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  :المستخلص

المدرسة باستخدام  لطفل ما قبل السياسيبرنامج مقترح لتنمية الوعى العنوان :
  بحوث الفعل

  : داليا عبد الموجود على حسن  الباحثة
  أ.د / ماجدة هاشم بخيت –:  أ.د / شهناز محمد محمدالمشرفون

  تخصص تربية الطفل  –: الماجستير فى التربية  الدرجة العلمية
  جامعة أسيوط –: كلية التربية  الكلية المانحة

    م ٢٠١٧ –ه ١٤٣٩: التاريخ
في ضعف وقصور الوعى السياسي لدى أطفال : تمثلت مشكلة البحث  المشكلة

: لتحقيق أهداف البحث قامت الباحثة بإعداد  األدوات.مرحلة ما قبل المدرسة 
  األدوات التالية :

السياسية لطفل لتحديد أهم المفاهيم  قائمة :)من إعداد الباحثةقياس (أدوات ال  - أ
 لطفل ما قبل المدرسة،اختبار القيم السياسيةما قبل المدرسة ،قائمة لتحديد أهم 

وأبعاده المفاهيم السياسية والقيم  الوعي السياسي  لطفل ما قبل المدرسة
 .السياسية 

الدليل ،.للطفل السياسي الوعيالبرنامج المقترح لتنمية المواد التعليمية :  -  ب
وقد تم اختيار مجموعة  .للطفل الوعي السياسيلتنمية  اإلرشادى للمعلمة

أظهرت نتائج  النتائج :،) طفال٣٥ًمن أطفال المستوى الثانى وعددهم ( بحثال
يدل على فاعلية  البحث تقدم األطفال فى تنمية الوعى السياسى لديهم وهذا

ببعض التوصيات منها  وفى ضوء هذه النتائج أوصى البحثالبرنامج المعد .
:  
االهتمام بتدريب معلمات الروضة على تصميم وإعداد وتقديم األنشطة  .١

 .الوعى السياسى لديهالتى تثير انتباه الطفل وتشجعه على تنمية 
مساعدة معلمات رياض األطفال على استخدام بحوث الفعل لبناء برامج  .٢

  لتنمية الوعى لطفل ما قبل المدرسة .
  طفل ما قبل المدرسة  – بحوث الفعل –:الوعى السياسى الكلمات المفتاحية



 ـه	-
 

  
Abstract 
Subject: A proposed program to develop the pre-School child 
Political Awareness using Action Researches 
Researcher :  Dalia  Abd El Mogoud  Ali 
Supervisors  : Prof Dr Shanenaz Mohamed Abdullah     Prof Dr 
Magda  Hashem Bakhet 
Degree :  master in education  - childhood department  
Donor College:  Faculty of education  -Assiut  University 
Date : 2017 
Problem: the study problem was represented in  weakness and 
insufficiency of political awareness within preschool children  
Tools :  To archive the preps of the study ; researchers prepared 
the following tools :1-A program to develop political awareness 
within preschool children .2- A guide for kindergarten teachers to 
develop  political awareness within preschool children. 
3-A  Measurement  for political awareness within preschool 
children. 
Study  group  was chosen from 2nd KG , (35) 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. 
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