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  ية يف تطبيق حقوق الطفل املتضمنةردن األسرةدور األ
  يةردنيف التشريعات األ

  :الملخص
ية في تطبيـق حقـوق      ردن األ سرةالكشف عن دور األ    إلى   هدفت هذه الدراسة  

تكون مجتمع الدراسة مـن جميـع معلمـي         و ،يةردنالطفل المتضمنة في التشريعات األ    
 حيـث  ٢٠١٢/٢٠١٣في العام   إربد   فظةفي محا  ية والثانوية ساسومعلمات المدارس األ  

 ومعلمة، ولتحقيق هدف الدراسة تـم إعـداد         معلما) ٢٨٧(تم اختيار عينة منهم بلغت      
 الرعايـة والتعلـيم     : على ثالثة مجـاالت هـي      ة موزع فقرة) ٢٤(استبانة مكونة من    
 رةسنتائج أن دور األالأظهرت   على أفراد العينة  داةوبعد تطبيق األ  . والحماية من العنف  

 كمـا أظهـرت     ، ككل داةفي تطبيق حقوق الطفل كان متوسطا على جميع المجاالت واأل         
 في تطبيق حقوق الطفل على مجال حماية الطفل من العنف  سرةوجود فروق في دور األ    

، ومجال مستوى المدارس وكانت الفروق لصالح المدارس        ناثوكانت الفروق لصالح اإل   
 في ، تعزى لمتغير مدة الزواج سرةق في دور األ   ية، في حين لم تظهر وجود فرو      ساساأل

 الباحث بضرورة التوعية بأهمية حقوق الطفل وضرورة الحد         أوصىضوء تلك النتائج    
  .طفالمن ظاهرة العنف ضد األ

  .سرة األ، الطفل، حقوق الطفل:الكلمات المفتاحية
Abstract: 

Educational Applications of Children's Rights  
In Jordanian Family in The light of Jordanian Legislation 

This study aims to reveal the role of the Jordanian family 
in the implementation of child rights included in the Jordanian 
legislation. The study community consists of all teachers in 
primary and secondary schools in Irbid governorate in 2012/2013. 
A sample of (287) teachers were selected randomly, to achieve the 
aim of study , questionnaire consisting of (24) paragraphs was 
prepared in three areas: care, education and protection against 
violence. The results showed that the role of the family in the 
implementation of child rights was average on all domains. The 
results also showed differences in the role of the family in the 
implementation of children's rights in the field of child protection 
against violence. The differences were in favor of basic schools, 
while the results did not show differences in the role of the family 
due to the variable duration of marriage. In light of these results. 
In the light of these results, the researcher recommended the need 
to raise awareness about the importance of children's rights and 
the need to reduce violence against children. 
Keywords: child, child rights, family. 
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  :المقدمة
 سـاس ، فهي األ  نسانتعد مرحلة الطفولة من أكثر المراحل أهمية في حياة اإل         

 الذي تعتمد عليه إنتاجيته وعطاؤه المستقبلي؛       ساسل شخصيته الالحقة، واأل   الذي يشك 
وبالتالي فإن الخبرات المبكرة لدى الطفل لها تأثير فاعل على طبيعة النمو لديه، وليس              

 إلـى   فحسب، بـل يتعـداه    ) المعرفي(هذا التأثير على المستوى التقليدي للنمو العقلي        
 الدماغ المعقدة لدى الطفل وتفعيلها بدالً من أن تهمل      مستوى توجيه االستفادة من خاليا    

  .وتنتهي
على أهمية االهتمام بالطفل وتربيته      )هـ١٤٠٧فلسفي،  ( وفي هذا الصدد أكد   

من جميع النواحي الثقافية واالجتماعية والنفسية والجسمية ويعد االهتمام         تربية سليمة 
مفاده حسن التكوين لما بعده من      ي  إنسانبحقوق الطفل وحاجاته التربوية مطلب ديني و      

 فمـستقبل  ،المراحل وبناء الشخصية من كل جوانبها فتبذل من أجلها الجهود في ذلـك            
 كما أن مستقبل المجتمع     ،الفرد مبني على مرحلته الطفولة ومدى االهتمام والعناية بها        

  . مرهون بهذا االهتمام والعناية بهذه المرحلة
 التنشئة االجتماعية والتي يقع على عاتقهـا      برز مؤسسات أ أحد   سرةوتمثل األ 

 التي تنقل قيم المجتمع وثقافة ومعتقداتها األولى داة األأنهامهمة إعداد الطفل للحياة كما 
 هي الجهة المشرفة على النمو االجتماعي للطفل وتكـوين          سرة فإن األ  وأخيراألبنائها،  

عة العمليات التي يقـوم بهـا    هي مجمواألسريةشخصيته لذا كانت التنشئة االجتماعية    
 التوجيـه الـسليم     وتوجيههم أبنائهمالوالدان من أجل غرس القيم والمبادئ في نفوس         

  ).٢٠٠٥مختار، (
 توفير البيئة االجتماعية الداعمـة للـسلوك الـسليم          سرةويقع على عائق األ   

هم فـي   ألبنائهم من خالل توفير جملة من المتطلبات المادية واالجتماعية والمعنوية تس          
ور على شكل سلوك عملي ممـارس علـى     وتتبل أبنائهاغرس القيم السليمة في نفوس      

 لحقوق الطفل باعتبارها حقوقـا      سرة بضمان األ  إال يتم ذلك    أنرض الواقع، وال يمكن     أ
التسويف، لذا كانت  أو ةايته وهي غير قابلة للمساوإنسانطبيعية يكتسبها الطفل باعتبار    

 كافة المجتمعات بهذه المرحلة بطريقة تنبع من قيم المجتمـع           هذه الحقوق محل اهتمام   
 تضمن لهم الحماية والتطور     طفالوثقافته ومعاييره الخاصة، فوضعت حقوقاً خاصة باأل      

  .)(Shannon, 2001السليم عقلياً وجسدياً وعاطفياً، واهتمت بتنشئتهم تنشئة سليمة 
ن الطفل في حقيقتـه      أل نسان من منظومة حقوق اإل    اوتمثل حقوق الطفل جزء   

 في مرحلة مـن مراحـل   نسانتلك الحقوق باعتبارها حق اإل  إلى    وبالتالي ينظر  ،إنسان
 والمجتمـع  والدولة   سرةالعمر، وهذه الحقوق في أصلها االلتزامات المفروضة على األ        
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 إصـدار  إلـى     وبالتالي فإنها تتطلب ما يكفل حمايتها لذا سارعت الدول         ،ي ككل نساناإل
المجموعـة   إلـى  االنضمامإلى لطفل، كما سارعت   ت التي تكفل حماية حقوق ا     التشريعا

  ).٢٠١٠عبدو،  (طفالالعالمية والتوقيع على االتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق األ
هي  أو ،يةنسانالحقوق المتأصلة في الطبيعة اإل أنهاوتُعرف حقوق الطفل على    

ي ال يمكن العيش بدونها وتتطور معـه        الحقوق التي يكتسبها الطفل بمجرد والدته والت      
 بأنها) ٢٠١٢البراوي، (وعرفها ،  )٢٠٠٥رضوان،  (بتطور مراحل الحياة التي يعيشها      

حماية الطفل وتأكيد    إلى   القانون والتي تهدف   أو   مجموعة الحقوق التـي كفلها الشرع    
  .حريته وحقه في الحياة الكريمة

تنمية االجتماعية وعلى رأسـها     أن مؤسسات ال   إلى    المختلفة األدبياتوتشير  
 في عملية طفال ما لم يتم دمج األ    طفال تضطلع بدور رعاية حقوق األ     أن ال يمكن    سرةاأل

 فـي  طفـال رعاية تلك الحقوق من خالل توفير البيئة االجتماعية الداعمة لمـشاركة األ  
 سرةاألعملية صنع القرار كاختيار المدارس مثال وكذلك أوقات اللعب والراحة فال زالت             

   .) (Bickmore, 2001هي التي تنظم ذلك دون مشاركة حقيقية من الطفل
 من طفالأنه غالبا ما تستبعد أصوات األ إلى فقد نبه) Johnny, 2006(أما 

المدرسة تتبنى   أو   سرةالبيئة المدرسية، علما بأن األ     أو   سرةالقرارات التي تتخذ في األ    
، وفي الوقت نفسه قد تنتهك أيضا طفالة حماية األالتعليمية بحج أو سلوكاتها االجتماعية

  . حقهم في المشاركة في القرارات التي تمسهم
 العديد من   أن إال طفالالرغم من االهتمام المحلي والدولي بمسألة حقوق األ       بو

مخاطر جملة تواجه قضية حقوق الطفل سواء على صعيد مؤسسات           إلى   الباحثين نبهوا 
) Bhabha, 2009(لى الصعيد السياسي، وفي هذا الصدد أكد ع أو التنشئة االجتماعية

أن مفهوم الطفولة ال يزال يقتصر على وجه نظر قاصرة مفادها أن الطفولة هي مرحلة               
، وهذا المنحنى من التفكير أثر سلبا على فكرة حقوق الطفل من      نسانعمرية يمر بها اإل   

أما . عالميا أكثر من كونه تطبيقيا     واالهتمام بها يكون إ    ثانويةحيث اعتبار هذه الحقوق     
)(Mayall, 2000يقع بحثيهية إنسان من مسألة طفال فحذر من تحول مسألة حقوق األ 

 إلـى  قضية سياسية تتسابق الدول فـي   إلى   على عاتق مؤسسات المجتمع االهتمام بها     
مة  جزء من المنظو   طفال يكون األ  أن بهذا الصدد    وأوصى ونظريا،   إعالميا عليها   التأكيد

  . على الكبار فقطإصدارها بحيث ال يقتصر طفال حقوق األإصدار التي تتولى ةالتشريعي
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  :مشكلة الدراسة
 مثلت تلك الحقوق قاعدة   إذ باهتمام محلي وعالمي كبير،      طفالحظيت حقوق األ  

 عليهـا،   التأكيد السياسية واالجتماعية على     أنظمتها على مختلف    الدولية تسعى   أساس
قد ) ,Mayall, 2000 Johnny, 2006 (األدبيات العديد من أن إال هميةاألورغم هذه 

 أكثر من كونها واقعـا ملموسـا   إعالميةأن مسألة حقوق الطفل هي دعاية       إلى   أشارت
 بعيدين كل بعد عن المشاركة في الكثير من القرارات التي تخـص          طفالحيث ال يزال األ   

 ،دراسـة جـابر  ( نتائج أغلـب الدرسـات  تلك الحقوق، وفي البيئة العربية فقد أشارت    
 المؤسسات التربوية ال تضلع بدورها  أن إلى   )٢٠١٢ نعمان وجناني، ( ودراسة   )٢٠١١

 لذا فقد تحددت مشكلة هذه الدراسة بالكـشف عـن       طفال،المطلوب في رعاية حقوق األ    
ية في تطبيق حقوق الطفل المتضمنة في التـشريعات         ردن األ سرةاألالدور الذي تقوم به     

  . مؤسسات التنشئة االجتماعيةأهم أحد سرةاأل باعتبار يةردناأل
  :تساؤالت الدراسة

  :سعت الدراسة الحالية لإلجابة عن التساؤالت اآلتية
ية في تطبيق حقوق الطفل المتـضمنة فـي التـشريعات     ردن األ سرةاألما دور    -١

  ؟يةردناأل
ة فـي   ية في تطبيق حقـوق الطفـل المتـضمن        ردن األ سرةهل يختلف دور األ    -٢

مي، ومستوى  يية باختالف متغيرات الجنس، والمستوى التعل     ردنالتشريعات األ 
   المدرسة، ومدة الزواج؟

  :هدف الدراسة
  : تحقيق األهداف اآلتية إلى هدفت هذه الدراسة

ية في تطبيق حقـوق الطفـل المتـضمنة فـي          ردن األ سرةاأل دورالكشف عن    .١
 .يةردنالتشريعات األ

ية فـي تطبيـق   ردن األسرة األ ن أفراد العينة في دور    الفروقات بي التعرف على    .٢
يـة تبعـا لمتغيـرات الجـنس،        ردنحقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ     

 .مي، ومستوى المدرسة، ومدة الزواجيوالمستوى التعل
تقديم عدد من التوصيات المستخلصة من نتـائج الدراسـة لتـستفيد منهـا               .٣

دعيم حقوق الطفل والعمل على تعزيز  تأهميةمؤسسات التنشئة االجتماعية في  
 . العمل بها



 م ٢٠١٥سنة أكتوبر ل) الخامس الجزء ١٦٥: (مجلة كلية التربية، جامعة األزهر، العدد

 

 -٢٤١-

  :أهمية الدراسة
  :من المؤمل أن تسهم الدراسة الحالية في تقديم اآلتي

 يسهم في سد النقص الذي تعاني منه المكتبة العربية والمتمثل تقديم بعد نظري .١
 في تعزيز حقوق الطفل وحمايتهـا، حيـث ال تـزال        سرة المختلفة لأل  باألدوار
 .اأساسغير موجودة  أو ات في هذا الجانب قليلةالدارس

ة عن مستوى الدور الذي تقوم به       عتسهم الدراسة الحالية في تقديم تغذية راج       .٢
 في مجال حقوق الطفل وبالتالي العمل على تعزيز جوانب القوة ومعالجة سرةاأل

  .جوانب القصور في تعزيز تلك الحقوق
 إلجراء دراسات وبحـوث      الباحثين تسهم هذه الدراسة في إفساح المجال أمام       .٣

فـي مراحـل     أخرى تثري مجاالت مختلفة من جوانب االهتمام بحقوق الطفل        
 .التعليم المختلفة

  :التعريفات اإلجرائية للمصطلحات
  : حقوق الطفل

تها الشرائع الـسماوية والقـوانين الوضـعية        ظمنمجموعة من المبادئ التي     
ية ومنع العنف ضدهم، وتقاس من خالل  ساساأل في المجاالت    طفالرعاية األ  إلى   وتهدف

  .استبانة الحقوق التي تم بناؤها لهذا الغرض
  : الطفل

  .المرحلة العمرية الممتدة من لحظة الوالدة وحتى سن السابعة عشر
  : سرةاأل

  . ورعايته وإعداده للحياةالنشء إيجاد التي يقع على عاتقها األولىالنواة 
  :حدود الدراسة ومحدداتها

  :اآلتيةتصرت الدراسة الحالية على الحدود اق
 فـي  األولـى تربية إربد   ية في   ساسعينة من معلمي معلمات المرحلة الثانوية واأل       -١

 .٢٠١٤ /٢٠١٣لعام الدراسي  إربد محافظة
 المستخدمة وهي االستبانة وما تتمتع بـه        داةيقتصر تعميم نتائج الدراسة على األ      -٢

يم نتائج الدراسة خارج الحدود الموضوعية      من صدق وثبات لذا فإنه ال يمكن تعم       
  .لها
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  :الدراسات السابقة
تكاد الدراسات السابقة في موضوع حقوق الطفل سواء في مجال المؤسـسات          

 إالالمناهج التي ينبغي تضمين تلك الحقوق فيها قليلة جدا،           أو   التي تعنى بتلك الحقوق   
  :ك الدراسات هناك دراسات تناولت حقوق الطفل بشكل عام ومن تلأن

واقع حقـوق الطفـل فـي المـدارس     "وهي بعنوان   ) ٢٠٠٦( دراسة الربيعي  .١
 طفالالتعرف على ما يتمتع به األ      إلى   هدفت" طفالاالبتدائية من وجهة نظر األ    

من حقوق في المدارس االبتدائية العراقية، وتم اختيار عينة عشوائية مكونـة     
 الطفل العراقـي ال يتمتـع       أن  النتائج أظهرت، وقد   ة وتلميذ اتلميذ) ٤٥٠(من  

 أنمـع مالحظـة     ) ١٩٨٩(ية التي تضمنتها اتفاقية الطفـل       ساسبالحقوق األ 
 .الطالبات يتمتعن بحقوق أكبر في مجاالت الرعاية االجتماعية والصحية

 من االبتدائية المدرسة في طفالاأل حقوق"وهي بعنوان ) ٢٠١١(دراسة جابر  .٢
ف مدى اهتمام المدارس االبتدائية بحقوق الكش إلى ، هدفت"معلميهم نظر وجهة

 النتائج أن اهتمام المدارس االبتدائية في العراق بحقـوق       أظهرتالطفل، حيث   
 الطلبـة فـي     بإعدادالطفل دون المستوى المطلوب حيث تزدحم تلك المدارس         

فرض فكر معين على الطلبـة       إلى   الصفوف المدارسة، وسعي بعض المدارس    
 وإهمـال  بالجانب المعرفـي     إالأخيرا عدم االهتمام    خاصة في جنوب العراق و    

 .طفالية لألساس المهارية والوجدانية مع أنها من الحقوق األاألخرىالجوانب 
 تـدعيم  في الوطنية التربية معلم دور"وهي بعنوان ) ٢٠١٢( دراسة البرواي .٣

 المـديرين  نظر وجهة من يةساساأل المرحلة طلبة  لدىنساناإل حقوق مفاهيم
 المختلفة لمعلم التربية الوطنية في      األدوارالكشف عن    إلى   هدفت" رفينوالمش

) ١٤(منهم  ) ٢٨٤(، وتم التطبيق على عينة مكونة من        نسانتعزيز حقوق اإل  
لمي التربية   ومعلمة وقد أظهرت النتائج أن مع      امعلم) ٢٧٠(مشرفا ومشرفة و  

 إلى  ت النتائج ، كما أشار  نسان في تعزيز حقوق اإل    الوطنية يقومون بدور كبير   
تعزى لمتغير المنطقة التعليمية، ومتغير المهنة       إحصائيا    دالة   ا هناك فروق  أن

 .وجاءت الفروق لصالح معلم التربية الوطنية مقابل المدير
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 فـي  نـسان اإل حقـوق  واقـع "وهي بعنوان ) ٢٠١٢( دراسة نعمان وجناني .٤
بتدائية في تعزيز س االارالتعرف على دور المد    إلى   هدفت" المتوسطة المدارس
 وطالبة فـي    اطالب) ٢٥٠(، وتم التطبيق على عينة مكونة من        نسانحقوق اإل 

 منطقة الكرخ في العراق، وفد أظهرت النتائج أن حقوق الطفل فـي مجـاالت  
والوجدانية كانت قليلة ودون المستوى  والتعليمية والصحية االجتماعية الرعاية

  .المطلوب
 اقتـصرت علـى دور المؤسـسات    أنهاة يالحظ وباستعراض الدراسات السابق 

، في حين شكلت الدراسة الحالية أسبقية في الكشف عن الطفلالتربوية في تعزيز حقوق 
  .طفال في رعاية حقوق األردن في األسرةالدور الواقعي الذي تقوم به األ

  :واإلجراءاتالطريقة 
  :منهج الدراسة

، ويعـرف   مته ألغراض الدراسة  استخدم الباحث المنهج الوصفي، نظراً لمالء     
 معلومات تتعلق بالحالة الراهنة للظاهرة موضـوع     علىالحصول  "المنهج الوصفي بأنه    

الدراسة لتحديد طبيعة تلك الظاهرة والتعرف على العالقات المتداخلة في حـدوث تلـك              
عليـان  " (الظاهرة ووصفها وتصويرها وتحليل المتغيرات المؤثرة في نشوئها ونموهـا  

 خالل من الدراسة هذه في الوصفي المنهج توظيف ويتجلى). ١٥٩، ص٢٠٠٠، وغنيم
ية في تطبيق حقوق ردن األسرةدور األ للكشف عن والمعلومات والمعطيات البيانات جمع

حيث تـم جمـع المعلومـات التـي يكتبهـا           ؛  يةردنالطفل المتضمنة في التشريعات األ    
ما يصدر من تقـارير وتوجيهـات       تقارير وبحوث ومالحظات، و   "المختصون والخبراء   

  ". رسمية وتحليلها
  :مجتمع الدراسة وعينتها

 ية في محافظةساستمثل مجتمع الدراسة بمعلمات ومعلمي المرحلة الثانوية واأل
 وتم اختيار العينة العشوائية الغرضـية كمـصدر         ،٢٠١٤ -٢٠١٣لعام الدراسي   إربد  

بشكل عشوائي لكبر مجتمع الدراسة     عينة الدراسة    إلى   لجمع البيانات لصعوبة الوصول   
 والمعلمات المتزوجين في  ومعلمة من المجتمع األصلي من المعلمينامعلم) ٢٨٧(بلغت 

ربد، ومن شأن هذا النوع من العينات أن يتيح الفرصة لجميع أفراد المجتمـع           إمحافظة  
تدخل مباشـر مـن      أو   األصلي للدخول ضمن عينة البحث بصورة متكافئة، دون تحيز        

  :والجدول التالي يبين ذلك. لباحثا
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  متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية )١(جدول 
 النسبة التكرار الفئات  

 32.8 94 أنثى  الجنس 67.2 193 ذكر
 20.2 58 بكالوريوس
 المستوى التعليمي 55.1 158 ماجستير
 24.7 71 دكتوراه

 50.5 145 ويةثان مستوى المدرسة 49.5 142 يةأساس
 17.1 49  سنوات٥اقل من 

  مدة الزواج 55.4 159  سنوات٨اقل من  إلى ٥من 
 27.5 79  سنوات فأكثر٨

 100.0 287  المجموع 
  : الدراسةأداة

  :اآلتية البحثية اإلجراءات الدراسة في ضوء أداةتم بناء 
 إلى   إضافة ية والقوانين الخاصة بحقوق الطفل،    ردناالطالع على التشريعات األ    -١

 ومن ثـم    ،االطالع على األدب السابق والدراسات ذات الصلة بالدراسة الحالية        
 .بناءها بشكل مبدئي

 :المجال األول :فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي) ٢١(تكونت االستبانة من     -٢
الحقوق المتعلقـة   : المجال الثاني و. فقرات) ٨(وله   الحقوق المتعلقة بالرعاية  

الحقوق المتعلقة بالحماية من العنف     : المجال الثالث و. فقرات) ٦(بالتعليم وله   
  .)٧( وله األسري
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  :داةصدق األ
 الدراسة، وصالحيتها، من حيث الصياغة اللغوية      أداةللتحقق من صدق فقرات     

 الدراسة بصورتها األولية علـى      أداةومناسبتها للمجال الذي أدرجت ضمنه، تم عرض        
صصين في جامعة اليرموك وجامعة البلقاء التطبيقية، ومديرية         من المتخ  ينمحكم) ١٠(

اإلدارة التربوية، واإلرشـاد، والقيـاس      : في مجاالت  إربد   التربية والتعليم في محافظة   
والتقويم، والقانون، وذلك من أجل االسترشاد بـآرائهم وبمالحظـاتهم فـي مـضمون           

ضمنه، ومن سالمتها اللغويـة،     ، ومدى ارتباط كل فقرة بالمجال الذي أدرجت         االستبانة
 الدراسة وإبداء رأيهم    أداةوطلب منهم مراجعة     .ومناسبتها لقياس ما وضعت من أجله     

وقد اقتـرح المحكمـون     . فيها، والتعديل والحذف والزيادة عليها أينما اقتضت الحاجة       
  :إجراء التعديالت اآلتية

 ارتآهـا عض الفقـرات  تم إعادة الصياغة اللغوية لب: فيما يتعلق بالمجال األول  -١
 .كونها أكثر انسجاما مع هدف الدراسةلالمحكمون 

 ،٧( ن إضافة فقرتين هما الفقـرة     يح المحكم  اقترا : فيما يتعلق بالمجال الثاني    -٢
٨.(  

 ن إضافة فقرة واحدة هـي الفقـرة   ي اقتراح المحكم  :فيما يتعلق بالمجال الثالث    -٣
 وبعـد   .ء التعديالت المقترحة  راء المحكمين، تم القيام بإجرا    آوبناء على    ).٨(

  .)٢٤( الدراسة في صورتها النهائية أداةإجراء التعديالت أصبحت 
  : داةاألثبات 

 على عينة استطالعية مـن      تم حساب االتساق الداخلي    ،داةاأل ثبات   منللتأكد  
 حسب معادلـة    معلم ومعلمة من خارج عينة الدراسة     ) ٣٠(خارج عينة الدراسة عددها     

، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات      والجدول أدناه يبين هذه المعامالت     ،كرونباخ ألفا 
  .هذه الدراسة

   الفامعامل االتساق الداخلي كرونباخ )٢(جدول 
  االتساق الداخلي  المجاالت

 0.90  الحقوق المتعلقة بالرعاية
  0.88  الحقوق المتعلقة بالتعليم

 0.89  الحقوق المتعلقة بالحماية من العنف
 0.91  ككلاةداأل
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  :معيار التصحيح
، قليلـة وتأخـذ   ١قليلة جداً وتأخذ الوزن (تم اعتماد تدريج ليكرت الخماسي؛      

) ٥، كبيرة جداً وتأخذ الوزن ٤وتأخذ الوزن  ، كبيرة٣، متوسطة وتأخذ الوزن   ٢الوزن  
دف تم اعتماد النموذج اإلحصائي ذي التدريج النسبي؛ به     وبناء على ذلك   ، الدراسة داةأل

بحيث تم اعتماد تدرج ثالثي علـى النحـو    تصنيف المتوسطات الحسابية لدور المبادرة 
  :األتي

 فئة المتوسطات الحسابية المقابلة لها الدور
  فأكثر٣,٥٠ كبير

 ٣,٤٩-٢,٥٠ متوسط
 ٢,٤٩أقل من  قليل

 :متغيرات الدراسة
 :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات التالية

  :لة؛ وهي المتغيرات المستق  . أ
  ).ذكر، أنثى( :الجنس؛ وله فئتان .١
 ،بكـالوريوس، ماجـستير   : (المستوى التعليمي وله ثالثة مستويات     .٢

 ).دكتوراه
 ).ي، ثانويأساس( :مستوى المدرسة؛ وله مستويان .٣
أقل  إلى   ٥ سنوات، من    ٥أقل من   (مدة الزواج ؛ وله ثالث مستويات        .٤

 ). سنوات فأكثر٨ سنوات، ٨من 
 : وله ثالثة مستوياتسرةور األد: المتغير التابع  . ب

 عال .١
 متوسط .٢
  قليل .٣
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  :إجراءات الدراسة
  :قام الباحث بعدد من اإلجراءات على النحو التالي

ية فـي تطبيـق   ردن األسرةتحديد هدف الدراسة والمتمثل بالكشف عن دور األ        .١
  .يةردنحقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ

ي والدراسات السابقة ذات العالقة ومن  الدراسة في ضوء األدب النظرأداةبناء  .٢
ثم التأكد من صدقها وثباتها وفقاً لإلجراءات العلمية المتبعة في بنـاء األدوات      

  .وحساب الصدق والثبات
  .اختيار العينة ثم مقابلة أفراد عينة الدراسة وشرح هدف الدراسة لهم .٣
  .على أفراد عينة الدراسة) االستبانات( الدراسة أداةتوزيع  .٤
ئة البيانات الالزمة من قبل أفراد عينة الدراسة ثم اإلجابـة علـى فقـرات        تعب .٥

وذلـك  . االستبانة كما يرونها معبرة عن وجهة نظرهم بكل صدق وموضوعية        
بعد إحاطتهم علماً بأن إجاباتهم سرية ولن تستخدم إال ألغراض البحث العلمي            

  .فقط
ذاكرة الحاسـوب، وتـم اسـتخدام        إلى   جمع البيانات ومن ثم إدخال البيانات      .٦

 لتحليل البيانات، وإجراء التحليـل اإلحـصائية        (SPSS)البرنامج اإلحصائي   
وضع التوصـيات   ائج، ومن ثم مناقشتها وتفسيرها و     المناسبة واستخراج النت  

  .والمقترحات
  :نتائج الدراسة

ية في تطبيـق حقـوق   ردن األسرةالتعرف على دور األ إلى هدفت هذه الدراسة 
ية، وفيما يلي عرضا للنتـائج وفقـا لتـساؤالت          ردن في التشريعات األ   المتضمنةفل  الط

  .الدراسة
ية في تطبيـق    ردن األ سرةدور األ  ما   :األولالسؤال  النتائج المتعلقة باإلجابة عن     

   ؟يةردنحقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ
 نحرافـات لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج المتوسـطات الحـسابية واال      

ية في تطبيق حقوق الطفـل المتـضمنة فـي الترشـيعات            ردن األ سرةدور األ  المعيارية
  . والجدول أدناه يوضح ذلكية،ردناأل
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ية في تطبيق ردن األسرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية دور األ )٣(جدول 
  ب المتوسطات الحسابيةية مرتبة تنازلياً حسردنحقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ

المتوسط   المجال  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعياري

 متوسط 64.  3.32  الحقوق المتعلقة بالرعاية  ١  ١
 متوسط 66. 3.26  الحقوق المتعلقة بالتعليم  ٢  ٢
 متوسط 83. 2.59  الحقوق المتعلقة بالحماية من العنف  ٣  ٣
 متوسط 51. 3.09  ككلداةاأل    

، )٣,٣٢-٢,٥٩(المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين أن ) ٣(يبين الجدول 
متوسط حـسابي بلـغ     بأعلى   في المرتبة األولى     الحقوق المتعلقة بالرعاية  ت  حيث جاء 

 بمتوسـط حـسابي بلـغ       الحقوق المتعلقة بـالتعليم   ، تاله في المرتبة الثانية      )٣,٣٢(
 في المرتبة األخيرة وبمتوسط اية من العنفالحقوق المتعلقة بالحم، بينما مجال )٣,٢٦(

  ).٣,٠٩ ( ككلداة، وبلغ المتوسط الحسابي لأل)٢,٥٩(حسابي بلغ 
وقد تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقـديرات أفـراد           

، حيث كانـت علـى النحـو    هكل مجال من المجاالت على حدعينة الدراسة على فقرات  
  :التالي

  :الحقوق المتعلقة بالرعاية. ١
 مجال الحقوق المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات )٤(جدول 

   مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةبالرعاية

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعياري

 ١   ١  
  على تـوفير الحاجـات     سرةتحرص األ 

الغذائية والجسدية والجسم بغض النظر     
  عن الوضع المادي لها

 عالي  80. 3.63

 ٢   ٢  
النفسية  بتوفير المتطلبات    سرةتلتزم األ 

فـي  والعاطفية التي يحتاجهـا الطفـل       
  مرحلة الطفولة

 متوسط 84. 3.41

 ٨   ٣  
المناسـبة  األنشطة    بتوفير سرةتهتم األ 

  التي يفرغ فيها الطفل طاقته
  

 متوسط 99. 3.37
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
  المستوى  المعياري

 ٧  ٤  
تهيئـة    علـى تـوفير   سـرة تحرص األ 
 التي تساعد الطفل على     يةبيئالالظروف  

  النمو السليم
 متوسط 1.11 3.36

 أوقاتا مناسبة ألبنائهـا     سرةتخصص األ   ٣   ٥ 
 متوسط 90. 3.35  للعب

النـصح   علـى تقـديم      سرةتحرص األ   ٤   ٥ 
 متوسط 96. 3.35   ألبنائهاواإلرشاد

بـين  علـى المـساواة      سرةتحرص األ   ٥   ٧
 متوسط 93. 3.32  ها في المعاملة والرعايةأطفال

الـصحية   متطلبات الرعاية    سرةتوفر األ   ٦   ٨ 
 متوسط 1.01 3.07  ألبنائها المناسبة

 متوسط 64. 3.32  ككلداةاأل    
 -٣,٠٧( المتوسطات الحـسابية قـد تراوحـت مـابين           أن) ٤(يبين الجدول   

 علـى تـوفير   سـرة تحرص األ"والتي تنص على  ) ١ ( رقم الفقرة، حيث جاءت    )٣,٦٣
فـي المرتبـة   " م بغض النظر عن الوضع المادي لها الغذائية والجسدية والجس   الحاجات

تـوفر  "ونـصها  ) ٦(نما جاءت الفقرة رقـم   بي،،)٣,٦٣(األولى وبمتوسط حسابي بلغ    
بمتوسط حـسابي  بالمرتبة األخيرة و" ألبنائها  متطلبات الرعاية الصحية المناسبة سرةاأل

  ).٣,٣٢( ككل داةوبلغ المتوسط لأل). ٣,٠٧(بلغ 
  :الحقوق المتعلقة بالتعليم. ٢

الحقوق المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال  )٥(جدول 
  مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةبالتعليم 

المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

اف االنحر
  المستوى  المعياري

 الطفـل   إلحـاق  إلـى    سـرة تسارع األ   ٥  ١
 عالي 95. 3.52  بالمؤسسات التربوية منذ سن مبكر

عملية استمرارية    على سرةتحرص األ   ٧  ٢ 
 متوسط 94. 3.33  التعليم ألبنائها

 التدابير الالزمة لتـشجيع     سرةتتخذ األ   ٢  ٣ 
 متوسط 97. 3.31  الطفل على االلتحاق بالمدرسة
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المتوسط   الفقرات  الرقم  الرتبة
  الحسابي

اف االنحر
  المستوى  المعياري

علـى اكتـساب     أبنائهـا  سرةتشجع األ   ٤  ٤ 
 متوسط 99. 3.29  المعرفة من مصادر متنوعة

تعليم  على توفير نوعية     سرةتحرص األ   ٣   ٥
 متوسط 96. 3.28  ألبنائهاذات جودة عالية 

علـى اسـتخدام    ئها  ا أبن سرةتشجع األ   ٦  ٦
 متوسط 1.01 3.24  تقنيات التعليم الحديثة

تكـوين اتجاهـات    على  سرةتحرص األ   ١  ٧
 متوسط 1.01 3.20   نحو التعليمأبنائهايجابية لدى إ

وتعزز  وجهة نظر الطفل     سرةتحترم األ   ٨  ٨
 متوسط 98. 3.13  همفهوم الذات لدي

 متوسط 66. 3.26 المجال ككل    
 -٣,١٣( المتوسطات الحـسابية قـد تراوحـت مـابين           أن) ٥(يبين الجدول   

  الطفل إلحاق إلى   سرةتسارع األ " والتي تنص على     )٥( رقم   الفقرة، حيث جاءت    )٣,٥٢
 ،،)٣,٥٢(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ " بالمؤسسات التربوية منذ سن مبكر

ظر الطفل وتعـزز مفهـوم       وجهة ن  سرةتحترم األ "ونصها  ) ٨(نما جاءت الفقرة رقم     بي
لمتوسط الحـسابي   وبلغ ا ). ٣,١٣(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ      " الذات لدية 

  ).٣,٢٦(للمجال ككل 
  :الحقوق المتعلقة بالحماية من العنف. ٣

 مجال الحقوق المتعلقة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات )٦(جدول 
   مرتبة تنازلياً حسب المتوسطات الحسابيةبالحماية من العنف

المتوسط   الفقراتالرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
المستوى  لمعياريا

 اإلهمـال  أو   اإلسـاءة عـن   سرة  تبعد األ   ٤  ١
 متوسط 1.06 2.89  ألبنائها

  العقاب النفـسي   أساليب عن   سرةتبتعد األ   ٨  ٢
 متوسط 1.02 2.82  أبنائهاالسخرية من بعض أو 

على  العقاب البدني    إيقاع عن   سرةتبتعد األ   ٢  ٣
 متوسط 1.07 2.72  أمكن ما أبنائها
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المتوسط   الفقراتالرقم  الرتبة
  الحسابي

االنحراف 
المستوى  لمعياريا

من الـشعور    على التقليل    سرةتحرص األ   ٣  ٤ 
 متوسط 1.09 2.64  بالغيرة بين أبنائها

 متوسط 1.16 2.64  أبنائهالرفق في معاملة باسرة تلتزم األ  ١   ٤
الواعي مع   التسامح   أسلوب سرةتعتمد األ   ٦  ٦

 متوسط 96. 2.55  أبنائها

اعتماد الحرمان    على عدم  سرةتحرص األ   ٧   ٧ 
 متوسط 98. 2.51   التربيةأساليب من كأسلوب

 على السيطرة على الغضب     سرةتحرص األ   ٥   ٨ 
 متوسط 1.17 2.28  ألبنائها تربيتها أثناءوالتحكم باالنفعاالت 

 متوسط 83. 2.59 المجال ككل    
 -٢,٢٨( المتوسطات الحـسابية قـد تراوحـت مـابين           أن) ٦(يبين الجدول   

 أو  اإلسـاءة عـن   سرة  د األ تبع"والتي تنص على    ) ٤( الفقرة رقم    ، حيث جاءت  )٢,٨٩
ما جاءت الفقرة    بين ،،)٢,٨٩(في المرتبة األولى وبمتوسط حسابي بلغ       " ألبنائها اإلهمال

 أثنـاء  على السيطرة على الغضب والتحكم باالنفعاالت        سرةتحرص األ "ونصها  ) ٥(رقم  
وبلـغ المتوسـط   ). ٢,٢٨(بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حـسابي بلـغ   " ألبنائهاتربيتها  

  ).٢,٥٩( ككل داةسابي لألالح
ية في  ردن األ سرةدور األ هل يختلف    :الثانيالسؤال  النتائج المتعلقة باإلجابة عن     

بـاختالف متغيـرات الجـنس،       يةردنتطبيق حقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ      
   ؟مي، ومستوى المدرسة، ومدة الزواجيوالمستوى التعل

توسـطات الحـسابية واالنحرافـات    لإلجابة عن هذا السؤال تم اسـتخراج الم    
 في تطبيق حقوق الطفل المتـضمنة فـي التـشريعات           يةردناأل سرةالمعيارية لدور األ  

 ،مي، ومستوى المدرسة، ومدة الزواجيية حسب متغيرات الجنس، والمستوى التعلردناأل
  .والجدول أدناه يوضح ذلك
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ية في تطبيق حقوق ردن األسرةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات لدور األ )٧(جدول 
مي، يية حسب متغيرات الجنس، والمستوى التعلردنالطفل المتضمنة في التشريعات األ

  ومستوى المدرسة، ومدة الزواج

  الحقوق    
المتعلقة بالرعاية

  الحقوق 
 المتعلقة بالتعليم

الحقوق المتعلقة 
 بالحماية من العنف

الدور 
 ككل

  3.03 2.45 3.24 3.28  س ذكر
 50. 75. 64.  63. ع 

 الجنس 3.22 2.88 3.28 3.41 س
 50. 92. 70. 64. ع  أنثى

 51. 83. 68. 66. عبكالوريوس 3.20 2.71 3.32 3.44  س
 52. 84. 68. 63. ع  ماجستير 3.05 2.55 3.22 3.27  س
 3.11 2.59 3.28 3.34 س

المستوى 
 التعليمي

 48. 82. 61. 63. ع  دكتوراة
 3.19 2.74 3.33 3.41  س يأساس
 487. 889. 638. 597. ع 

 2.99 2.44 3.18 3.24 س
مستوى 

 508. 750. 676. 667. ع  ثانوي مدرسةال
 ٥اقل من  3.17 2.72 3.23 3.43  س

 48. 81. 69. 59. ع سنوات
 إلى ٥من  3.04 2.55 3.22 3.25  س

 53. 83. 68. 66. ع  ٨قل من أ
 3.15 2.58 3.35 3.39 س

  مدة 
 الزواج

 47. 85. 61. 60. ع ر فأكث٨
  االنحراف المعياري =ع المتوسط الحسابي= س
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تبايناً ظاهرياً في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ) ٧(يبين الجدول 
ية حـسب  ردنية في تطبيق حقوق الطفل المتضمنة في التشريعات األ        ردن األ سرةلدور األ 

 مـي ي، والمـستوى التعل   ) أنثـى  ،ذكـر (الجنسالف فئات متغيرات    بسبب اخت متغيرات  
 ، ومدة الـزواج )ي، ثانويأساس( ، ومستوى المدرسة)بكالوريوس، ماجستير، دكتوراه (
  .) فأكثر٨، ٨قل من أ إلى ٥ سنوات، من ٥قل من أ(

ولبيان داللة الفروق اإلحصائية بين المتوسطات الحسابية تم استخدام تحليـل           
 ككـل   داةوتحليل التباين الرباعي لأل   ) ٨(عي المتعدد على المجاالت جدول      التباين الربا 

  ).٩(جدول 
الجنس، المؤهل العلمي، ومستوى  ألثر الرباعي المتعدد تحليل التباين )٨(جدول 

ية في تطبيق حقوق الطفل المتضمنة في ردن األسرةدور األ على المدرسة ومدة الزواج
  يةردنالتشريعات األ

مجموع  :المجاالت  نمصدر التباي
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
الداللة  قيمة ف المربعات

  اإلحصائية
 .667 1 .667 1.667 .198 
 .000 1 .000 .001 .979 

  الجنس
  064.=هوتلنج

 16.650.000 10.757 1 10.757   001.=ح
 566. 571. 229. 2 457. الرعاية

 269. 1.318 572. 2 1.144 تعليمال
 المستوى التعليمي

 989.=ويلكس
 785. 242. 156. 2 313. الحماية من العنف 783.=ح

 095. 2.800 1.121 1 1.121 الرعاية
 090. 2.900 1.258 1 1.258 التعليم

 مستوى المدرسة
 032.=هوتلنج

 013. 6.256 4.042 1 4.042 الحماية من العنف 033.=ح
 581. 544. 218. 2 436. الرعاية
 183. 1.709 742. 2 1.483 التعليم

 مدة الزواج
 977.=ويلكس

 531. 634. 410. 2 820. الحماية من العنف 358.=ح
   400. 280 112.083 الرعاية
 الخطأ   434. 280 121.506 التعليم

   646. 280 180.900 الحماية من العنف
    286 116.386 الرعاية
 الكلي    286 124.980 التعليم

    286 198.705 حماية من العنفال
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  :اآلتي) ٨( الجدوليتبين من 
 فـي   الجـنس تعزى ألثر    )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -

، وجاءت الفـروق لـصالح      المجاالت باستثناء مجال الحماية من العنف     جميع  
  .ناثاإل

وى المـست تعـزى ألثـر      )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -
  . جميع المجاالتفيالتعليمي 

مـستوى  تعـزى ألثـر      )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -
، وجـاءت   المجاالت باستثناء مجال الحماية مـن العنـف        في جميع    المدرسة

  الفروق لصالح المدارس االبتدائية
 فـي الـزواج   تعزى ألثر    )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -

  .المجاالتجميع 
تحليل التباين الرباعي المتعدد ألثر الجنس، المؤهل العلمي، ومستوى  )٩(جدول 

ية في تطبيق حقوق الطفل المتضمنة في ردن األسرةالمدرسة ومدة الزواج على دور األ
  يةردنالتشريعات األ

مجموع   مصدر التباين
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
الداللة   قيمة ف  المربعات

  يةاإلحصائ
 011. 6.506 1.583 1 1.583 الجنس

 422. 865. 211. 2 421. المستوى التعليمي
 007. 7.494 1.824 1 1.824 مستوى المدرسة

 812. 209. 051. 2 102. مدة الزواج
   243. 280 68.136 الخطأ
    286 73.455 الكلي

  :اآلتي) ٩(يتبين من الجدول 
الجنس، حيث بلغت   تعزى ألثر    )٠,٠٥=  (وجود فروق ذات داللة إحصائية        -

وجاءت الفـروق لـصالح     . ٠,٠١١ بلغت   إحصائية وبداللة   ٦,٥٠٦قيمة ف   
  .ناثاإل

المـستوى  تعـزى ألثـر      )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -
  .٠,٤٢٢ بلغت إحصائية وبداللة ٠,٨٦٥التعليمي، حيث بلغت قيمة ف 
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مستوى المدرسـة،  تعزى ألثر  )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية        -
وجاءت الفروق  . ٠,٠٠٧ بلغت   إحصائية وبداللة   ٧,٤٩٤حيث بلغت قيمة ف     

  .لصالح المدارس االبتدائية
مدة الـزواج،   تعزى ألثر    )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم    -

  .٠,٨١٢ بلغت إحصائية وبداللة ٠,٢٠٩حيث بلغت قيمة ف 
  :مناقشة النتائج

  :تيأظهرت نتائج الدراسة الحالية اآل
ية في تطبيق حقوق الطفل المتضمنة فـي التـشريعات          ردن األ سرةأن دور األ   -١

 وربمـا تعـزى   ، ككـل داة واأل داةية كان متوسطا على جميع مجاالت األ      ردناأل
 ال زال دون وأهميتهـا  مستوى الوعي بحقوق الطفـل    أن إلى   النتيجة السابقة 

الطفل باعتبـاره   إلى  تزال التقاليد االجتماعية تنظر   المستوى المطلوب حيث ال   
 يا في القضا  كة وأنه غير قادر على المشار     التوجيه إلى   شخصا قاصرا وبحاجة  

 ، هي تقوم برعاية وتنظيم كل ما يتعلق بالطفلسرةالتي تخصه وبالتالي فإن األ
 ,Mayall, 2000 Johnny( فكرة الحقوق علـى نحـو مـا ِأشـار     أن إال

وتنسجم نتائج الدراسة   .تتطلب أشراك الطفل فيما يخصه من قرارات      ) ,2006
 مؤسسات التنشئة   أنالحالية مع أغلب نتائج الدراسات السابقة والتي أظهرت         
دراسـة   مثـل  طفـال االجتماعية ال تقوم بالدور المطلوب في رعاية حقوق األ      

) ٢٠١٢نعمان وجناني،   (ودراسة  ) ٢٠١١ ،جابر(ودراسة  ) ٢٠٠٦( الربيعي
حيث اتفقت الدراسة السابقة على أن هناك دورا متوسطا وأحيانا قلـيال فـي              

 .طفالرعاية حقوق األ
 تعزى ألثر )٠,٠٥ = (إحصائية وجود فروق ذات داللة     عدم   أظهرت النتائج  -٢

، وجاءت الفروق   المجاالت باستثناء مجال الحماية من العنف      في جميع    الجنس
 أكثر سـلطة علـى      اآلباءأن   إلى    السابقة ، وربما تعزى النتيجة   ناثلصالح اإل 

 وأكثـر  عاطفة   أكثر األم قسوة في التعامل معهم في حين تكون         وأكثر طفالاأل
 من العنف ال زال يعـاني مـن       طفال لذا فإن مجال حماية األ     ،حنانا على الطفل  

اسـتخدام   إلى ونأ والذين ربما يلج   اآلباء قصور متعددة خاصة من جهة       أوجه
 .ن أساليب التنشئة االجتماعيةالعنف كأسلوب م

 تعزى ألثر   )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية       إلى   أشارت النتائج  -٣
فـي   طفـال  األ أنية، وهذا يعنـي     ساسمستوى المدرسة ولصالح المدارس األ    

ية الزالوا يعانون من تدني حقوقهم مقابـل طلبـة المـدارس            ساسالمرحلة األ 
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أن طلبة المدارس الثانويـة أكثـر        إلى   سابقةالثانوية، وربما تعزى النتيجة ال    
ية ساس قدرة على المطالبة بحقوقهم من طلبة المدارس األ   وأكثروعيا بحقوقهم   

والذين يلتزمون بما تفرضه المدرسة عليهم وربما خافوا من المطالبة بما لهم            
 اهتمـام   أنمن  ) ٢٠١١(جابر   نتائج دراسة    إليهمن حقوق، وهذا ما أشارت      

 .ية بحقوق الطفل الزال قليالساسالمدارس األ
تعزى  )٠,٠٥ = (وجود فروق ذات داللة إحصائية      عدم   إلى   أشارت النتائج  -٤

 ال طفـال  ربما تكون هذه النتيجة منطقية حيث أن حقـوق األ ،مدة الزواجألثر  
ية يكتـسبها   أساس بالفترة الزمنية للزواج فحقوق الطفل مبادئ        تتأثر أنيمكن  

ة بعيدا عن الفترة الزمنية للزواج لذا لم تظهر فروق عند         ينسانالطفل بصفة اإل  
 .هذا المتغير

    : التوصيات
  :في ضوء النتائج السابقة فإن الباحث يوصي باالتي

حثـت عليهـا الـشرائع        باعتبارها مبـادئ   طفال على أهمية حقوق األ    التأكيد -١
 .السماوية والقوانين الوضعية وترتيب عقوبات رادعة على انتهاكها

 وعدم استخدام العنف    ،يةردن األ سرة في األ  طفال من ظاهرة العنف ضد األ     الحد -٢
ن ذلك انتهـاك واضـح      التنشئة االجتماعية أل   أو    التربية أساليب من   كأسلوب

 .لحقوق الطفل
 إتاحـة  بأهميةية ردن األسرةضرورة قيام مؤسسات المجتمع المدني بتوعية األ   -٣

 مـشاركة   أنلمتعلقة به باعتبار     ا القراراتالفرصة للطفل للمشاركة في اتخاذ      
 .  حقوقه وحقه في التمتع بهابأهميةالطفل تمثل وعيا مجتمعيا 

ية وجهة نظر الطفـل وتعزيـز       ردن األ سرة األ احترامضرورة التوعية بأهمية     -٤
 .مفهوم الذات لدية

ضرورة تطوير أساليب تعليم الطفل والتخلص من أسلوب التلقين واسـتبداله            -٥
  .برز حقوق الطفلألسليم من الطفل باعتبار أن التعليم ابأسلوب إثارة تفكير 
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  :المراجع
  :المراجع العربية
 نـسان نية في تدعيم مفاهيم حقوق اإل     دور معلم التربية الوط   ) ٢٠١٢( البراوي، حمدي 

ية من وجهة نظر المـديرين والمـشرفين، رسـالة          ساسلدى طلبة المرحلة األ   
  .ة األزهر، غزةماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامع

" معلميهم نظر وجهة من االبتدائية المدرسة في طفالاأل حقوق" )٢٠١١(جابر، وصال 
  .٩٨-٦٩مجلة دراسات تربوية، العدد السادس عشر، 

 وجهـة  من االبتدائية المدارس في الطفل حقوق واقع .)٢٠٠٦( محمد ابتسام الربيعي،
 ابـن  – التربية كلية غداد،ب جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة )طفالنظر األ

 .رشد
 إشـكالية الخــصوصية   – نـسان اإلسالميون وحقـوق اإل   ): ٢٠٠٥(رضوان، زيادة   

 الرؤى العالمية   نسانحقوق اإل ) "٤١(لسلة كتب المستقبل العربي      س ،لميـةوالعا
  . مركز دراسات الوحدة العربية، بيروت،"واإلسالمية والعربيـة

لحقوق الطفل في اإلسالم والمواثيق الدولية فـي        دراسة مقارنة   ) ٢٠١٠( عبدو، يزن 
ية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية      ساسمرحلة ما قبل المدرسة والمرحلة األ     

  .يةردنالتربية، الجامعة األ
سيكولوجية الطفولة، دراسة تربوية نفسية فـي الفتـرة مـن           ) ٢٠٠٥( مختار، وفيق 
  .والنشر والتوزيع القاهرة دار الغريب للطباعة ،اثني عشر عاما إلى عامين

المتوسـطة،   المـدارس  في نساناإل حقوق واقع) ٢٠١٢(نعمان، ليلي وجناني، زينب 
  .٥٧٧-٥٥٧) ٢٠١( العدد األستاذمجلة 
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