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 الكشافة اإلسالمية ودورىا في تشكيل قيم المواطنة

- باتنة-دراسة ميدانية على فوج األوراس
.    1سعيدة عباس جامعة باتنة/  أجامعة جيجل    حورية بولعويدات.د

 

: الملخص
يف عصر تطورت فيو اجملتمعات نظّب تطور آليات التفاعل كالتثاقف بينها، كأشكاؿ اػبطابات، كظبات 
التواصل؛ ما استوجب بركز مفاىيم جديدة فرضتها كل تلك التغّبات؛ منها اؼبواطنة، الٍب بدأت تأخذ أشكاال 

إخل، كيف ظل اكبسار الدكلة القطرية ..تتناسب كالطرح اعبديد الذم يقـو على قضايا الديبقراطية كاؼبساكاة
كانصهارىا ضمن القرية العاؼبية، كتبلشي اغبدكد اؼبكانية كالزمانية، انطبلقا من ذلك تأيت ىذه الورقة البحثية لتتناكؿ 

قيم اؼبواطنة كمدل إسهاـ اؼبؤسسات اؼبدنية كالٍب سبثلها الكشافة اإلسبلمية يف تفعيلها ككيفية فبارستها كذبسيد 
مبادئها، كاستحضار أسسها، ؼبنح الفرد عامة كالكشاؼ خاصة آليات تعزيز الصبلت القائمة بينو كبْب كطنو، 

. دبفردات كسلوكات تتناسب كالتحديات كاؼبظاىر الٍب تتميز هبا التصورات اغبديثة

.  القيم، اؼبواطنة، الكشافة اإلسبلمية:الكلمات المفتاحية

Abstract 

        In an era in which societies developed as a result of the development of mechanisms 
of interaction and acculturation, forms of discourse, and the characteristics of 
communication; which necessitated the emergence of new concepts imposed by all these 
changes; including citizenship, which began to take forms appropriate to the new 
proposal, which is based on issues of democracy and equality under the abating of 
regional boundaries and their fusion into one global village thus the fading of spatial and 
temporal boundaries . This paper discusses the values of citizenship and the extent to 
which the civil institutions represented by the Islamic Scouts as to its activation, practice, 
embodiment of their principles and the evocation of their foundations in order to 
enhance the bonds between the individual ,in general, and the scout, in particular, and 
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their country ,with vocabulary and behavior appropriate to the challenges and 
manifestations of modern perceptions. 

 Keywords: Values, Citizenship, Islamic Scouts 

 
: مقدمة

 حقق اإلعبلـ اليـو يف ظل عوؼبة العادل الٍب اكتسحت صبيع ميادين اغبياة ثورة ىائلة، من نتاجها االنفتاح 
الواسع على تكنولوجيا اإلعبلـ كاالتصاؿ الٍب جّسدت كاقعان إعبلميان جديدان عابرا للحدكد اعبغرافية كاإلقليمية 
كمفرزة عبملة من التحديات الٍب هتدد اؽبويات الوطنية دبا تنتجو من تأثّبات تطاؿ مناٍح عديدة أنبها اؼبنظومة 

تأيت ىذه الورقة البحثية يف سياؽ البحث عن تداعيات التطورات اجملتمعية كما أنتجتو من تغّبات يف القيمية، ك
كثّب من اؼبفاىيم كالسلوكيات، خاصة يف إطار العوؼبة كـبلفاهتا، كالٍب تسعى إذل إنتاج كخلق قالب كاحد كمبوذج 
كاحد للشعوب، كقد طاؿ ىذا التطور مفهـو اؼبواطنة كأعطى ؽبا أبعادا متعددة كمتشعبة خاصة كأهنا تسعى إذل 

إحداث اندماج داخل الوطن الواحد يتشارؾ فيو ؾبموع اؼبواطنْب، يف إطار ما يسمى باجملتمع اؼبدشل بكل 
مؤسساتو؛ كسيتم الَبكيز على الكشافة اإلسبلمية باعتبارىا مؤسسة تنشط يف إطار تكريس ثقافة اؼبواطنة كنشر 

. قيمها إلهباد التوازف كربقيق اؼبصاحل

  كسيتم التطرؽ يف ىذه الورقة البحثية لدكر الكشافة اإلسبلمية يف تشكيل كتعزيز قيم اؼبواطنة، كذلك يف 
ؿباكلة لفك رموز العبلقة الٍب تربط بْب ىذه اؼبتغّبات، خاصة كأهنا تتناكؿ موضوع اؼبواطنة كالٍب تعد إحدل 

اؼبصطلحات الٍب طفت على الساحة اإلعبلمية بشكل كاضح كبّْب يف إطار األكضاع الٍب تشهدىا اؼبنطقة العربية 
كسنعتمد يف ىذه الورقة البحثية على عدة ؿباكر ابتداء من مدخل مفاىيمي إخل، ..سياسيا كاجتماعيا كاقتصاديا

يتم فيو ربليل بنية اؼبفاىيم الواردة يف الدراسة كاؼبواطنة كالكشافة اإلسبلمية كالقيم، كمن مث سنحاكؿ معرفة العبلقة 
. اؼبوجودة بْب متغّبات الدراسة من خبلؿ التطرؽ إذل الكشافة كقيم اؼبواطنة كالعبلقة اعبدلية بينهما، كأخّبا اػباسبة

: الركائز المنهجية للدراسة/ أوال
:  تساؤالت الدراسة -1
إذل أم مدل أسهمت الكشافة اإلسبلمية يف نشر قيم اؼبواطنة؟ : ترتكز الدراسة على التساؤؿ الرئيسي 

: كتندرج ربتو ؾبموعة من األسئلة
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  ما ىي ذبليات قيم اؼبواطنة لدل الكشافة اإلسبلمية؟
  ما ىو دكر الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية يف التعريف بقيم اؼبواطنة كتعزيزىا؟
  ما ىي األساليب الٍب تعتمدىا الكشافة اإلسبلمية لتعزيز قيم اؼبواطنة؟

: هتدؼ الدراسة إذل: أىداؼ الدراسة -2
 إبراز ذبليات قيم اؼبواطنة لدل الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية. 
 إبراز دكر الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية يف التعريف بقيم اؼبواطنة. 
 إبراز دكر الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية يف تعزيز قيم اؼبواطنة .

 : أىمية الدراسة -3
تكمن أنبية الدراسة يف اؼبوضوع ذاتو؛ إذ تعترب اؼبواطنة ضركرة لبناء الفرد الواعي، الذم يبتلك آراء اهبابية  

كأفكارا ابتكارية صاغبة حوؿ ذاتو كحوؿ احمليطْب بو كحوؿ كطنو، فاؼبواطنة قضية نفسية كاجتماعية كتربوية بالدرجة 
األكذل أفرزهتا تغّبات حضارية كاجتماعية كثقافية داخليا كخارجيا، كزادت من أنبيتها خاصة مع اإلصبلحات 

اؼبيدانية الٍب نعيشها، كاقَبنت أنبية اؼبواطنة دبؤسسة من أىم مؤسسات اجملتمع اؼبدشل كىي الكشافة اإلسبلمية كما 
ربملو من إرث تارىبي كحضارم،  

 : منهج الدراسة -4
تستهدؼ تصوير كربليل كتقوصل خصائص ؾبموعة "  تندرج ىذه الدراسة ضمن البحوث الوصفية الٍب 

 أم 1"كذلك هبدؼ اغبصوؿ على معلومات كافية كدقيقة عنها...معينة أك موقف معْب يغلب عليو صفة التحديد
أف اؽبدؼ من ىذه البحوث الوصفية ىو تشخيص اغباالت الواقعية كما ىي دكمبا تدخل، كذلك خدمة لؤلىداؼ 

اؼبتوخاة من الدراسة من حيث ربليل العينة، كاػبركج بنتائج يبكن تعميمها على اغباالت اؼبشاهبة كيف ظركؼ 
الطريقة الٍب يتبعها الباحث يف دراستو للمشكلة الستكشاؼ اغبقيقة كاإلجابة على : "أما اؼبنهج فهو. مشاهبة

األسئلة كاالستفسارات الٍب يثّبىا موضوع البحث كىو الربنامج الذم وبدد لنا السبيل للوصوؿ إذل تلك اغبقائق 
. 2"كطرؽ اكتشافها

الطريقة العلمية الٍب سبكن "  من ىنا يتبْب أف اؼبنهج اؼبناسب ؽبذه الدراسة ىو اؼبسح الوصفي؛ باعتباره 
الباحث من التعرؼ على الظاىرة اؼبدركسة من حيث العوامل اؼبكونة ؽبا كالعبلقات السائدة داخلها كما ىي يف 

، كما 3"اغبيز الواقعي كضمن ظركفها الطبيعية غّب اؼبصطنعة من خبلؿ صبع اؼبعلومات كالبيئات احملققة لذلك
اعتمدت الدراسة يف جانبها اؼبيداشل على منهج اؼبسح بالعينة؛ باعتباره اؼبنهج الذم يوصلنا إذل صبع اؼبعلومات عن 
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كالذم  (عينة البحث)الذم يقـو على مسح جزء من ؾبتمع البحث :"العينة اػباصة بالبحث؛ فاؼبسح بالعينة ىو
يستخدـ يف أحباث علـو اإلعبلـ كاالتصاؿ يف ؾباالت متنوعة كمجاؿ الرأم العاـ الذم تستهدؼ التعرؼ ميدانيا 

. 4..."على اآلراء كاألفكار كاالذباىات كالقيم كاؼبفاىيم
 :عينة الدراسة -5
ينتقي الباحث أفراد عينتو دبا ىبدـ أىداؼ دراستو كبناءا على معرفتو " كالٍب   مت اختيار العينة القصدية 

دكف أف يكوف ىناؾ قيود أك شركط غّب الٍب يراىا ىو مناسبة من حيث الكفاءة أك اؼبؤىل العلمي أك  االختصاص 
أك غّبىا، كىذه عينة غّب فبثلة لكافة كجهات النظر كلكنها تعترب أساس متْب للتحليل العلمي كمصدر ثرم 

، ككانت العينة اػباصة بالدراسة أعضاء 5"للمعلومات الٍب تشكل قاعدة مناسبة للباحث حوؿ موضوع الدراسة
 لذا فنتائج ىذه 39 استبياف اسَبجع منو 40كقد مت توزيع . الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية فوج األكراس بباتنة

. الدراسة ستحتسب بناءا على ىذا الرقم
 :أساليب المعالجة اإلحصائية -6

لعرض البيانات كتبويبها إضافة إذل حساب النسب اؼبئوية كالقياـ باالختبارات اؼبختلفة الٍب تضمنتها ىذه 
، كذبدر اإلشارة أنو مت اعتماد مستول الداللة اإلحصائية SPSSالدراسة مت االعتماد على الربنامج اإلحصائي 

 فأقل توجد فركؽ ذات داللة إحصائيا أما إذا 0.05كحد أعلى، كمن شبة إذا كاف مستول الداللة  (0.05)
كمجاؿ ]  1، 1  -[  فإنو ال توجد فركؽ دالة إحصائيا، كما مت اعتماد ؾباؿ0.05تعدل مستول الداللة 

لبلرتباط فإف كانت قيمة معامل االرتباط تنتمي ؽبذا اجملاؿ يوجد ارتباط كالعكس، كقد اعتمدت الدراسة يف بعض 
. أجزائها اؼبتوسطات للمقارنة

: البناء المفاىيمي والنظري للدراسة/ ثانيا
المفاىيم التي تتطرؽ لها الدراسة -1
، كىو أحد األعضاء يف صباعة "فعاؿ"لغة من الكشف كىو رفع اغبجاب على كزف اؼببالغة :  الكشافة1-1 

. 6الكشف، كالكشافة فرقة الكشف
مدرسة تعد اإلنساف إذل اغبياة العامة النشطة عن طريق :"بأنها" بادف باوؿ"والحركة الكشفية عرفها 

االعتماد على الطبيعة، كالغاية األساسية الٍب ترمي إليها الكشفية ىي رفع قيمة الفرد بتنمية أخبلقو كصحتو 
حركة تربوية : " كىي7"كإمكانياتو العلمية كغرس ركح الوطنية فيو كي يسخر ىذه الكفاءات ػبدمة الناس اآلخرين

تطوعية شبابية غّب سياسية كمفتوحة للجميع دكف سبييز يف األصل أك اعبنس أك العقيدة كفقا للهدؼ كاؼببادئ الٍب 
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حركة تعليم ذايت للشباب تتألف من اؼبنظمات الكشفية الوطنية الٍب ينتمي إليها "، كىي 8"عرب عنها مؤسس اغبركة
أعضاء من الشباب كالراشدين، فالشباب ىم الذين تعمل الكشفية على خدمتهم، كالراشدكف ىم اؼبنتموف ؽبا من 

أجل اؼبسانبة يف تنمية األعضاء الشباب، كتتحقق كحدة اغبركة من خبلؿ اؼبنظمة الكشفية العاؼبية الٍب تقدـ 
 9"خدماهتا للجمعيات الكشفية الوطنية اؼبعَبؼ هبا

كالكشافة اإلسبلمية اعبزائرية ىي مؤسسة تربوية تتواجد على مستول كاليات اعبزائر، تعترب اؼبنظمة الكشفية 
الوحيدة من الكشافة على اؼبستول العاؼبي كالعريب الذم اقَبف اظبها باإلسبلـ، تضم عدد كبّب من الشباب هبدؼ 

ـ، كمن القانوف الكشفي كالربامج 1954تربيتهم كفق برنامج مستمد من الدين اإلسبلمي كمبادئ أكؿ نوفمرب 
. 10الكشفية العاؼبية

 للقيم مفاىيم عدة جاءت نتيجة للحقوؿ اؼبعرفية الكثّبة كاؼبتداخلة الٍب عنيت دبوضوع القيم كقد : القيم1-2
ؾبموعة من اؼبعتقدات الصروبة أك الضمنية الٍب ربدث يف سياؽ : "فقد ُعرفت على أهنا حاكلنا اختيار بعضا منها؛

اجتماعي كثقايف متميز، األمر الذم يضفي عليها ىوية ترتبط بطبيعة البناء االجتماعي، كربرر ما ىو مرغوب فيو 
أك عنو اجتماعيا، كتتسم القيم بالدينامية كاالستمرار النسيب، فتنشأ عن التفاعل بْب األفراد كالواقع االجتماعي 

احمليط هبم، كتفصح القيمة عن نفسها من خبلؿ التفضيل كاالختيار بْب البدائل اؼبتاحة كتتحدد يف األمباط 
كىي ؿبطات كمقاييس كبكم هبا على األفكار ، 11."السلوكية اؼبختلفة لؤلفراد، كيف اىتماماهتم كاذباىاهتم

كالرغبة فيها،  كاألعماؿ كاؼبوضوعات كاؼبواقف الفردية كاعبماعية من حيث حسنها كقيمتها كاألشخاص كاألشياء
فُينظر ؽبا على أهنا تكوف ، 12بْب ىذين اغبدين أك من حيث سوءىا كعدـ قيمتها ككراىيتها، أك منزلة معينة ما

. نتيجة للتفاعل بْب األفراد كزبتلف حسب تفضيبلهتم

تنظيمات ألحكاـ عقلية انفعالية معممة كبو األشخاص كاألشياء كاؼبعاشل كأكجو "كما أهنا عبارة عن
.  فتعترب تقريرات يقـو الفرد من خبلؽبا بالتعبّب عن رأيو فيما حولو كما يراىا بالواقع13"النشاط

اغبكم الذم يصدره اإلنساف على شيء ما مهتديا دبجموعة اؼببادئ كاؼبعايّب :"كعرفتها فوزية ذياب على أهنا
 ، من خبلؿ التعريف 14"الٍب كضعها اجملتمع الذم يعيش فيو، كالذم وبدد اؼبرغوب فيو كاؼبرغوب عنو من السلوؾ

السابق نعترب القيم حكما على األشياء من حيث كوهنا جيدة أك سيئة، مقبولة أك مرفوضة حسنة أك قبيحة، 
. كاجملتمع ىو مصدرىا إذ يقـو بتحديد ما هبب فعلو كماال هبب
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 حقيقة سيكولوجية يتميز بها الفرد العاقل، ناتجة عن :من خبلؿ ما سبق نتوصل إذل أف القيم ىي
اعتقاداتو ونابعة عن قناعاتو، وىي جزء ال يتجزأ من خبراتو اإلنسانية، وىي بالتالي موجهة ومحددة 

لسلوكياتو ولفعلو لكونها تدخل في تكوين شخصيتو، فالقيم بذلك تعتبر كدستور ينظم نسق األفعاؿ 
.  والسلوؾ داخل النسيج المجتمعي الذي يعيش فيو الفرد

يعترب مفهـو اؼبواطنة من اؼبفاىيم الٍب طفت على الساحة اإلعبلمية كالسياسية مؤخرا مع أف : المواطنة- 1-3
جذركه سبتد عرب التاريخ، إال أف االىتماـ بو دل يكن يشغل حيزا كاسعا من األحباث كما اآلف، كىذا نتيجة لظهور 

انتماء ككالء لعقيدة كقيم كمبادئ كأخبلؽ، لتصبح "عوامل كثّبة سعت إذل إمداده كإعطاءه بعدا عاؼبيا، فاؼبواطنة 
سلوكا يف حياة الفرد كضمّبه الذم يشكل جزءا من شخصيتو كتكوينو، كتقـو بدكر يف بقاء اإلنساف خادما لقومو 

التفاعل اإلهبايب بْب اؼبواطن كاجملتمع " ، كما تعرؼ على أهنا "بانيا غبضارهتم، كإف شق عليو ظلمهم كزبلفهم
تعبّب عن "، كىي 15"كالدكلة أثناء فبارسة منظومة القيم، لتحقيق مصاحل اعبميع ربت مظلة اؼبصلحة العليا للوطن

التعلق أك االرتباط الركحي كالنفسي القائم بْب الفرد ككطنو كمواطنيو الذين تربطهم بع عبلقات كركابط لغوية 
كثقافية كركحية كاجتماعية كسياسية، كىذا التعلق أك االرتباط يكوف إخبلص اؼبواطن لوطنو كقيامو بواجباتو 

، كاؼبواطنة مفهـو ديناميكي تطور من عبلقة اؼبواطن بالوطن إذل عبلقات أخرل ربدد التفاعل 16"كمسؤكلياتو كبوه
االهبايب بْب اؼبواطنْب فيما بينهم من جهة كفيما بينهم كبْب السلطة يف ؾباؿ اغبقوؽ كالواجبات دكف التخلي 

. عبلقة اؼبواطن بالوطن

مفهوما ديناميكيا يتكيف وفقا للبيئة الثقافية والسياسية واالجتماعية فبا سبق يبكن القوؿ أف اؼبواطنة 
وحتى اإلعالمية، وىي سلوؾ شخصي تطوعي حضاري والتزاـ ديني يقـو بو الفرد الصالح في إطار قيم 

 .ومبادئ المكاف الذي يعيش فيو، سواء أكاف بلدا أو وطنا أو مكانا أو مجتمعا

. نبذة عن الكشافة اإلسالمية الجزائرية- 2
، ؽبا برامج كأنشطة ـبتلفة 17            ىي صبعية كطنية تربوية إنسانية تطوعية مستقلة ذات طابع اؼبنفعة العمومية

ؽبا دكر تربوم مكمل لدل األسرة كاؼبدرسة كاؼبؤسسات الَببوية، ينظم إليها األفراد طواعية مع االلتزاـ دببادئها كال 
تتدخل يف الصراعات السياسية، ترتكز على القيم كتؤكد على إقباز مهمتها كتشَبؾ الشباب الذين يعملوف معان 

. من أجل ربقيق أقصى طاقتهم، من خبلؽبا يتم تقدصل مسانبات مؤثرة يف اجملتمع



جامعة جيجل.2018أفريل . المجلة الجزائزية لألبحاث والدراسات العدد الثالث  

 

 112 

ـ على أيدم اؼبستوطنْب الذين رأكا فيها أداة صاغبة لَببية أبنائهم، حيث تأسست 1914ظهر أكؿ فرع ؽبا سنة 
الكشافة الفرنسية البلئكية لتتطور فيما بعد كينخرط فيها الشباف اعبزائريْب الذين انبهركا بالنظاـ كالزم اػباص هبا 

ابن "، أما الكشافة اعبزائرية فقد تأسس أكؿ فوج كشفي جزائرم دبدينة مليانة كضبل اسم 18كاالنضباط داخلها
ـ، مث االتفاؽ بْب ؿبمد بوراس 1931ـ، كبعد تأسيس صبعية العلماء اؼبسلمْب يف مام 1930سنة " خلدكف

كالشيخ عبد اغبميد بن باديس يف إنشاء فوج كشفي مبِب على حب الوطن كالدين كاألخبلؽ إذل أف مت تأسيسو 
. 19بقلب القصبة فوج الفبلح" ؿبمد بوراس"ـ من قبل 1935سنة 

.  أىداؼ الكشافة اإلسالمية الجزائرية- 3

  تسعى الكشافة اإلسبلمية لئلسهاـ يف تلك العملية اؼبتمثلة يف التعليم الذايت خبلؿ السنوات الٍب يبكن
الفرد فيها أف يستفيد من نظامها الَببوم اؼبنهجي، فاؼبرحلة النسبية الٍب يبكن للكشفية أف تفيد هبا معظم 

 .الشباب تقع تقريبا يف العهد الثاشل من حياة الفرد
  تعمل الكشافة على مساعدة الشباب على إدراؾ تلك القوة الكامنة بداخلهم كالٍب لو اشتغلت لعادت

 .20بالنفع عليهم كعلى ؾبتمعاهتم الٍب يعيشوف كينتموف إليها
  تنمية ركح اؼبواطنة بْب الفتياف عن طريق تقوية أخبلقهم كتدريبهم على تعود اؼببلحظة كالطاعة كاالعتماد

 .21على النفس كغرس الوفاء يف نفوسهم كاإلخبلص لغّبىم من الناس

. المبادئ األساسية للكشافة اإلسالمية- 4

 التمسك دببادئ الدين كالعمل بإرشاداتو كاغبرص على أداء شعائره كااللتزاـ : الواجب نحو اهلل والوطن
 .دبا يدعوا إليو

 دبا يف ذلك التعاكف سواء على اؼبستول احمللي أكالعاؼبي كذلك من أجل تنمية : الواجب نحو اآلخرين
 .اجملتمع

 يسعى الفرد لتنمية ذاتو عقلياف دينيا، عاطفيا كاجتماعيا كركحيا من أجل تكامل : الواجب نحو الذات
 .22قدراتو
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 :نتائج الدراسة الميدانية: ثالثا
بعد إجراء الدراسة اؼبيدانية توصلنا إذل النتائج اآلتية 

:  تجليات قيم المواطنة لدى الكشافة اإلسالمية الجزائرية -1
 اؼبواطنة تعِب تعزيز االنتماء لدكلة معينة، تضمن اؼبواطنة التمتع : كافق ككافق بشدة كل اؼببحوثْب على أف

باغبقوؽ، تقتضي اؼبواطنة احَباـ القوانْب، تسعى اؼبواطنة لبللتزاـ بأداء الواجبات اذباه الدكلة، للمواطن اغبق يف 
األمن، تعِب اؼبواطنة التمتع حبق الصحة كالتعليم كالعمل، تعِب اؼبواطنة حرية التعبّب، تسعى اؼبواطنة للحفاظ على 
اؼبمتلكات العمومية، تقتضي اؼبواطنة الدفاع عن الوطن، تسعى اؼبواطنة إذل اؼبسانبة يف بناء كازدىار الوطن، فيما 

ربقق اؼبواطنة اؼبشاركة يف اغبكم، : تراكحت إجابات اؼببحوثْب بْب اؼبوافقة كاحملايدة كاؼبعارضة يف العبارات اآلتية
 .تعِب اؼبواطنة حرية التنقل، تكفل اؼبواطنة حق اؼبشاركة السياسية

كهبدر بالذكر أنو على الرغم من اختبلؼ إجابات اؼببحوثْب إذل أف متوسط اإلجابات يبيل كبو االذباه 
 .اإلهبايب
  عدـ كجود عبلقة بْب اعبنس ككل العبارات الدالة على تصور اؼببحوثْب كبو اؼبواطنة، 2كابينت اختبارات 

 . كجود ارتباط طردم بْب السن كالعبارات اآلتية االرتباط سبيرمافبينما أكدت اختبارات معامل

 .تعِب اؼبواطنة تعزيز االنتماء لدكلة معينة -

 .ربقق اؼبواطنة اؼبشاركة يف اغبكم -

 .تضمن اؼبواطنة التمتع باغبقوؽ -

 .تقتضي اؼبواطنة احَباـ القوانْب -

 .تعِب اؼبواطنة االلتزاـ بأداء الواجبات اذباه الدكلة -

 .للمواطن اغبق يف األمن -

 .تعِب اؼبواطنة حق التنقل -

 .تعِب اؼبواطنة حرية التعبّب -

 .تكفل اؼبواطنة حق اؼبشاركة السياسية -
 .ربقق اؼبواطنة اؼبشاركة يف اغبكم: كما أكد ذات االختبار كجود ارتباط طردم بْب الرتبة كعبارة
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  عن عدـ كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بْب اعبنس كتصورات ماف ويتنيكعلى العمـو عرب اختبار 
 .0.625اؼببحوثْب حوؿ اؼبواطنة إذ  بلغت قيمتو 

  عن كجود عبلقة ذات داللة إحصائية بْب السن كتصورات اؼببحوثْب حوؿ كروسكلكقد عرب اختبار 
 .، إذ أف األكثر سنا ىم األكثر فهما ؼبعُب اؼبواطنة0.007اؼبواطنة إذ بلغت قيمتو 

  إذ  0.023بْب ذات االختبار كجود عبلقة بْب الرتبة كتصورات اؼببحوثْب حوؿ اؼبواطنة إذ بلغت قيمتو
 .أنو كلما كانت الرتبة أعلى كلما كاف فهم أشد ؼبعُب اؼبواطنة

  ما يبكن قولو كخبلصة حوؿ ىذا العنصر أف مفهـو اؼبواطنة راسخ جدا لدل أفراد الكشافة اإلسبلمية
اعبزائرية انطبلقا من العينة اؼبدركسة، كىذا الفهم ال ىبتلف حبسب اعبنس إذ أف اعبنسْب يدركوف مفهـو اؼبواطنة 

بنفس الطريقة، بينما يزداد ىذا الفهم كلما كاف السن أكرب كالرتبة أعلى كىذه نتيجة منطقية كوف اػبربة تساىم يف 
 .فهمنا لؤلشياء أكثر

:  دور  الكشافة اإلسالمية الجزائرية في التعريف بقيم المواطنة  -2 
  يف سياؽ البحث عن دكر الكشافة اإلسبلمية يف التعريف بقيم اؼبواطنة عرب كل اؼببحوثْب بإهبابية عن

اؼبسانبة يف التعريف باؼبسؤكليات كالواجبات اذباه الدكلة، سعيهم الدءكب من خبلؿ : كوف دكرىم يقتضي
نشاطاهتم الكشفية لتعزيز قيم االنتماء لدل اآلخرين، مشاركتهم يف التعريف باؼبناسبات الوطنية، توعية اآلخرين 
باحَباـ حقوؽ أجياؿ اؼبستقبل، التضامن أثناء حدكث الكوارث الطبيعية، توعية اآلخرين باؼبساكاة بْب ـبتلف 

 .الشعوب، مسانبتهم يف جعل اآلخرين يفهموف أف األفراد كاؼبواطنْب متساككف كلهم
  عدـ كجود اختبلؼ بْب الذكور كاإلناث فيما ىبص رؤيتهم حوؿ أدكارىم يف التعريف 2كابينت نتائج

أساىم يف جعل اآلخرين يفهموف أف األفراد اؼبواطنوف متساككف :- بقيم اؼبواطنة ما عدا يف العبارة الٍب تنص على
 .كلهم، إذ كافق على ىذا اإلناث دكف الذكور

  عدـ كجود ارتباط بْب الرتبة ككل العبارات الدالة على دكر االرتباط سبيرمافكما بينت نتائج معامل 
يقتضي دكرم ككشاؼ اؼبسانبة : - الكشافة يف التعريف بقيم اؼبواطنة، إال أنو يوجد ارتباط طردم بْب السن ك

أسعى من خبلؿ نشاطي الكشفي إذل تعزيز قيم االنتماء لدل - يف التعريف باؼبسؤكليات كالواجبات اذباه الدكلة
إذ أف . أكعي اآلخرين باؼبساكاة بْب ـبتلف الشعوب- أكعي اآلخرين باحَباـ حقوؽ أجياؿ اؼبستقبل- اآلخرين

 .األكرب سنا عربكا بإهبابية حوؿ ىذه العبارات أكثر من األقل سنا
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  عدـ كجود عبلقة بْب اعبنس كعبارات مقياس دكر الكشافة يف ت تاستكقد كضحت اختبارات 
 عن كجود عبلقة بْب السن ككل عبارات اؼبقياس إذ بلغت قيمتو أنوفاالتعريف بقيم اؼبواطنة، فيما عرب اختبار 

 كقد عربت اؼبتوسطات عن كوف األكثر سنا ىم األكثر قياما هبذه األدكار، كما عرب ذات االختبار عن ،0.020
كجود عبلقة بْب الرتبة كمدل الدكر الذم تقـو بو الكشافة يف التعريف بقيم اؼبواطنة، إذ تبْب أف األكثر رتبة ىم 

 .األكثر قياما هبذه األدكار
  ما يبكن قولو يف النهاية أف الكشافة اإلسبلمية تقـو بأدكار حثيثة لنشر كالتعريف بقيم اؼبواطنة، كىذا

 .الدكر ال ىبتلف بْب اعبنسْب لكنو يظهر أكثر لدل األكرب سنا كاألعلى رتبة
:  األساليب التي تعتمدىا الكشافة اإلسالمية الجزائرية لتعزيز قيم المواطنة  -3 

 اؼبشاركة يف - تعتمد الكشافة اإلسبلمية يف القياـ بأدكارىا على كسائل كأساليب متعددة كاغبوار
- صفحات التواصل االجتماعي- االنَبنيت- اؽباتف- الزيارات- احملاضرات- العمل اػبّبم- اؼبناسبات الوطنية

 .االىتماـ بالكوف قدكة
  فيما ىبص كل العبارات 2كاال زبتلف األساليب اؼبستخدمة بْب الذكور كاإلناث كىذا ما أكدتو نتائج. 
  كجود ارتباط طردم بْب السن كاستخداـ أسلوب اغبواراالرتباط سبيرمافبينما كضحت نتائج معامل  -

كمواقع التواصل االجتماعي، إذ أف األكرب سنا يفعلوف - شبكة االنَبنيت- االعتماد على اؽباتف- احملاضرات
ذلك أكثر من األقل سنا، ككذلك فيما ىبص الرتبة إذ بْب ذات االختبار كجود ارتباط طردم بْب الرتبة كاستخداـ 
أسلوب اغبوار، احملاضرات، اؽباتف، االنَبنيت، صفحات التواصل االجتماعي، إذ أف األعلى رتبة ىم من يفعلوف 

 .ذلك أكثر من األدسل رتبة
  عن عدـ كجود عبلقة بْب اعبنس ماف ويتنيكعن النتائج الٍب زبص اؼبقياس ككل أسفرت نتائج اختبار 

 كجود عبلقة جد قوية بْب الرتبة كاستخداـ الوسائل كروسكلكاستخداـ الوسائل اؼبختلفة، بينما أثبت اختبار 
كاألساليب السابقة، إذ ثبت أف األعلى رتب ىم األكثر استخداما ؽبذه الوسائل كاألمر كذلك بالنسبة للسن إذ 

 .أف األكرب سنا ىم األكثر استخداما ؽبذه الوسائل
  ما يبكن قولو كخبلصة ؽبذا العنصر أف الكشافة اإلسبلمية تستخدـ العديد من الوسائل كاألساليب

 .للتعريف بقيم اؼبواطنة كىذه الوسائل ال زبتلف درجة استخدامها بسبب اعبنس لكنها زبتلف بسبب السن كالرتبة
  كعلى العمـو فالكشافة اإلسبلمية تدرؾ جيدا مفهـو اؼبواطنة كىي تسعى للتعريف هبذه القيم عن طريق

 . استخداـ كسائل كأساليب متعددة



جامعة جيجل.2018أفريل . المجلة الجزائزية لألبحاث والدراسات العدد الثالث  

 

 116 

: خاتمة
    اؼبواطنة كمفهـو ال بد أف يرّسخ لدل أجيالنا حٌب نستطيع الدفع بعجلة االزدىار كالتنمية يف كطننا، كىذه 

الدراسة اىتمت دبعرفة التصورات الٍب وبملها أفراد الكشافة اإلسبلمية عن اؼبواطنة كدكرىم يف التعريف هبا 
. كالوسائل اؼبستخدمة لذلك

 كقد توصلت إذل صبلة من النتائج أنبها رسوخ مفهـو اؼبواطنة لدل أفراد الكشافة اإلسبلمية اعبزائرية، كىم 
يلعبوف أدكار صبة يف التعريف هبا كيستخدموف لذلك كسائل متعددة، ىبتلف ىذا اؼبفهـو ككذا التعريف هبا 

. كالوسائل اؼبستخدمة حبسب السن كالرتبة كال ىبتلف بسبب اعبنس
: التوصيات
 ضركرة نقل أفراد الكشافة اإلسبلمية اؼبعرفة اػباصة باؼبواطنة للمواطنْب على اعتبارىم فاعلْب يف اجملتمع. 
 دعم الكشافة اعبزائرية لتحسْب دكرىا أكثر كتوفّب ؽبم الوسائل اؼبساعدة. 
 تشجيع األطفاؿ لبلنضماـ للحركة الكشفية اعبزائرية. 

 : قائمة المراجع
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78 . 
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