
  ملخص لرساله الدكتوراه وعنواهنا
  )الطفوله والتنشئة السياسية ( 

  دراسة ميدانية على عينة من األطفال احلضريني
  
@üëc@Z@òa‰†Ûa@òîàçcZ@@
جتتاح مصر يف اآلونة األخرية كغريها من دول العامل النامي ما يعرف باملوجة الثالثة وما يواكبها مـن                   -١

ض التيارات السلفية املضادة اليت تبحث عن العدالة االجتماعيـة          وبع، اجتياح جارف للثقافة الغربية     
وما ينتج عنه من انفصام ثقايف حيث يستجيب نصف اجملتمع للتيار العصري وما يفـضي عنـه مـن                   

كما يذهب النصف اآلخر إىل رفض الثقافة الغربية متاما متمـسكا باملاضـي             ، تغريب للذات الوطنية    
غييب وإغالق العقل املصري على مفاهيم باليه فيشكل معـضلة للتنـشئة            والتيار السلفي يف حماولة لت    

السياسية يف الوقت الراهن حيث تؤثر تلك املتغريات سليبا على درجة االنتماء واهلويـة يف اجملتمـع                 
مما يفرض أمهية التنشئة الساسية يف التعرف عن مدى كفاءة وسائطها وآلياهتـا يف تكـوين                . املصري  

لك من مقومات القدرة الذاتية واملوضوعية للتصدي للمتغريات العاملية واحمللية الـيت            مواطن واعي ميت  
  .تغيب وعيه 

تفضي التنشئة السياسية إىل مدى كفاءة السياسات العامة اليت تنتجها النخبة احلاكمة ودورها يف انتاج                -٢
شئة الرمسية وغري الرمسيـة     وما متارسه وسائط التن   ، التخلف أو التنمية االجتماعية للطفل ضمن آلياهتا        

 .من أساليب وممارسات إجرائية تدعم هبا التوجيهات السياسية القائمة 
من جمملة تعداد سكان     % ٤٠ما ينثله قطاع الطفوله داخل اجملتمع املصري من نسبة كبرية تصل إىل              -٣

 .مجهورية مصر العربية 
@bîãbq@Z@òa‰†Ûa@Òa†çaZ@@
ارسه النخبة احلاكمة يف إدارة النظام السياسي وتبعاته التأثريية علـى  التعرف على الدور املؤثر الذي مت   -١

النظام الثقايف االجتماعي يف اجملتمع املصري وذلك من خالل وصف وحتليل آليات التنشئة الـسياسية         
  . إىل الوقت الراهن عرب مراحل النظم السياسية واليت تعاقبت على اجملنمع املصري ١٩٧٤منذ عام 

 .أساليب وآليات التنشئة اليت متارس داخل األسرة احلضرية يف تنشئة األطفال سياسيا التعرف على  -٢
التعرف على طبيعة الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم يف التنشئة السياسية لألطفال وأثره يف توجيـه                 -٣

 .الطفل وموقفه من القضايا العاملية واحمللية 
@brÛbq@Z@òa‰†Ûa@püúbmZ@@

  :دراسة إىل تساؤل رئيسي يتفرع منه جمموعة من التساؤالت الفرعية كما يتضح تنقسم تساؤالت ال
ïîöŠÛa@ÞúbnÛa@@



هل هناك فكر سياسي واضح أمام الطفل يف مرحلة التعليم األساسي ؟ وما هي مالمح هذا الفكر ؟ ومـا هـي            
  :ا يف التايل املصادر املؤثرة يف تشكيله ؟ وينطوي حتت هذا التساؤل جمموعه أخرى فرعية نعرض هل

@òîÇŠÐÛa@püúbnÛaZ@@
  ما هي خصائص التنشئة السياسية للطفل يف اجملتمع احلضري املصري ؟ -١
 هل ختتلف أساليب التنشئة السياسية داخل األسرة بتباين املستويات االقتصادية واالجتماعية ؟ -٢
 هل تؤثر التوجهات الفكرية للوادلني على توجهات األطفال سياسيا ؟ -٣
 ألسرة أساليب التنشئة السياسية ؟كيف متارس ا -٤
إىل إي مدى يلعب احلوار داخل األسرة املصرية حول الرسائل اإلعالمية دورا يف تشكيل التوجهات                -٥

 السياسية لدى الطفل ؟
إىل أي مدى يلعب النظام التعليمي السائد يف مصر دورا يف تشكيل الـوعي الـسياسي والتنـشئة                   -٦

 السياسية لدى األطفال يف مصر ؟
  طبيعية العالقة بني الوسائط االعالمية والتنشئة السياسية لألطفال املتعرضني هلذه الوسائط ؟ما -٧
إلىل أي مدى يوجد انتماء سياسي لدى األطفال ؟ وما طبيعه هذا االنتماء ؟ وما مظـاهره ؟ وهـل                     -٨

ي مدى يكون   الربامدج املقدمة من قبل الوسائط اإلعالمية تساعد على تنمية اإلنتماء للطفل ؟ وإىل أ             
 ذلك ؟ وإي نوع من أنواع االنتماء تبثها الوسائط اإلعالمية ؟ 

هل خيتلف التأثري اإلعالمي على األطفال باختالف النوع وخبتالف االنتماءات الطبقية ؟ وما شـكل                -٩
  هذا التأثري ؟ وما تقييم االطفال هلذه الربامج ؟ وما نظرة الوالدين هلا؟

aŠua@ë@òa‰†Ûa@kîÛbc@bÈia‰bèmaõZ@@
  :ملا كانت الدراسة احلالية دراسة مركبة فقد اقتضى األمر االستعانة بأكثر من أسلوب المتامها و خاصة مايلي

  املسح االجتماعي بالعينة  -١
 األسلوب التارخيي -٢
 املعاجلة االحصائية -٣

  :أدوات مجع البيانات
  : القضية موضوع الدراسة وهي وقد مت االستعانة ببعض األدوات اليت وجد أهنا مالئمة للوقوف على أبعاد

  .االستبيان -١
 "املقننة"املقابلة اجلماعية  -٢
 .مقياس االجتاهات و الرأي العام -٣
 .املالحظة بدون الملشاركة -٤
 .الوثائق الرمسية و السجالت الرمسية -٥
 .البيانات االحصائية -٦

  
òa‰†Ûa@püb©@bßbZ@@



  
دينة شبني الكوم مبحافظة املنوفية مبدرسة حـسني        أجريت الدراسة املديدانية الراهنة مب    : اجملال اجلغرايف   - أ

الغراب اخلاصة ، ومدرسة املساعي املشكورة ع بنات ، املدرسة االعدادية القدمية بنون مبدينة شـبني                
 .الكوم حمافظة املنوفية 

أجريت الدراسة بواسطة املسح االجتماعي بالعينة للصف الثاين اإلعـداي وأوليـاء            : اجملال البشري    - ب
 .مفرده  ) ١٧٤( طفل وبلغت عينة أولياء األمور  ) ٣٧٨(  وقد بلغت عينة دراسة األطفال أمورهم

متت الدراسة امليدانية على مرحلتني وقد أستغرقت حوايل سبعه أشهر من هناية أكتـوبر       : اجملال الزمين    - ت
  .١٩٩٨ حىت هناية إبريل ١٩٩٧

للطفل ويتم حتقيقـه    لنظرية يف حتليل التنشئة السياسية      يتناول األول املداخل ا   : ..  وقد تضمنت الدراسة بابني     
ضمن أربعه مباحث ويتعرض الباب الثاين ملالمح التنشئة السياسية للطفل املصري من خالل حمدداهتا االمبرييقية               

   .مباحث أربعة ) مبحافظة املنوفية ( يف جمتمع الدراسة 
@òa‰†Ûa@bèîÛg@oÜ•ìm@Ûa@wöbnäÛa@áçcZ@@

سة وجود فكر سياسي لدى الطفل احلضري يف مرحلة الطفولة املتأخرة وضح مالحمـه يف               أبانت الدرا  -١
تعرفه وحتليله ألهم القضايا الشخصية واحمللية والقومية والعاملية ويـساهم يف تـشكيله التوجهـات               

ول السياسية لألولياء األمور ووعيهم السياسي ودرجة التفاعل يف احلوار القائم بني اآلباء واألطفال ح             
القضايا الثقافية والسياسية املطروحة يف الساحة مضافا لذلك الدور املتعاظم لوسائل اإلعالم املرئـي              
بآلياته املتباينة والنظام التعليمي بأساليبه ووسائله املختلف حبيث يتخلق وعي الطفل وينمـو ليـوائم               

اسة صدارة وسائل اإلعالم    طبيعة النظام السياسي القائم وتوجهات النخبة احلاكمه وقد أظهرت الدر         
املرئي كأحد وسائط التنشئة الساسية األكثر تأثريا يف تشكيل الفكر السياسي لدى أفراد عينه الدراسة               

خاملركز الثاين والصحف املركز الثالث وجاءت اإلذاعة املسموعة املركـز الرابـع            واحتلت األسرة     
لسادس واألخري يف درجة تأثريها علـى تكـوين         وتالها األصدقاء مث احتلت اإلذاعة املدرسية املركز ا       

  .املعارف السياسية لدى الطفل 
أظهرت الدراسة تأثري فلسفة التعليم بالصيغ األيدلوجية لنظام احلكم واملوضـحة ضـمن مفـاهيم                -٢

وأطروحات النص التعليمي وما حيتويه من أفكار مشوهه حلجب بعض احلقائق التارخييـة يف سـبيل                
بإبراز منجزات النظام القائم مقابل حجب وتشويه لـبعض منجـزات احلقبـة             تسويغ أفكاره وقيمه    

وتستعني فلسفة التعليم باألساليب والوسائل التعليمية لتعيد إنتاج التخلف بتشكيلها وعيـا            ، السابقة  
زائفا لديه ومعرفه مشوهه النتاج طلبه ختضع خلدمة مصاحل واهداف النخب املسيطرة علـى مقاليـد                

ية واالقتصادية ويتم ذلك ضمن املمارسات  اليومية للطفل مـع املـدرس واألنـشطة               القوى السياس 
والسلطة املدرسية باعتبارها ممثله للسلطه العامة حيث أكد حتليل التباين ملقياس ليكرد على             ، املدرسية  

أن ممارسات السلطة املدرسية هي انعكاس صريح ملمارسات السلطة للمجتمع املصري واليت تتميـز              
 .لتمركز والتفرد يف القرارت مما يعكس ممارسة األفراد ليدمقراطية مبتورة با



كما أبانت الدراسة ممارسة املدارس اخلاصة لألساليب التثقيفية اليت تنمي احلس املعريف لدى الطالـب                -٣
جبوانب املعرفة املختلفة والعمل علـى تكاملـها        يد الطالب   ومقارنة باملدارس احلكومية حيث تقوم بتز     

 .لنسبة له حىت يتمتع برؤية حتليله مستنريا ملناحي احلياة االجتماعية با
كما كشفت الدراسة عن أثر االختراق الثقايف يف زيادة الرتعه الفردية لدى الطفال وضعف االنتمـاء                 -٤

الوطين لديهم وتنمية توجهاهتم حنو الغرب كما أثبتت تأثري الوسائل اإلعالمية خاصة املرئية منـها يف                
 توجهات األطفال حنو العنف الشكلي لدى أفراد عينه الدراسة مع وجود فروقا جوهرية بـني                تشكيل

افناث والذكور لصاحل اإلناث يف إقباهلن على املادة اإلعالمية امللئية بأمناط متباينـة مبظـاهر العنـف                 
تماعيـة  واإلثارة كما أكدت الدراسة على وجود إختالفات جوهرية بني املستويات اإلقتصادية اإلج           
 لصاحل املستوى املرتفع لألسرة يف أساليبها وإجراءاهتا املتبعه لتنمية الذات السياسية ألطفاهلا

 


