :شارات الھواية  .ب 
ستثمار أوقات فراغه في إشارات الھواية ھي أسلوب تحفيزي أيضا ، فھي تھيئ للكشاف فرصة   

  .اكتشاف مھاراته و اBبداع في المجا�ت العلمية و العملية التي يرغب فيھا 
و         إن الھدف من ھذه ا&وسمة ھي تنمية أذواق الفتيان في مختلف أشكال ا&نشطة الكشفية ، 

  .أعمال قد تكون لھم في المستقبل ذات عون و منفعة  ةتعويدھم ممارس
و        و ھي إلى جانب ذلك خير وسيلة لتشجيع الفتيان على الجد و اBجتھاد لبلوغ مستوى علمي

  .عملي جيد يعود بالفائدة عليھم و على مجتمعھم
  :حيــاة الخFء. 5ـ7

بالبيئة و بالطبيعة على وجه الخصوص، حيث أن الحياة في الخ-ء الحياة الكشفية تربط إرتباطا وثيقا "  
ك ندرك أن ل� كشفية بدون حياة الخ-ء ، و من ذ"من أھم عناصر الطريقة الكشفية ، حتى أن البعض يقول 

  )2: 1،1999القسم الوطني للكشاف،ع(".البيئة ھي حياة الكشاف و متعته 
و  للكشاف ، من خ-ل التخييم في الغابات ، وتسلق الجبال ، المروجالخ-ء ھي المجال الطبيعي  ةفحيا      

  .ا&نھار مما يساعد على اكتشاف قدرة الخالق عظمته و د�ئل إبداعه



م  

و المخيمات الكشفية و الرح-ت الخلوية و الخرجات تعتبر من أفضل الوسائل و الطرق للعيش في       
  .أحضان الطبيعة بعناصرھا العديدة

من خ-ل  الھدف من الحياة الخ-ء ھو إعطاء الحرية للكشاف و إكتشاف ميو�ته و قدراته التي تظھر و      
  .ك التوجيه و التقويم و التطوير و ا�رتقاء به من طرف القائد لسلوكاته ، فيسھل بذ

ي تحصيل ستخدام الرح-ت  كوسيلة لھا أھمية بالغة فإو التربية الحديثة توافق التربية الكشفية على   
 و اBعتماد على       ففي الرح-ت الخلوية يتدرب الكشاف على قوة الم-حظة ، "المعلومات بطريقة عملية ، 

النفس ، و التصرف فيما قد يتعرض له من حوادث ،و ھي خير وسيلة لبث روح التعاون بين أفراد الفرقة ، و 
   )118:سن محمد جوھر،د تح(".تقوية روح المحبة و ا&لفة و الود و الترابط بينھم

  ) :الطFئع (نظام المجموعات الصغيرة  6ـ7
ھو الھيكل التنظيمي ا&ساسي للوحدة ) أو نظام الط-ئع كما يسمى دائما(نظام المجموعات الصغيرة "  

أعضاء من الفتية و ) 8-6(الكشفية ، و الذي يتألف من مجموعات صغيرة من ا&عضاء عادة ما تتكون من 
ك من لوذلك بھدف خلق بيئة يستمتع في ظلھا الشباب،وكذ".تعمل كفريق واحد تحت قيادة واحدة الشباب ، 

المنظمة الكشفية "(أجل السيطرة على التأثير الفعال لkفراد وتوجيھھم نحو طريق مستقيم وھادف
  )21: 1991العالمية،

حيث تعتمد على " جون ديوي" وضعھا المفكر التي الطريقة ىوتعود ھذه الطريقة في التربية الكشفية إل
أن ھناك أربعة  ديويويرى .تعلم الت-ميذ الذاتي عن طريق التدريب والعمل في جو من المنافسة والحماس 

  :دوافع أساسية لھذا النظام ھي
  .الدافع ا�جتماعي ويظھر من خ-ل رغبة الفرد المشاركة في ا&نشطة الجماعية* 
  .المشاركة في العمل التطوعي النافعالدافع اBنساني ويظھر من خ-ل * 
  .الدافع ا�ستكشافي ويظھر من خ-ل البحث والتجريب*
  )382: 2000توفيق أحمد ومحمد محمود،(.الدافع البروز ويظھر من خ-ل التعبير عن الميول والمواھب*

لمشاركة في ويعتبر نظام المجموعات إحدى الوسائل التربوية الحديثة في التعلم ،&نه يمكن ا&فراد ا
عدد كبير من ا&نشطة الفردية والجماعية،كما يساعد على اكتساب الثقة في ا&فراد وحب التعاون والتنافس 

  .لkفراد ةوالتعلم ،وبالتالي نستفيد من ھذه الطريقة في تحقيق ا&ھداف التربوية والتدريبي
 :ـ الوسائل التربوية الكشفية  8
  :شفية مفھوم الوسائل التربوية الك. 8-1

و             من أھم وسائل التعليم الجماعي ، فھي أداة تجعل الدرس مشوقا"تعد الوسائل التربوية 
المعلومات ذات قيمة ،و ھي قبل ذلك تساعد على تثبيت الدرس في أذھان الكشافين ، و فوائدھا تعويد الكشافين 

 )281: 1993صالح عبد العزيز،(".النقد  على التأمل و التفكير و حصر اBنتباه و خاصة عند الموازنة و
  :ومن  الوسائل التربوية الكشفية الممارسة ھي 

و يمثل السلوك      ."و يعد من أھم الوسائل التي تعتمد عليھا التربية الكشفية في تحقيق أھدافھا   :اللعـــب -أ-
عبد المجيد سيد "(عديد من أھدافهاBجرائي أو الوسيلي الذي من خ-له يشبع الطفل كثيرا حاجاته ، و يحقق ال

  .)251: 1998أحمد وآخرون،
الرياضة وو تعتمد التربية الكشفية على أنواع عديدة من ا&لعاب ، كا&لعاب الجسمية في الھواء الطلق   

البدنية الجماعية و الفردية و ھناك العاب فكرية في الفوج أو في الخيمة كالشطرنج و ا&لغاز و الكلمات 
ة و غيرھا ، و ھي تقوي الذاكرة و الم-حظة و التمييز كألعاب إقتفاء ا&ثر و فك الرموز و إكتشاف المتقاطع

  :و من أھم وظائف اللعب نجد."ا&خطاء في الصور و غيرھا 
 : و تتمثل في :  الوظائف التربوية )1
ل الطفل لمواجھة اBعداد للحياة و العمل ، حيث يكون اللعب وسيلة للتعلم و إكتساب الخبرات التي تؤھ .أ 

 .متطلبات الحياة المستقبلية 
يعمل اللعب على تنمية بعض المھارات الجسمية و العقلية و اBجتماعية ، و ذلك من خ-ل التمارين  .ب 

 .المستمرة و اBحتكاك المتواصل باsخرين
  :و تتمثل في :  الوظائف النفسية )2
 .تي يعيشھا أحيانا ، و ذلك بممارسة ألعاب معينة تأكيد الذات  و التعبير عن الرغبة في تجاوز المرحلة ال .أ 



ن  

التسلية و الترويح عن النفس بما يمنحه اللعب من راحة نفسية و إستمتاع و سعادة في تمضية وقت الفراغ  .ب 
. 
 .إكتساب الطفل المزيد من المعارف و الخبرات مما ينمي قدراته العقلية كالتفكير و التخيل  .ج 

لعب مجال خصب لتوسيع دائرة الطفل اBجتماعية ، و إكتساب الخبرات التي فال : الوظائف ا;جتماعية )3
تؤھله للتعامل مع اsخرين ، و تعلمه الضوابط التي تنظم الع-قات باsخرين ، فھو يساھم بشكل إيجاب في 

  )252:نفس المرجع(.النمو اBجتماعي 
   :المنافسة وا&لعاب .أ-أ-

وقد تكون المنافسة بين كشاف وكشاف أو بين طليعة  ،ن على السواء المنافسة ھي طبيعة الرجال والفتيا
  : ما يأتي  يراعىولكي تكون المنافسة لعبة يجب أن  ىوطليعة أو بين فرقة وأخر

  . مراعاة قوانين اللعبة وصحة ا&داء  -1
  . أن تكون اللعبة ذات ھدف  -2
  . رنامج أ� تزيد اللعبة عن حدھا وإ� فإنھا سوف تطغي على الب -3
  . أن يشترك الجميع في ا&لعاب ف- يلعب أفراد ق-ئل بينما يتفرج الباقون  -4

وإذا آمنا ،إننا إذا آمنا بأن المنافسة ما ھي إ� لعبة كان علينا أن نبقي عليھا و� نجعل منھا مجا�ً للصراعات 
  . بالخروج به عن حدود المرسوم له فراد دون السماح &حدبفائدة التنافس كان علينا أن نبقي على مستوى ا&

  :المعسكرات والرح-ت  .ب-أ
خت-ف برامجھا وأھدافھا وإن كانت إلkلعاب الكشفية دور بارز في جميع المعسكرات والرح-ت على        

تختلف في نوعيتھا وكثافتھا تبعاً لكل نوع من أنواع المعسكرات والرح-ت إ� أنھا جزء أساسي في أي منھما 
إضفاء روح المرح والسرور وإشاعة البھجة &عضاء المعسكر أو الرحلة في ما لkلعاب الصغيرة من فضل ل،
  . المعسكرات والرح-ت  ا&نشطة الداخلية وويمكن استخدام ا&لعاب الصغيرة في ،

  :أنواع ا2لعاب الكشفية .  أ ـ ج
فھي ميل فطري غريزي لدية ولكن كانت .لعاب ليس ھناك ما يجذب انتباه الفتي ويستأثر باھتمامه كا&      

لعبة تمارس من خ-لھا كان لزاماً أن تؤدي بأسلوب ممتاز لتحقيق الھدف وا&لعاب الكشفية يمكن تقسيمھا على 
  : أساسان ث-ثة ھي 

  : أو�ً تقسيم على أساس المكان كالتالي * 
  . يق أو مقر الفر النشاطوھي تمارس داخل حجرة : ألعاب داخلية  -1
  .  نشاطوھي تمارس في العراء خارج حجرة ال: ألعاب خارجية  -2
  . وھي ألعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة : ألعاب خ-ء  -3
  : أو على شكل مسابقات ومباريات كالتالي  هسواء كانت مھاري ا&لعابيمكن تقسيم : ثانياً * 
  . من ينتھي أو�ً مثل سباق التتابع والفريق الفائز : سرعة ا&داء  -1
  . مثل تقطيع كتلة من الخشب بأقل عدد من الضربات والفريق الفائز من يحقق ذلك : جودة ا&داء  -2
  والفريق الفائز من ينتھي أو�ً مع اBجادة . مثل القيام بعمل إسعاف أولي : سرعة وجودة ا&داء معاً  -3
  - :يمكن تقسيمھا على أساس النوع كالتالي : ثالثاً * 
وإن ما يبذله من تضحية فيھا مكسب  ،فيھا يتعود الفتي كيف يلعب لصالح الجماعة: ألعاب جماعية  -1

  . لمجموعة لذلك يؤمن بعد حين أن الغاية ھي انتصار الجماعة وأن الفخر في تفاني الفرد وإسعاد المجموع
لوء بالنشاط والضحك وإحداث ھذا النوع من ا&لعاب يجب أن يكون مم: ألعاب كثرة الحركة والصياح  -2

  . أصوات مثل لعبة الرعد والبرق وھي من ا&مور التي يحبھا الطفل خصوصاً 
وھذه تختلف عن سابقھا في إنھا تعود الفتي التحكم في أعصابه وتقوي أرادته وتھذب نفسيته : ألعاب ھادئة  -3

  . منھم إذا قل أن يجد الفتي من في قدرته التزام الھدوء خصوصاً ا&طفال 
لعاب الھادئة ولكن لھا أھمية في حياة الفتي المستقبلية إذا أنھا ا&ھذا نوع من أنواع : ألعاب لتمرين الحواس  -4

تعوده اللحظة وتنمي قدرته على ا�ستنتاج وھي ا&لعاب التي يستخدم فيھا حواسه الخمس وتستلزم فيھا إرھاق 
كل ھذه  "ابعه للتميز على ما يميزه بواسطة الشم أو الذوق السمع ودقة النظر والھدوء التام واستعمال أص

  .  "ا&لعاب يجب أن توضع من وقت sخر وسط برامج الفتية للترويح عنھم لبعض الشيء
� يتبع فيھا طريقة خروج المغلوب أوھي إما منافسات فردية أو منافسات جماعية ويجب : ألعاب المنافسة  -5

بل يجب أن يلعب على طريقة احتساب النقط  ،جو�ً من نفسه عند خروجهحتى � يكون الفتي عاط-ً خ



س  

ب ويشعرون بسعادتھم ويجب على القائد أن يعود الفتية عوبذلك يستمر عمل الجميع في الل.باBضافة والخصم 
  . على المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدم اليأس أو الغضب عند الھزيمة 

ھميتھا في تدريب الفتية بطريقة غير مباشرة ومشوقة على نواحي المنھج ولذلك وھذه لھا أ: ألعاب منھجية  -6
  . منھج لعبه حتى يضفي على حركة الكشف بھجة مثل لعبة السيمافور  ليجب على قائد الفريق أن يبتكر لك

ا لتعاون ويھدف بھا تعويد الفتيه على عدم الخوف وحب المغامرة ورسم الخطط وكيفية تحقيقھ: ألعاب ليلية  -7
 .2007-2-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(. الجماعة وھي ھامة بالنسبة للفتيان والتقدم 
www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2ناشيــد  -ب-  
يجيش في نفوس ا&طفال         و  اBنشاد ھو التغني بالقيم العليا التي أدرجھا الشعراء للتعبير عما

و بالتالي فإن ا&نشودة الناجحة .لمنشدين يزيد في رونق ا&نشودة ام معاني النص من طرف ، و إن فھالفتيان
  .تربويا ھي التي توافق نص المنشدين و إنسجام ا&لفاظ و الوزن مع الموسيقى 

  :القصــة  - ج-
التي ترتكز الغاية من القصة ھو جلب إنتباه ا&طفال أو الفتيان بطريقة مشوقة إلى فھم مبدأ من المبادئ   

  .عليھا التربية الكشفية ،أو Bقامة الدليل على أن ھذا المبدأ ھو الذي يجب إعتماده في موقف ما
و تعد القصة وسيلة من وسائل توصيل المعلومات و الحقائق بطريقة شيقة ، ھذا فض- عن أنھا تعمل "

ھم إلى التقليد و � ننسى أن القصة على تربية ا&طفال تربية صحيحة ، بوضع ا&مثلة أمامھم و إستخدام ميل
  .تعمل على إيضاح الجامد الميت من الدروس

  : و يمكن تلخيص فوائد القصة فيما يلي 
  .تساعد على تثبيت المعلوماتـ 
  .تتماشى مع طبيعة الطفل و تحبب إليه المادة و تشجع ميوله الطبيعية و تستميل عواطفهـ 
  .قا جذاباث في الدرس روح الحياة فيصبح شيبتـ  
  .العقلية و الجسمية و تجديد لھما : في القصة إستجمام لقوى الطفل ـ 
  .تقوى الصلة بين القائد و الطفل فتبعث في التعليم روح الحب المتبادل بين القائد و الكشاف ـ 
نفسه في القصة نوع سام من التربية الخلقية فھي تزيد من خبرات الطفل بطريق غير مباشر و تجعله يكون لـ 

  )288: 1993صالح عبد العزيز،(."مث- عاليا خلقيا
تمثل القيادة في الحركة الكشفية محورا أساسيا يبنى عليه نجاح العملية التربوية ، &ن   :القــدوة  - ج-

و من ثم     القائد في الوحدة أو الطليعة أو في أي منصب يكون مسؤو� عن البيئة التي يعمل فيھا مرؤوسيه،
  .د وحده القدير على جعل الظروف التي تمكنه من القيام بالنشاط بفعالية و كفاءة فإن القائ

و  من    و حتى يكون القائد قدوة لكشافيه يجب أن تتوفر فيه صفات تضمن نجاح قيادته و اBستمرار في مھامه
  :أھمھا

ة معينة تؤثر في نفسيته و ھو أن يكون القائد سليم البنية الجسدية � يشكو من عاھ : الصفات الجسمانية  �
 .فيعوق قيادته

 .و ھي التحلي بالمكارم ا&خ-قية في القول و العمل &ن القيادة قدوة :الصفات الخلقية  �
 .أن يكون القائد عاق- لكي يكون مسؤو�  :الصفات العقلية  �
لقسم الوطني ا(.إط-عه و معرفته بالفنون و المھارات الكشفية و الخبرة القيادية  :الصفات الفنية  �

 )2،ص1999للكشاف،مارس
فالقائد .فا&طفال يتأثرون بالتقليد و المحاكاة و المثل العليا التي يرونھا أكثر مما يتأثرون بالنصح و اBرشاد

  .يجب أن يكون مث- عاليا ،و قدوة حسنة للكشاف ، يحذو حذوه ، و الصديق، و المربي له
  ): الطبيعة(حيـاة الخـFء  - ه-

الغابات والجبال "اة الخ-ء مزاولة ا&نشطة الكشفية المختلفة في الطبيعة،وھذه ا&خيرة تعني يقصد بحي
،حيث يترك الكشاف ليعايش ھذه الطبيعة وتزويده با&فكار "الكل المتناسق" بادن باولويعبر عنھا ...."والبحار

ت التي تعترضه فيھا،وبالتالي و المعطيات عن الحياة الخ-ء،ويقوم بمواجھة كل الظروف الجديدة والمشك-
  .يدخل في مرحلة جدية من التعلم وا�كتشاف

وتعتبر حياة الخ-ء مدرسة عملية لkفراد حيث يكتسب فيھا الكشاف معارف جديدة وخبرات من خ-ل 
ى كيفية نصب الخيام،وإيقاد الخرائط ويتدرب عل ممعايشة وا�حتكاك بالبيئة الطبيعية له،فنجده يستخد



ع  

فحياة الخ-ء ، ھي البوتقة التي تصھر فيھا النفوس و ." وإعداد الطعام وكل ما يحتاجه في حياته الخلوية،النار
  )118: حسن محمد جوھر،دت(".تشكل فيھا الرجال 

  :الخرائـــط  -و-
يستعين الكشاف في رح-ته بالخرائط التي تسير له معرفة الطريق الذي يسلكه، و لھذا كان من الواجب   
  .كشاف أن يتقن قراءة الخرائط و معرفة معاني محتوياتھا و اBصط-حات المستعملة فيھا على كل

و الخرائط نوعان إما جغرافية أو تاريخية ، و في الحالة ا&ولى يجب أن يشرح قائد الفرقة &فراد فريقه 
م الخرائط ، و قد الرموز و المصطلحات و ا&لوان المعروضة على الخريطة ، كما يقوم بتعليمھم كيفية رس

يوزع القائد على فرقته خرائط صماء يضعون عليھا الرموز و المصطلحات و ا&لوان كما تعرضوا لھا في 
  .الدرس

أما الخرائط التاريخية فلھا قيمتھا في توضيح أماكن المدن و المقاطعات القديمة مما يعطي صورة 
الخرائط التاريخية بالنسبة للصغار محدودة إ� في بيان أوضح للفترة التي يتناولھا القائد بالدراسة، و فائدة 

  )287: 1993صالح عبد العزيز،".(بعض المدن التاريخية الشھيرة 
جديدة ، و الغاية من الرح-ت الكشفية ھو  اطقتقام الرح-ت عادة لھدف التعرف على من : رحFتال -و-

الجغرافية و التاريخية المختلفة أو المقارنة بين  تنمية التربية الوطنية العامة بالتعريف على نواحي الوطن
  .مميزات الوطن و مميزات ا&قطار ا&خرى

لدرجة أنھا  بية الحديثة بھا رياضة ذھنية و جسمانية مفيدة ، و قد عنيت التر السياحية الرح-ت وتعتبر"
لھم أو قراءتھم عنه في ن بأنفسھم بد� من وصفه وأوجبت القيام بھا إلى كل شيء يمكن أن يشاھده الكشاف

  )290ـ289:نفس المرجع(".الكتب ، و بالرح-ت نحصل على نتيجة بناء على تجربة شخصية
  :  ا;جتمــاعــات - ي-

رى اBجتماعات في الھواء الطلق أو في النادي حسب الظروف المناخية ، و تعمل اBجتماعات على جت  
Bجتماع من أجل حث الكشافين على العمل و الترقي إلى رتبة توثيق الصلة بين الكشافين و فرقھم ، و يعقد ا

  .أو للتخطيط �نجاز عمل كشفي أو لتقييم عمل ما.أعلى لكي يحقق ذاته
  :حيث أن التالية من خ-ل ما سبق يتضح أن المبادئ التربوية مجسدة في ا&ھداف 

 .الواجب نحو هللا تقابله التنمية الروحية  .1
 .ه التنمية اBجتماعية الواجب نحو اsخرين تقابل .2
 .الواجب نحو الذات تقابله التربية البدنية و العقلية  .3

أكثر من  يالتربوية مشتقة من طبيعة البرامج الكشفية التي تعتمد على الجانب التطبيق قكما أن الطرائ
عيل الحقيقي لھا و الطفل ، و التف) المربي (النظري ، فكانت طرائقھا تعتمد على اBحتكاك المباشر بين القائد 

أما الوسائل التربوية التي كانت مستمدة من صميم البرامج تعتمد على الحرية ، التفاعل اBجتماعي .في حياته 
  .، الممارسة و التربية الذاتية 

و لقد عبرت التربية الكشفية عن التربية الحديثة لkفراد، خصوصا أن أساليب و مبادئ التربية الحديثة 
ليس ) القائد(ريقة الكشفية ، فمبدأ الحرية محقق في العملية التربوية الكشفية ، حيث أن المربي محتواة في الط

ذلك الرجل المسيطر ، و إنما المرشد و الموجه ، فالطفل له الحرية داخل الفوج الكشفي ، لكن دائما في إطار 
  .النظام و إحترام القانون الكشفي

ث أن الكشاف عموما تنمو لديه روح اBستق-لية و يرفض أن كذلك نجد أن مبدأ الذاتية محقق ، حي
تكون عليه الوصاية ، و لھذا عملت التربية الكشفية على تنمية روح المسؤولية و اBعتماد على الذات لدى 

  .الكشاف ، و ذلك من أجل تأھيله &ن يكون فردا مسؤو� في بيئته و مجتمعه
ة على اللعب ، فإنه يعتبر من أھم الوسائل التربوية في تطبيق أما المبدأ الثالث و ھو إعتماد التربي

  .البرنامج الكشفي ، خاصة أن اللعب الكشفي يمتاز بنظام خاص ، فھو لعب مخطط له و ليس عشوائيا 
كما أن المبدأ الرابع و ھو إرتكاز التربية على التعليم عن طريق النشاط فھو محقق في عناصر طريقة التربية 

فالكشافة ھي عبارة عن مدرسة تطبيقية لكل ما تلقاه الكشاف من دروس نظرية ، فھي تريد بذلك أن الكشفية ،
جمعية الكشافة العربية (.تخرج الكشاف من دائرة ا&سلوب التلقيني النظري إلى ا&سلوب العلمي التطبيقي

  )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،ا�جتماعية

  .لبرامج الكشفية الجزائرية في التنمية العلمية و العملية ل]طفالدور ا:  خامسالمبحث ال



ف  

 :البرامج التربوية الكشفية 
Bستفادة من قدراتھم واتحاول التربية الكشفية من خ-ل برامجھا التربوية المساھمة في تنمية ا&طفال 

ضاء في مجتمعاتھم المحلية و كمواطنين صالحين مسؤولين و كأع ،البدنية و العقلية و ا�جتماعية و الروحية
الوطنية و العالمية ، و ھذا يؤكد الخاصية التربوية للمنظمة الكشفية و التي تھدف إلى التنمية المتكاملة 

  .الفرد شخصيةل
 :تعريف البرنامج الكشفي  .1

البرنامج الكشفي ھو كل ما يقوم به الفتية و الشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق "
  )2003،القسم الوطني للتدريبالكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".لحركة الكشفية ا من لھدف التربويا

و ما يميز البرنامج الكشفي خاصية التطور المستمر و قابليته للتغير النسبي بتكيفه مع التغيرات التي 
  :تحدث في المجتمع ، فالبرنامج الجيد بالمنظور الكشفي ھو ذلك الذي 

  .ھداف و مبادئ الحركة الكشفيةيحقق أ -
  .يلبي حاجات و ميول الفتية و الشباب -
  .يرتبط باحتياجات المجتمع -
  .يساعد على التغير و التقدم  -

  .ينفذ طبقا للطريقة الكشفية -
  :فالبرنامج الكشفي يسعى إلى تحقيق التنمية الروحي و البدنية و العقلية و اBجتماعية للفتية، إذ نجده يھتم بـ

السلوك الشخصي من خ-ل تنمية الجانب الروحي عند الفتية بغرض ا�لتزام بالمثل العليا و القيم  �
 .الفاضلة 

الجانب الفردي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي قصد إكتساب المھارات  �
 .، و تحقيق الشخصية

البدني ، العقلي و ا�جتماعي لتحقيق ا�ندماج داخل الجانب الجماعي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ،  �
 .الجماعة و التفاعل مع المجتمع خدمته

 :ا2سس التي تبنى عليه البرامج الكشفيةـ 2
يحرص التنظيم التي  &سس ا يراعيتربوية أنه البرامج الإن ما يميز البرنامج الكشفي عن غيره من 

  :ل ھذه ا&سس في اsتيالكشفي على توفرھا ضمنه ، و نستطيع أن نجم
  البعد عن أسلوب التلقين المدرسي و اBعتماد على الذات في التعلم بالممارسة و البحث و اBستكشاف  -
 .ية و تنوع الميول و القدرات و الحاجات عمرمراعاة خصائص النمو للمراحل ال -
 .ا�رتباط بالبيئة و المجتمع و تقدير احتياجات الناس و تقديم الخدمات لھم -
 .ا�رتباط بثقافة المجتمع و بث قيمه في نفوس الفتية و الشباب -
 .التوازن مع التكامل بين الروح و العقل و البدن في مختلف ا&نشطة  -
 ).دراسة الحاجيات ، التخطيط، التنفيذ ، التقييم(التدرج و التقدم في تطبيق البرامج  -
 .لھواية تحقيق التحفيز بين الكشافين من خ-ل شارات الجدارة و ا -
 ).علمية و عملية(التنويع في أنشطة البرامج  -
 :ا2ھداف التربوية لبرامج الكشافة ا;سFمية الجزائرية .3
و       ا&ھداف  التربوية ھي الغاية التي يسعى لتحقيقھا البرنامج الكشفي ، فھي التي تحدد محتواه     

ل-حتياجات ا&ساسية التي تترتب عن طرق تطبيقه و تقيمه ثم تقويمه ، و ھذه ا&ھداف وضعت وفقا 
  .ية لتحقيق ا&غراض التربوية التي تخدم كل مرحلة عمرالخصائص ال

  ):سنة 11إلى  7من (ا2ھداف التربوية لمرحلة ا2شبال  - 1- 3
  .تحسين عمل أجھزة الجسم الداخلية -
  .إتباع القواعد الصحية في الغذاء و النظافة العامة  - 
  .جموعات الصغيرة و العمل معھاا�ندماج في الم - 

  .استكشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية -
  .ا�قتداء بالكبار �كتساب الخبرة و تنمية الثقة بالنفس - 
  .تنمية حب ا�ستط-ع و المغامرة - 
  .ربط و تكوين الع-قات بين ا&شياء و اكتساب مفاھيم جديدة  - 



ص  

  .دى الفرد و المجتمعالتعرف على الوطن و أھميته ل -
  .التعرف على د�ئل قدرة هللا و عظمته -
  .اكتساب القيم الحسية و المعنوية للحركة الكشفية - 

  ):سنة 15إلى  12من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف  -3-2  
  .تنمية القدرات و المھارات البدنية و الصحية  -

 .و متطلباتھاـ الربط بين المتغيرات البدنية في ھذه المرحلة 
 .ـ اكتشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية 
 .ـ تقوية الع-قات الثقافية و ا�جتماعية بين ا&فراد 

 .ـ اكتساب مفاھيم جديدة حول البيئة 
 .ـ التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل

 .ـ تكريس القيم الدينية
 .ـ اكتساب القيم ا&خ-قية و ا�جتماعية 

 .لو�ء للوطنـ تنمية ا
  ):سنة 17إلى  16من ( ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف المتقدم -3-3

 .ـ التعرف على التغيرات العنيفة الواقعة على ا&جھزة البدنية و قبولھا 
 .لتحسين الكفاءة البدنية) سرعة ، قوة ، تحمل ، رشاقة ، مرونة(ـ تنمية الصفات البدنية 

 .ھنية و تحسينھا استكشاف القدرات الحرفية الم -
 .القيام بأدوار حقيقة و مفيدة للمجتمع  -
 .استخدام ا&سلوب الحواري في المناقشة و العمل -
 .تنمية القدرات العقلية لحل المشاكل الشخصية و ا�جتماعية  -
 .تنمية قدرة ا�بتكار لدى الكشافين -
 .تثبيت المفاھيم الشخصية و ا�جتماعية الصحيحة -
 .ات القانونا�لتزام بالوعد و صف -
  ):سنة 21إلى  18من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الجوالة  -3-4
 .ا�رتقاء بمستوى ا&داء البدني -
 .تدعيم القدرات و المھارات الحرفية و المھنية -
 .مواجھة المشك-ت ا�جتماعية و البيئة الحالية و المستقبلية  -
 .ترسيخ أسس العمل بروح الجماعة  -
 .ة المختلفةتنمية المھارات القيادي -
 .التمسك بالحقوق و أداء الواجبات في الحياة الشخصية و الجماعية  -
 .التعرف على المجتمعات الخارجية و أنظمتھا و تكوين صداقات معھا -
 .ا�بتكار لتحسين ظروف العمل الفردي و الجماعي -
 .تقويم المواقف ا�جتماعية في إطار القيم و ا&خ-ق و العادات و تقاليد المجتمع -
 )10ـ7 : 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،قسم البرامج،.(ا�لتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية -
 : الكشفيةالبرامج الكشفية العلمية و العملية  مجا�تـ  4

البرامج التربوية العلمية للكشافة اBس-مية الجزائرية ترتكز على سبع مجا�ت أساسية ، حيث أن كل      
            و ا&ھداف التربوية المسطرة وفقا لقدرات الطفل معه حدد له مواضيعه المقترحة التي تتناسبمجال ت

  .و إستعداداته
  :�ت البرامج التربوية العلمية الكشفية ھي او مج

 .مجال التربية الوطنية  .1
 .مجال التربية اBس-مية  .2
 .مجال التربية اBجتماعية و البيئية .3
 .حية و البدنية مجال التربية الص .4
 .مجال التربية العلمية  .5
 .مجال الفنون و المھارات الكشفية .6



ق  

 .مجال المعارف العامة  .7
لقد كانت الكشافة اBس-مية عبر التاريخ مدرسة لتعزيز القيم الوطنية ، حيث حملت  : التربية الوطنية1ـ 4

فة اBس-مية الجزائرية تعمل على الشخصية الوطنية و الھوية الجزائرية ، و بعد اBستق-ل أصبحت الكشا
تعريف الكشاف بتاريخ ب-ده حتى يكون واعيا و متفھما للوقائع و ا&حداث التاريخية التي حصلت في الجزائر ، 

و ھذا من أجل تنمية الشعور با�نتماء و الو�ء لدى الكشاف لوطنه و يتم ھذا كله من خ-ل برامج تاريخية 
  .أعدت في ھذا المجال

تعد حياة الكشاف داخل الفرقة حياة روحية تصقلھا حياة إيمانية تقوم على أھم مبدأ :  تربية ا;سFميةال 2ـ 4
في الكشافة و ھو الواجب نحو هللا ، و الذي يفرض القيام بالعبادات و الطاعات و اجتناب ا�نحراف ، و يلقن 

الكشفية بالتربية الدينية اBس-مية وفقا  ھذا المبدأ من طرف القادة من خ-ل المعاملة الحسنة و ربط الحياة
 .للبرنامج الكشفي الخاص بھذا المجال

ترجع أھمية ھذه التربية لما تكتسبه لدى الكشاف من قناعة حول أھمية  : التربية ا�جتماعية و البيئية 3ـ4
و لما تكتسبه ھذه العمل الجماعي و ا�جتماعي ، فيعرف حقوقه و واجباته نحو نفسه و مجتمعه ھذا من جھة ، 

 .من جھة أخرى التربية من ثقافة بيئية تسمح له أن بالتفاعل اBيجابي و الناجح
ً الكشافة اBس-مية الجزائرية للتربية الصحية و البدنية اھتمام ىتول : التربية الصحية و البدنية 4ـ 4  ا

شاف من خ-ل المحافظة على تربي الك وللحفاظ على الصحة الجسمية للكشاف، فھي تسعى جاھدةً  ،اكبيرً 
صحته و لياقته البدنية من أجل القيام بواجباته بكل نشاط و حيوية ، كما تعلمه مبادئ اBسعاف و طرق 

 .ممارسة أشكال الرياضات
في  –التربية الكشفية على التكوين العلمي لkفراد ، و ھذا التكوين يكون  تحافظ : التربية العلمية 5ـ4

وسائل و أنشطة و برامج و ألعاب علمية و عملية في نفس الوقت ، حيث من خ-لھا تجعل من خ-ل  -الكشافة
 ...مثل برامج اBع-م اsلي وا�نترنت والجغرافيا و الفلك،الكشاف يتفاعل معھا آليا و يستفيد منھا أيضا 

ھارات الكشفية من أھم ترجع أھمية ھذه التربية لما تمثله الفنون و الم :الفنون و المھارات الكشفية  6ـ 4
خصائص التربية الكشفية ، فمن خ-لھا يتدرب الكشافين على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية التي 

المعسكرات و الرح-ت على وجه الخصوص ففي :مثل تساعدھم على تأدية الكثير من ا&نشطة الكشفية 
Bالموجودة في أحضانھا ، و التمكن من  مكانياتإطارھا يدرس مختلف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام ا

 ".المورس والكود والسيمافور"كـالعقد و اBتصال  و التوجيه و إقتفاء ا&ثر، :مثل كثير من التقنيات الكشفية 
ترجع أھمية ھذه التربية لما توفره من مجال يستدرك فيه كل ما من شأنه أن يسھم  : المعارف العامة6ـ 4

جمعية الكشافة (...ن بالمعارف الضرورية كمواضيع في الطبخ و الخياطة والرسم ،والزخرفةفي تزويد الكشافي
 .   )www.asasmoroc.blogspat.com             .2007-02-12،العربية ا�جتماعية

 :فالالبرامج الكشفية العملية و دورھا في تنمية ا2ط ـ 5
تعد البرامج التربوية العملية للكشافة اBس-مية الجزائرية من أھم برامج التربية الكشفية ، فمن خ-لھا        

يتدرب الكشاف على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية العملية التي تساعده في تأدية ا&نشطة الكشفية ، و 
  .و اBسعاف على وجه الخصوص ممن أبرزھا نجد التخيي

ففي إطار ا&ولى يدرس الكشاف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام المواد ا&ولية الموجودة فيھا ، و 
في إطار الثانية يتعرف الكشاف على بعض ا&مراض و كيفية استخدام ا&دوية لمعالجتھا ، كما يتعرف على 

الكشفية العملية يتم التدريب عليھا  و البرامجن أجل المساعدة الصحيحة للمصابين ،مبادئ اBسعاف ا&ولية م
  .علميا و عمليا 

  :  التخييم - 1- 5
ھو معرفة إختيار المكان الذي نخيم فيه ، و ھو كذلك معرفة نصب الخيمة وقلعھا  مالتخيي: تعريفه .5-1

  )43: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،.(بطريقة تقنية و فنية 
  : مطرق التخيي.  5-2
  إختيار المكان يلعب دور كبير لصحة و آمان الكشاف في مفي التخيي : ر المكان إختيا1- 5-2
  :المخيم حيث يجب أن 
  ).السبب وصل النھر إلى المخيم(م 150إلى  100أن يكون المكان المختار بعيدا عن النھر من  •
 .)سبب خطر أكسيد الكربون لي-(أن � يكون التخييم في مكان كثيف ا&شجار على المحيط  •



ر  

 ).السبب خطر سقوط الحجارة(أن � يكون التخييم تحت جبل  •
 .أن يكون التخييم في مكان فيه ماء صالح للشرب أو قرب منه •
 ).السبب خطر مرض الروماتيزم(أن � يكون التخييم في مكان فيه رطوبة  •
 ).السبب عدم إحراجھم لي-( كلم  1أن التخييم بعيدا عن السكان بحوالي  •
 ).السبب وقع الحوادث(م قرب مركز اBسعاف أن يكون التخيي •
 ).السبب تجنب الفيضانات عند سقوط ا&مطار(أن � يكون التخييم في مكان منحدر  •

و تركيب الخيمة أيضا له تقنيات و فنيات ، و من تقنيات الكشاف و فنياته :  تركيب الخيمة.2- 2- 5
  .يستطيع أن يركب خيمته و يكون مطمئن و آمن على س-مته

 .رح الخيمة على ا&رض و فتحھا كلياط •
 .غلق أبوابھا و نشرھا على ا&رض  •
 .وضع ا&عمدة الرئيسية للخيمة و رفعھا •
توجيه الخيمة في اتجاه شمال شرق ، جنوب غرب ، جنوب شرق، لتجنب الرياح و إستقبال الشمس صباحا و  •

 .عند الغروب
 .خيمة وضع أعمدة الربط في ا&رض ، و ربط الزوايا ا&ربع لل •
 )43:نفس المرجع.(حفر سواقي حول الخيمة لتصريف المياه •

  : أدوات التخييم - 3- 2- 5
  :التي � يستطيع الكشاف التخلي عنھا ھي  مإن أھم ا&دوات الضرورية للتخيي

 .دلو ، مصباح، شموع، كبريت، حبل ، معول ، فأس ، علم و ما يرفع به: حاجات المضرب  .أ 
 ...سخان ، سكين ، م-عق ، مناديل ، زجاجات فارغة ، أكياس  قدر ، موقد ، :حاجات المطبخ .ب 

 :يحسن بكل كشاف أن يحمل معه في مخيماته الم-بس التالية  :المFبس .ج 
معاطف ، قمصان ، سروال ، جوارب ، ثياب داخلية ، قمصان للنوم ، ا&حذية ، باBضافة إلى بعض ا&دوات 

  )106بادن باول،د ت،ص...(و فرشاة ا&سنان ، مناشفالصابون : الخاصة و ملزمة للكشاف مثل 
ھو  -اللورد بادن باول–إن النظام الذي يجب أن يتبع في المخيم حسب مؤسس الكشافة : نظام المخيم  -4- 5-2

  )108ـ107:نفس المرجع(:كالتالي 
  
  
  

  نظــام المخيـــم  الساعـــة
  .النھــوض و تھوية الخيمـــة  -  6:00
  باحيةـ رياضة ص  6.30
  .تحيــــة العلـــــم -  8:00
  .طعـــام الفطـــــور -  8:10
  .البيت الجميل -  9:45

  .أعمال و تمارين كشفيــة -  10:00
  .الغــــــــذاء -  01:00
  .القيلولـــــة -  01:30
  .لمجة  -  16.30
  .التحضير للسمر+تدريبات و ألعــاب كشفية  -  17.30
  .إنزال العلم -  20.00
  .طعـــام خفيـــف -  20.30
  ـ سمر كشفي  21.30
  .إطفاء ا�نوار -  23.00

  



ش  

قبل أن تقوض المخيم و تغادر موقعه ، يجب أن تستھدف أمرين رئيسيين ، : عندما تغادر مكان المخيم -
  .ذرة أولھما أن تترك المكان نظيفا مرتبا ، و ثانيھما تنظيف معداتك قدر إستطاعتك حتى � تحمل معك أمتعة ق

يميل الفتيان إلى التجمع في نھاية اليوم بالمخيم في مجالس للمرح ، وحف-ت السمر ما ھي إ� : السمر ـ6
�ستغ-ل تلك المجالس التلقائية وتنظيم لھا لتكون وسيلة &ھداف تربوية لھا أثرھا في تكوين شخصية الفتى 

  :ويھدف السمر إلى. مرحع-وة على كونھا وسيلة للترويح الذي يبعث على السرور وال
  . تعويد الفتى على مواجھة الجماعة ومخاطبتھا وھو أحد عوامل بدء الثقة بالنفس -1
التعارف وتوثيق الص-ت والروابط بين ا&فراد بعضھم ببعض وكذلك بين الجماعات وإزالة التكلفة التي  -2

  . غالباً ما تسيطر على الجماعات في أول تعارفھا
  . وتجديد النشاط وإشاعة جو من البساطة في الع-قات بين الجماعة بث روح المرح -3
  . التدريب على التعاون والتضحية وا�عتماد على النفس -4
  . إظھار المواھب وإعطائھا الفرصة للتدريب والصقل -5
  . مجال ممتع لممارسة الھوايات المختلفة -6
  . اءةوسيلة نافعة وجذابة لشغل أوقات الفراغ بطريقة بن -7
العمل على تقوية روح الجماعة وا�عتزاز بھا وذلك باستغ-ل ميل الفتى Bحداث الضوضاء بتنظيمھا في  -8

  .صيحات جماعية ترمز إلى الطليعة أو الفرقة
   :مناسبات السمر  
  . ة كشفية جديدةا�حتفال بمناسبة إنشاء فرق -1
  . لط-ئع على مرتبة كشفية جديدةحصول أفراد ا -2
  . قب حف-ت الوعد أو تجديدهع -3
  . حفل سنوي ختامي لقدامى الكشافين من الفرق -4
  . عقب ا�نتھاء من برنامج عام في مخيم -5
  . في المناسبات العامة وا&عياد اBقليمية والقومية -6

  : مكان السمر وإعداده 
  . أن يكون مكان السمر مستق-ً عن الخيام  -1
  . السمر فيحدد أماكن جلوس الط-ئع أو الفرق والقادةالدوري مكان القائد يعد  -2
  . يعد مكان إيقاد النار وخشب الوقود المناسب  -3
  . السمر ويقدمھا للقائد المسؤول ليرتبھا مع مقدم السمر ومساعده برنامجالدوري  القائد يجمع -4
  :  السمر مسؤول 

ھذه البرامج من أدوات حتى تظھر برامج الحفل بالمظھر يعد المواد التالية من البرامج كما يعد ما يلزم لتنفيذ 
  . ال-ئق 

  : كيفية تنفيذ برنامج السمر  
  . يترك مكان للزائرين ولقادة المخيم في فتحة الحدوة وإذا زاد عدد الزائرين يجلسون خلف الكشافين  -
  . تعد النار بواسطة الدوري ، وتشعل من قبل قائد المخيم أو ضيف الشرف إن وجد -
  . يقدم رئيس الدوري برنامج الحفل ، بعد ذلك لقائد المخيم -
  .  تذكير بدور الكشافة والھدف من التخييم وبعض النصائح والتوجيه يقوم القائد بافتتاح السمر بكلمة تتضمن  -
  . تتابع فقرات السمر بعد ذلك عن طريق مقدم السمر  -
  . من كل فقرةي-حظ عدم القيام بصيحات إ� بعد ا�نتھاء  -
  . تقل ھذه الصيحات في حف-ت سمر الكشاف المتقدم والجوالة -
تنظيم الصيحات الجماعية في حف-ت . تكثر ا&ناشيد الجماعية في حف-ت الكشاف المتقدم والجوالة الكشافة -

  . أن تكون ھذه الصيحات ھادفة والكشافة وا&شبال 
  . ة على ا&قليفضل أن يشترك قادة المخيم في تقديم فقر -
  . ي-حظ المحافظة على وقت السمر بحيث � يقل عن ساعة و� يزيد عن ساعة ونصف -
  .عند ا�نتھاء من فقرات السمر يقوم القائد بختام السمر  -
ھو العناية الفورية التي تعطي للمصاب قبل وصول الطبيب ، و اBسعاف عمل فكري يدفع : ا;سعاف- 7

  )48: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".التدخل بسرعةاBنسان إلى التفكير و 



ت  

وفق برنامج كشفي خاص . يتعلم الكشاف المبادئ ا&ساسية ل{سعاف  :مبادئ ا;سعاف ا2ولية - 1- 6
و التي توضح    ، و أھم المبادئ التي يتعلمھا كما ھي في الوثيقة ، باBضافة إلى الرسومات) نظري و عملي (

  :في الملحق 
 .طرق التنفس  •
 .طرق حمل المصاب  •
 .طرق التضميد •
  :بعد وقوع الحادث) الكشاف (ما يجب أن يقوم به المسعف  - 2- 7
 .إبعاد الخطر  •
 .إستدعاء اBسعاف •
كما تم دراسة ھذه المبادئ في البرنامج . تقديم اBسعافات ا&ولية في الحا�ت التي تستدعي العجلة •

 .الكشفي
  :سبة للكشافأھداف ا;سعاف بالن - 3- 6
 ).اBسعاف (تجاه ھذا المجال إكتساب معارف و مھارات و سلوكات إ •
 .التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل و مساعدة الناس •
 و ذلك لتحسين الكفاءة البدنية ) السرعة ، التحمل ، المرونة ، القوة (تنمية الصفات البدنية للكشاف  •
 .القيام بأدوار حقيقية و مفيدة للمجتمع  •
  .لكشاف دائما مستعد و في خدمة المجتمعا •

  .دور الكشافة في خدمة المجتمع وتنميته: سادسالمبحث ال
مواطنين صالحين في  عنايتھا بالفتية والشباب ليكونوا ىتأسست الحركة الكشفية وھي تول منذ أن       

ن يكون متميزا بما وأ ،ذاته ومجتمعه  والمواطن الصالح ھو ذلك اBنسان الذي يسعى Bص-ح.مجتمعاتھم 
   .، وأن يكون إيجابيا في تطوير مجتمعه إلى ا&فضل يمتلكه من معارف ومھارات واتجاھات طيبة

بالقدر ،كل كاجتماعية يشترك فيھا جميع المواطنين في كافة ميادين الحياة  فالخدمة والتنمية ضرورة      
ولھذا فإن الخدمة العامة  الجماعة ،لفرد وايستطيعه في حدود قدراته وإمكانياته على ضوء احتياجات  الذي

تنمي  ـ  ::                    ا�جتماعية للفرد وذلك &نھا لتنشئةاوتنمية المجتمع تعتبران من أفضل الوسائل 
توجه طاقات الشباب  ـ.                                               تجاه مجتمعه الشباب وتجعله يقدر المسئولية

          .                     تمي مواھبه وخبراتهوتن

                                               .                  والمجتمع تعمل على شغل أوقات الفراغ في برامج ھادفة للفرد ـ

                            جتمعهممارسة ھذه المھارات لصالحه وصالح م تكسب الفرد مھارات وخبرات جديدة تجعله قادرا على ـ
قربا من قضايا المجتمع  تجعله أكثر ـ.                                                                   

 .                       وأكثر إدراكا للحلول المناسبة
يقوم بھا  لكنھا أعمال تطوعية ،يهالفرد في الحركة الكشفية أن ھذه ا&نشطة ليست فرضا عل لذا يجب أن يشعر

 . لتحقيق ذاته وخدمة مجتمعه

 : عخدمة المجتم ـ مفھوم   1 
الخاص أو مجتمع آخر ، ويتم  كمعين ، قد يكون مجتمع خدمة المجتمع تعني أن تقدم خدمة ما لمجتمع       

قصيرة  ، وتكون المھمة غالبا ابتنفيذھلحاجة معينة يحددھا عادة أولئك الذين يقومون  تحديد ھذه المسألة تلبية
 .)www.scout-batna.lolbb.com/12-02-2007،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة( ا&جل

   :وخدمة المجتمع الحركة الكشفيةـ 2

) العمل الصالح(طلق عليھا يوالتي ) خدمة اsخرين( المجتمع في الكشفية توفر الفرصة لتطبيق مبدأ خدمة    
يوفر للكشافين فرصة تطبيق الوعد والقانون بأسلوب  وا�شتراك في أنشطة خدمة المجتمع،) فعل الخير(أو 

جنبا إلى جنب في مجموعات صغيرة بجانب اكتساب الوعي باحتياجات  عملي ، كما يتيح فرصة العمل
 . .                        الممارسة المجتمع من خ-ل

  .                                                                   :ـ تنمية المجتمع3



ث  

المجتمع وتؤدي  المجتمع عملية تغيير تربوية تقوم على العمل الجماعي وتأخذ طريقھا داخل تنمية "      
وما يميز تنمية المجتمع عن . ھذه العملية  ستھدفون منإلى تحسين مستوى المعيشة حيث ا&فراد أنفسھم ھم الم

 من ابتداءً التي يقوم بھا ا&شخاص أنفسھم مستخدمين موارد مجتمعھم  غيرھا من ا�تجاھات ھو تلك الخطوات
  .ا�حتياجات وحتى مرحلة التقييم النھائي التعرف على

كية ومستمرة ، وبا�ستفادة من عملية دينامي وبصورة نموذجية تتحول خطوات تنمية المجتمع إلى
الصغيرة إلى تفھم أعمق وتخطيط أكفأ ونجاح أكثر فعالية يقوم به المجتمع  النجاح والفشل تؤدي المشروعات

 .2007-02-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(". مع زيادة ا�عتماد على النفس نفسه
www.asasmoroc.blogspat.com( 

كتساب لkفكار والمھارات وا�تجاھات التي تساعد على فھم أفضل إجل التنمية ھي والتربية من أ        
للمشك-ت التي تؤثر في عالم اليوم والع-قات اBنسانية المتبادلة ، وتؤدي إلى مشاركة فعالة في المجتمعات 

           ) .                                         نفس المرجع(المحلية وا&ھلية والدولية 
   :وتنمية المجتمع الحركة الكشفيةـ 4

التواكل إلى مرحلة  الحركة الكشفية عم- تربويا يھدف إلى ا�نتقال بالفتية والشباب من مرحلة تعد      
 تنمية المجتمع ، و إذا أحسن استخدامھا يمكن في ومن ھذا المنطلق توجد عوامل مشتركة. ا�عتماد على النفس 

 فالتعلم بالممارسة ، والعمل الجماعي في .الھدف التربوي من الحركة الكشفية فعالة لتحقيق أن تصبح أداة

المجتمع والكشفية ، وتكون  ھي عناصر أساسية في تنمية.. الط-ئع والفرق الكشفية ، والمساھمة الطوعية 
ي الوعي با�حتياجات عات ، مما ينماالنفس كأفراد وجم النتيجة في كل الحا�ت ھي ا�عتماد الكبير على

ذلك يضع  ا�ستخدام ا&مثل كلما أمكن ذلك للموارد التي تتيحھا بيئتھم المباشرة ، كل والقيام بتوفيرھا مع
 )نفس المرجع(. تنمية المجتمع الكشفية في وضع متميز يمكنھا من أن تلعب دورا له قيمته في عملية

 :المجتمع في الكشفيةـ 5
للكشفية ، ويتم التعبير عن ھذه الخدمة عادة في  إحدى ا�ھتمامات التقليدية إن خدمة المجتمع ھي      

زيارة  ، كمساعدة السيدات المسنات على عبور الطريق(بكثير النموذج الشائع  صورة أعمال الخير التي تتعدى
 .                                                                  ...المستشفى،التبرع بالدم

 الكشافون خدمات عديدة لمجتمعاتھم ، وقد أصبح الدور التي تقوم به الكشفية ىيسد وفي معظم الدول      

نفس ( تحسين ظروف الحياة كبيرا في بعض الدول إلى حد جعل الحركة الكشفية تعرف بأنھا قوة رئيسية في
  .)المرجع

   : ةللكشافبالنسبة خدمة المجتمع أھداف ـ 6
  .  تخدم بناء المجتمعبرامج والمشروعات المختلفة التي ال انجاز -1
  . لتعرف على احتياجات المجتمعواالبحث  الكشافين علىتشجيع  -2
  . تنمية روح ا&خوة والتعاون بين ا&فراد والجماعات -3
  . احترام وتقديم العمل المنتج مھما تنوعت مادته واختلفت وسائله  -4
  . العمل على صقلھا وتنميتھااكتشاف المواھب والميول و -5
  . توفير أسباب تنمية الشخصية وتكاملھا والتدريب على تحمل المسؤولية -6
التعود على ا&خذ والعطاء ، والحقوق في مقابل الواجبات ، البذل من أجل الخير والتفاني في خدمة  -7

 )www.scout kuwait.com .2007-08-21،كشافة الكويت(.المصلحة العامة
  :الفوائد التي تعود على الكشافينـ 7
 . التي تؤھلھم ليكونوا مواطنين صالحين يكسب الكشافون المزيد من المھارات. 1

فھم المزيد عن  يكتسبون رؤية ما يدور خارج المحيط الذي يعيشون فيه ، وتصبح لديھم القدرة على كما. 2
 . العالم م أو في المجتمعات ا&خرى في أي مكان مناsخرين سواء في مجتمعھ

والتغلب عليھما ، و أكثر مقدرة على التعامل مع اsخرين  يصبحون أكثر قدرة على تفھم ا�نحراف والتسلط .3
 . أو جنسھم أو ثقافتھم أيا كان لونھم

 . ھداف التي ينشدونھا &نفسھمفيقل حجم مشاكلھم الخاصة وتتعاظم ا& ،أنفسھم تتولد لديھم القدرة على تفھم .4

تفھم أفضل لظروفھم ومدى أھمية الثقافة واBعداد للعمل  من خ-ل نظرة أوسع على العالم يصبح لديھم.5
 . اBنحرافاتوتجنب 



خ  

تساعد على تحسين ظروف معيشتھم ومعيشة  سوف يشعرون أنھم يشاركون في ا&نشطة البناءة التي .6
 )نفس المرجع( يشعرون با�نتماء ومدى ما يكتسبونه من فوائد م ، كمااsخرين من أسرھم ومجتمعاتھ

   : الفوائد التي تعود على المجتمعـ  8
بھا الكشافون من خ-ل سد ا�حتياجات وتحسين  ينتفع المجتمع بصورة مباشرة بالمشروعات التي يقوم -1 - 

 . الظروف المعيشية

 . يساھم في تطوير مجتمعهمواطنا صالحا  كوني على أن تربية الفرد -2-

 .)نفس المرجع( على تحسين ظروف الحياة اوقدرتھ كشافةالمجتمع وعي أكبر بدور ال يصبح لدى -3- 
  : الفوائد التي تعود على الجمعيات الكشفيةـ  9
أساس البرنامج الذي يلبي احتياجات الفتية  حتياجات المجتمع يعدإتراك الكشافين في تحديد إن اش -1

 . خاصة في سن المراھقةوالشباب و

جتذاب أعضاء جدد من جميع قطاعات إ على تساعد الفرص الم-ئمة لحل قضايا المجتمع الحقيقية  -2
 . الذاتي بأنھم يقومون بعمل ذي قيمة رضااليصبح لديھم  وا�حتفاظ با&عضاء القدامى حيث ،المجتمع

 . قيمة ما تقوم به من إسھاماتالكشفية أكثر تألقا في المجتمع حين يقدر الناس  تصبح  -3

على اجتذاب القادة المؤھلين والحصول على  تساعد الرؤية الواضحة عن الكشفية في تصحيح صورتھا  -4
 . الدعم المادي

  )نفس المرجع( . التعاون مع المنظمات ا&خرى إلى زيادة اBمكانات المتاحة لدعم الحركة الكشفية يؤدي  -5
  :فيما يلي الفوائد الكبرى لخدمة المجتمعمكننا تلخيص ومن خ-ل ھذه الفوائد ي

كتساب إ ـ2                                         .      وا�جتماعية في أفراد الكشافة ةتكريس القيم الوطني-1
  . مھارات وخبرات ومعلومات جديدة

  . جتماعية ناجحةإتكوين ع-قات  -3
  . المسؤوليةف التدريب على حسن التصرف في مواق -4
  . تنظيم وقت الفراغ واستثماره في نشاط مفيد -5
  . نتيجة لممارسته بأنفسھم تطوعيحترام العمل الإ -6
  . التدريب على تحمل المسئولية وا�عتماد على النفس -7
 .تھاوتنمي كتشاف مواھبهإو المسؤولية الكشاف على تحمل خدمة المجتمعتساعد  -8

 : المجتمع خدمة وتنميةميادين ـ  10
كتساب القيم إ يھدف إلى المساھمة في تربية الشباب من خ-ل نظام تربوي إن مھمة الحركة الكشفية ھي       

 أفضل يلتزم فيه المواطنون كأفراد مجتمعجل المساعدة في بناء أوالقانون ، وذلك من  لى الوعدع التي تستند
أفضل  مجتمع اعي ا&سمى للكشفية ھو المساعدة في بناءالھدف ا�جتم وبما أن .داء دور بناء في المجتمعآب

بادن (                                  ":بادن باول"التنمية المستقبلية للمجتمع ، وفى ذلك يقول ويساھم كل فرد فيه 
 " فلنعش في ھذا العالم ثم نتركه أفضل قلي- مما كان حينما جئناه ")65:،دتباول

ولھا ا&ثر اBيجابي من تطوير ،للمجتمع  نافعةما يقوم به الفرد أو الجماعة من خدمات الحركة الكشفية ھي ف
  . جتمعالمجتمع إلى ا&فضل ، سواًء على مستوى الحي أو البيئة المحيطة به أو على المستوى المحلي أو الم

 ةلثقافية وا�جتماعيومن ھنا يتضح لنا أن ميادين خدمة المجتمع تتمحور في مج-ت المجتمع ا�قتصادية وا
  .والبيئية

  :وتتحدد مج-ت الخدمة في مايلي : الميدان الصحي  :أو�
  . مكافحة اsفات والحشرات  - 1 
  . ردم البرك والمستنقعات - 2 
  . نشر الوعي الصحي بين ا&فراد    - 3 
  . المساھمة في خدمة المستشفيات - 4 
  . مساعدة مراقبي البيئة الغذائية - 5 
  . ر نشرات ومعلومات وملصقات للتوعيةإصدا - 6 
   : الميدان ا�جتماعي: ثانياً  



ذ  

  . بدور المؤسسات ا�جتماعية والھيئات  فرادتعريف ا& - 1 
  . ا�نح-ل الخلقيمحاربة  - 2 
  . حول أضرار التدخين والمخدرات يةالمساھمة في التوع - 3 
   .المساھمة في نظافة الحدائق العامة وم-عب ا&طفال - 4 
  . زيارة الم-جئ والمراكز ا�جتماعية والمستشفيات لمواساة المرضي واليتامى - 5 
  . المساھمة في جمع التبرعات المادية للمؤسسات الخيرية - 6 
  . الخ ..والشجرة  مولد النبويأسابيع المرور وال: (مثل  ةالمناسبات الوطنية والدينيالمساھمة في  - 7 

   : ديالميدان ا�قتصا: ثالثاً    
وذلك عن طريق توعية المواطنين بأھمية الجمعيات التعاونية ووسائل شغل أوقات الفراغ فيما يفيد    

  . وتشجيع الصناعات الوطنية ونشر الوعي عن خيرات الب-د وإمكانياتھا
   : الميدان الثقافي: رابعاً  
اء المكتبات والمعارض والمتاحف حاضرات ومكافحة ا&مية والمشاركة في إنشمعن طريق إقامة الندوات وال 

  .)www.scout-batna.lolbb.com .2007- 02-12،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة(. الفنية وا&ثرية
  :إدماج ا2حداث الجانحيندور الكشافة في ـ   11

باب باعتبار أن منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية تسعى إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والش
  .طنين مسؤولين في وطنھم وصالحين امن النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية،ليكونوا مو

أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا  بمختلفدور  الكشافة ھو ا�ھتمام بكافة أفراد المجتمع  كونومن ھنا ي
ذات طابع النفع  ةفھا منظمجديدة  بعد تصني اا&ساس أضحت الكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار

إدماج ا&حداث عميات وأصبحت تقوم بوظائف متعددة ومن بينھا المساھمة في .2003ماي 19العام في 
العقابية ،وتم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون  تالجانحين بالمراكز والمؤسسا

وسنضع ملحق خاص مضمون ھذه ا�تفاقية لمعرفة  2003جويلية09يخوإعادة اBدماج والكشافة اBس-مية بتار
  )09أنظر الملحق رقم .(أھم ا&دوار المسموح بھا داخل وخراج السجون

وتقوم الكشافة اBس-مية من خ-ل الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية بعدة 
ن جھة تعمل على ا�لتزام با�تفاقية الشراكة مع إدارة أدوار مختلفة من حيث الشكل والمضمون ،حيث م

  .من جھة أخري" الذكور واBناث "السجون ،و تقوم بتطبيق برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين 
وتتعدد ا&نشطة التي تھدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث وتھيئته ل-ندماج في البيئة 

تھيئة الظروف المناسبة Bبراز قدراته ومھاراته وإمكانياته،حتي تجعل منه ا�جتماعية،وتعزيز الثقة في نفسه و
  .فردا مفيدا لنفسه،ويستطيع أن يشارك في بناء وتنمية مجتمعه

وأھم ما يميز تلك النشاطات والبرامج التي تشرف عليھا الكشافة بالتنسيق مع ا&خصائيون والمربيون 
المركز وتارة أخري خارجھا،وتراعى كذلك الظروف وا�حتياجات  ھو التنوع في تنفيذھا ،فتارة تتنفذ داخل

النفسية وا�جتماعية لkحداث،فمث- يكون أفراد الكشافة من نفس الجنس والعمر للقيام بمختلف أنشطة وبرامج 
وحدتي الكشاف " ا&حداث"اBدماج،حيث يخصص لقسم النساء فرقة المرشدات والدلي-ت ،وقسم الذكور 

ا�نسجام مع ا&نشطة والبرامج،ويشعر  لجوالة ،ھذا ما يساعد على تحقيق و�حتكاك والتفاعل والمتقدم وا
  .ا&حداث بالراحة النفسية وعدم اBحراج وا�نزعاج

وتركز الكشافة على ا&نشطة والبرامج التي تساعد وتشجع ا&حداث على المشاركة فيھا وبذل الجھد 
مما يساھم في  تعزيز الثقة في شخصية الحدث ويدفعه إلى .يوية في نفوسھمالفكري والبدني وإثارة النشاط والح

ومثال ذلك المسابقات الفكرية الفردية والجماعية وبرامج الوعظ الديني وحفظ .تغيير إتجاھاته ومواقفه السلبية
كل كبير في القرآن والحديث الشريف ومنافسات كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة ،كل ھذه ا&نشطة تساھم بش

  . إنجاح برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي لھم

 ثكما تعمل الكشافة اBس-مية الجزائرية على تجسيد المھارات وا&ساليب الكشفية ونقلھا إلى ا&حدا
،من خ-ل تقديم بعض العروض الكشفية والتجمعات والحركات التدريبية داخل المراكز،مثل الصيحات الكشفية 

  .ة الكشفية ،كما تحاول أن تشرك ا&حداث في مثل ھذه العروض بھدف تعليمھا لھموالنداء والتحي



ض  

ا&حداث ،حيث تمكنھم من تغيير الظروف السابقة  ةوتقوم أيضا الكشافة بتنظيم رح-ت سياحية لفائد
ماعي وتشعرھم بقسط من الحرية والتطلع على البيئة الخارجية ،وھذا ما نصت عليه مبادئ مدرسة الدفاع ا�جت

كما تقوم الكشافة اBس-مية بالتنسيق مع إدارة السجون وإدماج .الجديد وإعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء
المساجين على تنظيم مخيمات صيفية على شاطئ البحر لفائدة ا&حداث في كل سنة،حيث يختار من كل مركز 

ث حسن السلوك وا�نضباط،وقضى نصف مدة إعادة التربية أفراد تتوفر فيھم بعض الميزات مثل أن يكون الحد
وتكون مدة الزمنية للمخيم بين ا&سبوع إلى أسبوعين حيث توزع على ا&حداث اللباس الكشفي .العقوبة 

ويخضعون لبرنامج يومي وتنظيم مثلما يطبق في المخيمات الكشفية ، ويشرف على تأطيرھا وتنظيمھا قادة 
  .أفواج الكشافة يتم تعيينھم مسبقا

من بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBدماج ا�جتماعي العمل على و
إدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظروف ا�جتماعية والمادية الخاصة به وبأسرته  و 

وھذا الدور لحد اsن لم يتجسد .التواصل معه واستقطابه ل-نضمام في أفواج الكشافة القريبة من مكان إقامته
بشكل كبير على مستوى كل و�يات الوطن ، والسبب يرجع إلى وجود عراقيل تمنع حدوث ذلك سنحاول 

الكشف عنھا من خ-ل الدراسة التطبيقية للبحث ،غير أنه تم إدماج بعض ا&فراد بعد اBفراج عنھم في بعض 
ب بعض ا&حداث ،ففي و�ية الجلفة مث- قام أحد المفرج الو�يات ،حيث شھدت بعض أفواج الكشافة إستقطا

  .كشاف 200ولحد اsن ھذا الفوج ينشط فيه أكثر من  2004عنھم من سجن وھران بتأسيس فوج الخلود سنة 

كما قامت الكشافة بتأسيس أفواج كشفية في بعض الو�يات Bحتضان ا&فراد المفرج عنھم في كل من 
القيادة العامة .(ائر العاصمة ،وسوف تعمم ھذه التجربة في باقي و�يات الوطنو�ية سطيف ووھران والجز

،2008(  

ومما سبق نخلص إلى أن تجربة الكشافة اBس-مية الجزائرية ھي تجربة فتية و� تزال تحتاج إلى 
تعد ھذه التجربة ا�جتماعي،و جالكثير من الدعم وا�ھتمام،كما أنھا أعطت نفسا جديدا لتفعيل عملية إعادة اBدما
ففي دراسة قام  بھا المركز . فردية من نوعھا في الوطن العربي ويتوقع أن تحقق نجاح أكبر وإنجازات أوسع

الدولي لدراسات السجون بلندن خلصت ھذه الدراسة إلى تصنيف الكشافة اBس-مية الجزائرية ضمن المنظمات 
في لقاء " اندي باركFي وأليسنر بايلي"يرين البريطانيين العالمية الناشطة في السجون،وھذا ما صرحا به الخب

مع القائد العام للكشافة اBس-مية والمدير العام Bدارة السجون ،حيث تضمن ھذا اللقاء عرض تجربة الكشافة 
  )نفس المرجع(.في السجون ومختلف البرامج وا&نشطة التي تشرف عليھا

يھدف إلى خدمة اBنسان �بد من ا�ھتمام به وتوفير وبالتالي يمكن القول أن تحقيق أي مشروع 
اBمكانيات ال-زمة له،ويتطلب أيضا توفر قناعة كبيرة لدى القائمين به وضرورة التعاون  لضمان بقدر كبير 

  .من النجاح وتحقيق ا&من والرفاه لkفراد والمجتمعات

  

  

  الھياكل التنظيمية للكشافة الجزائرية. :سابعالالمبحث 
 :ياكل التنظيمية الھ 1

المجلس الوطني ھو الھيئة العليا للمنظمة الكشفية في الجزائر يجتمع في دورة عادية : المجلس الوطني.1.1
مرة كل سنة و في دورات إستثنائية أو  طارئة كلما دعت الضرورة لذلك يطلب من ثلثي أعضائه أو يطلب من 

  .مجلس اBدارة أو القائد العام 
طني منتخب لمدة أربع سنوات و ھذه الصفة � تؤھله لتولي مناصب المسؤولية في و عضو المجلس الو

  .الھيئات المختلفة إ� إذا كان منتخبا لھا 
  :و يتضطلع المجلس الوطني بالوظائف التالية 

و       ـ يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية بص-حية مراقبة حسابات و مصاريف مجلس اBدارة 
 .عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة  الكشف



غ  

 .ـ كما يشكل المجلس الوطني لجنة اBنضباط الوطنية التي تتشكل من ستة أعضاء و يرأسھا القائد العام 
نصفھا من أعضاء المجلس الوطني و , ـ و يعمل المجلس الوطني على تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر 

و تعمل  ،و يرأس ھذه اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام , اBدارة  النصف اsخر من أعضاء مجلس
اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على إقتراح مشروع تاريخ و مكان و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و 

 )38ـ37:  1998،الكشافة ا;سFمية الجزائرية.(كيفية إنتخابھم
  :القيادة العامة من ث-ثة عشر عضوا كما يلي  تتشكل:القيادة العامة .2.1
 .القائد العام  )1
 .نائب القائد العام  )2
 .المسؤول الوطني ل{دارة العامة  )3
 .ا&مين الوطني للصندوق و الوسائل العامة  )4
 .المسؤول الوطني للموارد المالية و المشاريع  )5
 .المسؤول الوطني للتدريب )6
 .المسؤول الوطني ل{ع-م و اBتصال  )7
 .لمسؤول الوطني للع-قات العامة ا )8
 .مفوض الع-قات الدولية  )9

 .المسؤول الوطني لخدمة و تنمية المجتمع )10
 .المسؤول الوطني لتنمية القيادات )11
 ).الكشاف المتقدم و الجوالة-الكشاف-ا&شبال(قائد قسم  )12

مع القيادة العامة في دورة التنفيذية لمجلس اBدارة و ھي مسؤولة أمامه ، و تجت ةو تمثل القيادة العامة الھيئ
 .عادية مرة كل ث-ث أسابيع و في دورة استثنائية أو طارئة  كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام 

  :مجلس ا;دارة . 3.1
و    مجلس اBدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و اBداري و المالي و تنسيق نشاط ا&قسام 

  .العناية بكل ما له من صلة بنشاط المنظمة الداخلي و الخارجي اللجان الوطنية و 
و يجتمع مجلس اBدارة في دورة عادية كل ث-ثة أشھر و في دورة طارئة بدعوة من القائد العام أو من 

  .ثلثي ا&عضاء كلما دعت الضرورة لذلك 
  :المحافظــة  - 4- 1
و  تنتخب من طرف المجلس الو�ئي لمدة أربع سنوات ،المحافظة الو�ئية ھي الھيئة التنفيذية الو�ئية     

تجتمع المحافظة الو�ئية في أول إجتماع لھا لتوزيع المھام على أعضائھا المنتخبين ، و تضم المحافظة الو�ئية 
 :ث-ثة عشر عضوا يتولون المھام التالية 

 .ـ المحافظة الو�ئي 
 .ـ نائب المحافظ الو�ئي
 .دارة العامةـ المسؤول الو�ئي ل{

 .ـ ا&مين الو�ئي للصندوق و الوسائل العامة
 .ـ المسؤول الو�ئي ل{ع-م و اBتصال و الع-قات العامة 

 .ـ المسؤول الو�ئي للتدريب 
 .ـ المسؤول الو�ئي لخدمة و تنمية المجتمع 

 .ـ المسؤول  الو�ئي لتنمية القيادات 
 ).الجوالة –الكشاف المتقدم –لكشاف ا –ا&شبال ( ـ المسؤول الو�ئي لقسم 

و تتشكل محافظة سطيف من سبعة " و تدعى الھيئة التنفيذية لمحافظة سطيف بقيادة المحافظة الو�ئية بسطيف 
  :أقاليم و ھي 

 .أفواج كشفية 06إقليم سطيف ويضم 
 .و يضم  أفواج كشفية 07إقليم عين الكبيرة 

 .أفواج كشفية  04إقليم العلمة و يضم 
 .أفواج كشفية  03قليم بني عزيز و يضم إ

 .أفواج كشفية  05إقليم بوقاعة و يضم 



ظ  

 .أفواج كشفية  03إقليم بوعنداس و يضم 
 .أفواج كشفية  03إقليم عين ولمان و يضم 

و تعين قيادة محافظة سطيف الو�ية على رأس كل إقليم قائد إقليم يساعدھا في مھامھا ، و يساعد قائد 
يتكون من قادة المقاطعات التابعة ل{قليم ، و يتكون مجلس محافظة سطيف الو�ئية من قيادة اBقليم مكتب 

  )15: 1998الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.المحافظة و قادة ا&قاليم و قادة المقاطعات و قادة ا&فواج
  

  .ية تتكون المقاطعة من مجموع ا&فواج الموجودة على مستوى البلد: ةالمقاطعــــ-1-5
أعضاء ،و مكتب المقاطعة ھو الھيئة التنسيقية البلدية ينتخب من  7إلى  5و يسير المقاطعة مكتب يتكون من 

  .سنوات  4طرف مجلس المقاطعة لمدة 
كحد أدنى ، و يشكل مكتب المقاطعة  و يشترط في وجود مكتب مقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفين

 :من 
 .عة ـ قائد مكتب المقاط

 .ـ نائب قائد المقاطعة مكلف باBدارة و التنظيم
 .ـ المسؤول البلدي لخدمة و تنمية المجتمع

 .ـ قائد بلدي لقسم ا&شبال
 .ـ قائد بلدي لقسم الكشاف
 .ـ قائد بلدي لقسم الجوالة 

  :و يضطلع مكتب المقاطعة بالص-حيات التالية 
 .ـ مساعدة المحافظة الو�ئية في تنفيذ برامجھا

 .ـ التنسيق بين ا&فواج فيما بينھا من جھة و مع المحافظة الو�ئية من جھة ثانية 
 .ـ متابعة و تنشيط ا&قسام

 .ـ تنظيم أنشطة مشتركة
 .ـ تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية

 .ـ متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
 .ـ تنمية العضوية و النوعية

شھر في دورة عادية و في دورة إستثنائية أو طارئة كلما دعت و يجتمع مجلس المقاطعة مرة كل ث-ثة أ
  )19ـ 17:نفس المرجع(.الضرورة لذلك

  :الفــوج -1-6
محافظ (ھو الجھاز الكامل الذي تمثل فيه الحركة الكشفية في مراحلھا الث-ث ، و يقود الفوج قائد يسمى     

  .وج، يعاونه مساعد و لجنة قيادية تسمى مجلس قيادة الف)الفوج
  .مو يتوزع نشاط الفوج على اBجتماعات ، الحف-ت الخاصة ، الرح-ت و التخيي

   :مھمة قائد الفوج *
 .رئاسة مجلس قيادة الفوج .1
 .تنفيذ مقررات مجلس قيادة الفوج اBدارية و الفنية .2
 .إيجاد و إعداد قادة الوحدات .3
  :مجلس قيادة الفوج *
 .و مساعدين و قادة الوحدات يتألف مجلس الفوج من قادة الفوج و النواب .1
 :يوزع قائد الفوج على أعضاء مجلس الفوج الوظائف اBدارية التالية  .2

  .قادة الوحدات و نوابھم و مساعديھم على تطبيق مھمتھم في تنفيذ المناھج العلمية للفوج و تنظيم ا&مور
  :وحدات الفوج *

  :يتكون الفوج من عدة وحدات منقسمين إلى ث-ثة ھي 
و تظم ھذه الوحدة أربع و عشرون شبل مقسمين على ): سنة  11إلى  7من (  ا2شبال و الزھراتوحدة  .1

و يعين أحسن شبل أو زھرة . و السداسية تتكون من ستة أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية . أربعة سداسيات



أ  

أحبھم إلى باقي أعضاء  ممن تتوفر لديھم الروح القيادية و حسن الخلق و يفضل أن يكون أكبر الكشافين سنا و
 ).سداسي ا&ول (السداسية ، حيث يشرف على الوحدة 

و تضم ھذه الوحدة إثنان و ث-ثون فتى ): سنة  15إلى  12من "( الكشاف"وحدة الفتيان و الدليFت  .2
و يعين أحسن فتى .مقسمين إلى أربعة ط-ئع ، و الطليعة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية

 ).رئيس الطليعة ا&ول(أو دليلة ليشرف على الوحدة و يسمى 
و         و تضم ھذه الوحدة إثنان): سنة 17إلى  16من " (كشاف متقدم" وحدة الرواد و الرائدات .3

يعين . ث-ثون رائد منقسمين إلى أربعة فرق ، و الفرقة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية 
 )20ـ19ص : 2008القيادة العامة،().رئيس الفرقة ا&ول (ئدة ليشرف على الوحدة و يسمى أحسن رائد أو را

سنة ، و تضم العشيرة ث-ثين جو� منقسمين إلى عشيرتين، و  21إلى  18باBضافة إلى عشيرة الجوالة  من 
ى الوحدة و و يعين أحسن جوال ليشرف عل.العشيرة تتكون من سبعة أعضاء و كل واحد يتحمل المسؤولية 

حسن (.و يكون شابا لديه الكفاءة و اBندفاع و الوقت ال-زم لبث روح النشاط في العشيرة ) قائد العشيرة(يسمى 
  )77ـ76: الخليل،د ت
  :خ"صة

من الم-حظ أن ا&بعاد التربوية والتعليمية للكشافة اBس-مية تتضح أكثر من خ-ل الممارسات الميدانية         
يث نخلص في ھذا الفصل إلى أن الكشافة اBس-مية الجزائرية خطت خطوة إيجابية في مجال الحقل &فرادھا،ح

التربوي والتعليمي والثقافي لkطفال ، وإستطاعت أن تمد يد العون والمساعدة لkحداث الجانحين والمنحرفين 
               .                                     عن القيم ا�جتماعية وا&خ-قية 

كما يتضح من خ-ل التجربة الحديثة أنھا تسعى في حدود اBمكانيات المتاحة والمسموح بھا القيام بدور          
يساعد على ا&قل في بث ا&مل لھؤ�ء ا&فراد الجانحون والمجرمون،من خ-ل مختلف ا&دوار التي تقوم بھا 

نقر بحقيقة مفادھا أن الكشافة اBس-مية الجزائرية أثبتت في الواقع سواًء بالنسبة للفرد أو المجتمع،ويبقى أن 
.                                                                                                أنھا مدرسة لتكوين الرجال والنشء دون أن ننقص من دور المؤسسات التنشئة ا�جتماعية ا&خرى

  :يدــھتم
تعتبر الكشافة منذ تاريخ ظھورھا من بين التنظيمات ا�جتماعية التي استطاعت الحفاظ 

على ھيكلھا وتنظيمھا واستمرار نشاطھا في المجتمع ،ونظرا لندرة الدراسات العلمية وا&بحاث 
السوسيولوجية التي تناولت دراسة ھذه المنظمة سنحاول في ھذا الفصل أن نضع تراثاً نظرياً 

ھية الكشافة وأھدافھا ومناھجھا ،والتركيز على الكشافة اBس-مية الجزائرية كونھا حول ما
موضوع الدراسة ،باBضافة إلى ا�ضط-ع عن دورھا في التنشئة اBجتماعية وكذا العمل في 

  .السجون وإدماج ا&حداث الجانحين
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  تطورھا  خة وتاريافة الكشمنظمنشأة :  المبحث ا2ول 

 ةلغة ھو مصدر لفعل كشف والكشف ھو نظام تھذيبي يراد به تكوين الشخصي:  الكشاف:تعريف .2
عنه أي أظھره ورفع عنه ما يغطيه  يءونقول أيضا كشف،يكشف،كشفا وكاشفة الش.لخوض معترك الحياة 

ً ا ف-،أما قول كشف يكشف تكشفً  ) 905: 1979علي بن ھادية وآخرون،(كرھه على ظھره أعن ا&مر أي  نا
ال للمبالغة فيقال ھو كشاف الغمم وجمع كشافة و ا&ع-م ،الكشاف على وزن فٌع◌َ  ةوحسب المنجد في اللغ

جماعة من (المنضوي إلى إحدى المنظمات الكشفية، والكشفية منظمة إنسانية رياضية تھذيبية 
 ).687: 2003المؤلفين،

ھا وسيلة لتدريب الفتى ا�عتماد على النفس بأن" بادن باولسھا تعريف الكشافة عند مؤس :اصطFحا -
وتكوين شخصيته تنشئة اجتماعية تبعث في نفسه ا�عتزاز بقوميته واBيمان بدينه ووطنه و تزوده بالمثل العليا 

 )5: 1962بادن باول،(." الصالحن تتوفر في المواطن أالتي يجب 
ن تكون أك مستمر وھي عقل ومنھج قبل وتعرف أيضا بأنھا حركة للفتية وللشباب مرنة ودائمة في تحر -

 )14:دليل الكشافة الجزائرية،دت( منظمة
ا وتھدف إلى الفتيان معً  و ير سياسية و مفتوحة للفتياتغطوعية في العالم وھي حركة  ةحركة شباني"وھي أيضا 

عبد الفتاح ( "حديثةجتماعيا ودينيا عبر وسائل التسلية التجريبية الإمساعدة الشباب على النمو بدنيا و عقليا و
ومن خ-ل ھذه التعريفات                                                   .                    .     ) 285: 1999،مراد

تعني مجموعة من البرامج : حركة*                              .                            :نستنتج أن الكشافة ھي
                                                               .                       مختلفة الھادفة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف وفق نمط من التنظيم والتخطيطوا&نشطة ال

وية تعني بفئة الشباب الذكور واBناث يقوم بھا شباب لھم مجموعة من ا&دوار يمتازون بالنشاط والحي: ةشباني* 
                                                                                .والحركة المستمرة

تبناھا تن ا&فراد المنخرطون فيھا يكون بإرادتھم الشخصية وتقبلھم المبادئ وا&فكار التي أأي : طوعية*
 .الكشافة 

 . وجه حزبي سياسي أي أنھا � تنتمي &ي جھة حزبية أو ت :غير سياسية*
          .ھدفھا ا&ساسي ھو التربية بمختلف أشكالھا: أھدافھا*  

منظمة تربوية تطوعية إنسانية مستقلة ذات طابع "وتعرفھا القيادة العامة للكشافة اBس-مية الجزائرية بأنھا  
                                             )3:منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية"(النفع العام 

نشاط تربوي تطوعي موجه للفتية والشباب وفق أھداف ومبادئ تتخذ من ميل الفتى  "بأنھا  أيضا القول يمكن و 
                                                          ."وسيلة لتنشئته نشأة صالحة و ،منذ صغره

لھا مبادئھا و  ةافة ھي منظمة تربوية تطوعية � سياسية و� تجارين الكشأو على ھذا ا&ساس يمكن القول    
&طفال المنخرطين فيھا حيث تعمل على تربية لدى اعلى تلقينھا وتنميتھا  لتعم،أھدافھا وبرامجھا المتنوعة

س يز في الجنيوھي مفتوحة للجميع دون تم ،صالحين في المجتمع اً وتدريب ا&طفال والشباب بھدف جعلھم أفراد
ً إداء واجبھا على أكمل وجه في آتساعد وتساند كل مؤسسات المجتمع  .أو العقيدة أو ا&صل سرة من ا& نط-قا

                           ..                                          مجتمعبال اً نتھاءإو

                        :                            ةافالكش منظمةلمحة تاريخية عن نشأة ـ 2

أقوياء وأصحاء  اسبق الشعوب إلى ا�ھتمام بتربية أبنائھم وتدريبھم منذ الصغر ليصبحوأكان العرب من 
كتساب العديد من المھارات إلمواجھة ظروف الحياة ،وقد ساعدت البيئة الطبيعية وا�جتماعية العرب على 
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أثر إقتفاء فقد كانوا يستطيعون .شتقت منه كلمة الكشافة إف الذي وفنون الحياة منھا البحث وتتبع ا&ثر أو الكش
Bفكانوا "منه  اثر السارق حتى يتمكنوأافة إلى تتبع ضالطرق والمعابر حتى يتمكنوا من السفر و الترحال ، با

 1964حسن جوھر و جمال خشبة،("يعرفون قدم الشاب من الشيخ والرجل من المرأة والراحل من المقيم 
عتبار أن المعاني التي تحملھا الكشافة اليوم ھي معاني ترجع أصولھا إلى الشعوب القديمة إولذلك يمكن  )214:

من ؤ،ويسعى للتكيف معھا ويشياء المحيطة بهيكتشف ا&وحيث كان اBنسان يترك للبحث في البيئة الطبيعة 
                                            .    ا ھو غامض كتشاف لمإبذلك مختلف حاجاته الضرورية للعيش من خ-ل البحث المستمر و

   )1941-1857( روبرت بادن باول"لبريطاني اوترجع ظھور الحركة الكشفية في بدايتھا إلى الضابط 
ھذه القبائل  حيث عرفت الزولول حيث أسبط فكرة الكشافة من خ-ل تواجده في جنوب إفريقيا ومعايشته لقبائ

بمجرد بلوغ الفتى الخامسة عشر يجرد من ثيابه ويطلي جسمه  ،حيثأنھم بلغوا من شدة تفانيھم بتربية أبنائھم 
إلى الغابة فإذا عاد سالما لقبوه بفارس القبيلة  أبط-ء � يزول إ� بعد ث-ثين يوم ،ثم يقلد فرسا و رمحا ويلج

بادن "لـلى جانب ذلك فقد أتيح إو .                                    .                           )216 :نفس المرجع (.
ً "حيث " توماس"قرب ا&نظمة إلى نظام الكشافة الحالي والذي وضعه أأن يرى نظاما من " باول من  كونا فرقا

قتفاء إعلى  متعتمد على قيم خلقية وتمرينھ و سن لھم بعض القوانين التي. كشاف أو�د الجالية الموجودة في كندا
تجربته لتطبيق ھذا النظام " بادن باول"وقد بدأ ) 9:حسن الخليل،دت(بعض الحرف النافعة  ما&ثر، وتعليمھ

حيث شكل " 1899سنة" قبائل البوير" الواقعة بجنوب إفريقيا من حصار " موفيكينغ"حين قام بتحرير حامية 
نة وشبابھا ، ودربھم على طرق اBسعاف والطھي وإرسال الرسائل وتوزيع ا&غذية فرقة من بعض فتيان المدي

 فرقة 1907عام" بادن باول" ومن ھذه التجربة الناجحة كون )15:نفس المرجع("والعتاد وغيرھا من ا&عمال
ي أول الواقعة جنوب انجلترا على شكل مخيم تجريب" براونسي"شاب أقام لھم معسكر بجزيرة  20متكونة من 

بادن " وفقا لkفكار التي وضعھا القائد  ت،تم فيه تدريب الفتيان على مجموعة من المبادئ والقيم و السلوكيا
من القيم التربوية  االتي تحمل معاني النضال الشريف وقيم التسامح والتعاون وحب الخير وغيرھ "باول

                                                                                  . وا�جتماعية التي تتبناھا الكشافة اليوم 
كتابه ا&ول لخص فيه تجربته مع الفتيان والعمل الذي قام به في جنوب " بادن باول"صدرأ 1908وفي سنة 
في نتشرت الكشافة إلغات،وبذلك  05إلى  1909وترجم ھذا الكتاب بعد عام"  الكشافة ل]و�د"إفريقيا وسماه 

صدر شقيقه أوبعد صدور ھذا الكتاب بأربع سنوات .العديد من الدول ا&وروبية والو�يات المتحدة ا&مريكية 
 .            ا في تلك المرحلة ا واسعً الذي عرف انتشارً "  المرشدات"كتاب "انابيس"

ذو لون مسمر  صبذلة بسيطة ذات مظھر عسكري تتمثل في سروال قصير وقمي" بادن باول" ختار إوقد 
نتشرت إ                            . ومنديل الرقية وقبعة عريضة الحواف وھذا اللباس � يزال إلى حد اليوم

، كندا الو�يات المتحدة عام 1909الشيلي عام : الكشافة في العديد من الدول كما ذكرنا من قبل نذكر بعضھا
أول تجمع "بادن باول" عقد 1920،وفي عام 1918لھند عام ،وفي ا1912،جنوب إفريقيا و استراليا عام 1910

دولة تم خ-له �تفاق على مبادئ وأھداف  27شاركت فيه " لندن"كشفي عالمي بالقرب من العاصمة البريطانية 
                                           .    الحركة الكشفية 

صفوف  في نطيدولة قِدر عدد المنخر 32، في 1922وتشير بعض اBحصائيات في تلك المرحلة أي سنة 
بث-ثة م-ين وخمسة ألف  1929ليرتفع عددھم سنة  ،عشر ألف و مئتان وخمسة  الكشافة حوالي مليون و تسعة

وحسب اBحصائيات المنشورة في الموسوعة العربية ) 27:خامس سامية،د ت(وتسعة وأربعون كشاف 
                               )      285: 1999،مراد عبد الفتاح(بلد وإقليم  150في شاف كمليون  250ما يقارب  دالعالمية،نج

.                                                             

                                   : الجزائرفي متدادھا إة بفرنسا وافة الكشـ ظھور منظم3

بتكوين فرقة "جورج بريتي"بعدھا قام "غاليان"على يد القس  1910كشافة بفرنسا عامظھرت أول فرقة لل       
" نيكو� بنوة"إلى فروع كشفية ل-تحادات الكاثوليكية للفتيان ويعتبر  1911رواد الكشافة تحولت في جوان 

بادن " تربوية لكشافةتجه إلى بريطانيا لدراسة النظم الإالنقيب البحري المؤسس الحقيقي للكشافة الفرنسية حيث 
الھيئة العليا "تصل بأھم الشخصيات في فرنسا لتشكيل إو قدمھا كھدية لوزارة البحرية الفرنسية ،ثم " باول

سنوات  ثتأسست جمعية الكشافة الكاثوليكية باسم كشافة فرنسا وبعد ث- 1921ففي سنة ". للكشافة الفرنسية 
لتكوين حركة الكشافة " ليون"انعقد أول مؤتمر وطني بمدينة  1920وفي عام .تكونت الكشافة اBسرائيلية 

الوحدوية أو حركة رواد الوحدة والتي انخرطت في نفس السنة ضمن الجامعة الفرنسية للكشافة التي انقسمت 
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                                       .رئيسا لكشافة فرنسا" �فونت "ختير الجنرال أو نبين ا�تحادين سواء من البروتستانت و ال-ئكي
مستعمرة فرنسية ،فقد ظھرت الكشافة  كانت متدادھا إلى الجزائر كونھاإأما                                         .

ظھورھا في شكل فروع  أول المتواجدين في الجزائر ،فكان نعلى يد الفرنسيي ىبعد الحرب العالمية ا&ول
:                         الفروع ھي هلفرنسية تمثلھا مجالس عليا في الجزائر كما في فرنسا وأشھر ھذللجمعيات وا�تحادات الكشفية ا

جمعية الرواد    -    .                                                              1914 نجمعية رواد فرنسا ال-ئكيو  -
جمعية كشافين فرنسا  .                                                 1920" بروستانبة"الوحدويون لفرنسا

 - .                                                              1922 نالكاثوليكيي
 .1929 نجمعية الرواد المستقلو -
 .1929الكاثوليك  تالمرشدون الفرنسيون للبنا -
 .1930" �ئكيه"الفيدرالية الفرنسية الكشفية للبنات  -

لم يمنع الشباب الجزائريون ھذا ويمكن القول أن تواجد الكشافة في الجزائر ممثلة في الجمعيات الفرنسية،و
الذكرى المئوية 1930نضمام الفتيان والشباب للكشافة الفرنسية بشكل كبير إلى غاية عام إفيھا بل كان  طا�نخرا

فانسحب الكشافين  ،نستفزازي و تحدى للجزائرييإض �حت-ل الجزائر، حيث شاركت الكشافة الفرنسية في عر
الجزائريون من الجمعيات الكشفية الفرنسية وكونوا أفواجا كشفية جديدة وكانت تعتبر ا�نط-قة ا&ولى لظھور 

                                                                     )29ـ28 :خامس سامية،د ت (الحركة الكشفية الجزائرية 

  :                            ظھور الكشافة في الجزائر . 4

كان تأسيس الحركة الكشفية في الجزائر ليس بالسھل الذي كان يتوقعه الجزائريون ،حيث كانت أولى     
يحمل اسم " بخميس مليانة"نشاء أول فوج كشفي إب1930سنة" محمد بوراس"المحاو�ت التأسيسية التي قام بھا 

فيه الذين عمدوا على بث  ننخراط الفرنسييإغير أن إنشاء ھذا الفوج لم يستمر طوي- نتيجة " ابن خلدون"
فوج "باسم " القصبة"بالعاصمة " صادق الفول"رفقة  1935فوجا ثانيا عام  االتفرقة بين عناصره ،ثم كون

وتحصل على تصريح إداري يوم  1936فريل أ16عد قانونه ا&ساسي وقدمه لو�ية الجزائر بتاريخ أو" الفFح
زت عدة أفواج كشفية في عدة وبرعرفت ومما يجب التذكير به أن ھذه الفترة .2458تحت رقم  1936جوان 5

 .                                         :مناطق من الب-د نذكر منھا
بقسنطينة عام الصباح  فوج، 1936بقسنطينة عام الرجاء  ، فوج1934بمليانة عام ابن خلدون فوج      
بالبليدة  ;قبال،فوج ا1937بالعاصمة عام  القطب الجزائري،فوج 1936بمستغانم عام فوج الفFح ، 1936

،فوج 1938بباتنة الرجاء ،فوج 1938بتيزي وزو  الھFل،فوج 1938سطيف عام الحياة ،فوج 1936عام
رية في ھذه الفترة التأسيسية من ا&وساط الشعبية ة الجزائافإطارات الكشوقد كانت معظم .1939بقالمة النجوم

نعكس على تباين مستوى التكوين إفسيرت ا&فواج حسب اBمكانيات المتاحة والخبرات المكتسبة ا&مر الذي ،
بين ا&فواج الكشفية فكان على المؤسسيين للحركة الكشفية الجزائرية أن يوحدوا طرق وأساليب التدريب 

في تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية "محمد بوراس" لك في المبادرة التي قام بھا الكشفي ،فكان لھم ذ
        .                                          ) 32ـ31:نفس المرجع (

  :تأسيس جامعة الكشافة ا;سFمية الجزائرية . 5

على غرار تأسيس جامعة الكشافة الفرنسية كانت فكرة تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية       
، بھدف جمع كافة ا&فواج والجمعيات الكشفية الجزائرية ةالكاثوليكية واBسرائيلية وال-ئكينة والبروتستانتي

ولكن .للمصادقة عليهولذالك تم إعداد قانون أساسي عرض على السلطات الفرنسية في الجزائر .وتوحيد صفوفھا 
الحكم في فرنسا  ةولما تولت الجبھة الشعبي.ل كونه يحمل في مضمونه الشخصية الجزائريةرفض من قبل ا�حت-

دخلھا على المشروع ،فحضي أمشروع الجامعة بعد تعدي-ت للمرة الثانية بتقديم " محمد بوراس" قام 1936عام
تكونت من  يلجزائرية والتالفيدرالية الكشافة اBس-مية ا ةأول مبادرة تشكيل مؤقت للجنة المنظم يبالموافقة ف

بوبريط رابح ، بوعزيز مختار،محمد مادة،الطاھر إبراھيم تدجين،باي ,محمد بوراس ، الصادق الغول،"
أسست جامعة  اوتم التحضير للمؤتمر الذي بمقتضاھ" إبراھيم،بوعبدهللا رحماني ،مزغنة، بلخيرد حسان،وغيرھم 

، و عين "العاصمة"بالحراش  1939كشفي وطني في جويلية الكشافة اBس-مية الجزائرية، وكان أول تجمع 
ا;سFم ديننا والعربية لغتنا والجزائر '"وكان شعار ھذا المؤتمر " عبد الحميد بن باديس"رئيس المؤتمر 

وقد تم مناقشة أھداف الحركة وتوحيد العمل المشترك كما تم تعين القيادة العامة التي تستند إليھا مھمة ' "وطننا
ت جامعة الكشافة اBس-مية ضوقد ح.وتسطير البرنامج وتنظيم المخيمات–البذلة الكشفية -القانون الكشفي  - دتحدي



ه  

رئيس جمعية علماء  "ابن باديس'"والشخصيات الوطنية ،أمثال ةالجزائرية بمشاركة بعض الحركات ا�ص-حي
                                )        12:;سFمية الجزائريةدليل الكشافة ا(المسلمين ،الطيب العقبى،البشير اBبراھيمي وغيرھم 

قرر المسئولون الفرنسيون توحيد المنظمات والجمعيات الكشفية كلھا وجعلھا منظمة  1941وفي سنة            . 
اء، فكان رد الحكومة الفرنسية أن لكن الكشافة الجزائرية رفضت ھذا اBجر الكشافة الفرنسية حكومية تحت اسم

ولم تفلح ،1941ماي27يومبإعدامه في محاكمة  امع ا&لمان ،وقامو نتھمته بالتعاوإومحمد بوراس أبعدت القائد 
ستمرت الكشافة إو العراقيل     تورغم المضايقا.الجزائرية في الكشافة الفرنسية الكشافة دمج أفواج سياسة 

قائد من مختلف  500أقيم تجمع كشفي في مدينة تلمسان حضره   1944،وفي سنة  اBس-مية نضالھا ومسيرتھا
وحضره شخصيات دينية " محمد بوراس"في الجزائر لا&و ھامؤسسوفاءا لنضال وكفاح ا&فواج الكشفية،

وسياسية وفرنسية منھم البشير اBبراھيمي و فرحات عباس  ووزير الشبيبة في حكومة ديغول وعامل عمالة 
                                                                                       )37: 70محمد الصالح رمضان،ع(.وغيرھم ايراليكونائبه  بتلمسان �مبير ان وھر

ثانية  ةالحرب من جھة ،ومن جھ ةحتفال بنھاينتھاء الحرب العالمية الثانية خرج الشعب الجزائري ل{إوبعد  
،وذلك بمشاركة الكشافة اBس-مية الجزائرية سميت مظاھرات  نالجزائريي هلمطالبة بالوعود الفرنسية اتجاا

قالمة وبعض المدن الجزائرية والتي وصفھا بعض الضباط الفرنسيين بثورة  وفي سطيف  1945ماي 8وأحداث 
مظاھرات فكان أول شھيد فيھا الكشاف لمشاركين في ھذه الفكان رد فعل ا�حت-ل بقتل وذبح االتحرير الصغرى ،

وھذا لم يمنع               .ن والتي يجھل إلى غاية اليوم أسمائھمافيغتيل العديد من القادة الكشأكما " سعال بوزيد"
ند�ع الثورة التحرير في نوفمبر إستمر تواجدھا ونضالھا حيث مع إالكشافة اBس-مية من عزيمتھا ومسيرتھا بل 

العديد الكشافين في صفوف جيش التحرير الوطني ،ووجدت الثورة أفراد الكشافة مؤھلين ومدربين  التحق 1954
على العمل العسكري ،فكونت لھم قاعدة أساسية في صفوف الجيش الثوري في توعية الشباب المنخرط وحثھم 

عميروش، باجي  ديدوش مراد،العقيد"ين افعلى النضال وحب الوطن وكان من بين القادة الثوريين الكش
                                                                      .    1962ستق-لھا عامإالبارزين في الثورة التحريرية حتى نالت الجزائر  نوغيرھم من القياديي"مختار

  :ستقFل الكشافة ا;سFمية الجزائرية بعد ا; . 6

،وانتشرت في كل و�يات الوطن حركة الكشفية مسيرتھا في المجتمعسيادة الوطنية واصلت البعد تحقيق ال    
لتوحيد مختلف المنظمات والجمعيات  ةانعقدت ندوة وطني 1975ماي19وفي .نخرط فيھا العديد من الشباب إو

، وتم دمجھم تحت لواء "طلبةالكشافة اBس-مية الجزائرية،شبيبة جبھة التحرير الوطني،ا�تحاد العام لل" الشبابية 
تم تخصيص ھيكل ضمن ھياكل ا�تحاد يتمثل في المكتب الوطني للكشافة  وا�تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، 

نه لم يكن كاف أو رغم المجھودات المعتبرة لتقديم الدفع للحركة الكشفية إ� " .و�ئية ،بلدية"والمكاتب القاعدية 
ستق-ليتھا ونشاطھا من جديد إل بإيجاد ھيكل تنظيمي جديد مستقل يساھم في بعث Bنجاح دورھا،وھذا ما عج

تأكيدا على ضرورة  1989نبعاث في شھر يوليو نعقد مؤتمر اBإومع دخول الجزائر عھد التعددية الحزبية .
وية بعيدة عن حيث تم تحديد مبادئ أھداف الكشافة اBس-مية الجزائرية كحركة ترب ،لحركة الكشفيةاستق-لية إ

 ،د شرعيتھا من القيم الوطنية والدين اBس-ميتستنجلھا وأالصراعات السياسية تستند إلى المبادئ التي أسست من 
) 1990فيفري(خر عقد مؤتمر ا&صالة آلك يعتبر أول تنظيم يعقد مؤتمر في ظل التعددية الحزبية ومن جانب ذوب
وتوصل المؤتمرون على إط-ق تسمية ،ستق-لية التنظيم الكشفي إب قٌروالذي أ-تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ل

.                                                                    وھذا حفاظا على استق-لية الكشافة ووحدتھا"" الكشافة اBس-مية الجزائرية"" ھذا التنظيم
         .               

  .أھدافھا ـ خصائصھا ـ مبادئھاـ تقاليدھا: ة افة الكشمنظم :المبحث الثاني

  :افةــأھمية الكشـ 1
ومساعدتھا  لkسرة والمدرسة في  من خ-ل مساھمتھا في عملية التنشئة ا�جتماعية تبرز أھمية الكشافة

فالطفل  الكشافة تعني با&طفال ذوي العمر الدراسي ،"عن فحوى ھذه ا&ھمية"محمد درويش"حيث يقول .ذلك
د بين مركزين لتيارين تربويين جفي الوقت الذي ھو كشاف،فھو تلميذ وكذا الشاب الجوال فھو طالب،فالطفل يو

في تناسق ،لھما نفس التأثير في نموه،فالقائد مثل المعلم لكل منھما ميدان له مھمة خاصة حول الطفولة ،إذ �بد 
وية في تعامله مع الطفل ليس داخل المدرسة فحسب بل خارج لكل واحد منھما أن يعرف النفسية والمنھجية الترب

 )200ـ199: 2006زعيمي مراد، ."(أسوار المدينة



و  

وتعتبر الكشافة إحدى العناصر الھامة في تربية النشء،حيث تمارس على الطفل مختلف ا&دوار 
بوية الكشفية أثناء وقت ا حتى يصل إلى مرحلة النضج ،وتقوم الممارسة التريً التربوية في مراحل عمره تدريج

فراغ الطفل خ-ل نھاية ا&سبوع ،وأثناء العطل الدراسية ،فھي تحاول أن تكمل الدور المدرسي والتعليمي 
ستعداداته عن طريق ا&ناشيد إللطفل،وتشجعه على ا�ھتمام بتكوينه التعليمي وتحاول تنمية مواھبه وقدراته و

إن ھدف حركة الكشافة تھيئة وسط صالح للفتيان يمكنھم " دن باولبا"حيث يقول ...  .والمسابقات والرح-ت
أن التربية " ويضيف أيضا)13: 1962بادن باول،("من مزاولة النشاط في أوقات فراغھم تكملة لتعليم المدرس

  ).23:نفس المرجع("الكشفية من شأنھا أن تسد النقص في التربية المدرسية
تبر في تكوين وتربية النشء ،ليصبح في المستقبل قادرا على تحمل نقول أن الكشافة تساھم بشكل مع هومن

ي تنمي فيھم مختلف القيم السائدة في المجتمع وإكسابھم السلوك ا�جتماعي ھف.المسؤولية وفردا إجتماعيا صالحا
  .المرغوب فيه

  
  :افةـداف الكشـأھـ 2
تھا المنظمة العالمية دي العالم،حيث حدتسعى الكشافة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف منذ ظھورھا ف       

 ةتساھم في تنمية الشباب لوصول ا�ستفادة العامة من قدراھم البدنية والعقلية وا�جتماعي"للكشافة في كونھا 
المنظمة الكشفية "(والروحية كأفراد ومواطنين مسؤولين،وكأعضاء في مجتمعاتھم المحلية والوطنية والعالمية

  )35:1985،العالمية
  :قد حددت المنظمة العربية للكشافة مجموعة من ا&ھداف صيغت على النحو التاليو
  .تنمية اللياقة البدنية والعقلية والعاطفية ـ

  .ـ تكوين عادة ا�عتماد على النفس 
  .ـ غرس روح الو�ء للوطن

  .ـ بث الرغبة في مساعدة اsخرين 
  .ـ تفھم الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية

  .تحمل كافة المسؤولياتـ التأھيل ل
   )16: 1الھيئة الكشفية العربية،ج.(حترام اsخرينإـ تعود على 

ة في الفصل الثالث من القانون ا&ساسي للكشافة اBس-مية سابعأما في الجزائر فقد نصت المادة ال     
 انيا واجتماعيا ليكونوالمساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والفتية والشباب روحيا وفكريا ودي"لى عالجزائرية 

  )2:الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القانون ا2ساسي(".مواطنين مسؤولين في وطنھم وصالحين في المجتمع
ة من القانون ا&ساسي جملة من ة اBس-مية  الجزائرية جاءت المادة الثامنأما المبادئ التي تقوم عليھا الكشاف

  :المبادئ ھي
  .مع وخدمته في كل ا&حوال والظروفـ المساھمة في تنمية المجت

ـ غرس المبادئ اBس-مية والقيم الوطنية ومفھوم الفتوة والمسؤولية والتربية المدنية في نفوس الفتية 
  .والشباب

  .ـ تدعيم رابطة ا&خوة والتعاون مع الجمعيات ذات المبادئ وا&ھداف المشتركة
  )نفس المرجع(.والعلمية وإحياء التراث الوطني ا&صيل ـ المساھمة في إنعاش الحياة الثقافية والرياضية

  : وھي  رى أن الحركة الكشفية ترمي إليھانبعدة أھداف ومن ذلك نخرج 
من الناحية التربوية وا�جتماعية والثقافية والبدنية والعمل على  إعداد الكشافين إعدادا سليما كام-ً  -1

  .ديننا الحنيف  تنمية التربية الجمالية عندھم طبقاً لتعليم
  .نافعاً &مته عام-ً على نصرة دينه يصبح حتى  ،تعويد الكشاف على مواجھة الحياة بثقة وإيمان -2
  .خوة على أساس العقيدة اBس-مية وانه الكشافين بروابط المحبة وا&ارتباط الكشاف مع إخ -3
  .تعويد الكشافين على البذل والتضحية واBيثار والفداء -4
ومعرفته كيفية ،يستطيع ا�ستفادة منھا في حياته العلمية  خ-لھان مالكشافين الخبرات التي  ابسإك -5

وكيفية ا�ستفادة من الع-قات ا�جتماعية الحسنة والتي تتم في ضوء  ،ا�ستفادة من الوقت ومن البيئة
  .العقيدة اBس-مية 

الوطن ولكي يتم الوصول إلى تلك ا&ھداف تتبع تعويد الكشافين على خدمة أنفسھم وا&سرة والمجتمع و -6
  .الطريقة الكشفية



ز  

  :فية ـركة الكشـخصائص الحـ 3  
  .المرونة في برامجھا بحيث تناسب ا&فراد المنتسبين لھا  -1
  .التطوع في ا�نتساب إليھا حيث أنھا غير إلزامية  -2
  .ات الشمولية في برامجھا وتنوعھا حيث أنھا تلبي كافة ا�حتياج -3
  .يناسبھاالتدرج في برامجھا حيث التعامل مع المراحل السنية بما  -4

  :الحركة الكشفية ادئــ مب4
  .قبل الحديث عن مبادئ الحركة الكشفية يجب أن نعرف معنى مبادئ أو� 

نتمين المبادئ ھي الدعامات والقوانين والمعتقدات التي تثري الحركة والتي يعرف ا&فراد الم :تعريف المبادئ 
  .للحركة عن طريق تحليھم بھا 

  :مبادئ ھي  ةعلى ث-ث والحركة الكشفية تعتمد
  .الواجب نحو هللا وھو الواجب الديني  -1
  .الواجب نحو اsخرين  -2
  . الواجب نحو الذات  -3

  :وبالنظر إلى ھذه المبادئ نجد أنھا تمثل في 

  .حي ووجداني رتباط ذاتي بين الفرد وخالقه وھو ارتباط روإ: أو�ً 
  .واجب الفرد نحو المجتمع الذي يحيى فيه ونحو من يشاركونه ھذا المجتمع : ثانياً 
  :يرتبط الفرد بواجب نحو ذاته وھو : ثالثاً 

  :الواجب نحو هللا سبحانه وتعالى  - :و�ً أ
ن القيم الروحية إبل  ،ن يمان با� من ا&سس الجوھرية في حياة اBنسان العقيدة الدينية القائمة على اBإ     

Bنسان وعلى إضاءة حياته بنور اBس-مي قادرة على ھداية اBيمان وعلى منحه طاقات � النابعة من الدين ا
  .حدود لھا من أجل الخير والحق والمحبة 

كما ھي  والحركة الكشفية تعتبر القيم الخلقية والروحية التي أتت من المصادر السماوية جزءاً من حياة الفرد ،
جزءاً أساسيا في ثقافته و تؤكد على ا�ھتمام والتركيز على التربية الدينية كأساس جوھري في مبادئ الحركة 

  :ھتمت بالوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك مثل إالكشفية ، فقد 
  .ممارسة الشعائر الدينية والتمسك بھا  -1
  .القدوة الصالحة من القادة  -2
  حياة الــخــ-ء -3
  .�لتزام بممارسة وتطبيق الوعد الكشفي ا -4

  الواجب نحو ا#خرين: ثانيا 
ويمكن تعريف الواجب نحو اsخرين بأنه و�ء الفرد لوطنه ، والمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع ، وبالنظرة    

ومن  تاريخيا نه يؤكد على و�ء الفرد للوطن حيث أن الفرد يكتسب من مجد أمته مجداً أالفاحصة لذلك المبدأ نجد 
  : عظمتھا ، ومن الوسائل التي تستخدمھا الحركة الكشفية لتحقيق ذلك 

  .المسابقات الثقافية والندوات  -الرح-ت والمعسكرات  -
  :الواجب نحو الذات: ثالثاً 
عليھا  يعرف ھذا الواجب بأنه مسئولية تنمية الذات ، والذات اBنسانية ومسئولية تنميتھا مسئولية ھامه يقوم    

sخر من مبادئ الحركة الكشفية المبدأ ا.  
والحركة الكشفية � تتركز على مبدأ الواجب نحو هللا واsخرين فقط ، بل تؤكد على أن يتحمل الفرد مسئولية 

ذاته واكتساب المعارف والحقائق وتنمية القدرات والمھارات وذلك كله من أجل الوصول إلى ذات واعية بذاتھا 
كيفة في جميع ع-قاتھا وھذه ھي التربية ا�ستق-لية الذاتية النامية التي تعتمد عليھا مناھج وبرامج مت،وواقعھا 

  .وأنشطة الحركة الكشفية من أجل إعداد النشء والشباب 
  

  التقاليد الكشفية والمناھج التربوية: ثالث ـالمبحث ال
 :التقالـيـد الكشفيــــة  ـ1



ح  

  :التحية الكشفيــــة  -1-1
تذكر الكشاف  ،ھي إشارة معينة با&صابع متعارف عليھا يفھمھا الكشافون في جميع أنحاء العالم  و  

  .بمبادئ الحركة الكشفية و تستعمل في كثير من المناسبات 
  :   اللباس الكشفي الرسمي  - 2- 1

اللون و ھو " بني فاتح"و يسمى بالزي الرسمي للكشاف له تصميمات متعارف عليھا عالميا و لونه   
الرسمي على مستوى الكشافة العالمية رغم وجود بعض اBخت-فات في ا&لوان و بعد التفاصيل في كثير من 

  .الجمعيات و ا&فواج 
المنديل الكشفي ، قميص ، بنطلون، جوارب، حذاء، باBضافة إلى ا&وسمة :يتكون اللباس الكشفي من 

  ".الشارات الكشفية، شعار الكشافة ، العم الوطني"
ھناك نشيد عربي موحد على المستوى الدول العربية معتمد بأنه النشيد الرسمي   :النشيد الكشفي-1-3

للكشاف العربي تعتمده الكشافة اBس-مية الجزائرية رغم وجود بعض ا&ناشيد الكشفية الخاصة با&فواج 
  .باBضافة إلى ا&ناشيد الوطنية ،

  أد إلـى الھـدى رسالــة الفــدى     كشــاف ھيـــا طلــق المحيـا       
  بشــر بنـــا العالمـــيـــن           و إھــتف بنـــا كل حيـــن

  )25: 1981على خليفة،.(يستعمل في مناسبات معينة أثناء التجمع لتحية العلم الوطني 
تحية العلم الوطني و تعني تجميع ا&فراد في مكان واحد للقيام بمراسيم كشفية ل :ساحـة العلــم  -1-3  

حيث يأخذ ھذا التجمع أشكا� معينة وفق اBشارات الخاصة يشترط في اBسراع في اBستجابة ، السكون اBنتباه 
  .، و عادة يفتتح و يختتم به اليوم الرسمي للكشاف

  :ا;يــعازات  -1-4  
ضباط الجيد نكس اBو ھي عبارة عن مجموعة من التنبھات يتبعھا حركات نظامية جماعية في نسق تع  

تدريب الفتيان على مستوى من اBنضباط و  الkعضاء ، و ھي تشبه اBيعازات في النظام العسكري غايتھ
  .الطاعة و الخضوع بشكل مباشر، و عادة تستعمل قبل و بعد تحية العلم

  :نار المخيـم  -1-5  
ي ، فالتجمع حول نار المخيم و يقصد بھا السمر الكشفي و ھي نشاط كشفي أساسي في أي معسكر كشف  

حيث تقدم خ-له العروض الثقافية و الترفيھية المختارة و  ،لقيام النشاط الليلي في برنامج المعسكرات الكشفية
  .ترديد ا&ناشيد الكشفية في جو من المرح

  : ا2وسمــة الكشفيــة -1-6  
الكشاف حيث الكشفي يفتخر بھا  يحملھا الكشاف في لباسه) شارات(يقصد بھا أشكال و رموز معينة   

  : بجھده و نشاطه و بانجازاته ، مثال قائد الوحدة  من  مراسيم كشفية معينة إعترافاً تمنح له في 
  )نفس المرجع.(أوسمة الھوايات ، و ھي تشبه ا&وسمة العسكرية  –الرتب الكشفية 

  :شعار المنظمــة الكشفيــة  -1-7  
  :، و الشعار المرسوم للمنظمة يتضمن  "ن مستعداك" الشعار الناطق للمنظمة ھو   

  ".الشھادتان ، الص-ة ، الصوم ، الزكاة ، الحج : " و ترمز إلى قواعد اBس-م الخمسة و ھي  :الياسمينة 
  .و ھي ترمز إلى الجيل الصاعد : السنابل 

  .السعادة : الصوص 
  .ترمز إلى اBتحاد و التضامن : العقدة 

  .كشفية المرسوم كما ھو الملحق و شعار المنظمة ال
  : شروط العضوية في المنظمة الكشفية  -2  

  : يخضع اBنتساب إلى الكشافة اBس-مية الجزائرية للشروط التالية 
 .سنوات  07أ� يقل سن العضو عن  )7
 .تصريح ا&ولياء )8
 .تسدد اBشتراكات و حقوق التأمين سنويا )9

 .أداء الوعد الكشفي )10
 .&ساسي و النظام الداخلي اBلتزام بالقانون ا )11



ط  

 .)منشورات الكشافة الجزائرية،سطيف(ملئ إستمارة اBنخراط ، و نموذج اBستمارة كما ھو الملحق )12
  :القائــد الكشفي  - 3

القائد الكشفي ھو ذلك الراشد المؤھل كشفيا و الذي توكل إليه مسؤولية قيادة مجموعة من الفتية لتحقيق   
  .أھداف التربية الكشفية

  .القدوة الكفاءة ، اBيمان بقداسة الرسالة ، العدل:مواصفات القائد الكشفي .1ـ3
  .يعلم الكشاف كيفية تعلم كل شيئ بنفسه و وفق رغبته:مسؤولية القائد الكشفي .2ـ3
 :دور القائد الكشفي .3ـ3

 .معرفة دور المجموعات الصغيرة داخل الوحدة  �
 .معرفة أسس التخطيط �
 .ات النفسية و كيفية إشباعھامعرفة خصائص اBحتياج �
 )منشورات الكشافة الجزائرية.(معرفة كيفية ربط الع-قات مع الجھات  �

 

  :لكشافةبا الخاصة المناھج التربويةالمبحث الرابع ـ 
تعد التربية الكشفية عملية نمو مدروس  على أسس علمية و عملية �ستشارة قوى الطفل و ميوله و       

فالعملية التربوية الكشفية عملية ھادفة منھجية مستمرة ، و ذلك من أجل إعداد الطفل . لية قدراته العلمية و العم
إلى الحياة اBجتماعية وفق برامج عملية و علمية تعدھا الكشافة باعتبارھا منظمة تربوية تستعمل مناھج و 

kطفالطرق و أساليب و وسائل بيداغوجية تعمل على تسھيل البرامج التربوية الكشفية ل.  
  :التربيـــة الكشفيـــة ـ 1

ھي ا&خذ بيد الفتى كي يتعلم بنفسه ،ووفق رغبته كل ا&شياء التي تعمل " التربية الكشفية  :مفھومھا  1ـ1
فالتربية ھي منھاج يھدف إلى تكوين )منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية".(على بناء شخصيته الذاتية

راحل نموه ا&ولى إلى ما بعد مرحلة المراھقة، مراعيا التدرج السني للفتيان ،وما النشء تكوينا متكام-،بدءا بم
زعيمي .(وعقلية ونفسية والطرق الكفيلة بإشباعھا إشباعا مناسبا ةتستدعيه كل مرحلة من حاجيات بيولوجي

  )197: 2006مراد،
 :  تعتمد التربية الكشفية على ث-ثة أصول ھي :  منبعھا و مصدرھا2ـ 1
تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على التربية الدينية ،&نھا الدعامة  :الواجب نحو هللا .1ـ2ـ1

فالكشاف حين يصلي و يخشع و يلھج بذكر " ا&ولى في إعداد الناشئ ليكون مواطنا متحليا بالقيم ا&خ-قية، 
حياة طھر و عبادة خاصة، فيأمن الزلل و يمسي خالقه العظيم ، و يتأمل ھباته و عطاياه، يدرك عندھا أنه يحي 

 1993جان لويس،."(محصنا برحمة ربه فيجاھد قويا با� ، � تصرعه الصعاب بل ھو يصرع الصعاب
:86( 
تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على تنمية الشخصية الكشفية  :الواجب نحو ا#خرين.2ـ2ـ1

يحيي لنفسه فحسب ، بل لغيره و مع غيره ، و ھو متضامن مع غيره من فالكشاف � " لخدمة المجتمع ، 
وجب أن يحس  ،فإذا أراد الكشاف أن يحي حياة سعيدة. ا&فراد كل التضامن ، و مصيره مرتبط بمصيرھم 

بھذه ا&خوة التي تربطه بغيره من المواطنين ، فيسعى إلى أن يقدم لھم كل ما يستطيع من عون و مساعدة 
 )77:محمد جوھر،د تحسن ".(
على التربية الكشفية اBرتقاء بشخصية الكشاف ، من خ-ل البرامج المقترحة  :الواجب نحو الذات .3ـ2ـ1
  .Bكتساب المعارف و المھارات ، و تنمية قدراته الكامنة ) العلمية و العملية (
 :أھداف التربية الكشفية .2
ة على تكريس المبادئ الروحية لدى ا&طفال ، و ذلك من خ-ل تعمل التربية الكشفي  : ة الروحيةالتنمي.1ـ2

توفير النشاط الروحي للكشاف الذي تنمو عنده التطلعات الدينية أو حتى التفكير في الدين ، و ھذا من أجل 
إشباع حاجاتھم ل{عتقاد بوجود قوة عليا منظمة للكون ، و ھذه الحقيقة التي تكرسھا التربية الكشفية تساعد 

فالجانب الديني أحد الجوانب الھامة في ." ن على الراحة النفسية و ا�ستقرار في الحياة العامة يفاطفال الكشا&
نمو الطفل الخلقي و اBجتماعي ، &ن الدين مصدر القيم الخلقية و المبادئ و المثل التي يھتدي بھا المجتمع ، و 



ي  

عFء الدين (."لصواب و الخطأ من الناحية اBجتماعية تعليمات الدين ھي المرجع ا&ساسي في تحديد قواعد ا
  )89: 1998كفافي،

يتسم الطفل " تعمل التربية الكشفية على تنمية  القدرات العقلية لدى الكشاف ، حيث : ة العقليةالتنمي .2ـ2
نفس "(في ھذه المرحلة بحبه ل{ستط-ع و الكشف ، و يظھر ذلك في سؤاله عن كل شيء يقابله 

 .)37:المرجع
و ھذا الحب للمعرفة تنمية التربية الكشفية من خ-ل البرامج الكشفية العلمية و العملية التي تساعد على 

كشف المواھب الكامنة في شخصية كل طفل و تفريغ الطاقات و الشحنات الذھنية في أعمال بناءة تساھم في 
  .تكوين شخصيته و أداء دوره بكفاءة في الحياة اليومية 

و       تعمل التربية الكشفية على تنمية القدرات البدنية من خ-ل ا&نشطة الرياضية :ةة البدنيتنميال .3ـ2
ا&لعاب البدنية الھادفة ،التي تكسب الكشاف كفاءات علمية كالقدرة على التركيز و التفكير في حل المشك-ت ، 

  .واBعتماد على النفس و الصبر في مواجھة الشدائد
تسھم التربية الكشفية في تنمية ا&طفال و توجيھھم و إرشادھم إلى الطريق  : ا;جتماعية ةالتنمي .4ـ2

ھذا  ،الصحيح ، من خ-ل تدعيم روابط ا&خوة و التعاون  و بث فيھم روح الشجاعة و الثقة بالنفس و المروءة
  .لخدمة المجتمع ) المجتمع الكشفي ( من أجل توجيه العمل الكشفي نحو تسخير ھذه الموارد البشرية 

و ذلك من خ-ل برامج  ستمرار التنشئة ا�جتماعية للطفل،إتسھم التربية الكشفية في  : ا2خFقية ةالتنمي 5ـ2
  .ة على تطبيقھا من أجل تقويم العقل و الجسم معا بطرق علمية و عملية افمنظمة الكشتعمل 

فإذا لم يمتزج بالنسب ،من مركبات مختلفةدواء مزيج  "ھي" بادن باول" فالكشافة كما عبر عنھا مؤسسھا
المنظمة ("الصحيحة طبقا لوصف الطبيب � يجب على المريض أن يلوم الطبيب إذا ما بدت آثاره غير شافية له

 ةوعليه فالكشافة ھي مدرسة تربوية تعني بتكوين الفرد من جميع النواحي النفسي.) 17: 1991الكشفية العالمية،
  .نب النمو في شخصية الفرداوالبدنية والروحية ،أي اBلمام بجميع جو وا�جتماعية والعقلية

  : الكشفية خصائص المناھج التربوية.3
 :تعريف المنھاج .1ـ4

المنھاج التربوي ھو جملة ا&نشطة و الوسائل التي يتعاطاھا الكشاف في الحركة الكشفية لتحقيق ا&ھداف و 
  )4: 1994جزائرية،القيادة العامة،الكشافة ا;سFمية ال.(المبادئ الكشفية 

 :خصائص المنھاج .2ـ3
تمتاز المناھج التربوية الكشفية بجملة من الخصائص تتميز عن غيرھا من المناھج ا&خرى، و من 

  : يلي  جملة ھذه الخصائص ما
اء شخصية جميع المجا�ت التربوية التي تھدف إلى بنعلى إن المناھج التربوية الكشفية تشمل : الشمولية  -أ

  .الجوانب مختلفقوية من 
و المقصود بالتكامل في المناھج التربوية الكشفية ھو التكامل الذي يؤدي إلى التوازن بين مختلف : التكامل -ب

مجا�ت التربية حتى � يطغى جانب على آخر من جھة ،و من جھة أخرى تكامل ھذه المناھج مع المناھج 
  ...مدرسية و غيرھا التربوية الرسمية مثل المناھج ال

و نموه      حيث أن المناھج التربوية مرتبة ترتيبا تصاعديا مرحليا يتماشى مع تدرج سن الكشاف : التدرج -ج
الجسمي و العقلي ، بحيث ينتقل من السھل إلى الصعب و من البسيط إلى المركب و من المجمل إلى المركب 

  .النظرية والناحية العملية فلكل مرحلة كشفية برنامج خاص بھا من الناحية.
الكشفية على خاصية المرونة و خاصة فيما يتعلق ببنود ا&نشطة  ةتعتمد المناھج التربوي: المرونة  -د

  )5:نفس المرجع(.اBجتماعي  والمقررة، حيث تسمح لكل كشاف أن يتفاعل معھا مھما كان موقعه الجغرافي 

   :أھداف المناھج الكشفية  ـ 4    
  . الفرد تربية صحيحة من خ-ل نشاطات وبرامج المرحلةتربية . 1
  . إشباع روح اBبداع لدى الفرد. 2
  . العمل على ربط الفرد بمجتمعه وأسرته. 3
  . تدعيم روابط الصداقة بين ا&فراد من خ-ل ا&عمال الجماعية. 4
  . تعويد الكشافة على ا&خ-ق الحميدة من خ-ل السلوك الشخصي. 5



ك  

  . وح البحث وا�كتشاف لدى الفردتنمية ر. 6
  . إكساب الفرد خبرات ومھارات ومعلومات جديدة. 7
  . غرس ا�نتماء والو�ء الوطني لدى الفرد. 8
  . التدرج التعليمي والتخطي للمراتب الكشفية. 9

  . التعود على الحياة في الھواء الطلق وضبط النفس وتقدير المسؤولية. 10
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   :ا2سس التي تقوم عليھا المناھج  ـ 5
  . حتياجات أعضاء المرحلة إ. 1
  . حتياجات المجتمع الذي يعيشون فيهإ. 2
  . والعادات والتقاليدواقع البيئة والمجتمع الذي يعيشه الكشاف من حيث المناخ وا&صالة . 3
  . التربية الشاملة المتكاملة والمتدرجة. 4
التربية التي تعتمد على الرغبة الذاتية وتستجيب للميول والھوايات وتستھدف الغايات المرسومة ويكون . 5

  . القائد فيھا موجھاً ومرشداً 
  . ھذب المھارة وتحسن السلوكا�عتماد على تطبيق ا&نشطة الفردية والجماعية التي تنمي المعرفة وت. 6
عتبار البرامج الكشفية عم-ً ميدانياً وتطبيقاً يتكامل مع البرامج المدرسية في بناء شخصية الطالب وتكوين إ. 7

  . ذاته
  )نفس المرجع(. المناھج الكشفية موجھة لمختلف أصناف الشباب قروياً أم حضرياً . 8

  : ةالطريقة التربوية الكشفي.ـ6

 :قة التربوية الكشفيةالطري تعريف •
قوي تكل عنصر فيه لديه وظيفة محددة ،ويتفاعل مع العناصر ا&خرى حتى لتعرف بأنھا نسق مفتوح     

 )13: 1991المنظمة الكشفية العالمية،.(فعاليتھا ،ويساھم في السعي لتحقيق الھدف العام
لديه القدرة على تطوير كافة أبعاد  على مفھوم التعليم الذاتي ، و ذلك أن كل فتى و شاب ةوتعتمد الكشفي

ھي إطار منظم تم تصميمه لمساعدة كل  ةفالطريقة الكشفي. شخصيته من خ-ل تحمل مسؤوليته و تنمية ذاته 
  .شاب على تنمية قدراته و إيجاد السبل الكفيلة لتلبية إحتياجاته عبر مختلف المراحل السنية 

و لدى    لعناصر تشكل فيما بينھا وحدة متصلة و متداخلة ،مجموعة متكاملة من ا ھيفالطريقة الكشفية   
أي أن كل عنصر قد تم تصميمه بحيث يساھم في العملية التربوية ،كل عنصر من عناصرھا وظيفة تربوية 

  ).5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.بطريقة يكمل العناصر ا&خرى
  
  :ـ عناصر الطريقة الكشفية و  أھدافھا 7

  : وعد و القانون الكشفي ال.7-1
القانون الكشفي ھو مجموعة قواعد سلوكية تحكم حياة الكشاف و أعضاء الوحدة ، يقوم على أساس "  

  )5:نفس المرجع(".المبادئ الكشفية كأساس لحياة الفرد 
لذي يردد ھو أول عناصر الطريقة الكشفية وبما أن ا�نتماء الحقيقي للفرد بالحركة الكشفية يبدأ بذلك الحفل ا

لفرد أمام نفسه للوفاء بكل كلمة نطق بھا اوھو التزام ، الوعد الكشفيبفيه الفرد عن إيمان صادق ووعي كامل 
  . .                      وھو وسيلة للتعارف العالمي

 و      و يتكون القانون الكشفي من عشر بنود تعكس كلھا المصادر ا&ساسية للتربية الكشفية في جمل سھلة
  :بسيطة 

 .الكشاف صداق وموثوق فيه .11
 .الكشاف مخلص � و وطنه و لوالديه ولرؤسائه و مرؤوسيه .12
 .الكشاف نافع و يساعد اsخرين .13



ل  

 .الكشاف أخ الكشاف وصديق الجميع .14
 .الكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة هللا .15
 .الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان  .16
 .وثابت في أعمالهالكشاف مطيع  .17
 .الكشاف بشوش و يبتسم في أمام الشدائد .18
 .الكشاف مقتصد يحسن التدبير .19
 )7ـ6:المنظمة الكشفية العربية،.(الكشاف طاھر السريرة والبدن،طيب ا&قوال،كريم ا&فعال .20
ه و الھدف من وضع ھذا القانون ھو تنشئة الكشافين على أساسه ، فالتربية الكشفية تعمل على أن توج   

 مأفرادھا إلى دراسة ھذا القانون دراسة تھدف إلى تنمية شخصياتھم تنمية سليمة و متكاملة ، و تعديل سلوكھ
في الحياة تعدي- يقوم على ما يدعوا إليه القانون من فضائل و مبادئ و مثل عليا ، و نتيجة ذلك إيجاد مجتمع 

قانون المشترك الذي يجمع الكشافين و يضبط كشفي متجانس و متعاون فيما بينه ، و ھذا كله من خ-ل ال
  .ع-قاتھم و يسير تصرفاتھم

  :الوعــد.2ـ7
أما الوعد فھو تعھد شخصي يقطعه كل فتى و شاب على نفسه أمام مجموعة من ا&قران، بأن يبذل كل "  

أن يعمل و  جھده لطاعة هللا و رسوله و طاعة والديه و خدمة وطنه، و أن يساعد في كل الحا�ت و الظروف
  ) 5: 2001،الكشافة ا;سFمية الجزائرية(."لى الكشافة إبقانون الكشاف ، و ذلك حينما يختار اBنضمام 

و     يقف أفراد الوحدة الكشفية بالزي الرسمي في شكل نصف دائرة: و يؤدي الوعد بالكيفية التالية   
عصاه على أن ينشر عند أداء الوعد، ثم  يقف قائد الوحدة في وسطھا و معه فردان يمسكان العلم مطويا على

  :ينادي القائد الفرد الجديد المحتفل به فيتقدم أمام القائد و يدور بينھما على مسمع من الحاضرين المحادثة التالية
  ؟)وعدك(ھل تعرف ما ھو شرفك : القائد 
  .نعلم ، ھو أنه يمكن أن يعتمد على إستقامتي و يوثق بي : الفرد 
  بإستطاعتي أن أعتمد على شرفك؟و ھو : القائد

 .بأنك ستقوم بواجبك نحو الوطن .3
  .و تساعد الناس في كل حين .4
  .و تطيع قانون الكشاف.   3

  :أعاھدك مقسما بشرفي على أن أعمل جھدي: الفرد 
 .&قوم بواجبي نحو الوطن .4
 .و أساعد الناس في كل حين  .5
 .و أطيع قانون الكشاف .6

اد وقفة إعتدال رافعين أيديھم للتحية الكشفية ،وعند اBنتھاء من المخاطبة و أثناء المخاطبة يقف جميع ا&فر
  :يخاطب القائد الفرد قائ-

أعتمد على شرفك بأن تظل حافظا لھذا العھد ، و قد أصبحت اsن عضوا في ھذا المجموع ا&خوي   
في نفسية الكشاف ،مما و الھدف من الوعد ھو خلق حالة من القبول و ا�متثال  )45ـ44:بادن باول،د ت.(

يجعله يتفاعل إيجابيا مع ا&وامر و التوجيھات الصادرة عن المنظمة ھذا من جھة ،و تجعله يدافع على كل من 
و ھذا .جھة أخرى ، و بالتالي تحقيق روح المسؤولية تجاه المنظمة إلى منظمته من  شأنه أن يؤدي و يسيء

ة المنشودة من طرف القادة خ-ل تلقين البرامج العلمية و العملية الھدف يسھل لkداء التربوي في تحقيق التنمي
  .المقترحة من طرف المنظمة 

  : التعلم بالممارسة . 3ـ7
و           التعلم بالممارسة عبارة عن أسلوب فعال يكتسب الفتيان من خ-له المعارف و المھارات"  

التلقين النظري ، كما أنه يمثل ا&سلوب العملي في  اBتجاھات و الخبرات العلمية ، حيث يخالف ھذا ا&سلوب
  )5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،."(التربية و الذي يقوم على مبدأ التعلم من خ-ل الفرص المتاحة 

و الكشافة ھي المدرسة العملية التي تطبق فيھا ما تحصل عليه من معلومات ، و يبرز دور التعلم   
من الضروري إتاحة "بادن باول وفي ھذا يقول.و المعسكرات و ا&لعاب التربوية  بالممارسة في الرح-ت



م  

بادن ("الفرصة للطفل والشاب �كتشاف وتجربة الجمال والفن والرياضة والعلم والثقافة وا�جتماع
  )50:باول،دت
ي بذلك تنمي و التعلم بالممارسة ھو ب- شك عامل مھم في تثبيت المعارف و إدراكھا على حقيقتھا ، فھ  

قوة الم-حظة و تبعث قوة النضوج العقلي عند الكشاف، و ذلك &ن ممارسة الشيء أثبت و أدق عند الم-حظة 
  .و المشاھدة 

  :نظام الشــارات .4ـ7
نظام الشارات ھو من أھم الدعامات التي تقوم عليھا الطريقة التربوية الكشفية باعتبارھا الوسيلة   

مج الكشفية ، لما تمثله من نظام محفز يدفع الفتى لممارسة ا&نشطة و البرامج تطبيقا الرئيسية لتطبيق البرا
  :للمناھج بكل حب وإخ-ص، و يشتمل ھذا النظام على 

 .شارات الجدارة  �
 .شارات الھواية  �
 :شارات الجدارة .أ

و          ستحقاقه بعد تدريب متدرج يكسبه المعارفلشارات التي تعكس كفاءة صاحبھا وإو ھي ا
المھارات و ا�تجاھات التي تعاونه على اكتمال نموه الروحي ، الفكري ، البدني ، اBجتماعي فيكون بذلك 

  .مواطن صالح في مجتمعه
و           كالنجوم و ا&شرطة(و شارات الجدارة لھا تعبير رمزي عن طريق ا&وسمة و الع-مات   

أشبال ،زھرات (فھي تعبر عن الرتبة التي ھو عليھا صاحبھا  التي توضع على اللباس الكشفي ،) المناديل 
  ...).،كشاف ، الكشاف المتقدم

  :شارات الھواية  .ب 
ستثمار أوقات فراغه في إشارات الھواية ھي أسلوب تحفيزي أيضا ، فھي تھيئ للكشاف فرصة   

  .اكتشاف مھاراته و اBبداع في المجا�ت العلمية و العملية التي يرغب فيھا 
 ةإن الھدف من ھذه ا&وسمة ھي تنمية أذواق الفتيان في مختلف أشكال ا&نشطة الكشفية ، و تعويدھم ممارس

  .أعمال قد تكون لھم في المستقبل ذات عون و منفعة 
و ھي إلى جانب ذلك خير وسيلة لتشجيع الفتيان على الجد و اBجتھاد لبلوغ مستوى علمي و عملي جيد يعود 

  .و على مجتمعھم بالفائدة عليھم

  :حيــاة الخFء. 5ـ7
الحياة الكشفية تربط إرتباطا وثيقا بالبيئة و بالطبيعة على وجه الخصوص، حيث أن الحياة في الخ-ء "  

ك ندرك أن ل� كشفية بدون حياة الخ-ء ، و من ذ"من أھم عناصر الطريقة الكشفية ، حتى أن البعض يقول 
  )2: 1،1999القسم الوطني للكشاف،ع(".البيئة ھي حياة الكشاف و متعته 

و      الخ-ء ھي المجال الطبيعي للكشاف ، من خ-ل التخييم في الغابات ، وتسلق الجبال ، المروج ةفحيا
  .ا&نھار مما يساعد على اكتشاف قدرة الخالق عظمته و د�ئل إبداعه

الوسائل و الطرق للعيش في أحضان و المخيمات الكشفية و الرح-ت الخلوية و الخرجات تعتبر من أفضل 
  .الطبيعة بعناصرھا العديدة

من خ-ل  و الھدف من الحياة الخ-ء ھو إعطاء الحرية للكشاف و إكتشاف ميو�ته و قدراته التي تظھر
  .ك التوجيه و التقويم و التطوير و ا�رتقاء به من طرف القائد لسلوكاته ، فيسھل بذ

ستخدام الرح-ت  كوسيلة لھا أھمية بالغة في تحصيل إربية الكشفية على و التربية الحديثة توافق الت  
 و اBعتماد على       ففي الرح-ت الخلوية يتدرب الكشاف على قوة الم-حظة ، "المعلومات بطريقة عملية ، 

ة ، و النفس ، و التصرف فيما قد يتعرض له من حوادث ،و ھي خير وسيلة لبث روح التعاون بين أفراد الفرق
   )118:حسن محمد جوھر،د ت(".تقوية روح المحبة و ا&لفة و الود و الترابط بينھم

  ) :الطFئع (نظام المجموعات الصغيرة  6ـ7
ھو الھيكل التنظيمي ا&ساسي للوحدة ) أو نظام الط-ئع كما يسمى دائما(نظام المجموعات الصغيرة "  

أعضاء من الفتية و ) 8-6(ا&عضاء عادة ما تتكون من الكشفية ، و الذي يتألف من مجموعات صغيرة من 
ك من لوذلك بھدف خلق بيئة يستمتع في ظلھا الشباب،وكذ".الشباب ، تعمل كفريق واحد تحت قيادة واحدة 



ن  

المنظمة الكشفية "(أجل السيطرة على التأثير الفعال لkفراد وتوجيھھم نحو طريق مستقيم وھادف
  )21: 1991العالمية،
حيث تعتمد على تعلم " جون ديوي"وضعھا المفكر  التي الطريقة ىه الطريقة في التربية الكشفية إلوتعود ھذ

أن ھناك أربعة دوافع  ديويويرى .الت-ميذ الذاتي عن طريق التدريب والعمل في جو من المنافسة والحماس 
  :أساسية لھذا النظام ھي

  .اركة في ا&نشطة الجماعيةالدافع ا�جتماعي ويظھر من خ-ل رغبة الفرد المش* 
  .الدافع اBنساني ويظھر من خ-ل المشاركة في العمل التطوعي النافع* 
  .الدافع ا�ستكشافي ويظھر من خ-ل البحث والتجريب*
  )382: 2000توفيق أحمد ومحمد محمود،(.الدافع البروز ويظھر من خ-ل التعبير عن الميول والمواھب*

دى الوسائل التربوية الحديثة في التعلم ،&نه يمكن ا&فراد المشاركة في عدد كبير ويعتبر نظام المجموعات إح
من ا&نشطة الفردية والجماعية،كما يساعد على اكتساب الثقة في ا&فراد وحب التعاون والتنافس والتعلم 

  .لkفراد ة،وبالتالي نستفيد من ھذه الطريقة في تحقيق ا&ھداف التربوية والتدريبي
 :الوسائل التربوية الكشفية ـ  8
  :مفھوم الوسائل التربوية الكشفية . 8-1

من أھم وسائل التعليم الجماعي ، فھي أداة تجعل الدرس مشوقا و المعلومات ذات قيمة "تعد الوسائل التربوية 
و التفكير  ،و ھي قبل ذلك تساعد على تثبيت الدرس في أذھان الكشافين ، و فوائدھا تعويد الكشافين على التأمل

 )281: 1993صالح عبد العزيز،(".و حصر اBنتباه و خاصة عند الموازنة و النقد 
  :ومن  الوسائل التربوية الكشفية الممارسة ھي 

و يمثل السلوك      ."و يعد من أھم الوسائل التي تعتمد عليھا التربية الكشفية في تحقيق أھدافھا   :اللعـــب -أ-
عبد المجيد سيد "(ذي من خ-له يشبع الطفل كثيرا حاجاته ، و يحقق العديد من أھدافهاBجرائي أو الوسيلي ال

  .)251: 1998أحمد وآخرون،
الرياضة وو تعتمد التربية الكشفية على أنواع عديدة من ا&لعاب ، كا&لعاب الجسمية في الھواء الطلق   

في الخيمة كالشطرنج و ا&لغاز و الكلمات البدنية الجماعية و الفردية و ھناك العاب فكرية في الفوج أو 
المتقاطعة و غيرھا ، و ھي تقوي الذاكرة و الم-حظة و التمييز كألعاب إقتفاء ا&ثر و فك الرموز و إكتشاف 

  :و من أھم وظائف اللعب نجد."ا&خطاء في الصور و غيرھا 
 : و تتمثل في :  الوظائف التربوية )3
ون اللعب وسيلة للتعلم و إكتساب الخبرات التي تؤھل الطفل لمواجھة اBعداد للحياة و العمل ، حيث يك .أ 

 .متطلبات الحياة المستقبلية 
يعمل اللعب على تنمية بعض المھارات الجسمية و العقلية و اBجتماعية ، و ذلك من خ-ل التمارين  .ب 

 .المستمرة و اBحتكاك المتواصل باsخرين
  :و تتمثل في :  الوظائف النفسية )4
 .الذات  و التعبير عن الرغبة في تجاوز المرحلة التي يعيشھا أحيانا ، و ذلك بممارسة ألعاب معينة  تأكيد .د 
التسلية و الترويح عن النفس بما يمنحه اللعب من راحة نفسية و إستمتاع و سعادة في تمضية وقت الفراغ  .ه 
. 
 .كالتفكير و التخيل إكتساب الطفل المزيد من المعارف و الخبرات مما ينمي قدراته العقلية  .و 

فاللعب مجال خصب لتوسيع دائرة الطفل اBجتماعية ، و إكتساب الخبرات التي  : الوظائف ا;جتماعية )3
تؤھله للتعامل مع اsخرين ، و تعلمه الضوابط التي تنظم الع-قات باsخرين ، فھو يساھم بشكل إيجاب في 

  )252:نفس المرجع(.النمو اBجتماعي 
   :سة وا&لعاب المناف.أ-أ-

وقد تكون المنافسة بين كشاف وكشاف أو بين طليعة  ،المنافسة ھي طبيعة الرجال والفتيان على السواء 
  : ما يأتي  يراعىولكي تكون المنافسة لعبة يجب أن  ىوطليعة أو بين فرقة وأخر

  . مراعاة قوانين اللعبة وصحة ا&داء  -1
  . أن تكون اللعبة ذات ھدف  -2
  . تزيد اللعبة عن حدھا وإ� فإنھا سوف تطغي على البرنامج أ�  -3



س  

  . أن يشترك الجميع في ا&لعاب ف- يلعب أفراد ق-ئل بينما يتفرج الباقون  -4
وإذا آمنا ،إننا إذا آمنا بأن المنافسة ما ھي إ� لعبة كان علينا أن نبقي عليھا و� نجعل منھا مجا�ً للصراعات 

  . فراد دون السماح &حد بالخروج به عن حدود المرسوم لهعلينا أن نبقي على مستوى ا&بفائدة التنافس كان 
  :المعسكرات والرح-ت  .ب-أ

خت-ف برامجھا وأھدافھا وإن كانت تختلف إلkلعاب الكشفية دور بارز في جميع المعسكرات والرح-ت على 
لما ،لرح-ت إ� أنھا جزء أساسي في أي منھما في نوعيتھا وكثافتھا تبعاً لكل نوع من أنواع المعسكرات وا

إضفاء روح المرح والسرور وإشاعة البھجة &عضاء المعسكر أو الرحلة في لkلعاب الصغيرة من فضل 
  . المعسكرات والرح-ت  ا&نشطة الداخلية وويمكن استخدام ا&لعاب الصغيرة في ،

  :أنواع ا2لعاب الكشفية .  أ ـ ج
فھي ميل فطري غريزي لدية ولكن كانت لعبة .انتباه الفتي ويستأثر باھتمامه كا&لعاب ليس ھناك ما يجذب 

تمارس من خ-لھا كان لزاماً أن تؤدي بأسلوب ممتاز لتحقيق الھدف وا&لعاب الكشفية يمكن تقسيمھا على 
  : أساسان ث-ثة ھي 

  : أو�ً تقسيم على أساس المكان كالتالي * 
  . أو مقر الفريق  النشاطتمارس داخل حجرة وھي : ألعاب داخلية  -1
  .  نشاطوھي تمارس في العراء خارج حجرة ال: ألعاب خارجية  -2
  . وھي ألعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة : ألعاب خ-ء  -3
  : أو على شكل مسابقات ومباريات كالتالي  هسواء كانت مھاري ا&لعابيمكن تقسيم : ثانياً * 
  . مثل سباق التتابع والفريق الفائز من ينتھي أو�ً : سرعة ا&داء  -1
  . مثل تقطيع كتلة من الخشب بأقل عدد من الضربات والفريق الفائز من يحقق ذلك : جودة ا&داء  -2
  والفريق الفائز من ينتھي أو�ً مع اBجادة . مثل القيام بعمل إسعاف أولي : سرعة وجودة ا&داء معاً  -3
  -: ن تقسيمھا على أساس النوع كالتالي يمك: ثالثاً * 
وإن ما يبذله من تضحية فيھا مكسب  ،فيھا يتعود الفتي كيف يلعب لصالح الجماعة: ألعاب جماعية  -1

  . لمجموعة لذلك يؤمن بعد حين أن الغاية ھي انتصار الجماعة وأن الفخر في تفاني الفرد وإسعاد المجموع
ذا النوع من ا&لعاب يجب أن يكون مملوء بالنشاط والضحك وإحداث ھ: ألعاب كثرة الحركة والصياح  -2

  . أصوات مثل لعبة الرعد والبرق وھي من ا&مور التي يحبھا الطفل خصوصاً 
وھذه تختلف عن سابقھا في إنھا تعود الفتي التحكم في أعصابه وتقوي أرادته وتھذب نفسيته : ألعاب ھادئة  -3

  . درته التزام الھدوء خصوصاً ا&طفال منھم إذا قل أن يجد الفتي من في ق
لعاب الھادئة ولكن لھا أھمية في حياة الفتي المستقبلية إذا أنھا ا&ھذا نوع من أنواع : ألعاب لتمرين الحواس  -4

تعوده اللحظة وتنمي قدرته على ا�ستنتاج وھي ا&لعاب التي يستخدم فيھا حواسه الخمس وتستلزم فيھا إرھاق 
كل ھذه  "قة النظر والھدوء التام واستعمال أصابعه للتميز على ما يميزه بواسطة الشم أو الذوق السمع ود

  .  "ا&لعاب يجب أن توضع من وقت sخر وسط برامج الفتية للترويح عنھم لبعض الشيء
المغلوب � يتبع فيھا طريقة خروج أوھي إما منافسات فردية أو منافسات جماعية ويجب : ألعاب المنافسة  -5

بل يجب أن يلعب على طريقة احتساب النقط  ،حتى � يكون الفتي عاط-ً خجو�ً من نفسه عند خروجه
ب ويشعرون بسعادتھم ويجب على القائد أن يعود الفتية عوبذلك يستمر عمل الجميع في الل.باBضافة والخصم 

  . مة على المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدم اليأس أو الغضب عند الھزي
وھذه لھا أھميتھا في تدريب الفتية بطريقة غير مباشرة ومشوقة على نواحي المنھج ولذلك : ألعاب منھجية  -6

  . منھج لعبه حتى يضفي على حركة الكشف بھجة مثل لعبة السيمافور  ليجب على قائد الفريق أن يبتكر لك
المغامرة ورسم الخطط وكيفية تحقيقھا لتعاون  ويھدف بھا تعويد الفتيه على عدم الخوف وحب: ألعاب ليلية  -7

 .2007-2-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(. الجماعة وھي ھامة بالنسبة للفتيان والتقدم 
www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2ناشيــد  -ب-  
ا&طفال         و يجيش في نفوس  اBنشاد ھو التغني بالقيم العليا التي أدرجھا الشعراء للتعبير عما

و بالتالي فإن ا&نشودة الناجحة .لمنشدين يزيد في رونق ا&نشودة ا، و إن فھم معاني النص من طرف الفتيان
  .تربويا ھي التي توافق نص المنشدين و إنسجام ا&لفاظ و الوزن مع الموسيقى 

  :القصــة  - ج-



ع  

يقة مشوقة إلى فھم مبدأ من المبادئ التي ترتكز الغاية من القصة ھو جلب إنتباه ا&طفال أو الفتيان بطر  
  .عليھا التربية الكشفية ،أو Bقامة الدليل على أن ھذا المبدأ ھو الذي يجب إعتماده في موقف ما

و تعد القصة وسيلة من وسائل توصيل المعلومات و الحقائق بطريقة شيقة ، ھذا فض- عن أنھا تعمل على "
بوضع ا&مثلة أمامھم و إستخدام ميلھم إلى التقليد و � ننسى أن القصة تعمل  تربية ا&طفال تربية صحيحة ،

  .على إيضاح الجامد الميت من الدروس
  : و يمكن تلخيص فوائد القصة فيما يلي 

  .تساعد على تثبيت المعلوماتـ 
  .تتماشى مع طبيعة الطفل و تحبب إليه المادة و تشجع ميوله الطبيعية و تستميل عواطفهـ 
  .ث في الدرس روح الحياة فيصبح شيقا جذابابت  ـ
  .العقلية و الجسمية و تجديد لھما : في القصة إستجمام لقوى الطفل ـ 
  .تقوى الصلة بين القائد و الطفل فتبعث في التعليم روح الحب المتبادل بين القائد و الكشاف ـ 
طفل بطريق غير مباشر و تجعله يكون لنفسه في القصة نوع سام من التربية الخلقية فھي تزيد من خبرات الـ 

  )288: 1993صالح عبد العزيز،(."مث- عاليا خلقيا
تمثل القيادة في الحركة الكشفية محورا أساسيا يبنى عليه نجاح العملية التربوية ، &ن   :القــدوة  - ج-

و من ثم     فيھا مرؤوسيه،القائد في الوحدة أو الطليعة أو في أي منصب يكون مسؤو� عن البيئة التي يعمل 
  .فإن القائد وحده القدير على جعل الظروف التي تمكنه من القيام بالنشاط بفعالية و كفاءة 

و  من    و حتى يكون القائد قدوة لكشافيه يجب أن تتوفر فيه صفات تضمن نجاح قيادته و اBستمرار في مھامه
  :أھمھا

سليم البنية الجسدية � يشكو من عاھة معينة تؤثر في نفسيته و ھو أن يكون القائد  : الصفات الجسمانية  �
 .فيعوق قيادته

 .و ھي التحلي بالمكارم ا&خ-قية في القول و العمل &ن القيادة قدوة :الصفات الخلقية  �
 .أن يكون القائد عاق- لكي يكون مسؤو�  :الصفات العقلية  �
القسم الوطني (.ارات الكشفية و الخبرة القيادية إط-عه و معرفته بالفنون و المھ :الصفات الفنية  �

 )2،ص1999للكشاف،مارس
و                فا&طفال يتأثرون بالتقليد و المحاكاة و المثل العليا التي يرونھا أكثر مما يتأثرون بالنصح 

  .المربي لهفالقائد يجب أن يكون مث- عاليا ،و قدوة حسنة للكشاف ، يحذو حذوه ، و الصديق، و .اBرشاد
  ): الطبيعة(حيـاة الخـFء  - ه-

الغابات والجبال "يقصد بحياة الخ-ء مزاولة ا&نشطة الكشفية المختلفة في الطبيعة،وھذه ا&خيرة تعني 
،حيث يترك الكشاف ليعايش ھذه الطبيعة وتزويده با&فكار "الكل المتناسق" بادن باولويعبر عنھا ...."والبحار

اة الخ-ء،ويقوم بمواجھة كل الظروف الجديدة والمشك-ت التي تعترضه فيھا،وبالتالي و المعطيات عن الحي
وتعتبر حياة الخ-ء مدرسة عملية لkفراد حيث يكتسب فيھا .يدخل في مرحلة جدية من التعلم وا�كتشاف

لخرائط ا مالكشاف معارف جديدة وخبرات من خ-ل معايشة وا�حتكاك بالبيئة الطبيعية له،فنجده يستخد
فحياة الخ-ء ، ." ،وإعداد الطعام وكل ما يحتاجه في حياته الخلويةى كيفية نصب الخيام،وإيقاد النارويتدرب عل

  )118: حسن محمد جوھر،دت(".ھي البوتقة التي تصھر فيھا النفوس و تشكل فيھا الرجال 
  :الخرائـــط  -و-

ة الطريق الذي يسلكه، و لھذا كان من الواجب يستعين الكشاف في رح-ته بالخرائط التي تسير له معرف  
  .على كل كشاف أن يتقن قراءة الخرائط و معرفة معاني محتوياتھا و اBصط-حات المستعملة فيھا

و الخرائط نوعان إما جغرافية أو تاريخية ، و في الحالة ا&ولى يجب أن يشرح قائد الفرقة &فراد فريقه 
لمعروضة على الخريطة ، كما يقوم بتعليمھم كيفية رسم الخرائط ، و قد الرموز و المصطلحات و ا&لوان ا

يوزع القائد على فرقته خرائط صماء يضعون عليھا الرموز و المصطلحات و ا&لوان كما تعرضوا لھا في 
  .الدرس

أما الخرائط التاريخية فلھا قيمتھا في توضيح أماكن المدن و المقاطعات القديمة مما يعطي صورة 
ح للفترة التي يتناولھا القائد بالدراسة، و فائدة الخرائط التاريخية بالنسبة للصغار محدودة إ� في بيان أوض

  )287: 1993صالح عبد العزيز،".(بعض المدن التاريخية الشھيرة 



ف  

جديدة ، و الغاية من الرح-ت الكشفية ھو  اطقتقام الرح-ت عادة لھدف التعرف على من : رحFتال -و-
التربية الوطنية العامة بالتعريف على نواحي الوطن الجغرافية و التاريخية المختلفة أو المقارنة بين  تنمية

  .مميزات الوطن و مميزات ا&قطار ا&خرى
لدرجة أنھا  بية الحديثة بھا رياضة ذھنية و جسمانية مفيدة ، و قد عنيت التر السياحية الرح-ت وتعتبر"

ن بأنفسھم بد� من وصفه لھم أو قراءتھم عنه في ويء يمكن أن يشاھده الكشافأوجبت القيام بھا إلى كل ش
  )290ـ289:نفس المرجع(".الكتب، و بالرح-ت نحصل على نتيجة بناء على تجربة شخصية

  :  ا�جتماعات - ي-
رى اBجتماعات في الھواء الطلق أو في النادي حسب الظروف المناخية ، و تعمل اBجتماعات على جت  

ثيق الصلة بين الكشافين و فرقھم ، و يعقد اBجتماع من أجل حث الكشافين على العمل و الترقي إلى رتبة تو
  .أو للتخطيط �نجاز عمل كشفي أو لتقييم عمل ما.أعلى لكي يحقق ذاته

  :حيث أن التالية من خ-ل ما سبق يتضح أن المبادئ التربوية مجسدة في ا&ھداف 
 .التنمية الروحية  الواجب نحو هللا تقابله .4
 .الواجب نحو اsخرين تقابله التنمية اBجتماعية  .5
 .الواجب نحو الذات تقابله التربية البدنية و العقلية  .6

أكثر من  يالتربوية مشتقة من طبيعة البرامج الكشفية التي تعتمد على الجانب التطبيق قكما أن الطرائ
و الطفل ، و التفعيل الحقيقي لھا ) المربي (مباشر بين القائد النظري ، فكانت طرائقھا تعتمد على اBحتكاك ال

أما الوسائل التربوية التي كانت مستمدة من صميم البرامج تعتمد على الحرية ، التفاعل اBجتماعي .في حياته 
  .، الممارسة و التربية الذاتية 

ساليب و مبادئ التربية الحديثة و لقد عبرت التربية الكشفية عن التربية الحديثة لkفراد، خصوصا أن أ
ليس ) القائد(محتواة في الطريقة الكشفية ، فمبدأ الحرية محقق في العملية التربوية الكشفية ، حيث أن المربي 

ذلك الرجل المسيطر ، و إنما المرشد و الموجه ، فالطفل له الحرية داخل الفوج الكشفي ، لكن دائما في إطار 
  .الكشفي النظام و إحترام القانون

كذلك نجد أن مبدأ الذاتية محقق ، حيث أن الكشاف عموما تنمو لديه روح اBستق-لية و يرفض أن 
تكون عليه الوصاية ، و لھذا عملت التربية الكشفية على تنمية روح المسؤولية و اBعتماد على الذات لدى 

  .جتمعهالكشاف ، و ذلك من أجل تأھيله &ن يكون فردا مسؤو� في بيئته و م
أما المبدأ الثالث و ھو إعتماد التربية على اللعب ، فإنه يعتبر من أھم الوسائل التربوية في تطبيق 

  .البرنامج الكشفي ، خاصة أن اللعب الكشفي يمتاز بنظام خاص ، فھو لعب مخطط له و ليس عشوائيا 

ط فھو محقق في عناصر طريقة التربية كما أن المبدأ الرابع و ھو إرتكاز التربية على التعليم عن طريق النشا
الكشفية ،فالكشافة ھي عبارة عن مدرسة تطبيقية لكل ما تلقاه الكشاف من دروس نظرية ، فھي تريد بذلك أن 

جمعية الكشافة العربية (.تخرج الكشاف من دائرة ا&سلوب التلقيني النظري إلى ا&سلوب العلمي التطبيقي
  )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،ا�جتماعية

  .دور البرامج الكشفية الجزائرية في التنمية العلمية و العملية ل]طفال:  خامسالمبحث ال
 :البرامج التربوية الكشفية 

Bستفادة من قدراتھم واتحاول التربية الكشفية من خ-ل برامجھا التربوية المساھمة في تنمية ا&طفال 
كمواطنين صالحين مسؤولين و كأعضاء في مجتمعاتھم المحلية و  ،ية و الروحيةالبدنية و العقلية و ا�جتماع

الوطنية و العالمية ، و ھذا يؤكد الخاصية التربوية للمنظمة الكشفية و التي تھدف إلى التنمية المتكاملة 
  .الفرد شخصيةل

 :تعريف البرنامج الكشفي  .2
من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق  البرنامج الكشفي ھو كل ما يقوم به الفتية و الشباب"

  )2003،القسم الوطني للتدريبالكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".لحركة الكشفية ا من الھدف التربوي
و ما يميز البرنامج الكشفي خاصية التطور المستمر و قابليته للتغير النسبي بتكيفه مع التغيرات التي تحدث في 

  :لجيد بالمنظور الكشفي ھو ذلك الذي المجتمع ، فالبرنامج ا
  .يحقق أھداف و مبادئ الحركة الكشفية -



ص  

  .يلبي حاجات و ميول الفتية و الشباب -
  .يرتبط باحتياجات المجتمع -
  .يساعد على التغير و التقدم  -

  .ينفذ طبقا للطريقة الكشفية -
  :عقلية و اBجتماعية للفتية، إذ نجده يھتم بـفالبرنامج الكشفي يسعى إلى تحقيق التنمية الروحي و البدنية و ال

السلوك الشخصي من خ-ل تنمية الجانب الروحي عند الفتية بغرض ا�لتزام بالمثل العليا و القيم  �
 .الفاضلة 

الجانب الفردي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي قصد إكتساب المھارات  �
 .، و تحقيق الشخصية

جانب الجماعي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي لتحقيق ا�ندماج داخل ال �
 .الجماعة و التفاعل مع المجتمع خدمته

 :ا2سس التي تبنى عليه البرامج الكشفيةـ 2
يم الكشفي يحرص التنظالتي  &سس ا يراعيتربوية أنه البرامج الإن ما يميز البرنامج الكشفي عن غيره من 

  :على توفرھا ضمنه ، و نستطيع أن نجمل ھذه ا&سس في اsتي
  البعد عن أسلوب التلقين المدرسي و اBعتماد على الذات في التعلم بالممارسة و البحث و اBستكشاف  -
 .ية و تنوع الميول و القدرات و الحاجات عمرمراعاة خصائص النمو للمراحل ال -
 .و تقدير احتياجات الناس و تقديم الخدمات لھما�رتباط بالبيئة و المجتمع  -
 .ا�رتباط بثقافة المجتمع و بث قيمه في نفوس الفتية و الشباب -
 .التوازن مع التكامل بين الروح و العقل و البدن في مختلف ا&نشطة  -
 ).دراسة الحاجيات ، التخطيط، التنفيذ ، التقييم(التدرج و التقدم في تطبيق البرامج  -
 .حفيز بين الكشافين من خ-ل شارات الجدارة و الھواية تحقيق الت -
 ).علمية و عملية(التنويع في أنشطة البرامج  -

 :ا2ھداف التربوية لبرامج الكشافة ا;سFمية الجزائرية .3
ا&ھداف  التربوية ھي الغاية التي يسعى لتحقيقھا البرنامج الكشفي ، فھي التي تحدد محتواه و طرق تطبيقه    

ية عمرثم تقويمه ، و ھذه ا&ھداف وضعت وفقا ل-حتياجات ا&ساسية التي تترتب عن الخصائص ال و تقيمه
  .لتحقيق ا&غراض التربوية التي تخدم كل مرحلة 

  ):سنة 11إلى  7من (ا2ھداف التربوية لمرحلة ا2شبال  - 1- 3
  .تحسين عمل أجھزة الجسم الداخلية -
  .و النظافة العامة إتباع القواعد الصحية في الغذاء  - 
  .ا�ندماج في المجموعات الصغيرة و العمل معھا - 

  .استكشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية -
  .ا�قتداء بالكبار �كتساب الخبرة و تنمية الثقة بالنفس - 
  .تنمية حب ا�ستط-ع و المغامرة - 
  .جديدة ربط و تكوين الع-قات بين ا&شياء و اكتساب مفاھيم  - 

  .التعرف على الوطن و أھميته لدى الفرد و المجتمع -
  .التعرف على د�ئل قدرة هللا و عظمته -
  .اكتساب القيم الحسية و المعنوية للحركة الكشفية - 

  ):سنة 15إلى  12من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف  -3-2  
  .تنمية القدرات و المھارات البدنية و الصحية  -

 .بين المتغيرات البدنية في ھذه المرحلة و متطلباتھاـ الربط 
 .ـ اكتشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية 
 .ـ تقوية الع-قات الثقافية و ا�جتماعية بين ا&فراد 

 .ـ اكتساب مفاھيم جديدة حول البيئة 
 .ـ التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل



ق  

 .ـ تكريس القيم الدينية
 .يم ا&خ-قية و ا�جتماعية ـ اكتساب الق

 .ـ تنمية الو�ء للوطن
  ):سنة 17إلى  16من ( ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف المتقدم -3-3

 .ـ التعرف على التغيرات العنيفة الواقعة على ا&جھزة البدنية و قبولھا 
 .البدنية لتحسين الكفاءة) سرعة ، قوة ، تحمل ، رشاقة ، مرونة(ـ تنمية الصفات البدنية 

 .استكشاف القدرات الحرفية المھنية و تحسينھا  -
 .القيام بأدوار حقيقة و مفيدة للمجتمع  -
 .استخدام ا&سلوب الحواري في المناقشة و العمل -
 .تنمية القدرات العقلية لحل المشاكل الشخصية و ا�جتماعية  -
 .تنمية قدرة ا�بتكار لدى الكشافين -
 .جتماعية الصحيحةتثبيت المفاھيم الشخصية و ا� -
 .ا�لتزام بالوعد و صفات القانون -
  ):سنة 21إلى  18من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الجوالة  -3-4
 .ا�رتقاء بمستوى ا&داء البدني -
 .تدعيم القدرات و المھارات الحرفية و المھنية -
 .مواجھة المشك-ت ا�جتماعية و البيئة الحالية و المستقبلية  -
 .بروح الجماعة ترسيخ أسس العمل  -
 .تنمية المھارات القيادية المختلفة -
 .التمسك بالحقوق و أداء الواجبات في الحياة الشخصية و الجماعية  -
 .التعرف على المجتمعات الخارجية و أنظمتھا و تكوين صداقات معھا -
 .ا�بتكار لتحسين ظروف العمل الفردي و الجماعي -
 .و ا&خ-ق و العادات و تقاليد المجتمعتقويم المواقف ا�جتماعية في إطار القيم  -
 )10ـ7 : 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،قسم البرامج،.(ا�لتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية -

 : الكشفيةالبرامج الكشفية العلمية و العملية  مجا�تـ  4
سبع مجا�ت أساسية ، حيث أن كل  البرامج التربوية العلمية للكشافة اBس-مية الجزائرية ترتكز على     

            و ا&ھداف التربوية المسطرة وفقا لقدرات الطفل معه مجال تحدد له مواضيعه المقترحة التي تتناسب
  .و إستعداداته

  :�ت البرامج التربوية العلمية الكشفية ھي او مج
 .مجال التربية الوطنية  .8
 .مجال التربية اBس-مية  .9

 .Bجتماعية و البيئيةمجال التربية ا .10
 .مجال التربية الصحية و البدنية  .11
 .مجال التربية العلمية  .12
 .مجال الفنون و المھارات الكشفية .13
 .مجال المعارف العامة  .14

لقد كانت الكشافة اBس-مية عبر التاريخ مدرسة لتعزيز القيم الوطنية ، حيث حملت  : التربية الوطنية1ـ 4
جزائرية ، و بعد اBستق-ل أصبحت الكشافة اBس-مية الجزائرية تعمل على الشخصية الوطنية و الھوية ال

تعريف الكشاف بتاريخ ب-ده حتى يكون واعيا و متفھما للوقائع و ا&حداث التاريخية التي حصلت في الجزائر ، 
امج تاريخية و ھذا من أجل تنمية الشعور با�نتماء و الو�ء لدى الكشاف لوطنه و يتم ھذا كله من خ-ل بر

  .أعدت في ھذا المجال
تعد حياة الكشاف داخل الفرقة حياة روحية تصقلھا حياة إيمانية تقوم على أھم مبدأ :  التربية ا;سFمية 2ـ 4

في الكشافة و ھو الواجب نحو هللا ، و الذي يفرض القيام بالعبادات و الطاعات و اجتناب ا�نحراف ، و يلقن 



ر  

من خ-ل المعاملة الحسنة و ربط الحياة الكشفية بالتربية الدينية اBس-مية وفقا  ھذا المبدأ من طرف القادة
 .للبرنامج الكشفي الخاص بھذا المجال

ترجع أھمية ھذه التربية لما تكتسبه لدى الكشاف من قناعة حول أھمية  : التربية ا�جتماعية و البيئية 3ـ4
جباته نحو نفسه و مجتمعه ھذا من جھة ، و لما تكتسبه ھذه العمل الجماعي و ا�جتماعي ، فيعرف حقوقه و وا

 .من جھة أخرى التربية من ثقافة بيئية تسمح له أن بالتفاعل اBيجابي و الناجح
ً الكشافة اBس-مية الجزائرية للتربية الصحية و البدنية اھتمام ىتول : التربية الصحية و البدنية 4ـ 4  ا

تربي الكشاف من خ-ل المحافظة على  وظ على الصحة الجسمية للكشاف،للحفا فھي تسعى جاھدةً  ،اكبيرً 
صحته و لياقته البدنية من أجل القيام بواجباته بكل نشاط و حيوية ، كما تعلمه مبادئ اBسعاف و طرق 

 .ممارسة أشكال الرياضات
في  –ا التكوين يكون التربية الكشفية على التكوين العلمي لkفراد ، و ھذ تحافظ : التربية العلمية 5ـ4

من خ-ل وسائل و أنشطة و برامج و ألعاب علمية و عملية في نفس الوقت ، حيث من خ-لھا تجعل  -الكشافة
 ...مثل برامج اBع-م اsلي وا�نترنت والجغرافيا و الفلك،الكشاف يتفاعل معھا آليا و يستفيد منھا أيضا 

ية ھذه التربية لما تمثله الفنون و المھارات الكشفية من أھم ترجع أھم :الفنون و المھارات الكشفية  6ـ 4
خصائص التربية الكشفية ، فمن خ-لھا يتدرب الكشافين على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية التي 

المعسكرات و الرح-ت على وجه الخصوص ففي :مثل تساعدھم على تأدية الكثير من ا&نشطة الكشفية 
و التمكن        الموجودة في أحضانھا ، مكانياتالظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام اB إطارھا يدرس مختلف

المورس والكود "كـالعقد و اBتصال  و التوجيه و إقتفاء ا&ثر، :مثل من كثير من التقنيات الكشفية 
 ".والسيمافور

فيه كل ما من شأنه أن يسھم  ترجع أھمية ھذه التربية لما توفره من مجال يستدرك : المعارف العامة6ـ 4
جمعية الكشافة (...في تزويد الكشافين بالمعارف الضرورية كمواضيع في الطبخ و الخياطة والرسم ،والزخرفة

 .   )www.asasmoroc.blogspat.com             .2007-02-12،العربية ا�جتماعية

 :برامج الكشفية العملية و دورھا في تنمية ا2طفالال ـ 5
تعد البرامج التربوية العملية للكشافة اBس-مية الجزائرية من أھم برامج التربية الكشفية ، فمن خ-لھا 
يتدرب الكشاف على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية العملية التي تساعده في تأدية ا&نشطة الكشفية ، و 

  .و اBسعاف على وجه الخصوص منجد التخيي من أبرزھا
ففي إطار ا&ولى يدرس الكشاف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام المواد ا&ولية الموجودة فيھا ، و 
في إطار الثانية يتعرف الكشاف على بعض ا&مراض و كيفية استخدام ا&دوية لمعالجتھا ، كما يتعرف على 

و البرامج الكشفية العملية يتم التدريب عليھا المساعدة الصحيحة للمصابين ، ن أجلمبادئ اBسعاف ا&ولية م
  .علميا و عمليا 

  :  التخييم - 1- 5
ھو معرفة إختيار المكان الذي نخيم فيه ، و ھو كذلك معرفة نصب الخيمة وقلعھا  مالتخيي: تعريفه .5-1

  )43: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،.(بطريقة تقنية و فنية 
  : مطرق التخيي.  5-2
  إختيار المكان يلعب دور كبير لصحة و آمان الكشاف في مفي التخيي : إختيار المكان 1- 5-2
  :المخيم حيث يجب أن 
  ).السبب وصل النھر إلى المخيم(م 150إلى  100أن يكون المكان المختار بعيدا عن النھر من  •
 ).سبب خطر أكسيد الكربون لي-(ى المحيط أن � يكون التخييم في مكان كثيف ا&شجار عل •
 ).السبب خطر سقوط الحجارة(أن � يكون التخييم تحت جبل  •
 .أن يكون التخييم في مكان فيه ماء صالح للشرب أو قرب منه •
 ).السبب خطر مرض الروماتيزم(أن � يكون التخييم في مكان فيه رطوبة  •
 ).سبب عدم إحراجھم لي-ال( كلم  1أن التخييم بعيدا عن السكان بحوالي  •
 ).السبب وقع الحوادث(أن يكون التخييم قرب مركز اBسعاف  •
 ).السبب تجنب الفيضانات عند سقوط ا&مطار(أن � يكون التخييم في مكان منحدر  •



ش  

و فنياته         و تركيب الخيمة أيضا له تقنيات و فنيات ، و من تقنيات الكشاف:  تركيب الخيمة.2- 2- 5
  .يركب خيمته و يكون مطمئن و آمن على س-مته يستطيع أن

 .طرح الخيمة على ا&رض و فتحھا كليا •
 .غلق أبوابھا و نشرھا على ا&رض  •
 .وضع ا&عمدة الرئيسية للخيمة و رفعھا •
توجيه الخيمة في اتجاه شمال شرق ، جنوب غرب ، جنوب شرق، لتجنب الرياح و إستقبال الشمس صباحا و  •

 .عند الغروب
 .مدة الربط في ا&رض ، و ربط الزوايا ا&ربع للخيمة وضع أع •
 )43:نفس المرجع.(حفر سواقي حول الخيمة لتصريف المياه •

  : أدوات التخييم - 3- 2- 5
  :التي � يستطيع الكشاف التخلي عنھا ھي  مإن أھم ا&دوات الضرورية للتخيي

 .علم و ما يرفع بهدلو ، مصباح، شموع، كبريت، حبل ، معول ، فأس ، : حاجات المضرب  .ج 
 ...قدر ، موقد ، سخان ، سكين ، م-عق ، مناديل ، زجاجات فارغة ، أكياس  :حاجات المطبخ .د 

 :يحسن بكل كشاف أن يحمل معه في مخيماته الم-بس التالية  :المFبس .ج 
ا&دوات معاطف ، قمصان ، سروال ، جوارب ، ثياب داخلية ، قمصان للنوم ، ا&حذية ، باBضافة إلى بعض 

  )106بادن باول،د ت،ص...(الصابون و فرشاة ا&سنان ، مناشف: الخاصة و ملزمة للكشاف مثل 
ھو  -اللورد بادن باول–إن النظام الذي يجب أن يتبع في المخيم حسب مؤسس الكشافة : نظام المخيم  -4- 5-2

  )108ـ107:نفس المرجع(:كالتالي 
  

  نظــام المخيـــم  الساعـــة
  .نھــوض و تھوية الخيمـــة ال -  6:00
  ـ رياضة صباحية  6.30
  .تحيــــة العلـــــم -  8:00
  .طعـــام الفطـــــور -  8:10
  .البيت الجميل -  9:45

  .أعمال و تمارين كشفيــة -  10:00
  .الغــــــــذاء -  01:00
  .القيلولـــــة -  01:30
  .لمجة  -  16.30
  .التحضير للسمر+ية تدريبات و ألعــاب كشف -  17.30
  .إنزال العلم -  20.00
  .طعـــام خفيـــف -  20.30
  ـ سمر كشفي  21.30
  .إطفاء ا�نوار -  23.00

قبل أن تقوض المخيم و تغادر موقعه ، يجب أن تستھدف أمرين رئيسيين ، : عندما تغادر مكان المخيم -
  .داتك قدر إستطاعتك حتى � تحمل معك أمتعة قذرة أولھما أن تترك المكان نظيفا مرتبا ، و ثانيھما تنظيف مع

يميل الفتيان إلى التجمع في نھاية اليوم بالمخيم في مجالس للمرح ، وحف-ت السمر ما ھي إ� : السمر ـ6
�ستغ-ل تلك المجالس التلقائية وتنظيم لھا لتكون وسيلة &ھداف تربوية لھا أثرھا في تكوين شخصية الفتى 

  :ويھدف السمر إلى. ھا وسيلة للترويح الذي يبعث على السرور والمرحع-وة على كون
  . تعويد الفتى على مواجھة الجماعة ومخاطبتھا وھو أحد عوامل بدء الثقة بالنفس -1
التعارف وتوثيق الص-ت والروابط بين ا&فراد بعضھم ببعض وكذلك بين الجماعات وإزالة التكلفة التي  -2

  . الجماعات في أول تعارفھاغالباً ما تسيطر على 
  . بث روح المرح وتجديد النشاط وإشاعة جو من البساطة في الع-قات بين الجماعة -3
  . التدريب على التعاون والتضحية وا�عتماد على النفس -4
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  . إظھار المواھب وإعطائھا الفرصة للتدريب والصقل -5
  . مجال ممتع لممارسة الھوايات المختلفة -6
  . نافعة وجذابة لشغل أوقات الفراغ بطريقة بناءة وسيلة -7
العمل على تقوية روح الجماعة وا�عتزاز بھا وذلك باستغ-ل ميل الفتى Bحداث الضوضاء بتنظيمھا في  -8

  .صيحات جماعية ترمز إلى الطليعة أو الفرقة
   :مناسبات السمر  
  . ة كشفية جديدةا�حتفال بمناسبة إنشاء فرق -1
  . لط-ئع على مرتبة كشفية جديدةفراد احصول أ -2
  . عقب حف-ت الوعد أو تجديده -3
  . حفل سنوي ختامي لقدامى الكشافين من الفرق -4
  . عقب ا�نتھاء من برنامج عام في مخيم -5
  . في المناسبات العامة وا&عياد اBقليمية والقومية -6

  : مكان السمر وإعداده 
  . عن الخيام  أن يكون مكان السمر مستق-ً  -1
  . الدوري مكان السمر فيحدد أماكن جلوس الط-ئع أو الفرق والقادةالقائد يعد  -2
  . يعد مكان إيقاد النار وخشب الوقود المناسب  -3
  . السمر ويقدمھا للقائد المسؤول ليرتبھا مع مقدم السمر ومساعده برنامجالدوري  القائد يجمع -4
  :  السمر مسؤول 

لتالية من البرامج كما يعد ما يلزم لتنفيذ ھذه البرامج من أدوات حتى تظھر برامج الحفل بالمظھر يعد المواد ا
  . ال-ئق 

  : كيفية تنفيذ برنامج السمر  
  . يترك مكان للزائرين ولقادة المخيم في فتحة الحدوة وإذا زاد عدد الزائرين يجلسون خلف الكشافين  -
  . عل من قبل قائد المخيم أو ضيف الشرف إن وجدتعد النار بواسطة الدوري ، وتش -
  . يقدم رئيس الدوري برنامج الحفل ، بعد ذلك لقائد المخيم -
  .  تذكير بدور الكشافة والھدف من التخييم وبعض النصائح والتوجيه يقوم القائد بافتتاح السمر بكلمة تتضمن  -
  . تتابع فقرات السمر بعد ذلك عن طريق مقدم السمر  -
  . ي-حظ عدم القيام بصيحات إ� بعد ا�نتھاء من كل فقرة -
  . تقل ھذه الصيحات في حف-ت سمر الكشاف المتقدم والجوالة -
تنظيم الصيحات الجماعية في حف-ت . تكثر ا&ناشيد الجماعية في حف-ت الكشاف المتقدم والجوالة الكشافة -

  . أن تكون ھذه الصيحات ھادفة والكشافة وا&شبال 
  . يفضل أن يشترك قادة المخيم في تقديم فقرة على ا&قل -
  . ي-حظ المحافظة على وقت السمر بحيث � يقل عن ساعة و� يزيد عن ساعة ونصف -
  .عند ا�نتھاء من فقرات السمر يقوم القائد بختام السمر  -
سعاف عمل فكري يدفع ھو العناية الفورية التي تعطي للمصاب قبل وصول الطبيب ، و اB: ا;سعاف- 7

  )48: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".اBنسان إلى التفكير و التدخل بسرعة
وفق برنامج كشفي خاص . يتعلم الكشاف المبادئ ا&ساسية ل{سعاف  :مبادئ ا;سعاف ا2ولية - 1- 6
و التي توضح    افة إلى الرسومات، و أھم المبادئ التي يتعلمھا كما ھي في الوثيقة ، باBض) نظري و عملي (

  :في الملحق 
 .طرق التنفس  •
 .طرق حمل المصاب  •
 .طرق التضميد •
  :بعد وقوع الحادث) الكشاف (ما يجب أن يقوم به المسعف  - 2- 7
 .إبعاد الخطر  •
 .إستدعاء اBسعاف •
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البرنامج  كما تم دراسة ھذه المبادئ في. تقديم اBسعافات ا&ولية في الحا�ت التي تستدعي العجلة •
 .الكشفي

  :أھداف ا;سعاف بالنسبة للكشاف - 3- 6
 ).اBسعاف (تجاه ھذا المجال إكتساب معارف و مھارات و سلوكات إ •
 .التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل و مساعدة الناس •
 و ذلك لتحسين الكفاءة البدنية ) السرعة ، التحمل ، المرونة ، القوة (تنمية الصفات البدنية للكشاف  •
 .القيام بأدوار حقيقية و مفيدة للمجتمع  •
  .الكشاف دائما مستعد و في خدمة المجتمع •

  .دور الكشافة في خدمة المجتمع وتنميته: سادسالمبحث ال  

مواطنين صالحين في  عنايتھا بالفتية والشباب ليكونوا ىتأسست الحركة الكشفية وھي تول منذ أن      
وأن يكون متميزا بما  ،ذاته ومجتمعه  Bنسان الذي يسعى Bص-حوالمواطن الصالح ھو ذلك ا.مجتمعاتھم 

   .، وأن يكون إيجابيا في تطوير مجتمعه إلى ا&فضل يمتلكه من معارف ومھارات واتجاھات طيبة
بالقدر ،كل كاجتماعية يشترك فيھا جميع المواطنين في كافة ميادين الحياة  فالخدمة والتنمية ضرورة      

ولھذا فإن الخدمة العامة  الجماعة ،الفرد وحدود قدراته وإمكانياته على ضوء احتياجات يستطيعه في  الذي
تنمي  ـ :                    ا�جتماعية للفرد وذلك &نھا لتنشئةاوتنمية المجتمع تعتبران من أفضل الوسائل 

 .                                تجاه مجتمعه الشباب وتجعله يقدر المسئولية

          .                     توجه طاقات الشباب وتنتمي مواھبه وخبراته ـ

                                               .                  والمجتمع تعمل على شغل أوقات الفراغ في برامج ھادفة للفرد ـ

                            ه المھارات لصالحه وصالح مجتمعهممارسة ھذ تكسب الفرد مھارات وخبرات جديدة تجعله قادرا على ـ
 .                       قربا من قضايا المجتمع وأكثر إدراكا للحلول المناسبة تجعله أكثر ـ. 

يقوم بھا  لكنھا أعمال تطوعية ،الفرد في الحركة الكشفية أن ھذه ا&نشطة ليست فرضا عليه لذا يجب أن يشعر
 . ته وخدمة مجتمعهلتحقيق ذا

  :عالمجتمخدمة  ـ مفھوم   1 
الخاص أو مجتمع آخر ، ويتم  كمعين ، قد يكون مجتمع خدمة المجتمع تعني أن تقدم خدمة ما لمجتمع     

قصيرة  ، وتكون المھمة غالبا ابتنفيذھلحاجة معينة يحددھا عادة أولئك الذين يقومون  تحديد ھذه المسألة تلبية
 .)www.scout-batna.lolbb.com/12-02-2007،ا;سFمية الجزائرية،باتنة الكشافة( ا&جل

   :وخدمة المجتمع الحركة الكشفيةـ 2

) الحالعمل الص(طلق عليھا يوالتي ) خدمة اsخرين(المجتمع في الكشفية توفر الفرصة لتطبيق مبدأ  خدمة    
يوفر للكشافين فرصة تطبيق الوعد والقانون بأسلوب  وا�شتراك في أنشطة خدمة المجتمع،) فعل الخير(أو 

جنبا إلى جنب في مجموعات صغيرة بجانب اكتساب الوعي باحتياجات  عملي ، كما يتيح فرصة العمل
 . .                        الممارسة المجتمع من خ-ل

  .                                                                   :ـ تنمية المجتمع3
المجتمع وتؤدي إلى  المجتمع عملية تغيير تربوية تقوم على العمل الجماعي وتأخذ طريقھا داخل تنمية "    

تمع عن وما يميز تنمية المج. ھذه العملية  تحسين مستوى المعيشة حيث ا&فراد أنفسھم ھم المستھدفون من
 من ابتداءً التي يقوم بھا ا&شخاص أنفسھم مستخدمين موارد مجتمعھم  غيرھا من ا�تجاھات ھو تلك الخطوات

 وبصورة نموذجية تتحول خطوات تنمية المجتمع إلى . ا�حتياجات وحتى مرحلة التقييم النھائي التعرف على

الصغيرة إلى تفھم أعمق  ؤدي المشروعاتعملية ديناميكية ومستمرة ، وبا�ستفادة من النجاح والفشل ت
جمعية الكشافة (". مع زيادة ا�عتماد على النفس وتخطيط أكفأ ونجاح أكثر فعالية يقوم به المجتمع نفسه

 )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،العربية ا�جتماعية



خ  

تي تساعد على فھم أفضل للمشك-ت كتساب لkفكار والمھارات وا�تجاھات الإوالتربية من أجل التنمية ھي 
التي تؤثر في عالم اليوم والع-قات اBنسانية المتبادلة ، وتؤدي إلى مشاركة فعالة في المجتمعات المحلية 

 ) .                                                   نفس المرجع(وا&ھلية والدولية 

   :وتنمية المجتمع الحركة الكشفيةـ 4

التواكل إلى مرحلة  الحركة الكشفية عم- تربويا يھدف إلى ا�نتقال بالفتية والشباب من مرحلة تعد   
 تنمية المجتمع ، و إذا أحسن استخدامھا يمكن في ومن ھذا المنطلق توجد عوامل مشتركة. ا�عتماد على النفس 

  .الھدف التربوي من الحركة الكشفية أن تصبح أداة فعالة لتحقيق
ھي عناصر .. الط-ئع والفرق الكشفية ، والمساھمة الطوعية  والعمل الجماعي في بالممارسة فالتعلم 

النفس كأفراد  المجتمع والكشفية ، وتكون النتيجة في كل الحا�ت ھي ا�عتماد الكبير على أساسية في تنمية
كلما أمكن ذلك للموارد التي  ا�ستخدام ا&مثل عات ، مما ينمي الوعي با�حتياجات والقيام بتوفيرھا معاوجم

 ذلك يضع الكشفية في وضع متميز يمكنھا من أن تلعب دورا له قيمته في عملية تتيحھا بيئتھم المباشرة ، كل

 )نفس المرجع(. تنمية المجتمع
 :المجتمع في الكشفيةـ 5

الخدمة عادة في صورة للكشفية ، ويتم التعبير عن ھذه  إن خدمة المجتمع ھي إحدى ا�ھتمامات التقليدية    
زيارة  ، كمساعدة السيدات المسنات على عبور الطريق(بكثير النموذج الشائع  أعمال الخير التي تتعدى

 .                                                                  ...المستشفى،التبرع بالدم
كبيرا في  ، وقد أصبح الدور التي تقوم به الكشفية الكشافون خدمات عديدة لمجتمعاتھم ىيسد وفي معظم الدول

  .)نفس المرجع( تحسين ظروف الحياة بعض الدول إلى حد جعل الحركة الكشفية تعرف بأنھا قوة رئيسية في

   : ةللكشافبالنسبة خدمة المجتمع أھداف ـ 6
  .  تخدم بناء المجتمعالبرامج والمشروعات المختلفة التي  انجاز -1
  . لتعرف على احتياجات المجتمعواالبحث  كشافين علىالتشجيع  -2
  . تنمية روح ا&خوة والتعاون بين ا&فراد والجماعات -3
  . احترام وتقديم العمل المنتج مھما تنوعت مادته واختلفت وسائله  -4
  . اكتشاف المواھب والميول والعمل على صقلھا وتنميتھا -5
  . ا والتدريب على تحمل المسؤوليةتوفير أسباب تنمية الشخصية وتكاملھ -6
التعود على ا&خذ والعطاء ، والحقوق في مقابل الواجبات ، البذل من أجل الخير والتفاني في خدمة  -7

 )www.scout kuwait.com .2007-08-21،كشافة الكويت(.المصلحة العامة
  :الفوائد التي تعود على الكشافينـ 7
 . التي تؤھلھم ليكونوا مواطنين صالحين يكسب الكشافون المزيد من المھارات. 1

فھم المزيد عن  يكتسبون رؤية ما يدور خارج المحيط الذي يعيشون فيه ، وتصبح لديھم القدرة على كما. 2
 . العالم اsخرين سواء في مجتمعھم أو في المجتمعات ا&خرى في أي مكان من

والتغلب عليھما ، و أكثر مقدرة على التعامل مع اsخرين  قدرة على تفھم ا�نحراف والتسلطيصبحون أكثر  .3
 . أو جنسھم أو ثقافتھم أيا كان لونھم

 . فيقل حجم مشاكلھم الخاصة وتتعاظم ا&ھداف التي ينشدونھا &نفسھم ،أنفسھم تتولد لديھم القدرة على تفھم .4

تفھم أفضل لظروفھم ومدى أھمية الثقافة واBعداد للعمل  بح لديھممن خ-ل نظرة أوسع على العالم يص.5
 . اBنحرافاتوتجنب 

تساعد على تحسين ظروف معيشتھم ومعيشة  سوف يشعرون أنھم يشاركون في ا&نشطة البناءة التي .6
 )نفس المرجع( يشعرون با�نتماء ومدى ما يكتسبونه من فوائد اsخرين من أسرھم ومجتمعاتھم ، كما

   : الفوائد التي تعود على المجتمعـ  8

بھا الكشافون من خ-ل سد ا�حتياجات وتحسين  ينتفع المجتمع بصورة مباشرة بالمشروعات التي يقوم -1 - 
 . الظروف المعيشية



ذ  

 . مواطنا صالحا يساھم في تطوير مجتمعه كوني على أن تربية الفرد -2-

 .)نفس المرجع( على تحسين ظروف الحياة اوقدرتھ شافةكالمجتمع وعي أكبر بدور ال يصبح لدى -3- 

  : الفوائد التي تعود على الجمعيات الكشفيةـ  9
أساس البرنامج الذي يلبي احتياجات الفتية  حتياجات المجتمع يعدإتراك الكشافين في تحديد إن اش -1

 . والشباب وخاصة في سن المراھقة

جتذاب أعضاء جدد من جميع قطاعات إ على ع الحقيقيةتساعد الفرص الم-ئمة لحل قضايا المجتم  -2
 . الذاتي بأنھم يقومون بعمل ذي قيمة رضااليصبح لديھم  وا�حتفاظ با&عضاء القدامى حيث ،المجتمع

 . الكشفية أكثر تألقا في المجتمع حين يقدر الناس قيمة ما تقوم به من إسھامات تصبح  -3

على اجتذاب القادة المؤھلين والحصول على  ة في تصحيح صورتھاتساعد الرؤية الواضحة عن الكشفي  -4
 . الدعم المادي

  )نفس المرجع( . التعاون مع المنظمات ا&خرى إلى زيادة اBمكانات المتاحة لدعم الحركة الكشفية يؤدي  -5

  :فيما يلي الفوائد الكبرى لخدمة المجتمعومن خ-ل ھذه الفوائد يمكننا تلخيص 

كتساب إ ـ2                                         .      وا�جتماعية في أفراد الكشافة ةم الوطنيتكريس القي-1
  . مھارات وخبرات ومعلومات جديدة

  . جتماعية ناجحةإتكوين ع-قات  -3
  . المسؤوليةالتدريب على حسن التصرف في مواقف  -4
  . تنظيم وقت الفراغ واستثماره في نشاط مفيد -5
  . نتيجة لممارسته بأنفسھم تطوعيحترام العمل الإ -6
  . التدريب على تحمل المسئولية وا�عتماد على النفس -7
 .تھاوتنمي كتشاف مواھبهإو المسؤولية الكشاف على تحمل خدمة المجتمعتساعد  -8

 : خدمة وتنمية المجتمعميادين ـ  10
التي كتساب القيم إ يھدف إلى اب من خ-ل نظام تربويالمساھمة في تربية الشب إن مھمة الحركة الكشفية ھي    

داء آب أفضل يلتزم فيه المواطنون كأفراد مجتمعجل المساعدة في بناء أوالقانون ، وذلك من  لى الوعدع تستند
أفضل يساھم كل  مجتمع الھدف ا�جتماعي ا&سمى للكشفية ھو المساعدة في بناء وبما أن .دور بناء في المجتمع

بادن (                                  ":بادن باول"التنمية المستقبلية للمجتمع ، وفى ذلك يقول و فرد فيه
 " فلنعش في ھذا العالم ثم نتركه أفضل قلي- مما كان حينما جئناه ")65:،دتباول

يجابي من تطوير ولھا ا&ثر اB،للمجتمع  نافعةالحركة الكشفية ھي ما يقوم به الفرد أو الجماعة من خدمات ف
  . جتمعالمجتمع إلى ا&فضل ، سواًء على مستوى الحي أو البيئة المحيطة به أو على المستوى المحلي أو الم

 ةومن ھنا يتضح لنا أن ميادين خدمة المجتمع تتمحور في مج-ت المجتمع ا�قتصادية والثقافية وا�جتماعي
  .والبيئية

  :الخدمة في مايليوتتحدد مج-ت  : الميدان الصحي  :أو�
  . مكافحة اsفات والحشرات  - 1 
  . ردم البرك والمستنقعات - 2 
  . نشر الوعي الصحي بين ا&فراد    - 3 
  . المساھمة في خدمة المستشفيات - 4 
  . مساعدة مراقبي البيئة الغذائية - 5 
  . إصدار نشرات ومعلومات وملصقات للتوعية - 6 
   : الميدان ا�جتماعي: ثانياً  
  . بدور المؤسسات ا�جتماعية والھيئات  فرادتعريف ا& - 1 
  . ا�نح-ل الخلقيمحاربة  - 2 
  . حول أضرار التدخين والمخدرات يةالمساھمة في التوع - 3 



ض  

  . المساھمة في نظافة الحدائق العامة وم-عب ا&طفال - 4 
  . واليتامى زيارة الم-جئ والمراكز ا�جتماعية والمستشفيات لمواساة المرضي - 5 
  . المساھمة في جمع التبرعات المادية للمؤسسات الخيرية - 6 
  . الخ ..والشجرة  مولد النبويأسابيع المرور وال: (مثل  ةالمناسبات الوطنية والدينيالمساھمة في  - 7 

   : الميدان ا�قتصادي: ثالثاً    
ئل شغل أوقات الفراغ فيما يفيد وتشجيع وذلك عن طريق توعية المواطنين بأھمية الجمعيات التعاونية ووسا 

  . الصناعات الوطنية ونشر الوعي عن خيرات الب-د وإمكانياتھا
   : الميدان الثقافي: رابعاً  
حاضرات ومكافحة ا&مية والمشاركة في إنشاء المكتبات والمعارض والمتاحف معن طريق إقامة الندوات وال 

  .)www.scout-batna.lolbb.com .2007- 02-12،لجزائرية،باتنةالكشافة ا;سFمية ا(. الفنية وا&ثرية

  :إدماج ا2حداث الجانحيندور الكشافة في ـ   11

باعتبار أن منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية تسعى إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والشباب 
  .ن مسؤولين في وطنھم وصالحين طنيامن النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية،ليكونوا مو

أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا  بمختلفدور  الكشافة ھو ا�ھتمام بكافة أفراد المجتمع  كونومن ھنا ي
ذات طابع النفع  ةجديدة  بعد تصنيفھا منظم اا&ساس أضحت الكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار

إدماج ا&حداث عميات ددة ومن بينھا المساھمة في وأصبحت تقوم بوظائف متع.2003ماي 19العام في 
العقابية ،وتم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون  تالجانحين بالمراكز والمؤسسا

وسنضع ملحق خاص مضمون ھذه ا�تفاقية لمعرفة  2003جويلية09وإعادة اBدماج والكشافة اBس-مية بتاريخ
  )09أنظر الملحق رقم .(ر المسموح بھا داخل وخراج السجونأھم ا&دوا

وتقوم الكشافة اBس-مية من خ-ل الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية بعدة 
أدوار مختلفة من حيث الشكل والمضمون ،حيث من جھة تعمل على ا�لتزام با�تفاقية الشراكة مع إدارة 

  .من جھة أخري" الذكور واBناث "بتطبيق برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين السجون ،و تقوم 

وتتعدد ا&نشطة التي تھدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث وتھيئته ل-ندماج في البيئة ا�جتماعية 
نه فردا مفيدا ،وتعزيز الثقة في نفسه وتھيئة الظروف المناسبة Bبراز قدراته ومھاراته وإمكانياته،حتي تجعل م

  .لنفسه،ويستطيع أن يشارك في بناء وتنمية مجتمعه

وأھم ما يميز تلك النشاطات والبرامج التي تشرف عليھا الكشافة بالتنسيق مع ا&خصائيون والمربيون 
ھو التنوع في تنفيذھا ،فتارة تتنفذ داخل المركز وتارة أخري خارجھا،وتراعى كذلك الظروف وا�حتياجات 

ا�جتماعية لkحداث،فمث- يكون أفراد الكشافة من نفس الجنس والعمر للقيام بمختلف أنشطة وبرامج النفسية و
وحدتي الكشاف " ا&حداث"اBدماج،حيث يخصص لقسم النساء فرقة المرشدات والدلي-ت ،وقسم الذكور 

نشطة والبرامج،ويشعر ا�نسجام مع ا& المتقدم والجوالة ،ھذا ما يساعد على تحقيق و�حتكاك والتفاعل و
  .ا&حداث بالراحة النفسية وعدم اBحراج وا�نزعاج

وتركز الكشافة على ا&نشطة والبرامج التي تساعد وتشجع ا&حداث على المشاركة فيھا وبذل الجھد 
 مما يساھم في  تعزيز الثقة في شخصية الحدث ويدفعه إلى.الفكري والبدني وإثارة النشاط والحيوية في نفوسھم

ومثال ذلك المسابقات الفكرية الفردية والجماعية وبرامج الوعظ الديني وحفظ .تغيير إتجاھاته ومواقفه السلبية
القرآن والحديث الشريف ومنافسات كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة ،كل ھذه ا&نشطة تساھم بشكل كبير في 

  . إنجاح برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي لھم

 ثافة اBس-مية الجزائرية على تجسيد المھارات وا&ساليب الكشفية ونقلھا إلى ا&حداكما تعمل الكش
،من خ-ل تقديم بعض العروض الكشفية والتجمعات والحركات التدريبية داخل المراكز،مثل الصيحات الكشفية 

  .ا لھموالنداء والتحية الكشفية ،كما تحاول أن تشرك ا&حداث في مثل ھذه العروض بھدف تعليمھ



غ  

ا&حداث ،حيث تمكنھم من تغيير الظروف السابقة  ةوتقوم أيضا الكشافة بتنظيم رح-ت سياحية لفائد
وتشعرھم بقسط من الحرية والتطلع على البيئة الخارجية ،وھذا ما نصت عليه مبادئ مدرسة الدفاع ا�جتماعي 

-مية بالتنسيق مع إدارة السجون وإدماج كما تقوم الكشافة اBس.الجديد وإعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء
المساجين على تنظيم مخيمات صيفية على شاطئ البحر لفائدة ا&حداث في كل سنة،حيث يختار من كل مركز 

إعادة التربية أفراد تتوفر فيھم بعض الميزات مثل أن يكون الحدث حسن السلوك وا�نضباط،وقضى نصف مدة 
خيم بين ا&سبوع إلى أسبوعين حيث توزع على ا&حداث اللباس الكشفي وتكون مدة الزمنية للم.العقوبة 

ويخضعون لبرنامج يومي وتنظيم مثلما يطبق في المخيمات الكشفية ، ويشرف على تأطيرھا وتنظيمھا قادة 
  .أفواج الكشافة يتم تعيينھم مسبقا

ماج ا�جتماعي العمل على ومن بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBد
إدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظروف ا�جتماعية والمادية الخاصة به وبأسرته و 

وھذا الدور لحد اsن لم يتجسد .التواصل معه واستقطابه ل-نضمام في أفواج الكشافة القريبة من مكان إقامته
والسبب يرجع إلى وجود عراقيل تمنع حدوث ذلك سنحاول بشكل كبير على مستوى كل و�يات الوطن ، 

الكشف عنھا من خ-ل الدراسة التطبيقية للبحث ،غير أنه تم إدماج بعض ا&فراد بعد اBفراج عنھم في بعض 
الو�يات ،حيث شھدت بعض أفواج الكشافة إستقطاب بعض ا&حداث ،ففي و�ية الجلفة مث- قام أحد المفرج 

 200ولحد اsن ھذا الفوج ينشط فيه أكثر من  2004ان بتأسيس فوج الخلود سنة عنھم من سجن وھر
كما قامت الكشافة بتأسيس أفواج كشفية في بعض الو�يات Bحتضان ا&فراد المفرج عنھم في كل من .كشاف

امة القيادة الع.(و�ية سطيف ووھران والجزائر العاصمة ،وسوف تعمم ھذه التجربة في باقي و�يات الوطن
،2008(  

ومما سبق نخلص إلى أن تجربة الكشافة اBس-مية الجزائرية ھي تجربة فتية و� تزال تحتاج إلى 
ا�جتماعي،وتعد ھذه التجربة  جالكثير من الدعم وا�ھتمام،كما أنھا أعطت نفسا جديدا لتفعيل عملية إعادة اBدما

ففي دراسة قام  بھا المركز . كبر وإنجازات أوسعفردية من نوعھا في الوطن العربي ويتوقع أن تحقق نجاح أ
الدولي لدراسات السجون بلندن خلصت ھذه الدراسة إلى تصنيف الكشافة اBس-مية الجزائرية ضمن المنظمات 

في لقاء " اندي باركFي وأليسنر بايلي"العالمية الناشطة في السجون،وھذا ما صرحا به الخبيرين البريطانيين 
م للكشافة اBس-مية والمدير العام Bدارة السجون ،حيث تضمن ھذا اللقاء عرض تجربة الكشافة مع القائد العا

  )نفس المرجع(.في السجون ومختلف البرامج وا&نشطة التي تشرف عليھا
وبالتالي يمكن القول أن تحقيق أي مشروع يھدف إلى خدمة اBنسان �بد من ا�ھتمام به وتوفير اBمكانيات 

له،ويتطلب أيضا توفر قناعة كبيرة لدى القائمين به وضرورة التعاون  لضمان بقدر كبير من النجاح ال-زمة 
  .وتحقيق ا&من والرفاه لkفراد والمجتمعات

  الھياكل التنظيمية للكشافة الجزائرية. :سابعال المبحث

 :الھياكل التنظيمية  1
نظمة الكشفية في الجزائر يجتمع في دورة عادية المجلس الوطني ھو الھيئة العليا للم: المجلس الوطني.1.1

مرة كل سنة و في دورات إستثنائية أو  طارئة كلما دعت الضرورة لذلك يطلب من ثلثي أعضائه أو يطلب من 
  .مجلس اBدارة أو القائد العام 

ي و عضو المجلس الوطني منتخب لمدة أربع سنوات و ھذه الصفة � تؤھله لتولي مناصب المسؤولية ف
  .الھيئات المختلفة إ� إذا كان منتخبا لھا 

  :و يتضطلع المجلس الوطني بالوظائف التالية 
و       ـ يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية بص-حية مراقبة حسابات و مصاريف مجلس اBدارة 

 .الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة 
 .جنة اBنضباط الوطنية التي تتشكل من ستة أعضاء و يرأسھا القائد العام ـ كما يشكل المجلس الوطني ل

نصفھا من أعضاء المجلس الوطني و , ـ و يعمل المجلس الوطني على تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر 
عمل و ت ،و يرأس ھذه اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام , النصف اsخر من أعضاء مجلس اBدارة 



ظ  

اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على إقتراح مشروع تاريخ و مكان و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و 
 )38ـ37:  1998،الكشافة ا;سFمية الجزائرية.(كيفية إنتخابھم

  :تتشكل القيادة العامة من ث-ثة عشر عضوا كما يلي :القيادة العامة .2.1
 .القائد العام  )13
 .العام  نائب القائد )14
 .المسؤول الوطني ل{دارة العامة  )15
 .ا&مين الوطني للصندوق و الوسائل العامة  )16
 .المسؤول الوطني للموارد المالية و المشاريع  )17
 .المسؤول الوطني للتدريب )18
 .المسؤول الوطني ل{ع-م و اBتصال  )19
 .المسؤول الوطني للع-قات العامة  )20
 .مفوض الع-قات الدولية  )21
 .لخدمة و تنمية المجتمع المسؤول الوطني )22
 .المسؤول الوطني لتنمية القيادات )23
 ).الكشاف المتقدم و الجوالة-الكشاف-ا&شبال(قائد قسم  )24

التنفيذية لمجلس اBدارة و ھي مسؤولة أمامه ، و تجتمع القيادة العامة في دورة عادية  ةو تمثل القيادة العامة الھيئ
 .أو طارئة  كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام  مرة كل ث-ث أسابيع و في دورة استثنائية

  :مجلس ا;دارة . 3.1
و        مجلس اBدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و اBداري و المالي و تنسيق نشاط ا&قسام

  .اللجان الوطنية و العناية بكل ما له من صلة بنشاط المنظمة الداخلي و الخارجي 
مجلس اBدارة في دورة عادية كل ث-ثة أشھر و في دورة طارئة بدعوة من القائد العام أو من ثلثي و يجتمع 

  .ا&عضاء كلما دعت الضرورة لذلك 
  :المحافظــة  - 4- 1
و         المحافظة الو�ئية ھي الھيئة التنفيذية الو�ئية تنتخب من طرف المجلس الو�ئي لمدة أربع سنوات ،  

ة الو�ئية في أول إجتماع لھا لتوزيع المھام على أعضائھا المنتخبين ، و تضم المحافظة الو�ئية تجتمع المحافظ
 :ث-ثة عشر عضوا يتولون المھام التالية 

 .ـ المحافظة الو�ئي 
 .ـ نائب المحافظ الو�ئي

 .ـ المسؤول الو�ئي ل{دارة العامة
 .ـ ا&مين الو�ئي للصندوق و الوسائل العامة

 .مسؤول الو�ئي ل{ع-م و اBتصال و الع-قات العامة ـ ال
 .ـ المسؤول الو�ئي للتدريب 

 .ـ المسؤول الو�ئي لخدمة و تنمية المجتمع 
 .ـ المسؤول  الو�ئي لتنمية القيادات 

 ).الجوالة –الكشاف المتقدم –الكشاف  –ا&شبال ( ـ المسؤول الو�ئي لقسم 
و تتشكل محافظة سطيف من سبعة " افظة سطيف بقيادة المحافظة الو�ئية بسطيف و تدعى الھيئة التنفيذية لمح

  :أقاليم و ھي 
 .أفواج كشفية 06إقليم سطيف ويضم 

 .و يضم  أفواج كشفية 07إقليم عين الكبيرة 
 .أفواج كشفية  04إقليم العلمة و يضم 

 .أفواج كشفية  03إقليم بني عزيز و يضم 
 .واج كشفية أف 05إقليم بوقاعة و يضم 

 .أفواج كشفية  03إقليم بوعنداس و يضم 
 .أفواج كشفية  03إقليم عين ولمان و يضم 



أ  

و تعين قيادة محافظة سطيف الو�ية على رأس كل إقليم قائد إقليم يساعدھا في مھامھا ، و يساعد قائد اBقليم 
سطيف الو�ئية من قيادة المحافظة و  مكتب يتكون من قادة المقاطعات التابعة ل{قليم ، و يتكون مجلس محافظة

  )15: 1998الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.قادة ا&قاليم و قادة المقاطعات و قادة ا&فواج
  : ةالمقاطعــــ-1-5

  .تتكون المقاطعة من مجموع ا&فواج الموجودة على مستوى البلدية 
اطعة ھو الھيئة التنسيقية البلدية ينتخب من أعضاء ،و مكتب المق 7إلى  5و يسير المقاطعة مكتب يتكون من 

  .سنوات  4طرف مجلس المقاطعة لمدة 
كحد أدنى ، و يشكل مكتب المقاطعة  و يشترط في وجود مكتب مقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفين

 :من 
 .ـ قائد مكتب المقاطعة 

 .ـ نائب قائد المقاطعة مكلف باBدارة و التنظيم
 .البلدي لخدمة و تنمية المجتمعـ المسؤول 

 .ـ قائد بلدي لقسم ا&شبال
 .ـ قائد بلدي لقسم الكشاف
 .ـ قائد بلدي لقسم الجوالة 

  :و يضطلع مكتب المقاطعة بالص-حيات التالية 
 .ـ مساعدة المحافظة الو�ئية في تنفيذ برامجھا

 .ية من جھة ثانية ـ التنسيق بين ا&فواج فيما بينھا من جھة و مع المحافظة الو�ئ
 .ـ متابعة و تنشيط ا&قسام

 .ـ تنظيم أنشطة مشتركة
 .ـ تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية

 .ـ متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
 .ـ تنمية العضوية و النوعية

و يجتمع مجلس المقاطعة مرة كل ث-ثة أشھر في دورة عادية و في دورة إستثنائية أو طارئة كلما دعت 
  )19ـ 17:نفس المرجع(.رة لذلكالضرو

  :الفــوج -1-6
محافظ (ھو الجھاز الكامل الذي تمثل فيه الحركة الكشفية في مراحلھا الث-ث ، و يقود الفوج قائد يسمى     

  .، يعاونه مساعد و لجنة قيادية تسمى مجلس قيادة الفوج)الفوج
  .م-ت و التخييو يتوزع نشاط الفوج على اBجتماعات ، الحف-ت الخاصة ، الرح

   :مھمة قائد الفوج *
 .رئاسة مجلس قيادة الفوج .4
 .تنفيذ مقررات مجلس قيادة الفوج اBدارية و الفنية .5
 .إيجاد و إعداد قادة الوحدات .6
  :مجلس قيادة الفوج *
 .يتألف مجلس الفوج من قادة الفوج و النواب و مساعدين و قادة الوحدات .3
 :وج الوظائف اBدارية التالية يوزع قائد الفوج على أعضاء مجلس الف .4

  .قادة الوحدات و نوابھم و مساعديھم على تطبيق مھمتھم في تنفيذ المناھج العلمية للفوج و تنظيم ا&مور
  :وحدات الفوج *

  :يتكون الفوج من عدة وحدات منقسمين إلى ث-ثة ھي 
و عشرون شبل مقسمين على و تظم ھذه الوحدة أربع ): سنة  11إلى  7من (  وحدة ا2شبال و الزھرات .4

و يعين أحسن شبل أو زھرة . و السداسية تتكون من ستة أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية . أربعة سداسيات
ممن تتوفر لديھم الروح القيادية و حسن الخلق و يفضل أن يكون أكبر الكشافين سنا و أحبھم إلى باقي أعضاء 

 ).&ول سداسي ا(السداسية ، حيث يشرف على الوحدة 
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و تضم ھذه الوحدة إثنان و ث-ثون فتى ): سنة  15إلى  12من "( الكشاف"وحدة الفتيان و الدليFت  .5
و يعين أحسن فتى .مقسمين إلى أربعة ط-ئع ، و الطليعة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية

 ).رئيس الطليعة ا&ول(أو دليلة ليشرف على الوحدة و يسمى 
و         و تضم ھذه الوحدة إثنان): سنة 17إلى  16من " (كشاف متقدم" لرواد و الرائداتوحدة ا .6

يعين . ث-ثون رائد منقسمين إلى أربعة فرق ، و الفرقة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية 
 )20ـ19ص : 2008امة،القيادة الع().رئيس الفرقة ا&ول (أحسن رائد أو رائدة ليشرف على الوحدة و يسمى 

سنة ، و تضم العشيرة ث-ثين جو� منقسمين إلى عشيرتين، و  21إلى  18باBضافة إلى عشيرة الجوالة  من 
و يعين أحسن جوال ليشرف على الوحدة و .العشيرة تتكون من سبعة أعضاء و كل واحد يتحمل المسؤولية 

حسن (.ندفاع و الوقت ال-زم لبث روح النشاط في العشيرة و يكون شابا لديه الكفاءة و اB) قائد العشيرة(يسمى 
  )77ـ76: الخليل،د ت

  
  :ةـــخ"ص

من الم-حظ أن ا&بعاد التربوية والتعليمية للكشافة اBس-مية تتضح أكثر من خ-ل      
الممارسات الميدانية &فرادھا،حيث نخلص في ھذا الفصل إلى أن الكشافة اBس-مية الجزائرية 

ستطاعت أن تمد إو يجابية في مجال الحقل التربوي والتعليمي والثقافي لkطفال ،إخطوة خطت 
                                                                             .رفين عن القيم ا�جتماعية وا&خ-قية حيد العون والمساعدة لkحداث الجانحين والمن

تجربة الحديثة أنھا تسعى في حدود اBمكانيات المتاحة والمسموح بھا القيام من خ-ل ال يتضحكما 
بدور يساعد على ا&قل في بث ا&مل لھؤ�ء ا&فراد الجانحون والمجرمون،من خ-ل مختلف 

للفرد أو المجتمع،ويبقى أن نقر بحقيقة مفادھا أن الكشافة  بالنسبة ا&دوار التي تقوم بھا سواءً 
زائرية أثبتت في الواقع أنھا مدرسة لتكوين الرجال والنشء دون أن ننقص من دور اBس-مية الج

                                                  .المؤسسات التنشئة ا�جتماعية ا&خرى
  

  :تمھيد
تلف كاد تترسخ فكرة العقاب عند أي واحد منا وربطھا بالسجن،ھذا التصور إرتبط مدلوله عبر مخت       

ن ھذا المفھوم تغير مع مرور الزمن، وأصبح السجن أو المؤسسة أ ا&زمنة والتاريخ القديم لنشأة السجن،غير
ير تطور في معاملة السجين يير في آداء وظيفتھا،وقد رافق ھذا التغيالعقابية كما تسمى في العصر الحديث تغ

  .اج إلى الع-ج والرعايةتحينفسه،حيث يتم النظر إليه كشخص 
لى إعادة إدماج السجناء في النسيج علذا فإن تغير السجن إلى مؤسسة إعادة التربية والتأھيل يساعد 

سنحاول من خ-ل ھذا الفصل أن عليه و.معتبرة عدم العود إلى ا�نحراف ةا�جتماعي من جديد ويضمن بنسب
تأھيل ،باBضافة إلى التعرف على ير وظيفة السجن إلى إعادة تربية وينتناول تحول فكرة العقاب إلى ع-ج،وتغ

  . مختلف البرامج التعليمية والع-جية للسجناء داخل المؤسسات العقابية،وإعادة إدماجھم في المجتمع من جديد

  نشأة الفكر العقابي وظھور المؤسسات العقابية: المبحث ا2ول

  :تعريف المؤسسة العقابية -1
ھا الدولة لتنفيذ العقوبات والتدابير المانعة للحرية على يقصد بالمؤسسة العقابية ا&ماكن التي تخصص

، أو ھي ا&ماكن المعدة �ستقبال المحكوم عليھم  )307 : 1975عبد الستار فوزية،(المحكوم عليھم بھا
و تسمى تلك ا&ماكن  .كالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس أو ا�عتقال و غير ذلك ،بعقوبات مقيدة للحرية

اBص-حيات أو مراكز التأديب أو دور اBص-ح أو التھذيب أو التقويم أو مؤسسات إعادة التربية بالسجون أو 
  ).175: 1991إسحاق إبراھيم،(أو غير ذلك من التسميات

و      العقوبة  ان تنفذ فيھاكمأمن خ-ل ھذين التعريفين يتبين لنا أن المؤسسة العقابية ما ھي إ� و 
و اكتفى التعريف الثاني بذكر التسميات الخاصة بالمؤسسة  ،م بعقوبات سالبة للحريةالردع فقط للمحكوم عليھ

  .   العقابية و أنواعھا
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و يشير المفھوم الحديث للمؤسسة العقابية كمؤسسة رسمية على أنھا نتاج المعرفة اBنسانية في مواجھة       
إلى  Michel Foucauldميشال فوكورنسي و ھذا ما أشار إليه المفكر الف،الجريمة و السلوك الغير سوي 

أن السجن بالمفھوم الحديث يمثل نوعا من أنواع القوة الحديثة للمجتمع بغض النظر عن المصالح التي "
                                                                                                              )29: 2000أحسن مبارك،".( يخدمھا

نفس ( وينظر إلى السجون على أنھا مؤسسات ع-جية و تأھيلية وليست مؤسسات عقابية       
و           عتبار المؤسسة العقابية أو السجن لھا وظائفھا و دورھا إھذا ا&ساس يمكن  وعلى )32:المرجع

يدة للحرية لفترة زمنية محددة حسب نوع فراد المحكوم عليھم بعقوبات مقن يتم إيداع ا&اكمأأھدافھا،على أنھا 
العودة إلى المجتمع من ين و إص-ح سلوكھم،و تمكينھم سجونتھدف إلى ع-ج و تأھيل ورعاية الم،الجريمة 

  .مرة أخرى 
 

  :مراحل تطور المؤسسات العقابية ـ 2
نتيجة لتطور طويل عبر يعتبر تطور المؤسسات العقابية بالمفھوم الحالي ليس وليد اليوم، و إنما كان        

و      مختلف ا&زمة و العصور و يكون من المفيد في ھذا الفصل التعرض إلى ظھور المؤسسات العقابية 
ووظيفتھا و دورھا و أھدافھا و العوامل التي أثرت فيھا حتى  ،أنظمتھا و أسلوب معاملة المساجين داخلھا

  .أضحت بھذا الشكل اليوم 
ففي المجتمعات  ،رتبط بتطور أغراض العقوبة إإلى أن تطور السجون "  ھواجيعبد القادر القو يشير  

و كانت السجون في تلك الحقبة ، القديمة كان الغرض من العقوبة ھو إضفاء شعور ا�نتقام على المجني عليه 
وبة فيه ، فكانت لعقل المحاكمة أو تنفيذل انتظارإجز فيھا المتھم أو المحكوم عليه إما تمن الزمن مجرد أماكن يح

إما زنزانات مظلمة تحت سطح ا&رض أو حفر عميقة يصعب الخروج منھا و إما فجوات داخل ا&شجار 
الفخمة أو أقفاص معلقة ، و في جميع ا&حوال لم يكن اBشراف عليھا منوطا بأمر السلطة العامة بل يتو�ه أفراد 

ون و عدم توفر الرعاية الصحية للسجناء و عدم ، يضاف إلى ذلك قسوة الحياة داخل ھذه السج...عاديون
  ).275: 1998عبد القادر القھوجي،(ا�ھتمام بتغذيتھم و تكدسھم دون تمييز أو تصنيف 

لم تكن حسب ھذا الوصف إ�  إذاً  ،و أھدافھا ھاواقعو تطورھا يما يمكننا من معرفةوصف السجون قدو
  .مسجونين أماكن لتنفيذ العقوبة و ا�نتقام من ا&فراد ال

أن أقدم المؤسسات الحالية ھي السجون ف- يعدو عمرھا قرنان من الزمان ، و "  جFل تروتو يرى       
قبل ذلك كان المذنبون يودعون في الق-ع و الحصون و لقد كانت إنجلترا أول دولة تنشئ دار شبيھة بالسجون و 

و كانت Bridwell بريدويلم في 1552التي أنشئت عام  house of correctionھي دار اBص-ح 
  )24: 1997جFل تروت،(.مقصورة على المجرمين قليلي الخطر 

إن ظھور المؤسسات العقابية بشكلھا الحالي لم يكن سوى قرنين من الزمن أما السجن في حد ذاته وجد        
دت اBشارة إليه في في جميع المجتمعات تقريبا و في كل ا&زمنة منذ ظھور المجتمعات المنظمة ، حيث ور

قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه :" قوله تعالى في ه الس-م يالقرآن الكريم في قصة يوسف عل
  . 33سورة يوسف "

و قد كان ،و تشير المصادر التاريخية إلى ظھور السجون و إقرار العقوبة إلى العصر الروماني  
أبو الفتوح يه و على سلطته و على ا&من العام في حين يعتقد الحاكم يودع ا&شخاص الذين يشكلون خطرا عل

أحسن (أن ظھور السجون مقترن بتنفيذ العقوبة و لم يظھر إ� في الحضارة الفرعونية  أبو المعاطي
ما جزاء :" قوله تعالى في و يستدل على ذلك ما ذكر في القرآن الكريم من سورة يوسف )35: 2000مبارك،

  . 25يوسف  "ا إ� أن يسجن أو عذاب أليم من أراد بأھلك سوء
و من خ-ل ھذا يمكن القول أن تطور السجون عبر مختلف العصور كان نتيجة لتطور وظيفة       

فلسفية        و افة إلى تأثرھا با�تجاھات الفكرية و الضباB،السجون و دورھا في تحقيق أغراض العقوبة 
التي تسعى بدورھا في ا�ھتمام والسجون إلى ما ھي عليه اليوم وظيفية يير بارز في تغالدينية التي كان لھا دور 

و من خ-ل ھذا الشرح . بالمسجون و توفير كافة الظروف الم-ئمة التي تساعد على إدماجه في المجتمع
لسفية م نأتي إلى تفصيل تطور المؤسسة العقابية و أھم التيارات الفيالموجز حول إثبات وجود السجون منذ القد

  .و المعتقدات الدينية التي أسھمت في بروزھا على ھذا الشكل الحالي 

  "م18ما قبل القرن " المرحلة ا2ولى  .1



د  

و الردع        كان الھدف من السجن في ھذه المرحلة مقترنا بالھدف من العقوبة التي ترمي إلى ا�نتقام      
أن ينتقم الفرد بنفسه لنفسه أصبح المجتمع ھو الذي فحسب ، وكان يمارس فرديا ثم أصبح جماعيا أي كان بدل 

و أصبح للسجون وظائف      يقوم با�نتقام للفرد من الشخص الجاني ،إ� أن ھذا الغرض تغير مع مرور الزمن
، حيث إذا اجع إلى دور المفكرين و المصلحينو ھذا ر ،و أدوار أخرى ذات أبعاد إص-حية أكثر منھا انتقامية

قد ساھم في إبراز فكرة أن الھدف من العقوبة يجب أ�  أفFطونالحضارة اBغريقية نجد أن  ريختاما رجعنا 
، و إنما يكون الھدف حماية المستقبل و تفادي جرائم أخرى من جانب الذي يوقع عليه العقاب نتقام يكون ا�

  )51ـ50: 1981مارك انسل ،(.
و بين    واقع أول من ميز المجرم الذي يمكن إص-حه ،كان في ال أفFطونإلى أن  مارك أنسلو يشير      

الذي � يمكن إص-حه ، و ھي ذات مغزى يبين القابل للع-ج و غير القابل له ،و المنشأة السجونية الثانية معدة 
، يوضع فيھا المجرمون عندما  House of repentanceللمجرم الذي يمكن إص-حه و يسميھا بيت التوبة

و أن الجاني � يستحق الشفقة مثله مثل ضحية الشر و أنه من ،فعل الشر � يفعله بكامل إرادته ندرك أن من ي
، بل أيضا لمفھوم  فقط إعادة التربية و إص-ح المذنبيند��ت ليست فكرة المناسب معاملته برفق ، و نجد ھنا 

  )51:نفس المرجع(.ع-ج شبه طبي الخطورة التي يتنبأ بھا و فكرة المعاملة المتبعة إلى الجانح القابل ل
سنة ق م ظھور و بروز كتاب يشمل تسع فصول  1050و عرفت الصين القديمة الممتدة إلى حوالي      

عن العقوبات و تصور السياسة الجنائية القائمة على اBص-ح و قد تضمن الكتاب دعوى إلى استخدام فكرة 
تكب الجريمة إذا كان عن طريق الخطأ أو سوء الحظ أو بسبب رإالندم فيعتبر عقوبة اBعدام � توقع على من 

  )52:نفس المرجع.(الصدفة 
        مونتيسكيوو مع تطور التفكير البشري فقد شھدت أوربا إسھامات معتبرة لبعض الف-سفة مثل      
ما يعرف  ظھر 16و غيرھم حيث كانت آراءھم في تغيير فلسفة العقاب بارزة، ففي منتصف القرن  فولتير و

و المتمردين        و التي تھدف إلى منع الجريمة و القضاء على المتشردين the work houseبيوت العمل 
و العاطلين عن العمل، حيث كانت تتشكل ھذه البيوت من مصانع صغيرة ل{نشاءات تساعد على توفير النفقات 

  )langbein john,1998: 28.( المالية على السجون 
ساھمت الديانات السماوية في تغيير وضع السجون و لعل أبرز الديانات التي كان لھا أثر بارز و قد       

في تغيير مفھوم العقاب ھما الدين المسيحي و الدين اBس-مي بشكل كبير على الجاليات ا�جتماعية        و 
السجون و أھم اBص-حات التي التفكير البشري في ھذه المرحلة ، و سنأتي إلى ذكر أھم معالم التغيير على 

على المستوى الفكري أو الميداني لفلسفة العقاب و السجن و سنأتي إلى تفصيل ذلك  قدمتھا ھاتين الديانتين سواءً 
  :كما يلي 

  :الديانة المسيحية  –أ 
تعتبر الع-قة المسيحية و السجن ع-قة قديمة و تبرز ھذه الع-قة من خ-ل محاولة تغيير وظيفة   

  .لسجن و النظرة إلى المجرم في حد ذاتها
و القسوة و التعذيب داخل  إلى عدم ا�نتقام او كانت النظرة الجديدة للديانة المسيحية للمجرم تدعو

ر ، بل استخدام العقوبة كع-ج للمجرمين، فكانت الكنيسة تدعوا إلى التكفير عن الذنب من خ-ل الشعوالسجون
ذنب عن ممذنب تجب توبته ، و سبيل التوبة في نظرھم يتطلب عزل ال ھي تعتبر أن كل شخصو، بالندم

 1998عبد القادر قھوجي،(" المجتمع لكي يناجي هللا في عزلته و تقديم يد العون و المساعدة حتى تقبل توبته 
:277( .  

ن أ"  :إلى تغيير ھذه النظرة المسيحية نحو المجرم بقولهنبيل السمالوطي  و في نفس السياق يشير
بالفرد من أجل إرضاء هللا تعالى ،و  ىالتكفير عن الذنب � يكون من خ-ل العقوبات البالغة القصوى التي تضح

إنما للجزاء العادل الذي يقبل به هللا محو الخطيئة و تطھير النفس مما لحقھا من شرور ، ھذا مع إتاحة الفرصة 
، و ھذا معناه أن المسيحية ديانة تنظر إلى أن المجرم  )93: 1،ج1983نبيل السمالوطي،" (أمام الجاني للتوبة 

  .الذنب و التوبة إلى هللا  نيمكن إص-حه من خ-ل فكرة التطھير النفسي و الندم ع
و لم تعد :  "... عن النظرة الجديدة للمسيحية و ما قدمته للسجون بقوله نبيل السمالوطي و يضيف 

نه مخطئ  و أيجب نبذه تماما من حظيرة المجتمع ، و لكن على الكنيسة تنظر إلى المجرم على أنه شيطان 
    )94:نفس المرجع ..."(المخطئ يجب أن يتوب 

نط-قا من ھذه النظرة ، يتضح أن التصور المسيحي أعطى مفھوم جديدا &سلوب تغيير المنحرفين إو        
يرفض التعذيب " مدينة هللا " ماله في أھم أع أغسطينو مفھوم حديث للعقوبة داخل السجون ، فنجد القديس 



ه  

و لكن   يجب أ� يھدف القضاء على المذنب " داخل السجون ، و يوصي بالتسامح و الغفران و يؤكد أن العقاب 
، ھذه النظرة الجديدة التي أتت بھا الكنيسة تجسدت أكثر من خ-ل  )59: 1981مارك انسل ،(" .إلى إص-حه 

دي ، و ا�ھتمام بتھذيب و إص-ح المساجين و تقديم لكل منھم الكتب الدينية طرح فكرة إنشاء الحبس ا�نفرا
  .باBضافة إلى السماح لرجال الدين بزيارتھم و تعليمھم أمور دينھم 

قامت الكنيسة بإعداد مكان يعزل فيه " ... ھذا الك-م  نبيل السمالوطيو في نفس السياق يؤكد لنا        
التوبة إليه من كل والتأمل و ذكر هللا تعالى ،و الندم على ما فاته و ما قدمت يداه ، المجرم من أجل التفكير و 

رتكبه ، و قد ذھب أباء الكنيسة إلى ھذا المكان الذي يعيش فيه المجرم منعز� في سجن إنفرادي ھو إذنب 
و دعوته للتوبة و    أصلح مكان لتنفيذ ھذا الھدف ، حيث يمكن المسؤولين عن السجن  توعية المجرم بخطئه ،

  .  )94: 1،ج1983نبيل السمالوطي،"(تبصيره بقواعد التوبة و أصولھا و أھدافھا و غاياتھا 
، ينص  1682كما تظھر مساھمة المسيحية في تغيير دور السجون في إصدار أول قانون جنائي سنة         

البابا كليمانت الحادي "ا، و التي أنشأ على إعادة تأھيل و إص-ح المحكوم عليھم خاصة بعد اBص-ح بإنجلتر
  .)66: 1981أنسل مارك،(سجونممؤسسة الجانحين الصغار ووضع عليھم شعار إص-ح ال "عشر 

م السجون في أواخر القرن الثامن عشر تحت تأثير الديانة المسيحية من نظا إضافة إلى ذلك فقد شھد
بير في بروز السجون بالمفھوم الحديث في دور كوكان له " 1790- 1720 جون ھاورد"خ-ل إسھامات 

و         ھتمامه حول ما يجري داخل السجونإإص-ح و تحسين إدارة و تنظيم وضعية السجون ،وكان 
ا&وضاع المزرية التي كانت عليھا السجون اBنجليزية سواء من ناحية العقوبة أو وضعية النز�ء أو من ناحية 

من خ-ل زيارته للسجون يرى أن ا&وضاع المزرية و الترسبات  جون ھاوردن تنظيم و إدارة و تسييرھا ،و كا
السلبية الناجمة عن سوء إدارة و تنظيم و تسير السجون قد يؤدي في النھاية إلى فقدان الھدف من عقوبة السجن 

  .نتفاء الوظيفة ا�جتماعية للمؤسسة العقابية إو قد تؤدي إلى ،
لذي ينتج عن مكوث المذنبين و المحكوم عليھم في السجون تحت أوضاع و عليه فإن الضرر البليغ ا  

و إقناعھم بالتخلي عن الجريمة و السلوك غير  ھممزرية ، قد تؤدي إلى ضرر نفسي بليغ لدى السجناء وفي تقبل
  )Michael Iqnatief,2002 :292.(السوي 

ا في تغيير سياسة العقاب من طرح فكري ساھم إلى حد م "جون ھاورد"و من خ-ل ما جاء به   
و ذلك بإنشاء سجن ) و م أ(بعد حدودھا الجغرافية لتصل إلى أمتدت إلى إووظيفة السجون في أوروبا ،نجدھا 

، و أطلق جرمين و الفصل بينھم داخل السجونو ت-ھا إنشاء سجن يقوم على تصنيف الم، 1787سنة  فيFدلفيا
  .أو ا�نفرادي" النظام البنسلفاني "على ھذا النظام الفصل

كما � يمكن .و من خ-ل سرد ھذه ا&وضاع التي كان لھا دور في تغيير السجون ووظيفتھا و أھدافھا 
أن نھمل الصراع الذي حدث بين الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب و الترسيم ، فقد كان صراعا فكريا 

حديث  و إيجاد نظام قانوني، فكانت الكنيسة مما أنتج نسيج مؤسس للمجتمع ال توني أھفقانونيا كما يصفه 
ويرجع  اإ� أن ھذا الصراع لم يبق سائد. تؤدي وظيفة الدولة أي أنھا تملك سلطة تشريعية و تنفيذية و قضائية 

  .ذلك إلى حدوث تغيير في النظم و ظھور العق-نية و انتشار الوعي 
م في شتى المجا�ت ا�جتماعية و 1787م ي قيام الثورة الفرنسية عاو صاحب ذلك التغيير العق-ن

كذلك تغييرا في السجون، و من  18ا�قتصادية و السياسية ، و قد مست موجة التغيير في أوروبا أواخر القرن 
جھة أخرى كان ھناك ظروف أخرى �نتشار ظاھرة اBجرام في المجتمع ا&وروبي نتيجة للتغيرات في البنى 

  )(Michael Iqnatief,2002:144 .ي شھدتھا حينھاا�جتماعية وا�قتصادية الت
  .في صفحات قادمةوھذا ما سنتناوله  ھا وو بالتالي شھدت السجون تغيرا في سياستھا و نظامھا و أھداف    

  :الديانة ا;سFميةب ـ 
لم يكن السجن من ا&مور المستحدثة في النظام اBس-مي أو النظام القضائي،حيث عملت الديانة    

Bس-مية إلى توفير ا&من &فراد المجتمع و تحقيق العدل، ومحاربة الفساد والجريمة بشتى أنواعھا، حيث ا
تستند في ذلك إلى النصوص الشرعية المستمدة من القرآن و السنة و اBجتھاد و القياس حسب الظروف  و نوع 

  .الجريمة و أسبابھا
م � ينظر للجريمة بعين الجماعة فحسب، بل إن اBس-"بقوله محمد قطب  ويعلق على ھذا الوصف 

يمسك الميزان من منتصفه فينظر إليھا كذلك في ذات الوقت بعين الفرد الذي تقع منه الجريمة، فھو ينظر إليھا 
، و يفرض لذلك العقوبات، فيرى مبرراته و دوافعه ةبعين الجماعة، فيقرر حقھا في حماية نفسھا من الجريم

و الرعاية، ويعمل على إزالة كل الدوافع  ويعطيھا حقھا الكامل من التقدير يعترف بھا�رتكاب الجريمة، ف



و  

المعقولة قبل أن يفرض العقوبة، فإذا حدث رغم ھذا ا�حتياط الذي يحرص عليه أشد الحرص أن قامت 
  )157ـ156: 1995محمد قطب،( "المبررات سقط الحد، ولم تكن ھناك جريمة

ع الفقھاء أن الحكمة من السجن أنه وقع في زمن النبوة و في أيام الصحابة و باBضافة إلى ذلك فقد شرّ 
التابعين، وأن المصلحة منه حفظ أھل الجرائم المنتھكين للمحارم الذين يشيعون في ا&رض الفساد و يلحقون 

لحيلولة بينھم ا&ذى و الضرر باsخرين، فھؤ�ء إن تركوا بلغوا من ا&ضرار، فلم يبق إ� حفظھم في السجن وا
  .و بين الناس حتى تصح توبتھم 

لم يتخذ سجنا بعينه بل كان السجن عنده "محمد صلى هللا عليه وسلم"و من الثابت أن الرسول الكريم 
وھذا . إما في البيت أو في المسجد بربط السجين في سارية أو يكون بم-زمة الخصم لخصمه حتى يقضيه حقه

أتيت رسول هللا " أبو داوود و ابن ماجه عن الھرماس بن حبيب عن أبيه قال ما ثبت في الحديث الذي رواه 
فدل ھذا الموقف على " يا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك: صلى هللا عليه وسلم بغريم لي فقال ألزمه ثم قال 

  .) ض( أن رسول هللا لم يتخذ سجنا معينا، وقد بقي الحال على ما كان أثناء خ-فة أبو بكر الصديق
و عندما انتشرت الخ-فة اBس-مية كان أول سجن في اBس-م مخصص للمساجين في مكة المكرمة، 

ولما تولى الخ-فة علي بن أبي طالب بعد عثمان، بنا سجنا و سماه نافعا، و لكنه لم يكن حصينا مما سھل انف-ت 
  )50: 2001أحسن مبارك، .(المساجين منه، فبنا سجنا آخر و سماه مخيسا

أما معاملة السجناء داخل السجون فقد حث اBس-م على أن ينالوا حقھم في الغذاء و الكساء مھما كانت     
في معاملة عمر بن عبد العزيز ملتھم بالعدل و الرعاية و العطف و الرحمة و نذكر ھنا المقولة التي كتبھا 

اق ،� يستطيع أن يصلي قائما ، و� يبيت في � تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وث"السجناء حيث قال 
قيد إ� رجل مطلوب و أجروا عليھم من الصدقة ما يصلھم من طعامھم تجري عليھم في كل شھر يدفع ذلك 

و ليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه ، و كسوتھم ....ذلك رجل من أھل الخير والص-ح ...إليھم 
، و في الصيف قميص و مقنعة وإزار ،و أغنوھم  عن الخروج في الس-سل   في الشتاء قميص  مقنعة كساء

و ما أضن أھل الشرك يفعلون ھذا بأسرى المسلمين الذين في ...يتصدق عليھم الناس فإن ھذا عظيم أن يكون 
 )53:نفس المرجع(...."فكيف يفعل ذلك أھل اBس-م , أيديھم 

الذي كان ينظر له اBس-م في شأن السجناء و طريقة معاملتھم و من خ-ل ھذا الك-م يتضح لنا المفھوم 
اBنسانية التي ينتھجھا الصحابة رضوان هللا عليھم ، و في تفقد أحوالھم و توفير لھم الغذاء       و اللباس و 

 .المعاملة الحسنة لھم 
تم وضعه بصورة و تشير المصادر التاريخية أن النظام التفصيلي للسجون و معاملة المسجونين قد 

م حيث وضع الفقيه أبو يوسف صاحب أبى 809ھـ193متكاملة في عھد الخليفة ھارون الرشيد المتوفى سنة 
تشبه  ھارون الرشيدإلى أن توصيات النظام الذي اعتمده  "اللھيب"حنيفة نظاما أوصى الخليفة بتطبيقه و يشير

و التفصي-ت          نھا تشمل بعض الزياداتو لك عمر بن عبد العزيزالمذكرة التفسيرية لما أوصى به 
                                                                           )105: 1981اللھيب أحمد،.(

رغم أن الديانة المسيحية سبقت ظھور الديانة اBس-مية إ� أن مساھمتھا في تغيير وضعية السجون لم 
كما . ا السجن ا�نفرادي مقارنة بالتغيير الذي شھدته السجون إبان الخ-فة اBس-مية م، �سيم817يتم إ� سنة 

و أسباب الجريمة و     ختيارية يحددھا القاضي بعد النظر في دوافع إنجد أن العقوبة في الشريعة اBس-مية 
  .ز يون تمي،بينما تخضع المسيحية السجن كعقوبة لكل عمل إجرامي د ةعييقدرھا حسب مقاصد الشر

 بة ترتبط بخصوصيات كل واحد منھماإن أوجه المقارنة بين كل ديانة في النظرة إلى الجريمة و العقو
نعكاسه واضحاً في تطور إو النظرة إلى شؤون الحياة ا�جتماعية و ا�قتصادية و السياسية ،و بالتالي كان 

  .وظيفة السجون في الوقت الحاضر و أساليب معاملة السجناء 
  )18ما بعد القرن (المرحلة الثانية - .2

،إ� أن ن السماوية و خاصة الدين المسيحيعلى الرغم من أن مرحلة العصور الوسطى تأثرت با&ديا
لكن التحو�ت و التغيرات التي حدثت في .كثيرا من الممارسات الفردية كانت بعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية 

 نتشار الرأسمالية ساھم في إحداث تغيير واضح فيإمة اBقطاعية أمام المجتمع ا&وربي و تراجع ا&نظ
تجاھات جديدة للعملية العقابية،حيث ظھر تحول كبير فيھا و كان أھم تغيير ھو التحول من العقاب كھدف بحد إ

  .قترف عم- يخالف النظام إذاته إلى محاولة إص-ح من 
زت اsراء  الفردية التي كانت تدعو إلى إص-ح و تميزت ھذه المرحلة عن سابقاتھا كونھا تجاو

تجاھات و مذاھب فكرية تحمل في طياتھا مجموعة من اsراء و ا&فكار أدت إلى تغيير إ تالسجون حيث تبلور
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سنة  "بيكاريا"فنجد حركات اBص-ح ا�جتماعي للسجون التي تزعمھا .شكل العقاب و تعميق مفاھيم أخرى 
و ذلك بالدعوة إلى إلغاء أساليب التعذيب و شتى أنواع  جون ھيوارد و ينيتاممثل  م،و حذا حذوه آخرون1764

  .العقوبات البدنية في معاملة المجرمين و إح-ل فكرة التھذيب و اBص-ح محل فكرة ا�نتقام و الردع
Bص-ح في اتصفت بالشمولية ،كما ظھرت كذلك حركات إفلم تكن تلك التيارات حركات محلية بل 

و كان من     سترداد مكانتھم ا�جتماعية ،إريكا و فرنسا و إنجلترا بغرض العمل على مساعدة المسجونين و أم
Bص-ح المجرمين تتضمن مباني صحية " في-دلفيا"نتيجة جھود ھذه الجماعات قيام أول مؤسسة إص-حية في 

كات اBص-حية وضع مجموعة من م بالو�يات المتحدة ا&مريكية ،كما حاولت ھذه الحر1817و ذلك سنة 
كونھا تعتبر .المبادئ و ا&ساليب العقابية التي تھدف إلى إص-ح السجناء و إعادة إدماجھم في الحياة مرة أخرى 

     )20: 2001سعود بن الضيحان،(.أن المجرم شخص يمكن إص-حه و أن اBص-ح ھو واجب المجتمع 
للمؤسسات العقابية و إدخال نظام اBفراج كما غيرت ھذه المرحلة إنشاء جھاز إداري 

أصبح ھدف المؤسسة العقابية الردع و 19،و بدأ تطور المعاملة في السجون بنھاية القرن ) البارول(الشرطي
  .أو� و اBص-ح ثانيا 

بتنفيذ نظام الدرجات  أو بد.أداة ل{ص-ح عتبارھاإبدأت النظرة الحديثة للسجون في 20و بحلول القرن 
متيازات داخل السجون حيث ينتقل السجين من درجة إلى درجة أفضل من سابقتھا كلما حسن سلوكه و و ا�

 ةصلح حاله ،و أصبح للعمل غرض آخر ھو أنه وسيلة للع-ج و بدأ ا&خذ بنظام التصنيف إلى فئات حسب حال
لحد من ا&حكام بعقوبة و قد اتجھت كثير من التشريعات في بعض الدول نحو ا.كل سجين وقابليته ل{ص-ح 

المؤسسة العقابية و ا&خذ بنظام الوضع تحت ا�ختبار ،كما أخذت ھذه الدول بنظام اBفراج الشرطي حين 
   )21:نفس المرجع( .يتحسن سلوك السجين و وجد له عمل في المجتمع

،راجع العقابية اولت النظم و التشريعاتو يعتبر بروز الحركات اBص-حية و المدارسة الفكرية التي تن
و من .   لتنوع الفلسفات الفكرية التي تدعو للحرية و المساواة و حماية حقوق الفرد و المجتمع في ھذه المرحلة 

 :أبرز ھذه الحركات و المدارس اBص-حية في ھذه المرحلة نذكرھا فيما يلي
  :المدرسة التقليدية ا2ولى . 1ـ 2

و    بيكاريا "م على يد ث-ثة من روادھا و ھم18القرن  ظھرت ھذه المدرسة في النصف الثاني من
حيث قام أصحاب ھذه المدرسة بوضع أفكار و مبادئ تنص على تقرير مبدأ الشرعية في "بينتام و فيورباخ

و المنفعة       و قد أسست ھذه المدرسة فلسفتھا على فكرتين أساسيتين ھما العقد ا�جتماعي،التجريم و العقاب 
ة ،حيث كانت لفكرة العقد ا�جتماعي دور في تحديد شكل العقاب و أسلوب المعاملة داخل السجون ا�جتماعي

أن جميع أفراد المجتمع قد تنازلوا  مفادھا من خ-ل تساوي جميع ا&فراد في العقوبات و ذلك انط-قا من فكرة
و ضمان استقرارھا، و     جتماعيةعن بعض حقوقھم بمقتضى العقد ا�جتماعي بالقدر ال-زم لتنظيم الحياة ا�

عتبرت أن كل أفراد إ،  و تحيط بالمجرمبذلك استبعدت ھذه المدرسة مبدأ مراعاة الظروف الموضوعية التي 
  .المجتمع متساوون في مقدار حرية ا�ختيار و مقدار العقوبة 

تمع من حيث الردع أما منطق المنفعة العامة فقد كان ا�عتقاد بأن العقاب سوف يساھم في نفع المج
رتكاب جريمة في التفكير طوي- من إالقوي كوسيلة نافعة سوف تساھم في منع المجرمين أو حتى من يفكر في 

الشروع في أي عمل ضد وتنفيذ أو تكرار أي عمل إجرامي ،فالعقاب ھنا يمثل إنذارا للجميع بعدم التفكير 
إذا كانت العقوبة شديدة و قاسية كلما كان ذلك يؤدي إلى أنه � إشكال " بنتاموفي ھذه الفكرة يرى  ،المجتمع

   )283: 1975فوزية عبد الستار،"(تحقيق المنفعة العامة 
  أھم ا�نتقادات الموجھة لھذه المدرسة  

من أھم ما يؤخذ على ھذه المدرسة أنھا أعطت تقسيما خاطئا للمساواة و ھو أن جميع الناس يعاقبون 
و          دون أن تأخذ بعين ا�عتبار دوافع المجرم"مبدأ العقوبة الثابتة"ا أي جريمة بنفس العقوبة إذا ارتكبو

  .ظروفه الشخصية التي تجعله يرتكب الجريمة 
فالناس � يتساوون في حرية ا�ختيار فكل شخص سببه الخاص الذي يدفع به للجريمة ،باBضافة إلى 

ن أن تتطرق إلى ا&غراض ا&خرى و أھملت فكرة ذلك كون ھذه المدرسة حددت غرض واحد للعقوبة دو
ھي أن المنفعة ا�جتماعية ھي  بنتام أما الفكرة التي طرحھا الفيلسوف.الردع العام و التأھيل داخل السجون 

غاية و العقوبة وسيلة لتحقيق العدالة ، فكيف يمكن أن يكون تشديد العقوبة سببا في تحقيق المنفعة ا�جتماعية 
  .تبرر الوسيلة  فالغاية �
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و منه يمكن أن نقول أن ھذه المدرسة أھملت الفعل اBجرامي و ما يلحقه من ضرر ،و ھذا ما مھد إلى 
  .ظھور مدرسة جديدة يطلق عليھا المدرسة التقليدية الجديدة 

  )العدالة ثم الردع العام (المدرسة التقليدية الحديثة . 2ـ2
إمانويل في على نظرية العدالة المطلقة للفيلسوف ا&لماني قامت ھذه المدرسة من حيث أساسھا الفلس

الذي حدد الغاية من العقاب بإرضاء شعور العدالة لذاتھا ،فا&ذى الذي تحدثه الجريمة � يصلح إ� عن  كانط
  . ھيجلطريق التفكير و التطھير بالعقاب،وأن العقوبة ھي عدل الجريمة كما قال 

ب ا&خطاء التي وقعت فيھا المدرسة ا&ولى و ترى أن كثرة العودة و حاول أصحاب ھذه المدرسة تجن
كيفية إص-ح وضعية  حولتمام أنصار ھذه المدرسة إھنصب إل{جرام يعود إلى فساد نظام السجون ،و فقد 

�خت-ط ـ ا                                                     :السجون و تحسين دورھا فأبرزوا بعض العيوب منھا 
  . بين أنواع المجرمين دون تصنيف
  .ـ أساليب التعذيب داخل السجون 

و            باBضافة إلى ذلك ترى ھذه المدرسة ضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المجرم
و      الظروف الشخصية للمحكوم عليه ،مع وجوب توافر لدى الجاني المسؤولية الشخصية على ا�ختيار

  )23ـ22: 2001سعود بن الضيحان،.(يز التمي
  أھم ا�نتقادات الموجھة لھذه المدرسة 

تكون ما يأخذ على ھذه المدرسة أنھا أھملت فكرة الردع الخاص كغرض للعقوبة ،و الذي يعني أن 
  .حتى يردع الجاني عن العودة إلى اBجرام  العقوبة بالقدر الكاف

  .ددة تقيس به مقدار حرية ا�ختيار و التمييزكما أنھا فشلت في وضع معايير واضحة و مح
  )الردع الخاص(المدرسة الوضعية- .3ـ2

 ،و كان الفضل في ظھورھا باحثين و مفكرين في علم اBجرام 19نشأت ھذه المدرسة في أواخر القرن 
-1852( روفائيلي جاروفالو،و )1929-1856( أنريكو فيريو ) 1898-1835( سيزار لومبارزوأمثال 
وكان سبب ظھور ھذه المدرسة ھو فشل المدارس التقليدية  والرغبة إلى م-مسة الواقع عن .وغيرھم  )1934

و كانت نقطة البداية في فكر ھذه المدرسة أن الجريمة حقيقة إنسانية . طريق ا�عتماد على الم-حظة و التجربة
لية ا&دبية،و أن رد الفعل ا�جتماعي اجتماعية ،لذلك يجب التركيز على شخصية الجاني دون النظر إلى المسؤو

  . ينبغي أن ينحصر في التدابير ا�حترازية دون العقوبات التقليدية
و         الھدف الذي ينبغي أن تعمل المؤسسات العقابية على تحقيقه يتمثل في استئصال العوامل ف

وتتلخص مجمل أفكار ھذه .ةالظروف المحيطة بالجاني،واستبدال العقوبة باتخاذ إجراءات ع-جية وقائي
المدرسة في اعتمادھا على المنھج العلمي حول تشخيص الدوافع اBجرامية و الظروف المحيطة بالمجرم،من 

إذ يعتبر أصحاب ھذه المدرسة أن المجرم ينساق إلى الجريمة .خ-ل الم-حظة المباشرة و ا�ستقراء والتجربة
ما إلى اBجرام،حيث يمكن تقسيم ھذه العوامل حسب رواد ھذه متى توافرت لديه العوامل التي تدفع به حت

نفس (.."اجتماعية،مادية"عوامل خارجية .."تكوين عضوي، نفسي، أمراض"المدرسة إلى عوامل داخلية 
  )24ـ23 :المرجع

باBضافة إلى ذلك تدعو ھذه المدرسة إلى وجوب الدفاع عن المجتمع و إبعاد الخطر عنه باستئصال 
و يطلق عليھا . نتشارھاإو باتخاذ ا&ساليب الوقائية و الع-جية لھذه الظاھرة قبل وقوع الجريمة والمجرمين، 

،والتدابير الع-جية تتمثل في .....وتتمثل في مكافحة البطالة و المخدرات "التدابير الوقائية"أو" التدابير المانعة"
ح  الع-ج غير مجد تكون التدابير ا�حترازية أو و إذا لزم ا&مر و أصب.معالجة ا&مراض العقلية و النفسية

  )138: 1991اسحاق ابراھيم ،.(أو اBعدام " السجن"ا�ستئصال إما بالنفي أو العزل 
و قد كان لھذه ا&فكار تأثير في تغيير شكل العقاب حيث أصبح يعتمد على أسس علمية في تطبيق 

. بشكل كبير على الفعل اBجرامي أو الضرر المترتب عليهالعقوبة التي تتناسب مع شخصية الجاني،و � تعتمد 
  .كما كان لھا دور في وضع معايير محددة يتم تصنيف المجرمين داخل المؤسسات العقابية

وقد أثرت مبادئ المدرسة الوضعية على بعض التشريعات من الدول التي أكدت على ضرورة الوقاية  
  .ائية و الع-جية و ا�حترازية بصفة متفاوتة من دولة إلى أخرى من الجريمة، فأخذت بتطبيق التدابير الوق

دراسة الظاھرة اBجرامية في لمنھج العلمي ل ھارغم استخدام :أھم ا�نتقادات الموجھة لھذه المدرسة 
إ� أن منطلقات ھذه المدرسة تعتمد على أسس فلسفية � يمكن ا&خذ عن  ،عتمد على الم-حظة و التجربةوت

كما أنھا اقتصرت على فكرة الردع العام و تجاھلت اsثار المترتبة عن الجريمة و سلبياتھا، و تبنيھا  صحتھا،



ط  

و سلوك   و بالتالي تتجاھل توافر عوامل أخرى في أفعال ".مبدأ الحتمية"فكرة أن المجرم مسير � مخير 
  .المجرم،وھذا ما يجعل النتائج المفسرة للجريمة غير دقيقة و واضحة 

  :حركة الدفاع ا�جتماعي الحديث  4ـ2
حيث أنشأ ھذا ا&خير مركز "فيليبو جراماتيك"م على يد المفكر1945ظھرت ھذه الحركة سنة 

رتكاب إويرى أصحاب ھذا اBتجاه أن الدفاع ا�جتماعي ھو أكمل نھج لمنع . دراسات الدفاع ا�جتماعي
إدماجه من جديد  وونة كإص-ح المجرم و إعادة تأھيله نتشارھا،باستعمال وسائل م-ئمة و أكثر مرإالجريمة و 

فالدفاع ا�جتماعي ھو ھدف نحقق به توفير ا&من ا�جتماعي،بينما .في الحياة ا�جتماعية بعد قضاء مدة العقوبة
و الھدف .تخاذھا لردع المجرمين عن تكرار أو العودة إلى الجريمة مرة ثانيةإداة أو وسيلة يتم آالعقوبة تعتبر 

  ): 1981مارك أنسل،.(العام من ذلك ھو حماية المجتمع من المجرمين و حماية المجرمين من المجتمع 
خت-ف إنط-قا من إعرفت ھذه الحركة تغييرا في أفكارھا و نظرتھا للمجرم وكيفية التعامل معه 

جتمع و الفرد في روادھا و في تحديد مسؤولية الضرر إن كان يرجع با&ساس إلى المجتمع أم يرجع إلى الم
تجاھين إمما يوجب تطبيق تشريعات و إجراءات و أساليب عقابية متباينة ،و نتج عن ذلك ظھور . نفس الوقت

و سوف  "مارك أنسل"لـوالدفاع ا�جتماعي الجديد"فيليبو جراماتيكا"لـ متباينين و ھما حركة الدفاع ا�جتماعي
  :نستعرض وجھات النظر لكل منھما 

  :تيكاأـ آراء جراما
  :ھي قريبة من مبادئ المدرسة الوضعية و تتمثل في "جراماتيكا"إن المبادئ التي جاء بھا     

  . ستبداله باسم قانون الدفاع ا�جتماعيإسم قانون العقوبات و إتغير  -
                                               إلغاء فكرة العقوبة و وضع مكانھا فكرة تدابير الدفاع ا�جتماعي، &ن النظام العقابي ينبغي أن       -

  .  يرتكز برمته لتقويم شخص المجرم و تأھيله للتكيف مع الحياة ا�جتماعية
سمھا باسم العصيان ا�جتماعي أو السلوك المنحرف،ومنه فإن مفھوم الدفاع إرفض فكرة الجريمة و تغيير  -

س الدراسة العلمية لشخصية المجرم، حيث يحدد مفھوم تدابير يقوم على أسا"جراماتيكا"ا�جتماعي بالنسبة لـ
وقائية تنفذ على وو إنما وسائل تربوية و ع-جية      " عقوبة و � تدابير "الدفاع ا�جتماعي باعتبارھا ليست 

  )56: 1967مارك أنسل،.(الفرد إكراھا مثل ما يحدث للمريض بمرض معد أو المجانين 
ھو إنكاره لفكرة الردع العام و إنكاره لفكرة العقوبة         و "جراماتيكا"يعاب في آراءما : نقد رأي جراماتيكا

الجريمة و المسؤولية و ھذا المبدأ رفضه بعض النقاد،مما جعل و مھد إلى ظھور حركة جديدة ،حاولت تصحيح 
  ".مارك أنسل"ھذه ا&خطاء و التي أطلق عليھا حركة الدفاع ا�جتماعي الجديد لـ

. في أنه � يلغي مسؤولية المجرم من الجريمة"جراماتيكا"عن"أنسل"تتميز آراء  :ـ آراء مارك أنسل ب 
و يرى أن تطبيق العقوبة و .وھو يؤكد على عدم التخلي عن العقوبة بل توظيفھا لخدمة و تأھيل المجرمين
� "أنسل"بذلك يمكن القول أن التدابير ا�حترازية معا لما تقتضيه مصلحة الفرد و حماية المجتمع و أمنه،و

وما أضافه ھو إعادة الدور القانوني في ردع .فيما يخص تطبيق مفھوم الدفاع ا�جتماعي"جراماتيكا"يختلف عن
  ".جراماتيكا"يتفادى ا�نتقادات التي وجھت لـ"أنسل"المجرم،والذي يؤدي بدوره إلى الردع العام وھذا ما جعل 

في الكثير من التشريعات، حيث أخذت الدول في تطبيق "ماعي الجديد الدفاع ا�جت"و قد أثرت مبادئ 
ھذه ا&فكار على نحو متفاوت فيما بينھا، إ� أنه من بين أھم إسھامات ھذه الحركة تحسين دور المؤسسات 

و رعايتھم و          ويظھر من خ-ل تحديد قواعد الحد ا&دنى لمعاملة المساجين و حفظ كرامتھم.العقابية
kمم المتحدة لمعالجة المجرمين و للعديد من المؤتمرات ا في أھيلھم،حيث كانت بمثابة مجموعة من التوصياتت

  .و التعليم و الغذاء     الوقاية من الجريمة و حفظ حقوق اBنسان و كرامة السجناء و حقھم في الرعاية 
  :مدرسة ا;صFح - .5ـ2

حيث برزت عدة مدارس تدعو ل{ص-ح العقابي وتغيير ظھرت ھذه المدرسة في بداية القرن العشرين 
حيث تم إنشاء إص-حيات للسجون من أھمھا . فكرة العقاب كھدف أساسي لمواجھة الجريمة و ردع المجرمين

حيث حاول تطبيق مجموعة من ا&فكار اBص-حية وفقا للمبادئ ".بروكواي"التي أنشأھا" نيويورك"إص-حية 
  :التالية 

  .شخص يقبل التقويم و اBص-حإن المجرم -
  .إن التقويم و اBص-ح ھو حق الفرد و واجب المجتمع-
  .  إن تعويد المجرم على التعاون مع الجماعة عامل ھام من عوامل تحقيق اBص-ح-



ي  

أو فھي التي تتحكم في مدة العقوبة إيجابا ,إن ھذا التعاون � يتأتى إ� إذا كان من حق إدارة المؤسسة العقابية-
  .سلبا، حسب مدى تجاوب سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية

  . إن اBص-ح ينبغي أن يتركز على التھذيب و التربية -
  .إن من ا&ھمية أن يتعلم النزيل حرفة خ-ل فترة وجوده في المؤسسة العقابية -
يته قبل العمل على إعادة تأھيله إن كل سجين � بد و أن يلقى الع-ج الم-ئم لحاجته و المتفق مع شخص -

  )27: 2001سعود بن الضيحان،(ل-ندماج في المجتمع 
إن المبادئ التي خرجت بھا ھذه المدرسة نقلة كبيرة في ا�ھتمام بالسجناء و المحاولة Bعادة إدماجھم 

و  .المجتمع في المجتمع مرة أخرى،كما أن عملية التأھيل و اBص-ح داخل المؤسسة العقابية ھي مسؤولية
تضافر كافة جھود مؤسسات المجتمع التعليمية و المھنية و ا�جتماعية في مساعدة المؤسسات العقابية على 

  .تمكينھا من تنفيذ عمليات التأھيل واBص-ح
و على الرغم من ذلك التغيير في مفھوم التقويم و اBص-ح إ� أن العقاب كھدف ما زال غالبا بكثرة في 

  .من الزمن تلك المرحلة

  ):إعادة التوافق ا�جتماعي (مدرسة ا;صFح .6ـ2
عتبار أن اBص-ح لن يتحقق بمجرد إلمدرسة اBص-ح وإعادة التأھيل، على  امتدادإتعد ھذه المدرسة 

الع-ج و إعادة التأھيل،بل إن تمكين السجناء من إعادة التوافق ا�جتماعي مع مجتمعھم سوف يكفل في أكثر 
  )18: ھـ1414عبد الفتاح،(دم التفكير في العودة إلى الجريمة مرة أخرى الحا�ت ع

وتعتبر ھذه المدرسة من أرقى ما وصل إليه الفكر البشري من حيث أن دور المؤسسات العقابية يتمثل 
 ھذه الفكرة تعكس حقيقة ھامة تتمثل في أن أي فرد يرتكب عم- إجراميا.في الع-ج و إعادة اBدماج ا�جتماعي

جتماعية أو مادية أو غيرھا خارجة عن إرادته ساھمت إلى حد ما إما كان ليقوم به لو لم تتوفر ظروف 
أي أن المجتمع مسؤول بنسبة معتبرة في ذلك و يتعين عليه المساھمة في معالجة ھذه .�رتكاب ھذا الفعل

  .الظاھرة 
إص-ح المساجين،    و يقھا ھو تطب كما يرى أصحاب ھذا ا�تجاه أن العقوبة � بد أن يكون الھدف من

بذلك تصبح فكرة اBص-ح في المؤسسات العقابية في وقتنا الحالي من أبرز ا&ھداف ا&ساسية لتحقيق اBدماج 
  .ا�جتماعي للسجناء

كما أن أسلوب الع-ج أو المعاملة اBص-حية ھو أسلوب علمي بدأ ا&خذ به في العديد من التشريعات      
ة كبديل للعقاب التقليدي الذي يعتمد على الخشونة و الضبط و القمع، بينما يأخذ الع-ج أساليب التأھيل الجزائي

  .المھني و الع-ج النفسي الفردي و الجماعي و التعليم أو غيرھا من الوسائل الع-جية ا&خرى
ى في الكشف عن ھدف أساسي بالدرجة ا&ول أصبحو عليه فأسلوب المعاملة في المؤسسات العقابية 

و   ،     ھم في  المجتمعإدماج ثمثم التأھيل، الخطورة اBجرامية لkفراد،و العمل على القضاء عليھا بالع-ج
  : تتمثل فيما يلي ھدافلتحقيق ھذه الغاية � بد من توفير مجموعة من ا&

لمساجين نحو المجتمع      و أن تھدف المعاملة في المؤسسة العقابية إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى ا-1
  .الفرد، و ھذه التنمية من شأنھا تغيير نظرة المساجين إلى ا�نحراف و العودة إليه مرة ثانية

أن تھدف المعاملة في المؤسسة العقابية إلى الحفاظ على ما يكون لدى السجين من مبادئ و قيم صالحة،و -2
يتھا &نھا ھامة في سبيل العودة إلى المجتمع  و ا�ندماج فيه قدرات وإمكانات بدنية و عقلية مع العمل على تنم

  .بعد اBفراج عنه
عتبار أن حياة السجين إفي ھذه المعاملة اBق-ل بقدر اBمكان من اsثار الضارة بمنع الحرية على  ىأن يراع-3

بالتالي اBمكانيات المساعدة  تعد غير طبيعية،يخشى منھا أن تسيئ إلى صحته البدنية أو النفسية أو العقلية،فيفقد
  .على إعادة اBدماج ا�جتماعي بعد اBفراج عنه

أن يكون ھناك خطة من جانب الدولة Bدماج المفرج عنھم و مساعدتھم على العودة إلى المجتمع -4
  )26:نفس المرجع.(صالحين

تغيرت بشكل كبير  لسجناء لولعل أھم مؤشر على تطبيق ھذه المبادئ يتمثل في أن الخدمات المقدمة 
في جميع المجتمعات و ا&نظمة العقابية في الوقت الحالي،وأصبح السجن مؤسسة تعليمية تعمل على إعداد و 

  .ندماجھم في المجتمع مرة ثانيةإتأھيل المساجين بھدف 

  :فلسفة التأھيــل - .7ـ2



ك  

ازات المجتمع،و أن تشكل ھذه المدرسة خطوة رائدة في مجال النظر إلى الجريمة على أنھا من إفر
و من ھنا تبرز أھمية تأھيل المجرم للعودة إلى .العامل ا�قتصادي له دور واضح في مجال حدوث الجريمة

المجتمع مرة أخرى، و يمثل الھدف الرئيسي في عملية التأھيل داخل المؤسسة العقابية و تشارك فيھا مؤسسات 
ت السجناء نحو ذواتھم و أسرھم و مجتمعھم، و تنمية تجاھاإالمجتمع المختلفة و ذلك بھدف إحداث تغيير 

 .(قدراتھم المھنية و العلمية تمكنھم من ا�ندماج في المجتمع مرة أخرى و عدم العودة إلى ا�نحراف مرة ثانية 
  )29: ھـ1414عبد الفتاح،

  أنواع ا2نظمة العقابية في الجزائر: المبحث الثاني 

ة للمؤسسات العقابية يتضح لنا أن ا&نظمة العقابية المتبعة متعددة        و من خ-ل الدراسة التاريخي       
و النظام         و النظام ا�نفرادي و النظام المختلط"الجماعي"النظام الجمعي: مختلفة و ھي تنحصر في أربعة 

و سوف نقوم   .قوبتهالتدريجي و ھو الذي يكون فيه المحكوم عليه مستعدا لمواجھة المجتمع عند انتھاء مدة ع
  .بدراسة كل نظام من ا&نظمة في المطلب ا&ول كما سوف نتعرض إلى نظام المؤسسات العقابية في الجزائر

  :أنواع ا2نظمة العقابيةـ 1
  :ا&نظمة العقابية على أنواع و ھي كما يلي 

  :النظام الجماعي. 1ـ1
دماجھم مع بعضھم البعض خ-ل فترة تنفيذ يقوم ھذا النظام على أساس الجمع بين المحكوم عليھم و إ

و  فينامون معا ويتعاونون مع بعضھم العقوبة المقيدة للحرية، حيث تتم إقامتھم في مكان واحد لي- و نھارا
  .يتبادلون الحديث مع بعض دون أن يوجد مانع ،فيأكلون و يشربون في قاعة واحدة

نيف المجرمين إلى فئات على حسب خطورتھم و ما ي-حظ على ھذا النظام أنه � يتعارض مع تص 
و يعتبر ھذا النظام من أقدم النظم المتبعة في المؤسسات . وكذا الظروف التي دفعتھم إلى ارتكاب الجريمة

العقابية حيث كان قائما على أساس عدم وجود أماكن كافية لحجز المجرمين، و استمر تطبيقه إلى غاية نھاية 
الرغم من أن ھذا النظام له مزايا عديدة متمثلة بأنه يحفظ للسجين صحته العقلية و القرن الثامن عشر ،وعلى 

ھذا النظام آثار خطيرة فھو يلقن المجرمين المبتدئين إ� أن النفسية و � يكلف ھذا النظام الدولة نفقات كثيرة ،
يساھم  حية أخرى و من نا )332: 1998محمد شFل وحسن طوابلة،(."اBجرام على أيدي أخطر المجرمين

  .بدون شك في تكوين عصابات إجرامية خطيرة على المجتمع
  :النظام ا�نفرادي. 2ـ1

ويتمثل أساسا ھذا النظام في عزل المجرم و إبعاده عن بقية المساجين بوضعه منفردا في زنزانة خاصة 
  . حيث تقطع جميع ع-قاته، و � يمكن ا�تصال بأحد سواء في الليل أو النھار

أسس ھذا النظام مرتبطة با&فكار الدينية القائمة على توبة اBنسان و ندمه، حيث يتم تلقين المجرم و 
  .دروس دينية و تھذيبية عن طريق معلمين و رجال دين إلى أن تنتھي فترة عقوبته

ام و لھذا أصبح يعرف بنظ.م1824وكان ذلك في عام  بنسيلفانياو لقد طبق ھذا النظام &ول مرة في سجن 
  .الذي أخذ به الكثير من الدول ا&وربية و منھا فرنسا بلجيكا و إنجلترا بنسيلفانيا

و من إيجابيات ھذا النظام أنه يتيح للمجرم فرصة الشعور بالندم و الذنب، كما أنه يجنب المحكوم عليه 
النظام أنه يكلف الدولة لكن أھم ما يؤخذ على ھذا . من ا�حتكاك بالمجرمين المحترفين و ذوي الخطورة الكبيرة

كما .صرف مبالغ مالية كبيرة نظرا لما يتطلبه الوضع من بناء عدد كبير من الزنزانات وتوفير الخدمات ال-زمة
و عقلية ، نتيجة الوحدة و     أن ھذا النظام قد يخلف آثار سلبية على المحكوم عليه كإصابته بأمراض نفسية 

الحياة ا�جتماعية من جديد و ھذا يتنافى مع الغرض ا&ول للعقوبة و المتمثل  العزلة التي قد تمنع من التكيف مع
  )333:نفس المرجع(. ."في إص-ح وتأھيل المجرم

  :النظام المختلط .3ـ1
،حيث النھار و فصلھم عن بعض في الليل و يقوم ھذا النظام على أساس الجمع بين المحكوم عليھم في

ون أن يتبادلوا الحديث مع بعضھم خوفا من أن يؤثر بعضھم على البعض اsخر يسمح لھم با�لتقاء وا�خت-ط د
و تلقي الدروس الدينية و    فھم يجتمعون أثناء العمل و يتناولون الطعام .فتكون نتيجة ذلك قيامھم بأفعال ضارة

أخذ ھذا النظام تسمية  ولقد.التھذيبية في أوقات الفراغ و يتفرقون أثناء النوم، فكل واحد منھم في غرفته الخاصة



ل  

حيث عرف ھذا النظام انتشارا كبيرا في أغلب  أوبرنلكونه طبق في سجن مدينة  ا2وبرانيأخرى و ھي النظام 
  .الو�يات المتحدة ا&مريكية 

و خلوه   و أھم مزايا ھذا النظام أنه يتفق مع الطبيعة اBنسانية في قضاء الفرد وقته مع الغير في النھار 
  .وينسجم مع عملية التأھيل التي تحتاج برامج جماعية مشتركة. التفكير و التأمل في الليل للراحة و
كما أن ھذا النظام � يتطلب نفقات كثيرة كالنظام ا�نفرادي، ولكن ما يغلب على ھذا النظام ھو عدم  

و . تبادل الحديث قدرة السجناء على ا�ستجابة لنضم الصمت المفروض عليھم &نه من الصعب ا�جتماع دون
  ) 334:نفس المرجع .(ھذا يتناقض مع الطبيعة اBنسانية كما يجرد الشخص من طبعه ا�جتماعي

  :النظام التدريجي .4ـ1
و يقصد بالنظام التدريجي تقسيم فترة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل تخفف فيھا قسوة النظام "

لمرحلة التالية مباشرة لدخول السجن حتى المرحلة السابقة مباشرة الذي يخضع له المحكوم عليه تدريجيا من ا
  )320: 1975فوزية عبد الستار،"(. على خروجه منه

و يرمي ھذا النظام إلى جعل المحكوم عليه يتأمل مع نظام السجن و يتخذ سلوكا سليما و التمھيد 
القريبة من  نورفولكا النظام في جزيرة و لقد طبق ھذ. ل{فراج عنه حتى يستطيع التكيف مع البيئة الخارجية

  .م ،ثم طبق في إيرلندا و من ھنا جاءت تسميته  بالنظام اBيرلندي1840استراليا عام 
أن التدرج من "و يمتاز ھذا النظام بأنه يحقق إص-ح المحكوم عليھم و تھذيبھم و تأھيلھم على أساس 

مكافأة له و بتعبير آخر تكون فرصة التدرج حافزا إحدى مراحله &خرى أخف قيودا ،و إنما ھو نوع من ال
تحسين سلوكه من  من أجل للمحكوم عليه على ا�ھتمام باستيعاب برامج اBص-ح و التأھيل من ناحية و دفعا له

  )166: 1991إسحاق إبراھيم،"(ناحية أخرى 
ما يؤخذ على ھذا النظام �ندماج من جديدة في المجتمع، و لكن اكما أن ھذا التدرج يھيئ المحكوم عليه 

أنه قد � يحقق التأھيل كغرض للعقوبة و ذلك &ن المرحلة ال-حقة تمحو أثر الردع الذي تحقق في المرحلة 
و مراسلته كان      كما أن الحرية الجزئية التي تمنح للمحكوم عليه في المرحلة الثانية كالسماح بزيارته. السابقة

الرغم من النقد الموجه لھذا النظام إ� أن مزاياه تفوق بو لكن . حلة ا&ولىمن ا&فضل لو منحت له في المر
كثير من في الو لقد أخذت به التشريعات الحديثة  ،عيوبه و لذا فھو محل تقدير من جانب أغلب علماء العقاب

  .الدول
  .ـ نظام المؤسسات العقابية  في الجزائر2 

،نظرا العقابية التي عرفتھا التشريعات ي و ھو أحدث النظملقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام التدريج
من قانون  33للمزايا التي يتمتع بھا ھذا النظام كتحقيق التدرج في العقوبة من الشدة إلى الخفة حيث تنص المادة 

كز يطبق النظام التدريجي في مؤسسات إعادة التربية و في المرا:"تنظيم السجون و إعادة التربية على ما يلي 
  : أطوار من الحبس ةو يشتمل النظام التدريجي في البيئة المغلقة على إنجاز متتابع لث-ث. المختصة بالتقويم

  .طور الوضع في السجن ا�نفرادي الذي يعزل فيه المسجونين لي- و نھارا -
 .الطور المزدوج للحبس يعزل فيه المسجونين لي- فقط -
 )2005:ون تنظيم السجون،قانوزارة العدل (".طور الحبس الجماعي -

من قانون تنظيم  144ثم يقضي في نظام الحرية النصفية في مؤسسات شبه مفتوحة و ذلك في المادة 
إن نظام الحرية النصفية ھو استخدام المحكوم عليھم خارج المؤسسة في كل :"السجون و إعادة التربية بقولھا

  ".طرف اBدارة  نوع من الشغل أثناء النھار من غير مراقبة مستمرة من
ثم  يقضي بعد ذلك في المؤسسات المفتوحة حيث يعمل من خ-لھا في مؤسسات بعيدة زراعية أو  -

إن :      "من قانون تنظيم السجون و إعادة التربية بقولھا  145صناعية دون حراسة أمنية و ذلك في المادة 
تجاه إلى شعور المحكوم عليھم بالمسؤولية مؤسسة البيئة المفتوحة تمتاز بنظام يركز على قبول الطاعة و ع

،قانون تنظيم وزارة العدل ( ".المجتمع الذي يعيش فيه و على عدم ا�لتجاء إلى أساليب الرقابة المألوفة 
  )2005:السجون

  .ـ أنواع المؤسسات العقابية 3
ن ،و ھذا يعني ھتمت الدول بإنشاء أنواع من المؤسسات العقابية تختلف باخت-ف أصناف المجرميإلقد 

أن المؤسسات العقابية تتنوع بتنوع ھذه الفئات حيث نجد مؤسسات خاصة با&حداث كما يتم الفصل بين الرجال 
و الفوضى والشواذ         لكل منھما مؤسسات مستقلة كما أدخل نظام مؤسسات معتادي اBجرام أفأنش. و النساء



م  

مؤسسات مغلقة و أخرى شبه مفتوحة و مؤسسات  ،كما تنوعت المؤسسات من حيث شدة الحراسة،فوجدت
  )76: 1998محمد صبحي نجم،(" مفتوحة 

  .المؤسسات المغلقة . 1ـ3
تأخذ المؤسسات العقابية المغلقة النمط التقليدي للسجون حيث تنفذ فيھا العقوبة السالبة للحرية طويلة 

الجماعة حتى يمكن تجنب خطورته  عزل المجرم عن"المدة ،و تطغى عليھا الرقابة الشديدة و ھذا بھدف 
اBجرامية عليھا ،و تحقيق غاية العقوبة في الردع العام و الردع الخاص و إرضاء الشعور العام بعدالتھا 

  )173علي محمد جعفر،،ص"(
  :مزايا المؤسسات المغلقة  •
ى � يعودوا إلى المؤسسة المغلقة تشعر المحكوم عليھم بإي-م العقوبة و بدورھا الكافي في ردعھم حت -  

  .اBجرام مرة أخرى
في ھذا النوع من المؤسسات العقابية � مجال لھروب المجرمين نظرا للحراسة المشددة و المفروضة  -  

  .عليھم
إن المؤسسة العقابية المغلقة تحقق الردع العام لما تتميز به من أسوار عالية و حراسة مكثفة حولھا ولونھا -  

 .رتكاب الجرائم حتى � يدخلوا إليھاإون بالخوف منھا فيتجنبون شعرل ھذا يجعل الناس يالقاتم و الداكن، فك
  )168: 1991إسحاق إبراھيم،(
  :عيوبھا *
 ،ن ھذا النوع من المؤسسات العقابية يقوم على إبعاد النز�ء عن المجتمع و بالتالي يكون معوقا لتأھيلھمإ -

  .لعقوبة  يصعب عليه التكيف مع المجتمع ا نفاذفعندما يخرج المحكوم عليه منھا بعد 
إن أساليب المعاملة القاسية و الصارمة داخل ھذا النوع من المؤسسات تؤدي إلى إصابة الكثير من المجرمين  -

 .بأمراض عصبية و نفسية إلى جانب فقدان الثقة بأنفسھم
و          الخدمات التي تؤديھا  إن المؤسسات العقابية المغلقة تكلف الدولة مبالغ مالية باھظة نتيجة كثرة -

 .النفقات المخصصة للمسيرين والحراس
و نظرا لھذه العيوب و المساوئ فقد تبنت بعض الدول نظام العمل خارج المؤسسة العقابية المغلقة و 

ذلك للتخفيف من شدة القيود، كالعمل داخل الورش و المصانع أو في الھواء الطلق و يكون ھذا تحت رقابة 
و تعتبر فرنسا أول دولة التي أخذت بھذا النظام إ� أن تطبيقه حاليا شبه معدوم لتكاليفه . ة المؤسسة العقابيةإدار

  .الباھظة
  .المؤسسات العقابية المفتوحة و شبه المفتوحة.2ـ3 

  .و سوف نتناول في ھذا العنصر المؤسسات العقابية المفتوحة أو� ثم المؤسسات العقابية شبه المفتوحة
  :المؤسسات العقابية المفتوحة.1. 2ـ3  

مؤسسة تتميز بعدم وجود " م بأنھا 1950عرفھا المؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد في �ھاي عام 
 1998محمد صبحي نجم،("عوائق مادية تحول دون المحكوم عليه مثل القضبان و ا&قفال و زيادة الحراسة

سسات المفتوحة لھا مميزات مختلفة عن المؤسسات المغلقة فھي تشبه و من ھذا التعريف يتبين لنا أن المؤ) 77:
إلى حد كبير ا&مكنة التي تمارس فيھا ا&نشطة ا�جتماعية و الرياضية المختلفة ،و التي تھدف إلى تحقيق 

اBص-ح و التأھيل، كما أن أسوارھا غير عالية ا&مر الذي يسھل على المحكوم عليھم الفرار من ھذه 
  .سات، ھذا باBضافة إلى أن الحراسة فيھا ضعيفة و غير مشددةالمؤس

حيث يسمح للسجناء الدخول و الخروج في حدود معينة، و تعود النشأة ا&ولى لھذا النظام إلى أواخر 
و إنما مجرد   تخذت المؤسسة المفتوحة  صورة مستعمرة زراعية � يحيط بھا سور إالقرن التاسع عشر حيث 

و نوافذ  دودھا ،و تضم أبنية صغيرة ذات نوافذ و أبواب عادية تختلف عن المعھود في أبنية معالم لبيان ح
و إن كانت تضم مع ذلك بناء أو أكثر فريد من طابع السجن التقليدي لكي يودع فيھا من يوقع ،السجن المغلقة 

  )169: 1991اسحاق ابراھيم،(".ھم جزاء تأديبي يعل
و ھذا النوع . ير من الدول ا&جنبية و من بينھا الو�يات المتحدة ا&مريكيةو لقد أخذت بھذا النظام الكث

  :من المؤسسات له عدة مزايا و عيوب تتمثل فيما يلي
  
  

  :مزاياھا*



ن  

و      أنھا تحقق رعاية خاصة � توفرھا المؤسسات العقابية ا&خرى كبناء الثقة في نفس المحكوم عليه"  -
كما أنھا تحافظ على ".مساوئ السجون العادية  ه القائمين على إدارتھا و تجنبجاتإتنمية شعور التعاون لديه 

  .صحة النز�ء البدنية و النفسية والعقلية
 .تعتبر ھذه المؤسسات أنسب مكان يودع فيه المحكوم عليه بعقوبة الحبس قصير المدة -
اBجراءات داخل ھذه  ھذا النوع من المؤسسات � يكلف الدولة مبالغ باھضة لقلة الحراس و بساطة -

 .المؤسسات
  :عيوبھا*
و       من أھم عيوب ھذه المؤسسات أنھا تمنح للمحكوم عليھم فرصة الھروب منھا نظرا لضعف الحراسة -

  .الرقابة من جھة ،و تخفيف أسلوب المعاملة من جھة أخرى
 .ھذا النوع من المؤسسات � يحقق الردع بشقيه العام و الخاص  -
  :لعقابية شبه المفتوحةالمؤسسات ا2. 2ـ3

إن المؤسسات العقابية شبه المفتوحة نظام يتوسط المؤسسات المغلقة و المفتوحة، و من أھم مميزاتھا 
أنھا تبنى خارج المدن في أماكن زراعية أو صناعية ،و ھي تشبه إلى حد كبير المباني الحكومية من حيث 

ة، أما معاملة السجناء في ھذه المؤسسات فھي أفضل شكلھا الخارجي و تفرض حولھا حراسة معتدلة غير مشدد
و يودع السجناء في تلك المؤسسة على أساس ما تكشف عنه "بقليل مما ھي عليه في المؤسسات المغلقة 

ا&بحاث و الدراسات الفردية عن عدم ا�ستعداد الكافي ل{يداع في المؤسسة المفتوحة وفي ذات الوقت يتطلب 
ة خاصة تختلف عن طبيعة المعاملة التي يتلقاھا السجين في المؤسسة المغلقة  و الحالة ا&مر معاملتھم معامل

  )80:نفس المرجع"(التي تتطلب اBيداع في المؤسسة المغلقة 
و يمكن القول أن ھذا النوع يعتمد على النظام التدريجي في معاملة المحكوم عليھم حيث أنھم يودعون 

اسة مشددة و بعدھا في مؤسسات تقل فيھا الحراسة ،إذا ظھرت ع-مات في أول ا&مر في مؤسسات ذات حر
  .و إص-حه  ثبت تأھيله و ستعدادا Bط-ق سراحهإقل إلى مؤسسة مفتوحة ينتدل على حسن السلوك والسيرة 

  :ولھذا النوع من المؤسسات عدة مزايا و عيوب تتمثل فيما يلي  
  .تحقيق الردع العام نظرا للحراسة المعقولة -
و            السير على النظام التدريجي يمنح الثقة للمحكوم عليھم ويحقق الغرض المطلوب من تھذيب   -

 .تأھيل
نفس ( .ھذا النوع من المؤسسات يسمح للمحكوم عليه بأن يكمل ع-جه و تأھيله في مؤسسات مفتوحة -

 )81:المرجع
  .لحراسةھو إمكانية ھروب المساجين لضعف ا وما يعاب على ھذا النظام 
  

  .أساليب المعاملة العقابية داخل و خارج المؤسسات العقابيةـ  4
كانت عقوبة سلب الحرية في السابق تھدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، أما اsن فقد أخذت مجرى 

آخر و حاولت تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الردع ،و من ھذه ا&غراض تأھيل المحكوم عليه  و إص-حه 
لبرنامج يتضمن مجموعة من ا&ساليب التي يشرف على  مسلب الحرية يخضع المحكوم عليھمرحلة  فخ-ل"

عبد القادر قھوجي،فتوح "( مو التي تؤدي في النھاية إلى تأھيل المحكوم عليھ،اBدارة العقابية  اتنفيذھا موظفو
  )486: 1998شاذلي،

ما تبذله اBدارة "قصد بأساليب المعاملة العقابيةو من ھذا ظھرت المعاملة العقابية بمفھومھا الحديث،و ي
تجاه المحبوسين أثناء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و أثناء تنفيذ الحجز بتلك المؤسسات إالعقابية من وسائل 

  )174: 1991اسحاق ابراھيم،("كنوع من التدابير ا�حترازية بتأھيلھم ليكونوا مواطنين صالحين
د تكون داخل المؤسسات العقابية كالتصنيف والتعليم و التھذيب و الرعاية الصحية و أساليب المعاملة ق

  .وا�جتماعية كما قد تكون خارج المؤسسات العقابية كوقف تنفيذ العقوبة و الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم
  .أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية  1.ـ4

في ھذا العنصر على أھم ھذه ا&ساليب في المؤسسات العقابية و اBص-حية و ستقتصر الدراسة 
  .و ھي التصنيف، التعليم، التھذيب، الرعاية الصحية وا�جتماعية، و ذلك بصورة مختصرة.  الحديثة

  :تصنيف المحكوم عليھم 1. 1.ـ4  



س  

العود والحالة ا�جتماعية التصنيف ھو عملية تقسيم المحكوم عليھم لفئات معينة طبقا للسن والجنس و
مختلف المؤسسات العقابية كي تقوم بإجراء بحوث أخرى فرعية يتخذ على  في وتوزيعھم بناءا على ذلك

 )197: 1993نظير فرج،(أساسھا أسلوب المعاملة العقابية الم-ئمة للتأھيل ا�جتماعي
أسلوبا ناجحا في تحقيق التأھيل و من خ-ل ھذا التعريف تبدوا لنا أھمية التصنيف واضحة فھو يعتبر  

أي وضع المجرمين الذين تجمعھم ظروف متشابھة في ،و اBص-ح &ن تقسيم المجرمين إلى فئات متجانسة 
وھذا . و إخضاعھم لبرنامج تأھيلي واحد من شأنه أن يحقق التأھيل و اBص-ح للمجرمين ،مجموعة واحدة 

  :التصنيف يقوم على عدة أسس ھي
و ذلك       بمعنى الفصل بين الرجال و النساء و وضع كل نوع في مؤسسة عقابية خاصة به :وعالن –أ  -   

  .بھدف منع قيام ع-قات جنسية غير مشروعة
الفصل بين الصغار و الكبار حيث يوضع ا&حداث في مؤسسة خاصة بھم      و  و ھو :السن  –ب  -   

  .ثير السيئ للكبار على الصغارجتناب التأإالبالغين في مؤسسة أخرى و ھذا بھدف 
يتم تصنيف المحكوم عليھم إلى طوائف المبتدئين الذين ارتكبوا الجريمة &ول مرة و ":  السوابق –ج  -   

رتكاب الجريمة مرة أخرى و المعتادين على اBجرام،فالمبتدئين يكونون أكثر مرونة        و إالذين عادوا إلى 
  )357: 1975فوزية عبد الستار،("جه إليھم معاملة عقابية خاصة أكثر تقب- للتأثير الصالح فتو

و المراد بھذا ا&ساس أن يتم الفصل بين المحكوم عليھم بمدة طويلة و المحكوم عليھم  :مدة العقوبة  –د  -   
ن ،فلھذا كان مخطورة كبيرة، نظرا لمدة العقوبة بمدة قصيرة، فأصحاب الفئة ا&ولى من الطبيعي أنھم يشكلون

ا&حسن إبعادھم عن الفئة الثانية باعتبارھا أقل خطورة،و فض- عن ھذا فإن مدة العقوبة تتعلق بفترة التأھيل و 
  .اBص-ح، فكلما كانت المدة قصيرة كلما كانت فترة التأھيل ھي ا&خرى قصيرة

يھم مصابين و تعني الفصل بين المرضى و ا&صحاء و قد يكون المحكوم عل :الحالة الصحية  –ه  -  
بأمراض نفسية و عقلية أو مدمنين على الخمر أو المخدرات، و أن الھدف من ھذه التفرقة ھو تفادي انتقال 

العدوى إلى ا&صحاء إلى جانب تقديم الرعاية الصحية لھذه الفئة المريضة،فع-ج المرضى يعني قدرتھم على 
  .التكيف مع الحياة ا�جتماعية من جديد

  :و التھذيب  التعليم 2. 1.ـ4
 نو لذا سوف نتكلم ع م،و إص-حھ ھمإن لكل من التعليم و التھذيب دور مھم في إعادة تأھيل المحكوم علي      

  .التعليم أو� ثم التھذيب
يقصد بالتعليم بصورة عامة تلقين اBنسان دروس جيدة و تزوده بمعلومات كثيرة،و للتعليم أھمية  :التعليم -أ-

حيث أنه يقضي على الخطورة اBجرامية الكامنة في نفسية المجرم بتثقيفه و  ملمحكوم عليھكبيرة في تأھيل ا
و مراعاة         على تنمية المبادئ و القيم الخلقية السامية "كما يساعد  ،تحسين مستواه الذھني و الفكري

من  ااجھة الصعاب سواءفي المجتمع،مما يساھم في بناء شخصية السجين و يعينه على مو الحقوق و الواجبات
حيث التكيف ا�جتماعي داخل المؤسسة أو خارجھا ،أو من حيث اBحاطة بالمشاكل ا�جتماعية و ا&ساليب 

  .)355: 1998محمد شFل وحسن طوابلة،("الصحية لحلھا و التغلب عليھا دون اللجوء إلى الطريق اBجرامي
و    عام و تعليم فني، فالتعليم العام يشمل الكتابة و التعليم داخل المؤسسة العقابية على نوعين تعليم

القراءة و بعض المعلومات الرئيسية و ھو إجباري، أما التعليم الفني فھو يتمثل في تعليم السجناء بعض ا&نشطة 
و المھن التي تتفق مع رغبتھم لتمكنھم فيما بعد من كسب رزقھم و قوتھم، و يتم ھذا التعليم عن طريق وسائل 

و متدربين ، و تسمح         ة و متنوعة منھا إعطاء دروس و محاضرات من طرف أشخاص متخصصينعديد
و ھي "ھذه الوسيلة بتنمية القدرات الذھنية و الفكرية للسجناء، كذلك يمكن تعليم النز�ء عن طريق المطالعة 

ى مكتبة تضم ما يحتاج النز�ء من قراءة الكتب العلمية و الثقافية و يتطلب ذلك أن تحتوي المؤسسة العقابية عل
كتب و مج-ت و دوريات علمية تساعد في إص-حھم، فالمطالعة لھا دور كبير في ملء وقت فراغ المساجين و 

  )323: 1988عبد القادر قھوجي(.دفع ا&فكار السيئة التي قد تدور في ذھنھم
ندماجھم في المجتمع و تكيفھم بعد اBفراج، للتھذيب أھمية في إص-ح المحكوم عليھم إذ يمھد �" :التھذيب - ب-

نتقل إلى السجون المدنية و اتسع انتشر في سجون الكنيسة ثم او لقد كان التھذيب دينيا في بادئ ا&مر حيث 
  ).323:نفس المرجع("نطاقه ليشمل التھذيب الديني و التھذيب الخلقي

نية و آداب الشريعة اBس-مية ، و يقوم بعملية التھذيب و يقصد به تعليم السجين ا&مور الدي : ـ التھذيب الديني
الديني رجال الدين تعينھم اBدارة العقابية بشرط أن يكونوا أكفاء و قدوة حسنة ،و يتم التھذيب الديني بوسائل 



ع  

تنظيم المحاضرات و الدروس الدينية و إقامة الحف-ت الدينية باBضافة إلى تزويد مكتبة السجن : عدة منھا 
  .بكتب و مج-ت دينية حتى يستطيع السجناء اBط-ع عليھا و ا�ستفادة منھا

 وعلى أن يستمد مبھا و تدريبھ مو إقناعھ مإبراز القيم ا&خ-قية للمحكوم عليھ"و يقصد به :  ـ التھذيب الخلقيج 
   ).نفس المرجع("بھا  اBلتزاممعايير السلوك في المجتمع ثم

  :ا�جتماعية الرعاية الصحية و 3. 1.ـ4
و يقصد بأساليب الرعاية الصحية وا�جتماعية للمساجين بيان ما يجب أن تبذله المؤسسة العقابية نحو "

إسحاق "(ا&فراد فيھا باعتبارھم آدميين و وجوب مراعاتھم من الناحية الصحية و النفسية و ا�جتماعية 
  .)187: 1991إبراھيم،

المرضى المحكوم عليھم و إنما تشمل أيضا اتخاذ ا�حتياطات والرعاية الصحية � تقتصر على ع-ج 
 :ومن ھذا فإن الرعاية الصحية تأخذ أسلوبين. ال-زمة للوقاية من ا&مراض التي يمكن أن تنتشر بين النز�ء

  .أسلوب وقائي، و اsخر ع-جي
اة السجين داخل المؤسسة ا&ساليب الوقائية للرعاية الصحية تستغرق كل ما يتعلق بحي": ا&سلوب الوقائي

و في المأكل و   العقابية و تتمثل في مجموعة ا�حتياطات و الشروط التي يتعين توافرھا في المؤسسة العقابية 
الملبس الذي يقدم للسجين، إلى جانب ا�ھتمام بنظافته الشخصية، و إتاحة ممارسة ا&نشطة الرياضية و 

  )517: 1998لي،عبد القادر قھوجي،فتوح شاذ"(الترفيھية 
  :المؤسسة العقابية-

من بين الشروط التي يجب توافرھا في المؤسسة العقابية أن تكون واسعة تكفي عدد المسجونين،        
و تخصيص فيھا أماكن معينة للنوم و أخرى للعمل و أخرى لkكل، و أن يكون للمؤسسة العقابية نوافذ تسمح 

و إجراء         ھذا إلى جانب توفير مرافق صحية لع-ج المرضىبدخول الشمس و الھواء النقي النظيف، 
ناء قضاء جالفحوص و ا�ختبارات المختلفة،كما يجب توفير أماكن خاصة لدورات المياه حتى يتسنى للس

  .حاجاتھم في أي وقت، باBضافة إلى ھذا يجب أن تكون كل ھذه ا&ماكن نظيفة طوال اليوم
المقدم للسجناء نظيفا كافيا جيد الصنع تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية  يجب أن يكون الطعام: الغذاء -

  .ھذا إلى جانب توفير مياه الشرب النقية لھم.الكاملة
يرتدي كل سجين اللباس المخصص له، و يكون اللباس متناسب مع درجة الحرارة و البرودة كما : الملبس -

  .أنه يتم تغييره على فترات مختلفة
كل سجين ملزم بتنظيف جسمه و م-بسه، و لھذا السبب يجب توفر أماكن خاصة : خصيةالنظافة الش -

  .با�ستحمام مجھزة بمياه كافية تناسب حرارتھا الظروف المناخية
نظرا لما للرياضة من دور كبير في تقويم الجسم و حمايته من ا&مراض فينبغي على  :ممارسة الرياضة  -

  . على اخت-ف أنواعھا خاصة لممارسة الرياضة اجين أماكنالمؤسسة أن توفر للمس
  :تقديم الرعاية الصحية الخاصة للحوامل  -

تشمل الوقاية رعاية المحكوم عليھا الحامل حتى � تتعرض &ضرار صحية، و يتطلب وضع نظام "
يقترب  كذلك يسمح لھن با�نتقال إلى مستشفى عام عندما. للمعاملة العقابية خاصة بالمحكوم عليھن الحوامل

 1975فوزية عبد الستار،("موعد الوضع، و أن تتم عملية الوضع داخل السجن إذا قرر الطبيب المشرف ذلك
:397(  

إن الع-ج من بين ا&ساليب المھمة و الضرورية لمكافحة الظاھرة اBجرامية، فع-ج   :ا&سلوب الع-جي 
ء على اBجرام من جھة و تأھيل الجاني من رتكاب الجريمة يعني القضاإالمجرم من المرض الذي دفعه إلى 

جھة أخرى، فھو يعتبر حق السجين تلتزم به الدولة دون مقابل و لھذا السبب يجب أن يوجد داخل كل مؤسسة 
مؤھل وملم بالطب النفسي و أن ينظم الخدمات الطبية بھا على نحو وثيق "عقابية طبيب واحد على ا&قل 
 1998محمد صبحي نجم،"(ات الصحية، و يكون للسجن المركزي طبيب ا�تصال باBدارة العامة للخدم

:104(.  
و يتم    . ھذا إلى جانب توفير ا&دوات و ا&جھزة الطبية ال-زمة لع-ج المرضى من المحكوم عليھم 

طبيب و الصحية فإذا وجده ال     الع-ج داخل المؤسسات العقابية بفحص المحكوم عليه أو� من الناحية النفسية 
مريضا بمرض نفسي أو عقلي أمر بنقله إلى مستشفى ا&مراض العقلية تحت الحراسة، أما إذا وجده مريضا 



ف  

و يقوم الطبيب بتقديم التقارير الطبية لمدير .بمرض وبائي كالحمى ينقل إلى المستشفى المخصص لع-جه
  .السجن تتضمن كشف طبي يبين فيه حالة السجين الصحية

  :ية الرعاية ا�جتماع -
النصح  هبأنھا مساعدة النزيل على تقبل الحياة داخل السجن وتكيفه معھا،وتوجي" جFل ثروت"يعرفھا     

جFل ("له في حل مشاكله بسبب الحياة الجديدة وكذلك تأھيله وإعداده للعودة إلى المجتمع مواطن صالح
  )278: 1997ثروت،

تنظيم  – .                      دراسة مشاكل السجينو تنحصر أساليب الرعاية ا�جتماعية في ث-ث طرق ھي 
  .تصالھم بالعالم الخارجيإكفالة  –أوقات فراغھم 

تعدد المشاكل التي قد تحيط بالسجين وقد يكون مشاكل أسرية أو      :دراسة مشاكل المحكوم عليھم  -
والنفساني في وضع حلول لكل قتصادية وقد تكون نتيجة نفسية ، و من ھنا يبرز دور ا&خصائي ا�جتماعي إ

و بعدھا يطمئن   ھذه المشاكل كا�تصال بأسرة السجين لفھم أساس المشكلة ثم تقديم المعونة و يد المساعدة لھم
باBضافة إلى ذلك يقوم ا&خصائي بإزالة ا&عراض النفسية للمحكوم عليه بإقناعه بفائدة  ،السجين بحالتھم

  .ص-حه حتى يتمكن من ا�ندماج بعد اBفراج عنهالمعاملة العقابية في تأھيله وإ
  
  
  :تنظيم أوقات الفراغ للمحكوم عليھم  -

ما لھذا التنظيم من أھمية ويجب أن يقوم ا&خصائي ا�جتماعي بتنظيم استغ-ل أوقات فراغ السجناء، 
ستغ-ل ھذا إن أوقات فراغھم و تعويدھم على حسإلى إساءة استغ-ل  إذ يرجع إجرام بعض المنحرفين"كبيرة 

فوزية ("من العوامل  الدافعة إلى طريق الجريمة  استخدام إمكاناتھم المعطلة فيه قد يجنبھم تأثير واحدإالوقت و 
  )402: 1975عبد الستار ،

مما � شك فيه أن رؤية السجين &ھله و أسرته و أصدقائه من ا&مور  :كفالة ا�تصال الخارجي  -  
،باBضافة إلى أنھا تجعله متلھفا للخروج من السجن، ا&مر الذي يؤدي إلى تجاوبه التي تھدئه و تريح أعصابه

  :و يتخذ ا�تصال الخارجي صورتين ھما . مع التأھيل في حقبة زمنية قصيرة
وھذه الزيارة محددة المدة فمث- تكون مرة واحدة في الشھر بالنسبة للمحكوم عليھم :السماح بزيارة السجين  -

المدة ، و تكون مرة واحدة في كل أسبوعين بالنسبة للمحكوم عليھم بعقوبة قصيرة المدة، كما أن بعقوبة طويلة 
وقت الزيارة محدد بفترة قصيرة ربع أو نصف ساعة كأطول وقت و تتم ھذه الزيارة تحت رقابة اBدارة 

 )191: 1991اسحاق ابراھيم،.(العقابية
مع أھلھم و أصدقائھم و لكن ھذه المراس-ت تخضع لرقابة  يمكن للسجناء تبادل :السماح بمراسلة السجين  -

حتى تتأكد أنھا � تتضمن معلومات تؤدي إلى اBضرار بالنظام العقابي من ناحية، و حتى "اBدارة العقابية 
يمكنھا التعرف على مشاكل السجين من ناحية أخرى ،فتعمل على حلھا كلما أمكن ذلك مما يساعد على 

  )191:مرجعنفس ال.(تأھيلھم

  .أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية  2.ـ4
بالرغم من تطور أساليب المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية إ� أنھا قد � تحقق أغراض     

 العقوبة في بعض الحا�ت نتيجة عوامل كثيرة منھا عدم قدرة السجين التكيف و التأقلم داخل المؤسسة العقابية
أو قد يرجع السبب لقلة المتخصصين . ،أو إصابته ببعض ا�ضطرابات النفسية التي قد تتولد عن تقييد الحرية

فكل ھذه ا&سباب أدت إلى ظھور فكرة جديدة و ھي معاملة المجرم خارج . في الع-ج وأصحاب الكفاءة
  .تأھيل المجرم       و إص-حهالمؤسسة العقابية، وھي فكرة تستھدف نفس الغاية من المعاملة العقابية ك

  :و أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية تنحصر في ث-ثة أنواع 
  عدم تنفيذ العقوبة  -
  التنفيذ الجزئي للعقوبة  -
  الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم -

  .و سوف نتناول كل نوع من ھذه ا&نواع باختصار



ص  

عدم دخول المحكوم عليه المؤسسة العقابية،و ھي تأخذ إحدى و تعني :عدم تنفيذ العقوبة 1. 2.ـ4
  :الصورتين 

  :و سوف نتناول ھذين الصورتين فيما يلي. إيقاف تنفيذ العقوبة أو الوضع تحت ا�ختبار
رتكاب المحكوم عليه جريمة إويقصد به عدم تنفيذ العقوبة ويتوقف ذلك على عدم  : إيقاف تنفيذ العقوبة -

رتكابه جريمة خ-ل ھذه الفترة تطبيق العقوبة المقررة عليه، إلتي حددھا المشرع،ففي حالة أخرى خ-ل المدة ا
بمعنى آخر أنه في حالة ما إذا حكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية بوقف تنفيذھا ف- يدخل المحكوم عليه بھا 

حتى � يتعرض "م عليه السجن بل يبقى حرا شريطة أن يحسن سلوكه و يتجنب ا�خت-ط بالمجرمين و تأثيرھ
و � شك أن ھذا أسلوب من    لعقوبتين معا ھما العقوبة الموقوف تنفيذھا و العقوبة التي تتقرر للجريمة التالية، 

  )194: 1991إسحاق إبراھيم،"(أساليب إعادة تأھيل الجاني خارج حدود المؤسسة العقابية
ليه التزامات م و إعادة تأھيله عن طريق فرض عو معنى ھذا النظام إص-ح المجر:  الوضع تحت ا�ختبار

مقيدة للحرية بد� من دخوله السجن كالرقابة القضائية أو تكليف المحكوم عليه بمزاولة نشاط إيجابية أو سلبية 
معين أو اBقامة في مكان محدد أو منعه من مخالطة المجرمين، فإذا أثبت قدرته على الخضوع لھذه ا�لتزامات 

  )195:نفس المرجع"( .ذ العقوبة عليه و إن أخل بأحد ھذه ا�لتزامات سلبت حريتهتفادى تنفي
  : التنفيذ الجزئي للعقوبة2. 2.ـ4

يھدف ھذا ا&سلوب ھو اsخر Bص-ح المجرم و تأھيله اجتماعيا باعتباره مكافأة تمنح له على حسن   
لتنفيذ الجزئي للعقوبة صورتين فالصورة و يأخذ ا. سيرته و سلوكه و أيضا خضوعه لرقابة عند اBفراج عنه

ا&ولى ھي اBفراج المشروط أما الصورة الثانية فھي نظام البارول وسوف نتكلم على ھذين الصورتين فيما يلي 
  .بإيجاز

  :اBفراج المشروط 
إط-ق سراح السجين قبل انقضاء كل مدة عقوبته ،مقيدا بشروط تتمثل "يقصد باBفراج المشروط ھو   

نفس "(لتزامات تعرض عليه و تقيد حريته و تتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بھذه ا�لتزامات في ا
  .)198:المرجع 

  "كلمة الشرف:"نظام البارول 
و ھي تعني كلمة  parole  d’honneurكلمة مختصرة لكلمة فرنسية   parole بارولإن كلمة   

ع تحديد معنى نظام البارول، إذ ھو في جوھره نوع من اBفراج و استخدامھا في ھذا المعنى يتفق م" "الشرف"
عن السجين الذي يتعھد أو يعطي كلمة شرف، بأن يلتزم سلوكاً معيناً و يخضع Bشراف معين تحقيقا &غراض 

  ).431: 1975فوزية عبد الستار،(" عقابية 
  .و يھدف نظام البارول إلى تأھيل السجين و إعادة إدماجه في المجتمع

  
  
  

  :ا;دماج ا�جتماعي للمفرج عنھم  3. 2.ـ4
تنص الكثير من التشريعات على تقديم المساعدة الكاملة للمفرج عنھم بمجرد خروجھم من المؤسسة   

جتماعيون وھيئات إالعقابية ،و الوقوف بجانبھم لتخطي كل المشاكل ا�جتماعية و يقوم بھذه العملية أخصائيون 
  .المدني عند إخبارھم من طرف اBدارة العقابية وجمعيات ومنظمات المجتمع 

  :و تتخذ عملية اBدماج ا�جتماعي عدة أشكال تتمثل في ما يلي 
  .توفير مسكن مناسب للمفرج عنھم مع أسرتھم -
كان من عمله داخل المؤسسة العقابية أو من قبل الھيئات  امنح المفرج عنھم مبلغ من المال نقدا سواء -

  .ا�جتماعية 
  .البحث لھم عن عمل م-ئم و شريف  -
  .توفير الع-ج للمرضى منھم  -
و �شك أن ھذه " محاولة إقناع الرأي العام بضرورة ا�ھتمام بمشاكل المفرج عنھم و تقديم العون لھم -

  .الصورة و غيرھا تعيد ثقة المفرج عنه في نفسه و في شعوره بأنه مواطن � يختلف 
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 .للمساجينا�جتماعية و ا;دماج ا�جتماعي الرعاية : المبحث الثالث 

 2003منيف المطيري،( .تعرف الرعاية على أنھا الخدمات التي تؤدي في حا�ت  معينة :مفھوم الرعايةـ 1
:21                                       (  
ان على مقابلة بأنھا تنظيم يھدف إلى مساعدة اBنس" ھا يفيمكن تعر: مفھوم الرعاية ا�جتماعية ـ2
ويقوم ھذا التنظيم على أساس تقديم الرعاية عن طريق الھيئات والمؤسسات  ،حتياجاته الذاتية وا�جتماعية إ

  .الحكومية و ا&ھلية
الرعاية ا�جتماعية ھي ھذا الكل من الجھود والخدمات والبرامج المنظمة التي تساعد "خرآوفي تعريف        

اتھم الضرورية للنمو والتفاعل ا�يجابي معا، في نطاق النظم ا�جتماعية القائمة الذين عجزوا عن إشباع حاج
 ةوالمقصود بالرعاية ا�جتماعي )22:نفس المرجع."( تحقيق أقصى تكييف ممكن مع البيئة ا�جتماعيةعلى 

من خدمات  لمساجين داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربيةا حتاجهفي ھذه الدراسة تقديم كل ما ي
وبرامج لمساعدتھم على التكيف داخل المؤسسات والمراكز،وتوجيھھم في حل مشاكلھم وتأھيلھم وإعدادھم 

 .           للرجوع إلى المجتمع أسوياء صالحين
عرفت الرعاية اBجتماعية عبر مختلف العصور أشكال عديدة ، كان   : ـ أنماط الرعاية ا�جتماعية 3

&فكار كفل با&فراد المودعين في السجون ، وتختلف الرعاية ا�جتماعية تبعا لطبيعة امحورھا ا&ساسي الت
 :          أنماط ھي  ةث-ث ى، ويمكن تحديد أنماط الرعاية ا�جتماعية إلوالمبادئ التي تقوم عليھا

عليمھم أمور دينھم، اBحسان والمساعدة لھذه الفئة ، بدافع العطف وت ىوالذي يعتمد عل: النمط التقليدي .1ـ3
  .                                                         وتقتصر القيام بھا على أفراد متطوعين 

وفيه تقوم الدولة بتفويض منظمات تطوعية للقيام بخدمات الرعاية ا�جتماعية ، : النمط شبه الرسمي .2ـ3
في مجال الرعاية ا�جتماعية ، وتكون تحت رقابة أن تكون تلك المنظمات ذات أھداف ووظائف تصب  ىعل

                                                                             .   الدولة 
توفير  ىوھو النمط الذي يجسد تكفل الدولة بالرعاية ا�جتماعية واBشراف عل: النمط الرسمي  .3ـ 3

إشراك ھيئات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج الرعاية ا�جتماعية الوسائل المادية والبشرية لھا ، و
                                                )        246: 2005نسيم بورني ،(.للمساجين

  :أھدا ف الرعاية ا�جتماعية  ـ4
أھداف آنية أو مستقبلية ،  لكل عمل أو برنامج إص-حي يتطلع إلى تحقيق أھداف معينة  سواء كانت      

فالرعاية ا�جتماعية للسجين لھا أھداف عديدة ولعل أكثر منھا تطلعا وأھمية تكون على المستوى ا�جتماعي 
مجموعة  من " معن خليل"بكل وضوح وھو توفير التكييف ا�جتماعي ال-زم للسجين ، ولقد حدد الدكتور 

  ).   42-41: 2006،العمر معن خليل:(أھداف الرعاية نوجزھا فيما يلي
  .الحد من الظاھرة والعودة إلى ارتكاب الجريمة  -1
 .مكافحة الجريمة  -2
 .تحقيق ا&من وا�ستقرار الداخلي  -3
 .ختراقه إحترام القانون في البلد وعدم إ -4
 .تنمية الطاقات البشرية دون إھدارھا -5
 .ضعف الوازع الديني حل بعض المشك-ت ا�جتماعية الناجمة عن الجريمة مثل التفكك ا&سري  -6
 .متابعة المفرج عنه وإشعاره بأنه مواطن صالح له حقوق وواجبات مثل غيره -7
تقديم العون على مواجھة المشاكل ما بعد اBفراج تمكينا للمفرج عنھم من التأقلم في المجتمع ، وحماية  -8

 .جھود التأھيل والتھذيب من الضياع 
سجناء داخل السجن ، ومتابعة أحوال أسرة السجين من جميع  تقديم الرعاية &سر المساجين أثناء وجود -9

السدحان عبد هللا  (النواحي ا�جتماعية ، النفسية ، ا�قتصادية والتأكد من حفظ ا&بناء وعدم انحرافھم من جديد 
،2006 :29.( 

مج في المجتمع إن ا&ھداف الموضوع للرعاية ا�جتماعية تطمح إلى تأھيل وتعليم المفرج عنه لكي يرجع ويند
بشكل إيجابي وسوي ، بحيث يصبح فردا نافعا في المجتمع � عالة عليه، ومن جھة أخرى تقل نسبة الجريمة 

  .والعود إليھا وتھديد أمن المجتمع العام 
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في  انجد اخت-ف                                         :ـ المستفيدون من الرعاية ا�جتماعية وا;دماج5
تجاھات حول إقد برزت عدة ا�جتماعية واBدماج ،فالنظر حول ا&فراد المستفيدين من برامج الرعاية وجھات 

:                                                                    تخص فئة عن أخرى، وھذه ا�تجاھات لھا حججھا الموضوعية نذكرھا كالتالي ا�جتماعيةإعتبار أن الرعاية 
 بستثناء وذلك لعدة أسباإلجميع المفرج عنھم دون  ا�جتماعيةيرى أن تكون الرعاية : ا�تجاه ا2ول. 1ـ5

أن للمجتمع الحق في  - :                                                                                              منھا
حاولوا اBخ-ل با&من وضمان عدم القيام  بد من متابعة ا&شخاص الذيني � وبالتال. الحفاظ على أمنه وس-مته

  .                                      بإخ-ل أمن المجتمع مرة أخرى
. المواقف التي تعترض المفرج عنه من طرف المؤسسة العقابية ومن قبل أسرته ، ومن قبل المجتمع ككل -

 .                       في تجاوز المواجھة السلبية بعد اBفراج وھذا يستدعي مساعدة المفرج منھم
غالبا ما يواجه المفرج عنھم مشاكل في الحصول على مكسب الرزق وفي إيجاد وظيفة عمل، لعدم ثقة  -

 .        مما يتطلب وجود مساعدة للتغلب على ھذه الصعوبات. أصحاب ا&عمال في سلوك المفرج عنھم
،وھي حالة نفسية تصاحب المفرج عنه ) صدمة اBفراج( جين بعد اBفراج الصدمة أو ما يعرف بـيواجه المسا -

إعادة ا�نحراف مرة أخرى  فيوھي أشد مرحلة عصيبة وغالبا تحدث إنتكاسات وتساھم . بعد خروجه مباشرة
                      .  لجميع المفرج عنھم ا�جتماعية، ولذلك وجب تقديم الرعاية 

ـ التغيير الحاصل للمفرج عنھم بعد الخروج من المؤسسة العقابية، فقد كان المفرج عنه في مرحلة ا�عتماد 
على اsخرين من خ-ل تواجده في المؤسسات العقابية، و بعد اBفراج ينتقل إلى مرحلة أخرى يكون فيھا 

لة ا�نتقالية تستوجب توفير مساعدة للمفرج وبالتالي ھذه المرح. ا�عتماد على النفس في توفير حاجياته اليومية
                    ) 37ـ36 :نفس المرجع(.عنھم حتى يتم إدماجھم تدريجيا في المجتمع

واBدماج ھي نظرة متفائلة إلى حد  ا�جتماعيةإن ھذه النظرة الموضوعية لkفراد المستفيدون من الرعاية        
أن ا&فراد المفرج عنھم لھم الحق و وترفض التھميش أو التميز بينھم. حدة، وتضع كل المساجين في كافة واما

أثناء مدة العقوبة وبعد اBفراج، وھذا ما يساھم في إعادة  ا�جتماعية واBدماجفي ا�ستفادة من برامج الرعاية 
           .    تقويم وإص-ح سلوك المجرمين وعدم العودة إلى ا�نحراف مرة أخرى

وإدماج المفرج عنھم،  ا�جتماعية فھو يرى عكس ا&ول، ويرفض فكرة تقديم الرعايةا�تجاه الثاني  أما.2ـ5
         :      وأھم التبريرات التي يقدمھا ھذا ا�تجاه ھي. ويرى عدم جدواھا في مكافحة الجريمة

                             .وفائدتھا للمفرج عنھم ا�جتماعية� يوجد دراسات علمية تبين قيمة الرعاية  -
المليء با�نحرافات والجرائم التي إقترفوھا وا&شخاص  مبماضيھ ھمرتذك يناكللمس ا�جتماعيةإن الرعاية  -

 .                الذين مارسوا الجريمة بشكل جماعي، مما قد يساعد على العودة إلى اBجرام
 ا�جتماعية نتشارھا، ولذلك الرعايةإجتماعية ھي السبب في إن انتشار الجريمة غالبا ما تكون البيئة ا� -

 ا�جتماعيةيصعب توفير البيئة ا�جتماعية الصالحة لkفراد المفرج عنھم، وبالتالي � فائدة من الرعاية 
   .                                                                                             للمساجين

  .                       ف- يمكن التحكم فيه أو السيطرة عليه. ا�نحراف ھو سلوك لفترة زمنية معينة - 
ومنھا الزيارات المنزلية مقاومة من طرف المفرج عنه، &نھا تذكره  ا�جتماعيةتواجه برامج الرعاية  -

                ) 39:نفس المرجع( .ائعاجھدا ض ا�جتماعيةوبالتالي تعتبر الرعاية . بالجريمة مرة أخرى
المفرج  ا�جتماعية الرامية Bدماجمتشاءم النظرة حول جدوى وفاعلية تقديم الرعاية إن ھذا ا�تجاه         

أنه � توجد دراسات علمية تؤكد فعالية الرعاية  اعتبار� تملك ا&دلة المقنعة والكافية لذلك، بو. عنھم
ضا � يملك دراسات علمية تؤكد عدم فاعليتھا، وحسب إط-ع الباحث على بعض الرسائل ، فھو أي ا�جتماعية

نجد ما يؤكد على أھمية تقديم برامج . المعرفي  وما ذكر من دراسات في بعض الكتب لالعلمية في ھذا الحق
ج التعليمية حول البرام. دراسة سعود بن ضحيان الضيحان" ، ومنھا على سبيل المثال �جتماعيةالرعاية ا

دراسة عبد هللا بن ناصر السدحان، حول الرعاية ال-حقة " ، " 2001والتأھيلية في المؤسسات اBص-حية، 
دراسة معن خليل العمر حول التخصص "، "2006للمفرج عنھم في التشريع اBس-مي والجنائي المعاصر، 

لعلمية المتخصصة في مجال الرعاية وغيرھا من الدراسات ا" 2006المھني في مجال الرعاية ال-حقة، 
  .                لم يسعنا ذكرھا ا�جتماعية واBدماج ا�جتماعي للمساجين

المفرج عنھم لفئات معينة،  ا�جتماعية وإدماج يرى أھمية تقديم برامج الرعاية  : تجاه ثالثإنجد و.3ـ5
s خر ، وبالتالي تحتاج كل فئة إلى رعاية باعتبار أن أسباب ا�نحراف لدى المفرج عنھم تختلف من فرد

 .                                                                             عن غيرھا جتماعيةإ
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�بد أن تكون مادية بتوفير منصب عمل لkفراد  ا�جتماعيةدافع إقتصادي فالرعاية أسبابھا فالجرائم التي      
اف ھنا ليس عم- متأص- في نفسية الفرد بل ھو عمل ظرفي ،وبالتالي ضرورة تقديم المفرج عنھم، فاBنحر

نفس (. أن تأخذ طابع التفريد ا�جتماعيةلھم وضمان استمرارھا، ومن ھنا �بد من الرعاية  ا�جتماعيةالرعاية 
المفرج عنھم  ا�جتماعية وإدماجومن خ-ل عرض ا�تجاھات الث-ث حول تقديم الرعاية  )40 : المرجع

يمكن القول أن ا�تجاه الثالث ھو الغالب والمعمول به في معظم دول العالم، . وا&شخاص المستفيدون منھا
                                        .      ا�جتماعية وإدماج المفرج عنھمبسبب عدم توفر اBمكانيات المادية والبشرية ال-زمة لتنفيذ برامج الرعاية 

  :ا�جتماعي للمساجين جأھمية ا;دما ـ6
 ،تبرز أھمية اBدماج ا�جتماعي للمساجين في محاولة جعل ا&فراد المفرج عنھم عاديين في المجتمع     

يمر  وجعلھم يزاولون حياتھم اليومية دون تمييز أو تھميش بعد اBفراج عنھم، فمرحلة العزلة التي كان السجين
بھا خ-ل فترة العقوبة وا&وضاع التي عايشھا والع-قات التي كونھا مع السجناء والقيم وا&فكار التي حملھا 

  .أو المجتمع الثقافي للسجن.السجن داخل السجن بمختلف أشكالھا السلبية،وتعرف بثقافة
&ولى ،وخاصة الحالة النفسية الصدمة التي يعيشھا السجين بعد إفراج عنه في ا&يام اإلى باBضافة       

 روا�جتماعية والثقافية وا�قتصادية، والواقع ا�جتماعي الذي تركه لفترة زمنية، يصعب على التكيف المباش
رتكاب الجريمة مرة ثانية بعد Bمن المفرج عنھم عادوا %40للمفرج عنھم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن

  . )37: 1994السعيد ، ؤادف(ا&شھر ا&ولى من اBفراج كما يذكر 
الحكومية وھذا ما يثبت إھمال عملية اBدماج ا�جتماعي للمفرج عنھم وعدم متابعته من طرف اBدارة       

. عدم جدوى عقوبة السجين و سياسة الردع والقسوة إزاء مكافحة الجريمةومؤسسات المجتمع المدني،وكذلك 
( وارتكاب جرائم متنوعة وھذا ما أثبتته دراسة الباحث  وكذلك وقوع أفراد أسر السجناء في ا�نحراف

المخدرات ، بو المتاجرة          ممنوعة كالسرقة اب أفراد أسر السجناء لجرائم رتكإعن  )152: 2003الھFل،
 ومن ھنا تمكن أھمية اBدماج ا�جتماعي للسجناء وفقا لسياسة معينة موضوعة من طرف ا&شخاص المسئولين 

  .على ھذه العملية  المختصين

                                      :مسؤولية الرعاية وا;دماج ا�جتماعي للمساجين  ـ7
وتحقيق أھدافھا تكاد تنحصر على المؤسسات العقابية في حد  ا�جتماعيةإن مسؤولية تنفيذ برامج الرعاية       
وبذلك تباينت اsراء حول من تضع المسؤولية في تنفيذ ولكن ھناك من يرى أنھا مسؤولية المجتمع ككل، . ذاتھا

فريق يرى أن العاملين في المؤسسات العقابية واBداريين عليھم تحمل . للمساجين ا�جتماعيةبرامج الرعاية 
 ا�جتماعيةللمساجين ككل ،وفريق أخر يري تولي تقديم برامج الرعاية  ا�جتماعيةمسؤولية تقديم الرعاية 

، وتكون ھذه المؤسسات منفصلة  ا�جتماعيةجتمع المدني وغيرھا المتخصصة في مجال الرعاية مؤسسات الم
بعيدا أن أي  ا�جتماعيةإداريا ومكانيا عن المؤسسات العقابية، بحيث تمارس دورھا وتقدم البرامج الرعاية 

 .               ضغوط عن المؤسسات العقابية أو ا&منية أو ما شابه ذلك
  :         ريق مبرراته التي يعتقد أنھا تدعم وجھة نظره ونعرض ھذه المبررات على النحو التاليولكل ف

ھي مسؤولية المؤسسة العقابية فقط، وھذا الرأي يبرر  ا�جتماعيةا�تجاه الذي يرى أن برامج الرعاية  -أ-
                                                                                                 : ومن بينھا ا�جتماعيةعاية التي تحققھا المؤسسات العقابية بالر تموقفه من خ-ل مجموعة من ا�يجابيا

تعتبر المؤسسة العقابية أكثر خبرة في التعامل مع المساجين المفرج عنھم، وأكثر دراية بھم من جميع * 
نھم من التعرف عليھم وجميع أحوالھم الشخصية وا&سرية  النواحي باعتباره قضى فترة زمنية تمك

  .                                                                                            وا�قتصادية
وجود ع-قة  بين ا&خصائي ا�جتماعي بالمؤسسة العقابية والمساجين وھذه الع-قة تساعد على اBدماج * 
  .                                                                                جتماعي للمفرج عنھما�
إذ أن   يساعد على توفير الجھد والوقت وا&موال،  ا�جتماعيةإن تولي المؤسسة العقابية تنفيذ برامج الرعاية * 

إجراء ع-قات مھنية و إجتماعية ونفسية جديدة وھذا تعيق  ا�جتماعيةتولي جھات أخرى تنفيذ برامج الرعاية 
  .                                                   يتطلب جھدا إضافيا وأموال ووقت أطول

وإدماج المفرج عنھم، يشعر المساجين بأن المؤسسة  ا�جتماعيةإن قيام المؤسسة العقابية بدور الرعاية *
  .                                         وع-جي � بدور انتقامي عقابي العقابية تقوم بدور إص-حي

جھات أخرى غير المؤسسات العقابية،  ا�جتماعيةأما ا�تجاه الذي يرى أن يتولى تنفيذ البرامج الرعاية  - ب-
     :                         وھذا من خ-ل ا�يجابيات التي تحققھا ھذه الجھات وھي كاsتي 



ت  

غھم للعمل المباشر مع السجناء إختصاص المؤسسات العقابية، وتفر تخفيف العبء العملي وا�جتماعي على* 
وبين ا&فراد . بد� من تشتت الجھود بين أداء الدور العقابي والدور تنفيذ برامج اBص-ح للمفرج عنھم وأسرھم

                          .                           الجدد المودعين داخل السجون
للجھات والمؤسسات ا�جتماعية  ا�جتماعيةفتح آفاق التخصص العلمي والمھني في تنفيذ برامج الرعاية * 

 .                                                                      والباحثين وا&خصائيين
العملية العقابية ھي رعاية إجتماعية وع-جية ووقائية من إشعار المودعين داخل المؤسسات العقابية أن * 

         ). 35- 2006:33السدحان  عبد هللا(. العودة إلى الجريمة، وأنھا بعيدة عن رقابة ا&جھزة ا&منية
واBشراف عليھا من منطلقات واقعية حسب قناعته بمبدأ   ا�جتماعيةإن كل الرأيين ينظر إلى الرعاية       

ح والتغيير، إ� أن كل منھا ينطوي على سلبيات واقعية، ف- يمكن الرجوح إلى كفة،وإھمال الرجحة اBص-
، ومساعدة المفرج  ا�جتماعيةا&خرى، ونرى أن كل من الرأيين مسؤول عن تنفيذ وتطبيق برامج الرعاية 
مؤسسة العقابية لھا دور � يمكن عنھم في اندماجه مع الحياة الجديدة ورعاية أسرھم، فكليھما يكمل اsخر، فال

.                                                                              ا�جتماعيةا�ستغناء عنه ،من خ-ل توفير كافة الوسائل المادية والبشرية لتنفيذ برامج الرعاية 
ن اBستغناء عنه  من خ-ل المشاركة في تطبيق كما أن مؤسسات المجتمع المدني لھا دور � يمك           .

البرامج الع-جية والتأھيل المسطرة من طرف إدارة المؤسسات العقابية، ف- يمكن أن تعمل ھذه المؤسسات 
والجمعيات وغيرھا دون إستشارة اBدارة السجن، كذلك �بد من تزويد ھذه الجھات بالمعلومات الشخصية 

طرف المؤسسة العقابية حتى يتسنى بتقديم الرعاية الشاملة والكاملة لكل المودعين واBجتماعية والنفسية من 
، وبالتالي كل من المؤسسة العقابية والمجتمع مسؤول على تنفيذ  ا�جتماعيةوالمستفيدون من برامج الرعاية 

                             .   للمساجين وأسرھم ا�جتماعيةبرامج الرعاية 

 ا;فراج عنه بعد مشكFت السجين:لرابع المبحث ا

يواجه السجين بعد انتھاء مدة عقوبته حياة جديدة تكون في الغالب غريبة ،و خاصة إذا كانت مدة سجنه       
طويلة فمجتمع السجن يختلف عن المجتمع العادي ،فبعد فترة العقوبة يواجه المفرج عنھم عدة مشك-ت قد تكون 

صطلح إو نفسية ،ھذا ما جعل الباحثين دراسة مشك-ت السجين بعد اBفراج عنه ،و قد مادية ، أو اجتماعية أ
،و بعضھم يعتبرھا مشكلة الحرية بعد "صدمة اBفراج"أو"أزمة اBفراج"البعض على تسمية ھذه المشك-ت 

ي ومن خ-ل معرفة مشك-ت المفرج عنھم يمكن تحديد دور المجتمع المدن،)77: 1997خليفة،لا(السجن
بمختلف أشكاله ،و خاصة الجھات المعنية أن تساھم في التخفيف منھا بشكل كبير ، و ذلك بالتنسيق مع 

                         .المؤسسات العقابية ،و ا&خذ بمراحل عمليات اBدماج 
، يتم إكمال  إذ تعتبر مرحلة اBفراج إحدى مراحل اBدماج بعد أن يتم الع-ج و التأھيل داخل السجون       

المرحلة الھامة و ھي إدماج المفرج عنه في المجتمع مرة ثانية، و إذا ما لم يتم نجاح ھذه المرحلة فقد يعود 
المفرج عنه �رتكاب الجريمة مرة أخرى ، أو يعيش منعز� عن المجتمع ،و أبرز المشك-ت التي تواجه 

:  تشتت ا2سرة       .                                        )27-21 : 2006،عبد هللا السدحان(:السجين ھي
كثير من المسجونين يجدون صعوبات أسرية تبدأ بدخولھم للسجن ، فقد تطالب بعض زوجات السجناء الط-ق 

من زوجات % 43وجد أن ،)150:ھـ 1424ھFل، ال(بعد دخول الزوج المؤسسة العقابية ، ففي دراسة للباحث 
قد يصاحب ذلك غياب ،و"السجين" ر منزل الزوجة أو طلبن الط-ق  بسبب غياب الزوجالمسجونين قمن بھج

و تشتت ا&فراد إما لعدم وجود الضبط الذي يحرص على    .ا&م مما يسبب في تصدع و انشقاق بناء ا&سرة 
وله للسجن ، و توفير مصاريف العيش بعد غياب الزوج و  دخ   و مراقبة سلوكھم،متابعة ا&بناء في الدراسة 

تضح أن  أكثر من ھذه ا&سر لديھا أو�د غير ملتحقين إففي إحدى الدراسات العلمية حول أسر السجناء 
عبد هللا (كما أظھرت دراسة ). 132:  1996السعيد ،فؤاد (بالمدرسة و ھم في سن التمدرس 

ي ينبغي أن تقدم لھم فور أن معظم المسجونين يرون أن العناية بأسرھم من ا&ولويات الت)1997الخليفة،
                                                                                    .نحراف ا&بناء أو الزوجات إدخولھم السجن ،و ھذا ما يترتب عنه 

يتطلب من إن تشتت أفراد ا&سرة من بين المشك-ت التي تواجه السجين بعد اBفراج عنه ،و ھذا ما       
مؤسسات و منظمات المجتمع المدني التي تعمل في ھذا المجال أن مية و غير الرسمية المتمثلة في الجھات الرس

حتياجاتھا إتعني باھتمام استشارة السجين أثناء مدة العقوبة ،و ذلك با�تصال بأفراد ا&سرة و التعرف على 
نشقاق أسرة إدف الحفاظ على تماسك ا&فراد و عدم تصدع  و المادية و ا�جتماعية و النفسية لkبناء ،و ذلك بھ

  .السجين 



ث  

و نقصد ھنا المجتمع العام و المجتمع الخاص ، فمجتمعه الخاص  :عدم تقبل المجتمع للمفرج عنه  -1
، أو حتى  الذي يبدأ بأسرته و ينتھي بأفراد الحي الذي يعيش فيه ، فقد � يجد منه القبول و الرفض و النفور منه

أما المجتمع العام فھو سائر عموم الناس ، و يتمثل ذلك في طبيعة التعامل  .أفراد أسرته  لتحذير من التعامل معا
الذي يواجھه منھم حين معرفتھم عنه بأنه خريج السجن ، و ھذه المعاملة السلبية تنعكس على نفسية المفرج عنه 

جتمع جديد يتقبله ، و لن يجد في الغالب إ� رفقاء ، و قد تدفعه للعودة مرة أخرى للجريمة بسبب بحثه عن م
 .السجن 

من المجرمين العائدين إلى الجريمة مرة  %80 نسبةأن ) 124: ھـ 1995الروقي ،( و دلت دراسة 
الضغوط ا�جتماعية التي واجھوھا بعد خروجھم من السجن، باBضافة إلى عدم تقبل المجتمع لھم  سببه أخرى

" تقل آثارھا في المجتمعات الكبرى و،"القرى "بشكل أكبر في المجتمعات الصغيرة و ھذه المشكلة تتضح 
( و ھذا ما أظھرته دراسة ". المجتمع العضوي والمجتمع اsلي"،حسب تقسيم دوركايم للمجتمعات "المدنية 

، و جتماعي قاس إمن أفراد المجتمع يواجھون المفرج عنه برفض  % 37.9أن نسبة  )216: 1994الجھني ،
  .ھذا قد يدفعه إلى العودة للجريمة مرة ثانية 

تولد " بالتحقير ا�جتماعي "إن النظرة السلبية للمفرج عنه من طرف المجتمع أو كما يسميھا البعض        
العديد من المشاكل و الصعوبات لدى ا&شخاص المفرج عنھم ،و قد تذھب الجھود المبذولة Bص-ح السجين و 

ية داخل المؤسسات العقابية بسبب رفض المجتمع لھم و عدم تقبلھم كأفراد في المجتمع ،و ھنا تأھيله و الرعا
يمكن القول أنه يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تساھم في إدماج المفرج عنه من خ-ل نشر الوعي &فراد 

م على ا�نخراط و عھالمجتمع بضرورة تقبل ھذه الفئة كونھا جزء من النسق العام ،و كذلك محاولة تشجي
مما قد يسھل على اBندماج . بتنشيط و تثقيف الشباب و شؤون المجتمع  ا�نضمام إلى جمعيات و منظمات تھتم

  . "صدمة ا;فراج " ا�جتماعي للمفرج عنھم و فك عقدة اBفراج أو كما يسميھا البعض 
  :عدم العمل  -2

نھم ،و ھذا ما قد  يسبب الحصول على المال يعتبر العمل من إحدى المشك-ت التي تواجه المفرج ع
بطرق غير مشروعة ، مما ينتج عنه العودة إلى الجريمة مرة ثانية ،و لقد أظھرت بعض الدراسات العلمية التي 

 11إذ تبين أن  ،أن المجتمع غير متقبل لھذه الفئةأجريت لمعرفة اتجاھات المجتمع نحو تشغيل المفرج عنھم ، 
ة المبحوثة وافقت على تشغيل المفرج عنھم ،و يرجع ذلك إلى عدم الثقة فيھم أو الخوف من من أفراد العين  %

 ،، و عدم تشغيل المفرج عنھم ھو نتاج رفض المجتمع لھم )216:نفس المرجع(  التأثير على سمعة العمل
،كما قد يكون عدم باBضافة إلى شھادة السوابق العدلية التي غالبا ما تكون عقبة في الحصول على منصب عمل 

لتالي ھذه الصعوبات لحصول على عمل يسد حاجياته المادية ، و بام مھنيا من بين ا&سباب المانعة  لتأھيلھ
و قد تكون سبب في العودة إلى ا�نحراف مرة ثانية    .لمفرج عنھم في المجتمع مرة أخرى إدماج اتعيق إعادة 

شك-ت و التقليل من حدتھا و ذلك بتوفير مناصب شغل للمفرج ، و عليه � بد من العمل على مواجھة ھذه الم
عنه و تقديم لھم بعض المال لسد حاجياته عند اBفراج ،ففي الجزائر صرح المدير العام Bدارة السجون لجريدة 

امرأة من السجينات المفرج عنھن،حيث ھذه 30أنه تم توزيع آ�ت خياطة وطرز وح-قة على "الشروق
" مج التكوين الذي تلقته السجينات طيلة فترة مكوثھا في مؤسسات إعادة التربيةامتماشية مع بر المساعدة كانت

  ) 8: 02/12/2006زبير فاضل،("2006محبوس سنة 350تم تشغيل "وأشار في نفس التصريح أنه
و كذلك يبرز ھنا دور مؤسسات المجتمع المدني في ا�تصال بالمؤسسات و شركات العمل قصد تشغيل 

ه الفئة المفرج عنھا ،و التي تلفت تأھي- مھنيا في إحدى الحرف المھنية داخل المؤسسات العقابية ، باBضافة ھذ
إلى تقديم لھم إعانات مالية تخفف من معاناتھم المالية و خاصة عند اBفراج ،فمعظم المفرج عنھم � يملكون 

لمفرج عنه إلى سرقة المال و العودة إلى ا�نحراف و أسرھم مما قد يلجأ ا  المال من أجل العودة إلى منازلھم
ستثمارھا في إنشاء عمل حر يمكن من الكسب إمرة أخرى ،كما يمكن تقديم قروض مالية للمفرج عنه و 

رئيس المنظمة "عمار حمديني "الشريف و الح-ل و عدم العودة إلى ا�نحراف مرة أخرى،ويذكر ا&ستاذ 
على  2007سجين في المجتمع خ-ل عام  800أن المنظمة قامت بإدماج "ين الوطنية لرعاية وإدماج المساج

  )12:،20/02/2007نادية سليماني،.(المستوي الوطني  
  :تأثير العناصر ا;جرامية  -3

و        قد يكون المفرج عنه تعرف على بعض ا&شخاص المجرمين أثناء مدة العقوبة داخل السجن ،
آخرين ،و قد تحالف مع مجرمين جدد داخل السجن ، لذلك يجد صعوبة  ارتبط قبل دخوله السجن بمجرمين



خ  

كبيرة في التخلص من ھذه الع-قات السابقة و خاصة العصابات اBجرامية ذات النشاط المستمر ،ففي دراسة 
من ا&حداث المودعين في دور الم-حظة  % 23أظھرت أن  ) 294: 2006السدحان،عبد هللا (علمية للباحث 

و ھذا يعود  ،روجھم منھاستمرت ع-قتھم بزم-ئھم الذين تعرفوا عليھم داخل الدور حتى بعد خإاعية ا�جتم
ن مثل ھذه أباBضافة إلى     بشكل كبير إلى الظروف السيئة التي قد يعيشھا داخل المؤسسات العقابية ، 

العقابية تتصل به المجموعة  الع-قات يفرضھا المجتمع الداخلي للسجن فبعد خروج المفرج عنه من المؤسسة
و الجريمة مرة ثانية  و بالتالي يكون عرضة ل-نحراف ،اBجرامية ذات النشاط المستمر  أو قد يبحث ھو عنھا

،ودلت بعض الدراسات العلمية على وجود ع-قة ارتباط بين العودة للجريمة و قيام السجين العائد بزيارة رفقاء 
كما تبرز ھذه الظاھرة و ھي العودة إلى اBجرام مرة  .)نفس المرجع(دامى السجن أو العودة لkصدقاء الق

  .أخرى بتأثير من رفقاء السوء بين ا&حداث المنحرفين العائدين إلى ا�نحراف بشكل واضح 
  :الرقابة المستمرة للشرطة بعد ا;فراج  -4

تمرة من طرف ا&جھزة نجد أن ھناك من ا&فراد المفرج عنھم تمارس عليھم نوعا من الرقابة المس
،و لرقابة أو تقصر بحسب نوع الجريمةا&منية و خاصة ا&فراد المتكرر إجرامھم ، حيث قد تطول مدة ھذه ا

ستدعائھم إلى مراكز إھذا ما يسبب عائقا في التكيف ا�جتماعي لھم ، فكلما حدثت جريمة في منطقتھم تم 
ستمر من قبل الشرطة  ضد المفرج عنھم يجعل الفرد � ينفك الشرطة للتحقيق و ا�ستجواب ، فھذا اBجراء الم

مما قد يعود ومما يتسبب في لصقه بالمتھم الدائم في المجتمع ،  ،عن ماضيه و تذكير اsخرين بأنه كان مجرما
  .إلى اBجرام و ا�نحراف من جديد 

ي عاشھا المفرج عنه إن الحالة النفسية و الظروف الت  : الضعف النفسي و ا�جتماعي للمفرج عنه -5
أثناء مدة العقوبة � يمكن تجاھلھا أو نكران تأثيرھا ، فالعديد من الدراسات العلمية تؤكد أن السجين تظھر في 

شخصيته تغيرات نفسية متعددة ، أفرزتھا الظروف النفسية و ا�جتماعية داخل السجن مع وجود تباين بين 
لجديد و مدة العقوبة و الخبرات السابقة للعائدين مرة ثانية و أكثر ، السجناء في القدرة على التكيف مع الوضع ا

فمن المؤكد أن ھناك تغيرات نفسية تظھر على المفرج عنھم جراء وجود بيئة مھيأة لظھور العديد من ا&مراض 
حباط ، الخوف اB: ،و ظھور العديد من التغيرات ا�نفعالية مثل .....ا�كتئاب ، القلق ، التوھم ،: النفسية مثل 

  ).155: 2001عبد هللا الخليفة،(من المستقبل ، فقدان الثقة بالنفس ، التردد 
و ليس ھذا فقط ، حيث أظھرت بعض الدراسات العلمية أن معتاد اBجرام الذي يتكرر جرمه بسبب 

ان العادي عدم إدماجه في المجتمع دائما ھو إنسان غير عادي يعاني من قصر نظر ،فھو أقل ذكاء من اBنس
  ) . 156 :نفس المرجع( لكونه � يتعلم من التكرار 

ومن ھنا تبرز لنا أھمية مساھمة المجتمع المدني في التخفيف من ھذه المشك-ت من خ-ل مساھمة 
الجمعيات و المنظمات المھتمة با&مور ا�جتماعية و النفسية ،بزيارة المساجين أثناء تواجدھم في المؤسسات 

تقديم كافة الدعم النفسي و ا�جتماعي لھم ،و تشجيعھم و تحفيزھم كونھم أفراد يمكن إص-حھم و العقابية و 
في الحديث الشريف الذي يرويه  ونذكر ھنا قصة الرجل الذي ورد.ة عودتھم إلى المجتمع و بناء حياة جديد

نفسا فسأل عن أعلم  99تلكان فيمن كان قبلكم رجل ق:سعيد الخدري عن الرسول صلي هللا عليه وسلم أنه قال
� ،فقتله ،فكمل به :أنه قتل تسعا وتسعين نفسا،فھل له من توبة؟فقال :أھل ا&رض ،فدل على راھب،فأتاه فقال 

إنه قتل مائة نفس ،فھل له من توبة؟ قال :المائة،ثم سأل عن أعلم أھل ا&رض فدل على رجل عالم،فقال
ى أرض كذا وكذا فإن بھا أناس يعبدون هللا عزوجل فاعبد هللا تعال نعم،ومن يحول بينه وبين التوبة؟إنطلق إلى:

  .رواه مسلم "رض سوءأھا معھم و� ترجع إلى أرضك فإن
ومن خ-ل ھذا الحديث ندرك أھمية توفير البيئة ا�جتماعية الصالحة والرغبة في تغير ا&وضاع 

ت به جمعية وقائية خاصة بالمنحرفين في ونذكر أيضا مثال آخر ھو ما قام.ا�جتماعية المسببة ل-نحراف 
و سميت ھذه الجمعية با&طباء في ) فرع مدينة وھران ( "تحاد ا&طباء الجزائريين إ "مدينة وھران الجزائرية 

ذكور  (      ھدفھا ھو مساعدة فئات ا&حداث المعرضين ل-نحراف   les médecins à l'écouteا�ستماع 
و ذلك با�ھتمام بمشاكل ھؤ�ء و تقديم يد العون لھم و المساعدة الفعلية لھم قدر  أو المفرج عنھم ،)و إناث 

أي في عين   au milieu ouvertالمستطاع عن طريق ا�ستماع أو� ،و دراسة أوضاعھم على الطبيعة 
دھم ، و شمل المكان أو في المحيط السكني و العائلي لھؤ�ء الشباب و ذلك بالذھاب أو ا�نتقال إلى مكان تواج

ذلك كل الشبان المعرضين ل-نحراف أو الذين يعانون من مشاكل نفسية ، اجتماعية،صحية ، اقتصادية ،دراسية 
على أسمائھم من المؤسسات العقابية و مراكز إعادة التربية ، ثم الشروع في  او ذلك بعد أن يكونوا قد تحصلو.

دخل لدى ا&وساط الرسمية  و التدخل لدى المؤسسات و خت-ف أنواعھم ،و التإمحاولة مساعدتھم على حسب 



ذ  

و عوائلھم و أولياء أمورھم با�نتقال إلى محل   اBدارات المعنية إن تحتم ا&مر ، و أيضا بالتوسط بين الشباب
سكناھم و محادثتھم فكان الشباب و ا&حداث المعنيون ھم من فئة ثمانية عشر سنة ،و قد نتج عن أعمال ھذه 

أحسن .( 1997و الباقي ذكور و تم ذلك خ-ل سنة    حالة متعلقة باBناث 11حالة منھا  141ة معالجةالجمعي
  )115ـ114: 2001مبارك،

ا�ھتمام الدولي والعربي بالرعاية ا�جتماعية للمساجين وا;دماج ا�جتماعي : المبحث الخامس
  .لھم

ه من المؤسسة العقابية قد اتخذت شك- � شك أن الجھود التي كانت تقدم للسجين بعد اBفراج عن
وذلك قبل أن تصل إلى الوضع التنظيمي المعاصر المدرج  ،تطوعيا في بدايتھا ا&ولى في مختلف دول العالم

  .في غالبية النظم العقابية لمختلف الدول
د من و لقد كان لkمم المتحدة جھود في ذلك المجال من خ-ل بعض القواعد التي أصدرتھا في العدي  

القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي اعتمدھا مؤتمر ا&مم : ملتقيات وندوات دولية و أبرزھا 
م، ففي تلك القواعد يوجد العديد من اBجراءات و النظم التي تھيئ 1955المتحدة لمنع الجريمة في جنيف عام 

و متدرج، كما تجعله يتكيف مع الحياة خارج  السجين للخروج و ا�ندماج في المجتمع العام بشكل طبيعي
  ). 125: 1983،ا2مم المتحدة (السجن حال خروجه

م النظر إلى أن واجب 1955وتحث القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي صدرت في عام   
بد من استمرار ذلك تجاه السجين � ينتھي بإط-ق سراحه من المؤسسة العقابية فقط، بل � االمجتمع بشكل عام 

و ضمان عدم      الواجب على المجتمع بأكمله حتى ضمان استقرار المفرج عنه بعد خروجه من السجن،
و النفسية، و      انتكاسته و عودته ل{جرام مرة أخرى، و ھذا � يتحقق إ� بتوفر الظروف ا�جتماعية،

تلك الظروف المناسبة ھو المجتمع بأفراده و  ا�قتصادية المناسبة للمفرج عنه، و أول المرشحين لتحقيق
  .جماعاته ومؤسساته ا�قتصادية وا�جتماعية و ا&منية

م انعقد  المؤتمر الدولي الثاني لھيئة ا&مم المتحدة لمكافحة 1960في عام فو استمرارا للجھود الدولية 
حقة للمفرج عنھم من المؤسسة الجريمة و معاملة المسجونين في مدينة لندن، و كان موضوع الرعاية ال-

العقابية ھو أحد الموضوعات الرئيسية التي درست في المؤتمر، و لقد أصدر خمسة عشرة توصية خصص 
نجوب عبد ( :ثماني منھا للرعاية ال-حقة بشكل منفصل، وأبرز ھذه التوصيات كما أوردھا الرفاعي ما يلي

  )20: 2003الوھاب،
ا يتعلق بتشغيل المفرج عنه في بعض المھن و الوظائف المحظورة عليه، ضرورة وجود بعض المرونة فيم -1

و ينبغي أن تكون الدولة قدوة &صحاب ا&عمال و المؤسسات الفردية و الشركات الخاصة بالمبادرة في ذلك و 
  .إلحاق بعض المفرج عنھم في بعض وظائفھا

حتياجاته المعيشية إو السكن ووسائل النقل و  كتزويده بالم-بس: ينبغي سد حاجات المفرج عنه الضرورية  -2
  .و منحه الوثائق ال-زمة كما يجب ا�ھتمام بحاجاته الوظيفية و معاونته للحصول على عمل م-ئم يسد حاجته

ضرورة شمول جميع المفرج عنھم بالرعاية ال-حقة، و أن تقوم كل دولة بتنظيم إدارات خاصة بذلك مع  -3
و مشاركة ا�ختصاصيين ا�جتماعيين سواء كانوا متطوعين           أو " ا&ھلية" إشراك الھيئات الخاصة

  .موظفين رسميين بتلك الھيئات
ا�ستفادة من وسائل اBع-م للوصول إلى مشاركة المجتمع بكافة عناصره في إجراءات التأھيل ا�جتماعي  -4

  .للمفرج عنھم
حي الرعاية ال-حقة و موقف المجتمع من المفرج عنھم،        و تشجيع القيام بالبحوث الخاصة بمختلف نوا -5

  .نظرة المجتمع لھم مع ضرورة ا�ھتمام بنشر نتائج تلك البحوث العلمية
ھتمامه بتقديم الرعاية و إو تواص- مع الجھود الدولية نجد المجتمع الدولي لم يغفل فئة ا&حداث المنحرفين من  

  .دم عودتھم مرة أخرى ل-نحرافسبل تحقيقھا لھم بما يضمن ع
و لقد حثت قوانين ا&مم المتحدة بشأن حماية ا&حداث المجردين من حريتھم فقرة مستقلة بعنوان اBعداد        

المسبق Bخ-ء السبيل و العودة للمجتمع، وفيھا التأكيد على قيام السلطات المختصة بتقديم خدمات ترمي إلى 
يلھم على معاودة ا�ندماج في المجتمع ، مع تزويد الحدث بما ي-ئمه من ملبس قبل مساعدة ا&حداث المخلى سب

              .  خروجه، و العمل على تحقيق أسباب العيش المقبول بعد إخ-ء سبيله



ض  

ومن ھنا سوف ندرج بعض التجارب الدولية والعربية بالرعاية ا�جتماعية وإعادة اBدماج ا�جتماعي 
                                                                                             .   مساجينلل
، إذا أقر البرلمان 19في إنجليترا في بداية القرن  ا�جتماعيةعرفت الرعاية : الرعاية في إنجليترا -1

اء فترة العقوبة، وتشمل ھذه بضرورة رعاية المساجين وإدماج المفرج عنھم بعد إنقض 1823ا�نجليزي سنة 
 .                                                        الرعاية تقديم مبلغا من المال وبعض اللباس

صدر قانون ينظم جمعيات رعاية المساجين، تعمل على إيجاد فرص عمل وقروض مالية  1926وفي سنة 
 1936نظام رعاية المساجين بشكل واسع، حيث أنشئ عام  للمفرج عنھم، وفي بداية القرن العشرين تم تنظيم

ا�تحاد القومي لجمعيات مساعدة المساجين المفرج عنھم، يضم ھذا ا�تحاد ھيئات وجمعيات تطوعية، وھيئات 
 :نفس المرجع .( حكومية تتعاون معا لتنظيم العمل وتفعيلة بقصد إدماج المفرج عنھم وعدم رجوعھم للجريمة

22     .(                                                                      
دماج المفرج إبدأ اBھتمام برعاية المساجين و :في الو�يات المتحدة ا2مريكية ا�جتماعيةالرعاية  -2

ثر ھتمامھم بالمساجين أكإنصب اعنھم في النصف الثاني من القرن الثاني عشر،وكان يقوم بھا رجال الدين، و
داخل السجن  نمن المفرج عنھم، وتطورت الرعاية بعد ذلك وأصبحت تستھدف تحسين أحوال المسجوني

                                                           .ومساعدة المفرج عنھم
قديم بنيويورك لت"اBص-ح "سميت بجمعية  متكونت أول جمعية لمساعدة المفرج عنھ 1846ففي سنة        

وفي بداية  القرن العشرين ظھرت عدة إتحادات وجمعيات وھيئات . الرعاية ال-حقة للمساجين والمفرج عنھم
والتي عملت " الجمعية الدولية لمساعدة المسجون" ھتمت بمجال الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم مثل إعالمية 

كل بعد العقوبة مثل توفير فرصة عمل ومأوى على تقديم الرعاية للمسجونين أثناء تنفيذ العقوبة، وحل المشا
                                                      . وتقديم مساعدات مالية

ا&ولى إجبارية تفرض على المفرج عنه، وتقوم بھا إدارات السجون :وكانت الرعاية في أمريكا على صورتين 
مل المساعدة المتنوعة في إيجاد عمل ومأوى بھدف اBندماج وبعض الجمعيات ا&ھلية، والثانية إختيارية وتش

                                                    )24-23:  نفس المرجع(. في المجتمع
في فرنسا حسب القوانين المنصوصة تنقسم   ا�جتماعيةكانت الرعاية : في فرنسا ا�جتماعيةالرعاية  -3

                                                                          :               إلى قسمين
القسم ا&ول إجبارية للمفرج عنھم إفراجا شرطيا، والقسم الثاني إختيارية للمفرج عنھم إفراجا نھائيا غير 

المساعدة المفرج وتستند الرعاية ا�جتماعية وفق نص القانون اBجراءات الجزائية في فرنسا إلى لجنة .مشروط
ويتضح من . ا�جتماعين العاملين بالمؤسسات العقابية نعنھم، ويرأسھا قاضي وبعض ا&عضاء وا&خصائيي

أن الرعاية ال-حقة  -:                                            خ-ل النموذج الفرنسي الرعاية ا�جتماعية مايلي
أن الرعاية ال-حقة يقوم بھا لجان  -                                             .           واسعة النطاق أي إختيارية
  .                          ممثلة من ا&جھزة المعنية

السلطة القضائية ، ا&خصائي ا�جتماعي "مشاركة كل التخصصات داخل اللجان الرعاية اBجتماعية وھي -
)                                                                                        97-96 : 2006السدحان، ( ".المؤسسة العقابيةوالمھنيين، سلطة تنفيذية ممثلة في 

  في الدول العربية*
  :المملكة العربية السعودية -4

اBس-مي، وكانت الجھود  تنبع فكرة الرعاية اBجتماعية في المملكة العربية السعودية من تعاليم الدين      
المبذولة في بداية ا&مر محدودة، إ� أنه وبعد التغيرات التي شھدتھا المملكة تطورت ،حيث كانت تتم في 

جھود الجمعيات الخيرية من خ-ل تقديم المساعدات ية الملحقة بالسجون، إضافة إلى المكاتب ا�جتماعية والنفس
مكاتب الضمان اBجتماعي التي تقوم بمساعدة أسر النز�ء وذلك  المادية للمفرج عنھم و&سرھم، وكذلك

  .                                                                 بالتنسيق مع إدارة السجن
لوزارة العمل والشؤون  ةتم إنشاء قسم للرعاية ا�جتماعية باBدارة العامة التابع 1974ففي عام        

العامة  ةتم إنشاء اBدار 1986،  يشرف على ا�ھتمام بفئة المسجونين داخل السجن، وفي عام ا�جتماعية
برامج الرعاية جيه لفئات المفرج عنھم، وتقديم أسس الرعاية والتوتحقيق  لمتابعة والرعاية ال-حقة، تعمل علىل

والسماح للسجين للخروج . راتة ال-زمة، وربط السجين بأسرته وتنظيم الزياون&سر السجناء وتقديم المع
بإجراء مقابلة والسماح له بالتعليم والتسجيل في الجامعة، ھذه اBجراءات يشترك فيھا العديد من الجمعيات و 



غ  

الھيئات الحكومية من أجل تقديم الرعاية ال-زمة للسجين وأسرته ومساعدته على ا�ندماج في المجتمع وعدم 
                                             )    114:ع نفس المرج( .العودة إلى الجريمة

  :مـصـر -5
، بصدور قرار وزاري يقضي بإنشاء مؤسسة صناعية 1948كانت بداية الرعاية ال-حقة في مصر عام         

 Bيواء وتشغيل المفرج عنھم، وكانت تھدف إلى ا&خذ بيد ا&شخاص الذين لم يستطيع منھم إيجاد عمل للكسب
                                                                                    .الشريف

تم إصدار �ئحة قانونية تنص على منح مكافأة مالية لkشخاص ذو السلوك الحسن أثناء  1949وفي عام       
ن في وجتماعإن وليف مختصوتضاعف ا�ھتمام بالمساجين بعدما تم تك. اBيداع وعن العمل الذي قام به

ظھرت أول جمعية أھلية لرعاية المسجونين  1954السجون لتقديم الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم، وفي عام 
المفرج عنھم وأسرھم في القاھرة ، وت-ھا بعد ذلك إنشاء جمعيات من نفس ا�ھتمام في مدن أخرى، وحتى  

عاية ال-حقة &سر السجناء والمفرج عنھم با�شتراك مع اsن تقوم وزارة الشؤون اBجتماعية بتقديم الر
 :نفس المرجع.( الجمعيات ا&ھلية واللجان الوطنية، من خ-ل تقديم برامج الرعاية ال-حقة واBشراف والتوجيه

101 ،104 .(                                                                 
  :ســوريا -6

للمؤسسات الحكومية وعلى رأسھا وزارة الشؤون ا�جتماعية والعمل المتخصصة في تقديم كانت          
الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم، حيث كانت تقوم بتقديم مساعدات مادية للسجين عند اBفراج، ورعايته قبل 

ي دمشق تختص ظھر ا�ھتمام الجمعوي بھذه الفئة حيث تأسست أو جمعية ف 1961اBفراج و&سرته، وفي سنة 
برعاية المساجين وأسرھم، وكان عملھا موجھا نحو دراسة أحوال المساجين تربويا ونفسيا والعمل على 

معالجتھا، وكذا العمل على رفع من مستوى المسجونين أخ-قيا وإجتماعيا ومھنيا داخل السجن وخارجه، 
وت-ھا إنشاء العديد من .اج في المجتمعباBضافة إلى رعاية أسرھم ،ومساعدة المفرج عنھم وتھيئتھم ل-ندم

الجمعيات المشابھة في مجال رعاية المفرج عنھم، لھا نفس ا&ھداف و ا&عمال تعمل كلھا من أجل مساعدة ھذه 
                                 )    151:،1995الروقي،(.الفئات الخاصة في المجتمع

  :تـونـس -7 
تتو�ھا الحكومة،  وأسرھم في تونس من ا&نشطة التي للمسجونين والمفرج عنھم تعتبر الرعاية ال-حقة       

حيث تقوم اBدارة العامة للسجون بإشراف إدارة مصلحة الرعاية ال-حقة ومرشدون اجتماعيون بتنفيذ برامج 
�تصال الرعاية ال-حقة، ويبدأ عملھا بإجراء بحث إجتماعي عن كل مسجون عند دخوله السجن وتشغيله، وا

بأصحاب ا&عمال بغية حصوله على عمل بعد اBفراج عنه ،وتقوم ھذه المصلحة بإرسال مراقبين إلى مكان 
العمل للتحقق من انضباط المفرج عنه وحسن سلوكه، وتقوم ھذه اللجنة بإعادة المفرج عنه إلى السجن في حالة 

                                                              )           152:نفس المرجع( .ال-حقة  عدم انضباطه وكما أن ھناك جھات أخرى تساعد في عملية الرعاية
                                                                                       :   ـ الجزائر 8

لدفاع اBجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة تعتمد الرعاية ا�جتماعية في الجزائر على فكرة  ا     
المحبوسون في المؤسسات  ويعامل.نحين وإدماجھم في المجتمعلحماية المجتمع عن طريق إعادة تربية الجا

العقابية معاملة كريمة وطيبة تصون كرامتھم اBنسانية وترفع من مستواھم الفكري والمعنوي بعيدا عن كل 
و الجنس أو اللغة أو الدين  أو الرأي، وتمنح للمحبوس الحق في ممارسة حقوقه في حدود تمييز بسبب العرق أ

ما ھو ضروري Bعادة تربيته وإدماجه اBجتماعي، وفي سبيل ھذا الغرض تسھر إدارة السجون على إختيار 
دائھم المھني آية وتعمل على تحسين مستواھم وترقھم أحسن الموظفين لممارسة مھام إعادة اBدماج ا�جتماعي ل

                                                       .بصفة دائمة 
ومجال الرعاية ال-حقة في الجزائر يتضمن كافة المج-ت الصحية وا�جتماعية والمھنية والنفسية والوعظ      

 ىبعة لوزارة العدل ، ل{شراف علواBرشاد، وقد تم إنشاء المديرية العامة Bدارة السجون وإعادة اBدماج التا
ادة اBدماج ا�جتماعي كما تم بعد تنظيم قانون السجون وإع.سجناءتنفيذ برامج الرعاية ا�جتماعية وإدماج ال

في فصله ا&ول المتضمن ا&حكام التمھيدية للمعاملة  05/04، تحت رقم 06/02/2005الصادر في للمحبوسين 
عقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية واBدماج ا�جتماعي ينص على جعل الالعقابية ، حيث 

                                .)                               8: 2،ع2005رسالةا;دماج،(.للمحبوسين

  :خFصة
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رج عنھم ، وأنماط للمف  يتناول ھذا الفصل توضيح مدلول الرعاية ا�جتماعية وإعادة اBدماج ا�جتماع      
Bافة إلى تقديم الرعاية &سرھم وما تساعد في ضالرعاية المقدمة لھم أثناء تواجدھم داخل السجن وبعده ، با

ولقد أثبتت العديد من                    .                                        .        مواجھة الجريمة والحد منھا 
مية تقديم الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم وأسرھم في الحد من تكرار الجريمة الدراسات العلمية على أھ

وانتشارھا ، من خ-ل تقديم  مساعدات وع-ج وتأھيل �زم يمكنه من التكيف ا�جتماعي ،وبالتالي تعتبر 
نھا ، تحققھا أثر في مواجھة الجريمة والوقاية م  ةالبرامج والخطط التي تعمل على تحقيق ا&ھداف المرجو

ولذلك يتعين على الحكومات وا&جھزة ا&منية ومؤسسات المجتمع المدني المساھمة في تقديم الراعية 
                                                                     .                             .ا�جتماعية للمفرج عنھم وإعادة إدماجھم في المجتمع مرة ثانية 

             .                                           
  

  :مقــدمــة

تجتاز المجتمعات اBنسانية في الوقت الحاضر مرحلة متميزة من مراحل التغير ا�جتماعي     
ومن الطبيعي أن يرافق ذلك بعض التغيرات في كافة .الذي شمل كل قطاعاته ا�جتماعية 

ً ذا التغير إجتماعيكان ھ اا�تجاھات ،سواء ً أو مادي ا ً أو ثقافي ا ً أو صناعي ا ،فظھرت العديد من ا
ة وزيادة في النمو السكاني وتوسع المدن يالتغيرات ا�جتماعية منھا تحسن الظروف المعيش

فية اوالرفاه ا�جتماعي، بينما ظھرت نتيجة لھذه التغيرات أيضا ظواھر سلبية أو جوانب انحر
حداث تغيرات داخل النسق ا�جتماعي في المجتمع من خ-ل شكلت تحديا كبيرا في إ

 ىا�ضطرابات النفسية وا�جتماعية التي تحدثھا الظواھر ا�نحرافية،وما تصاحبه من تأثير عل
  .توفر ا&من وا�ستقرار والتقدم للشعوب

قواعد وتعد ظاھرة ا�نحراف ا�جتماعي في معناھا العام السلوك الذي يمثل خروجا على ال     
وتمثل انحرافا سلبيا عن السلوك .والمعايير والقيم والعادات ا�جتماعية السائدة في المجتمع 

السوي،ومنه فظاھرة انحراف ا&حداث من الظواھر والقضايا ا�جتماعية التي تعاني منھا كل 
  .المجتمعات البشرية بدرجات متفاوتة

الوظيفية للنسق  تحراف تعد من المعوقاولقد اتفق علماء ا�جتماع على أن ظاھرة ا�ن    
ا�جتماعي من خ-ل خطورتھا وا&ضرار التي تحدھا سواء على الفرد أو المجتمع،وتھدد 

حيث أصبحت ھذه .استقرار النظم ا�جتماعية وإحداث خلل في ا&بنية والوظائف ا�جتماعية
نھا الحراك ا�جتماعي الظاھرة تمثل تحديا كبيرا للكثير من المجتمعات بفعل عوامل عدة م

حد المجتمعات الذي له كيانه الخاص به ويشترك مع أوالتطور العلمي ،ويعتبر المجتمع الجزائري 
ومن مظاھر التغير ا�جتماعي في .المجتمعات البشرية في حراكه وتبادله الثقافي والحضاري

افة إلى ض�جتماعية باBالمجتمع الجزائري التغير في البناء ا�جتماعي وفي ا&نظمة وا&نسقة ا
  .التحو�ت والتغيرات الثقافية والمادية

وبالتالي أصبح من الضروري العمل على معالجة ھذه الظاھرة والتقليل من نسب العود إلى     
معتبرا من سنة إلى أخرى ،حيث  اً تزايد عرفالجريمة ،خاصة وان معد�ت الجريمة في الجزائر 

إلى  1977ليرتفع سنة  7344بلغ  1970داث الجانحين سنة تبين اBحصائيات أن عدد ا&ح
ً حدث 8000 ً حدث 12645إلى  2003،ليصل ھذا العدد سنة ا ً جانح ا  4645ـأي بزيادة تقدر ب.ا

  ).3: 2006فيروز زرارقة،.(

ويتضح من ھذه المعطيات مدى تزايد وانتشار ظاھرة ا�نحراف في المجتمع الجزائري بين     
ن ،و&ن حدث اليوم ھو مجرم الغد �بد من الوعي بخطورة الظاھرة والعمل ا&طفال والمراھقي

  .المشترك بين شرائح المجتمع على إيجاد السبل الكفيلة للتقليل من ارتفاعھا وخطورتھا
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ومن ھنا ظھرت فكرة الدفاع ا�جتماعي التي ترمي إلى الوقاية من الوقوع في ا�نحراف ،ثم      
فين وتأھيلھم وإدماجھم من جديد في المجتمع كأفراد أسوياء ،وخاصة أثناء الع-ج المناسب للمنحر

وقد عملت وزارة العدل الجزائرية على .فترة تواجدھم بالمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية 
تجسيد أفكار ومبادئ مدرسة الدفاع ا�جتماعي الجديدة ،وأدركت أھمية تقديم الع-ج الم-ئم في 

ات المنحرفين الجانحين وتعديل سلوكاتھم،وفي إعادة إدماجھم في المجتمع من جديد تغيير اتجاھ
،حيث تتيح لھم أثناء تواجدھم في المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية والتأھيل البرامج 

  .الرعاية ا�جتماعية لھمأنماط الع-جية والتعليمية ومختلف 

التطوعي من أجل إعادة إدماج المنحرفين وحمايتھم من كما أدركت أيضا أھمية العمل ا�جتماعي 
إدماج ا&حداث "برز أھمية العمل ا�جتماعي في ھذا الحقل يالوقوع في ا�نحراف،حيث 

تعمل من أجل المساھمة في تھتم بھم وبروز مؤسسات ومنظمات إجتماعية من خ-ل "المنحرفون
نفسي وا�جتماعي بھدف إعادة إدماجھم من رعايتھم والعناية بأسرھم ،وتقديم الدعم المادي وال

  .جديد في المحيط ا�جتماعي الطبيعي

في  ةلذلك فقد فتحت وزارة العدل الجزائرية المجال أمام مؤسسات المجتمع المدني للمساھم     
إعادة إدماج المساجين ،والسماح لھم بزيارة السجون والتقرب من المساجين والتعرف على 

ومن ھنا نبعت فكرة ھذه الدراسة التي تسعى إلى إلقاء الضوء .ع-ج المناسب لھممشاكلھم وتقديم ال
على دور مؤسسات المجتمع المدني التي توجه جھودھا من أجل إعادة إدماج المساجين ومن بينھا 

الكشافة الجزائرية وھي إحدى المنظمات التي تقوم في عملھا على التربية اBس-مية والتنشئة 
لkطفال،وھي � تھدف إلى الربح في أعمالھا وتعد محضنا تربويا ھاما بعد لسليمة اا�جتماعية 

Bافة إلى دورھا في تزويدھم بالمعارف ضا&سرة والمدرسة في بناء شخصية الشباب ،با
وبموجب اتفاق الشراكة بين وزارة العدل .م كيفية مواجھة مصاعب الحياة وحلھاوالمھارات وتعلُ 

وأعمال تربوية  ت،أصبحت الكشافة الجزائرية تقوم بزيارا 2003جويلية ومنظمة الكشافة في 
واجتماعية للمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية وفقا للبرامج التعليمية والتأھيل للمساجين 

الحياة ا�جتماعية وضمھم إلى ا&فواج  على،كما أصبحت تساعد المفرج عنھم في ا�ندماج 
  .ناتھمالكشفية القريبة من سك

وتنطلق ھذه الدراسة من مقولة مفادھا أن العمل ا�جتماعي التطوعي مطلب ضروري من      
  :أجل ع-ج ظاھرة ا�نحراف والتقليل منھا ،وتنقسم الدراسة إلى قسمين 

القسم ا&ول يتضمن المجال ا&دبي للدراسة تناول فيه الباحث خمسة فصول نظرية جاءت على 
  :النحو التالي

وقد شمل موضوع الدراسة حيث تم تحديد مشكلة الدراسة والتي تمثلت في التساؤل  ا2ولالفصل 
  ما ھو دور الكشافة الجزائرية في إعادة اBدماج ا�جتماعي لkحداث :الرئيسي التالي 

وتم الطرق إلى أھمية الدراسة وأسباب اختيار .الجانحين في مركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث
الدورـ المجتمع المدني ـ "افة إلى تحديد المفاھيم الرئيسية للدراسة وتمثلت في ضاBالموضوع ،ب

،وفي ا&خير تم التعرض إلى بعض الدراسات السابقة المتعلقة "اBدماج ا�جتماعي ـ السجين
  .بموضوع الدراسة

ظرية ھم المداخل النأدراسة ا&طر النظرية حول المجتمع المدني و الفصل الثانيوقد تناول 
التطرق إلى نشأة المجتمع المدني في الوطن العربي  تم لظھور مؤسسات المجتمع المدني،كما

وفي ا&خير تم إبراز الع-قة التكاملية بين .ومراحله التأسيسية وبعض النماذج في الوطن العربي 
  .المجتمع المدني والدولة
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لمدني وھي الكشافة الجزائرية إلى تناول إحدى مؤسسات المجتمع ا الفصل الثالثبينما تطرق 
،من خ-ل تتبع المراحل التأسيسية للكشافة في العالم ثم في الوطن العربي وأخيرا في الجزائر،كما 

تم تناول مختلف ا&دوار التربوية وا�جتماعية للكشافة في المجتمع والبرامج والمناھج الكشفية 
وفي ا&خير .في إدماج ا&حداث الجانحين ودورھا في خدمة المجتمع وتنميته، وكذا دور الكشافة

  .للكشافة الجزائرية ةتعرضنا إلى الھياكل التنظيمي
تم كما،بعاد الرعاية ا�جتماعية للسجناءتم التطرق إلى نشأة الفكر العقابي وأ الفصل الرابعوفي 

ا�جتماعي التطرق إلى أنواع ا&نظمة العقابية في الجزائر وأنماط الرعاية ا�جتماعية واBدماج 
وفي ا&خير تم .للسجناء ، ثم التعرف على أھم المشك-ت التي تواجه السجناء بعد اBفراج عنھم

  .تناول ا�ھتمام الدولي والعربي بالرعاية ا�جتماعية وإدماج المساجين
ليتناول ظاھرة انحراف ا&حداث في الجزائر والنظريات المفسرة لھا  الفصل الخامسوجاء 

وية والتعليمية بعلى ا�نحراف ، كما تم التطرق إلى مختلف البرامج التر ةساعدوالعوامل الم
ثم شرح أھم مراحل وخطوات .لkحداث الجانحين،وبعض التجارب العلمية في تأھيلھم وإدماجھم 

Bافة إلى إبراز مجا�ت ضإعادة إدماج ا&حداث الجانحين والمعوقات التي تواجه ھذه العملية ،با
اBشارة إلى بعض  توفي ا&خير تم.ل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية التأھيل داخ

  .الملتقيات والمنتديات الخاصة بإعادة إدماج ا&حداث الجانحين في الجزائر
 الفصل السادسأما القسم الثاني من الدراسة فقد تناول الجانب التطبيقي للبحث،حيث تضمن 

خاصة بالدراسة ،تم فيه عرض فرضيات الدراسة والمنھج اBجراءات المنھجية والبيانات ال
الم-حظة "المناسب ومجا�ت الدراسة وتحديد العينة ،واھم ا&دوات المستخدمة في البحث وھي 

  .وفي ا&خير أساليب المعالجة اBحصائية".والمقابلة ثم ا�ستمارة

سات السابقة وفي ضوء شمل تحليل وتفسير نتائج الدراسة في ضوء الدرا الفصل السابعوفي 
  .فرضيات الدراسة ثم النتائج العامة فا�قتراحات والتوصيات والخاتمة

البحوث  أما من حيث الصعوبات التي تلقيناھا خ-ل إنجاز ھذه الدراسة فقد تمثلت في نقص     
تناول لفئة المساجين في الجزائر،وانعدام الدراسات التي  ية التي تتناول اBدماج ا�جتماعيلالعم

الكشافة الجزائرية ودورھا في المجتمع ا&مر الذي صعب على الباحث ا�نط-ق في بناء ھذا 
Bافة إلى تشعب الموضوع في العديد من الجوانب وخاصة في الحقل المعرفي ا&دبي ضالبحث ،با

لفكرة  مام بكافة جوانبه Bبراز السياق المعرفيلاج إلى اBتالذي أرھق جھد وفكر الباحث كونه يح
كما واجه الباحث مشاكل عصيبة .اBدماج ا�جتماعي مما يتطلب تحديد كل خطواته ومراحله 

تتمثل في عدم الترخيص له بإجراء الدراسة الميدانية داخل المؤسسة العقابية أو مركز إعادة 
أشھر 09التربية إ� بموافقة وزير العدل ،وقد استغرق الباحث في الحصول على ذلك أكثر من 

  .تمن الوساطة وا�تصا�

و� يسعنا ونحن نزف ھذا البحث لكي يكون بداية �نط-قة في مجال الحقل العلمي الذي يطرق 
لدى المجتمع وتقديم يد العون  ةأبواب السجون ويكشف عن مختلف الظواھر الغير مكشوف
  .والنصح والتوجيه لمن أرد السير في طريق العلم والعلماء 

  
  .ق وهللا ولي التوفي

  .2008/../  ..في: بسكرة 
  محمد أمين قيرواني 
  



ج  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 : تـمھيد
و ھذا يرجع . تعتبر مرحلة تحديد إشكالية الدراسة من أصعب المراحل التي يمر بھا الباحث        

و لتجنب     فالباحث � يستطيع فصل ظاھرة عن أخرى،. لتداخل الظواھر ا�جتماعية فيما بينھا
و الدراسة          ينبغي عليه أن يحدد ا&بعاد المرغوب فيھا عن طريق البحث ھذا التداخل 

                                                                    .       المعمقة
و  إلى تعريف المشكلة " موضوع الدراسة"من ھذا المنطلق سيتم التطرق في ھذا الفصل 

ليط الضوء عليھا ثم صياغة إشكالية البحث في صورة تساؤ�ت، كما تحديد أبعادھا المراد تس
سيتم التعرض إلى أھمية الموضوع و أسباب ا�ختيار و ا&ھداف ،إلى جانب تناول المفاھيم و 

ة،وفي ا&خير عرض بعض يالمصطلحات المستخدمة في البحث و تحديد التعريفات اBجرائ
         .     .الدراسة الدراسات البحثية التي تخدم أھداف ھذه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

         

  :مشكلة الدراسة ـ1



د  

في الوقت  قد استفحلت الظاھرة، ووالجريمة فا�نحراتعاني المجتمعات منذ عصور قديمة من ظاھرة       
وھي من الظواھر التي تھدد استقرار  أصبحت أكثر انتشارا وفي تزايد مستمر وبطرق متنوعة ، والراھن 

                       .    مجتمع وذلك لما تحدثه من اضطرابات في مختلف  النظم المشكلة له ال

أن  ا�نحراف  ىلقد اختلف المفكرون والف-سفة في تفسير  ظاھرة ا�نحراف والجريمة ، بعضھم ير      
شرير بطبعه، بينما أن اBنسان  ىيرفتوماس ھوبز طبيعي في اBنسان ، ويرى البعض اsخر أنه مكتسب، 

ن الكريم آ،وقد ورد في القر ة ھي التي أفسدته،ينأن المداBنسان طيب بطبعه و جون جاك روسو أنيري 
وإذ قال ربك للمFئكة إني "30استفسار الم-ئكة هللا عز وجل عن سبب خلق اBنسان في سورة البقرة ا�ية

ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال جاعل في ا2رض خليفة قالوا أتجعل فيھا من يفسد فيھا 
و قصة قتل قابيل &خيه ھابيل التي وردت في القرآن الكريم تعد أول جريمة ترتكب منذ "� تعلموناإني أعلم م

ھذه ا&رض،وھذا دليل على أن ا�نحراف والجريمة ظاھرة قديمة ومتجددة في نفس الوقت  علىھبط اBنسان 
      . تنوع أساليب ا�نحراف واخت-ف أسبابه من مجتمع إلى آخر ،وھي متجددة باعتبار 

كل الوسائل  تسخير تحرص الدول والحكومات اليوم على توفير ا&من وا�ستقرار لشعوبھا، وتعمل على       
ھرة الظا دراسةولذلك تعالت ا&صوات بضرورة  المتاحة للتقليل من ھذه الظاھرة التي تھدد ا&من العام للمجتمع

                                                                                             .والوقوف ضد انتشارھا والتقليل من نسبھا ،وذلك بمعرفة أسبابھا وتقديم الحلول الم-ئمة لھاعلميا 

نح إلى اللين وينظر إلى المنحرف  وقد تعددت أساليب وطرق مكافحة الجريمة عبر العصور ،منھا من يج       
إلى أحضان المجتمع ،ومنھا من  ة وإعادة التربية والتأھيل ليعادأو المجرم باعتباره ضحية يحتاج إلى المساعد

ويشكل  في النسق ا�جتماعي  خل-ً الحل للرد على كل فعل وسلوك يحدث  وھأسلوب الردع والقسوة  يرى أن
                                               .   ملنظام ا�جتماعي العال تھديدا 

خل تعن المجتمع ومعاقبتھم لما اقترفوه من أعمال نحرفين فشيدت المباني والمحاكم وا&ماكن الخاصة لعزل الم
                          . بالنظام العام للمجتمع، وھذه ا&ماكن تعرف بالمؤسسات العقابية أو السجون

 حسب التقارير الرسميةفالواقع اليوم يكشف أن ھذه السياسة الردعية لم تحد أو تقلل من ھذه الظاھرة، و       
للمكتب العربي لمكافحة الجريمة التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب أن الجرائم العامة ضد اBنسان التي 

جريمة سنة  104409 ارتفع منبأنواعھا  2000إلى غاية  1995سجلت في الدول العربية خ-ل السنوات 
            ). 146:2003عباس أبوشامة،(.جريمة 726311الي 2000لتصل في سنة  1995

نظراً ن ورجال القانون ضرورة ا�ھتمام بالظاھرة ويين والنفسانين ا�جتماعييالذي يحتم على الباحث مرا&      
ما تشكله من عرقلة النسق القيم والعادات السائدة، ومن اضطراب في الع-قات اBنسانية و انتشارھا ثيريما ل

عوامل ترتبط بالبيئة ا�جتماعية التي  ىتفسير  ا�نحراف والجريمة  إل ونا�جتماعي ، فعلماء ا�جتماع يرجع
يعيشھا اBنسان،و المشك-ت ا�جتماعية المسببة له،ويري علماء النفس في تفسيرھم للظاھرة من خ-ل دراسة 

ات التي تحدث في الشخصية وينظر إلى السلوك المنحرف على انه فقدان الفرد الشعور ا�جتماعي ا�ضطراب
وعدم التوازن النفسي الذي تكمن وراءه دوافع مثل الدافع الجنسي أو العدواني مما يؤدي إلى التعارض بين 

ت جينية تسبب إنتاج المصلحة الذاتية والمصلحة العامة، ويفسرھا الباحثون البيولوجيون بوجود مورثا
حيث أن انخفاض ھذه ، ھرمونات معينة أو تغير اBفرازات الھرمونية في الجسم قبل الو�دة أو بعدھا مباشرة  

الھرمونات يشجع علي السلوك اBنحرافي وظھور تصرفات غير سوية ، في حين يذھب ا�قتصاديون إلى جعل 
تباع إأو الغني الفاحش وھي التي تدفع الفرد إلى ا�نحراف والظروف المادية السيئة وتدني المستوي المعيشي ،

والجريمة  فطرق غير مشروعة للحصول على ا�حتياجات الضرورية للعيش ،ويرجع بعض الباحثين ا�نحرا
 ويضيف البعض أن المنحرفة إلى ضعف المستوي التعليمي والثقافي وسوء التنشئة ا�جتماعية وجماعة الرفاق

                                                  . وأف-م العنف واBجرام كلھا عوامل تساعد على ا�نحراف والجريمةوسائل اBع-م 

والجريمة كظاھرة إنسانية � يمكن تفسيرھا بنظرة واحدة  فومن خ-ل تباين الرؤى في تفسير ا�نحرا      
شريح الظاھرة،إذ يقتضي التفسير العلمي فھم المشكلة من يعد تفسيرا غير كامل عند ت ردھا إلى عامل واحدأو

                                       .  وا&خذ بكافة العوامل المسببة ل-نحراف كافة جوانبھا

و    واستنادا إلى ما سبق ظھرت العديد من المدارس الفكرية التي تھتم بمعالجة ا�نحراف والجريمة ،      
لمنحرفين وطرق الوقاية من ا�نحراف ، وتقديم الع-ج والتأھيل داخل المؤسسات العقابية وإعادة التركيز على ا



ه  

ومدرسة التأھيل ،ومدرسة الع-ج واBدماج الدفاع ا�جتماعي، أبرزھا مدرسةومن إدماجھم بعد اBفراج عنھم، 
وتقديم الرعاية ا�جتماعية للعقاب ،  وتقديم الع-ج والتأھيل كبديل المساجينبا�ھتمام  إلى حيث تدعو وغيرھا،

منھا والحد من إدماجھم بعد اBفراج عنھم، وھذا  بھدف معالجة ھذه الظاھرة والتقليل داخل السجون و
  .                                                                                انعكاساتھا

اجين من القضايا والمسائل المھمة في الوقت الراھن باعتبار أن ھذه الفئة وتعتبر قضية إعادة إدماج المس        
دول  دعتھي جزء من المجتمع � يمكن  تجاھلھا ، وذلك لما لھا من تأثير على أمن واستقرار المجتمع، وقد 

في جنيف 1955  الذي انعقد عام جرمينالعالم بعد انعقاد المؤتمر الدولي ا&ول لمكافحة الجريمة ومعاملة الم
وفي المؤتمر الثاني .إلى ضرورة تقديم الرعاية ا�جتماعية للمساجين وبعد اBفراج عنھمبرعاية ا&مم المتحدة 

ضرورة بذل كافة الجھود ال-زمة لتقديم الرعاية  إلى، دعا 1960عام  المنعقد في لندنلھيئة ا&مم المتحدة 
.                                                                                      المساھمة في ذلك  إلىيع شرائح المجتمع للمساجين، وحسن معاملتھم داخل السجون، ودعوة جم

ولقد عملت الجزائر كغيرھا من الدول بھذه القرارات واستعانت بتجارب الدول في مجال إعادة إدماج         
-حات في السياسة العقابية وا�ھتمام أكثر بالسجناء، ومحاولة تأھيلھم المساجين وذلك بإدخال جملة من اBص

أكتوبر 19ثانية وخاصة بعد صدور قانون إص-ح السجون في من جديد وإعادة إدماجھم في المجتمع مرة 
صدور قوانين خاصة بمعاملة المساجين و الذي نص على إعادة بناء السجون وتحديث الھياكل العقابية ، 1999

تھدف في مجملھا إلى تقديم كافة ھي  و ديم الع-ج المناسب لھم وإعادة إدماجھم من جديد في المجتمع وتق
إعادة تأھيلھم مؤسسات المجتمع المدني في  أساليب الرعاية ا�جتماعية و الدعم لھذه الفئة والدعوة إلى مساھمة

ية جميع شرائح المجتمع ومختلف ترتبط مسؤول عليهو. ھموتعديل سلوك المنحرفين وتغيرداخل السجون 
.                                                                        وا�ستقرار والتقدم ا&منأوضاع المجتمع، وتحقيق  تحسينمؤسساته وتنظيماته الرسمية وغير الرسمية في 

، )إيداعه السجن(داع شخص ما بين الجدران نه عندما يلجأ المجتمع إلى إيأإلى " ورين برجز"ويذھب         
تعديل سلوكه (أن يفعل ما ھو ممكن لتعديل ھذا الشخص )واجب أخ-قي (يصبح من الواجب على ھذا المجتمع 

ترتبط ومن خ-ل ھذا القول  )59:2001أحسن مبارك،("قبل أن يعود مرة ثانية إلى المجتمع)أو إص-حه
أفراده ووعي وا�ستقرار بمدى فھم  ا&منالجريمة، وتحقيق و ا�نحراف مسؤولية المجتمع المدني في مكافحة

ضرورة العمل الجماعي التطوعي من جھة، والعمل على تقديم الدعم المادي وا�جتماعي لفئة المساجين، ل
                                                                                                 . اBجراما�نحراف والعودة إلى  ومساعدة أسرھم وما يتعرضون له من ظروف قد تدفعھم إلى 

الجزائرية إحدى منظمات المجتمع المدني و من بين مؤسسات التنشئة  الكشافة اBس-مية وتعتبر     
برامجھا وتقوم الكشافة من خ-ل  ، حيث تساعد ا&سرة والمدرسة في تنشئة وتربية النشء،ا�جتماعية 

المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال البدنية و العقلية و ا�جتماعية و الروحية وجعلھم مواطنين بالتربوية 
  . مصالحين و تكريس قيم التعاون والعمل التطوعي والخيري وخدمة مجتمعاتھ

باب من و تسعى منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والش  
النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية ،عن طريق تعليم الفتى حب الوطن وروح المسؤولية وا�عتماد 

ويتجسد ھذا المعني أكثر خ-ل المناسبات الوطنية .على النفس والحث  على العمل الخيري ومساعدة الغير
بجمع اللحوم وتوزيعھا على الفقراء والمحتاجين حيث يقوم أفراد الكشافة في عيد ا&ضحى  ةوا&عياد الديني

،وزيارة المرضي في المستشفيات والتبرع بالدم للمرضى وزيارة دور المسنين والترفيه عنھم وغيرھا من 
  .والمخيمات الصيفية والموسميةالسياحية الرح-ت  مثلا&عمال التي تقوم بھا 

ة أفراد المجتمع بمختلف أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا ا�ھتمام بكاف فيدور  الكشافة  يتمثلومن ھنا      
ذات طابع النفع العام  ةالكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار جديدة  بعد تصنيفھا منظم خذتا&ساس أ

وأصبحت تقوم بوظائف متعددة ومن بينھا المساھمة في إدماج ا&حداث الجانحين بالمراكز .2003ماي 19في 
ابية ،وتم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون وإعادة اBدماج العق توالمؤسسا

  ).09أنظر الملحق رقم.( 2003جويلية09والكشافة اBس-مية بتاريخ



و  

وتقوم الكشافة اBس-مية من خ-ل الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز أعادة التربية بعدة أدوار        
تفاقية الشراكة مع إدارة السجون يث  تعمل من جھة على ا�لتزام بامختلفة من حيث الشكل والمضمون ،ح

  " .الذكور واBناث "بتطبيق برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين  ىمن جھة أخرتقوم ،و

العمل على  ،ا�جتماعيومن بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBدماج        
ه وبأسرته وف ا�جتماعية والمادية الخاصة بإدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظر

          .         ا&فواج الكشفية القريبة من مكان إقامته إلىومحاولة التواصل معه واستقطابه ل-نضمام 
واقع إدماج  علىلعلمية للبحث في جوھر الموضوع،والوقوف ومن ھذا المنطلق جاءت ھذه الدراسة ا        

مساھمة المجتمع المدني وخاصة الكشافة اBس-مية ودورھا في إعادة  على المساجين في الجزائر ،وا�ط-ع
، وعليه فالسؤال الجوھري لھذه في ھذا البحث ، وبالتالي تبرز لنا العديد من التساؤ�ت الھامةإدماج ا&حداث

                                                             :جاء على النحو التالي الدراسة
مركز إعادة التربية في  ل]حداثا;دماج ا�جتماعي إعادة في  الجزائريةما ھو دور الكشافة ـ 

                                                                 ؟ وإدماج ا2حداث
  :                                       ج تحت ھذا السؤال مجموعة من التساؤ�ت ھيويندر

 الجزائرية الھادفة إلى تعديل سلوك ا2حداث؟       لكشافة ا ـ ما ھي ا2ساليب التي تتبعھا1
 إعادة ا;دماج ا�جتماعي  دور في ا;سFميةتتبعھا الكشافة التي  ـ ھل للبرامج وا2نشطة2

                                                                                   ؟ داثل]ح
الكشافة التي تساعدھم في أدائھم 2دوارھم بفعالية؟                                                                              ىـ ما مدى توافر الكفاءات والمھارات لد3
  ـ ما مدى أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب عود ا2حداث إلى ا�نحراف؟          4

الكشافة الجزائرية عراقيل تحد من أدائھم 2دوارھم؟وما ھي الحلول  عناصر واجهيـ ھل 5
      المقترحة لھا؟

  

  

  

  

  

  

  

  :أھميـة الدراسـة  ـ 2

المشكلة وعمق دورھا، ودراستنا ھذه تعكس أھمية  تتمثل أھمية أي دراسة علمية في إبراز حساسية
وھو ما سوف يحويه " النظري"ملي، فعلى الصعيد ا&ول لمي العَ العِ  و بالغة على الصعيدين العلمي النظري

اBطار النظري من نظريات حول المجتمع المدني وأشكاله وأدواره، ، وإثراء إحدى تنظيماته كنموذج للحقل 
برامج اBدماج ا�جتماعي والنفسية &فراد عينة الدراسة و،ودراسة الخصائص ا�جتماعية لدراسةفي االميداني 

باBضافة         . المحبوسين و إدماجھم في المجتمع عن أثناء مدة العقوبة وبعد اBفراج
إلى ذلك تسعى ھذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أھمية دور الكشافة الجزائرية في المساھمة في إعادة 

BاBدماج ، باBافة إلى ما تقدمه ھذه الدراسة من ضدماج ا�جتماعي لفئة ا&حداث والعناية بھم خ-ل مراحل ا



ز  

إضافة علمية للحقل المعرفي السوسيولوجي، حيث � تزال المكتبات الجامعية تعاني بوجه عام من نقص واضح 
اج ا�جتماعي للسجين، ومن ثم يتوقع من للمصادر والدراسات التي تناولت ھذا الموضوع، وخاصة إعادة اBدم

  .ھذه الدراسة أن تسد بعض الفراغ في المكتبات الجامعية
فإنه � يخفي أھمية نتائج العلوم التطبيقية، ودورھا في تغيير " العلمي التطبيقي"أما المستوى الثاني 

ة والتحتية للمجتمع الجزائري ، الواقع ا�جتماعي، وبالتالي تستمد ھذه الدراسة أھميتھا من التغيرات الفوقي
  .والتي تفرض على مؤسساته ا�جتماعية تغيير أساليبھا التقليدية، وتبني أساليب حديثة

ولذلك سوف نحاول الكشف عن ا&ساليب المتبعة من طرف مؤسسات المجتمع المدني وخاصة الكشافة 
ا تركز على فئة ھامة من فئات المجتمع وھم تجاه المساجين، كما تتمثل أھمية ھذه الدراسة في كونھإالجزائرية 
تعرضوا لسوء التنشئة يكونوا قد  بارتكاب أعمال تھدد ا&من وا�ستقرار ، والذينالذين يقومون ا&حداث 

ا�جتماعية ، لذلك فھم أحق الناس بالرعاية وا�ھتمام باعتبارھم جزءا من المجتمع، ھذا باBضافة إلى أھمية 
  .  وصل إليه من نتائج وتوصيات والتي يمكن وضعھا محل التطبيق العمليھذه الدراسة فيما تت

  :أھـداف الدراسـة  ـ 3
ن كل فعل يقوم به اBنسان مھما كان بسيطا فإنه يدرك أبعاده والھدف المقصود منه، إذا فلكل بحث أو إ   

اقع ا�جتماعي، تسعى ھذه أھداف يحاول الباحث الوصول إليھا أو التطرق إلى أھم تأثيراتھا على الو ةدراس
  :الدراسة إلى تحقيق ا&ھداف التالية

 .التعرف على ما مختلف ا&دوار التي تقوم بھا الكشافة الرامية إعادة إدماج المساجين في المجتمع -8
 .توضيح دور الكشافة الجزائرية في المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية -9

 .يمية داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية وإدماج ا&حداث التعرف على البرامج التأھيلية والتعل -10
 .التعرف على احتياجات المساجين بھدف معالجة الظاھرة المدروسة -11
 .التعرف على أھم الصعوبات التي تواجه المساجين بعد اBفراج عنھم في المجتمع -12

و   جتماعي للمساجين، أثناء فترة العقوبةمعرفة أھم العراقيل التي تواجه تطبيق عملية إعادة اBدماج ا� -13
    .بعد ھا

 .التعرف على أھم الصعوبات التي تعترض الكشافة الجزائرية في إدماج ا&حداث الجانحين -14

  :أسبـاب اختيار موضـوع البحـث ـ 4

ن ستنادا إلى ا�ھتمام الشخصي بالعمل الجمعوي في المجتمع، أيإختيار الباحث لھذا الموضوع إلقد جاء 
أضحت المجتمعات في العصر الحديث تستند إليھا في الحفاظ على تماسك البناء ا�جتماعي، وكذلك ما يشھده 

رتفاع  عدد المنحرفين وتفاقم ظاھرة إالمجتمع الجزائري خ-ل العقدين ا&خيرين من العنف واBرھاب و
لھا وإعطاء مجال لجميع مؤسسات الجريمة في المجتمع، مما حرك الرأي العام والخاص بالعمل على التصدي 

  .لوسائل واBمكانيات المتاحة لذلكافي التقليل من الظاھرة ومعالجتھا وفق  للمساھمة المجتمع المدني
Bافة إلى قلة الدراسات العلمية حول معالجة ھذه الظاھرة في الجزائر من طرف الباحثين ضبا

مع المدني المھتمة بالتكفل بالفئات الخاصة في المجتمع ا�جتماعيين والنفسانيين، وخاصة دراسة منظمات المجت
،ومن بين ھذه المنظمات الكشافة الجزائرية التي تعد من بين المؤسسات التنشئة ا�جتماعية وإحدى أشكال 

المجتمع المدني ،والتي أخذت على عاتقھا تحمل المسؤولية والعمل في الحقل التربوي وا�جتماعي،وبموجب 
،أسندت إليھا مھمة المساھمة في إعادة إدماج ا&حداث  2003ي أبرمت مع وزارة العدل في ا�تفاقية الت

  ".النساء"والشباب والفئات الضعيفة
 ى،كونھا المسموح لھا بالدخول إل اً للدراسةختيار الكشافة نموذجإومن بين الدوافع التي جعلت الباحث 

ا&شخاص المحبوسين والتعامل معھم وفق مضمون  ىإل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية، والتقرب
،ومن جانب آخر كون ھذه التجربة حديثة في مدينة سطيف، ولم تعمم في كافة المراكز والمؤسسات  ةا�تفاقي

  .العقابية في و�يات الوطن الجزائري
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  :تحديـد المفاھيـم ـ 5

لعلمية، لذلك يسعى كل علم إلى تحديد المفاھيم تعد المفاھيم لغة أساسية في النظريات والبحوث ا
عبد الباسط عبد "وتوضيحھا، &نه كلما كانت المفاھيم واضحة انعكس ذلك على البحوث، وحسب تعبير 

حول تحديد المفاھيم التي تخدم أھداف البحث، فإنه يتطلب تحديد مدلول كل " المعطي وعادل مختار الھواري
ة للباحثين، من أجل تثبيت مدلوله في البحث، وإن ظھرت أحيانا بعض مفھوم بحسب ا�تجاھات الفكري

           )11: 1987عبد الباسط عبد المعطي وعادل مختار،.(الصعوبات
: و&جل ذلك فسوف يتم تحديد المفاھيم ا&ساسية في البحث وھي واضحة في العنوان والمتمثلة في

  .الدور، اBدماج ا�جتماعي، السجين

  : » Role « رالدو 1ـ  5
يستخدم مصطلح الدور في علم ا�جتماع وعلم النفس ا�جتماعي وا&نثربولوجيا بمعان مختلفة، فيطلق 

كمظھر للبناء ا�جتماعي على وضع اجتماعي معين، يتميز بمجموعة من الصفات الشخصية، وا&نشطة 
 1990عاطف غيث،.(ن قبل اsخرينتخضع لتقييم معياري إلى حد ما، قبل أولئك الذين يكونون في الموقف وم

إذ يعتقد ھذا " رالف لينتون"وھذا التعريف � يأخذ في اعتباره التفرقة بين المكانة والدور التي حددھا  )97:
أن المكانة ھي مجموعة الحقوق والواجبات، وأن الدور ھو المظھر الدينامي للمكانة، فالسير على ھذه "ا&خير 

في  "بارسونز"وھذا التعريف يستخدمه أيضا .)97: نفس المرجع"(قيام بالدورالحقوق والواجبات معناه ال
، " البناء والوظيفة في المجتمع البدائي"في كتابه  "راد كليف براون"، وكذلك "النسق ا�جتماعي"كتابه

  ".النظرية ا�جتماعية والبناء ا�جتماعي" في كتابه" روبرت ميرتون"و
فإن الدور ھو ذلك الموقع الذي يتمتع به الفرد داخل جماعته، وبالتالي " رالف لينتون"ووفقا لما جاء به

يخضع لكل ما تمليه عليه من قيم فيؤدي ما عليه من واجبات، وفي المقابل يحصل على كل ما لديه من حقوق، 
  .وفي ضوء ذلك يكون الفرد قد أدى دورا معينا

رة عن أنماط سلوكية تكون وحدة ذات ھو عبا:" تعريف الدور في قوله" نبيل صادق"ويسوق لنا 
معنى، وتبدو م-ئمة لشخص يشكل مكانة معينة في المجتمع، أو يشغل مركزا محددا في ع-قات شخصية 

   )367: 1983نبيل صادق،.(متبادلة مثل القائد
 "عبد الحليم عبد العال"في حين يذھب  ،"لينتون" تعريف من وھذا التعريف أيضا قريب إلى حد ما 

ھو توجيه أو تفھيم عضو الجماعة بالجزء الذي يلعبه في التنظيم، وھذا الدور يتضمن "القول بأن الدورإلى 
  :نقطتين ھما

  .يتكون الدور من نسق التوقعات، ويسمى الدور المتوقع •
يتكون الدور من أنماط سلوكية واضحة يسلكھا الشخص شاغل المركز عندما يتفاعل مع شاغل مركز  •

    )122: 1989عبد الحليم عبد العال،.(الممارس آخر ويسمى بالدور
ً مكتسب اً ومن خ-ل ھذا التعريف يمكننا القول أن ھناك دور ً مفروض اً ، ودورا الدور "، فا&ول ا

وھو الذي تحدده المعايير الثقافية وھو عبارة عن مجموعة من أنواع السلوك المتوقعة ممن يقوم بدور " المكتسب
نجده عادة ما ينسب مث- للطفل منذ و�دته أو عند بلوغه سنا معينة، " ر المفروضالدو"معين، بينما الثاني 

ار وكدوره كذكر أو أنثى، وكذلك ا&دوار التي تقوم على أساس عضوية الفرد في جماعة دينية ھي أد
وفي ھذه الدراسة سوف نبحث عن الدور المفروض الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني وخاصة .مفروضة

  .كشافة في العقل العملي للدراسةال
أن الدور ھو الوضع الذي يعين لصاحبه، بغض النظر عن صفاته  "محمد عاطف غيث"ويرى 

الشخصية وخدماته ا�جتماعية، ودرجة النفوذ و التأثير وأن الفواصل الطبقية � تقوم أساسا على الوظيفة ولكنھا 



ط  

ذا المركز، باخت-ف المجتمعات، والفترات التاريخية للمجتمع على المركز، وتختلف الدعائم التي يستند عليھا ھ
عاطف .(الخ......ة، المھنة، السلطة، ا�متياز العقليرونفسه، ومن ضمن ھذه الدعائم اBمكانيات الفردية، الث

   )392: 1990غيث،
لظاھر السلوك ا"أن الدور ھو: فقد صاغ مفھوم الدور ضمن تعريفات متعددة منھا" رالف تيرنر"أما 

ھو " ،"إنه بمثابة المعايير المتصلة بأوضاع المراكز" ،"إنه المفاھيم التي يتوقع بھا صورة السلوك"،"للناس
  )67: 1999شتا، ىالسيد عل(" .الجانب الذي يتعلم به الشخص لعب الدور في الموقف

تحديد السابقة، والتي تمحورت حول  همن خ-ل تعار يف "رالف تيرنر"إن مجمل ما ذھب إليه 
مصطلح الدور يتضح نمط السلوك والتصرفات التي تصدر من ا&فراد حين أدائھم لمختلف ا&نشطة اليومية، 

فھو يعبر عن أرقى ا&عمال اBنسانية لكونه يوازي بين القيام بمختلف  الواجبات ا�جتماعية والمھنية، كما 
بھا كقوالب جاھزة للسلوك اليومي في التعامل مع  يتضمن تلك المعايير التي يتوجب على ھؤ�ء ا&فراد ا�لتزام

  .المواقف العديدة

ً ا&دوار نماذج وأنماط "بيرجر ولكمان"ويعتبر  يمكن توقعھا من الفاعلين في المواقف  ا
وھذا معناه أن الدور ھو ما يمكن أن يتوقعه الفرد ويرسمه بوعيه قبل  ).146: 1990عاطف غيث،(.ا�جتماعية

جتماعية متمثلة في اصطدامه ببعض قرارات ا&فراد التي تحتم عليه اتخاذ موقف معين، وعليه مجابھته لعوامل ا
  .فإن الدور ھنا يرتبط بين مستوى الوعي والمواقف ا�جتماعية

ُ ومن خ-ل سرد ھذه التعريفات السابقة لمفھوم الدور يمكننا أن نستخلص تعريف ً إجرائي ا لمفھوم الدور،  ا
رابطة من ا&نشطة التي يقوم بھا ا&فراد ،فالدور يتضح لدى الفرد عند تفاعله داخل مجموعة مت"باعتباره 

، وتحدد له واجباته، )الجماعة(جماعته، وذلك بخوضه لمجموعة من المعايير تفرضھا عليه ھذه ا&خيرة 
sخروحقوقه من خ-ل المركز والمكانة التي يشغلھا، ومن ثم فإن كل دور مرتبط با ."  

  

  

  

  

  

  )ivileC étéociS(. المجتمع المدني 2 ـ 5

لقد شاع استخدام ھذا المصطلح بشكل كبير خ-ل العقود ا&خيرة من ھذين القرنين الثامن والتاسع عشر 
ن في تحديد وضبط مفھوم واحد متفق عليه، وذلك ومي-دي، وتباينت اsراء وتداخلت المفاھيم واختلف الباحث

ى تغيير المواقف ا�يديولوجية المتكلمة، فالمفھوم الليبرالي يختلف عن إل "عزمي بشارة"يرجع حسب تعبير 
المفھوم ا�شتراكي الديمقراطي، وعن الديمقراطي الراديكالي، ومؤخرا أيضا عن الفھم اBس-مي له، كما أنه 

عزمي (.يتخذ في العالم الثالث أشكا� في متخيل النخب تختلف عنه في أوربا الغربية والو�يات المتحدة
  ) 91: 2000بشارة،

ولذلك سوف نقدم أھم التعريفات التي تخدم البحث والتي تعبر بدورھا عن المدلول الشامل لمفھوم 
  .المجتمع المدني
المؤسسات السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية والثقافية التي تعمل ... «بـ" عبد الفتاح إسماعيل"يعرفه 

سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منھا أغراض سياسية كالمشاركة في  في ميادينھا المختلفة في استق-ل عن
، ومنھا أغراض نقابية كالدفاع عن المصالح ا�قتصادية &عضاء النقابة، ومنھا أغراض ثقافية ...صنع القرار

، ومنھا أغراض اجتماعية ل{سھام في العمل ا�جتماعي لتحقيق ... كما في اتحادات الكتاب والمثقفين 
  )31: 2003الحبيب الجنحاني،عبد الفاتح،(»...التنمية

أنه شبكة واسعة «  :يضيف عن ھذا التعريف إذ يعتبر المجتمع المدني  "الحبيب الجنحاني"كما أن  
ومتضامنة من الجمعيات والتنظيمات ا&ھلية،تمثل فضاء سياسيا واجتماعيا للنضال من أجل الحرية و 

    )47: نفس المرجع(»و القوانين، وفضح ا&يدي الخفية عبر إع-م حر  ؤسساتالديمقراطية، وفرض احترام الم



ي  

من خ-ل ھذين التعريفين يمكن القول أن التنظيمات و الجمعيات المستقلة والمنحازة عن جھاز الدولة، 
ھذه تتمتع با�ستق-لية والحرية والديمقراطية ھي التي تمثل لنا المجتمع المدني، وھنا يمكن وصف التي و

  .الخاصية بنسبة كبيرة في المجتمعات الغربية، على غرار ماتعيشه المجتمعات العربية ودول العالم الثالث
النشاط الجماعي التطوعي المنظم، الذي يسعى لتحقيق مصالح " وھناك من يعتبر المجتمع المدني ذلك 

ما بينھا على تحقيق ھذه ا&ھداف وا&ھداف، وقد اتفقت في تأو تطلعات جماعية معينة، لھا نفس ا�ھتماما
ً ، وھذا التعريف بدوره يعتبر المجتمع نشاط ).2006www.ahewar.org،سامي حسن"(بوسائل محددة   ا

التطلعات وھذا التعريف ينطبق  نيختص به القطاع ا�جتماعي، يقوم به فرد أو جماعة معينة لتحقيق مجموعة م
عي وھو بدوره يغفل التنظيمات والنقابات ا&خرى التي ھي بصورة واضحة على الجمعيات ذات العمل التطو

  .ضمن مفھوم المجتمع المدني
مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي " إلى اعتبار المجتمع المدني  "سعد الدين إبراھيم"ويذھب 

ا�حترام والتراضي تمk المجال العام من ا&سرة، والدولة، لتحقيق مصالح أفرادھا ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير 
والتسامح واBدارة السلمية والتنوع وا�خت-ف، لذا تشمل تنظيمات المجتمع المدني ك- من الجمعيات والروابط 

 1995أماني قنديل،"(والنقابات وا&حزاب وا&ندية والتعاونيات، أي ما ھو غير حكومي وكل ما ھو غير وراثي
سابقيه إذ يعتبر أن ا&سرة وجميع الروابط والتنظيمات ھي المشكلّة ، وھذا التعريف أعطى توضيحا أكثر من )5:

  .  ته ا&ساسيةياللمجتمع المدني ومن ھنا يمكن الحديث عن تركيبات المجتمع وبن
نظام "ھو : إذ يقول "Schmitterشميتر "وھناك تعريف شامل لمفھوم المجتمع المدني تقريبا حدده 

  :منظمة ذاتيا والتيأو مجموعة من الجماعات الوسيطة ال
  .تتمتع باستق-ل نسبي عن كل السلطات العامة ووحدات اBنتاج الخاصة، أي العائ-ت والمشروعات -
 .كما أنھا قادرة على اتخاذ أنشطة جماعية للتعبير والدفاع عن رغباتھا ومصالحھا -
 .كم بشكل عامأنھا � تسعى إلى أن تحل محل أجھزة الدولة، أو أن تقبل مسؤولية تولي مھام الح -
 Philippe.(محددة سلفا ذات طبيعة مدنية، تؤكد على ا�حترام المتبادل ةأنھا تقبل العمل في ظل قاعد -

C. Schmitter ,1997 :240(   
حيث يعرف المجتمع المدني " شميتر"يسير في نفس المعنى الذي حدده " سعد الدين إبراھيم"كما أن 

ير اBرثية التي تمk المجال العام بين ا&سرة والدولة، وتنشأ باBرادة كل التنظيمات غير الحكومية وغ" بأنه 
الحرة &صحابھا من أجل قضية أو مصلحة أو للتعبير عن مشاعر جماعية ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير 

وعليه  )162: 1999سعد الدين إبراھيم،("ا�حترام والتراضي والتسامح واBرادة السلمية للتنوع والخ-ف 
المجتمع المدني مرحلة متوسطة بين ا&سرة والدولة يھدف ا&فراد على غرار أشكالھم وتنوعھم إلى تحقيق ف

  .المصلحة العامة في إطار ا�لتزام بالقوانين والقيم المتعارف عليھا
الجانب التنظيمي والجانب ا�ستق-لي، وھما : ومن مجمل ھذه التعاريف يمكن استخ-ص ميزتين ھما

  :رتبطتا بالمفھوم في كل التعاريف، وعليه نخلص إلى التعريف اBجرائي للمجتمع المدني بالقولميزتان ا
ه، يتسم باستق-ل نسبي ئھو عبارة عن تنظيم جماعي يقوم على أسس ومبادئ متفق عليھا من طرف أعضا" 

ت والنقابات شكل التنظيمات والجمعيا المسطرة له والمشروعة، ويتجلى في يسمح له بمزاولة نشاطاته
  ".والتعاونيات وا�تحادات وا&ندية والرابطات وا&حزاب 

  ) Integration(ا;دماج ا�جتماعي 3ـ  5

العام إلى التكامل والمزج والتوحد،  ويقصد بھا  افي معناھ Amalgamationتشير كلمة اBدماج 
تم اBدماج بين الس-�ت المختلفة المزج بين وحدتين أو أكثر مع بعضھما البعض، وفي ا&نتربولوجيا ي"أيضا

عن طريق الزواج المتبادل بينھما، وفي ميدان اBدارة والتنظيم يتم اBدماج بين الجمعيات والمنشآت أو غيرھما، 
  )    ا;دماج:1999مراد عبد الفتاح،("بحيث تصبح منظمة واحدة

اندماج جماعة عنصرية أو "  في نفس المعنى إلى أن ھذا المفھوم يعني "سميرة أحمد السيد"وتذھب 
وھذا التعريف يبدو  )15: 1997سميرة احمد،(".بينھما  يق الزواج المتبادلس-لية مع جماعة أخرى عن طر

غير كامل لمفھوم اBدماج ا�جتماعي، &نه يحصره في المجتمعات ذات الس-�ت الواحدة أو المتوحدة وھنا 
  .ريف يتجاھل الفوارق الطبقية داخل المجتمع الواحدبالضرورة سوف تكون كاملة، وبالتالي فالتع



ك  

تكييف الجماعات وا&فراد بطريقة تؤدي إلى تكوين مجتمع " ويقصد أيضا بمفھوم اBدماج ا�جتماعي 
تمارس بأقل قدر من التوتر والنزاع، مع مراعاة  ةمنظم أي عندما تصبح مشاركة ا&فراد مشاركة إيجابي

فين، الذي يعني ا�ندماج بالنسبة لھم إعادة تكيفھم إجتماعيا بشكل إيجابي، خصوصية فئة ا&حداث المنحر
طريق تفكيك التكيفات الماضية وإعادة تكييفھم، وھذا ما يساعد  نودمجھم في المجتمع بتشجيع تفتحھم، وذلك ع
  .)9: 1987أحمد بوكابوس،"(على إعادة اندماجھم في المجتمع بشكل سوي

�ت ذات أھمية بالغة إذ يعتبر مشاركة ا&فراد في عملية اBدماج مشاركة وھذا التعريف يحمل مدلو 
إيجابية تراعى فيھا خصوصيات ا&فراد المستھدفين، و أيضا العمل على تكييفھم إجتماعيا، وھذا يتطلب تدخل 

ذا ھيئات رسمية وغير رسمية في ذلك، ومحاولة إزالة كل المخلفات الماضية التي أدت إلى اBنحراف ،وھ
يتطلب إعادة إدماجھم أثناء مدة تواجدھم داخل المؤسسات المودعة وھو ما يسمى بالتأھيل أو المعالجة الوقائية 

من الفصل  112ولعلنا نجد النصوص التشريعية والقانونية أوردت اBدماج ا�جتماعي في المادة . للمنحرفين
إعادة اBدماج ا�جتماعي للمحبوسين ھي مھمة  أن،أي الثالث الخاص بإعادة اBدماج ا�جتماعي للمحبوسين 

تضطلع بھا ھيئات الدولة، ويساھم فيھا المجتمع المدني، وفقا للبرامج التي تسطرھا اللجنة الوزارية المشتركة 
  . لتنسيق نشطات إعادة التربية وإعادة اBدماج ا�جتماعي

مثل في مساعدة المسجونين على أن إعادة اBدماج ا�جتماعي تت 111و 113كما نصت المواد 
وعليه فإن اBدماج ا�جتماعي ھنا يقصد به . )04ـ05،رقم2005وزراة العدل،(.المعوزين اجتماعيا وماليا

البرامج التعليمية وا�جتماعية والثقافية والتأھيلية المسطرة من طرف الوزارة والمقدمة للمحبوسين من ظرف 
 .ھيئات الدولة ومساھمة المجتمع المدني

ن-حظ أن ھذا المفھوم يحمل في مضمونه عدة مفاھيم ،تتطلب منا اBشارة إليھا فنجد مفھوم الرعاية  و
ال-حقة ،وتعرف بأنھا عملية تربوية واجتماعية واقتصادية وحضارية،تھدف إلى التأھيل المھني وا�جتماعي 

يدة يتم فيھا تجاوز الظروف البيئية وا�قتصادي للمسجونين المفرج عنھم ،ليتمكنوا من العيش وممارسة حياة جد
   )10: 2006السدحان،عبد هللا .(وا�جتماعية وا�قتصادية السابقة التي دفعتھم �رتكاب الفعل اBجرامي

ونجد مفھوم التكيف ا�جتماعي يعني مساعدة المسجونين على التكيف في الوسط ا�جتماعي ،والتكيف 
الفرد عن واقعه الجديد ويتمثل في السجن،والمعني  ىلخاص أي رضالتكيف السلوكي ا:ھنا يحمل معنيين ھما 

وھي ،)9: نفس المرجع.(اsخر التكيف ا�جتماعي والوظيفي،أي اتفاق قيم الفرد مع قيم الجماعة والمجتمع
عملية تعتمد على إرادة الفرد ورغيته في التخلي والتبني،وأنھا صيرورة مستمرة مع استمرار حياة المرء في 

طة ا�جتماعية التي � تكون من نوع واحد ومستوى واحد،في وقت يكون قسم منھا سھل التكيف والقسم ا&نش
اsخر عسير التكيف تحتاج إلى قوى اجتماعية مساندة ودافعة لتقوم بعدم وصم المفرج عنه بوصمة دونية أو 

   ) 30: 2006معن خليل،.(احتقارية أو عزله عن الحياة ا�جتماعية

ً ونجد مفھوم ً يسوسيولوج ا  Social(ا�حتضان ا�جتماعي" خر يحمل معنى اBدماج ا�جتماعي ھو آ ا
Custidy ( ويعني تولى التنظيمات الحكومية والجمعيات ا&ھلية والشركات والمصالح التجارية والصناعية

دفاع عنھم والمجتمع المحلي وا&سرة رعاية المفرج عنھم من خ-ل تعليمھم وتأھيلھم وتدبير شؤونھم وال
وتشغيلھم والتعامل معھم بعيدا عن الوصم ا�جتماعي لحماية أمن المجتمع ومنع العود للجريمة وتحويل السياسة 

  )19: نفس المرجع .(العقابية إلى سياسة وقائية وع-جية

ونستنتج من خ-ل ھذه التعريفات أن مفھوم إعادة اBدماج ا�جتماعي يتضمن عدة مدلو�ت ومفھومات 
ً كون المصطلح منتوجإلى سبب في ذلك يعود وال ً غربي ا رية لنشأة كالنظرية والمدارس الف تمن ا�تجاھا ط،استنب ا

،ويتضح لنا ةالمدارس الحديث نالفكر العقابي،مثل مدرسة التأھيل ومدرسة إعادة التوافق ا�جتماعي،وغيرھا م
مفھوم مرادف ل ما نستخدمه في علم ا�جتماع عمحد ما  ىأيضا أن المعاني التي يحملھا ھذا المفھوم تتقارب إل

استعدادات الفرد  ةعملية تشمل حياة اBنسان كلھا منذ بداية تخلقه،ويتم من خ-لھا تنمي"التنشئة ا�جتماعية وھي 
 2006زعيمي مراد ،(."ما الفطرية وتدريبه على تلبية حاجاته وتأھيله للحياة ا�جتماعية في ظل ثقافة مجتمع

:12(  

ھنا تعتبر إعادة اBدماج ا�جتماعي عملية تتابع وتقويم السجين المفرج عنه في مجتمعه المحلي ومن 
متوافق ومنسجم ومدروس من قبل الجھات المختصة  لداخل السجن، بشك هوذلك من خ-ل تھيئته وتأھيله وتعليم

ھيلية تبدأ منذ دخول السجين أتوبالتالي نعتبر أن إعادة اBدماج ھي عملية تضم برامج تعليمية و.والمعنية به



ل  

ي نتمكن من حماية تالمؤسسة العقابية وإخضاعه لطرق وأساليب ع-جية حتى يصبح مواطنا صالحا ،وح
والنظرة الحديثة Bعادة .المجتمع من ا&خطار الداخلية التي يقوم بھا المنحرفون عن المعايير والقيم ا�جتماعية

ل ـن الوقاية أص- من وقوع الجريمة ،أي قبل أن يقع الطفل في وحاBدماج ا�جتماعي للمنحرفين تبدأ م
  . ا�نحراف ،وھذه العملية تعتبر إحدى المراحل ا&ولى لمفھوم إعادة اBدماج ا�جتماعي للمنحرفين والمجرمين

  :ونستنتج من خ-ل ما سبق د��ت معينة لھذا المفھوم ھي

ً أسلوب ـ يمثل مفھوم اBدماج ا�جتماعي د�لة تعكس للتأھيل بمختلف أشكاله في المؤسسات  مكم-ً  اع-جيً  ا
  .العقابية ومراكز إعادة التربية

  :فيه عن طريق ممع المجتمع ودمجھ مـ يشير المفھوم إلى مساعدة المفرج عنھم في تكييفھ
  .ابھ ونـ إيجاد عمل مھني أو حرف يقوم

  .ةبوصمة جرمية أو انحرافي مدون وصمھ مـ قبول المجتمع لھ
  .مؤسسات المجتمع المدني في احتضان المفرج عنھم وإدماجھم في تنظيماتھممساھمة مختلف تنظيمات وـ 

ھو " وعليه يمكننا استخ-ص التعريف اBجرائي الخاص بمفھوم إعادة اBدماج ا�جتماعي بقولنا         
السجن وبعد م يه أثناء فترة إيداعھعملية متابعته ا&فراد قبل انحرافھم أو وقوعھم في الجرم ،وبعد وقوعھم ف

ً تأخذ طابع. اBفراج عنھم ً ع-جي ا للمنحرفين والمجرمين ،وترتكز على التأھيل الشامل والمتكامل لشخصية  ا
الفرد في مختلف الجوانب ا�جتماعية والنفسية وا�قتصادية والدينية والتعليمية والمھنية، وتمكن ا&فراد من 

أو قبله، وذلك لمحاولة التقليل من  ا�نحراف والعودة إلى  متماعية بعد اBفراج عنھالحياة ا�ج فيا�ندماج 
  ".    ارتكاب أية أفعال وممارسات تھدد المجتمع وقوانينه 

  )Prisonnier(الـسـجـيـن  4ـ  5

ھو كل شخص تم إيداعه " يقصد بالسجين أو الحبيس الشخص الذي وضع في السجن، وعليه فالسجين 
ن وقابية تنفيذا &مر أو حكم أو قرار قضائي، كما يندرج ضمن فئة المحبوسين ا&شخاص المحبوسبمؤسسة ع

إلى تعريف السجين "  ليندافيدوف" ويذھب ) 2005وزارة العدل،("ن تنفيذا ل{كراه البدنيومؤقتا والمحبوس
لمدني والع-قات اBنسانية المساجين ھم من يحرمون من الحرية والتحكم في أنفسھم، ويفقدون ا&من ا" بقوله 

وھذا التعريف يستثني ا&شخاص  )117: 2000ليندافيدوف،("والعمل الھادف وا�تصال بالجنس اsخر
  .المحبوسين مؤقتا والذين لم تصدر في حقھم أوامر بالسجن وتنفيذ العقوبات

ھم أولئك  )النز�ء(السجناء " حسب تعبيره " النزيل " في تعريفه للسجين " السعيد " ويرى 
ا&شخاص البالغون الذين ارتكبوا مخالفات ضد الحق الخاص أو العام، أو أخلوا با&نظمة والقوانين المتبعة 

وھذا التعريف يكون قد ) 21: 2001أحسن مبارك،"(والمتعارف عليھا، وأودعوا السجن لفترات زمنية مختلفة 
فراد الذين لم يبلغوا سن الرشد أو ما يسمى بانحراف حدد سن ا&فراد مرتكبي المخالفات، وھو بذلك يستثني ا&

  .ا&حداث

ً ونجد تعريف السجناء ھم أولئك ا&شخاص الذين ارتكبوا " آخر يعبر عن ھذا المصطلح بالقول أن  ا
مخالفات وتم الحكم عليھم بعقوبة سالبة للحرية، حيث يترتب عنھا إيداعھم في إحدى المؤسسات العقابية وتحدد 

نسيم "(م وفقا لجسامة نوع الجريمة من جھة، واخت-ف نظر المجتمعات لھا من جھة أخرى مدة عقوبتھ
  )182: 2005بورني،

أن السجين : " عليه مما سبق من ھذه التعريفات يمكن استخ-ص التعريف اBجرائي لمفھوم السجين بالقولو
صدرت بحق المتھم  ام قضائية،ھو كل شخص بالغ أودع السجن أو المؤسسات العقابية، بناء على صدور أحك

  ". النظام العام في المجتمع به من جرائم تھدد أمن وس-مة المواطنين، وإخ-ل وفقا لما اقترف

  :الدراسات السابقة  ـ 6

إن أي علم من العلوم يتميز بالطابع التراكمي، فالباحث يبدأ من حيث ينتھي اsخرون، وفي ھذا اBطار          
حث اBط-ع على ما كتب وتوصل إليه العلم في مجال بحثه خاصة في التخصصات التي لھا ينبغي على كل با

  .ع-قة بھذا البحث بصفة عامة



م  

وللدراسات السابقة أھمية كبيرة في تحديد وتوجيه مسارات البحث، حيث تعتبر مرجعية نظرية له، 
ي دراسة ميدانية، ذلك أنھا تعتبر بمثابة ولذلك تعد الدراسات السابقة من المجا�ت الفكرية الھامة في نجاح أ

  .المرشد والموجه للبحث، كما تعتبر في بعض الدراسات المنطلق الفكري والمرجع المعرفي للدراسة
والدراسة الحالية اعتمدت على عدد من الدراسات السابقة يحاول الباحث تقديم البعض منھا والذي يخدم مشكلة 

  .بعض الصعوبات المنھجية و اBمبريقيةالبحث وأھدافه ويساعده في تخطي 
ونحن نورد ھذه الدراسات للتدليل على الخصائص والسمات المشتركة بين الظواھر ا�جتماعية رغم اخت-فھا 

  . في الزمان والمكان

  >>انحراف ا2حداث وا;دماج ا�جتماعي لھم <<  :الدراسة ا2ولى

علم اBجتماع بجامعة الجزائر، وھي عبارة عن  بمعھد" أحمد بوكابوس" قام بإعداد ھذه الدراسة 
، وقد طرح الباحث في ھذه الدراسة ث-ثة أسئلة رئيسية أنطلق 1987-1986رسالة لنيل شھادة الماجستير لسنة 
  :منھا لمعالجة ھذا الموضوع وھي

عية ھل أن أسباب عدم التكيف اBجتماعي لkحداث، تعود بالدرجة ا&ولى إلى وضعية أسرھم ا�جتما -4
  والتربوية والثقافية وا�قتصادية ؟

 أم أن عدم تكيفھم وانحرافھم يعود إلى أسباب خارجة عن إرادة ا&سرة، و� دخل لھا في ذلك؟ -5
أم ھناك عوامل مشتركة بين ا&سرة بوضعھا ا�جتماعي وا�قتصادي والمحيط ا�جتماعي بحدوده  -6

 وقيوده ومؤثراته؟   
ين لھذه الدراسة أولھما ھدف نظري يسعى من خ-له اBط-ع على ونجد الباحث قد حدد ھدفين ھام

الظاھرة ومدى ارتباطھا بالعوامل المولدة لھا، مما يسمح بالوصول إلى نتائج تفيد الدارس المختص، وتكشف 
  .تصةن آثارھا السلبية من الناحية ا�جتماعية، مما يتيح إمكانية إثراء المكتبة العربية بالدراسات المخعالنقاب 

ھدف عملي مفاده تقديم مقترحات وحلول تبرز الكيفيات التي يجب اعتمادھا داخل ھذه فھو  أما الثاني 
  .المراكز المخصصة Bعادة التربية، من أجل إدماج ا&حداث بشكل م-ئم والتخفيف من حدة الظاھرة

  :وقد قام الباحث من خ-ل تحديد أھداف البحث إلى صياغة الفرضيات التالية
  .عمل المركز على إعادة إدماج ا&حداث المنحرفين عن طريق التكفل التربوي بھمي -4
 .المركز مكان م-ئم Bشباع حاجات ا&حداث المادية التي افتقدوھا في أسرھم -5

 .لkسرة دور أساسي في عملية إدماج أبنائھا اجتماعيا -6

ف عدة مناھج علمية، حيث ولدراسة ھذا الموضوع، وبعد وضع فرضيات الدراسة، قام الباحث بتوظي
استخدم المنھج التاريخي المقارن بتتبع الظاھرة خ-ل مراحل تاريخية ومقارنتھا بالحالة الراھنة، كما استعان 

نھج اBحصائي من أجل تحليل البيانات وا�ستعانة بھا في التحليل الكمي والكيفي، واعتمد على منھج تحليل مبال
  .صية واستقراء التقاريرالمضمون في دراسة الوثائق الشخ

كما استعان الباحث ببعض التقنيات وا&دوات أھمھا الم-حظة بنوعيھا بالمشاركة، وبدون مشاركة، 
وكذلك المقابلة المنتظمة، وتطبيق ا�ستمارة المكتوبة على المبحوثين على مرحلتين، ا&ولى تجريبية والثانية 

  .نھائية

ول ابتداء بتحديد المفاھيم ا&ساسية ثم النظريات التي فسرت وقام الباحث بتقسيم بحثه إلى ستة فص
ظاھرة ا�نحراف، وفي الفصل الثاني تطرق إلى ظاھرة انحراف ا&حداث في المجتمعات الغربية ثم المجتمعات 

إلى ظاھرة انحراف ا&حداث في الجزائر، والنصوص التشريعية  فيه العربية، أما الفصل الثالث تعرض الباحث
ن ا&حداث، و الفصل الرابع كان محوره أسس الدراسة الميدانية وشملت مجا�ت الدراسة واBجراءات لقانو

المتبعة للدراسة، وجاء الفصل الخامس لتحليل البيانات ا&ولية المتعلقة بالوضعية ا&سرية لkحداث، في حين 
  .كان الفصل ا&خير لتحليل أثر الوضعية ا&سرية في معاملة ا&بناء

  :ا وقد خلصت الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج نذكرھا فيما يليھذ
أغلب المدارس النفسية تھمل الجوانب ا�جتماعية وتجعلھا جوانب ثانوية، بينما صور ا�نحراف متعددة  -

  .ومختلفة



ن  

� يمكن تطبيق النظريات دون مراعاة الخصوصية ا�جتماعية، &ن ھذه النظريات تعتبر تبريرية  -
وتصويغية لطبيعة النظام الرأسمالي، وكذلك يمكن ا&خذ بھذه النظريات في المجتمعات المحلية مع مراعاة 

 .الخصوصية ا�جتماعية والثقافية واBيديولوجية للمجتمع
 .تظھر آثار ا&خذ بھذه النظريات في المجتمعات السائرة في طريق النمو ومنھا الجزائر  -
المقو�ت الغربية في مجال التشريع المتعلق با&حداث، فرغم اخت-ف ھذه كما تظھر أيضا آثار اعتماد  -

التشريعات في المجتمعات الغربية فإننا نجد أن تشريعات ا&حداث في المجتمعات العربية تأخذ بأحسنھا 
 .وأصلحھا في عملية معاملة ا&حداث

المتسربين من المدارس ا&ساسية ظھر من خ-ل الدراسة الميدانية أن نوعية ھؤ�ء ا&حداث تتشكل من  -
 .في المراحل ا&ولى، وكذلك الخ-فات ا&سرية وعدم تكيفھم ا�جتماعي

ن عن حالتھم داخل المركز، و ذلك بما يوفره لھم من ضروريات مادية وتربوية وأغلب ا&حداث راض -
 .افتقدوھا في أوساطھم ا&سرية

ليه المربون والساھرون على عملية إعادة التربية في ظھر في البحث أيضا، أن اBشراف التربوي الذي يو -
المركز، جعل الحدث يشعر بالرغبة الملحة في إعادة اعتباره ا�جتماعي، بعدما كان يشعر أنه غير مرغوب فيه 

 .أسريا واجتماعيا نتيجة الوضعية الخاصة، حتى ولو كان ھذا الشعور مؤقتا
-ئمة قبل خروجھم من المركز من أجل ضمان الحصول على مھنة م فيأغلب ا&حداث يطمعون  -

 .مستقبلھم
إمكانية إدماج ا&حداث المتواجدين في المركز المخصصة Bعادة التربية، بما يقدمه من مساعدات مادية  -

ومعنوية لkحداث وأسرھم، يجعله مكانا م-ئما ومساعدا على عملية إعادة التربية واBدماج ا�جتماعي 
 .لkحداث

  :  ى الدراسةالتعليق عل

ھذه الدراسة ھي شبيھة بالدراسة التي نحاول تناولھا، باعتبارھا تمس شريحة انحراف ا&حداث 
ا�جتماعي لھم، كما أنھا تعد محاولة جادة لمعالجة ھذه الظاھرة، إ� أنھا ركزت على شريحة فقط من  جواBدما

لى مركز واحد فقط،وھذا يساعد الباحث المجرمين والمودعين في مؤسسات إعادة التربية والتي اقتصرت ع
تتبع خطوات إجراء الدراسة وا�ستفادة من نتائجھا ومقارنتھا مع نتائج الدراسة الحالية، كما ركزت على على 

دور مركز إعادة التربية و ا&سرة في عملية إعادة اBدماج ا�جتماعي لھذه الفئة و أھملت المؤسسات ا&خرى 
اBضافة ب                       .للمجتمع

إلى التركيز على الجانب النظري للدراسة و تفسير الظاھرة حسب ما طرحته النظريات المفسرة لظاھرة 
  .لھذه الفئة ةا�نحراف، وأھملت الجوانب و الخصائص ا�جتماعي

التي تناولت فئة  ـ حسب اط-عنا ـ ھذه الدراسة المحاولة ا&ولى في الجزائرنعتبر أن  إ� أنه يمكن 
 دراسة إلى نضطلع اث وسبل معالجتھا، كما أنھا تمكننا من ا�ستعانة بالنتائج المتوصل إليھا، وجعلتنا ا&حد

  .المجتمع فيإعادة إدماج ا&حداث  تھتم في مجال مؤسسات اجتماعية أخرى 

  >>الدور التربوي للمؤسسات العقابية <<  :الدراسة الثانية

كلية العلوم اBنسانية والعلوم ا�جتماعية، قسم علم ا�جتماع ، ب"نسيم بورني"قام بإعداد ھذه الدراسة 
، 2005-2004والديمغرافيا، وھي عبارة عن مذكرة مكملة لنيل شھادة الماجستير في علم اجتماع التنمية لسنة 

  .وھي دراسة ميدانية للمفرج عنھم من مؤسسة إعادة التربية بمدينة قسنطينة
  : أسئلة رئيسية وھي كاsتي ةث-ثوقد طرح الباحث في ھذه الدراسة 

ھل المؤسسات العقابية في الجزائر تتوافر على اBمكانيات ال-زمة التي تسمح بتحقيق أھدافھا  -4
  التربوية؟

ساليب العامة ا&ھل المؤسسات العقابية في الجزائر تتوافر على اBمكانيات البشرية التي يمكنھا تنفيذ  -5
 بية المساجين؟العقابية التي تھدف إلى إعادة تر

ا&ساليب العقابية التي تتماشى وسياسة الدفاع ا�جتماعي الرامية إلى إعادة  ىھل السياسة العقابية تتبن -6
 تربية المساجين؟

  :  وقد حدد الباحث أربعة أھداف ھامة وھي



س  

الكشف عن ظاھرة محل الدراسة ميدانيا، أي معرفة مدى تحقيق المؤسسات العقابية لدورھا التربوي  -5
  .لمنوط بھاا

تبيين وتوضيح أھمية الدور التربوي للمؤسسات العقابية في إعادة إدماج المساجين في المجتمع بطريقة  -6
 .سوية

الكشف عن بعض الع-قات الغامضة داخل المؤسسات العقابية سواء فيما بين العاملين بھا أو ع-قتھم  -7
  بالمساجين 

ھا المؤسسات العقابية بغية تأدية دورھا التربوي  التعرف على أھم العراقيل والصعوبات التي تواجه -8
سواء على المستوى النظري ، وما يتضمنه من تشريعات قانونية أو على المستوى الميداني، وما يرتبط 

Bنھا والماديةمكانات المتوفرة لديھا البشرية مبا. 
  :وقام الباحث بتسطير ث-ث فرضيات تخدم ھذه الدراسة وھي

لمادية داخل المؤسسات العقابية يؤثر سلبا على تطبيق ا&ساليب العقابية التي تھدف إلى قلة اBمكانيات ا -4
  .إعادة تربية المساجين

ا&ساليب الرئيسية في التقليل من احتمال تحقيق من تقصير العاملين في أداء دورھم بالمؤسسات يعد  -5
 .أھدافھا التربوية

&ساليب العقابية يؤثر سلبا على أداء المؤسسات العقابية عدم تبني السياسة العقابية في الجزائر لبعض ا -6
 .لدورھا التربوي المنوط بھا

ولدراسة ھذا الموضوع قام الباحث بتوظيف منھج واحد ،وھو منھج دراسة الحالة اعتقادا من الباحث 
ع على أن اختيار ھذا المنھج سيساعد في الكشف عن خصائص بعض المؤسسات العقابية في الجزائر،وا�ط-

  .ا&ساليب العقابية والكشف عن عيوبھا وتشخيص مشك-تھا

باBضافة إلى المنھج ،استعان الباحث ببعض ا&دوات للدراسة ،بدءا باختيار العينة فقد تم اختيارھا 
بطريقة عمدية أي ا&شخاص المفرج عنھم ومدة سجنھم سنة أو أكثر ،واستخدام الباحث لجميع المعلومات 

مقننة بھدف جمع البيانات من المساجين ،وكذلك تم ال يطة الغير مباشرة ،وكذلك المقابلة الغيرالم-حظة البس
أسئلة محورھا ا&ساسي كشف مدى تحقق ا&ھداف التربوية المنوطة  ةوضع دليل المقابلة وتضمن تسع

  .بالمؤسسات العقابية ووضعية المساجين بداخلھا

كل القضايا المتعلقة بالدور التربوي للمؤسسات العقابية  كما اعتمد الباحث أسلوب التحليل وتفسير
ولمعالجة ھذا الموضوع واBجابة على . وأثرھا في تعديل سلوك السجين من أجل إعادة إدماجه في المجتمع

اBشكالية المطروحة، وتأكيد أو نفي الفرضيات تطرق الباحث في بداية الفصل ا&ول إلى تحديد اBشكالية 
ا، أھميتھا وأسباب اختيارھا، ثم أھداف البحث ،وأخيرا تحديد بعض المفاھيم والدراسات وصيانة فروضھ

السابقة ثم تناول في الفصل الثاني مراحل وعوامل تطور المؤسسات العقابية، نظمھا وأنواعھا، وفي الفصل 
ئص السياسة الثالث تناول فيه خصائص المؤسسات العقابية في الجزائر، وذلك عن طريق التعرف على خصا

العقابية التي تتحكم في دورھا ووضعھا، ومؤسستي الدفاع ا�جتماعي التي تعتمد عليھا في تحقيق أھدافھا، 
  .أنواعھاووكذلك التعرف على خصائص نظمھا 

فتم التطرق فيه إلى العوامل التي تساھم في تحقيق الدور التربوي المنوط  الثالث أما الفصل 
ي تشمل مدى تطبيق أساليب المعاملة العقابية مع توضيح المفاھيم المرتبطة بھا بالمؤسسات العقابية والت

وأھميتھا، شروطھا، والمعايير التي تتحكم فيھا إلى جانب ذلك تم التطرق إلى أھمية توافر المؤسسات العقابية 
  .على اBمكانيات المادية والبشرية ودورھا في تحقيق أھدافھا

ض اBجراءات المنھجية في البحث الميداني، وفي الفصل السادس تم تفريغ وقد تم في الفصل الخامس عر
وأخيرا الوصول إلى النتيجة العامة  هالمعلومات والمعطيات وتحليلھا وتفسيرھا، وتحليل كل فرضية على حد

  .ھا توصيات البحثتوتخلل
  :أما أھم النتائج التي توصل إليھا الباحث في ھذه الدراسة فنذكر أھمھا

ً لسياسة العقابية في الجزائر حددت أھدافإن ا ً ترمي إلى إعادة تربية المساجين وجعلت المؤسسات العقابية مكان ا  ا
لتجسيد أھدافھا ميدانيا ،إ� أنه نظرا لقصور ھذه ا&خيرة من ناحية قلة اBمكانيات المادية والبشرية وفقا 

في الجزائر في عدم تبنيھا لبعض ا&ساليب لمعاييرھا ا&ساسية ،فض- عن بعض عيوب السياسة العقابية 
  .العقابية ،أدى إلى تقصير المؤسسات العقابية في أداء دورھا التربوي المنوط بھا



ع  

  :وخلصت الدراسة إلى مجموعة من التوصيات وا�قتراحات أھمھا 
اجين يعد إعادة النظر في السياسة العقابية في الجزائر خاصة قانون تنظيم السجون وإعادة تربية المس •

  .أمرا ضروريا من أجل تحسين أداء دور مؤسساتھا التربوية
زيادة عدد المؤسسات العقابية في الجزائر لتفادي ا�كتظاظ والسماح بإعادة تأھيل المساجين ،وكذلك  •

تخصيص مؤسسات عقابية للمعتادين على اBجرام وأخرى للمدمنين وإنشاء مراكز صحية عقابية خاصة 
 .  خاصة بالمساجين الشبان" سجون المدارس"نفسيا وجسميا ،وإنشاء كذلك ما يسمى بالمرضى عقليا و

 .توسيع مجال تطبيق المؤسسات المفتوحة •
تفيد في إعادة تأھيل المساجين كنظام الورش  التىتوسيع مجال تطبيق بعض ا&ساليب العقابية  •

 .الخارجية أو نصف الحرية والنظام المشروط
 .ية أسر المساجين وكذا المفرج عنھماالخاصة برعتشجيع إنشاء الجمعيات  •
نظرا &ھمية الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم في تحقيق ا&ھداف التربوية التي تسعى إلى تجسيدھا ميدانيا  •

 .السياسة العقابية نقترح تشكيل لجنة للقيام بھذا الدور

  :التعليق على الدراسة 
ونھا تعالج دور المؤسسات العقابية في الجزائر وإعادة نعتبر ھذه الدراسة من الدراسات المشابھة ك

إدماج المساجين ،وتوضيح أھمية الدور التربوي داخل السجون ،وعليه فھي تعتبر من الدراسات الحديثة في ھذا 
المجال وعلى الخصوص من وجھة نظر الباحثين ا�جتماعيين ،كما مكنتنا ھذه الدراسة من معرفة واقع 

إلى أھمية الجمعيات في رعاية أسر  أفادتنا ة في الجزائر، و من خ-ل النتائج المتوصل إليھاالمؤسسات العقابي
المساجين والمفرج عنھم، كما أن المتابعة ال-حقة للمفرج عنھم لھا دور في إعادة إدماج المساجين داخل 

  .المجتمع
تواجدين بھا، وعلى النظم إ� إن ھذه الدراسة ركزت على المؤسسات العقابية أكثر من النز�ء الم

اBدارية والتنظيمية للمؤسسات العقابية على حساب الرعاية الشاملة للسجناء وأسرھم، كما أسھب الباحث في 
الجانب النظري و تركيزه على أدبيات الموضوع، مما ھو م-حظ من عدم التوازن بين المادة النظرية و المادة 

  .العلمية الميدانية

  »أسباب العود إلى الجريمة «  :الدراسة الثالثة 
جامعة نايف العربية للعلوم ا&منية ،قسم " عبد هللا بن ناصر بن عبد هللا السدحان" قام بھذه الدراسة 

أجريت على مراكز دار الم-حظة الخاص با&حداث الجانحين بالمملكة العربية السعودية .العلوم ا�جتماعية 
  .بحث موضوع الدراسةحيث استعان بھا الباحث في ھذا ال،

  :وقد حاولت ھذه الدراسة اBجابة على العديد من التساؤ�ت منھا     
  ما خصائص ا&حداث العائدين ؟ وما أنماط العود بينھم ؟ -
 .ھل ھناك ع-قة بين عمر الحدث عند ارتكابه الجنحة ا&ولى والعود إلى ا�نحراف -
 .عود إلى ا�نحرافھل ھناك ع-قة بين متغيرات الجانب التعليمي وال -
 ھل ھناك ع-قة بين حالة والد الحدث ا�جتماعية والتعليمية والعود إلى ا�نحراف -
 ھل ھناك ع-قة بين البيئة السكنية والمعيشية والعود إلى ا�نحراف ؟  -
 ھل ھناك ع-قة بين متغيرات وقت الفراغ والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 والعود إلى ا�نحراف ؟ ھل ھناك ع-قة بين نوعية الجنحة ا&ولى -
 ھل ھناك ع-قة بين وجود أفراد منحرفين في أسرة الحدث والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 ھل ھناك ع-قة بين مدة بقاء الحدث في دار الم-حظة والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 ھل ھناك ع-قة بين مشاركة اsخرين للحدث في ا�نحراف والعود إلى ا�نحراف ؟ -
 ن طريقة معاملة الحدث بعد خروجه من الدار  والعود إلى ا�نحراف ؟ھل ھناك ع-قة بي -

  :أھداف أساسية في ھذه الدراسة وھي  ةولقد حدد الباحث ل{جابة على ھذه التساؤ�ت ث-ث
  .التعرف على خصائص ا&حداث العائدين -4
 .التعرف على أنماط العود بين ا&حداث العائدين -5
 .سباب التي أدت إلى عودتھم مرة أخرىمحاولة إلقاء الضوء على أبرز ا& -6



ف  

ولمعالجة ھذا الموضوع استخدم الباحث المنھج الوصفي اBرتباطي من خ-ل المسح ا�جتماعي، وذلك 
) ²كا(بوصف الظاھرة المدروسة ومحاولة دراسة الع-قة بين عدد من المتغيرات والظاھرة مع تطبيق اختبار 

ضافة إلى إتباع المنھج الوصفي الوثائقي ل{جابة عن بعض تساؤ�ت للتأكد من صدق ھذه الع-قة إحصائيا، إ
  .الدراسة

أما ا&داة المستخدمة في ھذه الدراسة فقد استعان الباحث با�ستمارة وتم اختبارھا على عينة من  
ثم أعيد توزيعھا على جميع دور الم-حظة . ا&حداث بإحدى دور الم-حظة لمعرفة وضوحھا ومناسبتھا

الرياض، جدة، الدمام، المدينة (لكة العربية السعودية وتم اختيار أفراد العينة من كل دور م-حظة بكل من بالمم
ً حدث 158وكان عددھم أي أفراد العينة ) المنورة، أبھا، القصيم، تبوك وقد تم بناء ھذا الموضوع وفق تسطير  ا

تھا وضبط المصطلحات ا&ساسية في خطة عمل، إذ بعد صياغة المشكلة وتسطير أھداف الدراسة وتساؤ�
الدراسة كان الفصل ا&ول والمسمى باBطار النظري وتم التطرق إلى كبرى النظريات المفسرة للجريمة، 

  .وأخيرا استعرض الباحث أھم الدراسات السابقة التي عالجت الظاھرة اBجرامية والتعليق عليھا
ھجية فقد تم عرض كل من الدراسة وأدوات الدراسة وطريقة أما الفصل الثاني والذي عنونه باBجراءات المن

  .جمع البيانات
أما الفصل الثالث فقد تم فيه عرض وتحليل البيانات وتفسيرھا، وأخيرا تم التوصل إلى مجموعة من النتائج 

  .والتوصيات
  :وأھم ھذه النتائج التي توصلت إليھا ھذه الدراسة نذكر ما يلي 

  .ا&حداث العائدين في المملكة العربية السعودية أكثر من العود الخاصينتشر العود العام بين  -
أظھرت الدراسة وجود ع-قة إحصائية بين عمر الحدث عند ارتكابه للجنحة ا&ولى والعود إلى  -

 .ا�نحراف مرات أخرى
العود لم تظھر ع-قة إحصائية بين عدم ا�نتظام في الدراسة بعد الخروج من دار الم-حظة اول مرة و -

 .إلى ا�نحراف
 .لم  تظھر ع-قة بين المستوى الدراسي عند ارتكاب الجنحة ا&ولى والعود إلى ا�نحراف -
 .� توجد ع-قة إحصائية بين الحالة ا�جتماعية لوالد الحدث العائد والعود إلى ا�نحراف -
 .إلى ا�نحراف لم يتضح وجود ع-قة إحصائية بين مستوى تعليم آباء ا&حداث العائدين والعود -
 .اتضح وجود ع-قة بين البيئة السكنية لkحداث والعود إلى ا�نحراف -
لم تظھر الدراسة وجود ع-قة إحصائية بين كمية وسائل الترفيه في منزل الحدث العائد والعود إلى  -

 .ا�نحراف
 .نحرافلم يتضح ع-قة إحصائية بين مكان قضاء وقت الفراغ لدى الحدث العائد والعود إلى ا� -
 .اتضح وجود ع-قة إحصائية بين وجود إخوة منحرفين للحدث والعود إلى ا�نحراف -
 .يوجد ع-قة إحصائية بين نوعية الجنحة ا&ولى التي ارتكبھا الحدث العائد والعود إلى ا�نحراف -
 .يوجد ع-قة إحصائية بين مدة بقاء الحدث بدار الم-حظة والعود إلى ا�نحراف -
ة إحصائية بين طريقة التعامل مع الحدث من قبل أسرته بعد خروجه من الدار والعود إلى � توجد ع-ق -

 .ا�نحراف
وفي ا&خير يوصي الباحث بإجراء العديد من الدراسات عن ظاھرة العود بشكل عام وبين ا&حداث 

متابعة الحدث بعد بشكل خاص، والتركيز على بعض ا&سباب التي قد يعتقد أنھا خلف ذلك، وبخاصة ما يتعلق ب
  .خروجه من الدار والرعاية ال-حقة المقدمة له

  :التعليق على الدراسة 
ھذه الدراسة لھا ع-قة بموضوعنا، إذ حاولت الكشف عن ا&سباب الرئيسية لعودة المنحرفين مرة ثانية 

بغية ربطھا بالموضوع إلى الجريمة، ھذا ما جعلنا إدراجھا ضمن ھذا اBطار واعتماد النتائج المتوصل إليھا، 
الذي نحن بصدد البحث فيه، كما أفادتنا من ناحية ع-قة المجرمين المرتكبين الجريمة ا&ولى باBجرام الثاني، 

  .وكذلك تأثير أفراد ا&سرة على المعاودة �رتكاب الجريمة
ارنتھا مع نتائج إ� أن ھذه الدراسة ركزت على فئة ا&حداث،وھذا يساعد الباحث على ربط نتائجھا ومق 

ھذه الدراسة، كما أنھا انحصرت في بعض مناطق دور الم-حظة بالمملكة العربية السعودية، ولم تتطرق 
للحلول الممكن اتخاذھا لمنع المنحرفين للعودة إلى الجريمة مرة ثانية، باBضافة أنھا لم تشر إلى دور مؤسسات 
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عدم العودة مرة ثانية على لھا من تأثير في مساعدة ا&حداث  المجتمع في ا�ندماج ا�جتماعي لھذه الفئة، وما
  .  ل{جرام، واكتفت فقط بمعرفة ا&سباب المادية ا�جتماعية والنفسية للمحرفين

  »الدور ا�جتماعي لمؤسسات المجتمع المدني «  :الدراسة الرابعة
نطينة بكلية العلوم اBنسانية بجامعة منتوري بقس"  نصيب ليندة" قامت بإعداد ھذه الدراسة الباحثة 

وا�جتماعية، قسم علم ا�جتماع، تخصص تنمية وتسيير الموارد البشرية وھي عبارة عن مذكرة لنيل شھادة 
، وتعتبر ھذه الدراسة دراسة ميدانية لجمعيات مدينة عنابة كنموذج لمؤسسات  2001/2002الماجستير سنة 

  :الدراسة خمسة أسئلة وانطلقت منھا لمعالجة الموضوع وھي المجتمع المدني وقد طرحت الباحثة في ھذه
  تماسك المجتمع المحلي ؟ مكيف تحافظ الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني على دع -
 ما ھي أھم الخصائص ا�جتماعية &عضاء الجمعيات كمؤسسة ھامة من مؤسسات المجتمع المدني ؟     -
 ى المشاركة في النشاط الجمعوي ؟كيف تساھم الجمعيات في زيادة مستو -
 ما ھي السبل التي تنتھجھا الجمعيات للنھوض بالمجتمع المحلي ؟ -
 ما ھي أھم المشك-ت التي تعرقل النشاط الجمعوي واستمرارية الجمعيات في أدائھا لوظائفھا ؟ -

ة عامة إعطاء لمحفي ونجد الباحثة حددت مجموعة من ا&ھداف لدراسة ھذا الموضوع تتمثل مجملھا 
وشاملة حول المجتمع المدني ومؤسساته المختلفة في ظل حادثة الطرح الخاص بالمفھوم، وحول مؤسسة ھامة 

  .من مؤسساته والمتمثلة في الجمعيات
وكذا التعرف على الدور ا�جتماعي الذي تضطلع به الجمعيات في اBطار العالمي والمحلي وكذلك 

  .الجمعيات التعرض لمعوقات الدور الذي تضطلع به
ولقد اعتمدت الباحثة في ھذه الدراسة المنھج الوصفي لتحليل وتفسير الظاھرة والقيام بوصف كمي 

ا�ستعانة با&دوات البحثية المناسبة والتي  تومن أجل الوصول إلى نتائج علمية تم. وكيفي لمعطيات الظاھرة
  :تت-ءم مع طبيعة الموضوع ونذكرھا كاsتي

ھذا الدليل أربعة محاور تتوزع حول البعد التاريخي، والبعد البشري والبعد الھيكلي  دليل المقابلة وضم -
  .والتنظيمي والمالي وأخيرا البعد الع-ئقي

 .الم-حظة وتمت معظمھا بحضور أعضاء الجمعيات أثناء عقد ا�جتماعات -
تھا وتحكيمھا، وطبقت ا�ستمارة وطبقت على كافة الجمعيات للعينة المختارة، وتم توزيعھا بعد مراجع -

سؤال وطبقت على  47على مرحلتين، المرحلة ا&ولى تجريبية ثم المرحلة الثانية واحتوت ا�ستمارة على 
 .أعضاء المكاتب الو�ئية بالجمعيات بمدينة عنابة 

م كما استعانة الباحثة بمجموعة من الوثائق والسج-ت المتمثلة في الجرائد الرسمية والقوانين والمراسي
 .المتعلقة بتنظيم وتسيير الجمعيات

Bنجاز ھذا العمل البحثي قامت الباحثة بتقسيم البحث إلى ستة فصول فكان الفصل ا&ول حول و
موضوع الدراسة فتم فيه تناول اBشكالية وأھداف الدراسة وأھميتھا وتحديد المفاھيم ا&ساسية، أما الفصل الثاني 

الدور ا�جتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، فتم التطرق إلى نظريات فيعتبر مداخل ورؤى نظرية لدراسة 
بينما جاء . الدور ا�جتماعي، وكذا نظريات حول المجتمع المدني، وأيضا نظريات مؤسسات المجتمع المدني

الفصل الثاني ليتحدث عن بنية وأشكال المجتمع المدني وتم التعرض إلى بنية المجتمع المدني وخصائصه 
  .تدعيمه، وكذلك نشأة وتطور الجمعيات كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني وخصائصھا ووسائل

وفي الفصل الرابع تم التطرق إلى البعد ا&مبريقي لدراسة الدور ا�جتماعي لمؤسسات المجتمع المدني، 
ساتي وتم التعرض فيھا إلى دور الجمعيات في تماسك المجتمع المدني وخصائصھا، وأيضا البناء المؤس

للجمعيات والمشاركة في النشاط الجمعوي، وتناول ع-قة الجمعيات بالمجتمع المحلي، وأخيرا المشاكل المعيقة 
  .لنشاط الجمعيات

فيه اBجراءات المنھجية واBطار العام للجمعيات بمدينة عنابة والمتمثلة في  لوفي الفصل الخامس تناو
اختيارھا  قني والمكاني وضبط العينة وطراوتحديد المجال الزمتحديد أسلوب الدراسة وأدوات جمع البيانات 

  .الخصائص البنائية الوظيفية للجمعيات بو�ية عنابة ت تناول، وتمةصعوبات الدراسة الميدانيوأھم 
تناول دور الجمعيات في تماسك المجتمع المحلي والخصائص ا�جتماعية  فقدالسادس  لأما الفص

مع المحلي بالمجت ضتم التطرق إلى المشاركة في النشاط الجمعوي وسبل النھو لkعضاء وفي الفصل ا&خير
  .مشك-ت النشاط الجمعويمن خ-ل إحتياجات و
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  :وخلصت ھذه الدراسة الميدانية إلى مجموعة من النتائج والتوصيات نذكر أھمھا
 نمجموعة م إن مشاركة الجمعيات في مجال دعم تماسك المجتمع المحلي المتواجدة فيه من خ-ل -

الشريحة  في اsليات كالتنظيم والتفاعل ا�جتماعي وحل مشاكل المواطنين، غير أن ھذا الوضع يبقى منحصرا 
  .التي تمثلھا جمعية ما في غالب ا&حيان

إن الخصائص ا�جتماعية لkعضاء كالسن والجنس والوضعية التعليمية والوظيفة المھنية والدعم  -
و السلب على النشاط الجمعوي، ولھا أھمية ودور في تحقيق أھداف الجمعية، وفي أ بيجاBالمالي، تؤثر با

 .زيادة نشاطھا الجمعوي وعدد المشاركين فيھا
 :ھناك شروط أساسية لزيادة مستوى المشاركة في النشاط الجمعوي وھي -
  وضوح ا&ھداف •
 التوعية بأھمية النشاط الجمعوي •
 تقديم حوافز مادية ومعنوية للمشاركين •
 وطيد فكرة حقوق اBنسانت •
 واBداريةأتقديم تسھي-ت من طرف السلطات المعنية سواء المالية  •
يكون دور الجمعيات في النھوض بالمجتمع المحلي من خ-ل ا�ھتمام بشرائح الطفولة والشباب  -

التوعية  مشاركة ا&عضاء فيمعالجة مشك-تھا، باBضافة إلى والكھول والشيوخ وا�ھتمام بقضايا المرأة و
اBع-مية وزيادة الممارسة الديمقراطية داخل الجمعيات، والقيام بدراسات علمية أمبريقية حول احتياجات 

  .المجتمع المحلي
وفعاليته أسفرت عنھا الدراسة الميدانية جاءت على  هيصادف النشاط الجمعوي عدة مشاكل تعيق سير -

 :النحو التالي
  مشكل نقص التمويل وعدم كفايته •
 ب الكفاءات والخبرات في مجال النشاط الجمعويغيا •
 غياب الفھم الدقيق للفعالية •
 نقص التطوع والمتطوعين •
 الجمعوي إذ غالبا ما يخلط بالعامل السياسي النشاط غياب •

   :التعليق على الدراسة

ھذه الدراسة تناولت مؤسسات المجتمع المدني والدور ا�جتماعي المنوط بھا، وكانت الجمعيات  
ع-قة بموضوعنا  ذات واقتصرت على جمعيات مدينة عنابة فقط، وتعتبر ھذه الدراسة. وذج للدراسةكنم

التي تضطلع بھا، وبالتالي مكنتنا من  روخاصة في معرفة مؤسسات وتنظيمات المجتمع المدني وأھم ا&دوا
ى مثل الكشافة، ومن ومقارنته مع المؤسسات ا&خر التعرف على الدور ا�جتماعي للجمعيات داخل المجتمع

في النھوض بالمجتمع المحلي وفي  اً كبير اً خ-ل النتائج المتوصل إليھا والتي خلصت إلى أن للجمعيات دور
إعادة اBدماج ا�جتماعي ب دعم تماسكه وحل مشاكله، جعلتنا نزداد إيمانا بإمكانية قيام الكشافة الجزائرية

  .لkحداث

أدوار  ةواحد للجمعيات متمثل في الجانب ا�جتماعي وأغفلت عد� أن ھذه الدراسة ركزت على دور 
يكشف أن الجمعيات تجاوزت ا&دوار التقليدية  ميمكن للجمعيات أن تضطلع بھا وتقوم بعملھا والواقع اليو

، وبالتالي كانت ھذه الدراسة مبتورة من عدة االمعروفة سابقا، وأصبح لھا دور كبير في تغيير أوضاع مجتمعاتھ
  .وار أخرىأد

  »مشكلة انحراف ا2حداث في الجزائر «  :الدراسة الخامسة
عبارة عن رسالة مقدمة لنيل شھادة  ووھ"  محي الدين مختار" قام بإعداد ھذا البحث الباحث 

  .1985الماجستير في علم النفس ا�جتماعي بمعھد العلوم ا�جتماعية لجامعة قسنطينة سنة 
  :ينجاز ھذا البحث وھة بوضع فرضيات Bوانطلق الباحث في ھذه الدراس

إن انحراف ا&حداث في الجزائر في ھذه الدراسة ھو نتيجة لعدم اBشباع الكافي والسوي للحاجات  -
  .المادية، والحاجات النفسية ا�جتماعية للفرد
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د إن انحراف ا&حداث في الجزائر ھو نتيجة لعدم فعالية الضبط الرسمي الممارس على الحدث إلى الح -
 .ول ا�جتماعي &فعالهبالذي يجعله واعيا بمدى الق

  :كما حدد الباحث أربعة أھداف أساسية Bنجاز ھذا البحث وھي
  .نحراف ا&حداث في الجزائرلدقيق للعوامل ا&كثر شيوعا في إالتوصل إلى التحديد ا -
 .ث في الجزائرتلمس بعض الخطوط العامة النظرية والميدانية لنظرية تفسر ظاھرة انحراف ا&حدا -
 .....معرفة مدى ص-حية مؤسسات رعاية ا&حداث المنحرفين في قيامھا بوظائفھا المحددة لھا -
تقديم بعض التوصيات وا�قتراحات، تفيد في الوقاية والمساعدة لع-ج المشكلة أو التخفيف من حدتھا  -

 .على ا&قل
لع-قة بين السبب والنتيجة، بواسطة للتوصل إلى معرفة ا "المنھج ا�ستقرائي  "د طبق الباحث قو

  :م-حظة نتيجة بعض ا&حداث، والبحث في البيانات عن العوامل السببية الممكنة بين فئتي البحث
حدثا منحرفا، من مؤسستي إعادة التربية لkحداث المنحرفين بمدينتي عنابة  130عددھا  :الفئة ا2ولى •

  .وقسنطينة
حدثا منحرفا، تم اختيارھا عشوائيا تكون قريبة  130اء عدد أفرادھا من ا&حداث ا&سوي: الفئة الثاني •

 .الشبه إلى حد ما من الفئة ا&ولى، من حيث المتغيرات الھامة
كما طبق الباحث ا&دوات التالية في جمع البيانات، فاستخدم الم-حظة بدون مشاركة مرات عديدة قبل 

م-حظة دور في صياغة المشكلة منھجيا، وكذلك الفرضيتين، طرح ا�ستمارة وبعدھا، وكان لھذا النوع من ال
كما ساھمت في توضيح بعض المفاھيم المستخدمة في البحث إجرائيا، باBضافة إلى صياغة وترتيب أسئلة 

ا�ستمارتين، واستخدام الباحث مجموعة من الوثائق، وتمت معالجة البيانات الميدانية بواسطة النسب المئوية 
  ).²كا(تيار العادية واخ

  :ومن أھم النتائج المتوصل إليھا ما يلي
أن مشاريع التنمية في الجزائر أدت إلى التسارع في تغير الجانب المادي على حساب التغير ا�جتماعي 

                                                                                    .                                                                                           .          والثقافي  
وكان لھذه الظاھرة أثر غير مباشر على عدم تكيف العديد من الجماعات ا�جتماعية وكانت الوطأة أشد على 

  .ساھم في انحرافھم ا&طفال الصغار من ا&حداث الذين � خبرة لھم في الحياة الجديدة ومتطلباتھا مما
الحراك ا�جتماعي الذي يظھر في الھجرات المكثفة من الريف إلى المدينة من جھة وانتقال ا&فراد من  -

 .أوساط مھنية إلى أوساط مھنية أخرى لم تكن موجودة من قبل
لقد أدت الھجرة المكثفة من الريف إلى المدينة إلى احتقان سكني ساھم في تكوين أحياء قصديرية،  -

 .وبناءات فوضوية كان لھا الدور المباشر في دفع البعض من ھؤ�ء ا&حداث الصغار إلى ا�نحراف
انح-ل الجماعات السيكولوجية التي كانت سائدة في الماضي وحلت مكانھا جماعات اجتماعية تولد  -

الھجران التام أو عنھا رضا الفرد، ترابط مع الجفاء العاطفي كل ذلك أدى با&حداث إلى الرفض والعصيان، و
الجزئي للقيم والمعايير ا�جتماعية، ومن ثم ھجر ا&سرة والمدرسة، والتحرر النھائي من القيود ا�جتماعية 

 .والبحث عن جماعات أخرى تعويضية
عدوان، عدم إمكانية التوافق ( شدة الجو المدرسي الذي يرتبط وظيفيا مع سوء الع-قة مع الزم-ء  -

أقوى وأكثر بروزا عند الجماعات المنحرفة، ومع سوء التكيف في الع-قات مع اBدارة وھي ...) وا�متثال
عدم تأھيل  إلىنه يعود أوالمعلمين بسبب تعرض ا&حداث إلى اBھانات والشتائم والعقاب البدني، وھذا يبدو 

 .المعلمين تربويا واBلمام بخصائص التلميذ النفسية وا�جتماعية في مراحل نمو مختلفة
ھناك اتجاه سلبي نحو البرامج التي تدرس بھم بأنھا صعبة، وھي العوامل المساھمة في تركھم  -

المدرسة، ھذا باBضافة إلى الطرد الرسمي الذي يتسبب سنويا في القذف بآ�ف الت-ميذ إلى الشارع، والبقاء 
المھني والتمھين وغيرھا،  سنة، حيث يسمح لھم الدخول إلى مراكز التكوين 17دون دراسة و� عمل حتى سن 

وحتى وان كان العمر يسمح فإن إمكانيات ھذه المراكز � يمكن أن تلبي  حاجيات كل ھؤ�ء، وعليه فإن ھذه 
 . الظاھرة من أھم العوامل المساعدة على انحراف ا&حداث

  :التعليق على الدراسة
تعرف على أسبابھا ونتائجھا، ھذه الدراسة عالجت مشكلة انحراف ا&حداث في الجزائر، وحاولت ال

ا إلى إدراجھا في خانة الدراسات السابقة بھدف التعرف على أسباب ظاھرة ا�نحراف في دعانوھذا ما 



ش  

الجزائر، وا�ستفادة من النتائج المتوصل إليھا ومعرفة واقع ا&حداث داخل مؤسسات إعادة التربية وطرق 
  .وأساليب معاملتھم

دراسة إلى كل ا&سباب المؤدية ل-نحراف، مثل عوامل تفكك ا&سرة، وركزت على وبالتالي لم تتطرق ھذه ال
  .المحيط ا�جتماعي لkفراد المنحرفين من أفراد وجماعات

 Bافةضكما أن ھذه الدراسة لم تشر إلى ا&وساط ا�جتماعية المؤثرة على ظاھرة انحراف ا&حداث،با 
ن الظاھرة أو معالجتھا، وبالتالي يمكن ا&خذ بشكل كبير على ا&سباب م بالتقليلم الحلول الكفيلة يتقد إلى عدم

لتربية باعتبار أن ھذه ا&ساليب المؤدية إلى ا�نحراف، وطرق وأساليب معاملة المنحرفين داخل مراكز إعادة ا
  .أدخلت عليھا مجموعة من التعدي-ت واBص-حات والتحديث

  »ماعي في المؤسسات ا;صFحية دور ا2خصائي ا�جت«  :الدراسة السادسة
دار  ىوھي عبارة عن دراسة ميدانية عل"  فھد سالم القحطاني" قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 

الم-حظة ا�جتماعية بالرياض، قام بھا الباحث لنيل شھادة الماجستير، من قسم العلوم ا�جتماعية، تخصص 
  .2005عربية للعلوم ا&منية بالمملكة العربية السعودية، لسنة التأھيل والرعاية ا�جتماعية، لجامعة نايف ال

وتكمن مشكلة الدراسة في محاولة الباحث التعرف على دور ا&خصائيين ا�جتماعيين في المؤسسات 
  .اBص-حية، وتقييم ھذا الدور للوقوف على ا&سباب المؤثرة مما يحقق ا&ھداف

  :ة ھذا الموضوع ھيوحدد الباحث مجموعة من التساؤ�ت لدراس
  ما ا&سلوب ا&مثل الذي يتبعه ا&خصائيين لتعديل سلوك ا&حداث ؟ -
 ما مدى استخدام ا&خصائيين لوسائل التقنية الحديثة في أدائھم ؟ -
 ما مدى توفر الكفاءات والمھارات لkخصائيين لتساعدھم بفعالية ؟ -
 اف ؟ما مدى أھمية دور ا&خصائيين في تقليل نسبة العود ل-نحر -
 ما أھم الصعوبات التي تواجه ا&خصائيين وتحد من أدوارھم ؟ -
 ما الحلول المقترحة لرفع مستوى أداء ا&خصائيين &دوارھم ؟ -

  :ول{جابة على ھذه التساؤ�ت وضع الباحث مجموعة من ا&ھداف �نجاز الموضوع وھي
  .التعرف على ا&سلوب ا&مثل في تعديل سلوك ا&حداث -
 .ى استخدام ا&خصائيين لوسائل التقنية الحديثةالتعرف على مد -
 .مدى توافر الكفاءات والمھارات لkخصائيين في أدائھم &دوارھم -
 .تحديد مدى أھمية دور ا&خصائيين في تقليل نسبة العود ل-نحراف -
 .إبراز أھم الصعوبات التي توجه ا&خصائيين وتحد من أدوارھم -
 .ستوى أداء ا&خصائيينالتوصل إلى الحلول المقترحة لرفع م -

وللتحقق من تساؤ�ت وفرضيات الدراسة استخدم الباحث المنھج الوصفي من خ-ل المسح ا�جتماعي، 
ً أخصائي 12والتي بلغت  شاملكما استخدم الباحث المنھج الوصفي من خ-ل المسح ال ً اجتماعي ا ً حدث 120، وا ، ا

  .الرياضدور الم-حظة ا�جتماعية بمدينة في  تم اختيارھم 
عمل، فكان الفصل ا&ول يتناول مشكلة الدراسة و وضع خطة بحث بوقام الباحث لدراسة ھذا البحث 

وفي الفصل الثاني تناول فيه المبادئ . وأھمية البحث، ووضع تساؤ�ته ا&ساسية ومعالجة مفاھيم الموضوع
  .والمھارات ا&خصائي ا�جتماعي ودوره في المؤسسات اBص-حية

فة إلى التعريف بالمؤسسة اBص-حية وأھدافھا، ودور ا&خصائي في تطبيق البرامج باBضا 
اBص-حية في دار الم-حظة، وانتھى ھذا الفصل بسرد الدراسات السابقة والتعليق عليھا، أما اBطار المنھجي 

سة وعينة الدراسة تطرق الباحث من خ-له إلى منھج الدراسة ومجتمع الدراليالفصل الثالث  في للبحث، فكان
ومجا�ت الدراسة، واBجراءات التي تم استخدامھا للتحقيق من صدق أداة الدراسة وثباتھا وأخيرا يوضح 

  .الباحث ا&ساليب اBحصائية التي استخدمت في معالجة بياناتھا
قترحھا توصل إليھا، واھم التوصيات التي ت يوفي الفصل الخامس من الدراسة تناول الباحث النتائج الت

  .لرفع مستوى أداء ا&خصائيين ا�جتماعيين &دوارھم
ن في تعديل ا&حداث ھي ون ا�جتماعيونتائج الدراسة أن أھم ا&ساليب التي يتبعھا ا&خصائي ظھرتوأ

مساعدتھم للعودة إلى المجتمع وھم مواطنون صالحون،وتعديل استجابتھم السلبية والعدوانية، وتحويلھم إلى 
  .اص لرعايتھم طبيا ونفسياجھات ا�ختص



ت  

ا&حداث من حيث إتباع ا&خصائيين  راتفقت وجھت نظر ا&خصائيين ا�جتماعيين مع وجھة نظ
  .سلوك ا&حداث للkسلوب ا&مثل بدرجة ضعيفة جدا في تعدي

تقنية الحديثة الوسائل الأن ھناك اھتمام من قبل ا&خصائيين ا�جتماعيين باستخدام  جلم تظھر النتائ
  .لمتوفرة في العمل، وأكثر ا&جھزة استخداما ھي جھاز الفيديو، التلفاز، الحاسب اsليا

القدرة : إن أھم الكفاءات المتوفرة لدى ا&خصائيين ا�جتماعيين وتساعدھم على أدائھم &دوارھم كانت
  .على كسب صداقة الحدث، تنفيذ المھام وا&وامر والتعليمات في العمل

غرس وتنمية القيم اBس-مية : خصائيين في تقليل نسبة عود ا&حداث ل-نحراف فھيوعن أھم ادوار ا&
  .وا�جتماعية في ا&حداث ونصحھم وإشراكھم في ا&نشطة الثقافية والرياضية

  :التعليق على الدراسة
تعتبر الدراسة من البحوث الميدانية الحديثة، وكونھا تمس شريحة المساجين والرعاية التي يحصلون 

عليھا من طرف المؤسسة اBص-حية، وأبرزت لنا دور ا&خصائي ا�جتماعي في إعادة إدماج المساجين، مما 
التعرف على ھذا الدور ومعرفة ا&ساليب المتبعة في تعديل سلوك المنحرفين والتقليل من نسبة العود  من مكننا

معرفة دور البرامج التأھيلية والتعليمية  منحث إلى الجريمة، كما مكنتنا من خ-ل النتائج المتوصل إليھا في الب
  .و ا&نشطة الثقافية وا�جتماعية في تعديل سلوك المنحرفين 

ويمكن القول أن ھذه الدراسة أجريت في المملكة العربية السعودية في دور الم-حظة ا�جتماعية 
حرفين وعلى ا&ساليب بمدينة الرياض، وركزت على دور ا&خصائي ا�جتماعي في تعديل سلوك المن

المستخدمة في ذلك، كما لم تتحدث ھذه الدراسة عن دور ا&خصائي ا�جتماعي بعد اBفراج عن المنحرفين، 
المجتمع المدني  في تعديل سلوك المنحرفين وطرق معالجة  تمؤسساا&خصائي النفساني وكما أغفلت دور 

  .ظاھرة العود إلى ا�نحراف مرة ثانية

 ،وبرامجھا في المؤسسات ا;صFحية  تقييم خدمات الرعاية ا�جتماعية«  :عةالدراسة الساب
  »من وجھة نظر نز�ء شعبة سجن الدمام 

بقسم العلوم ا�جتماعية، تخصص " المطيري نمنيف نورسيھا" قام بإعداد ھذه الدراسة الباحث 
وھي بحث لنيل درجة . ربية للعلوم ا&منيةالتأھيل والرعاية ا�جتماعية، بكلية الدراسات العليا لجامعة نايف الع

  .2003الماجستير، لسنة 
وقد قام الباحث بطرح إشكالية الموضوع حول إجراء عملية تقييم لمعرفة مدى فعالية خدمات وبرامج 

الرعاية ا�جتماعي المقدمة لنز�ء المؤسسة اBص-حية وذلك من خ-ل التطبيق على نز�ء شعبة الدمام، وعليه 
  :  ھذه الدراسة اBجابة على التساؤل الرئيسي التالي تحاول

  نز�ء المؤسسات اBص-حية حول خدمات وبرامج الرعاية المقدمة لھم ؟تقييم ما ھو  -
  :ويتفرع من ھذا السؤال ا&سئلة التالية

  ما وجھة نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية في خدمات التعليم المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 ز�ء المؤسسة اBص-حية في الخدمات الصحية المقدمة لھم ؟ما وجھة نظر ن -
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات الرعاية الرياضية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات وبرامج الرعاية الترفيھية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
ة اBص-حية لخدمات وبرامج الرعاية النفسية وا�جتماعية المقدمة لھم ما تقييم نظر نز�ء المؤسس -

 بالمؤسسة ؟
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لبرامج الرعاية الدينية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
 ما تقييم نظر نز�ء المؤسسة اBص-حية لخدمات برامج الرعاية المھنية المقدمة لھم بالمؤسسة ؟ -
ھم عن خدمات الرعاية ا�جتماعية باخت-ف الخصائص �ء في مستوى رضاف النزھل يختل -

 ).الدخل الشھري  –المستوى التعليمي  –الجنسية  –الحالة ا�جتماعية  -العمر: ( الديمغرافية اsتية
 ولقد وضع الباحث لدراسة ھذا الموضوع مجموعة من ا&ھداف تمثل الھدف الرئيسي في تقييم خدمات وبرامج

 :وھناك أھداف فرعية تتمثل في. الرعاية ا�جتماعية المقدمة لنز�ء المؤسسات اBص-حية
التعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات التعليم وخدمات الرعاية الصحية   -

 .المقدمة لھم



ث  

 ةترفيھيالتعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات الرعاية الرياضية وال  -
 .المقدمة لھم

التعرف على وجھة نظر نز�ء المؤسسات اBص-حية في خدمات وبرامج الرعاية النفسية وا�جتماعية  -
 .والمھنية والدينية التي تقدم لھم بھذه المؤسسات اBص-حية

وصفا  وكانت المعالجة المنھجية لھذه الدراسة باستخدام منھج المسح ا�جتماعي بالعينة، باعتباره يوفر
علميا منتظما للظاھرة محل الدراسة ويحلل ويفسر عناصرھا، وتم اختيار أسلوب العينة القصدية وبلغ حجمھا 

من  % 20، وحدد الباحث حجم العينة بنسبة نزي-ً  1200مبحوثا في ضوء حجم مجتمع البحث المقدر بـ 240
 5، وفقد استمارة232تمكن من استرجاع البحث  ةالعدد اBجمالي، وعند توزيع الباحث ا�ستمارات على عين

 لعدم استكمالھا البيانات وبالتالي يكون الحجم الذي طبق الباحث أداة ا�ستمارة ھو  3استمارات واستبعد
  .مبحوث232

وبالتالي كانت ا&داة المستخدمة في ھذه الدراسة ھي ا�ستمارة فقط حسب متغيرات الدراسة وتطرق  
تقسيمه إلى فصول نظرية ومنھجية، فكان الفصل ا&ول يعالج إشكالية البحث  الباحث في موضوعه من خ-ل

العنوان، وفي الفصل الثاني طرح الباحث و وأھمية وأھداف البحث، وطرح التساؤ�ت ومعالجة المفاھيم 
الدراسة، وعالج مفھوم الرعاية ا�جتماعية وأھميتھا وخصائصھا لموضوع  مجموعة من النظريات المفسرة 

رامج الرعاية واBص-ح المقدمة للسجناء، باBضافة إلى التعرض للمؤسسات العقابية وتغيير فلسفة العقاب وب
  .في السجون

من المنھج الم-ئم وتحديد مجتمع البحث وأداة البحث  أما الجانب المنھجي للبحث فعالج الباحث ك-ً 
الفصل الرابع وا&خير كان لتحليل وتفسير  و. وأساليب المعالجة اBحصائية وفرضيات الدراسة ومجا�تھا

  : البيانات والتوصيات، وكانت أھم نتائج الدراسة على النحو التالي
  .اتضح من الدراسة أن المستوى التعليمي المقدم للنز�ء مقبول من وجھة نظرھم -
 .� تساعد المؤسسات اBص-حية النز�ء في الحصول على وظيفة بعد خروجھم من السجن -
توى الخدمات الطبية المقدمة للنز�ء من قبل المؤسسة اBص-حية مقبول بالرغم من وجود نقص إن مس -

 .في ا&طباء المختصين
 .ضعف مستوى الخدمات وبرامج الرعاية الرياضية المقدمة للنز�ء من قبل المؤسسة اBص-حية -
 .لھم بالمؤسسة ضعف رضى نز�ء المؤسسة اBص-حية عن خدمات الرعاية الترفيھية المقدمة -
 .ضعف رضى نز�ء المؤسسة اBص-حية عن خدمات الرعاية النفسية وا�جتماعية المقدمة لھم -
 .إن مستوى البرامج الدينية المقدمة للنز�ء مستوى جيد -
 .امج وخدمات الرعاية المھنية مقبولإن مستوى رضا النز�ء عن بر -
رعاية ا�جتماعية لھم في المؤسسة اBص-حية إن مستوى الرضى العام للنز�ء عن خدمات وبرامج ال -

 . مقبول

  :التعليق على الدراسة
تطرح ھذه الدراسة في مجملھا برامج الرعاية ا�جتماعية للسجناء، وتقييم مدى فعالية ھذه البرامج 

لعربية وتأثيرھا على سلوك المساجين، وأفادتنا في التعرف على أساليب الرعاية المقدمة للسجناء في المملكة ا
برامج الرعاية ا�جتماعية المقدمة للسجناء، وعدم الدراسة تمكنا من معرفة مختلف  السعودية، ومن خ-ل نتائج

وتعتبر البرامج التأھيلية في السجون .تقصير المؤسسة اBص-حية في رعاية المساجين وا�ھتمام بأوضاعھم
ً معرفي تعتبر ھذه الدراسة حق-ً إحدى مراحل إعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء وبالتالي   فييساعد الباحث  ا

  .التعرف أكثر على مجا�ت التأھيل والنتائج المتحصل عليھا ومقارنتھا مع ھذه الدراسة
العود إلى الجريمة  منوما يؤخذ أيضا أن ھذه الدراسة لم تثبت دور ھذه الرعاية في منع المنحرفين 

المقدمة لھذه الفئة وعلى تقييم السجناء لھذه البرامج، ولم تتطرق  وتكرارھا، وركزت فقط على نوعية البرامج
  .إلى برامج الرعاية ا�جتماعية بعد اBفراج عنھم، المتخذ ة من طرف المؤسسات اBص-حية

  

  :الخFصة



خ  

وكذا أھمية  ،الموضوعالباحث إلى اختيار  لقد تناولنا في ھذا الفصل ا&سباب التي دفعت         
إضافة إلى تحديد ا&ھداف التي تسعى الدراسة الوصول إليھا، . الفائدة المرجوة منھاالدراسة و 

ولقد تعذر على . وتحديد اBشكالية التي تستند عليھا الدراسة وكذا التساؤ�ت التي ستنطلق منھا
الباحث إدراج بعض المفاھيم العالقة بعنوان الدراسة وإدراجھا في فصول التراث النظري 

  .         من العام إلى الخاص "بھدف الحفاظ على النسق العام للدراسةللدراسة، 
   

  :يدــھتم
تعتبر الكشافة منذ تاريخ ظھورھا من بين التنظيمات ا�جتماعية التي استطاعت الحفاظ على ھيكلھا     

ية التي تناولت وتنظيمھا واستمرار نشاطھا في المجتمع ،ونظرا لندرة الدراسات العلمية وا&بحاث السوسيولوج
دراسة ھذه المنظمة سنحاول في ھذا الفصل أن نضع تراثاً نظرياً حول ماھية الكشافة وأھدافھا ومناھجھا 

،والتركيز على الكشافة اBس-مية الجزائرية كونھا موضوع الدراسة ،باBضافة إلى ا�ضط-ع عن دورھا في 
  .حداث الجانحينالتنشئة اBجتماعية وكذا العمل في السجون وإدماج ا&

  تطورھا  خة وتاريافة الكشمنظمنشأة :  المبحث ا2ول 

 ةلغة ھو مصدر لفعل كشف والكشف ھو نظام تھذيبي يراد به تكوين الشخصي:  الكشاف:تعريف .3
عنه أي أظھره ورفع عنه ما يغطيه  يءونقول أيضا كشف،يكشف،كشفا وكاشفة الش.لخوض معترك الحياة 

ً ا ف-،أما قول كشف يكشف تكشفً  .) 905: 1979علي بن ھادية وآخرون،(كرھه على ظھره أعن ا&مر أي  نا
   

ال للمبالغة فيقال ھو كشاف الغمم وجمع و ا&ع-م ،الكشاف على وزن فٌع◌َ  ةوحسب المنجد في اللغ
جماعة من (كشافة المنضوي إلى إحدى المنظمات الكشفية، والكشفية منظمة إنسانية رياضية تھذيبية 

 ).687: 2003ن،المؤلفي
بأنھا وسيلة لتدريب الفتى ا�عتماد على النفس " بادن باولسھا تعريف الكشافة عند مؤس :اصطFحا -

وتكوين شخصيته تنشئة اجتماعية تبعث في نفسه ا�عتزاز بقوميته واBيمان بدينه ووطنه و تزوده بالمثل العليا 
 )5: 1962بادن باول،(." الصالحن تتوفر في المواطن أالتي يجب 

ن تكون أوتعرف أيضا بأنھا حركة للفتية وللشباب مرنة ودائمة في تحرك مستمر وھي عقل ومنھج قبل  -
 )14:دليل الكشافة الجزائرية،دت( منظمة

ا الفتيان معً  و ير سياسية و مفتوحة للفتياتغطوعية في العالم وھي حركة  ةحركة شباني"وھي أيضا         
عبد ( "جتماعيا ودينيا عبر وسائل التسلية التجريبية الحديثةإلى النمو بدنيا و عقليا ووتھدف إلى مساعدة الشباب ع

ومن خ-ل ھذه                                                   .                    .     ) 285: 1999،الفتاح مراد
تعني مجموعة من : حركة*                              .                            :التعريفات نستنتج أن الكشافة ھي

                       البرامج وا&نشطة المختلفة الھادفة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف وفق نمط من التنظيم والتخطيط
ذكور واBناث يقوم بھا شباب تعني بفئة الشباب ال: ةشباني*                                                                .

                                                                               .لھم مجموعة من ا&دوار يمتازون بالنشاط والحيوية والحركة المستمرة
تبناھا تلتي ن ا&فراد المنخرطون فيھا يكون بإرادتھم الشخصية وتقبلھم المبادئ وا&فكار اأأي : طوعية*

 .الكشافة 
 . أي أنھا � تنتمي &ي جھة حزبية أو توجه حزبي سياسي  :غير سياسية*

          .ھدفھا ا&ساسي ھو التربية بمختلف أشكالھا: أھدافھا*  
منظمة تربوية تطوعية إنسانية مستقلة ذات طابع "وتعرفھا القيادة العامة للكشافة اBس-مية الجزائرية بأنھا  

                                             )3:منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية"(ع العام النف
نشاط تربوي تطوعي موجه للفتية والشباب وفق أھداف ومبادئ تتخذ من ميل الفتى  "بأنھا  أيضا القول يمكن و 

                                                          ."وسيلة لتنشئته نشأة صالحة و ،منذ صغره
لھا مبادئھا و  ةن الكشافة ھي منظمة تربوية تطوعية � سياسية و� تجاريأو على ھذا ا&ساس يمكن القول       

&طفال المنخرطين فيھا حيث تعمل على تربية لدى اعلى تلقينھا وتنميتھا  لتعم،أھدافھا وبرامجھا المتنوعة
يز في الجنس يوھي مفتوحة للجميع دون تم ،صالحين في المجتمع اً بھدف جعلھم أفرادوتدريب ا&طفال والشباب 



ذ  

ً إداء واجبھا على أكمل وجه في آتساعد وتساند كل مؤسسات المجتمع  .أو العقيدة أو ا&صل سرة من ا& نط-قا
                     ..                                          مجتمعبال اً نتھاءإو

 :                                                   فيةاالكش منظمةلمحة تاريخية عن نشأة ـ 2

أقوياء  اسبق الشعوب إلى ا�ھتمام بتربية أبنائھم وتدريبھم منذ الصغر ليصبحوأكان العرب من        
كتساب العديد من إب على وأصحاء لمواجھة ظروف الحياة ،وقد ساعدت البيئة الطبيعية وا�جتماعية العر

فقد كانوا يستطيعون .شتقت منه كلمة الكشافة إالمھارات وفنون الحياة منھا البحث وتتبع ا&ثر أو الكشف الذي 
منه  اثر السارق حتى يتمكنوأافة إلى تتبع ضأثر الطرق والمعابر حتى يتمكنوا من السفر و الترحال ، با�إقتفاء 

حسن جوھر و جمال ("الشيخ والرجل من المرأة والراحل من المقيم  فكانوا يعرفون قدم الشاب من"
  .                                                                  ) 214: 1964خشبة،

عتبار أن المعاني التي تحملھا الكشافة اليوم ھي معاني ترجع أصولھا إلى الشعوب إولذلك يمكن        
Bالمحيطة به ،ويسعى للتكيف معھا شياء يكتشف ا&ونسان يترك للبحث في البيئة الطبيعة القديمة حيث كان ا

                                           .  كتشاف لما ھو غامض إمن بذلك مختلف حاجاته الضرورية للعيش من خ-ل البحث المستمر وؤوي
  )1941-1857( روبرت بادن باول"لبريطاني اوترجع ظھور الحركة الكشفية في بدايتھا إلى الضابط     

ھذه القبائل  حيث عرفت الزولوحيث أسبط فكرة الكشافة من خ-ل تواجده في جنوب إفريقيا ومعايشته لقبائل 
لخامسة عشر يجرد من ثيابه ويطلي جسمه بمجرد بلوغ الفتى ا ،حيثأنھم بلغوا من شدة تفانيھم بتربية أبنائھم 

إلى الغابة فإذا عاد سالما لقبوه بفارس القبيلة  أبط-ء � يزول إ� بعد ث-ثين يوم ،ثم يقلد فرسا و رمحا ويلج
لى جانب ذلك فقد أتيح إو    .                                    .                           )216 :نفس المرجع (.
كونا "حيث " توماس"قرب ا&نظمة إلى نظام الكشافة الحالي والذي وضعه أأن يرى نظاما من " بادن باول"لـ

 ً  مو سن لھم بعض القوانين التي تعتمد على قيم خلقية وتمرينھ. من كشاف أو�د الجالية الموجودة في كندا فرقا
.                                                                                         )9:حسن الخليل،دت(بعض الحرف النافعة  مقتفاء ا&ثر، وتعليمھإعلى 

الواقعة بجنوب إفريقيا " موفيكينغ"تجربته لتطبيق ھذا النظام حين قام بتحرير حامية " بادن باول"وقد بدأ        
المدينة وشبابھا ، ودربھم على طرق  حيث شكل فرقة من بعض فتيان" 1899سنة" قبائل البوير" من حصار 

.                                                                                           )15:نفس المرجع("اBسعاف والطھي وإرسال الرسائل وتوزيع ا&غذية والعتاد وغيرھا من ا&عمال
شاب أقام لھم معسكر  20متكونة من  فرقة 1907عام" اولبادن ب" ومن ھذه التجربة الناجحة كون        

الواقعة جنوب انجلترا على شكل مخيم تجريبي أول ،تم فيه تدريب الفتيان على مجموعة " براونسي"بجزيرة 
التي تحمل معاني النضال  "بادن باول" وفقا لkفكار التي وضعھا القائد  تمن المبادئ والقيم و السلوكيا

                         . من القيم التربوية وا�جتماعية التي تتبناھا الكشافة اليوم  اتسامح والتعاون وحب الخير وغيرھالشريف وقيم ال
العمل الذي قام به في كتابه ا&ول لخص فيه تجربته مع الفتيان و" بادن باول"صدرأ 1908وفي سنة        

نتشرت إلغات،وبذلك  05إلى  1909وترجم ھذا الكتاب بعد عام"  الكشافة ل]و�د"جنوب إفريقيا وسماه 
وبعد صدور ھذا الكتاب بأربع سنوات .الكشافة في العديد من الدول ا&وروبية والو�يات المتحدة ا&مريكية 

 .      ا في تلك المرحلة ا واسعً انتشارً  الذي عرف"  المرشدات"كتاب "انابيس"صدر شقيقه أ

ذو لون  صبذلة بسيطة ذات مظھر عسكري تتمثل في سروال قصير وقمي" بادن باول" ختار إوقد         
نتشرت إ                            . مسمر ومنديل الرقية وقبعة عريضة الحواف وھذا اللباس � يزال إلى حد اليوم

، كندا الو�يات المتحدة عام 1909الشيلي عام : ن الدول كما ذكرنا من قبل نذكر بعضھاالكشافة في العديد م
أول تجمع "بادن باول" عقد 1920،وفي عام 1918،وفي الھند عام 1912،جنوب إفريقيا و استراليا عام 1910

لى مبادئ وأھداف دولة تم خ-له �تفاق ع 27شاركت فيه " لندن"كشفي عالمي بالقرب من العاصمة البريطانية 
                                           .    الحركة الكشفية 

صفوف  في نطيدولة قِدر عدد المنخر 32، في 1922وتشير بعض اBحصائيات في تلك المرحلة أي سنة        
ين وخمسة ألف بث-ثة م- 1929ليرتفع عددھم سنة  ،عشر ألف و مئتان وخمسة  الكشافة حوالي مليون و تسعة

وحسب اBحصائيات المنشورة في الموسوعة العربية ) 27:خامس سامية،د ت(وتسعة وأربعون كشاف 
                               )      285: 1999،مراد عبد الفتاح(بلد وإقليم  150في كشاف مليون  250ما يقارب  دالعالمية،نج

.                                                             
                                   : الجزائرفي متدادھا إة بفرنسا وافة الكشـ ظھور منظم3



ض  

بتكوين فرقة "جورج بريتي"بعدھا قام "غاليان"على يد القس  1910ظھرت أول فرقة للكشافة بفرنسا عام       
" نيكو� بنوة"حادات الكاثوليكية للفتيان ويعتبر إلى فروع كشفية ل-ت 1911رواد الكشافة تحولت في جوان 

بادن " تجه إلى بريطانيا لدراسة النظم التربوية لكشافةإالنقيب البحري المؤسس الحقيقي للكشافة الفرنسية حيث 
الھيئة العليا "تصل بأھم الشخصيات في فرنسا لتشكيل إو قدمھا كھدية لوزارة البحرية الفرنسية ،ثم " باول

                                                                           ".الفرنسية للكشافة 

سنوات تكونت الكشافة  ثتأسست جمعية الكشافة الكاثوليكية باسم كشافة فرنسا وبعد ث- 1921ففي سنة        
الكشافة الوحدوية أو حركة  لتكوين حركة" ليون"انعقد أول مؤتمر وطني بمدينة  1920وفي عام .اBسرائيلية 

رواد الوحدة والتي انخرطت في نفس السنة ضمن الجامعة الفرنسية للكشافة التي انقسمت بين ا�تحادين سواء 
  .رئيسا لكشافة فرنسا" �فونت "ختير الجنرال أو نمن البروتستانت و ال-ئكي

على  ىھرت الكشافة بعد الحرب العالمية ا&ولمستعمرة فرنسية ،فقد ظ كانت متدادھا إلى الجزائر كونھاإأما     
ظھورھا في شكل فروع للجمعيات وا�تحادات الكشفية  أول المتواجدين في الجزائر ،فكان نيد الفرنسيي

جمعية رواد فرنسا   -:       الفروع ھي هالفرنسية تمثلھا مجالس عليا في الجزائر كما في فرنسا وأشھر ھذ
جمعية الرواد الوحدويون    -   .                                                              1914 نال-ئكيو
                                                                1922 نجمعية كشافين فرنسا الكاثوليكيي .                                                 1920" بروستانبة"لفرنسا

  -.1929 نجمعية الرواد المستقلو

 .1929الكاثوليك  تالمرشدون الفرنسيون للبنا -
 .1930" �ئكيه"الفيدرالية الفرنسية الكشفية للبنات  -

لم يمنع الشباب ھذا ويمكن القول أن تواجد الكشافة في الجزائر ممثلة في الجمعيات الفرنسية،و
ن والشباب للكشافة الفرنسية بشكل كبير إلى غاية عام نضمام الفتياإفيھا بل كان  طالجزائريون ا�نخرا

ستفزازي و تحدى إالذكرى المئوية �حت-ل الجزائر، حيث شاركت الكشافة الفرنسية في عرض 1930
فانسحب الكشافين الجزائريون من الجمعيات الكشفية الفرنسية وكونوا أفواجا كشفية جديدة وكانت  ،نللجزائريي

                                                                )29ـ28 :خامس سامية،د ت (لى لظھور الحركة الكشفية الجزائرية تعتبر ا�نط-قة ا&و

  :                            ظھور الكشافة في الجزائر . 4

جزائريون ،حيث كانت أولى كان تأسيس الحركة الكشفية في الجزائر ليس بالسھل الذي كان يتوقعه ال        
يحمل اسم " بخميس مليانة"نشاء أول فوج كشفي إب1930سنة" محمد بوراس"المحاو�ت التأسيسية التي قام بھا 

فيه الذين عمدوا على بث  ننخراط الفرنسييإغير أن إنشاء ھذا الفوج لم يستمر طوي- نتيجة " ابن خلدون"
فوج "باسم " القصبة"بالعاصمة " صادق الفول"رفقة  1935عام فوجا ثانيا  االتفرقة بين عناصره ،ثم كون

وتحصل على تصريح إداري يوم  1936فريل أ16عد قانونه ا&ساسي وقدمه لو�ية الجزائر بتاريخ أو" الفFح
زت عدة أفواج كشفية في عدة وبرعرفت ومما يجب التذكير به أن ھذه الفترة .2458تحت رقم  1936جوان 5

 .                                         :د نذكر منھامناطق من الب-
بقسنطينة عام الصباح  ، فوج1936بقسنطينة عام الرجاء  ، فوج1934بمليانة عام ابن خلدون فوج      
بالبليدة  ;قبال،فوج ا1937بالعاصمة عام  القطب الجزائري،فوج 1936بمستغانم عام فوج الفFح ، 1936

،فوج 1938بباتنة الرجاء ،فوج 1938بتيزي وزو  الھFل،فوج 1938سطيف عام اةالحي ،فوج 1936عام
ة الجزائرية في ھذه الفترة التأسيسية من ا&وساط الشعبية افإطارات الكشوقد كانت معظم .1939بقالمة النجوم

ى التكوين نعكس على تباين مستوإفسيرت ا&فواج حسب اBمكانيات المتاحة والخبرات المكتسبة ا&مر الذي ،
بين ا&فواج الكشفية فكان على المؤسسيين للحركة الكشفية الجزائرية أن يوحدوا طرق وأساليب التدريب 

في تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية "محمد بوراس" الكشفي ،فكان لھم ذلك في المبادرة التي قام بھا 
        .                                          ) 32ـ31:نفس المرجع (
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كانت فكرة تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية على غرار تأسيس جامعة الكشافة الفرنسية          
لجزائرية ، بھدف جمع كافة ا&فواج والجمعيات الكشفية اةالكاثوليكية واBسرائيلية وال-ئكينة والبروتستانتي
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ولكن للمصادقة عليه،ولذالك تم إعداد قانون أساسي عرض على السلطات الفرنسية في الجزائر .وتوحيد صفوفھا 
                            .رفض من قبل ا�حت-ل كونه يحمل في مضمونه الشخصية الجزائرية

مشروع للمرة الثانية بتقديم " بوراس محمد" قام 1936الحكم في فرنسا عام ةولما تولت الجبھة الشعبي       
 ةأول مبادرة تشكيل مؤقت للجنة المنظم يدخلھا على المشروع ،فحضي بالموافقة فأالجامعة بعد تعدي-ت 

بوبريط رابح ، ,محمد بوراس ، الصادق الغول،"تكونت من  يالفيدرالية الكشافة اBس-مية الجزائرية والت
،الطاھر إبراھيم تدجين،باي إبراھيم،بوعبدهللا رحماني ،مزغنة، بلخيرد حسان،وغيرھم بوعزيز مختار،محمد مادة

أسست جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية، وكان أول تجمع كشفي  اوتم التحضير للمؤتمر الذي بمقتضاھ" 
ن شعار ھذا وكا" عبد الحميد بن باديس"، و عين رئيس المؤتمر "العاصمة"بالحراش  1939وطني في جويلية 

وقد تم مناقشة أھداف الحركة وتوحيد العمل المشترك ' "ا;سFم ديننا والعربية لغتنا والجزائر وطننا'"المؤتمر 
وتسطير البرنامج وتنظيم –البذلة الكشفية - القانون الكشفي  -كما تم تعين القيادة العامة التي تستند إليھا مھمة تحديد

                                                          .المخيمات
والشخصيات الوطنية  ةت جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية بمشاركة بعض الحركات ا�ص-حيضوقد ح       
دليل الكشافة (رئيس جمعية علماء المسلمين ،الطيب العقبى،البشير اBبراھيمي وغيرھم  "ابن باديس'"،أمثال

                                                                        . )12:ا;سFمية الجزائرية
قرر المسئولون الفرنسيون توحيد المنظمات والجمعيات الكشفية كلھا وجعلھا منظمة  1941وفي سنة         

الفرنسية أن لكن الكشافة الجزائرية رفضت ھذا اBجراء، فكان رد الحكومة  الكشافة الفرنسية حكومية تحت اسم
ولم تفلح ،1941ماي27يومبإعدامه في محاكمة  امع ا&لمان ،وقامو نتھمته بالتعاوإومحمد بوراس أبعدت القائد 

                      . الجزائرية في الكشافة الفرنسية الكشافة دمج أفواج سياسة 
أقيم تجمع   1944تھا ،وفي سنة ستمرت الكشافة اBس-مية نضالھا ومسيرإو العراقيل  تورغم المضايقا    

في  لا&و ھامؤسسوفاءا لنضال وكفاح قائد من مختلف ا&فواج الكشفية، 500كشفي في مدينة تلمسان حضره 
و فرحات       وحضره شخصيات دينية وسياسية وفرنسية منھم البشير اBبراھيمي" محمد بوراس"الجزائر

محمد (.وغيرھم ايراليكونائبه  بتلمسان �مبير مالة وھران عباس  ووزير الشبيبة في حكومة ديغول وعامل ع
                                                                )37: 70الصالح رمضان،ع

 ةالحرب من جھة ،ومن جھ ةحتفال بنھاينتھاء الحرب العالمية الثانية خرج الشعب الجزائري ل{إوبعد         
،وذلك بمشاركة الكشافة اBس-مية الجزائرية سميت  نالجزائريي هالوعود الفرنسية اتجاثانية المطالبة ب

قالمة وبعض المدن الجزائرية والتي وصفھا بعض الضباط  وفي سطيف  1945ماي 8مظاھرات وأحداث 
كان أول لمشاركين في ھذه المظاھرات ففكان رد فعل ا�حت-ل بقتل وذبح االفرنسيين بثورة التحرير الصغرى ،

                           .ن والتي يجھل إلى غاية اليوم أسمائھمافيغتيل العديد من القادة الكشأكما " سعال بوزيد"شھيد فيھا الكشاف 
ند�ع الثورة إستمر تواجدھا ونضالھا حيث مع إا بل وھذا لم يمنع الكشافة اBس-مية من عزيمتھا ومسيرتھ       

التحق العديد الكشافين في صفوف جيش التحرير الوطني ،ووجدت الثورة أفراد  1954التحرير في نوفمبر 
الكشافة مؤھلين ومدربين على العمل العسكري ،فكونت لھم قاعدة أساسية في صفوف الجيش الثوري في توعية 

ديدوش مراد،العقيد "ين افعلى النضال وحب الوطن وكان من بين القادة الثوريين الكشالشباب المنخرط وحثھم 
ستق-لھا إالبارزين في الثورة التحريرية حتى نالت الجزائر  نوغيرھم من القياديي"عميروش، باجي مختار

                                                                                     .    1962عام

  :ستقFل الكشافة ا;سFمية الجزائرية بعد ا; . 6

،وانتشرت في كل و�يات الوطن حركة الكشفية مسيرتھا في المجتمعبعد تحقيق السيادة الوطنية واصلت ال        
لتوحيد مختلف المنظمات والجمعيات  ةانعقدت ندوة وطني 1975ماي19وفي .نخرط فيھا العديد من الشباب إو
، وتم دمجھم تحت لواء "الكشافة اBس-مية الجزائرية،شبيبة جبھة التحرير الوطني،ا�تحاد العام للطلبة" لشبابية ا

تم تخصيص ھيكل ضمن ھياكل ا�تحاد يتمثل في المكتب الوطني للكشافة  وا�تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، 
                                                  " .و�ئية ،بلدية"والمكاتب القاعدية 

نه لم يكن كاف Bنجاح دورھا،وھذا ما عجل أو رغم المجھودات المعتبرة لتقديم الدفع للحركة الكشفية إ�       
ومع دخول الجزائر عھد التعددية .ستق-ليتھا ونشاطھا من جديد إبإيجاد ھيكل تنظيمي جديد مستقل يساھم في بعث 

حيث تم  ،لحركة الكشفيةاستق-لية إتأكيدا على ضرورة  1989نبعاث في شھر يوليو تمر اBنعقد مؤإالحزبية 
تحديد مبادئ أھداف الكشافة اBس-مية الجزائرية كحركة تربوية بعيدة عن الصراعات السياسية تستند إلى 
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لك يعتبر أول تنظيم يعقد ذوب ،د شرعيتھا من القيم الوطنية والدين اBس-ميتستنجلھا وأالمبادئ التي أسست من 
-تحاد الوطني للشبيبة ل) 1990فيفري(خر عقد مؤتمر ا&صالة آمؤتمر في ظل التعددية الحزبية ومن جانب 

الكشافة "" وتوصل المؤتمرون على إط-ق تسمية ھذا التنظيم،ستق-لية التنظيم الكشفي إب والذي أقٌرالجزائرية 
 .             ى استق-لية الكشافة ووحدتھاوھذا حفاظا عل"" اBس-مية الجزائرية

  .أھدافھا ـ خصائصھا ـ مبادئھاـ تقاليدھا: ة افة الكشمنظم: المبحث الثاني

  :افةــأھمية الكشـ 1
ومساعدتھا  لkسرة والمدرسة  من خ-ل مساھمتھا في عملية التنشئة ا�جتماعية تبرز أھمية الكشافة       

 الكشافة تعني با&طفال ذوي العمر الدراسي ،"عن فحوى ھذه ا&ھمية"محمد درويش"حيث يقول .في ذلك
د بين مركزين لتيارين جفالطفل في الوقت الذي ھو كشاف،فھو تلميذ وكذا الشاب الجوال فھو طالب،فالطفل يو

لطفولة تربويين في تناسق ،لھما نفس التأثير في نموه،فالقائد مثل المعلم لكل منھما ميدان له مھمة خاصة حول ا
،إذ �بد لكل واحد منھما أن يعرف النفسية والمنھجية التربوية في تعامله مع الطفل ليس داخل المدرسة فحسب 

  .)200ـ199: 2006زعيمي مراد، ."(بل خارج أسوار المدينة
وتعتبر الكشافة إحدى العناصر الھامة في تربية النشء،حيث تمارس على الطفل مختلف ا&دوار  

ا حتى يصل إلى مرحلة النضج ،وتقوم الممارسة التربوية الكشفية أثناء وقت يً مراحل عمره تدريجالتربوية في 
فراغ الطفل خ-ل نھاية ا&سبوع ،وأثناء العطل الدراسية ،فھي تحاول أن تكمل الدور المدرسي والتعليمي 

ستعداداته عن طريق ا&ناشيد إللطفل،وتشجعه على ا�ھتمام بتكوينه التعليمي وتحاول تنمية مواھبه وقدراته و
  ...  .والمسابقات والرح-ت

إن ھدف حركة الكشافة تھيئة وسط صالح للفتيان يمكنھم من مزاولة النشاط " بادن باول"حيث يقول 
أن التربية الكشفية من شأنھا " ويضيف أيضا)13: 1962بادن باول،("في أوقات فراغھم تكملة لتعليم المدرس

  ).23:نفس المرجع("ربية المدرسيةأن تسد النقص في الت
نقول أن الكشافة تساھم بشكل معتبر في تكوين وتربية النشء ،ليصبح في المستقبل قادرا على  هومن

ي تنمي فيھم مختلف القيم السائدة في المجتمع وإكسابھم السلوك ھف.تحمل المسؤولية وفردا إجتماعيا صالحا
  .ا�جتماعي المرغوب فيه

  :فةاـداف الكشـأھـ 2
تھا المنظمة العالمية دتسعى الكشافة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف منذ ظھورھا في العالم،حيث حد       

 ةتساھم في تنمية الشباب لوصول ا�ستفادة العامة من قدراھم البدنية والعقلية وا�جتماعي"للكشافة في كونھا 
المنظمة الكشفية "(المحلية والوطنية والعالمية والروحية كأفراد ومواطنين مسؤولين،وكأعضاء في مجتمعاتھم

  )35:1985،العالمية
  :وقد حددت المنظمة العربية للكشافة مجموعة من ا&ھداف صيغت على النحو التالي

  .تنمية اللياقة البدنية والعقلية والعاطفية ـ
  .ـ تكوين عادة ا�عتماد على النفس 

  .ـ غرس روح الو�ء للوطن
  .اعدة اsخرين ـ بث الرغبة في مس

  .ـ تفھم الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية
  .ـ التأھيل لتحمل كافة المسؤوليات

   )16: 1الھيئة الكشفية العربية،ج.(حترام اsخرينإـ تعود على 
ة في الفصل الثالث من القانون ا&ساسي للكشافة اBس-مية سابعأما في الجزائر فقد نصت المادة ال

 اھمة في تنمية قدرات ا&طفال والفتية والشباب روحيا وفكريا ودينيا واجتماعيا ليكونوالمسا"لى عالجزائرية 
  )2:الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القانون ا2ساسي(".مواطنين مسؤولين في وطنھم وصالحين في المجتمع

قانون ا&ساسي جملة ة من الة اBس-مية  الجزائرية جاءت المادة الثامنأما المبادئ التي تقوم عليھا الكشاف
  :من المبادئ ھي

  .ـ المساھمة في تنمية المجتمع وخدمته في كل ا&حوال والظروف
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ـ غرس المبادئ اBس-مية والقيم الوطنية ومفھوم الفتوة والمسؤولية والتربية المدنية في نفوس الفتية 
  .والشباب

  .داف المشتركةـ تدعيم رابطة ا&خوة والتعاون مع الجمعيات ذات المبادئ وا&ھ
  )نفس المرجع(.ـ المساھمة في إنعاش الحياة الثقافية والرياضية والعلمية وإحياء التراث الوطني ا&صيل

  : وھي  رى أن الحركة الكشفية ترمي إليھانبعدة أھداف ومن ذلك نخرج 
لبدنية والعمل على من الناحية التربوية وا�جتماعية والثقافية وا إعداد الكشافين إعدادا سليما كام-ً  -1

  .تنمية التربية الجمالية عندھم طبقاً لتعليم ديننا الحنيف 
  .نافعاً &مته عام-ً على نصرة دينه يصبح حتى  ،تعويد الكشاف على مواجھة الحياة بثقة وإيمان -2
  .خوة على أساس العقيدة اBس-مية وانه الكشافين بروابط المحبة وا&ارتباط الكشاف مع إخ -3
  .تعويد الكشافين على البذل والتضحية واBيثار والفداء -4
ومعرفته كيفية ،يستطيع ا�ستفادة منھا في حياته العلمية  خ-لھان مالكشافين الخبرات التي  سابإك -5

وكيفية ا�ستفادة من الع-قات ا�جتماعية الحسنة والتي تتم في ضوء  ،ا�ستفادة من الوقت ومن البيئة
  .مية العقيدة اBس-

تعويد الكشافين على خدمة أنفسھم وا&سرة والمجتمع والوطن ولكي يتم الوصول إلى تلك ا&ھداف تتبع  -6
  .الطريقة الكشفية

  :فية ـركة الكشـخصائص الحـ 3  
  .المرونة في برامجھا بحيث تناسب ا&فراد المنتسبين لھا  -1
  .التطوع في ا�نتساب إليھا حيث أنھا غير إلزامية  -2
  .الشمولية في برامجھا وتنوعھا حيث أنھا تلبي كافة ا�حتياجات  -3
  .يناسبھاالتدرج في برامجھا حيث التعامل مع المراحل السنية بما  -4
  :الحركة الكشفية ادئــ مب4

  .قبل الحديث عن مبادئ الحركة الكشفية يجب أن نعرف معنى مبادئ أو� 
القوانين والمعتقدات التي تثري الحركة والتي يعرف ا&فراد المنتمين المبادئ ھي الدعامات و :تعريف المبادئ 

  .للحركة عن طريق تحليھم بھا 
  :مبادئ ھي  ةعلى ث-ث والحركة الكشفية تعتمد

  .الواجب نحو هللا وھو الواجب الديني  -1
  .الواجب نحو اsخرين  -2
  . الواجب نحو الذات  -3

  :مثل في وبالنظر إلى ھذه المبادئ نجد أنھا ت
  .رتباط ذاتي بين الفرد وخالقه وھو ارتباط روحي ووجداني إ: أو�ً 
  .واجب الفرد نحو المجتمع الذي يحيى فيه ونحو من يشاركونه ھذا المجتمع : ثانياً 
  :يرتبط الفرد بواجب نحو ذاته وھو : ثالثاً 

  :الواجب نحو هللا سبحانه وتعالى  - :و�ً أ
ن القيم الروحية إبل  ،يمان با� من ا&سس الجوھرية في حياة اBنسان ة القائمة على اBن العقيدة الدينيإ      

Bنسان وعلى إضاءة حياته بنور اBس-مي قادرة على ھداية اBيمان وعلى منحه طاقات � النابعة من الدين ا
  .حدود لھا من أجل الخير والحق والمحبة 

خلقية والروحية التي أتت من المصادر السماوية جزءاً من حياة الفرد ، كما والحركة الكشفية تعتبر القيم ال     
ھي جزءاً أساسيا في ثقافته و تؤكد على ا�ھتمام والتركيز على التربية الدينية كأساس جوھري في مبادئ 

  :ھتمت بالوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك مثل إالحركة الكشفية ، فقد 
  .لتمسك بھا ممارسة الشعائر الدينية وا -1
  .القدوة الصالحة من القادة  -2
  حياة الــخــ-ء -3
  .ا�لتزام بممارسة وتطبيق الوعد الكشفي  -4

  الواجب نحو ا#خرين: ثانيا 
ويمكن تعريف الواجب نحو اsخرين بأنه و�ء الفرد لوطنه ، والمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع ،       



ب  

 نه يؤكد على و�ء الفرد للوطن حيث أن الفرد يكتسب من مجد أمته مجداً أجد وبالنظرة الفاحصة لذلك المبدأ ن
  : ومن عظمتھا ، ومن الوسائل التي تستخدمھا الحركة الكشفية لتحقيق ذلك  تاريخيا

  .المسابقات الثقافية والندوات  -الرح-ت والمعسكرات  -
  :الواجب نحو الذات: ثالثاً 

ولية تنمية الذات ، والذات اBنسانية ومسئولية تنميتھا مسئولية ھامه يقوم عليھا يعرف ھذا الواجب بأنه مسئ      
sخر من مبادئ الحركة الكشفية المبدأ ا.  

والحركة الكشفية � تتركز على مبدأ الواجب نحو هللا واsخرين فقط ، بل تؤكد على أن يتحمل الفرد مسئولية     
القدرات والمھارات وذلك كله من أجل الوصول إلى ذات واعية بذاتھا  ذاته واكتساب المعارف والحقائق وتنمية

متكيفة في جميع ع-قاتھا وھذه ھي التربية ا�ستق-لية الذاتية النامية التي تعتمد عليھا مناھج وبرامج ،وواقعھا 
  .وأنشطة الحركة الكشفية من أجل إعداد النشء والشباب 

  

  والمناھج التربويةالتقاليد الكشفية : ثالث ـالمبحث ال

 :التقالـيـد الكشفيــــة  ـ1
  :التحية الكشفيــــة  -1-1

تذكر الكشاف  ،و ھي إشارة معينة با&صابع متعارف عليھا يفھمھا الكشافون في جميع أنحاء العالم   
  .بمبادئ الحركة الكشفية و تستعمل في كثير من المناسبات 

  :   اللباس الكشفي الرسمي  - 2- 1
و ھو اللون " بني فاتح"بالزي الرسمي للكشاف له تصميمات متعارف عليھا عالميا و لونه و يسمى   

الرسمي على مستوى الكشافة العالمية رغم وجود بعض اBخت-فات في ا&لوان و بعد التفاصيل في كثير من 
  .الجمعيات و ا&فواج 

ب، حذاء، باBضافة إلى ا&وسمة المنديل الكشفي ، قميص ، بنطلون، جوار:يتكون اللباس الكشفي من 
  ".الشارات الكشفية، شعار الكشافة ، العم الوطني"
  :النشيد الكشفي-1-3

ھناك نشيد عربي موحد على المستوى الدول العربية معتمد بأنه النشيد الرسمي للكشاف العربي تعتمده      
باBضافة إلى ا&ناشيد ،ة با&فواج الكشافة اBس-مية الجزائرية رغم وجود بعض ا&ناشيد الكشفية الخاص

  .الوطنية 
  كشــاف ھيـــا طلــق المحيـا           أد إلـى الھـدى رسالــة الفــدى

  بشــر بنـــا العالمـــيـــن           و إھــتف بنـــا كل حيـــن
  )25: 1981على خليفة،.(يستعمل في مناسبات معينة أثناء التجمع لتحية العلم الوطني 

و تعني تجميع ا&فراد في مكان واحد للقيام بمراسيم كشفية لتحية العلم الوطني  :ساحـة العلــم  -1-3  
حيث يأخذ ھذا التجمع أشكا� معينة وفق اBشارات الخاصة يشترط في اBسراع في اBستجابة ، السكون اBنتباه 

  .، و عادة يفتتح و يختتم به اليوم الرسمي للكشاف
  :ازات ا;يــع -1-4  
  Bضباط الجيد نو ھي عبارة عن مجموعة من التنبھات يتبعھا حركات نظامية جماعية في نسق تعكس ا

تدريب الفتيان على مستوى من اBنضباط و  الkعضاء ، و ھي تشبه اBيعازات في النظام العسكري غايتھ
  .الطاعة و الخضوع بشكل مباشر، و عادة تستعمل قبل و بعد تحية العلم

  :نار المخيـم  -1-5  
و يقصد بھا السمر الكشفي و ھي نشاط كشفي أساسي في أي معسكر كشفي ، فالتجمع حول نار المخيم   

حيث تقدم خ-له العروض الثقافية و الترفيھية المختارة و  ،لقيام النشاط الليلي في برنامج المعسكرات الكشفية
  .ترديد ا&ناشيد الكشفية في جو من المرح

  
  : وسمــة الكشفيــةا2 -1-6  



ج  

الكشاف حيث يحملھا الكشاف في لباسه الكشفي يفتخر بھا ) شارات(يقصد بھا أشكال و رموز معينة   
  : بجھده و نشاطه و بانجازاته ، مثال قائد الوحدة  من  مراسيم كشفية معينة إعترافاً تمنح له في 

  )نفس المرجع.(ة أوسمة الھوايات ، و ھي تشبه ا&وسمة العسكري –الرتب الكشفية 
  :شعار المنظمــة الكشفيــة  -1-7  
  :، و الشعار المرسوم للمنظمة يتضمن  "كن مستعدا" الشعار الناطق للمنظمة ھو   

  ".الشھادتان ، الص-ة ، الصوم ، الزكاة ، الحج : " و ترمز إلى قواعد اBس-م الخمسة و ھي  :الياسمينة 
  .اعدو ھي ترمز إلى الجيل الص : السنابل 

  .السعادة : الصوص 
  .ترمز إلى اBتحاد و التضامن : العقدة 

  .و شعار المنظمة الكشفية المرسوم كما ھو الملحق 
  : شروط العضوية في المنظمة الكشفية  -2  

  : يخضع اBنتساب إلى الكشافة اBس-مية الجزائرية للشروط التالية 
 .سنوات  07أ� يقل سن العضو عن  )13
 .تصريح ا&ولياء )14
 .تسدد اBشتراكات و حقوق التأمين سنويا )15
 .أداء الوعد الكشفي )16
 .اBلتزام بالقانون ا&ساسي و النظام الداخلي  )17
 .)منشورات الكشافة الجزائرية،سطيف(ملئ إستمارة اBنخراط ، و نموذج اBستمارة كما ھو الملحق )18

  :القائــد الكشفي  - 3
الذي توكل إليه مسؤولية قيادة مجموعة من الفتية لتحقيق  القائد الكشفي ھو ذلك الراشد المؤھل كشفيا و  

  .أھداف التربية الكشفية
  .القدوة الكفاءة ، اBيمان بقداسة الرسالة ، العدل:مواصفات القائد الكشفي .1ـ3
  .يعلم الكشاف كيفية تعلم كل شيئ بنفسه و وفق رغبته:مسؤولية القائد الكشفي .2ـ3
 :دور القائد الكشفي .3ـ3

 .فة دور المجموعات الصغيرة داخل الوحدة معر �
 .معرفة أسس التخطيط �
 .معرفة خصائص اBحتياجات النفسية و كيفية إشباعھا �
 )منشورات الكشافة الجزائرية.(معرفة كيفية ربط الع-قات مع الجھات  �

 

  :لكشافةبا الخاصة المناھج التربويةالمبحث الرابع ـ 
دروس  على أسس علمية و عملية �ستشارة قوى الطفل و ميوله و تعد التربية الكشفية عملية نمو م      

فالعملية التربوية الكشفية عملية ھادفة منھجية مستمرة ، و ذلك من أجل إعداد الطفل . قدراته العلمية و العملية 
ھج و إلى الحياة اBجتماعية وفق برامج عملية و علمية تعدھا الكشافة باعتبارھا منظمة تربوية تستعمل منا

  .طرق و أساليب و وسائل بيداغوجية تعمل على تسھيل البرامج التربوية الكشفية لkطفال
  :التربيـــة الكشفيـــة ـ 1

ھي ا&خذ بيد الفتى كي يتعلم بنفسه ،ووفق رغبته كل ا&شياء التي تعمل " التربية الكشفية  :مفھومھا  1ـ1
فالتربية ھي منھاج يھدف إلى تكوين )سFمية الجزائريةمنشورات الكشافة ا;".(على بناء شخصيته الذاتية

النشء تكوينا متكام-،بدءا بمراحل نموه ا&ولى إلى ما بعد مرحلة المراھقة، مراعيا التدرج السني للفتيان ،وما 
زعيمي .(وعقلية ونفسية والطرق الكفيلة بإشباعھا إشباعا مناسبا ةتستدعيه كل مرحلة من حاجيات بيولوجي

  )197: 2006مراد،
 :  تعتمد التربية الكشفية على ث-ثة أصول ھي :  منبعھا و مصدرھا2ـ 1
تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على التربية الدينية ،&نھا الدعامة  :الواجب نحو هللا .1ـ2ـ1

و يخشع و يلھج بذكر  فالكشاف حين يصلي" ا&ولى في إعداد الناشئ ليكون مواطنا متحليا بالقيم ا&خ-قية، 



د  

خالقه العظيم ، و يتأمل ھباته و عطاياه، يدرك عندھا أنه يحي حياة طھر و عبادة خاصة، فيأمن الزلل و يمسي 
 1993جان لويس،."(محصنا برحمة ربه فيجاھد قويا با� ، � تصرعه الصعاب بل ھو يصرع الصعاب

:86( 
ية في مراحلھا المختلفة على تنمية الشخصية الكشفية تعتمد التربية الكشف :الواجب نحو ا#خرين.2ـ2ـ1

فالكشاف � يحيي لنفسه فحسب ، بل لغيره و مع غيره ، و ھو متضامن مع غيره من " لخدمة المجتمع ، 
وجب أن يحس  ،فإذا أراد الكشاف أن يحي حياة سعيدة. ا&فراد كل التضامن ، و مصيره مرتبط بمصيرھم 

غيره من المواطنين ، فيسعى إلى أن يقدم لھم كل ما يستطيع من عون و مساعدة بھذه ا&خوة التي تربطه ب
 )77:حسن محمد جوھر،د ت".(
على التربية الكشفية اBرتقاء بشخصية الكشاف ، من خ-ل البرامج المقترحة  :الواجب نحو الذات .3ـ2ـ1
  .الكامنة Bكتساب المعارف و المھارات ، و تنمية قدراته ) العلمية و العملية (
 :أھداف التربية الكشفية .2
تعمل التربية الكشفية على تكريس المبادئ الروحية لدى ا&طفال ، و ذلك من خ-ل   : ة الروحيةالتنمي.1ـ2

توفير النشاط الروحي للكشاف الذي تنمو عنده التطلعات الدينية أو حتى التفكير في الدين ، و ھذا من أجل 
وجود قوة عليا منظمة للكون ، و ھذه الحقيقة التي تكرسھا التربية الكشفية تساعد إشباع حاجاتھم ل{عتقاد ب

فالجانب الديني أحد الجوانب الھامة في ." ن على الراحة النفسية و ا�ستقرار في الحياة العامة يفاا&طفال الكش
ثل التي يھتدي بھا المجتمع ، و نمو الطفل الخلقي و اBجتماعي ، &ن الدين مصدر القيم الخلقية و المبادئ و الم

عFء الدين (."تعليمات الدين ھي المرجع ا&ساسي في تحديد قواعد الصواب و الخطأ من الناحية اBجتماعية 
  )89: 1998كفافي،

يتسم الطفل " تعمل التربية الكشفية على تنمية  القدرات العقلية لدى الكشاف ، حيث : ة العقليةالتنمي .2ـ2
نفس "(لة بحبه ل{ستط-ع و الكشف ، و يظھر ذلك في سؤاله عن كل شيء يقابله في ھذه المرح

 .)37:المرجع
و ھذا الحب للمعرفة تنمية التربية الكشفية من خ-ل البرامج الكشفية العلمية و العملية التي تساعد على 

مال بناءة تساھم في كشف المواھب الكامنة في شخصية كل طفل و تفريغ الطاقات و الشحنات الذھنية في أع
  .تكوين شخصيته و أداء دوره بكفاءة في الحياة اليومية 

و       تعمل التربية الكشفية على تنمية القدرات البدنية من خ-ل ا&نشطة الرياضية :ةة البدنيالتنمي .3ـ2
في حل المشك-ت ،  ا&لعاب البدنية الھادفة ،التي تكسب الكشاف كفاءات علمية كالقدرة على التركيز و التفكير

  .واBعتماد على النفس و الصبر في مواجھة الشدائد
تسھم التربية الكشفية في تنمية ا&طفال و توجيھھم و إرشادھم إلى الطريق  : ا;جتماعية ةالتنمي .4ـ2

ذا ھ ،الصحيح ، من خ-ل تدعيم روابط ا&خوة و التعاون  و بث فيھم روح الشجاعة و الثقة بالنفس و المروءة
  .لخدمة المجتمع ) المجتمع الكشفي ( من أجل توجيه العمل الكشفي نحو تسخير ھذه الموارد البشرية 

و ذلك من خ-ل برامج  ستمرار التنشئة ا�جتماعية للطفل،إتسھم التربية الكشفية في  : ا2خFقية ةالتنمي 5ـ2
  .ا بطرق علمية و عملية ة على تطبيقھا من أجل تقويم العقل و الجسم معافمنظمة الكشتعمل 

فإذا لم يمتزج بالنسب ،دواء مزيج من مركبات مختلفة "ھي" بادن باول" فالكشافة كما عبر عنھا مؤسسھا
المنظمة ("الصحيحة طبقا لوصف الطبيب � يجب على المريض أن يلوم الطبيب إذا ما بدت آثاره غير شافية له

 ةھي مدرسة تربوية تعني بتكوين الفرد من جميع النواحي النفسيوعليه فالكشافة .) 17: 1991الكشفية العالمية،
  .نب النمو في شخصية الفرداوا�جتماعية والعقلية والبدنية والروحية ،أي اBلمام بجميع جو

  : الكشفية خصائص المناھج التربوية.3
 :تعريف المنھاج .1ـ4

كشاف في الحركة الكشفية لتحقيق المنھاج التربوي ھو جملة ا&نشطة و الوسائل التي يتعاطاھا ال
  )4: 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القيادة العامة،.(ا&ھداف و المبادئ الكشفية 

 :خصائص المنھاج .2ـ3
تمتاز المناھج التربوية الكشفية بجملة من الخصائص تتميز عن غيرھا من المناھج ا&خرى، و من 

  : يلي  جملة ھذه الخصائص ما



ه  

جميع المجا�ت التربوية التي تھدف إلى بناء شخصية على إن المناھج التربوية الكشفية تشمل : الشمولية  -أ
  .الجوانب مختلفقوية من 

و المقصود بالتكامل في المناھج التربوية الكشفية ھو التكامل الذي يؤدي إلى التوازن بين مختلف : التكامل -ب
ھة ،و من جھة أخرى تكامل ھذه المناھج مع المناھج مجا�ت التربية حتى � يطغى جانب على آخر من ج

  ...التربوية الرسمية مثل المناھج المدرسية و غيرھا 
و نموه      حيث أن المناھج التربوية مرتبة ترتيبا تصاعديا مرحليا يتماشى مع تدرج سن الكشاف : التدرج -ج

إلى المركب و من المجمل إلى المركب  الجسمي و العقلي ، بحيث ينتقل من السھل إلى الصعب و من البسيط
  .فلكل مرحلة كشفية برنامج خاص بھا من الناحية النظرية والناحية العملية.
الكشفية على خاصية المرونة و خاصة فيما يتعلق ببنود ا&نشطة  ةتعتمد المناھج التربوي: المرونة  -د

  )5:نفس المرجع(.اBجتماعي  والجغرافي المقررة، حيث تسمح لكل كشاف أن يتفاعل معھا مھما كان موقعه 

   :أھداف المناھج الكشفية  ـ 4    
  . تربية الفرد تربية صحيحة من خ-ل نشاطات وبرامج المرحلة. 1
  . إشباع روح اBبداع لدى الفرد. 2
  . العمل على ربط الفرد بمجتمعه وأسرته. 3
  . اعيةتدعيم روابط الصداقة بين ا&فراد من خ-ل ا&عمال الجم. 4
  . تعويد الكشافة على ا&خ-ق الحميدة من خ-ل السلوك الشخصي. 5
  . تنمية روح البحث وا�كتشاف لدى الفرد. 6
  . إكساب الفرد خبرات ومھارات ومعلومات جديدة. 7
  . غرس ا�نتماء والو�ء الوطني لدى الفرد. 8
  . التدرج التعليمي والتخطي للمراتب الكشفية. 9

  . ى الحياة في الھواء الطلق وضبط النفس وتقدير المسؤوليةالتعود عل. 10
 .2007.جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(  .التعود على المبادرة والبذل والتضحية. 11

www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2سس التي تقوم عليھا المناھج  ـ 5
  . حتياجات أعضاء المرحلة إ. 1
  . يعيشون فيهحتياجات المجتمع الذي إ. 2
  . واقع البيئة والمجتمع الذي يعيشه الكشاف من حيث المناخ وا&صالة والعادات والتقاليد. 3
  . التربية الشاملة المتكاملة والمتدرجة. 4
التربية التي تعتمد على الرغبة الذاتية وتستجيب للميول والھوايات وتستھدف الغايات المرسومة ويكون . 5

  . ومرشداً القائد فيھا موجھاً 
  . ا�عتماد على تطبيق ا&نشطة الفردية والجماعية التي تنمي المعرفة وتھذب المھارة وتحسن السلوك. 6
عتبار البرامج الكشفية عم-ً ميدانياً وتطبيقاً يتكامل مع البرامج المدرسية في بناء شخصية الطالب وتكوين إ. 7

  . ذاته
  )نفس المرجع(. لشباب قروياً أم حضرياً المناھج الكشفية موجھة لمختلف أصناف ا. 8

  : ةالطريقة التربوية الكشفي.ـ6
 : ةالطريقة التربوية الكشفي تعريف •
قوي تكل عنصر فيه لديه وظيفة محددة ،ويتفاعل مع العناصر ا&خرى حتى لتعرف بأنھا نسق مفتوح       

 )13: 1991عالمية،المنظمة الكشفية ال.(فعاليتھا ،ويساھم في السعي لتحقيق الھدف العام
على مفھوم التعليم الذاتي ، و ذلك أن كل فتى و شاب لديه القدرة على تطوير كافة أبعاد  ةوتعتمد الكشفي

ھي إطار منظم تم تصميمه لمساعدة كل  ةفالطريقة الكشفي. شخصيته من خ-ل تحمل مسؤوليته و تنمية ذاته 
  .ية إحتياجاته عبر مختلف المراحل السنية شاب على تنمية قدراته و إيجاد السبل الكفيلة لتلب



و  

و لدى    مجموعة متكاملة من العناصر تشكل فيما بينھا وحدة متصلة و متداخلة ، ھيفالطريقة الكشفية 
أي أن كل عنصر قد تم تصميمه بحيث يساھم في العملية التربوية ،كل عنصر من عناصرھا وظيفة تربوية 

  ).5: 2001افة ا;سFمية الجزائرية،الكش(.بطريقة يكمل العناصر ا&خرى

  :ـ عناصر الطريقة الكشفية و  أھدافھا 7

  : الوعد و القانون الكشفي .7-1
القانون الكشفي ھو مجموعة قواعد سلوكية تحكم حياة الكشاف و أعضاء الوحدة ، يقوم على أساس "  

  )5:نفس المرجع(".المبادئ الكشفية كأساس لحياة الفرد 
طريقة الكشفية وبما أن ا�نتماء الحقيقي للفرد بالحركة الكشفية يبدأ بذلك الحفل الذي ھو أول عناصر ال

لفرد أمام نفسه للوفاء بكل كلمة اوھو التزام ، الوعد الكشفيبيردد فيه الفرد عن إيمان صادق ووعي كامل 
  . .                      نطق بھا وھو وسيلة للتعارف العالمي

و       كشفي من عشر بنود تعكس كلھا المصادر ا&ساسية للتربية الكشفية في جمل سھلةو يتكون القانون ال
  :بسيطة 

 .الكشاف صداق وموثوق فيه .21
 .الكشاف مخلص � و وطنه و لوالديه ولرؤسائه و مرؤوسيه .22
 .الكشاف نافع و يساعد اsخرين .23
 .الكشاف أخ الكشاف وصديق الجميع .24
 .ة قدرة هللالكشاف يحب النبات ويرى في الطبيع .25
 .الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان  .26
 .الكشاف مطيع وثابت في أعماله .27
 .الكشاف بشوش و يبتسم في أمام الشدائد .28
 .الكشاف مقتصد يحسن التدبير .29
 )7ـ6:المنظمة الكشفية العربية،.(الكشاف طاھر السريرة والبدن،طيب ا&قوال،كريم ا&فعال .30

ھذا القانون ھو تنشئة الكشافين على أساسه ، فالتربية الكشفية تعمل على أن توجه  و الھدف من وضع
و تعديل         أفرادھا إلى دراسة ھذا القانون دراسة تھدف إلى تنمية شخصياتھم تنمية سليمة و متكاملة ،

و نتيجة ذلك    يا ، في الحياة تعدي- يقوم على ما يدعوا إليه القانون من فضائل و مبادئ و مثل عل مسلوكھ
إيجاد مجتمع كشفي متجانس و متعاون فيما بينه ، و ھذا كله من خ-ل القانون المشترك الذي يجمع الكشافين و 

  .يضبط ع-قاتھم و يسير تصرفاتھم
  :الوعــد.2ـ7

أما الوعد فھو تعھد شخصي يقطعه كل فتى و شاب على نفسه أمام مجموعة من ا&قران، بأن يبذل كل "  
و أن يعمل  ده لطاعة هللا و رسوله و طاعة والديه و خدمة وطنه، و أن يساعد في كل الحا�ت و الظروفجھ

  ) 5: 2001،الكشافة ا;سFمية الجزائرية(."لى الكشافة إبقانون الكشاف ، و ذلك حينما يختار اBنضمام 
و     سمي في شكل نصف دائرةيقف أفراد الوحدة الكشفية بالزي الر: و يؤدي الوعد بالكيفية التالية   

يقف قائد الوحدة في وسطھا و معه فردان يمسكان العلم مطويا على عصاه على أن ينشر عند أداء الوعد، ثم 
  :ينادي القائد الفرد الجديد المحتفل به فيتقدم أمام القائد و يدور بينھما على مسمع من الحاضرين المحادثة التالية

  ؟)وعدك(فك ھل تعرف ما ھو شر: القائد 
  .نعلم ، ھو أنه يمكن أن يعتمد على إستقامتي و يوثق بي : الفرد 
  و ھو بإستطاعتي أن أعتمد على شرفك؟: القائد

 .بأنك ستقوم بواجبك نحو الوطن .5
  .و تساعد الناس في كل حين .6
  .و تطيع قانون الكشاف.   3

  :أعاھدك مقسما بشرفي على أن أعمل جھدي: الفرد 
 .الوطن&قوم بواجبي نحو  .7
 .و أساعد الناس في كل حين  .8
 .و أطيع قانون الكشاف .9



ز  

و أثناء المخاطبة يقف جميع ا&فراد وقفة إعتدال رافعين أيديھم للتحية الكشفية ،وعند اBنتھاء من المخاطبة 
  :يخاطب القائد الفرد قائ-

جموع ا&خوي أعتمد على شرفك بأن تظل حافظا لھذا العھد ، و قد أصبحت اsن عضوا في ھذا الم  
و الھدف من الوعد ھو خلق حالة من القبول و ا�متثال في نفسية الكشاف ،مما  )45ـ44:بادن باول،د ت.(

يجعله يتفاعل إيجابيا مع ا&وامر و التوجيھات الصادرة عن المنظمة ھذا من جھة ،و تجعله يدافع على كل من 
و ھذا .الي تحقيق روح المسؤولية تجاه المنظمة جھة أخرى ، و بالتإلى منظمته من  شأنه أن يؤدي و يسيء

الھدف يسھل لkداء التربوي في تحقيق التنمية المنشودة من طرف القادة خ-ل تلقين البرامج العلمية و العملية 
  .المقترحة من طرف المنظمة 

  : التعلم بالممارسة . 3ـ7
و           له المعارف و المھاراتالتعلم بالممارسة عبارة عن أسلوب فعال يكتسب الفتيان من خ-"  

اBتجاھات و الخبرات العلمية ، حيث يخالف ھذا ا&سلوب التلقين النظري ، كما أنه يمثل ا&سلوب العملي في 
  )5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،."(التربية و الذي يقوم على مبدأ التعلم من خ-ل الفرص المتاحة 

عملية التي تطبق فيھا ما تحصل عليه من معلومات ، و يبرز دور التعلم و الكشافة ھي المدرسة ال  
من الضروري إتاحة "بادن باول وفي ھذا يقول.بالممارسة في الرح-ت و المعسكرات و ا&لعاب التربوية 

بادن ("الفرصة للطفل والشاب �كتشاف وتجربة الجمال والفن والرياضة والعلم والثقافة وا�جتماع
  )50:باول،دت
و التعلم بالممارسة ھو ب- شك عامل مھم في تثبيت المعارف و إدراكھا على حقيقتھا ، فھي بذلك تنمي   

قوة الم-حظة و تبعث قوة النضوج العقلي عند الكشاف، و ذلك &ن ممارسة الشيء أثبت و أدق عند الم-حظة 
  .و المشاھدة 

  :نظام الشــارات .4ـ7
امات التي تقوم عليھا الطريقة التربوية الكشفية باعتبارھا الوسيلة نظام الشارات ھو من أھم الدع  

الرئيسية لتطبيق البرامج الكشفية ، لما تمثله من نظام محفز يدفع الفتى لممارسة ا&نشطة و البرامج تطبيقا 
  :للمناھج بكل حب وإخ-ص، و يشتمل ھذا النظام على 

 .شارات الجدارة  �
 .شارات الھواية  �
 :دارة شارات الج.أ

و          ستحقاقه بعد تدريب متدرج يكسبه المعارفلشارات التي تعكس كفاءة صاحبھا وإو ھي ا
المھارات و ا�تجاھات التي تعاونه على اكتمال نموه الروحي ، الفكري ، البدني ، اBجتماعي فيكون بذلك 

  .مواطن صالح في مجتمعه
و           كالنجوم و ا&شرطة(سمة و الع-مات و شارات الجدارة لھا تعبير رمزي عن طريق ا&و  

أشبال ،زھرات (التي توضع على اللباس الكشفي ، فھي تعبر عن الرتبة التي ھو عليھا صاحبھا ) المناديل 
  ...).،كشاف ، الكشاف المتقدم

  :شارات الھواية  .ب 
وقات فراغه في ستثمار أإشارات الھواية ھي أسلوب تحفيزي أيضا ، فھي تھيئ للكشاف فرصة   

  .اكتشاف مھاراته و اBبداع في المجا�ت العلمية و العملية التي يرغب فيھا 
و         إن الھدف من ھذه ا&وسمة ھي تنمية أذواق الفتيان في مختلف أشكال ا&نشطة الكشفية ، 

  .أعمال قد تكون لھم في المستقبل ذات عون و منفعة  ةتعويدھم ممارس
و        خير وسيلة لتشجيع الفتيان على الجد و اBجتھاد لبلوغ مستوى علمي و ھي إلى جانب ذلك

  .عملي جيد يعود بالفائدة عليھم و على مجتمعھم
  :حيــاة الخFء. 5ـ7

الحياة الكشفية تربط إرتباطا وثيقا بالبيئة و بالطبيعة على وجه الخصوص، حيث أن الحياة في الخ-ء "  
ك ندرك أن ل� كشفية بدون حياة الخ-ء ، و من ذ"ية ، حتى أن البعض يقول من أھم عناصر الطريقة الكشف

  )2: 1،1999القسم الوطني للكشاف،ع(".البيئة ھي حياة الكشاف و متعته 
و  الخ-ء ھي المجال الطبيعي للكشاف ، من خ-ل التخييم في الغابات ، وتسلق الجبال ، المروج ةفحيا      

  .كتشاف قدرة الخالق عظمته و د�ئل إبداعها&نھار مما يساعد على ا



ح  

و المخيمات الكشفية و الرح-ت الخلوية و الخرجات تعتبر من أفضل الوسائل و الطرق للعيش في       
  .أحضان الطبيعة بعناصرھا العديدة

خ-ل  من و الھدف من الحياة الخ-ء ھو إعطاء الحرية للكشاف و إكتشاف ميو�ته و قدراته التي تظھر      
  .ك التوجيه و التقويم و التطوير و ا�رتقاء به من طرف القائد لسلوكاته ، فيسھل بذ

ستخدام الرح-ت  كوسيلة لھا أھمية بالغة في تحصيل إو التربية الحديثة توافق التربية الكشفية على   
 و اBعتماد على        ففي الرح-ت الخلوية يتدرب الكشاف على قوة الم-حظة ،"المعلومات بطريقة عملية ، 

النفس ، و التصرف فيما قد يتعرض له من حوادث ،و ھي خير وسيلة لبث روح التعاون بين أفراد الفرقة ، و 
   )118:حسن محمد جوھر،د ت(".تقوية روح المحبة و ا&لفة و الود و الترابط بينھم

  ) :الطFئع (نظام المجموعات الصغيرة  6ـ7
ھو الھيكل التنظيمي ا&ساسي للوحدة ) أو نظام الط-ئع كما يسمى دائما(رة نظام المجموعات الصغي"  

أعضاء من الفتية و ) 8-6(الكشفية ، و الذي يتألف من مجموعات صغيرة من ا&عضاء عادة ما تتكون من 
ك من لوذلك بھدف خلق بيئة يستمتع في ظلھا الشباب،وكذ".الشباب ، تعمل كفريق واحد تحت قيادة واحدة 

المنظمة الكشفية "(جل السيطرة على التأثير الفعال لkفراد وتوجيھھم نحو طريق مستقيم وھادفأ
  )21: 1991العالمية،

حيث تعتمد على " جون ديوي"وضعھا المفكر  التي الطريقة ىوتعود ھذه الطريقة في التربية الكشفية إل
أن ھناك أربعة  ديويويرى .سة والحماس تعلم الت-ميذ الذاتي عن طريق التدريب والعمل في جو من المناف

  :دوافع أساسية لھذا النظام ھي
  .الدافع ا�جتماعي ويظھر من خ-ل رغبة الفرد المشاركة في ا&نشطة الجماعية* 
  .الدافع اBنساني ويظھر من خ-ل المشاركة في العمل التطوعي النافع* 
  .الدافع ا�ستكشافي ويظھر من خ-ل البحث والتجريب*
  )382: 2000توفيق أحمد ومحمد محمود،(.لدافع البروز ويظھر من خ-ل التعبير عن الميول والمواھبا*

ويعتبر نظام المجموعات إحدى الوسائل التربوية الحديثة في التعلم ،&نه يمكن ا&فراد المشاركة في 
د وحب التعاون والتنافس عدد كبير من ا&نشطة الفردية والجماعية،كما يساعد على اكتساب الثقة في ا&فرا

  .لkفراد ةوالتعلم ،وبالتالي نستفيد من ھذه الطريقة في تحقيق ا&ھداف التربوية والتدريبي
 :ـ الوسائل التربوية الكشفية  8
  :مفھوم الوسائل التربوية الكشفية . 8-1

و             من أھم وسائل التعليم الجماعي ، فھي أداة تجعل الدرس مشوقا"تعد الوسائل التربوية 
المعلومات ذات قيمة ،و ھي قبل ذلك تساعد على تثبيت الدرس في أذھان الكشافين ، و فوائدھا تعويد الكشافين 

 )281: 1993صالح عبد العزيز،(".على التأمل و التفكير و حصر اBنتباه و خاصة عند الموازنة و النقد 
  :ومن  الوسائل التربوية الكشفية الممارسة ھي 

و يمثل السلوك      ."و يعد من أھم الوسائل التي تعتمد عليھا التربية الكشفية في تحقيق أھدافھا   :اللعـــب -أ-
عبد المجيد سيد "(اBجرائي أو الوسيلي الذي من خ-له يشبع الطفل كثيرا حاجاته ، و يحقق العديد من أھدافه

  .)251: 1998أحمد وآخرون،
الرياضة ونواع عديدة من ا&لعاب ، كا&لعاب الجسمية في الھواء الطلق و تعتمد التربية الكشفية على أ  

البدنية الجماعية و الفردية و ھناك العاب فكرية في الفوج أو في الخيمة كالشطرنج و ا&لغاز و الكلمات 
إكتشاف المتقاطعة و غيرھا ، و ھي تقوي الذاكرة و الم-حظة و التمييز كألعاب إقتفاء ا&ثر و فك الرموز و 

  :و من أھم وظائف اللعب نجد."ا&خطاء في الصور و غيرھا 
 : و تتمثل في :  الوظائف التربوية )5
اBعداد للحياة و العمل ، حيث يكون اللعب وسيلة للتعلم و إكتساب الخبرات التي تؤھل الطفل لمواجھة  .أ 

 .متطلبات الحياة المستقبلية 
و العقلية و اBجتماعية ، و ذلك من خ-ل التمارين  يعمل اللعب على تنمية بعض المھارات الجسمية .ب 

 .المستمرة و اBحتكاك المتواصل باsخرين
  :و تتمثل في :  الوظائف النفسية )6
 .تأكيد الذات  و التعبير عن الرغبة في تجاوز المرحلة التي يعيشھا أحيانا ، و ذلك بممارسة ألعاب معينة  .ز 



ط  

للعب من راحة نفسية و إستمتاع و سعادة في تمضية وقت الفراغ التسلية و الترويح عن النفس بما يمنحه ا .ح 
. 
 .إكتساب الطفل المزيد من المعارف و الخبرات مما ينمي قدراته العقلية كالتفكير و التخيل  .ط 

فاللعب مجال خصب لتوسيع دائرة الطفل اBجتماعية ، و إكتساب الخبرات التي  : الوظائف ا;جتماعية )3
sخرين ، و تعلمه الضوابط التي تنظم الع-قات باsخرين ، فھو يساھم بشكل إيجاب في تؤھله للتعامل مع ا
  )252:نفس المرجع(.النمو اBجتماعي 

   :المنافسة وا&لعاب .أ-أ-
وقد تكون المنافسة بين كشاف وكشاف أو بين طليعة  ،المنافسة ھي طبيعة الرجال والفتيان على السواء 

  : ما يأتي  يراعىولكي تكون المنافسة لعبة يجب أن  ىوطليعة أو بين فرقة وأخر
  . مراعاة قوانين اللعبة وصحة ا&داء  -1
  . أن تكون اللعبة ذات ھدف  -2
  . أ� تزيد اللعبة عن حدھا وإ� فإنھا سوف تطغي على البرنامج  -3
  . أن يشترك الجميع في ا&لعاب ف- يلعب أفراد ق-ئل بينما يتفرج الباقون  -4
وإذا آمنا ،نا إذا آمنا بأن المنافسة ما ھي إ� لعبة كان علينا أن نبقي عليھا و� نجعل منھا مجا�ً للصراعات إن

  . فراد دون السماح &حد بالخروج به عن حدود المرسوم لهبفائدة التنافس كان علينا أن نبقي على مستوى ا&
  :المعسكرات والرح-ت  .ب-أ

خت-ف برامجھا وأھدافھا وإن كانت إبارز في جميع المعسكرات والرح-ت على  لkلعاب الكشفية دور       
تختلف في نوعيتھا وكثافتھا تبعاً لكل نوع من أنواع المعسكرات والرح-ت إ� أنھا جزء أساسي في أي منھما 

الرحلة إضفاء روح المرح والسرور وإشاعة البھجة &عضاء المعسكر أو في لما لkلعاب الصغيرة من فضل ،
  . المعسكرات والرح-ت  ا&نشطة الداخلية وويمكن استخدام ا&لعاب الصغيرة في ،

  :أنواع ا2لعاب الكشفية .  أ ـ ج
فھي ميل فطري غريزي لدية ولكن كانت .ليس ھناك ما يجذب انتباه الفتي ويستأثر باھتمامه كا&لعاب       

ب ممتاز لتحقيق الھدف وا&لعاب الكشفية يمكن تقسيمھا على لعبة تمارس من خ-لھا كان لزاماً أن تؤدي بأسلو
  : أساسان ث-ثة ھي 

  : أو�ً تقسيم على أساس المكان كالتالي * 
  . أو مقر الفريق  النشاطوھي تمارس داخل حجرة : ألعاب داخلية  -1
  .  نشاطوھي تمارس في العراء خارج حجرة ال: ألعاب خارجية  -2
  . لعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة وھي أ: ألعاب خ-ء  -3
  : أو على شكل مسابقات ومباريات كالتالي  هسواء كانت مھاري ا&لعابيمكن تقسيم : ثانياً * 
  . مثل سباق التتابع والفريق الفائز من ينتھي أو�ً : سرعة ا&داء  -1
  . ق الفائز من يحقق ذلك مثل تقطيع كتلة من الخشب بأقل عدد من الضربات والفري: جودة ا&داء  -2
  والفريق الفائز من ينتھي أو�ً مع اBجادة . مثل القيام بعمل إسعاف أولي : سرعة وجودة ا&داء معاً  -3
  -: يمكن تقسيمھا على أساس النوع كالتالي : ثالثاً * 
يھا مكسب وإن ما يبذله من تضحية ف ،فيھا يتعود الفتي كيف يلعب لصالح الجماعة: ألعاب جماعية  -1

  . لمجموعة لذلك يؤمن بعد حين أن الغاية ھي انتصار الجماعة وأن الفخر في تفاني الفرد وإسعاد المجموع
ھذا النوع من ا&لعاب يجب أن يكون مملوء بالنشاط والضحك وإحداث : ألعاب كثرة الحركة والصياح  -2

  . خصوصاً أصوات مثل لعبة الرعد والبرق وھي من ا&مور التي يحبھا الطفل 
وھذه تختلف عن سابقھا في إنھا تعود الفتي التحكم في أعصابه وتقوي أرادته وتھذب نفسيته : ألعاب ھادئة  -3

  . إذا قل أن يجد الفتي من في قدرته التزام الھدوء خصوصاً ا&طفال منھم 
ياة الفتي المستقبلية إذا أنھا لعاب الھادئة ولكن لھا أھمية في حا&ھذا نوع من أنواع : ألعاب لتمرين الحواس  -4

تعوده اللحظة وتنمي قدرته على ا�ستنتاج وھي ا&لعاب التي يستخدم فيھا حواسه الخمس وتستلزم فيھا إرھاق 
كل ھذه  "السمع ودقة النظر والھدوء التام واستعمال أصابعه للتميز على ما يميزه بواسطة الشم أو الذوق 

  .  "ر وسط برامج الفتية للترويح عنھم لبعض الشيءا&لعاب يجب أن توضع من وقت sخ
� يتبع فيھا طريقة خروج المغلوب أوھي إما منافسات فردية أو منافسات جماعية ويجب : ألعاب المنافسة  -5

بل يجب أن يلعب على طريقة احتساب النقط  ،حتى � يكون الفتي عاط-ً خجو�ً من نفسه عند خروجه



ي  

ب ويشعرون بسعادتھم ويجب على القائد أن يعود الفتية عيستمر عمل الجميع في الل وبذلك.باBضافة والخصم 
  . على المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدم اليأس أو الغضب عند الھزيمة 

وھذه لھا أھميتھا في تدريب الفتية بطريقة غير مباشرة ومشوقة على نواحي المنھج ولذلك : ألعاب منھجية  -6
  . منھج لعبه حتى يضفي على حركة الكشف بھجة مثل لعبة السيمافور  للفريق أن يبتكر لكيجب على قائد ا

ويھدف بھا تعويد الفتيه على عدم الخوف وحب المغامرة ورسم الخطط وكيفية تحقيقھا لتعاون : ألعاب ليلية  -7
 .2007-2-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(. الجماعة وھي ھامة بالنسبة للفتيان والتقدم 
www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2ناشيــد  -ب-  
يجيش في نفوس ا&طفال         و  اBنشاد ھو التغني بالقيم العليا التي أدرجھا الشعراء للتعبير عما

و بالتالي فإن ا&نشودة الناجحة .لمنشدين يزيد في رونق ا&نشودة ا، و إن فھم معاني النص من طرف الفتيان
  .بويا ھي التي توافق نص المنشدين و إنسجام ا&لفاظ و الوزن مع الموسيقى تر
  :القصــة  - ج-

الغاية من القصة ھو جلب إنتباه ا&طفال أو الفتيان بطريقة مشوقة إلى فھم مبدأ من المبادئ التي ترتكز   
  .اده في موقف ماعليھا التربية الكشفية ،أو Bقامة الدليل على أن ھذا المبدأ ھو الذي يجب إعتم

و تعد القصة وسيلة من وسائل توصيل المعلومات و الحقائق بطريقة شيقة ، ھذا فض- عن أنھا تعمل "
على تربية ا&طفال تربية صحيحة ، بوضع ا&مثلة أمامھم و إستخدام ميلھم إلى التقليد و � ننسى أن القصة 

  .تعمل على إيضاح الجامد الميت من الدروس
  : فوائد القصة فيما يلي  و يمكن تلخيص

  .تساعد على تثبيت المعلوماتـ 
  .تتماشى مع طبيعة الطفل و تحبب إليه المادة و تشجع ميوله الطبيعية و تستميل عواطفهـ 
  .ث في الدرس روح الحياة فيصبح شيقا جذابابتـ  
  .العقلية و الجسمية و تجديد لھما : في القصة إستجمام لقوى الطفل ـ 
  .لة بين القائد و الطفل فتبعث في التعليم روح الحب المتبادل بين القائد و الكشاف تقوى الصـ 
في القصة نوع سام من التربية الخلقية فھي تزيد من خبرات الطفل بطريق غير مباشر و تجعله يكون لنفسه ـ 

  )288: 1993صالح عبد العزيز،(."مث- عاليا خلقيا
ركة الكشفية محورا أساسيا يبنى عليه نجاح العملية التربوية ، &ن تمثل القيادة في الح  :القــدوة  - ج-

و من ثم     القائد في الوحدة أو الطليعة أو في أي منصب يكون مسؤو� عن البيئة التي يعمل فيھا مرؤوسيه،
  .فإن القائد وحده القدير على جعل الظروف التي تمكنه من القيام بالنشاط بفعالية و كفاءة 

و  من    ن القائد قدوة لكشافيه يجب أن تتوفر فيه صفات تضمن نجاح قيادته و اBستمرار في مھامهو حتى يكو
  :أھمھا

و ھو أن يكون القائد سليم البنية الجسدية � يشكو من عاھة معينة تؤثر في نفسيته  : الصفات الجسمانية  �
 .فيعوق قيادته

 .في القول و العمل &ن القيادة قدوةو ھي التحلي بالمكارم ا&خ-قية  :الصفات الخلقية  �
 .أن يكون القائد عاق- لكي يكون مسؤو�  :الصفات العقلية  �
القسم الوطني (.إط-عه و معرفته بالفنون و المھارات الكشفية و الخبرة القيادية  :الصفات الفنية  �

 )2،ص1999للكشاف،مارس
فالقائد .لتي يرونھا أكثر مما يتأثرون بالنصح و اBرشادفا&طفال يتأثرون بالتقليد و المحاكاة و المثل العليا ا

  .يجب أن يكون مث- عاليا ،و قدوة حسنة للكشاف ، يحذو حذوه ، و الصديق، و المربي له
  ): الطبيعة(حيـاة الخـFء  - ه-

ال الغابات والجب"يقصد بحياة الخ-ء مزاولة ا&نشطة الكشفية المختلفة في الطبيعة،وھذه ا&خيرة تعني 
،حيث يترك الكشاف ليعايش ھذه الطبيعة وتزويده با&فكار "الكل المتناسق" بادن باولويعبر عنھا ...."والبحار

و المعطيات عن الحياة الخ-ء،ويقوم بمواجھة كل الظروف الجديدة والمشك-ت التي تعترضه فيھا،وبالتالي 
  .يدخل في مرحلة جدية من التعلم وا�كتشاف

ء مدرسة عملية لkفراد حيث يكتسب فيھا الكشاف معارف جديدة وخبرات من خ-ل وتعتبر حياة الخ-
ى كيفية نصب الخيام،وإيقاد الخرائط ويتدرب عل ممعايشة وا�حتكاك بالبيئة الطبيعية له،فنجده يستخد



ك  

ھا النفوس و فحياة الخ-ء ، ھي البوتقة التي تصھر في." ،وإعداد الطعام وكل ما يحتاجه في حياته الخلويةالنار
  )118: حسن محمد جوھر،دت(".تشكل فيھا الرجال 

  :الخرائـــط  -و-
يستعين الكشاف في رح-ته بالخرائط التي تسير له معرفة الطريق الذي يسلكه، و لھذا كان من الواجب   

  .على كل كشاف أن يتقن قراءة الخرائط و معرفة معاني محتوياتھا و اBصط-حات المستعملة فيھا
خرائط نوعان إما جغرافية أو تاريخية ، و في الحالة ا&ولى يجب أن يشرح قائد الفرقة &فراد فريقه و ال

الرموز و المصطلحات و ا&لوان المعروضة على الخريطة ، كما يقوم بتعليمھم كيفية رسم الخرائط ، و قد 
لوان كما تعرضوا لھا في يوزع القائد على فرقته خرائط صماء يضعون عليھا الرموز و المصطلحات و ا&

  .الدرس
أما الخرائط التاريخية فلھا قيمتھا في توضيح أماكن المدن و المقاطعات القديمة مما يعطي صورة 
أوضح للفترة التي يتناولھا القائد بالدراسة، و فائدة الخرائط التاريخية بالنسبة للصغار محدودة إ� في بيان 

  )287: 1993لح عبد العزيز،صا".(بعض المدن التاريخية الشھيرة 
جديدة ، و الغاية من الرح-ت الكشفية ھو  اطقتقام الرح-ت عادة لھدف التعرف على من : رحFتال -و-

تنمية التربية الوطنية العامة بالتعريف على نواحي الوطن الجغرافية و التاريخية المختلفة أو المقارنة بين 
  .مميزات الوطن و مميزات ا&قطار ا&خرى

لدرجة أنھا  بية الحديثة بھا رياضة ذھنية و جسمانية مفيدة ، و قد عنيت التر السياحية الرح-ت وتعتبر"
ن بأنفسھم بد� من وصفه لھم أو قراءتھم عنه في وأوجبت القيام بھا إلى كل شيء يمكن أن يشاھده الكشاف

  )290ـ289:مرجعنفس ال(".الكتب ، و بالرح-ت نحصل على نتيجة بناء على تجربة شخصية
  :  ا;جتمــاعــات - ي-

رى اBجتماعات في الھواء الطلق أو في النادي حسب الظروف المناخية ، و تعمل اBجتماعات على جت  
توثيق الصلة بين الكشافين و فرقھم ، و يعقد اBجتماع من أجل حث الكشافين على العمل و الترقي إلى رتبة 

  .نجاز عمل كشفي أو لتقييم عمل ماأو للتخطيط �.أعلى لكي يحقق ذاته
  :حيث أن التالية من خ-ل ما سبق يتضح أن المبادئ التربوية مجسدة في ا&ھداف 

 .الواجب نحو هللا تقابله التنمية الروحية  .7
 .الواجب نحو اsخرين تقابله التنمية اBجتماعية  .8
 .الواجب نحو الذات تقابله التربية البدنية و العقلية  .9

أكثر من  يالتربوية مشتقة من طبيعة البرامج الكشفية التي تعتمد على الجانب التطبيق قرائكما أن الط
و الطفل ، و التفعيل الحقيقي لھا ) المربي (النظري ، فكانت طرائقھا تعتمد على اBحتكاك المباشر بين القائد 

على الحرية ، التفاعل اBجتماعي  أما الوسائل التربوية التي كانت مستمدة من صميم البرامج تعتمد.في حياته 
  .، الممارسة و التربية الذاتية 

و لقد عبرت التربية الكشفية عن التربية الحديثة لkفراد، خصوصا أن أساليب و مبادئ التربية الحديثة 
ليس  )القائد(محتواة في الطريقة الكشفية ، فمبدأ الحرية محقق في العملية التربوية الكشفية ، حيث أن المربي 

ذلك الرجل المسيطر ، و إنما المرشد و الموجه ، فالطفل له الحرية داخل الفوج الكشفي ، لكن دائما في إطار 
  .النظام و إحترام القانون الكشفي

كذلك نجد أن مبدأ الذاتية محقق ، حيث أن الكشاف عموما تنمو لديه روح اBستق-لية و يرفض أن 
التربية الكشفية على تنمية روح المسؤولية و اBعتماد على الذات لدى  تكون عليه الوصاية ، و لھذا عملت

  .الكشاف ، و ذلك من أجل تأھيله &ن يكون فردا مسؤو� في بيئته و مجتمعه
أما المبدأ الثالث و ھو إعتماد التربية على اللعب ، فإنه يعتبر من أھم الوسائل التربوية في تطبيق 

  .للعب الكشفي يمتاز بنظام خاص ، فھو لعب مخطط له و ليس عشوائيا البرنامج الكشفي ، خاصة أن ا
كما أن المبدأ الرابع و ھو إرتكاز التربية على التعليم عن طريق النشاط فھو محقق في عناصر طريقة التربية 

أن الكشفية ،فالكشافة ھي عبارة عن مدرسة تطبيقية لكل ما تلقاه الكشاف من دروس نظرية ، فھي تريد بذلك 
جمعية الكشافة العربية (.تخرج الكشاف من دائرة ا&سلوب التلقيني النظري إلى ا&سلوب العلمي التطبيقي

  )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،ا�جتماعية

  .دور البرامج الكشفية الجزائرية في التنمية العلمية و العملية ل]طفال:  خامسالمبحث ال



ل  

 :ية البرامج التربوية الكشف
Bستفادة من قدراتھم واتحاول التربية الكشفية من خ-ل برامجھا التربوية المساھمة في تنمية ا&طفال 

كمواطنين صالحين مسؤولين و كأعضاء في مجتمعاتھم المحلية و  ،البدنية و العقلية و ا�جتماعية و الروحية
لكشفية و التي تھدف إلى التنمية المتكاملة الوطنية و العالمية ، و ھذا يؤكد الخاصية التربوية للمنظمة ا

  .الفرد شخصيةل
 :تعريف البرنامج الكشفي  .3

البرنامج الكشفي ھو كل ما يقوم به الفتية و الشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق "
  )2003،القسم الوطني للتدريبالكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".لحركة الكشفية ا من الھدف التربوي

و ما يميز البرنامج الكشفي خاصية التطور المستمر و قابليته للتغير النسبي بتكيفه مع التغيرات التي 
  :تحدث في المجتمع ، فالبرنامج الجيد بالمنظور الكشفي ھو ذلك الذي 

  .يحقق أھداف و مبادئ الحركة الكشفية -
  .يلبي حاجات و ميول الفتية و الشباب -
  .لمجتمعيرتبط باحتياجات ا -
  .يساعد على التغير و التقدم  -

  .ينفذ طبقا للطريقة الكشفية -
  :فالبرنامج الكشفي يسعى إلى تحقيق التنمية الروحي و البدنية و العقلية و اBجتماعية للفتية، إذ نجده يھتم بـ

لقيم السلوك الشخصي من خ-ل تنمية الجانب الروحي عند الفتية بغرض ا�لتزام بالمثل العليا و ا �
 .الفاضلة 

الجانب الفردي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي قصد إكتساب المھارات  �
 .، و تحقيق الشخصية

الجانب الجماعي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي لتحقيق ا�ندماج داخل  �
 .الجماعة و التفاعل مع المجتمع خدمته

 :ا2سس التي تبنى عليه البرامج الكشفيةـ 2
يحرص التنظيم التي  &سس ا يراعيتربوية أنه البرامج الإن ما يميز البرنامج الكشفي عن غيره من 

  :الكشفي على توفرھا ضمنه ، و نستطيع أن نجمل ھذه ا&سس في اsتي
  الممارسة و البحث و اBستكشاف البعد عن أسلوب التلقين المدرسي و اBعتماد على الذات في التعلم ب -
 .ية و تنوع الميول و القدرات و الحاجات عمرمراعاة خصائص النمو للمراحل ال -
 .ا�رتباط بالبيئة و المجتمع و تقدير احتياجات الناس و تقديم الخدمات لھم -
 .ا�رتباط بثقافة المجتمع و بث قيمه في نفوس الفتية و الشباب -
 .روح و العقل و البدن في مختلف ا&نشطة التوازن مع التكامل بين ال -
 ).دراسة الحاجيات ، التخطيط، التنفيذ ، التقييم(التدرج و التقدم في تطبيق البرامج  -
 .تحقيق التحفيز بين الكشافين من خ-ل شارات الجدارة و الھواية  -
 ).علمية و عملية(التنويع في أنشطة البرامج  -
 :سFمية الجزائريةا2ھداف التربوية لبرامج الكشافة ا; .3
و       ا&ھداف  التربوية ھي الغاية التي يسعى لتحقيقھا البرنامج الكشفي ، فھي التي تحدد محتواه     

طرق تطبيقه و تقيمه ثم تقويمه ، و ھذه ا&ھداف وضعت وفقا ل-حتياجات ا&ساسية التي تترتب عن 
  .ل مرحلة ية لتحقيق ا&غراض التربوية التي تخدم كعمرالخصائص ال

  ):سنة 11إلى  7من (ا2ھداف التربوية لمرحلة ا2شبال  - 1- 3
  .تحسين عمل أجھزة الجسم الداخلية -
  .إتباع القواعد الصحية في الغذاء و النظافة العامة  - 
  .ا�ندماج في المجموعات الصغيرة و العمل معھا - 

  .استكشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية -
  .اء بالكبار �كتساب الخبرة و تنمية الثقة بالنفسا�قتد - 
  .تنمية حب ا�ستط-ع و المغامرة - 
  .ربط و تكوين الع-قات بين ا&شياء و اكتساب مفاھيم جديدة  - 



م  

  .التعرف على الوطن و أھميته لدى الفرد و المجتمع -
  .التعرف على د�ئل قدرة هللا و عظمته -
  .معنوية للحركة الكشفيةاكتساب القيم الحسية و ال - 

  ):سنة 15إلى  12من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف  -3-2  
  .تنمية القدرات و المھارات البدنية و الصحية  -

 .ـ الربط بين المتغيرات البدنية في ھذه المرحلة و متطلباتھا
 .ـ اكتشاف و تنمية الميو�ت و الھوايات الشخصية 

 .و ا�جتماعية بين ا&فراد  ـ تقوية الع-قات الثقافية
 .ـ اكتساب مفاھيم جديدة حول البيئة 

 .ـ التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل
 .ـ تكريس القيم الدينية

 .ـ اكتساب القيم ا&خ-قية و ا�جتماعية 
 .ـ تنمية الو�ء للوطن

  ):سنة 17إلى  16من ( ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف المتقدم -3-3
 .على التغيرات العنيفة الواقعة على ا&جھزة البدنية و قبولھا  ـ التعرف

 .لتحسين الكفاءة البدنية) سرعة ، قوة ، تحمل ، رشاقة ، مرونة(ـ تنمية الصفات البدنية 
 .استكشاف القدرات الحرفية المھنية و تحسينھا  -
 .القيام بأدوار حقيقة و مفيدة للمجتمع  -
 .ناقشة و العملاستخدام ا&سلوب الحواري في الم -
 .تنمية القدرات العقلية لحل المشاكل الشخصية و ا�جتماعية  -
 .تنمية قدرة ا�بتكار لدى الكشافين -
 .تثبيت المفاھيم الشخصية و ا�جتماعية الصحيحة -
 .ا�لتزام بالوعد و صفات القانون -
  ):سنة 21إلى  18من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الجوالة  -3-4
 .ا&داء البدنيا�رتقاء بمستوى  -
 .تدعيم القدرات و المھارات الحرفية و المھنية -
 .مواجھة المشك-ت ا�جتماعية و البيئة الحالية و المستقبلية  -
 .ترسيخ أسس العمل بروح الجماعة  -
 .تنمية المھارات القيادية المختلفة -
 .التمسك بالحقوق و أداء الواجبات في الحياة الشخصية و الجماعية  -
 .المجتمعات الخارجية و أنظمتھا و تكوين صداقات معھاالتعرف على  -
 .ا�بتكار لتحسين ظروف العمل الفردي و الجماعي -
 .تقويم المواقف ا�جتماعية في إطار القيم و ا&خ-ق و العادات و تقاليد المجتمع -
 )10ـ7 : 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،قسم البرامج،.(ا�لتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية -
 : الكشفيةالبرامج الكشفية العلمية و العملية  مجا�تـ  4

البرامج التربوية العلمية للكشافة اBس-مية الجزائرية ترتكز على سبع مجا�ت أساسية ، حيث أن كل      
            و ا&ھداف التربوية المسطرة وفقا لقدرات الطفل معه مجال تحدد له مواضيعه المقترحة التي تتناسب

  .و إستعداداته
  :�ت البرامج التربوية العلمية الكشفية ھي او مج

 .مجال التربية الوطنية  .15
 .مجال التربية اBس-مية  .16
 .مجال التربية اBجتماعية و البيئية .17
 .مجال التربية الصحية و البدنية  .18
 .مجال التربية العلمية  .19
 .مجال الفنون و المھارات الكشفية .20



ن  

 .لعامة مجال المعارف ا .21
لقد كانت الكشافة اBس-مية عبر التاريخ مدرسة لتعزيز القيم الوطنية ، حيث حملت  : التربية الوطنية1ـ 4

الشخصية الوطنية و الھوية الجزائرية ، و بعد اBستق-ل أصبحت الكشافة اBس-مية الجزائرية تعمل على 
قائع و ا&حداث التاريخية التي حصلت في الجزائر ، تعريف الكشاف بتاريخ ب-ده حتى يكون واعيا و متفھما للو

و ھذا من أجل تنمية الشعور با�نتماء و الو�ء لدى الكشاف لوطنه و يتم ھذا كله من خ-ل برامج تاريخية 
  .أعدت في ھذا المجال

أھم مبدأ  تعد حياة الكشاف داخل الفرقة حياة روحية تصقلھا حياة إيمانية تقوم على:  التربية ا;سFمية 2ـ 4
في الكشافة و ھو الواجب نحو هللا ، و الذي يفرض القيام بالعبادات و الطاعات و اجتناب ا�نحراف ، و يلقن 

ھذا المبدأ من طرف القادة من خ-ل المعاملة الحسنة و ربط الحياة الكشفية بالتربية الدينية اBس-مية وفقا 
 .للبرنامج الكشفي الخاص بھذا المجال

ترجع أھمية ھذه التربية لما تكتسبه لدى الكشاف من قناعة حول أھمية  : ية ا�جتماعية و البيئيةالترب 3ـ4
العمل الجماعي و ا�جتماعي ، فيعرف حقوقه و واجباته نحو نفسه و مجتمعه ھذا من جھة ، و لما تكتسبه ھذه 

 .أخرىمن جھة  التربية من ثقافة بيئية تسمح له أن بالتفاعل اBيجابي و الناجح
ً الكشافة اBس-مية الجزائرية للتربية الصحية و البدنية اھتمام ىتول : التربية الصحية و البدنية 4ـ 4  ا

تربي الكشاف من خ-ل المحافظة على  وللحفاظ على الصحة الجسمية للكشاف، فھي تسعى جاھدةً  ،اكبيرً 
ة ، كما تعلمه مبادئ اBسعاف و طرق صحته و لياقته البدنية من أجل القيام بواجباته بكل نشاط و حيوي

 .ممارسة أشكال الرياضات
في  –التربية الكشفية على التكوين العلمي لkفراد ، و ھذا التكوين يكون  تحافظ : التربية العلمية 5ـ4

من خ-ل وسائل و أنشطة و برامج و ألعاب علمية و عملية في نفس الوقت ، حيث من خ-لھا تجعل  -الكشافة
 ...مثل برامج اBع-م اsلي وا�نترنت والجغرافيا و الفلك،يتفاعل معھا آليا و يستفيد منھا أيضا الكشاف 

ترجع أھمية ھذه التربية لما تمثله الفنون و المھارات الكشفية من أھم  :الفنون و المھارات الكشفية  6ـ 4
فنون و المھارات الكشفية التي خصائص التربية الكشفية ، فمن خ-لھا يتدرب الكشافين على إستخدام ال

المعسكرات و الرح-ت على وجه الخصوص ففي :مثل تساعدھم على تأدية الكثير من ا&نشطة الكشفية 
Bالموجودة في أحضانھا ، و التمكن من  مكانياتإطارھا يدرس مختلف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام ا

 ".المورس والكود والسيمافور"كـال  و التوجيه و إقتفاء ا&ثر، العقد و اBتص:مثل كثير من التقنيات الكشفية 
ترجع أھمية ھذه التربية لما توفره من مجال يستدرك فيه كل ما من شأنه أن يسھم  : المعارف العامة6ـ 4

جمعية الكشافة (...في تزويد الكشافين بالمعارف الضرورية كمواضيع في الطبخ و الخياطة والرسم ،والزخرفة
 .   )www.asasmoroc.blogspat.com             .2007-02-12،بية ا�جتماعيةالعر

 :البرامج الكشفية العملية و دورھا في تنمية ا2طفال ـ 5
بية الكشفية ، فمن خ-لھا تعد البرامج التربوية العملية للكشافة اBس-مية الجزائرية من أھم برامج التر       

يتدرب الكشاف على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية العملية التي تساعده في تأدية ا&نشطة الكشفية ، و 
  .و اBسعاف على وجه الخصوص ممن أبرزھا نجد التخيي

ة فيھا ، و ففي إطار ا&ولى يدرس الكشاف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام المواد ا&ولية الموجود
في إطار الثانية يتعرف الكشاف على بعض ا&مراض و كيفية استخدام ا&دوية لمعالجتھا ، كما يتعرف على 

و البرامج الكشفية العملية يتم التدريب عليھا ن أجل المساعدة الصحيحة للمصابين ،مبادئ اBسعاف ا&ولية م
  .علميا و عمليا 

  :  التخييم - 1- 5
ھو معرفة إختيار المكان الذي نخيم فيه ، و ھو كذلك معرفة نصب الخيمة وقلعھا  ميالتخي: تعريفه .5-1

  )43: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،.(بطريقة تقنية و فنية 
  : مطرق التخيي.  5-2
  إختيار المكان يلعب دور كبير لصحة و آمان الكشاف في مفي التخيي : إختيار المكان 1- 5-2
  :يجب أنالمخيم حيث  
  ).السبب وصل النھر إلى المخيم(م 150إلى  100أن يكون المكان المختار بعيدا عن النھر من  •
 ).سبب خطر أكسيد الكربون لي-(أن � يكون التخييم في مكان كثيف ا&شجار على المحيط  •



س  

 ).السبب خطر سقوط الحجارة(أن � يكون التخييم تحت جبل  •
 .ء صالح للشرب أو قرب منهأن يكون التخييم في مكان فيه ما •
 ).السبب خطر مرض الروماتيزم(أن � يكون التخييم في مكان فيه رطوبة  •
 ).السبب عدم إحراجھم لي-( كلم  1أن التخييم بعيدا عن السكان بحوالي  •
 ).السبب وقع الحوادث(أن يكون التخييم قرب مركز اBسعاف  •
 ).الفيضانات عند سقوط ا&مطارالسبب تجنب (أن � يكون التخييم في مكان منحدر  •

و تركيب الخيمة أيضا له تقنيات و فنيات ، و من تقنيات الكشاف و فنياته :  تركيب الخيمة.2- 2- 5
  .يستطيع أن يركب خيمته و يكون مطمئن و آمن على س-مته

 .طرح الخيمة على ا&رض و فتحھا كليا •
 .غلق أبوابھا و نشرھا على ا&رض  •
 .ة للخيمة و رفعھاوضع ا&عمدة الرئيسي •
توجيه الخيمة في اتجاه شمال شرق ، جنوب غرب ، جنوب شرق، لتجنب الرياح و إستقبال الشمس صباحا و  •

 .عند الغروب
 .وضع أعمدة الربط في ا&رض ، و ربط الزوايا ا&ربع للخيمة  •
 )43:نفس المرجع.(حفر سواقي حول الخيمة لتصريف المياه •

  : أدوات التخييم - 3- 2- 5
  :التي � يستطيع الكشاف التخلي عنھا ھي  مھم ا&دوات الضرورية للتخييإن أ

 .دلو ، مصباح، شموع، كبريت، حبل ، معول ، فأس ، علم و ما يرفع به: حاجات المضرب  .ه 
 ...قدر ، موقد ، سخان ، سكين ، م-عق ، مناديل ، زجاجات فارغة ، أكياس  :حاجات المطبخ .و 

 :ن يحمل معه في مخيماته الم-بس التالية يحسن بكل كشاف أ :المFبس .ج 
معاطف ، قمصان ، سروال ، جوارب ، ثياب داخلية ، قمصان للنوم ، ا&حذية ، باBضافة إلى بعض ا&دوات 

  )106بادن باول،د ت،ص...(الصابون و فرشاة ا&سنان ، مناشف: الخاصة و ملزمة للكشاف مثل 
ھو  -اللورد بادن باول–ب أن يتبع في المخيم حسب مؤسس الكشافة إن النظام الذي يج: نظام المخيم  -4- 5-2

  )108ـ107:نفس المرجع(:كالتالي 
  
  
  

  نظــام المخيـــم  الساعـــة
  .النھــوض و تھوية الخيمـــة  -  6:00
  ـ رياضة صباحية  6.30
  .تحيــــة العلـــــم -  8:00
  .طعـــام الفطـــــور -  8:10
  .البيت الجميل -  9:45

  .أعمال و تمارين كشفيــة -  10:00
  .الغــــــــذاء -  01:00
  .القيلولـــــة -  01:30
  .لمجة  -  16.30
  .التحضير للسمر+تدريبات و ألعــاب كشفية  -  17.30
  .إنزال العلم -  20.00
  .طعـــام خفيـــف -  20.30
  ـ سمر كشفي  21.30
  .إطفاء ا�نوار -  23.00

  



ع  

قبل أن تقوض المخيم و تغادر موقعه ، يجب أن تستھدف أمرين رئيسيين ، : ان المخيمعندما تغادر مك -
  .أولھما أن تترك المكان نظيفا مرتبا ، و ثانيھما تنظيف معداتك قدر إستطاعتك حتى � تحمل معك أمتعة قذرة 

ت السمر ما ھي إ� يميل الفتيان إلى التجمع في نھاية اليوم بالمخيم في مجالس للمرح ، وحف-: السمر ـ6
�ستغ-ل تلك المجالس التلقائية وتنظيم لھا لتكون وسيلة &ھداف تربوية لھا أثرھا في تكوين شخصية الفتى 

  :ويھدف السمر إلى. ع-وة على كونھا وسيلة للترويح الذي يبعث على السرور والمرح
  . لثقة بالنفستعويد الفتى على مواجھة الجماعة ومخاطبتھا وھو أحد عوامل بدء ا -1
التعارف وتوثيق الص-ت والروابط بين ا&فراد بعضھم ببعض وكذلك بين الجماعات وإزالة التكلفة التي  -2

  . غالباً ما تسيطر على الجماعات في أول تعارفھا
  . بث روح المرح وتجديد النشاط وإشاعة جو من البساطة في الع-قات بين الجماعة -3
  . والتضحية وا�عتماد على النفسالتدريب على التعاون  -4
  . إظھار المواھب وإعطائھا الفرصة للتدريب والصقل -5
  . مجال ممتع لممارسة الھوايات المختلفة -6
  . وسيلة نافعة وجذابة لشغل أوقات الفراغ بطريقة بناءة -7
وضاء بتنظيمھا في العمل على تقوية روح الجماعة وا�عتزاز بھا وذلك باستغ-ل ميل الفتى Bحداث الض -8

  .صيحات جماعية ترمز إلى الطليعة أو الفرقة
   :مناسبات السمر  
  . ة كشفية جديدةا�حتفال بمناسبة إنشاء فرق -1
  . لط-ئع على مرتبة كشفية جديدةحصول أفراد ا -2
  . عقب حف-ت الوعد أو تجديده -3
  . حفل سنوي ختامي لقدامى الكشافين من الفرق -4
  . اء من برنامج عام في مخيمعقب ا�نتھ -5
  . في المناسبات العامة وا&عياد اBقليمية والقومية -6

  : مكان السمر وإعداده 
  . أن يكون مكان السمر مستق-ً عن الخيام  -1
  . الدوري مكان السمر فيحدد أماكن جلوس الط-ئع أو الفرق والقادةالقائد يعد  -2
  . المناسب  يعد مكان إيقاد النار وخشب الوقود -3
  . السمر ويقدمھا للقائد المسؤول ليرتبھا مع مقدم السمر ومساعده برنامجالدوري  القائد يجمع -4
  :  السمر مسؤول 

يعد المواد التالية من البرامج كما يعد ما يلزم لتنفيذ ھذه البرامج من أدوات حتى تظھر برامج الحفل بالمظھر 
  . ال-ئق 

  :  كيفية تنفيذ برنامج السمر 
  . يترك مكان للزائرين ولقادة المخيم في فتحة الحدوة وإذا زاد عدد الزائرين يجلسون خلف الكشافين  -
  . تعد النار بواسطة الدوري ، وتشعل من قبل قائد المخيم أو ضيف الشرف إن وجد -
  . يقدم رئيس الدوري برنامج الحفل ، بعد ذلك لقائد المخيم -
  .  تذكير بدور الكشافة والھدف من التخييم وبعض النصائح والتوجيه مر بكلمة تتضمن يقوم القائد بافتتاح الس -
  . تتابع فقرات السمر بعد ذلك عن طريق مقدم السمر  -
  . ي-حظ عدم القيام بصيحات إ� بعد ا�نتھاء من كل فقرة -
  . تقل ھذه الصيحات في حف-ت سمر الكشاف المتقدم والجوالة -
تنظيم الصيحات الجماعية في حف-ت . الجماعية في حف-ت الكشاف المتقدم والجوالة الكشافة تكثر ا&ناشيد -

  . أن تكون ھذه الصيحات ھادفة والكشافة وا&شبال 
  . يفضل أن يشترك قادة المخيم في تقديم فقرة على ا&قل -
  . في-حظ المحافظة على وقت السمر بحيث � يقل عن ساعة و� يزيد عن ساعة ونص -
  .عند ا�نتھاء من فقرات السمر يقوم القائد بختام السمر  -
ھو العناية الفورية التي تعطي للمصاب قبل وصول الطبيب ، و اBسعاف عمل فكري يدفع : ا;سعاف- 7

  )48: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(".اBنسان إلى التفكير و التدخل بسرعة



ف  

وفق برنامج كشفي خاص . يتعلم الكشاف المبادئ ا&ساسية ل{سعاف  :مبادئ ا;سعاف ا2ولية - 1- 6
و التي توضح    ، و أھم المبادئ التي يتعلمھا كما ھي في الوثيقة ، باBضافة إلى الرسومات) نظري و عملي (

  :في الملحق 
 .طرق التنفس  •
 .طرق حمل المصاب  •
 .طرق التضميد •
  :بعد وقوع الحادث) الكشاف (ما يجب أن يقوم به المسعف  - 2- 7
 .إبعاد الخطر  •
 .إستدعاء اBسعاف •
كما تم دراسة ھذه المبادئ في البرنامج . تقديم اBسعافات ا&ولية في الحا�ت التي تستدعي العجلة •

 .الكشفي
  :أھداف ا;سعاف بالنسبة للكشاف - 3- 6
 ).اBسعاف (تجاه ھذا المجال إكتساب معارف و مھارات و سلوكات إ •
 .ة سليمة لحل المشاكل و مساعدة الناسالتفكير بطريق •
 و ذلك لتحسين الكفاءة البدنية ) السرعة ، التحمل ، المرونة ، القوة (تنمية الصفات البدنية للكشاف  •
 .القيام بأدوار حقيقية و مفيدة للمجتمع  •
  .الكشاف دائما مستعد و في خدمة المجتمع •

  .تهدور الكشافة في خدمة المجتمع وتنمي: سادسالمبحث ال
مواطنين صالحين في  عنايتھا بالفتية والشباب ليكونوا ىتأسست الحركة الكشفية وھي تول منذ أن       

وأن يكون متميزا بما  ،ذاته ومجتمعه  والمواطن الصالح ھو ذلك اBنسان الذي يسعى Bص-ح.مجتمعاتھم 
   .جتمعه إلى ا&فضل، وأن يكون إيجابيا في تطوير م يمتلكه من معارف ومھارات واتجاھات طيبة

بالقدر ،كل كاجتماعية يشترك فيھا جميع المواطنين في كافة ميادين الحياة  فالخدمة والتنمية ضرورة      
ولھذا فإن الخدمة العامة  الجماعة ،الفرد ويستطيعه في حدود قدراته وإمكانياته على ضوء احتياجات  الذي

تنمي  ـ  ::                    ا�جتماعية للفرد وذلك &نھا ةلتنشئاوتنمية المجتمع تعتبران من أفضل الوسائل 
توجه طاقات الشباب  ـ.                                               تجاه مجتمعه الشباب وتجعله يقدر المسئولية

          .                     وتنتمي مواھبه وخبراته

                                               .                  والمجتمع ج ھادفة للفردتعمل على شغل أوقات الفراغ في برام ـ

                            ممارسة ھذه المھارات لصالحه وصالح مجتمعه تكسب الفرد مھارات وخبرات جديدة تجعله قادرا على ـ
قربا من قضايا المجتمع  تجعله أكثر ـ.                                                                   

 .                       وأكثر إدراكا للحلول المناسبة
يقوم بھا  لكنھا أعمال تطوعية ،الفرد في الحركة الكشفية أن ھذه ا&نشطة ليست فرضا عليه لذا يجب أن يشعر

 . لتحقيق ذاته وخدمة مجتمعه

 : عخدمة المجتم ـ مفھوم   1 
الخاص أو مجتمع آخر ، ويتم  كمعين ، قد يكون مجتمع خدمة المجتمع تعني أن تقدم خدمة ما لمجتمع       

قصيرة  ، وتكون المھمة غالبا ابتنفيذھلحاجة معينة يحددھا عادة أولئك الذين يقومون  تحديد ھذه المسألة تلبية
 .)www.scout-batna.lolbb.com/12-02-2007،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة( ا&جل

   :وخدمة المجتمع الحركة الكشفيةـ 2

) العمل الصالح(طلق عليھا يوالتي ) خدمة اsخرين(المجتمع في الكشفية توفر الفرصة لتطبيق مبدأ  خدمة    
يوفر للكشافين فرصة تطبيق الوعد والقانون بأسلوب  مة المجتمعوا�شتراك في أنشطة خد،) فعل الخير(أو 

جنبا إلى جنب في مجموعات صغيرة بجانب اكتساب الوعي باحتياجات  عملي ، كما يتيح فرصة العمل
 . .                        الممارسة المجتمع من خ-ل

  .                                                                   :ـ تنمية المجتمع3
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المجتمع وتؤدي  المجتمع عملية تغيير تربوية تقوم على العمل الجماعي وتأخذ طريقھا داخل تنمية "      
وما يميز تنمية المجتمع عن . ھذه العملية  إلى تحسين مستوى المعيشة حيث ا&فراد أنفسھم ھم المستھدفون من

 من ابتداءً التي يقوم بھا ا&شخاص أنفسھم مستخدمين موارد مجتمعھم  غيرھا من ا�تجاھات ھو تلك الخطوات
  .ا�حتياجات وحتى مرحلة التقييم النھائي التعرف على

عملية ديناميكية ومستمرة ، وبا�ستفادة من  وبصورة نموذجية تتحول خطوات تنمية المجتمع إلى
ط أكفأ ونجاح أكثر فعالية يقوم به المجتمع الصغيرة إلى تفھم أعمق وتخطي النجاح والفشل تؤدي المشروعات

 .2007-02-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(". مع زيادة ا�عتماد على النفس نفسه
www.asasmoroc.blogspat.com( 

كتساب لkفكار والمھارات وا�تجاھات التي تساعد على فھم أفضل إوالتربية من أجل التنمية ھي         
تي تؤثر في عالم اليوم والع-قات اBنسانية المتبادلة ، وتؤدي إلى مشاركة فعالة في المجتمعات للمشك-ت ال

 ) .                                                   نفس المرجع(المحلية وا&ھلية والدولية 
   :وتنمية المجتمع الحركة الكشفيةـ 4

التواكل إلى مرحلة  دف إلى ا�نتقال بالفتية والشباب من مرحلةالحركة الكشفية عم- تربويا يھ تعد      
 تنمية المجتمع ، و إذا أحسن استخدامھا يمكن في ومن ھذا المنطلق توجد عوامل مشتركة. ا�عتماد على النفس 

 فالتعلم بالممارسة ، والعمل الجماعي في .الھدف التربوي من الحركة الكشفية أن تصبح أداة فعالة لتحقيق

المجتمع والكشفية ، وتكون  ھي عناصر أساسية في تنمية.. الط-ئع والفرق الكشفية ، والمساھمة الطوعية 
عات ، مما ينمي الوعي با�حتياجات االنفس كأفراد وجم النتيجة في كل الحا�ت ھي ا�عتماد الكبير على

ذلك يضع  تيحھا بيئتھم المباشرة ، كلا�ستخدام ا&مثل كلما أمكن ذلك للموارد التي ت والقيام بتوفيرھا مع
 )نفس المرجع(. تنمية المجتمع الكشفية في وضع متميز يمكنھا من أن تلعب دورا له قيمته في عملية

 :المجتمع في الكشفيةـ 5
للكشفية ، ويتم التعبير عن ھذه الخدمة عادة في  إن خدمة المجتمع ھي إحدى ا�ھتمامات التقليدية      

زيارة  ، كمساعدة السيدات المسنات على عبور الطريق(بكثير النموذج الشائع  خير التي تتعدىصورة أعمال ال
 .                                                                  ...المستشفى،التبرع بالدم

 تقوم به الكشفية الكشافون خدمات عديدة لمجتمعاتھم ، وقد أصبح الدور التي ىيسد وفي معظم الدول      

نفس ( تحسين ظروف الحياة كبيرا في بعض الدول إلى حد جعل الحركة الكشفية تعرف بأنھا قوة رئيسية في
  .)المرجع

   : ةللكشافبالنسبة خدمة المجتمع أھداف ـ 6
  .  تخدم بناء المجتمعالبرامج والمشروعات المختلفة التي  انجاز -1
  . رف على احتياجات المجتمعلتعواالبحث  الكشافين علىتشجيع  -2
  . تنمية روح ا&خوة والتعاون بين ا&فراد والجماعات -3
  . احترام وتقديم العمل المنتج مھما تنوعت مادته واختلفت وسائله  -4
  . اكتشاف المواھب والميول والعمل على صقلھا وتنميتھا -5
  . مسؤوليةتوفير أسباب تنمية الشخصية وتكاملھا والتدريب على تحمل ال -6
التعود على ا&خذ والعطاء ، والحقوق في مقابل الواجبات ، البذل من أجل الخير والتفاني في خدمة  -7

 )www.scout kuwait.com .2007-08-21،كشافة الكويت(.المصلحة العامة
  :الفوائد التي تعود على الكشافينـ 7
 . التي تؤھلھم ليكونوا مواطنين صالحين مزيد من المھاراتيكسب الكشافون ال. 1

فھم المزيد عن  يكتسبون رؤية ما يدور خارج المحيط الذي يعيشون فيه ، وتصبح لديھم القدرة على كما. 2
 . العالم اsخرين سواء في مجتمعھم أو في المجتمعات ا&خرى في أي مكان من

والتغلب عليھما ، و أكثر مقدرة على التعامل مع اsخرين  والتسلط يصبحون أكثر قدرة على تفھم ا�نحراف .3
 . أو جنسھم أو ثقافتھم أيا كان لونھم

 . فيقل حجم مشاكلھم الخاصة وتتعاظم ا&ھداف التي ينشدونھا &نفسھم ،أنفسھم تتولد لديھم القدرة على تفھم .4

وفھم ومدى أھمية الثقافة واBعداد للعمل تفھم أفضل لظر من خ-ل نظرة أوسع على العالم يصبح لديھم.5
 . اBنحرافاتوتجنب 
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تساعد على تحسين ظروف معيشتھم ومعيشة  سوف يشعرون أنھم يشاركون في ا&نشطة البناءة التي .6
 )نفس المرجع( يشعرون با�نتماء ومدى ما يكتسبونه من فوائد اsخرين من أسرھم ومجتمعاتھم ، كما

   : على المجتمع الفوائد التي تعودـ  8
بھا الكشافون من خ-ل سد ا�حتياجات وتحسين  ينتفع المجتمع بصورة مباشرة بالمشروعات التي يقوم -1 - 

 . الظروف المعيشية

 . مواطنا صالحا يساھم في تطوير مجتمعه كوني على أن تربية الفرد -2-

 .)نفس المرجع( ظروف الحياة على تحسين اوقدرتھ كشافةالمجتمع وعي أكبر بدور ال يصبح لدى -3- 
  : الفوائد التي تعود على الجمعيات الكشفيةـ  9
أساس البرنامج الذي يلبي احتياجات الفتية  حتياجات المجتمع يعدإتراك الكشافين في تحديد إن اش -1

 . والشباب وخاصة في سن المراھقة

أعضاء جدد من جميع قطاعات جتذاب إ على تساعد الفرص الم-ئمة لحل قضايا المجتمع الحقيقية  -2
 . الذاتي بأنھم يقومون بعمل ذي قيمة رضااليصبح لديھم  وا�حتفاظ با&عضاء القدامى حيث ،المجتمع

 . الكشفية أكثر تألقا في المجتمع حين يقدر الناس قيمة ما تقوم به من إسھامات تصبح  -3

اجتذاب القادة المؤھلين والحصول على على  تساعد الرؤية الواضحة عن الكشفية في تصحيح صورتھا  -4
 . الدعم المادي

  )نفس المرجع( . التعاون مع المنظمات ا&خرى إلى زيادة اBمكانات المتاحة لدعم الحركة الكشفية يؤدي  -5
  :فيما يلي الفوائد الكبرى لخدمة المجتمعومن خ-ل ھذه الفوائد يمكننا تلخيص 

كتساب إ ـ2                                         .      في أفراد الكشافةوا�جتماعية  ةتكريس القيم الوطني-1
  . مھارات وخبرات ومعلومات جديدة

  . جتماعية ناجحةإتكوين ع-قات  -3
  . المسؤوليةالتدريب على حسن التصرف في مواقف  -4
  . تنظيم وقت الفراغ واستثماره في نشاط مفيد -5
  . يجة لممارسته بأنفسھمنت تطوعيحترام العمل الإ -6
  . التدريب على تحمل المسئولية وا�عتماد على النفس -7
 .تھاوتنمي كتشاف مواھبهإو المسؤولية الكشاف على تحمل خدمة المجتمعتساعد  -8

 : خدمة وتنمية المجتمعميادين ـ  10
كتساب القيم إ يھدف إلى ويالمساھمة في تربية الشباب من خ-ل نظام ترب إن مھمة الحركة الكشفية ھي       

 أفضل يلتزم فيه المواطنون كأفراد مجتمعجل المساعدة في بناء أوالقانون ، وذلك من  لى الوعدع التي تستند
أفضل  مجتمع الھدف ا�جتماعي ا&سمى للكشفية ھو المساعدة في بناء وبما أن .داء دور بناء في المجتمعآب

بادن (                                  ":بادن باول"ة للمجتمع ، وفى ذلك يقول التنمية المستقبليويساھم كل فرد فيه 
 " فلنعش في ھذا العالم ثم نتركه أفضل قلي- مما كان حينما جئناه ")65:،دتباول

ولھا ا&ثر اBيجابي من تطوير ،للمجتمع  نافعةالحركة الكشفية ھي ما يقوم به الفرد أو الجماعة من خدمات ف
  . جتمعتمع إلى ا&فضل ، سواًء على مستوى الحي أو البيئة المحيطة به أو على المستوى المحلي أو المالمج

 ةومن ھنا يتضح لنا أن ميادين خدمة المجتمع تتمحور في مج-ت المجتمع ا�قتصادية والثقافية وا�جتماعي
  .والبيئية

  :وتتحدد مج-ت الخدمة في مايلي : الميدان الصحي  :أو�
  . مكافحة اsفات والحشرات  - 1 
  . ردم البرك والمستنقعات - 2 
  . نشر الوعي الصحي بين ا&فراد    - 3 
  . المساھمة في خدمة المستشفيات - 4 
  . مساعدة مراقبي البيئة الغذائية - 5 
  . إصدار نشرات ومعلومات وملصقات للتوعية - 6 
   : الميدان ا�جتماعي: ثانياً  



ر  

  . دور المؤسسات ا�جتماعية والھيئات ب فرادتعريف ا& - 1 
  . ا�نح-ل الخلقيمحاربة  - 2 
  . حول أضرار التدخين والمخدرات يةالمساھمة في التوع - 3 
  . المساھمة في نظافة الحدائق العامة وم-عب ا&طفال - 4 
  . زيارة الم-جئ والمراكز ا�جتماعية والمستشفيات لمواساة المرضي واليتامى - 5 
  . ساھمة في جمع التبرعات المادية للمؤسسات الخيريةالم - 6 
  . الخ ..والشجرة  مولد النبويأسابيع المرور وال: (مثل  ةالمناسبات الوطنية والدينيالمساھمة في  - 7 

   : الميدان ا�قتصادي: ثالثاً    
غ فيما يفيد وذلك عن طريق توعية المواطنين بأھمية الجمعيات التعاونية ووسائل شغل أوقات الفرا   

  . وتشجيع الصناعات الوطنية ونشر الوعي عن خيرات الب-د وإمكانياتھا
   : الميدان الثقافي: رابعاً  
حاضرات ومكافحة ا&مية والمشاركة في إنشاء المكتبات والمعارض والمتاحف معن طريق إقامة الندوات وال 

  .)www.scout-batna.lolbb.com .2007- 02-12،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة(. الفنية وا&ثرية
  :إدماج ا2حداث الجانحيندور الكشافة في ـ   11

باعتبار أن منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية تسعى إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والشباب 
  .وصالحين  طنين مسؤولين في وطنھمامن النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية،ليكونوا مو

أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا  بمختلفدور  الكشافة ھو ا�ھتمام بكافة أفراد المجتمع  كونومن ھنا ي
ذات طابع النفع  ةجديدة  بعد تصنيفھا منظم اا&ساس أضحت الكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار

إدماج ا&حداث عميات اھمة في وأصبحت تقوم بوظائف متعددة ومن بينھا المس.2003ماي 19العام في 
العقابية ،وتم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون  تالجانحين بالمراكز والمؤسسا

وسنضع ملحق خاص مضمون ھذه ا�تفاقية لمعرفة  2003جويلية09وإعادة اBدماج والكشافة اBس-مية بتاريخ
  )09أنظر الملحق رقم .(وخراج السجون أھم ا&دوار المسموح بھا داخل

وتقوم الكشافة اBس-مية من خ-ل الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية بعدة 
أدوار مختلفة من حيث الشكل والمضمون ،حيث من جھة تعمل على ا�لتزام با�تفاقية الشراكة مع إدارة 

  .من جھة أخري" الذكور واBناث "اBدماج ا�جتماعي للمساجين  السجون ،و تقوم بتطبيق برامج إعادة
وتتعدد ا&نشطة التي تھدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث وتھيئته ل-ندماج في البيئة 

ا�جتماعية،وتعزيز الثقة في نفسه وتھيئة الظروف المناسبة Bبراز قدراته ومھاراته وإمكانياته،حتي تجعل منه 
  .،ويستطيع أن يشارك في بناء وتنمية مجتمعهفردا مفيدا لنفسه

وأھم ما يميز تلك النشاطات والبرامج التي تشرف عليھا الكشافة بالتنسيق مع ا&خصائيون والمربيون 
ھو التنوع في تنفيذھا ،فتارة تتنفذ داخل المركز وتارة أخري خارجھا،وتراعى كذلك الظروف وا�حتياجات 

فمث- يكون أفراد الكشافة من نفس الجنس والعمر للقيام بمختلف أنشطة وبرامج النفسية وا�جتماعية لkحداث،
وحدتي الكشاف " ا&حداث"اBدماج،حيث يخصص لقسم النساء فرقة المرشدات والدلي-ت ،وقسم الذكور 

 ا�نسجام مع ا&نشطة والبرامج،ويشعر المتقدم والجوالة ،ھذا ما يساعد على تحقيق و�حتكاك والتفاعل و
  .ا&حداث بالراحة النفسية وعدم اBحراج وا�نزعاج

وتركز الكشافة على ا&نشطة والبرامج التي تساعد وتشجع ا&حداث على المشاركة فيھا وبذل الجھد 
مما يساھم في  تعزيز الثقة في شخصية الحدث ويدفعه إلى .الفكري والبدني وإثارة النشاط والحيوية في نفوسھم

ومثال ذلك المسابقات الفكرية الفردية والجماعية وبرامج الوعظ الديني وحفظ .اقفه السلبيةتغيير إتجاھاته ومو
القرآن والحديث الشريف ومنافسات كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة ،كل ھذه ا&نشطة تساھم بشكل كبير في 

  . إنجاح برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي لھم

 ثئرية على تجسيد المھارات وا&ساليب الكشفية ونقلھا إلى ا&حداكما تعمل الكشافة اBس-مية الجزا
،من خ-ل تقديم بعض العروض الكشفية والتجمعات والحركات التدريبية داخل المراكز،مثل الصيحات الكشفية 

  .والنداء والتحية الكشفية ،كما تحاول أن تشرك ا&حداث في مثل ھذه العروض بھدف تعليمھا لھم



ش  

ا&حداث ،حيث تمكنھم من تغيير الظروف السابقة  ةلكشافة بتنظيم رح-ت سياحية لفائدوتقوم أيضا ا
وتشعرھم بقسط من الحرية والتطلع على البيئة الخارجية ،وھذا ما نصت عليه مبادئ مدرسة الدفاع ا�جتماعي 

دارة السجون وإدماج كما تقوم الكشافة اBس-مية بالتنسيق مع إ.الجديد وإعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء
المساجين على تنظيم مخيمات صيفية على شاطئ البحر لفائدة ا&حداث في كل سنة،حيث يختار من كل مركز 

إعادة التربية أفراد تتوفر فيھم بعض الميزات مثل أن يكون الحدث حسن السلوك وا�نضباط،وقضى نصف مدة 
أسبوعين حيث توزع على ا&حداث اللباس الكشفي  وتكون مدة الزمنية للمخيم بين ا&سبوع إلى.العقوبة 

ويخضعون لبرنامج يومي وتنظيم مثلما يطبق في المخيمات الكشفية ، ويشرف على تأطيرھا وتنظيمھا قادة 
  .أفواج الكشافة يتم تعيينھم مسبقا

على  ومن بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBدماج ا�جتماعي العمل
إدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظروف ا�جتماعية والمادية الخاصة به وبأسرته  و 

وھذا الدور لحد اsن لم يتجسد .التواصل معه واستقطابه ل-نضمام في أفواج الكشافة القريبة من مكان إقامته
ود عراقيل تمنع حدوث ذلك سنحاول بشكل كبير على مستوى كل و�يات الوطن ، والسبب يرجع إلى وج

الكشف عنھا من خ-ل الدراسة التطبيقية للبحث ،غير أنه تم إدماج بعض ا&فراد بعد اBفراج عنھم في بعض 
الو�يات ،حيث شھدت بعض أفواج الكشافة إستقطاب بعض ا&حداث ،ففي و�ية الجلفة مث- قام أحد المفرج 

  .كشاف 200ولحد اsن ھذا الفوج ينشط فيه أكثر من  2004ود سنة عنھم من سجن وھران بتأسيس فوج الخل

كما قامت الكشافة بتأسيس أفواج كشفية في بعض الو�يات Bحتضان ا&فراد المفرج عنھم في كل من 
القيادة العامة .(و�ية سطيف ووھران والجزائر العاصمة ،وسوف تعمم ھذه التجربة في باقي و�يات الوطن

،2008(  

بق نخلص إلى أن تجربة الكشافة اBس-مية الجزائرية ھي تجربة فتية و� تزال تحتاج إلى ومما س
ا�جتماعي،وتعد ھذه التجربة  جالكثير من الدعم وا�ھتمام،كما أنھا أعطت نفسا جديدا لتفعيل عملية إعادة اBدما
ففي دراسة قام  بھا المركز . فردية من نوعھا في الوطن العربي ويتوقع أن تحقق نجاح أكبر وإنجازات أوسع

الدولي لدراسات السجون بلندن خلصت ھذه الدراسة إلى تصنيف الكشافة اBس-مية الجزائرية ضمن المنظمات 
في لقاء " اندي باركFي وأليسنر بايلي"العالمية الناشطة في السجون،وھذا ما صرحا به الخبيرين البريطانيين 

ية والمدير العام Bدارة السجون ،حيث تضمن ھذا اللقاء عرض تجربة الكشافة مع القائد العام للكشافة اBس-م
  )نفس المرجع(.في السجون ومختلف البرامج وا&نشطة التي تشرف عليھا

وبالتالي يمكن القول أن تحقيق أي مشروع يھدف إلى خدمة اBنسان �بد من ا�ھتمام به وتوفير 
فر قناعة كبيرة لدى القائمين به وضرورة التعاون  لضمان بقدر كبير اBمكانيات ال-زمة له،ويتطلب أيضا تو

  .من النجاح وتحقيق ا&من والرفاه لkفراد والمجتمعات

  

  

  الھياكل التنظيمية للكشافة الجزائرية. :سابعالالمبحث 
 :الھياكل التنظيمية  1

الجزائر يجتمع في دورة عادية  المجلس الوطني ھو الھيئة العليا للمنظمة الكشفية في: المجلس الوطني.1.1
مرة كل سنة و في دورات إستثنائية أو  طارئة كلما دعت الضرورة لذلك يطلب من ثلثي أعضائه أو يطلب من 

  .مجلس اBدارة أو القائد العام 
و عضو المجلس الوطني منتخب لمدة أربع سنوات و ھذه الصفة � تؤھله لتولي مناصب المسؤولية في 

  .لفة إ� إذا كان منتخبا لھا الھيئات المخت
  :و يتضطلع المجلس الوطني بالوظائف التالية 

و       ـ يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية بص-حية مراقبة حسابات و مصاريف مجلس اBدارة 
 .الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة 



ت  

 .وطنية التي تتشكل من ستة أعضاء و يرأسھا القائد العام ـ كما يشكل المجلس الوطني لجنة اBنضباط ال
نصفھا من أعضاء المجلس الوطني و , ـ و يعمل المجلس الوطني على تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر 

و تعمل  ،و يرأس ھذه اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام , النصف اsخر من أعضاء مجلس اBدارة 
نية لتحضير المؤتمر على إقتراح مشروع تاريخ و مكان و جدول أعمال المؤتمر و عدد المندوبين و اللجنة الوط

 )38ـ37:  1998،الكشافة ا;سFمية الجزائرية.(كيفية إنتخابھم
  :تتشكل القيادة العامة من ث-ثة عشر عضوا كما يلي :القيادة العامة .2.1
 .القائد العام  )25
 .نائب القائد العام  )26
 .ل الوطني ل{دارة العامة المسؤو )27
 .ا&مين الوطني للصندوق و الوسائل العامة  )28
 .المسؤول الوطني للموارد المالية و المشاريع  )29
 .المسؤول الوطني للتدريب )30
 .المسؤول الوطني ل{ع-م و اBتصال  )31
 .المسؤول الوطني للع-قات العامة  )32
 .مفوض الع-قات الدولية  )33
 .المجتمعالمسؤول الوطني لخدمة و تنمية  )34
 .المسؤول الوطني لتنمية القيادات )35
 ).الكشاف المتقدم و الجوالة-الكشاف-ا&شبال(قائد قسم  )36

التنفيذية لمجلس اBدارة و ھي مسؤولة أمامه ، و تجتمع القيادة العامة في دورة  ةو تمثل القيادة العامة الھيئ
 .دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام  عادية مرة كل ث-ث أسابيع و في دورة استثنائية أو طارئة  كلما

  :مجلس ا;دارة . 3.1
و    مجلس اBدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و اBداري و المالي و تنسيق نشاط ا&قسام 

  .اللجان الوطنية و العناية بكل ما له من صلة بنشاط المنظمة الداخلي و الخارجي 
رة عادية كل ث-ثة أشھر و في دورة طارئة بدعوة من القائد العام أو من و يجتمع مجلس اBدارة في دو

  .ثلثي ا&عضاء كلما دعت الضرورة لذلك 
  :المحافظــة  - 4- 1
و  المحافظة الو�ئية ھي الھيئة التنفيذية الو�ئية تنتخب من طرف المجلس الو�ئي لمدة أربع سنوات ،    

لھا لتوزيع المھام على أعضائھا المنتخبين ، و تضم المحافظة الو�ئية  تجتمع المحافظة الو�ئية في أول إجتماع
 :ث-ثة عشر عضوا يتولون المھام التالية 

 .ـ المحافظة الو�ئي 
 .ـ نائب المحافظ الو�ئي

 .ـ المسؤول الو�ئي ل{دارة العامة
 .ـ ا&مين الو�ئي للصندوق و الوسائل العامة

 .اBتصال و الع-قات العامة ـ المسؤول الو�ئي ل{ع-م و 
 .ـ المسؤول الو�ئي للتدريب 

 .ـ المسؤول الو�ئي لخدمة و تنمية المجتمع 
 .ـ المسؤول  الو�ئي لتنمية القيادات 

 ).الجوالة –الكشاف المتقدم –الكشاف  –ا&شبال ( ـ المسؤول الو�ئي لقسم 
و تتشكل محافظة سطيف من سبعة " ة الو�ئية بسطيف و تدعى الھيئة التنفيذية لمحافظة سطيف بقيادة المحافظ

  :أقاليم و ھي 
 .أفواج كشفية 06إقليم سطيف ويضم 

 .و يضم  أفواج كشفية 07إقليم عين الكبيرة 
 .أفواج كشفية  04إقليم العلمة و يضم 

 .أفواج كشفية  03إقليم بني عزيز و يضم 
 .أفواج كشفية  05إقليم بوقاعة و يضم 



ث  

 .أفواج كشفية  03س و يضم إقليم بوعندا
 .أفواج كشفية  03إقليم عين ولمان و يضم 

و تعين قيادة محافظة سطيف الو�ية على رأس كل إقليم قائد إقليم يساعدھا في مھامھا ، و يساعد قائد 
اBقليم مكتب يتكون من قادة المقاطعات التابعة ل{قليم ، و يتكون مجلس محافظة سطيف الو�ئية من قيادة 

  )15: 1998الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.المحافظة و قادة ا&قاليم و قادة المقاطعات و قادة ا&فواج
  

  .تتكون المقاطعة من مجموع ا&فواج الموجودة على مستوى البلدية : ةالمقاطعــــ-1-5
البلدية ينتخب من  أعضاء ،و مكتب المقاطعة ھو الھيئة التنسيقية 7إلى  5و يسير المقاطعة مكتب يتكون من 

  .سنوات  4طرف مجلس المقاطعة لمدة 
كحد أدنى ، و يشكل مكتب المقاطعة  و يشترط في وجود مكتب مقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفين

 :من 
 .ـ قائد مكتب المقاطعة 

 .ـ نائب قائد المقاطعة مكلف باBدارة و التنظيم
 .جتمعـ المسؤول البلدي لخدمة و تنمية الم

 .ـ قائد بلدي لقسم ا&شبال
 .ـ قائد بلدي لقسم الكشاف
 .ـ قائد بلدي لقسم الجوالة 

  :و يضطلع مكتب المقاطعة بالص-حيات التالية 
 .ـ مساعدة المحافظة الو�ئية في تنفيذ برامجھا

 .ـ التنسيق بين ا&فواج فيما بينھا من جھة و مع المحافظة الو�ئية من جھة ثانية 
 .عة و تنشيط ا&قسامـ متاب

 .ـ تنظيم أنشطة مشتركة
 .ـ تنظيم مشروعات الخدمة و التنمية

 .ـ متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
 .ـ تنمية العضوية و النوعية

و يجتمع مجلس المقاطعة مرة كل ث-ثة أشھر في دورة عادية و في دورة إستثنائية أو طارئة كلما دعت 
  )19ـ 17:نفس المرجع(.الضرورة لذلك

  :الفــوج -1-6
محافظ (ھو الجھاز الكامل الذي تمثل فيه الحركة الكشفية في مراحلھا الث-ث ، و يقود الفوج قائد يسمى     

  .، يعاونه مساعد و لجنة قيادية تسمى مجلس قيادة الفوج)الفوج
  .مو يتوزع نشاط الفوج على اBجتماعات ، الحف-ت الخاصة ، الرح-ت و التخيي

   :د الفوج مھمة قائ*
 .رئاسة مجلس قيادة الفوج .7
 .تنفيذ مقررات مجلس قيادة الفوج اBدارية و الفنية .8
 .إيجاد و إعداد قادة الوحدات .9
  :مجلس قيادة الفوج *
 .يتألف مجلس الفوج من قادة الفوج و النواب و مساعدين و قادة الوحدات .5
 :لية يوزع قائد الفوج على أعضاء مجلس الفوج الوظائف اBدارية التا .6

  .قادة الوحدات و نوابھم و مساعديھم على تطبيق مھمتھم في تنفيذ المناھج العلمية للفوج و تنظيم ا&مور
  :وحدات الفوج *

  :يتكون الفوج من عدة وحدات منقسمين إلى ث-ثة ھي 
و تظم ھذه الوحدة أربع و عشرون شبل مقسمين على ): سنة  11إلى  7من (  وحدة ا2شبال و الزھرات .7
و يعين أحسن شبل أو زھرة . و السداسية تتكون من ستة أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية . ربعة سداسياتأ



خ  

ممن تتوفر لديھم الروح القيادية و حسن الخلق و يفضل أن يكون أكبر الكشافين سنا و أحبھم إلى باقي أعضاء 
 ).سداسي ا&ول (السداسية ، حيث يشرف على الوحدة 

و تضم ھذه الوحدة إثنان و ث-ثون فتى ): سنة  15إلى  12من "( الكشاف"لدليFت وحدة الفتيان و ا .8
و يعين أحسن فتى .مقسمين إلى أربعة ط-ئع ، و الطليعة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية

 ).رئيس الطليعة ا&ول(أو دليلة ليشرف على الوحدة و يسمى 
و         و تضم ھذه الوحدة إثنان): سنة 17إلى  16من " (تقدمكشاف م" وحدة الرواد و الرائدات .9

يعين . ث-ثون رائد منقسمين إلى أربعة فرق ، و الفرقة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية 
 )20ـ19ص : 2008القيادة العامة،().رئيس الفرقة ا&ول (أحسن رائد أو رائدة ليشرف على الوحدة و يسمى 

سنة ، و تضم العشيرة ث-ثين جو� منقسمين إلى عشيرتين، و  21إلى  18افة إلى عشيرة الجوالة  من باBض
و يعين أحسن جوال ليشرف على الوحدة و .العشيرة تتكون من سبعة أعضاء و كل واحد يتحمل المسؤولية 

حسن (.روح النشاط في العشيرة  و يكون شابا لديه الكفاءة و اBندفاع و الوقت ال-زم لبث) قائد العشيرة(يسمى 
  )77ـ76: الخليل،د ت
  :خ"صة

من الم-حظ أن ا&بعاد التربوية والتعليمية للكشافة اBس-مية تتضح أكثر من خ-ل الممارسات الميدانية         
ل &فرادھا،حيث نخلص في ھذا الفصل إلى أن الكشافة اBس-مية الجزائرية خطت خطوة إيجابية في مجال الحق
التربوي والتعليمي والثقافي لkطفال ، وإستطاعت أن تمد يد العون والمساعدة لkحداث الجانحين والمنحرفين 

  .                                                  عن القيم ا�جتماعية وا&خ-قية 
المتاحة والمسموح بھا القيام بدور كما يتضح من خ-ل التجربة الحديثة أنھا تسعى في حدود اBمكانيات          

يساعد على ا&قل في بث ا&مل لھؤ�ء ا&فراد الجانحون والمجرمون،من خ-ل مختلف ا&دوار التي تقوم بھا 
سواًء بالنسبة للفرد أو المجتمع،ويبقى أن نقر بحقيقة مفادھا أن الكشافة اBس-مية الجزائرية أثبتت في الواقع 

.                                                                                                رجال والنشء دون أن ننقص من دور المؤسسات التنشئة ا�جتماعية ا&خرىأنھا مدرسة لتكوين ال
  :يدــھتم

تعتبر الكشافة منذ تاريخ ظھورھا من بين التنظيمات ا�جتماعية التي استطاعت الحفاظ 
يكلھا وتنظيمھا واستمرار نشاطھا في المجتمع ،ونظرا لندرة الدراسات العلمية وا&بحاث على ھ

السوسيولوجية التي تناولت دراسة ھذه المنظمة سنحاول في ھذا الفصل أن نضع تراثاً نظرياً 
حول ماھية الكشافة وأھدافھا ومناھجھا ،والتركيز على الكشافة اBس-مية الجزائرية كونھا 

لدراسة ،باBضافة إلى ا�ضط-ع عن دورھا في التنشئة اBجتماعية وكذا العمل في موضوع ا
  .السجون وإدماج ا&حداث الجانحين

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ذ  

  
  
  
  
  
  
  

  تطورھا  خة وتاريافة الكشمنظمنشأة :  المبحث ا2ول 

 ةلغة ھو مصدر لفعل كشف والكشف ھو نظام تھذيبي يراد به تكوين الشخصي:  الكشاف:تعريف .4
عنه أي أظھره ورفع عنه ما يغطيه  يءونقول أيضا كشف،يكشف،كشفا وكاشفة الش.لخوض معترك الحياة 

ً ا ف-،أما قول كشف يكشف تكشفً  ) 905: 1979علي بن ھادية وآخرون،(كرھه على ظھره أعن ا&مر أي  نا
ف الغمم وجمع كشافة ال للمبالغة فيقال ھو كشاو ا&ع-م ،الكشاف على وزن فٌع◌َ  ةوحسب المنجد في اللغ

جماعة من (المنضوي إلى إحدى المنظمات الكشفية، والكشفية منظمة إنسانية رياضية تھذيبية 
 ).687: 2003المؤلفين،

بأنھا وسيلة لتدريب الفتى ا�عتماد على النفس " بادن باولسھا تعريف الكشافة عند مؤس :اصطFحا -
عتزاز بقوميته واBيمان بدينه ووطنه و تزوده بالمثل العليا وتكوين شخصيته تنشئة اجتماعية تبعث في نفسه ا�

 )5: 1962بادن باول،(." الصالحن تتوفر في المواطن أالتي يجب 
ن تكون أوتعرف أيضا بأنھا حركة للفتية وللشباب مرنة ودائمة في تحرك مستمر وھي عقل ومنھج قبل  -

 )14:دليل الكشافة الجزائرية،دت( منظمة
ا وتھدف إلى الفتيان معً  و ير سياسية و مفتوحة للفتياتغطوعية في العالم وھي حركة  ةشباني حركة"وھي أيضا 

عبد الفتاح ( "جتماعيا ودينيا عبر وسائل التسلية التجريبية الحديثةإمساعدة الشباب على النمو بدنيا و عقليا و
ومن خ-ل ھذه التعريفات                                                   .                    .     ) 285: 1999،مراد

تعني مجموعة من البرامج : حركة*                              .                            :نستنتج أن الكشافة ھي
                                                               .                       وا&نشطة المختلفة الھادفة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف وفق نمط من التنظيم والتخطيط

تعني بفئة الشباب الذكور واBناث يقوم بھا شباب لھم مجموعة من ا&دوار يمتازون بالنشاط والحيوية : ةشباني* 
                                                                                .والحركة المستمرة

تبناھا تن ا&فراد المنخرطون فيھا يكون بإرادتھم الشخصية وتقبلھم المبادئ وا&فكار التي أأي : طوعية*
 .الكشافة 

 . أي أنھا � تنتمي &ي جھة حزبية أو توجه حزبي سياسي  :غير سياسية*
          .ھدفھا ا&ساسي ھو التربية بمختلف أشكالھا: أھدافھا*  

منظمة تربوية تطوعية إنسانية مستقلة ذات طابع "ھا القيادة العامة للكشافة اBس-مية الجزائرية بأنھا وتعرف 
                                             )3:منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية"(النفع العام 

ب وفق أھداف ومبادئ تتخذ من ميل الفتى نشاط تربوي تطوعي موجه للفتية والشبا "بأنھا  أيضا القول يمكن و 
                                                          ."وسيلة لتنشئته نشأة صالحة و ،منذ صغره

لھا مبادئھا و  ةن الكشافة ھي منظمة تربوية تطوعية � سياسية و� تجاريأو على ھذا ا&ساس يمكن القول    
&طفال المنخرطين فيھا حيث تعمل على تربية لدى اعلى تلقينھا وتنميتھا  لتعم،عةأھدافھا وبرامجھا المتنو

يز في الجنس يوھي مفتوحة للجميع دون تم ،صالحين في المجتمع اً وتدريب ا&طفال والشباب بھدف جعلھم أفراد
ً نطإداء واجبھا على أكمل وجه في آتساعد وتساند كل مؤسسات المجتمع  .أو العقيدة أو ا&صل سرة من ا& -قا

                           ..                                          مجتمعبال اً نتھاءإو

 :                                                   ةافالكش منظمةلمحة تاريخية عن نشأة ـ 2

أقوياء وأصحاء  امنذ الصغر ليصبحو سبق الشعوب إلى ا�ھتمام بتربية أبنائھم وتدريبھمأكان العرب من 
كتساب العديد من المھارات إلمواجھة ظروف الحياة ،وقد ساعدت البيئة الطبيعية وا�جتماعية العرب على 
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أثر إقتفاء فقد كانوا يستطيعون .شتقت منه كلمة الكشافة إوفنون الحياة منھا البحث وتتبع ا&ثر أو الكشف الذي 
فكانوا "منه  اثر السارق حتى يتمكنوأافة إلى تتبع ضوا من السفر و الترحال ، باBالطرق والمعابر حتى يتمكن

 1964حسن جوھر و جمال خشبة،("يعرفون قدم الشاب من الشيخ والرجل من المرأة والراحل من المقيم 
وب القديمة عتبار أن المعاني التي تحملھا الكشافة اليوم ھي معاني ترجع أصولھا إلى الشعإولذلك يمكن ) 214:

من ؤ،ويسعى للتكيف معھا ويشياء المحيطة بهيكتشف ا&وحيث كان اBنسان يترك للبحث في البيئة الطبيعة 
                                            .    كتشاف لما ھو غامض إبذلك مختلف حاجاته الضرورية للعيش من خ-ل البحث المستمر و

   )1941-1857( روبرت بادن باول"لبريطاني اوترجع ظھور الحركة الكشفية في بدايتھا إلى الضابط 
ھذه القبائل  حيث عرفت الزولوحيث أسبط فكرة الكشافة من خ-ل تواجده في جنوب إفريقيا ومعايشته لقبائل 

غ الفتى الخامسة عشر يجرد من ثيابه ويطلي جسمه بمجرد بلو ،حيثأنھم بلغوا من شدة تفانيھم بتربية أبنائھم 
إلى الغابة فإذا عاد سالما لقبوه بفارس القبيلة  أبط-ء � يزول إ� بعد ث-ثين يوم ،ثم يقلد فرسا و رمحا ويلج

بادن "لـيح لى جانب ذلك فقد أتإو .                                    .                           )216 :نفس المرجع (.
ً "حيث " توماس"قرب ا&نظمة إلى نظام الكشافة الحالي والذي وضعه أأن يرى نظاما من " باول من  كونا فرقا

قتفاء إعلى  مو سن لھم بعض القوانين التي تعتمد على قيم خلقية وتمرينھ. كشاف أو�د الجالية الموجودة في كندا
تجربته لتطبيق ھذا النظام " بادن باول"وقد بدأ ) 9:ل،دتحسن الخلي(بعض الحرف النافعة  ما&ثر، وتعليمھ

حيث شكل " 1899سنة" قبائل البوير" الواقعة بجنوب إفريقيا من حصار " موفيكينغ"حين قام بتحرير حامية 
فرقة من بعض فتيان المدينة وشبابھا ، ودربھم على طرق اBسعاف والطھي وإرسال الرسائل وتوزيع ا&غذية 

 فرقة 1907عام" بادن باول" ومن ھذه التجربة الناجحة كون )15:نفس المرجع("ھا من ا&عمالوالعتاد وغير
الواقعة جنوب انجلترا على شكل مخيم تجريبي أول " براونسي"شاب أقام لھم معسكر بجزيرة  20متكونة من 

بادن " ي وضعھا القائد وفقا لkفكار الت ت،تم فيه تدريب الفتيان على مجموعة من المبادئ والقيم و السلوكيا
من القيم التربوية  االتي تحمل معاني النضال الشريف وقيم التسامح والتعاون وحب الخير وغيرھ "باول

                                                                                  . وا�جتماعية التي تتبناھا الكشافة اليوم 
كتابه ا&ول لخص فيه تجربته مع الفتيان والعمل الذي قام به في جنوب " بادن باول"صدرأ 1908وفي سنة 
نتشرت الكشافة في إلغات،وبذلك  05إلى  1909وترجم ھذا الكتاب بعد عام"  الكشافة ل]و�د"إفريقيا وسماه 

صدر شقيقه أسنوات وبعد صدور ھذا الكتاب بأربع .العديد من الدول ا&وروبية والو�يات المتحدة ا&مريكية 
 .            ا في تلك المرحلة ا واسعً الذي عرف انتشارً "  المرشدات"كتاب "انابيس"

ذو لون مسمر  صبذلة بسيطة ذات مظھر عسكري تتمثل في سروال قصير وقمي" بادن باول" ختار إوقد 
نتشرت إ                            . ومنديل الرقية وقبعة عريضة الحواف وھذا اللباس � يزال إلى حد اليوم

، كندا الو�يات المتحدة عام 1909الشيلي عام : الكشافة في العديد من الدول كما ذكرنا من قبل نذكر بعضھا
أول تجمع "بادن باول" عقد 1920،وفي عام 1918،وفي الھند عام 1912،جنوب إفريقيا و استراليا عام 1910

دولة تم خ-له �تفاق على مبادئ وأھداف  27شاركت فيه " لندن"طانية كشفي عالمي بالقرب من العاصمة البري
                                           .    الحركة الكشفية 

صفوف  في نطيدولة قِدر عدد المنخر 32، في 1922وتشير بعض اBحصائيات في تلك المرحلة أي سنة 
بث-ثة م-ين وخمسة ألف  1929ليرتفع عددھم سنة  ،وخمسة  عشر ألف و مئتان الكشافة حوالي مليون و تسعة

وحسب اBحصائيات المنشورة في الموسوعة العربية ) 27:خامس سامية،د ت(وتسعة وأربعون كشاف 
                               )      285: 1999،مراد عبد الفتاح(بلد وإقليم  150في كشاف مليون  250ما يقارب  دالعالمية،نج

.                                                             

                                   : الجزائرفي متدادھا إة بفرنسا وافة الكشـ ظھور منظم3

بتكوين فرقة "جورج بريتي"بعدھا قام "غاليان"على يد القس  1910ظھرت أول فرقة للكشافة بفرنسا عام       
" نيكو� بنوة"إلى فروع كشفية ل-تحادات الكاثوليكية للفتيان ويعتبر  1911فة تحولت في جوان رواد الكشا

بادن " تجه إلى بريطانيا لدراسة النظم التربوية لكشافةإالنقيب البحري المؤسس الحقيقي للكشافة الفرنسية حيث 
الھيئة العليا "ت في فرنسا لتشكيل تصل بأھم الشخصياإو قدمھا كھدية لوزارة البحرية الفرنسية ،ثم " باول

سنوات  ثتأسست جمعية الكشافة الكاثوليكية باسم كشافة فرنسا وبعد ث- 1921ففي سنة ". للكشافة الفرنسية 
لتكوين حركة الكشافة " ليون"انعقد أول مؤتمر وطني بمدينة  1920وفي عام .تكونت الكشافة اBسرائيلية 

التي انخرطت في نفس السنة ضمن الجامعة الفرنسية للكشافة التي انقسمت الوحدوية أو حركة رواد الوحدة و
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                                       .رئيسا لكشافة فرنسا" �فونت "ختير الجنرال أو نبين ا�تحادين سواء من البروتستانت و ال-ئكي
مستعمرة فرنسية ،فقد ظھرت الكشافة  كانت ائر كونھامتدادھا إلى الجزإأما                                         .

ظھورھا في شكل فروع  أول المتواجدين في الجزائر ،فكان نعلى يد الفرنسيي ىبعد الحرب العالمية ا&ول
          :               الفروع ھي هللجمعيات وا�تحادات الكشفية الفرنسية تمثلھا مجالس عليا في الجزائر كما في فرنسا وأشھر ھذ

جمعية الرواد    -    .                                                              1914 نجمعية رواد فرنسا ال-ئكيو  -
جمعية كشافين فرنسا  .                                                 1920" بروستانبة"الوحدويون لفرنسا

 - .                                                              1922 نالكاثوليكيي
 .1929 نجمعية الرواد المستقلو -
 .1929الكاثوليك  تالمرشدون الفرنسيون للبنا -
 .1930" �ئكيه"الفيدرالية الفرنسية الكشفية للبنات  -

الشباب الجزائريون  لم يمنعھذا ويمكن القول أن تواجد الكشافة في الجزائر ممثلة في الجمعيات الفرنسية،و
الذكرى المئوية 1930نضمام الفتيان والشباب للكشافة الفرنسية بشكل كبير إلى غاية عام إفيھا بل كان  طا�نخرا

فانسحب الكشافين  ،نستفزازي و تحدى للجزائرييإ�حت-ل الجزائر، حيث شاركت الكشافة الفرنسية في عرض 
وكونوا أفواجا كشفية جديدة وكانت تعتبر ا�نط-قة ا&ولى لظھور  الجزائريون من الجمعيات الكشفية الفرنسية

                                                                     )29ـ28 :خامس سامية،د ت (الحركة الكشفية الجزائرية 

  :                            ظھور الكشافة في الجزائر . 4

الكشفية في الجزائر ليس بالسھل الذي كان يتوقعه الجزائريون ،حيث كانت أولى  كان تأسيس الحركة    
يحمل اسم " بخميس مليانة"نشاء أول فوج كشفي إب1930سنة" محمد بوراس"المحاو�ت التأسيسية التي قام بھا 

وا على بث فيه الذين عمد ننخراط الفرنسييإغير أن إنشاء ھذا الفوج لم يستمر طوي- نتيجة " ابن خلدون"
فوج "باسم " القصبة"بالعاصمة " صادق الفول"رفقة  1935فوجا ثانيا عام  االتفرقة بين عناصره ،ثم كون

وتحصل على تصريح إداري يوم  1936فريل أ16عد قانونه ا&ساسي وقدمه لو�ية الجزائر بتاريخ أو" الفFح
زت عدة أفواج كشفية في عدة وبرعرفت  ومما يجب التذكير به أن ھذه الفترة.2458تحت رقم  1936جوان 5

 .                                         :مناطق من الب-د نذكر منھا
بقسنطينة عام الصباح  ، فوج1936بقسنطينة عام الرجاء  ، فوج1934بمليانة عام ابن خلدون فوج      
بالبليدة  ;قبال،فوج ا1937ة عام بالعاصم القطب الجزائري،فوج 1936بمستغانم عام فوج الفFح ، 1936

،فوج 1938بباتنة الرجاء ،فوج 1938بتيزي وزو  الھFل،فوج 1938سطيف عام الحياة ،فوج 1936عام
ة الجزائرية في ھذه الفترة التأسيسية من ا&وساط الشعبية افإطارات الكشوقد كانت معظم .1939بقالمة النجوم

نعكس على تباين مستوى التكوين إوالخبرات المكتسبة ا&مر الذي فسيرت ا&فواج حسب اBمكانيات المتاحة ،
بين ا&فواج الكشفية فكان على المؤسسيين للحركة الكشفية الجزائرية أن يوحدوا طرق وأساليب التدريب 

في تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية "محمد بوراس" الكشفي ،فكان لھم ذلك في المبادرة التي قام بھا 
        .                                          ) 32ـ31:نفس المرجع (

  :تأسيس جامعة الكشافة ا;سFمية الجزائرية . 5

كانت فكرة تأسيس جامعة الكشافة اBس-مية الجزائرية على غرار تأسيس جامعة الكشافة الفرنسية       
، بھدف جمع كافة ا&فواج والجمعيات الكشفية الجزائرية ةتيالكاثوليكية واBسرائيلية وال-ئكينة والبروتستان

ولكن .للمصادقة عليهولذالك تم إعداد قانون أساسي عرض على السلطات الفرنسية في الجزائر .وتوحيد صفوفھا 
الحكم في فرنسا  ةولما تولت الجبھة الشعبي.رفض من قبل ا�حت-ل كونه يحمل في مضمونه الشخصية الجزائرية

دخلھا على المشروع ،فحضي أمشروع الجامعة بعد تعدي-ت للمرة الثانية بتقديم " محمد بوراس" قام 1936عام
تكونت من  يالفيدرالية الكشافة اBس-مية الجزائرية والت ةأول مبادرة تشكيل مؤقت للجنة المنظم يبالموافقة ف

ادة،الطاھر إبراھيم تدجين،باي بوبريط رابح ، بوعزيز مختار،محمد م,محمد بوراس ، الصادق الغول،"
أسست جامعة  اوتم التحضير للمؤتمر الذي بمقتضاھ" إبراھيم،بوعبدهللا رحماني ،مزغنة، بلخيرد حسان،وغيرھم 

، و عين "العاصمة"بالحراش  1939الكشافة اBس-مية الجزائرية، وكان أول تجمع كشفي وطني في جويلية 
ا;سFم ديننا والعربية لغتنا والجزائر '"وكان شعار ھذا المؤتمر " عبد الحميد بن باديس"رئيس المؤتمر 

وقد تم مناقشة أھداف الحركة وتوحيد العمل المشترك كما تم تعين القيادة العامة التي تستند إليھا مھمة ' "وطننا
افة اBس-مية ت جامعة الكشضوقد ح.وتسطير البرنامج وتنظيم المخيمات–البذلة الكشفية -القانون الكشفي  - تحديد
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رئيس جمعية علماء  "ابن باديس'"والشخصيات الوطنية ،أمثال ةالجزائرية بمشاركة بعض الحركات ا�ص-حي
                                )        12:دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية(المسلمين ،الطيب العقبى،البشير اBبراھيمي وغيرھم 

قرر المسئولون الفرنسيون توحيد المنظمات والجمعيات الكشفية كلھا وجعلھا منظمة  1941وفي سنة            . 
لكن الكشافة الجزائرية رفضت ھذا اBجراء، فكان رد الحكومة الفرنسية أن  الكشافة الفرنسية حكومية تحت اسم

ولم تفلح ،1941ماي27يومبإعدامه في محاكمة  اوقامومع ا&لمان ، نتھمته بالتعاوإومحمد بوراس أبعدت القائد 
ستمرت الكشافة إو العراقيل     تورغم المضايقا.الجزائرية في الكشافة الفرنسية الكشافة دمج أفواج سياسة 

قائد من مختلف  500أقيم تجمع كشفي في مدينة تلمسان حضره   1944اBس-مية نضالھا ومسيرتھا ،وفي سنة 
وحضره شخصيات دينية " محمد بوراس"في الجزائر لا&و ھامؤسسوفاءا لنضال وكفاح ،ا&فواج الكشفية

وسياسية وفرنسية منھم البشير اBبراھيمي و فرحات عباس  ووزير الشبيبة في حكومة ديغول وعامل عمالة 
                                                                                       )37: 70محمد الصالح رمضان،ع(.وغيرھم ايراليكونائبه  بتلمسان �مبير وھران 

ثانية  ةالحرب من جھة ،ومن جھ ةحتفال بنھاينتھاء الحرب العالمية الثانية خرج الشعب الجزائري ل{إوبعد  
ميت مظاھرات ،وذلك بمشاركة الكشافة اBس-مية الجزائرية س نالجزائريي هالمطالبة بالوعود الفرنسية اتجا

قالمة وبعض المدن الجزائرية والتي وصفھا بعض الضباط الفرنسيين بثورة  وفي سطيف  1945ماي 8وأحداث 
لمشاركين في ھذه المظاھرات فكان أول شھيد فيھا الكشاف فكان رد فعل ا�حت-ل بقتل وذبح االتحرير الصغرى ،

وھذا لم يمنع               .لتي يجھل إلى غاية اليوم أسمائھمن واافيغتيل العديد من القادة الكشأكما " سعال بوزيد"
ند�ع الثورة التحرير في نوفمبر إستمر تواجدھا ونضالھا حيث مع إالكشافة اBس-مية من عزيمتھا ومسيرتھا بل 

ن التحق العديد الكشافين في صفوف جيش التحرير الوطني ،ووجدت الثورة أفراد الكشافة مؤھلين ومدربي 1954
على العمل العسكري ،فكونت لھم قاعدة أساسية في صفوف الجيش الثوري في توعية الشباب المنخرط وحثھم 

ديدوش مراد،العقيد عميروش، باجي "ين افعلى النضال وحب الوطن وكان من بين القادة الثوريين الكش
                                                                      .    1962ستق-لھا عامإ البارزين في الثورة التحريرية حتى نالت الجزائر نوغيرھم من القياديي"مختار

  :ستقFل الكشافة ا;سFمية الجزائرية بعد ا; . 6

،وانتشرت في كل و�يات الوطن حركة الكشفية مسيرتھا في المجتمعبعد تحقيق السيادة الوطنية واصلت ال    
لتوحيد مختلف المنظمات والجمعيات  ةانعقدت ندوة وطني 1975ماي19وفي .رط فيھا العديد من الشباب نخإو

، وتم دمجھم تحت لواء "الكشافة اBس-مية الجزائرية،شبيبة جبھة التحرير الوطني،ا�تحاد العام للطلبة" الشبابية 
ل ا�تحاد يتمثل في المكتب الوطني للكشافة تم تخصيص ھيكل ضمن ھياك وا�تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ، 

نه لم يكن كاف أو رغم المجھودات المعتبرة لتقديم الدفع للحركة الكشفية إ� " .و�ئية ،بلدية"والمكاتب القاعدية 
ستق-ليتھا ونشاطھا من جديد إBنجاح دورھا،وھذا ما عجل بإيجاد ھيكل تنظيمي جديد مستقل يساھم في بعث 

تأكيدا على ضرورة  1989نبعاث في شھر يوليو نعقد مؤتمر اBإجزائر عھد التعددية الحزبية ومع دخول ال.
حيث تم تحديد مبادئ أھداف الكشافة اBس-مية الجزائرية كحركة تربوية بعيدة عن  ،لحركة الكشفيةاستق-لية إ

 ،القيم الوطنية والدين اBس-مي د شرعيتھا منتستنجلھا وأالصراعات السياسية تستند إلى المبادئ التي أسست من 
) 1990فيفري(خر عقد مؤتمر ا&صالة آلك يعتبر أول تنظيم يعقد مؤتمر في ظل التعددية الحزبية ومن جانب ذوب
وتوصل المؤتمرون على إط-ق تسمية ،ستق-لية التنظيم الكشفي إب والذي أقٌر-تحاد الوطني للشبيبة الجزائرية ل

.                                                                    وھذا حفاظا على استق-لية الكشافة ووحدتھا"" اBس-مية الجزائريةالكشافة "" ھذا التنظيم
         .               

  .أھدافھا ـ خصائصھا ـ مبادئھاـ تقاليدھا: ة افة الكشمنظم: المبحث الثاني

  :افةــأھمية الكشـ 1
ومساعدتھا  لkسرة والمدرسة في  من خ-ل مساھمتھا في عملية التنشئة ا�جتماعية ة الكشافةتبرز أھمي

فالطفل  الكشافة تعني با&طفال ذوي العمر الدراسي ،"عن فحوى ھذه ا&ھمية"محمد درويش"حيث يقول .ذلك
كزين لتيارين تربويين د بين مرجفي الوقت الذي ھو كشاف،فھو تلميذ وكذا الشاب الجوال فھو طالب،فالطفل يو

في تناسق ،لھما نفس التأثير في نموه،فالقائد مثل المعلم لكل منھما ميدان له مھمة خاصة حول الطفولة ،إذ �بد 
لكل واحد منھما أن يعرف النفسية والمنھجية التربوية في تعامله مع الطفل ليس داخل المدرسة فحسب بل خارج 
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أ  

وتعتبر الكشافة إحدى العناصر الھامة في تربية النشء،حيث تمارس على الطفل مختلف ا&دوار 
ا حتى يصل إلى مرحلة النضج ،وتقوم الممارسة التربوية الكشفية أثناء وقت يً التربوية في مراحل عمره تدريج

ل أن تكمل الدور المدرسي والتعليمي فراغ الطفل خ-ل نھاية ا&سبوع ،وأثناء العطل الدراسية ،فھي تحاو
ستعداداته عن طريق ا&ناشيد إللطفل،وتشجعه على ا�ھتمام بتكوينه التعليمي وتحاول تنمية مواھبه وقدراته و

إن ھدف حركة الكشافة تھيئة وسط صالح للفتيان يمكنھم " بادن باول"حيث يقول ...  .والمسابقات والرح-ت
أن التربية " ويضيف أيضا)13: 1962بادن باول،("فراغھم تكملة لتعليم المدرسمن مزاولة النشاط في أوقات 

  ).23:نفس المرجع("الكشفية من شأنھا أن تسد النقص في التربية المدرسية
نقول أن الكشافة تساھم بشكل معتبر في تكوين وتربية النشء ،ليصبح في المستقبل قادرا على تحمل  هومن

ي تنمي فيھم مختلف القيم السائدة في المجتمع وإكسابھم السلوك ا�جتماعي ھف.صالحاالمسؤولية وفردا إجتماعيا 
  .المرغوب فيه

  
  :افةـداف الكشـأھـ 2
تھا المنظمة العالمية دتسعى الكشافة إلى تحقيق مجموعة من ا&ھداف منذ ظھورھا في العالم،حيث حد       

 ةستفادة العامة من قدراھم البدنية والعقلية وا�جتماعيتساھم في تنمية الشباب لوصول ا�"للكشافة في كونھا 
المنظمة الكشفية "(والروحية كأفراد ومواطنين مسؤولين،وكأعضاء في مجتمعاتھم المحلية والوطنية والعالمية

  )35:1985،العالمية
  :وقد حددت المنظمة العربية للكشافة مجموعة من ا&ھداف صيغت على النحو التالي

  .اقة البدنية والعقلية والعاطفيةتنمية اللي ـ
  .ـ تكوين عادة ا�عتماد على النفس 

  .ـ غرس روح الو�ء للوطن
  .ـ بث الرغبة في مساعدة اsخرين 

  .ـ تفھم الحياة ا�جتماعية وا�قتصادية
  .ـ التأھيل لتحمل كافة المسؤوليات

   )16: 1الھيئة الكشفية العربية،ج.(حترام اsخرينإـ تعود على 
ة في الفصل الثالث من القانون ا&ساسي للكشافة اBس-مية سابعأما في الجزائر فقد نصت المادة ال     

 االمساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والفتية والشباب روحيا وفكريا ودينيا واجتماعيا ليكونو"لى عالجزائرية 
  )2:الجزائرية،القانون ا2ساسي الكشافة ا;سFمية(".مواطنين مسؤولين في وطنھم وصالحين في المجتمع

ة من القانون ا&ساسي جملة من ة اBس-مية  الجزائرية جاءت المادة الثامنأما المبادئ التي تقوم عليھا الكشاف
  :المبادئ ھي

  .ـ المساھمة في تنمية المجتمع وخدمته في كل ا&حوال والظروف
والمسؤولية والتربية المدنية في نفوس الفتية  ـ غرس المبادئ اBس-مية والقيم الوطنية ومفھوم الفتوة

  .والشباب
  .ـ تدعيم رابطة ا&خوة والتعاون مع الجمعيات ذات المبادئ وا&ھداف المشتركة

  )نفس المرجع(.ـ المساھمة في إنعاش الحياة الثقافية والرياضية والعلمية وإحياء التراث الوطني ا&صيل
  : وھي  ركة الكشفية ترمي إليھارى أن الحنبعدة أھداف ومن ذلك نخرج 

من الناحية التربوية وا�جتماعية والثقافية والبدنية والعمل على  إعداد الكشافين إعدادا سليما كام-ً  -1
  .تنمية التربية الجمالية عندھم طبقاً لتعليم ديننا الحنيف 

  .عام-ً على نصرة دينه نافعاً &مته يصبح حتى  ،تعويد الكشاف على مواجھة الحياة بثقة وإيمان -2
  .خوة على أساس العقيدة اBس-مية وانه الكشافين بروابط المحبة وا&ارتباط الكشاف مع إخ -3
  .تعويد الكشافين على البذل والتضحية واBيثار والفداء -4
فية ومعرفته كي،يستطيع ا�ستفادة منھا في حياته العلمية  خ-لھان مالكشافين الخبرات التي  سابإك -5

وكيفية ا�ستفادة من الع-قات ا�جتماعية الحسنة والتي تتم في ضوء  ،ا�ستفادة من الوقت ومن البيئة
  .العقيدة اBس-مية 

تعويد الكشافين على خدمة أنفسھم وا&سرة والمجتمع والوطن ولكي يتم الوصول إلى تلك ا&ھداف تتبع  -6
  .الطريقة الكشفية



ب  

  :ية فـركة الكشـخصائص الحـ 3  
  .المرونة في برامجھا بحيث تناسب ا&فراد المنتسبين لھا  -1
  .التطوع في ا�نتساب إليھا حيث أنھا غير إلزامية  -2
  .الشمولية في برامجھا وتنوعھا حيث أنھا تلبي كافة ا�حتياجات  -3
  .يناسبھاالتدرج في برامجھا حيث التعامل مع المراحل السنية بما  -4

  :الكشفية الحركة ادئــ مب4
  .قبل الحديث عن مبادئ الحركة الكشفية يجب أن نعرف معنى مبادئ أو� 

المبادئ ھي الدعامات والقوانين والمعتقدات التي تثري الحركة والتي يعرف ا&فراد المنتمين  :تعريف المبادئ 
  .للحركة عن طريق تحليھم بھا 

  :مبادئ ھي  ةعلى ث-ث والحركة الكشفية تعتمد
  .ب نحو هللا وھو الواجب الديني الواج -1
  .الواجب نحو اsخرين  -2
  . الواجب نحو الذات  -3

  :وبالنظر إلى ھذه المبادئ نجد أنھا تمثل في 

  .رتباط ذاتي بين الفرد وخالقه وھو ارتباط روحي ووجداني إ: أو�ً 
  .مع واجب الفرد نحو المجتمع الذي يحيى فيه ونحو من يشاركونه ھذا المجت: ثانياً 
  :يرتبط الفرد بواجب نحو ذاته وھو : ثالثاً 

  :الواجب نحو هللا سبحانه وتعالى  - :و�ً أ
ن القيم الروحية إبل  ،يمان با� من ا&سس الجوھرية في حياة اBنسان ن العقيدة الدينية القائمة على اBإ     

يمان وعلى منحه طاقات � حياته بنور اBالنابعة من الدين اBس-مي قادرة على ھداية اBنسان وعلى إضاءة 
  .حدود لھا من أجل الخير والحق والمحبة 

والحركة الكشفية تعتبر القيم الخلقية والروحية التي أتت من المصادر السماوية جزءاً من حياة الفرد ، كما ھي 
جوھري في مبادئ الحركة  جزءاً أساسيا في ثقافته و تؤكد على ا�ھتمام والتركيز على التربية الدينية كأساس

  :ھتمت بالوسائل المعتمدة لتحقيق ذلك مثل إالكشفية ، فقد 
  .ممارسة الشعائر الدينية والتمسك بھا  -1
  .القدوة الصالحة من القادة  -2
  حياة الــخــ-ء -3
  .ا�لتزام بممارسة وتطبيق الوعد الكشفي  -4

  الواجب نحو ا#خرين: ثانيا 
ب نحو اsخرين بأنه و�ء الفرد لوطنه ، والمشاركة في خدمة وتنمية المجتمع ، وبالنظرة ويمكن تعريف الواج   

ومن  تاريخيا نه يؤكد على و�ء الفرد للوطن حيث أن الفرد يكتسب من مجد أمته مجداً أالفاحصة لذلك المبدأ نجد 
  : عظمتھا ، ومن الوسائل التي تستخدمھا الحركة الكشفية لتحقيق ذلك 

  .المسابقات الثقافية والندوات  -ت والمعسكرات الرح- -
  :الواجب نحو الذات: ثالثاً 
يعرف ھذا الواجب بأنه مسئولية تنمية الذات ، والذات اBنسانية ومسئولية تنميتھا مسئولية ھامه يقوم عليھا     

sخر من مبادئ الحركة الكشفية المبدأ ا.  
ب نحو هللا واsخرين فقط ، بل تؤكد على أن يتحمل الفرد مسئولية والحركة الكشفية � تتركز على مبدأ الواج

ذاته واكتساب المعارف والحقائق وتنمية القدرات والمھارات وذلك كله من أجل الوصول إلى ذات واعية بذاتھا 
اھج وبرامج متكيفة في جميع ع-قاتھا وھذه ھي التربية ا�ستق-لية الذاتية النامية التي تعتمد عليھا من،وواقعھا 

  .وأنشطة الحركة الكشفية من أجل إعداد النشء والشباب 
  

  التقاليد الكشفية والمناھج التربوية: ثالث ـالمبحث ال
 :التقالـيـد الكشفيــــة  ـ1
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  :التحية الكشفيــــة  -1-1
شاف تذكر الك ،و ھي إشارة معينة با&صابع متعارف عليھا يفھمھا الكشافون في جميع أنحاء العالم   

  .بمبادئ الحركة الكشفية و تستعمل في كثير من المناسبات 
  :   اللباس الكشفي الرسمي  - 2- 1

و ھو اللون " بني فاتح"و يسمى بالزي الرسمي للكشاف له تصميمات متعارف عليھا عالميا و لونه   
اصيل في كثير من الرسمي على مستوى الكشافة العالمية رغم وجود بعض اBخت-فات في ا&لوان و بعد التف

  .الجمعيات و ا&فواج 
المنديل الكشفي ، قميص ، بنطلون، جوارب، حذاء، باBضافة إلى ا&وسمة :يتكون اللباس الكشفي من 

  ".الشارات الكشفية، شعار الكشافة ، العم الوطني"
د الرسمي ھناك نشيد عربي موحد على المستوى الدول العربية معتمد بأنه النشي  :النشيد الكشفي-1-3

للكشاف العربي تعتمده الكشافة اBس-مية الجزائرية رغم وجود بعض ا&ناشيد الكشفية الخاصة با&فواج 
  .باBضافة إلى ا&ناشيد الوطنية ،

  كشــاف ھيـــا طلــق المحيـا           أد إلـى الھـدى رسالــة الفــدى 
  ـــا كل حيـــنبشــر بنـــا العالمـــيـــن           و إھــتف بن

  )25: 1981على خليفة،.(يستعمل في مناسبات معينة أثناء التجمع لتحية العلم الوطني 
و تعني تجميع ا&فراد في مكان واحد للقيام بمراسيم كشفية لتحية العلم الوطني  :ساحـة العلــم  -1-3  

اع في اBستجابة ، السكون اBنتباه حيث يأخذ ھذا التجمع أشكا� معينة وفق اBشارات الخاصة يشترط في اBسر
  .، و عادة يفتتح و يختتم به اليوم الرسمي للكشاف

  :ا;يــعازات  -1-4  
  Bضباط الجيد نو ھي عبارة عن مجموعة من التنبھات يتبعھا حركات نظامية جماعية في نسق تعكس ا

ن على مستوى من اBنضباط و تدريب الفتيا الkعضاء ، و ھي تشبه اBيعازات في النظام العسكري غايتھ
  .الطاعة و الخضوع بشكل مباشر، و عادة تستعمل قبل و بعد تحية العلم

  :نار المخيـم  -1-5  
و يقصد بھا السمر الكشفي و ھي نشاط كشفي أساسي في أي معسكر كشفي ، فالتجمع حول نار المخيم   

خ-له العروض الثقافية و الترفيھية المختارة و حيث تقدم  ،لقيام النشاط الليلي في برنامج المعسكرات الكشفية
  .ترديد ا&ناشيد الكشفية في جو من المرح

  : ا2وسمــة الكشفيــة -1-6  
الكشاف حيث يحملھا الكشاف في لباسه الكشفي يفتخر بھا ) شارات(يقصد بھا أشكال و رموز معينة   

  : جھده و نشاطه و بانجازاته ، مثال بقائد الوحدة  من  مراسيم كشفية معينة إعترافاً تمنح له في 
  )نفس المرجع.(أوسمة الھوايات ، و ھي تشبه ا&وسمة العسكرية  –الرتب الكشفية 

  :شعار المنظمــة الكشفيــة  -1-7  
  :، و الشعار المرسوم للمنظمة يتضمن  "كن مستعدا" الشعار الناطق للمنظمة ھو   

  ".الشھادتان ، الص-ة ، الصوم ، الزكاة ، الحج : " مسة و ھي و ترمز إلى قواعد اBس-م الخ :الياسمينة 
  .و ھي ترمز إلى الجيل الصاعد : السنابل 

  .السعادة : الصوص 
  .ترمز إلى اBتحاد و التضامن : العقدة 

  .و شعار المنظمة الكشفية المرسوم كما ھو الملحق 
  : شروط العضوية في المنظمة الكشفية  -2  

  : ى الكشافة اBس-مية الجزائرية للشروط التالية يخضع اBنتساب إل
 .سنوات  07أ� يقل سن العضو عن  )19
 .تصريح ا&ولياء )20
 .تسدد اBشتراكات و حقوق التأمين سنويا )21
 .أداء الوعد الكشفي )22
 .اBلتزام بالقانون ا&ساسي و النظام الداخلي  )23



د  

 .)رات الكشافة الجزائرية،سطيفمنشو(ملئ إستمارة اBنخراط ، و نموذج اBستمارة كما ھو الملحق )24
  :القائــد الكشفي  - 3

القائد الكشفي ھو ذلك الراشد المؤھل كشفيا و الذي توكل إليه مسؤولية قيادة مجموعة من الفتية لتحقيق   
  .أھداف التربية الكشفية

  .القدوة الكفاءة ، اBيمان بقداسة الرسالة ، العدل:مواصفات القائد الكشفي .1ـ3
  .يعلم الكشاف كيفية تعلم كل شيئ بنفسه و وفق رغبته:ة القائد الكشفي مسؤولي.2ـ3
 :دور القائد الكشفي .3ـ3

 .معرفة دور المجموعات الصغيرة داخل الوحدة  �
 .معرفة أسس التخطيط �
 .معرفة خصائص اBحتياجات النفسية و كيفية إشباعھا �
 )ائريةمنشورات الكشافة الجز.(معرفة كيفية ربط الع-قات مع الجھات  �

 

  :لكشافةبا الخاصة المناھج التربويةالمبحث الرابع ـ 
تعد التربية الكشفية عملية نمو مدروس  على أسس علمية و عملية �ستشارة قوى الطفل و ميوله و       

فالعملية التربوية الكشفية عملية ھادفة منھجية مستمرة ، و ذلك من أجل إعداد الطفل . قدراته العلمية و العملية 
إلى الحياة اBجتماعية وفق برامج عملية و علمية تعدھا الكشافة باعتبارھا منظمة تربوية تستعمل مناھج و 

  .طرق و أساليب و وسائل بيداغوجية تعمل على تسھيل البرامج التربوية الكشفية لkطفال
  :التربيـــة الكشفيـــة ـ 1

كي يتعلم بنفسه ،ووفق رغبته كل ا&شياء التي تعمل ھي ا&خذ بيد الفتى " التربية الكشفية  :مفھومھا  1ـ1
فالتربية ھي منھاج يھدف إلى تكوين )منشورات الكشافة ا;سFمية الجزائرية".(على بناء شخصيته الذاتية

النشء تكوينا متكام-،بدءا بمراحل نموه ا&ولى إلى ما بعد مرحلة المراھقة، مراعيا التدرج السني للفتيان ،وما 
زعيمي .(وعقلية ونفسية والطرق الكفيلة بإشباعھا إشباعا مناسبا ةكل مرحلة من حاجيات بيولوجيتستدعيه 

  )197: 2006مراد،
 :  تعتمد التربية الكشفية على ث-ثة أصول ھي :  منبعھا و مصدرھا2ـ 1
&نھا الدعامة تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على التربية الدينية ، :الواجب نحو هللا .1ـ2ـ1

فالكشاف حين يصلي و يخشع و يلھج بذكر " ا&ولى في إعداد الناشئ ليكون مواطنا متحليا بالقيم ا&خ-قية، 
خالقه العظيم ، و يتأمل ھباته و عطاياه، يدرك عندھا أنه يحي حياة طھر و عبادة خاصة، فيأمن الزلل و يمسي 

 1993جان لويس،."(ه الصعاب بل ھو يصرع الصعابمحصنا برحمة ربه فيجاھد قويا با� ، � تصرع
:86( 
تعتمد التربية الكشفية في مراحلھا المختلفة على تنمية الشخصية الكشفية  :الواجب نحو ا#خرين.2ـ2ـ1

فالكشاف � يحيي لنفسه فحسب ، بل لغيره و مع غيره ، و ھو متضامن مع غيره من " لخدمة المجتمع ، 
وجب أن يحس  ،فإذا أراد الكشاف أن يحي حياة سعيدة. مصيره مرتبط بمصيرھم ا&فراد كل التضامن ، و 

بھذه ا&خوة التي تربطه بغيره من المواطنين ، فيسعى إلى أن يقدم لھم كل ما يستطيع من عون و مساعدة 
 )77:حسن محمد جوھر،د ت".(
، من خ-ل البرامج المقترحة  على التربية الكشفية اBرتقاء بشخصية الكشاف :الواجب نحو الذات .3ـ2ـ1
  .Bكتساب المعارف و المھارات ، و تنمية قدراته الكامنة ) العلمية و العملية (
 :أھداف التربية الكشفية .2
تعمل التربية الكشفية على تكريس المبادئ الروحية لدى ا&طفال ، و ذلك من خ-ل   : ة الروحيةالتنمي.1ـ2

ذي تنمو عنده التطلعات الدينية أو حتى التفكير في الدين ، و ھذا من أجل توفير النشاط الروحي للكشاف ال
إشباع حاجاتھم ل{عتقاد بوجود قوة عليا منظمة للكون ، و ھذه الحقيقة التي تكرسھا التربية الكشفية تساعد 

الجوانب الھامة في فالجانب الديني أحد ." ن على الراحة النفسية و ا�ستقرار في الحياة العامة يفاا&طفال الكش
نمو الطفل الخلقي و اBجتماعي ، &ن الدين مصدر القيم الخلقية و المبادئ و المثل التي يھتدي بھا المجتمع ، و 



ه  

عFء الدين (."تعليمات الدين ھي المرجع ا&ساسي في تحديد قواعد الصواب و الخطأ من الناحية اBجتماعية 
  )89: 1998كفافي،

يتسم الطفل " تعمل التربية الكشفية على تنمية  القدرات العقلية لدى الكشاف ، حيث : ةة العقليالتنمي .2ـ2
نفس "(في ھذه المرحلة بحبه ل{ستط-ع و الكشف ، و يظھر ذلك في سؤاله عن كل شيء يقابله 

 .)37:المرجع
ية التي تساعد على و ھذا الحب للمعرفة تنمية التربية الكشفية من خ-ل البرامج الكشفية العلمية و العمل

كشف المواھب الكامنة في شخصية كل طفل و تفريغ الطاقات و الشحنات الذھنية في أعمال بناءة تساھم في 
  .تكوين شخصيته و أداء دوره بكفاءة في الحياة اليومية 

و       ةتعمل التربية الكشفية على تنمية القدرات البدنية من خ-ل ا&نشطة الرياضي :ةة البدنيالتنمي .3ـ2
ا&لعاب البدنية الھادفة ،التي تكسب الكشاف كفاءات علمية كالقدرة على التركيز و التفكير في حل المشك-ت ، 

  .واBعتماد على النفس و الصبر في مواجھة الشدائد
تسھم التربية الكشفية في تنمية ا&طفال و توجيھھم و إرشادھم إلى الطريق  : ا;جتماعية ةالتنمي .4ـ2

ھذا  ،حيح ، من خ-ل تدعيم روابط ا&خوة و التعاون  و بث فيھم روح الشجاعة و الثقة بالنفس و المروءةالص
  .لخدمة المجتمع ) المجتمع الكشفي ( من أجل توجيه العمل الكشفي نحو تسخير ھذه الموارد البشرية 

و ذلك من خ-ل برامج  ماعية للطفل،ستمرار التنشئة ا�جتإتسھم التربية الكشفية في  : ا2خFقية ةالتنمي 5ـ2
  .ة على تطبيقھا من أجل تقويم العقل و الجسم معا بطرق علمية و عملية افمنظمة الكشتعمل 

فإذا لم يمتزج بالنسب ،دواء مزيج من مركبات مختلفة "ھي" بادن باول" فالكشافة كما عبر عنھا مؤسسھا
المنظمة ("لوم الطبيب إذا ما بدت آثاره غير شافية لهالصحيحة طبقا لوصف الطبيب � يجب على المريض أن ي

 ةوعليه فالكشافة ھي مدرسة تربوية تعني بتكوين الفرد من جميع النواحي النفسي.) 17: 1991الكشفية العالمية،
  .نب النمو في شخصية الفرداوا�جتماعية والعقلية والبدنية والروحية ،أي اBلمام بجميع جو

  : الكشفية بويةخصائص المناھج التر.3
 :تعريف المنھاج .1ـ4

المنھاج التربوي ھو جملة ا&نشطة و الوسائل التي يتعاطاھا الكشاف في الحركة الكشفية لتحقيق ا&ھداف و 
  )4: 1994الكشافة ا;سFمية الجزائرية،القيادة العامة،.(المبادئ الكشفية 

 :خصائص المنھاج .2ـ3
ملة من الخصائص تتميز عن غيرھا من المناھج ا&خرى، و من تمتاز المناھج التربوية الكشفية بج

  : يلي  جملة ھذه الخصائص ما
جميع المجا�ت التربوية التي تھدف إلى بناء شخصية على إن المناھج التربوية الكشفية تشمل : الشمولية  -أ

  .الجوانب مختلفقوية من 
كشفية ھو التكامل الذي يؤدي إلى التوازن بين مختلف و المقصود بالتكامل في المناھج التربوية ال: التكامل -ب

مجا�ت التربية حتى � يطغى جانب على آخر من جھة ،و من جھة أخرى تكامل ھذه المناھج مع المناھج 
  ...التربوية الرسمية مثل المناھج المدرسية و غيرھا 

و نموه      اشى مع تدرج سن الكشاف حيث أن المناھج التربوية مرتبة ترتيبا تصاعديا مرحليا يتم: التدرج -ج
الجسمي و العقلي ، بحيث ينتقل من السھل إلى الصعب و من البسيط إلى المركب و من المجمل إلى المركب 

  .فلكل مرحلة كشفية برنامج خاص بھا من الناحية النظرية والناحية العملية.
ونة و خاصة فيما يتعلق ببنود ا&نشطة الكشفية على خاصية المر ةتعتمد المناھج التربوي: المرونة  -د

  )5:نفس المرجع(.اBجتماعي  والمقررة، حيث تسمح لكل كشاف أن يتفاعل معھا مھما كان موقعه الجغرافي 

   :أھداف المناھج الكشفية  ـ 4    
  . تربية الفرد تربية صحيحة من خ-ل نشاطات وبرامج المرحلة. 1
  . إشباع روح اBبداع لدى الفرد. 2
  . العمل على ربط الفرد بمجتمعه وأسرته .3
  . تدعيم روابط الصداقة بين ا&فراد من خ-ل ا&عمال الجماعية. 4
  . تعويد الكشافة على ا&خ-ق الحميدة من خ-ل السلوك الشخصي. 5



و  

  . تنمية روح البحث وا�كتشاف لدى الفرد. 6
  . إكساب الفرد خبرات ومھارات ومعلومات جديدة. 7
  . �نتماء والو�ء الوطني لدى الفردغرس ا. 8
  . التدرج التعليمي والتخطي للمراتب الكشفية. 9

  . التعود على الحياة في الھواء الطلق وضبط النفس وتقدير المسؤولية. 10
 .2007.جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية(  .التعود على المبادرة والبذل والتضحية. 11

www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2سس التي تقوم عليھا المناھج  ـ 5
  . حتياجات أعضاء المرحلة إ. 1
  . حتياجات المجتمع الذي يعيشون فيهإ. 2
  . واقع البيئة والمجتمع الذي يعيشه الكشاف من حيث المناخ وا&صالة والعادات والتقاليد. 3
  . التربية الشاملة المتكاملة والمتدرجة. 4
لى الرغبة الذاتية وتستجيب للميول والھوايات وتستھدف الغايات المرسومة ويكون التربية التي تعتمد ع. 5

  . القائد فيھا موجھاً ومرشداً 
  . ا�عتماد على تطبيق ا&نشطة الفردية والجماعية التي تنمي المعرفة وتھذب المھارة وتحسن السلوك. 6
ع البرامج المدرسية في بناء شخصية الطالب وتكوين عتبار البرامج الكشفية عم-ً ميدانياً وتطبيقاً يتكامل مإ. 7

  . ذاته
  )نفس المرجع(. المناھج الكشفية موجھة لمختلف أصناف الشباب قروياً أم حضرياً . 8

  : ةالطريقة التربوية الكشفي.ـ6

 :الطريقة التربوية الكشفية تعريف •
قوي تمع العناصر ا&خرى حتى كل عنصر فيه لديه وظيفة محددة ،ويتفاعل لتعرف بأنھا نسق مفتوح     

 )13: 1991المنظمة الكشفية العالمية،.(فعاليتھا ،ويساھم في السعي لتحقيق الھدف العام
على مفھوم التعليم الذاتي ، و ذلك أن كل فتى و شاب لديه القدرة على تطوير كافة أبعاد  ةوتعتمد الكشفي

ھي إطار منظم تم تصميمه لمساعدة كل  ةة الكشفيفالطريق. شخصيته من خ-ل تحمل مسؤوليته و تنمية ذاته 
  .شاب على تنمية قدراته و إيجاد السبل الكفيلة لتلبية إحتياجاته عبر مختلف المراحل السنية 

و لدى    مجموعة متكاملة من العناصر تشكل فيما بينھا وحدة متصلة و متداخلة ، ھيفالطريقة الكشفية   
أي أن كل عنصر قد تم تصميمه بحيث يساھم في العملية التربوية ، كل عنصر من عناصرھا وظيفة تربوية

  ).5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،(.بطريقة يكمل العناصر ا&خرى
  
  :ـ عناصر الطريقة الكشفية و  أھدافھا 7

  : الوعد و القانون الكشفي .7-1
ضاء الوحدة ، يقوم على أساس القانون الكشفي ھو مجموعة قواعد سلوكية تحكم حياة الكشاف و أع"  

  )5:نفس المرجع(".المبادئ الكشفية كأساس لحياة الفرد 
ھو أول عناصر الطريقة الكشفية وبما أن ا�نتماء الحقيقي للفرد بالحركة الكشفية يبدأ بذلك الحفل الذي يردد 

للوفاء بكل كلمة نطق بھا لفرد أمام نفسه اوھو التزام ، الوعد الكشفيبفيه الفرد عن إيمان صادق ووعي كامل 
  . .                      وھو وسيلة للتعارف العالمي

و       و يتكون القانون الكشفي من عشر بنود تعكس كلھا المصادر ا&ساسية للتربية الكشفية في جمل سھلة
  :بسيطة 

 .الكشاف صداق وموثوق فيه .31
 .الكشاف مخلص � و وطنه و لوالديه ولرؤسائه و مرؤوسيه .32
 .الكشاف نافع و يساعد اsخرين .33



ز  

 .الكشاف أخ الكشاف وصديق الجميع .34
 .الكشاف يحب النبات ويرى في الطبيعة قدرة هللا .35
 .الكشاف حميد السجايا عطوف على الضعفاء رفيق بالحيوان  .36
 .الكشاف مطيع وثابت في أعماله .37
 .الكشاف بشوش و يبتسم في أمام الشدائد .38
 .الكشاف مقتصد يحسن التدبير .39
 )7ـ6:المنظمة الكشفية العربية،.(اف طاھر السريرة والبدن،طيب ا&قوال،كريم ا&فعالالكش .40
و الھدف من وضع ھذا القانون ھو تنشئة الكشافين على أساسه ، فالتربية الكشفية تعمل على أن توجه    

 مو تعديل سلوكھ أفرادھا إلى دراسة ھذا القانون دراسة تھدف إلى تنمية شخصياتھم تنمية سليمة و متكاملة ،
في الحياة تعدي- يقوم على ما يدعوا إليه القانون من فضائل و مبادئ و مثل عليا ، و نتيجة ذلك إيجاد مجتمع 

كشفي متجانس و متعاون فيما بينه ، و ھذا كله من خ-ل القانون المشترك الذي يجمع الكشافين و يضبط 
  .ع-قاتھم و يسير تصرفاتھم

  :الوعــد.2ـ7
الوعد فھو تعھد شخصي يقطعه كل فتى و شاب على نفسه أمام مجموعة من ا&قران، بأن يبذل كل أما "  

و أن يعمل  جھده لطاعة هللا و رسوله و طاعة والديه و خدمة وطنه، و أن يساعد في كل الحا�ت و الظروف
  ) 5: 2001،لجزائريةالكشافة ا;سFمية ا(."لى الكشافة إبقانون الكشاف ، و ذلك حينما يختار اBنضمام 

و     يقف أفراد الوحدة الكشفية بالزي الرسمي في شكل نصف دائرة: و يؤدي الوعد بالكيفية التالية   
يقف قائد الوحدة في وسطھا و معه فردان يمسكان العلم مطويا على عصاه على أن ينشر عند أداء الوعد، ثم 

  :القائد و يدور بينھما على مسمع من الحاضرين المحادثة التالية ينادي القائد الفرد الجديد المحتفل به فيتقدم أمام
  ؟)وعدك(ھل تعرف ما ھو شرفك : القائد 
  .نعلم ، ھو أنه يمكن أن يعتمد على إستقامتي و يوثق بي : الفرد 
  و ھو بإستطاعتي أن أعتمد على شرفك؟: القائد

 .بأنك ستقوم بواجبك نحو الوطن .7
  .و تساعد الناس في كل حين .8
  .و تطيع قانون الكشاف   .3

  :أعاھدك مقسما بشرفي على أن أعمل جھدي: الفرد 
 .&قوم بواجبي نحو الوطن .10
 .و أساعد الناس في كل حين  .11
 .و أطيع قانون الكشاف .12

و أثناء المخاطبة يقف جميع ا&فراد وقفة إعتدال رافعين أيديھم للتحية الكشفية ،وعند اBنتھاء من المخاطبة 
  :لفرد قائ-يخاطب القائد ا

أعتمد على شرفك بأن تظل حافظا لھذا العھد ، و قد أصبحت اsن عضوا في ھذا المجموع ا&خوي   
و الھدف من الوعد ھو خلق حالة من القبول و ا�متثال في نفسية الكشاف ،مما  )45ـ44:بادن باول،د ت.(

ذا من جھة ،و تجعله يدافع على كل من يجعله يتفاعل إيجابيا مع ا&وامر و التوجيھات الصادرة عن المنظمة ھ
و ھذا .جھة أخرى ، و بالتالي تحقيق روح المسؤولية تجاه المنظمة إلى منظمته من  شأنه أن يؤدي و يسيء

الھدف يسھل لkداء التربوي في تحقيق التنمية المنشودة من طرف القادة خ-ل تلقين البرامج العلمية و العملية 
  . المقترحة من طرف المنظمة

  : التعلم بالممارسة . 3ـ7
و           التعلم بالممارسة عبارة عن أسلوب فعال يكتسب الفتيان من خ-له المعارف و المھارات"  

اBتجاھات و الخبرات العلمية ، حيث يخالف ھذا ا&سلوب التلقين النظري ، كما أنه يمثل ا&سلوب العملي في 
  )5: 2001الكشافة ا;سFمية الجزائرية،."(من خ-ل الفرص المتاحة التربية و الذي يقوم على مبدأ التعلم 

و الكشافة ھي المدرسة العملية التي تطبق فيھا ما تحصل عليه من معلومات ، و يبرز دور التعلم   
من الضروري إتاحة "بادن باول وفي ھذا يقول.بالممارسة في الرح-ت و المعسكرات و ا&لعاب التربوية 



ح  

بادن ("والشاب �كتشاف وتجربة الجمال والفن والرياضة والعلم والثقافة وا�جتماع الفرصة للطفل
  )50:باول،دت
و التعلم بالممارسة ھو ب- شك عامل مھم في تثبيت المعارف و إدراكھا على حقيقتھا ، فھي بذلك تنمي   

أثبت و أدق عند الم-حظة قوة الم-حظة و تبعث قوة النضوج العقلي عند الكشاف، و ذلك &ن ممارسة الشيء 
  .و المشاھدة 

  :نظام الشــارات .4ـ7
نظام الشارات ھو من أھم الدعامات التي تقوم عليھا الطريقة التربوية الكشفية باعتبارھا الوسيلة   

الرئيسية لتطبيق البرامج الكشفية ، لما تمثله من نظام محفز يدفع الفتى لممارسة ا&نشطة و البرامج تطبيقا 
  :ھج بكل حب وإخ-ص، و يشتمل ھذا النظام على للمنا
 .شارات الجدارة  �
 .شارات الھواية  �
 :شارات الجدارة .أ

و          ستحقاقه بعد تدريب متدرج يكسبه المعارفلشارات التي تعكس كفاءة صاحبھا وإو ھي ا
Bجتماعي فيكون بذلك المھارات و ا�تجاھات التي تعاونه على اكتمال نموه الروحي ، الفكري ، البدني ، ا

  .مواطن صالح في مجتمعه
و           كالنجوم و ا&شرطة(و شارات الجدارة لھا تعبير رمزي عن طريق ا&وسمة و الع-مات   

أشبال ،زھرات (التي توضع على اللباس الكشفي ، فھي تعبر عن الرتبة التي ھو عليھا صاحبھا ) المناديل 
  ...).،كشاف ، الكشاف المتقدم

  :شارات الھواية  .ب 
ستثمار أوقات فراغه في إشارات الھواية ھي أسلوب تحفيزي أيضا ، فھي تھيئ للكشاف فرصة   

  .اكتشاف مھاراته و اBبداع في المجا�ت العلمية و العملية التي يرغب فيھا 
 ةويدھم ممارسإن الھدف من ھذه ا&وسمة ھي تنمية أذواق الفتيان في مختلف أشكال ا&نشطة الكشفية ، و تع

  .أعمال قد تكون لھم في المستقبل ذات عون و منفعة 
و ھي إلى جانب ذلك خير وسيلة لتشجيع الفتيان على الجد و اBجتھاد لبلوغ مستوى علمي و عملي جيد يعود 

  .بالفائدة عليھم و على مجتمعھم

  :حيــاة الخFء. 5ـ7
طبيعة على وجه الخصوص، حيث أن الحياة في الخ-ء الحياة الكشفية تربط إرتباطا وثيقا بالبيئة و بال"  

ك ندرك أن ل� كشفية بدون حياة الخ-ء ، و من ذ"من أھم عناصر الطريقة الكشفية ، حتى أن البعض يقول 
  )2: 1،1999القسم الوطني للكشاف،ع(".البيئة ھي حياة الكشاف و متعته 

و      تخييم في الغابات ، وتسلق الجبال ، المروجالخ-ء ھي المجال الطبيعي للكشاف ، من خ-ل ال ةفحيا
  .ا&نھار مما يساعد على اكتشاف قدرة الخالق عظمته و د�ئل إبداعه

و المخيمات الكشفية و الرح-ت الخلوية و الخرجات تعتبر من أفضل الوسائل و الطرق للعيش في أحضان 
  .الطبيعة بعناصرھا العديدة

من خ-ل  إعطاء الحرية للكشاف و إكتشاف ميو�ته و قدراته التي تظھرو الھدف من الحياة الخ-ء ھو 
  .ك التوجيه و التقويم و التطوير و ا�رتقاء به من طرف القائد لسلوكاته ، فيسھل بذ

ستخدام الرح-ت  كوسيلة لھا أھمية بالغة في تحصيل إو التربية الحديثة توافق التربية الكشفية على   
 و اBعتماد على       ففي الرح-ت الخلوية يتدرب الكشاف على قوة الم-حظة ، "لية ، المعلومات بطريقة عم

النفس ، و التصرف فيما قد يتعرض له من حوادث ،و ھي خير وسيلة لبث روح التعاون بين أفراد الفرقة ، و 
   )118:حسن محمد جوھر،د ت(".تقوية روح المحبة و ا&لفة و الود و الترابط بينھم

  ) :الطFئع (نظام المجموعات الصغيرة  6ـ7
ھو الھيكل التنظيمي ا&ساسي للوحدة ) أو نظام الط-ئع كما يسمى دائما(نظام المجموعات الصغيرة "  

أعضاء من الفتية و ) 8-6(الكشفية ، و الذي يتألف من مجموعات صغيرة من ا&عضاء عادة ما تتكون من 
ك من لوذلك بھدف خلق بيئة يستمتع في ظلھا الشباب،وكذ".احدة الشباب ، تعمل كفريق واحد تحت قيادة و



ط  

المنظمة الكشفية "(أجل السيطرة على التأثير الفعال لkفراد وتوجيھھم نحو طريق مستقيم وھادف
  )21: 1991العالمية،

علم حيث تعتمد على ت" جون ديوي"وضعھا المفكر  التي الطريقة ىوتعود ھذه الطريقة في التربية الكشفية إل
أن ھناك أربعة دوافع  ديويويرى .الت-ميذ الذاتي عن طريق التدريب والعمل في جو من المنافسة والحماس 

  :أساسية لھذا النظام ھي
  .الدافع ا�جتماعي ويظھر من خ-ل رغبة الفرد المشاركة في ا&نشطة الجماعية* 
  .لنافعالدافع اBنساني ويظھر من خ-ل المشاركة في العمل التطوعي ا* 
  .الدافع ا�ستكشافي ويظھر من خ-ل البحث والتجريب*
  )382: 2000توفيق أحمد ومحمد محمود،(.الدافع البروز ويظھر من خ-ل التعبير عن الميول والمواھب*

ويعتبر نظام المجموعات إحدى الوسائل التربوية الحديثة في التعلم ،&نه يمكن ا&فراد المشاركة في عدد كبير 
شطة الفردية والجماعية،كما يساعد على اكتساب الثقة في ا&فراد وحب التعاون والتنافس والتعلم من ا&ن

  .لkفراد ة،وبالتالي نستفيد من ھذه الطريقة في تحقيق ا&ھداف التربوية والتدريبي
 :ـ الوسائل التربوية الكشفية  8
  :مفھوم الوسائل التربوية الكشفية . 8-1

من أھم وسائل التعليم الجماعي ، فھي أداة تجعل الدرس مشوقا و المعلومات ذات قيمة " تعد الوسائل التربوية
،و ھي قبل ذلك تساعد على تثبيت الدرس في أذھان الكشافين ، و فوائدھا تعويد الكشافين على التأمل و التفكير 

 )281: 1993صالح عبد العزيز،(".و حصر اBنتباه و خاصة عند الموازنة و النقد 
  :من  الوسائل التربوية الكشفية الممارسة ھي و
و يمثل السلوك      ."و يعد من أھم الوسائل التي تعتمد عليھا التربية الكشفية في تحقيق أھدافھا   :اللعـــب -أ-

عبد المجيد سيد "(اBجرائي أو الوسيلي الذي من خ-له يشبع الطفل كثيرا حاجاته ، و يحقق العديد من أھدافه
  .)251: 1998خرون،أحمد وآ
الرياضة وو تعتمد التربية الكشفية على أنواع عديدة من ا&لعاب ، كا&لعاب الجسمية في الھواء الطلق   

البدنية الجماعية و الفردية و ھناك العاب فكرية في الفوج أو في الخيمة كالشطرنج و ا&لغاز و الكلمات 
ظة و التمييز كألعاب إقتفاء ا&ثر و فك الرموز و إكتشاف المتقاطعة و غيرھا ، و ھي تقوي الذاكرة و الم-ح

  :و من أھم وظائف اللعب نجد."ا&خطاء في الصور و غيرھا 
 : و تتمثل في :  الوظائف التربوية )7
اBعداد للحياة و العمل ، حيث يكون اللعب وسيلة للتعلم و إكتساب الخبرات التي تؤھل الطفل لمواجھة  .أ 

 .لية متطلبات الحياة المستقب
يعمل اللعب على تنمية بعض المھارات الجسمية و العقلية و اBجتماعية ، و ذلك من خ-ل التمارين  .ب 

 .المستمرة و اBحتكاك المتواصل باsخرين
  :و تتمثل في :  الوظائف النفسية )8
 .معينة  تأكيد الذات  و التعبير عن الرغبة في تجاوز المرحلة التي يعيشھا أحيانا ، و ذلك بممارسة ألعاب .ي 
التسلية و الترويح عن النفس بما يمنحه اللعب من راحة نفسية و إستمتاع و سعادة في تمضية وقت الفراغ  .ك 
. 
 .إكتساب الطفل المزيد من المعارف و الخبرات مما ينمي قدراته العقلية كالتفكير و التخيل  .ل 

اعية ، و إكتساب الخبرات التي فاللعب مجال خصب لتوسيع دائرة الطفل اBجتم : الوظائف ا;جتماعية )3
تؤھله للتعامل مع اsخرين ، و تعلمه الضوابط التي تنظم الع-قات باsخرين ، فھو يساھم بشكل إيجاب في 

  )252:نفس المرجع(.النمو اBجتماعي 
   :المنافسة وا&لعاب .أ-أ-

شاف وكشاف أو بين طليعة وقد تكون المنافسة بين ك ،المنافسة ھي طبيعة الرجال والفتيان على السواء 
  : ما يأتي  يراعىولكي تكون المنافسة لعبة يجب أن  ىوطليعة أو بين فرقة وأخر

  . مراعاة قوانين اللعبة وصحة ا&داء  -1
  . أن تكون اللعبة ذات ھدف  -2
  . أ� تزيد اللعبة عن حدھا وإ� فإنھا سوف تطغي على البرنامج  -3



ي  

  . ف- يلعب أفراد ق-ئل بينما يتفرج الباقون  أن يشترك الجميع في ا&لعاب -4
وإذا آمنا ،إننا إذا آمنا بأن المنافسة ما ھي إ� لعبة كان علينا أن نبقي عليھا و� نجعل منھا مجا�ً للصراعات 

  . فراد دون السماح &حد بالخروج به عن حدود المرسوم لهبفائدة التنافس كان علينا أن نبقي على مستوى ا&
  :المعسكرات والرح-ت  .ب-أ

خت-ف برامجھا وأھدافھا وإن كانت تختلف إلkلعاب الكشفية دور بارز في جميع المعسكرات والرح-ت على 
لما ،في نوعيتھا وكثافتھا تبعاً لكل نوع من أنواع المعسكرات والرح-ت إ� أنھا جزء أساسي في أي منھما 

والسرور وإشاعة البھجة &عضاء المعسكر أو الرحلة إضفاء روح المرح في لkلعاب الصغيرة من فضل 
  . المعسكرات والرح-ت  ا&نشطة الداخلية وويمكن استخدام ا&لعاب الصغيرة في ،

  :أنواع ا2لعاب الكشفية .  أ ـ ج
فھي ميل فطري غريزي لدية ولكن كانت لعبة .ليس ھناك ما يجذب انتباه الفتي ويستأثر باھتمامه كا&لعاب 

من خ-لھا كان لزاماً أن تؤدي بأسلوب ممتاز لتحقيق الھدف وا&لعاب الكشفية يمكن تقسيمھا على تمارس 
  : أساسان ث-ثة ھي 

  : أو�ً تقسيم على أساس المكان كالتالي * 
  . أو مقر الفريق  النشاطوھي تمارس داخل حجرة : ألعاب داخلية  -1
  .  نشاطرة الوھي تمارس في العراء خارج حج: ألعاب خارجية  -2
  . وھي ألعاب كبيرة تمارس في مساحات شاسعة : ألعاب خ-ء  -3
  : أو على شكل مسابقات ومباريات كالتالي  هسواء كانت مھاري ا&لعابيمكن تقسيم : ثانياً * 
  . مثل سباق التتابع والفريق الفائز من ينتھي أو�ً : سرعة ا&داء  -1
  . ن الخشب بأقل عدد من الضربات والفريق الفائز من يحقق ذلك مثل تقطيع كتلة م: جودة ا&داء  -2
  والفريق الفائز من ينتھي أو�ً مع اBجادة . مثل القيام بعمل إسعاف أولي : سرعة وجودة ا&داء معاً  -3
  -: يمكن تقسيمھا على أساس النوع كالتالي : ثالثاً * 
وإن ما يبذله من تضحية فيھا مكسب  ،ح الجماعةفيھا يتعود الفتي كيف يلعب لصال: ألعاب جماعية  -1

  . لمجموعة لذلك يؤمن بعد حين أن الغاية ھي انتصار الجماعة وأن الفخر في تفاني الفرد وإسعاد المجموع
ھذا النوع من ا&لعاب يجب أن يكون مملوء بالنشاط والضحك وإحداث : ألعاب كثرة الحركة والصياح  -2

  . رق وھي من ا&مور التي يحبھا الطفل خصوصاً أصوات مثل لعبة الرعد والب
وھذه تختلف عن سابقھا في إنھا تعود الفتي التحكم في أعصابه وتقوي أرادته وتھذب نفسيته : ألعاب ھادئة  -3

  . إذا قل أن يجد الفتي من في قدرته التزام الھدوء خصوصاً ا&طفال منھم 
لعاب الھادئة ولكن لھا أھمية في حياة الفتي المستقبلية إذا أنھا &اھذا نوع من أنواع : ألعاب لتمرين الحواس  -4

تعوده اللحظة وتنمي قدرته على ا�ستنتاج وھي ا&لعاب التي يستخدم فيھا حواسه الخمس وتستلزم فيھا إرھاق 
ھذه كل  "السمع ودقة النظر والھدوء التام واستعمال أصابعه للتميز على ما يميزه بواسطة الشم أو الذوق 

  .  "ا&لعاب يجب أن توضع من وقت sخر وسط برامج الفتية للترويح عنھم لبعض الشيء
� يتبع فيھا طريقة خروج المغلوب أوھي إما منافسات فردية أو منافسات جماعية ويجب : ألعاب المنافسة  -5

حتساب النقط بل يجب أن يلعب على طريقة ا ،حتى � يكون الفتي عاط-ً خجو�ً من نفسه عند خروجه
ب ويشعرون بسعادتھم ويجب على القائد أن يعود الفتية عوبذلك يستمر عمل الجميع في الل.باBضافة والخصم 

  . على المنافسة الشريفة مع المثابرة وعدم اليأس أو الغضب عند الھزيمة 
نواحي المنھج ولذلك  وھذه لھا أھميتھا في تدريب الفتية بطريقة غير مباشرة ومشوقة على: ألعاب منھجية  -6

  . منھج لعبه حتى يضفي على حركة الكشف بھجة مثل لعبة السيمافور  ليجب على قائد الفريق أن يبتكر لك
ويھدف بھا تعويد الفتيه على عدم الخوف وحب المغامرة ورسم الخطط وكيفية تحقيقھا لتعاون : ألعاب ليلية  -7

 .2007-2-12،جمعية الكشافة العربية ا�جتماعية( .الجماعة وھي ھامة بالنسبة للفتيان والتقدم 
www.asasmoroc.blogspat.com(  

   :ا2ناشيــد  -ب-  
يجيش في نفوس ا&طفال         و  اBنشاد ھو التغني بالقيم العليا التي أدرجھا الشعراء للتعبير عما

و بالتالي فإن ا&نشودة الناجحة .لمنشدين يزيد في رونق ا&نشودة ا، و إن فھم معاني النص من طرف الفتيان
  .تربويا ھي التي توافق نص المنشدين و إنسجام ا&لفاظ و الوزن مع الموسيقى 

  :القصــة  - ج-



ك  

الغاية من القصة ھو جلب إنتباه ا&طفال أو الفتيان بطريقة مشوقة إلى فھم مبدأ من المبادئ التي ترتكز   
  .على أن ھذا المبدأ ھو الذي يجب إعتماده في موقف ماعليھا التربية الكشفية ،أو Bقامة الدليل 

و تعد القصة وسيلة من وسائل توصيل المعلومات و الحقائق بطريقة شيقة ، ھذا فض- عن أنھا تعمل على "
تربية ا&طفال تربية صحيحة ، بوضع ا&مثلة أمامھم و إستخدام ميلھم إلى التقليد و � ننسى أن القصة تعمل 

  .جامد الميت من الدروسعلى إيضاح ال
  : و يمكن تلخيص فوائد القصة فيما يلي 

  .تساعد على تثبيت المعلوماتـ 
  .تتماشى مع طبيعة الطفل و تحبب إليه المادة و تشجع ميوله الطبيعية و تستميل عواطفهـ 
  .ث في الدرس روح الحياة فيصبح شيقا جذابابتـ  
  .الجسمية و تجديد لھما  العقلية و: في القصة إستجمام لقوى الطفل ـ 
  .تقوى الصلة بين القائد و الطفل فتبعث في التعليم روح الحب المتبادل بين القائد و الكشاف ـ 
في القصة نوع سام من التربية الخلقية فھي تزيد من خبرات الطفل بطريق غير مباشر و تجعله يكون لنفسه ـ 

  )288: 1993صالح عبد العزيز،(."مث- عاليا خلقيا
تمثل القيادة في الحركة الكشفية محورا أساسيا يبنى عليه نجاح العملية التربوية ، &ن   :القــدوة  - ج-

و من ثم     القائد في الوحدة أو الطليعة أو في أي منصب يكون مسؤو� عن البيئة التي يعمل فيھا مرؤوسيه،
  .النشاط بفعالية و كفاءة فإن القائد وحده القدير على جعل الظروف التي تمكنه من القيام ب

و  من    و حتى يكون القائد قدوة لكشافيه يجب أن تتوفر فيه صفات تضمن نجاح قيادته و اBستمرار في مھامه
  :أھمھا

و ھو أن يكون القائد سليم البنية الجسدية � يشكو من عاھة معينة تؤثر في نفسيته  : الصفات الجسمانية  �
 .فيعوق قيادته

 .و ھي التحلي بالمكارم ا&خ-قية في القول و العمل &ن القيادة قدوة : الصفات الخلقية �
 .أن يكون القائد عاق- لكي يكون مسؤو�  :الصفات العقلية  �
القسم الوطني (.إط-عه و معرفته بالفنون و المھارات الكشفية و الخبرة القيادية  :الصفات الفنية  �

 )2،ص1999للكشاف،مارس
و                لتقليد و المحاكاة و المثل العليا التي يرونھا أكثر مما يتأثرون بالنصح فا&طفال يتأثرون با

  .فالقائد يجب أن يكون مث- عاليا ،و قدوة حسنة للكشاف ، يحذو حذوه ، و الصديق، و المربي له.اBرشاد
  ): الطبيعة(حيـاة الخـFء  - ه-

الغابات والجبال "ختلفة في الطبيعة،وھذه ا&خيرة تعني يقصد بحياة الخ-ء مزاولة ا&نشطة الكشفية الم
،حيث يترك الكشاف ليعايش ھذه الطبيعة وتزويده با&فكار "الكل المتناسق" بادن باولويعبر عنھا ...."والبحار

و المعطيات عن الحياة الخ-ء،ويقوم بمواجھة كل الظروف الجديدة والمشك-ت التي تعترضه فيھا،وبالتالي 
وتعتبر حياة الخ-ء مدرسة عملية لkفراد حيث يكتسب فيھا .مرحلة جدية من التعلم وا�كتشاف يدخل في

الخرائط  مالكشاف معارف جديدة وخبرات من خ-ل معايشة وا�حتكاك بالبيئة الطبيعية له،فنجده يستخد
فحياة الخ-ء ، ." الخلوية،وإعداد الطعام وكل ما يحتاجه في حياته ى كيفية نصب الخيام،وإيقاد النارويتدرب عل

  )118: حسن محمد جوھر،دت(".ھي البوتقة التي تصھر فيھا النفوس و تشكل فيھا الرجال 
  :الخرائـــط  -و-

يستعين الكشاف في رح-ته بالخرائط التي تسير له معرفة الطريق الذي يسلكه، و لھذا كان من الواجب   
  .عاني محتوياتھا و اBصط-حات المستعملة فيھاعلى كل كشاف أن يتقن قراءة الخرائط و معرفة م

و الخرائط نوعان إما جغرافية أو تاريخية ، و في الحالة ا&ولى يجب أن يشرح قائد الفرقة &فراد فريقه 
الرموز و المصطلحات و ا&لوان المعروضة على الخريطة ، كما يقوم بتعليمھم كيفية رسم الخرائط ، و قد 

ه خرائط صماء يضعون عليھا الرموز و المصطلحات و ا&لوان كما تعرضوا لھا في يوزع القائد على فرقت
  .الدرس

أما الخرائط التاريخية فلھا قيمتھا في توضيح أماكن المدن و المقاطعات القديمة مما يعطي صورة 
دة إ� في بيان أوضح للفترة التي يتناولھا القائد بالدراسة، و فائدة الخرائط التاريخية بالنسبة للصغار محدو

  )287: 1993صالح عبد العزيز،".(بعض المدن التاريخية الشھيرة 



ل  

جديدة ، و الغاية من الرح-ت الكشفية ھو  اطقتقام الرح-ت عادة لھدف التعرف على من : رحFتال -و-
مقارنة بين تنمية التربية الوطنية العامة بالتعريف على نواحي الوطن الجغرافية و التاريخية المختلفة أو ال

  .مميزات الوطن و مميزات ا&قطار ا&خرى
لدرجة أنھا  بية الحديثة بھا رياضة ذھنية و جسمانية مفيدة ، و قد عنيت التر السياحية الرح-ت وتعتبر"

ن بأنفسھم بد� من وصفه لھم أو قراءتھم عنه في وأوجبت القيام بھا إلى كل شيء يمكن أن يشاھده الكشاف
  )290ـ289:نفس المرجع(".ت نحصل على نتيجة بناء على تجربة شخصيةالكتب، و بالرح-

  :  ا�جتماعات - ي-
رى اBجتماعات في الھواء الطلق أو في النادي حسب الظروف المناخية ، و تعمل اBجتماعات على جت  

ي إلى رتبة توثيق الصلة بين الكشافين و فرقھم ، و يعقد اBجتماع من أجل حث الكشافين على العمل و الترق
  .أو للتخطيط �نجاز عمل كشفي أو لتقييم عمل ما.أعلى لكي يحقق ذاته

  :حيث أن التالية من خ-ل ما سبق يتضح أن المبادئ التربوية مجسدة في ا&ھداف 
 .الواجب نحو هللا تقابله التنمية الروحية  .10
 .الواجب نحو اsخرين تقابله التنمية اBجتماعية  .11
 .ابله التربية البدنية و العقلية الواجب نحو الذات تق .12

أكثر من  يالتربوية مشتقة من طبيعة البرامج الكشفية التي تعتمد على الجانب التطبيق قكما أن الطرائ
و الطفل ، و التفعيل الحقيقي لھا ) المربي (النظري ، فكانت طرائقھا تعتمد على اBحتكاك المباشر بين القائد 

بوية التي كانت مستمدة من صميم البرامج تعتمد على الحرية ، التفاعل اBجتماعي أما الوسائل التر.في حياته 
  .، الممارسة و التربية الذاتية 

و لقد عبرت التربية الكشفية عن التربية الحديثة لkفراد، خصوصا أن أساليب و مبادئ التربية الحديثة 
ليس ) القائد(ة التربوية الكشفية ، حيث أن المربي محتواة في الطريقة الكشفية ، فمبدأ الحرية محقق في العملي

ذلك الرجل المسيطر ، و إنما المرشد و الموجه ، فالطفل له الحرية داخل الفوج الكشفي ، لكن دائما في إطار 
  .النظام و إحترام القانون الكشفي

ة و يرفض أن كذلك نجد أن مبدأ الذاتية محقق ، حيث أن الكشاف عموما تنمو لديه روح اBستق-لي
تكون عليه الوصاية ، و لھذا عملت التربية الكشفية على تنمية روح المسؤولية و اBعتماد على الذات لدى 

  .الكشاف ، و ذلك من أجل تأھيله &ن يكون فردا مسؤو� في بيئته و مجتمعه
تربوية في تطبيق أما المبدأ الثالث و ھو إعتماد التربية على اللعب ، فإنه يعتبر من أھم الوسائل ال

  .البرنامج الكشفي ، خاصة أن اللعب الكشفي يمتاز بنظام خاص ، فھو لعب مخطط له و ليس عشوائيا 

كما أن المبدأ الرابع و ھو إرتكاز التربية على التعليم عن طريق النشاط فھو محقق في عناصر طريقة التربية 
تلقاه الكشاف من دروس نظرية ، فھي تريد بذلك أن الكشفية ،فالكشافة ھي عبارة عن مدرسة تطبيقية لكل ما 

جمعية الكشافة العربية (.تخرج الكشاف من دائرة ا&سلوب التلقيني النظري إلى ا&سلوب العلمي التطبيقي
  )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،ا�جتماعية

  .ة و العملية ل]طفالدور البرامج الكشفية الجزائرية في التنمية العلمي:  خامسالمبحث ال
 :البرامج التربوية الكشفية 

Bستفادة من قدراتھم واتحاول التربية الكشفية من خ-ل برامجھا التربوية المساھمة في تنمية ا&طفال 
كمواطنين صالحين مسؤولين و كأعضاء في مجتمعاتھم المحلية و  ،البدنية و العقلية و ا�جتماعية و الروحية

مية ، و ھذا يؤكد الخاصية التربوية للمنظمة الكشفية و التي تھدف إلى التنمية المتكاملة الوطنية و العال
  .الفرد شخصيةل

 :تعريف البرنامج الكشفي  .4
البرنامج الكشفي ھو كل ما يقوم به الفتية و الشباب من أنشطة باستخدام الطريقة الكشفية لتحقيق "

  )2003،القسم الوطني للتدريبا;سFمية الجزائرية،الكشافة (".لحركة الكشفية ا من الھدف التربوي
و ما يميز البرنامج الكشفي خاصية التطور المستمر و قابليته للتغير النسبي بتكيفه مع التغيرات التي تحدث في 

  :المجتمع ، فالبرنامج الجيد بالمنظور الكشفي ھو ذلك الذي 
  .يحقق أھداف و مبادئ الحركة الكشفية -



م  

  .و ميول الفتية و الشبابيلبي حاجات  -
  .يرتبط باحتياجات المجتمع -
  .يساعد على التغير و التقدم  -

  .ينفذ طبقا للطريقة الكشفية -
  :فالبرنامج الكشفي يسعى إلى تحقيق التنمية الروحي و البدنية و العقلية و اBجتماعية للفتية، إذ نجده يھتم بـ

عند الفتية بغرض ا�لتزام بالمثل العليا و القيم  السلوك الشخصي من خ-ل تنمية الجانب الروحي �
 .الفاضلة 

الجانب الفردي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي قصد إكتساب المھارات  �
 .، و تحقيق الشخصية

ج داخل الجانب الجماعي من خ-ل تنمية الجانب الروحي ، البدني ، العقلي و ا�جتماعي لتحقيق ا�ندما �
 .الجماعة و التفاعل مع المجتمع خدمته

 :ا2سس التي تبنى عليه البرامج الكشفيةـ 2
يحرص التنظيم الكشفي التي  &سس ا يراعيتربوية أنه البرامج الإن ما يميز البرنامج الكشفي عن غيره من 

  :على توفرھا ضمنه ، و نستطيع أن نجمل ھذه ا&سس في اsتي
  ين المدرسي و اBعتماد على الذات في التعلم بالممارسة و البحث و اBستكشاف البعد عن أسلوب التلق -
 .ية و تنوع الميول و القدرات و الحاجات عمرمراعاة خصائص النمو للمراحل ال -
 .ا�رتباط بالبيئة و المجتمع و تقدير احتياجات الناس و تقديم الخدمات لھم -
 .الفتية و الشباب ا�رتباط بثقافة المجتمع و بث قيمه في نفوس -
 .التوازن مع التكامل بين الروح و العقل و البدن في مختلف ا&نشطة  -
 ).دراسة الحاجيات ، التخطيط، التنفيذ ، التقييم(التدرج و التقدم في تطبيق البرامج  -
 .تحقيق التحفيز بين الكشافين من خ-ل شارات الجدارة و الھواية  -
 ).عملية علمية و(التنويع في أنشطة البرامج  -

 :ا2ھداف التربوية لبرامج الكشافة ا;سFمية الجزائرية .3
ا&ھداف  التربوية ھي الغاية التي يسعى لتحقيقھا البرنامج الكشفي ، فھي التي تحدد محتواه و طرق تطبيقه    

ة يعمرو تقيمه ثم تقويمه ، و ھذه ا&ھداف وضعت وفقا ل-حتياجات ا&ساسية التي تترتب عن الخصائص ال
  .لتحقيق ا&غراض التربوية التي تخدم كل مرحلة 

  ):سنة 11إلى  7من (ا2ھداف التربوية لمرحلة ا2شبال  - 1- 3
  .تحسين عمل أجھزة الجسم الداخلية -
  .إتباع القواعد الصحية في الغذاء و النظافة العامة  - 
  .ا�ندماج في المجموعات الصغيرة و العمل معھا - 

  .لميو�ت و الھوايات الشخصيةاستكشاف و تنمية ا -
  .ا�قتداء بالكبار �كتساب الخبرة و تنمية الثقة بالنفس - 
  .تنمية حب ا�ستط-ع و المغامرة - 
  .ربط و تكوين الع-قات بين ا&شياء و اكتساب مفاھيم جديدة  - 

  .التعرف على الوطن و أھميته لدى الفرد و المجتمع -
  .و عظمته التعرف على د�ئل قدرة هللا -
  .اكتساب القيم الحسية و المعنوية للحركة الكشفية - 

  ):سنة 15إلى  12من (ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف  -3-2  
  .تنمية القدرات و المھارات البدنية و الصحية  -

 .ـ الربط بين المتغيرات البدنية في ھذه المرحلة و متطلباتھا
 .ت الشخصية ـ اكتشاف و تنمية الميو�ت و الھوايا

 .ـ تقوية الع-قات الثقافية و ا�جتماعية بين ا&فراد 
 .ـ اكتساب مفاھيم جديدة حول البيئة 

 .ـ التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل



ن  

 .ـ تكريس القيم الدينية
 .ـ اكتساب القيم ا&خ-قية و ا�جتماعية 

 .ـ تنمية الو�ء للوطن
  ):سنة 17إلى  16من ( المتقدم ا2ھداف التربوية لمرحلة الكشاف -3-3

 .ـ التعرف على التغيرات العنيفة الواقعة على ا&جھزة البدنية و قبولھا 
 .لتحسين الكفاءة البدنية) سرعة ، قوة ، تحمل ، رشاقة ، مرونة(ـ تنمية الصفات البدنية 

 .استكشاف القدرات الحرفية المھنية و تحسينھا  -
 .جتمع القيام بأدوار حقيقة و مفيدة للم -
 .استخدام ا&سلوب الحواري في المناقشة و العمل -
 .تنمية القدرات العقلية لحل المشاكل الشخصية و ا�جتماعية  -
 .تنمية قدرة ا�بتكار لدى الكشافين -
 .تثبيت المفاھيم الشخصية و ا�جتماعية الصحيحة -
 .ا�لتزام بالوعد و صفات القانون -
  ):سنة 21إلى  18من ( ا2ھداف التربوية لمرحلة الجوالة -3-4
 .ا�رتقاء بمستوى ا&داء البدني -
 .تدعيم القدرات و المھارات الحرفية و المھنية -
 .مواجھة المشك-ت ا�جتماعية و البيئة الحالية و المستقبلية  -
 .ترسيخ أسس العمل بروح الجماعة  -
 .تنمية المھارات القيادية المختلفة -
 .حياة الشخصية و الجماعية التمسك بالحقوق و أداء الواجبات في ال -
 .التعرف على المجتمعات الخارجية و أنظمتھا و تكوين صداقات معھا -
 .ا�بتكار لتحسين ظروف العمل الفردي و الجماعي -
 .تقويم المواقف ا�جتماعية في إطار القيم و ا&خ-ق و العادات و تقاليد المجتمع -
 )10ـ7 : 1994افة ا;سFمية الجزائرية،قسم البرامج،الكش.(ا�لتزام بالقيم الدينية في الحياة الشخصية -

 : الكشفيةالبرامج الكشفية العلمية و العملية  مجا�تـ  4
البرامج التربوية العلمية للكشافة اBس-مية الجزائرية ترتكز على سبع مجا�ت أساسية ، حيث أن كل      

            ف التربوية المسطرة وفقا لقدرات الطفلو ا&ھدا معه مجال تحدد له مواضيعه المقترحة التي تتناسب
  .و إستعداداته

  :�ت البرامج التربوية العلمية الكشفية ھي او مج
 .مجال التربية الوطنية  .22
 .مجال التربية اBس-مية  .23
 .مجال التربية اBجتماعية و البيئية .24
 .مجال التربية الصحية و البدنية  .25
 .مجال التربية العلمية  .26
 .ون و المھارات الكشفيةمجال الفن .27
 .مجال المعارف العامة  .28

لقد كانت الكشافة اBس-مية عبر التاريخ مدرسة لتعزيز القيم الوطنية ، حيث حملت  : التربية الوطنية1ـ 4
الشخصية الوطنية و الھوية الجزائرية ، و بعد اBستق-ل أصبحت الكشافة اBس-مية الجزائرية تعمل على 

ريخ ب-ده حتى يكون واعيا و متفھما للوقائع و ا&حداث التاريخية التي حصلت في الجزائر ، تعريف الكشاف بتا
و ھذا من أجل تنمية الشعور با�نتماء و الو�ء لدى الكشاف لوطنه و يتم ھذا كله من خ-ل برامج تاريخية 

  .أعدت في ھذا المجال
اة روحية تصقلھا حياة إيمانية تقوم على أھم مبدأ تعد حياة الكشاف داخل الفرقة حي:  التربية ا;سFمية 2ـ 4

في الكشافة و ھو الواجب نحو هللا ، و الذي يفرض القيام بالعبادات و الطاعات و اجتناب ا�نحراف ، و يلقن 



س  

ھذا المبدأ من طرف القادة من خ-ل المعاملة الحسنة و ربط الحياة الكشفية بالتربية الدينية اBس-مية وفقا 
 .ج الكشفي الخاص بھذا المجالللبرنام

ترجع أھمية ھذه التربية لما تكتسبه لدى الكشاف من قناعة حول أھمية  : التربية ا�جتماعية و البيئية 3ـ4
العمل الجماعي و ا�جتماعي ، فيعرف حقوقه و واجباته نحو نفسه و مجتمعه ھذا من جھة ، و لما تكتسبه ھذه 

 .من جھة أخرى أن بالتفاعل اBيجابي و الناجحالتربية من ثقافة بيئية تسمح له 
ً الكشافة اBس-مية الجزائرية للتربية الصحية و البدنية اھتمام ىتول : التربية الصحية و البدنية 4ـ 4  ا

تربي الكشاف من خ-ل المحافظة على  وللحفاظ على الصحة الجسمية للكشاف، فھي تسعى جاھدةً  ،اكبيرً 
ن أجل القيام بواجباته بكل نشاط و حيوية ، كما تعلمه مبادئ اBسعاف و طرق صحته و لياقته البدنية م

 .ممارسة أشكال الرياضات
في  –التربية الكشفية على التكوين العلمي لkفراد ، و ھذا التكوين يكون  تحافظ : التربية العلمية 5ـ4

فس الوقت ، حيث من خ-لھا تجعل من خ-ل وسائل و أنشطة و برامج و ألعاب علمية و عملية في ن -الكشافة
 ...مثل برامج اBع-م اsلي وا�نترنت والجغرافيا و الفلك،الكشاف يتفاعل معھا آليا و يستفيد منھا أيضا 

ترجع أھمية ھذه التربية لما تمثله الفنون و المھارات الكشفية من أھم  :الفنون و المھارات الكشفية  6ـ 4
خ-لھا يتدرب الكشافين على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية التي  خصائص التربية الكشفية ، فمن

المعسكرات و الرح-ت على وجه الخصوص ففي :مثل تساعدھم على تأدية الكثير من ا&نشطة الكشفية 
Bو التمكن        الموجودة في أحضانھا ، مكانياتإطارھا يدرس مختلف الظواھر الطبيعية و كيفية إستخدام ا

المورس والكود "كـالعقد و اBتصال  و التوجيه و إقتفاء ا&ثر، :مثل كثير من التقنيات الكشفية من 
 ".والسيمافور

ترجع أھمية ھذه التربية لما توفره من مجال يستدرك فيه كل ما من شأنه أن يسھم  : المعارف العامة6ـ 4
جمعية الكشافة (...ياطة والرسم ،والزخرفةفي تزويد الكشافين بالمعارف الضرورية كمواضيع في الطبخ و الخ

 .   )www.asasmoroc.blogspat.com             .2007-02-12،العربية ا�جتماعية

 :البرامج الكشفية العملية و دورھا في تنمية ا2طفال ـ 5
اBس-مية الجزائرية من أھم برامج التربية الكشفية ، فمن خ-لھا تعد البرامج التربوية العملية للكشافة 

يتدرب الكشاف على إستخدام الفنون و المھارات الكشفية العملية التي تساعده في تأدية ا&نشطة الكشفية ، و 
  .و اBسعاف على وجه الخصوص ممن أبرزھا نجد التخيي

كيفية إستخدام المواد ا&ولية الموجودة فيھا ، و  ففي إطار ا&ولى يدرس الكشاف الظواھر الطبيعية و
في إطار الثانية يتعرف الكشاف على بعض ا&مراض و كيفية استخدام ا&دوية لمعالجتھا ، كما يتعرف على 

و البرامج الكشفية العملية يتم التدريب عليھا ن أجل المساعدة الصحيحة للمصابين ،مبادئ اBسعاف ا&ولية م
  . علميا و عمليا

  :  التخييم - 1- 5
ھو معرفة إختيار المكان الذي نخيم فيه ، و ھو كذلك معرفة نصب الخيمة وقلعھا  مالتخيي: تعريفه .5-1

  )43: 2003دليل الكشافة ا;سFمية الجزائرية،.(بطريقة تقنية و فنية 
  : مطرق التخيي.  5-2
  ير لصحة و آمان الكشاف فيإختيار المكان يلعب دور كب مفي التخيي : إختيار المكان 1- 5-2
  :المخيم حيث يجب أن 
  ).السبب وصل النھر إلى المخيم(م 150إلى  100أن يكون المكان المختار بعيدا عن النھر من  •
 ).سبب خطر أكسيد الكربون لي-(أن � يكون التخييم في مكان كثيف ا&شجار على المحيط  •
 ).جارةالسبب خطر سقوط الح(أن � يكون التخييم تحت جبل  •
 .أن يكون التخييم في مكان فيه ماء صالح للشرب أو قرب منه •
 ).السبب خطر مرض الروماتيزم(أن � يكون التخييم في مكان فيه رطوبة  •
 ).السبب عدم إحراجھم لي-( كلم  1أن التخييم بعيدا عن السكان بحوالي  •
 ).السبب وقع الحوادث(أن يكون التخييم قرب مركز اBسعاف  •
 ).السبب تجنب الفيضانات عند سقوط ا&مطار(ون التخييم في مكان منحدر أن � يك •



ع  

و فنياته         و تركيب الخيمة أيضا له تقنيات و فنيات ، و من تقنيات الكشاف:  تركيب الخيمة.2- 2- 5
  .يستطيع أن يركب خيمته و يكون مطمئن و آمن على س-مته

 .طرح الخيمة على ا&رض و فتحھا كليا •
 .ابھا و نشرھا على ا&رض غلق أبو •
 .وضع ا&عمدة الرئيسية للخيمة و رفعھا •
توجيه الخيمة في اتجاه شمال شرق ، جنوب غرب ، جنوب شرق، لتجنب الرياح و إستقبال الشمس صباحا و  •

 .عند الغروب
 .وضع أعمدة الربط في ا&رض ، و ربط الزوايا ا&ربع للخيمة  •
 )43:نفس المرجع.(حفر سواقي حول الخيمة لتصريف المياه •

  : أدوات التخييم - 3- 2- 5
  :التي � يستطيع الكشاف التخلي عنھا ھي  مإن أھم ا&دوات الضرورية للتخيي

 .دلو ، مصباح، شموع، كبريت، حبل ، معول ، فأس ، علم و ما يرفع به: حاجات المضرب  .ز 
 ...رغة ، أكياس قدر ، موقد ، سخان ، سكين ، م-عق ، مناديل ، زجاجات فا :حاجات المطبخ .ح 

 :يحسن بكل كشاف أن يحمل معه في مخيماته الم-بس التالية  :المFبس .ج 
معاطف ، قمصان ، سروال ، جوارب ، ثياب داخلية ، قمصان للنوم ، ا&حذية ، باBضافة إلى بعض ا&دوات 

  )106صبادن باول،د ت،...(الصابون و فرشاة ا&سنان ، مناشف: الخاصة و ملزمة للكشاف مثل 
ھو  -اللورد بادن باول–إن النظام الذي يجب أن يتبع في المخيم حسب مؤسس الكشافة : نظام المخيم  -4- 5-2

  )108ـ107:نفس المرجع(:كالتالي 
  

  نظــام المخيـــم  الساعـــة
  .النھــوض و تھوية الخيمـــة  -  6:00
  ـ رياضة صباحية  6.30
  .تحيــــة العلـــــم -  8:00
  .طعـــام الفطـــــور -  8:10
  .البيت الجميل -  9:45

  .أعمال و تمارين كشفيــة -  10:00
  .الغــــــــذاء -  01:00
  .القيلولـــــة -  01:30
  .لمجة  -  16.30
  .التحضير للسمر+تدريبات و ألعــاب كشفية  -  17.30
  .إنزال العلم -  20.00
  .طعـــام خفيـــف -  20.30
  ـ سمر كشفي  21.30
  .إطفاء ا�نوار -  23.00

قبل أن تقوض المخيم و تغادر موقعه ، يجب أن تستھدف أمرين رئيسيين ، : عندما تغادر مكان المخيم -
  .أولھما أن تترك المكان نظيفا مرتبا ، و ثانيھما تنظيف معداتك قدر إستطاعتك حتى � تحمل معك أمتعة قذرة 

ھاية اليوم بالمخيم في مجالس للمرح ، وحف-ت السمر ما ھي إ� يميل الفتيان إلى التجمع في ن: السمر ـ6
�ستغ-ل تلك المجالس التلقائية وتنظيم لھا لتكون وسيلة &ھداف تربوية لھا أثرھا في تكوين شخصية الفتى 

  :ويھدف السمر إلى. ع-وة على كونھا وسيلة للترويح الذي يبعث على السرور والمرح
  . جھة الجماعة ومخاطبتھا وھو أحد عوامل بدء الثقة بالنفستعويد الفتى على موا -1
التعارف وتوثيق الص-ت والروابط بين ا&فراد بعضھم ببعض وكذلك بين الجماعات وإزالة التكلفة التي  -2

  . غالباً ما تسيطر على الجماعات في أول تعارفھا
  . قات بين الجماعةبث روح المرح وتجديد النشاط وإشاعة جو من البساطة في الع- -3
  . التدريب على التعاون والتضحية وا�عتماد على النفس -4



ف  

  . إظھار المواھب وإعطائھا الفرصة للتدريب والصقل -5
  . مجال ممتع لممارسة الھوايات المختلفة -6
  . وسيلة نافعة وجذابة لشغل أوقات الفراغ بطريقة بناءة -7
از بھا وذلك باستغ-ل ميل الفتى Bحداث الضوضاء بتنظيمھا في العمل على تقوية روح الجماعة وا�عتز -8

  .صيحات جماعية ترمز إلى الطليعة أو الفرقة
   :مناسبات السمر  
  . ة كشفية جديدةا�حتفال بمناسبة إنشاء فرق -1
  . لط-ئع على مرتبة كشفية جديدةحصول أفراد ا -2
  . عقب حف-ت الوعد أو تجديده -3
  . لقدامى الكشافين من الفرق حفل سنوي ختامي -4
  . عقب ا�نتھاء من برنامج عام في مخيم -5
  . في المناسبات العامة وا&عياد اBقليمية والقومية -6

  : مكان السمر وإعداده 
  . أن يكون مكان السمر مستق-ً عن الخيام  -1
  . ادةالدوري مكان السمر فيحدد أماكن جلوس الط-ئع أو الفرق والقالقائد يعد  -2
  . يعد مكان إيقاد النار وخشب الوقود المناسب  -3
  . السمر ويقدمھا للقائد المسؤول ليرتبھا مع مقدم السمر ومساعده برنامجالدوري  القائد يجمع -4
  :  السمر مسؤول 

لمظھر يعد المواد التالية من البرامج كما يعد ما يلزم لتنفيذ ھذه البرامج من أدوات حتى تظھر برامج الحفل با
  . ال-ئق 

  : كيفية تنفيذ برنامج السمر  
  . يترك مكان للزائرين ولقادة المخيم في فتحة الحدوة وإذا زاد عدد الزائرين يجلسون خلف الكشافين  -
  . تعد النار بواسطة الدوري ، وتشعل من قبل قائد المخيم أو ضيف الشرف إن وجد -
  . لقائد المخيم يقدم رئيس الدوري برنامج الحفل ، بعد ذلك -
  .  تذكير بدور الكشافة والھدف من التخييم وبعض النصائح والتوجيه يقوم القائد بافتتاح السمر بكلمة تتضمن  -
  . تتابع فقرات السمر بعد ذلك عن طريق مقدم السمر  -
  . ي-حظ عدم القيام بصيحات إ� بعد ا�نتھاء من كل فقرة -
  . الكشاف المتقدم والجوالةتقل ھذه الصيحات في حف-ت سمر  -
تنظيم الصيحات الجماعية في حف-ت . تكثر ا&ناشيد الجماعية في حف-ت الكشاف المتقدم والجوالة الكشافة -

  . أن تكون ھذه الصيحات ھادفة والكشافة وا&شبال 
  . يفضل أن يشترك قادة المخيم في تقديم فقرة على ا&قل -
  . بحيث � يقل عن ساعة و� يزيد عن ساعة ونصف ي-حظ المحافظة على وقت السمر -
  .عند ا�نتھاء من فقرات السمر يقوم القائد بختام السمر  -
ھو العناية الفورية التي تعطي للمصاب قبل وصول الطبيب ، و اBسعاف عمل فكري يدفع : ا;سعاف- 7

  )48: 2003رية،دليل الكشافة ا;سFمية الجزائ(".اBنسان إلى التفكير و التدخل بسرعة
وفق برنامج كشفي خاص . يتعلم الكشاف المبادئ ا&ساسية ل{سعاف  :مبادئ ا;سعاف ا2ولية - 1- 6
و التي توضح    ، و أھم المبادئ التي يتعلمھا كما ھي في الوثيقة ، باBضافة إلى الرسومات) نظري و عملي (

  :في الملحق 
 .طرق التنفس  •
 .طرق حمل المصاب  •
 .طرق التضميد •
  :بعد وقوع الحادث) الكشاف (ما يجب أن يقوم به المسعف  - 2- 7
 .إبعاد الخطر  •
 .إستدعاء اBسعاف •



ص  

كما تم دراسة ھذه المبادئ في البرنامج . تقديم اBسعافات ا&ولية في الحا�ت التي تستدعي العجلة •
 .الكشفي

  :أھداف ا;سعاف بالنسبة للكشاف - 3- 6
 ).اBسعاف (تجاه ھذا المجال إكتساب معارف و مھارات و سلوكات إ •
 .التفكير بطريقة سليمة لحل المشاكل و مساعدة الناس •
 و ذلك لتحسين الكفاءة البدنية ) السرعة ، التحمل ، المرونة ، القوة (تنمية الصفات البدنية للكشاف  •
 .القيام بأدوار حقيقية و مفيدة للمجتمع  •
  .الكشاف دائما مستعد و في خدمة المجتمع •

  .دور الكشافة في خدمة المجتمع وتنميته: سادسال المبحث  

مواطنين صالحين في  عنايتھا بالفتية والشباب ليكونوا ىتأسست الحركة الكشفية وھي تول منذ أن      
وأن يكون متميزا بما  ،ذاته ومجتمعه  والمواطن الصالح ھو ذلك اBنسان الذي يسعى Bص-ح.مجتمعاتھم 

   .، وأن يكون إيجابيا في تطوير مجتمعه إلى ا&فضل تجاھات طيبةيمتلكه من معارف ومھارات وا
بالقدر ،كل كاجتماعية يشترك فيھا جميع المواطنين في كافة ميادين الحياة  فالخدمة والتنمية ضرورة      

ولھذا فإن الخدمة العامة  الجماعة ،الفرد ويستطيعه في حدود قدراته وإمكانياته على ضوء احتياجات  الذي
تنمي  ـ :                    ا�جتماعية للفرد وذلك &نھا لتنشئةاية المجتمع تعتبران من أفضل الوسائل وتنم

 .                                تجاه مجتمعه الشباب وتجعله يقدر المسئولية

          .                     توجه طاقات الشباب وتنتمي مواھبه وخبراته ـ

                                               .                  والمجتمع شغل أوقات الفراغ في برامج ھادفة للفرد تعمل على ـ

                            ممارسة ھذه المھارات لصالحه وصالح مجتمعه تكسب الفرد مھارات وخبرات جديدة تجعله قادرا على ـ
 .                       ا المجتمع وأكثر إدراكا للحلول المناسبةقربا من قضاي تجعله أكثر ـ. 

يقوم بھا  لكنھا أعمال تطوعية ،الفرد في الحركة الكشفية أن ھذه ا&نشطة ليست فرضا عليه لذا يجب أن يشعر
 . لتحقيق ذاته وخدمة مجتمعه

  :عالمجتمخدمة  ـ مفھوم   1 
الخاص أو مجتمع آخر ، ويتم  كمعين ، قد يكون مجتمع مجتمعخدمة المجتمع تعني أن تقدم خدمة ما ل     

قصيرة  ، وتكون المھمة غالبا ابتنفيذھلحاجة معينة يحددھا عادة أولئك الذين يقومون  تحديد ھذه المسألة تلبية
 .)www.scout-batna.lolbb.com/12-02-2007،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة( ا&جل

   :وخدمة المجتمع الحركة الكشفيةـ 2

) العمل الصالح(طلق عليھا يوالتي ) خدمة اsخرين(المجتمع في الكشفية توفر الفرصة لتطبيق مبدأ  خدمة    
القانون بأسلوب يوفر للكشافين فرصة تطبيق الوعد و وا�شتراك في أنشطة خدمة المجتمع،) فعل الخير(أو 

جنبا إلى جنب في مجموعات صغيرة بجانب اكتساب الوعي باحتياجات  عملي ، كما يتيح فرصة العمل
 . .                        الممارسة المجتمع من خ-ل

  .                                                                   :ـ تنمية المجتمع3
المجتمع وتؤدي إلى  تمع عملية تغيير تربوية تقوم على العمل الجماعي وتأخذ طريقھا داخلالمج تنمية "    

وما يميز تنمية المجتمع عن . ھذه العملية  تحسين مستوى المعيشة حيث ا&فراد أنفسھم ھم المستھدفون من
 من ابتداءً مجتمعھم التي يقوم بھا ا&شخاص أنفسھم مستخدمين موارد  غيرھا من ا�تجاھات ھو تلك الخطوات

 وبصورة نموذجية تتحول خطوات تنمية المجتمع إلى . ا�حتياجات وحتى مرحلة التقييم النھائي التعرف على

الصغيرة إلى تفھم أعمق  عملية ديناميكية ومستمرة ، وبا�ستفادة من النجاح والفشل تؤدي المشروعات
جمعية الكشافة (". مع زيادة ا�عتماد على النفس هوتخطيط أكفأ ونجاح أكثر فعالية يقوم به المجتمع نفس

 )www.asasmoroc.blogspat.com .2007-02-12،العربية ا�جتماعية



ق  

كتساب لkفكار والمھارات وا�تجاھات التي تساعد على فھم أفضل للمشك-ت إوالتربية من أجل التنمية ھي 
، وتؤدي إلى مشاركة فعالة في المجتمعات المحلية التي تؤثر في عالم اليوم والع-قات اBنسانية المتبادلة 

 ) .                                                   نفس المرجع(وا&ھلية والدولية 

   :وتنمية المجتمع الحركة الكشفيةـ 4

حلة التواكل إلى مر الحركة الكشفية عم- تربويا يھدف إلى ا�نتقال بالفتية والشباب من مرحلة تعد   
 تنمية المجتمع ، و إذا أحسن استخدامھا يمكن في ومن ھذا المنطلق توجد عوامل مشتركة. ا�عتماد على النفس 

  .الھدف التربوي من الحركة الكشفية أن تصبح أداة فعالة لتحقيق
ھي عناصر .. الط-ئع والفرق الكشفية ، والمساھمة الطوعية  والعمل الجماعي في فالتعلم بالممارسة 

النفس كأفراد  المجتمع والكشفية ، وتكون النتيجة في كل الحا�ت ھي ا�عتماد الكبير على ساسية في تنميةأ
ا�ستخدام ا&مثل كلما أمكن ذلك للموارد التي  عات ، مما ينمي الوعي با�حتياجات والقيام بتوفيرھا معاوجم

 يمكنھا من أن تلعب دورا له قيمته في عمليةذلك يضع الكشفية في وضع متميز  تتيحھا بيئتھم المباشرة ، كل

 )نفس المرجع(. تنمية المجتمع
 :المجتمع في الكشفيةـ 5

للكشفية ، ويتم التعبير عن ھذه الخدمة عادة في صورة  إن خدمة المجتمع ھي إحدى ا�ھتمامات التقليدية    
زيارة  ، نات على عبور الطريقكمساعدة السيدات المس(بكثير النموذج الشائع  أعمال الخير التي تتعدى

 .                                                                  ...المستشفى،التبرع بالدم
كبيرا في  الكشافون خدمات عديدة لمجتمعاتھم ، وقد أصبح الدور التي تقوم به الكشفية ىيسد وفي معظم الدول

  .)نفس المرجع( تحسين ظروف الحياة عرف بأنھا قوة رئيسية فيبعض الدول إلى حد جعل الحركة الكشفية ت

   : ةللكشافبالنسبة خدمة المجتمع أھداف ـ 6
  .  تخدم بناء المجتمعالبرامج والمشروعات المختلفة التي  انجاز -1
  . لتعرف على احتياجات المجتمعواالبحث  الكشافين علىتشجيع  -2
  . راد والجماعاتتنمية روح ا&خوة والتعاون بين ا&ف -3
  . احترام وتقديم العمل المنتج مھما تنوعت مادته واختلفت وسائله  -4
  . اكتشاف المواھب والميول والعمل على صقلھا وتنميتھا -5
  . توفير أسباب تنمية الشخصية وتكاملھا والتدريب على تحمل المسؤولية -6
ات ، البذل من أجل الخير والتفاني في خدمة التعود على ا&خذ والعطاء ، والحقوق في مقابل الواجب -7

 )www.scout kuwait.com .2007-08-21،كشافة الكويت(.المصلحة العامة
  :الفوائد التي تعود على الكشافينـ 7
 . التي تؤھلھم ليكونوا مواطنين صالحين يكسب الكشافون المزيد من المھارات. 1

فھم المزيد عن  تسبون رؤية ما يدور خارج المحيط الذي يعيشون فيه ، وتصبح لديھم القدرة علىيك كما. 2
 . العالم اsخرين سواء في مجتمعھم أو في المجتمعات ا&خرى في أي مكان من

والتغلب عليھما ، و أكثر مقدرة على التعامل مع اsخرين  يصبحون أكثر قدرة على تفھم ا�نحراف والتسلط .3
 . أو جنسھم أو ثقافتھم يا كان لونھمأ

 . فيقل حجم مشاكلھم الخاصة وتتعاظم ا&ھداف التي ينشدونھا &نفسھم ،أنفسھم تتولد لديھم القدرة على تفھم .4

تفھم أفضل لظروفھم ومدى أھمية الثقافة واBعداد للعمل  من خ-ل نظرة أوسع على العالم يصبح لديھم.5
 . اBنحرافاتوتجنب 

تساعد على تحسين ظروف معيشتھم ومعيشة  ف يشعرون أنھم يشاركون في ا&نشطة البناءة التيسو .6
 )نفس المرجع( يشعرون با�نتماء ومدى ما يكتسبونه من فوائد اsخرين من أسرھم ومجتمعاتھم ، كما

   : الفوائد التي تعود على المجتمعـ  8

بھا الكشافون من خ-ل سد ا�حتياجات وتحسين  ي يقومينتفع المجتمع بصورة مباشرة بالمشروعات الت -1 - 
 . الظروف المعيشية



ر  

 . مواطنا صالحا يساھم في تطوير مجتمعه كوني على أن تربية الفرد -2-

 .)نفس المرجع( على تحسين ظروف الحياة اوقدرتھ كشافةالمجتمع وعي أكبر بدور ال يصبح لدى -3- 

  : لكشفيةالفوائد التي تعود على الجمعيات اـ  9
أساس البرنامج الذي يلبي احتياجات الفتية  حتياجات المجتمع يعدإتراك الكشافين في تحديد إن اش -1

 . والشباب وخاصة في سن المراھقة

جتذاب أعضاء جدد من جميع قطاعات إ على تساعد الفرص الم-ئمة لحل قضايا المجتمع الحقيقية  -2
 . الذاتي بأنھم يقومون بعمل ذي قيمة رضااليصبح لديھم  ثوا�حتفاظ با&عضاء القدامى حي ،المجتمع

 . الكشفية أكثر تألقا في المجتمع حين يقدر الناس قيمة ما تقوم به من إسھامات تصبح  -3

على اجتذاب القادة المؤھلين والحصول على  تساعد الرؤية الواضحة عن الكشفية في تصحيح صورتھا  -4
 . الدعم المادي

  )نفس المرجع( . اون مع المنظمات ا&خرى إلى زيادة اBمكانات المتاحة لدعم الحركة الكشفيةالتع يؤدي  -5

  :فيما يلي الفوائد الكبرى لخدمة المجتمعومن خ-ل ھذه الفوائد يمكننا تلخيص 

كتساب إ ـ2                                         .      وا�جتماعية في أفراد الكشافة ةتكريس القيم الوطني-1
  . مھارات وخبرات ومعلومات جديدة

  . جتماعية ناجحةإتكوين ع-قات  -3
  . المسؤوليةالتدريب على حسن التصرف في مواقف  -4
  . تنظيم وقت الفراغ واستثماره في نشاط مفيد -5
  . نتيجة لممارسته بأنفسھم تطوعيحترام العمل الإ -6
  . على النفسالتدريب على تحمل المسئولية وا�عتماد  -7
 .تھاوتنمي كتشاف مواھبهإو المسؤولية الكشاف على تحمل خدمة المجتمعتساعد  -8

 : خدمة وتنمية المجتمعميادين ـ  10
التي كتساب القيم إ يھدف إلى المساھمة في تربية الشباب من خ-ل نظام تربوي إن مھمة الحركة الكشفية ھي    

داء آب أفضل يلتزم فيه المواطنون كأفراد مجتمعجل المساعدة في بناء أوالقانون ، وذلك من  لى الوعدع تستند
أفضل يساھم كل  مجتمع الھدف ا�جتماعي ا&سمى للكشفية ھو المساعدة في بناء وبما أن .دور بناء في المجتمع

بادن (                                  ":بادن باول"التنمية المستقبلية للمجتمع ، وفى ذلك يقول وفرد فيه 
 " فلنعش في ھذا العالم ثم نتركه أفضل قلي- مما كان حينما جئناه ")65:،دتباول

ولھا ا&ثر اBيجابي من تطوير ،للمجتمع  نافعةالحركة الكشفية ھي ما يقوم به الفرد أو الجماعة من خدمات ف
  . جتمعالمستوى المحلي أو المالمجتمع إلى ا&فضل ، سواًء على مستوى الحي أو البيئة المحيطة به أو على 

 ةومن ھنا يتضح لنا أن ميادين خدمة المجتمع تتمحور في مج-ت المجتمع ا�قتصادية والثقافية وا�جتماعي
  .والبيئية

  :وتتحدد مج-ت الخدمة في مايلي : الميدان الصحي  :أو�
  . مكافحة اsفات والحشرات  - 1 
  . ردم البرك والمستنقعات - 2 
  . الوعي الصحي بين ا&فراد نشر    - 3 
  . المساھمة في خدمة المستشفيات - 4 
  . مساعدة مراقبي البيئة الغذائية - 5 
  . إصدار نشرات ومعلومات وملصقات للتوعية - 6 
   : الميدان ا�جتماعي: ثانياً  
  . بدور المؤسسات ا�جتماعية والھيئات  فرادتعريف ا& - 1 
  . ا�نح-ل الخلقيمحاربة  - 2 
  . حول أضرار التدخين والمخدرات يةالمساھمة في التوع - 3 



ش  

  . المساھمة في نظافة الحدائق العامة وم-عب ا&طفال - 4 
  . زيارة الم-جئ والمراكز ا�جتماعية والمستشفيات لمواساة المرضي واليتامى - 5 
  . المساھمة في جمع التبرعات المادية للمؤسسات الخيرية - 6 
  . الخ ..والشجرة  مولد النبويأسابيع المرور وال: (مثل  ةلمناسبات الوطنية والدينياالمساھمة في  - 7 

   : الميدان ا�قتصادي: ثالثاً    
وذلك عن طريق توعية المواطنين بأھمية الجمعيات التعاونية ووسائل شغل أوقات الفراغ فيما يفيد وتشجيع  

  . انياتھاالصناعات الوطنية ونشر الوعي عن خيرات الب-د وإمك
   : الميدان الثقافي: رابعاً  
حاضرات ومكافحة ا&مية والمشاركة في إنشاء المكتبات والمعارض والمتاحف معن طريق إقامة الندوات وال 

  .)www.scout-batna.lolbb.com .2007- 02-12،الكشافة ا;سFمية الجزائرية،باتنة(. الفنية وا&ثرية

  :داث الجانحينإدماج ا2حدور الكشافة في ـ   11

باعتبار أن منظمة الكشافة اBس-مية الجزائرية تسعى إلى المساھمة في تنمية قدرات ا&طفال والشباب 
  .طنين مسؤولين في وطنھم وصالحين امن النواحي الفكرية والبدنية وا�جتماعية والنفسية،ليكونوا مو

أشكاله وأصنافه، وعلى ھذا  بمختلفع دور  الكشافة ھو ا�ھتمام بكافة أفراد المجتم كونومن ھنا ي
ذات طابع النفع  ةجديدة  بعد تصنيفھا منظم اا&ساس أضحت الكشافة اBس-مية في الجزائر تضطلع بأدوار

إدماج ا&حداث عميات وأصبحت تقوم بوظائف متعددة ومن بينھا المساھمة في .2003ماي 19العام في 
تم ذلك بعد توقيع  اتفاقية تعاون بين المديرية العامة Bدارة السجون العقابية ،و تالجانحين بالمراكز والمؤسسا

وسنضع ملحق خاص مضمون ھذه ا�تفاقية لمعرفة  2003جويلية09وإعادة اBدماج والكشافة اBس-مية بتاريخ
  )09أنظر الملحق رقم .(أھم ا&دوار المسموح بھا داخل وخراج السجون

الزيارات الميدانية للمؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية بعدة وتقوم الكشافة اBس-مية من خ-ل 
أدوار مختلفة من حيث الشكل والمضمون ،حيث من جھة تعمل على ا�لتزام با�تفاقية الشراكة مع إدارة 

  .من جھة أخري" الذكور واBناث "السجون ،و تقوم بتطبيق برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين 

&نشطة التي تھدف إلى إعادة بناء شخصية الحدث وتھيئته ل-ندماج في البيئة ا�جتماعية وتتعدد ا
،وتعزيز الثقة في نفسه وتھيئة الظروف المناسبة Bبراز قدراته ومھاراته وإمكانياته،حتي تجعل منه فردا مفيدا 

  .لنفسه،ويستطيع أن يشارك في بناء وتنمية مجتمعه

والبرامج التي تشرف عليھا الكشافة بالتنسيق مع ا&خصائيون والمربيون  وأھم ما يميز تلك النشاطات
ھو التنوع في تنفيذھا ،فتارة تتنفذ داخل المركز وتارة أخري خارجھا،وتراعى كذلك الظروف وا�حتياجات 

برامج النفسية وا�جتماعية لkحداث،فمث- يكون أفراد الكشافة من نفس الجنس والعمر للقيام بمختلف أنشطة و
وحدتي الكشاف " ا&حداث"اBدماج،حيث يخصص لقسم النساء فرقة المرشدات والدلي-ت ،وقسم الذكور 

ا�نسجام مع ا&نشطة والبرامج،ويشعر  المتقدم والجوالة ،ھذا ما يساعد على تحقيق و�حتكاك والتفاعل و
  .ا&حداث بالراحة النفسية وعدم اBحراج وا�نزعاج

ا&نشطة والبرامج التي تساعد وتشجع ا&حداث على المشاركة فيھا وبذل الجھد  وتركز الكشافة على
مما يساھم في  تعزيز الثقة في شخصية الحدث ويدفعه إلى .الفكري والبدني وإثارة النشاط والحيوية في نفوسھم

الوعظ الديني وحفظ ومثال ذلك المسابقات الفكرية الفردية والجماعية وبرامج .تغيير إتجاھاته ومواقفه السلبية
القرآن والحديث الشريف ومنافسات كرة القدم والشطرنج وتنس الطاولة ،كل ھذه ا&نشطة تساھم بشكل كبير في 

  . إنجاح برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي لھم

 ثكما تعمل الكشافة اBس-مية الجزائرية على تجسيد المھارات وا&ساليب الكشفية ونقلھا إلى ا&حدا
-ل تقديم بعض العروض الكشفية والتجمعات والحركات التدريبية داخل المراكز،مثل الصيحات الكشفية ،من خ

  .والنداء والتحية الكشفية ،كما تحاول أن تشرك ا&حداث في مثل ھذه العروض بھدف تعليمھا لھم



ت  

روف السابقة ا&حداث ،حيث تمكنھم من تغيير الظ ةوتقوم أيضا الكشافة بتنظيم رح-ت سياحية لفائد
وتشعرھم بقسط من الحرية والتطلع على البيئة الخارجية ،وھذا ما نصت عليه مبادئ مدرسة الدفاع ا�جتماعي 

كما تقوم الكشافة اBس-مية بالتنسيق مع إدارة السجون وإدماج .الجديد وإعادة اBدماج ا�جتماعي للسجناء
لفائدة ا&حداث في كل سنة،حيث يختار من كل مركز المساجين على تنظيم مخيمات صيفية على شاطئ البحر 

إعادة التربية أفراد تتوفر فيھم بعض الميزات مثل أن يكون الحدث حسن السلوك وا�نضباط،وقضى نصف مدة 
وتكون مدة الزمنية للمخيم بين ا&سبوع إلى أسبوعين حيث توزع على ا&حداث اللباس الكشفي .العقوبة 

تنظيم مثلما يطبق في المخيمات الكشفية ، ويشرف على تأطيرھا وتنظيمھا قادة ويخضعون لبرنامج يومي و
  .أفواج الكشافة يتم تعيينھم مسبقا

ومن بين ا&دوار التي تضطلع بھا الكشافة اBس-مية في مجال إعادة اBدماج ا�جتماعي العمل على 
عية والمادية الخاصة به وبأسرته و إدماج الحدث بعد اBفراج عنه،من خ-ل التعرف على الظروف ا�جتما

وھذا الدور لحد اsن لم يتجسد .التواصل معه واستقطابه ل-نضمام في أفواج الكشافة القريبة من مكان إقامته
بشكل كبير على مستوى كل و�يات الوطن ، والسبب يرجع إلى وجود عراقيل تمنع حدوث ذلك سنحاول 

للبحث ،غير أنه تم إدماج بعض ا&فراد بعد اBفراج عنھم في بعض  الكشف عنھا من خ-ل الدراسة التطبيقية
الو�يات ،حيث شھدت بعض أفواج الكشافة إستقطاب بعض ا&حداث ،ففي و�ية الجلفة مث- قام أحد المفرج 

 200ولحد اsن ھذا الفوج ينشط فيه أكثر من  2004عنھم من سجن وھران بتأسيس فوج الخلود سنة 
الكشافة بتأسيس أفواج كشفية في بعض الو�يات Bحتضان ا&فراد المفرج عنھم في كل من كما قامت .كشاف

القيادة العامة .(و�ية سطيف ووھران والجزائر العاصمة ،وسوف تعمم ھذه التجربة في باقي و�يات الوطن
،2008(  

زال تحتاج إلى ومما سبق نخلص إلى أن تجربة الكشافة اBس-مية الجزائرية ھي تجربة فتية و� ت
ا�جتماعي،وتعد ھذه التجربة  جالكثير من الدعم وا�ھتمام،كما أنھا أعطت نفسا جديدا لتفعيل عملية إعادة اBدما
ففي دراسة قام  بھا المركز . فردية من نوعھا في الوطن العربي ويتوقع أن تحقق نجاح أكبر وإنجازات أوسع

راسة إلى تصنيف الكشافة اBس-مية الجزائرية ضمن المنظمات الدولي لدراسات السجون بلندن خلصت ھذه الد
في لقاء " اندي باركFي وأليسنر بايلي"العالمية الناشطة في السجون،وھذا ما صرحا به الخبيرين البريطانيين 

ة مع القائد العام للكشافة اBس-مية والمدير العام Bدارة السجون ،حيث تضمن ھذا اللقاء عرض تجربة الكشاف
  )نفس المرجع(.في السجون ومختلف البرامج وا&نشطة التي تشرف عليھا

وبالتالي يمكن القول أن تحقيق أي مشروع يھدف إلى خدمة اBنسان �بد من ا�ھتمام به وتوفير اBمكانيات 
نجاح ال-زمة له،ويتطلب أيضا توفر قناعة كبيرة لدى القائمين به وضرورة التعاون  لضمان بقدر كبير من ال

  .وتحقيق ا&من والرفاه لkفراد والمجتمعات

  الھياكل التنظيمية للكشافة الجزائرية. :سابعال المبحث

 :الھياكل التنظيمية  1
المجلس الوطني ھو الھيئة العليا للمنظمة الكشفية في الجزائر يجتمع في دورة عادية : المجلس الوطني.1.1

كلما دعت الضرورة لذلك يطلب من ثلثي أعضائه أو يطلب من  مرة كل سنة و في دورات إستثنائية أو  طارئة
  .مجلس اBدارة أو القائد العام 

و عضو المجلس الوطني منتخب لمدة أربع سنوات و ھذه الصفة � تؤھله لتولي مناصب المسؤولية في 
  .الھيئات المختلفة إ� إذا كان منتخبا لھا 

  :و يتضطلع المجلس الوطني بالوظائف التالية 
و       ـ يشكل المجلس الوطني لجنة المراقبة المالية بص-حية مراقبة حسابات و مصاريف مجلس اBدارة 

 .الكشف عن صحة مطابقة المستندات للحسابات المسجلة 
 .ـ كما يشكل المجلس الوطني لجنة اBنضباط الوطنية التي تتشكل من ستة أعضاء و يرأسھا القائد العام 

نصفھا من أعضاء المجلس الوطني و , الوطني على تشكيل لجنة وطنية لتحضير المؤتمر ـ و يعمل المجلس 
و تعمل  ،و يرأس ھذه اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر القائد العام , النصف اsخر من أعضاء مجلس اBدارة 



ث  

و عدد المندوبين و اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر على إقتراح مشروع تاريخ و مكان و جدول أعمال المؤتمر 
 )38ـ37:  1998،الكشافة ا;سFمية الجزائرية.(كيفية إنتخابھم

  :تتشكل القيادة العامة من ث-ثة عشر عضوا كما يلي :القيادة العامة .2.1
 .القائد العام  )37
 .نائب القائد العام  )38
 .المسؤول الوطني ل{دارة العامة  )39
 .ا&مين الوطني للصندوق و الوسائل العامة  )40
 .سؤول الوطني للموارد المالية و المشاريع الم )41
 .المسؤول الوطني للتدريب )42
 .المسؤول الوطني ل{ع-م و اBتصال  )43
 .المسؤول الوطني للع-قات العامة  )44
 .مفوض الع-قات الدولية  )45
 .المسؤول الوطني لخدمة و تنمية المجتمع )46
 .المسؤول الوطني لتنمية القيادات )47
 ).اف المتقدم و الجوالةالكش-الكشاف-ا&شبال(قائد قسم  )48

التنفيذية لمجلس اBدارة و ھي مسؤولة أمامه ، و تجتمع القيادة العامة في دورة عادية  ةو تمثل القيادة العامة الھيئ
 .مرة كل ث-ث أسابيع و في دورة استثنائية أو طارئة  كلما دعت الضرورة إلى ذلك بدعوة من القائد العام 

  :مجلس ا;دارة . 3.1
و        اBدارة مسؤول عن تسيير المنظمة التربوي و اBداري و المالي و تنسيق نشاط ا&قساممجلس 

  .اللجان الوطنية و العناية بكل ما له من صلة بنشاط المنظمة الداخلي و الخارجي 
ثلثي و يجتمع مجلس اBدارة في دورة عادية كل ث-ثة أشھر و في دورة طارئة بدعوة من القائد العام أو من 

  .ا&عضاء كلما دعت الضرورة لذلك 
  :المحافظــة  - 4- 1
و         المحافظة الو�ئية ھي الھيئة التنفيذية الو�ئية تنتخب من طرف المجلس الو�ئي لمدة أربع سنوات ،  

�ئية تجتمع المحافظة الو�ئية في أول إجتماع لھا لتوزيع المھام على أعضائھا المنتخبين ، و تضم المحافظة الو
 :ث-ثة عشر عضوا يتولون المھام التالية 

 .ـ المحافظة الو�ئي 
 .ـ نائب المحافظ الو�ئي

 .ـ المسؤول الو�ئي ل{دارة العامة
 .ـ ا&مين الو�ئي للصندوق و الوسائل العامة

 .ـ المسؤول الو�ئي ل{ع-م و اBتصال و الع-قات العامة 
 .ـ المسؤول الو�ئي للتدريب 

 .سؤول الو�ئي لخدمة و تنمية المجتمع ـ الم
 .ـ المسؤول  الو�ئي لتنمية القيادات 

 ).الجوالة –الكشاف المتقدم –الكشاف  –ا&شبال ( ـ المسؤول الو�ئي لقسم 
و تتشكل محافظة سطيف من سبعة " و تدعى الھيئة التنفيذية لمحافظة سطيف بقيادة المحافظة الو�ئية بسطيف 

  :أقاليم و ھي 
 .أفواج كشفية 06إقليم سطيف ويضم 

 .و يضم  أفواج كشفية 07إقليم عين الكبيرة 
 .أفواج كشفية  04إقليم العلمة و يضم 

 .أفواج كشفية  03إقليم بني عزيز و يضم 
 .أفواج كشفية  05إقليم بوقاعة و يضم 

 .أفواج كشفية  03إقليم بوعنداس و يضم 
 . أفواج كشفية 03إقليم عين ولمان و يضم 



خ  

و تعين قيادة محافظة سطيف الو�ية على رأس كل إقليم قائد إقليم يساعدھا في مھامھا ، و يساعد قائد اBقليم 
مكتب يتكون من قادة المقاطعات التابعة ل{قليم ، و يتكون مجلس محافظة سطيف الو�ئية من قيادة المحافظة و 

  )15: 1998شافة ا;سFمية الجزائرية،الك(.قادة ا&قاليم و قادة المقاطعات و قادة ا&فواج
  : ةالمقاطعــــ-1-5

  .تتكون المقاطعة من مجموع ا&فواج الموجودة على مستوى البلدية 
أعضاء ،و مكتب المقاطعة ھو الھيئة التنسيقية البلدية ينتخب من  7إلى  5و يسير المقاطعة مكتب يتكون من 

  .سنوات  4طرف مجلس المقاطعة لمدة 
كحد أدنى ، و يشكل مكتب المقاطعة  وجود مكتب مقاطعة توفر البلدية المعنية على فوجين كشفين و يشترط في

 :من 
 .ـ قائد مكتب المقاطعة 

 .ـ نائب قائد المقاطعة مكلف باBدارة و التنظيم
 .ـ المسؤول البلدي لخدمة و تنمية المجتمع

 .ـ قائد بلدي لقسم ا&شبال
 .ـ قائد بلدي لقسم الكشاف

 .ئد بلدي لقسم الجوالة ـ قا
  :و يضطلع مكتب المقاطعة بالص-حيات التالية 
 .ـ مساعدة المحافظة الو�ئية في تنفيذ برامجھا

 .ـ التنسيق بين ا&فواج فيما بينھا من جھة و مع المحافظة الو�ئية من جھة ثانية 
 .ـ متابعة و تنشيط ا&قسام

 .ـ تنظيم أنشطة مشتركة
 .دمة و التنميةـ تنظيم مشروعات الخ

 .ـ متابعة تطبيق البرنامج الكشفي
 .ـ تنمية العضوية و النوعية

و يجتمع مجلس المقاطعة مرة كل ث-ثة أشھر في دورة عادية و في دورة إستثنائية أو طارئة كلما دعت 
  )19ـ 17:نفس المرجع(.الضرورة لذلك

  :الفــوج -1-6
محافظ (كشفية في مراحلھا الث-ث ، و يقود الفوج قائد يسمى ھو الجھاز الكامل الذي تمثل فيه الحركة ال    

  .، يعاونه مساعد و لجنة قيادية تسمى مجلس قيادة الفوج)الفوج
  .مو يتوزع نشاط الفوج على اBجتماعات ، الحف-ت الخاصة ، الرح-ت و التخيي

   :مھمة قائد الفوج *
 .رئاسة مجلس قيادة الفوج .10
 .فوج اBدارية و الفنيةتنفيذ مقررات مجلس قيادة ال .11
 .إيجاد و إعداد قادة الوحدات .12
  :مجلس قيادة الفوج *
 .يتألف مجلس الفوج من قادة الفوج و النواب و مساعدين و قادة الوحدات .7
 :يوزع قائد الفوج على أعضاء مجلس الفوج الوظائف اBدارية التالية  .8

  .فيذ المناھج العلمية للفوج و تنظيم ا&مورقادة الوحدات و نوابھم و مساعديھم على تطبيق مھمتھم في تن
  :وحدات الفوج *

  :يتكون الفوج من عدة وحدات منقسمين إلى ث-ثة ھي 
و تظم ھذه الوحدة أربع و عشرون شبل مقسمين على ): سنة  11إلى  7من (  وحدة ا2شبال و الزھرات .10

و يعين أحسن شبل أو زھرة . سؤولية و السداسية تتكون من ستة أعضاء و كل واحد يتحمل م. أربعة سداسيات
ممن تتوفر لديھم الروح القيادية و حسن الخلق و يفضل أن يكون أكبر الكشافين سنا و أحبھم إلى باقي أعضاء 

 ).سداسي ا&ول (السداسية ، حيث يشرف على الوحدة 



ذ  

و ث-ثون فتى و تضم ھذه الوحدة إثنان ): سنة  15إلى  12من "( الكشاف"وحدة الفتيان و الدليFت  .11
و يعين أحسن فتى .مقسمين إلى أربعة ط-ئع ، و الطليعة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية

 ).رئيس الطليعة ا&ول(أو دليلة ليشرف على الوحدة و يسمى 
و         و تضم ھذه الوحدة إثنان): سنة 17إلى  16من " (كشاف متقدم" وحدة الرواد و الرائدات .12
يعين . ثون رائد منقسمين إلى أربعة فرق ، و الفرقة تتكون من ثمانية أعضاء و كل واحد يتحمل مسؤولية ث-

 )20ـ19ص : 2008القيادة العامة،().رئيس الفرقة ا&ول (أحسن رائد أو رائدة ليشرف على الوحدة و يسمى 
ن جو� منقسمين إلى عشيرتين، و سنة ، و تضم العشيرة ث-ثي 21إلى  18باBضافة إلى عشيرة الجوالة  من 

و يعين أحسن جوال ليشرف على الوحدة و .العشيرة تتكون من سبعة أعضاء و كل واحد يتحمل المسؤولية 
حسن (.و يكون شابا لديه الكفاءة و اBندفاع و الوقت ال-زم لبث روح النشاط في العشيرة ) قائد العشيرة(يسمى 

  )77ـ76: الخليل،د ت
  

  :ةـــخ"ص
من الم-حظ أن ا&بعاد التربوية والتعليمية للكشافة اBس-مية تتضح أكثر من خ-ل      

الممارسات الميدانية &فرادھا،حيث نخلص في ھذا الفصل إلى أن الكشافة اBس-مية الجزائرية 
ستطاعت أن تمد إو يجابية في مجال الحقل التربوي والتعليمي والثقافي لkطفال ،إخطت خطوة 

                                                                             .رفين عن القيم ا�جتماعية وا&خ-قية حعون والمساعدة لkحداث الجانحين والمنيد ال
من خ-ل التجربة الحديثة أنھا تسعى في حدود اBمكانيات المتاحة والمسموح بھا القيام  يتضحكما 

ا&قل في بث ا&مل لھؤ�ء ا&فراد الجانحون والمجرمون،من خ-ل مختلف  بدور يساعد على
للفرد أو المجتمع،ويبقى أن نقر بحقيقة مفادھا أن الكشافة  بالنسبة ا&دوار التي تقوم بھا سواءً 

اBس-مية الجزائرية أثبتت في الواقع أنھا مدرسة لتكوين الرجال والنشء دون أن ننقص من دور 
                                                  .تنشئة ا�جتماعية ا&خرىالمؤسسات ال

  
  :تمھيد

كاد تترسخ فكرة العقاب عند أي واحد منا وربطھا بالسجن،ھذا التصور إرتبط مدلوله عبر مختلف ت       
السجن أو المؤسسة ن ھذا المفھوم تغير مع مرور الزمن، وأصبح أ ا&زمنة والتاريخ القديم لنشأة السجن،غير
ير تطور في معاملة السجين يير في آداء وظيفتھا،وقد رافق ھذا التغيالعقابية كما تسمى في العصر الحديث تغ

  .اج إلى الع-ج والرعايةتحينفسه،حيث يتم النظر إليه كشخص 
النسيج  لى إعادة إدماج السجناء فيعلذا فإن تغير السجن إلى مؤسسة إعادة التربية والتأھيل يساعد 

سنحاول من خ-ل ھذا الفصل أن عليه و.معتبرة عدم العود إلى ا�نحراف ةا�جتماعي من جديد ويضمن بنسب
ير وظيفة السجن إلى إعادة تربية وتأھيل ،باBضافة إلى التعرف على ينتناول تحول فكرة العقاب إلى ع-ج،وتغ

  . ت العقابية،وإعادة إدماجھم في المجتمع من جديدمختلف البرامج التعليمية والع-جية للسجناء داخل المؤسسا

  نشأة الفكر العقابي وظھور المؤسسات العقابية: المبحث ا2ول

  :تعريف المؤسسة العقابية -1
يقصد بالمؤسسة العقابية ا&ماكن التي تخصصھا الدولة لتنفيذ العقوبات والتدابير المانعة للحرية على 

، أو ھي ا&ماكن المعدة �ستقبال المحكوم عليھم  )307 : 1975وزية،عبد الستار ف(المحكوم عليھم بھا
و تسمى تلك ا&ماكن  .كالسجن المؤبد أو المؤقت أو الحبس أو ا�عتقال و غير ذلك ،بعقوبات مقيدة للحرية

بية بالسجون أو اBص-حيات أو مراكز التأديب أو دور اBص-ح أو التھذيب أو التقويم أو مؤسسات إعادة التر
  ).175: 1991إسحاق إبراھيم،(أو غير ذلك من التسميات

و      العقوبة  ان تنفذ فيھاكمأمن خ-ل ھذين التعريفين يتبين لنا أن المؤسسة العقابية ما ھي إ� و 
و اكتفى التعريف الثاني بذكر التسميات الخاصة بالمؤسسة  ،الردع فقط للمحكوم عليھم بعقوبات سالبة للحرية

  .   و أنواعھا العقابية



ض  

و يشير المفھوم الحديث للمؤسسة العقابية كمؤسسة رسمية على أنھا نتاج المعرفة اBنسانية في مواجھة       
إلى  Michel Foucauldميشال فوكوو ھذا ما أشار إليه المفكر الفرنسي ،الجريمة و السلوك الغير سوي 

الحديثة للمجتمع بغض النظر عن المصالح التي  أن السجن بالمفھوم الحديث يمثل نوعا من أنواع القوة"
                                                                                                              )29: 2000أحسن مبارك،".( يخدمھا

نفس ( ية وينظر إلى السجون على أنھا مؤسسات ع-جية و تأھيلية وليست مؤسسات عقاب      
و           عتبار المؤسسة العقابية أو السجن لھا وظائفھا و دورھا إھذا ا&ساس يمكن  وعلى )32:المرجع

فراد المحكوم عليھم بعقوبات مقيدة للحرية لفترة زمنية محددة حسب نوع ن يتم إيداع ا&اكمأأھدافھا،على أنھا 
العودة إلى المجتمع من و إص-ح سلوكھم،و تمكينھم ين سجونتھدف إلى ع-ج و تأھيل ورعاية الم،الجريمة 

  .مرة أخرى 
 

  :مراحل تطور المؤسسات العقابية ـ 2
يعتبر تطور المؤسسات العقابية بالمفھوم الحالي ليس وليد اليوم، و إنما كان نتيجة لتطور طويل عبر        

و      ھور المؤسسات العقابية مختلف ا&زمة و العصور و يكون من المفيد في ھذا الفصل التعرض إلى ظ
ووظيفتھا و دورھا و أھدافھا و العوامل التي أثرت فيھا حتى  ،أنظمتھا و أسلوب معاملة المساجين داخلھا

  .أضحت بھذا الشكل اليوم 
ففي المجتمعات  ،رتبط بتطور أغراض العقوبة إإلى أن تطور السجون "  عبد القادر القھواجيو يشير  

و كانت السجون في تلك الحقبة ، ض من العقوبة ھو إضفاء شعور ا�نتقام على المجني عليه القديمة كان الغر
لعقوبة فيه ، فكانت ل المحاكمة أو تنفيذل انتظارإجز فيھا المتھم أو المحكوم عليه إما تمن الزمن مجرد أماكن يح

جوات داخل ا&شجار إما زنزانات مظلمة تحت سطح ا&رض أو حفر عميقة يصعب الخروج منھا و إما ف
الفخمة أو أقفاص معلقة ، و في جميع ا&حوال لم يكن اBشراف عليھا منوطا بأمر السلطة العامة بل يتو�ه أفراد 

، يضاف إلى ذلك قسوة الحياة داخل ھذه السجون و عدم توفر الرعاية الصحية للسجناء و عدم ...عاديون
  ).275: 1998عبد القادر القھوجي،(نيف ا�ھتمام بتغذيتھم و تكدسھم دون تمييز أو تص

لم تكن حسب ھذا الوصف إ�  إذاً  ،و أھدافھا ھاواقعو تطورھا يما يمكننا من معرفةوصف السجون قدو
  .أماكن لتنفيذ العقوبة و ا�نتقام من ا&فراد المسجونين 

نان من الزمان ، و أن أقدم المؤسسات الحالية ھي السجون ف- يعدو عمرھا قر"  جFل تروتو يرى       
قبل ذلك كان المذنبون يودعون في الق-ع و الحصون و لقد كانت إنجلترا أول دولة تنشئ دار شبيھة بالسجون و 

و كانت Bridwell بريدويلم في 1552التي أنشئت عام  house of correctionھي دار اBص-ح 
  )24: 1997جFل تروت،(.مقصورة على المجرمين قليلي الخطر 

إن ظھور المؤسسات العقابية بشكلھا الحالي لم يكن سوى قرنين من الزمن أما السجن في حد ذاته وجد        
في جميع المجتمعات تقريبا و في كل ا&زمنة منذ ظھور المجتمعات المنظمة ، حيث وردت اBشارة إليه في 

جن أحب إلي مما يدعونني إليه قال ربي الس:" قوله تعالى في ه الس-م يالقرآن الكريم في قصة يوسف عل
  . 33سورة يوسف "

و قد كان ،و تشير المصادر التاريخية إلى ظھور السجون و إقرار العقوبة إلى العصر الروماني  
أبو الفتوح الحاكم يودع ا&شخاص الذين يشكلون خطرا عليه و على سلطته و على ا&من العام في حين يعتقد 

أحسن (قترن بتنفيذ العقوبة و لم يظھر إ� في الحضارة الفرعونية أن ظھور السجون م أبو المعاطي
ما جزاء :" قوله تعالى في و يستدل على ذلك ما ذكر في القرآن الكريم من سورة يوسف )35: 2000مبارك،

  . 25يوسف  "من أراد بأھلك سوءا إ� أن يسجن أو عذاب أليم 
بر مختلف العصور كان نتيجة لتطور وظيفة و من خ-ل ھذا يمكن القول أن تطور السجون ع      

فلسفية        و افة إلى تأثرھا با�تجاھات الفكرية و الضباB،السجون و دورھا في تحقيق أغراض العقوبة 
التي تسعى بدورھا في ا�ھتمام والسجون إلى ما ھي عليه اليوم وظيفية بارز في تغيير الدينية التي كان لھا دور 

و من خ-ل ھذا الشرح . كافة الظروف الم-ئمة التي تساعد على إدماجه في المجتمع بالمسجون و توفير
م نأتي إلى تفصيل تطور المؤسسة العقابية و أھم التيارات الفلسفية يالموجز حول إثبات وجود السجون منذ القد

  .و المعتقدات الدينية التي أسھمت في بروزھا على ھذا الشكل الحالي 
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و الردع        كان الھدف من السجن في ھذه المرحلة مقترنا بالھدف من العقوبة التي ترمي إلى ا�نتقام      
فحسب ، وكان يمارس فرديا ثم أصبح جماعيا أي كان بدل أن ينتقم الفرد بنفسه لنفسه أصبح المجتمع ھو الذي 

و أصبح للسجون وظائف      ،إ� أن ھذا الغرض تغير مع مرور الزمنيقوم با�نتقام للفرد من الشخص الجاني 
، حيث إذا اجع إلى دور المفكرين و المصلحينو ھذا ر ،و أدوار أخرى ذات أبعاد إص-حية أكثر منھا انتقامية

 قد ساھم في إبراز فكرة أن الھدف من العقوبة يجب أ� أفFطونالحضارة اBغريقية نجد أن  تاريخما رجعنا 
، و إنما يكون الھدف حماية المستقبل و تفادي جرائم أخرى من جانب الذي يوقع عليه العقاب نتقام يكون ا�

  )51ـ50: 1981مارك انسل ،(.
و بين    كان في الواقع أول من ميز المجرم الذي يمكن إص-حه ، أفFطونإلى أن  مارك أنسلو يشير      

يبين القابل للع-ج و غير القابل له ،و المنشأة السجونية الثانية معدة  الذي � يمكن إص-حه ، و ھي ذات مغزى
، يوضع فيھا المجرمون عندما  House of repentanceللمجرم الذي يمكن إص-حه و يسميھا بيت التوبة

من و أن الجاني � يستحق الشفقة مثله مثل ضحية الشر و أنه ،ندرك أن من يفعل الشر � يفعله بكامل إرادته 
، بل أيضا لمفھوم  فقط إعادة التربية و إص-ح المذنبيند��ت ليست فكرة المناسب معاملته برفق ، و نجد ھنا 

  )51:نفس المرجع(.الخطورة التي يتنبأ بھا و فكرة المعاملة المتبعة إلى الجانح القابل لع-ج شبه طبي 
ظھور و بروز كتاب يشمل تسع فصول  سنة ق م 1050و عرفت الصين القديمة الممتدة إلى حوالي      

عن العقوبات و تصور السياسة الجنائية القائمة على اBص-ح و قد تضمن الكتاب دعوى إلى استخدام فكرة 
رتكب الجريمة إذا كان عن طريق الخطأ أو سوء الحظ أو بسبب إالندم فيعتبر عقوبة اBعدام � توقع على من 

  )52:نفس المرجع.(الصدفة 
        مونتيسكيوع تطور التفكير البشري فقد شھدت أوربا إسھامات معتبرة لبعض الف-سفة مثل و م     
ظھر ما يعرف  16و غيرھم حيث كانت آراءھم في تغيير فلسفة العقاب بارزة، ففي منتصف القرن  فولتير و

و المتمردين        و التي تھدف إلى منع الجريمة و القضاء على المتشردين the work houseبيوت العمل 
و العاطلين عن العمل، حيث كانت تتشكل ھذه البيوت من مصانع صغيرة ل{نشاءات تساعد على توفير النفقات 

  )langbein john,1998: 28.( المالية على السجون 
 و قد ساھمت الديانات السماوية في تغيير وضع السجون و لعل أبرز الديانات التي كان لھا أثر بارز      

في تغيير مفھوم العقاب ھما الدين المسيحي و الدين اBس-مي بشكل كبير على الجاليات ا�جتماعية        و 
التفكير البشري في ھذه المرحلة ، و سنأتي إلى ذكر أھم معالم التغيير على السجون و أھم اBص-حات التي 

ني لفلسفة العقاب و السجن و سنأتي إلى تفصيل ذلك على المستوى الفكري أو الميدا قدمتھا ھاتين الديانتين سواءً 
  :كما يلي 

  :الديانة المسيحية  –أ 
تعتبر الع-قة المسيحية و السجن ع-قة قديمة و تبرز ھذه الع-قة من خ-ل محاولة تغيير وظيفة   

  .السجن و النظرة إلى المجرم في حد ذاته
و القسوة و التعذيب داخل  إلى عدم ا�نتقام اعوو كانت النظرة الجديدة للديانة المسيحية للمجرم تد

ر ، بل استخدام العقوبة كع-ج للمجرمين، فكانت الكنيسة تدعوا إلى التكفير عن الذنب من خ-ل الشعوالسجون
ذنب عن مھي تعتبر أن كل شخص مذنب تجب توبته ، و سبيل التوبة في نظرھم يتطلب عزل الو، بالندم

 1998عبد القادر قھوجي،(" ي عزلته و تقديم يد العون و المساعدة حتى تقبل توبته المجتمع لكي يناجي هللا ف
:277( .  

أن "  :إلى تغيير ھذه النظرة المسيحية نحو المجرم بقولهنبيل السمالوطي  و في نفس السياق يشير
ضاء هللا تعالى ،و بالفرد من أجل إر ىالتكفير عن الذنب � يكون من خ-ل العقوبات البالغة القصوى التي تضح

إنما للجزاء العادل الذي يقبل به هللا محو الخطيئة و تطھير النفس مما لحقھا من شرور ، ھذا مع إتاحة الفرصة 
، و ھذا معناه أن المسيحية ديانة تنظر إلى أن المجرم  )93: 1،ج1983نبيل السمالوطي،" (أمام الجاني للتوبة 

  .الذنب و التوبة إلى هللا  نلنفسي و الندم عيمكن إص-حه من خ-ل فكرة التطھير ا
و لم تعد :  "... عن النظرة الجديدة للمسيحية و ما قدمته للسجون بقوله نبيل السمالوطي و يضيف 

نه مخطئ  و أالكنيسة تنظر إلى المجرم على أنه شيطان يجب نبذه تماما من حظيرة المجتمع ، و لكن على 
    )94:المرجعنفس  ..."(المخطئ يجب أن يتوب 

نط-قا من ھذه النظرة ، يتضح أن التصور المسيحي أعطى مفھوم جديدا &سلوب تغيير المنحرفين إو        
يرفض التعذيب " مدينة هللا " في أھم أعماله  أغسطينو مفھوم حديث للعقوبة داخل السجون ، فنجد القديس 
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و لكن   يجب أ� يھدف القضاء على المذنب " عقاب داخل السجون ، و يوصي بالتسامح و الغفران و يؤكد أن ال
، ھذه النظرة الجديدة التي أتت بھا الكنيسة تجسدت أكثر من خ-ل  )59: 1981مارك انسل ،(" .إلى إص-حه 

طرح فكرة إنشاء الحبس ا�نفرادي ، و ا�ھتمام بتھذيب و إص-ح المساجين و تقديم لكل منھم الكتب الدينية 
  .لسماح لرجال الدين بزيارتھم و تعليمھم أمور دينھم باBضافة إلى ا

قامت الكنيسة بإعداد مكان يعزل فيه " ... ھذا الك-م  نبيل السمالوطيو في نفس السياق يؤكد لنا        
التوبة إليه من كل والمجرم من أجل التفكير و التأمل و ذكر هللا تعالى ،و الندم على ما فاته و ما قدمت يداه ، 

رتكبه ، و قد ذھب أباء الكنيسة إلى ھذا المكان الذي يعيش فيه المجرم منعز� في سجن إنفرادي ھو إذنب 
و دعوته للتوبة و    أصلح مكان لتنفيذ ھذا الھدف ، حيث يمكن المسؤولين عن السجن  توعية المجرم بخطئه ،

  .  )94: 1،ج1983،نبيل السمالوطي"(تبصيره بقواعد التوبة و أصولھا و أھدافھا و غاياتھا 
، ينص  1682كما تظھر مساھمة المسيحية في تغيير دور السجون في إصدار أول قانون جنائي سنة         

البابا كليمانت الحادي "على إعادة تأھيل و إص-ح المحكوم عليھم خاصة بعد اBص-ح بإنجلترا، و التي أنشأ 
  .)66: 1981أنسل مارك،(سجونمح المؤسسة الجانحين الصغار ووضع عليھم شعار إص- "عشر 

م السجون في أواخر القرن الثامن عشر تحت تأثير الديانة المسيحية من نظا إضافة إلى ذلك فقد شھد
دور كبير في بروز السجون بالمفھوم الحديث في وكان له " 1790- 1720 جون ھاورد"خ-ل إسھامات 

و         ھتمامه حول ما يجري داخل السجونإإص-ح و تحسين إدارة و تنظيم وضعية السجون ،وكان 
ا&وضاع المزرية التي كانت عليھا السجون اBنجليزية سواء من ناحية العقوبة أو وضعية النز�ء أو من ناحية 

من خ-ل زيارته للسجون يرى أن ا&وضاع المزرية و الترسبات  جون ھاوردتنظيم و إدارة و تسييرھا ،و كان 
ن سوء إدارة و تنظيم و تسير السجون قد يؤدي في النھاية إلى فقدان الھدف من عقوبة السجن السلبية الناجمة ع

  .نتفاء الوظيفة ا�جتماعية للمؤسسة العقابية إو قد تؤدي إلى ،
و عليه فإن الضرر البليغ الذي ينتج عن مكوث المذنبين و المحكوم عليھم في السجون تحت أوضاع   

و إقناعھم بالتخلي عن الجريمة و السلوك غير  ھمنفسي بليغ لدى السجناء وفي تقبل مزرية ، قد تؤدي إلى ضرر
  )Michael Iqnatief,2002 :292.(السوي 

من طرح فكري ساھم إلى حد ما في تغيير سياسة العقاب  "جون ھاورد"و من خ-ل ما جاء به   
و ذلك بإنشاء سجن ) و م أ(ة لتصل إلى بعد حدودھا الجغرافيأمتدت إلى إووظيفة السجون في أوروبا ،نجدھا 

، و أطلق جرمين و الفصل بينھم داخل السجونو ت-ھا إنشاء سجن يقوم على تصنيف الم، 1787سنة  فيFدلفيا
  .أو ا�نفرادي" النظام البنسلفاني "على ھذا النظام الفصل

كما � يمكن .أھدافھا  و من خ-ل سرد ھذه ا&وضاع التي كان لھا دور في تغيير السجون ووظيفتھا و
أن نھمل الصراع الذي حدث بين الكنيسة والدولة حول مسألة التنصيب و الترسيم ، فقد كان صراعا فكريا 

مما أنتج نسيج مؤسس للمجتمع الحديث  و إيجاد نظام قانوني، فكانت الكنيسة  توني أھفقانونيا كما يصفه 
ويرجع  اإ� أن ھذا الصراع لم يبق سائد. و تنفيذية و قضائية تؤدي وظيفة الدولة أي أنھا تملك سلطة تشريعية 

  .ذلك إلى حدوث تغيير في النظم و ظھور العق-نية و انتشار الوعي 
م في شتى المجا�ت ا�جتماعية و 1787ي قيام الثورة الفرنسية عام و صاحب ذلك التغيير العق-ن

كذلك تغييرا في السجون، و من  18أوروبا أواخر القرن  ا�قتصادية و السياسية ، و قد مست موجة التغيير في
جھة أخرى كان ھناك ظروف أخرى �نتشار ظاھرة اBجرام في المجتمع ا&وروبي نتيجة للتغيرات في البنى 

  )(Michael Iqnatief,2002:144 .ا�جتماعية وا�قتصادية التي شھدتھا حينھا
  .في صفحات قادمةوھذا ما سنتناوله  ھا وا و نظامھا و أھدافو بالتالي شھدت السجون تغيرا في سياستھ    

  :الديانة ا;سFميةب ـ 
لم يكن السجن من ا&مور المستحدثة في النظام اBس-مي أو النظام القضائي،حيث عملت الديانة    

اعھا، حيث اBس-مية إلى توفير ا&من &فراد المجتمع و تحقيق العدل، ومحاربة الفساد والجريمة بشتى أنو
تستند في ذلك إلى النصوص الشرعية المستمدة من القرآن و السنة و اBجتھاد و القياس حسب الظروف  و نوع 

  .الجريمة و أسبابھا
إن اBس-م � ينظر للجريمة بعين الجماعة فحسب، بل "بقوله محمد قطب  ويعلق على ھذا الوصف 

ات الوقت بعين الفرد الذي تقع منه الجريمة، فھو ينظر إليھا يمسك الميزان من منتصفه فينظر إليھا كذلك في ذ
، و يفرض لذلك العقوبات، فيرى مبرراته و دوافعه ةبعين الجماعة، فيقرر حقھا في حماية نفسھا من الجريم

و الرعاية، ويعمل على إزالة كل الدوافع  ويعطيھا حقھا الكامل من التقدير �رتكاب الجريمة، فيعترف بھا
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لة قبل أن يفرض العقوبة، فإذا حدث رغم ھذا ا�حتياط الذي يحرص عليه أشد الحرص أن قامت المعقو
  )157ـ156: 1995محمد قطب،( "المبررات سقط الحد، ولم تكن ھناك جريمة

باBضافة إلى ذلك فقد شّرع الفقھاء أن الحكمة من السجن أنه وقع في زمن النبوة و في أيام الصحابة و 
المصلحة منه حفظ أھل الجرائم المنتھكين للمحارم الذين يشيعون في ا&رض الفساد و يلحقون التابعين، وأن 

ا&ذى و الضرر باsخرين، فھؤ�ء إن تركوا بلغوا من ا&ضرار، فلم يبق إ� حفظھم في السجن والحيلولة بينھم 
  .و بين الناس حتى تصح توبتھم 

لم يتخذ سجنا بعينه بل كان السجن عنده " عليه وسلممحمد صلى هللا"و من الثابت أن الرسول الكريم 
وھذا . إما في البيت أو في المسجد بربط السجين في سارية أو يكون بم-زمة الخصم لخصمه حتى يقضيه حقه

أتيت رسول هللا " ما ثبت في الحديث الذي رواه أبو داوود و ابن ماجه عن الھرماس بن حبيب عن أبيه قال 
فدل ھذا الموقف على " يا بني تميم ما تريد أن تفعل بأسيرك: لم بغريم لي فقال ألزمه ثم قال صلى هللا عليه وس

  .) ض(أن رسول هللا لم يتخذ سجنا معينا، وقد بقي الحال على ما كان أثناء خ-فة أبو بكر الصديق 
لمكرمة، و عندما انتشرت الخ-فة اBس-مية كان أول سجن في اBس-م مخصص للمساجين في مكة ا

ولما تولى الخ-فة علي بن أبي طالب بعد عثمان، بنا سجنا و سماه نافعا، و لكنه لم يكن حصينا مما سھل انف-ت 
  )50: 2001أحسن مبارك، .(المساجين منه، فبنا سجنا آخر و سماه مخيسا

لكساء مھما كانت أما معاملة السجناء داخل السجون فقد حث اBس-م على أن ينالوا حقھم في الغذاء و ا    
في معاملة عمر بن عبد العزيز ملتھم بالعدل و الرعاية و العطف و الرحمة و نذكر ھنا المقولة التي كتبھا 

� تدعن في سجونكم أحدا من المسلمين في وثاق ،� يستطيع أن يصلي قائما ، و� يبيت في "السجناء حيث قال 
ا يصلھم من طعامھم تجري عليھم في كل شھر يدفع ذلك قيد إ� رجل مطلوب و أجروا عليھم من الصدقة م

و ليس كل من في السجن يحتاج إلى أن يجري عليه ، و كسوتھم ....ذلك رجل من أھل الخير والص-ح ...إليھم 
في الشتاء قميص  مقنعة كساء ، و في الصيف قميص و مقنعة وإزار ،و أغنوھم  عن الخروج في الس-سل  

و ما أضن أھل الشرك يفعلون ھذا بأسرى المسلمين الذين في ...إن ھذا عظيم أن يكون يتصدق عليھم الناس ف
 )53:نفس المرجع(...."فكيف يفعل ذلك أھل اBس-م , أيديھم 

و من خ-ل ھذا الك-م يتضح لنا المفھوم الذي كان ينظر له اBس-م في شأن السجناء و طريقة معاملتھم 
بة رضوان هللا عليھم ، و في تفقد أحوالھم و توفير لھم الغذاء       و اللباس و اBنسانية التي ينتھجھا الصحا

 .المعاملة الحسنة لھم 
و تشير المصادر التاريخية أن النظام التفصيلي للسجون و معاملة المسجونين قد تم وضعه بصورة 

ه أبو يوسف صاحب أبى م حيث وضع الفقي809ھـ193متكاملة في عھد الخليفة ھارون الرشيد المتوفى سنة 
تشبه  ھارون الرشيدإلى أن توصيات النظام الذي اعتمده  "اللھيب"حنيفة نظاما أوصى الخليفة بتطبيقه و يشير

و التفصي-ت          و لكنھا تشمل بعض الزيادات عمر بن عبد العزيزالمذكرة التفسيرية لما أوصى به 
                                                                           )105: 1981اللھيب أحمد،.(

رغم أن الديانة المسيحية سبقت ظھور الديانة اBس-مية إ� أن مساھمتھا في تغيير وضعية السجون لم 
كما . م، �سيما السجن ا�نفرادي مقارنة بالتغيير الذي شھدته السجون إبان الخ-فة اBس-مية 817يتم إ� سنة 

و أسباب الجريمة و     ختيارية يحددھا القاضي بعد النظر في دوافع إأن العقوبة في الشريعة اBس-مية نجد 
  .ز ي،بينما تخضع المسيحية السجن كعقوبة لكل عمل إجرامي دون تمي ةعييقدرھا حسب مقاصد الشر

 ات كل واحد منھمابة ترتبط بخصوصيإن أوجه المقارنة بين كل ديانة في النظرة إلى الجريمة و العقو
نعكاسه واضحاً في تطور إو النظرة إلى شؤون الحياة ا�جتماعية و ا�قتصادية و السياسية ،و بالتالي كان 

  .وظيفة السجون في الوقت الحاضر و أساليب معاملة السجناء 
  )18ما بعد القرن (المرحلة الثانية - .4

،إ� أن السماوية و خاصة الدين المسيحين على الرغم من أن مرحلة العصور الوسطى تأثرت با&ديا
لكن التحو�ت و التغيرات التي حدثت في .كثيرا من الممارسات الفردية كانت بعيدة كل البعد عن التعاليم الدينية 

 نتشار الرأسمالية ساھم في إحداث تغيير واضح فيإالمجتمع ا&وربي و تراجع ا&نظمة اBقطاعية أمام 
العقابية،حيث ظھر تحول كبير فيھا و كان أھم تغيير ھو التحول من العقاب كھدف بحد  تجاھات جديدة للعمليةإ

  .قترف عم- يخالف النظام إذاته إلى محاولة إص-ح من 
و تميزت ھذه المرحلة عن سابقاتھا كونھا تجاوزت اsراء  الفردية التي كانت تدعو إلى إص-ح 

حمل في طياتھا مجموعة من اsراء و ا&فكار أدت إلى تغيير تجاھات و مذاھب فكرية تإ تالسجون حيث تبلور
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سنة  "بيكاريا"فنجد حركات اBص-ح ا�جتماعي للسجون التي تزعمھا .شكل العقاب و تعميق مفاھيم أخرى 
و ذلك بالدعوة إلى إلغاء أساليب التعذيب و شتى أنواع  جون ھيوارد و ينيتامم،و حذا حذوه آخرون مثل 1764

  .البدنية في معاملة المجرمين و إح-ل فكرة التھذيب و اBص-ح محل فكرة ا�نتقام و الردعالعقوبات 
Bص-ح في اتصفت بالشمولية ،كما ظھرت كذلك حركات إفلم تكن تلك التيارات حركات محلية بل 

و كان من     سترداد مكانتھم ا�جتماعية ،إأمريكا و فرنسا و إنجلترا بغرض العمل على مساعدة المسجونين و 
Bص-ح المجرمين تتضمن مباني صحية " في-دلفيا"نتيجة جھود ھذه الجماعات قيام أول مؤسسة إص-حية في 

م بالو�يات المتحدة ا&مريكية ،كما حاولت ھذه الحركات اBص-حية وضع مجموعة من 1817و ذلك سنة 
كونھا تعتبر .إعادة إدماجھم في الحياة مرة أخرى  المبادئ و ا&ساليب العقابية التي تھدف إلى إص-ح السجناء و

     )20: 2001سعود بن الضيحان،(.أن المجرم شخص يمكن إص-حه و أن اBص-ح ھو واجب المجتمع 
كما غيرت ھذه المرحلة إنشاء جھاز إداري للمؤسسات العقابية و إدخال نظام اBفراج 

أصبح ھدف المؤسسة العقابية الردع و 19بنھاية القرن  ،و بدأ تطور المعاملة في السجون) البارول(الشرطي
  .أو� و اBص-ح ثانيا 

بتنفيذ نظام الدرجات  أو بد.أداة ل{ص-ح عتبارھاإبدأت النظرة الحديثة للسجون في 20و بحلول القرن 
و  و ا�متيازات داخل السجون حيث ينتقل السجين من درجة إلى درجة أفضل من سابقتھا كلما حسن سلوكه

 ةصلح حاله ،و أصبح للعمل غرض آخر ھو أنه وسيلة للع-ج و بدأ ا&خذ بنظام التصنيف إلى فئات حسب حال
و قد اتجھت كثير من التشريعات في بعض الدول نحو الحد من ا&حكام بعقوبة .كل سجين وقابليته ل{ص-ح 

الدول بنظام اBفراج الشرطي حين  المؤسسة العقابية و ا&خذ بنظام الوضع تحت ا�ختبار ،كما أخذت ھذه
   )21:نفس المرجع( .يتحسن سلوك السجين و وجد له عمل في المجتمع

،راجع اولت النظم و التشريعات العقابيةو يعتبر بروز الحركات اBص-حية و المدارسة الفكرية التي تن
و من .   و المجتمع في ھذه المرحلة لتنوع الفلسفات الفكرية التي تدعو للحرية و المساواة و حماية حقوق الفرد 

 :أبرز ھذه الحركات و المدارس اBص-حية في ھذه المرحلة نذكرھا فيما يلي
  :المدرسة التقليدية ا2ولى . 1ـ 2

و    بيكاريا "م على يد ث-ثة من روادھا و ھم18ظھرت ھذه المدرسة في النصف الثاني من القرن 
ه المدرسة بوضع أفكار و مبادئ تنص على تقرير مبدأ الشرعية في حيث قام أصحاب ھذ"بينتام و فيورباخ

و المنفعة       و قد أسست ھذه المدرسة فلسفتھا على فكرتين أساسيتين ھما العقد ا�جتماعي،التجريم و العقاب 
ن ا�جتماعية ،حيث كانت لفكرة العقد ا�جتماعي دور في تحديد شكل العقاب و أسلوب المعاملة داخل السجو

أن جميع أفراد المجتمع قد تنازلوا  مفادھا من خ-ل تساوي جميع ا&فراد في العقوبات و ذلك انط-قا من فكرة
و ضمان استقرارھا، و     عن بعض حقوقھم بمقتضى العقد ا�جتماعي بالقدر ال-زم لتنظيم الحياة ا�جتماعية

عتبرت أن كل أفراد إ،  و تحيط بالمجرمالتي بذلك استبعدت ھذه المدرسة مبدأ مراعاة الظروف الموضوعية 
  .المجتمع متساوون في مقدار حرية ا�ختيار و مقدار العقوبة 

أما منطق المنفعة العامة فقد كان ا�عتقاد بأن العقاب سوف يساھم في نفع المجتمع من حيث الردع 
ب جريمة في التفكير طوي- من رتكاإالقوي كوسيلة نافعة سوف تساھم في منع المجرمين أو حتى من يفكر في 

الشروع في أي عمل ضد وتنفيذ أو تكرار أي عمل إجرامي ،فالعقاب ھنا يمثل إنذارا للجميع بعدم التفكير 
أنه � إشكال إذا كانت العقوبة شديدة و قاسية كلما كان ذلك يؤدي إلى " بنتاموفي ھذه الفكرة يرى  ،المجتمع

   )283: 1975الستار، فوزية عبد"(تحقيق المنفعة العامة 
  أھم ا�نتقادات الموجھة لھذه المدرسة  

من أھم ما يؤخذ على ھذه المدرسة أنھا أعطت تقسيما خاطئا للمساواة و ھو أن جميع الناس يعاقبون 
و          دون أن تأخذ بعين ا�عتبار دوافع المجرم"مبدأ العقوبة الثابتة"بنفس العقوبة إذا ارتكبوا أي جريمة 

  .فه الشخصية التي تجعله يرتكب الجريمة ظرو
فالناس � يتساوون في حرية ا�ختيار فكل شخص سببه الخاص الذي يدفع به للجريمة ،باBضافة إلى 

ذلك كون ھذه المدرسة حددت غرض واحد للعقوبة دون أن تتطرق إلى ا&غراض ا&خرى و أھملت فكرة 
ھي أن المنفعة ا�جتماعية ھي  بنتام كرة التي طرحھا الفيلسوفأما الف.الردع العام و التأھيل داخل السجون 

غاية و العقوبة وسيلة لتحقيق العدالة ، فكيف يمكن أن يكون تشديد العقوبة سببا في تحقيق المنفعة ا�جتماعية 
  .فالغاية � تبرر الوسيلة 
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ضرر ،و ھذا ما مھد إلى و منه يمكن أن نقول أن ھذه المدرسة أھملت الفعل اBجرامي و ما يلحقه من 
  .ظھور مدرسة جديدة يطلق عليھا المدرسة التقليدية الجديدة 

  )العدالة ثم الردع العام (المدرسة التقليدية الحديثة . 2ـ2
إمانويل قامت ھذه المدرسة من حيث أساسھا الفلسفي على نظرية العدالة المطلقة للفيلسوف ا&لماني 

بإرضاء شعور العدالة لذاتھا ،فا&ذى الذي تحدثه الجريمة � يصلح إ� عن  الذي حدد الغاية من العقاب كانط
  . ھيجلطريق التفكير و التطھير بالعقاب،وأن العقوبة ھي عدل الجريمة كما قال 

و حاول أصحاب ھذه المدرسة تجنب ا&خطاء التي وقعت فيھا المدرسة ا&ولى و ترى أن كثرة العودة 
كيفية إص-ح وضعية  حولتمام أنصار ھذه المدرسة إھنصب إام السجون ،و فقد ل{جرام يعود إلى فساد نظ

ـ ا�خت-ط                                                      :السجون و تحسين دورھا فأبرزوا بعض العيوب منھا 
  . بين أنواع المجرمين دون تصنيف
  .ـ أساليب التعذيب داخل السجون 

و            ك ترى ھذه المدرسة ضرورة أن تكون العقوبة متناسبة مع درجة المجرمباBضافة إلى ذل
و      الظروف الشخصية للمحكوم عليه ،مع وجوب توافر لدى الجاني المسؤولية الشخصية على ا�ختيار

  )23ـ22: 2001سعود بن الضيحان،.(التمييز 
  أھم ا�نتقادات الموجھة لھذه المدرسة 

تكون ه المدرسة أنھا أھملت فكرة الردع الخاص كغرض للعقوبة ،و الذي يعني أن ما يأخذ على ھذ
  .حتى يردع الجاني عن العودة إلى اBجرام  العقوبة بالقدر الكاف

  .كما أنھا فشلت في وضع معايير واضحة و محددة تقيس به مقدار حرية ا�ختيار و التمييز
  )الردع الخاص(المدرسة الوضعية- .3ـ2

 ،و كان الفضل في ظھورھا باحثين و مفكرين في علم اBجرام 19المدرسة في أواخر القرن  نشأت ھذه
-1852( روفائيلي جاروفالو،و )1929-1856( أنريكو فيريو ) 1898-1835( سيزار لومبارزوأمثال 
ع عن وكان سبب ظھور ھذه المدرسة ھو فشل المدارس التقليدية  والرغبة إلى م-مسة الواق.وغيرھم ) 1934

و كانت نقطة البداية في فكر ھذه المدرسة أن الجريمة حقيقة إنسانية . طريق ا�عتماد على الم-حظة و التجربة
اجتماعية ،لذلك يجب التركيز على شخصية الجاني دون النظر إلى المسؤولية ا&دبية،و أن رد الفعل ا�جتماعي 

  . ت التقليديةينبغي أن ينحصر في التدابير ا�حترازية دون العقوبا
و         الھدف الذي ينبغي أن تعمل المؤسسات العقابية على تحقيقه يتمثل في استئصال العوامل ف

وتتلخص مجمل أفكار ھذه .الظروف المحيطة بالجاني،واستبدال العقوبة باتخاذ إجراءات ع-جية وقائية
امية و الظروف المحيطة بالمجرم،من المدرسة في اعتمادھا على المنھج العلمي حول تشخيص الدوافع اBجر

إذ يعتبر أصحاب ھذه المدرسة أن المجرم ينساق إلى الجريمة .خ-ل الم-حظة المباشرة و ا�ستقراء والتجربة
متى توافرت لديه العوامل التي تدفع به حتما إلى اBجرام،حيث يمكن تقسيم ھذه العوامل حسب رواد ھذه 

نفس (.."اجتماعية،مادية"عوامل خارجية .."ن عضوي، نفسي، أمراضتكوي"المدرسة إلى عوامل داخلية 
  )24ـ23 :المرجع

باBضافة إلى ذلك تدعو ھذه المدرسة إلى وجوب الدفاع عن المجتمع و إبعاد الخطر عنه باستئصال 
عليھا  و يطلق. نتشارھاإالمجرمين، و باتخاذ ا&ساليب الوقائية و الع-جية لھذه الظاھرة قبل وقوع الجريمة و

،والتدابير الع-جية تتمثل في .....وتتمثل في مكافحة البطالة و المخدرات "التدابير الوقائية"أو" التدابير المانعة"
و إذا لزم ا&مر و أصبح  الع-ج غير مجد تكون التدابير ا�حترازية أو .معالجة ا&مراض العقلية و النفسية

  )138: 1991اسحاق ابراھيم ،.(و اBعدام أ" السجن"ا�ستئصال إما بالنفي أو العزل 
و قد كان لھذه ا&فكار تأثير في تغيير شكل العقاب حيث أصبح يعتمد على أسس علمية في تطبيق 

. العقوبة التي تتناسب مع شخصية الجاني،و � تعتمد بشكل كبير على الفعل اBجرامي أو الضرر المترتب عليه
  .دة يتم تصنيف المجرمين داخل المؤسسات العقابيةكما كان لھا دور في وضع معايير محد

وقد أثرت مبادئ المدرسة الوضعية على بعض التشريعات من الدول التي أكدت على ضرورة الوقاية  
  .من الجريمة، فأخذت بتطبيق التدابير الوقائية و الع-جية و ا�حترازية بصفة متفاوتة من دولة إلى أخرى 

دراسة الظاھرة اBجرامية في لمنھج العلمي ل ھارغم استخدام :ھذه المدرسة أھم ا�نتقادات الموجھة ل
إ� أن منطلقات ھذه المدرسة تعتمد على أسس فلسفية � يمكن ا&خذ عن  ،عتمد على الم-حظة و التجربةوت

و تبنيھا  صحتھا، كما أنھا اقتصرت على فكرة الردع العام و تجاھلت اsثار المترتبة عن الجريمة و سلبياتھا،
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و سلوك   و بالتالي تتجاھل توافر عوامل أخرى في أفعال ".مبدأ الحتمية"فكرة أن المجرم مسير � مخير 
  .المجرم،وھذا ما يجعل النتائج المفسرة للجريمة غير دقيقة و واضحة 

  :حركة الدفاع ا�جتماعي الحديث  4ـ2
حيث أنشأ ھذا ا&خير مركز "تيكفيليبو جراما"م على يد المفكر1945ظھرت ھذه الحركة سنة 

رتكاب إويرى أصحاب ھذا اBتجاه أن الدفاع ا�جتماعي ھو أكمل نھج لمنع . دراسات الدفاع ا�جتماعي
إدماجه من جديد  ونتشارھا،باستعمال وسائل م-ئمة و أكثر مرونة كإص-ح المجرم و إعادة تأھيله إالجريمة و 

فالدفاع ا�جتماعي ھو ھدف نحقق به توفير ا&من ا�جتماعي،بينما .لعقوبةفي الحياة ا�جتماعية بعد قضاء مدة ا
و الھدف .تخاذھا لردع المجرمين عن تكرار أو العودة إلى الجريمة مرة ثانيةإداة أو وسيلة يتم آالعقوبة تعتبر 

  ): 1981مارك أنسل،.(العام من ذلك ھو حماية المجتمع من المجرمين و حماية المجرمين من المجتمع 
خت-ف إنط-قا من إعرفت ھذه الحركة تغييرا في أفكارھا و نظرتھا للمجرم وكيفية التعامل معه 

روادھا و في تحديد مسؤولية الضرر إن كان يرجع با&ساس إلى المجتمع أم يرجع إلى المجتمع و الفرد في 
تجاھين إو نتج عن ذلك ظھور مما يوجب تطبيق تشريعات و إجراءات و أساليب عقابية متباينة ،. نفس الوقت

و سوف  "مارك أنسل"لـوالدفاع ا�جتماعي الجديد"فيليبو جراماتيكا"لـ متباينين و ھما حركة الدفاع ا�جتماعي
  :نستعرض وجھات النظر لكل منھما 

  :أـ آراء جراماتيكا
  :ل في ھي قريبة من مبادئ المدرسة الوضعية و تتمث"جراماتيكا"إن المبادئ التي جاء بھا     

  . ستبداله باسم قانون الدفاع ا�جتماعيإسم قانون العقوبات و إتغير  -
                  إلغاء فكرة العقوبة و وضع مكانھا فكرة تدابير الدفاع ا�جتماعي، &ن النظام العقابي ينبغي أن                                    -

  .  للتكيف مع الحياة ا�جتماعية يرتكز برمته لتقويم شخص المجرم و تأھيله
سمھا باسم العصيان ا�جتماعي أو السلوك المنحرف،ومنه فإن مفھوم الدفاع إرفض فكرة الجريمة و تغيير  -

يقوم على أساس الدراسة العلمية لشخصية المجرم، حيث يحدد مفھوم تدابير "جراماتيكا"ا�جتماعي بالنسبة لـ
وقائية تنفذ على وو إنما وسائل تربوية و ع-جية      " عقوبة و � تدابير "ت الدفاع ا�جتماعي باعتبارھا ليس

  )56: 1967مارك أنسل،.(الفرد إكراھا مثل ما يحدث للمريض بمرض معد أو المجانين 
ھو إنكاره لفكرة الردع العام و إنكاره لفكرة العقوبة         و "جراماتيكا"ما يعاب في آراء: نقد رأي جراماتيكا

لجريمة و المسؤولية و ھذا المبدأ رفضه بعض النقاد،مما جعل و مھد إلى ظھور حركة جديدة ،حاولت تصحيح ا
  ".مارك أنسل"ھذه ا&خطاء و التي أطلق عليھا حركة الدفاع ا�جتماعي الجديد لـ

. ريمةفي أنه � يلغي مسؤولية المجرم من الج"جراماتيكا"عن"أنسل"تتميز آراء  :ب ـ آراء مارك أنسل 
و يرى أن تطبيق العقوبة و .وھو يؤكد على عدم التخلي عن العقوبة بل توظيفھا لخدمة و تأھيل المجرمين

� "أنسل"التدابير ا�حترازية معا لما تقتضيه مصلحة الفرد و حماية المجتمع و أمنه،و بذلك يمكن القول أن
وما أضافه ھو إعادة الدور القانوني في ردع .فيما يخص تطبيق مفھوم الدفاع ا�جتماعي"جراماتيكا"يختلف عن

  ".جراماتيكا"يتفادى ا�نتقادات التي وجھت لـ"أنسل"المجرم،والذي يؤدي بدوره إلى الردع العام وھذا ما جعل 
في الكثير من التشريعات، حيث أخذت الدول في تطبيق "الدفاع ا�جتماعي الجديد "و قد أثرت مبادئ 
وت فيما بينھا، إ� أنه من بين أھم إسھامات ھذه الحركة تحسين دور المؤسسات ھذه ا&فكار على نحو متفا

و رعايتھم و          ويظھر من خ-ل تحديد قواعد الحد ا&دنى لمعاملة المساجين و حفظ كرامتھم.العقابية
ة المجرمين و kمم المتحدة لمعالجللعديد من المؤتمرات ا في تأھيلھم،حيث كانت بمثابة مجموعة من التوصيات

  .و التعليم و الغذاء     الوقاية من الجريمة و حفظ حقوق اBنسان و كرامة السجناء و حقھم في الرعاية 
  :مدرسة ا;صFح - .5ـ2

ظھرت ھذه المدرسة في بداية القرن العشرين حيث برزت عدة مدارس تدعو ل{ص-ح العقابي وتغيير 
حيث تم إنشاء إص-حيات للسجون من أھمھا . و ردع المجرمين فكرة العقاب كھدف أساسي لمواجھة الجريمة

حيث حاول تطبيق مجموعة من ا&فكار اBص-حية وفقا للمبادئ ".بروكواي"التي أنشأھا" نيويورك"إص-حية 
  :التالية 

  .إن المجرم شخص يقبل التقويم و اBص-ح-
  .إن التقويم و اBص-ح ھو حق الفرد و واجب المجتمع-
  .  يد المجرم على التعاون مع الجماعة عامل ھام من عوامل تحقيق اBص-حإن تعو-



ه  

فھي التي تتحكم في مدة العقوبة إيجابا أو ,إن ھذا التعاون � يتأتى إ� إذا كان من حق إدارة المؤسسة العقابية-
  .سلبا، حسب مدى تجاوب سلوك المحكوم عليه داخل المؤسسة العقابية

  . يتركز على التھذيب و التربية إن اBص-ح ينبغي أن -
  .إن من ا&ھمية أن يتعلم النزيل حرفة خ-ل فترة وجوده في المؤسسة العقابية -
إن كل سجين � بد و أن يلقى الع-ج الم-ئم لحاجته و المتفق مع شخصيته قبل العمل على إعادة تأھيله  -

  )27: 2001سعود بن الضيحان،(ل-ندماج في المجتمع 
ادئ التي خرجت بھا ھذه المدرسة نقلة كبيرة في ا�ھتمام بالسجناء و المحاولة Bعادة إدماجھم إن المب

و  .في المجتمع مرة أخرى،كما أن عملية التأھيل و اBص-ح داخل المؤسسة العقابية ھي مسؤولية المجتمع
المؤسسات العقابية على  تضافر كافة جھود مؤسسات المجتمع التعليمية و المھنية و ا�جتماعية في مساعدة

  .تمكينھا من تنفيذ عمليات التأھيل واBص-ح
و على الرغم من ذلك التغيير في مفھوم التقويم و اBص-ح إ� أن العقاب كھدف ما زال غالبا بكثرة في 

  .تلك المرحلة من الزمن

  ):إعادة التوافق ا�جتماعي (مدرسة ا;صFح .6ـ2
عتبار أن اBص-ح لن يتحقق بمجرد إسة اBص-ح وإعادة التأھيل، على لمدر امتدادإتعد ھذه المدرسة 

الع-ج و إعادة التأھيل،بل إن تمكين السجناء من إعادة التوافق ا�جتماعي مع مجتمعھم سوف يكفل في أكثر 
  )18: ھـ1414عبد الفتاح،(الحا�ت عدم التفكير في العودة إلى الجريمة مرة أخرى 

من أرقى ما وصل إليه الفكر البشري من حيث أن دور المؤسسات العقابية يتمثل وتعتبر ھذه المدرسة 
ھذه الفكرة تعكس حقيقة ھامة تتمثل في أن أي فرد يرتكب عم- إجراميا .في الع-ج و إعادة اBدماج ا�جتماعي

ى حد ما جتماعية أو مادية أو غيرھا خارجة عن إرادته ساھمت إلإما كان ليقوم به لو لم تتوفر ظروف 
أي أن المجتمع مسؤول بنسبة معتبرة في ذلك و يتعين عليه المساھمة في معالجة ھذه .�رتكاب ھذا الفعل

  .الظاھرة 
إص-ح المساجين،    و يقھا ھو كما يرى أصحاب ھذا ا�تجاه أن العقوبة � بد أن يكون الھدف من تطب

الحالي من أبرز ا&ھداف ا&ساسية لتحقيق اBدماج  بذلك تصبح فكرة اBص-ح في المؤسسات العقابية في وقتنا
  .ا�جتماعي للسجناء

كما أن أسلوب الع-ج أو المعاملة اBص-حية ھو أسلوب علمي بدأ ا&خذ به في العديد من التشريعات      
ليب التأھيل الجزائية كبديل للعقاب التقليدي الذي يعتمد على الخشونة و الضبط و القمع، بينما يأخذ الع-ج أسا

  .المھني و الع-ج النفسي الفردي و الجماعي و التعليم أو غيرھا من الوسائل الع-جية ا&خرى
ھدف أساسي بالدرجة ا&ولى في الكشف عن  أصبحو عليه فأسلوب المعاملة في المؤسسات العقابية 

و   ،     ھم في  المجتمعإدماج مثثم التأھيل، الخطورة اBجرامية لkفراد،و العمل على القضاء عليھا بالع-ج
  : تتمثل فيما يلي ھدافلتحقيق ھذه الغاية � بد من توفير مجموعة من ا&

أن تھدف المعاملة في المؤسسة العقابية إلى تنمية الشعور بالمسؤولية لدى المساجين نحو المجتمع      و -1
  .حراف و العودة إليه مرة ثانيةالفرد، و ھذه التنمية من شأنھا تغيير نظرة المساجين إلى ا�ن

أن تھدف المعاملة في المؤسسة العقابية إلى الحفاظ على ما يكون لدى السجين من مبادئ و قيم صالحة،و -2
قدرات وإمكانات بدنية و عقلية مع العمل على تنميتھا &نھا ھامة في سبيل العودة إلى المجتمع  و ا�ندماج فيه 

  .بعد اBفراج عنه
عتبار أن حياة السجين إفي ھذه المعاملة اBق-ل بقدر اBمكان من اsثار الضارة بمنع الحرية على  ىأن يراع-3

تعد غير طبيعية،يخشى منھا أن تسيئ إلى صحته البدنية أو النفسية أو العقلية،فيفقد بالتالي اBمكانيات المساعدة 
  .على إعادة اBدماج ا�جتماعي بعد اBفراج عنه

ناك خطة من جانب الدولة Bدماج المفرج عنھم و مساعدتھم على العودة إلى المجتمع أن يكون ھ-4
  )26:نفس المرجع.(صالحين

لسجناء  تغيرت بشكل كبير لولعل أھم مؤشر على تطبيق ھذه المبادئ يتمثل في أن الخدمات المقدمة 
سة تعليمية تعمل على إعداد و في جميع المجتمعات و ا&نظمة العقابية في الوقت الحالي،وأصبح السجن مؤس

  .ندماجھم في المجتمع مرة ثانيةإتأھيل المساجين بھدف 

  :فلسفة التأھيــل - .7ـ2



و  

تشكل ھذه المدرسة خطوة رائدة في مجال النظر إلى الجريمة على أنھا من إفرازات المجتمع،و أن 
ية تأھيل المجرم للعودة إلى و من ھنا تبرز أھم.العامل ا�قتصادي له دور واضح في مجال حدوث الجريمة

المجتمع مرة أخرى، و يمثل الھدف الرئيسي في عملية التأھيل داخل المؤسسة العقابية و تشارك فيھا مؤسسات 
تجاھات السجناء نحو ذواتھم و أسرھم و مجتمعھم، و تنمية إالمجتمع المختلفة و ذلك بھدف إحداث تغيير 

 .(�ندماج في المجتمع مرة أخرى و عدم العودة إلى ا�نحراف مرة ثانية قدراتھم المھنية و العلمية تمكنھم من ا
  )29: ھـ1414عبد الفتاح،

  أنواع ا2نظمة العقابية في الجزائر: المبحث الثاني 

من خ-ل الدراسة التاريخية للمؤسسات العقابية يتضح لنا أن ا&نظمة العقابية المتبعة متعددة        و        
و النظام         و النظام ا�نفرادي و النظام المختلط"الجماعي"النظام الجمعي: تنحصر في أربعة مختلفة و ھي 

و سوف نقوم   .التدريجي و ھو الذي يكون فيه المحكوم عليه مستعدا لمواجھة المجتمع عند انتھاء مدة عقوبته
  .لمؤسسات العقابية في الجزائربدراسة كل نظام من ا&نظمة في المطلب ا&ول كما سوف نتعرض إلى نظام ا

  :أنواع ا2نظمة العقابيةـ 1
  :ا&نظمة العقابية على أنواع و ھي كما يلي 

  :النظام الجماعي. 1ـ1
يقوم ھذا النظام على أساس الجمع بين المحكوم عليھم و إدماجھم مع بعضھم البعض خ-ل فترة تنفيذ 

و  فينامون معا ويتعاونون مع بعضھم واحد لي- و نھارا العقوبة المقيدة للحرية، حيث تتم إقامتھم في مكان
  .يتبادلون الحديث مع بعض دون أن يوجد مانع ،فيأكلون و يشربون في قاعة واحدة

و ما ي-حظ على ھذا النظام أنه � يتعارض مع تصنيف المجرمين إلى فئات على حسب خطورتھم  
عتبر ھذا النظام من أقدم النظم المتبعة في المؤسسات و ي. وكذا الظروف التي دفعتھم إلى ارتكاب الجريمة

العقابية حيث كان قائما على أساس عدم وجود أماكن كافية لحجز المجرمين، و استمر تطبيقه إلى غاية نھاية 
القرن الثامن عشر ،وعلى الرغم من أن ھذا النظام له مزايا عديدة متمثلة بأنه يحفظ للسجين صحته العقلية و 

ھذا النظام آثار خطيرة فھو يلقن المجرمين المبتدئين إ� أن و � يكلف ھذا النظام الدولة نفقات كثيرة ،النفسية 
يساھم  و من ناحية أخرى  )332: 1998محمد شFل وحسن طوابلة،(."اBجرام على أيدي أخطر المجرمين

  .بدون شك في تكوين عصابات إجرامية خطيرة على المجتمع
  :اديالنظام ا�نفر. 2ـ1

ويتمثل أساسا ھذا النظام في عزل المجرم و إبعاده عن بقية المساجين بوضعه منفردا في زنزانة خاصة 
  . حيث تقطع جميع ع-قاته، و � يمكن ا�تصال بأحد سواء في الليل أو النھار

المجرم  و أسس ھذا النظام مرتبطة با&فكار الدينية القائمة على توبة اBنسان و ندمه، حيث يتم تلقين
  .دروس دينية و تھذيبية عن طريق معلمين و رجال دين إلى أن تنتھي فترة عقوبته

و لھذا أصبح يعرف بنظام .م1824وكان ذلك في عام  بنسيلفانياو لقد طبق ھذا النظام &ول مرة في سجن 
  .الذي أخذ به الكثير من الدول ا&وربية و منھا فرنسا بلجيكا و إنجلترا بنسيلفانيا

ن إيجابيات ھذا النظام أنه يتيح للمجرم فرصة الشعور بالندم و الذنب، كما أنه يجنب المحكوم عليه و م
لكن أھم ما يؤخذ على ھذا النظام أنه يكلف الدولة . من ا�حتكاك بالمجرمين المحترفين و ذوي الخطورة الكبيرة

كما .ن الزنزانات وتوفير الخدمات ال-زمةصرف مبالغ مالية كبيرة نظرا لما يتطلبه الوضع من بناء عدد كبير م
و عقلية ، نتيجة الوحدة و     أن ھذا النظام قد يخلف آثار سلبية على المحكوم عليه كإصابته بأمراض نفسية 

العزلة التي قد تمنع من التكيف مع الحياة ا�جتماعية من جديد و ھذا يتنافى مع الغرض ا&ول للعقوبة و المتمثل 
  )333:نفس المرجع(. ."ھيل المجرمفي إص-ح وتأ

  :النظام المختلط .3ـ1
،حيث النھار و فصلھم عن بعض في الليل و يقوم ھذا النظام على أساس الجمع بين المحكوم عليھم في

يسمح لھم با�لتقاء وا�خت-ط دون أن يتبادلوا الحديث مع بعضھم خوفا من أن يؤثر بعضھم على البعض اsخر 
و تلقي الدروس الدينية و    فھم يجتمعون أثناء العمل و يتناولون الطعام .قيامھم بأفعال ضارةفتكون نتيجة ذلك 

ولقد أخذ ھذا النظام تسمية .التھذيبية في أوقات الفراغ و يتفرقون أثناء النوم، فكل واحد منھم في غرفته الخاصة



ز  

ھذا النظام انتشارا كبيرا في أغلب  حيث عرف أوبرنلكونه طبق في سجن مدينة  ا2وبرانيأخرى و ھي النظام 
  .الو�يات المتحدة ا&مريكية 

و خلوه   و أھم مزايا ھذا النظام أنه يتفق مع الطبيعة اBنسانية في قضاء الفرد وقته مع الغير في النھار 
  .وينسجم مع عملية التأھيل التي تحتاج برامج جماعية مشتركة. للراحة و التفكير و التأمل في الليل

كما أن ھذا النظام � يتطلب نفقات كثيرة كالنظام ا�نفرادي، ولكن ما يغلب على ھذا النظام ھو عدم  
و . قدرة السجناء على ا�ستجابة لنضم الصمت المفروض عليھم &نه من الصعب ا�جتماع دون تبادل الحديث

  ) 334:س المرجع نف.(ھذا يتناقض مع الطبيعة اBنسانية كما يجرد الشخص من طبعه ا�جتماعي
  :النظام التدريجي .4ـ1

و يقصد بالنظام التدريجي تقسيم فترة العقوبة السالبة للحرية إلى عدة مراحل تخفف فيھا قسوة النظام "
الذي يخضع له المحكوم عليه تدريجيا من المرحلة التالية مباشرة لدخول السجن حتى المرحلة السابقة مباشرة 

  )320: 1975بد الستار،فوزية ع"(. على خروجه منه
و يرمي ھذا النظام إلى جعل المحكوم عليه يتأمل مع نظام السجن و يتخذ سلوكا سليما و التمھيد 

القريبة من  نورفولكو لقد طبق ھذا النظام في جزيرة . ل{فراج عنه حتى يستطيع التكيف مع البيئة الخارجية
  .اءت تسميته  بالنظام اBيرلنديم ،ثم طبق في إيرلندا و من ھنا ج1840استراليا عام 

أن التدرج من "و يمتاز ھذا النظام بأنه يحقق إص-ح المحكوم عليھم و تھذيبھم و تأھيلھم على أساس 
إحدى مراحله &خرى أخف قيودا ،و إنما ھو نوع من المكافأة له و بتعبير آخر تكون فرصة التدرج حافزا 

تحسين سلوكه من  من أجل ج اBص-ح و التأھيل من ناحية و دفعا لهللمحكوم عليه على ا�ھتمام باستيعاب برام
  )166: 1991إسحاق إبراھيم،"(ناحية أخرى 

�ندماج من جديدة في المجتمع، و لكن ما يؤخذ على ھذا النظام اكما أن ھذا التدرج يھيئ المحكوم عليه 
تمحو أثر الردع الذي تحقق في المرحلة أنه قد � يحقق التأھيل كغرض للعقوبة و ذلك &ن المرحلة ال-حقة 

و مراسلته كان      كما أن الحرية الجزئية التي تمنح للمحكوم عليه في المرحلة الثانية كالسماح بزيارته. السابقة
الرغم من النقد الموجه لھذا النظام إ� أن مزاياه تفوق بو لكن . من ا&فضل لو منحت له في المرحلة ا&ولى

كثير من في الو لقد أخذت به التشريعات الحديثة  ،ھو محل تقدير من جانب أغلب علماء العقابعيوبه و لذا ف
  .الدول

  .ـ نظام المؤسسات العقابية  في الجزائر2 
،نظرا العقابية التي عرفتھا التشريعات لقد أخذ المشرع الجزائري بالنظام التدريجي و ھو أحدث النظم

من قانون  33ام كتحقيق التدرج في العقوبة من الشدة إلى الخفة حيث تنص المادة للمزايا التي يتمتع بھا ھذا النظ
يطبق النظام التدريجي في مؤسسات إعادة التربية و في المراكز :"تنظيم السجون و إعادة التربية على ما يلي 

  : أطوار من الحبس ةو يشتمل النظام التدريجي في البيئة المغلقة على إنجاز متتابع لث-ث. المختصة بالتقويم
  .طور الوضع في السجن ا�نفرادي الذي يعزل فيه المسجونين لي- و نھارا -
 .الطور المزدوج للحبس يعزل فيه المسجونين لي- فقط -
 )2005:،قانون تنظيم السجونوزارة العدل (".طور الحبس الجماعي -

من قانون تنظيم  144مادة ثم يقضي في نظام الحرية النصفية في مؤسسات شبه مفتوحة و ذلك في ال
إن نظام الحرية النصفية ھو استخدام المحكوم عليھم خارج المؤسسة في كل :"السجون و إعادة التربية بقولھا

  ".نوع من الشغل أثناء النھار من غير مراقبة مستمرة من طرف اBدارة 
يدة زراعية أو ثم  يقضي بعد ذلك في المؤسسات المفتوحة حيث يعمل من خ-لھا في مؤسسات بع -

إن :      "من قانون تنظيم السجون و إعادة التربية بقولھا  145صناعية دون حراسة أمنية و ذلك في المادة 
تجاه إمؤسسة البيئة المفتوحة تمتاز بنظام يركز على قبول الطاعة و على شعور المحكوم عليھم بالمسؤولية 

،قانون تنظيم وزارة العدل ( ".ساليب الرقابة المألوفة المجتمع الذي يعيش فيه و على عدم ا�لتجاء إلى أ
  )2005:السجون

  .ـ أنواع المؤسسات العقابية 3
ھتمت الدول بإنشاء أنواع من المؤسسات العقابية تختلف باخت-ف أصناف المجرمين ،و ھذا يعني إلقد 

ث كما يتم الفصل بين الرجال أن المؤسسات العقابية تتنوع بتنوع ھذه الفئات حيث نجد مؤسسات خاصة با&حدا
و الفوضى والشواذ         لكل منھما مؤسسات مستقلة كما أدخل نظام مؤسسات معتادي اBجرام أفأنش. و النساء



ح  

،كما تنوعت المؤسسات من حيث شدة الحراسة،فوجدت مؤسسات مغلقة و أخرى شبه مفتوحة و مؤسسات 
  )76: 1998محمد صبحي نجم،(" مفتوحة 

  .سات المغلقة المؤس. 1ـ3
تأخذ المؤسسات العقابية المغلقة النمط التقليدي للسجون حيث تنفذ فيھا العقوبة السالبة للحرية طويلة 

عزل المجرم عن الجماعة حتى يمكن تجنب خطورته "المدة ،و تطغى عليھا الرقابة الشديدة و ھذا بھدف 
الردع الخاص و إرضاء الشعور العام بعدالتھا اBجرامية عليھا ،و تحقيق غاية العقوبة في الردع العام و 

  )173علي محمد جعفر،،ص"(
  :مزايا المؤسسات المغلقة  •
المؤسسة المغلقة تشعر المحكوم عليھم بإي-م العقوبة و بدورھا الكافي في ردعھم حتى � يعودوا إلى  -  

  .اBجرام مرة أخرى
المجرمين نظرا للحراسة المشددة و المفروضة  في ھذا النوع من المؤسسات العقابية � مجال لھروب -  

  .عليھم
إن المؤسسة العقابية المغلقة تحقق الردع العام لما تتميز به من أسوار عالية و حراسة مكثفة حولھا ولونھا -  

 .رتكاب الجرائم حتى � يدخلوا إليھاإون بالخوف منھا فيتجنبون شعرالقاتم و الداكن، فكل ھذا يجعل الناس ي
  )168: 1991اق إبراھيم،إسح(
  :عيوبھا *
 ،ن ھذا النوع من المؤسسات العقابية يقوم على إبعاد النز�ء عن المجتمع و بالتالي يكون معوقا لتأھيلھمإ -

  .العقوبة  يصعب عليه التكيف مع المجتمع  نفاذفعندما يخرج المحكوم عليه منھا بعد 
لنوع من المؤسسات تؤدي إلى إصابة الكثير من المجرمين إن أساليب المعاملة القاسية و الصارمة داخل ھذا ا -

 .بأمراض عصبية و نفسية إلى جانب فقدان الثقة بأنفسھم
و          إن المؤسسات العقابية المغلقة تكلف الدولة مبالغ مالية باھظة نتيجة كثرة الخدمات التي تؤديھا  -

 .النفقات المخصصة للمسيرين والحراس
و المساوئ فقد تبنت بعض الدول نظام العمل خارج المؤسسة العقابية المغلقة و و نظرا لھذه العيوب 

ذلك للتخفيف من شدة القيود، كالعمل داخل الورش و المصانع أو في الھواء الطلق و يكون ھذا تحت رقابة 
شبه معدوم لتكاليفه و تعتبر فرنسا أول دولة التي أخذت بھذا النظام إ� أن تطبيقه حاليا . إدارة المؤسسة العقابية

  .الباھظة
  .المؤسسات العقابية المفتوحة و شبه المفتوحة.2ـ3 

  .و سوف نتناول في ھذا العنصر المؤسسات العقابية المفتوحة أو� ثم المؤسسات العقابية شبه المفتوحة
  :المؤسسات العقابية المفتوحة.1. 2ـ3  

مؤسسة تتميز بعدم وجود " م بأنھا 1950عام عرفھا المؤتمر الدولي الثاني عشر المنعقد في �ھاي 
 1998محمد صبحي نجم،("عوائق مادية تحول دون المحكوم عليه مثل القضبان و ا&قفال و زيادة الحراسة

و من ھذا التعريف يتبين لنا أن المؤسسات المفتوحة لھا مميزات مختلفة عن المؤسسات المغلقة فھي تشبه ) 77:
تمارس فيھا ا&نشطة ا�جتماعية و الرياضية المختلفة ،و التي تھدف إلى تحقيق  إلى حد كبير ا&مكنة التي

اBص-ح و التأھيل، كما أن أسوارھا غير عالية ا&مر الذي يسھل على المحكوم عليھم الفرار من ھذه 
  .المؤسسات، ھذا باBضافة إلى أن الحراسة فيھا ضعيفة و غير مشددة

خروج في حدود معينة، و تعود النشأة ا&ولى لھذا النظام إلى أواخر حيث يسمح للسجناء الدخول و ال
و إنما مجرد   تخذت المؤسسة المفتوحة  صورة مستعمرة زراعية � يحيط بھا سور إالقرن التاسع عشر حيث 

و نوافذ  معالم لبيان حدودھا ،و تضم أبنية صغيرة ذات نوافذ و أبواب عادية تختلف عن المعھود في أبنية 
و إن كانت تضم مع ذلك بناء أو أكثر فريد من طابع السجن التقليدي لكي يودع فيھا من يوقع ،لسجن المغلقة ا

  )169: 1991اسحاق ابراھيم،(".ھم جزاء تأديبي يعل
و ھذا النوع . و لقد أخذت بھذا النظام الكثير من الدول ا&جنبية و من بينھا الو�يات المتحدة ا&مريكية

  :ه عدة مزايا و عيوب تتمثل فيما يليمن المؤسسات ل
  
  

  :مزاياھا*



ط  

و      أنھا تحقق رعاية خاصة � توفرھا المؤسسات العقابية ا&خرى كبناء الثقة في نفس المحكوم عليه"  -
كما أنھا تحافظ على ".مساوئ السجون العادية  جاه القائمين على إدارتھا و تجنبتإتنمية شعور التعاون لديه 

  .لبدنية و النفسية والعقليةصحة النز�ء ا
 .تعتبر ھذه المؤسسات أنسب مكان يودع فيه المحكوم عليه بعقوبة الحبس قصير المدة -
ھذا النوع من المؤسسات � يكلف الدولة مبالغ باھضة لقلة الحراس و بساطة اBجراءات داخل ھذه  -

 .المؤسسات
  :عيوبھا*
و       ھم فرصة الھروب منھا نظرا لضعف الحراسةمن أھم عيوب ھذه المؤسسات أنھا تمنح للمحكوم علي -

  .الرقابة من جھة ،و تخفيف أسلوب المعاملة من جھة أخرى
 .ھذا النوع من المؤسسات � يحقق الردع بشقيه العام و الخاص  -
  :المؤسسات العقابية شبه المفتوحة2. 2ـ3

المفتوحة، و من أھم مميزاتھا  إن المؤسسات العقابية شبه المفتوحة نظام يتوسط المؤسسات المغلقة و
أنھا تبنى خارج المدن في أماكن زراعية أو صناعية ،و ھي تشبه إلى حد كبير المباني الحكومية من حيث 

شكلھا الخارجي و تفرض حولھا حراسة معتدلة غير مشددة، أما معاملة السجناء في ھذه المؤسسات فھي أفضل 
و يودع السجناء في تلك المؤسسة على أساس ما تكشف عنه "بقليل مما ھي عليه في المؤسسات المغلقة 

ا&بحاث و الدراسات الفردية عن عدم ا�ستعداد الكافي ل{يداع في المؤسسة المفتوحة وفي ذات الوقت يتطلب 
ا&مر معاملتھم معاملة خاصة تختلف عن طبيعة المعاملة التي يتلقاھا السجين في المؤسسة المغلقة  و الحالة 

  )80:نفس المرجع"(تتطلب اBيداع في المؤسسة المغلقة التي 
و يمكن القول أن ھذا النوع يعتمد على النظام التدريجي في معاملة المحكوم عليھم حيث أنھم يودعون 
في أول ا&مر في مؤسسات ذات حراسة مشددة و بعدھا في مؤسسات تقل فيھا الحراسة ،إذا ظھرت ع-مات 

  .و إص-حه  ثبت تأھيله و ستعدادا Bط-ق سراحهإقل إلى مؤسسة مفتوحة ينيرة تدل على حسن السلوك والس
  :ولھذا النوع من المؤسسات عدة مزايا و عيوب تتمثل فيما يلي  

  .تحقيق الردع العام نظرا للحراسة المعقولة -
و            السير على النظام التدريجي يمنح الثقة للمحكوم عليھم ويحقق الغرض المطلوب من تھذيب   -

 .تأھيل
نفس ( .ھذا النوع من المؤسسات يسمح للمحكوم عليه بأن يكمل ع-جه و تأھيله في مؤسسات مفتوحة -

 )81:المرجع
  .ھو إمكانية ھروب المساجين لضعف الحراسة وما يعاب على ھذا النظام 
  

  .أساليب المعاملة العقابية داخل و خارج المؤسسات العقابيةـ  4
لحرية في السابق تھدف إلى تحقيق الردع العام والخاص، أما اsن فقد أخذت مجرى كانت عقوبة سلب ا

آخر و حاولت تحقيق أغراض أخرى إلى جانب الردع ،و من ھذه ا&غراض تأھيل المحكوم عليه  و إص-حه 
لبرنامج يتضمن مجموعة من ا&ساليب التي يشرف على  مسلب الحرية يخضع المحكوم عليھمرحلة فخ-ل "
عبد القادر قھوجي،فتوح "( مو التي تؤدي في النھاية إلى تأھيل المحكوم عليھ،اBدارة العقابية  انفيذھا موظفوت

  )486: 1998شاذلي،
ما تبذله اBدارة "و من ھذا ظھرت المعاملة العقابية بمفھومھا الحديث،و يقصد بأساليب المعاملة العقابية

ء تنفيذ العقوبات السالبة للحرية و أثناء تنفيذ الحجز بتلك المؤسسات تجاه المحبوسين أثناإالعقابية من وسائل 
  )174: 1991اسحاق ابراھيم،("كنوع من التدابير ا�حترازية بتأھيلھم ليكونوا مواطنين صالحين

و أساليب المعاملة قد تكون داخل المؤسسات العقابية كالتصنيف والتعليم و التھذيب و الرعاية الصحية 
  .ة كما قد تكون خارج المؤسسات العقابية كوقف تنفيذ العقوبة و الرعاية ال-حقة للمفرج عنھموا�جتماعي

  .أساليب المعاملة داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية  1.ـ4
و ستقتصر الدراسة في ھذا العنصر على أھم ھذه ا&ساليب في المؤسسات العقابية و اBص-حية 

  .تصنيف، التعليم، التھذيب، الرعاية الصحية وا�جتماعية، و ذلك بصورة مختصرةو ھي ال.  الحديثة
  :تصنيف المحكوم عليھم 1. 1.ـ4  



ي  

التصنيف ھو عملية تقسيم المحكوم عليھم لفئات معينة طبقا للسن والجنس والعود والحالة ا�جتماعية 
جراء بحوث أخرى فرعية يتخذ على مختلف المؤسسات العقابية كي تقوم بإ في وتوزيعھم بناءا على ذلك

 )197: 1993نظير فرج،(أساسھا أسلوب المعاملة العقابية الم-ئمة للتأھيل ا�جتماعي
و من خ-ل ھذا التعريف تبدوا لنا أھمية التصنيف واضحة فھو يعتبر أسلوبا ناجحا في تحقيق التأھيل  

لمجرمين الذين تجمعھم ظروف متشابھة في أي وضع ا،و اBص-ح &ن تقسيم المجرمين إلى فئات متجانسة 
وھذا . و إخضاعھم لبرنامج تأھيلي واحد من شأنه أن يحقق التأھيل و اBص-ح للمجرمين ،مجموعة واحدة 

  :التصنيف يقوم على عدة أسس ھي
و ذلك       بمعنى الفصل بين الرجال و النساء و وضع كل نوع في مؤسسة عقابية خاصة به :النوع –أ  -   
  .ھدف منع قيام ع-قات جنسية غير مشروعةب
الفصل بين الصغار و الكبار حيث يوضع ا&حداث في مؤسسة خاصة بھم      و  و ھو :السن  –ب  -   

  .جتناب التأثير السيئ للكبار على الصغارإالبالغين في مؤسسة أخرى و ھذا بھدف 
بتدئين الذين ارتكبوا الجريمة &ول مرة و يتم تصنيف المحكوم عليھم إلى طوائف الم":  السوابق –ج  -   

رتكاب الجريمة مرة أخرى و المعتادين على اBجرام،فالمبتدئين يكونون أكثر مرونة        و إالذين عادوا إلى 
  )357: 1975فوزية عبد الستار،("أكثر تقب- للتأثير الصالح فتوجه إليھم معاملة عقابية خاصة 

راد بھذا ا&ساس أن يتم الفصل بين المحكوم عليھم بمدة طويلة و المحكوم عليھم و الم :مدة العقوبة  –د  -   
،فلھذا كان من خطورة كبيرة، نظرا لمدة العقوبة بمدة قصيرة، فأصحاب الفئة ا&ولى من الطبيعي أنھم يشكلون

تعلق بفترة التأھيل و ا&حسن إبعادھم عن الفئة الثانية باعتبارھا أقل خطورة،و فض- عن ھذا فإن مدة العقوبة ت
  .اBص-ح، فكلما كانت المدة قصيرة كلما كانت فترة التأھيل ھي ا&خرى قصيرة

و تعني الفصل بين المرضى و ا&صحاء و قد يكون المحكوم عليھم مصابين  :الحالة الصحية  –ه  -  
تفرقة ھو تفادي انتقال بأمراض نفسية و عقلية أو مدمنين على الخمر أو المخدرات، و أن الھدف من ھذه ال

العدوى إلى ا&صحاء إلى جانب تقديم الرعاية الصحية لھذه الفئة المريضة،فع-ج المرضى يعني قدرتھم على 
  .التكيف مع الحياة ا�جتماعية من جديد

  :التعليم و التھذيب  2. 1.ـ4
 نو لذا سوف نتكلم ع م،إص-حھ و ھمإن لكل من التعليم و التھذيب دور مھم في إعادة تأھيل المحكوم علي      

  .التعليم أو� ثم التھذيب
يقصد بالتعليم بصورة عامة تلقين اBنسان دروس جيدة و تزوده بمعلومات كثيرة،و للتعليم أھمية  :التعليم -أ-

حيث أنه يقضي على الخطورة اBجرامية الكامنة في نفسية المجرم بتثقيفه و  مكبيرة في تأھيل المحكوم عليھ
و مراعاة         على تنمية المبادئ و القيم الخلقية السامية "كما يساعد  ،ين مستواه الذھني و الفكريتحس

من  افي المجتمع،مما يساھم في بناء شخصية السجين و يعينه على مواجھة الصعاب سواء الحقوق و الواجبات
المشاكل ا�جتماعية و ا&ساليب حيث التكيف ا�جتماعي داخل المؤسسة أو خارجھا ،أو من حيث اBحاطة ب

  .)355: 1998محمد شFل وحسن طوابلة،("الصحية لحلھا و التغلب عليھا دون اللجوء إلى الطريق اBجرامي
و    و التعليم داخل المؤسسة العقابية على نوعين تعليم عام و تعليم فني، فالتعليم العام يشمل الكتابة

ھو إجباري، أما التعليم الفني فھو يتمثل في تعليم السجناء بعض ا&نشطة القراءة و بعض المعلومات الرئيسية و 
و المھن التي تتفق مع رغبتھم لتمكنھم فيما بعد من كسب رزقھم و قوتھم، و يتم ھذا التعليم عن طريق وسائل 

و متدربين ، و تسمح         عديدة و متنوعة منھا إعطاء دروس و محاضرات من طرف أشخاص متخصصين
و ھي "ذه الوسيلة بتنمية القدرات الذھنية و الفكرية للسجناء، كذلك يمكن تعليم النز�ء عن طريق المطالعة ھ

قراءة الكتب العلمية و الثقافية و يتطلب ذلك أن تحتوي المؤسسة العقابية على مكتبة تضم ما يحتاج النز�ء من 
ة لھا دور كبير في ملء وقت فراغ المساجين و كتب و مج-ت و دوريات علمية تساعد في إص-حھم، فالمطالع

  )323: 1988عبد القادر قھوجي(.دفع ا&فكار السيئة التي قد تدور في ذھنھم
للتھذيب أھمية في إص-ح المحكوم عليھم إذ يمھد �ندماجھم في المجتمع و تكيفھم بعد اBفراج، " :التھذيب - ب-

نتقل إلى السجون المدنية و اتسع انتشر في سجون الكنيسة ثم او لقد كان التھذيب دينيا في بادئ ا&مر حيث 
  ).323:نفس المرجع("نطاقه ليشمل التھذيب الديني و التھذيب الخلقي

و يقصد به تعليم السجين ا&مور الدينية و آداب الشريعة اBس-مية ، و يقوم بعملية التھذيب  : ـ التھذيب الديني
العقابية بشرط أن يكونوا أكفاء و قدوة حسنة ،و يتم التھذيب الديني بوسائل  الديني رجال الدين تعينھم اBدارة



ك  

تنظيم المحاضرات و الدروس الدينية و إقامة الحف-ت الدينية باBضافة إلى تزويد مكتبة السجن : عدة منھا 
  .بكتب و مج-ت دينية حتى يستطيع السجناء اBط-ع عليھا و ا�ستفادة منھا

 وعلى أن يستمد مبھا و تدريبھ مو إقناعھ مإبراز القيم ا&خ-قية للمحكوم عليھ"و يقصد به :  لقيـ التھذيب الخج 
   ).نفس المرجع("بھا  اBلتزاممعايير السلوك في المجتمع ثم

  :الرعاية الصحية و ا�جتماعية 3. 1.ـ4
المؤسسة العقابية نحو  و يقصد بأساليب الرعاية الصحية وا�جتماعية للمساجين بيان ما يجب أن تبذله"

إسحاق "(ا&فراد فيھا باعتبارھم آدميين و وجوب مراعاتھم من الناحية الصحية و النفسية و ا�جتماعية 
  .)187: 1991إبراھيم،

والرعاية الصحية � تقتصر على ع-ج المرضى المحكوم عليھم و إنما تشمل أيضا اتخاذ ا�حتياطات 
 :ومن ھذا فإن الرعاية الصحية تأخذ أسلوبين. ي يمكن أن تنتشر بين النز�ءال-زمة للوقاية من ا&مراض الت
  .أسلوب وقائي، و اsخر ع-جي

ا&ساليب الوقائية للرعاية الصحية تستغرق كل ما يتعلق بحياة السجين داخل المؤسسة ": ا&سلوب الوقائي
و في المأكل و   رھا في المؤسسة العقابية العقابية و تتمثل في مجموعة ا�حتياطات و الشروط التي يتعين تواف

الملبس الذي يقدم للسجين، إلى جانب ا�ھتمام بنظافته الشخصية، و إتاحة ممارسة ا&نشطة الرياضية و 
  )517: 1998عبد القادر قھوجي،فتوح شاذلي،"(الترفيھية 

  :المؤسسة العقابية-
ن تكون واسعة تكفي عدد المسجونين،        من بين الشروط التي يجب توافرھا في المؤسسة العقابية أ

و تخصيص فيھا أماكن معينة للنوم و أخرى للعمل و أخرى لkكل، و أن يكون للمؤسسة العقابية نوافذ تسمح 
و إجراء         بدخول الشمس و الھواء النقي النظيف، ھذا إلى جانب توفير مرافق صحية لع-ج المرضى

ناء قضاء جة،كما يجب توفير أماكن خاصة لدورات المياه حتى يتسنى للسالفحوص و ا�ختبارات المختلف
  .حاجاتھم في أي وقت، باBضافة إلى ھذا يجب أن تكون كل ھذه ا&ماكن نظيفة طوال اليوم

يجب أن يكون الطعام المقدم للسجناء نظيفا كافيا جيد الصنع تتوافر فيه جميع العناصر الغذائية : الغذاء -
  .ى جانب توفير مياه الشرب النقية لھمھذا إل.الكاملة

يرتدي كل سجين اللباس المخصص له، و يكون اللباس متناسب مع درجة الحرارة و البرودة كما : الملبس -
  .أنه يتم تغييره على فترات مختلفة

كل سجين ملزم بتنظيف جسمه و م-بسه، و لھذا السبب يجب توفر أماكن خاصة : النظافة الشخصية -
  .مجھزة بمياه كافية تناسب حرارتھا الظروف المناخيةبا�ستحمام 

نظرا لما للرياضة من دور كبير في تقويم الجسم و حمايته من ا&مراض فينبغي على  :ممارسة الرياضة  -
  . على اخت-ف أنواعھا اجين أماكن خاصة لممارسة الرياضةالمؤسسة أن توفر للمس

  :تقديم الرعاية الصحية الخاصة للحوامل  -
ل الوقاية رعاية المحكوم عليھا الحامل حتى � تتعرض &ضرار صحية، و يتطلب وضع نظام تشم"

كذلك يسمح لھن با�نتقال إلى مستشفى عام عندما يقترب . للمعاملة العقابية خاصة بالمحكوم عليھن الحوامل
 1975بد الستار،فوزية ع("موعد الوضع، و أن تتم عملية الوضع داخل السجن إذا قرر الطبيب المشرف ذلك

:397(  
إن الع-ج من بين ا&ساليب المھمة و الضرورية لمكافحة الظاھرة اBجرامية، فع-ج   :ا&سلوب الع-جي 

رتكاب الجريمة يعني القضاء على اBجرام من جھة و تأھيل الجاني من إالمجرم من المرض الذي دفعه إلى 
دون مقابل و لھذا السبب يجب أن يوجد داخل كل مؤسسة جھة أخرى، فھو يعتبر حق السجين تلتزم به الدولة 

مؤھل وملم بالطب النفسي و أن ينظم الخدمات الطبية بھا على نحو وثيق "عقابية طبيب واحد على ا&قل 
 1998محمد صبحي نجم،"(ا�تصال باBدارة العامة للخدمات الصحية، و يكون للسجن المركزي طبيب 

:104(.  
و يتم    . ا&دوات و ا&جھزة الطبية ال-زمة لع-ج المرضى من المحكوم عليھمھذا إلى جانب توفير  

و الصحية فإذا وجده الطبيب      الع-ج داخل المؤسسات العقابية بفحص المحكوم عليه أو� من الناحية النفسية 
ا وجده مريضا مريضا بمرض نفسي أو عقلي أمر بنقله إلى مستشفى ا&مراض العقلية تحت الحراسة، أما إذ



ل  

و يقوم الطبيب بتقديم التقارير الطبية لمدير .بمرض وبائي كالحمى ينقل إلى المستشفى المخصص لع-جه
  .السجن تتضمن كشف طبي يبين فيه حالة السجين الصحية

  :الرعاية ا�جتماعية  -
النصح  هوتوجيبأنھا مساعدة النزيل على تقبل الحياة داخل السجن وتكيفه معھا،" جFل ثروت"يعرفھا     

جFل ("له في حل مشاكله بسبب الحياة الجديدة وكذلك تأھيله وإعداده للعودة إلى المجتمع مواطن صالح
  )278: 1997ثروت،

تنظيم  – .                      و تنحصر أساليب الرعاية ا�جتماعية في ث-ث طرق ھي دراسة مشاكل السجين
  .م الخارجيتصالھم بالعالإكفالة  –أوقات فراغھم 

تعدد المشاكل التي قد تحيط بالسجين وقد يكون مشاكل أسرية أو      :دراسة مشاكل المحكوم عليھم  -
قتصادية وقد تكون نتيجة نفسية ، و من ھنا يبرز دور ا&خصائي ا�جتماعي والنفساني في وضع حلول لكل إ

و بعدھا يطمئن   م المعونة و يد المساعدة لھمھذه المشاكل كا�تصال بأسرة السجين لفھم أساس المشكلة ثم تقدي
باBضافة إلى ذلك يقوم ا&خصائي بإزالة ا&عراض النفسية للمحكوم عليه بإقناعه بفائدة  ،السجين بحالتھم

  .المعاملة العقابية في تأھيله وإص-حه حتى يتمكن من ا�ندماج بعد اBفراج عنه
  
  
  :تنظيم أوقات الفراغ للمحكوم عليھم  -

ما لھذا التنظيم من أھمية وأن يقوم ا&خصائي ا�جتماعي بتنظيم استغ-ل أوقات فراغ السجناء،  يجب
ستغ-ل ھذا إأوقات فراغھم و تعويدھم على حسن إلى إساءة استغ-ل  إذ يرجع إجرام بعض المنحرفين"كبيرة 

فوزية ("الدافعة إلى طريق الجريمة  من العوامل  استخدام إمكاناتھم المعطلة فيه قد يجنبھم تأثير واحدإالوقت و 
  )402: 1975عبد الستار ،

مما � شك فيه أن رؤية السجين &ھله و أسرته و أصدقائه من ا&مور  :كفالة ا�تصال الخارجي  -  
التي تھدئه و تريح أعصابه،باBضافة إلى أنھا تجعله متلھفا للخروج من السجن، ا&مر الذي يؤدي إلى تجاوبه 

  :و يتخذ ا�تصال الخارجي صورتين ھما . ل في حقبة زمنية قصيرةمع التأھي
وھذه الزيارة محددة المدة فمث- تكون مرة واحدة في الشھر بالنسبة للمحكوم عليھم :السماح بزيارة السجين  -

أن بعقوبة طويلة المدة ، و تكون مرة واحدة في كل أسبوعين بالنسبة للمحكوم عليھم بعقوبة قصيرة المدة، كما 
وقت الزيارة محدد بفترة قصيرة ربع أو نصف ساعة كأطول وقت و تتم ھذه الزيارة تحت رقابة اBدارة 

 )191: 1991اسحاق ابراھيم،.(العقابية
يمكن للسجناء تبادل مع أھلھم و أصدقائھم و لكن ھذه المراس-ت تخضع لرقابة  :السماح بمراسلة السجين  -

� تتضمن معلومات تؤدي إلى اBضرار بالنظام العقابي من ناحية، و حتى  حتى تتأكد أنھا"اBدارة العقابية 
يمكنھا التعرف على مشاكل السجين من ناحية أخرى ،فتعمل على حلھا كلما أمكن ذلك مما يساعد على 

  )191:نفس المرجع.(تأھيلھم

  .أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية  2.ـ4
ليب المعاملة العقابية داخل المؤسسات العقابية إ� أنھا قد � تحقق أغراض بالرغم من تطور أسا    

العقوبة في بعض الحا�ت نتيجة عوامل كثيرة منھا عدم قدرة السجين التكيف و التأقلم داخل المؤسسة العقابية 
قلة المتخصصين أو قد يرجع السبب ل. ،أو إصابته ببعض ا�ضطرابات النفسية التي قد تتولد عن تقييد الحرية

فكل ھذه ا&سباب أدت إلى ظھور فكرة جديدة و ھي معاملة المجرم خارج . في الع-ج وأصحاب الكفاءة
  .المؤسسة العقابية، وھي فكرة تستھدف نفس الغاية من المعاملة العقابية كتأھيل المجرم       و إص-حه

  :في ث-ثة أنواع و أساليب المعاملة العقابية خارج المؤسسات العقابية تنحصر 
  عدم تنفيذ العقوبة  -
  التنفيذ الجزئي للعقوبة  -
  الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم -

  .و سوف نتناول كل نوع من ھذه ا&نواع باختصار



م  

و تعني عدم دخول المحكوم عليه المؤسسة العقابية،و ھي تأخذ إحدى :عدم تنفيذ العقوبة 1. 2.ـ4
  :الصورتين 

  :و سوف نتناول ھذين الصورتين فيما يلي. أو الوضع تحت ا�ختبارإيقاف تنفيذ العقوبة 
رتكاب المحكوم عليه جريمة إويقصد به عدم تنفيذ العقوبة ويتوقف ذلك على عدم  : إيقاف تنفيذ العقوبة -

رتكابه جريمة خ-ل ھذه الفترة تطبيق العقوبة المقررة عليه، إأخرى خ-ل المدة التي حددھا المشرع،ففي حالة 
معنى آخر أنه في حالة ما إذا حكم القاضي بعقوبة سالبة للحرية بوقف تنفيذھا ف- يدخل المحكوم عليه بھا ب

حتى � يتعرض "السجن بل يبقى حرا شريطة أن يحسن سلوكه و يتجنب ا�خت-ط بالمجرمين و تأثيرھم عليه 
و � شك أن ھذا أسلوب من    جريمة التالية، لعقوبتين معا ھما العقوبة الموقوف تنفيذھا و العقوبة التي تتقرر لل

  )194: 1991إسحاق إبراھيم،"(أساليب إعادة تأھيل الجاني خارج حدود المؤسسة العقابية
ليه التزامات و معنى ھذا النظام إص-ح المجرم و إعادة تأھيله عن طريق فرض ع:  الوضع تحت ا�ختبار

ه السجن كالرقابة القضائية أو تكليف المحكوم عليه بمزاولة نشاط مقيدة للحرية بد� من دخولإيجابية أو سلبية 
معين أو اBقامة في مكان محدد أو منعه من مخالطة المجرمين، فإذا أثبت قدرته على الخضوع لھذه ا�لتزامات 

  )195:نفس المرجع"( .تفادى تنفيذ العقوبة عليه و إن أخل بأحد ھذه ا�لتزامات سلبت حريته
  : فيذ الجزئي للعقوبةالتن2. 2.ـ4

يھدف ھذا ا&سلوب ھو اsخر Bص-ح المجرم و تأھيله اجتماعيا باعتباره مكافأة تمنح له على حسن   
و يأخذ التنفيذ الجزئي للعقوبة صورتين فالصورة . سيرته و سلوكه و أيضا خضوعه لرقابة عند اBفراج عنه

نظام البارول وسوف نتكلم على ھذين الصورتين فيما يلي  ا&ولى ھي اBفراج المشروط أما الصورة الثانية فھي
  .بإيجاز

  :اBفراج المشروط 
إط-ق سراح السجين قبل انقضاء كل مدة عقوبته ،مقيدا بشروط تتمثل "يقصد باBفراج المشروط ھو   

نفس "(ت في التزامات تعرض عليه و تقيد حريته و تتمثل كذلك في تعليق للحرية على الوفاء بھذه ا�لتزاما
  .)198:المرجع 

  "كلمة الشرف:"نظام البارول 
و ھي تعني كلمة  parole  d’honneurكلمة مختصرة لكلمة فرنسية   parole بارولإن كلمة   

و استخدامھا في ھذا المعنى يتفق مع تحديد معنى نظام البارول، إذ ھو في جوھره نوع من اBفراج " "الشرف"
كلمة شرف، بأن يلتزم سلوكاً معيناً و يخضع Bشراف معين تحقيقا &غراض  عن السجين الذي يتعھد أو يعطي

  ).431: 1975فوزية عبد الستار،(" عقابية 
  .و يھدف نظام البارول إلى تأھيل السجين و إعادة إدماجه في المجتمع

  
  
  

  :ا;دماج ا�جتماعي للمفرج عنھم  3. 2.ـ4
ة الكاملة للمفرج عنھم بمجرد خروجھم من المؤسسة تنص الكثير من التشريعات على تقديم المساعد  

جتماعيون وھيئات إالعقابية ،و الوقوف بجانبھم لتخطي كل المشاكل ا�جتماعية و يقوم بھذه العملية أخصائيون 
  .وجمعيات ومنظمات المجتمع المدني عند إخبارھم من طرف اBدارة العقابية 

  :تتمثل في ما يلي  و تتخذ عملية اBدماج ا�جتماعي عدة أشكال
  .توفير مسكن مناسب للمفرج عنھم مع أسرتھم -
كان من عمله داخل المؤسسة العقابية أو من قبل الھيئات  امنح المفرج عنھم مبلغ من المال نقدا سواء -

  .ا�جتماعية 
  .البحث لھم عن عمل م-ئم و شريف  -
  .توفير الع-ج للمرضى منھم  -
و �شك أن ھذه " م بضرورة ا�ھتمام بمشاكل المفرج عنھم و تقديم العون لھم محاولة إقناع الرأي العا-

  .الصورة و غيرھا تعيد ثقة المفرج عنه في نفسه و في شعوره بأنه مواطن � يختلف 



ن  

 .للمساجينالرعاية ا�جتماعية و ا;دماج ا�جتماعي : المبحث الثالث 

 2003منيف المطيري،( .مات التي تؤدي في حا�ت  معينةتعرف الرعاية على أنھا الخد :مفھوم الرعايةـ 1
:21                                       (  
بأنھا تنظيم يھدف إلى مساعدة اBنسان على مقابلة " ھا يفيمكن تعر: مفھوم الرعاية ا�جتماعية ـ2
ة عن طريق الھيئات والمؤسسات ويقوم ھذا التنظيم على أساس تقديم الرعاي ،حتياجاته الذاتية وا�جتماعية إ

  .الحكومية و ا&ھلية
الرعاية ا�جتماعية ھي ھذا الكل من الجھود والخدمات والبرامج المنظمة التي تساعد "خرآوفي تعريف        

الذين عجزوا عن إشباع حاجاتھم الضرورية للنمو والتفاعل ا�يجابي معا، في نطاق النظم ا�جتماعية القائمة 
 ةوالمقصود بالرعاية ا�جتماعي )22:نفس المرجع."( أقصى تكييف ممكن مع البيئة ا�جتماعية تحقيقعلى 

لمساجين داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية من خدمات ا حتاجهفي ھذه الدراسة تقديم كل ما ي
تأھيلھم وإعدادھم وبرامج لمساعدتھم على التكيف داخل المؤسسات والمراكز،وتوجيھھم في حل مشاكلھم و

 .           للرجوع إلى المجتمع أسوياء صالحين
عرفت الرعاية اBجتماعية عبر مختلف العصور أشكال عديدة ، كان   : ـ أنماط الرعاية ا�جتماعية 3

&فكار محورھا ا&ساسي التكفل با&فراد المودعين في السجون ، وتختلف الرعاية ا�جتماعية تبعا لطبيعة ا
 :          أنماط ھي  ةث-ث ى، ويمكن تحديد أنماط الرعاية ا�جتماعية إلادئ التي تقوم عليھاوالمب

اBحسان والمساعدة لھذه الفئة ، بدافع العطف وتعليمھم أمور دينھم،  ىوالذي يعتمد عل: النمط التقليدي .1ـ3
                              .                             وتقتصر القيام بھا على أفراد متطوعين 

وفيه تقوم الدولة بتفويض منظمات تطوعية للقيام بخدمات الرعاية ا�جتماعية ، : النمط شبه الرسمي .2ـ3
أن تكون تلك المنظمات ذات أھداف ووظائف تصب في مجال الرعاية ا�جتماعية ، وتكون تحت رقابة  ىعل

                                                                             .   الدولة 
توفير  ىوھو النمط الذي يجسد تكفل الدولة بالرعاية ا�جتماعية واBشراف عل: النمط الرسمي  .3ـ 3

الوسائل المادية والبشرية لھا ، وإشراك ھيئات ومؤسسات المجتمع المدني في تقديم برامج الرعاية ا�جتماعية 
                                                )        246: 2005ورني ،نسيم ب(.للمساجين

  :أھدا ف الرعاية ا�جتماعية  ـ4
لكل عمل أو برنامج إص-حي يتطلع إلى تحقيق أھداف معينة  سواء كانت أھداف آنية أو مستقبلية ،       

طلعا وأھمية تكون على المستوى ا�جتماعي فالرعاية ا�جتماعية للسجين لھا أھداف عديدة ولعل أكثر منھا ت
مجموعة  من " معن خليل"بكل وضوح وھو توفير التكييف ا�جتماعي ال-زم للسجين ، ولقد حدد الدكتور 

  ).   42-41: 2006،العمر معن خليل:(أھداف الرعاية نوجزھا فيما يلي
  .الحد من الظاھرة والعودة إلى ارتكاب الجريمة  -10
 .مكافحة الجريمة  -11
 .تحقيق ا&من وا�ستقرار الداخلي  -12
 .ختراقه إحترام القانون في البلد وعدم إ -13
 .تنمية الطاقات البشرية دون إھدارھا -14
 .حل بعض المشك-ت ا�جتماعية الناجمة عن الجريمة مثل التفكك ا&سري ضعف الوازع الديني  -15
 .همتابعة المفرج عنه وإشعاره بأنه مواطن صالح له حقوق وواجبات مثل غير -16
تقديم العون على مواجھة المشاكل ما بعد اBفراج تمكينا للمفرج عنھم من التأقلم في المجتمع ، وحماية  -17

 .جھود التأھيل والتھذيب من الضياع 
تقديم الرعاية &سر المساجين أثناء وجود سجناء داخل السجن ، ومتابعة أحوال أسرة السجين من جميع  -18

السدحان عبد هللا  (ا�قتصادية والتأكد من حفظ ا&بناء وعدم انحرافھم من جديد النواحي ا�جتماعية ، النفسية ، 
،2006 :29.( 

إن ا&ھداف الموضوع للرعاية ا�جتماعية تطمح إلى تأھيل وتعليم المفرج عنه لكي يرجع ويندمج في المجتمع 
ة أخرى تقل نسبة الجريمة بشكل إيجابي وسوي ، بحيث يصبح فردا نافعا في المجتمع � عالة عليه، ومن جھ

  .والعود إليھا وتھديد أمن المجتمع العام 



س  

في  انجد اخت-ف                                         :ـ المستفيدون من الرعاية ا�جتماعية وا;دماج5
ات حول تجاھإقد برزت عدة ا�جتماعية واBدماج ،فوجھات النظر حول ا&فراد المستفيدين من برامج الرعاية 

:                                                                    تخص فئة عن أخرى، وھذه ا�تجاھات لھا حججھا الموضوعية نذكرھا كالتالي ا�جتماعيةإعتبار أن الرعاية 
 بك لعدة أسباستثناء وذلإلجميع المفرج عنھم دون  ا�جتماعيةيرى أن تكون الرعاية : ا�تجاه ا2ول. 1ـ5

أن للمجتمع الحق في  - :                                                                                              منھا
حاولوا اBخ-ل با&من وضمان عدم القيام  ي � بد من متابعة ا&شخاص الذينوبالتال. الحفاظ على أمنه وس-مته

  .                                      مرة أخرىبإخ-ل أمن المجتمع 
. المواقف التي تعترض المفرج عنه من طرف المؤسسة العقابية ومن قبل أسرته ، ومن قبل المجتمع ككل -

 .                       وھذا يستدعي مساعدة المفرج منھم في تجاوز المواجھة السلبية بعد اBفراج
ج عنھم مشاكل في الحصول على مكسب الرزق وفي إيجاد وظيفة عمل، لعدم ثقة غالبا ما يواجه المفر -

 .        مما يتطلب وجود مساعدة للتغلب على ھذه الصعوبات. أصحاب ا&عمال في سلوك المفرج عنھم
،وھي حالة نفسية تصاحب المفرج عنه ) صدمة اBفراج( يواجه المساجين بعد اBفراج الصدمة أو ما يعرف بـ -

إعادة ا�نحراف مرة أخرى  فيوھي أشد مرحلة عصيبة وغالبا تحدث إنتكاسات وتساھم . بعد خروجه مباشرة
                      .  لجميع المفرج عنھم ا�جتماعية، ولذلك وجب تقديم الرعاية 

رحلة ا�عتماد ـ التغيير الحاصل للمفرج عنھم بعد الخروج من المؤسسة العقابية، فقد كان المفرج عنه في م
على اsخرين من خ-ل تواجده في المؤسسات العقابية، و بعد اBفراج ينتقل إلى مرحلة أخرى يكون فيھا 

وبالتالي ھذه المرحلة ا�نتقالية تستوجب توفير مساعدة للمفرج . ا�عتماد على النفس في توفير حاجياته اليومية
                    ) 37ـ36 :المرجع نفس(.عنھم حتى يتم إدماجھم تدريجيا في المجتمع

واBدماج ھي نظرة متفائلة إلى حد  ا�جتماعيةإن ھذه النظرة الموضوعية لkفراد المستفيدون من الرعاية        
أن ا&فراد المفرج عنھم لھم الحق و وترفض التھميش أو التميز بينھم. ، وتضع كل المساجين في كافة واحدةما

أثناء مدة العقوبة وبعد اBفراج، وھذا ما يساھم في إعادة  ا�جتماعية واBدماجرامج الرعاية في ا�ستفادة من ب
           .    تقويم وإص-ح سلوك المجرمين وعدم العودة إلى ا�نحراف مرة أخرى

عنھم، وإدماج المفرج  ا�جتماعية فھو يرى عكس ا&ول، ويرفض فكرة تقديم الرعايةأما ا�تجاه الثاني .2ـ5
         :      وأھم التبريرات التي يقدمھا ھذا ا�تجاه ھي. ويرى عدم جدواھا في مكافحة الجريمة

  .                           وفائدتھا للمفرج عنھم ا�جتماعية� يوجد دراسات علمية تبين قيمة الرعاية  -
�نحرافات والجرائم التي إقترفوھا وا&شخاص المليء با مبماضيھ ھمرتذك يناكللمس ا�جتماعيةإن الرعاية  -

 .                الذين مارسوا الجريمة بشكل جماعي، مما قد يساعد على العودة إلى اBجرام
 ا�جتماعية نتشارھا، ولذلك الرعايةإإن انتشار الجريمة غالبا ما تكون البيئة ا�جتماعية ھي السبب في  -

 ا�جتماعيةالصالحة لkفراد المفرج عنھم، وبالتالي � فائدة من الرعاية يصعب توفير البيئة ا�جتماعية 
 .                                                                                               للمساجين

                  .       ف- يمكن التحكم فيه أو السيطرة عليه. ا�نحراف ھو سلوك لفترة زمنية معينة - 
ومنھا الزيارات المنزلية مقاومة من طرف المفرج عنه، &نھا تذكره  ا�جتماعيةتواجه برامج الرعاية  -

                ) 39:نفس المرجع( .جھدا ضائعا ا�جتماعيةوبالتالي تعتبر الرعاية . بالجريمة مرة أخرى
المفرج  ا�جتماعية الرامية Bدماجفاعلية تقديم الرعاية متشاءم النظرة حول جدوى وإن ھذا ا�تجاه         

أنه � توجد دراسات علمية تؤكد فعالية الرعاية  اعتبار� تملك ا&دلة المقنعة والكافية لذلك، بو. عنھم
، فھو أيضا � يملك دراسات علمية تؤكد عدم فاعليتھا، وحسب إط-ع الباحث على بعض الرسائل  ا�جتماعية

نجد ما يؤكد على أھمية تقديم برامج . المعرفي  وما ذكر من دراسات في بعض الكتب لفي ھذا الحقالعلمية 
حول البرامج التعليمية . دراسة سعود بن ضحيان الضيحان" ، ومنھا على سبيل المثال �جتماعيةالرعاية ا

ن، حول الرعاية ال-حقة دراسة عبد هللا بن ناصر السدحا" ، " 2001والتأھيلية في المؤسسات اBص-حية، 
دراسة معن خليل العمر حول التخصص "، "2006للمفرج عنھم في التشريع اBس-مي والجنائي المعاصر، 

وغيرھا من الدراسات العلمية المتخصصة في مجال الرعاية " 2006المھني في مجال الرعاية ال-حقة، 
  .                لم يسعنا ذكرھا ا�جتماعية واBدماج ا�جتماعي للمساجين

المفرج عنھم لفئات معينة،  ا�جتماعية وإدماج يرى أھمية تقديم برامج الرعاية  : تجاه ثالثإنجد و.3ـ5
باعتبار أن أسباب ا�نحراف لدى المفرج عنھم تختلف من فرد sخر ، وبالتالي تحتاج كل فئة إلى رعاية 

                                                .                              عن غيرھا جتماعيةإ



ع  

�بد أن تكون مادية بتوفير منصب عمل لkفراد  ا�جتماعيةدافع إقتصادي فالرعاية أسبابھا فالجرائم التي      
المفرج عنھم، فاBنحراف ھنا ليس عم- متأص- في نفسية الفرد بل ھو عمل ظرفي ،وبالتالي ضرورة تقديم 

نفس (. أن تأخذ طابع التفريد ا�جتماعيةلھم وضمان استمرارھا، ومن ھنا �بد من الرعاية  جتماعيةا�الرعاية 
المفرج عنھم  ا�جتماعية وإدماجومن خ-ل عرض ا�تجاھات الث-ث حول تقديم الرعاية  )40 : المرجع

به في معظم دول العالم،  يمكن القول أن ا�تجاه الثالث ھو الغالب والمعمول. وا&شخاص المستفيدون منھا
                                                                  .      ا�جتماعية وإدماج المفرج عنھمبسبب عدم توفر اBمكانيات المادية والبشرية ال-زمة لتنفيذ برامج الرعاية 

  :ا�جتماعي للمساجين جأھمية ا;دما ـ6
 ،اج ا�جتماعي للمساجين في محاولة جعل ا&فراد المفرج عنھم عاديين في المجتمعتبرز أھمية اBدم     

وجعلھم يزاولون حياتھم اليومية دون تمييز أو تھميش بعد اBفراج عنھم، فمرحلة العزلة التي كان السجين يمر 
م وا&فكار التي حملھا بھا خ-ل فترة العقوبة وا&وضاع التي عايشھا والع-قات التي كونھا مع السجناء والقي

  .أو المجتمع الثقافي للسجن.السجن داخل السجن بمختلف أشكالھا السلبية،وتعرف بثقافة
الصدمة التي يعيشھا السجين بعد إفراج عنه في ا&يام ا&ولى ،وخاصة الحالة النفسية إلى باBضافة       

 رتركه لفترة زمنية، يصعب على التكيف المباش وا�جتماعية والثقافية وا�قتصادية، والواقع ا�جتماعي الذي
رتكاب الجريمة مرة ثانية بعد Bمن المفرج عنھم عادوا %40للمفرج عنھم، وقد أثبتت بعض الدراسات أن

  . )37: 1994السعيد ، فؤاد(ا&شھر ا&ولى من اBفراج كما يذكر 
الحكومية وعدم متابعته من طرف اBدارة وھذا ما يثبت إھمال عملية اBدماج ا�جتماعي للمفرج عنھم       

. عدم جدوى عقوبة السجين و سياسة الردع والقسوة إزاء مكافحة الجريمةومؤسسات المجتمع المدني،وكذلك 
( وكذلك وقوع أفراد أسر السجناء في ا�نحراف وارتكاب جرائم متنوعة وھذا ما أثبتته دراسة الباحث 

المخدرات ، بو المتاجرة          ممنوعة كالسرقة أسر السجناء لجرائم  اب أفرادرتكإعن  )152: 2003الھFل،
 ومن ھنا تمكن أھمية اBدماج ا�جتماعي للسجناء وفقا لسياسة معينة موضوعة من طرف ا&شخاص المسئولين 

  .على ھذه العملية المختصين 

                                      :مسؤولية الرعاية وا;دماج ا�جتماعي للمساجين  ـ7
وتحقيق أھدافھا تكاد تنحصر على المؤسسات العقابية في حد  ا�جتماعيةإن مسؤولية تنفيذ برامج الرعاية       
ولكن ھناك من يرى أنھا مسؤولية المجتمع ككل، وبذلك تباينت اsراء حول من تضع المسؤولية في تنفيذ . ذاتھا

فريق يرى أن العاملين في المؤسسات العقابية واBداريين عليھم تحمل . للمساجين ا�جتماعيةبرامج الرعاية 
 ا�جتماعيةللمساجين ككل ،وفريق أخر يري تولي تقديم برامج الرعاية  ا�جتماعيةمسؤولية تقديم الرعاية 

، وتكون ھذه المؤسسات منفصلة  ا�جتماعيةمؤسسات المجتمع المدني وغيرھا المتخصصة في مجال الرعاية 
بعيدا أن أي  ا�جتماعيةاريا ومكانيا عن المؤسسات العقابية، بحيث تمارس دورھا وتقدم البرامج الرعاية إد

 .               ضغوط عن المؤسسات العقابية أو ا&منية أو ما شابه ذلك
     :      ولكل فريق مبرراته التي يعتقد أنھا تدعم وجھة نظره ونعرض ھذه المبررات على النحو التالي

ھي مسؤولية المؤسسة العقابية فقط، وھذا الرأي يبرر  ا�جتماعيةا�تجاه الذي يرى أن برامج الرعاية  -أ-
                                                          : ومن بينھا ا�جتماعيةالتي تحققھا المؤسسات العقابية بالرعاية  تموقفه من خ-ل مجموعة من ا�يجابيا

تعتبر المؤسسة العقابية أكثر خبرة في التعامل مع المساجين المفرج عنھم، وأكثر دراية بھم من جميع * 
النواحي باعتباره قضى فترة زمنية تمكنھم من التعرف عليھم وجميع أحوالھم الشخصية وا&سرية  

                                                                         .                     وا�قتصادية
وجود ع-قة  بين ا&خصائي ا�جتماعي بالمؤسسة العقابية والمساجين وھذه الع-قة تساعد على اBدماج * 

                .                                                                  ا�جتماعي للمفرج عنھم
إذ أن   يساعد على توفير الجھد والوقت وا&موال،  ا�جتماعيةإن تولي المؤسسة العقابية تنفيذ برامج الرعاية * 

تعيق إجراء ع-قات مھنية و إجتماعية ونفسية جديدة وھذا  ا�جتماعيةتولي جھات أخرى تنفيذ برامج الرعاية 
                                                   .  يتطلب جھدا إضافيا وأموال ووقت أطول

وإدماج المفرج عنھم، يشعر المساجين بأن المؤسسة  ا�جتماعيةإن قيام المؤسسة العقابية بدور الرعاية *
  .                                         العقابية تقوم بدور إص-حي وع-جي � بدور انتقامي عقابي

جھات أخرى غير المؤسسات العقابية،  ا�جتماعيةاه الذي يرى أن يتولى تنفيذ البرامج الرعاية أما ا�تج - ب-
  :                            وھذا من خ-ل ا�يجابيات التي تحققھا ھذه الجھات وھي كاsتي 



ف  

شر مع السجناء غھم للعمل المباإختصاص المؤسسات العقابية، وتفر تخفيف العبء العملي وا�جتماعي على* 
وبين ا&فراد . بد� من تشتت الجھود بين أداء الدور العقابي والدور تنفيذ برامج اBص-ح للمفرج عنھم وأسرھم

  .                                                   الجدد المودعين داخل السجون
للجھات والمؤسسات ا�جتماعية  تماعيةا�جفتح آفاق التخصص العلمي والمھني في تنفيذ برامج الرعاية * 

 .                                                                      والباحثين وا&خصائيين
إشعار المودعين داخل المؤسسات العقابية أن العملية العقابية ھي رعاية إجتماعية وع-جية ووقائية من * 

         ). 35- 2006:33السدحان  عبد هللا(. عن رقابة ا&جھزة ا&منية العودة إلى الجريمة، وأنھا بعيدة
واBشراف عليھا من منطلقات واقعية حسب قناعته بمبدأ   ا�جتماعيةإن كل الرأيين ينظر إلى الرعاية       

لرجحة اBص-ح والتغيير، إ� أن كل منھا ينطوي على سلبيات واقعية، ف- يمكن الرجوح إلى كفة،وإھمال ا
، ومساعدة المفرج  ا�جتماعيةا&خرى، ونرى أن كل من الرأيين مسؤول عن تنفيذ وتطبيق برامج الرعاية 

عنھم في اندماجه مع الحياة الجديدة ورعاية أسرھم، فكليھما يكمل اsخر، فالمؤسسة العقابية لھا دور � يمكن 
.                                                                              ا�جتماعيةشرية لتنفيذ برامج الرعاية ا�ستغناء عنه ،من خ-ل توفير كافة الوسائل المادية والب

كما أن مؤسسات المجتمع المدني لھا دور � يمكن اBستغناء عنه  من خ-ل المشاركة في تطبيق            .
دارة المؤسسات العقابية، ف- يمكن أن تعمل ھذه المؤسسات البرامج الع-جية والتأھيل المسطرة من طرف إ

والجمعيات وغيرھا دون إستشارة اBدارة السجن، كذلك �بد من تزويد ھذه الجھات بالمعلومات الشخصية 
واBجتماعية والنفسية من طرف المؤسسة العقابية حتى يتسنى بتقديم الرعاية الشاملة والكاملة لكل المودعين 

، وبالتالي كل من المؤسسة العقابية والمجتمع مسؤول على تنفيذ  ا�جتماعيةون من برامج الرعاية والمستفيد
                             .   للمساجين وأسرھم ا�جتماعيةبرامج الرعاية 

 ا;فراج عنه بعد مشكFت السجين:المبحث الرابع 

يدة تكون في الغالب غريبة ،و خاصة إذا كانت مدة سجنه يواجه السجين بعد انتھاء مدة عقوبته حياة جد      
طويلة فمجتمع السجن يختلف عن المجتمع العادي ،فبعد فترة العقوبة يواجه المفرج عنھم عدة مشك-ت قد تكون 

صطلح إمادية ، أو اجتماعية أو نفسية ،ھذا ما جعل الباحثين دراسة مشك-ت السجين بعد اBفراج عنه ،و قد 
،و بعضھم يعتبرھا مشكلة الحرية بعد "صدمة اBفراج"أو"أزمة اBفراج"ى تسمية ھذه المشك-ت البعض عل

ومن خ-ل معرفة مشك-ت المفرج عنھم يمكن تحديد دور المجتمع المدني ،)77: 1997خليفة،لا(السجن
تنسيق مع بمختلف أشكاله ،و خاصة الجھات المعنية أن تساھم في التخفيف منھا بشكل كبير ، و ذلك بال

                         .المؤسسات العقابية ،و ا&خذ بمراحل عمليات اBدماج 
إذ تعتبر مرحلة اBفراج إحدى مراحل اBدماج بعد أن يتم الع-ج و التأھيل داخل السجون ، يتم إكمال        

تم نجاح ھذه المرحلة فقد يعود المرحلة الھامة و ھي إدماج المفرج عنه في المجتمع مرة ثانية، و إذا ما لم ي
المفرج عنه �رتكاب الجريمة مرة أخرى ، أو يعيش منعز� عن المجتمع ،و أبرز المشك-ت التي تواجه 

:  تشتت ا2سرة       .                                        )27-21 : 2006،عبد هللا السدحان(:السجين ھي
سرية تبدأ بدخولھم للسجن ، فقد تطالب بعض زوجات السجناء الط-ق كثير من المسجونين يجدون صعوبات أ

من زوجات % 43وجد أن ،)150:ھـ 1424ھFل، ال(بعد دخول الزوج المؤسسة العقابية ، ففي دراسة للباحث 
قد يصاحب ذلك غياب ،و"السجين" المسجونين قمن بھجر منزل الزوجة أو طلبن الط-ق  بسبب غياب الزوج

و تشتت ا&فراد إما لعدم وجود الضبط الذي يحرص على    .بب في تصدع و انشقاق بناء ا&سرة ا&م مما يس
و توفير مصاريف العيش بعد غياب الزوج و  دخوله للسجن ،    و مراقبة سلوكھم،متابعة ا&بناء في الدراسة 

ا أو�د غير ملتحقين تضح أن  أكثر من ھذه ا&سر لديھإففي إحدى الدراسات العلمية حول أسر السجناء 
عبد هللا (كما أظھرت دراسة ). 132:  1996السعيد ،فؤاد (بالمدرسة و ھم في سن التمدرس 

أن معظم المسجونين يرون أن العناية بأسرھم من ا&ولويات التي ينبغي أن تقدم لھم فور )1997الخليفة،
                                                                                    .نحراف ا&بناء أو الزوجات إدخولھم السجن ،و ھذا ما يترتب عنه 

إن تشتت أفراد ا&سرة من بين المشك-ت التي تواجه السجين بعد اBفراج عنه ،و ھذا ما يتطلب من       
تعمل في ھذا المجال أن  مؤسسات و منظمات المجتمع المدني التيمية و غير الرسمية المتمثلة في الجھات الرس

حتياجاتھا إتعني باھتمام استشارة السجين أثناء مدة العقوبة ،و ذلك با�تصال بأفراد ا&سرة و التعرف على 
نشقاق أسرة إالمادية و ا�جتماعية و النفسية لkبناء ،و ذلك بھدف الحفاظ على تماسك ا&فراد و عدم تصدع  و 

  .السجين 



ص  

و نقصد ھنا المجتمع العام و المجتمع الخاص ، فمجتمعه الخاص  :ج عنه عدم تقبل المجتمع للمفر -6
، أو حتى  الذي يبدأ بأسرته و ينتھي بأفراد الحي الذي يعيش فيه ، فقد � يجد منه القبول و الرفض و النفور منه

ك في طبيعة التعامل أما المجتمع العام فھو سائر عموم الناس ، و يتمثل ذل .أفراد أسرته  التحذير من التعامل مع
الذي يواجھه منھم حين معرفتھم عنه بأنه خريج السجن ، و ھذه المعاملة السلبية تنعكس على نفسية المفرج عنه 

، و قد تدفعه للعودة مرة أخرى للجريمة بسبب بحثه عن مجتمع جديد يتقبله ، و لن يجد في الغالب إ� رفقاء 
 .السجن 

من المجرمين العائدين إلى الجريمة مرة  %80 نسبةأن ) 124: ھـ 1995الروقي ،( و دلت دراسة 
الضغوط ا�جتماعية التي واجھوھا بعد خروجھم من السجن، باBضافة إلى عدم تقبل المجتمع لھم  سببه أخرى

" تقل آثارھا في المجتمعات الكبرى و،"القرى "و ھذه المشكلة تتضح بشكل أكبر في المجتمعات الصغيرة 
( و ھذا ما أظھرته دراسة ". المجتمع العضوي والمجتمع اsلي"سب تقسيم دوركايم للمجتمعات ،ح"المدنية 

جتماعي قاس ، و إمن أفراد المجتمع يواجھون المفرج عنه برفض  % 37.9أن نسبة  )216: 1994الجھني ،
  .ھذا قد يدفعه إلى العودة للجريمة مرة ثانية 

تولد " بالتحقير ا�جتماعي "ن طرف المجتمع أو كما يسميھا البعض إن النظرة السلبية للمفرج عنه م       
العديد من المشاكل و الصعوبات لدى ا&شخاص المفرج عنھم ،و قد تذھب الجھود المبذولة Bص-ح السجين و 

تأھيله و الرعاية داخل المؤسسات العقابية بسبب رفض المجتمع لھم و عدم تقبلھم كأفراد في المجتمع ،و ھنا 
يمكن القول أنه يمكن لمؤسسات المجتمع المدني أن تساھم في إدماج المفرج عنه من خ-ل نشر الوعي &فراد 

م على ا�نخراط و المجتمع بضرورة تقبل ھذه الفئة كونھا جزء من النسق العام ،و كذلك محاولة تشجيعھ
مما قد يسھل على اBندماج . جتمع بتنشيط و تثقيف الشباب و شؤون الم ا�نضمام إلى جمعيات و منظمات تھتم

  . "صدمة ا;فراج " ا�جتماعي للمفرج عنھم و فك عقدة اBفراج أو كما يسميھا البعض 
  :عدم العمل  -7

يعتبر العمل من إحدى المشك-ت التي تواجه المفرج عنھم ،و ھذا ما قد  يسبب الحصول على المال 
ريمة مرة ثانية ،و لقد أظھرت بعض الدراسات العلمية التي بطرق غير مشروعة ، مما ينتج عنه العودة إلى الج

 11إذ تبين أن  ،أن المجتمع غير متقبل لھذه الفئةأجريت لمعرفة اتجاھات المجتمع نحو تشغيل المفرج عنھم ، 
من أفراد العينة المبحوثة وافقت على تشغيل المفرج عنھم ،و يرجع ذلك إلى عدم الثقة فيھم أو الخوف من   %
 ،، و عدم تشغيل المفرج عنھم ھو نتاج رفض المجتمع لھم )216:نفس المرجع(  أثير على سمعة العملالت

باBضافة إلى شھادة السوابق العدلية التي غالبا ما تكون عقبة في الحصول على منصب عمل ،كما قد يكون عدم 
لتالي ھذه الصعوبات ادية ، و بالحصول على عمل يسد حاجياته المم مھنيا من بين ا&سباب المانعة  لتأھيلھ

و قد تكون سبب في العودة إلى ا�نحراف مرة ثانية    .لمفرج عنھم في المجتمع مرة أخرى إدماج اتعيق إعادة 
، و عليه � بد من العمل على مواجھة ھذه المشك-ت و التقليل من حدتھا و ذلك بتوفير مناصب شغل للمفرج 

حاجياته عند اBفراج ،ففي الجزائر صرح المدير العام Bدارة السجون لجريدة عنه و تقديم لھم بعض المال لسد 
امرأة من السجينات المفرج عنھن،حيث ھذه 30أنه تم توزيع آ�ت خياطة وطرز وح-قة على "الشروق

" ةمج التكوين الذي تلقته السجينات طيلة فترة مكوثھا في مؤسسات إعادة التربياالمساعدة كانت متماشية مع بر
  ) 8: 02/12/2006زبير فاضل،("2006محبوس سنة 350تم تشغيل "وأشار في نفس التصريح أنه

و كذلك يبرز ھنا دور مؤسسات المجتمع المدني في ا�تصال بالمؤسسات و شركات العمل قصد تشغيل 
قابية ، باBضافة ھذه الفئة المفرج عنھا ،و التي تلفت تأھي- مھنيا في إحدى الحرف المھنية داخل المؤسسات الع

إلى تقديم لھم إعانات مالية تخفف من معاناتھم المالية و خاصة عند اBفراج ،فمعظم المفرج عنھم � يملكون 
و أسرھم مما قد يلجأ المفرج عنه إلى سرقة المال و العودة إلى ا�نحراف   المال من أجل العودة إلى منازلھم

ستثمارھا في إنشاء عمل حر يمكن من الكسب إمفرج عنه و مرة أخرى ،كما يمكن تقديم قروض مالية لل
رئيس المنظمة "عمار حمديني "الشريف و الح-ل و عدم العودة إلى ا�نحراف مرة أخرى،ويذكر ا&ستاذ 

على  2007سجين في المجتمع خ-ل عام  800أن المنظمة قامت بإدماج "الوطنية لرعاية وإدماج المساجين 
  )12:،20/02/2007دية سليماني،نا.(المستوي الوطني  

  :تأثير العناصر ا;جرامية  -8
و        قد يكون المفرج عنه تعرف على بعض ا&شخاص المجرمين أثناء مدة العقوبة داخل السجن ،

ارتبط قبل دخوله السجن بمجرمين آخرين ،و قد تحالف مع مجرمين جدد داخل السجن ، لذلك يجد صعوبة 



ق  

لع-قات السابقة و خاصة العصابات اBجرامية ذات النشاط المستمر ،ففي دراسة كبيرة في التخلص من ھذه ا
من ا&حداث المودعين في دور الم-حظة  % 23أظھرت أن  ) 294: 2006السدحان،عبد هللا (علمية للباحث 

يعود  و ھذا ،روجھم منھاستمرت ع-قتھم بزم-ئھم الذين تعرفوا عليھم داخل الدور حتى بعد خإا�جتماعية 
ن مثل ھذه أباBضافة إلى     بشكل كبير إلى الظروف السيئة التي قد يعيشھا داخل المؤسسات العقابية ، 

الع-قات يفرضھا المجتمع الداخلي للسجن فبعد خروج المفرج عنه من المؤسسة العقابية تتصل به المجموعة 
و الجريمة مرة ثانية  ي يكون عرضة ل-نحرافو بالتال ،اBجرامية ذات النشاط المستمر  أو قد يبحث ھو عنھا

،ودلت بعض الدراسات العلمية على وجود ع-قة ارتباط بين العودة للجريمة و قيام السجين العائد بزيارة رفقاء 
كما تبرز ھذه الظاھرة و ھي العودة إلى اBجرام مرة  .)نفس المرجع(السجن أو العودة لkصدقاء القدامى 

  .قاء السوء بين ا&حداث المنحرفين العائدين إلى ا�نحراف بشكل واضح أخرى بتأثير من رف
  :الرقابة المستمرة للشرطة بعد ا;فراج  -9

نجد أن ھناك من ا&فراد المفرج عنھم تمارس عليھم نوعا من الرقابة المستمرة من طرف ا&جھزة 
،و ابة أو تقصر بحسب نوع الجريمةلرقا&منية و خاصة ا&فراد المتكرر إجرامھم ، حيث قد تطول مدة ھذه ا

ستدعائھم إلى مراكز إھذا ما يسبب عائقا في التكيف ا�جتماعي لھم ، فكلما حدثت جريمة في منطقتھم تم 
الشرطة للتحقيق و ا�ستجواب ، فھذا اBجراء المستمر من قبل الشرطة  ضد المفرج عنھم يجعل الفرد � ينفك 

مما قد يعود ومما يتسبب في لصقه بالمتھم الدائم في المجتمع ،  ،ان مجرماعن ماضيه و تذكير اsخرين بأنه ك
  .إلى اBجرام و ا�نحراف من جديد 

إن الحالة النفسية و الظروف التي عاشھا المفرج عنه   : الضعف النفسي و ا�جتماعي للمفرج عنه-10
دراسات العلمية تؤكد أن السجين تظھر في أثناء مدة العقوبة � يمكن تجاھلھا أو نكران تأثيرھا ، فالعديد من ال

شخصيته تغيرات نفسية متعددة ، أفرزتھا الظروف النفسية و ا�جتماعية داخل السجن مع وجود تباين بين 
السجناء في القدرة على التكيف مع الوضع الجديد و مدة العقوبة و الخبرات السابقة للعائدين مرة ثانية و أكثر ، 

تغيرات نفسية تظھر على المفرج عنھم جراء وجود بيئة مھيأة لظھور العديد من ا&مراض فمن المؤكد أن ھناك 
اBحباط ، الخوف : ،و ظھور العديد من التغيرات ا�نفعالية مثل .....ا�كتئاب ، القلق ، التوھم ،: النفسية مثل 

  ).155: 2001عبد هللا الخليفة،(من المستقبل ، فقدان الثقة بالنفس ، التردد 
و ليس ھذا فقط ، حيث أظھرت بعض الدراسات العلمية أن معتاد اBجرام الذي يتكرر جرمه بسبب 
عدم إدماجه في المجتمع دائما ھو إنسان غير عادي يعاني من قصر نظر ،فھو أقل ذكاء من اBنسان العادي 

  ) . 156 :نفس المرجع( لكونه � يتعلم من التكرار 
مة المجتمع المدني في التخفيف من ھذه المشك-ت من خ-ل مساھمة ومن ھنا تبرز لنا أھمية مساھ

الجمعيات و المنظمات المھتمة با&مور ا�جتماعية و النفسية ،بزيارة المساجين أثناء تواجدھم في المؤسسات 
و  العقابية و تقديم كافة الدعم النفسي و ا�جتماعي لھم ،و تشجيعھم و تحفيزھم كونھم أفراد يمكن إص-حھم

في الحديث الشريف الذي يرويه  ونذكر ھنا قصة الرجل الذي ورد.ة عودتھم إلى المجتمع و بناء حياة جديد
نفسا فسأل عن أعلم  99كان فيمن كان قبلكم رجل قتل:سعيد الخدري عن الرسول صلي هللا عليه وسلم أنه قال

� ،فقتله ،فكمل به :ھل له من توبة؟فقال أنه قتل تسعا وتسعين نفسا،ف:أھل ا&رض ،فدل على راھب،فأتاه فقال 
إنه قتل مائة نفس ،فھل له من توبة؟ قال :المائة،ثم سأل عن أعلم أھل ا&رض فدل على رجل عالم،فقال

ى نعم،ومن يحول بينه وبين التوبة؟إنطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بھا أناس يعبدون هللا عزوجل فاعبد هللا تعال:
  .رواه مسلم "رض سوءأھا فإنمعھم و� ترجع إلى أرضك 

ومن خ-ل ھذا الحديث ندرك أھمية توفير البيئة ا�جتماعية الصالحة والرغبة في تغير ا&وضاع 
ونذكر أيضا مثال آخر ھو ما قامت به جمعية وقائية خاصة بالمنحرفين في .ا�جتماعية المسببة ل-نحراف 

و سميت ھذه الجمعية با&طباء في ) فرع مدينة وھران ( " تحاد ا&طباء الجزائريينإ "مدينة وھران الجزائرية 
ذكور  (      ھدفھا ھو مساعدة فئات ا&حداث المعرضين ل-نحراف   les médecins à l'écouteا�ستماع 

أو المفرج عنھم ، و ذلك با�ھتمام بمشاكل ھؤ�ء و تقديم يد العون لھم و المساعدة الفعلية لھم قدر )و إناث 
أي في عين   au milieu ouvertع عن طريق ا�ستماع أو� ،و دراسة أوضاعھم على الطبيعة المستطا

المكان أو في المحيط السكني و العائلي لھؤ�ء الشباب و ذلك بالذھاب أو ا�نتقال إلى مكان تواجدھم ، و شمل 
،صحية ، اقتصادية ،دراسية ذلك كل الشبان المعرضين ل-نحراف أو الذين يعانون من مشاكل نفسية ، اجتماعية

على أسمائھم من المؤسسات العقابية و مراكز إعادة التربية ، ثم الشروع في  او ذلك بعد أن يكونوا قد تحصلو.
خت-ف أنواعھم ،و التدخل لدى ا&وساط الرسمية  و التدخل لدى المؤسسات و إمحاولة مساعدتھم على حسب 



ر  

و عوائلھم و أولياء أمورھم با�نتقال إلى محل   يضا بالتوسط بين الشباباBدارات المعنية إن تحتم ا&مر ، و أ
سكناھم و محادثتھم فكان الشباب و ا&حداث المعنيون ھم من فئة ثمانية عشر سنة ،و قد نتج عن أعمال ھذه 

أحسن (. 1997و الباقي ذكور و تم ذلك خ-ل سنة    حالة متعلقة باBناث 11حالة منھا  141الجمعية معالجة
  )115ـ114: 2001مبارك،

ا�ھتمام الدولي والعربي بالرعاية ا�جتماعية للمساجين وا;دماج ا�جتماعي : المبحث الخامس
  .لھم

� شك أن الجھود التي كانت تقدم للسجين بعد اBفراج عنه من المؤسسة العقابية قد اتخذت شك- 
ك قبل أن تصل إلى الوضع التنظيمي المعاصر المدرج وذل ،تطوعيا في بدايتھا ا&ولى في مختلف دول العالم

  .في غالبية النظم العقابية لمختلف الدول
و لقد كان لkمم المتحدة جھود في ذلك المجال من خ-ل بعض القواعد التي أصدرتھا في العديد من   

اعتمدھا مؤتمر ا&مم القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، والتي : ملتقيات وندوات دولية و أبرزھا 
م، ففي تلك القواعد يوجد العديد من اBجراءات و النظم التي تھيئ 1955المتحدة لمنع الجريمة في جنيف عام 

السجين للخروج و ا�ندماج في المجتمع العام بشكل طبيعي و متدرج، كما تجعله يتكيف مع الحياة خارج 
  ). 125: 1983،ا2مم المتحدة (السجن حال خروجه

م النظر إلى أن واجب 1955وتحث القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء التي صدرت في عام   
تجاه السجين � ينتھي بإط-ق سراحه من المؤسسة العقابية فقط، بل � بد من استمرار ذلك االمجتمع بشكل عام 

و ضمان عدم      السجن،الواجب على المجتمع بأكمله حتى ضمان استقرار المفرج عنه بعد خروجه من 
و النفسية، و      انتكاسته و عودته ل{جرام مرة أخرى، و ھذا � يتحقق إ� بتوفر الظروف ا�جتماعية،

ا�قتصادية المناسبة للمفرج عنه، و أول المرشحين لتحقيق تلك الظروف المناسبة ھو المجتمع بأفراده و 
  .&منيةجماعاته ومؤسساته ا�قتصادية وا�جتماعية و ا

م انعقد  المؤتمر الدولي الثاني لھيئة ا&مم المتحدة لمكافحة 1960في عام فو استمرارا للجھود الدولية 
الجريمة و معاملة المسجونين في مدينة لندن، و كان موضوع الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم من المؤسسة 

لقد أصدر خمسة عشرة توصية خصص  العقابية ھو أحد الموضوعات الرئيسية التي درست في المؤتمر، و
نجوب عبد ( :ثماني منھا للرعاية ال-حقة بشكل منفصل، وأبرز ھذه التوصيات كما أوردھا الرفاعي ما يلي

  )20: 2003الوھاب،
ضرورة وجود بعض المرونة فيما يتعلق بتشغيل المفرج عنه في بعض المھن و الوظائف المحظورة عليه،  -1

ة قدوة &صحاب ا&عمال و المؤسسات الفردية و الشركات الخاصة بالمبادرة في ذلك و و ينبغي أن تكون الدول
  .إلحاق بعض المفرج عنھم في بعض وظائفھا

حتياجاته المعيشية إكتزويده بالم-بس و السكن ووسائل النقل و : ينبغي سد حاجات المفرج عنه الضرورية  -2
  .اجاته الوظيفية و معاونته للحصول على عمل م-ئم يسد حاجتهو منحه الوثائق ال-زمة كما يجب ا�ھتمام بح

ضرورة شمول جميع المفرج عنھم بالرعاية ال-حقة، و أن تقوم كل دولة بتنظيم إدارات خاصة بذلك مع  -3
و مشاركة ا�ختصاصيين ا�جتماعيين سواء كانوا متطوعين           أو " ا&ھلية"إشراك الھيئات الخاصة 

  .ميين بتلك الھيئاتموظفين رس
ا�ستفادة من وسائل اBع-م للوصول إلى مشاركة المجتمع بكافة عناصره في إجراءات التأھيل ا�جتماعي  -4

  .للمفرج عنھم
تشجيع القيام بالبحوث الخاصة بمختلف نواحي الرعاية ال-حقة و موقف المجتمع من المفرج عنھم،        و  -5

  .ا�ھتمام بنشر نتائج تلك البحوث العلميةنظرة المجتمع لھم مع ضرورة 
ھتمامه بتقديم الرعاية و إو تواص- مع الجھود الدولية نجد المجتمع الدولي لم يغفل فئة ا&حداث المنحرفين من  

  .سبل تحقيقھا لھم بما يضمن عدم عودتھم مرة أخرى ل-نحراف
المجردين من حريتھم فقرة مستقلة بعنوان اBعداد  و لقد حثت قوانين ا&مم المتحدة بشأن حماية ا&حداث       

المسبق Bخ-ء السبيل و العودة للمجتمع، وفيھا التأكيد على قيام السلطات المختصة بتقديم خدمات ترمي إلى 
مساعدة ا&حداث المخلى سبيلھم على معاودة ا�ندماج في المجتمع ، مع تزويد الحدث بما ي-ئمه من ملبس قبل 

              .  العمل على تحقيق أسباب العيش المقبول بعد إخ-ء سبيلهخروجه، و 



ش  

ومن ھنا سوف ندرج بعض التجارب الدولية والعربية بالرعاية ا�جتماعية وإعادة اBدماج ا�جتماعي 
                                                                                             .   مساجينلل
، إذا أقر البرلمان 19في إنجليترا في بداية القرن  ا�جتماعيةعرفت الرعاية : الرعاية في إنجليترا -1

بضرورة رعاية المساجين وإدماج المفرج عنھم بعد إنقضاء فترة العقوبة، وتشمل ھذه  1823ا�نجليزي سنة 
                                        .                 الرعاية تقديم مبلغا من المال وبعض اللباس

صدر قانون ينظم جمعيات رعاية المساجين، تعمل على إيجاد فرص عمل وقروض مالية  1926وفي سنة 
 1936للمفرج عنھم، وفي بداية القرن العشرين تم تنظيم نظام رعاية المساجين بشكل واسع، حيث أنشئ عام 

جين المفرج عنھم، يضم ھذا ا�تحاد ھيئات وجمعيات تطوعية، وھيئات ا�تحاد القومي لجمعيات مساعدة المسا
 :نفس المرجع .( حكومية تتعاون معا لتنظيم العمل وتفعيلة بقصد إدماج المفرج عنھم وعدم رجوعھم للجريمة

22     .(                                                                      
دماج المفرج إبدأ اBھتمام برعاية المساجين و :في الو�يات المتحدة ا2مريكية يةا�جتماعالرعاية  -2

ھتمامھم بالمساجين أكثر إنصب اعنھم في النصف الثاني من القرن الثاني عشر،وكان يقوم بھا رجال الدين، و
سجن داخل ال نمن المفرج عنھم، وتطورت الرعاية بعد ذلك وأصبحت تستھدف تحسين أحوال المسجوني

                                                           .ومساعدة المفرج عنھم
بنيويورك لتقديم "اBص-ح "سميت بجمعية  متكونت أول جمعية لمساعدة المفرج عنھ 1846ففي سنة        

وجمعيات وھيئات  وفي بداية  القرن العشرين ظھرت عدة إتحادات. الرعاية ال-حقة للمساجين والمفرج عنھم
والتي عملت " الجمعية الدولية لمساعدة المسجون" ھتمت بمجال الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم مثل إعالمية 

على تقديم الرعاية للمسجونين أثناء تنفيذ العقوبة، وحل المشاكل بعد العقوبة مثل توفير فرصة عمل ومأوى 
                                                      . وتقديم مساعدات مالية

ا&ولى إجبارية تفرض على المفرج عنه، وتقوم بھا إدارات السجون :وكانت الرعاية في أمريكا على صورتين 
وبعض الجمعيات ا&ھلية، والثانية إختيارية وتشمل المساعدة المتنوعة في إيجاد عمل ومأوى بھدف اBندماج 

                                                    )24-23:  نفس المرجع(. في المجتمع
في فرنسا حسب القوانين المنصوصة تنقسم   ا�جتماعيةكانت الرعاية : في فرنسا ا�جتماعيةالرعاية  -3

  :                                                                                       إلى قسمين
إجبارية للمفرج عنھم إفراجا شرطيا، والقسم الثاني إختيارية للمفرج عنھم إفراجا نھائيا غير القسم ا&ول 

وتستند الرعاية ا�جتماعية وفق نص القانون اBجراءات الجزائية في فرنسا إلى لجنة المساعدة المفرج .مشروط
ويتضح من . سسات العقابيةا�جتماعين العاملين بالمؤ نعنھم، ويرأسھا قاضي وبعض ا&عضاء وا&خصائيي

أن الرعاية ال-حقة  -:                                            خ-ل النموذج الفرنسي الرعاية ا�جتماعية مايلي
أن الرعاية ال-حقة يقوم بھا لجان  -.                                                        واسعة النطاق أي إختيارية

  .                          من ا&جھزة المعنية ممثلة
السلطة القضائية ، ا&خصائي ا�جتماعي "مشاركة كل التخصصات داخل اللجان الرعاية اBجتماعية وھي -

                                             )                                           97-96 : 2006السدحان، ( ".والمھنيين، سلطة تنفيذية ممثلة في المؤسسة العقابية
  في الدول العربية*
  :المملكة العربية السعودية -4

تنبع فكرة الرعاية اBجتماعية في المملكة العربية السعودية من تعاليم الدين اBس-مي، وكانت الجھود       
دتھا المملكة تطورت ،حيث كانت تتم في المبذولة في بداية ا&مر محدودة، إ� أنه وبعد التغيرات التي شھ

جھود الجمعيات الخيرية من خ-ل تقديم المساعدات ية الملحقة بالسجون، إضافة إلى المكاتب ا�جتماعية والنفس
المادية للمفرج عنھم و&سرھم، وكذلك مكاتب الضمان اBجتماعي التي تقوم بمساعدة أسر النز�ء وذلك 

                                                                 .  بالتنسيق مع إدارة السجن
لوزارة العمل والشؤون  ةتم إنشاء قسم للرعاية ا�جتماعية باBدارة العامة التابع 1974ففي عام        

العامة  ةتم إنشاء اBدار 1986،  يشرف على ا�ھتمام بفئة المسجونين داخل السجن، وفي عام ا�جتماعية
برامج الرعاية جيه لفئات المفرج عنھم، وتقديم أسس الرعاية والتوتحقيق  لمتابعة والرعاية ال-حقة، تعمل علىل

والسماح للسجين للخروج . ة ال-زمة، وربط السجين بأسرته وتنظيم الزياراتون&سر السجناء وتقديم المع
اBجراءات يشترك فيھا العديد من الجمعيات و  بإجراء مقابلة والسماح له بالتعليم والتسجيل في الجامعة، ھذه



ت  

الھيئات الحكومية من أجل تقديم الرعاية ال-زمة للسجين وأسرته ومساعدته على ا�ندماج في المجتمع وعدم 
                                             )    114:نفس المرجع ( .العودة إلى الجريمة

  :مـصـر -5
، بصدور قرار وزاري يقضي بإنشاء مؤسسة صناعية 1948الرعاية ال-حقة في مصر عام كانت بداية         

Bيواء وتشغيل المفرج عنھم، وكانت تھدف إلى ا&خذ بيد ا&شخاص الذين لم يستطيع منھم إيجاد عمل للكسب 
                                                                                    .الشريف

تم إصدار �ئحة قانونية تنص على منح مكافأة مالية لkشخاص ذو السلوك الحسن أثناء  1949وفي عام       
ن في وجتماعإن ووتضاعف ا�ھتمام بالمساجين بعدما تم تكليف مختص. اBيداع وعن العمل الذي قام به

ول جمعية أھلية لرعاية المسجونين ظھرت أ 1954السجون لتقديم الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم، وفي عام 
المفرج عنھم وأسرھم في القاھرة ، وت-ھا بعد ذلك إنشاء جمعيات من نفس ا�ھتمام في مدن أخرى، وحتى  

اsن تقوم وزارة الشؤون اBجتماعية بتقديم الرعاية ال-حقة &سر السجناء والمفرج عنھم با�شتراك مع 
 :نفس المرجع.( من خ-ل تقديم برامج الرعاية ال-حقة واBشراف والتوجيه الجمعيات ا&ھلية واللجان الوطنية،

101 ،104 .(                                                                 
  :ســوريا -6

كانت للمؤسسات الحكومية وعلى رأسھا وزارة الشؤون ا�جتماعية والعمل المتخصصة في تقديم          
ال-حقة للمفرج عنھم، حيث كانت تقوم بتقديم مساعدات مادية للسجين عند اBفراج، ورعايته قبل  الرعاية

ظھر ا�ھتمام الجمعوي بھذه الفئة حيث تأسست أو جمعية في دمشق تختص  1961اBفراج و&سرته، وفي سنة 
ونفسيا والعمل على برعاية المساجين وأسرھم، وكان عملھا موجھا نحو دراسة أحوال المساجين تربويا 

معالجتھا، وكذا العمل على رفع من مستوى المسجونين أخ-قيا وإجتماعيا ومھنيا داخل السجن وخارجه، 
وت-ھا إنشاء العديد من .باBضافة إلى رعاية أسرھم ،ومساعدة المفرج عنھم وتھيئتھم ل-ندماج في المجتمع

نفس ا&ھداف و ا&عمال تعمل كلھا من أجل مساعدة ھذه  الجمعيات المشابھة في مجال رعاية المفرج عنھم، لھا
                                 )    151:،1995الروقي،(.الفئات الخاصة في المجتمع

  :تـونـس -7 
تتو�ھا الحكومة،  وأسرھم في تونس من ا&نشطة التي تعتبر الرعاية ال-حقة للمسجونين والمفرج عنھم       

ارة العامة للسجون بإشراف إدارة مصلحة الرعاية ال-حقة ومرشدون اجتماعيون بتنفيذ برامج حيث تقوم اBد
الرعاية ال-حقة، ويبدأ عملھا بإجراء بحث إجتماعي عن كل مسجون عند دخوله السجن وتشغيله، وا�تصال 

اقبين إلى مكان بأصحاب ا&عمال بغية حصوله على عمل بعد اBفراج عنه ،وتقوم ھذه المصلحة بإرسال مر
العمل للتحقق من انضباط المفرج عنه وحسن سلوكه، وتقوم ھذه اللجنة بإعادة المفرج عنه إلى السجن في حالة 

                                               )           152:نفس المرجع( .عدم انضباطه وكما أن ھناك جھات أخرى تساعد في عملية الرعاية ال-حقة 
                                                                                       :   ـ الجزائر 8

تعتمد الرعاية ا�جتماعية في الجزائر على فكرة  الدفاع اBجتماعي التي تجعل من تطبيق العقوبة وسيلة      
المحبوسون في المؤسسات  ويعامل.نحين وإدماجھم في المجتمعلجالحماية المجتمع عن طريق إعادة تربية ا

العقابية معاملة كريمة وطيبة تصون كرامتھم اBنسانية وترفع من مستواھم الفكري والمعنوي بعيدا عن كل 
تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين  أو الرأي، وتمنح للمحبوس الحق في ممارسة حقوقه في حدود 

ضروري Bعادة تربيته وإدماجه اBجتماعي، وفي سبيل ھذا الغرض تسھر إدارة السجون على إختيار  ما ھو
دائھم المھني آوتعمل على تحسين مستواھم وترقية ھم أحسن الموظفين لممارسة مھام إعادة اBدماج ا�جتماعي ل

                                                       .بصفة دائمة 
ومجال الرعاية ال-حقة في الجزائر يتضمن كافة المج-ت الصحية وا�جتماعية والمھنية والنفسية والوعظ      

 ىواBرشاد، وقد تم إنشاء المديرية العامة Bدارة السجون وإعادة اBدماج التابعة لوزارة العدل ، ل{شراف عل
ادة اBدماج ا�جتماعي عد تنظيم قانون السجون وإعكما تم ب.سجناءتنفيذ برامج الرعاية ا�جتماعية وإدماج ال

في فصله ا&ول المتضمن ا&حكام التمھيدية للمعاملة  05/04، تحت رقم 06/02/2005الصادر في للمحبوسين 
ينص على جعل العقوبة وسيلة لحماية المجتمع بواسطة إعادة التربية واBدماج ا�جتماعي العقابية ، حيث 

                                .)                               8: 2،ع2005دماج،رسالةا;(.للمحبوسين

  :خFصة



ث  

للمفرج عنھم ، وأنماط   يتناول ھذا الفصل توضيح مدلول الرعاية ا�جتماعية وإعادة اBدماج ا�جتماع      
Bديم الرعاية &سرھم وما تساعد في افة إلى تقضالرعاية المقدمة لھم أثناء تواجدھم داخل السجن وبعده ، با

ولقد أثبتت العديد من                    .                                        .        مواجھة الجريمة والحد منھا 
الدراسات العلمية على أھمية تقديم الرعاية ال-حقة للمفرج عنھم وأسرھم في الحد من تكرار الجريمة 

خ-ل تقديم  مساعدات وع-ج وتأھيل �زم يمكنه من التكيف ا�جتماعي ،وبالتالي تعتبر وانتشارھا ، من 
تحققھا أثر في مواجھة الجريمة والوقاية منھا ،   ةالبرامج والخطط التي تعمل على تحقيق ا&ھداف المرجو

ديم الراعية ولذلك يتعين على الحكومات وا&جھزة ا&منية ومؤسسات المجتمع المدني المساھمة في تق
                                                                       .                             .ا�جتماعية للمفرج عنھم وإعادة إدماجھم في المجتمع مرة ثانية 

             .                                           
  
  

 :تمــھيد 
صول النظرية في ھذه الدراسة انط-قا من إشكالية البحث وتبيان أھميته و تحديد أھدافه بعد تعرضنا للف

،ثم تناولنا مفھوم المجتمع المدني و كل ما يتعلق بمراحل تطوره و خصائصه و وصو� إلى المجتمع المدني في 
تم التعرض إلى المؤسسات الجزائر و التطرق إلى إحدى مؤسساته و ھي الكشافة اBس-مية الجزائرية ،و بعدھا 

العقابية و أشكالھا  و أنماط الرعاية ا�جتماعية وال-حقة داخلھا ،و وصو� في ا&خير إلى دور مؤسسات 
  .المجتمع المدني و خصوصا الكشافة اBس-مية في إعادة اBدماج ا�جتماعي لkحداث الجانحين 

الباحث التأكد من صحة الفرضيات المنطلق  نصل اsن إلى الجانب الميداني الذي من خ-له يستطيع
منھا ،و ھذا ا&خير نتبع من خ-له منھجا مناسبا لطبيعة الموضوع و أدوات لجمع المعلومات من أفراد عينة 

البحث و المتمثلة في الم-حظة و المقابلة وفق مجال مكاني و زماني محدد ،و ذلك بغية استخ-ص النتائج 
  .المتوصل إليھا 

  :ت الدراسةفرضيا-1
  .الجانحين &حداثاإدماج  إعادة  إلى أدواراً مختلفة  تھدف الجزائريةالكشافة  تتبع: الفرضية العامة -1-1
 :الفرضيات الجزئية - 2- 1
  .الجزائرية أساليب ھادفة إلى تعديل سلوك ا&حداث الجانحينلكشافة ا تتبع -1
  .لkحداث الجانحينادة اBدماج ا�جتماعي إع تساعد في اBس-مية برامج وأنشطةتتبع الكشافة  -2
  .أدوارھم بفعالية ات لدى الكشافة تساعدھم في آداءتوافر الكفاءات والمھار -3
  .عود ا&حداث إلى ا�نحرافالجزائرية دور في التقليل من نسب للكشافة  -4
   .مقترحة لھامع توفر الحلول ال ا&دوارھ اتواجه الكشافة الجزائرية عراقيل تحد من أدائھ -5
  : منھج الدراسة -2

يعتبر المنھج من العناصر ا&ساسية التي ينبغي توفرھا في أي دراسة علمية &ھميته العلمية في توجيه 
الباحث نحو الوصول إلى أھدافه العامة و للتحقق من الفرضيات التي انطلقت منھا الدراسة ، فالمنھج ھو 

خالدي الھادي و قد عبد "( ن أجل الوصول إلى الحقيقة في العلم وعة موضمجموعة من القواعد العامة الم"
  )16: 1996المجيد،

موضوع البحث ھو الذي يفرض نوع المنھج و أدواته ،فقد اعتمدنا على المنھج   أن و اعتبارا من
كون الدراسة " دور المجتمع المدني في إعادة ا;دماج ا�جتماعي للمساجين " الوصفي في دراسة موضوع 

ندرج ضمن الدراسات الوصفية التي تھتم بالكشف عن الحقائق الواقعة والمرتبطة بجماعة معينة من ا&فراد ت
،فھو من بين المناھج ا&كثر انتشارا واستخداما في العلوم ا�جتماعية ،وذلك �ھتمامه بوصف الظواھر وصفا 

، بھدف الوصول إلى استنتاجات موضوعية و دقيقا ويعبر عنھا كميا وكيفيا  وتحليلھا وتفسيرھا بطريقة علمية 
  .علمية تساھم في التعرف على الحقائق الغامضة 

حالة باعتباره الطريقة المناسبة لطبيعة الكما استعان الباحث في ھذه الدراسة بأسلوب دراسة 
  .لعلميمنھج من مناھج البحث اأسلوب الحالة  بعض الباحثين  هبينما يعتبر.موضوعنا، ويخدم أھداف البحث

فمنھج  دراسة الحالة منھج في البحث ا�جتماعي عن طريقه يمكن جمع البيانات ودراستھا ، حيث "
أن تكون الوحدة وعة و أوضاعھا الثقافية ،و يمكن يمكن رسم صورة كلية لوحدة معينة في ع-قتھا المتن



خ  

ً موضوع الدراسة شخصا معينا أو أسرة أو جماعة اجتماعية أو نظام ً أو مجتمع ا ً محلي أو وطن ا ً معين ا غريب (" ا
  )96: 1995سيد أحمد،

ا�خت-ف الموجود بين الباحثين في تحديد مناھج البحث ا�جتماعي ، و في  على أنه ينبغي اBشارة إلى
ً حالة منھجالاعتبار دراسة  يسمح بإجراء دراسات واقعية " يقول أنه " نبيل السمالوطي" نجد حيث أو أداة ،  ا
و نوعيات الجرائم ئق و معلومات تتعلق بنسب الجريمة من صحة الفروض أو الكشف عن حقابھدف التحقق 

،أو ....أو أعمال المجرمين ،أو البناء المھني  ب أحياء السكن أو مراحل التعليم و تصنيف الجرائم بحس
ل نبي"(  الكشف عن ا2ساليب المطبقة في المؤسسات العقابية و مدى جدواھا في إصFح النز�ء

  )70: 1983السمالوطي،
ً دراسة الحالة أداة تستخدم ضمن المنھج ا�ستقرائي ، و ليس منھج" نبيل السمالوطي" ھذا و يعتبر   ا

ً بذاته ، إ� أنه � يمنع من استخدامه كونه مناسب مستق-ً  لموضوع الدراسة رغم التباين في تحديد كونه أداة أو  ا
إن دراسة الحالة ھو " : "  غريب سيد أحمد"، انط-قا من ما قاله  وبسلتم ا�عتماد على ھذا ا& اً،فقدمنھج

و في    عبارة عن تحديد خصائص و سمات و عوامل مؤثرة في موقف معين بالذات و في فترة زمنية محددة
 1995غريب سيد احمد، "( موضوع أو وحدات ذات طبيعة معينة قد تختلف باختFف زمان أو مكان وقوعھا 

:181(  
ھذا ا&سلوب لتعذر إجراء الدراسة الميدانية في كامل المؤسسات العقابية في به تم ا�ستعانة  و من

و لتعدد مؤسسات المجتمع المدني و كثرة عددھا والدور المنوط بھا ، ھذا ما يمكننا من توفير الوقت  الجزائر،
بالتنقل Bجراء أكبر عدد من  ال-زم �نجاز البحث ، فض- عن عدم توفر اBمكانيات المادية التي تسمح

  .المقاب-ت مع المبحوثين ، و كذلك العراقيل اBدارية و التنظيمية Bجراء ھذه الدراسة
  
  

  : مجتمع الدراسة -3
يشكل مجتمع الدراسة الميدانية ركيزة أساسية من ركائز البحث العلمي في مجال العلوم ا�جتماعية 

،بما يحمله من مواصفات مطلوبة البحث الدراسة يدعم و يحقق أھداف عموما و علم ا�جتماع تحديدا، فمجتمع
و&ن مجتمع البحث قد يكون كبيرا حيث يصعب التعامل معه ، يلجأ الباحث إلى أخذ عينة ممثلة أي .من الباحث

نسبة جزئية مستمدة من العدد اBجمالي للمجتمع ا&صلي للدراسة ، من خ-ل أھدافه و يجيب عن تساؤ�ت 
  .سته درا

، من أسلوب المعاينةو إمكانيات الباحث إلى نوعين  و في ھذه الدراسة الحالية تم اللجوء حسب ظروف 
أي التعامل مع مجتمع الدراسة بكل أفراده مستخدما المسح الشامل،و أيضا أخذ عينة ممثلة من المجتمع ا&صلي 

رة التي يدرسھا الباحث ،و بذلك فإن بأنه يعني جميع المفردات الظاھ" عبيدات و آخرون " ،حيث يقول 
 2001عبيدات و آخرون ،(.مجتمع الدراسة ھو جميع ا2فراد أو ا2شياء الذين يكونون موضوع مشكلة البحث

: 131.(   
،و ون بمركز إعادة التربيةالموجودالجانحون و بالتالي فإن مجتمع ھذه الدراسة يتكون من ا&حداث 

  .قادة أفواج الكشافة لبلدية سطيف   وف يتم تخصيصعينة من الكشافة اBس-مية و س
، وھذا �عتبارات  "الكشافين"مع الدراسة تقام الباحث باختيار عينة قصدية  من مج   :عينة الدراسة - 4

لمركز ا&حداث ة الكشافين الذين قاموا بزيارات كل القاد:موضوعية استند الباحث إليھا في تقديره وھي 
لنشاطات الثقافية والتربوية والرياضية رفقة ا&حداث، حيث قام الباحث بتسجيل أسماءھم ،وشاركوا في مختلف ا

 15في كل زيارة يقوم بھا برفقتھم وذلك بھدف معرفة استجاباتھم حول الظاھرة موضوع الدراسة وكان عددھم 
، وقد حدثا 71عددھم بـ أما مجتمع الدراسة من ا&حداث فقد اعتمد الباحث على المسح الشامل لھم والمقدر.قائد

، وبالتالي يصبح العدد اBجمالي  فرد 16استبعد الباحث بعض ا&فراد الذين أودعوا بالمركز حديثا والمقدرة بـ 
   .سنة  19سنة إلى 16رھم مابين اعمأ، يتراوح جانح حدث55ـلkفراد المبحوثين ب

  :مجا�ت الدراسة  -5



ذ  

ة الحالية تبحث عن دور الكشافة اBس-مية كنموذج من المجتمع نظرا لكون الدراس:  المجال الجغرافي-5-1
فة لبلدية سطيف ،و االمدني ، في إعادة اBدماج ا�جتماعي للمساجين فقد شمل مجال الدراسة ، أفواج الكش

 .لو�ية سطيف وإدماج ا&حداث ا&حداث الجانحين المتواجدين بمركز إعادة التربية 

 :ة سطيف مركز إعادة التربية لو�ي - أ

،و بدأ عمله  1971لقد تم إجراء الدراسة الميدانية بمركز إعادة التربية ببلدية سطيف ، و قد أنشئ سنة 
أكثر من أشھر إلى  6ث و تكون مدة اBقامة فيه من احدأ 110،و ھو يتسع لحوالي 1975بصورة رسمية سنة 

  .ا&حداث  سنة ، حيث أن ھذه المدة تتحدد وفقا لkحكام التي يصدرھا قاضي
شخصا و قد تصل  36مراقد سعة الواحدة منھا  ةو يتكون ھذا المركز من عدة ھياكل و مصالح منھا ث-ث

ث ،و تحتوي ھذه المراقد على الخزانات و دورات المياه إلى جانب وجود مياه احدأ110السعة اBجمالية إلى 
و ث-ث ورشات       ، و قاعة لعرض ا&ف-م ،أقسام للتدريس ةساخنة ل-ستحمام ،كما يتوفر المركز على ث-ث

كتاب متنوعة و مخزن للمواد الغذائية و مغسل للثياب مجھز بلوازمه  600قاعة للمطالعة و مكتبة تحتوي على
الضرورية من غسا�ت و مواد الغسيل ، إلى جانب وجود عيادة طبية مجھزة،ومجموعة من غسا�ت ومواد 

إلى ساحة كبيرة مخصصة للتجوال خ-ل الفترات المخصصة لذلك،و بجوار ذوي المرض الخطير، باBضافة 
ً كما يضم المركز ملعب.ھذه الساحة قاعة مخصصة لزيارة ا&ھل لذويھم السجناء لمزالة النشاطات  اً صغير ا

  .الرياضية 
كما يتوفر المركز على مكاتب إدارية لضمان سير النشاطات داخل المركز و ھي مكتب خاص بمدير 

مركز و السكرتارية و مكتب المربي الرئيسي ، إلى جانب مكتب ا&خصائي النفساني ومكتب المقتصد ، و ال
مجموعة من المساحات الخضراء التي تحيط بالمركز من جميع النواحي،إلى جانب وجود مبنى خاص 

كز ، يتميز و من الناحية الظاھرية للمر.بالموظفين يحتوي على أربع شقق ،و مسكن خاص بمدير المركز
رئيسي كاميرا للمراقبة،كما أن المدخل الو أمام    بأسواره العالية و غلق المداخل الرئيسية بأبواب  من حديد 

و    ذاته المؤسسة العقابية المخصصة للكبار ينة الھواء الجميل ، كما يوجد بمحاتواجدھا بواسطة حي مد
  .اBناث

ية الصحية و النظافة و الخدمات ا�جتماعية متوفرة داخل و ما ي-حظ على ھذا المركز أن شروط الرعا
   أثناء تواجدھم بهھذا المركز مما يساعد على القيام بمختلف برامج التأھيل و اBدماج ا�جتماعي لھم 

 :المجال الزمني-5-2  

رات استط-عية و ھي المدة أو الفترة الزمنية التي يتم من خ-لھا البحث الميداني ، حيث تم القيام بعدة زيا
،و التي من خ-لھا تم معاينة موقع المركز باBضافة إلى تقديم وثائق  2007مارس  16للمركز بتاريخ 

للحصول على تصريح بإجراء ھذه الدراسة بالمركز ،و قد تكررت الزيارات للمركز رفقة الكشافة اBس-مية 
و التي أفادتنا بطبيعة      م به داخل المركز ،عدة مرات ،و التي تم من خ-لھا التعرف على الدور الذي تقو

الحصول على البيانات و المعلومات المتعلقة بالبحث من طرف المسؤول ا&ول على المركز و في الحال 
و إجراء مقاب-ت ھامشية   بعض الموظفين و كذا المسؤولين في الكشافة اBس-مية و التقرب إلى ا&حداث 

إلى غاية شھر جانفي  2007أشھر إبتداءا من شھر مارس  10الميدانية حوالي معھم،و منه دامت الدراسة 
  . يبين الزيارات الميدانية للمركز رفقة الكشافة اBس-مية ) أ(و الجدول . 2008

  
  
  

  المدة  المناسبة  التاريخ

  سا2  عيد النصر  2007-03-21

  سا1.30  عيد الشجرة  27-03-2007



ض  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 : جال البشري الم-5-3

يمثل المجال البشري لدراسة المجتمع ا&صلي المستھدف من الدراسة و الذي تطبق على وحداته تقنيات    
جمع البيانات الواقعية منه ،و انط-قا منه يتم تحديد نوع العينة المطلوبة حيث يضم المجتمع ا&صلي لمركز 

المصالح اBدارية و البيداغوجية تسھر على تطبيق  من اً و يضم عدد" عبد الواحد خزناجي" إعادة التربية
 .مختلف البرامج و النشاطات التعليمية و التكوينية و الترفيھية 

مدير معين من طرف " عبد الواحد خزناجي"فمن الناحية التنظيمية و البيداغوجية ، يشرف على مركز 
و يساعده في      النشاطات البيداغوجية ،الجھات الوصية و الذي من بين مھامه تسيير اBدارة و ضمان سير 

ج ، أخصائي نفساني و افوأمربين قسم ،أربعة حراس ليل أربعة مربي  ةذلك فرقة متخصصة تتكون من ث-ث
  .أقسام  ةلى ث-ثإھم مقسمون 

) ب(أما مصلحة اBدارة فتضم ك- من مصلحة العمال و ا&مانة و المقتصد و التمريض ،و الجدول 
  سطيف " عبد الواحد خزناجي" الموظفين على مختلف المصالح المتواجدة  بمركز إعادة التربية يبين توزيع

  )ب(جدول ال 
 على مختلف المصالح" عبد الواحد خزناجي" يبين توزيع موظفي مركز إعادة التربية 

  العدد  الموظفين  المصالح
  03  .مربي قسم -  الفرق البيداغوجية

  01  أخصائي نفساني -

  02  .سمربي رئي -

  04  .مربي فوج

  01  رئيس مصلحة -  مصلحة ا�داريين

  01  .العمال  -

  سا2  يوم العلم  16-04-2007

  سا2  المولد النبوي الشريف  30-04-2007

  سا2  اليوم الوطني للكشاف  27-05-2007

  سا2  عيد ا�ستق-ل  05-07-2007

  سا2.30  -رمضان–ليلة القدر   09-10-2007
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  26  478  59  -  05  المجموع
  .، كشافة مقاطعة بلدية سطيف 2008 تإحصائيا *

  :أدوات جمع البيانات المستخدمة في الدراسة-6
  :ا2دوات المنھجية 6-1

لذا فإن طبيعة  ،تعد أدوات جمع البيانات الطريقة ا&ساسية للحصول على المعلومات و الحقائق 
و قد تم     انات و الحقائق من الميدانالموضوع ھي التي تفرض علينا انتقاء ا&داة أو التقنية الم-ئمة لجمع البي

  :ا�عتماد في ھذه الدراسة على ا&دوات التالية 



ظ  

تعتبر الم-حظة من الوسائل ا&ساسية في جمع البيانات خاصة التي � يمكن جمعھا عن طريق   :المFحظة -أ
و تحقيق  ،وع الدراسةعلى متغيرات الظاھرة موضا�ستمارة أو المقابلة  ، حيث تھدف إلى التعرف الواقعي 

نفعا�ت وتوترات و مختلف السلوكات و إفھم أعمق لما يدور داخل المركز مجال الدراسة من نشاطات و 
التصرفات الصادرة عن ا&حداث و ردود أفعال المشرفين داخل المركز و مختلف ا&نشطة المقدمة لkحداث 

 .إدماجھم  إعادة الرامية إلى

تسمى  واء الزيارات الميدانية ھي الم-حظة العلمية البسيطة المنتظمة و الم-حظة المعتمدة أثن
2نھا � تلزمھم العيش " ن بفضل بعض خصائصھا والم-حظة غير المباشرة و ھي عادة ما يلجأ إليھا الباحث

داخل الموقف ،و إنما يمكنه تسجيل مFحظاته دون أن يضطر إلى التفاعل مع الجماعة أو الموقف 
  )189: 1999و آخرون، في فضيل دليومسعودة كنونة  ( "المدروس
و  بالمشاركة ،حيث تمت عبر مراحل و فترات زمنية متباينة ، المنتظمة الم-حظة العلمية عتمادإو تم  

بفضلھا تم جمع الكثير من المعطيات المتعلقة باBدماج ا�جتماعي لkحداث و الظروف ا�جتماعية داخل 
الكشافة اBس-مية ،وواقع  وبالخصوصو التعرف على الدور المسموح للمجتمع المدني مركز إعادة التربية ،

  .اBدماج ا�جتماعي في مدينة سطيف 
 عتماد ھذين النوعين من الم-حظة كونھا ا&نسب و ا&كثر م-ئمة للكشف عن الظاھرة موضوع الدراسةإو تم 

.  
اشرة من المبحوث حيث تسمح بالحصول على معلومات تستخدم المقابلة في جمع البيانات مب : لمقابلةا- ب

دقيقة عن الظاھرة أو المشكلة المدروسة ، بمعنى أن المقابلة ھي أسلوب للحصول على بيانات مفصلة عن 
و عبد 9      محمد الجوھري "(أنماط السلوك ا�جتماعي أو تفسيرات معينة لھذه ا&نماط من السلوك 

 )107: 1982الخريجي،

و     تم استخدام ھذه ا&داة في جمع المعلومات مباشرة مع المسؤولين في الكشافة اBس-مية  و قد 
أخص بالذكر المسؤول الوطني للكشافة المكلف بخدمة و تنمية المجتمع ،و كذا المسؤول الو�ئي لو�ية سطيف 

و تمحور     . لبلدية سطيف ة اففواج الكشمع ،و بعض المحافظين الو�ئيين &المكلف بخدمة و تنمية المجت
موضوع ھذه المقاب-ت حول الدور المسموح للكشافة اBس-مية في إعادة اBدماج ا�جتماعي لkحداث، وعن 

و عليه .أھم ا�نجازات المحققة في ھذا المجال،و عن اsفاق المستقبلية و المتوقع إنجازھا في المراحل القادمة 
  :من ا&سئلة  اً عدد يل المقابلة ضمتم بناء دل

 ما ھي البرامج التي تتبعھا الكشافة اBس-مية الھادفة إلى إعادة إدماج ا&حداث؟/1س
 فيما تكمن أھمية ھذا الدور الذي تقوم به الكشافة؟/2س
 متلك أفراد الكشافة المھارات والكفاءات ال-زمة للتعامل مع ا&حداث الجانحين في المركز؟يھل /3س
 أھدافكم من خ-ل الزيارات المتكررة لمركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث؟ يققھل استطعتم تح/4س
 ما ھي ا�نجازات التي تم تحقيقھا إلى غاية اليوم؟/5س
 حد من دورھا في إدماج ا&حداث؟تما ھي العراقيل التي تواجه الكشافة و/6س

فقد رفضت من طرف الجھات جراءھا مع المبحوثين ا&حداث ، إأما المقابلة التي كان الباحث بصدد 
ن في والمسؤول رحب بهوھو ا&مر الذي &داة وتم استبدالھا باBستمارة ولذلك لم نتمكن إجراء ھذه ا.الرسمية 

،والتي مكنتنا من ونھا وسيلة ھامة في البحث العلميالمركز،ورغم ذلك تمكن الباحث من تطبيق ا�ستمارة ك
                                                                .   جمع البيانات المراد الحصول عليھا

وقد قام الباحث بمقابلة جماعية مفتوحة مع بعض ا&حداث المفرج عنھم والمنحرفين ، وكان الھدف من 
دماج في مثل ا�ن.مقابلتھم التعرف عن ظروفھم الحالية ، وبعض ا&سئلة الثانوية التي تدور حول أھداف البحث

  ....    مجتمع ،الظروف ا�جتماعية والنفسية ال
                                                                            

  :ا�ستمارة-ج
تعتبر ا�ستمارة من أكثر أدوات جمع البيانات استخداما و شيوعا في البحوث ا�جتماعية، و ھذا راجع    

&داة بالنسبة �ختصار الجھد و التكلفة أو سھولة معالجة بياناتھا بالطرق إلى المميزات التي تحققھا ھذه ا
  . اBحصائية



أ  

جل الحصول أنموذج يضم مجموعة من ا2سئلة التي توجه إلى ا2فراد من ":و تعرف ا�ستمارة بأنھا  
وجھة مجموعة من ا&سئلة م البحثو قد اشتملت استمارة  "على معلومات حول موضوع أو مشكلة أو موقف

تم تطبيقھا عبر فترتين زمنيتين، ا&ولى  ، حيث"المودعين بالمركز القادة الكشافين وا&حداث"للمبحوثين 
و ھذا لقلة  وعض 15 ـقدر عددھم ب "القادة الكشافين"بغرض تجريبھا و وزعت على مجموعة من المبحوثين 

  إجاباتھم حيث استفدنا من.استمارة تجريبية للمبحوثين ا&حداث  25عددھم ، و
، ثم تم توزيع ا�ستمارة النھائية في فترة سئلةو في ضوئھا حاولنا تعديل ما أمكننا تعديله في صياغة ا&   

  .�حقة و جمع ما أمكننا جمعه طبعا
  :على النحو التالي ءتاجو عموما تم تقسيم ا�ستمارة الخاصة بالقادة الكشافين إلى قسمين  

  :القسم ا&ول وضم
 .يستفسر عن العمر: ولـ السؤال ا&

  يستفسر عن الرتبة الكشفية: ـ السؤال الثاني
  يستفسر عن وظيفة داخل الفوج: ـ السؤال الثالث
 يستفسر عن مدة ا�نخراط في الكشافة: ـ السؤال الرابع

  يستفسر عن المستوي التعليمي: ـ السؤال الخامس
  :يسية للدراسة وھي على النحو التالييحتوي على المحاور الرئفأما القسم الثاني من ا�ستمارة 

تناول تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين من خ-ل ا&سلوب الذي يتبعونه في : المحور ا2ول
  .عبارة16واحتوى ھذا المحور على  .تعديل سلوك ا&حداث

ن من خ-ل دور ا&نشطة الثقافية يافتناول تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكش: المحور الثاني
واحتوى ھذا المحور على  .  إدماج ا&حداث في المجتمعالتي يتبعونھا و الھادفة Bعادة  والرياضية ةوا�جتماعي

  . عبارة19
تناول تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين على توفر المھارات والكفاءات التي : المحور الثالث

  . عبارة11على أداءھم &دوارھم، واحتوى ھذا المحور على  تساعدھم
دور الكشافة في التقليل تناول تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين على أھمية : المحور الرابع 

  .عبارة19عود ا&حداث إلى ا�نحراف، واحتوى ھذا المحور على من نسب 
العراقيل التي تواجھھم وتحد  حول فراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافينتناول تحديد رؤية أ: المحور الخامس

  .عبارة 13واحتوى ھذا المحور على . من أداءھم &دوارھم
ل المقترحة التي تساعد على تناول تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين الحلو:المحور السادس

  .أدوارھم بفعاليةآداء 
  :تم تقسيمھا إلى قسمين ھما على النحو التاليو ة الخاصة با&حداثأما ا�ستمار

  :القسم ا&ول وضم
  يستفسر عن تاريخ ومكان ا�زدياد: ـ السؤال ا&ول
  ......ضعيف ........ حسن ...... جيد : يستفسر عن المستوي المعيشي: ـ السؤال الثاني
  يستفسر عن مكان اBقامة: ـ السؤال الثالث

  يداع بالمركزاBيستفسر عن تاريخ : لرابعـ السؤال ا
  يستفسر عن التھمة الموجھة: ـ السؤال الخامس
  يستفسر عن مدة اBيداع داخل المركز: ـ السؤال السادس
  يستفسر عن مدة العقوبة: : ـ السؤال السابع
  يستفسر عن المستوى الدراسي: ـ السؤال الثامن
  ي المتلقي داخل المركزيستفسر عن التكوين المھن: ـ السؤال التاسع
  .يستفسر عن  عدد مرات دخول المركز: ـ السؤال العاشر

  .يستفسر عن معرفة ا&حداث بالكشافة ودورھا: ـ السؤال الحادي عشر
  :و احتوى القسم الثاني من ا�ستمارة على المحاور الرئيسية للدراسة جاءت على النحو التالي

ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة في  حول فراد مجتمع الدراسة من ا&حداثأ تناول فيه تحديد رؤية :المحور ا&ول
  .عبارة 10تعديل سلوك ا&حداث، واحتوي ھذا المحور على 



ب  

دور ا&نشطة الثقافية والتربوية  حولتناول فيه تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث : المحور الثاني
 B19عادة اBدماج ا&حداث في المجتمع، واحتوى ھذا المحور على والرياضية التي تتبعھا الكشافة الھادفة 

  .عبارة
 تناول فيه تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث على توفر المھارات والكفاءات في: المحور الثالث

  .عبارة   11أدوارھم، واحتوى ھذا المحور على الكشافة التي تساعدھم على آداء 
تقليل من تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث على أھمية دور الكشافة في ال ول فيهتنا: المحور الرابع

  .عبارة 19عود ا&حداث إلى ا�نحراف، واحتوى ھذا المحور علىنسب 
وفق التدرج  >>ليكيرت<< وقد استخدم الباحث في اBجابة على تساؤ�ت الدراسة على مقياس 

متوفر بدرجة (التدرج الرباعي في المحور الثالث الخاص بالكشافة وا&حداث الرباعي والث-ثي، حيث استخدم
  )كبيرة ـ متوفر بدرجة متوسطة ـ متوفر بدرة قليلة ـ غير متوفر

  ).أھمية كبيرة ـ أھمية متوسطة ـ أھمية قليلةـ غير ھام(والمحور الرابع
موافق ـ أحيانا ـ ( افة وا&حداث كما استخدم التدرج الث-ثي في المحور ا&ول والثاني الخاص بالكش

  ).موافق ـ أحيانا ـ غير موافق( والمحور الخامس الخاص بالكشافة ) غير موافق
عبارة موزعة على خمس محاور رئيسية  78وقد احتوت ا�ستمارة في صورتھا النھائية الخاصة بالكشافين على 

  .على أربعة محاور رئيسية عبارة موزعة 59، كما احتوت ا�ستمارة الخاصة با&حداث على 

  ) :أساليب المعالجة ا;حصائية(ا2دوات ا;حصائية-2-
وذلك لوصف خصائص أفراد عينة مجتمع الدراسة، :جداول التكرارات ا;حصائية والنسب المئوية- أ

  .الدراسة بواسطة النسب المئوية اوتحديد استجاباتھم من خ-ل المحاور الرئيسية التي تضمنتھا أدات
من خ-ل محاور الدراسة  ةوذلك لتحديد استجابات عينة أفراد الدراس:ساب المتوسط الحسابيح -ب

  .المختلفة، واستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة من كل عبارات تلك المحور
  :وتم قياس درجات المتوسط الحسابي على النحو التالي 

  .جدا لمضمون العبارةيدل على ا&ھمية العالية ) فما فوق 4.2(ـ المتوسط الحسابي 
  .يدل على أھمية أعلى من المتوسط لمضمون العبارة) 4.2إلى أقل من  3.4(ـ المتوسط الحسابي من 
  .يدل على أھمية متوسطة لمضمون العبارة) 3.4إلى أقل من 2.6(ـ المتوسط الحسابي من 
  .مضمون العبارةيدل على أھمية أقل من المتوسط ل) 2.6إلى أقل من 1.8(ـ المتوسط الحسابي من

  .يدل على أھمية ضعيفة جدا لمضمون العبارة) 1.8أقل من (ـ المتوسط الحسابي 
التشتت في استجابات المبحوثين من خ-ل كل عبارة من عبارات  ىلقياس مد:ا�نحراف المعياري  -ج

  :المحاور ا�ستمارة ،فقد تم ا�عتماد على القياس التالي في ھذه الدراسة
يعني تركز اBجابات وعدم تشتتھا عن متوسط اBجابات ،مما يدل على أن  01معياري أقل من ـ ا�نحراف ال

  .ھناك تقاربا بين ا�ستجابات لدى أغلبية أفراد مجتمع الدراسة من المبحوثين 
يعني عدم تركز اBجابات وتشتتھا، ويشير إلى تباعد استجابات أغلبية  01ـ ا�نحراف المعياري أكبر أو يساوي 

  .أفراد عينة الدراسة من المبحوثين عن مضمون العبارة 
  .وذلك لتحديد معامل ثبات أداتي الدراسة):ألفا كرونباخ(معامل ا�رتباط -د

من خ-ل  ةوذلك لمعرفة مستوى الد�لة اBحصائية �ستجابات عينة أفراد الدراس):²كا(معامل كاي مربع  -ھـ
  .كل عبارة من عبارات محاور الدراسة

  :صدق أداتي جمع البيانات -6-3 
  :الثبات-6-3-1

عينة الدراسة من الكشافين  ىقام الباحث بإعادة ا�ختبار بتطبيقھا عل الدراسة للتأكد من ثبات أداة
والجدولين التاليين يوضحان ) ألفاكرونباخ( وا&حداث ، وتم حساب ثبات أداتي الدراسة باستخدام معامل

  .ة من خ-ل محاورھا الرئيسيةمعام-ت الثبات &داتي الدراس
  . يوضح معام-ت الثبات لمحاور ا�ستمارة الخاصة بالكشافين ) د(  الجدولـ 
( قيمة معامل  عدد العبارات  عدد الحا�ت  وراالمح  م

  )ألفاكرونباخ



ج  

  0.78  16  15  .ن في تعديل سلوك ا&حداثوا&سلوب الذي يتبعه الكشاف  1

إدماج ون الھادفة Bعادة فدور ا&نشطة التي يتبعھا الكشا  2
  .   ا&حداث في المجتمع 

15  19  0.73  

عند الكشافون التي تساعدھم توفر المھارات والكفاءات   3
  .   أدوارھمعلى آداء 

15  11  0.75  

أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب العود ا&حداث إلى   4
  ا�نحراف

15  19  0.83  

  0.58  13  15  .   أدوارھمحد من آداء تي تواجه الكشافون وتالعراقيل ال  5

  0.73  مجموع أداة الدراسة

و ھو معامل  0.73أن معامل الثبات &داة الدراسة الخاصة بالكشافين قد بلغ ) د(يتضح من الجدول 
مما يشير إلى إمكان ثبات النتائج التي يمكن أن  0.01ثبات مرتفع و دال إحصائيا عند مستوى د�لة أقل من 

  .أداة الدراسة عند تطبيقھا  على أفراد العينة من ا&حداث الجانحين تسفر عنھا
  

  .يوضح معام-ت الثبات لمحاور ا�ستمارة الخاصة با&حداث  )ھـ(ـ جدول رقم 

عدد   وراالمح  م
  الحا�ت

عدد 
  العبارات

قيمة معامل 
  ألفاكرونباخ

  0.85  10  55  .ن في تعديل سلوك ا&حداثوا&سلوب الذي يتبعه الكشاف  1

إدماج ا&حداث ون الھادفة Bعادة دور ا&نشطة التي يتبعھا الكشاف  2
  .   في المجتمع 

55  19  0.84  

 داءآلكشافين التي تساعدھم على عند اتوفر المھارات والكفاءات   3
  .   أدوارھم

55  11  0.86  

  

4  

أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب عود ا&حداث إلى 
  ا�نحراف

55  19  0.89  

  0.86  مجموع أداة الدراسة

     0.86أن معامل الثبات &داة الدراسة  الخاصة با&حداث الجانحين قد بلغ )  ھـ( يتضح من الجدول 
مما يشير إلى إمكان ثبات النتائج التي  0.01و ھو معامل ثبات مرتفع و دال إحصائيا عند مستوى د�لة أقل من 

  .تطبيقھا  يمكن أن تسفر عنھا أداة الدراسة عند
  :الصدق -6-3-2

تم التأكد من الصدق الظاھري ل-ستمارتين في صورتھما ا&ولى بعد عرضھما على عدد  :الصدق الظاھري -أ
من المحكمين ، حيث طلب الباحث منھم إبداء الرأي فيما يتعلق بمدى وضوح عبارات ا�ستمارتين ، ومدى 

حيث تم ا�تفاق ، اسبة كل عبارة مع المحور الذي تنتمي لهمتھما مع المقياس الذي وضعت لھما، ومدى منءم-
مة البنود و محاور ا�ستمارتين لما وضعت لقياس السمة ءمن طرف جميع المحكمين على صحة و م-



د  

أداة الدراسة في  يوضح) 2(رقم  د و محاور ا�ستمارتين و الملحقالمدروسة و لم تطرأ أي تعدي-ت على بنو
  .ا النھائيةصورتھ

بعد التحقق من الصدق الظاھري ل-ستمارتين ،قام الباحث بتطبيق ا&داة على المبحوثين  :الصدق الذاتي -ب
استمارة على ا&حداث وذلك لتحديد مدى التجانس الداخلي &داة الدراسة ،وذلك  25ا&حداث ،حيث وزعت 

ولم يقم الباحث بقياس .ضح ذلكيو)  05( والجدول رقم . بحساب معامل الصدق الذاتي و بجذر معامل الثبات 
  .اً فرد) 15(الصدق الذاتي بالنسبة للمبحوثين الكشافين وذلك لصغر حجم العينة حيث لم تتجاوز

  
  يوضح معامFت الصدق الذاتي لمحاور ا�ستمارة الخاصة با2حداث)ح( الجدول 

عدد   ورــاالمح  م
  الحا�ت

عدد 
  العبارات

معامل الصدق 
  الذاتي

  0.92  10  55  .ن في تعديل سلوك ا&حداثوه الكشافيتبع ا&سلوب الذي  1

إدماج ا&حداث ون الھادفة Bعادة دور ا&نشطة التي يتبعھا الكشاف  2
  .   في المجتمع 

55  19  0.91  

عند الكشافين التي تساعدھم على أداء توفر المھارات والكفاءات   3
  .   أدوارھم

55  11  0.93  

  

4  

عود ا&حداث إلى نسب ليل من أھمية دور الكشافة في التق
  ا�نحراف

55  19  0.94  

  0.92  مجموع أداة الدراسة

أن معامل الصدق الذاتي &داة الدراسة الخاصة با&حداث الجانحين قد بلغ )  ح( يتضح من الجدول 
مما يشير إلى التجانس  0.01و ھو معامل صدق مرتفع و دال إحصائيا عند مستوى د�لة أقل من  0.92
لي لعبارات و محاور ا�ستمارة و بالتالي إمكان صدق  النتائج التي يمكن أن تسفر عنھا أداة الدراسة عند الداخ

  .تطبيقھا 

  :أسلوب التحليل والتفسير لنتائج الدراسة -7
تم ا�عتماد في موضوع دراستنا على أسلوب التحليل و تفسير المعطيات المتعلقة بدور الكشافة اBس-مية في 

و التفسير في   Bدماج ا�جتماعي لkحداث ،و المتحصل عليھا من الدراسة الميدانية،و إذا كان التحليلإعادة ا
يعتبر أن التحليل بلغة سھلة ھو تصنيف مكونات الظاھرة " غريب سيد أحمد "البحث ذو أھمية علمية فنجد أن 

 "(د ھذه العناصر على ھذا النحو المركب إلى عناصرھا الجزئية ، أما التفسير فھو التحليل أو تبرير كيفية وجو
  )404:  1995غريب سيد أحمد، 

      ولھذا نجد أن أسلوب التحليل الكيفي يناسب طبيعة الدراسة موضوع البحث و الذي يقتضي تحليل 
 (       :خصائص التحليل الكيفي فيمايلي " فضيل دليو" و تفسير متغيرات البحث و الربط بينھا ،و يميز 

  ) 28: 1995دليو، فضيل

يستعمل تقنيات جمع البيانات من النوع الكيفي مثل الم-حظة بالمشاركة ، دينامية الصناعة ، ا�ستجواب في  -
  .....العمق 

  .� يستعمل عادة التحاليل اBحصائية للبيانات ، بل يعتمد على تحليل الخطاب أو على التحليل الكيفي فقط -
بحث العادي بتحديد ا&ھداف،وضع خطة ،جمع المعطيات و تحليلھا ، بل إنه ما ليس ملزما بإتباع منطق ال -

  .يكون عبارة عن عملية تفاعلية مستمرة



ه  

� يحاول أن يكون حياديا و � موضوعيا، بل عادة ما يحاول دراسة الواقع من الداخل ، و مشاركة موضوع  -
  .الدراسة بغية فھمه 

       موجودة بين النوعين تكمن في تركيز البحث الكيفي على الفھم و الواقع أن أحد أھم ا�خت-فات ال
و على ھذا ا&ساس سوف نقوم بتحليل و تفسير النتائج المتحصل عليھا من .و البحث الكمي على التفسير 

  .خ-ل المعلومات و البيانات المتجمعة من الدراسة للبحث 
  :مصادر جمع البيانات  -8

و       ق بموضوع الدراسة من تراث معرفي و إحصائيات ووثائق رسميةو تتمثل في كل ما يتعل 
و التي من خ-لھا تم الحصول على معلومات نظرية و واقعية عن الظاھرة المدروسة و التي تتمثل سج-ت 

و القوانين         إلى جانب المناشير ،ھا المصالح المختصة با&حداث تفي المراجع و اBحصائيات التي قدم
باBضافة إلى المصادر الميدانية التي تتعلق بكل ما قام به .خاصة بالتشريع القضائي لkحداث الجانحين ال

و  الباحث بجمعه من البيانات و معلومات عن الظاھرة المدروسة من ميدان الدراسة خ-ل فترة إنجاز البحث ،
 . ذلك باستخدام الم-حظة و المقابلة كأدوات أساسية 

  :ةـــخFص

تعد اBجراءات المنھجية للبحث الوسيلة التي يتبعھا الباحث للوصول إلى الھدف من البحث       
إضافة إلى . من خ-ل جملة من ا&دوات المعتمدة للحصول على الحقائق والمعلومات من الميدان

و يعتبر ھذا الفصل مھم جدا، حيث يتم عرض . تحديد المنھج المناسب، و أدوات جمع البيانات
م اBجراءات المنھجية المناسبة، التي اعتمدھا الباحث في تحصيل اكبر قدر ممكن من أھ

المعطيات الميدانية قصد فحصھا، و التأكد من صحة الفرضيات و التساؤ�ت في الدراسة 
  .النظرية

  : تمھيـــــد
وھذا من خ-ل جمع البيانات إن البحوث العلمية � تستوفى أھميتھا العلمية إ� بعد التأكد من نتائجھا ميدانيا ،

الخاصة بموضوع الدراسة من الوسط ا�جتماعي بواسطة ا&دوات المنھجية المناسبة للظاھرة المدروسة ،حيث 
  .تمكن الربط من خ-لھا بين اBطار النظري واBطار  الميداني 

ت اBشارة إليھا آنفا في وفي ھذا الفصل سنحاول التعرف على نتائج أھم ا&دوات العلمية المعتمدة والتي تم
  .الفصل السابق ،والتي تمكن الباحث من الوصول إلى النتائج العامة ل{جابة على تساؤ�ت الدراسة 

  :وتفسيرھاتحليل البيانات الميدانية الخاصة بالمFحظة / : 01
   01: الزيارة رقم

  )01(الجدول رقم*
  ولى يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية ا2

نوع 
  الم"حظة

 الفوج  النشاط  التوقيت  التاريخ
  المشارك

  الحضور

م"حظة 
  بالمشاركة 

إلى 9:30  21/03/2007
  سا11:00

غرس ا�شجار  بمركز 
  ا�حداث 

  اليوم الوطني للشجرة 

فوج الھدى  
  سطيف 

َ كشاف 11  05+ ا
  قادة 

  الباحث + 

  مدير مركز ا�حداث  -
المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية -
  لمجتمع ا
مسؤول النشاطات الثقافية -

  .والتربوية 
  أعوان ا�من والرقابة  -
جميع ا�حداث المتواجدين  -

  .بالمركز 
  

التي قام بھا �كتشاف مكان الدراسة ، وتعد تلك تعتبر ھذه الزيارة التي قام بھا الباحث الثانية بعد         
في عملية التشجير داخل  المشاركة هالباحث عن ھويته ،وھدففيھا ھذه الزيارة الميدانية ا&ولى التي لم يكشف 

للمناسبة الوطنية لغرس ا&شجار وكان لزاما على  ة اBس-مية الجزائرية  ھو إحياءً المركز من طرف الكشاف
          .و أفراد الكشافة الباحث في ھذه العملية معايشة أنماط التفاعل بين ا&حداث المتواجدين داخل المركز



و  

ً كشاف 11رفقة  21/03/2007ما ھو مبين في الجدول فقد قمنا تاريخ وك بزيارة مركز  "الھدى "و قادة من فوج ا
صباحا تم استقبالنا من طرف مدير المركز سا  09:00:في الساعةفا&حداث وإعادة اBدماج ا�جتماعي ، 

لمجتمع ل الو�ئي لخدمة وتنمية امن المسؤو شرح أبعاد ھذه العملية من طرف كلوبعض المسيرين ،وبعد ما تم 
بعض ا&حداث و المسؤولين ،تم تحديد ا&ماكن التي يتم فيھا غرس ا&شجار ، حيث  ومدير المركز ،ورفقة 

 شجرة 301كلف كل كشاف وحدث بغرس شجرة في الموقع المخصص للغرس، وخصص لھذه العملية حوالي 
مجموعات  مع ا&حداث المشاركين في ھذه العملية و البالغ  تقسيم الكشافين إلى ثم تم تم غرسھا داخل المركز 

  . حدث 13:  معددھ
عملھا في جو مليء بالحماس و النشاط توزيع أدوات الحفر و ا&شجار،باشرت كل مجموعة  وبعد         

ينھم ،و التعاون فيما ب أثناء العملية م-حظة سلوك ونمط التفاعل بين الكشافين وا&حداث كانت تجري،كما 
  .وانجاز ھذه المھمة على أحسن حال 

وخ-ل المشاركة في عملية التشجير تم محادثة أحد ا&حداث عن ھذه العملية ،وعن أھمية الشجرة         
بأنه لم يشارك في حياته في غرس ا&شجار وانه لم يقم بغرس " والفائدة التي تعود على الفرد والمجتمع أفادنا 

،وقادنا الحديث عن انطباعه عن العملية الغرس الشجر "بتكسير البعض منھا  أي شجرة ، بل كان يقوم
أنه سعيد لتواجد الكشافة في المركز وقيامه بھذا العمل وأنه سيعمل بعد خروجه من "ومشاركته ا&ولى ،قال 

  " .غرس أشجار أمام منزله و ا�عتناء  بالغطاء النباتي وخاصة ا&شجارعلى المركز  
وأخذ بعض اء ھذه العملية قام المسؤول باBع-م وا�تصال داخل المركز بتصوير ھذه العملية ،وأثن       

من الكشافين وا&حداث ، وبعد ا�نتھاء من غرس ا&شجار تم تجميعنا في ساحة  ا�نطباعات للمشاركين 
من طرف مدير المركز وأخذ صورة جماعية مع ا&حداث و المسؤولين ،كما تم تقديم كلمة شكر وعرفان 

  المركز على مساھمة المشاركين في ھذه العملية ،وبعدھا تم أخذنا إلى مكتب المدير لتناول بعض المشروبات 
  . و الحلويات 

 
  :02الزيارة 

  )02(الجدول رقم*
  ةالثاني يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية

 

د النصر نت ھذه الزيارة الثانية للباحث رفقة الكشافة اBس-مية الجزائرية ،وكانت ھذه الزيارة بمناسبة عيكا     
 "فوج الف-ح "وكان تمثيل ھذه الزيارة من طرف قادة وكشافي،كل سنة مارس من  19المصادف لتاريخ 

  .سا  14:40في حدود الساعة  وصلنا المركزسطيف ،حيث 
جمع  ،خصصة للنشاطات الثقافية والعلمية واسعة م بالنا مدير المركز الذي قادنا إلى قاعةكان في استق و     

أفتتح النشاط المبرمج في ھذه المناسبة ،بت-وة القرآن من طرف أحد بداخلھا بھا جميع ا&حداث ،وبعدھا 
التراث اظ على ت-ھا كلمة  ترحيبية من طرف مدير المركز ،وكان مضمونھا حول أھمية الحف حداث ،ا&

،كما لشعب ونضاله في تحقيق  ا�ستق-ل،حيث تحدث عن تاريخ الجزائر ودور االحضاري والتاريخي للشعوب
عدم الرجوع إلى إلى و المساھمة في بناءه ، باBضافة إلى دعوة ا&حداث  ضرورة الحفاظ على الوطنإلى  دعا

  .ا�نحراف و العودة إلى المركز
ة المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية المجتمع ،كان مضمونھا حول دور الكشافة قبل وبعدھا كانت كلم      

ا�ستق-ل وبعده ،كما تم دعوة ا&حداث إلى ا�نخراط في صفوف الكشافة بعد اBفراج ،وا�لتحاق بالفوج 

نوع 
  الم"حظة

التاريخ    
  التوقيت

  الحضور  الفوج المشارك  المناسبة  نوع النشاط

الم.حظة 
البسيطة 
  المنتظمة

19/03/2007  
14:00 /15:30  

  فوج الف.ح  عيد النصر   إلقاء محاضرة 
 05+كشاف  11
  قادة

  المبحوث

  مدير المركز 
و   المسؤول الو�ئي لخدمة

 .تنمية المجتمع 
أستاذ ثانوي مختص في 

  .التاريخ 
  أحد المجاھدين في الثورة 



ز  

+ ائر يا أرض الجز" ،وبعدھا مباشرة تم تقديم نشيد من طرف الكشافة بعنوان  مالكشفي القريب من سكناھ
  .،حيث لوحظ أن بعض ا&حداث رددوا ھذين النشيدين مع الكشافة  "موطني

ومع انتھاء تقديم  النشيدين أقبل أستاذ التاريخ لتقديم محاضرة حول عيد النصر وكانت ھذه المحاضرة       
ار ،كما من ا�ستعم سنة 132 لتذكيرا بالجرائم ا�ستعمارية للجزائر ،ودور نضال الشعب الجزائري  خ-

أستاذ التاريخ إلى دور في تحقيق ا�ستق-ل ،كما أشار  نوفمبر ودورھا 01ركز على انط-قة الثورة التحريرية 
الكشافة اBس-مية في الثورة التحريرية وذكر بعض الشخصيات  القيادية للثورة الجزائرية المنظمين للكشافة 

وغيرھم من مختار وسي الحواس وديدوش مراد العقيد عميروش و باجي اBس-مية الجزائرية أمثال 
  .لين المنخرطين في الكشافة المناض

إلى المحافظة على  والحاضرينختام المحاضرة  التي دامت حوالي الساعة  دعا ا&ستاذ كل ا&حداث وفي     
بتقديم  درعبد القالرجوع إلى ا�نحراف و الجريمة ،وبعد المحاضرة مباشرة قام المجاھد اھذا الوطن وعدم 

في الثورة التحريرية وعن ا&وضاع التي عاشھا المواطن الجزائري أثناء  هكلمة خاصة بالمناسبة وعن مشاركت
علينا المحافظة على ما ناضل عليه المجاھدون ومات عليه " ا�حت-ل  ،وفي آخر حديثة قال لكافة الحضور 

  " .الشھداء
ً ختامي اً زائرية نشيدوفي ا&خير قدمت الكشافة اBس-مية الج     ا تم تقديم ،كم"  نحبوك يا بFدي" كان بعنوان  ا

&ستاذ التاريخ والمجاھد عرفانا لھما بالمجھود الذي قدماه في ھذه شھادة شرفية من طرف مدير المركز 
  .      المناسبة ،وتم دعوتنا في مكتب المدير لتناول بعض المشروبات و الحلويات 

  :03الزيارة   
  )03(ل رقمالجدو*

  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانيةالثالثة

  
قمنا بھا رفقة "لنبوي الشريف المولد ا"كانت ھذه الزيارة لمركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث بمناسبة      

قادة ، حيث برمجت الزيارة بتاريخ  04جوال و  16حوالي "  فوج ا2مل "الكشافة اBس-مية الجزائرية 
بعد الظھر ،وكانت تواجدنا في المركز في الوقت المضبوط ، حيث  14:00في حدود الساعة  30/03/2007

  .لنشاطات الثقافية كان بانتظارنا مدير المركز و ا&حداث في قاعة ا
عوان ،أفتتح ھذا النشاط بت-وة آيات من القرآن الكريم من سورة ا&وبعد استقبالنا  من طرف المدير وبعض     

ھذه المناسبة  يالبقرة ت-ھا أحد الكشافين ،وبعدھا قام مدير المركز بتقديم كلمة ترحيبية و التذكير بمعالم
مة وتنمية المجتمع  بتقديم كلمة شكر وعرفان لدور مركز إعادة التربية على الدينية،ثم قام المسؤول الو�ئي لخد

دعا  دث عن ھذه المناسبة الدينية ،والمجھودات المقدمة لkحداث ومختلف الخدمات  الموجودة بالمركز ،كما تح
في تلك المرحلة إلى اBقتداء بصفات الرسول الكريم و أخ-قه ،وتأثير الدين اBس-مي في الحياة ا�جتماعية 

  .وبعدھا 
وبعدھا كان أول نشاط تثقيفي علمي قام به الباحث ھو إجراء مسابقة فكرية لkحداث ،حيث تم تقسيم     

أفراد ،والھدف من ذلك توفير جو مناسب للمنافسة  05ا&حداث إلى ث-ث مجموعات كل واحدة مكونة من 
إعطاء إجابة ث ،وما لوحظ أن كل مجموعة حاولت لث-العلمية ،فتم توزيع السؤال ا&ول على المجموعات ا

تقديم نشاط من طرف الكشافة اBس-مية يتم بعد طرح كل سؤال  اBجابة قبل تقديمھا،ووالتأكد من ة صحيح

نوع 
  الم"حظة

نوع + المناسبة   التاريخ و التوقيت
  النشاط

  الحضور  الفوج المشارك

م.حظة  
  بالمشاركة 

30/03/2007  
  سا  14:00/16:00

الشريف  يالمولد النبو
مسابقة + ،مدائح دينية 

    ثقافية

  فوج ا(مل سطيف 
16  ً� 04+ جوا
  قادة

  الباحث +  

  مدير المركز  -
المسؤول الو�ئي لخدمة  -

  وتنمية المجتمع 
جميع ا(حداث الموجودين  -

  بالمركز 
مسؤول النشاطات الثقافية و  -

  الرياضية 
  أعوان ا(من والرقابة  -



ح  

متنوع بين ا&ناشيد اBس-مية وألعاب ونكت ، واستمر ھذا النمط من التفاعل حتى انتھاء المسابقة الفكرية 
نقطة و  54بالمرتبة ا&ولى بمجموعة  -أ –الفائزة بالمسابقة ،وبعدھا تحدد فوز المجموعة  وتحديد المجموعة

نقطة وكان للفائز  45: بمجموع -ج –نقطة و المرتبة الثالثة للمجموعة  50بالمرتبة  الثانية  ب  -ب–المجموعة 
موعة من المج-ت العلمية وبعض بھذه المسابقة جائزة تكفلت بھا الكشافة اBس-مية الجزائرية متمثلة في مج

  .القصاصات الورقية حول أدوار الكشافة في المجتمع 
ي أعطت انطباعا حسنا لدى ا&حداث المشاركين في توتم اختتام ھذه الزيارة بعد تقديم ھذه الجوائز ،وال     

تم يمع كل نشاط  ا&حداث خ-ل ھذه الزيارة وھذا النشاط استجابة إيجابية وتفاعل عنلوحظ  والمسابقة ،
ساد ھذا النشاط ردود  وقدالمشاركة في ا&لعاب وتم لھم ذلك ، وا ما لوحظ أن بعض ا&حداث أرادكعرضه ،و

و الصراخ أحيانا ،وتم خروجنا من المركز بعد تمثل في  التصفير و التصفيق أفعال من طرف بعض ا&حداث  
  .    مساءً  16:00ة نھاية ھذا النشاط في حدود الساع

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
  )04(الجدول رقم*                                      04الزيارة 

  الرابعة يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية
نوع 

  الم"حظة
+ التاريخ 
  التوقيت

نوع   المناسبة
  النشاط

الفوج 
  المشارك

عدد 
  الكشافين

  الحضور

  
  

  م.حظة 
  مشاركة بال

  
  
  

16/04/
  من 2007
14:00 /
16:00  

  
  
  

   يوم
  العلم 

  
حفل 

  كشفي 
+  

  مسابقة 
  فكرية 

+  
  مسرحية 

  
الفضيل 
الورث.ن

  ي
عين  

  عباسة 

  
08 

  كشافين 
02 

  قائدان 
 +

  الباحث 

و     ية قاضي تطبيق ا(حكام الجزائ
  .العقوبات 

  النائب العام لو�ية سطيف 
  مدير المركز 

  يف رئيس مجلس قضاء سط
  أسرة اBع.م المكتوبة 

  مدير مركز التكوين المھني 
المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية 

  المجتمع 
  مسؤول النشاطات الثقافية والرياضية 

  أعوان ا(من و الرقابة 
  ا(خصائيين النفسانيين 

  ا(خصائيين ا�جتماعيين 
  .جميع ا(حداث بالمركز 

 

أفريل من كل سنة ، وكان تمثيل الكشافة اBس-مية  16العلم  ھذه الزيارة كانت بمناسبة يوم        
كشافين وقائدين إضافة إلى الباحث حيث كان في استقبالنا مدير المركز والمتواجدون  08الجزائرية بحضور

  .بالمركز وبعض  أعوان ا&من  وتوجھنا إلى قاعة النشاطات،حيث كان في القاعة ا&حداث وبعض ا&عوان
أخذ أماكننا داخل القاعة انتظرنا حتى دخل بعض المدعوين  الرسميين للمشاركة في ھذه المناسبة وبعد       

آيات القرآن الكريم من طرف  الوطنية المذكورين في الجدول أع-ه،وبعدھا تم افتتاح ھذا الحفل بت-وة بعض
والكشافة اBس-مية الجزائرية،ثم &حداث ،ت-ھا تقديم مدير المركز كلمة ترحيبية بالمسؤولين الرسميين أحد ا



ط  

قدم رئيس مجلس قضاء سطيف كلمة بھذه المناسبة ،ودعا كل أطراف ، وھيئات المجتمع المدني وخاصة 
 و        الكشافة إلى  العمل على محاربة الفساد و التقليل من نسبة ا�نحراف و الجريمة ،مذكرا بدور العدالة 

  .ية الشاملة للمحبوسين الرعا المؤسسة العقابية على توفير
كما قام كل من النائب العام لو�ية سطيف وقاضي تطبيق ا&حكام  الجزائرية و العقوبات و المسؤول      

و تنمية المجتمع بكلمة حول ھذه المناسبة وبعدھا ،تم توزيع الجوائز و  الو�ئي للكشافة اBس-مية المكلف بخدمة
ً ينالشھادات لkحداث الذين تلقوا تكو ً مھني ا ً وحرفي ا   .داخل المركز  ا

ٌ وبعد التوزيع قامت الكشافة بتقديم نشيد ديني ،ثم قدم أربعة أحداث مديح      ً ديني ا ، وكان ھذا أول مشاركة ا
و                 لkحداث في مثل ھذه المناسبات ، و قام أحد ا&حداث بقراءة قصيدة شعرية حول أھمية العلم

عسكرية تتمثل في السير الكشفي وبعض الت الكشافة بتقديم بعض العروض الكشفية شبه ،وبعدھا قامالعلماء
أعضاء الكشافة مسرحية  قدم نين و اBع-ميييغادر الضيوف المسؤولين الرسموبعدما الصيحات الكشفية ،

رحية عن إذ عبرت ھذه المس،ي ا&حداث و الحاضرين فتركت انطباعا حسنا " التلميذ المشاغب" فكاھية حول 
ولوحظ أن ا&حداث أعجبوا بھذه ،الھروب المستمر  للتلميذ من المدرسة وإھماله للواجبات المدرسية في البيت 

المسرحية كونھا عبرت عن واقع  الت-ميذ في الدراسة والمشك-ت التي يعاني منھا ،وكانت ھذه المسرحية آخر 
  .قديم بعض اBكراميات و الحلويات &فراد الكشافة ھذا الحفل بت يقدم في ھذه المناسبة ،حيث اختتمنشاط 
ويمكن تقييم ھذا الحفل  أنه كان متميزا عن المناسبات ا&خرى وذلك لمشاركة ا&حداث في ھذا الحفل       

حيث تبين أن بعض ا&حداث أبدوا رغبة في إبراز ذواتھم الشخصية وقدراتھم التي  ،وتقديم بعض النشاطات 
  . حياتھم ا�جتماعية السابقةفي وھا في المركز أويتملكونھا وتعلم

                         :05الزيارة 
  )05(الجدول رقم*

  الخامسة يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية

ماي من  27: كانت بمناسبة اليوم الوطني للكشاف المصادف لــ ھذه الزيارة الميدانية للباحث رفقة الكشافة       
مساھمة في بناء الكل سنة ،وكان الھدف من الزيارة ھو التعريف بالكشافة اBس-مية الجزائرية ودورھا في 

ارة مسبقا Bعداد معرض للصور  الفوتوغرافية  ، تبين مختلف المجتمع والمحافظة عليه ،حيث تم تحضير الزي
ا&دوار التربوية والتعليمية و الثقافية وا&عمال التطوعية الخيرية ، فكان تمثيل ھذه المناسبة من طرف فوج 

نا المدير إلى المركز وكان في استقبال 14:30: قادة ، حيث وصلنا في حدود الساعة  04كشاف و  18الحرية بـ
  .أعوان ا&من وبعض 

وتم أخذنا إلى مكان  مخصص  لعرض المعلقات و الصور الخاصة بھذه المناسبة بھدف السماح لkحداث      
مناسبات ھذه لمخصص له بتقديم شرح مختص عن لمشاھدتھا  حيث قام الباحث بعد تعليقھا على الجدار ا

Bمحمد " و الجزائر خصوصا مؤسسھا القائد لعالم س-مية وتاريخ نشأتھا في االصور و التعريف بالكشافة ا
وما لوحظ أن ا&حداث أبدوا رغبة في التعريف أكثر على الكشافة ،حيث وجھوا  بعض ا&سئلة "  بوراس

لمذا لم : للباحث عن كيفية المشاركة و ا�نخراط في صفوف الكشافة وما لفت انتباھي  طرح سؤال &حدھم قائ-
ادخل إلى ھذا المركز ؟ لو كانت الكشافة موجودة في قريتنا لما حدث لي و &صحابي أتعرف عليكم من قبل أن 

على ھذا الحدث إ� القول ما عليك إ� أن تقوم أنت وأصحابك بإنشاء أفواج به فلم أجد ما أرد " ما نحن فيه اsن 
  .كشفية جديدة في قريتكم 

نوع 
  الم"حظة

التاريخ 
  والتوقيت

الفوج   نوع النشاط  المناسبة
  المشارك

عدد 
  الكشافين

  الحضور

  الم.حظة
  كة بالمشار 

27/05/2007  
  من

14:30/16:00
  سا 

اليوم 
  الوطني

  لكشاف  

  حفل كشفي 
معرض 

  صور 
  

  فوج الحرية 
  الدھامشة 

  كشافاً  18
  قادة  04

  الباحث 

  مدير المركز
المسؤول الو�ئي لخدمة 

  وتنمية المجتمع 
  أعوان ا(من و الرقابة 

مسؤول النشاطات الثقافية و 
  الرياضية 

ن جميع ا(حداث المتواجدي
  .بالمركز 



ي  

المنوط بھا ،اتجھنا إلى قاعة النشاطات للقيام ببعض وبعد تقديم شرح موجز عن أھمية الكشافة والدور        
ا&نشطة الترفيھية و التثقيفية ، فأخذنا مقاعدنا ليتم افتتاح الحفل بت-وة آيات قرآنية من طرف أحد الكشافين ثم 

، ثم ألقى المسؤول الو�ئي  أ كل أسرة الكشافة بعيدھا الوطنيقام مدير المركز بكلمة ترحيبية للكشافة وھن
ھا دعوة ا&حداث إلى ا�نخراط تكلمة بمناسبة العيد الوطني للكشاف تخللفة المكلف بخدمة وتنمية المجتمع لكشال

  .و الجريمة  لمركز ،وعدم العودة إلى ا�نحراففي صفوف الكشافة   اBس-مية بعد الخروج من ا
ثم قام أربعة أحداث بتقديم "الحبل "عبة م عرض لاد الكشافة بتقديم  نشيد وطني ، وتوبعدھا مباشرة قام أفر      

رقصة شعبية تفاعل معھا باقي ا&حداث وعناصر الكشافة بالتصفيق و التصفير ،وكان آخر شيء ھو عرض 
عناصر من الكشافة أعجبت ا&حداث وبعدھا اختتم الحفل وغادرنا المركز في  04مسرحية فكاھية من طرف 

  .المدير و أعوان ا&من  وتم توديعنا من طرف 16:00حدود الساعة 
 
 : 06الزيارة  
  )06(الجدول رقم*

  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية السادسة
نوع 

  الم"حظة
التاريخ 

  والتوقيت
نوع   المناسبة

  النشاط
الفوج 

  المشارك
عدد 

  الكشافين
  الحضور

  الم.حظة
  بالمشاركة  

09/10/2007  
  الساعة 
21:00/23:30   

   27ليلة 
  رمضان 

أناشيد 
  إس.مية 
مسابقة 
  فكرية 

  مسرحيات 
توزيع 
  جوائز 

المسابقات  
  

فوج 
  الف.ح 

  سطيف  

16 
  كشافاً 

قادة  05
+  

  الباحث

  .رئيس مجلس قضاء سطيف 
و   ية   قاضي تطبيق ا(حكام الجزائ

  .العقوبات  
  .النائب العام لو�ية سطيف 

  .مدير المركز 
  .مدير المؤسسة العقابية 

محافظ الو�ئي للكشافة اBس.مية ال
  .الجزائرية 

المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية 
  .المجتمع 

  .الصحافة المكتوبة 
  .أعوان ا(من والحراس

  . ا(حداث
و     مسؤول النشاطات الثقافية      

  .الرياضية
  .ا�خصائي ا�جتماعي والنفسي 

ممثل عن مديرية الشؤون الدينية 
  .لو�ية سطيف

رمضان وھي  27:صادف ھذه الزيارة   قامت بھا الكشافة اBس-مية الجزائرية في ھذه المناسبة الدينية الم     
لي- ،وتم  التحضير لھا من قبل ،ول{شارة  21:00كان مبرمج ا�حتفال بھذه المناسبة على الساعة  ليلة القدر ،و

لمجتمع بالتنسيق مع مدير مركز إعادة التربية قام الباحث باعتباره ممثل المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية ا
وإدماج ا�حداث بتحضير برنامج خاص طيلة شھر رمضان الكريم ،تمثل ھذا البرنامج في تنظيم مسابقات 

سول ،ومسابقة ثقافية دينية على شكل مطويات ،ومسابقة سيرة الردينية منوعة ،حول أحسن بحث حول علمية و
شعر والمديح الديني ومسابقة في الرسم ،كما تم الحفظ الحديث ومسابقة في لقرآن ،ومسابقة أحسن قراءة ل

رمضان و الثانية  18: برمجة محاضرة دينية خ-ل الشھر قام بھا إمام المركز على ث-ث مناسبات ا&ولى في
ة رمضان لتصحيح المسابقات الفكرية و الثقافي 26رمضان ،وتم تعيين يوم  25رمضان و الثالثة في  20في

وترتيب ا&حداث المشاركين فيھا ،حيث لوحظ مشاركة كافة ا&حداث المتواجدين في المركز وعرفت منافسة 
  .كبيرة للفوز باحدى المراتب ا&ولى 



ك  

" الباحث" وشارك في عملية التصحيح و التقييم مسؤول النشاطات الثقافية  و الرياضية وممثل الكشافة         
ً نية ،حيث تم تحديد الفائزين في كافة المسابقات التي عرفت حسب تقديري نجاحوممثل مديرية الشؤون الدي  ا

  . اً كبير
رمضان ،فكان حضور فوج الف-ح الممثل للكشافة اBس-مية  27أما فيما يخص الحفل  المبرمج في ليلة       
قبالنا من طرف مدير بالضبط ،حيث تم است 21:00في حدود الساعة  ةدقا 05كشاف و  16ھذه المناسبة بـ في 

المركز وبعض ا&عوان الذين قاموا بتوجيھنا إلى قاعة النشاطات إذ كان متواجدا بھا جميع ا&حداث وأعوان 
ا&من و الحراسة باBضافة إلى إطارات ومسؤولون في المركز انتظرنا فترة زمنية معينة ،حتى دخل مجموعة 

  .ي ھذه المناسبة من المسؤولين المدعوين لھذا الحفل للمشاركة ف
وبعدھا مباشرة افتتح الحفل بت-وة آيات قرآنية من طرف أحد ا&حداث ثم قام حدث آخر بإلقاء كلمة        

ترحيبية  لجميع المشاركين في الحفل ،ثم قام مدير المركز بإلقاء كلمة ترحيبية وقام على نفس المنوال النائب 
قابية و المحافظ الو�ئي للكشافة اBس-مية بإلقاء كلمة تمحورت العام لمجلس قضاء سطيف ومدير المؤسسة الع

حول وضعية المحبوسين في السجون ،وكذا دعوة ا&حداث إلى تعديل سلوكھم وعدم العودة إلى ا�نحراف 
و بعدھا    التوبة عن ا&فعال المنحرفة،ووالجريمة ،وأن ھذه المناسبة تعد فرصة لتغيير السلوك المنحرف 

تم توزيع مجموعة من الجوائز للمسابقات الفكرية والدينية السابق ذكرھا وتمثلت ھذه الجوائز في مباشرة 
  .مصاحف وكتب دينية 

أحداث بعرض مديح ديني تم التحضير له من قبل أعجبنا  06ثم قامت مجموعة من ا&حداث مكونة من        
جوائز على افة بعرض نشيد ديني ،ثم تم توزيع الكثيرا لم نتوقع أن يكون بھذا المستوى ،ثم قام أفراد الكش

المسؤولون الضيوف ،ليتم  إكمال الحفل بتقديم عروض  ا&حداث الناجحين في المسابقات ،وبعدھا غادر
مسرحية والعاب وأناشيد إس-مية من طرف الكشافة و إجراء مسابقة فكرية بين مجموعتين من ا&حداث مكونة 

ً فل ممزوجأفراد،وكان بقية الح 06من    .بالفرح والسرور ا
م م-حظة انفعا�ت وسلوكات ا&حداث �حظنا بروز مواھب وقدرات فردية وجماعية للبعض منھم ، تو      

وعند ختام الحفل �حظنا أن بعض ا&حداث كان يبكي لمغادرتنا،وتم معانقة بعضھم البعض و التحدث معھم 
عبر ، وما لوحظ عند مغادرتنا المركز  سبب دخولھم المركزوا�ستفسار عن وتشجيعھم على مواجھة الصعاب 

وھذا ما أثر " عودوا لنا مرة أخرى نحن  نحبكم" ھمنوافذ غرف المحبوسين صراخ ونداء من طرف بعضھم قول
حيث قام مدير  23:30في نفوسنا وجعلنا نتأسف على وضعھم وكانت الساعة عند مغادرتنا حول الساعة 

  .نا على إنجاح  ھذا الحفل المركز بتوديعنا وشكر
  :07الزيارة 

  )07(الجدول رقم*
  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية السابعة

  
ري إبراھيم رفقة أيام من الزيارة الماضية وكان فوج بوق 05ر أي بعد تمت ھذه الزيارة بمناسبة عيد الفط       

،وكان في استقبالنا مدير المركز وأعوان  الحراسة وتم أخذنا إلى فناء المركز حيث كان  ةدقا 04كشاف و  18
  .ينتظرنا ا&حداث وأعوان الحراسة فقمنا بمعانقة ا&حداث وتقديم التھاني و التحيات لھم 

عدد ا&حداث كان يقل عن الزيارة ا&خيرة قبل خمسة أيام ،وعند ما استفسرنا عن ھذا  أنانتباھي  ولفت     
أن بعضھم استفاد من العفو ،والبعض غادر لفترة زمنية يقضيھا مع ا&ھل ثم يعود Bكمال  صرح المديرالعدد 

نوع 
  الم"حظة

التاريخ 
  والتوقيت

نوع   المناسبة
  النشاط

الفوج 
  المشارك

عدد 
  الكشافين

  الحضور

  الم.حظة
  بالمشاركة  

13/10/
2007  
  الساعة
10:00/
11:20  

عيد 
  الفطر

المبارك   

زيارة 
تغافرية   

  

فوج 
  بوقري

  إبراھيم  
عين 

  الكبيرة   

  كشافاً  18
  +قادة  04

  الباحث

  مدير المركز 
المسؤول الو�ئي لخدمة وتنمية 

  .المجتمع 
مسؤول النشاطات الثقافية 

  .والرياضية 
  .أعوان ا(من و الحراسة 

  .ا(حداث  



ل  

،فكان دف إشعارھم بفرحة العيد&حداث بھوبعدھا قمنا بتوزيع بعض الحلويات و اBكراميات على ا.العقوبة 
ً انطباع ھؤ�ء ا&حداث بھيج   .به أفراد الكشافة  اً لھذا العمل الذي بادرومفرح ا

من طرف سوف يكون تقديم النشاطات الترفيھية  عدنا وطلب منا مسؤول النشاطات أن وبعدھا أخذنا مقا      
في ھذا النشاط ،فقام ھؤ�ء ا&حداث بترديد  مشارككا&حداث فقط ، وھذه أول مرة تكون الكشافة كمتفرج � 

ا&ناشيد التي كانت الكشافة تقوم بھا من قبل ،وكانوا سعيدين بأداء ھذه ا&ناشيد ،وقاموا بتقديم عرض مسرحي 
نشاط أو نشاطين لkحداث فسمح لنا بتقديم  دفعنا إلى المطالبة بتقديميصور معاناة الحدث داخل السجن ،وھذا ما 

  .ة شارك فيھا ا&حداث نشيد ولعب
تاركين نشاط ا&حداث أو الحفل متواصل ، اتجھنا إلى مكتب المدير الذي وبعدھا خرجنا من قاعة المركز        

ا وكان ذلك في حدود بدوره قدم لنا حلويات العيد و المشروبات وشكرنا على ھذه الزيارة وبعدھا تم توديعن
  .     سا11:20الساعة 

  
  
        

  :08ة الزيار
  )08(الجدول رقم*

  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية الثامنة
جوالة  08: للكشافة بـفوج الف-ح كممثل  كانت ھذه الزيارة مبرمجة بمناسبة عيد ا&ضحى ،وكان أعضاء     

قادة وكانت ھذه الزيارة تھدف إلى مشاركة ا&حداث فرحة العيد و الترويح عنھم ،حيث تم استقبالنا من  03+
  .طرف مدير المركز وبعض أعوان ا&من و الحراسة 

معھم  نابادلوتم أخذنا إلى فناء المركز ،حيث يتواجد ا&حداث فقمنا بمعانقتھم وتقديم التھنئة العيد ،وت      
أطراف الحديث و السؤال عن أحوالھم داخل المركز ،بعدھا قامت الكشافة بتقديم بعض ا&ناشيد و ا&لعاب و 

من ا&حداث بتقديم  أربعةالعروض الكشفية  شارك فيھا بعض ا&حداث الذين اعتادوا على مشاھدتھا ،كما قام 
،ثم بعدھا طلبنا من ھؤ�ء ا&حداث شرح كلمات ھذا المديح لم نفھم منه أي كلمة ". الترقية"مديح ديني باللھجة 

" مرحبا، مرحبا بالضيوف ،أھ- وسھ- بكم ،إنشاء هللا نعجبوكم ،وتعجبكم ھذه الجلسة معاكم" فقال أحدھم 
وبعد ذلك قمنا بمغادرة فناء المركز متجھين نحو مكتب المدير حيث قدم لنا بعض المشروبات وحلويات العيد 

   .سا10:30باشرة غادرنا المركز في حدود الساعة وبعدھا م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نوع 
  الم"حظة

التاريخ 
  والتوقيت

نوع   المناسبة
  النشاط

الفوج 
  المشارك

عدد 
  الكشافين

  الحضور

  الم.حظة
 

  بالمشاركة 

21/12/2007  
  الساعة
09:30/10:30  

عيد 
  ا(ضحى 

لقاء  
تغافري   

  

فوج 
  الف.ح 

سطيف    

08 
  جوالة  

قادة  03
+  

  الباحث

  مدير المركز 
الو�ئي لخدمة وتنمية  المسؤول
  .المجتمع 

مسؤول النشاطات الثقافية والرياضية 
.  

  . أعوان ا(من و الحراسة 
                .جميع ا(حداث 



م  

  
  :09الزيارة 

  ):09(الجدول رقم*
  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية التاسعة 

بين فريق ا&حداث و فريق أفراد الكشافة كانت ھذه الزيارة تتمثل في إجراء مباراة في كرة القدم        
ً كشاف 15اBس-مية من فوج الف-ح كان عددھم  ،فبعد أن استقبلنا مدير المركز و أعوان ا&من و الحراس تم  ا

  .توجيھنا إلى ملعب كرة القدم للتحضير للمباراة 
أعوان ا&من والحراسة وفريق ة اجدين بالمركز إلى الملعب رفقوبعد فترة وجيزة أقبل كافة ا&حداث المتو     

أفراد ،وبعد إجراء تحضير خفيف للعض-ت وأخذ صور تذكارية لك-  09كرة القدم  لkحداث المكون من 
،و الشوط الثاني  01- 03الفريقين،جرت المقابلة في شوطين ،كان  التفوق في الشوط ا&ول لفريق ا&حداث 

لوحظ  خ-ل المباراة أن أفراد ا&حداث برزت عليه بعض  لصالح الكشافة ،وما 05 – 03تغيرت النتيجة 
و الرزانة ،وھذا ما عبر عنه احد أفراد ا أفراد الكشافة امتازوا بالھدوء ا�نفعا�ت والتوترات أثناء اللعب،بينم

ھم التركيز ما أفقدمنفعلين أكثر مكانوا أن ال-عبين : " ا&حداث بعد انتھاء المباراة عن النتيجة المباراة فقال لي
  " و اللعب الجيد

  .وبعد ذلك تم توديعنا من طرف مسؤول النشاطات الرياضية والثقافية ومدير المركز 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :10الزيارة 
  )10(الجدول رقم*

  .يوضح بيانات المFحظة الخاصة بالزيارة الميدانية ل]حداث العاشرة

نوع 
  الم"حظة 

التاريخ 
  والتوقيت 

نوع 
  النشاط 

الفوج 
  المشارك 

عدد 
  الكشافين 

  الحضور

  الم.حظة
  منتظمة ال
  بسيطة ال

26/11/2007  
  الساعة
14:00 /
16:00  

  مباراة 
كرة 

  القدم  

فوج 
الف.ح 

  سطيف    
  

15 
  + كشافاً 

  الباحث 

  .مدير المركز 
مسؤول النشاطات الثقافية 

  .والرياضية 
  .أعوان ا(من و الحراسة 

جميع ا(حداث المتواجدين 
  .بالمركز 

نوع 
  الم"حظة

التاريخ 
  والتوقيت

  الموقف و الم"حظة

  
  م.حظة
  منتظمة
  بسيطة

  
20/01/2008  

  الساعة
09:00 /13:00  

  .ممارسة ا(حداث ا(نشطة الثقافية و الترفيھية  
 .و ممارسة ا(حداث للتكوين المھني و التعليمي 

 .م.حظة سلوك ا(حداث في فناء المركز 
معاينة المكاتب و الورشات و قاعة الع.ج  و المطبخ والعيادة و 



ن  

و        مختلف ا&نشطة التربوية و التعليمية ،و التكوينية بزيارة إلى المركز بھدفه م-حظة قام الباحث       
ة لkحداث فكان أول مكان تم معانيته ھو مكاتب اBدارة المركز،وبعد لقاء المدير و الحديث معه عن ھذه الثقافي

الزيارة ،اتجه الباحث إلى م-حظة الورشات الحرفية أين تم م-حظة بعض ا&حداث يخضعون للتدريب المھني 
  .والحرفي مثل الح-قة و الطبخ والبناء 

لع-ج و العيادة فما لوحظ أن عيادة المركز مجھزة  بأدوات طبية �زمة تساعد على ثم اتجھنا إلى قاعة ا      
ع-ج ا&حداث ،وثم معاينة المكتبة و قاعة اBع-م اsلي و غرف النوم ،أي ما يمكن أن نصفه ھو أن  كافة 

سجين المتفق عليھا الشروط المادية و الصحية و العلمية والثقافية متاحة في المركز تساعد على ضمان حقوق ال
 عفي المواثيق الرسمية والمعاھدات الدولية لحروق اBنسان وتھيئ ا&فراد المفرج عنھم  ا�ندماج في المجتم

  .مرة  ثانية
يدل على أن مركز  اإجباري لكل حدث أودع بالمركز، وھذ" التعليم" ول{شارة أيضا التدريب العلمي       

في الجزائر تساھم في رفع المستوى التعليمي لkحداث الجانحين ومحاولة جعل إعادة التربية و إدماج ا&حداث 
ً المؤسسات العقابية ،مكان   .للتأھيل و التدريب و الع-ج بدل العقاب و الردع  ا

وقام الباحث أثناء تجواله داخل المركز بمقاب-ت فردية و جماعية لكل من ا&شخاص المشرفين على       
امج التعليمية و التأھيلية داخل المركز ،واتضح من خ-لھا أن كل مسؤول يعمل على القيام تطبيق وتنفيذ البر

بدوره على أحسن صورة  كما تبين أن ھؤ�ء المدربون يتلقون تدريبات ميدانية  وتربصات تمكنھم من اكتساب 
                                                   .خبرة مھنية جديدة للتعامل مع ا&حداث الناجحين 

  
  
  

  ):  المFحظة( تحليل نتائج أداة الدراسة 
يتضح لنا من خ-ل الجداول الم-حظات أن الزيارات التي تقوم بھا الكشافة إلى مركز إعادة التربية وإدماج 

 .ا&حداث ھي زيارات تخص مناسبات وطنية وأعياد دينية
أفراد و� يزيد عن  ةد ،حيث � يقل عن العشرمحد من الم-حظ أيضا أن عدد الكشافين في كل زيارة

العشرين،وھذا يرجع إلى ضيق القاعة المخصصة للنشاطات ،ومن جھة ثانية صعوبة تنقل أفراد الكشافة إلى 
 . مكان المركز

من الم-حظ أيضا أن الفئة العمرية &فراد الكشافة تتناسب مع المرحلة العمرية لkحداث الجانحين ،حيث أن في 
ھذه الفرقتين تنحصر المرحلة العمرية بين في كل زيارة تكون وحدة الكشاف المتقدم والجوالة ھي الحاضرة و

ي كل زيارة قائد الوحدة أو سنة،وھذا يساعد على ا�حتكاك بين الكشافين وا&حداث،كما يصحب ف 20و 16
 .همساعد

نشاطات تربوية وثقافية وعلمية ودينية إتضح للباحث أيضا أن دور الكشافة في المركز يرتكز على تقديم 
لkحداث بالتنسيق مع ا&خصائيين والمربين مثل اBشراف على تنظيم الدورات الرياضية وتنظيم المسابقات 

 .الفكرية والثقافية وتنظيم محاضرات علمية ودينية 
حيث أن اBشراف على تبين أيضا أن دور الكشافة في المركز ھو تدعيم للبرامج التعليمية والتأھيل فقط ،

التكوين المھني والمتابعة التكوين التعليمي تشرف عليه المؤسسة بالتنسيق مع الھيئات الرسمية مثل التكوين 
 . المھني ،جامعة التكوين المتواصل ،الديوان الوطني لمحو ا&مية

متعددة منھا وھي ماعي، من الم-حظ أيضا أن بعض النشاطات التي تقدمھا الكشافة تحقق أھداف اBدماج ا�جت
تغيير نظرة الحدث اتجاه المجتمع والرغبة في ا�حتكاك بأفراد الكشافة وھذا لوحظ خ-ل بعض ا&نشطة 

 .كالدورة الرياضية التي شارك فيھا فريق الكشافة والعيد الوطني للشجرة وا&عياد الدينية
-ل تشجيعھم على المشاركة في مختلف حدث من ختقوم الكشافة بدور مھم في تعزيز الثقة في شخصية ا&

الجھد بذل على التحرك وا&نشطة وإبراز ذواتھم،وھذا يساعد على استرجاع المكانة ال-ئقة للحدث وتشجيعه 
 .لتنمية قدراته ومواھبه

 .ية و قاعات اBع.م و الفنون  التشكيلية و الموسيقى النوادي الثقاف  
م.حظة المعاملة اBنسانية لFحداث من طرف المسؤولين  و 

 .المرشدين ا�جتماعيين و النفسانيين 
  



س  

واBجتماعية في شخصية  ةيتضح من خ-ل بعض الزيارات أن الكشافة تساھم في تكريس القيم الوطنية والبيئي
 .ث مثل ا�حتفال بعيد الشجرة وعيد ا�ستق-ل وعيد النصر وتكريس قيم التعاون والتضامن والتسامحا&حدا

يتضح أيضا أن الكشافة تقوم بأسلوب الترفيه واللعب لkحداث من خ-ل المسرحيات وا&لعاب والترويح عن 
و المحرر      والمنظم للنفس والجسد النفس،ويعتبر الترفيه أحد الوسائل التربوية وفسحة جديدة من النشاط البناء

 .للضغوط اليومية فينسي الحدث نسبيا واقع الحياة ومظاھر الحرمان من الحرية
    Bا&حداث الجانحين ،كما تقوم  ةافة إلى أن الكشافة تشرف سنويا على تنظيم مخيم صيفي وطني لفائدضبا

 .ةبتنظيم رح-ت سياحية لkحداث في مناطق معينة من الو�ي
ونستنتج في ا&خير أن دور الكشافة ھو المساھمة في إنجاح برامج إعادة اBدماج ا�جتماعي لkحداث في 

مركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث في مدينة سطيف،رغم أن ھذه التجربة حديثة و� تزال تحتاج إلى العمل 
 .إلى ا�نحراف والجريمة مستقب-أكثر للوصول إلى ا&ھداف المسطرة ومنھا على الخصوص عدم الرجوع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 2:ـ تفسير وتحليل البيانات الخاصة بالمقابلة 

 �قام الباحث بإجراء مقابلة مع بعض القادة الكشافين تتضمن مجموعة من :مقابلة مع أفراد الكشافة: أو
إدماج ا&حداث وقد أجريت ھذه المقابلة مع ا&سئلة ترتبط بشكل  مباشر عن دور الكشافة اBس-مية في إعادة 
                       .              أربعة قادة كشافين من مختلف أفواج الكشافة لمقاطعة بلدية سطيف

 -عين طريق -سا بمقر فوج ا&مل11.10بتوقيت  2008-01-26أجريت ھذه المقابلة بتاريخ :01المقابلة رقم
سنة في الكشافة يحمل شھادة جامعية  12سنة وأمضى حوالي  27م ويبلغ من العمر مع قائد وحدة الكشافة المتقد

مھندس دولة في اBلكترونيك ،وبعد تجاذب أطراف الحديث الھامشية باشر الباحث في طرح أسئلة المقابلة ومن 
  :                                                خ-لھا تحصلنا على اBجابات التالية 

  :      ما ھي البرامج التي تتبعھا الكشافة اBس-مية الھادفة إلى إعادة إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوث/1س



ع  

من بين البرامج المسطرة والمتبعة في إعادة اBدماج تنظيم دروس ومحاضرات في مركز ا&حداث ،وإقامة 
                                  .   أناشيد وغيرھاومسابقات شطة ترفيھية وثقافية ومسرحيات وحف-ت وأن

تتمثل في تغيير إتجاھات الحدث نحو : فيما تكمن أھمية ھذا الدور الذي تقوم به الكشافة؟أجاب المبحوث بـ/2س
                                           .                                  المجتمع وتعديل سلوكاته

فة المھارات والكفاءات ال-زمة للتعامل مع ا&حداث الجانحين في المركز؟فكان رد متلك أفراد الكشايھل /3س
م على آداء أدوارھم تفتقر الكشافة اBس-مية إلى المھارات والكفاءات التي تساعدھ:المبحوث ما يلي

الخبرات المجتمع ويسعون بكل  ن ھذه الفكرة فيھا ص-ح لكل أفراد،ولكن ھذا لم ينقص من شأنھم &بفعالية
              . والمكتسبات العلمية وا&خ-قية والتربوية تجسديھا من أجل إعادة إدماج ا&حداث في المجتمع

يق أھدافكم من خ-ل الزيارات المتكررة لمركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث؟أجاب قھل استطعتم تح/4س
نه يمكن القول أننا نسعى إلى أإ�  ،فھو نسبيمن ناحية ا&ھداف فھي موضوعة سلفا أما تحقيقھا : المبحوث

          .تعمل من اجله الكشافة ودورھا في بناء الرجال وتربية النشء ذيإيصال الفكرة وتوضيح الھدف ال
من ناحية ا�نجازات � توجد إنجازات :ما ھي ا�نجازات التي تم تحقيقھا إلى غاية اليوم؟فأجاب المبحوث/5س

تقديم ا&نشطة والبرامج التربوية ،أما بالنسبة لkحداث  على،�ن دور الكشافة يقتصر  الكلمة ىواضحة بمعن
             .في سلوكات بعض ا&حداث  اً فبالموازاة  مع مشاركتنا في ھذه ا&نشطة �حظنا تغيير

         :    حد من دورھا في إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوثتما ھي العراقيل التي تواجه الكشافة و/6س
طارات الكشفية المؤھلة للتعامل مع الحدث، ونقص الوسائل البيداغوجية والمالية من بين العراقيل  نقص ا�

                                                    .  التي تساھم في إقامة المشاريع التربوية لفائدة ا&حداث
     

دار الشباب  -سا بمقر فوج الف-ح09.30بتوقيت  2008-01-27 أجريت ھذه المقابلة بتاريخ:02المقابلة رقم
في الكشافة  واتسن 10سنة وأمضى حوالي  26مع قائد وحدة الكشافة المتقدم ويبلغ من العمر  -حي يحياوي

يحمل مستوى ثالثة ثانوي ،وبعد تجاذب أطراف الحديث الھامشية باشر الباحث في طرح أسئلة المقابلة ومن 
                                           :              ا على اBجابات التالية خ-لھا تحصلن

 :    ما ھي البرامج التي تتبعھا الكشافة اBس-مية الھادفة إلى إعادة إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوث/1س
إعادة التربية ،وكذا  أھم البرامج والموضوعات التي تتبعھا الكشافة إقامة الدروس والمحاضرات داخل المركز

والسرور في  ةومحاولة تعريف ا&حداث بتلك المناسبات وإدخال الفرح ةتنظيم حف-ت في المناسبات الديني
 .   نافة إلى إجراء مسابقات ثقافية وعلمية مثل مسابقة حفظ القران والحديث وترتيل القرآضباB.نفوسھم

تكمن أھمية دور الكشافة في إكساب :كشافة؟أجاب المبحوث بـفيما تكمن أھمية ھذا الدور الذي تقوم به ال/2س
       .ا&حداث مھارات علمية وثقافية مختلفة،وتنمية الوعي الفكري والتوبة عن الذنوب والمعاصي

ھل تمتلك أفراد الكشافة المھارات والكفاءات ال-زمة للتعامل مع ا&حداث الجانحين في المركز؟فكان رد /3س
لحد اsن � توجد مھارات وكفاءات تدريبية تساعد على التعامل مع ا&حداث ،وذلك لعدم وجود :يالمبحوث ما يل

                                       .دورات تكوينية وتدريبية لطرق وأساليب التعامل مع ا&حداث
دماج ا&حداث؟أجاب ھل استطعتم تحيق أھدافكم من خ-ل الزيارات المتكررة لمركز إعادة التربية وإ/4س 

نعم استطاعت الكشافة بصفة عامة ولكن بنسبة معتبرة وتتمثل في إيصال الفكرة إلى ا&حداث :المبحوث
وتوضيح الصورة التي آل إليھا الشباب المنحرف ، والتعريف بأھمية الكشافة ودورھا في تجنيب الشباب من 

                                                  .              مخاطر ا�نحراف وا�نز�ق إلى الجريمة 
� توجد إنجازات واضحة وكبيرة نظرا :ما ھي ا�نجازات التي تم تحقيقھا إلى غاية اليوم؟فأجاب المبحوث/5س

     .�ن التجربة حديثة ودور الكشافة محدود ومضبوط باتفاقية � يمكن تجاوز ص-حيات أي مسؤول
من بين العراقيل :لتي تواجه الكشافة وحد من دورھا في إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوثما ھي العراقيل ا/6س

نقص ا&نشطة التي تربط بين الكشافة والمركز إ� في المناسبات الوطنية والدينية،ونقص الموارد المادية 
،ضعف التنسيق مع  النظرة السلبية للمجتمع.والبشرية ،وصعوبة إقناع الحدث وإدماجه في المجتمع بعد اBفراج

                                                                         .               المراكز
 -عين طريق -سا بمقر فوج ا&مل10.00بتوقيت  2008-01-29أجريت ھذه المقابلة بتاريخ :03المقابلة رقم

سنة في الكشافة يحمل شھادة جامعية  16الي سنة وأمضى حو 26مع قائد وحدة الجوالة ويبلغ من العمر 
الليسانس في العلوم ا�قتصادية،وبعد تجاذب أطراف الحديث الھامشية باشر الباحث في طرح أسئلة المقابلة 

                       :                                  ومن خ-لھا تحصلنا على اBجابات التالية 



ف  

  :    تتبعھا الكشافة اBس-مية الھادفة إلى إعادة إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوثما ھي البرامج التي /1س
كرة القدم وتنس :تقوم الكشافة اBس-مية بمختلف البرامج والنشاطات الثقافية والرياضية والتربوية أذكر منھا 

افة ضواBرشاد باBواsداب والدروس الوعظ  ةالطاولة والشطرنج ،وحفظ القران والحديث وا&دعية المأثور
                            .                                 إلى المخيمات الصيفية والرح-ت ا�ستكشافية

تتمثل في إدماج ا&حداث في صفوف :فيما تكمن أھمية ھذا الدور الذي تقوم به الكشافة؟أجاب المبحوث بـ/2س
وتغيير نظرة الحدث إلى اBيجاب ثم اتجاه .يجابي على شخصياتھمالكشافة والقضاء على الفراغ والتأثير ا�

                                                                        .                     المجتمع 
رد ھل تمتلك أفراد الكشافة المھارات والكفاءات ال-زمة للتعامل مع ا&حداث الجانحين في المركز؟فكان /3س

نحن نميلك مھارات وكفاءات  معتبرة من خ-ل الممارسة الكشفية مع ا&طفال ،غير أن ذلك � :المبحوث ما يلي
يعني أننا نمتلك مھارات عالية في ميدان التعامل مع ا&حداث الجانحين والمساجين ،بل مازلنا نحتاج للتدريب 

تسبناه في الكشافة وإيمانا منا بإمكانية تغيير وتحسين والتكيف مع ھذه الفئة وما نقوم به اsن ھو تجسيد لما اك
                                                                                .   سلوك اsخرين

ھل استطعتم تحيق أھدافكم من خ-ل الزيارات المتكررة لمركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث؟أجاب /4س 
ھداف تحقق والبعض اsخر � ،فمجرد التواصل معھم كان ھدفا قد تتحقق والتعرف على بعض ا&:المبحوث

       . أسماءھم وأماكن إقامتھم ونوع الجرائم التي ارتكبوھا،ولكن ھذا � يكفي من أجل تحقيق كل ا&ھداف
ن تعزيز الثقة في أذكر أننا تمكنا م:ما ھي ا�نجازات التي تم تحقيقھا إلى غاية اليوم؟فأجاب المبحوث/5س

نفوس بعض ا&حداث والتأثير عليھم وإحساسھم بأنھم مفيدون في المجتمع،كما قمنا بالتواصل مع البعض منھم 
                                       .   المفرج عنھم والعمل على استقطابھم ل-نخراط في الكشافة 

تتمثل في :رھا في إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوثما ھي العراقيل التي تواجه الكشافة وحد من دو/6س
اBمكانيات المادية والمعنوية حيث أن القائد الذي يتعامل مع ھؤ�ء يلزمھم الوقت ال-زم والتفرغ التام لھم، 

         .            ويجب جعل راتب شھري لذلك ،وحتى المقرات الكشفية فھي غير متوفرة �ستقطاب ھذه الفئة والتعامل معھا
سا بمقر المحافظة الو�ئية 09.00بتوقيت  2008-01-31أجريت ھذه المقابلة بتاريخ :04المقابلة رقم

سنة  39ن العمر مع المسؤول الو�ئي المكلف بخدمة وتنمية المجتمع ، ويبلغ م.للكشافة اBس-مية بسطيف 
سنة في الكشافة يحمل شھادة البكالوريا في الرياضيات ورئيس مصلحة الطب الداخلي  20وأمضى حوالي 

بمستشفى عين الكبيرة بسطيف،وبعد تجاذب أطراف الحديث الھامشية باشر الباحث في طرح أسئلة المقابلة 
                                                               :  ومن خ-لھا تحصلنا على اBجابات التالية 

تتمثل في :ما ھي البرامج التي تتبعھا الكشافة اBس-مية الھادفة إلى إعادة إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوث/1س
        .       كشفية وأعمال تطوعية ومخيمات صيفية  ةالبرامج الثقافية والتربوية والرياضية وأنشط

تبرز أھميتھا في تعديل سلوك الحدث :مية ھذا الدور الذي تقوم به الكشافة؟أجاب المبحوث بـفيما تكمن أھ/2س
                  .    وإدماجه في المجتمع وتعزيز الشعور بالذات وغرس القيم الوطنية واBس-مية 

ن في المركز؟فكان رد ھل تمتلك أفراد الكشافة المھارات والكفاءات ال-زمة للتعامل مع ا&حداث الجانحي/3س
أفراد الكشافة تمتلك كفاءات محترمة من خ- الخبرة الكشفية والمؤھل العلمي والدورات :المبحوث ما يلي

                                                             .  التدريبية الخاصة بطرق التعامل مع ا&حداث
زيارات المتكررة لمركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث؟أجاب ھل استطعتم تحيق أھدافكم من خ-ل ال/4س 

                     .   يمكن القول أننا استطعنا ا�لتزام بالبرنامج المسطر خ-ل كل سنة جديدة :المبحوث
من بين ا�نجازات تأسيس فوج كشفي :ما ھي ا�نجازات التي تم تحقيقھا إلى غاية اليوم؟فأجاب المبحوث/5س

با&حداث المفرج عنھم على مستوى و�ية سطيف مجھز بكافة تجھيزاته،وكذلك نشر الوعي الكشفي لدى  خاص
Bافة إلى إدماج بعض ا&حداث في أفواج كشفيةضا&حداث ،با.                                

توقيت النشاط غير :ما ھي العراقيل التي تواجه الكشافة وحد من دورھا في إدماج ا&حداث؟أجاب المبحوث/6س
  .                                           مناسب مع ظروف وأنشطة الكشافة وانعدام الدعم المادي

 :تفسير نتائج بيانات المقابFت
جراء ھذه القاب-ت لتدعيم البيانات المحصل عليھا من الزيارات ا�ستط-عية لمجال الدراسة ، إقام الباحث ب     

  :من خ-ل ھذه المقاب-ت ما يلي يتضحثر عن دور الكشافة في إعادة إدماج ا&حداث الجانحين وومعرفة أك



ص  

أن دور الكشافة في المركز يرتكز على تقديم نشاطات تربوية وثقافية وعلمية ودينية لkحداث بالتنسيق يتضح 
مسابقات الفكرية والثقافية مع ا&خصائيين والمربين مثل اBشراف على تنظيم الدورات الرياضية وتنظيم ال

 .وھذا ما يتفق مع مجمل الزيارات التي قام بھا الباحث رفقة أفراد الكشافة.وتنظيم محاضرات علمية ودينية 
يتضح من خ-ل المبحوثين أن الكشافة تساھم في تكريس القيم الوطنية واBس-مية واBجتماعية في شخصية 

 .د ا�ستق-ل وعيد النصر وتكريس قيم التعاون والتضامن والتسامحا&حداث مثل ا�حتفال بعيد الشجرة وعي
تبين من خ-ل إجابة المبحوثين أن أھمية دور  الكشافة يتمثل في تعزيز الثقة في شخصية الحدث من خ-ل 

تشجيعھم على المشاركة في مختلف ا&نشطة وإبراز ذواتھم،وھذا يساعد على استرجاع المكانة ال-ئقة للحدث 
وتعديل سلوكھم وإعادة إدماجھم من جديد في .جيعه على التحرك والبذل والجھد لتنمية قدراتھم ومواھبھموتش

 .المجتمع 
اتضح من خ-ل اBجابات أن أفراد الكشافة تفتقر التدريب الكافي للتعامل مع ا&حداث الجانحين وطرق 

من جھة ،ومن جھة أخرى تغافل  ةيوتكوين ةوأساليب إدماجھم ، وھذا بسبب عدم إجراء تربصات تدريبي
،أو قد يكون ارة السجون بأھمية ھذه التدريباتالجھات الوصية بعلية اBدماج ا�جتماعي من طرف الكشافة وإد

 .عدم توفر ا�عتماد المالي لھذا الجانب
أن  تبين من خ-ل اBجابات أن الكشافة تمنت من تحقيق بعض ا&ھداف ،حول إعادة إدماج ا&حداث،فتبين

 ثالكشافة خصصت فوج كشفي خاص با&حداث المفرج عنھم،ونشر الوعي الكشفي وإدماج بعض ا&حدا
 .المفرج عنھم في ا&فواج الكشفية 

اتضح للباحث ان الكشافة اBس-مية في مدينة سطيف تعاني من نقص الموارد المالية لتطبيق برامج إعادة 
السجون وتطبيق البرنامج لسنوي لkحداث ،وھذا من بين المعوقات اBدماج وفقا ل-تفاقية المبرمة مع إدارة 

Bس-مية في التعامل مع ا&حداث الجانحين، باBافة إلى بعض العراقيل ا&خرى مثل ضالتي تواجه الكشافة ا
صعوبة التواصل مع ا&حداث المفرج عنھم وعدم توفر المعلومات الكافية عن وضعية الحدث،وعدم إب-غ 

 . مركز بتاريخ موعد اBفراج عن الحدث أدارة ال
 مقابلة جماعية مع مجموعة من المنحرفين المفرج عنھم :ثانيا 
 ني السجون ممع شريحة من الشباب المنحرفين وخرجِ  2007-11-23برمجت ھذه المقابلة في تاريخ       

بمركز تنشيط ) 19:30- 17:00(و�ية سطيف وقد دامت ھذه المقابلة حوالي ساعتين ونصف من الساعة 
يتراوح  اً فرد 25مسكن وكان عدد الشباب أو المبحوثين الذين تم محادثتھم حوالي  1014الشباب الواقع بحي 

ھم المشاكل أسنة وكان الھدف من ھذه المقابلة ھو التعرف على انشغا�ت ھذه الفئة و 32سنة و17سنھم ما بين 
                                                               .          والعراقيل التي تواجھھا في المجتمع

قادة  6ملين داخل المركزواوكان من بين الحاضرين في ھذه المقابلة مدير مركز تنشيط الشباب وبعض الع     
تم تحديد محور ھذه  ديكشف عن ھويته خ-ل سير عملية المحادثة وق مول{شارة فان الباحث ل .الكشافةمن 

المحادثة مع المبحوثين وأسباب دعوتھم إلى المركز Bجراء ھذه المحادثة وتمثلت محاور ھذه المقابلة بالسماح 
ويتم خ-لھا طرح أھم المشاكل " العنوان ووضعيته ا�جتماعية الراھنة ,السن,ا�سم"لكل فرد تقديم شخصيته 

                                                  .    التي يعاني منھا الشباب والحلول المعالجة لھذه المشاكل
وبعد تقديم ھذا الشرح الموجز من طرف احد قادة الكشافة ومدير مركز الشباب لوحظ إن كافة الشباب          

نه بعد تشجيعھم على الحديث وجدية ھذا النقاش وانه أأحجموا عن التعبير عن أرائھم و مواقفھم في البداية إ� 
أفصح ھؤ�ء الشباب في ,ؤخذ بعين ا�عتبار وسوف يسجل ويقدم إلى الجماعات الرسمية في الدولة سوف ي

                                  . طرح انشغا�تھم وأرائھم عن الواقع ا�جتماعي والظروف الني يمرون بھا 
ھميش والنبذ ا�جتماعي حسب سرد بعض الحا�ت من ھذه الفئة كونھا تعاني من التأو سوف أحاول أن     

  :                                                                         تعبيراتھم وظروفھم ا�جتماعية 
ھذا الشاب كان أول من تحدث في بداية المحادثة وھو أ�ن متزوج له " سنة32سميرو) = "1(الحالة رقم -

وھو بدون عمل حسب تعبيره أودع المؤسسة العقابية قبل زواجه وكان من سنوات  4و5بلغان من العمر تابنتان 
يعاني .                             دهستقام سلوكه وھو مقيم في منزل والفقد افئة المنحرفين وأما أ�ن وبعد زواجه 

حسب تعبيره إذ يقوم  ،غير مضمونة أنه يحصل على لقمة عيش ھذا الشاب عدة مشاكل على رأسھا البطالة و
ھذا العمل يؤثر على الصحة الجسمية كونه  ي وانبالتعبير العام" حمال"بحمل البضائع والخضر من السوق 

                                                                           .  نحيفيتميز بجسم 



ق  

 ،فيقول أنهطلبات حياته   اليومية وعائلتهوأما عن عدم حصوله على عمل مستقر يضمن له تامين مت          
أي تكوين مھني أو حرفي وھو أ�ن يعاني  م في المرحلة ا�كمالية ولم يتلقتدني مستواه الدراسي إذ غادر التعلي

                                   .   عدم الرضا والقبول من طرف والديه كونه يشكل عالة � إعانة لھم
ب في نھاية حديثه بالمساعدة في الحصول على وظيفة محترمة تناسب وضعه الصحي       و و طالب ھذا الشا 

 .ا�جتماعي
ھذا الشاب ھو من عائلة فقيرة وھو ا&كبر في العائلة متزوج منذ ) سنة28 مالشاب، عصا)= (2(الحالة رقم -

             :  ھا حيث يقولث-ث سنوات بدون عمل يروي لنا ھذا الشاب ظروفه ا�جتماعية التي يعاني من
كنت من ا&شخاص الذين يتناولون المخدرات ومعتاد على السرقة تركت الدراسة في المرحلة الثانوية لم      

أكن ارغب في التعلم فكان لي ما أردت لم أتوقع إن يصبح وضعي بعد أن مارست ا�نحراف وأودعت السجن 
فت خ-لھا على مجرمين كبار وتعلمت منھم فنون اBجرام ،بتھمة السرقة لمدة عام ونصف تعر21في سن 

وا�نحراف ولكن الحمد � بعد أن خرجت من السجن احتضنتني عائلتي وإخوتي وساعدوني في ا�بتعاد 
  .                                                                            ا�نحراف والجريمة مرة ثانية

مكث في بيت والدي أكثر أدني والدي كثيرا في تكاليف الزواج ومنحني غرفة من البيت غير إني لم ساع       
وھي منطقة " قاوة "سمھا إأن أتنقل إلى منطقة  تمن عامين بسبب ضيق المنزل وظھور مشاكل عائلية ففكر

كان منزلي ھذا أشبه  ،بعيدة عن مدينة سطيف حيث يقطن بھا سكان البيوت الفوضوية بدون ترخيص من الدولة
لم ،بكھف حيث انعدام ظروف العيش وانقطاع الماء وقارورة الغاز والبرد القارص كان ھذا وضعي السيئ

ذھب إلى الص-ة في أني إنسان بشر كنت أعيش في ضياع وتھميش حتى إني كنت أعرف خ-ل مدة الظروف أ
يه أو مشتبه به مما دفعنني إلى عدم فمرغوب  المسجد أجد كل المصلين ينظرون إلي نظرة متشائمة وكأني غير

نتظر مولدا أن مع زوجتي وابني فيه وا اsالذھاب مجددا إلى المسجد وبعد وفاة أخي عدت إلى منزل والدي وأن
                                                                                  .   جديدا 

 على عمل أحسن به وضعي المعيشي � أريد أن أعود إلى السرقة مرة ثانية أريدوطلبي الوحيد ھو الحصول 
الحالة    .                                                                                    الكسب الح-ل والشريف

المنحرف المتمثل في بطال يمارس السلوك ,أعزب من أسرة فقيرة ) سنة29الشاب، عز الدين )= (3(رقم
نخرط في جماعة منحرفة أودع ،إلم يوفق في الدراسة انقطع في المرحلة ا�كمالية  "الكحول"المخدرات 

                                         . اشھر بتھمة حيازته على أقراص مخدرة ممنوعة6بالسجن مرة لمدة 
ل إلى المنزل إ� في ساعة خ� يد،ن وفراد عائلته منحرفأأن صرح فأما الحالة ا�جتماعية التي يعيشھا       

ذھب " ميكانيكي"يحمل شھادة مھنية في إص-ح السيارات ,لتفادي العراك مع الوالد أو اBخوة  لمتأخرة من اللي
ً سنوات سجن5&داء الخدمة الوطنية وفر منھا وھو اsن متابع قضائيا بعقوبة  غيابيا � يمكن إن يمارس أي  ا

ھو اsن يرثى حاله وظروفه الوطنية و الخدمة وظيفة بسبب شھادة السوابق العدلية وفراره من أداء الواجب
اب وتھميشھم وإقصائھم حسب ويرى ھذا الشاب واجب الدولة تقديم المساعدة � معاقبة الشبالسيئة،
طلباته وان تقوم العدالة ن يقوم بأي عمل يؤمن عيشه ومتأ� يمكن أنه ويرى حسب وضعيته المالية تعبيره،

ن يأخذ العفو من المؤسسة العسكرية وإسقاط أو،بشطب نوع الجريمة المسجلة من شھادة السوابق العدلية 
ولقد كانت          .                                                                                                     العقوبة
&فراد تصب في نفس القالب ا�جتماعي وا�قتصادي ولذلك سوف نقوم بتلخيص أھم المشاكل التي جميع احالة 

  :يعاني منھا ھؤ�ء في مجموعة من النقاط ھي
سنة وھذا يقودنا إلى القول بان  32سنة و17تبين إن كافة ا&فراد من الشباب حيث يتراوح أعمارھم ما بين -1

النشاط ل{نسان فإذ استنزفت ھذه الطاقات الحيوية ولم تستمر وتستغل في بناء ھذه الفئة تتميز بمرحلة العطاء و
المجتمع سوف ينعكس سلبا على ا�ستقرار ا�جتماعي وحدوث اضطرابات في توازن الحياة ا�جتماعية 

                                                                                     .ل{نسان 
ن كافة ا&فراد مستواھم الدراسي متدني وضعيف وھذا عائق ساھم في انحراف المنقطعين عن التعليم في أين تب

حيث أن البعض منھم بعد انقطاعھم عن التعليم انضم إلى جماعة أشرار ساھم في انحرافه بشكل ة،سن مبكر
 .والجريمة في المجتمعمباشر ولھذا نقول إن التسرب المدرسي عامل مھم في بروز ظاھرة ا�نحراف 

 تن كافة ا&فراد لم يتحصلوا على تدريب أو تكوين مھني يساعدھم في الحصول على وظيفة وفق الشھاداأتبين 
التي يحملونھا في حين توجد فئة قليلة تحمل شھادات مھنية لكن لم تستطع الحصول على عمل بسبب عوائق من 



ر  

ن المجتمع � يتقبل ھذه الفئة أمن الخدمة العسكرية وھذا ما يفسر  بينھا شھادة السوابق العدلية وشھادة اBعفاء
 .نه خريج السجن ومنه تبدأ الصعوبات في ا�ندماج في المجتمعأ معرفةوخاصة بعد 

وھذا  ،دخول السجن مراراً  اعتادوإتبين كذلك أن كافة ا&فراد كانوا منخرطين في جماعات منحرفة ومجرمين 
وعدم قيام مؤسسات التنشئة ا�جتماعية بدورھا  تقابة ا&منية على ھؤ�ء الجماعاما يدل على أن غياب الر

 .الفعلي في المجتمع
ن أتبين أن كافة ا&فراد � يرغبون في ممارسة ا�نحراف والجريمة كون ھذا السلوك غير مرغوب فيه و -5

كل فرد يرغب في تعديل السلوك  الدين اBس-مي ينھي عن ارتكاب المحرمات وا�نحراف وھذا ما يدل على أن
 .                                        والتفاعل في الوسط ا�جتماعي عاديا عوا�ندماج في المجتم

أما اBجراء الذي قامت بھا الكشافة بعد ھذا اللقاء الحواري فقد تم ا�تصال في اليوم الثاني بالقطاع       
جاد فرص عمل للبعض من ھؤ�ء الشباب والتي أحوالھم ياولة Bكمح" بعض الشركات الخاصة"الخاص

، وكان لنا ما أردنا حيث بعد يومين من ا�تصا�ت تم توظيف ث-ث أفراد في شركة جداً  ا�جتماعية سيئة
      .                                                                                       البناء للمقاولة و

 تن مشاكل الشباب اsن كثيرة والجھود التي تقدم لحل ھذه المعض-نظرا & ويبقى ھذا العمل غير كاف     
ً ف- يمكن أن تكون الكشافة وسيط،قليلة  بين كافة المجا�ت ا�جتماعية باعتبار أن دورھا يرتكز على تربية  ا

                                                    . للkطفا السليمة ا&فراد والحفاظ على التنشئة ا�جتماعية
نسبة ا�نحراف والجريمة  منكافة مؤسسات المجتمع المدني للتقليل  جھود ولذلك �بد من تكاثف         

كما يتوجب على الدولة مساعدة .ير أوضاعھم ا�جتماعية يومساعدة الفئات ا�جتماعية المھشمة أو الضعيفة وتغ
وفتح فرص العمل أكثر وإذابة العراقيل التي تساھم في إدماج الشباب في سوق العمل وتدعيم مؤسسات الشباب 

                                      .                            المجتمع المدني الفاعلة بكل الوسائل المادية والمعنوية للقيام بدورھا على أحسن وجه 
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 :ـ تفسير وتحليل البيانات الخاصة با�ستمارة 3

 : أو� ـ البيانات الشخصية الخاصة بالكشافين وتحليلھا وتفسيرھا
  :البيانات الشخصية الخاصة بالكشافين ـ 1
  :أ ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير العمر 
  )11(الجدول رقم*

 .الدراسي ييوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من الكشافين وفقا للعمر والمستو

  
يتضح لنا من البيانات الواردة في الجدول أن أغلب أفراد عينة الدراسة من الكشافين ممن ھم في المرحلة 

الثانية ممن ھم في المرحلة ، يليھم في المرتبة  %66.66سنة حيث بلغت نسبتھم حوالي ) 30ـ  25(العمرية 
 20(متماثلة ممن ھم في المرحلة العمرية %6.66،وحوالي % 20سنة حيث بلغت نسبتھم ) 35ـ  30(العمرية 

ونستنتج من ھذه النسب أن معظم أفراد مجتمع الدراسة من الكشافين في مرحلة .سنة 35سنة وأكثر من )  25ـ 
                  .               أھم  "زيدان عثمان "، وقد لخص الشباب، وھي مرحلة توصف بالنشاط والحيوية 

                                  (www. blog.amin.org) خصائص مرحلة الشباب بما يلي : 
  .وا�ستق-لية ةـ طاقة إنسانية تتميز بالحماس، الحساسية، الجرأ1
من حوله واBلمام بأكبر قدر من المعرفة المكتسبة ـ الفضول وحب ا�ستط-ع ومحاولة إدراك ما يدور  2

  .إجتماعيا
  .ـ بروز معالم إستق-لية الشخصية والنزوع نحو تأكيد الذات  3
  .ـ درجة عالية من الديناميكية والحيوية والمرونة المتسمة با�ندفاع وا�نط-ق 4
  .ـ بدء التفكير في خيارات الحياة والمستقبل 5
وتقبل الجديد المستحدث وتبنيه والدفاع  بتجابة للمتغيرات من حوله وسرعة في استيعاـ القدرة على ا�س 6

  .عنه
% 40وقد تبين أيضا أن المستوي الدراسي للمبحوثين متقارب بين المستوى الثالثة ثانوي والجامعي بنسبة 

قوله أن معظم وما يمكن .منھم حاصلين على شھادة الماجستير% 13.33منھم ،في حين نجد نسبة % 46.66و
ً أفراد عينة الدراسة  من الكشافين يحملون مستوى دراسي قد يمكنھم من تزويد ا&حداث بمختلف  مقبو�ً  ا

Bافة إلى إدراكھم بالمسؤولية ا�جتماعية نحو الفئات ا�جتماعية ضالمعارف العلمية والثقافية والكشفية ، با
تسخيرھا في خدمة مختلف فئات المجتمع ومنھم والقدرة على توظيف طاقاتھم و.وخاصة ا&حداث منھم

  .ا&حداث
 

  :توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير ا�نخراط والرتبة في الكشافةب ـ 
 )12(الجدول رقم*
 .         يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من الكشافين وفقا لFنخراط والرتبة الكشفية في الكشافة  

  ثانوي ثالثة جامعي  ماجستير المجموع
 

 المستوى الدراسي
 

 ا&عمار

 م

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %
 01 سنة 25إلى  20من  - - 01 6.66 - - 01 6.66

 02 سنة 30إلى  25من  06 40 03 20 01 6.66 10 66.66
 03 سنة 35إلى  30من  - - 03 20 - - 03 20

 04  سنة 35أكبر من  - - - - 01 6.66 01 6.66
 المجموع 06 40 07 46.66 02 13.33 15 100



ت  

 م الرتبة الكشفية/السنوات  قائد كشاف  النسبة%
 01 سنة 8الى 5من  03 20

 02 سنة 11إلى  8من  03 20
 03  سنة 14إلى  11من  03 20
  04  سنة 14أكثر من  06 40

 المجموع 15 100
سنوات  8إلى  05(يتبين لنا من خ-ل ھذا الجدول أن المستوى ا&دنى ل-نخراط في الكشافة يتراوح مابين       

منھم مضى %  40سنة ،وھي الفئة ا&كثر نسبة حيث نجد  14-نخراط أكثر من للمستوى ا&على ن اوأ، ) 
وھذا ما نفسره بأن معظم .مكررة كافة السنوات المبينة في الجداول % 20على انخراطھم فيھا ، بينما نجد نسبة 

مختلف التدريب الكشفي  الكشافين انخرطوا في صفوف الكشافة منذ الصغر و� يزالون فيھا ، وكذلك تلقوا
  .                                         لتحمل المسؤولية في ا&فواج التي ينشطون فيھا  مال-ز

وإذا  تتبعنا المبادئ التي يقوم بھا العمل الكشفي وجدنا .ھذا باBضافة أن كافة المبحوثين برتبة قائد كشاف        
                                               .  والتجربة الميدانية لھؤ�ء المبحوثين في الكشافة في مساعدة ا&حداث أن ھناك تناسب بين  مدة اBنخراط

  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
 :البيانات ا2ساسية الخاصة بالكشافين  ـ2

ة الكشافين من خ-ل ا&سلوب الذي يتبعونه في تعديل ـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القاد
 .سلوك ا&حداث

  )13(الجدول رقم*
  .يبين استجابات أفراد الدراسة من الكشافين من خFل ا2سلوب الذي يتبعونه في تعديل سلوك ا2حداث

1- 
حر

�ن
ا

ا ف
2- 

عيا
لم

ا
3- 

تو
لم

ا
س ط

4- 
سا

لح
ا

5- 
بدا

أ
 

6- 
انا

حي
أ

7- 
ما

دائ
8-  

 ا�ساليب -9

معالجة المشاكل التي يعاني منھا  ت 03 10 02  2.26 0.59
 ا�حداث

1 
 13.33 66.66 20 % 

تعديل عادات الحدث من خ"ل  ت 09 05 01 2.53 0.63
 النصح والتوجيه وا�قناع

2 

06.66 33.33 60 % 
إزالة المشاعر السلبية   ت 05 09 01 2.26 0.59

الخوف ـ الكراھية ـ القلق ـ (للحدث
 )الغضب 

3 

06.66 60 33.33 % 

تعزيز الثقة بالنفس من خ"ل  ت 09 05 01 2.53 0.63
 التشجيع والتحفيز

4 
06.66 33.33 60 % 

العمل مع بقية  ىتشجيع الحدث عل ت 10 04 01 2.53 0.63 5 



ث  

 زم"ءه % 66.66 26.66 06.66
ع"ج كل حدث ع"جا فرديا يتفق  ت 00 11 04 1.73 0.44

 مع حاجياته
6 

26.66 73.33 00 % 
 7 تعليم الحدث مھارات علمية وثقافية  ت 06 09 00 2.40 0.50

00 60 40 % 
متابعة سلوك الحدث خ"ل مدة  ت 04 05 06 1.86 0.83

 العقوبة 
8 

40 33.33 26.66 % 
توفير احتياجات الحدث النفسية  ت 01 09 05 1.73 0.95

 وا�جتماعية في المركز
9 

33.33 60 06.66 % 
في  جمساعدة الحدث على ا�ندما ت 03 08 04 1.93 0.70

 هالمجتمع من خ"ل متابعة تعليم
1
0 

26.66 53.33 20 % 
في  جمساعدة الحدث على ا�ندما ت 01 03 11 1.33 0.6

المجتمع من خ"ل توفير منصب 
 شغل له 

1
1 73.33 20 06.66 % 

في  جساعدة الحدث على ا�ندمام ت 07 04 04 2.2 0.86
  أفواج الكشافة القريبة من مسكنه

1
2 26.66 26.66 46.66 % 

وضع برامج ع"جية تناسب  ت 02 07 06 1.73 0.7
  احتياجات ا�حداث

1
3 40 46.66 13.33 % 

محاولة التعرف على الظروف التي  ت 06 05 04 2.00 0.84
ً كانت سبب   في ا�نحراف  ا

1
4 

26.66 33.33 40 % 
محاولة تذليل الظروف المؤدية  ت 06 05 04 2.13 0.83

  �نحراف الحدث
1
5 26.66 33.33 40 % 

ا�ندماج في على مساعدة الحدث  ت 09 03 03 2.4 0.82
  المجتمع كفرد صالح 

1
6 20 20 60 % 

1.93 
0.69 

    المتوسط الحسابي ا�جمالي 

  جمالي ا�نحراف المعياري ا�
  0.05 دالة إحصائية عند مستوى*

ا2سلوب الذي " أفراد مجتمع الدراسة من الكشافين واستفساره عن المحور ا&ول وھوبعد إجراء مقابلة الباحث 
اتضح له أن استجاباتھم اتجاه كل عبارة من عبارات المحور جاءت على "يتبعونه في تعديل سلوك ا2حداث

                                     :            النحو التالي
من الكشافين يتبعون دائما أسلوب معالجة % 20تبين أن نسبة: معالجة المشاكل التي يعاني منھا ا2حداث ـ  1

من الكشافين يتبعون أحيانا بھذا ا&سلوب، في  %66.66مشاكل التي يعاني منھا ا&حداث ، بينما يعتبر نسبة 
.                                                                               لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداثأنه نھم م )13.33(ري نسبة تحين 

،وھذا يدل )0.59(وانحراف معياري  )2.26(بمتوسط حسابي  اً وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الرابعة مكرر
  .  بدرجة متوسطة لمعالجة المشاكل التي يعاني منھا ا&حداث  على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب

                                                                                                                                   
من الكشافين يتبعون دائما % 60ة تبين أن نسب: ـ تعديل عادات الحدث من خFل النصح والتوجيه وا;قناع  2

 أنھم من الكشافين %33.33أسلوب تعديل عادات الحدث من خ-ل النصح والتوجيه واBقناع ، بينما يعتبر نسبة
.                              لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث أنھم منھم %6.66، في حين يري نسبة أحياناً  يتبعون ھذا ا&سلوب



خ  

يدل  ا، وھذ0.63وانحراف معياري  2.53وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة ا&ولى مكرر بمتوسط حسابي  
على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة لتعديل عادات الحدث من خ-ل النصح والتوجيه 

                    .                                                        واBقناع
                                                                         

من % 33.33تبين أن نسبة ) : الخوف ـ الكراھية ـ القلق ـ الغضب (ـ إزالة المشاعر السلبية للحدث 3 
يتبعون  أنھممن الكشافين % 60سبةالكشافين يتبعون دائما أسلوب إزالة المشاعر السلبية للحدث ، بينما يعتبر ن

.                                                       منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %6.66نسبة أن ، في حين يري أحياناً  ھذا ا&سلوب
،وھذا يدل )0.59(وانحراف معياري  )2.26(بمتوسط حسابي  اً وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الرابعة مكرر

  .    على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة Bزالة المشاعر السلبية للحدث
                                                                           

ون دائما أسلوب من الكشافين يتبع %60تبين أن نسبة : ـ تعزيز الثقة بالنفس من خFل التشجيع والتحفيز  4
من الكشافين يتبعون أحيانا بھذا  %33.33تعزيز الثقة بالنفس من خ-ل التشجيع والتحفيز ، بينما يعتبر نسبة

.                                               منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %6.66نسبة  أن ا&سلوب، في حين يري 
،وھذا يدل )0.63(وانحراف معياري  )2.53(بمتوسط حسابي  اً لوب في المرتبة ا&ولى مكرروقد جاء ھذا ا&س

.                                                                 على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة لتعزيز الثقة بالنفس من خ-ل التشجيع والتحفيز
 
من الكشافين يتبعون دائما أسلوب  %66.66تبين أن نسبة : علي العمل مع بقية زمFءه ـ تشجيع الحدث  5

من الكشافين يتبعون أحيانا بھذا  %26.66تشجيع الحدث علي العمل مع بقية زم-ءه ، بينما يعتبر نسبة
                                                            .        منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث  %6.66نسبة  أنا&سلوب، في حين يري 

،وھذا يدل )0.63(وانحراف معياري  )2.53(بمتوسط حسابي  اً وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة ا&ولى مكرر
  .    العمل مع بقية زم-ءه ىعلى أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة تشجيع الحدث عل

                                                                   
من الكشافين يتبعون أحيانا  %73.33تبين أن نسبة : ـ عFج كل حدث عFجا فرديا يتفق مع حاجياته  6

منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه  %26.66أسلوب معالجة كل حدث ع-جا فرديا ، بينما يعتبر نسبة
وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الحادي عشر                                                            .       ا&حداث

،وھذا يدل على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة )0.44(وانحراف معياري  )1.73(بمتوسط حسابي 
  . متوسطة لع-ج كل حدث ع-جا فرديا يتفق مع حاجياته

                                                              
من الكشافين يتبعون دائما أسلوب تعليم الحدث % 40تبين أن نسبة : ـ تعليم الحدث مھارات علمية وثقافية  7

                                              .                     منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث  % 60مھارات علمية وثقافية ، بينما يعتبر نسبة
،وھذا يدل على أن )0.50(وانحراف معياري  )2.40(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

  . الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة  في تعليم الحدث مھارات علمية وثقافية
                                                                     

دائما أسلوب متابعة  نمن الكشافين يتبعو%26.66تبين أن نسبة : ـ متابعة سلوك الحدث خFل مدة العقوبة 8
من الكشافين يتبعون أحيانا بھذا ا&سلوب، في  %33.33سلوك الحدث خ-ل مدة العقوبة ، بينما يعتبر نسبة

  .                                                    م يقوموا بھذا ا&سلوبمنھم ل %40نسبة  أنحين يري 
،وھذا يدل على )0.83(وانحراف معياري  )1.86(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

     .       أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة لمتابعة سلوك الحدث خ-ل مدة العقوبة
                                                                 

من الكشافين يتبعون  %6.66تبين أن نسبة : ـ توفير احتياجات الحدث النفسية وا�جتماعية في المركز  9
افين من الكش %60دائما أسلوب توفير احتياجات الحدث النفسية وا�جتماعية في المركز ، بينما يعتبر نسبة

.                                                 منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %33.33نسبة  أنيتبعون أحيانا ھذا ا&سلوب، في حين يري 
،وھذا يدل )0.95(وانحراف معياري  )1.73(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي 

  .فين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة ضعيفة لتوفير احتياجات الحدث النفسية وا�جتماعية في المركزعلى أن الكشا
                                                       



ذ  

من الكشافين  %20تبين أن نسبة : في المجتمع من خFل متابعة تعليمة  جـ مساعدة الحدث على ا�ندما 10
في المجتمع من خ-ل متابعة تعليمة ، بينما يعتبر  جمساعدة الحدث على ا�ندما يتبعون دائما أسلوب

منھم لم يقوموا بھذا  %26.66نسبة  أن، في حين يري أحياناً  من الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب %53.33نسبة
  .                      ا&سلوب اتجاه ا&حداث

،وھذا يدل على أن )0.7(وانحراف معياري  )1.93(متوسط حسابي وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة التاسعة ب
في المجتمع من خ-ل متابعة  جالكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة لمساعدة الحدث على ا�ندما

  .                                                تعليمة
دائما  %6.66تبين أن نسبة : توفير منصب شغل له في المجتمع من خFل  جـ مساعدة الحدث على ا�ندما 11

من  %20في المجتمع ومحاولة توفير منصب شغل له، بينما يعتبر نسبة جيتبعون بمساعدة الحدث على ا�ندما
من الكشافين لم يقوموا بھذا  %73.33الكشافين يتبعون أحيانا ھذا ا&سلوب، في حين يري حوالي نسبة 

                           .  ا&سلوب اتجاه ا&حداث
،وھذا يدل )0.6(وانحراف معياري  )1.33(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي 

في المجتمع من خ-ل  جعلى أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة ضعيفة لمساعدة الحدث على ا�ندما
                .                          توفير منصب شغل له

من  %46.66تبين أن نسبة : في أفواج الكشافة القريبة من مسكنه  جـ مساعدة الحدث على ا�ندما 12
في أفواج الكشافة القريبة من مسكنه ، بينما  جالكشافين يتبعون دائما أسلوب معالجة مساعدة الحدث على ا�ندما

.                                                                               ا وأبدا بھذا ا&سلوبمن الكشافين بنسبة متماثلة أحيان %26.66يعتبر نسبة
،وھذا يدل على )0.86(وانحراف معياري  )2.2(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 

في أفواج الكشافة القريبة من  جا�ندماأن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة لمساعدة الحدث على 
  .   مسكنه

من الكشافين يتبعون دائما %13.33تبين أن نسبة : ـ وضع برامج عFجية تناسب احتياجات ا2حداث  13
من الكشافين يتبعون أحيانا %46.66أسلوب وضع برامج ع-جية تناسب احتياجات ا&حداث ، بينما يعتبر نسبة

.                                                         منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %40ي حوالي نسبة ھذا ا&سلوب، في حين ير
،وھذا يدل )0.7(وانحراف معياري  )1.73(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي 

  .  في وضع برامج ع-جية تناسب احتياجات ا&حداث  على أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة ضعيفة
                                                          

من الكشافين يتبعون % 40تبين أن نسبة : ـ محاولة التعرف على الظروف التي كانت سبب في ا�نحراف  14
من % 33.33نحراف ، بينما يعتبر نسبةدائما أسلوب محاولة التعرف على الظروف التي كانت سبب في ا�

منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه  %26.66الكشافين يتبعون أحيانا ھذا ا&سلوب، في حين يري حوالي نسبة 
  .                                        ا&حداث

،وھذا يدل على أن )0.84(وانحراف معياري  )2.0(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي 
.                                                     الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة أقل في  محاولة التعرف على الظروف التي كانت سبب في ا�نحراف

ئما أسلوب من الكشافين يتبعون دا%40تبين أن نسبة : ـ محاولة تذليل الظروف المؤدية �نحراف الحدث  15
من الكشافين يتبعون أحيانا ھذا % 33.33محاولة تذليل الظروف المؤدية �نحراف الحدث ، بينما يعتبر نسبة

  .   منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %26.66ا&سلوب، في حين يري حوالي نسبة 
،وھذا يدل على )0.83(ف معياري وانحرا )2.13(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي 

  .     أن الكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة أقل في محاولة تذليل الظروف المؤدية �نحراف الحدث
                                                                

لكشافين يتبعون دائما من ا %60تبين أن نسبة : ـ مساعدة الحدث ا�ندماج في المجتمع كفرد صالح  16
من الكشافين يتبعون أحيانا % 20، بينما يعتبر نسبة مساعدة الحدث ا�ندماج في المجتمع كفرد صالحأسلوب 

.                                                         منھم لم يقوموا بھذا ا&سلوب اتجاه ا&حداث %20ھذا ا&سلوب، في حين يري حوالي نسبة 
،وھذا يدل على أن )0.82(وانحراف معياري  )2.4(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 

  .  مساعدة الحدث ا�ندماج في المجتمع كفرد صالحالكشافين يتبعون ھذا ا&سلوب بدرجة أقل في 
                                                                        



ض  

ا2سلوب الذي "ويكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابات أفراد مجتمع الدراسة من خ-ل 
، مما يدل على أن )0.69(وا�نحراف المعياري ا;جمالي ) 1.93(، بلغ "يتبعونه في تعديل سلوك ا2حداث

        .قل من ا2ھميةأبدرجة  اثفي تعديل سلوك ا2حد الكشافين في إتباعھم لمجموعة من ا2ساليب 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  
ـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين من خ-ل دور ا&نشطة الثقافية 2

  . ع إدماج ا&حداث في المجتمالتي يتبعونھا الھادفة Bعادة  والرياضية ةوا�جتماعي
 )14(الجدول رقم*

التي  والرياضية ةيبين استجابات أفراد الدراسة من الكشافين من خFل دور ا2نشطة الثقافية وا�جتماعي
 .إدماج ا2حداث في المجتمع يتبعونھا الھادفة ;عادة 
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 والرياضية دور ا�نشطة الثقافية والتربوية

 م

  البـرامج الــدينية

 
0.25 

 
2.93 

 

تساعد الدروس الدينية وا�رشاد ا�حداث على  ت 14 01 00
 تنمية البعد الروحي وا�يماني

1 
00 6.66 93.33 % 

تساعد برامج قراءة وحفظ القران والحديث  ت 13 02 00 2.86 0.34
 ا�حداث  على تغيير سلوكھم 

2 
00 13.33 86.66 % 

 
0.63 

 
2.53 

تساعد الدروس الدينية ا�حداث على معرفة  ت 09 05 01
 العقوبات الشرعية للسلوك المنحرف 

3 
6.66 33.33 60 % 

 
0.41 

 
2.8 

تساعد الدروس الدينية ا�حداث على ا�بتعاد عن  ت 12 03 00
 السلوكات المنحرفة 

4 
00 20 80 % 

 
0.5 

 
2.6 

اعد المسابقات الدينية في تعزيز الوازع الديني تس ت 09 06 00
 لMحداث 

5 
00 40 60 % 

   والثقافية ةالــبرامج التعليمي

 
0.49 

 
2.66 

تساعد الدروس العلمية والتربوية على توعية  ت 10 05 00
 ا�حداث وا�بتعاد مستقب" عن ا�نحراف

6 
00 33.33 66.66 % 



غ  

 
0.49 

 
2.66 

ساعد ا�ناشيد الوطنية والدينية في تنمية ت ت 10 05 00
 للحدث يالجانب الوجداني وا�جتماع

7 
00 33.33 66.66 % 

 
0.49 

 
2.66 

تساعد المسابقات العلمية والثقافية في استعادة   ت 10 05 00
الثقة بالنفس وتطوير المستوي الفكري والعلمي 

 . للحدث

8 
00 33.33 66.66 % 

 
0.59 

 
2.26 

تساعد المسرحيات ا�حداث في تنمية سلوكيات  ت 05 09 01
 جديدة  

9 
6.66 60 33.33 % 

 
0.77 

 
2.2 

1  تعالج  المسرحيات قضايا ومشك"ت ا�حداث   ت 06 06 03
0 20 40 40 % 

 
0.59 

 
2.73 

تساعد الرح"ت والمخيمات صيفية ا�حداث على  ت 12 02 01
�فراج وا�حتكاك ا�ندماج في المجتمع بعد ا

  بأفراد الكشافة 

1
1 6.66 13.33 80 % 

 
0.45 

 
2.73 

تساعد ا�لعاب الترفيھية في تحقيق بعض  ت 11 04 00
  ا�حتياجات النفسية للحدث

1
2 00 26.66 73.33 % 

 
0.51 

 
2.53 

تساھم ا�عمال التطوعية  في تكريس بعض القيم  ت 08 07 00
  التربوية في الحدث

1
3 00 46.66 53.33 % 

 
0.41 

 
2.8 

مشاركة الكشافة في ا�نشطة الثقافية والتربوية   ت 12 03 00
  يزيد من رغبة ا�حداث المشاركة فيھا

1
4  00 20 80 % 

   البرامج الرياضية  
 

0.49 
 

2.66 
تساعد ا�نشطة الرياضية ا�حداث على إشباع  ت 10 05 00

  ميو�تھم 
1
5  00 33.33 66.66 % 

 
0.63 

 
2.46 

تساعد ا�نشطة الرياضية ا�حداث على تھذيب  ت 08 06 01
  مسلوكھم وضبط انفعا�تھ

1
6  6.66 40 53.33 % 

 
0.56 

 
2.8 

تساعد ا�نشطة الرياضية ا�حداث في القضاء  ت 13 01 01
  على أوقات الفراغ لديھم

1
7  6.66 06.66 86.66 % 

 
0.63 

 
2.6 

تشجع ا�نشطة الرياضية ا�حداث على تكوين  ت 10 04 01
  ع"قات طيبة مع أفراد الكشافة 

1
8  6.66 26.66 66.66 % 

 
0.50 

 
2.6 

مشاركة الكشافة في ا�نشطة الرياضية يزيد من  ت 09 06 00
  رغبة ا�حداث المشاركة فيھا

1
9  00 40 60 % 

2.63 
0.51 

    المتوسط الحسابي ا�جمالي 
  حراف المعياري ا;جمالي ا�ن

دور ا2نشطة " بعد إجراء مقابلة الباحث &فراد مجتمع الدراسة من الكشافين واستفساره عن المحور الثاني وھو
اتضح له أن "والرياضية التي يتبعونھا الھادفة ;عادة ا;دماج ا2حداث في المجتمع  ةالثقافية وا�جتماعي

  :بارات المحور جاءت على النحو التالي استجاباتھم اتجاه كل عبارة من ع
من % 93.33تبين أن نسبة: تساعد الدروس الدينية وا;رشاد ا2حداث على تنمية البعد الروحي وا;يمانيـ  1

الكشافين يوافقون على أن الدروس الدينية واBرشاد تساعد ا&حداث على تنمية البعد الروحي واBيماني لديھم ، 
من الكشافين أن  الدروس الدينية واBرشاد تساعد  أحيانا ا&حداث على تنمية البعد  %6.66بينما يرى نسبة 

  . الروحي واBيماني لديھم
،وھذا يدل على أن )0.25(وانحراف معياري  )2.93(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة ا&ولى بمتوسط حسابي 

Bرشاد تساعد ا&حداث على تنمية البعد الروحي الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة على أن الدروس الدينية وا
  . واBيماني

                                    



ظ  

من % 86.66تبين أن نسبة : ـ تساعد برامج قراءة وحفظ القران والحديث ا2حداث على تغيير سلوكھم 2
غيير سلوكھم ، بينما يعتبر برامج قراءة وحفظ القران والحديث تساعد ا&حداث على ت الكشافين يوافقون على أن

  . برامج قراءة وحفظ القران والحديث تساعد أحيانا ا&حداث على تغيير سلوكھم من الكشافين أن %13.33نسبة
يدل على أن  ا، وھذ)0.34(وانحراف معياري ) 2.86(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي   

.                                         رامج قراءة وحفظ القران والحديث تساعد ا&حداث على تغيير سلوكھمب الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن
تبين أن : ـ تساعد الدروس الدينية والبرامج ا2حداث على معرفة العقوبات الشرعية للسلوك المنحرف 3 

ج تساعد ا&حداث على معرفة العقوبات من الكشافين يوافقون على أن الدروس الدينية والبرام% 60نسبة 
تساعد  الدروس الدينية والبرامجمن الكشافين على أن % 33.33، بينما ترى نسبة الشرعية للسلوك المنحرف

منھم � يوافقون  %6.66أحيانا ا&حداث على معرفة العقوبات الشرعية للسلوك المنحرف ، في حين أن نسبة 
  .ذلك

،وھذا يدل )0.63(وانحراف معياري  )2.53(تبة الحادي عشر بمتوسط حسابي وقد جاء ھذا الدور في المر
على أن الكشافين يعتبرون بدرجة قليلة أن الدروس الدينية والبرامج تساعد ا&حداث على معرفة العقوبات 

  .     الشرعية للسلوك المنحرف
                                               

من  %80تبين أن نسبة : لدينية والبرامج ا2حداث على ا�بتعاد عن السلوكات المنحرفةـ تساعد الدروس ا 4
الدروس الدينية والبرامج ا&حداث تساعد على ا�بتعاد عن السلوكات المنحرفة ،  الكشافين يوافقون على أن

د أحيانا على ا�بتعاد الدروس الدينية والبرامج ا&حداث تساع من الكشافين يعتبرون أن %20بينما يعتبر نسبة
  .                  عن السلوكات المنحرفة

،وھذا يدل على أن )0.41(وانحراف معياري  )2.8(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي  
                                      . الدروس الدينية والبرامج ا&حداث تساعد على ا�بتعاد عن السلوكات المنحرفة الكشافين يعتبرون بدرجة أن

من الكشافين يوافقون  %60تبين أن نسبة : ـ تساعد المسابقات الدينية في تعزيز الوازع الديني ل]حداث 5
منھم على أن  %40على أن المسابقات الدينية تساعد في تعزيز الوازع الديني لkحداث ، في حين ترى نسبة

  . حيانا في تعزيز الوازع الديني لkحداثالمسابقات الدينية تساعد أ
،وھذا يدل على أن )0.5(وانحراف معياري  )2.6(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي     

  .الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة  على أن المسابقات الدينية تساعد في تعزيز الوازع الديني لkحداث
                                       

تبين أن نسبة : ـ تساعد الدروس العلمية والتربوية على توعية ا2حداث وا�بتعاد مستقبF عن ا�نحراف 6
من الكشافين يوافقون على أن الدروس العلمية والتربوية تساعد على توعية ا&حداث وا�بتعاد  66.66%

لمية والتربوية تساعد أحيانا على توعية ا&حداث أن الدروس الع% 33.33مستقب- عن ا�نحراف، بينما يعتبر 
  .               وا�بتعاد مستقب- عن ا�نحراف

،وھذا يدل )0.49(وانحراف معياري  )2.66(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة السابعة مكرر بمتوسط حسابي   
تساعد على توعية ا&حداث على أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة على أن الدروس العلمية والتربوية 

 وا�بتعاد مستقب- عن ا�نحراف
 
% 66.66تبين أن نسبة : للحدث يـ تساعد ا2ناشيد الوطنية والدينية في تنمية الجانب الوجداني وا�جتماع 7

 للحدث ، يمن الكشافين يوافقون على أن ا&ناشيد الوطنية والدينية تساعد في تنمية الجانب الوجداني وا�جتماع
 يأن ا&ناشيد الوطنية والدينية تساعد أحيانا في تنمية الجانب الوجداني وا�جتماع% 33.33بينما يعتبر نسبة

  .                                                   للحدث 
،وھذا يدل )0.49(وانحراف معياري  )2.66(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة السابعة مكرر بمتوسط حسابي 

ى أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة  على أن ا&ناشيد الوطنية والدينية تساعد في تنمية الجانب الوجداني عل
  .           للحدث في تعليم الحدث مھارات علمية وثقافية يوا�جتماع

                            
.: تطوير المستوي الفكري والعلمي للحدثـ تساعد المسابقات العلمية والثقافية في استعادة الثقة بالنفس و 8

من الكشافين يوافقون على أن المسابقات العلمية والثقافية تساعد في استعادة الثقة %66.66تبين أن نسبة 



أ  

من الكشافين يعتبرون على أن  %33.33بالنفس وتطوير المستوي الفكري والعلمي للحدث، بينما يعتبر نسبة
.                         تساعد  أحيانا في استعادة الثقة بالنفس وتطوير المستوي الفكري والعلمي للحدثالمسابقات العلمية والثقافية 

،وھذا يدل )0.49(وانحراف معياري  )2.66(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة السابعة مكرر بمتوسط حسابي     
مية والثقافية تساعد في استعادة الثقة بالنفس على أن الكشافين يعتبرون  بدرجة متوسطة على أن المسابقات العل

  .    وتطوير المستوي الفكري والعلمي للحدث
                    

من الكشافين موافقون  %33.33تبين أن نسبة : ـ تساعد المسرحيات ا2حداث في تنمية سلوكيات جديدة 9
من الكشافين يعتبرون  %60ما يعتبر نسبةعلى أن المسرحيات تساعد ا&حداث على تنمية سلوكات جديدة ، بين

 %6.66على أن المسرحيات تساعد  أحيانا ا&حداث على تنمية سلوكات جديدة ، في حين يري حوالي نسبة 
  . منھم غير موافقون على ذلك 

،وھذا يدل )0.59(وانحراف معياري  )2.26(وقد جاء ھذا ا&سلوب في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي 
  .   ن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن المسرحيات تساعد ا&حداث على تنمية سلوكات جديدةعلى أ

                                      
من الكشافين موافقون على أن  %40تبين أن نسبة : ـ تعالج  المسرحيات قضايا ومشكFت ا2حداث   10

من الكشافين يعتبرون أحيانا أن  %40بينما يعتبر نسبة المسرحيات تعالج قضايا ومشك-ت ا&حداث ، ،
.                                              منھم غير موافقون على ذلك %20المسرحيات تعالج قضايا ومشك-ت ا&حداث ، في حين يري حوالي نسبة 

،وھذا يدل على )0.77(معياري وانحراف  )2.2(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي 
  .أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن المسرحيات تعالج قضايا ومشك-ت ا&حداث 

 
ـ تساعد الرحFت والمخيمات صيفية ا2حداث على ا�ندماج في المجتمع بعد ا;فراج وا�حتكاك بأفراد  11

ات صيفية تساعد ا&حداث على ا�ندماج في موافقون على أن الرح-ت والمخيم %80تبين أن نسبة : الكشافة
من الكشافين يعتبرون أحيانا أن  %13.33المجتمع بعد اBفراج وا�حتكاك بأفراد الكشافة ، بينما يعتبر نسبة

الرح-ت والمخيمات صيفية تساعد ا&حداث على ا�ندماج في المجتمع بعد اBفراج وا�حتكاك بأفراد الكشافة ، 
  .                                             من الكشافين غير موافقون على ذلك %6.66نسبة  في حين يري حوالي

،وھذا يدل على أن )0.59(وانحراف معياري  )2.73(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 
ة تساعد ا&حداث على الكشافين يعتبرون ھذا ا&سلوب بدرجة متوسطة على أن الرح-ت والمخيمات صيفي

  .           ا�ندماج في المجتمع بعد اBفراج وا�حتكاك بأفراد الكشافة
                           

من  %73.33تبين أن نسبة : ـ تساعد ا2لعاب الترفيھية في تحقيق بعض ا�حتياجات النفسية للحدث 12
ي تحقيق بعض ا�حتياجات النفسية للحدث ، بينما يعتبر الكشافين موافقون على أن ا&لعاب الترفيھية تساعد ف

.                                من الكشافين أن ا&لعاب الترفيھية تساعد أحيانا في تحقيق بعض ا�حتياجات النفسية للحدث %26.66نسبة
،وھذا يدل )0.45(وانحراف معياري  )2.73(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الخامسة مكرر بمتوسط حسابي 

على أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن ا&لعاب الترفيھية تساعد في تحقيق بعض ا�حتياجات النفسية 
  .                     للحدث

                    
من %53.33تبين أن نسبة : ـ تساھم ا2عمال التطوعية  في تكريس بعض القيم التربوية في الحدث 13

ن موافقون على أن ا&عمال التطوعية تساھم في تكريس بعض القيم التربوية في الحدث ، بينما يعتبر الكشافي
من الكشافين يعتبون أحيانا على أن ا&عمال التطوعية تساھم في تكريس بعض القيم التربوية في %46.66نسبة

  .                            الحدث 
،وھذا يدل )0.51(وانحراف معياري  )2.53(اشرة مكرر بمتوسط حسابي وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الع

في تكريس بعض القيم التربوية في  على أن الكشافين يعتبرون بدرجة قليلة  على أن ا&عمال التطوعية تساھم
  .                  الحدث

                     
تبين أن نسبة : زيد من رغبة ا2حداث المشاركة فيھاـ مشاركة الكشافة في ا2نشطة الثقافية والتربوية ي 14
من الكشافين موافقون مشاركة الكشافة في ا&نشطة الثقافية والتربوية يزيد من رغبة ا&حداث المشاركة % 80



ب  

من الكشافين يعتبرون أحيانا مشاركة الكشافة في ا&نشطة الثقافية والتربوية يزيد % 20فيھا ، بينما يعتبر نسبة
  .         بة ا&حداث المشاركة فيھامن رغ

،وھذا يدل على )0.41(وانحراف معياري  )2.8(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثالثة مكرر بمتوسط حسابي 
أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة  في مشاركة الكشافة في ا&نشطة الثقافية والتربوية يزيد من رغبة 

  .     ا&حداث المشاركة فيھا
                                  

من الكشافين موافقون %66.66تبين أن نسبة : ـ تساعد ا2نشطة الرياضية ا2حداث على إشباع ميو�تھم  15
من الكشافين % 33.33على أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث على إشباع ميو�تھم ، بينما يعتبر نسبة

        .  تساعد ا&حداث على إشباع ميو�تھم يعتبرون أحيانا أن ا&نشطة الرياضية
،وھذا يدل )0.49(وانحراف معياري  )2.66(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة السابعة مكرر بمتوسط حسابي 

  .على أن الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة  في أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث على إشباع ميو�تھم
                                       

من  %53.33تبين أن نسبة : مـ تساعد ا2نشطة الرياضية ا2حداث على تھذيب سلوكھم وضبط انفعا�تھ 16
، بينما  مالكشافين موافقون على أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث على تھذيب سلوكھم وضبط انفعا�تھ

لرياضية تساعد ا&حداث على تھذيب سلوكھم من الكشافين يعتبرون أحيانا أن ا&نشطة ا% 40يعتبر نسبة
  . منھم غير موافقون على ذلك  %6.66، في حين يري حوالي نسبة  موضبط انفعا�تھ

،وھذا يدل على )0.63(وانحراف معياري  )2.46(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي 
  . ماضية تساعد ا&حداث على تھذيب سلوكھم وضبط انفعا�تھأن الكشافين يعتبرون بدرجة قليلة أن ا&نشطة الري

  
من  %86.66تبين أن نسبة  :تساعد ا2نشطة الرياضية ا2حداث في القضاء على أوقات الفراغ لديھمـ   17

الكشافين موافقون على أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث في القضاء على أوقات الفراغ لديھم ، بينما يعتبر 
من الكشافين يعتبرون أحيانا أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث في القضاء على أوقات الفراغ % 6.66نسبة

  .منھم غير موافقون على ذلك %6.66لديھم ، في حين يري حوالي نسبة 
،وھذا يدل على أن )0.56(وانحراف معياري  )2.8(وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

  .ن يعتبرون بدرجة متوسطة أن ا&نشطة الرياضية تساعد ا&حداث في القضاء على أوقات الفراغ لديھمالكشافي
  

 %66.66تبين أن نسبة  :ـ تشجع ا2نشطة الرياضية ا2حداث على تكوين عFقات طيبة مع أفراد الكشافة 18
قات طيبة مع أفراد الكشافة ، من الكشافين موافقون على أن ا&نشطة الرياضية تشجع ا&حداث على تكوين ع-

من الكشافين يعتبرون أحيانا أن ا&نشطة الرياضية تشجع ا&حداث على تكوين % 26.66بينما يعتبر نسبة
  .منھم غير موافقون على ذلك %6.66ع-قات طيبة مع أفراد الكشافة ، في حين يري حوالي نسبة 

،وھذا يدل على أن )0.63(وانحراف معياري  )2.6( وقد جاء ھذا الدور في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي
الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن ا&نشطة الرياضية تشجع ا&حداث على تكوين ع-قات طيبة مع أفراد 

  .الكشافة
  

من  %60تبين أن نسبة  :ـ مشاركة الكشافة في ا2نشطة الرياضية يزيد من رغبة ا2حداث المشاركة فيھا 19
افقون على أن مشاركة الكشافة في ا&نشطة الرياضية يزيد من رغبة ا&حداث المشاركة فيھا ، الكشافين مو

من الكشافين يعتبرون أحيانا أن أن مشاركة الكشافة في ا&نشطة الرياضية يزيد من % 40بينما يعتبر نسبة
  .رغبة ا&حداث المشاركة فيھا

،وھذا يدل على أن )0.5(وانحراف معياري  )2.6(بي وقد جاء ھذا الدور في المرتبة الثامنة بمتوسط حسا
الكشافين يعتبرون بدرجة متوسطة أن مشاركة الكشافة في ا&نشطة الرياضية يزيد من رغبة ا&حداث المشاركة 

  .فيھا
  

دور ا2نشطة  "ويكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابات أفراد مجتمع الدراسة من خ-ل 
�) 2.63(، بلغ "والرياضية التي يتبعونھا الھادفة ;عادة ا;دماج ا2حداث في المجتمع  ةجتماعيالثقافية وا

في إعادة بدرجة متوسطة  مما يدل على أن دور ا&نشطة تساعد، )0.51(وا�نحراف المعياري اBجمالي 



ج  

اءات تكميلية وبرامج ومما يعني أيضا أن إعادة إدماج ا&حداث يحتاج إلى إجر،إدماج ا&حداث في المجتمع
                                   .إضافية لتحقيق ھذا الھدف

  
  
  
 
ـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين على توفر المھارات والكفاءات التي 3

   .تساعدھم على أداءھم &دوارھم
 )15(الجدول رقم*

ى توفر المھارات والكفاءات التي تساعدھم على أداءھم يبين استجابات أفراد الدراسة من الكشافين عل
  .2دوارھم
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 المـھارات والكـفاءات

 م

 
0.77 

 
2.8 

على كسب صداقة  ةتوفر القدر ت 03 06 06 -
 وثقة الحدث

1 
 - 40 40 20 % 

 
0.41 

 
2.8 

توفر القدرة علي التأثير  ت - 12 03 -
 وا�قناع 

2 
- 20 80 - % 

 
0.84 

 
3 

توفر القدرة على تطبيق   ت 05 05 05 -
 ا�نشطة و البرامج

3 
- 33.33 33.33 33.33 % 

 
0.91 

 
2.53 

توفر المؤھل العلمي للقيام بھذا  ت 02 06 05 02
 الدور

4 
13.33 33.33 40 13.33 % 

 
0.79 

 
3.26 

ا�لتزام بالھندام  ىالحرص عل ت 07 05 03 -
 الكشفي 

5 
- 20 33.33 46.66 % 

 
0.8 

 
3.06 

الفھم الكامل والوعي لكل ما  ت 05 06 04 -
 يقوم به في العمل

6 
- 26.66 40 33.33 % 

 
0.86 

 
3.2 

ي اتزان الشخصية والمرونة ف ت 06 07 01 01
 المعاملة

7 
6.66 6.66 46.66 40 % 

 
0.79 

 
2.26 

توفر القدرة علي التعرف على  ت - 07 05 03
 الظروف ا�جتماعية للحدث

8 
20 33.33 46.66 - % 

 
0.99 

 
2.53 

القدرة على التكيف مع الظروف  ت 02 07 03 03
 الجديدة

9 
20 20 46.66 13.33 % 

 
0.86 

 
2.2 

توفر التدريب الكشفي الكافي  ت 01 04 07 03
 للقيام بدوره

1
0 20 46.66 26.66 6.66 % 

 
0.8 

 
1.73 

توفر التدريب الخاص للتعامل  ت - 03 05 07
 مع الحدث 

1
1 46.66 33.33 20 - % 

2.67 
0.80 

    المتوسط الحسابي ا�جمالي 
  ا�نحراف المعياري ا�جمالي 

 



د  

مدى توفر " &فراد مجتمع الدراسة من الكشافين واستفساره عن المحور الثالث وھوبعد إجراء مقابلة الباحث 
اتضح له أن استجاباتھم اتجاه كل عبارة من عبارات "المھارات والكفاءات التي تساعدھم على آداء أدوارھم 

 :المحور جاءت على النحو التالي 
من الكشافين تتوفر بدرجة عالية  القدرة  %20 تبين أن نسبة: على كسب صداقة وثقة الحدث ةتوفر القدرـ  1

من الكشافين أن لديھم  توفر القدرة على كسب صداقة % 40على كسب صداقة وثقة ا&حداث ، بينما ترى نسبة
  .منھم توفر القدرة بدرجة قليلة على ذلك %40وثقة ا&حداث بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

،وھذا يدل على أن )0.77(وانحراف معياري  )2.8(بة السادسة بمتوسط حسابي وقد جاء ھذا القدرة في المرت
  .الكشافين تتوفر لديھم القدرة بدرجة متوسطة على كسب صداقة وثقة الحدث

  
من الكشافين تتوفر بدرجة متوسطة القدرة على  %80تبين أن نسبة : توفر القدرة علي التأثير وا;قناعـ  2

  . من الكشافين أن لديھم  توفر القدرة على التأثير واBقناع بدرجة قليلة% 20ا ترى نسبةالتأثير واBقناع ، بينم
،وھذا يدل على أن )0.41(وانحراف معياري  )2.8(وقد جاءت ھذا القدرة في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

  .التأثير واBقناع على ا&حداثفي الكشافين تتوفر لديھم القدرة بدرجة متوسطة 
 
من الكشافين تتوفر بدرجة عالية   %33.33تبين أن نسبة : ـ توفر القدرة على تطبيق ا2نشطة و البرامج 3

من الكشافين أن لديھم  توفر القدرة على % 33.33القدرة على تطبيق  ا&نشطة و البرامج  ، بينما ترى نسبة
منھم توفر القدرة بدرجة  %33.33تطبيق  ا&نشطة و البرامج بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

  .قليلة على ذلك
،وھذا يدل على أن )0.84(وانحراف معياري  )3(وقد جاء ھذا القدرة في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 

  .الكشافين تتوفر لديھم القدرة بدرجة متوسطة على تطبيق  ا&نشطة و البرامج
  
المؤھل من الكشافين تتوفر بدرجة عالية   %13.33نسبة  تبين أن: ـ توفر المؤھل العلمي للقيام بھذا الدور 4

المؤھل العلمي للقيام بھذا الدور بدرجة  من الكشافين توفر% 40، بينما ترى نسبة العلمي للقيام بھذا الدور
المؤھل العلمي للقيام بھذا الدور بدرجة قليلة على  منھم توفر %33.33متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

  .من الكشافين انه � تتوفر المؤھ-ت العلمية فيھم للقيام بھذا الدور% 13.33حوالي نسبة  ذلك،ويعتقد
،وھذا يدل على أن )0.91(وانحراف معياري  )2.53(وقد جاء ھذا المؤھل في السابعة الرابعة بمتوسط حسابي 

  .المؤھل العلمي للقيام بھذا الدور بدرجة قليلة الكشافين تتوفر لديھم
  
من الكشافين تتوفر بدرجة عالية الحرص  %46.66تبين أن نسبة : ص علي ا�لتزام بالھندام الكشفيـ الحر 5

من الكشافين أنھم  يحرصون الحرص علي ا�لتزام % 33.33علي ا�لتزام بالھندام الكشفي ، بينما ترى نسبة
  .بدرجة قليلة منھم يحرصون عليه %20بالھندام الكشفي بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

،وھذا يدل على أن )0.79(وانحراف معياري  )3.26(وقد جاء ھذا القدرة في المرتبة ا&ولى بمتوسط حسابي 
  .الكشافين يحرصون الحرص علي ا�لتزام بالھندام الكشفي بدرجة متوسطة

  
تتوفر بدرجة عالية  من الكشافين  %33.33تبين أن نسبة : ـ الفھم الكامل والوعي لكل ما يقوم به في العمل 6

من الكشافين أن لديھم الفھم الكامل % 40الفھم الكامل والوعي لكل ما يقوم به في العمل ، بينما ترى نسبة
منھم توفر لديھم الفھم  %26.66والوعي لكل ما يقوم به في العمل بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

  .بدرجة قليلة على ذلك
،وھذا يدل على أن )0.8(وانحراف معياري  )3.06(لمرتبة الثالثة بمتوسط حسابي وقد جاء ھذا الفھم في ا
  .لفھم الكامل والوعي لكل ما يقوم به في العمل بدرجة متوسطةاالكشافين يتوفر لديھم 

 
من الكشافين يتوفر بدرجة عالية اتزان في  %40تبين أن نسبة : ـ اتزان الشخصية والمرونة في المعاملة 7

من الكشافين أن لديھم  اتزان  في % 46.66والمرونة في المعاملة مع الحدث، بينما ترى نسبةالشخصية 
منھم توفر  %6.66الشخصية والمرونة في المعاملة مع الحدث بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

  .ا�تزان بدرجة قليلة على ذلك، ونفس النسبة يعتقد منھم عدم توفرھا



ه  

،وھذا يدل على أن )0.86(وانحراف معياري  )3.2(في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي وقد جاء ھذا الصفة 
  .الكشافين تتوفر لديھم بدرجة متوسطة اتزان الشخصية والمرونة في المعاملة مع الحدث

 
من الكشافين تتوفر  %46.66تبين أن نسبة : ـ توفر القدرة علي التعرف على الظروف ا�جتماعية للحدث 8

من % 33.33متوسطة  القدرة علي التعرف على الظروف ا�جتماعية للحدث ، بينما ترى نسبةبدرجة 
الكشافين أن لديھم  توفر القدرة على التعرف على الظروف ا�جتماعية للحدث بدرجة قليلة، في حين يري 

  .القدرة  همنھم عدم توفر ھذ %20حوالي نسبة 
،وھذا يدل على )0.79(وانحراف معياري  )2.26(متوسط حسابي وقد جاءت ھذا القدرة في المرتبة التاسعة ب

  .أن الكشافين تتوفر لديھم القدرة بدرجة قليلة على التعرف على الظروف ا�جتماعية للحدث
 
من الكشافين تتوفر بدرجة  %13.33تبين أن نسبة : ـ القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة 9

من الكشافين أن لديھم  % 46.66م والتكيف مع الظروف الجديدة ، بينما ترى نسبةالتأقل عالية  القدرة على
% 20توفر القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 

  .منھم توفر القدرة بدرجة قليلة وعدم توفرھا فيھم مكررة
،وھذا يدل على أن )0.99(وانحراف معياري  )2.53(توسط حسابي وقد جاء ھذا القدرة في المرتبة السابعة بم

  .الكشافين تتوفر لديھم القدرة بدرجة قليلة على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة
 

 من الكشافين تتوفر بدرجة عالية  %6.66تبين أن نسبة : ـ توفر التدريب الكشفي الكافي للقيام بدوره 10
من الكشافين أن لديھم  توفر التدريب الكشفي % 26.66قيام بدوره ، بينما ترى نسبةالتدريب الكشفي الكافي لل

منھم توفر القدرة بدرجة قليلة على  %46.66الكافي للقيام بدوره بدرجة متوسطة، في حين يري حوالي نسبة 
  .منھم عدم توفر ذلك التدريب %20ذلك، ويعتقد حوالي نسبة 

،وھذا يدل على أن )0.86(وانحراف معياري  )2.2(العاشرة بمتوسط حسابي  وقد جاءت ھذه القدرة في المرتبة
  .التدريب الكشفي الكافي للقيام بدوره الكشافين يتوفر لديھم بدرجة قليلة

  
من الكشافين تتوفر بدرجة متوسطة   %20تبين أن نسبة : ـ توفر التدريب الخاص للتعامل مع الحدث 11

من الكشافين أن لديھم  توفر التدريب الخاص % 33.33ث ، بينما ترى نسبةالتدريب الخاص للتعامل مع الحد
منھم عدم توفر التدريب الخاص للتعامل  %46.66للتعامل مع الحدث بدرجة قليلة، في حين يري حوالي نسبة 

  .مع الحدث
ذا يدل على ،وھ)0.8(وانحراف معياري  )1.73(وقد جاء ھذا القدرة في المرتبة الحادية عشر بمتوسط حسابي 

  . أن الكشافين تتوفر لديھم بدرجة ضعيفة  التدريب الخاص للتعامل مع الحدث
  

توفر المھارات  "ويكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابات أفراد مجتمع الدراسة من خ-ل 
مما  ،)0.8( جماليوا�نحراف المعياري اB) 2.67(، بلغ "والكفاءات التي تساعدھم على أداءھم 2دوارھم 
    .بدرجة متوسطةيدل على توفر المھارات والكفاءات في الكشافين 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



و  

  
  
  
  
  
  

                                
ـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين على أھمية دور الكشافة في التقليل 4

  .من نسب عود ا2حداث الجانحين إلى ا�نحراف 
  )16(الجدول رقم*

يبين استجابات أفراد الدراسة من الكشافين على أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب عود ا2حداث  
  .الجانحين إلى ا�نحراف 
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أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب العود 

 إلى ا�نحراف

 م

 
0.74 

 
3.53 

عود ا(حداث  إلى التقليل من نسب  ت 10 03 02 -
 ا�نحراف

1 
 - 13.33 20 66.66 % 

 
0.49 

 
3.66 

 2 تعديل سلوك ا(حداث إلى ا(فضل  ت 10 05 - -
- - 33.33 66.66 % 

 
0.61 

 
3.33 

 3 مھارات  جديدةالحدث إكساب  ت 06 08 01 -
- 6.66 53.33 40 % 

 
0.5 

 
3.6 

 4  نشر الوعي الكشفي وأھميته ت 09 06 - -

- - 40 60 % 
 

0.41 
 

3.8 
 5 تكريس القيم ا(خ.قية والتربوية  ت 12 03 - -
- - 20 80 % 

 
0.82 

 
3.4 

 6 تعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس ت 09 03 03 -
- 20 20 60 % 

 
0.48 

 
3.66 

 7 إدماج ا(حداث في المجتمع ا(صلي  ت 10 05 - -
- - 33.33 66.66 % 

 
0.73 

 
3.4 

 8 نقل القيم ا�جتماعية لFحداث ت 08 05 02 -
- 13.33 33.33 53.33 % 

 
0.7 

 
3.26 

تزويد ا(حداث بالخبرات والمعارف  ت 06 07 02 -
 الكشفية

9 
- 13.33 46.66 40 % 

 
0.99 

 
2.86 

القيام بدور الوسيط بين ا(حداث والمجتمع  ت 05 04 05 01
 الخارجي 

1
0 6.66 33.33 26.66 33.33 % 

 
0.82 

 
3.4 

تشجيع ا(حداث على التعبير عن مواھبھم  ت 08 06 - 01
 وقدراتھم 

1
1 6.66 - 40 53.66 % 

تنمية القدرات الشخصية والعقلية لFحداث  ت 07 08 - -   1



ز  

المسرحيات ـ المسابقات ـ ( _من خ.ل % 46.66 53.33 - - 3.46 0.51
 )ا(ناشيد

2 

 
1 

 
3 

مساعدة ا(حداث في اتخاذ القرارات  ت 06 04 04 01
  المتعلقة بمستقبلھم بعد اBفراج

1
3 6.66 26.66 26.66 40 % 

 
0.48 

 
3.66 

مساعدة ا(حداث في التعاون والتعايش مع  ت 10 05 - -
  اJخرين 

1
4 - - 33.33 66.66 % 

 
0.51 

 
3.53 

1  تنمية القيم ا�جتماعية في سلوك ا(حداث  ت 08 07 - -
5 - - 46.66 53.33 % 

 
0.41 

 
3.8 

تكريس القيم اBس.مية في سلوك   ت 12 03 - -
  ا(حداث

1
6 - - 20 80 % 

 
0.41 

 
3.8 

العمل على توجيه ا(حداث إلي الطريق  ت 12 03 - -
  حيحالص

1
7 - - 20 80 % 

 
0.51 

 
3.6 

إشراك الحدث في ا(نشطة الثقافية  ت 09 06 - -
  والترفيھية 

1
8 - - 40 60 % 

 
0.83 

 
2.53 

تلبية ا�حتياجات النفسية وا�جتماعية  ت 02 05 07 01
  والمادية للحدث

1
9  6.66 46.66 33.33 13.33 % 

3.31 
0.63 

    الي المتوسط الحسابي اBجم
  ا�نحراف المعياري اBجمالي 

  
أھمية دور  "بعد إجراء مقابلة الباحث &فراد مجتمع الدراسة من الكشافين واستفساره عن المحور الثالث وھو

اتضح له أن استجاباتھم اتجاه كل عبارة " .الكشافة في التقليل من نسب عود ا2حداث الجانحين إلى ا�نحراف
  :ءت على النحو التاليمن عبارات المحور جا

من الكشافين تعتقد بأھمية  %66.66تبين أن نسبة  :ـ التقليل من نسب عود ا2حداث الجانحين إلى ا�نحراف 1
منھم % 20دور الكشافة بدرجة كبيرة في التقليل من نسب العود ا&حداث  إلى ا�نحراف ، بينما ترى نسبة

ل من نسب العود ا&حداث  إلى ا�نحراف ، في حين يري حوالي بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في التقلي
  .منھم لھا أھمية قليلة في ذلك %13.33نسبة 

،وھذا يدل على )0.74(وانحراف معياري  )3.53(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة السابعة بمتوسط حسابي 
  .ث  إلى ا�نحرافأن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في التقليل من نسب العود ا&حدا

 
من الكشافين تجزم بأھمية دور الكشافة بدرجة  %66.66تبين أن نسبة  :ـ تعديل سلوك ا2حداث إلى ا2فضل2

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة % 20، بينما ترى نسبة كبيرة في تعديل سلوك ا&حداث إلى ا&فضل
  .منھم لھا أھمية قليلة في ذلك %13.33حوالي نسبة في تعديل سلوك ا&حداث إلى ا&فضل ، في حين يري 

،وھذا يدل على )0.49(وانحراف معياري  )3.66(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي 
  .أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تعديل سلوك ا&حداث إلى ا&فضل

 
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة  %40نسبة تبين أن  :مھارات ثقافية جديدةالحدث ـ إكساب  3

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة % 53.33كبيرة في إكساب مھارات ثقافية جديدة للحدث، بينما ترى نسبة
منھم لھا أھمية قليلة في  %6.66متوسطة في إكساب مھارات ثقافية جديدة للحدث ، في حين يري حوالي نسبة 

  .ذلك
،وھذا يدل )0.61(وانحراف معياري  )3.33(ذه ا&ھمية في المرتبة الحادي عشر بمتوسط حسابي وقد جاءت ھ

  .ثقافية جديدة لkحداثة بدرجة متوسطة في إكساب مھارات على أن بأھمية دور الكشاف
 



ح  

ة في من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة كبير %60تبين أن نسبة  :ـ نشر الوعي الكشفي وأھميته 4
منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في نشر الوعي الكشفي % 40نشر الوعي الكشفي ، بينما ترى نسبة

  .لkحداث
،وھذا يدل على أن )0.5(وانحراف معياري  )3.6(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
  .kحداثبأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في نشر الوعي الكشفي ل

 
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة  %80تبين أن نسبة : ـ تكريس القيم ا2خFقية والتربوية 5

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة % 20كبيرة في تكريس القيم ا&خ-قية والتربوية ل-حداث ، بينما ترى نسبة
  .متوسطة في تكريس القيم ا&خ-قية والتربوية لkحداث

،وھذا يدل على أن )0.41(وانحراف معياري  )3.8(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة ا&ولى بمتوسط حسابي 
  .بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تكريس القيم ا&خ-قية والتربوية لkحداث

 
الكشافة بدرجة  من الكشافين تعتقد بأھمية دور %60تبين أن نسبة  :ـ تعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس 6

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة % 20كبيرة في تعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس لkحداث، بينما ترى نسبة
منھم لھا أھمية  %20متوسطة في تعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس لkحداث ، في حين يري حوالي نسبة 

  .قليلة في ذلك
،وھذا يدل على )0.82(وانحراف معياري  )3.4(العاشرة بمتوسط حسابي وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة 

  .أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تعزيز الشعور بالذات والثقة بالنفس لkحداث
 
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة  %66.66تبين أن نسبة : ـ إدماج ا2حداث في المجتمع ا2صلي 7

منھم بأھمية دور الكشافة % 33.33ج ا&حداث في المجتمع ا&صلي ، بينما ترى نسبةبدرجة كبيرة في إدما
  .بدرجة متوسطة في إدماج ا&حداث في المجتمع ا&صلي

،وھذا يدل على )0.48(وانحراف معياري  )3.66(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 
  .إدماج ا&حداث في المجتمع ا&صليأن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في 

 
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة  %53.33تبين أن نسبة  :ـ نقل القيم ا�جتماعية ل]حداث 8

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة % 33.33كبيرة في نقل القيم ا�جتماعية لkحداث، بينما ترى نسبة
  .منھم لھا أھمية قليلة في ذلك %13.33داث ، في حين يري حوالي نسبة في نقل القيم ا�جتماعية لkح

،وھذا يدل على )0.73(وانحراف معياري  )3.4(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة التاسعة بمتوسط حسابي 
  .أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في نقل القيم ا�جتماعية لkحداث

 
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة  %40تبين أن نسبة  :معارف الكشفيةـ تزويد ا2حداث بالخبرات وال 9

منھم بأھمية دور % 46.66بدرجة كبيرة في تزويد ا&حداث بالخبرات والمعارف الكشفية، بينما ترى نسبة
الكشافة بدرجة متوسطة في تزويد ا&حداث بالخبرات والمعارف الكشفية ، في حين يري حوالي نسبة 

  .منھم لھا أھمية قليلة في ذلك 13.33%
،وھذا يدل )0.7(وانحراف معياري  )3.26(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي 

  .على أن بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في تزويد ا&حداث بالخبرات والمعارف الكشفية
 

من الكشافين تعتقد  %33.33تبين أن نسبة  :ارجي ـ القيام بدور الوسيط بين ا2حداث والمجتمع الخ 10
، بينما ترى  بأھمية دور الكشافة بدرجة كبيرة في القيام بدور الوسيط بين ا&حداث والمجتمع الخارجي

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في القيام بدور الوسيط بين ا&حداث والمجتمع % 26.66نسبة
منھم  6.66منھم لھا أھمية قليلة في ذلك، بينما نجد أن نسبة  %33.33نسبة  ، في حين يري حوالي الخارجي

  .غير ھام ھذا الدور
،وھذا يدل )0.99(وانحراف معياري  )2.86(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الرابعة عشر بمتوسط حسابي 

  .والمجتمع الخارجي على أن بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في القيام بدور الوسيط بين ا&حداث



ط  

 
من الكشافين تعتقد بأھمية  %53.33تبين أن نسبة  :ـ تشجيع ا2حداث على التعبير عن مواھبھم وقدراتھم  11

منھم % 40، بينما ترى نسبةوقدراتھم  دور الكشافة بدرجة كبيرة في تشجيع ا&حداث على التعبير عن مواھبھم
ا&حداث على التعبير عن مواھبھم وقدراتھم ، في حين يري  بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في تشجيع

  .تشجيع ا&حداث على التعبير عن مواھبھم وقدراتھم منھم أنه غير ھام في %6.66حوالي نسبة 
،وھذا يدل على )082(وانحراف معياري  )3.4(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة العاشرة بمتوسط حسابي 

  .جة عالية في تشجيع ا&حداث على التعبير عن مواھبھم وقدراتھمأن بأھمية دور الكشافة بدر
 

 ):المسرحيات ـ المسابقات الفكرية ـ ا2ناشيد( _ـ تنمية القدرات الشخصية والعقلية ل]حداث من خFل 12
من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة كبيرة في تنمية القدرات الشخصية  %46.66تبين أن نسبة 

منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في تنمية القدرات % 53.33لية لkحداث ، بينما تجزم نسبةوالعق
  .الشخصية والعقلية لkحداث

،وھذا يدل على )0.51(وانحراف معياري  )3.46(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثامنة بمتوسط حسابي 
  .قدرات الشخصية والعقلية لkحداثأن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تنمية ال

 
من الكشافين  %40تبين أن نسبة  :ـ مساعدة ا2حداث في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلھم بعد ا;فراج 13

تعتقد بأھمية دور الكشافة بدرجة كبيرة في مساعدة ا&حداث في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلھم بعد اBفراج، 
منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة ودرجة قليلة في مساعدة ا&حداث  مكررة% 26.66بينما ترى نسبة

  .منھم أنه غير ھام  %6.66في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلھم بعد اBفراج ، في حين يري حوالي نسبة 
ا يدل على أن ،وھذ)1(وانحراف معياري  )3(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثالثة عشر بمتوسط حسابي 

  .بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في مساعدة ا&حداث في اتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلھم بعد اBفراج
 

من الكشافين تعتقد بأھمية  %66.66تبين أن نسبة  :ـ مساعدة ا2حداث في التعاون والتعايش مع ا#خرين 14
% 33.33لتعاون والتعايش مع اsخرين ، بينما ترى نسبةدور الكشافة بدرجة كبيرة في مساعدة ا&حداث في ا

  .منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في مساعدة ا&حداث في التعاون والتعايش مع اsخرين
،وھذا يدل على )0.51(وانحراف معياري  )3.66(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الثانية بمتوسط حسابي 

   .مساعدة ا&حداث في التعاون والتعايش مع اsخرين رجة عالية فيأن بأھمية دور الكشافة بد
 

من الكشافين تجزم بأھمية دور الكشافة  %53.33تبين أن نسبة  :ـ تنمية القيم الوطنية في سلوك ا2حداث 15
فة منھم بأھمية دور الكشا% 46.66بدرجة كبيرة في تنمية القيم الوطنية في سلوك ا&حداث، بينما تعتقد نسبة

  .بدرجة متوسطة في تنمية القيم الوطنية في سلوك ا&حداث
،وھذا يدل على )0.51(وانحراف معياري  )3.53(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة السادسة بمتوسط حسابي 

  .أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تنمية القيم الوطنية في سلوك ا&حداث
 

من الكشافين تعتقد بأھمية دور الكشافة  %80تبين أن نسبة  :سلوك ا2حداثـ تكريس القيم ا;سFمية في  16
منھم بأھمية دور الكشافة % 20بدرجة كبيرة في تكريس القيم اBس-مية في سلوك ا&حداث ، بينما ترى نسبة

  .بدرجة متوسطة في تكريس القيم اBس-مية في سلوك ا&حداث
،وھذا يدل )0.41(وانحراف معياري  )3.8(لى مكرر بمتوسط حسابي وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة ا&و

 .على أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في تكريس القيم اBس-مية في سلوك ا&حداث
من الكشافين تعتقد بأھمية دور  %80تبين أن نسبة  :ـ العمل على توجيه ا2حداث إلي الطريق الصحيح 17

منھم بأھمية % 20لعمل على توجيه ا&حداث إلي الطريق الصحيح ، بينما ترى نسبةالكشافة بدرجة كبيرة في ا
  .دور الكشافة بدرجة متوسطة في العمل على توجيه ا&حداث إلي الطريق الصحيح

،وھذا يدل )0.41(وانحراف معياري  )3.8(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة ا&ولى مكرر بمتوسط حسابي 
  .الكشافة بدرجة عالية في العمل على توجيه ا&حداث إلي الطريق الصحيحعلى أن بأھمية دور 

 



ي  

من الكشافين تعتقد بأھمية دور  %60تبين أن نسبة  :ـ إشراك الحدث في ا2نشطة الثقافية والترفيھية  18
ھمية منھم بأ% 40الحدث في ا&نشطة الثقافية والترفيھية ، بينما ترى نسبةإشراك الكشافة بدرجة كبيرة في 

  .الحدث في ا&نشطة الثقافية والترفيھيةإشراك دور الكشافة بدرجة متوسطة في 
،وھذا يدل على )0.51(وانحراف معياري  )3.6(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الخامسة بمتوسط حسابي 

  .أن بأھمية دور الكشافة بدرجة عالية في إشراك الحدث في ا&نشطة الثقافية والترفيھية
  

من الكشافين تعتقد  %13.33تبين أن نسبة  :ـ تلبية ا�حتياجات النفسية وا�جتماعية والمادية للحدث 19
تلبية ا�حتياجات النفسية وا�جتماعية والمادية للحدث ، بينما ترى  بأھمية دور الكشافة بدرجة كبيرة في

ات النفسية وا�جتماعية والمادية منھم بأھمية دور الكشافة بدرجة متوسطة في تلبية ا�حتياج% 33.33نسبة
يرون أنه % 6.66منھم لھا أھمية قليلة في ذلك،غير أن نسبة  %46.66للحدث في حين يري حوالي نسبة 

  .غير ھام لذلك
،وھذا )0.83(وانحراف معياري  )2.53(وقد جاءت ھذه ا&ھمية في المرتبة الخامسة عشر بمتوسط حسابي 

  .افة في تلبية ا�حتياجات النفسية وا�جتماعية والمادية للحدثيدل على أھمية قليلة لدور الكش
 

مدى أھمية دور  "ويكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابات أفراد مجتمع الدراسة من خ-ل 
وا�نحراف المعياري ا;جمالي ) 3.43(، بلغ " الكشافة في التقليل من نسب العود ا2حداث إلى ا�نحراف

 .لدور الكشافة في التقليل من نسب العود ا&حداث إلى ا�نحرافأھمية عالية مما يدل على ، )0.63(
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
وتحد من  مـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافين على العراقيل التي  تواجھھ5

  .   آداء أدوارھم
  )17(الجدول رقم*

  .وتحد من آداء أدوارھم مالعراقيل التي  تواجھھ كشافين علىيبين استجابات أفراد الدراسة من ال
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  العــــراقيل

 م

 
0.59 

 
2.73 

عدم توفير ا�مكانيات المادية وخاصة المالية  ت 12 02 01
 منھا

1 
6.66 13.33 80 % 



ك  

العراقيل " ر الخامس وھوبعد إجراء مقابلة الباحث &فراد مجتمع الدراسة من الكشافين واستفساره عن المحو
اتضح له أن استجاباتھم اتجاه كل عبارة من عبارات المحور    "التي  تواجه الكشافة وتحد من آداء أدوارھم

 :جاءت على النحو التالي
من الكشافين % 80أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة :ـ عدم توفير ا;مكانيات المادية وخاصة المالية منھا 1

اBمكانيات المادية وخاصة المالية منھا من الصعوبات التي تحد من أداء  دورھم،بينما عبر  بأن عدم توفير
  .                          غير موافق%6.66غير متأكدين من ذلك ، وفرد واحد  %13.33بنسبة 

يدل ذلك ، و)0.59(وانحراف معياري  )2.73(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة الثالثة مكرر بمتوسط حسابي
  .  بدرجة متوسطة على عدم توفير اBمكانيات المادية وخاصة المالية منھا

                                                                 
من % 80أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة  :ـ الوقت المخصص لتطبيق ا2نشطة والبرامج غير كافي  2

من الصعوبات التي تحد من أداء   لتطبيق ا&نشطة والبرامج غير كافي ويعتبر الكشافين بأن الوقت المخصص
وقد .               غير موافق%6.66غير متأكدين من ذلك ، وفرد واحد  %13.33دورھم،بينما عبر بنسبة 

ى ، ويدل ذلك عل)0.59(وانحراف معياري  )2.73(جاء ھذا المعوق في الرتبة الثالثة مكرر بمتوسط حسابي
  .  عدم توفير الوقت المخصص لتطبيق ا&نشطة والبرامج بدرجة متوسطة 

                                                                                                  
عوبة من الكشافين بص% 86.66أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة : ـ صعوبة متابعة الحدث بعد ا;فراج عنه 3

  .                                                  غير متأكدين من ذلك %13.33متابعة الحدث بعد اBفراج عنه ،بينما عبر بنسبة 

 
0.59 

 
2.73 

الوقت المخصص لتطبيق ا�نشطة والبرامج غير  ت 12 02 01
 كاف

2 
6.66 13.33 80 % 

 
0.35 

 
2.86 

 3 صعوبة متابعة الحدث بعد ا�فراج عنه  ت 13 02 -
 13.33 86.66 % 

 
0.41 

 
2.8 

للتعامل مع  ةنقص التدريبات والدورات التكويني ت 12 03 -
 ا�حداث 

4 
- 20 80 % 

 
0.74 

 
2.46 

 5 النظرة السلبية للمجتمع لMحداث  ت 09 04 02
13.33 26.66 60 % 

 
0.75 

 
2 

التوقيت المخصص لتطبيق البرامج غير مناسب  ت 04 08 03
 مع ظروف الكشافة 

6 
20 53.33 26.66 % 

 
0.7 

 
2.06 

 7 حداث للدور الذي تقوم به الكشافة �عدم تفھم ا ت 04 08 04
26.66 53.33 26.66 % 

 
0.65 

 
2 

وجود فجوة بين الدور الممارس والدور المتوقع  ت 03 09 03
 من الكشافة اتجاه ا�حداث 

8 
20 60 20 % 

 
0.9 

 
1.66 

عدم وجود خطة عمل للكشافة حول طريقة  ت 04 02 09
 تطبيق البرامج وا�نشطة في المركز 

9 
60 13.33 26.66 % 

 
0.74 

 
2.53 

م وجدود دليل عمل حول كيفية التعامل مع عد ت 10 03 02
 ا�حداث وا�دماج لھم 

10 
13.33 20 66.66 % 

 
0.62 

 
1.33 

 11 حداث مع ا�نشطة الكشافةعدم تجاوب ا� ت 01 03 11
73.33 20 6.66 % 

 
0.9 

 
2.33 

عدم توفير الوسائل وا�مكانيات الترفيھية  ت 09 02 04
  والثقافية 

12  
26.66 13.33 60 % 

 
0.64 

 
2.53 

توافق بعض ا�نشطة الكشافة مع أنشطة  ت 09 05 01
  وبرامج ا�حداث

13  
6.66 33.33 60 % 

2.31 
0.66 

    المتوسط الحسابي ا�جمالي 
  ا�نحراف المعياري ا�جمالي 



ل  

، ويدل ذلك على )0.35(وانحراف معياري  )2.86(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة ا&ولى بمتوسط حسابي
  .درجة متوسطةببصعوبة متابعة الحدث بعد اBفراج عنه 

 
بأنه من % 80أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة  :للتعامل مع ا2حداث  ةـ نقص التدريبات والدورات التكويني 4

للتعامل مع ا&حداث ،بينما تبين  ةالصعوبات التي تحد من أداء  دورھم ھو نقص التدريبات والدورات التكويني
                                                   .               غير متأكدين من ذلك %20أن 

، ويدل ذلك على نقص )0.41(وانحراف معياري  )2.8(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة الثانية بمتوسط حسابي
  .   بدرجة متوسطةللتعامل مع ا&حداث  ةالتدريبات والدورات التكويني

                                                              
بأن النظرة السلبية للمجتمع % 60أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة  :ـ النظرة السلبية للمجتمع ل]حداث  5

غير متأكدين من ذلك، بينما يعبر  %26.66لkحداث من الصعوبات التي تحد من أداء  دورھم،بينما حوالي 
                                       .             بعدم الموافقة على ذلك%13.33حوالي 

، وتدل النظرة )0.74(وانحراف معياري  )2.46(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة السادسة بمتوسط حسابي
 .         بدرجة أقل من المتوسطالسلبية للمجتمع لkحداث 

وثين بالموافقة بنسبة أجاب المبح :ـ التوقيت المخصص لتطبيق البرامج غير مناسب مع ظروف الكشافة  6
بأن التوقيت المخصص لتطبيق البرامج غير مناسب مع ظروف الكشافة ،بينما حوالي أكثر من % 26.66

  .                                    غير موافق على ذلك%20غير متأكدين من ذلك ، وحوالي  %53.33النصف 
، ويدل ذلك على أن )0.75(وانحراف معياري  )2(يوقد جاء ھذا المعوق في الرتبة العاشرة بمتوسط حساب

  . بدرجة أقل من المتوسط  التوقيت المخصص لتطبيق البرامج غير مناسب مع ظروف الكشافة
                                       

شافين من الك% 26.66أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة  :ـ عدم تفھم ا2حداث للدور الذي تقوم به الكشافة 7
عبر أكثر من  امن الصعوبات التي تحد من أداء دورھم، بينم بأن عدم تفھم ا&حداث للدور الذي يقومون به

.                    .   على ذلك قغير مواف%26.66غير متأكدين من ذلك، وحوالي %53.33النصف بنسبة 
 ، ويدل ذلك على عدم)0.7(اف معياري وانحر )2.06(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة الثامنة بمتوسط حسابي

  .   أقل من المتوسط تفھم ا&حداث للدور الذي يقومون به بدرجة
                                                                     

فقة أجاب المبحوثين بالموا: ـ وجود فجوة بين الدور الممارس والدور المتوقع من الكشافة اتجاه ا2حداث 8
بوجود فجوة بين الدور الممارس والدور المتوقع من الكشافة اتجاه ا&حداث،بينما عبر أكثر من  %20بنسبة 

.                                                                       غير موافقون على ذلك  منھم% 20غير متأكدين من ذلك،في حين يرى نسبة  %53.33النصف بنسبة 
، ويدل ذلك على وجود )0.65(وانحراف معياري  )2(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة التاسعة بمتوسط حسابي

  .   بدرجة أقل من المتوسطفجوة بين الدور الممارس والدور المتوقع من الكشافة اتجاه ا&حداث 
                               

أجاب المبحوثين  :تطبيق البرامج وا2نشطة في المركز ـ عدم وجود خطة عمل للكشافة حول طريقة 9
عدم وجود خطة عمل للكشافة حول طريقة تطبيق البرامج وا&نشطة في المركز من % 26.66بالموافقة بنسبة 

غير متأكدين من ذلك ،  %53.33الصعوبات التي تحد من أداء دورھم،بينما عبر أكثر من النصف بنسبة 
                                                       .غير موافق%26.66وحوالي

، ويدل ذلك على )0.9(وانحراف معياري  )1.66(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة الحادي عشر بمتوسط حسابي
                                 .                            بدرجة ضعيفة عدم وجود خطة عمل للكشافة حول طريقة تطبيق البرامج وا&نشطة في المركز

 
أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة  :ـ عدم وجدود دليل عمل حول كيفية التعامل مع ا2حداث وا;دماج لھم  10

من الصعوبات  لھم بأن عدم وجدود دليل عمل حول كيفية التعامل مع ا&حداث واBدماج% 66.66عالية أي  
غير موافقون  وقد %13.33غير متأكدين من ذلك ، وحوالي %20ا نجد نسبة التي تحد من أداء  دورھم،بينم

، ويدل ذلك على عدم )0.74(وانحراف معياري  )2.53(جاء ھذا المعوق في الرتبة الخامسة بمتوسط حسابي
       .                  ضعيفة من المتوسط  وجدود دليل عمل حول كيفية التعامل مع ا&حداث واBدماج لھم بدرجة

 .                                                    



م  

بأن عدم تجاوب % 6.66أجاب فرد واحد بالموافقة بنسبة  :الكشافة  أنشطةـ عدم تجاوب ا2حداث مع  11
غير متأكدين من  %20أنشطة الكشافة من الصعوبات التي تحد من أداء  دورھم،بينما نجد نسبة ا&حداث مع 

وقد جاء ھذا                                .        غير موافقون على ذلك%73.33حين عبر بنسبة كبيرة  ذلك ، في
ذلك على عدم تجاوب  ، ويدل)0.62(وانحراف معياري  )1.33(المعوق في الرتبة الثانية عشر بمتوسط حسابي

  .بدرجة ضعيفة من المتوسط   نشطة الكشافةا&حداث مع أ
                                                                         

بأن % 60أجاب المبحوثين بالموافقة بنسبة عالية  :ـ عدم توفير الوسائل وا;مكانيات الترفيھية والثقافية  12
د نسبة عدم توفير الوسائل واBمكانيات الترفيھية والثقافية من الصعوبات التي تحد من أداء  دورھم،بينما نج

وقد .              غير موافق على ذلك                     %26.66غير متأكدين من ذلك، وحوالي  13.33%
، ويدل ذلك على عدم )0.9(وانحراف معياري  )2.33(جاء ھذا المعوق في الرتبة السابعة بمتوسط حسابي

  .المتوسط  قليلة من توفير الوسائل واBمكانيات الترفيھية والثقافية بدرجة 
                                                                                                          

% 60أكد المبحوثين بالموافقة بنسبة كبيرة  :ـ توافق بعض ا2نشطة الكشافة مع أنشطة وبرامج ا2حداث 13
 امج ا&حداث من الصعوبات التي تحد من أداء دورھم، بينمبأن توافق بعض ا&نشطة الكشافة مع أنشطة وبرا

  .                                غير موافق%6.66غير متأكدين من ذلك، وفرد واحد  %33.33حوالي 
، ويدل ذلك على )0.64(وانحراف معياري  )2.53(وقد جاء ھذا المعوق في الرتبة الرابعة بمتوسط حسابي

  .      بدرجة قليلة من المتوسطكشافة مع أنشطة وبرامج ا&حداث توافق بعض ا&نشطة ال
                                                  

العراقيل التي  "ويكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابات أفراد مجتمع الدراسة من خ-ل 
مما يدل ، )0.66( ا�نحراف المعياري اBجماليو) 2.31(، بلغ "تواجه الكشافة وتحد من أداءھم 2دوارھم

                                                                   .من المتوسطأقل بدرجة على أن ھذه العراقيل التي تواجھھم وتحد من أداءھم &دوارھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
ن للحلول المقترحة التي تساعد على آداء ـ تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من القادة الكشافي 6

  .أدوارھم بفعالية
  )18(الجدول رقم*
  .للحلول المقترحة من طرف الكشافين التي تساعد على أداءھم 2دوارھم بفعالية يبين أھم الحلول 

 م الحـــــــــلول التكرار المجموع
 نعم �



ن  

 1 توفير اBمكانيات المادية وخاصة المالية  ك 15 - 15

100 - 100 % 
 2 تزويد الكشافة بالبيانات الخاصة بالحدث قبل وبعد اBفراج  ك 15 - 15

100 -  100  % 

 3 تكثيف ا(نشطة التربوية والتثقيفية لFحداث  ك 12 03 15
100 20 80 % 
 4 عدم تكليف الكشافة بأعمال خارج برنامج الكشافة  ك 06 09 15

100 60 40 % 

إيجاد منصب دائم عمل للقائد في كل مؤسسة أو مركز  ك 11 04 15
 عقابي

5 
100 26.66 73.33 % 
توفير بيئة مناسبة تساعد على القيام بالدور ا�يجابي  ك 14 01 15

 للكشافة 
6 

100 6.66 93.33 % 
تفعيل المنافسات الثقافية والتربوية والرياضية بالحوافز  ك 15 - 15

 والجوائز لFحداث
7 

100 - 100 % 
القيام بدورات تدريبية للقادة الكشافين لتطوير إمكاناتھم  ك 15 - 15

 ومھاراتھم في التعامل مع ا(حداث
8 

100 - 100 % 
  

ن من الكشافين حيث يتضح من خ-ل المقترح رقم ويبين ھذا الجدول مجمل المقترحات التي طرحھا المبحوث
من  بضرورة توفرھا من أجل تفعيل دور الكشافة في إعادة إدماج ا&حداث  كل المبحوثين يجزمون) 1،2،7،8(

 80بينما يرى حوالي .الجانحين %.  الكشافين ضرورة تكثيف ا&نشطة التربوية والتثقيفية لkحداث 
  20ويعتقد حوالي % .                                                              منھم عدم ضرورتھا

% 40يرى الكشافون حول المقترح الرابع عدم تكليف أفراد الكشافة بأعمال خراج برنامجھم أن نسبة و
من % 60بينما يرى نسبة.ضرورة مراعاة أنشطة وبرامج الكشافة والمتفق عليھا مسبقا مع مديرية السجون

يؤكدون أن %73.33سبة المبحوثين يقترحون عدم أھمية ھذا المقترح،أما بالنسبة للمقترح الخامس نجد أن ن
إيجاد منصب دائم عمل للقائد في كل مؤسسة أو مركز إعادة التربية بھدف المساھمة في إعادة إدماج السجين 

  .منھم عدم أھمية ھذا المقترح% 26.66واBنخراط في الكشافة مستقب-ً،بينما ترى نسبة 
 يمناسبة تساعد على القيام بالدور اBيجاب بضرورة توفير بيئة% 93.33وقد أكد المبحوثون بنسبة كبيرة بلغت 

 .للكشافة داخل مركز إعادة التربية وإدماج ا&حداث
 
 

  : ثانيا ـ البيانات الشخصية الخاصة با2حداث الجانحين وتحليلھا وتفسيرھا
  :البيانات الشخصية الخاصة با2حداث ـ 1
  :توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير العمر أ ـ 
  )19(لجدول رقما*

  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا للعمر
  المستوي التعليمي  أمي  ابتدائي  متوسط ثانوي المجموع

  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  % العمر
 01 سنة 16 03 05.45 03 05.45 01 01.8 - - 07 12.72
 02 سنة 17 - - 06 10.9 09 16.36 - - 15 27.27
 03 سنة 18 01 01.8 10 18.18 19 34.54 01 01.8 31 56.36
 04 سنة19 - - 01 01.8 01 01.8 - - 02 03.63

 المجموع 04 07.27 20 36.36 30 54.54 01 01.8 55 100



س  

   

            

عادة  مركز إ رسم يوضح المستوي التعليمي لMحداث في 
التربية بسطيف

ابتدائي%36

ثانوي2%أمي%7

متوسط%55

يتضح      
ثم تنخفض بشكل كبير سنة  18و16أن أكثر نسبة من المنحرفين تقع في الفئة العمرية من خ-ل الجدول أع-ه 

وھذه الفئة العمرية تعتبر أوج مراحل المراھقة وأصعبھا، والتي يتعرض فيھا المراھق سنة، 19سن  في
لتغيرات فيزيولوجية ونفسية سريعة وتصبح لديه الرغبة في التمرد على سلطة الوالدين أو الضبط ا&سري، 

 1981عبد ا�مير الياسين،جعفر (" الكثير من الباحثين ھذه المرحلة بمرحلة الخطيئة واBجرام لذلك سمى"
 Neumeyer,Martin(" اعتبرھا البعض المرحلة التي يحدث خ-لھا السلوك الجانح اكم ،)110:

H,1955, 243: (،  كما ي-حظ من خ-ل الجدول أع-ه أن معظم أفراد مجتمع الدراسة ينحصر مستوى
سنة، على أننا لم نسجل  18-17من سن متوسط وھذا يدل على أن أغلب ا&حداث ھم والتعليمھم بين ا�بتدائي 

 91سوى أربعة أحداث أميين في حين سجلنا  حالة واحدة من مستوى التعليم الثانوي، وھي تتركز أيضا في فئة
.  

سنة وذلك بنسبة  18و 16وفي دراسة جعفر عبد ا&مير الياسين تبين أن أكبر نسبة من ا&حداث تقع في فئة 
ت إليھا دراسة محي الدين مختار التي بينت أن معظم المنحرفين تتراوح ، ونفس النتيجة توصل%  53.33

سنة، وفي دراسة حليمة بوخروبة تبين أن ا�نحراف يظھر في مرحلة المراھقـة مابيـن  16-18أعمارھم بين 
  .سنة 18-11

  
  :توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير المستوي التعليميب ـ 

  )20(الجدول رقم*
  .ح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا للمستوي المعيشي ل]سرةيوض

المستوي  فقير  متوسط  جيد المجموع
  المعيشي

 م

  ك % ك % ك % ك %

 01 سنة 16 04 07.27 03 05.45 - - 07 12.72
 02 سنة 17 10 18.18 05 09.09 - - 15 27.27
 03 سنة 18 13 23.63 18 32.72 - - 31 56.36
 04 سنة 19 - - 02 03.63 - - 02 03.63

 المجموع 27 49.09 28 50.9 - - 55 100
  

المستوى المعيشي &سرة الحدث أن معظم أفراد مجتمع الدراسة � يتعدي  حوليتضح لنا من خ-ل ھذا الجدول 
، وان نصفھم  منھم ينحدرون من أسر فقيرة% 49.09 نسبةالمستوي المعيشي لھم الحالة الجيدة ، إذ تبين أن 

وھذا ما نفسره بأن الظروف ا�جتماعية ، % 50.9اsخر من أسر متوسطة بنسبة � تزيد عن ا&ولى بكثير أي 
لkحداث وخاصة منھا المادية مثل ضعف القدرة الشرائية، الفقر ، البطالة ،كلھا عوامل مسببة ل-نحراف 



ع  

% 44.9حيث تبين أن نسبة " سالم القحطاني" الباحث والجريمة ، وھذا ما توصلت إليه الدراسة التي قام بھا 
).                                                                               175: 2006سالم القحطاني،(من أفراد مجتمع الدراسة ينحدرون من أسر متوسطة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  :ير التھمةج ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغ
  )21(الجدول رقم

  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا للتھمة 
 م الجنحة التكرار النسبة
 01 السرقة  20 36.36
  02  القتل 13 23.63

  03 الضرب والتحرش  11 20
  04  المتاجرة بالمخدرات  08  14.54
  05  ا�نح"ل الخلقي 03 05.45

  المجموع 55 100
 



ف  

رسم يوضع نسب الجنحة ل"حداث في مركز اعادة التربية بسطيف

ا�نح.ل 
الخلقي%4

المخدرات 
15%

الضرب 
والتحرش 

20%

السرقة%37

القتل %24

 
  

حول توزيع أفراد مجتمع الدراسة وفقا لنوع الجنحة التى اقترفھا الحدث ، تبين لنا  والرسم-ل ھذا الجدول من خ
ارتكبوا جنحة السرقة ، % 36.36أن السرقة احتلت المرتبة ا&ولى في السلم الترتيبي للجنح ، حيث أن حوالي 

، %20تبة الثالثة الضرب والتحرش بنسبة ،وتأتي في المر% 23.63القتل بنسبة  ريمةويليھم ممن ارتكبوا ج
ممن %5.45وفي المرتبة ا&خيرة بنسبة ضعيفة حوالي ،%14.54وبعدھا جنح المتاجرة بالمخدرات بنسبة 

  .ارتكبوا أفعا� مخلة بالحياء
من ا&حداث ھي  19ـ 16ونخلص من خ-ل ھذا أن أكثر الجنح المرتكبة بين الشباب في المرحلة العمرية 

وقد يرجع ذلك Bھمال ا&سرة بالتنشئة ا�جتماعية &بنائھا، أو لسوء الحالة ا�قتصادية لkسرة،ورغبة  السرقة ،
فيروز "وھذا ما توصلت إليه الدراسة التي قامت بھا الباحثة .في إشباع رغباتھم وميو�تھم ثا&حدا

" حيFن بن ھFل"الباحثفي حين تحصل ،%22حيث احتلت جنح السرقة في المرتبة ا&ولي بنسبة "زرارقة
سالم "التي قام بھا  ةكانت جنحتھم السرقة ، ووافقتھا الدراس ةمن عينة أفراد الدراس% 65.3على نسبة 
 ىإل"عبد هللا السدحان"جنحتھم السرقة،وبنسبة عالية توصل الباحث % 61.9حيث تبين أن نسبة "القحطاني

أن السرقة أكثر الظواھر المرضية المنتشرة بين  وعلى ھذا ا&ساس يمكن اعتبرا.جنحتھم السرقة%80أن 
  .أوساط ا&حداث 

  
  :د ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير مكان اBقامة

  )22(الجدول رقم*
  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا لمكان ا;قامة 

 مكان ا�قامة التكرار النسبة مكان ا�قامة التكرار النسبة
 سطيف 16 29.09 الجلفة 02 03.63
 بجاية 06 10.9 جيجل 02 03.63
 تبسة 05 09.09 سوق أھراس 02 03.63
 قسنطينة 04 07.27 الجزائر 01 01.8
 سكيكدة 04 07.27 المدية 01 01.8
 أدرار 04 07.27 قالمة 01 01.8
 عنابة 03 05.45 بسكرة 01 01.8

  ميلة 03 05.45 - - -
  عالمجمو 55 100



ص  

  
يبين ھذا الجدول مكان اBقامة &فراد مجتمع الدراسة من ا&حداث ، حيث تم ترتيبھم وفقا للنسب العالية حسب 

منھم مكان إقامتھم في مدينة سطيف ، ثم ت-ھا %29.09الجدول المبين أع-ه، حيث تبين أن حوالي نسبة 
في كل %7.24ت بنسب قليلة متماثلة في مدينة تبسة،وجاء% 9.09في مدينة بجاية ،ونسبة % 10.9بنسبة 

كل من %3.63،ثم ت-ھا بنسبة"عنابة ، ميلة"في كل من % 5.45،ونسبة"قسنطينة ،سكيدة،أدرار"من 
                 ".الجزائر،المدية،قالمة،بسكرة"في كل من %1.8،وبنسبة ضعيفة "الجلفة،جيجل،سوق أھراس"

إعادة التربية وإدماج ا&حداث في مدينة سطيف ،يمكن  ومن خ-ل ھذا التباين في نسب ا&حداث في مركز
القول أن ھذا المركز يضمن العديد من ا&حداث ينحدرون من منطقة الشرق الجزائري بنسبة عالية ، كما يضم 

بعض ا&حداث من مناطق من الجنوب الجزائري والوسط أيضا، وھذا ما أكده لنا مدير المركز أن المركز 
قية للوطن، وانه الوحيد المخصص لھذه الفئة من حيث البرامج والتجھيزات واBمكانيات مخصص للناحية الشر

                                                         .                        المخصصة له
  
  
  
 
 
 
 

  :الجريمةرتكاب إھـ ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير العمر الحالي والعمر عند 
 )23(الجدول رقم*

  .رتكاب الجريمةإيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا لمتغير العمر الحالي والعمر عند 
 العمر العمر الحالي  العمر عند إرتكاب الجنحة

 ك % العمر ك %
 سنة 16 07 12.72 سنة 14 05 9.09
 سنة 15 02 3.63
 نةس 17 15 27.27 سنة15 02 3.63

 سنة16 13 26.63
  سنة15 02 3.63

56.36 
 

31 
 

 سنة16 11 20 سنة 18
  سنة 17  18 32.73

 سنة 19 02 03.63 سنة16 01 1.8
 سنة17 01 1.8
 المجموع 55 100 المجموع 55 100

  
العمر ،وذلك ان تؤكد بيانات ھذا الجدول صحة ما قاله علماء النفس وا�جتماع بشأن الع-قة بين ا�نحراف و

ا�نحراف يبدأ في مراحل ا&ولي من المراھقة ويبقى في تزايد مستمر ،وھذا ما يؤكده لنا ھذا الجدول حيث 
سنة وھذه المرحلة في نظر علماء النفس ھي بداية لبورز مظاھر  14ن-حظ أن ا�نحراف يبدأ من العمر 

سنة كان معدل العمر عند ارتكاب الجنحة مابين  16ي عمرھم الحال نالمراھقة للطفل،حيث تبين أن ا&فراد الذي
سنة كان عمرھم 17بينما نجد أن ا&حداث الذين عمرھم الحالي ، %3.63و%9.09سنة،بنسب قليلة15و 14

% 26.63سنة ونسبة معتبرة حوالي15في العمر % 3.63سنة،بنسبة قليلة جدا 16و15عند ارتكاب الجنحة 
كان %3.63سنةتبين أن نسبة ضعيفة 18حداث الذين يبلغون من العمر الحالي سنة،أما بالنسبة لk 16في العمر 

سنة، ونسبة مرتفعة قلي- 16منھم كان عمرھم % 20سنة ،ونسبة معتبرة 15عمرھم عند ارتكاب الجنحة 
سنة أن 19سنة،بينما تبين لنا بنسبة ضعيفة جدا في ا&حداث الذين عمرھم الحالي 17كان عمرھم32.73%

               .% 1.8سنة بنسبة متماثلة 17و 16د ارتكابھم للجنة يتراوح بين عمرھم عن



ق  

ونخلص من خ-ل ھذه ا&رقام أن كل أفراد مجتمع الدراسة يتراوح مدة عقوبته في المركز مابين السنة الواحدة 
باتھم نحو دور والسنتين وسنوضح في الجدول التالي مدة العقوبة لkحداث،وھذا ما يسمح للباحث معرفة استجا

              .                    الكشافة اBس-مية حول مختلف ا&نشطة والبرامج التي قامت بھا
  
 
 
 
  

  : نحع ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير العمر الحالي والعمر عند ارتكاب الج
  )24(الجدول رقم*
 .وفقا لمتغير العمر الحالي ومدة العقوبةيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث   

 السنوات  سنة 16 سنة 17 سنة18 سنة 19 المجموع
 ك % ك % ك % ك % ك %

أشھر إلى   06من  02 03.63 - - 02 03.63 - - 04 07.27
 سنة

سنة الي  1من 04 07.27 14 25.45 11 20 - - 29 52.72
  2سنتين

  سنوات3الي  2من  - - 01 01.8 02 03.63 - - 03 05.63
  سنوات4الي  3من  - - - - 02 03.63 02 03.63 04 07.27

  سنوات5الي  4من  - - - - 03 05.45 - - 03 05.63

  سنوات6الي  5من  - - - - 04 07.27 - - 04 07.27

  سنوات7الي  6من  - - - - 02 03.63 - - 02 03.63

  سنوات8الي  7من  - - - - 03 05.45 - - 03 05.63

  سنوات9الي  8من  - - - - - - - - - -
  سنوات10الي  9من 01 01.8 - - 02 03.63 - - 03 05.63

  المجموع 07 12.72 15 27.27 32 56.36 02 03.63 55 100

وفقا للعمر الحالي لھم ،حيث تبين أن نسبة  ةالجدول المبين أع-ه بين مدة العقوبة لكل أفراد مجتمع الدراس 
أشھر وسنة واحدة لkحداث الذين يبلغ عمرھم 06يقدر مدة العقوبة مابين % 3.63داثضعيفة جدا من ا&ح

سنوات 10الى09سنة مدة عقوبته تتراوح مابين 16يبلغ من العمر  اً واحد اً ن فردأسنة،و18سنة و16الحالي 
سنة ،  16الي يبلغ عمرھم الح% 7.27،وتبين كذلك بالنسبة لمدة العقوبة المقدرة بين السنة والسنتين أن نسبة

مدة  اً واحد اً ونجد فرد.سنة 18يبلغ عمرھم % 20سنة ،ونسبة  17يبلغ عمرھم الحالي % 25.45وان نسبة
سنة وفردين بنسبة ضعيفة 17بلغ عمره الحالي %1.8بنسبة ضعيفة جدا سنوات عقوبته مابين سنتين إلى ث-ث

الى 03تتراوح مدة عقوبتھم مابين  من ا&حداث% 3.63سنة،في حين تبين أن نسبة18بلغ عمرھما  3.63%
سنوات بلغ عمرھم الحالي 07الى  06سنوات وبنفس النسبة من ا&حداث مدة عقوبتھم تتراوح مابين 04
سنوات  08إلى  07سنوات و05إلى  04منھم تراوحت مدة عقوبتھم مابين %5.45كما اتضح أن نسبة .سنة18

سنوات 06الى05تتراوح مدة عقوبتھم مابين  %7.27سنة ،وحوالي نسبة18بنفس النسبة عمرھم الحالي 
سنوات عمرھم الحالي 10الى 09سنة،تبين أن نسبة ضعيفة جدا تتراوح مدة عقوبتھم مابين 18عمرھم الحالي 

سنة مدة عقوبتھم تتراوح 19ممن بلغ عمرھم الحالي %3.63سنة، في حين تبين أن فردين بنسبة18
                                                     .             سنوات 04الى 03مابين



ر  

أشھر 06تراوح مدة عقوبتھم مابين السنة وتسنة 18ونخلص مما سبق أن معظم ا&حداث ممن ھم في العمر 
ً حدث  13والسنتين،بمجموع تتراوح مدة % 29.09وان نسبة مرتفعة قلي- عنھا،%23.63بنسبة معتبرة ا

العقابية  تقانون السجون أنھم يحولون إلي المؤسساسنوات،وھذا يعني حسب 08تين إلي عقوبتھم مابين السن
سنوات بمختلف أعمارھم،وھذا ما 10الى 08وھذا ينطبق على ا&حداث الذين تتراوح مدة عقوبتھم مابين 

يصعب على الكشافة متابعتھم أو �تصال بھم،وحسب البيانات المتحصل عليھا فان المدة الطويلة للحبس تقترن 
بنوع الجنحة   المرتكبة من طرف الجانح ،ومن جھة ثانية لم تقم الكشافة في مدينة سطيف بزيارات للمؤسسة 
العقابية المتواجدة بمحاذاة المركز للسجناء إ� لقسم النساء فقط في مناسبات قليلة كان أخرھا مناسبة رمضان 

تقم أي زيارة لقسم الرجال ،  مالمجتمع ل ،غيرھا حسب المسؤول الو�ئي للكشافة الكلف بخدمة وتنمية2007
.                                                                                 تسمح للكشافة بالقيام بزيارات معينة للمؤسسات العقابية  2008رغم أن ا�تفاقية الجديدة 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                       
  
  

                                
 ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لمتغير معرفة ا&حداث بالكشافة قبل دخولھم المركز

  )25(الجدول رقم*
  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا لمعرفة ا2حداث بالكشافة قبل دخولھم المركز  

معرفة ا�حداث ى مد  المتغير المجموع
  نعم  %  �  % بالكشافة

 
 
 

87.27 

  اعرفھا عنھا 48
 

 تقديم المساعدات 42 87.5 06 12.5
  التربية والتكوين 44 91.6 04 08.33
  تقديم أعمال خيرية 47 97.9 01 02.08

 � اعرفھا  07 12.72



ش  

 
  
 
 
 
 
 
 
 

ى معرفة ا&حداث بالكشافة قبل دخولھم المركز،وتبين أن نسبة عالية جدا منھم من خ-ل ھذا الجدول يبين مد
للمبحوثين بدائل تتضمن  تأجابوا بنعم، وأعطي%87.27سبق لھم التعرف على الكشافة حيث نجد أن نسبة 

 منھم يعرفون أنھا تقوم بمساعدة المجتمع في شتي مجا�ت% 12.5مجال المعرفة بالكشافة،فتبين أن نسبة 
أنھا تقوم بأعمال % 2.08منھم أنھا تقوم بتربية ا&جيال، وبنسبة ضعيفة% 8.33 نسبة الحياة، في حين عبر

                  .      فقط% 12.72في حين تبين أن نسبة قليلة منھم أجابوا ب- بنسبة.خيرية في المجتمع
التعرف على الكشافة وبعض ا&دوار ونخلص من خ-ل ھذا الجدول أن معظم أفراد مجتمع الدراسة سبق لھم 

التي تقوم بھا وقد يكون منھم من سبق لھم ا�نخراط فيھا لفترة زمنية معينة ثم انقطع عنھا &سباب معينة، في 
حين أن ا&فراد الذين لم تكن لھم معرفة مسبقة بالكشافة قد يكون السبب ھو عدم تواجدھا في المنطقة التي 

                                                        .   ھم ا�نخراط فيھا يعيشون فيھا أو لم يسبق ل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  غ ـ توزيع أفراد عينة مجتمع الدراسة وفقا لعدد مرات دخول الحدث إلى المركز
  )26(الجدول رقم*

  .يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة من ا2حداث وفقا لعدد مرات دخول الحدث الى المركز
 العدد التكرار لنسبةا

 المرة ا2ولى 55 100
 أكثر من مرة ـ ـ

  المجموع 55 100
  

من خ-ل ھذا الجدول تبين أن كل أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث لم يسبق لھم دخول المركز 
،حيث تعد ھذه المرة ا&ولى التي أودعوا في المركز وھذا يبين أن ا&حداث ليسوا من فئة العود 

نحراف ، ھذا ما قد يكون عامل مھم في تقديم الع-ج المناسب لھم وعدم الرجوع للجنوح ، إلى ا�
وقد يكون عامل قوي ل-ھتمام بھذه الفئة من طرف الھيئات والمنظمات والجمعيات بھم أثناء مدة 

  .                                        العقوبة وبعد اBفراج عنھم 

  المجموع 55 100
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تحديد رؤية أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث حول ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة في تعديل  ـ1

  .سلوك ا&حداث
  ا2سلوب الذي تتبعه الكشافة في تعديل سلوك ا2حداث-أ

  ): 27(الجدول رقم
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ث  

  حول ا2سلوب الذي تتبعه الكشافة في تعديل سلوك ا2حداث استجابات أفراد الدراسة من ا2حداث الجانحين
  

  2ودرجات الحرية  0.01ى الد�لة مستو
ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة (من المحور  1غير دال أمام العبارة رقم  ²كاأن قيمة )27(يتضح من الجدول رقم 

، مما يشير الى عدم وجود اخت-فات ذات د�لة إحصائية بين رؤية أفراد ) الجانحين في تعديل سلوك ا&حداث
و ھذا يدل على        انحين  حول ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة في تعديل سلوكھمعينة الدراسة من ا&حداث الج

  .أن رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث متشابھة حول أھمية ھذه العبارة 
أمام تسع عبارات من عبارات المحور  0.01دالة إحصائيا عند مستوى  ²كاكما يوضح الجدول أن قيمة 

(                               و العبارات ھي) شافة في تعديل سلوك ا&حداث الجانحينا&سلوب الذي تتبعه الك(
مما يعني وجود اخت-فات ذات د�لة إحصائية بين رؤية أفراد عينة الدراسة من )  10،9،8،7،6،5،4،3،2

في تعديل عاداتك  تساعد الكشافة ا&حداث(   2ا&حداث الجانحين حول ھذه العبارات ، حيث أن العبارة رقم 
من النز�ء آن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما  % 40أفاد نسبة )السلبية من خ-ل النصح و التوجيه و اBقناع 

  .أن الكشافة � يتبعونه أبدا  اأفادو الجانحينمن ا&حداث  % 9.09يتبعونه أحيانا و نسبة  % 50.9و نسبة 
أفاد ) الخوف،الكراھية ، القلق"ث على إزالة المشاعر السلبية للحدث  تساعد الكشافة ا&حدا( 3و العبارة رقم 

يتبعونه أحيانا    و نسبة  % 63.6من  ا&حداث أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  % 27.27نسبة 
 .أن الكشافين � يتبعونه أبدا  اأفادو الجانحينمن ا&حداث  % 9.09

تساعد الكشافة في حل المشاكل  التي  ت 15 28 12 2.09 0.7 7.89 8
  يعاني منھا ا(حداث

 

1 
 21.8 50.9 27.27 % 

3 15.5
2 

تساعد الكشافة في تعديل عاداتك السلبية  ت 22 28 5 2.32 0.58
 من خ.ل النصح والتوجيه واBقناع 

2 
9.09 50.9 40 % 

5 25.5
8 

تساعد الكشافة ا(حداث على إزالة  ت 15 35 5 2.18 0.58
الخوف ـ (المشاعر السلبية للحدث

 )الكراھية ـ القلق ـ الغضب 

3 
9.09 63.6 27.27 % 

6 19.3
4 

تعزيز الثقة بالنفس  علىتساعد الكشافة  ت 15 33 7 2.14 0.62
 من خ.ل التشجيع والتحفيز

4 
12.7 60 27.27 % 

1 24.8
6 

العمل مع  ىتقوم الكشافة بتشجيعك عل ت 29 27 2 2.49 0.57
  كبقية زم.ء

5 
3.63 43.6 52.72 % 

10 42.4
7 

تقوم الكشافة بتقديم المساعدة لكل حدث  ت 5 9 41 1.34 0.64
 بمفرده دون علم اJخرين

6 
74.54 16.36 9.09 % 

4 16.2
9 

تقوم الكشافة بتعليم الحدث مھارات علمية  ت 21 29 5 2.29 0.63
 وثقافية متنوعة          

7 
9.09 52.72 38.18 % 

2 19.6
7 

تساعد الكشافة ا(حداث على تشجيعھم  ت 24 28 3 2.38 0.59
المشاركة في ا(نشطة الثقافية والتربوية 

 والرياضية

8 

5.45 50.9 43.63 % 

9 13.5
6 

تساعدك الكشافة على توفير احتياجاتك  ت 14 31 10 2.07 0.66
 النفسية وا�جتماعية في المركز

9 

18.18 56.36 25.45 % 
7 14.1

0 
تساعدك الكشافة في محاولة تذليل  ت 15 31 9 2.11 0.66

 الظروف المؤدية �نحرافك
1
0 16.36 56.36 27.27 % 

    المتوسط الحسابي اBجمالي  2.14
  ا�نحراف المعياري اBجمالي  0.62



خ  

أفاد نسبة )ة ا&حداث على تعزيز الثقة بالنفس من خ-ل التشجيع والتحفيز تساعد الكشاف( 4و العبارة رقم 
يتبعونه أحيانا و نسبة  % 60أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحينمن ا&حداث  % 27.27
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا اأفادو الجانحين من ا&حداث 12.7%

 من ا&حداث % 52.27أفاد نسبة )بتشجيعك علي العمل مع بقية زم-ءه تقوم الكشافة( 5و العبارة رقم 
 من ا&حداث %3.63يتبعونه أحيانا و نسبة  % 43.6أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا  اأفادو الجانحين

من  % 9.09أفاد نسبة )دث بمفرده دون علم اsخرينتقوم الكشافة بتقديم المساعدة لكل ح( 6و العبارة رقم 
من  %74.54يتبعونه أحيانا و نسبة  % 16.36أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين ا&حداث
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا اأفادو الجانحين ا&حداث

 من ا&حداث %38.18أفاد نسبة ) افية متنوعةتقوم الكشافة بتعليم الحدث مھارات علمية وثق( 7و العبارة رقم 
 من ا&حداث %9.09يتبعونه أحيانا و نسبة  %52.72أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا  اأفادو الجانحين

ثقافية والتربوية تساعد الكشافة ا&حداث على تشجيعھم المشاركة في ا&نشطة ال( 8و العبارة رقم 
 %50.9أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين من ا&حداث %43.63أفاد نسبة )والرياضية

  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا اأفادو الجانحينمن ا&حداث  %5.45يتبعونه أحيانا و نسبة 
 %25.45أفاد نسبة ) ا�جتماعية في المركزتساعدك الكشافة على توفير احتياجاتك النفسية و( 9و العبارة رقم 

 %18.18يتبعونه أحيانا و نسبة  %56.36أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين من ا&حداث
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا  اأفادو الجانحين من ا&حداث

من  %27.27أفاد نسبة ) �نحرافك تساعدك الكشافة في محاولة تذليل الظروف المؤدية( 10و العبارة رقم 
من  %16.36يتبعونه أحيانا و نسبة  %56.36أن الكشافة تتبع ھذا ا&سلوب دائما و نسبة  الجانحين ا&حداث
  .أن الكشافين � يتبعونه أبدا اأفادو  الجانحين ا&حداث

، )ة في تعديل سلوك ا&حداثا&سلوب الذي تتبعه الكشاف( كما يوضح الجدول ا&ھمية النسبية لعبارات المحور 
على أھمية نسبية اقل من المتوسط ، و العبارات رقم ) 3،7،2،8،5(حيث حصلت العبارات رقم 

  .فقد حصلت على أھمية نسبية ضعيفة جدا )  10،9،6،4،1(
حول  الجانحين أفراد عينة الدراسة من ا&حداث تو يكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي �ستجابا

،مما يدل على أن الكشافين  0.75و ا�نحراف المعياري اBجمالي  2.14سلوب الذي تتبعه الكشافة بلغ ا&
 .  مفي تعديل سلوكا تھ الجانحين مع ا&حداثوفي المقابل بدرجة أقل من الموسط يتبعون ا&سلوب ا&مثل 
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الھادفة ;عادة إدماج ا2حداث في  ةوالرياضية التي تتبعھا الكشاف ةجتماعيدور ا2نشطة الثقافية وا� -ب
  .المجتمع 

  )28(الجدول رقم
والرياضية التي تتبعھا  ةيبين استجابات أفراد الدراسة من ا2حداث من خFل دور ا2نشطة الثقافية وا�جتماعي

 .الھادفة ;عادة إدماج ا2حداث الجانحين في المجتمع  ةالكشاف
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 ا�نشطة والبرامج

 ر

 البرامج الدينية

تساعد الدروس الدينية واBرشاد  ت 33 20 2 2.58 0.53 26.44 6
ا(حداث على تنمية البعد الروحي 

 واBيماني

1 

3.63 36.36 60 % 

تساعد برامج قراءة وحفظ القران  ت 38 16 1 2.67 0.51 37.79 3
 والحديث ا(حداث  على تغيير سلوكھم 

2 
1.81 29.09 69.09 % 

تساعد الدروس الدينية ا(حداث على  ت 38 16 1 2.67 0.51 37.79 3
معرفة العقوبات الشرعية للسلوك 

 المنحرف 

3 
1.81 29.09 69.09 % 

تساعد الدروس الدينية ا(حداث على  ت 38 16 1 2.67 0.51 37.79 3
 ا�بتعاد عن السلوكات المنحرفة مستقب.

4 

1.81 29.09 69.09 % 
تساعد المسابقات الدينية في تعزيز  ت 40 14 1 2.71 0.5 43.01 2

 الوازع الديني لFحداث 
5 

1.81 25.45 72.72 % 
  والثقافية ةالبرامج التعليمي

تساعد الدروس العلمية والتربوية على  ت 22 30 3 2.34 0.58 20.98 9
توعية ا(حداث وا�بتعاد مستقب. عن 

 ا�نحراف

6 
5.45 54.54 40 % 

تساعد ا(ناشيد الوطنية والدينية في تنمية  ت 20 31 4 2.33 0.57 20.11 10
 للحدث يالجانب الوجداني وا�جتماع

7 
7.27 56.36 36.36 % 



ض  

تساعد المسابقات العلمية والثقافية في  ت 19 32 4 2.27 0.59 21.42 11
استعادة الثقة بالنفس وتطوير المستوي 

 . الفكري والعلمي للحدث

8 
7.27 58.18 34.54 % 

تساعد المسرحيات ا(حداث في تنمية  ت 16 28 6 2.27 0.65 13.69 11
 سلوكيات جديدة  

9 
10.9 50.9 29.09 % 

تعالج  المسرحيات قضايا ومشك.ت  ت 23 22 10 2.24 0.74 5.69 13
  ا(حداث  

1
0 18.18 40 41.81 % 

تساعد الرح.ت والمخيمات صيفية  ت 19 29 7 2.25 0.64 13.24 12
ا(حداث على ا�ندماج في المجتمع بعد 

  اBفراج وا�حتكاك بأفراد الكشافة 

1
1 12.72 52.72 34.54 % 

تساعد ا(لعاب الترفيھية في تحقيق بعض  ت 16 34 5 2.2 0.59 23.38 14
  ا�حتياجات النفسية للحدث

1
2 9.09 61.81 29.09 % 

تساھم ا(عمال التطوعية  في تكريس  ت 22 27 6 2.25 0.67 13.12 12
  بعض القيم التربوية في الحدث

1
3 10.9 49.09 40 % 

مشاركة الكشافة في ا(نشطة الثقافية  ت 26 25 4 2.4 0.63 16.84 8
والتربوية  يزيد من رغبة ا(حداث 

  المشاركة فيھا

1
4  

7.27 45.45 47.27 % 

   البرامج الرياضية
تساعد ا(نشطة الرياضية ا(حداث على  ت 29 21 5 2.44 0.66 16.29 7

  إشباع ميو�تھم 
1
5  9.09 38.18 52.72 % 

تساعد ا(نشطة الرياضية ا(حداث على  ت 33 20 2 2.6 0.53 26.44 4
  متھذيب سلوكھم وضبط انفعا�تھ

1
6  3.63 36.36 60 % 

1 62.90  
0.37 

تساعد ا(نشطة الرياضية ا(حداث في  ت 46 9 1 2.83
  القضاء على أوقات الفراغ لديھم

1
7  1.81 16.36 81.81 % 

تشجع ا(نشطة الرياضية ا(حداث على  ت 34 16 5 2.56 0.63 23.39 5
  تكوين ع.قات طيبة مع أفراد الكشافة 

1
8  9.09 29.09 61.81 % 

مشاركة الكشافة في ا(نشطة الرياضية  ت 37 14 4 2.6 0.63 31.24 4
  يزيد من رغبة ا(حداث المشاركة فيھا

1
9  7.27 25.45 67.27 % 

    سابي اBجمالي المتوسط الح  2.47 
  ا�نحراف المعياري اBجمالي  0.58 

  . 2ودرجات الحرية  0.01مستوى الد�لة 
  

دور ا&نشطة الثقافية (من المحور  10غير دالة أمام العبارة رقم  ²كاأن قيمة ).28(يتضح من الجدول رقم 
، مما يشير إلى عدم ) اث في المجتمعالھادفة Bعادة إدماج ا&حد ةوالرياضية التي تتبعھا الكشاف ةوا�جتماعي

دور ا&نشطة الجانحين حول  وجود اخت-فات ذات د�لة إحصائية بين رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث
و ھذا يدل على  الھادفة Bعادة إدماج ا&حداث في المجتمع ةوالرياضية التي تتبعھا الكشاف ةالثقافية وا�جتماعي

  .دراسة من ا&حداث متشابھة إزاء أھمية ھذه العبارة أن رؤية أفراد عينة ال
دور (عبارة من عبارات المحور  18أمام 0.01دالة إحصائيا عند مستوى  ²كاكما يوضح الجدول أن قيمة 
و      ) الھادفة Bعادة إدماج ا&حداث في المجتمع ةوالرياضية التي تتبعھا الكشاف ةا&نشطة الثقافية وا�جتماعي

مما يعني وجود اخت-فات )  19،18،17،16،15،14،13،12،11،9،8،7،6،5،4،3،2،1(ھي  العبارات
  .ذات د�لة إحصائية بين استجابات عينة الدراسة من ا&حداث الجانحين إزاء ھذه العبارات

بعھا والرياضية التي تت ةدور ا&نشطة الثقافية وا�جتماعي(ا&ھمية النسبية لعبارات المحور كما يوضح الجدول 
، حيث حصلت العبارات رقم )الھادفة Bعادة إدماج ا&حداث في المجتمع ةالكشاف



غ  

على أھمية نسبية أقل من المتوسط ، و العبارات رقم ) 19،18،17،16،15،5،4،3،2،1(
  .فقد حصلت على أھمية نسبية ضعيفة جدا )  14،13،12،11،10،9،8،7،6(

حول  الجانحين أفراد عينة الدراسة من ا&حداث تBستجابا و يكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي
بلغ  الھادفة Bعادة إدماج ا&حداث في المجتمع ةوالرياضية التي تتبعھا الكشاف ةدور ا&نشطة الثقافية وا�جتماعي

ا&نشطة الثقافية ،مما يدل على أن الكشافين يمارسون  0.58و ا�نحراف المعياري اBجمالي  2.47
  .بدرجة أقل من المتوسط في إعادة إدماج ا&حداث في المجتمع  والرياضية ةماعيوا�جت

  .توفر المھارات والكفاءات لدى الكشافين من وجھة نظر ا2حداث -ج
استجابات أفراد الدراسة من ا2حداث على توفر المھارات والكفاءات لدى الكشافين من )29(الجدول رقم 

  .وجھة نظر ا2حداث
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 المـھارات والكــفاءات

 م

القدرة على كسب صداقة  ت 26 17 6 6 3.14 0.99 20.39 6
 وثقة الحدث

1 
 10.9 10.9 30.9 47.27 % 

 2 القدرة علي التأثير واBقناع ت 26 19 7 3 3.24 0.88 24.63 4
5.45 12.72 34.54 47.27 % 

القدرة على تطبيق  ا(نشطة  ت 26 20 5 4 3.23 0.9 26.23 5
 و البرامج

3 
7.27 9.09 36.36 47.26 % 

توفر المؤھل العلمي  ت 21 23 8 3 3.14 0.86 20.84 6
 با�نشطة

4 
5.45 14.54 41.81 38.18 % 

الحرص علي ا�لتزام بالھندام  ت 36 17 - 2 3.58 0.68 60.55 1
 الكشفي 

5 
3.63 - 30.9 65.45 % 

الفھم الكامل والوعي لكل ما  ت 24 17 12 2 3.14 0.89 18.66 6
 يقومون به اتجاھھم

6 
3.63 21.81 30.9 43.63 % 

لمرونة في اتزان الشخصية وا ت 37 9 7 2 3.43 0.92 54.30 2
 المعاملة

7 
3.63 12.72 16.36 67.27 % 

القدرة علي التعرف على  ت 20 17 8 10 2.85 1.11 7.02 9
 الظروف ا�جتماعية للحدث

8 
18.1

8 
14.54 30.9 36.36 % 

القدرة على التأقلم والتكيف  ت 10 31 12 2 2.89 0.74 32.92 8
 مع الظروف الجديدة

9 
3.63 21.81 56.36 18.18 % 

توفر المھارات الكشفية  ت 24 23 7 1 3.27 0.75 29 3
 للقيام بدوره ةال.زم

10 
1.81 12.72 41.81 43.63 % 

توفر التدريب الخاص للتعامل  ت 22 17 10 6 3 1.02 11.11 7
 مع الحدث 

11 

10.9 18.18 30.9 40 % 
3.17 
0.88 

    ي المتوسط الحسابي اBجمال
  ا�نحراف المعياري اBجمالي 

  . 3ودرجات الحرية  0.01مستوى الد�لة 
 

توفر المھارات (من المحور  11و  8غير دال أمام العبارتين رقم  ²كاأن قيمة )29(يتضح من الجدول رقم 
إحصائية ، مما يشير الى عدم وجود اخت-فات ذات د�لة ) .والكفاءات لدى الكشافين من وجھة نظر ا&حداث



ظ  

و ھذا يدل .توفر المھارات والكفاءات لدى الكشافين بين رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث الجانحين حول 
  .على أن رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث متشابھة حول أھمية ھاتين العبارتين

توفر (من عبارات المحور  أمام تسع عبارات 0.01دالة إحصائيا عند مستوى  ²كاكما يوضح الجدول أن قيمة 
مما )  10،9،1،7،6،5،4،3،2: (و العبارات ھي) المھارات والكفاءات لدى الكشافين من وجھة نظر ا&حداث

يعني وجود اخت-فات ذات د�لة إحصائية بين رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث حول ھذه العبارات ، حيث 
أن  الجانحين من ا&حداث % 47.27أفاد نسبة ) وثقة الحدثالقدرة على كسب صداقة ( 1أن العبارة رقم 

من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  % 30.9المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 
  .منھم أنھا غير متوفرة أبدا %10.9أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد  اأفادو الجانحين من ا&حداث 10.9%

أن  الجانحين من ا&حداث % 47.27أفاد حوالي نسبة  )القدرة علي التأثير واBقناع ( 2قم و العبارة ر
من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  % 34.54المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 

منھم أنھا غير  %5.45أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد بنسبة قليلة  اأفادو الجانحين من ا&حداث 12.72%
  .متوفرة أبدا

أن  الجانحين من ا&حداث % 47.26أفاد نسبة  )القدرة على تطبيق  ا&نشطة و البرامج( 3و العبارة رقم 
من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  % 36.36المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 

  منھم أنھا غير متوفرة أبدا  %7.27ا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد أنھ اأفادو الجانحين من ا&حداث 9.09%
أن  الجانحين من ا&حداث %38.18أفاد حوالي نسبة  )توفر المؤھل العلمي با&نشطة( 4و العبارة رقم 

من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  % 41.81المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 
منھم أنھا غير  %5.45أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد بنسبة قليلة بـ اأفادو الجانحين من ا&حداث 14.54%

  .متوفرة أبدا
أن  الجانحين من ا&حداث %65.45أفاد نسبة  )الحرص علي ا�لتزام بالھندام الكشفي( 5و العبارة رقم 

ادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة بينما أفاد بنسبة من ا&حداث أف %30.9المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 
  .منھم أنھا غير متوفرة أبدا  % 3.63قليلة بـ

أن  الجانحين من ا&حداث %43.63أفاد نسبة ) الفھم الكامل والوعي لكل ما يقومون به اتجاھھم( 6العبارة رقم  
توفرة برجة متوسطة و نسبة من ا&حداث افادو أنھا م % 30.9المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 

  .منھم أنھا غير متوفرة أبدا %3.63أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد  اأفادو الجانحين من ا&حداث 21.81%
أن  الجانحين من ا&حداث %67.27أفاد نسبة ) اتزان الشخصية والمرونة في المعاملة( 7و العبارة رقم 

من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  % 16.36المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 
منھم أنھا غير  %3.63أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد بنسبة قليلة  اأفادو الجانحين من ا&حداث 21.72%

  .متوفرة أبدا
حداث أن من ا& %18.18أفاد نسبة ) القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة( 9و العبارة رقم 

من ا&حداث افادو أنھا متوفرة برجة متوسطة و نسبة  %56.36المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و نسبة 
منھم أنھا غير  %3.63أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد بنسبة قليلة بـ اأفادو الجانحين من ا&حداث 21.81%

  .متوفرة أبدا
 الجانحين من ا&حداث %43.63أفاد حوالي ) للقيام بدوره ة-زمتوفر المھارات الكشفية ال( 10و العبارة رقم 

من ا&حداث أفادوا أنھا متوفرة بدرجة متوسطة و  %41.81أن المھارات متوفرة بدرجة كبيرة و بنسبة متقاربة 
 منھم %1.81أنھا متوفرة بدرجة قليلة بينما أفاد بنسبة ضعيفة بـ  اأفادو الجانحين من ا&حداث %21.72نسبة 

  .أنھا غير متوفرة أبدا
، )ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة في تعديل سلوك ا&حداث( كما يوضح الجدول ا&ھمية النسبية لعبارات المحور 

على أھمية نسبية أقل من المتوسط ، و العبارات رقم ) 10،7،5،3،2(حيث حصلت العبارات رقم 
  . فقد حصلت على أھمية نسبية ضعيفة جدا)  11،9،8،6،4،1(

حول  الجانحين أفراد عينة الدراسة من ا&حداث تو يكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي Bستجابا
،مما يدل على أن الكشافين  0.88و ا�نحراف المعياري اBجمالي  3.17ا&سلوب الذي تتبعه الكشافة بلغ

  . ة من وجھة نظر ا&حداث بدرجة متوسط  الجانحين يعتمدون على المھارات و الكفاءات مع ا&حداث
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 أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب العود إلى ا�نحراف  -د

يبين استجابات أفراد الدراسة من ا2حداث على أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب ) 30(الجدول رقم
  .العود إلى ا�نحراف 
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أھمية دور الكشافة في التقليل 
 من نسب العود إلى ا�نحراف

 م

التقليل من نسب العود  ت 28 10 13 4  3.12  1.01 22.75 11
 ا(حداث  إلى ا�نحراف

1 
 7.27 23.63 18.18 50.9 % 

تعديل سلوك ا(حداث إلى  ت 28 19 6 2 3.36 0.75 31.17 7
 ا(فضل 

2 
3.63 10.9 34.54 50.9 % 

إكساب مھارات وثقافية  ت 19 32 3 1 3.25 0.64 46.44 9
 جديدة

3 
1.81 5.45 58.18 34.54 % 

 4 نشر الوعي الكشفي وأھميته ت 20 28 5 2 3.2 0.75 33.22 10
3.63 9.09 50.9 36.36 % 

تكريس القيم ا(خ.قية  ت 32 19 3 1 3.49 0.69 46.44 4
 والتربوية 

5 
1.81 5.45 34.54 58.18 % 

تعزيز الشعور بالذات والثقة  ت 26 25 2 2 3.36 0.73 40.19 7
 بالنفس

6 
3.63 3.63 45.45 47.27 % 

إدماج ا(حداث في المجتمع  ت 30 17 6 2 3.36 0.82 34.38 7
 ا(صلي 

7 
3.63 10.9 30.9 54.54 % 

نقل القيم ا�جتماعية  ت 23 22 8 2 3.2 0.82 23.61 10 8 



ب  

 لFحداث % 41.81 40 14.54 3.63
تزويد ا(حداث بالخبرات  ت 18 27 6 4 3.07 1.86 25.36 12

 والمعارف الكشفية
9 

7.27 10.9 49.09 32.72 % 
15 10.37 1.08 

 
 

2.96 
 
 

القيام بدور الوسيط بين  ت 23 15 9 8
 ا(حداث والمجتمع الخارجي 

1
0 14.54 16.36 27.27 41.81 % 

8 33.93  
0.81 

 
3.31 

تشجيع ا(حداث على التعبير  ت 26 23 3 3
 عن مواھبھم وقدراتھم 

1
1 5.45 5.45 41.81 47.27 % 

 تنمية القدرات الشخصية ت 32 17 2 4 3.4 0.87 41.94 6
والعقلية لFحداث من 

المسرحيات ـ ( _خ.ل
 )المسابقات ـ ا(ناشيد

1
2 7.27 3.63 30.9 58.18 % 

مساعدة ا(حداث في اتخاذ  ت 23 18 5 9 3 1.08 14.74 14
القرارات المتعلقة بمستقبلھم 

  بعد اBفراج

1
3 

16.36 9.09 32.72 41.81 % 

اعدة ا(حداث في التعاون مس ت 26 18 3 8 3.42 0.68 23.02 5
  والتعايش مع اJخرين 

  

1
4 14.54 5.45 32.72 47.27 % 

تنمية القيم ا�جتماعية في  ت 30 20 4 1 3.42 0.74 40.77 5
  سلوك ا(حداث 

1
5 1.81 7.27 36.36 54.54 % 

تكريس القيم اBس.مية في  ت 37 16 2 - 3.63 0.55 63.47 1
  سلوك  ا(حداث

1
6 - 3.63 29.09 67.27 % 

العمل على توجيه ا(حداث  ت 35 17 1 2 3.54 0.71 55.47 2
  إلي الطريق الصحيح

1
7 3.63 1.81 30.9 63.63 % 

إشراك الحدث في ا(نشطة   ت 34 17 2 2 3.51 0.74 50.67 3
  الثقافية والترفيھية 

1
8 3.63 3.63 30.9 61.81 % 

تلبية ا�حتياجات النفسية  ت 21 21 7 6 3.04 0.98 15.31 13
  وا�جتماعية والمادية للحدث

1
9  10.9 12.72 38.18 38.18 % 

3.3 
0.86 

    المتوسط الحسابي اBجمالي 
ا�نحراف المعياري 

  اBجمالي 
  

  . 3ودرجات الحرية  0.01مستوى الد�لة 
  

أھمية دور الكشافة في (من المحور  10ال أمام العبارة رقم غير د ²كاأن قيمة )30(يتضح من الجدول رقم 
، مما يشير إلى عدم وجود اخت-فات ذات د�لة إحصائية بين رؤية أفراد ) التقليل من نسب العود إلى ا�نحراف

و ھذا .أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب العود إلى ا�نحراف عينة الدراسة من ا&حداث الجانحين حول 
  .دل على أن رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث متشابھة حول أھمية ھذه العبارةي

أھمية (عبارة من عبارات المحور  18أمام  0.01دالة إحصائيا عند مستوى  ²كاكما يوضح الجدول أن قيمة 
: و العبارات ھي) دور الكشافة في التقليل من نسب العود إلى ا�نحراف

مما يعني وجود اخت-فات ذات د�لة )  19،18،17،16،15،14،13،12،11،9،8،7،6،5،4،3،2،1(
  . إحصائية بين رؤية أفراد عينة الدراسة من ا&حداث الجانحين حول ھذه العبارات 



ج  

أھمية دور الكشافة في التقليل من نسب العود إلى (كما يوضح الجدول ا&ھمية النسبية لعبارات المحور 
على أھمية نسبية أقل من ) 18،16،15،14،12،11،7،6،5،3،2(ات رقم ، حيث حصلت العبار)ا�نحراف

  .فقد حصلت على أھمية نسبية ضعيفة جدا ) 19،13،10،9،8،4،3،1(المتوسط ، و العبارات رقم 
حول  الجانحين أفراد عينة الدراسة من ا&حداث تو يكشف الجدول أن المتوسط الحسابي اBجمالي Bستجابا

 0.86و ا�نحراف المعياري اBجمالي  3.3بلغ في التقليل من نسب العود إلى ا�نحرافأھمية دور الكشافة 
دور الكشافة في التقليل من نسب عودة بدرجة أعلى من المتوسط نحو أھمية  ،مما يدل على أن الكشافين يولون  

 . إلى ا�نحراف الجانحين ا&حداث
 
 
 
 
 
 
  :ـ نتائج الدراسة و مناقشتھا  4
شف عن إستجابات كل من ا&حداث الجانحين و الكشافين عن محاور و بنود الدراسة      و التي تقوم بعد الك  

 )الكشافة كنموذج للدراسة ( على دور المجتمع المدني في إعادة ا;دماج ا�جتماعي ل]حداث الجانحين
و فيما يلي مناقشة لتلك النتائج  .باعتبارھا الھدف الرئيسي لھذه الدراسة ،كما تم عرض النتائج في الفصل السابع

  :في ضوء أدبيات الدراسة و الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع البحث كما يلي 
 :النتائج المتعلقة بالبيانات الشخصية 2فراد العينة

وھم حاصلون على شھادة ) سنة 30ـ  25(إتضح أن جميع أفراد المجتمع من الكشافين في مرحلة الشباب 
  .سنة  14و مستوى التعليم الثالث ثانوي  و خبرتھم العملية أقل من الماجستير 

سنة ينحصر مستوى تعليمھم بين  18-17كما تبين أن أغلبية ا&حداث الجانحين ممن ھم في المرحلة العمرية * 
سنة ثم تنخفض بشكل كبير في  18و16اBبتدائي والمتوسط و أن نسبة ا�نحراف ترتفع  في المرحلة العمرية

  .سنة 19السن 
كما تبين من خ-ل المستوى المعيشي لkحداث أن الظروف اBجتماعية وخاصة منھا المادية كلھا عوامل * 

حيث أكدت على " عبد هللا السدحان" و ھذه النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة .مسببة ل{نحراف والجريمة
 .kحداث والعود إلى اBنحرافوجود ع-قة بين البيئة السكنية و الوضعية المعيشية ل

 :نتائج الدراسة وفق محاور و تساؤ�ت الدراسة *
أظھرت الدراسة أن أھم ا&ساليب التي تتبعھا الكشافة في تعديل سلوك ا&حداث الجانحين 

  : ھي) من وجھة نظر الكشافين( 
 .تعديل عادات الحدث من خ-ل النصح والتوجيه واBقناع 

 .خ-ل التشجيع والتحفيز تعزيز الثقة بالنفس من
 .تشجيع الحدث علي العمل مع بقية زم-ءه 

 .تعليم الحدث مھارات علمية وثقافية 
 .مساعدة الحدث اBندماج في المجتمع كفرد صالح 

من وجھة نظر ا&حداث (أما بالنسبة &ھم ا&ساليب التي يتبعھا الكشافون في تعديل سلوك الحدث 
بات أفراد مجتمع الدراسة من ا&حداث مع استجابات الكشافون و ذلك فقد إتفقت إستجا) الجانحين

بدرجة ضعيفة جدا حول في أسلوب و ھو تقوم الكشافة بتشجيع العمل مع بقية الزم-ء و ذلك 
 .باتفاق أعلى من المتوسط حول أھمية ھذا ا&سلوب

قييم دور ا&خصائي في الدراسة التي قام بھا حول ت 2005 سالم القحطاني و ھذا ما أكده فھد
ا�جتماعي في المؤسسات اBص-حية حيث أظھرت النتائج التي توصل إليھا الباحث إلى أن 



د  

ا&خصائيين ا�جتماعيين يتبعون ا&ساليب في تعديل سلوك النز�ء ا&حداث في المؤسسات 
  .اBص-حية بدرجة ضعيفة جدا 

لدراسة الخاص با&ساليب التي تتبعھا و ھذه النتيجة تجيب على التساؤل ا&ول من تساؤ�ت ا
  .الكشافة الجزائرية الھادفة إلى تعديل سلوك ا&حداث

أظھرت الدراسة أن الكشافة تتبع جميع ا&نشطة الثقافية واBجتماعية والرياضية الھادفة Bعادة 
سط و ذلك بدرجة أعلى من المتو) من وجھة نظر الكشافين( إدماج ا&حداث الجانحين في المجتمع

  :ما عدا نشاطين فقط و ھما
 .تساعد المسرحيات ا&حداث في تنمية سلوكيات جديدة 

 .  تعالج  المسرحيات قضايا ومشك-ت ا&حداث  
أما بالنسبة إلى ا&نشطة الثقافية واBجتماعية والرياضية الھادفة التي تتبعھا الكشافة Bعادة إدماج 

فقد إتفقت إستجابات أفراد ) ر ا&حداث الجانحينمن وجھة نظ( ا&حداث الجانحين في المجتمع
العينة من ا&حداث مع إستجابات الكشافين و ذلك بدرجة أعلى من المتوسط، ما عدا البرامج و 

ا&نشطة التعليمية و الثقافية فقد إتفقت معھا بدرجة أقل من المتوسط مما يدل على أن لكل البرامج 
  . ج ا&حداث الجانحين في المجتمع  و النشاطات دورا مھما في إعادة إدما
حول  تقييم خدمات الرعاية ا�جتماعية،  منيف المطيريو ھذا ما أكدته الدراسة التي قام بھا 

وبرامجھا في المؤسسات اBص-حية من وجھة نظر النز�ء، حيث توصلت النتائج إلى أن 
ى الرضي العام للنز�ء عن كما أن مستو. مستوى البرامج الدينية المقدمة للنز�ء كان جيدا

  . خدمات وبرامج الرعاية ا�جتماعية لھم في المؤسسة اBص-حية مقبول
و ھذه النتيجة تجيب عن التساؤل الثاني من تساؤ�ت الدراسة و الذي يستفسر عن دور 
  . البرامج وا&نشطة التي تتبعھا الكشافة اBس-مية  في إعادة اBدماج ا�جتماعي لkحداث

أظھرت الدراسة أن الكشافة الجزائرية تتبع بعض المھارات و الكفاءات التي تساعدھم على كما 
  :و ذلك بدرجة أعلى من المتوسط، من بينھا ) من وجھة نظر الكشافين( آداء أدوارھم 

 . توفر القدرة على كسب صداقة وثقة الحدث
 .توفر القدرة علي التأثير واBقناع

 .نشطة و البرامج توفر القدرة على تطبيق  ا&
 .توفر المؤھل العلمي للقيام بھذا الدور

 .الحرص علي اBلتزام بالھندام الكشفي
 .الفھم الكامل والوعي لكل ما يقوم به في العمل

 .إتزان الشخصية والمرونة في المعاملة 
 .القدرة على التأقلم والتكيف مع الظروف الجديدة 

من وجھة ( ات لدى الكشافين و التي تساعدھم على أدوارھمأما بالنسبة لتوفر المھارات و الكفاء
فقد إتفقت إستجابات أفراد العينة من ا&حداث مع إستجابات الكشافين  و ) نظر ا&حداث الجانحين

ذلك بدرجة أعلى من المتوسط،مما يدل على أن أفراد الكشافة الجزائرية لديھم المھارات  و 
 .إعادة إدماج ا&حداث الجانحين في المجتمع الكفاءات ال-زمة sداء أدوارھم و

في الدراسة التي قام بھا حول تقييم دور ا&خصائي ا�جتماعي   سالم القحطانيو ھذا ما أكده فھد 
في المؤسسات اBص-حية حيث أظھرت النتائج التي توصل إليھا الباحث إلى أن ا&خصائيين 

  .ية &داء أدوارھم اBجتماعيين تتوفر لديھم مھارات و كفاءات عال
و ھذه النتيجة تجيب عن التساؤل الثالث من تساؤ�ت الدراسة و الذي يستفسر عن مدى توافر 

  .الكفاءات والمھارات لدى الكشافة و التي تساعدھم على آداء أدوارھم بفعالية 



ه  

من وجھة نظر ( أظھرت الدراسة أن للكشافة دور في التقليل من نسب العود إلى ا�نحراف 
  :و ذلك بدرجة أعلى من المتوسط، و من بين ھذه ا&دوار مايلي) لكشافينا

 .التقليل من نسب العود ا&حداث  إلى اBنحراف 
 .تعديل سلوك ا&حداث إلى ا&فضل 

 .إكساب مھارات علميةوثقافية جديدة 
 .نشر الوعي الكشفي وأھميته 

 .تكريس القيم ا&خ-قية والتربوية 
 .ت والثقة بالنفس تعزيز الشعور بالذا

 .إدماج ا&حداث في المجتمع ا&صلي 
 .نقل القيم اBجتماعية لkحداث 

 .تزويد ا&حداث بالخبرات والمعارف الكشفية 
 .القيام بدور الوسيط بين ا&حداث والمجتمع الخارجي 
 .تشجيع ا&حداث على التعبير عن مواھبھم وقدراتھم 

kالمسرحيات ـ المسابقات ـ ا&ناشيد:( حداث من خ-لتنمية القدرات الشخصية والعقلية ل.( 
 .مساعدة ا&حداث في إتخاذ القرارات المتعلقة بمستقبلھم بعد اBفراج 
 .مساعدة ا&حداث في التعاون والتعايش مع اsخرين  

 .تنمية القيم اBجتماعية في سلوك ا&حداث
 .تكريس القيم اBس-مية في سلوك  ا&حداث 

 .توجيه ا&حداث إلي الطريق الصحيح  العمل على
 .إشراك الحدث في ا&نشطة الثقافية والترفيھية 

 .تلبية اBحتياجات النفسية وا�جتماعية والمادية للحدث 
من وجھة نظر ا&حداث ( أما بالنسبة لدور الكشافة في التقليل من نسب العود إلى اBنحراف 

ينة من ا&حداث مع إستجابات الكشافين و ذلك بدرجة فقد إتفقت إستجابات أفراد الع) الجانحين
و إن دل على شيء فھو يدل على أن للكشافة دور  مھم في التقليل .عالية جدا و مع كل ا&دوار 

 .من نسب العود إلى اBنحراف
حول أسباب العود إلى الجريمة حيث خلص  عبد هللا السدحانو ھذا ما أكدته الدراسة التي قام بھا 

ض النتائج و التي تقوم على ضرورة معرفة أسباب العودة إلى الجريمة لمعرفة الحلول و الى بع
الوقاية من العودة مجددا ،ووضح الباحث أسباب رئيسية في العودة إلى الجريمة و كانت من 

  . أبرزھا ا&سباب ا�قتصادية و المعيشية المتدنية 
مدى أھمية دور  ت الدراسة و الذي يستفسرو ھذه النتيجة تجيب عن التساؤل الرابع من تساؤ�

  .الكشافة في التقليل من نسب العود ا&حداث الجانحين إلى ا�نحراف
أظھرت الدراسة أن ھناك عراقيل و مشك-ت تواجه الكشافين و تحد من آداء أدوارھم بفعالية 

  :حيث يرى أفراد مجتمع الدراسة من الكشافين أن أھم الصعوبات التي تواجھھم ھي 
 .عدم توفير اBمكانيات المادية وخاصة المالية منھا 

  .الوقت المخصص لتطبيق ا&نشطة والبرامج غير كافي 
  .صعوبة متابعة الحدث بعد اBفراج عنه 

  .نقص التدريبات والدورات التكوينية للتعامل مع ا&حداث 
  .بدرجة متوسطة  و إتضح من البيانات أن ھذه الصعوبات تحد من أداء الكشافين &دوارھم 
 

  :أما عن الحلول المقترحة لرفع مستوى آداء الكشافين &دوارھم كانت كالتالي 



و  

  .توفير اBمكانيات المادية وخاصة المالية 
  .تزويد الكشافة بالبيانات الخاصة بالحدث قبل وبعد اBفراج 

  .تكثيف ا&نشطة التربوية والتثقيفية لkحداث 
  .لى القيام بالدور اBيجابي للكشافة توفير بيئة مناسبة تساعد ع

  .تفعيل المنافسات الثقافية والتربوية والرياضية بالحوافز والجوائز لkحداث 
  .القيام بدورات تدريبية للقادة الكشافين لتطوير إمكاناتھم ومھاراتھم في التعامل مع ا&حداث 

  
حول الدور ا�جتماعي "  نصيب ليندة"  و ھذا ما أكدته العديد من الدراسات مثل دراسة

حيث أجمعت  فھد سالم القحطاني،و دراسة " لمؤسسات المجتمع المدني منھا النشاطات الجمعوية
نتائج الدراسة  إلى أن ا&خصائيين ا�جتماعيين أو مراكز النشاط الجمعوي يصادفون عدة مشاكل 

  :تعيق سيرة وفعاليته جاءت على النحو التالي
 .كفايته  مشكل نقص التمويل وعدم

  .غياب الكفاءات والخبرات في مجال النشاط الجمعوي 
 .غياب الفھم الدقيق للفعالية 

 .نقص التطوع والمتطوعين 
 .غياب الجمعوي إذ غالبا ما يخلط بالعامل السياسي 

 .تدني مستوى تدريب ا&خصائيين 
 

العراقيل و  فسر عنو ھذه النتيجة تجيب عن التساؤل الخامس من تساؤ�ت الدراسة و الذي يست
المشك-ت التي تواجه الكشافة الجزائرية و تحد من أداء أدوارھم و أھم الحلول التي من شأنھا أن 

 .ترفع من مستوى أدائھم 
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   :ـ التوصيات والمقترحات 5

اسة الراھنة ،ووفقا للمستخلصات العامة لنتائج بناًء على ما أسفرت عنه نتائج الدر       
  :الدراسة التي توصلنا إليھا فإن الباحث يوصي بمجموعة من التوصيات والمقترحات اsتية

ـ يوصي الباحث بتطوير العمل المشترك بين إدارة السجون وإدماج ا&حداث والكشافة الجزائرية 
  .بصورة أفضل مما ھو عليه اsن

بين الكشافة الجزائرية والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص والھيئات ـ ضرورة التنسيق 
  .الحكومية في إعادة إدماج المساجين المفرج عنھم

ـ تفعيل برامج إعادة اBدماج والتأھيل أكثر داخل المؤسسات العقابية ومراكز إعادة التربية 
  .وإدماج ا&حداث

لمفرج عنھم وعدم تھميشھم ومعاملتھم حتضان ااـ نشر الوعي لدى شرائح المجتمع بضرورة 
  .كأفراد أسوياء،عن طريق وسائل اBع-م والمحاضرات والندوات 

ـ ا�ھتمام أكثر بتكوين وتدريب أفراد الكشافة على طرق التعامل مع ا&حداث الجانحين 
  .والمساجين

يات الوطن ـ يوصي الباحث بإنشاء أفواج كشفية خاصة باستقبال ا&حداث الجانحين في كل و�
  . الجزائري

ـ توفير الحوافز المادية للعاملين في الكشافة بھدف المشاركة في البرامج وا&نشطة  التربوية 
  .والثقافية لkحداث 

ـ دراسة أوضاع ا&حداث الجانحين قبل اBفراج بھدف تقديم المساعدات التي تتناسب مع طبيعة 
  .حتياجاتھما

عنھم أسرة السجين ومحاولة التعرف على الظروف ـ ضرورة تقرب أفراد الكشافة من 
  .اBجتماعية والمادية لkسرة وتقديم المساعدات الممكنة لھم

  .ـ التركيز على ا&نشطة الثقافية والرياضية التي لھا دور في إعادة الثقة في نفس الحدث

  .حينـ العمل على إزالة المعوقات التي تواجه الكشافة في إعادة إدماج ا&حدث الجان

  .ـ توفير اBمكانيات المادية والبشرية التي تزيد من فعالية دور الكشافة داخل السجون وخارجھا

  .ـ يقترح الباحث إجراء أنشطة تربوية خارج مراكز إعادة التربية لفائدة ا&حداث الجانحين 

ن مكان لى ا�نخراط في ا&فواج الكشفية القريبة معـ تحفيز ا&حداث الجانحين والمنحرفين 
  .إقامتھم

ماعية أمام الباحثين وطلبة ـ ظاھرة إفساح المجال Bجراء الدراسات والبحوث العلمية اBجت
  .،حول ا�نحراف والعود إلى الجريمة داخل وخارج السجونالعلم

ـ تشجيع الباحثين ا�جتماعيين والنفسانيين وطلبة العلم إلى معالجة الظواھر اBجتماعية الخاصة 
  .واBجرام في المجتمع الجزائري ومقارنتھا مع المجتمعات ا&خرىبالجريمة 

  .جراء بحوث علمية حول دور الكشافة الجزائرية في المجتمع إـ يوصي الباحث الباحثين 



ط  

يقترح الباحث على طلبة العلم والباحثين معالجة بعض المواضيع المتعلقة باBدماج ا�جتماعي 
  :للمساجين 

  .ل والتعليم في المؤسسات العقابيةـ تقويم برامج التأھي

  .ـ دور ا&خصائي ا�جتماعي في إعادة إدماج ا&حداث الجانحين

  .نـ الدور التربوي للكشافة الجزائرية في تغيير إتجاھات ا&حداث الجانحي

  .ـ دور الجمعيات الخيرية في إدماج ا&حداث الجانحين

  .ـ دور القطاع الخاص في رعاية أسر السجين
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  :اتمةــالخ

تناولنا في ھذه الدراسة توضيح الدور الذي تقوم به بعض مؤسسات المجتمع المدني وعلى 
الجزائرية في إعادة إدماج ا&حداث الجانحين ومساعدتھم على اBس-مية الخصوص منھا الكشافة 

  .تجاھاتھم وسلوكاتھمإتغيير 

ھم ألتدرج المنطقي في اBشارة إلى ماھية المجتمع المدني وطلب توضيح ھذا الدور اتولقد 
اBس-مية الجزائرية، باBضافة إلى السياق ا&دوار المنوطة به ،وكذا التعرض إلى منظمة الكشافة 

المعرفي لفكرة اBدماج ا�جتماعي لفئة المنحرفين والمسجونين في المؤسسات العقابية ،كما تمت 
ة وتطورھا من النظرة السائدة  أن المجرم � يمكن إص-حه إلى تغيرھا أنه مناقشة ا&ھداف العقابي

حيث مع ظھور مبادئ الدفاع ا�جتماعي في منتصف القرن الماضي ظھرت .يمكنه إص-حه
ا&فكار والمفاھيم الداعية إلى التأھيل والع-ج،وبالتالي أصبح من الواضح العمل على مساعدة 

لى اBنحراف والجرم ،وإعادة إدماج المفرج عنھم بعد فترة العقوبة المنحرفين على عدم العود إ
  .وإستكمال الع-ج

وقد بينت الدراسة أن منظمة الكشافة باعتبارھا إحدى مؤسسات المجتمع المدني من 
جھة،وكونھا يسمح لھا بموجب إتفاقية مع إدارة السجون بزيارة المؤسسات العقابية ومراكز إعادة 

عن مجمل ا&دوار التي تقوم بھا  إتجاه ا&حداث الجانحين والمحبوسين . ثانيةالتربية من جھة 
وھذا ما يسمح .،كما تبين أنه يمكن توسيع دور الكشافة إلى أكثر مما توصلت إليه الدراسة 

للباحثين مواصلة التعمق في مجال البحث ،ومن جانب آخر تكون ھذه الدراسة إنط-قة &بحاث 
  .ماج اBجتماعي لفئة المنحرفين والمجرمينجديدة في مجال اBد

ويرى الباحث بعد أن شارف على نھاية الدراسة ضرورة إجراء دراسات وبحوث علمية 
ترتبط بالعمل اBجتماعي والعمل على التكفل بالفئات الخاصة في المجتمع،ومنھا فئة المنحرفين 

  .والمجرمين وخاصة ا&حداث

م إلى نتيجة مفادھا أن عملية إعادة إدماج المساجين وع-وة على ما سبق نخلص في الختا
بعد إخضاعھم للبرامج التعليمية والتأھيل داخل السجون ھي عملية ليست سھلة كما يراھا البعض 

بل العكس من ذلك، إذ تتطلب مساھمة كل شرائح المجتمع من منظمات وجمعيات وكذا أجھزة 
انا منا أن السلوك المنحرف يمكن إص-حه وع-جه الدولة Bنجاح عملية إدماج المفرج عنھم،وإيم

  .بما يتماشى مع المعايير والمفاھيم والقيم اBجتماعية

كما أن نجاح إعادة تنشئة السجين داخل المؤسسة العقابية ومراكز إعادة التربية يتوقف 
لجمعيات وتعاونھم مع المؤسسة العقابية والمنظمات وا معلى رغبتھم في تغيير سلوكھم وإتجاھاتھ

  .العاملة في مجال إعادة اBدماج 

وعلينا أن نذكر في ا&خير أن تجربة الكشافة اBس-مية الجزائرية في إعادة إدماج 
ا&حداث الجانحين في الجزائر ھي تجربة حديثة ويتوقع في المستقبل أن تتضح معالمھا ونتائجھا 

  .أكثر مما عليه اsن
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