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 التنشئة االجتماعية السياسية لألطفال

 مرحلة الطفولة والصبى   

ان التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية مئئي العمليئئة التئئي  تعئئر    ئئا  

الفئئئرد علئئئى النسئئئام السياسئئئي والتئئئي تقئئئرر مدار ئئئ  للسياسئئئة وردود 

.  ئان السياسئنون والففسئفة  ئدر ون افعال  ازاء السئامرة السياسئية 

قيمئئة الترةيئئة السياسئئية للمئئواطنند  مئئا ائئدد ففسئئفة اللنبراليئئة فئئي 

الترةية في غرس القيم السياسئية   وتعئد مرحلئة القرن التاسع  دور 

التنشئئة السياسئية وتتئ  ر  الطفولة والصبى مئي االساسئية فئي تلقئي

   بعاملند :
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 العامل االول : طبيعة الوسط االجتماعي 

فالطفئئل  ولئئد فئئي وسئئط االجتمئئاعي معئئند وبتهيئئ  معئئ  حسئئ  مئئ ا 

الوسئئط   ومئئد منئئا ان الئئتف  الوسئئط االجتمئئاعي الئئ    ولئئد  يئئ  

الطفل  ؤد  الى التف  التنشئة االجتماعية  او علئى االقئل سئرعة 

الطفئئل الئئ    ولئئد فئئي العالئئمة او المئئدن  تطئئور   ...  يئئ  ؟لئئ   

ياسيًا  الطفل ال    نش  في الربئ    الهبرى ال  نش  اجتماعيًا وال س

و؟لئئ  مئئ ا ال  تعلئئع بطبيعئئة المنيشئئة ولهئئد لوجئئود الرمئئوز والقئئيم 

فئئئي المئئئدن مثئئئل البنايئئئا  الرسئئئمية الحيئئئاة السياسئئئية بشئئئ ل بئئئارز 

والتسئئئئئامرا  والمناسئئئئئةا  الوطنيئئئئئة واالحئئئئئ ا  السياسئئئئئية والنشئئئئئا  

 السياسي لرجال الدولة .
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 يمر   ا الطفل العامل الثاني : التجار  التي

ان السئئئئلوس السياسئئئئي للراائئئئد د  تئئئئ  ر بالتجئئئئار  الئئئئى حئئئئد  بنئئئئر 

بالممارسئئا  او التجئئار  التئئي يمئئر   ئئا فئئي الصئئةر ولئئ ل   مقدمئئة 

  ) رةمئا ي ونئون قئادة او سياسئنند (  لف م السلوم السياسئي لألفئراد

   يما بعد في المراحل المختلفة لسد الرااد د .

الجتماعية السياسية يم د النسر الن ا مئد    ا ان مف وم التنشئة ا

 ناحنتند 

 اواًل: وج ة نسر النسام السياسي :

ت ئئد  التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية الئئى ضئئمان اسئئتقرار النسئئام 

السياسئئي مئئد لئئفل تنميئئة القئئيم والتوج ئئا  عنئئد افرادمئئا تتفئئع مئئع 

اتجامئئئا   النسئئئام السياسئئئي ل ئئئ ا يعطئئئي المختصئئئون امميئئئة  بئئئرى 
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التنشئئئئئة االجتماعيئئئئة الن ئئئئا تتعلئئئئع بعامئئئئل اساسئئئئي فئئئئي  لوظيفئئئئة

المحافسة على النسئام السياسئي واسئناد    وتختلئي طبيعئة التنشئئة 

النسئئام السياسئئي  فالتنشئئئة فئئي الواليئئا  المتحئئدة تختلئئي بئئالتف  

عئئد التنشئئئة فئئي االتحئئاد السئئوفنتي سئئابقا او فئئي الصئئند اللئئتف  

طبيعئئئة المجتمعئئئند واال د ولوجيئئئة السئئئافدة و ئئئ ل  االفهئئئار والقئئئيم 

والمؤسسئئئا  التئئئي يقئئئوم علن ئئئا النسئئئام السياسئئئي   و ئئئ ل  تختلئئئي 

المجتمعا  البدافية   و ئ ل  التنشئة  ند المجتمعا  الصناعية عد 

العافلئئة نفسئئ ا التئئي مئئي اسئئاس تهئئوبد المجتمعئئا   تختلئئي  ننت ئئا 

 ونوع الروابط والقيم مد مجتمع الى الر 
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  انيًا: وج ة نسر الفرد :

 تحقئئع للطفئئل عبئئر التنشئئئة االجتماعيئئة السياسئئية اكتسئئا  معئئار  

عئر   تعلئى الصئعند التقنئي واتجاما  سياسية علئى عئدة الئعدة   

الطفل على مختلئي عنالئر النسئام السياسئي واالجتمئاعي  وبتهيئ  

معئئ  ومئئ ا التهنيئئ  ي ئئون ضئئمد عنالئئر وا د ولوجيئئة سئئافدة فئئي 

 التهي  مع نسام تعئدد االحئ ا  او الصعند السياسي المجتمع  على 

الح   الواحد  او وجود االنتخابئا  والحمئف  االنتخا يئة والتئي مئي 

الصئعند التجرببئي ل ال اتي  تجام ا   على تجار  تنمي مشاعر الطف

   تعرض الطفل الى احئدا  ي ئون  تمئاس مةاائر مع ئا سئتترس ا ئرا 

فئئئي حياتئئئ   يمئئئا بعئئئد فعنئئئدما  تعئئئرض للنشئئئا  الح ةئئئي والمسئئئامرا  

فئان الصئعند الثقئافي وغنرما ستنع س على ادراك  في طفولتئ    امئا 
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رتةطئئ  بئئ  سئئواء الطفئئل ي سئئ  معئئار  لف ئئم رمئئوز النسئئام والقئئيم الم

 ديمقراطية ام استبدادية .
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