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 املشرف إقـــــــرار
 

انرتبيـت بانهعـب يف انفكـر   بــ )) مالموسـو  االطروحـ اشهد ان اعـداد هـذ  

انرتبىيت المنـاط انهعـب املنهجـي يف ريـاض مني واملضاانرتبىي االسالمي 
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بيت بانهعب يف انفكر انرتبىي انرتالموسـوم  بــ ))  االطروحـ قرأت هـذ   أشهد اوي

((  االسالمي واملضامني انرتبىيت ألمناط انهعب املنهجي يف ريـاض االطفـال

( ، وهـي جــزل مـن متطمبــات ويـل درجــ   مــروة ســامل نــىريالتـي قـدمتها الطالبــ  ) 

 دكتورا  فمسف  في التربي  ) فمسف  التربي  ( وقد وجدتها صالح  من الواحي  المغوي  . 
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انرتبيت بانهعب يف انفكر انرتبىي بــ )) الموسـوم   االطروحـ أشهد اوي قرأت هـذ  

((  االسالمي واملضامني انرتبىيت ألمناط انهعب املنهجي يف ريـاض االطفـال

( ، وهـي جــزل مـن متطمبــات ويـل درجــ   مــروة ســامل نــىريالتـي قـدمتها الطالبــ  ) 

دكتورا  فمسف  في التربي  ) فمسـف  التربيـ  ( ، وقـد وجـدتها صـالح  مـن الواحيـ  العمميـ  

  . 
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 جلنت املناقشت رارـــــإق  
الموســــــــــــوم                         األطروحـــــــــــ لجوـــــــــــ  المواقشــــــــــــ  ، قـــــــــــد اطمعوـــــــــــا عمـــــــــــو وشـــــــــــهد اووـــــــــــا أع ـــــــــــال  
واملضــامني انرتبىيــت ألمنــاط انهعــب  اإلســالميانرتبيــت بانهعــب يف انفكــر انرتبــىي بــ )) 

( ، وقـد واقشـوا الطالبـ   مروة سامل نـىري(( والمقدم  من الطالب   )  األطفالاملنهجي يف رياض 
لــع عةقــ  بهــا ، ووقــر بروهــا جــديرة بــالقبول لويــل درجــ  دكتــورا  فمســف  فــي التربيــ  ) فــي محتوياتهــا وفيمــا 
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 اسثاب احلٍاج      حة العلن ... وهنحانً       علوانً           هن  -
 احلثٍثح      احلثٍة .... والدتً        والدي 

 عوزمها             أطال اهلل يف 
 يف الظالم ...             كانىا نرباسً          هن  -

 الدوام            على            وقدوتً 
  إخىانً

 حثاً واحرتاهاً 
 ... وخٍويت         ... وسندي          رفٍق درتً  -

 احلثٍة            سوجً
 تقدٌزاً وهىدج 

 هذه احلٍاج          يف             قزج عٍين  -
 (                ) مهسح ... هصطفى            أوالدي 

 
 هذا اجلهد املتىاضع             اهدي 

 
 

 الثاحثح 

  فان باجلميمشكر وعر
( وعمــو محمــد ) الوبيــينالحمــد ر را العــالمين والصــةة والســةم عمــو  ــاتم 

 .   أجمعينالع وصحبع 



 

 

  د

 

ال بد لي واوا ا طـو  طـواتي اال يـرة فـي اوجـاز هـذا البحـث ان أتقـدم ب ـالص 
الشــــكر وعظــــيم االمتوــــان الــــو االســــتاذ الــــدكتور ليــــث كــــريم حمــــد الــــذ  اشــــرف عمــــو 

ًا ســديدًا وتقويمــًا ســميمًا لمبحــث واصــولع وتوجيهــ  وــي رعايــ  صــادقاالطروحــ  والــذ  أوال
عمو الرغم مـن مشـاغمع الكريـرة فـي البحـث ، فهـو الـذ  جعـل البحـث فـي عافيتـع التـي 

 ترون ... ابتدال من العووان حتو اوجاز  .. 
قسـم االرشـاد الوفسـي والتوجيـع  يكما أتقدم بالشكر والتقـدير الـو رئـيس وتدريسـي

 الذين قدموا العون لي طيم  مدة الدراس  والبحث . التربو  
وأشــكر االســاتذة ال بــرال لمــا أبــدو  لــي مــن ارال عمميــ  لتقــويم اداة البحــث التــي 

 كان ألرائهم االرر الوا ح في ذلك . 
كما اسـجل شـكر  الجزيـل الـو لجوـ  ) السـموار ( التـي سـاهمت فـي بمـورة فكـرة 

 هذا البحث . 
ان اتقــدم ب ـــالص شـــكر  وامتوــاوي الـــو والـــد  االســـتاذ ومــن الجـــدير بالعرفـــان 

ارـــرت البحـــث  الـــدكتور ســـالم وـــور  صـــادق لمـــا قدمـــع مـــن مةحظـــات عمميـــ  صـــادق 
ورفدت  برتي العممي  كما اتقدم ب الص شكر  وامتوـاوي الـو والـدتي االسـتاذ الـدكتورة 
) ســـميع  عزيـــز محمـــود ( لمـــا قدمتـــع مـــن مةحظـــات صـــادق  ارـــرت البحـــث ورفـــدت 

  برتي العممي  . 
كما أتقدم بالشكر واالمتوان الـو ا ـي ) مـروان سـالم وـور  ( لمـا قدمـع لـي مـن 

 مساعدة في توفير المصادر من  ارج العراق والتي أغوت البحث . 
كمــا اتقــدم بالشــكر والتقــدير لممــدرس المســاعد يعــرا محمــود حميــد  التدريســي 

 ص االطروح  بالمغ  االوكميزي  . في كمي  التربي  لمعموم االوساوي  لترجم  مم 
وأ يرًا ال يفوتوي ان اشكر زوجي والو كل من اعاووي ولو بحرف أو بدعال الو ار 

 انباحثة            . 
  االطروحة مهخص

 

   -التعرف عمو : هدف البحث
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 القران الكريم . * 

 السو  الوبوي  الشريف  .  -1

 المصادر المعتمدة في الفكر التربو  االسةمي .  -2
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عيوـ  البحـث مـن  ترلفـتالموهج الوصفي لمتحقق من أهداف البحث ،  است داموتم 

مديوــ  بعقوبــ  ، أمــا عيوــ  التحميــل فقــد  ق ــالممــ  فــي ع( م71، و) ريــاض اطفــال( 5)

 ( سووات . 10( معمم  من المواتي لديهن  دم  أكرر من )50بمغت )

   -أدوات البحث فقد است دمت الباحر  االدوات التالي  : أما

التفــاعمي المتكامــل الشــامل لمعممــات ريــاض االطفــال دليــل مــوهج وحــدة ال بــرة  -

 .   2010في العراق لمعام الدراسي 

 .   المعموماتجمع  استباو  -

يقـــر   مـــا االلعـــاا الموهجيـــ  فـــي ريـــاض االطفـــال المعتمـــدة مـــن وزارة التربيـــ  او -

 التربو  عمو رياض االطفال والم امين التربوي  لكل لعب  . االشراف 

 لكل لعب  .  التربوي العاا الطفول  في الفكر التربو  االسةمي والم امين  -



 

 

  ر

 

 

   -وقد توصمت الباحر  الو الوتائج التالي  :

( : ت ـموت التربيـ  بالمعـا فـي الفكـر التربـو  االسـةمي 1ما يتعمـق بالهـدف )

 .  قيم  تربوي ( 21)

العــاا  ت( لمبحــث عــن الم ــامين التربويــ  ت ــمو2أمــا فيمــا يتعمــق بالهــدف )

وال اصـــ  بمعـــا ، والتركيبـــي ، ال اصـــ  بالمعـــا الحركـــي  واأللعـــااالتـــدريا الـــوظيفي 

ــــدور ــــال وال مجموعــــ  مــــن الم ــــامين ، ذات القواعــــد  واأللعــــاا،  األدوارولعــــا  ،البو

ـــ  ، وت ـــمن المعـــا ( مـــن ا13التربويـــ  ، فقـــد ت ـــموت المعـــا الحركـــي ) لقـــيم التربوي

( من القيم التربويـ  ، 8( من القيم التربوي  ، وت من لعا البوال والدور )19)التركيبي

( 5( من القيم التربوي  ، وت ـموت االلعـاا ذات القواعـد )21االدوار )وت من لعا ب

  من القيم التربوي  . 

ـــق بالهـــدف ) ـــين التربيـــ  بالم3أمـــا مـــا يتعم عـــا فـــي الفكـــر االســـةمي ( مـــدل الصـــم  ب

والتربي  الحدير  ، فقد توصل البحث الو وجود ترابط في سبع  مجـاالت تـم ذكرهـا فـي 

 .  ( وقاط  عف في وظام رياض االطفال8دراس  )الوتائج البحث ، كما أشارت 

 وفي  ول وتائج البحث  رجت الباحر  بجمم  من التوصيات والمقترحات . 

 

 

 التوصيات :

واهج العاا رياض االطفال بالم امين التربوي  الموبرق  مـن  رورة ت مين م .1
 الفكر التربو  االسةمي . 
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 رورة قيام وزارة التعميم العالي والبحث العممي ووزارة التربي  بتزويد المعممـات  .2
 .  اً تربوي اً اسموب بعّد اروال ال دم  وقبل ال دم  بال مفي  التربوي  بمعا االطفال 

التربيــ  باعــداد بــرامج لتــدريا المعممــات عمــو االطــةع عمــو  ــرورة قيــام وزارة  .3
 اهداف وااللعاا التربوي  في رياض االطفال . 

 ــرورة التركيــد عمــو اهميــ  االلعــاا التربويــ  عوــد ت طــيط الموــاهج لت ــميوها  .4
فـــــي المحتـــــول التعميمـــــي كعوصـــــر اساســـــي لتوميـــــ  المســـــتويات العقميـــــ  العميـــــا 

 لألطفال . 
مـات بالــدور الــذ  تقـوم بــع ريــاض االطفـال وعــدم اعتبارهــا  ـرورة ترقيــف المعم .5

 وموذجًا مصغرًا لممدرس  . 
 ـرورة قيــام وزارة التربيـ  بت صــيص ميزاويـ   اصــ  لتصـميم االلعــاا التربويــ   .6

 واستيراد بع ها لممواد الدراسي  الم تمف  في الرياض . 
 ا المعممات . توفير األلعاا التعميمي  المرتبط  بالموهج والتي يحتاج اليه .7
تـــوفير بوايـــات ) أمـــاكن ( م صصـــ  فـــي ريـــاض األطفـــال كالســـاحات الواســـع   .8

 والمسرح الست دامها ألغراض التعميم من  ةل المعا . 
   -استكمااًل لمبحث الحالي تقترح الباحر  ما يرتي :

 اجرال دراس  حول فمسف  المعا ودور  في تربي  اطفال ما قبل المدرس  .  -1
 راس  عن التربي  بالمعا عود بعض المفكرين المسممين . اجرال د -2
 

 

 

 

 ثبث احملتويات
 الصفح  المو وع
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 خ االهدال 
 د شكر ... وعرفان بالجميل 

 س-ذ البحث بالمغ  العربي   مم ص
 ص-ش ربت المحتويات 

 ض ربت الجداول 
 ط ربت المةحق 

 20-1 / انتعريف بانبحث  انفصم األول
 12 -2 واهميتع  مشكم  البحث

 12 اهداف البحث 
 13-12 حدود البحث 

 20-13 تحديد المصطمحات 

 79-21 انفصم انثاني / جوانب نظرية
 29 -22 المبحث االول : الطفل والطفول  في الفكر التربو  االسةمي 
 46 -30 المبحث الراوي : تربي  األطفال في الفكر التربو  االسةمي 

 52 -47 المعا لمتربي  والترويح في الفكر التربو  االسةمي المبحث الرالث :
 61 -53 التربي  بالمعا في الفكر التربو  المعاصرالمبحث الرابع : 
التربي  بالمعا في رياض االطفال .               :  المبحث ال امس

 92-62 ) أدبيات ودراسات (

 110-93 / اندراسات انسابقة  انفصم انثانث
 109-94 : دراسات سابق   أوالً 

 106-94 دراسات عربي  .                                             - أ
 109-106 دراسات اجوبي   -ا

 110 راويًا وتائج الدراسات السابق  واصولها في الفكر التربو  االسةمي 

 179-111  وانتحهيهية  إجراءات انبحث امليدانية /انفصم انرابع 



 

 

  ش

 

 112 موهج البحث  – أوالً 
 114-112 اجرالات البحث الميداوي   –راويًا 

 113-112 مجتمع البحث  -1
 114-113 عيو  البحث   - 2
 114 ادوات البحث  -3

دليل موهج وحدة ال برة التفاعمي المتكامل الشامل لمعممات رياض 
 124-115 االطفال في العراق . 

 138-124 ) واقع المعا في رياض االطفال ( اتجمع المعموم  طوات اعداد استباو 
 140-138 ادوات المعا في الفكر التربو  االسةمي

  212-141 انفصم اخلامس / نتائج انبحث وانتوصيات واملقرتحات 
 216-142 أواًل : وتائج الدراس  

 217 راويًا : التوصيات 
 218 رالرًا : المقترحات 

 238-219 المصادر 
 244-239 المةحق 
 B-D بالمغ  االوكميزي   المم ص

 

 

 

 ثبث اجلداول
رقم 

 الجدول
 الصفح  عووان الجدول



 

 

  ص

 

 80 مراحل المعا عود االطفال  1

 113 مجتمع البحث موزع عمو رياض االطفال في ق ال بعقوب   2

  في يو  بعقوب  موزع  بحسا مدة ال دمعيو  المعممات في مركز مد 3

 رياض االطفال 
114 

طفال ما قبل وادوات المعا التعميمي  لرياض األقائم  ببعض المواد  4

طفال في  ول المفاهيم وظائفها في تمبي  متطمبات ومو األالمدرس  و 

 العممي  المرتبط  بها . 

115-123 

دوات المعا المتاح  في الرياض مرتبًا ترتيبًا توازليًا حسا الوسب  المئوي  أ 5

 لوجودها 
130 

 131 من است دام ادوات المعا في رياض االطفال ووسبتها المئوي   الهدف 6

 131 طرق است دام المعا في رياض االطفال ووسبتها المئوي   7

 135-132 تصويف ادوات المعا المتاح  في رياض االطفال بحسا اوواع المعا  8

 138-136 طفال الموهجي  في رياض األ ااااللع 9

 140-139 الفكر التربو  االسةمي العاا الطفول  في  10

العاا الطفول  في الفكر التربو  االسةمي والم امين  11
 التربوي  لكل لعب 

142-174 

االلعاا الموهجي  في رياض االطفال والم امين  12
 التربوي  لكل لعب 

174-197 

 ثبث املالحق

رقم 

 الممحق

 الصفح  عووان الممحق
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 242-240  المعموماتجمع  استباو  1

 243 بحسا الحروف الهجائي  والدرج  العممي   مرتبيناسمال السادة ال برال  2

اسمال السادة ال برال  الذين تم مقابمتهم مرتبين بحسا الحروف  3

 الهجائي  والدرج  العممي 
244 

 


