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 مستخلص البحث
 مددار الفي  لطفاللحقوق  األطفال مربيات رياض ةممارسالتعرف على مستوى  إلىيهدف هذا البحث      

 األطفدددال( مربيدددة فدددي ريددداض 65وتكوندددت عيندددة البحدددث مددد    بددداليم   – دددنعا  ماندددة العا دددمةبأ الحكوميدددة
عدداد الباحدث  إ  لحقوق الطفل لجمد  البياندات مد  األطفالالحكومية  واستخدم مقيا  ممارسة مربيات رياض 

لحقوق الطفل في مدار  أمانة العا مة الحكومية   األطفال  ممارسات مربيات رياض أ إلىوتو ل البحث 
  نعا  عالية جدًا.

 

 

 'aeta ei  oTlo intt eenloen x ttoene ai aoe reh eeetanaTit ih  oT tnetx 

nTmoa  na air Tl hloii   Tt  nhTan  helneannTna Tt teeet.  

anehnnet rt 

Jn. Darree   aaT ineeet  ALBuriahi 

t  T anta anihe  in na ETttenmnaet  Jeha.a  tilnaTit  i  emea enTa 

ytTsen Tat.  

Abstract 

    This research study aims at identifying the level at  which nurse teachers righ,s 

in governmental kindergartens in Sana, Yemen.  

The study Specimen consists of (56) nurse teachers.high 

eScale for mea suring nurse teachers adherence to the implement tatien of 

children's right, and the data collection were Prepared by the researcher. 

Regardirg  the results obtained, it was found that the nurse teachers , adherence to 

the implementation of children,s rights in thse Schools was very high.  
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 مقدمة البحث: 
لددذا  ؛أسددا  بنددا  المجتمدد  دالددذي يعدد طفددلمرحلددة مهمددة فددي بنددا   خ ددية ال األطفددالتعدد مرحلددة ريدداض      

  لبندا  مجتمد  نداجف وفعدال اا حقيقًيدضدمانً عدد ي  وتربيته التربيدة السدليمة     االهتمام بالطفل في هذه المرحلةإف
والطفولدة أولدى حيداإل اانسدا  التدي   وتتحددد هويتده واتجاهاتده  تت دكل فيهدا  خ دية اانسدا  ةفالطفولة مرحلد

أ  الطفددل هددو إنسددا  حددديث العهددد  ييعندد   ممدداحددي  دخددول ال دد ير سدد  الر ددد إلددىتبدددأ مدد  لحلددة الددوالدإل 
هدم  دبا   األطفدالف  يعبر ع  وعي المجتم  بأهمية تلك المرحلة العمرية األطفالكما أ  االهتمام ب  بالحياإل

عقددت فدي إطدار األمدم  ةعامد ةمعاهدإل دولي التي تعداتفاقية حقوق الطفل لذلك وجدت المستقبل  و ال د وقادإل 
 لحمايدددةاتضددد  المعدددايير األساسدددية للرعايدددة و العدددالم و  دا األطفدددال فدددي كدددل بلدددالمتحددددإل وتحتدددوي علدددى حقدددوق 

ب ددفة خا ددة فددي  األطفددالوحقددوق  ةعامدد ة(. لددذلك أ ددبحت حقددوق اانسددا  ب ددف74  8002  الحميدددي 
 همدددة فدددي السياسدددة الدوليدددة وعلدددى المسدددتويات الوطنيدددة وااقليميدددة والعالميدددةمالسدددنوات األخيدددرإل قضدددية عامدددة و 

 (. 198-191  8006   السنهوري
جا  االهتمام بوض  الت ريعات واالتفاقيات الدولية التدي تلد م الددول  األطفالألهمية مرحلة رياض  ارً ونل    

  ومدد  اسددتمرار االهتمددام بحقددوق اانسددا  بدددأ التركيدد  علددى حمايددة ولددو بالحددد األدنددى ا بدداحترام حقددوق اانسدد
 .األطفالواألقل حماية ورعاية م  بينها  االفئات اانسانية األكثر ضعفً 

وعلى الرغم م  إن ا  الكثير م  الهيئات والمنلمات والتوقي  على االتفاقيات وعقد المؤتمرات والندوات      
قليم يعانو  م  م كالت عدإل األطفال  أال إبحقوق الطفل المتعلقة   ذكدرتحيدث   في أكثر م  قارإل ودولة وا 

كثر م  مليار طفل يعانو  م   كل واحد أو أكثر م  األ دكال المتطرقدة للحرمدا  مد  الت ذيدة أالمنلمة أ  
  والمددأوى والتعلدديم والثقافددةمندده ومرافددق ال ددرف ال ددحي وخدددمات الرعايددة ال ددحية آلأوميدداه ال ددر    الكافيددة

وعلى الرغم م  الجهدود الدوليدة المسدتمرإل والمهتمدة بحقدوق الطفدل فدي إطدار األمدم المتحددإل ومدا  دهدته الددول 
يعدانو   األطفدالنده مدا ال هنداك العديدد مد  أجدل التعريدف بحقدوق الطفدل إال أالعربية م  برامج وفعاليات م  

ضدعف الممارسدة العمليدة لهدذه القدواني  والت دريعات الخا دة  إلدىهدذا  قاسية وغير إنسانية  وقد يعد ى اً لروف
لدددذا فقدددد ركددد ت هدددذه الدراسدددة علدددى مددددى ممارسدددات مربيدددات  ؛(16  8005بحقدددوق الطفدددل تقرير اليونسدددف  

 في الروضة لحقوق الطفل في المجتم  اليمني. األطفال
بالقدددر  ةرإل حقددوق الطفددل ليسدت ممثلدد  فكدأ إلددى( 8005ندد   أو وفدي هددذا ال ددد أ ددارت دراسددة الدديري      

بعض الق ور فدي تطبيدق  إذ وجدم التي تم تحليلها  8005 -8006للعام  األطفالالكافي في منهج رياض 
 األطفدال  بدرراواالهتمدام  يدر الحدرالمتمثلدة بأن دطة التعب تنمية مبادئ حقوق الطفل علىاألن طة التي تساعد 

كسدددا  الطفدددل السدددلوك المرغدددو  تجددداه البيئدددة  األن دددطة التدددي تنمدددي المفددداهيم البيئيدددةو  حدددق  فددديممدددا يدددؤثر   وا 
الحكوميددة والخا ددة فددي مسددتوى  األطفددالوجددود فددروق بددي  معلمددات ريدداض  إلددىاالنتمددا  للبيئددة  كمددا أ ددارت 

 تجاه معلمات الرياض الخا ة.اممارسته  لحق المساواإل في الموقف التعليمي في 
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حقدوق الطفدل فدي التعبيدر عد  رأيده نده توجدد عالقدة ارتبداط سدالبة بدي  أ إلدى( 8009وأ ارت دراسدة خفداجي  
وااسا إل البدنية وبي  حقدوق الطفدل فدي قضدا  وقدت فراغده  كافة حقوق الطفل في الحماية م  أ كال العنفو 

  وبعض سماته ال خ ية.
بحقددوق  أ  اآلبددا  يتمتعددو  بمسددتوى عددال مدد  الددوعي إلددى( 8009فددي حددي  تو ددلت دراسددة ال ددرجببي      

بددا  وأمهددات( والمسددتوى آلمت يددر النددو    اًعددوجددود فددروق فددي الددوعي بحقددوق الطفددل تب إلددىالطفددل  كمددا أ ددارت 
 التعليمي والعمر.

مد  أهميدة ومدا تحققده مد  دور فدي إ دبا  حاجدات الطفدل األساسدية واكتسدابه األطفدال لما لروضدة  ونلًرا    
فددي الروضددة تعددد  األطفددالمربيددة  فددإ  المراحددل الالحقددةللخبددرات والمهددارات التددي تسدداعده علددى التكيددف فددي 

فعلى عاتقها تلقدى مسدؤولية تفعيدل العمليدة التربويدة برمتهدا   ؛للدور الذي تقوم به ارً ع   العملية التربوية نل
تنلددديم البيئدددة التربويدددة الماديدددة  إلدددىعلدددى نقدددل المعلومدددات والمعدددارف بدددل تعددددى ذلدددك  ارً ولدددم يعدددد دورهدددا مقت ددد

والنفسددية الميسددرإل لعمليددة الددتعلم وجعلهددا ممتعدده وفددي متندداول كددل طفددل بمددا يتفددق مدد  قدراتدده وحاجاتدده وميولدده 
  (.11  8001 مرتضى   واهتماماته

تحقيددق األهددداف التربويددة التددي  إلددىفالمربيددة هددي التددي تقددوم بتربيددة الطفددل فددي مرحلددة الروضددة وتسددعى      
  ي المخالفدددددد لعمريددددددة لتلددددددك المرحلددددددةمراعيددددددة الخ ددددددائ  ا األطفددددددالبهددددددا المنهدددددداي أو بددددددرامج ريدددددداض يتطل

 (.144  8009 ال نعانيو 
بمبدددادئ حقدددوق الطفدددل   األطفدددالأ  معرفدددة معلمدددات ريددداض  إلدددىم( 8011قدددد أ دددارت دراسدددة من دددور  ول   

والحددق فددي   والحددق فددي تددوفير رعايددة  ددحية سددليمة وعددالي مجدداني  التعلم واللعدد  والمعاملددة الكريمددةبددتتمثددل 
وحددق الطفددل فددي االسددم والجنسددية والمعاملددة الحسددنة والحددق فددي بيئددة   التعبيددر عدد  الددرأي والحددق فددي الت ذيددة
    حية نليفة وحقه في األم  واألما .

المتمثددل   أفددراد المجتمدد  بعددضالتفاعددل بددي  الطفددل و  اتعددد الروضددة المؤسسددة األولددى التددي يبدددأ فيهددلددذلك    
بهدف ت ويدهم بمهارات  األطفالمجموعة م  الممارسات التربوية التي تتم داخل هذه المؤسسة بي  المربية و ب

وبما يجندبهم   األطفال ق  ميولهم الذاتية  وربطها بمجال حقو ابر ا  و   مختلفة تساعدهم على تكامل  خ ياتهم
سددا إل معدداملتهم   حرمددا  الطفددل مدد  أل ؛ويحقددق لهددم أق ددى قدددر مدد  النمددو فددي جميدد  الجواندد   ااهمددال وا 

 ق ور ي ع  معالجته وتعويضه فيما بعد. إلى فر  النمو الطبيعي في هذه المرحلة م  حياته قد تعرضه 
 مشكلة البحث: 

  ألمدد  أهددم قضددايا الع ددر   ديعدد  وحقددوق الطفددل خا ددة  ال  ددك أ  االهتمددام بحقددوق اانسددا  عامددة    
عليها  وجعلهدا جد  ًا  األطفالممارسات يضمنها  دور الت ريعات والقواني  وتن ئة  إلىترجمة حقوق الطفل 

م لخطدورإل عدد ارً م  معرفة ومتطلبات نمو الطفل في الروضة وعكسها على حياإل الطفل م  قبل المربية  ونل
  نجدا  الروضدة فدي تنميدة ألكدذلك و   التدي ت دكل حجدر ال اويدة فدي الروضدةمعرفة المربيدة لتلدك المتطلبدات 

تنميددة متكاملددة يعتمددد علددى نوعيددة المربيددات الالتددي تعمددل بهددا ومدددى ممارسددتها لحقددوق مدد  تتعامددل  األطفددال
 :ؤل الرئي  التاليالتسا  ع   م كلة البحث تكم  في ااجابةإمعهم لذا ف
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  ددنعا   العا دمة ماندةبأ الحكوميددة مددار اللحقددوق الطفدل فدي  األطفدالريداض  مربيددات ةمسدتوى ممارسد مدا
 ويتفر  م  السؤال الرئي  االسئلة الفرعية اآلتية:

فدي المددار  لحقدوق الطفدل فدي المسداواإل بدالمواقف التعليميدة  األطفدالمربيدات ريداض  ةمسدتوى ممارسد ما -1
  نعا   أمانة العا مةب الحكومية

 الحكوميدةفدي المددار  لحقوق الطفل فدي التعبيدر عد  الدذات  األطفالمربيات رياض  ةمستوى ممارس ما -8
  نعا   أمانة العا مةب
أماندددة ب فدددي المددددار  الحكوميدددةلحقدددوق الطفدددل فدددي اللعددد   األطفدددالمربيدددات ريددداض  ةمسدددتوى ممارسددد مدددا -1

  نعا   العا مة
   الحكوميددةفددي المدددار لبيئددة للحقددوق الطفددل فددي االنتمددا   األطفددالمربيددات ريدداض  سددةمسددتوى ممار  مددا -7
  نعا   أمانة العا مةب
فدي المددار  لحقوق الطفل في الحماية م  االخطدار الماديدة  األطفالمربيات رياض  ةمستوى ممارس ما -6

  نعا   أمانة العا مةب الحكومية
 فددي المدددار  الحكوميددةلحقددوق الطفدل فددي المعاملددة الكريمدة  األطفددالمربيدات ريدداض  ةمسددتوى ممارسدد مدا -5
  نعا   العا مةأمانة ب

 أهداف البحث:
 :الهدف الرئي  اآلتي إلىيهدف البحث    
 مانددة العا ددمةبأ الحكوميددة مدددار اللحقددوق الطفددل فددي  األطفددالريدداض  مربيددات ةمسددتوى ممارسدد معرفددة -1

 . نعا 
 ويتفر  م  الهدف الرئي  االهداف الفرعية اآلتية:

فدددي لحقدددوق الطفدددل فدددي المسددداواإل بدددالمواقف التعليميدددة  األطفدددالمربيدددات ريددداض  ةمسدددتوى ممارسددد معرفدددة -1
 . نعا  أمانة العا مةب المدار  الحكومية

فدددي المددددار  لحقدددوق الطفدددل فدددي التعبيدددر عددد  الدددذات  األطفدددالمربيدددات ريددداض  ةمسدددتوى ممارسددد معرفدددة -8
 . نعا  أمانة العا مةب الحكومية

أمانددة ب فددي المدددار  الحكوميددةاللعدد  لحقددوق الطفددل فددي  األطفددالمربيددات ريدداض  ةمسددتوى ممارسدد معرفددة -1
 . نعا  العا مة

 فدي المددار  الحكوميدةلبيئدة للحقدوق الطفدل فدي االنتمدا   األطفدالمربيدات ريداض  سدةمسدتوى ممار  معرفة -7
 . نعا  أمانة العا مةب
فدددي خطدددار الماديدددة لحقدددوق الطفدددل فدددي الحمايدددة مددد  األ األطفدددالمربيدددات ريددداض  ةمسدددتوى ممارسددد معرفدددة -6

 . نعا  أمانة العا مةب الحكوميةالمدار  
 في المددار  الحكوميدةلحقوق الطفل في المعاملة الكريمة  األطفالمربيات رياض  ةمستوى ممارس معرفة -5
 . نعا  أمانة العا مةب
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 أهمية البحث:
 تبر  أهمية البحث الحالي في بعدي  رئيسي  هما:    

 تي:آلوتتجلى في ا ،األهمية النظرية
 وهي مرحلة الطفولة.  التي يتناولها أهمية المرحلة -1
 في المجتم  اليمني. األطفالواق  حقوق  ع تناول الت ريعات والقواني   -8
يستمد البحدث أهميتده مد  الممارسدات التربويدة التدي تدتم فدي الروضدة المرتبطدة بحقدوق الطفدل والتدي تقدوم  -1

 بها المربية.
 تي:األهمية التطبيقية وتتجلى في اآل

بأهمية ممارسة هذه الحقوق في أطار الواقد  لتحقيدق مسدتوى أفضدل  األطفالالقائمي  على رعاية تعريف  -1
 م  الرعاية المقدمة لألطفال.

ب ددرض الو ددول  األطفددالج البحددث فددي فهددم أعمددق لحقددوق الطفددل مدد  قبددل مربيددات ريدداض ئقددد تفيددد نتددا -8
 .مستقبالً  في تنمية المجتم  اأق ى إمكانياته ليستفاد منه إلىبالطفل 

إلى االهتمام بالطفل  في اليم  األطفاليمك  أ  تلفت نتائج البحث نلر القائمي  على مؤسسات رياض  -1
بحيدث يدتم تعمديم حقدوق الطفدل واعتمداده كدأهم مجدال مد  المجداالت التدي يجد  أ  يمارسدها الطفدل  أكثر 

 في الروضة.
مربيددات  الممارسددة لدددىرفدد  مسددتوى عمددل علددى تلبحددث فددي عمددل بددرامج يمكدد  االسددتفادإل مدد  نتددائج هددذا ا -7

 بحقوق الطفل. األطفالرياض 
 مصطلحات البحث:

 :ورد في هذا البحث عدد م  الم طلحات يمك  تعريفها كما يلي   
 :ةممارسال -1
مار  ال ي  مراسدًا وممارسده عالجده و اولده  يقدال مدار  األقدوال واألعمدال ويقدال: تمدر  بال دي  ومارسده  

 (. 796  مجم  الل ة العربية   . ت  المعجم الوسيط في الل ة العربية  احتك به وتدر  عليه
   حقوق الطفل: -2

وثبت للطفدل مد  حقدوق يلد م  ما تقرر"( بأنها 876  8011 المرسومي   و(8006ال رجبي   كل م  عرفها
ب ض النلر ع  لروف ال ما  والمكا  بموجد  اتفاقيدة حقدوق الطفدل ومدا  كا  أم أنثى( اً أ  يتمت  بها  ذكر 

 ." رعته ال ريعة ااسالمية وتهدف إلي تمكينه م  الحياإل الكريمة والرعاية ال املة
حقدددوق فرديدددة و خ دددية للطفدددل تركددد  علدددى  دددفة حاملهدددا  ةمجموعددد" :بأنهدددا (2  8001 الطروانددده  وعرفها

نس  ."في حاجة للرعاية والعناية اانً بو فه طفاًل وا 
  تلددك الحقددوق التددي ت ددمل الحقددوق المعلنددة فددي الوثددائق الرسددمية الوضددعية" :( بأنهددا8008جددادوا   هدداكمددا عرف

ة ال دددحية واالجتماعيدددمثدددل حقددده فدددي الحيددداإل وفدددي أ  يعدددرف  باسدددم حسددد  ويمدددنف جنسددديه وحقددده فدددي الرعايدددة 
 ."والتربوية والتعليمية واللع 
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مجموعدددددة مددددد  الحقدددددوق العامدددددة المدنيدددددة والسياسدددددية  :( بأنهدددددا64  8009وعرفتهدددددا  و ارإل التربيدددددة والتعلددددديم  
 واالقت ادية واالجتماعية والثقافية التي حددها الدي  ااسالمي والت ريعات الوطنية واالتفاقيات الدولية.

" مجموعددة الحقددوق المدنيددة والسياسددية واالجتماعيددة واالقت ددادية والثقافيددة :( بأنهددا70  8010وعرفهددا  فددار   
والت دريعات والقدواني  اليمنيدة مد  حدق كدل طفدل أ    والتعليمية وال حية التي ذكرت في اتفاقية حقوق الطفل

 . "يح ل عليها وم  واج  المجتم  توفيرها
العامدة المدنيدة والسياسدية ال خ ية و  مجموعة م  الحقوق :بأنها عرفهاي الباحث فإ  ما سبقواستنادًا إلى    

والتعليميددة وال ددحية التددي حددددتها االتفاقيددات الدوليددة والت ددريعات والقددواني   واالقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيددة
  اليمنية.

 :األطفالرياض  ةمربي -1
تحقيق األهدداف التربويدة التدي يتطلبهدا  إلىوتسعى   م  تقوم بتربية الطفل في مرحلة الروضة" :تعرف بأنها 

وتقوم بإدارإل الن اط وتنليمه في  مراعية الخ ائ  العمرية لتلك المرحلة   األطفالمنهاي أو برنامج رياض 
تمتعهدا بمجموعدة مد  الخ دائ  ال خ دية واالجتماعيدة والتربويدة التدي  إلدىإضدافة   غرفة الن اط وخارجهدا
 (.18  8001  مرتضى"لعمرية األخرىامعلمات المراحل تمي ها ع  غيرها م  
 خ دددية تربويدددة يدددتم اختيارهدددا بعنايدددة بال دددة مددد  خدددالل مجموعدددة مددد  المعدددايير الخا دددة "كمدددا تعدددرف بأنهدددا: 

حيث   بالسمات والخ ائ  الجسمية والعقلية واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل
وتدريبًا تكامليدًا فدي كليدات جامعيدة تتدولى مسدؤوليات العمدل التربدوي فدي مؤسسدات تربيدة طفدل مدا  اً تلقت إعداد

 .(106 8001قبل المدرسة  إبراهيم 
 حدود البحث:  

في الرياض الحكوميدة فدي مددار  أماندة العا دمة  األطفالعلى عينة م  مربيات رياض  ا البحثقت ر هذي
 م.8014/8012 نعا  خالل العام الدراسي 

 سابقة:الدراسات الطار النظر  و اإل
لقد قسم الباحث هذا المبحث إلى قسمي :         

 اإلطار النظر . -1
دراسات سابقة. -2  

 اواًل: اإلطار النظر :
 لقد تمثل ااطار النلري بحقوق الطفل التي تم دراستها م  جانبي 

 :القوانين العالميةحقوق الطفل في التشريعات و  - أ
  اهتمددام الحكمددا  والفالسددفة والعلمددا  واألديددا  المختلفددة برعايددة الطفولددة وحمايتهددا اً المراجدد  تاريخيددتلهددر      

غيددر أ  االهتمددام ب ددكله الرسددمي بدددأ فددي الع ددرينيات مدد  القددر  الماضددي بلهددور قددواني  وت ددريعات لحمايددة 
عددددال  جنيددددف لحقددددو   و م(1981إعددددال  لحقددددوق الطفددددل عددددام   بددددأول توجددددت األطفددددالحقددددوق  ق الطفددددل عددددام ا 

مدد   مكوندداً  ا لحقددوق الطفددلا عالمًيددم( إعالًندد1969اعتمدداد الجمعيددة العامددة لألمددم المتحدددإل عددام    و م(1987 
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واانمدا  السدوي فدي الندواحي الجسدمية   بدالتمت  بالحمايدة الخا دة األطفدالع رإل بنود تضمنت إجمداال حقدوق 
مدددايتهم مددد  كدددل أندددوا  القسدددوإل وااهمدددال واالسدددت الل وح  والعقليدددة والخلقيدددة والروحيدددة واالجتماعيدددة والتعليميدددة

  م(1950  فددددي مجددددال التعلدددديم عددددام  يدددداالتفاقيددددة الخا ددددة بمكافحددددة التمي  و   العن ددددري أو الدددددينييددددوالتمي
المدددؤتمر العدددام   و (191  8004  م(  العريقدددي1955  المعاهددددإل الخا دددة بدددالحقوق المدنيدددة والسياسدددية عدددامو 

فيدده دور التربيددة فددي تحقيددق ااعددال  العددالمي لحقددوق  رقددأ الددذي م(1947عددام  لمنعقددد فددي بدداري  لليونسددكو ا
التدددي أ ددددرتها الجمعيدددة العامدددة بقرارهدددا رقدددم م( 1929اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل  و   (14 8004   خليدددل الطفل
فقدددد أكدددددت االتفاقيددددة التددددي  م1990|10|8التددددي دخلددددت حيددد  التنفيددددذ فددددي م 1929|11| 80بتددداري   86|77

 مادإل أربعة مبادئ رئيسة هي:( 67تضمنت  
 (.8مبدأ التمي   المادإل  -
 (.1مبدأ م لحة الطفل  المادإل -
 (.5مبدأ الحق في الحياإل والحماية والرعاية والنما  المادإل  -
 (.18مبدأ الم اركة لألطفال المادإل  -

 وتعد هذه المبادئ األربعة هي جوهر االتفاقية.    
االتفاقيدددة الحقددوق المدنيددة والسياسدددية واالقت ددادية واالجتماعيددة والثقافيدددة للطفددل منهددا ضدددرورإل  تلددك وتضددمنت

وعدددم تسددجيل االسددم إذا كددا  منطويددًا علددى تحقيددر أو  منهددا ( 4تسددمية الطفددل واكتسددابه الجنسددية فددي المددادإل  
 (.104  8002 الحميدي   لكرامة الطفل أو منافيًا للعقيدإل الدينية ةإهان

 طت االتفاقية الطفل: كما أع
 رائه واحترام حياته الخاصة:آحق التفكير والتعبير عن  -1

تكفل الدول األطراف فيها للطفل  التي ن ت على أ  ( م  اتفاقية حقوق الطفل15-11بموج  المواد      
تكوي  أرائه الخا ة وحقه في التعبير بحرية عد  تلدك اآلرا  فدي جميد  األمدور التدي تتعلدق بالطفدل  الحق في
ه االعتبار الواج  وفقًا لس  الطفل ودرجدة نضدجه  كمدا يكدو  لده الحدق فدي حريدة التعبيدر بمدا فدي ئراوتولي آ

ذاعتهدا بمختلدف وسدائل التو ذلك طل  جمي  أنوا  المعلومات  عبيدر التدي يختارهدا وذلدك  يدادإل األفكار وتلقيها وا 
 على احترام حقه في حرية الفكر والوجدا  والدي .

ا لقواني  المنلمة وعددم وكذلك االعتراف بحقوق الطفل في حرية تكوي  الجمعيات واالجتما  السلمي وفقً     
 ه وسدددمعتهأو مراسددالته أو المسدددا  ب ددرف هالتعددرض غيددر القدددانوني لحيدداإل الطفدددل الخا ددة أو أسددرته أو من لددد

 (.106 -101  8005 منا   
( علدى حددق 89  82ن دت المددادتي   فقددد  (54 -65  1996  هدرا  حسد  مددا أورده  حقده فدي التعلدديم -8

توجيده التعلديم نحدو غدر  (  عدالوإل علدى مجانيدة التعلديم  و حريدة التعلديم  و إل اميدة التعلديم األساسدي  :دالطفل ب
لطفدددل لحيددداإل إعدددداد ا إلدددىقدددوق اانسدددا  وحرياتددده األساسدددية بااضدددافة قددديم الحريدددة واانسدددانية وتنميدددة احتدددرام ح

تنميددة احتددرام البيئددة  وكددذلكوتنميددة  خ دديته ومواهبدده وقدراتدده العقليددة والبدنيددة   يجابيددةتست ددعر المسددؤولية واا
 الطبيعية والحفال عليها.
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كافددة أو  ( مدد  االتفاقيددة علددى حمايددة الطفددل مدد  أ ددكال العنددف19المددادإل  تن ددفقددد  حقدده فددي الحمايددة: -1 
البدنيددة أو العقليددة أو ااهمددال أو االسددت الل  وأل مددت االتفاقيددة الدددول األعضددا  باتخدداذ  الضددرر أو ااسددا إل

ومد     داديمد  االسدت الل االقت األطفدالالتدابير الت ريعية واادارية واالجتماعية والتربوية المالئمة لحمايدة 
ويمثدل إعاقدة لتعلديم الطفدل أو يكدو  ضدارًا ب دحته أو نمدوه العقلدي أو البددني  ارً أي عمل يرجف أ  يكو  خطد

 (.54 -65  1996  هرا  أو الروحي أو المعنوي أو االجتماعي
 م(1999وااجرا ات الفورية للقضا  عليه عام   األطفال ةلاحلر أسوا  أ كال عم علىاالتفاقية كما رك ت 

 .(16  8006  اتفاقية حقوق الطفل 
 :والميثاق العربي اإلسالمية الشريعةفي حقوق الطفل   - ب

ًا وطفدداًل يدة ثدم اهتمددت بده جنينداهتمدت ال دريعة ااسدالمية باانسددا  مندذ أ  كدا  نطفدة قبددل المرحلدة الجنين    
 :فيما يلي وفيما يلي بعض المبادئ التي ن  عليها ميثاق الطفل العربي  و ابًا ورجاًل مكتماًل في المجتم 

 تنمية الطفولة ورعايتها و و  حقوقها. -
 نساني.ا  تنمية الطفولة ورعايتها الت ام ديني ووطني و  -
 األسرإل نواإل المجتم  وقوامه على هدى الدي  واألخالق والمواطنة. -
 ااعال  العالمي لحقوق الطفل.االلت ام بتامي  الحقوق الواردإل في  -
 تأكيد حق الطفل في االسم والجنسية منذ ميالده. -
 تأكيد حق الطفل في رعاية الدولة وحمايتها له م  ااهمال الجسماني والروحي. -
 األخذ بمبدأ التكامل في توفير االحتياجات األساسية لألطفال. -
 (.50  8001ألخذ بالمناهج التنموية والوقائية  هالدي   -

أهميدة ضدما  حقدوق الطفدل فدي أكددت ال دريعة ااسدالمية  أ  إلى ذلدك (54 -65  1996   هرا ويضيف 
التربية والتعليم  وهو حق ال يقل خطورإل وأهمية عد  غيدره مد  الحقدوق. وكيدف ال وبده ومد  خاللده يدتم تكدوي  

عداده للحياإل وبكدل مدا تعنيده ة ونفسدية واجتماعيدة يمبعداد جسدمد  أ فكر الطفل وتعديل سلوكه وتنمية مهاراته وا 
يجابية  .وأخالقية وا 

 :ما يلي حقوق الطفل الرئيسة وقد شملت
وكفددل لهددا   مألإلددى اخددالل إعطددا  الحضددانة  مدد  ااسددالم الحيدداإل للطفددل مدد أ لقددد حددق الطفددل فددي الحيدداإل: -1

حدق الطفدل فدي الحيداإل  أيضداً  أكدد ااسدالمو   حدي  اعتمداده علدى نفسدهإلدى عدد والدتده وب هأثنا  حملدفي  النفقة 
 نسانا عاج ًا وغير قادر على الدفا  ع  حقه في الحياإل.و فه إب
ويفدر  إذا كدا   عتد فكدل إنسدا  ي  في نف   داحبه اً خا  اً لالسم وقعإ  حق الطفل في االسم الحس :  -8

  االسم ل يق ب خ دية أل سم قبيحاً ويح   إذا كا  هذا اال جمياًل االسم الذي يحمله اسمًا جمياًل له معنى 
 (.54 -65  1996أ  يموت   هرا    إلىاانسا  
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  لهذا الحق أهميدة كبيدرإل ينبثدق عنده أل ؛ يمعروف اً وأم اً أ  يكو  للطفل أبويعني حق الطفل في النس :  -1
  ااسدددالم حددددد قواعدددد النسددد  إلدددذا فددد  منهدددا حقددده فدددي الرعايدددة والتربيدددة والنفقدددة والميدددراث  عددددإل حقدددوق أخدددرى

 وجعل ال واي ال حيف هو الطريق ال رعي والوحيد له.   وضوابطه
 جدددل الحفدددال علدددى بقائددده ونمدددوه ب دددكل سدددليمأحدددق الطفدددل فدددي الرضددداعة: ويق دددد بهدددا ت ذيدددة الطفدددل مددد   -7

 (.58 -69  8006 بودي  
الكثيدر مد  الحقدوق االجتماعيدة منهدا العددل بينده وبدي  أخواتده  إلىالطفل بحاجة إ  الحقوق االجتماعية:  -6

 سدويد   سدنهمسدتوى وحقه في االعتماد على النف  وحقه في وجود قدوإل حسنة وحقه في اتخاذ رفقدا  لده مد  
1997  171.) 

وا  دددبا  حاجاتددده األساسدددية   مي  الجدددو األسدددري المناسددد  لدددهأتددد إلدددىالطفدددل بحاجدددة إ  الحقدددوق النفسدددية:  -5
كسددابه الثقددة بددالنف   عاره بدداألم  واالسددتقراروا  دد االسددتقرار والعدالددة بددي  أطفددالهم و ه بدداالت ا  ا يتسددم والددد  أو   وا 

 (.829  1991 العيسوي   ويتمي وا بالح  والحنا 
ر مرغو  في اانسا  والبيئة  فالطفدل بحاجدة يحداث ت يإحق لطفل في التربية والتعليم: ويق د بالتربية  -4

  بالعبدادات أو العدادات والتقاليدد اً وتهدذي  سدلوكه سدوا  كدا  هدذا السدلوك متعلقد  التعلم وتوجيه الن ف لده إلى
 (.125  8011 مجيد   أو حس  الت رف والكالم أو احترامه لآلخري 

فقد أكدت ال ريعة ااسالمية حق الطفل في التربية والتعليم كو  ذلك يعمل على تعديل سلوك الطفل ونمو   
 هاراته.م

  وفدي المعاهددات الدوليدةو بحقوق الطفل ورد في القواني   اً هناك اهتمام ومما سبق يستخل  الباحث أ      
 إلدىلدذا جدا ت الحاجدة   همية حقوق الطفل فدي مختلدف مراحلده العمريدةأ كدت على أسالمية التي ال ريعة اا

مددار  اللحقدوق الطفدل فدي  األطفدال بحدث فدي معرفدة مددى ممارسدة مربيدات ريداضا البحدث الدذي يجرا  هذإ
 العا مة  نعا .  ةالحكومية بأمان

 ثانيًا: دراسات سابقة:
 عبددد هفقددد أجددرى   ممددا يجدددر ذكددره أ  هندداك العديددد مدد  الدراسددات السددابقة التددي تناولددت هددذا المجددال    

دراسدة   الت ريعات المتعلقة بحقدوق الطفدل فدي ااسدالم واالتفاقيدات الدوليدة معرفة إلىهدفت ( دراسة 8001 
  ال دددريعة أو    ددمولية ااسددالم لكددل نددواحي الحيدداإل الدراسددة إلدددىفلسددطي (  وتو ددلت  -فددي  نددابل  مقارنددة(

 المهمدةإ  االتفاقيدات أهملدت بعدض الحقدوق  إلدى  كما أ دارت نتائجهدا بعدهاو  قبل الدته اً منحت الطفل حقوق
 .حقوق اللقطا  اليتامىمثل ال ريعة ااسالمية  هاأكدت في حي   للطفل
مراعددداإل محتدددوى مدددنهج األن دددطة لريددداض  ىالك دددف عددد  مدددد إلدددىهددددفت ( بدراسدددة 8005 الدددديري  وقدددام    

الحكوميدددة والعاديدددة  األطفدددالمددد  معلمدددات ريددداض معلمدددة ( 10 تهدددا مددد وتكوندددت عين (م دددر  فدددي األطفدددال
للمسدددتوى الثددداني  األطفدددالاسددتمارإل تحليدددل المحتدددوى لكتدددا  ريدداض  الدراسدددة والتجريبيددة والخا دددة  واسدددتخدمت

لحقدوق الطفدل خدالل  األطفدالبطاقدة المالحلدة لمعرفدة مددى ممارسدة معلمدات ريداض و    مر د المعلمةاوكت
حدق المسداواإل   :الطفدل التدي تدم اختيارهدا هديحقدوق   أ إلدى الدراسةوتو لت   األن طة المقدمة في الروضة
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الح ول على معلومات الحماية  –الحركة –االنتما  للبيئة –التمت  باللع  –لتعبير ع  الذاتا –الم اركة –
حدق الطفدل فدي أ  ينفدتف علدى العدالم وين دأ علدى  –األمدا  النفسدي –المعاملدة الكريمدة –خطار الماديدةم  األ

تنميددة مبددادئ حقددوق علددى وجددد بعددض الق ددور فددي تطبيددق األن ددطة التددي تسدداعد يندده أو  (حدد  خيددر اانسددا 
كسا  الطفل و  األطفال بررا الطفل هي: أن طة التعبير الحر واالهتمام  األن طة التي تنمي المفاهيم البيئية وا 

وجدود فدروق ذات  إلدى الدراسدة   كمدا تو دلتحدق االنتمدا  للبيئدة فديمما يؤثر   السلوك المرغو  تجاه البيئة
فدي مسدتوى ممارسدته  لحدق المسداواإل فدي الموقدف التعليمدي فدي  األطفدالداللة إح ائية بدي  معلمدات ريداض 

 .أتجاه معلمات الرياض الخا ة
تبعدًا لمت يدر الندو   األطفدالالتعرف على الفدروق فدي الدوعي بحقدوق  إلى( 8009  ال رجبيوسعت دراسة    

أبددا  (40  مددنهم ( فددرداً 170مدد    تهدداوتكونددت عين  فددي   الدديم ( ي والعمددر إبددا  وأمهددات( والمسددتوى التعليمدد
للتعدددرف علدددى مددددى الدددوعي  اً مقياسددد  واسدددتخدمت ( أمدددًا مددد  مديندددة تعددد  مددد  مسدددتويات تعليميدددة مختلفدددة40و 

تمتددد  اآلبددا  بمسدددتوى عددال مددد  الددوعي بحقدددوق  إلددى الدراسدددةوتو ددلت كدددأداإل لجمدد  البياندددات   بحقددوق الطفددل
مهددات( والمسددتوى التعليمددي أبددا  و آوجددود فددروق فددي الددوعي بحقددوق الطفددل تبعددًا لمت يددر النددو   عدددم   و الطفددل
 .والعمر

 األطفددددالالتعددددرف علدددى درجددددة اهتمدددام الوالدددددي  والمدددربي  ب إلدددىهدددددفت  دراسدددة (8009 خفدددداجي وأجدددرى     
ل بحقوقدده وعددي الطفددمعرفددة  إلددىك بددبعض سددماتهم ال خ ددية  كمددا هدددفت لددوعالقددة ذ  وا  ددباعهم  لحقددوقهم

طفدددل فدددي مرحلدددة مدددا قبدددل المدرسدددة  (180مددد   تهدددا وتكوندددت عين  المتفدددق عليهدددا فدددي اتفاقيدددة حقدددوق الطفدددل
مقيدا  إدراك الوالددي   ( معلمدة  واسدتخدمت10و   األطفال( م  والدي 180و  ثىنا (50   راً كذ (50 منها

         . بحقوق الطفل وبعض سماته ال خ ية فيما قبل المدرسة
مقيدا  إدراك الطفدل   و مقيا  إدراك المعلمات بحقوق الطفل وبعض سماته ال خ ية فيما قبل المدرسدةو    

عالقددة ارتبدداط سددالبة بددي  حقددوق الطفددل فددي التعبيددر عدد  رأيدده وجددود  إلددى الدراسددةوتو ددلت   لددبعض حقوقدده
كافدددة  ندددفعالقدددة ارتبددداط سدددالبة بدددي  حقدددوق الطفدددل فدددي الحمايدددة مددد  أ دددكال الع  و وبعدددض سدددماته ال خ دددية

عالقة ارتباط سالبة بدي  حقدوق الطفدل فدي  وجود إلىكما تو لت   وااسا إل البدنية وبعض سماته ال خ ية
 قضا  وقت فراغه وبعض سماته ال خ ية.

التعرف علدى الممارسدات التربويدة السدائدإل فدي الروضدة والمرتبطدة  إلىهدفت ( بدراسة 8011 من وروقام   
( 70مد    تهداعين وتكوندت  فدي  م در(  دراسدة تحليليدة( بحقدوق الطفدل ودورهدا فدي تحقيدق المعدايير القوميدة

 األطفددالللتعددرف علددى مدددى وعددي معلمددات ريدداض  اسددتبانة   واسددتخدمتاألطفددالمدد  معلمددات ريدداض معلمددة 
بطاقة مالحلة لمعرفة مددى ممارسدة طفدل الروضدة لحقوقده والممارسدات التدي توفرهدا و   بمبادئ حقوق الطفل

 :بمبادئ حقدوق الطفدل األطفالمعرفة معلمات رياض  إلى الدراسةوتو لت   المعلمة الخا ة بحقوق الطفل
  وعددالي مجدداني  حددق الطفددل فددي الددتعلم واللعدد  والمعاملددة الكريمددة والحددق فددي تددوفير رعايددة  ددحية سددليمة 

والحدق   وحق الطفل فدي االسدم والجنسدية والمعاملدة الحسدنة  والحق في الت ذية  ع  الرأي والحق في التعبير
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إح ددائية بددي   ةفددروق ذات داللددوجددود وألهددرت الدراسددة (  وحقدده فددي األمدد  واألمددا   فددي بيئددة  ددحية نليفددة
 .ت الحضرحقوق الطفل ل الف معلما لمبادئالحضر والريف  الرياض فيممارسات معلمات 

التعددرف علددى مدددى وعددي أطفددال الريدداض بددبعض بنددود اتفاقيددة حقددوق  إلددى( 8011  الخفدداف وسددعت دراسددة
وتكونت   في  ب داد( م(والتح يل الدراسي لأل  الطفل وفق مت يرات  جن  الطفل والتح يل الدراسي لأل 

عددم وجدود   أطفدال العيندةوجدود وعدي بدالحقوق لددى  إلدى الدراسدةوتو دلت   ( طفل وطفلدة100م    عينتها
 .م(والتح يل الدراسي لأل  والتح يل الدراسي لأل    جن  الطفل:فروق حس  مت ير الدراسة

 إجرا  مقارنة بي  الت ورات المتعلقة بحقوق الطفل لددى إلىهدفت  بدراسة( Hare ker  2016  وقام     
تقبلية  واستخدمت نموذي المسف بتدائية مس( معلمة ا20تكونت عينتها م   معلمي مرحلة ما قبل المدرسة  و 

معلمدي  أ  معلمي المدار  االبتدائية المحتملي  و  إلى الدراسةوتو لت لجم  البيانات   ةمنتلم همقابلة  بو 
لددديهم مماثلددة للت ددورات المتعلقددة بحقددوق الطفددل  وأ  معلمددي المدددار  االبتدائيددة المحتملددي   مددا قبددل المدرسددة

بحقددوق الطفددل  كمددا ك ددفت عدد  وجددود فددروق فددي ت ددورات  ة لددي  لددديهم وعددي كددافا قبددل المدرسددومعلمددي مدد
 حقوق الطفل لدى أفراد العينة ل الف معلمي المدار  االبتدائية المحتملي .

را  المعلمدددددددددي  المحتملدددددددددي  آالك دددددددددف عددددددددد   إلدددددددددىهددددددددددفت  دراسدددددددددة( Faiz,Melike  2017  وأجدددددددددرى    
علمددددددي أقسددددددام ( مدددددد  م10وم دددددداركة   محددددددتمالً  اً ( معلمدددددد10  وتكونددددددت عينتهددددددا مدددددد   حقددددددوق الطفددددددل تجدددددداه

( مددددددد  معلمدددددددي الدراسدددددددات 10  و ( مددددددد  معلمدددددددي المددددددددار  االبتدائيدددددددة10  و تعلددددددديم مدددددددا قبدددددددل المدرسدددددددة
وتو دددددلت طريقدددددة تحليدددددل المحتدددددوى لجمددددد  البياندددددات  بمقابلدددددة منلمدددددة وتحليلهدددددا  واسدددددتخدمت  االجتماعيدددددة

سدددددرإل  كمدددددا  ك دددددفت بتنفيدددددذ حقدددددوق الطفدددددل فدددددي األا يتعلدددددق فيمددددد األطفدددددالعددددددم المسددددداواإل بدددددي   إلدددددى الدراسدددددة
 سرية االقت ادية لألطفال.بي  البيئات التعلمية واأل الفاتع  وجود اخت

الك دف عد  مواقدف معلمدي مدا قبدل الخدمدة تجداه حقدوق  إلدى( Kiral, Bilgen, 2019  دراسدةوسدعت     
راحددل مختلفددة للعمددل كمتطددوعي  ( طالًبددا مدد  كليددات التربيددة السددب  مدد  م212الطفددل  وتكونددت عينتهددا مدد   

أ  مواقدف معلمدي مدا قبدل  إلدى الدراسدةوتو دلت لجمد  البياندات   ةانرض هذه الدراسة  واسدتخدمت االسدتبل 
الخدمة تجاه حقوق الطفل جا ت بدرجة عالية  كما ك دفت عد  وجدود فدروق فدي مواقدف أفدراد العيندة ل دالف 

 المعلمات.

 إل الدراسدات فدي هدذا المجدال وخ وً داالدراسدات السدابقة تبدي  نددر راض وخال ة القول م  خالل اسدتع     
لحقددوق الطفددل  إال أ  الباحددث قددد أفدداد منهددا فددي تحديددد  األطفددالمدددى ممارسددة مربيددات ريدداض  تتندداول التددي

عدددددداد أداإل البحددددث   وكتابدددددة المقدمددددة واالطددددار النلددددري  الم ددددكلة وتسدددداؤالتها وأهدددددافها سدددددالي  وتحديددددد األ وا 
تفسدير النتدائج ومناق دتها  كمدا وقدف  ذلدك اسدتفادتها فدي لمناسبة لإلجابة ع  أسئلته  عالوإل علىااح ائية ا

 حق المسداواإل فدي الموقدف معرفدة معرفة جوان  االتفاق واالختالف بي  تلك الدراسات إذ تناولت علىالباحث 
وقدددد   والحمايدددة والمعاملدددة الكريمدددة(لبيئدددة إلدددى االدددذات والتمتددد  باللعددد  واالنتمدددا  التعليمدددي وحدددق التعبيدددر عددد  

وحق التعبير ع    حق المساواإل في الموقف التعليمي ممارسة تناولفي  الدراساتتلك م   هذا البحثاختلف 
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  وهدذا مدا تفدرد والمعاملدة الكريمدة  والحماية م  االخطار المادية  لبيئةإلى اواالنتما    والتمت  باللع   الذات
 وتمي  به هذا البحث.

 –يدة دراسدة تناولدت علدى نحدو مبا در هدذا الموضدو  فدي الديم ألم يتم العثور على  فإنه وم  جان  آخر    
 مما ع   القيام بهذا البحث  وبر ت الحاجة إليه. -في حدود علم الباحث

 خامسا: الوسائل اإلحصائية:
 اختبار "ت". –النسبة المئوية  –ة  واالنحرافات المعياريةالحسابي اتالمتوسط

 :جراءات المنهجيةاإل
 اواًل: منهج البحث:

 المسحي. اعتمد البحث المنهج الو في
 ثانيًا: مجتمع البحث: 

والتددي   ددنعا  مانددة العا ددمةأطفددال الريدداض الحكوميددة فددي مدددار  أمجتمدد  البحددث مدد  مربيددات تكددو  
 – ددعو   –إل الوحددد –ال ددافية –السددبعي  –الثددورإل –التحريددر – الآتتكددو  مدد  عدددإل مددديريات هددي: مددديريات  

 إلدىحيدث تدم تحديدد حجدم المجتمد  المدراد دراسدته مد  خدالل الرجدو    بندي الحدارث( –معي  – نعا  القديمة
ح ددائية بعددد مربيددات الريدداض إح ددا  فدي مكتدد  التربيدة بأمانددة العا ددمة  دنعا  للح ددول علدى مكتد  اا
 م.8014-8015مربية للعام الدراسي (51 والذي بلغ عددها الحكومية 

 ثالثًا: عينة البحث:
( روضة حكوميدة فدي خمد  مدديريات مد  86( مربية مو عة على  65ساسية م  ألاالبحث عينة تكونت    
الثدددورإل( تددم اختيارهدددا بطريقددة ق ددددية للمبدددررات  –الوحدددإل –معدددي  –التحريددر – السدددبعي  :مانددة العا دددمة هدديأ

 التالية:
 في الرياض. األطفالا لعدم االهتمام بتعليم العا مة نلرً مانة أالحكومية في  األطفالمحدودية رياض  -1
حيدث يتكدو  السدلم التعليمدي فدي الديم    عدم وجود تعليم الرياض ضدم  السدلم التعليمدي العدام فدي الديم  -8

 الجامعي(. –الثانوي –ساسي األ :م  التعليم
 .(1جدول  ف ذلك كما في الويمك  توضي األخيرإلفي اآلونة  األطفال  االهتمام بالتعليم برياض بد -1
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 الحكومية بأمانة العا مة األطفالعدد رياض  (1جدول  
 م المديرية اسم الروضة الحكومية عدد المربيات مالحظات

 المقبلي 5 

 

 

 

 

 السبعين

3 

 يوليو 37 2 

 المعتصم 3 

 سمية 3 

 ام سليم 3 

 براعم المستقبل 3 

 الخليل ابراهيم 5 

 عبدالكريم النزاري 3 

  جمال جميل 3 

 التحرير

 

5 
 بلقيس 5 

 معين معاذ بن جبل 5 

 

 

 

 

 

1 

 السالم 5 

 هائل سعيد 5 

 سالم قطن 3 

 بدر الكبرى 3 

 عبدالرحمن الداخل 5 

 الوحدة

 

 

2 

 رابعة العدوية 7 

 المعتصم 5 

 القدس 1 

 الشهيد السماوي 5 

 خولة بنت االزور 1 

 الفرسان 2 

 حليمة السعدية 2  2 الثورة

 عمربن الخطاب 3 

   فاطمة الزهراء 5 

 االجمالي 2 52 22 
 

 دوات البحث:أرابعًا: 
مة  دنعا  مد  لتحقيق هدف البحث تم بنا  مقيا  ممارسة مربيات الروضدة لحقدوق الطفدل بأماندة العا د   

 النلرية والدراسات السابقة. دبياتخالل االطال  على األ
وكددل بعددد يتكددو  مدد    بعددادأ( فقددرإل مو عددة علددى سددتة 10وليددة مدد  يتكددو  المقيددا  ب ددورته األ :المقيددا  -ا

 مجموعة م  الفقرات وهي كالتالي:
وبعددد  حددق التعبيددر عدد  الددذات( ويتكددو    ( فقددرات6بعددد  حددق المسدداوإل فددي المواقددف التعليميددة( ويتكددو  مدد  

( فقدرات 6وبعد  حق االنتمدا  والبيئدة( ويتكدو  مد    ( فقرات7وبعد  حق اللع ( ويتكو  م    ( فقرات6م  
وبعددد  حددق المعاملددة الكريمددة( ويتكددو    ( فقددرات6خطددار الماديددة( ويتكددو  مدد  حمايددة الطفددل مدد  األوبعددد  
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وهي  عالية جًدا  عالية  متوسدطة  بسديطة  بسديطة جدًدا(  خذ بالتدري الخماسي ليكرت  وتم األ( فقرات5م  
 ( على الترتي .1  8  1  7  6وعند ت حيف المقيا  اعطي الدراجات  

%( 20تددم عدددرض المقيددا  علددى مجموعدددة مدد  المحكمددي  فدددي هددذا المجددال واعتمددداد نسددبة اتفددداق   وقددد     
خددذ بمالحلددتهم فيمددا ول واأل( فددي البعددد األ6و حددذفها وفددي ضددو  ذلددك تددم حددذف الفقددرإل  ألإلبقددا  علددى الفقددرإل 

المقيدا   تدري بددائلكما تم تعديل   ( فقرإل89م    اً يتعلق ب ياغة بعض الفقرات وبذلك يكو  المقيا  مكون
فدي تقددير درجدة الممارسدة لحقدوق الطفدل  ىعطا  المربيدة مسداحة كبدر إ م  أجل  ل( بدائ6  إلى( بدائل 1م  

 مية. في المواقف التربوية والتعلي
 ة للمقياس:متريالسيكو الخصائص  -1
 صدق المقياس: -أ
 داإل الدراسة ما وضعت لقياسه.أ  تقي  أ 
 ال دق اللاهري   دق المحكمي (: -1

فقددد عددرض المقيددا  علددى عدددد مدد  المحكمددي  المتخ  ددي  فددي مجددال الطفولددة والتربيددة وعلددم الددنف   وقددد 
 %(.  20بل ت نسبة االتفاق بي  المحكمي   

  دق االتساق الداخلي: -8
وبعد التطبيق تم حسا  االتساق الدداخلي بمعامدل   ( مربية65تم تطبيق المقيا  على عينة مكونة م       

( 8الدرجة الكليدة للمقيدا  والجددول  إلىضافة إارتباط بيرسو  بي  درجات فقرات البعد والدرجة الكلية للبعد  
 .رسو تم حسابه بمعامل ارتباط بي   وقديوضف ذلك
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 ( نتائج صدق االتساق الداخلي للفقرات باستخدام معامل ارتباط بيرسون5جدول )

 ارتباط الفقرة بالكلي ارتباط الفقرة بالمجال الفقرة المجال

 األول

1 .566(**) .529(**) 

2 .543(**) .440(**) 

3 .819(**) .582(**) 

4 .738(**) .579(**) 

 الثاني

5 .677(**) .386(**) 

6 .680(**) .537(**) 

7 .804(**) .558(**) 

8 .699(**) .594(**) 

9 .572(**) .504(**) 

 الثالث

10 .396(**) .361(**) 

11 .818(**) .483(**) 

12 .738(**) .485(**) 

13 .643(**) .531(**) 

 الرابع

14 .668(**) .693(**) 

15 .511(**) .564(**) 

16 .592(**) .476(**) 

17 .735(**) .545(**) 

18 .704(**) .597(**) 

 الخامس

19 .590(**) .498(**) 

20 .747(**) .507(**) 

21 .601(**) .457(**) 

22 .760(**) .588(**) 

23 .568(**) .379(**) 

 السادس

24 .636(**) .413(**) 

25 .558(**) .441(**) 

26 .728(**) .386(**) 

27 .547(**) .488(**) 

28 .564(**) 0.226(*) 
29 .643(**) .482(**) 

 (.1013تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى ) (**)

 (.1012تعني أن معامل االرتباط دال عند مستوى ) (*)

( وهدي دالدة 09219-09195رإل بالمجدال تتدراو  مدا بدي   أ  معدامالت ارتبداط الفقد (8 يتضف م  الجددول    
ا مد  وهذا يعني أ  جمي  فقرات المقيا  تتمت  بعالقة ارتباطية دالدة إح دائيً   (0901ا عند مستوى  إح ائيً 

وجميعهدا  (09591-09885   وتراوحت بي  جمي  الفقرات والكلي ما بدي  درجات المجاالت التي تنتمي إليها
 .(0901 دالة عند مستوى 

  إفددد ولدددذلكوبعدددد هدددذا ااجدددرا  يمكددد  القدددول أ  المقيدددا  تمتددد  بدرجدددة عاليدددة مددد  االتسددداق الدددداخلي لفقراتددده  
 م  أجل قياسه. قي  ما وض المقيا  ي
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 ( نتائج عالقة المجاالت ببعضها وبالدرجة الكلية1جدول )

 الكلي السادس الخامس الرابع الثالث الثاني األول المجاالت

 (**)771. (**)430. (**)396. (**)655. (**)444. (**)534. 1 األول

 (**)745. (**)588. (**)374. (**)406. (**)510. 1 - الثاني

 (**)699. (**)372. (*)311. (**)509. 1 - - الثالث

 (**)860. (**)479. (**)699. 1 - - - الرابع

 (**)736. (**)359. 1 - - - - الخامس

 (**)655. 1 - - - - - السادس

 1 - - - - - - الكلي

ذ تراوحددت معددامالت االرتبدداط بددي  إ( ارتبدداط المجدداالت ببعضددها وبالدرجددة الكليددة 1يتضددف مدد  الجدددول      
  المقيدددا  يقدددي  مدددا أ( وهدددذا يعندددي 0906 -0901ا عندددد مسدددتوى  ( وجميعهدددا دالدددة إح دددائيً 860.-311. 

 وض  لقياسه. 
 ثبات المقياس: -ب

تم حسا  ثبات مقيدا  بطدريقتي   همدا: الثبدات بطريقدة التج ئدة الن دفية  والثبدات بطريقدة ألفدا كرونبدا       
 .( يبي  ذلك7والجدول  

 ( ثبات المقياس بطريقة الفا كرونباخ، وطريقة التجزئة النصفية2جدول)

 المجاالت والدرجة الكلية

الثباااااااااااات 

بطريقااااااااة 

ألفااااااااااااااااااا 

 كرونباخ

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية

معاماااااااااال ارتبااااااااااااط 

 بيرسون بين النصفين

معامااااااال الثباااااااات بعاااااااد 

التصاااااااااااحي  بمعادلاااااااااااة 

 سبيرمان التصحيحة

 1029 1025 1022 حق المساواة في المواقف التعليمية

 1021 1021 1075 حق التعبير عن الذات

 1071 1022 1027 حق اللعب

 1022 1023 1021 حق االنتماء والبيئة

 1029 1021 1022 حق الحماية من االخطار المادية

 1029 1021 1021 حق المعاملة الكريمة

 1077 1021 1022 الدرجة الكلية للمقياس 

خطدار الحمايدة مد  األ ( أ  معامالت الثبات لكل م  حدق التعبيدر عد  الدذات وحدق7يتضف م  الجدول     
بينما معامالت الثبات لكل   ( فأكثر0950ح ائيا وفق المعيار المعتمد  إالمادية وحق المعاملة الكريمة دالة 

وفددق المعيددار  اإح ددائيً  ةلبيئددة غيددر دالددلمدد  حددق المسدداواإل فددي المواقددف التعليميددة وحددق اللعدد  وحددق االنتمددا  
وفدددق المعيدددار المعتمدددد  اثبدددات الدرجدددة الكليدددة للمقيدددا  دال إح دددائيً ( فدددأكثر. إال أ  معامدددل 0950مدددد  المعت

 ( فأكثر مما يدل على أ  المقيا  يتسم بدرجة جيدإل م  الثبات.0950 
( كمحك اي متوسط فرضي وهو متوسط المقيا  وذلك بمقارنته بمتوسطات اسدتجابات أفدراد 1اتخذ الباحث  

  وقددد حددددت فئددات االسددتجابة كمددا هددو مربيددات الروضددة لحقددوق الطفددلالعينددة لمدددى الحكددم علددى ممارسددة  
 .(6 موضف بالجدول 
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 ( تقدير فئات ممارسة المربيات لحقوق الطفل وفقا للمدى المقترح.2جدول)

 مستوى الممارسة مدى المتوسط الحسابي

 عالية جدا   2إلى  2053من 

 عالية 2051إلى  1023من 

 متوسطة 1021إلى  5023من 

 بسيطة 5021إلى  3023من 

 بسيطة جدا   3021إلى  3من 

وتددم اعتمدداد هددذا المعيددار للحكددم علددى مدددى ممارسددة المربيددات لحقددوق الطفددل فددي ااجابددة عدد  جميدد  أسددئلة 
 .الدراسة

 :عرض نتائج البحث ومناقشتها
الحكوميدة لحقدوق  األطفدال"ما مستوى ممارسة مربيدات ريداض  :ين  علىالذي  عرض نتائج السؤال الرئي 

ولإلجابددة عدد  هددذا التسدداؤل تددم اسددتخدام المتوسددطات الحسددابية  مدددار  أمانددة العا ددمة  فدديطفددل الروضددة 
 ( يبي  درجة ممارسة المربيات لحقوق الطفل.5واالنحرافات المعيارية  والجدول  

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة لدرجة ممارسة المربيات لحق الطفل2جدول )

 المجال م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة ترتيب 

 الممارسة
 درجة الممارسة

 عالية 5 0.74 3.73 حق الطفل في المساواة 1

 عالية جدا 2 0.69 4.21 حق الطفل في التعبير عن الذات 2

 عالية 4 0.76 3.88 حق الطفل في اللعب 3

 عالية 6 0.78 3.41 حق الطفل في االنتماء 4

 عالية 3 0.73 3.91 في الحماية والبيئية حق الطفل 2

 عالية جدا 1 0.27 4.83 حق الطفل في المعاملة الكريمة 2

 عالية - 0.49 4.04 المتوسط العام للمقياس ككل -

وهدذا   ( درجدة7907  لدغب( أ  متوسط درجات ممارسة المربيات لحق الطفل قدد 5الجدول  يتضف م        
تبي  أ  أعلى متوسط كانت لممارسة حدق   إذ أ  ممارسة المربيات لحق الطفل عالية وفق المعيار على يدل

ممارسة حق الطفدل فدي التعبيدر عد   في حي  جا  متوسط  ( درجة7921الطفل في المعاملة الكريمة بمقدار 
يليده ممارسدة   رجدة( د1991ممارسة حق الطفل في الحماية والبيئدة    بينما جا  متوسط( درجة7981الذات  

(. 1941  يليده ممارسدة حدق الطفدل فدي المسداواإل بمتوسدطكمدا   ( درجدة1922  حق الطفل في اللع  بمتوسط
ويمكد  تفسدير هدذه النتيجدة   ( درجدة1971ممارسدة حدق الطفدل فدي االنتمدا    جا  في الرتبة االخيدر متوسدطو 

يي  ألهميددة الطفددل فددي المجتمدد  كوندده أ  حقددوق الطفددل فددي وقتنددا الحاضددر  ددارت مدد  اولويددات التربددو  إلددى
االسا  الذي يرتك  عليه المجتم  في نهضته وتطوره  وربما لتمت  مربية الروضة بمجموعة م  الخ ائ  

 نددده يدددتمأل خدددرىغيرهدددا مددد  معلمدددات المراحدددل العمريدددة األ التدددي تمي هدددا عددد  تربويدددةواالجتماعيدددة وال  خ ددديةال
  المعدددايير الخا دددة بالسدددمات والخ دددائ  الجسدددمية والعقليدددة اختيارهدددا بعنايدددة بال دددة مددد  خدددالل مجموعدددة مددد

وتددريبًا تكامليدًا فدي  اً إعدداد تتلقدقد تكو  قد و   واالجتماعية واألخالقية واالنفعالية المناسبة لمهنة تربية الطفل
قدد يكدو  السدب    و كليات جامعية تتولى مسؤوليات العمل التربوي فدي مؤسسدات تربيدة طفدل مدا قبدل المدرسدة

التدددي  الال مدددةحقوق بدددال ومعدددرفته   يددداض بأهميدددة وخ دددائ  المرحلدددة العمريدددة للطفدددللمدددام مربيدددات الر إ هدددو
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  الدوليدة تفاقيداتالطفل المن و  عليها في اال حقوق وكذلك اطالعه  علىال ريعة االسالمية منحتها لهم 
وهذا يتفق  م.1990حي  التنفيذ في  تي دخلتوال لألمم المتحدإل التي ا درتها الجمعية العامةومنها االتفاقية 

دراسددة كددل و   مهددات بحقددوق الطفددلإلددى وعددي اآلبددا  واألوالتددي تو ددلت  (8009مدد  نتددائج دراسددة  ال ددرجبي  
بهددذه الحقددوق   األطفددالمعرفددة مربيددات  إلددىالتددي تو ددلت  (Kiral,Bilgen,2019  و8011 من ددور  مدد  

  أ إلدىوالتدي تو دلت  (Hare ker 2016  و80009مد   خفداجي   اختلفدت هدذه الدراسدة مد  دراسدة كدلو 
عددددم  إلدددىالتدددي تو دددلت ( Faiz,Melike  2017  بحقدددوق الطفددل ودراسدددة لمددي  لدددي  لدددديهم وعدددي كدددافالمع

 فيما يتعلق بحقوق الطفل. األطفالالمساواإل بي  
الحكوميدة  األطفدال"مدا مسدتوى ممارسدة مربيدات ريداض  :ند  علدىالدذي  ولض نتائج السؤال الفرعي األ عر 

ولإلجابدة عد  هدذا التسداؤل تدم  لحقوق الطفل فدي المسداواإل فدي المواقدف التعلميدة فدي مددار  أماندة العا دمة 
 يوضف ذلك.( 4استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  الجدول  

ل في المساواة في ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المربيات لحق الطف7جدول )

 المواقف التعليمية

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة ترتيب 

 الممارسة

درجة 

 الممارسة

1 
أوزع انتباهي علاى األطفاال بالتسااوي 

 في أثناء النشاط
 عالية جدا   1 0.57 4.55

2 
أتنقاال فااي أثناااء النشاااط ماان مجموعااة 

 إلى أخرى
 عالية جدا   2 0.60 4.52

3 

أعطااااي لكاااال طفاااال فرصااااة للتعاماااال 

المباشااار ماااع الحاساااب ا لاااي بشاااكل 

 متساوي في الوقت.

 متوسطة 4 1.59 1.93

4 
أتناقش مع جمياع األطفاال فاي ملوثاات 

 البيئة.
 عالية 3 1.38 3.91

 عالية - 0.74 3.73 المتوسط العام -
 

الطفدددل فدددي  قالمربيدددات لحددد( أ  متوسدددط درجدددات ممارسدددة 4ألهدددرت النتدددائج الموضدددحة فدددي الجددددول       
وهددذا يدددل علددى أ  ممارسددة المربيددات لحددق الطفددل فددي   ( درجددة1941  المسدداواإل فددي المواقددف التعليميددة بلددغ

لتو يدد  انتبدداه  متوسددط كددا  فقددد تبددي  أ  أعلددى المفتددرض  المسدداواإل فددي المواقددف التعليميددة عاليددة وفددق المعيددار
أثندددا  فدددي ويليددده ممارسدددة تنقدددل المربيدددة   ( درجددة7966  بمقددددارأثندددا  الن ددداط فدددي المربيددة لألطفدددال بالتسددداوي 

فددي  األطفددالثددم ممارسددة نقدداب المربيددة مدد  جميدد    ( درجددة7968  أخددرى بمتوسددط إلددىالن دداط مدد  مجموعددة 
ممارسة التعامل المبا ر م  الحاسد   خيرإل جا  متوسطوفي الرتبة األ( درجة. 1991ملوثات البيئة بمتوسط  

المربيدة لدم يعدد  بأ  دورهذه النتيجة   ويمك  تفسير ( درجة1991  في الوقت لكل طفل اآللي ب كل متساوي
تنلدديم البيئددة التربويددة الماديددة والنفسددية الميسددرإل  إلددىبددل تعدددى ذلددك   مقت ددرا علددى نقددل المعلومددات والمعددارف

 إلدىواهتماماته  وربما لعملية التعليم وجعلها ممتعه وفي متناول كل طفل بما يتفق م  قدراته وحاجاته وميوله 
ة واايجابية لتنميدة المسؤوليالطفل لحياإل تست عر  عدادإ  م  ثممعرفة المربيات بأهمية مرحلة الطفل العمرية و 

معرفدة مربيدات  إلدىالتي تو لت  (8011وهذا يتفق م  دراسة  من ور     خ يته ومواهبة وقدراته العقلية
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وجدود  إلدى( التدي تو دلت 8009 في حق الطفل بدالتعلم  واختلفدت هدذه الدراسدة مد  دراسدة خفاجي  األطفال
 إلدىالتدي تو دلت  (Faiz,Melike  2017  خرى  ودراسةفي التعلم وحقوقه األ عالقة سالبة بي  حق الطفل

 .فيما يتعلق بحقوق الطفل األطفالعدم المساواإل بي  
 :الذ  نص على عرض نتائج السؤال الفرعي الثاني
الحكومية لحقوق الطفل في التعبير عد  الدذات فدي مددار  أماندة  األطفال"ما مستوى ممارسة مربيات رياض 

( 2ولإلجابة ع  هذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسدابية واالنحرافدات المعياريدة  والجددول   العا مة 
 الذات. يبي  درجة ممارسة المربيات لحقوق الطفل في التعبير ع 

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المربيات لحق الطفل في التعبير عن الذات2جدول )

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

ترتيب 

درجة 

 الممارسة

درجة 

 الممارسة

 عالية 5 1.13 3.82 آخذ رأي األطفال في األنشطة المقدمة إليهم 2

2 
أشارك األطفال في المحادثات الجماعية في 

 أثناء النشاط
 عالية جدا 2 0.85 4.30

 عالية 3 1.05 4.27 أستمع لرأي األطفال في عمل نشاط ما 7

 عالية 4 1.11 4.04 أستجيب لشكوى األطفال من عمل نشاط ما 2

 عالية جدا 1 0.86 4.63 أشجع الطفل الخجول على التحدث 9

 عالية جدا - 0.69 4.21 المتوسط العام -

( أ  متوسط درجات ممارسة المربيدات لحدق الطفدل فدي التعبيدر 2ألهرت النتائج الموضحة في الجدول      
أ  ممارسدة المربيدات لحدق التعبيدر عد  الدذات عاليدة جددا علدى وهدذا يددل   درجدة (7981ع  الدذات قدد يلدغ  

  ( درجدة7951ت جي  الطفل الخجول على التحدث   وفق المعيار. فقد تبي  أ  أعلى متوسط كانت لممارسة
ثدم ممارسدة   ( درجدة7910  أثنا  الن اط بمتوسدطفي في المحادثات الجماعية  األطفاليليه ممارسة م اركة 

ثدددم يليددده ممارسدددة االسدددتجابة ل دددكوى   ( درجدددة7984  فدددي عمدددل ن ددداط مدددا بمتوسدددط األطفدددالاالسدددتما  لدددرأي 
فدي  األطفدالممارسدة األخدذ بدرأي رتبدة األخيدرإل موجا  بال  ( درجة7907  م  عمل ن اط ما بمتوسط األطفال

 ( درجة.1928األن طة المقدمة بمتوسط  
تدده مدد  خددالل قيامدده بقيددام المربيددات بإتاحددة الفر ددة للطفددل بددالتعبير عدد  رغباويمكدد  تفسددير هددذه النتيجددة     

لقيدددام مربيدددات الريددداض بتطبيدددق االن دددطة التدددي  فدددي الروضدددة  وربمدددا هن دددطة المحببدددة لديدددبممارسدددة بعدددض األ
فددي اختيددار  األطفددالواالهتمددام بدررا    حقددوق الطفددل المتمثلددة بأن دطة التعبيددر الحددر علددى تنميددة مبدادئتسداعد 

م المربيدات بخ دائ  المرحلدة العمريدة والمدا الروضدة وفقًدا لميدولهم ورغبداتهم  ن طة التي يقومو  بها فدياأل
 وتتفدق  وهذا بدوره ي يد م  ثقة الطفدل بنفسده  ر الطفل ع  ذاته ويكتس  طالقة ل وية  يعبأوأهمية   للطفل
معرفددة  إلدىالتدي تو ددلت  (8011من ددور  ؛ و 8005مدد   الدديري   اسددة كدلدر هددذا السدؤال مدد  نتدائج نتيجدة 

 إلددى( التددي تو ددلت 8009 خفدداجي  بحددق التعبيددر عدد  الددذات واختلفددت مدد  دراسددة األطفددالمربيددات ريدداض 
 (Faiz,Melike  2017  عالقة سالبة بي  حدق الطفدل فدي التعبيدر عد  ذاتده وحقوقده االخدرى  ودراسدةوجود 

 .فيما يتعلق بحقوق الطفل األطفالعدم المساواإل بي   إلىالتي تو لت 
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 :الذ  نص على عرض نتائج السؤال الفرعي الثالث
 الحكومية لحقوق الطفل في اللعد  فدي مددار  أماندة العا دمة  األطفالممارسة مربيات رياض  ى"ما مستو  

( يبدي  درجدة 9ولإلجابة ع  هذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والجدول  
 ممارسة المربيات لحقوق الطفل في اللع .

 

 ممارسة المربيات لحق الطفل في اللعب. ( يبين المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة9جدول )

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة ترتيب 

 الممارسة

درجة 

 الممارسة

31 
أشارك األطفال في األلعاب الرياضاية 

 الفردية والجماعية
 عالية جدا 1 0.93 4.39

33 
أشاااجع األطفاااال علاااى اللعاااب بالمااااء 

 والرمل
 متوسطة 4 1.45 3.23

35 

أشاااااااجع األطفاااااااال علاااااااى البحاااااااث 

واالستكشاااااف فااااي البيئااااة المحيطااااة 

 بالطفل

 عالية 3 1.14 3.73

31 
أهااتم بالنشاااط الحركااي للطفاال خااار  

 حجرة النشاط
 عالية 2 1.02 4.16

 عالية - 0.76 3.88 المتوسط العام -

( 1922بلدغ  ( أ  متوسدط درجدات ممارسدة المربيدات لحدق الطفدل فدي اللعد  قدد 9يتضف م  الجددول        
 يدار. فقدد تبدي  أ  أعلدى متوسدط كدا أ  ممارسة المربيات لحق اللعد  عاليدة وفدق المع على وهذا يدل  درجة

( درجددة. يليدده ممارسددة االهتمددام 7919فددي األلعددا  الرياضددية الفرديددة والجماعيددة   األطفدداللممارسددة م دداركة 
علدى  األطفدال( درجدة. ثدم يليده ممارسدة ت دجي  7915بالن اط الحركدي للطفدل خداري حجدرإل الن داط بمتوسدط  

ممارسددة  رتبددة األخيددرإلمجددا  بال ( درجددة. و1941  البحددث واالستك دداف فددي البيئددة المحيطددة بالطفددل بمتوسددط
معرفدددة ب يمكددد  تفسدددير هدددذه النتيجدددة و   ( درجدددة1981علدددى اللعددد  بالمدددا  والرمدددل بمتوسدددط   األطفدددالت دددجي  

ثددارإل االكثيددر مدد  امربيددات الروضددة بحاجددات ومتطلبددات مرحلددة الطفولددة منهددا اللعدد  الددذي يجددد الطفددل فيدده 
  (8011من ور  ؛ و 8005م   الديري   ا يتفق م  نتائج دراسة كل  وهذمنه كونه ال يملالت ويق والمتعة و 

بحدددددق الطفدددددل باللعددددد   واختلفدددددت هدددددذه الدراسدددددة مددددد   األطفدددددالمعرفدددددة مربيدددددات ريددددداض  إلدددددىالتدددددي تو دددددلت 
خدددرى  وحقوقددده األ وجدددود عالقدددة سدددالبة بدددي  حدددق الطفدددل باللعددد  إلدددى( التدددي تو دددلت 8009دراسدددة خفاجي 

 .فيما يتعلق بحقوق الطفل األطفالعدم المساواإل بي   إلىالتي تو لت  (Faiz,Melike  2017  ودراسة
 :الذ  نص على عرض نتائج السؤال الفرعي الرابع
لبيئدة فدي مددار  أماندة إلى االحكومية لحقوق الطفل في االنتما   األطفال"ما مستوى ممارسة مربيات رياض 

ولإلجابدددة عددد  هدددذا التسددداؤل تدددم اسددتخدام المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة  والجددددول  العا ددمة 
 البيئية.إلى ( يبي  درجة ممارسة المربيات لحقوق الطفل في االنتما  10 
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 للبيئة( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المربيات لحق الطفل في االنتماء 31جدول )

 الفقرة م
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجة ترتيب 

 الممارسة

درجة 

 الممارسة

32 
أنااااقش األطفاااال حاااول عالقاااة ا نساااان 

 بالحيوان
 عالية جدا   2 1.02 4.21

32 

أحفز األطفال على حب الوطن من خالل 

-ممارسات سلوكية إيجابية مثل: الصداقة

 حب ا خرين.-التعاون-األمانة

 عالية جدا   1 0.59 4.64

32 

أشااارك األطفااال فااي عماال رحااالت إلااى 

األمااااكن األثرياااة مثااال: مديناااة صااانعاء 

 القديمة.

 بسيطة 5 1.30 1.98

37 
أصااطحب األطفااال فااي زيااارات خااار  

 الروضة لمشاهدة الطبيعة.
 بسيطة 4 1.58 2.55

 عالية 3 1.39 3.66 أشجع األطفال على القيام بري الزرع. 32

 عالية - 1072 1023 المتوسط العام -

( أ  متوسدددط درجدددات ممارسدددة المربيدددات لحدددق الطفدددل فدددي 10ألهدددرت النتدددائج الموضدددحة فدددي الجددددول      
يدار. لبيئدة عاليدة وفدق المعلأ  ممارسة المربيات لحق االنتما   على ( وهذا يدل1971  االنتما  والبيئة قد يلغ

علدددى حددد  الدددوط  مددد  خدددالل ممارسدددات سدددلوكية  األطفددداللممارسدددة تحفيددد   فقددد تبدددي  أ  أعلدددى متوسدددط كدددا 
حددول  األطفددالدرجددة. يليدده ممارسددة مناق ددة ( 7957انددة والتعدداو  وحدد  االخددري  إيجابيددة مثددل ال ددداقة واألم

علددى القيددام بددري الدد ر   األطفددال( درجددة. ثددم يليدده ممارسددة ت ددجي  7981عالقددة األنسددا  بددالحيوا  بمتوسددط  
فدددي  يدددارات خددداري الروضدددة لم ددداهدإل الطبيعدددة  األطفدددال( درجدددة. يليددده ممارسدددة ا دددطحا  1955  بمتوسدددط
األمداك  األثريدة  إلدىفي عمدل رحدالت  األطفالممارسة م اركة  إلاألخير   جا  بالرتبة درجة (8966  بمتوسط

قيددام مربيددات الريدداض بويمكدد  تفسددير هددذه النتيجددة   ( درجددة1992  مثددل  يددارإل مدينددة  ددنعا  القديمددة بمتوسددط
مربيدات الريداض معرفدة  إلىبأن طة تنمي المفاهيم البيئية وتكس  الطفل السلوك المرغو  تجاه البيئة  وربما 

إقامددة عالقدات  ددداقة قائمدة علددى  إلدىيسددعى  اً اجتماعيد اً المرحلددة كدو  الطفددل كائند هدذهالدرحالت فددي بأهميدة 
والتدي تكسدبه  مد  خ دائ  هدذه المرحلدةكونهدا  السدتطال  وحد  ا خدري التفاعدل مد  األو  التعاو  والم داركة

معرفدة مربيدات  إلىالتي تو لت  (8005الديري  وهذا يتفق م  نتائج دراسة    م  الخبرات والمهارات اً م يد
( التدددي 8009لبيئدددة  واختلفددت هددذه الدراسدددة مدد  دراسددة خفاجي حددق الطفدددل باالنتمددا  إلددى اب األطفددالريدداض 

  2017  خددددرى  ودراسددددةوحقوقدددده األ ة سددددالبة بددددي  حددددق الطفددددل باالنتمددددا  للبيئددددةوجددددود عالقدددد إلددددىتو ددددلت 
Faiz,Melike)  فيما يتعلق بحقوق الطفل األطفالعدم المساواإل بي   إلىالتي تو لت. 

 :الذ  نص على عرض نتائج السؤال الفرعي الخامس
ألخطددار الماديددة فددي الحكوميددة لحقددوق الطفددل فددي الحمايددة مدد  ا األطفددال"مددا مسددتوى ممارسددة مربيددات ريدداض 

  ولإلجابة ع  هذا التساؤل تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  والجدول أمانة العا مة
 خطار المادية.طفل في الحماية م  األ( يبي  درجة ممارسة المربيات لحقوق ال11 
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الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المربيات لحق الطفل في الحماية من ( يبين المتوسطات 33جدول )

 األخطار المادية

 الفقرة م
المتوسااااااط 

 الحسابي

االنحاااااراف 

 المعياري

ترتيااااااااااااااب 

درجاااااااااااااااة 

 الممارسة

درجااااااااااااااااااااة 

 الممارسة

39 
أقاادم لفطفااال إرشااادات خاصااة بالصااحة 

 العامة والنظافة الشخصية
 عالية جدا   1 0.49 4.79

51 

أقاادم لفطفااال إرشااادات فااي التعاماال مااع 

الكااااااوارث الطبيعيااااااة مثاااااال: الساااااايول 

 والحرائق.

 متوسطة 4 1.41 3.05

53 

أوض  لفطفال كيفياة التعامال ا مان ماع 

 -الخاماااااااات واألدوات مثااااااال: الخااااااارز

 المقصات.

 عالية 3 1.17 4.20

55 
أعرف األطفاال بكيفياة اساتخدام صاندوق 

 ا سعافات األولية.
 متوسطة 5 1.55 2.88

51 
أنبه األطفال علاى خطاورة تنااول الطعاام 

 المكشوف.
 عالية جدا 2 0.79 4.66

 عالية - 0.73 3.91 المتوسط العام -

( أ  متوسددط درجددات ممارسددة المربيددات لحددق الطفددل فددي 11ألهددرت النتددائج الموضددحة فددي الجدددول        
أ  ممارسدددة المربيدددات لحدددق الحمايدددة مددد   علدددى يددددلوهدددذا   (1991  الحمايدددة مددد  األخطدددار الماديدددة قدددد يلدددغ
فقددد تبددي  أ  أعلددى متوسددط كانددت لممارسددة تقددديم االر ددادات الخا ددة   األخطددار الماديددة عاليددة وفددق المعيددار

لخطددددورإل تنددداول الطعددددام  األطفددداليليدددده ممارسدددة تنبيدددده   ( درجدددة7949بال دددحة العامددددة والنلافدددة ال خ ددددية  
يليه ممارسة توضديف كيفيدة التعامدل اآلمد  مد  الخامدات واألدوات مثدل  ثم  ( درجة7955المك وف بمتوسط  

يليدده ممارسددة تقددديم إر ددادات التعامددل مدد  الكددوارث الطبيعيددة  و( درجددة. 7980خددر  والمق ددات بمتوسددط  مال
كيفيددة اسددتخدام  األطفددالوبدداألخير ممارسددة تعريددف   ( درجددة1906لألطفددال مثددل السدديول والحرائددق بمتوسددط  

ريددداض مربيدددات  بت ويدددد ويمكددد  تفسدددير هدددذه النتيجدددة  ( درجدددة8922  سدددعافات األوليدددة بمتوسدددط دددندوق اا
ة وربطهددا بحقدددوقهم وبمدددا بددرا  ميدددولهم الذاتيدددا  و   تكامددل  خ دددياتهم علدددى ألطفددال بمهدددارات مختلفددة تسددداعدهما

سددا إل معدداملتهم ويحقددق لهددم النمددو السددوي فددي جميدد  الجواندد   وربمددايجنددبهم اا وعددي  إلددىيعدد ى هددذا  همددال وا 
مدا قدد يالقيده مد   وأ و عقليدةأ  يتعدرض لهدا الطفدل مد  إسدا إل بدنيدة أمربيات الرياض باألخطار التي يمك  

و النفسي واالجتماعي وتجنيبهم كل أو البدني أو نموه العقلي أب حته يكو  ضارًا   أيمك  همال واست الل إ 
نتدائج دراسدة وهدذا يتفدق مد    مدا سدلو ا لهدرموفقًدساسدية مد  مد  الحاجدات األمنهم وسالمتهم كو  األأما يهدد 

بحدق الطفدل  األطفدالمعرفدة مربيدات ريداض  إلدىالتدي تو دلت  (8011من دور  ؛ و 8005م  الدديري   كل
وجدود عالقدة سدالبة  إلدى( التدي تو دلت 8009مدا   واختلفدت هدذه الدراسدة مد  دراسدة خفاجي في األمد  واأل

عددم  إلدىالتي تو لت  (Faiz,Melike  2017  خرى  ودراسةوحقوقه األ ما م  واألبي  حق الطفل في األ
 .فيما يتعلق بحقوق الطفل األطفالالمساواإل بي  
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 :الذ  نص على عرض نتائج السؤال الفرعي السادس
الحكوميدة لحقدوق الطفدل فدي المعاملدة الكريمدة فدي مددار  أماندة  األطفدال"ما مستوى ممارسة مربيدات ريداض 

ولإلجابدددة عددد  هدددذا التسددداؤل تدددم اسددتخدام المتوسدددطات الحسدددابية واالنحرافدددات المعياريدددة  والجددددول  العا ددمة 
 ( يبي  درجة ممارسة المربيات لحقوق الطفل في المعاملة الكريمة.18 

 

 ( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة ممارسة المربيات لحق الطفل في المعاملة الكريمة35جدول )

 فقرةال م
المتوساااااااااط 

 الحسابي

االنحاااااراف 

 المعياري

ترتيااااااااااااااب 

درجاااااااااااااااة 

 الممارسة

درجااااااااااااااااااااااااة 

 الممارسة

 عالية جدا   3 0.40 4.86 أعامل جميع األطفال معاملة حسنة 52

52 
أوجه لفطفال كلمات تدل على االحترام، 

 لو سمحت. -مثل: من فضلك
 عالية جدا   4 0.42 4.84

 عالية جدا   5 0.69 4.77 أتقبل جميع األطفال. 52

57 
أحكي قصصا  لفطفال تحاث علاى أهمياة 

 االحترام المتبادل بينهم وبين ا خرين.
 عالية جدا   6 0.50 4.70

 عالية جدا   2 0.33 4.88 أنادي كل طفل باسمه عند مخاطبته 52

 عالية جدا   1 0.26 4.93 أسلم على األطفال وإلقي التحية عليهم. 59

 عالية جدا   - 0.27 4.83 المتوسط العام -

( أ  متوسدددط درجدددات ممارسدددة المربيدددات لحدددق الطفدددل فدددي 18ألهدددرت النتدددائج الموضدددحة فدددي الجددددول       
أ  ممارسة المربيات لحق المعاملة الكريمة عالية جدا وفدق  على وهذا يدل  (7921  المعاملة الكريمة قد يلغ

لقدا  التحيدة علديهم بمقددار  األطفدالالمعيار. فقد تبي  أ  أعلى متوسط كانت لممارسة التسدليم علدى  ( 7991وا 
( درجدة. ثدم يليده ممارسدة التعامدل 7922  يليده ممارسدة منداداإل كدل طفدل باسدمه عندد مخاطبتده بمتوسدط  درجة

يليه ممارسة توجيه كلمات تددل علدى االحتدرام مثدل   ( درجة7925معاملة حسنة بمتوسط   طفالاألم  جمي  
جدا  .( و 7944ممارسدة تقبدل جميد  األطفدال بمتوسدط  درجدة. ويليده  (7927م  فضلك ولو سدمحت بمتوسدط 

( 7940  خدري  بمتوسدطالق د  تحدت أهميدة االحتدرام المتبدادل بيدنهم وبدي  اآل يممارسدة حكد إلاألخير بالرتبة 
ا سدددالي  التعامدددل مددد  األطفدددال وفقًدددأق و ائدددمعرفدددة مربيدددات الريددداض بطر ب ويمكددد  تفسدددير هدددذه النتيجدددة   درجدددة

مدددد  الناحيددددة  ملخ ائ ددددهم العمريددددة بمددددا بسدددداعد علددددى تعددددديل سددددلوكهم وتنميددددة مهددددارتهم واعددددداد  خ دددديته
 (8011من ددور  ؛ و 8005مدد   الددديري   دراسددة كددلوهددذا يتفددق مدد  نتددائج   الجتماعيددة واالخالقيددة النفسدديةا

بحددق الطفدل بالمعاملددة الكريمدة  واختلفددت هدذه الدراسددة مدد   األطفدالمعرفددة مربيدات ريدداض  إلدىالتدي تو ددلت 
ل فدي المعاملددة الكريمدة وحقوقدده وجدود عالقددة سدالبة بدي  حددق الطفد إلدى( التدي تو ددلت 8009دراسدة خفاجي 

فيمدا يتعلدق بحقدوق  األطفدالعددم المسداواإل بدي   إلدىالتدي تو دلت  (Faiz,Melike  2017  خرى  ودراسدةاأل
 .الطفل

 :التوصيات
على و ارإل التربية والتعليم الحفال على المستوى الذي و لت اليه المربيات في ممارسة حقوق الطفل م   -1

 خالل الندوات والتكريم المناس  ت جيعا له .
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دستور الجمهورية  هكفل اً ضم  السلم التعليمي الرسمي كو  التعليم حق األطفالاعتماد تعليم رياض  -8
 اليمنية للجمي .

 :المقترحات
 :ا تية الدراسات إجراء الباحث يقترح    

 مدد  كددل فددي والحكوميددة االهليددة المدددار  فددي الطفددل لحقددوق األطفددال ريدداض مربيددات  ممارسددات مدددى -1
 .اليمنية الجمهورية في( عد  أ   تع   
 .تع  بمدينة الحكومية األطفال رياض مربيات لدى الطفل بحقوق الوعي لتنمية برنامج فاعلية -8
 :مراجعال
في  األطفالت ور مقتر  لتطوير برامج إعداد معلمات رياض " .(8001 . عليإبراهيم  انت ار محمد  -

مجلة كلية  ".م ر على ضو  المستجدات التربوية في مجال تربية الطفل  دارسة ميدانية(
 .157-101(   74 1  جامعة المن ورإل التربية

 نسا   تع .(. مرك  المعلومات والتأهيل لحقوق األ8006اتفاقية حقوق الطفل.  -
 .1929اتفاقية حقوق الطفل   -
البشرية  ةثرها على التنمية، مؤتمر "التنميأحقوق االنسان و االرهاب و (.8004البطانية  راف   فيق.  -

 رد .جامعة الطفلية التقنية  األ عالم متغير"، من فيواأل
دار   1ط .حقوق الطفل بين الشريعة اإلسالمية والقانون الدولي .(8006 . بوادي  حسي  المحمدي -

 ااسكندرية. .الفكر الجامعي
 ".نالمحجوبياألطفال في العالم المقصيين و وضع " (.8005تقرير اليونيسف.  -
البحث التربوي  ".المضمو  التربوي لمفهوم حقوق الطفل في الثقافة ال عبية" .(8008 .جادوا  أميمه منير -

 .198-171   (8 1  مجلة علمية
الطفل الحديث اتفاقية حقوق الطفل في الشريعة اإلسالمية والمواثيق الدولية  .(8002 .أحمد الحميدي  -

والمنلمة السويدية  NODS YEMENالمنلمة الوطنية لتنمية المجتم   .والقانون اليمني
 .لرعاية الطفولة

 رسالة " حقوق طفل الروضة وعالقتها ببعض سماتهم ال خ ية" .(8009 .خفاجي  ربا  ر اد  -
 القاهرإل. جامعة عي   م    معهد الدراسات العليا للطفولة .غير من ورإل ماجستير

الكتا  السنوي  ".حقوق الطفلوعي أطفال الرياض ببعض اتفاقية ."(8011 . خفاف  إيما  عبا ال -
 .(1  2  أبحاث الطفولة واألمومة لمرك 

  في مؤسسة الرعاية االجتماعية في المجتمع اليمني" األطفالواقع " (.8004.  خليل  نجاإل محمد -
 مؤتمر الطفولة الثالث  تع .
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رية م ر في جمهو  األطفالحقوق الطفل في مناهج رياض " (.8005 . الديري  ان  سعيد الدي   -
  والتعليم االبتدائي األطفالقسم رياض  ". رسالة ماجستير غير من ورإل.دراسة تقويمية(العربية  

 .معهد الدراسات التربوية  جامعة القاهرإل
   عالم الكت   القاهرإل.علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(."1996.   هرا   حامد عبدالسالم -
للخدمنننة االجتماعينننة لتحقينننق العدالنننة  ةلعامنننامننننهج الممارسنننات  .(8006 .السدددنهوري  أحمدددد محمدددد  -

 .القاهرإل :دار النهضة العربية .االجتماعية من خالل مقاومة االضطهاد وضمان حقوق اإلنسان
 "  مؤسسة الريا  للطباعة والن ر"  بيروت. (."منهج التربية البنيوية للطفل1997سويد  محمد نور.  -
بدائهم فدي مديندة آاليمنيي  م  وجهة نلدر  األطفالالوعي بحقوق " (.8009.    نبيلة عبد الكريم ال رجبي -

  .  جامعة تع "التطوير التربو لة الوطني الرابع مركز التأهيل و مؤتمر الطفو " . "تع 
 "حقدددوق الطفدددل فدددي ضدددو  القدددانو  الددددولي وال دددريعة ااسدددالمية والت دددريعات(. 8001.  الطرواندددة  مخلدددد -

 ( ت در ع  مجل  الن ر العلمي  جامعة الكويت  الكويت.8   العددمجلة الحقوق"  االردنية
 ".دراسدة مقارندة(ي ااسدالم واالتفاقيدات الدوليدة  حقوق الطفدل فد" .(8001  .  سمر خليل محمود عبد ه -

   نابل   فلسطي .جامعة النجا  الوطنية
 "  مؤتمر الطفولة الثالث  تع .فالاألط"عمالة (.8004العريقي  نجوى دائل.  -
 القاهرإل. :مؤسسة طيبة  1ط. األطفالالعنف ضد (.8009.  علي  عبد الحميد -
 بيروت.: دار العلوم العربية .مشكالت الطفولة والمراهقة .(1991 . العيسوي  عبد الرحم  -
المعاقي  حركيا  األطفالفعالية التدري  التوكيدي في تنمية وعي (."8010.  فار   مان  عبد ه غال  -

كلية  قسم اار اد النفسي  غير من ورإل. ماجستير "  رسالةببعض حقوقهم في امانة العا مة
   جامعة تع .التربية

الكتددددا  السددددنوي لمركدددد  أبحدددداث الطفولددددة  ".حقددددوق الطفددددل فددددي ااسددددالم" .(8011 . مجيددددد  فددددرات أمددددي  -
 (.1 2  واألمومة

فددي محافلددة  األطفددالمربيددات ريدداض (."8009. ال ددنعاني  عبددده سددعيدو  المخالفددي   ددادق عبددده سدديف -
  جامعدة "التطدوير التربدويمركد  التأهيدل و  الرابنع :مؤتمر الطفولة الوطني" ".دراسة ميدانية(  تع 
 تع .

   .(2 8  الطفولة العربيةمجلة  ".المكانة االجتماعية لمعلمة الروضة" .(8001 .مرتضى  سلوى -
مربيدات الروضدة م  وجهة نلر اآلبا  و  األطفالالوعي بحقوق " .(8011  .المرسومي  ليلي يوسف كريم -

 جامعة المستن رية.    كلية التربية األساسيةاألطفالقسم رياض  ".بمدينة ب داد
 .( . ت. مجمع اللغة العربية المعجم الوسيط في الل ة العربية  -
الرايددة للتنميددة  مركدد   1ط .حقننوق الطفننل الوثننائق اإلقليميننة والدوليننة واألساسننية .(8005 .منددا   هيددثم  -

 دم ق. :الفكرية
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الروضدة والمرتبطدة بحقدوق  الممارسات التربوية السدائدإل فدي" (.8011  .من ور  ياسمي  من ور را وا  -
والتعلددديم  األطفدددالقسدددم ريددداض ماجسدددتير  رسدددالة   "دورهدددا فدددي تحقيدددق المعدددايير القوميدددةالطفدددل و 

 االبتدائي  معهد الدراسات التربوية  جامعة القاهرإل.
  مرك  الدراسات استغاللهم"معاملتهم و  ء(."حقوق الطفل وأشكال سو 8001هالدي  حاتم بابكر.  -

   الرياض.1والبحوث  ط
في  األطفال)دليل المدرب( األساليب التربوية البديلة للعقاب ضد  .(8009 .و ارإل التربية والتعليم -

 اليم . : نعا  .منلمة اليونيسيف .المدرسة
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