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 وتقدير  شكر

 

   دددف ل  ددد   ددد  مي محمددد  خ دددر مع ددد  والصدددوة وال دددو    ددد  ،  العددديلم  هلل رب  الحمددد 
 .تبعه  بإح ي  إل   و  ال   وصحبف وم   آلف و    الصوة ولت  الت    

 ،،،،، ددوبع

، ي ربُّ لد  الحمد  امدي  إمجيز هذا العم  الع مي المتوا ع ب  ف  ف الحم  هلل الذي ه أ ب
لجدو  وجهدد  و  د    د ،يم  ،ومدد  مشت د يت زدار اهلل  ددز وجد  زدار  ادد  مد  مد   دد    مبغدي

الدذي روا  لبدو  او  والترمدذي  فدي الحد  ث ،العو  والم ي  ة ل بيحث حت  لمجز بف   اهلل بحثدف 
من لمنيلكرناللام نم لمنيلكرناللا لولحم  والب هش  واب  حبي :قي  الر و  صد   اهلل    دف و د  :

 عزلولجل

ل ددديتذتي اءجدددوم اء دددو  والتشددد  ر إلددد   الزدددارل  لتشددد   بمو دددور  و زدددر مي   دددع ميلدددذا  
 الذ   اي  له  ال ور الج ي الوا ح  ي إمجيز هذا العم .

سنمميلسسن لع ن لل زر مي ل  لتش   بمو ور الزار و     التش  ر واالحترا  إلد  اء دتيذ الد اتور 
ولد   دأ  جهد ا ولد   ،مزدش  هدذا العمد  وصدعوبيتف تف معدي لتحمد   د ي ،  الترب د ل تيذ لصو هكالل

ا العمدد  إلدد  المددور خددروج هددذ  ددي بخدد  بع مددف ووقتددف وتوج هيتددف البمدديمة التددي اددي  لهددي اءثددر البدديل  
لخ ر الجزام وبير  اهلل لف  ي   مف وصحتف وله ف.  جزا  اهلل

ل دتيذ لصدو  دلزكندا لأبولبانللعبكنامي لتش   بأخ ص آ يت الزار والعر ي  إل  اء تيذ ال اتور  
، ت دد  التوج هدديت والمصددي ح اددي  لهددي لابددر قدد   ل بيحددث توج هدديت ومصددي ح صددي ق والددذي  ،الترب دد 

لخ ر الجزام وبير  اهلل لف  ي   مف وصحتف وله ف.  هذا العم  الع مي  جزا  اهلل اءثر  ي إمجيز
للفنندادلامامرنن لع نن لعمننامدي لتشدد   بددأخ ص آ دديت الزددار والعر ددي  إلد  اء ددتيذ الدد اتور  

ار مدًي ارمدًي  عجدز ال  دي   د  اي  ميصحًي لم مدًي   ش  ،لشبولف مميقز  الر يل  ،تيذ لصو  الترب  ل 
 خ ر الجزام وبير  اهلل لف  ي   مف وصحتف وله ف.   جزا  اهلل ،زار 

 امسننكدلعبنندلام ننمدللرننلك امددي لتشدد   بددأخ ص آ دديت الزددار والعر ددي  إلدد  اء ددتيذ الدد اتور        
لتف دد   دد ي تف ل ددتيذ ور دد س ق دد  الع ددو  التربو دد  با  دد  الترب دد  ل ،فولدد  المباددرة بجيمعدد  الشدديهرة  

 خ ر الجزام وبير  اهلل لف  ي   مف وصحتف وله ف.  جزا  اهلل بشبو  مميقز  هذ  الر يل ،

 أل تيذ ل الزار وخيلص الثميم و     التش  ر بمو ور لتش  ل     ع مي امي
لام مدللخطمبلال اتور   لوقو ف بجيمب البيحث وز  لزر  حت  الترب    لصو  ل تيذسمكللعبد

 بش   لصو  الترب  . اي   ببي ر   ي  ي قبولف
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 د 

 مسمنندلامملننك س لسننمميامددي لتشدد   بددأخ ص آ دديت الزددار والعر ددي  إلدد  اء ددتيذ الدد اتور  
م وبددير  اهلل لددف  ددي   مددف خ ددر الجددزا   جددزا  اهلل شدد  اددي  محفددزا لددي  ا مددي  ل ددتيذ لصددو  الترب دد  

 وصحتف وله ف.
امسنندكدلمسمننودلامسنندكدللامددي لتشدد   بددأخ ص آ دديت الزددار والعر ددي  إلدد  اء ددتيذ الدد اتور  

،  جدزا  خ در الجدزام وبدير  وقد وة ، بد  ل بيحدثمع مي  ي و ل تيذ لصو  الترب    ش  اي  عثمم ل
 .  ي له ف وميلف

 مسمدلعبدلامساليلامدجم  ي  إل  اء تيذ ال اتور  امي لتش   بأخ ص آ يت الزار والعر       
 يلمي  مي وج تف إال ل تيذا هي  ًي خ وقي  ،وا   الا    ل  را يت الع  ي والبحوث وتمم   المجتمع

 خ ر الجزام وبير  اهلل لف  ي   مف وصحتف وله ف.   جزا  اهلل 
عبندلام ملنللسندكدلعطمكنملامي لتش   بأخ ص آ يت الزدار والعر دي  إلد  اء دتيذ الد اتور  

ل   لئك لام سيل باد   جم ع ل  يم ه  د  التد ر س بيلش د  الدذي  تزدرا البيحدث بيالمتمديم إل دفوا 
ل. الزار والتش  ر

 .ثولتش   بخيلص الزار والتش  ر والعر ي  لا  م  لخ ص المصح والتوج ف والر ي   ل بيح

ر  لدي  د  والد اي ول   جع مدي  مد  امي لتش   بأ م  معيمي الت رع إل  اهلل الادر   ل   بدي
 "السمهمملاممللبكم ىللغكلالوقلللبح    مهمي بي " 

معدددي  ددد  هدددذا ي ولوال ي زوجتددد هددديتتحم ا دددي بحجددد  المزدددش  والمعيمدددية التدددي امدددي ل  ددد  ا تر 
 ال،ر ق  جزاه  اهلل  م  خ ر الجزام.

مجديز هدذا العمد  لاد   د  امتد ت بديلعو  والم دي  ة  د  إامي لتش   بخديلص الزدار والتشد  ر 
آخدر و الع مي المتوا ع لق   مو ور الزدار والتشد  ر ، ولخ درا ال ل  د  الامدي   يلامدي  هلل وحد   ، 

 ل  الحم  هلل رب العيلم  . ي  وا

 

 التوفيق وباهلل هذا
لامبمسث             
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 مقدمة

 حاضرر  هرر ألا طفل رر   ذفرر   ،هررتب بهررا يافب ررت طفم تمعررا  فتررت تط قضررا امررا طف حقرر ا طفل رر  تعتبرر       
 ،فاألل را  هرب ور  ط  طألمرب  طألمر  طفمالر   طفرذ  تتل رع تف رق فرت تحق را  هر طفها ، كر  طفمترتقب طفم تمع 

  .ك ق بمتتقب  طفم تمع ا  ه  فت ح  ذطتق طهتمام بطالهتماب بهما     ذف  كاا 

امرررا هرررت ،ة طفعصررر  طفحاضررر    ف ررر ف تررر عم مرررا طف ررر    بافرررذك   ا حقررر ا ط اتررراا         ت قررر ب ق  مررر  ط 
 ،بافم تمعررا  طفبلرر  ت ماررذ برر   طف   قررت ط تبلرر فقرر   ،لررك   ررال ط ال  ت ررال  مررا تا   هرراط اترراا ت ا تررها  ت

 طفمكاا رررت فت ررر  طفم تمعرررا   بافت رررا ط  طف ك  رررت  طفتقاف ررر  طفترررا  ة  طفالما رررتتررر با  ط   ابرررا بررراف        تررر و  
 .(1)ف ها

فق   ،طفق  مت  طفح  وت اابعت ما طألص   ط تالم تحق ا ط اتاا فت ص غتها طف طهات قض ت مال   ات       
ََدبُ و  ِادَ رل َندر  قا  طهلل تعافى )  َ َم ََ ََدب َنَِدَ َََدَو َو ََرمم  ََبُ و  َ ََد  َوَلَقدد    َ د ََدبُ و  ِمدَا رلِّمَ َندبِت َوَانم دِر َوَرَزْ   َ َورل َن

ََب َتف ِنًَل  ِثٍَر ِممما  َخََق  درمَو فقا  تعرافى ) ط اتااكما ح ب طهلل طالعت ط  ع ى  ،(2)(ََ ََ َوََل َتق ُتَُور رلَمف َس رلمِتَ 
َُو  ِنِه  ب َُو  َوصم ق  َذِل ََ َُو  َتع ِقَُواَ رلَمُه ِإَلم ِنبل   .(3)(َلَعَم

طفم ط عررت طفمت ا ررت ف ترر   تا" (4)ب(2222) ق عبرر  طفعال ررال طفترر     تف رر   ؤكرر  ع ررى هررذط مررا ت صرر        
مارذ طفقر ا طفترابع علر  تفرى طف ر ب طفتت قام  ع  ها طف ع ة تفى حق ا ط اتاا عبر  طفم طحر  طفترت قلعتهرا 

 طفعه   طف اصت بحق ا ط اتاا   ذ  مبا  ها طفك  ت  مال قاتها عرا وب   ا  م ع طفم طو ا  ط عالاا  ت
ا  طألص   ط تالم ت  ذف  ألا ما مقاص  طفل  عت ط تالم ت ح   طف  ا  طفا    طفعق   طفات   طفمرا   ط 

ا ت ب رررت طفل رر  ت ب رررت صرررح حت  كرررذف  ت ،"هرر  ح ررر  ك ررراا ط اترراا  طفحقررر ا طفمقررر  ة فررق ، مرراذ ذفررر  ك رررق
علا ق       حق قق طفوقاف ت هت ضما ح   ك اا ط اتاا  حق قق.ط 

م ر طا معر ا    ف رت محر   ة بر  ت را ال  فت طف  ب  صبح  حق ا ط اتاا قض ت عافم ت ال تاحص        
قا  مص طق تها بمر   تبم ه ب طفحق ا حتى  صبح  طف     طفمهتم ا بها ك  طفبقاذ تفى  ا تل   طف عت

                                                           
1
 .23ص ،و2002 ،1ط، ػًاٌ ،انؼهًٛح ٚافا دار ،اإلَضاٌ دمٕق فٙ انٕجٛز:  دًٕدج دًٕدج ػطٛح  - 

-
2
 (.00اإلصراء اٜٚح )صٕرج   
3
 (.151اٜٚح ) َؼاواألصٕرج  - 
4
 ،انًكريح يكح ،اإلصاليٙ انؼانى تذج يمذو نراتطح ،ػثذ انؼزٚز ػخًاٌ انتٕٚجر٘: دمٕق اإلَضاٌ فٙ انتؼانٛى اإلصاليٛح  - 

 .166ص ،و2000 فثراٚر 20 – 25 اإلصالو فٙ اإلَضاٌ دمٕق َذٔج ،انؼايح األياَح
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ال تررررب   تف هررررا برررر  ا طحترررر طب حقرررر ا  طفبلرررر  تبررررا  مررررا طفمؤكرررر   ا طفتام ررررت طحت طمهرررا فحقرررر ا ط اترررراا برررر  
 .(1)ط اتاا

طف هرر    طفمحافرر  طف  ف ررت طفتررت   ي رر فررب تت  رر  مصرر  عررا طفملررا كت فررت ،  ع ررى طفصررع   طفمح ررت       
قررر   رررا  حررر   مصررر  ع رررى طفملرررا كت طفالرررلت فرررت طف هررر      ،قضرررا ا طفمتصررر ت بحقررر ا ط اترررااااقلررر  طف

طف  ف ررت طفمتع قررت بحقرر ا ط اترراا  طفمرر  ة  طفل رر   طفتام ررت طفبلرر  ت ك ررال  مررا مترر  ة طفتحرر    طفلررام ت ماررذ 
تالرا    تمو ر  هرذل طف هر   فرتب ط ا  طفقر ا طفماضرت ،   رال  مرا طالفترالطب طفحضرا   ت رال هرذل طفقضرا ا ، 

 .(2)ب2223ط اتاا فت طفم    طفق مت فحق ا 

 فهذط  مكا طفق   تا قضا ا حق ا ط اتاا متص ت طتصاال  و قا بحتا تا  ب طفعالقرا  طالقتصرا  ت       
 طالتتق ط  طال تماعت.طفتمات     طال تماع ت  بت ف   طف     طفمال مت فتحق ا 

ذط         ضا ك    ف ل    م ع حق قق  ق  ح    فغافب ت  ف ط ها حق قهب فإاهاكاا  مع ب طفم تمعا    ط 
طفعقا   ت  طفتعب  ت  طأل الق ت  طال تماع ت  طفوقاف ت  طفت   ح ت .... ي   ذف  ما طفحق ا طفكو  ة  طفتت فهرا 

 . ص   تتالم ت ال تكا  ت   فها مو ال فت تا  خ طفل ط ع عامت

 فرت فرب تلره  طال هرا ط كمرا لره تق  ا طفل  ط ترالب تبر ا  صر  براف   ذ تفرى  مما  ؤك  ع ى ذف   اق       
 مررا هررذل  ،فررت عصرر  ط تررالب تذ مرراح طفل رر  حق قررا ع  مررت  حما ررت متكام ررت لررم    م ررع   طارر  ح اتررق

ُءوَدُة ُسِئََت  )تعافى ) طهلل قا ق  تح  ب قت  ط اا  ف ،طفحق ا طفتت ذك   فت طفق آا طفك  ب َذر رل َمو  ( ِنَأي  8َورِ 
ُِْتََت   َ ٍب   .(3)( َذ

ررُ     كمرا  ا طف تر   صرر ى طهلل ع  رق  ترر ب    ر   عا ررت طألل را  ع ررى طف طفر  ا فقررا  )       مات  ُك ُُّكرب   اطذ   ا
ُ     عاا   ا  ُ     عاا   اِع َِّتِق  اطف َُّ ُ  ِفت  اه ِ ِق  اطذ   اُه ا مات  اُب  اطذ   اُه ا مات  ما ت با  رِ  ِع َِّتِق  اطف ما   اُة فِ عاا   اِع َِّتِق فاا  ِ

را   اِع َّ  رُ     عا راِ  تار هِ ِل  اطذ   اُهر ا مات  اِ ُب ِفرت ما ُ  فات  عاا   اِع َِّتهاا  اطف  ا ِ هاا  اطِع ات   اِهتا مات   طف عا رت هارا  (4)(تِرقِ الا  
  طفت      طفا قت  طفح ا  ع ى ح اتق.  طفتوق   تلم  ك  لت  طفتع  ب

                                                           
1
 ، انجايؼٙ انفكر دار ، اإلصاليٛح ٔانشرٚؼح انٕضؼٛح انمإََٛح انُظى تٍٛ اإلَضاٌ دمٕق:  فٕدج انذًٛذ ػثذ انضٛذ - 

 .6ص ،و 2006 ،اإلصكُذرٚح

2003نضُح   44لإٌَ رلى  جًٕٓرٚح يظر انؼرتٛح :    -
2
  

3
 (.4، 2) ٌاتانتكٕٚر اٜٚصٕرج  - 
4
، ص (2404تاب انؼثذ راع فٙ يال صٛذِ ٔال ٚؼًم ئال تارَّ : دذٚج رلى )  ،انثخار٘: طذٛخ انثخار٘اإلياو  - 

(2/242). 
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  ؤك   ،طأل فت ف م تمع  طفتت  بات ع  ها متتقب  طألمب  بافل    اق طف باتطالهتماب  فع  طفذ    ت        
 ا طفت ب رت طفصرح حت "ا   عا ع ما  طفت ب رت  طال تصاصر (1)ب(2222) ما ذك تق عا  ة طف  ط بت  ضا هذط 

 ." طفل   طفتع   طف  ب ه  طف    طفع  ب فت طفغ  ،تعات ل  فت تع  ة

تعرالا حقر ا وب  ،(2)ب1924طعتم   طألمب طفمتح ة تعالا  ا   فحق ا طفل     ما هذط طفمال ا      
 قرر   طف مع رت طفعامررت ف مررب  ورب ،(4)ب1984م وراا حقرر ا طفل ر  طفع بررت  فتررات  كررذف   ،(3)ب1959طفل ر  

 كااررر  هرررذل  (5)" طت اق رررت حقررر ا طفل ررر  "ب1989اررر فمب  فرررت طفمتحررر ة )طف  ا تررر  ( فرررت   ترررتها طفماعقررر ة 
  كوررر  مرررا  ،طالت اق ررت ومررر ة  هررر   علرر  ترررا ط  مرررا طفملرررا  ط  برر ا طفحك مرررا    كررراال  طألمررب طفمتحررر ة 

ورررب بررر   طألمرررب  ،(6)ب1992طفم وررراا طألف  قرررت فحقررر ا   فاه رررت طفل ررر  فترررات ورررب  ، متررر ا  مع رررت تل ع رررت
طفل رر    عا تررق فررت ط تررالب تعررالا حقرر ا وررب  ررا   ،1992فررت عررابطت اق ررت حقرر ا طفل رر  تا  ررذ ب طفمتحرر ة

عرالا    ، (7)ب1994طفصا   عا مؤتم  ما مت طفمؤتم  ط تالمت طفماعق  فت م  ارت طفر ط  طفب ضرا  عراب  ط 
 . (8)ب2222عافب      باألل ا  عاب 

كمرررا  طكبررر  مصررر  هرررذل طالت اق رررا    ق تهرررا  ك تررر   ه  هرررا ف اهررر   بمترررت    ل افهرررا طفتع  مرررت       
طفم  رررر  طفقرررر مت ف م مررررت  طفل  فررررت فررررت عرررراب  تالررررا   تمو رررر  هررررذل طف هرررر   فررررت ، طفصررررحت.... طفوقررررافت 
ما   ط   طف    طفتت  قع  ع رى طالت اق رت طف  ف رت فحقر ا طفل ر  فرت  كاا  ا ضافت تفى  اهاب، (9)ب1989
 تاللوب ( عق ط فحما ت طفل  ، 1999 – 1989مص  طفعل  تا ط  )  تعالا  تال ذف ، ب1989  تمب  

                                                           
1
 ،و2000 ،1ط ، ػًاٌ ، األردٌ ،نهُشر أصايح دار ، األتُاء ٔترتٛح تانطفم انؼُاٚح يٕصٕػح:  أدًذ انرٔاجثح ػاٚذج - 

 .10ص
2
-A.94.XIVانًثٛغ رلى ،1443 َٕٕٛٚرن، انًتذذج، األيى األٔل، انًجهذ دٔنٛح، طكٕن يجًٕػح: اإلَضاٌ دمٕق - 

Vol.1, Part 1، انًثٛغ رلى ،1443 َٕٕٛٚرن، انًتذذج، يى.230 صA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 

220. 
3
 .232انًظذر انضاتك، ص  - 

4
 - http://www.arabccd.org/page/251 AT : 9:00PM. Saturday. 10oct. 2015 .  

5
 .230 ص يظذر صاتك،: اإلَضاٌ دمٕق  - 

6
 - http://www.arabccd.org/page/251 AT : 9:00PM. Saturday. 10oct. 2015.  

7
 - http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/index.htm  AT : 9:00PM. 

Saturday. 10oct. 2015. 

2
 و.2002 ػاو، تاألطفال  جذٚر ػانى ئػالٌانجًؼٛح انؼايح نأليى انًتذذج:  - 

4
انًؼدذل تمدرار انضدٛذ رئدٛش  1422نضُح  54أَشئ انًجهش انمٕيٗ نهطفٕنح ٔاأليٕيح تمرار انضٛذ رئٛش انجًٕٓرٚح رلى  - 

ش ترئاصددح رئددٛش يجهددش انددٕوراء ٔػمددٕٚح ءددم يددٍ ٔوراء ٚشددكم انًجهدد ،و1424نضددُح  203انجًٕٓرٚددح رلددى 

انشددنٌٕ االجتًاػٛددح، ٔانظددذح، ٔانخمافددح، ٔانتؼهددٛى، ٔانمددٕٖ انؼايهددح ٔانتددذرٚة، ٔانتخطددٛ ، ٔاإلػددالو، ٔانشددثاب =

ٔانرٚاضح، ٔػذد ال ٚزٚذ ػٍ حالحح يدٍ انشخظدٛاخ انؼايدح يدٍ رٖٔ انكفداءاخ ٔانخثدرج انًٓتًدٍٛ تشدنٌٕ انطفٕندح 

 ٔاأليٕيح.
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وررب ت  رر   ،طفعقرر  طفورراات ف ل رر  تعب رر ط عررا طفتررالطب ت اتررت مررا طف  فررت ت ررال قضررا ا طفل  فررت  هم مهررا تعررالا
 .(1)ب2228قاا ا حق ا طفل   طفمص   عاب ف  ه  ها باالهتماب بحق ا طفل   بإص ط ها

كمحا فررت ف اهرر    ،ع ررت  طفا ترر ت افل رر  مررا  ررال  طف  طتررا  طفت ب  ررت  طال تمابطال ط  طالهتمرراب  وررب      
صرربح طفل رر  فررت طفعصرر  طفحاضرر   صررح  تررماا ا  ا ترر ا ؛ ع ررى  مرر   ا   بل صرر ت طفل رر  بكرر    طابهررا

 تررر تت هرررذل  ،(2)  ترررع  ط تماع رررا مرررا  ل رررا  طفعصررر   طفماضررر ت  فرررذف  ترررمت هرررذط طفعصررر  بعصررر  طفل ررر 
 عصرر طف ا  اصررت  ،اتررتطف  طتررت فتكمرر  مررا برر  ل طفت ب  رر ا فتلررم  حقرر ا طفل رر  طفوقاف ررت فررت طفتع رر ب طألت

 .بافتغ  ط  فت ك  طفم اال   طفتت فها ت و   ع ى وقافت طفل   حاف  طفحافت

ألاهرا    كر  ات  رت  ،ف     طفمتحض ة  طفمتق مرت قالبرت  ت عاا ما  صبح طفل   ه  طفلغ  طفلاي       
 اررق طفعامرر  طألتاتررت  طفحق قررت فررت تل  هررا  طال ها هررا  ،طتررا   طفت ررا   طفع  رر ة حرر   طفل رر طفبحرر    طف   

 فررذف   ،(3) رر تبل كرر  طال تبررال ب ل افهررا ،كمررا  ا مصرر  ها ع ررى طفمرر   طفبع رر  ، ق تهررا فررت طفتررا ط  طفمقب ررت
علا هب حق قهب فت  م ح ت طفتع  ب طألتاتت.ك  م طح  طفتع  ب   اصت  طهتم ط بهب  بت ب تهب  ط 

عرررا ل  رررا ح طترررهب طفرررذ ا   فررر ط بررر ف هب فرررت م رررا  تع ررر ب طألل رررا    طفت بررر   اا  مرررا بررر ا طفم كررر        
حرر ط  طفل رر   ترر   بها فررت   " "ه با  "  كرراا فكرر  مرراهب مذهبررق   ترراف بق فررت طتررت  طبال " "ف  ب"بتررتاف  
حر ط  طفا ر   طفترمع طفتع  م رت طفمبا رت ع رى طترت  طب  ا   طفم ب ت "ما  ا ماتتر   " ب  هالتهرا  وب ،تع  مق

 طف مررر   ا حررر  ا احرررا كب ررر ط تذ صرررمم    هالتهرررا  فرررا مبرررا ى ع م رررت قامررر  بت  بتهرررا ع رررى طفع  ررر  مرررا 
ه   : كاا طفه   ما ذف  ،(4)طألل ا   طعتم   فت تع  مهب طتت  طب ح طتهب ك تا   فاق  طفمع فت تف هب 

عرر ط هب ف ك ارر ط   رراال اررا ح ا فررت ح رراتهب طفع ،هرر  توق رر  طألل ررا  م  ررت اررافع ا فم ررتمعهب قررا   ا ع ررى  ط 
 طفت طص  مع طفم تمعا  طأل    متت  م ا فت ذف  ك  ما ه  ح   .

 فكررا  ، طف رر    بافررذك   ا ك مررت وقافررت قرر  طتررت  م  فررت م رر  ط  طف غررا  طفم ت  ررت ماررذ  المرراا بع رر ة      
 تتررابع  ، طفتع رر ب ،ترر عاا مررا طحترر  هررذط طفم هرر ب م قررع طفصرر ط ة فررت طهتمامررا  طفملررتغ  ا بعم  ررا  طفت ب ررت

وب  ه   ت صصا  ع   ة  ،طفباحو ا فت  ضع طفتع   ا  فهذط طفمصل ح حتى  ص   فم ا  طفتع   ا 
 .طفوقاف ت ت ع ب طألاو  ب ف    ،فتتعات ب ط تت طفوقافت مو  ع ب طفوقا

                                                           

2002 نضُح  126جًٕٓرٚح يظر انؼرتٛح: لإٌَ دمٕق انطفم انًظر٘ رلى    - 
1
  

2
 .11ص ،و2002 ،انماْرج ، انجايؼٛح انًؼرفح دار ، ٔآراء َظرٚاخ انطفم ترتٛح:  انؼاطٙ ٕٚصف حُاء - 
3
 يرءز ػٍ تظذر ، 62 انًضتمثم ءتة صهضهح ،ٔادتٛاجاخ ٔالغ انؼرتٙ انٕطٍ فٙ انطفم : أدًذ ػثذ انذهٛى ٔآخرٌٔ - 

 .143ص ،2011 ،1ط ،تٛرٔخ ،انؼرتٛح انٕدذج دراصاخ
4
 .2ص  ،يرجغ صاتك:  انؼاطٙ ٕٚصف حُاء -  
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هررت: طفقرر آا  فمصررا   حقرر ا طفل رر  ،كمررا تتارر ذ مصررا   حقرر ا طفل رر  صررا   وقافررت طفل رر  تتارر ذ م      
  ما طفمصا    ،طفمح  ت  طفتل  عا  طف تات   ،طفم طو ا  طالت اق ا  طف  ف ت  ط ق  م ت ، طفتات طفاب  ت ،طفك  ب

 ،طألل ررررا       ، طفم  تررررت ، طفمترررر   ،طألترررر ة برررر ا مررررافتتارررر ذ  ،ماهررررا طفتررررت  حصرررر  طفل رررر  ع ررررى وقافتررررق
 تاهررا ح رر : طألتاتررت طفتع رر ب م ح ررت فررت طفم  تررت ع ررى  قرر  طقتصرر   طف  طتررت،  ط ات ارر  ، ط فكت  ا ررا 

 عررامال فرر  ط ف كرر ا تؤه ررق ط  اب ررت ق مررا طفل رر  تكترر  فهررت ،طفل رر  توق رر  فررت طألترر ة فرر     تكم رر  طمترر ط 
 فافم  ترررت ،فقرررل طفتعررر ط  تحصرررا  ا  فرررت  قمرررا ف كررر ا تؤه رررق تررر ب ت ق مرررا تكتررربق  قررر  ،م تمعرررت فرررت مرررؤو ط

ا طفكو رر  ت عرر   ا تتررتل ع م  تررت  كتررا   مباررى  ط  ط ة مع ررب مررا طفمع  فررت بتلررك  تها  ط مكااررا  كاارر   ط 
 . طفح اة م   ل ص تق تلك  ت  ك ت ق ما طفل   تع ب  اها كما ، مح   ة بت لت

  ،ت ت   با تال  طفم تمع طفذ   ع ش ف ق طفل ر   وقافترق مما ال ل  ف ق  ا طفحق ا طفوقاف ت ف ل        
 ررت ف ل ر  ت ت رر  ا طفحقر ا طفوقافإ ع  رق فرر ،  عرا طفم تمررع طف  ترمافتفوقافرت طفم تمرع طفلرر  عت مروال ت ت رر

 تمترررراال مصرررر  بوقافتهررررا ط تررررالم ت؛ فرررر   ها طفكب رررر  فررررت طفح ررررا  ع ررررى ه  ررررت طألمررررت  ،فررررت كررررال طفم تمعرررر ا
  ال ها فإلتالب فت لتى بقاذ طأل   ما  ال  طألاله  طفل   . ،ط تالم ت

طألتاتر ت فرت اهرا طفقاعر ة أل ؛ا بافل ر  فرت م ح رت طفتع ر ب طألتاترت  طفت بر   ابطهتمر فعر  طفرذ    تر        
مرا  ورر  فررت تلرك   طفل رر  مررا فررت هرذل طفم ح ررت فمرا تلررك ق طفعم  ررت طفتع  م رت  طفت ب  ررت    ، طفا راب طفتع  مررت

و ط   ب طتق  تك  طفت  ك ت    ا طت اهاتق طفق م تطفااح ت طف ك  ت  طفذها ت  طفمع ف ت  تام ت لاقاتق ط ب طع ت  ط 
 بافترافت فإارق  عتبر  حقرا مرا طفحقر ا طفترت   رر   ا  تمترع بهرا طألل را   البر   ا  حصر  مرا  الفهرا ع ررى 

 ف ق . كافت حق قق طفوقاف ت  طفتت تابع ما وقافت طفم تمع طفذ   ع ش

 ت ق رع مصر  ع رى طت اق رت  ،تطفعافم ربحقر ا طفل ر  فرت ط ترالب  طفما مرا    يب هذط طالهتمراب  فكا      
 ت ع رر  فررت هاررا  تقصرر   فإاررق مرا الط  ،ا  طفل رر  ي  هررا مررا طت اق را  حقرر ا ط اتررا ،ب1989حقر ا طفل رر 
 طفصرا   طفعرافمت طفتع ر ب  ر  ة مؤلر  كلر كمرا  ،(1) طقرع طفتتر   طف  طترت ؤك  ع ى ذف     ،حق ا طفل  

 تر ات عرا ،ب 2215 تربتمب  32 فت ب2216 -2215 فعاب  طف   فت طفعافمت طالقتصا   طفمات   عا
طف  طترا  طفترت ا  كمرا  ،(2)   طألتاتت ح   طحت   طفم كال قب  طأل    ة طفتع  بت ت   مص  عافم ا فت 

طف ترا ل طفت ب  رت بصر ت عامرت  فرت طفم  ترت بصر ت    ب را  طفت ب رت عرا تاا ف  طفحقر ا طفوقاف رت ف ل ر  فرت
ف تعر   ع رى ف ق راب بهرذل طف  طترت  طألم  طفرذ   فرع طفباحر  ،    ع ب طفباح  ذف  فت ح   ط   ق   ت   اصت

                                                           
1
رصانح دءتٕراِ  ،يذًذ ػهٗ يروا: تطٕٚر انتؼهٛى اإلنزايٙ فٙ جًٕٓرٚح يظر انؼرتٛح فٙ ضٕء خثرج انًًهكح انًتذذج  - 

  .200ص ،و2001 ،جايؼح انماْرج لضى أطٕل انترتٛح، ،يؼٓذ انذراصاخ انترتٕٚح ،غٛر يُشٕرج
2
 - http:// http://drgawdat.edutech-portal.net/archives/14608  AT : :500PM. Saturday. 1oct. 

2016. 
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 طف رر    بافررذك   ا طفحقرر ا طفوقاف ررت  ، طفمصرر   تاتررتطفتع رر ب طألهررا فررت  قت  مرر   تحقحقرر ا طفل رر  طفوقاف رر
 ف ل   متع  ة  ماها ع ى تب   طفموا  :

 حا طفل   فت طفتؤط   طالتت تا  . -

 حا طفل   فت طفتعب   عا    ق . -

طفمع  مررا  مررا  ررال  ترر ف   طفمكتبررا  طفم هررالة ب تررا   تكا ف   ررت  ىحررا طفل رر  فررت طفحصرر   ع رر -
 متل  ة .

  طفملا كت فت طفح اة بكافت م االتها .حا طفل   فت طفت ك    -

 وقاف ت  فا ت  ا ة  ت ف ه ت .  اللتفت   ط تهابطفمتبا ات  طألاللتحا طفل   فت مما تت  -

فرررت طفماضرررت فهارررا   ع  رررق  ممرررا اللررر  ف رررق  ا طفم تمرررع طفمصررر   حررر  وا   ت ررر  كو ررر ط عمرررا كررراا      
  ع ى هرذط طفم تمرع حترى  صربح   رال ط مارق  البر  متت  ط  ما طفتقا ا  طفح  وت  طفمتل  ة طفتت طتت  

 .ألا فها ت و  ط ع ى طفمتل با  طفوقاف ت ف ل   ،بها طفتع  ب عم ما   اصت طفم  تت ا   طك

هرررذل طف  طترررت فتح  ررر   هرررب حقررر ا طفل ررر  طفوقاف رررت طفترررت  ق هرررا ط ترررالب   ق تهرررا   رررا  مرررا   ررر  ذفررر        
 مررا هررت  هررب طفمتغ رر ط  طفمعاصرر ة طفتررت  مكررا  ا  مترر   ، ط ق  م ررت  طفمح  ررتطفمعاهرر ط   طفم طو ررا طف  ف ررت 

افتع  ب بررر مرررا مررر   تحقرررا هرررذل طفحقررر ا ف ل رررا   ،ت و  هرررا ع رررى طفحقررر ا طفوقاف رررت ألل رررا  طفتع ررر ب طألتاترررت
 طألتاتت بمص .

 ت   تحا   طف  طتت ط  ابت ع ى طفتتاؤال  طفتاف ت : أسئَة رلدررسة:

 ؟طف  ف ت  طفم طو ا فت ط تالب طفوقاف ت ف ل  طفحق ا  هب ما   -1

ت ف ل رر  فررت طفتع رر ب طألتاتررت مررا  هررب طفمتغ رر ط  طفمعاصرر ة ذط  طفترر و   ع ررى طفحقرر ا طفوقاف رر  -2
 ؟بمص 

 ؟   ب طألتاتت بمص فت طفتع طفل   فحق قق طفوقاف ت ما  طقع مما تت -3

 ذ متغ  ط  : طفا مما تت طفحق ا طفوقاف ت ف ل   فت طفتع  ب طألتاتت بمص  حت  ه  ت ت   -4
تا ط  طف بر ة ( ، ي   ت ب  /  ت ب  ) طفمؤه ( ، عم ت/  ا   ) ت ص )ذك  /  اوى( ، طف
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م قررع طفم  تررت  ،(ترا ط  12 كورر  مررا  /ترا ط  12:  5مررا /  تررا ط  5 قرر  مرا ) بافتر    
 ؟ ( ت  ل /طفغ ب ت /طفمحاف ت)طفقاه ة  ،(حض  /)   

 ؟طفتع  ب طألتاتت بمص ك    مكا ت ع   مما تت طفل   فحق قق طفوقاف ت فت   -5

 تحق ا طأله ط  طفتاف ت:تفى ته   طف  طتت   أ درف رلدررسة:

بصر ت عامرت  فرت  ط اترااتطفحق ا طفوقاف رت طفملر  عت ف ل ر  فرت طفم تمرع  هب  ع ى تع  طف  -1
 بص ت  اصت . مص  طفطفم تمع 

طفمتغ ر ط  طفمعاصر ة ذط  طفتر و   ع رى طفحقر ا طفوقاف رت ف ل ر  فرت طفتع ر ب  هرب  ع رى  تع  طف  -2
 طألتاتت بمص .

ورب ع ضرها ع رى طف بر ط  فب راا تع ط  قا مت ما  ال  ط لا  طفا    بافحق ا طفوقاف رت ف ل ر   -3
  هم تها.

 .طألتاتت بمص  طقع مما تت طفل   فحق قق طفوقاف ت فت طفتع  ب  ع ى تع  طف -4

 مَهج رلدررسة :

 صرر ت طفتح   ررت،  طفررذ    مرررى تفررى تقرر  ب  ؤ ررت  طقع ررت عررا طفحقررر ا طف  طتررت طفمرراه  طف تررت  بط  
 . تتى تاا ف  طفملكطفوقاف ت ف ل   فت طفتع  ب طألتاتت بمص ،  تح    طف ط تا   طفكتابا  طف

 : رلدررسةأدورت 

 تت  ب طفباح  طأل  ط  طفتاف ت فت طف  طتت طفم  طا ت :ط

مرا  رال  آ ط   مقت حرا   بر ط  ع رى طفحقر ا طفوقاف رت ف ل ر      رت  هم تهرا تع    ف تتبااتط -1
 طفت ب ت  ع ب طفا    ع ب طال تماذ .

مقاارررت ف تعررر   ع رررى  طقرررع مما ترررت طفل ررر  فحق قرررق طفوقاف رررت فرررت طفتع ررر ب ي ررر  بلاقرررت مالح رررت  -2
 طفمص   .طألتاتت 
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 َدود رلدررسة:

 مررررا علرررر ط  ت ع اررررت ع ررررى م  طا ررررتطف طف  طتررررت بتلب ررررا طفباحرررر   قرررر ب ترررر  حرررر     غ طف ررررت :  -
 ، طفقراه ة ا بمحاف  طفحك مت طألتاتت طفتع  ب م ط  ب افتع  ب طألتاتتا  طفمع ما  بمع م طف

 .   ت  ل ، طفغ ب ت 
 ب 2216 ،2215ح    الما ت: طف ص  طف  طتت طفواات ف عاب طف  طتت  -

 مصََِّبت رلدررسة :

 :رلثقباة 

ب اهررررا كرررر  م كرررر   لررررتم  ع ررررى طفمع فررررت  طفمعتقرررر ط   طف ارررر ا  طأل ررررالا  " (1)ط  ط   تررررا    ع فهررررا  -
 ."  ي   ذف  ما طفعا ط  طفتت  كتتبها ط اتاا باعتبا ل عض ط فت طفم تمع ، طفقاا ا  طفع  

    ،" ب اها طفك  طفم ك  طفذ   ت ف  ما ك  ما ا ك     اقر ب بعم رق (2)  ب   ب  تت  كما ع فها  -
 .اتم كق ك عضا  فت طفم تمع"

مرا فرت المرا مرا  اترا     حصر  ت مرا ت صر  تف رق م تمرع ب اهرا" (3)  ع فها   ضا ترافب حترا ه كر  -
 .ا  هذل طفحص  ت ما  ت    معا  ت"ت ط  كا

 :رلَقوق رلثقباَة 

تعرر   ب اهررا  عا ررت ت قا  ررت ف االرر  ا فررت طفتعب رر  عررا ل صرر اتهب  ح ررال لاقرراتهب طف القررت طفكاف ررت  -
 .(4)بح   تتال ب مع طف طقع ف ب ع ا ما الط  ت ت   فكا هب     طا اتهب طفمات ت

 طالترتغال   ،ب اهرا تت تر  فرت طفحصر   ع رى طفمع  مرا  طفمل  برت " (5) ع فها ت     م ق  حارا   -
 ."  طاللت ط  فت طألاللت طفوقاف ت ،طألمو  ف ق  طف  طغ

 
                                                           

1
انخرطٕو  ،ْٛنح األػًال انفكرٚح ،أحر انخمافح ػهٗ انضٛاصح انخارجٛح نهٕالٚاخ انًتذذج \صُاء دًذ انؼٕع: تراتٛثٛح انمٛى - 

 .10و ص 2005
2
 .10ص ،انًظذر انضاتك - 
3
 .15ص ،و2000 ،انماْرج ،يطثؼح انطٕتجٙ ،صانى دضٍ ْٛكم: لراءاخ فٙ انترتٛح - 

4
َريٍٛ ئتراْٛى دهًٙ ئتراْٛى: دٔر شثكح انذمٕق انخمافٛح نهطفم فٙ انتُضٛك تٍٛ انجًؼٛاخ األْهٛح نتًُٛح طفم  - 

 ،جايؼح دهٕاٌ ،ءهٛح انخذيح االجتًاػٛح ،لضى تُظٛى انًجتًغ  ،رصانح ياجضتٛر)غٛر يُشٕرج( ،انؼشٕائٛاخ حمافٛا

 .34ص ،و 2005
5
يمذو ئنٗ انًإتًر  ،تذج يُشٕر ،تٕدر٘ يرلض دُا: انترتٛح يٍ أجم تأطٛم حمافح دمٕق انطفم فٙ انًجتًغ انًظر٘ - 

نؼانى انؼرتٙ فٙ ضٕء انتغٛراخ انًجتًؼٛح انًؼاطرج انذٔنٙ األٔل"رؤٚح اصتشرالٛح نًضتمثم انتؼهٛى فٙ يظر ٔا

 .010 -661و ص ص 2013جايؼح انًُظٕرج  ،ءهٛح انترتٛح ،"
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ددف رراررئددَ ل بعرر  ل رر  مررا  ررال  افطفم تبلررت بحقرر ا ت رر  طفهررت  :ََقددوق رلثقباَددة لَِّفدد رلتعَر
برر ط  طفرر     طفحررا فررت طفمعا  ررت فررت طفوقافررت مورر  طفحررا فررت طفتررؤط  طفما  ررت   طف  طارر    طفحررا فررت طفت ك رر   ط 

تفى  مو  طفحات  طآلفت  طالات ا   طف تا   طفتع  م ت طفحص   ع ى طفمع  ما  ما  ال  طفتقا ا  طفح  وت
طفم تمررع طفمصرر   طفمعاصرر   طفتررت تترراع  طفل رر  ع ررى  طفل رر  فررت ي رر  ذفرر  مررا طفحقرر ا طفم تبلررت بوقافررت

  طفملا كت طف ا ة فت هذل طفح اة.طفام  طفت   فت طفح اة طال تماع ت 

 فوقافت طفل   فت طفتع  ب فها  ااباا :

 طفم ت  ت  ي  ها     طأل هالةططفم ل ا  طفم م تت طفم   ت مو   اا  ما    ه   تع ا باأل . 

        اا  معا    ه  ما  تع ا باألل ا  ي   طفم م تت  طفتت  تت   ع  ها ما ت  ك ا  طف 
طفقرر ب  طفعررا ط   طفتقاف رر   طألعرر ط   طفمعررا     طفع رر ب  طفمعررا    ي رر  طف ماعررت  هررت تتضررما 

 ذف  .

 َرلتعََو رألسبس 

 : ع   طفتع  ب طألتاتت كما   ت

 لررر ا ع رررى طفتمررر   ف ل ررر  تك ررر  طفترررت بافم  ترررت طأل فرررى طفتع ررر ب م ح رررت هررر  طألتاترررت طفتع ررر ب ات -
 ف ح اة بافته ؤ فق تتمح طفتت  طف ب ط ،  طفمها ط  طفمعا   ما   اى ح  فق  تؤما طفت  ب، طفت ك  

 .(1)مات  كم طلا    ل  مما تت

كتررابق بعرر    ذفرر         برر ا  ا طفل رر   ت قررى تعرر ط ط متكررامال ح رر    كررال ع ررى لرر ا طفت ك رر  طفترر  ب  ط 
ملرركال  طفمعررا    طف برر ط   طفمهررا ط  ب اارر  تع  مررق طفقرر ط ة  طفكتابررت  طفحتررا   طفتررت تترراع ل فررت حرر  طف

  ، طفترت تعتبر  مرا طفحقر ا طفوقاف رت ضرما هرذط ط عر ط  طفمتكامر  فهرذط طفل ر  ، م طص ت ح اترق فرت طفم تمرع
مرا طفتع ر ب طفرذ   ابغرت  ا  حصر  ع  رق طفل ر   طأل اىطفح   ت ه تاتتطفتع  ب طأل ت  م ح  ذف  ما  ال

 فكت  ك ا م طلاا صافحا فا تق  فم تمعق.

 

 
                                                           

1
رصانح  ،و(2000 -و1420رجاء ػهٗ ػثذ انًجٛذ صانى: انضٛاصح انتؼهًٛٛح نًردهح انتؼهٛى األصاصٙ فٙ يظر نهفترج يٍ ) - 

 .15و ص2005جايؼح األوْر  ،ح اإلَضاَٛحءهٛح انترتٛ ،شؼثح انترتٛح ،دءتٕراِ)غٛر يُشٕرج(
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 : رلمتغَررت رلمعبصرة 

ت   طفمتغ  ط  طفتت طتت    ع ى وقافت طفم تمع طألص  ت   صربح   رال ط  تع فها طف  طتت ع ى  اها:      
كذف  طألح ط  طفترت  قعر  فرت طفترا ط  طأل  ر ة   ور    ،ماها مو  طفمتت  ط   طفتقا ا  طفح  وت  طفمتل  ة

ع رررى طف طقرررع طفع برررت  طفمصررر      ضرررا طف ررر    طفمتغ ررر ة طفمعاصررر ة  طفترررت حررر و  فرررت طآل ارررت طأل  ررر ة فرررت 
 طفم تمع طفمص  . 

 رلدررسبت رلسبنقة :

كرا هارا   ف ،فرت حر    ع رب طفباحر  م ضر ذ طفبحر  طفحرافتملابقرت ف ترابقتفب     طفباح    طتا        
بعرر  طف  طتررا  ذط  طفصرر ت برربع    طارر  م ضرر ذ طفبحرر   طفتررت ترر    تررتع ا بهررا طفباحرر  فكررت تمرر ل 

 .بع  طفمع  ما   طفمعا   عا بحوقب

 أوًَل: رلدررسبت رلعرنَة:

 (1)(1987دررسة: شبَر مَمد اتََ ) -1

 فحقرر     طفتع رر ب طألتاتررت فررت طفقضررا  ع ررى بعرر  طفترر ب ا  طفتررت ع ررى تعرر   طفهرر ف  طف  طتررت تفررى 
 ،طت اهررررا  طفعررررام  ا فررررت م رررر طا طفتع رررر ب طألتاتررررت ع ررررى هررررذط طفارررر ذ مررررا طفتع رررر بمررررا طفتع  مررررت،    ا ررررابباف
تفررى  ا طفتع رر ب فررت طفمرر ح ت ا طالبت ط  ررت  ط ع ط  ررت فررت : ت صرر     ،طتررت  م  طف  طتررت طفمرراه  طف صرر ت  

تحق ا طأله ط  طألتات ت طفمل  بت ماق ألتبا  متع  ة ما  ب الها:عر ب ك ا رت طفترا ط   مص  عا ال عا
بافق   طفالالب ما طفمعا   طفتت ال يارى عاهرا فمرا  قر  برق  طألل ا طفتع  ب ط فالطمت فتال     طفت  فم ح ت
 افب ترق تفرى تحصر    ا طفتع ر ب فرت طفمر ح ت ا طالبت ط  رت  ط ع ط  رت  ت رق فرت ي ،هرذل طفم ح رت طفتع  ب عار 

 ا قصر  مر ة طف  طترت ، ط ت راذكمرا   ،مع  ما  ا   ت قر  تاتمرت تفرى طفمع فرت  فكاهرا ال تاتمرت تفرى طفح راة
 .كوافت طف ص  ، ك  ذف  حا    ا      ا ع ت متم الة ما طفتع  ب طألتاتت

 

 

 

                                                           
1
شاءر يذًذ فتذٙ :انتؼهٛى األصاصٙ تٍٛ انُظرٚح ٔانتطثٛك ،دراصح يمذيح ئنٗ انًإتًر انذٔنٙ انخاَٙ ػشر نإلدظاء  - 

  .21ص ،و3/4/1420-22/3ٔانثذٕث االجتًاػٛح ٔانضكاَٛح ،انماْرج فٙ انفترج يٍ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 02 - 

ف)-2  (1)و(1991دررسة : مصِّف  شَر

 طفتع ر ب مرا طفتتر   مؤلر ط  ت ضرح طفترت ط حصرا  ت طف  طار ع رى  تعر  طف تفى طف  طتت ه ف       
  قرر  طف صرر ت طفمرراه  :طتررت  م    ،طفتع رر ب فررت طفهرر   ع طمرر  مررا كعامرر  طألتاتررت طفتع رر ب م ح ررت فررت

   طفت ب ررت برر الط ة طآلفررت طفحاترر    فإلحصررا  طفعامررت ط  ط ة فررى طفمترر ف ة ط حصررا ط  ع ررى : طعتمرر  
  رال  طفتتر   اتر  ط رتال :  همهرا اترا   عر ة تفى :ت ص     ،طفتت   ات  ع ى ف  ق   ، طفتع  ب
 ف تتر    ع رى اتربت ،  ر   طفبار ا مرا  كور  طفباا  عا  م ت عت طف ت   اتبت   ا طف      طتت تا ط 

 با ضرافت طفم ح رت اها رت فرت طف تر   معر ال  ط ت اذ تفى ذف      ع  طفتا  ، طف ام  طفص  ا ب ا
 ، طفم  ترررت تررر   تفرررى فهرررب  طفعرررا  كررر ا ترررات 12- 11 بررر ا  تررر ط   ترررا تفرررى طألل رررا   صررر    ا تفرررى

 . طفعم  ت ا تفى  طف    

 (2)و1996دررسة: إََبس رشدي َسَا -3

  ذفرر  طفما ررا محاف ررت فررت طفل ر  وقافررت تام ررت فررت طالبت ط  ررت طفم  ترت     مع فررت: تفررى طف  طتررت هر ف      
 طفعررام  ا طألقرر طا، طفم  ترر ت، طألالررلت طفم  ترر ت، طفمارراه : مررا كرر  تؤ  ررق طفررذ  طفرر    مع فررت ل  ررا عررا

 طفعررام  ا مررا فرر  ط 781 ق طمهررا علرر ط  ت ع اررت ع ررى  لبررا طفتح   ررت طف صرر ت طفمرراه  طتررت  ب. بافم  تررت
 ،(طال تمراعت طأل صرا ت - تبرا طفمك  مارا  - طفا ا  - طفم    ا - طفم  ت ا)  طفحض  طف    بم ط  
 طفتررت طف تررا   تا ،طف  رر   ت م ررذ ل رر  مررا  كورر  طفحضرر  فل رر  طفم  ترر ت طفمارراه  مررتمال  تفررى :ت صرر  

 طفت ك رر  طفع مررت، طفت ك رر : مورر  ف م  تررت طف ع ررت طف طقررع فررت تتحقررا ال  طالبتكررا  ط برر طذ ع ررى طفقرر  ة تامررى
 ط  ط ة ااح ررت مررا طالهتمرراب ،طفكمب رر ت  باتررت  طب طفمتررتم   طفررتع ب طفررذطتت طفررتع ب ع ررى طفقرر  ة تام ررت طفااقرر ،

 طفمكتبرت  مر ا     ضرع  ،طفم  تر ت طألاللت حتا  ع ى طفتحص   ح   ما طفاها  ت بافاتا   طفم  ت ت
تل   فت م م ها تفى تحق ا طفم  تت  طأل    طفع    ما طفاتا   كما  ا ،    تا طال تماعت  طأل صا ت

 طالبت ط  ت ف   ها فت تام ت وقافت طفل   ما   هت ا    ف ط  طفع ات.

 

 

                                                           
1
اإلدارج انؼايح  ،تذهٛهٛح ػٍ انتضرب فٙ انتؼهٛى األصاصٙ تاصتخذاو انذاصة اٜنٙيظطفٗ ػثذ انذهٛى شرٚف: دراصح  - 

 و.1440 ،انماْرج ،ٔوارج انترتٛح ٔانتؼهٛى ،نإلدظاء ٔانذاصة اٜنٙ
2
ئُٚاس رشذ٘ دضٍٛ: دٔر انًذرصح فٙ تًُٛح حمافح انطفم فٙ انذهمح األٔنٗ يٍ انتؼهٛى األصاصٙ فٙ انرٚف ٔانذمر  - 

 ،جايؼح انًُٛا ،ءهٛح انترتٛح ،لضى أطٕل انترتٛح ،غٛر يُشٕرج ،رصانح دءتٕراِ ،ح نًذافظح انًُٛادراصح يٛذاَٛ

 و.1446
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 (1)و(2111دررسة: مَمد  َ  مرزر )-4

 طقررع ا رراب طفتع رر ب ط فالطمررت فررت كرر  مررا  مه   ررت مصرر  طفع ب ررت ع ررى تعرر   طفهرر ف  طف  طتررت تفررى       
 ت ص   تفى  ا ا راب طفتع ر ب فرت طفمم كرت طفمتحر ة  تصر   ، طتت  م  طفماه  طفمقا ا ، طفمم كت طفمتح ة

 مررا  عرراات ح رر  طفقصرر   بعرر   عت  ررق بمصرر  طألتاتررت طفتع رر ب امرراب  ،برراف   ة طفلررام ت  طفتقرر ب طفمتررتم 
 طف  طتر ت ةطفمرا  بر ا طف صر   ملرك ت ،طفمراه  تلر    تفرى  طفحا رت طفتتر   ملرك تبعر  طفملركال  مور : 

 طكتترا  ع رى ألل را ط تر     فرت طالقتصرا  ت  طفمؤتترا  طفمعامر  ما طالتت ا ة  ع ب ،طفعم  ت  طألاللت
 طفتع ر ب  متر   ا   ر    ارق ،طف رذ   فإلصال  بحا ت ط فالطمت طفتع  ب   ا ،طفم ح ت هذل فت طفعم  مها ط 
 مررع طف   رر  طفقرر ا تحرر  ا  فم ط هررت   رر ط تعرر ط ط طفمرر طلا تعرر ط  بهرر   ،طفورراا   طفتع رر ب ف لررم  ط فالطمررت
 .طفع ب ت طفمص  ت طفه  ت ع ى طفح ا 

 (2)و2112مَمد  سلمة ،رلسمبلوَِّ دررسة: إْنب -5

هرر ف  طف  طتررت تفررى: تح  رر   هررب طفحقرر ا طفوقاف ررت ف ل رر   مقا اتهررا مررا ما رر   تتررالمت مررع طفما رر         
فقا  طفض   ع ى  هم تها  طفتع   ع ى طف    طفذ   مكا  ا تما تق مهات طف  مت طال تماع ت  ،طف ضعت  ط 

طال تماعت بافع ارت   طتت  م  طف  طتت ماه  طفمتح ،طفوقاف ت ف ل   ما ما    تتالمت فت ت ع   طفحق ا
 ، ع اررت عم  ررت مررا طف برر ط  ،تع  م ررتطفعلرر ط  ت طفبترر لت ف  صررا   ا طال تمرراع  ا بررإ ط ة  ارر   طف  ررالة طف

  هب طفحق ا طفوقاف ت ف ل    طفتت  مكا فمهارت طف  مرت طال تماع رت طفمتراهمت فرت ت ع  هرا ا  ت ص   تفى: 
 م تبت حت   هم تها: هت كما   ت

 طفحص   ع ى طفمع  ما .حا طفل   فت  -1
 حا طفل   فت طفوقافت  طفتع  ب. -2
 حا طفل   فت ت ع ت  وقافت   ا ت. -3
 حا طفل   فت طفملا كت  ح  ت طفتعب  . -4
 حا طفل   فت       ماكا فمما تت حق قق طفوقاف ت. -5
 حا طفل   فت تام ت طفح  طف  ات  طف  قت. -6

                                                           
1
 ،رصانح دءتٕراج ،يذًذ ػهٗ يروا: تطٕٚر انتؼهٛى اإلنزايٙ فٙ جًٕٓرٚح يظر انؼرتٛح فٙ ضٕء خثرج انًًهكح انًتذذج - 

 و.2001 ،جايؼح انماْرج ،يؼٓذ انذراصاخ انترتٕٚح ،غٛر يُشٕرج
2
صاليح يُظٕر يذًذ: َذٕ تفؼٛم دمٕق انطفم انخمافٛح دٔر يمترح نهخذيح االجتًاػٛح يٍ  ،ئلثال األيٛر انضًانٕطٙ - 

انًإتًر انذٔنٙ انضادس نهتٕجّٛ اإلصاليٙ نهخذيح االجتًاػٛح" انخذيح االجتًاػٛح ٔلماٚا  ،يُظٕر ئصاليٙ

جايؼح  ،ءهٛح انترتٛح تانماْرج ،خذيح االجتًاػٛح ٔتًُٛح انًجتًغلضى ان ، 2002\4\22-12انتًُٛح" فٙ انفترج يٍ 

 .046 -640ص ص  ،األوْر
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 حا طفل   فت  ت ة مت همت ك  حق قق. -7
 طألت  ت  طف   ع  ها.حا طفل   فت ل    -8
 حا طفل   فت طفتعام  مع تكا ف   ا طفعص . -9

 حا طفل   فت طفت   . -12

 طفمؤتترا  طفمقت حرت ف ق راب بتقر  ب طفحقر ا طفوقاف رت ف ل ر  مرا ما ر   تترالمت ا  هب كما ت ص   تفى    
 :هت

 طفم ط   -1
 طفمتا        طفعبا ة. -2
 طف مع ا  طأله  ت. -3
 م طكال طفلبا . -4
 طفوقاف ت. طفقص    طألا  ت -5
 طفمكتبا  طفعامت. -6
     طفحضاات. -7

 
 (1)و2116رلنبس دررسة: مَبدة -6

طف  طترررت تفرررت: محا فرررت طفتعررر   ع رررى  هرررب طفمبرررا ى طفترررت ارررا   بهرررا طت اق رررت حقررر ا طفل ررر        هررر ف 
 كرررذف  محا فرررت طفتعررر   ع رررى  طقرررع ق ررراب  ،طفمؤتترررا  طفتع  م رررت فرررت ت تررر  ها فتوق ررر  طفل ررر  بحق قرررق

 طفملركال   طفمع قرا   ،طفمؤتتا  طفتع  م ت فت طف ق  طفحاضر  بمهامهرا فت ع ر  طت اق رت حقر ا طفل ر 
 ذفر  فرت محا فرت فتح  ر  بعر  طفمقت حرا  طفترت  مكرا  ا تال ر  مرا  ،طفتت تحر  مرا ق امهرا بهرذط طفر   

طفمرراه   : طتررت  م  ،امهررا فت ع رر  طت اق ررت حقرر ا طفل رر هفعاف ررت     طفمؤتتررا  طفتع  م ررت فررت طفق رراب بم
 ا حقرر ا طفل رر  مررا   هررت ا ر   عضررا  ه  ررت طفترر     ال ت قررى  : ت صرر   تفرى ،فررت بحوهررا طف صر ت

ب اما كاا    هت ا   م     طفم ط   طالبت ط  ت م ت  ت؛ ح ر   ،بع  طالهتماب بافمؤتتا  طفتع  م ت
 طفمؤتتا  طفتع  م ت.فل   ت قى طهتماما كب  ط  تتحقا فت    ا  ا حق ا ط

 

                                                           
1
جايؼح ،يجهح ءهٛح انترتٛح ،يٛادج فٕو٘ انثاصم: دمٕق انطفم تانًإصضاخ انتؼهًٛٛح فٙ يظر تٍٛ انُظرٚح ٔانتطثٛك - 

 .452 -305ص ص  ،2د ،131انؼذد  ،األوْر
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ب -7  (1)و2112دررسة: شن  ندررا مَمد رلغَر

معاف رت بعر  طفقضرا ا طفمح   رت فرت حرا طفل ر  فرت طفتع ر ب  طفتام رت مرا  رال : ا رب  تت تفرىه ف  طف  ط 
طفب  ررت طفم  ترر ت )ب  ررت  –طفتترر    -طفتمرر   ( ،ط تاحررت ، طقررع تع رر ب طفل رر  )طالتررت عا  – م طحرر  طفتع رر ب 

ا قرا   -تضر  ا طف  ر ة طفتع  م رت بر ا طفرذك    ط ارا  -طفح ماا ما طفتع ر ب ) طف  را  طفمح  مرت( -طفتع ب(
مقا برررا   -طآلورررا  طفتررر ب ت ف عقرررا  طفبررر ات ف ل رررا  -طفعاررر   ط ترررا ة ف ل رررا   ط ررر  طفمررر ط   –طفتع ررر ب 

 ات حق ا طفل   فت طفتع  ب.ماه  ت    هت ا   ح   مكا

 ف اه   بافعم  ت طفتع  م ت مو : تفى: طقت ط  بع  طفت اتا   ت ص     

  را عالقررت    رر ة بر ا طفتع رر ب بم طح ررق طفم ت  ررت  طف  فرت تقرر ب ع ررى  ترا  طفتعررا ا برر ا مؤتتررا   -
 طفم تمع طفم ات  طأله ت فت  عب طف ه   طفحك م ت طف اصت بافتع  ب.

ف    فت طفتح   عا ص غ طفتع  ب طفتق    ت طفقا مت ع ى طف ص   طفتق    ت  طفتع ب ض   ة طفت ك   ط -
 طف     تفى طفتع ر ب طفمترتا  تفرى طفتكا ف   را طفمتق مرت  طفقرا  ة ع رى تتاحرت فر   تع  م رت  ،طفمتالطما

 مع تمكاا ت      تع  ب عا بع  ف م تمعا  طفاا  ت. ،    ة ف  م ع
طف ررر   طفتع  م رررت  طالترررتم ط  ف هرررا بإفغرررا  طفمصرررا    طفترررت تعررر ا ت تررر   حصررر   طف قررر ط  ع رررى  -

 ملا كاتهب تع  م ا.
 تل  ع طف ه   طفذطت ت  طفتل ع ت ف متاهمت فت باا  طفم ط  . -
 تح    طفمااه   طفمق  ط  طف  طت ت فت ض   متل با  طفعص . -
 تحق ا ا اب طف  ب طفكام   طالهتماب باألاللت طفم  ت ت  طفت ب  ت. -
 رراه ة طفتترر   مررا طفح قررت طالبت ط  ررت مررا  ررال  تا رر ب ب اررام   عمرر  ع ررى تفحرراا مررا فررب  عررال  -

  تمكا ط ما      طفم ط   طالبت ط  ت    ما تت ب ط ماها ب ص   مح  طألم ت.
ص ََب -8  (2)و2113دررسة:تودري مْر

 طفمح  رت  بر طال حقر ا  تح     هب طفم طو را طف  ف رت فحقر ا طفل ر  طفعافم رت  ط ق  م رته ف  طف  طتت تفى    
تقر  ب تصر   مقتر    تراع  ع رى طفالر   ت صر   وقافرت    ،  ع ى  هب طفمضام ا طفت ب  رت بهراطفل    طف ق  

                                                           
1
 ،انضُح انراتؼح ،انجزء األٔل ،انؼذد انؼاشر ،يجهح انطفٕنح ٔانترتٛح ،مٕق انطفم فٙ انتؼهٛىغرٚة: يكاَح دانشثم تذراٌ  - 

 و.2012ئترٚم 
2
يمذو ئنٗ انًإتًر  ،تذج يُشٕر ،تٕدر٘ يرلض دُا: انترتٛح يٍ أجم تأطٛم حمافح دمٕق انطفم فٙ انًجتًغ انًظر٘ - 

انذٔنٙ األٔل"رؤٚح اصتشرالٛح نًضتمثم انتؼهٛى فٙ يظر ٔانؼانى انؼرتٙ فٙ ضٕء انتغٛراخ انًجتًؼٛح انًؼاطرج 

 .010 -661ص ص ،و 2013جايؼح انًُظٕرج  ،ءهٛح انترتٛح ،"
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 ، ط ق  م ت  طفمح  رت فحقر ا طفل ر حق ا طفل    طفت ع ت ب هب طفمضام ا طفت ب  ت ف م طو ا طف  ف ت طفعافم ت 
 تص   مقت    مكا  ا  تاع  فت ت ص   وقافت  حق ا طفل   فت طفم تمع.   تفى  ت ص  

 ثبًََب: رلدررسبت رألاَنَة:

 1992) (1)( (Blton)نبلتوا  :دررسة -1

 طفمر ط   فرت 1989 طفل ر  فحقر ا طف  ف رت طالت اق رت تلب را مبرا ىع رى  طفتعر  ه ف  طف  طتت تفى       
(  13)  طفمرا ة  كرذف  طف اصرت، طفل ر  ح راة بحما رت  طف اصرت ماهرا،(  16)  طفما ة     ف ما طألم  ك ت
ذطعتهرا  ت ق هرا  الر ها  طألفكرا  طفمع  مرا   ار طذ  م رع ل ر  فرت طفل   بحا طف اصت  طتتع ضر  فقر .  ط 
    تر ، فر    ر  ع رى طف  تر  ت طفتلر    ح كرت  هر   ب ط رت مرا ط اتراا فحقر ا طفتا    رت طفمتر  ة طف  طتت
  قرر . ط اترراا فحقرر ا طفرر  فت طفقرراا ا صرر    حتررى طفم ررا  هررذط فررت طفعافم ررت طف هرر    هررب طف  طتررت  تتبعرر 
 ع  رق قام  طفذ  طألتا  هما ط اتاا فحق ا طف  فت  طفقاا ا طال تماعت طفعق  ا   ت  ا طف  طتت طعتب  
 ك افرت  ضرما تل  عت كتا  طالت اق ت  هم ت تفى طف  طتت  ت ص  .  1989 طفل   فحق ا طف  ف ت طالت اق ت
  م رع فرت طالت اق رت فت ع ر  طفاا حرت طفامراذ  مرا م م عرت طترتع ط   رال  مرا طفم  ترت فرت طفل ر  حقر ا

 بمررا طالت اق ررت  تحرر    تلرر    بضرر   ة طف  طتررت اررا   كمررا بافم  تررت،  طفت ب  ررت طفتع  م ررت طفعم  ررت مما تررا 
 .طفمتتا عت طفعافم ت طفتل  ط  مع  ت ا

 

 

 

 

 

                                                           
1
 - Balton، D. (1992). “Human Rights in the Classroom: Teaching the convention on the rights 

of the child”. Social Education، National Council for the Social Studies، 50(4)، 210-

212. 
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 (1)(2008ج ) -روسو تشبرلز    .RUSSO ،charies jدررسة :  -2

ه ف  طف  طتت تفى : ب اا حق ا طفل   فت طفتع  ب باف ال ا  طفمتح ة طألم  ك ت ما  ال   وا ا طألمب 
   ضح  طف  طتت  ا  ، طتت  م  طف  طتت طفماه  طف ص ت طفتح   ت  طفماه  طفمقا ا ،طفمتح ة طفمهمت

 هاا  ع   كب   ما حق ا طفل   فت طفتع  ب ق  تب طفت ك   ع  ها فت ع ة  وا ا.

  َ  رلدررسبت رلسبنقة بو تعََق 

حرر   حقرر ا طفل رر  مررا  ررال  طفتع رر ب بتح  رر  طف  طتررا  طفتررابقت طتضررح  اهررا طاصررب  فررت م م هررا       
 قرر  طتررت ا    ،تال  ا كرر    طتررت تاا فرر  قضرر ت مررا قضررا ا حقرر ا طفل رر   حا فرر  معاف تهررا ،طألتاتررت

طف  طتت طفحاف ت ما هذل طف  طتا  فرت مع فرت  طقرع حقر ا طفل ر  عامرت فرت طفتع ر ب طألتاترت مرع طالترت ا ة 
 لاك  فتحرت  طتت ما  طفحاف ت طف  طتت   ق  طتت ا   ،طف  طتت طفحاف ت تما ط لا  طفا    فت ح  ملك 

 طفتت  ،2222 -1982 ب طفتع  ب طألتاتت فت مص   ال  عل  ا عاما ما  تق فت    طتت محم  م الط 
 طفترت  ، ا  طقع طفتع  ب طألتاترت  رال  هرذل طف تر ة ال  حقرا  ه طفرق ع رى طف  رق طألكمر  امتب ا ما اتا  ه

طفم طحرر  طفتع  م ررت بق ررت فم طصرر ت طفح رراة    طتررتكما   تبافمعررا    طفمع  مررا  طفالالمرر طألل ررا ماهررا تال  رر  
فررت تفقررا    طتررت مصررل ى لرر     طتررت ا   مرراكمررا  ،ق ررت طفرر عب طفمررا    كوافررت طف صرر  تفررى ذفرر      ررع  

  اق ات  ت لب ع ت فع ب مما تت طفل   فحق قق  ال ت ما طفوقاف ت  طفتت   ما طفعم  ت طفتع  م تطفض   ع ى 
طفضرر   ع ررى  صررا   وقافررت طفل رر   تفقررا  لرر   فررت  ت اررا   طتررت  ا   مررا كمررا طتررت ، ط رر  طفم  تررت

طفت ص  تفرى بعر  حقر ا طفل ر  طفوقاف رت طتت ا   ما   طتت تقبا   تالمت فت  كما ، عالقاتها بافم  تت
غ    فت طفتع   ع رى بعر  طفقضرا ا طفمح   رت فرت طفلب   ا   ما   طتتكما طتت  ،ما ما    ط تالب

كما طتت ا   ما   طتت ت     م ق     طتت م ا ة طفبات   ،حق ا طفل   ما  ال  طفتع  ب طقع طفتع  ب   
كمررا  ،طفل رر   طفم طو ررا طف  ف ررت طأل رر   فررت طفتعرر   ع ررى حقرر ا طفل رر  طفوقاف ررت مررا  ررال  طت اق ررت حقرر ا

فت مع فت طفت    طفتا   ت فحق ا طفل    فرا طفم طو را  RUSSO   طتت  ،(Blton)طتت ا   ما   طتت 
 قها فت طفتع  ب.  ك   ت مع فت    ت تحق  طالت اق ا  طف  ف ت

 
                                                           

1
 - RUSSO ، Charles J. The Educational Rights of Children : School Business Afpairs، Feb . 

Vol. 74 ، 2008. (1)  Avilesde Bradley ، Ann marie ، Educational Rights of Homeless 

youth : EXPloring Racicl Dimensions of Homeless Educational Policy Ph ، D 

dissrtion United States ، lllinois ، University of lllinois ، at Chicago ، 2009 . (1) 

Kakuru، Dorism ، op .cit.، p7 . 
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 الفصل الثاني

 الدوليةوالمواثيق  الحقوق الثقافية للطفل في اإلسالم

 : الحقوق الثقافية للطفل في اإلسالمأوال

 الدوليةالمواثيق في  الحقوق الثقافية للطفلثانيا: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 91 - 

 الحقوق الثقافية لمطفل في اإلسالم أوال:

ال تقع  ،كثيرة لمجتمعو أوجب اإلسبلـ لو حقوقاً و  لنفسو ينشأ الطفؿ سويا نافعا لكيمف البدييي أنو       
 ،االجتماعيةوتتنوع ىذه الحقوؽ فمنيا  ،المجتمع ككؿلية ئو بؿ ىي مس فقط عمى عاتؽ األسرة أو المدرسة

وذلؾ لقوؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ) كمكـ راع ، وكمكـ  ،الثقافيةو  ،والجسمية، األخبلقيةو  ،النفسيةو 
مسئوؿ عف رعيتو ، واألمير راع ، والرجؿ راع عمى أىؿ بيتو ، والمرأة راعية عمى بيت زوجيا وولده ، 

 .(ٔ)فكمكـ راع ، وكمكـ مسئوؿ عف رعيتو (

 ،تشغؿ باؿ اآلباء واألمياتمف أبرز المسئوليات التربوية التي في اإلسبلـ وتعتبر حقوؽ الطفؿ       
والتي تحقؽ ليـ الخير في  ،حيث إنيا تزودىـ بكؿ ما ىو نافع مف العموـ الشرعية والعممية واإلنسانية

وتحرير عقوليـ مف  ،عمى التأمؿوزيادة قدرتيـ  ،كما أنيا تيدؼ إلى تنمية الذكاء ،الدنيا واآلخرة
 .(ٕ)والمعارؼ التي تساىـ في تحقيؽ أىداؼ المجتمعوتأىيميـ بمختمؼ العموـ  ،االنحرافات واألساطير

 توفيرىاومحاولة  ،كاف البد مف البحث عف حقوقو الثقافية ،ولما كاف الطفؿ ىو مستقبؿ المجتمعات       
ىذه الحقوؽ مف قبؿ وتدعيـ اإلدارة المدرسية بالموائح والقوانيف واإلمكانات لتحقيؽ  ،تولو مف خبلؿ مدرس
   صانعي القرارات.

 .لمسمـ مف خبلؿ النصوص اإلسبلميةلمطفؿ ا وسوؼ تعرض الدراسة فيما يمي بعض مف الحقوؽ الثقافية

 لبيئتو حق الطفل في اسم مقبول ومناسب -1

يكوف يـو في السنة  اختيارهيتـ  في اإلسبلـ؛ ومع أنو لطفؿا وؽحقمف أىـ يعتبر االسـ الحسف       
وتعاممو مع أقرانو ويمتد الحسف أو القبيح مع المراحؿ األولى مف التعميـ  باسموالسابع إال أف الطفؿ يتأثر 

لؼ دينو أو بيئتو أو مجتمعو فقد يتباىى بو ال يخاو  اسـ حسف يحبولو مره فمف حقو أف يكوف معو بقية ع
عمى أف  ي المدف أو العكس ولذلؾ حرص اإلسبلـف تكوف بعض األسماء مقبولة في الريؼ وغير مقبولة

)  -قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل عميو وسمـ –رضي اهلل عنو  –روي عف ابف عمر  فقديكوف لمطفؿ اسـ حسف  
 .(ٖ)عبد اهلل وعبد الرحمف ( -عز وجؿ-اهلل  إلىإف أحب أسمائكـ 

                                                           
1
 .(9042) ؼذٗس سلن  ،الثخاسٕ. هشظغ عاتكصؽ٘ػ  - 
9

 ،تؽثس هٌوثْس ،إعواػ٘ل هؽوذ الفمٖ: ؼمْق الطفل فٖ ذٌو٘ح هِاساخ الرفك٘ش فٖ ػصش الوؼلْهاخ فٖ ضْء ًظشٗح "ف٘عْذغكٖ" - 

داس  ،م9414هثثمذوش "ظوؼ٘ثثح إًغثثاى الوغثثرمثل" الؼلوثثٖ ااّط" ؼمثثْق الطفثثل الؼشتثثٖ فثثٖ هعروثثغ الركٌْهؼلْهاذ٘ثثح" هثثاسط 

 . 94ص ،م9411 ،الماُشج ،الٌوش للعاهؼاخ
3
 (.9139كراب اٙداب، تاب الٌِٖ ػي الركٌٖ تأتٖ الماعن ّت٘اى ها ٗغرؽة هي ااعواء: ؼذٗس سلن ) ،هغلن: صؽ٘ػ هغلن - 
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 بففإنيا عقوؽ باال ،األسماء المستكرىة أو المستنكرة أو القبيحةمف يتجنب الوالد ما أمكف بد أف وال      
ىية المجتمع والناس وربما اعقدة تدعوه إلى كر  الطفؿ غرس في نفستكما  ،ومدعاة إلى السخرية مف رفاقو

 .(ٔ)دعوه إلى كراىية أىمو فيعؽ والديوت

 أوىي ،وجعمو فردا ميما في مجتمعو منذ والدتو ،فاإلسبلـ بيذا يكوف قد حافظ عمى شخصية الطفؿ      
 بأف أوجب عمى والديو أف يختارا اسما كريما مناسبا لو. ،احجوالن لو سبؿ االستقرار

بعض اآلباء يختاروف أسماء أبناءىـ مف األسماء الغربية، وربما يكوف االسـ ليس لو والواقع أف       
معنى، أولو معنى مخالؼ لئلسبلـ إال أف التشبو أعماىـ عف ىذا، والبعض اآلخر ينتقي األسماء الدينية 

  اهلل صمى اهلل عمية وسمـ وبالصحابة الكراـ.تأسيًا برسوؿ 

 حق الطفل في تعمم المغة العربية -2

َِميُن )): فقد قاؿ عف أىمية تعمـ المغة العربية  يعبر القرآف الكريـ        وُح اْلأ ( َعَمى 193َنَزَل ِبِو الرُّ
 .(ٕ)((195) ( ِبِمَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ 194َقمأِبَك ِلَتُكوَن ِمَن الأُمنأِذِريَن )

قواعد  الطفؿ أتقفوكمما  ،الكريـ والحديث الشريؼ؛ ألنيا لغة القرآف المغة العربية مفتاح العموـ كمياف      
ولقد  ،سبوتوأحب أف يك ،وـ رغب في تعمموالمغة العربية كاف سببا في قوتو فيما بعد ألي عمـ مف العم

مو بيا ومف شدة اىتما ،واىتـ بنشوء األطفاؿ وقد أتقنوىا ،اهلل عميو وسمـ ىصم-رغب في تعمميا النبي 
فكاف كؿ أسير يفدي نفسو بتعميـ عشرة مف  ،بتعميـ كتابتيا وقراءتيا ألطفاؿ المسمميفيقبؿ فداء أسرى بدر 

تقانيا ،صبياف الصحابة المغة العربية  .(ٖ)وا 

معمـ ونخص بالذكر ىنا  ،ومف سر جماؿ المغة العربية أنيا مميئة بألفاظ تناسب كؿ المراحؿ العمرية      
المغوي ومف مسئولياتو أف يستغؿ حصة التعبير  أطفالوفي االرتقاء بمستوي ميما المغة العربية فإف لو دورًا 

بأف يقوموا كما يمكف أف يكمفيـ  ،ـ لكي يعبروا عف أنفسيـ وعما يدور في أذىاني ليـفي أف يتيح الفرصة 
وىـ يرددوف بعض السور القصيرة مف القرآف الكريـ ثـ قراءة بعض بتسجيؿ أصواتيـ عمي شرائط كاسيت 

 .(ٗ) السميمة بشرط التزاـ المغة العربيةحاديث النبوية األ
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تقانياوخارجيا  ؿ المدرسةالمغة العربية داخ تعمـ ومف ثـ فإف        ،ومعرفة أسرارىا ،والتحدث بيا ،وا 
كما  ،ويزيد مف قدرتو عمى فيـ الواقع الذي يعيش فيو ،يوسع آفاؽ الطفؿ ومداركو ،وأساليب الببلغة فييا

حؽ مف صار تعمـ المغة العربية  ومف أجؿ ىذا ،يمكنو التواصؿ مع كؿ الميجات المختمفة داخؿ مجتمعو
  . وحرص عمييا الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ،حقوؽ الطفؿ التي أكد عمييا اإلسبلـ

 حق الطفل في التعميم -3

َمُموَن َوالَِّذيَن اَل َيعأَمُمونَ ُقلأ َىلأ فقاؿ تعالى ) لقد فرؽ اهلل بيف المتعمميف وغيرىـ       َتِوي الَِّذيَن َيعأ  (ٔ)(َيسأ
َفِع المَُّو الَِّذيَن َآَمُنوا ِمنأُكمأ َوالَِّذيَن ُأوُتوا الأِعمأَم وزاد اهلل أىؿ العمـ فضبل عف غيرىـ فقاؿ تعالى ) َيرأ

ِني ِعمأًما )وقاؿ أيضا  (ٕ)(َدَرَجاتٍ   .(ٖ) (َوُقلأ َربِّ ِزدأ

رغب الرسوؿ صؿ اهلل عميو وسمـ  في تحصيؿ العمـ وتعميمو لمناس ليكوف صدقة لممرء بعد كما       
إذا مات ابف آدـ انقطع عممو إال مف ثبلث: صدقة جارية، أو عمـ ينتفع اهلل عميو وسمـ ) ىوفاتو فقاؿ صم

 مـ يكوف صدقةيكوف نافعا فميس كؿ عولكف تفقد أيضا شرط ىذا العمـ أف  (ٗ)(بو، أو ولد صالح يدعو لو
   لممرء بعد وفاتو.

وبإقرار اإلسبلـ حؽ التعميـ لمناس جميعا فإنو بذلؾ يكوف قد أولى الطفؿ عناية ورعاية وحماية         
ليتو ئو النافع حتى يتمكف مف النيوض بمسخاصة آخذًا بعيف االعتبار أنو يجب إعداد الطفؿ وتعميمو العمـ 

 .(٘)أمتوليات و ئفضبل عف مس ،المستقبمية

 ،أف اإلسبلـ أوؿ مف ساوى بيف الذكر واألنثى في كافة الحقوؽ ومف بينيا التعميـبالذكر والجدير         
ويؤكد عمى ىذا  ،بؿ يظؿ المرء في تعمـ مدى الحياة ،التعميـ في اإلسبلـ ال يقؼ عند حد معيفكما أف 

َممأ )قوؿ اهلل تعالى  نأَساَن َما َلمأ َيعأ في عالـ  يجدرسة ىنا أف تكسب الطفؿ كؿ ما ودور المد ،(ٙ)(َعمََّم اإلِأ
 أو البحث المستمر. ،عف طريؽ المقررات الدراسية ،المعرفة
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 الصحيحةاإلسالمية العقيدة  تعممفي  المسمم حق الطفل  -4

اهلل عميو وسمـ ػػ في تعميمو لؤلطفاؿ عمي تعميـ أمور العقيدة ، وذلؾ ألف  ىركز رسوؿ اهلل ػػ صم     
العقيدة الصحيحة ىي أساس الديف كما أنيا تحرر الطفؿ مف كؿ شيء إال مف عبادة خالقو ولذلؾ إذا 

ال يتأثر بما تأثرت بو ثقافة بعض األطفاؿ  ،(ٔ)قوية صحت عقيدتو نجد أنو متكامؿ الشخصية ، ذو نفسية
فتعميـ الطفؿ العقيدة الصحيحة أمر  ،صور النفاؽ والكذب والقصص الوىمية التي ال وجود ليا مف

 ضروري لكي يعيش سميمًا آمنا في مجتمعو.

اؿ وىو يعممو العقيدة الصحيحة ق ابنووالقرآف الكريـ يضرب لنا أروع نموذج بمقماف عميو السبلـ مع       
ذأ َقاَل ُلقأَماُن اِلبأنِ )تعالى َك َلُظمأٌم َعِظيمٌ َواِ  ِركأ ِبالمَِّو ِإنَّ الشِّرأ  .(ٕ)( ِو َوُىَو َيِعُظُو َيا ُبَنيَّ اَل ُتشأ

يجمع بيف العقيدة  اً دراسي امقرر في مصر وقد خصصت وزارة التربية والتعميـ لطبلب التعميـ األساسي      
وىذا في حد ذاتو كما خصصت مقررا لغير المسمميف،  ،وىو مادة التربية اإلسبلمية ،وأركاف اإلسبلـ

 لواطفأل ليوفر جيداً  اً ثـ يأتي دور المعمـ الذي أعد إعداد ،بعقيدتو اً واىتمام ،نية لمطفؿبالحقوؽ الدي اً اعتراف
ويرشدىـ إلى العقيدة اإلسبلمية  ،األفكار الخاطئةما عمؽ في أذىانيـ مف فيصحح  ،ىذه الحقوؽ
 الصحيحة.

 اإلسالمية السموكياتأن يتعمم حق الطفل  -5

كسابيـ اوالمدرسة يقع عبء كبير عمى األسرة       آلداب الحسنة التي وردت في في تعميـ األطفاؿ وا 
ـْ َمسْ : ))أاَل -صؿ اهلل عميو وسمـ-قاؿ رسوؿ اهلل فقد  ،النبوية والسنة قرآف الكريـال ـْ َراٍع وُكمُُّك وٌؿ َعْف ئُكمُُّك

ـُ األعظـُ الذ ، وىَو ٍع عَمى أْىِؿ َبْيِتو: والرَُّجُؿ راوٌؿ عْف رعيَّتوِ ئي َعَمى النَّاِس راٍع، وىَو َمسَرِعيَِّتِو: فاإلما
عَمى  وَلٌة َعْنُيـ، وَعْبُد الرَُّجِؿ َراعٍ ئوٌؿ َعْف َرِعيَِّتِو، والَمْرأُة َراِعَيٌة َعَمى أْىِؿ َبْيِت َزْوِجيا وَوَلِدِه، وىَي َمسْ ئمسْ 

ـْ َمسْ وٌؿ َعْنُو، أال فكُ ئماِؿ َسيِِّدِه، وىَو َمسْ  ـْ َراٍع، وُكمُُّك  .(ٖ)وٌؿ َعْف َرِعيَّتِو((ئمُُّك

َداِنِو، ُكؿُّ َمْوُلوٍد قاؿ: ))  -صؿ اهلل عميو وسمـ-أف النبي  عف أبي ىريرة و  ُيوَلُد عمى اْلِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيَيوِّ
َساِنوِ  َراِنِو، أو ُيَمجِّ  .(ٗ)((أو ُيَنصِّ

                                                           
1
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9
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ُ٘رُُن فًَِِهَوثا َػلَثٔ }الثخاسٕ، العاهغ الصؽ٘ػ، كراب ااؼكام، تاب لْط هللا ذؼالٔ:  اإلهام أخشظَ - له َْ ُعَْط فَثِِى ذَث أَِطُ٘ؼْا الشه َّ  َ أَِطُ٘ؼْا هللاه َّ
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في  اهلل عميو ىمجموعة مف السموكيات التي اىتـ بيا الرسوؿ صمعف  عبارةاإلسبلمية وىذه اآلداب       
بحيث تنمو مياراتو في التعامؿ مع مجتمعو والتفاعؿ مع الناس حتى يكوف كؿ جوانب الحياة لدى الطفؿ 

 :في مجموعة مف اآلداب ىي  ىذه السموكياتوتتمثؿ عضوًا فعااًل في المجتمع .

 الطعامآداب  - أ

 اهلل فمف حؽ الطفؿ أف يتعمـ آداب األكؿ، والشرب، وذلؾ بأف يغسؿ يديو قبؿ األكؿ وبعده، وُيسِـّ       
عند البدء باألكؿ والشرب، ويأكؿ بيمينو، ويحمد اهلل عند االنتياء مف األكؿ والشرب، ويأكؿ مما يميو، وال 

ذا شرب  يشرب ينظر إلى اآلكميف حولو، ويمضغ المقمة مضغًا جيدًا، وال يتقدـ عمى مف ىو أكبر منو، وا 
 .(ٔ)بيدوء، وال يتنفس في اإلناء

فيما يرويو عمر بف أبي   -صؿ اهلل عميو وسمـ-لتوجيو مف المصطفى وىذه األخبلؽ قد ورد بيا ا      
فقاؿ لي: ))يا   -صؿ اهلل عميو وسمـ-قاؿ: ُكنُت ُغبلمًا في ِحْجر رسوؿ اهلل  َرِضَي المَُّو َعْنُيَماسممة 

 .(ٕ)((ُغبلـ سِـّ اهلل، وُكْؿ ِبَيمينَؾ، وُكْؿ ممَّا َيميؾَ 

خاصة  ،والشراب ليذه اآلداب أثناء الطعاـ صؿ الدراسي يستطيع توجيو أطفالووالمعمـ بدوره داخؿ الف     
 ،وأنو مف توجييات الرسؿ واألنبياء عمييـ السبلـ الطعاـ والشراب إذا سمى في أولو حينما يبيف ليـ بركة

نما يمكنيـ المشاركة وتبادؿ الطعاـ بينيـ ،وأال ينظر أحدىـ إلى طعاـ صديقوكما يعودىـ عمى القناعة   ،وا 
 وأف يغدؽ الصديؽ عمى صديقو بما لديو. 

ف       نصت عميو السنة المشرفة، إال أنو مف اآلداب العامة التي يجب أف يمتـز التي ب ادكاف ىذا اآلوا 
تعمميا، ويجد التوجيو المناسب مف معممو ؿ في التعميـ المصري أف يبيا كؿ طفؿ، ومف حؽ كؿ طف

 نحوىا.

 آداب االستئذان - ب

واالستئذاف  ،وينتقؿ سريعا في أرجاء البيت ،يمكث الطفؿ في البيت مدة طويمةبطبيعة الحاؿ       
 افيحددل والسنة النبوية القرآف الكريـ جاءلذلؾ  ؛وفي كؿ آف ،بالنسبة لو أمر صعب وشاؽ في كؿ لحظة

 .(ٔ)لمطفؿ الصغير طريقة االستئذاف
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أف يطرؽ الباب قبؿ الدخوؿ ثـ يقوؿ أأدخؿ ؟ وذلؾ حتى ال تقع عيناه عمي منظر غير الئؽ وذلؾ ب      
قاؿ : كنت خادمًا  –رضي اهلل عنو  –عف أنس فال تحمد عقباىا  تسـ في ذىنو إلي كبره وتحصؿ أمورفير 

عميو وسمـ فكنت أدخؿ بغير استئذاف فجئت يومًا فقاؿ : كما أنت يا بني فإنو قد حدث  لمنبي صمي اهلل
 .(ٕ)بعدؾ أمر ال تدخمف إال بإذف

ـ الطفؿ أوقات االستئذاف عمى أبويو، ما لـ يبمغ الطفؿ الحمـ، فإذا بمغ الحمـ وجب تعميكما ينبغي أف    
واألوقات التي يجب عمى األبويف أف يرشدوا  عمى أبويو،عميو االستئذاف دائمًا وأبدًا، كمما أراد أف يدخؿ 

مف و  ،حيف وضع الثياب مف الظييرةو  ،مف قبؿ صبلة الفجر :ذيف لـ يبمغوا الحمـ ثبلثة أوقاتأطفاليـ ال
 بعد صبلة العشاء.

يميـ لمفصؿ أثناء تواجده في تعم تربويا الذي يستغؿ دخوؿ أطفالو والجدير بالذكر أف المعمـ الناجح      
 فيجمع بيف شرح طريقة االستئذاف نظريا وعمميا. ،الباب بيدوءآداب االستئذاف وكيفية طرؽ 

 آداب النظافة   - ت

يؼ أخضعيا الحن ديفال، و اإلنساف بو بدافع مف ىذه الفطرة ، ينبغي أف يقوـتعتبر النظافة أمرًا فطرياً      
مؿ حينما تصاب الفطرة ببعض يتكاسؿ عنيا أو تي، وذلؾ حتى ال يتياوف بيا أو لنظاـ وتوقيت ومناسبات

 .(ٖ)الخمؿ

 يدعوا جميع أفراده أف يكونوا دائماً فاإلسبلـ  ،(ٗ)لطُّيوُر َشْطُر اإليماف(االنبي صؿ اهلل عميو وسمـ)قاؿ وقد  
مف  والطفؿ كفرد مف المسمميف مف حقو أف يتعمـ آداب الطيارة )النظافة( ،رة ىي :النظافةياطاىريف والط
 والبد مف تطبيؽ ذلؾ عمميا مع أحد المعمميف أو المشرفيف أثناء الوضوء داخؿ المدرسة. ،خبلؿ مدرستو

 آداب العباداتمن حق الطفل أن يتعمم  -6

نأَس ِإالَّ ) لقد بيف اهلل الغاية العظمى التي مف أجميا خمؽ اإلنساف فقاؿ تعالى       َوَما َخَمقأُت الأِجنَّ َواإلِأ
اهلل عميو  ىكما ورد في حديث الرسوؿ صمأركاف اإلسبلـ الخمسة   عبدنا اهلل بوما ومف بيف  (٘)(ِلَيعأُبُدونِ 

 صؿ)عف أبي عبد الرحمف عبد اهلل بف عمر بف الخطاب رضي اهلل عنيما قاؿ : سمعت رسوؿ اهلل  وسمـ
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اهلل عميو وسمـ يقوؿ : ) بني اإلسبلـ عمى خمس : شيادة أف ال إلو إال اهلل ، وأف محمدا رسوؿ اهلل ، 
يتاء الزكاة ، وحج البيت ، وصوـ رمضاف (وا    .(ٔ)قاـ الصبلة ، وا 

المَِّو َوَمنأ ُيَعظِّمأ َشَعاِئَر )قاؿ تعالى تعظيميا تعظيـ هلل في و  اإلسبلـشعائر كما أف ىذه األركاف تمثؿ    
ال بد أف يتعمميا  -اآلداب مجموعة مف وال يتحقؽ ىذا التعظيـ إال بااللتزاـ ب (ٕ)(َفِإنََّيا ِمنأ َتقأَوى الأُقُموبِ 

 عند أداء ىذه العبادات مثؿ : -األطفاؿ ويكتسبونيا مف صغرىـ بكافة الوسائؿ التعميمة 

 الضحؾ أو السخرية عند النطؽ بالشيادتيف.عدـ  -
 بالشيادتيف أو بأحدىما داخؿ الخبلء.عدـ النطؽ  -
 .التأكد مف الوضوء قبؿ الصبلة -
 ستر العورة وارتداء ثياب نظيفة أثناء الصبلة. -
 ئًا.التوجو إلى المسجد متوض -
 أو إصدار ضجيج ينفر الناس منو. داخؿ المسجدأو المزاح عدـ المرح والمعب  -
 الصبلة مثؿ الثوـ والبصؿ وغيرىما.تجنب الروائح الكريية أثناء الذىاب إلى المسجد أو  -
أو الكبلـ مع أحد ومعرفة أنو يقؼ أـ أو الضحؾ  التوجو إلى القبمة أثناء الصبلة وعدـ االلتفات -

 اهلل .
 المحافظة عمى أداء الصموات الخمس في أوقاتيا . -
 أو إصدار أصوات أثناء الجماعة. عدـ القراءة بصوت عاؿ -
 مي بالطمأنينة.عدـ التسرع في أداء الصبلة والتح -
 اختيار أفضؿ أموالو إلخراج زكاتو منيا. -
 يا سرا وتجنب الرياء والمفاخرة.يإخراج الزكاة إلى مستحق -
 التبسـ لمستحقييا وتجنب أذاىـ أو المف عمييـ. -
فبل بد مف تجنب الذنوب  ،أف يعرؼ أف الكعبة ىي قبمة المسمميف وىي أفضؿ بقعة في األرض -

 فييا الحسية منيا والمعنوية.
 الحج عمى المستطيع إليو سبيبل. اهلل فرض التأكيد عمى أف -
ف وقع ييتجنب إ -  ميو أذى قاؿ إني صائـ ثبلثة.عذاء أحد وىو صائـ وا 
 يعمـ أف اهلل مطمع عميو في كؿ األوقات خاصة وىو صائـ فبل يفعؿ شيئا خفية يضر بصيامو. -
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يتعمميا الطفؿ وينشأ عمييا حيث  ىذه اآلداب ىي مف الحقوؽ الثقافية لمطفؿ في اإلسبلـ والتي ال بد أف   
مف الحفاظ عمى وقت يتعمـ والطفؿ إف حافظ عمييا فسوؼ  ،وأركانو األساسية الدينية وستتعمؽ بأسنيا إ

 ومف الصياـ عدـ إساءة األدب مع أحد. ،الصبلة االلتزاـ بمواعيد اليـو الدراسي

صيغة حوار بيف  فيقوـ المعمـ بإعدادىا في ،يمكف تفعيؿ ىذه اآلداب مف خبلؿ مسرح المدرسةكما       
أسئمة ثقافية أو في صورة  ،بتركيز يشاىدوفبينما اآلخروف  األطفاؿويوزع األدوار عمي بعض  األطفاؿ

   .ويعطي لممجيب جائزة ،سؤاؿ وجواب

 ة لمصالةححق الطفل في تعمم الكيفية الصحي -7

ي عماد الديف ويجب يف صغرهيؤمر بيا الطفؿ في  الصبلة ركف أساسي مف أركاف اإلسبلـ والبد أف      
 ،ركيا أو التفريط فييا عند الكبر، ومف ثـ يصعب عميو تيد الطفؿ عمييا حتى تصبح شيئًا محببًا لديوتعو 

 الجيني ػػ رضي اهلل عنو ػػ قاؿ : قاؿ رسوؿ اهلل ػػ صمي اهلل عميو وسمـ : ولذلؾ ورد عف ػػ سبره بف معبد
 .(ٔ))عمموا الصبي الصبلة لسبع سنيف، واضربوه عمييا ابف عشر سنيف( 

عمميف عمي االنضماـ إلي صفوؼ الم أطفاليـجدر بالمعمميف أف يعودوا يالمدرسة فإنو مف خبلؿ و       
، واحتراـ وطاعة المعمـ ،الوقتاحتراـ النظاـ واالنضباط و حتى يتعمموا ،في الصبلة في مسجد المدرسة

 .نمو لدييـ روح المشاركة الجماعية، كما توتوقير الكبار

 التعامل مع اآلخرين وأخالق آداب وقيم -8

بؿ تجمع بيف العمـ والعمؿ وبيف الفكر  ،إف التربية اإلسبلمية ليست قواعد نظرية دوف تطبيؽ       
وذلؾ عف طريؽ تكويف شخصية الطفؿ وتنميتيا مف  ،لمحفاظ عمى النشأ مف األىواء واالنحرافات ،والسموؾ

وىذا ألف تربية الطفؿ في نظر اإلسبلـ ال تقتصر  ،حسف التعامؿ مع اآلخريف جميع جوانبيا بما ييسر ليا
 .(ٕ)بؿ تشمؿ النواحي الروحية والمادية ،عمى الجوانب المادية والحاجات الجسدية فقط

خاصة في ظؿ ازدياد عنو  غنى الذي الالتربوي ىما دور لؤلسرة والمدرسة أف  ومما ال شؾ فيو      
 التي تحيط بالطفؿ،قتصادية، والسياسية، والثقافية، المتغيرات المختمفة، في المجاالت االجتماعية، واال
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االلتزاـ بحسف الخمؽ، باعتباره الرسالة اإلسبلمية ال تنشد سوى و  ،وتؤثر في شخصيتو، وسموكو، وقيمو
حيف قاؿ: "إنما بعثت  -صمى اهلل عميو وسمـ-مصدًرا مف مصادر كماؿ الفرد، وىذا ما أكد عميو النبي 

  .(ٕ)، فاألخبلؽ ترفع قدر المؤمف، وتعظـ تقواه، وتحسف خمقو(ٔ)"ألتمـ مكاـر

وقاؿ تعالى  (ٖ)درجة القائـ بالميؿ()إف المؤمف ليدرؾ بحسف خمقو  -و وسمـصؿ اهلل عمي –وقاؿ       
نََّك َلَعمى ُخُمٍق َعِظيمٍ )  .(ٗ)(4) (َواِ 

داخؿ  هوأصدقاء أف يحتـر معمميو واإلدارييف واألخصائييف ومف ىذا المنطمؽ يجب عمى الطفؿ      
 ،عمى الرغـ مف أف األدب فضؿ عمى العمـ ،مف معمـ عومؿ بسوء أدب مف بعض أطفالو فكـ ،مدرستو
مف  حسف الخمؽ ال شؾ أنو دائما محبوب الطفؿف ،كاف صاحبو سيئ األدب فبما ينفع العمـ إذالكف 

 ومعالجة شخصيتو قدر اإلمكاف.  ،وتقويم سيئ الخمؽ فبلبد مف  وأما الطفؿ ،صدقائو ومعمميوأ

 ومن ىذه القيم اْلخالقية التي أكد عمييا اإلسالم :

 إلقاء السالم  -

عميو الصبلة  ، وذلؾ اقتداء بالمربي األوؿليـ وتعويداً بالسبلـ، تعميمًا  أطفالوعمى المربي أف يبدأ       
 "أف رسوؿ اهلل  (رضي اهلل عنو) عف أنس بف مالؾف ،ـبي والسبلـ حيث كاف يسمـ عمى الصبياف إذا مر

عميو ى اهلل ويستفاد مف الحديث، بياف تواضعو صم ،(٘)مر عمى غمماف فسمـ عمييـ"صؿ اهلل عميو وسمـ 
 ىعمى الغمماف، يمثؿ قدوة عممية ليـ، وتربية عمى االقتداء بو صم كما أف سبلمو ،وكماؿ شفقتو ،وسمـ

 .(ٙ)يكوف قدوة لآلخريفل اهلل عميو وسمـ

تَ أِنُسااوا )قػػاؿ اهلل تعػػالىو        ُخُموا ُبُيوتًااا َتيأااَر ُبُيااوِتُكمأ َحتَّااى َتسأ َوُتَساامُِّموا َعَمااى َيااا َأيَُّيااا الَّااِذيَن َآَمُنااوا اَل تَاادأ
 .(ٛ)(َفِإَذا َدَخمأُتمأ ُبُيوتًا َفَسمُِّموا َعَمى َأنأُفِسُكمأ َتِحيًَّة ِمنأ ِعنأِد المَِّو ُمَباَرَكًة َطيَِّبةً )، وقاؿ تعالى(ٚ)(َأىأِمَيا
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 مف تعزيزىابد وال  ،ومف خبلؿ ىذه اآليات واألحاديث يتبيف حؽ الطفؿ في أف يتعمـ تحية اإلسبلـ      
فكثيرا ما نسمع  ،ةاإلسبلمي اتخاصة وأف ثقافة الغرب قد غزت المجتمع ،بقوة في المجتمع المصري

وال يقبؿ مف أحد  ،فعمى المعمـ كمما دخؿ الفصؿ أف يمقي عمييـ السبلـ ،وباي  ،يقولوف: ىاي  األطفاؿ
 أف يحييو بغير تحية اإلسبلـ.  األطفاؿ

 الصدق  -

فبل يتحدث دائما إال  ،بد أف يتصؼ بيا الطفؿ المسمـاإلسبلمية الحميدة التي الالصدؽ مف القيـ       
َيا َأيَُّيا الَِّذيَن َآَمُنوا اتَُّقوا المََّو َوُكوُنوا َمَع )قاؿ تعالى  أمة اإلسبلـ صغيرىا وكبيرىاأمر اهلل فقد  ،بالصدؽ

اِدِقينَ   .(ٔ)(الصَّ

ف الرجؿ إف الصدؽ اهلل عميو وسمـ) ىوقاؿ صم        ف البر ييدي إلى الجنة ، وا  ييدي إلى البر ، وا 
ف  ف الفجور ييدي إلى النار ، وا  ف الكذب ييدي إلى الفجور ، وا  ليصدؽ حتى يكتب عند اهلل صديقا ، وا 

 .(ٕ)(الرجؿ ليكذب حتى يكتب عند اهلل كذابا

إليو تحت  يمجئواونخوفيـ مف الكذب وعواقبو وأال ونحببيـ فيو عمى الصدؽ  الطفؿ عودتيفبلبد أف       
مثؿ المبررات الكاذبة عند عمؿ  يبرروف بيا بعض األعماؿ الخاطئة حكايات كاذبةأي ظرؼ وأال يختمقوا 

 خمؽ في حسنة يكونوا قدوة أف اهلل عميو وسمـ الوالديف والمربيف ىيحث الرسوؿ صمو  ،الواجبات أو الغياب
فعف عبد  ،(ٖ)الطفؿ بيامع األطفاؿ ويحذر مف التصرفات الخاطئة التي قد يقتدي  تعامميـ أثناء الصدؽ

في  -صمى اهلل عميو وسمـ  -أنو قاؿ: دعتني أمي يومًا ورسوؿ اهلل -رضي اهلل عنيما  -اهلل بف عامر 
؟(( : ))ما أردت أف تعطيو-صمى اهلل عميو وسمـ  -بيتنا، فقالت: ىا تعاؿ أعطيؾ، فقاؿ ليا رسوؿ اهلل 

و شيئًا كتبت : ))أما إنؾ لو لـ تعط-ميو وسمـ صمى اهلل ع -فقاؿ ليا رسوؿ اهلل  قالت: أعطيو تمرًا،
 .(ٗ)عميؾ كذبة((
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 اْلمانة -

اهلل عميو وسمـ مف عيد الطفولة إلى عيد  ىصم اتصؼ بو سيدنا محمد ،األمانة خمؽ أصيؿ      
ي برسوؿ اهلل أف يقتد ،حتى وصفو المشركوف: بػ"الصادؽ األميف" وفي ذلؾ عبرة لمطفؿ المسمـ ،الرسالة

 .(ٔ)صؿ اهلل عميو وسمـ

ََماَناِت ِإَلى ولقد أمر اهلل المسمميف عامة بأداء األمانة فقاؿ تعالى )       ِإنَّ المََّو َي أُمُرُكمأ َأنأ ُتَؤدُّوا اْلأ
اهلل عنو  ىوليذا لما أمر الرسوؿ باليجرة مف مكة إلى المدينة كمؼ عمى بف أبي طالب رض (ٕ)(َأىأِمَيا

 .اهلل عميو وسمـ إلى أصحابيا ىه صمبأداء األمانات التي كانت عند

 ،ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف القوؿ بأف تعويد الطفؿ عمى األمانة مف خبلؿ المدرسة حؽ مف حقوقو      
وعمى المعمـ ضرب  ،وأسرارىـ ،عمى أغراضيـ فيأتمنونو ،باألمانة مع أصدقائو الطفؿفبلبد أف يتصؼ 

   األمثمة بأمانة األنبياء والصالحيف ليكونوا قدوة ليـ.

 احترام اآلخرين -

اهلل عميو وسمـ أساسا لمتعامؿ مع اآلخريف صغارا كانوا أو كبارا فقاؿ  ىلقد وضع الرسوؿ صم       
 .(ٖ)منا مف لـ يرحـ صغيرنا ويوقر كبيرنا(اهلل عميو وسمـ) ليس  ىصم

اهلل عميػو وسػمـ فػذىب عبػد  ىيؿ وحويصة بف مسعود إلػي النبػي صػملما جاء عبد الرحمف بف س وكذلؾ   
كّبر كّبر يعني ليتكمـ األكبر سنًا وكاف عبد الرحمف أصغر  )الرحمف يتكمـ فقاؿ النبي صمي اهلل عميو وسمـ

  .(ٗ)(القوـ

مف خبلؿ  أف يكتسب الطفؿ أخبلؽ التعامؿ مع اآلخريف واحتراميـ أنو البد بيذا أكد عمىفاإلسبلـ       
ينشأ نافعا ف ،يميز الطفؿ السوي مف غيرهوأصدقائو  ائو ولمعمميوألقرب فاحتراـ الطفؿ ،أسرتو ومدرستو

 ويكوف محبوبا أينما نزؿ . ،ولنفسو ولدينو ومجتمع

لمعممو واقع يندى لو  الطفؿومف الجدير بالذكر ىنا أف نشير إلى الواقع المأساوي في معاممة       
أو اليد إلى  فعف طالب اعتدى عمى معممو بالمساويؤكد عمى ىذا ما نسمعو بيف الحيف واآلخر  ،الجبيف
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إعادة النظر فييا ف والتي البد م ،تدؿ عمى اختبلؿ قيمة احتراـ الكبيرالتي مؤشرات الغير ذلؾ مف 
  .وعبلج ىذا الخمؿ بالتركيز عمى القيـ اإلسبلمية في احتراـ اآلخريف وتفعيميا بيف طبلب التعميـ األساسي

كثيرة عف  طفالوالتي يمكف لممعمـ أف يعمميا أل آداب التعامؿ مع اآلخريف أف وخبلصة ما سبؽ      
ينظر وينصت لمف و  ،ليجمس كبير السف والمريض يقوـو  ،يتبسـ في وجوىيـو بالسبلـ  أف يبتدئيـ :مثؿ

نما بمقبو أو كنيتوو  ،يتحدث معو  ال يعموو  ،ال يوجو قدمو في وجو اآلخريفو  ،ال ينادي عمى الكبير باسمو وا 
 .آلخريفأف يفي بوعوده لو  ،ال يتحدث أثناء حديث أحدو  ،صوتو إال لحاجو

  القصص الديني حق الطفل في تعمم -9

مف الوسائؿ التعميمية المشوقة لؤلطفاؿ، وىي تستخدـ اليوـ في المراحؿ األساسية تعتبر القصة      
-األولى، لما ليا مف أثار إيجابية عمى إدراؾ الطفؿ، وتشويقو وجذب انتباىو، وقد استخدميا الرسوؿ 

سيما وأف  في الشروح والتوضيح لمستمعيو، وىـ مف فئات عمرية متعددة، ال -صمى اهلل عميو وسمـ
أىـ األمثمة عمى النبوي يعتمد عمى حقائؽ ثابتة، وخالية مف األساطير والخرافات، ومف القرآني و قصص ال

سماعيؿ وأمو القصص الديني ، وقصة الكفؿ، وقصة الثبلثة مف -عمييما السبلـ–، قصة سيدنا إبراىيـ وا 
 .(ٔ)بني إسرائيؿ؛ األقرع واألبرص واألعمى

 ،البد مف تضميف القصص الديني في كتب طبلب التعميـ األساسي يتبيف أنوومف ىذا المنطمؽ        
َلَقدأ َكاَن ِفي َقَصِصِيمأ ِعبأرٌَة ِْلُوِلي وىذا مف باب قوؿ اهلل تعالى ) ،مع ذكر الفوائد والعبر مف ىذا القصص

َلأَبابِ  شعيب عميو السبلـ مع أىؿ مديف بالغش  ربط قصة مع محاولة ربطيا بواقع الطفؿ مثؿ ،(ٕ)(اْلأ
 عاقبتو وأثره عمى المجتمع.و 

 القدوة الحسنةحق الطفل في  -11

جوىر كؿ طريقة  نياإف القدوة ىي أىـ أساليب التربية إف لـ تكف ىي أىميا عمى اإلطبلؽ؛ أل      
لمتربية، وأساس كؿ أسموب، فبل بد لمطفؿ مف قدوة في والديو، ومدرستو، ومجتمعو كي يتشرب المبادئ 

  -صمى اهلل عميو وسمـ-وال بد أف تكوف قدوة الجميع ىي شخصية الرسوؿ ،جيانيالتربوية ويسير عمى 
 .(ٖ)التي تتمثؿ فييا كؿ مبادئ اإلسبلـ وقيمو وتعاليمو

                                                           
1
 .113ص  ،هؽوذ ػثذ الفراغ شاُ٘ي ّاعواػ٘ل الوٌذٕ. هشظغ عاتك - 
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َلَقدأ َكاَن َلُكمأ )الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ فقاؿ بأخبلؽ وأفعاؿ  عمى االقتداء الكريـ حثنا القرآفكما      
َوٌة َحَسَنةٌ  ومف ثـ  ،طفؿة التعميمية مف إدراؾ ىذا الحؽ لموالبد لمقائميف عمى العممي ،(ٔ)(ِفي َرُسوِل المَِّو ُأسأ

 واألخبلقية ليكوف قدوة حسنة لؤلطفاؿ داخؿ المدرسة وخارجيا. ،إعداد المعمـ مف جميع الجوانب العممية

بداء الرأيو  التفكير الطفل في حق -11  المشاركة وا 

 -األطفاؿ ومف بينيـ-فقد أعطى اإلسبلـ لمجميع  ،اوريبما أف المجتمع اإلسبلمي مجتمع تش      
 ىوايتيـ إذا كانت في غيرو  ،وفي نوع حرفتيـ ،الحرية في التعبير عف آرائيـ كرأييـ في نوع تعمييـ

 .(ٕ)فاإلسبلـ يربي الطفؿ عمى أف يكوف لو رأي مستقؿ ،معصية هلل تعالى

فقد روى سيؿ بف سعد الساعدي أف رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ أتي بشراب فشرب منو وعف       
واهلل ال أوثر بنصيبي يمينو غبلـ وعف يساره أشياخ فقاؿ لمغبلـ أتأذف لي أف أعطي ىؤالء فقاؿ الغبلـ ال 

 .(ٖ)منؾ أحدا قاؿ فتمو رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ في يده

بف عمر رضي اهلل عنيما قاؿ: قاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ:"إف مف الشجر عبد اهلل كما أف       
نيا مثؿ المسمـ فحدثوني ما ىي؟" فوقع الناس في شجر البوادي،  قاؿ عبد اهلل: شجرة ال يسقط أوراقيا وا 

 .(ٗ)ووقع في نفسي أنيا النخمة قاؿ فذكرت ذلؾ لعمر، قاؿ لئف قمت ىي النخمة أحب إليَّ مف كذا وكذا

بداء        ويتبيف مف ىذيف الحديثيف أف الرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ أعطى فرصة لمطفؿ لممشاركة وا 
لرسوؿ صمى اهلل عميو وسمـ ىو معمـ وبما أف ا ،وعمر رضي اهلل عنو حث ولده عمى إبداء رأيو ،رأيو 

بداء رأيو في  وأف يعطى لمطفؿ فرصة في ،البشرية فعمى كؿ معمـ أف يسير عمى خطاه المشاركة وا 
وكذلؾ في حؿ بعض  ،واختيار المعمـ األنسب لو مف بيف المعمميف ،وما يناسبو منياالمدرسية األنشطة 

 المدرسة.بالعممية التعميمية داخؿ المشاكؿ المتعمقة 
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  قرانوبين أل في المساواة بينو و حق الطف -12

عاممة والحب والعطاء في الممف الذكور واإلناث األبناء  حرص اإلسبلـ عمى عدـ التفرقة بيفلقد          
ألنو يورث الكراىية والحقد والحسد والضغينة بيف اإلخوة في صغرىـ أو كبرىـ كما أنو يؤثر في نفسيتيـ 

 .وبالتالي في تحصيميـ وتقدميـ الدراسي 

النعماف بف بشير رضي اهلل عنو أف أباه أتى بو رسوؿ اهلل صمى اهلل  ويؤكد عمى ىذا ما رواه         
: إني نحمت ابني ىذا غبلمًا كاف لي ، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :" أكؿ ولدؾ نحمتو عميو فقاؿ

مثؿ ىذا ؟" فقاؿ ال، فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :" فأرجعو "، وفي رواية : فقاؿ رسوؿ اهلل صمى 
"، فرجع إلى رد  أوالدكـواعدلوا في  اهلل عميو وسمـ : " أفعمت ىذا بولدؾ كميـ ؟" قاؿ: ال . قاؿ :" اتقوا اهلل
ر ألؾ ولد سوى ىذا ؟" قاؿ:" نعـ يتمؾ الصدقة ، وفي رواية فقاؿ رسوؿ اهلل صمى اهلل عميو وسمـ :" يا بش

 .(ٔ)"ًا ، فإنني ال أشيد عمى جور، قاؿ:" أكميـ وىبت لو مثؿ ىذا " قاؿ: ال . قاؿ:" فبل تشيدني إذ

 إما بسبب أطفالوألحد  يفالمعممبعض تفضيؿ  بسبب األطفاؿوالواقع أف ىناؾ معاناة بيف         
في كؿ شيء  شؾ فيو أف العدؿ والمساواة مطموبافمما ال ف ،ألنو قريب لممعمـأو  ،الدروس الخصوصية

 الطفؿالحقد ويؤثر عمى نفسية لديو بأف صديقو مفضؿ عميو يورث  الطفؿفإحساس  ،األطفاؿحتى بيف 
وكذلؾ في توفر  ،في المعاممة الحسنة األطفاؿفبلبد مف المساواة بيف  ،وبالتالي عمى تحصيمو الدراسي

 اإلمكانات والوسائؿ التعميمية وفي استخداميا.  

 ق الطفل في المالطفة و المداعبة ح -13

وىذا ينعكس  ،والحنافحب فيشعر بالالرحمة،  لمطفؿ، ليشتؽ منو روحيالغذاء ىذا الحؽ بمثابة ال        
ىريرة رضي اهلل عنو أف األقرع بف حابس رضي ا ما رواه أبو ويؤكد ىذ النفسي واتزانو العقمي ئوعمى ىدو 

يقّبؿ الحسف ، فقاؿ: "إف لي عشرٌة مف الولد ما قّبمت واحدًا  -صمى اهلل عميو وسمـ-اهلل عنو أبصر النبى 
 فاؿإذا فتقبيؿ األط ،مف ال َيرحـ، ال ُيرحـ(: ) إنو  -صمى اهلل عميو وسمـ-منيـ"، فقاؿ رسوؿ اهلل 

 .الرحمة بيـ مظاىر مف ومبلطفتيـ ومداعبتيـ

وكذلؾ مف باب المداعبة أف يمقب بمقب يحبو كما فعؿ النبي صمى اهلل عميو وسمـ مع أخ ألنس بف    
وكاف  ،أحسف الناس خمقاً  -صمى اهلل عميو وسمـ -قاؿ " كاف النبي رضى اهلل عنونس أحيث قاؿ  ،مالؾ 
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فعؿ النُّغير ؟  ما ،حسبو فطيمًا_ وكاف إذا جاء قاؿ ) يا أبا عمير ألي أخ يقاؿ لو أبو عمير _ قاؿ 
 .(1)ُنغر)عصفور صغير( كاف يمعب بو(

يأخذني فيقعدني عمى فخذه  -صمى اهلل عميو وسمـ –كاف  رضي اهلل عنوويقوؿ أسامة بف زيد        
 .(ٕ)فإني أرحميما"ا موؿ " الميـ أرحميويقعد الحسف بف عمي عمى فخذه األخرى ثـ يضميما ثـ يق

 كاف يحرص والتى ،الثقافية كؿ ىذه النماذج تؤكد أف المبلطفة والمداعبة حؽ مف حقوؽ الطفؿ      
يراعي المعمـ أيضا ىذا الحؽ والبد أف  ،عمى مراعاتو كمما أتيحت لو الفرصةو اهلل  ىالنبي صم عميو

كما أنيما  ،والتقرب إليو فإف ذلؾ مف باب التودد لمطالب ،بيف الحيف واآلخر أطفالوويبلطؼ ويداعب 
 .رعة التحصيؿ والفيـعمى االستقباؿ وس الطفؿ يييئاف

 حق الطفل في النصح والتوجيو واإلرشاد -14

وما  ،حيث ينبني عمييا بقية عمر الطفؿ ؛مما ال شؾ فيو أف مرحمة الطفولة مرحمة ىامة وخطيرة      
وعند  ،وعمى قدر نصحو وتوجييو تقؿ األخطاء بقية عمر الطفؿ أو تزيد ،يكسبو فييا مف معمومات

يمكف حيث  ؛لتي تثير انتباه الطفؿ وتؤثر فيوالتوجيو البد مف اختيار الوقت المناسب واختيار الكممات ا
 .عف طريؽ التوجيو والنصح وإلرشاد والتحصيؿ زيادة دافعية الطفؿ وحافزه في التعميـ 

فعف عبد اهلل بف عباس رضي اهلل عنيما قاؿ : كنت خمؼ النبي صمى اهلل عميو وسمـ يوما ، فقاؿ        
: ) يا غبلـ ، إني ُأعممؾ كممات : احفظ اهلل يحفظؾ ، احفظ اهلل تجده تجاىؾ ، إذا سَألت فاسَأؿ اهلل ، 

ذا استعنت فاستعف باهلل ، واعمـ أف اأُلمة لو اجتمعت عمى َأف ينفعػوؾ بش يء ، لـ ينفعوؾ إال بشيء قد وا 
ف اجتمعوا عمى أف يضروؾ بشيء ، لـ يضروؾ إال بشيء قد كتبو اهلل عميؾ، رفعت  كتبو اهلل لؾ ، وا 

ما ورد في القرآف الكريـ عمى لساف لقماف أيضا ومف التوجييات العظيمة  ،(ٖ)األقبلـ وجفت الصحؼ (
 .في سورة لقماف والتي ال تخفى عمى أحد البنو عميو السبلـ

 كما يمكنو ،وؾ أطفالو لتعديميا لؤلفضؿيراقب سمحينما  التوجيو واإلرشاد عمميا يستطيع المعمـوقد   
اختيار النشاط المناسب أو  ،وكيفية توظيفيا ،جمع المعرفةفية وكي ،ألساليب البحث الجيد األطفاؿإرشاد 
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أو  ،ـمع أصدقائي ـفي حؿ المشكبلت التي تواجيي ـأو مساعدتي ،أو في كيفية االطبلع داخؿ المكتبة ،لو
   .ـأحد أفراد أسرتي

 حق الطفل في تعمم المغة اْلجنبية -15

يقصد مف ورائو التواصؿ الفكري والبحث العممي إف كاف  ساـ ىدؼمغة أجنبية الـ إف ىدؼ تعم      
وىذا ىو الذي حث عميو رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ أحد أصحابو وىو زيد وخدمة اإلسبلـ والمسمميف 

الذي قاؿ : قاؿ لي رسوؿ اهلل صمي اهلل عميو وسمـ : أتحسف السريانية ؟   –رضي اهلل عنو  –بف ثابت 
  . (ٕ()ٔ) يا فتعممتيا في سبعة عشر يومًا .فإنيا تأتيني كتب مف ييود .. قمت ال : قاؿ فتعمم

تعمـ لغة أخرى غير العربية لما فييا مف عموـ الفائدة  ى اهلل عميو وسمـ عمىفمقد حث الرسوؿ صم      
لمسمميف مع الحرص عمى أال يؤثر ذلؾ عمى تحصيؿ المغة العربية أو التأثر بثقافة المغة األجنبية لعموـ ا

 دينيا واجتماعيا.

مرحمة مبكرة يتيح لو الفرصة لبلنفتاح عمى طفؿ لمغة األجنبية في الومما ال شؾ فيو أف تعمـ       
كما أنيا تنمي في الطفؿ حب  ،والتعرؼ عمى كؿ جديد في العالـ ،والتواصؿ المعرفي ،الثقافات األخرى

  توطيد العبلقات مع األجياؿ األخرى.و  وتعمؿ عمى توسيع مداركو ،واإلبداعاالطبلع واالكتشاؼ 

 ة واالطالعفي أن يكون لديو مكتبة لمقراء حق الطفل -16

اقأارَأأ ) تعػالى قػاؿوينيػؿ منيػا  ،ة عمى مكتبة عممية يشػب الطفػؿ عمييػاالمدرسو بد مف احتواء البيت ال      
اااِم َربِّاااَك الَّاااِذي َخَماااقَ  صػػػيمة فػػػأوؿ كممػػػة نزلػػػت مػػػف القػػػرآف اقػػػرأ فبػػػالقراءة يتسػػػع أفػػػؽ الطفػػػؿ وتكثػػػر ح (ٖ)(ِباسأ

 توصيؿ مراده لآلخريف. كيفية وترتيب الجمؿ و  ،التفكير عةسر ب تميزوي والمفردات المغوية لدي

. (ٗ)(َفاقأَرُءوا َما َتَيسََّر ِمَن الأُقرأَآنِ ) كما حث اهلل عمى القراءة مف خبلؿ قراءة القرآف الكريـ فقاؿ تعالى      
 .(٘)(ألصحابو شفيعا القيامة يوـ يأتي فإنو القرآف اقرءوا):وسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسوؿ وقاؿ
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أف الحث عمى القراءة ال يتوقؼ عمى قراءة القرآف الكريـ بؿ ىناؾ عموـ القرآف والحديث  مف المؤكدو       
وي عمى األقؿ كتابيف تومف ىذا المنطمؽ كاف البد أف تتوافر لمطالب مكتبة في مدرستو تح ،وعموـ الدنيا

إلطبلع عمى كؿ اومف خبلؿ ىذه المكتبة يمكف لمطالب  ،مع مراعاة تطويرىا كؿ عاـ ،في كؿ عمـ وفف
 تقدـوالتي  بيـ الخاصة والكتب والقصص والمجبلت النشراتوخاصة  ،جديد في عالـ التكنولوجيا والمعرفة

 . واإلطبلع القراءة حب عمى فينشأ جذاب بشكؿ المعمومة

 في إعطائو فرصة لممناقشة والحوار حق الطفل -17

ف " مػػا يػػتـ ، والتعمػػيـ والتربيػػة وذلػػؾ ألأسػػموب الحػػوار فػػي مجػػاؿ التوجيػػو القػػرآف الكػػريـقػػد اسػػتخدـ ل      
، لكػوف المػتعمـ يسػيـ فيػو بمشػاركتو الذاتيػة ، وتييئتػو تعممو عف طريؽ الحوار، يتصؼ بالثبػات واالسػتمرار

ذا كانػت التربيػة الحديثػة قػد  ،نتباىػو وتركيػزه عمػي موضػوع الحػوارلمتمقي والفيػـ ، وا نػادت بأىميػة الحػوار وا 
 .(ٔ)قد نادي بو واتخذه أسموبًا تربويًا إلقناع الصغير قبؿ الكبير القرآف الكريـكأسموب تربوي مفيد فإف 

: حػوار إبػراىيـ عميػو السػبلـ مػع ولػده إسػماعيؿ عميػو السػبلـ حيػث قػاؿ ومف أعظػـ األمثػاؿ عمػى ذلػؾ     
َبُحاكَ َبَمَغ َمَعُو السَّعأَي َقاَل َياا اهلل تعالى) وكػذلؾ حػوار لقمػاف مػع ولػده  (ٕ)( ُبَنايَّ ِإنِّاي َأَرى ِفاي الأَمَنااِم َأنِّاي َأذأ

ذأ َقاَل ُلقأَماُن اِلبأِنِو َوُىَو َيِعُظوُ قاؿ تعالى )   (ٖ)...(َواِ 

عمى طرح  اعتمدالتي يو  ،الحوار والمناقشة أحد األساليب التفاعمية في توصيؿ المعمومة لمطالبف      
وكمما تحمى الحوار  ،وتبادؿ اآلراء حولو بيدؼ معالجتو ،أحد الموضوعات الدراسية داخؿ حجرة الدراسة

حؽ  ف مفومف ثـ فإ ،منيماثمارىما المرجوة بكمما أتى  ،والمعمـ باالتزاف والموضوعية الطفؿوالمناقشة بيف 
ويكسب  ،ويؤلؼ بيف القموب ،نو ينمي أفكارهإ؛ حيث التي تشغؿ بالو األموركافة الطفؿ التحاور معو في 

 . ه عمى اليدوء النفسييساعدو  ،الطفؿ سبؿ اإلقناع بالمنطؽ ورجاحة العقؿ

 في حثو عمى الشجاعة والثقة بالنفس حق الطفل -18

 كافة في التصرؼ عند وقراراتو وقدراتو نفسو عمى الشخص اعتماد عمى القدرة ىي :الثقة بالنفس      
 أو أصدقاء أو أىؿ مف حولو ىـ مف عمى االعتماد أو المجوء ودوف خوؼ، أو قمؽ دوف حياتو، فئو ش

                                                           
1
 .112ص  ،غــٌـ٘ــــٍْ عــلـ٘ـوــاى سؼـــْهـــَ الـؼـوـ٘ــشٓ. هشظغ عاتك - 
9
 (149الصافاخ اٙٗح )عْسج  - 
3
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 مع تولد ال نياإ إذ بيا؛ ينشأ التي المحيطة البيئة مف الشخص يكتسبيا التي األمور مف تعدو  ،غيرىـ
  .الحديثة التربية أساليب في ليا االنتباه يجب التي اليامة األمور مف تعد نياإف لذلؾ الشخص،

 كافعنو أف عمر بف الخطاب رضي اهلل  في حث الطفؿ عمى الشجاعة والثقة بالنفس يرو ومما       
فعجب منو -اهلل بف الزبير ىو عبد-يسير في طريؽ وفيو صبية يمعبوف فمما رأوه ىربوا جميعا إال واحدا

ليست الطريؽ عمر وسألو عف سبب عدـ ىربو مع أصحابو فقاؿ بثقة وعزة:لـ أكف مذنبا فأىرب منؾ و 
 (ٔ)ضيقة فأوسع لؾ!

ال شؾ أف شجاعة عبد اهلل بف الزبير وثقتو بنفسو مع صغر سنو استحؽ أف يكوف مثبل عظيما       
أف يكوف كعمر بف الخطاب حينما  بؿ ولكؿ مرب ،مف أطفاؿ المسمميف أف يحذوا حذوهوقدوة لمف بعده 

 يجد طفبل كعبد اهلل بف الزبير ال يقمؿ مف شأنو أو ينيره بؿ يزده ثقة في نفسو وشجاعة.

يستطيع المعمـ االىتماـ بيا أثناء التعامؿ مع  ،وأساليب إكساب الطفؿ الشجاعة والثقة بالنفس كثيرة      
أف يعممو و  ،والثناء عمى أفعالو الحسنو ،القرارات كأف يتصرؼ أمامو بثقة وأف يشركو في بعض ،تمميذه

تعميمو مواجية اآلخريف وعدـ و  ،واحتراـ خصوصيتو ،ميارات كثيرة يمكف أف يستخدميا في مواقؼ مختمفة
 أساليب التربية الحديثة.لممعمـ ممارسة كافة  تييئومجتمع الدراسة مميء بالمواقؼ التي  ،الخوؼ منيـ
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 الدوليةالمواثيق  في الثقافية لمطفلثانيا: الحقوق 

وما صدر  ،تبيف مما سبؽ عرضو أف اإلسبلـ كاف لو السبؽ في تقرير حقوؽ الطفؿ بكؿ أنواعيا      
 حديثا مف اتفاقيات ومواثيؽ حوؿ الطفؿ فيو إقرار لحقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ.

نظـ حمايتيا في االتفاقيات والمواثيؽ إال يو  ،فالطفولة لـ تحتؿ مكانا مستقبل يرسـ جوانبيا المختمفة      
عندما تحولت النظرة إلى الطفؿ مف خبلؿ عبلقات قانونية كعبلقات الممكية  ،في أواخر القرف الثامف عشر

وبدا ذلؾ  ،إلى النظر إليو عمى أساس أنو كائف إنساني مستقؿ يتمتع بكافة الحقوؽ والحريات ،واألبوة
 ،زايد االىتماـ الواضح مف القانوف الدولي بجميع منظماتو بحقوؽ الطفؿواضحا في اآلونة األخيرة مع ت

 .(ٔ)بجانب الحقوؽ التي تقررت لو بصفتو إنسانا

ف الصدارة ألي ثـ تزايد االىتماـ بمرحمة الطفولة في أواخر القرف التاسع عشر حتى احتمت مكا       
بؿ وارتبط تقدـ الشعوب في كافة المجاالت بدرجة اىتماميـ بحقوؽ الطفؿ عمى  ،إستراتيجية تنموية

 المستوى الكمي والكيفي.

نيا مصدرا قانو والتي أصبحت بدورىا  ،ثـ ترجـ االىتماـ بالطفؿ في صورة مواثيؽ ومعاىدات دولية      
ع باعتبارىا قد أرست وضوتكتسب ىذه المواثيؽ أىمية خاصة  ،المختمفة طفؿممزما في مجاالت حقوؽ ال
ع تمـز الحكومات بسف التشريعات الدستورية والقانونية التي تتسؽ م التي طفؿالقواعد األساسية لحقوؽ ال
تحدة وأجيزتيا وتعرض الدولة المخالفة لذلؾ لممساءلة أماـ األمـ الم ،طفؿالمبادئ األساسية لحقوؽ ال

مواثيؽ الحؽ لمدولة في التقدـ بشكاوى ضد أي دولة طرؼ كما توفر العديد مف ىذه ال ،الرقابية المختمفة
 .تنتيؾ ىذه الحقوؽ

عدـ الدخوؿ في مع  غت بعبارات عامة تتسـ بالمرونةمع العمـ أف اتفاقيات حقوؽ الطفؿ قد صي      
وذلؾ حتى تسمح لمدوؿ األطراؼ فييا بأف تطبقيا عمى النحو الذي يتبلءـ مع ظروفيا  تطبيقيا؛ تفاصيؿ

ي فإف االتفاقية حددت األىداؼ وألزمت تالوب ،اليدؼ الذي رسمتو االتفاقيةوبالطريقة التي تمكنيا مف بموغ 
وب ىو أفضؿ ولعؿ ىذا األسم ،أما وسيمة وطرؽ تحقيؽ األىداؼ فقد تركتيا لمدوؿ ،بيا الدوؿ األطراؼ

 ،أساليب الصياغة المتبعة في مثؿ ىذه المعاىدات وذلؾ حتى تضمف انضماـ أكبر عدد مف الدوؿ إلييا
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لغن  ،غ٘ش هٌوْسج ،سعالح هاظغر٘ش ،فاطوح تٌد فشض تي فشؼاى الؼر٘ثٖ: ؼمْق الطفل ّسػاٗرَ فٖ اإلعالم ّفٖ دّلح الغْٗذ - 
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بحيث تصبح المعاىدة بمثابة الحد األدنى لمحماية التي يتمتع بيا الطفؿ التي يجب عمى الدوؿ أف تصؿ 
 .(ٔ)بتشريعاتيا إليو

إبرازىا في الدراسة حاوؿ حقوؽ الثقافية لمطفؿ والتي سوؼ تلمف ا وقد تضمنت ىذه االتفاقات كثيراً       
 الصفحات القادمة.

 حق الطفل في الحياة -1

بؿ إنو الحؽ الذي تنبع منو سائر حقوؽ  ،مف المسمـ بو أف الحؽ في الحياة أىـ حقوؽ اإلنساف      
كذلؾ  ،إذ ال يعقؿ التفكير في ممارسة أي حؽ آخر دوف ضماف أولي وحماية كافية ليذا الحؽ ،اإلنساف

فجاءت  ،فقد انعكست ىذه الحقيقة عمى القوانيف والمواثيؽ الدولية لحقوؽ اإلنساف عامة والطفؿ خاصة
 .(ٕ)أحكاميا ومبادئيا مؤكدة عمى قدسية ذلؾ الحؽ وضرورة تأمينو وحمايتو لكؿ طفؿ

( حيث ركز ٔجنيؼ في )المادة  – ٕٜٗٔإعبلف حقوؽ الطفؿ لعاـ ولقد نص عمى ىذا الحؽ        
وكذلؾ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  ،عمى نمو الطفؿ بشكؿ طبيعي مف الناحية المادية والروحية

وصدؽ  ،( أكد بكؿ وضوح عمى أف لكؿ فرد حؽ في الحياة والطفؿ مذكور ضمنيا ٖالمادة )ـ في ٜٛٗٔ
عمى ما سبقو مف إعبلنات دوليو بؿ وازدادت عباراتو وضوحا حيث جاء في  ـٜٜ٘ٔإعبلف حقوؽ الطفؿ 

بالتشريع وغيره مف الوسائؿ، الفرص متع الطفؿ بحماية خاصة وأف يمنح المبدأ الثاني منو )يجب أف يت
ا طبيعيا سميما في جو والتسييبلت البلزمة إلتاحة نموه الجسمي والعقمي والخمقي والروحي واالجتماعي نمو 

كما وضع في المبدأ السادس منو شروطا وحقوقا ضمنية لكي ينعـ الطفؿ بشخصية  ،مف الحرية والكرامة(
 ،ـ المبدأ الثالثٜٜٗٔإعبلف حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلسبلـ وكذلؾ  ،منسجمة النمو مكتممة التفتح

وكذلؾ عيد حقوؽ  ،الصحية لكؿ طفؿ ـ طالب بتوفير الحياةٕٕٓٓإعبلف عالـ جدير باألطفاؿ عاـ 
كما أقرت كؿ ،بعنواف الحؽ في الحياة  ٙـ أقر بيذا الحؽ حيث جعؿ المادة ٕ٘ٓٓالطفؿ في اإلسبلـ 

 .(ٖ)االتفاقيات والمواثيؽ المتأخرة بكؿ بنود االتفاقيات التي سبقتيا بؿ وزادت عمييا

و ئحرصت عمى حماية حياة الطفؿ وبقا الدوليةأف كؿ المواثيؽ والمعاىدات يتبيف مف ىذه المواد       
لكف التقارير الدولية تفيد عكس ذلؾ؛ حيث أكدت منظمة األمـ المتحدة لمطفولة )اليونيسيؼ( في  ،حيا

                                                           
1
 ،)غ٘ش هٌوْسج( ،سعالح هاظغر٘ش ،: ذأش٘ش االذفال٘ح الذّل٘ح لؽمْق الطفل ػلٔ هٌظْهح لضاء ااؼذاز فٖ العضائشسش٘ذج هشهْى - 

 .32ص ،م9413 ،العضائش ،ظاهؼح اإلخْج هٌرْسٕ ،كل٘ح الؽمْق ّالؼلْم الغ٘اع٘ح
9
 .12ص  ،الوشظغ عاتك - 
3
 .(3اًظش الولؽك سلن ) - 
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أف عدد القتمى مف األطفاؿ حوؿ العالـ عاـ  ،ـٕٗٔٓ/ٜ/ٗتقرير نشرتو عبر موقعيا عمى شبكة االنترنت 
عمى عدـ التزاـ بعض الدوؿ بنصوص ىذه المواد مما ينعكس سمبا وىذا يدؿ  ،ألؼ طفؿ ٜ٘ـ بمغ ٕٕٔٓ

 عمى حقوؽ الطفؿ.

ية مف والواقع أف الحفاظ عمى حياة الطفؿ داخؿ مدرستو يتطمب جيدا كبيرا مف القائميف عمى العمم      
وسعة فناء  ،سبلمة األبنية المدرسية ومكوناتيا :فمف الناحية المادية مثؿ ،الناحية المادية والمعنوية

وخروجيـ مف  األطفاؿاإلشراؼ الكامؿ عمى دخوؿ ك :ومف الناحية المعنوية ،األطفاؿالمدرسة لكافة 
 أثناء صعودىـ أو نزوليـ. األطفاؿأو سقوط  األطفاؿلعدـ تدافع  المدرسة

 . مناسب لو ولبيئتو محق الطفل في أن يكون لو اس -2

بصرؼ النظر عف جنسو أو  ،بمجرد ميبلده ،إنساناً يثبت الحؽ في االسـ لكؿ إنساف بصفتو        
كما أنو يشترؾ مع مجموعة  ،يبلزمو طواؿ حياتو ،جنسيتو أو لونو أو دينو وذلؾ بإطبلؽ اسـ معيف عميو

  .(ٔ)مف الحقوؽ الشخصية األخرى في حماية الجانب المعنوي لشخصية الطفؿ

مبادئو عمى ىذا الحؽ حيث نص في ـ أوؿ إعبلف ينص في ٜٜ٘ٔيعد إعبلف حقوؽ الطفؿ و       
كما أكد ميثاؽ حقوؽ  ،عمى )أف لمطفؿ منذ مولده حؽ في أف يكوف لو اسـ وجنسية ( منو المبدأ األوؿ

( مف اتفاقية ٚمف المادة ) ٔوكذلؾ البند ،( عمى ىذا الحؽٓٔـ في المادة )ٜٗٛٔالطفؿ العربي  لسنة 
 ،ـٜٜٓٔ( مف الميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لسنة ٙوالمادة ) ،ـ ٜٜٛٔحقوؽ الطفؿ لسنة 

ـ ٕ٘ٓٓعيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ  ،ـ المبدأ الرابعٜٜٗٔإعبلف حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلسبلـ 
وكذلؾ ذوي اإلعاقة نصت اتفاقية األمـ المتحدة لحماية وتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي  ،(ٚمادة اليوية )
لسنة  ٕٔكما اىتـ بذلؾ قانوف الطفؿ المصري رقـ  ،ٛٔمف المادة  ٕـ في البندٕٙٓٓرامتيـ.اإلعاقة وك

والتي جاء فييا)لكؿ طفؿ الحؽ في أف يكوف لو  ٘في المادة  ٕٛٓٓلسنة  ٕٙٔوالمعدؿ بالقانوف  ٜٜٙٔ
وال يجوز أف  ،اسـ يميزه ، ويسجؿ ىذا االسـ عند الميبلد في سجبلت المواليد وفقا ألحكاـ ىذا القانوف 

مف  ٓٚوكذلؾ المادة  ،يكوف االسـ منطويا عمي تحقير أو ميانة لكرامة الطفؿ أو منافيا لمعقائد الدينية ( 
 .(ٕ)ـٕٗٔٓالدستور المصري 
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وعي لدي المجتمعات الدولية واإلقميمية في اآلونة قوؿ بأنو بات ىناؾ ومف خبلؿ ما سبؽ يمكف ال      
كاف ىذا الحؽ منتيكا  فقد ،سب لو ولبيئتو بحيث ال يكوف شاذا بيف أقرانواألخيرة بحؽ الطفؿ باسـ منا

وغيرىا مف  فمنيـ مف كاف يسمي أبناءه بأسماء بعض الحيوانات ،خاصة بيف أبناء الريؼ ،لفترة طويمة
إال أف  ،خاصة داخؿ المدرسة توالذي يسبب معاناة لمطفؿ بقية حيااألمر  ،األسماء التي ال تميؽ باإلنساف

 بو أغمب األطفاؿ.  حظي ،ىذا الحؽ وبعد التأكيد الدولي عميو

 شاركة وحرية التعبير عن رأيوحق الطفل في الم -3

نو إيعتبر حؽ الطفؿ في المشاركة والتعبير عف رأيو مبدأ أساسيا في اتفاقيات حقوؽ الطفؿ حيث         
 ،ية تكويف الجمعيات واالجتماع السمميحر  ،عبيريتضمف عددا مف الحقوؽ األخرى: الحؽ في حرية الت

المشاركة  ،الحؽ في تعميـ يعزز حقوؽ الطفؿ ،إمكانية الحصوؿ عمى المعمومات ،الحؽ في الخصوصية
 .(ٔ) وغيرىا مف الحقوؽ ،حؽ مشاركة الطفؿ المعاؽ ،بحرية في الحياة الثقافية والفنوف

( ٕٚالمادة ) ،(ٜٔالمادة )ـ ٜٛٗٔوقد نص عمى ىذه الحؽ اإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف       
 ،(ٖٓالمادة ) ،( البند ٖٔالمادة ) ،ٔ( البندٕٔالمادة ) ٜٜٛٔوكذلؾ اتفاقية حقوؽ الطفؿ ، ٕالبند ،ٔالبند

لحقوؽ ورفاىية الطفؿ الميثاؽ األفريقي وكذلؾ  ،(٘ٗالمادة )ـ ٜٗٛٔميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي  لسنة 
والمعدؿ بالقانوف  ٜٜٙٔلسنة  ٕٔقانوف الطفؿ المصري رقـ و  ،(ٕٔالمادة ) ،(ٚـ المادة )ٜٜٓٔلسنة 
عبلف عالـ جدير باألطفاؿ عاـ و  ،ٚٛ،ٛٛدتيف اوالم ،( جٖالمادة ) ٕٛٓٓلسنة ٕٙٔ ـ المبدأ ٕٕٓٓا 

( اتفاقية األمـ المتحدة لحماية ٓٔ( المادة )ٜـ المادة )ٕ٘ٓٓعيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ و  ،( ٕٖ)
 .(ٕ)ٖالبند ،( األطفاؿ ذوو اإلعاقة ٚـ المادة ) ٕٙٓٓوتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتيـ

حاليـ ومف خبلؿ ما سبؽ يتبيف أف ىذا الحؽ مف أساس الحريات التي يجب أف يتمتع بيا األطفاؿ       
صنع  كافة األنشطة المتاحة لو في المدرسة وفي في يشارؾأف الطفؿ  فمف حؽ ،حاؿ أفراد المجتمع
في التعبير عف رأيو مع الحصوؿ عمى المعمومات التي تمكنو مف تكويف رأي عاـ و  ،القرارات التي تخصو

 .مشاىدة وغيرىابأي وسيمة مشروعة مثؿ:القوؿ والكتابة واإلذاعة المسموعة وال رأيوعف  يعبروأف  ،مستنير
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 حق الطفل في التعميم -4

يشغؿ التعميـ مكانا مركزيا في مجاؿ حقوؽ اإلنساف ويعتبر أمرا أساسيا لضماف ممارسة حقوؽ       
نو يعزز مف قدراتو الفردية ويمكنو إلغ في حياة الطفؿ بصفة خاصة حيث ولمتعميـ دور با ،اإلنساف األخرى

ومف ىنا كاف االىتماـ الكبير  ،مف ممارسة حقوقو التي كفمتيا لو المواثيؽ الدولية والتشريعات الداخمية
وأف عمى الحكومات أف تفي  ،مف أجؿ تطبيؽ الحؽ في التعميـ لعمؿ التقنيألعضاء المجتمع الدولي با

وأف تقوـ بتنفيذ  ،بالتزاماتيا القانونية والسياسية عمى السواء فيما يتعمؽ بتوفير تعميـ لمجميع يتسـ بالجودة
 .(ٔ)مى نحو أكثر فعاليةومراقبة االستراتيجيات التعميمية ع

كذلؾ مف واجبات الدولة أف ترعى األطفاؿ ذوي االحتياجات الخاصة بتوفير التعميـ الذي يحتاجوف و      
كما أف التعميـ حؽ ليـ كما ىو لبقية  ،ة عمى ذلؾ بالنسبة ليذه الفئةنيمع مراعاة توفير الوسائؿ المع ،إليو

كما ينبع ىذا الحؽ مف كونو يوفر ليـ الوعي البلـز لمتعامؿ مع الوضع الذي يعيشونو  ،أفراد المجتمع
ويسيؿ انخراطيـ في المجتمع في شتى المجاالت  ،باألسموب السميـ الذي يضمف ليـ االستقرار والطمأنينة

مع أو وأنيـ ليسوا عبئا عمى المجت ،مما يجعميـ يشعروف بذاتيـ ،بحسب التخصصات التي توافرت ليـ
 .(ٕ)عالة عميو

 ٖ ،ٕ، ٔ( البندٕٙالمادة )ـ ٜٛٗٔاإلعبلف العالمي لحقوؽ اإلنساف  وقد نص عمى ىذا الحؽ      
إعبلف حقوؽ وكذلؾ  ،حيث ركز عمى مجانية التعميـ وأوجب عمى اآلباء اختيار التعميـ المناسب ألبنائيـ 

وركز فيو عمى حؽ الطفؿ في إلزامية التعميـ  ،والثانية  ،ـ المبدأ السابع الفقرة األولى  ٜٜ٘ٔالطفؿ 
عبلف األمـ المتحدة لمقضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري و  ،وتقديـ النصح والتوجيو واإلرشاد لو ا 

 ،(ٕٔوالمادة ) ،(ٔٔـ المادة )ٜٗٛٔميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي  لسنة و  ، ٔ( البند ٖـ المادة ) ٖٜٙٔ
حيث ركزت عمى أىمية الحفاظ عمى كرامة  ٖ ،ٕ ، ٔ( البند ٕٛدة )الما ٜٜٛٔاتفاقية حقوؽ الطفؿو 

كما أكد عمى ما سبؽ ،الطفؿ في المدرسة وتطوير وسائؿ التعميـ وتوجيو التعميـ نحو مواىب الطفؿ 
اتفاقية األمـ المتحدة لحماية و  ،(ٔٔـ في المادة )ٜٜٓٔالميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لسنة 

 ، ٘ ،ٗ ،ٖ ،ٕ ،ٔالبند ،( التعميـٕٗـ المادة )ٕٙٓٓشخاص ذوي اإلعاقة وكرامتيـ وتعزيز حقوؽ األ
عبلف حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلسبلـ و  ،ٜٜٓٔلسنة  ٕٓٙاتفاقية حقوؽ الطفؿ رقـ و  ـ المبدأ ٜٜٗٔا 

( ٖ٘المادة ) ٕٛٓٓلسنة  ٕٙٔوالمعدؿ بالقانوف  ٜٜٙٔلسنة  ٕٔقانوف الطفؿ المصري رقـ و  ،الثامف
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عبلف عالـ جدير باألطفاؿ عاـ و  ، ،( مبادئ ٚتعميـ الطفؿ وتحتوي عمى ) كما  ،(ٕـ المادة )ٕٕٓٓا 
عيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ و  ،بكؿ محتوياتيا ،ناشد في اليدؼ الخامس منو بإتاحة التعميـ لكؿ طفؿ

 .(ٔ)(ٕٔـ المادة )ٕ٘ٓٓ

جب عمى الدولة أف توفره لكؿ طفؿ وصؿ إلى سف ويقصد بالتعميـ ىنا التعميـ اإللزامي المجاني الوا      
وحتى نياية المرحمة الثانوية أو  ٙفي مصر مف سف ف ،بمد آلخرويختمؼ سف التعميـ اإللزامي مف  ،التعميـ

إال أف معدؿ  ،ٗٔ -ٙلتعميـ اإللزامي مف سف ىذا في حد ذاتو تقدـ كبير حيث كاف ايعد و  ،(ٕ)يعادليا ما
 العاـ اإلنفاؽ% مف ٛبمغ معدؿ اإلنفاؽ عمى التعميـ قبؿ الجامعي  اإلنفاؽ عمى التعميـ ضئيؿ جدا فقد

 .(ٖ) %ٜـ ٕٚٓٓمقارنة بعاـ  ، ٕٗٔٓلعاـ 

األطفاؿ  والذي ال يكفي الستيعاب كافة مصر فيحجـ اإلنفاؽ عمى التعميـ ضئالة وعمى الرغـ مف       
 طفؿ لكؿ مكاف توفيرل الحكومةمف  محاوالتفإف ىناؾ بعض ال سوًءا،في سف التعميـ مما يزيد الوضع 

 المصري المجتمع يتطمبيا التي االحتياجات لسد تكفى وال بالغرض، تفي ال جيود لكنيا التعميـ، سف بمغ
المجمس القومي لؤلمومة والطفولة فإف نسبة األطفاؿ الذيف لـ  ةآلخر إحصائي ووفًقا الجانب، ىذا في

 أي دوف القرائية، األمية خانات في أرقاـ إلى يتحولوف األطفاؿ ىؤالء كؿ ،(ٗ)%ٗ،ٓٔيمتحقوا بالتعميـ 
 ىيئة إلحصائيات وفًقاف التعميمية، الخدمات مف محرومة باألساس ىي مناطؽ أبناء أنيـ سوى ليـ ذنب

 أبنية إلى وتحتاج المدارس، مف محرومة الجميورية مستوى عمى قرية ٖٕٓٚ فإف التعميمية، األبنية
 .(٘)المناطؽ بيذه التعميـ يستحقوف الذيف األطفاؿ استيعاب أجؿ مف تعميمية

والبد أف توفر الدولة التعميـ  ،في التعميـ أف معظـ المواثيؽ ركزت عمى حؽ الطفؿ ويتضح مما سبؽ      
مثؿ  ،خبلؿ التعميـ يستطيع الطفؿ أف يحصؿ عمى بقية حقوقو الثقافية حيث أنو مف ،المجاني لكؿ طفؿ

 ،ومواكبة التطور التكنولوجي والمعرفي ،والحفاظ عمى كرامتو ،وتنمية مواىبو ،النصح والتوجيو واإلرشاد
 ،ر ذلؾ مف الحقوؽإلى غي ،ؿ ثقافة المجتمع مف جيؿ إلى جيؿونق ومراعاة الفروؽ الفردية بيف األطفاؿ،

 كاف االىتماـ بتعميـ الطفؿ في المقاـ األوؿ. ىذاومف أجؿ 
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يصاؿ التعميـ اإللزامي المجاني لكؿ  ،وتسعى مصر عمى قدر استطاعتيا لتعديؿ الوضع التعميمي       وا 
عمى القيادات السياسية إزالة كؿ العقبات التي و  ،وكذلؾ الخدمات التعميمية لكؿ القرى المصرية ،أطفاليا

  تضيع جيود الدولة في إصبلح المنظومة التعميمية وتعميـ أطفاليا.

 حق الطفل في المساواة مع اآلخرين وعدم التمييز -5

بسبب محؿ الميبلد أو سواء كاف  ،أنواع التمييز بيف األطفاؿ نوع مف مف أي مف حؽ الطفؿ حمايتو      
كذلؾ تأميف المساواة الفعمية و  ،أو أي وضع آخر ،أو اإلعاقة ،أو الجنس أو الديف أو العنصر ،الوالديف

  .(ٔ)في االنتفاع بكافة الحقوؽ بيف األطفاؿ

ينعكس سمبا عمى حياة مما  ،باالضطيادومف المعموـ أف التمييز يولد الحقد والكراىية والشعور       
درسة واألسرة بشكؿ خاص باالنتقاـ كمحاولة منو السترداد حقو والم ،الطفؿ وسموكو تجاه المجتمع ككؿ

ولذا دعت كافة االتفاقيات إلى المساواة بيف جميع أفراد المجتمع  ،ىذاعف والمجتمع في غنى  ،المسموب
 وعدـ التمييز بينيـ.

اإلعبلف العالمي وكذلؾ  ،في مقدمتو ٕٜٗٔإعبلف حقوؽ الطفؿ بجنيؼ لعاـ ونص عمى ذلؾ       
عبلف حقوؽ الطفؿ و  ،(ٓٔالمادة )ـ ٜٛٗٔلحقوؽ اإلنساف  عبلف األمـ و  ،ـ المبدأ العاشر ٜٜ٘ٔا  ا 

أما  ،ٔ( البند ٖالمادة ) ،(ٔـ  المادة ) ٖٜٙٔالمتحدة لمقضاء عمي جميع أشكاؿ التمييز العنصري 
 فقد توسعت في ىذا الحؽ حيث جاء فييا : ٕ ،ٔ( البندٕالمادة )في  ٜٜٛٔاتفاقية حقوؽ الطفؿ

تحتـر الدوؿ األطراؼ الحقوؽ الموضحة في ىذه االتفاقية وتضمنيا لكؿ طفؿ يخضع لواليتيا  -
دوف أي نوع مف أنواع التمييز، بغض النظر عف عنصر الطفؿ أو والديو أو الوصي القانوني عميو أو 

ياسي أو غيره أو أصميـ القومي أو اإلثني أو االجتماعي، لونيـ أو جنسيـ أو لغتيـ أو دينيـ أو رأييـ الس
 .(ٕ)أو ثروتيـ، أو عجزىـ، أو مولدىـ، أو أي وضع آخر

تتخذ الدوؿ األطراؼ جميع التدابير المناسبة لتكفؿ لمطفؿ الحماية مف جميع أشكاؿ التمييز أو  -
عميو أو أعضاء األسرة، أو العقاب القائمة عمى أساس مركز والدي الطفؿ أو األوصياء القانونييف 

 .(ٖ)أنشطتيـ أو آرائيـ المعبر عنيا أو معتقداتيـ
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( ركزت عمى ٖٓوالمادة ) ،ٔ( البند ٜٕالمادة ) ٜٜٛٔوكذلؾ نصت عمى ذلؾ اتفاقية حقوؽ الطفؿ      
 ،( ٖالمادة )ـ ٜٜٓٔالميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لسنة و  ،اتمساواة األقميات بجميع المجتمع

عبلف حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلسبلـ و  عبلف عالـ جدير باألطفاؿ عاـ و  ، ٔالفقرة  ٙـ المبدأ ٜٜٗٔا  ا 
 ،(٘المادة ) ، ٗ( البند ٖـ المادة )ٕ٘ٓٓعيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ و  ، ٕٓـ المادة )أ( المبدأ ٕٕٓٓ
( ٖاإلعاقة وكرامتيـ المادة )اتفاقية األمـ المتحدة لحماية وتعزيز حقوؽ األشخاص ذوي و  ،(ٜٔالمادة )

ـ المادة  ٕٛٓٓلسنة  ٕٙٔقانوف الطفؿ المصري و  ،٘البند ،( التعميـٕٗالمادة ) ،مبادئ عامة المبدأ )ح(
(٘)(ٔ). 

خبلصة ما سبؽ أف عدـ المساواة بيف األطفاؿ أصحاب الفصؿ الواحد أو المدرسة الواحدة في كافة       
األمر الذي قد يؤدي  ،وبالتالي عمى تحصيمو الدراسي ،يؤثر سمبا عمى نفسية الطفؿ ،الحقوؽ المقررة ليـ

وفي تحقيؽ  ،فشمو في التعميـ ىي: وتكوف الحصيمة ،أو تخمفو عف أقرانو ،إلى تسربو مف التعميـ ككؿ
  واقتصاديًا. ،وارتقائو تعميماً نموه عدـ و  ،أىداؼ مجتمعو

 حق الطفل في المعب والمرح -6

فمف خبلؿ لعبو يشعر  ،يعتبر المعب بالنسبة لمطفؿ حاجة فطرية وأساسية ال يمكنو االستغناء عنيا      
لذلؾ  ،بالمتعة واكتشاؼ ذاتو ويتمخص مف الطاقة والحيوية الزائدة في جسمو ويبني شخصيتو ليتعمـ الكثير

ة التي تعمؿ عمى تطوير يعتبر المعب جزءا ال يتجزأ مف عممية البناء العقمي والجسمي كما أنو الوسيم
  .(ٕ)أنماط سموكية عند الطفؿ وتساعده عمى التفاعؿ االجتماعي والتكيؼ واالنتماء

وعبرت ألعاب  ،فقد الـز المجتمعات منذ نشوئيا وتطور معيا ،وميما يكف مف تفسير لدوافع المعب      
استفادت  ،لةاعفو مة تربوية خفية كما اعتبرت وسي ،األطفاؿ دوما عف ثقافة تمؾ المجتمعات ومستوى تقدميا

كما اىتـ  ،بؿ وفي تكويف اليوية الثقافية ألعضائو ،جيؿإلى  المجتمعات لنقؿ ثقافتيا مف جيؿ منيا
الشعبية منيا بشكؿ  األلعابذلؾ أف  ،المؤرخوف وعمماء االجتماع باأللعاب كتسجيؿ لمتاريخ االجتماعي

وكاف الصغار عادة يصنعوف ألعابيـ بأيدييـ مف عناصر  ،تواكب تطور المجتمع وتتطور معو ،خاص
وصنعت ىذه األلعاب في محاوالت مبدعة ودؤوبة مف الصغار لتقميد حياة  ،البيئة التي يعيشوف فييا
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ومساىمة في تطوير مياراتيـ وتنمية خياليـ ومعارفيـ  ،فكانت تدريبا ليـ ألخذ دورىـ في الحياة ،الكبار
در   .(ٔ)اؾ العناصر المكونة لوواستيعاب مجتمعيـ وا 

ميثاؽ حقوؽ و  ،ـ المبدأ السابع الفقرة الثالثة ٜٜ٘ٔإعبلف حقوؽ الطفؿ  ىذا الحؽ وقد نص عمى      
وكذلؾ التعميؽ  ،( ٖٔالمادة ) ٜٜٛٔاتفاقية حقوؽ الطفؿو  ،ٖٗـ اليدؼ ٜٗٛٔالطفؿ العربي  لسنة 

ـ المادة ٜٜٓٔالميثاؽ األفريقي لحقوؽ ورفاىية الطفؿ لسنة و  ،ـ ٖٕٔٓعمييا في اجتماع المجنة عاـ 
عبلف حقوؽ الطفؿ ورعايتو في اإلسبلـ و  ،( ٕٔ) عبلف عالـ جدير و  ، ٛالفقرة  ٙـ المبدأ ٜٜٗٔا  ا 

( ٖٔـ المادة )ٕ٘ٓٓعيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ و  ، ٕٔـ المادة )أ( الفقرة ٕٕٓٓباألطفاؿ عاـ 
 .(ٕ) ٔالمبدأ

المعب لكف  ،لطفؿ والمجتمع الذي نشأ فيومف خبلؿ ما سبؽ يتبف أف طريقة المعب تعبر عف ثقافة ا      
فعف طريؽ  ،الطفؿ لتثقيؼسيمة إنما ىو و  يمكف القوؿ ىنا أف المعب يمكف أف يكوف ثقافة؟ىؿ  في ذاتو

لمعمومات العامة في كؿ وكذلؾ إكسابو بعض ا ،المعب يمكف تعميـ الطفؿ ميارات الجمع والطرح والقسمة
تي وبالتالي كاف لكؿ طور مف أطوار نمو الطفؿ لو ألعابو ال ،وميارات التعامؿ مع اآلخريف ،المجاالت

تحولت الوسيمة إلى غاية عند الطفؿ فكاف مف حقو المعب والمرح والترويح ثـ   ،يتقبميا ويخرج طاقتو بيا
 عف نفسو.

األنشطة  وأطمقت عميو ،تربوية المدرسة بطريقة المعب والمرح نظمتو ولما كاف مف حؽ الطفؿ       
واأللعاب االجتماعية كفرؽ  ،اراتيووالكوالطائرة ككرة القدـ  ركيةالح وتتضمف كافة األلعاب ،المدرسية
 ياتارسماألنشطة لمىذه ويختار كؿ تمميذ ما يناسبو مف  ،واأللعاب المفظية كالشعر والخطابة ،التمثيؿ

خراج طاقتو فييا ،والتنفيس والتعبير عف نفسو بيا     .وا 

 حق الطفل من مشاىدة إعالم ىادف -7

وفي تقديـ أدبو مف صحؼ ومجبلت وأفبلـ  ،لوسائؿ اإلعبلـ دورىا الخطير في تمثيؿ ثقافة الطفؿ      
وتتفاوت ىذه الوسائؿ اإلعبلمية تأثيرا بحسب الحواس التي  ،تمفازية )وفيديو( وبرامج إذاعية )وأشرطة(

يستخدـ الطفؿ في تمقييا حاسة السمع  ،يستخدميا في أثناء تمقييا..فبرامج اإلذاعة )وكسيتات( األطفاؿ
ذا قرأ بصوت مرتفع استخدـ  ،بينما في الصحؼ والمجبلت يستخدـ حاسة واحدة ىي البصر ،فقط وا 
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وفييا يحدث التعمـ والتأثر أكثر مف أي  ،از فإنيا تستخدـ حاستيف: السمع والبصرأما برامج التمف ،حاستيف
 .(ٔ)ولذلؾ فإف التمفاز يقؼ عمى رأس الوسائؿ تأثيرا وخطورة ودورا في تكويف ثقافة األطفاؿ ،وسيمة أخرى

الدراسات أف بعض وسائؿ اإلعبلـ تتعمد استثارة مشاعر السخط والتمرد والكراىية  ىحدوأضافت إ       
ثارة الغرائزوعدـ  كما تؤكد العديد مف الدراسات أف ىناؾ  ،والوالء مف خبلؿ تركيزىا عمى مشاىد العنؼ وا 

فنجده يميؿ إلى  ،ارتباطا ايجابيا وقويا بيف مشاىدة البرامج التمفزيونية العنيفة والسموؾ العدواني لمطفؿ
سريع  ،بعض المواقؼ أو أف يصبح عنيفا فبلـ وقبوؿ العنؼ كوسيمة لمواجيةتقمص شخصيات األ

 .(ٕ)الغضب وعدوانيا

اتفاقية حقوؽ و  ،(ٗٗـ اليدؼ )ٜٗٛٔميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي  لسنة وقد نص عمى ىذا الحؽ    
عبلف عالـ جدير باألطفاؿ عاـ و  ،(ٚٔالمادة ) ٜٜٛٔالطفؿ عيد حقوؽ و  ، ٛالفقرة  ٕٖـ المبدأ ٕٕٓٓا 

 .(ٖ) ٔ( البند ٚٔـ المادة )ٕ٘ٓٓالطفؿ في اإلسبلـ 

عمى حؽ الطفؿ في إعبلـ ىادؼ ينمي ثقافتو ويراعي شعوره ت نص ما سبؽ يتضح أف االتفاقياتوم      
وأف يكوف لو صحؼ  ،لديو  بؿ ويكوف وسيمة لتقويـ وتعديؿ بعض السموكيات الخاطئة ،واتجاىاتو

 وكتب تناقش مشاكمو عف طريؽ عرضيا في ىيئة قصص مشوؽ. ،ومجبلت خاصة بو

والتي تيدؼ إلى االستحواذ عمى  ،فضائيات األطفاؿ توالواقع أنو في ظؿ انتشار الفضائيات كثر       
وىناؾ فضائيات تنمي فيو  ،وىذه ببل شؾ تضر الطفؿ ،مى سموكياتو أيضاً بؿ ع ،هعقؿ الطفؿ وتفكير 
ة دائما مراقبة محتويات ىذه يوالبد مف القائميف عمى العممية التعميم ،وحب االستكشاؼ ةاإلبداع واالستقبللي
طبلع األطفاؿ عمى الضار والنافع منيا ،القنوات وتصنيفيا كما أنيا البد أف تخمؽ ليـ البديؿ مف  ،وا 

إنشاء قنوات تعميمية خاصة باألطفاؿ تحتوي عمى برامج تعميمية وترفييية تبث مف خبلؿ وزارة التربية 
  والتعميـ.
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 حق الطفل في مواكبة التطور التكنولوجي. -8

إف المدرسػػة قػػػد اتسػػعت وظائفيػػػا لتتعػػدى الوظػػػائؼ األكاديميػػة إلػػػى الوظػػائؼ التربويػػػة السػػاعية إلػػػى       
عدادىـ  ،ا؛ ليكونوا قادريف عمى التكيؼ مع مقتضيات العصر وتحدياتو تكيفا إيجابيا مستمراً أطفاليإعداد  وا 

وال يتـ ذلؾ إال مف خبلؿ تغيير المدرسػة لػدورىا  ،تتسارع فيو خطى التقدـ التكنولوجي ،لمجتمع دائـ التغير
ممػػا يػػؤدي إلػػى تحريػػر العقػػؿ  ،لممعمومػػات إلػػى تعمػػيميـ كيػػؼ يتعممػػوف األطفػػاؿووظيفتيػػا مػػف مجػػرد تمقػػيف 

طػػبلؽ عنػػاف التفكيػػر وتعمػػـ مياراتػػو اع وتػػوفير منػػاخ ميسػػر لئلبػػد ،وممارسػػة عممياتػػو فػػي الحيػػاة اليوميػػة ،وا 
يجاد مساحة  ،واالبتكار لمتفكيػر الناقػد فػي كػؿ منػاحي الحيػاة؛ بمػا يحقػؽ النمػو المتكامػؿ لشخصػية  رىكبػوا 

فالتربيػػػػة ىػػػػي السػػػػبيؿ لمحػػػػاؽ بركػػػػب التقػػػػدـ العممػػػػي  ،اإلنسػػػػاف فػػػػي أبعادىػػػػا المعرفيػػػػة والوجدانيػػػػة والمياريػػػػة
 . (ٔ)وىي المدخؿ إلى تحقيؽ التنمية الشاممة ،المعاصر

كمػا نػص عميػو  ،ٕ ،ٔ( البنػدٕٚالمػادة )ـ ٜٛٗٔاإلنسػاف اإلعبلف العالمي لحقػوؽ وقد نص عمى ذلؾ    
 .(ٕ) ٕ( البندٗٔالمادة ) ٜٜٛٔاتفاقية حقوؽ الطفؿ

ف المدرسػػة تسػػتطيع أف تحقػػؽ التنميػػة الشػػاممة مػػف خػػبلؿ مواكبتيػػا إمػػف خػػبلؿ مػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ       
وليسػت القػراءة  ،نترنػتاآللػي واإللحديثػة ىػي أميػة الحاسػب فاألميػة ا ،األطفػاؿلمتقدـ التكنولػوجي فػي تعمػيـ 

ويػدربيـ عمػى كػؿ مػا ىػو جديػد  األطفػاؿوالبػد لمتعمػيـ أف يثقػؼ  ،وآالت العصػر أغمبيػا يعمػؿ آليػا ،والكتابة
 ومتطور في المجاؿ التكنولوجي؛ حتى يمكنوا مواكبة ىذا التطور في حياتيـ العممية.

 ،القتصادية لمدولة وحجـ اإلنفاؽ عمى التعميـ فيياومف المؤكد أف تفعيؿ ىذا الحؽ يعتمد عمى القوة ا      
ومعامػؿ المدرسػة بكافػة أنواعيػا تحتػاج  ،فكؿ يوـ نجد تطورا جديدا في عالـ التكنولوجيا يطغػى عمػى القػديـ

فقد نجد بعض المدارس إف لـ يكف أغمبيـ األجيزة بيا قديمة جدا ومعطمػة وال  ،تطويرالتجديد و إلى الدائما 
األمػر الػػذي يزيػػد مػػف سػػوء العمميػة التعميميػػة وعػػدـ تحقيقيػػا ألىػػدافيا  ،صػػبلحيا أو تجديػػدىاتوجػد ميزانيػػة إل

 في إعداد جيؿ متفتح يقود المستقبؿ. 

 

 

                                                           
1
 .34ص ،إعواػ٘ل هؽوذ الفمٖ. هشظغ عاتك  - 
0
 .(3اًظش الولؽك سلن ) - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 22 - 

 المواقف الجديدة تي تمكنو من مواجيةالميارات والقدرات ال اكتسابفي حق الطفل  -9

وقد  ،الذي يستطيع ربط المعمومات الجديدة بالمعرفة السابقة بطرؽ ذات معنى :عمـ الناجح ىوالم      
عادة  ،القائـ منيا: إضافة المعمومات الجديدة إلى البناء المعرفي ،تأخذ ىذه العممية عدة صور أو تعديؿ وا 

ؼ موىبة وىذه الطرؽ تختمؼ باختبل ،صياغة المعمومات والميارات مف خبلؿ عمميات عقمية معينة
ولكف تبقى ىذه  ،حتى تتكامؿ المعمومات الجديدة مع معمومات الفرد السابقةقدرات وميوؿ األفراد؛ و 

ويكوف دور التربوييف ىو مساعدة المتعمـ  ،المعمومات بمعزؿ عف االستخداـ بكفاءة في المواقؼ الجديدة
تختمؼ باختبلؼ  عمى اكتساب القدرة عمى تكامؿ المعمومات باستخداـ عدد مف اإلستراتيجيات التي

 . (ٔ)أو التصنيؼ ،القياـ بعمميات التنظيـ ،القدرات العقمية؛ مثؿ: بناء خرائط المفاىيـ

 ٜٜٛٔاتفاقية حقػوؽ الطفػؿو  ،ٔٔـ المبدأ ٜٗٛٔميثاؽ حقوؽ الطفؿ العربي  لسنة وقد نص عمى ذلؾ    
عػػػبلف عػػػالـ جػػػدير و  ، ٔ( البنػػػد ٜٕالمػػػادة ) العامػػػة لؤلمػػػـ المتحػػػدة عػػػاـ باألطفػػػاؿ الصػػػادر عػػػف الجمعيػػػة  ا 
اتفاقيػػػة األمػػػـ المتحػػػدة لحمايػػػة وتعزيػػػز حقػػػوؽ األشػػػخاص ذوي اإلعاقػػػة وكػػػرامتيـ و  ،(ٕٓـ المػػػادة )ٕٕٓٓ
 .(ٕ)ٔالبند ،( التعميـٕٗالمادة )

فمػػػا  ،سػػػيس العقمػػػيف مرحمػػػة التعمػػػيـ األساسػػػي ىػػػي مرحمػػػة التأومػػػف خػػػبلؿ مػػػا سػػػبؽ يمكػػػف القػػػوؿ إ      
وعميػو  ،مشاكمو في صغره ىي نفس الطريقة التي سوؼ يحؿ بيا مشػاكمو فػي كبػره سيتعممو الطفؿ مف حؿ

لكػي تعمػـ الطفػؿ  ،األنشػطةومسػئوؿ  فإف المدرسة ال بد أف توظؼ طاقاتيا مف المعمـ والمػدير واألخصػائي
 ،سػية أو االجتماعيػة سػواء الدرا ،أفضؿ الطػرؽ والميػارات التػي يمكػف أف يواجػو بيػا مواقفػو خػارج المدرسػة

 وأف يعتمد أوال عمى الفيـ وليس عمى الحفظ. ،كما ترشده إلى الطريقة الصحيحة لممذاكرة

نػػػو مػػػازاؿ يعتمػػػد عمػػػى التمقػػػيف الضػػػائعة فػػػي التعمػػػيـ المصػػػري؛ حيػػػث إويعػػػد ىػػػذا الحػػػؽ مػػػف الحقػػػوؽ       
ولػو تكػررت  ،وسػرعاف مػا ينسػاىا بانتيػاء العػاـ الدراسػي ،األمر الذي يجعؿ الطفػؿ نػاقبل لممعمومػة ،والحفظ

لػػذا البػػد  ،وميػػارة أمامػػو نفػػس المواقػػؼ التػػي وقعػػت فػػي العػػاـ السػػابؽ فمػػف يسػػتطيع التصػػرؼ فييػػا بحكمػػة
فيمػػا تواجيػػو مػػف  التصػػرؼ بحكمػػةيػػتعمـ مػػف خبلليػػا  الطفػػؿحػػوارا ويصػػنع مواقػػؼ مػػع  لممعمػػـ أف ينشػػىء

 .مواقؼ جديدة
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 مدرستو داخلتوفر مكتبة في لطفل حق ا  -11

حتى  ،ف كؿ طفؿ يحتاج لمكتبة مدرسية( أىمية في جميع أنحاء الببلدإلقد اكتسب المبدأ القائؿ )       
لما ليا مف دور بالغ في تثقيؼ األطفاؿ وتعميميـ  ،أصبح مف المستحيؿ االستغناء عف المكتبة المدرسية

 ،وخدمات المكتبة متعددة فمنيا: الوسائؿ السمعية تومجاال ،طبلعالوتوسيع مداركيـ بكثرة القراءة وا
 .(ٔ)ومنيا البصرية

تشجيع إنتاج كتب األطفاؿ ( ج ٚٔالمادة ) ٜٜٛٔوقد بدا ذلؾ واضحا في نص اتفاقية حقوؽ الطفؿ      
قانوف الطفؿ  ،مف أ: ز ٕ( التعميـ والثقافة البند ٕٔالمادة ) ٕ٘ٓٓعيد حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ  ،ونشرىا

 .(ٕ)(ٛٛالمادة ) ٕٛٓٓلسنة  ٕٙٔوالمعدؿ بالقانوف  ٜٜٙٔلسنة  ٕٔصري رقـ الم

فيي مركز يشع بالعمـ والمعرفة  ،مف العممية التعميمية جزء ال يتجزأؤكد أف المكتبة المدرسية ممف ال      
أو  ،األطفاؿلممكتبة ولكف ال تفتح أماـ فقد يخصص مكاف  ،إال أف واقعيا في التعميـ أليـ ،داخؿ المدرسة

أو ال يخصص  ،أو ال يوجد أخصائي المكتبات بالمدرسة ،ال توجد الميزانية الكافية لسد احتياجات المكتبة
 ثابتة عمى األقؿ كؿ أسبوع. لكؿ فصؿ

ويو مف مجاالت أو أنشطة بداخميا كالمحاضرات والندوات تإف االىتماـ بالمكتبة المدرسية وما تح      
 الطفؿوقد تنمي  ،ؼ المغةفقد تعالج ضع ،دراسية عند األطفاؿقد تعالج بعض المشكبلت ال ،والمناظرات

فبلبد مف تفعيؿ ىذا الحؽ والتأكيد عميو ومحاولة توفيره قدر  ،لمدرستو الطفؿقد تكوف سببا لحب و  ،المبدع
 اإلمكاف بكؿ مدرسة.

 الخالصة

 كمياتػو فػي يخػرج ال الطفػؿ لحقػوؽ الدوليػة اتاالتفاقيػ بػو جػاءت مػا أف بؽسػ ما خبلؿ مف تبيف وقد       
 قػػرره مػػا امتيػػاز مػػع ،(الزمػػاف مػػف قرنػػاً  عشػػر أربعػػة قبػػؿ) حقػػوؽ مػػف لمطفػػؿ اإلسػػبلـ قػػرره عمػػا جزئياتػػو وال

 .كميا واألخبلقية الدينية القيـ منظومة عمى المحافظة مراعاتو حيث مف لمطفؿ اإلسبلـ

والواقع أف ىناؾ بعض الفروؽ الجوىرية بيف بعض حقوؽ الطفؿ في اإلسبلـ وحقوقو فػي االتفاقيػات       
ف ديػف الطفػؿ في حرية االعتقاد وقد رد عميو بأ مثاؿ حؽ الطفؿ ،والتي تخالؼ الشريعة اإلسبلمية ،الدولية

                                                           
1
 .3م ص1233 ،الماُشج ،ظوؼ٘ح الوكرثاخ الوذسع٘ح ،هذؼد كاظن ،ذؼشٗة ،ظ٘ي ال٘ضات٘س لْسٕ: هكرثح الوذسعح اإلترذائ٘ح - 
0
 .(3اًظش الولؽك سلن ) - 
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تي نصت عمييا االتفاقيات الدولية كما أنو يوجد بعض الحقوؽ ال ،ألحد تغيير دينوتابع لديف أبيو وال يحؽ 
 مثؿ: حقو في التطور المعرفي والتكنولوجي... ،صراحة لكف صرح اإلسبلـ بيا ضمنا

وأنػو مػع تقػدـ العمػـ والمعرفػة  ،كما تدؿ أسبقية اإلسبلـ في حقوؽ الطفؿ أنو صالح لكؿ زماف ومكاف      
أنيػػػا مػػػذكورة ضػػػمف النصػػػوص حينيػػػا فسػػػنجد  ،قػػػد تظيػػػر حقػػػوؽ جديػػػدة لمطفػػػؿ تبلئػػػـ ىػػػذا التقػػػدـ والتطػػػور

 اإلسبلمية التي تكممت عف حقوؽ الطفؿ وسوؼ يسخر اهلل مف يظيرىا لمعالـ أجمع.

فقػػد يطمػػع العػػالـ  ،وأخيػػرا فػػإف قضػػية حقػػوؽ الطفػػؿ تحتػػاج إلػػى مزيػػد مػػف االىتمػػاـ بالبحػػث والتطبيػػؽ      
إال أف تطبيػػؽ ىػػذه الحقػػوؽ ال يجػػد  ،ةعمػى حقػػوؽ الطفػػؿ مػػف خػػبلؿ صػػفحات الرسػػائؿ والموسػػوعات العمميػػ

األمػػر الػػذي قػػد يقمػػؿ مػػف اىتمػػاـ بعػػض البػػاحثيف مػػف محاولػػة البحػػث فػػي  ،اىتمامػػا بيػػا عمػػى أرض الواقػػع
 قضية حقوؽ الطفؿ مف جديد.
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 الفصل الثالث

 المتغيرات المعاصرة ذات التأثير عمى الحقوق الثقافية لمطفل

 في التعميم األساسي بمصر

 

 .) الشبكة العنكبوتية( نترنتشبكة ال  أواًل:

 .الفضائيات( ) المتغيرات التقنية في مجال العالم ثانيًا:

 .والتكنولوجي التراكم المعرفي :ثالثاً 

 .الغزو الثقافي :رابعاً 

 .ًا: انتشار المناطق العشوائية في ربوع المجتمع المصريخامس

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 25 - 

 المتغيرات المعاصرة ذات التأثير عمى الحقوق الثقافية لمطفل

 في التعميم األساسي بمصر

 -تقديم:

وتدريبيم عمى  ،بالمعارف األساسية األطفالتزويد الميمة األساسية لممدرسة ىي غني عن البيان أن       
طبيعرة المتتمر  عمرى  األطفرالكمرا تقروم برعط ع  ،وطرق التفكيرر العممري ،القراءة والكتابة ومبادئ الحساب

  .وما يمكن أن يقدموه لو ،الذي يعيشون فيو

فري شرتى المترامت مارل التطرور فري مترال  كبيرراً  وتطروراً  وقد شيد العرالم فري السرنوات األةيررة تقردماً       
وزيررادة الطوفران المعمومرراتي ومرا أعقبررو مررن  Information Technologyالتكنولوتيرا وتقنيررة المعمومرات 
  ،غرررزو الاقرررافيباإلضرررافة إلررري برررروز مفيررروم ال  Knowledge Societyظيرررور مفيررروم متتمررر  المعرفرررة 

وممرا م  ،بتانب التغيررات السياسرية فري التري شريدىا الروطن العربري ، Multiculturalismوالتنوع الاقافي 
ممرا يسرتمزم  الاقافيرة النظرام التعميمري وحقروق الطفرلا تأايرىرا عمري ليرالتغيرات اليائمرة كران شك فيو أن تمك 

 تيدًا مستمرًا لفيميا والتكيف معيا وتوتيو التيود لمواتية اآلاار التي يمكن أن تنتم عنيا.

إلرررى ترررداةل ىرررذه المتغيررررات وأارىرررا عمرررى التعمررريم فقرررال  تشرررير (1)(2005 )وقرررد أشرررار ةالرررد الع ررريمي      
وأنيررا شررراممة لتميرر  توانررب حيررراة  ،المتغيرررات المعا رررة إلررى انباررراق ع ررر تديررد فكررررًا ومفيومررًا وتطبيقررًا 

اإلنسان المعرفية والتقنية وامقت ادية والسياسية والاقافية، وأن كل متغير منيا يتضمن تردًم عمميرًا وفكريرًا 
يقيررًا، بررل ويررؤار كررل متغيررر منيررا فرري اآلةررر، وىرري متغيرررات تشرركل البيئررة المحيطررة بالنظررام التربرروي، وتطب

 .وتؤار في كافة عنا ره وعممياتو وفقًا لمنيج النظم 

وممررا م شررك فيررو أن التعمرريم الم ررري وةا ررة التعمرريم األساسرري يتررأار بيررذه المتغيرررات كمررا ترررأارت       
لكرن المتتمر  الم رري متميرز بالحفراظ عمرى ىويترو الدينيرة والاقافيرة  ،وسرمباً  أنظمة التعميم في العالم إيتابراً 

النظررام التعميمرري ككررل أو عمررى  والت رردي لمتحررديات الترري قررد تفرضرريا ىررذه المتغيرررات المعا رررة سررواء عمررى
 داةل التعميم األساسي. لألطفال الاقافية حقوقال

 

                                                           
1
انجًؼٛت انطؼٕدٚت نهؼهٕو انخربٕٚت ٔانُفطٛت )  ،انًخغٛراث انؼبنًٛت انًؼبصرة ٔأررْب فٙ حكٍٕٚ انًؼهى: خبنذ يذًذ انؼصًٛٙ - 

يذرو  23ــ  22فٙ انًذة يٍ: انهمبء انطُٕ٘ انزبنذ ػشر -انرٚبض  –جبيؼت انًهك ضؼٕد  –جطخٍ ( كهٛت انخربٛت 

 .391-346و ص ص 2005فبراٚر  22ــ  21ْـ انًٕافك 1421
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 )الشبكة العنكبوتية (النترنتشبكة  :أولا 

واإلقميميررة المت ررمة  ،اإلنترنررت بأنيررا عبررارة عررن متموعررة ضررةمة مررن الشرربكات المحميررةشرربكة  تعرررف      
عمرى  ،والتري تررتبط مر  بعضريا ،بمتموعات كبيرة من الحواسيب المةتمفة في األماكن المتفرقة حول العالم

وذلرك لمح رول  ،شكل شبكة عنكبوتية عالمية ضرةمة يمكرن الو رول إلييرا فري أي وقرت ودون تيرد كبيرر
أم تميعيررا فرري الوقررت  ،أم مسررموعة ،أم مكتوبررة ،أم مقررروءة ،سررواء أكانررت م ررورة ،عمررى معررارف مةتمفررة

والتي تتعل الباحث عن المعرفة في غاية السرور؛ بسبب الح ول عمييا بسررعة فائقرة ودون عنراء  ،نفسو
 .(1)يذكر

 أهمية النترنت في التعميم

وم تقت رر فوائردىا عمرى اةت راص  ،يمتد تأاير شبكة اإلنترنرت إلرى تمير  مترامت الحيراة المةتمفرة      
فيررري تحتررروي عمرررى معمومرررات وفيررررة تفيرررد مةتمرررف الفئرررات ومةتمرررف المترررامت مرررن ترفيرررو  ،أو مترررال معرررين

ع ميررة أمررا فرري متررال العمررم والبحررث فررعن  ،وىوايررات إلررى معمومررات سياسررية واقت ررادية واقافيررة وتعميميررة وا 
ات التعميميررة مررن ةرر ل الحرروار الررذي يكررون بررين شرربكة امنترنررت تترري  فر ررة لعبررور الحررواتز بررين المؤسسرر

وذلررك بفضررل  ،كمررا تترري  ليررم فر ررة متابعررة العمميررة التعميميررة ،بعضرريم الرربعض وبررين دول العررالم األطفررال
لمح رررول عمرررى المعمومرررات والكترررب فررري مةتمرررف  كمرررا أنيرررا تشررركل م ررردراً  ،الوسرررائط التكنولوتيرررة الحديارررة

ا باإلضرررافة إلرررى ىرررذ ،ن فررري مةتمرررف المراحرررل التعميميرررةلبررراحايالعمرررم وا أطفرررالوالتررري تسررراعد  ،التة  رررات
  .(2)إمكانية استةدام الحاسب اآللي واإلنترنت في التعميم داةل الحترة الدراسية أو ةارتيا

لممعمومرات برل عمرى كافيرا  الكتراب وحرده لرم يعرد م ردراً  ف رار ،قد ترأار التعميم بيذا التطرور اليائرلو       
اىتمرررت المواقررر  حيرررث  ،إلرررى المعمومرررات نترنرررت كأحرررد الم رررادر األساسرررية لتمررر اإلالطالرررب أن يمترررأ إلرررى 

شررربكة  حترررى أ ررربحتالمةتمفرررة بتقرررديم ةررردمات بحايرررة مةتمفرررة وعررررض الموضررروعات فررري شرررتي المترررامت 
ورا ولتمير  األعمرار بردءا مرن المرحمرة امبتدائيرة مرر نترنت من أىم م ادر التعميم في ع ررنا الحاضرر اإل

التعامل مر  الحاسروب بسريولة  التعميم األساسي أطفالبعض   بعمكان أ ب حتى ،المراحل الدراسيةبتمي  
 تامة.

                                                           
1
ٛى يٍ لبم يؼهًٙ ٔيؼهًبث حربٛت إربذ انزبَٛت ٔيؼٕلبث يذًذ خهٛفت يذًذ يفهخ: يذٖ اضخخذاو شبكت اإلَخرَج فٙ انخؼه - 

 436 -391و : 2010انؼذد انرابغ  ،26انًجهذ  ،يجهت جبيؼت ديشك ،بذذ يُشٕر ،اضخخذايٓب
2
إنٓبو بُج فرٚج بٍ ضؼٛذ انؼٕٚضٙ: أرر اضخخذاو اإلَخرَج ػهٗ انؼاللبث األضرٚت بٍٛ أفراد األضرة انطؼٕدٚت فٙ  - 

كهٛت انخربٛت ناللخصبد انًُسنٙ ٔانخربٛت انفُٛت بجذة  ،لطى انطكٍ ٔإدارة انًُسل ،رضبنت يبجطخٛر ،يذبفظت جذة

 .44ص  ،و2004
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بتعمررريم  وزارة  التربيرررة التعمررريم ق الاقافيرررة لمطفرررل فقرررد قامرررتوفررري إطرررار سرررعي م رررر ل ىتمرررام برررالحقو       
ولرى مرن التعمريم الحمقرة األ ابترداء مرن وامت رال بالشربكة العنكبوتيرة كيفيرة اسرتةدام الحاسرب اآللري األطفال
 ،وقامررت بتروفير عررددا مرن أتيررزة الحاسرب اآللرري بربعض المرردارس  ،ة  ررت لرو مقررررا دراسرياً ف ،األساسري

موقر  حرد فري ح رول الطفرل مرن أسرتاذه أو مرن زميمرو فري ال رف عمرى عنروان تديرد أل ولم يعد أمرا غريبراً 
  .نترنتاإل

 ،أدى إلى نشوء تديد لكل منيما ،وامت ال الحاسوبيةالدمج والتزاوج بين وسائل  والتدير بالذكر أن      
وفري مقردمتيا  -شربكات المعمومراتوكانرت  ،وةمق إطارا أوسر  يعررف بتقنيرة المعمومرات فري وقتنرا الحاضرر

 ،تالواسرر  لمةتمررف أنمرراط المعمومررا التبررادللع ررر المعمومررات قررد أتاحررت وتترري   العنرروان التديررد -نترنررتاإل
المةتمفررة أن يواكررب كررل ىررذه التطررورات  مرروان مبررد لمتعمرريم بررل أنواعررو ومراحوكرر (1)كمررا تترري  التراسررل الفرروري

 والتغيرات اليائمة.

 ،ر العمميرة التعميمرةيفي تحسين وتطرو  فعامً  اً نترنت دور لشبكة اإل بأنومن ة ل ما سبق يمكن القول      
نترنت الفوائد التربوية واإلبداعية لإل بعض ييتمال ف اً تربوي اً اقافي اً ومردود ،عمى اقافة الطفل اً واضح اً ومؤار 
 : وىى

الةترولين أو  األطفرالومسراعدة  ،والمعّمم من الّتوا ل معًا في أّي وقِت عند الحاتة طفلتمكين ال -
والّتةّمص من عائق  ،اّلذين يةافون من الّتحّدث أمام المأل، عمى إبداء آرائيم والّتعبير عن أفكارىم

عطراء المعمّرم الفر رة والوقرت ال نشررىا، مرن دون فري كرافي لنشرر المعمومرات اّلتري يرغرب الوقت، وا 
 أن يأةذ وقت الحّ ة بعين الحسبان.

 سيولة امستفادة من ةبرات اآلةرين العممية في أي متال وفي كل مكان . -
واإلح رررررائيات وال رررررور الو رررررول إلرررررى م رررررادر المعمومرررررات والح رررررول عمرررررى أحررررردث البحررررروث  -

 واأل وات ولقطات الفيديو واستةداميا في العممية التعميمية.
عرررردم التقيررررد بالسرررراعات الدراسررررية؛ حيررررث يمكررررن وضرررر  المررررادة العمميررررة عمررررى اإلنترنررررت ويسررررتطي   -

 .المتعممون الح ول عمييا في أي مكان أو زمان
 0وامستفادة من اميتابيات وتتنب السمبيات ،مةتمفةامنفتاح عمى الاقافات ال -
 0نترنتوامكتشاف عن كل تديد عبر اإل إمكانية اإلبداع -

                                                           
1
يجهت   ،بذذ يُشٕر،أكًم ٕٚضف انطؼٛذ ٕٚضف: انًطئٕنٛت انجُبئٛت نًمذيٙ انًٕاد اإلببدٛت ألطفبل ػبر اإلَخرَج - 

 .50ص  ،و2011يؼت انًُصٕرة جب ،كهٛت انذمٕق ،انبذٕد انمبََٕٛت ٔااللخصبدٚت

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 22 - 

التي يترب أن يمتزمرون نترنت بالحقوق والواتبات شبكة اإل عند استةدام األطفالالوعي لدى زيادة  -
 0بيا

 0من الشبكة في التعمم الذاتي  ستفادةاإل -
ومؤسسات يعز الو ول إلييا بنفس السيولة واليسر والتيد  إمكانية الو ول إلى أماكن وأشةاص -

 0نترنت و ل بيا عبر اإلتوالتكمفة التى ي
ومناقشررة  ،حررول العررالم وتوتيررو األسررئمة لبعضرريم األطفررالإتررراء الحرروار بررين نترنررت تترري  شرربكة اإل -

 يم.قضايا ىامة مع
فررروع المعرفررة نظرررًا ألن معظررم  ُتعررد الشرربكة مكانررًا مااليررًا إلتررراء البحرروث والدراسررات فررى كايررر مررن -

 نترنت .ات تض  م ادرىا بت رف مستةدمي اإلالمكتب
 
 رار حقرا  ،وأارره الكبيرر عمرى اقافرة الطفرل ،نترنت في العمميرة التعميميرةومن أتل الفوائد السابقة لإل      

ن وإللزام الدول والمؤسسات التعميمية بيذا الحق ن ت عميو كاير م ،في التعميم  الاقافية من حقوق الطفل
 كما تبين في الف ل السابق. ،وبعض الدساتير ،امتفاقيات الدولية

 )الشبكة العنكبوتية(النترنت سمبيات

مرا أنرو ك ،نرو سر ح ذو حردينإنت كان مبد مرن عررض سرمبياتو حيرث نتر لإل رىوبعد معرفة األىمية الكب   
ن كان  أو أن فوائردىا  ،وم يترب أن نغرض أب رارنا عرن أضررارىا ،أحيانرا تكرون ضرارةلكرن  ،وسيمة مفيدةوا 

؛ فيرو وقرد  ردق مرن أطمرق عمرى شربكة امنترنرت بالشربكة العنكبوتيرة ،عنيرامينا عن المشرك ت الناتمرة تع
 ،م نيايررة ليرران الرربعض قررد يقرر  فرري ةيرروط وشررباك إاير اإلنترنررت عمررى مسررتةدميو؛ حيررث و ررف دقيررق لتررأ

شعر بامشرتياق الردائم لرو إذا حردث مرا يمنر  يو  ،ويفرط ويعتمد عميو اعتمادا شبو تام وبذلك يسئ استةدامو
وي رب  شرغمو الشراغل متررى  ،اإلنترنررتويحراول ت ررفية كرل التزاماترو قبرل أن يمرارس  ،ات رالو بيرذه الشربكة

أ ب   ألن اإلنترنتلو؛  أسيراً   ب  عبداً يتو و سيعود مرة أةرى لمدةول عمى اإلنترنت؛ وبيذا يفقد استق لي
 .(1)(إدمان اإلنترنت)وىذا ىو ما يطمق عميو  ،يتحكم في كل أنشطتو الحياتية

                                                           
1
انًردهت انزبَٕٚت بًذُٚت  طالةضهطبٌ ػبئط يفرح انؼصًٛٙ: إديبٌ اإلَخرَج ٔػاللخّ ببنخٕافك انُفطٙ االجخًبػٙ نذٖ  - 

 ،جبيؼت َبٚف انؼربٛت نهؼهٕو األيُٛت ،كهٛت انذراضبث انؼهٛب ،لطى انؼهٕو االجخًبػٛت ،رضبنت يبجطخٛر ،انرٚبض

 .4و ص2010
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 ،مرررن ال رررعب تررردا عمرررى األطفرررال التفاعرررل مررر  بعضررريم الررربعض إن اإلدمررران عمرررى اإلنترنرررت قرررد تعرررل   
كما لترأ بعضريم  ،بسموكيات سيئة وغير اتتماعية وتعميم يقومون ،ةوبالتالي تدىورت مياراتيم امتتماعي

 .(1)الس م والتعايش بأمان مستةدام أسموب الترىيب والعنف بدم من أسموب

لرذلك مبرد  ،نترنرت أ ربحت فتنرة تكنولوتيرة بعرد أن كانرت أداة تكنولوتيرةويتض  مرن ذلرك أن شربكة اإل   
والترري قررد  ،نترنررت بشركل غيررر مفيررداسررتةدام اإل مرن إمعرران النظررر فرري التحرديات الترري تنشررأ عررن اإلفرراط فرري

انعردام الاقرة  ،العزلرة ،فقردان الاقرة برالنفس ،التسررب المدرسري ،تتمال في:  عوبات التح يل عند األطفرال
 عوده عمى رؤية الشاشة..... توالرغبة في عدم رؤية اآلةرين ل ،في اآلةرين

 ،رئيس الييئة الوطنية لترقية ال حة وتطوير البحرث العممري ،م طفى ةياطي أتراهوقد كشف تحقيق    
بالمائررة مررنيم ت ررفحوا المواقرر   40 ،بالمائررة مررن أطفررال العا ررمة يسررتعممون اإلنترنررت 60أن مررا يزيررد عررن 

وأن المواقرر  اإلباحيررة تعمررل عمررى غسرريل مررو أطفالنررا وترروتييم  ،التنسررية بمةتمررف أشرركاليا دون أي رقيررب
بالمائررة مررن  79 ،بالمائررة مررن أطفررال امبترردائي 54أن  كمررا كشررف ،وامنحررراف رذيمررةبطريقررة رىيبررة إلررى ال
كمررا  ،بالمائررة مررن المسررتوى الاررانوي يشرراىدون اإلنترنررت دون أي رقابررة مررن األوليرراء 80 ،المسررتوى المتوسررط
من  بالمائة 80و ،بالمائة من المستوى المتوسطي 75 ،بالمائة من أطفال امبتدائي 43كشف التحقيق أن 

ةا رررة فررري  ،ويتمسرررون إلرررى سررراعات مترررأةرة مرررن الميرررل ،يق ررردون اإلنترنرررت برررعذن مرررن األوليررراء ،الارررانويين
 .(2)العطل والمناسبات

ويتضرر  مررن ىررذا أن األطفررال يقضررون وقتررًا طرروي  عمررى شرربكة اإلنترنررت سررواء كرران بتوتيررو أم بغيررر      
ن تقنرين أوقرات اسرتةدام م بد مربل  ،وىذا في حد ذاتو من السمبيات ف  يتب امعتماد الكمي عميو ،توتيو

  لعدم التعرض لسمبياتو وآااره الةطيرة. ؛  يستةدم إم في البحث والتعميم فقطاإلنترنت ف

 :من النترنت )الشبكة العنكبوتية(أساليب الحماية   

عن الكاير من األساليب التي تساىم فري حمايرة الطفرل  (3) (2011)كشف الدكتور محمد وتيو ال اوي   
 :من التعرض إلى أضرار امنترنت

 التياز بطريقة تسم  لألطفال باستةدام اإلنترنت كم در لمتعمم.تييئة  -
                                                           

1
 جبيؼهت ،19انؼهذد ،انُفطهٛت انؼههٕو يجههت ،بهبالَذرا  ٔػاللخهّ االَخرَج ػهٗ ٔانًراْمٍٛ األطفبل إديبٌ: دًذ كبظى أيم - 

 .124 -101 ص ص ، 2011 بغذاد
2
يؤحًر "جًؼٛت  ،بذذ يُشٕر ،يذًذ ٔجّٛ انصبٔ٘: اإلَخرَج ٔدمٕق انطفم ٔٔاجبُب َذِٕ فٙ ػصر "انخكُٕفٕبٛب" - 

دار انُشر  ،و2010إَطبٌ انًطخمبم" انؼهًٙ األٔل" دمٕق انطفم انؼربٙ فٙ يجخًغ انخكُٕيؼهٕيبحٛت" يبرش 

 .121-106و ص ص 2011 1ط ،انمبْرة ،نهجبيؼبث
3
 .121-106ص ص  ،انًرجغ انطببك - 
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ناحيرة  الدردشرة  مر  فري ة و را  ،عمونو عمى شبكة اإلنترنتعمى اآلباء مشاركة أطفاليم فيما يف -
 األ دقاء.

 الطفل استةدام المواق  المفيدة وتحديدىا لو.تعميم  -
 بحيث م يتتاوز مدة ن ف ساعة يوميا. ،تحديد أوقات استةدام اإلنترنت -
 وشكمو. تعميم الطفل عدم إرسال رسائل ت ف شة يتو -
التشررديد عمرررى الطفرررل بعررردم الموافقرررة عمرررى لقررراء  رررديق تعررررف عميرررو عرررن طريرررق اإلنترنرررت إم بعرررد  -

 الرتوع إلى األبوين.
 .ندم استةدام مواق  التوا ل امتتماعي لألطفال إم في حضور األبويع -

 (الفضائيات ) في مجال اإلعالم قنيةالتالمتغيرات : ثانياا 

 ،ف  يكاد يوتد بيت إم وفيرو عردد منيرا ىار اتعدد وسائل اإلع م وانتش ،اورة امت امت لقد  احب      
 ،التعمريمفري  المنفعرةفأ ب  مرن الضرروري حيرازة بعضريا وىري متعرددة  ،وىي ذات تقنية عالية لنقل الاقافة

متابعررة  ،التررزود بررالعمم والمعرفررةو  ،التعرررف عمررى مررا يرردور فرري العررالم مررن أحررداث ووقررائ و  ،األبحرراث لعمررلو 
 .(1)تنمية التفكير واتساع المدارك ،التطورات العالمية

يتابرا؛عمرى حقروق الطفرل الاقافيرة سرمبا يرؤار  إلع مافر       مات التري العديرد مرن الةردب تميرزينرو حيرث إ وا 
 اليويرة الاقافيرةالحفراظ عمرى  ،مغرة العربيرةالمحافظرة عمرى ال مارل: في مترال تاقيرف الطفرليمكن أن يقدميا 

عررض اإلنتراج العممري  ،توتيو األطفرال ل بتكرار واإلبرداع ،المساىمة اإليتابية في عممية التنمية ،لألطفال
عرادة  ،و اتتماعيا وأة قياضبط ،الطفلتكوين شة ية  ،ميوالفكري لمتحفيز عمى النيوض بالبحث العم وا 

 كما قد يكون مروتًا لمعنف واألة ق السيئة. ،يةالترفييكما يقدم بعض الفقرات  ،لألطفالالترتيب القيمي 

 عالقة اإلعالم بالتعميم

المتتمر  ومنيرا مترال التعمريم الرذي يعتبرر مرن أىرم أدوات التغييرر  تيرمالتري  مترامتم اإلعر م بالييت      
إلررى تغييررر سررموك والتعمرريم ييرردفان ويتفررق رتررال اإلعرر م والتربيررة بررأن كرر  مررن اإلعرر م  ،فرري حيرراة المتتمرر 

إلررى  اإلعرر م ييرردففكررذلك  ،فضررلإلررى األ األطفررالمررا ييرردف التعمرريم إلررى تغييررر سررموك كف ،أفررراد المتتمرر 
ومن ىنا تت قي وسائل اإلع م م  مؤسسات التعميم في ميمرة  ،تغيير سموك التماىير إلى األفضل أيضا

تمررك عرن طريرق الييئررة فرعذا كانرت المؤسسررة التعميميرة تقروم بميمتيرا  ،وتكروين المواقرف وامتتاىررات ،التعمريم
بشرركل مباشررر وغيررر مباشررر عمررى السررواء عررن طريررق  تمفررعن توتيررو المتتمرر  يرر ،المدرسرريالتعميميررة والكترراب 

                                                           
1
 .235ص  ،. يرجغ ضببكجُبٌ فبٚس انخٕر٘  - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 25 - 

والتفرراىم  فرراإلع م يقرردم ةدمررة إةباريررة ىرردفيا التب ررير والتنرروير واإلقنرراع لتحقيررق التكيررف ،وسررائل اإلعرر م
أمرا التعمريم فعنرو ييردف إلرى اسرتمرار الترراث العممري وامتتمراعي والحضراري لألتيرال  ،المشترك بين األفراد
 .(1)راتيا وقدراتيا العقميةالمتعاقبة وتنمية ميا

كما أكدت نظرية الغرس الاقافي  لتورج غيربنر   مدى قدرة وسرائل اإلعر م عمرى ةمرق واقر  تعميمري       
واقر  وسرائل اإلعر م محرل الواقر  الطبيعري لممشراىدين  بحيث يحل ،قيمي معين لمشاىدييا وقرائياواقافي و 

إم  ،في وسائل اإلع م يقابمو قدرة أكبر عمى تعميم المشاىدينالاري وكان من المفترض م  التنوع  ،راءوالق
 .(2)وم سيما متال التعميم ،لوسائل اإلع م أنو انعكس بالسمبية عمى الوظائف الظاىرة

قرادر عمرى ةمرق منراخ  ،مرن أىميرة فري ترذب انتبراه األطفرال إليروبين مما سبق أن اإلع م لما لرو ويت      
وقادر عمرى تعرديل األطفرال وتعمريميم قريم  ،المناخ األكاديمي المتب  في المدارستعميمي مةتمف تماما عن 

طرر ع و  ،أة قيررة تديرردة بررث روح المنافسررة مررن و  ،عمررى كررل تديررد فرري عررالم المعرفررة والتكنولوتيررا األطفررالا 
 .إم أن الواق  ة ف ذلك ،ة ل عرض نماذج من المتفوقين عمى شاشات الفضائيات

 حقوق الثقافية لمطفل أثر اإلعالم عمى ال

ل رال  الطفرل  ترأايره أكارر إيتابيرةمكانة اإلع م تتعمو يحمل فري طياترو فر را كبيررة ألن يكرون ن إ      
تقيرررريم تقررروم وسرررائل اإلعررر م بكرررأن  ،عميرررو توظيرررف الوسرررائل اإلع ميرررة ونإذا أحسرررن القرررائموذلرررك  ،ورقيرررو

كمررا يمكررن توظيفيررا لةدمررة العمميررة التعميمررة فرري  ،سررموكيات الطفررل وتعررالج المشررك ت األسرررية المحيطررة بررو
ومن ة ل إبرراز  ،ومن ة ل البرامج الحوارية ،بث المواد التعميمية المةتمفة في شكل حمقات درامية ىادفة

 تتربة األطفال المتفوقين تعميميا واتتماعيا وتعميم نموذتا طيبا يمكن لألطفال أن يقمدوه.

 وظيرور القنروات الفضرائيات الممموكرة لألفرراد بردم مرن الحكومرات ،ع ميرةالارورة اإل م  ظيرورلكن و       
و ررار اإلعررر م  ،تنوعررت الاقافررات اإلع ميررة داةرررل المتتمرر  الواحررد ،كررل حسررب توتيررو وميولررو واعتقررراده

 .وعن را من عنا ر اليدم م من عنا ر البناء ،عن را من عنا ر الغزو الاقافي بدم من نقل الاقافة

طفل والعائمة لم تعتبر لبناء شة ية النيا ؛ حيث إيا العديد من المساوئفبت في أىداتم لفضائياتفا      
 كبيرراً  مما أفقده قردراً شة ية الطفل وأة قو واقافتو ت تغييرات سمبية عمى أحداقد ف ،يدميمابقدر ما ىي ل

                                                           
1
يركس  ،بذذ يُشٕر ،ٔآخرٌٔ: دٔر ٔضبئم اإلػالو فٙ حؼسٚس اْخًبو انًجخًغ ببنخؼهٛىػبذ انذفٛع رديبٌ انًؼًر٘  - 

 .3ص  ،و2005 ،انذًٕٓرٚت انًُٛٛت ،فرع ػذٌ ،انبذٕد ٔانخطٕٚر انخربٕ٘
2
 ،يجهت جبيؼت ديشك ،بذذ يُشٕر ،يذًذ خهٛم انرفبػٙ: دٔر اإلػالو فٙ انؼصر انرلًٙ فٙ حشكٛم لٛى األضرة انؼربٛت - 

 .122ص  ،و2011انزبَٙ ،انؼذد األٔل ،21انًجهذ 
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منظومتررو الاقافيررة  بررل قررد يتحررول الطفررل إلررى شررةص غيررر سرروي بسرربب الةمررل فرري ،حقوقررو المقررررة لررومررن 
 .واألة قية

أ ربحت موسرريقى مرافقررة يترردىا  رروات القنرروات الفضرائية عامررة وقنرروات األطفرال ةا ررة والمتتبر  أل      
ما ن أف م الكرتون أكار مما تعرف عوأ بحت العائمة تعرف عن برامج األطفال وع ،لحياة أطفالنا اليومية

فقرد دةرل التمفراز كرل منرزل  ،ىرو المسريطر والمرتحكم فيمرا يشراىد األىرل كما أ رب  الطفرل ،يدور في العالم
وكل غرفة لدرترة أنرو أ رب  ةبرزا يوميرا يتناولرو األطفرال مر  وتبرات الطعرام وآةرر مرا تمتقطرو عيرونيم قبرل 

 .(1)النوم فيم يتشربون منو كل سموكياتيم وأفعاليم اليومية محاولين تقميد كل ما ي در عنو بدون وعي

 نيرراحيررث إعمررى األطفرال  اتمفضرائيلإلررى األارر السررمبي  (2) م(2011عبررد التبرار) أسرماء أشررارتوقرد       
فيرري  ،يسررتقبمون محترروى مررا يقرردم ىررذا التيرراز دون تفكيررر أو انتقرراد ماررل امت رراص اإلسررفنج لممرراء يررمتتعم

تتعررل األطفررال مترررد متفرررتين تنق رريم المشرراركة ممررا تررؤدي بيررم أحيانررا إلررى تبمررد م كررات التةيررل وذلررك 
مكانية المشاركة مما ينعدم لدييم التفكير امبتكاري  ،ألنيم يتعرضون إلى الةيال التاىز ويفتقدون فر ة وا 

قرردم ت يفيرر ،عممررون بطريقررة آليررةتعميررم يت رربا فرري أذىرران وعقررول األطفرال ممررا ت ررب المعمومررات  كمرا أنيررا
ةتبرررر القررردرات ممرررا يتعرررل تايرررر التفكيرررر وم تقررردم األسرررئمة وم تن المعمومرررات فررري أوقرررات قميمرررة وم الكايرررر مررر

دف  األطفررال إلررى الميررول السررمبية وامنطوائيررة ترر يوبررذلك فيرر األطفررال مسررتقبمين فقررط لكررل مررا يعرررض عمررييم
لى امعتماد عمى الغير  . وا 

كمتغير معا ر شكمت تحديا كبيرا وعائقا من العوائق التري  الفضائيات انتشار ق يتض  أنمما سبو       
 ،أكبر من اإليتابياتكانت التأار كان منو السمبي واإليتابي إم أن السمبيات  ىذا ،أارت عمى اقافة الطفل

 -:(3)مما كان لو األار البالغ عمى اقافة األتيال متما  فيما يمي

 التعميم لدى أفراد األمة.إضعاف مستوى  -
 تمقين مفاىيم تديدة. -
 ربط الناس بمناىج غربية. -
 ،البرررامج إغررراء تررأتي فرري وقررت أيررام الدراسررةةا ررة وأن أشررد  ،شرريوع الةمررول والكسررل وعرردم التديررة -

 .األطفاليضاف إلى ذلك السير الذي يؤار عمى  حة 
                                                           

1
 ،انؼذد انخبيص ٔاألربؼٌٕ ،بذذ يُشٕر ،أضًبء ػبذ انجببر ضهًٛبٌ: انمُٕاث انفضبئٛت ٔدٔرْب فٙ حؼسٚس رمبفت انطفم - 

 .1ص ،و 2010كبٌَٕ األٔل نطُت ،انؼراق ،جبيؼت دٚبنٙ ،يركس أبذبد انطفٕنت ٔاأليٕيت ،يجهت انفخخ
2
 .1ص  ،انًرجغ انطببك - 
3
انمٛى انالزيت نًٕاجٓت انخذذٚبث انًجخًؼٛت  طالبٓىإٚٓبة إبراْٛى دطٍ انصفخٙ: دٔر انًؼهى انجبيؼٙ فٙ إكطبة  - 

 ،و2009جبيؼت األزْر  ،كهٛت انخربٛت ببنمبْرة ،لطى أصٕل انخربٛت ،رضبنت يبجطخٛر)غٛر يُشٕرة( ،انًؼبصرة

 .44ص 
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 في المغة العربية. األطفالإضعاف مستوى  -
ىمال الواتب المنزلي ،إضاعة الوقت -  وانةفاض التح يل الدراسي. ،وا 
 يعد وسيمة من وسائل الغزو الاقافي. -

 الفضائياتالالزمة لمواجهة آثار  المتطمبات التربوية

 عمى القيم والسموكيات السميمة من ة ل المقررات الدراسية. التأكيد -
 القادة من الغرب.غرس العقيدة ال حيحة في مواتية األفكار اليدامة التأكيد عمى  -
 0من ة ل عقد المؤتمرات والندوات الدينية األطفاللدى  الديني الوعيتنمية  -
امستي ك ، وفرى قضراء األوقرات أمرام الفضرائيات، وفرى أنظمرة وأسراليب  فيتنمية قيمة امعتدال  -

 0الترف الذي قد يزيد عن الوسط
لمواتيرررة الاقافرررات الوافررردة وطررررق الغرررزو -:التأكيرررد عمرررى اليويرررة الاقافيرررة سرررواء اإلسررر مية والعربيرررة -

تبايرا الفضرائيات ةدمررة ألغرراض الردول الكبررى الترى تيرردف إلرى القضراء عمرى األمررة  التريالاقرافي 
 .العربية اإلس مية

 إنشاء قنوات فضائية تعميمية كبديل عن القنوات الفضائية اليدامة. -

 يوالتكنولوج التراكم المعرفي: اا ثالث 

إم أن التسرارع الرذي  ،فري كرل مترامت الحيراة سرمات الع رر الرراىن، التغيرر المتسرارعلعل مرن أىرم       
 ةمررق فتروة واضررحة بررين زيررادةطرال متررال إنترراج المعرفرة اإلنسررانية والتطبيقررات التكنولوتيررة المترتبرة عنيررا، 

 .التراكم المعرفيأدى تنامي إنتاج المعارف إلى ما أ ب  يعرف بر المعرفة وتطبيقاتيا حتى 

يكمررن ىررذا التغيررر فرري السرررعة المتزايرردة الترري يررتم عنرردىا إنترراج المعرفررة وتراكميررا، وتوظيررف المعرفررة و      
واألنشطة المعرفية في اإلنتاج، وزيادة معدل القيمة المضافة الناتترة عنيرا، إضرافة إلرى التغيرر التكنولروتي 

لتديدة، واإلبداع التقني غير المحدود  فيما بمعدمتو المتسارعة، والمتضمن توليد وانتشار التقنيات والمواد ا
يعرف بعممية  تةميق المعرفة ، كما يشير إلى تزايد واتساع فروع المعرفة ، وتنامي التداةل فيمرا بينيرا فيمرا 

 .(1)يعرف  بعبور التة  ات والدراسات البينية 

                                                           
1
 .364 ص ،. يرجغ ضببكخبنذ بٍ يذًذ انؼصًٛٙ - 
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 لردولا فرعن الترراكم المعرفري ليرذا الررئيس والم ردر المحررك تعتبرر المتقدمرة الردول أن من الرغم وعمى     
 والمشراركة برل ،الترراكم المعرفري مر  التواؤم ضرورة عمييا يحتم وض  في نفسيا تتد ،م ر ومنيا ،النامية
 .الكافي وبالقدر أمكن كمما  ياغتيا في الفعالة

 :(1)المعرفي تراكمسمات ال

نظريرات فري مةتمرف مترامت المفراىيم و الفكرار و األ ترراكم عمرى عامرل عتمردي لتراكم المعرفياا ن ىذإ -1
وقرد  ،عمينرا فترأة ةر ل السرنوات األةيررةالمعرفة، سواء تمرك التري كنرا نعرفيرا مرن قبرل أو التري ةرترت 

 .حالة من التراكمإلى  أدى ىذا التزايد المفرط والمعقد في كم وكيف المعرفة
والموا ررر ت ونظرررم نقرررل التقررردم اليائرررل والسرررري  فررري وسرررائل امت رررال الترررراكم المعرفررري نرررتج عنرررو  -2

المعومرات اإللكترونيرة برين الردول، مةترقرة برذلك حردودىا السياسرية والتغرافيرة، مةت ررة بعردي الزمران 
 .والمكان بين مناطق العالم المةتمفة

 .التراكم المعرفي التقدم في ال ناعات حتى ظيرت الاورة ال ناعية  احب  -3
عمرررى العمررروم الطبيعيرررة، برررل شرررممت العمررروم امتتماعيرررة والنفسرررية،  إن الترررراكم المعرفررري لرررم يقت رررر -4

فةضرررعت المتتمعرررات والاقافرررات كمرررا ةضرررعت شة رررية اإلنسررران لمدراسرررة والتحميرررل، واتضرررحت معرررالم 
التطور اإلنساني عمى مستوى األمم وتعاقب الحضارات، وعمى مستوى األفراد والشة ريات وزاد الفيرم 

 القوى المؤارة فيو.لمعوامل المحركة ليذا التطور و 
ين أمام عظمة شو ىدي نعيشو ىذه األيام يتعمنا نقف مغير أن تسارع تنامي المعرفة وتطبيقاتيا الذ -5

فينرررا أيضرررا الرىبرررة والرررذىول اإلنسررران ويايرررر فينرررا أحاسررريس مةتمفرررة مرررن اإلعتررراب والزىرررو، فعنرررو يايرررر 
 ،مرن اليروة التري تف رل بينيرايزيرد ، ذلك أن تفاوت إسيامات شعوب العالم في إنتراج المعرفرة كابوامرت
مرن يحقرق ىرذا السرربق  نال فرري حالرة سرباق تكنولروتي دائررم أليتعرل الردول المتقدمررة فري ىرذا المتركمرا 

 .العالمي قت ادامر عمى كبأسيضمن سيطرة 
 
بتطررروير  ،أن العمميرررة التعميميرررة مبرررد أن تواكرررب النمرررو المتسرررارع فررري عرررالم المعرفرررةممرررا سررربق تبرررين ي      

ترررراكم ال نوبيرررذا يمكرررن القرررول إ ،وتيرررا التعمررريمالوسرررائط التعميميرررة وتكنولوتطررروير  ،دائمررراالمقرررررات الدراسرررية 
التنمية  كما انعكس ىذا التطور عمى ،ا ة تكنولوتيا المعموماتوة ،التكنولوتيالتطور أدى إلى  المعرفي
مواكبة التطور المعرفي والتكنولوتي  حتى  ارت ،أداة لتو يل المعرفة ونقميا عبر األتيال ؛ ألنوالبشرية

 .حقا من الحقوق الاقافية لمطفل في مراحمو التعميمية

                                                           
1
 .4-5صص  ،انطببك انًرجغ - 
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بعرض الدراسرات عمرى تزايرد دور تكنولوتيرا المعمومرات وامت رامت فري  ويؤكد عمى ىذا ما أشرارت إليرو   
أساسرريا فرري شررتى طمبررا نيررا أ رربحت مإحيررث  ،تطرروروبنرراء متتمرر  م ، ررياغة الحاضررر وتشرركيل المسررتقبل

ويرزداد الطمرب يومرا بعرد يروم فري تمير  الرنظم التعميميرة وفري  ،وةا ة في المتال التربروي ،متامت الحياة
مةتمف أرتاء العالم عمى استةدام التقنيات التديدة لتكنولوتيا المعمومات وامت امت في تطوير وتحديث 

المعرفرة والميرارات التري يحتاتونيرا  طفرالكساب األب التعميم و وم إلى إوتطوير أسالي ،األنظمة التعميمية
 .(1)ينعشر والفي القرن الحادي 

كما أوضحت بعض الدراسات أن لتكنولوتيا المعمومات وامت امت دور ىام في تعزيز التنمية البشرية    
لمررررا ليرررا مررررن ة ررررائص متميررررزة وأكارررر كفرررراءة مررررن وسررررائل امت ررررال  ،وامقت رررادية وامتتماعيررررة والاقافيررررة

كمررا أنيررا تمترراز بكارررة وتنرروع المعمومرررات  ،فتكنولوتيررا المعمومررات وامت ررامت واسررعة امنتشررار  ،التقميديررة
 كما أنيا تمعب دورا ىاما في تنمية العن رر البشرري ،والبرامج التاقيفية والتعميمية لكل مةتمف شرائ  البشر

ليرذا يكرون مرن الضرروري  ،كبرامج التدريب وبرامج التعميم وغيرىرا ،تنتتياالتي التعميمية ل البرامج من ة 
 ،مرر  ترردريب وتعمرريم األفررراد عمررى اسررتعماليا ،امىتمررام بيررذه التكنولوتيررا وتطويرىررا واسررتةداميا بشرركل فعررال

 .(2)وتوعيتيم بأىميتيا في التنمية والتطور
 

 فلفي تنمية مهارات الط ماتكنولوجي ودورهالتطور المعرفي وال
يعررد التعمرريم فرري ع ررر تكنولوتيررا المعمومررات وامت ررامت سررمعة أكاررر حيويررة ومقدمررة لمنترراح وقرروة       

فمقررد أشررار التقريررر المعنررون  ،فعررالم اليرروم يتعامررل مرر  التعمرريم بطريقررة تةتمررف عررن الماضرري ،محركررة لمتغييررر
برر القضايا األكار أىمية  والتي أعدتو المتنة القومية لمتعميم ومسرتقبل أمريكرا إلرى أن العرالم لرم يشريد مرحمرة 

وترروفير يررا مرتبطررا بقرردرتيا عمررى الررتعمم ئكررون نترراح األمررم والشررعوب وحتررى بقاحيررث ي ،ماررل المرحمررة الحاليررة
حيث م يوترد فري المتتمر  اليروم مترال واسر  لغيرر المراىرين  ،التعميميةفي مراحميم  لألطفالكافة الحقوق 

 .(3) وتحديد المشك ت وحميا وتعمم التكنولوتيا الحدياة ،الذين م يتيدون استةدام م ادر المعرفة
الحاسوب قد ساعد في حل كاير من المشاكل التي تواتو المتتمعات البشرية أن  و من المؤكدأنكما       

نتاز لك أ ربحت الحواسريب تمارل ترزءا وبرذ ،تنتز لوم وتروده واسرتةدامو العديد من الميام التي لم تكن وا 

                                                           
1
يبجذ يذًذ انسٕٚد٘: دٔر حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث ٔاالحصبالث نًشرٔع حطٕٚر انخؼهٛى َذٕ االلخصبد انًؼرفٙ فٙ حًُٛت  - 

ص ،و 2012 ،انؼذد انخبيص ،انًجهت انؼربٛت نخطٕٚر انخفٕق ،انًٓبراث انذٛبحٛت نطهبت انًذارش انذكٕيٛت األردَٛت

 .101-43ص
2
 ،خهٕد ػبصى: دٔر حكُٕنٕجٛب انًؼهٕيبث ٔاالحصبالث فٙ حذطٍٛ جٕدة انًؼهٕيبث ٔاَؼكبضبحّ ػهٗ انخًُٛت االلخصبدٚت - 

 .254-224ص ص،و 2013 ،انؼذد انخبص بًؤحًر انكهٛت ،يجهت كهٛت بغذاد نهؼهٕو االلخصبدٚت انجبيؼت
3
 .90ص  ،. يرجغ ضببكيبجذ يذًذ انسٕٚد٘ - 
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حترى أ ربحت اآلن ترزءا أساسريا مرن منظومرة العمميرة  ،زو النظرام التعميمريغرفأةرذت ت ،من اقافة المتتم 
 . التعميمية

وشاشات العرض  ،روالبروتكت ،ي بادواآل ،والتابمت ،وتتنوع التكنولوتيا المعموماتية مابين: الحاسوب      
مرررن الحقررروق الاقافيررة لطفرررل فررري  حقررا والتررري  رررارت ،وغيرىرررا مرررن وسررائط ووسرررائل التعمررريم الحدياررة الحدياررة

   العممية التعميمية.
 :والتكنولوجي يالمعرف تراكمالتربوية لمواكبة ال اتمبطتالم
حب القراءة المستمرة في كل المتامت؛ ألنيا ستطمعو  تنمي داةل األطفالو  عمى التربية أن تغرس -1

 . عمى كل تديد في عالم المعرفة
عمى التعميم المسرتمر  تدريب األطفاللبحث العممي والعمل اإلنتاتي، و التعميم وا الربط بين حاولةم  -2

 .والتعميم الذاتي
وكيفيررررة اسررررتةدام الحاسررررب اآللرررري ووسررررائل  ،عمررررى طرررررق الح ررررول عمررررى المعرفررررة ترررردريب األطفررررال -3

 .امت ال الحدياة
ليررتمكن مررن معرفررة النرراف  مررن  ،عمررى طرررق النقررد ال ررحي  قررد المعررارف التديرردة وترردريب األطفررالن -4

 .الضار من ىذه المعارف
ىرررذا الترررراكم لكررري نواترررو ،  امةت ا رررات والفرررروع المةتمفرررة ليشرررمل تميررر ع التعمررريم تنرررو مبرررد مرررن  -5

 . امتوالمعرفي بكل مت
ومكتبررة  ،وشرربكة امنترنررت ،كالحاسررب اآللرري ،ترروفر كررل م ررادر الح ررول المعرفررة داةررل المدرسررة -6

 متكاممة بالكتب والوسائط التعميمية المتنوعة.
تنويرر  أسرراليب التعمرريم وتكييفيررا حسررب مقتضرريات الفررروق و  ،عمررى العمررل التمرراعي طفررالترردريب األ -7

اسررتةدام مرر   ،العمميررة التعميميررةالفرديررة و رروم إلررى ضررمان حررق كررل مررتعمم فرري امسررتفادة المامررى مررن 
 . في معالتة مشاكل التح يل الدراسيالتقويم المدرسي 

وتربيررة الررنشء ضرررورة تضررمين المنرراىج الدراسررية، معررارف عمميررة عمررى  ررمة بالمشررك ت البيئيررة،  -8
 .البيئة المحيطة بياعمى 
 أن تتسررر  مبرررد ن المدرسرررةإ  (1) (2011) يإسمممماعيل الفقممم ويؤكرررد عمرررى مرررا سررربق مرررا أشرررار إليرررو      

يا؛ ليكونروا قرادرين أطفاللتربوية الساعية إلى إعداد وظائفيا لتتعدى الوظائف األكاديمية إلى الوظائف ا
 ،مقتضررريات الع رررر وتحدياترررو تكيفرررا إيتابيرررا مسرررتمرا مرررن الترررراكم المعرفررري وغيرىرررا عمرررى التكيرررف مررر 

عدادىم لمتتم  دائم التغير وم يرتم ذلرك إم مرن ةر ل تغييرر  ،تتسارع فيرو ةطرى التقردم التكنولروتي ،وا 

                                                           
1
 .41-19،. يرجغ ضببكإضًبػٛم يذًذ انفمٙ - 
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ممرا يرؤدي  ،لممعمومرات إلرى تعمريميم كيرف يتعممرون األطفرالالمدرسة لدورىا ووظيفتيا من متررد تمقرين 
طر ق ع وترروفير  ،وممارسرة عممياترو فري الحيراة اليوميرة ،نران التفكيرر وتعمررم مياراتروإلرى تحريرر العقرل وا 
يترراد مسرراحة كبيرررة لمتفكيررر الناقررد فرري كررل منرراحي الحيرراة؛ بمررا يحقررق  ،منرراخ ميسررر لإلبررداع وامبتكررار وا 

فالتربيرررة ىررري السررربيل  ،النمرررو المتكامرررل لشة رررية اإلنسررران فررري أبعادىرررا المعرفيرررة والوتدانيرررة والمياريرررة
  .  وىي المدةل إلى تحقيق التنمية الشاممة ،اق بركب التقدم العممي المعا رحل 

 الثقافيالغزو : اا رابع

حترى أ ربحت ،لقد أضحى العالم اليوم بحق قرية الكترونية  رغيرة بفضرل تطرور وسرائل امت رال 
ممرررا أدى إلرررى ظيرررور مفررراىيم ع ررررية تديررردة ليرررا  ،السرررماء تعرررج باألقمرررار ال رررناعية والقنررروات الفضرررائية 

 .ظمو سيطرت بعض عنا ر الاقافة العالمية فيوالذي وم الغزو الاقافي متيا الةطيرة منيا مفيدم

 فريممرا كران سرببا ، وامتتماعيرة وغيرىرا ،الدينيرةإلى نشر اقافتيرا  دول المتقدمةسعت بعض اللقد  
نشراء  رراع داةمري ،وتشرويو الربعض اآلةررعالميرا طمرس بعرض مو  اقافات محمية باضطرا كمرا باترت  ،وا 

التعامررل الحررذر مرر  تنرروع ف بررد مررن  ،تت شررى يومررا بعررد يررومبعرض الاوابررت تتعرررض لمتغيررر والحرردود الاقافيررة 
 فيالم اإلس مي لكي تظل الذاتية المميزة لمع ،  كميات اإلس م واوابتو وأركانوم تتضارب م التيالاقافات 

ويكررون ذلررك بتح ررين المررتعمم وتحررذيره مررن  ،راد بيررا السرريادة عمررى م ررائر األمررميرر الترري الاقررافيالغررزو ظررل 
 .مسايرتيا وامنقياد ليا عواقبلوافدة والفاسدة و التيارات ا

 الغزو الثقافي مفهوم

أن الغزو الاقافي حينما يرتبط بالمتال التربوي يق د بو الغزو  (1) (1991يعرفو عمى عبد الحميم )
ائيررا تطبقيررا عمررى أبنالتعمرريم لدولررة مررن الرردول الكبرررى و أن تتةررذ أمررة مررن األمررم منرراىج التربيررة و الفكررري وىررو 

وتمسو عقوليم وتةرج بيم إلى الحياة ترابعين أل رحاب تمرك المنراىج الغازيرة  ،فتشوه بذلك فكرىم ،وأتياليا
 عيشون الحياة ليس ليم منيا إم حظ األتباع واألذناب. في،

والترري تمارسرريا دول  ،ظرراىرة إنسررانية تتماررل مررن تانررب واحررد  أنررو (2) (1995ويعرفررو عمررى النررواوي)       
حداث امزدواتيرة الاقافيرة ،متقدمة حضاريا عمى دول أدنى منيا  و وًم إلى اةتراق تمك الاقافات األةيرة وا 

دماتيا ،وة و يتيا الحضارية ،بيا تمييدًا محتوائيا ومس  ىويتيا الاقافية   اقافات ىذه الدول.  فيوا 

                                                           

 0 13ص ، 1991دار انًُبر انذذٚزت ،انمبْرة،ػهٗ ػبذ انذهٛى يذًٕد:انغسٔ انفكر٘ ٔأررِ فٙ انًجخًغ االضاليٙ -1

جبيؼت ،يجهت كهٛت انخربٛت،ػهٗ َٕأٖ لهًٛبٌ:انخربٛت اإلػاليٛت ٔانخًُٛت انشبيهت نهًجخًغ-2

 0 414ص ،1995،(21ػذد)،انًُصٕرة
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ألنررو غيررر ظراىر فيررو ينحررى منحررى أةطررر مررن الغرزو العسرركري  ويتضر  مررن ىررذا أن الغرزو الاقررافي
 فريوم تشرعر برو األمرة المغرزوة وم تنتبرو ل رده والوقروف  ،برادئ األمرر فريمسارب الةفية السرية وسموك ال

 .  (1) فكريا وأة قيا واقافياوتيو حتى تق  تحت وطأة احت لو 

أعرداء اتةذىا  التيبو الوسائل عند مفكري اإلس م أنو يق د (2)( 2003كما يعرفو محمد الشويعر)
و رف المسممين عن التمسك باإلس م فيما يتعمرق بالعقيردة ومرا  ،إلزالة مظاىر الحياة اإلس مية  اإلس م

وىو أيضا يعنرى اليتمرات الغربيرة عمرى اإلسر م وعمرى تعراليم  ،يت ل بيا من أفكار وتقاليد وأنماط سموك 
 .ىذا الدين الحنيف من وقت آلةر

 ويتض  مما سبق أن الغزو الاقافي ييدف إلى:

 0 لتييئة الدولة لماقافة التديدةالتعميم  ضعافإ -1
 كأحد أساسيات الغزو الاقافي. ،تغيير المغة األم إلى لغة الاقافة التديدة الغربية -2
 0تعل أفراد المتتم  يحبون المغة التديدة عمى أنيا أساس التطور والتعميم -3
 0معتقدات الاقافة التديدة بين أفراد المتتم  عن طريق المت ت والتمفاز األغاني نشر  -4
 بعنشاء المدارس والتامعات التابعة لماقافة التديدة.  ،التوغل داةل المتتمعات من ة ل التعميم -5
 الثقافيالغزو  آثار

 من ة ل ما يمي: آاار الغزو الاقافي وتظير 

حول اإلس م يمبس  أو بشبيات ،بأفكار ةاطئة زعزعة عقيدة األطفال فينتج عنو -: األطفال عقيدة  - 1
 .  لة نشر العقيدة األةرى بين األطفالم  محاو  ،بيا عمى األطفال

عرررن طريرررق برررث بعرررض األفررر م والبررررامج حيرررث يتشرررب  اإلعررر م بالمفرراىيم المةتمرررة اقافيرررًا  -: عمممالماإل - 2
ومت ت وق ص األطفال التي تيردف إلرى  ،والتي تحتوي عمى الاقافات المعادية ،التعميمية لألطفال

 .تكوين اقافة الطفل من منظور الاقافة الغربية
فمما م شك حيث يحب األطفال اإلط ع عمى المواق  الغربية واقافتيم وتقميد اقافتيم،  -: النترنت  - 3

تحرراول الاقافررة الغربيررة اةتررراق اقافتنررا عررن طريررق الشرربكة العنكبوتيررة لمررا ليررا مررن أىميررة  فيررو أنررو قررد
فمررن ة لررو يمكررن زعزعررة منظومررة القرريم  ،يررد مررن الوسررائط التعميميررة وغيرىررادتعميميررة تحترروي عمررى الع

 عند األطفال المستمدة من مبادئ اإلس م.
                                                           

 .640ص ، 1945،دار انٕفبء ،انًُصٕرة،حٕفٛك ٕٚضف انراػٙ:انذضبرة اإلضاليٛت يمبرَت ببنذضبرة انغربٛت -1

صفر ،ِ 1423رٔ انذجت -(رٔ انمؼذة64ع )،يجهت انبذٕد اإلضاليٛت  ،يذًذ بٍ ضؼذ انشٕٚؼر: شبٓبث دٕل اإلضالو 2-

 .101ص  ،و2003 ،ِ  1424
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والترري قررد  ،التعمرريم األساسرري  أطفررال درونيررة عنررمعمرروم مكانررة األلعرراب املكت -:لعمماب اللكترونيممةاأل  - 4
العديررد مررن الممارسررات  تقتنييررا المكتبررة المدرسررية مررن برراب األنشررطة الترفيييررة وىرري تحمررل فرري طياتيررا

والعررادات المةالفررة لإلسرر م ، وتمسررك األطفررال بيررذه األلعرراب وانتررذابيم ليررا بشرردة، يشررير إلررى آارررار 
 .  الغزو الاقافي وتوغمة بين أطفال التعميم

 -:الثقافيأساليب الغزو 

لتفريغ الاقافة العربية اإلس مية ،ىناك  ور وأساليب متعددة يستةدميا أعداء األمة اإلس مية 
و ومررن ىررذه اتررتديرردة ىرري أقرررب لمغرررب بماديتررو وأة قيوتسررتبدليا باقافررة ،مررن ترروىر اإلسرر م واوابتررو 

 -األساليب:

لى  التعررايش  - 1 لى تحديررد  الةطرراب الاقررافيالرردعوة إلررى  حرروار الحضررارات وا   وىررى دعرراوى  الررديني وا 
ن ا  و  ،اد عبقريرررة الحضرررارة اإلسررر مية يعبرررر عرررن أبعررمقبولررة ومطموبرررة إن كانرررت ترررؤدى إلررى تتديرررد 

حق يراد بيا باطل حيث تريد  دواعيولكنيا  ،ال حي  اإلس مياوابت الدين  ىيكانت مرتعيتيا 
القوى الغربية تفريغ الاقافة اإلس مية من روافدىا األساسية )القرآن الكرريم والسرنة النبويرة المطيررة( 

ذلررك بعرض المفكرررين والماقفررين  فريويسرراعدىم ،و أطماعررو  بتفسرير ن و رريا بمرا يحقررق م رالحو
 0(1)المستغربين 

بردعوى تطويرىرا وتةمي ريا مرن ،بنائيا فريوتمتيرد النمروذج الغربري  ،المنراىج التعميميرة فيالتدةل  - 2
لتحقيرررق اغترررراب  ،وذلرررك بيررردف تفريرررغ المنررراىج مرررن اوابرررت العقيررردة اإلسررر مية ،مقومرررات اإلرىررراب 

 ومحاولرة نشرر المغرة امنتميزيرة وتعميرا لغرة أساسرية،وتطمعو وومئرو لمغربالمتعمم عن دينو ووطنو 
 0(2) .لمتعميم

وذلرررررك بسررررربب الييمنرررررة ،محاولرررررة فررررررض  نمررررروذج تنمررررروي  بعينرررررو عمرررررى الرررررب د العربيرررررة اإلسررررر مية  - 3
نتاترررو التكنولررروتيامق ومرررا يفرضو  رررندوق النقرررد  ،لمقوميررراتوشرررركاتو العرررابرة  ،ت رررادية لمغررررب وا 

وىذا النموذج التنموي يمال  ،والبنك الدوليين  عمى ىذه الدول بيدف تحقيق اإل  ح امقت ادي 
ومؤسسرات ومعرايير ،آلية لمغزو بمرا يحتويرو مرن عرادات ل سرتي ك و رور لإلنتراج وطرائرق لمحياة

قافيرة برل وأشركال التنظيمرات السياسرية كما يتكرون مرن إيرديولوتيات ومراتر  ا ، امتتماعيلمنتاح 
(3)0 
 

                                                           

كهٛت ،رضبنت دكخٕراِ غٛر يُشٕرة،رؤٚت إضاليٛت ،ة انشبيهت فٙ انًؤضطبث انخؼهًٛٛتأشر  انطؼٛذ أدًذ:إدارة انجٕد -1

 0 54ص ، 2005،جبيؼت انًُصٕرة،انخربٛت 

 0 54ص ،انًرجغ انطببك  -2

 0 32ص ،1991يبرش ،(1ع )،(21و ) ،يطخمبهٛبث،كرضخٛبٌ كٕيٛهٛبٌ:" حذذٚبث انؼٕنًت "  -3

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 55 - 

 :يالثقاف ة الالزمة لمواجهة الغزوالمتطمبات التربوي

لذلك مبد من إعداده بحيث ،تعميم بم ر القطاع األكبر من شرائ  ال التعميم األساسي أطفاليمال     
مسررتيدف ألنررو ىررو ال وة و ررا التحررديات الاقافيررة،التحررديات أن يشررارك ويتفاعررل مرر  المتغيرررات و يسررتطي  

 -: يميويكون ىذا اإلعداد من ة ل ما ،أىدافيا  ضمن

 وعقررد ،ن ةرر ل ترردريس مقررررات دينيررةمرر ،مرردارس الم ررريةة الاقافيررة الدينيررة بالالحفرراظ عمررى اليويرر - 1
وتعمل ،امنتماء الراسو لمعقيدة موترسو لديي ،األطفالعمى توضي  الرؤى لدى  تعمل ندوات اقافية
 .  معاديةال اقافاتضد ال مح انو كافية لدييعمى تكوين 

القرادر عمرى تنقيرة الاقافرة وقبرول اآلةرر وفرق المعررايير  طفرلعمرى بنراء ال عمريم األساسريعمرل التيأن  - 2
 0ومن ام القدرة عمى التفاعل والتحاور معو،العامة لة و ياتنا الاقافية 

يكونرروا أ ررحاب رسررالة وقرردوة ل، األطفررالحيرراة  فرري الرردينية املتررزام ضرررورة غرررس وتوضرري  أىميرر - 3
يم األة قيرة واقترداء فرالتزام القردوات برالق ،فري كبررىم أة قيم وتمسكيم بردينيم فييقتدي بيم العالم 

يررردمر الحيررراة  الرررذيمرررن امنفررر ت األة قررري  مويقررريي،امنييرررار و مرررن الررردمار  يميحمررريبيرررم  طفرررالاأل
 0واألحياء

بالتحدث بيا مر   وتوعيتيم ،داةل الف ل م  األطفالوالتحدث بيا  ،المحافظة عمى المغة العربية  - 4
 وأاناء األنشطة داةل المدرسة وةارتيا. ،بعضيم

ةا رة ،تةردم الدين التيواإللمام بالتوانب العممية ،اإليضاح والشرح  فياستةدام الوسائل الحدياة  - 5
 0ومعتزه ةمق امنسان ،دراسة ممكوت السموات واألرض  فيما يتفق م  المنيج القرآني 

برازىرا كنمراذج حيرة، طفرالطومت اإلسر مية أمرام أعرين األإبراز  ور الب - 6  ونيشراعتي ممما يتعمير،وا 
باطنرًا  لردييموازديراد امنتمراء  ماعترزازًا برديني مويةمرق لرديي،ية اإلسر مالاقافرة مر   مووترداني مبكياني
 0وظاىراً 

فريسرة لماقافرة  األطفرال  حترى م يقر،تعمريم المةتمفرة التراريو اإلسر مي  فري مراحرل الأىمية تدريس  - 7
 دون أن تكون لدية ح انة كافية. ، الغربية

فرري  مررربيين ررة لممفكرررين والماقفررين المرر  أتيررزة اإلعرر م المحميررة إلتاحررة الفر أن يررتم عمررل تنسرريق  -8
ذاعية إليضاح  ومقارنتيا بما يتم باو إلينا من  ،ألطفالالاقافة اإلس مية والعربية لبرامج تمفزيونية وا 

ظيار الحقائق   والعادات المقبولة والمرفوضة من وتية نظر إس مية.  ،ميةتالغرب وا 
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عرردادىم ،ومةرراطره  يالاقرراف غررزوبأبعرراد وأسرراليب ال طفررالاأل يتررب توعيررة وومررن ةرر ل مررا سرربق يتضرر  أنرر وا 
 يميرةيا وتطورىرا مرن ةر ل بررامج التعموأسراليبمكتساب آليات الاقافة العربيرة وركائزىرا و ريغيا ومحردداتيا 

 0م  وسائل امع م والحذر والتفاعل اإليتابي

 انتشار المناطق العشوائية في ربوع المجتمع المصري:اا خامس

ومن بينيا  ،تعد ظاىرة العشوائيات ظاىرة عالمية تتسم بيا غالبية مدن العالم الاالث أو الدول النامية      
ويررنعكس ةطرىررا عمررى الظررروف امقت ررادية  ،وتشررغل العشرروائيات مسرراحات كبيرررة مررن ىررذه الرردول ،م ررر

 وامتتماعية والاقافية ليذه الدول.

 مفهوم العشوائيات

 : (1)تتعدد التعريفات التي تناولت مفيوم العشوائيات كالتالي

سررررواء عمررررى  ،سرررراكنيياتعرررررف العشرررروائيات بأنيررررا  منرررراطق أقيمررررت مبانييررررا بتيررررود ذاتيررررة مررررن قبررررل  -
وىررى غالبررا تفتقررر إلررى  ،وبرردون تررراةيص رسررمية ،أم عمررى أراض مغت رربة تممكيررا الدولررة ،أراضررييم

نظررررا لعررردم قانونيرررة ىرررذه  ،الةررردمات والمرافرررق األساسرررية التررري تمتنررر  التيرررات الرسرررمية عرررن توفرىرررا
ألدنرى اإلنسرراني والتري تسرتتيب لبعضريا تحرت إلحراح الحاترة إلرى تردبير الحرد ا ،الوحردات السركنية

 واآلدمي ليذه الكتل السكانية التي تعيش في ىذه المناطق 

نشرراء مبرران كمررا تعرررف بأنيررا - ومنرراطق م تتماشررى مرر  النسرريج العمرانرري  ظرراىرة  نمررو متتمعررات وا 
لممتتمعات التي تنمو بداةميا  أو حوليا ومتعارضة م  امتتاىات الطبيعية لمنمو واممترداد وىري 

 المنظمة لمعمران مةالفة لمقوانين 

 ،ويتض  مما سبق أن المناطق العشوائية م يتوافر فييا بعض الةدمات األساسية التي تقدميا الدولة      
وامت ررامت فضرر  عررن إنشرراء  ،والموا رر ت ،وال رررف ال ررحي ،والكيربرراء ،مررن الميرراه ال ررالحة لمشرررب

وحاسرب آلري  ،ومكتبة مدرسية ،من فناء واس  ،إن وتدت ةأو توافر معايير التودة  داةل المدرس ،مدارس
 إلى تانب المناخ التعميمي المناسب. ،وأنشطة متطورة ،وانترنت

 

 
                                                           

1
 ،جبيؼت َبٚف انؼربٛت نهؼهٕو األيُٛت ،بذذ يُشٕر ،يصطفٗ يذًذ يٕضٗ: انخكذش انطكبَٙ انؼشٕائٙ ٔاإلرْبة - 

 .14ص  ،و2010 ،انرٚبض
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  أسباب العشوائيات

زيادة معدمت نمو السكان، وتدفق اليترة مرن الريرف لمحضرر، وارتفراع في  أسباب العشوائيات تتمال      
، اإلسركانيتاريرة لممعرروض مرن الممموكرة لمدولرة، وزيرادة القيمرة اإلأسعار األراضري المعردة لمبنراء بمرا فييرا 

مررن الريررف وال ررعيد، وتقمررص  يترررةوتزايررد عمميررات ال بترروارىم ورغبررة األىررالي فرري سرركن أبنررائيم وأقرراربيم
 .في منت ف القرن العشرينبية التي كانت قائمة ومحدودية المساكن الشع

والمراكرررز الحضررررية الناتترررة عرررن التنميرررة غيرررر المتوازنرررة وعررردم اليتررررات المتزايررردة نحرررو المررردن  وكرررذلك     
  األراضرريارتفرراع قيمررة  أدىمررا ك ،وتحسررين الةرردمات األتررورامىتمررام بالمنرراطق الريفيررة مررن حيررث تحسررين 

ىرررذا  ،العشررروائية األحيررراءفررري  واإلقامرررةفررري المررردن والعوا رررم لنرررزوح بعرررض األسرررر الفقيررررة ألطرررراف المررردن 
 قوانين ممكية األراضي والقوانين الةا ة بترةيص المباني .لعدم تطبيق  باإلضافة

 في مصر حجم العشوائيات

م ر منذ نشأتيا وحتى  فيعدد العشوائيات عن أن  لمتعبئة العامة واإلح اء المركزيالتياز كشف      
تقبرل  منطقرة تقررر إزالتيرا ألنيرا م 20منيرا  ،منطقرة عشروائية  1221عدد بمغ  1993بداية التطوير عام 

 1محافظات لم تشمميا ةطرط التطروير حترى  5 فيمنطقررة  71 ،منطقرة قابمرة لمتطويرر  1130 ،التطوير 
كمرا وضرعت ةطرة  ،ر السرويس ( اإلسرماعيميةوىرى ) مطرروح ر شرمال سريناء ر برور سرعيد ر  2007/  1/ 

 . م2013لتطوير العشوائيات ف 

م يرررين  8يبمررغ عررددىم نحررو « العشرروائيات»إلررى أن سرركان  فرري م ررر بيانررات وزارة اإلسرركانوتشررير      
الررب د، إم أن النسرربة الكبيرررة منيررا منتشرررة حررول  أنحرراءمنطقررة سرركنية بكافررة  497مررواطن، مرروزعين عمررى 

، والتري تضرم المحافظرات الواقعرة عمررى رأس مامرث دلترا نيرر النيرل، وىري القراىرة، والتيررزة «القراىرة الكبررى»
 .والقميوبية
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 تطوير العشوائياتمراحل 

تنفيرذ ةطرط تطروير وتنميررة المناطررق العشوائيررة أن لمتعبئة العامة واإلح اء  أوض  التياز المركزي      
ةطررررة التطرررروير األولررررى وىررررى القرررراىرة  فرررريمحافظررررة  11عمرررررى مراحرررررل وترررررم إدراج  1993منرررررذ عرررررام برررردأ 

سويف والمنيا  والفيوم وسوىاج وأسيوط وقنا وأسوان وبمغ عدد المناطق  وبنيواإلسكندرية والقميوبية والتيزة 
 بعضرافة 1998/1999منطقة، وبدأت المرحمة الاانية لمتطوير عرام  600العشوائية بيذه المحافظات نحو 

 315الشرقية وكفر الشريو والغربيرة والمنوفيرة والبحيررة وعردد المنراطق العشروائية بيرا  ىيمحافظات تدد  5
محافظات تدد وىى  4تم إضافة  2003/  2002بدأت عام  والتية ، وفى المرحمة الاالاة لمتطوير منطق

 منطقة.  235دمياط والدقيمية والبحرر األحمرر ومدينرة األق رر وعدد المناطررق العشوائيرة بيا 

 يوضر  عشروائيةالموقف الرراىن  لممنراطق العن أن  لمتعبئة العامة واإلح اء وكشف التياز المركزي     
منرراطق  9منطقررة بمحافظررة التيررزة ،  13منطقررة عشرروائية منيررا  340مررن تطرروير  انتيررتمحافظررة  14أن 

منطقرررة بالغربيرررة ،  19منطقرررة برررالبحيرة ، منطقترررين بالمنوفيرررة ،  13منررراطق باإلسررركندرية ،  5بالقميوبيرررة ، 
 84سررويف ،  ببنرريمنطقررة  18 منطقررة برردمياط ، ومنطقتررين بالدقيميررة ، 30منطقررة واحرردة بكفررر الشرريو ، 

 منطقة بأسوان .  33منطقة بقنا ،  66منطقة بسوىاج ،  45منطقة بأسيوط ، 

تممة امستامارات المة  ة لتطروير المنراطق العشروائية تقريره فيكشف عن أن  ويوا ل التياز المركزي
 ل الةطررط  مميررار تنيررو  ةرر 3.1نحررو بمغررت   2007/  5/  31و حتررى  1993منررذ برردء التطرروير عررام 
(  موزعررة  2007/  5/  31حتررى  2002،  2002 - 1997،   1997- 1992الةمسررية  الررا ث  ) 

 مميون تنيو عمى الترتيب لمةطط الا ث. 748.8مميون تنيو ،  744مميون تنيو ،  1611.4بنحو  

اإلسركاني بقروة  شاممة لتقميص أزمات السكن لدييا، فقد تميرز اإلنتراجم ر استراتيتيو استةدمت وقد      
السربعينات والامانينرات مرن القررن الماضري، حيرث ترم بنراء مردن تديردة )مارل مدينرة  تدةل القطاع العام فري

ةفض  والعاشر من رمضان والعبور و ستة أكتوبر .. الو( في المناطق ال حراوية، ساىمت في السادات
مةتمفررة لتةفرريض  ةطررط إتبرراعتررم  الحاتررة السرركنية، مررن ةرر ل ترروفير سرركن رةرريص التكرراليف نسرربًيا، وقررد

السرركانية مرر  تقمرريص تكمفررة البنيررة  السرركن غيررر كامررل التشررطيب، ورفرر  الكاافررات إسررتراتيتيةالتكمفررة، ماررل 
 التحتية.
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 :(1)الخصائص العامة لمعشوائيات

امزدحرررام الشرررديد والكاافرررة السررركانية العاليرررة عمررررى مسرررتوى الوحررردة السررركنية وعمرررى مسرررتوى الغرفررررة  -1
 الواحدة.

امفتقررررار إلررررى الةرررردمات والمرافرررررق ماررررل: الميرررراه ال ررررالحة لمشررررررب وال رررررف ال ررررحي والكيربررررراء  -2
وبالترررررالي انتشرررررار األمرررررراض امتتماعيرررررة  ،والةررررردمات ال رررررحية والطررررررق وأمررررراكن الترفيرررررو وغيرىرررررا

 المةتمفة.
 وتود اقافة فرعية ةا ة بسكان تمك األحياء ليا وقيميا الةا ة بيا. -3
 بشكل عام. لممدن الم ريةالتشوه التمالي والب ري  -4
 بتانب قمة الحا مين عمى المؤى ت التامعية ،انتشار األمية بين سكان العشوائيات بأعداد كبيرة -5
تمي  ىذه األحياء والغرف مبنية من مواد غيرر قابمرة ل حتمرال وآيمرة لمسرقوط مرن الطرين والةشرب  -6

 والقش وال في .

 ،ر األميررررةفكمررررا تبررررين انتشررررا ،ويتضرررر  ممررررا سرررربق أن غالررررب الحقرررروق الاقافيررررة لمطفررررل غيررررر مترررروفرة      
وقمة الةردمات التري تروفر منراخ مناسرب  ،بسبب قمة الةدمات في المدارس الحكومية والمتسربين من التعميم

الاقافيرة لمطفررل فرري  ومررؤارا ممحوظرا عمررى الحقرروق اشرركل تحرديا كبيررر  ،فالعشرروائيات كمتغيرر معا ررر ،لمتعمريم
يقرراف تمررددىا ،ويمررزم حتمررا مررن المسررئولين ،التعمرريم األساسرري بم ررر ومحاولررة  ،القضرراء عمررى العشرروائيات وا 

والقضاء عمى األمية وتقميل نسب المتسربين  ،بالوسائل الحدياة لمتعميم ،إمداد التعميم في المناطق العشوائية
 من التعميم قدر اإلمكان.

 :لمواجهة خطر العشوائياتالمتطمبات التربوية 

ترروفير و  ،وترروفير الظررروف التعميميررة المناسرربة ليررمالعشرروائيات  لقرراطنيمحررو األميررة إنشرراء ف ررول  -1
 .ملكافة أطفالي تم  المعرفةتسييل و  ، بينيم وبين متتمعيم وسائل امت ال

تاحرررة الفررررص التعميميرررة  ،إنشررراء مررردارس متتمعيرررة إلعرررادة المتسرررربين مرررن التعمررريم إلرررى التعمررريم  -2 وا 
 أماميم.

مدادىا بالوسائل التعميمية الحدياة ،محاولة تطوير المدارس القديمة -3  ،ممينوامرتقاء بمستوى المع ،وا 
مداد المدارس بالةدمات غير ال  متوفرة فييا.وا 

                                                           
1
 ،رضبنت يبجطخٛر ،جٓبد صبنخ ػبذ انهطٛف ضاليت: األبؼبد االجخًبػٛت انطٛبضٛت فٙ انخطٕٚر انذضر٘ ألدٛبء انفمراء - 

 .11ص  ،و2010 ،َببهص ،جبيؼت انُجبح انٕطُٛت ،انؼهٛبكهٛت انذراضبث  ،غٛر يُشٕرة
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 ،عقد الندوات والمحاضرات التاقيفية داةرل المردارس ألوليراء األمرور؛ لتب ريرىم بةطرر العشروائيات -4
 وبسعييم لنيل أطفاليم لحقوقيم داةل مدارسيم.

 ربط مدارس العشوائيات بكل تديد في اإلدارات التعميمية. -5

 الخالصة:

عرضررت الدراسررة فرري الف ررل الحررالي لرربعض المتغيرررات العالميررة المعا رررة والترري تماررل تحررديا لألمررة        
حيرث  ،الاقافية لمطفل في التعمريم األساسري بم ررالحقوق و تؤار ب ورة مباشرة عمى  ،العربية واإلس مية

والتغيرررات السياسرررية بسرربب ارررورات ،وظيرررور الفضررائيات  ،ظيرررور امنترنررتتعررددت ىررذه المتغيررررات مررا بررين 
سعى وت ،مس اليوية اإلس مية والعربيةستيدف طالتي ت ،العولمة الاقافيةو  ،والتراكم المعرفي ،الربي  العربي

 العالم أتم . لتعميم اقافة معينة عمى

 ،وأسرراليب الحمايررة منيررا لمواتيرة ىررذه المتغيرررات المتطمبررات التربويررةارم عرضررت الدراسررة لرربعض           
والقرادرة عمرى التوافرق  ،ل القريم والمعرايير التري يتبناىرا المتتمر يرحتى يمكن بنراء الشة رية القرادرة عمرى تما

يمكنيرررا الرررذوبان فررري حترررى م  ،إلسررر مية والعربيرررةافرررة اوطبعيرررا بطررراب  الاق ،النفسررري والتكيرررف امتتمررراعي 
 الاقافات األةرى.
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 الفصل الرابع

 واقع ممارسة الطفل لحقوقه الثقافية في التعميم األساسي بمصر

   

 .وحديثا   أوال: مالمح التعميم األساسي بمصر قديما  

 .ثانيا : واقع ممارسة الطفل لحقوقه الثقافية في التعميم األساسي بمصر

بمصر ثالثا : واقع ممارسة الطفل لحقوقه الثقافية في التعميم األساسي 
 .من خالل دراسة استكشافية بمدارس التعميم األساسي بمصر
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 واقع ممارسة الطفل لحقوقه الثقافية

 في التعميم األساسي بمصر 

 وحديثا   أوال: مالمح التعميم األساسي قديما  

 نظم ومراحل التعميم المصري

جعظػاـ التعلػيـ المصػر  يعطلػؽ مػف المرا ػؿ  ،يمتاز التعليـ المصػر  اػالتع ع  التبػعب جػي  ميػح مرا لػ    
 خػلؿ تلػؾ الر لػػة جػي الصػػع د  ،.....إلػ  ال امعػػةل إلػ  المرا ػؿ العليػػااألطفػاؿ  الدعيا )ال ضاعة  رياض

 تعلػػيـ اثػػتيمار   ، ت رياػػي ، تعلػػيـ خػػاص  تعلػػيـ  أػػ مي   ز ػػر  ،يتبػػعب إلػػ ل تعلػػيـ عػػاـ  تعلػػيـ جعػػي
جالثػلـ  ،إال  ف مر لة ال ضاعة  رياض األطفاؿ ليثت إلزاميػة ، تعليـ الغات   عاية  تعليـ   عاي ،خاص
 تثػم   ،مي اإللزامي الم اعي ياد  مػف المر لػة االاتداةيػة  المر لػة اإلعداديػة   تػ  المر لػة الياع يػةالتعلي

جالمر لػػػة االاتداةيػػػة تثػػػم  ال لمػػػة األ لػػػ  مػػػف التعلػػػيـ  ،ف االاتداةيػػػة  اإلعداديػػػة اػػػالتعليـ األثاثػػػياالمر لتػػػ
 تثػم  المر لػة اإلعداديػة اال لمػة الياعيػة مػف التعلػيـ األثاثػي   ػي مػف  ،ثػعة11 -6األثاثي   ي مف 

  . ل1)ثعة 11 -11

 التطور التاريخي لمتعميم في مصر

مف خلؿ تتاػح تػاريا التعلػيـ المصػر  جػي مرا لػ  األ لػ  ع ػد  ف  عػاؾ عػددا مػف الت ػارب لػراط يماجػة    
 ل ل1) ذه الت ارب ما يليالطفؿ جي التعليـ ام االت العمؿ  ال ياة،  مف   ـ 

،  يعتاػػر اميااػػة الم ا لػػة األ لػػ  جػػي التعلػػيـ التػػي يػػتـ جي ػػا 188١مبػػر ع التعلػػيـ المػػ مي عػػاـ   -1
المػػزج اػػيف المػػ اد العظريػػة  اػػيف در س عمليػػة  تمػػاريف تطايميػػة تػػرتاط االايةػػة  ا تيا ات ػػا ارتااطػػا 

 ماابرا.
ات، لتعلػيـ اعػ،  مع ػا مػدارس للاعػيف   خػر  لل1916المدارس الراقية،  عبأت ا  زارة المعارؼ عػاـ   -1

تعليما عاما يأ ف متممًا للتعليـ االمدارس األ لية،  تتضمف الخطة اعض العبػاط العملػي  طفاؿاأل
 أالع ارة  العثيج  المعادف .

                                                           
1
 .11 -11ص ص  ،. ٍرجغ ضاتقشثو تذراُ ٍحَذ اىغرٝة - 
2
تِ ػثذ هللا اىساٍو: ذظ٘ر ٍقررح ىَ٘اجٖح تؼغ ٍشنالخ اىَرحيرِٞ االترذائٞح ٗاىَر٘ضطح فٜ اىََينح اىؼرتٞح ٍحَذ  - 

جاٍؼح  ،ميٞح اىررتٞح ،قطٌ اىررتٞح ،رضاىح دمر٘رآ ،اىطؼ٘دٝح فٜ ػ٘ء طٞغح اىرؼيٌٞ األضاضٜ)دراضح ٍطرقثيٞح(

 .3ص ،2001ً ،اىَيل ضؼ٘د
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ي مػح اػيف  جي ػا،  تثم  " مدارس ال م ؿ "  مع ج الدراثػة  191١مدارس العمالة،  عبةت عاـ   -3
 الم اد العظرية  العملية.

ت راة قرية المعايؿل جي   اخر األراعيعات مف المرف العبريف،  جلثفة  ػذه الت راػة تمػ ـ علػ   ف   -1
التعلػػيـ جػػي المدرثػػة متصػػؿ االعمػػؿ  الايةػػة،   ف مػػا يأتثػػا  التلميػػذ مػػف تعلػػيـ عظػػر  يثػػتأمؿ امػػا 

 ل  ايةت . ت جر ا التي يأتثا  مف م ارات مف خلؿ األعماؿ
ة اقيػ،  اذلؾ  لغيػت المػدارس الر  19١1تعليـ المر لة األ ل  االمدرثة االاتداةية جي عاـ  يـ   د  -١

 .19١1ماعدا مدرثة قرية المعايؿ التي تـ إلغاؤ ا عاـ 
امػػدر مػػف  طفػػاؿ،   ػػي ت مػػح اػػيف تز يػػد األ 19١3المػػدارس االاتداةيػػة الراقيػػةل  عبػػةت جػػي عػػاـ   -6

إعػػداد ـ عمليػػا لل يػػاة  جمػػا ال تيا ػػات الايةػػة، جتأػػ ف ذات صػػيغة ريفيػػة جػػي  اليماجػػة العامػػة  اػػيف
المػػر   ذات صػػاغة صػػعاعية    ت اريػػة جػػي المػػدف االعثػػاة للاعػػيف،  تأػػ ف ذات صػػاغة عثػػ ية    

 م عية جي المدف  المر  عل  الث اء االعثاة للاعات.
ف العبػػػريف جػػػي الريػػػؼ، ت جػػػي معتصػػػؼ الخمثػػػيعات مػػػف المػػػر ة،  عبػػػالم معػػػةمػػػدارس ال  ػػػدات   -7

امػػدر  أاػػر مػػف اليماجػػة العامػػة،  اػػيف إعػػداد ـ عمليػػا لل يػػاة المعت ػػة  األطفػػاؿ ت مػػح اػػيف تز يػػد 
 االريؼ  ت ييؽ صلت ـ االايةة الريفية.

،  مػف خلل ػا ت  ػدت أاجػة  عػ اع المػدارس  1963ت جػي عػاـ ةالمدرثة الم  دة اإلعدادية،  عبػ  -8
ح اػػيف التعلػػيـ العظػػر   العملػػي الػػذ  يثػػمال لل عثػػيف ااالختيػػار اإلعداديػػة جػػي مدرثػػة م  ػػدة ت مػػ

 الت العملية .لم ا ثب ظر ج ـ الايةية المختلفة ت ت اثـ المدرثة اإلعدادية ال ديية ذات ا

 يل ظ عل   ميح الت ارب الثاامة جي م اؿ طاح التعليـ االطػااح العملػي جمػط  يماجػة الطفػؿ لعفثػ  تأػاد 
 عبطة  ال مأتاة  ال  ثػاةؿ تعليميػة  االتػالي لػـ تخػرج  ػذه المػدارس المعلػـ الأػؼء تأ ف معد مة  يث ال 

 الذ  ي ؿ م ؿ معلم  جي يـ  مف األياـ ؛  أاعت  ذه إ د  الد اجح الم ية إلعباء التعليـ األثاثي.

 نشأة التعميم األساسي المعاصر 

التعلػيـ االاتػداةي  معال ػة ثػلايات ،  يػث  اعد الت ارب الثػاامة أػاف الاػد للمػاةميف علػ  التعلػيـ مػف تطػ ير
اتضػػال  ف المدرثػػة االاتداةيػػة ذات الثػػع ات الثػػت عػػا زة عػػف ت ميػػؽ األ ػػداؼ األثاثػػية المطل اػػة مع ػػا 

 لل1)ألثااب متعددة مف   م ا

                                                           
1
 .4طـ ،جغ ضاتقٍحَذ تِ ػثذ هللا اىساٍو. ٍر - 
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اال ػػد األدعػػ  مػػف  ثاثػػيات المعػػارؼ  الم ػػارات  األطفػػاؿالتعلػػيـ االاتػػداةي لػػـ يعػػد أاجيػػا لتز يػػد   -1
،  االتػػالي ال يمأػػف المعت ػػيف معػػ  مػػف بػػؽ طػػريم ـ جػػي ال يػػاة  اإلثػػ اـ جػػي عمليػػات  الثػػل أيات

 التعمية إال امدر م د د.
التعليـ االاتداةي جي معظـ الد ؿ يعتار مر لة معت ية االعثاة للأيير مف  اعػاء البػعب، جظػر ج ـ   -1

علػ  الد لػة خاصػة  أييػر مػف  ػؤالء يرتػد ف ل ميػة  يصػا  ف عاةػا  ،ت  ؿ د ف م اصلة التعليـ
  ع ـ ال يثتطيع ف العمؿ  اإلعتاج.

،  اعت ػػاج صػػيل تمليديػػة جػػي تعليم ػػا  ات ػػاالترأيػػز علػػ  المعرجػػة العظريػػة  اعتاار ػػا  ايػػة جػػي  ػػد ذ  -3
 مما  ثح الف  ة ايف المعرجة أفأر  ايف العمؿ أتطايؽ.

العظػػاـ التراػػ   يغلػػب طغيػػاف المػػادة العلميػػة،  رثػػ خ  ثػػل ب التلمػػيف  ال فػػظ، علػػ   ثػػاب تعميػػة   -1
 م ارات التفأير. 

التعلػيـ التمليػد  ضػعيؼ الصػػلة امتطلاػات التعميػة  ال يلمػس ا تيا ػػات المعتفعػيف اػ  ممػا يػػؤد    -١
 . ا اإل  الرث ب  التثرب،  ضعؼ مخر ات  يؤد  إل  عدـ اعتفاع ث ؽ العمؿ  ا ـ

إ مػػاؿ التعلػػيـ االاتػػداةي للم ػػارات  الميػػ ؿ  االت ا ػػات  األثػػاليب التػػي تػػؤد  إلػػ  اعػػاء بخصػػية   -6
 التلميذ الث ية مما يؤد  إل  ضعؼ العلقة االرتااطية ايف التعليـ   ياة التلميذ.

 صيات مترجعة عف العمؿ مثت لأة  أير مف  ف تأ ف معت ة. صاال  داة لتعمية بخ  -7

 مػرًا  ي يػًا..   ػاءت  اإلعداديػة أل ؿ ذلؾ أاف التفأير جي صػيل  ديػدة للتعلػيـ جػي المر لػة االاتداةيػة    
صػػيغة التعلػػيـ األثاثػػي لت مػػح اػػيف المػػر لتيف االاتداةيػػة  اإلعداديػػة؛ أل ػػد   ػػذه الصػػيل التػػي تميػػؿ جأػػرًا 

 جػػي بػػ ر عػػ جمار  ،ديػػدًا جػػي م ػػاؿ إعػػداد األطفػػاؿ ال اعيػػة المعت ػػة خػػلؿ المرا ػػؿ األ لػػ  للتعلػػيـترا يػػًا  
 علػػػػف  زيػػػػر التعلػػػػيـ جػػػػي خطااػػػػ  امػػػػؤتمر  زراء الترايػػػػة  الػػػػ زراء المثػػػػة ليف عػػػػف التخطػػػػيط  1977عػػػػاـ 

ية للتراية  اليماجة االقتصاد  االد ؿ العراية الذ  عظمت  الي عثأ  جي  ا  ظاي االتعا ف مح المعظمة العرا
التعلػيـ  م تػ اه قػررت الػ زارة ت ريػب عظػاـ التعلػيـ األثاثػي جػي ـ "  ع  عل  طريؽ التط ر جػي اعػ   العل  

 /1977المػػػدارس االاتداةيػػػة  اإلعداديػػػة "  قػػػد اثػػػتمرت مر لػػػة الت ريػػػب  راػػػح ثػػػع ات مػػػف العػػػاـ الدراثػػػي 
ل  ػ  ادايػة لمر لػة ـ 1981 /1981الدراثػي ) يعتار العاـ ،ـ1983 /1981ـ إل  العاـ الدراثي 1978

،  ام  ب  ذا الماع ف 1981ل لثعة  139 اعد صد ر قاع ف التعليـ رقـ )  ،تعميـ عظاـ التعليـ األثاثي
 صػػا ت المدرثػػة االاتداةيػػة تثػػم  اال لمػػة األ لػػ ،  المدرثػػة اإلعداديػػة تثػػم  اال لمػػة الياعيػػة،  صػػارت 
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ل   الياعية   أد الماع ف عل  ضر رة راط التعليـ االعمؿ  االايةية الم يطػة ثع ات اإللزاـ تبمؿ ال لمة األ  
 .ل1)االمدرثة

 أهداف التعميم األساسي

 لل1)إل  األثاثيي دؼ التعليـ 

ت جير تعليـ عالي ال  دة ل ميح األطفاؿ مف اداية المر لة االاتداةية  تػ  اعتمػال ـ للمر لػة التاليػة  -
 اأفاءة  جاعلية.

امػػا يتمابػػ  مػػح تعميػػؽ  ، تطػػ ير اللغػػة العرايػػة  الترايػػة  المػػ اد اال تماعيػػة لػػد  األطفػػاؿت ػػديث  -
 مفا يـ الم اطعة  ال  ية.

بػػػػػااع ميػػػػػ ل ـ،  تز يػػػػػد ـ االمػػػػػدر الضػػػػػر ر  مػػػػػف المػػػػػيـ  األطفػػػػػاؿتعميػػػػػة قػػػػػدرات  اثػػػػػتعدادات   -  ا 
 الثػػػل أيات  المعػػػارؼ  الم ػػػارات العلميػػػة  الم عيػػػة التػػػي تتفػػػؽ  ظػػػر ؼ الايةػػػات المختلفػػػة ا يػػػث 
يمأف لمف يتـ مر لة التعليـ األثاثي  ف ي اصؿ تعليم  جي مر لة  عل ،     ف ي ا   ال ياة اعد 

 الفرد لأي يأ ف م اطعا معت ا جي ايةت   م تمع . تدريب م عي مأيؼ  ذلؾ مف   ؿ إعداد
امػا يؤثػس العتمالػ   ع ا ػ  جػي  ، االتصاؿ ، العل ـ ، الرياضيات ،إتماف الخريج الم ارات اللغ ية -

مح تأأيد ترثػيا  ، الت اصؿ عل  مثت   عاؿ ،اداعية تعمية قدرات  االاتأارية  اإل ،المر لة التالية
  التأامؿ مح اآلخر  قا ل   التفاعؿ مع . ،اية  الميـ الديعية ال  ية العر  ،قيـ الم اطعة

مػػف خػػلؿ العػػرض الثػػااؽ أل ػػداؼ التعلػػيـ األثاثػػي يتضػػال  ف الطفػػؿ قػػد يتلمػػ  اعػػض المعػػارؼ         
 المدرات  الثل أيات ا اعب الم اد العلمية إال  ع ا ليثت أاجية لأي يعتمد عل  عفث   لف يثتطيح التأيؼ 

اا تيازه ال لمتيف األ ل   الياعية مف   لأف ،جي ال لمة األ ل  جمط ما  صؿ علي  مف خاراتمح الم تمح ا
 اختيار ع ع التعليـ الذ   ،مر لة التعليـ األثاثي يأ ف قد اأتمؿ تأثيث   قادرا عل  التفاعؿ مح الم تمح

ف ت قػؼ ععػد  ػذا ال ػد مػف التعلػيـ يأػ ف قػادرا علػ   ،يعاثا  جي المر لة الياع ية العػيش  العمػؿ أما  عػ   ا 
 اأرامة،  المبارأة جي تعمية الم تمح.

 

                                                           
1
ٍحَذ رأفد ٍحَذ اىجارحٜ: ذَْٞح تؼغ اىقٌٞ اىررت٘ٝح ىرالٍٞذ  اىحيقذح األٗىذٚ ٍذِ اىرؼيذٌٞ األضاضذٜ فذٜ ٍظذر فذٜ ػذ٘ء - 

جاٍؼذذح  ،ميٞذذح اىررتٞذذح ،قطذذٌ اىررتٞذذح اىَقارّذذح ٗاادارج اىرؼيَٞٞذذح ،رضذذاىح دمرذذ٘رآ)مٞر ٍْشذذ٘رج( ،ذجرتذذح اىٞاتذذاُ

 .111،ص  ،2001ًاىسقازٝق 
2
-11ص ص، 2030-2014اىخطح ااضرراذٞجٞح ىيرؼيٌٞ قثو اىجاٍؼٜ تجَٖ٘رٝح ٍظر اىؼرتٞح  ،ج اىررتٞح ٗاىرؼيٌٞٗزار - 

13  . 
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  ثانيا: واقع الحقوق الثقافية لمطفل في التعميم األساسي بمصر

ث ؼ عثتعرض جي الصف ات المادمة  اقح ال م ؽ اليماجيػة للطفػؿ جػي التعلػيـ األثاثػي امصػر مػف       
   عتػاةج دراثػة  ، التي قد تأ ف دراثة أبػفت عػف ال اقػح مػف خػلؿ عتػاةج دراثػات  خػر  ،خلؿ األدايات

أتاب يأبؼ عف   ـ     ،   مف معظ ر ترا   إثلمي ،ميداعية عف  م ؽ الطفؿ جي التعليـ ا    ترا  
 . م ؽ الطفؿ التي الاد  ف تت اجر للطفؿ مف خلؿ التعليـ

 الػذ   أػػد جي ػا  ف  مػػ ؽ  ل1) مػ ؽ الطفػػؿ دراثػة عػ ادر  مػػرقصدراثػػة مػف الدراثػات التػػي ا تمػت ا      
يػػـ قثػػـ  ،الطفػػؿ تعػػد  م قػػا مثػػتملة خاصػػة ااألطفػػاؿ  ليثػػت م ػػرد  مػػ ؽ مثتخلصػػة مػػف  مػػ ؽ الأاػػار

 قػد  أػد علػ   ، التعليميػة ، اليماجيػة ، اال تماعيػة ، االقتصادية ،ال م ؽ إل  خمثة  ع اعل ال م ؽ المدعية
 ، االثػػػتغلؿ األميػػػؿ ل قػػػت الفػػػراغ ، ف ال مػػػ ؽ اليماجيػػػة تت ثػػػد جػػػي ال صػػػ ؿ علػػػ  المعل مػػػات المطل اػػػة

يػؿ جػي  ػؽ الطفػؿ جػي ال صػ ؿ علػ  التعلػيـ  يتم ،  مػا ال مػ ؽ التعليميػة ، االبتراؾ جي األعبطة اليماجية
 ا تػػراـ بخصػػيت   ، الم اجظػػة علػػ  أرامتػػ  ،  مػػ  جػػي المثػػا اة جػػي الفػػرص التعليميػػة ،اإللزامػػي الم ػػاعي

  ف يتضمف تعليم  عمليات تعليمية  خارات  ياتية ميؿ اأتثاب م ػارة  ، تلاية  ا ات  ال الية  المثتمالية
مػح مراعػاة تطايػؽ  مػ ؽ الطفػؿ جػي الفصػؿ  يعػاء التػدريس  ، ا تػراـ اآلخػريفاتخاذ المػرار  التفأيػر العمػد  

 تاعػت دراثػة تػ ادر  مػرقص عتػاةج الدراثػات التػي تمػ ؿ  ،ة طرؽ تػدريس تثػاعد علػ  ت ميػؽ ذلػؾ ممارث
أمػػػا أبػػػفت  ف الأتػػػب المدرثػػػية ال تػػػ جر  ،اغيػػػاب  مػػػ ؽ اإلعثػػػاف  الطفػػػؿ جػػػي الاػػػرامج  المعػػػا ج الدراثػػػية

  م ؽ الطفؿ جي التعليـ  يماجت . 

قامػػت ادراثػػػة ممػػػررات اللغػػة العرايػػػة  الترايػػػة  ل1) يفدراثػػة مصػػػطفي أامػػػؿ الثػػيد   خػػػر جػػي  ػػػيف  ف      
الديعية  اللغة  اإلع ليزية ،  الم اد اال تماعية ، اما جػي ذلػؾ أتػب التػدرياات  الخػط  المصػص المصػا اة 
جي ممررات اللغات  أتب الثيرة جي ممررات التراية الديعيػة  قػد الػل عػدد الأتػب التػي درثػ ا الفريػؽ ثػت ف 

 أتااا، مع ا  راعة  يلي ف للمر لة االاتداةية  ثتة  عبر ف للمر لة اإلعدادية .

 ة   ي ل  م ؽ عامة تتضمع ا تثح جةات رةيث اعتمد جريؽ الا ث علي تمثيـ  م ؽ اإلعثاف إلي       

 ال ؽ جي ال رية   -3ال ؽ جي الأرامة             -1 ال ؽ جي ال ياة         -1

 ال ؽ جي التثامال  -6ال ؽ جي العدالة               -١ ال ؽ جي المثا اة        -1
                                                           

1
 .110 -661ص ص  ،ذ٘درٛ ٍرقض حْا. ٍرجغ ضاتق - 

2
ٍظطفٜ ماٍو اىطذٞذ ٗخرذرُٗ : حقذ٘إل ااّطذاُ فذٜ ٍقذرراخ اىرؼيذٌٞ األضاضذٜ ، ضيطذح قؼذاٝا اىرَْٞذح ، ٍرمذس دراضذاخ  -
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 ال ؽ جي الم اطعة            -8 ال ؽ جي التضامف        -7

 مػ ؽ  –ل جةات   ي ل  م ؽ المػر ة 1صة   ماعية تضمع ا ) م ؽ اقتصادية  ا تماعية   م ؽ خا -9
  م ؽ البع ب . – م ؽ ال ماعات  –الطفؿ 

 أبفت الدراثة  ف الممررات المختلفة مف العص ص  الصػ ر  التػدرياات تعاػر عػف مضػم ف  مػ ؽ       
ف أػاف مػف ال اضػال  يضػًا  ع ػا تطػرح عمطػيف ، جايعمػا تؤأػد أ تػب اللغػة العرايػة اإلعثاف ادر ات متفا تة  ا 

 الترايػػة الديعيػػػة اإلثػػػلمية علػػػي   ميػػة ال مػػػ ؽ االقتصػػػادية  اال تماعيػػػة   مػػ ؽ البػػػع ب ، تظ ػػػر أتػػػب 
الترايػػة الديعيػػة المثػػي ية  أتػػب المػػ اد اال تماعيػػة  أتػػب اللغػػة اإلع ليزيػػة المأاعػػة الم مػػة لل مػػ ؽ المدعيػػة 

ف أاعت األخيرة ال ترد جي ثياؽ ثياثي . الثياثية ،  خص صًا  م ؽ التثامال  المثا اة  ال ر   ية  ا 

أمػػا  ف الممػػررات الدراثػػية المععيػػة رأػػزت علػػي المف ػػـ  العػػاـ لماػػد  لعدالػػة  المثػػا اة ، أمػػا  أػػدت  
علػػي قػػيـ التعػػا ف  التػػرااط  التأاجػػؿ اال تمػػاعييف ،    ردت العديػػد مػػف المظػػا ر  األاعػػاد الميميػػة المرتاطػػة 

ف ال ؽ جي التضامف الذ   اء امععي التعا ف اػيف  جػراد الم تمػح ،  أػذا  أػدت ا ذه الميـ ععد ال ديث ع
 علي قيمة العمؿ    ميت  االعثاة للفرد  الم تمح .

 ا تمت الممررات الدراثية الاراز العديد مف قيـ  م ؽ اإلعثاف  لأع ا  أدت علي المػيـ  المياليػات  
 قد قدمت العديد مف األميلة  العماذج ث اء مف  ،لممارثة  أير مف ا تمام ا اأثاليب التطايؽ  ديعاميات ا

ر إلي ال اقح ال الي  ال أيفية تطايؽ ميؿ  ػذه المياليػات ألعا يؿ المختلفة ،  لأع ا لـ تبالمر ف  الثعة    ا
ع عًا مف المطيعة ايف العص ص  مػا تميلػ   تتضػمع  مػف قػيـ  مياليػات  األطفاؿ  ذا يمأف  ف ي ثد لد  

ة ،  ال اقػػح المعػػاش مػػف عا يػػة  خػػر  ،   ػػ  األمػػر الػػذ  يؤأػػد مععػػي االعفصػػاؿ اػػيف المياليػػات مػػف عا يػػ
جما يماؿ ل  بيء  ما يعيبػ   األطفاؿ ال اقح ،  البؾ جي  ف ميؿ  ذا األمر يخلؽ اعض التعاقضات لد  

 ف ي صػؿ العمػؿ قػدـ أميمػة  لػيس أ ػؽ للفػرد ي ػب  إف يدرأ  جي ال اقح بػيء  خػر ،   ػذا إضػاجة إلػي 
 علي   يطالب ا  .

يليػػة الصػػف ؼ   طفػػاؿث الػػذ    ػػراه علػػ  عيعػػة مػػف جػػي الا ػػ ل1)أمػػا  أػػد المرأػػز المػػ مي للا ػػ ث      
يمارث ف  م ـ جي تعلـ اللغة العراية؛  يث ايعت  األطفاؿ ف  ،األ ل  مف ال لمة األ ل  االتعليـ األثاثي

أمػا تمأػف  ميػح  جػراد العيعػة مػف معرجػة  ػر ؼ  ،اثػتطاع ا المػراءة  مػاـ  قػراع ـ األطفػاؿالعتاةج  ف معظػـ 
إال  ، قػراءة ال مػؿ  الفمػرات جػي الممػرر الدراثػي اثػرعة  دقػة ،ال  اء مح التمييز ايف ال ػر ؼ جػي العطػؽ

ؾ ل أػػذ ، ف العتػػاةج أبػػفت اعخفػػاض مثػػت    داء تلميػػذ الصػػؼ األ ؿ جػػي إدراؾ مػػدل ؿ الرمػػ ز الرياضػػية
 ؽ تفأير ـ الرياضي ابأؿ لغ  .جي قدرت ـ عل  التعاير عف طر 

                                                           
1
شؼثح تح٘ز  ،األٗىٚ تاىَرحيح االترذائٞح إَٝاُ أحَذ ػيٞاُ ٗخررُٗ: ٍطر٘ٙ اىقرائٞح ىذٙ ذالٍٞ  اىظف٘ف اىصالشح - 
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عػػػف  مػػػ ؽ الطفػػػؿ جػػػي المؤثثػػػات التعليميػػػة اػػػيف  ل1)أمػػػا أبػػػفت عتػػػاةج دراثػػػة ميػػػادة جػػػ ز  الااثػػػؿ      
ير  المػػػػدارس العظريػػػة  التطايػػػؽ  ف  مػػػ ؽ الطفػػػؿ تختلػػػؼ رؤيػػػة ت مم ػػػػا مػػػف    ػػػة عظػػػر المعلمػػػيف  مػػػد

 يػػراه المػػدير ف يت مػػؽ  ،% 91،1ف  ف  ػػؽ الطفػػؿ جػػي العميػػدة يت مػػؽ اعثػػاة ف يػػر    جػػالمعلم ،االاتداةيػػة
 يت مػؽ المدير ف يراه  ،%81،7 ير  المعلم ف  ف  ؽ الطفؿ جي العدؿ يت مؽ اعثاة  ،%93،6اعثاة  
 يػػراه المػػدير ف  ،%8١،1الأرامػػة يت مػػؽ اعثػػاة جػػي أمػػا يػػر  المعلمػػ ف  ف  ػػؽ الطفػػؿ  ،%97،7اعثػػاة 

 ،%6١،1 جػػي  ػػيف يػػر  المعلمػػ ف  ف  ػػؽ الطفػػؿ جػػي المثػػا اة تت مػػؽ اعثػػاة  ،%97،1يت مػػؽ اعثػػاة  
أمػػا يػػر  المعلمػػػ ف  ف  ػػؽ الطفػػؿ جػػػي ا تػػراـ ال يػػاة الخاصػػػة  ،%97،1 يػػراه المػػدير ف يت مػػؽ اعثػػػاة  

لمػ ف  ف  ػؽ الطفػؿ جػي أمػا يػر  المع ، ،%91،7 يراه المدير ف يت مؽ اعثػاة   ،%١1،9يت مؽ اعثاة 
%   ما  ؽ الطفؿ جي 9١،7 يراه المدير ف يت مؽ اعثاة  ،%١1،3 رية اال تماع الثلمي يت مؽ اعثاة 

التعلػػيـ  الرعايػػة الصػػ ية جيػػر  المعلمػػ ف  ع ػػا ال تت مػػؽ االمؤثثػػات التعليميػػة ايعمػػا يػػر  مػػدير  المػػدارس 
  م  جػي الرعايػة الترجي يػة  ،%96،١مؽ اعثاة  ع ا تت مؽ اعثب مختلفة ج م  جي الثلمة البخصية يت 

  م  جػي الرعايػة اال تماعيػة  ،%89،9  م  جي التعليـ يت مؽ اعثاة  ،%88،6 ، الص ية يت مؽ اعثاة
 %.١9،1يت مؽ اعثاة 

 قد  ر عت الدراثة ثاب  ذا التفا ت  االخػتلؼ جػي العثػب التػي تعاػر عػف مػد  اال تمػاـ ا مػ ؽ       
ثػػات التعليميػػة إلػػ   ف مػػدير  المػػدارس االاتداةيػػة ي ػػا ل ف التظػػا ر داةمػػا اػػأف مدارثػػ ـ الطفػػؿ جػػي المؤث

جػي  ، ير ع ف ذلؾ ل ثف إدارت ـ  إلثل ا ـ جي العمؿ ،مرتفعةالمتميزة تتثـ اال  دة  ت مؽ عثب الع اح 
  يف  ف  راء المعلميف   عضاء  يةة التدريس  أير دقة  تعار عف ال اقح الفعلي.

جي أتااة مع ج التراية العا ية للطفؿ عف  ل1) جي  ذا اإلطار ت دث م مد اف ع ر عاد ال فيظ ث يد      
ف االلتػػزاـ ا ػػا جػػي ترايػػة األطفػػاؿ ألع ػػا يريػػة  العفثػػية التػػي ي ػػب علػػ  المػػرااعػػض األثػػاليب الترا يػػة  الفأ

 ،العػػدؿ  المثػػا اة اػػيف األطفػػاؿ   ، اختيػػار ال قػػت المعاثػػب للت  يػػ  ،ضػػمف  مػػ ق ـ   ػػيل المػػد ة ال ثػػعة
 تدريب   اث  االت ارب  ، ر اية المصص للطفؿ ، االاتعاد عف أيرة الل ـ  العتاب ، براء اللعب ل طفاؿ

يػػـ ت ػػدث عػػف اعػػض  ثػػس الاعػػاء العلمػػي   اعفثػػ   تبػػ يع   تعميػػة يمتػػ ،  مػػ  جػػي المػػدح  اليعػػاء ،العلميػػة
 م ؽ الطفؿ التي الاد  ف يعال ا داخػؿ التعلػيـ   ػيل  ػؽ   الفأر  للطفؿ داخؿ المدرثة مف خلل ا اعض

  مػ  جػػي  ،  مػػ  جػي  فػػظ قثػـ مػػف المػر ف  الثػػعة ،الطفػؿ جػػي التعلػيـ   ػػرس  ػب العلػػـ   دااػ  جػػي الطفػؿ
  مػ   ،  مػ  جػي إتمػاف اللغػة األ عايػة ،  مػ  جػي إتمػاف اللغػة العرايػة ،المدرس الصالال  المدرثػة الصػال ة

  أذلؾ المدرثية ال بؾ. –مأتاة معزلية جي   م   ،اد العلمي  جؽ مي ل جي الت  ي   اإلرب
                                                           

1
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2
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 ،ف م ػا صػلح الػديف يم ػاؿ التراػ   ثػااا لميػاـ الاػا يت قد أاف اال تماـ الاالل ا م ؽ الطفؿ جػي ال      
اا ػػث مػػد  إدراؾ معلمػػات ريػػاض األطفػػاؿ لػػاعض  مػػ ؽ األطفػػاؿ جػػي م اجظػػة الملي ايػػة  ل1)ع ػػلء م مػػد

 مػػف خػػلؿ ا ي مػػا قامتػػا االأبػػؼ عػػف ماػػادئ  ييمػػة  مػػ ؽ الطفػػؿ التػػي ي ػػب علػػ   ،مػػف معظػػ ر تراػػ  
 ، قد تايف ل ما  ف  م ؽ الطفؿ  يل  ؽ الطفؿ جي الاماء) ؽ الطفػؿ جػي ال يػاةل ،المعلمة التعرؼ علي ا

ؿ  ػػؽ الطفػػؿ جػػي العمػػ  الاػػدعي  العفثػػي  العمػػاء الر  ػػي  اال تمػػاعي  األمػػاف العػػاطفي  المػػدرة علػػ   يبػػم
 أػذلؾ  ، يبمؿ  ؽ الطفػؿ جػي التعلػيـ األثاثػي  اثػتأماؿ مرا لػ  ، أذلؾ  ؽ الطفؿ جي العماء  ،التعلـ 

تي ل ا تأيير ماابر  يبمؿ  ؽ الطفؿ جي  ف يعار عف ر ي  ا رية جي األم ر ال ، ؽ الطفؿ جي المبارأة
  مػ  جػي المبػارأة ا ريػة جػي ال يػاة اليماجيػػة  ،علػ    اعػب  ياتػ  اال تماعيػة  الديعيػة  اليماجيػة  الثياثػػية

 يبػػػمؿ  مايػػػة الطفػػػؿ مػػػف  ميػػػح  بػػػأاؿ ثػػػ ء المعاملػػػة  اإل مػػػاؿ  ، أػػػذلؾ  ػػػؽ الطفػػػؿ ال مايػػػة ، الفعيػػػة
دمػػاف المخػػدرات االثػػتغلؿ  المثػػ ة امػػا جػػي ذلػػؾ ال مايػػة مػػف التعػػرض لل  أػػذلؾ  ػػؽ الطفػػؿ  ،ع ػػراؼ  ا 

  مػ  جػي التعايػر  ،  مػ  المػاع عي جػي المراػ  ، عثػيةالثـ   االجي الم اطعة   م  جي   المدعيل  يبمؿ  م
 ت صػػلت الدراثػػة إلػػ  عػػدـ  عػػي المعلمػػات ا مػػ ؽ  ،عػػف الػػعفس   خػػذ ر يػػ  جػػي األمػػ ر المتعلمػػة ا ا تػػ 

 ل م ق . الطفؿ مما  د  إل  عدـ ممارثة الطفؿ 

مػػف   ػػػـ الدراثػػات التػػػي  ػػدجت إلػػػ   ت ديػػد   ػػػـ ل 1)ثػػلمة م مػػػد  ، لعػػؿ دراثػػػة إقاػػاؿ الثػػػمال طي      
لمػاء الضػ ء علػ    ميت ػػا  ،ال مػ ؽ اليماجيػة للطفػؿ  ممارعت ػا مػف معظػ ر إثػلمي مػح المعظػ ر ال ضػعي  ا 

 التعرؼ عل  الد ر الذ  يمأف  ف تمارث  م عة الخدمة اال تماعية جي تفعيؿ ال مػ ؽ اليماجيػة للطفػؿ مػف 
 قػػػد ت صػػػلت الدراثػػػة إلػػػ ل  ف   ػػػـ ال مػػػ ؽ اليماجيػػػة للطفػػػؿ  التػػػي تفعيل ػػػا مػػػف خػػػلؿ  ،معظػػػ ر إثػػػلمي

المأتاػػات  ،ألعديػػة اليماجيػػةالمصػػ ر  ا ،مراأػػز البػػااب ،ال معيػػات األ ليػػة ،المثػػا د  د ر العاػػادة ،المػػدارس
   ي أما يلي مرتاة  ثب   ميت ال ، د ر ال ضاعة ،العامة

  ؽ الطفؿ جي ال ص ؿ عل  المعل مات. -1
  ؽ الطفؿ جي اليماجة  التعليـ. -1
 ديعية.اليماجة الت عية   ال ؽ الطفؿ جي  -3
  ؽ الطفؿ جي المبارأة   رية التعاير. -1
 يماجية. ؽ الطفؿ جي    د  ماأف لممارثة  م ق  ال -١
  ؽ الطفؿ جي تعمية ال س الديعي  الخلمي. -6

                                                           
1
ّجالء ٍحَذ إترإٌٞ: إدراك ٍؼيَاخ رٝاع األؽفاه ىثؼغ حق٘إل اىطفو فٜ ٍحافظح اىقيٞ٘تٞح  ،ٍٖا طالح اىذِٝ ٍحَذ - 

 .113: 125ص ص  ،2011ًٝ٘ىٞ٘  ،ٍجيح ميٞح اىررتٞح تثْٖا ،( 11اىؼذد ) ،ٍِ ٍْظ٘ر ذرت٘ٛ
2
 .146 -611ص ص  ،ضالٍح ٍْظ٘ر ٍحَذ. ٍرجغ ضاتق ،إقثاه األٍٞر اىطَاى٘ؽٜ - 
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 أؿ  م ق .ل ؽ الطفؿ جي  ثرة متف مة  -7
  ؽ الطفؿ جي طرح األثةلة  الرد علي ا. -8
  ؽ الطفؿ جي التعامؿ مح تأع ل  يا العصر. -9

  ؽ الطفؿ جي التأدب. -1١

االا ػػث عػػف  مػػػ ؽ الطفػػؿ التعليميػػػة مػػف معظػػػ ر  ل1)أمػػا ا تمػػت دراثػػػة الثػػيد عاقػػػؿ عاػػدا  الاعػػػاف      
  مػ  جػػي  ،  مػػ  جػي المعلػـ المػد ة ، قػد اقتصػرت الدراثػة علػ   ػػؽ الطفػؿ جػي التعلػيـ الم ػاعي ،اإلثػلـ 

علػ  ال ي صػؿ  قد  ظ ػرت عتػاةج الا ػث  ف الطفػؿ المصػر   ،تعليم  المر ف الأريـ  اعض  داب اإلثلـ
 ف  مػػ ؽ الطفػػؿ التعليميػػة ليثػػت إلػػ  جػػي  ػػيف  بػػارت الدراثػػة  ،بػػ دمعظػػـ  م قػػ  التعليميػػة االمػػدر المع

ميػؿ  ػؽ الطفػؿ جػي  ،ج عػاؾ  مػ ؽ تعليميػة  خػر  ،قاصرة عل   ذه ال م ؽ التػي تػـ اختيار ػا جػي الدراثػة
اػػداء الػػر    جػػي  ،  مػػ  جػػي ال مايػػة مػػف المثػػ ة  الععػػؼ المدرثػػي ، جػػي اللعػػب التراػػ   ، ريػػة التعايػػر  ا 

 جػي  ،  م  جي إدارة مدرثية ترع  مصال   ، جي تأع ل  يا المعل مات  اليماجة ،ي  الترا  اإلرباد  الت  
 جػػي المبػارأة جػي المعاثػػاات الديعيػة  اليماجيػػة  ، جػي تعليمػػ  المػيـ العايلػة ،الترايػة اإليماعيػة  التعبػػةة الديعيػة

 جػي  ، جػي ال مايػة مػف االاتػزاز االقتصػاد  ، جي االثتفادة مف المثاعدات  المػعال الدراثػية ، اال تماعية
 جػػي  ، م ا اػػ  جػػي تعميػػة قدراتػػ   ، جػػي  ػػ دة التعلػػيـ ، جػػي الػػتعلـ العبػػط ،معػػا ج ت اأػػب تغيػػرات العصػػر

 ، جػػي التعلػػيـ المثػػتمر ، جػػي التيميػػؼ الػػداةـ  العمػػ  المعرجػػي ،ه  تفأيػػره اإلاػػداعيءطػػرؽ تػػدريس تعمػػ  ذأػػا
   ير ذلؾ مف ال م ؽ التعليمية.

عػػف مأاعػػة  ل1) مػػف الدراثػػات التػػي تميػػزت االا ػػث عػػف  مػػ ؽ الطفػػؿ جػػي التعلػػيـ دراثػػة بػػاؿ اػػدراف      
أبػػؼ جي ػػا  ف  عػػاؾ اعػػض الم اجظػػات    ،فػػؿ جػػي التعلػػيـ  التػػي تعػػا ؿ جي ػػا  اقػػح تعلػػيـ الطفػػؿ مػػ ؽ الط

أما  ـ  عاؾ عثاة عالية مف المتثرايف جػي التعلػيـ  ،المصرية التي لـ ت مؽ االثتيعاب الأامؿ مف التعليـ 
أمػا  ف المعػا ج  الممػررات الدراثػية  اجػة اعيػدة  ،مما تثػاب جػي ارتفػاع عثػاة األميػة جػي مصػر ،األثاثي

أمػػػا  ف طػػػرؽ  ، ت مػػػؽ عفعػػػا ل طفػػػاؿ ال ، مفارقػػػة لل اقػػػح اال تمػػػاعي  االقتصػػػاد   ،عػػػف  يػػػاة األطفػػػاؿ
أمػػا  ف الفصػ ؿ الدراثػػية جػػي م مل ػا ال تبػػأؿ ايةػػة  ،التلمػػيف  ال فػظ  التػػذأر التػدريس تمليديػػة تعتمػد علػػ 

ا اعػب الععػؼ  ،تعلـ  يدة  ال ت مؽ    ت ثف جي العملية التعليمية لمياس المم مات األثاثية لايةػة الػتعلـ
لػة أؿ  ذا المص ر بأؿ عاةما أايرا جي  ص ؿ الطفؿ علػ   م قػ  أام ، اإلثاءة ل طفاؿ داخؿ المدارس

 جي التعليـ.

                                                           
1
إترٝو  ،3ع ،اىَجيذ اىخاٍص ،ٍجيح ميٞح اىررتٞح تاىط٘ٝص ،: حق٘إل اىطفو اىرؼيَٞح ٍِ ٍْظ٘ر ااضالًاىطٞذ ػاقو ػثذ هللا - 

 .110: 134ص ص  ،2012ً
2
 .11: 11ص ص  ،شثو مرٝة تذراُ. ٍرجغ ضاتق - 
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المر لػة اإلعداديػة عػف المبػارأة   طفػاؿال ظت عز ؼ اعض  ل1)أما  ف الاا ية ربا م مد ع يس      
  ػػاءت عتػػاةج  ،جمامػػت اا ػػث  ػػ ؿ  ثػػااب  ػػذا العػػز ؼ ،جػػي األعبػػطة المدرثػػية جػػي المػػدارس المصػػرية

 الايػة  ،األطفاؿالا ث اأف  ثااب  ذا العز ؼ تتميؿ جيل  ع اع العباط المتا ة االمدرثة ال تيير ا تماـ 
أمػا  ف المبػرؼ  ،مػح أيػرة ال ا اػات   ػب الع ػاح ،عل  ممارثة األعبػطة األطفاؿالمدرثيف ال يب ع ف 

عػدـ تػ اجر الملعػب  األ  ػزة  األمػاأف  ،عبػاطجي اختيار األ قات المعاثاة لممارثة ال األطفاؿي مؿ  راء 
 أيير مف   لياء األم ر ير ف  ف األعبطة مضيعة لل قت. ،المعاثاة لممارثة العباط

دخػػػاؿ التأع ل  يػػػا جػػػي التعلػػػيـ قػػػاـ الاا ػػػث عصػػػاـ  ػػػاار      ادراثػػػة  ل1) جػػػي م ػػػاؿ التعلػػػيـ االلأتر عػػػي  ا 
ي امر لة التعليـ األثاثي امصر جي ضػ ء اعػض الخاػرات تص ر ممترح لتفعيؿ التعليـ االلأتر ع اعع اف "

 العالمية المعاصرة"  قد قاـ الاا ث اعدد مف المل ظات امدارس التعليـ األثاثي  تايف مف خلل ال
تلػؾ    عػ  الزالػت  عػاؾ ج ػ ة أايػرة اػيف األ ػداؼ التعليميػة التػي يعمػؿ المعلمػ ف مػف   ل ػا داخػؿ -

 يػث  ، ايف تطلعات ال زارة لتطػ ير التعلػيـ األثاثػي ،ااح التمليد المدارس  التي يغلب علي ا الط
 ،الزاؿ المعلـ مرتاطا اأطر   عظمة  ممػررات ي ػب عليػ  االلتػزاـ الع اة ػا زمعيػا أمػا  ػ  م ػدد ل ػا
 ،األمػػر الػػذ  ي عػػؿ اثػػتخداـ التعلػػيـ االلأتر عػػي ممػػيل جػػي ال اثػػب اآللػػي  مل ماتػػ   مػػرا  امبػػيا

 ،التصاؿ االلأتر عياإلعترعت للمياـ اعمؿ ا  ث    تدرياات عل  م ارات ا األطفاؿ قلما يثتخدـ 
 ما يتـ راط المدارس  الفص ؿ اعض ا ااعض    اخط ط اإلعترعت عفث ا. أما  ع  عادر

علػػ  الػػر ـ مػػف ت ميػػؽ إع ػػاز ملمػػ س جػػي م ػػاؿ ت يةػػة المػػدارس للت اجػػؽ مػػح التأع ل  يػػا العالميػػة  -
  عػػػ  جػػػي العديػػػد مػػػف  ،إال  اقػػػح تفعيػػػؿ  ػػػذه األ  ػػػزة  اثػػتخدام ا د ف المثػػػت   ، عػػالـ المعل مػػػات

مػػػدارس التعلػػػيـ األثاثػػػي تأػػػ ف  ػػػذه األ  ػػػزة قيػػػد المخػػػازف مثػػػتديمة يػػػؤد  الخػػػ ؼ مػػػف  ػػػد ث 
أمػا  ف معامػؿ ال اثػب ت تػاج إلػ  ت ثػيف جػي  ، عطاؿ ا ا إل  ترأ ػا جػي   لفت ػا د ف اثػتخداـ

أمػػػا  ف  ،الت  يػػػة  التأييػػػؼ  ت زيػػػح ال اثػػػاات علػػػ  مػػػدار الغرجػػػة الم اصػػػفات المياثػػػية مػػػف  يػػػث
 .األطفاؿارامج الأماي تر المثتخدمة  ير مثايرة للتط رات ال ديية مف  يث إيارة االعتااه   ذب 

قلػة    عػدرة ا تػ اء  ػذه المأتاػات لاعػػ ؾ  إلػػ  أمػا يبػير ال اقػح امأتاػات مػدارس التعلػيـ األثاثػػي -
ياعػػػػػات  الارم يػػػػػات التعليميػػػػػة المتع عػػػػػة  الأتػػػػػب االلأتر عيػػػػػة متميلػػػػػة جػػػػػي المعل مػػػػػات  ق اعػػػػػد الا

 أما ال ي  د االمأتاة عفث ا    زة أماي تر.   ،األثط اعات    األقراص المدم ة
                                                           

1
تحس ٍقذً إىٚ  ،اب ػسٗف تؼغ ؽالب اىَرحيح ااػذادٝح ػِ اىَشارمح فٜ األّشطح اىَذرضٞحثرشا ٍحَذ ػ٘ٝص: أض - 

 ،2010ًٍؤذَر جَؼٞح إّطاُ اىَطرقثو اىؼيَٜ األٗه"حق٘إل اىطفو اىؼرتٜ فٜ ٍجرَغ اىرنٍْ٘ؼيٍ٘اذٞح " ٍارش 

 .431: 411ص ص 
2
ذظ٘ر ٍقررح ىرفؼٞو اىرؼيٌٞ االىنررّٜٗ تَرحيح اىرؼيٌٞ األضاضٜ تَظر فٜ ػ٘ء تؼغ اىخثراخ ػظاً جاتر رٍؼاُ:  - 

 ،جاٍؼذح األزٕذر تاىقذإرج ،ميٞذح اىررتٞذح ،قطذٌ أطذ٘ه اىررتٞذح ،مٞذر ٍْشذ٘رج ،مرذ٘راجرضذاىح د ،اىؼاىَٞح اىَؼاطرج

 .155 ،141ص ص  ،2001ً
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عػػػف  مػػػ ؽ الطفػػػؿ جػػػي الخػػػدمات التعليميػػػة   ل1)أمػػػا أبػػػفت عتػػػاةج دراثػػػة م مػػػد إاػػػرا يـ عاػػػده      
 التػي ا تمػت ا ضػح خريطػة مدرثػية لمر لػة التعلػيـ  ، األعبطة  در ة أياجة الفص ؿ  عدد المدرثيف

 التػي  ػاءت عتاة  ػا مؤيػدة للعتػاةج الثػاامة  يػث ت صػلت  ،األثاثي امرأز المعزلة ام اجظة الدق ليػة
 إل  ل

 ت زيح جي الخلؿ ظ ر  يث الدراثة، امعطمة التعليمية الخدمات ت زيح ث ء عف الدراثة أبفت -
  عداد جي ع ز ا  ي  د اآلخر  الاعض المطل ب، عف زاةدة  عداد ا ا المدارس جاعض المدرثيف
 . المعا عة  األ  زة اإلدارييف  أذلؾ المدرثيف،

  الرياضيات، اإلع ليزية،  اللغة األعبطة جي  خاصة التخصصات اعض جي  اضال عمص ظ ر -
 ميؿ األماأف اعض جي التعليمية المااعي جي البديد الع ز عف  يضا الدراثة أبفت العراية  اللغة
 الفترتيف، عظاـ عل   المضاء جي ا  الم   دة المدارس عدد ضعؼ إل  ت تاج التي المعزلة مديعة
 قرية ميؿ المر  اعض جي اللـز مف  أير زاةدة جص ؿ    د  مح الفص ؿ، داخؿ الأياجة  تمليؿ

 .الث ار ة
 ج  تخضح جمد المختلفة، المر  ايف عادلة اطريمة الابرية  الم    المخصصات الخدمات ت زيح عدـ -

 .الفعلية اال تيا ات إل  العظر د ف  االرت الية للم ث اية األ ياف اعض
 
األثاثػػي جػػي  الثياثػػة التعليميػػة لمر لػػة التعلػػيـ التػػي تعا لػػت  ل1)ؤأػػد  ػػذه العتػػاةج دراثػػة ر ػػاء علػػيت     

 ت إلػػ  قػػد   ضػػ ت  ف ثياثػػة الػػتعلـ  د ،ـ1١١١ –ـ 198١ف خػػلؿ عبػػريف عامػػا جػػي الفتػػرة مػػ مصػػر
 خلؿ  ذه الفترة  يث  اءت عتاةج الدراثة أما يليل األطفاؿضياع أيير مف  م ؽ 

يـ ف تلميذ التعليـ األثاثي  الذيف يميل ف   ـ المخر ات، يفتمر ف جي الغالب إل  ممارثػة التعلػإ -
 الذاتي.

، مما يفمد التلميذ المػدرة علػ  العمػؿ جػي جريػؽ  ي علػ  يت عػب األطفاؿضعؼ العمؿ التعا عي ايف  -
 خػذ د ر عبػط  جعػاؿ جػي الفصػؿ،  يػؤد   يضػػًا إلػ  ضػعؼ اعتمػاد ـ علػ   عفثػ ـ، ممػا يفمػػد ـ 

 المدرة عل   ؿ المبألت.
مبارأة المعلـ ث اء االر      المرار جي العمليػة التعليميػة، اػؿ يخضػح جػي عملػ   ي  د قص ر جي -

لتعليمػػػات م ػػػددة ي ػػػب عليػػػ  تعفيػػػذ ا، أػػػذلؾ العظػػػرة المتدعيػػػة لمػػػدرس ال لمػػػة األ لػػػ  مػػػف التعلػػػيـ 

                                                           
1
ً 2010ررٝطح ٍذرضٞح ىَرحيح اىرؼيٌٞ األضاضٜ تَرمس اىَْسىح تَحافظح اىذقٖيٞح حرٚ ػاً  ،ٍحَذ إترإٌٞ ػثذٓ اىطٞذ - 

 ،جاٍؼح األزٕر تاىقإرج ،ميٞح اىررتٞح ،اىررتٞح قطٌ أط٘ه ،مٞر ٍْش٘رج ،رضاىح ٍاجطرٞر ،"دراضح حاىح "

 .150ص  ،2002ً
2
 . 242 ،241ص ص  ،. ٍرجغ ضاتقرجاء ػيٜ ػثذ اىَجٞذ ضاىٌ - 
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اػأقراع ـ جػي البػعب العامػة  –بػعاة التعلػيـ األثاثػي  –األثاثي  الذيف يعد ف جي أليات الترايػة 
مػػا يفمػػد بخصػػيت   يمتػ  اعفثػػ ،  يػػؤد  اػػ  إلػػ  عػدـ الرضػػا الػػ ظيفي  ال مػػاس،  ازديػػاد األخػر  م

البػػع ر اػػالملؽ، ميػػؿ  ػػذه األمػػ ر ل ػػا اععأاثػػات ا علػػ  عمػػؿ المعلػػـ، أػػذلؾ تػػؤد  ظػػر ؼ المعلػػـ 
،  األداء ،  تالػػد المبػػاعر،  عمػػص الػػداجحطفػػاؿتماعيػػة إلػػ  " جمػػد الععايػة ااألالماديػة  العفثػػية  اال 

 ". ا مة التغيير    جمداف االاتأارليد  للعمؿ،  ممالتم
أما تايف  يضًا  ع  يمح عل  المؤثثات التعليمية مثة لية ت جير المعاخ  الظر ؼ المعاثػاة للعمػؿ  -

عل  تف ير اإلاداع جي األجراد ث اء تلميذ    مدرثيف،  ذلػؾ جػلف علػ  عظػاـ التعلػيـ  ف يػتخلص 
المعل مػػػات االػػػذاأرة جػػػي أػػػؿ مثػػػت يات  مػػػف ال ضػػػاعة إلػػػ   ابػػػأؿ  ػػػذر  مػػػف عظػػػاـ التلمػػػيف   فػػػظ

ال امعػػة،   ف  ظيفػػة التعلػػيـ جػػي مصػػر ي ػػب  ف تغيػػر عفثػػ ا مػػف   ػػؿ تعميػػة المػػدرات الضػػر رية 
إلػػػ  التمػػػدـ  –ثػػػلاي  –إل ػػػداث ت ػػػ ؿ  ضػػػار  تمػػػدمي جػػػي الم تمػػػح، لتعملػػػ  مػػػف م ػػػرد متفػػػرج 

 ثا ـ جعاؿ جي   داث التغير العالمي.العالمي،  مثت لؾ لما تعت   الالداف األخر  إل  م
أذلؾ قص ر المعا ج الدراثية، جالمعا ج ال اليػة تمليديػة يغلػب علي ػا الصػيغة العظريػة  األأاديميػة  -

 تعتمػػػد علػػػ  التلمػػػيف  ال فػػػظ  ال تثػػػا ـ جػػػي التفأيػػػر العمػػػد   اإلاػػػداعي لػػػد  المػػػتعلـ أمػػػا  ع ػػػا ال 
اػداء تثاعد عل  االاتأار  االثتعااط الت ليلي،    رية التفأير العلمي الثريح جي  ؿ المبألت  ا 

الػػر   جي ػػا ا ريػػة  اػػأأير مػػف طريمػػة، أػػذلؾ المػػدرة علػػ  تغييػػر المفػػا يـ الخاطةػػة  تأػػ يف مفػػا يـ 
 ميػػ ل ـ،  أػػذا عػػدـ معال ت ػػا  األطفػػاؿ ات ا ػػات  ديػػدة، أمػػا  ع ػػا ال تثػػاعد علػػ  إبػػااع ر اػػات 

ر لػة مػف العمػر، أمػا  ع ػا ال تػرتاط االايةػة الم يطػة ا ػـ جػي  ػذه الم األطفػاؿللمضايا التي تبغؿ 
  ال االعمؿ الثاةد جي ا،  ذا مح العلـ  ف التعليـ الذ  ال يرتاط االايةة قلما يؤت  يماره.

 التعلػػػػيـ مر لػػػػة جػػػػي الأامػػػػؿ االثػػػػتيعاب ت ميػػػػؽ جػػػػي األثاثػػػػي التعلػػػػيـ ضػػػػعؼ  يضػػػػاً  اتضػػػػال أمػػػػا -
 األثاثي.

 اتلميذ ا. ااال تفاظ ال الية المدرثة إخفاؽ جي األثاثي التعليـ عظاـ جي الضعؼ يتضال أما -
 االت  يزات المأتملة   ير  الصغيرة المثتأ رة خاصة  الياً  الم   دة المدارس معظـ ملةمة عدـ -

 أاملة. التعليمية العملية لماابرة  ال رش

خػػػلؿ الممػػػررات  يتضػػػال مػػػف العػػػرض الثػػػااؽ  ف اعػػػض الدراثػػػات رأػػػزت علػػػ   مػػػ ؽ الطفػػػؿ مػػػف      
 ، الػػػاعض اآلخػػر تعػػػا ؿ ال مػػػ ؽ مػػف عا يػػػة األاعيػػة التعليميػػػة  مػػػد  ملةمت ػػا للعمليػػػة التعليميػػػة ،الدراثػػية

 قػػد اختلفػػت عتػػاةج  ػػذه الدراثػػات؛  يػػث  جػػادت اعضػػ ا اتػػ اجر  مػػ ؽ الطفػػؿ  ، م اأات ػػا لل ػػ دة العالميػػة
  جػػاد الػػاعض اآلخػػر ا  ػػ د قصػػ ر جػػي معظػػـ   اعػػب العمليػػة التعليميػػة األمػػر  ،امػػدارس التعلػػيـ األثاثػػي

 ثلاا عل  ممارثة الطفؿ ل م ق  اليماجية أاملة. اععأسالذ  
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م ا لػػة الأبػػؼ عػػف  اقػػح  مػػ ؽ الطفػػؿ اليماجيػػة اػػالتعليـ األثاثػػي امصػػر قػػاـ الاا ػػث  إطػػار جػػي       
 مػف عا يػة  ،الثػاامة  ػذا مػف عا يػة الم  ػ داتإلػ  يمأػف  ف يضػاؼ  ،إضػاجيأ  ػد  ،ادراثة اثتأبػاجية

  خر  التعرؼ عل   اقح ال م ؽ اليماجية للطفؿ جي التعليـ األثاثي  دييا. 

استكشافية بمدارس التعميم  دراسةتعميم األساسي بمصر من خالل ثالثا: واقع الحقوق الثقافية لمطفل بال
 األساسي.

 قػػد تػػـ اختيػػار  ػػذه  ،يليػػيف عاػػارة مػػف تأ عػػت مل ظػػة قػػة اطا قػػاـ الاا ػػث ااثتأبػػاؼ ال اقػػح ااثػػتخداـ -  
أمػػا ر عػػي جػػي  ،صػػدؽ العاػػارات  صػػل يت ا للمل ظػػةلضػػماف  ،االثػػتااعة العاػػارات مػػف اػػيف عاػػارات 

  ا ث اء أاعت مادية  ـ معع ية.تاختيار العاارات ال م ؽ التي يمأف مل ظ

 در ة الت جر العاارات ـ

 ضعيفة مت ثطة عالية
     . ؽ الطفؿ جي اثـ مما ؿ  معاثب  1
 ػػػػػػؽ الطفػػػػػػؿ جػػػػػػي تعلػػػػػػـ الأيفيػػػػػػة الصػػػػػػ ي ة   1

    للط ارة
   

آداب الطفػػػػؿ جػػػػي تعلػػػػـ اآلداب الديعيػػػػة أػػػػ ػػػػؽ  3
  الطعاـ  البراب  ال ديث  االثةذاف....

   

       ؽ الطفؿ جي التعليـ العظامي الم اعي  1
     للدراثة ؽ الطفؿ جي ت جير ايةة معاثاة   ١
       ؽ الطفؿ جي تعلـ اللغة العراية  6
      ؽ الطفؿ جي اثتخداـ لغت   التعاير ا ا  7
       ؽ الطفؿ جي المعاقبة  ال  ار  8
      ؽ الطفؿ جي  ف يعار عف ر ي  ا رية  9

       ؽ الطفؿ جي الت  ي   اإلرباد  1١
      ؽ الطفؿ جي تعلـ   د اللغات األ عاية  11
       ؽ الطفؿ جي المراءة  االطلع  11
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        ؽ الطفؿ جي الت ريب  13
      ؽ الطفؿ جي االأتباؼ  االثتطلع  11
      ؽ الطفؿ جي تعلـ ال اثب اآللي  1١
 ػػػػػؽ الطفػػػػػؿ جػػػػػي تخصػػػػػيص  قػػػػػت لػػػػػدخ ؿ   16

    مأتاة المدرثة
   

 ػػػػؽ الطفػػػػؿ جػػػػي الػػػػتعلـ اال ثػػػػاةط التعليميػػػػة   17
    المتط رة

   

 ؽ الطفؿ جي الت اصؿ المعرجػي عاػر بػاأة   18
    اإلعترعت

   

 ػػػػػػؽ الطفػػػػػػؿ جػػػػػػي المبػػػػػػارأة جػػػػػػي األعبػػػػػػطة   19
المختلفػػػػة ميػػػػؿ اإلذاعػػػػة المدرثػػػػية  الصػػػػ اجة 

 المدرثي

   

 ػػػػػػػػؽ الطفػػػػػػػػػؿ جػػػػػػػػػي  ضػػػػػػػػػ ر الم اضػػػػػػػػػرات   1١
    العد ات الممامة داخؿ المدرثة

   

       ؽ الطفؿ جي ا تراـ ذات   11
       ؽ الطفؿ جي المدح  اليعاء  11
      ؽ الطفؿ جي ال ماية مف ث ء المعاملة  13
 ػػؽ الطفػػؿ جػػي المثػػا اة  عػػدـ التمييػػز ايعػػ    11

     ايف  قراع 
   

       ؽ الطفؿ جي اللعب  المرح  1١
ت جير اإلمأاعػات  األد ات المعاثػاة لممارثػة   16

  األعبطة الرياضية المختلفة االمدرثة
   

 ضػػػػح اللػػػػ اةال المعظمػػػػة للممارثػػػػة األعبػػػػطة   17
    التر ي ية االمدرثة
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 -ل  تفثير ا عتاةج المل ظة عرض  - ب
 مت ثػػطة  عاػػارات متػػ جرة ادر ػػة  عاػػاراتادر ػػة عاليػػة عاػػارات متػػ جرة جمػػد  ػػاءت عتػػاةج المل ظػػة ا

 ادر ة ضعيفة مت جرة

 -لادر ة عالية  ع ا مت جرة ل  ظالعاارات التي ال د ؿ التالي ي ضال 
 عاليةبدرجة  تيوضح العبارات التي توفر ( 1جدول رقم )

     ؽ الطفؿ جي اثـ مما ؿ  معاثب.  1
     ؽ الطفؿ جي التعليـ العظامي الم اعي   1

     ؽ الطفؿ جي اللعب  المرح  1١
     ضح الل اةال المعظمة للممارثة األعبطة التر ي ية االمدرثة  17
 إرباد   لياء األم ر أل مية األعبطة التر ي ية ألاعاة ـ. 3١
 

 عاليةلت جرت ادر ة  ل3١ ،17 ،1١ ،1 ،1) العاارات ف  ي ضال ال د ؿ الثااؽ     

مما لػػة لػػيس جي ػػا    لا ػػا األطفػػاؿف أبػػ ؼ  ثػػماء ل  1العاػػارة ) يػػث تاػػيف مػػف خػػلؿ مل ظػػة   -
 جي الريؼ  قر  صعيد مصر.  ت   ثماء  ير معاثاة

ثػ اء  اجر ا ػا مػدراس التعلػيـ األثاثػي الم ػاعي ف أػؿ المػر  تتػ   ل1مف مل ظة العاارة ) ع   أما -
 ية.لذاتمف قاؿ الد لة    مف قاؿ ال   د ا

الرا ػػػة جػػػي عصػػػؼ اليػػػـ   عظػػػاـجتاػػػيف  ف  ،ل اخصػػػ ص اللعػػػب  المػػػرح1١ مػػػا االعثػػػاة للعاػػػارة )  -
ا جي ميمض ع  األطفاؿجي أؿ المدارس  معظـ  افالدراثي )جث ةل   صة التراية الرياضية مت جر 

 اللعب  المرح.

 
18 

تػػػػػ جير ال قػػػػػت المعاثػػػػػب  ا ترامػػػػػ  لممارثػػػػػة  
   األعبطة الرياضية المختلفة

   

 ػػػػػؽ الطفػػػػػؿ جػػػػػي المبػػػػػارأة جػػػػػي الاطػػػػػ الت   19
    الرياضية ايف المدارس

   

إربػػػػػػػػػاد   ليػػػػػػػػػاء األمػػػػػػػػػ ر أل ميػػػػػػػػػة األعبػػػػػػػػػطة  3١
  التر ي ية ألاعاة ـ
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ة م زعة عل  المدارس مف قاؿ يالمعظمة ل عبطة المدرث الالل اة ف  ل تايف17 أذلؾ جي العاارة ) -
 التعليـ قاؿ اداية العاـ الدراثي. زارة التراية   

إلربػػاد  االمدرثػػة ل  ف  عػػاؾ  ػػد ؿ االعػػد ات التػػي ثػػتماـ3١أمػػا تاػػيف خػػلؿ مل ظػػة العاػػارة )  -
أمػػا بػػا دت  ،ج اةػػد األعبػػطة المدرثػػية عػػف اعػػض األمػػ ر الخاصػػة اأاعػػاة ـ  مع ػػا  ليػػاء األمػػ ر 

 .ممامة جعل ال د  المدارسأل لياء األم ر  عد ة

 -لمت ثطةادر ة  مت جرة  ع ا ل  ظالعاارات التي ال د ؿ التالي ي ضال 
 توسطةبدرجة م تتوفر التي ( يوضح العبارات 2ل رقم )جدو

     ؽ الطفؿ جي تعلـ الأيفية الص ي ة للط ارة  1
  آداب الطعاـ  البراب  ال ديث  االثةذاف....داب الديعية أ ؽ الطفؿ جي تعلـ اآل 3
     ؽ الطفؿ جي ت جير ايةة معاثاة للدراثة  ١
     ؽ الطفؿ جي تعلـ اللغة العراية  6
     ؽ الطفؿ جي اثتخداـ لغت   التعاير ا ا  7
     ؽ الطفؿ جي المعاقبة  ال  ار  8

    حق اىطفو فٜ اىر٘جٞٔ ٗاارشاد  1١

     ؽ الطفؿ جي تعلـ   د اللغات األ عاية  11
     ؽ الطفؿ جي تعلـ ال اثب اآللي  1١
     ؽ الطفؿ جي تخصيص  قت لدخ ؿ مأتاة المدرثة  16
  ؽ الطفؿ جي المبارأة جي األعبطة المختلفة ميؿ اإلذاعة المدرثية  الص اجة المدرثي  19
    ؽ الطفؿ جي  ض ر الم اضرات  العد ات الممامة داخؿ المدرثة  1١
     ؽ الطفؿ جي ا تراـ ذات   11
     ؽ الطفؿ جي المدح  اليعاء  11
   ؽ الطفؿ جي المبارأة جي الاط الت الرياضية ايف المدارس  19
 ،11 ،11 ،1١ ،19 ،16 ،1١ ،11 ،1١ ،8 ،7 ،6 ،١ ،3 ،1ي ضػػػال ال ػػػد ؿ الثػػػااؽ  ف العاػػػارات ) 

 ل ت جرت ادر ة مت ثطةل 19
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عػػف أيفيػة ال ضػػ ء جأاعػػت  األطفػاؿمػػف خػػلؿ ثػؤاؿ اعػػض ل 1جػي مل ظػػة العاػارة )تاػػيف  يػث   -
إ ااة الاعض االخطأ جي  يف ذأر الػاعض اآلخػر الأيفيػة الصػ ي ة لل ضػ ء علػ  الػر ـ مػف  ف 

لأػػف لت مػػيش مػػادة الترايػػة الديعيػػة  ،  لػػ  در س الصػػؼ األ ؿ االاتػػداةي أيفيػػة ال ضػػ ء  الصػػلة
 مف قاؿ الطالب  المعلـ.   ملتدـ إضاجت ا لم م ع در ات الطالب  ع

جػػػاعض  ،مػػػف معلػػػـ آلخػػػر تعليم ػػػا ل طفػػػاؿ تختلػػػؼ ل جمػػػد تػػػاف  ف اآلداب الديعيػػػة3العاػػػارة ) جػػػي  -
 األطفػاؿلأػف األ لايػة مػف  ، ي ملػ  مػح  يػره ،ذلػؾيثػتأذف علػ  المعلػـ الػذ  يبػدد علػ   األطفاؿ

مػف التعلػيـ  ب متػ جرة خص صػا جػي ال لمػة األ لػ  اميػة اآلدا ،يطرق ف  ا اب الفصؿ قاػؿ الػدخ ؿ
 علي ا. األطفاؿف المعلميف  المعلمات يعا  ف  يث إ ،األثاثي

 ،مت ثػػطة إلػػػ   ػػد مػػػا  ف ايةػػة المدرثػػة تػػػ جرت ادر ػػة ل١مػػػف خػػلؿ مل ظػػة العاػػػارة ) عػػ   أمػػا -
 مػػف علي ػػا  تختلػؼ مػػف مدرثػػة ألخػر  جالمػػدارس التػػي ت  ػػد جػي معطمػػة ميثػػ رة ال ػػاؿ ت ػد إعفاقػػا

عم مػػا جػػلف  ،علػػ  ايةػػة المدرثػػةل ػػا جتػػععأس الايةػػة الم ػػا رة    مػػا مػػدارس المػػر  ،  ليػػاء األمػػ ر
ف أاعت  ير أاجية    م لأة -مماعدجي ا   لب مدارس التعليـ األثاثي يت اجر جي أؿ جصؿ   - ا 

ضاءة.   مر  ة  ا 
 يث إف اعض  ،مت جر ادر ة مت ثطةجلف تعلـ اللغة العراية  ل 11 ،7 ،6للعاارات ) ما االعثاة  -

ال لمػػة الياعيػػة   طفػػاؿأػػذلؾ  ،ي يػػد ف المػػراءة  الأتااػػةمػػف التعلػػيـ األثاثػػي  ال لمػػة األ لػػ   طفػػاؿ
اثػػتخداـ اللغػػة العرايػػة  عػف  ف   مػػا ،المػػراءة  ال الأتااػػة  ال يعرجػ فالػػذيف  األطفػػاؿااثػتيعاء اعػػض 

 أػػذلؾ  ،الت  يػػ  العلمػػي مػػف خػػارج المدرثػػة يع صػػر جػػي  صػػة اللغػػة العرايػػة جمػػط  جػػي  ضػػ رج
 ال اؿ االعثاة لتعلـ اللغة األ عاية.

علػ  الػر ـ  ف مػف   ػـ طػرؽ ت صػيؿ المعل مػة  عػ   ل1١ ،8 تايف مف خػلؿ مل ظػة العاػارات ) -
إلػ   يعػاء المل ظػة اػؿ الػاعض ل ػأ  يثػتخدم ا أػؿ المعلمػيف إال  عػ  لػـللطالب المعاقبػة  ال ػ ار 

 ،تع صػػر المعاقبػػػة  يعػػػاء التػػػدرياات جمػػػطأمػػػا  ،اة لػػػ التلمػػيف المعتػػػاد العتاػػػاره  ثػػػ ؿ الطػػرؽ االعثػػػ
ف أاف ي  د معاقبة    ار ايف الطا ، االتالي قؿ الت  ي   اإلرباد للطالب لب  المعلـ أما ي  د  ا 

 قػػػد يأػػػ ف  ػػػذا اثػػػاب ضػػػيؽ  قػػػت  ،إال  عػػػ  لػػػيس االمػػػدر المعبػػػ د ل طفػػػاؿالمعلمػػػيف  ت  يػػػ  مػػػف
 . األطفاؿال صة الدراثية ا اعب أيرة عدد 

ر ػػـ تصػػري ات المثػػة ل ف عػػف العمليػػة الترا يػػة اتطػػ ير ل  عػػ  1١ قػػد لػػ  ظ اخصػػ ص العاػػارة ) -
مػػػػداد المػػػػدارس ا  اثػػػػب  ديػػػػدة ،التعلػػػػيـ لأػػػػف ال اقػػػػح  ف  ، ال ديػػػػة جػػػػي تعلػػػػيـ ال اثػػػػب اآللػػػػي ، ا 

 اعػد مخزعػت اآللػي مػؿ ال اثػبامع اعػض  ،تالفػة   المػدارس قديمػة  اعػض ال  اثب الم   دة جي
ف أػػاف يفعػػؿ جػػي الػػاعض اآلخػػر ،دارس جػػي اعػػض المػػ عػػف دراثػػيا  اممػػرر أمػػا تاػػيف  ف  عػػاؾ  ، ا 
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 خلصة األمر  ف تعليـ  ، يعمد جي  امت اف  خر العاـ ،ال اثب اآللي يدرس طيلة العالـ الدراثي
 يعد تعليما عظريا  أير مع  عمليا. جي  ذه ال اثب اآللي

 ع ػػا  قػػد لػػ  ظ  ،ؿ جػػي التعلػػيـالخاصػػة ا مػػ ؽ الطفػػالم مػػة األمػػ ر مػػف  ل1١العاػػارة )  ف ال بػػؾ  -
 المليةػة االأتػب  يػدخل ا مد ر يت جي إ د  المػدارس المأتاػةمف مدرثة ألخر  ججي ال اقح تختلؼ 
أمػا ر يػت المأتاػة الخا يػة جػي اعػض المػدارس الخاليػة مػف  ،جي    د  خصاةية للمأتاات األطفاؿ

 عطيت م اضرة ديعية جػي مأتاػة إ ػد  المػدارس ا أػـ  قد  ،األطفاؿال اثب اآللي  االتالي مف 
يمتصػر علػي ـ جمػط  األطفػاؿ ف  عاؾ م م عة مف  ج  دت ، ،إماما  خطياا ا زارة األ قاؼ عملي

 .ذلؾ لتف ق ـ الدراثي  العلمي قد يأ ف   ،األطفاؿد ف امية  ، ض ر العد ات
جمػػػد لػػػ  ظ تػػػ جر اعػػػض األعبػػػطة  عػػػدـ  ،ل الخاصػػػة ااألعبػػػطة المدرثػػػية1١العاػػػارة ) إلػػػ عػػػأتي   -

 التػي تاػيف  المدرثية الص اجة اإلذاعة  جي   لب المدارس ة مف األعبطة المت جر  ،الاعض اآلخر
تعط  أؿ يـ  لفصؿ مختلػؼ علػ   ثػب ترتيػب الفصػ ؿ طػ اؿ   ف اإلذاعةمف خلؿ المل ظة 

تػـ ت زيػح  األطفػاؿمػف مخصػص جيػ  م م عػة لأف مػا لفػت اعتاػا ي  ف أػؿ جصػؿ  ،العاـ الدراثي
لتميػز ـ  تفػ ق ـ العلمػي داخػؿ   ذلػؾ ،جصػل ـ ا ألما  ت  د ر ةعباط اإلذاعة علي ـ  يم م ف اأدا

 ال يػتـ  ،األطفػاؿ عفس األمر االعثاة للص اجة المدرثية يمتصر الأتااة جي ا عل  اعض  ،الفصؿ
إلػػ  متػػ جرة ألع ػػا ال ت تػػاج   عػػاؾ  عبػػطة  خػػر   ،رقيػػة  يػػر ـ للميػػاـ اعبػػاط الصػػ اجةتػػدريب  ال ت

 إمأاعات ميؿ الرثـ  أرة المدـ.
مػػف ال مػػ ؽ التػػي تػػؤير تػػأييرا   مػػا المػػدح  اليعػػاء  ا تػػراـ الػػذات ل عػػف 11 ،11 تعاػػر العاػػارتيف ) -

  مػػا متػػ جراف ادر ػػة عاليػػة جػػي ال لمػػة األ لػػ  مػػف  ،ماابػػرا علػػ  عفثػػية األطفػػاؿ  المعلمػػيف معػػا
 مػػػف الصػػؼ اليػػػاعي مػػػف ال لمػػة الياعيػػػة تاػػػد   ،التعلػػيـ األثاثػػػي  الصػػؼ األ ؿ مػػػف ال لمػػػة الياعيػػة

ال اقح  ف الطالػب يعػاؿ قثػطا مػف جػ ،طايعة الطالب  ثل أ  مػح معلمػ   االتػالي يتغيػر معػ  المعلػـ
 م   تعامل  مح معلمي .اال تراـ  المدح  اليعاء عل  قدر ا ترا

 التي تػ اجرت ادر ػة  ،ل عف مبارأة الطالب الاط الت الرياضية ايف المدارس19 تأبؼ العاارة ) -
 الطالب الذ  يتدرب جي   د الع اد  المثتملة    ما تختاره المدرثػة لخػ ض ميػؿ  ػذه  ،مت ثطة
 لاداية  ت  ي تاز الاط لة.لعدـ قدرة إمأاعات المدرثة عل  التأفؿ اتدريب طالب مف ا ،الاط الت
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 -لضعيفة ع ا مت جرة ادر ة  ل  ظالعاارات التي ال د ؿ التالي ي ضال 
  توفرت بدرجة ضعيفةرات التي ( يوضح العبا3جدول رقم )

  ؽ الطفؿ جي  ف يعار عف ر ي  ا رية   9
  ؽ الطفؿ جي المراءة  االطلع    11
  ؽ الطفؿ جي الت ريب    13
  ؽ الطفؿ جي االأتباؼ  االثتطلع    11
  ؽ الطفؿ جي التعلـ اال ثاةط التعليمية المتط رة  17
  ؽ الطفؿ جي الت اصؿ المعرجي عار باأة اإلعترعت    18
  ؽ الطفؿ جي ال ماية مف ث ء المعاملة    13
  ؽ الطفؿ جي المثا اة  عدـ التمييز ايع   ايف  قراع     11
 ت جير اإلمأاعات  األد ات المعاثاة لممارثة األعبطة الرياضية المختلفة االمدرثة    16
 ت جير ال قت المعاثب  ا ترام  لممارثة األعبطة الرياضية المختلفة    18
 

ل تػػػػػػ جرت 18 ،16 ،11 ،13 ،18 ،17 ،11 ،13 ،11 ،9 ) ي ضػػػػػػال ال ػػػػػػد ؿ الثػػػػػػااؽ  ف العاػػػػػػارات  
 ادر ة ضعيفةل

جرصػة  ل تأاد تأ ف  ير مت جرة؛  يث إف الطالب لػـ يعػط9) العاارةالمل ظة  ف تايف مف خلؿ  -
 عاقمػػا األطفػػاؿاعػػض     الاا ػػثر   قػػد ،مػػ ر التػػي تخصػػ  ا ريػػة أاجيػػةألف يعاػػر عػػف ر يػػ  جػػي األ

جالطالػب  يعمػا  ،  ال التعليـ جلما ثمعت ر ي    ا لت إقعاع  اد  يغير ر ي  لياد  اتغيػر اعفثػ  عل 
    جي ال ميمة جرصة للمعلـ ليص ال ر ي  إف أاف خطأ. ، ريةيعار عف ر ي  ا

 ، ع ػػا تمتصػػر علػػ  أتػػب المدرثػػة جمػػطل  التػػي تخػػص المػػراءة  االطػػلع 11أمػػا تاػػيف  ف العاػػارة ) -
اػاقتراح  ،إلػ  ا تمػاـ أايػر مػف المعلمػيف  مػدير  المػدارست تاج  ،المراءة ال رةعل  الر ـ مف  ف 
 لمراءت ا  تلخيص ا  برح ما  مض جي ا. األطفاؿالأتب المفيدة عل  

جفي ما قص ر  ،ثتطلعل عف  ؽ الطفؿ جي الت ريب  االأتباؼ  اال11 ،13 ما عف العاارتيف ) -
 يعطػ  جرصػة للت ريػب  االتػالي ال ،جر األد اتبديد؛  يػث إف الطالػب ال يػدخؿ المعمػؿ لعػدـ تػ  
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طالػػػب بػػرح علػػ  الل  ػػػات جمػػط  الالعلػػػـ  تمػػادة  أمػػا تاػػػيف مػػف خػػلؿ المل ظػػػة  ف ، االأتبػػاؼ
 .اةيتخيؿ الت ر 

جػػػػػال اقح  ف   لػػػػػب المػػػػػدارس ال يتػػػػػ اجر جي ػػػػػا  ،ل  التػػػػػي تخػػػػػص ال ثػػػػػاةط التعليميػػػػػة17 العاػػػػػارة ) -
  لعل   قؿ األ  زة لعرض ال ثاةؿ التعليمية. ،الار  يأت ر

 يػر بػاأة االعترعػت جتأاد تأػ ف  ، التي تخص باأة االعترعتل 18 أذلؾ ال اؿ االعثاة للعاارة ) -
اػػلدارة المدرثػػة جمػػط  لػػيس  اً جػػي إ ػػد  المػػدارس يأػػ ف خاصػػ تف تػػ اجر  ا   ،ة داخػػؿ المػػدارسمتػػ جر 

 .ل طفاؿ
 ، التي تايف مف خلؿ المل ظػة ، ؽ الطفؿ جي ال ماية مف ث ء المعاملةل 13 ت ضال العاارة ) -

ف  ، امث ة  اعض ـ يتلفظ األفاظ جا بة د ف  ف ي اثا    ػد األطفاؿاعض المعلميف يضرا ف   ا 
 يضػيع ف  ػؽ الطفػؿ  ،مف المعلميف مف يفعػؿ ذلػؾ إال  ع ػـ يثػية ف إلػ  العمليػة أأػؿ قليل اعدد

 جي ال ماية مف ث ء العاملة.
 ف  ،ل تاػػيف مػػف خػػلؿ المل ظػػة عػػف  ػػؽ الطفػػؿ جػػي المثػػا اة ايعػػ   اػػيف  قراعػػ 11 جػػي العاػػارة ) -

   يميزه ألع  ااػف  ،عف  يره ـخص صية ععد  اً اعض المعلميف يميز ف الطالب الذ  يأخذ در ث
 الملػة مػف المعلمػيف مػف يثػا  ف اػيف  ،   ألف  الػده بخصػية مرم قػة ،درثػة  د المدرثيف جي الم

  مف ااب الظلـ.  ف عدـ المثا اة عمل  ير  خلقي يعتار  األطفاؿ
أػػاف مػػف الصػػعب جػػي ظػػؿ الظػػر ؼ االقتصػػادية الصػػعاة  ف يتػػ جر لػػد  المدرثػػة  عػػ  جػػي ال اقػػح  -

اإلمأاعػػات  األد ات المعاثػػاة لممارثػػة األعبػػطة الرياضػػية المختلفػػة اتػػ جير ل الخاصػػة 16العاػػارة )
 ترتفح تأاليؼ  ذه األد ات. أما ،اضي ل   د ات  الخاصة ا ف أؿ عباط ري؛  يث إاالمدرثة

تػػ جير ال قػت المعاثػػب  ا ترامػ  لممارثػػة األعبػػطة ل الخاصػػة ا18لعاػارة )أمػا تاػػيف جػي مل ظػػة ا -
لأػػف  ،ل عبػػطة الرياضػػية مػػدرج جػػي الخطػػة الدراثػػية للمػػدارس اً  ف  عػػاؾ  قتػػ ،الرياضػػية المختلفػػة

 تثػػتغل   ،لػػـ ي تػػـر  قػػت  ػػذه األعبػػطة ،لعػػدـ تػػ جير اإلمأاعػػات المعاثػػاة لممارثػػة  ػػذه األعبػػطة
 المدرثة جي ممارثة الطالب ألبياء  خر  اعيدة عف األعبطة المدر ة جي الخطة الدراثية.
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 وتفسيرها خامس: نتائج الدراسة الميدانيةالفصل ال
 -تقديم:

جراءاتيا ونتائجياا منيجيً يتناول ىذا الفصل عرضً  ، وذلك من خالل عرض وتفسيرىا ا لمدراسة الميدانية وا 
تطبيق و تحديد مجتمع الدراسة وأفراده ، و ،والتي تشمل) تصميم االستبانة أىداف الدراسة الميدانية وخطواتيا

أىم المعوقات التي واجيت الباحث و  ، وأساليب المعالجة اإلحصائية،ي(الدراسة عمى أفراد المجتمع األصمأداة 
 الخطوات التالية: ينتائج الدراسة الميدانية وتفسيرىا وىذا ما تتناولو الدراسة ف، و عند تطبيق الدراسة

 -أوال: أهداف الدراسة الميدانية:

مدددى تح ددق الح ددوق ال  افيددة ف عمددى اراء ووجيددات نظددر عينددة الدراسددة فددي ىدددفت الدراسددة الميدانيددة إلددى التعددر 
تفصدياًل مدن  الح دوق، حيدث اسدتيدفت ىدذه الدراسدة التعدرف عمدى مددى تح دق ىدذه لمطفل في التعمديم األساسدي

 ة محاور كما يمي:أربعخالل 

 الح وق الدينية.المحور األول: 

 اني: الح وق التعميمية.المحور ال 

 .ال الث: الح وق األخالقيةالمحور 

 .والنشاط الحركةح وق المعب و المحور الرابع: 

 بحسب : )المعممين( أفراد عينة الدراسةاستجابات كما تستهدف الدراسة أيًضا التعرف عمى الفروق بين 

 أن ى (-)ذكر  النوع: .1
 عممي( -التخصص: )نظري .2
 غير تربوي( -المؤىل: )تربوي  .3
 حضر(  -موقع المدرسة: )ريف   .4
 سنوات( :1أك ر من  -سنوات  5::1من  -سنوات5سنوات الخبرة بالتدريس: ) أقل من  .5
 أسيوط(. -الغربية -المحافظة : )ال اىرة .6

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 55 - 

 -ا: خطوات الدراسة الميدانية :ثانيً 

 ت الدراسة حسب الخطوات التالية :لتح يق أىداف الدراسة الميدانية سار 

 االستبانة.تصميم  .1

 تحديد مجتمع الدراسة وأفراده.  .2

 .يتطبيق أداة الدراسة عمى أفراد المجتمع األصم .3

 Statistical Package for Social( SPSS)يتحميل نتائج الدراسة باستخدام البرنامج اإلحصائ .4

Sciences م(2:12)لمعام اإلصدار العشرون . 
 :( االستبانةاألداة )ثالثًا: تصميم 

، وقد روعي في لمكشف عن مدى تح ق الح وق ال  افية لمطفل في التعميم األساسي بمصرتم تصميم استبانة 
 تصميم االستبانة ما يمي:

 وما يحممو من مبادىء. م األساسي بمصريفييا ذات ارتباط بالتعم المتضمنة أن تكون الح وق 
 ولعمره، وأن تكون مناسبة لمجنسين األساسي في التعميم)المتعمم(  الطفلمناسبة لطبيعة  أن تكون الح وق ،

نا  .ث( وطبيعة التعميم األساسي)ذكور وا 
 بنًدا واحًدا من أجل تح يق استجابة واحدة لممستجيب ومن  م ضرورة البعد  ضرورة أن تتضمن الح وق

 عن العبارات المزدوجة.
  الموضوعي.الوضوح، بحيث يتم اإلجابة عمى العبارة أو البند بسرعة لتح يق الصدق 
 بحيث ال يسأل عن بنود تحتاج اإلجابة والمعممات من المعممينلممستجيبين  مراعاة الخمفية المعموماتية

 عمييا معمومات ليست متوفرة ليم بحكم طبيعتيم.
  مراعاة وقت المستجيبين بحيث ال تكون االستبانة مطولة بالدرجة التي تحدث الممل أو اإلجابة بدون

 إعمال الفكر.

اعتمد الباحث في تصميم االستبانة عمى ما تم استخالصو من اإلطار النظري المفاىيمي الوارد بالدراسة، وقد 
وكذا األدبيات التي تم عرضيا، وما تم من استبانات في مجال الدراسة بيدف االسترشاد بيا؛ وذلك من أجل 

يناط الكشف  ح وقيو بنودىا من و تأن تكون عبارات االستبانة مؤسسة بطري ة عممية عمى ما يرتبط بما تح
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م يو متضمن في مبادىء التعممعبِّرة بطري ة كبيرة عما ى ح وقعنيا. بمعنى اخر، ضرورة أن تكون ال
 . األساسي

 : عينة الدراسة :رابعاً 

دراسة مجتمع بأكممو من كافة الجوانب، يمجأ الباح ون إلى دراسة المجتمع من خالل عينة  نظًرا لصعوبة     
"عدددة أفددراد مكونددة لممجتمددع أخددذت منددو لتم مددو، ويتوقددف صدددق تم يددل  يمم مددة ليددذا المجتمددع، والعينددة ىددتعددد 

ختيدار العيندة ىدو الحصدول عمدى معمومدات عدن ا، واليددف مدن (1)ختيارىا وحجميااالعينة لممجتمع عمى طري ة 
تدم الحصدول عمييدا مدن  ينتدائج التدا يمكن تعميم الا سميمً ختيارً اختيار العينة االمجتمع األصمى ليا، وفي حالة 

 .(2)شت ت منو، وبم دار تم يل العينة لممجتمع تكون نتائجيا صادقة بالنسبة لوي االدراسة عمى المجتمع الذ

ب الث  التعميم األساسيمدارس من من المعممين بصورة عشوائية العشوائية وقد تم اختيار العينة      
وقد قام الباحث بعد ذلك بسحب  ،أسيوطو والغربية ل اىرةىياي لمصر مصريةمم مة لمتوزيع الجغراف محافظات

مجتمع ىذه المحافظاتال الث )ومعممات  من معممي( :344عينة عشوائية مم مة ليذا المجتمع بمغ قواميا )
ختيار العينة اعتمد الباحث عمى طري ة معادلة "كيرجسى ومورجان" في ا، وقد (1:1136البالغ ) (األصل

( حيث يمكن سحب عينة عشوائية مم مة ليذا :197) Krejcie and Morganمن مجتمعات األصل 
"، حيث 5:.:% وبمعنوية 95ا بنسبة   ة ( فردً 384المجتمع بحيث "ال ي ل عدد المفردات المسحوبة عن )

 .(3)رجسى ومورجان"نفس نتيجة الجداول اإلحصائية لد "كي يمفردة وى (:::1)يزيد مجتمع األصل عن 

 

 

 

 

                                                           

1- 
 . 04,ص1991األكبدًٚٛخ,  انقبْشح,  انًكتجخ". كتبثتّ ٔطشٚقخ أعغّ" انؼهًٗ انجحجيحًذ:  يحًذانظبٖٔ

1- 
 .141,صو1991انؼشثٛخ, انقبْشح, داسانُٓضخ ,انتشثٕٖ انجحج يٓبساد :انحًٛذ خبثشػجذ خبٖ,تشخًخ.س.ل

3-Cohen, L.; Manion, L.,& Morrison, k,. Research Methods in Education,  6
the

 eds. London & 

New York: Routledge Taylor & Francis Group. 133—164.,2007. P.P. 101-103. 
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 (4جدول رقم )

 -: التعميم األساسي لمعمميالمأخوذة من المجتمع األصمي والجدول التالي يوضح العينة 

إجًبنٍ يؼهًٍ انتؼهُى 

انحكىيٍ األسبسٍ 

 بًصر

إجًبنٍ يؼهًٍ انتؼهُى 

األسبسٍ ببنثالث يحبفظبث لُذ 

 انذراست

انؼُُت انًأخىرة يٍ 

 انثالث يحبفظبث

انًئىَت نهؼُُت انُسبت 

 انًأخىرة

166166 1:1136 1004 1.0% 

لي مجتمع العينة وكما تبين في من إجما %1.0النسبة المئوية لمعينة المأخوذة وىي  يوضح ىذا الجدول
ىذه العينة ال تؤ ر عمى نتائج الدراسة حيث استخدمت الدراسة في نتائجيا معامل ارتباط و ، رة الساب ةالف
 "كيرجسى ومورجان"

 -والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة من المعممين: 

 (5رقم )جدول 

 عمى حسب متغيرييوضح توزيع أفراد العينة من المعممين 

 المحافظة والخبرة
 

 
 

 انًئٕٚخ انُغجخ انؼذد انًتغٛش

 انًحبفظخ

 29.5 1016 غشثٛخان

 35.3 1216 انقبْشح

 35.1 1208 أعٕٛط

 

 انخجشح

 5أقم يٍ 

 عُٕاد
516 15.0 

 22.2 764 14:  5يٍ 

 62.8 2160 14أكثش يٍ 

 100.0 3440 اإلخًبنٙ
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 ( 6جدول رقم )

 يوضح توزيع أفراد العينة من المعممين عمى حسب متغيرات

 النوع وموقع المدرسة والتخصص والمؤىل. 

 

وجود تجانس بين أفراد عينة الدراسة بالنسبة لمتغير النوع ، كما يتضح من نفس  ( 6يتضح من الجدول رقم )
 ،وجدود تجدانس بدين أفدراد عيندة الدراسدة بالنسدبة لمتغيدرات موقدع المدرسدة ، والتخصدص، والمؤىدلعدم الجدول 

المعممدين و اإلنداث المعممدات أعدداد  ة بالنسبة لمتغير النوع بت اربويمكن تفسير التجانس بين أفراد عينة الدراس
بددين أفددراد عينددة الدراسددة  كمددا يمكددن تفسددير عدددم وجددود تجددانس ،عينددة الدراسددة الددذكور فددي الدد الث محافظددات 

 ،بزيادة أعداد مددرس التعمديم األساسدي فدي الحضدر عدن الريدف ،المدرسة لصالح الحضربالنسبة لمتغير موقع 
كمددا يمكددن تفسددير عدددم وجددود تجددانس بددين أفددراد عينددة الدراسددة بالنسددبة لمتغيددر التخصددص لصددالح النظددري بددأن 

 ومعممددددات عددددامال فددددي زيددددادة أعددددداد معممدددديىددددذا كددددان ف أعددددداد المددددواد النظريددددة يفددددوق أعددددداد المددددواد العمميددددة
كمدا يمكدن تفسدير عددم وجدود تجدانس بدين أفدراد عيندة الدراسدة  ،التخصصات النظرية عن التخصصات العممية

كميدات التربيدة  بأن وزارة التربية والتعميم ال ت بدل مدن المعممدين إال خريجديبالنسبة لمتغير المؤىل لصالح التربوي
 .(1)ن فيم نسبة قميمة من كبار السن الذين تم تعينيم قديماً وأما غير التربويي

                                                           

1
 .154-114و, ص ص1415اندٓبص انًشكض٘ نهتؼجئخ ٔاإلحظبء ثًظش: كتبة اإلحظبء انغُٕ٘ نهتؼهٛى   - 

 انًئٕٚخ انُغجخ انؼذد انًتغٛش

 انُٕع
 46.6 1604 ركش

 53.4 1836 أَثٗ

 انًذسعخيٕقغ 
 38.4 1321 سٚف

 61.6 2119 حضش

 انتخظض
 67.1 2308 َظش٘

 32.9 1132 ػًهٙ

 انًؤْم
 85.6 2944 تشثٕ٘

 14.4 496 غٛش تشثٕ٘

 100.0 3440 اإلخًبنٙ
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 خامًسا:مدى صالحية األداة لمتطبيق

يدتم التح دق مدن صددق األداة فدي است صداء موضدوعيا و بدات نتدائج  لمتطبيقلمحكم عمى مدى صالحية األداة 
 و باتيا. أداة الدراسةدق وفيما يمي التح ق من ص ،االستجابة عن بنودىا

 -صدق األداة )االستبانة(: -6

ويعد صدق األداة ىو مؤشر عمى  ،(1)يتعمق موضوع صدق االستبانة بأن ت يس االستبانة ما وضعت ل ياسو
  م يميو ال بات. ،المرتبة األولىالبدء في تطبي يا والتأكد من  بات نتائجيا لذا فيأتي حسابو في 

 -تبع الباحث الطرق التالية :اولمتأكد من صدق االستبانة المستخدمة 

 : يالصدق الظاهر أواًل: 

 الصدددددددددددددددددددق الظدددددددددددددددددداىري البدايددددددددددددددددددة باسددددددددددددددددددتخدام  فدددددددددددددددددديوقددددددددددددددددددد تددددددددددددددددددم حسدددددددددددددددددداب صدددددددددددددددددددق االسددددددددددددددددددتبانة 
Face Validityختصداص والخبدرة لم يدام ذوى اال (2) عمدى مجموعدة مدن المحكمدين االسدتبانةمدن خدالل عرض

يددددم إلبددددداء ارائن عمددددى عنددددوان الدراسددددة، وتسدددداؤالتيا، وأىدافياو أن يطمددددع ىددددؤالء المحكمددددبتحكيميددددا، وذلددددك بعددددد 
الف درات لموضدوع الدراسدة، وصددقيا فدي الكشدف  مالءمدةمدن حيدث مددى  اوف راتيد االسدتبانةومالحظاتيم حول 
وضددوح ندددرج تحتدو، ومدددى تي تلمدراسددة، وكدذلك مددن حيدث تددرابط كدل ف ددرة بدالمحورالالمسدتيدفة عدن المعمومددات 

أو إضددافة مددا يرونددو مناسددًبا مددن  تعددديل الف ددرات أو حددذف غيددر المناسددب منيدداذلكبو ؛ الف ددرة وسددالمة صددياغتيا
 .(3)امناسبً الخبراء وغير ذلك مما يراه االستبانة، النظر في تدرج ف رات، باإلضافة إلى 

 

 

 
 

                                                           

1-Best, J. W.,&Kahen, J.V.  Research in Education, U.S.A : Aviacom Company and Library of 

Congress, 8
th

 ed.1998  P. 377. 

(1)
 (.1أَظش يهحق سقى )

3-Oluwatayo, J., Validity and Reliability Issues in Education Research. Journal of Educational 

and Social Research,2(2)2012 may,392. 
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 :الصدق الذاتىثانيًا: 

 :تم حساب الصدق الذاتى باستخدام 

 صدق الذاتى كما بالجدول التالى :ألفا كرونباخ، وكانت درجة ال (a)حساب الجذر التربيعي لمعامل   - أ
 (7جذول رلى )

 صذق استببَت انًؼهًٍَُىضح درجت  

 ستببَتاالصذق  ػذد انؼببراث

45 89.0 

ا وبذلك ي ترب من الواحد الصحيح وىى درجة م بولة إحصائيً  ةستبانويالحظ أن معامل الصدق الذاتى لال 
 في الدراسة الحالية. اعتماد عمى نتائجيبدرجة عالية من الصدق، ويمكن اال نةتمتع االستبات

 :، وكانت درجة الصدق الذاتى كما بالجدول التالىمعامل ارتباط بيرسونحساب  - ب
 (8جدول رقم )

 .ستبانة ومحاورىا الفرعيةاليوضح معامل ارتباط بيرسون بين المجموع الكمي ل 

 ستببَت الانًجًىع انكهٍ ن يؼبيم ارتببط بُرسىٌ انًحىر

829. يؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ انًحىر األول
**

 

961. يؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ انًحىر انثبٍَ
**

 

871. يؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ انًحىر انثبنج
**

 

788. يؼبيم استجبط ثٛشعٌٕ رابغان انًحىر
**

 

 01.تعني أن قيمة معامل االرتباط دالة عند  ***

ستبانة ومجموعيا الكمي كما يتضح البين المحاور الفرعية ل اً طردي اً أن ىناك ارتباط يتضح من ىذا الجدول
الكمي وىو عمى ارتباط المحاور الفرعية مع المجموع  الدراسةوجود فروق ذات داللة احصائية بين أفراد عينة 

 ما يؤكد صدق االستبانة.
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 -:الثبات -1
عيد تطبي و عمى نفس األشخاص في فترتين مختمفتين ا إذا أ  نفس النتائج ت ريبً الم ياس  وي صد بو: أنو يعطي
ألفا طري ة حصائية من خالل إبطري ة  Reliabilityاالستبانة حساب  بات  حيث تم،(1)وفي نفس الظروف

 :اآلتيةالمعادلة خالل من ( Cronbach'sAlphaكرونباخ )

 

 

 

 `rوتشير ،و المحورأعدد مفردات االستبانة إلى Nوتشير  لفا كرونباخ،أة  معامل ال بات بطري تشير إلى حيث
 Average Inter-Itemو المحدددددور أمتوسددددط قدددديم معددددامالت االرتبددددداط بددددين مفددددردات االسددددتبانة إلددددى 

Correlation المحدور / عددد  أوويحسب من خارج قسمة )مجموع معدامالت االرتبداط بدين مفدردات االسدتبانة
 .(1) (المحور أومفردات االستبانة 

 (9رقم ) والجدول التالى

 :ةستبانالالخاص با يوضح معامل ال بات

 ستببَت الانثببث انكهٍ ن ػذد انؼببراث

45 552. 

مدن الواحدد  ةنيدا م تربدإحيدث ( 963.ككدل مرتفعدة )سدتبانة االيتضح من الجدول السابق أن درجة  بات مجمدوع 
 .اإحصائيً  ة بات عالية وم بول ةدرج يالصحيح وى

                                                           

(1)
Best, J. W.,&Kahen, J.V., Op.Cit., P. 378. 

(1)
 ًٚكٍ انشخٕع إنٗ:

 انتشثٕٚخ, نهجحٕث انؼشثٛخ انًدهخ. ٔكفبءتّ حذٔدِ تقُٛتّ, ثُبؤِ, ٔانُفغٛخ انتشثٕٚخ انجحٕث فٙ االعتجٛبٌ :عؼٛذ يحًذ أثٕطبنت -
 .00 ص ,1987,(1)(,ع7يح) ٔانؼهٕو, ٔانثقبفخ نهتشثٛخ انؼشثٛخ انًُظًخ

- Saris, E., et al. Methods for testing and evaluating survey questionnaires.Hoboken, New Jersey: 

John Wiley &Sonsp.,2007, pp. 275-208. 
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 ويمكن أن يفيد ذلك في: 

ل ياسو. تفيما وضع ةصالحية االستبان -  

 ، وقد يكون ذلك مؤشًرا جيًدا لتعميم نتائجيا.يمكن أن تسفر عنيا الدراسة الحالية إمكانية  بات النتائج التي -
 -: أساليب المعالجة اإلحصائية : سادًسا

لمعالجة بياناتيا إحصائًيا من خالل تم تفريغيا في جداول لحصر التكرارات و ، تطبيق االستبانة وتجميعيا بعد
 اإلصدار Statistical Package for Social Sciences( SPSS)ةاإلحصائيبرنامج الحزم 

لتحميل الوصفي التى تستيدف ال يام بعممية اساليب اإلحصائية العشرون. وقد استخدم الباحث مجموعة من األ
 االستبانة، وىي:واالستداللي لعبارات 

 الخام.: حيث تعتبر النسبة المئوية أك ر تعبيًرا عن األرقام النسب المئوية في حساب التكرارات-1

يساعد الوزن النسبي في تحديد مستوى و  عمى عدد أفراد العينة. يالت دير الرقم يويساو  :الوزن النسبي-2
المواف ة عمى كل عبارة من عبارات االستبانة وترتيبيا حسب وزنيا النسبي لكل عبارة، حيث يتم حساب الوزن 

 Likertوف ا لطري ة )ليكرت   الثالبات النسبي لكل عبارة عن طريق إعطاء درجة لكل استجابة من االستجا

Method( فاالستجابة )واالستجابة 2( تعطي الدرجة )متوسطة( واالستجابة )3( تعطي الدرجة )عالية )
وبضرب ىذه الدرجات في التكرار الم ابل لكل استجابة وجمعيا وقسمتيا عمى  ،(1( تعطي الدرجة )ضعيفة)

أفراد العينة يعطي ما يسمى بالوسط المرجح الذي يعبر عن الوزن النسبي لكل عبارة عمى حدة كما  يإجمال
 -:ييم

 ( ضعيفةتكرار × 6)(+متوسطةتكرار ×1(+)عاليةتكرار  ×3)  = لكل عبارة  الرقميالتقدير 

 عدد  أفراد العينة
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العبارة من حيث كونيا  تح قوقد تحدد مستوى المواف ة )ت دير طول الفترة التي يمكن من خالليا الحكم عمى 
 -: (1)( من خالل العالقة التاليةضعيفة -متوسطة  –عالية )

 مستوى المواف ة =
 1  -ن  

 ن

المواف ة لكل  ( والجدول التالى يوضح مستوى ومدى3حيث تشير )ن( إلى عدد االستجابات وتساوى )
 :استجابة  من استجابات االستبانة

 (61جدول رقم )
 يوضح مستوى ومدى الموافقة لكل استجابة

 انًذي يستىي االستجببت

 1.66( أ٘ 4.66+  1ٔحتٗ ) 1يٍ  ضؼُفت

 1.11( أ٘ 4.66+  1.67ٔحتٗ ) 1.67يٍ  يتىسطت

تقشٚجًب 1( أ4.66٘+  1.10ٔحتٗ ) 1.10يٍ  ػبنُت  

 -وذلك ل ياس:T – testدراسة الفروق باستخدام اختبار التاء غير المعتمد -3

 -حيث يتم دراسة الفروق بين: Independent Sample T – Testالفروق بين متوسطين غير معتمدين 

 .المتغيرات المست مة 

 .المتغيرات التابعة 

وذلك بالنسبة  ،استجابات عينة الدراسةستخدمت الدراسة اختبار التاء ل ياس الفروق بين متوسطى درجات ا
( عممي–نظري) التخصص(، ومتغير حضر -ريف ) موقع المدرسةإناث(، ومتغير  –لمتغير النوع )ذكور

 في االستجابة عمى مجموع المحاور نظًرا لكونيم متغيرات  نائية.غير تربوي( -ومتغير المؤىل )تربوي

                                                           

- 
1

 .96,ص1916انقبْشح, , انؼشثٛخ داسانُٓضخ ,انُفظ ٔػهى انتشثٛخ فٙ انجحج يُبْح: كبظى خٛشٖ ٔأحًذ خبثشػجذانحًٛذ
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لمعرفة الفروق بين استجابات فئات العينة One Way Anovaاالتجاه  ياختبار تحميل التباين أحاد-4
 المحافظةومتغير ،سنوات( :1أك ر من  -سنوات  5::1من  -سنوات5الخبرة: ) أقل من لمتغير بالنسبة 

 .ان ال ي انمتغير  مانينظًرا أل (أسيوط -الغربية–ال اىرة)
 -خطوات تطبيق الدراسة::سابًعا

نفدس العدام مدن  األول مدن إبريدللدى م إ2:16فيرايدر  :2الفتدرة مدن  فديتم تطبيق االسدتبانة بصدورتيا النيائيدة 
 ،ومعمماتمرحمة التعميم األساسي بمحافظدات ال داىرة والغربيدة وأسديوط يمعمممن (:::4)عمىبطري ة عشوائية 

نظدًرا لعددم اسدتكمال ( مفدردة 117وتدم اسدتبعاد ) ،( مفدردة326( مفدردة بفاقدد )3557حيث كان المردود منيدا )
 .( مفردة:344حيث بمغ حجم العينة النيائى )،بياناتيا األولية أو أحد بنودىا

 -أهم المعوقات التي واجهت الباحث عند تطبيق الدراسة : ثامًنا:

 لتحكيميا. المحكمينبعض من جانب عدم قبول األدوات .أ 

 من قبل بعض المحكمين. األدوات في المواعيد المحددةتسميم مواعيد نتظام في عدم اال .ب 

 .بالتحكيم الصحيح أو ال راءة بعنايةالبعض من المحكمين عتناء ضعفا .ج 

 .وخاصة المعممين أفراد مجتمع الدراسة مساعدة الباحث في تطبيق الدراسة ضبعرفض  .د 

 مش ة وعناء السفر بجانب عدم معرفة أماكن المدارس. .ه 
 -: نتائج الدراسة الميدانية وتفسيرها : تاسًعا

 -:بطري ة تفصيمية عمى النحو التالىفي ىذا الجزء من الدراسة يتم معالجة االستبانة

  تبًعا الستجابة أفراد  تح ق الح وق ال  افية لمطفل في التعميم األساسيوصف وتفسير النتائج طبً ا لمدى
 انيا النسبية.حسب أوز  ربعةالعينة وترتيبيا في المحاور األ

 في ضوء متغيرات الدراسة المست مة باستخدام  ربعةا لمحاور الدراسة األالنتائج إجماليً  وتفسير وصف
إناث(،  –النوع )ذكورفي حالة متغير  Independent Samples t – testاختبار التاء غير المعتمد 

غير  -ومتغير المؤىل )تربوي( عممي–نظري) التخصص(، ومتغير حضر -ريف ) موقع المدرسةومتغير 
بالنسبة One Way Anovaنظًرا لكونيم متغيرات  نائية، واختبار تحميل التباين أحادي االتجاه  تربوي(
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–ال اىرة) المحافظةومتغير  ،سنوات( :1أك ر من  -سنوات  5::1من  -سنوات5الخبرة: ) أقل من لمتغير 
 .(أسيوط -الغربية

  االستبانة:النتائج الخاصة بترتيب محاور 

  والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة عمى المحاور مجممة: 
 ( 11جذول رلى)

 َىضح اجًبنٍ استجبببث أفراد انؼُُت ػهً االستببَت ككم ويحبورهب انفرػُت

 .يذي تحمك حمىق انطفم انثمبفُت بًرحهت انتؼهُى األسبسٍيٍ حُج 

 انًحىر و

 ستببَت اال

وااٌ يتىسظ األ

 نهًحىر انُسبُت

ترتُب انًحىر ػهً 

 حسب انًتىسظ انؼبو

 1 2.24 انًحىر األول 1

 1 2.030 انًحىر انثبٍَ 1

 1 2.205 انًحىر انثبنج 0

 0 1.96 انًحىر انرابغ 5

 ---- 2.09 إجًبنٍ االستببَت

من وجية نظر عينة الدراسة وكانت ترتيبيا  متوسطأن مجمل المحاور ذات توفر  لالجدو ىذا ويتضح من 
، الح وق التعميمية:  انيالمحور ال،الح وق األخالقية: لثالمحور ال ا، الح وق الدينية: ولالمحور األكالتالي: 
 (.1.9686(، و )2.2422حيث تراوحت متوسطاتيا بين)،ح وق المعب والحركة والنشاط: رابعالمحور ال

 :بالح وق الدينيةالنتائج الخاصة بترتيب العبارات المتعمقة بالمحور األول الخاص  .أ 

من االستبانة والذي يعبر  المحور األولبالعبارات الواردة  أغمبتائج الدراسة في ىذا اإلطار أن أوضحت ن
 (2.5497)( بين 9 – 1، حيث تراوح الوزن النسبي لتمك العبارات من )متوسط قيتح ذات  الح وق الدينيةعن 
(، والجدول التالي يوضح 2.2422وقد بمغ متوسط استجابة أفراد العينة عمى المحور ككل ) ،(2.0988)إلى 

 استجابات أفراد العينة عمى عباراتالمحور األول والوزن النسبي ليا:
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 (12جذول رلى )

 حسب أوااَهب انُسبُت ببنحمىق انذَُُتَىضح ترتُب انؼببراث انخبصت  

 

 انؼببرة و

انىاٌ  درجت انتحمك

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

1 
حقققق ان فقققم فقققٙ اعقققى يقجقققٕل 

 ٔيُبعت.

 2.5497 148 1253 2039 ن

 عالية

.57764 1 
% 59.3% 36.4% 4.3% 

2 
حقققق ان فقققم فقققٙ تؼهقققى انؼقٛقققذح  

 .انظحٛحخ

 2.2465 512 1568 1360 ن

 يتٕع خ
.69538 4 

% 39.5% 45.6% 14.9% 

3 
حقققق ان فقققم فقققٙ تؼهقققى انكٛفٛقققخ 

 . ٓبسحانظحٛحخ نه

 460 1796 1184 ن
2.2105 

 6 65859. يتٕع خ
% 34.4% 52.2% 13.4% 

4 
حقققق ان فقققم فقققٙ تؼهقققى انكٛفٛقققخ 

 .انظحٛحخ ألداء انؼجبداد

 2.2174 480 1732 1228 ن

 يتٕع خ
.67034 5 

% 35.7% 50.3% 14.0% 

5 

حقققق ان فقققم فقققٙ تؼهقققى اٜداة 

آداة ان ؼبو ٔانششاة كانذُٚٛخ 

 ٔانحذٚج ٔاالعئزاٌ....

 2.2826 304 1860 1276 ن

 يتٕع خ
.61610 2 

% 37.1% 54.1% 8.8% 

6 
حققق ان فققم فققٙ يؼشفققخ عققٛشح 

 .األَجٛبء ٔانشعم

 676 1748 1016 ن
2.0988 

 9 69443. يتٕع خ
% 29.5% 50.8% 19.7% 

7 
حققق ان فققم فققٙ انتؼققش  ػهققٗ 

 .طالقخ انقذسح اإلنٓٛخ

 648 1604 1188 ن
2.1570 

 7 71360. يتٕع خ
% 34.5% 46.6% 18.8% 

9 
حق ان فقم فقٙ يؼشفقخ انًكبَقخ 

 .انًتًٛضح نًظش ػُذ هللا

 672 1580 1188 ن
2.15 

 8 72862. يتٕع خ
% 34.5% 45.9% 19.5% 

8 

فققٙ انتؼققش  ػهققٗ حققق ان فققم 

ضقققشٔسح يشاقجقققخ هللا فقققٙ كقققم 

 األفؼبل.

 546 1428 1466 ن
2.2674 

 3 71659. يتٕع خ
% 42.6% 41.5% 15.9% 

 يتىسظ األوااٌ انُسبُت نهًحىر 
2.2422 

 يتٕع خ
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من وجية نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن النسبي   ايح تالعبارات  أك رأن  الجدولىذا ويتضح من 
تشير و عمى الترتيب  ،(5) ،(1من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم ) األعمىوالواقعة في اإلرباعي 
 ىذه العبارات إلى: 

 ،وتتفددق نتيجددة ىددذه العبددارة مددع نتددائج الدراسددة النظريددة  (.2.5497).حددق الطفددل فددي اسددم م بددول ومناسددب -
 ،بتطبيق النصوص الدينية، وبما أقرتو المعاىدات والموا يدق الدوليدة التزام مصر ويمكن تفسير ذلك في ضوء 

)  8::2لسدنة  126والمعدل بال انون  1996لسنة  12قانون الطفل المصري رقم ( من 5كما تؤكده المادة )
د فدي سدجالت المواليدد وف دا ألحكدام لكل طفل الحق في أن يكون لو اسم يميزه ، ويسجل ىذا االسم عند المديال

وال يجوز أن يكون االسم منطويا عمي تح ير أو ميانة لكرامة الطفل أو منافيا لمع ائد الدينية (.  ،ىذا ال انون 
التعمددديم األساسدددي يدددرون أن التعمددديم اسدددتطاع تغييدددر   افدددة  ومعممدددات وقدددد تعدددزوا ىدددذه النتيجدددة إلدددى أن معممدددي

حتددى بدددا واضددحا وتددوفر لكددل طفددل فددي التعمدديم بددل فددي المجتمددع  ،ىددي ح ددوق أبنددائيمالمجتمددع بددتعمم اآلبدداء مددا 
والتدي  (1112غنيووة سوميمان العميوري )االسم الم بول والمناسب لو. كما تتفق ىذه النتائج مع نتدائج دراسدة: 

يدددر وأن االسدددم غ ،أكددددت عمدددى أن االسدددم الحسدددن لمطفدددل يجعمدددو متكيفدددًا مدددع مجتمعدددو ، وتنمدددي ال  دددة فدددي نفسدددو
ىذا وقد اتف ت أيًضا مع دراسة كل مدن  ،الحسن يسبب لو ع دة الن ص ، والخجل ، وعدم التوافق مع اآلخرين

ودراسوة  ،(1113ودراسوة فاطموة العتيبوي )،(1113ودراسة سمر خميول )،(6)(1166غالية محمد البيشي )
 (.1166مها صالح و نجالء إبراهيم )

ويمكن تفسير (.2.2826) .نواالستئذاآداب الطعام والشراب والحديث الطفل في تعمم اآلداب الدينية كحق  -
وحرصيم  ،حق في تعمم اآلداب الدينيةيممن بما ألطفالالتعميم األساسي  ومعممات معممي ذلك في ضوء وعي
إقبال دراسة ما توصمت إليومع نتيجةتتفق ىذه الو .من ىذه األداب اممةكيمح وقأطفاليمعمى أن ينال 

تفعيميا من خالل  يمكن أىم الح وق ال  افية لمطفل والتيمن أن ،(1111)سالمة منصور و ،السمالوطي
غنيوة سميمان دراسة أيضا مع هذه النتيجة كما اتفقت ،  افة دينيةالتوعية و الحق الطفل في ىي المدارس
 .(1112) العميري

مع وقوعيا في نطاق  -من وجية نظر عينة الدراسة   ايتح ويتضح من الجدول السابق أن أقل العبارات 
والتي حازت ترتيًبا متدنًيا عن نظيراتيا وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في -التح ق المتوسط

                                                           

1
قغى انقشآٌ ٔػهٕيقخ,  كهٛقخ أطقٕل ’ غبنٛخ يحًذ حغٍ انجٛشٙ: ان فم فٙ ضٕء انقشآٌ انكشٚى, سعبنخ يبخغتٛش, غٛش يُشٕسح  -

 و.1411انذٍٚ, خبيؼخ اإليبو يحًذ ثٍ عؼٕد اإلعاليٛخ, 
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في نطاق الوزن عمى الترتيب (6) ،(8اإلرباعي األدنى من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم )
 تشير ىذه العبارات إلى: و ،النسبي المتوسط

ويمكدن تفسدير ذلدك فدي ضدوء ضدعف (.2.1547) .حق الطفل في معرفدة المكاندة المتميدزة لمصدر عندد اه -
نحددو  تعمدديم فددي غددرس الحددب والددوالء ل طفددالىددذه المرحمددة مددن ال ومعممددات الدددور الددذي ي ددوم بددو بعددض معممددي

فددي معرفددة مكانددة مصددر  يبال دددر الكدداف ال يندالون ح يددم األطفددال كمددا يمكددن تفسددير ذلددك فددي ضددوء أن،وطدنيم 
 ولماذا ذكرت في ال ران أك ر من مرة.  ،عند اه

إلى أن  يجةىذه النت قد تعزوو (.2.0988) .عمييم السالم حق الطفل في معرفة سيرة األنبياء والرسل -
ف تضوالتي لم  طغى عمى مادة التربية الدينية والنظرية التي تضاف إلى المجموع االىتمام بالمواد العممية

والمعممين  األطفالجعل األمر الذي  ،األطفالدرجاتيا إلى المجموع الكمي لمدرجات التي يحصل عمييا 
والتي كانت تحتوى عمى سيرة بعض  ،يبال در الكاف وأولياء األمور ال ييتمون بدروس مادة التربية الدينية

عبارات حق  ىحدإوالتي جاءت ( 1111ميادة الباسل ) دراسةىذه النتائج مع  مفتد اختوق ،والرسل األنبياء
الطفل في حرية الع يدة لتحمل نفس معنى العبارة الحالية وىي أن تحرص المدرسة عمى تعميم الطفل كيفية 

وقد  ،والرسلة األنبياء أن من ضمن المعاني سير وال شك  ،قراءة الكتب السماوية وفيم معانييا بطرق مبسطة
من المعممين وأعضاء ىيئة التدريس ومديري % من استجابات افراد العينة 95حصمت ىذه العبارة عمى 

أن مدارسيم متميزة تتسم مديرو المدارس ب بتظاىر إال أن الباح ة فسرت ىذه النتيجة ،يمدارس التعميم األساس
 سموبيم في العمل.وألفعة ويرجعون ذلك لحسن إدارتيم بالجودة وتح ق نسب نجاح مرت

في نطاق ت اإلرباعي األدنى، فيي ت ع عبارا وبينوأما ب ية العبارات التي ت ع بين عبارات اإلرباعي األعمى 
 ( وتشير عمى الترتيب إلى:7) ،(3) ،(4) ،(2) ،(9رقم ) وىي العبارات ،التح ق متوسطةالوزن النسبي 

 (. 2.2674) كل األفعال.حق الطفل في التعرف عمى ضرورة مراقبة اه في  -
 ( .  2.2465)  .حق الطفل في تعمم الع يدة  الصحيحة -
 .( 2.2174) .حق الطفل في تعمم الكيفية الصحيحة ألداء العبادات -
 .( 2.2105)  .حق الطفل في تعمم الكيفية الصحيحة لمطيارة -
 .( 2.1570) .حق الطفل في التعرف عمى طالقة ال درة اإلليية -
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 :بالح وق التعميميةالخاص  ر الثانيالخاصة بترتيب العبارات المتعمقة بالمحو النتائج  .ب 

أوضحت نتائج الدراسة في ىذا اإلطار أن كل العبارات الواردة بالمحور ال اني من االستبانة والذي يعبر عن 
( بين 22 – 1متوسط، حيث تراوح الوزن النسبي لتمك العبارات من ) قيح تالح وق التعميمية ذات 

(، 2.0307591وقد بمغ متوسط استجابة أفراد العينة عمى المحور ككل ) ،(1.7163)( إلى 2.5174)
 والوزن النسبي ليا:  انيد العينة عمى عبارات المحور الوالجدول التالي يوضح استجابات أفرا

 

 (13جذول رلى )

 حسب أوااَهب انُسبُت ببنحمىق انتؼهًُُتَىضح ترتُب انؼببراث انخبصت  

 انؼببرة و

انىاٌ  درجت انتحمك

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

1 
حدددددددق الطفدددددددل فدددددددي التعمدددددددديم 

 .النظامي المجاني

 2.5174 200 1260 1980 ن

 عالية
.60505 1 

% 57.6% 36.6% 5.8% 

2 
بيئدددة حدددق الطفدددل فدددي تدددوفير 

 .مناسبة لمدراسة

 768 1804 868 ن
2.0291 

 12 68911. يتٕع خ
% 25.2% 52.4% 22.3% 

3 
حدددق الطفدددل فدددي تعمدددم المغدددة 

 .العربية

 2.3651 168 1848 1424 ن

 يتٕع خ
.57409 2 

% 41.4% 53.7% 4.9% 

4 
حددددددق الطفددددددل فددددددي اسددددددتخدام 

 .والتعبير بيالغتو 

 2.1907 548 1688 1204 ن

 يتٕع خ
.68780 5 

% 35.0% 49.1% 15.9% 

5 
حدددددق الطفدددددل فدددددي المناقشدددددة 

 .والحوار

 2.0779 696 1780 964 ن

 يتٕع خ
.69038 9 

% 28.0% 51.7% 20.2% 

6 
حق الطفل في أن يعبر عدن 

 .رأيو بحرية

 2.1535 636 1640 1164 ن

 يتٕع خ
.70700 6 

% 33.8% 47.7% 18.5% 

7 
حددددددق الطفدددددددل فددددددي التوجيدددددددو 

 .واإلرشاد

 436 1892 1112 ن
2.1965 

 4 64148. يتٕع خ
% 32.3% 55.0% 12.7% 

9 
حددددق الطفددددل فددددي تعمددددم أحددددد 

 .المغات األجنبية

 540 1944 956 ن
2.1209 

 7 64837. يتٕع خ
% 27.8% 56.5% 15.7% 
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 انؼببرة و

انىاٌ  درجت انتحمك

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

8 
حدددددددق الطفددددددددل فدددددددي ال ددددددددراءة 

 .طالعواال

 672 1876 892 ن
2.0640 

 10 67134. يتٕع خ
% 25.9% 54.5% 19.5% 

 .التجريبحق الطفل في  10
 1380 1580 480 ن

1.7384 

 21 68730. يتٕع خ
% 14.0% 45.9% 40.1% 

11 
حددددق الطفددددل فددددي االكتشدددداف 

 .واالستطالع

 1560 1296 584 ن
1.7163 

 22 73683. يتٕع خ
% 17.0% 37.7% 45.3% 

12 
حددددددددددق الطفددددددددددل فددددددددددي تعمددددددددددم 

 .الحاسب اآللي

 604 1836 1000 ن
2.1151 

 8 67317. يتٕع خ
% 29.1% 53.4% 17.6% 

13 
حددددق الطفددددل فددددي تخصدددديص 

 .لمدرسةا لدخول مكتبةوقت 

 792 1716 932 ن
2.0407 

 11 70686. يتٕع خ
% 27.1% 49.9% 23.0% 

14 
حدددددددق الطفدددددددل فدددددددي مواكبدددددددة 

 .المعرفيالتطور 

 1112 1756 572 ن
1.8430 

 17 68193. يتٕع خ
% 16.6% 51.0% 32.3% 

15 
حق الطفل في تعمدم ميدارات 

 .جمع المعرفة

 1208 1656 576 ن
1.8163 

 19 69641. يتٕع خ
% 16.7% 48.1% 35.1% 

16 
حدددددددق الطفدددددددل فدددددددي مواكبدددددددة 

 .التطور التكنولوجي

 960 1796 684 ن
1.9198 

 15 68674. يتٕع خ
% 19.9% 52.2% 27.9% 

17 
حددددددددق الطفددددددددل فددددددددي الددددددددتعمم 
 .بالوسائط التعميمية المتطورة

 1220 1576 644 ن
1.8326 

 18 71692. يتٕع خ
% 18.7% 45.8% 35.5% 

19 

حدددددق الطفدددددل فدددددي التواصدددددل 
المعرفدددددددددددددي عبدددددددددددددر شدددددددددددددبكة 

 اإلنترنت

 900 1708 832 ن
1.9802 

 يتٕع خ
.70940 14 

% 24.2% 49.7% 26.2% 

 3 66137.  400 1652 1388 نحق الطفل في المشاركة في  18

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 001 - 

 انؼببرة و

انىاٌ  درجت انتحمك

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

م دددددددددل  األنشدددددددددطة المختمفدددددددددة
اإلذاعة المدرسدية والصدحافة 

 .المدرسية

% 40.3% 48.0% 11.6% 

2.2872 

 يتٕع خ

20 

حددددددددق الطفددددددددل فددددددددي رعايددددددددة 
مواىبددددو ومددددا يتميددددز بددددو مددددن 

 .أفكار وأنشطة

 852 1736 852 ن
2.0000 

 يتٕع خ
.70391 13 

% 24.8% 50.5% 24.8% 

21 

حددددددق الطفددددددل فددددددي حضددددددور 
المحاضدددددددددددددددرات والنددددددددددددددددوات 

 .الم امة داخل المدرسة

 1256 1580 604 ن
1.8105 

 يتٕع خ
.71058 20 

% 17.6% 45.9% 36.5% 

22 

حددددددق الطفددددددل فددددددي مشدددددداىدة 
البدددددددرامج التعميميدددددددة اليادفدددددددة 

 .عبر التمفاز

 1208 1500 732 ن
1.8616 

 يتٕع خ
.73822 16 

% 21.3% 43.6% 35.1% 

 
نهًحىر يتىسظ األوااٌ انُسبُت  

2.0307591 

 يتٕع خ

  

   

 

من وجية نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن النسبي   ايح تالعبارات  أك رأن  الجدولىذا ويتضح من 
في نطاق الوزن  ،(3) ،(1من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم ) األعمىوالواقعة في اإلرباعي 

واقعة في نطاق الوزن النسبي  عمى الترتيب(6) ،(4) ،(7) ،(19)النسبي الكبير، بينما العبارات رقم
 تشير ىذه العبارات إلى: و المتوسط،

اىتمام الدولة بتوفير التعميم إلى ىذه النتيجة  وتعزو(.2.5174حق الطفل في التعميم النظامي المجاني.)  -
وقد أكدت  ،تطوير التعميم وتح يق اإلستيعاب الكامل في التعميم األساسييا لسعيو لكل أطفاليا  المجاني

عوام الماضية كما أ ةأن نسبة االستيعاب في التعميم األساسي تطورت خالل العشر عمى بعض الدراسات 
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والتي  ،(1161دراسة شبل بدران ) مع نتائجىذه النتائج وقد اتف ت  ،(1)تطورت بعض الخدمات التعميمية
 م.1::2أكدت عمى أن االستيعاب الكامل تح ق في أغمب المحافظات منذ عام 

أن المغة العربية باعتبارىا المغة األم ىذه النتائج إلى وتعزو (.2.3651) .حق الطفل في تعمم المغة العربية -
تعمم الطفل ال راءة والكتابة كما أن المدرسة تيتمب ،ىغات األخر مال تتأ ر بال ،لمصر وألنيا لغة ال ران الكريم

 ،وىذا ما تم التح ق منو بالفعل من خالل الدراسة الحالية ،وفيم معاني الكممات المتعم ة بالمناىج الدراسية
 والتى توصمت إلى أن األطفال ،(1112دراسة إيمان عميان وآخرون) مع نتائج ىذه النتائج وقد اتف ت 

كما اتف ت  ،استطاعوا قراءة الجمل بسرعة وبدقة عالية كما عرفوا بعض الحركات م ل الفتحة والضمة والكسرة
سعى والتي أكدت من خالل اإلحصائيات أن وزارة التربية والتعميم ت ،(1161دراسة شبل بدران )مع نتائج 

مغة العربية وقد ح  ت نسبًا عالية في تح يق مام بال راءة والكتابة وقواعد اللاإل دائما لكي يستطيع كل األطفال
 ىذا اليدف.

حددددددق الطفددددددل فددددددي المشدددددداركة فددددددي األنشددددددطة المختمفددددددة م ددددددل اإلذاعددددددة المدرسددددددية والصددددددحافة المدرسددددددية.   -
 ،يميمون إلدى المشداركة فدي األنشدطة المدرسدية المختمفدة طفالو ىذه النتائج إلى أن أغمب األوتعز (.2.2872)

تو موزيادة حصي ،وظيوره وتميزه بين أقرانو فللما ليا من زيادة   افة الط ،وخاصة اإلذاعة والصحافة المدرسية
األنشدطة  والتدي توصدمت إلدى أن ،(2)(1112دراسة الحسوين حامود )وقد اتف ت ىذه النتائج مع نتائج  ،المغوية

المشدداركين مددن البنددين والبنددات، حيددث جدداءت طفددال اشددتراك عاليددة لدددى عينددة األ التربويددة حصددمت عمددى نسددب
%(، تمييدددا الصددددحافة 19.5اإلذاعدددة المدرسدددية فدددى م دمددددة ىدددذه األنشدددطة، حيددددث حدددازت عمدددى نسددددبة عاليدددة )

قريبدة مدن التي جاءت قريبة (1111دراسةميادة الباسل ) نتائج  %(، كما اتف ت مع18.25المدرسية بنسبة )
% وىدددي نتدددائج م بولدددة وتعبدددر عدددن الواقدددع الفعمدددي داخدددل 76حيدددث توصدددمت أن األنشدددطة تتح دددق بنسدددبة  ،ىدددذه

 .المدارس

أن أغمدب أطفدال التعمديم األساسدي وتعدزو ىدذه النتدائج إلدى  (.2.1965حق الطفدل فدي التوجيدو واإلرشداد. ) -
ما يساعدىم عمى تخطي  ،واالجتماعي ،وال  افي ،شاد األدبي واألكاديمير وجيو واإليتم ون قدرًا متوسطًا من الت

 التى قد تواجييم خالل تواجدىم بالمدرسة.  الع بات
                                                           

1
 .15شجم ثذساٌ . يشخغ عبثق , ص  -

1
انقٕطُٙ نقذٖ تاليٛقز انتؼهقٛى األعبعقٙ, سعقبنخ يبخغقتٛش, غٛققش انحغقٍٛ حبيقذ يحًقذ حغقٍٛ: األَشق خ انتشثٕٚقخ ٔتًُٛقخ انقٕػٙ   -

 .144, ص 1445يُشٕسح, قغى أطٕل انتشثٛخ, كهٛخ انتشثٛخ ثغْٕبج, خبيؼخ خُٕة انٕاد٘, 
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وتعدزو ىدذه النتدائج إلدى أن ىنداك فدارق بدين تعمدم  (.2.19:7حق الطفل في استخدام لغتدو والتعبيدر بيدا. ) -
تدى أنيدم ك درة حدديث األطفدال بالمغدة العاميدة حعمدى ويدلميدذا  ،ستخداميا أو التعبيدروبين ا ،الطفل لمغة العربية

 ولعل ىذا واضحًا بين أفراد الشعب المصري عمومًا. ،يكتبون بيا موضوعات التعبير

دراك المعممدينقمدة وتعدزو ىدذه النتدائج إلدى  (.2.1535حق الطفل في أن يعبدر عدن رأيدو بحريدة. ) -  وعدي وا 
وتدأ ير ذلدك عمدى تحصديميم وعمدى  ،ومديري المدرسة بأىمية تعبير األطفال عدن ارائيدم بحريدة تامدة والمعممات

مهووا صووالح ،(1111ميووادة الباسوول ) كل مندراسووةمددع نتددائج ىددذه النتددائج وقددد اتف ددت  ،العمميددة التعميميددة ككددل
 .(1166ونجالء محمد ) ،الدين

مع وقوعيا في نطاق  -من وجية نظر عينة الدراسة   ايتح ويتضح من الجدول السابق أن أقل العبارات 
والتي حازت ترتيًبا متدنًيا عن نظيراتيا وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة  -المتوسطأقل من  قيالتح 

 ،(:1) ،(21) ،(15) ،(17 ) ،(14في اإلرباعي األدنى من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم )
 تشير ىذه العبارات إلى: و عمى الترتيب  (11)

وتعزو ىذه النتائج أن المعارف التي ت دم لمطالب  (.:1.843)حق الطفل في مواكبة التطور المعرفي.  -
عمى ما تم التوصل  الطفلطمع المعمم وال ىي معارف جامدة غير متجددة وال ي من خالل الكتاب المدرسي
والمعمم بالكتاب المدرسي وأنو ىو المصدر المعرفي  الطفلكما تعزو إلى تعمق  ،إليو من معارف جديدة 

والتي توصمت إلى أن  ،(6)(1112)دراسة محمود شوق وقد اتف ت ىذه النتائج مع ،الوحيد لممادة العممية
كما  ،وال تواكب البيئة العالمية وما يحدث فييا من متغيرات ،المناىج الدراسية ال تواكب المعارف الجديدة

 .(1112رجاء عمى ) ،(1161شبل بدران ) كل من دراسةاتف ت مع 

وتعزو ىذه النتائج إلى قمة اإلنفاق عمى  (.1.8326حق الطفل في التعمم بالوسائط التعميمية المتطورة. ) -
وقد اتف ت ىذه  ،واالكتفاء ف ط بال ديم أو المتيالك من الوسائط التعميمية لعدم ال درة عمى تطويرىا ،التعميم

والتي أكدت عمى ضرورة توافر اسطوانات مبرمجة محممة ،(1)(1112دراسة يارا جمعة )ج النتائج مع نتائ

                                                           

1
يحًققٕد أحًققذ شققٕن: انًُققبْح انذساعققٛخ َٔققٕاتح انققتؼهى, انًققؤتًش  انؼهًققٙ انغققُٕ٘ نكهٛققخ انتشثٛققخ ثبنًُظققٕسح "آفققبن اإلطققالذ   -

 .170 -115و ,ص ص 1440أكتٕثش  1-1يظش" كهٛخ انتشثٛخ, خبيؼخ انًُظٕسح , فٙ انفتشح يٍ  انتشثٕ٘ فٙ

1
, سعبنخ يبخغتٛش, غٛش يُشٕسح, كهٛقخ انتشثٛقخ, تٕظٛفبنتقُٛبتبنتشثٕٚخثبنًذاسعفٛتحقٛقبنكفبٚبتبنًُٓٛخنهًؼهىٚبسا خًؼخ ػجذ انؼظٛى:   -

 .114و, ص 1447خبيؼخ ديٛبط, 
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كما أكدت عمى ضرورة تعاون إدارة المدرسة مع معممييا في استخدام  ،ببرامج خاصة بمعممي المواد التطبي ية
 غرف الوسائط إن وجدت.

النتائج إلى ضعف اإلمكانات داخل وتعزو ىذه (.1.8163حق الطفل في تعمم ميارات جمع المعرفة. ) -
ممارسة  مما أدى إلى وجود قصور في ،تمادىم عمى اإلل اءالمدرسة بجانب استسيال بعض المدرسين واع

دراسة محمود شوق ،لح و في ميارات جمع المعرفة من مصادر أخرى غير الكتاب المدرسي الطفل
 .(1112رجاء عمى ) ،(1161شبل بدران ) كل من دراسةكما اتف ت مع  ،(1112)

وتعزو ىذه النتائج إلى .(1.81:5حق الطفل في حضور المحاضرات والندوات الم امة داخل المدرسة. ) -
 ،زمة القامة م ل ىذه المحاضرات والندواتالات الضعف االمكانبجانب  ،وم الدراسي بالحصصتكدس الي

كل ىذه األمور ،ة مدرسية تجمع أكبر عدد من األطفال كال اعات المجيزة الست بال المحاضرين أو مكتب
وقد  ،بال در الكافي محاضرات والندوات المدرسية ل طفالعامال من عوامل عدم إقامة م ل ىذه ال تكان

 .(1112دراسة إيمان حمدي ) اتف ت ىذه النتائج مع نتائج

ة وعدم يل المدرست المعاموتعزو ىذه النتائج إلى ضعف إمكانا(.1.7384) .حق الطفل في التجريب -
المواد ومعممات اكتفاء معمميإلى كما تعزو  ،بأنفسيم لتجاربمى األدوات الالزمة ل يام األطفال بائيا عإحتوا

 (.1112دراسة يارا جمعة )وقد اتف ت ىذه النتائج مع نتائج  ،دون العممي العممية بالجانب النظري

وتعزو ىذه النتائج إلى قمة الرحالت الخارجية خارج  (.1.7163)حق الطفل في االكتشاف واالستطالع.  -
عطاء المناسبة لمطفل أ ناء ر وسائل الحماية توفبجانب أنو ال ت ،بنفسو يكتشف الفرصة لمطفل لكي المدرسة وا 
 (.1112دراسة يارا جمعة )وقد اتف ت ىذه النتائج مع نتائج  ،ىذه العمميات

في أيضا ت اإلرباعي األدنى، فيي ت ععبارا وبينوأما ب ية العبارات التي ت ع بين عبارات اإلرباعي األعمى 
 ،(18) ،(:2) ،(2)،(13) ،(9) ،(5) ،(12)،(8رقم ) وىي العبارات ،قيالتح متوسطةنطاق الوزن النسبي 

 وتشير عمى الترتيب إلى: (22) ،(16)

2.12:9األجنبية. حق الطفل في تعمم أحد المغات   -  

 2.1151حق الطفل في تعمم الحاسب اآللي.  -

 779:.2حق الطفل في المناقشة والحوار.  -

 :64:.2حق الطفل في ال راءة واالطالع.  -
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 4:7:.2حق الطفل في تخصيص وقت لدخول مكتبة المدرسة.  -

 291:.2حق الطفل في توفير بيئة مناسبة لمدراسة.   -

 ::::.2مواىبو وما يتميز بو من أفكار وأنشطة. حق الطفل في رعاية  -

 1.98:2حق الطفل في التواصل المعرفي عبر شبكة اإلنترنت.   -

 1.9198حق الطفل في مواكبة التطور التكنولوجي.   -

 1.8616حق الطفل في مشاىدة البرامج التعميمية اليادفة عبر التمفاز.   -
 :بالح وق األخالقيةالخاص  بالمحور الثالث العبارات المتعمقة النتائج الخاصة بترتيب .ج 

من االستبانة والذي يعبر عن  بالمحور ال الثأوضحت نتائج الدراسة في ىذا اإلطار أن كل العبارات الواردة 
 (1.1415)( بين 8 – 1، حيث تراوح الوزن النسبي لتمك العبارات من )متوسط قيتح ذات  الح وق األخالقية

(، والجدول التالي 2.205375وقد بمغ متوسط استجابة أفراد العينة عمى المحور ككل ) ،(1.1451)إلى 
 والوزن النسبي ليا: ال الثيوضح استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور 
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 (14جذول رلى ) 

 حسب أوااَهب انُسبُتببنحمىق األخاللُت َىضح ترتُب انؼببراث انخبصت  

 انؼببرة و

انتحمكدرجت  انىاٌ  

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

 .حق الطفل في احترام ذاتو 1
 2.3035 268 1860 1312 ن

 يتٕع خ

.60606 

 
1 

% 38.1% 54.1% 7.8% 

2 
حدددددددق الطفدددددددل فدددددددي المددددددددح 

 .وال ناء

 500 1872 1068 ن
2.1651 

 7 65473. يتٕع خ
% 31.0% 54.4% 14.5% 

3 
حق الطفدل فدي الحمايدة مدن 

 .سوء المعاممة

 2.2163 424 1848 1168 ن

 يتٕع خ
.64509 3 

% 34.0% 53.7% 812.3% 

4 

حق الطفل فدي التربيدة عمدى 
احتددددددرام الح ددددددوق والحريددددددات 

 .األساسية

 2.0500 776 1716 948 ن

 8 70626. يتٕع خ
% 27.6% 49.9% 22.6% 

5 

الطفدددددل فدددددي المسددددداواة  حدددددق
وعدددددددم التمييددددددز بينددددددو وبددددددين 

 .أقرانو

 2.2093 364 1992 1084 ن

 4 61419. يتٕع خ
% 31.5% 57.9% 10.6% 

6 
حددددددق الطفددددددل فددددددي الشددددددعور 

 .بالحنان والحب

 452 1540 1448 ن
2.2895 

 2 68457. يتٕع خ
% 42.1% 44.8% 13.1% 

 .حق الطفل في حياة كريمة 7
 440 1860 1140 ن

2.2035 

 6 64654. يتٕع خ
% 33.1% 54.1% 12.8% 

9 

حددددق الطفددددل فددددي تعمددددم قدددديم 
وأخددددددددددددالق التعامددددددددددددل مددددددددددددع 

كاألماندددة والصددددق  اآلخدددرين
 وتوقير الكبير.....

 580 1572 1288 ن
2.2058 

 يتٕع خ

.70768 5 
% 37.4% 45.7% 16.9% 

نهًحىر يتىسظ األوااٌ انُسبُت   

2.205375 

 يتٕع خ
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من وجية نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن النسبي   ايح تالعبارات  أك رأن  الجدولىذا ويتضح من 
تشير و عمى الترتيب  ،(6) ،(1من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم ) األعمىوالواقعة في اإلرباعي 
 ىذه العبارات إلى: 

المعاممة الحسنة التي يم اىا أغمب وتعزو ىذه النتيجة إلى  (.2.3:35)حق الطفل في احترام ذاتو.  -
وقد اتف ت  ،بجانب المحافظة عمى كرامة الطفل وعدم المساس بآدميتو ،أطفال التعميم األساسي من معممييم

 .(1111دراسةميادة الباسل ) ىذه النتائج مع نتائج 

من بيئة وتعزو ىذه النتائج إلى ما توفره المدرسة  (.2.2895) .حق الطفل في الشعور بالحنان والحب -
والتي تساعد الطفل  ،بجانب تفعيل دور األخصائي االجتماعي،دراسية يتوفر فييا المودة والعطف والحنان

 .(1111دراسةميادة الباسل ) نتائج مع ىذه النتائج وقد اتف ت ،عمى التحصيل الجيد

مع وقوعيا في نطاق  -من وجية نظر عينة الدراسة   ايتح ويتضح من الجدول السابق أن أقل العبارات 
والتي حازت ترتيًبا متدنًيا عن نظيراتيا وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في  -  المتوسطيالتح

تشير ىذه العبارات و الترتيب عمى  ،(4) ،(2اإلرباعي األدنى من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم )
 إلى: 

 الرؤية التربوية التي يتبناىا المعممون وتعزو ىذه النتائج إلى (.2.1651حق الطفل في المدح وال ناء. ) -
نما ىو ،دائما يفسد شخصية الطفلوىي أن المدح وال ناء  ،والمعممات مع مراعاة  ،بم ابة ال واب والع اب وا 

ميادة الباسل ) كل مندراسةنتائج مع وقد اتف ت ىذه النتائج ،الفروق الفردية بين األطفال
 .(1111دراسةميادة الباسل )و ،(1111

وتعزو ىذه النتائج إلى  (.::5:.2) .حق الطفل في التربية عمى احترام الح وق والحريات األساسية -
وقد اتف ت ىذه النتائج  ،أطفال التعميم األساسي بأىمية احترام ح وق اآلخرين وحريتيموعي  فيوجودقصور 
 .(1111دراسةميادة الباسل )و ،(1111ميادة الباسل ) من كالدراسةمع نتائج 

في نطاق  ت اإلرباعي األدنى، فيي ت ععبارا وبينوأما ب ية العبارات التي ت ع بين عبارات اإلرباعي األعمى 
 وتشير عمى الترتيب إلى: ،(7) ،(8) ،(5) ،(3وىي العبارات رقم )،قيالتح  متوسطةالوزن النسبي 

 2.2163حق الطفل في الحماية من سوء المعاممة.  -
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 2.2:93حق الطفل في المساواة وعدم التمييز بينو وبين أقرانو.  -
 2.2:58حق الطفل في تعمم قيم وأخالق التعامل مع اآلخرين كاألمانة والصدق وتوقير الكبير.....  -
 2.2:35حق الطفل في حياة كريمة.  -
 :ح وق المعب والحركة والنشاطبالخاص  العبارات المتعمقة بالمحور الرابع الخاصة بترتيبالنتائج  .د 

من االستبانة والذي يعبر  المحور الرابعبالعبارات الواردة  أغمبتائج الدراسة في ىذا اإلطار أن أوضحت ن
 – 1، حيث تراوح الوزن النسبي لتمك العبارات من )متوسط قيتح ذات  ح وق المعب والحركة والنشاطعن 
(، 1.9686وقد بمغ متوسط استجابة أفراد العينة عمى المحور ككل ) ،(1.1444)إلى  (1.1901)( بين 6

 والجدول التالي يوضح استجابات أفراد العينة عمى عبارات المحور األول والوزن النسبي ليا:
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 (15جذول رلى )

 حسب أوااَهب انُسبُت بحمىق انهؼب وانحركت وانُشبطَىضح ترتُب انؼببراث انخبصت  

 انؼببرة و

انىاٌ  درجت انتحمك

االَحراف  انُسبٍ

 انًؼُبرٌ

انترتُب 

حسب 

انىاٌ 

 انُسبٍ

 ضؼُفت يتىسطت ػبنُت

1 
حددددددددق الطفددددددددل فددددددددي المعددددددددب 

 والمرح

 2.3942 316 1452 1672 ن

 ػبنٛخ
.65011 1 

% 48.6% 42.2% 9.2% 

2 

تددددددوفير اإلمكانددددددات واألدوات 
المناسدددبة لممارسدددة األنشدددطة 
 .الرياضية المختمفة بالمدرسة

  1136 1612 692 ن

1.8709 

 يتٕع خ

.71756 

 
5 

% 20.1% 46.9% 33.0% 

3 

وضددددددددددع المددددددددددوائح المنظمددددددددددة 
لممارسددة األنشددطة الترويحيددة 

 .بالمدرسة

 1.8756 1080 1708 652 ن

 4 69868. يتٕع خ
% 19.0% 49.7% 31.4% 

4 

تددددددددددوفير الوقددددددددددت المناسددددددددددب 
واحترامدددو لممارسدددة األنشدددطة 

 .الرياضية المختمفة

 1.9465 980 1664 796 ن

 2 71664. يتٕع خ
% 23.1% 48.4% 28.5% 

5 

حق الطفل في المشاركة فدي 
البطددددددددوالت الرياضددددددددية بددددددددين 

 .المدارس

 1.9244 936 1828 676 ن

 3 68046. يتٕع خ
% 19.7% 53.1% 27.2% 

6 
إرشدداد أوليدداء األمددور ألىميددة 
 .األنشطة الترويحية ألبنائيم

 1420 1288 732 ن
1.8000 

 6 76534. يتٕع خ
% 21.3% 37.4% 41.3% 

نهًحىر يتىسظ األوااٌ انُسبُت   
1.9686 

 يتٕع خ

  

  

من وجية نظر عينة الدراسة حسب ترتيب الوزن النسبي  ا يأن أك ر العبارات تح  الجدولىذا ويتضح من 
عمى الترتيب وتشير  ،(4) ،(1والواقعة في اإلرباعي األعمى من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم )

 ىذه العبارات إلى: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 010 - 

ب اإلدارة المدرسية بأىمية المع وتعزو ىذه النتائج إلى اقتناع (.2.3942) .حق الطفل في المعب والمرح -
وقد ،واستخرج ما لديو من طاقة كامنة،عنو وتخفيف أعباء اليوم الدراسي ،والمرح في تمبية احتياجات الطفل
 .(6)(1114خالد العامري )اتف ت ىذه النتائج مع نتائج دراسة 

وتعزو ىذه النتائج إلى  (.1.9465توفير الوقت المناسب واحترامو لممارسة األنشطة الرياضية المختمفة. ) -
ال يسمح دائما لإلدارة أن ضيق اليوم الدراسي وتكدس الحصص خاصة مع المدارس التي بيا فترتين 

وقد اتف ت ىذه النتائج مع نتائج ،المدرسية من توفير الوقت المناسب واحترامو لممارسة األنشطة الرياضية
 . (1114خالد العامري )دراسة 

مع وقوعيا في نطاق  - ا من وجية نظر عينة الدراسة يالسابق أن أقل العبارات تح ويتضح من الجدول 
والتي حازت ترتيًبا متدنًيا عن نظيراتيا وذلك حسب ترتيب الوزن النسبي والواقعة في  -ق المتوسطيالتح 

ذه العبارات عمى الترتيب وتشير ى ،(6) ،(2اإلرباعي األدنى من عبارات المحور، حيث وقعت العبارات رقم )
 إلى: 

وتعزو  (.1.87:9)توفير اإلمكانات واألدوات المناسبة لممارسة األنشطة الرياضية المختمفة بالمدرسة.  -
بجانب  ،أدوات األنشطة الرياضية بجانب ارتفاع تكمفة ،ىذه النتائج إلى قمة اإلنفاق عمى األنشطة الرياضية

محمود كال من دراسة ىذه النتائج مع نتائج وقد اتف ت،سع لكل األدوات المناسبةتأن أماكن األنشطة ال ت
 .(1111دراسة ميادة الباسل )و ،(2)(1161السيد )

استجابة  لى قمةوتعزو ىذه النتائج إ (.:::1.8)إرشاد أولياء األمور ألىمية األنشطة الترويحية ألبنائيم.  -
حية وأ رىا يالت  يفية حول أىمية األنشطة الترو  المحاضرات والندواتولياء األمور لدعوات المدرسة لحضور أ

وقد اتف ت ىذه  ،المحاضرات والندواتالمدرسة لعدم اإلك ار من ىذه مما دفع إدارة  ،عمى تحصيل أبنائيم
 .(1161دراسة محمود السيد ) مع نتائجالنتائج 

عبارات اإلرباعي األدنى، فيي ت ع أيضا في  وبينوأما ب ية العبارات التي ت ع بين عبارات اإلرباعي األعمى 
 وتشير عمى الترتيب إلى:  ،(3) ،(5وىي العبارات رقم ) ،قينطاق الوزن النسبي متوسطة التح 

                                                           

1
 .111, ص 1449, 1ؼهٛى يٍ خالل انهؼت, داس انفبسن نهُشش ٔانتٕصٚغ, طخبنذ انؼبيش٘: انت  -

1
يحًٕد انغٛذ ػجذ انً هت: يؼٕقبد إداسح انُشبط انشٚبضٙ ثبنًذاسط اإلػذادٚخ ثبنذقٓهٛخ, سعبنخ يبخغتٛش, غٛش يُشٕسح, قغى انًُقبْح  -

 .15, ص 1411ٔطشن انتذسٚظ, كهٛخ انتشثٛخ انشٚبضٛخ, خبيؼخ ثُٓب, 
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 1.9244حق الطفل في المشاركة في البطوالت الرياضية بين المدارس.  -
 1.8756وضع الموائح المنظمة لمممارسة األنشطة الترويحية بالمدرسة.  -
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 النتائج الخاصة بمتغيرات الدراسة 
بحسب  بين استجابات أفراد العينة عمى مدى توفر االستبانة مجممة ومحاورهاالفروق لخاصة باالنتائج  .أ 

 -أنثى( : –النوع )ذكر 

استجابات أفراد العيندة عمدى االسدتبانة مجممدة  فروق ذات داللة إحصائية بينتوجد ضحت نتائج الدراسة أنو أو 
 والجدول التالي يبين ذلك:، أن ى( -ورىا الفرعية تبًعا لمتغير النوع )ذكراوكذلك عمى مح

 (16جذول رلى)

 َىضح انفروق بٍُ أفراد انؼُُت  

 .T – Testبحسب يتغُر انُىع ببستخذاو اختببر انتبء غُر انًؼتًذ 

يستىي 

 انذالنت
 ءتبلًُت ان

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر  انُىع ٌ انًتىسظ

.000001 

 دالة

 

-10.764 

 

 ركر 1604 19.3133 4.46536

 انًحىر األول

4.36471 20.9385 1836 

 أَثً

.000001 

 دالة

 

-8.006 

 

 ركر 1604 43.2657 9.50114

 انًحىر انثبٍَ

9.51871 45.8715 1836 

 أَثً

.000001 

 دالة

 

-10.025 

 

 ركر 1604 16.9248 4.01681

 انًحىر انثبنج

3.78744 18.2614 1836 

 أَثً

.000001 

 دالة

 

-7.054 

 

 ركر 1604 11.3835 3.24093

 انًحىر انرابغ: 

3.30603 12.1743 1836 

 أَثً

.000001 

 دالة

 

-9.923 

 

 ركر 1604 90.8872 19.19175

 يجًىع االستببَت

18.30558 97.2456 1836 

 أَثً
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 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 

توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة عمدددى االسدددتبانة مجممدددة تبًعدددا لمتغيدددر الندددوع  -
 .(05.)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة ،(9.923-أن ى(، حيث جاءت قيمة )ت( ) -)ذكر

أن دددى( بالنسدددبة  -توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة تبًعدددا لمتغيدددر الندددوع )ذكدددر -
وىددي قيمددة دالددة عنددد مسددتوى ، (-764.:1)ة )ت( حيث جدداءت قيمدد،بددالح وق الدينيددةلممحددور األول الخدداص 

 .(05.)داللة 
أن دددى( بالنسدددبة  -لمتغيدددر الندددوع )ذكدددرتوجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة تبًعدددا  -

وىددي قيمددة دالددة عنددد مسددتوى ، (-6::.8)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،ني الخدداص بددالح وق التعميميددةلممحددور ال ددا
 .(05.)داللة 

أن دددى( بالنسدددبة  -توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة تبًعدددا لمتغيدددر الندددوع )ذكدددر -
وىي قيمة دالة عند مسدتوى ، (-25:.:1)حيث جاءت قيمة )ت( ،األخالقية لح وقلممحور ال الث الخاص با

 .(05.)داللة 
نسدددبة أن دددى( بال -توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة تبًعدددا لمتغيدددر الندددوع )ذكدددر -

دالدة وىدي قيمدة ، ( -54:.7)حيث جداءت قيمدة )ت( ،لممحور الرابع الخاص بح دوق المعدب والحركدة والنشداط
 .(05.)عند مستوى داللة

عمى االستبانة مجممدة الدراسة الميدانيةإحصائيًافى استجابات عينة أن  مة فروق ذات داللة ومما سبق يتضح 
عيددا فددي صددالح اإلندداث، وقددد ، وكانددت الفددروق جميأن ددى( -لمتغيددر النددوع )ذكددر وكددذلك عمددى محاورىددا الفرعيددة

ر الح دوق الدينيددة يإلدى أن معممدات التربيدة اإلسدالمية أك در اىتمامدًا بتدوف ،المحدور األول عمدى الفدروقتعزوىدذه 
إلى أن المعممات أك ر اىتمامًا بالعمميدة التعميميدة  ،المحور ال اني عمىكما تعزو الفروق  ،لمطفل من المعممين

المحدور  عمدىكما تعزو الفروق  ،نشغاليم بالدروس الخصوصيةداخل المدرسة أك ر من المعممين الوتطوراتيا 
ت دددير أخددالق بسددمح لممعممددات األمددر الددذي إلددى أن ميددل األطفددال إلددى المعممددات أك ددر مددن المعممددين  ،ال الددث

طفال ومدرحيم لعب األ اعتبرنإلى أن المعممات  ،المحور الرابع عمىكما تعزو الفروق  ،األطفال بصورة دقي ة
 بذلك قد نالوا ح وقيم كاممة. أنيم ،داخل المدرسة
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بحسب  بين استجابات أفراد العينة عمى مدى توفر االستبانة مجممة ومحاورهاالفروق النتائج لخاصة ب .ب 
 -( :حضر – ريف)البيئة

أوضددحت نتددائج الدراسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددة 
والجدددول التددالي يبددين  ال الددث،  عدددا المحددور (حضددر – ريددف)البيئددةوكددذلك عمددى محاورىددا الفرعيددة تبًعددا لمتغيددر 

 ذلك:
 (17جذول رلى)

 َىضح انفروق بٍُ أفراد انؼُُت  

 .T – Testبحسب يتغُر انبُئت ببستخذاو اختببر انتبء غُر انًؼتًذ 

يستىي 

 انذالنت
 ءتبلًُت ان

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر  تانبُئ ٌ انًتىسظ

.000001 

 دالة

4.632 

 

 رَف 1321 20.6313 4.60463
 انًحىر األول

 حضر 2119 19.9061 4.37859

.000001 

 دالة

5.357 

 

 رَف 1321 45.7820 9.99065
 انًحىر انثبٍَ

 حضر 2119 43.9877 9.27239

.105 

 غير دالة

1.622 

 

 رَف 1321 17.7812 4.10983
 انًحىر انثبنج

 حضر 2119 17.5569 3.84183

.000001 

 دالة

8.189 

 

 رَف 1321 12.3891 3.18139
 انًحىر انرابغ: 

 حضر 2119 11.4516 3.31725

.000001 

 دالة

5.559 

 

 رَف 1321 96.5836 19.83746
 يجًىع االستببَت

 حضر 2119 92.9023 18.27689

 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 

االسدددتبانة مجممدددة تبًعدددا لمتغيدددر البيئدددة  توجدددد فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين اسدددتجابات أفدددراد العيندددة عمدددى -
 .(05.)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة ،(5.559حضر(، حيث جاءت قيمة )ت( ) -)ريف
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حضددر( بالنسددبة  -توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر البيئددة )ريددف -
وىدي قيمدة دالدة عندد مسدتوى داللدة ، (4.632)حيث جاءت قيمدة )ت( ،لح وق الدينيةلممحور األول الخاص با

(.05). 
حضددر( بالنسددبة  -توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر البيئددة )ريددف -

وىددي قيمددة دالددة عنددد مسددتوى ، (5.357)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،ني الخدداص بددالح وق التعميميددةلممحددور ال ددا
 .(05.)داللة 

حضدر( بالنسدبة  -توجد فروق ذات داللة إحصائية بين اسدتجابات أفدراد العيندة تبًعدا لمتغيدر البيئدة )ريدفال  -
 .(05.)، عند مستوى داللة (1.622)حيث جاءت قيمة )ت( ،ح وق األخالقيةلممحور ال الث الخاص بال

نسددبة حضددر( بال -البيئددة )ريددفتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -
وىي قيمة دالة عند ، (5.559)حيث جاءت قيمة )ت( ،لممحور الرابع الخاص بح وق المعب والحركة والنشاط

 .(05.)مستوى داللة 

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عمى االسدتبانة مجممدة وكدذلك أن  مة ومما سبق يتضح 
عدددا  ،نددت الفددروق جميعيددا فددي صددالح الريددفوكا، (حضددر – ريددف)البيئددةعمددى محاورىددا الفرعيددة تبًعددا لمتغيددر 

إلدى أن  ،ال الدث وقد تعدزو نتدائج عددم الفدروق فدي المحدور،داللدة فدروق إحصدائيةالنتائج مم تظير المحور ال ال 
كمددا أن المجتمددع المصددرى  تتشددابو  ،لددم تتجددزأ بمصددر التعمدديم األساسددي ومعممددات معممدديال دديم األخالقيددة لدددى 

إلددى انتشددار ال  افددة الدينيددة بددين سددكان الريددف  ،ور األولكمددا تعددزو الفددروق عمددى المحدد ،نحائددوأ فددي كددل وأخالقدد
كمددا  ،والمعممددات وارتفدداع ال  افددة الدينيددة عنددد المعممددين ،أك ددر مددن الحضددر بسددبب تمسددكيم بدداألعراف والت اليددد

 ،بالريف بسبب اليجدرة الداخميدة والتطمدع إلدى الحضدر األطفالقمة أعداد إلى ،تعزو الفروق عمى المحور ال اني
 ،داخدل الفصدل األطفدالحضدر بسدبب قمدة أعدداد فدي تمتدع الطفدل فدي الريدف بح دوق أفضدل مدن ال دور كان لو

كمدا تعدزو  ،ولح دوق الطفدل خاصدة ،عامدة ة المدرسة فيمدا ىدو أفضدل لصدالح العمميدة التعميمدةواستيالك ميزاني
الريددف عمددى التطددورات فددي مجددال األنشددطة  ومعممددات ع معممدديعدددم اطددالإلددى  ،الفددروق عمددى المحددور الرابددع

 واكتفائيم بال ديم واعتباره أفضل حاال.
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بحسب  العينة عمى مدى توفر االستبانة مجممة ومحاورهابين استجابات أفراد الفروق لنتائج لخاصة با .ج 
 -:(عممي -نظري)التخصص

جود فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عمى االسدتبانة مجممدة أوضحت نتائج الدراسة عدم 
يبددين والجدددول التددالي ور الرابعالمحعدددا(عممددي -نظددري)التخصددصتبًعددا لمتغيددر  فرعيددةالورىددا اوكددذلك عمددى مح

 ذلك:
 (19جذول رلى)

 َىضح انفروق بٍُ أفراد انؼُُت  

 .T – Testببستخذاو اختببر انتبء غُر انًؼتًذ  تخصصبحسب يتغُر ان

يستىي 

 انذالنت
 ءتبلًُت ان

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر  انتخصص ٌ انًتىسظ

.149 

 غير دالة

-1.442 

 

 َظرٌ 2308 20.1075 4.29521
 انًحىر األول

 ػًهٍ 1132 20.3419 4.83308

.089 

 غير دالة

-1.702 

 

 َظرٌ 2308 44.4818 9.35307
 انًحىر انثبٍَ

 ػًهٍ 1132 45.0742 10.05686

.286 

 غير دالة

-1.067 

 

 َظرٌ 2308 17.5927 3.87836
 انًحىر انثبنج

 ػًهٍ 1132 17.7456 4.08559

.000001 

 دالة

-6.614 

 

 َظرٌ 2308 11.5529 3.18662
 انًحىر انرابغ: 

 ػًهٍ 1132 12.3392 3.45308

.010 

 غير دالة

-2.567 

 

 َظرٌ 2308 93.7348 18.17639
 يجًىع االستببَت

 ػًهٍ 1132 95.5009 20.45955

 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 

توجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين اسدددددتجابات أفدددددراد العيندددددة عمدددددى االسدددددتبانة مجممدددددة تبًعدددددا لمتغيدددددر  -
 (.:05.)عند مستوى داللةوىي قيمة دالة ،( -2.567(، حيث جاءت قيمة )ت( )عممي -نظري)التخصص
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 -نظدددددري)التخصدددددصتوجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين اسدددددتجابات أفدددددراد العيندددددة تبًعدددددا لمتغيدددددر ال  -
وىددي قيمددة غيددر ، (-1.442)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،لح وق الدينيددة(بالنسددبة لممحددور األول الخدداص بدداعممي
 .(05.)عند مستوى داللة دالة 
 -نظدددددري)التخصدددددصتوجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين اسدددددتجابات أفدددددراد العيندددددة تبًعدددددا لمتغيدددددر ال  -

وىدي قيمدة غيدر ، (-1.7:2)حيث جاءت قيمة )ت( ،الح وق التعميمية(بالنسبة لممحور ال اني الخاص بعممي
 .(05.)عند مستوى داللة دالة 
 -نظدددددري)التخصدددددصتوجدددددد فدددددروق ذات داللدددددة إحصدددددائية بدددددين اسدددددتجابات أفدددددراد العيندددددة تبًعدددددا لمتغيدددددر ال  -

وىدددي قيمدددة ، (-67:.1)حيث جددداءت قيمدددة )ت( ،ح وق األخالقيدددة(بالنسدددبة لممحدددور ال الدددث الخددداص بدددالعممي
 .(05.)عند مستوى داللة غير دالة 

(بالنسدبة عممي -نظدري)التخصدصتوجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغيدر  -
وىددي قيمددة دالددة ، (6.614-)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،ح ددوق المعددب والحركددة والنشدداطلممحددور الرابددع الخدداص ب

 .(05.)عند مستوى داللة 

فروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددة أنددو ال توجدددوممددا سددبق يتضددح 
داللدة النتدائج أظيرترابدع ف دد العددا المحدور  ،(عممدي – نظدري)البيئدةوكذلك عمى محاورىا الفرعيدة تبًعدا لمتغيدر 

 معممددين أ األول وال دداني وال الددث وراولعددل السددبب فددي عدددم فددروق عم المحدد،لصددالح )العممي( فددروق إحصددائية
والعممي( عمى درجة واحدة مدن االىتمدام بح دوق الطفدل الدينيدة والتعميميدة   -)النظري  التخصصيين ومعممات
 تعدزو الفدروق عمدىكمدا  ،وبالتالي لم يكن التخصص عامال في تغيير االستجابة بدين عيندة الدراسدة،واألخالقية

بدددأ ر المعدددب والحركدددة والنشددداط عمدددى  التخصدددص العممدددي يشدددعرونومعممدددات إلدددى أن معممدددي المحدددور الرابدددع 
 .ل أك رمن غيرىمالتحصيل العممي لمطف

بحسب  بين استجابات أفراد العينة عمى مدى توفر االستبانة مجممة ومحاورهاالفروق لنتائج لخاصة با .د 
 -:(غير تربوي -تربوي)المؤىل

أوضددحت نتددائج الدراسددة وجددود فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددة 
 والجدول التالي يبين ذلك: (غير تربوي -تربوي)المؤىلوكذلك عمى محاورىا الفرعية تبًعا لمتغير 
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 (18جذول رلى)

 َىضح انفروق بٍُ أفراد انؼُُت  

 .T – Testببستخذاو اختببر انتبء غُر انًؼتًذ  ًؤهمبحسب يتغُر ان

يستىي 

 انذالنت
 ءتبلًُت ان

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر  انًؤهم ٌ انًتىسظ

.000001 

 دالة

9.874 

 

 تربىٌ 2944 20.4929 4.40677

 انًحىر األول

4.48601 18.3607 496 
غُر 

 تربىٌ

.000001 

 دالة

7.624 

 

 تربىٌ 2944 45.2011 9.66993

 انًحىر انثبٍَ

8.51887 41.6557 496 
غُر 

 تربىٌ

.000001 

 دالة

6.853 

 

 تربىٌ 2944 17.8383 3.89843

 انًحىر انثبنج

4.06157 16.5246 496 
غُر 

 تربىٌ

.001 

 دالة

3.416 

 

 تربىٌ 2944 11.8940 3.33226

 انًحىر انرابغ: 

3.04591 11.3443 496 
غُر 

 تربىٌ

.000001 

 دالة

8.208 

 

 تربىٌ 2944 95.4263 18.96311

 يجًىع االستببَت

17.76053 87.8852 496 
غُر 

 تربىٌ

 

 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 

توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددة تبًعددا لمتغيددر المؤىددل  -
 .(05.)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة،(8.2:8غير تربوي( ، حيث جاءت قيمة )ت( ) -)تربوي

غيددر تربددوي(  -توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر المؤىددل )تربددوي -
وىدددي قيمدددة دالدددة عندددد ، (9.874)حيث جددداءت قيمدددة )ت( ،لح وق الدينيدددةبدددا بالنسدددبة لممحدددور األول الخددداص

 .(05.)مستوى داللة 
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غيددر تربددوي(   -إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر المؤىددل )تربددوي توجددد فددروق ذات داللددة -
وىددي قيمددة دالددة عنددد ، (7.624)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،الح وق التعميميددةني الخدداص بددبالنسددبة لممحددور ال ددا

 .(05.)مستوى داللة 
غيددر تربددوي(   -المؤىددل )تربددويتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -

وىددي قيمددة دالددة عنددد ، (6.853)حيث جدداءت قيمددة )ت( ،ح وق األخالقيددةر ال الددث الخدداص بددالبالنسددبة لممحددو 
 .(05.)مستوى داللة 

غيددر تربددوي(  -توجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر المؤىددل )تربددوي -
وىدي قيمدة ، (3.416)حيث جداءت قيمدة )ت( ،ح وق المعدب والحركدة والنشداطالخاص بنسبة لممحور الرابع بال

 .(05.)عند مستوى داللة دالة 
عمى االسدددتبانة الدراسدددة الميدانيدددةإحصدددائيًافى اسدددتجابات عيندددة أن  مدددة فدددروق ذات داللدددة وممدددا سدددبق يتضدددح  

يدا فدي صدالح وكاندت الفدروق جميع، (غيدر تربدوي -تربدويلمتغيدر الندوع ) مجممة وكذلك عمدى محاورىدا الفرعيدة
تعميمددا خاصددًابمعايير وم ددداييس تربدددويين تم ددوا أن الإلى ،ور األربعددةاعمددى المحدد الفدددروقىددذه التربددوي، وقددد تعزو 

ًا ي كدان ت يديميم لح دوق الطفدل م اربدوبالتدال ،داخدل العمميدة التعميميدة ح دوقالق الطفل وكيفيدة مراعداة ىدذه ح و 
كمدا أن تفيدم المعممدين التربدويين لموضدع التعميمدي  ،ة فدي التعمديم األساسديال  افيدلما يمارسة الطفل من ح وقو 

 .موما يحتاجو الطفل داخل المدرسة أفضل من غيرى

النتائج الخاصة بالفروق بين استجابات أفراد العينة في مدى توفر القيام بالممارسة التربوية عمى  .ه 
 61/ أكبر من  61: 2سنوات/ من  2أقل من االستبانة مجممة ومحاورها بحسب  متغير الخبرة )

 -:(سنوات

 ،أوضدحت نتددائج الدراسددة وجددود فدروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفدراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددةً 
 (عققُٕاد 14/ أكجققش يققٍ  14: 5عققُٕاد/ يققٍ  5أقققم يققٍ ) الخبددرةوكددذلك عمددى محاورىددا الفرعيددة تبًعددا لمتغيددر 

 لك:والجدول التالي يبين ذ
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(20جذول رلى )  

َىضح َتبئج اختببر انتببٍَ نذالنت انفروق بٍُ استجبببث أفراد انؼُُت انًستفتبة َحى يحبور انذراست حسب يتغُر انخبرة 

.ببستخذاو اختببر انتببٍَ أحبدٌ االتجبِ  

يستىي 

 انذالنت
 لًُت انفبء

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر انخبرة ٌ انًتىسظ

.000001 

 دالة

19.996 

 

4.66551 19.0620 516 
 5ألم يٍ 

 سُىاث

 10: 5يٍ  764 20.5497 4.10560 انًحىر األول

4.52244 20.3236 2160 
 10أكبر يٍ 

 سُىاث

.000001 

 دالة

32.370 

 

9.75568 41.5736 516 
 5ألم يٍ 

 سُىاث

 10: 5يٍ  764 45.1518 8.70142 انًحىر انثبٍَ: 

9.71662 45.2500 2160 
 10أكبر يٍ 

 سُىاث

.000001 

 دالة

 

29.307 

 

4.05357 16.4264 516 
 5ألم يٍ 

 سُىاث

 10: 5يٍ  764 17.8482 3.62357 انًحىر انثبنج: 

3.98110 17.8611 2160 
 10أكبر يٍ 

 سُىاث

.016 

 دالة

4.124 

 

3.17477 11.4341 516 
 5ألم يٍ 

 سُىاث

 10: 5يٍ  764 11.9319 2.73429 انًحىر انرابغ:

3.49665 11.8593 2160 
 10أكبر يٍ 

 سُىاث

.000001 

 

 دالة

29.053 

19.77883 88.4961 516 
 5ألم يٍ 

 سُىاث

 10: 5يٍ  764 95.4817 16.42931 يجًىع االستببَت

19.36924 95.2940 2160 
 10أكبر يٍ 

 سُىاث
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 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 

أقدل ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة عمى االستبانة مجممة تبًعدا لمتغيدر الخبدرة )توجد فروق  -
وىي قيمة دالة عند ،(53:.29( )ف(، حيث جاءت قيمة )سنوات :1/ أكبر من  :1: 5سنوات/ من  5من 

 .(05.)مستوى داللة
: 5سنوات/ من  5أقل من لمتغير الخبرة )توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا  -

( فحيث جددددداءت قيمدددددة )،بدددددالح وق الدينيدددددة( بالنسدددددبة لممحدددددور األول الخددددداص سدددددنوات :1/ أكبدددددر مدددددن  :1
 .(05.)عند مستوى داللة وىي قيمة دالة ، (19.996)
: 5سنوات/ من  5أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الخبرة ) -

( فحيث جدددداءت قيمددددة )،الح وق التعميميددددةني الخدددداص بدددد( بالنسددددبة لممحددددور ال دددداسددددنوات :1/ أكبدددر مددددن  :1
 .(05.)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة ، (:32.37)
: 5سنوات/ من  5أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الخبرة ) -

( فحيث جددداءت قيمدددة )،لح وق األخالقيدددةر ال الدددث الخددداص بدددا( بالنسدددبة لممحدددو سدددنوات :1 / أكبدددر مدددن :1
 .(05.)وىي قيمة دالة عند مستوى داللة ، (29.3:7)
: 5سنوات/ من  5أقل من توجد فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات أفراد العينة تبًعا لمتغير الخبرة ) -

حيث جداءت قيمدة ،والنشداط الحركةح وق المعب و الرابع الخاص ب ( بالنسبة لممحورسنوات :1/ أكبر من  :1
 .(05.)عند مستوى داللة وىي قيمة دالة  ،(4.124)( ف)

عمى االسدتبانة الدراسدة الميدانيدةإحصائيًافى اسدتجابات عيندة أن  مة فروق ذات داللة ويتضح مما سبق       
وكددذلك كددل المحدداور  (،سللاتا  01م أكبللر  لل   01: 4سللاتا م  لل   4أقللم  لل  ) الخبددرةمجممددة تبًعددا لمتغيددر 

ذوي الخبدرة األك در مدن  في صالح أفراد العيندة لالستبانة ، وكانت الفروق عمى المحورين األول والرابع الفرعية
 ذوي الخبدرة األك در مدن عشدر أفراد العيندةبينما الفروق عمى المحورين ال اني وال الث في صالح ،سنوات خمس
وتفاعمددو الدددائم  ،أن قدددم المعمددم فددي العمميددة التعميميددةإلى ،عمددى المحدداور األربعددةوقد تعددزو ىددذه الفددروق ،سدنوات

ومعرفدة  ،لطفدل ال  افيدةكانت عامال ميمدا فدي اكسداب المعمدم الخبدرة الالزمدة لفيدم طبيعدة ح دوق ا ،مع األطفال
 .ق كل حق من ىذه الح وقيدرجة تح 
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جابات أفراد العينة في مدى توفر القيام بالممارسة التربوية عمى النتائج الخاصة بالفروق بين است .و 
 -:(أسيوط -الغربية -القاهرة) محافظةاالستبانة مجممة ومحاورها بحسب  متغير ال

 ،أوضدحت نتددائج الدراسددة وجددود فدروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفدراد العينددة عمددى االسددتبانة مجممددةً 
 والجدول التالي يبين ذلك:  (أسيوط -الغربية -القاهرة) محافظةالوكذلك عمى محاورىا الفرعية تبًعا لمتغير 

(21جذول رلى )  

 ًحبفظتَىضح َتبئج اختببر انتببٍَ نذالنت انفروق بٍُ استجبببث أفراد انؼُُت انًستفتبة َحى يحبور انذراست حسب يتغُر ان

.ببستخذاو اختببر انتببٍَ أحبدٌ االتجبِ  

يستىي 

 انذالنت
 لًُت انفبء

االَحراف 

 انًؼُبري
 انًحىر ًحبفظتان ٌ انًتىسظ

.000001 

 دالة

62.893 

 

 انمبهرة 1016 19.0748 4.18657

 انغربُت 1216 21.1702 3.89510 انًحىر األول

 أسُىط 1208 20.1258 5.01538

.000001 

 دالة

65.321 

 

 انمبهرة 1016 42.1496 7.92137

 انغربُت 1216 46.7237 9.53862 انًحىر انثبٍَ: 

 أسُىط 1208 44.7417 10.40391

.000001 

 دالة

14.495 

 

 انمبهرة 1016 17.2717 3.62164

 انغربُت 1216 18.1184 3.53314 انًحىر انثبنج: 

 أسُىط 1208 17.4768 4.52090

.000001 

 دالة

147.451 

 

 انمبهرة 1016 10.4173 3.18850

 انغربُت 1216 12.6447 3.18310 انًحىر انرابغ:

 أسُىط 1208 12.1457 3.12649

.000001 

 دالة

76.267 

 انمبهرة 1016 88.9134 15.60322

 انغربُت 1216 98.6571 17.78245 يجًىع االستببَت

 أسُىط 1208 94.4901 21.42531
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 ما يمي: الجدولىذا ويتضح من 
 محافظوةالتوجد فروق ذات داللة إحصائية بدين اسدتجابات أفدراد العيندة عمدى االسدتبانة مجممدة تبًعدا لمتغيدر  -
 .(05.)عند مستوى داللةوىي قيمة دالة ،(76.267حيث جاءت قيمة )ف( )،(أسيوط -الغربية -القاهرة)
 -الغربيووة -القوواهرة) محافظووةالتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -

وىدي قيمدة دالدة ، (62.893)حيث جداءت قيمدة )ف( ،بدالح وق الدينيدةبالنسدبة لممحدور األول الخداص (أسيوط
 .(05.)عند مستوى داللة 

 -الغربيووة -القوواهرة) محافظووةالتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -
وىددي قيمددة ، (65.321)حيث جدداءت قيمددة )ف( ،الح وق التعميميددةبالنسددبة لممحددور ال دداني الخدداص بدد (أسوويوط

 .(05.)دالة عند مستوى داللة 
 -الغربيووة -القوواهرة) محافظووةالتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -

وىدي قيمدة ، (14.495)حيث جداءت قيمدة )ف( ،لح وق األخالقيدةبالنسدبة لممحدور ال الدث الخداص بدا (أسويوط
 .(05.)دالة عند مستوى داللة 

 -الغربيووة -القوواهرة) محافظووةالتوجددد فددروق ذات داللددة إحصددائية بددين اسددتجابات أفددراد العينددة تبًعددا لمتغيددر  -
، (147.451)حيث جاءت قيمة )ف( ،والنشاط الحركةح وق المعب و بالنسبة لممحور الرابع الخاص ب (أسيوط

 .(05.)عند مستوى داللة وىي قيمة دالة 

مى االسدتبانة عالدراسدة الميدانيدةإحصائيًافى اسدتجابات عيندة أن  مة فروق ذات داللة ويتضح مما سبق       
وكددذلك كددل المحدداور الفرعيددة لالسددتبانة ، وكانددت  ،(أسوويوط -الغربيووة -القوواهرة) محافظووةالمجممددة تبًعددا لمتغيددر

ارتفدداع إل عمددى المحددور األول تعددزو ىددذه الفددروق قددد و ،الغربيةمحافظددة الفددروق جميعيددا فددي صددالح أفددراد عينددة 
وعدددي معممدددي التعمددديم األساسدددي بمحافظدددة العربيدددة بأىميدددة ال  افدددة الدينيدددة وأ رىدددا الكبيدددر عمدددى تكدددوين شخصدددية 

أطفدددال التعمددديم فظدددة الغربيدددة إل كدددل محامددددارس اسدددتيعاب إل  ،تعدددزو الفدددروق عمدددى المحدددور ال دددانيكمدددا  ،الطفدددل
إلى زيدادة تمسدك معممدي  ،كما تعزو الفروق عمى المحور ال الث ،يوقمة األمية والتسرب التعميم ،بيا األساسي

كمدا تعدزو الفدروق عمدى المحدور  ،محافظة الغربية بال يم األخالقية النبيمة ونشرىا بين األطفال وتعويدىم عمييا
دارة المدرسدة بأىميدة المعدب والحركدة والنشد والمعممدات وعي المعممدينأند إلى ،الرابع اط اليدومي داخدل المدرسدة وا 
 كددان ،عمددى تحصدديل الطفددل، مددع اعطدداء الطفددل الوقددت الكددافي لممارسددة األنشددطة الرياضددية التددي تناسددبووأ ددره 

 . بين أطفال محافظة العربية ق عبارات ىذا المحور بدرجة عاليةيعامال في ظيور تح 
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 الفصل السادس
 النتائج العامة للدراسة وتوصياتها

 -:تقديم
 يعػػ ض اػػلف ف منػػؿ رػػف ف م فلػػص أاػػـ ف ترنػػيال رف رةت لػػال ف رت تعػػص لدػػس رػػا ألػػم ل ل ػػ  ف م فلػػص      

ترنػػدل إ ي ػػا ف م فلػػص   طػػر   ف تػػ رػػف  تػػا و ن ررػػف ضػػـ يعػػ ض ف عالػػج  اػػـ ف  تػػا و  ف  ظ يػػص رف ريمف يػػص
أر س  ع اء ف ترنيال رف رةت لالن لتس ت رف تدػؾ ف ترنػيال رف رةت لػال رع يػص لدػس  تػا و م فلػص لدريػص 

 ترنيال لارص قم ال ت رف ر تعطص عا  تا و. ف مر را إغ فؽ 

 :أواًل : نتائج الدراسة
االستخالصاات ساتنتاجات و إلا  مجموةاة مان اال النظار جانبهاا  فيتوصلت الدراسة  - أ

 من أهمها :
ف طمػؿ  رؽيػ  لةػفػ  تة   رف رلديػص  ؿ ف رعاامفل رف ررفضيؽ ف مر يػصلدس   اف    ف لعؽ فإللالـإف  -1

 ليا  ف طمؿ  د ا رف قعؿ ريالمه لتس ععم ف عدرغ. شرؿ رؿ  نف ضةافيص رغي اا
ف ر ػم فػ   افػص لارى عي  ا رعيف  را  ناللت فؼ  دع ل علةرق ا  اردصلالـ فلؿ ف لعؽ ف  فإف  إل -2

 .ف ضةافيص ف لةرؽ
رتمنيال ف   نعلةرؽ ف طمؿ جردص اإف ف رعاامفل رف ررفضيؽ ف مر يص تشت ؾ رع فإللالـ ف  فلت فف  -3

رلةػ   نف رلارف  رلمـ ف ترييز ف  رلة  نرلة  ف  ف تلريص ن لؽ ف طمؿ ف  ف ليا  نععض ف لةرؽ
 .ف ضةافيص رغي اا إ س غي  ل ؾ رف ف لةرؽ نف  ف دعب

رال يجػػػرز  ندزرػػػص ف تطعيػػػؽرر نإف رنػػػم  لةػػػرؽ ف طمػػػؿ فػػػ  فإللػػػالـ يجعد ػػػا فػػػ  رةمرػػػص ف لةػػػرؽ -4
أل فةػػم ت ػػا ؼ رتتميػػ  رػػف جيػػؿ   ػػ  نع ػػالؼ ف ةػػرف يف ف رلػػعيص نر ا مت ػػاأل  ف رنػػم اا إ  ػػ 

 .   ا رف رلع ف عش 
ؿ  ألنػػػػػر  ػػػػػععض رف ررفضيػػػػػؽ ف مر يػػػػػص تلتػػػػػاا إ ػػػػػس تعػػػػػميؿ  ر ا مت ػػػػػا  ععػػػػػض ع ػػػػػرم ف رعااػػػػػمفل إف -5

 .رضؿ ل يص ف طمؿ ف  ف تيا  ف ميف أر ف عةيم  نفإللالريص
رػػف  ػػالؿ  رل ػػؾ نلػػ ص ف ةػػا رف ف رنػػ ت لدػػس تطعيػػؽ لةػػرؽ ف طمػػؿ لرررػػا رف ضةافيػػص  نرنػػا   -6

 ررفمه رع رمه.
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لةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص فػػ   اأرػػ نإف لةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص فػػ  فإللػػالـ نػػا لص   ػػؿ زرػػاف رر ػػاف -7
 تععا   ارفء ف عش . ن تميي  رع تمي  ف زراف أر ف ر افف رعاامفل رف ررفضيؽ ف مر يص قم تلتاا إ س ف

يش رػع أق ف ػ  مف ػؿ ا  ػ  يلػتطيع أف يتعػإف رف أاـ لةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص أف يتعدـ ف دمص ف ع عيػص  -8
 .رجترع 

ف رجترعػػػػال أفػػػ فم ف دمػػػػال ف ج عيػػػص   ػػػػ  يترفنػػػؿ ع ػػػا رػػػػع  ىلػػػمإإف رػػػف لػػػؽ ف طمػػػػؿ أف يػػػتعدـ  -9
 ف   ى.

 إف رف لةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص أف يتعدـ ف مفب رف ةيـ رف  الؽ ف مي يص  يلعم ف  ف م يا رف    . -11
إف رػػف لةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص أف يععػػ  لػػف  أيػػ  عل يػػص تارػػص عػػقت رلػػيدص لػػرفء  ا ػػل رةػػ رء  أر  -11

دػس  أيػ  عا تنػريب أر ف ترجيػ  إف رم ف رجاؿ ف تعديرػ  رػع ف تعةيػب لف  لم نرلررلص أر رشاام 
 تطدب ف ر  ل ؾ.

لةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص رف   رعان   رف ت    ا تقضي  فعاؿ ف إف ف تعديـ العم أف يرف ب ف رتمي فل ف -12
 دتطر فل ف رلديص رف عا ريص. ليج رلاي ت ا 

 را ي مؽ لدي  جيمف رف  الؿ ف مر ص. نإف ف تعديـ ف جيم ف رتطر  ت  ر رجيا ررع فيا  -13
لارال ألاليا  ف  ررا لص ف طمؿ  لةرق  ف ضةافيص  نرضةافيا   نرلدريا   نيم  درعدـ ت عريا  لمفم ف جإف فإل -14

  اردص ف  ف تعديـ.
للال ـ -15 رف ف لةرؽ ف ضةافيص  نعا لب رف عطؼ رف لماظ لدس   فرت ـ إف ر فلا  شعر  ف طماؿ رف 

 فإللالـ رف رعاامفل رف ررفضيؽ ف مر يص. دطمؿ ف ت   ص لدي ا 
إف رػػف لةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص أف يتػػرف   ػػ  فػػ  رم لػػت   افػػص ف رلػػا ؿ ف تعديريػػص ف لميضػػص ف تػػ    -16

 تر    رف ف تلنيؿ ف جيم.
إف رف لةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص أف يترف     ف  رم لت   افص رلا ؿ فالتناؿ ف رع ف  رف عدر  رع  -17

 ف   يف.
ؿ رفلػت راؿ يف عي ص ف تعديريص ف ر العص ف تػ  تر  ػ  رػف ف تلنػمؿ ف ضةافيص ترفي  إف رف لةرؽ ف ط -18

 رلي ت  ف تعديريص عط يةص  اجلص.
مف    -19 إف تػػرفي  لةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص فػػ  ف تعدػػيـ رلػػؤر يص نػػا ع  ف ةػػ ف فل رف ر ػػااو ف تعديريػػص رف 

 ف رم لص رف رعدريف.
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 .ف جيم أاـ لةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص ف  ف تعديـ عيف  رنم  رع ف   دطمؿ رفإف ف ر تعص ف رم ليص  -21
 إف رف لؽ ف طمؿ أف يتعدـ آمفب رلدر يال ف تعارؿ رع ف   يف. -21
 إف ف  شطص ف ت ريليص   ا تقضي  فعاؿ لدس ف تلنيؿ ف عدر   دطمؿ. -22
ف مرفل رفإلر ا ػػػػال ف الزرػػػػص  غا عيػػػػص دػػػػيـ أف يتػػػرف  فػػػػ  رم لػػػػت إف رػػػف لةػػػػرؽ ف طمػػػػؿ فػػػػ  ف تع -23

  افص ف  شطص ف رم ليص. ررا لص 
 رف لؽ ف طمؿ أف ي تا  رف ف  شطص ف رم ليص را ي الب قم فت  ررير  .إف  -24
أاػـ لةػرؽ ف طمػؿ ف ضةافيػص ف تػ  ت رػ  ضةافػص ف تمالػؿ رػع عيف إف فإللفلص رف نلافص ف رم ليص رف  -25

 ف   يف.

 توصلت الدراسة في جانبها الميداني إل  مجموةة من النتائج من أهمها :  - ب

ؽ لػػمم  عيػ  رػف لةػػرؽ يػعتلة ف تعدػيـ ف لالػ  ررعدرػػال  م فلػص ف ريمف يػػص رػف رعدرػ فأقػ ل لي ػص   -1
  .رترلطصعم جص ف طمؿ ف ضةافيص 

 -ف م عيػػػص -ةػػػاا  ف  ةػػػا عػػػا تعديـ ف لالػػػ  فػػػ  رلافظػػػاليتلة ف ضةافيػػػص لةػػػرؽ ف طمػػػاؿ ا ػػػل أ ضػػػ   -2
 رؿف رلػػػر  ف فيرػػػا يتعدػػػؽ عااللػػػتعا ص رجردػػػص عا ت تيػػػب  لي ػػػص ف م فلػػػص ف ريمف يػػػصرػػػف رج ػػػص  ظػػػ   ألػػيرط 

ف ضػػا   رف  ػػاص ف رلػػر  ضػػـ ن ضا ػػج رف  ػػاص ف لةػػرؽ ف  القيػػصف رلػػر  ف ضػػـ ن رف  ػػاص عػػا لةرؽ ف مي يػػص
 .ضـ ف رلر  ف  فعع رف  اص علةرؽ ف دعب رف ل  ص رف  شاط نعا لةرؽ ف تعديريص

رلر  ا فيرا يتعدؽ ع لي ص ف م فلص ف ريمف يصرف رج ص  ظ  ةا يلةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص تلة  ا ل أ ض  -3
ف طمػؿ لػؽ ر ن  لؽ ف طمؿ ف  فلـ رةعرؿ رر الب :عنر   رجردص عا ت تيب عا لةرؽ ف مي يصف رؿ ف  اص 

لةػرؽ ف طمػؿ ف ضةافيػص عي را  ا ػل أقػؿ  .فرفاللت لفآمفب ف طعاـ رف ش فب رف لميج ف  تعدـ ف مفب ف مي يص  
لػػؽ ف طمػػؿ فػػ  رع فػػص ف ر ا ػػص ف رؿ رلر  ا فيرػػا يتعدػػؽ عػػ لي ػػص ف م فلػػص ف ريمف يػػصرػػف رج ػػص  ظػػ  تلةةػػا 

 لدي ـ ف لالـ. لؽ ف طمؿ ف  رع فص لي   ف  عياء رف  لؿر ن  ف رتريز   رن  ل م فهلل

رلر  عا فيرا يتعدؽ  لي ص ف م فلص ف ريمف يصرف رج ص  ظ  ةا يلةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص تلة ا ل أ ض   -4
لػؽ ر ن لؽ ف طمؿ ف  ف تعديـ ف  ظار  ف رجػا  عنر   رجردص عا ت تيب :  عا لةرؽ ف تعديريصف ضا   ف  اص 

لػػؽ ف طمػػؿ فػػ  ف رشػػا  ص فػػ  ف  شػػطص ف ر تدمػػص رضػػؿ فإللفلػػص ف رم لػػيص ر ن ف طمػػؿ فػػ  تعدػػـ ف دمػػص ف ع عيػػص
لػؽ ر  نـ  متػ  رف تععيػ  ع ػالؽ ف طمؿ فػ  فلػت مفر ن لؽ ف طمؿ ف  ف ترجي  رفإل شامر ن رف نلافص ف رم ليص

لي ػػص رػػف رج ػػص  ظػػ   ةػػايلةػػرؽ ف طمػػؿ ف ضةافيػػص تلة أقػػؿ ا ػػل . عي رػػا ف طمػػؿ فػػ  أف يععػػ  لػػف  أيػػ  عل يػػص
لػؽ ف طمػؿ فػ  ررف عػص ف تطػر   لدػس ف ت تيػب : عنػر   رجردػصف ضا   رلر  عا فيرا يتعدؽ  ف م فلص ف ريمف يص
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 لؽ ف طمؿ ف  تعدػـ ر ػا فل جرػع ف رع فػصر ن  ف تعديريص ف رتطر  لؽ ف طمؿ ف  ف تعدـ عا رلا ط ر ن ف رع ف 
لػؽ ر ن  لػؽ ف طمػؿ فػ  ف تج يػبر ن لؽ ف طمؿ ف  للر  ف رلال فل رف  مرفل ف رةارص مف ؿ ف رم لصر ن 

 .ف طمؿ ف  فال تشاؼ رفاللتطالع

رلر  عا فيرا يتعدؽ  لي ص ف م فلص ف ريمف يصرف رج ص  ظ   ةايلةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص تلة ا ل أ ض   -5
لػؽ ف طمػؿ فػ  ر ن  لؽ ف طمؿ ف  فلتػ فـ لفتػ عنر   رجردص عا ت تيب :  عا لةرؽ ف  القيصف ضا ج ف  اص 

لي ػػػص ف م فلػػػص رػػػف رج ػػػص  ظػػػ   ةػػػايلةػػػرؽ ف طمػػػؿ ف ضةافيػػػص تلة أقػػػؿ ا ػػػل عي رػػػا  .ف شػػػعر  عا ل ػػػاف رف لػػػب
لػػؽ ر ن لػػؽ ف طمػػؿ فػػ  ف رػػمء رف ض ػػاء ت تيػػب :لدػػس ف  عنػػر   رجردػػصف ضا ػػج رلر  عػػا فيرػػا يتعدػػؽ  ف ريمف يػػص

 . ف طمؿ ف  ف ت عيص لدس فلت فـ ف لةرؽ رف ل يال ف لاليص

رلر  عا فيرا يتعدؽ  لي ص ف م فلص ف ريمف يصرف رج ص  ظ   ةايلةرؽ ف طمؿ ف ضةافيص تلة ا ل أ ض   -6
تػرفي  ر ن  ف دعػب رف رػ ءلػؽ ف طمػؿ فػ  عنػر   رجردػص عا ت تيػب :  عا دعػب رف ل  ػص رف  شػاطف  ػاص  ف  فعع

لةػػػرؽ ف طمػػػؿ ف ضةافيػػػص  أقػػػؿ ا ػػػل عي رػػػا  .ف رقػػػل ف ر الػػػب رفلت فرػػػ   ررا لػػػص ف  شػػػطص ف  يالػػػيص ف ر تدمػػػص
 لدػػس ف ت تيػػب : عنػػر   رجردػػص ف  فعػػعرلر  عػػا فيرػػا يتعدػػؽ  لي ػػص ف م فلػػص ف ريمف يػػصرػػف رج ػػص  ظػػ   ةػػايتلة

إ شػػام أر يػػاء ف رػػر  ن طص ف  يالػػيص ف ر تدمػػص عا رم لػػصتػػرفي  فإلر ا ػػال رف مرفل ف ر الػػعص  ررا لػػص ف  شػػ
 . اريص ف  شطص ف ت ريليص  ع ا  ـ

لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يف ضرػػص فػػ رؽ لفل مال ػػص إ -7
 اللتعا ص ن ر ا ل ف م رؽ جريع ا ف  نا ح  ر ل ؾ  ؿ ف رلار  ف م ليصن أ ضس( -تعع ا  رتمي  ف  رع )ل  

 .فإل اج

لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يف ضرػػص فػػ رؽ لفل مال ػػص إ -8
ف م ليػص  اللػتعا ص ن ر ا ػل  ف رؿ رف ضػا   رف  فعػع ر ر ل ؾ لدػس ف رلػا (نحضر -ريف) ف عي صتعع ا  رتمي  

 .رف فاللتعا ص مال ص ف رؽ إلنا يص تظ    تا و ف رلر  ف ضا ج عي را  ـ. ف  يؼف م رؽ جريع ا ف  نا ح 

لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يفػػ رؽ لفل مال ػػص ال ترجػػم  -9
ف  تػا و  أظ ػ لف  فعػع فةػم لػمف ف رلػر  ر ل ؾ ف رلػار  ف م ليػص.  (نعلمي -نظري) ف ت نصتعع ا  رتمي  

 . نا ح )ف عرد ( مال ص ف رؽ إلنا يص

لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يف ضرػػص فػػ رؽ لفل مال ػػص إ -11
ر ا ػل ف مػ رؽ جريع ػا  ن اللػتعا ص ر ل ؾ  ؿ ف رلار  ف م ليػص (نغير تربوي -تربوي)ف رؤاؿتعع ا  رتمي  
 ف ت عرت. ف  نا ح
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لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يضرػػص فػػ رؽ لفل مال ػػص  إف -11
 ر ػل ؾ  ػؿ ف رلػار  ف م ليػص (نسننوات 61/ أكبر منن  61: 5سنوات/ من  5أقل من ) ف  عػ  تعع ا  رتمي  

لرت ف  عػػ   ف  ضػػ  رػػف  فػػ  نػػا ح أفػػ فم ف عي ػػص  اللػػتعا ص ن ر ا ػػل ف مػػ رؽ لدػػس ف رلػػر يف ف رؿ رف  فعػػع
لرت ف  عػ   ف  ضػ  رػف  أفػ فم ف عي ػصعي رػا ف مػ رؽ لدػس ف رلػر يف ف ضػا   رف ضا ػج فػ  نػا ح  نفلل ر   رس
 .ل رفل لش 

لدػػس فاللػػتعا ص رجردػػص  ف م فلػػص ف ريمف يػػصفػػس فلػػتجاعال لي ػػص  صإلنػػا يإف ضرػػص فػػ رؽ لفل مال ػػص  -12
ر ػل ؾ  ػؿ ف رلػار  ف م ليػص  اللػتعا ص ن ر ا ػل  ن(ألػيرط -ف م عيػص -ف ةاا  ) رلافظصف  ف  ع  تعع ا  رتمي  

 .ف م رؽ جريع ا ف  نا ح أف فم لي ص رلافظص ف م عيص

 ثانيًا: التوصيات

 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشقيها النظر  والميداني يوصي الباحث بما يلي:

 ررفضيػؽ رف رعااػمفل ف مر يػص ف ل ؾ فإللالـ ر تععا  را جاء ع   ف ضةافيص ل ر   ر فلا  لةرؽ ف طمؿ -1
 ف  جريع ر فلؿ تعديـ ف طمؿ.

طمػػؿ رتةػػميـ لةػػرؽ  د لدػػس ر ػػااو لػػف  يميػػص تػػرفي  رف رعدرػػال أف تلتػػرت عػػ فرو إلػػمفم ف رعدرػػيف -2
 .تدع  فلتياجات  ف ضةافيص أض اء ف عرديص ف تعديريص

رلػػػض ـ لدػػػس ف تعارػػػؿ ع ػػػا  نصف مي يػػػص عػػػيف ف طمػػػاؿ مف ػػػؿ ف رم لػػػ شػػػ  ف ةػػػيـ رف مفب رف لػػػدر يال  -3
  ا ا ف رم لص.رفال تزفـ ع ا 

  تدع  فلتياجال ف طمؿ ف ضةافيص. ت ي ص ف عي ص ف ميزيةيص ف ر العص  دتعدـن رف ت  -4
 تلريف ف رة  فل ف م فليص  ررلرلال تتعدؽ علةرؽ ف طمؿ. -5
 ل ر   تلميج رتطري  ف ررفم ف م فليص  ترف ب  ؿ جميم ف  لا ـ ف رع فص. -6
 ط يةص ل ض ف  تاب ف رم ل   ي رف رشرقا رجلفعا  جريع ف طماؿ.تطري   -7
لدس ررلرلال لةرؽ ف طمؿ ر يميص تطعية ا ر يميص ف تعارؿ رع  ػؿ رف رعدرال تم يب ف رعدريف  -8

 طمؿ للب ألدرع .
 نعا تمػااـ رف تلػارح رفلتػ فـ ف  ػ يفلدػس  يميػص ف تعارػؿ رػع ف طمػاؿ  رف رعدرػال تم يب ف رعدريف -9

 اا ص رف ع ؼ.رلمـ فإل
 ترفي  قم  رف ف ل يص ف  ف ررا لال ف يرريص مف ؿ ف رم لص. -11
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 رلع  طص ال تشاؼ ف طماؿ ف ررارعيف ر لايت ـ راميا ررع ريا. -11
 تلميج رتطري  ف رلا ؿ ف تعديريص مف ؿ ف رم لص. -12
 ف  انص عا  شطص ف رم ليص رف عطرالل ف  ياليص عيف ف رمف س.ر فقعص ت ميل ف درف ح  -13
 فالاتراـ عقمرفل ف  شطص ف  ياليص رف عرؿ لدس نيا ت ا عيف ف ليف رف   .ل ر    -14
لدػػػس  ص ػػػؿ طمدػػػيف أر ضالضػػػ لػػػ ر   ررف عػػػص ف تعدػػػيـ  دتطػػػر  ف ت  ر ػػػرج  رتػػػرفي  لالػػػب آ ػػػ   -15

 رتم يب ف طماؿ لدس  يميص ف تعارؿ رع ا. نرع إيناؿ ف رمف س عا شع ص ف ع  عرتيص نف  ض 
 عترجي  ف طمؿ رف  شامه. رعدرال رفف فاتراـ ف رعدريل ر    -16
 إتالص ف م نص  دطمؿ  در اقشص رف لرف . -17
 .عدـ عقاريص فاللتراع   فء ف طماؿترليص ف ر -18
رػػمفماا عػػا مرفل ف لميضػػص -19 رػػع إلطػػاء ف م نػػص  دطمػػؿ   ػػ  يجػػ ب  نتطػػري  رعارػػؿ ف رػػمف س رف 

 ري تشؼ ع مل .
 رعا لالب ف    رآالل ف ع ض ف لميضص. نإرمفم ف ر تعص ف رم ليص عا  تب ف رت رلص -21
 ترليص أر ياء ف رر  عقاريص ف  شطص ف رم ليص ف ر تدمص لدس تلنيؿ أطما  ـ. -21

 : المقترحاتثالثاً 

 -ف  لرء  تا و ف م فلص ف  ظ يص رف ريمف يص تةت ء ف م فلص علج ف ررلرلال ف تا يص:
ف لال   ععض لةرقػ  ف ضةافيػص رلػعؿ علج ف رش الل ف ت  تلرؿ مرف ررا لص ف طمؿ ف  ف تعديـ  -1

 لالج ا.
 .لةرؽ ف طا ب ف ضةافيص ف  ف ر فلؿ ف تعديريص ف ر تدمصم فلص  -2
 علج لعؿ  عط لةرؽ ف طمؿ ف  ف تعديـ علةرق  مف ؿ ف ل   رف رجترع. -3
 عقرؿ. ف عا ريص أرال  ف رلديص ر علج لعؿ  عط لةرؽ ف طمؿ ف  ف تعديـ عا تطر فل  -4
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 أوال: المراجع العربية

 القرآن الكريم( أ)

 الكتب( ب)

 المستقبل كتب سلسلة،(واحتٌاجات واقع) العربً الوطن فً الطفل: وآخرون الحلٌم عبد أحمد.3

 .6133، 3ط، العربٌة الوحدة دراسات مركز ،26 العربً

 الوفاء دار،المنصورة،الغربٌة بالحضارة مقارنة اإلسالمٌة الحضارة:الراعً ٌوسف توفٌق.6

  .م3891،

 .م6119 ،القاهرة ، الجامعٌة المعرفة دار ، وآراء نظرٌات الطفل تربٌة:  العاصً ٌوسف ثناء.1

 .م6131 للتعلٌم السنوي اإلحصاء كتاب: بمصر واإلحصاء للتعبئة المركزي الجهاز.4

 م.3881 نٌوٌورك، المتحدة، األمم األول، المجلد دولٌة، صكوك مجموعة: اإلنسان حقوق.1

 ،العربٌة النهضة دار ،النفس وعلم التربٌة فً البحث مناهج:  كاظم خٌرى وأحمد الحمٌد عبد جابر.2

 .3892 ،القاهرة

 ،المدرسٌة المكتبات جمعٌة ،كاظم مدحت ،تعرٌب ،اإلبتدائٌة المدرسة مكتبة: لوري الٌزابٌث جٌن.7

 .م3879 ،القاهرة

 .م6111 ،القاهرة ،الطوبجً مطبعة ،التربٌة فً قراءات: هٌكل حسن سالم.9

 ،والسنة الكتاب ضوء فً األوالد تربٌة فً النبوي الهدي: القحطانً وهف بن علً بن سعٌد.8

 .م6131 ،(81) مؤلفات سلسلة

 هٌئة ،المتحدة للوالٌات الخارجٌة السٌاسة على الثقافة أثر \القٌم تراتٌبٌة: العوض حمد سناء.31

 . م6111 الخرطوم ،الفكرٌة األعمال

 الفارق دار العامري خالد ترجمة : ،اللعب خالل من التعلٌمنٌفٌل بٌنت:  ،لٌز وود ،سو روجز .33

 .633 ص ،6118 ،3ط ،والتوزٌع للنشر

 دار ، اإلسالمٌة والشرٌعة الوضعٌة القانونٌة النظم بٌن اإلنسان حقوق:  فودة الحمٌد عبد السٌد.36

 ..م 6112 ،اإلسكندرٌة ، الجامعً الفكر

 ، األردن ،للنشر أسامة دار ، األبناء وتربٌة بالطفل العناٌة موسوعة:  الرواجبة أحمد عاٌدة.31

 .م6111 ،3ط ، عمان

 .م6119 ،3ط، عمان ،العلمٌة ٌافا دار ،اإلنسان حقوق فً الوجٌز: ه حمود عطٌة.34
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 ،3ط ،العلمٌة الكتب دار ،القاضً هللا عبد:  تحقٌق ،التارٌخ فً الكامل: الجزري األثٌر بن علً .31

 .م3897

 الحدٌثة المنار دار،القاهرة،االسالمً المجتمع فً وأثره الفكري الغزو:محمود الحلٌم عبد على.32

 .م3883

 .م3887 مارس،(3) ع،(67) م ،مستقبلٌات،"  العولمة تحدٌات:" كومٌلٌان كرستٌان.37

 .م38881 ،1ط،الرٌاض ،األمل دار ،اإلسالم فً الطفل حقوق ،المنٌاوي محمد كوثر.39

 العربٌة، النهضة دار ،التربوى البحث مهارات: جابر الحمٌد عبد جابر ترجمة جاى،.ر.ل.38

 .319ص ،3881،القاهرة

 ،القاهرة  ،األكادٌمٌة المكتبة". كتابته وطرٌقة أسسه" العلمى البحث: محمد الصاوى محمد.61

3886. 

 .م6111 ،1ط ،بٌروت ،كثٌر ابن دار ،للطفل النبوٌة التربٌة منهج: سوٌد نور محمد.63

 العربٌة مصر بجمهورٌة الجامعً قبل للتعلٌم اإلستراتٌجٌة الخطة ،والتعلٌم التربٌة وزارة.66

6134-6111. 

 -:  والندوات والمؤتمراتالمجالت والدوريات )جـ(  

العلدد  ،بحلث منولور ،أسماء عبد الجبار سميمان: القنوات الفضائية ودورىا في تعزيز ثقافة الطفلل.32
كللانون ،العراق ،جامعللة ديللالي ،مركللز أبحللاث الطفولللة وابمومللة ،مجمللة الفللت  ،الخللامس وابربعللون

 .م3202ابول لسنة 

إسللماعيل محمللد الفقللي: حقللوق الطفللل فللي تنميللة ميللارات التفكيللر فللي ع للر المعمومللات فللي ضللوء .32
ملتتمر فجمعيللة إنسلان المسللتقبلف العمملي ابولف حقللوق الطفللل  ،بحلث منوللور ،نظريلة ففيجوتسللكيف

 .م3200 0ط ،القاىرة ،دار النور لمجامعات ،م3202نومعموماتيةف مارس العربي في مجتمع التك

سللةمة من للور محمللد: نحللو تفعيللل حقللوق الطفللل الثقافيللة دور مقتللرح  ،إقبللال ابميللر السللمالوطي.32
الملللتتمر اللللدولي السلللادس لمتوجيلللو ا سلللةمي لمخدملللة  ،لمخدملللة امجتماعيلللة ملللن منظلللور إسلللةمي

قسلم الخدملة  ، 3223\9\33-03وقضلايا التنميلةف فلي الفتلرة ملن  امجتماعيةف الخدمة امجتماعية
 .جامعة ابزىر ،كمية التربية بالقاىرة ،امجتماعية وتنمية المجتمع
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طفللللللال عبللللللر ألأكمللللللل يوسللللللف السللللللعيد يوسللللللف: المسللللللئولية الجنائيللللللة لمقللللللدمي المللللللواد ا باحيللللللة ل.32
جامعلللة المن لللورة  ،ة الحقلللوقكميللل ،مجملللة البحلللوث القانونيلللة وامقت لللادية  ،بحلللث منولللور،ا نترنت
 .م3200

مجملللة العملللوم  ،أملللل كلللاظم حملللد: إدملللان ابطفلللال والملللراىقين عملللح امنترنلللت وعةقتلللو بلللامنحراف.32
 .3200جامعة بغداد  ،09العدد ،النفسية

بحللث  ،تللودري مللرقا حنللا: التربيللة مللن أجللل تق لليل ثقافللة حقللوق الطفللل فللي المجتمللع الم للري.32
مقدم إلح المتتمر الدولي ابولفرتية استوراقية لمستقبل التعمليم فلي م لر والعلالم العربلي  ،منوور

 .م3202جامعة المن ورة  ،كمية التربية ،في ضوء التغيرات المجتمعية المعا رة ف

ملتتمر فحقلوق الطفلل  ،جنان فايز الخوري: حقوق الطفلل المبنلاني بلين الواقلع والن لوا القانونيلة.39
 .م3202،عة نايف العربية لمعموم ابمنيةجام ،العربيف

حازم  ةح الدين عبداهلل حسن: الحماية القانونية لحقوق ابطفال ذوي امحتياجلات الخا لة فلي .22
جامعللة نللايف  ،مللتتمر حقللوق الطفللل العربللي ،المممكللة العربيللة السللعودية وجميوريللة م للر العربيللة

 .م3202،العربية لمعموم ابمنية

لسلللنة  22مايلللة حقلللوق الطفلللل فلللي ظلللل قلللانون الطفلللل البحرينلللي رقلللم حسلللني موسلللح رضلللوان : ح.20
 ،ملللتتمر فحقلللوق الطفلللل العربللليف ،م وتولللريعات دول مجملللس التعلللاون للللدول الخملللي  العربيلللة3203

  .م3202 ،جامعة نايف العربية لمعموم ابمنية

ىيمللللي: دور ا علللللةم فلللللي توللللكيل اتجاىلللللات النخبلللللة ابر ا جبلللللار وعملللللي  ،ال للللوفي سللللليف خالللللد .23
 ،المجمد الثاني ،العدد الخامس ،رتى استرتيجية ،كاديمية العربية في اليمن نحو ف الربيع العربيفاب

 .م3202

الجمعيلة السلعودية  ،خالد محملد الع ليمي: المتغيلرات العالميلة المعا لرة وأثرىلا فلي تكلوين المعملم.22
المقلاء السلنوي -لريلا  ا –جامعلة المملك سلعود  –لمعموم التربوية والنفسية ) جستن ( كميلة التربيلة 

 .م3222فبراير  33لل  30ىل الموافق 0232محرم  32لل  33الثالث عور في المدة من: 
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وللاكر محمللد فتحللي :التعملليم ابساسللي بللين النظريللة والتطبيللق ،دراسللة مقدمللة إلللح المللتتمر الللدولي .22
  .م2/2/0922-32/2منالثاني عور لإلح اء والبحوث امجتماعية والسكانية ،القاىرة في الفترة 

الجلزء  ،العلدد العاولر ،مجملة الطفوللة والتربيلة ،غريب: مكانة حقوق الطفل فلي التعمليمالوبل بدران .22
 .م3203إبريل  ،السنة الرابعة ،ابول

 ،عبللد الحفلليظ ردمللان المعمللري ووخللرون: دور وسللائل ا عللةم فللي تعزيللز اىتمللام المجتمللع بللالتعميم.22
 .م3222 ،الحميورية اليمنية ،فرع عدن ،مركز البحوث والتطوير التربوي ،بحث منوور

بحللث مقللدم لرابطللة العللالم  ،عبللد العزيللز عثمللان التللويجري: حقللوق ا نسللان فللي التعللاليم ا سللةمية .22
فبرايلللر  32 – 32نلللدوة حقلللوق ا نسلللان فلللي ا سلللةم  ،ابمانلللة العاملللة ،مكلللة المكرملللة ،ا سلللةمي
 .م3222

مد مفم : مدى استخدام وبكة ا نترنت في التعميم من قبل معممي ومعممات تربية محمد خميفة مح.22
العللدد الرابللع  ،32المجمللد  ،مجمللة جامعللة دموللق ،بحللث منوللور ،إربللد الثانيللة ومعوقللات اسللتخداميا

  .م3202

 ،محملللد عبلللد الفتلللاح ولللاىين و اسلللماعيل الولللندي: تربيلللة الطفلللل فلللي ضلللوء السلللنة النبويلللة الولللريفة.29
طفلللل الفمسلللطيني بلللين تحلللديات الواقلللع وطموحلللات المسلللتقبلف المنعقلللد بكميلللة التربيلللة فلللي ملللتتمر فال

 .م00/3222/ 32 -33الجامعة ا سةمية في الفترة من 

 ،بحث منوور ،محمد وجيو ال اوي: ا نترنت وحقوق الطفل وواجبنا نحوه في ع ر فالتكنوفوبياف.22
متتمر فجمعيلة إنسلان المسلتقبلف العمملي ابولف حقلوق الطفلل العربلي فلي مجتملع التكنومعموماتيلةف 

 .م3200 0ط ،القاىرة ،دار النور لمجامعات ،م3202مارس 

م طفح عبد الحميم ولريف: دراسلة تحميميلة علن التسلرب فلي التعمليم ابساسلي باسلتخدام الحاسلب .20
 .م0992 ،القاىرة ،وزارة التربية والتعميم ،سب اآلليا دارة العامة لإلح اء والحا ،اآللي

مجمللة  ،ميلادة فلوزي الباسللل: حقلوق الطفللل بالمتسسلات التعميميللة فلي م للر بلين النظريللة والتطبيلق.23
 .3ج ،020العدد  ،جامعة ابزىر،كمية التربية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 347 - 

تمر مللت  ،ناديللة محمللد السلليد الللدمياطي : امنتياكللات المعا للرة لحقللوق الطفللل الفمسللطيني ابسللير.22
 .م3202،جامعة نايف العربية لمعموم ابمنية ،فحقوق الطفل العربيف

 ،مجمللة الحللديث ،نللور ناجحللان بنللت جعفللر: أسللموب تربيللة الطفللل بالقللدوة فللي ضللوء السللنة النبويللة.22
 .م3200يوليو   ،ماليزيا ،العدد ابول

دملة إللح الملتتمر ورقلة عملل مق ،يناير 32جمال عمي الدىوان: القيم التربوية المستوحاة من ثورة .22
فللي الفتللرة  ،ينللاير ، وفلاق ورتىف 32العمملي الثالللث لكميلة اآلداب جامعللة المنوفيلة فم للر بعللد ثلورة 

 .م3203نوفمبر  2-2من 

  ،عبد العزيلز بلن عبلد اهلل السلنبل: رتى وت لورات حلول بلرام  إعلداد المعمملين فلي اللوطن العربلي.22
 ،جامعللة السللمطان قللابوس ،بكميللة التربيللة ،ممللينورقللة عمللل مقدمللة لممللتتمر الللدولي حللول إعللداد المع

 .م3222مارس  2-0مسقط  

ماجللللد محملللللد الزيللللودي: دور تكنولوجيلللللا المعموملللللات وامت للللامت لمولللللروع تطللللوير التعمللللليم نحلللللو .22
المجملة العربيلة  ،امقت اد المعرفي في تنميلة الميلارات الحياتيلة لطمبلة الملدارس الحكوميلة ابردنيلة

 . م3203 ،العدد الخامس ،لتطوير التفوق

: دور تكنولوجيللللا المعمومللللات وامت للللامت فللللي تحسللللين جللللودة المعمومللللات العبيللللدي خمللللود عا للللم.22
العلدد الخلاا  ،مجملة كميلة بغلداد لمعملوم امقت لادية الجامعلة ،وانعكاساتو عمح التنمية امقت ادية

 .م3202 ،بمتتمر الكمية

جامعللللللة ،مجمللللللة كميللللللة التربية،الوللللللاممة لممجتمع عمللللللح نللللللواوى قميمان:التربيللللللة ا عةميللللللة والتنميللللللة.29
 .م0992،(32عدد)،المن ورة

ذو -(ذو القعلدة22ع )،مجملة البحلوث ا سلةمية  ،محمد بن سعد الوويعر: وبيات حول ا سلةم.22
 .م3222 ،ه  0232 فر ،ه 0232الحجة 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





- 349 - 

ا م لللطفي كاملللل السللليد ووخلللرون : حقلللوق ا نسلللان فلللي مقلللررات التعمللليم ابساسلللي ، سمسلللة قضلللاي.20
التنمية ، مركز دراسات وبحوث الدول النامية ، كمية امقت اد والعموم السياسية ، جامعة القاىرة ، 

 . م3222يناير 

نجلللةء محملللد إبلللراىيم: إدراك معمملللات ريلللا  ابطفلللال للللبع  حقلللوق  ،ميلللا  لللةح اللللدين محملللد.23
يوليللو  ،يللة ببنيللامجمللة كميللة الترب ،( 22العللدد ) ،الطفللل فللي محافظللة القميوبيللة مللن منظللور تربللوي

 .م3200

جامعة نلايف العربيلة  ،بحث منوور ،م طفح محمد موسح: التكدس السكاني العووائي وا رىاب.22
 .م3202 0،ط ،الريا  ،لمعموم ابمنية

إيمللللان أحمللللد عميللللان ووخللللرون: مسللللتوى القرائيللللة لللللدى تةميللللذ ال للللفوف الثةثللللة ابولللللح بالمرحمللللة .22
المركز القومي لمبحوث التربوية والتنمية بجميورية م لر  ،وعبة بحوث تطوير المناى  ،امبتدائية
 .م3222 ،العربية

 ،مجمللة كميللة التربيللة بالسللويس ،ة مللن منظللور ا سللةميللالسلليد عاقللل عبللد اهلل: حقللوق الطفللل التعميم.22
 .م3203إبريل  ،2ع ،المجمد الخامس

ابنوللطة  روللا محمللد عللويس: أسللباب عللزوف بعلل  طللةب المرحمللة ا عداديللة عللن الموللاركة فللي.22
بحلث مقلدم إللح ملتتمر جمعيلة إنسلان المسلتقبل العمملي ابولفحقلوق الطفلل العربلي فلي  ،المدرسية

 .م3202مجتمع التكنومعموماتية ف مارس 

بنلللللاته، تقنيتلللللو، حلللللدوده  –أبللللو طاللللللب محملللللد سلللللعيد: امسلللللتبيان فلللللي البحلللللوث التربويلللللة والنفسلللللية .22
(، 2ة العربيلللللة لمتربيلللللة والثقافلللللة والعملللللوم،م )وكفاءتو.المجملللللة العربيلللللة لمبحلللللوث التربويلللللة، المنظمللللل

 .0922(،0ع)

المللللتتمر  العممللللي السلللنوي لكميللللة التربيللللة  ،محملللود أحمللللد وللللوق: المنلللاى  الدراسللللية ونللللوات  اللللتعمم.22
-3فلي الفتلرة ملن  ،جامعلة المن لورة  ،بالمن ورة فوفاق ا  ةح التربوي في م رف كمية التربية

 م.3222أكتوبر  2
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 )د( الرسائل العلمية 

 دكتللوراه رسللالة، إسللةمية رتيللة،التعميمية المتسسللات فللي الوللاممة الجللودة إدارة:أحمللد السللعيد أوللرف.29
 .م3222،المن ورة جامعة، التربية كمية،منوورة غير

 أفللراد بللين ابسللرية العةقللات عمللح ا نترنللت اسللتخدام أثللر: العويضللي سللعيد بللن فللري  بنللت إليللام.22
دارة السلللكن قسلللم ،ماجسلللتير رسلللالة ،جلللدة محافظلللة فلللي السلللعودية ابسلللرة  التربيلللة كميلللة ،المنلللزل وا 

 .م3222 بجدة الفنية والتربية المنزلي لةقت اد

 الثانيلة الحمقلة تةميلذ للدى الة فية ابنوطة تفعيل في المدرسية ا دارة دور: رجب حمدي إيمان.20
 غيلر ،ماجسلتر رسلالة ،المتقدملة اللدول بعل  و العربيلة م لر جميوريلة فلي ابساسلي التعمليم من

 .322 ا ،3222 ،الفيوم جامعة ،التربية كمية ،المقارنة والتربية التعميمية ا دارة قسم ،منوورة

 ابساسلي التعمليم ملن ابوللح الحمقلة فلي الطفلل ثقافة تنمية في المدرسة دور: حسين رودي إيناس.23
 أ لللول قسلللم ،منولللورة غيلللر ،دكتلللوراه رسلللالة ،المنيلللا لمحافظلللة ميدانيلللة دراسلللة والحضلللر الريلللف فلللي

 .م0992 ،المنيا جامعة ،التربية كمية ،التربية

 لمواجيلللة الةزملللة القللليم طةبلللو إكسلللاب فلللي الجلللامعي المعملللم دور: ال لللفتي حسلللن إبلللراىيم إييلللاب.22
 التربيللة كميللة ،التربيللة أ للول قسللم ،(منولورة غيللر)ماجسللتير رسللالة ،المعا للرة المجتمعيللة التحلديات
 .م3229 ابزىر جامعة ،بالقاىرة

 بحيللاء الحضللري التطللوير فللي السياسللية امجتماعيللة اببعللاد: سللةمة المطيللف عبللد  للال  جيللاد.22
 ،نلللابمس ،الوطنيللة النجلللاح جامعللة ،العميلللا الدراسللات كميلللة ،منوللورة غيلللر ،ماجسللتير رسلللالة ،الفقللراء
 .م3202

 ،ابساسي التعميم تةميذ لدى الوطني الوعي وتنمية التربوية ابنوطة: حسين محمد حامد الحسين.22
 ،اللوادي جنلوب جامعلة ،بسلوىاج التربيلة كميلة ،التربيلة أ لول قسلم ،منولورة غيلر ،ماجستير رسالة
 م.3222
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 مللن لمفتللرة م للر فللي ابساسللي التعملليم لمرحمللة التعميميللة السياسللة: سللالم المجيللد عبللد عمللح رجللاء.22
 جامعلة ،ا نسلانية التربيلة كميلة ،التربيلة ولعبة ،(منولورة غيلر)دكتوراه رسالة ،(م3222 -م0922)

 .م3222 ابزىر

 طلةب للدى امجتماعي النفسي بالتوافق وعةقتو ا نترنت إدمان: الع يمي مفرح عائ  سمطان.22
 ،العميلا الدراسلات كميلة ،امجتماعيلة العملوم قسلم ،ماجسلتير رسلالة ،الريلا  بمدينة الثانوية المرحمة
 .م3202 ،ابمنية لمعموم العربية نايف جامعة

 رسلالة ،مقارنلة دراسلة الدوليلة وامتفاقيلات ا سلةم فلي الطفلل حقلوق:  هلل عبلدا محملود خميل سمر.22
 .م3222 ،فمسطين ،نابمس ،الوطنية النجاح جامعة ،العميا الدراسات كمية ،ماجستير

 رسللالة ،ابساسللي التعملليم مللن ابولللح بالحمقللة ا نجميزيللة المغللة تعملليم موللكةت: عمللي  للابر عبيللر.29
 م.3222 ، المن ورة جامعة ،بدمياط التربية كمية ،التربية أ ول قسم ،منوورة غير ،ماجستير

 في بم ر ابساسي التعميم بمرحمة املكتروني التعميم لتفعيل مقترح ت ور: رمضان جابر ع ام.22
 كميلة ،التربيلة أ لول قسلم ،منولورة غيلر ،دكتلوراة رسلالة ،المعا لرة العالميلة الخبلرات بعل  ضوء
 .م3222 ،بالقاىرة ابزىر جامعة ،التربية

 قسللم ’منوللورة غيللر ،ماجسللتير رسللالة ،الكللريم القللرون ضللوء فللي الطفللل: البيوللي حسللن محمللد غاليللة.20
 .م3200 ،ا سةمية سعود بن محمد ا مام جامعة ،الدين أ ول كمية  ،ووعموم القرون

 رسللللالة ، ،التربويللللة ومتطمباتيللللا ا سللللةمية الوللللريعة فللللي الطفللللل تربيللللة: العميللللري سللللميمان غنيللللوة.23
 . م3222 ،القاىرة ،يةو الترب الدراسات قسم ،العربية والدراسات البحوث معيد ،ماجستير

 رسلالة ،السلويد دوللة وفلي ا سلةم فلي ورعايتلو الطفلل حقلوق: العتيبلي فرحلان بلن فرج بنت فاطمة.22
 .3222 ،القرى أم جامعة ،التربية كمية ،والمقارنة ا سةمية التربية قسم ،منوورة غير ،ماجستير

 بمحافظلللة المنزللللة بمركلللز ابساسلللي التعمللليم لمرحملللة مدرسلللية خريطلللة ،السللليد عبلللده إبلللراىيم محملللد.22
 ،التربيللة أ للول قسللم ،منوللورة غيللر ،ماجسللتير رسللالة ،ف حالللة دراسللةف م3202 عللام حتللح الدقيميللة

 .م3223 ،بالقاىرة ابزىر جامعة ،التربية كمية
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 والمتوسلطة امبتدائيلة الملرحمتين مولكةت بعل  لمواجية مقترح ت ور: الزامل اهلل عبد بن محمد.22
 ،دكتلوراه رسلالة ،(مسلتقبمية دراسلة)ابساسلي التعمليم  ليغة ضلوء فلي السعودية العربية المممكة في
 .م3222 ،سعود الممك جامعة ،التربية كمية ،التربية قسم

 بحلللث ،العربيلللة ابسلللرة قللليم تولللكيل فلللي الرقملللي الع لللر فلللي ا علللةم دور: الرفلللاعي خميلللل محملللد.22
 .م3200 الثاني،ابول العدد ،32 المجمد ،دموق جامعة مجمة ،منوور

 ابساسلي التعميم من ابولح الحمقة لتةميذ التربوية القيم بع  تنمية: الجارحي محمد رأفت محمد.22
 وا دارة المقارنللة التربيللة قسللم ،(منوللورة غيللر)دكتللوراه رسللالة ،اليابللان تجربللة ضللوء فللي م للر فللي

 .م3222 الزقازيق جامعة ،التربية كمية ،التعميمية

 المممكللة خبللرة ضللوء فللي العربيللة م للر جميوريللة فللي ا لزامللي التعملليم تطللوير: مللرزا عمللح محمللد.22
  .م3220 ،القاىرة جامعة ،التربوية الدراسات معيد ،منوورة غير دكتوراه رسالة ،المتحدة

 رسلالة ،بالدقيميلة ا عداديلة بالملدارس الرياضلي النولاط إدارة معوقلات: المطملب عبلد السيد محمود.29
 ،بنيلللا جامعلللة ،الرياضلللية التربيلللة كميلللة ،التلللدريس وطلللرق المنلللاى  قسلللم ،منولللورة غيلللر ،ماجسلللتير
 م.3203

 ،الجزائللر فللي ابحللداث قضللاء منظومللة عمللح الطفللل لحقللوق الدوليللة امتفاقيللة تللقثير: رولليدة مرمللون.22
 ،الجزائلر ،منتلوري ا خلوة جامعلة ،السياسلية والعملوم الحقوق كمية ،(منوورة غير) ،ماجستير رسالة
 .م3202

 تكنولوجيلا ضلوء عملح الجلامعي قبلل لمتعمليم المدرسلية المكتبات تطوير: العدل السيد اهلل عبد مروة.20
  جامعلللة ،بلللدمياط التربيللة كميلللة ، التربيلللة أ للول قسلللم ،منولللورة غيللر ،ماجسلللتير رسلللالة ،المعمومللات
 .م3222 ،المن ورة

 ابىميلة الجمعيات بين التنسيق في لمطفل الثقافية الحقوق وبكة دور: إبراىيم حممي إبراىيم نرمين.23
 الخدملة كميلة ،المجتملع تنظليم قسلم  ،(منولورة غير)ماجستير رسالة ،ثقافيا العووائيات طفل لتنمية

 . م3222 ،حموان جامعة ،امجتماعية
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 ،لممعمللم المينيللة الكفايلات تحقيللق فلي بالمللدارس التربويلة التقنيللات توظيلف: العظلليم عبلد جمعللة يلارا.22
 .م3222 ،دمياط جامعة ،التربية كمية ،منوورة غير ،ماجستير رسالة

 مواقع شبكة المعلومات الدولية )االنترنت(  ثانياً:

84. www.almasryalyoum.com/news/detail 

85.www.arabccd.org/page/251 

86.www.masress.com/akhersaa  

87. www.sis.gov.eg/Ar/Default.aspx 

88.www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/index.htm   

89. www.drgawdat.edutech-portal.net/archives              
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 (1ممحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة المحكمين عمى أداة الدراسة 
 الدرجة الوظيفية وجهة العمل اسم المحكم مسمسل

 إبراهيم عبد الرافع السمدوني. د 1
بقستتتم أ تتتول ال ربيتتتة كميتتتة ال ربيتتتة جامعتتتة ا  هتتتر  أستتت اس مستتتاعد

 .بالقاهرة

ول ال ربيتتة كميتتة الدراستتات العميتتا جامعتتة بقستتم أ تت أستت اس مستتاعد إسالم الشش اوي محمد خميس  . د 2
 .القاهرة

 مدرس بقسم أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة إيهاب إبراهيم حسن ال ف ي   د.  3

بقستتتم أ تتتول ال ربيتتتة كميتتتة ال ربيتتتة جامعتتتة ا  هتتتر  أستتت اس مستتتاعد السعيد عمى السعيد جاد. د 4
 .بالقاهرة

 .أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة لسعيد عثمانالسعيد محمود اأ. د.  5
 .أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة سمير عبد القادر خطابأ. د.  6
 .مدرس بقسم أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة غمري السيد إسماعيل محمدد.  7

بقستتتم أ تتتول ال ربيتتتة كميتتتة ال ربيتتتة جامعتتتة ا  هتتتر  أستتت اس مستتتاعد د عبد اهلل خمفالسيد محم. د 8
 .بالقاهرة

 .أس اس ال ربية اإلسالمية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة  عبد القوي عبد الغني محمدأ. د.  9
 قاهرةأس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بال عبد النا ر سعيد عطاياأ. د.  11
 .أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة عمى عمر فؤاد الكاشفأ. د.  11
 .أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة عين شمس عمي السيد محمد الشخيبيأ. د.  12

أست اس ال فستتير وعمتوم القتتررن القتران قستتم الدراستات اإلستتالمية كميتتة  عبد الرا ق عمي م طفىأ. د.  13
 .ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة

 أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة . محمد الم يمحي محمد سالم أ. د. 14
 .بالقاهرةمدرس بقسم أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر   محمد سالم  يداند.  15
 .أس اس أ ول ال ربية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة محمد عبد السالم العجميأ. د.  16
 .أس اس ال ربية اإلسالمية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة محمد عبد القوي شبل الغنامأ. د.  17
 ية جامعة ا  هر بالقاهرة.مدرس بقسم أ ول ال ربية كمية ال رب محمد محمد بيومي فضاليد.  18
 مدرس بقسم أ ول ال ربية كمية الدراسات العميا جامعة القاهرة. محمود حسان سعيدد.  19
 أس اس ال ربية اإلسالمية كمية ال ربية جامعة ا  هر بالقاهرة . محمود يوسف محمد الشيخ   أ. د.  21

ل ربيتتة كميتتة الدراستتات العميتتا جامعتتة بقستتم أ تتول ا أستت اس مستتاعد نجالء محمد حامد محمد . د 21
 القاهرة.
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 جامعة األزهر
 كلية التربية بالق اهرة

 قسم أصول التربية
 

 (2ممحق رقم )                              
 (استبانةأداة الدراسة )

 في موضوع بعنوان

 الحقوق الثقافية لمطفل في التعميم األساسي بمصر

 في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة 

 التربيةضمن مقتضيات الحصول عمى درجة الماجستير في 

 تخصص )أصول تربية(

 من معممي ومعممات التعميم األساسيلمتطبيق عمى عينة 

 إعداد

 محمود هالل سيد أحمد سيد

 إشراف

 األستاذ الدكتور

 سالم حسن عمي هيكل

 أستاذ أصول التربية                       

 بالقاهرة –جامعة األزهر  –كمية التربية 

 األستاذ الدكتور

 زيدانعبيد  أبو بكر

 أستاذ أصول التربية 

 بالقاهرة -جامعة األزهر  –كمية التربية 
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 .............................عزيزتي المعممة........./عزيزي المعمم 

 تحية طيبة ،، وبعد .
 ييد ىذه االستبانة تم إعدادىا كجزء من رسالة لمماجستير تتم فيي كميية التربيية جامعية األزىير بال،ياىرة  وت

 .الح،وق الث،افية لمطفل في التعميم األساسي بمصر في ضوء بعض المتغيرات المعاصرة لكش  عنا إلى

نو ليسعدني مشاركتكم في ىذه الدراسة وأود التأكيد عمى أن ما ستدلون باإلجابة عمى االستبانة المرف،ة  وا 
العممي من خالل الدراسة  ث،ة وسرية تامتين  ولن يستخدم إال لغرض البحثمحل بو من إجابات سيظل 

إن المجال الذي ت،ع فيو ىذه الدراسة من المجاالت التي ال زالت في مراحميا البحثية األولى  لذا  .الحالية
لكم بجزيل الشكر وموفور التحية فإن االنتياء من ىذه الدراسة يعتمد بصفة كمية عميكم  لذا يت،دم الباحث 

 عمى حسن تعاونكم.

 بيانات أولية:

 :  عمى االستبانة اإلجابة فيرجو تكممة البيانات التالية قبل البدء الم
 النوع:          ذكر    )    (     أنثى    )    (

 التخصص:     نظري  )    (    عممي    )    (

 المؤهل: تربوي )   (  غير تربوي )    (

 سنوات)   ( :5( أكثر من سنوات )    5::5سنوات)   ( من 5سنوات الخبرة بالتدريس:  أقل من 

 موقع المدرسة: ريف  )    (    حضر    )    ( 
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في ضوء بعض  الحقوق الثقافية لمطفل في التعميم األساسي بمصرفيما يمي تجدون عبارات تعبر عن 
( /، والمرجو منك عزيزي المعمم/المعممة قراءة كل عبارة عمى حدة، ووضع عالمة )المتغيرات المعاصرة

وجهة نظرك في  الموجودة أمام كل عبارة والتي تعبر بدقة عن ثالثةواحدة فقط من الفراغات الفي 
 حاول اإلجابة عمى كل البنود جميعها. وعدم ترك أي عبارة بدون إجابة.العبارة المطروحة. و 
 دينيةال قوقحالالمحور األول: 

 تحققدرجت ان  

 ضعيفت تتىسطي عبنيت انعـــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبراث و

    .حق انطفم في اسى يقبىل وينبست 1

    انصحيحت  انعقيدة  حق انطفم في تعهى 2

    طهبرةحق انطفم في تعهى انكيفيت انصحيحت نه 3

    انعببداثحق انطفم في تعهى انكيفيت انصحيحت ألداء  4

آداة انطعبو وانشزاة كحق انطفم في تعهى اآلداة اندينيت  5

 ....واالسئذاٌوانحديث 

   

    سيزة األنبيبء وانزسم يعزفتحق انطفم في  6

    طالقت انقدرة اإلنهيت عهى تعزفانحق انطفم في  7

    انًكبنت انًتًيزة نًصز عند هللا يعزفتحق انطفم في  8

عهى ضزورة يزاقبت هللا في كم  تعزفانحق انطفم في  9

 األفعبل.

   

 تعميميةالحقوق ال: المحور الثاني

 تح،قدرجة ال  

 ضعيفة ةمتوسط عالية يييييييييييييياراتيييييعييييييييييييييييييييييبييييييييييييييييالييي م

    المجاني حق الطفل في التعميم النظامي  01
    بيئة مناسبة لمدراسةحق الطفل في توفير  00
    حق الطفل في تعمم المغة العربية 01
    حق الطفل في استخدام لغتو والتعبير بيا 02
    حق الطفل في المناقشة والحوار 03
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 تح،قدرجة ال  

 ضعيفة ةمتوسط عالية يييييييييييييياراتيييييعييييييييييييييييييييييبييييييييييييييييالييي م

    حق الطفل في أن يعبر عن رأيو بحرية 04
    حق الطفل في التوجيو واإلرشاد 05
    جنبيةالمغات األ ىحدإتعمم حق الطفل في  06
    طالعحق الطفل في ال،راءة واال 07
    التجريبحق الطفل في  08
    حق الطفل في االكتشا  واالستطالع 11
    حق الطفل في تعمم الحاسب اآللي 10
 لدخول مكتبةحق الطفل في تخصيص وقت  11

 لمدرسةا
   

    حق الطفل في مواكبة التطور المعرفي 12
    حق الطفل في تعمم ميارات جمع المعرفة 13
    حق الطفل في مواكبة التطور التكنولوجي 14
    حق الطفل في التعمم بالوسائط التعميمية المتطورة 15
    حق الطفل في التواصل المعرفي عبر شبكة اإلنترنت 16
مثل  حق الطفل في المشاركة في األنشطة المختمفة 17

 المدرسية والصحافة المدرسيةاإلذاعة 
   

من أفكار  الطفل في رعاية مواىبو وما يتميز بو حق 18
 وأنشطة

   

حق الطفل في حضور المحاضرات والندوات الم،امة  21
 داخل المدرسة

   

حق الطفل في مشاىدة البرامج التعميمية اليادفة عبر  20
 التمفاز

   

 خالقيةاألحقوق الالمحور الثالث: 

 تح،قدرجة ال  

 ضعيفة ةمتوسط عالية ييييياراتيييييييييييالييييييييعييييييييييييييييييييييبيييييييييييي م

    حق الطفل في احترام ذاتو 21
    حق الطفل في المدح والثناء 22
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 تح،قدرجة ال  

 ضعيفة ةمتوسط عالية ييييياراتيييييييييييالييييييييعييييييييييييييييييييييبيييييييييييي م

    حق الطفل في الحماية من سوء المعاممة 23
والحريات حق الطفل في التربية عمى احترام الح،وق  24

 األساسية
   

    حق الطفل في المساواة وعدم التمييز بينو وبين أقرانو 25
    حق الطفل في الشعور بالحنان والحب 26
    حق الطفل في حياة كريمة 27
 حق الطفل في تعمم قيم وأخالق التعامل مع اآلخرين 28

 كاألمانة والصدق وتوقير الكبير.....
   

 والنشاط حقوق المعب والحركةالمحور الرابع: 

 لتح،قدرجة ا  

 ضعيفة ةمتوسط عالية الييييييييعييييييييييييييييييييييبييييييييييييييييييييييييييييييارات م

    حق الطفل في المعب والمرح 31
ت واألدوات المناسبة لممارسة األنشطة توفير اإلمكانا 30

 بالمدرسة الرياضية المختمفة
   

مارسة األنشطة الترويحية مالموائح المنظمة لموضع  31
 بالمدرسة

   

توفير الوقت المناسب واحترامو لممارسة األنشطة  32
 الرياضية المختمفة

   

حق الطفل في المشاركة في البطوالت الرياضية بين  33
 المدارس

   

إرشاد أولياء األمور ألىمية األنشطة الترويحية  34
 ألبنائيم
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 (3ملحق رقم )

 محل وو  ه  ووت نصووق حلوو  ه حاوو ق ه ةال  وو  نصوو ب ض ووو ضنوو د  موو هد ه م لموودهق  ه م هة ووق ه د   وو   ه
  لطفل  هس ندق إ  هل ه درهس 

 (4)جن ف  – 4291أ ال: إحالن حا ق ه طفل   لم 

حقوؽ الطفؿ المسمي إعبلف جنيؼ، يعترؼ الرجاؿ والنساء في جميع أنحاء الببلد بأف علػي طبقا إلعبلف 
اإلنسػػانيأ أف تقػػدـ للطفػػؿ  يػػر مػػا عنػػدوا، ويؤمػػدوف واجبػػاتىـ، بعيػػدا عػػف مػػؿ اعتبػػار بسػػبب الجػػنس، أو 

 .(2)الجنسيأ، أو الديف

 .(3)الماديأ والروحيأيجب أف يموف الطفؿ في وضع يممنه مف النمو بشمؿ عادي مف الناحيأ  -
ليػػه أف يجعػػؿ أحسػػف فػػفاته فػػي  دمػػأ يجػػب أف يربػػي الطفػػؿ فػػي جػػو يجعلػػه يحػػس بأنػػه يجػػب ع -

 .(4) وتهإ

 .(5)م4211: هإلحالن ه  ل مت  حا ق هإلنسلن ةلن ل

 على:إلى حقوؽ الطفؿ الثقافيأ حيث نص  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعبلفتطرؽ 

 .(6)األماف على ش فه لمؿ فرد حؽ في الحياة والحريأ وفى -
لمػػؿ إنسػػاف، علػػى مػػدـ المسػػاواة التامػػأ مػػع ا  ػػريف، الحػػؽ فػػي أف تنظػػر مضػػيته محممػػأ مسػػتقلأ  -

 .(7)ومحايدة، نظرا منففا وعلنيا، للففؿ في حقومه والتزاماته وفى أيأ تىمأ جزائيأ توجه إليه

                                                           
1
 A.94.XIV-Vol.1, Partانًثٍع ضلى ،1993 ٌٍَٕٕضن، انًرحسج، األيى األٔل، انًجهس زٔنٍح، صكٕن يجًٕعح: اإلَؽاٌ حمٕق - 

 .A.94.XIV-Vol.1, Part 1انًثٍع ضلى ،1993 ٌٍَٕٕضن، انًرحسج، يى.222 ص ،1

فثطاٌط  23اعرًس يٍ انًجهػ انعاو نالذحاز انسٔنً إلغاثح األطفال فً جهؽرّ تراضٌد جٍُف ، – 1924إعالٌ حمٕق انطفم نعاو 

، ٔانًٕلع عهٍّ يٍ أعضاء 1923يإٌ  11ُح انرُفٍصٌح فً جهؽرٓا تراضٌد ، ٔذى انرصٌٕد انُٓائً عهٍّ يٍ لثم انهج1923

 .1924انًجهػ انعاو فً فثطاٌط 
2
 .جٍُف – 1924إعالٌ حمٕق انطفم نعاو يمسيح انًطجع انؽاتك،  - 
3
 .(1)انًازج ،  انًطجع انؽاتك - 
4
 .(5)انًازج  انًطجع انؽاتك، - 
5
 ،ٔجٍُف ٌٍَٕٕضن ،إلَؽاٌ نحمٕق ا انًرحسج األيىيفٕضٍح  ،فً يجال انعسل زٔنٍح صكٕن يجًٕعح: ٔانؽجٌٕ اإلَؽاٌ حمٕق - 

 .1 ص ،A.04.XIV5-ISBN 92-1-654007-9انًثٍع ضلى ،2224

كإٌَ األٔل/زٌؽًثط  12( انًؤضخ فً 3 -أنف( ز 211اُعرًس تًٕجة لطاض انجًعٍح انعايح اإلعالٌ انعانًً نحمٕق اإلَؽاٌ ، 

1941. 
6
 .(3انًازج )انؽاتك،انًطجع  - 
1
 .(12انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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تغييػػر دينػػه أو  لمػػؿ شػػ ص حػػؽ فػػي حريػػأ الفمػػر والوجػػداف والػػديف، ويشػػمؿ وػػ ا الحػػؽ حريتػػه فػػي -
مامػػأ الشػػعائر والممارسػػأ والتعلػػيـ، بمفػػرد  أو  معتقػػد ، وحريتػػه فػػي إظىػػار دينػػه أو معتقػػد  بالتعبػػد واو

 .(1)مع جماعأ، وأماـ المؤل أو على حد 
لمػػؿ شػػ ص حػػؽ التمتػػع بحريػػأ الػػرأي والتعبيػػر، ويشػػمؿ وػػ ا الحػػؽ حريتػػه فػػي اعتنػػاؽ ا راء دوف  -

ر واألفمػػار وتلقيىػػا ونقلىػػا إلػػى ا  ػػريف، بأيػػأ وسػػيلأ ودونمػػا اعتبػػامضػػايقأ، وفػػى التمػػاس األنبػػاء 
 .(2)للحدود

لمػػؿ شػػ ص حػػؽ فػػي التعلػػيـ. ويجػػب أف يػػوفر التعلػػيـ مجانػػا، علػػى األمػػؿ فػػي مرحلتيػػه االبتدائيػػأ  -
واألساسػػيأ. ويمػػوف التعلػػيـ االبتػػدائي إلزاميػػا. ويمػػوف التعلػػيـ الفنػػي والمىنػػي متاحػػا للعمػػوـ. ويمػػوف 

 .(3)العالي متاحا للجميع تبعا لمفاءتىـالتعليـ 
يجػػػػب أف يسػػػػتىدؼ التعلػػػػيـ التنميػػػػأ الماملػػػػأ لش فػػػػيأ اإلنسػػػػاف وتعزيػػػػز احتػػػػراـ حقػػػػوؽ اإلنسػػػػاف  -

والحريات األساسيأ. مما يجب أف يعزز التفاوـ والتسامح والفدامأ بيف جميع األمـ وجميع الفئات 
 (4)بىا األمـ المتحدة لحفظ السبلـالعنفريأ أو الدينيأ، وأف يؤيد األنشطأ التي تضطلع 

 .(5)لآلباء، على سبيؿ األولويأ، حؽ ا تيار نوع التعليـ ال ي يعطى ألوالدوـ -

لمؿ ش ص حؽ المشارمأ الحرة فػي حيػاة المجتمػع الثقافيػأ، وفػى االسػتمتاع بػالفنوف، واإلسػىاـ فػي  -
 .(6)التقدـ العلمي وفى الفوائد التي تنجـ عنه

حمايػأ المفػالح المعنويػأ والماديػأ المترتبػأ علػى أي إنتػاج علمػي أو أدبػي أو لمؿ ش ص حػؽ فػي  -
 .(7)فني مف فنعه

 (1)م4252: إحالن حا ق ه طفل ةل ةل

 .(9)للطفؿ من  مولد  حؽ في أف يموف له اسـ وجنسيأ -
                                                           

1
 .(11انًازج )، انًطجع انؽاتك - 
2
 .(19انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .1( انثُس26انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .2( انثُس 26انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
5
 .3( انثُس 26انًازج ) انًطجع انؽاتك - 
6
 .1( انثُس21ج )انًاز انًطجع انؽاتك - 
1
 .2( انثُس 21انًازج ) انًطجع انؽاتك - 
1
 A.94.XIV-Vol.1, Partانًثٍع ضلى ،1993 ٌٍَٕٕضن، انًرحسج، األيى األٔل، انًجهس زٔنٍح، صكٕن يجًٕعح: اإلَؽاٌ حمٕق - 

 .231 ص ،A.94.XIV-Vol.1, Part 1انًثٍع ضلى ،1993 ٌٍَٕٕضن، انًرحسج، يى.231 ص ،1

ذشطٌٍ انثاًَ/َٕفًثط  22( انًؤضخ فً 14-)ز 1316انطفم ، اعرًس َٔشط عهً انًأل تًٕجة لطاض انجًعٍح انعايح إعالٌ حمٕق 

 .و1959
9
 .و انًثسأ األٔل انًطجع انؽاتك، - 
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يجب أف يتمتع الطفؿ بحمايأ  افأ وأف يمنح، بالتشريع وغير  مف الوسائؿ، الفػرص والتسػىيبلت  -
البلزمأ إلتاحأ نمو  الجسمي والعقلي وال لقي والروحي واالجتماعي نموا طبيعيا سليما في جو مف 

 .(1)الحريأ والمرامأ. وتموف مفلحته العليا محؿ االعتبار األوؿ في سف القوانيف لى   الغايأ
يراعػي  وـ. ولػ لؾايحتاج الطفؿ لمي ينعـ بش فيأ منسجمأ النمو ممتملأ التفتح، إلي الحب والتف -

فػي جػو  وفػي ظػؿ مسػؤوليتىما، وعلػى أي حػاؿ أف تتـ تنشئته إلي أبعد مدي مممف، برعايأ والديػه
إال فػي ظػروؼ اسػتثنائيأ، ففػؿ الطفػؿ الفػغير  واألمف المعنوي والمادي فبل يجوزيسود  الحناف 

عػػف أمػػه. ويجػػب علػػي المجتمػػع والسػػلطات العامػػأ تقػػديـ عنايػػأ  افػػأ لؤلطفػػاؿ المحػػروميف مػػف 
ألسرة وأولئػؾ المفتقػريف إلػي مفػاؼ العػيش. ويحسػف دفػع مسػاعدات حموميػأ وغيػر حموميػأ للقيػاـ ا

 .(2)بنفقأ أطفاؿ األسر المبيرة العدد
لزاميػػػا، فػػػي  الػػػ ي يجػػػب للطفػػػؿ حػػػؽ فػػػي تلقػػػي التعلػػػيـ - االبتدائيػػػأ علػػػي  أمرحلػػػالأف يمػػػوف مجانيػػػا واو

علي أساس تمافؤ الفػرص، مػف تنميػأ ملماتػه  رفع ثقافأ الطفؿ العامأ وتممينه األمؿ، وأف يستىدؼ
 .(3)وحفافته وشعور  بالمسؤوليأ األدبيأ واالجتماعيأ، ومف أف يفبح عضوا مفيدا في المجتمع

ويجػػػػب أف تمػػػػوف مفػػػػلحأ الطفػػػػؿ العليػػػػا وػػػػي المبػػػػدأ الػػػػ ي يسترشػػػػد بػػػػه المسػػػػؤولوف عػػػػف تعليمػػػػه  -
 .(4)وتوجيىه. وتقع و   المسؤوليأ بالدرجأ األولي علي أبويه

يجب أف تتاح للطفؿ فرفأ ماملأ للعب واللىو، الل يف يجب أف يوجىا نحػو أوػداؼ التعلػيـ  اتىػا.  -
 .(5)وعلي المجتمع والسلطات العامأ السعي لتيسير التمتع بى ا الحؽ

يجػػػب أف يحػػػاط الطفػػػؿ بالحمايػػػأ مػػػف جميػػػع الممارسػػػات التػػػي مػػػد تػػػدفع إلػػػي التمييػػػز العنفػػػري أو  -
وـ والتسػامح، والفػدامأ بػيف اأشماؿ التمييز، وأف يربي علي روح التف الديني أو أي شمؿ آ ر مف

الشػػػعوب، والسػػػلـ واأل ػػػوة العالميػػػأ، وعلػػػي اإلدراؾ التػػػاـ لوجػػػوب تمػػػريس طامتػػػه ومواوبػػػه ل دمػػػأ 
 .(6)إ وانه البشر

 (7)م 4293: إحالن هألمم ه م حدة  لاضلء حلت جم ع أشكلل ه  م  ز ه  نصري رهض ل

                                                           
1
 .انًثسأ انثاًَ انًطجع انؽاتك، - 
2
 .انًثسأ انؽازغ انًطجع انؽاتك، - 
3
 .انًثسأ انؽاتع انفمطج األٔنى انًطجع انؽاتك، - 
4
 .انًثسأ انؽاتع انفمطج انثاٍَح انًطجع انؽاتك، - 
5
 .انًثسأ انؽاتع انفمطج انثانثح انًطجع انؽاتك، - 
6
 .انًثسأ انعاشط انًطجع انؽاتك، - 
1
انًأل تًٕجة لطاض انجًعٍح إعالٌ األيى انًرحسج نهمضاء عهً جًٍع أشكال انرًٍٍع انعُصطي ،اعرًس َٔشط عهً  :انؽاتك انًطجع - 

 .و1963 َٕفًثط/انثاًَ ذشطٌٍ 22 فً انًؤضخ( 11-ز) 1924 انعايح
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ثنػي إوانػأ للمرامػأ اإلنسػانيأ، ويجػب بسػبب العػرؽ أو اللػوف أو األفػؿ اإليمثؿ التمييز بيف البشر  -
أف يداف باعتبار  إنمارا لمبادئ ميثاؽ األمـ المتحدة، وانتىامػا لحقػوؽ اإلنسػاف وللحريػات األساسػيأ 

أ بػيف األمػػـ، المعلنػأ فػي اإلعػػبلف العػالمي لحقػوؽ اإلنسػػاف، وعقبػأ دوف ميػػاـ عبلمػات وديػأ وسػػلمي
 .(1)ووامعا مف شأنه تعمير السلـ واألمف بيف الشعوب

ثنػػي ال سػػيما فػػي ميػػاديف بسػػبب العػػرؽ أو اللػػوف أو األفػػؿ اإلتبػػ ؿ جىػػود  افػػأ لمنػػع التمييػػز  -
 .(2)الحقوؽ المدنيأ، ونيؿ المواطنأ، والتعليـ، والديف، والعمالأ، والمىنأ واإلسماف

 (3)م 4211 سن   خلمسل : م ةلق حا ق ه طفل ه  رضت 

 .(4)ؼ باسـ وجنسيأ معينأ، من  مولد  يعر  أفومفالأ حؽ الطفؿ في  تأميد -
 – األساسػػيومفالػػأ حقػػه فػػي التعلػػيـ المجػػاني والتربيػػأ فػػي مرحلتػػي مػػا مبػػؿ المدرسػػأ والتعلػػيـ  تأميػػد -

التعلػػػيـ وػػػو حجػػػر الزاويػػػأ فػػػي التغييػػػر الػػػدائـ وفػػػي امتسػػػاب االتجاوػػػات  أفبحسػػػباف  – أدنػػػىمحػػد 
والمىارات والقدرات التي يواجه بىا مؿ الموامؼ الجديدة بالمعرفأ المتجددة، ويت لص بىا مف القػيـ 
البلوظيفيػػأ والتقاليػػد الباليػػأ السػػلبيأ، وينشػػا بىػػا علػػى التفميػػر العلمػػي والموضػػوعي وحسػػف التقػػدير 

، ممػػػا يمػػػد  بالقػػػدرة علػػػى رفػػػع مسػػػتول معيشػػػته وثقافتػػػه العامػػػأ، وعلػػػى أدائػػػهحسػػػف وحػػػب العمػػػؿ و 
وضػماف حقػه فػي الثقافػأ المسػتمرة، وفػي حسػف اسػتثمار  وأمتػهااليجابي في حياة مجتمعه  اإلسىاـ
 .(5)الفراغ، وفي الترفيه عف نفسه باللعب والرياضأ والقراءة  أومات

 أوميػػأ، واف يػػدرؾ اإلنسػػافيتفػػتح علػػى العػػالـ مػػف حولػػه، واف ينشػػا علػػى حػػب  يػػر  أفحقػػه فػػي  -
 .(6) اإلنسانيأفي  إ وانهالسبلـ والفدامأ بيف الشعوب، ومحبأ 

العػرب تتجسػد فػيىـ فػورة  األطفػاؿمػف  أجيػاؿلىػ ا الميثػاؽ وػو ضػماف تنشػئأ  األسػمىالىػدؼ  أف -
عربيػػأ تػػؤمف بربىػػا وتتمسػػؾ  أجيػػاؿالمسػػتقبؿ، المسػػتقبؿ الػػ ي نريػػد، ولىػػـ القػػدرة علػػى فػػنع  لػػؾ 
، وتلتػـز بمبػادئ وأمتىػافي ثقأ بنفسػىا  ألوطانىابمبادئ عقيدتىا، وتدرؾ رسالتىا القوميأ، وت لص 

العليػػػا، فػػػي سػػػلومىا الفػػػردي  اإلنسػػػانيأالحػػػؽ وال يػػػر، تتطلػػػع فمػػػرا وممارسػػػأ وسػػػلوما نحػػػو المثػػػؿ 
 .(7)والجماعي 

                                                           
1
 .(1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .1( انثُس 3و  انًازج ) 1963إعالٌ األيى انًرحسج نهمضاء عهً جًٍع أشكال انرًٍٍع انعُصطي انًطجع انؽاتك:  - 

3
 - http://www.arabccd.org/page/251 AT : 9:00PM. Saturday. 10oct. 2015. 

و ألطِ يجهػ ٔظضاء انشؤٌٔ االجرًاعٍح انعطب فً زٔضذّ انطاتعح انرً عمسخ فً ذَٕػ يٍ 1914يٍثاق حمٕق انطفم انعطتً  نؽُح  

 . 6/12/1912إنى  4ٌٕو 
4
 .12انًثسأ  انؽاتك، ًصسضان - 
5
 .11انًثسأ  انؽاتك، انًصسض - 
6
 .14انًثسأ  انؽاتك، انًصسض - 
1
 .11انٓسف  انؽاتك، انًصسض - 
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فػي مراحلػه  إلزاميػانظاـ تعليمي سليـ في مؿ دولأ عربيأ وعلى نطػاؽ الػوطف العربػي، يمػوف  إمامأ -
، ومجانيػػا فػػي مػػؿ مراحلػػه للقػػادريف علػػى موافػػلته، مػػف مرحلػػأ مػػا مبػػؿ المدرسػػأ وحتػػى األساسػػيأ

السياسػي، واف  الػرأي أوالمنبػت االجتمػاعي  أوالتعليـ العالي، دوف تمييز بسبب القدرة االمتفاديأ 
 .(1)تطوير التربيأ في الوطف العربي بإستراتيجيأسترشد في  لؾ ي
مقدمػػػػأ للفػػػػناعات المتفػػػػلأ بتنميػػػػأ الطفولػػػػأ وتػػػػوفير حاجاتىػػػػا مػػػػع الترميػػػػز علػػػػى  أولويػػػػأمػػػػنح  -

الفناعات التي يشمؿ غيابىا فجػوات مبيػرة ومعومػا لتطػوير جىػود الػدوؿ العربيػأ فػي مجػاؿ رعايػأ 
وفػػناعأ عربيػػأ  ؤلغ يػػألواللقاحػػات، وفػػناعأ عربيػػأ  لؤلمفػػاؿفػػناعأ عربيػػأ  مإنشػػاءالطفولػػأ، 
نتاج إلعداد  .(2)األطفاؿالوسائؿ التعليميأ والترفيىيأ والتثقيفيأ، وفناعأ للعب  واو

نتاج، وفحافتىـ، األطفاؿ ألدبمؤسسأ عربيأ  إنشاء - ، إلػيىـوالتلفزيأ الموجىػأ  اإل اعيأالبرامج  واو
 .(3)تبلفي النقص المبير فيهمفول، ول أوميألما لى ا المجاؿ مف 

العرب وحض الػدوؿ العربيػأ علػى  لؤلطفاؿتنظيـ لقاءات ومنافسات ثقافيأ وفنيأ ورياضيأ ومشفيأ  -
التبػػادؿ فػػي وػػ ا المجػػاؿ ودعػػـ المنظمػػات التربويػػأ المعنيػػأ فػػي وػػ ا المجػػاؿ مالمنظمػػات المشػػفيأ 

 .(4)واتحاد المعلميف العرب 

 (5) م 4212  سن  : ه فلق   حا ق ه طفلسلدسل

تحتػػـر الػػدوؿ األطػػراؼ الحقػػوؽ الموضػػحأ فػػي وػػ   االتفاميػػأ وتضػػمنىا لمػػؿ طفػػؿ ي ضػػع لواليتىػػا  -
دوف أي نػػوع مػػف أنػػواع التمييػػز، بغػػض النظػػر عػػف عنفػػر الطفػػؿ أو والديػػه أو الوفػػي القػػانوني 
أو عليػػػه أو لػػػونىـ أو جنسػػػىـ أو لغػػػتىـ أو ديػػػنىـ أو رأيىػػػـ السياسػػػي أو غيػػػر  أو أفػػػلىـ القػػػومي 

 .(6)اإلثني أو االجتماعي، أو ثروتىـ، أو عجزوـ، أو مولدوـ، أو أي وضع آ ر
تت ػػ  الػػدوؿ األطػػراؼ جميػػع التػػدابير المناسػػبأ لتمفػػؿ للطفػػؿ الحمايػػأ مػػف جميػػع أشػػماؿ التمييػػز أو  -

العقاب القائمأ على أساس مرمز والدي الطفؿ أو األوفياء القانونييف عليه أو أعضاء األسرة، أو 
 .(7)أنشطتىـ أو آرائىـ المعبر عنىا أو معتقداتىـ

                                                           
1
 .21انٓسف  انؽاتك، انًصسض - 
2
 .43انٓسف  انؽاتك، انًصسض - 
3
 .44انٓسف  انؽاتك، انًصسض - 
4
 .45انٓسف  انؽاتك، انًصسض - 
5
 .231 ص ؼاتك، انًطجع: اإلَؽاٌ حمٕق - 

انًؤضخ  44/25انعايح  نأليى انًرحسج اعرًسخ ٔعطضد نهرٕلٍع ٔانرصسٌك ٔاالَضًاو تًٕجة لطاض انجًعٍح اذفالٍح حمٕق انطفم ، 

 .49و، ٔفما نهًازج 1992أٌهٕل/ؼثرًثط  2و ذاضٌد تسء انُفاش: 1919ذشطٌٍ انثاًَ/َٕفًثط  22فً 
6
 .1( انثُس 2انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 .2( انثُس 2انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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في جميع اإلجػراءات التػي تتعلػؽ باألطفػاؿ، سػواء مامػت بىػا مؤسسػات الرعايػأ االجتماعيػأ العامػأ  -
أو ال افػػػػػأ، أو المحػػػػػامـ أو السػػػػػلطات اإلداريػػػػػأ أو الىيئػػػػػات التشػػػػػريعيأ، يػػػػػولي االعتبػػػػػار األوؿ 

 .(1)لمفالح الطفؿ الفضلى
، مراعيػػػأ حقػػػوؽ لرفاوػػػألالرعايػػػأ البلزمتػػػيف طػػػراؼ بػػػأف تضػػػمف للطفػػػؿ الحمايػػػأ و تتعىػػػد الػػػدوؿ األ -

ليف مانونػػػا عنػػػه، وتت ػػػ ، تحقيقػػػا لىػػػ ا فػػػيائه أو غيػػػروـ مػػػف األفػػػراد المسػػػئو وواجبػػػات والديػػػه أو أو 
 .(2)التشريعيأ واإلداريأ المبلئمأ الغرض، جميع التدابير

واإلداريأ وغيروا مف التدابير المبلئمأ إلعمػاؿ الحقػوؽ تت   الدوؿ األطراؼ مؿ التدابير التشريعيأ  -
المعتػػرؼ بىػػػا فػػػي وػػ   االتفاميػػػأ. وفيمػػػا يتعلػػؽ بػػػالحقوؽ االمتفػػػاديأ واالجتماعيػػأ والثقافيػػػأ، تت ػػػ  
، فػػي إطػػار التعػػاوف  الػػدوؿ األطػػراؼ وػػ   التػػدابير إلػػى أمفػػى حػػدود مواردوػػا المتاحػػأ، وحيثمػػا يلػػـز

 .(3)الدولي
اؼ مسػػؤوليات وحقػػوؽ وواجبػػات الوالػػديف أو، عنػػد االمتضػػاء، أعضػػاء األسػػرة تحتػػـر الػػدوؿ األطػػر  -

وفػػياء أو غيػروـ مػػف األشػػ اص الموسػعأ أو الجماعػػأ حسػبما يػػنص عليػػه العػرؼ المحلػػي، أو األ
ليف مانونػػػا عػػػف الطفػػػؿ، فػػػي أف يػػػوفروا بطريقػػػأ تتفػػػؽ مػػػع مػػػدرات الطفػػػؿ المتطػػػورة، التوجيػػػه المسػػػئو 

 .(4)ارسأ الطفؿ الحقوؽ المعترؼ بىا في و   االتفاميأواإلرشاد المبلئميف عند مم
يسػػجؿ الطفػػؿ بعػػد والدتػػه فػػورا ويمػػوف لػػه الحػػؽ منػػ  والدتػػه فػػي اسػػـ والحػػؽ فػػي امتسػػاب جنسػػيأ،  -

 .(5)ويموف له مدر اإلمماف، الحؽ في معرفأ والديه وتلقى رعايتىما
فػػي  لػػؾ جنسػػيته، واسػػمه، تتعىػػد الػػدوؿ األطػػراؼ بػػاحتراـ حػػؽ الطفػػؿ فػػي الحفػػاظ علػػى وويتػػه بمػػا  -

 .(6)وفبلته العائليأ، على النحو ال ي يقر  القانوف، و لؾ دوف تد ؿ غير شرعي
إ ا حػػـر أي طفػػؿ بطريقػػأ غيػػر شػػرعيأ مػػف بعػػض أو مػػؿ عنافػػر وويتػػه، تقػػدـ الػػدوؿ األطػػراؼ  -

 .(7)المساعدة والحمايأ المناسبتيف مف أجؿ اإلسراع بإعادة إثبات وويته
ؼ عػػدـ ففػػؿ الطفػػؿ عػػف والديػه علػػى مػػر  منىمػػا، إال عنػػدما تقػػرر السػػلطات تضػمف الػػدوؿ األطػػرا -

الم تفأ، رونا بإجراء إعادة نظر مضائيأ، وفقا للقوانيف واإلجراءات المعموؿ بىا، أف و ا الففؿ 
ضروري لفوف مفالح الطفؿ الفضلى. ومد يلـز مثؿ و ا القرار في حالأ معينأ مثؿ حالػأ إسػاءة 

                                                           
1
 .1( انثُس 3انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .2( انثُس 3انًازج ) انؽاتك،انًطجع  - 
3
 .(4انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .( 5انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
5
 .1( انثُس 1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
6
 .1( انثُس 1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 .2( انثُس 1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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طفؿ أو إومالىما له، أو عندما يعيش الوالداف منففليف ويتعيف ات ا  مرار بشأف الوالديف معاملأ ال
 .(4)محؿ إمامأ الطفؿ

تحتػػػـر الػػػدوؿ األطػػػراؼ حػػػؽ الطفػػػؿ المنففػػػؿ عػػػف والديػػػه أو عػػػف أحػػػدوما فػػػي االحتفػػػاظ بفػػػورة  -
منتظمأ بعبلمات ش فيأ واتفاالت مباشرة بمبل والديػه، إال إ ا تعػارض  لػؾ مػع مفػالح الطفػؿ 

 .(2)الفضلى
تمفؿ الدوؿ األطػراؼ فػي وػ   االتفاميػأ للطفػؿ القػادر علػى تمػويف آرائػه ال افػأ حػؽ التعبيػر عػف  -

تلػؾ ا راء بحريػػأ فػي جميػػع المسػائؿ التػػي تمػس الطفػػؿ، وتػولى آراء الطفػػؿ االعتبػار الواجػػب وفقػػا 
 .(3)لسف الطفؿ ونضجه

داريػػأ ولىػػ ا الغػػرض تتػػاح للطفػػؿ بوجػػه  ػػاص فرفػػأ االسػػتماع إليػػه  - فػػي أي إجػػراءات مضػػائيأ واو
إمػا مباشػرة، أو مػف  ػبلؿ ممثػؿ أو ويئػأ مبلئمػأ، بطريقػأ تتفػؽ مػع القواعػد اإلجرائيػأ  تمس الطفؿ

 .(4)للقانوف الوطني
يمػػػوف للطفػػػؿ الحػػػؽ فػػػي حريػػػأ التعبيػػػر، ويشػػػمؿ وػػػ ا الحػػػؽ حريػػػأ طلػػػب جميػػػع أنػػػواع المعلومػػػات  -

حػدود، سػواء بػالقوؿ أو المتابػأ أو الطباعػأ، أو الفػف، واألفمار وتلقيىا واو اعتىػا، دوف أي اعتبػار لل
 .(5)أو بأيأ وسيلأ أ رل ي تاروا الطفؿ

 .(6)تحتـر الدوؿ األطراؼ حؽ الطفؿ في حريأ الفمر والوجداف والديف -
تحتـر الدوؿ األطراؼ حقوؽ وواجبات الوالديف وم لؾ، تبعا للحالأ، األوفياء القانونييف عليه، في  -

 .(7)ممارسأ حقه بطريقأ تنسجـ مع مدرات الطفؿ المتطورةتوجيه الطفؿ في 
ال يجػػوز أف ي ضػػع اإلجىػػار بالػػديف أو المعتقػػدات إال للقيػػود التػػي يػػنص عليىػػا القػػانوف والبلزمػػأ  -

لحمايػػػأ السػػػبلمأ العامػػػأ أو النظػػػاـ أو الفػػػحأ أو ا داب العامػػػأ أو الحقػػػوؽ والحريػػػات األساسػػػيأ 
 .(8)لآل ريف

 .(9)بحقوؽ الطفؿ في حريأ تمويف الجمعيات وفى حريأ االجتماع السلمي تعترؼ الدوؿ األطراؼ -

                                                           
1
 .1( انثُس 9انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .3( انثُس 9انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .1( انثُس 12انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .2( انثُس 12انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
5
 .1( انثُس 13انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
6
 .1( انثُس 14انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 .2( انثُس 14انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 .3( انثُس 14انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
9
 .1( انثُس 15انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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ال يجوز تقييد ممارسأ و   الحقػوؽ بأيػأ ميػود غيػر القيػود المفروضػأ طبقػا للقػانوف والتػي تقتضػيىا  -
الضػػػرورة فػػػي مجتمػػػع ديمقراطػػػي لفػػػيانأ األمػػػف الػػػوطني أو السػػػبلمأ العامػػػأ أو النظػػػاـ العػػػاـ، أو 

 .(1)أ أو ا داب العامأ أو لحمايأ حقوؽ الغير وحرياتىـلحمايأ الفحأ العام
ال يجػػػوز أف يجػػػرل أي تعػػػرض تعسػػػفي أو غيػػػر مػػػانوني للطفػػػؿ فػػػي حياتػػػه ال افػػػأ أو أسػػػرته أو  -

 .(2)منزله أو مراسبلته، وال أي مساس غير مانوني بشرفه أو سمعته
ضػػػمف إممانيػػػأ حفػػػوؿ تعتػػػرؼ الػػػدوؿ األطػػػراؼ بالوظيفػػػأ الىامػػػأ التػػػي تؤديىػػػا وسػػػائط اإلعػػػبلـ وت -

الطفؿ على المعلومات والمواد مػف شػتى المفػادر الوطنيػأ والدوليػأ، وب افػأ تلػؾ التػي تسػتىدؼ 
تعزيز رفاويته االجتماعيأ والروحيأ والمعنويأ وفحته الجسديأ والعقليأ، وتحقيقا لى   الغايأ، تقوـ 

 (3)الدوؿ األطراؼ بما يلي:

افيػػأ للطفػػؿ ووفقػػا علومػػات والمػػواد  ات المنفعػػأ االجتماعيػػأ والثق)أ( تشػػجيع وسػػائط اإلعػػبلـ علػػى نشػػر الم
 .29لروح المادة 

)ب( تشػػجيع التعػػاوف الػػدولي فػػي إنتػػاج وتبػػادؿ ونشػػر وػػ   المعلومػػات والمػػواد مػػف شػػتى المفػػادر الثقافيػػأ 
 والدوليأ.والوطنيأ 

 ونشروا.)ج( تشجيع إنتاج متب األطفاؿ 

)د( تشجيع وسائط اإلعبلـ على إيبلء عنايأ  افأ لبلحتياجات اللغويأ للطفػؿ الػ ي ينتمػي إلػى مجموعػأ 
 األفلييف.مف مجموعات األمليات أو إلى السماف 

)وػ( تشػجيع وضػع مبػادئ توجيىيػأ مبلئمػأ لومايػأ الطفػؿ مػف المعلومػات والمػواد التػي تضػر بفػالحه، مػع 
 االعتبار.في  18و  13وضع أحماـ المادتيف 

يممف أف تشمؿ و   الرعايأ، في جملأ أمور، الحضػانأ، أو المفالػأ الػواردة فػي القػانوف اإلسػبلمي،  -
أو التبنػػػي، أو، عنػػػد الضػػػرورة، اإلمامػػػأ فػػػي مؤسسػػػات مناسػػػبأ لرعايػػػأ األطفػػػاؿ. وعنػػػد النظػػػر فػػػي 

 لفيػػأ الطفػػؿ الحلػػوؿ، ينبغػػي إيػػبلء االعتبػػار الواجػػب الستفػػواب االسػػتمراريأ فػػي تربيػػأ الطفػػؿ ول
 .(4)اإلثنيأ والدينيأ والثقافيأ واللغويأ

                                                           
1
 .2( انثُس 15انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .1( انثُس 16انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .( 11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .3( انثُس 22انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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مػف وػ   المػادة  2إدراما لبلحتياجػات ال افػأ للطفػؿ المعػوؽ، تػوفر المسػاعدة المقدمػأ وفقػا للفقػرة  -
مجانا ملما أممف  لؾ، مع مراعاة المػوارد الماليػأ للوالػديف أو غيرومػا ممػف يقومػوف برعايػأ الطفػؿ، 

إممانيأ حفوؿ الطفؿ المعوؽ فعبل على التعليـ والتدريب، و دمات وينبغي أف تىدؼ إلى ضماف 
الرعايأ الفحيأ، و دمات إعػادة التأويػؿ، واإلعػداد لممارسػأ عمػؿ، والفػرص الترفيىيػأ وتلقيػه  لػؾ 
بفػػورة تػػؤدل إلػػى تحقيػػؽ االنػػدماج االجتمػػاعي للطفػػؿ ونمػػو  الفػػردي، بمػػا فػػي  لػػؾ نمػػو  الثقػػافي 

 .(1)مفوالروحي، على أممؿ وجه مم
تعترؼ الدوؿ األطراؼ بحؽ الطفؿ في التعليـ، وتحقيقا لئلعماؿ المامػؿ لىػ ا الحػؽ تػدريجيا وعلػى  -

 (2) :أساس تمافؤ الفرص، تقـو بوجه  اص بما يلي

 .ائي إلزاميا ومتاحا مجانا للجميع)أ( جعؿ التعليـ االبتد

تاحتىا لجميع األطفػاؿ، )ب( تشجيع تطوير شتى أشماؿ التعليـ الثانوي، سواء العاـ أو  المىني، وتوفيروا واو
 .مساعدة الماليأ عند الحاجأ إليىاوات ا  التدابير المناسبأ مثؿ إد اؿ مجانيأ التعليـ وتقديـ ال

 .، متاحا للجميع على أساس القدرات)ج( جعؿ التعليـ العالي، بشتى الوسائؿ المناسبأ

 وفرة لجميع األطفاؿ وفى متناولىـ.والمىنيأ مت )د( جعؿ المعلومات والمبادئ اإلرشاديأ التربويأ

 )وػ( ات ا  تدابير لتشجيع الحضور المنتظـ في المدارس والتقليؿ مف معدالت ترؾ الدراسأ.

تت ػػ  الػػدوؿ األطػػراؼ مافػػأ التػػدابير المناسػػبأ لضػػماف إدارة النظػػاـ فػػي المػػدارس علػػى نحػػو يتمشػػى  -
 .(3)تفاميأمع مرامأ الطفؿ اإلنسانيأ ويتوافؽ مع و   اال

تقوـ الدوؿ األطراؼ في و   االتفاميأ بتعزيز وتشجيع التعاوف الدولي في األمور المتعلقأ بالتعليـ،  -
وب افأ بىدؼ اإلسىاـ في القضاء على الجىؿ واألميأ فػي جميػع أنحػاء العػالـ وتيسػير الوفػوؿ 

لى وسائؿ التعليـ الحديثػأ. وتراعػى بفػف أ  افػأ احتياجػات البلػداف إلى المعرفأ العلميأ والتقنيأ واو
 .(4)الناميأ في و ا الفدد

 (5):توافؽ الدوؿ األطراؼ على أف يموف تعليـ الطفؿ موجىا نحو -

 إمماناتىا.)أ( تنميأ ش فيأ الطفؿ ومواوبه ومدراته العقليأ والبدنيأ إلى أمفى 
                                                           

1
 .3( انثُس 23انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .1( انثُس 21انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .2( انثُس 21انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .3( انثُس 21انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
5
 .1( انثُس 29انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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 المتحدة.)ب( تنميأ احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسيأ والمبادئ الممرسأ في ميثاؽ األمـ 

ال افػػأ، والقػػيـ الوطنيػػأ للبلػػد الػػ ي يعػػيش فيػػه  هلطفػػؿ ووويتػػه الثقافيػػأ ولغتػػه وميمػػ)ج( تنميػػأ احتػػراـ  ول ا
 حضارته.الطفؿ والبلد ال ي نشأ فيه في األفؿ والحضارات الم تلفأ عف 

ليأ في مجتمع حر، بروح مف التفاوـ والسلـ والتسامح والمساواة بيف ئو إعداد الطفؿ لحياة تستشعر المس )د(
الجنسيف والفدامأ بيف جميع الشعوب والجماعات اإلثنيأ والوطنيأ والدينيػأ واألشػ اص الػ يف ينتمػوف إلػى 

 األفلييف.السماف 

 )وػ( تنميأ احتراـ البيئأ الطبيعيأ.

وجػػد فيىػا أمليػػات إثنيػأ أو دينيػػأ أو لغويػأ أو أشػػ اص مػف السػػماف األفػػلييف، ال فػي الػػدوؿ التػي ت -
 يجػوز حرمػػاف الطفػػؿ المنتمػػى لتلػػؾ األمليػػات أو ألولئػػؾ السػماف مػػف الحػػؽ فػػي أف يتمتػػع، مػػع بقيػػأ

 .(4)جىار بدينه وممارسأ شعائر ، أو استعماؿ لغتهأفراد المجموعأ، بثقافته، أو اإل
بحؽ الطفػؿ فػي الراحػأ وومػت الفػراغ، ومزاولػأ األلعػاب وأنشػطأ االسػتجماـ تعترؼ الدوؿ األطراؼ  -

 .(2)المناسبأ لسنه والمشارمأ بحريأ في الحياة الثقافيأ وفى الفنوف
تحتـر الػدوؿ األطػراؼ وتعػزز حػؽ الطفػؿ فػي المشػارمأ الماملػأ فػي الحيػاة الثقافيػأ والفنيػأ وتشػجع  -

 .(3)لثقافي والفني واالستجمامي وأنشطأ أومات الفراغعلى توفير فرص مبلئمأ ومتساويأ للنشاط ا

 م4221سلض ل : ه م ةلق هأل ر ات  حا ق  ر لم   ه طفل  سن  

يموف مف حؽ مؿ طفػؿ التمتػع بػالحقوؽ والحريػات التػي يقروػا ويمفلىػا وػ ا الميثػاؽ بفػرؼ النظػر  -
أو ا راء األ ػرل أو األفػؿ عف العرؽ أو اللوف أو الجنس أو اللغأ أو الديانػأ أو ا راء السياسػيأ 

القػػػػػػػومي واالجتمػػػػػػػاعي أو الثػػػػػػػروة أو المػػػػػػػيبلد أو أي وضػػػػػػػع آ ػػػػػػػر لوالػػػػػػػدي الطفػػػػػػػؿ أو أوفػػػػػػػيائه 
 .(4)القانونييف

 .(5)يموف مف حؽ مؿ طفؿ من  ميبلد  أف يموف له اسـ -
يمفؿ لمؿ طفؿ مادر على إبداء آرائه ال افأ حؽ التعبير عف آرائه بحريأ في مافأ المسائؿ، وأف  -

 .(6)لف آرائه طبقًا للقيود التي يقرروا القانوفيع
                                                           

1
  .(32انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .1( انثُس 31انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .2( انثُس31) انًازج انًطجع انؽاتك، - 
4
 .( عٍ انرًٍٍع3و انًازج )1992انًٍثاق األفطٌمً نحمٕق ٔضفاٍْح انطفم نؽُح  - 
5
 .عٍ االؼى ٔانجُؽٍح 1( انثُس 6انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
6
 .( عٍ حطٌح انرعثٍط1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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 .(1)يموف لمؿ طفؿ الحؽ في حريأ الفمر والضمير والديانأ -
 .(2)يموف لمؿ طفؿ الحؽ في التعليـ -
 (3) يوجه تعليـ الطفؿ إلى: -

 )أ( تشجيع وتنميأ ش فيأ الطفؿ ومواوبه ومدراته البدنيأ والعقليأ إلى أمفى حد مممف،

اإلنسػاف والحريػات األساسػيأ باإلشػارة علػى وجػه ال فػوص إلػى تلػؾ الحقػوؽ الػواردة تشجيع احتراـ حقػوؽ 
عػػبلف واتفاميػػات حقػػوؽ اإلنسػػاف  فػػي أحمػػاـ المواثيػػؽ األفريقيػػأ الم تلفػػأ بشػػأف حقػػوؽ اإلنسػػاف والشػػعوب، واو

 الدوليأ.

 ،)ج( المحافظأ على تقويأ األ بلميات والقيـ التقليديأ والثقافات األفريقيأ اإليجابيأ

)د( إعداد الطفؿ لحياة المسئوليأ فػي مجتمػع حػر تسػود  روح التفػاوـ والتسػامح والحػوار واالحتػراـ المتبػادؿ 
 .والفدامأ بيف مافأ الشعوب والجماعات العرميأ والقبليأ والدينيأ

 .)وػ( المحافظأ على االستقبلؿ الوطني والتمامؿ اإلمليمي

 .األفريقي)و( تشجيع وتحقيؽ الوحدة والتضامف 

 .)ز( تنميأ احتراـ البيئأ والموارد الطبيعيأ

 )ح( تشجيع تفىـ الطفؿ للعنايأ الفحيأ األوليأ.

تت ػػ  الػػػدوؿ أطػػػراؼ وػػ ا الميثػػػاؽ مافػػػأ اإلجػػراءات المبلئمػػػأ بىػػػدؼ تحقيػػؽ اإلدراؾ المامػػػؿ لىػػػ ا الحػػػؽ،  -
 (4):وعلى وجه ال فوص

 .)أ( تقـو بتوفير التعليـ اإللزامي األساسي

تقػػػوـ بتشػػػجيع تطػػػوير التعلػػػيـ الثػػػانوي فػػػي أشػػػماله الم تلفػػػأ، وجعلػػػه مجانيػػػًا بشػػػمؿ تػػػدريجي ومتاحػػػًا )ب( 
 للجميع،

 .القدرات بمافأ الوسائؿ المبلئمأ )ج( تقوـ بجعؿ التعليـ الجامعي متاحًا للجميع على أساس

                                                           
1
 .عٍ حطٌح انفكط ٔانضًٍط ٔانسٌاَح 1( انثُس 9انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .، عٍ انرعهٍى1( انثُس 11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .2( انثُس 11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .3( انثُس 11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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 .عدالت االنقطاعالمدارس، وتقليؿ م)د( تقـو بات ا  اإلجراءات التي تشجع على الحضور المنتظـ في 

)وػػػػػ( تقػػػػـو بات ػػػػا  اإلجػػػػراءات ال افػػػػأ فيمػػػػا يتعلػػػػؽ باألطفػػػػاؿ اإلنػػػػاث، واألطفػػػػاؿ المووػػػػوبيف، واألطفػػػػاؿ 
 المحروميف لضماف إتاحأ التعليـ المتساوي لمافأ شرائح المجتمع.

 فػػػي –تحتػػـر الػػػدوؿ أطػػػراؼ وػػ ا الميثػػػاؽ حقػػػوؽ وواجبػػات ا بػػػاء واألوفػػػياء القػػانونييف  حسػػػب الحالػػػأ  -
ا تيار مدارس أطفػالىـ غيػر تلػؾ التػي تنشػئىا السػلطات العامػأ والتػي تتفػؽ مػع أدنػى المقػاييس التػي تقروػا 

 .(1)الدولأ، لضماف التعليـ الديني واأل بلمي للطفؿ بالحد ال ي يتناسب مع مدرات الطفؿ

واألنشػػطأ الترفيىيػػأ تقػػر الػػدوؿ األطػػراؼ بحػػؽ الطفػػؿ فػػي الراحػػأ، وومػػت الفػػراغ، والمشػػارمأ فػػي اللعػػب،  -
 .(2)المناسبأ لسف الطفؿ، والمشارمأ بحريأ في الحياة الثقافيأ والفنوف

تحتـر الدوؿ األطراؼ وتشجع على حؽ الطفؿ في المشارمأ الماملػأ فػي الحيػاة الثقافيػأ والفنيػأ، وتشػجع  -
 (3)وأنشطأ ومت الفراغ.على توفير الفرص المبلئمأ والمتساويأ في األنشطأ الثقافيأ والفنيأ والترفيىيأ 

بػػػروح التسػػػامح  –حفػػػظ وتقويػػػأ القػػػيـ الثقافيػػػأ األفريقيػػػأ فػػػي عبلماتػػػه مػػػع أفػػػراد المجتمػػػع ا  ػػػريف  -
 .(4)والمساومأ في السعادة األ بلميأ للمجتمع –والحوار والتشاور 

 (5)م 4221ةلمنل: إحالن حا ق ه طفل  رحل  ه  ت هإلسالم 

فػػي النسػػب إلػػى أبيػػه، ووػػو حػػؽ ثابػػت ال ينفػػؾ، ولػػ لؾ منػػع أف اإلسػػبلـ مػػد أعطػػى مػػؿ طفػػؿ الحػػؽ  -
اإلسبلـ التبني لما فيه مف حرماف الطفؿ مف و ا الحؽ، ولـ يمنع أي أسرة مػف مفالػأ طفػؿ أجنبػي 

 .(6)عنىا ورعايته بؿ حض على  لؾ مثيرا
مبػػار، وحػػث علػػى أف تنػػاؿ مػػف العلػػوـ والثقافػػأ مػػا تػػؤد - ي بػػه أف اإلسػػبلـ مػػد أولػػى األـ مػػؿ تقػػدير واو

 .(7)رسالتىا نحو بيتىا وبنيىا ومجتمعىا على أممؿ وجه

                                                           
1
 .4( انثُس 11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 .1نثُس ( ا12انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 .2( انثُس 12انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 .( ز31انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 

5
 - http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/index.htmAT : 9:00PM. Saturday. 

10oct. 2015. 

انثٍضاء، انًًهكح انًغطتٍح، تشأنٌ إعأالٌ حمإٔق انطفأم ٔضعاٌرأّ يؤذًط ٔظضاء انراضجٍح اإلؼاليً انثاًَ ٔانعشطٌٍ،انًُعمس فً انساض 

انمأطاضاخ انثمافٍأح، انمأطاض انأطلى  -و1994زٌؽأًثط  12 - 12ْأ،، انًٕافأك 1415ضجأة  12 - 1فً اإلؼالو، فً انفرطج يٍ 

 ز.-22/ 16
6
 .انًثسأ انطاتع حك انُؽة انؽاتك، انًصسض - 
1
 .1انًثسأ انؽازغ حك انطعاٌح، اجرًاعٍا ٔصحٍا َٔفؽٍا ٔثمافٍا، انفمطج  انؽاتك،انًصسض  - 
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أف اإلسبلـ أوجب على األبناء اإلحساف إلى األبويف أثناء حياتىما وبعد وفاتىما، مما أوجػب علػى  -
األبويف أف يحسػنا التعامػؿ مػع أبنائىمػا وأف يتحريػا العدالػأ بيػنىـ وأبػاف أف مػف أفػدح األ طػاء: أف 

 .(1)مف حقوؽ األبناء يفرط ا باء في أي حؽ
أف اإلسبلـ مد أمد أف المسػاواة فػي المعاملػأ بػيف األطفػاؿ واجبػأ، ومنػع مػؿ أشػماؿ التمييػز بيػنىـ،  -

 .(2)لما لىا مف انعماسات سلبيأ على نفوسىـ، ومستقؿ عبلماتىـ باألسرة والمجتمع
ه البدنيػػػأ أف اإلسػػػبلـ مػػػد أعطػػػى الطفػػػؿ حقػػػه فػػػي الراحػػػأ واللعػػػب فػػػي حػػػدود الحفػػػاظ علػػػى مفػػػالح -

 (3)والنفسيأ، في إطار الضوابط التربويأ والدينيأ.
أف للطفػػؿ الػػ ي لػػـ يبلػػك حػػد التمليػػؼ والػػ ي يفػػدر منػػه سػػلوؾ منحػػرؼ ال يعػػد  اإلسػػبلـ مجرمػػا،  -

نما يضع التدابير التقويميأ المبلئمأ إلفبلحه، مع مراعاة ظروفه.  (4)واو
ا متساويا فػي التعلػيـ األساسػي المجػاني حق - مرا ماف أو أنثى  -أف اإلسبلـ مد أعطى مؿ طفؿ  -

على األمؿ وفي التثقيؼ والتعرؼ على مبادئ اإلسبلـ: عقيدة وشريعأ، مع توفير الوسػائؿ البلزمػأ 
 (5)لتنميأ ملماته العقليأ والنفسيأ والبدنيأ.

عػف دينػه ومع مفالأ اإلسبلـ لحريأ اإلنساف في اعتنامه ا تيارا بغير إمرا ، فانه حـر ارتداد المسلـ  -
بعدئ  بحمـ موف اإلسبلـ وو الديف ال ػاتـ، ولػ لؾ يلتػـز المجتمػع اإلسػبلمي بضػماف احتفػاظ أبنػاء 
المسػػلميف بػػالفطرة والعقيػػدة اإلسػػبلميتيف واسػػتمراروـ عليىمػػا، وبومػػايتىـ مػػف محػػاوالت إ ػػراجىـ عػػف 

 (6)دينىـ.

 م9119 ألمم ه م حدة حلم  ضلألطفلل ه صلدر حن ه جم    ه  لم �إحالن حل م جد ر  لس ل: 

 االنضماـ إلينا في تعزيز المبادئ المجتمعل ا فإننا نناشد في و ا اإلعبلف جميع أعضاء  -

 (7)  :التاليأ

 أ دائما.لح العليا للطفؿ برعايتنا الرئيس. ففي جميع تعىداتنا، ستحظى المفاهألطفلل أ ال 
 إنىػػاءألف مػػؿ طفلػػأ وطفػػؿ يولػػد حػػرا ومتسػػاويا فػػي المرامػػأ والحقػػوؽ، يجػػب -ال إمموولل ألي طفوول 

 جميع أشماؿ التمييز التي تضر األطفاؿ.
                                                           

1
 .2انًثسأ انؽازغ حك انطعاٌح، اجرًاعٍا ٔصحٍا َٔفؽٍا ٔثمافٍا، انفمطج  انؽاتك، انًصسض -

2
 .3انًثسأ انؽازغ حك انطعاٌح، اجرًاعٍا ٔصحٍا َٔفؽٍا ٔثمافٍا، انفمطج  انؽاتك، انًصسض - 
3
 .4انًثسأ انؽازغ حك انطعاٌح، اجرًاعٍا ٔصحٍا َٔفؽٍا ٔثمافٍا، انفمطج  ،انؽاتك انًصسض - 
4
 .5انًثسأ انؽازغ حك انطعاٌح، اجرًاعٍا ٔصحٍا َٔفؽٍا ٔثمافٍا، انفمطج  انؽاتك،انًصسض  - 
5
 .1انًثسأ انثايٍ حك انرعهٍى انفمطج  انؽاتك، انًصسض - 
6
 .2انًثسأ انثايٍ حك انرعهٍى انفمطج  انؽاتك، انًصسض - 
1
 .(5و انًازج )2222تاألطفال عاو  إعالٌ عانى جسٌط انجًعٍح انعايح نأليى انًرحسج:   - 
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 فبقػػاء الطفػػؿ علػػى ميػػد الحيػػاة ونمػػو  دعامػػأ أساسػػيأ للتنميػػأ البشػػريأ. لػػ لؾ ال  - رحل وو  كوول طفوول
 ينبغي اد ار أي جىد لضماف تمتع األطفاؿ بأفضؿ بدايأ لحياتىـ.

 لزاميػا   -ل طفول  ل م  ك  ا مسػتول   يجػب أف يتلقػى جميػع البنػات والبنػيف تعليمػا أساسػيا مجانيػا واو
 جيد.

 إننػػا نعتبػػر األطفػػاؿ مػػواطنيف أ ميػػاء مػػادريف علػػى بنػػاء مسػػتقبؿ أفضػػؿ  -هإلنصوولق إ وو  هألطفوولل
للجميػػع. وبنػػاء عليػػه، يجػػب علينػػا أف نحتػػـر حقػػومىـ فػػي التعبيػػر عػػف أنفسػػىـ وفػػي المشػػارمأ فػػي 

 ات ا  القرارات التي تمسىـ.
ومد مررنا أف نطبؽ و   المبادئ باعتماد  طأ العمؿ التاليػأ، واثقػيف مػف أننػا سػنبني جميعػا عالمػا  -

عػزاز،  يستمتع فيػه جميػع األطفػاؿ بطفػولتىـ: عػالـ مػف اللعػب والػتعلـ، يمونػوف فيػه موضػع حػب واو
يسألوف فيه عف جنسىـ، ويتسنى لىػـ فيػه وتموف فيه األوميأ القفول لسبلمتىـ ورفاوىـ، عالـ ال 

 (1)أف يشبوا في فحأ وسبلـ ومرامأ.
ونحف ندرؾ أف ال يارات التي اتبعػت واإلجػراءات التػي ات ػ ت لفائػدة األطفػاؿ ال تمػس ميفيػأ نمػو  -

األطفػػػاؿ فحسػػػب بػػػؿ ميفيػػػأ تقػػػدـ البلػػػداف أيضػػػا، ولػػػ لؾ وجػػػب جعػػػؿ النمػػػو البػػػدني، واالجتمػػػاعي، 
 (2)الروحي لؤلطفاؿ أولويأ وطنيأ وعالميأ.والعاطفي، والفمري و 

تؤدي إلى تحقيػؽ  ل لؾ ينبغي السعي لتحقيؽ األوداؼ واإلجراءات المحددة في و   ال طأ بطريقأ -
 (3) : أ يسعى مؿ ا باء الحريفيف على أبنائىـ إلى تحقيقىا وويثبلث نتائج رئيس

ؿ مف البقاء على ميػد الحيػاة والتمتػع بجسػـ سػليـ )أ( بدء الحياة بدايأ طيبأ، في بيئأ راعيأ آمنأ تممف الطف
 وعقؿ نبيه، واتزاف عاطفي، ومفاءة اجتماعيأ ومدرة على التعلـ.

 )ب( إمماؿ تعليـ أساسي جيد.

)ج( إتاحأ الفرفأ للمراوقيف مي يطوروا مدراتىـ الفرديأ إلى أمفى حد، في بيئأ مواتيأ وآمنأ تممػنىـ مػف 
 اـ فيىا.المشارمأ في مجتمعاتىـ واإلسى

ونحػػف عػػازموف علػػى تممػػيف األسػػر، ومقػػدمي الرعايػػأ واألطفػػاؿ أنفسػػىـ مػػف الحفػػوؿ علػػى طائفػػأ  -
ماملأ مف المعلومات وال دمات الراميأ إلى تعزيز بقاء الطفؿ ونمائه وحمايته ومشارمته، وعازموف 

                                                           
1
 .(6انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 (1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 (9انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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ييػػر  علػػى مػػد الجسػػور إلػػيىـ عبػػر أنشػػطأ االتفػػاؿ والتعبئػػأ التػػي تشػػجع علػػى تطػػوير السػػلوؾ وتغ
 (1)تحقيؽ مزيد مف التسامح، والمساواة ونب  العنؼ. بىدؼ

إف التحػػدي الػػ ي نواجىػػه وػػو مػػبح جمػػاح مػػول العولمػػأ حتػػى نجعلىػػا تعمػػؿ ل يػػر جميػػع األطفػػاؿ.  -
فاالستثمار الممثؼ في التعليـ والتدريب مف أجؿ تمميف جميع األطفاؿ مف نيؿ حظىػـ ممػا حققتػه 
تمنولوجيػػات المعلومػػات واالتفػػاالت مػػف تفػػوؽ سيسػػاعد علػػى رأب، فيمفػػؿ بػػ لؾ شػػموؿ العولمػػأ 

 (2) اياوا على نحو أمثر إنفافا. وتوزيع مز 
ويشجع التمييز على وجود دورة مستمرة مف اإلمفاء االجتمػاعي واالمتفػادي. فسػواء أمػاف أفػؿ  -

و ا اإلمفاء راجعا إلى العرؽ، أو اللػوف، أو الجػنس، أو الػديف، أـ عائػدا إلػى عوامػؿ أ ػرل، فإنػه 
 (3)يناؿ مف مدرة األطفاؿ على النمو نموا مامبل.

ظـ المجتمعات تحتاج الطفلأ إلى رعايأ  افأ وحمايأ متميزة، فىي موضع تمييز يسػتمر وفي مع -
ف البنات أمؿ نجاة يمالبلوغ. وفي الحاالت ال طرة،  من  المراحؿ األولى مف الحياة حتى تفؿ إلى

 (4)مف البنيف بسبب شيوع أفمار وممارسات ضارة ترجع إلى التمييز بيف الجنسيف.
مف أجؿ القضاء على جميع أشماؿ التمييز ضػد الطفلػأ مػع تعزيػز المسػاواة وسوؼ نب ؿ مؿ جىد  -

بيف الجنسيف والمساواة في الحفوؿ على ال ػدمات، بمػا فيىػا التعلػيـ األساسػي، والرعايػأ الفػحيأ 
 (5)األوليأ والتغ يأ.

قػػى وفػي العػالـ المبلئػػـ لؤلطفػاؿ، ال يػػرل األطفػاؿ فحسػػب، بػؿ يسػػتمع إلػيىـ أيضػػا. إ  يجػب أف يتل -
األطفاؿ والمراوقوف التشجيع والدعـ حتى يشػارموا فػي العمليػات والقػرارات التػي تمسػىـ، تمشػيا مػع 
بػداعىـ فػي سػيامه مسػاعدتنا لىػـ علػى امتسػاب  تطور مدراتىـ. مما يجػب رعايػأ وتطػوير طػامتىـ واو

وات ػػا  المعرفػػأ ، والمىػػارات البلزمػػأ للتغلػػب علػػى متطلبػػات حيػػاة المبػػار، مثػػؿ تسػػويأ التراعػػات، 
 (6)القرارات واالتفاؿ.

تعتبر إممانيػأ الحفػوؿ علػى التعلػيـ حقػا مػف حقػوؽ اإلنسػاف، ووػي شػرط أساسػي للحػد مػف عمػؿ  -
األطفػػاؿ وتعزيػػز التنميػػأ والديمقراطيػػأ. ورغػػـ  لػػؾ يزيػػد عػػدد األطفػػاؿ غيػػر المقيػػديف فػػي المػػدارس 

 (7)اإلناث. مبلييف طفؿ، معظمىـ مف 11١ممف وـ في سف المدرسأ االبتدائيأ عف 

                                                           
1
 (11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 (14انًازج ) انؽاتك،انًطجع  - 
3
 (15انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 (16انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
5
 (11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
6
 (22انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 (31انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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اإللزامػي الجيػد تتفػدر مائمػأ األولويػات. ومػد عقػدنا  المجػانيومف ثـ، فإف مفالأ التعلػيـ االبتػدائي  -
العـز على تحقيػؽ األوػداؼ التاليػأ، باعتباروػا  طػوة نحػو بلػوغ األوػداؼ التػي حػددت فػي المنتػدل 

 (1)ـ 2١١١أبريؿ : نيساف/ 28إلى  26العالمي للتعليـ، ال ي عقد في دامار في الفترة مف 

 2١١5)أ( إزالأ أوجه التفاوت القائمأ بيف الجنسيف فيما يتفؿ بالتعليـ االبتدائي ؛ والثانوي بحلوؿ عاـ 

)ج( تحسػػيف نوعيػػأ التعلػػيـ األساسػػي لتعزيػػز مسػػتويات تعلػػـ األطفػػاؿ للحسػػاب، والقػػراءة والمتابػػأ، ومىػػارات 
 الحياة.

 (9)م9115 حهد حا ق ه طفل  ت هإلسالم :حلشره

تأميف طفولأ سويأ وآمنأ وضػماف تنشػئأ أجيػاؿ مػف األطفػاؿ المسػلميف يؤمنػوف بػربىـ، ويتمسػموف  -
بعقيدتىـ وي لفوف ألوطانىـ، ويلتزموف بمبادئ الحػؽ وال يػر فمػرا وعمػبل والشػعور باالنتمػاء إلػى 

 (3)الحضارة اإلسبلميأ.
يأ ماملػأ، بمػا ينشػج أجيػاال فػالحأ تعميـ وتعميؽ االوتماـ بمرحلأ الطفولأ والمراوقأ ورعايتىا رعا -

 (4)لمجتمعىـ.
تعمػػيـ التعلػػيـ األساسػػي اإللزامػػي والثػػانوي بالمجػػاف لجميػػع األطفػػاؿ، بغػػض النظػػر عػػف الجػػنس أو  -

اللػػػوف أو الجنسػػػيأ أو الػػػديف أو المولػػػد أو أي اعتبػػػار آ ػػػر، وتطػػػوير التعلػػػيـ مػػػف  ػػػبلؿ االرتقػػػاء 
تاحأ فرص التدريب ا  (5)لمىني.بالمناوج والمعلميف، واو

دراؾ أوميتػػػه وممانتػػػه فػػػي المجتمػػػع مػػػف  ػػػبلؿ األسػػػرة  - تػػػوفير الفرفػػػأ للطفػػػؿ المتشػػػاؼ مواوبػػػه واو
 (6)والمؤسسات المعنيأ وتشجيعه للمشارمأ في الحياة الثقافيأ للمجتمع.

 (7)إعطاء أولويأ عليا لحقوؽ األطفاؿ، ومفالحىـ، وحمايتىـ، وتنميتىـ. -
 (8)والواجبات بيف األطفاؿ.المساواة في الرعايأ والحقوؽ  -

                                                           
1
 (32انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 

2
 - http://www.moqatel.com/openshare/Wthaek/title1/KematMIsla/index.htm AT : 9:00PM. Saturday. 

10oct. 2015. 

انًٍٍ، ذالل انفرطج  -عٓس حمٕق انطفم فً اإلؼالو يٍ لثم انًؤذًط اإلؼاليً انثاًَ ٔانثالثٌٕ نٕظضاء انراضجٍح انًُعمس فً صُعاء 

 1426جًازي األٔل  23إنى  21انًٕافك  2225حعٌطاٌ/ٌٍَّٕ  32إنى  21يٍ 
3
 2( انًماصس ،انٓسف 2انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
4
 3( انًماصس ،انٓسف 2انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
5
 4( انًماصس ،انٓسف 2انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
6
 5( انًماصس ،انٓسف 2انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
1
 3( انًثازئ، انًثسأ 3انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
1
 4( انًثازئ، انًثسأ 3انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- 11 - 

تمفػػػؿ الػػػدوؿ األطػػػراؼ تسػػػاوي جميػػػع األطفػػػاؿ بمقتضػػػى التشػػػريع فػػػي التمتػػػع بػػػالحقوؽ والحريػػػات  -
المنفوص عليىا في و ا العىد، بغػض النظػر عػف الجػنس أو المولػد أو العػرؽ أو الػديف أو اللغػأ 

أو مػػف يمثلػػه شػػرعا أو أو االنتمػػاء السياسػػي، أو أي اعتبػػار آ ػػر يقػػـو فػػي حػػؽ الطفػػؿ أو األسػػرة 
 (1)مانونا.

للطفػػؿ الحػػؽ فػػي الحيػػاة، منػػ  مونػػه جنينػػا فػػي بطػػف أمػػه، أو فػػي حػػاؿ تعػػرض أمػػه للوفػػاة، ويحظػػر  -
اإلجىػػاض، إال فػػي حػػاالت الضػػرورة التػػي تقتضػػػيىا مفػػلحأ األـ أو الجنػػيف أو مليىمػػا ولػػه حػػػؽ 

 (2)النسب والتملؾ والميراث والنفقأ.
قػاء الطفػؿ ونمائػه وحمايتػه مػف العنػؼ وسػوء المعاملػأ واالسػتغبلؿ تمفؿ الدوؿ األطػراؼ مقومػات ب -

 (3)وتردي أحواله المعيشيأ والفحيأ.
للطفػػؿ الحػػؽ منػػ  والدتػػه فػػي اسػػـ حسػػف وتسػػجيله لػػدل الجىػػات الم تفػػأ وتحديػػد نسػػبه وجنسػػيته  -

 (4)ومعرفأ والديه وجميع أماربه و وي رحمه وأمه مف الرضاعأ.
تمػػويف آرائػػه ال افػػأ وحػػؽ التعبيػػر عنىػػا بحريػػأ فػػي جميػػع  لمػػؿ طفػػؿ مػػادر حسػػب سػػنه ونضػػجه -

األمػػور التػػي تمسػػه، سػػواء بػػالقوؿ أو المتابػػأ أو أيػػأ وسػػيلأ أ ػػرل مشػػروعأ، وبمػػا ال يتعػػارض مػػع 
 (5)الشريعأ ومواعد السلوؾ.

لمؿ طفؿ الحؽ في احتراـ حياته ال افأ، ومع  لؾ فللوالديف، ولف يمثلىما شرعا، ممارسأ إشراؼ  -
إنسػػػاني علػػػى سػػػلوؾ الطفػػػؿ، وال ي ضػػػع الطفػػػؿ فػػػي  لػػػؾ إال للقيػػػود التػػػي يقروػػػا النظػػػاـ، إسػػػبلمي 

والبلزمػػػػأ لحمايػػػػأ النظػػػػاـ العػػػػاـ أو األمػػػػف العػػػػاـ أو ا داب العامػػػػأ أو الفػػػػحأ العامػػػػأ أو الحقػػػػوؽ 
 (6)والحريات األساسيأ لآل ريف.

القواعػد الشػرعيأ أو  لمؿ طفؿ الحؽ في تمويف أو االنضماـ ألي تجمع مدني سػلمي بمػا يتفػؽ مػع -
القانونيػػػأ والنظاميػػػأ فػػػي مجتمعػػػه وبمػػػا يتناسػػػب مػػػع عمػػػر  وال يػػػؤثر علػػػى سػػػلومه وفػػػحته وأسػػػرته 

 (7)وتراثه.
تنميأ ش فيته وميمه الدينيأ واأل بلميأ وشعور  بالمواطنػأ وبالتضػامف اإلسػبلمي واإلنسػاني وبػث  -

 (8)روح التفاوـ والحوار والتسامح والفدامأ بيف الشعوب.

                                                           
1
 انًؽأاِعٍ ( 5انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
2
 1( انحك فً انحٍاج ، انثُس 6انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
3
 2( انحك فً انحٍاج ، انثُس 6انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
4
 1( انٌٕٓح ، انثُس 1)انًازج  انؽاتك، انًصسض - 
5
 1( انحطٌاخ انراصح ، انثُس 9انًازج ) انؽاتك، صسضانً - 
6
 2( انحطٌاخ انراصح ، انثُس 9انًازج ) انؽاتك،انًصسض  - 
1
 ( حطٌح انرجًع12انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
1
 أ/2( انرطتٍح 11انًازج ) انؽاتك،انًصسض  - 
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تشػػجيع امتسػػابه المىػػارات والقػػدرات التػػي يواجػػه بىػػا الموامػػؼ الجديػػدة، ويػػت لص بىػػا مػػف التقاليػػد  -
 (1)السلبيأ، وينشأ بىا على التفمير العلمي والموضوعي.

لمػػؿ طفػػؿ حػػؽ فػػي التعلػػيـ المجػػاني اإللزامػػي األساسػػي، بتعليمػػه مبػػادئ التربيػػأ اإلسػػبلميأ  العقيػػدة  -
ير الوسػػػائؿ البلزمػػػأ لتنميػػػأ مدراتػػػه العقليػػػأ والنفسػػػيأ والبدنيػػػأ بمػػػا والشػػػريعأ، وحسػػػب األحػػػواؿ  وتػػػوف

 (2)يسمح له باالنفتاح على المعايير المشترمأ للثقافات اإلنسانيأ.
 (3)على الدوؿ األطراؼ في و ا العىد توفير: -

 )أ( التعليـ األساسي اإللزامي مجانا لجميع األطفاؿ على مدـ المساواة.

 في متناوؿ جميع األطفاؿ. - بلؿ عشر سنوات  -مجانا وتدريجيا، بحيث يموف )ب( التعليـ الثانوي 

 )ج( التعليـ العالي مع مراعاة مدرات مؿ طفؿ ورغبته، حسب نظاـ التعليـ في مؿ دولأ.

)د( حػػؽ الطفػػؿ فػػي اللبػػاس الػػ ي يوافػػؽ معتقداتػػه مػػع االلتػػزاـ بالشػػريعأ اإلسػػبلميأ وا داب العامػػأ ومػػا ال 
 ي دش الحياء.

 )وػ( معالجأ فعالأ لمشملأ األميأ والتومؼ عف التعليـ والت لؼ األساسي.

 )و( رعايأ المتفوميف والموووبيف في جميع مراحؿ التعليـ.

نشاء ممتبات لىـ، واالستفادة مػف وسػائؿ اإلعػبلـ فػي نشػر المػواد الثقافيػأ  )ز( إنتاج ونشر متب األطفاؿ واو
 وتشجيع ثقافته.واالجتماعيأ والفنيأ، ال افأ بالطفؿ، 

حػػػؽ الطفػػػؿ المقػػػارب للبلػػػوغ فػػػي الحفػػػوؿ علػػػى الثقافػػػأ الجنسػػػيأ الفػػػحيحأ المميػػػزة بػػػيف الحػػػبلؿ  -
 (4)والحراـ.

ال تتعارض أحماـ وػ   المػادة والمػادة الحاديػأ عشػرة السػابقأ لىػا، مػع حريػأ انتسػاب الطفػؿ المسػلـ  -
سبلميأ، ومراعاة التعليـ فػي تلػؾ للمؤسسات التعليميأ ال افأ شريطأ احترامىا ألحماـ الشريعأ اإل

 (5)المؤسسات للقواعد التي تضعىا الدوؿ.

                                                           
1
 ب/2( انرطتٍح 11انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
2
 1( انرعهٍى ٔانثمافح انثُس 12انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
3
 يٍ أ: ظ 2( انرعهٍى ٔانثمافح انثُس 12انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
4
 3( انرعهٍى ٔانثمافح انثُس 12انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
5
 4( انرعهٍى ٔانثمافح انثُس 12انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
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للطفػػؿ الحػػؽ فػػي أومػػات الراحػػأ، وممارسػػأ األلعػػاب، واألنشػػطأ المشػػروعأ المناسػػبأ لسػػنه فػػي ومػػت  -
 (1)الفراغ.

 (2)للطفؿ الحؽ في المشارمأ في الحياة الثقافيأ والفنيأ واالجتماعيأ. -
الطفػػػؿ شػػػرعا أو مانونػػػا، اإلشػػػراؼ علػػػى ممارسػػػأ الطفػػػؿ لؤلنشػػػطأ التػػػي ؿ عػػػف المسػػػئو للوالػػػديف أو  -

 (3)يريدوا وفقا لى   المادة، وفي إطار الضوابط التربويأ والدينيأ واأل بلميأ.
 (4)ال يحـر الطفؿ مف حريته إال وفقا للقانوف ولفترة زمنيأ مناسبأ ومحددة. -
رامػػأ واحتػػراـ حقػػوؽ اإلنسػػاف، وحرياتػػه يعامػػؿ الطفػػؿ المحػػرـو مػػف حريتػػه معاملػػأ تتفػػؽ ومعنػػى الم -

 (5)األساسيأ، ومراعاة احتياجات األش اص ال يف وـ في سنه.

 (9)م9119ه فلق   هألمم ه م حدة  حمل      ز ز حا ق هألشخلب ذ ي هإلحلق   كرهم هم. :إحدى حشر

 (7)وويتىـ.احتراـ القدرات المتطورة لؤلطفاؿ  وي اإلعامأ واحتراـ حقىـ في الحفاظ على  -
إجراء أو تعزيز البحوث والتطوير للتمنولوجيات الجديدة، وتعزيز توفيروػا واسػتعمالىا، بمػا فػي  لػؾ  -

تمنولوجيػػػػات المعلومػػػػات واالتفػػػػاؿ، والوسػػػػائؿ واألجىػػػػزة المسػػػػاعدة علػػػػى التنقػػػػؿ، والتمنولوجيػػػػات 
المتاحػػػػأ بأسػػػػعار  الُمِعينػػػػأ المبلئمػػػػأ لؤلشػػػػ اص  وي اإلعامػػػػأ، مػػػػع إيػػػػبلء األولويػػػػأ للتمنولوجيػػػػات

 (8)معقولأ؛
تػػوفير معلومػػات سػػىلأ المنػػاؿ لؤلشػػ اص  وي اإلعامػػأ بشػػأف الوسػػائؿ واألجىػػزة المسػػاعدة  )ح( -

علػػػى التنقػػػػؿ، والتمنولوجيػػػات الُمِعينػػػػأ، بمػػػا فػػػػي  لػػػؾ التمنولوجيػػػػات الجديػػػدة، فضػػػػبل عػػػف أشػػػػماؿ 
 (9).المساعدة األ رل، و دمات ومرافؽ الدعـ

التدابير الضػروريأ لمفالػأ تمتػع األطفػاؿ  وي اإلعامػأ  تت   الدوؿ األطراؼ جميع -
تمتعا مامبل بجميع حقوؽ اإلنسػاف والحريػات األساسػيأ، و لػؾ علػى مػدـ المسػاواة 

 (1)مع غيروـ مف األطفاؿ.

                                                           
1
 1( أٔلاخ انطاحح ٔاألَشطح انثُس 13انًازج ) انؽاتك،انًصسض  - 
2
 3( أٔلاخ انطاحح ٔاألَشطح انثُس 13انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
3
 3( أٔلاخ انطاحح ٔاألَشطح انثُس 13انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
4
 1( انعسانح انثُس 19انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
5
 2( انعسانح انثُس 19انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 

6
 - http://hrlibrary.umn.edu/arabic/ AT : 10:00PM. Saturday. 5sep. 2015.  

 25انًعمٕزج فً  22اذفالٍح األيى انًرحسج نحًاٌح ٔذععٌع حمٕق األشراص شٔي اإلعالح ٔكطايرٓى ،اعرًسخ فً جهؽح األيى انًرحسج 

 2226آب/أغؽطػ 
1
 ( يثازئ عايح انًثسأ )ح(.3انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
1
 .1 /( االنرعاياخ انعايح )ظ( 4انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
9
 .1 /( االنرعاياخ انعايح )ح( 4انًازج ) انؽاتك،انًصسض  - 
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يمػػوف تػػو ي أفضػػؿ مفػػلحأ للطفػػؿ، فػػي جميػػع التػػدابير المتعلقػػأ باألطفػػاؿ  وي  -
 (2)اإلعامأ، اعتبارا أساسيا.

طػػراؼ تمتػػع األطفػػاؿ  وي اإلعامػػأ بػػالحؽ فػػي التعبيػػر بحريػػأ عػػف تمفػػؿ الػػدوؿ األ -
آرائىـ في جميع المسائؿ التي تمسىـ مع إيبلء االوتماـ الواجب  رائىـ و   وفقػا 
لسنىـ ومدل نضجىـ، و لؾ على أساس المساواة مع غيروـ مف األطفاؿ وتػوفير 

 (3)ـ.المساعدة على ممارسأ  لؾ الحؽ، بما يتناسب مع إعامتىـ وسنى

يسػػجؿ األطفػػاؿ  وو اإلعامػػأ فػػور والدتىػػـ ويمػػوف لىػػـ من ئػػ  الحػػؽ فػػي الحفػػوؿ  -
على اسـ والحؽ في امتساب الجنسيأ والحؽ بقدر اإلمماف فػي أف يعرفػوا والػديىـ 

 (4)وأف يتمتعوا برعايتىـ.

تت ػػ  الػػدوؿ األطػػراؼ جميػػع التػػدابير المناسػػبأ التػػي تمفػػؿ ممارسػػأ األشػػ اص  وي اإلعامػػأ لحقىػػـ  -
في حريأ التعبير والرأي، بما في  لؾ الحؽ في طلب معلومات وأفمػار، وتلقيىػا، واإلففػاح عنىػا، 

 (5)على مدـ المساواة مع ا  ريف، وعف طريؽ جميع وسائؿ االتفاؿ التي ي تارونىا بأنفسىـ

تسػػػّلـ الػػػدوؿ األطػػػراؼ بحػػػؽ األشػػػ اص  وي اإلعامػػػأ فػػػي التعلػػػيـ. وإلعمػػػاؿ وػػػ ا  -
ى أساس تمافؤ الفرص، تمفؿ الدوؿ األطراؼ نظاما تعليميػا الحؽ دوف تمييز وعل

 (6): جامعا على جميع المستويات وتعلما مدل الحياة موجىيف نحو ما يلي

التنميأ الماملأ للطامات اإلنسانيأ المامنػأ والشػعور بالمرامػأ وتقػدير الػ ات،  )أ( -
 وتعزيز احتراـ حقوؽ اإلنساف والحريات األساسيأ والتنوع البشري؛

بػػػداعىـ، فضػػػبل عػػػف  )ب( - تنميػػػأ ش فػػػيأ األشػػػ اص  وي اإلعامػػػأ ومػػػواوبىـ واو
 مدراتىـ العقليأ والبدنيأ، للوفوؿ بىا إلى أمفى مدل؛

 تمميف األش اص  وي اإلعامأ مف المشارمأ الفعالأ في مجتمع ُحر. )ج( -

 (7) : تحرص الدوؿ األطراؼ في إعمالىا و ا الحؽ على مفالأ ما يلي -
                                                                                                                                                                                     

1
 1( األطفال شٔٔ اإلعالح ، انثُس 1انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
2
 2( األطفال شٔٔ اإلعالح ، انثُس 1انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
3
 3( األطفال شٔٔ اإلعالح ، انثُس1انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
4
 2( حطٌح انرُمم ٔانجُؽٍح، انثُس11انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
5

 ( حطٌح انرعثٍط ٔانطأي ٔانحصٕل عهى يعهٕياخ21انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 

6
 1( انرعهٍى، انثُس24انًازج ) انؽاتك،انًصسض  - 
1
 2( انرعهٍى، انثُس24انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
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األشػػػ اص  وي اإلعامػػػأ مػػػف النظػػػاـ التعليمػػػي العػػػاـ علػػػى  عػػػدـ اسػػػتبعاد )أ( -
أسػػػاس اإلعامػػػأ، وعػػػدـ اسػػػتبعاد األطفػػػاؿ  وي اإلعامػػػأ مػػػف التعلػػػيـ االبتػػػدائي أو 

 الثانوي المجاني واإللزامي على أساس اإلعامأ؛

تممػػػػػيف األشػػػػػ اص  وي اإلعامػػػػػأ مػػػػػف الحفػػػػػوؿ علػػػػػى التعلػػػػػيـ المجػػػػػاني  )ب( -
مع، على مدـ المساواة مع ا  ريف في المجتمعات االبتدائي والثانوي، الجيد والجا

 التي يعيشوف فيىا؛

 مراعاة االحتياجات الفرديأ بفورة معقولأ؛ )ج( -

حفوؿ األش اص  وي اإلعامأ على الدعـ البلـز فػي نطػاؽ نظػاـ التعلػيـ  )د( -
 العاـ لتيسير حفولىـ على تعليـ فعاؿ؛

تسػػمح بتحقيػػؽ أمفػػى مػػدر مػػف تػػوفير تػػدابير دعػػـ فرديػػأ فعالػػأ فػػي بيئػػات  )وػ( -
 النمو األماديمي واالجتماعي، وتتفؽ مع ودؼ اإلدماج المامؿ.

تممف الدوؿ األش اص  وي اإلعامأ مف تعلـ مىارات حياتيأ ومىارات فػي مجػاؿ  -
التنميػػأ االجتماعيػػأ لتيسػػير مشػػارمتىـ الماملػػأ فػػي التعلػػيـ علػػى مػػدـ المسػػاواة مػػع 

تحقيقا لى   الغايػأ، تت ػ  الػدوؿ األطػراؼ آ ريف بوففىـ أعضاء في المجتمع. و 
 (1)  تدابير مناسبأ تشمؿ ما يلي:

تيسػػػير تعلػػػـ طريقػػػأ برايػػػؿ وأنػػػواع المتابػػػأ البديلػػػأ، وطػػػرؽ ووسػػػائؿ وأشػػػماؿ  )أ( -
االتفاؿ المعززة والبديلأ، ومىارات التوجيػه والتنقػؿ، وتيسػير الػدعـ والتوجيػه عػف 

 طريؽ األمراف؛

 اإلشارة وتشجيع الىويأ اللغويأ لفئأ الُفـ؛تيسير تعلـ لغأ  )ب( -

مفالأ توفير التعليـ للممفوفيف والُفـ أو الُفـ الممفوفيف، و افأ األطفػاؿ  )ج( -
منىـ، بأنسب اللغات وطػرؽ ووسػائؿ االتفػاؿ لؤلشػ اص المعنيػيف، وفػي بيئػات 

 تسمح بتحقيؽ أمفى مدر مف النمو األماديمي واالجتماعي.

حػػػؽ، تت ػػػ  الػػػدوؿ األطػػػراؼ التػػػدابير المناسػػػبأ لتوظيػػػؼ وضػػػمانا إلعمػػػاؿ وػػػ ا ال -
مدرسػػيف، بمػػف فػػيىـ مدرسػػوف  وو إعامػػأ يتقنػػوف لغػػأ اإلشػػارة و/أو طريقػػأ برايػػؿ، 
ولتػػدريب األ فػػائييف والمػػوظفيف العػػامليف فػػي جميػػع مسػػتويات التعلػػيـ. ويشػػمؿ 

                                                           
1
 3( انرعهٍى، انثُس24انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

- 11 - 

ززة و ا التدريب التوعيأ باإلعامػأ واسػتعماؿ طػرؽ ووسػائؿ وأشػماؿ االتفػاؿ المعػ
 والبديلػػأ المناسػػبأ، والتقنيػػات والمػػواد التعليميػػأ لمسػػاعدة األشػػ اص  وي اإلعامػػأ.

(1) 

تمفػػػؿ الػػػػدوؿ األطػػػػراؼ إممانيػػػػأ حفػػػػوؿ األشػػػػ اص  وي اإلعامػػػػأ علػػػػى التعلػػػػيـ  -
العالي والتدريب المىني وتعليـ المبار والتعلػيـ مػدل الحيػاة دوف تمييػز وعلػى مػدـ 

الغايػأ، تمفػؿ الػدوؿ األطػراؼ تػوفير الترتيبػات المساواة مػع آ ػريف. وتحقيقػا لىػ   
 (2)التيسيريأ المعقولأ لؤلش اص  وي اإلعامأ.

 499 ه م ودل ضل اولن ن  4229 سون   49رقوم  ه مصوري: قولن ن ه طفول إةن  حشور
 (3)9111 سن  

حؽ الطفؿ القادر علي تمويف أرائه ال افػأ فػي الحفػوؿ علػي المعلومػات التػي  -
ا راء وفػػػي التعبيػػػر عنىػػػا ، واالسػػػتماع إليػػػه فػػػي جميػػػع تممنػػػه مػػػف تمػػػويف وػػػ   

المسائؿ المتعلقػأ بػه ، بمػا فيىػا اإلجػراءات القضػائيأ واإلداريػأ ، وفقػا لئلجػراءات 
 (4)التي يحددوا القانوف .

، ويسػجؿ وػ ا االسػـ عنػد المػيبلد فػي  يميػز لمؿ طفؿ الحؽ في أف يموف له اسـ  -
وال يجػػوز أف يمػػوف االسػػـ منطويػػػا ،  سػػجبلت المواليػػد وفقػػا ألحمػػاـ وػػ ا القػػانوف

 (5). مىانأ لمرامأ الطفؿ أو منافيا للعقائد الدينيأ أوعلي تحقير 

التأديػػػػب المبػػػػاح  فػػػػيمػػػػع مراعػػػػاة واجبػػػػات وحقػػػػوؽ متػػػػولي رعايػػػػأ الطفػػػػؿ وحقػػػػه  -
 (6).شرعا

 (7):  الطفؿ بم تلؼ مراحؿ التعليـ إلي تحقيؽ الغايات التاليأيىدؼ تعليـ  -

                                                           
1
 4( انرعهٍى، انثُس24انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
2
 5( انرعهٍى، انثُس24انًازج ) انؽاتك، انًصسض - 
3
، انًطاتع اَيٍطٌح 2221نؽُح  126ٔانًعسل تانمإٌَ  1996نؽُح  12ًصطي ضلى لإٌَ انطفم انجًٕٓضٌح يصط انعطتٍح:  - 

2221. 

 ( ج3انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 4
5
 (5انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
6
 ( يكطض أ1انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
1
 ( يثازئ 1( ذعهٍى انطفم ٔذحرٕي عهى )53انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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تنميأ ش فيأ الطفؿ ومواوبه ومدراته العقليأ والبدنيأ إلي أمفػي إمماناتىػا ، مػع  -1
بػػػرامج التعلػػػيـ مػػػع مرامػػػأ الطفػػػؿ وتعزيػػػز شػػػعور  بقيمتػػػه الش فػػػيأ  مراعػػػاة اتفػػػاؽ

 المسؤوليأ. وتىيئته للمشارمأ وتحمؿ

 ؽ والحريات العامأ لئلنساف.تنميأ احتراـ الحقو  -2

 تنميأ احتراـ الطفؿ ل ويه ولىويته الثقافيأ ولغته وللقيـ الدينيأ والوطنيأ. -3

تنشئأ الطفؿ علي االنتماء لوطنه والوفاء له ، وعلي اإل اء والتسػامح بػيف البشػر  -4
 ا  ر. ، وعلي احتراـ

جػنس أو العػرؽ أو ترسيخ ميـ المساواة بيف األفراد وعدـ التمييز بسبب الديف أو ال -5
 األفؿ االجتماعي أو اإلعامأ أو أي وجه آ ر مف وجو  التمييز . العنفر أو

 تنميأ احتراـ البيئأ الطبيعيأ والمحافظأ عليىا -6

إعػػداد الطفػػؿ لحيػػاة مسػػئولأ فػػي مجتمػػع مػػدني متضػػامف مػػائـ علػػي الػػتبلـز بػػيف  -7
 وااللتزاـ بالواجبات الوعي بالحقوؽ

بمػػدارس الدولػػأ بالمجػػاف ، وتمػػوف الواليػػأ التعليميػػأ التعلػػيـ حػػؽ لجميػػع األطفػػاؿ  -
وعنػػد ال ػػبلؼ عػػؿ مػػا يحقػػؽ مفػػلحأ الطفػػؿ الفضػػػلى  علػػي الطفػػؿ للحاضػػف ،

محممػأ األسػرة ، بفػفته ماضػيا  األمر إلي رئػيس الشأفمف  ول  أيللطفؿ يرفع 
األمػر  لؤلمور الومتيأ ، ليفدر مرار  بأمر علي عريضأ ،مراعيا مػدل يسػار ولػى

 (1)دوف المساس بحؽ الحاضف في الواليأ التعليميأ .و لؾ 

شػػػباع ميػػػولىـ  - يىػػدؼ التعلػػػيـ األساسػػي إلػػػي تنميػػػأ مػػدرات واسػػػتعدادات التبلميػػ  واو
وتزويػػدوـ بالقػػدر الضػػروري مػػف القػػيـ والسػػلوميات والمعػػارؼ والمىػػارات العمليػػأ 

مرحلػػػأ والمىنيػػػأ التػػػي تتفػػػؽ وظػػػروؼ بيئػػػاتىـ الم تلفػػػأ ، بحيػػػث يممػػػف لمػػػف يػػػتـ 
التعليـ األساسي أف يوافؿ تعليمه في مرحلأ أعلي وأف يواجه الحياة بعػد تػدريب 
مىنػػي مناسػػب ، و لػػؾ مػػف أجػػؿ إعػػداد الفػػرد لمػػي يمػػوف مواطنػػًا منتجػػًا فػػي بيئتػػه 

 (2)ومجتمعه.

                                                           
1
 (54انًازج ) انؽاتك،انًطجع  - 
2
 (62انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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تمفػػؿ الدولػػأ إشػػباع حاجػػات الطفػػؿ الثقافيػػأ فػػي شػػتي مجػػاالت مػػف أدب وفنػػوف  -
إطػار التػراث اإلنسػاني والتقػدـ العلمػي الحػديث  ومعرفأ وربطىا بقػيـ المجتمػع فػي

.(1) 

يتـ إنشاء ممتبات للطفؿ فػي مػؿ مريػأ وفػي األحيػاء واألمػامف العامػأ ، ممػا تنشػأ  -
تباعًا نوادي ثقافأ الطفؿ ويلحؽ بمػؿ منىػا ممتبػأ ودار للسػينما والمسػرح ، وتحػدد 

 (2)وتنظيـ العمؿ بىا .البلئحأ التنفي يأ ميفيأ إنشاء و   الممتبات أو النوادي 

 يحظػػػػر نشػػػػر أو عػػػػرض أو تػػػػداوؿ أي مطبوعػػػػات أو مفػػػػنفات فنيػػػػأ مرئيػػػػأ أو -
مسموعأ  افأ بالطفػؿ ت اطػب غرائػز  الػدنيا ، أو تػزيف لػه السػلوميات الم الفػأ 

 (3)لقيـ المجتمع أو يموف مف شأنىا تشجيعه علي االنحراؼ .
 م9141ه مصري  دس  ره   ته طفل ه مصري  حا ق:  ةل ث حشر

اسػـ مناسػب، ورعايػأ أسػريأ، وتغ يػأ أساسػيأ،  فػيلمؿ طفػؿ، فػور الػوالدة، الحػؽ  -
ويحظػػػػر تشػػػػغيؿ  ومػػػػأول، و ػػػػدمات فػػػػحيأ، وتنميػػػػأ دينيػػػػأ ووجدانيػػػػأ ومعرفيػػػػأ.

أعمػػاؿ ال تناسػػب عمػػر ، أو تمنػػع  فػػي، التعليمػػيالطفػػؿ، مبػػؿ تجػػاوز  سػػف اإللػػزاـ 
 (4)التعليـ. فياستمرار  

ء والشباب وتأويلىـ وتنميتىـ روحيا و لقيا وثقافيػا وعلميػا تمفؿ الدولأ رعايأ النش -
 (5). وبدنيا ونفسيا واجتماعيا وامتفاديا، وتممينىـ مف المشارمأ السياسيأ الفاعلأ

 

 

                                                           
1
 (11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
2
 (11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
3
 (19انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
4
 (12و انًازج )2214انسؼرٕض انًصطي  - 
5
 (11انًازج ) انًطجع انؽاتك، - 
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 ملخص الدراسة باللغة العربية

 مقدمة

تعتبر حقوق الطفل من القضاياي التات تماتم بماي ييلبااج المتتمعاي ب و ال بالا الاك واضاحًي  ات ا تمايم       
اإلسالم بحقاوق الطفال وباقي تاكب  ماي تبرما  مان تتمماي المعي الا  والموااااق وااتفي ااي  اللولااج واإل مامااج 

بعااالع  ان  اااض القضااجب  قال  اال   وت ار  بتماااي  ااض ااتفي اااي   ماي ت طاا  والمحمااجب ولام ت اان م ار 
 لمطفل ا تميمًي  بارًا باقي تك خي ج من خالل التعمام األسيست.

و ل شمل  م ر بل والعيلم تتمي  ى اآلونج األخارع  للًا مان المتياارا  التات لماي تاًاارًا  ماى  ي اج 
سيسااااات خي اااااجب وتتناااااوف  ااااااض المتياااااارا   منماااااي المعر ااااااجب ت ااااارال المتتمعاااااي   يماااااج وتطفااااايل التعماااااام األ

والت نولوتاااجب والاقي ااااجب والسايساااجب وااتتمي ااااجب  و اال بااالت  مهاااي ر التااًار بمااااض المتيااارا  تنتشااار باااان 
 0تطفيل التعمام األسيست بم رب وتهمر  ى مستوى اقي تمم

التعمااااام  تطفاااايلساااات بااااان اللرا  قاااال  شااااف  بعاااان اللراسااااي   اااان ارتفاااايف نساااابج التساااار ب والرسااااو 
لااابعن  ممواساااتخلامب  ماااى المعمماااان طفااايلل بعااان األاألسيساااتب و اااارع حااايا  العقاااي  البااالنتب وتطااايو 

ال ممااي  اليرباااجب غلااى يااار الااك ماان اآلاااير التاات  شااف   اان   ااور  اات مميرسااج تطفاايل التعمااام األسيساات 
 لحقو مم الاقي اج. 

الطفل الاقي اج التت ت ر ي اإلساالم وت رتماي المعي الا  حقوق ت م ومن  ني تيء   اض اللراسج لتحلال 
 مااى التاات ام اان تن امتاال تًاار ااي  المتياارا  المعي اارع ج واإل ماماااج والمحماااجب ومااي  اات ت ااموالموااااق اللولااا
 ومي ملى مميرسج تطفيل التعمام األسيست بم ر لماض الحقوق.ب ألطفيل التعمام األسيستالحقوق الاقي اج 

 سوف تحيول اللراسج اإلتيبج  مى التسيؤا  التيلاج : اسة:أسئلة الدر 

وااتفي اااااااي   والمواااااااااق والتشااااااراعي  راللساااااايتاو   اااااات اإلسااااااالم مااااااي الحقااااااوق الاقي اااااااج لمطفاااااال  -1
 ؟واإل ماماج والمحماج اللولاجوالمعي لا  

األسيساات ج لمطفاال  اات التعمااام مااي ت اام المتيااارا  المعي اارع اا  التااًاار  مااى الحقااوق الاقي ااا  -2
 ؟بم ر
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 ؟ مام األسيست بم رطفل  ت التعالحقوق الاقي اج لممي وا ي مميرسج   -3

وف متيارا  : الن مميرسج الحقوق الاقي اج لمطفل  ت التعمام األسيست بم ر حس  ل تختمف  -4
سنوا  الخبارع ( ب يار تربوي/  تربوي) المؤ ل( ب  ممت/  نهري) تخ ص)ا ر / تناى( ب ال

ب مو ااي الملرسااج (سانوا  10ت ااار ماان  /سانوا  10:  5ماان /  ساانوا  5 ت اال مان) بيلتالراس
 ؟ (تساوط /اليرباج /(ب المحي هج)القي رع حضر /)راف

  اف ام ن تفعال مميرسج الطفل لحقو ك الاقي اج  ت التعمام األسيست بم ر؟ -5

 تملف اللراسج لتحقاق األ لاف التيلاج:  أهداف الدراسة:

الحقاااوق الاقي ااااج المشااارو ج لمطفااال  ااات المتتماااي اإلنساااينت ب ااافج  يماااج و ااات   ماااى تعااارفال  -1
 المتتمي اإلسالمت ب فج خي ج .

المتيااااارا  المعي اااارع اا  التااااًاار  مااااى الحقااااوق الاقي اااااج لمطفاااال  اااات التعمااااام   مااااى تعاااارفال  -2
 األسيست بم ر.

ماى الخباراء لبااين غ لال  يئمج من خالل اإلطير النهري بيلحقوق الاقي ااج لمطفال اام  رضامي   -3
 ت ماتمي.

 وا ي مميرسج الطفل لحقو ك الاقي اج  ت التعمام األسيست بم ر.  مى تعرفال -4

 منهج الدراسة :

 0تعتمل اللراسج  مى المنمج الو فى التحمامت ب نهرًا لمالئمتك لطباعتمي وت لا مي      

 -أداة الدراسة :

 المالاناج :ستخلم البيحث األلوا  التيلاج  ت اللراسج ا 

تعرف  ماى الحقاوق الاقي ااج لمطفال ولرتاج ت ماتماي مان خاالل تراء ومقترحاي  خباراء ماستبينج ل -1
 الترباج و مم النفس و مم ااتتميف .

بطي اااج مالحهاااج ياااار مقنناااج لمتعااارف  ماااى وا اااي مميرساااج الطفااال لحقو اااك الاقي ااااج  ااات التعماااام  -2
 األسيست الم ري .
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 -عينة الدراسة :

تام   ماى الطراقاج العشاوائاج ب حااث – ى الح ول  ماى  اناج مماماج لممتتماي األ ال  –ا تمل  اللراسج 
 الح ااومت التعمااام األسيسااتماالارس ماان ب ااورع  شااوائاج والمعممااي  ماان المعممااان العشااوائاج اختاااير العانااج 

و ل  يم البيحث بعال  بتساوطو  واليرباج لقي رعا  تممامج لمتوزاي التيرا ت لم ر  م راج باالث محي هي 
  ااض المحي هاي  ومعمماي  من معممت( 3440الك بسح   انج  شوائاج ممامج لماا المتتمي بمغ  واممي )

 0الاالث 

 مصطلحات الدراسة

  :ت تمك الحقوق المرتبطج بيلطفال مان خاالل بعان التوانا  الحقوق الثقافية للطفل 
بالاء الارتي والحاق  الميلاج والمعنواج  ت الاقي ج مال الحق  ت الساؤال والحاق  ات التف اار واا

ماال الحيسا  اآللات واانترنا    ت الح اول  ماى المعموماي  مان خاالل التقنااي  الحلاااج
المتتمي الم ري  الطفل  ت غلى يار الك من الحقوق المرتبطج باقي ج والوسيئل التعماماج

والمشاير ج التايلع  المعي ر والتت تسي ل الطفل  مى النماو الساوي  ات الحاايع ااتتمي ااج
  ت  اض الحايع.

 : المتغيرات المعاصرة 

تعر مي اللراسج  مى تنمي: تمك المتيارا  التت استتل   مى اقي ج المتتمي األ ماج وت ابح  تازءا       
منمي مال المستتلا  والتقناي  الحلااج والمتطورعب  الك األحلاث التات و عا   ات السانوا  األخاارع وتاار  

العربااات والم اااري وتاضاااي الهاااروف المتياااارع المعي ااارع والتااات حااالا   ااات اآلوناااج األخاااارع  ااات  ماااى الوا اااي 
 المتتمي الم ري. 
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 فصول الدراسة

 الف ل األول : مش مج اللراسج و افاج معيلتتمي . 
 .اللولاج الف ل الاينت : الحقوق الاقي اج لمطفل  ت اإلسالم والمواااق

المعي رع اا  التًاار  مى الحقوق الاقي اج لمطفل  ت التعمام األسيسات الف ل الايلث : المتيارا  
 بم ر .

 الف ل الرابي : وا ي مميرسج الطفل لحقو ك الاقي اج  ت التعمام األسيست بم ر.
 الف ل الخيمس : نتيئج اللراسج المالاناج وتفسار ي .
 الف ل السيلس: النتيئج العيمج لملراسج وتو ايتمي.

 راسة نتائج الد
 -تو م  اللراسج غلى متمو ج من النتيئج ُاعرن لمي بشتء من اإلاتيز  امي امى:    

بتحقاااق  ااالل  باااار مااان حقاااوق الطفااال الاقي ااااج بااايلتعمام األسيسااات  ااات ت اايل  نتااايئج ت ااارال العاناااج متمماااج -1
  .متوسطج تساوط  بلرتج -اليرباج - رعمحي هي  القي

من  تساوط  -اليرباج -حقوق األطفيل الاقي اج تحققي بيلتعمام األسيست  ت محي هي  القي رع ين  ت ار -2
والخيص بيلحقوق  المحور األولوتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتعمق بياستبينج متممج بيلترتا  

بايلحقوق التعمامااجب اام اللاناجب ام المحور الايلث والخيص الحقوق األخال اجب ام المحور الاينت والخيص 
 .المحور الرابي والخيص بحقوق المع  والحر ج والنشيط

قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتعمق بيلمحور ا ين  ت ار حقوق الطفل الاقي اج تحق-3
الطفل وحق ب  حق الطفل  ت اسم مقبول ومنيس ب ورع متممج بيلترتا :  األول الخيص بيلحقوق اللاناج

بانمي  ين  ت ل حقوق الطفل الاقي اج  آلا  الطعيم والشرا  والحلاث وااستئاان.تعمم اآللا  اللاناج    ت
حق الطفل  ت معر ج الم ينج قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتعمق بيلمحور األول اتحق

 مامم السالم.  حق الطفل  ت معر ج سارع األنبايء والرسلب و  المتمازع لم ر  نل اهلل

قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتعمق بيلمحور ا ين  ت ار حقوق الطفل الاقي اج تحق-4
حق ب و حق الطفل  ت التعمام النهيمت المتينتالاينت الخيص بيلحقوق التعماماج ب ورع متممج بيلترتا  : 

نشطج المختمفج مال اإلاا ج الملرساج حق الطفل  ت المشير ج  ت األب و الطفل  ت تعمم الميج العرباج
وحق  بحق الطفل  ت استخلام ليتك والتعبار بميب و حق الطفل  ت التوتاك واإلرشيلب و وال حي ج الملرساج

قي من وتمج نهر  انج ا. بانمي  ين  ت ل حقوق الطفل الاقي اج تحقالطفل  ت تن اعبر  ن رتاك بحراج
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حق الطفل  ت موا بج التطور الاينت ب ورع متممج  مى الترتا  :  اللراسج المالاناج  امي اتعمق بيلمحور
 وحق الطفل  ت تعمم مميرا  تمي المعر جب  حق الطفل  ت التعمم بيلوسيئط التعماماج المتطورعب و المعر ت

وحق ب  وحق الطفل  ت التترا ب وحق الطفل  ت حضور المحيضرا  والنلوا  المقيمج لاخل الملرسجب 
 .اا تشيف وااستطالفالطفل  ت 

قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتعمق بيلمحور ا ين  ت ار حقوق الطفل الاقي اج تحق-5
حق الطفل  ت ب و  حق الطفل  ت احترام ااتكالايلث الخيص بيلحقوق األخال اج ب ورع متممج بيلترتا  : 

قي من وتمج نهر  انج اللراسج اقي اج تحقبانمي  ين  ت ل حقوق الطفل الا .الشعور بيلحنين والح 
وحق ب حق الطفل  ت الملح والانيءالمالاناج  امي اتعمق بيلمحور الايلث ب ورع متممج  مى الترتا  : 

 . الطفل  ت الترباج  مى احترام الحقوق والحراي  األسيساج

ج  امي اتعمق بيلمحور قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناا ين  ت ار حقوق الطفل الاقي اج تحق-6
وتو ار ب  حق الطفل  ت المع  والمرحالرابي الخيص بيلمع  والحر ج والنشيط ب ورع متممج بيلترتا  : 
بانمي  ين  ت ل حقوق الطفل الاقي اج  .الو   المنيس  واحترامك لمميرسج األنشطج الرايضاج المختمفج

عمق بيلمحور الرابي ب ورع متممج  مى الترتا  : قي من وتمج نهر  انج اللراسج المالاناج  امي اتاتحق
غرشيل تولايء األمور ب تو ار اإلم يني  واأللوا  المنيسبج لمميرسج األنشطج الرايضاج المختمفج بيلملرسج

 .أل ماج األنشطج الترواحاج ألبنيئمم

 مى ااستبينج متممج تبًعي  ى استتيبي   انج اللراسج المالاناج  جغح يئاغن امج  روق اا  لالج -7
(ب و الك  ل المحيور الفر اج لالستبينج ب و ين  تساوط -اليرباج -القي رعالخبرع المحي هج )لمتيار 

       .الفروق تماعمي  ت  يلح ت رال  انج محي هج اليرباج
 التوصيات 

 الباحث بما يلي:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة بشقيها النظري والميداني يوصي 

ضرورع مرا يع حقوق الطفال الاقي ااج  ات اإلساالم والموااااق والمعي الا  اللولااج  ات تمااي مراحال  -1
 تعمام الطفل.

تن تحتاااوي بااارامج غ ااالال المعمماااان  ماااى مناااي ج  ااان  افااااج تاااو ار حقاااوق الطفااال تانااايء العممااااج  -2
 التعماماج.

ب وخي ااج  اات متاايل  اات  اايلم المعر ااج ضاارورع تحاالاث وتطااوار المااوال اللراساااج لتوا اا   اال تلااال -3
 .حقوق اإلنسين
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تاالرا  المعممااان  مااى موضااو ي  حقااوق الطفاال و افاااج تطباقمااي و افاااج التعيماال مااي  اال طفااال  -4
 حس  تسموبك.

 المقترحات

بحث المش ال  التت تحول لون مميرسج الطفل  ت التعمام األسيست لبعن حقو اك الاقي ااج وسابل  -1
  التمي.

 لطفل  ت التعمام بحقو ك لاخل األسرع والمتتمي.بحث سبل ربط حقوق ا -2
 بًول. بحث سبل ربط حقوق الطفل  ت التعمام بيلتطورا  العيلماج توا -3
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Introduction 

Rights of the Child are considered of the issues of interest to the majority of 
communities ,This is because the child is the present and all future of the 
community .Children are the wealth of nations and the desired hope that 
aspire to achieve their objectives .For it was a concern for them is in itself an 
interest in the future of the whole society 
 
This became clear in the interest of Islam of the culture of children's rights ,  
Also entered into for which international treaties and conventions , regional 
and local conventions . Egypt was not far from the case , It has ratified and 
approved all of these agreements also gave great attention to the child's 
special culture through basic education . 
 
In the current times , the world is experiencing a number of variables , which 
included various aspects of life ,For these variables effects on all members of 
the general community and especially the children of basic education,They are 
the first affected by these variables , the impacts on education . Therefore, 
attention should be giventheir  cultural rights during the stage of basic 
education .Where the manifestations of these variables influence began 
spreading among the children of basic education in Egypt , show the level of 
their culture .  
 
Some studies have revealed high dropout rate, and repetition attainment 
among children of basic education, and the high incidence of corporal 
punishment, and affect some children's teachers, and their use of some 
Western words, in addition to other effects which revealed shortcomings in the 
practice of children basic education and cultural rights. 

 
Hence, this study was to identify the most important children's culturalrights 
and approved by Islam and endorsed by the international treaties and regional 
and local conventions, and what are the most important contemporary 
variables that can extend its impact on the cultural rights of children of basic 
education, and the extent to which the rights of children of  basic education in 
Egypt. 
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: The study will try to answer the following questions:uestions qStudy  

 
1. What cultural rights of children in accordance with the constitutions and 
international charters and legislations and the principles of Islamic law ? 
2. What are the main contemporary variables that influence the cultural rights 
of children in basic education in Egypt ? 
3. What is the reality of the exercise of children’s cultural rights in basic 
education in Egypt ? 
4. Does the reality of the exercise of children’scultural rights in basic education 
in Egypt varies depending on variables: gender (male / female), specialization 
(theoretical / practical), qualification (educational / non-educational ), years of 
experience teaching (less than 5 years / from 5: 10 years / more than 10 years), 
school location (urban / rural), governorate (Cairo / Gharbia / Asiut)? 
3. How can we activate the child's exercise of cultural rights in basic education 
in Egypt? 
 

he study aims to achieve the following objectives:: TObjectives of the study  
 
1. Know the legitimate cultural rights of children in human society in general 
and the Muslim community in particular. 
2. knowcontemporary variables that influence the cultural rights of children in 
basic education in Egypt. 
3. Prepare a list through the theoretical framework of the cultural rights of the 
child and then presented to the experts to demonstrate their importance . 
4. know the reality of the child's exercise of cultural rights in basic education in 
Egypt. 
5. Identify how much children exercise cultural rights basic education in Egypt . 
 
Study Approach : 
 
The study relies on descriptive and analytical approach , given the suitability of 
the nature and objectives . 
 
The study tools : - 
 
The researcher used the following tools in the field of the study: 
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1. Learn to identify the cultural rights of children and the degree of importance 
through the views and proposals of education and science experts, psychology 
and sociology. 
2 Note card is codified to get to know the reality of the child's exercise of 
cultural rights to Egyptian basic education. 
 
 
3. The sample of the study : - 
 
The study adopted - to get a representative sample of the community of origin 
- a random way, were selected random sample of teachers at random from the 
primary schools in three governorates in Egypt represented the geographical 
distribution of Egypt , Cairo ,Gharbiah and Assiut , The researcher then 
withdrew a representative random sample of this society was numbered ( 3340 
) of these three provinces teachers . 
 
Terminology of study 
 
• cultural rights of children  :  are those related to child rights through some of 
the material and moral aspects of culture, such as the right to question, the 
right to think and express their opinions and the right to access to information 
through modern technologies such as computers and the Internet and teaching 
aids to other rights associated with the culture of the child in contemporary 
Egyptian society, which helps the child to the normal growth in social life and 
serious engagement in this life. 
• Contemporary variables: 
Defined in the study as: those variables that have occurred on the culture of 
the original society and became a part of such developments of modern and 
advanced technologies, as well as the events that took place in recent years 
have affected the Arab and Egyptian reality and also contemporary changing 
circumstances which have occurred recently in the Egyptian society . 
 
Study chapters 
Chapter 1: study problem and how to address it . 
Chapter 2: cultural rights of children in Islam, charters and international 
conventions and regional and local advertising. 
Chapter 3: Contemporary variables influence on the cultural rights of children 
in basic education in Egypt. 
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Chapter 4: The reality of the child's exercise of cultural rights in basic education 
in Egypt. 
Chapter 5: The results of the field study and interpretation. 
Chapter 6: The results of the study and its recommendations. 
 
Results of the study : 
 
The study found a range of results to be  presented with some brief as follows: 
1. According to the results of the sample verification outlined a large number of 
cultural rights of the child to basic education in the governorates of Cairo, 
Assiut andGharbiah- moderately . 
 
2. The most rights of children Culturalrights  realized in basic education in the 
governorates of Cairo, Gharbiah- Assiut , from a sample of the field study of 
view with respect overview ; in order - first axis of private religious rights , then 
the third and the private axis of moral rights , then the second the private axis 
of educational rights , then the fourth axis of the rights of play , movement and 
activity. 
 
3. The most cultural rights of the child realized from the point of sample field 
study with respect to the first axis of private religious rights are outlined in 
order: the right of the child in an acceptable and appropriate name , the right 
of the child to learn religious literature , such as the politeness of food and 
drink and talk and authorization of view. While the lowest cultural rights of the 
child realized from the point of view of the field study sample with respect to 
the first axis child's right to know the excellent reputation of Egypt to God, the 
right of the child to know the biography of prophets and messengers ( peace be 
upon them  ) . 
 
4. The most cultural rights of the child realized from the point of sample field 
study with respect to the second axis of educational rights are outlined in the 
order of view : The child's right to free formal education , and the right of the 
child to learn the Arabic language, and the right of the child to participate in 
various activities such as the school radio and the school press , the right of the 
child in guidance and counseling , the right of the child to use his language and 
expression by the right of the child to express his opinion freely. While the 
lowest cultural rights of the child realized from the point of sample field study 
with respect to the second axis is broadly on the arrangement of view : The 
child's right to keep pace with cognitive development , and the right of the 
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child to learn cutting-edge media education , the right of the child to learn the 
knowledge gathering skills , the right of the child to attend lectures and 
seminars held inside the school , and the right of the child in the 
experimentation , the right of the child in the discovery and reconnaissance . 
 
5. The most cultural rights of the child realized from the point of sample field 
study with respect to the third axis of moral rights are outlined in order: child's 
right to self-respect , and the right of the child to feel tenderness and love 
catching. While the lowest cultural rights of the child realized from the point of 
view of the field study sample with respect to the third axis is broadly on order: 
child's right to praise and praise, and the right of the child to education on 
respect for fundamental rights and freedoms . 
 
6. The most cultural rights of the child realized from the point of sample field 
study in respect of the play , movement and activity with respect to the fourth 
axis of view are outlined in the order : the child's right to play and have fun , 
and to provide timely and respect for the practice of various sports activities. 
While the lowest cultural rights of the child realized from the point of view of 
the field study sample with respect to the fourth axis is broadly outlined : to 
provide the appropriate capabilities and tools to practice various sports 
activities at school , the guidance of parents of the importance of recreational 
activities for their children . 
 
7. There was a statistically significant difference in the sample field study 
questionnaire outlined responses depending on the variable Experience- the 
governorate  (Cairo Gharbah- Assiut ) , as well as all sub- themes of the 
questionnaire , and the differences were all in favor of sample members of 
Gharbiahgovernorate. 
 
Recommendations 

In light of the findings of the study, both theoretical and field researcher 

recommends the following: 

1. The need to respect the cultural rights of the child in Islam and international 

conventions at all stages of a child's education. 

2. The preparation of teachers on how to provide platforms for the rights of the 

child during the educational process programs contain. 

3. The need for modernization and development of study materials to keep pace 

with all the new in the world of knowledge. 
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4. Teacher training on child rights issues and how to apply and how to deal with 

each child according to his style. 

Proposals 

1. Discuss the problems that prevent the exercise by the child in basic education 

for some cultural rights and ways to remedy them. 

2. Discuss ways to link the rights of the child in the education of their rights 

within the family and society. 

3. Discuss ways to link the rights of the child to education to global 

developments first hand. 
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