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 ملخص البحث :

يهدف البحث الحالي الى  معرفة حقوق الطفل لدى اوليا امور االطفال لدى أولياء 

 امور األطفال, 

األطفال في مدينة بغداد ( فرداً من أولياء أمور 022وتكونت عينة البحث من )

 بجانبيها الكرخ والرصافة.

وتحقيقاً ألهداف البحث قامت الباحثة ببناء مقياس )لحقوق الطفل( بعد االطالع على 

االدبيات والدراسات السابقة , وتضمن مقياس معرفة حقوق الطفل بصيغته النهائية 

خصائص القياسية مجاالت , كما تحققت الباحثة من ال ة( فقرة موزعة على خمس02)

للمقاييس المتمثلة بالصدق والثبات , وكان التحقق من الصدق بطريقتين هما : الصدق 

الظاهري , وصدق البناء وتم استخراج الثبات بطريقتين هما: اعادة االختبار , 

 , وتوصل البحث الى النتائج اآلتية:  الفاكرونباخ

األطفال من ناحية الحقوق ان أولياء أمور األطفال لديهم معرفة في حقوق  .1

 الصحية , والثقافية , واألسرية , والتعليمية والمدنية.

ان أولياء أمور األطفال لديهم قدرة على تغيير واقعهم بحسب ما يقتضيه المجتمع  .0

 من تقدم وتطور.

 ووضعت الباحثة بعضاً من التوصيات والمقترحات
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Knowing of Child's Rights for Parents of Children 

Samera AbdAlhasan 

Hulaa AbdAlwahed 

Research Summary 

     The current research aims to: know the rights of the child 

among the parents of children. 

The sample of the research consisted of (400) individuals from 

the parents of children in the city of Baghdad, with both sides 

Karkh and Al-Rusafa. 

     To achieve the goals of the research, the researcher built a 

measure of (for children's rights), after reviewing the literature 

and previous studies, and the measure of knowledge of 

children's rights included in its final form (25) items distributed 

in five areas. The researcher also verified the standard 

characteristics of the two measures of honesty and stability, and 

verification of honesty was in two ways: apparent honesty, and 

construction honesty and stability has been extracted by two 

methods: re-test and Alvakronbach, the research found the 

following results:  

1. Parents of children have knowledge of children's rights in 

terms of health, cultural, family, educational and civil rights. 

2.  The parents of children have the ability to change their reality 

according to the progress and development required by society. 

The researcher also put some recommendations and suggestions. 

 

 ... التعريف بالبحث  الفصل األول

 : مشكلة البحث

وال توهب وال تعطى من احد  ال تمنحأن حقوق االنسان هي حقوق طبيعية         

كشف او يعلن عنها في الدساتير يألحد فهي حقوق أصلية متصلة في طبيعة االنسان 

 ( . 12:  0221والمواثيق والعهود واالعالنات ) فياض ، 

جدال وال نقاش ال اانساني احق لكونهاة خاصة وتعد حقوق الطفل موضوعاً له اهمي   

فيه فموضوع الطفولة ورعايتها من اهم الموضوعات التي تحظى حالياً اهتماماً 

وهي تتعدى (  02:  0210ها المرحلة االساس في حياة الفرد ) الخفاف ، عدخاصاً ب

لتكون  معرفية ووطنية فحسب بل تذهب الى ابعد من ذلك ،كونها حاجة ذات ابعاد 

 ( .  11:  1191المفرجي ، حاجة ذات ابعاد انسانية )
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االنسان فاالهتمام بها كما أن االهتمام بحقوق الطفل يعد جزءاً من االهتمام بحقوق    

( نقطة االنطالق والقاعدة االساس للتعامل مع  Cantwel , 1999: 208يرى )

نسان ، وقد نال الموضوع حقوق اهتمام الباحثين في العالم وهذا مااكدته حقوق اال

( الى ان حقوق الطفل من  Rudi and Debiالدراسات كدراسة رودي ودي بي ) 

اجل تعزيز المواطنة ومراعاة استقاللية الطفل االجتماعية والسياسية ويمكن 

 ( . Rudi and Debi االستعانة بالتربية والتعليم في تطبيقها )

أن اتفاقية حقوق الطفل هي جملة من القواعد الدولية التعاهدية العرفية الرامية    

تحديداً الى حل المشكالت الناشئة مباشرة عن النزاعات المسلمة الدولية وغير الدولية 

( من قبل زعماء العالم اذ اوصوا بها 1121حقوق  الطفل في عام ) اتفاقية. لقد اقرت 

وتعد اتفاقية حقوق الطفل الصك القانوني   اعتراف العالم بحقوق االطفال .  ضمان 

الدولي االول الذي يلزم الدول االطراف من ناحية قانونية بدمج السلسلة الكاملة 

ة والتعليمية لحقوقهم اي الحقوق الصحية والثقافية واالجتماعية والمدنية واالقتصادي

تجد دعماً من العديد من المنظمات الدولية  ( .  وانها 20:  0222العباسي ، )

المتخصصة ، والمنظمات الدولية غير الحكومية وكذلك االجهزة الدولية المختلفة ، 

ويمثل صندوق االمم المتحدة للطفولة )اليونيسيف( احد اهم هذه الهيئات بوصفه 

ولي حقوق الطفل ودعمها على المستوى الدجهازاً دولياً يهتم بشكل رئيسي بنشر 

اضافة الى الدور الذي تقوم به اللجنة الدولية للصليب االحمر من جهود في مساعدة 

 ( .  12: 0229االطفال ) ووديوس ، 

 االطفال ومن خالل العالقة المتبادلة ومن خالل عمل الباحثة في مجال رياض     

للتعرف باحثة بهذه المشكلة بين الباحثة واولياء امور االطفال ومن خالل احساس ال

 على حقوق الطفل لدى اولياء امور االطفال . 

 أهمية البحث :           

نال موضوع حقوق الطفل اهتمام المنظمات الدولية لذا نجد ان هناك العديد من     

االعالنات والمواثيق بخصوص هذا الموضوع . من هذه االعالنات االعالن العالمي 

لحقوق االنسان ، والميثاق االفريقي لحقوق االنسان والشعوب ، واتفاقية القضاء على 

ياسية لعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسضد المرأة ، واجميع اشكال التمييز 

 ( . 00:  111الجيزاني ، )

أرتبط احترام حقوق الطفل باحترام المجتمع لحقوق اطفاله وشبابه انطالقاً من     

هم عناصر فاعلة في نموه اذ بدأ االهتمام بهذه الحقوق يتزايد من قبل المجتمع عد

العشرينات من القرن الماضي اذ بدأت الدولي لتعزيز حقوقه وحمايته في مطلع 

معايير دولية ملزمة بعد ان صدر اول اعالن لحقوق الطفل عام  إليجادبجهود حثيثة 

 لألمم، ثم اعتمدت الجمعية العامة  1100وتبلورعنه اعالن جنيف عام  1101

 1191اعالناً عالمياً لحقوق الطفل ومن ثم جاء االعالن عام  1121المتحدة عام 

/ ايلول / 0ودخولها حيز التنفيذ في  1121لصدور اتفاقية حقوق الطفل عام  وصوالً 

اقية قفزة نوعية بالمفاهيم اذ احاطت بجميع الحقوق المدنية . وتعد االتف 1112

والصحية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية الى جانب ضمان حقوق الطفل االساسية 
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ء المعاملة واالستقالل ومناهضة كافة بالرعاية والنمو وحمايته من االهمال وسو

 ( . 11:  0222العنف ضده ) عمر ، اشكال 

االول من حزيران من كل عام يوماً عالمياً للطفل لزيادة االهتمام بالطفولة  إذ عد   

( بدأت جميع الدول التي  11:  0222وتقوية التضامن بين اطفال العالم ) هادي ، 

ق برامج تم التخطيط لها من قبل خبراء ومختصين في وقعت على االتفاقية تنفذيها وف

 ( .  11:  0222التربية وعلم النفس ) كاظم ، 

أن من اهم الحقوق التي ركزت عليها االتفاقية الدولية هي الحقوق الخاصة بالطفل     

والدولة التي يعيش فيها ، ان هذه الحقوق تكفل للطفل حق  األسرةوعالقته بكل من 

حق حماية الطفل من التمييز او العقاب فضال عن حمايته ونموه نمواً شامالً سليماً 

القائم على اساس سلطوي سواء من الوالدين او من االوصياء القانونيين عليه او 

حقه في الحفاظ على اعضاء االسرة وحق الطفل في الحياة والتسمية والجنسية و

عن رأيه وحرية الفكر والوجدان والدين وحقه في الحماية القانونية  والتعبيرهويته 

من االجراءات التعسفية في حياته الخاصة والحصول على المعلومات والمواد من 

شتى المصادر مثل الكتب ، كذلك حق الطفل المحروم واعطائه المساعدة من قبل 

 بأعلىلمعاق جسدياً او عقلياً بحياة كريمة وحق الطفل بالتمتع الدولة ، وحق الطفل ا

مستوى صحي يمكن بلوغه ومستوى معيشي مالئم لنموه والتعليم والراحة ووقت 

 , Cant wett) الفراغ واللعب والحماية من التعذيب اثناء نشوء النزاع المسلح 

1992 : 130   . ) 

التي تلعب دوراً اساس في  باألسرة تتعلق حقوق الطفل في كثير من جوانبها    

تشكيل شخصية الطفل وتنميته قدراته العقلية وتضفي عليها طابعها ، وتؤكد اتفاقية 

حقوق الطفل  اهمية دور االسرة االساسي في تنشئة الطفل ورعايته وعلى ضرورة 

ركة ان ينشأ في بيئة تسودها المحبة والوئام ، وبذلك يتحمل كال الوالدين مسؤولية مشت

في تربية الطفل ونموه النفسي والوجداني وتكون مصلحة الطفل هي موضوع اهتمام 

 ( .  12:  0221الوالدين طبقاً للمادة من االتفاقية ) الباسل ، 

 :  يأتيتبرز اهمية البحث الحالي بما  ما تقدمومن خالل 

المرحلة التي تكون مالمح الشخصية وترسمها أهمية مرحلة الطفولة باعتبارها  -1  

 لها سيكون عليه الفرد مستقبالً 

االهتمام بحقوق الطفل يعد جزءاً من االهتمام بحقوق االنسان ، فاالهتمام بها يعد  -0  

 نقطة االنطالق والقاعدة االساس للتعامل مع حقوق االنسان . 

 رة الدراسات العلمية على حد علم الباحثة التي تتناول حقوق الطفل . دن -1  

هذا البحث سيكون مرجعاً مفيداً للمتخصصين في المجال التربوي والنفسي  -0  

  بشكل عام واالسرة والمربيين بشكل خاص .

 

لدى اولياء امور اطفال  حقوق الطفلة -يهدف البحث الحالي تعرف : اهداف البحث : 

 ة .الروض

 

 حدود البحث : 
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يتحدد البحث الحالي بأولياء امور اطفال رياض االطفال في مدينة بغداد بجانبيها   

 ( .  0211-0212الكرخ والرصافة للعام الدراسي ) 

 تحديد المصطلحات : 
 الحقوق : عرفها كل من :  -1

ملكت  شيء،  او هي كل  لإلنسانفي الشرع  ما ثبتهي  (  0222) العتبي ،  * 

 ( .  10:  0222وسلطته عليه . ) العتبي ،  هالشريعة االسالمية من

( بأنها : مجموعة االمتيازات التي يتمتع بها االفراد التي تضمنها  0220) الحاج ، *

:  0220بصورة او بأخرى السلطات العامة او تلك التي تستحق الضمان . ) الحاج ، 

11 . ) 

عة من الحقوق الشخصية والفردية للطفل تركز ( هي مجمو 0221، ) الطروانة *

على صفة حاملها بوصفه طفالً وانساناً في حاجة الى عناية ورعاية . ) الطروانة ، 

0221  :1  . ) 

هي مجموعة شاملة من القواعد القانونية لحماية االطفال (  1112) اليونيسيف ، *

 1121/ تشرين الثاني / 02 المتحدة في لألممورفاهيتهم وقد اقرته الجمعية العامة 

:  1112( . ) اليونيسيف ، 1112في الثاني من ايلول عام ) التنفيذالتي دخلت حيز 

01  . ) 

 التعريف النظري لحقوق الطفل ) تبنت الباحثة تعريف فضيل ( 

فردية تتماشى مع بأنه مجموعة من الحقوق المتخصصة بالطفل والتي تعد حقوقاً     

عمره واحتياجاته وتتناسب مع صفاته ، بكونه انساناً وفرداً ذا عمر صغير اليقدر 

:  0212على تلبية حاجاته ورعاية نفسه اال بمساعدة شخص كبير اخر ) الفضيل ، 

00   . ) 

  -اما التعريف االجرائي :

اجابتهم على فقرات  فهي الدرجة الكلية التي يحصل عليها اولياء امور االطفال عن   

 بحثها الحالي .  ألغراضالمقياس الذي اعدته الباحثة 

 النظري  اإلطار  -اوال": الفصل الثاني

 : حقوق الطفل   -4 
لقد تزايد االهتمام الدولي بحقوق الطفل نظراً للواقع المؤلم الذي يعيشه عدد كبير    

من اطفال العالم والذي اشارت اليه احصاءات وتقارير المنظمات الدولية وعقد الكثير 

بالطفل ، لكن الطفل لم يمنح العناية واالهتمام التي يستحقها  الخاصةمن االتفاقيات 

 منها : ألسباب

المطالبة بحقوقه بعكس شرائح المجتمع االخرى التي  ال يستطيعلطفل ان ا -1

 صوتاً فعاالً في العملية السياسية .  ال يشكلان الطفل  -0  تستطيع المطالبة بحقوقها 

المدنيين وخصوصاً االطفال ازدياد حروب المدن وما ينتج عنها من تعرض  -1

 للتهجير والقتل وزيادة معاناتهم . 

أنتجت العولمة بطالة كبيرة بين حقوق الطبقات المتوسطة والفقيرة مما ادى الى  -0

:  0210اتم وجه . ) الخفاف ، عدم قدرة  االسر من اعطاء حقوق االطفال على 

112 . ) 
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  Convention of the child rights: اتفاقية حقوق الطفل  -0

تعد اتفاقية حقوق الطفل الوثيقة التي تلتزم الدول االطراف الموقعين عليها من     

الناحية القانونية اعطاء الطفل كافة حقوقه المدنية واالقتصادية والسياسية 

واالجتماعية وتوضح االتفاقية الحقوق االنسانية التي ينبغي ان يتمتع بها الطفل في 

 اي دولة في العالم والحقوق هي : 

 حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو والتطور .  -1

 حق احترام الطفل في االسرة والمجتمع .  -0

 ستغالل وسوء المعاملة والتأثيرات المضرة . حماية الطفل من اال -1

 مشاركة االطفال في االسرة والحياة االجتماعية والثقافية .  -0

مات المدنية واالجتماعية المتعلقة وضع المعايير الخاصة بالصحة والتعليم والخد -2

 بالطفل . 

، االول خاص باشتراك الطفل في  وبروتوكولينبنداً  20تتضمن االتفاقية    

 , UNICEFالمنازعات المسلحة والثاني خاص بموضوع بيع االطفال واستغاللهم ) 

2008    . ) 

تعرف االتفاقية الطفل بأنه كل انسان لم يتجاوز الثامنة عشر عاماً . ولم يبلغ سن     

:  1112الرشد وذلك وفقاً للمادة االولى من اتفاقية حقوق الطفل ) قناوي وقريش ، 

21  . ) 

 : حقوق الطفل في االسالم -3

واولته اهتمت الشريعة االسالمية بالطفل واكدت على حمايته والمحافظة عليه .    

المزيد من العناية واالهتمام قبل وبعد والدته ، واعطته حقوق كثيرة تتحقق بها 

 ( . 19: 0212مصالحه وتكفل له الحياة ) كنعان ،

هذه النعمة رفعت  وألجلاالطفال نعمة أمتن هللا بها ) عزوجل ( على عباده ،     

ها. فقال هللا في كتابه عن االكف الى هللا ) سبحانه وتعالى ( ان يعز ويكرم اصحابها ب

النبي ابراهيم عليه السالم { الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قُرة أعين 

( .  االطفال نعمة انعم هللا بها على عباده ، و 90واجعلنا للُمتقين إماما } )الفرقان : 

ا . ) فهد ، هذه النعمة رفعت ااْلكف الى هللا )عزوجل( ان يكرم بها اصحابه ألجل

0229  :111  . ) 

أن خلق لكم من أنفسكم  آياتهأذ اشار القران الكريم لبى ذلك بقوله تعالى { ومن    

 ( . 01أزواجاً لتسكنو اليها وجعل بينكم مودة ورحمة } )الروم ، 

أن مسؤولية األبوين للطفل بعد وجوده ، تكون بحسن رعايته وتربيته وأعطاء     

:  0222) الشاوي ، .كل طفل على أبويه حق إحسان تربيته وتأديبه الطفل حقوقه ، فل

( وبين ذلك رسول هللا في حديثه قائالً " الزموا أوالدكم ، واحسنوا آدابهم ، فإن  21

 اوالدكم هدية اليكم " . 
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 :   الدراسات السابقة ثانيا" / 

 . ( 0242دراسة ) حمد ،  -4

برنامج ارشادي باسلوب اعادة الصياغة في تنمية هدفت الدراسة الى معرفة أثر     

ثقافة حقوق الطفل لدى معلمات الرياض اذ اعتمدت الباحثة بنود اتفاقية حقوق الطفل 

( اساساً  unicef( اليونيسف )1121التي اقرتها منظمة األمم المتحدة للطفولة عام )

مات الرياض معلمة من معل 102في تحديد حقوق الطفل ، وتكون عينة البحث من 

في مدينة بعقوبة . وتوصلت الباحثة الى نتيجة هي ان للبرنامج االرشادي تأثيراً في 

 تنمية ثقافة حقوق الطفل لصالح المجموعة التجريبية . 

   ( :  ( Kassabri & ben aeirn , 2010دراسة  -0

بعنوان " المناخ المدرسي ووجهات نظر االطفال تجاه حقوقهم : منظور متعدد     

 الثقافات بين المراهقين العرب واليهود " 

هدفت الدراسة الى توضيح الفرق بين المستويات وعي االطفال العرب واليهود     

لهم على  لحقوقهم ، وتحديد اثر التنشئة االسرية والبيئة المدرسية والهوية الثقافية

ادراكهم لحقوق الطفل . وقد تم استخدام المنهج الوصفي لتناسبه مع طبيعة دراسته 

من خالل استعراضه للعديد من االدبيات التي تناولت حقوق الطفل في المجتمعات 

الغربية وقد اعتمد الباحث على االستبيان في جمع البيانات والمعلومات حيث تم تقديم 

االطفال العرب واليهود ، وتمثلت عينة الدراسة بمجموع االستبيان لمجموعة من 

االطفال المقيمين بمدينة القدس بشقيها الشرقية والغربية ، وتنوعت افراد العينة بين 

 ( طفل .  1009االطفال المسلمين والمسيح واليهود حيث بلغت حجم العينة ) 

 توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج اهمها :     

 العرب .  باألطفالنة وازاليهود اكثر وعياً ودعماً لحقوق الطفل م االطفال .1

 Kassabri & benارتفاع مستوى وعي االناث لحقوق الطفل عن الذكور . )  .0

aeirh , 2010 : 22   .) 

 

 مناقشة الدراسات السابقة التي تناولت حقوق الطفل 

وعلى االلتزام باحكام اكدت الدراسات السابقة التي تم استعراضها على اهمية الطفل 

ومبادئ االتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، بوضعها القانون الدولي الذي يحدد الحقوق 

( االتفاقية الدولية واليات 0212العالم ، اذ تناولت دراسة حمد ) ألطفالاالساسية 

واساليب تنفذيها باتخاذ سلسلة من االجراءات لحماية االطفال عن طريق توفير 

 (Kassabri & benاما دراسة لقانونية على الصعيدين الدولي والوطني . الحماية ا

aeirn  . فقد توصلت الى ارتفاع مستوى وعي االناث لحقوق الطفل عن الذكور ) 

 

 ..... منهجية البحث واجراءاته  الفصل الثالث

 منهجية البحث : 
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لمعرفة حقوق الطفل لدى لوصفي ذو العالقة االرتباطية اعتمدت الباحثة المنهج ا      

والذي يهدف إلى جمع أوصاف دقيقة وعلمية لظاهرة موضوع  اولياء امور االطفال

( . ويهتم بوصفها وصفا" دقيقا ويعبر عنها تعبيرا" 12:  0212البحث ) المصري ,

كيفيا" أو كميا" فالتعبير الكيفي يصف لنا الظاهرة أما الكمي فيعطينا وصف رقمي 

( . ويستنبط عالقات هامة 009: 1111يوضح مقدار الظاهرة ) عبيدات وآخرون ,

بين المتغيرات ويفسر معنى البيانات ويمد الباحثة بمعلومات علمية وسريعة الفائدة ) 

 .( 192: 0212فاندالين ،

 

  Population Of Researchجتمع البحث : ثانيا " م

(  جميع العناصر ذات العالقة بمشكلة  populationيقصد بمجتمع البحث )     

: 1110البحث التي تسعى الباحثة إلى تعميم نتائج البحث عليها . ) عودة وملكاوي ,

91                                                             . ) 

ألف مجتمع البحث الحالي من اولياء امور أطفال الرياض الحكومية من أعمار يت    

-0212والتمهيدي ( في مدينة بغداد للعام ) –( سنوات للمرحلتين ) الروضة 1ــ  0)

( طفل وطفلة موزعين على الرياض الحكومية في 324244( والبالغ عددهم)0211

خ ، الرصافة ( يتوزعون بين المديريات العامة لتربية بغداد بجانبها ) الكر

( 1( من األطفال اإلناث والجدول )42142( من األطفال الذكور و)41261)

 يوضح ذلك . 

 (4جدول  )

 ))توزيع مجتمع البحث بحسب المديريات العامة للتربية((

الباحثة على المعلومات اإلحصائية من شعبة التخطيط في المديرية العامة لتربية 

 والثانية والثالثة.الكرخ االولى والثانية والثالثة والرصافة األولى  -بغداد

 

المديرية العامة 

 للتربية            

 المجموع اإلناث  الذكور  عدد الرياضعدد عع  ع

 3811  4861  4618  30  األولىالكرخ 

         

 1616  0321  0143  32  الكرخ الثانية

         

 3810  4861  4611  02  الكرخ الثالثة

         

 1026  0682  3006  08  الرصافة األولى

         

 8284  1034  1322  22  الرصافة الثانية

         

 1018  0261  0460  42  الرصافة الثالثة

 324244  42142  41261  462  المجموع
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 Sample Of Researchثالثا" عينة البحث : 

( جزء من المجتمع الذي يجري عليه البحث، يختارها Sampleيقصد بالعينة )      

الباحث لغرض أجراء البحث عليها وفق قواعد تمثل المجتمع تمثيال صحيحا إذ تم 

اختيار عدد األطفال على أساس التوزيع المتساوي من مجتمع الرياض في كل 

، كما  مديرية من مديريات التربية الستة  لغرض تحديد حجم العينة الممثلة للمجتمع

تعرف بأنها مجموعة من مجتمع البحث الذي تحمل صفات ذلك المجتمع حتى يصبح 

باإلمكان تعميم النتائج التي تم التوصل اليها على المجتمع بأكمله الذي سحبت منه  

وقد تم اختيار العينة بالطريقة العشوائية الطبقية ,ومن اجل تقليل نسبة الخطأ النسبي 

على تمثيل العينة للمجتمع الذي سحبت منه لذلك كان حجم والذي كلما قل دل ذلك 

 022ام و 022( طفل وطفلة مع أولياء أمورهم موزعين بالتساوي ) 022العينة )

( وهي نسبة قليلة ومقبولة %5اب(  وبهذا  بلغ الخطأ العيني لعينة  البحث الحالي )

 ( .0وتدل على قلة األخطاء من اختيار العينة جدول رقم )

 (0)  جدول

 ))توزيع أفراد عينة البحث من األطفال و أولياء أمورهم ((

عدد  إناث ذكور الموقع أسم الرياض ت

 األطفال

عدد 

 االمهات

عدد 

 االباء

 أسم المديرية

روضة  4

المنصور 

 التأسيسية

مديرية تربية الكرخ  02 02 12 02 02 المنصور

 األولى

روضة  0

 المأمون

مديرية تربية الكرخ  02 02 12 02 02 المأمون

 األولى

روضة  3

 األقحوان

مديرية تربية الكرخ  02 02 12 02 02 السيدية

 الثانية

روضة  1

 األريج

حي 

 العامل

مديرية تربية الكرخ  02 02 12 02 02

 الثانية

روضة  2

 الكاظمية

مديرية تربية الكرخ  02 02 12 02 02 الكاظمية

 الثالثة

روضة قمر  1

 بغداد

مديرية تربية  02 02 12 02 02 األعظمية

 الرصافة األولى

روضة نازك  6

 المالئكة

مديرية تربية  02 02 12 02 02 األعظمية

 الرصافة األولى

شارع  روضة أشتي 8

 فلسطين

مديرية تربية  02 02 12 02 02

 الرصافة الثانية

روضة  6

 الهديل

مديرية تربية  02 02 12 02 02 الكرادة

 الرصافة الثانية

روضة  42

 البالبل

مديرية تربية  02 02 12 02 02 الحبيبية

 الرصافة الثالثة

02 022 42 الــمــجــمــــوع

2 

 مديريات 1 022 022 122

  Tools of researchأدوات البحث :  –رابعا 
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بعد اطالع  مقياس معرفة حقوق الطفل ،البحث تم بناء لغرض قياس متغير        

البحث الذي يساعد ير على األدبيات والدراسات السابقة ذات العالقة بمتغ الباحثة

الباحث على اكتساب بصيرة  بموضوع بحثه ويزداد فهمه له مع إضافة شيء جديد 

لمعرفة حقوق ( . قامت الباحثة ببناء أداة 121: 0221للمعرفة القائمة ) أبو عالم ,

 الطفل من قبل اولياء امور االطفال . 

 

 ة الفقرات : صياغ

قبل البدء في صياغة الفقرات , هناك ضرورة في تحديد العدد الكلي لفقرات     

المقياس والذي يفترض أن هذا العدد يغطي النطاق السلوكي لمكونات المقياس 

Kroll,1960: 426)( وفي ضوء ذلك حددت الباحثة )فقرة موزعة على 02 )

فقرات, ومجال الحقوق  2ويتكون من خمسة مجاالت هي)مجال الحقوق االسرية 

فقرات,  2فقرات, ومجال الحقوق الصحية ويتكون من  1التعليمية ويتكون من 

 2فقرات, ومجال الحقوق الثقافية ويتكون من  0ومجال الحقوق المدنية ويتكون من 

ما ,  فقرات( وكانت بدائل اإلجابة ثالثة و هي)متوافرة بدرجة كبيرة , متوافرة الى حد

 . ( التي وضعتها الباحثة للمقياس بصورته األولية 1, 0, 1( وبأوزان )ير متوافرةوغ

 

  Items Analysisتحليل الفقرات 

تعد من الخطوات المهمة في إجراءات البناء والهدف منها الوقوف على صالحية     

 من خصائص سيكومترية وتقسم هذه العملية إلى عمليتين : تتوافر فيهاالفقرات وما 

 Logical Analysisالتحليل المنطقي  - أ

يؤشر التحليل المنطقي مدى تمثيل الفقرة ظاهريا للسمة الن الفقرة الجيدة في ضوء 

صياغتها والتي ترتبط بالسمة المقاسة تسهم في قوتها التميزية وصدقها ) الكبيسي , 

1129 :191. ) 

ختصين وطلبت من ونظمت الباحثة المقياس بالصورة األولية مخاطبة الخبراء والم

الخبراء تحديد صالحية كل فقرة وبعدها تم إخضاع الفقرات إلى المعالجة اإلحصائية 

% ( من الخبراء موافقين 22باستخدام اختبار مربع كأي على افتراض نسبة توقع 

 على صالحيتها .

 

 صالحية الفقرات :
انسجام فقرات اعتمدت الباحثة الصدق الظاهري للتحقق في ذلك أذ يعكس مدى      

المقياس مع الموضوع وتمثيلها لألهداف المقاسة ولغرض التحقق من مدى صالحية 

( البالغ عددها 0فقرات مقياس معرفة حقوق الطفل تم عرضه بصيغته األولية ملحق )

( المختصين في مجال العلوم 1( فقرة على مجموعة من الخبراء ملحق )02)

الئمة التعليمات والبدائل وصالحية الفقرات التربوية والنفسية للحكم على مدى م

%( فأكثر من 22وأجراء ما يرونه مناسبا " من تعديالت وقد اعتمدت الباحثة نسبة )

أراء الخبراء الموافقين على الفقرات الجيدة , وقد كانت جميع الفقرات جيدة وبنسبة 

 % . 122اتفاق 
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  Scale pilot Applicationالتطبيق االستطالعي للمقياس 

على الباحثة قبل تطبيق المقياس على العينة الرئيسية القيام بالتطبيق على عينة     

استطالعية من مجتمع البحث إذ البد من التحقق من مدى فهم أفراد العينة للتطبيق من 

( من اولياء امور اطفال الرياض )النبهان , 12خالل تطبيقه على عينة متكونة من )

حساب الزمن الذي يتطلبه تطبيق المقياس وقد طبقت  ( .فضال عن122: 0220

الباحثة المقياس على عينة عشوائية من خارج عينة البحث ومن خالل اإلجراءات 

( 12 - 2قياس يتراوح بين )الم نع لإلجابةاتضح للباحثة أن  الوقت المستغرق 

 .دقيقة

 

  Discrmantion Powers For Itemsالقوة التمييزية للفقرات 
 األفراديقصد بها قدرة الفقرة على التمييز بين المستويات الدنيا والعليا من         

( من Ebel,1972( ويراها )Shaw,1967;450بالنسبة للسمة المقاسة ) 

الخصائص المهمة ألنها تؤشر قدرة المقياس على الكشف عن الفروق الفردية بين 

( . 022حصائي )األفراد وكان حجم العينة الخاضعة للتحليل اإل

(Ebel,1972;339. ) 

واعتمدت الباحثة المجموعتين المتطرفتين في الدرجة الكلية ولتحديد هاتين 

% لتحديد عدد إفراد المجموعتين هذه نسبة مناسبة 09المجموعتين اعتمدت نسبة 

 ( .Ghiselli E.E.et;1981;434ألنها تعطي أقصى تباين )

( توزعوا بالتساوي على المجموعتين 122وبذلك يكون عدد أفراد المجموعتين )     

العليا والدنيا والختبار الفروق بين درجات المجموعتين استخدمت الباحثة االختبار 

( إذ تمثل القيمة التائية المحسوبة هي القوة التمييزية t- testالتائي لعينتين مستقلتين )

 (.Edwards,1957;154للفقرات ) 

وتعد الفقرة مميزة إذ كان الفرق معنوي والعكس صحيح ويكون القرار هو إبقاء     

الفقرات ذات القوة التميزية  إبقاء الفقرات المميزة كما يوصي بها علماء القياس 

 ( .Chiselli,E.E.et,1981;434واستبعاد غير المميزة ) 

كانت القيمة الجد ولية عند درجة وفي ضوء ذلك كانت الفقرات جميعها دالة إذ      

( في ضوء ذلك تعد جميع  1،11( هي )  2،22( وعند مستوى داللة )010حرية )

 ( يبين مؤشرات القوة التميزية . 1الفقرات صادقة ولم تستبعد إي فقرة والجدول )

 (3جدول )

 يبين القوة التميزية لفقرات مقياس معرفة حقوق الطفل

 المجوعة الدنيا المجموعة العليا  

T.test الداللة 
 الفقرة

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 العدد

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي
 العدد

4.    

        

     

2103243 016111 428 2110216 014611 
42

8 
 دالة 411014

 دالة 42481126 014184 2110830 428 016600 214124    .0
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8 

3.    

        

       

2148663 01613 428 2118243 010000 
42

8 
 دالة 411644

1.    

        

       

2136110 018333 428 2116364 01086 
42

8 
 دالة 6141

2.    

        

       

2106404 016261 428 2116886 013246 
42

8 
 دالة 61662

1.    

        

       

2121124 013886 428 2111043 012068 
42

8 
 دالة 21323

6.    

        

       

2106616 016416 428 2118021 012068 
42

8 
 دالة 411260

8-

        

        

   

2101344 016026 428 2118021 014386 
42

8 
 دالة 411884

6.    

        

       

2104444 016236 428 2122033 014116 
42

8 
 دالة 421244

42.  

        

    

2148663 01613   2118610 014184 
42

8 
 دالة 411430

44.  

        

    

2133611 018621   2124681 014386 
42

8 
 دالة 401012

40.  

        

   

2162123 011600   2123223 413246 
42

8 
 دالة 401288

43.  

        

    

2131611 018144   2121263 413886 
42

8 
 دالة 031488

41.  

        

     

2130164 018661   2126626 413684 
42

8 
 دالة 031423

42.  

        

     

214124 016600   2121266 412833 
42

8 
 دالة 01116

41.  

        

     

2106616 016416   2121138 411261 
42

8 
 دالة 021616

46.  

        

     

2148663 01613   2118831 016613 
42

8 
 دالة 31321
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48.  

        

     

2101344 016026   2121263 016000 
42

8 
 دالة 31146

46.  

        

     

2106616 016416   2126120 012601 
42

8 
 دالة 21446

02.  

        

     

2101344 016026   213681 018333 
42

8 
 دالة 01242

04.  

        

     

2101632 016320   2122421 418221 
42

8 
 دالة 021660

00.  

        

     

2106404 016261   2118831 416613 
42

8 
 دالة 021328

03.  

        

     

2108010 016320   2124383 4162 
42

8 
 دالة 041223

01.  

        

     

2106616 016416   2111812 416613 
42

8 
 دالة 001261

02.  

        

     

213114 018621   2120122 416000 
42

8 
 دالة 481138

 
        

 الخصائص السيكومترية للمقياس  –

 Validityأوال" صدق المقياس : 

يعد الصدق من أهم الخصائص القياسية  التي يجب توافرها في المقياس النفسي        

 ,Ebelقبل تطبيقه ويعرف الصدق هو قدرة األداة على قياس ما وضعت من اجله . )

( . وان الصدق مفهوم واحد وان ما اصطلح عليه بأنواع الصدق ما هي 34 ;1972

إال مؤشرات الصدق وطرائق لجمع األدلة عنه وتتعدد أساليب وطرائق حساب 

وتقدير الصدق فتحصل في بعض الحاالت على معامل كمي للصدق وفي حاالت 

 ( .112: 1122أخرى نحصل على تقدير كيفي له ) فرج ,

تخرج للمقياس الحالي مؤشرات وأنواع الصدق هما ) الصدق الظاهري وقد اس  

 وصدق البناء ( وعلى النحو األتي :

  Face Validityالصدق الظاهري   -4

يقوم هذا المؤشر من الصدق على مدى تمثيل المقياس للعوامل والمكونات أو     

من المنطقي أن  السمة التي يقيسها وكذلك على التوازن بين أهمية كل عامل آذ يصبح

يكون محتوى المقياس صادقا شرطا أن يمثل القدرة أو السمة المراد قياسها . ) عبد 

 (.                                                               122: 1122الرحمن ,
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أن الجانب األساسي للصدق الظاهري هي   Anddorson 1981إذ يشير أندرسون 

فقرات ممثلة ومناسبة لنطاق السلوك المراد قياسه . أن تكون عينة ال

Andorson,1981;136)                                          . ) 

 (1وقد تحققت الباحثة من الصدق الظاهري في إجراءات صالحية الفقرات ملحق )

 Consttruction Validityصدق البناء   -0

ل معاني درجات االختبار في مفاهيم بأنه تحلي  Cronbach 1970ويعرفه كرونباخ 

نفسية يقوم على فرضيات النظرية التي فسرت السمة المقاسة 

(Cronbach,1970;157. ) 

 ولصدق البناء مؤشرات هي :

وقد تحققت الباحثة من القوة التميزية ضمن إجراءات التحليل القوة التمييزية : -1

 اإلحصائي .

 Consistency  االتساق الداخلي : -0

مؤشر االتساق الداخلي على قدرة الفقرة باالتساق مع بقية الفقرات في أداء  يقوم   

 Krollوظيفتها بقياس جزء من النطاق السلوكي الكلي للسمة المقاسة ) 

( . ويستخرج من خالل العالقة بين درجة الفقرة والدرجة الكلية  كمحك 426;1960,

 ( . Anstasi, 1976; 26داخلي إذا لم يتوافر محكا خارجيا ) 

 عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس معرفة حقوق الطفل-أ

( يبين معامالت االرتباط 0اعتمدت الباحثة معامل ارتباط بيرسون وجدول )       

بين درجات الفقرات والدرجة الكلية ويعد الموقف صادقا إذ كانت العالقة طردية 

قيمة الجدولية الحرجة لمعامالت االرتباط ومعنوية إذ قورنت القيم المحسوبة مع ال

( ويتضح أن 2،212( وهي )2،22( وعند مستوى داللة )112عند درجة حرية )

( يبين مؤشر االتساق الداخلي لفقرات 0جميع الفقرات دالة إحصائيا وجدول )

 المقياس .

 (1جدول )

 يوضح عالقة درجة الفقرة بالدرجة الكلية لمقياس معرفة حقوق الطفل

 الداللة الدرجة ت

 دالة 2.1 1

 دالة 2.19 0

 دالة 2.1 1

 دالة 2.02 0

 دالة 2.02 2

 دالة 2.09 1

 دالة 2.10 9

 دالة 11 ,2 2

 دالة 2.10 1

 دالة 2.20 12

 دالة 2.10 11
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 دالة 2.22 11

 دالة 2.22 10

 دالة 2.91 11

 دالة 2.91 10

 دالة 2.92 12

 دالة 2.91 11

 دالة 2.00 19

 دالة 2.01 12

 دالة 2.11 11

 دالة 2.11 02

 دالة 2.12 01

 دالة 2.90 00

 دالة 2.91 01

 دالة 2.19 00

 دالة 2.12 02

   

( ودرجة حرية 2،22( عند مستوى داللة )2،212القيمة الجد ولية تساوي )    

(112) 

 عالقة المجال بالمجال والمجال بالدرجة الكلية-ب

( يبين معامالت االرتباط بين 2اعتمدت الباحثة معامل ارتباط بيرسون وجدول )     

درجات الفقرات والدرجة الكلية ويعد الموقف صادقا و كانت العالقة طردية ومعنوية 

إذ قورنت القيم المحسوبة مع القيمة الجد ولية الحرجة لمعامالت االرتباط عند درجة 

( ويتضح أن بعض 2،212( وهي )2،22ة )( وعند مستوى دالل112حرية )

 الباحثة التحليل العاملي للفقرات. استخرجتالفقرات غير دالة إحصائيا .لذلك 

 ( 2جدول) 

  يوضح عالقة المجال بالمجال والمجال بالدرجة الكلية

حقوق  

 الطفل

 الثقافية المدنية الصحية التعليمية االسرية

حقوق 

 الطفل

1 912** .922** .202** 122** .221** 

 **201. **002 **011. **121. 1 **912. االسرية

 **221. **010. **221. 1 **121. **922. التعليمية

 **191. 2.201 1 **221. **011. **202. الصحية

 2.290 1 2.201 **010. **002. **122. المدنية
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 1 2.290 **191. **221. **201. **221. الثقافية

 

 

 

 

 

 

 (1جدول)

 يوضح مصفوفة العوامل لمقياس حقوق الطفل قبل التدوير

العامل  ت

 االول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

4 
2114      

0 2116  21344-   2131 

3 2110  21323-    

1 2111 21321 21188-    

2 2116 2138 21204-    

1  21301- 21141   21311 

6 2113  21111    

8 2111  21302  21384-  

6 2121  21136 21162-   

42 2111  21348  21346-  

44 2121  21316   21126- 

40 2126 21311-  21113   

43 2161      

41 2164 -0.329  0.314   

42 2168   0.351   

41 2166   0.353   

46  0.699     

48  0.704     

46  0.535     

02  0.697     

04 0.70 -0.337   0.349  

00 0.73    0.396  

03 0.75      

01 0.69    0.37  

02 0.69    0.344 -0.389 

الجذر 

 الكامن

8.82 2.81 2.15 1.42 1.15 1.05 
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التباين 

 المفسر

35.27 11.25 8.59 5.68 4.60 4.21 

 

 

 

 

 

 

 (6جدول )

 العوامل لمقياس حقوق الطفل بعد التدويريوضح مصفوفة 

العامل  ت

 االول

العامل 

 الثاني

العامل 

 الثالث

العامل 

 الرابع

العامل 

 الخامس

العامل 

 السادس

4  0.442 0.595    

0   0.749    

3   0.723    

1   0.797    

2 

  0.662   

-

0.405 

1      0.742 

6 0.354   0.481  0.48 

8    0.751   

6  0.336  0.631  0.40 

42    0.744   

44    0.755   

40 0.809      

43 0.71 0.402     

41 0.761      

42 0.748      

41 0.744      

46     0.832  

48     0.791  

46     0.647  

02     0.735  

04  0.753     

00  0.758     

03 0.405 0.547 0.308    

01  0.726     

02 0.346 0.678    -
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0.309- 

الجذر 

 الكامن

3.88 3.44 3.11 2.82 2.51 1.65 

التباين 

 المفسر

15.51 13.75 12.45 11.27 10.03 6.59 

 (:6تفسير العوامل المستخرجة من التحليل العاملي من الجدول)

 على العوامل كاالتي: التشعباتتم تقسيم 

 (2،12+-صفرية)اقل من تشعبات

 (2،02+-_اقل 2،12+-متوسطة) تشعبات

 (2،22+-_اقل 2،02+-عالية) تشعبات

 فأعلى( 2،22+-كبرى) تشعبات

( ونسبة التباين المفسر)  1،22بلغ الجذر الكامن لهذا العامل)   -العامل االول:

(  2( فقرة تشبعا عاليا و)  1( فقرة تشبعا متوسطا و)    0( وقد تشبع به)12.21

 كبرى. تشعباتفقرة ذات 

من  تشعباتها( فقرات وهي وفقا لترتيب 2على هذا العامل بلغت)  التشعبات -

%( من العدد الكلي 02( تمثل نسبة )   10،10،12،11،11األعلى إلى األقل  )  

 لفقرات المقياس الداخلة في التحليل العاملي. ويمثل هذا العامل)الحقوق الصحية(.

( ونسبة التباين المفسر)  1،00مل)  بلغ الجذر الكامن لهذا العا -العامل الثاني:

( فقرة   2( فقرة تشبعا عاليا و)0( فقرة تشبعا متوسطا و)   1( وقد تشبع به) 11،92

 كبرى. تشعباتذات 

من  تشعباتها( فقرات وهي وفقا لترتيب  2على هذا العامل بلغت) التشعبات -

د الكلي % ( من العد02( تمثل نسبة)   00،01،00،02،01االعلى الى االقل) 

 لفقرات المقياس الداخلة في التحليل العاملي. ويمثل هذا العامل)الحقوق الثقافية(.

  10،02( ونسبة التباين المفسر) 1،11بلغ الجذر الكامن لهذا العامل)  -:العامل الثالث

 كبرى. تشعبات( فقرة ذات   2( فقرة تشبعا متوسطا و)1( وقد تشبع به)  

من  تشعباتها( فقرات وهي وفقا لترتيب  2على هذا العامل بلغت) التشعبات -

%  ( من العدد الكلي لفقرات 02( تمثل نسبة)  0،0،1،2،1االعلى الى االقل) 

 ويمثل هذا العامل)الحقوق االسرية( .  المقياس الداخلة في التحليل العاملي.

سبة التباين المفسر)  ( ون 0،20بلغ الجذر الكامن لهذا العامل)  -العامل الرابع:

 كبرى. تشعبات( فقرة ذات 0( فقرة تشبعا عاليا و)  1( وقد تشبع به )  11،09

من  تشعباتها( فقرات وهي وفقا لترتيب  2على هذا العامل بلغت) التشعبات -

% ( من العدد الكلي لفقرات 02( تمثل نسبة)  2،11،12،1،9االعلى الى االقل)  

 ويمثل هذا العامل)الحقوق التعليمية( .  ل العاملي.المقياس الداخلة في التحلي

( ونسبة التباين المفسر)  0،21بلغ الجذر الكامن لهذا العامل)  -العامل الخامس:

 كبرى. تشعبات( فقرة ذات 0( وقد تشبع به)  12،21
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من  تشعباتها( فقرات وهي وفقا لترتيب 0على هذا العامل بلغت)  التشعبات -

%  ( من العدد الكلي لفقرات 11( تمثل نسبة)   19،12،02،11االعلى الى االقل)

 ويمثل هذا العامل)الحقوق المدنية( .  المقياس الداخلة في التحليل العاملي.

( ونسبة التباين المفسر)  1،12بلغ الجذر الكامن لهذا العامل)  -: العامل السادس

( فقرة   1( فقرة تشبعا عاليا و)0عا صفريا و)  ( فقرة تشب0( وقد تشبع به)   1،21

 ذات تشبعات كبرى.

( من 2،20( تمثل نسبة )1( فقرات وهي فقرة)1على هذا العامل بلغت)  التشعبات-

 العدد الكلي لفقرات المقياس الداخلة في التحليل العاملي.  

على العامل السادس الذي تم   عبتتش ألنها( من العامل السادس 1لذلك حذفت الفقرة )

لم تتشبع على العوامل الخمسة االولى ، وبهذا فقد تحقق الصدق  1حذفه والن فقرة 

( فقرة 00العاملي لمقياس حقوق الطفل ، وبهذا فان المقياس اصبح مكون من )

 (. 0ملحق) 1بصيغته النهائية بعد حذف الفقرة 

 

 تصحيح مقياس معرفة حقوق الطفل:

( فقرة موزعة 02لغرض تصحيح مقياس معرفة حقوق الطفل حددت الباحثة )   

فقرات, ومجال  2على خمسة مجاالت هي)مجال الحقوق االسرية ويتكون من 

 2فقرات, ومجال الحقوق الصحية ويتكون من  1الحقوق التعليمية ويتكون من 

ق الثقافية ويتكون فقرات, ومجال الحقو 0فقرات, ومجال الحقوق المدنية ويتكون من 

فقرات( و من ثالث بدائل لإلجابة هي)متوافرة بدرجة كبيرة , متوافرة الى حد  2من 

( واقل درجة 92( وبذلك يكون أعلى درجة )1, 0, 1ما , وغير متوافرة (وبأوزان )

 ( .22( ومتوسط نظري )02)

 

  Reliabilityثبات المقياس 

يعد المقياس ثابتا إذا كان يعطي النتائج نفسها عند قياسه ظاهرة معينة لمرات      

 ( .192:  1192متتالية ) السيد  ,

ويمكن التحقق  من ثبات المقياس بطرائق عدة منها ما يقيس االتساق الداخلي      

االتساق الخارجي وهي  طريقة أعادة  ما يقيسوهو معامل ألفا كرونباخ ومنها 

( والذي يسمى بمعامل االستقرار عبر الزمن  واستخرج  Test- Retestالختبار )ا

 الثبات بطريقة 

معامل ألفا لالتساق الداخلي )ألفا كرونباخ( قامت الباحثة بتطبيق الثبات على  -1

(  د , روضة الرياحين, روضة البشائراألطفال المتواجدين في الرياض )روضة الخلو

كرونباخ على حساب االرتباطات بين درجات الفقرات  –ا وإعتمدت طريقة معامل ألف

(. وبلغ 019: 0212على أساس أن كل فقرة هي بمثابة مقياس قائم بذاته ) الكبيسي , 

( مما يعد مؤشر جيد لالتساق الداخلي لمقياس المعرفة 2،10معامل الثبات )

 اإلجرائية . 

 ن :.الطريقة الثانية إعادة االختبار واستخرجت بطريقتي – 0

 الطريقة األولى :طريقة إعادة االختبار مع المصحح نفسه -أ 
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( فرد من أولياء أمور أطفال الروضة وهم العينة ذاتها التي 22طبق المقياس على )

طبق عليها المقياس لحساب ثبات المقياس األول وبعد مرور أسبوعين أعادت الباحثة 

اس بطريقة أعادة االختبار قيتطبيق المقياس مرة ثانية إذ بلغ معامل ثبات الم

(2،11) . 

( 22إذ طبق المقياس على ) الطريقة الثانية أعادة ثبات المقياس مع مصحح أخر -ب

من أولياء أمور أطفال الروضة وهم العينة ذاتها التي طبق عليها لحساب ثبات 

المقياس األول وبعد مرور أسبوعين قامت الباحثة بإعطاء المصحح األخر )فاتن 

سبع( وهي طالبة دكتوراه وبلغ معامل ثبات المقياس بطريقة المصحح مع مصحح 

 %( .  12أخر )

 

 

 الخطأ المعياري للمقياس : 

معبرة بدقة عن الدرجة  ال تكونأن الدرجة التي يحصل عليها المقياس قد       

)الصور الذهنية ( المراد قياسها فتتضمن الدرجة دائما قدرا" من الخطأ سواء كان 

الخطأ موجبا على كل زيادة في الدرجة عما يستحقه الشخص نتيجة لقدرته الحقيقية 

 ( . 100:  1122في الدرجة الن أداء الفرد اقل من الواقع )فرج ,أو نقصا" 

والخطأ المعياري هو انحراف معياري متوقع لنتائج إي شخص يتم اختباره .  

(Nunnaly,1970; 218 أن الخطأ المعياري لقياس مؤشر من )( ، كما يذكر )أيبل

ن الدرجة مؤشرات دقة المقياس ألنه يوضح مدى درجات الفرد على المقياس م

 ( .Ebel,1972;429الحقيقية )

أن الخطأ المعياري للمقياس المعتمد على الثبات المستخرج بمعادلة ألفا  كرونباخ      

( درجة 2،01( درجة علما أن االنحراف المعياري لدرجات عينة الثبات )0،12بلغ )

 .وبهذه اإلجراءات أصبحت أداة البحث ) معرفة حقوق الطفل جاهزة للقياس( 

 الصورة النهائية للمقياس :

بعد التحقق من توافر الخصائص السيكومترية للمواقف المثيرة لألسباب من خالل    

التحليل المنطقي واإلحصائي أصبح المقياس جاهز للتطبيق على العينة الرئيسية 

( واقل درجة 92( فقرة .لذلك أعلى درجة يحصل عليها الطفل )02والذي يتألف من )

 ( .2( ملحق )22ومتوسط نظري )( 02)

 المؤشرات اإلحصائية لمقياس معرفة حقوق الطفل 
أشارت أدبيات القياس النفسي إلى عدة مؤشرات إحصائية ينبغي أن يتصف بها        

إي اختبار تتمثل في طبيعة التوزيع أالعتدالي الذي يمكن التعرف عليه بداللة 

( واالنحراف المعياري Arithmatic Meanمؤشرين هما الوسط الحسابي )

(Standard Erro Of Estimata والذي يعبر عنه بالفرق بين درجة حقيقية )

واحدة وتقديرها من المؤشرات اإلحصائية المهمة التي تساعد في معرفة قوة التنبؤ 

فكلما كانت قيمة الخطأ المعياري للتقدير عالية دل ذلك على أن هناك فرقا كبيرا" بين 

قيقية والدرجة المتوقعة وكلما انخفضت هذه القيمة واقتربت من الصفر الدرجة الح

يعني أن الفرق بين تلك الدرجات منخفض وحينما يكون مقدار الخطأ المعياري 
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للتقدير )صفرا"( فهذا يدل على تطابق الدرجات المتوقعة مع الدرجات الحقيقية . 

 ( 011: 1199)ألبياتي , 

( يعدان من خصائص Kurtosis( والتفرطح )Skewnessكذلك فان االلتواء )    

التوزيعات التكرارية إذ يشير معامل االلتواء إلى درجة تركيز التكرارات عند القيم 

المختلفة للتوزيع ومعامل التفرطح إلى مدى تركيز التكرارات في منطقة ما للتوزيع 

االلتواء  أالعتدالي فمن الممكن التمييز بين التوزيعات من خالل درجة ونوع

 ( .090: 0220والتفرطح إذ يستعمل عادة مؤشرات إحصائية للتعبير عنها )عودة, 

ولحساب المؤشرات اإلحصائية لمقياس معرفة حقوق الطفل تم استعمال الحقيبة    

 ( يوضح ذلك . 2( والجدول )Spssاإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 

 

 (8جدول)

 معرفة حقوق الطفليوضح المؤشرات االحصائية لمقياس  

 ت

 

 معرفة حقوق الطفل المؤشر

 Meanالمتوسط   1
21.01 

 Medianالوسيط   0
29 

 Modeالمنوال   1
11 

 Std.Devاالنحراف المعياري  0
2.01 

 Varianceالتباين  2
92.91 

 Skewnessااللتواء   1
2.102 

 Kurtosisالتفرطح   9
2.110 

2 Range المدى 
19 

1 Minimum درجةأقل 
10 

12 Maximumأعلى درجة 
11 

 

 ...... عرض النتائج وتفسيرها الفصل الرابع

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي  عرض النتائج وتفسيرها ومناقشتها :

توصل أليها البحث الحالي على وفق أهدافه ومن ثم مناقشتها وتفسيرها في ضوء 

اإلطار النظري والدراسات السابقة ومن ثم الخروج بتوصيات ومقترحات على وفق 

 تلك النتائج, وفيما يلي عرض أهداف البحث ونتائجه .

 حقوق الطفل لدى اولياء امور االطفال( .  )تعرف الهدف األول الذي نص على:
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 للتحقق من هذا الهدف اتبعت الباحثة االجراءات االتية بحسب المجاالت :

قامت الباحثة بتطبيق مقياس معرفة حقوق الطفل )الحقوق الحقوق الصحية :  -4

( فرد وتبين أن المتوسط الحسابي 022الصحية(على أفراد العينة البالغ عددهم )

( 12( أما المتوسط الفرضي فقد بلغ )11،1جة وبانحراف معياري )( در01،11)

درجة ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطين )الحسابي والفرضي( في قياس الحقوق 

الصحية استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن القيمة التائية 

( عند مستوى 1،11ية البالغة )( هي اكبر من القيمة الجد ول9, 91المحسوبة البالغة )

 ( يوضح ذلك .12( والجدول )111( وبدرجة حرية )2،22داللة )

 

 

 

 (48جدول )

 يبين نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرض

 لمقياس معرفة حقوق الطفل)الحقوق الصحية(

ونالحظ من الجدول أعاله أن أطفال الرياض يتمتعون بالحقوق الصحية من قبل   

أولياء أمورهم مما يعزز الثقة في التعامل مع  ادارة الروضة ومعلماتها ألنها تزود 

 الطفل  بالفرص المناسبة للحفاظ على صحة اطفالهم .

 الحقوق الثقافية:-0

قامت الباحثة بتطبيق مقياس معرفة حقوق الطفل )الحقوق الثقافية(على أفراد      

( درجة 11،12  ( فرد وتبين أن المتوسط الحسابي )022العينة البالغ عددهم )

( درجة ولمعرفة 12( أما المتوسط الفرضي فقد بلغ )22،0وبانحراف معياري )

( في قياس الحقوق الثقافية داللة الفروق بين المتوسطين )الحسابي والفرضي

استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن القيمة التائية المحسوبة البالغة 

( 2،22( عند مستوى داللة )1،11( هي اكبر من القيمة الجد ولية البالغة )40،66)

 ( يوضح ذلك .11( والجدول )111وبدرجة حرية )

 (46جدول )

 التائي للفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرض يبين نتائج االختبار

 لمقياس معرفة حقوق الطفل)الحقوق الثقافية(

 العدد العينة
متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

متوسط 

 فرضي

درجة  القيمة التائية

 حرية
 الجد ولية المحسوبة

أطفال 

 الرياض
122 

44 ،04 43،3  42 
6،64 4،61 336 

 العدد العينة
متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

متوسط 

 فرضي

درجة  القيمة التائية

 حرية
 الجد ولية المحسوبة
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 ونالحظ من الجدول  أعاله أن أطفال الرياض يتمتعون بالحقوق الثقافية من قبل 

أولياء أمورهم والتي تعزز ثقتهم في ارسال اطفالهم الى الروضة ليتزودوا بالمعرفة 

 ويتسلحوا بها ألنها تزود الطفل بالفرص المناسبة لزيادة معلوماتهم.

 الحقوق االسرية:-1

قامت الباحثة بتطبيق مقياس معرفة حقوق الطفل )الحقوق االسرية(على أفراد      

( درجة وبانحراف 11( فرد وتبين أن المتوسط الحسابي )022العينة البالغ عددهم )

( درجة ولمعرفة داللة الفروق 12( أما المتوسط الفرضي فقد بلغ ) 4،61معياري )

س الحقوق األسرية استعملت الباحثة بين المتوسطين )الحسابي والفرضي( في قيا

( هي  32،28االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن القيمة التائية المحسوبة البالغة )

( وبدرجة حرية 2،22( عند مستوى داللة )1،11اكبر من القيمة الجد ولية البالغة )

 ( يوضح ذلك .02( والجدول )111)

 (02جدول )

 للفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرضيبين نتائج االختبار التائي 

 لمقياس معرفة حقوق الطفل)الحقوق االسرية(

ونالحظ من الجدول  أعاله أن أطفال الرياض يتمتعون بالحقوق االسرية من قبل  

أولياء أمورهم كون األسرة تعد الوحدة االساسية للمجتمع والبيئة الطبيعية لنمو 

 ورعاية افرادها وخاصة االطفال.

 الحقوق التعليمية: -1

قامت الباحثة بتطبيق مقياس معرفة حقوق الطفل )الحقوق التعليمية(على           

( درجة 10،91( فرد وتبين أن المتوسط الحسابي )022أفراد العينة البالغ عددهم )

( درجة ولمعرفة 12( أما المتوسط الفرضي فقد بلغ )11،0وبانحراف معياري )

قياس الحقوق التعليمية  داللة الفروق بين المتوسطين )الحسابي والفرضي( في

استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن القيمة التائية المحسوبة البالغة 

( 2،22( عند مستوى داللة )1،11( هي اكبر من القيمة الجد ولية البالغة )01،12)

 ( يوضح ذلك 01( والجدول )111وبدرجة حرية )

 (04جدول )

 ائي للفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرضيبين نتائج االختبار الت

 لمقياس معرفة حقوق الطفل)الحقوق التعليمية(

أطفال 

 الرياض
122 

 44،18  28،0 42 40،66 
4،61 336 

 العدد العينة
متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

متوسط 

 فرضي

درجة  القيمة التائية

 حرية
 الجد ولية المحسوبة

أطفال 

 الرياض
122 

43 4،61 42 32،28 
4،61 336 
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أعاله أن أطفال الرياض يتمتعون بالحقوق التعليمية والتي هي ونالحظ من الجدول  

حق من حقوق الطفل في التعليم واكتساب المعارف التي تؤهله للدخول الى المدرسة 

 االبتدائية لتعليمه القراءة والكتابة.

قامت الباحثة بتطبيق مقياس معرفة حقوق الطفل )الحقوق الحقوق المدنية:-2

( فرد وتبين أن المتوسط الحسابي 022عينة البالغ عددهم )المدنية(على أفراد ال

( 2( أما المتوسط الفرضي فقد بلغ )1،01( درجة وبانحراف معياري )11،11)

درجة ولمعرفة داللة الفروق بين المتوسطين )الحسابي والفرضي( في قياس الحقوق 

القيمة التائية المحسوبة المدنية استعملت الباحثة االختبار التائي لعينة واحدة وتبين أن 

( عند مستوى داللة 1،11( هي اكبر من القيمة الجد ولية البالغة )22،29البالغة )

 ( يوضح ذلك .00( والجدول )111( وبدرجة حرية )2،22)

 (00جدول )

 يبين نتائج االختبار التائي للفرق بين متوسط درجات العينة والوسط الفرض

 ق المدنية(لمقياس معرفة حقوق الطفل)الحقو

 

ونالحظ من الجدول أعاله أن أطفال الرياض يتمتعون بالحقوق المدنية والتي تتمثل 

واالمان والحماية من قبل ذويه ومن قبل اسرته ومجتمعه مثل  بحقه في اللعب والتعلم

 (.0221حصوله على اسمه وجنسيته. وهذا ما يتفق مع دراسة)حمد, 

 

 التوصيات : 

 في ضوء مااسفر عنه البحث من نتائج توصي بالباحثة بما ياتي :   

على وزارة التربية ادخال بنود اتفاقية حقوق االنسان ضمن المناهج الدراسية  -1

 بمختلف مراحلها . 

علمية متطورة تقدم على جهاز االشراف التربوي في وزارة التربية اعداد مناهج  -0

 ألطفال الرياض مماثلة لما تقدمه الدول المتقدمة في العالم . 

امور االطفال واسرهم عن  ألولياءة على وزارة االعالم توفير برامج تثقيفي -1

 الطرق السليمة في تربية وتعليم اطفالهم ومواكبة التطور الحاصل في العالم . 

 العدد العينة
متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

متوسط 

 فرضي

درجة  القيمة التائية

 حرية
 الجد ولية المحسوبة

أطفال 

 الرياض
022 

10،91 0،11 12 01،12 
1،11 111 

 العدد العينة
متوسط 

 حسابي

انحراف 

 معياري

متوسط 

 فرضي

درجة  القيمة التائية

 حرية
 الجد ولية المحسوبة

أطفال 

 الرياض

02

2 

11،11 1،01 2 22،29 
1،11 111 
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 المقترحات : 
 استكماالً لنتائج البحث الحالي تقترح الباحثة اجراء الدراسات االتية :    

 ة . اجراء دراسات تكشف عن درجة اعطاء حقوق الطفل في المناهج التربوي*  

 المساءدراسة الوعي بحقوق االطفال لدى االطفال المساء اليهم واقرانهم غير *  

 اليهم ) دراسة مقارنة ( . 

 دراسة اساليب تعامل المعلمات مع الطفل واثرها في تنمية الوعي بحقوق االطفال . * 

 

 المصادر 

، منشورات جامعة عين  حقوق االنسان( . 1111الجيزاني ، احمد محمود ) -1

 الشمس . 

،  المفاهيم القانونية لحقوق االنسان عبر الزمان والمكان( . 0220الحاج ، سالم ) -0

 .  1دار الكتب الوطنية ، بنغازي ، ليبيا ، ط

دراسات تربوية لطفل ما قبل المدرسة ، دار ( . 0212الحفاف ، ايمان عباس ) -1
( . حقوق االنسان ، 1111، الجيزاني ، احمد محمود ) المجتمع العربي

 منشورات جامعة عين الشمس . 

واقع حقوق الطفل في المدارس االبتدائية من ( . 0221الربيعي ، ابتسام محمد ) -0
ابن رشد ) رسالة ماجستير  –، جامعة بغداد ، كلية التربية  وجهه نظر االطفال

 غير منشورة ( . 

( . حقوق الطفل دراسة مقارنة في ضوء احكام القانون 0221الطراونة ، مخلد ) -2

 ( . 0ع . ) مجلة الحقوقالدولي والشريعة االردنية ، الكويت ، 

. دراسة مقارنة بين  حقوق الطفل( . 0222العباسي ، عزالدين مرزا ناصر ) -1

 الشريعة االسالمية والقانون الوضعي ، دار الكتب والوثائق ، بغداد . 

 , مكتبة الفالح الكويت . 1, ط القياس النفسي( , 1121عبد الرحمن , سعد ) -9

( . حقوق الطفل ورعايته في 0222العتيبي ، فاطمة بنت فرج بن فرحان ) -2

، السعودية ،  رسالة ماجستير في التربية االسالميةاالسالم وفي دولة السويد ، 

 جامعة ام القرى . 

 1االردن ، ط–، مطبعة السنابل ، عمان  نحقوق االنسا( . 0222عمر ، عماد ) -1

 . 

القياس والتقويم في ( 1122عودة, احمد سلمان والخليلي, يوسف خليل ) -12
عمان , كلية العلوم التربوية, جامعة يرموك, المطبعة  2, طالعملية التدريسية

 الوطنية .

اساسيات البحث العلمي (. 1110عودة,احمد سليمان؛ ملكاوي,فتحي حسن.) -11
 , اربد.0مكتبة الجنابي,ط بية والعلوم االنسانية,في التر

, ترجمة مناهج البحث في التربية وعلم النفس( 0212فان دالين, ديو يولزب ) -10

 دكتور محمد نبيل نوفل واخرون , القاهرة , مكتبة االنجلو المصرية.



  0202لسنة  كانون االول والثمانون . الرابع....... العدد .................................الفتح ...................... مجلة 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-77- 
 

حقوق االنسان في االسالم من منشورات المعهد ( . 0229فهد ، حيدر عبد ) -11
 ، البحوث الفائزة في مسابقة المعهد العراقي بالتعاون مع جامعة بغداد . العراقي 

( . " اثر تدريس حقوق االنسان في تعزيز الفكر 0221فياض ، عامر حسن ) -10

 مجلة شهرية تصدر عن مركز الفجرالديمقراطي الليبرالي العراقي المعاصر " . 

 .  1للدراسات والبحوث العراقية ، العدد 

،  التشريعات القانونية في رعاية االحداث( . 0211دالحسين )كاظم ، طه عب -12

 .  1دار الفراهيدي للنشر ، بغداد ، ط

, 1,طالقياس النفسي بين التنظير والتطبيق(, 0212الكبيسي, وهيب مجيد.) -11

 مؤسسة مرتضى للكتاب العراقي, بغداد.

مقاييس ( العالقة بين التحليل االحصائي لفقرات ال0221الكبيسي,كامل ثامر ) -19

 (, جامعة بغداد, كلية التربية, ابن الرشد. 02, العدد ) مجلة االستاذالنفسية , 

حقوق االنسان في االسالم والمواثيق الدولية ( . 0212كنعان ، نواف ) -12
 . 0، مكتبة الجامعة ، الشارقة ، ط والدساتير العربية

ص غير الملخ( . 1112ليونيسيف ، مركز االمم المتحدة لحقوق االنسان ) -11
الرسمي للمواد الرئيسية التفاقية حقوق الطفل التي تبنتها الجمعية العامة لالمم 

 ( . 1112( تشرين الثاني )02المتحدة في )

عن كتاب وثائق ندوة حقوق االنسان ( : " 1191المفرجي ، احسان ) -02
 ، بغداد .  وحرياته االساسية
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