فاعلية القصة الكارتونية لتنمية التعبري الفين لدى رياض االطفال ...............................................................
أ.د .ماجد نافع الكناني  ،االء رضا عبد احلسني

فاعلية القصة الكارتونية لتنمية التعبير الفني
لدى رياض االطفال
أ.د .ماجد نافع الكناني
آالء رضا عبد الحسين

جامعة بغداد /كلية الفنون الجميلة
الفصل االول
مشكلة البحث:
تعد التربية الفنية جزءا مهما من العمليه التعليميه كونها تلعب دو ار فعاال في بناء شخصية
المتعلم الذي يعيش في وسط التحديات والتحوالت االجتماعيه المعاصره كونها تسهم مساهمه
ايجابيه في تنمية وصقل شخصيته من النواحي العقليه والوجدانيه والحسيه والحركية.

ان ممارسة التعبير الفني (الرسم) من قبل المتعلمين في دروس التربية الفنية وتذوقه من

شأنه ان يؤدي الى تحقيق االهداف التربويه لهذه المادة ،كونهم يمرون من خالل هذه المادة
بخبرات تعليميه غنية بتجارب واكتشافات وهذه تختلف من متعلم الخر حتى تنتهي بكل متعلم الى

بناء عمل تشكيلي مبتكر يمثل صدى لتفاعله مع المجتمع واالثاره من معلم المادة والخبرة في
استعمال المهارات لذلك فأن غاية التعبير الفني هي كما يشير الى ذلك (المهنا) "ان ممارسه
التعبير الفني تعمل على انتاج عمل تشكيلي يتسم باالصاله واالبداع ويحمل من المواصفات
والخصائص التشكيليه في العمل الفني .بناء على ذلك فأن الغايه من التخطيط للتربيه الفنيه يعد

هدفا فنيا يتبلور بالضروره حول مقومات العمل الفني والكشف عن عناصره وقيمة التربويه
والتقنيات التي يستخدمها المتعلم وخاماته وادواته" (المهنا 0222 ،ص)93

لقد اكدت النظريات المعرفيه الحديثه التي تناولت عمليه التعليم بجميع مجاالتها على

اعتبار المتعلم محو ار للتعلم وعليه دعت الى تدريب حواسه واستخدامها بالشكل االمثل لذا يجب
التركيزعلى المتعلم والتعرف على خصائصه الشخصيه وكيفيه تقدمه واتجاهه اساسا لتطويراالهداف

التعليمية والسلوكية للعملية التعليمية .
كما يشير (ابو الرز) بهذا الصدد" لقد اصبح للتدريس اصوله وطرائقه فأصول التدريس فن

يبحث في الطرائق التي يجب اتباعها للوصول الى الغاية المطلوبه بأسهل االساليب وامثلها وان
التدريس ليس تلقينا والقاء وانما هو تواصل فكري ينبغي ان يقوم على الفكر الواعي الذي يفقه
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الموضوع ويفهمه منها عميقا ويدرك الغرض الذي يعمل من اجله والغاية التي يريد ان يصل اليها،

لقد ترك لنا المهتمون بطرائق التدريس عددا كبي ار من الطرائق بعضها يصلح لتدريس علم بعينه
.وبعضها يصلح لتدريس علوم مختلفة" ( ابو الرز 0222 :ص)2

بناء على ذلك يتوجب على المخططين للمناهج االخذ بعين االعتبار المرحله العمريه
ً
للتالميذ وحاجتهم لها وامكانية تحقيق الهدف التربوي والمعلم هو وحده يمكنه الحكم على ذلك ،اذ

تغيرت النظرة الى تدريس الفنون وصارت تتبع عدة مدارس تربويه وانظمه تعليميه لها اهتمامات

مختلفه بالتربيه عن طريق الفن ( .المهنا 0222 :ص . ) 93

بما ان التربية الفنية تعد جزءا مهما من العملية التربوية .لذلك يشير (الحيله)" :اال انها

وسيلة للوصول الى نفوس المتعلمين من خالل مفرداتها والمهارات التي ينبغي اكسابها للمتعلمين

لتنمية حواسهم وتحريك انفعاالتهم وتنمية اذواقهم وقيمهم للحياة وصقل سلوكهم واسلوبهم في التعبير

عن ذاتهم"

(الحيله. 0222،ص .) 29

انطالقاً مما تقدم يرى الباحثان ان الخبرات التعليميه التي تقدمها التربيه الفنيه بشكل مباشر

او غير مباشر ترتبط بمستويات االدراك البصري والمعرفي للمتعلم نحو مايمارسه ويعبر عنه

بأعمال فنيه وهذا هو الدافع الذي حفز الباحثان ان ليريا نفسيهما امام مشكلة اهمال القصة

الكارتونيه ومالها من دور كبير في عملية تنشيط التعبير الفني لدى اطفال الرياض من خالل
تأثيرها على عمليه التعبير الفني حينما يتخلص او يتحرر الطالب من سيطره الواقع وبناء على

ذلك قام الباحثان بتحديد مشكلة بحثهما (فاعليه القصة الكارتونية في تنمية التعبير الفني لدى
اطفال الرياض).

اهميه البحث :تبرز اهمية البحث بالنقاط االتية:
 -1تقديم اسلوب تعليم يعتمد على القصة يختلف عن االساليب المتبعه في مجال التعبير الفني
لرياض االطفال.

 -0قد تفيد هذه الدراسه المربين ومعلمات رياض االطفال في تحسين اساليب التعليم برياض
االطفال في العراق وذلك بأعداد نماذج من هذه القصص.
 -9توفر للمعلمات بعض االنشطه الفنيه المهمه المرتبطه بمجال التعبير الفني .

 -4تساهم هذه الدراسه في تضيق الفجوه بين النظريه والتطبيق في مجاالت التعبير الفني في
رياض االطفال.
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هدف البحث:
يهدف البحث الحالي الى-:

التعرف على فاعليه استخدام قصص االطفال كمصدر للتعبير الفني الطفال الرياض.
للتحقق من هذا الهدف وضع الباحثان الفرضية الصفرية االتية:

الفرضيه االولى:
"التوجد فروق ذات دالله احصائيه بين متوسط درجات اطفال المجموعة التجريبية في التعبير

الفني قبلياً وبعدياً".

حدود البحث :يقتصر البحث الحالي :
-1اطفال الرياض لروضة االعظمية التابعة للمديرية العامة لتربيـة الرصافة االولى بعمـر ()2- 3
سنوات وللعام الدراسي .0212 – 0223

-0القصص الكارتونيه –كارتون سنان – ثم اختيار حلقه واحده.
تحديد المصطلحات:
 -1الفاعلية-:
عرفها الباحثان اجرائيا بما يتناسب واهداف بحثها "كفاءة القصة الكارتونية في تنميه

التعبير الفني الطفال الرياض".

-0القصة الكارتونية -:

عرفها نصار  " :1311هي خليط من العمل الواعي المدروس ومن االحاسيس

العاطفيه والمواهب الفكريه والمقدره على االبداع والتخيل والتصوير والنقل او باالحرى هي علم

وموهبه وادب منهجي

ودراسه وتجربه وكلها عناصر يجمعها الكاتب الموهوب ويصبها

بأقتدارفي بوتقة موهبته ليصهر من مزيجها عمال ادبيا وفنيا متكامال "

( نصار 1311:ص )12

لذلك تبنا الباحثان هذا التعريف كونه اكثر مالئمه مع اجراءات البحث الحالي.

التعبير الفني عرفها الباحثان اجرائيا:
هو اظهار كل مابداخل اطفال الرياض من مشاعر واحاسيس وافكار ومواهب وميول

واتجاهات من خالل الرسم على الورق.
الفصل الثاني
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مفهوم القصة:

يميل االطفال بطبيعتهم وفطرتهم الى سماع القصص ،كونها اسلوب ناجح يحقق الكثير

من االغراض التعليميه والتربويه وذلك النها من احب البرامج واكثرها استهواء للطفل وامتاعا له،

بجانب انها تسهم بطريقه فاعله في نموه وتربيته وتوجيهه .فمنذ طفولة يقبل الطفل على فهم

القصة ويحرص على سماعها ويهيم بحوادثها وتخيل شخصياتها وتوقع مايحدث من هذه
الشخصيات وعلى المعلمه ان تتجنب االحداث العنيفه وااللفاظ السوقيه وكل مايثير قلق االطفال.

اهميتها:

تكمن اهمية القصة لالطفال في انها تعتبر وسيلة الشباع حب الطفل ورغبته في

المعرفه حيث يفترض فيها العديد من االفكار واالحداث والمواقف وصور الحياة اليوميه وتعمل

القصة كمصدر الثارة انتباه الطفل وتشويقه لما يها من تعدد شخصيات وترقب لالحداث
وتسلسلها.

اهدافها التربوية والفنية :

-1

التسلية والمتعة والراحة النفسية التي تنتج عن موضوع القصة

-0

تدريب االطفال على مهارات التواصل وتنمية مهارة االصغاء والحديث عند االطفال.

-9

التنميه العقليه في تعلم تسلسل االحداث المنطقي ومعرفة حقائق االشياء واكساب االطفال

مفاهيم وقيم اجتماعيه جديده.

-4

تنشيط الخيال والتصورعند االطفال .كما تساعد القصص على التمثيل واطالق

-3

االسترخاء والراحه الجسميه في طريقة الجلوس.

-1

تدريب الطفل على الحوار الديمقراطي واحترام الرأي والرأي االخر.

-2
-2
-3

المشاعرواالحاسيس على سجيتها.

تنميه الطفل لغويا من خالل تدريبه على التعبير عن ذاته وتنميه قاموسه اللغوي.

تنميه القدرات االبداعيه لدى الطفل من خالل المشاركه في رواية القصة .
فهم الطفل لالداب المختلفه  .مما يكسب االطفال كثي ار من القيم الذاتيه التي يتعرفون اليها

من خالل سماعهم للقصص والحكايات المرويه .

 -12ايجاد الفه بين الطفل واالدب بوجه عام.
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 -11معالجة مشكالته االجتماعية والنفسيه من خالل ماتطرحه القصة من مشاكل.

شروط اختيار القصة:

يمكن ان نحدد اهم المعايير والمواصفات التي يمكن على ضوئها اختيار القصة

المناسبة لطفل ماقبل المدرسه عامة وطفل رياض خاصة في النقاط االتيه :
 مناسبة القصة للمرحلة العمرية والناحية اللغويه للطفل.

 ان تثير خيال الطفل وتساعده على االنطالق في عالمه .
 ان تنتهي القصة بنهاية سعيدة عادله.

 ان يكون الموضوع مستمدا من البيئه المألوفه.

 ان يكون في موضوع الكتاب فكرة اساسيه واضحه ذات هدف ومعنى ممتع.
 توفر الحركه والحوار في موضوع القصة.

 توفر شخصيه بارزه في القصة وشخصيات قليله العدد ليركز الطفل على هذه الشخصيات
مع قلة االحداث.

 ان تكون الشخصيات مألوفه لعالم الطفل بحيث يتعايش مع اشباهها في عالمه وواقعه.

انواع القصص:
اوالً  :قصص واقعيه( قصص البطوله والمغامرات – القصص الفكاهيه-التاريخيه-العلميه-
القصص الدينيه)

ثانياً :قصص خياليه (قصص الحيوانات –قصص الخوارق)
-1

قصص البطوله والمغامرات :كلما ازداد نمو الطفل وتطوره في مجاالته المختلفه كان اكثر
احتياجا للمثل االعلى الذي يحتذى به ومع تطور الطفل عقليا بأتساع مجال حركته من
جهه وخياله من جهه يبدأ في االنبهار بالمغامرين الذين يجد فيهم متنفسا لطاقته ومن ثم

-0

يتوحد بأبطال هذه القصص مثل تشبهه بأبيه او معلمه.

القصص الفكاهيه :ان هذا النوع من القصص يستهوي االطفال فينفعلون ويتأثرون بها مع

مالحظه ان تغرس هذه مثال القصص مبادئ اخالقيه وتنبه اذهانهم وتدفعهم الى التفكير
وتشبع فيهم رغبات انسانيه وتمال حياتهم بالمرح واالنشراح .ومن المهم ان يظل طابع

الفكاهه سمة مهمه من سمات ادب الطفل.
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-9

-4

القصص التاريخيه :تلعب القصص التاريخيه دو ار هاما في تنميه الوعي القومي واالنتماء

للوطن لدى الطفل لذلك يفضل ان تقص على االطفال تلك القصص المرتبطه بخبرات
حياتيه مر بها ابطال التاريخ.

القصص العلميه :منذ ان خلق الفرد وهو يحاول اكتشاف الظواهر الطبيعيه ومعرفة اسبابها
وتفسيرها .وهذه القصص تعتمد على صياغه بعض الحقائق العلميه في تفسير الكون

وظواهره في فن سرد القصة وتهدف القصص العلميه الى نشر الحقائق العلميه وشرح
جوانبها واهدافها بجانب مالها من قدره على اشباع واثاره خيال الطفل.

-3

القصص الدينيه :تتحدد القصص الدينيه في:

 تعريف الطفل بعقيدته وبيان فضل اهلل عز وجل على الخلق جميعا
 تعريفه بواجباته نحو اهلل.

 تعريف الطفل بسيره الرسول (ص) والصحابه(رض).

 تقديم حقيقه الحياة الدنيا وكيف انها ممر للحياة االخرة التي هي خير وابقى.
 ربط تلك القصص بالحياة اليوميه عند الطفل وخاصة في سلوكياته مع ربطها
باالنشطه والخبرات التعليميه المختلفه.

القصص الخيالية:

قصص الحيوانات :تلعب الحيوانات االدوار الرئيسيه في هذه القصص ويولع االطفال بهذا

النوع من القصص ويرجع ذلك الى المتعه التي يحبها االطفال في تقمص ادوار الحيوانات في
لعبهم االيهامي .ويمكن توظيف قصص الحيوان في صياغه االفكار االخالقيه واالجتماعيه

والسلوكيه بجانب مايمكن تقديمه من معلومات علميه مفيده.

قصص الخوارق :هي القصص التي تعتمد على ابطال لهم قدرات خارقه للطبيعه البشريه يأتون
بأفعال معجزه .وتنمي هذه القصص خياالت الطفل ويجب مراعاة الحاله النفسيه للطفل عند

سرد القصة وعرضها ويفضل الحذر من هذا النوع من القصص النها تولد لدى الطفل
الرغبه في التقليد واالكتشاف.
التعبير الفني:
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التعبير عن احساس االنسان يبدا مع بداية حياته فهو يعبر عن معاناته بالبكاء اوال "

فاالنسان يبدأ برغبات غريزيه معينه البد من ابالغ العالم الخارجي بها  .فان صيحاته وحركاته
تكون بدائيه يحاول الطفل بواسطتها االتصال باالخرين "

(ريد  ،1322،ص)091

ويمكن ان يتطور هذا التعبير بتطور الطفل جسميا وعقليا ليتخذ جانبا اخر وقد يكون فنيا

مثل الرسم .اذ يمكن ان يكون الرسم عند الطفل االكثر انطالقا وتمي از وعمقا في التعبير عن واقعه

وافكاره من التعبير في اللغه.فالطفل اليتمكن من التعبير باللغه بشكل يصل مايجول في داخله الى
العالم الخارجي لضعف في قدرته التعبيريه او لفقدانه الجرأه اللغويه لذلك "يعد التعبير بالرسم هو

من اكثر الوسائل مالئمه لالفراد للذين تعوزهم الكلمات والمفردات اللغويه الالزمه وااللفاظ الكافيه

والمناسبه عما يجول بذهنهم من موضوعت معينه" (موسوي0221 ،ص )94

ويؤكد المختصون  :ان التعبيربالرسم قد يعد مقياسا لقياس النمو والتطور في الجوانب

العقليه ،وينتج من ترابط الفكر بالبصر باليد  .وفيه يفصح الفرد عن الحاله االنفعاليه التي يمر بها
ازاء الوسط الذي يعيش فيه محققا له نوعا من التكيف والتفاعل واالنسجام مع وسطه لذلك" فالتعبير

الفني ينمي الحواس ويساعد على االدراك الصحيح لالشياء وينمي الجانب العاطفي

(حسين 1322 ،ص)02

ويضيف(سانتيان) التعبير بأنه يتكون من ترابط الشكل بالفكر وعند الربط بينهما يقال ان

العمل معب ار بقوله " في كل تعبير يمكننا ان نميز بين حديث االول هو الموضوع الموصى به
والفكرة الالحقه واالنفعال او الصوره المثاره والشئ المعبر عنه وهذين الحدين "فيدمجان في
الذهن"اما اذا لم يكن الحدان مندمجين في الذهن فعندئذ اليمكن ان يوصف العمل بأنه معبر"

(سانتيان ص )014فاالنسان حينما يعبرعن الموضوعات التي تشغله بواسطه الرسم التي فيها

يسقط انفعاالته ماهي "اال استجابه لتجربته االنسانيه التي بمقتضاها يحقق قدرته فيها والتعبير عن
وجدانه وافكاره" (عارف ، 1322،ص )19اذن ان االنسان يعبر عن تجربته ومشاعره ومايحيط به
من مشاهد يوميه وهذا ماجاء به فن االنسان القديم على الرغم من بساطته فهو يحمل مميزات
صادقه وصفات اصيله .ويركز ديوي على اربع مالحظات مهمه ويثبتها حول التعبير الفني في

االعمال الفنيه وهي:

 " -1ان العمل الفني هو بمثابة بناء او تركيب لخبرة متكامله باالسناد الى التفاعل الذي يجري
بين ظروف الكائن العضوي وطاقتها من جهه اخرى
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 -0ان الشئ المعبر منه انما يكون من المنتج تحت تأثير الضغط الواقع من قبل الموضوعات
الخارجيه على الدوافع والميول الطبيعيه بحيث ان التعبير يبدو مجرد صدور مباشر او

انبثاق خالص عند تلك الدوافع والميول.

 -9ان فعل التعبير الذي يكون التعبير الفني ،هو بناء في الزمان المجرد صدور اني.

 -4اذا تهيئنا لالستثاره المتعلقه بالموضوع ان تمضي الى االعماق فأنها البد من ان تهيج المعاني
المختزنه والمواقف المدخره" (ديوي ، 1329،ص )119-110عما تقدم ترى الباحثان ان
التعبير الفني هو تعبير عن مابداخل االنسان من مشاعر وخلجات تكون بشكل اسقاطات

فنيه وهذه االسقاطات ليس مجرد تعبير وانما هي تجربه انسانيه مرت به في حياته اليوميه.
وان التعبير الفني للفرد يتاثر بمرحله النمو الجسمي والعقلي واالنفعالي االجتماعي  .والن

مراحل النمو متداخله ومن الصعوبه معرفة بدايه ونهايه كل مرحله ولهذا فقد قام عدد من

المختصين بفنون االطفال بدراسات لتصنيف مراحل التعبير الفني التي يمر بها الفرد ابتداء
من مرحلة الطفوله الى مرحلة المراهقه.

الدراسات السابقة:

-1

دراسة حجازي  1891/االردن ( اثر استخدام القصص المصوره في تحصيل طلبة الصف
الخامس االعدادي في التعبير التربوي)
هدفت الدراسه الكشف عن اثر استخدام اسلوب القصة المصورة في تدريس اللغه

االنكليزيه في المرحله االعداديه .تكون مجتمع البحث من طلبة المرحله االعداديه في مدارس
عمان/االردن تم اختيارعينة عشوائيه منهم بلغت ( )192طالبا وطالبه تم تقسيمهم على

مجموعتين احداهما تجريبه واالخرى ضابطه ولغرض تحقيق الهدف تم استعمال اختيار قياس

بعدي اعد لهذه الفئه العمريه واخضع لمعامل الصدق والثبات ومعامالت التمييز والصعوبه

من خالل عرضه على مجموعه من الجزاء ذوي االختصاص للتعرف على صالحيه فقراته.

ولغرض اظهار نتائج الدراسه تم استعمال االختيارالتائي( )T-Testللكشف عن

تحصيل التالميذ في استعمال القصة المصوره اما اهم النتائج  -:تفوق المجموعة التجريبية

التي درست الموضوع باستعمال القصة المصوره على المجموعة الضابطه التي درست
الموضوع نفسه بالطريقه االعتياديه .
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-2دراسة مردان وبحري  1891/العراق -بغداد (اثر القصص المصورة في التنميه اللغويه
لالطفال في دور الحضانه)
هدفت الدراسه الى التعرف على اثر القصص المصورة في التنميه اللغويه لالطفال

الحضانه .تكون مجتمع الدراسه من االطفال بعمر( )3-4سنوات تم اختيار عينة عشوائيه

منهم بلغت ( )42طفال وطفله اخضعوا للتجربه .استعملت الدراسه استمارة خاصه لجمع
المعلومات المفضله عن االطفال اخضعت للتعرف على صالحيتها من مجموعه من الخبراء

ذوي االختصاص .اعتمدت الدراسه االختبار التائي ( )T-TesTالظهار النتائج على وفق
البيانات والمعلومات التي تم الحصول عليها اما اهم النتائج التي توصلت اليها

باالتي-:

تمثلت

اكدت الدراسه على ان االطفال الذين مرو بتجربة اكثر طالقه وقدره في التعبير عن

القصة واكثر امكانيه في استعمال المفردات الوارده فيها .وان عملية سرد محتوى القصة
المصوره زادت من مفردات االطفال اللغويه بحدود %12من مفرداتهم وشوقهم لها.

-3دراسة العبيدي  – 1899/كلية الفنون الجميلة جامعه بغداد مميزات رسوم التالمذه في
المرحله االبتدائيه البنين والبنات.
هدفت الدراسة الى الكشف عن مميزات رسوم التالمذه من البنين والبنات بهدف التعرف عليها

ومايتعلق منها باالعمال ( )19-12سنه .تكون مجتمع الدراسه من تالمذه الصف السادس

االبتدائي الذين يدرسون في مدارس المرحله االبتدائيه التابعه لمديرات التربيه في محافظه
بغداد(الرصافه والكرخ) تم اختيارعينه عشوائيه منهم بلغت ( )922تلميذ وتلميذه  .ولغرض تحقيق
االهداف تم تصميم استمارة رسوم التالمذه على وفق خصائص التعبير الفني عرضت على

مجموعه من الخب ارء ذوي االختصاص للتعرف على صالحيه محتواها وقدرتها على قياس الهدف
الذي وضعت من اجله .استعملت الدراسه معادله ) (Zالظهار النتائج على وفق البيانات التي

حصلت عليها وقد اظهرت النتائج التاليه -:

ان رسوم التالميذ تركزت حول موضوع الحركه بالدرجه االساس بينما رسمت التلميذات

منظ ار طبيعيا بالدرجه االولى وظهرت فروق ذات دالله احصائيه بين الصفوف المختاره بينهما مع
خصائص التعبير الفني وكذلك وجود فروق بين المناطق التي تمثل الحاله االجتماعيه

واالقتصاديه.
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الفصل الثالث
منهجية البحث واجراءاته:
بما ان البحث الحالي يهدف التعرف على ( فاعلية القصة الكارتونيه في تنميه التعبير
الفني لدى اطفال الرياض) لذلك سوف يعتمد الباحثان المنهج التجريبي كونه االكثر مالئمه في

اجراءات البحث الحالي.
مجتمع البحث:
تك ــون مجتم ــع البح ــث الح ــالي م ــن اطف ــال روض ــه االعظمي ــه التابع ــه لمديري ــه بغ ــداد /
الرصافه االولى والبالغ عددهم ( )131طفال وطفله عام 0212 - 0223
جدول ( )1يبين مجتمع البحث
أ
الروضه
التمهيدي

ج

ب

المجموع

د

101

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

ذ

ث

12

10

12

11

13

12

12

13

14

12

12

12

-

-

-

-

24

90

02

90

93

13

12

12

13

131

التصميم التجريبي
اعتمد الباحثان التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي ذات االختبارين القبلي والبعدي
كونه اكثر مالئمة لتحقيق اهداف البحث الحالي والجدول ( )0يوضح ذلك.
جدول ( )2يوضح التصميم التجريبي ذو الضبط الجزئي
ذات االختبارين القبلي والبعدي
المجموعة

اختبار قبلي

التجريبية

رسم

المتغير

اختبار بعدي

المتغير التابع

المستقل
القصة

رسم

التعبير الفني

الكارتونيه

عينة البحث
اختار الباحثان عينة عشوائية بلغت ( ) 02طفال وطفلة من مرحلة التمهيدي اعتبراها

كمجموعة واحدة طبقا عليها اجراءات التجربة .
الدراسة االستطالعية:
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قــام الباحثــان بد ارس ـة اســتطالعيه علــى عــدد مــن ريــاض االطفــال شــملت اطفــال ثــالث مــن

ريــاض االطف ــال ف ــي محافظ ــه بغ ــداد /الرص ــافه االول ــى .اذ بلغ ــت العين ــه االس ــتطالعيه( )22طف ــال
وطفله من روضة الجمهوريه –روضة البيت العربـي – روضـه االعظميـه تـم اجـراء مقابلـه شخصـيه
مــع بعــض مــن االطفــال لجمــع المعلومــات مــنهم بتوجيــه بعــض االســئله لهــم والتــي عــن طريقهــا تــم
معرف ــه اف ــالم الك ــارتون المحبب ــه ل ــديهم والشخص ــيات الكارتوني ــه المفض ــله عن ــدهم اذ ظه ــران معظ ــم

االطفال تقريبا يفضلون افالم الكارتون التـي تحمـل قصـص كارتونيـه مـن حلقـات المسلسـل (سـنان)،

ـاء علـى ذلـك
وذلك الن كل حلقة من حلقاته تحتـوي علـى قصـة معينـة قصـيرة بسـيطه واضـحه ،بن ً
تم تحديد هذا المسلسل في عملية التعليم بالقصة الكارتونية .
ادوات البحث:
 -1االفالم -:تم عرض افالم الكارتون للرسوم المتحركه ضمن اقراص مبرمجه على جهاز

الحاسوب للمجموعه التجريبية وتمثلت بقصه كارتونيه بعنوان سنان حيث ان هذه االفالم

مكونه من عدة حلقات كل حلقه تحتوي على قصه ذات اهداف وافكار تختلف عن الحلقه
االخرى اي ان لكل حلقه مضمون فكري ومعرفي مختلف عن غيرها.

 -0القصة -:تم سرد القصة نفسها من (قبل الباحثة االء رضا) التي قدمت الى المجموعة
التجريبية من الرسوم المتحركه للمجموعه الضابطه لكن بدون استخدام االفالم.

 -9اداة تحليل الرسوم -:استخدم الباحثان اداة تحليل الرسوم الطفال الفئه العمريه ( )2-3سنه
للمجموعة التجريبية ،اذ تم بناء هذه االداة من خالل ادبيات االختصاص ومن بعض

الرسائل والبحوث السابقه والمصادر ،وبعد ان تم جمع المعلومات التي تخدم صياغه
استمارة تحليل الرسوم التي تضمنت (  )1فقرات على وفق خصائص التعبير الفني.

 -4وصف االداة -:تكونت اداة جمع البيانات من (  )1فقرات على وفق خصائص التعبير الفني،
فيما يلي شرح لفقرات استمارة تحليل الرسوم (بصيغتها النهائيه) بحسب تسلسلها.

 في حوالي السنه الرابعه من العمر يلجا الطفل لعمل تخطيطات اكثر تطو ار ففيها الخط الدائري
والعمودي واالفقي والمائل وبما ان هذه التخطيطات اشتملت على جميع انواع الخطوط

فتكون مقدمه لرسم االشكال.

جملة كلية الرتبية األساسية

555

العدد السادس والسبعون 2102

فاعلية القصة الكارتونية لتنمية التعبري الفين لدى رياض االطفال ...............................................................
أ.د .ماجد نافع الكناني  ،االء رضا عبد احلسني
 الحذف والمبالغه  -:عندما يقوم الطفل برسم شكل ما .فأنه يهتم باالعضاء التي تؤدي وظيفه
او حركه ويرسمها .اما االعضاء التي التؤدي حركه فيتجاهلها وبحذفها او بصغرها.

 التكرار االلي -:من اتجاهات االطفال التكرار االلي المستمر في رسوماتهم ونالحظ ان الطفل
في مراحله االولى وقد استقر على اشكال معينه يكررها بصفه مستمره.

 الوضع المثالي -:يرسم الطفل الطائره والسمكه والحيوان بالوضع الجانبي ولكنه يرسم االنسان
بالوضع االمامي ولعل السبب في ذلك يرجع الى رغبته في زياده التوضيح فرسم االنسان

من االمام يتميز عن رسمه من الجانب بظهور العينين واالذنيين او الذراعين والصدر.

 التسطيح -:تسطيح الشكل عباره عن انفراده واذا اراد الطفل ان يرسم عربه او اي شكل فأنه
يرسمه من جميع الزوايا وكأنه يدور حوله وبهذه الطريقه يظهر الرسم مسطحا اشبه مايكون

باالنفراد.

 الشفافيه -:ان رغبة الطفل في تعبيره عن االشياء التي يعرفها تدفعه الى رسم االجزاء غير
الظاهريه كـأن يرسم السمك ظاه ار فوق سطح البحر وحبات البطاطا ظاهره على سطح

االرض وهكذا وهذا يؤكد حقيقه ان الطفل يرسم مايعرفه المايراه.

 االلوان – االلوان الصريحه هي االلوان الطبيعيه االعتياديه والفاتحه اي يستخدم الطفل مثال
اللون االسود في رسومه او مرك از على االلوان الغامقه مثل البنفسجي الغامق  .الجوزي

الغامق والعشوائيه اي يلون االشكال بدون قيد كأن يرسم شعر البنت بنفسجي والوجه
احمر.

توزيع الدرجات على وفق بدائل المقياس-:
لغرض تحليل رسوم االطفال استعمل الباحثان معيا ار ثالثيا تظهر الخاصيه بدرجه

(كبيره.الى حدما.التظهر) لقياس التعبير الفني ويكون التعامل مع كل خاصيه من خصائص

التحليل على انها فقره مستقله تتكون درجاتها على التوالي( ،1،0صفر)
لذلك يمكن توضيح توزيع الدرجات بالشكل االتي-:

أ -اذا ظهرت خاصيه مافي الموضوع بكثره يعطي الباحثان درجتين في كل مره.

ب -اذا اظهرت خاصيه مافي الموضوع بشكل متوسط (الى حد ما) يعطي الباحثان درجه
واحده.

ج -في حالة عدم وجود الخاصيه بشكل واضح في الموضوع يعطي درجه (صفر)

جملة كلية الرتبية األساسية

555

العدد السادس والسبعون 2102

فاعلية القصة الكارتونية لتنمية التعبري الفين لدى رياض االطفال ...............................................................
أ.د .ماجد نافع الكناني  ،االء رضا عبد احلسني
د -قد تظهر اكثر من خاصيه في نفس الصنف مثل التخطيط المتنوع فيكون التعامل مع كل

خاصيه بحسب ظهورها فيعطي الباحثان معيا ار ثالثيا ( ،1 ،0صفر) .

هـ -تفرغ نتائج التحليل في جدول التحليل (االستمارة النهائيه ) ويجري جمع الدرجه النهائيه

لجميع الخصائص بشكل كمي.

صدق اداة التحليل-:

 -3لقد تم التحقق من صدق االداة من خالل عرض فقرات اداة البحث التي تتكون من ( )1
فقرات على ( )3خبراء ذوي االختصاص في مجاالت التربيه الفنيه والفنون المسرحية
والسمعية والمرئية والقياس والتقويم للتعرف على مصداقيتها لتحقيق الهدف الذي وضعت

الجله.

وقد طلب من الخبراء ابداء الرأي في مدى تمثيل تلك الفقرات ومالءمتها الهداف البحث

وتم االخذ بأراء الخبراء من خالل تعديل بعض الفقرات وتحليل ارائهم بأستخدام معادله كوبر.
ظهر االتفاق بين الخبراء على فقرات االداة بنسبه تتراوح بين ( )%122-%32وبهذا االجراء
اكتسبت الفقرات الصدق الظاهري واصبحت استمارة لتحليل الرسوم بصيغتها تتكون من ( )1

فقرات.

ثبات االداة-:

اما بالنسبة لثبات استمارة تقويم االداء المهاري فـان الباحثـان قامـا بايجـاد معامـل ثبـات
التصــحيح بينهمــا وبــين المالحظــين االخـرين اللــذين اســتعانا بهمــا فــي اجـراء هــذه العمليــة مــن
خـالل تقـويم نمـاذج مـن الرسـوم الفنيـة التـي نفـذها اطفـال المجموعـة التجريبيـة ضـمن متطلبـات
االختبــار المهــاري ،تــم احتســاب معامــل الثبــات لكــل عمــل باســتخدام معادلــة كــوبر ،مــن خــالل
استخراج معامل اتفاق بين لجنة التصحيح وكما موضح في الجدول (.)4
جدول( )4يمثل معامل الثبات الستمارة تحليل رسوم االطفال
عينة الرسوم

معامل ارتباط
الباحثان

محلل 1

المعدل

محلل  1محلل  0محلل 0
االول

جملة كلية الرتبية األساسية

2823

2823

555

2822

2823

العدد السادس والسبعون 2102

فاعلية القصة الكارتونية لتنمية التعبري الفين لدى رياض االطفال ...............................................................
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الثاني

2822

2822

2823

2822

الثالث

2822

2822

2822

2822

الرابع

2822

2823

2832

2823

الخامس

2821

2822

2821

2821
2821

المعدل العام
خطوات اجراء التجربة:

بعد استخراج صدق وثبات االداة طبق الباحثان تجربتها على عينه البحث االساسيه
التي يبلغ عددها ( )02طفال وطفله وكانت االجراءات كاالتي:

قام الباحثان بضبط جميع المتغيرات التي ممكن ان تكون مؤثر على االطفال سوى اثر

المتغير المستقل ( افالم الكارتون) في المجموعة التجريبية.
والمتغيرات الدخيله هي:

 -1تم استعمال نفس المستلزمات واالدوات للرسم في المجموعة التجريبية ،اذ تم توزيع اوراق الرسم
قياس ( 03سم× 00سم) لكل طفل وطفله.

 -0توزيع علبة الوان الماجك التي تحتوي على( )10قلما ملونا على كل طفل وطفله في
المجموعة التجريبية.

 -9هيأ الباحثان المناخ الصفي للمجموعة التجريبية بطريقه تحقق تقبلهم لمشاهدة افالم الكارتون
المتحركه واالنصات بأهتمام بغية تفاعلهم مع احداث القصة الفالم الكارتون.

قام الباحثان باجراء اختبار قبلي للمجموعة التجريبية بأعطاءهم (موضوع حر) للتعرف

على مستواهم في التعبير الفني (الرسم).

اتبع الباحثان االسلوب نفسه في االختيار البعدي لكن بعد عرض رسوم افالم الكارتون

المتحركه المتمثله بحلقه من حلقات المسلسل الكارتوني االجتماعي التعليمي (سنان) من خالل

االقراص المدمجه للحاسب االلكتروني للمجموعه التجريبية.

تم جمع رسوم االطفال للمجموعة التجريبية ،ثم قام الباحثان بتحليل رسومهم في ضوء
االداة المستخدمه للتحليل المعده مسبقا وتفريغ المعلومات في استمارة خاصه (استمارة تحليل

البيانات) لمعالجتها احصائيا .

الوسائل االحصائية -:
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-1

استعمل الباحثان الوسائل االحصائيه بنظام :spss

معامل ارتباط بيرسون وذلك الستخراج الثبات

ن مج س ص – ( مج س ) ( مج ص )
] مج س ( – 2مج س ) ] [ 2ن مج ص( – 2مج ص )[ 2
-2

(عباينه  0221 ،ص )132

معادلة نسبة االتفاق لكوبر

استعمل الستخراج نسبة االتفاق للخبراء

عدد مرات االتفاق
×011

معادلة نسبة االتفاق =
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق

)( cooper: 1974. p 27

الفصل الرابع
عرض النتائج ومناقشتها:
تحقيقاً لهدف البحث الحالي وضع الباحثان الفرضية الصفرية التي تنص:
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الفرضيه االولى:
"التوجد فروق ذات دالله احصائيه بين متوسط درجات اطفال المجموعة التجريبية في التعبير
الفني قبلياً وبعدياً".
الجل التحقق من هذه الفرضية استخدم الباحثان اختبار ولكوكسن لعينة واحدة للتعرف على
فاعلية القصة الكارتونية (سنان) في التعبيرات الفنية الطفال الرياض بعمر ( )2 – 3سنوات ،كما
موضح في الجدول (.)3
جدول ( )3يوضح الدرجات التي حصل عليها اطفال الرياض بعد تنفيذهم لرسم موضوعاً
حول القصة الكارتونية (سنان).

درجات

درجات االختبار

الفرق بين

االختبار

(بعدياً)

ندى محمد خلف

11

02

11 -

علي عامر عبد

13

02

11 -

11

زهراء بهاء

13

03

12 -

12

183

حسن عبداهلل علي

14

03

11 -

11

3

3-

امير زهير

10

03

19 -

19

1283

1283-

نور كفاح محمد

13

01

10 -

10

1283

1283-

اسيل فاضل عباس

12

02

12 -

12

183

183-

عمر عبد الوهاب

12

01

11 -

11

3

3-

زيدون صفاء كريم

12

01

11 -

11

3

3-

سما عبد القادر

14

02

10 -

10

1283

1283-

مالك رزاق شاطئ

19

04

11 -

11

3

3-

محبة حسين

19

04

11 -

11

3

3-

داليا سعدون عثمان

14

03

11 -

11

3

3-

رانيا مصطفى محمد

10

03

19 -

19

1283

1283-

زينب محسن محمود

11

02

11 -

11

3

3-

حوراء سمير ياسين

13

02

11 -

11

3

3-

شهد احمد عبود

12

01

11 -

11

3

3-

احمد رعد كامل

14

02

10 -

10

1283

1283-

كرار سعد علي

19

04

11 -

11

3

3-

حيدر محمد اسماعيل

14

03

11 -

11

3

3-

(قبلياً)

القيمة المحسوبة ل (و) تساوي الصغرى ( +صفر)
الكبرى ()02283-
القيمة الجدولية المحسوبة لـ (و) تساوي ()22
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ومن خالل النظر للجدول ( )1تظهر نتائج التحليل كما موضحة في الجدول ( .)6
جدول ( )6توضح قيم (و) المحسوبة والجدولية عند مستوى دالاللته ( ).0.1حول اجابات
افراد المجموعة التجريبية لفقرات االختبار التحصيلي المعرفي قبلياً وبعدياً.

االختبار المهاري

العينة

قبلياً  -بعدياً

2.

قيمة (و) المحسوبة

قيمة (و)

الصغيرة

الكبيرة

الجدولية

 +صفر

2.601-

6.

مستوى
الداللة

().0.1

دالة
احصائية

ويتضح من خالل الجدول ( )2ان هناك قيمتين لـ ( و) احدهما صغيرة تساوي (+
صفر) واالخرى كبيرة تساوي ( )02283 -وباستخدام اختبار (ولكوكسن )Will coxon
ومن خالل الرجوع الى جدول القيم النظرية لالختبار يالحظ ان قيمة (و) النظرية تساوي
( )22عند مستوى داللة احصائية ( )2823عندما يكون حجم العينة يساوي ( )02وبما ان
القيمة الجدولية المحسوبة الصغيرة لـ (و) تساوي اقل من القيمة النظرية الجدولية لذلك نرفض
الفرضية الصفرية وتقبل الفرضية البديلة التي تنص على وجود فروق ذات داللة احصائية
لصالح االختبار البعدي وهذه النتيجة تؤكد فاعلية القصة الكارتونية (سنان) المعتمدة في
البحث الحالي في تنمية المهارات الفنية الطفال الرياض ،كونها استطاعت من تحقيق
التوافق بين االفكار والمفاهيم والمعلومات النظرية التي تم عرضها في محتوى القصة
الكارتونية والممارسات التطبيقية التي يمكن مالحظتها التطبيقية في ادائهم لتنفيذ متطلبات
هذه المادة.
االستنتاجات:
فــي ضــوء التحليــل الــذي اجـ اره الباحثـان علــى وفــق البيانــات والمعلومــات التــي حصــل عليهــا

اشر االستنتاجات االتية:
من خالل التعبير الفني الطفال الرياض بعمر ( )2-3سنوات ا

-1ظهــرت فــروق ذات داللــة معنويــة بمســتوى داللــة ( )2823بــين االختبــارين القبلــي والبعــدي الــذي
ادته (عينة البحث) لمصلحة االختبار البعدي ،لذا يمكن االشارة الى تأثير القصة الكارتونية

(ســنان) التــي اســتخدمت كطريقــة تــدريس فــي التعبيــر الفنــي الــذي ظهــر مــن خــالل رســوم
االطفال.
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وهــذه النتيجــة جــاءت متفقــة مــع نتــائج الد ارســات الســابقة كد ارســة (حجــازي )1323 ،ود ارســة

(مردان وبحري ،)1321 ،ودراسة (حنان العبيدي.)1322 ،

-0ظهــر ان للقصــة الكارتونيــة المبثوثــة عبــر التلفــاز لهــا تــأثير كبيــر مــن خــالل المالحظــة البصـرية
التي اتبعت في تدريس هذه القصـة والتـي لهـا تـأثير واضـح علـى االسـتجابات الناجحـة التـي

ابــداها اطفــال (العينــة المســتهدفة) وقــد انعكــس ذلــك علــى تعبي ـراتهم الفنيــة فــي الرســوم التــي

انجزوها.

-9مــن خــالل النتــائج ظهــر ان عمليــة المتابعــة وتعزيــز االســتجابات الجيــدة وتصــويب الخطــأ مــن
الباحث ،قد اوجد نوع من الدافعية والرغبة لدى اطفال العينة المستهدفة في مناقشة الباحثان

علــى محتــوى القصــة الكارتونيــة والتــي ظهــر تأثيرهــا فــي رســوماتهم ،اذ قــام بعــض االطفــال

بمناقشــة رســومهم وتفســير االشــكال والخطــوط وااللـوان التــي ظهــرت فيهــا بينمــا كــان الــبعض

االخـ ــر ينـ ــاقش الباحث ـ ـان فـ ــي اخطائـ ــه التـ ــي ظهـ ــرت فـ ــي رسـ ــومهم .وهـ ــذه النتيجـ ــة تـ ــدعو

لالطمئنـان كـون ان التجربـة ال تتمتـع بـامور تركيبيــة وتنظيميـة بـل عمـل الباحثـان كموجهـان

ومرشــدان لالطفــال وبالمقابــل عملــت التجربــة علــى وجــود موجهــات اليــة ومتابعــة ذاتيــة مــن
االطفال لتحسين ادائهم في الرسم.

-3اكـ ــدت بعـ ــض الد ارسـ ــات العلميـ ــة التـ ــي تناولـ ــت دور التقنيـ ــات والوسـ ــائل التعليميـ ــة فـ ــي تحسـ ــين
التحصـ ـ ـيل المعرف ـ ــي والمه ـ ــاري للمتعلم ـ ــين تطبيقـ ـ ـاً الح ـ ــد اه ـ ــداف التربي ـ ــة الفني ـ ــة المتمث ـ ــل

(االســتعمال االمثــل للحـواس) وهــذا مــا عمــل عليــه البحــث الحــالي مــن خــالل تطــوير حـواس

التلمي ــذ كون ــه يش ــرك اكث ــر م ــن حاس ــة (البص ــر والس ــمع ) ،فضـ ـالً ع ــن الحرك ــة المتمثل ــة

باالداءات المهارية التي تظهر من خالل التعبير الفني لالطفال في رسومهم.

التوصيات:
من خالل االستنتاجات التي توصل اليها الباحثان يوصيان باالتي:

 -1االخـذ بنظـر االعتبـار مـن القـائمين علـى التخطـيط لمنـاهج التربيـة الفنيـة  /و ازرة التربيـة المديريــة
العامــة للمنــاهج فــي تضــمين هــذا المــنهج اســلوب القصــص المصــورة بشــكل عــام والقصــص

الكارتونية المبثوثة عبر التلفـاز بشـكل خـاص ،وذلـك بنـاء علـى النتـائج التـي اظهـرت فاعليتهـا

وقدراتها على اثارة الدافعية والرغبة لدى االطفال.
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-0قيام المؤسسات التعليمية ذات العالقة (معاهد وكليات الفنـون الجميلـة او معاهـد اعـداد المعلمـين
والمعلمــات ،واقس ــام التربيــة الفني ــة فــي كلي ــات التربي ــة االساســية) الت ــي تعــد مدرس ــي ومعلم ــي
التربيــة الفنيــة الــذين يرفــدون مــدارس التعلــيم العــام مــن ادخــال القصــص المصــورة فــي دروس

ط ارئ ــق الت ــدريس كونه ــا تس ــهم ف ــي تعري ــف المتعلم ــين ال ــذي ي ــتم اع ــداده لمهن ــة الت ــدريس م ــن
اكتساب مهارات استعمال القصة المصورة لغرض توظيفها اثناء مهنة التدريس.

 -9تضــمين مقــررات التــدريب التــي يضــطلع بهــا معهــد التــدريب الفنــي التــابع لــو ازرة التربيــة اســلوب
القص ــص المص ــورة ض ــمن دورات ط ارئ ــق الت ــدريس لت ــدريب معلم ــي ومعلم ــات التربي ــة الفني ــة

(اثنــاء الخدمــة) ممــن لــم تتــاح لهــم فرصــة التــدريب عليهــا لغــرض توظيفهــا ف ـي دروس التربيــة

الفنيه

المصادر:
.0

ابــو الــرز ،جمــال حســن مصــطفى ،واخــرون ،ســتراتيجيات حديثــة فــي التــدريس والتقــويم ،عــالم
الكتب الحديثة ،اربد – االردن.0222 ،

 .2حج ــازي ،اث ــر اس ــتخدام القص ــص المص ــورة ف ــي تحلي ــل طلب ــة الص ــف الخ ــامس االع ــدادي ف ــي
التعبير التربوي ،رسالة ماجستير غير منشورة ،االردن.1323 ،

.3

حسين ،سيد حسن ،التعبير الفني والتربية ،دار النهضة المصرية ،القاهرة.1322 ،

.4

الحيلة ،محمد محمود ،التربية الفنية واساليب تدريسها ،دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة،
عمان – االردن.0222 ،

 .5ديــوي ،جــون .الفــن خبرة.ترجمــة زكريــا ابـراهيم ،مؤسســة فـرانكلين للطباعــة والنشــر ،دار النهضــة
العربية ،القاهرة.1329،

.6

ريد ،هربرت ،معنى الفن ،ترجمة سامي خشبة ،دار الشؤون الثقافية ،بغداد.1322 ،

.7

عارف ،محمد ،فن الرسم اليدوي ،مؤسسة المعاهد الفنية ،بغداد.1322 ،

.8

عباين ــة ،عم ــاد غص ــاب وس ــالم عيس ــى ب ــدر ،مب ــادئ االحص ــاء الوص ــفي واالس ــتداللي ،دار
المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان.0221 ،

 .9العبيــدي ،حنــان عزيــز ،ممي ـزات رســوم التالمــذة فــي المرحلــة االبتدائيــة فــي مدينــة بغــداد ،رســالة
ماجستير غير منشورة ،كلية الفنون الجميلة ،بغداد.1322 :
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 .01مـردان ،نجـم الـدين علـي وبحـري ،اثـر القصـص المصـورة فـي التنميـة اللغويـة لالطفـال فـي دور
الحضانة ،رسالة ماجستير غير منشورة ،بغداد.1321 ،

ت

الخبير

اللقب العلمي

التخصص

1

د.عبد المنعم خيري

استاذ

تقنيا ت تربويه

2

د.منيرفخري الحديثي

استاذ

طرائق تدريس الفنون

3

د.حسين علي هارف

استاذ

فنون مسرحيه

 .00المهنا ،عبد اهلل مهنا وعبداهلل عيسى الحداد ،االسـاليب الحديثـة فـي تـدريس مـادة التربيـة الفنيـة،
مكتبة الفالح للنشر والتوزيع ،دولة الكويت.0222 ،

 .02نصار ،حسني ،صور ودراسات في ادب القصة ،مكتبة االنجلو المصرية ،القاهرة.1311 ،
13-Cooper, J. Measurement and analysis of behavioral techniques ,
Ohio, Charles, E. Merrill, 1974.

المالحق
ملحق ( )0قائمه باسماء الخبراء الذين اعتمدهم الباحثان للتعرف على صالحية
ادوات البحث
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4

د.حسين علي سامي

استاذ مساعد

تربيه فنيه

5

د.عامره خليل ابراهيم

استاذ مساعد

تربيه فنيه

6

د .هيال عبد الشهيد

مدرس

تربيه فنيه

7

د.امل اسماعيل عايز

استاذ مساعد

قياس وتقويم

8

محمد هادي

استاذ مساعد

سمعيه ومرئيه

9

د .محمد عبد الجبار

مدرس

سمعيه ومرئيه
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