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 ممخص البحث: 
 ييدؼ البحث إلى:

 المدرسة باستخدام بحوث الفعل تنمية الوعى السياسى لطفل ما قبل
 :  المشكمة

ى السياسى لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة تمثمت مشكمة البحث فى ضعؼ وقصور الوع
 حاول البحث  اإلجابة عن األسئمة التالية :وعميو 
 الواجب تنميتيا لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة؟أىـ  أبعاد الوعى السياسى ما  .0
 ما صورة  البرنامج المقترح لتنمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة ؟ .7
 نمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة ؟ما فعالية البرنامج المقترح لت .3

 : األدوات
 لتحقيؽ ىدؼ البحث تم إعداد األدوات التالية :

 مقياس مصور لقياس الوعي السياسي  لطفؿ ما قبؿ المدرسة . .0
 البرنامج المقترح لتنمية الوعى السياسى لمطفؿ باستخداـ بحوث الفعؿ. .7
 سياسى لمطفؿ باستخداـ بحوث الفعؿ.الدليؿ االرشادى لممعممة لتنمية الوعى ال .3
 ( طفاًل 46وقد تـ اختيار مجموعة الدراسة مف أطفاؿ المستوى الثانى وعددىـ )       

 النتائج :
الػػػػػوعى السياسػػػػػى لػػػػػدييـ وىػػػػػذا يػػػػػدؿ عمػػػػػى  تقػػػػػدـ ا طفػػػػػاؿ فػػػػػى نمػػػػػوأظيػػػػػرت نتػػػػػا ج البحػػػػػث 

 فاعمية البرنامج المعد.
 صيات منيا :وفى ضوء ىذه النتائج أوصى البحث ببعض التو 

عداد وتقديـ ا نشطة التى تثير انتباه  .0 االىتماـ بتدريب معممات الروضة عمى تصميـ وا 
 الطفؿ وتشجعو عمى تنمية الوعى السياسى لديو .

مساعدة معممات رياض ا طفاؿ عمى استخداـ بحوث الفعؿ لبناء برامج لتنمية الوعى  .7
 لطفؿ ما قبؿ المدرسة .

 بحوث الفعؿ . –السياسى  الوعىالكممات المفتاحية: 
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Abstract 

Subject Developing the political awareness for preschool children by using 

Action Research.  

Problem: the study problem was represented in weakness and insufficiency 

of political awareness within preschool children; therefore the 

study tried to answer the following questions: 

1. What are the political values and Concepts that should be 

developed within preschool children? 

2. How do kindergarten teachers use action Research to make a 

program for political awareness to children? 

3. What is the suggested program form to develop political 

awareness with in preschool children? 

4. What is the effectiveness of the suggested program to 

develop political awareness within preschool children? 

Tools: To archive the preps of the study ; researchers prepared the 

following tools : 

1. A Measurement  for political awareness within preschool 

children.Study  group  was chosen from 2
nd

 KG , (35) children 

2. A program to develop political awareness within preschool 

children. 

3. A guide for kindergarten teachers to develop political 

awareness within preschool children. 

Results: study's result has shown that children have made progress at 

developing political awareness, which proves the prepared program 

effectiveness. 

In view of the results, the study Recommended some Recommendations of 

which: 

1. The regard of training of kindergarten teachers to design, make and 

present activities that catch children attention and motivate them to 

develop political awareness. 

2. Helping kindergarten teachers to use cooperative Action Research to 

form programs to develop political awareness within kindergarten child. 

Key words:political awareness -Action Research 
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 مشكمة البحث :المقدمة و 
ُتعد "مرحمة الطفولة" أىـ مراحؿ غرس المفاىيـ والقيـ، خاصًة ما يتعمؽ بالوطف حيث أف   

ترسيخيا في ىذه المرحمة الميمة يجعؿ منيا عنصرًا مكونًا في توجييو وبناء شخصيتو، عمى اعتبار 
بأكممو، حتى يشعر بأنو جزء مف أف الفرد يكتسب الوالء الوطني منذ نشأتو مف خالؿ بي تو ومجتمعو 

كؿ، وكذلؾ لكي ينشأ منذ مراحؿ عمره ا ولى عمى ثوابت الوالء واالنتماء لكيانو وبيتو الكبير، إلى 
 أف يصبح عنصرًا فّعااًل ولبنة صالحة داخؿ بناء الوطف وشموخو.

ى يمثؿ الوعى بشكؿ عاـ والوعى السياسى بشكؿ خاص الركيزة االساسية التى يبنكما   
عمييا النظاـ السياسى واالجتماعى ، إذ أف إغفاؿ موضوع الوعى فى عممية بناء الدولة سيعنى 
البناء عمى أساس مف الرماؿ فالبناء لف يصمد طويال أماـ أية أزمة قد تمر بيا الدولة . وىذه 

ليكوف الفرضية نضعيا كأساس لدراستنا عف أىمية تنمية الوعى السياسى فى بناء الدولة والمجتمع 
 أساسا صمبا يواجو التحديات السياسية وصعوبتيا.

إلى أف ىناؾ ضعفًا واضحًا لدى المتعمميف في  (7112) أحمد محمدولذا تشير دراسة   
المراحؿ التعميمية المختمفة، بما في ذلؾ مرحمة الروضة، وذلؾ في قيـ الديمقراطية والقيـ السياسية 

المتعمموف مف مرحمة تعميمية إلى أخرى دوف وعى بمدلوؿ والوعي بالقضايا الوطنية، حيث ينتقؿ 
كما تضيؼ دراسة الديمقراطية، وضعؼ تطبيؽ قيـ العدؿ والتسامح والمساواة والحرية والمشاركة 

أف القصور فى الوعى السياسى سيميو قصورًا فى المشاركة السياسية،  (7100وفاء عبد السالم )
 إلى عقوليـ؛ لذا يعد الوعى السياسى بمثابة أمف قومى.مما يسمح بتسرب بعض اآلراء اليادمة 

وبما أف المجتمع المصري تعرض في السنوات االخيرة لتحوالت اقتصادية وسياسية 
ـ والتي كاف شعارىا " عيش, حرية, 3122عديدة أدت إلي قياـ ثورة الخامس والعشريف مف يناير 
المصري أدت االحداث التي شيدتيا الثورة عدالة اجتماعية مما صاحب ذلؾ اعادة ىيكمة لممجتمع 

إلي االنفالت االمني بتخريب المؤسسات العامة لمدولة باستغالؿ صغار االطفاؿ بصفة عامة 
واالطفاؿ الميمشيف بصفة خاصة نتيجة إلي ضعؼ االنتماء والوالء وقصور في الوعي بالمواطنة 

أىمية وعي ا طفاؿ منذ الصغر بغرس  والحفاظ عمي الممتمكات العامة , االمر الذي يتطمب ا ف
 المفاىيـ والقيـ السياسية مف مرحمة الطفولة المبكرة.

ولما كاف ا طفاؿ جزءًا مف المجتمع ويكتسبوف نظـ القيـ واالتجاىات السياسية السا دة 
فى المجتمع والتى مف شأنيا أف تؤثر عمى سموكيـ السياسى حينما يدخموف في مرحمة البموغ 
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مف خالؿ احتكاكيـ بمظاىر الحياة العامة، ومعرفتو بالرموز القومية، وممثمي السمطة، السياسي 
وتحية العمـ، والنشيد الوطني، ورجاؿ الشرطة، ومع تدرج سنوات الدراسة، يبدأ الطفؿ في إدراؾ وفيـ 
ؽ بعض المصطمحات التى تغرسيا فيو ا سرة والروضة و المدرسة ووسا ؿ اإلعالـ، كاالنتماء والح

، وقيـ التعبير عف الرأى أوحجب الرأي  والواجب، والتفاني واإلخالص، وقيـ الحرية، والديمقراطية
 (24، 7112 ،صالح محمد .)ة واالحتراـ والتمييز بيف الخير والشر والطاع

بانو ىناؾ حاجة  (24, 7100أمل محمود )وىذا ماأكدتو بعض الدراسات كدراسة 
امة وأطفاؿ الروضة بصفة خاصة لربط الطفؿ بمجتمعو وغرس ممحة لتنش ة سياسية لالطفاؿ ع

وتنمية الوالء واالنتماء لديو والعمؿ عمي اعداد جيؿ قادر عمي مواجية التحديات العالمية واالقميمية 
والمحمية, وقادر ايضا عمي حماية رصيده التاريخي والسياسي والمشاركة  وتحمؿ المس ولية, والعمؿ 

 ياسي لطفؿ الروضة مف خالؿ تفيمو اليديولوجية مجتمعو السياسية.عمي تنمية الوعي الس
ت الحديثة التي تنادي بأىمية استخداـ الباحثيف والتربوييف عمي وانطالقا مف المستجدا

وجو الخصوص لبحوث الفعؿ حيث ييتـ ىذا النوع مف البحوث بالتحوؿ المجتمعي، فيسعي إلي 
مف خالؿ عممية االستقصاء والحوار والبحث والتأمؿ، فكؿ  االرتقاء بوعي المستيدفيف، والمشاركيف

ىذه العمميات تؤدي إلي تطوير الواقع واالبتعاد عف السبؿ التقميدية مثؿ االستسالـ لألمر الواقع أو 
دراسة المشكمة مف قبيؿ إثراء المعارؼ، كما يؤكد ىذا النوع مف البحوث عمي أف الباحث يعتبر 

تشاركي وفعاؿ في تحميؿ الواقع وايجاد حموؿ لممشاكؿ التي تواجو  صاحب مشكمة وأف لديو دور
 المجتمع.

بحث الفعؿ بأنو أي استفتاء منظـ يطبؽ بواسطة المعمميف أو  Mills (2011)ويعرؼ 
المديريف أو االستشارييف مع التربوييف بغرض جمع المعمومات عف كيفية عمؿ بعض المدارس 

وكيفية تعمـ طالبيـ لتحسيف وفيـ الطرا ؽ التدريسية التي أثبتت  الخاصة بيـ وممارساتيـ التدريسية
فاعميتيا. فيو "وسيمة الشتراؾ الممارسيف في دوا ر دقيقة لمتخطيط والمالحظة والفعؿ والتأمؿ والتي 

 (042,  7102،ماجدة ىاشم  ، فايزة احمد السيد)قد تؤدي إلى تغيير الفيـ والتطبيؽ".
حوث الفعؿ تـ  تطبيؽ استفتاء منظـ عمى عينة مف معممات وبما أف البحث باستخداـ ب

الروضة بمدرسة )الزىور االبتدا ية الجديدة ومدرسة معاذبف جبؿ ومدرسة صالح الديف االبتدا ية 
( معممة، حوؿ مستوى الوعى 41إدارة الخارجة التعميمية( بمحافظة الوادى الجديد، وعددىف )

روضات وقد أظيرت النتا ج االستطالعية  أنيف اليساىمف فى السياسى الذى يقدمونو  طفاليف بال
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إعطاء أو تقديـ مفاىيـ وقيـ سياسية ، وكانت ىناؾ بعض آراء المعممات معارضة تمامًا لتقديـ أى 
 ثقافة سياسية لمطفؿ متعممة بأنو يكفى تعميـ الطفؿ فى ىذه المرحمة لمقراءة والكتابة. 

يف بالميارات ا كاديمية عف تعريؼ ا طفاؿ بالمفاىيـ كما أظيرت النتا ج اقتصار اىتمام -
 والقيـ السياسية الخاصة بالوعى السياسى.

طفاًل ( لمعرفة مدى ومستوى وعييـ السياسى   41كما تـ اجراء اختبار لألطفاؿ  عددىـ ) -
والتى تقيس وعيو برمز العمـ المصرى وبعض المفاىيـ السياسية و بعض القيـ االجتماعية 

ى المجمؿ كاف أداء ا طفاؿ فى االختبار يوضح حاجاتيـ إلى توعية سياسية فكانت ولكف ف
 النتا ج تتسـ بضعؼ الوعى السياسى.

طالع عمى ا دبيات والدراسات السابقة لوحظ قمة وندرة الدراسات التى تناولت الوعى االوب
البحث ويزيد مف أىميتو،  السياسى لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة؛ وىذا يزيد مف دعـ اإلحساس بمشكمة

ا مر الذي يوجب معو االنتباه واالتجاه نحو دراسة ىذه المشكمة بكؿ اىتماـ؛ مف أجؿ إعداد جيؿ 
 صالح يديف بالوالء واالنتماء لوطنو ويسعى إلى توظيؼ كؿ ما يممكو مف أجؿ خدمتو ورفعتو.

مرحمة ما  ومن ىنا تبمورت مشكمة البحث فى وجود ضعؼ فى الوعى السياسى لطفل
 قبل المدرسة لذا يسعى البحث إلى اإلجابة عن األسئمة التالية: 

 ما أىـ  أبعاد الوعى السياسى الواجب تنميتو لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة؟ .0
 ما التصور المقترح  باستخداـ بحوث الفعؿ لتنمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة؟ .7
 نمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة ؟ما درجة فعالية البرنامج المقترح فى ت .3

 أىداؼ البحث 
 ييدؼ البحث إلى:

تحديد أىـ المفاىيـ والقيـ السياسية المناسبة مف أبعاد الوعى السياسى لطفؿ مرحمة ما قبؿ  -0
 المدرسة.

إعداد برنامج مقترح باستخداـ بحوث الفعؿ لتنمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ   -7
 المدرسة.

 أثر برنامج فى تنمية الوعى السياسى لدى طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة. قياس -3
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 أىمية البحث :
تكمف أىمية البحث فى أف موضوعو يتعمؽ بانبعاث قيـ جديدة ووعى جديد عبر تحوالت 
جديدة يسعى البحث لرصدىا، فشريحة االطفاؿ مف أكبر الشرا ح داخؿ المجتمع المصرى مف حيث 

صر ميـ فى قضايا التنمية، وتبرز أىمية البحث فى تنمية وعى االطفاؿ مجموع السكاف وىى عن
 و تتمثل أىمية البحث فى اآلتى : بقضايا وطنيـ .

 قد يكسب الطفؿ وعيًا سياسيًا بمجريات ا حداث فى مجتمعو.-0
 يقدـ البحث بعض القيـ السياسية الضرورية لمطفؿ لتنمية الوعى السياسى لديو.-7
 وير منيج رياض االطفاؿ.قد يفيد فى عممية تط-3
 قد يفيد فى تنش ة جيؿ جديد لديو وعي سياسي وانتماء لوطنو.-2
 يمقي الضوء عمى أىمية قياـ معممة رياض ا طفاؿ ببحوث إجرا ية تعاونية.-4
 تعزيز جوانب التنمية المينية لمعممات رياض ا طفاؿ.-2

 عينة البحث :
( 7- 6ف تتراوح أعمارىـ ما بيف )( طفؿ مف مرحمة ما قبؿ المدرسة الذي46تتكوف مف )

 سنوات  ومعمماتيـ بمدرسة الزىور االبتدا ية  إدارة الخارجة التعميمية بمحافظة الوادى الجديد  
 حدود البحث :

 يقتصر البحث الحالى عمى الحدود التالية: 
 : حدود مكانية

ميمية محافظة اقتصر البحث عمى  روضة مدرسة الزىور االبتدا ية  بإدارة الخارجة التع 
 الوادى الجديد.

 حدود زمانية :
ـ مف  3127 /3126طبقت أدوات البحث خالؿ الفصؿ الدراسى الثانى لمعاـ الدراسى 

 شير فبراير وحتى شير أبريؿ . 
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 حدود موضوعية :
اقتصر الوعي السياسي عمى المفاىيـ السياسية لكؿ مف عمـ مصر، رموز السمطة، رموز  

 ، االنتخابات.والسالـ ، الحربمصر الحضارية
 العدؿ.و الديمقراطية ، احتراـ الممكيات  الحرية ، ،االنتماءوالقيـ السياسية لكؿ مف 

 

 أدوات البحث:
 أدوات القياس  - 0

 استبانو لتحديد أىـ المفاىيـ والقيـ السياسية. - أ 
السياسية  مقياس مصور لقياس الوعي السياسي  لطفؿ ما قبؿ المدرسة وأبعاده المفاىيـ -ب 

 والقيـ السياسية .

 المواد التعميمية : -7
 .البرنامج المقترح لتنمية الوعي السياسي لمطفؿ - أ 
 الدليؿ اإلرشادى لممعممة. -ب

 فروض البحث :
توجد فروؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط درجات أطفاؿ مجموعة البحث فى القياس البعدي  -0

السياسية قبؿ و بعد تطبيؽ البرنامج لصالح  عمى مقياس الوعى السياسى فى بعد المفاىيـ
 القياس البعدى.

توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسط درجات أطفاؿ مجموعة البحث عمى مقياس الوعى   -7
 السياسى فى بعد القيـ السياسية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح القياس البعدى.

جموعة البحث عمى مقياس توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسطات درجات أطفاؿ م -3
 الوعي السياسى ككؿ لصالح القياس البعدي.

مقياس ا طفاؿ مجموعة البحث عمى  ال توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسطات درجات -2
 الوعي السياسى ككؿ  فى التطبيؽ البعدى و التتبعى بعد مرور شير مف تطبيؽ البرنامج.
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 البحث :منيج 
يج الوصفى فى التعرؼ عمى أبعاد الوعى السياسى وأىـ استخدـ البحث  الحالى المن 

المفاىيـ والقيـ السياسية الالزمة لطفؿ الروضة، كما استخدـ  المنيج شبو التجريبى لقياس أثر 
 البرنامج المقترح فى تنمية الوعى السياسى لطفؿ ما قبؿ المدرسة .

 مصطمحات البحث اإلجرائية:
 : سةالوعى السياسى لطفل ما قبل المدر  

بمعرفة وفيـ طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة لبعض المفاىيـ والقيـ السياسية المحددة سابقا،      
 مف خالؿ قيامو ببعض ا نشطة المعدة فى ضوء النضج العقمى لطفؿ ىذه المرحمة .

ويقدر الوعى السياسى لمطفؿ بالدرجة التى يحصؿ عمييا عمى مقياس الوعى السياسى     
ىدؼ الدراسة والذى يتكوف مف مفاىيـ ومواقؼ حياتية يتـ عرضيا عمى الطفؿ، وتعد المعد لتحقيؽ 

استجابة الطفؿ ليذه المواقؼ ترجمة سموكية لتوظيؼ المفاىيـ السياسية والقيـ السياسية، ومعرفة نوع 
 السموؾ الصادر مف الطفؿ إذا واجو ىذه المواقؼ فى حياتو .

 برنامج الوعي السياسي 
مف ا نشطة واإلجراءات التى تـ تخطيطيا وتنظيميا بطريقة منظمة  يعرؼ بمجموعة

ومقننة وفقًا لخصا ص وطبيعة مرحمة ما قبؿ المدرسة بيدؼ إكسابيـ مفاىيـ وقيـ سياسية تساىـ 
 فى تكويف وعييـ السياسى . 

 : طفل ماقبل المدرسة
اإللزامي  ( سنوات، وىو السف الذي يسبؽ سف التعميـ7-5ىو طفؿ الروضة مف عمر )

   kg1-kg2.  لممستوييف 

 بحوث الفعل :
(: بأنو نشاط تشاركى ييدؼ إلى تطوير العممية 42، 7112فيد خميل زايد ،عرفو )

التعميمية وتمبية الحاجات المختمفة  طراؼ ىذه العممية والمعمميف بخاصة مف خالؿ المعالجة 
    العممية الموضوعية لممشكالت التي يواجيونيا.
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 النظرى لمبحث: اإلطار
 مرحمة الطفولة والوعى السياسى:
سنوات والتى مف خصا صيا ا ساسية أف الطفؿ فى  7 -5مرحمة رياض ا طفاؿ مف 

ىذه المرحمة يتحوؿ مف االعتماد الكامؿ عمى ا سرة إلى االعتماد عمى اآلخريف والتفاعؿ معيـ لذلؾ 
اطية وأف نيتـ برأيو ونشجعو عمى إبداء الرأى يجب التعامؿ مع الطفؿ فى ىذه المرحمة بطريقة ديمقر 
 (27، 7110عائشة عبد المطيؼ ،وأف نعممو اإليجابية والمشاركة فى ا نشطة المدرسية. )

كما تعتبر فترة الطفولة ا ولى وما يمييا مف سنوات قميمة مف أىـ مراحؿ حياة الطفؿ 
المجتمعي، ففي ىذه المرحمة ُتغرس وأكثرىا تأثيرًا في مستقبمو عمى الصعيد الشخصي وا سري ف

بذور العادات واالىتمامات وطبا ع العالقات مع الذات والمحيط االجتماعي، وفييا يتعمـ الطفؿ 
معاني اإلنسانية وتفاصيؿ قوانيف مدنيتيا التي سيساعده فيميا وىضميا والتشرب بيا في عمر باكر 

مبشرية، وعمى تبيف دوره في دفع عجمة عمى معرفة موقعو الصحيح في سمسمة التطور الحضاري ل
 (7104،00سمير قنوع،).التطور اإلنساني قدمًا إلى ا ماـ

وقد اتفؽ العديد مف الباحثيف في شؤوف تطور المجتمعات عمى أىمية التنش ة السياسية 
الصحيحة في تمؾ السنوات المبكرة مف عمر الطفؿ لما تحدثو مف نمو وتطور سريع في توجياتو 

ثرىا في البداية عمى ا شياء والجوانب الموجودة في بي تو الضيقة ثـ تدريجيًا عمى أغمب فيظير أ
 القضايا المتعمقة باإلنتماء لألسرة والمجتمع والوطف.

 

 ( :)مبررات الحاجة لموعى السياسىأىمية الوعى السياسى لطفل مرحمة ما قبل المدرسة 
نسانية في ظؿ واقع صعب ومرير تمر بو يعد الوعي السياسي في الفترة الراىنة ضرورة إ

منطقة الشرؽ ا وسط حيث التخمؼ با مور السياسية ومفاىيميا وعدـ المطالبة بحقوقيـ، واليتافات 
والشعارات التي ترفعيا ا نظمة الحاكمة في ىذه المنطقة تعد تعبيرًا واضحًا لمواقع المتخمؼ الذي 

ىذا الموضوع أي )الوعي السياسي( مف خالؿ  تعيشو مجتمعات الشرؽ ا وسط، وتكمف أىمية
الحاجة إلى ذلؾ الوعي نظرَا الرتباطو بالواقع اإلنساني وىمومو ومشاكمو، فالوعي السياسي يساعد 
عمى معرفة ا حداث التي تنتج ظروفًا اعتيادية وغير اعتيادية في الداخؿ فضاًل عف البي ة الدولية 

ف تغيرات وتأثير تمؾ التغيرات والتطورات في الواقع المحمي ودراستيا وتحميميا وما يجري عمييا م
 (7112،72زيرفان البرواري ،لممجتمع والشعب. )

ف ثقافة أي « السياسة»أف أىمية الوعي السياسي تنبع مف أىمية وخطورة  في حياة البشر،وا 
وؿ عناصر مثقؼ ال تكتمؿ إالَّ باكتماؿ وعيو السياسي، بؿ إف الوعي السياسي )المعقوؿ( ىو أ
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الوعي العاـ لمشخص بصفة عامة، وقد ال نبالغ إذا قمنا بأف أي إنساف يسعى إلى تثقيؼ نفسو، ورفع 
إلى تنمية وعيو السياسي، ورفع  -أوؿ ما يحتاج، بعد الثقافة الدينية-مستواه الثقافي، سيحتاج 

لقراءة، والسفر، وما مستوى ذلؾ الوعي، وىذا ما يمكف أف يتحقؽ عبر االّطالع العاـ المستمر، وا
 (87، 7101عبدالبارى محمد، إلى ذلؾ. )

ونظرًا لما يمر بو العصر الذى نعيشو والممئ بالمتغيرات السياسية واإلقتصادية 
واالجتماعية والتقنية،تمؾ التحوالت التى فرضت عمى المجتمع مواجية العديد مف القيـ والمفاىيـ 

وومض بريقيا  الت والمتغيرات والمحاؽ بوتيرة  تصارعيا،الجديدة التى تعمؿ عمى تغطية ىذه التحو 
وعى سياسى يمحؽ بالحدث ويعبر عنو ويمكف إبراز أىمية الوعي  ومف ىنا تبدو الحاجة ممحة لتنمية

 السياسي فيما يمى:
يسيـ بدور عظيـ بالنسبة لتحديد ىويتيا الثقافية وذلؾ بعد تداخؿ القيـ واختالط  -

صعب جدا فى ىذا الزماف وضع حدود فاصمة بينيا، المبادئ بحيث أصبح مف ال
وكذلؾ أصبح مف الصعب تحديد الفروؽ الجوىرية بيف القيـ ا صمية والقيـ الزا فة 

 والمبادئ المدعاة.
يقـو بمواجية الفراغ السياسى الذى يمكف أف يعانى منو الشباب والذى يقوده إلى  -

ى وعدـ االنغماس فى مشكالت اإلنسحاب مف  ذاتو واالبتعاد عف العمؿ الجماىير 
 المجتمع وقبوؿ االمور عمى عالتيا دوف مناقشة أو تفكير.

دراكًا لألفكار والقيـ الوافدة ،بشكؿ يمكف الفرد مف رؤية نقدية  - يضع أطر معرفية وا 
 (82، 7103محمود عساؼ،تجاه الواقع العالمى، والبعد عف التطرؼ والتعصب.)

 ضوعية وعممية بعيدة عف العواطؼ.يعمؿ عمى تحميؿ ا حداث بصورة مو  -
يحدد دور الدولة ومؤسساتيا في التعامؿ مع القضايا الحيوية التي تحدث في داخؿ  -

 المجتمع
يساعد في القضاء عمى االستبداد السياسي الذي يعد مف أىـ المشاكؿ واخطر  -

 ا زمات التي يمر بيا الشرؽ ا وسط.
ا فراد بالظروؼ والتطورات ودور يساعد عمى النيضة الحضارية مف خالؿ معرفة  -

 (24، 0877نصاري ،محمد األ التكنولوجيا الحديثة في مجاؿ التزويد بالمعمومات.)
 ( .702، 7111عبد الكريم بكار، )و
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 : أبعاد الوعى السياسى
 

 (  :Cognitive dimensionأواًل البعد المعرفى )    
كساب المعمومات والمفا ىيـ والمعارؼ السياسية يقصد بالبعد المعرفي نقؿ وا 

راد والتي تشكؿ الوعي واإلدراؾ السياسي لدييـ، نحو النظاـ السياسي وطبيعتو، وكذا فلأل
ا حداث والقضايا السياسية وأسماء شاغمي المناصب والمؤسسات السياسية، وغيرىا مف 

 (08، 7101دينا شفيؽ ، ) المعارؼ السياسية.
عمى أىمية تزويد  Baily Kenneth (7114)وقد أكدت دراسة بيمى كينث 

الطفؿ بالمعارؼ السياسية التى تؤدى إلى زيادة الوعى السياسى لديو، ومف ىنا نجد ضرورة 
كسابيـ معمومات ومفاىيـ سياسية مرتبطة  االىتماـ بالجانب المعرفى السياسى لألطفاؿ، وا 

 لسياسى لدييـ.بالحياة السياسية والنظاـ السياسى القا ـ بما يسيـ فى إنماء الوعى ا

 (Emotional dimensionثانيًا: البعد الوجدانى.)   
 سمير) يتمثؿ فى طبيعة العالقات الممكنة بيف المواطنيف والقادة والمؤسسات

(، كما أف لمقيـ أىمية كبيرة فى حياة الفرد والمجتمع، فعف طريقيا 23، 7112خطاب،
عالقات االجتماعية. وتنطوى عممية تشكؿ ثقافة المجتمع، وتتأكد مف خالليا الروابط وال

وسام عبد التربية السياسية لألطفاؿ الصغار عمى المعايير االجتماعية والثقافية.)
 (:2، 7103الحميد،

وىذا يوضح أف القيـ التي يكتسبيا الفرد منذ الصغر مف خالؿ شعوره باإليجابية 
ش ة الفرد ووعيو، وبناء نحو النظاـ السياسي داخؿ المجتمع، ليا بعد وجداني مؤثر في تن

 شخصيتو، وتثقيفو اجتماعيا وسياسيًا.

 ( :Skills dimensionثالثًا: البعد الميارى: )   
يمثؿ مختمؼ ا حكاـ والتقييمات التى يصدرىا ا فراد عمى الظواىر 

 (                                           23، 7112سمير خطاب،والمؤسسات.)
د في عممية المشاركة السياسية، والتي تعتبر مف العمميات السياسية اليامة ويتمثؿ ىذا البع

لترسيخ وتنمية المفاىيـ والقيـ الديمقراطية، وتشكيؿ المعتقدات والمشاعر السياسية لدى الطفؿ، 
وتدريبو عمى واجبات المواطنة والوالء لموطف وتحمؿ المس ولية وبث روح التعاوف، ومعرفتو بحقوقو 
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و تجاه المجتمع، كما أف المشاركة تزيد مف معمومات ا فراد السياسية وتشجيع المواطنيف وواجبات
 (70،  7101دينا شفيؽ ،عمى التعرض لمفيـو الشرعية الحكومية.)

 وفيما يمى توضيح لممفاىيم والقيم السياسية:
 (: Political concepts) أواًل المفاىيم السياسية لطفل الروضة

(: بأنيا "تصور ذىنى لمواقع السياسى ومفرداتو 44، 7111ل فتحى،عاديعرفيا)     
 عمى صور معينة، ويشمؿ ىذا التصور فكرة أو تجريد لعناصر الواقع السياسى".

( المفاىيـ السياسية  بأنيا: تصور 304،  7114اسماعيل عبدالفتاح، ويعرؼ )
لمشكالت ذات الصبغة عقمى مجرد لمجموعة مف الحقا ؽ، أو المعمومات أو المواقؼ أو ا

السياسية بحيث تعطى اسما أو لفظا يدؿ عمى كـ معرفى فى مجاؿ السياسة السا دة فى 
 المجتمع والذى يجب أف يكوف موضع اىتماـ المناىج الدراسية .

 :وفيما يمى عرض ألىم المفاىيم السياسية
 رئيس الجميورية :   

يرعى مصالح الشعب ويحافظ  ،تنفيذيةر يس الجميورية ىو ر يس الدولة، ور يس السمطة ال
عمى استقالؿ الوطف وسالمة أراضيو، ويراعى الحدود بيف السمطات، وينتخب ر يس الجميورية لمدة 
عادة انتخابو إال لمرة واحدة،  أربع سنوات ميالدية عف طريؽ االقتراع العاـ السرى المباشر، وال يجوزا 

، يكمفو بتشكيؿ الحكومة وعرض برنامجيا عمى ويختار ر يس الجميورية ر يسا لمجمس الوزراء
مجمس النواب، ويضع ر يس الجميورية باالشتراؾ مع مجمس الوزراء السياسة العامة لمدولة، 

 ويشرفاف عمى تنفيذىا عمى النحو المبيف فى الدستور.
 الحرب :  

ٍة يمكف تعريؼ الحرب بأنيا عراٌؾ مسمح حقيقٌي عالمٌي ومنتشٌر بيف مجموعاٍت سياسي
 وتعتبر الحرب مشروعًا بشعًا ووحشيًا! ومع ذلؾ تبقى ر يسيًة لمتاريخ اإلنساني والتغير االجتماعي. 

 (2، 7102، عبادة الصاوى)
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 عمم مصر :  
لمصريوف ر ا، ويعتبالعمـ الوطني، وُيسّمى بػ 2:95 الحالي ُاعتٍمد عاـ مصر عمـ

أقدـ أمة في التاريخ البشري استخدمت الرايات وا عالـ كرمز وطني ليرمز إلييا، حيث توجد  القدماء
ويتكوف القديمة نقوش تبّيف استخداميـ لرايات وأعالـ في االحتفاالت والحروب.  المعابد المصرية في

ضيقة متساوية ا بعاد، ويكوف مستطيؿ الشكؿ عرضو ثمثا طولو، وىي بحسب  مستطيالت مف ثالثة
  :ب ا لواف مف ا عمى لألسفؿترتي

 يدؿ عمى اإلشراؽ وا مؿ والقوة :األحمر
 .تعبيرًا عف النقاء والسالـ  :األبيض
 .يعبر عف عصور اإلستعمار التي تخمصت منيا مصر : األسود

، وىو أقوي الطيور النسر المصري وىو نسر صالح الديف في وسط المستطيؿ ا وسط  
 ومكتوب عمى قاعدتو وعراقة حضاراتيا مصر ي وينظر ناحية اليميف ويعبر عف قوةبموف ذىب

 ( 47، 3118()طارؽ السيد،54، 3117)ىانى العزيزى،  بالخط الكوفي "جميورية مصر العربية"

 : العمالت النقدية 
الحياة اليومية تستوجب اإلنفاؽ فى كؿ يـو إف لـ يكف ذلؾ عدة مرات فى اليـو الواحد،          

ذلؾ جميع االحتياجات التى تمـز الفرد، والماؿ ويشيد العالـ اليـو إرتفاعا عالميا لألسعار ويشمؿ 
سالم وسيمة وليست غاية فيو وسيمة لتحقيؽ بعض الحاجات والمنافع التى الغنى عنيا لإلنساف. )

 ( 31، 7114النعيمى، 

 نير النيل:  
مصر ىبة النيؿ حكمة خالدة قاليا أبو المؤرخيف ىيرودوت، فمصر بال نيؿ كانت تمثؿ          
ما لمصحراء الممتدة شرقى الوادى وغربو، فوجود النيؿ خمؽ مصر القطر والموقع جزءا متم

الجغرافى، وجعؿ أف دة الناس تيوى إليو، وظيرت الحياة فى وادى النيؿ، وتكونت عمى ضفافو 
مجتمعات تركت جانبا حياة التجواؿ لمبحث عف الغذاء إلى حياة مستقرة تقـو عمى الزراعة واستغالؿ 

 (7،  7101لحميم نورالدين، عبداا رض.)
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 آثار مصر:
عممية وفنية وادبية. وتشمؿ القصور وا بنية  ا ثار ىي كؿ ماخمفو االجداد مف آثار      

تعتبر المعرفة التاريخية ميدانا خصبا يمكف و   القديمة والمتاحؼ والتماثيؿ وتحؼ مف بقايا التاريخ
تضمنو مف قيـ ومفاىيـ وتعميمات متصمة بالعصور خالليا تنمية المواطنة لدى ا طفاؿ لما ت مف

 التاريخية تساعدىـ عمى تنمية شعورىـ بالمس ولية فى المحافظة عمى المكاسب التى حققيا المجتمع.
 

 ثانيًا القيم السياسية لطفل الروضة:
( بأنيا "تنظيمات  حكاـ عقمية انفعالية 04،  7111حامد زىران ،يعرفيا )        

ا شخاص وا شياء والمعاني وأوجو النشاط وأنيا تعبير عف دوافع اإلنساف وتمثؿ مصممة نحو 
 "ا شياء التي توجو رغباتو واتجاىاتو نحوىا

( أنيا "جزء أساسي ور يسي مف 37،  7110إسماعيل عبد الفتاح،ويرى )
نحو  ؿتحو الثقافة السا دة في المجتمع، وتعتبر المحرؾ الر يس ليا خالؿ جميع فترات النمو وال

 الغايات السياسية المطموبة والمأمولة".
 والقيم السياسية التي ييتم البحث الحالي بدراستيا ىي: 

 االنتماء :  -0
يحدد القاموس المحيط تعريؼ االنتماء عمى انو انتساب الفرد إلى جماعة أو أسرة 

والفخر  وفى المنظور المغوى: يقاؿ انتمى إليو أى انتسب إليو و يشترط الشعور بالحب
والسعادة باالنتساب إليو لما يولده االنتساب مف معانى العزة والشرؼ ويتضح مف التعريؼ 
المغوى لممفيـو تأكيده لمدور الوظيفى لعالقات االنتماء فى مساندة الفرد وتعضيده 

 (2،2823)ج.
ويعرفو البحث الحالى بأنو: ىو ذلؾ االنتماء الذى يخمؽ عالقة ايجابية بيف الطفؿ 

 شخاص مف حولو ليشمؿ االنتساب الحقيقي لموطف والديف فكرًا ووجدانًا، واعتزاز ا فراد وا
بيذا االنتماء عف طريؽ االلتزاـ والثبات عمى المناىج والتفاعؿ مع احتياجات الوطف، 
وتتجّمى ىذه التفاعالت مف خالؿ بروز االعتزاز بالوطف والمحبة العميقة لو والتي تتجسد 

 غماس في حمايتو والتضحية  جمو.عف طريؽ االن
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لالنتماء مظاىر إيجابية تتمثؿ فى شعور الفرد بالمس ولية تجاه مدرستو ووطنو وتقوية و 
االرتباط با رض ، ويعد مف مؤشرات االنتماء الوطنى القومى، إلى جانب المتعة الكبيرة التى 

 ( 327، 7100ين، ايثار جمال الديشعر بيا الفرد عند ممارسة النشاط االجتماعى. )

 الديمقراطية: -7   
تعنى أسموبًا مف أساليب الممارسة الحياتية يجد فيو الفرد تقديرًا لذاتو وقدراتو 
مكاناتو وينعـ بالتفاىـ والتعاوف مع اآلخريف ، ويشعر باالحتراـ المتبادؿ لمرأى والرأى اآلخر  وا 

 (072، 7103سناء محمد،مف خالؿ الحوار والمناقشة والنقد االيجابى .)
حؽ الجميع في إبداء الرأي دوف اتياـ أو تجريح أو  ويعرفو البحث الحالى بأنو :

 لـو أو تقريع. احتراـ الرأي ا خر ميما كاف منطقو. احتراـ ذاتية صاحب الرأي اآلخر.
( ضرورة االىتماـ بغرس قيـ الديمقراطية 28، 7112سمير خطاب، ) ويرى 

الوطنية واالنتماء والمشاركة الجماعية والشورى في الرأي واتخاذ والحرية والعدالة والمساواة 
القرار ونقؿ المعارؼ والمفاىيـ وا فكار المرتبطة بالثقافة السياسية لممجتمع ونظاـ الحكـ فيو، 
وتزويدىـ بالميارات والخبرات الالزمة لممارسة السموؾ السياسي وذلؾ منذ مرحمة الطفولة 

 المبكرة.

 :لممكيات احترام ا -3  
تتمثؿ قيمة احتراـ الممتمكات في محافظة الطفؿ عمى البي ة التي يتواجد فييا 
فاكتساب الطفؿ ليذه القيمة تعنى أف نصؿ بو إلى مستوى متقدـ مف احتراـ المكاف أو البي ة 
الصفية ليتعمـ ويدعـ في المستقبؿ قيمة المحافظة عمى ا دوات والممتمكات العامة في 

، واكتساب الطفؿ ليذه القيمة يعنى قدرتو عمى إعادة ا دوات إلى مكانيا بشكؿ المجتمع ككؿ
خبار اآلخريف بأف لكؿ أداة مكانيا  تمقا ي بعد االنتياء مف النشاط والبدء في نشاط آخر، وا 
الصحيح، فيو بذلؾ يعتبر نفسو جزءًا مف ىذه البي ة ومس واًل عف بقا يا منظمة ومرتبة طواؿ 

 (7101،74فيؽ، دينا شالوقت.)
ويعرفو البحث الحالى أنو : تعميـ الطفؿ احتراـ خصوصيػػػػات اآلخػػريػػػف. ولكف، ال 
نما نعّممو أف لكؿ  تعني ىذه الحدود أف نسمبو حقػو كطفؿ لو دوافػػع غريزيػة لمعب واإلكتشاؼ، وا 

 فرد حرمػػات وحقوقػػًا، وأف حريتػػو الشخصية تنحصر في حدود حقوقو.
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 : لالعد -2
العدؿ كما يوضحو ابف كثير قيمة، فيو يشمؿ مف نحب ومف ال نحب، الصديؽ      

والعدو معا، وىذا يعنى إعطاء كؿ ذي حؽ حقو، وأف يتساوى الجميع أماـ القانوف بصرؼ 
النظر عف مركز الفرد المادي أواالجتماعي، وكمما انتشر العدؿ أحس الناس بالعدؿ وا مف 

و محبتيـ لو، و تفانييـ في سبيمو، ويوضح ابف تيمية أىمية قيمة العدؿ  زاد انتما يـ لوطنيـ، 
ن كانت "في قولو:  ن كانت كافرة، وال يقيم الدولة الظالمة وا  إن اهلل يقيم الدولة العادلة وا 
ف  الدنيا تدـو مع العدؿ والكفر، وال تدـو مع الظمـ واإلسالـ، فالعدؿ نظاـ كؿ ، مسممة وا 

 الدنيا بعدؿ قامت ومتى لـ تقـ بعدؿ لـ تقـ.  شيء فإذا أقيـ أمر 

 الحرية : -4
ويقصد بالحرية فى أوسع معانييا، اختفاء القيود عؿ النشاط الفردى أو الجماعى، 
وتعنى الحركة دوف قيود وضوابط، وتعتبر مرادؼ لكممة المشاركة ، كذلؾ فإف تمتع الفرد 

 (027، 7111شبل بدران،  بالحرية يتناسب طرديا مع درجة الطاعة لمقوانيف.)
أف قدرة الطفؿ عمى اتخاذ القرار المناسب لو  ويقصد بيا فى البحث الحالى :  

ؿ أو تأثير مف أي طرؼ آخر؛ سواء كاف ماديًا أو معنويًا، وعدـ اتباعو  ي  دوف أي تدخُّ
ذ شخص بدوف تفكير. فكؿ طفؿ لو الحؽ في الحرية واالستقاللية الذاتية في التفكير واتخا

القرارات التي يراىا مناسبة لو، وضمف قواعد وضوابط أخالقية ال تنفي الصفة الشخصية عف 
 .القرار مثاؿ : اختيار الطفؿ لمعبتو المفضمة 

ومف ىنا وجب عمى الروضة تدريب الطفؿ منذ صغره عمى التعبير عف رأيو إزاء 
ع طاءه الحرية فى اختيار ما يعرض عميو مف مواقؼ وقضايا، واحتراـ ميولو واىتماماتو، وا 

قناعو بما يفرض عميو مف تعميمات وأوامر.)  ماجدة فتحى ألعابو، وا نشطة التى يميؿ إلييا، وا 
 .(012، 7117سميم ، 

 بحوث الفعل:
أولت المؤسسات التربوية منذ نشأتيا المعمـ أىمية خاصة لما لو مف دور فاعؿ في تطوير 

ىتماـ عقد الدورات التدريبية لممعمميف والمشرفيف وتحسيف العممية التربوية، ومػف مظاىر ىػذا اال
العالقة بيف المدرسة والمجتمع وعمميات تطوير المناىج المستمرة بإشراؼ المتخصصيف، إال أف 
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إصالح التعمػيـ المدرسػي ينبغي أف ينبع مف حاجات الطمبة المتغيرة والمتطورة وفؽ منظومة معقدة 
لذا كاف لزامًا أف يقـو باإلصالح والتطوير مف ليـ صمة مباشرة،  مف معطيات الحياة المعاصرة،

 (873، 7112رحمة عودة، رندة عيد ، ) ومف ليـ دور ر يس في العممية التعميمية.
ومػف ىػنا ظيػرت الػبحوث اإلجرا ية أو بحوث الفعؿ كجانب مف جوانب إصالح التعميـ 

أطراؼ العممية التربوية مف معمميف أو إدارييف  فبحوث الفعؿ ىي البحوث التي يقـو بيا"المدرسي، 
أو مشرفيف بيدؼ تطوير أدا يـ أو حؿ مشاكؿ تواجييـ في العممية التعميمية                       

 .(070، 7112نبيل الخالدي،)
أما كممة بحث تعني وىو مف كممتيف مختمفتيف إلى حد ما؛ فكممة الفعؿ تعنى التدخؿ 

االستقراء والتأمؿ، والكممتيف معًا تحمالف معاني عديدة ىو يعني اإلجراء الممتـز الذي تُبني مف 
 خاللو معرفة جديدة كما يعني أيضًا تجريب ا فكار فػي الممارسة كوسيمة لمتطوير وزيادة المعرفة.

(Kemmis & Actaggar,1982)  
التطبيقي العممي فيو مف ا بحاث التطبيقية الموجية كما يطمؽ عميو أيضًا االستقصاء 

يسعى إلى تحسيف المواقؼ االجتماعية  نحو حؿ مشكمة ما مع تأمؿ الواقع واستقصاء الماضي.فيو
مثاؿ ما يتعمؽ بالمعمميف فيى ذات أىمية خاصة لمممعمميف واالساتذة الذيف يشاركوف فى العمؿ 

فعؿ ال تيتـ فقط بالتدريس الصفى بؿ تتعدى ذلؾ الى اليومى مع االطفاؿ أو الطالب وبحوث ال
 (S Waters-Adams,2006,2)  .المدرسيةاالدارة 

 الدراسات والبحوث السابقة :
اىتمت العديد مف البحوث والدراسات السابقة العربية بالوعى السياسى عمى مستوى   

مرحمة الجامعية فى حيف تناولت التعميمية المختمفة سواء مرحمة التعميـ ا ساسي أو الثانوي أو ال
 القميؿ منيا تنمية الوعى السياسى فى مرحمة ما قبؿ المدرسة.

وفيما يمى عرضًا لبعض الدراسات والبحوث متدرجة طبقا لمتسمسل الزمني وتبعا لممرحمة   
 التعميمية  األعمى وصواًل لمرحمة ما قبل المدرسة والتى يمكن أن تستفيد منيا الدراسةالحالية.
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 أواًل الدراسات العربية:
:"برنامج أنشطة متكاممة ( بعنواف3124" )"وسام عبد الحميد عبدالعزيز حبيبدراسة  -

الدراسة إلى التعرؼ  تىدفلتنمية مفاىيم بعض الممارسات السياسية لطفل الروضة"، 
عمى فاعمية برنامج لالنشطة المتكاممة لتنمية مفاىيـ بعض الممارسات السياسية لطفؿ 

روضة، واستخدمت الباحثة المنيج شبو التجريبي، واشتممت عينة الدراسة عمى ال
سنوات بروضة مدرسة الممؾ فيصؿ  7 -6طفاًل( مف أطفاؿ المستوى الثاني مف 75)

الخاصة واستخدمت الباحثة كؿ مف اختبارى إجالؿ سري لقياس ذكاء ا طفاؿ ومقياس 
فاىيـ السياسية وبرنامج  نشطة المتكاممة الممارسات السياسية لطفؿ الروضة وقا مة بالم
أف ىناؾ داللة إحصا ية وأظيرت النتا ج الذي تـ تطبيقو عمى أطفاؿ المجموعة التجريبية،
 عمى تقدـ ا طفاؿ ضمف المجموعة التجريبية.

بعنوان  تصميم مجمة  :(7102)الغني الدسوقي الغريب الخضيري رانيا عبددراسة  -
بتحديد أىـ ا بعاد السياسية  وأىتـ  :السياسي لطفل الروضةإلكترونية لتنمية الوعي 

إعداد عدد تجريبي لمجمة إلكترونية لتنمية الوعي السياسي لطفؿ ة،المناسبة لطفؿ الروض
تجريب موضوعات المجمة اإللكترونية المنتجة باستخداـ برنامج تربوي لمتأكد مف و  الروضة
، رونية في تنمية الوعي السياسي لطفؿ الروضةقياس مدى فاعمية المجمة اإللكت ،فاعميتيا

 وأظيرت النتا ج  أف ىناؾ داللة إحصا ية عمى تقدـ ا طفاؿ ضمف المجموعة التجريبية.
( : بعنوان فاعمية برنامج قائم عمى األنشطة المتعددة 7102سناء أحمد محمود ) دراسة -

 :ىلتنمية بعض المفاىيم السياسية لطفل الروضة وىدفت الدراسة إل
 تحديد بعض المفاىيـ السياسية التى ينبغى تنميتيا لدى أطفاؿ الروضة.  -0
 تنمية بعض المفاىيـ السياسية لدى طفؿ الروضة.  -7
التحقؽ مف مدى فاعمية البرنامج فى تنمية المفاىيـ السياسية لدى أطفاؿ  -3

الروضة. ونتجت عف انو يوجد فرؽ داؿ إحصا يًا بيف متوسط درجات أطفاؿ 
لتجريبية ومتوسط درجات أطفاؿ المجموعة الضابطة في اختبار المجموعة ا

المفاىيـ السياسية المصور في القياس البعدي لصالح متوسط درجات أطفاؿ 
 المجموعة التجريبية.
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 :ثانيًا الدراسات األجنبية
: السياسات والممارسات في بعنوان Martin Woodhead 2006مارتين وودىيد  دراسة -

 مبكرةمرحمة الطفولة ال
ىدفت ىذه الدراسة إلى تشكيؿ السياسات والممارسات في مرحمة الطفولة المبكرة مف خالؿ 
الصور والخطابات لمطفؿ الصغير. وتستعرض ىذه الورقة البحثية  أربعة منظورات أساسية والتي 

 كاف ليا تأثيرا أكبر في فترة وجيزة جدا:
مرحمة الطفولة المبكرة،  و تبعيات منظور تنموي يؤكد أف النمو الجسدي والنفسي خالؿ  .2

 .الضعؼ  فيو يؤثر في مراحؿ حياتيـ المقبمة
المنظور السياسي واالقتصادي مف خالؿ المبادئ التنموية، تترجـ إلى التدخالت  .3

 االجتماعية والتعميمية، ومدعومة بالنماذج االقتصادية لرأس الماؿ البشري.
لتنوع في الطرؽ التي تمارس مع ا طفاؿ يوجو االنتباه إلى ا منظور اجتماعي وثقافي .4

 الصغار، وعمى يد مف.
منظور حقوؽ اإلنساف يعيد صياغة المناىج التقميدية ، سياسة البحث والممارسة بطرؽ  .5

 تحتـر تماما كرامة ا طفاؿ ومستحقاتيـ وقدراتيا لممساىمة في التنمية وتطوير الخدمات.
عينة مف النظريات والبحوث والسياسات لكؿ مف ىذه الوجيات وتحدد الورقة مجموعة م

والموضوعات، ويمخص مجاالت ر يسية مف الجدؿ ويحدد مجموعة مف الرؤى البديمة 
 لمرحمة الطفولة المبكرة مع آثار لكيفية وتحديد ا ىداؼ والنماذج والمعايير.

بعنػػوان   Gina M. garramone&Charle s( 7118جينػػا جػػارمون وشػػارلز) دراسػػة  -
 تحديد لمتأثيرات" -تصال والتنشئة السياسية"وسائل اال 

 -الراديػػو -وىػػدفت الدراسػػة التعػػرؼ عمػػى تػػأثير أربعػػة مصػػادر لألخبػػار ) التميفزيػػوف
المجػػػالت( عمػػػى عمميػػػة التنشػػػ ة السياسػػػية متمثمػػػة فػػػي المعرفػػػة السياسػػػية والسػػػموؾ  -الصػػػحؼ

طفػػػؿ  391دىا السياسػػػي واسػػػتخدمت الدراسػػػة اسػػػتبياف طبػػػؽ عمػػػى عينػػػة مػػػف ا طفػػػاؿ بمػػػغ عػػػد
( سنوات وتوصمت الدراسة إلى أف ا طفاؿ يحصموف عمى المعرفة 21-8تتراوح أعمارىـ بيف )

السياسػية مػف الوسػػا ؿ المسػموعة والمر يػػة أكثػر مػف الوسػػا ؿ المقػرؤءة وأوصػػت الدراسػة بالعمػػؿ 
نشاء مكتبات لألطفاؿ.   عمى توفير المجالت وا 
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(: أىمية 7100)  Kirsi Pauliina Kallio ,Jouni Hakliدراسة كريسى وجونى   -
 إعداد األطفال لمحياة السياسية  من خالل اإلعدادات الرسمية والسياقات اليومية.

وتيتمـ الدراسة بما يتعمؽ بالسياسات  الخاصة با طفاؿ والشباب، والسياسة فى  
ة التطورات ممارسات الحياة اليومية لألطفاؿ. وىذا إلشراؾ ا طفاؿ في السياسة، فعند مناقش

التشريعية ا خيرة المتعمقة ببناء جياز برلماني لمشاركة ا طفاؿ في فنمندا. وضح أف ليس كؿ 
ا طفاؿ قادريف عمى المشاركة بنشاط في ىذا النوع مف العمؿ السياسي، وأف جميع القضايا 
التي تيـ ا طفاؿ ال يمكف معالجتيا مف خالؿ )شبو( الساحات الرسمية مثؿ المجالس 
المدرسية،وبرلماف ا طفاؿ والمنظمات المدنية، و توصمت الدراسة عمي أنو يمكف أف نتفؽ مع 
منح ا طفاؿ  تصورًا في بي اتيـ اليومية وعمى شروطيـ، لمزيد مف تصور ىذه السياسة 
اليومية، نقترح نموذجًا لتحديد طرؽ ومساحات لتمكيف ا طفاؿ مف المشاركة السياسية والحضور 

 .السياسي

 إجراءات البحث:
 لإلجابة عن السؤال األول الذى ينص عمى :

 الواجب تنميتيا لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة ؟أىـ القيـ والمفاىيـ السياسية ما   -0

 تم اتخاذ الخطوات التالية :  
إعداد قا مة تحتوى عمى بعض المفاىيـ والقيـ السياسية ا كثرر تناسبا مع طفؿ مرحمة ما  -0

 قبؿ المدرسة .
 عرضيا عمى السادة المحكميف -7
 ( قيـ سياسية6( مفاىيـ و)8اختيار) -3

 لإلجابة عن السؤال الثانى والذى ينص عمى :
 ما صورة  البرنامج المقترح لتنمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة ؟ -0

 تم اتخاذ الخطوات التالية :  
 االطالع عمى الدراسات السابقة.  -0
 برامج لتنمية الوعى السياسى .االطالع عمى نماذج تصميـ  -7
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 وضع تصور عاـ لمبرنامج المقترح لتنمية الوعى السياسى. -3
 عرض البرنامج عمى السادة المحكميف . -2
 سنوات.  7-6إجراء البرنامج المقترح عمى مجموعة أطفاؿ مف -4
  صياغة البرنامج فى صورتو النيا ية -2

 لإلجابة عن السؤال الثانى والذى ينص عمى:
 برنامج المقترح لتنمية الوعى السياسى لدى طفؿ ما قبؿ المدرسة .ما فعالية ال -7
 تم اتخاذ الخطوات التالية : 

 مصور لموعى السياسى.تـ إعداد مقياس  -0
 عرضو عمى السادة المحكميف . -7
 إجراء التعديالت المشار إلييا . -3
 اختيار مجموعة التجريب والتصميـ التجريبى -2
 إجراء التطبيؽ القبمى . -4
 امج المقترح .تقديـ البرن -2
 إجراء التطبيؽ البعدى. -2
 . معالجة البيانات إحصا يا -7
 التوصؿ لمنتا ج وتفسيرىا. -8
 . تقديـ التوصيات والمقترحات فى ضوء نتا ج البحث -01

 وقد تم اجراء معامالت الصدؽ والثبات لممقياس وىي:
 أواًل الصدؽ:
 صدؽ المقياس:

)محمود   والسمة المراد قياسيا .يقصد بصدؽ المقياس قدرتو عمى قياس ما وضع مف أجمو 
 (269، 3118عبد الحميـ منسي ، 
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 ولتحديد صدؽ المقياس الحالى فى ضوء مفيوم الصدؽ السابؽ ذكره اتبعت الباحثة ما يمى :
 :الطريقة األولى:  صدؽ المحتوى

لمتأكد مف صدؽ محتوى المقياس ثـ عرضو عمى مجموعة مف المحكميف المتخصصيف       
ىج وا صوؿ وتربية الطفؿ، والذيف أقروا صدقو وصالحيتو لما وضع مف أجمو، وقد تـ ا خذ فى المنا

بما رآه السادة المحكموف وتـ إجراء التعديالت والمقترحات بيدؼ أف يصبح المقياس فى أصدؽ صورة 
 ( يوضح متوسطات نسب صدؽ المحكميف:2ممكنة مف حيث المحتوى الذى يقيسو وفيما يمى جدوؿ )

 (0ل )جدو
 متوسطات نسب صدؽ المحكمين عمى كل بعد من أبعاد المقياس

 متوسطات نسب الصدؽ أبعاد المقياس
 6:.1 المفاىيم السياسية
 3:.1 القيم السياسية

 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف متوسطات نسب صدؽ المحكميف لكؿ بعد مف أبعاد المقياس 
 (3:.1و 6:.1تراوحت ما بيف )
 ثبات المقياس:

( 3مى جدوؿ)ستخدمت الباحثة معادلة ألفا كرونباخ لمتعرؼ عمى مدى ثبات المقياس وفيما يا -0
 يوضح معامالت الثبات

 (7جدول )
 معادلة ألفا كرونباخ لمتعرؼ عمى مدى ثبات المقياس

معادلة ثبات ألفا  األبعاد
 كرونباخ

 مستوى الداللة

 1.12ى دالة عند مستو  1.8:2 البعد األول: المفاىيم السياسية

 1.12دالة عند مستوى  1.997 البعد الثانى :القيم السياسية

 1.12دالة عند مستوى  1.948 المقياس ككل
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وىى قيـ  1.997و 1.8:2يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات تراوحت بيف 
 مرتفعة مما يدؿ عمى ارتفاع ثبات المقياس وأبعاده .

لممقياس باستخداـ طريقة التجز ة النصفية بحيث تـ تقسيـ تـ حساب معامؿ الثبات الثانى  -7
المقياس إلى نصفيف العبارات الزوجية والعبارات الفردية وتـ حساب معامؿ الثبات باستخداـ 

 1.88التجز ة النصفية لممقياس ليساوى 

 وفى ضوء نتائج الدراسة االستطالعية نجممو فيما يمي:
راسة، حيث استجاب ا طفاؿ لعبارات المقياس بشكؿ جيد، مال مة المقياس المستخدـ لعينة الد -

وبدت العبارات واضحة لألطفاؿ، كما اتسمت صور المقياس الممونة بالوضوح وسيولة تمييزىا 
 مف قبؿ ا طفاؿ.

 تمتع المقياس بدرجة عالية مف الصدؽ والثبات.  -
 الصورة النيائية لممقياس :

ات المقياس، وذلؾ في ضوء آراء السادة المحكميف بعد إجراء التعديالت المناسبة عمى مفرد
وما كشفت عنو نتا ج التجربة االستطالعية لممقياس، وبعد التأكد مف صدقو وثباتو، أصبح المقياس في 
صورتو النيا ية جاىزًا لمتطبيؽ الفعمي عمى مجموعة الدراسةا صمية  حيث تكوف مف صفحة الغالؼ، 

كما ( مفردة، 47لفاحص، ثـ تمتيا مفردات المقياس التي بمغت )تمتيا صفحة التعميمات الخاصة با
،ثـ ( درجة، وتحدد الزمف الالـز لإلجابة عف أس مة المقياس47تحددت الدرجة النيا ية لممقياس وىى )

 يميو مباشرة مفتاح تصحيح المقياس.

 : عرض نتائج الدراسة وتفسيرىا
 النتا ج عمى النحو التالى : فى ضوء  ما أسفرت عنو المعالجات اإلحصا ية كانت

 وتفسيرىا : نتائج الفرض األول
 لمتحقؽ من صحة الفرض األول الذى ينص عمى:

"توجد فروؽ دالة إحصا يًا بيف متوسط درجات أطفاؿ مجموعة البحث فى القياس البعدي    
القياس عمى مقياس الوعى السياسى فى بعد المفاىيـ السياسية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح 

 ""البعدى



      هللا عبذ هحوذ هحوذ شهناز.د.أ                        تنويت الوعى السياسى لطفل ها قبل الوذرست

  بخيت هاشن هاجذة.د.أ                                             بحوث الفعل باستخذام       

 حسن على الووجود عبذ داليا                                                                            

  ______________________________________________________________  

 

    1027يوليو   -اجلزء الثانى -العذد الثانى   - الثانياجمللذ        611

تـ بحساب قيمة )ت( لمفرؽ بيف متوسطى درجات أطفاؿ عينة البحث قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج  -
السياسية . كما ىو موضح  أداء عينة البحث عمى المفاىيـوذلؾ لمتوصؿ إلى مدى تحسف 

 بالجدوؿ  التالى:
ا طفاؿ )عينة  ( يوضح قيمة )ت( وداللتيا اإلحصا ية لمفرؽ بيف متوسطى درجات4جدوؿ ) -

 البحث( فى التطبيؽ القبمى والبعدى لمقياس الوعى السياسى فى بعد " المفاىيـ السياسية "
 (3جدول )

متوسطى درجات األطفال فى التطبيؽ القبمى والبعدى لمقياس الوعى السياسى فى بعد المفاىيم 
(34السياسية )ن=   

 اللةمستوى الد قيمة )ت( 7مج ح م ؼ عدد األطفال المقياس

 46 القبمى
4,79 7::,324 5,95 1,12 

 46 البعدى

( بيف 1.12ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أنو يوجد فرؽ داؿ إحصا يا عند مستوى )
متوسطات  درجات ا طفاؿ عينة البحث عمى مقياس الوعى السياسى لقياس المفاىيـ السياسية قبؿ 

يعنى أف البرنامج أدى إلى زيادة ونمو درجات  تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ البعدى، مما
ومتوسطات  المفاىيـ السياسية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة ) عينة البحث ( ومف النتا ج 

 .السابقة يمكف قبوؿ الفرض ا وؿ مف فروض البحث 

 تفسير نتائج الفرض األول:
 وترجع نتائج الفرض األول إلى :

يو مف انشطة جاذبة لالطفاؿ مما أحدث تحسنا فى أدا يـ فى تأثير البرنامج المعد بما ف -
التطبيؽ البعدى لحدوث التقدـ الممحوظ فى تنمية وعي ا طفاؿ عينة البحث بالمفاىيـ السياسية 

 بعد تطبيؽ البرنامج ويعزي ذلؾ إلى:

عى تركيز ىذا البرنامج عمى إكساب ا طفاؿ المعرفة بالمفاىيـ السياسية كبعد مف أبعاد الو  -
 السياسى وىذا يتضح مف خالؿ المحتوى الذى تناوؿ وحدة المفاىيـ السياسية فى البرنامج.
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ا نشطة وا دوات المستخدمة فى ىذه الوحدة مكنت ا طفاؿ مف معرفة المفاىيـ السياسية  -
 ممارسة فعميا فى الروضة .

  cdة وفنية وفيديو تناولت ا نشطة المتنوعة المستخدمة فى ىذه الوحدة أنشطة قصصية وغنا ي -
 ليا تأثير جذب انتباه ا طفاؿ لتتعرؼ عمى مفاىيـ جديدة عمييـ.

استخداـ ا لعاب المختمفة بأنشطة البرنامج وتفاعؿ ا طفاؿ معيا بطريقة إيجابية  كألعاب  -
 التعبير الحركى سواء داخؿ وخارج قاعة الروضة .

 اء قبؿ النشاط أو أثنا و وبعده .كذلؾ إتاحة الحوار والنقاش مع المعممة وا طفاؿ سو  -
           ( ,7100)وفاء عبد السالم ، وىذا يتفؽ مع نتا ج بعض الدراسات كدراسة كؿ مف  

       Hazel Pettifor ). (2014.،) 7102(، )رانيا عبدالغنى،7103)وسام عبدالحميد،
 ( .7102)سناء أحمد محمود ، (،7104)رجب عبداهلل ، 

 : انى وتفسيرىنتائج الفرض الثا
 ولمتحقؽ من صحة الفرض الثانى: الذى ينص عمى أنو:

"توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسط درجات أطفاؿ مجموعة البحث عمى مقياس الوعى   
السياسى فى بعد القيـ السياسية قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج لصالح القياس البعدى" تـ بحساب قيمة 

طفاؿ عينة البحث قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج وذلؾ لمتوصؿ إلى )ت( لمفرؽ بيف متوسطى درجات أ
 ـ السياسية، كما بالجدوؿ التالى:أداء عينة البحث عمى بعد القيمدى تحسف 

 (2جدول)
متوسطى درجات األطفال فى التطبيؽ القبمى والبعدى لمقياس الوعى السياسى  فى بعد القيم 

 (34السياسية )ن= 

 مستوى الداللة قيمة )ت( ؼ7مج ح م ؼ عدد األطفال المقياس

 46 القبمى
3,99 542,:7 5,8: 1,12 

 46 البعدى
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ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدولية أي أنو يوجد 
( بيف متوسطات درجات ا طفاؿ عينة البحث عمى مقياس 1.12فرؽ داؿ إحصا يا عند مستوى )

القيـ السياسية قبؿ تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ البعدى، مما يعنى  الوعى السياسى لقياس
أف البرنامج أدى إلى نمو بعض القيـ السياسية لدى أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة )عينة البحث( 

 ومف النتا ج السابقة يمكف قبوؿ الفرض الثاني.
 تفسير نتائج الفرض الثانى:
 ى: وترجع نتائج الفرض الثاني إل

تأثير البرنامج المعد مف وحدات وانشطة مختمفة ومتنوعة مما أحدث تحسنا فى أداء 
 ا طفاؿ فى التطبيؽ البعدى .

وتوضح ىذه النتيجة أنو يمكف تنمية بعض القيـ السياسية ا طفاؿ مف خالؿ البرنامج 
قشة والممارسة ويرجع ذلؾ إلى أف ا طفاؿ لدييـ بعض القيـ بالفطرة ومف خالؿ التدريب والمنا

لممواقؼ تنمو القيـ  وتترسخ كما أف توفير جو مف المرح والدعابة فى أثناء البرنامج أدى إلى تفاعؿ 
ا طفاؿ مع انشطة البرنامج الشيقة بتحية العمـ ورسمو والتعرؼ عمي روساء الجميورية والحب 

 لية تجاه روضتيـ.واالفتخار بالوطف وماحققو مف انتصارات حرب اكتوبر واحساسيـ بالمس و 
(، )زينب يوسؼ، 7112)مانيرفا رشدى، وىذا يتفؽ مع نتا ج بعض الدراسات منيا:   

 Kirsi (2011.دراسة ،(7118، دراسة)عماد الدين عوض ،(7117(، )ماجدة فتحى ،7114
Pauliina Kallio ,Jouni Hakli), ، (.7103،)مروة أحمد ،(7107)أميمة السيد 

 : افسيرىوت الثالثنتائج الفرض 
 لمتحقؽ من نتائج الفرض الثالث والذي ينص :

توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسطات درجات أطفاؿ مجموعة البحث عمى مقياس "  
الوعي السياسى ككؿ لصالح القياس البعدي" ، تـ بحساب قيمة )ت( لمفرؽ بيف متوسطى درجات 

أداء عينة البحث صؿ إلى مدى تحسف أطفاؿ عينة البحث قبؿ وبعد تطبيؽ البرنامج وذلؾ لمتو 
 لمقياس الوعي السياسي ككؿ، كما ىو موضح بالجدوؿ التالى:
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 (4جدول )
 قيمة )ت( لمفرؽ بين متوسطى درجات أطفال عينة البحث قبل وبعد

 (34)ن= البرنامج لممقياس ككل  تطبيؽ            

 مستوى الداللة قيمة )ت( ؼ7مج ح م ؼ عدد األطفال المقياس

 46 القبمى
6,728 8537,9 3,93 1,12 

 46 البعدى
 

ويتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيمة ت المحسوبة أكبر مف قيمة ت الجدولية أي أنو  
( بيف متوسطات درجات ا طفاؿ عينة البحث عمى 1.12يوجد فرؽ داؿ إحصا يا عند مستوى )

ؿ تطبيؽ البرنامج وبعده لصالح التطبيؽ مقياس الوعى السياسى لقياس القيـ والمفاىيـ السياسية قب
البعدى ، مما يعنى أف البرنامج أدى إلى نمو بعض المفاىيـ والقيـ السياسية لدى أطفاؿ مرحمة ما 

 :قبؿ المدرسة )عينة البحث( وترجع ا نتا ج الفرض الثالث إلى
 .تنوع ا نشطة التى جعمت ا طفاؿ أكثر قدرة عمى التفاعؿ ا مثؿ مع البرنامج  -
الجو الذى ساد تطبيؽ ا نشطة لألطفاؿ كاف ممي ا باإلثارة والتشويؽ، حيث استمتع  -

 ا طفاؿ با نشطة التى قاموا بيا.
تنوع ا نشطة المقدمة بالبرنامج كا نشطة الفنية والحركية والمسرحية مما أسيـ فى خمؽ  -

 جومف ا لفة بيف المدربة وا طفاؿ.
 ات منيا دراسة كل من:وىذا يتفؽ مع نتائج بعض الدراس
 (، دراسة7117دراسة)محمد عبداهلل عبدالمجيد،  (،7110)عائشة عبدالمطيؼ، 

Laplant- James Thomas,2005) ، (، دراسة )فاطمة 7100( ودراسة)وفاء عبد السالم
 ( .7102ناجى،

 

 : وتفسيرىا نتائج الفرض الرابع
 : الذى ينص عمى أنولمتحقؽ من صحة الفرض الرابع  

ال توجد فروؽ دالة احصا يًا بيف متوسطات درجات ا طفاؿ مجموعة البحث عمى مقياس "  
كما يوضح  الوعي السياسى ككؿ فى التطبيؽ البعدى والتتبعى بعد مرور شير مف تطبيؽ البرنامج."

 الجدوؿ التالي:
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 (2جدول )
بيقبين البعدى         المتوسطات واالنجرافات المعيارية لدرجات األطفال )عينة البحث ( فى التط

 (34)ن = قياس الوعى السياسى والتتبعى لم
 مستوى الداللة قيمة )ت( ح م التطبيؽ أبعاد المقياس

 البعدى المفاىيم السياسية
27 

3.4 4.633 1,12 

 :,2 25,3 التتبعى
 1,12 5,423 2,9 22,9 البعدى القيم السياسية

 3,3 :,24 التتبعى
 1,12 4,825 3,24 35,33 البعدى مقياسالدرجة الكمية لم

 2,77 33,6 التتبعى
 

         ت المحسوبة3    = حجم التأثير
 الحجـ الكمى لمعينة                        

ويشير حجـ التأثير ىنا إلى قوة العالقة بيف المتغيريف أو دليؿ ا ثر الفعمى ، وىو ما 
التطبيقبيف البعدى والتتبعى لمقياس حساب مربع إينا وب Eta Squaredيعرؼ باسـ مربع إيتا 

وىو يدؿ عمى حجـ تأثير مرتفع ، لممتغير  1.998حجـ التأثير = الوعى السياسى  وجد أف 
 المستقؿ عمى المتغير التابع.
 تفسير نتائج الفرض الرابع:

ية ، ويمكف البرنامج بيذه الصورة التى أظيرتيا دالالت النتا ج يعكس درجة جيدة مف الفاعم -
القوؿ أف ا طفاؿ عينة البحث قد نمى إلييـ وعى با نشطة المستخدمة لتنمية وعييـ سياسيًا، 

 والتى أسيمت أيضًا بدورىا فى تحقيؽ الوعى السياسى لدى ا طفاؿ عينة البحث .
ما البرنامج التدريبى المستخدـ بمساعدة المعممات قد استمرت فاعميتو بعد االنتياء مف تطبيقو م -

 يعنى أنو كاف فعااًل حيث ظؿ ا طفاؿ مكتسبيف لممفاىيـ والقيـ السياسية .
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ىذا يمثؿ محكًا حقيقيًا الستمرار التحسف واكتساب المفاىيـ والقيـ السياسية المتعمقة بأنشطة  -
الوعى السياسى التى كاف بيا قصور قبؿ تطبيؽ البرنامج ، وذلؾ  ف البرنامج ليس ىدفو فقط 

خالؿ فترة البرنامج فقط ولكف بقاء واستمرار فاعميتو بكؿ ما احتوى عميو مف إحداث تغير 
فنيات وأساليب معرفية وقيمية تساعد ا طفاؿ عمى تنمية وعييـ السياسى وىذا يدعـ التأثيرات 

 اإليجابية التى أحدثيا البرنامج.
لتعمـ باالكتشاؼ حيث االستناد إلى استراتيجيات عدة منيا تمثيؿ االدوار والتعمـ التعاونى وا -

 اعتبرت ىذه الطرؽ ذات أىمية لتنمية وعى ا طفاؿ سياسيًا.
أسموب عرض البرنامج القا ـ عمى أنشطة الوعى السياسى فى تدريب ا طفاؿ بأسموب يتناسب  -

 مع خصا ص ىؤالء ا طفاؿ.
 وىذا يتفؽ مع نتائج بعض الدراسات منيا :

(Jan W. van Dethndschönand Meike.2010)  

 (7104ودراسة) رجب عبداهلل أحمد حسب اهلل ، ( ،  (  Hazel Pettifor.2012ودراسة
 مما سبؽ تحققت اإلجابة عن تساؤالت البحث :و 

خمصت النتا ج التى تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالى إلى أىمية تنمية الوعى السياسى 
ارسة ا نشطة المتعددة المتضمنة  طفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، وأف إتاحة الفرص لمتفاعؿ ومم

بالبرنامج، والتى تنوعت فى أىدافيا واستخداماتيا ومجاالت تطبيقيا، قد كاف سببا فى إثارة الدافعية 
 بيف ا طفاؿ، مما أسيـ فى سيولة التعمـ وزيادة نمو الوعى السياسى لدى أطفاؿ عينة البحث .

 لمقترح فى تنمية الوعى السياسى وتشير النتا ج فى مجمميا إلى فاعمية البرنامج ا
كما أف تنوع أنشطة البرنامج المقترح لألطفاؿ أتاح الفرصة  ف ينغمس ا طفاؿ فى ىذه ا نشطة، 

 ويتحمسوا ليا مما أسيـ فى نمو وعييـ السياسى.
وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ عالقة طردية بيف تدريب ا طفاؿ عمى أنشطة البرنامج و 

 ياسى.نمو وعييـ الس
وتعزى فاعمية البرنامج  طفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى أنشطة البرنامج فى تنمية 

 وعييـ السياسى لألسباب التالية:
 استخداـ وسا ؿ ومصادر تعميمية متنوعة ساعدت عمى جذب انتباه ا طفاؿ لمبرنامج . -
 ؿ مع البرنامج.توفير جو مف المرح والدعابة فى أثناء البرنامج أدى إلى تفاعؿ ا طفا -
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ترجع فاعمية البرنامج أيضا إلى تناولو لموضوع ييـ أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة لتنمية  -
وعييـ بمجريات بعض ا حداث السياسية مف حوليـ وتكويف مفاىيـ وقيـ سياسية أولية 

 لدييـ.
 .التيي ة الجيدة لكؿ موضوع فى البرنامج مما أسيـ فى تثبيت المفاىيـ والقيـ لدييـ -
التأكيد عمى دور الطفؿ فى البرنامج ومشاركتو االيجابية وممارستو الفعمية لألنشطة  -

 الموجودة بالبرنامج مما أدى إلى اكتسابو الميارات المختمفة.
 مناسبة البرنامج لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة. -
 التعزيز المستمر لمطفؿ مف قبؿ الباحثة. -

 نتائج البحث :
تـ التوصؿ إلييا فى البحث الحالى إلى أىمية تنمية الوعى السياسى  خمصت النتا ج التى      

 طفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة، وأف إتاحة الفرص لمتفاعؿ وممارسة ا نشطة المتعددة المتضمنة 
بالبرنامج، والتى تنوعت فى أىدافيا واستخداماتيا ومجاالت تطبيقيا، قد كاف سببا فى إثارة الدافعية 

 مما أسيـ فى سيولة التعمـ وزيادة نمو الوعى السياسى لدى أطفاؿ عينة البحث. بيف ا طفاؿ،
كما أف . وتشير النتا ج فى مجمميا إلى فاعمية البرنامج المقترح فى تنمية الوعى السياسى     

 تنوع أنشطة البرنامج المقترح لألطفاؿ أتاح الفرصة  ف ينغمس ا طفاؿ فى ىذه ا نشطة،
 مما أسيـ فى نمو وعييـ السياسى.ويتحمسوا ليا 

وعمى ذلؾ يمكف القوؿ أف ىناؾ عالقة طردية بيف تدريب ا طفاؿ عمى أنشطة البرنامج 
 ونمو وعييـ السياسى.

وتعزى فاعمية البرنامج  طفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة عمى أنشطة البرنامج فى تنمية 
 وعييـ السياسى لألسباب التالية:

 ر تعميمية متنوعة ساعدت عمى جذب انتباه ا طفاؿ لمبرنامج .استخداـ وسا ؿ ومصاد -
 توفير جو مف المرح والدعابة فى أثناء البرنامج أدى إلى تفاعؿ ا طفاؿ مع البرنامج .  -
ترجع فاعمية البرنامج أيضا إلى تناولو لموضوع ييـ أطفاؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة لتنمية  -

مف حوليـ وتكويف مفاىيـ وقيـ سياسية أولية وعييـ بمجريات بعض ا حداث السياسية 
 لدييـ.
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 التيي ة الجيدة لكؿ موضوع فى البرنامج مما أسيـ فى تثبيت المفاىيـ والقيـ لدييـ. -
التأكيد عمى دور الطفؿ فى البرنامج ومشاركتو االيجابية وممارستو الفعمية لألنشطة  -

 تمفة.الموجودة بالبرنامج مما أدى إلى اكتسابو الميارات المخ
 مناسبة البرنامج لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة والتعزيز المستمر لمطفؿ  -

 توصيات البحث :
 ضوء ما أسفرت عنو النتائج توصى الدراسة بما يمي : فى 

 .إجراء البحوث والدراسات المقارنة عف نمو الوعى السياسى لطفؿ -0
اسى لطفؿ مرحمة تضميف مقررات إعداد معممات رياض ا طفاؿ محتوى عف الوعى السي -7

 ما قبؿ المدرسة.
تضميف منيج مف حقى أف ألعب و أتعمـ وأبتكر محتوى عف الوعى السياسى لطفؿ  -3

 مرحمة ما قبؿ المدرسة.
إجراء دراسات تتبعيو لألطفاؿ الذيف تـ تيي تيـ لمعرفة مدى تأثير ذلؾ عمى المراحؿ  -2

 .الدراسية الالحقة
 البحوث المقترحة:

نو اإلطار النظرى والدراسة الميدانية مف نتا ج، يمكف لمباحثيف فى فى ضوء ما أسفرت ع    
 المستقبؿ القياـ بمجموعة مف الدراسات والبحوث منيا:

اعداد برنامج مقترح لتفعيؿ المشاركة الوالدية فى تنمية الوعى السياسى لطفؿ مرحمة ما  -0
 قبؿ المدرسة.

 ة ما قبؿ المدرسة.تصميـ برنامج مسرحى لتنمية الوعى السياسى لطفؿ مرحم -7
 دراسة دور االعالـ المصرى  فى نمو الوعى السياسى لطفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة. -3
فاعمية برنامج تدريبى  ولياء ا مور لتنمية المفاىيـ السياسية لدى أطفاؿ المرحمة ما  -2

 قبؿ المدرسة.
قراطية لدى دراسة تقويمية لبرامج ا طفاؿ التمفزيونية المصرية فى تنمية مفيـو الديم -4

 طفؿ مرحمة ما قبؿ المدرسة.
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