
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 إدسان ِؼٍّبد س٠بض األغفبي ٌجؼط حمٛق اٌطفً 

 فٟ ِحبفظخ اٌم١ٍٛث١خ ِٓ ِٕظٛس رشثٛٞ 
 خ(ـــخ ١ِذا١ٔـــ) دساع

 
 

 
 إعداد

أ.َ.د/ ِٙب صالػ اٌذ٠ٓ 

 ِحّذ

 د/ ٔـغالء ِحّذ ػٍٟ إثشا١ُ٘ 

 أعزبر ِغبػذ أصٛي رشث١خ غفً

 عبِؼخ ثٕٙب -و١ٍخ اٌزشث١خ 
 ِذسط ثمغُ س٠بض األغفبي 

 عبِؼخ ثٕٙب -و١ٍخ اٌزشث١خ إٌٛػ١خ
  

 

 



 إدسان ِؼٍّبد س٠بض األغفبي ٌجؼط حمٛق اٌطفً 

 فٟ ِحبفظخ اٌم١ٍٛث١خ ِٓ ِٕظٛس رشثٛٞ ) دساعـــخ ١ِذا١ٔـــخ(
 إعداد

 د/ ٔـغالء ِحّذ ػٍٟ إثشا١ُ٘  أ.َ.د/ ِٙب صالػ اٌذ٠ٓ ِحّذ
 أعزبر ِغبػذ أصٛي رشث١خ غفً

 عبِؼخ ثٕٙب -و١ٍخ اٌزشث١خ 

 ِذسط ثمغُ س٠بض األغفبي 

  عبِؼخ ثٕٙب -إٌٛػ١خو١ٍخ اٌزشث١خ 

 ص ـــــاٌٍّخ

 -إدراك معممات رياض األلفال لبعض حقوق اللفل في محافظة القميوبية من منظـور تربـوي :ع سون ودد و ة
 "."دراسة ميدانية
دراك المعممـات لـبعض حقـوق اللفـل مـن منظـور تربـوي فـي محافظـة التعـرا عمي:  دح ودد و ة درجـة وعـي وار

مبادئ وثيقة حقوق اللفلل التوصل إلي استبيان يساعد في التعرا عمي مبادئ حقـوق القميويبةل والكةا عن 
دراكهــن بحقــوق اللفــل مــن  اللفــل التــي يجــب عمــي المعممــة إدراكهــال وزيــادة وعــي معممــات ريــاض األلفــال وار

 منظور تربوي.
بوصــا مــا قــو  اســتخدمت الباحثتــان المــنهج الوصــفي بلريقــة المســت االجتمــاعي الــري يهــتم: دوو ه  ودد و ووة

دراكهـا  كائن وتفسيرم بهدا التعرا عمي مبادئ حقوق اللفل من منظور تربوي ومـدي وعـي معممـة الروضـة وار
لحقوق اللفل وتفعيمها واالستفادة منها فـي تعاممهـا مـع لفـل الروضـةل ورلـك باسـتخدام لريقـة الحصـر الةـامل 

 لروضة في مدارس رياض األلفال.مما يساعد عمي التوصل إلي نتائج يمكن تعميمها عمي معممات ا
( إدارات تعميميــة بمحافظــة 13تــم اختيــار عينــة البحــث مــن محافظــة القميوبيــة مــوزعين عمــي ): ع  ووة ودد و ووة

 ( مفردة مكونة من المعممات والخبراء ومدراء المدارس.616القميوبية حيث بمغ حجم عينة الدراسة )
معممــة الروضــة  انــات الخاصــة بالدراســة عمــي اســتمارة اســتبياناعتمــدت الباحثتتــان فــي جمــع البي: أدوة ودد و ووة

دراكبهدا ال  )إعداد الباحثتان( .لحقوق اللفل من منظور تربوي معممة الروضة تعرا عمي مدي وعي وار
  هجئ  ودد و ة:

توصمت الدراسة الحالة إلي وجود قصور لدي معممات رياض األلفال في إدراك حقوق اللفل وقـي  
الحـق المـدني لملفـل( والـوعي  -الحق في المةاركة –الحق في الحماية  -الحق في النماء –)الحق في الحياة 

 بها وأيضات في إدراك الصعوبات التي تحول دون تلبيق حقوق اللفل وتفعميها.
 ودد و ة:هسص جت 

أوصت الدراسة بضرورة نةـر ثقافـة الـوعي بحقـوق اللفـل وكيفيـة تلبيقهـا لـدي القـائمين عمـي رعايـة  
 اللفل وخصوصات معممة الروضة من خالل تدريبها أثناء الدراسة وبعدقا عمي كيفية تفعيل حقوق اللفل

 ودكلدجت وددفهج  ة
 Awerenessالوعي   -1
 " "Rights of the childحقوق اللفل -2
 "Kindergarten Teacherمعممة رياض األلفال : -3

 
 


