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 مجتمع الصحراء والتنشئة االجتماعية

 

 تعريف التنشئة االجتماعية

 عله  تقهم  وتربيهة وتعلهي  تعله  عمليه  بأنها االجتماعية التنشئة تعريف ويمكن

 سهلم  فشهياا فراشهدا، فمراهقها طفه،، الفرد إكساب إل  وتهدف االجتماعي، التفاعل

 وتحقيه  جماعت  مسايرة من تمكن  معينة اجتماعية ألدوار مناسبة واتجاهات ومعايير

 الحيهاة فهي االنهدما  له  وتيسهر االجتمهاعي الطهاب  وتكسهب  معها االجتمهاعي التمافه 

 ثقافهة إدخها  وعمليهة للفهرد، االجتمهاعي السهلم  تشهكيل عمليهة وههي اإلجتماعيهة،

 . الشاصية بناء في المجتم 

 العها  اإلطهار فهي لينهدمجما إنسهانيين أفهراد تشهكيل ههي االجتماعيهة والتنشهئة

 وقيمهها، وأنماطها الجماعة هذه م  متكيفين أفرادا ويصبحما فيها ولدوا التي للجماعة

 الكبهار بهين مميهاا مكانها له  يتاهذ حته  يملهد أن منهذ للطفهل تحهد  التهي فهالتييرات

 عندما والطفل إجتماعي، تطبي  أو اجتماعية تنشئة عملية أساسها في هي ، الناضجين

 عمليهة مه  وتتمشه  اآلخهرين تطبيه  في ذلك بعد يؤثر االجتماعي التطبي  بعملية يمر

 أي للثقافهة حام، يصب الفرد أن وهم للمجتم  مهمة أخر  عملية االجتماعي التطبي 

 الحضارة من معين لطاب 

 التنشئة االجتماعية في مجتمع البداوة

اوال واالب  من خ،  المستجمبين ان مسؤولية تربية االبناء ههي مهن شهان اال 

بدرجهة اقهل، عله  اعتبههار ان المقهر االكبهر يقضهي  االبنههاء مه  امهه . الن االب يييههب 

 ويجيب.

ـهه والدة الطفههل تلقهه  ترحيبهها وسههتقباال وفرحهها وتعامههل فيههها اال  كههاالميرة ، فههي 

حههين تشههعر بههالنقا كمهها ان البنههر تاههد  اخمتههها الههذكمر سههماء كههانما اكبههر او ا ههير 

 منها.
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الهمية الجنسهية للطفهل فهي االسهرة كعنصهر اساسهي. فههي تنقهل اليه  فهي ـ تبن  

 السنمات االرب  االول  هميت  الجندرية.

حيههي ي،حههى علهه  مسههتما الليههة المقدمههة للطفههل  يههر متشههابهة مهه  عبههارات 

 الطفلة.

يجم  المسهتجمبمن عله  ان تربيهة الطفهل ا هعب مهن تربيهة الطفلهة   االطفها  

 اتمعاندون والبنات مطاوع

ان االدوار الملقنة اجتماعيها للملهد تاخهذ طهاب  تهمار  دور االب القاسهد ل،سهرة 

 والمحافى عل  شرفها والمسؤو  االقتصادي االو  بها.

 –الحركههات  –الكلمههات  الكهه،   –التربيههة مههن حيههي السههلم   الاي اللبهها  

 الطعا  ...

 التعليم والتربية

إعطاء الصدقة وتعله  العله  “هم  أقصر الطرق إل  هللا في نظر أهل الصحراء

أهمية الكبيرة يحظه  بهها تعلهي  األطفها  منهذ سهنماته  المبكهرة، حيهي نا  ه .”وتعليم 

يؤمن البيضان أن التعلي  يقهم  أساسهاع عله  الصهدقات، بهل إنه  ههم نفسه   هدقة العهال  

 .عل  الجاهل وفريضة دينية

ضَرة“ درسههة الرحههل بصههفة هههم المصههطلم المعتههاد الههذي يشههير إلهه  م” الَمههـحر

عامة، بيه  النظهر عهن درجتهها أو نمعهها إن كانهر مدرسهة قر نيهة أ  معههداع للتعلهي  

 .”محضريا“ - ييرا كان أو طالبا -الثانمي، أما التلميذ فيسم 

عههادة مهها يقههم  لعههي  الماههي ، فههي حهها  كههان لديهه  أطفهها  فههي سههن المدرسههة، و

أسفاره، لكن هذا ال يمن   باء باقي الت،ميهذ بالتكفل بإعالة المعل ، ويمفر ل  مطية أثناء 

 .من تقدي  الهدايا المعتادة

هههم عمههل “وال يقتصههر التعلههي  علهه  طبقههة دون أخههرا عنههد البيضههان، وإنمهها 

إحساني، ومن نافلة القم  أن األطفا  الفقراء يتلقمن التعلي  نفس ، الذي يتلقاه أبناء من 

 .”تمكنه  ممارده  من البذ  بسااء
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. يمكتهان ،هما اله  المحضهرة عنهدما يصه،ن اله  حهمالي العها  الرابه يذهب ك

 .العشرة فيها ال   اية سن

عنههدها يسههتمر الههذكر وتعههمد االنثهه  الهه  المنهها  لههتعل  اشههيل البيههر واعههدادها 

 للاوا .

ـ تنشئ البنر باالسا  عل  كلمة حشهممة وعيهب، وتهتعل  كيهف تكهر  الضهيف 

كههمن تههتعل  اتقههان االعمهها  المناليههة وكانهه  قههدرها وان تتحههد  الكهه،  الصههالم، وان ت

المحتم ، حيي يتمجب عليها تعمي  مكان امها في حها  السهفر او المهرا، او الملهد 

 يعلم  عقل  كما  رحر احدا المستجمبات.

 كرما للرجملة. البنر ترب  عل  الحشمة والملد يرب  عل  الكلمة

سههتلقاء امهها  اخمتههها وابمههها الحشههمة مرتبطههة بجسههد المههراة حيههي ال يمكنههها اال

والملههد يربهه  علهه  الكيفيههة التههي ينتقههي بههها ك،مهه   وكههذلك امههها اال اذا كانههر مريضههة.

 وااللتاا  بها. 

 التي تفيد في التربية بعض االمثال الحسانية

مليئة هي  الثقافة الصحراوية الحسهانية بالعبهارات واالمثها  الشهعبية التهي تفيهد 

 التربية 

 الحمار م  لحمار يعلمم شهيك وال نهيكـ يمشي 

 .واضحة إل  الصحبة الحسنة والتاا  المشمرة دعمة   ا عقلك عند خم نـ 

 ـ المراة لريعر التراب

 شين الصنعة ما يعيشـ 

 لك،  من بعيد  كة ـ 

 ـ لاا  كالمالد والرب شاهد

 ـ برو في  اعظا  سم

 ـ هللا ال يمرق منا بيضة فاسدة

 مبكينك التسم  راي مظحكينكـ سم  راي 

 ـ التركة اللي ما قراه  ما راه 
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 ـ تربية النصارا وال قعاد لاسارة

 ا  السارق ما تبط  اما رتـ 

 كبرو فيك اعظا  سمـ 

 ـ انبطك يا ولدي ييير ما نبيي حد يبطك

 ـ الشمكة من  يرها امحدة

 ـ اللي ابتط يقيس اهلم واللي جاع يقيس اخمالم

 كبارنا يعدلمه  يارنااللي عدلمه  ـ 

 التربية عن طريق التهديد 

 ـ في حالة المرور باماكن متساة

 ـ في حالة الجلم   ير المستمي

 ـ في حالة االكل وتناو  الطعا 

 ـ في حالة اللبا   تملية المج  الاارجي ال  الداخل والعكس

 ـ في حالة االتكاء واليد ملتصقة بالمج .

 مجتمع االستقرارالتنشئة االجتماعية في 

ا  اليههم  فاالسههرة هههي الحلقههة االضههعف نظههرا لظهههمر مؤسسههات اخههرا فههي 

 التنشئة.

الحههمار اوسهه   يجعههل هههامشاليههم  لكههن ارتفههاع المسههتما التعليمههي للههاوجين 

االفكار واالخهذ والهرد بينهمها لمها يفرضه  الماقه  مهن مسهؤوليات خصم ها مه   بينه .

 الطفل.ظهمر شركاء اخرين يساهممن في تنشئة 

حيي تنشئ عله  دور الاوجهة واال   المدينةتاتلف البنر عن الملد في مجتم  

اوال، ث  ان تكمن ناجحة عله  المسهتميين العلمهي والمهنهي بنسهب  يهر متفاوتهة بشهكل 

 كبير .

فههاال  تلهه  ابنتههها كيههف تصههمن جسههمها، وتحمههي اعضههاءها التناسههلية اكثههر ممهها 

خر. وخصم ا البكهارة ممها يفهرا منعهها قهدر تفه  طبيعتها واخت،فها م  الجنس اال

 المستطاع من االتصا  بالجنس االخر.
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بعههد ان كههان الطفههل الههذكر ذي قيمههة واهميههة تفههمق بكثيههر مكانههة البنههر فههي ف

النهها احهن مهن الهذكر النهها  لهها مكانهة ايضهااالسرة، اليم  ا بحر البنر فهي االسهرة 

تعين والديها واخمتها اكثر من اخمها . فههي تسهاعد ماديها ايضها بالمقابهل االبهن الهذكر 

 يحصل عل  ما  اكبر اال ان  ال يصل ال  اهل  شيئ من .

يظهر ان النساء المستجمبات اكثهر طلبها لهدور النجهاع العلمهي والمهنهي للفتهاة و

التيير الحا ل عل  وعي الاوجهات بعهدما ان يمضم في االسرة مقارنة بالرجا  مما 

كن فيما مض  اكثر حر ا عل  اعادة انتا  نفس االدوار عل  اعتبار ان النساء اكثر 

تكريسهها علهه  الهيمنههة الذكمريههة مههن خهه،  تفضههيل الطفههل الههذكر علهه  االنثهه  وعبههر 

 ماتلف مراحل التنشئة االسرية.

ت يجهد داللته  بانتشهار التعلهي  فهي هذا التييهر فهي مماقهف الاوجهات المسهتجمبا

 ههفمف النسههاء وتاايههد الطلههب علهه  عمههل المههراة خههار  البيههر ومهها يرافقهه  علهه  

 المستميين االقتصادي واالجتماعي بالمنطقة.

تيير الحا  م  مجتم  المدينة حيي ا بحا يستمران في الدراسة واكتسهاب لقد 

 .قي  ومعايير المحيط االجتماعي 

المسههتما التعليمههي للمسههتجمبين كلمهها حههددوا دور النجههاع التعليمههي كلمهها ارتفهه  

والمهني كهدور انسهب للبنهر، اذ ان التعلهي  يسهاه  فهي تيييهر النظهرة النمطيهة التقليديهة 

 .التي ينظر بها المجتم  للمرأة

يقم  احد المسهتجمبين انه  بهالر   مهن رفه  عمهل لوجته  خهار  البيهر لكهن 

اعتبهار ان المسهتقبل يحمهل تييهرات كبهرا كهان تهرف  االمهر ماتلهف مه  بناته  عله  

 بنات  الاوا  لذلك من الماجب تعليمهن حسب راي .

يتضم من المعطيات ان هنها  ارتبهاط ، تدخل العاسلة في تربية االبناءأما عن ـ 

تهههدخل العهههاس،ت فهههي تربيهههة االبنهههاء  اي انههه  كلمههها انافههه  المسهههتما التعليمهههي بهههين 

كلمهها تقبلههما تههدخل عههاس،ته  فههي تربيههة ابنههاسه ، وكلمهها ارتفهه  للمشههاركين فههي البحههي 

مسههتماه  الدراسههي كلمهها رفضههما واناعجههما مههن تههدخل وتمجيهه  عههاس،ته  فههي تربيههة 

 ابناسه .
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تبين ان االبمين ه  اكثر من يقد  االس  ل،بنهاء، اشهارة اله  بهمادر   ومثا  ذلك

وتبعهها سلههة اجهه  االرتبههاط بالعادقاء مقابههل ترعلهه  اال هه هههاحااسههتق،لية االسههرة وانفت

 لمؤثرات خارجية وخا ة منها وساسل االع، .

يههتعل  االفهههراد االدوار عهههن طريههه  التنشهههئة االجتماعيهههة حيهههي يهههتعل  االطفههها  

 اساليب الحياة في مجتمعه ، وتنقل له  الثقافة وانماط السلم  االساسية.

 


