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كلیة  - أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة المساعد :د/ محمود ھالل عبد الباسطأ م  -

 التربیة جامعة سوھاج.     
كلیة التربیة  - أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم المتفرغ  :د/ عثمان عبد الراضي حافظأ  -

 جامعة سوھاج.

  لجنة فحص وتقییم الرسالة:
كلیة التربیة  -أستاذ مناھج الطفل ووكیل الدراسات العلیا  :أ. د/ ناصر فؤاد على غبیش -

 للطفولة المبكرة جامعة المنیا (رئیسًا مناقشًا).
كلیة التربیة  -أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم المتفرغ  :د/ على كریم محمد محجوبأ  - 

 جامعة سوھاج (عضوًا مشرفًا).
كلیة  -أستاذ المناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة المساعد  :د / زینب محمود أحمدأ م  - 

 التربیة جامعة سوھاج (عضوًا مناقشًا).

  ٢٠١٨/   /: بتاریخأجیزت الرسالة       ٢٨/٤/٢٠١٨: تاریخ المناقشة

  ٢٠١٨/   :   /الجامعةموافقة مجلس     ٢٠١٨/   /   : الكلیةموافقة مجلس 



 أ

  شكر وتقدیر
الحمد هللا الذي علم بالقلم، والصالة والسالم على رسول اهللا الذي أوتي جوامع الكلم،     

ابتداء أشكر اهللا سبحانھ وتعالى الذي وفقني وأعانني على إتمام ھذا البحث، ومن تمام شكر 
المنعم عز وجل شكر المتفضلین من خلقھ كما قال النبي الكریم (من ال یشكر الناس ال یشكر 

  . اهللا)
ولذلك أتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر واالمتنان لألستاذ الدكتور/ علي كریم محمد     

محجوب، أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم المتفرغ كلیة التربیة جامعة سوھاج، لما 
خصني بھ من وقت وجھد، وشملني بھ من رعایة وتوجیھ، فكان وال یزال نعم المعلم 

لى من علمھ ونصحھ منذ بدایة ھذا البحث حتى انتھي بفضل اهللا والموجھ، ولقد أفاض ع
  تعالي، فجزاه اهللا خیر الجزاء. 

كما تتقدم الباحثة بخالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور/ عثمان عبد الراضي حافظ،     
جامعة سوھاج، لما قدمھ من  -كلیة التربیة  –أستاذ المناھج وطرق تدریس العلوم المتفرغ 

وجھد وتوجیھ دائم ومتابعة مستمرة، ولقد كان لتوجیھاتھ عظیم األثر في تصحیح  وقت
  مسار ھذا البحث، فجزاه اهللا عني خیر الجزاء. 

ویطیب للباحثة أن تتقدم بأسمى آیات الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور/ محمود ھالل عبد     
جامعة  -عد كلیة التربیة المسا –الباسط، أستاذ المناھج وطرق تدریس اللغة العربیة 

سوھاج، فلقد دعم الباحثة بتوجیھاتھ وإرشاداتھ القیمة فكان نعم األستاذ بعلمھ وتواضعھ 
  واحترامھ، فجزاه اهللا خیر الجزاء.  

والشكر موصول إلى السادة المحكمین ألدوات البحث من أساتذة الجامعات والمختصین     
آلرائھم ومقترحاتھم دور كبیر، وبصمات واضحة، في في مجال التربیة والتعلیم، الذین كان 

  إثراء أدوات البحث وإعادة تشكیلھا، نظرًا لمالحظاتھم العلمیة، وإضافاتھم القیمة.  
كما تتقدم الباحثة بخالص الشكر والتقدیر لألستاذ الدكتور/خالد عبد اللطیف عمران عمید     

/ ھدي مصطفي رئیس قسم المناھج وطرق كلیة التربیة جامعة سوھاج، واألستاذة الدكتورة
التدریس، والسادة الوكالء، وجمیع أعضاء ھیئة التدریس بقسم المناھج وطرق التدریس 
بكلیة التربیة جامعة سوھاج، فقد ھیئوا للباحثة البیئة العلمیة الداعمة، فجزاھم اهللا عني خیر 

  الجزاء. 
ستاذ الدكتور/ ناصر فؤاد على غبیش كما أتوجھ بالشكر إلى أعضاء لجنة المناقشة األ    

مناھج الطفل ووكیل الدراسات العلیا كلیة التربیة للطفولة المبكرة جامعة المنیا،  أستاذ
واألستاذة الدكتورة / زینب محمود أحمد أستاذ المناھج وطرق تدریس التربیة الفنیة المساعد 

الرسالة فلھما جزیل الشكر  كلیة التربیة جامعة سوھاج لتفضلھما بالموافقة على مناقشة
  والتقدیر.

كما أقدم شكري وتقدیري ألبي وأمي وزوجي وأوالدي، لما قدموه لي من دعم ومساندة     
  وتعب وجھد، إلنجاز ھذا البحث، فجزاھم اهللا عني خیر الجزاء. 

وأسأل اهللا أن أكون قد وفقت في ھذا البحث، وال أدعي أني بلغت الكمال، فأي عمل     
  بشري ال یخلو من قصور، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمین.
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  جامعة سوھاج

  كلیة التربیة
  قسم المناھج وطرق التدریس

  مستخلص البحث
  عبد الغني. : مرفت أمین محموداسم الباحثة

  : الماجستیر في التربیة تخصص (مناھج وطرق تدریس ریاض األطفال). الدرجة
فاعلیة المدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط المتعددة في تنفیذ منھج ریاض  :البحث عنوان

  األطفال المطور على اكتساب بعض المفاھیم العلمیة وتنمیة الحس الجمالي لدى أطفال الروضة. 
التعرف على فاعلیة المدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط  إلى: ھدف البحث ف البحثأھدا

أطفال الروضة، وتكونت  لدىبعض المفاھیم العلمیة وتنمیة الحس الجمالي  على اكتسابالمتعددة 
 )٥-٦(من أطفال المستوي الثاني بریاض األطفال من وطفلة  طفًال ثمانینمن  مجموعة البحث

سنوات، بمدرسة النیل لریاض األطفال، إدارة سوھاج التعلیمیة، (محل عمل الباحثة)، وتم 
  ) ضابطة. ٤٠) تجریبي، و(٤٠مجموعتین ( إلىتقسیمھم 

تمثلت  الباحثة، وقدولتحقیق ھدف البحث الرئیس، تم استخدام مواد وأدوات البحث التي أعدتھا 
  في: 
للمدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط  وفقًا ًامصاغ لتنفیذ أنشطة العلوم كتیب الطفل -

 .المتعددة
أنشطة العلوم مصاغًا وفقًا للمدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط لتنفیذ  ةمعلمالدلیل  -

  . المتعددة
ختبار المفاھیم العلمیة المصور، وذلك للتعرف على فاعلیة المدخل البصري المكاني المدعم ا -

 بالوسائط المتعددة في اكتساب بعض المفاھیم العلمیة المستھدف اكتسابھا لدى أطفال الروضة. 
مقیاس الحس الجمالي المصور، وذلك للتعرف على فاعلیة المدخل البصري المكاني المدعم  -

  المتعددة في تنمیة أبعاد الحس الجمالي المستھدف تنمیتھا لدى أطفال الروضة.  بالوسائط
  وقد أسفر البحث عن النتائج التالیة: 

المناسبة التوصل لقائمة ببعض المفاھیم العلمیة، وقائمة ببعض أبعاد الحس الجمالي  -
  ألطفال الروضة. 

النتائج فاعلیة استخدام المدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط المتعددة في  أوضحت -
لدي أطفال  تنفیذ منھج ریاض األطفال المطور على اكتساب بعض المفاھیم العلمیة

   .الروضة
النتائج فاعلیة استخدام المدخل البصري المكاني المدعم بالوسائط المتعددة في  أوضحت -

.لدي أطفال الروضة تنفیذ منھج ریاض األطفال المطور على تنمیة الحس الجمالي
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Title of the study: 
The effectiveness of Visual Spatial Approach Supported with Multimedia in the 
implementation of Developed Kindergarten Curriculum on Acquire some of the 
Scientific Concepts and the Developing of aesthetic sense for Kindergarten 
children. 
 

The objectives of the research: The aim of the research is to identify the 
effectiveness of the spatial visual input supported by the multimedia in acquire 
some scientific concepts and the development of aesthetic sense among 
Kindergarten children, The sample consisted of (80) children and children from 
the second level in kindergartens (5-6) years (The researcher's work place) and 
they were divided into two experimental groups (40) and (40) female officers.to 
achieve the main research objective, the research materials and tools prepared 
by the researcher were used as follows: 
 

1- The child's booklet, written according to the multimedia visual input, in the 
implementation of science activities in the developed curriculum. 

2- Guide parameter. 
3- Test the concepts of scientific photographer, in order to recognize the 

effectiveness of the visual input spatial supported by multimedia in the 
acquisition of some scientific concepts intended to be acquired by 
kindergarten children. 

4- The visual aesthetic senseometer, in order to recognize the effectiveness of 
spatial input supported by multimedia in the development of dimensions of 
the aesthetic sense targeted development of kindergarten children. 

The search resulted in the following results: 

1- A list of some scientific concepts, and a list of some dimensions of the 
aesthetic sense of kindergarten children. 

2- The results demonstrated the effectiveness of the use of the multimedia-
supported spatial visual input in the implementation of the advanced 
kindergarten curriculum to acquire some scientific concepts. 

3- The results demonstrated the effectiveness of the use of the spatial visual 
input supported by the multimedia in the implementation of the curriculum of 
the kindergartens developed on the development of aesthetic sense.




