فعايلة تصًيى جمهت باستخذاو انكًبيىتر نتنًيت بعط جىانب
اخليال انعهًي نذي طفم انروظت ( ) 6-5سنىاث

يشكهت انبحج

يعد االىتمام بطفل الروضة تمك المرحمة الحاسمة من حياة الطفل اىتماما

بمستقبل األمة،وبمقدار ىذا االىتمام يقاس تقدم المجتمع وتطوره ،فإعداد األطفال

ورعايتيم يعد أم ار ضرورياً لمواجية التحديات الحضارية التي فرضتيا مقتضيات

التطور والتغير السريع الذي نعيشو ،وعمى ذلك فالبد أن نضمن لمطفل مناخاً ىادئاً

يساعده عل التنمية الشاممة والتي ىي فى صميميا طموح األمة الحاضرة نحو إنجاز

حياة أفضل لمحياة القادمة 0

ولقد أكدت الدراسات واألبحاث أن الخيال العممي يمعب دو ار كبي ار كأداة

لتعميم األطفال مخططات عقمية عمى مستوى رفيع،وذلك فى ظل نظم التعميم الحديثة
،لحث األطفال وتحفيز قواىم العقمية لحل أى مشكمة بطريقة إبداعية ،وخمق جيل مرن
يستطيع التكيف مع التغييرات المتالحقة ومع مجتمع التقدم التكنولوجي0

ولما لمرحمة رياض األطفال و لتنمية الخيال العممي عن د الطفل من أىمية
ترى الباحثة انو من الضروري االىتمام بتنمية الخيال العممي عند طفل الروضة تحت

توجيو وارشاد واعي وسميم حتى نصل بالطفل غمى تحقيق غاياتو واشباع رغباتو
،حيث نجد أن المنياج الحالي لطفل الروضة ال يتضم

ن بالقدر الكاف كما وكيفا

لألنشطة التي تسيم فى تنمية ىذا النوع من الخيال وكما أثبتت الدراسات أن أدب

الخيال العممي لمطفل المصري والعربي يعانى من أزمة حقيقية ،إذ أن معظم ىذا النوع

من األدب مترجم وليس مصري أو عربي المنشأ مم ا يمثل خط اًر عظيماً عمى مستقبل
ىؤالء األطفال لتربيتيم عمى ثقافات مختمفة عن الثقافة المصرية والعربية ،وبالتالي

البد من االىتما م بكتابة واعداد وتصميم ألوانا أدبية لمطفل المصري والعربي خاصة
بالخيال العممي تراعى ثقافتو وقيمو0
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وحيث إن مجمة الطفل ىي الوسيط الذي يضم ألوانا أدبية متعددة ومثيرة

ومحببة لمطفل،ولقد أكدت الدراسات وجود ندرة إلى حد اختفاء المجالت المقدمة لطفل
الروضة لذا يقوم البحث الحالي عمى تصميم مجمة باستخدام الكمبيوتر لإلستفاده من

التقنيات التكنولوجية والوسائط المتعددة التي يوفرىا الكمبيوتر وكوسيمة تكنولوجية مثيره

لشغف الطفل لمتعامل معيا وتصمم تمك المجمة بحيث تشتمل عمى ألوان أدبية متنوعة
تدور محتواىا حول الخيال العممي وتعرض ىذه المجمة عمى الطفل من خالل جياز

الكمبيوتر ليقوم بتصفحيا والتعامل مع محتوياتيا0

وتحدد مشكمة البحث الحالى فى أن طفل الروضة فى حاجة إلى تنمية
الخيال العممي لديو من خالل وسيط محبب لديو وم ن ىنا جاء تساؤل الدراسة الحالية

وىو:

 "ما مدى فاعمية المجمة المصممة باستخدام الكمبيوتر فى تنمية الخيال العممى لدىأطفال الروضة من ( 5ـ  )6سنوات "
ويؤدى ىذا التساؤل إلى التساؤالت الفرعية اآلتية -:
تساؤالت البحث:

- 1ما ىى الخصائص النمائية لخيال طفل الروضة بصفة عامة والخيال العممي لديو
بصفة خاصة ؟

- 2ما ىى األسس التي يقوم عمييا تصميم مجمة لطفل الروضة باستخدام الكمبيوتر؟
- 3ما مدى فاعمية المجمة المصممة فى تنمية الخيال العممي لدى طفل الروضة ؟
هذف انبحج :

فعالي تصميم مجمة باستخدام الكمبيوتر
ة
يستيدف البحث الحالى التعرف عمى

لتنمية بعض جوانب الخيال العممي لدى طفل الروضة ( ) 6-5سنوات0
فروض انذراست :
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- 1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة الضابطة
والتجريبية فى القياس البعدى عمى

اختبارالخيال العممي لصالح المجموعة

التجريبية .

- 2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية بالقياس
القبمي وبين درجات نفس المجموعة بالقياس البعدى عمى اختبار الخيال العممي

لصالح القياس البعدى .

- 3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة الضابطة
بالقياس القبمي وبين درجات نفس المجموعة بالقياس البعدى عمى اختبار الخيال

العممي .

املنهج املستخذو :

تستخدم ىذه الدراسة المنيج

شبو التجريبي الذى تعتمد عمى تصميم

مجموعتين أحدىما تجريبية تخضع لتأثير المجمة المصممة باستخدام الكمبيوتر وىو
المتغير (المستقل) عمى بعد الخيال العممي كمتغير (تابع) واألخرى مجموعة ضابطة
لم يطبق عمييا المجمة المصمم

ة بالدراسة ويتم القياس القبمي والبعدى لكال من

المجموعتين لدراسة التغير الحادث فى تطور الخيال العممي ألطفال الروضة
عينت انبحج :

تتكون عينة الدراسة من  40طفل وطفمة تم تقسيميم إلى مجموعتين

(مجموعة تجريبية ـ مجموعة ضابطة) تضم كل مجموعة
تتراوح أعمارىم ما بين ( 5ـ  )6سنوات
االدواث املستخذيت-:

 -1المجمة المصممة باستخدام الكمبيوتر ( .إعداد الباحثة)
 -2مقياس الخيال العممي لطفل الروضة ( .إعداد الباحثة)
- 4اختيار رسم الرجل ( .لجود إنف ىاريس)
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املعاجلت اإلحصائيت -:

استعانت الباحثة فى معالجة البيانات وجدولتيا إحصائيا
بإختبار  t. testالختبار درجة معنوية صدق نتائج الدراسة الحالية
نتائج انذراست-:
أكدت نتائج الدراسة الحالية عمى فعالية المجمة المصممة باستخدام
الكمبيوتر فى تنمية بعض جوانب الخيال العممي لطفل الروضة
( )6-5سنوات وقد أثبتت الدراسة الحالية تحقق جميع فروض الدراسة كالتالي:
-1توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة الضابطة والتجريبية
فى القياس البعدى عمىاختبار الخيال العممي لصالح المجموعة التجريبية .
-2توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة التجريبية بالقياس
القبمي وبين درجات نفس المجموعة بالقياس البعدى عمى اختبارالخيال العممي
لصالح القياس البعدى .
-3ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين درجات أطفال المجموعة الضابطة بالقياس
القبمي وبين درجات نفس المجموعة بالقياس البعدى عمى اختبارالخيال العممي .
تىصياث انبحث :
-1إمكانية وأىمية تصميم مجمة باستخدام الكمبيوتر ألطفال الروضة0
-2االىتمام بعمل دورات تدريبية لمطالبات المعممات و لمعممات الروضة لتدريبيم
عمى فنيات تصميم مجالت خاصة بطفل الروضة وتدريبيم أيضا عمى تقنيات
استخدام الحاسب االلى فى ذلك0
-3ضرورة االىتمام بأن تتسم البرامج المقدمة ألطفال الروضة بإتاحة الفرصة أماميم
لتنمية الخيال العممي لدييم0
-4ضرورة تدريب الطالبات المعممات و معممات الروضة عمى استخدام تصميم
مجالت متنوعة خاصة بطفل الروضة نظ اًر ألىميتو ا في تنمية ميارات الطفل
وقدرتيا فى جذب انتباة الطفل واشباع حاجاتو0
-5ضرورة تقديم مجالت تتناسب مع قدرات األطفال في مرحمة الروضة وتتسم
باستثارة خياليم العممي0
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-6توجو نظر معممات الروضة إلي الخصائص النمائية ألطفال ما قبل المدرسة حتى
يستطيعون رعايتيم وتوجيييم
 -7إعطاء الفرصة أمام األطفال لمتعمم الذاتي من خالل الكمبيوتر كوسيط تعميما
جاذب ليم لما لو من أثر في قدراتيم واشباع خياالتيم .
 -8توفير أجيزة الكمبيوتر في جميع قاعات رياض األطفال .
-9إتاحة الفرصة أمام األطفال فى الروضة لمتعامل الفعمي مع أجيزة الكمبيوتر
الموجودة بيا0
انبحىث املقرتحت :
فى ضوء نتائج ىذا البحث والتي أوضحت التأثير اإليجابي لممجمة المصممة
باستخدام الكمبيوتر وأيضا من خالل اإلطار النظري والدراسات السابقة تقترح الباحثة
أجراء بعض البحوث األخرى ومنيا :
 دراسة لمتعرف عمى مدى فاعمية تصميم مجمة الكترونية فى تنمية القدرة المغويةلطفل الروضة .
دراسة لمتعرف عمى فاعمية ا لخيال العمميالمشكالت .

في تنمية قدرة األطفال عمى

حل

دراسة تقويمية لقصص الخيال العممي فى مجالت األطفال ومدى مالءمتيا لطفلالروضة.
دراسة لبرنامج قصصي مقترح لتنمية الخيال العممي لدى طفل الروضة.-دراسة نقدية لما يقدم من ادن األطفال فى مجال الخيال العممي
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يستخهص انبحج بانهغت انعربيت

اسم الباحثة  :مروة الحسيني محمد توفيق عبد اهلل
عنوان البحث
فعالية تصميم مجمو باستخدام الكمبيوتر لتنمية بعض جوانب الخيال العممي
لدى أطفال الروضة ( 6-5سنوات )
الدرجة العممية

الدكتوراه فى فمسفة التربية (رياض األطفال )
جية البحث

كمية التربية –جامعة بنيا
املستخهص :

ييدف البحث الحالي إلى تنمية الخيال العممي لدى طفل الروضة

( )6-5سنوات باستخدام مجمة مصمم ة باستخدام الكمبيوتر ،واستخدمت الباحثة
المنيج شبو التجريبي،واشتممت عينة البحث عمى (
الروضة التي تتراوح أعمارىم ما بين (

) 40طفالً وطفمة من أطفال

)6-5سنوات وتم تقسيميم إلى مجموعتين

متكافئتين أحدىما تجريبية واألخرى ضابطة،واستخدمت الباحثة المجمة المصممة

باستخدام الكمبيوتر (إعداد الباحثة)،واختبار الخيال العممي لطفل الروضة(إعداد

الباحثة)،وقد استغرق تطبيق المجمة مع األطفال ثالث شيور بواقع ثالث ساعات
أسبوعيا ،وقد أوضحت النتائج فعالية المجمة المصمم ة فى تنمية بعض جوانب الخيال

العممي لدى طفل الروضة()6-5سنوات
انكهًاث املفتاحيت :

*مجمة الطفل children magazine

*المجمة االلكترونية electronic magazine
*الخيال العممي science fiction
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*طفل الروضة kindergarten
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