
  2016، 1، الملحق43المجّلد ، العلوم التربوية، دراسات

 .مجيع احلقوق حمفوظة. اجلامعة األردنية/ عمادة البحث العلمي 2016©  - 731 -

  
لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني  درجة إلمام معلمات رياض األطفال

  من منظور تربوي وقانوني باألردن التفاعلي
  

  * بكر سميح المواجدة، رضا سالمة المواضيه، سليم عودة الزبون
  

  

  صـلخم
لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني  الدراسة إلى الكشف عن درجة إلمام معلمات رياض األطفال ههذ تهدف

حيث تم ، معلمة من مجتمع الدراسة األصلي) 53(وتكونت عينة الدراسة من ، التفاعلي باألردن من منظور تربوي وقانوني
  .اختيار العينة على أساس العينة الطبقية العشوائية

، االجتماعي :مجاالت ةعلى أربع وزعتمن حقوق الطفل  احقً ) 38(لهذا الغرض اشتملت على  ةوقام الباحثون بتطوير استبان
 وقد أظهرت النتائج ضعف إلمام معلمات رياض األطفال. وتم التحقق من صدقها وثباتها، االقتصاديو ، السياسيو ، المعرفيو 

تضمين  :منها، وقد خلص الباحثون إلى عدد من التوصيات. المنهاج الوطني التفاعلي لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في 
وأدلة المعلمين للصور والنشاطات التي توضح التطبيق الفعلي لحقوق الطفل في مواقف الحياة ، المنهاج الوطني التفاعلي

  .الطفلمبادئ حقوق للتعرف على لمعلمات رياض األطفال  دورات تدريبية وعقد، اليومية

  .حقوق الطفل، المنهاج الوطني التفاعلي، معلمات رياض األطفال: الكلمات الدالة

  

  
  مقدمـةال

  
لذلك ال ، الحياة وأمل المستقبلاألطفال هم قّرة العين وزينة 

، الفردي والمجتمعي يينمن االهتمام بهم على المستو  دّ بُ 
وقد أصبح االهتمام ، ون حياتهم وقضاياهمؤ والعناية بكل ش

وتّسن ، باألطفال مؤشرًا حضاريًا تتسابق فيه الشعوب والدول
وضمان ، العديد من التشريعات الخاصة بحماية األطفال

عن قضاياهم حتى أصبح هذا المجال مقياسًا  والدفاع، حقوقهم
  .لتقدم المجتمعات ورقيها وتحضرها في نهاية القرن العشرين

القرن الحادي والعشرين التي تحديات  ةوفي ظل مواجه
وفي إطار التغيرات التاريخية الجادة التي تتم ، تحدث في العالم

يكون االهتمام باألطفال ثروة ، على مستوى خارطة العالم
جل تهيئة الظروف البيئية ألمستقبل البشرية ضرورة ملحة من 

ومراعاتهم من الجوانب ، وميولهم، المالئمة لدفع قدراتهم
ال ل إن الطفحيث . واالنفعالية، والعقلية، واالجتماعية، الجسمية

 هناكإذا كان إال ، ومهاريًا، ونفسيًا، ينمو وال ينضج عقليًا
  ).2009، الدويكات(أناس يعلمونه ويکسبونه بطريق مباشر 

 وكان من نتيجة تطور المفاهيم الفكرية والتقدم العلمي
مع الدولي إلى الثقافي والفكري في الميادين كافة أن تنبه المجت

ووجد أن من الضروري أن تساير حالة الطفل ، وضع األطفال
والبد من أن ، التطور الذي لحق بالطبقات االجتماعية األخرى

يعمل على وضع قواعد لحماية شريحة األطفال من أجل إصدر 
وضمان ، العديد من القوانين واالتفاقيات لضمان حقوق الطفل

ون أسرع المختصومن هذا المنطلق ، حياة كريمة له
على ل التي تساعد الطفل الوسائ جميعللبحث عن يون والتربو

ن على ووما لبثت إال ووجد القائم، معرفة حقوقه والدفاع عنها
بالتعاون مع القائمين على العملية ل حقوق الطفات سسمؤ

ل في المنهاج الوطني التعليمية بدمج مفاهيم حقوق الطف
ومن ، لاألطفال المفاهيم من قبل لة تکوين وتقبلسهو، التفاعلي

هذا المنطلق يهتم العصر الحديث بزيادة وعي معلمات رياض 
األطفال بحقوق الطفل المنصوص عليها في المواثيق الدولية 

  ).2009، الخزرجي(
وفي القرن الحادي والعشرين أصبح االهتمام بالطفولة 

 يينعليمية على المستو المبكرة من أولويات األهداف التربوية والت

الحسينجامعة ؛ جامعة الزرقاء؛ جامعة العلوم اإلسالمية العالمية *
وتاريخ قبوله، 8/5/2014تاريخ استالم البحث . ، األردنبن طالل

9/6/2014.  
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لذلك حرص البرنامج ، )2005، أبو حرب(الدولي والعربي 
التربوي على إعداد معلمة األطفال وتزويدها بالكفايات 

ومع األطفال ، الضرورية الالزمة للتعامل مع المعرفة من جهة
قامت الكليات المعنية بإعداد معلمات مرحلة ف، من جهة أخرى

لبرامج التربوية وفق منحى الكفايات ما قبل المدرسة بتصميم ا
ا من أن المعلمين سيستخدمون هذه المهارات انطالقً ، والمهارات

 والكفايات لتطوير قدرات األطفال في أثناء تعليمهم
)Schickedanz,1995.(  

ن طبيعة المهام الجديدة لمعلمة رياض إلذا يمكن القول 
طفال قائمة األطفال أن يكون لديها اتجاهات إيجابية نحو األ

هذه الصفات مطلوبة لتوفير و ، والتقبل، االحترامو ، على الثقة
ويستدل . (Saracho,1993)، "البيئة التعليمية المشجعة والداعمة"

لمعرفة إلى امن ذلك على أن معلمة رياض األطفال تحتاج 
، جيدة التنظيم حول نمو األطفال حتى تستطيع من تفريد التعلم

ى واسع من المعارف حتى تلعب دورها وأنها في حاجة إلى مد
وأن تتفهم كيف ، كمصدر للخبرات متعددة المستوى والمحتوى

وقادرة على أن ينظر إلى عملية التعلم ككل ، يتعلم األطفال
، جوهر والهولي(متكامل وليس مجرد مجموعة من األجزاء 

2004.(  
وهذا يتطلب من معلمة رياض األطفال بالمملكة األردنية 

ة أن تكون على وعي تام بحقوق الطفل المتضمنة في الهاشمي
لتتمكن عن طريقها ، المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال

نها تعّد قدوة حسنة في سلوكها إذ إأطفالها  فيمن التأثير 
 وفي ضوء هذه األسباب، وأخالقها وأداء رسالتها اإلنسانية

  .جاءت أهمية هذه الدراسة
  

  وأسئلتهامشكله الدراسة 
  :استنادًا إلى ما سبق تنبثق مشكلة الدراسة بالتساؤل التالي

ما درجة إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق الطفل 
المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي من منظور تربوي 

  وقانوني؟
  :ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية

قوق الطفل ما درجة إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ ح .1
  وقانونيًا؟ الوطني التفاعلي تربوياً  المتضمنة في المنهاج

 ≤@(عند مستوى هل توجد فروق ذات دالله إحصائية  .2
بين أراء معلمات رياض األطفال حول مبادئ ) 0.05

حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي تعزى 
 لمتغير الخبرة؟

  أهمية الدراسة
  :اآلتيتنبع أهمية الدراسة ب

ترسيخ مبادئ حقوق الطفل لدى معلمات رياض األطفال  .1
  .باألردن

 .توعية الطفل بحقوقه .2
ه يوتوج، ةجديد إلى المعرفة والدراسة العلمي ءإضافة شي .3

، أنظار القائمين على المؤسسات التربوية بشكل عام
ورياض األطفال بشكل خاص إلى ضرورة االهتمام بمبادئ 

 .حقوق الطفل
الباحثين المهتمين بهذا المجال على إجراء دراسات ز يتحف .4

 .أخرى حول الطفل وحقوقه
 

  أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى ما يلي

التعرف إلى درجه إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ  .1
  .حقوق الطفل المتضمنة بالمنهاج الوطني التفاعلي

التعرف إلى الفروقات بين أراء المعلمات لمبادئ حقوق  .2
  .لطفل وفقًا لمتغير الخبرةا

لمساعدتهم في ، تقديم توصيات واقتراحات ألصحاب القرار .3
 .تعزيز مبادئ حقوق الطفل

 
  مصطلحات الدراسة

  :تتبنى الدراسة التعريفات اآلتية 
  

  المنهاج الوطني التفاعلي
هو الذي يشتمل على األسس الحديثة لتربية أطفال الروضة 

تعلم الطفل الهادف إلى ويحقق محتوى فلسفة ، وتعليمهم
، من خالل تهيئة بيئة تربوية غنية بالمثيرات، التفاعل مع البيئة

وتسهم في تعزيز فضولهم ، تشجع األطفال على تحقيق ذواتهم
في ، وبناء الخبرات، مما يؤدي إلى اكتشافاتهم للبيئة، الطبيعي

  ).2005، هارون( جو يسوده األمان والثقة والمحبة 
  .التعريف السابق تعريفا إحرائيا لها وتتبنى الدراسة

  
  حقوق الطفل

مجموعة شاملة من القواعد القانونية لحماية األطفال 
المتحدة باإلجماع  ورفاهيتهم التي أقرتها الجمعية العامة لألمم

  ).1990، اليونيسيف(ينبغي تعزيزها وتنفيذها  التي
  

  حقوق الطفل إجرائيا
مبادئ حقوق الطفل درجة معرفة معلمات رياض األطفال ل

المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي التي تتمثل بالحقوق 
التي يحتاجها االجتماعية والسياسية واالقتصادية والمعرفية 
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ل داخكرامته له وتحفظ بما يضمن له الحياة الکريمة ل الطف
وتمکنه من المشارکة الفاعلة في ، المجتمع الذي يعيش فيه

  .أنشطة المجتمع کافة
  

 :رياض األطفال
مؤسسة تربوية اجتماعية يقضي فيها الطفل بعضًا من اليوم 
في نشاط متنوع يساعده على تحقيق النمو المتكامل في 

وزارة التربية (سنوات تقريبًا ) 6-4(المرحلة العمرية مابين
  ).2008، والتعليم
 

 :معلمة رياض األطفال
م ولة عن تربية مجموعة من األطفال وتنشئتهؤ هي المس

واألخذ بيدهم نحو التكيف والنمو بما يزودهم به من الخبرات 
والمهارات بما يتناسب وخصائصهم المختلفة في هذه المرحلة 

  ).2011، المواضية(العمرية 
  

  :حدود الدراسة
اقتصرت الدراسة على معلمات رياض األطفال في مدارس 

تمت خالل الفصل الدراسي الثاني لعام  وقد، محافظة عمان
وتتحدد نتائج هذه الدراسة باستجابات معلمات ، 2013/2014

  .التي أعدت لهذه الدراسة ةرياض األطفال لفقرات االستبان
  

  :األدب النظري والدراسات السابقة
جدا في  المهمةل المراح نـمرياض األطفال مرحلة تعًد 

لذلك  .وصقلهااء شخصيته بنتؤثر في كونها من حياة الفرد 
لما لها من ، بهذه المرحلة وتعطيها عناية خاصةتهتم الدول 

حيث يتم تکوين ، ومستقبله حياة الطفلأثر مباشر في 
ة ـي المدرسـشخصيته في هذه المرحلة وتهيئته للتعلم ف

وفيها تظهر أهم القدرات والمؤهالت ، االبتدائية فيما بعد
ل في المستقبل ن عليه الطفوترسم الخطوط الکبرى لما سيکو

  ) .2004، عاطف(
لذا توجهت جهود األمم المتحدة بإصدار اإلعالن العالمي 

الذي عّبرت جميع دول العالم ) 1948(لحقوق اإلنسان عام 
اهتمامها بحقوق الطفل وضرورة رعاية األسرة وحمايتها ب هعن

 ورعاية األمومة والطفولة لذلك صدر على الجمعية العامة لألمم
اإلعالن العالمي ) 1959(المتحدة في تشرين الثاني عام 

وأخذ بعدًا مهمًا وصار منه أهم الوثائق في حياة ، لحقوق الطفل
  .الطفل

ثم توالت النصوص الدولية التي تعالج حقوق الطفل حتى 
الذي تبنته ) 1989(خرج مشروع اتفاقية حقوق الطفل لعام 

تشرين  20ها العامة في الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورت
وبدأ تنفيذها كوثيقة دولية في الثاني من أيلول ، 1989الثاني 
  ) .1999، الخليفة( دولة عليها) 160(بعد مصادقة  1990

من هذا الصدد تجلت الرؤية الملكية السامية في عهد 
التي انبثقت عنها ، جاللة الملك عبدا هللا الثاني بن الحسين

 Education التربوي نحو اقتصاد المعرفةأسس خطة التطوير 

Reform for Knowledge Economy )ERfKE( ، التي تضمنت
مثلما ركزت على ، مكونات ركزت على مرحلة رياض األطفال

ويعمل ، وٕاعداد منهاج مخطط له بعناية، تحسين البيئة الصفية
ويزودهم بالمعارف والمهارات ، على توفير فرٍص للتطور والتعلم

رات الضرورية على نحو متكامل في الجوانب النمائية والخب
إضافًة إلى تركيز برنامج التطوير التربوي على التنمية ، كافة

وزارة التربية والتعليم، (المهنية المستمرة لمربيات رياض األطفال 
2008. (  

وفي ضوء ما سبق أطلقت وزارة التربية والتعليم المنهاج 
األطفال الذي يشتمل على  الوطني التفاعلي لمرحلة رياض

ويحقق محتوى ، األسس الحديثة لتربية أطفال الروضة وتعليمهم
المنهاج الوطني التفاعلي فلسفة تعلم الطفل الهادف إلى 

، من خالل تهيئة بيئة تربوية غنية بالمثيرات، التفاعل مع البيئة
وتسهم في تعزيز فضولهم ، تشجع األطفال على تحقيق ذواتهم

في ، وبناء الخبرات، ما يؤدي إلى اكتشافاتهم للبيئةم، الطبيعي
من هنا حددت عمارة . جو يسوده األمان والثقة والمحبة

  :خصائص المنهاج الوطني التفاعلي بما يلي) 2004(
مراعاة المنهاج العملي لحاجات األطفال من البيئات  -

 .المختلفة باألردن
 .توازنمراعاة المنهاج للتكامل والشمولية والمرونة وال -
 .مراعاة المنهاج لقدرات األطفال مراعيًا مستوياتهم النمائية -
 .حاجات األطفال لالكتشاف واالستثارة الحسية -
وٕاضافة ، اعتماد المنهاج على خبرات األطفال السابقة -

معلومات وخبرات جديدة لتشكل لديهم قاعدة معرفية 
 واجتماعية ودينية

اف المنهاج الوطني واستنادًا إلى ما سبق تحدد الوثيقة أهد
وتعليم ، باالرتقاء بجوانب األطفال النمائية جميعها، التفاعلي

األطفال مهارات محددة وٕاكسابهم ثقافة عامة مستمدة من بيئتهم 
وواقعهم من خالل وحدات تعليمية تثقيفية ضمن موضوعات 

الوحدة التعليمة الركيزة األساسية للمنهاج الوطني  دُّ وتع، شاملة
 من هذا المنطلق يعّد اهتمام الحكومة األردنية في ،التفاعلي

المنهاج الوطني التفاعلي معبًرا عن زيادة الوعي التربوي 
أبو طالب ( العالمي لمبادئ حقوق الطفل التربوية والقانونية 

  ) .2004، الصائغ والسعديو 
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مبادئ بفإن االهتمام بإلمام معلمات رياض األطفال ، لذلك
االعتبارات الواقعية والمستقبلية التي لها حقوق الطفل جزء من 

وهذا ، تأثير بالغ األهمية في المجتمع األردني حاضرًا ومستقبالً 
  .مطلب قومي عربي أردني نادت به جميع الفئات المجتمعية

  
  :الدراسات السابقة

  ، وفيما يلي عرض لبعض الدراسات ذات الصلة
بدراسة هدفت إلى تعرف أثر  (velloso,1998) فيلوز قام

البرنامج المعد لتعليم حقوق اإلنسان لألطفال الفلسطينيين 
وهل في هذا  .متها لموضوع السالمءودرجة مال، واإلسرائيليين

البرنامج ما يشجع على إزالة الفوارق بين الشعبين الفلسطيني 
وقد قامت الدراسة الحالية بتحليل منهاج المرحلة  ؟واإلسرائيلي

وقد ، ساسية العليا لمعرفة درجة تضمنها لحقوق اإلنساناأل
، أظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج كان محدود التطبيق عملياً 

الشعبين مع األخذ بعين االعتبار الفترة  فيوكان له أثر بسيط 
كما ظهر من نتائج ، الطويلة من الشعور بالعداوة وعدم الثقة

  .ية واإلنسانيةالتحليل التركيز على الحقوق السياس
عن حقوق دراسة ) 2002( عبد المطلبأسماء وأجرت 

وكان هدف ، الطفل في المواثيق الدولية من رؤية شرعية
الدراسة استقراء جملة البنود المنصوص عليها في الميثاق 

إذ تبين أن معظمها ال يتناقض مع ) 1989(األول لعام 
الدراسة على وكان تركيز الباحثة في هذه ، الشريعة اإلسالمية

بشرط ، اإلسالميةتطبيق المواثيق الدولية في الدولة  إمكانية
العموم التي  أو، تقيدها بالضوابط الشرعية في مواضع االنفالت

فقد ، وأما عن مشروع الميثاق المطّور، شملتها هذه المواثيق
كان أكثر عولمة لعالم الطفل وأشد نأيًا به عن ضوابط الشريعة 

من ، خلصت الباحثة إلى جملة من النتائجوقد ، وحدودها
في  اإلسالميةأن مشاركة الدول  أن ال ضير في: أهمها

المعاهدات الدولية األخالقية شريطة أن تكون مواد االتفاقيات 
  .مع أحكامهالدولية متوافقة مع اإلسالم وال تتعارض 

دراسة هدفت التعرف إلى  )Lapayese,2002 (وأجرى الببيز
وقام الباحث بإجراء ، في تعليم حقوق اإلنسان دور المربيين

دراسة ستة مربيين لديهم خبرة في حقوق اإلنسان في والية 
 للبيانات اكاليفورنيا مستخدمًا أدوات الدراسة التالية مصدرً 

 )منهاج رياض األطفالو ، المالحظة لصفيةو ، المقابالت(
ات فت الدراسة أن العائلة والجنس وعنصر الهوية والمنظمشوك

، معلمي حقوق إنسانحتى أصبحوا  المعلمين فيالحقوقية أثرت 
، وألقت الدراسة الضوء على تعليم حقوق اإلنسان في الصف

توصلت ، وبعد تحليل المقابالت والمشاهدات الصفية والمنهاج
أن هنالك أربعة : التالية من أهمها، نتائج عدة الدراسة إلى

ثقافي وخبرة التالميذ مكونات أساسية في الصف وهي التنوع ال
وأن المربيين أشاروا . المشاركة والنشاط االجتماعي وأساليب

إلى أن تطبيق حقوق اإلنسان في التعليم الصفي وتضمينها في 
  .بحقوقهم الطلبةالتعليم يزيد من وعي 

مؤشرات ""دراسة بعنوان ) 2012(طارق ميادة أجرت و 
وجهة نظر العالقة وحقوق الطفل التعليمية والصحية من 

معلمي رياض األطفال والمرحلة االبتدائية في ضوء بعض 
هدفت الدراسة إلى تحديد مؤشرات العالقة بين ، المتغيرات

العولمة وحقوق الطفل التعليمية والصحية من وجهة نظر 
معلمي رياض األطفال والمرحلة االبتدائية في ضوء بعض 

 312سة من وقد تكونت عينة الدرا، المتغيرات بمدينة بغداد
موزعين ، معلمة 143معلما و 169ا ومعلمة بواقع معلمً 
مدرسة ابتدائية تابعة للمديريات  13رياض أطفال و) 8(على

العامة للتعليم االبتدائي الحكومي بمحافظة بغداد للعام 
: وتوصلت الدراسة إلى النتائج التالية) 2010-2009(الدراسي

رحلة االبتدائية أن مستوى وعي معلمي رياض األطفال والم
) التربوية والنفسية واالجتماعية واالقتصادية( بمفاهيم العولمة

ن هنالك أو ، وحقوق الطفل التعليمية والصحية بنسب متفاوتة
عالقة ارتباطيه بين مفاهيم العولمة التربوية والنفسية 

 .واالجتماعية واالقتصادية وحقوق الطفل التعليمية والصحية
المفاهيم البيئية " دراسة بعنوان) 2013( القرالة ىأجر و 

األطفال في  المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي لرياض
عن المفاهيم  هدف فيها إلى الكشف، الهاشمية ةردنيألالمملكة ا

العلمية المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال 
أسلوب تحليل  وقد استخدام، في المملكة األردنية الهاشمية

وتكون مجتمع ، وهو األسلوب المالئم لهذه الدراسة، المحتوى
الدراسة من المنهاج الوطني التفاعلي لرياض األطفال في 
المملكة األردنية الهاشمية الذي يشمل كتاب أنشطة الطفل 
العلمية لمعلمة رياض األطفال المقرر تدريسه في وزارة التربية 

رت النتائج إلى أن وأشا. 2008-2007والتعليم للعام الدراسي
المفاهيم العلمية المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي لمرحلة 
رياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية المتعلقة قد 

وجاء في المرتبة األولى المفاهيم المتعلقة ، مرة) 3657(تكررت 
بمجال الكائنات الحية وجاء في المرتبة الثانية المفاهيم المتعلقة 

وجاء في المرتبة الثالثة المفاهيم المتعلقة ، لمجال الفيزيائيبا
  .بمجال الظواهر الطبيعية 

  
علم  وفق-وتتميز هذه الدراسة بأنها من أوائل الدراسات 

 التي بحثت في درجة إلمام معلمات رياض األطفال -الباحثين
  . لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي
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  الدراسةمنهجية 
تعتمد المنهجية المتبعة في هذه الدراسة على المنهج 

الرجوع من خالل الوصفي التحليلي الذي يتضمن مسحًا مكتبيًا 
، إلى المراجع والمصادر لبناء اإلطار النظري للدراسة

واالستطالع الميداني لجمع البيانات بواسطة أداة الدراسة 
  .سة أسئلة الدرا عنلإلجابة  وتحليلها إحصائيا

  
  مجتمع الدراسة

شملت الدراسة معلمات رياض األطفال التابعة للقطاع 
) 378( لعاصمة عمانفي االحكومي بالعاصمة عمان وعددهن 

إحصائية وزارة التربية والتعليم للعام  وفقمعلمًة 
  .2014- 2013الدراسي

  
  عينة الدراسة

معلمة وتشكل ) 53(أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
تقريبًا من مجتمع الدراسة األصلي حيث تم % 15مانسبته 

) 1(والجدول، اختيار العينة على أساس العينة الطبقية العشوائية
  .يبين توزيع عينة الدراسة وفق متغيراتها

  
  )1(جدولال

  عينة الدراسة وفق متغيراتها
  النسبة التكرار  المستوى المتغير
 47.2 25 5اقل من  الخبرة

 35.8 19 10- 6من 
 17.0 9 11اكثر من 
 %100 53 المجموع

  
  أداة الدراسة

صممت ، لتحقيق أهداف الدراسة تم تطوير استبانة
خصيصًا لجمع البيانات من معلمات رياض األطفال وتكونت 

  :ين همائهذه االستبانة من جز 
يشتمل على المعلومات الديمغرافية الالزمة : الجزء األول
  ).الخبرة( يوه، عن المستجيب

استبانة تقيس درجة إلمام معلمات رياض : الجزء الثاني
  .األطفال لمبادئ حقوق الطفل
) غير موافق، محايد، موافق(وحددت بثالث إجابات

على ) 1(بحيث يدل الرقم  3-1وأعطيت اإلجابات أرقام من 
غير (على ) 3(والرقم ) محايد(على ) 2(والرقم ) موافق(

  )موافق
أعلى ( قيمة المتوسط الحسابي فإذا كانت، وبناًء على ذلك

أّما إذا كانت قيمة المتوّسط ، فيكون المتوسط مرتفعاً ) 2.33من 
درجة اإللمام  فيكون)  2.33 – 1.66(الحسابّي تتراوح بين

فيكون ) 1.66( وٕاذا كان المتوّسط الحسابّي أقّل من، متوسطاً 
التالي يبين توزيع  )2( والجدول. اإللمام منخفضًا  مستوى
  .رات الدراسةمتغي

  )2(جدولال
  متغيرات الدراسة وأرقام الفقرات التي تقيسها

 المجال تسلسل الفقرات
 مبادئ حقوق الطفل 1-38
 المجال االجتماعي 1-11
 المجال المعرفي 12-20
 المجال السياسي 21-29
 المجال االقتصادي 30-38

  
  صدق أداة الدراسة

للتحقق من  أداة الدراسة على عدد من المحكمين تعرض
وطلب منهم تنقيح ومراجعة ، درجة صدق فقرات االستبانة

فقرات االستبانة من حيث درجة وضوح الفقرات وجودة 
وتعديل ، ودرجة انتمائها للمجال الذي تقيسه، صياغتها اللغوية

نها ال تحقق الهدف من أأو حذف أي من الفقرات التي يرون 
 وأعيد، جمعت البيانات من المحكمين بعد ذلكو ، تبانةاالس

حيث ، من المحكمين%) 81(صياغتها وفق ما اتفق عليه 
أو استبدال ، استقرت غالبية آرائهم على تعديل بعض العبارات

حيث كانت عدد ، كلمات بأخرى وفق ما يناسب البيئة التربوية
في  حتى أصبحت أداة الدراسة، فقرة) 50(فقرات االستبانة

  .فقرة) 38(صورتها النهائية بعد تحكيمها
  

  ثبات أداة الدراسة
باستخدام معادلة كرونباخ ، جرى استخراج معامل الثبات

لالتساق الداخلي حيث تم توزيع ) Cronbach’sAlpha(ألفا 
بلغ عددهم ، االستبانة على عينة استطالعية من خارج المجتمع

  .ينوبفارق أسبوعين بين التطبيق معلمة) 20(
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  )3(الجدول
  قيم كرونباخ ألفا لمجاالت األداة

  معامل الثبات اسم المتغير رقم الفقرة في االستبانة
 )اكرونباخ ألف( 

 0.88 حقوق الطفل 1-38
 0.87 المجال االجتماعي 1-11

 0.89 المجال المعرفي 12-20
 0.88 المجال السياسي 21-29
 0.87 المجال االقتصادي 30-38

  
أن معامالت الثبات لجميع ) 3(يتبين من خالل الجدول 
، )0.89-0.87(تراوحت بين  متغيرات ومجاالت الدراسة

  .مرتفعة وهي معامالت ثبات مقبولة بحثًيا إلجراء الدراسة
  :متغيرات الدراسة

  :المتغيرات المستقلة
 10 -6من ، سنوات)  5-1: (مستويات  ةالثالخبرة ولها ث

  .فما فوق 11 من، سنوات
درجة إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ : المتغير التابع

  .حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي
  

 عرض النتائج ومناقشتها
يمكن عرض نتائج الدراسة في ضوء أسئلتها المطروحة 

درجه إلمام معلمات رياض  التي هدفت إلى الكشف عن

الوطني  األطفال لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج
وقانونيًا معتمدا في تفسير استجابات إفراد عينة  التفاعلي تربوياً 

، 1.66اقل من  :درجة إلمام ضعيفة ( وفقا لمعيار ، الدراسة
وفيما )  2.33مرتفعة أعلى من ، 2.33 – 1.66: متوسطة 

  : وفق تسلسل أسئلتهاائج الدراسة يلي عرضا لنت
  :لإلجابة عن السؤال األول الذي نصه : أوال 

ما درجه إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق الطفل 
  .؟  وقانونياً  الوطني التفاعلي تربوياً  المتضمنة في المنهاج

هذا السؤال تّم احتساب المتوّسطات الحسابية  عنولإلجابة 
وفق ، لتّصورات معلمات رياض األطفال، رّيةواالنحرافات المعيا

، المعرفيو ، االجتماعي :مجال من مجاالت الدراسة كل
  :على النحو اآلتي، الكليو ) االقتصادي و ، السياسيو 

  )4(جدول رقم ال
  .األطفال لمبادئ حقوق الطفلالمتوّسطات الحسابية واالنحرافات المعيارّية لدرجة إلمام معلمات رياض 

 الرتبة المجاالت المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة االلمام
 1 السياسي المجال 1.55 1.282 ضعيفة
 2 المعرفي المجال 1.51 1.189 ضعيفة
 3 االقتصادي المجال 1.36 1.142 ضعيفة
 4 االجتماعي المجال 1.34 658. ضعيفة
 - الكلي 1.44 0.90 ضعيفة

  
أّن المتوسطات الحسابية لدرجه إلمام ) 4(يبين الجدول 

معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في 
وقانونيًا وعلى المستوى الكلي  الوطني التفاعلي تربوياً  المنهاج

وانحراف معياري ) 1.44(جاء بدرجة ضعيفة بمتوسط حسابي 
، المعرفيو ، االجتماعي(ما على مستوى المجاالتأ، )0.90(
ضعيفة  فقد جاءت بدرجة إلمام، )االجتماعيو ، السياسيو 

المرتبة " السياسي " محتال المجال، أيضا ولجميع المجاالت

وفي المرتبة الثانية جاء ، )1.55(األولى بمتوسط حسابي 
كما احتل المجال ، )1.51(بمتوسط حسابي "المعرفي " المجال

وفي ، )1.36(المرتبة الثالثة بمتوسط حسابي " قتصادي اال"
بمتوسط حسابي " االجتماعي " المرتبة الرابعة جاء المجال

معلمات رياض  وقد يعزى ذلك إلى قلة وعي، )1.34(
األطفال بمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني 

 ماوأيضا كبر حجم المنهاج الوطني التفاعلي وهذا ، التفاعلي
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يعيق معلمات رياض األطفال من فهم مبادئ حقوق الطفل 
قلة الدورات و ، المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي

الحقوق المتضمنة في المنهاج  ةالتدريبية التي تنعقد لمعرف
وأيضا الضعف الواضح لدى معلمات رياض . الوطني

) وتحليل المحتوى، التخطيط( األطفال في الجوانب التربوية
ما يعزى ذلك إلى عدم االهتمام بمرحلة رياض األطفال وك

وأيضا عدم إلزامية . ألنها مرحلة اختيارية من قبل المعلمات
وفيما يلي عرض تفصيلي ، بتحديد حقوق الطفل المعلمات

إلمام معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق الطفل  ةلدرج
وفق ، وقانونياً  الوطني التفاعلي تربوياً  المتضمنة في المنهاج

  :كل مجال من هذه المجاالت
  

 المجال االجتماعي
لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم استخراج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإللمام 

 .التالي يوضح ذلك )5( والجدول
  

  )5(جدول ال
  لدرجة االلمام بالمجال االجتماعي واالنحرافات المعياريةالمتوسطات الحسابية 

درجة 
 االلمام

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

الرتبة الفقرة  رقم الفقرة

 1 1 حسن تعامل األبوين مع الطفل بالعدل والمساواة 1.44 1.487 ضعيفة
 8 2 .حق الطفل في الحياة والنمو ومنع اإلجهاض 1.40 1.107 ضعيفة
 2 3 روالفرح والسرو  بالبهجة حسن استقبال المولود من الجنسين 1.40 748. ضعيفة
 6 4 .حق الطفل في التنشئة االجتماعية االيجابية 1.38 1.207 ضعيفة

 10 5 .النسب حق الطفل في 1.37 1.085 ضعيفة
 9 6 .ذوي االحتياجات الخاصة في الرعاية والعناية حق أطفال 1.37 1.221 ضعيفة
 7 7 .رفاق ةحق الطفل في تكوين جماع 1.37 1.172 ضعيفة
 5 8 .الطبيعية حق الطفل في الرضاعة 1.29 605. ضعيفة
 4 9 .ةمومألحق الطفل في ا 1.25 1.135 ضعيفة
 ضعيفة

.546 1.23 
 توفير توفير الحماية للطفل عند الكوارث والحرب والنزاع

 .المسلح
10 11 

 3 11 اسم الطفل حسن اختيار 1.15 415. ضعيفة
 - - الكلي حس الكل 1.34 658. ضعيفة

  
أّن المتوسط لدرجة إلمام ) 5( يظهر من الجدول رقم

معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في 
متعلق بالمجال الو ، وقانونياً  الوطني التفاعلي تربوياً  المنهاج

) 1.34(وبمتوسط حسابي بلغ ، بدرجة ضعيفةجاء  االجتماعي
التي نصها ) 1(وقد احتّلت الفقرة رقم، )0.65(وانحراف معياري

المرتبة  "حسن تعامل األبوين مع الطفل بالعدل والمساواة " 
في ، ضعيفة وبدرجة إلمام) 1.44(األولـى بمتوسط حسابـي بلغ 

 حسن اختيار اسم "التي نصها ) 3(حين جاءت الفقرة رقم
بمتوسط ، في المرتبة األخيرة بين فقرات هذا البعد " الطفل

  .اوبدرجة إلمام ضعيفة أيضً ) 1.15(حسابي بلغ 

ضعف معلمات رياض األطفال في  وقد يعزى ذلك إلى
، تحليل الجوانب االجتماعية في المنهاج الوطني التفاعلي

على الجوانب المعرفية أكثر من الجوانب  وتركيزهنّ 
أهداف مرحلة  الغموض لدى المعلمات في فهمو ، االجتماعية

 قبل الخدمة من قبل ضعف واإلعدادوال. رياض األطفال
  .معلمات رياض األطفال

  :المجال المعرفي 
لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم استخراج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإللمام 

    .لكالتالي يوضح ذ )6( والجدول
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  )6(جدول ال
  لدرجة االلمام بالمجال المعرفي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة االلمام رقم الفقرة
 16 1 حسن اختيار المربية للطفل 1.67 1.630 متوسطة
 ضعيفة

، والوجدانية، الطفل في تنمية جوانبه المعرفية حق 1.65 1.835
 .والحركية

2 18 

 15 3 .حق الطفل بالمطالعة الواعية 1.54 1.228 ضعيفة
 17 4 .حسن اختيار الروضة المناسبة للطفل 1.52 1.229 ضعيفة
 12 5 حق الطفل في تنمية التفكير واإلبداع واالبتكار 1.48 1.196 ضعيفة
 19 6 .في التربية والتعليم حق الطفل 1.46 1.602 ضعيفة
 20 7 .في المساواة في التعليم بين الجنسين حق الطفل 1.44 1.227 ضعيفة
 13 7 .حق الطفل في تعلم القراءة والكتابة 1.44 1.577 ضعيفة
 14 9 .حق الطفل بإشباع ميوله ورغباته واحتياجاته 1.42 1.194 ضعيفة
 - - الكلي 1.51 1.189 ضعيفة

  
أّن المتوسط لدرجة إلمام ) 6( يظهر من الجدول رقم

لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في  معلمات رياض األطفال
وقانونيًا المتعلق بالمجال  الوطني التفاعلي تربوياً  المنهاج
) 1.51(وبمتوسط حسابي بلغ ، جاء بدرجة ضعيفة المعرفي

التي ) 16( وقد احتّلت الفقرة رقم، )1.18(معياريوانحراف 
المرتبة األولـى بمتوسط " حسن اختيار المربية للطفل " نصها 

في حين جاءت ، متوسطة وبدرجة إلمام) 1.67(حسابـي بلغ 
حق الطفل بإشباع ميوله ورغباته  "التي نصها ) 14(الفقرة رقم
بمتوسط ، ا البعدفي المرتبة األخيرة بين فقرات هذ. " واحتياجاته

  .اوبدرجة إلمام ضعيفة أيضً ) 1.42(حسابي بلغ 
وهذا مايعيق ، كبر حجم المنهاج الوطني إلى وقد يعزى ذلك

الخلط و ، تحليل المحتوى من قبل معلمات رياض األطفال

الواضح بين معلمات رياض األطفال من حيث أنها مرحلة 
مرحلة رياض أن إلى وقد يعزى أيضا ، تربوية أم مرحلة إجبارية

للطفل واستعداد للمرحلة االبتدائية  ةاألطفال هي مرحلة تهيئ
إلى عدم التركيز على الجوانب المعرفية لدى  يؤديوهذا ، الدنيا
إلى  تؤدي) المحبة والحنان( مهام معلمة الروضة وألن، الطفل

عدم االهتمام بالجوانب المعرفية الن الجوانب المعرفية تكون 
  .دائية الدنيافي المرحلة االبت

  
 المجال السياسي

لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم استخراج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإللمام 

 .يوضح ذلك )7(والجدول
  

  )7(جدول ال
  بالمجال السياسيلدرجة اإللمام  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 رقم الفقرة الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة اإللمام
 21 1 .حماية الطفل من كل إشكال التمييز 1.90 2.370 متوسطة
 27 2 .حمايته من العنف حق الطفل في 1.83 2.158 متوسطة
 25 3 .حق الطفل في معرفة أعداء وطنه 1.79 2.154 متوسطة
 28 4 اإلقرار بالوالء واالنتماء للطفل 1.54 1.590 ضعيفة
 26 5 .حق الطفل في الحرية الفكرية  1.48 1.213 ضعيفة
 22 6 .حق الطفل في إبداء الرأي 1.40 1.192 ضعيفة
 23 7 .على الجنسية حق الطفل في الحصول 1.38 1.191 ضعيفة
 29 8 .واستقرارحق الطفل في الحياة بأمن  1.33 1.167 ضعيفة
 24 9 .حق الطفل في الحصول على هويته 1.33 1.167 ضعيفة
 - - الكلي 1.55 1.282 ضعيفة
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أّن المتوسط لدرجة إلمام معلمات ) 7(يظهر من الجدول رقم
 لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في المنهاج رياض األطفال

جاء  وقانونيًا والمتعلق بالمجال السياسي الوطني التفاعلي تربوياً 
وانحراف ) 1.55(وبمتوسط حسابي بلغ ، بدرجة ضعيفة

حماية "  التي نصها) 21(وقد احتّلت الفقرة رقم، )1.28(معياري
المرتبة األولـى بمتوسط حسابـي  ."الطفل من كل إشكال التمييز

في حين جاءت الفقرة ، متوسطة وبدرجة إلمام) 1.90(بلغ 
 "حق الطفل في الحصول على هويته  "التي نصها ) 24(رقم

بمتوسط حسابي بلغ ، في المرتبة األخيرة بين فقرات هذا البعد
  .وبدرجة إلمام ضعيفة) 1.33(

وقد يعزى ذلك إلى ضعف االهتمام في المجال السياسي 
وعدم االهتمام في تحليل ، من قبل معلمات رياض األطفال

قلة الدورات التدريبية التي و ، ياسيالمحتوى على المجال الس
لية واضحة آوعدم وجود ، تتعلق في تحليل المجال السياسي

  .تحديد الحقوق المتضمنة في المنهاجل
  

  المجال االقتصادي
لإلجابة عن الفقرات المتعلقة بهذا المجال تم استخراج 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجة اإللمام 

 .يوضح ذلك )8(والجدول 
  

  )8(جدول ال
  لدرجة االلمام بالمجال االقتصادي المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 رقم الفقرة الرتبة الفقرة المتوسط الحسابي االنحراف المعياري درجة اإللمام
 34 1 .حق الطفل في المأكل 1.62 1.827 ضعيفة
 38 2 .حق الطفل في الميراث 1.48 1.515 ضعيفة
 30 3 .حق الطفل في دفع تكاليف التعليم 1.40 1.225 ضعيفة
 37 4 .حماية الطفل من االستغالل االقتصادي 1.37 1.189 ضعيفة
 35 5 .حق الطفل في النفقة والتملك 1.35 1.186 ضعيفة
 31 6 .حق الطفل في مستوى معيشي مالئم 1.33 1.167 ضعيفة
 33 7 .حق الطفل في المسكن 1.27 1.173 ضعيفة
 32 8 .حق الطفل في الرعاية الصحية 1.23 1.131 ضعيفة
 36 9 .حق الطفل في المشرب 1.23 1.148 ضعيفة
 - - الكلي 1.36 1.142 ضعيفة

  
أّن المتوسط لدرجة إلمام ) 8( يظهر من الجدول رقم

لمبادئ حقوق الطفل المتضمنة في  األطفالمعلمات رياض 
وقانونيًا والمتعلق بالمجال  الوطني التفاعلي تربوياً  المنهاج

) 1.36(وبمتوسط حسابي بلغ ، جاء بدرجة ضعيفة االقتصادي
التي ) 34(وقد احتّلت الفقرة رقم، )1.14( وانحراف معياري

المرتبة األولـى بمتوسط . " حق الطفل في المأكل"نصها 
في حين جاءت ، ضعيفة وبدرجة إلمام) 1.62(ابـي بلغ حس

في  "حق الطفل في المشرب  "التي نصها ) 36(الفقرة رقم
بمتوسط حسابي بلغ ، المرتبة األخيرة بين فقرات هذا البعد

وقد يعزى ذلك إلى قلة  .وبدرجة إلمام ضعيفة أيضا) 1.23(
تحليل عدم الوضوح في و ، الدورات التدريبية في هذا المجال

في حقوق  وعدم وضوح المنهاج، وعرض المجال االقتصادي
تم تغير المنهاج الوطني أكثر أنه قد والدليل على ذلك ، الطفل

وهذا دليل واضح على القصور في تحديد وتحليل ، من مرتين

كما يعزى إلى قلة التدريب لدى معلمات ، وعرض هذا المجال
وأيضا ، ي للطفلرياض األطفال على تحليل المجال االقتصاد

في البالد العربية مما أدى إلى  سوء األوضاع االقتصادية
الحق مقابل "  :واندثار المثل، حدوث خدش في هذا المجال

  "الواجب
  :لإلجابة عن السؤال الثاني الذي نصه 

هل توجد فروق ذات دالله إحصائية عند مستوى الداللة 
)α=0.05(ادئ حقوق بين أراء معلمات رياض األطفال حول مب

الطفل المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي تعزى لمتغير 
  ؟)الخبرة (

تم استخدام تحليل التباين األحادي  السؤاللإلجابة عن هذا 
)One Way Anova( ، وذلك على مستوى كل مجال من

) 9(والجدول رقم ، مجاالت الدراسة وكذلك المستوى الكلي
  :يوضح نتائج ذلك
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  )9(جدول رقم ال
  نتائج اختبار تحليل التباين األحادي لفحص الفروق في تقديرات معلمات رياض األطفال وفق متغير الخبرة

مجموع  مصدر التباين المجال
 المربعات

متوسط  درجات الحرية
 المربعات

قيمة 
 المحسوبة)ف(

مستوى 
 الداللة

 1.572 2 3.143 المجموعاتبين  االجتماعي
4.070 

 
*0.023 

 
 0.386 49 18.924 داخل المجموعات

  51 22.067 الكلي
 0.121 2 0.241 بين المجموعات المعرفي

0.082 
 

0.921 
 

 1.467 49 71.907 داخل المجموعات
  51 72.149 الكلي

 065. 2 130. بين المجموعات السياسي
0.038 

 
0.963 

 
 1.707 49 83.659 داخل المجموعات

  51 83.790 الكلي
 0.161 2 322. بين المجموعات االقتصادي

0.119 
 

0.888 
 

 1.350 49 66.174 داخل المجموعات
  51 66.497 الكلي

 0.014 2 0.029 بين المجموعات الكلي
0.017 

 
0.983 

 
 0.849 49 41.607 داخل المجموعات

  51 41.636 الكلي
  )0.05(دالة إحصائيا عند *

  
إلى وجود فروق ) 9(تشير البيانات الواردة بالجدول رقم 

بين ) α≥0.05(ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة
متوسطات تقديرات معلمات رياض األطفال لمبادئ حقوق 

وقانونيًا  التفاعلي تربوياً الوطني  الطفل المتضمنة في المنهاج
في حين ، )الخبرة( المرتبطة بالمجال االجتماعي تعزى لمتغير 

لم تظهر النتائج وجود فروق لبقية المجاالت وكذلك المستوى 
  .الكلي

 وللكشف لصالح من تعود الفروق في المجال االجتماعي
فقد تم استخدام اختبار شافية للمقارنات البعدية والجداول رقم 

  .يوضح نتائج ذلك) 10(
  

  )10(جدول رقم ال
  في التقديرات للمجال االجتماعي وفق متغير الخبرة نتائج اختبار شافية للمقارنات البعدية للكشف عن الفروق

 الفروق المجموعات المتوسط المجال
 11اكثر من  10-6من  5قل من أ

 0.42 *0.57- - 5اقل من  1.18 االجتماعي
 0.16 - *0.57 10- 6من  1.75
 - 0.16 0.42 11اكثر من  1.60

  
 ان هنالك فروقً أ) 10( تظهر النتائج الواردة بالجدول رقم 

دالة إحصائيا في تقديرات معلمات رياض األطفال للمجال 
سنوات وذوات الخبرة  5من  األقلمن ذوات الخبرة  االجتماعي

ولصالح فئات الخبرة من ، سنوات 10إلى  6التي تتراوح ما بين 
في حين لم يكن هنالك فروق بين ذوات الخبرة ، سنوات 6-10

  .وبقية الفئات األخرى  ةسن 11أكثر من 
تي لديهن خبرة في لواوقد يعزى ذلك إلى أن المعلمات ال
تي لوار من المعلمات المجال رياض األطفال لديهن دراية أكث

التي إلى كثرة الدورات التدريبية  وهذا يعود، ليس لديهن خبرة
عقدت لهن واطالعهن على العديد من الكتب والمؤلفات التي 
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وتأطير األصالة والمعاصرة في ، لها عالقة برياض األطفال
ا في المجال وخصوصً ، الخبرة التربوية لرياض األطفال

تعزيز حقوق الطفل منصبًا على ز كان ألن التركي، االجتماعي
  .االجتماعية

  
   التوصيات

  :يمكن التوصية باالتي ، الدراسة في ضوء نتائج هذا
اإلفادة من نتائج الدراسة حين يعاد النظر في المنهاج  -

الوطني التفاعلي واالهتمام في بعض الحقوق حيث يصاغ 
 .المنهاج بحيث يحتوي على الحقوق األساسية للطفل

التنسيق بين مؤلفي المنهاج الوطني التفاعلي  -
والمؤسسات األردنية األخرى التي تهتم وتدافع عن حقوق 

 إدارة حماية األسرة: وٕابراز دورها في المنهاج مثل، الطفل

ومديرية الدفاع االجتماعي التابعة لوزارة التنمية ) األمن العام(
 األسرةوالمنظمات العالمية مثل وحدة حماية ، االجتماعية

 ).اليونيسيف(
وأدلة المعلمين ، تضمين المنهاج الوطني التفاعلي -

للصور والنشاطات التي توضح التطبيق الفعلي لحقوق الطفل 
  .في مواقف الحياة اليومية

بمبادئ  لمعلمات رياض األطفال إعطاء دورات تدريبية -
 .حقوق الطفل

ترسيخ مبادئ حقوق الطفل لدى معلمة رياض األطفال  -
، ن من خالل إشراك المعلمة في اإلعالم التربويباألرد

 .والمؤتمرات، والندوات
إجراء دراسات تكشف عن درجة تضمين حقوق الطفل  -

 .األخرىفي المناهج التربوية األردنية 
  
  

  عـالمراجادر و ـالمص
  

التدريسية الالزمة لمعلمات مرحلة ما  الكفايات. 2005، ي، أبو حرب
، نماذج المنهج للقرن الحادي والعشرين قبل المدرسة في ضوء تطوير

، في مؤتمر األطفال والشباب في مدن الشرق األوسط وشمال أفريقيا
  .اإلمارات العربية المتحدة، دبي

األسس : المنهاج الوطني التفاعلي. 2004، وآخرونت ، أبو طالب
دائرة المطبوعات : عمان، بية أطفال الروضة وتعليمهمالحديثة لتر 

  . للنشر والتوزيع
اتجاهات معلمات رياض األطفال بدولة . 2005، ع، س والهولـي، جوهر

جامعة . 26، مجلة دراسات الطفولة.الكويت نحو األسلوب المطور
  . جمهورية مصر العربية، عين شمس
حقوق الطفل بين النظرية والتطبيق، دار الثقافة للنشر . 2009 ،الخزرجي، ع
  .عمان: والتوزيع 

حقوق الطفل العربي بين النظرية والتطبيــق، الجمعية . 1999، مالخليفة، 
  .42 – 5ص  22الكويتية للطفولــة، ع، 

دراسة مسحية ألدراك معلمات رياض األطفال . 2009الدويكات، ع، ، 
ي المملكة األردنية حقوق الطفل من منظور لبعض حقوق الطفل ف

 .22- 21ابريل . السنوي الثامن، - تربوي، المؤتمر الدولي األول
مؤشرات العالقة وحقوق الطفل التعليمية والصحية من . 2012طارق، م،  

وجهة نظر معلمي رياض األطفال والمرحلة االبتدائية في ضوء بعض 
، 14دراسات، المجلد المتغيرات، مجلة جامعة جرش للبحوث وال

  .41- 25ص .، ص12العدد
" رؤية شرعية : " حقوق الطفل في المواثيق الدولية . 2002عبد المطلب، أ، 

  .رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة اليرموك، األردن
، "تطور خدمات الطفولة المبكرة في وزارة التربية والتعليم" 2004عمارة، ا، 

 .27- 24، ، ص2لعدد، ا43مجلة رسالة المعلم، مجلد
  . عـوالتوزية للنشر دار المسير: ، عمانمعلمة الروضة. 2004، .ع، فهمي

المفاهيم البيئية المتضمنة في المنهاج الوطني التفاعلي . 2013 ،القرالة، أ
لرياض األطفال في المملكة األردنية الهاشمية، رسالة ماجستير غير 

  .منشورة، جامعة مؤتة، األردن
 .دار صفاء للنشر: مربية رياض األطفال، عمان. 2011 ،المواضيه، ر
، ورقه عمل "المنهاج الوطني التفاعلي "دراسة تحليلية لـ ."2005هارون، ر، 

مقدمة إلى المؤتمر الطفولة األول، األسس الحديثة للمنهاج الوطني 
  .2005أيار 12 - 11التفاعلي، الجامعة الهاشمية، 

إدارة  -  1994قانون وزارة التربية والتعليم لعام، . 2008وزارة التربية والتعليم، 
  .التعليم العام وشئون األطفال، قسم رياض األطفال، األردن

دائرة : منشورات قسم رياض األطفال، عمان. 2008وزارة التربية والتعليم،، 
  .12المطبوعات التربوية، ص

اإلعالن  األطفال أوال، 1990اليونيسيف، منظمة األمم المتحدة للطفولة،، 
، األمم نيويورك هالعالمي لبقاء الطفل وحمايته ونمائه وخطه عمل

  .المتحدة
Lapayese,Y. 2002.The work of human rights educators: critical 

pedagogy in action. University of California,Los-Angeles. 

Saracho, O. 1993. Preparing teachers for early childhood programs in 

the United States. In B. Spodek. (Ed.), Handbook of Research on 

the Education of Young Children (pp. 412-426). New York, NY: 

MacMillan Publishing Company. 

Schickedanz, J. 1995. Early education and care: Beginnings. Journal of 

Education, 177 (3): 1-7. 

Velloso . A . 1998. peace and human rights education in the Middle 

East : comparing Jewish and Palestinian Experience . International 

review education ،(44) :357-378.  
Yung. Angela, Hou. Chi. 2010. Quality assurance at a distance: 

internationalaccreditation in Taiwan higher education , Taiwan , 

Springer Science and Business media B.V., P 179 – 191. 



  بكر سميح المواجدة، رضا سالمة المواضيه، سليم عودة الزبون                                  ...        درجة إلمام معلمات رياض األطفال

- 742 -  

 

 
The Degree of Familiarity With Kindergarten Teachers to 

Child Rights Principles Contained in The National Curriculum in Jordan, from Interactive 
Education and Legal Perspective  

 
 

Saleem Al Zboon, Rida Al mwadiah, Baker Al Mawagedah* 

 

ABSTRACT 

 
The goal of this research is to detect the extent of knowledge of kindergarten teachers to the principles of the 
rights of children included in the National Curriculum, in Jordan, from the interactive education and legal 
perspective, and the study sample consisted of (53) parameter of the original study population, where the sample 
was selected on the basis of stratified random sample . 
 The researchers developed a questionnaire for this purpose included (38) of the rights of the child have been 
distributed in four areas: social, cognitive domain, the political sphere, the economic sphere, were verified 
sincerity and persistence . The results showed the weakness of familiarity with kindergarten teachers to the 
principles of the rights of children included in the National Curriculum Interactive . The researchers concluded 
that a number of recommendations including: the National Curriculum to include interactive, and teachers' guides 
and activities for images that illustrate the actual application of the rights of children in everyday situations, and 
holding training courses for kindergarten teachers to the principles of the rights of the child. 
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