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املجلــس العربــي للطفولــة والتنميــة منظمــة عربيــة إقليميــة غيــر حكوميــة ذات 

شــخصية اعتباريــة تعمــل فــي مجــال الطفولــة برئاســة صاحــب الســمو الملــ�ي الأم�ي 

ــام ١٩87  ــس ع ــيس املجل ــاء تأس ــد ج ــز. وق ــد العزي ــن عب ــالل ب ــن ط ــز ب ــد العزي عب

مببــادرة مــن صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيــز، رحمــه اللــه، بنــاء 

ــة.   ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــة الصــادرة م ــى التوصي عل
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صاحب السمو امللكي
األمري طالل بن عبد العزيز رحمه اهلل

الرئيس املؤسس للمجلس العربي للطفولة والتنمية

»يف مجتمــع املعرفــة يـُــقاس تقــدم اأُلمــم وثرواتـُــها بمــا تمتلكــه 

ــم  ــَة  ه ــون املعرف ــن يمتلك ــًا. والذي ــًا وكيف ــٍع كم ــٍم رفي ــن تعلي م

الذيــن يـُــمكنهم أن يتطلعــوا إىل إنجــازاتٍ اقتصاديــةٍ قويــة، 

ــم«. ــاة ملجتمعاته ــتوى الحي ــة ومس ــن نوعي وتحس
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بمبــادرة مــن صاحــب الســمو امللكــي األمــري طــالل بــن عبــد العزيــز  - رحمــه اهلل- ومــن 

منطلــق اهتمــام ســموه بقضايــا الطفولــة والتنشــئة واملواطنــة باعتبارهــا قضايــا ذات 

أولويــة لتنشــئة الطفــل يف البلــدان العربيــة بغــرض تكويــن إطــار فكــري اسرتشــادي 

ــة  ــة والتنمي ــي للطفول ــس العرب ــام املجل ــة، ق ــات العربي ــال يف املجتمع ــة األطف لتنمي

ــم دراســات وبحــوث  ــوي لتقدي ــزة يف مجــال البحــث االجتماعــي والرتب بإنشــاء جائ

علميــة حــول قضايــا الطفولــة والتنميــة ودعــم حــق الطفــل يف املشــاركة والحمايــة.

األمري طالل بن عبد العزيز آل سعود  امللك عبد العزيز آل سعود

ــد  ــك عب ــم املل ــزة باس ــالق الجائ ــه اهلل- إط ــز - رحم ــد العزي ــن عب ــالل ب ــري ط ــمو األم ــار س اخت
العزيــز، اعتــزازًا بــدور الوالــد املؤســس، وتقديــرًا لجهــوده الداعمــة يف مجــال تنميــة اإلنســان يف 

الوطــن العربــي.
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ــز  ــد العزي ــك عب ــزة املل ــدورة األوىل مــن جائ ــم أعــال ال يســعدنا ونحــن نختت

ــرة  ــرة ومس ــتذكر س ــة، أن نس ــة والتنمي ــال الطفول ــة يف مج ــوث العلمي للبح

ــريب  ــس الع ــس للمجل ــس املؤس ــد الرئي ــيدي الوال ــزة، س ــذه الجائ ــادر به ــن ب م

للطفولــة والتنميــة األمــر طــال بــن عبــد العزيــز رحمــه اللــه، ومــا مخرجــات 

هــذه الجائــزة إال دليــل عــى عمــق رؤيتــه وإحساســه الرفيــع باملســؤولية تجــاه 

الطفــل العــريب. 

لقــد شــهدت هــذه الــدورة زخــا فكريــا وجهــدا بحثيــا مــن خــال مــا وصــل للمجلــس العــريب للطفولــة والتنميــة 

ــا  ــن أهــم قضاي ــد م ــت إىل موضــوع يع ــة، تطرق ــة عربي ــن 11 دول ــاً م ــا إىل 87 بحث ــن بحــوث وصــل عدده م

الطفولــة والتنميــة، وهــى قضيــة »التنشــئة عــى املواطنــة«؛ حيــث تناولــت بالبحــث والدراســة إشــكالية املواطنــة 

يف إطــار النســق الرتبــوي واالجتاعــي املغايــر ملفهومهــا الحديــث يف الوطــن العــريب، والســعى نحــو وضــع رؤى 

وآليــات لتفعيــل املواطنــة اإليجابيــة املســتنرة املرتكــزة عــى الحقــوق واحــرتام االختــاف واالنطــاق نحــو التفكــر 

الناقــد والتهيئــة للدخــول ملجتمــع املعرفــة، مــع تحديــد دور مؤسســات التنشــئة حيــال ذلــك. 

نشــكر كل مــن قــدم جهــًدا بحثًيــا او علمًيــا رصيًنــا أو تنظيمًيــا النجــاز هــذه الــدورة، ونتطلــع إىل دورة مقبلــة، 

تتنــاول قضيــة أخــرى محوريــة معــارصة مــن قضايــا الطفولــة والتنميــة، وتكــون نتائجهــا وتوصياتهــا ســبيًا نحــو 

ــر  ــول ع ــتعًدا لدخ ــارض، مس ــن أدوات الح ــن م ــح أن يتمك ــذي نطم ــريب، ال ــل الع ــتقبل الطف ــترشاف مس اس

مجتمــع املعرفــة. 

صاحب السمو امللكي 

األمري عبد العزيز بن طالل بن عبد العزيز

رئيس املجلس العربي للطفولة والتنمية
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تقديم

جائــزة امللــك عبــد العزيــز للبحــوث العلميــة فــي قضايــا الطفولــة والتنميــة هــي مبــادرة أسســها صاحــب الســمو الملــ�ي 

ي للطفولــة والتنميــة، ويحمــل رايــة رعايتهــا الآن صاحــب  الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيــز، رحمــه هللا، مؤســس المجلــس العــر�ب

الســمو الملــ�ي الأمــ�ي عبــد العزيــز بــن طــالل، رئيــس المجلــس، إميانــًا مــن ســموه باســتمرار مســيرة مضيئــة فــي تنميــة 

الطفــل العربــي وتنشــئته، وتعزيــز التوجــه الفكــري واإلســتراتيجي للمجلــس الــذي ينطلــق عملــه، بدعــم كامــل مــن برنامــج 

اخلليــج العربــي للتنميــة »أجفنــد« الشــريك اإلســتراتيجي للمجلــس، ومتاشــيًا مــع املواثيــق واالتفاقيــات العامليــة حلقــوق الطفــل 

وأهــداف التنميــة املســتدامة ٢٠٣٠. 

وحتقــق اجلائــزة أهــداف املجلــس فــي حتفيــز البحــث العلمــي وإنتــاج املعرفــة بــن الباحثــن واملفكريــن العــرب شــبابًا  

كانــوا أو خبــراء لبنــاء تيــار فكــري تربــوي مســتنير يعمــل علــى بنــاء سياســات وطنيــة داعمــة وبيئــات متكينيــة حاضنــة لتنشــئة 

طفــل عربــي بعقــل جديــد .. ليكــون إنســانًا جديــدًا فــي مجتمــع جديــد ينعــم فيــه املواطــن العربــي بنور املعرفــة والعقــل واحلرية 

والعدالــة وســيادة القانــون، وهــو الشــعار اإلســتراتيجي للمجلــس. 

وتتجــدد القضايــا التــي تتناولهــا دورات اجلائــزة مبــا يتناســب مــع توجهــات املجلــس، واألحــداث العربيــة والعامليــة التــي 

تواجــه الطفولــة، وقــد انطلقــت الــدورة األولــى، التــي نحــن بصددهــا، حــول قضيــة »التنشــئة عــى المواطنــة« التي تبلــورت عبر 

مســيرة املجلــس املســتمرة فــي إنتــاج املعرفــة والبحــث العلمــي واملمارســات التنمويــة فــي مشــاريع تنشــئة الطفــل العربــي. 

ــة الأمــل، وهــو نمــوذج  ــس »تربي ــري للمجل ي إطــار النمــوذج الفك
ــاً شــامالً �ف ــة، مفهوم واتخــذت التنشــئة عــى المواطن

ي التفكــ�ي 
ي بنــاء الأمــل لــدى الطفــل، مــن خــالل تنميــة وعــي عقــال�ف مســتن�ي يطلــق طاقاتــه �ف

« يعــىف ي لتنشــئة الطفــل العــر�ب

ــاة،  ــم المســتمر والعمــل والحي ي التعلُّ
ــه �ف ــىف قدرات ــن، ويب ي ــه مــن مهــارات القــرن الحــادي والع�ش ــداع، ويمكن ب الناقــد والإ

ي مجتمعــه المحــىي والعالمــي. 
ــاج الكامــل �ف ــه للمشــاركة بالندم ويؤهل

إن مســيرة املجلــس فــي العمــل التنمــوي، التــي تبلــورت فــي خطتــه اإلســتراتيجية الثالثــة )٢٠١7 - ٢٠٢٠( حتــت شــعار 

»تربيــة األمــل .. منــوذج لتنشــئة الطفــل العربــي«، قــد انخرطــت بالفعــل فــي تنميــة الطفــل فكــرًا وممارســة مــن خــال مكونــات 
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متكاملــة يتــم تنفيذهــا فــي مشــروعات قابلــة للتعميــم عربيــًا، تنطــوي علــى املفهــوم الشــامل لتنشــئة الطفــل علــى املواطنــة؛ 

ت الأمــل« بتحريــر الطفــل كونــه  ي وضعيــة الشــارع .. أنــا اخــ�ت
فعلــى ســبيل املثــال يعنــي مشــروع »تأهيــل ودمــج الأطفــال �ف

مــن املهمشــن وإعــادة تكوينــه مواطنــًا واعيــًا قــادرًا علــى ممارســة حريتــه وحقوقــه مــن خــال بنــاء الوعــي وتنميــة الــذات، 

ــذوي  ــة ل ــة الكامل ــى إرســاء حقــوق املواطن ــم والمجتمــع إل ي التعلي
ــة �ف عاق ي ذي الإ ويســتهدف مشــروع دمــج الطفــل العــر�ب

اإلعاقــة، كمــا يســعى مشــروع تنميــة الطفولــة المبكــرة إلــى تنشــئة الطفــل علــى مهــارات التفكيــر الناقــد واإلبــداع ومهــارات 

القــرن احلــادي والعشــرين بغيــة إكســاب الطفــل أدوات املواطنــة واحليــاة فــي عاملــه احمللــي واإلقليمــي والعاملــي، وفــي الوقــت 

ــى إعــام صديــق  ي ترشــيد األداء اإلعامــي وصــواًل إل عالمــي لحقــوق الطفــل العــر�ب ــه، يســتهدف مشــروع المرصــد الإ ذات

للطفولــة يتمتــع فيــه الطفــل بحمايــة حقوقــه املشــروعة.       

تحيــة وفــاء وعرفــان وامتنــان لــروح صاحــب مبــادرة الجائــزة صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي طــالل بــن عبــد العزيز مؤســس 

المجلــس - رحمــه هللا - وشــكراً وتقديــراً لراعــي هــذه الجائــزة صاحــب الســمو الملــ�ي الأمــ�ي عبــد العزيــز بــن طــالل بــن عبــد 

ي 
ي دورتــه الــىت

ي للطفولــة والتنميــة، وكل الشــكر لأعضــاء مجلــس الأمنــاء الــذي أقــر الجائــزة �ف العزيــز رئيــس المجلــس العــر�ب

 ، ف ي مــارس 2017، والشــكر موصــول إىل الأســاتذة والعلمــاء العــرب أعضــاء اللجنــة العلميــة للجائــزة والســادة المحكمــ�ي
عقــدت �ف

ف العــرب الذيــن اســتجابوا وتقدمــوا بأبحاثهــم إىل هــذه الجائــزة، وكل مــن  وللجنــة الفنيــة والتنظيميــة بالمجلــس، والباحثــ�ي

ي إنجــاز الــدورة الأوىل مــن الجائــزة، عــى وعــد بالســتمرار والنطــالق نحــو الــدورة الثانيــة مــن الجائــزة.
أســهم �ف

الوي  ي ب ن ال س أ.د.ح

أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية

أمن عام اجلائزة
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جائزة امللك عبد العزيز للبحوث العلمية
يف قضايا الطفولة والتنمية يف الوطن العربي

مبررات اجلائزة:
• ــة 	 ــة، التــي مــن شــأنها تطبيــق مناهــج وطني ــة ثابت ــى قواعــد منهجي ــة إل ــة والتعليمي افتقــار اخلطــط التربوي

ــاك  ــى امت ــة، واحلــرص عل ــة الوطني ــى الهوي ــاظ عل ــة، واحلف ــي واملســتهدفات الوطني ــل املرام ــدم مجم تخ

األطفــال أدوات املســتقبل مــن خــال تعزيــز مهــارات البحــث والنقــد والتحليــل لديهــم، حلفــظ التــوازن فــي 

ــخصيتهم. ش

• ســتا األفــكار الظاميــة 	 االعتمــاد علــى التلقــن واحلفــظ بوصفهمــا أداتــْن وطريقتــْن تعليميتــْن تقليديتــْن كرَّ

لــدى املتعلمــن؛ لذلــك توجــد ضــرورة ملحــة لانتقــال إلــى بيئــة تعتمــد علــى طــرق تعليميــة حديثــة تتمحــور 

ــر، وتشــجيع املناقشــة،  ــز التفكي ــال، وحتفي ــدى األطف ــي ل ــم الذات ــن خــال تشــجيع التعل ــم م حــول  املتعل

وتبــادل اآلراء واألفــكار، وتنميــة القــدرات اإلبداعيــة، والبحــث عــن املعلومــات، وحتويــل القاعــة الدراســية 

إلــى ورشــة نقــاش للتحــاور وتبــادل األفــكار واملعلومــات مــن أجــل توســيع قــدرات األطفــال وزيــادة فــرص 

مشــاركتهم.

• ــات 	 ــن الفئ ــر ب ــاوت الكبي ــق التف ــة لتضيي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي ــل سياســات احلماي ــي تفعي  القصــور ف

ــة وأخــرى.  ــن كل دول ــة الواحــدة، وب ــف واحلضــر داخــل الدول ــن الري ــة وب ــة املختلف االجتماعي

• احلاجــة إلــى إثــراء البحــث العلمــي فــي مجــال تنميــة الطفولــة لتحقيــق املشــاركة فــي التنميــة املجتمعيــة مبــا 	
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يحقــق توفيــر احلمايــة االجتماعيــة وحمايــة حقــوق الطفــل فــي الوطــن العربــي مــن خــال تشــجيع الباحثــن 

املبدعــن وحتفيزهــم علــى العطــاء فــي املجــال البحثــي املرتبــط بقضايــا الطفولــة والتنميــة. 

أهداف اجلائزة:
• ــة 	 ــا تنمي ــدم قضاي ــا يخ ــة مب ــاالت الطفول ــي مج ــي ف ــث العلم ــراء البح ــال إث ــن خ ــل م ــوق الطف ــة حق ــق ثقاف تعمي

املجتمعــات العربيــة ومواجهــة التحديــات.

• دعم وحتفيز الباحثن املنشغلن بقضايا الطفولة في البلدان العربية.	

• تعظيم احلوار املجتمعي حول القضايا ذات األهمية بالطفل وتنشئته من خال البحوث املقدمة.	

البحوث املستهدفة:
ــة  ــز باألصال ــي تتمي ــة أو مســحية( الت ــت أو ميداني ــة كان ــوث )نظري ــع البح ــزة جمي ــذه اجلائ ــتهدف ه تس

العلميــة، والتــي ميكــن أن تفيــد العاملــن فــي مجــاالت الطفولــة والتنميــة فــي البلــدان العربيــة، مــن خــال الــرؤى 

ــى تعميــق ثقافــة حقــوق  والنتائــج والتوصيــات واملمارســات التــي ميكــن أن توفرهــا هــذه البحــوث ممــا يعمــل عل

ــن واملؤسســات. ــدى املواطن ــل ل الطف

تأتــي هــذه اجلائــزة اتســاقًا مــع التوجــه اإلســتراتيجي للمجلــس الــذي يســتهدف وضــع 

منــوذج جديــد لتنشــئة الطفــل العربــي، وتأكيـــدًا للــدور احملفــز لــه بوصفــه بيتــًا للخبــرة، 

ــوق  ــل حق ــة تكف ــات وطني ــًا لسياس ــارف املتخصصــة، وداعم ــات واملع ومصــدرًا للمعلوم

الطفــل وحمايتــه فــي كل البلــدان العربيــة، وهــى جــزء مــن مشــروع رئيــس للمجلــس حــول 

التنشــئة علــى املواطنــة يســتمر تنفيــذه حتــى عــام ٢٠٢٠.
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موضوع الدورة األوىل )التنشئة على املواطنة(:

ــزة )٢٠١7 - ٢٠١8(،  ــى للجائ ــدورة األول ــون موضــوع ال ــة« لتك ــى المواطن ــئة ع ــة »التنش ــار قضي مت اختي

اهتمامــًا مــن املجلــس بقضايــا الطفولــة والتنشــئة واملواطنــة باعتبارهــا قضايــا ذات أولويــة لتنشــئة الطفــل فــي 

البلــدان العربيــة، وللخبــرة املتراكمــة لــدى املجلــس فــي هــذا املجــال والتــي تبلــورت فــي مبادرتــه بتقــدمي منــوذج 

ــة  ــق مــن النهــج احلقوقــي املتكامــل ونهــج احلماي ــذي انطل ــل«، ال ــة الأم ــي »تربي ــل العرب ــد لتنشــئة الطف جدي

واملشــاركة وإعــادة بنــاء الــذات، ويهــدف إلــى تنميــة األمــل مــن خــال تعزيــز وعــي الطفــل وإطــاق طاقاتــه 

العقليــة والنقديــة واإلبــداع، وتنميــة قدراتــه فــي التعلــم املســتمر، وامتــاك مهــارات القــرن احلــادي والعشــرين، 

واملشــاركة فــي كل جوانــب احليــاة محليــا وعامليــا، وصيانــه حقوقــه وحمايتــه وكفالــة انفاذهــا، ليتحقــق بذلــك 

ي مجتمــع جديد«، ينعــم فيه اإلنســان العربي 
نســان جديــد .. �ف شــعار املجلــس االســتراتيجي »عقــل جديــد ... لإ

بنــور املعرفــة والعقــل والدميقراطيــة واحلريــة والعــدل اإلجتماعــي، مبــا يحقــق املواطنــة اإليجابيــة لانطــاق 

نحــو تأســيس مجتمــع املعرفــة.

اجلائــزة يف أرقام وتواريخ
n   تنافــس عــى الجائــزة ٨7 بحثاً ، تقدم بهم 10٨ باحث من 11 دولة عربية

اً عربّياً ي تحكيم البحوث 45 خب�ي
n   شــارك �ف

n   فــاز  بالجوائــز  17 باحثاً من 7 دول عربية

n   فــازت ٨  أبحــاث بالن�ش تقدم بها 11 باحثاً عربّياً

n   قيمــة مجمــوع الجوائز 20 ألف دولر أمري�ي

ي 30 ســبتم�ب 2017
n   أعلن عن الجائزة �ف

ي 30 أغســطس 201٨
n   تمَّ إغالق باب التقديم �ف

ي 7 إبريل 2019
n   أعلــن عن الفائزين �ف
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الجائزة الثانية:
اســم البحــث: أثــر نوعيــة حيــاة الأرسة �ف تنشــئة الطفــل عــى قيم المواطنة النشــطة »دراســة 

ميدانية عى عينة من الأطفال بمحافظة القاهرة«، شارك في إعداده كل من:

- د. ســه�ي صفــوت عبــد الجيــد عبــد اللطيــف، أســتاذ علــم االجتمــاع املســاعد بقســم الفلســفة 

واالجتمــاع - كليــة التربيــة - جامعــة عــن شــمس )مــر(.

ي بربــري عبــد هللا، أســتاذ مســاعد علــم االجتمــاع األســري والنــوع، ورئيــس 
- د. ســحر حســا�ف

قســم علــم االجتمــاع - كليــة اآلداب - جامعــة قنــاة الســويس  اإلســماعيلية )مــر(.

الجائزة الثالثة:

ــلطوية إىل  ــن الس ــة: م ــم المواطن ــى قي ــل ع ــة للطف ــئة الجتماعي ــث: »التنش ــم البح اس

ــوار«، إعــداد: الح

- أ. موىس برلل، أستاذ مادة الفلسفة بالتعليم الثانوي التأهيلي )المغرب(.

أواًل البحوث الفائزة يف الدورة األوىل 

الجائزة األوىل: متَّ حجبها.

د. سهري صفوت

د. سحر حساين

أ. موىس برالل
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الجائزة الرابعة:

ــة  قليمي ــات الإ ي ضوءالتحدي
ــة �ف ــم دور مؤسســات التنشــئة عــى المواطن اســم البحــث: »تقيي

ــة«، إعــداد:  والدولي

- د. أمــل عبــد الفتــاح عطــوة شــمس، أســتاذ مســاعد - قســم الفلســفة وعلــم االجتمــاع كليــة 

التربيــة - جامعــة عــن شــمس )مــر(.

الجائزة الخامسة: منحت جائزة املركز الخامس مناصفة بن البحثن التالين: 
ــى  ــة ع ــل المدرس ــا قب ــال م ــئة أطف ــة لتنش ــات حياتي ــوي لممارس ــل ترب ــث: »دلي ــم البح )١(  اس

ح«، إعــداد: ــ�ت ــور مق ــة »تص يجابي ــة الإ ــة المواطن ــاد ثقاف ــض أبع بع

-      أ.د. إيناس سعيد عبد الحميد الشتيحي، أستاذ أصول تربية الطفل

      بقسم رياض األطفال )كلية التربية - جامعة املنوفية( )مر(.

ي التنشئة عى المواطنة .. مدخل لتنمية المجتمعات 
)٢( اسم البحث: »التجاهات المعارصة �ف

العربية«، إعداد:

-   أ. د. حلمي أبو الفتوح عبد الخالق عمار، رئيس قسم املناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا 

التعليم - كلية التربية - جامعة املنوفية )مر(.

د. أمل عبد الفتاح

د. إيناس سعيد

د. حلمي أبو الفتوح
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ثانيًا: البحوث التى وافقت اللجنة العلمية على نشرها

ي تنميــة بعــض مفاهيــم  المواطنــة لــدى طفــل 
ح قائــم عــى الأنشــطة المتكاملــة �ف ١-  اســم البحــث: »برنامــج مقــ�ت

الروضــة المعــاق حركّيــاً«، شــارك فــي إعــداده كل مــن:

ــاض  ــم ري ــاعد بقس ــتاذ مس ــوىس أس ــى م ــز ع ــد المع ــعيد عب - د. س

ــر(. ــوان )م ــة حل ــة - جامع ــة التربي ــال كلي األطف

- أ. مــىف نبيــل عبــد المعبــود الخشــن، معيــدة بقســم دراســات الطفولــة 
بكليــة الدراســات العليــا للتربيــة، جامعــة القاهــرة )مــر(.

ــة  ــال .. صيغ ــاض الأطف ي ري
ــة �ف ــل المواطن ــن أج ــة م بي ــات ال�ت ــث: »متطلب ــم البح ٢- اس

ــداد: ــة«، إع ح ــتقبلية مق�ت مس

- د. حنــان محمــد فــوزي الصــادق محمــد أســتاذ مســاعد أصــول تربيــة الطفــل بكليــة التربيــة 

جامعــة املنوفيــة )مــر(

اتيجية التعلــم  ي توظيــف إســ�ت
ف �ف ح قائــم عــى الكفايــات التدريســية للمعلمــ�ي ٣-  اســم البحــث: »برنامــج تدريــب مقــ�ت

،» ي
النشــط لتنميــة قيــم المواطنــة عــى نهــج حقــو�ت

شارك في إعداده كل من:  

-   د. فــرج إبراهيــم حســن أبــو شــمالة محاضرغيــر متفــرغ فــى اجلامعات 

.) ف الفلســطينية بغزة )فلسط�ي

-  د. إبراهيــم جميــل إبراهيــم وشــاح منســق التطويــر املهنــى واملنهــاج فــى 

ــة هيئــة األمم املتحــدة )األونــروا( قطــاع  برنامــج التربيــة والتعليــم بوكال

.) ف غــزة )فلسط�ي

أ. منى نبيل عبد املعبودد. سعيد عبد املعز

د. حنان محمد فوزي

د. إبراهيم جميلد. فرج إبراهيم
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ي التنشئة عى المواطنة الصالحة من وجهة نظر المعلمات«، إعداد:
فيهية �ف 4-  اسم البحث: »دور أندية الحي ال�ت

-  أ. زينب بنت عبد هللا بن عبد الله النمري معلمة على رأس العمل - روضة الدار البيضاء بالطائف  )السعودية(.

ح قائم عى تساؤلت أطفال المرحلة البتدائية ي مق�ت
 5-  اسم البحث:  »برنامج إثرا�أ

كساب مفاهيم المواطنة وتنميتها لديهم«، إعداد:        لإ

-    أ.د. عبد الرازق مختار محمود، أستاذ املناهج وطرق تدريس اللغة العربية والتربية 

اإلسامية بكلية التربية - جامعة أسيوط )مر(.

ي تنميــة القيــم الوطنيــة لــدى طلبــة المرحلــة الثانويــة بالجمهوريــة 
٦-    اســم البحــث:  »دور الواتــس آب )WhatsApp( �ف

ي ضــوء التحديــات المعــارصة«، شــارك فــي إعــداده كل من:
اليمنيــة �ف

-   د. عبــد الغــىف أحمــد عــى الحــاوري أســتاذ أصــول التربيــة املســاعد 

- نائــب مديــر مركــز التطويــر األكادميــي وضمــان اجلــودة / جامعــة 

صنعــاء )اليمــن(.

ــد الواســع عــى ناجــي غالــب جامعــة صنعــاء - مركــز التطويــر  -  د. عب

األكادميــى وضمــان اجلــودة )اليمــن(.

اتيجيات الفعالة لتنشئة الطفل عى المواطنة«، إعداد: س�ت 7-  اسم البحث: »المبادئ والإ

-  أ. وفاء يوسف مفتاح، معلمة )الجزائر(.

٨-  »تنشئة زهور الوطن: دور أدب الأطفال �ف التنشئة عى المواطنة« إعداد:

-    د.مصطفى محمد عبد الفتاح، طبيب أسنان، ومن ُكتَّآب أدب الطفل )سوريا(.

د. عبد الواسع عيلد. عبد الغني أحمد

أ. وفاء مفتاح

د. مصطفى عبد الفتاح

د. عبد الرازق مختار
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ملخصات البحــــوث
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أواًل البحوث الفائزة يف الدورة األوىل 

»أثر نوعية حياة األسرة فى تنشئة الطفل على قيم املواطنة النشطة »دراسة ميدانية
على عينة من األطفال بمحافظة القاهرة«

د. سهري صفوت عبد الجيد عبد اللطيف )مصر(
د. سحر حساني بربري عبد اهلل )مصر(

أثــارت الدراســة إشــكالية مؤادهــا: هــل ميكــن أن نتحــدث عــن مواطــن فاعــل، ومواطنــة نشــطة فــي ظــل هيمنــة قيــم التفكيــر 

التقليــدي التســلطي فــي األســرة املصريــة؟ وإلــى أي مــدي تؤثــر نوعيــة حيــاة األســرة فــي تنشــئة الطفــل وتشــكيل مدركاتــه الثقافيــة 

وأنســاق قيمــه؟ كيــف ميكــن التوصــل إلــى منــوذج للتنشــئة يجمــع العناصــر التــي متكــن مــن بنــاء مواطنــن صاحلــن، لديهــم قــدرة 

علــى املشــاركة النشــطة فــي حيــاة مجتمعاتهــم؟

ولإلجابــة علــي اإلشــكالية، فقــد كان الهــدف العــام للدراســة استكشــاف أثــر نوعيــة حيــاة األســرة فــى تنشــئة الطفــل علــى قيــم 

املواطنــة النشــطة، وقــد أثــارت العديــد مــن الفــروض التــي مــن بينهــا: 

ال توجد عاقة دالة إحصائّيًا بن دخل األسرة وترسيخ قيم املواطنة النشطة.  .١

ال توجد عاقة دالة إحصائّيًا بن احلالة التعليمية لألبوين وترسيخ قيم املواطنة النشطة،   .٢

وتوصلت إلى العديد من النتائج التي من أهمها:

توجــد عاقــة دالــة إحصائيــة بــن دخــل األســرة وترســيخ قيــم املواطنــة عنــد مســتوى داللــة ٠.٠١ لــكل مــن الطبقتــْن العليــا   .١

والوســطى، أمــا فيمــا يتعلــق بالشــريحة الدنيــا فلــم تبلــغ قيــم معامــات االرتبــاط مســتوى الداللــة، وهــذا يؤكــد علــى أنــه كلمــا 

ارتفــع مســتوى دخــل األســرة ســاهم ذلــك فــى تلبيــة وتوفيــر االحتياجــات لألبنــاء واملســاعدة علــى تنشــئتهم علــى قيــم املواطنــة 

النشــطة.

ــم  ــت دالالت قي ــث تراوح ــة النشــطة؛ حي ــم املواطن ــيخ قي ــن وترس ــة لألبوي ــة التعليمي ــن احلال ــة ب ــة إحصائي ــة دال ــد عاق توج  .٢

معامــات االرتبــاط بــن مســتوى ٠.٠١ ومســتوى ٠.٥ بالنســبة إلــى الشــريحتْن العليــا والوســطى. أمــا فيمــا يتعلــق بالشــريحة 

الدنيــا فلــم تبلــغ قيــم معامــات االرتبــاط مســتوى الداللــة، وهــذا يؤكــد علــى أنــه كلمــا ارتفــع مســتوى احلالــة املهنيــة لألبويــن 

نشــأ األبنــاء علــى قيــم املواطنــة.

الجائزة الثانية 
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التنشئة االجتماعية للطفل على قيم املواطنة: من السلطوية إىل الحوار
أ.: موسى برالل )املغرب(

ــا  ــك أخذن ــة. لذل ــة نقدي ــى مقارب ــاء عل ــة بن ــم املواطن ــى قي ــل هــدف هــذا البحــث فــي دراســة تنشــئة الطفــل عل يتمث

بعــن االعتبــار مختلــف التخصصــات العلميــة )علــم االجتمــاع، علــم النفــس، الفلســفة...( والنظريــات املعاصــرة املتعلقــة 

بالطفولــة والتربيــة اإليجابيــة؛ مــن أجــل جعــل األطفــال مواطنــن ال عبيــدًا. كمــا نركــز علــى احلاجــة إلــى تغييــر الســلطة 

املســتخدمة فــي التنشــئة االجتماعيــة إلــى احلــوار والتواصــل؛ ألن قيــم املواطنــة تقــوم علــى: التشــاور، احتــرام االختــاف، 

املشــاركة.

ُتَعــّرف التنشــئة االجتماعيــة فــي العديــد مــن البحــوث بكونهــا ســلطة ميارســها املجتمــع مــن أجــل توجيــه األطفــال 

وإخضاعهــم للقيــم االجتماعيــة، لكــن لــم يتــّم االنتبــاه إلــى ِقــدم هــذا التصــور؛ ألن األطفــال أصبحــوا ميتلكــون العديــد 

مــن احلقــوق منــذ عــام ١٩8٩؛ حيــث اعتمــدت األمم املتحــدة اتفاقيــة حقــوق الطفــل. وهكــذا أصبــح مبقدورهــم تقــدمي 

اقتراحــات وإبــداء آرائهــم.

وبالنظــر إلــى واقــع التنشــئة االجتماعيــة فــي املجتمعــات العربيــة فإننــا نســتطيع التمييــز بــن شــكلن مــن أشــكال 

هــذه التنشــئة: فالشــكل األول ميكــن وســمه بالتقليــدي والســلطوي، بينمــا الثانــي عقانــي يتأســس علــى احلــوار واحتــرام 

ــاج مواطــن  ــى إنت ــادرة عل ــا ق ــة«، وجعله ــة ســيرورة التنشــئة االجتماعي ــي هــذه الدراســة »عقلن ــرح ف ــذا نقت اآلخــر. له

يســتطيع املشــاركة فــي تنميــة بــاده.

الجائزة الثالثة 



إثراء البحث العلمي من أجل حياة أفضل لإلنسان يف الوطن العربي 18

تقييم دور مؤسسات التنشئة على املواطنة يف ضوء التحديات اإلقليمية والدولية
د. أمل عبد الفتاح عطوة شمس )مصر( 

ــائل  ــاق - وس ــة الرف ــة - جماع ــرة - املدرس ــة: )األس ــى املواطن ــئة عل ــات التنش ــم دور مؤسس ــى تقيي ــث إل ــدف البح يه

ــة. ــة والدولي ــات اإلقليمي ــي ضــوء التحدي ــام(، ف اإلع

أهميــة البحــث: يهتــم البحــث بفئــة )النــشء( ســن ١7-١٩ عامــًا، التــي تنتمــي إلــى املرحلــة الســنية )١٥-١٩عامــًا(، التــي 

ل شــباب املســتقبل. تبلــغ ٩.٥% مــن إجمالــي عــدد ســكان مصــر، وتشــكِّ

 - SPSS ــج ــدرج - برنام ــة - االســتبيان املت ــي بالعين ــة: املســح االجتماع ــح والأدوات التالي ــث، بالمناه ــتعان البح اس

ــن. ــة - االســتعانة باإلخباري ــة - املناقشــات العام ــة واجلماعي ــة الفردي أســلوب املقابل

مــن نتائــج البحــث: يعانــي النــشء مــن عــدم وضــوح الصــورة الذهنيــة للتنشــئة علــى املواطنــة - يوجــد التبــاس فــي مصطلــح 

ــب دور املدرســة فــي  »التحديــات اإلقليميــة والعامليــة« لــدى النــشء؛ ممــا يعكــس القصــور اإلعامــي واحمللــي واملجتمعــي- يغيِّ

التنشــئة علــى املواطنــة - تدفــع جماعــات األقــران باجتــاه اكتســاب النــشء القيــم والعــادات واملهــارات؛ الســلبية واإليجابيــة- 

يتراجــع دور وســائل اإلعــام التقليديــة لصالــح وســائل اإلعــام احلديثــة. 

ــات البحــث: ضــرورة تعريــف النــشء بالتحديــات اإلقليميــة والدوليــة - إشــراك النــشء فــي برامــج وأنشــطة  مــن توصي

ــري املتطــرف - اســتهداف األســرة  ــر التكفي ــة الفك ــة ملواجه ــى املواطن ــام بالتنشــئة عل ــة- االهتم ــى املواطن ــم التنشــئة عل تدع

»اآلبــاء واألمهــات« ببرامــج تدريبيــة ترفــع وعيهــم جتــاه دورهــم فــي التنشــئة علــى املواطنــة ألبنائهــم - التأكيــد علــى أهميــة دور 

املدرســة فــي تدريــب الفــرد علــى املمارســة السياســية الدميقراطيــة.

الجائزة الرابعة 
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1- دليل تربوي ملمارسات حياتية لتنشئة أطفال ما قبل املدرسة
على بعض أبعاد ثقافة املواطنة اإليجابية »تصور مقرتح«

أ.د. إيناس سعيد عبد الحميد الشتيحي )مصر(

ســعى البحــث إلــى تقــدمي دليــل تربــوى قائــم علــى بعــض املمارســات احلياتيــة لتنشــئة أطفــال مــا قبــل املدرســة علــى بعــض 

أبعــاد ثقافــة املواطنــة اإليجابيــة، وحتقيًقــا لهــذا الهــدف متَّ إعــداد قائمــة اشــتملت علــى أربعــة أبعــاد هــي: البعــد السياســى، والبعــد 

االجتماعــى، والبعــد التاريخــى، والبعــد االقتصــادي وتضمــن كل بعــد منهــا عــددًا مــن املمارســات احلياتيــة بإجمالــى ثــاث وثاثــن 

ممارســة ميكــن للمربــى تقدميهــا ألطفــال مــا قبــل املدرســة مــن خــال األنشــطة التربويــة التــى قدمهــا الدليــل.

ومتثــل الســؤال الرئيــس للبحــث فــى: مــا التصــور املقتــرح لدليــل تربــوى ملمارســات حياتيــة لتنشــئة أطفــال مــا قبــل املدرســة 

علــى بعــض أبعــاد ثقافــة املواطنــة اإليجابيــة؟

في ضوء هدف البحث وأسئلته، سارت إجراءات البحث وفق اخلطوات األتية:

الخطــوة الأوىل: تقــدمي اإلطــار الفكــرى لتنشــئة أطفــال مــا قبــل املدرســة علــى ثقافــة املواطنــة اإليجابيــة، وتضمــن التعريــف   .1

بالتنشــئة علــى ثقافــة املواطنــة اإليجابيــة ومبــررات االهتمــام بتقدميهــا ألطفــال مــا قبــل املدرســة، ومثلــت هــذه اخلطــوة إجابــة 

عــن الســؤال الفرعــى األول.

الخطــوة الثانيــة: عــرض أهــم أدوار مؤسســات ريــاض األطفــال واحلركــة الكشــفية فــى مرحلــة البراعــم باعتبارهــا منــاذج ألبــرز   .2

مؤسســات التربيــة النظاميــة وغيــر النظاميــة املعنيــة بتنشــئة أطفــال مــا قبــل املدرســة علــى ثقافــة املواطنــة اإليجابيــة، ومثلــت 

هــذه اخلطــوة إجابــة عــن الســؤال الفرعــى الثانــى.

ــل  ــا قب ــال م ــى تنشــئة أطف ــى ينبغ ــة الت ــة اإليجابي ــة املواطن ــاد وممارســات ثقاف ــة بأبع ــى قائم ــة: التوصــل إل ــوة الثالث الخط  .3

املدرســة عليهــا، ومثلــت هــذه اخلطــوة إجابــة عــن الســؤال الفرعــى الثالث.وقــد متثلــت القائمــة فــى أربعــة أبعــاد و ثــاث وثاثــن 

ــة. ممارســة حياتي

4-      الخطــوة الرابعــة: إعــداد دليــل تربــوى للممارســات احلياتيــة يتضمــن أنشــطة تربويــة مقترحــة تعــن مربــى أطفــال مــا قبــل 

املدرســة علــى تنــوع مواقعهــم فــى مؤسســات التربيــة النظاميــة وغيــر النظاميــة علــى تقــدمي هــذه املمارســات لألطفــال، ومثلــث 

هــذه اخلطــوة إجابــة عــن الســؤال الفرعــى الرابــع.

الجائزة الخامسة  
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2- »االتجاهات املعاصرة يف التنشئة على املواطنة .. مدخل لتنمية املجتمعات العربية«
أ. د. حلمي أبو الفتوح عبد الخالق عمار )مصر(

تهــدف الدراســة إلــى حتديــد االجتاهــات املعاصــرة فــي التنشــئة علــى املواطنــة فــي ضــوء جتــارب بعــض الــدول، وذلــك مــن 

خــال اإلجابــة عــن التســاؤالت التاليــة:

- الســؤال الأول: »مــا مفهــوم املواطنــة وأبعادهــا ومظاهرهــا وقيمهــا الواجــب التننشــئة عليهــا؟«، متَّ تنــاول مفهــوم املواطنــة 

لغــة واصطاحــًا، مســتويات الشــعور باملواطنــة، أهميــة املواطنــة فــي احليــاة اإلنســانية، مقومــات املواطنــة، أســس املواطنــة، قيــم 

املواطنــة، مكونــات املواطنــة، أبعــاد املواطنــة، خصائــص املواطنــة، مظاهــر املواطنــة، مفهــوم التنشــئة علــى املواطنــة، أهــداف التنشــئة 

علــى املواطنــة، وأخيــرًا الدراســات الســابقة التــي تناولــت املواطنــة.

: »مــا مامــح جتــارب بعــض الــدول فــي التنشــئة علــى املواطنــة؟«، متَّ تنــاول جتــارب بعــض الــدول  ي
ولالإجابــة عــن الســؤال الثــا�ف

مثــل: جتربــة الواليــات املتحــدة األمريكيــة، ثــم جتربــة فـنـلـنــــدا، ثــم جتربــة اليـــابان، وأخيــرًا جتربــة جمهوريــة الصيــــن.

ا لالإجابــة عــن الســؤال الثالــث: »مــا االجتاهــات املعاصــرة فــي التنشــئة علــى املواطنــة بوصفهــا مدخــًا لتنميــة املجتمعات  وأخــ�ي

ــي: االجتــاه  ــة فــي عشــرة اجتاهــات هــى كالتال ــى املواطن ــد االجتاهــات املعاصــرة املســتخدمة فــي التنشــئة عل ــة؟ متَّ حتدي العربي

األول: أن تكــون التنشــئة علــى املواطنــة هدفــًا رئيســًا للنظــام التربــوى، واالجتــاه الثانــي: إنشــاء مراكــز تربيــة املواطنــة وإطــاق 

البرامــج التوعويــة، االجتــاه الثالــث: املناهــج الدراســية مــع التركيــز علــى املــواد الدراســية التــى تنمــى املواطنــة، االجتــاه الرابــع: 

ــد  ــة، االجتــاه الســادس: التأكي ــة مــن أجــل الدميقراطي ــش الســلمي، االجتــاه اخلامــس: التربي ــة مــن أجــل الســام والتعاي التربي

علــى دور املدرســة فــي تربيــة املواطنــة، االجتــاه الســابع: املعلــم ودوره فــي التنشــئة علــى املواطنــة، االجتــاه الثامــن: التنظيمــات 

اإلداريــــة ودورهــا فــي التنشــئة علــى املواطنــة، االجتــاه التاســع: األســاليب والطــرق التدريســية والتنشــئة علــى املواطنــة، وأخيــرًا 

االجتــاه العاشــر: األنشــطة الطابيــة ودورهــا فــي التنشــئة علــى املواطنــة، ثــم اخُتتــم البحــث مبجموعــة مــن التوصيــات واملقترحــات 

واملراجــع العربيــة واألجنبيــة.

الجائزة الخامسة 
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ثانيًا: البحوث التى وافقت اللجنة العلمية على نشرها

برنامج مقرتح قائم على األنشطة املتكاملة يف تنمية بعض مفاهيم املواطنة
لدى طفل الروضة املعاق حركيـًّا

د. سعيد عبد املعز على موسى )مصر(
أ. منى نبيل عبد املعبود الخشن )مصر(

هــدف البحــث إلــى حتديــد مفاهيــم املواطنــة التــي تناســب طفــل الروضــة املعــاق حركّيــًا، و تخطيــط برنامــج فــي ضــوء 

ــي اكتســاب  ــك نتيجــة وجــود قصــور ف ــه؛ وذل ــة لدي ــم املواطن ــة مفاهي ــًا لتنمي ــاق حركّي ــل املع ــة للطف ــج األنشــطة املتكامل منه

مفاهيــم املواطنــة لــدى طفــل الروضــة املعــاق حركّيــًا؛ ممــا دفــع الباحثــْن إلــى تخطيــط ثــاث وحــدات تعليميــة قائمــة علــى منهــج 

ــة فــي  ــة املتمثل ــم املواطن ــة بعــض مفاهي ــى تنمي ــي عل ــة، واقتصــر البحــث احلال ــم املواطن ــة الكتســاب مفاهي األنشــطة املتكامل

)مشــاعر االنتمــاء إلــى الوطــن، ومشــاعر طيبــة جتــاه رمــوز الوطــن، والقوانــن والقواعــد املنظمــة للنظــام واملــرور والنظافــة(. 

واشــتملت أدوات البحــث علــى قائمــة مفاهيــم املواطنــة لطفــل الروضــة، واختبــار مصــور لقيــاس بعــض مفاهيــم املواطنــة لــدى 

طفــل الروضــة، وبطاقــة ماحظــة أداءات الطفــل لتعلــم مفاهيــم املواطنــة.

بحث فائز بالنشر
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»متطلبات الرتبية من أجل املواطنة يف رياض األطفال .. صيغة مستقبلية مقرتحة«
د. حنان محمد فوزي الصادق محمد )مصر(

ــى  ــا أول ــال؛ باعتباره ــاض األطف ــه دور ري ــون علي ــى أن يك ــا ينبغ ــة مل ــة مســتقبلية مقترح ــرح صيغ ــذه الدراســة لتط ــى ه تأت

مؤسســات التربيــة فــى تربيــة األطفــال مــن أجــل املواطنــة. وقــد حتــددت مشــكلة الدراســة فــى محاولــة اإلجابــة عــن األســئلة التاليــة:

١.  ما املقصود بالتربية من أجل املواطنة، وما أهميتها؟ 

٢.  ما دواعى االهتمام بالتربية من أجل املواطنة فى رياض األطفال فى الوقت الراهن؟ 

٣.  ما أهداف التربية من أجل املواطنة فى مرحلة رياض األطفال، وما آليات حتقيقها؟

٤.  ما التحديات التى تواجه التربية من أجل املواطنة فى رياض األطفال؟

٥.  ما الصيغة املقترحة للتربية من أجل املواطنة فى رياض األطفال؟

اســتخدمت الباحثــة فــي هــذه الدراســة منهــج التحليــل الفلســفى بشــقْيه االســتقرائى واالســتنباطى؛ حيــث قامــت باســتقراء 

املوجــود فــى األدبيــات عــن التربيــة مــن أجــل املواطنــة، واســتنباط الصيغــة املقترحــة للتربيــة مــن أجــل املواطنــة فــى ريــاض األطفــال .

وقــد تضمنــت الصيغــة املقترحــة عرضــًا للفلســفة القائمــة عليهــا هــذه الصيغــة وأبــرز املرتكــزات واألســس التربويــة التــى تســتند 

إليهــا، وأهــم األهــداف التــى تســعى الصيغــة املقترحــة إلــى حتقيقهــا، واإلجــراءات الازمــة لبلــوغ هــذه األهــداف والتــى مــن أهمهــا 

إدراج التربيــة مــن أجــل املواطنــة ضمــن أهــداف التربيــة فــى مرحلــة مــا قبــل املدرســة فــى ريــاض األطفــال ومــا تتضمنــه مــن تربيــة 

الطفــل علــى االعتــزاز بهويتــه العربيــة واالنفتــاح علــى الثقافــات العامليــة، وكذلــك حتديــد املهــام واألدوار التــي ينبغــي أن تقــوم بهــا 

املعلمــة فــي الروضــة فــى مجــال التربيــة مــن أجــل املواطنــة، وحتديــث مناهــج تربيــة الطفــل احلاليــة لتفعيــل دورهــا فــي التربيــة مــن 

أجــل املواطنــة، كمــا قدمــت الصيغــة املقترحــة عــددًا مــن إســتراتيجيات التربيــة أجــل املواطنــة فــى ريــاض األطفــال، والضمانــات 

الواجــب توافرهــا لنجــاح الصيغــة املقترحــة.

بحث فائز بالنشر
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برنامج تدريب مقرتح قائم على الكفايات التدريسية للمعلمن
يف توظيف إسرتاتيجية التعلم النشط لتنمية قيم املواطنة على نهج حقوقي

د. فرج إبراهيم حسن أبو شمالة )فلسطن(
د. إبراهيم جميل إبراهيم وشاح )فلسطن(

جاءت فكرة هذا البحث، وحتديد مشكلته من خال األسئلة التالية: 

مــا الكفايــات التدريســية الواجــب تطويرهــا لــدى املعلمــن فــي توظيــف إســتراتيجية التعلــم النشــط لتنميــة قيــم املواطنــة علــى   .١

ــة التعليــم األساســي؟ ــة مرحل نهــج حقوقــي لطلب

ما طرق تدريس إستراتيجية التعلم النشط املناسبة لتنمية قيم املواطنة على نهج حقوقي؟  .٢

ما قيم املواطنة على نهج حقوقي املناسبة لطلبة مرحلة التعليم األساسي؟  .٣

مــا البرنامــج التدريبــي املقتــرح القائــم علــى الكفايــات التدريســية للمعلمــن فــي توظيــف التعلــم النشــط لتنميــة قيــم املواطنــة   .٤

ــى نهــج حقوقــي؟  عل

وقد اعتمد الباحثان في هذا البحث املنهج الوصفي التحليلي،

توصيات البحث 
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحثان مبا يلي: 

االهتمام بتربية املواطنة على نهج حقوقي لطلبة املراحل الدراسية كافة.  .١

اعتماد سياسة التطوير املهني املستمر للمعلمن لتنمية كفاياتهم التدريسية.  .٢

ضــرورة مراعــاة مصممــي ومعــدي املناهــج الدراســية ملفاهيــم حقــوق اإلنســان وقيــم املواطنــة، وتضمينهــا فــي املناهج الدراســية   .٣

املختلفة.

تنظيــم ورشــات عمــل محليــة وإقليميــة مــن قبــل خبــراء ومختصــن لوضــع إســتراتيجية فعالــة لتعزيــز قيــم املواطنــة علــى نهــج   .٤

حقوقــي فــي الوطــن العربــي.

بحث فائز بالنشر
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دور أندية الحي الرتفيهية يف التنشئة على املواطنة الصالحة من وجهة نظر املعلمات
أ. زينب بنت عبد اهلل بن عبد اإلله النمري )السعودية(

هدفــت الدراســة إلــى التعــرف علــى دور أنديــة احلــي الترفيهيــة فــي التنشــئة علــى املواطنــة الصاحلــة مــن وجهــة نظــر املعلمــات، 

ولإلجابــة عــن أســئلة الدراســة، قامــت الباحثــة باســتخدام املنهــج الوصفــي التحليلــي؛ وقــد توصلــت إلــى عــدة نتائــج، مــن أهمهــا:

أظهــرت الدراســة أن دور أنديــة احلــي الترفيهيــة فــي التنشــئة علــى املواطنــة الصاحلــة مــن وجهــة نظــر املعلمــات كان بدرجــة   .١

ــد %6٤.٠٣. متوســطة، وبنســبة تأيي

أظهــرت الدراســة أن دور أنديــة احلــي الترفيهيــة فــي التنشــئة علــى االعتــزاز بالوطــن مــن وجهــة نظــر املعلمــات كان بدرجــة   .٢

ــد %6٣.٢7. ــبة تأيي ــطة، وبنس متوس

أظهــرت الدراســة أن دور أنديــة احلــي الترفيهيــة فــي التنشــئة علــى املشــاركة املجتمعيــة مــن وجهــة نظــر املعلمــات كان بدرجــة   .٣

متوســطة، وبنســبة تأييــد 76.%6٤.

أظهــرت الدراســة أن دور أنديــة احلــي الترفيهيــة فــي التنشــئة علــى احلقــوق والواجبــات مــن وجهــة نظــر املعلمــات كان بدرجــة   .٤

متوســطة، وبنســبة تأييــد %6٤.٠٥.

أعلى دور لألندية في التنشئة على املواطنة الصاحلة كان في مجال املشاركة املجتمعية.  .٥

أقل دور لألندية في التنشئة على املواطنة الصاحلة كان في مجال االعتزاز بالوطن.  .6

وبناًء على نتائج الدراسة، كان من أهم توصياتها:

وضع خطط من أجل أن تأخذ األندية دورها الريادي في التنشئة على املواطنة الصاحلة.  .١

ضرورة اهتمام األندية بتنفيذ أنشطة تهدف للتنشئة على االعتزاز بالوطن.  .٢

ضرورة اهتمام األندية بالتنشئة على الواجبات واحلقوق.  .٣

نشر الوعي بأهمية املشاركة املجتمعية، واإلسهام في قضايا املجتمع.  .٤

ضرورة تنمية العمل اجلماعي والتطوعي، وأخذ الدور الريادي في ذلك.  .٥
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برنامج إثرائي مقرتح قائم على تساؤالت أطفال املرحلة االبتدائية
إلكساب مفاهيم املواطنة وتنميتها لديهم

أ. د. عبد الرازق مختار محمود )مصر(

هــدف البحــث إلــى حتديــد مفاهيــم املواطنــة السياســية واالجتماعيــة املناســبة لتاميــذ املرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء التســاؤالت 

السياســية واالجتماعيــة التــي ُيثيرونهــا؛ ومــن ثــم تقــدمي برنامــج إثرائــي قــد يســهم فــي إكســاب وتنميــة مفاهيــم املواطنــة لــدى أطفــال 

ــة االبتدائية.  املرحل

مجموعــة البحــث: عينــة عشــوائية مــن معلمــي وأوليــاء أمــور تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة بجميــع اإلدارات التعليميــة مبحافظــة 

أســيوط بلغــت )١66٤(، شــملت )٩٠٤( مــن املعلمــن واملعلمــات و)76٠( مــن أوليــاء األمــور.

منهج البحث: ُاستخدم املنهج الوصفي القائم على وصف الواقع ومعطياته ملاءمته طبيعة هذا البحث.

أدوات البحــث: حتــى يجيــب البحــث عــن أســئلته متَّ إعــداد: اســتبانتن إحداهمــا جلمــع التســاؤالت االجتماعيــة التــي ُيثيرهــا 

تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة، وأخــرى جلمــع التســاؤالت السياســية. واســتبانتن أخريــْن إحداهمــا لتحديــد مفاهيــم املواطنــة املناســبة 

لتاميــذ املرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء تســاؤالتهم االجتماعيــة، واألخــرى لتحديــد مفاهيــم املواطنــة املناســبة لتاميــذ املرحلــة االبتدائية 

فــي ضــوء تســاؤالتهم السياســية. كمــا متَّ إعــداد برنامــج إثرائــي مقتــرح إلكســاب وتنميــة مفاهيــم املواطنــة لــدى تاميــذ املرحلــة 

االبتدائيــة فــي ضــوء تســاؤالتهم االجتماعيــة والسياســية.

أهــم نتائــج البحــث: متَّ التوصــل إلــى قائمــة مبفاهيــم املواطنــة املناســبة لتاميــذ املرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء تســاؤالتهم 

السياســية، وكذلــك قائمــة مبفاهيــم املواطنــة املناســبة لتاميــذ املرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء تســاؤالتهم االجتماعيــة, وبنــاء برنامــج 

إثرائــي مقتــرح إلكســاب وتنميــة مفاهيــم املواطنــة لــدى تاميــذ املرحلــة االبتدائيــة فــي ضــوء تســاؤالتهم االجتماعيــة والسياســية. 

وفــي ضــوء نتائــج البحــث متَّ تقــدمي عــدد مــن التوصيــات واملقترحــات.
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دور الواتس آب )WhatsApp( يف تنمية القيم الوطنية لدى طلبة املرحلة الثانوية
بالجمهورية اليمنية يف ضوء التحديات املعاصرة

د. عبد الغنى أحمد على الحاوري )اليمن(
د. عبد الواسع على ناجي غالب )اليمن(

هــدف البحــث إلــى الكشــف عــن واقــع اســتفادة طلبــة املرحلــة الثانويــة باجلمهوريــة اليمنيــة مــن الواتــس آب فــي 

تنميــة القيــم الوطنيــة لديهــم. ومعرفــة إن كانــت هنــاك فــروق فــي اســتفادة الطلبــة تعــزى إلــى متغيــري النــوع واملدرســة، 

وقــد اســتخدم الباحثــان املنهــج الوصفــي التحليلــي، معتمديــن علــى االســتبيان الــذي متَّ توزيعــه علــى عينــة تكونــت مــن 

)٢8٥( طالًبــا وطالبــة مــن طلبــة املرحلــة الثانويــة العامــة بأمانــة العاصمــة جــرى اختيارهــم بطريقــة عشــوائية، وتوصــل 

البحــث إلــى أن الــدور الــذي يقــوم بــه الواتــس أب فــي تنميــة القيــم الوطنيــة لطلبــة املرحلــة الثانويــة باجلمهوريــة اليمنيــة 

جــاء بدرجــة متوســطة علــى االســتبيان ككل وعلــى جميــع محــاوره، ولــم تظهــر النتائــج فروقــًا تعــزى إلــى متغيــر النــوع، 

بينمــا أظهــرت فروقــًا تعــزى إلــى املدرســة ولصالــح طلبــة املــدارس اخلاصــة، وقــد خــرج البحــث بعــدد مــن التوصيــات 

مــن أهمهــا: أن تعمــل املؤسســات التربويــة علــى تأليــف وإعــداد مقــرر دراســي لطلبــة املرحلــة الثانويــة يتضمــن أهــم 

وســائل التواصــل االجتماعــي ومــا حتملــه مــن إيجابيــات ومــن ســلبيات، مــع اإلرشــادات التــي تشــجعهم على االســتفادة 

القصــوى مــن اإليجابيــات وتــرك الســلبيات.

بحث فائز بالنشر
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املبادئ واإلسرتاتيجيات الفعالة لتنشئة الطفل على املواطنة 
أ. وفاء يوسف مفتاح )الجزائر(

تهــدف هــذه الدراســة إلــى البحــث عــن املتغيــرات األساســية التــي تتدخــل فــي تنشــئة الطفــل علــى املواطنــة وحتكمهــا، والتــي 

بهــا نصــل إلــى نتائــج حقيقيــة ملموســة فــي مختلــف األوطــان واألزمنــة، ثــم كيفيــة الوصــول بالطفــل إلــى ذلــك املواطــن الصالــح، إذًا: 

مــا املبــادئ واإلســتراتيجيات الفعالــة الكفيلــة بتنشــئة الطفــل علــى املواطنــة؟

ــون  ــى ك ــز عل ــوم يرك ــا، وهــو مفه ــي نبحــث عنه ــة الت ــًا للمواطن ــًا حقيقّي ــي نتائجــه مفهوم ــدم البحــث ف ــج: يق ــر النتائ مخت

املواطنــة عاقــة أصيلــة وليســت إجباريــة، فهــي عاقــة يحكمهــا القانــون ولكنــه ال يســتطيع فرضهــا أو تأسيســها ألنهــا تتعلــق أكثــر 

باجلانــب الشــعوري، كمــا توصلنــا مــن خالــه إلــى أن لتنشــئة الطفــل علــى املواطنــة مبــادئ أساســية يأتــي توفرهــا وتطبيقهــا مــن 

طــرف مؤسســات التنشــئة ضرورّيــًا إلعــداده للحيــاة فــي املجتمــع وال ميكــن جتاهلهــا، ومــن أهــم هــذه املبــادئ: التربيــة علــى حقــوق 

اإلنســان وتعزيــز االنتمــاء إلــى الوطــن، تنميــة روح املســئولية، وأن االبتعــاد عــن التلقــن والتســييس أساســي لعمليــة التنشــئة علــى 

املواطنــة؛ لهــذا خلصنــا إلــى إســتراتيجيات للتنشــئة علــى املواطنــة تكمــن فعاليتهــا فــي توفرهــا علــى هــذه املبــادئ احملــددة وعلــى 

مــدى جديــة وعزميــة تطبيــق مؤسســات التنشــئة لهــا.

توصيــات: البــد مــن احلــدِّ مــن القيــم املنتشــرة خصوصــًا لــدى املجتمعــات العربيــة التــي تنظــر إلــى الطفــل علــى أنــه عاجــز 

عــن معرفــة وإدراك املعــارف واحلقائــق؛ ومــن ثــمَّ كبــح رغبــات األطفــال فــي األســرة واملدرســة، وهــو مــا يتعــن محاربتــه حتــى ال 

تضعــف؛ وبالتالــي لــن يكــون املواطــن الصالــح الســوي الــذي ينتظــره املجتمــع. وكــذا التقليــل مــن عــدد التاميــذ فــي القســم وحتــى 

املدرســة، ومنحهــم حريــة النشــاط فــي القســم، واالبتعــاد عــن سياســة ضبــط الطفــل داخــل حجــرة القســم، بــل نعتمــد فــي تربيتــه 

علــى الضبــط الذاتــي. ويجــب أيضــًا التخفيــف مــن اآلراء املشــككة الســلبية والناقــدة للمجتمــع ونظــام احلكــم؛ ألنهــا تفقــد النــشء 

ثقتهــم بالوطــن وتضعــف عاقتهــم بــه، واســتبدالها بــآراء متفائلــة ســاعية لإلصــاح والتغييــر الــذي تقــع املســئولية فيــه علــى اجلميــع 

وخصوصــًا النــشء.

بحث فائز بالنشر
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تنشئة زهور الوطن: دور أدب األطفال فى التنشئة على املواطنة
د.مصطفى محمد عبد الفتاح )سوريا(

مقدمة: تتحدث عن مفهوم املواطنة في إطاره العام، والدعوة إلى دمجه في العملية التربوية.

تمهيد: أهمية املواطنة وصيرورتها ضمن السياق املجتمعي.

المواطنــة تاريخّيــاً: املواطنــة عرفــت منــذ القــدم بأمنــاط مختلفــة، وتعتبــر مدنيــة اإلغريــق أول مثــال متكامــل لهــذا املفهــوم، وفــي 

هــذه الفقــرة دراســة للتسلســل التاريخــي ملفهــوم املواطنــة حتــى الوصــول إلــى املفهــوم الناضــج فــي عصرنــا احلاضــر.

ــة: املعنــى اللغــوي اإلجنليــزي، واملعنــى العربــي، وبعــض التعريفــات التــي تناولهــا  ــاً ومفهــوم المواطن ــة لغويّ معــىف المواطن

ــة. املفكــرون ملفهــوم املواطن

ــل فــي اإلخــاص،  ــه، وتتمث ــى الوطــن ذات ــن يشــاركون الفــرد االنتمــاء إل ــاس الذي ــة نحــو الن ــة: تشــمل األمان ــاد المواطن أبع

واالحتــرام، تقبــل الفــرد للقوانــن والوعــي باحلقــوق واملســئوليات والتدريــب علــى ممارســتها، مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن املســئولية 

ــه، وتشــمل  ــي إلي ــذي ينتم ــع ال ــة نحــو املجتم ــة نحــو نفســه، ومســئولية اجتماعي ــا هــي مســئولية فردي ــرد تبعاته ــل الف ــي يتحم الت

املواطنــة متكــن األطفــال مــن اكتســاب قيــم التســامح والتضامــن والتعايــش.

ــة مــن شــعر وقصــة ومســرح  ــل بأجناســه املختلف ــه أدب الطف ــذي يلعب ــدور ال ــة: ال ــى المواطن ــئة ع ي التنش
ــل �ف دور أدب الطف

وروايــة ومسلســات تلفزيونيــة وأفــام وأغــاٍن فــي تنشــئة الطفــل علــى املواطنــة مــن خــال تنــاول أبعــاد املواطنــة بأســاليب محببــة 

للطفــل وتتناســب مــع ســنه.

تنشــئة الطفــل عــى المواطنــة مــن خــالل أدب الطفــل )تجربــة شــخصية(: دراســة التنشــئة علــى املواطنــة مــن خــال األغانــي 

التــي كتبهــا الباحــث لبرنامــج »افتــح يــا سمســم«، وبعــض األناشــيد التــي ضمتهــا مناهــج بعــض الــدول العربيــة، ومســرحية لألطفــال 

تعالــج مفهــوم املواطنــة بأبعــاده كافــة.

ي تحمــل المســئولية الفرديــة والجماعيــة، 
خاتمــة وتوصيــات البحــث: يجــب تربيــة النــشء عــى القــدرة عــى المشــاركة الفعليــة �ف

ي 
ي محبــة الوطــن؛ ليكــون قــادراً عــى المســاهمة �ف

نصــاف والمســاواة، وارتفــاع الــروح الوطنيــة لديــه عنــد أداء واجباتــه �ف والشــعور بالإ

ي المســتقبل.
نســانية �ف صنــع الحضــارة الإ

بحث فائز بالنشر
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اللجان العلمية والتنظيمية للجائزة

أمن عام الجائزة

- أ.د. حسن البيالوي     أمن عام املجلس العربي للطفولة والتنمية.

أعضاء اللجنة العلمية )ترتيب أبجدي(

-  أ. د. شبل بدران          أستاذ بكلية التربية، جامعة اإلسكندرية، والعميد األسبق للكلية )مصر(.

-  د. غسان عيىس      املنسق العام لورشة املوارد العربية ومدير الشبكة العربية لتنمية الطفولة املبكرة )لبنان(.

أستاذ بكلية التربية جامعة األسكندرية، والعميد األسبق لكلية رياض األطفال - )مصر(. - أ.د. كمال نجيب   

خبير في مجال التنمية االجتماعية واملدير األسبق للهيئة القبطية اإلجنيلية للخدمات االجتماعية )مصر(.  -  د. نبيل صموئيل   

أستاذ علم النفس، املعهد العالي للتربية والتكوين املستمر )تونس(. - أ.د.نجوى غريس  

 

اللجنة الفنية والتنظيمية للجائزة:

رئيسًا - مدير إدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - م. محمد رضا فوزي 

عضوًا – مدير إدارة إعام الطفولة  - أ. إيمان بهي الدين 

عضوًا - باحث بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - د. عبد هللا محمد عمارة  

عضوًا – منسق إعام الطفولة  - أ. مروة هاشم   

عضوًا –  مسئول الطباعة والنشر  ف    - أ. محمد أم�ي

عضوًا - مساعد فني بإدارة البحوث والتوثيق وتنمية املعرفة - أ. إيمان عباس    



إثراء البحث العلمي من أجل حياة أفضل لإلنسان يف الوطن العربي 30

شكر وتقدير

ي للطفولــة والتنميــة أن يتقــدم بجزيل الشــكر والمتنان  يســعد المجلــس العــر�ب

ــن  ــالل ب ــن ط ــز ب ــد العزي ــ�ي عب ــ�ي الأم ــمو المل ــب الس ــزة صاح ــي الجائ لراع

ي للتنميــة »أجفنــد«،  نامــج الخليــج العــر�ب عبــد العزيــز، رئيــس المجلــس، ول�ب

اء  اتيجي للمجلــس، ولأعضــاء الهيئــة العلميــة للجائــزة والخــ�ب ســ�ت يــك الإ ال�ش

ي التحضــ�ي والتنفيذ 
، والشــكر موصــول لــكل مــن أســهم �ف ف ف والباحثــ�ي المحكمــ�ي

لهــذه الــدورة.  

للمزيد من املعلومات حول اجلائزة
www.arabccd.org
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»تربية األمل« 

نموذج لتنشئة الطفل العربي
عقل جديد .. إلنسان جديد.. ملجتمع جديد

للمزيد من المعلومات حول نموذج »تربية الأمل« ومكوناته

www.arabccd.org

اإلطار الفكري لنموذج املجلس العربي للطفولة والتنمية




