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  عنوان الرسالة :
 

  
  الدرجة : الماجستیر 

  لجنة اإلشراف 
  جامعة سوھاج–كلیة التربیة –ا.د محمد األصمعي محروس :أستاذ أصول التربیة المتفرغ  -١
  جامعة سوھاج–كلیة التربیة  -د. حمدى السید عبد الاله: مدرس أصول التربیة  -٢
  

  : فحص وتقييم الرسالةلجنة 
  جامعة سوھاج - بیةكلیة التر–أستاذ أصول التربیة المتفرغ   رفاعي الراويفیصل ا.د  -١

  )رئیسًا ومناقشًا(
                        جامعة سوھاج- كلیة التربیة–أستاذ أصول التربیة المتفرغ  محروس األصمعيمحمد ا.د  -٢

  )عضوًا و مشرفًا(
  جامعة جنوب الوادى –كلیة التربیة –أستاذ أصول التربیة المتفرغ  عبد الرسول محمد فتحيا.د  -٣

  )عضوًا ومناقشًا(
  م ٢٣/١١/٢٠١٧یخ المناقشة تار

  الدراسات العلیا :
  ختم اإلجازة :                        أجیزت الرسالة بتاریخ      /      /

  موافقة مجلس الكلیة :             موافقة مجلس الجامعة     
  /     /                                          /    /  
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  شكر وتقدیر
  

ھ       الحمد هللا صاح وب إلی ده وأشكره واستغفره وأت إذالل وخضوع    وبكل ‘ب الفضل والعطاء أحم
ھ أن   ل أآلئ ھ وجلی یم نعم كرًا لعظ جد هللا ش ياس ث    وفقن ذا البح ام ھ ى إتم یم عل دبیره العظ یئتھ وت بمش

ى        وأصلى وأسلم على من ُب٫ د وعل المین سیدنا محم ًة للع ًا ورحم ة عث  معلمًا وأرسل ھادی وصحبھ   آل
م   أجمعین وأر ین وأرض اللھ ض اللھم عن ساداتنا أبى بكر وعمر وعثمان وعلى وعن الصحابة أجمع
  عنا معھم .

الى              ق اهللا سبحانھ وتع د توفی ان وراءه بع ذا البحث ك داد ھ ي إع ذل ف ذى ب د ال ال شك أن ھذا الجھ
ىّ    ًا عل ان لزام یھم   أن أتوجھ  توجیھات سدیدة من أساتذتى األفاضل الذین أشرفوا على ھذا البحث فك إل

  بخالص الشكر وأقدم لھم تحیھ إعزاز وتقدیر .
ى            ة اإلشراف عل ى ھیئ ل إل ان بالجمی دیر والعرف ات الشكر والتق فإنھ یطیب لى أن أتقدم بأسمى آی

دكتور/        تاذ ال ل األس دیر أستاذى الجلی د األصمعى محروس   ھذه الرسالة وأخص بالشكر والتق  محم
ىّ        ٫سوھاج  أستاذ أصول التربیة بكلیة التربیة جامعة  م یبخل عل ذى ل ل ال الم الجلی ك الع ھ   ذل وال ٫بعلم

ھ  ا        ٫بوقت زاء لم ر الج ى خی زاه اهللا عن الة فج ذه الرس از ھ ى إنج الى عل د اهللا تع ین بع ر مع ان خی فك
ائبة      ات ص ن توجیھ ھ م دنى ب ان     ٫تغم حة واإلیم ى الص ھ نعمت م وأدام علی ي العل طة ف وزاده اهللا بس

  وحفظھ للباحثین ذخرًا.
ال  حمدى السید أتقدم بخالص شكرى وتقدیرى ألستاذى الفاضل الدكتور / كما  د ال درس   هعب م

أصول التربیة بكلیة التربیة جامعة سوھاج وذلك للجھد والعون الصادق والتشجیع المستمر فجزاه اهللا    
  عنى خیر ما یجزى بھ عباده الصالحین.

ات الش   مى آی دم بأس عدنى أن أتق رفنى ویس ا یش دیركم دكتور كر والتق تاذ ال ى األس ى إل د / فتح عب
دد مسئولیاتھ ،              محمد  لالرسو م تع ذه الرسالة رغ ول مناقشة ھ ذى تفضل بقب ل  وال الم الجلی م الع ذلك

  فشكرًا لسیادتھ وجزاه اهللا عنى خیر ما یجزى بھ عباده الصالحین .
اس كما أتقدم بخالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور / د الك  محمود السید عب تاذ   عمی ة واألس لی

دكتور  رانال داللطیف عم د عب الص    /خال دم  بخ ا أتق وث .كم ا والبح ات العلی ة للدراس ل الكلی وكی
تاذ        عبداهللا إسماعیل الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور / یم والطالب . واألس ة لشئون التعل ل الكلی وكی

ابقًا   یة جامعة سوھاج التربیة بكلیة الترب ستاذ ورئیس قسم أصولأ عماد صموئیل وھبھالدكتور / س
اً     ع حالی ة المجتم ة وتنمی دم بخالص شكرى ألستاذى الفاضل        .ووكیل كلیة التربیة لشئون خدم ا أتق كم

ة.      /أحمد حسین الصغیر  األستاذ الدكتور  یس قسم أصول التربی ویج ووسامًا      رئ اًال لمنصھ التت واكتم
ة   ل الراوى رفاعى/فیصاتقدم بأسمى أیات الشكر لألستاذ الدكتور على صدرى أن  لتكرمھ بالموافق

  فشكراً لسیادتھ.  على مناقشة الرسالة
ام        ي اتم ذین أعانوني ف ویطیب لى في ھذا المقام أن أسجل أعترافى أمام الجمیع بفضل أخواتى ال
ة           حة والعافی تعھم اهللا بالص نھم م غالي ع وا انش اء وتحمل ون ودع ن ع ى م دموا ل ا ق الة لم ذه الرس ھ

ھ ویجعل     خیر جزاء كما أدعو لوالدّي عنى وجزاھم اهللا أن یتغمدھما اهللا برحمتھ ویسكنھما فسیح جنات
  ھذا العمل في میزان حسناتھم .

نھم        ت بی ذین عانوا وأعانوا وكن ى ال وبكل التقدیر واالحترام ، إلى من ال تكفیھم عبارات الشكر إل
تاذ   د یسین   الحاضر الغائب إلى زوجى الغالى األس ائى األعزاء    . ونبض  /محمود محم ى أبن ات قلب

)على تحملھم كثرة انشغالي وبعدى عنھم فجزاھم اهللا عنى خیر ما یجزى  رؤى – نور –(عبدالرحمن 
  بھ عباده الصالحین.

ا الحسن إال لصفاتھ          ھ ، وم ال إال لذات ا الكم واخیرًا فاهللا أسأل أن یغفر لى عجزى وتقصیري ،فم
ن اهللا    ن        ،فحسبي أنى اجتھدت ،فإن أصبت فالفضل م ل وم ن قب د هللا م ن نفسى والحم  وإن أخطأت فم

  بعد ، وأخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین .
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  مستخلص الدراسة
أدوار المعلمات في تدعیم مقومات التربیة الوطنیة بین المأمول والممارسة لدى الناشئة في  تطویر

  مدارس ریاض األطفال
  

ویر أدوار المعل   ى تط ة إل ة الحالی دفت الدراس دى    ھ ة ل ة الوطنی ات التربی دعیم مقوم ي ت ات ف م

ى دعت      ھ واالحتیاجات الت األطفال ،من خالل التعمق في عالم  ریاض االطفال لمعرفة  أبعاده وأھداف

وف    والوقوف على الفلسفة التى قامت علیھا والوظائف التى تقوم بھا ھذه المؤسسات   إلیھ ذلك الوق وك

في كل جانب من جوانب شخصیتھ الجسمیة   باتھ التربویةعلى خصائص  طفل ما قبل المدرسة ومتطل

ة. كم      ة واللغوی ة المعرفی ة االجتماعی یة واالنفعالی ة والحس ة لم   اوالحركی ذه الدراس ت ھ وم عرض فھ

واطن     وق الم ات وحق ا   التربیة الوطنیة وأھم أھدافھا واالسس التى تقوم علیھا وكذلك واجب ، ومقوماتھ

ة   نمیة مقومات  دارس ریاض األطفال في تودور م ة الوطنی التربیة الوطنیة. والقاء الضوء على التربی

  . (النقدیة واإلسالمیة والطبیعیة والبرجماتیة والمثالیة)في ضوء رؤى بعض الفلسفات

د أعدت      واعتمدت الباحثة على المنھج الوصفى التحلیلى باعتباره المنھج المناسب للدراسة ، وق

  ) معلمة من معلمات ریاض األطفال .٣٠٠الباحثة استبانة تم تطبیقھا على عینة قوامھا (

  وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج من أھمھا : 

      رون م ا یظن الكثی ا الضیق كم ة بمفھومھ ة الوطنی ة   التربی وطنى وتحی ید ال ى إال مجرد النش ا ھ

ة           ادئ التربی یم ومب ى ق ال عل ة األطف ر فھى تربی م بكثی العلم داخل المدارس وإنما ھى أشمل وأع

دعیم       ة ...........)وت اركة المجتمعی ة والمش ة والدیمقراطی اواة والحری اء والمس ة (االنتم الوطنی

دی      ع وھى ال ة المجتم ى ھوی دة والعوامل     مقوماتھا الالزمة للحفاظ عل ة والوح ن والجنس والعرقی

  االقتصادیة 

               ي ظل عصر یموج ھ ف ھ وثقافت ى ھویت اظ عل ي الحف ى ف ع األول یلة المجتم األسرة ھى وس

ى    بالمتغیرات والتحوالت السیاسیة والعلمیة واالقتصادیة  لذلك یجب أن تحرص األسرة عل

  عیم مقوماتھا في نفوسھم  غرس قیم التربیة الوطنیة لدى أبنائھا واكسابھم مبادئھا وتد

     ى ل عل ع والعم ل المجتم ا داخ اء بمكانتھ اً لالرتق اًُ واجتماعی ة تربوی ل المعلم رورة تأھی ض

  إعالء قدرھا وشأنھا مادیًا ومعنویًا
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Abstract of the study 
Developing The Roles Of Female Teachers In Supporting The Elements Of 

National Education Between What Hoped And Practice Of  
Children In Kindergarten School.

The present study aimed at developing the roles of female teachers 
in strengthening the components of the national education in children 
through deepening the world of kindergartens to know its dimensions, 
objectives and needs, as well as to identify the characteristics of pre-
school children and their educational requirements. The study also 
presented the concept of national education and its most important 
dimensions, Its components and the role of kindergartens in raising 
awareness of national education. And shed light on the national education 

in light of the visions of some philosophies 
The researcher adopted the analytical descriptive approach as the 

appropriate method for the study. The researcher prepared a questionnaire 

that was applied to a sample of (300) kindergarten teachers
The study reached several results, the most important of which are: 
 National education in its narrow sense, as many think is 

just a national anthem and the salute of science within 
schools, but it is much broader and broader is the 
education of children on the values and principles of 
civic education (belonging, equality, freedom, 
democracy and community participation ...) And 
strengthening the necessary elements to preserve the 
identity of the community, namely religion, sex, 
ethnicity, unity and economic factors 

 The family is the first means of society in preserving its 
identity and culture in an era of political, scientific and 
economic changes and changes. Therefore, the family 
must ensure that the values of national education are 
instilled in their children

 The need to rehabilitate the teacher educationally and 
socially to raise the status within the community and 
work to raise the amount of mater ial and moral




