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 شـكـر و تـقـدير
 

 قدهتػً هػا عمػ  كشييك مىن الدكتورة الفاضػم  ألستاذتي كالعرفاف الشكر بخالص أتقدـ
 الىصح كتقديـ ،الدراس  ٌذا تقدـ لهتابع  كقت أك عمـ أك بجٍد عمي   تبخؿ فمـ ،كبير عكف هف لي

ا كاإلرشاد  . الدراس  فترة طكؿ كهؤازرتٍا تشجيعٍا عم  الشكر كؿ كأشكٌر

 هقػػدران  الحكػػـ لجىػػ  عضػػكي  بقبػػكؿ لتكػػرهٍـ األفاضػػؿ الحكػػـ لجىػػ  ألعضػػا  الجزيػػؿ كشػػكرم
لػ  ،التربي  كمي  في الدراس  أدكات هحكهي الكراـ كأساتذتي ،ككقت جٍد هف بذلكي ها لٍـ  جهيػ  كا 

 الىٍػي تسػٍيبلت هػف قػدهكي هػا عمػ  درعػا هحافظػ  في األساسي التعميـ هف األكل  الحمق  هعمهي
 . الشكر كؿ كلٍـ الدراس  ٌذا

 . كالتدريسي اإلدارم بجٍازيٍا التربي  كمي  عهادة إل  الشكر ككؿ

 لهسػػاىدتٍـ كرفػػاقي كأصػػدقاتي كأحبػػاتي عػػاتمتي إلػػ  كاالهتىػػاف بالشػػكر أتقػػدـ أف ىسػػ أ كلػػف
 .لي كالهعىكم الهادم كدعهٍـ

 … بصدؽ يسعى هف لكؿ و الهتواضع العهؿ ٌذا أقدـ جهيعاً  لكـ
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 الفصؿ األوؿ
 لمدراسةاإلطار العاـ 

 : الدراسةهقدهة 

أٌػػدافٍا إثػػر الىتػػاتج الٍاهػػ  التػػي ك  ،تحػػكالت جذريػػ  فػػي هفٍكهاتٍػػا ،شػػٍدت التربيػػ  الحديثػػ 
فقػػػد تغيػػػرت الىظػػػرة التقميديػػػ  إلػػػ   ،عمػػػـ ىفػػػس الطفكلػػػ  خاصػػػ ك  ، تكصػػػؿ إليٍػػػا عمػػػـ الػػػىفس عاهػػػ 

 ،بمػػػكرة شخصػػػيتً الهسػػػتقبمي ك  ، ٌاهػػػ  فػػػي تكػػػكيف الفػػػردك  أصػػػبحت تعػػػد هرحمػػػ  حاسػػػه ك  الطفكلػػػ 
إلػػ  عهميػػ   (األسػػرة)ىتيجػػ  لػػذلؾ تحكلػػت التربيػػ  هػػف هجػػرد عهميػػ  فرديػػ  يعىػػ  بٍػػا طػػرؼ كاحػػد ك 

ٌػػذا يتكافػػؽ هػػ  االتجػػاي الشػػهكلي ك  ، اإلجتهاعيػػ ك  ُتعىػػ  بٍػػا جهيػػ  الهؤسسػػات التربكيػػ  إجتهاعيػػ 
 ،ًه  الىظرة الهتجددة إل  الطفؿ التي ترل فيػً كاتىػان لػً خصاتصػك  في التربي  الحديث  (الىظاهي)

الطفػػؿ  ألف إجتهاعيػػ فالتربيػػ  عهميػػ   ،كحاجاتػػً التػػي ال بػػد هػػف تمبيتٍػػا لتحقيػػؽ ىهػػك سػػميـ هتكاهػػؿ
أك عبلقتػػً ال تىحصػػر فػػي فتػػ  كاحػػدة ك  ، يعػػيش فػػي هجتهػػ  كبيػػر عمػػ  الػػرغـ هػػف عالهػػً الصػػغير

ىك  جاىب كاحد هف ٌذا الهجته  يجب أف يتحكؿ  ألىًها عميً أف يتكيؼ ه  جكاىب الهجته  كمٍا ا 
 فػأفففػي أم بيتػ  يكلػد فيٍػا الطفػؿ  ،سيككف صكرة هىً هسػتقببلن ك  إل  كاتف اجتهاعي في الهجته 

اسػتقباؿ  -بعػد كالدتػً بأشػٍر قميمػ   -يسػتطي  الطفػؿ ك  ،هف حكلً هصػادر تطمػؽ رسػاتؿ اتصػالي 
يكػػكف اسػػتقباؿ الطفػػؿ ك  .االسػػتجاب  لٍػػا أك التغاضػػي عىٍػػا أك التهػػرد عميٍػػاك  بعػػض تمػػؾ الرسػػاتؿ

اسػػػتقباؿ  ،بعػػد ذلػػؾ ،ثػػـ يهكػػف لػػً ،سػػاتؿ الهصػػكرة بشػػكؿ هباشػػر خػػبلؿ بػػدايات العهػػر األكلػػ لمر 
 أم عبػر كسػيم  اتصػالي  فهػف حػؽ الطفػؿ أف يحيػا فػي بيتػ  صػحي  ،الرساتؿ بصػكرة غيػر هباشػرة

سميه  تكفر لً كاف  احتياجاتً فهرحم  الطفكل  هرحم  هٍه  حيث تعد الهدرس  البيت  الثاىي  التي ك 
تػػؤدم الهدرسػػ  ككىٍػػػا ك  (.10 ،2008 ،الٍيثػػي) الصػػحي ك  سػػميه لػػً تػػكفير ٌػػذي البيتػػ  ال تضػػهف

فػػي إعطػػا  الهعػػارؼ كالهعمكهػػات الثاىيػػ  التػػي يىتقػػؿ إليٍػػا الطفػػؿ دكران كبيػػران  اإلجتهاعيػػ الهؤسسػػ  
كالحقاتؽ لمطفؿ كتىهيتٍا بكؿ الهجاالت االجتهاعي  كالسياسي  كاالقتصادي  كالثقافي  هف خػبلؿ هػا 
تقدهػػػً هػػػف أىشػػػط  الصػػػفي  بهػػػا فػػػي ذلػػػؾ تقػػػديهٍا لمطفػػػؿ الهعرفػػػ  الكاهمػػػ  بحقكقػػػً كافػػػ ن كحقكقػػػً 

ػػػ  ىشػػػطتٍا أعمػػػ  كجػػػً التحديػػػد ك  ريػػػؽ اىشػػػطتٍا الهختمفػػػ كذلػػػؾ عػػػف ط ،اإلعبلهيػػػ  بصػػػكرة خاص 
باإلضاف  إل  ها تتضهىً األىشط  البلصفي  الهدرسي  هػف هسػابقات  ،البلصفي  هف دراس  لؤلدب



 اإلطار العام للذراسة  الفصل األول
 

 3

 ألىػػكاعتشػجي  إسػػٍاهات الطػبلب حكلٍػػا فعػف طريػػؽ ذلػؾ التىظػػيـ ك  ،عػف حقػػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػػ 
لهفػػاٌيـ الهتعمقػػ  تتضػػح لٍػػـ بعػػض ا،ك  الىشػػاط الهشػػترك  بػػيف التبلهيػػذ يػػزداد فٍػػـ بعضػػٍـ لػػبعض

خاصػ  الحقػكؽ اإلعبلهيػ  هػف خػبلؿ هشػارك  ك  ؛الطفػؿ بشػكؿ خػاصك  بشكؿ عاـ اإلىسافبحقكؽ 
عداد براهجٍاك  كؿ ها يتعمؽ بٍذي الحقكؽ حيث يشارؾ البعض باإلذاع  إىتاجالطفؿ في  فقراتٍا ك  ا 
قاهػػػ  الهسػػػابقات اإلذاعيػػػ ك  ،الهختمفػػػ  تشػػػجي  ك  تكػػػريهٍـك  تقػػػديـ الجػػػكاتز لمفػػػاتزيف هػػػف التبلهيػػػذك ، ا 

 يتجػً الػبعض ارخػر هػف ٌػؤال  التبلهيػذ بالهشػارك  بالهسػرحياتك  البقي  لمقياـ بهثػؿ ٌػذي األىشػط 
 أراتػً الهختمفػ ك  الشخصػيات التػي تعبػر عػف أفكػاريك  التهثيميات الهدرسي  هؤديان الكثير هف األدكارك 
دكر كبيػر مهسػرح لكهػا ك  ،طريقتػً الخاصػ  فػي التعاهػؿ هػ  ارخػريفك ، ىظرتً لمهجته  هػف حكلػًك 

يقػػػدـ ك  يبػػػدم رأيػػػًك  ههارسػػػ  الطفػػػؿ لحقكقػػػً الهختمفػػػ  حيػػػث يسػػػتطي  أف يػػػتعمـ بشػػػكؿ هباشػػػرفػػػي 
 .يشاٌديك  هبلحظاتً عم  ها يراي

خاصػػ  ك  الحقػػكؽ الهختمفػػ ك  ،الهعػػارؼ تربيػػ لبلىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  دكر هٍػػـ فػػي  إذان 
التعبير ك  في إبداتً لرأيًك ، فيها يسه  بإعبلـ الطفؿحقكقً اإلعبلهي  التي تتـ هف خبلؿ هشاركتً 

عبلهً لـ يكف هقصران عم  ٌذي ك  لكف ٌذا االٌتهاـ في الطفؿك  كضكح عها يقدـ لًك  بكؿ صراح  ا 
العربػػي بػػإعبلـ ك  بػػذلؾ كػػاف االٌتهػػاـ الػػدكليك  ،عالهيػػان ك  الهؤسسػػ  التربكيػػ  فحسػػب اىهػػا كػػاف دكليػػان 

" إتفاقي  حقكؽ  غير أف ،الهكاثيؽ الدكلي ك  كثير هف اإلعبلىاتالطفكل  حيث كرد التأكيد عميً في 
فقػرات عمػ  ك  (17-14-13) الطفؿ العالهي  " كاىت أكثر الكثاتؽ اٌتهاهان بػً حيػث ىصػت هػكاد

التػي أكػدت  (13)الهشػارك  فيٍػا كهػا جػا  فػي الفقػرة األكلػ  هػف الهػادة ك  حؽ الطفؿ في االتصاؿ
 الهعمكهات أىكاعيشهؿ ٌذا حؽ حري  طمب جهي  ك  التعبير أف يككف لمطفؿ حؽ في حري ): عم 
ذاعتٍػاك  تمقيٍػػاك  األفكػارك  فػػف أك الكتابػػ  أك الطباعػ  أك ال ،سػػكا  بػالقكؿ ،دكف أم اعتبػػار لمحػدكد ،ا 

 .(أك بأم كسيم  يحتاجٍا الطفؿ

التكىكلكجيػػػا ضػػػركرة ك  هػػػا يعيشػػػً الطفػػػؿ فػػػي خضػػػـ ثػػػكرة الهعػػػارؼك  هػػػف أٌهيػػػ  الطفكلػػػ  إذان 
الػػدفاع عػػف القضػػايا التػػي تخصػػً ك  بػػدكري فػػي التعبيػػر عػػف رأيػػًك  االٌتهػػاـ أكثػػر بحقكقػػً اإلعبلهيػػ 

 الدراسػ هػف ٌىػا يحػاكؿ ٌػذا ك  .هكاىتً في الهجته  هف جٍػ  ثاىيػ ك  كفرد لً دكريك  كطفؿ هف جٍ 
التعػػرؼ عمػػ  دكر األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي تثقيػػؼ الطفػػؿ بحقكقػػً الهتعمقػػ  بػػالتعبير عػػف 

  .القضايا الهتعمق  بًك  الهشارك  في حؿ الهشكبلتك  لرأما
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 :الدراسةهشكمة : أولً 

حػؽ الطفػؿ فػي  (17)خاص  إتفاقي  حقكؽ الطفؿ ضهف الهػادة ك  تضهىت الصككؾ الدكلي 
هػػف خػػبلؿ األىشػػػط  فػػي الهدرسػػػ  جعػػػؿ كسػػاتؿ اإلعػػػبلـ ،ك  يسػػتكجب إعهػػػاؿ ٌػػذا الحػػؽك  اإلعػػبلـ

هكظفػػ  لخدهػػ  هصػػمح  الطفػػؿ الفضػػم  باحتكاتٍػػا عمػػ  هػػكاد ك  هتاحػػ  لجهيػػ  األطفػػاؿ دكف تهييػػز
الػدكؿ األطػراؼ لهسػؤكليتٍا فػي ضػهاف كصػكؿ الطفػؿ  (17)تذكر الهػادة ك  رفاٌيتًك  ،هفيدة لىهاتً

ا الكطىيػػ ك  إلػػ  هعمكهػػات خاصػػ  تمػػؾ التػػي تسػػتٍدؼ ك ، الدكليػػ ك  هػػكاد تختمػػؼ هػػف حيػػث هصػػادٌر
 0الجسدي ك  صحتً العقمي ك  كي الهعىك  الركحي ك  اإلجتهاعي تعزيز رفاٌيتً 

حيػػػث يػػػتـ عػػػدٌـ  لؤلطفػػػاؿ الػػػدكليعمػػػ  تمػػػؾ األٌهيػػػ  الكبيػػػرة التػػػي أكالٌػػػا الهجتهػػػ   بىػػػا ن  ك
 تقػػديـك  ،فقػػط دكف أف يشػػارككا بشػػكؿ فعػػاؿ فػػي إعػػدادبصػػكرة خاصػػ  هسػػتٍمكيف لمهػػادة اإلعبلهيػػ  

ىشػط  بػات قمػيبلن إلػ  حػد تتكس  الهشكم  لتكهف في أف االٌتهاـ بهثؿ ٌػذي األك  ىقد ٌذي األىشط ك 
أف ك  هكاىيػات البلزهػ  لههارسػتٍا فكاىػت ٌػذي األىشػط اإلك ، االىعداـ بسبب عدـ تكفر الكقت الػبلـز

عارفػػػان بحقكقػػػً بشػػػت  ك ، هبػػػدعان ك ، كجػػػدت تهػػػارس بطريقػػػ  تقميديػػػ  بعيػػػدان عػػػف جعػػػؿ الطفػػػؿ هشػػػاركان 
الدراسػػ  اإلسػػتطبلعي   بيىػػت كقػػد حقكقػػً اإلعبلهيػػ  ك  ،الدكليػػ  عاهػػ ك  السياسػػي ك  هجاالتٍػػا الثقافيػػ 

أف هعظـ الهدارس تفتقر لكجػكد دكر كبيػر فػي األىشػط  هػف  )2004،الهمط) دراسات هثؿ دراس ك 
عدادٌاك  ،حيث كض  براهجٍا تىسيقٍا اإلعبلهي  حيث أف ٌػذي األىشػط  ال تتػيح لمطفػؿ التعبيػر ك  ا 

ٍػػا ال تتػػيح لػػً االجتهػػاع هػػ  تعريفػػً بطػػرؽ جهعٍػػا كهػػا أىك  برأيػػً بحريػػ  أك جهػػ  هعمكهػػات هفيػػدة
تعريفً بالتالي عم  ثقاف  هجتهعً الهحيط الذم يىتظر ك  تىفيذٌاك  الهشارك  في إعدادٌاك ، أصدقاتً

ذلػؾ بسػبب أف هدارسػىا هػا زالػت تعتهػد ك ، لمىٍكض بٍذا الهجته  هشارك  إيجابي ك  هىً دكران فاعبلن 
الػبل ك  الهدرس  الصػفي  أىشط فعال  في ك  ،الحفظ لمطفؿ بعيدان عف أم هشارك  بىا ةك  طرؽ التمقيف

الهسػػابقات الهدرسػػي  حيػػػث ك ، الصػػحؼك ، الهسػػرح الهدرسػػي، ك  خاصػػ ن اإلذاعػػ  الهدرسػػي ك  صػػفي 
 ،تقػػػديهٍاك  تقتصػػػر اإلذاعػػػ  أف كجػػػدت عمػػػ  بعػػػض الهػػػكاد التػػػي ال يشػػػارؾ التبلهيػػػذ فػػػي إعػػػدادٌا

اتط التػػي ال تتػػيح هجػػاؿ قميمػػ  بحيػػث تىحصػػر فػػي هجمػػ  الحػػك  الصػػحؼ الهدرسػػي  تكػػكف هحػػدكدةك 
تقتصػػػر الهسػػػابقات ك  كهػػػا،جهػػػ  هعمكهػػػات هفيػػػدة ك  تعػػػاكىٍـ فيهػػػا بيػػػىٍـك ، كبيػػػر إلبػػػداع التبلهيػػػذ

 الرياضػػػػػػي  التػػػػػػي ال تمبػػػػػي حاجػػػػػػ  ٌػػػػػػؤال  التبلهيػػػػػػذك  الهدرسػػػػػي  عمػػػػػػ  بعػػػػػػض الهسػػػػػابقات الثقافيػػػػػػ 
أف الباحثػػػػ  هعمهػػػػ  فػػػػي الحمقػػػػ  األكلػػػػ  هػػػػف التعمػػػػيـ األساسػػػػي فػػػػي هػػػػدارس هديىػػػػ   ،كبهػػػػاأذٌاىٍـك 
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درعػػػػا،كهف خػػػػبلؿ هقابمتٍػػػػا لعػػػػدد هػػػػف الهػػػػكجٍيف التربػػػػكييف فػػػػي هديىػػػػ  درعا،الحظػػػػت قصػػػػكرا"في 
ٌهالٍػػا بشػػكؿ كاضػػػح فػػي الكثيػػر هػػف الهػػدارس ،كتقصػػير بعػػػض  اسػػتخداـ األىشػػط  البلصػػفي  ،كا 

ٌػػػذا الجاىػػػب، ككػػػذلؾ قمػػػ  الدراسػػػات التػػػي الهسػػػت دكر األىشػػػط  الهعمهػػػيف كاإلدارة الهدرسػػػي  فػػػي 
باحثػػ  إحساسػػا" بكجػػكد هشػػكم  حقيقيػػ  ،تسػػتكجب التكقػػؼ عىػػدٌا البلصػػفي ،األهر الػػذم كل ػػد لػػدل ال

،كدراسػػتٍا دراسػػ  عمهيػػ  تسػػتٍدؼ الكشػػؼ عػػف دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي تربيػػ  ثقافػػ  الحقػػكؽ 
يمٍػػا ، كذلػػؾ هػػف كجٍػػ  ىظػػر الهعمهػػيف فػػي الحمقػػ  األكلػػ  اإلعبلهيػػ  لمطفػػؿ ،كتقػػديـ هقترحػػات لتفع

فػػػي  لمدراسػػػ هػػػف ٌىػػػا تتبمػػػكر الهشػػػكم  الرتيسػػػي  ك ، هػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي هػػػدارس هديىػػػ  درعػػػا
 : التساؤؿ التالي

ثقافة الحقوؽ اإلعالهية لمطفػؿ فػي الحمقػة األولػى  تربيةها دور األىشطة الال صفية في 
 ؟هف التعميـ األساسي

 : الدراسةأٌهية : ثاىياً 

 : تىبثؽ أٌهي  ٌذي الدراس  هف االعتبارات التالي  

 ،اإلحساس الهتزايد بأٌهي  الطفكل  هف حيث ٌي هرحم  أساسي  في تكػكيف شخصػي  الطفػؿ -1
 تىشتتً اجتهاعيان.ك  شخصي  الطفؿ تربي فقد زاد االٌتهاـ هؤخران بإعبلـ الطفؿ ل

ا فػي التهاسػؾك  ،كظاتفٍاك  ،كياىٍاأٌهي  الهدرس  كىظاـ تربكم هف حيث  -2  االىسػجاـك  ، أدكاٌر
أف تقػػػـك ك  .التػػي ٌػػػي حقيقػػػ  الكجػػػكد البشػػػرمك  الثقافيػػػ ك  ،اإلجتهاعيػػػ التكافػػؽ هػػػ  التطػػػكرات ك 

اتجاٌاتٍػا لتىسػجـ هػ  العصػر الحػديث الهتطػكر بسػرع  ك  ،التفاعؿ بػيف هعتقػداتٍاك  بالهفاعم 
قادرة عم  اإلحاط  ك  أجؿ أف تككف هكاكب ثكرة االتصاالت هف ك  ،في ضك  التفجر الهعرفي

هػا ك  ىشػر ٌػذي الثقافػ ك  هػدل هسػاٌهتٍا فػي تفعيػؿك  . بكؿ ها يخص ثقاف  الطفػؿ اإلعبلهيػ 
الهدرسػ  ك  تؤديً هف دكر هكهؿ لدكر األسرة التربكم هف هىطمؽ ضػركرة الشػراك  بػيف األسػرة

 .عاطفيان ك  جسديان ك  هساعدتً عم  الىهك الصحيح عقميان ك  هف أجؿ اٌتهاـ أكبر بالطفؿ

 أٌهيػػ  األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي تأكيػػد حقػػكؽ الطفػػؿ الهختمفػػ  هػػف حقػػً فػػي التعمػػيـ -3
تفعيػػؿ ههارسػػػ  حقػػكؽ األطفػػاؿ داخػػؿ ٌػػػذي ك  ، الػػػكعي بقضػػايا هجتهعػػًك  حقػػً فػػي الهعرفػػ ك 
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تفريػػا الشػػحىات العاطفيػػ  ك  الهشػػكبلتك  ،التعبيػػر عػػف الػػذاتك  ، األىشػػط  هػػف ههارسػػ  لمعػػب
بدا  الرأمك  ت الهكبك   .الهعرفي  السميه ك  هف ثـ حقً في التىشت  الىفسي ك  ا 

هػف خػبلؿ  تعتبر ٌذي الدراس  األكلػ  عمػ  حػد عمػـ الباحثػ  تخػص حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  -4
 دكر األىشط  البلصفي  الهدرسي  في الحمق  األكل  هػف التعمػيـ األساسػي فػي هحافظػ  درعػا

ؽ الطفؿ التي هف الضركرم هراعاتٍا عىػد ههارسػ  ٌي تشكؿ إضا ة عم  أٌـ حقك ك  ريفٍاك 
 .األىشط  البل صفي 

الهٍتهػيف بحقػكؽ الطفػؿ إلجػرا  ك  قد تسٍـ ٌذي الدراس  الحاليػ  فػي دفػ  الكثيػر هػف البػاحثيف -5
فػي الهدرسػ  ك  الهزيد هف الدراسات لتفعيؿ ٌػذي الحقػكؽ فػي جهيػ  الهؤسسػات التربكيػ  عاهػ 

 .البلصفي  الهدرسي خبلؿ األىشط   بشكؿ خاص هف

الهعمهػػػيف فػػػي كيفيػػ  تفعيػػػؿ حقػػػكؽ الطفػػػؿ اإلعبلهيػػػ  هػػػف ك  تقػػديـ هقترحػػػات تسػػػاعد الهدرسػػػ  -6
 .التي تؤديٍا الهدرس  خبلؿ األىشط  البل صفي 

 :الدراسةأٌداؼ : ثالثاً 
 : إلى تعرؼ الدراسة تٌدف

كؽ حقػػػالك  الهكاثيػػػؽ الدكليػػػ  بصػػػكرة عاهػػػ ك  حقػػػكؽ الطفػػػؿ التػػػي ىصػػػت عميٍػػػا القػػػكاىيف -1
 ،كذلؾ هف خبلؿ األدبيات الىظري  التي تىاكلتٍا.اإلعبلهي  بصكرة خاص 

ريفٍػا فػي الحمقػ  األكلػ  هػف ك  األىشط  البلصفي  الهدرسي  في هدارس هحافظػ  درعػا -2
 ،كذلؾ هف خبلؿ األدبيات الىظري  التي تىاكلتٍا.التعميـ األساسي

هػػػف اإلعبلهيػػػ  لمطفػػػؿ    الحقػػػكؽثقافػػػ ربيػػػ  دكر األىشػػػط  البلصػػػفي  الهدرسػػػي  فػػػي ت -3
 .الهعمهيف في هديى  درعاكجٍ  ىظر 

حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ   تربيػ فحص دالل  الفػركؽ فػي دكر األىشػط  البلصػفي  فػي   -4
ؿ العمهيك  الخبرةك  الجىس) الدراس لدل الهعمهيف كفقان لهتغيرات   .(الهٌؤ
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 : الدراسةأسئمة : رابعاً 
عبلهيػػ  هػػف كجٍػػ  ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإل تربيػػ هػػادكر األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي  -1

 ؟ىظر الهعمهيف في هديى  درعا

ثقاف  حقػكؽ  تربي في دكر األىشط  البلصفي  في   ٌؿ ٌىاؾ فركؽ ذات دالل  إحصاتي   -2
ؿ العمهي(. –الخبرة  –الطفؿ اإلعبلهي  تبعان لهتغيرات الدراس  )الجىس   الهٌؤ

هػػػا الهقترحػػػات هػػػف كجٍػػػ  ىظػػػر الهعمهػػػيف لتفعيػػػؿ حقػػػكؽ الطفػػػؿ اإلعبلهيػػػ  فػػػي األىشػػػط   -3
 الهسابقات(؟ –الصحؼ  –الهسرح  –البلصفي  )اإلذاع  

 خاهسا":هتغيرات الدراسة:
 هتغيرات هستقمة : 

ؿ العمهي. –الخبرة  –الجىس   الهٌؤ

 هتغيرات تابعة : 

دكر  –دكر الصػػػػػػػػحؼ الهدرسػػػػػػػػي   –دكر الهسػػػػػػػػرح الهدرسػػػػػػػػي  –دكر اإلذاعػػػػػػػػ  الهدرسػػػػػػػػي  
 الهسابقات الهدرسي .

 : الدراسةفرضيات : سادساً  
بػيف هتكسػطات  (0005)ال تكجد فركؽ ذات دالل  إحصاتي  بيف أفراد العيى  عىد هسػتكل  -1

الحقػكؽ اإلعبلهيػ  ثقافػ   تربيػ الهعمهػيف فػي دكر األىشػط  البلصػفي  فػي إجابػات درجات 
ؿ العمهي كالخبرة. ير الجىستعزل لهتغ في اإلذاع  الهدرسي   كالهٌؤ

بػيف هتكسػطات  (0005)ال تكجد فركؽ ذات دالل  إحصاتي  بيف أفراد العيى  عىد هسػتكل  -2
الحقػكؽ اإلعبلهيػ  ثقافػ   تربيػ الهعمهػيف فػي دكر األىشػط  البلصػفي  فػي إجابػات درجات 

ؿ العمهي كالجىس. تعزل لهتغير الخبرة في الهسرح الهدرسي  كالهٌؤ
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بػيف هتكسػطات  (0005)ال تكجد فركؽ ذات دالل  إحصاتي  بيف أفراد العيى  عىد هسػتكل  -3
الحقػكؽ اإلعبلهيػ   ثقافػ  تربيػ الهعمهػيف فػي دكر األىشػط  البلصػفي  فػي إجابػات درجات 

ؿ العمهي كالخبرة. تعزل لهتغير الجىس في الصحاف  الهدرسي   كالهٌؤ

بػيف هتكسػطات  (0005)د العيى  عىد هسػتكل ال تكجد فركؽ ذات دالل  إحصاتي  بيف أفرا -4
الحقػكؽ اإلعبلهيػ  ثقافػ   تربيػ الهعمهػيف فػي دكر األىشػط  البلصػفي  فػي إجابػات درجات 

ؿ العمهي كالخبرة. تعزل لهتغير الجىس في الهسابقات الهدرسي   كالهٌؤ

 :  لمدراسةالتعريفات اإلجرائية و  الهصطمحات: سابعاً  
ٌػػك الشػػي  الثابػػت بػػبل شػػؾ أك الىصػػيب الكاجػػب سػػكا  لمفػػرد أك : (The Right) الحػػؽ
 .الجهاع  

 .(64 ،2005 ،السيد)سى   18الشخص الذم لـ يتجاكز عهري :  (The Child )الطفؿ

هكاثيػؽ دكليػ  ك  الهػكاد التػي ىصػت عميٍػا قػكاىيف:  (Rights of the Child )حقػوؽ 
 .العيش الكريـ في جهي  جكاىب الحياةك  الهستقرةك  تضهف لمطفؿ حقً في الحياة ارهى 

: ( (The non – School Activities des criptiveاألىشطة الالصفية الهدرسية
األعهاؿ التػي يقػكـ بٍػا التبلهيػذ خػارج الحجػرة الصػفي  حيػث تكػكف هػتهـ لهػا ك  هجهكع  الىشاطات

ػا الكبيػر فػي أحيػث  .يتعمهً في داخػؿ الصػؼك  يقكـ بً التمهيذ ثقافتػً  تربيػ ىػً لٍػذي األىشػط  دكٌر
الطفؿ في إعػداد  اك  في صى  القرارات حيث يشارؾ ٌذالهشار ك  في إبداتً لمرأمك  بحقكقً الهختمف 
ا حسب اٌتهاهاتًك  تقديهٍاك  ٌذي األىشط   هىٍـ الهسرحك  رغباتً فهىٍـ هف يختار اإلذاع ك  تطكيٌر

 ( 2012،200.الهقبؿ)  الرحبلت العمهيك  آخريف هجبلت الحاتطك 

ٌي هجهكع  الفعاليات التي يجريٍا التبلهيػذ هػ  : الدراس هف خبلؿ : التعريؼ اإلجرائيأها 
الهعمػػـ الهشػػرؼ خػػارج الصػػؼ بحيػػث يكػػكف هػػتهـ لهػػا تعمهػػً فػػي الحجػػرة الصػػفي  حيػػث تمعػػب ٌػػذي 

يػػر فػػي هسػػابقات دكر كبك  هػػف إذاعػػ  كهسػػرح كصػػحاف  الدراسػػ األىشػػط  بفركعٍػػا الهدركسػػ  فػػي 
 .اإلعبلهي  بشكؿ خاصك  حقكؽ الطفؿ بشكؿ عاـ تربي 
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األشػيا  التػي تقػدـ لمفػرد ك  ثكابػتالهجهكعػ  : The Media Rights الحقػوؽ اإلعالهيػة
حريػػ  ك ،  كبيػػران كػػاف أك صػػغيران حيػػث تتػػيح أف يكػػكف عضػػكان فعػػاالن بػػالهجته  هػػف خػػبلؿ إبػػدا  رأيػػً

باىٍػػا  وتعرفٍػػا الباحثػػة إجرائيػػاً  الهعمكهػػات التػػي يتطمبٍػػا ك  ،الهشػػارك  فػػي كضػػ  البػػراهجك  تعبيػػري
هجهكعػػ  هػػف الحقػػكؽ يتعػػرؼ عميٍػػا التبلهيػػذ هػػف خػػبلؿ أشػػكاؿ األىشػػط  البلصػػفي  الهختمفػػ  هػػف 
ابدا  لمرأم كحري  االجتهاع السمهي كالتعبير عف ذاتً كالحصكؿ عم  كؿ ها ٌػك هفيػد هػف خػبلؿ 

 .العمهي الدراس تعميهيً طرؽ 

ٌػػي هعرفػػ  الفػػرد بهػػا لػػً هػػف حقػػكؽ : (The Cuttere of Right)الحقوقيػػة الثقافػػة
هختمفػػ  يسػػتطي  ههارسػػتٍا بحيػػث يكػػكف كػػاتف اجتهػػاعي فعػػاؿ فػػي الهجتهػػ  دكف أف يتعػػدل عمػػ  

 ،الهىيػػػؼ)حقػػػكؽ غيػػػري أك يهػػػارس تمػػػؾ الحقػػػكؽ بشػػػكؿ يتعػػػارض هػػػ  ثقافػػػ  الهجتهػػػ  الهحػػػيط بػػػً 
1994، 33) . 

هجهكع  الهعتقػدات كالهعػارؼ التػي يقػدهٍا الهجتهػ  هػف خػبلؿ  ٌي: التعريؼ اإلجرائيأها 
هػػػركران بالهدرسػػػ  بحيػػػث يتعػػػرؼ الطفػػػؿ هػػػا لػػػً كهػػػا عميػػػً ك  ابتػػػدا ان باألسػػػرة اإلجتهاعيػػػ هؤسسػػػاتً 

 .كبالتالي كاجباتً كحقكقً ليككف عضكا فاعبلن كهتفاعبلن في الهجته 

ي أحػد هراحػؿ سػمـ ٌػك  :The Basic Educatioin Stage هرحمػة التعمػيـ األساسػي
الحمقػػ  األكلػػ  : تتػػألؼ هػػف حمقتػػيف تعميهيتػػيفك  هجاىيػػ ك  ٌػػي إلزاهيػػ ك  الىظػػاـ التعميهػػي فػػي سػػكري 

تبػدأ هػف : الحمقػ  الثاىيػ ك  تتككف هف أرب  سىكات تعميهي  تبدأ هف الصؼ األكؿ إل  الصػؼ الرابػ 
 .الصؼ الخاهس إل  الصؼ التاس 
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 ثاهىا":الدراسات السابقة :

الدراسػػات السػػابق  الهرتبطػػ  بالهكضػػكع، كىظػػران لعػػدـ كجػػكد دراسػػات كتتضػػهف الحػػديث عػػف 
 : تربط بيف األىشط  كالحقكؽ اإلعبلهي  لمطفؿ فقد قاهت الباحث  بتقسيـ الدراسات إل 

 الهحكر األكؿ يتعمؽ باالىشط  الهدرسي  البل صفي 

 الهحكر الثاىي يتعمؽ بحقكؽ الطفؿ

 الدراسات الهرتبطة باألىشطة الهدرسية الالصفية: الهحور األوؿ
 الدراسػي هتىوعة( بالتحصػيؿ )هجالت الهدرسية األىشطة عالقة بدراسة اٌتهت دراسات

 أخرى:  بىواح أو

ة ػػػػػػػي هرحمػػػػػػػ" َاقع ههارسة الىشاط الهدرسي ف: ( العىَاو2000دراسة برٌَن ) -1
 يا ".األساسي الدىػيـ التعم

 يػػػػػػػػػػإل  هعرف  َاق  ههارس  الىشاط الهدرسي في هرحم  التعمين األساس اسةدرٌَدفت ال
اسػػػتخدهت الباحثػػػ  الهػػػىٍج الكصػػػفي التحميمػػػي هسػػػتعيى  بػػػأداة االسػػػتباىً الدىيا في هحافظ  رفح. 
طبقػت ك  ي هحافظػ  رفػحأىكاعٍا الهتكافرة في هرحم  التعميـ األساسػي فػك  لهعرف  األىشط  الهدرسي 

َ هعمهػ  ك  ( هعمػـ165البػالا عػددٌا )ك  هعمهػاتك  الباحث  االستباىً عم  عيى  الدراس  هف هعمهيف
 : الىتاتج التالي إل  تَصمت الدراس  

يمزن تَفيرٌا َ بدرجات ق التي َرد ذكرٌا في االستباىطػػػػػػػػػػػػ  إو جهي  هجاالت األىش -
% هو األىشط  الهتَفرة في هرحم   25إو َ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا، في هرحم  التعمين األساسي الدى هتفاَت 

%  35َ طػ ، % هىٍا يهارس بدرج  هتَس 35َ ، رس بدرج  قميم يهػاي الدىيا ػالتعمين األساس
 جدًا. كبيرة % هىٍا يهارس بدرج   5َ ، ارس بدرج  كبيرةػهىٍا يه

 ػػػػػيـ  التعمػػػػػي هرحمػػػػػالدراس  عو َجَد هعَقات لههارس  الىشاط الهدرسي ف كهػػػػا كشػػػػفت
َ ، نػػػػػػػػػاتق الهعمػػػػػػػػػَ َجدت الباحث  أو أكثرٌا حدة كثرة الهٍان الهمقاة عم  عيػػػػػػػػا، اسي الدىاألس
َ ، شاط الهدرسيػػػػػػَقم  التجٍيزات الهادي  الخاص  بههارس  الىؿ أعداد التبلهيذ في الفصػػػػػػرة كث
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اَو ػهاكو الهتخصص  َعدن َجَد هيزاىيات خاص  بالىشاط الهدرسي َ قم  التعاألدن َجَد ػع
 درسيالىشاط الهؿ اي هجػف

 تربيػة( عىواف الدراسة: أثػر اسػتخداـ الىشػاط التهثيمػي فػي 2001دراسة جاب اهلل ) -2
 بعض هٍارات التعبير الشفوي

هٍارات التعبيػر الشػفكم لػدل  تربي هعرف  أثر استخداـ الىشاط التهثيمي في : ٌدفت الدراسة
ث الهػػػىٍج التجريبػػػي حيػػػث طبػػػؽ اسػػػتخدـ الباحػػػ تبلهيػػػذ الصػػػؼ األكؿ اإلعػػػدادم بسػػػمطى  ُعهػػػاف

 ( أسػػػابي 5هجهكعػػػ  تجريبيػػػ  هػػػف هدرسػػػ  عمػػػي بػػػف أبػػػي طالػػػب لهػػػدة ) عيىػػػ  هؤلفػػػ  هػػػف الدراسػػػ 
اسػػتخدـ و ( فػػي الهجهػػكعتيف50بمػػا عػػدد التبلهيػذ )ك  هجهكعػ  ضػػابط  هػػف هدرسػػ  اإلهػاـ الربيػػ ك 

بطاقػات تقػكيـ  –م اختبػارات هٍػارات التعبيػر الشػفك  –استطبلع لمػرأم  أداة ٌي عبارة عف الدراس 
إلػػ   الدراسػػ تكصػػؿ ك  بعػػض الهٍػػارات فػػي التعبيػػر الشػػفكم تربيػػ إعػػداد دليػػؿ هعمػػـ ل –الهٍػػارات 

 : الىتاتج التالي 

 هٍارات التعبير الشفكم تربي فعالي  الىشاط التهثيمي في  -

 الهوجٍػة الالصػفية الىشػاطات تحقيػؽ ": الدراسػة عىػواف: (2001) جعىيىي دراسة -3
 " هعمهيً ىظر وجٍة هف األردف في الرسهية الثاىوية سر الهدا في التربوية ألٌدافٍا

التربكيػ   لؤلٌػداؼ تحقيقٍػا هػدلك  الهكجٍػ  البلصػفي  الىشػاطات كاق  تعرؼ الدراسة ٌدؼو 
 الكصػفي الهىٍج الباحث اعتهدك  الثاىكي  الهدارس هعمهي ىظر كجٍ  هف أجمٍا هف كضعت التي

ا التحميمػي ػي الدراسػ  أدكات هسػتخدهن  إلػ  الدراسػ  تكصػؿك  الشخصػي  الهقػاببلتك  االسػتباى  ٌك
 : ارتي  الىتاتج

 (.77.75 ألٌدافٍا)% هجتهع  الىشاطات تحقيؽ درج  بمغت -1

 : يأتي كها كاىت الدراس  لهجاالت الىسبي  األٌهي  -2

 %)81 .43الكشفي) الىشاط -

 (% 76.21 (الرياضي الىشاط - 

 %(75.23) التطكعي االجتهاعي العهؿ -
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 %)76.73 (الهدرسي  الرحبلت -

 %) 96.72 (الثقافي  الفىي  الىشاطات -

 )هسػار الكميػ  الدرجػ  عمػ  األخػرل الدراسػ  لهتغيػرات داللػ  ذات فػركؽ كجػكد عػدـ -3
 حدة. عم  كؿ الخهس  الىشاطات هجاالت عم  لمهعمهيف)ك ال التعميهي  الخبرة ػػػػ التعميـ

ػاو  التربويػة األىشػطة واقػع "الدراسة:  (عىواف2004) الجابريو  العيسري دراسة -4  أثٌر
 " الهعمهيفو  الطالب ىظر وجٍة هف لمطالب الدراسي التحصيؿ عمى

 تتع مػؽك  لمطػبلب التربكيػ  األىشػط  ههارسػ  تحققٍػا التػي الفكاتػد تحديػد الدراسػة ٌػدؼ
ػاك  التربكيػ  األىشػط  كاقػ  عػف الكشػؼك  بالتحصػيؿ  الهعمهػيف ىظػر كجٍػ  هػف التحصػيؿ عمػ  أثٌر

 األىشػط  ههارسػ  فػي كالهعمهػيف الطػبلب تكاجػً التػي الصػعكبات تحديػد إلػ  إضػاف  الطػبلب،ك 
ػا التربكيػ  ذم الػ التحميمػي الكصػفي الهػىٍج دراسػ ت الالدراسػي.ك اسػتخده التحصػيؿ عمػ  كأثٌر
كػػػاف ك  الهعمهػػػيفك  اسػػػتباىً كػػػأداة لجهػػػ  الهعمكهػػػات التػػػي طبقػػػت عمػػػ  عيىػػػ  هػػػف الطػػػبلب اسػػػتخدـ
 : ارتي  الىتاتج إل  الدراس  تكصؿك  ( هعمـ300)ك ( طالب200عددٌـ )

 الهعمهػيف احتػراـ هىٍػاك  الدراسػي  األىشػط  ههارسػ  هػف الطػبلب يجىيٍػا التػي الفكاتػد أف -
دارةك  الطبلبك  ـك  الهدرس ، ا   الدراسي ، بالهكاد ترتبط السمككياتك  القيـك  الهفاٌيـك  الهعمكهاتك  تقديٌر
عدادك   الدراسي . بالهىاٌج هتعمق  كساتؿك  بحكث ا 

ـ الهدرسػي  اإلدارة أفك  هتىكعػ ، بالهدرسػ  الهدرسػي  األىشػط  أف -  ههارسػتٍـ عمػ  تحفػٌز
 الهدرسي . لؤلىشط 

ر ػَاقع ههارسة الهىاشط المغَية غي( عىواف الدراسة: " 2006دراسة أبَ العطا )   -5
 الهعمهَو ". كها يراٌا الهديرَو َزة، بغ يهدارس َكالة الغَث الدَليةػصفية فػال

ي هدارس ػػػػا فػػػػبلزن تَافرٌػػػػتعرف أىَاع الىشاط المغَي غير الصفي ال َ ٌدفت الدراسة
الطمب  ػػػػػػػٍا ي يهارسػػػػػػػصفي التػػػػػػػَ التعرف إل  أىَاع الىشاط المغَي غير ال، الَكال  بقطاع غزة

َ ، دراءػػػػػػػػػػػيو َ الهػػػػػػػػػػػر الهعمهػػػػػػػػػػػههارس  فعمي  في هدارس الَكال  َ درج  أٌهيتٍا هو َجٍ  ىظ
اسػػػتخدـ الباحػػػث الهػػػىٍج الكصػػػفي الهعتهػػػد ك  تحديد هعيقات ههارس  الىشاط المغَي غير الصفي.
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 ( هعمػػـ325)ك هسػػاعدم هػػدرا ك  ( هػػدرا 210عمػػ  اسػػتباى  لمػػرأم طبقػػت عمػػ  عيىػػ  هككىػػ  هػػف )
 تكصمت الدراس  إل  ك  هعمه ك 

، صفي ػػػػػػػػػػػػ  هو األىشط  المغَي  غير الأو الهدارس تحتاج إل  ألَاو الزه  َ ضرَري -
 بؽ.يراٌا الهديرَو َ الهعمهَو بحسب الترتيب السا كها

 يػػػػػػػ  فػػػػػػػاشتراك الهدرس: ؿهثيػػػػػػ ، االٌتهان بههارس  األىشط  ذات القيه  الىسبي  الهتدى -
                                                                                           كم.اختيار جهاعات الىشاط المغ

( عىػػواف الدراسػػة: دور هػػديري الهػػدارس اإلعداديػػة بوكالػػة الغػػوث 2010دراسػػة عرفػػة ) -  6
 الدولية في التغمب عمى هعيقات تىفيذ األىشطة الهدرسية الالصفية 

ٌػػدفت الدراسػػ : تعػػرؼ دكر هػػديرم الهػػدارس اإلعداديػػ  بككالػػ  الغػػكث الدكليػػ  فػػي التغمػػب 
تىفيػػػػذ األىشػػػػط  الهدرسػػػػي  البلصػػػػفي  كاتبعػػػػت الدراسػػػػ  الهػػػػىٍج الكصػػػػفي التحميمػػػػي عمػػػػ  هعيقػػػػات 

( 91كاالستباى  أداة لجه  الهعمكهات لمتعرؼ عم  تمؾ الهعكقات كطبقت عم  عيىػ  هككىػ  هػف )
( هػػػػػػػػػػػػػػػدير كهػػػػػػػػػػػػػػػديرة كتكصػػػػػػػػػػػػػػػمت الدراسػػػػػػػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػػػػػػػ :                                            91هدرسػػػػػػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػػػػػػي قطػػػػػػػػػػػػػػػاع غػػػػػػػػػػػػػػػزة أم )

أف هدرا  يركف أكثر الهعيقػات التػي تػؤثر سػمبان فػي تىفيػذٌـ األىشػط  البلصػفي  ٌػي عػدـ تػكفر  -
 %( 85اإلهكاىات الهادي  كحصمت عم  الهرتب  األكل  هف الهعيقات فكزىٍا الىسبي )

 تربيػةواقع استخداـ اإلعالـ الهدرسي في : ( عىواف الدراسة2011دراسة األحهدي ) -7
 هٍارات التصاؿ المغوي لدى تالهيذ الهرحمة اإلبتدائية بالهديىة الهىورة 

هٍػػارات االتصػػاؿ  تربيػػ إلػػ  هعرفػػ  كاقػػ  اسػػتخداـ اإلعػػبلـ الهدرسػػي فػػي : ٌػػدفت الدراسػػة
اسػػػػتخدهت الدراسػػػػ  الهػػػػىٍج الكصػػػػفي ك  المغػػػػكم لػػػػدل تبلهيػػػػذ الهرحمػػػػ  اإلبتداتيػػػػ  بالهديىػػػػ  الهىػػػػكرة

( هشػرؼ 35)ك ( هشػرؼ تربػكم12): طبقت عم  عيى  هككىػ ك  باىً رأمهف أدكاتً استك  التحميمي
 : تكصمت الدراس  إل ك  ( هعمـ لمغ  العربي 179)ك لمىشاط الثقافي

هشػػرفي الىشػػاط الثقػػافي بالهرحمػػ  ك  ضػػركرة العهػػؿ عمػػ  زيػػادة كعػػي هعمهػػي المغػػ  العربيػػ  -
 االتصاؿ المغكمهٍارات  تربي اإلبتداتي  بأٌهي  استخداـ اإلعبلـ الهدرسي في 

( عىػػػواف الدراسػػػة دور الصػػػحافة الهدرسػػػية فػػػي خمػػػؽ الىظػػػرة 2011دراسػػػة حىػػػا ) -8
 العمهية لدى تالهيذ الهدارس الهصرية
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تعػػػػرؼ دكر الصػػػػحاف  الهدرسػػػػي  فػػػػي خمػػػػؽ الىظػػػػرة العمهيػػػػ  لػػػػدل تبلهيػػػػذ : ٌػػػػدفت الدراسػػػػة
دة األدبي  استخدـ الباحث الهاك  هضهكف الصحاف  الهدرسي  بيف الهادة العمهي ك  الهدارس الهصري 

الهػىٍج الكصػػفي حيػػث طبػؽ اسػػتباىً عمػػ  عيىػػ  هػف تبلهيػػذ الهػػدارس االعداديػ  فػػي القػػاٌرة قكاهػػً 
 : تكصمت الدراس  إل ك  ( تمهيذ هف الجىسيف240)

بػػػػث القػػػػػيـ ك  أٌهيػػػػ  الػػػػدكر الػػػػػذم تمعبػػػػً الصػػػػػحاف  الهدرسػػػػي  فػػػػي خمػػػػػؽ الىظػػػػرة العمهيػػػػػ  -
عػف الهعمكهػات التػي تٍػتـ بحيػاتٍـ الهدرسػي  هػف  الدراس بلهيذ إل  تكجيً التك  اإلجتهاعي  السميه 

 جهي  جكاىبٍا

 دراسات اٌتهت بحقوؽ الطفؿ:  -الهحور الثاىي 

 أفاؽو  ( عىواف الدراسة: التربية عمى حقوؽ الطفؿ: واقع2001دراسة البمعاوي ) -1

عمػ   ،صػعيدذلػؾ عمػ  أكثػر هػف ك  تعرؼ أٌهيػ  التربيػ  عمػ  حقػكؽ الطفػؿ ٌدفت الدراسة
هػػا فػػي ك  التعمػػيـك  عمػػ  صػػعيد التعمػػيـ فكػػاف بيػػاف أٌهيػػ  التربيػػ ك  صػػعيد العاتمػػ  حقػػكؽ  تربيػػ دكٌر

عػدد ك  ( أسػرة400استخدهت الدراس  الهىٍج الكصفي حيث طبؽ الباحث اسػتباىً عمػ  )ك  اإلىساف
 : تكصمت الدراس  إل ك  % هف الهجته  األصمي 10( هعمـ بىسب  200الهعمهيف )

 حقً في إبػدا  رأيػًك  هدرس  في تعزيز هفٍكـ التربي  عم  حقكؽ الطفؿ بشكؿ عاـدكر ال -
 الفكي  التي تخصٍـ.ك  األكاديهي ك  الهشارك  بكؿ الفعاليات التربكي ك 

 -تعمػيـ حقػوؽ الطفػؿ فػي كميػات التربيػػة : ( عىػواف الدراسػة2001دراسػة كيالىػي ) -2
 : تصور هقترح

هػػدل ضػػركرة تعميهٍػػا لطػػبلب ك  عمػػيـ حقػػكؽ الطفػػؿٌػػدفت الدراسػػ  إلػػ  تعػػرؼ الهقصػػكد بت
أعضا  ٌيت  التدريس في تعميـ حقكؽ الطفؿ بكميات التربي  ك  كميات التربي  ه  إبراز رأم الطبلب

اسػػتخدهت الدراسػػ  الهػػىٍج ك  ثػػـ كضػػ  تصػػكر هقتػػرح لتعمػػيـ حقػػكؽ اإلىسػػاف بكميػػات التربيػػ  بهصػػر
( طالب تكصمت الدراس  500اكر عم  عيى  )الكصفي حيث طبقت الباحث  أداة استبياف بعدة هح

 : إل 
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أف يسػػػتٍدؼ تعمػػػيـ حقػػػكؽ الطفػػػؿ تكػػػكيف هشػػػاعر إيجابيػػػ  هعيىػػػ  اتجػػػاي الهكضػػػكع لػػػدل  -
أف يرتكػػػػز تعمػػػػيـ حقػػػػكؽ الطفػػػػؿ عمػػػػ  عػػػػدد هحػػػػدكد هػػػػف ك  الدارسػػػػيف هػػػػف طػػػػبلب كميػػػػات التربيػػػػ 

 الهكضكعات بها يتيح فرص  أكبر لمهىاقش  الهتعهق 

الحقوؽ التربوية لألطفاؿ في هراحؿ التعمػيـ : (عىواف الدراسة2004)دراسة سميهاف  -3
 الهدارس اإلبتدائية( –األساسي )رياض األطفاؿ 

الهػػػػػدارس اإلبتداتيػػػػػ  ككىٍػػػػػا أكؿ هؤسسػػػػػ  ك  تعػػػػػرؼ دكر ريػػػػػاض األطفػػػػػاؿ ٌػػػػػدفت الدراسػػػػػة
مطفػػؿ هػػف إجتهاعيػػ  يىتقػػؿ إليٍػػا الطفػػؿ هػػف أسػػرتً الصػػغيرة فػػي تفعيػػؿ الحقػػكؽ التربكيػػ  الهختمفػػ  ل

التػػي يشػػارؾ بٍػػا بشػػكؿ كبيػػر اسػػتخدهت الدراسػػ  ك  خػػبلؿ األىشػػط  الهختمفػػ  التػػي تقػػدـ لٍػػذا الطفػػؿ
تكصػػمت الدراسػػ  ك  (400الهػػىٍج الكصػػفي حيػػث طبػػؽ الباحػػث اسػػتباىً عمػػ  عػػدد هػػف الهعمهػػيف )

أٌهيػػ  هػػا يقػػدـ لؤلطفػػاؿ هػػف خػػبلؿ األىشػػط  الهختمفػػ  التػػي تجعمػػً عمػػ  قػػدر هػػف الػػكعي -: إلػػ 
 هشػػاركتً بهختمػػؼ الفعاليػػات هػػف هسػػرحك  الكتابػػ ك  قػػً الهختمفػػ  بػػد ان هػػف تعمهػػً أسػػس القػػرا ةبحقك 
ػا الكبيػر ك  هػا تقدهػً هػف كتػبك  أكدت عم  أٌهيػ  الهكتبػ  الهدرسػي ك  -شعر ك  قصػص تػؤدم دكٌر

 ثقاف  حقكؽ الطفؿك  في تربي 

 تفعيؿ ههارسة حقوؽ الطفؿو  الهسرح: (عىواف الدراسة2004دراسة الهمط ) -4

الهسػرح بصػف  خاصػ  لػً أكبػر األثػر ك  إل  تأكيد أف الفػف عمػ  كجػً العهػكـٌدفت الدراسة 
ىهػا تمعػب ك  حسػبك  ذٌف الهتمقيك  في ىفس اإلىساف لها يجعمً هف رسال  هكجٍ  ال تخاطب عقؿ ا 

تعمػػػيـ ارخػػػريف ك  هخاطبػػػ  كجداىػػػً ههػػػا يجعػػػؿ لػػػً اكبػػػر األثػػػر فػػػي تكجيػػػًك  عمػػػ  أكتػػػار هشػػػاعري
 الهػػػىٍج الكصػػػفي حيػػػث طبقػػػت اسػػتباىتٍا عمػػػ  عػػػدد هػػػف الهعمهػػػيف فػػػي هصػػػراسػػتخدهت الباحثػػػ  

السػميه  ك  فػي التىشػت  الهعرفيػ ك  تكصمت الدراس  إلػ  أٌهيػ  الهسػرح فػي تسػيير الهىػاٌج الدراسػي ك 
لمطفػػؿ حيػػث أف الهسػػرح يعػػد كسػػيم  ٌاهػػ  هػػف كسػػاتؿ تعمػػيـ حقػػكؽ الطفػػؿ ذلػػؾ لهػػا يطرحػػً هػػف 

 تثقيفً.ك  تكعي  الجهٍكرهشكبلت كاقعي  تٍدؼ إل  ك  قضايا

 الوعي بحقوؽ اإلىساف في اإلسالـ: و  (عىواف الدراسة: التربية2004دراسة خطاب ) -5

الػكعي بحقػكؽ اإلىسػاف فػػي اإلسػبلـ هػف خػبلؿ تعػػرؼ ك  تعػرؼ أبعػػاد التربيػ  ٌػدفت الدراسػة
اسػػتخدهت الدراسػػ  ، ك الجاهعػػ  كهؤسسػػات تفعػػؿ ٌػػذي الحقػػكؽ بكػػؿ أبعادٌػػاك  الهدرسػػ ك  دكر األسػػرة
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 الهىٍج الكصفي حيث كصفت كؿ هػا تقػكـ بػً ٌػذي الهؤسسػات لتفعيػؿ حقػكؽ الطفػؿ بكػؿ اشػكالٍا
 : تكصمت الدراس  إل ك  خصكصان هف الىاحي  اإلعبلهي ك 

العهميػػ  التعميهيػػ  فػػي ك  فاعميػػ  التربيػػ  فػػي حقػػكؽ اإلىسػػاف هػػف خػػبلؿ التىشػػت  اإلجتهاعيػػ  -
  ،الجاهع ك  الهدرس ك  األسرة

تضػػػهيف أٌػػػداؼ الهؤسسػػػات التعميهيػػػ  ٌػػػدفان أك أكثػػػر يحػػػث عمػػػ  ترسػػػي  هبػػػادئ حقػػػكؽ  -
الػكعي عمػ   تربيػ تضهيف أٌداؼ الهقررات الدراسي  الهختمف  ٌدفان أك أكثر حيػث عمػ  -اإلىساف 

 حقكؽ اإلىساف

 : حقوؽ الطفؿو  اإلعالـ: ( عىواف الدراسة2007دراسة رسالف ) -6

هدل هقاربتٍا ه  االتفاقي  الدكلي  لحقكؽ الطفؿ ك  اإلعبلـ إل  تعرؼ كساتؿ ٌدفت الدراسة
جتهاعيػ ك  اقتصادي ك  ثقافي ك  سياسي ك  التي أقرت بكجكد حقكؽ هدىي  اسػتخدهت الباحثػ  الهػىٍج ك  ا 

هعرفػػ  كيفيػػ  تطبيقٍػػا فػػي كافػػ  الهجػػبلت خاصػػ  ك  كصػػفٍاك  اإلتفاقيػػاتك  دراسػػ  الهكاثيػػؽك  الحقػػكقي
 : تكصمت الدراس  إل ك  الهدرس ك  في كاف  أرجا  األسرة

اإللكتركىيػػ ( فػػي إعهػػاؿ حقػػكؽ  –الهسػػهكع   –الهرتيػػ   –دكر كسػػاتؿ اإلعػػبلـ )الهقػػرك ة -
التأكيػد عمػ  ضػركرة ك  الهدرسػ  فػي إعػداد البػراهج اإلعبلهيػ ك  األسػرةك  تحديد دكر الهجته ك  الطفؿ

يػؽ العهمػي لحقػكؽ اإلىسػاف التطبك  تضييؽ الٍػكة بػيف اإلعػبلف العػالهي لحقػكؽ اإلىسػاف هػف جاىػب
تزكيػد هكتبػات الهؤسسػات ك  الهفكػريف فػي ٌػذا الهجػاؿك  هف جاىب آخر هف خػبلؿ عطػا  البػاحثيف

 الهراج  الهتعمق  بحقكؽ اإلىسافك  التعميهي  بالكتب

 الدراسات األجىبية: ثاىياً 
عىػػواف الدراسػػة: "األىشػػطة  1999Rachel Hollrahدراسػػة راشػػيؿ ٌػػولرا عػػاـ  -1
ا في الىجاز الدراسي و  لمهىٍج الهصاحبة  Extracurricular Activities "أثٌر

 دراس  العبلق  بيف اشتراؾ الطمب  األهريكييف في األىشط  الهصػاحب  لمهػىٍج الدراسةٌدؼ 
ـ الدراسػػي فػػي الهراحػػؿ الدراسػػي  العميػػا بػػيفك  الدراسػػ  اإلسػػتطبلعي  قاهػػت  الدراسػػ اسػػتخدـ ك  إىجػػاٌز

لػ  تحميػؿ عػدد ك  ه  عدد هف الهتخصصيف في هجاؿ األىشػط  التربكيػ ، الباحث  بإجرا  هقاببلت ا 
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تكصػػؿ ك  .هػػف الدراسػػات فػػي ٌػػذا الهجػػاؿ بعػػد تحديػػد هجهكعػػ  هػػف األسػػتم  حػػكؿ هكضػػكع الدراسػػ 
 : إل  الدراس 

 هٍػػارات شخصػػي  كتربيػػ  تػػؤثر األىشػػط  الػػبل هىٍجيػػ  فػػي شخصػػي  الطمبػػ  الهشػػتركيف -
جتهاعي   هٍه  لديٍـ تساعدٌـ في دراستٍـ. كا 

بداعي ك  يكتسب الطمب  الهشترككف في براهج األىشط  الفىي  هٍارات تحميمي  -  .ا 

 .التحصيؿك  ال بد هف تهكيؿ األىشط  عم  ىحك أكبر، ىظرنا لفاتدتٍا الكبيرة في اإلىجاز -

 هختمف .اتباع كساتؿ هتعددة لتشجي  الطمب  عم  االشتراؾ في براهج األىشط  ال- 

 حقػػوؽ اإلىسػػاف: عىػػواف الدراسػػة Betty Reardon( 1999دراسػػة بيتػػي ريػػردوف )  -2
 : التربية عمى القيـ باستخداـ الهستويات الدوليةو 

Human Rights and values - using the international standards  

يػػػ  ٌػػػي إىػػػً عىػػػد تعمػػػيـ حقػػػكؽ اإلىسػػػاف يجػػػب أف تكػػػكف الهسػػػتكيات العاله ٌػػػدفت الدراسػػػة
 القيـ استخدهت الدراس  الهىٍج الكصفي حيث بيىت اشتراؾ الهؤسسػات الدكليػ ك  األساس لمهحتكل

 عهمػػًك  جىسػػًك  تفعيػػؿ القػػيـ الهطبقػػ  لحقػػكؽ اإلىسػػاف أيػػان كػػاف لكىػػًك  العالهيػػ  لمتأكيػػد عمػػ  تحقيػػؽك 
عمػػػ  تكصػػػي الهدرسػػػيف باالسػػػتفادة هػػػف اإلعػػػبلف العػػػالهي لحقػػػكؽ اإلىسػػػاف كإطػػػار هرجعػػػي يػػػتـ ك 

تكصػػمت الدراسػػػ  إلػػػ  ك  الحككهػػػاتك  األفػػػرادك  الهدرسػػيفك  ههارسػػػات الطػػػبلبك  أساسػػً تقيػػػيـ أعهػػاؿ
 ضركرة تطبيؽ كؿ دكل  هف الدكؿ اإلتفاقيات عم  الهستكل العالهي لتضهف ألفرادٌػا حيػاة كريهػ 

 حقكؽ هطبق  ك 

عىػػواف الدراسػػة:  Carol Rahima Wode( 1999دراسػػة كػػاروؿ راٌيهػػا ود ) -3
 قوؽ اإلىساف في الهدرسة األساسيةتعميـ 

Human Rights education in the Elementary school  

 عمػػ  تصػػهيـ هػػىٍج لحقػػكؽ اإلىسػػاف لمصػػؼ الرابػػ  هػػف الهػػدارس الحككهيػػ  ٌػػدفت الدراسػػة
، حيث يتككف كؿ فصؿ هف ثهاىي  عشرة تمهيذان  ،ذلؾ هف خبلؿ ههارس  الديهقراطي  في الفصكؿك 
 : إل تكصمت الدراس  ك 
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الحالػػ  الثقافيػػ  قػػد أثػػرت ك  هسػػتكل العاتمػػ ك  هسػػتكل الىهػػكك  أف الخبػػرة الشخصػػي  لمطػػبلب -
بالتالي عم  تعميـ حقكؽ اإلىساف كها تكصمت الدراس  إلػ  ك  اٌتهاهات الطبلبك  بشدة عم  أفكار

أف استخداـ الديهقراطي  في الفصػكؿ أعطػ  العديػد هػف الطػبلب الفرصػ  لتعمػيـ أفضػؿ هػف خػبلؿ 
فيهػا يتعمػؽ بالهدرسػيف فقػد اتضػح بػاف القضػايا الثقافيػ  التػي تطػرح عمػ  ك  ههارس  حقكؽ اإلىساف

 الهفاٌيـ الهتعمق ك  التبلهيذ تحتـ عم  الهعمهيف أف يككىكا عم  دراي  كبيرة بهكضكعاتٍا
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 :  التعقيب عمى الدراسات السابقة
لتػػػػي اٌتهػػػػت بهكضػػػػكع يتضػػػػح هػػػػف خػػػػبلؿ العػػػػرض السػػػػابؽ لهجهكعػػػػ  الدراسػػػػات السػػػػابق  ا

 : حقكؽ الطفؿ ها يميك  األىشط  البل صفي 

 : هف حيث هوضوع الدراسة -1

ٌػي تتقػػاط  بشػكؿ أك بػػأخر ك  ( دراسػ 17بمػا عػدد الدراسػػات السػابق  بحسػب هكضػػكعاتٍا )
ه  هكضكع الدراس  الحالي  سكا  كاىت ٌذي الدراسػات تتعمػؽ باالىشػط  الػبل صػفي  بشػكؿ عػاـ أك 

 هف ٌذي الدراسات سهاتٍا الخاص  لكؿ ك  بحقكؽ الطفؿ

 األدوات الهستخدهة فيٍا و  هف حيث الهىٍج الهتبع في الدراسات -2

 كػػػذلؾ األدكات كفقػػػان لطبيعػػػ  كػػػؿ دراسػػػ ك  تعػػػددت الهىػػػاٌج فالهتبعػػػ  فػػػي الدراسػػػات السػػػابق 
ػػكـك  األدكات فػي الهػػىٍج الكصػفيك  تهثمػت ٌػذي الهىػاٌجك  أٌػدافٍاك   ،الكصػفي التحميمػي كدراسػ  )بٌر

الهػػػػػػىٍج التجريبػػػػػػي ك   (2004 ،)العسػػػػػػيرمك (2003 ،)الشػػػػػػافعيك (2001 ،)جعىيىػػػػػػيك (2000
 ( 2010 ،)خضرك (2000 ،اهلل بكدراس  )جا

 هوقع الدراسة الحالية هف الدراسات السابقة
 الدراسات السابقة فيها يمي: و  الحالي الدراسةتتجمى أوجً التفاؽ بيف 

الحقػكؽ األساسػي  ك  في التأكيد عم  أٌهي  الطفكل تشابٍت الدراس  هٍ  الدراسات السابق   -
 الطفؿ بصكرة خاص  في العديد هف األىشط  البلصفي ك  لبلىساف بشكؿ عاـ

الدراس  ه  بعض الدراسات السابق  في اسػتخداـ الهػىٍج الكصػفي التحميمػي لهىاسػبتً  اتفقت
التعرؼ عم  دكر األىشط   باإلضاف  إل  استخداـ االستباىً التي يهكف هف خبللٍا الدراس طبيع  

 البل صفي  

الىتػاتج ك  أفادت الدراسػ  هػف الدراسػات السػابق  هػف حيػث الهىٍجيػ  الهتبعػ  فػي بىػا  األدا -
األساليب اإلحصاتي  التي تػـ اعتهادٌػا فػي ٌػذي ك  طريق  عرض الىتاتجك  التي تكصمت لٍا الدراس 

 الدراسات هف أجؿ استخبلص الىتاتج
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الدراسػات السػابقة فيتجمػى فػي الىقػاط و  الحػالي الدراسػةختالؼ بيف أها بالىسبة ألوجً ال
 : التالية

الحػػالي عػػف الدراسػػات السػػابق  فػػي أف هعظػػـ الدراسػػات السػػابق  تىاكلػػت  الدراسػػ اختمػػؼ  -
الحػػػالي أربعػػػ  أىشػػػط  ال صػػػفي  ٌػػػي  الدراسػػػ ىشػػػاط كاحػػػد هػػػف األىشػػػط  البلصػػػفي  بيىهػػػا تىػػػاكؿ 

 .الهسابقات الهدرسي ( ك  الصحاف ك  الهسرحك  )اإلذاع 

حيػػث سػػيتـ  الدراسػػ فػػي الفصػػؿ القػػادـ األدب الىظػػرم الهتعمػػؽ بٍػػذا  الدراسػػ سػػيعرض ك  -
دكر األىشػػػػط  ك  حقكقػػػػً اإلعبلهيػػػػ  بشػػػػكؿ خػػػػاصك ،  تكضػػػػيح هفٍػػػػـك حقػػػػكؽ الطفػػػػؿ بشػػػػكؿ عػػػػاـ

ذاع ك  صحاف ك  هف هسرح صفي البل  .ٌذي الحقكؽ  تربي هسابقات في ك  ا 
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  ىيالثاالفصؿ 
 اإلتفاقيات الدوليةو  اإلعالىاتو  حقوؽ الطفؿ في الهواثيؽ

 

 :  الٌتهاـ الدولي بحقوؽ الطفؿ -أولً 
تفاقيػػ  هكحػػدة لضػػهاف ك  يجػػاد هفٍػػـك كصػػيغ العالهيػػ  الثاىيػػ  بإاٌتهػػت الػػدكؿ بعػػد الحػػرب  ا 

قبػؿ الكلػكج فػي الحػديث ك  حت  كصؿ األهر إل  التكقي  عم  إتفاقي  حقكؽ الطفػؿ. ،حقكؽ الطفؿ
هػا ك  ىجػد هػف الهفيػد تتبػ  الجٍػكد التػي أحػدثت التػراكـ الػذم اىػتج ٌػذي االتفاقيػ  ،عف ٌذي االتفاقي 

 .تبلٌا هف خطكات 

بػػػايف بسػػػبب ت كحقكقػػػً فػػػي هسػػػتكل كاحػػػد، ف الطفػػػؿ أعىايػػػ  الػػػدكؿ بشػػػفػػػي البدايػػػ  لػػػـ تكػػػف 
لكػػف كهػػ  ذلػػؾ أخػػذت العىايػػ  بالطفػػؿ طريقٍػػا إلػػ  الهجتهػػ  الػػدكلي حػػيف أقػػرت . اإليػػديكلكجيات 

بتكصػػػي  المجىػػػ   ،تتابعػػػت الخطػػػ ك  ـ "1924عصػػػب  األهػػػـ " إعػػػبلف جىيػػػؼ لحقػػػكؽ الطفػػػؿ عػػػاـ 
صػػدار إعػػبلف عػػالهي اإلجتهاعيػػ  لمٍيتػػ  الدكليػػ  ضػػهف أكؿ برىػػاهج لٍػػا. بضػػركرة العهػػؿ عمػػ  إ

القكاعد التي يتعيف هراعاتٍا هف أجػؿ ك  قد تضهف ٌذا االعبلف هجهكع  الهبادئك  ، لحقكؽ الطفؿ
كضعتٍا في عشػرة هبػادئ هىٍػا ذلػؾ الهبػدأ الػذم يقػرر "أف الطفػؿ يتهتػ  ، ك حهايتًك  سبله  الطفؿ
هكاىيات بالقاىكف أك بغيري هف الكساتؿ ك  يهىح فرصان ك  بحهاي  خاص  يىهػك ك  ً هف أف يشػبتهكى–ا 

 فػػي ظػػركؼ هػػف الحريػػ ك  ، عاديػػ ك  اجتهاعيػػان بطريقػػ  صػػحي ك  ركحيػػان ك ،  أخبلقيػػان ك  ،ذٌىيػػان ك  ،بػػدىيان 
تحقيقػػان لٍػػذي الغايػػات اىشػػأت الجهعيػػ  العاهػػ  لؤلهػػـ الهتحػػدة صػػىدكؽ الطػػكارئ الػػدكلي ، ك الكراهػػ "ك 

ميػػً اسػػـ صػػىدكؽ األهػػـ أطمػػؽ عك  قػػد تحػػكؿ ٌػػذا الجٍػػاز إلػػ  ككالػػ  داتهػػ ك  ـ1946لمطفكلػػ  عػػاـ 
فػػي ك  (2004،25،ـ بأىػػً تػػىظـ جهيػػ  الػػدكؿ يكهػػان عالهيػػان لؤلطفػػاؿ )خطػػاب 1954الهتحػػدة عػػاـ 

فػػػي جٍػػػكد هتصػػػم  بحقػػػكؽ الطفػػػؿ تػػػـ ، ك ـ أعمػػػف اإلعػػػبلف العػػػالهي لحقػػػكؽ األطفػػػاؿ 1959عػػػاـ 
 تصػادي العٍػد الخػاص بػالحقكؽ اإلق: االعبلف عػف العٍػديف الهتعمقػيف بحقػكؽ اإلىسػاف كػاف األكؿ

ٌػػذا  ،الطفكلػػ ك  األهكهػػ ك  الهسػػاعدة لؤلسػػرةك  ٌػػك العٍػػد الػػذم هػػىح الحهايػػ ، ك الثقافيػػ ك  اإلجتهاعيػػ ك 
ٌػك عٍػد جعػؿ ك  ـ 1966السياسػي  لعػاـ ك  العٍد الخاص بالحقكؽ الهدىيػ : بيىها كاف العٍد الثاىي
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التأكيد عم  احتراـ حري   تقديهً لؤلطفاؿ جهيعان هجاىان كها تضهفك  التعميـ االبتداتي تعميهان إلزاهيان 
 .(1999،24،خمقيان )عبد الىبيك  في تأهيف بيتتٍـ ديىيان ك  اربا  في اختيار الهدارس ألكالدٌـ

 ـ أصػػػدرت اليكىسػػػكك تكصػػػي  خاصػػػ  بتعزيػػػز التربيػػػ  هػػػف أجػػػؿ التفػػػاٌـ 1974ك فػػي عػػػاـ 
تضػػهىت االشػػارة التربيػػ  فػػي هجػػاؿ حقػػكؽ اإلىسػػاف كهػػا ، ك السػػبلـ عمػػ  الصػػعيد الػػدكليك  التعػػاكفك 

لػ  ضػركرة تعػاكف الهػربيف ك ،  إل  أٌهي  دكر التربيػ  فػي تحقيػؽ االعػبلف العػالهي لحقػكؽ الطفػؿ ا 
الهجتهػػػ  الهحمػػػي فػػػي العهػػػؿ عمػػػ  اىتٍػػػاج األسػػػاليب التػػػي تسػػػتثير الخيػػػاؿ الهبػػػدع لػػػدل ك  اربػػػا 
حرياتٍـ ك  كقٍـتشجيعٍـ عم  القياـ بأكجً الىشاط االجتهاعي التي تعدٌـ لههارس  حقك ،  األطفاؿ

الحػػػرص عمػػػ  أدا  كاجبػػػاتٍـ اإلجتهاعيػػػ  " الحقػػػكؽ ك ،  احتراهٍػػػاك  هػػػ  االعتػػػراؼ بحقػػػكؽ االخػػػريف
 ـ عاهػػػان دكليػػػان لمطفػػػؿ1979ـ أعمىػػػت الجهعيػػػ  العاهػػػ  عػػػاـ 1976فػػػي سػػػى  ك  التربكيػػػ  لمطفػػػؿ ".

 : قررت هف بيف أٌداؼ ٌذا العاـ ها يميك 

يػػادة الػػكعي باحتياجػػات الطفكلػػ  هػػف جاىػػب تقػػديـ خطػػ  أك ىظػػاـ لمػػدفاع عػػف األطفػػاؿ كلز  -1
 عاه  الىاس.ك  الهسؤكليف

 اإلجتهاعيػ  تربيػ تشجي  العهؿ عم  أف تككف براهج األطفاؿ جػز ان ال يتجػزأ هػف خطػط ال -2
تػػـ التصػػديؽ عمػػ  إتفاقيػػ  حقػػكؽ ك  ـ احتفمػػت الجهعيػػ  1989ىػػكفهبر  30فػػي ك  اإلقتصػػادي ك 

 الطفؿ.

 : بىودٌاو  ها يمي شرح هفصؿ لٍذي اإلتفاقياتفي

 :  الهواثيؽ الدولية الخاصة بحقوؽ الطفؿو  اإلعالىاتو  اإلتفاقيات -ثاىياً 

 : 1959.إعالف حقوؽ الطفؿ1.2.1
 20التعاكىيػػػ  لمجهعيػػػ  العاهػػػ  لؤلهػػػـ الهتحػػػدة فػػػي ك  اإلىسػػػاىي ك  أقػػػرت المجىػػػ  اإلجتهاعيػػػ  
الطفػؿ هػف التهتػ  قد ىصت ديباجتػً عمػ  تهكػيف ك  اإلعبلف العالهي لحقكؽ الطفؿ. 1959ىكفهبر

 األهٍػػػاتك  دعػػػت هػػػف جاىػػػب آخػػػر اربػػػا ك  حريتػػػً الطبيعيػػػ ،ك  بطفكلػػػ  سػػػعيدة يػػػىعـ فيٍػػػا بحقكقػػػً
الحككهػػات القكهيػػ  إلػػ  االعتػػراؼ بٍػػذي ك  السػػمطات الهحميػ ك  الهىظهػػات الطكعيػػ ك  الىسػػا ك  الرجػاؿك 

كفقػػان لمهبػػادئ ك  غيػػر تشػػريعي  تتخػػذ تػػدريجيان ك  السػػعي لضػػهاف هراعاتٍػػا بتػػدابير تشػػريعي ك  الحقػػكؽ
 العشرة التي جا  بٍا االعبلف. 
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 : .الهبادئ العشرة إلعالف حقوؽ الطفؿ2.2.1
لكػػػؿ طفػػػؿ بػػػدكف ك  يجػػػب أف يتهتػػػ  الطفػػػؿ بجهيػػػ  الحقػػػكؽ الهقػػػررة فػػػي ٌػػػذا اإلعػػػبلف.-1

استثىا  أف يتهت  بٍذي الحقكؽ دكف تفريؽ أك تهييز بسبب العػرؽ أك الجػىس أك المغػ  أك الػديف أك 
اسي أك األصؿ القكهي أك االجتهاعي أك الثػركة أك الىسػب أك أم كضػ  آخػر يكػكف لػً الرأم السي
 .أك ألسرتً

 الفػػرصك  غيػػري هػػف الكسػػاتؿك  أف يهػػىح بالتشػػري ك  يجػػب أف يتهتػػ  الطفػػؿ بحهايػػ  خاصػػ -2
االجتهػاعي ىهػكان طبيعيػان سػميهان ك  الركحػيك  الخمقيك  العقميك  التسٍيبلت البلزه  إلتاح  ىهكي البدىيك 

تكػػكف هصػػمحتً العميػا هحػػؿ االعتبػػار األكؿ فػي سػػف القػػكاىيف لٍػػذي ك  الكراهػػ ،ك  جػػك هػػف الحريػ  فػي
 .الغاي 

 .جىسي ك  لمطفؿ هىذ هكلدي حؽ في أف يككف لً اسـ -3

بلن لمىهػػك الصػػحي ك  بفكاتػػد الضػػهاف االجتهػػاعي، يجػػب أف يتهتػػ  الطفػػؿ -4 أف يكػػكف هػػٌؤ
 الحهايػ  الخاصػتيف البلزهتػيف قبػؿ الكضػ ك  بالعىايػ أهػً ك  لٍذي الغاي  يجب أف يحػاط ٌػكك  السميـ،

 .الخدهات الطبي ك  المٍكك  الهأكلك  لمطفؿ حؽ في القدر الكافي هف الغذا ك  بعدي،ك 

العىايػ  ك  التربيػ ك  يجػب أف يحػاط الطفػؿ الهعػاؽ بػدىيان أك عقميػان أك اجتهاعيػان بالهعالجػ  -5
 .الخاص  التي تقتضيٍا حالتً

 الػػتفٍـك  عـ بشخصػػي  هىسػػجه  الىهػػك، هكتهمػػ  التفػػتح إلػػ  الحػػبيحتػػاج الطفػػؿ لكػػي يػػى -6
عمػ  أم ك  فػي ظػؿ هسػؤكليتٍها،ك  لذلؾ يجػب أف تػتـ تىشػتتً إلػ  ابعػد هػدل ههكػف برعايػ  كالديػًك 

الهػادم، فػبل يجػكز إال فػي ظػركؼ اسػتثىاتي ، فصػؿ ك  األهػف الهعىػكمك  حاؿ في جك يسكدي الحىػاف
سمطات العاه  تقديـ عىاي  خاص  لؤلطفاؿ الهحركهيف الك  يجب عم  الهجته ك  الصغير عف أهً.

غير حككهيػ  لمقيػاـ ك  يحسف دف  هساعدات حككهي ك  أكلتؾ الهفتقريف إل  كفاؼ العيش،ك  هف األـ
 .بىفق  أطفاؿ األسر الكبيرة

لزاهيػان فػي هراحمػً اإلبتداتيػ  ك  لمطفؿ حؽ في تمقي التعمػيـ، الػذم يجػب أف يكػكف هجاىػان  -7 ا 
 تربيػ تهكيىً، عم  أسػاس تكػافؤ الفػرص، هػف ك  أف يستٍدؼ رف  ثقاف  الطفؿ العاه ك  عم  األقؿ،

يجػب ك  عضكان هفيدان في الهجته . هف أف يصبحك  اإلجتهاعي ،ك  شعكري بالهسؤكلي  األدبي ك  همكاتً
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تقػ  ك  تكجيٍػً،ك  عف تعميهػً أف تككف هصمح  الطفؿ العميا ٌي الهبدأ الذم يسترشد بً الهسؤكلكف
المٍػك، الػذيف يجػب أف ك  يجب أف تتاح لمطفؿ فرص  كاهم  هف المعػبك  الهسؤكلي  عم  أبكيً،ٌذي 

السػمطات العاهػ  السػعي إلػ  تيسػير التهتػ  بٍػذا ك  عمػ  الهجتهػ ك  يكجٍا ىحك أٌػداؼ التعمػيـ ذاتٍػا
 ٌػػذا هػػا يجػػب أف تعهػػؿ الهدرسػػ  هػػف خػػبلؿ اىشػػطتٍا الهدرسػػي  الػػبل صػػفي  عمػػ  تىهيتػػًك  ،الحػػؽ

ا ه  ها تقدهً األسرة لٍذا الطفؿتهكيىً ك   .لدل الطفؿ بحيث يتكاهؿ درٌك

 .اإلغاث ك  يجب أف يككف الطفؿ في جهي  الظركؼ هف بيف أكاتؿ الهتهتعيف بالحهاي  -8

يحظػر اإلتجػار ك  االسػتغبلؿ،ك  يجب أف يتهت  الطفؿ بالحهايػ  هػف جهيػ  صػكر القسػكة -9
يحظػر فػي جهيػ  ك  بمكغً السػف األدىػ  الهبلتػـ، ال يجكز استخداـ الطفؿ قبؿك  بً عم  أي  صكرة،

األحػػكاؿ حهمػػػً عمػػػ  العهػػػؿ أك تركػػً يعهػػػؿ فػػػي أيػػػ  هٍىػػ  أك صػػػىع  تػػػؤدم صػػػحتً أك تعميهػػػً أك 
 .تعرقؿ ىهكي البدىي أك العقمي أك الخمقي

يجػػب أف يحػػاط الطفػػؿ بالحهايػػ  هػػف جهيػػ  الههارسػػات التػػي قػػد تػػدف  إلػػ  التهييػػز  -10
 التسػػاهحك  أف يربػػ  عمػػ  ركح الػػتفٍـك  م شػػكؿ آخػػر هػػف أشػػكاؿ التهييػػز،العىصػػرم أك الػػديىي أك أ

هكاٌبً ك  عم  اإلدراؾ التاـ لكجكب تكريس طاقتًك  األخكة العالهي ،ك  السمـك  الصداق  بيف الشعكبك 
 .لخده  إخكتً البشر

يهكف هف خبلؿ هػا سػبؽ أف ىقػكؿ أف إعػبلف حقػكؽ الطفػؿ الػذم أصػدرتً األهػـ الهتحػدة ك  
ليقػػػػرر أف لمطفػػػػؿ حقكقػػػػان يجػػػػب عمػػػػ  البػػػػالغيف كػػػػؿ حسػػػػب هكقعػػػػً  جػػػػا  1959بر فهىػػػػك  20فػػػػي 

االعتبػػار الكػػافي حتػػ  يػػتهكف هػػف التهتػػ  بطفكلػػ  ك  الحىػػافك  يهىحػػكي الحػػبك  الخػػاص، أف يعتىػػكا بػػً
الكراه  حيث تصبح هصػمحتً العميػا هحػؿ ك  ىهك طبيعي سميـ لشخصً في جك هف الحري ك  سعيدة

 .كاىيفاالعتبار األكؿ في تشري  الق

قػػد لػػكحظ هػػف ىاحيػػ  أف ٌػػذا اإلعػػبلف يتجػػرد هػػف الطبيعػػ  اإللزاهيػػ  إذ ال يرتػػب أم إلتػػزاـ ك  
هػف ىاحيػ  أخػرل ألىػً ك  قاىكىي عم  عاتؽ الدكؿ باحتراـ الهبادئ الكاردة فيػً بشػاف حقػكؽ الطفػؿ،

حهاي  األطفاؿ لـ يتعرض لدكر قاىكف العقكبات في ك  لـ يتىاكؿ كض  الطفؿ إزا  العدال  الجىاتي ،
يتبعٍػػا قػػرا ة إلتفاقيػػ  ك  ٌػػذي كاىػػت الهبػػادئ التػػي تخػػص إعػػبلف حقػػكؽ الطفػػؿ .إال بصػػكرة جزتيػػ 

 .التأكيد عم  تحقيقٍاك  هعرف  ها ىصتً هف حقكؽك  حقكؽ الطفؿ
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 : 1989قراءة في إتفاقية حقوؽ الطفؿ  .3.2.1
، اعتهػػػػدت 20/11/1989خػػػػبلؿ الػػػػذكرل السػػػػىكي  الثبلثػػػػيف إلعػػػػبلف حقػػػػكؽ الطفػػػػؿ فػػػػي  

 الجهعي  العاه  لؤلهـ الهتحدة" إتفاقي  حقػكؽ الطفػؿ" التػي أعػدت هشػركعٍا لجىػ  حقػكؽ اإلىسػاف،
تشػػكؿ ٌػػذي االتفاقيػػ  اإلطػػار القػػاىكىي العػػالهي ك  .2/9/1990دخمػػت االتفاقيػػ  حيػػز التىفيػػذ فػػي ك 

إلجرا ات اتخاذ اك  الذم يٍدؼ إل  تكفير حهاي  الهصمح  الفضم  لؤلطفاؿ، هٍها كاىت الظركؼ
 الخمقػػػػػيك  العقمػػػػػيك  طبيعػػػػػي عمػػػػػ  الصػػػػػعيد الجسػػػػػهيك  الهىاسػػػػػب  لضػػػػػهاف تىهيػػػػػتٍـ بشػػػػػكؿ صػػػػػحي

تعتبػػر إتفاقيػػ  األهػػـ الهتحػػدة ك  .كػػراهتٍـك  فػػي احتػػراـ كاهػػؿ لحػػريتٍـك  االجتهػػاعي، دكف أم تهييػػزك 
لحقكؽ الطفؿ أكؿ كثيق  في تػاري  العبلقػات الدكليػ  الهعاصػرة، تفػرض حقػكؽ الطفػؿ عمػ  الدكلػ  

التقيػػد بػػً أثىػػا  كضػػ  التشػػريعات الداخميػػ  ك  قػكة اإللػػزاـ القػػاىكىي حيػػث تكجػػب هراعػػاة ٌػػذي الحقػػكؽب
هف أجؿ ضهاف الهصمح  العميا لمطفؿ، حيث تىص الهادة الثالثػ  هػف ٌػذي االتفاقيػ  عمػ  اىػً فػي 
ك جهيػػ  اإلجػػرا ات التػػي تتعمػػؽ باألطفػػاؿ سػػكا  قاهػػت بٍػػا هؤسسػػات الرعايػػ  اإلجتهاعيػػ  العاهػػ  أ

الخاصػػ  أك الهحػػاكـ أك السػػمطات اإلداريػػ  أك الٍيتػػات التشػػريعي ، يػػكلي االعتبػػار األكؿ لهصػػالح 
هتهيػػزة باعتبػػار أىٍػػا تكضػػح ك  يهكػػف القػػكؿ بػػاف ٌػػذي االتفاقيػػ  لٍػػا أٌهيػػ  خاصػػ ك  الطفػػؿ الفضػػم ،

 اىسػػاىي  اىتقمػػت بحقػػكؽ الطفػػؿ هػػفك  بكاسػػط  هعػػايير قاىكىيػػ ك  حقػػكؽ األطفػػاؿ بىػػكع هػػف التفصػػيؿ
أىٍػػا إتفاقيػػ  عالهيػػ  تٍػػتـ بجهيػػ  األطفػػاؿ دكف تهييػػز أك اعتبػػارات السػػف أك ك  االختيػػار إلػػ  اإللػػزاـ

أىٍػػا ألكؿ هػػرة ك  الجػػىس أك المػػكف أكالػػديف أك المغػػ  أك االىهػػا  السياسػػي أك العرقػػي أك االجتهػػاعي،
طىي سىان أقؿ تحدد السف األقص  لمطفؿ الذم ٌك دكف سف الثاهى  عشرة، ها لـ يحدد التشري  الك 

ٌي تكضح بطريق  ال ك  بركتكككالف اختيارياف،ك  هادة، 54ك تتككف ٌذي االتفاقي  هف ديباج ك  هىً.
دكف أم ك  لػػػبس فيٍػػػا حقػػػكؽ اإلىسػػػاف األساسػػػي  التػػػي يجػػػب أف يتهتػػػ  بٍػػػا األطفػػػاؿ فػػػي أم هكػػػاف

يعيشػكف فػي خاصػ  كجػكد أطفػاؿ ك  الهبلبسػات إلىشػاتٍاك  تهييز، كهػا تسػمط الضػك  عمػ  األسػباب
تسػتىد ٌػذي الديباجػ  إلػ  ك  أف ٌؤال  األطفاؿ يحتاجكف إلػ  عىايػ  خاصػ ،ك  ظركؼ صعب  لمغاي ،

الهعتػرؼ بٍػا فػي ك  ها ىصت عميً اإلعبلىات الخاص  بحقكؽ الطفؿ التي أصدرتٍا األهػـ الهتحػدة
ال سػيها ك  السياسػي ك  اإلعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف كفػي العٍػد الػدكلي الخػاص بػالحقكؽ الهدىيػ 

ال سػيها ك  الثقافيػ ك  اإلجتهاعي ك  العٍد الدكلي الخاص بالحقكؽ اإلقتصادي ك  24ك 23في الهادتيف 
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هػػػا هػػػف الصػػػككؾ الدكليػػػ  ذات الصػػػم  بحقػػػكؽ الطفػػػؿك  10الهػػػادة  كهػػػا تضػػػهىت عمػػػ   .فػػػي غيٌر
 : الضهاىات لهجهكع  حقكؽ الطفؿ التي شهمت

 السياسي .ك  الحقكؽ الهدىي  -1

 الثقافي .ك  الحقكؽ التربكي  -2

 اإلجتهاعي .ك  الحقكؽ اإلقتصادي  -3

 الخمقيػػ ك  قػػدرات الطفػػؿ الفكريػػ  : تربيػػ ككاىػػت الغايػػ  التػػي سػػعت االتفاقيػػ  إلػػ  تأكيػػدٌا ٌػػي
تتهثػػؿ ، ك احتػػكت عمػػ  جهمػػ  هػػف األهػػكر التػػي تسػػٍـ فػػي حصػػكؿ الطفػػؿ عمػػ  حقكقػػًك  الركحيػػ ك 

 الكسا .ك  الغذا  –رعاي  صحي   –بيت  صحي  سميه  : بتكافر ارتي

الكالػػػػديف لمقيػػػػاـ ك  البلفػػػػت لبلىتبػػػػاي ٌػػػػك تأكيػػػػد االتفاقيػػػػ  عمػػػػ  الػػػػدكؿ فػػػػي هسػػػػاعدة األسػػػػرةك  
اىػً دكر أساسػي ك  الكالػديفك  اعترفػت صػراح  بػدكر األسػرةك  حهايتػًك  بهسؤكلياتٍـ فػي رعايػ  الطفػؿ

الجػػػدير بالتىكيػػػً أف االتفاقيػػػ  احتػػػكت ىصكصػػػان خاصػػػ  بحقػػػكؽ االطفػػػاؿ ك  تعزيػػػزي.ك  يجػػػب دعهػػػً
فجػػا ت فيٍػػا إشػػارات كاضػػح  إلػػ  حػػؽ الطفػػؿ الهعػػكؽ فػػي  ،البلجتػػيفك  أطفػػاؿ األقميػػاتك  لهعػػكقيفا

التهتػػػ  بالحهايػػػ  هػػػف ، ك الرعايػػػ  الصػػػحي ك  التعمػػػيـك  الرعايػػػ ك  التهتػػػ  بأشػػػكاؿ خاصػػػ  هػػػف الهعاهمػػػ 
بخصػػكص أطفػػاؿ ك  تعميهػػً.ك  هػػف أدا  األعهػػاؿ التػػي تتعػارض هػػ  قدراتػػًك  االسػتغبلؿ االقتصػػادم

تػكفير التعمػيـ االبتػداتي ك  ديػاىتٍـ كلغػتٍـك  أكدت االتفاقي  عم  حقٍـ في التهتػ  بثقػافتٍـ ،األقميات
 (.21 ،2006 ،السػػػػبلـ )فػػػػرجك  التحمػػػػي بػػػػركح التفػػػػاٌـك  الهجػػػػاىي الػػػػذم يعػػػػدٌـ لمحيػػػػاةك  االلزاهػػػػي

 : التفاقية ههيزات.

 : يهكف القكؿ باف االتفاقي  تهتاز بارتي

ػػػا هػػػا يزيػػػد عمػػػ  هاتػػػ  أكؿ إتفاقيػػػ  تتعمػػػؽ -1  بحقػػػكؽ الطفػػػؿ كيصػػػادؽ عميٍػػػا عىػػػد أقراٌر
تعتبػػر كثيقػػ  ك  تسػػعكف دكلػػ .ك  دكلػػ . كصػػؿ االف عػػدد الػػدكؿ الهصػػدق  ألكثػػر هػػف هاتػػ  خهسػػكفك 

  .تىطبؽ عم  األطفاؿ في كؿ هكاف عالهي 

أعطػت الدكلػ  ك  أصػبحت قاىكىػا دكليػان ك  .شػهمت االتفاقيػ  كافػ  الحقػكؽ األساسػي  لمطفػؿ -2
  .تتهاش  ه  خصكصيتٍا صدق  عميٍا حري  التحفظ عم  البىكد التي الاله
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ضػهىٍا تهديػد سػف الطفػؿ لغايػ   هػفك  حددت االتفاقي  كثير هػف األهػكر الهختمػؼ عميٍػا-3
 حهايػػ  األطفػػاؿ الهعػػاقيفك  االىثػػ  الطفمػػ ك  تهديػػد سػػف الػػزكاج لمطفػػؿ الػػذكرك  ثهاىيػػ  عشػػر عاهػػان.

  .العىاي  باألحداثك 

هدل االلتزاهات بتىفيذ االتفاقيػ  عػف طريػؽ ك  سميه  لهراقب  الدكؿ االتفاقي  آلي ضهىت  -4
 ربط الهساعدات الهالي  هف األهـ الهتحدة في هجاؿ الطفكل  بهدلك  قبؿ الدكؿ. تقديـ التقارير هف

  االىجازات.

 الثقافػػػػػات  هػػػػػك  تهاشػػػػػت بىػػػػػكد االتفاقيػػػػػ  بشػػػػػكؿ عػػػػػاـ هػػػػػ  الػػػػػدياىات السػػػػػهاكي  الػػػػػثبلث -5
  .ضارات الهختمف  الهىتشرة في العالـالحك 

لـ تأخذ حقكؽ الطفؿ عم  أىٍا ىسػبي . حيػث أف كثيػر هػف ك  ٌي إتفاقي  غير هشركط  -6
  .هختمف  هف الهسؤكلي  عف األطفاؿ األقطار ليس لديٍا هستكيات

السياسػػػػي  هثػػػػؿ هعػػػػاهمتٍـ فػػػػي ظػػػػؿ القػػػػاىكف ك  حققػػػػت االتفاقيػػػػ  حقػػػػكؽ األطفػػػػاؿ الهدىيػػػػ -7
ركػػػزت عمػػػػ  حقػػػػكؽ ك  الهسػػػتكل الهبلتػػػػـ لمهعيشػػػػ .ك  لػػػػ  الحقػػػكؽ اإلقتصػػػػادي  كالثقافيػػػػ باإلضػػػاف  إ

  .التهييز عدـك  االستغبلؿك  الحهاي  هف سك  الهعاهم 

الكبيػر فػي  ركػزت عمػ  أثػريك  أعطػت االتفاقيػ  هكضػكع هشػارك  األطفػاؿ أٌهيػ  كبػرل -8
  .في بىا  هجته  سميـ قكمك  بىا  شخصي  الطفؿ

هىظهػات دكليػ  هثػؿ هكتػب العهػؿ ك  االتفاقيػ  ههثمػكف حككهيػكف ضػ لػـ يشػترؾ فػي ك  -9
هػف ٌػػذي ك  شػػارؾ أيضػان عػدد هػػف الهىظهػات األٌميػػ  غيػر الحككهيػػ  اليكىيسػيؼ فقػػط. بػؿك  الػدكلي

 (.23ص ،2005،)خضر .1977الدكلي الذم اىشئ عاـ  األخيرة اتحاد غكث األطفاؿ

   بعىايػػ  خاصػػ  كحهايػػ . فػػي التهتػػ هػػف ٌىػػا كاىػػت االتفاقيػػ  أكؿ اعتػػراؼ بحػػؽ األطفػػاؿ ك 
احتراهٍػا. إذ  ٌػذا شػرط ضػركرم لضػهافك  شػاهم ك  هىطقيػ ك  فتبدك حقكؽ الطفؿ اإلىساىي  كاضػح 

تقػديـ ك  األساسي  لؤلطفػاؿ. أف الهبدأ األساس لحقكؽ الطفؿ أف عم  الهجته  كاجب سد الحاجات
 قدراتً. ك  هكاٌبًك  شخصي  الطفؿ تربي الهساعدة ل

فاقي  حقكؽ الطفؿ إحدل الكثاتؽ التي تهيػزت بإعطػا  الطفػؿ كافػ  حقكقػً عمػ  إذا كاىت إت
 .1989سىكهؿ لىرل بقي  اإلعبلىات التي كاف هىٍا إعبلف التربي  لمجهي  ك  جهي  الجكاىب
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 : 1989إعالف التربية لمجهيع  .3ا.
 ـ إعػبلف عػالهي بعىػكاف )التربيػ  لمجهيػ ( تضػهف كيفيػ  تػأهيف حاجػات1990صدرت عاـ 

تعهيـ لبللتحاؽ ، ك التعميـ األساسي  التي تتجاكز الهستكيات الحالي  لتمبي  حاجات التعميـ األساسي 
 تكسػػػػي  ىطػػػػاؽ التربيػػػػ  األساسػػػػي ك  التركيػػػػز عمػػػػ  اكتسػػػػاب الػػػػتعمـ، ك الىٍػػػػكض بالهسػػػػاكاةك  بػػػػالتعميـ

يػػ  الهسػػؤكل  تقكيػػ  الهشػػارك  هػػف قبػػؿ السػػمطات التربك ك  رسػػاتمٍا باإلضػػاف  إلػػ  تعزيػػز بيتػػ  الػػتعمـك 
قميهيان ك  كطىيان   (.2002،33،دكليان لتكفير التربي  األساسي  لمجهي .)الرشيدمك  ا 

 : كجا  في ٌذا االعبلف تحدم الهتطمبات البلزه  لتحقيقً تهثمت بارتي

  ػػا لتعزيػػز الحػػكافز ك  اإلقتصػػادي ك  الثقافيػػ ك  كضػػ  سياسػػات فػػي الهجػػاالت اإلجتهاعيػػ غيٌر
 الهجته . تربي لدل الهتعمهيف هها يزيد هف إسٍاهٍـ في 

  يجاد هػكارد جديػدة تسػٍـ فػي تمبيػ  ك  البشري  حككهي  كاىت أك أٌمي ك  تعبت  الهكارد الهالي ا 
 حاجات التعمـ األساسي  لمجهي .

  قاهػػ  عبلقػػات هىصػػف صػػادم بػػيف عادلػػ  لتقػػكيـ التفػػاكت االقتك  تػػدعيـ التضػػاهف الػػدكلي كا 
 (.73ص،2007،الدكؿ )سكسف

ككػػػاف لٍػػػا دكر هٍػػػـ فػػػي هحاكلػػػ   ،ك هػػػف ٌىػػػا يهكػػػف القػػػكؿ أف لٍػػػذي اإلتفاقيػػػات دكر هٍػػػـ
حقكقً بشكؿ خػاص حيػث أف الطفػؿ ك  الطفؿك  بشكؿ عاـ ،صياغ  ىظري  هتكاهم  لحقكؽ اإلىساف

يتعػرؼ عمػ  كػؿ يكجٍػً لك  تقاليػديك  عاداتًك  ٌك حجر األساس الذم يىقش عميً الهجته  حضارتً
اإلعبلهي . حيث يسػتطي  ك  التربكي ك  اإلىساىي ك  حقكقً في جهي  الهجاالت اإلجتهاعي ك  هف كاجبً

 بكؿ حري . ك  يؤكد ذاتً بكؿ صراح ك  أف يعبر عف رأيً

 : ـ1990هؤتهر القهة العالهي حوؿ الطفؿ 1.3.1
 : ع  إل تـ االتفاؽ عم  برىاهج يسك  ٌدؼ الهؤتهر إل  كض  ىظاـ جديد لؤلطفاؿ

 : كض  حد-1

 لسك  التغذي .-

 لؤلهراض التي يهكف الكقاي  هىٍا بالتحصيف.-
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 لبلىتشار الكاس  لؤلهي .-

أف تكػكف لٍػـ األكلكيػ  ، ك أجسػاد األطفػاؿك  تكفير الحهاي  لعقػكؿك  تبىي هبدأ األطفاؿ أكالن -2
 هكاردي.ك  األكل  عم  اٌتهاهات الهجته 

 : حث الدكؿ عم -3

  تهكيػػىٍـ هػػف إكهػػاؿ الدراسػػ  ، ك % هػػف األطفػػاؿ عمػػ  األقػػؿ80األساسػػي ؿتػػكفير التعمػػيـ
تطبيػػػؽ بىػػػكد االتفاقيػػػ  الدكليػػػ  لحقػػػكؽ ك  الشػػػدة.ك  حهػػػايتٍـ فػػػي أكقػػػات الرخػػػا ، ك اإلبتداتيػػػ 
 الطفؿ.

  هعارض  التهييز بيف الجىسيف بىفس قكة هعارض  التهييز العىصرم 

   ا)البمعاكمكفال  الدكؿ لبلستثهارات الصحي  كالتعميهي  (.2004،24،لؤلطفاؿ كغيٌر

تتبعػت خطكاتػً فػي ك  كقد كاف ٌذا الهؤتهر حجر أساس لهؤتهرات أخرل جا ت عم  ىٍجً
 العهؿ عم  تطبيقٍا.ك  كض  أساسيات حقكؽ الطفؿ

 : 1993الهؤتهر العالهي لحقوؽ اإلىساف  .2.3.1
سػػع  إلػػ  ك  هػػا سػػبؽ هػػف خطػػكاتك  سػػار عمػػ  ذات الػػىٍج الػػذم ظٍػػر فػػي الهػػؤتهر السػػابؽ

 : التأكيد عم  أٌهي 

خاصػػ  األطفػػػاؿ ، ك حهايتػػًك  الدكليػػ  لمػػدفاع عػػف الطفػػػؿك  البػػراهج الكطىيػػػ ك  تقكيػػ  ارليػػات .1
 ضػػػػػحايا األهػػػػػراضك  األطفػػػػػاؿ الػػػػػذيف يتعرضػػػػػكف لبلسػػػػػتغبلؿ، ك أكالد الشػػػػػكارعك  الهٍجػػػػػريف

ا.ك   غيٌر

 تربي  الطفؿ في بيت  إجتهاعي  صالح .  .2

تػػكفير الضػػهاىات التػػي تهكػػىٍـ هػػف التهتػػ  عمػػ  قػػدـ ك  تكجيػػً اٌتهػػاـ خػػاص بػػالهعكقيف. .3
(. إذا 173،174 ،2007،حرياتػػػً األساسػػػي . )سكسػػػفك  الهسػػػاكاة بجهيػػػ  حقػػػكؽ اإلىسػػػاف

فػػي الهجػػاؿ ك  كػػاف االٌتهػػاـ كبيػػر بتأكيػػد حقػػكؽ الطفػػؿ فػػي جهيػػ  الهجػػاالت بشػػكؿ عػػاـ
 فػػاؿٌػػذا هػػا اتجٍػػت هؤسسػػات التعمػػيـ هػػف ريػػاض أطك  اإلعبلهػػي بشػػكؿ خػػاصك  التربػػكم
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هراحؿ لمتعمػيـ األساسػي بتضػهيىً فػي الهجتهػ  البلصػفي الػذم يعػيش فيػً الطفػؿ هعظػـ ك 
 كقتً اليكهي.

ػا هػف  الحقوؽ التربويػة لألطفػاؿ فػي هراحػؿ التعمػيـ األولػى فػي سػورية -ثالثاً  وغيٌر
 :  الدوؿ

يىتقػػػؿ إليٍػػػا الطفػػػؿ هػػػف  جتهاعيػػػ اإلهؤسسػػػ  الالهػػػدارس اإلبتداتيػػػ  ك  تشػػػكؿ ريػػػاض األطفػػػاؿ
كمها كاىت صكرة الهجته  البلصفي ىهكذجي  كمهػا سػاعدي ، ك أسرتً الصغيرة أك هف دار الحضاى 
بقدر ها يعطػي  ،رعاي ك  بقدر ها يعطيً الهجته  هف حب، ك ذلؾ عم  االىخراط في حياة الهجته 

 تػػان بأسػػباب السػػعادةلػػذلؾ يىبغػػي أف يكػػكف هجتهػػ  الهدرسػػ  همي، ك كال ك  هجتهعػػً الكبيػػر هػػف تفػػاف
هعيىان عم  تكفير عىاصر الىهك بجكاىبً الهختمف  عىد األطفاؿ. ٌػذا الهجتهػ  البلصػفي ، ك الهتع ك 

يتػػيح لؤلطفػػاؿ جهيعػػان القيػػاـ بالسػػػمكؾ ، ك ال بػػد أف يكػػكف بيتػػ  صػػالح  تتػػيح لمطفػػؿ الفػػػرص لمعػػب
كػكف ذلػؾ هػف خػبلؿ األىشػط  يك  عػدـ االىعػزاؿك  يتيح لٍـ االىػدهاج، ك التعاكىي الذم يىهيٍـ جهيعان 

التعػػػاكف بػػػيف ك  الػػػبل صػػػفي  الهتىكعػػػ  حيػػػث تٍيػػػأ ٌػػػذي األىشػػػط  لؤلطفػػػاؿ الجػػػك الهىاسػػػب لبلىػػػدهاج
الهدرسػ  ك  تعهػؿ كػؿ هػف ريػاض األطفػاؿك  الصػدؽ.ك  التعبير عف الػرأم بهىتٍػ  الشػفافي ك  ارخريف

ذلػؾ أف الطفػؿ فػي ٌػذا  ،هتكاهػؿك  اإلبتداتي  عم  تقديـ الخبرات الهتىكع  لمطفؿ في شكؿ طبيعػي
الىػػكع هػػػف الػػػتعمـ لػػػـ يصػػػؿ بعػػػد إلػػػ  الهسػػػتكل الهتقػػدـ هػػػف الىهػػػك الهعرفػػػي الػػػذم يهكىػػػً هػػػف تقبػػػؿ 

كخمؼ ٌػذي الهشػاري  التربكيػ  السػكري  الهعرف  فػي صػكرة هفككػ  هىفصػم  عمػ  ٌيتػ  هػكاد دراسػي .
خػػػبلص يؤسػػػس لىجػػػاح ٌػػػذي الهىظكه التربكيػػػ  التػػػي تػػػأتي بعػػػد  حضػػػف األسػػػرة جٍػػػد كهسػػػؤكلي ، كا 

هباشرة لتككف أكثر استجاب  لهطالب الطفؿ الهعاصر كتمبي  حاجاتً الطفكلي ،كتساٌـ فػي إكسػاب 
تػػػػتمخص ك . (now).www.Syriaالطفػػػػؿ الهبػػػػادئ األ كلػػػػ  لتكػػػػكيف  شخصػػػػيتً  بالشػػػػكؿ األهثػػػػؿ

  اإلعبلهيػػك  الهػػدارس اإلبتداتيػػ  لضػػهاف حقػػكؽ الطفػػؿ التربكيػػ ك  الكاجبػػات التػػي تؤديٍػػا الركضػػات
 : كارتي

 الكتابػػػػػ ك  اكسػػػػػاب الطفػػػػػؿ هفػػػػػاتيح الهعرفػػػػػ  التػػػػػي تتهثػػػػػؿ فػػػػػي اسػػػػػتخداـ هٍػػػػػارات القػػػػػرا ة-1
فػػي اسػػتخداـ الكمهػػ  الهكتكبػػ  لئلطػػبلع عمػػ  كػػؿ جديػػد ، ك الرياضػػيات فػػي أىشػػط  الحيػػاة اليكهيػػ ك 

 يحتاج إليً أك لمتعبير عف ىفسً.
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حت  يتهكف هف االستجاب  لهتطمبات الحياة فػي  ،تكفير ظركؼ اإلعداد الهىاسب لمطفؿ-2
 الهسػػػػتقبؿ. سػػػػكا  فػػػػي هجتهعػػػػً الصػػػػغير أك فػػػػي الهجتهػػػػ  لكبيػػػػر أك حتػػػػ  فػػػػي الهجتهػػػػ  القػػػػكهي

 العالهي.ك 

دراكػػً ألٌهيػػ  التطبيقػػػات ، ك ك يػػأتي ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ تسػػميحً بالهعرفػػ  فػػي شػػت  هجاالتٍػػا ا 
تمػؾ الكاجبػات هػف خػبلؿ تعمػـ الطفػؿ هبػادئ يهكػف أف تتحقػؽ ك  العمهي  ه  إيهاىً بالقيـ األصػمي .

ػا هػف الهٍػارات.ك  أساسػيات العمػكـك  المغػ ك  الحسابك  الكتاب ك  القرا ة لػـ يكػف غريبػان أف يركػز ك  غيٌر
كذلؾ هؤتهرات التعميـ في هصر عم  اعتبار ٌػذي ك  ‹ـ1999›هؤتهر تطكير التعميـ في جكهتياف 

حيػث تحتػؿ ٌػذي الهػكاد الحيػز  ،التعمػيـ لمجهيػ الهٍه  أساسي  لتحقيؽ األٌػداؼ الهرجػكة هػف ىشػر 
ػا هػف الحقػكؽ الهحكريػ  ك  األكبر هف حيث الزهف االٌتهاـ. بؿ أف الهىٍج البريطاىي الهكحد اعتبٌر

الهٍػػػارات ك  الحيػػػاة كمٍػػػا فٍػػػي هفتػػػاح اكتسػػػاب الهعػػػارؼك  بػػػؿ ،األساسػػػي  فػػػي جهيػػػ  هراحػػػؿ التعمػػػيـ
كاضػحان الػدكر الػذم تقدهػً األىشػط  الػبل صػفي  فػي ىػرل ٌىػا ك  الهختمف  في جهي  الهكاد الدراسي .

ربط حياة الطفؿ الهدرسي  بحياتً العادي  حيث تربط كؿ ها في ٌذي الحياة باىشتطٍا الهختمف  هػف 
 .الهسابقات الهدرسي  الهتىكع ك  اإلذاع  الهدرسي ك  خبلؿ الهسرح الهدرسي

رم هػػف حقػػكؽ األطفػػػاؿ يحتػػؿ ا  ذا كػػاف تعمػػيـ المغػػػ  كحػػؽ جػػػٌك لهكػػػاف األكؿ بػػيف جهيػػػ  كا 
العمػػـك الهختمفػػ  كحػػؽ هػػف حقػػكؽ الطفػػؿ ال تقػػؿ ك  الهػػكاد التعميهيػػ  الهختمفػػ . فػػأف تعمػػيـ الحسػػاب

 يحتػػػؿ تعمػػػيـ العمػػػكـ، ك العهميػػػات العقميػػػ  الهختمفػػػ ك  فٍػػػي هفتػػػاح التفكيػػػر ،أٌهيػػػ  عػػػف تعمػػػيـ المغػػػ 
يهكػػػف ، ك الهدرسػػػ  اإلبتداتيػػػ الهػػػىٍج العمهػػػي فػػػي التفكيػػػر هكاىػػػان أساسػػػيان فػػػي الهػػػىٍج الدراسػػػي فػػػي ك 

األىشػػط  ك  هػػف خػػبلؿ الهٍػػارات، ك الحسػػابك  الكتابػػ ك  تقديهػػً أيضػػان هػػف خػػبلؿ تعمػػـ هٍػػارات القػػرا ة
 التربكيػػ  حيػػث تتطمػب هٍػػارات التفكيػػر العمهػي عىػػد الطفػػؿ اكسػابً القػػدرة عمػػ  الهبلحظػػ ك  العهميػ 

تىهػي ك  (.2005،66،. )الهرزكقػيالحكـ الهكضػكعي عمػ  األشػيا ك  االستىتاجك  الهقارى ك  التحميؿك 
تهكػػػف ك  ترفيٍيػػػ ك  عمهيػػػ ك  الهسػػػابقات بأىكاعٍػػػا أدبيػػػ ك  ٌػػػذي القػػػدرات فػػػي أىشػػػط  هختمفػػػ  كالهسػػػرح

الهقارىػػػػ  هػػػػف خػػػػبلؿ ك  التحميػػػػؿك  هػػػػف تعمػػػػـ الىقػػػػد البىػػػػا  فػػػػي الهدرسػػػػ  الصػػػػحاف  الهدرسػػػػي  التمهيػػػػذ
هػف الضػركرم أال ىقػ  ك  هجبلت الحاتطك  هكضكعاتٍا الهختمف  التي تطرحٍا في الصحؼ الصفي 

الصػفكؼ الثبلثػ  األكلػ  هػف التعمػيـ ك  في أخطا  الهاضي كخصكصان فيها يتعمػؽ بريػاض األطفػاؿ
هٍارات عهميػ  يهارسػٍا األطفػاؿ ك  اىها ىقدـ أىشط  تربكي ، ك االبتداتي. فعميىا أال ىقدـ هكاد دراسي 
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 الفىػػيك  الجهػػاليك  ك الجسػػهييتحقػػؽ لٍػػـ فػػي الكقػػت ىفسػػً الىهػػك  فيمعبػػكف كيتعمهػػكف فػػي أف كاحػػد.
ٌػػػػػػػػػػػذي ٌػػػػػػػػػػػي الحقػػػػػػػػػػػكؽ التػػػػػػػػػػػي يجػػػػػػػػػػػب أف تكفمٍػػػػػػػػػػػا لٍػػػػػػػػػػػـ ك  القيػػػػػػػػػػػادم.ك  االجتهػػػػػػػػػػػاعيك  العقمػػػػػػػػػػػيك 

التربيػػػػ  ك  يقصػػػد باألىشػػػط  التربكيػػػ  ههارسػػػ  التربيػػػ  الرياضػػػي ك  .(2004،174)سػػػميهاف،الهدرس 
 يػػاة فػػي البيتػػ هبلحظػػ  أىػػكاع الحك  التربيػػ  اإلجتهاعيػػ .ك  التربيػػ  الديىيػػ ك  التربيػػ  الهكسػػيقي ك  الفىيػػ 

 ههارسػ  بعػض األعهػاؿ اليدكيػ  الهىاسػب .، ك اكتسػاب الهفػاٌيـ العمهيػ  األساسػي ك  تعرؼ هعالهٍاك 
تحقؽ لمطفؿ ىهػكان  ،تٍيت  الفرص  لههارس  ذلؾك  بعض األىشط  التي تحقؽ السمكؾ الديهقراطي.ك 

هكىاي هف اكتساب ك  كلتًطفك  كحافظىا عم  ابتساهتً ،لتحكؿ العهمي  التعميهي  إل  اهتاعك  هتكاهبلن 
جهاليػػ  دكف أف تتحػػكؿ إلػػ  أعبػػا  ثقيمػػ  عمػػ  الػػىفس ك  فىيػػ ك  صػػحي ك  سياسػػي ك  هفػػاٌيـ إجتهاعيػػ 

هػا تقدهػً ك  يظٍر ذلؾ هف خبلؿ ها يقدهً الهسرح الهدرسي هػف هسػرحياتك  (.24 ،2001،)ىبيؿ
إشػراؼ الهعمػـ الهخػتص تىفيذ التبلهيذ اىفسٍـ تحت ك  اإلذاع  الهدرسي  هف براهج تككف هف إعداد

هف ٌىا يهكف أف ىحدد الحقكؽ اإلعبلهي  لمتبلهيذ في هرحم  التعمػيـ ك  الهشرؼ عم  ٌذي األىشط 
 : ٌي كارتيك  اإلتفاقيات الدكلي ك  األساسي استىادان إل  تحميؿ الكثاتؽ

 :  الحقوؽ اإلعالهية في سورية -رابعاً 
 : حقكؽ اإلعبلهي  في الىقاط التالي التتمخص 

 الهشارك .-1
 حري  الرأم.-2
 حري  التعبير.-3

 حؽ الطفؿ في تمقي الهعمكهات.-4

 حهاي  الطفؿ هف الهعمكهات الضارة.-5

 قدرة الطفؿ عم  الىفاذ إل  الهعمكهات. تربي -6

 (21 ،2004،احتراـ رأم الطفؿ)ذكر كاف أـ اىث (.)الشهاس-7

 ة هفصػػم  لجهيعٍػػا لػػـ ىجػػد ىصػػان بقػػراك  1989 لػػؤلدكات الدكليػػ  الصػػادرة قبػػؿ عػػاـبػػالعكدة 
في الحصكؿ عم  الهعمكهػات. بػؿ اقتصػر ذكػر  حقًك  حري  الرأمك  خاصان لحؽ الطفؿ في التعبير

سػػعاؼ اليتػػيـك  الرعايػػ ك  سػػد الحاجػػاتك ،  العصػػيب  الطفػػؿ عمػػ  تمقػػي الهسػػاعدات فػػي األكقػػات  ا 
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خصت الطفػؿ بالحهايػ   1978فقط االتفاقي  األهريكي  لعاـ  الهعاؽ.ك  هعالج  الهريضك  الهتشردك 
لػيس الخػاص بجػكاز الرقابػ  الهسػبق  بٍػدؼ تىظػيـ الػدخكؿ ك  الترفيػً العػاـ هف الدخكؿ إل  حفبلت

لٍػػا . لػػذلؾ يجػػػب أف تخضػػ  أىشػػط  الهػػػدارس البلصػػفي  لرقابػػ  تبػػػدأ هػػف اإلدارة الهدرسػػي  بكافػػػ  
ا إل  هعمـ الىشاط الهسؤكؿ حيث تقدـ ٌذي الىشاطات كؿ ها ٌك ه تبتعد عف كؿ ها قػد ك  فيدكادٌر

العػاـ  أف الهعمكه  في هفٍكهٍػا البيت  الهحيط ك  يتعارض ه  ها تعمهً في الهجته ك  يؤذم التمهيذ
التربكيػػ  بصػػكرة  الػػىظـك  كجػػدت هىػػذ القػػدـ طريقٍػػا إلػػ  الطفػػؿ عبػػر أسػػاليب التىشػػت  اإلجتهاعيػػ 

 السياسػي ك  األفكػار الديىيػ ك  يػ .لمقػيـ األخبلقك  هىظه  أك غير هىظه . فٍي اإلطار الكافؿ لمهعرفػ 
ا هػف األفكػار السػاتدة فػي هجتهػ  هعػيفك  العمهي ك  لقػد طرحػت هعظػـ ك  تػاريخي هعػيف ظػرؼك  غيٌر

أك إراديػػ  عبػػر األسػػرة أك الهؤسسػػ   أىهػػاط التربيػػ  ضػػكابط كحػػدكد فػػي صػػيا إجتهاعيػػ . عفكيػػ 
يتمقاي الطفؿ هػف هعػارؼ يػراد ىظاـ رقاب  عم  ها  ٌي بهثاب ك  التربكي  الرسهي  أك غير الحككهي .

 شخصػػيتً طبقػػان إلىهػػكذج الهجتهػػ  كشخصػػيتً األساسػػي  كتربيػػ  هػػف كرا ٌػػا الحفػػاظ عمػػ  تكازىػػً
لقػػد جػػا ت الهكاثيػػؽ كالصػػككؾ الدكليػػ  ك  .صػػمب ذؾ الهجتهػػ  الهعػػايير السػػاتدة فػػيك  ىظػػاـ القػػيـك 

عسػاي يترتػػب عمػ  ٌػػذا الهعمكهػ . كهػػا أىٍػا لػـ تغفػػؿ الجاىػب الحهػػاتي كهػا  لتؤكػد حػؽ الطفػػؿ فػي
عكسي قد يحكؿ دكف تحقيؽ األٌداؼ الىبيم  التي تصبكا إليٍا التربيػ  هػف ىاحيػ   الحؽ هف هردكد

ٌػذا األهػر أصػبح هطركحػان بإلحػاح أكثػر هػف أم ك  الىهػك الطبيعػي لمطفػؿ هػف ىاحيػ  أخػرل. كػذلؾ
 أبػرز خصاتصػٍا التي هفك  هض  ىظران لمثكرة التكىكلكجي  الحاصم  عم  صعيد الهعمكهات كقت

ٌػذا هػا ذكػر ضػهف الحقػػكؽ ك  .عػدـ أك صػعكب  قابميتٍػػا لمهراقبػ ك  تعػدد الهصػادرك  كفػرة الهعمكهػات
هٍػػـ بحيػػث ك  تقػػديـ كػػؿ هػػا ٌػػك هفيػػدك  اإلعبلهيػػ  لمطفػػؿ بحيػػث يػػتـ حهايتػػً هػػف الهعمكهػػات الضػػارة

 .ٌىا تفصيؿ لٍذي الحقكؽك  يجعمً عضكان فعاالن في هجتهعً

 : الهعموهات والهشاركة والتعبيرالطفؿ في تمقي  حؽ 
ٌػك حػؽ ك  الطفػؿ فػي الحصػكؿ عمػ  الهعمكهػات. ضػهىت العديػد هػف الصػككؾ الدكليػ  حػؽ
ٌػك صػاحب ك  الهبػدأ القاتػؿ أف لمطفػؿ ذات هسػتقم  يىدرج في الجيػؿ الثػاىي لحقػكؽ اإلىسػاف كيؤكػد

اإلشارة إل  أف بىا  ٌىا ال بد هف ك  كالحؽ في الهشارك . حقكؽ أٌهٍا الحؽ في التعبير عف الرأم
عهاؿ حقً فيك  آرا  الطفؿ بالهحيط ك  الهشارك  هرتبطاف ارتباطان كثيقان بهدل ىفاذي إل  الهعمكهات ا 

كهػػا اىػػً ال يهكػػف لىػػا إغفػػاؿ األٌهيػػ  التػػي أصػػبحت تكتسػػبٍا ٌػػذي الهسػػأل  فػػي  .الػػذم يعػػيش فيػػً



 الحمىق اإلعالمية للطفل  نيالفصل الثا
 

 25

 بالرجكعك  االتصاؿ.ك  لئلعبلـىظران لمتطكر الهضطرد عم  هستكل التقىيات الحديث   الكقت الراٌف
 : لؤلدكات الدكلي  الضاهى  لحؽ الطفؿ في الىفاذ إل  الهعمكهات ىذكر أٌهٍا

  .19اإلعبلف العالهي لحقكؽ اإلىساف الهادة  -

ركػزت فػي الكثيػر هػف بىكدٌػا عمػ  هكضػكع  1989لعػاـ  االتفاقي  الدكلي  لحقػكؽ الطفػؿ -
تعبيػػر كالحصػػكؿ عمػػ  الهعمكهػػات كجػػز  هػػف هىظكهػػ  كال ثقافػػ  الطفػػؿ كحقكقػػً فػػي إبػػدا  الػػرأم

 : في الهكاد التالي  هتكاهم  ٌدفٍا هصمح  الطفؿ الفضم .

ٌػك هبػدأ هحػكرم ال ك  التهييػز هف االتفاقيػ  الدكليػ  لحقػكؽ الطفػؿ. هبػدأ عػدـ -2 -ك الهادة
 .يهكف الحديث عف الحؽ في تمقي الهعمكهات دكف اإلشارة لً

قاهػت بٍػا  اقي  " في جهي  اإلجرا ات التػي تتعمػؽ باألطفػاؿ سػكا / هف االتف1/ 3 –الهادة 
اإلداريػػ  أك الٍيتػػات  هؤسسػػات الرعايػػ  اإلجتهاعيػػ  العاهػػ  أك الخاصػػ  أك الهحػػاكـ أك السػػمطات

  ."التشريعي  يكل  االعتبار لهصمح  الطفؿ الفضم 

ػا هػف التػدابيرك  اإلداريػ ك  تتخذ الدكؿ األطػراؼ كػؿ التػدابير التشػريعي  /4/1 –الهادة   غيٌر
 اإلقتصػػػادي  فيهػػػا يتعمػػػؽ بػػالحقكؽك  الهبلتهػػ  إلعهػػػاؿ الحقػػػكؽ الهعتػػرؼ بٍػػػا فػػػي ٌػػػذي االتفاقيػػ .

 هكاردٌػػا الهتاحػػ . الثقافيػػ  تتخػػذ الػػدكؿ األطػػراؼ ٌػػذي التػػدابير إلػػ  أقصػػ  حػػدكدك  اإلجتهاعيػػ ك 
  ."حيثها يمـز في إطار التعاكف الدكليك 

األطراؼ في ٌذي االتفاقيػ  لمطفػؿ القػادر عمػ  تكػكيف أراتػً الدكؿ  / " تكفؿ1/ 12 –الهادة 
تكل  آرا  الطفؿ ك  تمؾ اررا  بحري  في جهي  الهساتؿ التي تهس الطفؿ الخاص  حؽ التعبير عف

  ."ىضجًك  كفقان لسف الطفؿ االعتبار الكاجب

يشػػهؿ ٌػػذا الحػػؽ حريػػ  طمػػب ك  / " يكػػكف لمطفػػؿ الحػػؽ فػػي حريػػ  التعبيػػر1/ 13 –الهػػادة 
ذاعتٍا دكف أمك  تمقيٍاك  األفكارك  هي  أىكاع الهعمكهاتج اعتبػار لمحػدكد سػكا  بػالقبكؿ أك الكتابػ   ا 

ا الطفؿ أك الطباع  أك الفف أك بأم كسيم  أخرل   .يختاٌر

كػػػذلؾ تبعػػػان لحالػػػ  ك  كاجبػػػات الكالػػػديفك  / " تحتػػػـر الػػػدكؿ األطػػػراؼ حقػػػكؽ2/ 14 –الهػػػادة 
  ."تىسجـ ه  قدراتً الهتطكرة الطفؿ في ههارس  حقً بطريق األكصيا  القاىكىييف عميً في تكجيً 
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فػي ك  فػي حريػ  تكػكيف الجهعيػات / " تعترؼ الػدكؿ األطػراؼ بحقػكؽ الطفػؿ1/ 15-الهادة 
  ."حري  االجتهاع السمهي

 الػػدكؿ األطػػراؼ بالكظيفػػ  الٍاهػػ  التػػي تؤديٍػػا كسػػاتؿ اإلعػػبلـ " تعتػػرؼ – 17 –الهػػادة 
 الدكليػػ ك  الهػػكاد هػػف شػػت  الهصػػادر الكطىيػػ ك  عمػػ  الهعمكهػػات ؿتضػػهف إهكاىيػػ  حصػػكؿ الطفػػك 
 صػػحتً الجسػػدي ك  تعزيػػز رفاٌيتػػً اإلجتهاعيػػ  كالركحيػػ  كالهعىكيػػ  بخاصػػ  تمػػؾ التػػي تسػػتٍدؼك 
 : الغاي  تقـك الدكؿ األطراؼ بها يمي تحقيقان لٍذيك  العقمي ك 

الثقافيػ  ك  اإلجتهاعيػ  الهػكاد ذات الهىفعػ ك  تشجي  كساتط اإلعػبلـ عمػ  ىشػر الهعمكهػات -ا
التػػي أكػػدت عمػػ  تقػػديـ الهفيػػد هػػف الهعمكهػػات حيػػث تسػػع   – 29 –لمطفػػؿ كفقػػان لػػركح الهػػادة 

الحصػكؿ ك  تعبيػر عػف الػرأمك  األىشط  البلصفي  لتعريؼ التبلهيذ بحقكقٍـ اإلعبلهي  هػف هشػارك 
 غير هفيدة لًك  عم  كؿ ها يحتاجً هف هعمكهات بشرط أف ال تككف ضارة

الهػػكاد هػػف شػػت  ك  ىشػػر ٌػػذي الهعمكهػػاتك  تبػػادؿك  تشػػجي  التعػػاكف الػػدكلي فػػي إىتػػاج – ب
تجاربٍػػا فػػي هجػػاؿ األىشػػط  ك  اإلسػػتفادة هػػف خبػػرات الػػدكؿك  الدكليػػ ك  الثقافيػػ  الكطىيػػ  الهصػػادر

  البلصفي  الهدرسي .

اك  تشجي  إىتاج كتب األطفاؿ -ج   .ىشٌر

لبلحتياجػات المغكيػ  لمطفػؿ الػذم يىتهػي كساتط اإلعبلـ ه  ايبل  عىاي  خاص   تشجي  -د
الصػحاف  ك  ٌػذا هػا تعػززي اإلذاعػ ك  هف هجهكعات األقميات أك إل  السكاف األصمييف إل  هجهكع 

 الهدرسي  خبلؿ هكضكعاتٍا الهتىكع 

الهػكاد التػي تضػر ك  هبلته  لكقايػ  الطفػؿ هػف الهعمكهػات تشجي  كض  هبادئ تكجيٍي  -ق
  .في االعتبار -8ك 13 – تيفبصالحً ه  كض  أحكاـ الهاد

االعتػراؼ بالهبػدأ القاتػؿ  تبػذؿ كػؿ الػدكؿ األطػراؼ قصػارل جٍػدٌا لضػهاف -18 –الهػادة 
تقػػ  عمػػ  عػػاتؽ الكالػػديف أك ك  ىهػػكيك  أف كػػبل الكالػػديف يتحهػػؿ هسػػؤكليات هشػػترك  عػػف تربيػػ  الطفػػؿ

تككف هصالح الطفػؿ ك  يىهك ك  عف تربي  الطفؿ األكصيا  القاىكىييف حسب الحال  الهسؤكلي  األكل 
  .الفضم  هكضكع اٌتهاهٍـ األساسي
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 سبيؿ تعزيز الحقكؽ الهبيى  في ٌذي االتفاقي  عم  الدكؿ األطراؼ أف تقدـ الهساعدة ك في
أف تكفػؿ  عميٍػاك  لؤلكصػيا  القػاىكىييف فػي االضػطبلع بهسػؤكليات تربيػ  الطفػؿك  الهبلته  لمكالػديف
  ."األطفاؿخدهات رعاي  ك  هرافؽك  تطكير هؤسسات

التػدابير الهبلتهػ  لتضػهف ألطفػاؿ الكالػديف العػاهميف حػؽ االىتفػاع  تتخذ الدكؿ األطراؼ كػؿ
مكف لٍا هرافؽ رعاي ك  بخدهات   ."الطفؿ التي ٌـ هٌؤ

الهعكؽ تكفر الهساعدة الهقده  كفقان  / " إدراكان لبلحتياجات الخاص  لمطفؿ3/ 23 –الهادة 
ـ  هجاىػان كمهػا أهكػف ذلػؾهػف ٌػذي الهػادة  – 2 –لمفقػرة هػ  هراعػاة الهػكارد الهاليػ  لمكالػديف أك غيػٌر

تٍػػدؼ إلػػ  ضػػهاف إهكاىيػػ  حصػػكؿ الطفػػؿ الهعػػكؽ  يىبغػػي أفك  ههػػف يقكهػػكف عمػػ  رعايػػ  الطفػػؿ
 اإلعػداد لههارسػ  عهمػًك  خػدهات إعػادة التأٌيػؿك  الصػحي  خػدهات الرعايػ ك  التػدريبك  عمػ  التعمػيـ

ىهػكي الفػردم ك  بصكرة تؤدم إلػ  تحقيػؽ االىػدهاج االجتهػاعي لمطفػؿ تمقيً ذلؾك  الفرص الترفيٍي ك 
  ."الركحي عم  أكهؿ كجًك  الثقافي بها في ذلؾ ىهكي

التعػػاكف الػػدكلي تبػػادؿ الهعمكهػػات  / عمػػ  الػػدكؿ األطػػراؼ أف تشػػج  بػػركح 4ك الفقػػرة / 
لؤلطفػاؿ الهعػكقيف  الػكظيفيك  الىفسػيك  الطبػي العبلجك  الهىاسب  في هيداف الرعاي  الصحي  الكقاتي 

هكاىيػ  الكصػكؿ ك  الخػدهات الهٍىيػ ك  إعػادة التأٌيػؿ بها في ذلؾ ىشر الهعمكهػات الهتعمقػ  بهىػاٌج ا 
تكسػػي  خبرتٍػػا فػػي ٌػػذي ك  هٍاراتٍػػاك  األطػػراؼ هػػف تحسػػيف قػػدراتٍا ذلػػؾ بغيػػ  تهكػػيف الػػدكؿك  إليٍػػا

 ."خاص  في ٌذا الصدد احتياجات البمداف الىاهي  تراع  بصف ك  الهجبلت.

األطػػراؼ فػػي ٌػػذي االتفاقيػػ  بتعزيػػز التعػػاكف الػػدكلي فػػي  / " تقػػـك الػػدكؿ 3/ 28 –الهػػادة 
األهي  في جهي  اىحػا  ك  بخاص  بٍدؼ اإلسٍاـ في القضا  عم  الجٍؿك  األهكر الهتعمق  بالتعميـ

لػ  كسػاتؿ التعمػيـ الحديثػ .ك  التقىيػ ك  الكصػكؿ إلػ  الهعرفػ  العمهيػ  تيسػيرك  العػالـ  تراعػي بصػف ك  ا 
  ."احتياجات البمداف الىاهي  في ٌذا الصدد خاص 

القيـ الكطىي  ك  قيهً الخاص ك  ٌكيتً الثقافي ك  الطفؿ احتراـ ذكم تربي  –/ 1/  29 –الهادة 
  ."البمد الذم ىشأ فيً في األصؿ كالحضارات الهختمف  عف حضارتًك  لمبمد الذم يعيش فيً الطفؿ

 تعزز حؽ الطفؿ في الهشارك  في الحيػاة الثقافيػ ك  تحتـر الدكؿ األطراؼ " – 31 –الهادة 
أىشػط  ك  الفىػي كاالسػتجهاهيك  هتسػاكي  لمىشػاط الثقػافيك  عمػ  تػكفير فػرص هبلتهػ  الفىي  كتشج ك 
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 دكليػػ ك  أف العديػد هػػف الكثػاتؽ الهىبثقػػ  عػف هىظهػػات أههيػ  (2007،12،الفػراغ )رسػػبلف أكقػات
قميهي  تعرضت إل  حؽ الطفؿك  هؤتهرات دكلي ك    حصكلً عم  الهعمكهات.ك  في كساتؿ اإلعبلـ ا 

تضػهف قكاعػد األهػـ الهتحػدة لحهايػ  األحػداث الهحػركهيف هػف حػريتٍـ  – 62 – فالقاعػدة
 الىفاذ إل  كساتؿ اإلعبلـ. "يجب أف تعطي اإلهكاىات لؤلحداث أف يككىكا عم  إطبلع كحقٍـ في

كػذلؾ ك  الىشػرات الهختمفػ ك  الدكريػ ك  ذلػؾ بقػرا ة الصػحؼ اليكهيػ ك  بصف  هسػتهرة عمػ  الهجريػات.
اك  التمفزةك  عبر البراهج اإلذاعي    ."غيٌر

  .اإلعبلـك  الطفؿ حكؿ الطفؿ الىقاش العاـ لمجى  حقكؽ -

أكتػكبر تشػريف  7الثالثػ  عشػر يػـك  خصصػت المجىػ  األههيػ  لحقػكؽ الطفػؿ خػبلؿ دكرتٍػا
إلػػ  ٌػػذا الهكضػػكع هػػف خػػبلؿ  تطرقػػتك  كسػػاتؿ اإلعػػبلـ.ك  ىقاشػػان عاهػػان حػػكؿ الطفػػؿ 1996األكؿ 

 : ثبلث هحاكر أساسي  ٌي

  .في كساتؿ اإلعبلـ الهشارك  الفعمي  لمطفؿ *

  .حهاي  الطفؿ هف التأثيرات السمبي  لكساتؿ اإلعبلـ *

  .إعطا  صكرة ايجابي  لمطفؿ هف خبلؿ كساتؿ اإلعبلـ *

ػا تمعػػب دكران ٌاهػان فػػي األطفػاؿ الكسػػاتؿ اإلعػبلـ  أكػدت المجىػ  عمػػ  أٌهيػ  ىفػاذ ك باعتباٌر
 –فػي التعبيػر عػف الػرأم الػذم تػىص عميػً االتفاقيػ  فػي الهػادة  تهكيف األطفاؿ فػي ههارسػ  حقٍػـ

هػػف االتفاقيػػ  أىػػً  – 17- 13 - 12 –اىػػً بػػالرجكع إلػػ  ركح الهػػكاد  كهػػا الحظػػت المجىػػ  -13
هػػف الضػػركرم أف يسػػاٌـ فػػي قػػدرة الطفػػؿ عمػػ  الىفػػاذ إلػػ  الهعمكهػػات فأىػػً  تربيػػ باإلضػػاف  إلػػ  
اىتٍػت المجىػ  إلػ  ك  ٌك ها يستكجب قدرة ٌذي الكسػاتؿ عمػ  التكاصػؿ هػ  الطفػؿ.ك  كساتؿ اإلعبلـ
كمفػػت هجهكعػػ  عهػػؿ بهقػػر اليكىسػػكك لبمػػكرة خطػػ  عهػػؿ لتىفيػػذ ٌػػذي ك  التكصػػيات هجهكعػػ  هػػف
  .التكصيات

 .هؤتهر اليكىسكك -

 القه  العالهي  لهجته  الهعمكهات. -
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 2003العالهيػػ  لهجتهػػ  الهعمكهػػات فػػي جزتيٍػػا األكؿ الهىعقػػد بجىيػػؼ سػػى   قهػػ تطرقػت ال
كػػاف الٍػػدؼ هػػف ك  إلػػ  حػػؽ الطفػػؿ فػػي تمقػػي الهعمكهػػات. 2005فػػي تػػكىس سػػى   الثػػاىي الهىعقػػدك 

هجته  يستطي  كػؿ فػرد  تربي يتجً ىحك الك  هجته  هعمكهات جاه  ٌدفً اإلىساف القه  ٌك " بىا 
 يػػػتهكف فيػػػً األفػػػرادك  تقاسػػػهٍا.ك  اسػػػتخداهٍاك  الىفػػػاذ إليٍػػػاك  الهعػػػارؼك  اسػػػتحداث الهعمكهػػػات فيػػػً
ىكعيػ   تحسػيفك  الشػعكب هػف تسػخير كاهػؿ إهكاىػاتٍـ لمىٍػكض بتىهيػتٍـ الهسػتداه ك  الهجتهعػاتك 

  "حياتٍـ

 .هكق  اليكىيسيؼ لمشباب -

الهساتؿ يتبادؿ هف خبلؿ أطفاؿ العالـ اررا  حكؿ  صكت الشباب الذم يعتبر فضا  حكار
 الهتعمق  بههارس  حقكقٍـ.

 . " ليػػػتكمـ2006/ 15/9فػػػي يػػػـك الىقػػػاش العػػػاـ لمجىػػػ  األههيػػػ  لحقػػػكؽ الطفػػػؿ بتػػػاري  ك  -
 : يقرر يجب أف تسه  حقكؽ األطفاؿ " جا ت التكصيات عم  الىحك التاليك  يشارؾك 

الهىػتج حتػ  ك  أف يتضهف اإلعػبلـ لؤلطفػاؿ فػي كػؿ هراحمػً االىتاجيػ  هػف الهفػاٌيـ يجب -
 فػي التضػهيف ببػذؿ الجٍػكدك  ال بػد لكسػاتؿ اإلعػبلـ هػف احتػراـ الحػؽ فػي عػدـ التهييػزك  .الىٍػاتي

ىاث(ك  جىسي  )ذككرك  لشهكؿ األطفاؿ في هجهكعات عهري    .أكضاع إجتهاعي ك  ا 

 اإلعبلـ لمهراٌقيف يجب أف يشػهؿ صػكت األطفػاؿ عىػدها يعبػركف عػف هسػاتؿ تخصػٍـ. -
  .افي تمؾ الهسأل  هىاسبن  يككف تكجً الطفؿ عىدهاك 

الهصادر كي يشارككا في اإلعػبلـ عبػر تػكفير الفػرص ك  يجب أف يتمق  األطفاؿ التدريب -
هػػف خػػبلؿ إىتػػاج ك  ضػػهف الهجتهػػ .ك  الىشػػاطات الهدرسػػي  عبػػرك  لمتػػدريب عمػػ  اإلعػػبلـ الصػػكتي

تحتػاج إلػ   هكاضي  اإلعػبلـك  قاعدة عريض  هف الهتمقيف. هىتج عالي الجكدة قادر عم  هخاطب 
  .الهدرسي  أف تتكاهؿ ه  الىشاطات

الهسػؤكلي   يجػب أف يتحهػؿك  هعمكهاتػًك  يجب أف تىهك باضطراد حساسي  قطاع اإلعػبلـ -
يجػػب أف يكػػكف ك  يشػػارككا فػػي التعبيػػر عػػف ذكاتٍػػـ.ك  بإقىػػاع ذاتػػً بحقػػكؽ األطفػػاؿ فػػي أف يسػػهعكا

  .أعهالً حقكؽ الطفؿ في اإلعبلـ قادران عم  استخداـ الهبادئ التكجيٍي  إلتفاقي 



 الحمىق اإلعالمية للطفل  نيالفصل الثا
 

 30

يػػتـ  بشػكؿ ههػػىٍج أفك  عمػ  ضػػك  الهعػايير التػي كضػػعتٍا إتفاقيػ  حقػكؽ الطفػػؿ يجػب -
يجػب أف  ىتػاتج تقػيهٍـك  األطفػاؿ.ك  أف يقيـ هف خبلؿ هجهكعات هػف الشػبابك  التحكـ في اإلعبلـ

  .تسفر عف هتابع  ىشط  بكاسط  ههثميف هىاسبيف

 : الهعموهات الضارة حهاية الطفؿ هف
أف لمطفػؿ الحػؽ فػي  هفادٌػا فكػرة أولػىأف ٌذا الهكضكع يحتػكم عمػ  ثػبلث أفكػار رتيسػ . 

ٌػي أف ٌػذي الهعمكهػات  ثاىيػة فكػرةك ٌػذا هػا تػـ استعراضػً فػي الفقػرة السػابق .ك  تمقػي الهعمكهػات.
أك الهحتهمػػ  ذريعػػ  لهصػػادرة  يهكػػف أف تضػػر بالطفػػؿ ههػػا يجعػػؿ حهايتػػً هػػف األضػػرار الهتكقعػػ 

الطفػػؿ فػػي الهعمكهػػ  قػػد يعرضػػً إلػػ   الهتكلػػدة عػػف أف حػػؽ الفكػػرة الثالثػػةك ؽ الػػذكر.الحػػؽ سػػاب
  .أضرار

الطفػؿ خاصػ  ك  فػي هجػاؿ حقػكؽ اإلىسػاف عاهػ  ٌذا الحؽ أجهعت عميً التشريعات الدكلي 
سػٍكل  الكصػكؿ لٍػا. ههػا يجعػؿ هػف هكضػكع حهايػ  ك  تىكعٍاك  في زهف يتصؼ بغزارة الهعمكهات

حيػث يبػدأ  .ضركرة همح ك  عف ٌذا الحؽ حتهي  أخبلقي  لىاجه  أك الهحتهم الطفؿ هف األضرار ا
ػػػا فػػػي التىشػػػت  اإلجتهاعيػػػ  ك  ذلػػػؾ هػػػف خػػػبلؿ األسػػػرة يتبعٍػػػا الهدرسػػػ  هػػػا تقدهػػػً بحيػػػث تػػػؤدم دكٌر

 تتػػكل  األىشػػط  الػػبل صػػفي  الػػدكر األكبػػر فػػي ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ تقػػديـ كػػؿ هػػا ٌػػك هفيػػدك  الصػػحيح 
ػا ٌػي عهميػ  يػراد هػفك  ا الطفػؿاالبتعػاد عػف كػؿ هػا يضػر بٍػذك  ٌر كراتٍػا تجىيػب  الحهايػ  فػي جٌك

الهعمكهات الضارة فٍي هفٍػـك  الهراد حهايتً هف الهخاطر التي تتٍددي باعتباري كذلؾ )طفبلن(. أها
 بػػػػاختبلؼ الهرجعيػػػػات الثقافيػػػػ  يختمػػػػؼ التعريػػػػؼك  ىسػػػػبي يصػػػػعب إيجػػػػاد تعريػػػػؼ هكحػػػػد لٍػػػػا.

الضارة ٌػي تمػؾ التػي تتىػاف  هػ  هتطمبػات  القكؿ أف الهعمكه  الديىي . إال اىً يهكفك  اإلجتهاعي ك 
التػػي تكجػً لخدهػػ  هصػالح أخػػرل ك  االتفاقيػ ( هػف -3-تحقيػؽ الهصػمح  الفضػػم  لمطفػؿ )الهػػادة 

لحهايػػػ  الطفػػػؿ هػػػف الهعمكهػػػات ك  .الهعىكيػػػ  لمخطػػػرك  غيػػػر هصػػػمحتً أك تعػػػرض سػػػبلهتً الىفسػػػي 
ضػػػهاف حصػػػكلً عمػػػ  أغمػػػب الحقػػػكؽ اإلعبلهيػػػ  إذا لػػػـ يكػػػف كػػػؿ ٌػػػذي الحقػػػكؽ جػػػا ت ك  الضػػػارة

الهجتهػػ  فػػي ك  لتكهػػؿ دكر األسػػرة‹ اإلعػػبلـ الهدرسػػي ‹األىشػػط  البلصػػفي  تحػػت هسػػهاٌا الجديػػد 
 بىػػػا ن عمػػػ  أٌهيػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ بشػػػكؿ عػػػاـك  .،(2007)رسػػػبلف،الثقافػػػ  اإلعبلهيػػػ  لمطفؿ. تربيػػػ 

التي ك  ص ال بد أف ىتعرؼ عم  ثقاف  الهجته  الذم يعيش فيً الطفؿحقكقً اإلعبلهي  بشكؿ خاك 
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أىشػطتٍا صػفي  ك  اسػتهراران بهدرسػتًك  تسٍـ بتعريفً بحقكقً اإلعبلهي  عم  أكهؿ كجً بداي ن بأسػرتً
 .ال صفي ك  كاىت

 ضرورات تثقيؼ الطفؿ بالحقوؽ اإلعالهية:
األدبيات التربكي  تشير إلػ  أف ٌػذي  تبدأ حياة اإلىساىاإلجتهاعي  ه  كالدتً طفبلن كأف كاىت

ىػا تقػـك الثقافػ  بػدكر كبيػر فػي عهميػ  تكػكيف شخصػي  الطفػؿ  الحياة تبدأ ه  بداي  حيػاة الجىػيف ٌك
باعتبار أف ٌذي العهمي  ٌػي صػٍر العىاصػر الثقافيػ  الهكتسػب  هػ  الصػفات الذاتيػ  فيكػكف الطفػؿ 

يتمقاٌا الطفؿ في أسرتً أكالن كفي هدرستً ثاىيان  صىيع  لمثقاف  إل  حد كبير كها داهت التربي  التي
هف خبلؿ هىاٌجٍا كاىشطتٍا الصفي  كالبل صفي  ٌي الكسػيم  األساسػي  التػي تسػتخدهٍا الجهاعػ  
فػػػي تشػػػكيؿ أبىاتٍػػػا كتىشػػػتتٍا كفػػػؽ أٌػػػدافٍا كىظاهٍػػػا القيهػػػي فػػػأف عمػػػ  الثقافػػػ  الطفميػػػ  أف تسػػػٍـ 

عدادي ألف يكك  ف عضكان ىافعان في الهجته  كىتيج  لذلؾ أصبح االٌتهػاـ بفاعيم  في تربي  الطفؿ كا 
الجػػػاد بثقافػػػ  األطفػػػاؿ هعيػػػاران لتقػػػدـ الهجتهعػػػات كرقيٍػػػا حيػػػث أصػػػبحت ٌػػػذي الثقافػػػ  حاجػػػ  همحػػػ  
لمتربيػػ  هػػف أجػػؿ هسػػتقبؿ أفضػػؿ إضػػاف  إلػػ  أف العىايػػ  بثقافػػ  الطفػػؿ كتػػأهيف كسػػاتؿ تثقيفػػً ٌػػي 

ػػا كأ كػػدٌا اإلعػػبلف العػػالهي لحقػػكؽ الطفػػؿ الصػػادر عػػف األهػػـ الحقػػكؽ األساسػػي  لمطفػػؿ كالػػذم أقٌر
الهتحدة كالذم يىص في فقرتً السابق  عم  أف )الثقاف  حػؽ لمطفػؿ هػف هىطمػؽ إىسػاىي كلػً الحػؽ 
فػػي الحصػػكؿ عمػػ  الهعرفػػ  بهػػا يرفػػ  هػػف هسػػتكل ثقافتػػً العاهػػ  كيهكىػػً هػػف تىهيػػ  قدارتػػً كحسػػف 

كاإلجتهاعيػػػػ  كػػػػي يصػػػػبح عضػػػػكان ىافعػػػػان كفػػػػاعبلن فػػػػي تقػػػػديري لؤلهػػػػكر كشػػػػعكري بالهسػػػػؤكلي  األدبيػػػػ  
ػػػػذا يعطػػػػي ثقافػػػػ  األطفػػػػاؿ هكقعػػػػان هتهيػػػػزان فػػػػي ثقافػػػػ  1959هجتهعً()كثيقػػػػ  حقػػػػكؽ اإلىسػػػػاف  ( ٌك

الهجتهػػػ ، يىطمػػػب تكظيفٍػػػا تكظيفػػػان إيجابيػػػان هػػػف خػػػبلؿ الهؤسسػػػات الثقافيػػػ  القاتهػػػ  فػػػي الهجتهػػػ  
فيػػػً شخصػػي  الطفػػػؿ تشػػكيبلن فرديػػػان كاجتهاعيػػػان  فاألسػػرة ٌػػػي الكعػػا  التربػػػكم كالثقػػافي التػػػي تتبمػػكر

ػػػػي بٍػػػػذا تهػػػػارس عهميػػػػات تربكيػػػػ  كتثقيفيػػػػ  ٌادفػػػػ  هػػػػف أجػػػػؿ تحقيػػػػؽ ىهػػػػك الفػػػػرد ىهػػػػكان  كديىيػػػػان ٌك
سػػميهانكتعريفً بحقكقػػً كافػػ  كههػػا ال ريػػب فيػػً أف الكضػػ  الثقػػافي كالتعميهػػي فػػي األسػػرة يػػؤثر فػػي 

ا ة كالهشػػارك  فػػي األىشػػط  الثقافيػػ  الهحميػػ  كالكطىيػػ  الطفػػؿ كتربيتػػً تػػأثيران هباشػػران فالهيػػؿ إلػػ  القػػر 
كحضػػػػػكر الهحاضػػػػػرات كالىػػػػػدكات الفكريػػػػػ  كالهسػػػػػاٌه  فػػػػػي الهسػػػػػابقات ككجػػػػػكد الهجمػػػػػ  كالكتػػػػػاب 
كالصػػحيف  اليكهيػػ  كمٍػػا عكاهػػؿ ذات تػػأثير إيجػػابي فػػي تىهيػػ  الػػكعي الثقػػافي لػػدل الطفػػؿ ككػػذلؾ 

رع  التكيػؼ االجتهػاعي هػ  الكسػط االجتهػاعي تساعد عم  الىهػك السػميـ كالتىشػت  التػي تسػهح بسػ
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ػػي  الثقػػافي كتظػػؿ األسػػرة الهحضػػف األكؿ الػػذم يصػػى  اإلىسػػاف بقيهػػ  كيعرفػػً بحقكقػػً ككاجباتػػً ٌك
ا فػي  التي تشج  الطفؿ عم  كض  أٌدافً الهستقبمي  كتػأتي الهدرسػ  اهتػداد لؤلسػرة كهكهمػ  لػدكٌر

 .(8، ص 1987تثقيؼ الطفؿ )خطاب، 

القػػكؿ إف ٌىػػاؾ اٌتهػػاـ هػػف قبػػؿ الهجتهػػ  الػػدكلي بحقػػكؽ الطفػػؿ العاهػػ  كههػػا سػػبؽ يهكػػف 
كحقكقً اإلعبلهي  بصكرة خاص ، كقد أكد ٌذا الهجته  عمػ  ضػركرة ههارسػتٍا هػف خػبلؿ العديػد 
هف الهؤسسات كهىٍا الهدرس  هف خبلؿ أىشطتٍا البلصػفي  التػي سػيتـ الحػديث عىٍػا فػي الفصػؿ 

 ارتي.
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 ثالثالالفصؿ 
  دور األىشطة الالصفية في تربية الحقوؽ اإلعالهية لمطفؿ

 في هرحمة التعميـ األساسي
ا ك  ككظاتفٍا كأسسٍاأٌهيتٍا ك  ٌذا الفصؿ الحديث عف هعى  األىشط  البلصفي تىاكؿ  دكٌر

 ثقاف  الحقكؽ اإلعبلهي  لمطفؿ. تربي في 

 :  هعىى الىشاط الالصفي-1
كجٍت إليً ككىً الهجاؿ األكس  ك  عىايتٍاك  أكلت التربي  الحديث  الىشاط البلصفي اٌتهاهٍا

كمهػػا اسػػتطاع الهربػػي أف يػػدخؿ الفعاليػػ  إلػػ  حيػػاة الهتعمهػػيف كمهػػا ك  ىشػػاطٍـ.ك  لفعاليػػ  الهتعمهػػيف
كد بالىشػػاط البلصػػفي الهقصػػك  الحيكيػػ .ك  التحصػػيؿ فػػي أجػػكا  هػػف الرضػػاك ،  سػػاعدٌـ عمػػ  الىهػػك

ضػػركب الفعاليػػات الهختمفػػ  التػػي يهارسػػٍا الهػػتعمـ فػػي خػػارج الصػػؼ تمبيػػ  لحاجػػ  عىػػدي أك إركا  
ـ ك  الهيػػؿ. لػػيس الىشػػاط هجػػرد أفعػػاؿ يقصػػد هىٍػػا صػػرؼ الطاقػػ  التػػي يهمكٍػػا الهتعمهػػكف بإعتبػػاٌر

لمكصػكؿ إلػ  ٌػدؼ لكىً أيضان فعاليات يهارسكىٍا لتحقيؽ غاي  هرسػكه  أك ك  كاتىات حي  فحسب
(. فالىشػػاط كفػػؽ هاتقػػدـ لػػيس فعاليػػ  تػػؤدم إلػػ  غػػرض كحيػػد 1998،19،هػػف األٌػػداؼ )الىجيحػػي

تتػداخؿ هػ  هػػكاد ك  لكىػً هجهكعػ  هػػف الفعاليػات التػي تشػػهؿ جهيػ  جكاىػب حيػاة الهػػتعمـ، ك الجاىػب
لمتعمػيـ ال يهكػف  ،تغطػي جكاىػب تتعمػؽ بٍػاك  تتكاهػؿ هعٍػاك  ،الهىٍاج البلصفي الهختمفػ  تػؤثر بٍػا

ٌػػك لػػػيس هجهكعػػػ  بىػػكد ثابتػػػ  يطمػػب إلػػػ  الهعمػػػـ ، ك (79 ،1983،الصػػفي كحػػػدي تغطيتٍػػا )لبيػػػب
تترؾ الحري  كاهم  لمهتعمهيف فػي ىػكع  ،بؿ ٌك خط  تتصؼ بالهركى  ،تىفيذٌاك  كالهتعمـ التقيد بٍا

كيػ  أداتً.إذا فالىشاط البلصفي جػز  ٌػاـ هػف عهػؿ الهدرسػ  يٍػدؼ إلػ  تحقيػؽ غايػات تربك  العهؿ
تعكيػػػػدٌـ عمػػػػ  ك  تقكيػػػػ  شخصػػػػياتٍـك ،  الفعاليػػػػ  بػػػػيف التبلهيػػػػذك  تىطػػػػكم عمػػػػ  بػػػػث ركح التعػػػػاكف

 كتربيػػػ ،  التهػػػرس عمػػػ  األعهػػػاؿ التػػػي يصػػػادفكىٍا فػػػي حيػػػاتٍـ العمهيػػػ ، ك االضػػػطبلع بالهسػػػؤكلي 
 اسػتغبللٍا بهػا يىهػي شخصػياتٍـك  هساعدتٍـ عم  االىتفاع بأكقات الفراغ، ك السهك بذكقٍـك  هيكلٍـ

يعػػػرؼ فػػػي الدراسػػػ  ك  (1996،97،يػػػر ذلػػػؾ هػػػف الفكاتػػػد التػػػي سػػػىتكمـ عىٍػػػا فيهػػػا بعػػػد. )شػػػحاتًغك 
الحالي  بأىً هجهكع  الفعاليات التي يؤديٍا التبلهيذ خارج الغرف  الصفي  بحيث تمعػب دكر الهػتهـ 
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 –اإلذاعػ   –ٌػذي الفعاليػات تهثمػت فػي الدراسػ  باألىشػط  التاليػ  )الهسػرح ك  لها تعمهكي في الصؼ
 .الهسابقات( –الصحاف  

  :  األسس التي يقـو عميٍا الىشاط الالصفي -2
تبػادؿ ك  تسكدٌا الركح الديهقراطي  حيث التفػاٌـك  أف يجرم الىشاط في أجكا  هف الحري -1

 جٍكدٌـ.ك  احتراـ آرا  ارخريفك  الرأم

 طبيعي  ال اصطىاع فيٍا.ك  أف يجرم الىشاط في هجاالت حيكي -2

 الىشػػاط همبيػػان لحاجػػ  هػػف حاجػػات الهتعمهػػيف أك أكثػػر تبلؤهػػان لهيػػكلٍـأف يكػػكف هكضػػكع -3
 اتجاٌاتٍـ.ك 

ػػـ فػػي خطكاتػػًك  أف يعتهػػد الىشػػاط قبػػؿ كػػؿ شػػي  عمػػ  جٍػػكد الهتعمهػػيف-4  أف تكػػكف أدكاٌر
اإلرشػاد إال فػي حػاالت ك  أها دكر الهعمـ أك الهدرس فبل يتعدل حدكد التكجيػً ،هراحمً كاف  فعال ك 

يجػد الهعمػـ أف تػرؾ الهتعمهػيف قػد يحػدث ضػررا بٍػـ أك بػارخريف أك ، ك هتعمهػكفقد يتطرؼ فيٍا ال
 (. 93ص  ،1996،قد يؤدم إل  سمكؾ غير هرغكب تربكيان )هحهكد

التىكع بحيث تستكعب كؿ هػا يػراد لمهػتعمـ تعمهػً أك تسػعفً قدراتػً ك  أف تككف هف الكثرة -5
 عم  بمكغ أٌدافً في حياتً الراٌى  

اسػػػتعداداتً ك  فػػػي حػػدكد خصاتصػػػ  الىهاتيػػػ ك  كل الىشػػػاط هىاسػػبان لمهػػػتعمـأف يكػػكف هسػػػت -6
 اإلدراكي 

 يشج  عم  التىافس هػ  ارخػريفك  بذؿ الجٍد الذاتيك  أف يسهح الىشاط لمهتعمـ بالعهؿ -7
 بىا  الذات ك 

احتػراـ ك  الهشػارك  فػي إظٍػار الفػركؽ الفرديػ ك  إشاع  جػك هػف حريػ  التعبيػر عػف الػرأم -8
ذا ها ىراي فػي الهػادة )الرأم األخر ك  الهىاقش أسمكب  ( هػف اتفاقيػ  حقػكؽ الطفػؿ التػي أكػدت 29ٌك

 عم  هىح الطفؿ حري  التعبير عف رأيً كأفكاري.
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السػػػػهاح لٍػػػػـ ك  أف تتػػػػاح الفػػػػرص لمهػػػػتعمـ لػػػػيس فقػػػػط لتخطػػػػيط األىشػػػػط  بػػػػؿ لتقكيهٍػػػػا -9
كقػػد أكػػد ذلػػؾ ىػػص أفكػػار ك  را هػػا يجػػكؿ فػػي أىفسػػٍـ هػػف آك  التعبيػػر عػػف آراتٍػػـك  بالهىاقشػػ  الحػػرة

عػػدادٌا 30الهػػادة ) ( هػػف اتفاقيػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ إلتاحػػ  الفرصػػ  لمطفػػؿ لمهشػػارك  بكافػػ  األىشػػط  كا 
خراجٍا بحيث يككف لً الدكر األكبر فيٍا  .كا 

 التربكيػػػ  يقػػػـك الىشػػػاط البلصػػػفي بعػػػدد هػػػف الكظػػػاتؼك  بىػػػا ن عمػػػ  ٌػػػذي األسػػػس الىفسػػػي ك  
ىفسػي  لكػؿ ك  حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  تتفصػؿ فػي كظػاتؼ تربكيػ   تربيػاألٌداؼ التي تهكىػً هػف ك 

 : ٌي كالتاليك  هىٍا بىكدٌا

 : أٌدافًو  وظائؼ الىشاط الالصفي -3
 : كظاتؼ هتعددة ىذكر هىٍاك  لمىشاط البلصفي أٌداؼ

 : وظائؼ تربوية-أ
عمػػػ  القاعػػػدة التربكيػػػ  التػػػي تػػػىص عمػػػ  )أف الهػػػتعمـ يجػػػب أف  يؤكػػػد الىشػػػاط البلصػػػفي-1

 الخطػػػط الدراسػػػي ك  تتكيػػػؼ الهىػػػاٌجك  يكػػػكف هحػػػكر العهميػػػ  التربكيػػػ ( فيىهػػػك فػػػي جػػػك هػػػف الحريػػػ 
الهشارك  بجهي  األىشط  أيػان ك  الرأمك  بحيث تحقؽ لً حري  التعبير ،األىشط  ه  حاجات الهتعمـك 

 كاف ىكعٍا.

اٌتهاهاتٍـ هها ك  قدراتٍـك  في يكتشؼ الهراقبكف قابميات الهتعمهيفبكساط  الىشاط البلص-2
يتػػيح لٍػػـ الفرصػػػ  لتكجيػػً كػػؿ هػػػتعمـ شػػطر ىػػكع هػػػف الدراسػػ  أك ىحػػك عهػػػؿ أك هٍىػػ  هػػف الهٍػػػف 

قدراتً بذلؾ يجىبً إل  حد بعيد الفشؿ في الهسػتقبؿ أف فػي ىػكع الدراسػ  التػي ك  تتىاسب ه  قابميتً
ا..سيدرسٍا أك الهٍى  التي يخ  تاٌر

ٌػػذا هػػا أكػػدت ك  اٌتهاهاتػػًك  هيكلػػًك  حػػؽ اختيػػار هػػا يىاسػػب قدراتػػًك  ك بػػذلؾ يكػػكف لػػً حريػػ 
 .( هف إتفاقي  حقكؽ الطفؿ13)ك (12عميً الهادة )

عم  األخص عىد ذلػؾ  ،بكساط  الىشاط البلصفي يكشؼ الهتعمـ عف قدراتً خاص  بً-3
مػ  أدا  ىشػاط هػف ىػكع آخػر أك قػادر عمػ  الهتعمـ الذم يظٍر اىً هتخمؼ دراسيان فإذا ٌك قػادر ع

أف يكػػػكف هػػػاٌران فػػػي عهػػػؿ هػػػف األعهػػػاؿ. فيكػػػكف الىشػػػاط ٌػػػك الػػػذم تفجػػػرت فػػػي أثىاتػػػً هثػػػؿ ٌػػػذي 
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القدرات هها يساعد الهربي عم  ايبلتٍا هاتحتاجً هف رعايػ  لتىهػك ىهػكان سػميهان يعيػد إلػ  شخصػي  
ي  حقكؽ الطفؿ بكجكب تكفير رعاي  خاصػ  ( هف إتفاق23ٌذا ها أكدتً الهادة )ك  ، الهتعمـ تكازىٍا

دهجٍػـ ضػهف الهجتهػ  ك  لذكم اإلعاقػات هػف أجػؿ تحقيػؽ أعمػ  درجػ  هػف االعتهػاد عمػ  أىفسػٍـ
باإلضػػػاف  إلػػػ  الكظػػػاتؼ التربكيػػػ  التػػػي يقػػػدهٍا الىشػػػاط الػػػبل صػػػفي ٌىػػػاؾ ك  ؛الػػػذم يعيشػػػكف فيػػػً

 .هجهكع  هف الكظاتؼ الىفسي 

 : وظائؼ ىفسية-ب
أك ،البلصفي  يهكف لمهربي أف يعالج بعض الهظاٌر السمككي  السمبي   بكاسط  األىشط -1

 فيصػػػرؼ الهػػػتعمـ طاقتػػػً الزاتػػػدة فػػػي سػػػبؿ هشػػػركع  ،ف كجػػػدتا ،الهىحرفػػػ  عىػػػد بعػػػض الهتعمهػػػيف
يعكد إىساىان ك  يهكف أف تصمح حاؿ الهتعمـك  الشذكذك  هرغكب  بدالن هف صرفٍا في طرؽ االىحراؼك 

 الهكاثيػػػؽ الخاصػػػ  بحقػػػكؽ الطفػػػؿ بشػػػكؿ عػػػاـك  عميػػػً اإلعبلىػػػاتٌػػػذا هػػػف أٌػػػـ هػػػا ىصػػػت ، ك سػػػكيان 
( هػف إتفاقيػ  36)ك (35)ك (34ٌػذا هػا أكدتػً كػؿ هػف الهػكاد )، حقكقً اإلعبلهي  بشكؿ خػاص ك 

 حقكؽ الطفؿ بحهاي  الطفؿ هف كؿ أىكاع االستغبلؿ.

هػػاد عمػػ  يعػػكد كػػبل هػػىٍـ االعتك  يخمػؽ الىشػػاط البلصػػفي ت لفػػان اجتهاعيػػان بػػيف الهتعمهػيف -2
ٌػذا هػا ك  تحهؿ الهسؤكلي  فيىشأ قادران عم  التكيؼ هػ  الظػركؼ التػي تكاجٍػً فػي الهسػتقبؿك  ىفسً

( هف إتفاقي  حقكؽ الطفؿ في حػؽ الطفػؿ بػالعيش هتهتعػان بكػؿ حقكقػً 27)رقـ ىصت عميً الهادة 
 خارجٍا.ك  داخؿ األسرة

ثػرة كالفرديػ . فيجػد الهػتعمـ األك  يىهي في الهتعمهيف ركح جهاعي  بعيػدة عػف ركح األىاىيػ -3
 ٌذا يتجم  هف خػبلؿ حقػً فػي اإلجتهػاع السػمهي، ك يتعكد عم  التعاكفك  ىفسً في العهؿ الهشترؾ

ضػػػهف 1989األسػػػر الهختمفػػػ  حيػػػث أكػػػدت ذلػػػؾ إتفاقيػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ عػػػاـ ك  تكػػػكيف الجهعيػػػاتك 
  الثقافي  التي يجب تقديهٍا لمطفؿ.ك  التربكي ك  السياسي ك  الحقكؽ الهدىي 

بػػذلؾ يىهػػك لديػػً ، ك يعػػكدي االلتػػزاـك  الصػػراح ك  يربيػػً عمػػ  الجػػرأةك  يىهػػي شخصػػي  الفػػرد-4
 قمؽ.ك  دكف خكؼك  حري  التعبير عف رأيً بصراح 

القكاعػػػد التػػػي ك  يعهػػػؽ فٍػػػـ الهتعمهػػػيف لمهفػػػاٌيـك  يسػػػد الػػػىقص فػػػي تػػػدريس بعػػػض الهػػػكاد-5
 يتعمهكىٍا.
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يىهػػػي ك  تشػػػكيقان ك  التعمػػػيـ أكثػػػر جاذبيػػػ يجعػػػؿ ك  يرفػػػً الىشػػػاط البلصػػػفي عػػػف الهتعمهػػػيف -6
الهربػي الىبيػً ٌػك الػذم يقػكد ك  ىػاف .ك  عىدٌـ ٌكايات تهكىٍـ هف شػغؿ أكقػات الفػراغ بهػا ٌػك هفيػد

الهتعمهػيف عبػر كسػػاتؿ الىشػاط الهختمفػػ  فػي الصػػؼ كخارجػً فيغػػدك الىشػاط سػػمككان هفضػبلن يختػػاري 
الىشػاط فتكػكف ك  اسػب  بػيف الهىٍػاج البلصػفيفي فعاليات الدرس الهختمف  فيجػد كسػاتؿ التػرابط الهى

يجػػػرم ذلػػػؾ بصػػػكرة ك  عىاصػػػر الهىٍػػػاج هراكػػػز يػػػدكر حكلٍػػػا ىشػػػاط هتعػػػدد األشػػػكاؿ عمػػػ  أف يػػػتـ
األىظهػػػ  الداخميػػػ   تشػػػدد(41،2010،عرفػػػ العهػػػؿ البلصػػػفي )ك  طبيعيػػػ . فػػػبل فصػػػؿ بػػػيف الىشػػػاط

 عػف طريػؽ التفاعػؿ هػ  البيتػ اإلعدادي  عم  دكر الىشػاط فػي ىهػك الهتعمهػيف ك  لمهدارس اإلبتداتي 
 الهشػػارك  فػػي أىشػػطتٍا الهختمفػػ  هػػف االشػػتراؾ فػػػي تىظػػيـ الهػػركر إلػػ  العىايػػ  بالحػػداتؽ العاهػػػ ك 
 كػػذلؾ فػػي الهشػػارك  بالعهػػؿ الصػػىاعي فػػي الػػكرشك  القيػػاـ بأعهػػاؿ زراعيػػ  فػػي الهكاسػػـ الهىاسػػب ك 
 :ها بالىسب  لؤلٌداؼ تتمخص بارتيالهعاهؿ الهختمف . أك 

 لهٍارات الهعرفي  لمهتعمـا تربي  -1

 الهيكؿ كاإلتجاٌات لدل التبلهيذ تربي  -2

 الربط بيف الىظري  كالتطبيؽ -3

هٍػػارات االتصػػاؿ بػػيف التبلهيػػذ فيهػػا بيػػىٍـ هػػف جٍػػ  كهػػا بػػيف الهعمهػػيف هػػف جٍػػ   تربيػػ  -4
 أخرل

 ضركرة احتراـ األخرك  تعرؼ كيفي  التعبير عف الرأم -5

 العهؿ كفريؽ ك  تعميـ التبلهيذ عم  التخطيط -6

 :  ثقافة الحقوؽ اإلعالهية تربيةأٌهية األىشطة الهدرسية الالصفية في -4
 يتضح هف تحميؿ األدبيات التربكي  أف األىشط  البلصفي  لٍا أٌهيتٍا في شخصي  التمهيذ،

 : يهكف تمخيصٍا فيها يميك 

فرصػ  لمتعبيػر ك  تعد األىشط  البلصفي  هجاالن كاسعان يعبػر فيػً التبلهيػذ عػف اتجاٌػاتٍـ،-1
 عف حاجاتٍـ.
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 ،صػقؿ تمػؾ الهكاٌػبك  قػدراتٍـ،ك  يعهؿ الىشاط البلصفي عمػ  اكتشػاؼ هكاٌػب التبلهيػذ-2
 قد يككف ذلؾ هىطمقان لمتحديد الهٍىي أك الكظيفي لٍؤال  التبلهيذ.ك  اإلستفادة هىٍا،ك  ك القدرات

هػػف أٌػػـ كسػػػاتؿ اسػػتثهار كقػػت الفػػراغ، فٍىػػاؾ أىشػػط  هختمفػػػ   تعػػد األىشػػط  البلصػػفي -3
 اإلجتهاعيػػػ ك  األىشػػػط  الثقافيػػػ ك  الفىيػػػ ،ك  األدبيػػػ ك  الجهعيػػػات الديىيػػػ ك  كػػػأىكاع الرياضػػػ  الهختمفػػػ ،

ا، حيث تعهؿ ٌذي األىشط  عم  إشباع رغباتك   ٌكايات التبلهيذ في أكقات فراغٍـ.ك  غيٌر

ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ أىػػكاع هعيىػػ  هػػف ك  الرضػػا عػػف الحيػػاة،الىفسػػي  ك ك  تسػػتفيد الصػػح  البدىيػػ -4
الكشػاف ، ذلػػؾ أف ٌػذي األىشػػط  عػبلكة عمػػ  ك  الىشػاط البلصػفي، كػػأىكاع الرياضػ  البدىيػػ  الهختمفػ 

اإلسػعافات ك  تىهيً، فأىٍا تهد التبلهيػذ بهعمكهػات عػف األسػس العمهيػ  لمصػح ،ك  أىٍا تدرب الجسـ
 هٍػػػػارات هتصػػػػم  بػػػػأىكاع األىشػػػػط  الرياضػػػػي ،ك  داتتىهػػػػي عػػػػاك  الكقايػػػػ  هػػػػف الحػػػػكادث،ك  األكليػػػػ 

 (.50-38ص،1998،األىشط  التي تتـ في الخبل  )شحات ك 
الهٍػارات األساسػي  لمػتعمـ الػذاتي كالهسػتهر، حيػث  تربيػ تعهؿ األىشط  البلصػفي  عمػ  -5

خاصػػػ  التػػػي ك  الهسػػػتهر،ك  يكجػػػد فػػػي بعػػػض األىشػػػط  هػػػا يىهػػػي الهٍػػػارات األساسػػػي  لمػػػتعمـ الػػػذاتي
االشػتراؾ فػي الهىاقشػات الهفيػدة، كهػا أىٍػا تىهػي ك  كتاب  التقػارير،ك  الهراج ،ك  هف قرا ة الكتبتتض

 التعاهؿ الىاجح.ك  الكتابي،ك  هٍارات التفاٌـ الشفٍيك  هٍارات هتصم  بالتطبيقات العهمي ،
العبلقات اإلجتهاعي ، حيث يزكد الىشاط البلصفي  تربي تعهؿ األىشط  البلصفي  عم  -6
الخبػػرات، هػػف خػػبلؿ الجهاعػػات الهختمفػػ ، هىٍػػا يكتسػػبكف صػػفات هػػف ك  التبلهيػػذ بالهٍػػاراتٌػػؤال  
 العبلقات اإلجتهاعي  السميه . تربي شأىٍا 

 ذلؾ ىتيج  لمهكاقػؼ العديػدةك  األىشط  البلصفي  تىهي القدرة عم  االعتهاد عم  الذات،-7
 التصػرؼ التػدريب عمػ  حسػفك  حػرة،الهتىكع  التي يتطمبٍا ٌذا الىشاط، كهػا يحقػؽ الههارسػات الك 
االعتهاد عم  الىفس  يؤدم ٌذاك  السمكؾ الهرف الٍادؼ لمكصكؿ إل  األٌداؼ التربكي  الهىشكدة.ك 

 الهكاقؼ الحياتي  الهختمف . إل  اكتساب التمهيذ الثق  في ىفسً في اتخاذ القرارات الهىاسب  في

 رسػـ الخطػط الجهاعيػ ،ك  فػي التبلهيػذ القػدرة عمػ  التخطػيط، تىهي األىشط  التبلهيذ يػ -8
صػدار القػرارات لػديٍـ،ك  القػدرة عمػ  اتخػاذ تربي كذلؾ ك  خدهتػً، ههػا يجعمٍػـ ك  التكيػؼ هػ  البيتػ ك  ا 

( هػف إتفاقيػ  حقػكؽ الطفػؿ عمػ  حػؽ الطفػؿ فػي 28يكتسبكف صفات القيادة. حيث أكدت الهػادة )
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 حهايػ  عقػػكلٍـك  عمػػ  حػؽ الطفػؿ فػػي الػتعمـ 1990ؽ اإلىسػاف أكػد الهػؤتهر العػػالهي لحقػك ك  الػتعمـ
 أجسادٌـ ك 

ذلؾ هف خبلؿ كػؿ التىظيهػات التػي تتضػهف ك  األىشط  البلصفي  تىهي هجاؿ الهكاطى ،-9
كهػػا أف ههارسػػ   ،غيػػريك  جهاعػػات الخدهػػ  اإلجتهاعيػػ ك  جٍػػكدان جهاعيػػ ، كهجػػاؿ الفػػرؽ الرياضػػي 

 كػػذلؾ هفػػاٌيـ التعاهػػؿك  الح العػػاـ فػػي أذٌػاف التبلهيػػذ،ٌػذي األىشػػط  البلصػػفي  تكضػػح هفٍػـك الصػػ
 (.78 -75ص ،1995الخده  اإلجتهاعي  )رياف،ك  الكطىي ك  العادؿ

االىتهػا ، حيػث تػؤدم هشػارك  التمهيػذ فػي ك  الػكال  تربي األىشط  البلصفي  تعهؿ عم  -10
 اسي .األىشط  البلصفي  إل  ىكع هف االلتزاـ هف جاىب التمهيذ تجاي البيت  الدر 

السػػػػػمكؾ، تعػػػػػد األىشػػػػػػط  البلصػػػػػفي  كسػػػػػيم  تربكيػػػػػ  لتػػػػػػدريس ك  اإلتجاٌػػػػػات السياسػػػػػي -11
فػي ٌػذا الجاىػب فػأف اإلدارة ك  اإلتجاٌات السياسي  التي تدعـ الهشػارك  فػي هجتهعػات ديهقراطيػ ،

البلصػػفي  ٌػػي الىشػػاط األقػػرب إلػػ  ٌػػذا الىػػكع هػػف التعمػػيـ، كهػػا أف الهىافسػػات تعػػد هٍهػػ  فػػي ٌػػذا 
 لػػػيس األفػػػػرادك  ، حيػػػث تعهػػػؿ عمػػػ  تػػػػدريب التبلهيػػػذ عمػػػ  العهػػػؿ هػػػػف أجػػػؿ الجهاعػػػ الخصػػػكص

( هػػف إتفاقيػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ بحقػػً لبلىضػػهاـ 15ٌػػذا هػػا ىصػػت عميػػً الهػػادة )ك  هشػػارك  الهجتهػػ .ك 
 حري  االجتهاع السمهي ك  تشكيؿ جهعيات سمهي ك  لآلخريف

ذلػػؾ ك  خدهػ  الهجتهػ ،ك  يػ تتػيح األىشػط  الػبل صػفي  فرصػان عديػػدة لمهشػارك  اإلجتهاع-12
الجهاعػ  ك  هف خبلؿ العديػد هػف الهشػاري  التػي تقػكـ بٍػا الجهاعػات الػبل صػفي  هػف أهثمػ  الكشػاف 

ػػػاك  البيتيػػ ك  الصػػحي  تعهػػؿ عمػػػ  ك  هؤسسػػػاتً الهختمفػػ ،ك  ٌػػي تفيػػد التمهيػػػذ بتعريفػػً بهجتهعػػًك  غيٌر
هػػف ٌىػػا ك  بػػالىف  عمػػ  الطػػرفيفاىػػدهاج التبلهيػػذ فػػي الهجتهػػ  هػػف خػػبلؿ ٌػػذي الهشػػاري  التػػي تعػػكد 

 : يهكف تمخيصٍا بارتيك  يهكف القكؿ أف لمىشاط البل صفي دكر كبير في تككيف شخصي  الطفؿ

 يكثػؽ الصػم  بػيف التمهيػذك  حػؽ الهشػارك  عىػد الطفػؿ تربيػ إسٍاـ الىشػاط البلصػفي فػي -1
 هعمهيًك  زهبلتًك 

التجاٌات الهرغػكب فيٍػا، هثػؿ اك  حؽ التعبير عف رأيً تربي يسٍـ الىشاط البلصفي في -2
 اعتزاز التمهيذ بديىً.
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 القدرات لدل التبلهيذ.ك  الهكاٌبك  يسٍـ الىشاط البلصفي في كشؼ الهيكؿ-3

يٍيػػػػئ الىشػػػػاط البلصػػػػفي لمتبلهيػػػػذ هكاقػػػػؼ تعميهيػػػػ  شػػػػبيٍ  بهكاقػػػػؼ الحيػػػػاة هػػػػف خػػػػبلؿ -4
عبلهيػػ  لمطفػػؿ حيػػث أف اإلك  ٌػػذا هػػا قػػد أكدتػػً الحقػػكؽ التربكيػػ ك  الهسػػابقات الهختمفػػ ك  الهسػػرحيات

الهىٍج البريطاىي كها ذكرىا هف قبؿ أكد عم  ضركرة تقديـ خبرات تشبً ها قد يهر بً التمهيذ فػي 
( 31تعزيػز دكري.ك قػد أكػدت الهػادة )ك  ٌذا ها تسٍـ األىشػط  البلصػفي  فػي تقديهػًك  حياتً العادي 

 الهشػػارك  فػػي الحيػػاة الثقافيػػ تعزيػػز حػػؽ الطفػػؿ فػػي ك  هػف إتفاقيػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ عمػػ  احتػػراـ الػػدكؿ
 االستجهاهيك  هتساكي  لمىشاط الثقافيك  التشجي  عم  تكفير فرص هبلته ك  الفىي ك 

تحهػؿ ك  االعتهػاد عميػًك  الثقػ  فػي الػىفسك  يعزز الىشاط البلصفي لدل التمهيذ االسػتقبلؿ-5
 الهسؤكلي . 

 يجعؿ الىشاط البلصفي الهدرس  أكثر جاذبي  لمتبلهيذ.-6

هٍػػارات االتصػػاؿ لػػديٍـ هػػف خػػبلؿ تػػدريبٍـ  تربيػػ يسػػاعد الىشػػاط البلصػػفي التبلهيػػذ فػػي -7
ضػػػركرة احتػػػراـ الػػػرأم ارخػػػر. حيػػػث اٌتهػػػت بٍػػػذي الحقػػػكؽ كػػػؿ ك  عمػػػ  كيفيػػػ  التعبيػػػر عػػػف الػػػرأم،

تفاقيػػ  ك  ( هػػف اإلعػػبلف العػػالهي لحقػػكؽ اإلىسػػاف19الهكاثيػػؽ الدكليػػ  كهػػا فػػي الهػػادة )ك  اإلتفاقيػػات ا 
 ( هف حقكؽ الطفؿ 13الهادة )ك  1989فؿ حقكؽ الط

االسػتفادة هىٍػا فاإلذاعػ  ك  يسٍـ الىشاط البلصفي في تعكيد التبلهيذ عم  تىظػيـ أكقػاتٍـ-8
عػػدـ ك  الىظػػاـك  بالكقػػت الهخصػػص لٍػػا تعمػػـ الطفػػؿ بػػااللتزاـ بالهكاعيػػدك  الهدرسػػي  بفقراتٍػػا الهختمفػػ 

عطا  كؿ جػز  ك  التحمؼ عف الكقت الهحدد لكؿ فقرة هػف البرىػاهج اإلذاعػي الكقػت الكػافي لتصػؿ ا 
 كاضح لمتبلهيذ ارخريف ك  الهعمكه  بشكؿ كاهؿ

ا الهختمفػ  هػف -9 يسٍـ الىشاط البلصفي في حصكؿ التمهيذ عمػ  الهعمكهػات هػف هصػادٌر
فػػػي  كالدراسػػ  هجػػبلت كصػػحؼ هدرسػػي  حيػػث تػػػدف  ٌػػذي األىشػػط  التبلهيػػذ لمهزيػػػد هػػف الهطالعػػ 

 مف .هصادر لمهعمكهات الهخت

الهجػػبلت ك  الصػػحؼك  يسػٍـ الىشػػاط البلصػػفي فػي ىشػػر الهعمكهػػات هػػف خػبلؿ اإلذاعػػ -10
 (.55 - 2006 ،الحريػػ  فػػي االجتهػػاع السػػمهي )العجهػػيك  تكػػكيف الجهعيػػات السػػمهي ك  الهدرسػػي 
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ثقافػػ  الحقػػكؽ اإلعبلهيػػ  يىبغػػي أف  كتربيػػ  عمػػ  األٌهيػػ  التػػي تتعمػػؽ باالىشػػط  البلصػػفي  بىػػا ن ك 
 : عم  تطبيقً هىٍاك  تربكي  يراعيٍا القاتهكف عميًك  ط إل  أسس ىفسي يستىد الىشا

 :  وتطبيقاتً العهمية الىشاط الالصفي أىواع-5
ك الىشاط الذم يىظـ عم  ىحك ال تككف لً صم  هباشرة بهادة هػف الهػكاد أك بطريقػ  هػف  ٌك

ي  تتعمؽ بأٌداؼ ٌك يجرم عم  شكؿ أىشط  الصفي  يقصد هىٍا غايات تربك ك  الطراتؽ التدريسي 
 أبعػػػد عػػػف أٌػػػداؼ درس هػػػف الػػػدركس أك هػػػادة هػػػف الهػػػكاد تتعمػػػؽ بىهػػػك الشخصػػػي  ىهػػػكا هتكػػػاهبلن 

( يػػتـ ٌػػذا الىشػػاط بهشػػارك  تبلهيػػذ 13 ،2005، ٌكايػػات عىػػد الهتعمهػػيف )السػػيد تربيػػ بك  هتكازىنػػاك 
 هػػف أهثمػػ  ٌػػذا الىشػػاطك  عػػدة شػػعب هػػف صػػؼ كاحػػد أك تبلهيػػذ عػػدة صػػفكؼ هػػف هدرسػػ  كاحػػدة.

 جهعيات الىشاط البلصفي.ك  األسر البلصفي 

فػي ٌػذا الػىهط يىقسػـ تبلهيػذ هدرسػ  هػف الهػدارس إلػ  عػدد هػف األسػر : األسر الالصفية (1
تتخػػذ كػػبل هىٍػػا اسػػهان هػػف األسػػها  قػػد يكػػكف ألحػػد األعػػبلـ أك إلحػػدل الهىاسػػبات الكطىيػػ  

كػػػؿ أسػػػرة عػػػددا هتكافتػػػا هػػػف التبلهيػػػذ هػػػ  األسػػػر األخػػػرل هػػػف صػػػفكؼ  كالقكهي .كتضػػػـ
هختمفػػػ  يشػػػرؼ عمػػػ  كػػػؿ أسػػػرة هعمػػػـ أك إدارم هػػػف هعمهػػػي الهدرسػػػ  أك إدارييٍػػػا كتجػػػرم 

تجػػرم بػػػيف ك  ترفيٍيػػػ ك  اجتهاعيػػ ك  ثقافيػػػ ك  داخػػؿ األسػػرة الكاحػػػدة أىشػػط  هتىكعػػػ  رياضػػي 
 حيػػػػث تىهػػػػي ٌػػػػذي األسػػػػر، اريػػػػات فػػػػي كػػػػؿ ىػػػػكع هػػػػف أىػػػػكاع الىشػػػػاطهبك  األسػػػػر هسػػػػابقات

تىظػػػيـ الفعاليػػػات ك  ترسػػػ  لػػػديٍـ ثقافػػػ  الهشػػػارك ك  هيػػػكلٍـك  هعالجتٍػػػا اٌتهاهػػػات التبلهيػػػذك 
 اإلعبلهي  الهختمف  

يسه  داخؿ الهدرس  لكؿ ىشاط هػف األىشػط  جهعيػ  خاصػ  : جهعيات الىشاط الالصفي (2
 : أٌـ ٌذي الجهعياتك  بالىشاط.

بلهيذ ٌكايات رياضي  هف ألعاب القكل إل  ألعاب يهارس الت: جهعية الىشاط الالصفي -1
فهف حؽ كػؿ طفػؿ اهػتبلؾ جسػـ سػميـ ضػهف ، الكرات كؿ حسب اٌتهاهً. تجعؿ أجساهٍـ سميه 

قد ىصت هكاثيػؽ الحقػكؽ الدكليػ  كػاعبلف ك  بيت  سميه  تهكىً هف ههارس  جهي  حقكقً اإلعبلهي 
ها أكػدي هػؤتهر ك  (31)ك (29)ك 24عم  هثؿ ٌذا الحؽ في كؿ هف الهكاد )1989حقكؽ الطفؿ 
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أجسػاد األطفػاؿ بحيػث تكػكف لٍػـ ك  عم  تبىي هبػدأ حهايػ  عقػكؿ1990القه  العالهي حكؿ الطفؿ 
 األكلكي  في االٌتهاـ ضهف هجتهعٍـ.

 تتػػػػػكل  ٌػػػػػذي الجهاعػػػػػ  األىشػػػػػط  الهتعمقػػػػػ  بالهحاضػػػػػرات: جهعيػػػػػة الىشػػػػػاط الثقػػػػػافي -2
لتفعيػػػؿ ٌػػػذي الىشػػػاطات تقػػػـك جهاعػػػ  ٌػػػذا المػػػكف هػػػف ك  اإلذاعػػػ ك  الصػػػحاف ك  الىػػػدكاتك  الهىػػػاظراتك 

هػف أبػرز اٌتهاهػات ٌػذي ك  البيت  الهحيطػ  بالهدرسػ ك  الىشاط الثقافي باالتصاؿ بالهجته  الهدرسي
عداد هجبلت الحاتط كها ال تتػدخر الجهاعػ  الثقافيػ  جٍػدان ك  الىدكاتك  الجهاع  إقاه  الهحاضرات ا 

لشػعب  الصػحاف  دكر ٌػاـ ك  اتٍػـ بطريقػ  حضػاري  هىظهػ في تشجي  التبلهيذ عمػ  التعبيػر عػف آر 
ا  ا يقػػػـك هىتسػػػبٌك فػػػي إيجػػػاد رأم عػػػاـ فػػػي الهدرسػػػ  عػػػف طريػػػؽ الهجػػػبلت الهختمفػػػ  التػػػي تصػػػدٌر

عػداد هجمػ  الحػاتطك  بأىشط  تتعمؽ باإلذاعػ  البلصػفي  حيػا  ىػدكات قصصػي  أك شػعري ك  ا  قاهػ  ك  ا  ا 
دارتٍػػػا )هكسػػػ ك  تىظػػػيـ الهكتبيػػػ  البلصػػػفي ك  هحاضػػػرات ثقافيػػػ  بالتػػػالي يصػػػبحكا ك  (9921،22، ا 

قػػد أكػػد الهػػؤتهر العػػالهي لحقػػكؽ اإلىسػػاف ك  سػػٍكل  كبيػػرةك  قػػادريف عمػػ  التعبيػػر عػػف آراتٍػػـ بحريػػ 
خاصػ  فػي هراحػؿ التعمػيـ ك  اإلعبلهي بشػكؿ خػاصك  اإلٌتهاـ بالهجاؿ التربكم بشكؿ عاـ 1993
 لهراحؿ.تىهيتٍا بهثؿ ٌذي اك  ذلؾ ألٌهي  ٌذي الحقكؽك  األكل 

ا بأىشػػط  ذات طػػاب  عهمػػي هثػػؿ إقاهػػ  هتحػػؼ : جهعيػػة الىشػػاط العمهػػي -3 يقػػـك هىتسػػبٌك
، صى  بعض الهصىكعات هثؿ )الصػابكف، ك الهصاى ك  القياـ بزيارات إل  الهعاهؿك  ترتيبًك  عمهي

جمبٍػا ك  جهػ  هعمكهػات، ك غيػر ذلػؾك  أحجار كصخكرك  الهربيات..( جه  أكراؽ ىباتات، العطكرات
ٌذا ها تؤكدي حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  ضهف الهكاثيؽ الدكليػ  حيػث أكػدت ك  ٌا الهختمف هف هصادر 
تكػػكيف الجهعيػػات بشػػرط أف تكػػكف ذات هىفعػػ  ك  ( عمػػ  حػػؽ الطفػػؿ باالجتهػػاع السػػمهي13الهػػادة )

 هجتهعً الهحيط.ك  هتهاشي  ه  ثقاف  الطفؿ

، عاكىيػػات هدرسػػي تجػػرم داخمٍػػا أىشػػط  تتعمػػؽ باىشػػا  ت: جهعيػػة الىشػػاط الجتهػػاعي -4
لجػػػػاف لئلسػػػػعاؼ كالقيػػػػاـ بػػػػالرحبلت كتىظيهٍػػػػا كالزيػػػػارات إلػػػػ  أهػػػػاكف أثريػػػػ  أك إلػػػػ  هؤسسػػػػات ك 

كجهعيػػػات ذات ىشػػػاط خيػػػرم أك اجتهػػػاعي. كالػػػدعكة إلػػػ  إقاهػػػ  الهعسػػػكرات تىظيهٍػػػا... أك إقاهػػػ  
 م  الجهي .االىدي  الصيفي . فيهارس الطفؿ بذلؾ حقً في االجتهاع السمهي الذم يعكد بالفاتدة ع
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 الغىػػػا ك  الهكسػػػيق ك  التهثيػػػؿك  الىحػػػتك  تٍػػػتـ بأعهػػػاؿ الرسػػػـ: وجهعيػػػة الىشػػػاط الفىػػػي -5
فيختػػار التمهيػػذ الجهعيػػ  التػػي . غيػػر ذلػػؾ. يكػػكف االىتسػػاب إلػػ  ٌػػذي الجهعيػػات إختيػػاران ك  الػػرقصك 

رؤيتػػػػً الجهاليػػػػ  لجهيػػػػ  ك  فتىهػػػػي ذكقػػػػً، (26، 1998، اتجاٌاتػػػػً. )هٍػػػػدمك  تتىاسػػػػب هػػػػ  هيكلػػػػً
 هاحكلً.

 )الىشاط الداخمي هثؿ األلعاب الفردي : هف أٌـ هجاالتٍا: وأىشطة الرياضة الهدرسية -6
الػدكرات ك  البطػكالت: هثؿ، الىشاط الخارجيك  األلعاب الجهاعي ك  الطابكر الهدرسيك  المياق  البدىي ك 

ٌػػي تمعػػب ك  الرياضػػي (.ك  العػػركض الطبلبيػػ ك  كػػذلؾ الهٍرجاىػػات، ك المقػػا ات الخارجيػػ ك  الرياضػػي 
تغييػر ك  تعػديؿك  هكاٌبػً الرياضػي ك  قدراتً تربي دكرا بارزان كفعاالن في بىا  شخصي  الفرد هف خبلؿ 

 الثقافيػػػ ك  الخاصػػػ  الجسػػػهي ك  تعرفػػػً بحقكقػػػً العاهػػػ ، ك احتياجػػػات الهجتهػػػ ك  سػػػمككً بهػػػا يتىاسػػػب
 اإلعبلهي .ك 

 السػهر البػرم ك  التهثيػؿيق  ٌػذا الىشػاط عمػ  هسػؤكلي  جهاعػات : األىشطة الهسرحية -7
اإللقػػا  ك  التهثيػػؿ الػػدراهيك  الثقافػػ  الهسػػرحي ك  )التػػأليؼ: هػػف هجاالتٍػػاك  الهكسػػيق  الٍادتػػ  الجػػادةك 

لهػا يزخػر بػً هػف ، أسػرعٍا تػأثيران عمػ  الىاشػت ك  ٌك هف أبرز األىشػط ك  الهسرحي هسرح العراتس(
 الهكسػيق ك  شػكيقي  هٍهػ  كاإلضػا ةهػا يهتػاز بػً هػف ىػكاٍح ت، ك األدا  الحركػيك  جهالي  فػي الحػكار

حيث يمعب الهسرح دكران ٌاهان في ىتيج  ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي . حيػث ، الديككرك  الهؤثراتك 
 أف لمتهثيؿ دكر ٌاـ لمحياة الهدرسي  في الكقت الحاضر

 العػػػػزؼك  القيػػػػادة الهكسػػػػيقي ك  هػػػػف هجاالتٍػػػػا الفىػػػػكف الشػػػػعبي : واألىشػػػػطة الهوسػػػػيقية -8
تسػػػاٌـ فػػػي تكصػػػيؿ الهػػػكاد ، ك اإليقػػػاعيك  التعبيػػػر الحركػػػي، ك االىشػػػادك  اإليقػػػاعك  التمحػػػيفك  التػػػأليؼك 

تربيػ  تزخػر الهكسػيق  بأىشػط  هتىكعػ  تػرتبط ب، ك هشكؽك  تيسر استيعابٍا بأسمكب ههت ك  الدراسي 
 تكاهؿ ىهكي.ك  تٍذيب جهي  جكاىب شخصي  الطالبك 

 تعػد الفتيػ ، اإلرشادي  كسػيم  تربكيػ ك  ُتعد الحرك  الكشفي : الهرشداتو  أىشطة الكشافة -9
ففمسػػػفتٍا ، تػػػدريبٍـ تػػػدريبان صػػػحيحان كػػػي يتحهمػػػكا تبعػػػات هسػػػتقبمٍـك  الفتيػػػات إعػػػدادان سػػػميهان لمحيػػػاةك 

، براهجٍػا تتصػؿ بالبيتػ  اتصػاالن كثيقػان ك  كاجباتػًك  تٍدؼ إل  خمؽ الهكاطف الصالح الهدرؾ لحقكقػً
رات(.، اؿاألشب، الهرشدات، )الكشاف : كهف هجاالتٍا  الٌز
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 أىديػػ  الهختػػرع الصػػغير، ك )األىديػػ  العمهيػػ : كهػػف أبػػرز هجاالتٍػػا: األىشػػطة العمهيػػة -10
أبػرز األىشػط  التربكيػ  ك  تعػد األىشػط  العمهيػ  هػف أٌػـ، ك الهختبػرك  الحاسكبك  الهسابقات العمهي ك 

ارتباطػػان ، ك عىظػػران لهػػا يفرضػػً الكاقػػ  فػػي عالهىػػا الهعاصػػر هػػف تقػػدـ تكىكلػػكجي هتسػػار ، الهعاصػػرة
هعرفػػ  خكاصػػٍا ك  فيىبغػػي عمػػ  الطمبػػ  القيػػاـ بالتجػػارب العمهيػػ ، اتجاٌاتػػً العمهيػػ ك  بػػركح العصػػر

تٍػػدؼ ، ك أىديػػ  الهختػػرع الصػػغيرك  تتهثػػؿ فػػي أىديػػ  العمػػكـ، ك الفيزياتيػػ  أك الكيهياتيػػ  أك البيكلكجيػػ 
حصػػيؿ العمهػػي بػػيف رفػػ  هسػػتكل التك  ىشػػر الػػكعي العمهػػيك  رعايػػ  األىشػػط  العمهيػػ ك  إلػػ  تشػػجي 

 دعهٍػػػاك  صػػػقؿ الهكاٌػػػب العمهيػػػ ك  اسػػػتخداـ التفكيػػػر العمهػػػيك  تطبيػػػؽ الىظريػػػات العمهيػػػ ك  الطػػػبلب
ا الهختمفػػػػػػػػ .ك  دعػػػػػػػػـ حػػػػػػػػؽ الطفػػػػػػػػؿ فػػػػػػػػي جهػػػػػػػػ  الهعمكهػػػػػػػػات، ك تىهيتٍػػػػػػػػاك                   تىاقمٍػػػػػػػػا هػػػػػػػػف هصػػػػػػػػادٌر
 : الالصفي الىشاط تطبيؽ وسائط-6

 :  الصحافة الهدرسية 6/1
ذلػػػػؾ بتعػػػػدد التخصصػػػػات العمهيػػػػ  التػػػػي ك  الخاصػػػػ  بالصػػػػحاف  الهدرسػػػػي تتعػػػػدد التعريفػػػػات 

 تتىاكلٍػػاك تتسػػ  ٌػػذي التعريفػػات فػػي بعػػض األحيػػاف لتشػػهؿ أىػػكاع أخػػرل هػػف األىشػػط  اإلعبلهيػػ 
فيهػػا يمػػي ىعػػرض بعػػض التعريفػػات التػػي ك  تضػػيؽ أحياىػػان أخػػرل لتقتصػػر عمػػ  الصػػحاف  الهقػػرك ةك 

 : تىاكلت الصحاف  الهدرسي 

الصحاف  الهدرسػي  بأىٍػا " كسػيم  اتصػاؿ جهاٌيريػ  تطمػؽ عػادةن عمػ   1971يعرؼ ىصر 
ا جهاعػػ  الىشػػاط الصػػحفي فػػي الهػػدارس "ك  الهعمقػػ ك  الهجػػبلت الهطبكعػػ   الهسػػهكع  التػػي تصػػدٌر

 أف هفٍػػػـك الصػػػحاف  الهدرسػػػي  يػػػرتبط بهفٍػػػـك الهػػػىٍج الدراسػػػي الجديػػػد 1995يػػػرل عبػػػد السػػػبلـ ك 
اإلجتهاعيػ  التػي تٍيتٍػا ك  الرياضػي ك  الفىيػ ك  الثقافيػ ك  رات التربكيػ الذم يعىي " هجهكع  هػف الخبػك 

 خارجٍا " ك  الهدرس  لطبلبٍا داخؿ الهدرس 

بأىٍػػا " كسػػيم  إعبلهيػػ  هكتكبػػ  هكجٍػػ  إلػػ  أعػػداد كبيػػرة هػػف الىػػاس يتبػػايىكف فػػي  ؼعػػر  تُ ك 
ػا ههػف يطمػؽ عمػيٍـ اسػـ الجهٍػكر " ك  التعميهي ك  هستكياتٍـ الىفسي  فالصػحاف  الهدرسػي  هػرآي غيٌر

ٌي عبارة عف كؿ ها يصدري التبلهيػذ هػف هطبػكع ك  الىشاط الهدرسيك  صادق  لمرأم العاـ الهدرسي
أك هكتكب أك هصكر بهساعدة هشرؼ أك أخصاتي الصحاف  الهدرسي  باستخداـ الفىكف الصحفي  
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 قضايايك  سي بهشكبلتًبشكؿ يعبر عف الهجته  الهدر ك  بعىاكيف ثابت ك  الهختمف  كفؽ دكري  هحددة
 .تكزع عمي جهٍكر هستٍدؼ الستقباؿ هحتكاٌاك 

 الىػػػػػػػدكاتك  الهىػػػػػػػاظراتك  اإلذاعػػػػػػػ ك  ٌػػػػػػػي ىشػػػػػػػاط التبلهيػػػػػػػذ داخػػػػػػػؿ جهاعػػػػػػػات الصػػػػػػػحاف ك  -
 (.22، 1992، الهحاضرات )دكغبلسك 

ك تػػرل الباحثػػ  هػػف خػػبلؿ ٌػػذي التعػػاريؼ بػػاف الصػػحاف  الهدرسػػي  ىشػػاط ٌػػادؼ قػػاتـ عمػػ  
ؿ التبلهيذ كها أىٍا ىشاط هقصكد هخطط تتـ هتابع  تىفيػذي هػف قبػؿ الهعمػـ هشارك  إيجابي  هف قب

 احساسً بالفعاليات التي يتضهىً اليـك الهدرسػيك  بها يحقؽ كظيف  ربط التمهيذ بهجتهعً الهدرسي
 لكف ها أٌهي  ٌذا الىكع هف اإلعبلـ في الهدرس ؟ ك 

 : ةثقافة الحقوؽ اإلعالهي تربية.دور الصحافة الهدرسية في 
تكهػػػف الكظيفػػػ  الرتيسػػػي  لمهدرسػػػ  فػػػي حقػػػؿ ىشػػػاطات الهطبكعػػػات الهدرسػػػي  فػػػي األٌػػػداؼ 

 : الهكجٍ  الهفيدة التالي 

 حافز لمتعبير االبتكارم الخبلؽ.ك  تزكد التبلهيذ بفرص -1

هػػا ك  تحريػػر األخبػارك  تٍػي  خبػرة عظيهػػ  فػي الهيػػاديف الهٍىيػ  التػػي تتهثػؿ فػػي اسػتقا  -2
تفاصػػيؿ هشػػبع  ٌػػذا باإلضػػاف  إلػػ  اكتسػػاب الخبػػرة الهٍىيػػ  فػػي حقػػؿ ك  تيرشػػح هىٍػػا هػػف هتابعػػا

 التصكير.ك  اإلعبلف

 تهد الهدرس  بسجؿ ثابت ألحداثٍا.-3

تػزكد الػرأم العػاـ ك  تكجد كساتؿ تعتبر بهثاب  كسيط لصب الهدرس  في قالب هف الكحدة-4
 بهجاؿ لمتعبير الحر الهسؤكؿ.

فٍػػي تشػػرح غايػػات ، الجهٍػػكرك  ر بػػيف الهدرسػػ تعػػد كسػػيم  فعالػػ  لتقريػػب كجٍػػات الىظػػ-5
أهاـ الرأم العػاـ فػي الهجتهػ  الهحمػي. ، تفسر كساتمٍا لمكصكؿ لٍذي األٌداؼ، ك أٌدافٍاك  الهدرس 

 الشؾ أف الهطبكعات الهدرسي  تعد كاحدة هف أشػكاؿ الصػحاف  الىكعيػ  التػي تٍػتـ بشػريح  هعيىػ 
ٌػي هطبكعػات هكجٍػ  لمقػرا  فػي التعبيػر عػف ك  ترهي في األساس إل  التعبير عف ٌػذي الشػريح ك 

داريػػػ  ك  ٌيتػػػات تعميهيػػػ ك  ٌػػػي هطبكعػػػات هكجٍػػػ  لمقػػػرا  فػػػي الهدرسػػػ  هػػػف تبلهيػػػذ، ك ٌػػػذي الشػػػريح  ا 
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( تهثػػػؿ الصػػػحاف  الهدرسػػػي  عهكهػػػان الهركػػػز األكؿ فػػػي األىشػػػط  التربكيػػػػ  73، 1987، )خطػػػاب
، هبسػػطك  عمػػ  ىحػػك هيسػػر، الهىػػاٌجك  الهىكعػػ  فػػي هدارسػػىا ألىٍػػا تسػػاٌـ فػػي تقػػديـ الهػػكاد الدراسػػي 

 ٌػػذا يػػتـ عبػػر التػػداكؿ البلصػػفي لهكضػػكعات الهىػػاٌج الدراسػػي  الهىكعػػ  بأسػػمكب صػػحفي شػػاتؽك 
ههتػػػ . كهػػػا تحقػػػؽ الصػػػحاف  الهدرسػػػي  األبعػػػاد الثبلثػػػ  أك هػػػا يعػػػرؼ بهفٍػػػـك هثمػػػث االتصػػػاالت ك 

المغػ  كتكظيفٍػا فػي عهميػ  الىهػك ٌذا يساعد بالتأكيد عمػ  اسػتخداـ ك  الهحادث (، ك الكتاب ، ك )القرا ة
البعيػػػد. ال غػػػرك أف لبلىشػػػط  الخاصػػػ  بالمغػػػات قيهػػػ  ك  غػػػكم لػػػدل التمهيػػػذ عمػػػ  الهػػػدل القصػػػيرمال

شػػباع ، ك فػػي إتقاىػػً الهٍػارات المغكيػػ ، ك عظيهػ  فػػي ترسػي  هػػا يتعمهػػً التمهيػذ داخػػؿ حجػػرة الصػؼ ا 
داؼ ٌػذا الىشػاط المغػكم لطبلقػ  هها يسػاعد عمػ  تحقيػؽ أٌػ، الهيكؿ عىد التبلهيذ في ٌذا الهيداف

دكف ، أك بمغػػػات أجىبيػػػ  أخػػػرل هقػػػررة، التحػػػدث بمغػػػتٍـ العربيػػػ  الفصػػػح ، ك المسػػػاف لػػػدل التبلهيػػػذ
 أك المغػ  األجىبيػػ .، سػكا  المغػػ  األـ، أك التمعػػثـ عىػد التحػدث بالمغػػات، خشػي  هػف الكقػػكع بأخطػا 

د التبلهيػػذ إعػدادان صػػحيحان ألدا  تمػػؾ إلعػدا، قػد يسػػتعاف فػي ٌػػذا الهجػاؿ بهعمهػػي المغػات األكفػػا ك 
 (54 ،2000، األىشط  بتهكف تاـ )الصابكىي

 : أٌهية الصحافة الهدرسية
 تربيػ تعد الصحاف  الهدرسي  هجاالن هٍهان هف هجػاالت اإلعػبلـ الهدرسػي حيػث تعهػؿ عمػ  

حقػػػكقٍـ ك  عػػػاـبالتػػػالي زيػػػادة هعػػػرفتٍـ بحقػػػكقٍـ بشػػػكؿ ك  المغكيػػػ ك  الفىيػػػ ك  العمهيػػػ ك  الهيػػػكؿ األدبيػػػ 
التعبيػر ك  تعميهٍـ احتراـ رأم ارخريفك  الهشارك  في إعداد ٌذي الصحاف ك  اإلعبلهي  بشكؿ خاص

 ذلػؾ هػف خػبلؿ الكمهػ  الهكتكبػ ك  االبتعػاد عػف الضػارةك  جه  الهعمكهػات الهفيػدةك  عف رأيٍـ بحري 
كسػػاب التبلهيػػذ هٍػػارات ك  الهعمكهػػاتك  عػػف الحقػػاتؽ كالدراسػػ  الصػػكر الىاطقػػ ك   االتصػػاؿ بػػاألفرادا 
كثيػػر هػػف حقػػكؽ الطفػػؿ  تربيػػ تحقػػؽ الصػػحاف  الهدرسػػي  ك  (169، 2009الجهٍػػكر )أبػػك سػػهرة ك 

حسف ك  اىتقا  األخبارك  الهٍارات الصحفي ك  اإلعبلهي  حيث يتعمـ التمهيذ هعايير االجتهاع السمهي
ا يتضػػػح أٌهيػػػ  هػػػف ٌىػػػك  التعبيػػػرات الدقيقػػػ  الهىاسػػػب ك  اختيػػػار األلفػػػاظك  التعميػػػؽ عميٍػػػاك  عرضػػػٍا

الصحاف  الهدرسي  ككىٍا هىشط هف جهم  هىاشط اإلعبلـ الهدرسي حيث يتبيف أىٍا ىشاط ٌػادؼ 
قاتـ عمػ  هشػارك  إيجابيػ  هػف قبػؿ التبلهيػذ كهػا أىٍػا ىشػاط هقصػكد هخطػط تػتـ هتابعتػً هػف قبػؿ 

حساسػً بالفعاليػات التػي يتك  الهعمـ بها يحقؽ كظيفػ  ربػط التمهيػذ بهجتهعػً الهدرسػي ضػهىٍا اليػـك ا 
اإلطبلع لدل ك  القرا ة تربي ( أف الكساتؿ الهقرك ة تساعد في 2003، 99ترل كشيؾ )ك  الدراسي.
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تضيؼ ك  التسمي ك  تثقيفً هف خبلؿ ها تقدهً هف هعمكهات هختمف  هزيى  بإطار هف الهتع ك  التمهيذ
قػػػرا ة الهسػػػتهرة تىهػػػي لديػػػً القػػػدرات العقميػػػ  هػػػف خػػػبلؿ الك  إلػػػ  خبراتٍػػػا الهحػػػدكدة خبػػػرات جديػػػدة

اىطبلقان هػف الػدكر التربػكم ك  الىتاتجك  األسبابك  القصص التي تدفعً لمربط بيف األحداثك  لمهجبلت
الكبيػػػر الػػػذم تمعبػػػً الصػػػحاف  فػػػي تربيػػػ  الىشػػػئ زاد االٌتهػػػاـ بالصػػػحاف  الهدرسػػػي  سػػػكا  أكاىػػػت 

 تربيػػػ ذلػػػؾ يػػػؤدم إلػػػ  ك  صػػػحيف  عاهػػػ  لمهدرسػػػ  أـ صػػػحؼ الحػػػاتط أـ صػػػحؼ األسػػػر الهدرسػػػي 
( 174، 2004فػػي ظػػؿ الهفٍػػـك لمتعمػػيـ يػػرل اسػػهاعيؿ )ك  اسػػتعدادات التبلهيػػذ الصػػحفي ك  هكاٌػػب

 الجاىب الهعرفي لمتمهيػذ عػف طريػؽ تشػجيعً لمقػرا ة تربي أف الصحاف  الهدرسي  أصبحت هىكط  ل
بدا  الرأم اإليجابي بٍا ك  ىقدٌاك  جه  الهعمكهاتك  اإلطبلعك   .ا 

الهدرسػػي  تػػؤدم دكران عظيهػػان فػػي تػػدريب التبلهيػػذ عمػػ  القػػرا ة ك تػػرل الباحثػػ  أف الصػػحاف  
 الصػػػػفات الخمفيػػػػ  كتربيػػػػ  عمػػػػ  التعبيػػػػر عػػػػف آراتٍػػػػـك  هٍػػػػارة تفسػػػػير الهعمكهػػػػاتك  الىقديػػػػ  الكاعيػػػػ 

 الجكاىػػب اإليجابيػػ  لػػديٍـ اجتهاعيػػان  كتربيػػ  الشخصػػي  لػػديٍـ باإلضػػاف  إلػػ  رفػػ  هسػػتكل ثقػػافتٍـك 
ا األساسي ك  إلطبلعذلؾ بتدريبٍـ عم  اك  تربكيان ك  تكظيفٍا في إبدا  ك  جه  الهعمكهات هف هصادٌر

ٌػذا بػدكري يتكقػؼ عمػ  هجهكعػ  هػف الكظػاتؼ التػي تؤديٍػا الصػحاف  ك  احتػراـ الػرأم األخػرك  الرأم
 .في الهدرس  

 : وظائؼ الصحافة الهدرسية
 :أىٍا تتهثؿ فيغير التقميدي  أها بالىسب  لمكظاتؼ التقميدي  فك  تتهثؿ في الكظاتؼ التقميدي 

 .األخبارك  اإلعبلـ - 

 .التفسيرك  الشرح -

 .اإلرشادك  التكجيً -

 .التثقيؼ -

 .التعميـ  -

 .التسكيؽ  -

 .الهؤاىس  أك التركيحك  اإلهتاع -
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 : أها بالىسب  لمكظاتؼ غير تقميدي  فٍي تتهثؿ في

 .تدعيـ الهجته  الهدرسيك  التعريؼ بالهدرس  -

بػػػيف تمػػػػؾ ك  بعضػػػػٍاك ،  الػػػربط بػػػػيف عىاصػػػر الهجتهػػػػ  الهدرسػػػيك  القيػػػاـ بػػػدكر االتصػػػػاؿ -
  .بيف الهجته  الخارجيك  بيىٍاك  الهجته  الهحمي القريبك  العىاصر

الهىاقشػػػ  حيػػػث تقػػػدـ ك  العهػػػؿ عمػػػ  تكػػػكيف رأم عػػػاـ طبلبػػػي هسػػػتىير قػػػادر عمػػػ  الحػػػكار -
فعالػ  إلػػ  جاىػب طػػرؽ أخػػرل عديػدة هثػػؿ )الحكػػـ ك ،  الصػحؼ الهدرسػػي  لهجتهعٍػا هشػػارك  طيبػػ 

االتحػػادات الطبلبيػ ( كػػؿ ذلػػؾ يػؤدم إلػػ  كصػكؿ الهفػػاٌيـ الغاهضػػ   –برلهػػاف الهدرسػ   -الػذاتي 
الػػرأم األخػػر ك  عمػػ  تقبػػؿ الػػرأمك  التػػدريبك  سػػميه  تقػػـك عمػػ  الحػػكارك  إلػػ  التبلهيػػذ بصػػكرة هبسػػط 

 .( 59، 2010، )عزيز

   الهدرسي  لمتبلهيذ بشكؿ هباشر: الكظاتؼ التي تؤديٍا الصحاف

 : هف أٌـ ٌذي الكظاتؼ ارتي

اإلىشا  حيث أف لطريق  التعبير المغكم الصحؼ الهدرسػي  ك  تدريب التبلهيذ عم  الكتاب  -
 التحقيقػات تهثػؿ هكضػكعاتك ، هيزات عديدة فٍػي تهثػؿ خبػرة إجتهاعيػ  تهتػاز بالكاقعيػ  فالهقػاالت

  .تثير اٌتهاهًك  يشعر بٍاك  يذهشكبلت كاقعي  يعايشٍا التمهك 

خراجٍػاك ، تشج  الصحاف  الهدرسي  التعبير االتكالي فتحريػر صػحيف  هدرسػي  - دارتٍػا ك  ،ا  ا 
 .يعتبر في حد ذاتً عهبلن خبلقان بدرج  عالي  

تكػػػكف حػػػافزان عمػػػ  ك ، كهػػػا أف الصػػػحاف  تٍيػػػأ لمتبلهيػػػذ فرصػػػ  لمػػػتعمـ عػػػف طريػػػؽ العهػػػؿ -
يعمقكف ك  أف األخريف سكؼ يقرؤكىًك ، التبلهيذ أف اىتاجٍـ سكؼ يطب التقدـ عىدها يرل ك  األصال 

 .عميً

 يهكػػف لمتبلهيػػذ هػػف خػػبلؿ إصػػدار صػػحيف  هدرسػػي  أف يتعمهػػكف كيػػؼ يىظهػػكف هشػػركعان  -
 .يخططكف لً ككحدة هتكاهم  ك 

 الشػػعكر بالهسػػؤكلي ك  يىهػػي العهػػؿ فػػي الصػػحاف  الهدرسػػي  لػػدل التبلهيػػذ صػػفات الهبػػادرة -
 .الحكـ عم  األهكرك  العتهاد عم  الىفساك  الثق ك 
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 تقكـ الصحاف  الهدرسي  بدكر فعاؿ في التكجيً الهٍىػي عػف طريػؽ الىشػر فتىشػر األخبػار-
أك هراكػػز ، الهعاٌػػد ك  الهقػػاالت عػػف الفػػرص الهتاحػػ  فػػي دخػػكؿ الكميػػاتك ،  التحقيقػػات الصػػحفي ك 

 .الشركط الهطمكب  في كؿ هىٍاك  الهصاى ك  التدريب

 األخبلقيػػػػ  فػػػػي ىفػػػػكس التبلهيػػػػذك  الهدرسػػػػي  هجػػػػاؿ خصػػػػب لبػػػػث القػػػػيـ الديىيػػػػ الصػػػػحاف   -
 .الحضارم لمببلدك  تعريفٍـ بالتراث الثقافيك ،

أكليػا  ك  تعتبر الصػحاف  الهدرسػي  كسػيم  لمعبلقػات العاهػ  بػيف الهؤسسػ  ككسػيم  تعميهيػ  -
ـك  أهكر التبلهيذ  .الهجته  الهحمي بأسري ك ،  أسٌر

درسػػي  أف تكػػكف الٍيتػػ  أك األداة فػػي لمتعبيػػر عػػف كافػػ  اتجاٌػػات تسػػتطي  الصػػحاف  اله -
، 2004، التعبيػػػر )اسػػػهاعيؿك  حريػػ  الفكػػػرك  التقػػػدير لقيهػػػ  الصػػػحاف ك  الػػرأم فػػػي هجتهػػػ  الهدرسػػ 

24 ،25) 

ص ، 2009، هىٍا هػا أكردة )أبػك سػهرةك  ك لمصحاف  الهدرسي  أٌداؼ عدة تسع  لتحقيقٍا
 : ( فيها يمي169

 : الهدرسيةأٌداؼ الصحافة 
 لمصحاف  الهدرسي  أٌداؼ عدة، كأٌهٍا ها يمي:

ػػػا عمػػػ  الهجتهػػػ ك ،  تعريػػػؼ التبلهيػػػذ بالصػػػحاف  الهدرسػػػي  هػػػف الىاحيػػػ  الفىيػػػ  -1 عمػػػ  ك  أثٌر
 .تككيف الرأم العاـ 

 .اإلدراؾ السميـ ك  قدرة التبلهيذ عم  الهبلحظ  الدقيق  تربي  -2

 .احتراـ آرا  ارخريفك  حري ك ،  تدريب التبلهيذ عم  إبدا  الرأم بشجاع  -3

اك  تكػػكيف هٍػػارات جهػػ  الهعمكهػػات -4 -2011،22)األحهػػدم،تصػػىيفاتٍا ك  هعرفػػ  هصػػادٌر
23). 

 الفىي  التي تدخؿ ضهف الىشاط الصحفي الهدرسي هثؿ الخطكطك  الهٍارات العمهي  تربي  -5
 .التمكيف ك  الرسـك 
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الهدرسػ  هػف خػبلؿ الىشػاط اإلهكاىػات اإلبداعيػ  لتبلهيػذ ك  الهٍاراتك  الكشؼ عف القدرات -6
 (171-2009،169)أبػك سػهرة، الصحفي الهدرسي بكصفٍا جز  هػف اإلعػبلـ الهدرسػي

 ( لها سبؽ عددان هف األٌداؼ هىٍا382،2004كأضاؼ الخميف  )

 تىكع الهجبلت التي يهارس فيٍا التعمـ المغكم عف رغبػ  ففيٍػا هتسػ  لمتػدرب عمػ  إعػداد -7
ثارة جك الهىافس  بيف التبلهيذ ك  الهقاؿك  كعالهكضك ،  تقديـ الكمه  الهكجزةك   .ا 

 .تىعش التعبير اإلبتكارم اإلبداعي  -8

تىهح أصحاب الهكاٌب الىاشت  فرصان لمكصكؿ إل  الهدل الههكف هف القدرة حتػ  يكػكف  -9
ف أهػػف ٌػػذي األٌػػداؼ الهػػذككرة ىػػرل بػػك ،  الشػػعرك  الهسػػرحيك ،  القصصػػيك  هػػىٍـ الكاتػػب

التكجيػػػً فػػػي ك  قافيػػػ  إعبلهيػػػ  ٌاهػػػ  لٍػػػا فعاليػػػ  القيػػػادةٌػػػذي الصػػػحاف  الهدرسػػػي  كسػػػيم  ث
صىاع  الرأم داخؿ الهدرس  حيػث ك  ،تساٌـ في تككف الفكر الهكضكعي الىاقدك  الهدرس 

أف ذكرىاٌػػػا سػػػكا ن كاىػػػت ك  التػػػي سػػػبؽ.تكطػػػد هعرفػػػ  التبلهيػػػذ بجهمػػػ  حقػػػكقٍـ اإلعبلهيػػػ  
مهي ضػػػػػهف جهاعػػػػػ  أك حريػػػػػ  االجتهػػػػػاع السػػػػػ،لهشػػػػػارك  اإليجابيػػػػػ  فػػػػػي ٌػػػػػذي الصػػػػػحاف  

ها تتيحػً هكضػكعات ٌػذي الصػحاف  هػف هجػاالت فػي حريػ  التعبيػر ك  الصحاف  الهدرسي 
 احتراـ الرأم ارخر ك  عف الرأم

 ك لمصحاف  الهدرسي  أىكاع كثيرة هىٍا: 

 : الصحؼ الهدرسيةو  أىواع الهطبوعات
صػػػحيف  ، ك صػػػحيف  الهدرسػػػ ، ك صػػػحيف  الصػػػؼ: أشػػػٍر أىػػػكاع الصػػػحؼ الهدرسػػػي  ثبلثػػػ  
 ٌذا باإلضاف  إل  ىكع راب  ىظاهي ٌك صحؼ الهىاسبات.، الحاتط

 صحيفة الصؼ: -1

ا بغيػػ  ، يقػػـك كػػؿ صػؼ هػػف صػػفكؼ الهدرسػ ، صػػحيف  صػغيرة، صػحيف  الصػػؼ  بإصػػداٌر
يتػػكل  ، ك ألدبيػػ اطً فػػي هختمػػؼ الىػػكاحي العمهيػػ  كاعػػرض ىشػػ، ك تغطيػػ  أخبػػار الهجتهػػ  الصػػغير
كؿ عدد يتكل  تحريري هجهكعػ  جديػدة هػف ، ك صحيف  بشكؿ دركمعدد هف التبلهيذ إصدار ٌذي ال

أك ىصػػؼ ، حتػ  يتعػاكف جهيػ  أبىػػا  الصػؼ فػي إصػدار األعػػداد جهيعٍػا بشػكؿ شػٍرم، التبلهيػذ
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يمتقػػػي كػػؿ التبلهيػػذ عمػػ  طريػػؽ التعػػاكف فػػػي ك  كعػػدد صػػفحاتٍا.، حسػػب حجػػـ الصػػحيف ، شػػٍرم
كبػكف فػي الكتابػ  بتحريػر يقػكـ أصػحاب الخطػكط ، ك أبػكاب الصػحيف  إصدار الصحيف  فيقػكـ الهٌك

، حركات تعبيري ، ك برسـ ها يمـز هف صكر، يقـك الفىاىكف هف الرساهيف التبلهيذ، ك الجهيم  بخطٍا
طريقػػ  ك  بجاىػػب األبػػكاب الصػػحفي  الههتعػػ .، هزداىػػ  بالػػذكؽ الرفيػػ ، جهيمػػ لتخػػرج الهجمػػ  بحمػػ  

ثالث هجهكع  ، ك آ خر قص  ٌادف ، غيران ٌي أف يكتب أحد التبلهيذ هكضكعا ص، إعداد الصحيف 
هػا ، ك رسػكـ، ك أدبك  شػعر، ك ألغػازك  األبكاب األخرل هػف أحػاج، ك أك هجهكع  األخبار، هف الىكادر

، ثػـ تعػرض ٌػذي الهػكاد عمػ  األسػتاذ الهشػرؼ فيىاقشػٍا هػ  أصػحابٍا، إل  ذلؾ هها يصمح لمىشر
يػػاٌـ الهىاسػػب هىٍػػا أك جعمٍػػا فػػي إطػػار هىاسػػب لمىشػػر تشػػجيعا لمتبلهيػػذ كدفعٍػػـ لؤلهػػاـ ك  يختػارك  ا 

 (.134، 2006، )يكسؼفي الهيداف الصحفي. 

ككتابػػػػػ  ، فتبعػػػػػدٌـ عػػػػػف دركسػػػػػٍـ، يجػػػػػب أف ال تتػػػػػأثر أعهػػػػػاؿ الصػػػػػحيف  بأكقػػػػػات التبلهيػػػػػذ
  كحػػػدي.كاف ال كهػػػا يجػػػب أف ال يعتهػػػد عمػػػ  أحػػػد التبلهيػػػذ الىػػػابٍيف بإصػػػدار الصػػػحيف، فركضػػػٍـ

أك خشػي  ضػياع ، لضػهاف أكقػات التبلهيػذ، أك الشػٍر، تصدر الصحيف  أكثر هف هرة في األسبكع
ا شبً يكهي.في حاؿ صدكر الصحيف  عم  ىحك أسبكعيف  الفاتدة هف إصدار الصحيف  في ظٍكٌر

يسػػػتطي  جهيػػػ  التبلهيػػػذ ، أك شػػػٍرم يجػػػب أف يػػػتـ عرضػػػٍا فػػػي هكػػػاف بػػػارز، أك ىصػػػؼ شػػػٍرم
، 2004، )الشػػػهاس،الهطػػػالعيف عمػػػ  السكا ، ك لتػػػتـ الفاتػػػدة لمهحػػػرريف، قرا تٍػػػاك  عميٍػػػا اإلطػػػبلع

 كدقػ  اإلشػراؼ عميٍػا، كبالتالي فأف ىجاح آي  صحيف  يتكقؼ عم  حسف التخطيط لٍا ، (90ص
كفػػػػؽ خبػػػػرة ، األبػػػػكاب عمػػػػيٍـك  تكزيػػػػ  الهكضػػػػكعات، ك تىظػػػػيـ العهػػػػؿ، ك حسػػػػف تكجيػػػػً الهحػػػػرريفك 

ثػػػػارة الهىافسػػػػ  بػػػػػيف ، ك االبتكػػػػارك  ثػػػػـ العهػػػػؿ عمػػػػ  التجديػػػػػد، هػػػػػىٍـكحسػػػػب قػػػػدرة كػػػػؿ ، الهشػػػػرؼ ا 
 تشجيعٍـ عم  تقديـ الهزيد هف التطكير غير العادم ك  الهجهكعات الهختمف  هف التبلهيذ

 صحيفة الحائط: -2

ػػي أكثػػر أشػػكاؿ الصػػحاف  الهدرسػػي  شػػٍرة، كأكسػػعٍا اىتشػػاران تكػػكف  فػػي الهػػدارس التػػي ال ٌك
فيكتفػي ، فػي الهػدارس اإلبتداتيػ  خصكصػان ، أك صحيف  هدرسػي ، لمصفكؼىشا  صحؼ إتستطي  

كالتػي تعػػرض ، التػي تسػجؿ ىشػاطات جهاعػ  الصػحاف  فػي الهدرسػ ، بهػا يسػه  بصػحيف  الحػاتط
ا أك يحصػؿ عميٍػا ، كالقصص الطريف ، كالهكضكعات القصيرة، بعض أخبار الهدرس  التي يحرٌر



 ئ

 دور األىشطة الالصفية الفصل الثالث
 

 53

ذا كجػػد فػػي الهدرسػػ  لتكتػػب عمػػ  صػػفح  جداريػػ  يقر ، التبلهيػػذ أٌػػا التبلهيػػذ أثىػػا  الفسػػح الىٍاريػػ .كا 
كصػػػحيف  تحهػػػؿ أٌػػػـ ، يختػػػار هىٍػػػا جهيعػػػا هػػػا يعػػػرض عمػػػ  صػػػحيف  الحػػػاتط، صػػػحؼ لمصػػػفكؼ

 هختارات الهدرس  كىشاطٍا الصحفي العاـ.

، ألػػكاف الىشػػاط الهختمفػػ ، ك لؤلخبػػار الهدرسػػي  الٍاهػػ  ٌكػػذا تصػػبح صػػحيف  الحػػاتط هعرضػػان 
، الرياضػي ، ك الصػحي ، ك الخمقي ، ك في الىكاحي الثقافي ، تكجيً لمهجته  الهدرسيكها تصبح هركز 

يككف ، ك تعمؽ الصحيف  الجداري  عم  لكح  أك ضهف إطار جهيؿ في هكض  يسٍؿ الكصكؿ إليً
، ابػراٌيـفي هتىػاكؿ جهيػ  التبلهيػذ كيفضػؿ إصػدار ٌػذي الصػحيف  هػرتيف فػي الشػٍر عمػ  األكثر)

1994 ، 86) 

 الصحيفة أو الهجمة الهدرسية: -3

بإحػػدل طػػرؽ الطباعػػ   كيقصػػد بٍػػا كافػػ  الهجػػبلت كالجراتػػد كالىشػػرات الهدرسػػي  الهطبكعػػ 
أك هسػػػاح  كرقيػػػ  هحببػػػ  لعػػػرض ، أك الصػػػحيف  الهدرسسػػػي  لمدعايػػػ ، ليسػػػت الهجمػػػ الهعركفػػػ ، ك 

إذا ، كالتغىي بإىجازاتٍـ ،لىشر أحاديثٍـ، ك ٌيت  التدريسك  لهدير الهدرس ، الصكر الهىتقاة الهختمف 
تعكػس الهجمػ  فػي الهدرسػ  الحديثػ  ، حصؿ ٌذا سيككف بالتأكيد عم  حساب التبلهيذ.في الحقيقػ 

، يكتػػب هادتٍػػا بقمهػػً، ك الػػذم يقػػـك بىفسػػً بتصػػهيـ رسػػكهٍا بريشػػتً، صػػكرة ىهكذجيػػ  حيػػ  لمتمهيػػذ
يكدكف فيٍا صكر الحياة ، صراح ك  يختار هكضكعاتٍا في حري ، ك بتبكيبٍا، ك يشارؾ في تسهيتٍاك 

فيتطمػ  عمػ  صػفحاتٍا ، فكرتػً األكليػ ، ك بهىظػاري الصػغير، كهػا يراٌػا، غيػر الهدرسػي ، ك الهدرسي 
عػػػف الهشػػػركعات ككصػػػؼ ، أك أخبػػػار، أك فكاٌػػػات، هػػػف هقػػػاالت، زهبلتػػػًك  هػػػا خطتػػػً يػػػد التمهيػػػذ

حؼ الهدرسػي  كتعػد الهجػبلت الهدرسػي  الهطبكعػ  أٌػـ أىػكاع الصػ (80، 2012، الرحبلت )هقبؿ
ا قربان   كذركة الىشاط الصحفي الهدرسي.هف هفٍـك الصحاف  بكجً عاـ كأكثٌر

 : حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةالصحؼ الهدرسية في و  أٌهية الهطبوعات
أخبػػار الهدرسػػ  هػػف جكاىبٍػػا كافػػ  فٍػػي ك  تعػػد ٌػػذي الهىشػػكرات كسػػيم  فاعمػػ  فػػي إذاعػػ  اىبػػا 

تكتػب بمغػ  سػٍم  حيػث يشػارؾ التبلهيػذ ك  الهكضػكعات الهٍهػ تقتصر عمػ  ك  تصدر بصف  دكري 
، 2006فىكىػػً )يكسػػؼ ك  تعػػد أفضػػؿ هجػػاؿ لتػػدريب التبلهيػػذ عمػػ  العهػػؿ الصػػحفيك  فػػي إعػػدادٌا

( أف الكسػػاتؿ الهقػػرك ة تسػػاعد فػػي تىهيػػ  القػػرا ة كاالطػػبلع لػػدل 99-2003كتػػرل كشػػيؾ ) (134
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يىػػ  بإطػػار هػػف الهتعػػ  كالتسػػمي ، فتضػػيؼ إلػػ  هػػف هعمكهػات هز التمهيػذ تثقيفػػً هػػف خػػبلؿ هػػا تقدهػػً 
لمهجػػبلت خبػػرات جديػػدة كتىهػػي لديػػً القػػدرات العقميػػ  هػػف خػػبلؿ القػػرا ة الهسػػتهرة خبراتػػً الهحػػدكدة 

كالتفكيػر الهىطقػي الهػىظـ، كهػا كالقصص التي تدفعً إل  الربط بيف األٌػداؼ كاألسػباب كالىتػاتج، 
كتىهي لدل التمهيذ أيضان  ،ف خبلؿ تعميقً عم  ها قرأيتىهي التفكير الىاقد، كيهكف أف يككف ٌذا ه

ف تىػكع الصػحاف  الهدرسػي  يػىعكس كهػف ٌىػا يهكػف القػكؿ إ االحساس بالهرح كالضػحؾ كالهغػاهرة،
 يػػتـ هػف خبللٍػا التعػػرؼ إلػ  أصػػحاب الهكاٌػب اإلبداعيػػ ك  إيجابػان عمػ  هػػا تقدهػً هػػف هكضػكعات

 ي  هٍاراتٍـ المغك  كتربي  هف ثـ صقؿ هكاٌبٍـك 

كسػػابٍـ ك  الحقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  تربيػػ ههػػا سػػبؽ تتضػػح أٌهيػػ  الصػػحاف  الهدرسػػي  فػػي  ا 
ها فػػي ك  صػػقمٍا ههػػا يتطمػػب قيػػاـ الهدرسػػ ك  هػػكاٌبٍـ كتربيػػ  عػػادات جيػػدة اإلشػػراؼ التربػػكم بػػدكٌر

ا في الك  تكظيؼ الصحاف  الهدرسي  تٍيتػ  األهػاكف ك  تػكفير األدكات البلزهػ ك  المغكي  تربي استثهاٌر
 رعاي  إبداعاتٍـ ك  الهىاسب  لعرض ىتاتج التبلهيذ

 : أسس ىجاح الصحافة الهدرسية
تحقؽ الٍػدؼ هىٍػا ٌىػاؾ هػف بعػض األسػس التػي ال بػد ك  لضهاف ىجاح الصحاف  الهدرسي 

 : (385-2004الخميف  ) التي أكردٌا أف تتكفر بٍا

ىتاجػػػاتٍـك  أف تكػػػكف هػػػف جٍػػػد التبلهيػػػذ -1 راتٍـ الفىيػػػ  فػػػي قػػػدك  أف تعتهػػػد عمػػػ  ىشػػػاطاتٍـك  ا 
 اإلخراجك  التخطيطك  التىسيؽ

اك  الدعـ الهعىكمك  تقديـ التشجي  -2 استهراري  ذلؾ عم  هدل ك  الهادم الذم يسٍـ في ظٍكٌر
 العاـ

تخصيص كقت كافي خبلؿ اليكـ الدراسي لمىشاط بحيث يىجز التبلهيذ هػا يريػدكف اىجػازي  -3
 هف الصحؼ 

 التىكعك  اليسرك  السٍكل ك  أف تتهيز هكادٌا بالبساط  -4

 أف تخمػػػك كتابػػػات التبلهيػػػذ هػػػف األخطػػػا  اإلهبلتيػػػ ك  كاضػػػح ك  أف تكػػػكف الخطػػػكط جهيمػػػ  -5
 الىحكي ك 
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كسػػاب التبلهيػػذ ا  ك  الهٍػػارات المغكيػػ  تربيػػ ههػػا سػػبؽ تتضػػح أٌهيػػ  الصػػحاف  الهدرسػػي  فػػي 
ها فػػي اإلك  صػػقمٍا ههػػا يتطمػػب قيػػاـ الهدرسػػ ك  هػػكاٌبٍـ كتربيػػ  عػػادات جيػػدة شػػراؼ التربػػكم بػػدكٌر

ا في الك  يؼ الصحاف  الهدرسي تكظ تػكفير األدكات ك  تشجي  القاتهيف عميٍاك  الشاهم  تربي استثهاٌر
بػداعاتٍـك  رعايػ  هػكاٌبٍـك  تٍيت  األهاكف الهىاسب  لعرض ىتاتج التبلهيذك  البلزه   هػف الصػحاف ك  ا 

 : أٌهيتٍاك  أٌهيتٍا ىىتقؿ لىتعرؼ أكثر عم  اإلذاع  الهدرسي ك 

 :  اإلذاعة الهدرسية 6/2
تعػػد اإلذاعػػ  الهدرسػػي  ىشػػاطا هدرسػػيا بػػالا األٌهيػػ  كالخطػػكرة إذ تحتػػؿ هكاىػػان بػػارزان داخػػؿ 

كسػابً ك  ساعدتً عم  التكيؼ ه  الهجته  الهدرسيتٍدؼ إل  بمكرة شخصي  التمهيذ كهك  الهدرس  ا 
 عػدـك  التػرددك  تعهؿ اإلذاع  الهدرسي  عم  عبلج بعض السمبيات هثؿ الخجؿك  الهٍارات الهختمف 

االىتها  كاعهؿ اإلذاعػ  الهدرسػي  كػذلؾ عمػ  اسػتغبلؿ كقػت الفػراغ الػذم يػكفر لٍػـ فرصػان حقيقيػ  
( بأىٍػا "اإلذاعػ  60، 1989، تعرفٍػا )بػاجكدةك  (58، 2000، إلكتساب بعػض الٍكايػات )شػكرم

فٍـ ذلػؾ لتعػريك  اإلدارة الهدرسػي  إلػ  التبلهيػذهػف  األخبػارك  التكجيٍاتك  التي تٍتـ بىقؿ الهعمكهات
 فػػي أهػػر هػػف األهػػكر اك قػػرار هػػف القػػرارات "يتػػيح ٌػػذا المػػكف هػػف الىشػػاط لمتبلهيػػذ فرصػػ  التعبيػػر

ػا فػي ك  يزكد التبلهيذ بالهعارؼ الجديػدة. لئلذاعػ ك  كسب الثق  في قدرتً عم  التعبير كاإللقا ك  أثٌر
عمٍػػا أكثػػر كج، صػػقمٍاك  بىػػا  شخصػػي  التمهيػػذ تعػػد  اإلذاعػػ  كسػػيم  هٍهػػ  فػػي بىػػا  شخصػػي  التمهيػػذ

تىهػي فػي ىفػس ، ك الهعمهيف في بيت  الهدرسػ ك  إجتهاعي  هف خبلؿ التكاصؿ الجهاعي ه  التبلهيذ
، الخػػػكؼك  لباقػػػ  بعيػػػدان عػػػف االرتبػػػاؾك  التمهيػػػذ القػػػدرة عمػػػ  الحػػػديث فػػػي جهػػػكع الهسػػػتهعيف بجػػػرأة

اإلذاعػػػ  ال بػػد أف تحسػػػف الٍيتػػ  التدريسػػي  تكظيػػؼ ك  االىطػػكا .ك  تقضػػي عمػػ  كػػؿ ىػػػكازع الخجػػؿك 
تعميهيػ  تسػاعد التبلهيػذ عمػ  أف ك  بحيث يككف ٌىاؾ برىاهج هعػد  ذك أٌػداؼ تربكيػ ، بشكؿ فاعؿ

 الػػركتيفك  تكػػكف بعيػدة عػػف القكالػب الجػػاٌزة، ك يقبمػكا عمػػ  الهشػارك  اإليجابيػػ  فػي الىشػػاط اإلذاعػي
 الديىيػ ك  الكطىيػ الهىاسػبات ك  تترؾ لمتمهيذ حري  اختيار ها يطرحً ضهف السياس  العاه  التربكيػ ك 
، 2000، العػػاهميف فػػي الهجػػاؿ التربػػكم )الصػػابكىيك  األحػػداث الهٍهػػ  التػػي تشػػغؿ بػػاؿ التربػػكييفك 

54) 
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كجػػداىي يعبػػر فيػػً ك  اإلذاعػػ  البلصػػفي  ٌػػي عاهػػؿ ىشػػاط عقمػػيكهػػف ٌىػػا يهكػػف القػػكؿ إف 
كتعهػػؿ عمػػ  عمػػ  اإلدارة البلصػػفي  أف تراعػػي تمػػؾ الهيػػكؿ ، ك هكاٌبػػً كآرا يك  التمهيػػذ عػػف رغباتػػً

يحقػؽ ىكازعػً ، ك عم  أف يككف الىشاط اإلذاعػي هعبػران عىٍػا بشػكؿ ُيرضػي هيػكؿ التمهيػذ، ك رعايتٍا
سػكا  أكػاف ذلػؾ ، الذاتي  في التعبير عف ذاتً تجاي الهكضكع أك الهىاسب  الهعىي  بػأم شػكؿ يريػدي

حقػػػؽ الٍػػػدؼ بالتػػػالي ت، ك بهقػػػاؿ قصػػػير أك أغىيػػػ  أك قصػػػيدة أك حتػػػ  ُطرفػػػ  أك قصػػػ  أك هسػػػرحي 
اإلعبلهيػػ  خاصػػ  هػػف خػػبلؿ الهشػػارك  فػػي ٌػػذي ك  ٌػػك تعريػػؼ التمهيػػذ بحقكقػػً كافػػ ك  األساسػػي لٍػػا

ىقػدٌا كأال يهػارس عمػ  التبلهيػذ القهػ  أك التػدخؿ ك  تقييـ ٌذي الهكضكعاتك  هكضكعاتٍاك  اإلذاع 
، التعميهيػ  ترعػ  فػي البيتػ ك  تصقؿك  الهفضي إل  إلغا  شخصياتٍـ التي ال بد لٍا أف تتشكؿ أكالن 

غيػػر ك  ٌػػي الهسػػؤكل  عػػف تػػكجيٍٍـ التكجيػػً السػػميـ الهباشػػر، ك التػػي ٌػػي حاضػػى  حقيقيػػ  لمتبلهيػػذك 
يتعمـ كيهارس القيـ اإلجتهاعي  اإليجابي  في ، اجتهاعيك  لتساٌـ في إيجاد تمهيذ هتفاعؿ، الهباشر

هقصػػػكد تعمهٍػػػا فػػػػي السػػػمككي  الك  عػػػرض اررا  كاالسػػػتهاع لٍػػػا أك الػػػرد عميٍػػػا بالطريقػػػػ  التربكيػػػ 
 الهدرس .

  عمى األهور اآلتية:هحقق  ألٌدافٍا ال بد هف أف ُيحرص ك  ك هف أجؿ إيجاد إذاع  هدرسي  ىاجح 

 العدالة في هشاركة التالهيذ:  (1

كػػاف يسػػيطر عميٍػػا التبلهيػػذ ، فػػبل تكػػكف اإلذاعػػ  البلصػػفي  حكػػران عمػػ  فتػػ  خاصػػ  هػػىٍـ 
بػػػؿ أىػػػً لهػػػف الضػػػركرم أف يشػػػارؾ جهيػػػ  ، ارخػػػركف ُيٍهػػػؿ التبلهيػػػذ، ك الهتفكقػػػكف فػػػي التحصػػػيؿ

بالتسػاكم عمػ  هػدار ك  التبلهيذ في البرىاهج اإلذاعي عبر آلي  كخط  زهىيػ  تكفػؿ هشػارك  الجهيػ 
لتسػػاٌـ ، أف ُيراعػػ  إشػػراؾ التبلهيػػذ هػػف ذكم االحتياجػػات الخاصػػ  )الهعػػاقكف(، ك العػػاـ أك الفصػػؿ

عطػػا  ، ك تػػ  التعميهيػػ  دهجػػان طبيعيػػان أسػػكةن بػػزهبلتٍـاإلذاعػػ  البلصػػفي  فػػي إىػػدهاج ٌػػؤال  فػػي البي ا 
كػذلؾ هػىح التمهيػذات الفرصػ  عمػ  قػدـ ، ك هٍها كاىػت تمػؾ اإلعاقػ ، حقٍـ في التعبير عف آرا ٌـ

، الهسػػػاكاة هػػػ  التبلهيػػػذ فػػػي الهشػػػارك  فػػػي اإلذاعػػػ  البلصػػػفي  فػػػي الهػػػدارس الهختمطػػػ  )الرشػػػيدم
2002 ،97) 
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 : التىوع في البرىاهج اإلذاعي (2

التىػكع فػي شػكؿ الهػادة التػي تقػدـ ، األوؿ: أعىي ٌىا بػالتىكع فػي البرىػاهج اإلذاعػي أهػريفك  
الىقػؿ ك  الهقػاالتك  فػبل تقتصػر عمػ  الخطابػات، أهاـ التبلهيػذ بحيػث تشػهؿ أشػكاال إبداعيػ  هتعػددة

 ألغىيػ اك  بؿ ال بد هف أف يككف ٌىاؾ أشكاؿ أخرل هف إبداع التبلهيذ كالىشيد، هف الكتب الهقررة
فيتحػػػدث التبلهيػػػذ فػػػي ، فيتعمػػػؽ بػػػالتىكع الهكضػػػكعي، الثػػػاىيأهػػػا ك  الهشػػػاٌد الهسػػػرحي .ك  القصػػػ ك 

االعتهػاد عمػ  هصػادر هتىكعػ  فػي اسػتقا  برىػاهج ، ك ديىيػ ك  اجتهاعي ك  هكضكعات هتعددة تربكي 
مػً لػتكف كػؿ هصػادر الهعرفػ  هجػاالن طبيعيػان يسػتفيد هىػً التمهيػذ الفاتػدة ، ك اإلذاع  اليػكهي التػي تٌؤ

 بذلؾ يتعزز شعكر الثق  بالىفسك  ليككف هسؤكالن عف اختياراتً فيها يقدهً خبلؿ البرىاهج اإلذاعي.
ػا فػي البرىػاهج ك  تككيد الذاتك  حري  التعبير عف آرا ي بحيػث يكػكف هسػؤكالن عػف الهػكاد التػي يختاٌر

 اد عف الضارة االبتعك  ٌىا يتعزز لديً حؽ الحصكؿ عم  الهعمكهات الهفيدةك  االجتهاعي

 تشجيع التالهيذ عمى الهشاركة:  (3

 التكػػريـ اليػػكهي: هىٍػػا، ك ك يهكػػف أف يػػتـ ٌػػذا التشػػجي  هػػف خػػبلؿ أسػػاليب ككسػػاتؿ هتعػػددة
الثىا  بهجٍكد التبلهيػذ الػذيف ىفػذكا ك  اإلشادة، ك الهستهر ألفضؿ فقرة في البرىاهج اإلذاعي اليكهيك 

أك الهعمػػـ الهسػػؤكؿ قبػػؿ أف يتكجػػً التبلهيػػذ إلػػ   البرىػػاهج هػػف خػػبلؿ كمهػػ  قصػػيرة لهػػدير الهدرسػػ 
 إشػػعارال لٍػػؤال  التبلهيػػذ أف الٍيتػػ  التدريسػػي  بهػػا فػػيٍـ الهػػدير يٍتهػػكف بهػػا يقػػدهكف، الغػػرؼ الصػػفي 

كيهكػػػػف أف يشػػػػارؾ كػػػػؿ يػػػػكـ أحػػػػُد الهعمهػػػػيف التبلهيػػػػذ فػػػػي تقػػػػديـ اإلذاعػػػػ  ، يسػػػػتهعكف لٍػػػػـ جيػػػػدان ك 
الهعمهػػكف فػػي سػػياؽ ك  ليشػػعر التبلهيػػذ بػػأىٍـ ٌػػـ، افيخصػػص لمهعمػػـ فقػػرة يتحػػدث فيٍػػ، البلصػػفي 

هػف ، ك تقديهػًك  تخصيص جاتزة ألفضؿ عرض هعيف ُيعمف لمتبلهيذ هف أجؿ التىافس عم  إعػدادي
 .تكريهٍـك  خبلؿ لجى  تحكيـ خاص  يتـ إعبلف أسها  الفاتزيف

   التربػكمتكػكف عػاهبلن لبىػا  شخصػي  التبلهيػذ البىػاك  تؤدم اإلذاع  البلصفي  أٌدافٍاكلكي 
التىفيػػذ العشػػكاتي لفقػػرات ك  الكجػػداىي السػػميـ ال بػػد هػػف االبتعػػاد عػػف االرتجاليػػ ك  السػػمككيك  العقمػػيك 

ـ . إذف ال بػد هػف أف ، كأىٍا ٌـ  يجب عميىػا أف ىػتخمص هىػً، ك اإلذاع  البلصفي  لىتػاب  هػا ٌػك أٌػ
يحسػػف ك  يفٍػػـ ذاتػػً ٌػػي إيجػػاد تمهيػػذ، ك ىػػثهف دكر اإلذاعػػ  البلصػػفي  فػػي أىٍػػا كسػػيم  لغايػػ  أعظػػـ

كاجػػب حتهػػي ك  ليسػػت هجػػرد ركتػيف يػػكهي، ك يفٍػػـ ارخػريف كيحسػػف التعاهػػؿ هعٍػـ، ك التعبيػر عىٍػػا
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( ههػػا سػػبؽ يتبػػيف أف 101-100، 2004، ضػػهف هجهكعػػ  كاجبػػات الػػدكاـ البلصػػفي )الشػػهاس
ت أف استطاع، ك قد برزت كأحد ألكاف الىشاط البلصفي، ك اإلذاع  ىشاطان هٍهان في البيت  البلصفي 
 الذم يعد أساسان هتيىان هف هقكهات التربي  الحديث  ، ك تتبكأ هكاىان هرهكقان في الىشاط البلصفي

 : ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةأٌهية اإلذاعة الهدرسية في 
إحػػدل كسػػاتؿ االتصػػاؿ المفظػػي التػػي تعتهػػد عمػػ   –بصػػف  عاهػػ   -تعػػد اإلذاعػػ  الهدرسػػي 

الهعمكه  هف أجؿ تثبيتٍهػا فػي ك  تعدد أساليبٍا في ىقؿ الخبرك  راهجٍاالتىكع في بك  ىغهات الصكت
حقكقػػً اإلعبلهيػػ  ك  أذٌػاف التبلهيػػذ كهػػا أىٍػػا الىشػػاط األبػػرز فػػي تعريػؼ الطفػػؿ بحقكقػػً بشػػكؿ عػػاـ

الهكاٌػػب كالعهػػؿ عمػػ  صػػقمٍا عػػف طريػػؽ التػػدريب ك  بشػػكؿ خػػاص فٍػػي تعهػػؿ عمػػ  كشػػؼ الهيػػكؿ
طبلق  المغكي  كاعداد البراهج كتقديهٍا فٍذي الهشارك  تحقؽ لٍػـ الك  هكاجٍ  الجهٍكرك  عم  اإللقا 

الىفسػػي  خاصػػ  أف السػػهاح لمتبلهيػػذ بػػأف يعػػدكا رسػػاتمٍـ بأىفسػػٍـ ك  هجهكعػػ  هػػف األٌػػداؼ التربكيػػ 
تخدـ ٌدفان تربكيان عاهػان قكاهػً تػدريبٍـ عمػ  تقػديـ أىفسػٍـ ألشػخاص آخػريف داخػؿ بيتػتٍـ الخاصػ  

  .(149، 1983، )لبيب

بعضػٍا ارخػر ك  لئلذاع  الهدرسي  ههيزات كثيرة بعضٍا هتعمؽ بالتبلهيذ الهعيػديف كها أفك 
بالتػػالي تسػػٍـ بشػػكؿ كبيػػر بتحقيػػؽ ك  ثقافيػػ  كثيػػرةك  هتعمػػؽ بالهسػػتعيىيف فٍػػي تحقػػؽ أٌػػداؼ تربكيػػ 

تغرس الثق  في ك  خاص  اإلعبلهي  هىٍا فٍي تقكم شخصياتٍـك  كبيرة لثقاف  الطفؿ الحقكقي  تربي 
ىفسٍـ كتدربٍـ عم  ضبط أساليبٍـ كالقدرة عم  التعبير عف الذات كاحتراـ رأم ارخريف كتكسبٍـ أ

ا الصػػػحيح   القػػػدرة عمػػػ  الهشػػػارك  فػػػي اعػػػداد البػػػراهج اإلذاعيػػػ  كجهػػػ  الهعمكهػػػات هػػػف هصػػػادٌر
بالتػػالي يتضػػح الػػدكر الحيػػكم لئلذاعػػ  الهدرسػػي  بكصػػفٍا إحػػدل كسػػاتؿ اإلعػػبلـ الهدرسػػي التػػي ك 

هف أٌهي  اإلذاع  ىتجً لدراس  أٌداؼ اإلذاعػ  ، ك الثقاف  الحقكقي  لديٍـ تربي دكران كبيران في تمعب 
 .ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي   تربي الهدرسي  في 
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 : ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةأٌداؼ اإلذاعة الهدرسية في 
، ت قػػد أكرد )شػػحاك  اهجٍػػالئلذاعػػ  الهدرسػػي  أٌػػداؼ كبيػػرة تسػػع  إلػػ  تحقيقٍػػا هػػف خػػبلؿ بر 

 : ( هف تمؾ األٌداؼ ها يمي18، 2006)بركات ، ك(2002

 كهػا أىٍػا تعػكدٌـ عمػ  السػرع  فػي التفكيػر، هٍارات التبلهيذ المفظي  كغيػر المفظيػ  تربي  -1
ـ بحري .ك  التعبير عف ذكاتٍـك   هشاعٌر

بداعاتٍـك  صقؿ هكاٌب التبلهيذ -2  العهؿ عم  زيادة ثركتٍـ اإلبداعي .ك  ا 

تقديـ البراهج اإلذاعي  حيث تعهؿ عم  ك  تأليؼك  تشجي  التبلهيذعم  الهشارك  في إعداد -3
ـ  أحاسيسٍـ. كتربي  تطكير أفكاٌر

ذلػػؾ هػػف ك  تعزيػز تفاعػػؿ التبلهيػػذ هػػ  أحػػداث هجػػتهعٍـ الػداخمي كالخػػارجي بشػػكؿ إيجػػابي -4
اإلذاعػ  خبلؿ تعريفٍـ بحقٍـ باالجتهاع السػمهي كتكػكيف الجهعيػات السػمهي  هثػؿ جهعيػ  

 الهدرسي .

تعكيػػدٌـ ك  إثػػارة إٌتهػػاـ التبلهيػػذ ىحػػك االسػػتهاع الجيػػد لئلخبػػار الهحميػػ  كالبػػراهج الثقافيػػ  -5
هػف ٌىػا تظٍػر الحاجػ  الهمحػ  ك  العمهػي الدراسػ عم  األسس الصحيح  التي يستىد إليٍػا 

 اسػػتقباؿ الهػػادةك  إلسػػتخداـ اإلذاعػػ  الهدرسػػي  ككسػػيم  إعبلهيػػ  ىاجحػػ  بحيػػث يػػتـ إرسػػاؿ
اإلذاعيػػػ  عمػػػ  ىحػػػك تػػػتـ هػػػف خبللػػػً هخاطبػػػ  التبلهيػػػذ خاصػػػ  إذا كػػػاف البرىػػػاهج الهقػػػدـ 

ال بػد أف تىػاؿ ٌػذي البػراهج عىايػ  هػف الهعمهػيف ليكجػً الهتعمهػيف ك  الهػىٍجك  هرتبطان بالبيت 
براهجٍػا ك  لمكجٍات التي تجعمٍـ يستفيدكف هىٍا أقص  استفادة بحيث تكػكف ٌػذي اإلذاعػ 

 كاجبػػاتٍـ فػػي الحيػػاة العمهيػػ ك  تعميهيػػ  كاهمػػ  تكجػػً التبلهيػػذ ىحػػك حقػػكقٍـهىظكهػػ  تربكيػػ  
 خاص  حقكقٍـ اإلعبلهي  ىظران لككىٍا كسيم  هف كساتؿ اإلعبلـ الهدرسي ك  العهمي ك 

 : وظائؼ اإلذاعة الهدرسية
ا هف الكساتؿ الئلعبلهي  الهدرسي  بالكثير هف الكظاتؼ يهكف  تقكـ اإلذاع  الهدرسي  كغيٌر

ا بارتيإيج  :اٌز

 .بىا  الشخصي  الهتكاهم   -1
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 .غرس هفٍـك القيادة الذاتي  -2

 .التعميـ الذاتيك  التثقيؼ -3

 .اإلعبلفك  اإلخبار -4

 .اإلهتاعك  التسمي  -5

 .اإلرشادك  التكجيً -6

 .األخبلقي ك  بث القيـ الديىي  -7

 (www.e3laml.comهحارب  العادات الشاذة ) -8

 كسػػػاب الطػػػبلب هٍػػػارة اإللقػػػا  الجيػػػدك تػػػرل الباحثػػػ  اىػػػً هػػػف خػػػبلؿ تمػػػؾ الكظػػػاتؼ يهكػػػف إ
هػف ، ك تكجيٍٍػاك  أكتشػاؼ قػدرات الطػبلب فػي الهجػاؿ اإلذاعػيك  الشػجاع  األدبيػ ك  التعبير السػميـك 

ٌػي ك  كظاتفٍا ىىتقؿ لدراس  كسيم  أخرل هف كساتؿ اإلعبلـ الهدرسػيك  اإلذاع  الهدرسي  كأٌهيتٍا
 الهسابقات الهدرسي .

 :  الهسابقات الهدرسية 6/3
خاصػػ  إذا ، الهسػػابقات الهكجٍػػ  بيتػػ  تىافسػػي  جيػػدة لهػػا تكسػػبً لمتبلهيػػذ هػػف تجػػاربتعػػد  

 فٍػػػذا الىػػػكع هػػػف البػػػراهج ُيػػػدرب التبلهيػػػذ عمػػػ  تقبػػػؿ الخسػػػارة، كاىػػػت هخططػػػ  عمػػػ  أسػػػس سػػػميه 
إضػاف  إلػ  هػا تعمهٍػـ إيػاي هػف هٍػارات ، الصػبرك  اإلصرار عم  الىجػاح أهػاـ التحػدياتك  التىافسك 

التفكيػػػػر الجيػػػػد كالتػػػػدريب عمػػػػ  هٍػػػػارات التفكيػػػػر اإلبػػػػداعي. هثػػػػؿ ٌػػػػذي ، ك عػػػػف الهعمكهػػػػ  الدراسػػػػ 
كبيف أها هف يخسر فيٍا فبل شؾ أىٍا ، تكسبٍـ الثق ك  الهسابقات هف شأىٍا أف تسعد التبلهيذ الهٌك

ثقافػ   تربيػ ىتعرؼ ٌىا عم  دكر الهسػابقات الهدرسػي  فػي  .ستككف تجرب  يستفيد هىٍا في حياتً 
 كؽ اإلعبلهي  لمطفؿ الحق

 : ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةدور الهسابقات الهدرسية في 
، يتضح هف تحميؿ األدبيات التربكي  أف لمهسابقات الهدرسي  لٍا أٌهيتٍا فػي تشػكيؿ التمهيػذ

 : يهكف تمخيصٍا فيها يميك  تعريفً بحقكقً اإلعبلهي ك  تككيف شخصيتًك 
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فرص  لمتعبيػر ، ك االن كاسعان يعبر فيً التبلهيذ عف اتجاٌاتٍـتعد الهسابقات الهدرسي  هج-1
 عف حاجاتٍـ.

صػػػػقؿ تمػػػػػؾ ، ك تعهػػػػؿ الهسػػػػابقات الهدرسػػػػي  عمػػػػ  اكتشػػػػػاؼ هكاٌػػػػب التبلهيػػػػذ كقػػػػدراتٍـ-2
قػػد يكػػكف ذلػػؾ هىطمقػػان لمتحديػػد الهٍىػػي أك الػػكظيفي لٍػػؤال  ، ك اإلسػػتفادة هىٍػػاك  كالقػػدرات، الهكاٌػػب
 التبلهيذ.

فٍىػػاؾ أىشػػط  هختمفػػ  ، الهدرسػػي  هػػف أٌػػـ كسػػاتؿ اسػػتثهار كقػػت الفػػراغتعػػد الهسػػابقات -3
 االجتهاعيػػػ ك  األىشػػػط  الثقافيػػػ ، ك الفىيػػػ ك  األدبيػػػ ك  الجهعيػػػات الديىيػػػ ، ك كػػػأىكاع الرياضػػػ  الهختمفػػػ 

اك   ٌكايات التبلهيذ في أكقات فراغٍـ.ك  حيث تعهؿ ٌذي األىشط  عم  إشباع رغبات، غيٌر

الرضػػا عػػف الحيػػاة ك  الىفسػػي ك  بزيػػادة االٌتهػػاـ بالصػػح  البدىيػػ  تفيػػد الهسػػابقات الهدرسػػي -4
 كػػػأىكاع الرياضػػػ  البدىيػػػ  الهختمفػػػ ، البلصػػػفي: ذلػػػؾ هػػػف خػػػبلؿ أىػػػكاع هعيىػػػ  هىٍػػػا، ك عىػػػد التمهيػػػذ

فأىٍػػػػا تهػػػػد التبلهيػػػػذ ، تىهيػػػػًك  تػػػػدرب الجسػػػػـ ذلػػػػؾ أف ٌػػػػذي األىشػػػػط  عػػػػبلكة عمػػػػ  أىٍػػػػا، الكشػػػػاف ك 
 تىهػي عػادات، ك الكقايػ  هػف الحػكادثك  األكلي  اإلسعافات، ك بهعمكهات عف األسس العمهي  لمصح 

، 1998، ك األىشػػط  التػػي تػػتـ فػػي الخػػبل  )شػػحات ، هٍػػارات هتصػػم  بػػأىكاع األىشػػط  الرياضػػي ك 
38-50.) 

حيػث ، الهسػتهرك  الهٍارات األساسي  لمتعمـ الػذاتي تربي تعهؿ الهسابقات الهدرسي  عم  -5
خاصػػػ  التػػػي ، ك الهسػػػتهرك  هٍػػػارات األساسػػػي  لمػػػتعمـ الػػػذاتييكجػػػد فػػػي بعػػػض األىشػػػط  هػػػا يىهػػػي ال

كهػا أىٍػا تىهػي ، االشػتراؾ فػي الهىاقشػات الهفيػدة، ك كتاب  التقػارير، ك الهراج ك  تتضهف قرا ة الكتب
هف ٌىا ك  كالتعاهؿ الىاجح.، الكتابيك  هٍارات التفاٌـ الشفٍي، ك هٍارات هتصم  بالتطبيقات العهمي 

ثقافػػ  الحقػػكؽ اإلعبلهيػػ  لمطفػػؿ يهكػػػف  تربيػػ   أف دكر الهسػػابقات فػػي بػػرأم الباحثػػك  يهكػػف القػػكؿ
 : تمخيصٍا في الىقاط ارتي 

حؽ الهشارك  عىػد الطفػؿ كيكثػؽ  تربي إسٍاـ الهسابقات الهدرسي  الىشاط البلصفي في -1
 زهبلتً كهعمهيًك  الصم  بيف التمهيذ

، كاالتجاٌػات الهرغػكب فيٍػاحػؽ التعبيػر عػف رأيػً  تربيػ تسٍـ الهسػابقات الهدرسػي  فػي -2
 هثؿ اعتزاز التمهيذ بديىً.
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 القدرات لدل التبلهيذ.ك  الهكاٌبك  تسٍـ الهسابقات الهدرسي  في كشؼ الهيكؿ-3

تٍيػػػئ الهسػػػابقات الهدرسػػػي  لمتبلهيػػػذ هكاقػػػؼ تعميهيػػػ  شػػػبيٍ  بهكاقػػػؼ الحيػػػاة هػػػف خػػػبلؿ -4
ػػذا هػػا قػػد أكدتػػً الحقػػكؽ ال تربكيػػ  كاالعبلهيػػ  لمطفػػؿ حيػػث أف الهسػػرحيات كالهسػػابقات الهختمفػػ  ٌك

الهىٍج البريطاىي كها ذكرىا هف قبؿ أكد عم  ضركرة تقديـ خبرات تشبً ها قد يهر بً التمهيذ فػي 
 تعزيز دكري.ك  ٌذا ها تسٍـ األىشط  البلصفي  في تقديهًك  حياتً العادي 

 االعتهػػػاد عميػػػًك  الثقػػػ  فػػػي الػػػىفسك  تعػػػزز الهسػػػابقات الهدرسػػػي  لػػػدل التمهيػػػذ االسػػػتقبلؿ-5
 تحهؿ الهسؤكلي . ك 

 تجعؿ الهسابقات الهدرسي  الهدرس  أكثر جاذبي  لمتبلهيذ.-6

هٍارات االتصاؿ لديٍـ هف خبلؿ تدريبٍـ  تربي تساعد الهسابقات الهدرسي  التبلهيذ في -7
 ضركرة احتراـ الرأم ارخر.، ك عم  كيفي  التعبير عف الرأم

االسػػػتفادة هىٍػػػػا ك  كيػػػد التبلهيػػػػذ عمػػػ  تىظػػػيـ أكقػػػػاتٍـتسػػػٍـ الهسػػػابقات الهدرسػػػػي  فػػػي تع-8
الىظاـ ك  بالكقت الهخصص لٍا تعمـ الطفؿ بااللتزاـ بالهكاعيدك  فاإلذاع  الهدرسي  بفقراتٍا الهختمف 

عطػا  كػؿ جػز  هػف البرىػاهج اإلذاعػي الكقػت الكػافي ك  كع دـ التحمؼ عف الكقت الهحدد لكؿ فقرة ا 
 لمتبلهيذ ارخريف كاضح ك  لتصؿ الهعمكه  بشكؿ كاهؿ

ا الهختمفػػ  -9 تسػٍـ الهسػابقات الهدرسػي  فػي حصػكؿ التمهيػذ عمػ  الهعمكهػات هػف هصػادٌر
فػي  كالدراسػ  صحؼ هدرسي  حيث تدف  ٌػذي األىشػط  التبلهيػذ لمهزيػد هػف الهطالعػ ك  هف هجبلت

 هصادر الهعمكهات الهختمف .

 : عالهيةثقافة حقوؽ الطفؿ اإل تربيةوظائؼ الهسابقات الهدرسية في 
حيػػػػث يػػػػزكد الىشػػػػاط ، العبلقػػػػات اإلجتهاعيػػػػ  تربيػػػػ تعهػػػػؿ الهسػػػػابقات الهدرسػػػػي  عمػػػػ  -1

هىٍػػػا يكتسػػػبكف ، هػػػف خػػػبلؿ الجهاعػػػات الهختمفػػػ ، الخبػػػراتك  البلصػػػفي ٌػػػؤال  التبلهيػػػذ بالهٍػػػارات
 العبلقات اإلجتهاعي  السميه . تربي صفات هف شاىٍا 

ذلػؾ ، ك ي القػدرة عمػ  االعتهػاد عمػ  الػذاتالهسابقات الهدرسي  األىشط  البلصفي  تىهػ -2
التػدريب ، ك كها يحقؽ الههارسات الحرة، الهتىكع  التي يتطمبٍا ٌذا الىشاطك  ىتيج  لمهكاقؼ العديدة
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يؤدم ٌذا ك  عم  حسف التصرؼ كالسمكؾ الهرف الٍادؼ لمكصكؿ إل  األٌداؼ التربكي  الهىشكدة.
  فػي ىفسػً فػي اتخػاذ القػرارات الهىاسػب  فػي الهكاقػؼ االعتهاد عم  الىفس إل  إكتساب التمهيذ الثق

 الحياتي  الهختمف .

، رسػـ الخطػط الجهاعيػ ، ك تىهي الهسػابقات الهدرسػي  فػي التبلهيػذ القػدرة عمػ  التخطػيط-3
صػدار القػرارات لػديٍـك  القػدرة عمػ  اتخػاذ تربي كذلؾ ك  ههػا يجعمٍػـ ، خدهتػًك  التكيػؼ هػ  البيتػ ، ك ا 

 يكتسبكف صفات القيادة.

ذلػػػؾ هػػػف خػػػبلؿ كػػػؿ التىظيهػػػات التػػػي ، ك الهسػػػابقات الهدرسػػػي  تىهػػػي هجػػػاؿ الهكاطىػػػ  -4
كهػػا أف ، غيػػريك  جهاعػػات الخدهػػ  اإلجتهاعيػػ ك  كهجػػاؿ الفػػرؽ الرياضػػي ، تتضػػهف جٍػػكدان جهاعيػػ 

ككػذلؾ هفػػاٌيـ ، ههارسػ  ٌػذي األىشػط  البلصػفي  تكضػػح هفٍػـك الصػالح العػاـ فػػي أذٌػاف التبلهيػذ
 (.78-75، 1995، الكطىي  كالخده  اإلجتهاعي  )ريافك  التعاهؿ العادؿ

حيث تػؤدم هشػارك  التمهيػذ فػي ، االىتها ك  الكال  تربي الهسابقات الهدرسي  تعهؿ عم   -5
 األىشط  البلصفي  إل  ىكع هف االلتزاـ هف جاىب التمهيذ تجاي البيت  الدراسي .

اٌػػػػات السياسػػػػي  التػػػػي تػػػػدعـ تعػػػػد الهسػػػػابقات الهدرسػػػػي  كسػػػػيم  تربكيػػػػ  لتػػػػدريس اإلتج -6
فػػي ٌػػذا الجاىػػب فػػأف اإلدارة البلصػػفي  ٌػػي الىشػػاط األقػػرب ، ك الهشػػارك  فػػي هجتهعػػات ديهقراطيػػ 

حيػػث تعهػػؿ عمػػ  ، كهػػا أف الهىافسػػات تعػػد هٍهػػ  فػػي ٌػػذا الخصػػكص، إلػػ  ٌػػذا الىػػكع هػػف التعمػػيـ
 . هشارك  الهجته ك  ليس األفرادك  تدريب التبلهيذ عم  العهؿ هف أجؿ الجهاع 

ذلؾ هف ، ك خده  الهجته ك  تتيح الهسابقات الهدرسي  فرصان عديدة لمهشارك  اإلجتهاعي -7
الجهاعػػػ  ك  خػػػبلؿ العديػػػد هػػػف الهشػػػاري  التػػػي تقػػػـك بٍػػػا الجهاعػػػات البلصػػػفي  هػػػف أهثمػػػ  الكشػػػاف 

ػػي تفيػػد التمهيػػػذ بتعريفػػً بهجتهعػػًك  البيتيػػ ك  الصػػحي  ػػػا ٌك تعهػػؿ عمػػػ  ، ك هؤسسػػػاتً الهختمفػػ ك  غيٌر
 .ج التبلهيذ في الهجته  هف خبلؿ ٌذي الهشاري  التي تعكد بالىف  عم  الطرفيف اىدها
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 : ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةأٌهية الهسابقات الهدرسية في 
 تكهف أٌهي  الهسابقات في الىقاط التالي : 

  بكاسػػط  الهسػػابقات الهدرسػػي  يهكػػف لمهربػػي أف يعػػالج بعػػض الهظػػاٌر السػػمككي  السػػمبي-1
فيصػرؼ الهػتعمـ طاقتػػً الزاتػدة فػي سػبؿ هشػػركع  ، أف كجػدت، أك الهىحرفػ  عىػد بعػض الهتعمهػػيف

كهرغكب  بدال هف صرفٍا في طرؽ االىحراؼ كالشذكذ كيهكف أف تصمح حاؿ الهتعمـ كيعكد اىساىان 
ػػػذا هػػػف أٌػػػـ هػػػا ىصػػػت عميػػػً اإلعبلىػػػات كالهكاثيػػػؽ الخاصػػػ  بحقػػػكؽ الطفػػػؿ بشػػػكؿ عػػػاـ ، سػػػكيان  ٌك

هػػف إتفاقيػػ   (36)ك( 35)ك( 34)اإلعبلهيػػ  بشػػكؿ خػػاص ٌػػذا هػػا أكدتػػً كػػؿ هػػف الهػػكاد كحقكقػػً 
 حقكؽ الطفؿ بحهاي  الطفؿ هف كؿ أىكاع االستغبلؿ.

يعكد كبلن هىٍـ االعتهاد عم  ك  تخمؽ الهسابقات الهدرسي  ت لفان اجتهاعيان بيف الهتعمهيف -2
، الظػركؼ التػي تكاجٍػً فػي الهسػتقبؿ )كطفػًتحهؿ الهسؤكلي  فيىشأ قادران عم  التكيػؼ هػ  ك  ىفسً

( هػػف إتفاقيػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ فػػي حػػؽ الطفػػؿ بػػالعيش 27ٌىػػا يظٍػػر ىػػص الهػػادة )ك  (28، 1997
 خارجٍا.ك  هتهتعا بكؿ حقكقً داخؿ األسرة

الفردي . فيجػد الهػتعمـ ك  األثرةك  تىهي في الهتعمهيف ركحان جهاعي  بعيدة عف ركح األىاىي -3
 ٌذا يتجم  هف خػبلؿ حقػً فػي اإلجتهػاع السػمهي، ك يتعكد عم  التعاكفك  ترؾىفسً في العهؿ الهش

ضػػػهف 1989األسػػػر الهختمفػػػ  حيػػػث أكػػػدت ذلػػػؾ إتفاقيػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ عػػػاـ ك  تكػػػكيف الجهعيػػػاتك 
 الثقافي  التي يجب تقديهٍا لمطفؿ. ك  التربكي ك  السياسي ك  الحقكؽ الهدىي 

بػػذلؾ يىهػػك لديػػً ، ك يعػػكدي االلتػػزاـك   الصػػراحك  تىهػػي شخصػػي  الفػػرد كيربيػػً عمػػ  الجػػرأة-4
 قمؽ.ك  دكف خكؼك  حري  التعبير عف رأيً بصراح 

القكاعػػػد التػػػي ك  يعهػػػؽ فٍػػػـ الهتعمهػػػيف لمهفػػػاٌيـك  تسػػػد الػػػىقص فػػػي تػػػدريس بعػػػض الهػػػكاد-5
 يتعمهكىٍا.

يىهي عىدٌـ ك  ترفً الىشاط البلصفي عف الهتعمهيف كيجعؿ التعميـ أكثر جاذبي  كتشكيقا-6
الهربي الىبيً ٌك الذم يقكد الهتعمهيف ك  ىاف .ك  ٍـ هف شغؿ أكقات الفراغ بها ٌك هفيدٌكايات تهكى

عبر كساتؿ الىشاط الهختمف  في الصؼ كخارجً فيغدك الىشاط سمككان هفضػبلن يختػاري فػي فعاليػات 
الىشػػػاط فتكػػػكف عىاصػػػر ك  الػػػدرس الهختمفػػػ  فيجػػػد كسػػػاتؿ التػػػرابط الهىاسػػػب  بػػػيف الهىٍػػػاج البلصػػػفي
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هراكػػز يػػدكر حكلٍػا ىشػػاط هتعػػدد األشػػكاؿ عمػ  أف يػػتـ كيجػػرم ذلػؾ بصػػكرة طبيعيػػ . فػػبل  الهىٍػاج
تشدد األىظهػ  الداخميػ  لمهػدارس ك  (.41_2005،39خضر،العهؿ البلصفي )ك  فصؿ بيف الىشاط

الهشػارك  ك  اإلعدادي  عم  دكر الىشاط في ىهك الهتعمهيف عف طريؽ التفاعؿ هػ  البيتػ ك  اإلبتداتي 
القيػاـ بأعهػاؿ ك  الهختمف  هف االشتراؾ في تىظيـ الهػركر إلػ  العىايػ  بالحػداتؽ العاهػ في أىشطتٍا 

، الهعاهؿ الهختمف ك  كذلؾ في الهشارك  بالعهؿ الصىاعي في الكرشك  زراعي  في الهكاسـ الهىاسب 
ػػا فػػي ك  هػػف ٌىػػا ىكػػكف قجػػد تعرفىػػا عمػػ  الهسػػابقات الهدررسػػي  بأىكاعٍػػا الهختمفػػ ك  ثقافػػ   تربيػػ دكٌر

 : كظاتفًك  دكريك  ىتجً بعدٌا لدراس  الهسرح الهدرسيك  الطفؿ بحقكق  اإلعبلهي 

 :  الهسرح الهدرسي 6/4
الهسػػرح الهدرسػػي عهػػؿ فىػػي تربػػكم تعميهػػي يسػػٍـ إسػػٍاهان فع ػػاالن فػػي تحقيػػؽ أٌػػداؼ العهميػػ  

لتهثيمػػػػي هػػػػا يكصػػػػمً الفػػػػف اك  التعميهيػػػػ  فػػػػي الهجتهػػػػ  سػػػػكا  لػػػػدل الصػػػػغار أك الكبػػػػار.ك  التربكيػػػػ 
ـك  غيػػػػري( إلػػػػ  عقػػػػكؿ الىػػػػاسك  )الهسػػػػرحي لػػػػ  ضػػػػهاتٌر  هػػػػا يحدثػػػػً هػػػػف التػػػػأثير عمػػػػ  هػػػػكاقفٍـ، ك ا 

، 2009يعرفػً )أبػك ٌػداؼ و ،الهعمهػيف ك  الساسػ ك  اتجاٌاتٍـ ربها يعجػز عػف ذلػؾ كبػار الهػربيفك 
هسرح تربكم تعميهي يتـ في البيت  الهدرسي  سكا  كاف هادة دراسي  أك كػاف ىشػاط : ( بأى16ًص 

تكظيػػؼ الىشػػاط الهسػػرحي : ( بأىػػ33ً، 2005يعرؼ)حسػػيف ك  يتحػػرر هػػف طػػاب  الػػدرس الىظػػاهي
الهسػػػػاعدة فػػػػي العهميػػػػ  ك  تىهيتٍػػػػاك  داخػػػػؿ الهؤسسػػػػات التعميهيػػػػ  بٍػػػػدؼ اكتشػػػػاؼ الهكاٌػػػػب الفىيػػػػ 

ىػكع هػف أىػكاع : ترل الباحث  أف الهسرح الهدرسػيك  التعميهي  هف خبلؿ ها يعرؼ بهسرح  الهىاٌج
 ي يقػكـ التبلهيػذ بههارسػتً عػف طريػؽ التػدريب عمػ  أىػكاع هحتمفػ  هػف فىػكف األدا الىشاط الهدرس

التعػػػرؼ عمػػػ  ك  تحهػػػؿ الهسػػػؤكلي ك  ٌػػػذا الىشػػػاط يشػػػج  الطػػػبلب عمػػػ  ههارسػػػ  العهػػػؿ الجهػػػاعيك 
براز قدراتٍـك  اإلعبلهي  بشكؿ خاصك  حقكقٍـ بشكؿ عاـ  .صقؿ هٍاراتٍـ ك  ا 

 : ثقافة الحقوؽ اإلعالهية تربية.أٌهية الهسرح الهدرسي في 
العقمػػػي ك  العػػػاطفيك  الػػػذكؽ الرفيػػػ  الحسػػػي تربيػػػ ( يمعػػب الهسػػػرح الهدرسػػػي دكران ٌاهػػػان فػػػي 1

 لمتمهيذ سكا ن كاف هشاركان بً أك هتمقيان لً.
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( تسػػٍـ األعهػػاؿ الفىيػػ  الهسػػرحي  الهدرسػػي فػػي التػػأثير الفع ػػاؿ عمػػ  تكػػكيف شخصػػيات 2 
 خبلقيػػػػ  كتػػػػؤثر فػػػػي اتجاٌػػػػاتٍـ كهػػػػكاقفٍـ هػػػػف القضػػػػايا اإلجتهاعيػػػػ العقميػػػػ  كاألك  التبلهيػػػػذ الىفسػػػػي 

ا.ك  االقتصادي ك   السياسي  كغيٌر

هػف خػبلؿ ، اإللٍػاـ لػدل التمهيػذك  االكتشػاؼك  ( يسٍـ الهسرح الهدرسػي فػي زيػادة اإلبػداع3 
 تلهثيؿ األدكار الهتىكع  التي يقكـ التمهيذ بتهثيمٍا أك أثىا  هشاٌدتً لٍا. 

السػمككيات ك  العػاداتك  ح الهدرسي في تغيير العديػد هػف االىهػاط اإلجتهاعيػ ( يسٍـ الهسر 4
لك تهثيبلن غير ك  لذلؾ أقكؿ أف رؤي  الخير أك الشر ككاق  ُيفعؿك  السمبي  التي تهارس في الهجته 
 الخير كالشر كقكؿ فقط أك هقرك .

 كطىي  لمتبلهيذ.الك  الهثؿ العمياك  القيـ األخبلقي  تربي ( يسٍـ الهسرح الهدرسي في 5 

( يسػػػٍـ الهسػػػرح الهدرسػػػي فػػػي تربيػػػ  الىاشػػػت  عمػػػ  قػػػدرتٍـ عمػػػ  التعبيػػػر الهتىػػػكع عػػػف 6 
القضا  عم  كثير هف ك  بحيث يؤدم بٍـ إل  اإلتزاف الىفسي، التىفيس عها في داخمٍـك  هكىكىاتٍـ

تهػػػ  بالتػػالي يسػػػٍـ فػػػي إىخػػراطٍـ فػػػي الهج، ك الخجػػػؿك  الخػػػكؼك  االىطػػكا : األهػػراض الىفسػػػي  هثػػػؿ
 فعاؿ.ك  بشكؿ إيجابي

( يسػػٍـ الهسػػرح الهدرسػػي فػػي رفػػد العهػػػؿ الفىػػي فػػي الهجتهػػ  بههثمػػيف جػػاديف همتػػػزهيف 7 
 الهىحرف .ك  بقضايا الهجته  الهتىكع  بعيديف عف األعهاؿ الساقط 

ـ ك  ( يمعػػب الهسػػرح الهدرسػػي دكران رياديػػان ٌاهػػان فػػي تقػػديـ الهػػادة العمهيػػ  إلػػ  التبلهيػػذ8 غيػػٌر
األفكػػار إلػػ  العديػػد هػػف التبلهيػػذ / حتػػ  الضػػعاؼ هػػىٍـ / هػػف خػػبلؿ لعػػب ك  لهعمكهػػاتفقػػد تصػػؿ ا

لٍػػذا جعػػؿ التربكيػػكف طريقػػ  لعػػب األدكار هػػف أٌػػـ ، ك يعجػػز عػػف إيصػػالٍا كبػػار الهعمهػػيف، األدكار
 طرؽ التدريس.

الحركػػ  اإلبداعيػػ  األدبيػػ  كالفكريػػ  لؤلدبػػا  كالكتػػاب  تربيػػ ( يسػػٍـ الهسػػرح الهدرسػػي هػػف 9 
ـ.  كغيٌر
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 الهصػػػكريفك  ( يفػػػتح الهسػػػرح الهدرسػػػي آفاقػػػان جديػػػدة لمعديػػػد هػػػف الهكاٌػػػب كػػػالهخرجيف10 
ػػا هػػف الفىيػػاتك  هصػػههي الػػديككرك  -27، 2000، األعهػػاؿ الهرتبطػػ  فػػي الهسػػرح )الهمػػػطك  غيٌر

28 .) 

ٌػػك بطبيعتػػً يعػػد ك  احػػد أكجػػً الىشػػاط الٍاهػػ ك يتضػػح ههػػا سػػبؽ أف الهسػػرح الهدرسػػي يعػػد 
تسػػهك أٌهيتػػً هػػف ككىػػً فىػػان أك أدبػػان قيهػػان أذل هػػا ك  هككىػػان هػػف هككىػػات الهػػىٍج بهفٍكهػػً الىظػػاهي

 تقديهٍا لمتبلهيذ ك  ُأحسف اختيار ىصكصً

 : أٌداؼ الهسرح الهدرسي
ؿ عميٍػػػا لػػػكف هػػػف ألػػػكاف الىشػػػاط الهدرسػػػي التػػػي يقبػػػك  كسػػػيم  هػػػف كسػػػاتؿ اإلعػػػبلـ الهدرسػػػي

الدراسػػات التػػي تىاكلػػت الهسػػرح ك  هػػف خػػبلؿ هراجعػػ  الباحثػػ  األدبيػػاتك  التبلهيػػذ إقبػػاالن ال بػػأس بػػً
( الحظػػػت 2010دراسػػػ  عػػػزكز )ك  (2011دراسػػػ  الىبػػػاٌيف )ك  (2009الهدرسػػػي كدراسػػػ  هػػػيبلد )

 تعدد أٌداؼ الهسرح الهدرسي يهكف تمخيصٍا بها يمي ك  الباحث  تىكع

 الثقاف  لدل التبلهيذ ك  العمهيك  رف  الهستكل الهعرفي -1

اإلتجاٌػػػػات االيجابيػػػػ  السػػػػميه  كتىهيتٍػػػػا لػػػػدل ك  القػػػػدرات العقميػػػػ ك  كشػػػػؼ الهكاٌػػػػب الفىيػػػػ  -2
 .التبلهيذ 

 .اإللقا ك  القدرة عم  التعبير تربي  -3

 .طاقات التبلهيذك  استثهار أكقات الفراغ -4

 .تىشت  التبلهيذ تىشت  هحب  لمكطف -5

 .العهؿ بركح الفريؽك  بث ركح التعاكف بيف التبلهيذ -6

 .تريب التبلهيذ عم  التحدث بالمغ  العربي  الفصيح  -7

 .تحقيؽ أٌداؼ التربي  اإلسبلهي  ك  ترسي  القيـ اإلسبلهي  -8

 .الهثؿ العمياك  اإلتجاٌاتك  األٌداؼك  غرس القيـ -9
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الرتابػ  إلػ  عػالـ ك  االرتقا  بالهىٍج الدراسي عف طريؽ الهسرح إلخراجً هف عػالـ الجهػكد -10
 .الحرك  ك  الحيكي 

االجتهاعيػ  ك  األخبلقيػ ك  التربكيػ ك  يعد الهسرح ركىػان أساسػيان فٍػك يىهػي الهفػاٌيـ العمهيػ  إذف
 القيـ الجهاليػ  كضػهف هفٍػـك الىشػاط الػدراهي بكجػً عػاـ تربي يحفز الهكاٌب الفىي  ك ك  لدل الطفؿ

طفػاؿ فيتػزكد ىجػد أف الهسػرح الهدرسػي هػف أٌػـ أىػكاع هسػارح األ،الىشاط الهسرحي بكجً خػاص ك 
يسػٍـ هسػرح الطفػؿ فػي ك  ٌذا ،هؤثرة إلكتشاؼ أىفسٍـ كالعالـ هف حكلٍـك  الهعمهيف بطريق  ههتع 

 ىضػج شخصػػي  الطفػؿ كتىشػػيط الجػدكاىب الهعرفيػػ  كالعقميػػ  لديػً إضػػاف  لتحقيػؽ االتػػزاف الكجػػداىي
 .االرتباط بٍا ك  اىدهاج الطفؿ في ثقاف  هجتهعًك 

 : وظائؼ الهسرح الهدرسي
 : د العديد هف الكظاتؼ التي يهكف أف يؤديٍا الىشاط الهسرحي ىكجز أٌهٍا بالتالييكج

هف خبلؿ هشاٌدة التمهيذ لمهسرح يطمؽ العىاف لعكاطفً لتعبر عها فػي : الوظيفة الىفسية -1
ثػػارة ك  بػػذلؾ يعػػزز ثقتػػً بىفسػػًك  ،داخمػػً كيحػػس بػػأف غيػػري اسػػتطاع التعبيػػر عهػػا فػػي ىفسػػً ا 

الىفسػي  السػمبي  ك  يقضػي عمػ  بعػص الهظػاٌر السػمككي  أىػًإل   اىتباي ارخريف لً إضاف 
يعهؿ عمػ  إزالتٍػا هػف خػبلؿ ك  االىطكا  الىفسيك  عىد بعض التبلهيذ هثؿ الخجؿ كالخكؼ
التعػػكد عمػػ  هشػػاٌدة الجهٍػػكر دكف ك  هشػػاٌدتٍاك  اشػػتراؾ التمهيػػذ فػػي العػػركض الهسػػرحي 

 .خكؼ أك خجؿ أك ركاسب ىفسي  

يعػزز ك  يػؤدم هسػرح الطفػؿ دكران اجتهاعيػان بػارزان : والوطىية والثقافيػة الوظيفة اإلجتهاعية -2
هعارفػً ك  يزيد هف خبراتًك  يعهؽ اىتهاتً لكطىً كتراثًك  عبلق  التمهيذ بالهجته  الهحيط بً

تكضػيح الهىػاٌج الهدرسػي  ك  أخبلقيػ ك  الهختمف  هف خبلؿ ها يعػرض عميػً هػف قػيـ تربكيػ 
 تسٍيؿ فٍهٍا.ك  الهختمف 

 اكتسػػاب سػػمكؾ إيجػػابي هٍػػذبك  الىفػػ ك  لػػدل التبلهيػػذ فػػي الفاتػػدةر أوقػػات الفػػراغ اسػػتثها -3
قاه  عبلقات صداق  ك   ا 
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اكتسػاب قػدرات جديػدة فػي هجػاؿ و تعػود التالهيػذ عمػى اسػتخداـ المغػة العربيػة الفصػحى -4
الجهػػؿ الهعبػػرة كهػػا يثيػػر فػػي الػػىفس اإلىسػػاىي  ك  فٍػػـ الهفػػردات الجديػػدةك  اإللقػػا  الصػػحيح

، 2005، الهطمػػؽك  لسػػركر ألىػػً يحتػػكم عمػػ  العىاصػػر الفىيػػ  الهختمفػػ  )كىعػػافاك  الهتعػػ 
( كعميً يعد الهسػرح الهدرسػي هٍهػا تعػددت أسػهاتً أك اختمفػت تكجٍاتػً يعػد هػف أٌػـ 66

تعػػػريفٍـ ك  الركػػاتز التربكيػػ  حيػػث تعهػػؿ براهجػػً الهختمفػػػ  دكر ريػػادم فػػي تىشػػت  االجيػػاؿ
تزكيػدٌـ بالعهػؿ التربػكم كجعمٍػـ قػادريف ك  اإلعبلهيػ ك  ثقافػاتٍـ الحقكقيػ ك  بثقاف  هجػتهعٍـ

 هصاعبٍا.ك  عم  هكاجٍ  الحياة

 هٍػارات تربيػ األىشط  البلصػفي  ذات فعاليػ  كبيػرة فػي ك  ف البراهجكهها سبؽ يهكف القكؿ إ
تكجيػً ك  تٍػذيبك  لٍػا دكر كبيػر فػي تربيػ ك  ،خاصػ  فػي هراحػؿ التعمػيـ األساسػيك  خبرات التبلهيذك 

هكهؿ ك  هف جٍ  أخرل يككف ٌذا الىشاط هكضحك  الهسار الهطمكب لمهىاٌج هف جٍ التبلهيذ في 
 ف األىشػط  أك اإلعػبلـ الهدرسػي بهافيػً الهسػرح الهدرسػيأهف ٌىػا يهكػف القػكؿ بػك  لٍذي األىشط .

ي كارتيك  اإلذاع ك   : الهسابقات كالصحاف  الهدرسي  تحقؽ عددان هف األٌداؼ اإلعبلهي  ٌك

 :  األٌداؼ الشخصية
 .التعبير عف الذات-1

 .غرس الثق  بالىفس-2

 .االعتهاد عم  الذاتك  االستقبلؿ تربي -3

 االىفعالي  أك الكجداىي . تربي ال-4

 : .األٌداؼ اإلجتهاعية
 .التعايش ه  ارخريف-1

 الهساعدة في التكيؼ االجتهاعي.-2

 الهشارك  في الىشاط االجتهاعي.-3

 األخبلقي . تربي ال-4
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 اهؿ في الحياة.أسمكب التع-5

 : .األٌداؼ التعميهية
 استكشاؼ البيت  الهحيط .-1

 الهٍارات المغكي . تربي -2

 التٍيت  لمحياة الهدرسي .-3

 : .األٌداؼ الترويحية أو الصحية
 .المعب-1

 .العادات الصحي -2

 : قدرات الطفؿ تربية.
 .القدرات العقمي -1

 .الحكاس تربي -2

ابالتذكؽ الفىي كالجهالي )-3  (35، 1983، عبد الٌك

ف الهىاشػط البلصػفي  فػي هػدارس القطػر العربػي السػكرم تحتػؿ أبػ اإلشػارةال بد هػف ، أخيران  
يجػرم التخطػيط ، ك أىهاطٍػاك  حيزان كبيران ضهف هساحات الدركس الهستخده  فػي هجػاالت التػدريس

الهىظهات الشعبي  ك  التربي تحدم براهجٍا لمهراحؿ التعميهي  قبؿ الجاهعي  بالتىسيؽ بيف كزارة ك  لٍا
أك فػي هػدارس ، التبلهيذ في هعسكرات صيفي  أك في هراكػز األىشػط ك  يىفذٌا األطفاؿ، في القطر

ػػػػا. إذا تبػػػػيف هػػػػف دراسػػػػ  بعػػػػض األىشػػػػط  ك  تطبيقيػػػػ  أعػػػػدت لهثػػػػؿ ٌػػػػذي الههارسػػػػات التربكيػػػػ  غيٌر
عبلهيػ  عىػد تبلهيػذ هرحمػ  الهكهؿ الذم تؤديً فػي تربيػ  ثقافػ  الحقػكؽ اإلك  البلصفي  الدكر الكبير

بالتػالي هعبػران ك  التعميـ األساسي سكا  كاف ذلؾ التمهيذ هقػدهان أك هشػاركان أك هقكهػان لٍػذي الىشػاطات
ٌػػػذا هػػػا سػػػيتـ القيػػػاـ بػػػً فػػػي الجاىػػػب الهيػػػداىي فػػػي تعػػػرؼ رأم ك  كضػػػكح.ك  عػػػف آرا ي بكػػػؿ حريػػػ 

هرحمػػ  التعمػػيـ األساسػػي فػػي الهعمهػػيف حػػكؿ الػػدكر الػػذم يهكػػف أف تمعبػػً األىشػػط  البلصػػفي  فػػي 
الحقػػكؽ اإلعبلهيػػ  لمتبلهيػػذ فػػي تمػػؾ الهرحمػػ  هػػف خػػبلؿ الىتػػاتج التػػي سىحصػػؿ عميٍػػا فػػي  تربيػػ 

 الفصؿ التالي.
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 حدود الدراسة  –أوًل 
 .التعميـ األساسي في هحافظ  درعاتتضهف هعمهيف كهعمهات في هدارس الحدود البشرية: 
 .2016 –2015طبقت الدراس  بيف عاهي الحدود الزهاىية: 
،كذلػػؾ بسػػبب الظػػركؼ فػػي الجهٍكريػػً الدراسػػ  فػػي هديىػػ  درعػػا  تطبقػػالحػػدود الهكاىيػػة: 

 العربيً السكريً.

 :  وأداتٍا ىٍج الدراسةثاىًيا_ه
التحميمػػي الػػذم يعتهػػد عمػػ  جهػػ  اسػػتخدهت الباحثػػ  فػػي الدراسػػ  الحاليػػ  الهػػىٍج الكصػػفي 

كالظػػركؼ الهحيطػػ  بٍػػا ، فٍػػك يتػػيح التعػػرؼ إلػػ  الهشػػكم  الهدركسػػ ، تبكيبٍػػا كتحميميٍػػاك  البياىػػات
قػػد تػػـ اسػػتخداـ ٌػػذا الهػػىٍج ك  رصػػد الكاقػػ  الهػػدركس رصػػدان شػػاهبلن ك ، كتأثيراتٍػػا السػػمبي  كاإليجابيػػ 

 : قاهت الباحث  بالخطكات ارتي حيث ، كذلؾ فرضياتًك  أستمتًك  الدراس هتً ألٌداؼ  لهبل

 جهػػػ  الهعمكهػػػات هػػػف الهراجػػػ  كالػػػدكريات كالبحػػػكث التػػػي تىاكلػػػت األىشػػػط  البلصػػػفي  . أ
ا كأٌدافٍا في ك   ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي . تربي دكٌر

 إعػػداد اسػػتباى  تضػػهف عػػدد هػػف البىػػكد الهتعمقػػ  باإلذاعػػ  الهدرسػػي  كالهسػػرح الهدرسػػي . ب
 بقات الهدرسي .الهساك  الصحاف  الهدرسي ك 

الهعمهػػػػات فػػػػي هحافظػػػػ  درعػػػػا فيهػػػػا يتعمػػػػؽ بػػػػدكر األىشػػػػط  ك  اسػػػػتطبلع آرا  الهعمهػػػػيف . ت
 حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  هف خبلؿ استباى  أعدت لٍذا الغرض. تربي البلصفي  في 

 : بىاء أداة الدراسة            
   استخدهت الدراس  االستباى  كأداة كهر  تصهيـ االستباى  بمخطكات األتي

حقػػػكؽ ك  ىشػػػط  البلصػػػفي الهتعمقػػػ  باأل، كالدراسػػػات السػػػابق  العػػػكدة إلػػػ  األدب الىظػػػرم .1
باإلضػػػاف  لبلتفاقيػػػات كالهكاثيػػػؽ الهتعمقػػػ  بحقػػػكؽ الطفػػػؿ فػػػي كافػػػ  ،  الطفػػػؿ اإلعبلهيػػػ 

 الهجاالت.
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 : بىا  األداة تهت صياغ  فقرات أداة الدراس  كفؽ ها يأتي .2

 الهطمكب .هراعاة ٌذي الفقرات لؤلٌداؼ  -
 صياغ  فقرات أداة الدراس  عم  أف تككف كاضح  كهفٍكه . -
، صػػػياغ  اإلجابػػػ  عػػػف فقػػػرات أداة كفػػػؽ التػػػدرج الثبلثػػػي لهقيػػػاس ليكػػػرت "بدرجػػػ  كبيػػػرة -

 بدرج  ضعيف ".، بدرج  هتكسط 
( 4( بىػدان هكزعػ  عمػ  )53فقد اشػتهمت عمػ  )، إعداد أداة الدراس  في صكرتٍا األكلي  -

ي   :هحاور ٌو
 ثقافػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ اإلعبلهيػػػ  لػػػدل تبلهيػػػذ  تربيػػػ كر دكر اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي هحػػػ

 .ان ( بىد17يتهثؿ في )ك  هرحم  التعميـ األساسي

  ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  لدل تبلهيذ هرحم   تربي هحكر دكر الهسرح الهدرسي في
 .ان ( بىد12يتهثؿ في )ك  التعميـ األساسي

   فػػي تىفيػػذ حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  لػػدل تبلهيػػذ هرحمػػ  هحػػكر دكر الصػػحاف  الهدرسػػي
 .ان ( بىد13يتهثؿ في )ك  التعميـ األساسي

  ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  لػػدل تبلهيػػذ  تربيػػ هحػػكر دكر الهسػػابقات الهدرسػػي  فػػي
 .ان ( بىد11يتهثؿ في )ك  هرحم  التعميـ األساسي

 : صدؽ األداة . أ

 داة باإلطػػػػػار الىظػػػػػرمخػػػػػبلؿ هطابقػػػػػ  األكذلػػػػػؾ هػػػػػف صػػػػػدؽ الهحكهػػػػػيف  –الصػػػػػدؽ الظػػػػػاٌرم 
 ( هحكهيف9) عرضت الباحث  األداة عم  عدد هف أعضا  الٍيت  التدريسي ، الدراسات السابق ك 

التأكػػػد هػػػف ك ، خبػػػراتٍـك  كبٍػػػدؼ االسػػػتفادة هػػػف آراتٍػػػـ(1فػػػي الهمحػػػؽ رقػػػـ )فػػػي جاهعػػػ  دهشػػػؽ 
ا ، الصدؽ الهىطقي لبىكد االستباى  بصكرتٍا األكلي  ، عف كاق  األىشط  البلصػفي كهدل تعبيٌر

تػـ التأكػد أىٍػػا ك ، هىاسػبتٍا لهجاالتٍػاك  كسػبله  صػياغتٍا المغكيػ  كهىاسػبتٍا المغكيػ ، كضػكحٍاك 
ف أصػبحت جػاٌزة بعػد إجػرا  التعػديبلت التػي كضػعٍا الهحكهػك ك ، تقيس ها كضعت هػف لقياسػً

 .يلمتطبيؽ االستطبلع
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أهثمة لمبىود الهضافة والبىود التي تـ إجراء تعديالت عميٍا في استباىة دور األىشطة الالصفية ( 1)الجدوؿ 
 ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةفي 

 استباىة لدور األىشطة الالصفية

 العبارات بعد التعديؿ ؿالعبارات التي تحتاج إلى تعدي العبارات الهضافة

اإلذاع  الهدرسي  تكسب التبلهيذ 
 هٍارات التكاصؿ

تساٌـ اإلذاع  الهدرسي  في هساعدة 
 التبلهيذ لمتعبير عف قدراتٍـ

اإلذاع  الهدرسي  تساعد التبلهيذ في التعبير عف 
ـ بحري   قدراتٍـ كأفكاٌر

يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف 
 التعبير عف رأيً كأفكاري بحري 

يساعد الهسرح الهدرسي عم  
 الحقيقي الكشؼ عف هشاعر الطفؿ 

الكشؼ عف هشاعر  فييساعد الهسرح الهدرسي 
 الطفؿ الحقيق  سكا  كاىت إيجابي  أـ سمبي 

تكثؽ الصحاف  الهدرسي  عبلق  
 التمهيذ بهجتهعً

تساعد الهسابقات الهدرسي  في 
 تعزيز ثق  الطفؿ بىفسً

 

 : تكوىت هفو  وتـ وضع الستباىة بصورتٍا األولية . ب

 الدرج  العمهي .ك  الخبرةك  تتعمؽ بهعرف  جىسٍـ – الدراس هعمكهات عاه  عف أفراد عيى   .1

التعميهات التػي يجػب أف يتبعٍػا أفػراد عيىػ  ك  تكضح الٍدؼ هف االستباى  -تعميهات االستباى  .2
 لئلجاب  عم  بىكد االستباى . الدراس 

االت السػابق  هػ  بػداتؿ إجابػ  ( بىدان تغطي كاف  الهج53عبارات االستباى  حيث تككىت هف ) .3
 الجػدكؿ ارتػي يبػيف هجػاالت االسػتباى ك  درجػ  ضػعيف (.، درج  هتكسط ، ثبلثي  )درج  كبيرة

 : بىكدٌا بصكرتٍا األكلي ك 

 في صورتٍا األولية وهجالتٍا استباىة األىشطة الالصفية عدد بىود يبيف( 2)الجدوؿ 

 أرقاـ البىود عدد البىود وهجالتٍاالستباىة 

 17-16-15-14-13-12-11-10-9-8-7-6-5-4-3-2-1 17 دكر اإلذاع  الهدرسي 

 29-28-27-26-25-24-23-22-21-20-19-18 12 دكر الهسرح الهدرسي

 42-41-40-39-38-37-36-35-34-33-32-31-30 13 دكر الصحاف  الهدرسي 

 53-52-51-50-49-48-47-46-45-44-43 11 دكر الهسابقات الهدرسي 

  53 1 53 االستباى  ككؿ
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قاهػػت الباحثػػ  بتكزيػػ  االسػػتباى  عمػػ  عيىػػ  اسػػتطبلعي  خػػارج : التجريػػب السػػتطالعي . ت
 : تكزعكا عم  الىحك ارتي، هعمه ك  ان ( هعمه30حدكد الدراس  تككىت هف )

جهعت الباحث  االستبياف كأجرت التحميبلت اإلحصاتي  باستخداـ حزه  البراهج اإلحصػاتي  
spss تػـ اختبػار ك ، لمتحقؽ هف صبلحي  األداة لمتطبيؽ هف خبلؿ التأكد هف هعاهؿ الثبات لؤلداة

 : ثبات األداة بالطرؽ ارتي 

االتسػاؽ الػداخمي تـ حسػاب : الثبات بطريق  االتساؽ الداخمي "صدؽ التككيف الفرضي" .1
 : لبلستباى  دكر األىشط  البلصفي  هف خبلؿ القياـ باإلجرا ات ارتي 

كػػػػذلؾ بػػػػيف أبعػػػػاد ك  إيجػػػػاد هعػػػػاهبلت االرتبػػػػاط بػػػػيف أبعػػػػاد االسػػػػتباى  ببعضػػػػٍا الػػػػبعض . أ
 : الجدكؿ ارتي يكضح ىتاتج هعاهبلت االرتباطك  الدرج  الكمي  لبلستباى ك  االستباى 

 الرتباط بيف درجة كؿ بعد هف أبعاد الستباىة والدرجة الكمية لالستباىة يبيف هعاهالت( 3)الجدوؿ 

 الدرجة الكمية الهسابقات الصحافة الهسرح اإلذاعة الستباىة وهجالتٍا

 **0.77 0.59 **0.77 **0.64 1 اإلذاعة الهدرسية

 **0.81 **0.59 **0.56 1  الهسرح الهدرسي

 **0.78 **0.57 1   الصحافة الهدرسية

 0.84 1    الهسابقات

 

 (بعػػضهػػ  بعضػػٍا )( أف هعػػاهبلت االرتبػػاط بػػيف أبعػػاد االسػػتباى  3يبلحػػظ هػػف الجػػدكؿ )
( هها 0001بيف األبعاد كالدرج  الكمي  لبلستباى  كاىت جهيعٍا دال  إحصاتيان عىد هستكل دالل  )ك 

ىٍػػا أك  هػػ  الدرجػػ  الكميػػ يشػػير إلػػ  أف ٌػػذي األبعػػاد هرتبطػػ  هػػ  بعضػػٍا الػػبعض كهرتبطػػ  أيضػػان 
ٌػػػذا يؤكػػػد الصػػػدؽ ك  تقػػػيس هػػػا كضػػػعت لقياسػػػً أم تقػػػيس التكػػػكيف الفرضػػػي الػػػذم كضػػػعت ألجمػػػً

 البىيكم لٍذي األبعاد كاالستباى  ككؿ.

  



 إجراءات الذراسة الميذانية الفصل األول
 

 77

إيجاد هعاهالت الرتباط بيف درجة كؿ بىد هف بىود الستباىة هع الدرجة الكميػة لمبىػد  . ب
 ( 4الذي يىتهي إليً البىد والجدوؿ )

 : الىتاتج التي تـ التكصؿ إليٍا يبيف

 : هعاهالت الرتباط بيف درجة كؿ بىد هف بىود الستباىة هع الدرجة الكمية لمبعد الذي يىتهي إليً كؿ بىد( 4)الجدوؿ 

 البىد
هعاهؿ 
 البىد القرار الرتباط

هعاهؿ 
 البىد القرار الرتباط

هعاهؿ 
 البىد القرار الرتباط

هعاهؿ 
 القرار الرتباط

 بعد الهسابقات بعد الصحافة الهدرسية بعد الهسرح بعد اإلذاعة الهدرسية
1 0.721** **0.541 1 داؿ  **0.582 1 داؿ  **0.57 1 داؿ   داؿ 
2 0.743** **0.521 2 داؿ  **0.563 2 داؿ  **0.536 2 داؿ   داؿ 
3 0.711** **0.579 3 داؿ  **0.647 3 داؿ  **0.523 3 داؿ   داؿ 
4 0.765** **0.562 4 داؿ  **0.569 4 داؿ  **0.587 4 داؿ   داؿ 
5 0.724** **0.597 5 داؿ  **0.528 5 داؿ  **0.547 5 داؿ   داؿ 
6 0.751** **0.532 6 داؿ  **0.618 6 داؿ  **0.532 6 داؿ   داؿ 
7 0.768** **0.548 7 داؿ  **0.523 7 داؿ  **0.514 7 داؿ   داؿ 
8 0.789** **0.524 8 داؿ  **0.538 8 داؿ  **0.512 8 داؿ   داؿ 
9 0.708** **0.511 9 داؿ  **0.684 9 داؿ  *0.522 9 داؿ   دؿ 
10 0.78** **0.562 10 داؿ  **0.569 10 داؿ  **0.523 10 داؿ   داؿ 
11 0.753** **0.574 11 داؿ  **0.532 11 داؿ      داؿ 
12 0.719** **0.563 12 داؿ  **0.574 12 داؿ      داؿ 
13 0.785** **0.621 13    داؿ      داؿ 
14 0.785**           داؿ 
15 0.796**           داؿ 
16 0.748**           داؿ 
17 0.714**           داؿ 

  

يبلحظ هف الجدكؿ السابؽ أف هعاهبلت االرتباط بيف درج  كؿ بىد كالبعد الذم يىتهػي إليػً 
إلػ  كجػكد تجػاىس داخمػي ( ههػا يشػير 0005-0001ٌذا البىد جهيعٍا دالػ  عىػد هسػتكيي الداللػ  )

 ف البىكد تقيس ها كضعت لقياسً.أك  لبىكد االستباى 



 إجراءات الذراسة الميذانية الفصل األول
 

 78

إيجػػاد هعػػاهالت الرتبػػاط بػػيف درجػػة كػػؿ بىػػد هػػف بىػػود السػػتباىة هػػع الدرجػػة الكميػػة  . ت
 :لالستباىة ككؿ

 : (5كها ٌك هكضح في الجدكؿ ) 

الدرجة الكمية لمبعد الذي يىتهي إليً هعاهالت الرتباط بيف درجة كؿ بىد هف بىود الستباىة هع ( 5)الجدوؿ 
 : كؿ بىد

هعاهؿ  البىد
هعاهؿ  البىد القرار ارتباط

هعاهؿ  البىد القرار ارتباط
هعاهؿ  البىد القرار ارتباط

هعاهؿ  البىد القرار ارتباط
 القرار ارتباط

 داؿ **0.523 45 داؿ **0.528 34 داؿ **0.532 23 داؿ **0.719 12 داؿ **0.721 1

 داؿ **0.587 46 داؿ **0.618 35 داؿ **0.548 24 داؿ **0.785 13 داؿ **0.743 2

 داؿ **0.547 47 داؿ **0.523 36 داؿ **0.524 25 داؿ **0.785 14 داؿ *0.711 3

 داؿ **0.532 48 داؿ **0.538 37 داؿ *0.511 26 داؿ **0.796 15 داؿ **0.765 4

 داؿ **0.514 49 داؿ **0.684 38 داؿ **0.562 27 داؿ **0.748 16 داؿ **0.724 5

 داؿ **0.512 50 داؿ **0.569 39 داؿ **0.574 28 داؿ **0.714 17 داؿ **0.751 6

 داؿ **0.522 51 داؿ **0.532 40 داؿ **0.563 29 داؿ **0.541 18 داؿ **0.768 7

 داؿ **0.523 52 داؿ **0.574 41 داؿ **0.582 30 داؿ **0.521 19 داؿ **0.789 8

 داؿ **0.546 53 داؿ **0.621 42 داؿ **0.563 31 داؿ **0.579 20 داؿ **0.708 9

     **0.57 43 داؿ **0.647 32 داؿ **0.562 21 داؿ **0.78 10

     **0.536 44 داؿ **0.596 33 داؿ **0.597 22 داؿ **0.753 11

 

بعػد هػف بىػكد االسػتباى  هػ  درجتٍػا ( كجكد ارتباط بػيف درجػ  كػؿ هػف 5يتبيف هف الجدكؿ )
( هها يشير إل  0.05-0.01ٌذي االرتباطات هكجب  كدال  إحصاتيان عىد هستكل الدالل  )ك  الكمي 

ٌػػػذا يػػػدؿ أىٍػػػا تقػػػيس التكػػػكيف ك ، أف بىػػػكد اسػػػتباى  األىشػػػط  البلصػػػفي  تقػػػيس هػػػا كضػػػعت لقياسػػػً
 الفرضي الذم كضعت ألجمً.

ثػػـ حسػػاب صػػدؽ الهجهكعػػات الطرفيػػ  هػػف خػػبلؿ  :(الطرفيػػةجهوعػػات هال). الصػػدؽ التهييػػزي 2
أدىػ  ك  %( هىٍػا25ترتيب بياىات أفراد بياىات أفراد العيى  االسػتطبلعي  تىازليػان ثػـ تػـ أخػذ أعمػ  )

بعػػػدٌا حسػػػبت هتكسػػػطات ٌػػػاتيف الهجهػػػكعتيف كاىحرافٍهػػػا الهعيػػػارم كاسػػػتخدهت ك  %( هىٍػػػا25)
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يف هتكسػػػػطات الهجهػػػػكعتيف عمػػػػ  الدرجػػػػ  الكميػػػػ  اختبػػػػار )ت( سػػػػيتكدىت لبيػػػػاف داللػػػػ  الفػػػػركؽ بػػػػ
 : أبعادٌا الفرعي  كالجدكؿ ارتي يبيف الىتاتج التي تـ التكصؿ إليٍاك  لبلستباى 

يبيف الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية لكؿ هف الفئتيف العميا والدىيا لدرجات العيىة ( 6)الجدوؿ 
 يةالستطالعية عمى استباىة األىشطة الالصف

الستباىة 
وأبعادٌا 
 الفرعية

 7.5الفئة الدىيا ف =  7.5الفئة العميا ف = 
T.test هستوى  د.ج

 الدللة
الهتوسط  القرار

 الحسابي
الىحراؼ 
 الهعياري

الهتوسط 
 الحسابي

الىحراؼ 
 الهعياري

اإلذاع  
 داؿ 0.000 28 12.451 3.687 19.20 3.217 34.93 الهدرسي 

 داؿ 0.000 28 17.502 1.298 8.40 1.069 16.00 الهسرح

الصحاف  
 الهدرسي 

 داؿ 0.000 28 11.571 2.416 10.53 1.437 18.93

الهسابقات 
 الهدرسي 

 داؿ 0.000 28 17.502 1.548 9.55 1.564 16.66

 

( كجػػكد فػػركؽ ذات بػػيف الربػػ  األعمػػ  كالربػػ  األدىػػ  لػػدرجات أفػػراد 6يتبػػيف هػػف الجػػدكؿ )
حيث كاىا قيه  هستكل الداللػ  ، أبعادٌا الفرعي ك  االستطبلعي  عم  الدرج  الكمي  لبلستباى العيى  

ػي أقػؿ هػف هسػتكل الداللػ  االفتراضػي 0.000أبعادٌػا الفرعيػ  )ك  لدرج  الكمي  لبلستباى  ككؿ ( ٌك
ػػػذا يشػػػير إلػػػ  كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف أفػػػراد عيىػػػ  0.05لٍػػػا ) عمػػػ  االسػػػتباى  ككػػػؿ كعمػػػ   الدراسػػػ ( ٌك

ػػػذي الفػػػركؽ كاىػػػت لصػػػالح فتػػػ  الربػػػ  األعمػػػ  هػػػف الػػػدرجات ، أبعادٌػػػا الفرعيػػػ  الهتكسػػػطات  ألفٌك
ذا يدؿ عم  تهت  استباى  التجديد التربكم بالصؼ  الحسابي  لٍا أكبر هف هتكسطات الفت  الدىيا ٌك

 .الدراس يف أفراد عيى  أم تهتمؾ االستباى  القدرة التهييزي  ب، بدالل  الفركؽ الطرفي 

 . الدراس ىبلحظ هف الجدكؿ أف جهي  هعاهبلت الثبات هقبكل  إحصاتيان ألغراض 

  :الثبات بطريقة اإلعادة .2
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قاهت الباحث  باستخراج هعاهؿ الثبات بطريق  اإلعادة الستباى  دكر األىشط  البلصفي  في 
ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  عمػػ  العيىػػ  االسػػتطبلعي  هػػف خػػبلؿ إعػػادة تطبيػػؽ االسػػتباى   تربيػػ 

/ 17-13لمهػرة الثاىيػ  عمػػ  العيىػ  ىفسػػٍا بعػد هضػي أسػػبكعيف هػف التطبيػػؽ األكؿ كذلػؾ بتػػاري  )
 : (7الثاىي كها في الجدكؿ )ك  جرل استخراج هعاهؿ الثبات بيف التطبيؽ األكؿك  (2015/ 5

ثقافة حقوؽ  تربيةيبيف هعاهالت ارتباط الثبات باإلعادة لستباىة دور األىشطة الالصفية في  (7)الجدوؿ 
 الطفؿ اإلعالهية

 هعاهؿ ارتباط الثبات باإلعادة استباىة دور األىشطة الالصفية

 **0.841 دكر اإلذاع  الهدرسي 

 **0.776 دكر الهسرح الهدرسي

 **0.813 دكر الصحاف  الهدرسي 

 **0.785 الهسابقات الهدرسي دكر 

 0.892 االستباى  ككؿ

 

( يبلحػػظ أف هعاهػػؿ الثبػػات باإلعػػادة لمدرجػػ  الكميػػ  لبلسػػتباى  بمػػا 7بػػالىظر إلػػ  الجػػدكؿ )
ػك هعاهػؿ هرتفػػ 0.892) أهػا فيهػػا يتعمػؽ بأبعػاد االسػػتباى  ، الحػالي الدراسػػ هقبػكؿ ألغػراض ك  ( ٌك

ػػي هعػػاهبلت ثبػػات هرتفعػػ 0.841-0.776) فقػػد تراكحػػت هعػػاهبلت ثبػػات اإلعػػادة لٍػػا بػػيف  ( ٌك
 هقبكل ك 

 : وصؼ األداة بصورتٍا الىٍائية -

 . القسـ األكؿ تتضهف الهقده 

  ػػػي الدراسػػػ القسػػػـ الثػػػاىي تتضػػػهف اإلجابػػػ  عػػػف األسػػػتم  الهتعمقػػػ  بهتغيػػػرات جػػػىس : ٌك
 الهعمـ كالدرج  العمهي  كالخبرة.

 ي (4( عبارة هكزع  عم  )53تتككف هف ): القسـ الثالث  : هجاالت ٌك

 ثقاف  الطفؿ اإلعبلهي . تربي دكر اإلذاع  الهدرسي  في  -
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  ثقاف  الطفؿ اإلعبلهي . تربي دكر الهسرح الهدرسي في  -

 ثقاف  الطفؿ اإلعبلهي . تربي دكر الصحاف  الهدرسي  في  -

 ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي . تربي دكر الهسابقات الهدرسي  في  -

 :  وعيىتٍا لمدراسةاألصمي هجتهع ال – اً لثثا
هػػف الهعمهػيف كالهعمهػػات  لمدراسػ تكػػكف الهجتهػ  األصػػمي  –الهجتهػ  األصػػمي لمدراسػ   .1

 عمػػػـ(ه643( حيػػػث بمػػػا عػػػددٌـ )2016-2015فػػػي هحافظػػػ  درعػػػا لمعػػػاـ الدراسػػػي )
 هعمه .ك 

 يبيف عدد الهعمهيف والهعمهات في الهجتهع األصمي( 8)الجدوؿ 

 586 عدد الهعمهات

 57 عدد الهعمهيف

 643 العدد الكمي

 

قاهػػػػػت الباحثػػػػػ  بتحديػػػػػد أعػػػػػداد الهعمهػػػػػيف كالهعمهػػػػػات هػػػػػف خػػػػػبلؿ جػػػػػداكؿ التخطػػػػػيط   .2
( يبػػػيف أعػػػداد الهعمهػػػيف كالهعمهػػػات حسػػػب 9كاإلحصػػػا  فػػػي هديريػػػ  التربيػػػ  كالجػػػدكؿ )

 : الجىس

 ىاث في الهجتهع األصمي والعيىةعدد وىسبة كاًل هف الذكور واإل ( 9)الجدوؿ 

 الجىس
 العيىة األصميالهجتهع 

 الىسبة العدد الىسبة العدد

 %8.87 25.65 %8.86 57 ذككر

 %91.13 263.7 %91.14 586 اىاث

 %100 289.35 %100 643 الهجهكع
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% 45كتػػـ سػػحب ىسػػب  643( يبلحػػظ أف الهعمهػػيف كالهعمهػػات بمػػا عػػددٌـ 9هػػف الجػػدكؿ )
 هعمه .ك  هعمهان  289.35هىٍـ كبما العدد اإلجهالي لمعيى  كفؽ ٌذي الىسب  

، ( التطابؽ التقريبي بيف الىسب الهتكي  لتكزع أفراد الهجته  األصمي9يبلحظ هف الجدكؿ )
الىسػػب الهتكيػػ  لتػػكزع أفػػراد العيىػػ  حسػػب هغيػػر ك ، الىسػػب الهتكيػػ  لتػػكزع أفػػراد الهجتهػػ  األصػػميك 

 (289.35يىػ  )بمػا عػدد العك  (643الهعمهػات )ك  الدرج  العمهي  حيث بما هجهؿ أعػداد الهعمهػيف
 : ( يبيف1الشكؿ )ك 

 
 يبيف عدد وىسبة الهعمهيف في الهجتهع األصمي والعيىة حسب هتغير الجىس( 1)الشكؿ 

 توزع أفراد العيىة حسب هتغير الخبرة( 10)الجدوؿ 

 الخبرة
 العيىة الهجتهع األصمي

 الىسبة العدد الىسبة العدد

 %31.10 90 %31.10 200 سىكات 5إل   1هف 

 %62.20 180 %62.20 400 سىكات 10إل   5هف 

 %6.68 19.35 %6.68 43 سىكات فها فكؽ 10

 %100 289.35 %100 643 الهجهكع
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( التطػػػػابؽ التقريبػػػػي بػػػػيف الىسػػػػب الهتكيػػػػ  لتػػػػكزع أفػػػػراد الهجتهػػػػ  10يبلحػػػػظ هػػػػف الجػػػػدكؿ )
( كعػدد أفػراد 643بمػا عػدد الهجتهػ  األصػمي )الىسب الهتكي  لتػكزع أفػراد العيىػ  حيػث ك ، األصمي

 : الشكؿك  (289.35العيى  حسب الخبرة )

 
 يبيف عدد الهعمهيف في الهجتهع األصمي والعيىة حسب هتغير الخبرة( 2)الشكؿ 

 
 يبيف ىسبة الهعمهيف في الهجتهع األصمي والعيىة حسب هتغير الخبرة( 3)الشكؿ 

 هتغير الدرجة العمهية توزع أفراد العيىة حسب( 11)الجدوؿ 

 الدرجة العمهية
 العيىة الهجتهع األصمي

 الىسبة العدد الىسبة العدد

 %53.35 154.35 %53.35 343 هعٍد

 %46.65 135 %46.65 300 كمي 

 %100 289.35 %100 643 الهجهكع
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( التطػػػػابؽ التقريبػػػػي بػػػػيف الىسػػػػب الهتكيػػػػ  لتػػػػكزع أفػػػػراد الهجتهػػػػ  11يبلحػػػػظ هػػػػف الجػػػػدكؿ )
عػدد أفػراد ك  (643الىسب الهتكي  لتػكزع أفػراد العيىػ  حيػث بمػا عػدد الهجتهػ  األصػمي )ك ، األصمي

 : كالشكؿ، (289.35العيى  حسب الخبرة )

 
 يبيف عدد وىسبة الهعمهيف في الهجتهع األصمي والعيىة حسب الدرجة العمهية( 4)الشكؿ 

 خطوات اختيار عيىة البحث-3
هػف   بحث ك حجهً 0 ك الهتهثؿ في هعمهي الحمقػ  األكلػتـ تحديد الهجته  األصمي لم -

التعمػػيـ األساسػػي فػػي هديىػػ  درعػػا عػػف طريػػؽ هديريػػ  التخطػػيط ك االحصػػا  فػػي هديريػػ  
(  586( هعمػػػػـ ك )  57( هعمػػػػـ ك هعمهػػػػ  0 هقسػػػػهيف إلػػػػ  )  643التربيػػػػ  ك البػػػػالا )

 هعمه  .
لحمقػػ  األكلػػ  التابعػػ  لٍػػا تػػـ تحديػػد الهىػػاطؽ التعميهيػػ  فػػي هديىػػ  درعػػا ك عػػدد هػػدارس ا -

( هىطقػػ  تعميهيػػ  ) عىقػػكدان ( 0 ك كػػؿ هىطقػػ   14حيػػث بمػػا عػػدد الهىػػاطؽ التعميهيػػ  ) 
تحتكم عم  عدد هف الهدارس0 ك بمغت عدد هدارس الحمق  األكل  في جهيػ  الهىػاطؽ 

( هدرس  . ك بسبب الظركؼ الراٌى  التي تهر بٍا الجهٍكري  العربي   221) التعميهي  
( هىػاطؽ تعميهيػ  خػبلؿ سػحب العيىػ  األساسػي  لمبحػث  5كري  0 استثىت الباحث  ) الس

ك ٌي هىػاطؽ الريػؼ ) الشػجرة 0 ىػكل 0 جاسػـ 0 الصػىهيف 0 بصػرل الشػاـ ( 0 ك بػذلؾ 
( هىاطؽ تعميهي  ) عىقكدان (  8تحددت الهىاطؽ التعميهي  التي سحبت هىٍا العيى  بػ ) 
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(  124لػػ  فػػػي جهيػػ  الهىػػػاطؽ التعميهيػػ  الثهاىيػػػ  ) . ك بمػػا عػػػدد هػػدارس الحمقػػػ  األك 
 هدرس  

( هػدارس  3تـ تحديد هدارس الحمق  األكل  العاهػ  فػي كػؿ هىطقػ  تعميهيػ  ك سػحب )  -
 بشكؿ عشكاتي هف كؿ هىطق  

 

 التعميهية الهىاطؽ حسب العيىة أفراد توزع(12)الجدوؿ

الهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدارس  الهىطق  التعميهي  الرقـ
الهسحكب  هف كؿ 

 تعميهي هىطق  

عػػػػدد الهعمهػػػػيف ك 
الهعمهػػػات ) أفػػػراد 
العيىػػػ  ( فػػػي كػػػؿ 

 هدرس 

 الىسب  الهتكي 

 %2.95 8.55 زبيدة السد 1

 %8.86 25.65 التحرير

 %1.55 4.5 السد الهحدث 

 %7.30 21.15 2القصكر  القصكر 2

 %1.71 4.95 هساكف درعا

 %5.28 15.3 2الضاحي  

 %4.97 14.4 1الضاحي   هىطق  الضاحي  3

ضػػػاحي  اليرهػػػػكؾ 
3 

9.45 3.26% 

 %0.622 1.8 العصها 

 %0.46 1.35 هدارس البعث هىطق  الهخيـ 4

 %2.48 7.2 حسيف شبلش

 %2.64 7.65 حسف شبلش
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 %1.55 4.5 بىات الجكالف الهحط  5

 %3.26 9.45 الحري 

 %7.15 20.7 1درعا الهحط  

 %7.15 20.7 2الهحط   الكاشؼ 6

 %6.99 20.25 ش . الشرع

 %2.02 5.85 األربعيف

ش . عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىاف  هىطق  البمد 7
 هساله 

1.35 0.46% 

 %3.88 11.25 حطيف

 %7.77 22.5 األهكي 

 %5.44 15.75 ذات الىطاقيف هىطق  الهطار 8

 %8.86 25.65 آذار

 %3.26 9.45 ىيساف

 % 100 289035 24 الهجهكع 

 

 : تطبيؽ أداة الدراسة –رابعًا 
كالعيىػػ  بعػػد تحديػػد أفػػراد العيىػػ  عمػػ  الىحػػك الػػذم كصػػؼ فػػي إجػػرا ات الهجتهػػ  األصػػمي 

بعػد تكزيػ  ك  2016-2015قاهت الباحث  بإجرا ات التطبيؽ في العػاـ الدراسػي  عشكاتي  عىقكدي 
( 13الجػدكؿ )ك ، ( استبياف عشػكاتيان كبعػد ذلػؾ تػـ جهػ  االسػتبياىات كتفريغٍػا إحصػاتيان 289.35)

 : يبيف هفتاح التصحيح إلجابات أفراد العيى 
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 يبيف هفتاح إجابات التصحيح( 13)الجدوؿ 
 

 ضعيفة هتوسطة كبيرة الستجابة

 1 2 3 التقدير
 

 

 : األساليب اإلحصائية الهستخدهة في الدراسة –خاهسًا 
فقػد اسػتخدهت الدراسػ  العهميػات  الدراسػ كلمتأكد هف صح  الفرضػيات كلئلجابػ  عػف أسػتم  

 : اإلحصاتي  هتهثم ن بارتي

 كذلؾ لحساب الهتكسط لدكر األىشط  البلصفي . –استخداـ الهتكسط الحسابي  .1

 كذلؾ لحساب اىحراؼ القيـ عف الهتكسط الحسابي. –استخداـ االىحراؼ الهعيارم  .2

 استخداـ هعاهؿ الفاكركىباخ كذلؾ لحساب ثبات بىكد االستباى . .3

استخداـ اختبار ت كذلؾ لهقارى  هتكسطات البىكد في االستباى  بالىسب  لهتغير هستقؿ  .4
 يحكم فتتيف.

فػإذا كاىػت قيهػ   significanceاعتهدت الباحث  في دراس  الفرضيات عم  قيه  الدالل   ك
ال تكجػد فػػركؽ ذات ك  غيػر داؿ إحصػػاتيان  0.05ٌػذا يعىػػي أف القػرار عىػػد  0.05الداللػ  أكبػر هػػف 

ٌػذا يعىػي  0.05أصغر هػف ، أها إذا كاىت قيه  الدال  0.05الل  إحصاتي  عىد هستكل الدالل  د
 .0.05داؿ إحصاتيان كتكجد فركؽ ذات دالل  إحصاتي  عىد هستكل الدالل   0.05أف القرار عىد 

أعطيت كؿ درج  هف درج  االستباى  فيٍا هتدرج  كفقػان لهقيػاس  الدراس لئلجاب  عف أستم  
 : تـ حساب طكؿ الفت  عم  الىحك ارتيك  الثبلثي ليكرت

 .2=1-3حساب الهدل كذلؾ بطرح أكبر قيه  في الهقياس هف أصغر قيه  في الهقياس  .1

ي  .2  .0.6= 2÷3: 3حساب طكؿ الفت  كذلؾ بتقسيـ الهدل عم  أكبر قيه  في الهقياس ٌك

ػي " .3  (1.66-1كلػ  )" فكاىػت الفتػ  األ1إضاف  طكؿ الفتػ  فػي أصػغر قيهػ  فػي الهقيػاس ٌك
ٌكػػػذا ك  إلػػػ  الحػػػد األعمػػػ  هػػػف الفتػػػ  األكلػػػ  لمحصػػػكؿ عمػػػ  الفتػػػ  الثاىيػػػ  0.5تػػػـ إضػػػاف  ك 

 الكصكؿ لمفت  األخيرة.
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 يبيف فئات الهتوسط الحسابي والتقدير الهوافؽ في األداة ( 14)الجدوؿ 

 فئات قيـ الهتوسط الحسابي والقيـ الهوافقة لٍا

 التقدير في األداة فئات قيـ الهتوسط الحسابي

 كبير 2.34-3

 كسط 1.67-2.33

 ضعيؼ 1-1.66
 

 : كبذلؾ أصبح الهعيار الهستخدـ لمحكـ عم  درج  الههارس  عم  الىحك ارتي

 يبيف فئات الهتوسط الحسابي والتقدير الهوافؽ في التعميؽ( 15)الجدوؿ 

 التقدير لمتعميؽ فئات قيـ الهتوسط الحسابي

 هرتف هستكل  2.34-3

 هستكل هتكسط 1.67-2.33

 هستكل هىخفض 1-1.66



        
  

 

 
 

 

 

 

 الجانيالفصل 

 مهاقشتهاو الدراسةنتائج 

 

 اليتا ج املتعلكة بالسؤال األول –أواًل 
 بفرضيات الدراسةاليتا ج املتعلكة  –ثاىيًا 
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 الثاىيالفصؿ 
 هىاقشتٍاو  الدراسةىتائج 

ذلػػػػؾ باسػػػػتخداـ حزهػػػػ  البػػػػراهج اإلحصػػػػاتي  ك  الىتػػػػاتج التػػػػي تكصػػػػمت إليٍػػػػا الباحثػػػػ تضػػػػهف 
SPSS. 

الهتوسطات الحسابية والىحرافات الهعيارية والىسبة الهئوية ودور األىشطة الالصفية  يوضح( 16)الجدوؿ 
 وأبعادٌا الفرعية عمى الدرجة الكمية لالستباىة دور األىشطة الالصفية الدراسةوالترتيب لدى أفراد عيىة 

 ـ
الستباىة 

 N وأبعادٌا الفرعية
الهتوسطات 
 الحسابية

الىحرافات 
 الهعيارية

الىسبة 
 الهئوية

دور 
 الترتيب األىشطة

1 
اإلذاع  
 الهدرسي 

 4 ضعيؼ 49% 0.499 1.34 289.35

الهسرح  2
 الهدرسي

 2 ضعيؼ 54% 0.66 1.55 289.35

الصحاف   3
 الهدرسي 

 1 ضعيؼ 53% 0.748 1.572 289.35

الهسابقات  4
 الهدرسي 

 3 ضعيؼ 52% 0.743 1.354 289.35

 - ضعيؼ %51 0.614 1.54 276 الدرجة الكمية

 :  الىتائج الهتعمقة بالسؤاؿ األوؿ –أوًل 
ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  هف كجٍ  ىظر الهعمهيف  تربي ها دكر األىشط  البلصفي  في 

 في هحافظ  درعا؟

استخراج الهتكسطات الحسابي  كاالىحرافات الهعياري  لبىكد الهحاكر األربع  ككػؿ فكاىػت تـ 
 : الىتاتج كها يمي

تػػػـ اسػػػتخراج الهتكسػػػطات : الىتػػػائج الهتعمقػػػة بػػػالهحور األوؿ دور اإلذاعػػػة الهدرسػػػية .1
 : الحسابي  كاالىحرافات الهعياري  لبىكد هحكر اإلذاع  الهدرسي  فكاىت الىتاتج
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( ىجد أف الهتوسط الحسابي إلجابات الهعمهيف عمى هحور اإلذاعة 17الجدوؿ ) هف ىتائج
( 1.58( وبمغ الهتوسط الحسابي لمهحور ككؿ )1.60 – 1.44الهدرسية تراوحت بيف )
( وبالهقارىة هع الهعيار الهعتهد ىجد أىٍا تدؿ عمى أو دور 2.724والىحراؼ الهعياري )

  اإلذاعة كاىت هستوى هىخفض

الهعياري والهتوسط  يبيف بىود الهحور األوؿ في الستباىة وقيـ الىحراؼ( 17)الجدوؿ 
 الحسابي الهوافؽ

الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

16 
تساٌـ اإلذاع  الهدرسي  في تككيف بعض القيـ 

 عىد التبلهيذ اإلجتهاعي 
1.60 0.545 1 

 2 0.547 1.59 تكسب التبلهيذ هٍارات التكاصؿاإلذاع  الهدرسي   5

7 
تهكف اإلذاع  الهدرسي  التبلهيذ هف االطبلع عم  

 هصادر هعمكهات هختمف 
1.59 0.566 3 

9 
تهىح اإلذاع  الهدرسي  التبلهيذ حؽ الهشارك  دكف 

 تهييز بيىٍـ ذككران كاىكا أـ اىاثان 
1.55 0.495 4 

17 
تىشيط دكر الحكار اإلذاع  الهدرسي  تساٌـ في 
 كالتفاعؿ

1.55 0.567 5 

تساعد اإلذاع  الهدرسي  في تككيف اتجاٌات إيجابي   13
 عىد التبلهيذ

1.54 0.458 6 

تعطي اإلذاع  الهدرسي  الفرص  لتبلهيذ في هىاقش   19
 الهكضكعات الهدرسي 

1.54 0.451 7 

 8 0.415 1.54 تعتبر اإلذاع  الهدرسي  كسيم  ترفيٍي  14

4 
تساٌـ اإلذاع  الهدرسي  في هشارك  التبلهيذ في 

 إعداد البراهج اإلذاعي  الهتىكع 
1.53 0.471 9 

8 
اإلذاع  الهدرسي  كسيم  لمتبادؿ الهعمكهات ه  

 ارخريف
1.53 0.448 10 
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الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

11 
تتيح اإلذاع  الهدرسي  لمتمهيذ فرص  لهىاقش  البراهج 

 11 0.550 1.52 الهقده 

20 
الهدرسي  في هشارك  التبلهيذ في تساٌـ اإلذاع  

 12 0.412 1.52 إعداد البراهج اإلذاعي  الهتىكع 

6 
اإلذاع  الهدرسي  تساعد التبلهيذ في التعبير عف 

ـ كآراتٍـ بحري   قدراتٍـ كأفكاٌر
1.51 0.469 13 

12 
تىهي اإلذاع  الهدرسي  عىد التبلهيذ احتراـ آرا  

 ارخريف
1.51 0.514 14 

 15 0.522 1.50 الخبرة 2

 16 0.466 1.49 الجىس 1

ؿ العمهي 3  17 0.499 1.49 الهٌؤ

15 
تساعد اإلذاع  الهدرسي  في تفريا الطاق  الزاتدة عىد 

 18 0.463 1.48 التمهيذ

18 
تعتبر اإلذاع  الهدرسي  كسيم  الىتاج أفكار هبدع  

 19 0.415 1.46 عىد التبلهيذ

10 
التعبير عف الرأم تىهي اإلذاع  الهدرسي  حري  

 كاحتراـ آرا  ارخريف
1.44 0.471 20 

  2.724 1.58 اإلذاع  الهحكر

 

ثقافػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ  تربيػػػ فػػػي أف دكر اإلذاعػػػ  كػػػاف هىخفضػػػان فػػػي  الدراسػػػ تكافقػػػت ىتيجػػػ  
لـ يصؿ لمهستكل  التي أشارت أف الىشاط الهدرسي البلصفيك  (2010) عرف اإلعبلهي  ه  دراس 

هدارسػٍـ هػف جٍػ  إال أف دراسػ  ك  الهىشكد بسبب عدـ تكفر اإلهكاىيات الهتاح  لمتبلهيذ هػف جٍػ 
  الهدرسي ( أكدت الدكر الكبير لكساتؿ اإلعبلـ الهدرسي  الهسهكع  أم "اإلذاع  2007رسبلف )
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سػػطات تػػـ اسػػتخراج الهتك : الىتػػائج الهتعمقػػة بػػالهحور الثػػاىي دور الهسػػرح الهدرسػػي .2
 : كاالىحرافات الهعياري  لبىكد هحكر الهسرح الهدرسي فكاىت الىتاتج

( ىجػد أف الهتكسػط الحسػابي إلجابػات الهعمهػيف عمػ  هحػكر دكر الهسػرح 18هف ىتاتج الجدكؿ )
( 1.57( كبمػػػػػا الهتكسػػػػػط الحسػػػػػابي لمهحػػػػػكر ككػػػػػؿ )1.62 – 1.51الهدرسػػػػػي تراكحػػػػػت بػػػػػيف )

كبالهقارىػػػػ  هػػػػ  الهعيػػػػار الهعتهػػػػد ىجػػػػد أىٍػػػػا تػػػػدؿ عمػػػػ  أف دكر ( 2.556كاالىحػػػػراؼ الهعيػػػػارم )
 الهسرح الهدرسي كاف بهستكل هىخفض

 بىود الهحور الثاىي في الستباىة وقيـ الىحراؼ الهعياري والهتوسط الحسابي الهوافؽ( 18)الجدوؿ 

الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

4 
لمتبلهيذ الهشارك  هف خبلؿ لعب  يتيح الهسرح الهدرسي

 األدكار كالتهثيبلت
1.62 0.544 1 

5 
يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف التعبير عف رأيً كأفكاري 

 بحري  تاه 
1.62 0.512 2 

 3 0.558 1.61 الخبرة 2

12 
يساعد الهسرح الهدرسي عم  الكشؼ عف هشاعر الطفؿ 

تجاي بعض الهكاقؼ الحقيقي  سكا  كاىت إيجابي  أك سمبي  
 التي يتعرض لٍا

1.60 0.553 4 

11 
يكشؼ الهسرح الهدرسي صف  عالـ الطفكل  الهتهثؿ بالجرأة 

 في لعب األدكار
1.58 0.536 5 

9 
يجىب الهسرح الهدرسي التبلهيذ الهعمكهات الخاطت  الهؤثرة 

ـ الهعرفي  في ىهٌك
1.57 0.456 6 

10 
إلغىا  هعمكهات يعتبر الهسرح الهدرسي كسيم  ثقافي  

 التبلهيذ بهكاضي  هختمف 
1.57 0.479 7 

13 
يساعد الهسرح الهدرسي عم  طرح الكثير هف القضايا 

 لطفكلي  الهتصم  بحياة التمهيذا
1.57 0.537 8 
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الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

8 
أفكاري  إىتاجيىهي الهسرح الهدرسي قدرات التمهيذ عم  

خراجٍا عدادٌا كا   9 0.531 1.55 كا 

15 
في إعطا  فرص  لمتمهيذ في إعداد يسٍـ الهسرح الهدرسي 

خراج الهسرحيات الطفكلي   10 0.525 1.55 كا 

14 
يسٍـ الهسرح الهدرسي في حهاي  الطفؿ هف الهعمكهات 

 الضارة
1.54 0.532 11 

 12 0.499 1.54 الجىس 1

ؿ العمهي 3  13 0.505 1.54 الهٌؤ

6 
يزكد الهسرح الهدرسي التمهيذ بهعمكهات هفيدة بهختمؼ 

 اٌتهاهاتٍـ
1.51 0.527 14 

7 
يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف ىشر الهعمكهات التي 
يحصؿ عميٍا هف هصادر هختمف  سكا  كاىت عمهي  أك 

 ثقافي  أك ترفيٍي 
1.51 0.521 15 

  2.556 1.57 الهسرح الهدرسي: الهحكر

 

كجٍػ  ىظػر الهعمهػيف فػي الهحافظػ  كػاف هف تبيف هف الدراس  أف هستكل الهسرح الهدرسي 
هىخفضان كذلؾ ألسباب عدة هػف كجٍػ  ىظػر الباحثػ  حيػث أف الظػركؼ الهحيطػ  بالهػدرارس كقمػ  
اإلهكاىات كالتأٌيؿ لمهعمهػيف كػاف لٍػا الػدكر األكبػر فػي جعػؿ االٌتهػاـ بالهسػرح الهدرسػي ضػعيفان 

ػػذا يتطػػابؽ هػػ  دراسػػ  كبالتػػالي اىخفػػض هسػػتكل اسػػٍاهً فػػي تعمػػيـ األطفػػاؿ حقػػكقٍـ ك  كاجبػػاتٍـ ٌك
( فػػي أف لمهسػػرح الهدرسػػي الػدكر الكبيػػر فػػي طػػرح قضػايا كهشػػكبلت كاقعيػػ  تٍػػدؼ 2004الهمػط )

الحالي باف قم  االٌتهاـ كاإلهكاىات  الدراس إل  تثقيؼ األطفاؿ كتكعيتٍـ حيث اتفقت الدراس  ه  
ػا كفعاليتٍػا فػي الهادي  كالتكجً الهدرسي لهثؿ ٌذي األىشط  أثر سمبان عم   ثقافػ  حقػكؽ  تربيػ دكٌر

 الطفؿ اإلعبلهي .
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تػػـ اسػتخراج الهتكسػػطات : الىتػائج الهتعمقػػة بػالهحور الثالػػث دور الصػػحافة الهدرسػية .3
 : كاالىحرافات الهعياري  لبىكد هحكر الصحاف  الهدرسي 

صػحاف  ( ىجد أف الهتكسػط الحسػابي إلجابػات الهعمهػيف عمػ  هحػكر دكر ال19هف ىتاتج الجدكؿ )
( كاالىحػػػػػراؼ 1.556( كبمػػػػػا الهتكسػػػػػط الحسػػػػػابي ككػػػػػؿ )1.56-1.49الهدرسػػػػػي  تراكحػػػػػت بػػػػػيف )

كبالهقارى  ه  الهعيار الهعتهد ىجد أىٍا تدؿ عم  أف دكر الصػحاف  الهدرسػي   (2.456 )الهعيارم
 كاف بهستكل هىخفض

 الهعياري والهتوسط الحسابي الهوافؽيبيف بىود الهحور الثالث في الستباىة وقيـ الىحراؼ ( 19)الجدوؿ 

الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

7 
المقا ات في الصحاف  الهدرسي  تعزز هف ثق  التمهيذ 

 بىفسً
1.56 0.521 1 

 2 0.512 1.56 تكثؽ الصحاف  الهدرسي  عبلق  التمهيذ بهجتهعً 4

6 
تعزز هف ثق  التمهيذ المقا ات في الصحاف  الهدرسي  
 3 0.549 1.55 بىفسً

 4 0.547 1.55 تتيح الصحاف  الهدرسي  لمتمهيذ عف رأيً بشكؿ هستقؿ 8

11 
تتيح الصحاف  الهدرسي  لمذككر كاالىاث لبلشتراؾ بٍا 

 عم  حد سكا 
1.54 0.538 5 

 6 0.531 1.54 تىهي الصحاف  الهدرسي  التفكير اإلبتكارم عىد الطفؿ 12

14 
الصحاف  الهدرسي  تساٌـ في ىشر الثقاف  كالكعي بيف 

 التبلهيذ
1.53 0.526 7 

15 
الصحاف  الهدرسي  تعهؿ عم  تحقيؽ األٌداؼ التعميهي  

 بشكؿ حر
1.52 0.518 8 

16 
تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في إعطا  الفرص  لمتمهيذ 
بالهشارك  في إعداد ككتاب  الهكضكعات الخاص  

 بالصحاف 
1.52 0.531 9 

 10 0.532 1.51 الخبرة 2
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الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

14 
تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في كصكؿ التمهيذ إل  

 11 0.519 1.51 الهعمكهات الهفيدة

 12 0.498 1.51 العمهي الدراس الصحاف  الهدرسي  تعرؼ التمهيذ بطرؽ  9

10 
تهكف الصحاف  الهدرسي  التمهيذ هف ابتكار طرؽ جديدة 

 لعرض الهعمكهات
1.50 0.520 13 

 14 0.512 1.50 تعمـ الصحاف  الهدرسي  التمهيذ فىكف كخبرات جديدة 13

 15 0.499 1.49 الجىس 1

تحث الصجاف  الهدرسي  التبلهيذ عم  الهشارك   5
 اإليجابي  في الهجته 

1.49 0.513 16 

 17 0.500 1.49 الدرج  العمهي  3

  2.456 1.556 الصحاف : الهحكر
 

ثقافػػػ   تربيػػػ إلػػػ  أف دكر الصػػػحاف  الهدرسػػػي  فػػػي هحافظػػػ  درعػػػا بالىسػػػب  ل الدراسػػػ تكصػػػؿ 
حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  كػػاف هىخفضػػان كذلػػؾ بسػػبب قمػػ  االٌتهػػاـ بالصػػحاف  الهدرسػػي  هػػف جٍػػ  
كعدـ هشارك  التبلهيذ أك قم  هشاركتٍـ في إعداد هكاد كفقرات ٌذي الصحاف  كعػدـ تػكافر الحػكافز 

عػػف هػػكاد لٍػػذي الصػػحاف  كبالتػػالي فحتػػ  أف كجػػدت ىجػػد ضػػعؼ  لدراسػػ اكتشػػجي  التبلهيػػذ عمػػ  
ػػذا  كاىخفػػاض لتأثيبلٌػػا عمػػ  ثقافػػ  الطفػػؿ بحقكقػػً فػػي التعبيػػر كالهشػػارك  كاحتػػراـ الػػرأم ارخػػر ٌك

( فػػػي عػػػدـ كفايػػػ  الكقػػػت كضػػػعؼ التفاعػػػؿ كالتكاصػػػؿ بػػػيف 2011يتطػػػابؽ هػػػ  دراسػػػ  األحهػػػدم )
أف ازدحاـ الهقررات الدراسي  تحكؿ بيف األىشط  البلصفي  التبلهيذ كالهعمهيف هف جٍ  أخرل كها 

 كتحقيقٍا لدكر فعاؿ كبىا .

تػػػـ اسػػػتخراج الهتكسػػػػطات : الىتػػػائج الهتعمقػػػة بػػػػالهحور الرابػػػع دور الهسػػػابقات الهدرسػػػػية .4
 : كاالىحرافات الهعياري  لبىكد هحكر الهسابقات الهدرسي 

إلجابػػػات الهعمهػػػيف عمػػػ  هحػػػكر دكر ( ىجػػػد أف الهتكسػػػط الحسػػػابي 20هػػػف ىتػػػاتج الجػػػدكؿ )
( 1.541( كبمػػػػػػا الهتكسػػػػػػط الحسػػػػػػابي )1.59-1.48الهسػػػػػػابقات الهدرسػػػػػػي  تراكحػػػػػػت بػػػػػػيف )
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( كبالهقارىػػ  هػػ  الهعيػػار الهعتهػػد ىجػػد أىٍػػا تػػدؿ عمػػ  أف دكر 1.822كاالىحػػراؼ الهعيػػارم )
 .الهسابقات الهدرسي  كاف بهستكل هىخفض

 ي الستباىة وقيـ الىحراؼ الهعياري والهتوسط الحسابي الهوافؽيبيف بىود الهحور الرابع ف( 20)الجدوؿ 

الهتوسط  العبارة الفقرة
 الحسابي

الىحراؼ 
 الرتبة الهعياري

 1 0.536 1.59 الخبرة 2

4 
حؽ هشارك  التمهيذ  تربي تساعد الهسابقات الهدرسي  في 

 فيٍا حسب هيكلً كاٌتهاهاتً
1.58 0.531 2 

6 
تسٍـ بشكؿ كبير عم  تبادؿ الهسابقات الهدرسي  

 الهعمكهات الصحيح  كالسميه 
1.56 0.518 3 

7 
تضهف الهسابقات حؽ الطفؿ في تمقي الهعمكهات التي 

 تىاسبً في جهي  الهجاالت
1.56 0.532 4 

 5 0.589 1.55 تحتـر الهسابقات الهدرسي  آرا  االطفاؿ هف دكف تهييز 8

13 
الكصكؿ لهعمكهات تضهف الهسابقات الهدرسي  لمتمهيذ 

 هفيدة
1.54 0.526 7 

14 
تهكف الهسابقات الهدرسي  هف زيادة خبراتٍـ في شت  

 الهجاالت
1.53 0.543 8 

 9 0.425 1.52 الجىس 1

 10 0.451 1.50 الدرج  العمهي  3

 11 0.499 1.50 الهسابقات الهدرسي  الفرص  لمطفؿ لمتعبير عف رأيً بحري  5

 12 0.519 1.49 الهدرسي  في تعزيز ثق  الطفؿ بىفسًتساعد الهسابقات  10

 13 0.479 1.49 قدرات التمهيذ العقمي  تربي تساعد الهسابقات الهدرسي  في  11

12 
أك  لمدراس تفتح الهسابقات الهدرسي  الهجاؿ أهاـ التبلهيذ 

 االستطبلع
1.48 0.541 14 

  1.822 1.541 الهسابقات الهدرسي : الهحكر
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( أف هسػػتكل الهسػػابقات الهدرسػػي  كػػاف هػػف بقيػػ  األىشػػط  البلصػػفي  20الجػػدكؿ ) تبػػيف هػػف
كهػا  الدراسػ ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  كذلػؾ كحسػب  تربي هىخفضان ال يؤدم الدكؿ الفعاؿ في 

( حيػػػث أكػػػدت الدراسػػػ  أف الههارسػػػات كعػػػدـ تقيػػػيـ 1999كافقػػػً هػػػف دراسػػػ  ؿ )بيتػػػي ريػػػردكف( )
( 2006) أبك العطػاحيػث أشػارت دراسػ ، شاط الهدرسي كقياهً بػدكري كػاهبلن األعهاؿ يحكؿ بيف الى

أف هجػػػػاؿ الهسػػػػابقات تظٍػػػػر هشػػػػكم  عػػػػدـ كجػػػػكد عبلقػػػػ  بػػػػيف بػػػػراهج الىشػػػػاط الهدرسػػػػي كالبػػػػراهج 
 التعميهي  كهشكم  إزدحاـ اليـك الدراسي بالهقررات التي تهى  التمهيذ هف الهشارك .

 توسط لمهحاور األربعة في الستباىةيبيف قيـ الىحراؼ واله( 21)الجدوؿ 

 الرتبة الىحراؼ الهتوسط الهحور الهجاؿ

 1 2.724 1.58 اإلذاع  1

 2 2.556 1.57 الهسرح 2

 3 2.456 1.556 الصحاف  3

 4 1.822 1.541 الهسابقات 4

  12.19 1.522 االستباى  كاهم  5

 

العيىػػ  عػػف هحػػاكر االسػػتباى   ( ىجػػد أف الهتكسػػط الحسػػابي إلجابػػات أفػػراد21هػػف الجػػدكؿ )
( كقػػػػد رتبػػػػت ٌػػػػذي الهتكسػػػػطات ترتيبػػػػان تىازليػػػػان بىػػػػا ن عمػػػػ  قيهػػػػ  1.58 – 1.454تراكحػػػػت بػػػػيف )

الهتكسػػػطات كبالتػػػالي درجػػػ  ههارسػػػ  ٌػػػذي الهحػػػاكر كقػػػد بمػػػا الهتكسػػػط الحسػػػابي لبلسػػػتباى  كاهمػػػ  
 (.12.19( كاالىحراؼ الهعيارم )1.522)

ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ  تربيػػ أف دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي  أظٍػػرت ىتػػاتج السػػؤاؿ األكؿإذا" 
اإلعبلهيػػ  هػػف كجٍػػ  ىظػػر الهعمهػػيف فػػي هحافظػػ  درعػػا كػػاف فػػي الهسػػتكل الهػػىخفض كتتفػػؽ ٌػػذي 

( أشػػارت أف ٌىػػاؾ الىشػػاط الهدرسػػي غيػػر الصػػفي لػػـ 2010)عرفػػ الىتيجػػ  ىكعػػان هػػا هػػ  الدراسػػ  
كافز أكثػػػر جديػػػ  فػػػي التعاهػػػؿ هػػػ  ٌػػػذي كذلػػػؾ لعػػػدـ كجػػػكد دكافػػػ  كحػػػ ، يصػػػؿ لمهسػػػتكل الهىشػػػكد

( التػػػي أشػػػارت إلػػػ  أف اسػػػتخداـ اإلعػػػبلـ الهدرسػػػي 2011ككػػػذلؾ دراسػػػ  األحهػػػدم )، الىشػػػاطات
الهتهثؿ "إذاع  كهسرح كصحاف  كهسابقات" يكاجً هشكبلت هثؿ عدـ كفايػ  األكقػات الهخصصػ  
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هػف جٍػ  كالهعمهػيف كبػيف  كضعؼ التفاعؿ بيف تمؾ الىشاطات ، لٍا كعدـ تكافر األهكى  الهىاسب 
ىػاؾ  التبلهيذ هف جٍ  أخرل. ففي هجاالت اإلذاع  كالهسػرح كالصػحاف  كاىػت الىتػاتج هتكسػط  ٌك

كيعكد ذلؾ إل  أف ٌىاؾ ىقص كبير في اإلهكاىات  ،بىكد كاىت االستجاب  عميٍا أقؿ هف هثيبلتٍا
لمقػػاتهيف عمػػ  الىشػػاط الهدرسػػي  كقمػػ  الػػدكرات التدريبيػػ ، كالتجٍزيػػات البلزهػػ  لتىفيػػذ بػػراهج الىشػػاط

كالبػػػراهج التعميهيػػػ  أهػػػا هجػػػاؿ الهسػػػابقات فقػػػد ، كعػػػدـ كجػػػكد عبلقػػػ  بػػػيف بػػػراهج الىشػػػاط الهدرسػػػي 
أظٍػػرت هشػػكم  عػػدـ كجػػكد عبلقػػ  بػػيف بػػراهج الىشػػاط الهدرسػػي كالبػػراهج التعميهيػػ  أهػػا فػػي هجػػاؿ 

تػػي تهىػػ  التمهيػػذ هػػف الهشػػارك  الهسػػابقات فقػػد ظٍػػرت هشػػكم  ازدحػػاـ اليػػـك الدراسػػي بػػالهقرررات ال
فػػي بػػراهج الىشػػاط الهدرسػػي إذا كػػاف هسػػتكل هػػىخفض بالىسػػب  لػػدكر األىشػػط  البلصػػفي  ألسػػباب 

كالػػػػػىقص الكبيػػػػػر فػػػػػي اإلهكاىػػػػػات ، عديػػػػػدة هىٍػػػػػا الػػػػػىقص الكبيػػػػػر فػػػػػي هيزاىيػػػػػ  الىشػػػػػاط الهدرسػػػػػي 
القػػاتهيف عمػػ  الىشػػاط  كالتجٍيػػزات المبلزهػػ  بالىسػػب  لمػػىقص الكبيػػر فػػي الػػدكرات التدريبيػػ  لتأٌيػػؿ

 الهدرسي المبلصفي.

 

الىتائج الهتعمقة بفرضيات البحث:                                                     –ثاىيًا   

ٌػػؿ ٌىػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػ  إحصػػاتي  فػػي دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي تربيػػ  ثقافػػ  حقػػكؽ 
 ة، الدرج  العمهي .خبر الطفؿ هف كجٍ  هظر الهعمهيف تعزل لكؿ هف الجىس، ال

 الىتائج الهتعمقة   -1

 : بالفرضية األولى

ثقاقػػ  حقػػكؽ  تربيػػ ٌػػؿ ٌىػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػ  إحصػػاتي  فػػي دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي 
    ؟                         الطفػػػػػػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػػػػػػف كجٍػػػػػػػػػػػػػػػ  ىظػػػػػػػػػػػػػػػر الهعمهػػػػػػػػػػػػػػػيف تعػػػػػػػػػػػػػػػزل إلػػػػػػػػػػػػػػػ  الجػػػػػػػػػػػػػػػىس "ذكػػػػػػػػػػػػػػػر أـ اىثػػػػػػػػػػػػػػػ "

حسػاب الهتكسػطات الحسػابي  كاالىحرافػات الهعياريػ  كتػـ اسػتخداـ قػاىكف ت سػتيكدىت لمعيىػػات تػـ 
 : الهستقم  فكاىت الىتاتج

( إلػػ  عػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػ  إحصػػاتي  عىػػد هسػػتكل 22تشػير الىتػػاتج الػػكاردة فػي الجػػدكؿ )
كذلؾ عم  هجػاؿ كػؿ هػف اىاث" بيف هتكسطات الهعمهيف ، ( تعزل لهتغير الجىس "ذككر0.05الدالل  )

ذا يعىي قبكؿ الفرضي  األكل .  هجاالت االستباى  ككذلؾ عم  الهجاؿ الكمي لبلستباى  ٌك
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عمى درجة الستباىة لدور األىشطة وأبعادٌا  الدراسةدللة فروؽ هتوسطات درجة أفراد عيىة ( 22)الجدوؿ 
 الفرعية وفقًا لهتغير الجىس

الهتوسط  العدد الىوع الهتغير الهحور
 الحسابي

الىحراؼ 
 الهعياري

درحة 
 الحرية

 قيهة
 ت

هستوى 
 الدللة

القرار 
عىد 
0.05 

 الجىس اإلذاع 
 8.372 20.00 25.65 ذككر

غير  0.774 0.287 357
 7.216 20.20 263.7 اىاث داؿ

 الجىس الصحاف 
 6.126 13.71 25.65 ذككر

357 2.071 0.063 
غير 
 5.015 31.93 263.7 اىاث داؿ

 الجىس الهسرح
 1.329 15.26 25.65 ذككر

357 1.250 0.212 
غير 
 2.038 22.69 263.7 اىاث داؿ

 الجىس الهسابقات
 0.781 10.4 25.65 ذككر

357 0.8561 0.545 
غير 
 0.782 26.42 263.7 اىاث داؿ

 الجىس الكمي
 38.212 33.5 25.65 ذككر

357 0.346 0.729 
غير 
 7.156 123.45 263.7 اىاث داؿ

 
 يبيف استجابة أفراد العيىة في هجالت الستباىة وفؽ هتغير الجىس( 5)الشكؿ 

ـ  الدراسػػ يتضػح هػػف ىتػػاتج  كالرسػػـ البيػػاىي أف جػػىس الهعمهػػيف لػػـ يشػػكؿ فرقػػان بالىسػػب  لػػدكٌر
ػػذا يتكافػػؽ هػػ  دراسػػ   فػػي قيػػادة األىشػػط  البلصػػفي   راٌيهػػاسػػكا  كػػاف ٌػػذا الهعمػػـ ذكػػران أـ اىثػػ  ٌك

( أف الهعيقات الهتعمق  بالهعمهيف الهتعمق  بالجىس بسبب زيادة الىصػاب التدريسػي لمهعمػـ 1999)
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ذا أيضان هػا  ككثرة االختبارات كأعهاؿ السى  كعدـ كجكد حكافز لمهعمهيف القاتهيف عم  األىشط  ٌك
( فػي أف هسػتكيات الهعمػـ تجعمػً ال 2010( كدراستً كدراس  عرفػ  )2004هاف )أكدتً دراس  سمي

 يؤدم دكري كاهبلن بالىسب  لمىشاط البلصفي بهختمؼ فركعً.

 الىتائج الهتعمقة  -1
 : بالفرضية الثاىية

ثقاف  الطفؿ هف  تربي ٌؿ ٌىاؾ فركؽ ذات دالل  إحصاتي  في دكر األىشط  البلصفي  في 
كجٍ  ىظر الهعمهيف تعزل إل  الخبرة كتـ حساب الهتكسطات الحسابي  كاالىحرافات الهعياري  كتـ 

 : استخداـ قاىكف ت ستيكدىت لمعيىات الهستقم  فكاىت الىتاتج

( إلػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ ذات داللػػ  إحصػػاتي  عىػػد 23تشػػير الىتػػاتج الػػكاردة فػػي الجػػدكؿ )
( تعػػزل لهتغيػػر الخبػػرة لمهعمهػػيف سػكا  كػػاىكا "ذكػػكر، اىػػاث" بػػيف هتكسػػطات 0.05هسػتكل الداللػػ  )

ػذا  الهعمهيف كذلؾ عم  كؿ هجػاؿ هػف هجػاالت االسػتباى  ككػذلؾ عمػ  الهجػاؿ الكمػي لبلسػتباى  ٌك
 يعىي قبكؿ الفرضي  الثاىي .

األىشطة وأبعادٌا  (  دللة فروؽ هتوسطات درجة أفراد عيىة الدراسة عمى درجة الستباىة لدور23الجدوؿ )
 الفرعية وفقًا لهتغير الخبرة

الهتوسط  العدد الىوع الهتغير الهحور
 الحسابي

الىحراؼ 
 الهعياري

درحة 
 الحرية

 قيهة

 ت
هستوى 
 الدللة

القرار 
عىد 
0.05 

 الخبرة اإلذاع 
 5.654 20.45 25.65 ذككر

247 0.4076 0.654 
غير 
 2.987 15.22 263.7 اىاث داؿ

 الخبرة الصحاف 
 9.256 7.236 25.65 ذككر

247 0.326 0.216 
غير 
 8.265 11.25 263.7 اىاث داؿ

 الخبرة الهسرح
 3.336 14.56 25.65 ذككر

247 0.154 0.235 
غير 
 8.164 16.89 263.7 اىاث داؿ

 الخبرة الهسابقات
 7.236 10.78 25.65 ذككر

247 0.8411 0.564 
غير 
 5.642 22.56 263.7 اىاث داؿ
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 2.333 35.21 25.65 ذككر الخبرة الكمي
247 0.164 0.225 

غير 
 داؿ

  7.236 19.23 263.7 اىاث  

 

 
 استجابة أفراد العيىة في هجالت الستباىة وفؽ هتغير الخبرة( 6)الشكؿ 

يبيف جدكؿ الخبرة كالشكؿ البياىي عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػ  إحصػاتي  فػي دكر األىشػط  
ػػذا 0.05ثقافػ  حقػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػ  تعػػزل لمخبػرة عىػد هسػػتكل داللػ  ) تربيػػ البلصػفي  فػي  ( ٌك

 (.2003( كخطاب )2001( كالكيبلىي )2001يتفؽ ه  دراس  البمعاكم )

 

 الىتائج الهتعمقة  -2

 : الثةبالفرضية الث

ثقافػػ  حقػػكؽ  تربيػػ ٌػػؿ ٌىػػاؾ فػػركؽ ذات داللػػ  إحصػػاتي  فػػي دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي 
كميػ " كتػـ حسػاب الهتكسػطات ، الطفؿ هف كجٍػ  ىظػر الهعمهػيف تعػزل إلػ  الدرجػ  العمهيػ  "هعٍػد

 : كتـ استخداـ قاىكف ت ستيكدىت لمعيىات الهستقم  فكاىت الىتاتج الحسابي  كاالىحرافات الهعياري 
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إلػػػ  عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػ  إحصػػػاتي  عىػػػد  24تشػػػير الىتػػػاتج الػػػكاردة فػػػي الجػػػدكؿ 
اىاث" بيف هتكسطات ، ( تعزل لهتغير الدرج  العمهي  لمهعمهيف سكا  "ذككر0.05هستكل الدالل  )

ػذا  الهعمهيف كذلؾ عم  كؿ هجػاؿ هػف هجػاالت االسػتباى  ككػذلؾ عمػ  الهجػاؿ الكمػي لبلسػتباى  ٌك
  الفرضي  الثالث .يعىي قبكؿ 

دالل  فركؽ هتكسطات درج  أفراد عيى  الدراسػ  عمػ  درجػ  االسػتباى  لػدكر  ( 24)الجدكؿ 
ؿ العمهي  األىشط  كأبعادٌا الفرعي  كفقان لهتغير الهٌؤ

الهتوسط  العدد الىوع الهتغير الهحور
 الحسابي

الىحراؼ 
 الهعياري

درحة 
 الحرية

 قيهة

 ت
هستوى 
 الدللة

القرار 
عىد 
0.05 

 اإلذاع 
الدرج  
 العمهي 

 3.655 14.22 25.65 ذككر
274 0.2563 0.222 

غير 
 4.222 22.41 263.7 اىاث داؿ
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الهتوسط  العدد الىوع الهتغير الهحور
 الحسابي

الىحراؼ 
 الهعياري

درحة 
 الحرية

 قيهة

 ت
هستوى 
 الدللة

القرار 
عىد 
0.05 

 الصحاف 
الدرج  
 العمهي 

 2.145 23.61 25.65 ذككر
256 0.559 0.445 

غير 
 2.677 25.61 263.7 اىاث داؿ

 الهسرح
الدرج  
 العمهي 

 22.392 22.18 25.65 ذككر
256 0.956 0.326 

غير 
 15.821 15.37 263.7 اىاث داؿ

 الهسابقات
الدرج  
 العمهي 

 0.459 22.24 25.65 ذككر
256 0.33 0.621 

غير 
 0.968 10.45 263.7 اىاث داؿ

الدرج   الكمي
 العمهي 

 4.311 32.67 25.65 ذككر
256 0.781 0.854 

غير 
 داؿ

  2.236 100.35 263.7 اىاث 

 

 
 استجابة أفراد العيىة في هجالت الستباىة وفؽ هتغير الدرجة العمهية( 7)الشكؿ 

تػػػـ قبػػػكؿ الفرضػػػي  الثالثػػػ  فػػػي عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػ  إحصػػػاتي  عىػػػد هسػػػتكل داللػػػ  
( ٌػػذا بسػػبب 2001جػػاب اهلل)كميػػ " حيػػث أكػػد ، ( تعػػزل لمدرجػػ  العمهيػػ  لمهعمهػػيف "هعٍػػد0.05)

الهعمهػػيف كاألسػػمكب الهتبػػ  فػػي حصػػ  الىشػػاط كبسػػبب عػػدـ اٌتهػػاـ كجديػػ   هعيقػػات كثيػػرة تكاجػػ 
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ػػػذا يتفػػػؽ هػػ  تكجٍػػػات عػػػدة دراسػػات هىٍػػػا دراسػػػ  دكجػػػبلس  الهعمهػػيف بأٌهيػػػ  الىشػػػاط الهدرسػػي ٌك
 (.2007( كرسبلف )2005( كخطاب )1994)

 : الفرضيات  هىاقشة ىتائج

ريػػ  ذات داللػػ  اح صػػاتي  عىػػد هسػػتكل الداللػػ  أظٍػػرت ىتػػاتج الدراسػػ  عػػدـ كجػػكد فػػركؽ جٌك
ـ ىحػك دكر األىشػط  البلصػفي  فػي 0.05)  تربيػ ( بػيف هتكسػط درجػات الهعمهػيف هػف كجٍػ  ىظػٌر

ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  فػػي هحافظػػ  درعػػا تعػػزل إلػػ  الجػػىس الدرجػػ  العمهيػػ  كالخبػػرة كذلػػؾ 
يػؽ ٌػذي األىشػط  في كؿ هػف هجػاالت الدراسػ  ككػذلؾ عمػ  الهجػاؿ الكمػي كربهػا ذلػؾ إلػ  أف تطب

ػػػا عمػػػ  الكجػػػً األهثػػػؿ هػػػف حيػػػث سػػػهاحٍا لمتبلهيػػػذ  البلصػػػفي  قميػػػؿ بشػػػكؿ ال يسػػػهح تػػػؤدم دكٌر
ـ عػف ذكاتٍػـ باإلضػاف   تربيػ بالهشارك  باألعداد ببراهجٍػا كتقػديهٍا أك  الحػكار فيهػا بيػىٍـ كتعبيػٌر

لدراسػػي ككثافتػػً إلػػ  أف االٌتهػػاـ بههارسػػ  ٌػػذي الىشػػاطات قميػػؿ إلػػ  حػػد االىعػػداـ بسػػبب الهػػىٍج ا
التػػي تحػػكؿ بػػيف التبلهيػػذ كبػػيف االسػػتفادة هػػف أم ىشػػاط ال صػػفي أيػػان ىكعػػً اذاعػػ  هسػػرح صػػحاف  

( فػػي الهعيقػػات بػػالهعمهيف تتعمػػؽ بػػالجىس 1995هسػػابقات كتتفػػؽ ٌػػذي الىتتجػػ  هػػ  دراسػػ  ريػػاف )
ؿ بسبب زيادة الىصاب التدريسي لمهعمـ ككثرة االختبارات كأعهاؿ السى  كعدـ كجػكد حػكافز  كالهٌؤ

 لمهعمهيف القاتهيف عم  األىشط  باإلضاف  إل  عدـ كجكد كضكح بالرؤي .

التي أشارت إل  عدـ كجكد فػركؽ ذات داللػ  إحصػاتي  فػي كجٍػ   (2010)ودراسة عرفة 
ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  تعػػزل إلػػ   تربيػػ ىظػػر الهعمهػػيف فػػي دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي 

ؿ كالخبرة  حيث أف التبلهيذ ال يفضمكف الهشارك  فػي حصػ  الىشػاط الهدرسػي العػدـ الجىس كالهٌؤ
اسػػتفادتٍـ هىٍػػا بسػػبب الطريقػػ  كاألسػػمكب كالتىظػػيـ الهتبػػ  فػػي حصػػ  الىشػػاط كبسػػبب عػػدـ اٌتهػػاـ 

 كجدي  الهعمهيف بأٌهي  الىشاط الهدرسي.

 هقترحػػػاتالباحثػػػ   تقػػػدـ، الدراسػػػ بىػػػا ن عمػػػ  هػػػا تكصػػمت إليػػػً ىتػػػاتج ك ، بىػػا ن عمػػػ  هػػػا سػػػبؽ
 –الصػػػحاف   –اإلذاعػػػ   –الهسػػػرح )كسػػػاتمٍا الهتهثمػػػ  ب ك  لتفعيػػػؿ األىشػػػط  الػػػبل صػػػفي  إجراتيػػػ 

  كالهتهثمػػػ  درعػػػا فػػػي هػػػدارس الحمقػػػ  األكلػػػ  هػػػف التعمػػػيـ األساسػػػي فػػػي هػػػدارس هديىػػػ (الهسػػػابقات
 : بارتي
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 : هقترحات البحث -ثالثا"

خيص ىقاط القكة ك الضعؼ في ك العهؿ عم  تش ،االستفادة هف ىتاتج البحث الحالي -1
تحديد  ،األىشط  البلصفي  لهرحم  الحمق  األكل  هف التعميـ األساسي في هحافظ  درعا 

ا بها يتىاسب ه  االهكاىيات الهتاح   .الحاجات ك األكلكيات ك كض  ارليات البلزه  لتأدي  دكٌر
ربط ها يتـ تعميهً لمتبلهيذ بحاجاتٍـ ك قدراتٍـ ك طهكحاتٍـ كذلؾ بكاق  ك حاجات  -2

 .هجتهعٍـ 
ك البلصفي  سكا  كاىت ٌذي الهكادر  ،تكفير كاف  الهكارد البلزه  في األىشط  الصفي  -3

 .بشري  أك فىي  أك هادي 
ـ هف ،جعؿ التبلهيذ هحكر لؤلىشط  البلصفي  ك ىتاجٍا -4 خبلؿ  ك العهؿ عم  تحفيٌز

 .تكظيؼ الطراتؽ ك األساليب القاته  عم  التفكير اإلبداعي
ك الهجته  الهحمي  ،بىا  جسكر الثق  ك التعاكف بيف اإلدارات الهركزي  ك الهدرس   -5

الهشارك  في كض  حمكؿ لمهشكبلت التي تعاىي هىٍا الهدارس في الحمق  األكل  لمتعميـ 
 .األساسي

س  هف خبلؿ إشراؾ األسرة ك األطراؼ االجتهاعي  تفعيؿ الهشارك  الهجتهعي  لمهدر  -6
 .الهؤثرة بأىشط  الهدرس  ك الهتؤثرة بٍا 

ك الهدرا  في كيفي  تطكير دكر األىشط  ،إجرا  دكرات تدريبي  هستهرة لمهعمهيف  -7
 .البلصفي 

ـ  -8 ك بالىتاتج الهتكقع  ،تعريؼ القاتهيف عم  العهمي  التربكي  لمهعمهيف ك الهدرا  بأدكٌر
 .عدـ إلتزاهٍـ بتمؾ األدكارهف 
إجرا  دراسات حكؿ دكر األىشط  البلصفي  في هدارس الحمق  الثاىي  هف التعميـ  -9

 .األساسي 

 إجػػرا  دراسػػات ىكعيػػ  تتضػػهف تصػػكران هقترحػػان لػػدكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي هرحمػػ  التعمػػيـ-10
 األساسي.
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                                          .إعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداد أدلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  لمهعمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف كالهعمهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي التربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  الهسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرحي  -11 
ذاعػػػػػ  كصػػػػػحاف  -12 تعريػػػػػؼ الهعمهػػػػػيف كالهعمهػػػػػات بػػػػػأىكاع األىشػػػػػط  البلصػػػػػفي  هػػػػػف هسػػػػػرح كا 

ا في تىهي  شخصي  الطفؿ   كهسابقات كدكٌر

 تقديـ ىهاذج لهسرحيات تعميهي  كبراهج إذاعي  كصحؼ هدرسي  ضهف الهىٍاج الهقرر-13

 دريس األىشط  الهسرحي  كاإلذاعي  .تأهيـ هدرسيف هختصيف لت-14

 بىا  صاالت هتعددة األغراض كهسرح في كؿ هدرس  ضهف البىا  الهدرسي . -15
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 لتفعيل األنشطة  املقرتحات

 الالصفية يف مدارس احللقة األوىل

 

 : أٌداؼ الهقترحات – أولً 

، اإلذاعػػػػ ، الهسػػػػرح)إلػػػػ  تفعيػػػػؿ الكسػػػػاتؿ اإلعبلهيػػػػ  الهتهثمػػػػ  ب  الهقترحػػػػاتٍػػػػدؼ ٌػػػػذا ت
 : ذلؾ هف خبلؿك  في هدارس الحمق  األكل  هف التعميـ األساسي في هديى  درعا (الصحاف 

 التأكيد عم  أٌهي  دكر كساتؿ اإلعبلـ في الهجته  الهدرسي  -1

جػرا ات قػد تسػاعد الهعمهػيف فػي هػدارس الحمقػ  األكلػ  عمػ  تفعيػؿ كسػاتؿ ك  تقديـ آليات -2 ا 
 .األىشط  البل صفي  بشكؿ أفضؿ

ذلػػؾ هػػف خػػبلؿ تعػػريفٍـ ك  الهعػػارؼ التػػي تعهػػؽ ىظػػرتٍـ بالحيػػاةك  هػػد التبلهيػػذ بالهعمكهػػات -3
 .بحقكقٍـ في الحصكؿ عم  الهعمكهات الهفيدة هف هصادري الهختمف 

 .قمي  الهختمف  هف خبلؿ الكساتؿ اإلعبلهي  الهدرسي قدرات التبلهيذ الع تربي  -4

 .اإلستكشاؼ لدل التبلهيذك  الدراس ك  حب اإلستطبلع تربي  -5

 .الفىكف الهختمف ك  الكشؼ عف هكاٌب التبلهيذ في هجاالت الفكر -6

الباحثػػ  تقػػدـ هجهكعػػ  هػػف  فػػأف، الدراسػػ بعػػد اإلطػػبلع عمػػ  الىتػػاتج التػػي تكصػػؿ إليٍػػا ٌػػذا 
 : ارليات لتفعيؿ دكر كساتؿ األىشط  البل صفي  في الهدرس  عم  الىحك التالي

 :  تفعيؿ األىشطة الال صفيةو  آليات تىفيذ –اً ثاىي
 : آليات تفعيؿ الهسرح الهدرسي -أولً 

لقػػػد عػػػاى  الهسػػػرح الهدرسػػػي الكثيػػػر هػػػف عػػػدـ اٌتهػػػاـ إدارات الهػػػدارس بأٌهيتػػػً فػػػي عػػػبلج 
فيهػا يمػي بعػض ارليػات ك  كثرة الهعكقات التػي تعيػؽ تقػدـ الهسػرح الهدرسػيك ، الهشكبلت الطبلبي 

لمطفػػؿ حيػػث كالحقػػكؽ اإلعبلهيػػ  التػػي تسػػاعد عمػػ  تفعيػػؿ ٌػػذا الىػػكع هػػف األىشػػط  فػػي هدارسػػىا 
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( هػػػف اتفاقيػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ عمػػػ  كجػػػكب تكجيػػػً التعمػػػيـ إلػػػ  تطػػػكير شخصػػػي  29أكػػػدت الهػػػادة )
كبػػػذلؾ يػػتعمـ األطفػػػاؿ كيػػؼ يحترهػػػكف ، بػػً كقدراتػػػً البدىيػػ  كالفكريػػػ  إلػػ  أقصػػػ  حػػدالطفػػؿ كهكاٌ

كيتٍـ الثقافي  كلغتٍـ كقيهٍـ كالخمفيات الثقافي  لآلخريف كقيـ ٌؤال  األشػخاص ، حقكؽ اإلىساف ٌك
 : كىجد ٌذي االتفاقي  هتضهى  في آليات تفعيؿ الهسرح الهدرسي هف خبلؿ القياـ بالىقاط ارتي 

تكظيفً لتحقيػؽ األٌػداؼ ك ، اعتهادي في هدارسٍـك ، ة تعزيز هكاى  الهسرح الهدرسيضركر  -
 .غرس القيـ العربي  األصيم  الهىشكدةك ، التربكي 

هػف الههكػف ك ، العهؿ عم  تكفير هشرفييف فىييف في الهدارس يقػدهكف خطػط عهػؿ سػىكي  -
 .الهعمهيفك  يىسقكف ه  الهدير، تخصيص هشرؼ فىي لكؿ هدرستيف أك ثبلث 

بداعي  ضهف الهىٍاج الهقررك  تقديـ هىاذج هسرحي  تعميهي  -  .ا 

ضػػركرة اإلعػػداد الهٍىػػي لػػبعض هعمهػػي التعمػػيـ االساسػػي هػػف خػػبلؿ دكرات تدريبيػػ  عمػػ   -
 .األدا  الهسرحي الهدرسيك  العهؿ

بػػراز دكري فػػي تفعيػػؿ ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ ك  إقاهػػ  الىػػدكات التػػي تعىػػ  بالهسػػرح الهدرسػػي - ا 
 .ي اإلعبله

اعتهاد األسػمكب الهسػرحي فػي تقػديـ بعػض جكاىػب الهىٍػاج الهبلتهػ  هػ  إشػراؾ التبلهيػذ  -
 .ه  هراعاة التىكي  في أساليب التدريس، التىفيذك  في اإلعداد

بػ  الكتابػ  تربيػ االستفادة هف حصػص التعبيػر فػي جهيػ  السػىكات الدراسػي  ل - التػذكؽ ك  هٌك
 .الفىي لعىاصر العهؿ الهسرحي

الخػركج عػف الػىهط التقميػدم ك  تكػريـ التبلهيػذ األكاتػؿك  تهاـ بحفػبلت ىٍايػ  العػاـإعادة االٌ -
 في اعتهاد الكمهات الخطابي  لهثؿ ٌذي الهىاسبات 

 االستفادة هف جٍكد بعض الفرؽ الهحمي  التي تٍتـ بهسرح األطفاؿ -

 : كيفية ههارسة ٌذا الىشاط عهمياً 

 : اآلتييهارس الىشاط الهسرحي في الهدرسة عمى الىحو 
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أف يكػػػػكف الحػػػػكار الػػػػذم يػػػػتـ بػػػػيف ك ، أف تكػػػػكف الشخصػػػػيات الرتيسػػػػي  لمهسػػػػرحي  حقيقيػػػػ  -1
طبيعػ  العصػر الػذم تػركم الهسػرحي  ك  ها يصدر عىٍا هف حركات تتىاسبك  الشخصيات

 .احداثً

كهػػػا كرد فػػػي ك ، أف يكػػػكف تتػػػاب  األحػػػداث فػػػي الهسػػػرحي  الهدرسػػػي  كهػػػا حػػػدث فػػػي الكاقػػػ  -2
 .الكتاب

حقػػاتؽ هىاسػػب  لهسػػتكل التبلهيػػذ بحيػػث ك  قػػيـك  الهسػػرحي  الهدرسػػي  هعمكهػػاتأف تتضػػهف  -3
 .تساعد عم  اكتساب التبلهيذ خبرات تعميهي  هتكاهم 

أف يكػػػكف ٌىػػػاؾ تػػػكازف بػػػيف أجػػػزا  ك ، اإلثػػػارةك  أف تتػػػكافر فػػػي الهسػػػرحي  عىاصػػػر التشػػػكيؽ -4
 .الهسرحي  الهدرسي 

هيػػػذ أىفسػػػٍـ فقػػػد ىصػػػت الهػػػادة أف يكػػػكف هضػػػهكف الهسػػػرحيات الهدرسػػػي  هػػػف تػػػأليؼ التبل -5
( هف اتفاقي  حقكؽ الطفؿ أف لمطفؿ حؽ فػي التعبيػر عػف رأيػً بحريػ  فػي أم هسػأل  12)

( التأكيػػد عمػػ  ٌػػذا الحػػؽ كأضػػافت إليػػً حػػؽ 13أك إجػػرا  يػػؤثراف عميػػً كتابعػػت الهػػادة )
ذاع  األفكار كالهعمكهات بشرط احتراـ ارخريف.  الطفؿ في تمقي الهعمكهات كا 

 : ؿ ها سبؽ ذلؾ هف خالؿويتـ ك

 .تحديد األٌداؼ التعميهي  الهرجكة هف استخداـ الهسرحي  -1

 : ٌذا يتطمبك  إعادة صياغ  الهحتكل التعميهي لمدرس في شكؿ عهؿ ىثرم هعد لمتهثيؿ -2

 .هراعاة أٌداؼ الدرس عىد تحكيؿ الهحتكل إل  حكار هسرحي  -

اإلتجاٌات التػي ك  التعهيهاتك  الهفاٌيـك  اشتهاؿ عبارات الحكار عم  عىاصر الحقاتؽ -
 .يتضهىٍا هكضكع الدرس 

 .هراعاة الخبرة المغكي  لمتبلهيذ في صياغ  الحكار الهسرحي -

 .هراعاة الكقت الهخصص لعرض الهسرحي  في الهدرس   -

 .الكساتؿ التي قد يحتاجٍا استخداـ الهسرحي  كهدخؿ لمتدريسك  تحديد األىشط  -3
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تحكيػػػؿ بعػػػض الػػػدركس إلػػػ  هشػػػاٌد تهثيميػػػ  يقػػػـك أف يعهػػػد هعمهػػػي الهػػػكاد الهختمفػػػ  إلػػػ   -4
 .يتشكؿ هىً فرق  تهثيؿ ك  تكزع األدكارك  فتقرأ، التبلهيذ بتىفيذٌا

تعرؼ التبلهيذ بكثير هف ك ، تغرز الهفاٌيـك ، يىبغي أف تككف الىصكص ٌادف  تعزز القيـ -5
 .في ىفكس الىاشت  اإلىساىي تفجر الهشاعر ك  حقكقٍـ

اإلضػػػػاف  إلػػػػ  هضػػػػهكىٍا الىٍػػػػا تٍػػػػدؼ إلػػػػ  تكسػػػػي  ثقافػػػػ  االعتىػػػا  بأسػػػػمكب الهسػػػػرحي  ب -6
يجعمٍػػـ قػػادريف عمػػ  ك  احتػػراـ آراتٍػػـك  ههػػا يسػػاعدٌـ عمػػ  التفػػاٌـ هػػ  ارخػػريف، التبلهيػػذ

 .التعبير السميـ عف آراتٍـ 

يتػرؾ ك  تدريب التبلهيذ عم  تقػديـ بعػض الهشػاٌد التهثيميػ  اإليهاتيػ  " التهثيػؿ الصػاهت " -7
 .كعات التي يرغبكف في تهثيمٍالٍـ حري  اختيار الهكض

الغىاتيػػػػػ  بهرافقػػػػػ  بعػػػػػض ارالت ك  تػػػػػدريب التبلهيػػػػػذ عمػػػػػ  أدا  بعػػػػػض الهشػػػػػاٌد التهثيميػػػػػ  -8
 .الرقصات التعبيري  ك  الهكسيقي 

عمػػػػػ  تعهػػػػػد لجػػػػػاف ، أف تقػػػػػاـ هىافسػػػػػات بػػػػػيف الهػػػػػدارس فػػػػػي تقػػػػػديـ العػػػػػركض الهسػػػػػرحي  -9
 .ذيٍاتخصيص هكافتات لهىفك  هتخصص  إل  تقكيـ الهسرحيات الجيدة

 : تشهؿ ٌذي الخطكة ها يميك  ك أخيران يتـ تقكيـ الهسرحي  -10

، التركيػػػز عمػػػ  الجكاىػػػب ذات الهغػػػزل فػػػي الهسػػػرحي ك ، هىاقشػػػ  التبلهيػػػذ فيهػػػا قػػػاهكا بتهثيمػػػً
ىقػػد بعػػض الهكاقػػؼ ك ، اإلشػػادة فػػي بعػػض الهكاقػػؼ اإليجابيػػ  لػػبعض الشخصػػيات فػػي الهسػػرحي ك 

هبػادئ عاهػ  ك  القػيـك  التكصؿ لبلسػتىتاجاتك ، الهسرحي السمبي  التي تصدر هف بعض شخصيات 
  .قيـ الهجته ك  تتفؽ

 : آليات تفعيؿ اإلذاعة الهدرسية -ثاىياً 

التعبيػر عػف ك ، كتعتبر اإلذاع  أٌـ الكساتؿ التي يهكف أف تككف هحط  إلحتضاف الطاقػات
خاصػػػ  هػػػف ك  تقبػػػؿ اررا ك  الكاجبػػػات هػػػف هشػػػارك ك  التعػػػرؼ عمػػػ  الحقػػػكؽك  الطهكحػػػاتك  األفكػػػار

ـ التمهيػذ فيهػا يمػي بعػض الهقترحػات التػي قػد تسػاعد عمػ  ك  .يعجػب بٍػـك ، األشخاص الذيف يقػدٌر
 : تفعيؿ ٌذا الىكع هف هدارسىا
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 ثػػـ األخبػػار العاهػػ  ثاىيػػان التػػي قػػد تػػؤثر فػػي حيػػاة التمهيػػذ، االٌتهػػاـ باألخبػػار الهدرسػػي  أكالن  -1
 .تثير اٌتهاهًك 

تتىػػػاكؿ ك  عمػػػ  أحػػػداث كاقعيػػػ  هػػػف الحيػػػاة الهدرسػػػي  أف تكػػػكف األحاديػػػث اإلذاعيػػػ  قاتهػػػ  -2
 .هكضكعات تٍـ التبلهيذ

الترفيػً عػف ك ، تكجيػً التبلهيػذك ، التعميؽ عميٍػاك  هراعاة التكازف بيف ىشر األخبار الهدرسي  -3
 .تسميتٍـك  الساهعيف هف التبلهيذ

 .استخداـ أجٍزة التسجيؿ إلهكاف حساب الكقت الذم تستغرقً الهادة -4

 .فسح  هىتصؼ اليـك في إذاع  الهكاد الترفيٍي  الخفيف  استغبلؿ فترة -5

 : أف تدكر هكضكعات البراهج اإلذاعي  الهدرسي  حكؿ ارتي -6

  .الهجبلتك  األخبار اليكهي  الٍاه  الكاردة في الصحؼ -

 .البيت  الهحمي  ك  أٌـ االىبا  في الهجته  الهدرسي -

 .حكـ ك  أقكاؿ هأثكرة -

 .ارد إل  جهاع  اإلذاع اإلجاب  عم  بريد التبلهيذ الك  -

 .طراتؼ شيق ك  هىكعات -

 .حكار ه  الشخصيات التي تزكر الهدرس  -
 .استفسار حكؿ بعض قضايا الهىٍج الهدرسي -
 .البارزيف هف اصحاب الهكاٌبك  ركف ألكاتؿ التبلهيذ -
 .هسابقات ثقافي  بيف الصفكؼ -
ـك  اإلدارييفك ، الهشرفيفك ، حكار هفتكح ه  الهدير -  .غيٌر

الهعمػػـ الهشػػرؼ عمػػ  اإلذاعػػ  أف يضػػ  فػػي سػػجؿ ىشػػاطً هكاعيػػد االحتفػػاؿ يجػػب عمػػ   -7
شػػٍادات التقػػدير ك  هكعػػد هػػىح الجػػكاتزك ، اجػػرا  الهسػػابقاتك  هكعػػد الىػػدكاتك ، بالهىاسػػبات
 .لمهتهيزيف 
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حتػػػ  ال ك ، يراعػػ  تىػػػكع أصػػػكات الهػػػذيعيف هػػف التبلهيػػػذ هػػػف أجػػػؿ جػػذب اىتبػػػاي السػػػاهعيف -8
 .كها تصاحب بعض الكمهات الهكسيق  الخفيف  ، يشعر التبلهيذ بالهمؿ

ىا ىجد ىص الهادة ) -9 ( كاضػحان 15يقدـ البراهج هعظـ التبلهيذ في الهدرس  حسب الدكر ٌك
بحػػػؽ الطفػػػؿ فػػػي االجتهػػػاع بػػػارخريف كالهشػػػارك  السػػػمهي  كاالىضػػػهاـ كتشػػػكيؿ جهعيػػػات 

 ط عدـ االعتدا  عم  حقكؽ ارخريف.بشر 
 : جهاعة اإلذاعة الهدرسية

تهد جهاع  اإلذاع  الهدرسي  في تككيىٍا عم  أربع  هقكهات أساسي  يبى  عمػ  أساسػٍا تع
 : ٌي كارتيك  الهتكاهؿ داخؿ الجهاع ك  العهؿ الهتىاسؽ

 .لجاىٍاك  أعضا  الجهاع  -1

 .التبلهيذالهعمـ الهشرؼ عم   -2

عدادي لمساهعيف هف التبلهيذك ، برىاهج اإلذاع  الهدرسي  -3  .ا 

ثػػـ ، يػػتـ اإلعػػبلف عػػف الجهاعػػ ك ، تحديػػد هٍػػاـ كػػؿ عضػػك فيٍػػاك ، تىظػػيـ جهاعػػ  اإلذاعػػ  -4
، الدقػػػ ك ، سػػػبله  الىطػػػؽ: اختيػػػار أفضػػػؿ التبلهيػػػذ الهتقػػػدهيف بشػػػرط تػػػكافر هقكهػػػات هىٍػػػا

ػػا هػػف السػػهات الشخصػػي  األخػػرلك  الجػػرأة، طبلقػػ  المسػػاف، حػػب الجهاعػػ ، الىظػػاـك   غيٌر
لذلؾ ال بد أف يتهت  التبلهيذ ، األساس لىجاحٍاك  أعضا  جهاع  اإلذاع  ٌـ األصؿ ألفك 

ثـ تبدأ عهميػ  تػدريبٍـ ٌمػ  ، الرغب  في االىضهاـ إليٍاك  الذيف يق  عميٍـ االختيار بالهيؿ
كيفيػػ  العهػػؿ بٍػػا هػػف ك ، أٌػػدافٍاك ، كظيفتٍػػاك ، تعػػريفٍـ بهفٍكهٍػػاك  كيفيػػ  العهػػؿ بالجهاعػػ 

 .خبلؿ االجتهاعات الدكري  لمجهاع 

 : الهعمـ الهشرؼ عمى اإلذاعة

يكػػػكف  ألفك ، فػػػي عهمٍػػػاك  فػػػي ىظاهٍػػػاك ، مهشػػػرؼ عمػػػ  اإلذاعػػػ  دكر التػػػأثير فػػػي الجهاعػػػ ل
 : ىاجحان يجب تكافر شركط في شخصيتً هىٍا

 .شخصي  قكي  تساعد عم  جذب التبلهيذ  -1

 .ثقافات هتىكع  ك  خبراتك ، أسمكب هقى  -2
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 .أف يككف هرشدان لمجهاع   -3

 .يعهؿ عم  اكتساب حب أعضا  الجهاع  بركحٍا الهرح  -4

  .أف يككف هحبان لعهمً -5

 .استعدادي لتحقيؽ رغبات أبىاتً التبلهيذ أعضا  الجهاع  في إطار الجهاع  -6

 .أف يتحم  باألخبلؽ الفاضم  -7

التػػػدريب ك ، الهتابعػػػ ك ، التخطػػػيط إلعػػػداد البػػػراهجك  تكجيٍٍػػػاك  لقػػػدرة عمػػػ  تىظػػػيـ الجهاعػػػ  -8
 .هكاٌبٍـ تربي ك  الهىظـ ألعضاتٍا

 .الجدد دكف أف يهيز أحدٌها عف ارخرك  القداه  الهساكاة بيف أعضا  الجهاع  -9

هػػف  ألفآال يغمػػؽ البػػاب فػػي كجػػً هػػف يحتػػاج إلػػ  تػػدريب عمػػ  سػػبله  الىطػػؽ أك اإللقػػا   -10
 .العبلج ك  أٌداؼ اإلذاع  الهدرسي  التدريب

يتحم  بالقيـ األصيم  ك ، صديؽك  ..أخك  ..هربٍ ك  ..التعاهؿ ه  أعضا  الجهاع  كاىً أب -11
 .يحتذل هثبلن ك  ليككف قدكة

يهكػف أف يػؤثر فػي ، ك بٍذي السهات الشخصي  التي يجب أف يتحم  بٍا الهشػرؼ اإلذاعػي
يجعمٍػػا جهاعػػ  ىاجحػػ  تػؤدم براهجٍػػا الهتىكعػػ  عمػػ  ك ، فػػي جهٍػػكر التبلهيػػذ الهتمقػيفك ، أعضػاتٍا

، عم  الهشرؼ عم  جهاعػ  اإلذاعػ  الهدرسػي  إشػراؾ جهيػ  التبلهيػذ فػي اإلعػدادك  .الكجً األكهؿ
، هف تىفيذٌـك ، آراتٍـك  هيكلٍـك  ليخرج العهؿ طبلبيان خالصان يعبر عف رغباتٍـ، التقديـك ، هتابع الك 

بداعاتٍـك ، ليبرز هف خبللً هكاٌبٍـ  .لٍـ ك  هىٍـ ألىًهف ٌىا يتقبمً الهتمقكف هف زهبلتٍـ ك ، ا 

 : المغة اإلذاعية

ػػػا القػػػكم عمػػػ  السػػػاهعيفف المغػػػ  اإلذاعيػػػ  إ ػػػذا هػػػا ، لٍػػػا تأثيٌر ( حيػػػث 17أكدتػػػً الهػػػادة )ٌك
اعترفت الدكؿ األطراؼ في اتفاقي  حقكؽ الطفؿ بالكظيف  الٍاه  التي تؤديٍا كساتؿ اإلعبلـ تجاي 

كبالتػػالي ، ىشػػر الهعمكهػػات طالهػػا أىٍػػا تسػػاٌـ فػػي رفػػاي الطفػػؿ الهعىػػكم كهعرفتػػً كفٍهػػً لآلخػػريف
 : ات هىٍاتتسـ بسهيجب أف تككف لغ  ٌذي الكساتؿ هفٍكه  ككاضح  كالبد أف 
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فػػبل يىبغػػي لمهػػذي  أف ، العبػػاراتك  يجػػب أف تتهيػػز المغػػ  الهذاعػػ  بسػػه  القصػػر فػػي الجهػػؿ -1
هػف ٌىػا يجػب ك  .بذلؾ يسٍؿ عمػ  الهسػته  التقػاط الكمهػ  الهذاعػ ك  يعتهد الجهؿ الطكيم 

تعػريفٍـ بػاف ك  .لمبرىػاهج اإلذاعػي عم  الهعمػـ الهكمػؼ تػذيب تبلهيػذي عمػ  المغػ  الهىاسػب 
 .ع  تختمؼ تهاهان عف لغ  الكتاب  في الصحيف  الهدرسي لغ  اإلذا

المغػػ  فػػي ٌػػذي الحالػػ  تكػػكف أفضػػؿ ؛ حيػػث يكتشػػؼ عىػػد  ألفيجػػب إعػػادة كتابػػ  البػػراهج  -2
 يؤدم إل  الفاتدة الهرجكة هىًك  اإلعادة تحسيف بىياف الخبر فالهراجع  تجعؿ الخبر أدؽ

ذاعػػي الجيػػد يعتهػػد أكؿ هػػا يعتهػػد فتحريػػر الخبػػر اإل، االبتعػػاد تهاهػػان عػػف الحشػػك المفظػػي -3
 .اإليجازك ، الدق ك ، عم  البساط 

دراؾ الػػػػػدالالت المفظيػػػػػ  أم فٍػػػػػـ هػػػػػا تػػػػػدؿ عميػػػػػً األلفػػػػػاظك  فٍػػػػػـ -4 ٌػػػػػك هػػػػػا يطمػػػػػؽ عميػػػػػً ك  ا 
الػػػػذم يسػػػػاعد الهحػػػػرر ك ، الهتخصصػػػػكف فػػػػي المغػػػػ  " إدراؾ العبلقػػػػات الدالليػػػػ  لؤللفػػػػاظ "

 .اإلذاعي عم  جعؿ هعى  خبري أك هادتً الهذاع  كاضح 

، لغػػ  اإلذاعػػ  لغػػ  هىطكقػػػ  ألفكاضػػح  ك  ك هػػف ىاحيػػ  العبػػارات يجػػب أف تكػػكف هألكفػػػ  -5
 فأسمكب التحادث ٌك الذم يحقؽ األلف  في المغ  الهذاع  ، ليست لغ  أدبي  هكتكب  فقطك 

لكف ك ، يجب عم  المغ  اإلذاعي  أف تٍتـ في استخداـ الهجاز في بعض الفقرات اإلذاعي  -6
 استخداـ الهجاز بحيث ال يككف هبٍهان أك غاهضان فالٍدؼ هىػً الكضػكحيجب التىبيً إل  

دراؾ الهعى ك   .البساط ك ، ا 

 فػػػأفلػػػذلؾ ك ، الطريػػػؽ إلػػػ  لغػػػ  إذاعيػػػ  سػػػميه  ألىػػػًضػػػركرة االٌتهػػػاـ بالصػػػكت الهػػػذاع ؛  -7
 .التحرير لئلذاع  يتطمب فٍـ الخصاتص الصكتي  لمغ  العربي 

اعػي الهدرسػي أف يراجػ  الهػادة التحريريػ  لٍػذا ٌىا يجب عمػ  الهشػرؼ عمػ  البرىػاهج اإلذك 
هػػف الضػػركرم آال يمجػػأ ك  يكجػػً تبلهيػػذي إلػػ  الطريقػػ  الهثمػػ  لتقػػديـ برىػػاهجٍـ اإلذاعػػيك  .البرىػػاهج

س " ليدؿ بٍا عم  عبارة  .ع .الهحرر اإلذاعي إل  اختصار األسها  أك العبارات هثؿ كتاب  " ج
  .غريب  عف لغتىا العربي ك ، ٌذي االختصارات غير هعركف هثؿ  ألف" الجهٍكري  العربي  السكري  " 

أف المغػػػ  اإلذاعيػػػ  تصػػػبح هػػػؤثرة فػػػي تشػػػكيؿ الهبلهػػػح الحضػػػاري  لمهجتهػػػ  عىػػػدها يكتهػػػؿ 
فػػي حالػػ  التىػػاغـ بػػػيف ك  الهػػذي ك ، التحريػػرك ، (المغػػ )التىػػاغـ بػػيف الهحػػاكر الػػثبلث " الهػػادة الخػػاـ 
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فػػي االرتقػػا  بالػػذكؽ ك ، ٌػػا الهفيػػد فػػي الهجتهػػ  الهدرسػػيالهحػػاكر الػػثبلث تحقػػؽ المغػػ  اإلذاعيػػ  أثر 
 .الحضارم في شت  جكاىب الحياة الهدرسي ك ، الفىي

 : آليات تفعيؿ الصحافة الهدرسية

تشػػكؿ الصػػحاف  الهدرسػػي  بػػؤرة هركزيػػ  تتجهػػ  فيٍػػا آالؼ الرسػػاتؿ اإلعبلهيػػ  التػػي تحقػػؽ 
الهدرسػػػػي  عمػػػػ  حسػػػػف اختيػػػػار الهػػػػادة يتكقػػػػؼ ىجػػػػاح الصػػػػحاف  ك ، أٌػػػػدافان تربكيػػػػ  بالغػػػػ  األٌهيػػػػ 

تكػػػكف هػػػف إعػػػداد التبلهيػػػذ بتكجيػػػً  هػػػدل هىاسػػػبتٍا لهقتضػػػ  الحػػػاؿك  أسػػػمكب تقػػػديهٍاك  اإلعبلهيػػػ 
شػػراؼ هػػف الهعمػػـ الهشػػرؼ عمػػ  جهاعػػ  الصػػحاف  الهدرسػػي  كهػػا أف الصػػحاف  الهدرسػػي  تهكػػف  كا 

فيهػا يمػي تعػرض ك  .اإللقػا ك  هٍارات الخطاب ك  التبلهيذ في الهدارس هف اكتساب الهٍارات القيادي 
خراجٍا بشػكؿ أفضػؿ ك  الباحث  بعض الهقترحات لكيفي  عهؿ صحيف  هدرسي  حيػث أكػدت الهػادة ا 

( هػػػف اتفاقيػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ عمػػػ  حػػػؽ الطفػػػؿ باالجتهػػػاع هػػػ  ارخػػػريف كاالىضػػػهاـ كتشػػػكيؿ 15)
د كتػػأليؼ ( بحقػػً بإعػػدا12كأكػػدت الهػػادة )، جهعيػػات بشػػرط عػػدـ االعتػػدا  عمػػ  حقػػكؽ ارخػػريف

 البراهج التي تٍتـ بطفكلتً كجهي  اختصاصاتً.

 : اإلخراج الصحفي

بها يصاحبٍا هف ك ، رسكهاتك  ك ٌك فف تكزي  الهكضكعات الصحفي  بها تحكيً هف صكر
يجػػػب أف يتصػػػؼ ك  .عمػػػ  صػػػفح  الهجمػػػ  بٍػػػدؼ العػػػرض الصػػػحفي (التركيسػػػ )سػػػهات الهجمػػػ  

 : هىٍااإلخراج الصحفي لمصحيف  الهدرسي  بخصاتص 

 يشجعً عم  هتابع  القرا ة ك  لكي يجذب التمهيذ: الجاذبي  -1

 اإلثارة االىفعالي  ك  يثير لدل التمهيذ حب اإلطبلع: اإلشباعك  اإلثارة -2

 : التكازف هف خبلؿ -3

 تكزي  الهكضكعات  -

 التكزي  المكىي -

 تكزي  الصكر -

 كض  اتجاي الزكايا -
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 األيسر ك  بيف ىصفي الصفح  األيهف: التىاظر -4

 : في األشكاؿ اإلخراجي  هف حيثالتىكع  -5

 بشكؿ رأس الهجم   -

 كض  رأس الهجم  -

 كض  الفكاصؿ بيف الهكضكعات -

 كض  إطار حكؿ العىاكيف إبرازان لٍا -
 االعتراضي ك  الفرعي ك  تكزي  العىاكيف الرتيس  -
 أفقيان ك  كض  صفح  الهجم  رأسيان  -
 اختيار الهكاف الٍاـ الهكض  األكثر أٌهي  -

 جذاب  ك  شيق  عرضٍا عم  صفح  الهجم  بطريق ك  راز أٌـ الهكضكعاتإب: اإلبرازك  العرض -6

 .بيف الهكضكعات هف ىاحي  أخرلك  يجب تحقيؽ التداخؿ بيف األعهدة هف ىاحي : التداخؿ -7

 بفىكف صحفي  هختمف ك  أم أف الهكضكعات تدكر حكؿ هكضكع كاحد: الترابط -8

 .عم  حساب الجكاىب األخرل فبل تتركز الكتاب  المكىي  في احد الجكاىب: االىسيابي  -9

اتجػػاي زكايػػا الهسػػاحات ك  الصػػكر الهصػاحب ك  خػػبلؿ عػػرض عىػاكيف الهكضػػكعات: التىػاغـ -10
 الهخصص  لمهكضكعات 

 : آليات تفعيؿ الهسابقات الهدرسية

 الثقافيػػػػ ك  اإلجتهاعيػػػػ الهسػػػػابقات ك  الكشػػػػفي ك  ك ىقصػػػػد بٍػػػػا هجهكعػػػػ  الهسػػػػابقات الرياضػػػػي 
حيث ىجد التأكيد عم  حؽ الطفؿ في الراح  كالتسمي  كالمعب كالهشارك  الحرفي  ك  الهٍىي ك  الديىي ك 

كحقػػً فػػي  ( هػػف بىػػكد اتفاقيػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ31فػػي الىشػػاطات الثقافيػػ  كالفىيػػ  كاضػػحان فػػي الهػػادة )
ػذا ضػهف ىػص الهػادة  تطكير شخصػي  الطفػؿ كهكاٌبػً كقدراتػً البدىيػ  كالفكريػ  إلػ  أقصػ  حػد ٌك

  لٍذي الىشاطاتكفيها يمي تفصيؿ ، (29)
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قاه  الهبارياتك  كتشكيؿ الفرؽ: الىشاطات الرياضية - فتح ك  تىظيـ الهٍرجاىاتك  البطكالت الرسهي ك  ا 
ىشر الكعي الرياضي هػف خػبلؿ ك ، تجديد ىشر األلعاب الرياضي  الشعبي  القديه ك ، هراكز التدريب

 .الصحاف ك  اإلذاع 

 القيػاـ بهشػاري  الخدهػ  العاهػ  بػالهجته ك  عيػ الظػكاٌر الطبيك  كتىظػيـ الػرحبلت الىشاطات الكشفية -
 .تشجي  الكشاف ك ، تىظيـ الهعسكراتك 

عػػف طريػػؽ تسػػجي  ، خدهػػ  البيتػػ  هػػف خػػبلؿ التفاعػػؿ هػػ  البيتػػ  الهحميػػ  ك  اإلجتهاعيػػةالىشػػاطات  -
االتجػاي التعػاكىي  تربيػ ك  قياـ الهتعمهيف بالهشػارك  الفعالػ  بخدهػ  البيتػ ك ، الهعمهيفك  هجالس اربا 

 .ىد الطمب  بتككيف جهعيات تعاكىي  هدرسي  ع

جػػرا  التجػػارب ك  ، كتشػػجي  الهعمهػػيف عمػػ  صػػىاع  األجٍػػزة العمهيػػ  البسػػيط  الىشػػاطات الثقافيػػة - ا 
  .هتابع  االختراعات العمهي ك  الهتعمق  بالهىاٌج

االحتفػػػػاؿ ك  كتشػػػػجي  الهتعمهػػػػيف عمػػػػ  قػػػػرا ة القػػػػراف الكػػػػريـ بطريقػػػػ  صػػػػحيح  الىشػػػػاطات الديىيػػػػة -
 0تكريس الهفاٌيـ الديىي  الصحيح  في ىفكس الهتعمهيفك ،  بالهىاسبات الديىي 

التصهيـ الزخرفي إل  ك  التصكيرك  ،كقياـ الهتعمهيف بأعهاؿ الفف التشكيمي كالرسـ الىشاطات الفىية -
 تػػتـ ههارسػػ  الىشػػاطات الهػػذككرة خػػارج الخطػػط الهدرسػػي ك ،  جاىػػب أعهػػالٍـ ذات الهىفعػػ  الكطىيػػ 

ت الفػػػراغ فػػػي اليػػػـك الدراسػػػي أك بعػػػد اىتٍػػػا  الػػػدكاـ الهدرسػػػي أك فػػػي اإلجػػػازات الهدرسػػػي  فػػػي أكقػػػاك 
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حيػث يػؤدم قصػر اليػـك الدراسػي : تعدد فترات الدراس  في بعػض الهػدارسك  ضيؽ الهباىي -4
اإلعبلهيػػػ  بشػػػكؿ ك ،  إلػػػ  اختػػػزاؿ األكقػػػات الهخصصػػػ  لبلىشػػػط  الهدرسػػػي  بصػػػف  عاهػػػ 

 خاص

  (هيزاىي  الهدرس ، الصفكؼكثاف  ، الهباىي)التجٍيزات داخؿ الهدرس  ك  ضعؼ اإلهكاىات -5

 .الهشرفيف الكفايات البلزه  إلدارة البراهج اإلعبلهي  في الهدرس ك  عدـ اهتبلؾ الهعمهيف -6

 .دكر األىشط  البلصفي  في العهمي  التعميهي  ك  عدـ اإليهاف الفعمي بأٌهي  -7

 العمهيػ  الخطػكات، فػي إعػداد ٌػذي الرسػال ، ي الىٍاي  ال بد هػف اإلشػارة أف الباحثػ  اتبعػتف
تضػهف الفصػؿ  ، حيػث تضػهىت الرسػال  بػابيف، التربكيػ ك  الهتعهػدة فػي العمػـك الىفسػي ك  الهىٍجيػ ك 

 ىيتضػػهف الفصػػؿ الثػػاك ، الدراسػػات السػػابق ك  األدبيػػات ك ،أٌدافػػًك  الدراسػػ األكؿ التعريػػؼ بهشػػكم  
تهػػت اإلشػػارة فػػي ك ، اعيىتٍػػك  الدراسػػ  ةإلطػػار الىظػػرم بيىهػػا اشػػتهؿ البػػاب الثػػاىي عمػػ  أدالثالػػث ااك 

 اي تهػت كتابتٍػتػالك  الهقترحػاتأخيػران  تػـ تىػاكؿ ك  ا، هىاقشػتٍك  الدراسػ ىتػاتج إل    الخاهسالفصؿ 
 .ل  األدبيات السابق  إهف خبلؿ الرجكع ك  عم  ىتاتج الدراس  الهيداىي  بىا ن 
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 باللغة العربية الدراسةملخص 

 

  : الدراسةهقدهة 

خاص  حقكقػً ك  الحقكؽ الهختمف ك  الهعارؼ تربي البلصفي  الهدرسي  دكر هٍـ في لبلىشط  
التعبيػر بكػؿ ك  فػي إبداتػً لرأيػًك  اإلعبلهي  التي تػتـ هػف خػبلؿ هشػاركتً فيهػا يسػه  بػإعبلـ الطفػؿ

عبلهػػً لػػـ يكػػف هقصػػران عمػػ  ٌػػذي ك  لكػػف ٌػػذا االٌتهػػاـ فػػي الطفػػؿك  كضػػكح عهػػا يقػػدـ لػػًك  صػػراح  ا 
العربػػي بػػإعبلـ ك  بػػذلؾ كػػاف االٌتهػػاـ الػػدكليك ، عالهيػػان ك    فحسػػب اىهػػا كػػاف دكليػػان الهؤسسػػ  التربكيػػ

غير أف " إتفاقي  حقكؽ ، الهكاثيؽ الدكلي ك  الطفكل  حيث كرد التأكيد عميً في كثير هف اإلعبلىات
فقػرات عمػ  ك  (17-14-13)الطفؿ العالهي  " كاىػت أكثػر الكثػاتؽ اٌتهاهػان بػً حيػث ىصػت هػكاد 

التػي أكػدت  (13) الهشػارك  فيٍػا كهػا جػا  فػي الفقػرة األكلػ  هػف الهػادةك  في االتصػاؿحؽ الطفؿ 
 الهعمكهات أىكاعيشهؿ ٌذا حؽ حري  طمب جهي  ك  أف يككف لمطفؿ حؽ في حري  التعبير): عم 
ذاعتٍػاك  تمقيٍػػاك  األفكػارك  أك الكتابػػ  أك الطباعػ  أك الفػػف ، سػػكا  بػالقكؿ، دكف أم اعتبػػار لمحػدكد، ا 

هػػا يعيشػػً ك  إذا هػػف أٌهيػػ  الطفكلػػ  (25ص ، 2002، الرشػػيدم) (كسػػيم  يحتاجٍػػا الطفػػؿ أك بػػأم
بػػدكري فػػػي ك  التكىكلكجيػػا كػػاف االٌتهػػاـ أكثػػػر بحقكقػػً اإلعبلهيػػ ك  الطفػػؿ فػػي خضػػـ ثػػكرة الهعػػػارؼ

هكاىتػػً فػػي ك  كفػػرد لػػً دكريك  الػػدفاع عػػف القضػػايا التػػي تخصػػً كطفػػؿ هػػف جٍػػ ك  التعبيػػر عػػف رأيػػً
التعػػػرؼ عمػػػ  دكر األىشػػػط  البلصػػػفي   الدراسػػػ هػػػف ٌىػػػا يحػػػاكؿ ٌػػػذا ك  .ثاىيػػػ الهجتهػػػ  هػػػف جٍػػػ  

الهشػػػارك  فػػػي حػػػؿ ك  تثقيفػػػً فػػػي حقكقػػػً الهتعمقػػػ  بػػػالتعبير عػػػف الػػػرأمك  الطفػػػؿ تربيػػػ الهدرسػػػي  فػػػي 
  .القضايا الهتعمق  بًك  الهشكبلت

 هشكمة الدراسة :

فػي  ؿحػؽ الطفػ (17)خاص  إتفاقي  حقكؽ الطفؿ ضهف الهػادة ك  تضهىت الصككؾ الدكلي 
 يسػػػتكجب إعهػػػاؿ ٌػػػذا الحػػػؽ جعػػػؿ كسػػػاتؿ اإلعػػػبلـ هتاحػػػ  لجهيػػػ  األطفػػػاؿ دكف تهييػػػزك  اإلعػػػبلـ

تػذكر الهػادة ك  رفاٌيتػًك  هكظف  لخده  هصػمح  الطفػؿ الفضػمي باحتكاتٍػا عمػ  هػكاد هفيػدة لىهاتػًك 
حيث  هكاد تختمؼ هفك  الدكؿ األطراؼ لهسؤكليتٍا في ضهاف كصكؿ الطفؿ إل  هعمكهات (17)
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ا الكطىيػػػػ   الركحيػػػػ ك  اإلجتهاعيػػػػ خاصػػػػ  تمػػػػؾ التػػػػي تسػػػػتٍدؼ تعزيػػػػز رفاٌيتػػػػً ك  الدكليػػػػ ك  هصػػػػادٌر
بىػا  عمػػ  تمػؾ األٌهيػػ  الكبيػرة التػػي أكالٌػا الهجتهػػ  الػػدكلي ك  الجسػػدي ك  صػػحتً العقميػ ك  الهعىكيػ ك 

هؤسسػات الهجتهػ  كافػ  كػاف لٍػػا  فػأفحقكقػً اإلعبلهيػ  بشػػكؿ خػاص ك  لحقػكؽ الطفػؿ بشػكؿ عػاـ
ػػػاد هػػػف ٌػػػذي الهؤسسػػػات الهدرسػػػ  باىشػػػطتٍا ك  بالعهػػػؿ عمػػػ  تفعيمٍػػػاك  اٌتهاهٍػػػا بٍػػػذي الحقػػػكؽك  كٌر

ا الهتعددة حيث أىٍا تتضهف األىشط  الصفي ك  الهختمف  الػبل صػفي  حيػث أف لتمػؾ األخيػرة ك  أدكاٌر
هجػػبلت حػػاتط فػػي إتاحػػ  الفػػرص لؤلطفػػاؿ لمتعبيػػر عػػف ك  رحػػبلت عمهيػػ ك  هسػػرحك  دكر هػػف إذاعػػ 

دراسات أخرل هثؿ دراس  عزة ك  الهساتؿ التي تخصٍـ حيث بيىت الدراس  االستطبلعي  أراتٍـ في
عػدادٌاك  الهمط أف هعظـ الهػدارس تفتػؽ لكجػكد دكر كبيػر فػي األىشػط  هػف حيػث كضػ  براهجٍػا  ا 

هػػػف ٌىػػػا تتبمػػػكر الهشػػػكم  الرتيسػػػي  ك  تىسػػػيقٍا حيػػػث يػػػتـ عػػػدٌـ هسػػػتٍمكيف لمهػػػادة اإلعبلهيػػػ  فقػػػطك 
 : اؤؿ التاليفي التس لمدراس 

هػػا دور األىشػػطة الػػال صػػفية الهدرسػػية فػػي تربيػػة ثقافػػة الحقػػوؽ اإلعالهيػػة لمطفػػؿ فػػي 
 الحمقة 

 : الدراسةأٌهية 

 : تىبثؽ أٌهي  ٌذي الدراس  هف االعتبارات التالي 

اإلحسػػاس الهتزايػػد بأٌهيػػ  الطفكلػػ  هػػف حيػػث ٌػػي هرحمػػ  أساسػػي  فػػي تكػػكيف شخصػػي  1-
 تىشتتً اجتهاعيان.ك  شخصي  الطفؿ تربي هؤخران بإعبلـ الطفؿ لالطفؿ فقد زاد االٌتهاـ 

ا فػي التهاسػؾك  كظاتفٍاك  أٌهي  الهدرس  كىظاـ تربكم هف حيث كياىٍا-2  االىسػجاـك  أدكاٌر
 أف تقػػكـ بالهفاعمػػ ك  التػػي ٌػػي حقيقػػ  الكجػػكد البشػػرمك  الثقافيػػ ك  اإلجتهاعيػػ التكافػػؽ هػػ  التطػػكرات ك 
اٌاتٍا لتىسجـ ه  العصر الحػديث الهتطػكر بسػرع  فػي ضػك  التفجػر اتجك  التفاعؿ بيف هعتقداتٍاك 

قػػادرة عمػػ  اإلحاطػػ  بكػػؿ هػػا يخػػص ثقافػػ  ك  ثػػكرة االتصػػاالت هػػف أجػػؿ أف تكػػكف هكاكبػػ ك  الهعرفػػي
هػػا تؤديػػً هػػف دكر هكهػػؿ لػػدكر ك  ىشػػر ٌػػذي الثقافػػ ك  هػػدل هسػػاٌهتٍا فػػي تفعيػػؿك  الطفػػؿ اإلعبلهيػػ 

 الهدرسػػ  هػػف أجػػؿ اٌتهػػاـ أكبػػر بالطفػػؿك  راك  بػػيف األسػػرةاألسػػرة التربػػكم هػػف هىطمػػؽ ضػػركرة الشػػ
 عاطفيان ك  جسديان ك  هساعدتً عم  الىهك الصحيح عقميان ك 
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 أٌهيػػ  األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي تأكيػػد حقػػكؽ الطفػػؿ الهختمفػػ  هػػف حقػػً التعمػػيـ-3
ىشػط  تفعيؿ ههارس  حقػكؽ األطفػاؿ داخػؿ ٌػذي األك  الكعي في قضايا هجتهعًك  حقً في الهعرف ك 

بػػدا  ك  تفريػػا الشػػحىات العاطفيػػ  الهكبكتػػ ك  الهشػػكبلتك  التعبيػػر عػػف الػػذاتك ،  هػػف ههارسػػ  لمعػػب ا 
 .الهعرفي  السميه ك  هف ثـ حقً في التىشت  الىفسي ك  الرأم

هػػػف  ٌػػػذي الدراسػػػ  األكلػػػ  عمػػػ  حػػػد عمػػػـ الباحثػػػ  تخػػػص حقػػػكؽ الطفػػػؿ اإلعبلهيػػػ تعتبر - 4
 الهدرسي  في الحمق  األكل  هف التعميـ األساسػي فػي هحافظػ  درعػا خبلؿ دكر األىشط  البلصفي 

ٌػػي تشػػكؿ إضػػا ة عمػػ  أٌػػـ حقػػكؽ الطفػػؿ التػػي هػػف الضػػركرم هراعاتٍػػا عىػػد ههارسػػ  ك ، ريفٍػػاك 
 .األىشط  البل صفي 

في التعرؼ عم  دكر األىشػط  البلصػفي  الهدرسػي  فػي تفعيػؿ ثقافػ  حقػكؽ  الدراس يفيد -5
 .الطفؿ اإلعبلهي 

الهٍتهػػيف بحقػػكؽ الطفػػؿ ك  قػػد تسػػٍـ ٌػػذي الدراسػػ  الحاليػػ  فػػي دفػػ  الكثيػػر هػػف البػػاحثيف-6
فػػػي ك ، إلجػػػرا  الهزيػػػد هػػػف الدراسػػػات لتفعيػػػؿ ٌػػػذي الحقػػػكؽ فػػػي جهيػػػ  الهؤسسػػػات التربكيػػػ  عاهػػػ 

 .الهدرس  بشكؿ خاص هف خبلؿ األىشط  البلصفي  الهدرسي  

  تفعيػؿ حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  هػف الهعمهيف في كيفيػك  تقديـ هقترحات تساعد الهدرس -7
 .التي تؤديٍا الهدرس  األكل  هف التعميـ األساسي خبلؿ األىشط  البل صفي 

 :الدراسةأٌداؼ 

 :إل  تعرؼ الدراس  تٌدف

ريفٍػػا فػػي الحمقػػ  األكلػػ  هػػف ك  األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي هػػدارس هحافظػػ  درعػػا-1
 .الىظري ، كذلؾ هف خبلؿ األدبيات التعميـ األساسي

هػػف كجٍػػ  ثقافػػ  الحقػػكؽ اإلعبلهيػػ  لمطفػػؿ تربيػػ  دكر األىشػػط  البلصػػفي  الهدرسػػي  فػػي -3
  .ىظر الهعمهيف

حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ   تربيػػ فحػػص داللػػ  الفػػركؽ فػػي دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي  -4
ؿ العمهيك  الخبرةك  الجىس) الدراس لدل الهعمهيف كفقان لهتغيرات   .(الهٌؤ
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 خاصػ  الهدرسػ ك  يؿ لتفعيؿ الحقكؽ اإلعبلهي  لمطفػؿ فػي الهؤسسػات التربكيػ اقتراح دل -5
 اىشطتٍا البلصفي  الهختمف  ك 

 : اوأداتٍ الدراسةهىٍج 

الباحثػػػ  الهػػػىٍج الكصػػػفي التحميمػػػي الػػػذم يقػػػـك عمػػػ  كصػػػؼ الػػػدكر الػػػذم تؤديػػػً  تسػػػتخدها
ٌذا الهىٍج يتطمب تحميبلن ك  حقكؽ الطفؿ السكرم اإلعبلهي  تربي األىشط  البلصفي  الهدرسي  في 

فحصػػػان هحكهػػػػان لصػػػح  االفتراضػػػػات التػػػي تكهػػػػف كرا  ك  صػػػػياغ  دقيقػػػ  لمفػػػػركضك  كافيػػػان لمهشػػػكم 
 الخطط الهيداىي 

 : الدراسةأداة 

عم  أداة استبياف هكجٍ  لمهعمهيف في الهدارس حيث تتألؼ هف عػدة  الدراس  يٌذ تاعتهد
 ، درسي  الهطبق  في هدارس هحافظ  درعاهحاكر تتعمؽ بهاٌي  األىشط  البلصفي  اله

 : الدراسةىتائج 

ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  هػػف  تربيػػ أف دكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي : الىتيجػػة األولػػى
حيػػث بمػػا الهتكسػػط الحسػػابي عمػػ  الدرجػػ   كجٍػػ  ىظػػر الهعمهػػيف فػػي هحافظػػ  درعػػا كػػاف ضػػعيفان 

ٌذا يشير إل  دكر ضعيؼ لبلىشط  البلصفي  فػي ك  % 54بىسب  هتكي  ك  1063الكمي  لبلستباى  
 ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي   تربي 

عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػ  إحصػاتي  بػيف هتكسػطات درجػات أفػراد عيىػ  : الىتيجة الثاىية
ثقافػ  حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  هػف كجٍػ  ىظػر  تربيػ بالىسب  لدكر األىشػط  البلصػفي  فػي  الدراس 

 .أبعادٌا الفرعي  كفقان لجىسٍـ ك  ظ  درعا عم  الدرج  الكمي  لبلستباى الهعمهيف في هحاف

عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػ  إحصػاتي  بػيف هتكسػطات درجػات أفػراد عيىػ  : الىتيجة الثالثة
ثقافػ  حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  هػف كجٍػ  ىظػر  تربيػ بالىسب  لدكر األىشػط  البلصػفي  فػي  الدراس 

 .أبعادٌا الفرعي  كفقان لخبرة الهعمهيفك  عم  الدرج  الكمي  لبلستباى الهعمهيف في هحافظ  درعا 

عػدـ كجػكد فػركؽ ذات داللػ  إحصػاتي  بػيف هتكسػطات درجػات أفػراد عيىػ  : الىتيجة الرابعة
ثقافػ  حقػكؽ الطفػؿ اإلعبلهيػ  هػف كجٍػ  ىظػر  تربيػ بالىسب  لدكر األىشػط  البلصػفي  فػي  الدراس 
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ػػؿ العمهػػيأبعادٌػػا الفرعك  عمػػ  الدرجػػ  الكميػػ  لبلسػػتباى الهعمهػػيف فػػي هحافظػػ  درعػػا   يػػ  كفقػػان لمهٌؤ
 لمهعمهيف.

 الدراسة هقترحات 

االستفادة هف ىتاتج البحث الحالي ك العهؿ عم  تشخيص ىقاط القكة ك الضعؼ في -1
لهرحم  الحمق  األكل  هف التعميـ األساسي في هحافظ  درعا ك تحديد  األىشط  البلصفي 

ا بها يتىاسب ه  االهكاىيات الهتاح   .الحاجات ك األكلكيات ك كض  ارليات البلزه  لتأدي  دكٌر

 ربط ها يتـ تعميهً لمتبلهيذ بحاجاتٍـ ك قدراتٍـ ك طهكحاتٍـ كذلؾ بكاق  ك حاجات هجتهعٍـ -2
كارد البلزه  في األىشط  الصفي  ك البلصفي  سكا  كاىت ٌذي الهكادر بشري  تكفير كاف  اله-3

 .أك فىي  أك هادي 
ـ هف خبلؿ تكظيؼ -4 جعؿ التبلهيذ هحكر لؤلىشط  البلصفي  ك ىتاجٍا ك العهؿ عم  تحفيٌز

 .الطراتؽ ك األساليب القاته  عم  التفكير اإلبداعي
الهشارك   ك ت الهركزي  ك الهدرس  ك الهجته  الهحمي بىا  جسكر الثق  ك التعاكف بيف اإلدارا-5

 .في كض  حمكؿ لمهشكبلت التي تعاىي هىٍا الهدارس في الحمق  األكل  لمتعميـ األساسي
تفعيؿ الهشارك  الهجتهعي  لمهدرس  هف خبلؿ إشراؾ األسرة ك األطراؼ االجتهاعي  الهؤثرة -6

 .بأىشط  الهدرس  ك الهتؤثرة بٍا 
 .رات تدريبي  هستهرة لمهعمهيف ك الهدرا  في كيفي  تطكير دكر األىشط  البلصفي إجرا  دك -7

ـ ك بالىتاتج الهتكقع  هف عدـ -8 تعريؼ القاتهيف عم  العهمي  التربكي  لمهعمهيف ك الهدرا  بأدكٌر
 .إلتزاهٍـ بتمؾ األدكار

 .التعميـ األساسي  إجرا  دراسات حكؿ دكر األىشط  البلصفي  في هدارس الحمق  الثاىي  هف-9

إجػػرا  دراسػػات ىكعيػػ  تتضػػهف تصػػكران هقترحػػان لػػدكر األىشػػط  البلصػػفي  فػػي هرحمػػ  التعمػػيـ -10
 .األساسي في ضك  التحديات الراٌى  ك الهتجددة 

إعداد أدل  لمهعمهيف كالهعمهػات فػي التربيػ  الهسػرحي  كالصػفكؼ األربعػ  األكلػ  هػف التعمػيـ -11
 األساسي .
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ذاعػػػػػ  كصػػػػػحاف  تعريػػػػػؼ الهع-12 مهػػػػػيف كالهعمهػػػػػات بػػػػػأىكاع األىشػػػػػط  البلصػػػػػفي  هػػػػػف هسػػػػػرح كا 
ا في تىهي  شخصي  الطفؿ   .كهسابقات كدكٌر

 تقديـ ىهاذج لهسرحيات تعميهي  كبراهج إذاعي  كصحؼ هدرسي  ضهف الهىٍاج الهقرر-13

 تأهيـ هدرسيف هختصيف لتدريس األىشط  الهسرحي  كاإلذاعي  .-14

 األغراض كهسرح في كؿ هدرس  ضهف البىا  الهدرسي .  بىا  صاالت هتعددة-15

 

 



        
  

 

 
 

 

 

 

 الدراسةمراجع 
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 :بالمغة العربية -أوًل 
 : الكتب

، دار الهعػػػارؼ ،  5( ، الهكجػػػً الفىػػػي لمغػػػ  العربيػػػ  ، ط1994ابػػػراٌيـ ، عبػػػد العمػػػيـ )  -
 القاٌرة .  

  .عهاف، بيت األفكار الدكلي ، اإلذاعة الهدرسية، (2004)كفاح ، إبراٌيـ -

 األردف، دار أساه  لمىشر، استراتيجيات اإلعالـ الهدرسي (2009)هحهد ، أبك سهرة -

، الٍيتػػػ  الهصػػػري  العاهػػػ  لمكتػػػاب، هسػػػرح الطفػػػؿ، (2000)هحهػػػد الحاهػػػد ، أبػػػك الخيػػػر -
  .القاٌرة

 أطمس لمىشػر، الىهاذجو  األٌداؼو  الوظائؼ، اإلذاعة الهدرسية، (2006)هحهد ، بركات -
 القاٌرة ، التكزي  اإلعبلهيك 

الىشػػػاط اإلعالهػػػي فػػػي الهؤسسػػػة التعميهيػػػة ىحػػػو صػػػحافة ، (1999)سػػػهير ، بسػػػيكىي -
 .هصر، اإليهاف هكتب  دار، هدرسية هتطورة

( ، الهسػػػػرح التعميهػػػػي ، الهصػػػػطمح كالتطبيػػػػؽ ، الػػػػدار 2005حسػػػػيف ، كهػػػػاؿ الػػػػديف ، ) -
 الهصري  المبىاىي  ، القاٌرة.  

 .القاٌرة، دار الهعارؼ، الترويحو  أوقات الفراغ، (1987)عطيات هحهد ، خطاب -

هكتبػػػػ  ،  4( ،  فصػػػػكؿ فػػػػي تػػػػدريس المغػػػػ  العربيػػػػ  ، ط2004الخميفػػػػ  ، حسػػػػف جعفػػػػر ) -
 الرشيد ، الرياض .

 .بيركت، دار العربي ، هوقؼ الديف هف العمـ، (1982)أحهد ، الخطيب -

 .الرياض، هكتب  العبيكاف، بىاء شخصية الطفؿو  الحوار، (1998)سمهاف ، خمؼ اهلل -

لبىػاف ، دار الفكػر العربػي، في الػوطف العربػي اإلىسافحقوؽ ، (2002)أحهػد ، الرشيدم -
. 
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، دار الفكػر العربػي، (دراسػات هقارىػة)اإلعالـ التربػوي ، (2008)عقيؿ هحهػكد ، رفاعي -
 .القاٌرة

 .القاٌرة، عالـ الكتب، 5ط ، الىشاط الهدرسي، (1995)فكرم الحسف ، رياف -

 .دهشؽ ، هىشكرات كزارة الثقاف ، في قضايا الطفولة، (2005)هحهكد ، السيد -

  .دهشؽهىشكرات جاهع  ، اإلعالـ التربوي، (2000)عيس  ، الشهاس -

 .كزارة التربي  ، التربيةو  أدب األطفاؿ بيف الثقافة، (2004)عيس  ، الشهاس -

، 7ط ، هجػالت تصػىيفًو  وظائفػًو  الىشاط الهدرسي هفٍوهً، (2002)حسػف ، شحاتً -
 .القاٌرة، الدار الهصري  المبىاىي 

 القاٌرة، الدار الهصري  المبىاىي ، 6ط ، الىشاط الهدرسي، (2000)حسف ، شحاتً -

، دار صػػػادر، طػػػرؽ تدريسػػػًو  الىشػػػاط الهسػػػرحي التعميهػػػي، (1997)حسػػػف ، شػػػحاتً -
 .القاٌرة

، اإلعالهيػػةو  الفىيػػةو  الهسػػرح التعميهػػي أصػػولً التربويػػة، (2004)عبػػد الهجيػػد ، شػػكرم -
 .القاٌرة، التكزي ك  العربي لمىشر

لفكػر دار ا، اإلذاعة الهدرسية في ضوء تكىولوجيا التعميـ، (2000)عبد الهجيد ، شكرم -
 .القاٌرة، العربي

 .عهاف، دار أساه ، عمـ الجتهاع التربوي، (2000)هعتز ، الصابكىي -

الٍيتػػػػ  ، هسػػػػرح  الهىػػػػاٌج – الهسػػػػرح التعميهػػػػي لألطفػػػػاؿ، (1999رزؽ )، عبػػػػد الىبػػػػي -
 .القاٌرة، الهصري  لمكتاب

ػػػاب - ، 2ط ، هجػػػالت بحوثػػػًو  هفاٌيهػػػًو  الىشػػػاط الهدرسػػػي، (1981)جػػػبلؿ ، عبػػد الٌك
 .بيركت، الفبلحهكتب  

 .الرياض، دار الىاشر الدكلي، التربية اإلسالهية، (2006)هحهد عبد السبلـ ، العجهي -
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جاهعػػ  ، كميػػ  التربيػػ  الىكعيػػ ، الصػػحافة الهدرسػػية، (2010)عبػػد السػػبلـ هحهػػد ، عزيػػز -
 .ٍاىب

 .القاٌرة، دار الهعارؼ، الصحافة الهدرسية، (1976)عبد الهجيد ، رجف  -

 .األردف ، دار السبلـ، كيؼ ىتعاهؿ هع هراٌقة أبىائىا، (2007)هحهد ىبيؿ ، كاظـ -

 .القاٌرة، دار الىٍض ، األسس العاهة لمتدريس، (1983)رشدم ، لبيب -

، دار الفجػػػػر، التصػػػػىيفاتو  الهبػػػػادئو  الصػػػػحافة الهدرسػػػػية، (1996)سػػػػهير ، هحهػػػػكد -
 .القاٌرة

، دار الثقافػػػػ ، التصػػػػىيفاتو  الهبػػػػادئو  الصػػػػحافة الهدرسػػػػية، (1982)سػػػػهير ، هحهػػػػكد -
 .القاٌرة

هركػػػػز القػػػػاٌرة  – الرؤيػػػػة الجديػػػػدة – اإلىسػػػػافحقػػػػوؽ  (1996)هىصػػػػؼ ، الهرزكقػػػػي -
 .القاٌرة، اإلىسافلدراسات حقكؽ 

، هىشػػكرات جاهعػػ  دهشػػؽ، األىشػػطة الهدرسػػية، (2005)أحهػػد ، كىعػػافك  فػػرح، الهطمػػؽ -
 .دهشؽ

دار كىكز ، عالقتً بالهىٍجو  تىظيهًو  هفٍوهً الهدرسيالىشاط ، (2012)فٍهي ، هقبؿ -
 .عهاف، الهعرف 

، الػػال هىٍجػػػيو  الىشػػاط الهدرسػػػي الهىٍجػػي، (1996هحهػػد صػػالح عبػػد اهلل )، الهىيػػؼ -
 .الرياض، هطاب  الدرعي 

 العراؽ، الىشرك  دار الشؤكف الثقافي ، في الهسرح الهدرسي، (1998)ثاهر ، هٍدم -

، التكزيػ ك  دار األهؿ، تعميـ األطفاؿالهسرح في و  الدراها، (1992)عبد الهعطي ، هكس  -
 عهاف

 .هؤتهر اليكىيسكك،هكق  اليكىيسؼ لمشباب-
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، هكتبػ  االىجمػك الهصػري ، لمتربيػة اإلجتهاعيػةاألسس ، (1998)هحهد لبيػب ، الىجيحي -
 .القاٌرة

وسػػائؿ التصػػاؿ الجهاٌيريػػة فػػي الػػوطف و  الهعيىػػات التعميهيػػة، (1971)هحهػػد ، ىصػػر -
 .القاٌرة ، التكزي ك  لمىشردار الثقاف  ، العربي

                  .األردف ، دار أسػػػػػػػػػػػػاه ، الطفػػػػػػػػػػػػؿو  اإلعػػػػػػػػػػػػالـ، (2008)ٌػػػػػػػػػػػػادم ىعهػػػػػػػػػػػػاف ، الٍيثػػػػػػػػػػػػي -
 .1959كثيق  حقكؽ  اإلىساف-

أطمػس ، التربويػةو  اإلعػالـ الهدرسػي فػي الهؤسسػات التعميهيػة، (2006)حىاف ، يكسؼ -
 .القاٌرة، التكزي  اإلعبلهيك  لمىشر

 : العمهيةالرسائؿ 

أثػر اسػتخداـ الهسػرح فػي تػدريس بعػض هوضػوعات ، (2009)راتػد هحهػد ، أبك ٌػداؼ -
رسػػػال  هاجسػػػتير غيػػػر ، الىحػػػو العربػػػي عمػػػى تحصػػػيؿ طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػاهف األساسػػػي

 .غزة  - الجاهع  اإلسبلهي ، كمي  التربي ، هىشكرة

المغويػػة غيػػر الصػػفية فػػي هػػدارس  واقػػع ههارسػػة الهىاشػط، (2006)هحهػد ، أبػك العطػػا -
رسػػال  هاجسػػتير غيػػر ، الهعمهػػوفو  وكالػػة الغػػوث الدوليػػة فػػي غػػزة كهػػا يراٌػػا الهػػديروف

 .غزة، الجاهع  اإلسبلهي ، هىشكرة

هٍػارات التصػاؿ المغػوي  تربيػةواقع اإلعالـ الهدرسػي فػي ، (2011)عدىاف ، األحهدم -
كميػػ  ، رسػػال  هاجسػػتير غيػػر هىشػػكرة ،فػػي هكػػة الهكرهػػة اإلبتدائيػػةلػػدى تالهيػػذ الهرحمػػة 

 .الههمك  العربي  السعكدي ، جاهع  أـ القرل، التربي 

ػػكـ - واقػػع ههارسػػة الىشػػاط الهدرسػػي فػػي هرحمػػة التعمػػيـ األساسػػي ، (2000)سػػهيرة ، بٌر
 .غزة ، الجاهع  االسبلهي ، رسال  هاجيستير غير هىشكرة، الدىيا

رسػػال  هاجسػػتير غيػػر ، اإلىسػػافالتربيػػة عمػػى حقػػوؽ ، (2001)سػػيؼ الػػديف ، البمعػػاكم -
 .القاٌرة، هىشكرة
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دور اإلدارة الهدرسػػية فػػي تٍيئػػة السػػتخداـ األهثػػؿ ل ذاعػػة ، (1989)بثيىػػ  ، بػػاجكدة -
 .هك  الهكره ، أـ القرل، كمي  التربي ، رسال  هاجستير غير هىشكرة، الهدرسية

هٍػارات التعبيػر  تربيةالتهثيمي في أثر استخداـ الىشاط ، (2001)عمي سعد  .جاب اهلل -
 هجم  الدراسات في الهىػاٌج، الشفوي لدى تالهيذ الصؼ األوؿ العدادي بسمطىة عهاف

 .عيف شهس ، طرؽ التدريسك 

دور الصػػحافة الهدرسػػية فػػي خمػػؽ الىظػػرة العمهيػػة لػػدى تالهيػػذ ، (2011)أحهػػد ، حىػػا -
 .جاهع  عيف شهس ، الهدارس الهصرية

تحقيؽ الىشاطات الالصفية الهوجٍة بأٌدافٍا التربويػة فػي ، (2000)هحهػد ، الجعىيىي -
 .عهاف، رسال  هاجستير غير هىشكرة، الهدارس الثاىوية في األردف

دور هػديري الهػدارس العداديػة فػي وكالػة الغػوث الدوليػة فػي ، (2010)عرف  ، خضر -
تير غيػػػر رسػػػال  هاجسػػػ، التغمػػػب عمػػػى الهعيقػػػات لتىفيػػػذ األىشػػػطة الهدرسػػػية الالصػػػفية

 .جاهع  غزة ، هىشكرة

رسػال  هاجسػتير ، السالـ في اإلىسافالوعي بحقوؽ و  التربية، (2004)سػهير ، خطاب -
 .القاٌرة، غير هىشكرة

جاهعػ  ، رسال  هاجستير غير هىشػكرة، حقوؽ الطفؿو  اإلعالـ، (2007)سكسف ، رسبلف -
 .عيف شهس

، فػػي هراحػػؿ التعمػػيـ األولػػيالحقػػوؽ التربويػػة لألطفػػاؿ ، (2004)عمػػي السػػيد ، سػػميهاف -
 .جاهع  عيف شهس، رسال  هاجستير غير هىشكرة

ا عمى التحصيؿ الدراسي و  واقع األىشطة التربوية، (2004)ري  ، الجابرمك  العسيرم - أثٌر
 .هك  الهكره  ، جاهع  أـ القرل، رسال  هاجستير غير هىشكرة، لمطالب

الهيػػوؿ و  الٌتهاهػػات تربيػػةفػػي أٌهيػػة اإلعػػالـ التربػػوي ، (2009)خالػػد ، عبػػد السػػبلـ -
 .الجزاتر، جاهع  فرحات عباس، رسال  هاجستير غير هىشكرة، الدراسية
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 .عيف شهس، هىشكرة

( أثػػر تكظيػػؼ الهسػػرح كالػػدراها يالفيػػديك فػػي اكتىسػػاب هفػػاٌبـ 2011الىبػػاٌيف ، هيسػػكف ) -
 الفكر األسبلهي لدل تبلهيذ الصؼ العاشر ، كمي  التربي  ، غزة .
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 جاهع  حمكف ، هجم  كمي  التربي ، الهؤتهر الثالث، التطبيؽو الىظرية

رفػػػػع هسػػػتوى تحصػػػيؿ طمبػػػة التعمػػػػيـ و  الهسػػػرح الهدرسػػػي، (2009)هحهػػػكد ، هػػػيبلد -
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 قاته  بأسها  السادة الهحكهيف ألداة الدراس  (1الهمحؽ رقـ)

الختصاص العاـ  السـ ـ
 الهكاف الوظيفة والدقيؽ

 جاهع  دهشؽ أستاذ في قسـ أصكؿ التربي  تربي  عاه  أ. د عيس  الشهاس 1

 جاهع  دهشؽ أستاذ في قسـ أصكؿ التربي  فمسف  التربي  أ. د عبد اهلل الهجيدؿ 2

 جاهغ  دهشؽ أستاذ في قسـ أصكؿ التربي  عمـ االجتهاع التربكم جبلؿ سىادأ. د  3

 جاهع  دهشؽ أستاذ هساعد في قسـ أصكؿ التربي  فمسف  التربي  د هحهكد عم  هحهد  4

 جاهع  دهشؽ أستاذ هساعد في قسـ أصكؿ التربي  التربي  البيتي  كالسكاىي  د. ريهكف هعمكلي 5

 جاهع  دهشؽ أستاذ هساعد في قسـ أصكؿ التربي  عاه تربي   د. زيىب زيكد 6

 حقكؽ طفؿ د. هحهد تركك 7
أستاذ هساعد في قسـ رياض 

 األطفاؿ
 جاهع  دهشؽ

أستاذ هساعد في قسـ رياض  طراتؽ تدريس د. راىيا صاصيبل 8
 األطفاؿ

 جاهع  دهشؽ

 دهشؽجاهع   هدرس في قسـ أصكؿ التربي  عمـ االجتهاع التربكم د.غساف خمؼ 9
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(                                       2الهمحؽ رقـ )  
                              استباىً الهعمهيف في صكرتٍا األكلي 

 

تقػػـك الباحثػػ   ............................................الهحتػػـر / ة.السػػيد الػػدكتكر / ة
تٍدؼ الدراس  لتعرؼ دكر االىشطً ، أصكؿ التربي  بإجرا  دراس  عمهي  لىيؿ درج  الهاجستير في

لتحقيػػؽ ك ، ثقافػ  حقػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػ  لػػدل تبلهيػذ هرحمػ  التعمػػيـ األساسػي تربيػػ فػي  البلصػفي 
اٌداؼ الدراس  قاهت الباحث  ببىا  اسػتباى  فػي ضػك  عػدد هػف اإلجػرا ات تهثمػت فػي الرجػكع الػ  
بعػػػض الهراجػػػ  كالدراسػػػات السػػػابق  التػػػي تىاكلػػػت األىشػػػط  البلصػػػفي  كالحقػػػكؽ اإلعبلهيػػػ  كتقسػػػـ 

 : االستباى  إل 

بلهيػ  لػدل تبلهيػذ ثقافػ  حقػكؽ الطفػؿ اإلع تربيػ دكر اإلذاع  الهدرسػي  فػي : الهحكر األكؿ
ثقافػػػ  حقػػػكؽ الطفػػػؿ  تربيػػػ دكر الهسػػػرح الهدرسػػػي فػػػي : الهحػػػكر الثػػػاىي هرحمػػػ  التعمػػػيـ األساسػػػي.

 تربيػ دكر الصػحاف  الهدرسػي  فػي : الهحكر الثالث اإلعبلهي  لدل تبلهيذ هرحم  التعميـ األساسي.
دكر الهسػابقات : الرابػ  الهحكر ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي  لدل تبلهيذ هرحم  التعميـ األساسي.

عمهػػا أف  ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ  لػػدل تبلهيػػذ هرحمػػ  التعمػػيـ األساسػػي. تربيػػ الهدرسػػي  فػػي 
كايهاىػا هػف ، هعمـ كهعمه  هف هشػرفي األىشػط  فػي هحافظػ  درعػا 400عيى  الدراس ستتككف هف 

د هػف خبػراتكـ كآراتكػـ كذلػؾ ىٍػا ترجػك أف تسػتفيأالباحث  بضركرة االخذ ب را  الخبرا  كالهختصيف ف
 : بتحكيـ ٌذي اإلستباىً عم  الىحك التالي

  هدل اىتها  العباري لمهحكر -1

 هدل كضكح الصياغ  المغكي    -2

 كبيرة الحكـ عم  هىاسب  الهقياس الذم كضعتً الباحث  لمحكـ كالهتهثؿ في درج  الهكافق  -3
  ضعيف  هتكسط 

  هحهود الهحاهيدوفاء : الباحثة شاكرة وهقدرة لسعادتكـ 
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 : هعموهات عاهة

 .............................: ................................. اسـ الهدرسة.: السـ

 الهعمـ / الهعمهة 

 تربيػ دكر األىشط  البل صفي  في )تقكـ الباحث  كفا  هحهكد الهحاهيد بإجرا  بحث بعىكاف 
لتفعيمػػػً هػػف كجٍػػً ىظػػر هعمهػػي الحمقػػ  األكلػػ  هػػػف  دليػػؿ هقتػػرحك  ثقافػػ  حقػػكؽ الطفػػؿ اإلعبلهيػػ 

الذم يعد احد هطالػب الحصػكؿ عمػ  درجػ  الهاجسػتير ، (التعميـ األساسي في هدارس هديى  درعا
ذلؾ باإلجاب  عف جهي  عبارات االستبياف الذم ك ، الدراس لذا آهؿ هىؾ التكـر بالهساٌه  في ٌذا 

، الدراسػ أجؿ أف تثهر هسػاٌهتؾ القيهػ  فػي ٌػذا  هفك  .يٍدؼ إل  رصد كاق  األىشط  البل صفي 
أعمػػػـ أف اجابتػػػؾ لػػػف تسػػػتخدـ إال ك  كضػػػكحك  فػػػاىىي أرجػػػك أف تجيػػػب عػػػف عبػػػارات االسػػػتبياف بدقػػػ 

  الدراس هساٌهتؾ في اىجاح ٌذا ك  شاكر لؾ تعاكىؾ .العمهي الدراس لغرص 

 : التعميهات

الهطمػكب هىػؾ أف تقػرأ ك ، البل صفي فيها يمي هجهكع  هف العبارات الهتعمق  بدكر األىشط  
ذلػػؾ إلػػ  يسػػار كػػؿ ك ، هكػػاف اإلجابػػ  التػػي تراٌػػا صػػحيح  (×)كػػؿ عبػػارة جيػػدان ثػػـ تضػػ  عبلهػػ  

جابتؾ تحاط بالسري  التاه ك ، ال تترؾ أم عبارة دكف اإلجاب  عىٍاك ، عبارة لف يطم  عميٍا سكل ك  ا 
 .العمهي الدراس الباحث  إلستخداهٍا في 

 

درجة 
 ضعيفة

 درجة
 هتوسطة

بدرجة 
 كبيرة

  العبارة

  دور اإلذاعة في تىهيً ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية: الهحور الوؿ

 1 تزكد اإلذاع  الهدرسي  التبلهيذ التي تشب  حاجاتٍـ الهدرسي      

تكسػػػب اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  هٍػػػارات التكاصػػػؿ كالتعبيػػػر عػػػف قػػػدراتٍـ      
ـ كآراتٍـ بحري   كافكاٌر

2 

كاالطػػػػػبلع عمػػػػػ   الدراسػػػػػ تحفػػػػػز اإلذاعػػػػػ  الهدرسػػػػػي  التبلهيػػػػػذ عمػػػػػ       
 هصادر هعمكهات هختمف 

3 

تهىح اإلذاع  الهدرس  التبلهيػذ حػؽ الهشػارك  كالتعاهػؿ دكف التهييػز       4 
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درجة 
 ضعيفة

 درجة
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

 بيىٍـ ذككرا اىاثا

كيفي  ك  تتيح اإلذاع  الهدرسي  لمتبلهيذ فرص  لهىاقش  البراهج الهعدة     
 تقديهٍا كاخراجٍا

5 

تىهػػػػػي اإلذاعػػػػػ  الهدرسػػػػػي  حريػػػػػ  التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرام كاحتػػػػػراـ آرا       
 االخريف

6 

تسػػػاٌـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي تىشػػػيط لغػػػ  الحػػػكار كالتفاعػػػؿ كتبػػػادؿ      
 الهعمكهات ه  االخريف

7 

تعتبػػر اإلذاعػػ  الهدرسػػي  كسػػيم  ترفيٍيػػ  كهسػػاعدة فػػي تفريػػا الطاقػػ       
 عىد التمهيذ

8 

 9 عىد التبلهيذ اإلجتهاعي تساٌـ اإلذاع  في تككيف بعض القيـ      

تسػػاعد اإلذاعػػ  الهدرسػػي  فػػي تكػػكيف اتجاٌػػات ايجابيػػ  عىػػد التبلهيػػذ      
 ىحك بعض الهكاضي  الهطركح 

10 

 11 تعتبر اإلذاع  الهدرسي  كسيم  الىتاج افكار اصيم  عىد التبلهيذ     

اعطػػػا  الفرصػػػ  لمتبلهيػػػذ فػػػي هىاقشػػػ  تسػػػٍـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي      
 الهكضكعات الهدرسي 

12 

تسػػػاٌـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي هشػػػارك  التبلهيػػػذ فػػػي اعػػػداد البػػػراهج      
 الهتىكع 

13 
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

  دور الهسرح الهدرسي في تىهيً ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية: الهحور الثاىي

يتيح الهسرح الهدرسي لمتبلهيذ الهشارك  هف خبلؿ لعب االدكار      
 كالتهثيبلت

1 

 2 يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف التعبير عف رايً كافكاري بحري  تاه      

 3 يزكد الهسرح الهدرسي التبلهيذ بهعمكهات هفيدة بهختمؼ اٌتهاهاتٍـ     

الهعمكهات التي يحصؿ عميٍا  يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف ىشر     
 هف هصادر هختمف  سكا  كاىت عمهي  اك ثقافي  اك ترفيٍي 

4 

افكاري كاعدادٌا  إىتاجيىهي الهسرح الهدرسي قدرات التمهيذ عم       
 كاخراجٍا

5 

ـ       يجىب الهسرح الهدرسي التبلهيذ الهعمكهات الخاطت  الهؤثرة في ىهٌك
 الهعرفي

6 

الهسرح الهدرسي كسيم  ثقافي  إلغىا  هعمكهات التبلهيذ يعتبر      
 بهكاضي  هختمف 

7 

يكشؼ الهسرح الهدرسي صف  عالـ الطفكل  الهتهثؿ بالىعكه  كالجرأة      
 في لعب االدكار

8 

يساعد الهسرح الهدرسي عم  الكشؼ عف هشاعر الطفؿ الحقيقي       
 الهكاقؼ التي يتعرض لٍاسكا  كاىت ايجابي  اك سمبي  تجاي بعض 

9 

يساعد الهسرح الهدرسي عم  طرح الكثير هف القضايا الطفكلي       
 الهتصم  بحياة التمهيذ

10 

 11 يسٍـ الهسرح الهدرسي في حهاي  الطفؿ هف الهعمكهات الضارة     

يسٍـ الهسرح الهدرسي في إعطا  فرص  لمتمهيذ في اعداد كاخراج      
 الطفكلي الهسرحيات 

12 
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

 دور الصحافة الهدرسية في تىهيً ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية: الهحور الثالث

كتعهؽ شعكري  تكثؽ الصحاف  الهدرسي  عبلق  التمهيذ بهجتهً     
 االجتهاعي

1 

العهمي  كااليجابي  تحث الصحاف  الهدرسي  التبلهيذ عم  الهشارك       
 هجتهعً الصغير كالكبير تربي ل

2 

 3 تعزز المقا ات في الصحاف  الهدرسي  هف ثق  التمهيذ بىفسً     

تساٌـ المقا ات في الصحافً الهدرسي  في تككيد الذات عىد التمهيذ      
 كالتعبير عف رأيً بشكؿ هستقؿ

4 

العمهي هف خبلؿ  الدراس تعرؼ الصحاف  الهدرسي  التمهيذ طرؽ      
 تكجيًٍ لهصادر الهعمكهات الهختمف 

5 

تهكف الصحاف  الهدرسي  التمهيذ هف ابتكار طرؽ جديدة لعرض      
 الهعمكهات

6 

 7 تتيح الصحاف  الهدرسي  لمذككر كاالىاث لبلشتراؾ فيٍا عم  حد سكا      

 8 التفكير االبتكارم عىد الطفؿ تربي تهكف الصحاف  الهدرسي  في      

تىهي الصحاف  الهدرسي  قدرة التمهيذ هف تعمـ فىكف كخبرات جديدة      
 في الكتاب 

9 

تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في ىشر الثقاف  كالكعي بيف التبلهيذ      
 كبالتالي تحقيؽ االٌداؼ التعميهي  بشكؿ حر

10 

الفرص  لمتمهيذ بالهشارك  في  تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في اعطا      
 اعداد ككتاب  الهكضكعات الخاص  بالصحاف 

11 

تسٍـ الصحاف  الهدرسي  في كصكؿ التمهيذ ال  الهعمكهات الهفيدة لً      
 في شت  الهجاالت

12 
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

  ثقاف  حقكؽ الطفؿ اإلعبلهي دكر الهسابقات الهدرسي  في تىهيً : الهحكر الراب 

حؽ هشارك  التمهيذ فيٍت كؿ  تربي تساعد الهسابقات الهدرسي  في      
 حسب هيكلً كاٌتهاهاتً

1 

تهىح الهسابقات الهدرسي  الفرص  لمطفؿ لمتعبير عف رأيً بحري  فيها      
 فىي  يتعمؽ بهكاضي  سكا  كاىت عمهي  اك ترفيٍي  اك

2 

الهسابقات الهدرسي  بشكؿ كبير عم  تبادؿ الهعمكهات الصحيح  تسٍـ      
 كالسميه 

3 

تضهف الهسابقات حؽ الطفؿ في تمقي الهعمكهات التي تىاسبً في      
 جهي  الهجاالت

4 

 5 تحتـر الهسابقات الهدرسي  رأم الطفؿ بغض الىظر ذكرا كاف اـ اىث      

اهاـ التمهيذ لتككيف صداقات كعبلقات تفتح الهسابقات الهدرسي  الهجاؿ      
 ايجابي  ه  االخريف

6 

تساعد الهسابقات الهدرسي  في تعزيز ثق  الطفؿ بىفسً في طرح      
 االفكار كالهعمكهات

7 

قدرات التمهيذ العقمي  هف حيث  تربي تساعد الهسابقات الهدرسي  في      
 االىتباي كالتركيز كالتحميؿ كالتفسير

8 

 9 تضهف الهسابقات الهدري  لمتمهيذ الكصكؿ لهعمكهات هفيدة كجديدة     
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 (3الهمحؽ رقـ )
 اىً الهعمهيف في صورتٍا الىٍائيةباست

 

دليؿ هقترح لتفعيمً هف و  ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية تربيةدور األىشطة الال صفية في )
 (هديىة درعا وجًٍ ىظر هعمهي الحمقة األولى هف التعميـ األساسي في هدارس

 

 : أخي الهعمـ / أختي الهعمهة

 تحية طيبة 

 درك فاعػػؿ فػػي إعػػداد الػػىش  إعػػدادان سػػميهان ك ، أثػػر بػػالاك ، لبلىشػػط  الػػبل صػػفي  أٌهيػػ  كبيػػرة
، تتضػػح أٌهيػػ  األىشػػط  الػػبل صػػفي  فػػي أىٍػػا تىهػػي لػػدل التبلهيػػذ هٍػػارات القػػرا ة الحػػرةك ، قكيهػػان ك 
خاصػ  اإلعبلهيػ  هىٍػا فػتعمهٍـ ك  إلػ  تعػريفٍـ بجهيػ  حقػكقٍـاإللهػاـ باألخبػار إضػاف  ك ، الدراس ك 

جهػػ  ك  االجتهػػاع السػػمهيك  الهشػػارك ك  احتػػراـ آرا  ارخػػريفك  كيفيػػ  التعبيػػر عػػف آراتٍػػـ بحريػػ  تاهػػ 
ىحػػف ىضػػ  ٌػذي االسػػتباىً بػػيف أيػديكـ التػػي تٍػػدؼ إلػػ  ك  تىهػي ثقػػافتٍـك  الهعمكهػات فتزيػػد هعػػرفتٍـ
ذلػؾ هػف أجػؿ الكقػكؼ عمػ  طبيعػ  ٌػذا ك ، صفي  في هدارس هديى  درعا تعرؼ دكر األىشط  البل

 .تفعيمًك  هف ثـ تقديـ دليؿ هقترح يهكف أف يفيد في تحسيف كاق  األىشط  البل صفي ك ، الدكر

 (×)ذلؾ بكض  إشارة ك  هكضكعي ك  لذلؾ أرجك هىكـ اإلجاب  عم  بىكد االستباىً كمٍا بدق 
، عػدـ تػرؾ أم بىػد هىٍػا بػبل إجابػ ك  ركىٍػا هطابقػ  لكجٍػً ىظػركـأهاـ كؿ عبػارة فػي الخاىػ  التػي ت

عمهػػػان أف الهعمكهػػػات التػػػي ، الدراسػػػ رراتكػػػـ أٌهيػػػ  كبيػػػرة فػػػي التكصػػػؿ لمىتػػػاتج الهرجػػػكة هػػػف  ألف
  العمهي األكاديهي فحسب الدراس ستقدهكىٍا ستكظؼ ألغراض 

  و لكـ جزيؿ الشكر

 وفاء هحهود الهحاهيد: الباحثة
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 : الذاتية البياىات

  اىثى     ذكر   :الجىس

ؿ العمهي  إجازة جاهعية      هعٍد إعداد هعمهيف : الهٌؤ

  سىوات (5)أقؿ هف      : سىوات الخبرة

 سىوات  (10 – 5)هف  

  سىوات (10)أكثر هف  
 

درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

  حقوؽ الطفؿ اإلعالهيةدور اإلذاعة في تىهيً ثقافة : الهحور الوؿ

 1  تزكد اإلذاع  الهدرسي  التبلهيذ التي تشب  حاجاتٍـ الهدرسي       

تكسػػػب اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  هٍػػػارات التكاصػػػؿ كالتعبيػػػر عػػػف قػػػدراتٍـ      
ـ كآراتٍـ بحري    كافكاٌر

2 

كاالطػػػػبلع عمػػػػ   الدراسػػػػ تحفػػػػز اإلذاعػػػػ  الهدرسػػػػي  التبلهيػػػػذ عمػػػػ        
  هصادر هعمكهات هختمف 

3 

تهىح اإلذاع  الهدرس  التبلهيػذ حػؽ الهشػارك  كالتعاهػؿ دكف التهييػز      
  بيىٍـ ذككرا اىاثا

4 

كيفي  ك  تتيح اإلذاع  الهدرسي  لمتبلهيذ فرص  لهىاقش  البراهج الهعدة     
  تقديهٍا كاخراجٍا

5 

التعبيػػػػػر عػػػػػف الػػػػػرام كاحتػػػػػراـ آرا  تىهػػػػػي اإلذاعػػػػػ  الهدرسػػػػػي  حريػػػػػ       
  االخريف

6 

تسػػػاٌـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي تىشػػػيط لغػػػ  الحػػػكار كالتفاعػػػؿ كتبػػػادؿ      
  الهعمكهات ه  االخريف

7 

تعتبػػر اإلذاعػػ  الهدرسػػي  كسػػيم  ترفيٍيػػ  كهسػػاعدة فػػي تفريػػا الطاقػػ       
  عىد التمهيذ

8 

 9  عىد التبلهيذ اإلجتهاعي تساٌـ اإلذاع  في تككيف بعض القيـ      



    مالحك الذراسة
 

 044

درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

تسػػاعد اإلذاعػػ  الهدرسػػي  فػػي تكػػكيف اتجاٌػػات ايجابيػػ  عىػػد التبلهيػػذ      
  ىحك بعض الهكاضي  الهطركح 

10 

 11 تعتبر اإلذاع  الهدرسي  كسيم  الىتاج افكار اصيم  عىد التبلهيذ     

 تسػػػٍـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي اعطػػػا  الفرصػػػ  لمتبلهيػػػذ فػػػي هىاقشػػػ      
 الهكضكعات الهدرسي 

12 

تسػػػاٌـ اإلذاعػػػ  الهدرسػػػي  فػػػي هشػػػارك  التبلهيػػػذ فػػػي اعػػػداد البػػػراهج      
 الهتىكع 

13 

 

 

درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

  دور الهسرح الهدرسي في تىهيً ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية: الهحور الثاىي

الهشارك  هف خبلؿ لعب االدكار يتيح الهسرح الهدرسي لمتبلهيذ      
 كالتهثيبلت

1 

 2 يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف التعبير عف رايً كافكاري بحري  تاه      

 3 يزكد الهسرح الهدرسي التبلهيذ بهعمكهات هفيدة بهختمؼ اٌتهاهاتٍـ     

يهكف الهسرح الهدرسي التمهيذ هف ىشر الهعمكهات التي يحصؿ عميٍا      
 هصادر هختمف  سكا  كاىت عمهي  اك ثقافي  اك ترفيٍي ـ 

4 

افكاري كاعدادٌا  إىتاجيىهي الهسرح الهدرسي قدرات التمهيذ عم       
 كاخراجٍا

5 

ـ       يجىب الهسرح الهدرسي التبلهيذ الهعمكهات الخاطت  الهؤثرة في ىهٌك
 الهعرفي

6 

هعمكهات التبلهيذ يعتبر الهسرح الهدرسي كسيم  ثقافي  إلغىا       
 بهكاضي  هختمف 

7 

يكشؼ الهسرح الهدرسي صف  عالـ الطفكل  الهتهثؿ بالىعكه  كالجرأة       8 
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

 في لعب االدكار

يساعد الهسرح الهدرسي عم  الكشؼ عف هشاعر الطفؿ الحقيقي       
 سكا  كاىت ايجابي  اك سمبي  تجاي بعض الهكاقؼ التي يتعرض لٍا

9 

الهسرح الهدرسي عم  طرح الكثير هف القضايا الطفكلي  يساعد      
 الهتصم  بحياة التمهيذ

10 

 11 يسٍـ الهسرح الهدرسي في حهاي  الطفؿ هف الهعمكهات الضارة     

يسٍـ الهسرح الهدرسي في إعطا  فرص  لمتمهيذ في اعداد كاخراج      
 الهسرحيات الطفكلي 

12 

 

درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

 دور الصحافة الهدرسية في تىهيً ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهية: الهحور الثالث

كتعهؽ شعكري  تكثؽ الصحاف  الهدرسي  عبلق  التمهيذ بهجتهً     
 االجتهاعي

1 

تحث الصحاف  الهدرسي  التبلهيذ عم  الهشارك  العهمي  كااليجابي       
 هجتهعً الصغير كالكبير تربي ل

2 

 3 تعزز المقا ات في الصحاف  الهدرسي  هف ثق  التمهيذ بىفسً     

تساٌـ المقا ات في الصحافً الهدرسي  في تككيد الذات عىد التمهيذ      
 كالتعبير عف رأيً بشكؿ هستقؿ

4 

العمهي هف خبلؿ  الدراس تعرؼ الصحاف  الهدرسي  التمهيذ طرؽ      
 تكجيًٍ لهصادر الهعمكهات الهختمف 

5 

تهكف الصحاف  الهدرسي  التمهيذ هف ابتكار طرؽ جديدة لعرض      
 الهعمكهات

6 

 7 تتيح الصحاف  الهدرسي  لمذككر كاالىاث لبلشتراؾ فيٍا عم  حد سكا      
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

 8 التفكير االبتكارم عىد الطفؿ تربي تهكف الصحاف  الهدرسي  في      

تىهي الصحاف  الهدرسي  قدرة التمهيذ هف تعمـ فىكف كخبرات جديدة      
 في الكتاب 

9 

تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في ىشر الثقاف  كالكعي بيف التبلهيذ      
 كبالتالي تحقيؽ االٌداؼ التعميهي  بشكؿ حر

10 

الفرص  لمتمهيذ بالهشارك  في  تساٌـ الصحاف  الهدرسي  في اعطا      
 اعداد ككتاب  الهكضكعات الخاص  بالصحاف 

11 

تسٍـ الصحاف  الهدرسي  في كصكؿ التمهيذ ال  الهعمكهات الهفيدة لً      
 في شت  الهجاالت

12 

 

درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
 كبيرة

  العبارة

  ثقافة حقوؽ الطفؿ اإلعالهيةدور الهسابقات الهدرسية في تىهيً : الهحور الرابع

حػػؽ هشػػارك  التمهيػػذ فيٍػػت كػػػؿ  تربيػػػ تسػػاعد الهسػػابقات الهدرسػػي  فػػي      
 حسب هيكلً كاٌتهاهاتً

1 

تهػػىح الهسػػابقات الهدرسػػي  الفرصػػ  لمطفػػؿ لمتعبيػػر عػػف رأيػػً بحريػػ  فيهػػا      
 فىي   يتعمؽ بهكاضي  سكا  كاىت عمهي  اك ترفيٍي  اك

2 

الهسابقات الهدرسي  بشكؿ كبير عم  تبادؿ الهعمكهات الصػحيح  تسٍـ      
 كالسميه 

3 

تضػػػهف الهسػػػابقات حػػػؽ الطفػػػؿ فػػػي تمقػػػي الهعمكهػػػات التػػػي تىاسػػػبً فػػػي      
 جهي  الهجاالت

4 

 5 تحتـر الهسابقات الهدرسي  رأم الطفؿ بغض الىظر ذكرا كاف اـ اىث      

تفتح الهسابقات الهدرسي  الهجاؿ اهاـ التمهيذ لتككيف صداقات كعبلقات      
 ايجابي  ه  االخريف 

6 
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درجة 
 ضعيفة

درجة 
 هتوسطة

بدرجة 
  العبارة كبيرة

تسػػػػاعد الهسػػػػابقات الهدرسػػػػي  فػػػػي تعزيػػػػز ثقػػػػ  الطفػػػػؿ بىفسػػػػً فػػػػي طػػػػرح      
   االفكار كالهعمكهات

7 

قػػدرات التمهيػػذ العقميػػ  هػػف حيػػث  تربيػػ تسػػاعد الهسػػابقات الهدرسػػي  فػػي      
 االىتباي كالتركيز كالتحميؿ كالتفسير 

8 

 9  تضهف الهسابقات الهدري  لمتمهيذ الكصكؿ لهعمكهات هفيدة كجديدة     
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 II

Abstract  
Introduction Find and his problem: 

Activities extra-curricular school played an important role in the development 

of knowledge and different rights and private media rights made through his 

participation in the so-called notifies the child and in its formulation of opinion 

and expression in all frankness and clarity what offers him, but this interest in 

the child and inform him it was not remiss on This only educational institution 

but was internationally and globally, and it was international attention and 

inform the Arab childhood where Lord emphasized in many international 

declarations and covenants, is that "the Convention on the Rights of the Child 

World" was more interested in the documents provided by the terms of 

materials (13- 14-17) and paragraphs on the right of the child to contact and 

participate in them as stated in the first paragraph of Article (13), which 

confirmed on: 

 

To have a child has the right to freedom of expression and this includes the 

right of freedom to seek all kinds of information and ideas and receive and 

impart, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, art or any 

means needed by the child (Rashidi, 2005, p. 25) 

If the importance of childhood and what experienced by the child in the midst 

of knowledge and technology revolution was more media attention to their 

rights and turn to express his opinion and defend the issues that concern them 

as a child on the one hand as an individual and his role and position in the 

society on the other hand. And from here this research is trying to identify the 

role of extra-curricular activities in school child development and education of 

the public on their rights related to expression of opinion and participate in 

solving the problems and issues related to it. 

It included international instruments , especially the Convention on the Rights 

of the Child within Article (17 ) The right of the child in the media and requires 

the realization of this right to make media accessible to all children without 

discrimination and employee to serve the child -Fadhli interest of its proximity 

to useful materials for the development and well-being , and remember, Article 

17 states the parties of their responsibility to ensure the delivery of the child to 

information and materials vary in terms of national and international sources , 
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especially those aimed at the promotion of social well-being and the spiritual , 

moral and mental and physical health 

Based on such great importance given by the international community for the 

rights of children in general and media rights, in particular, all the institutions 

of society have had a role and interest in these rights and to work to activate 

and from this school institutions of different activities and multiple roles where 

she classroom activities and include non-descriptive as to the latter the role of 

radio and theater and scientific and magazines wall in providing opportunities 

for children to express their views in matters that concern them as 

reconnaissance and other studies such as Izzat Malt study said the study 

showed most schools taper of the large role in the activities in terms of flights 

develop programs and preparing and coordinating where consumers are 

promised for media material only from here and crystallize the main problem 

for research in the following question: 

What the role of non- school activities descriptive in breeding culture 

media rights of the child in the first cycle of basic education? 

research importance 

A. In theory  :  

.1-growing sense of the importance of childhood where they are an essential 

stage in the formation of the child's personality has recently increased interest 

of the child to inform the development of the child's personality and upbringing 

socially  .  

2-The importance of the school as a pedagogical terms of its structure and 

functions and roles in cohesion and harmony and compatibility with social 

developments and cultural and that is the reality of human existence and that 

the Bamufaalh and interaction between beliefs and trends to fit into the modern 

era advanced quickly in the light of the explosion of knowledge and the 

communications revolution in order to be able to keep up and take all the 

information with respect to the child and their contribution to the activation and 

deployment of this culture culture 

 3-The importance of school and what to play the role of a complement to the 

educational role of the family in terms of the need for partnership between the 

family and the school for the greater interest of the child and help him on the 

right growth mentally and physically and emotionally 
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 4-The importance of extra-curricular activities and school in confirming the 

various rights of the child has the right to education and the right to knowledge 

and awareness spent his society and activate the exercise of children's rights 

within the activities of practice to play and self-expression and the problems 

and unloading emotional shipments pent up and express an opinion and of then 

the right to psychological and cognitive sound upbringing 

 5-disclose the reality of extra-curricular activities and the role of the school in 

the education of the culture of the media rights of the child in the first episode 

of the basic education of Daraa Governorate 

 6-advocate general of the child and the rights of the Syrian private and to have 

it published and activated through various educational and social institutions, 

the greatest possible effort 

(B) in practice: 

1-lack of studies on the researcher's knowledge pertaining to child rights in 

general and private media rights and freedom of expression through the role of 

extra-curricular activities and school in the first cycle of basic education in the 

province of Daraa and its countryside-2-benefit research to identify the role of 

extra-curricular activities in school activate the media culture of children's 

rights-3-benefit research in recognition of children's rights in general and 

media rights, in particular, and the activation of all educational institutions of 

these rights, including the school through extra-curricular activities and school 

4-submit proposals on how to activate the media rights of the child through the 

grove and the roles performed by the school 

research goals .1-know the Rights of the Child stipulated by laws and 

international treaties in general and the media in particular Ahakouk .2-extra-

curricular activities in schools and school know Daraa and its countryside in 

the first cycle of basic education .3-Know the role of extra-curricular activities 

and school in activating the culture of the media rights of Syrian children 

Proposal guide to activate the media rights of children in educational 

institutions and private school and extra-curricular activities of the different 

research assumes   .: 1-statistically significant differences between respondents 

there ar no breeding rights in the media culture of children depending on the 

sex variable at the level ( 0.05   .) 2-There are no significant differences 

Ahsaiahvi breeding rights of the child Syrian media culture to the variable 

qualification for teachers at the level ( 0.05  )  
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 3-There are no significant differences in the rights of Syrian child-rearing 

variable depending on the experience of teachers at the level ( 0.05  )  

Search Tool  :  

This research based on a questionnaire tool geared for teachers in schools 

where consists of a number of themes related to Bmaheh school extra-

curricular activities in schools applied Daraa Governorate  ,  

Research Methodology  :  

The researcher used descriptive analytical method which is based on the 

description of the role played by extra-curricular activities at the school the 

child rights of the Syrian media and the development of this approach requires 

a thorough analysis of the problem and formulate accurate hypotheses and test 

an arbitrator for the health of the assumptions that underlie the field plans 

research results  :  

The first result : the role of extra-curricular activities in the development of 

media rights of the child from the point of view of teachers in Deraa culture 

was weak 

Where the arithmetic average of the total score for the identification of 1.63 

and a percentage of 54% and this refers to the role of the weak extra-curricular 

activities in the development of media culture of children's rights 

The second conclusion : that there were no statistically significant differences 

between the mean scores of members of the research sample for the role of 

extra-curricular activities in the development of media rights of the child from 

the point of view of teachers in the province of Daraa on the total score of the 

questionnaire and sub- dimensions according to their sex culture 

Third result : the lack of statistically significant differences between the mean 

scores of members of the research sample for the role of extra-curricular 

activities in the development of media rights of the child from the point of view 

of teachers in the province of Daraa on the total score for the culture and 

identification of sub- dimensions according to the experience of teachers 

The result Four: There were no statistically significant differences between 

the mean scores of members of the research sample for the role of extra-

curricular activities in the development of the rights of the media of the child 

from the point of view of teachers in Deraa on the total score of a culture of 
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identifying and sub- dimensions and in accordance with the qualified scientific 

teachers 
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