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abstract:
The story is an important source of teaching and learning. Studies have shown the importance of
the story in the educational process and in giving children different experiences and different skills.
The aim of the current research (folk stories and their effect on the development of imagination in
children of primary stage in artistic expression) The first study included the problem of research, which
)?summarized (what is the effect of the popular story in the development of imagination in children
And also included the importance of research and need and then the objectives of research And The
second section includes the conceptual framework of the research divided into three topics dealing with
the first topic (the story's authors, the methods of narration and its types, and the role of the educational
story). The second topic included the concept of imagination and classification of developmental
)stages. The third chapter included the research procedures of the research society which reached (78
students and the use of the experimental method and the use of the statistical means (Person correlation
coefficient) and the final test to reach the results. The fourth chapter also included the results of the
research, conclusions.
Keywords: story, fiction, artis
الملخص:
تعد القصة مصدر مهم للتعليم والتعلم فقد اظهرت دراسات اهمية القصة في العملية التربوية وفي اكساب االطفال خبرات متعـددة

ومهارات مختلفة فقد هدف البحث الحالي (القصص الشعبية واثرها على تنمية الخيال لـدى اطفـال المرحلـة االبتدائيـة بـالتعبير الفني)التـي
تهــدف الــى :تعــرف اثــر القصــص الشــعبية علــى تنميــة خيــال االطفــال فــي المرحلــة االبتدائيــة مــن خــالل التعبيــر الفني.وقــد اشــتمل البحــث
الحالي على اربعة فصول وهي كـاالتي :الفصـل االول :اشـتمل علـى مشـكلة البحـث التـي تلخصـت(ما هـو اثـر القصـة الشـعبية فـي تنميـة
الخيال عند االطفال؟) وتضمن ايضا على اهمية البحث والحاجة اليه ثم اهـداف البحـث وحـدوده فضـال عـن تعـرف مصـطلحاته .الفصـل

الثــاني :فقــد اشــتمل علــى االطــار النظــري للبحــث مقســم الــى ثــالث مباحــث تنــاول المبحــث االول(مفهــوم القصــة واســاليب روايتهــا وانواعهــا
ودور القصــة التربــوي ،فيمــا احتــوى المبحــث الثــاني علــى :مفهــوم الخيــال وتصــنيف م ارحــل النمــو فــي حــين اشــتمل المبحــث الثالــث علــى:
العبير الفني ودوافعه واهميته ،وتضمن الفصل الثالث اجراءات البحث من مجتمع البحث الذي بلغ ( )78تلميذ وتلميذة واسـتخدام المـنهج
التجريبي واستخدام الوسائل االحصائية (معامل ارتبـاط برسـون) واالختبـار التـائي للوصـول الـى النتـائج ،وكمـا اشـتمل الفصـل ال اربـع علـى

نتائج البحث واالستنتاجات والتوصيات والمقترحات.
الكلمات المفتاحية :القصة ،الخيال ،التعبير الفني.
مشكلة البحث:

يعــيش الطفــل فــي عصــر متفجــر معرفيــا وهــو يواجــه يوميــا كــم هائــل مــن المعــارف اليوميــة التــي تقتضــي منــا ان نتوقــف عنــد اليــة

اكســاب االطفــال تلــك المعــارف ،لــذا ينبغــي علينــا ان نوصــف نشــاط القصــة بوصــفه اســلوب تربــوي ام ـ ار علــى جانــب مــن االهميــة فهنــاك

اعتراف مت زايد بان االستراتيجيات التعليمية التقليدية وتركيزها على التعلم عن ظهر قلب ليست فعالة في امداد االطفال لحاجات المجتمع
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اليــوم فانــه مــن الطبيعــي ان يــتعلم االطفــال التفكيــر االبــداعي مــن خــالل الــرقص والغنــاء وروايــة القصــص واللعــب التمثيلــي كمــا أكــدت
النظريات المعرفية الحدي ثة في عملية التعليم التي تعتمد بشكل أساسي على استخدام المتعلم لجميع حواسه أدوات للتعلم تتصل بما حولـه
من مؤثرات تنقلهـا إلـى العقـل الـذي يقـوم بتحليلهـا وتفسـيرها وتضـيفها علـى شـكل معـارف ومهـارات وخبـرات يسـتوعبها ويـدركها ليسـتخدمها

في مواجهة ما يقابله من مواقف حياتية جديـدة كمـا أنهـا خففـت عـن كاهـل المـدرس القيـام بالعمليـة التعليميـة بمفـرده إذ جعلـت منـه موجهـا
ومشــرفا يــنظم عمليــة التعلــيم والــتعلم فــي ضــوء اســتخدام وظيفــي لألســاليب وط ارئــق التــدريس الحديثــة مــع التركيــز علــى التقنيــات التربويــة
الحديث ــة الت ــي أخض ــعت العملي ــة التعليمي ــة للبح ــث والت ــدريب ف ــي الطريق ــة الت ــي تعتم ــد عل ــى المش ــاهد واالس ــتقراء والعم ــل وتنمي ــة المي ــول
واالتجاهات واكسـاب المتعلمـين المهـارات المعرفيـة واليدويـة المختلفـة ،لـذلك تتركـز مشـكلة البحـث الحـالي فـي التسـاؤل االتـي :مـا هـو اثـر
القصة الشعبية في تنمية الخيال عند االطفال؟

اهمية البحث:

تنتج اهمية البحث الحالي من النقاط االتية:

 -1اهمية القصة في حياة االطفال.
-2اهمية القصة كاسلوب تعليمي تعلمي في اكساب االطفال خبرات متعددة.
 -3يقدم البحث الحالي اسلوب جديد في التعليم من خالل القصة واسـلوب مقـدم للقـائمين علـى تحـديث طـرق التـدريس فـي مجـال تـدريس
التربية الفنية.
هدف البحث:
يهدف البحث الحالي الى:

تعرف اثر القصص الشعبية على تنمية خيال االطفال في المرحلة االبتدائية من خالل التعبير الفني.

فرضيات البحث:

ولغرض التحقق من الهدف اشتقت الباحثة الفرضيات الصفرية اآلتية:

أ-

ال توجــد فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى داللــة ( )0,05بــين متوســطي درجــات تحصــيل تالميــذ المجموعــة التجريبيــة فــي
االختبارين القبلي والبعدي باستخدام االختبار التائي (.)t-test

ب -ال توج ــد ف ــروق ذات دالل ــة إحص ــائية عن ــد مس ــتوى دالل ــة( )0,05ب ــين متوس ــطي درج ــات تحص ــيل التالمي ــذ والتلمي ــذات المجموع ــة
التجريبية في االختبار البعدي باستخدام االختبار التائي (.)t-test
حدود البحث:

يقتصر البحث الحالي على:

 -1تالميذ الصف الخامس والسادس االبتدائي في مدارس محافظة بابل المستمرين بالدراسة للعام الدراسي 2018 2017م
تعريف المصطلحات:
 -1القصة:

يعرفها رمضان بأنها:

" سرد مشوق لحادثة واحـدة أو مجموعـة مـن الحـوادث ذات عالقـة بشخصـيات متعـددة وتـتلخص عناصـرها فـي وجـود بيئـة زمانيـة

ومكانية للقصة وموضوع وشخصيات وحبكة وذروة تهتم بها ،14( ".ص)17
وعرفها مروان وبحري بأنها:

"كــالم يســرد بصــورة مشــوقة وجذابــة ويتكــون مــن حادثــة واحــدة أو اكثــر وشــخوص متنوعــة إنســانية وحيوانيــة ضــمن عناصــرها
األساسية فيها ،20( .:ص)8
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وتعرف الباحثة القصة إجرائياً وهي:

هــي مجموعــة مــن االحــداث المترابطــة وقعــت فــي زمــن ماضــي تحمــل مجموعــة مــن االحــداث لشخصــيات متعــددة ولحادثــة معينــة

يمكنها ان تثير خيال المستمع بأحداثها.
 -2الخيال:

يعرفه محمد بدر بأنه:

"عملية عقلية تقوم على تكوين عالقات جديدة بين الخبرات السابقة بحيث تنظمها في صور وأشكال ال خبـرة للفـرد بهـا مـن قبـل".

(  ، 1ص )9
اماجابر عبد الحميد فقد عرفه بأنه:

" عملية عقلية تعتمد على تكوين جديد بين خبرات سابقة بحيث تنظم هذه الخبرات بأشكال وصور جديدة لم يألفها الفرد من قبـل".

( ،12ص )129
تعرف الباحثة اجرائيا:

هو القدرة على تصوير الواقع في عالقـات جديـدة وهـو تعبيـر لنشـاط نفسـي يحـدث مـن خاللـه نـواتج لخبـرات ماضـية تكـون جديـدة

من خالل اثارته بالقصص الشعبية.
 -3التعبير الفني:

يعرفه (هربرت ريد) بانه ":هو عملية عقلية .ويالحظ ان الطفل يبدأ التعبير عن نفسه منذ الميالد فهو يبدأ برغبات غريزية معينـة

البد له من إبالغ العالم الخارجي "(15ص)43
يعرفه ماتيس:

إن التعبير هو فن ترتيب العناصر بطريقة زخرفية يعبر فيها المصور صورها .فالنا جان ،19( ".ص )221
"ّ
وتعرفه الباحثة إجرائياً بأنه:

التعبيــر الفنــي عنــد الطفــل هــو الحــل فــي ان يــنفس الطفــل عمــا فــي دواخلــه بأســلوبه الخــاص وان يتــرجم احاسيســه الذاتيــة دون

ضغوط او تسلط من خالل استخدام ادوات خاصة مثل األلوان في الرسم.
 -4المرحلة االبتدائية:

عرفت لجنة من خبراء اليونسكو المرحلة االبتدائية بانها:

تقــع فــي ســلم التعلــيم فــي الع ـراق بعــد مرحلــة ريــاض االطفــال وقبــل مرحلــة االعداديــة .مــدة الد ارســة فيهــا  6ســنوات وينتســب اليهــا
التالميذ في حدود عمر ( )12_11سنة.
الفصل الثاني

االطار النظري

المبحث االول:

اوال /القصة:

القصة فن أدبي عالمي قديم جداً ،وقد ُوجد عند معظم الشعوب واألمم قبـل اإلسـالم ،وخصوصـاً عنـد حضـارات الـروم ،والفـرس،
كمــا احتــوى الق ـرآن الك ـريم علــى العديــد مــن قصــص األمــم الســابقة ،بــل إنــه خاطــب العــرب بطريقــة قصصــية مالئمــة لميــولهم وطبــائعهم
المعتمدة على حب استماعهم للقصص واألخبار التاريخية والحكايات المختلفة في مجالس السـمر والسـهر ،وتتميـز القصـص العربيـة قبـل

اإلسالم بواقعيتها وخلوها من الخيال والمبالغة في السرد باسـتثناء قصـص األسـاطير ،ومـن مظـاهر اهتمـام العـرب بالقصـة حرصـهم علـى
جمع ورواية أخبارهم التاريخية وحكاياتهم المتعلقة بحروبهم والحوادث المهمة التي كانت تحدث بين فترة وأخرى ،4(.ص)19
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وللقصــص نوعــان؛ منهــا مــا هــو خيــالي ومنهــا مــا هــو حقيقــي ،فالقصــة الخياليــة تكــون الشخصــيات فيهــا مــن نســج خيــال الكاتــب،
فليس لها وجود حقيقي ،وقد تكون القصة ذات طاب ٍع رومانسي يصور بطوالت الفرسان ويصف العالقات السامية واألخالق النبيلـة ،ومـن

القصــص مــا يكــون اجتماعي ـاً يتحــدث فيهــا الكاتــب عــن قضــايا المجتمــع المختلفــة ،وهنــاك قصــص الخيــال العلمــي التــي لــيس لهــا عالقــة

اقعيون ،مثل سَير الملوك
بالواقع فهي عالم خيالي بحت ،ومن القصص ما يتناول أحداثاً واقعيةً معلومةً زمانياً ومكانياً ويمثلها أشخاص و ّ
والحكام ،والقصص التاريخية ،وقصص التراث القديم ،21(.ص)28
وتشتمل الغاية من القصة على تحقيق الفائـدة مـن خـالل طـرح المشـكالت التـي تواجـه المجتمـع واقتـراح الحلـول لهـا ،كمـا تكشـف
أحــداث القصــة عــن أمــور دقيقــة يهــتم لهــا القــارئ لكنــه يعجــز عــن تفســيرها ،كمــا تحقــق القصــة المتعــة مــن خــالل طريقــة بنائهــا وتسلســل

أحداثها ،واإلبداع في سرد أحداثها ورسم شخصياتها ،باإلضافة إلى شد انتبـاه القـارئ ،أمـا عـن القصـة العربيـة تحديـداً فقـد تطـورت بشـكل

كبير حديثاً تبعاً التصال الثقافة العربية مـع الثقافـة األجنبيـة ،باإلضـافة إلـى التطـور السـريع فـي وسـائل االتصـال ووسـائل اإلعـالم ،حيـث
أصبحت القصة العربية أداةً إعالميةً معاصرة ،باإلضافة إلى زيادة ترجمة العديد من القصص العربية من قَبل الغرب وتزايد عدد الكتاب
العرب من مختلف األقطار العربية ،5(.ص)44

صـةُ عبــارة عــن حكايــة مكتوبــة مســتمدة مــن الواقــع أو الخيــال أو مــن االثنــين مع ـاً ،وتكــون مبنيــة علــى أســس معينــة مــن الفــن
والق َّ
األدبـي(نفس المصــدر ،ص )46وتحتــوي القصــة علــى حـوادث نقلهــا الكاتــب مـن الحيــاة الواقعيــة ونســقها بشــكل فنـ ٍـي وأدبـ ٍـي وبطريقـ ٍـة تميـزه

عن غيره من الكتاب اآلخرين ،والجدير بالذكر أن بعض األحداث المذكورة في بعض القصص تكون ُمختلَقةً ومن نسج الخيـال مـع عـدم
خلوها من دالالت تمس الواقع بشيء ما ،كأن يخترع الكاتب أحـداثاً وشخص ٍ
ـيات ليرسـم صـورة مسـتقبلية ألمـور واقعيـة ال يمتلكهـا األفـراد،
أمــا ب ارعــة الكاتــب فــتكمن فــي عــرض األحــداث وتنســيقها لتقــديم قصــة تتسلســل أحــداثها بطريقــة تجــذب القــارئ لهــا ،ولتتماشــى األحــداث

والشخصيات مع الغاية التي يرجوها الكاتب من تأليفه لتلك الرواية أو القصة ،وتصف القصة مرحلةً معينة من مراحل الحيـاة تبـدأ بنقطـة
معينة وتنتهي عند نقط ٍـة أخـرى وبشـكل تفصـيلي سـواء كانـت هـذه المرحلـة متعلقـة بشـخص واحـد أو عـدة أشـخاص ،18(.ص )20وعلـى
الرغم من االختالفات الواقعة بين الكتاب والنقاد على تعريف القصة ّإال أنهم أجمعوا على أنها فن نثري أدبي يتناول مجموعة من الوقائع
واألحداث التي تقوم بها مجموعة من األشـخاص فـي بيئـة معينـة وتبـدأ مـن نقطـة وتنتهـي بغاي ٍـة مـا ،وتصـاغ هـذه األحـداث بأسـلوب أدبـي
معــين ،كمــا أجمــع النقــاد علــى وجــود عناصــر محــددة للقصــة يجــب أن تت ـوافر لنجاحهــا وهــي األحــداث ،والشــخوص ،والزمــان ،والمكــان،

إن القص ــة م ــن الفن ــون األدبي ــة الت ــي تعب ــر ع ــن أم ــور الحي ــاة اليومي ــة ومش ــكالتها ،وه ــي تلب ــي حاج ــات اإلنس ــان
والس ــرد ،ويمك ــن الق ــول ّ
االجتماعية والنفسية بسردها لألحداث والوقائع ،حيث تأخذ ناحية معينة تتوقف على طريقة سرد القاص لألحـداث وعلـى اسـتخدام مخيلتـه
في الكتابة ،8(.ص.)38
ثانيا /عناصر كتابة القصة:

 -1الفكرة :وهي الهدف الذي يريد الكاتب إيصاله للقارئ ،ويمكن القول بأنه العبرة من القصة التي يستفيد منها القارئ-2 .الحبكة :وهي
مجموعة من األحداث التي تدور حـول صـلب الموضـوع وتكـون متسلسـلةً ومرتبـة تبعـاً ألسـبابها ،وتمتـاز الحبكـة بعنصـر لفـت االنتبـاه

وشــد القــارئ لمــا يقــرؤه .ولكتابــة القصــة القصــيرة خطـوات محــددة يجــب اتباعهــا وهــي قـراءة العديــد مــن القصــص القصــيرة واإللمــام بهــا
بهدف معرفة كيفية كتابة القصة القصيرة مع تدوين المالحظات المهمة للرجوع إليها وقت الحاجة .اختيار موضوع القصة مع مراعاة
ـاء
إمكانيــة الكاتــب للكتابــة فيــه ،ويجــب أن تكــون أحــداثها مــن نســج خيــال الكاتــب .وضــع هــدف للقصــة ليــتم بنــاء تسلســل األحــداث بنـ ً
عليه ،كما يجب أن يكتب الكاتب مقدمة للقصة ،ثم يتسلسل في الحـوار واألحـداث .اإللمـام باللغـة العربيـة وقواعـدها اللغويـة واألدبيـة.

االبتعاد قدر اإلمكان عن السلوكيات السيئة في المجتمع ،ويجب التنويه إلـى أنهـا خاطئـة فـي حـال اضـطر الكاتـب لـذكر بعضـها فـي
القصة .عناصر القصة للقصة عناصر متعددة وهي كاآلتي:
 -3الفكرة :وهي الهدف من القصة الذي يرمي إليه القاص.
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-4األح ــداث :وه ــي الوق ــائع المنظم ــة والم ــذكورة ف ــي القص ــة .الس ــرد :ويعب ــر ع ــن نق ــل القص ــة م ــن الواق ــع إل ــى اللغ ــة .الزم ــان والمك ــان.
الشخوص :ويجب مراعاة نموها وتطورها أثناء كتابة القصة .البناء :وهو التطور الذي يط أر على شخصـيات القصـة وأحـداثها ،وتب ّـدل

أحوالهم ،9(.ص.)42

ثالثا /انواع القصص الموجهة إلى األطفال:

ِّ
يصنف نجيب (القصص الموجهة لالطفال):

 -1قصص اإليهام والخيال :موضوع هذه القصص يكون من نسج الخيال مثل كتاب" طواحين الهواء" لدون كيشوت .
 -2قصــص األســاطير والخ ارفــات :وتخــتص هــذه القصــص باآلله ــة وأفعاله ــا ،ومنه ــا حصــان طــروادة أو األبطــال الشــعبيين مثــل عنت ـرة
العبسي وسيف بن ذي يزن.
 -3قصص الحيوان :ويكون الحيوان فيها هو الشخصية الرئيسة ،ومنها كليلة ودمنة

 -4القصص الشعبية :وهي قصص يصنعها الخيال الشعبي ،وينسجها حـول حـدث تاريخي ،ومنها قصة شهرزاد والشاطر حسن.
 -5القصص التاريخية :وهي التي تدور حول األبطال الذين أثّروا فـي التـاريخ ،أو تركز على حادثة تاريخية ،معينة مثل سلسـلة قصـص
خالد بن الوليد

 -6قصص البطل الخارق :وتمثل البطل الذي يقوم باألعمـال الخارقـة والحـوادث الغريبة مثل قصة هرقل
 -7قصص البطوالت الوطنية والدينية :وهي القصص التي تنم عن الشعور بالك ارمـة الوطنية والدينية مثل سيرة الرسـول صـلى ااهلل عليـه
وسلم .مدى توافر القيم في عينة من قصص األطفال في العراق2018

 -8قصــص المغــامرات :وهــذه تثيــر فضــول األطفــال وتــدفعهم إلــى استكشــاف كــل مــا هــو غريــب وغــامض مثــل رحــالت الســندباد -9.
القصص البوليسية ورجال الشرطة :وتدور حول المغامرات واستكشاف األمـور الغامضة والقبض على اللصوص واألشرار.

 -10القصص الفكاهية :وهي قصص مرحة من شأنها أن تخفِّف من التـوتر الـذي يعيشه األطفال ،مثل قصص جحا.

 -11القصص العلمية وقصص المستقبل :وتهدف إلى إثارة االهتمام بالعلم وزيـادة الثقافة ،وتنمي روح اإلبداع لدى األطفال.

 -12القصص الواقعية :وموضوعاتها مستمدة من الواقع اليومي للطفل(22ص.)86
رابعا /اساليب رواية القصة:

يمكن للقصة أن توظف في التعليم من خالل عدة أساليب منها:

 -1الحكاية :وذلك إما بواسطة المعلم نفسه ،أو مجموعة من الطلبة يتم إعدادهم إعداداً جيداً لعرض القصة عرضاً لفظياً يأخذ بعين
االعتبار أسس العمل القصصي الناجح.

 -2طريقة الراوي:وفيه يتم رواية القصة باللغة العامية الدراجة ،وقد ال يستعان بكتاب القصة ،بل يرويها الراوي (المعلم ،التلميذ) شفوياً
عن طريق ما حفظه من قصص.

 -3الصور مع الحكاية:وهذا يتم بمسارين ،إما أن يعرض المعلم على الطلبة صورة ،ثم ُيعلق عليها المعلم بطريقة قصصية سردية ،أو
يترك الفرصة للطلبة للتعليق عليها بالطريقة نفسها أيضاً

 -4التمثيل للقصة :وذلك بأن يتم التمثيل لقصة معينة بواسطة طالب ،أو مجموعة من الطلبة يتم تدريبهم على الرواية القصصية تدريباً
جيداً.

 -5الرسم :ويمكن أن يتم ذلك عن طريق رسوم لقصة دون كتابة نص عليها ،ويطلب المعلم من التالميذ التعليق على الصورة بأحداث
يتوقعونها ،أو أن يرسم التالميذ صو اًر ألحداث قصة تعرض عليهم)17ص.)66
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رابعا /دور القصة التربوي:

اسلوب القصة من اقدم اساليب التعلـيم والـتعلم ومـازال حتـى يومنـا هـذا مـن اهـم االسـاليب واكثرهـا ابـداعا ويبـدأ االبـداع مـن البيـت

باستخدام هذا االسلوب لتعليم الطفل قبل المدرسة حيث ان سرد القصص هو االسلوب الطبيعي للتفكير ( ،12ص)48
ومــن المهــم فــي عمليــة التعلــيم والــتعلم تحديــد الهــدف التربــوي مــن روايــة القصــة ،ومــن الفـواد التربويــة التــي تحقــق نتيجــة لتوظيــف اســلوب
القصة في التعليم ما يأتي:

 -1يساعد اسلوب القصة عند توظيفه على جـذب انتبـاه الطلبـة واثـارتهم وتهيئـتهم للموقـف التعليمـي وزيـادة دافعيـتهم للـتعلم وتشـويقهم ممـا
يحفزهم للبحث عن االجوبة والمعلومات.
 -2تسهيل تدريس المفاهيم المجردة والمبادئ النظرية وتوفير طريقة جذابة وممتعة لتسهيل فهم الطلبة وتعلمهم للدرس.
 -3توثيق العالقة بين المعلم والطلبة من خالل تواصل المعلم مع الجميع ورواية القصص عن الخبرات السابقة.

 -4يســاعد اســلوب القصــة علــى الشــعور بالتعــاطف مــع النــاس االخ ـرين والمخلوقــات االخــرى ويجعــل الطالــب يــتعلم التقــدير واالســتمتاع
بالعالم الحقيقي من حوله.
 -5يساهم اسلوب ا لقصـة فـي تطـوير مهـارات المحادثـة واالسـتماع وهمـا مهارتـان اساسـيتان فـي تعلـم اللغـات ويعمـل علـى تحسـين الطاقـة
اللغوية مع اتقان قواعد اللغة ،14(.ص)55
ويعــد ولــع األطفــال بالقصــص ألنهــا كانــت جــزءا قــديما مــن حيــاة اإلنســان البــدائي يتصــل بمحاوالتــه األولــى فــي تفهــم الظ ـواهر

الطبيعية إلى دفعة خياليـة إلـى عبادتهـا .فحـاك حولهـا الشـيء الكثيـر مـن القصـص اسـتلهمها خيالـه الخصـب .ولـيس هنـاك سـن أو جـنس
يحدد من ميل وحب اإلنسان للقصص إذ هو ميل متعطش إلى التراث اإلنساني العالمي ذلك الن القصة:
 -1تفسح المجال للطالب من التعبير عن ميوله وما استقر في (ال شعوره) وسيلة لتعرف ما ليس في بيئتـه الطبيعيـة المحـدودة ولتحـذيره
من الكثير المؤذي.

 -2وسيلة نافعة إلى تسليتهم وادخال السرور الى نفوسهم واثارة خيالهم وتشويقهم إلى التعليم واجتذاب انتباههم.
 -3طريقة ناجحة تستهويهم إلى السلوك الحسن واألخالق الطيبة بشكل غير مباشر.
 -4القصة تجعل الصلة بين المدرس والطلبة طيبة وفي مستوى أرقى من المستوى العادي فتزيد تعلق الطلبة بمدرسـهم ولـذا يكـون أسـاس
التعليم المحبة ال الرهبة .وكم طفل خجول صامت دفعته القصة إلى التقرب ممـن يلقيهـا ليحادثـه فـي أبطـال األسـطورة ورجـال القصـة
والطلبة.

 -5القصة توسع خيال الطلبة وتهذبهم وتفتح لهم المجال لتهذيب وجدانهم وللمشاركة الوجدانية.
 -6القصة وسيلة من الوسائل التعليمية ،11(.ص)71
المبحث الثاني /الخيال:

استأثـر مفهـوم الخيال باهـتمام الفالسفة عبـر التاريخ .وقـد نظـر إليه الفالسفة اليـونان نظـرة تنقـيـصية بسبـب تقديسهـم للعقل.

فشككوا في قدراته ،وجعلوه مصد ار للوهـم ودافعاً للخطأ .وظلت هذه النظـرة تحكم الفكر األوروبي وتفرض القيود على الخيال إلى بداية
القرن الثامن عشر .الخيال أو التخيل هـو القدرة على تكـوين تصورات ذهنية غـيـر موجـودة في الواقع الملمـوس انطالقا مـن أجـزاء

عناصر موجـودة .وترتبط بهـذه الصور أحاسيس وانفعاالت تؤثر في الشخصية التي تصدر عـنه .له دور مهـم في مراحل نمـو الطفـل،
قـد ال ينتبه له الوالدان .فهـو ينمـو في وجـدانه كما ينمـو جسـده .يساعـده عـلى التفكيـر واالبتكار وتحريك القدرات وتنمية مهارات الحياة.
ويمكن مالحظة نموه في لغته وسلوكه اليومي وتعامله مع ألعابه وعالقته برفاقه الواقعـيين والوهميين .وفي كل هـذه المجاالت يتخيل
ٍ
مجتمعات خالبة تحتـوي على كائنات منسجمة ال تعرف األحـزان وال الهموم المزعجة .ولهذا فدور المربي هو توظيف الخيال
الطفـل
توظيفا تربويا يساهم في ترسيخ إيمان الناشئة وبناء شخصيتهم بناء متوازنا .ويكاد علماء النفس يتفقـون على أن الطفولة تمتد مـن الوالدة
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إلى السنة الخامس عشرة .وبذلك فان الخيال يعتبر نشاط نفسي تحدث خالله عمليات تركيب ودمج بين مكونات الذاكرة واالدراك وبين
الصور العقلية التي تشكلت من قبل الخبرات الماضية وتكون نواتج ذلك كله تكوينات عقلية جديدة ( ،11ص )31وتعد عملية الخيال
احد العمليات االساسية التي يلجأ اليها االنسان في سعييه نحو االفكار والتصورات والخبرات الجديدة وغير المألوفة وثم تكاد تكون

عملية مشتركة بين حب االستطالع واالبداع وبذلك يعرف االبداع بانه القدرة الخاصة بالخيال والتي تمكن الفرد من تفكيك االطر
والوجهات االدراكية الموجودة ليديه بدرجة تمكنه من اعادة تكوين افكار وتصورات جديدة وتكوين روابط ذات معنى بين االفكار
والتصورات واهلل سبحانه وتعالى حبا الطفل بميزة هامة فطرية وهي القدرة على التخيل الجامح والتخيل المستقبلي والتخيل النظري (،24
ص )11واختلفـ علماء النفس في مرتكزات تقسيم وتسمية مراحلها .نكتفي هنا باالستشهاد بثالث نماذج من التصنيف:

النمـوذج األول هـو للدكتـور محمد محسن عبد اهلل الذي قسـم مرحـلة الطفـولة إلى أربعة م ارحـل ،بناء عـلى نمـو شخصية الطفل

وسمي كل مرحلة بالميزة التي تميزه :
المرحلة األولى :مرحلة العالـم المحدود والخيال الحاد .وتمتد مـن ثالث إلى خمس سنـوات .في هـذه المرحل ال يدرك الطفل مـن
العالـم إال حدودا ضيقة مما يحيط به ،ويتمـيـز بالخيال الحاد ،وارتباط الخـيـال بالحيوانات.
المرحلة الثانية :مرحلة االكتشاف والتعرف .وتمتد من ست إلى تسع سنوات .وتتميز بالنمو البدني والتطور العقلي والشعور

باالستقاللية ،وادراك المجردات وحب االستطالع .ولـم يعـد يصنع مـن الكرسي المقلـوب سيارة وال من العصا حصانا .وبذلك فقد انتقل
من المتخيل ليرتبط أكثر بالمحسوس..
المـرحلة الثالثـة :مرحلة التمـرد والتفـرد .وتمـتـد مـن تسع إلى اثني عشـرة سنة .وتتميـز بتضخـم اإلحساس بالذات والميل إلى العمل
الجماعي والقدرة االستيعابية .ويرتبط الخيال في هذه المرحلة بالمخترعات أكثر من ارتباطه بالحيوانات

المرحلة الرابعة :مرحلة البحث عـن المثال .وتمتـد بين السنة الثانية عـشـر والخامسة عـشر من عمر الطفل .وتتميز هذه المرحلة

بالتظاهر بالرجولة عند الفتيان والتظاهر باألنوثة عند الفتيات .فيظهر الميل إلى النوع حيث يميل الطفل إلى مصاحبة األطفال وتميل
الفتاة إلى الفتيات .ويتميز الخيال بارتباطه ،بشكل عام ،بالتأمالت والتساؤالت المستقبلية وتحليل المعلومات .ويطوق إلى عالم مثالي
يتجاوز الواقع المثقل بالقلق واأللـم .ويحلم بعالم منظم يحظى بالسالم ويسوده العدل والخير والجمال .وقد يهرب به الخيال إلى أحالم

اليقظة ،25(.ص.)37

والنمـوذج الثاني للدكتـور هادي النعمان الهيتي .فهـو يصنـفهـم حسب الطباع الغالبة في المرحلـة عـلى الشكـل التالي:
 -1مرحلة الواقعـيـة والخيـال المحدود ،وتشمل األطفـال الذين تتـراوح أعمارهـم بيـن ثـالث إلى خـمـس سنوات
 -2مرحلة الخيال المنطلق ،وتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهم بين ست إلى ثمان سنوات
 -3مرحلة البطولة ،وتشمل األطفال الذين تتراوح أعمارهـم بين ثمان أو تسع سنوات إلى اثني عشر سنة
 -4مرحلة المثالية ،وتشمـل األطفال الذين تتراوح أعمارهـم بيـن اثني عشـرة سنة إلى خمس عشـرة سنة
يتمتع فيها الخيال بدور بارز في المرحلتين األخيرتين ،8(.ص.)18
والنموذج الثالث للدكتور حامد عبد السالم زهران الذي قسم مراحل الطفولة إلى خمس مراحل ،بناء على النمو البيولوجي
للجسم ،وهي:

 -1مرحلة الوالدة :تتحدد في األسبوعيـن األولين .والمولود يولـد عـلى الفـطـرة ،ليس له فـكـر أو لغـة أو ُمعتقـد ،وال يستطيع التميز بـيـن
األشياء .معارفه ما تزال في مهدها وحواسه تبدأ في تلقي الخبرات ،عضالته لـم تتمـرن ،مشاعـره لم تنضـج ،انفعاالته لـم تحـدد بعـد.
ونمـوه العـقـلي ينطلـق مـن االستعدادات البيولوجية والوراثية ،وهذا يعني وجود استعـداد فطـري لظهـور الخيال في مراحل الحقة.
وتلعب ا لبيئة األسرية دو ار حاسما في تحديد الصورة النهائية لذكاء المولـود وخياله .وتتجلى مظاهـر النمو اللغوي فـي صيحة الميالد
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والصراخ واألصوات العشوائية .وتعبر عن حاالت الطفل االنفعالية تعبي ار عـن حاجاته الضرورية كاألكل والنظافة وغيـرها .ويكون
االستعداد للكالم فطريا.
 -2أما مرحلة الرضاعة :فتبدأ مـن األسبوع الثالث إلى نهاية السنة الثانية .وتظهر فيها التجليات األولى للنمو العقلي خاصة التعلـم
والتذكر والفهـم .يبدأ فيها الطفل التعلـم مـن الخبرات البسيطة والنشاط والممارسة والتدريب وتقليد الكبار خاصة الوالدين واإلخوة.

ويرتبط عنده التذكر بالقـدرة على استخدام األلفاظ .وفي العام الثاني يالحظ قدرته على الفهـم البدائي للصور خاصة في المجـالت
المصـورة والكـتـب  .وفي هـذه المرحلة يبدأ الكالم للتعبيـر عـن بعض الحاجات األساسية فيتـدرج الرضيع مـن أصوات تفهـمها األم فـقـط
إلى تقليـد أصوات المحيطين به والمناغاة التلقائية .ويتدرج نحو النطق بالحروف ثم ربطها بالمعاني وتكون الكلمات التي يفهمها
أكثر مـن التي ينطق بها  .ويتأثر النمو العقلي في هـذه المرحلة ،وفي المراحل الالحقة بصفة عامة ،بالعوامل المادية واالقتصادية

والعقائـدية والثقافـية األسـرية والمجتمعية بشكل عام .فكلما كانت هـذه العوامل إيجابية كان النمـو العـقـلي أفضل ،وكان تربة خصبة
للخيال البناء .فيبدأ الطفل بترويض خياله بشكل بسيط ،باعتباره وسيلة لتحقيق الشعور بالسعادة ،وذلك أثناء تناوله لأللعاب والدمى
أو أثناء تقليـد الكبار في بعـض حركاتهـم .وهـذا ما يفسـر بعـض التصرفات التي ال نرى لها معنى عند األطفال .ثم يتطور خياله
وينمو مع تطور حياته ليصبح عامال مساعدا على تطوير مهارة التعلم والتدرب

 -3مرحلة الطفـولة المبكـرة :تبـدأ مـن ثالث سنوات إلى ست سنوات ،وهي مرحلة ما قبل التمدرس .تكثـر فـيها أسئلة الطفـل كأسلوب
لمراكمة المعـارف والخبرات .في هـذه المرحلة يتعـرف الطفـل على بعـض المفاهيـم كمفهـوم الزمن والمكان والعـدد وبعـض المفاهيـم
المتعلقة المأكوالت والمشروبات والمالبس واألشخاص .وتزداد قدرته على فهـم المعلومات البسيطة وتعلم الخبرات عن طريق

المحاولة والخطأ وتزداد قدرته على التذكر  6.والتفكير عند األطفال في هـذه المرحلة يتمركز حـول الذات .ويرتبط بالخيال وليس

إيهامي في أغلـبه ،يتضح أكثـر في ممارستهم اللعـب.
بالمنطـق ،وتتداخل عندهـم الحقيقة مـع الخيال .فهـم يتميزون بخيال واس ٍع،
ٍّ
ويتكلمون كثيـ ار في هـذه المرحلة ويتحدثون مع رفاق مـن وحي الخيال .فهـو وسيلتهم للشعور بالسعادة.

 -4مـرحلة الطفـولة الوسطى :تبـدأ من سن السادسة إلى التاسعة .وتتميـز بالتحاق األطفال بالمدرسة ،ويتأثـرون بهـذه النقلة النوعية التي

تعتبـر بداية المرحلة التعليمية تأثيـ ار نفسيا كبيـرا .في هذه المرحلة وتكثـر حركتهم وتناولهم لألشياء تفكيكا وتركيبا ،أما أطفال السابعة
فـيميلون إلى مواصلة العـمل وتزداد قدرتهـم على التذكـر والفهـم ويزداد انتباههـم ،ونمو تفكيرهم من الحسي إلى المجرد ،حيث تزداد
مع معاني الكلمات ومـع األسئلة المنطـقـية البسيـطة ،واألطفـال الذين يتخيلـون العـصا حصانا وغطاء القـدر مقـودا يتحولـون إلى
مرحلة جديـدة مـن الخيال سماها هادي النعمان الهيتي مرحلة الخيال المنطلق .إنه في هذه المرحلة يظهر رغبة حقيقية في ركـوب
الحصان وقيادة السيارة ومحادثة رفـاق حقيقيين ،أي أنه يتحـول مـن ذلك الخيـال المحـدود ببيئته إلى الواقعـية في خياالته غـيـر

المحـدودة -5.مرحلة الطفولة المتأخر :وتبدأ مـن سن التاسعة إلى سن الثانية عشر .في هـذه المرحلة يستمـر العـقـل والذكاء في
النمو ،وتنمو مهارة القـراءة بحيـث يستطيع الطفل أن يق أر لنفسه مـا يثير اهتمامه .ويزداد نمو التفكير المجرد ،وفي هـذه المرحلة يزاول
الطفـل مجموعة مـن األنشطة الترفيهية التي تساعده على توسيع نطاق خياله ،ويستطيع األطفال أيضا في هذه المرحلة التعرف

التدريجي على بعض المفاهيم والقيم مثل الخير والشر والصدق والكذب والعدل والظلم والصواب والخطأ ،ويتطلع خياله لمحيطه

االجتماعي .وكان طب يعـيا أن ينمـو لديهـم الجانب الديني بموازاة التطور اللغوي والمعرفي ،بحيث يزداد عدد المبادئ التي يفهمونها،
وتزداد لديهم المفردات والمعاني بما فيها المعاني المجردة .إال أنهم لم يكتسبوا بعد آليات التمييز والتصنيف بين الخير والشر في
مستوياتها الخفية .إذ تنطلي عليهـم المضامين السيئة إذا سيقت في قالب فني جميـل .لدى فإن عقولهـم الباطنية ،الغـيـر محمي مـن
األفكار الوافـدة ،تبقى مفتوحة عـلى كـل الخيارات الجذابة خيـرها وشـرها .وتوجه الخيـال بما انطـبع فيها ،فيختلط عليهـم الحابل

بالنابل .فالعقل الواعي الذي يقوم بدور الرقابة غير مكتمل التشكيل بعد ،17(.ص)139
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المبحث الثالث /التعبير الفني :حينما يتحرر اإلنسان من سيطرة الواقع يبدأ بالتعبير عن نفسه ومواقفه الروحية ،بواسطة القيام بعمليتي
إعادة تركيب وتأليف ما موجود من صور وأشكال متراكمة في المخيلة.وان الخيال يلعب دو ار كبي ار في عملية نشاط التعبير الفني
أن التعبير يعد وسيلة من وسائل االتصال من خالل العمل الفني .إذ أن
لإلنسان من خالل تأثيره على عملية اإلبداع الفني .إذ " ّ
استعمال الوسائل المادية في التعبير تهم في إعطاء معنى معبر للصور .والمقصود بالصورة المعبرة هي ذات قيمة تعبيرية أو قوة
تعبيرية .كما ذكر (سانتيانا) "التعبير في العمل الفني هو عملية تسجيل لما يشعر به الفرد من انفعاالت نحو الحقائق" .ويرى (هربرت

ريد) "أن التعبير الفني هو عملية عقلية .ويالحظ الطفل يبدأ التعبير عن نفسه منذ الميالد فهو يبدأ برغبات غريزية معينة البد له من

إبالغ العالم الخارجي"( ،16ص )151وعندما يمر الطفل بمراحل النمو المختلفة نجده في تعبيره الفني مشغول بعملية عقلية في تعبيره
أن التعبير الفني يتخذ مظاهر متعددة في اإلمضاء عنه من قبل اإلنسان الذي
اكثر من انتقاله بالناحية الجمالية "( ،16ص )151إال ّ
يعكس مضمونه الداخلي ويرغب بتسجيلها وايصالها إلى اآلخرين سواء أكان عن طريق الكالم أم الرسم أم التخيل أم اللعب.
ويقسم التعبير االنساني الى ثالث مستويات هي:

المستوى االول :هو المستوى العادي الذي يلجأ الفرد فيه الى التعبير عن نفسه متخذا منه لغة يوصل بها افكاره لغيره ،كنوع من

االتصال ،وفيه يتخلص الفرد من الضغوط التي يتعرض لها بصورة طبيعية تحول دون وصوله الى المستوى المرضي ،ويبدو ذلك من
خالل احالم النوم واليقظة والكالم والمشاركة الوجدانية ،فالضحك والبكاء وغيرها.

المستوى الثاني :ويتضمن نوعا من الخلق واالبتكار ،محققا بهذا ارضا الذات والتنفيس عن المشاعر واالنفعاالت وتسهيل

االتصال باآلخرين ويعد ارقى مستويات التنفيس ألنه يتضمن تجريد الشحنة االنفعالية من هدفها االصلي واعادتها الى مستوى ارقى
وبذلك يتفوق على المستوى المرضي للتنفيس ،كما ويتفوق على المستوى العادي لتمييزه باإلبداع ويطمس المعالم الذات والمشاعر
والمكبوتات وتحويلها الى صيغ ابداعية يحبذها المجتمع ويشجع عليها كالفنون واآلداب.

المستوى الثالث :وهو الذي يفقد الفرد فيه القدرة على التعبير العادي حيث ال يستطيع الفرد فيه التنفيس عن نفسه بأسلوب

تكييفي اجتماعي مع الواقع فيلجأ الى بعض الوسائل الهروبية للتنفيس عن مشاعره وللتعبير عن رغباته كما هو الحال في معظم
االمراض واالضطرابات النفسية وهذا االسلوب من شأنه ان يزيد من عزلة الفرد عن المجتمع( 6ص )32وفي ضوء هذه المستويات
يمكن تصنيف فنون االطفال ضمن المستوى الثاني من مستويات التعبير االنساني نظ ار لما تتميز به من براءة وتلقائية وحرية وخيال.
دوافع التعبير الفني عند االطفال:

هناك عدة دوافع ادت الى ان يتجه الطفل للتعبير الفني بالرسم ،لذا قام العلماء بوضع العديد من التفسيرات والنظريات التي

تفسر دوافع الطفل للتعبير الفني بالرسم ،وعليه لخص(البسيوني) الدوافع والتفسيرات االتية:
 -1التسلية :ان الرسم عند الطفل تسلية يشغل بها وقت فراغه ويكسب متعة ،مثل اي وسيلة يلجأ الطفل الى اللعب بها من اجل
التسلية.

 -2التقليد :يترجم نشاط الطفل بالرسم على انه رغبة من الطفل في تقليد االخرين من الصغار والكبار على حد سواء.
 -3االيضاح واالتصال :فالطفل من خالل الرسم يوضح ذاته ويسجل خبراته وينقلها لآلخرين عن طريق الرسم.
 -4التلخيص :يرى اصحاب هذه النظرية ان الطفل في رسومه وتطوره بالرسم انما يلخص تيار النشاط التي مرت به البشرية في
تاريخها الحافل الذي يتمثل في الحضارات المتعاقبة ،فالطفل يبدأ بالتخطيط ثم ينتقل الى المساحة (الرسم االيجازي الرمزي) ثم الى

البعد الثالث وتأكيد الحركة.
 -5تصريف الطاقة :يعد الرسم أحد الوسائل التي تستنفذ هذه الطاقة والتي يلجأ اليها الطفل للتخلص من الطاقة الزائدة لديه ،فالرسم
يعتبر مجاال حيويا تعويضيا لتصريف الطاقة الزائدة بدال من صرفها في امور منحرفة ال يقبلها المجتمع ،فهو يهذب الشخص

ويعطي اتزانا للشخصية.
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 -6الخلق واالبداع :يرى بعض العلماء ان تخطيطات الطفل االولى هي بمثابة اول بادرة في عملية االبداع تتلوها خطوات تقترن
تدريجيا بمستويات متأملة من ناحية الخلق ،10(.ص)104
أهمية التعبير الفني:

يعد التعبير الفني احد االهداف الرئيسية للتربية الفنية منذ تحولها من فترة المحاكاة الطبيعية الى فترة االعتراف بفن الطفل ،حيث

تبين ان للطفل تعبي ار خاصا به ،يختلف تماما عن التعبير الفني للكبار ،وان ممارسة الطفل للتعبير الفني يؤكد على بناء الشخصية

المتكاملة وذلك من خالل التأكيد على الطراز الجمالي للطفل واسلوبه المميز( ،7ص.)151
درسة التعبير الفني لألطفال كما ذكرها (عبد العزيز) بما يأتي:
ويمكن ايجاز اهمية ا
 -1اعطاء وصف كامل ودقيق للعمليات السلوكية في الفن عند الطفل.
 -2اكتشاف خصائص التعبير الفني لكل عمر زمني خالل فترة الطفولة.
 -3تفسير التغيرات الحادثة في تعبيرات االطفال الفنية.

 -4التحكم في التغيرات السلوكية لألطفال في الفن وضبطها وتوجيهها والتنبؤ بها.
 -5تفيد في قياس القدرات العقلية العامة(الذكاء) ،2(.ص)27
إجراءات البحث

يتضمن هذا الفصل ،وصفاً لمجتمع البحث وعينته وأدواته ووسائله اإلحصائية التي استُخدمت ،وكما يأتي:
اوالً .مجتمع البحث :نعني بمجتمع البحث ،مفردات الظاهرة جميعها التي يقوم الباحث بدراستها .وشمل مجتمع البحث الحالي تالميذ
المرحلة االبتدائية في مدينة الحلة للصف الخامس والسادس والبالغ عددهم ( )78بواقع ( )36ذكور و( )42أناث في االختبارين

(القبلي والبعدي) والجدول ( )1يوضح ذلك.
جدول ()1
الجنس

ذكور

اناث

المجموع

الخامس

16

25

41

السادس

20

17

37

المجموع

36

42

78

الصف

ثانياً .عينة البحث:

تم في البحث الحالي خضوع مجتمع البحث بأكمله للدراسة والبالغ عدده ( )78تلميذ وتلميذة.

ثاني اً -ط رائق البحث وأدواته:

 - 1طرائق جمع المعلومات والبيانات:
ـ اتبعت الباحثة المنهج التجريبي للتحقق من أهداف بحثها.

ـ أدوات جمع المعلومات والبيانات:

االختبار القبلي :اعتمدت الباحثة في االختبار القبلي على الجانب العملي في تدريس التالميذ .إذ أجرت لقاءاً مع الطلبة في

الدرس األول وتم تكليف الطلبة بعد إن شرحت لهم أهداف بحثها ومن ثم تكليفهم بقراءة ودراسة ما تيسر لديهم من لقصص الشعبية/

التي وزعت عليهم على شكل ك ارريس مطبوعة ثم أعطت هذا كواجب بيتي لتعرضه لطالب في الحصة التالية.
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وبعد مرور اسبوع كامل تم ترشيح أحد الطلبة من أفضلهم سرداً ومناقشة وجرأته في الطرح والتحدث عن قصة تم اختيارها من

تدخل الباحث للتركيز على أهم المواقف التي من الممكن أن تنمي بها الباحثة خيالهم العلمي
بين مجموعة من القصص ،وخالل السرد ّ
إذ استوقفتهم في عدة مواضع وكانت النتيجة بمستوى جيد جدا .وانتهى الدرس بهذا الحد ثم طلبت منهم أن يعبروا فنياً على الورق
المخصص للرسم في األسبوع الثالث وبعد تطبيق استمارة التقويم على نتاجات الطلبة والمعالجات اإلحصائية أفصحت النتائج عن عدم

وجود فروق إحصائية بين أداء التالميذ في االختبار القبلي ،وبهذا يعد التالميذ متكافئين في األداء لكال الجنسين.
االختبار البعدي :بعد أن أنهت الباحثة تجربتها التي أعدتها وفق الضوابط العلمية للبحث التي اقرها الخبراء والمختصين في
الجوانب التربوية والنفسية والفنية .قامت الباحثة بتدريس ثالث قصص من القصص الشعبية حسب ما حدده الخب ارء والتي وجدوا أن هذه
القصص يمكن إن تنمي خيال الطلبة وتدريس المجموعة التجريبية بعرض القصص .وعند االنتهاء من عملية التدريس التي بدأ بها

الباحثة إذ جمع الباحثة إعمال الطلبة والتي اعتمدتها نتاجات االختبار البعدي.
أداة البحث :بعد استكمال بناء االداة بصيغتها االولية .قامت الباحثة بعرضها في استبيان مفتوح على الخبراء لبيان آرائهم في
صالحية هذه الفقرات لتقويم ما عبر عنه طلبة الصف (الخامس والسادس االبتدائي)على ورق الرسم .كما تم تطبيق معادلة (كوبر) ال
يجاد نسبة اتفاق الخبراء ,اذ تراوحت ما بين (.%)86-84

ضم االستبيان ( )13فقرة رئيسية بصيغته االولية ،وتم تعديل بعض الفقرات من حيث الصياغة اللغوية وحذف فقرة فأصبح

بصيغته النهائية يضم ( )12فقرة .وبهذا تعد االستمارة صادقة في تحليل وتقويم نتاجات التالميذ.
ثالثا /الدراسات السابقة :اطلعت الباحثة على مجموعة من الدراسات السابقة القريبة من دراستها ،وقد استفادت منها في بعض الجوانب
التي دلت الباحثة على تحديد مسار بحثها وكيفية التطبيق واختيار العينة وتحديد اإلطار النظري.

رابعا/الثبات:

إن ما يميز أسلوب تحليل المحتوى هو تحقيقه لموضوعية التحليل ،وهذه الموضوعية تتطلب الثبات ،وحيث أن الثبات في

تحليل المحتوى يتأثر بخبرة الشخص القائم بالتحليل ومهاراته ،نوع الخاصية ومدى وضوح قواعد التحليل ،ونوع البيانات المحللة .ولذلك
فقد عملت الباحثة على استخراج ثبات األداة عن طريق التحليل مع محللين خارجيين واعادة تحليل الباحثة مع نفسها بفارق زمني مقداره

( )21يوماً ،وبتطبيق معادلة هولستي وكانت النتائج وكما في الجدول ( .)2ولذلك اكتسبت األداة صالحيتها المنهجية وأصبحت جاهزة
للتطبيق.

جدول ( )2قيم الثبات ألداة تحليل رسوم األطفال
ت

نوع الثبات

نسبة االتفاق

1

بين المحللين

%88

2

بين المحلل األول والباحثة

%90

3

بين المحلل الثاني والباحثة

%86

4

الباحثة مع نفسها

%92

استخدم الباحث الوسائل االحصائية اآلتية:
 )1معادلة معامل ارتباط بيرسون:

ن مج س ص ( -مج س)(مج ص)

م.ر =

-----------------------------------------2

(ن مج س( - )2مج س) × 2ن مج ص( - 2مج ص)
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 )2معامل ارتباط بير سون:
مج (س ص)
= ------------------ ---------
2

مج س × 2مج ص

عدد مرات االتفاق

 -3معادلة كوبر = 100× ------------------------
عدد مرات االتفاق  +عدد مرات عدم االتفاق
الفصل الرابع
نتائج البحث

عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرضاً مفصالً للنتائج التي أسفر عنها البحث وتفسيرها ،وصوالً إلى تحقيق االهداف و من اجل معرفة اثر

القصة بتنمية الخيال في التعبير الفني لدى طلبة المرحلة االبتدائية ,وللتحقق من فرضيات البحث قامت الباحثة بإجراء اختبارين ،على
المجموعة التجريبية قبل التطبيق وبعده ثم قياس الفرق في االختبار التائي بين نتائج االختبارين (القبلي والبعدي) وكانت كآالتي:
 -1الفرضية األولى

ظهر فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية في

االختبارين القبلي والبعدي باستخدام االختبار التائي ( )t.- testولصالح االختبار البعدي جدول ( .)3وبذلك ترفض الفرضية الصفرية
األولى التي تنص على أنه:

}ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية في
االختبارين القبلي والبعدي في االختبار التائي (})t.test
وهذا يعني أن للتجربة اثر بتنمية الخيال في التعبير الفني لدى تالميذ (الخامس والسادس االبتدائي).
جدول ( )3داللة الفروق بين االختبارين القبلي والبعدي للمجموعة التجريبية
االنحراف

ت المحسوبة

ت الجدولية

الداللة اإلحصائية

المعياري

د.ح149

د.ح149

()0,05

20,375

2,68

دالة

االختبار

العدد

المتوسط

قبلي

78

9,1

1,61

بعدي

78

25,2

1,08

الفرضية الثانية

لم يظهر فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ وتلميذات المجموعة التجريبية

في االختبار البعدي باستخدام االختبار التائي ( )t.testجدول ( .)4وبذلك تقبل الفرضية الصفرية الثانية التي تنص على أنه :ال توجد

فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة ( )0,05بين متوسطي درجات تحصيل تالميذ وتلميذات المجموعة التجريبية في االختبار

البعدي باستخدام االختبار التائي (.})t.test
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جدول ( )4داللة الفروق بين تالميذ وتلميذات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي
االنحراف

ت المحسوبة

ت الجدولية

المعياري

د.ح78

د.ح78

10,73

2,72

المجموعة

العدد

المتوسط

طالب

36

29,62

3,67

طالبات

42

23,51

4,31

الداللة اإلحصائية ()0,05
غير دالة

تفسير النتائج

 -1أثر القصة

أظهرت النتائج وجود فرق ذو داللة إحصائية معنوية في االختبار البعدي بتنمية خيال تالميذ المرحلة االبتدائية من خالل

تعبيرهم الفني بتأثير القصة ,ولصالح المجموعة التجريبية عند مستوى داللة ( )0,05في االختبار التائي ( .)t.testإذ أظهرت النتائج
اإلحصائية للفرضية األولى وجود فرق بين متوسط تحصيل تالميذ المجموعة التجريبية بين االختبارين القبلي والبعدي ,إذ أن متوسط
تحصيل التالميذ في االختبار القبلي يساوي ( )9,1بينما متوسط تحصيل المجموعة نفسها في االختبار البعدي يساوي ( )25,2بفرق
يساوي ( .)16,1وتفسير ذلك يعزى لما وفرته طريقة عرض القصة من خالل إشراك عدة حواس للتلميذ استنادا إلى القاعدة العلمية التي
تؤكد على أن أفضل تعلم يتم من خالل إشراك اكبر عدد من الحواس
االستنتاجات:

 -1تفيد التفاعالت التي تحدث بين شخصيات القصة في تطوير مهارات الطفل باإلضافة الى التواصل بين االهل واالبناء يزداد اثناء
القراءة فأوقات القراءة تعتبر فرصة لقضاء وقت ممتع مع االطفال.
 -2تزيد القصص فاعلية العاطفة عند االطفال الذين يستخدمون خيالهم الواسع في استكشاف االماكن واالوقات واالحداث.
 -3تساعد قراءة القصص لألطفال في زيادة عدد المفردات التي يحتاجون اليها خالل المراحل المدرسية.
التوصيات والمقترحات:

من خالل نتائج البحث التي تتلخص بظهور تأثير إيجابي واضح للتجربة على تنمية الخيال في التعبير الفني لدى طلبة المرحلة

المتوسطة,يتقدم الباحث بالتوصيات والمقترحات اآلتية:

 -1ضرورة التنوع في وسائل التعليم واكساب الخبرات لدى االطفال وعدم االعتماد على المنهاج فقط وادخال القصص كوسيلة تربوية.
 -2االستفادة من نتائج البحث الحالي واالخذ بعين االعتبار دور القصص في تنمية خياالت االطفال من خالل استخدام التقنيات
التربوية الحديثة.
المقترحات:

 -1دراسة مقارنة بين اثر القصة بتنمية الخيال في التعبير الفني بين بيئتي الريف والمدينة لدى طلبة إحدى مراحل التعليم االبتدائي
والثانوي.

 -2اثر القصة بتنمية الخيال االبتكاري واالبداعي في التعبير الفني لدى طلبة المرحلة االبتدائية أو الثانوية.
المصادر:
 -1إسماعيل ،م حمد بدر ،مدى فاعلية التخيل في تحقيق الهدف لدى الطالب ،المجلة المصرية للدراسات النفسية ،جمعية الدراسات
المصرية ،مصر .1973
 -2البسيوني ،محمود:رسوم االطفال قبل المدرسة ،دار المعارف ،القاهرة.1991 ،

 -3الحيلة ،محمد محمود ،التربية الفنية أساليبها وتدريسها ،دار المسيرة ،األردن.1988 ،
 -4الربيعي ،فالح ،القصص القرآني رؤية فنية ،ط ،1الثقافية للنشر ،القاهرة ،مصر.2002 ،
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 -5الشاعر ،سيد غيث ،فنيات الكتابة االدبية ،ط ،1وادي النيل ،الس للنشر.2017 ،
 -6القريطي ،عبد المطلب امين :مدخل الى سيكلوجية رسوم االطفال ،ط ،2القاهرة ،دار الفكر العربي.2001 ،
 -7المليجي ،علي :تعبيرات االطفال البصرية ،ط ،2حورس للطباعة ،القاهرة.2000 ،

 -8الهيتي ،نعمان ،ثقافة األطفال ،المجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب ،الكويت.1988 ،
 -9اليوسف ،يوسف ،نظرية القصة العلمية ،مكتبة االطفال وقراءاتهم ،دمشق.1980 ،
 -10بدري ،مالك :سيكلوجية رسوم االطفال ،اختبارات رسم االنسان وتطبيقاتها على اطفال البالد العربية ،ط ،3مطبعة دار الفرقان،
عمان ،االردن.2001 ،

 -11بريت ،ر0ل 0التصور والخيال ،ترجمة :عبد الواحد لؤلؤة ،دار الرشيد ،بغداد.1979 ،
 -12تيمور ،محمود ،فن القصة ،ط  ،1مطبعة الهالل ،مصر1948, ،
-12جابر ،عبد الحميد ،علم النفس التربوي ،دار النهضة العربية ،القاهرة.1977 ،
 -13خميس ،حمدي :اسس التذوق الفني ،دار المعارف.1965 ،
 -14دويك ،محمد طالب ،القصة القصيرة في قطر ،مجلة التربية ،العدد  ،93قطر.1990 ،
 -15رمضان ،كافيه ،تقويم قصص األطفال ،الكويت ،مطبعة الكويت.1978 ،

 -16ريد ،هربرت :تربية الذوق الفني ،ط  ،2ت :يوسف مخائيل ،دار النشر.1975 ،
 ، -17حامد عبد السالم .علم نفس نمو الطفل من الطفولة إلى المراهقة .1995 ،ط  ،5عالم الكتب ،القاهرة.
 -18عبد المجيد ،عبدالعزيز ،القصة في التربية واصولها ،دار المعارف ،ط ،5القاهرة.1976 ،

 -19عزت ،اديب ،عطاءات ادبية لألطفال ،مجلة الموقف االدبي ،ع ،210منشورات اتحاد الكتاب العرب ،دمشق.1988
 -20فالناجان ،جورج أ ،حول الفن الحديث ،ترجمة :كمال المالح ،دار المعارف بمصر ،القاهرة.1977.
 -21مردان ،نجم الدين ومنى يونس بحري ،اثر القصص المصورة في التنمية اللغوية ألطفال الحضانة ،مكتب حضانات البراعم،
االتحاد العام لنساء العراق ،بغداد.1987 ،

 -22موسوعة الكويت العلمية لألطفال ،ج.2017 ،14
 -23نجيب ،احمد ،فن الكتابة ،ط ،3دار اقرا ،بيروت(.دت)
 -24نصر ،عاطف جودة ،الخيال مفهوما ته ووظائفه ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،القاهرة.1984 ،
 -25عبد اهلل ،محمد حسن .قصص األطفال أصوله الفنية ورواده ،العربي للنشر والتوزيع .القاهرة.1992 ،
المالحق/

ملحق رقم ()1

استبيان الخبراء

تقوم الباحثة بدراستها الموسومة (القصص الشعبية ودورها في تنمية الخيال لدى االطفال) التي تهدف إلى " تعريف العالقة بين

خصائص رسوم األطفال القصة " ،وبغية تحقيق هدف البحث قامت الباحثة ببناء أداة لتحليل خصائص رسوم األطفال ولما تتوسمه
الباحثة فيكم من خبرة علمية ودراية في هذا المجال يرجى التفضل باالطالع على فقرات االستمارة وابداء آرائكم ومالحظاتكم حول
صالحية فقراتها لتحقيق الهدف المذكور مع فائق الشكر والتقدير.
الباحثة
حوراء حكيم نجم
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ملحق ()2

أداة تحليل رسوم األطفال بصورتها األولية
ت

الخاصية الرئيسة

1

التحريف

2

التكرار

3

التماثل

تظهر

الخاصية الثانوية
بالتكبير
تحريف

بالتصغير

وحدات

باالستطالة

الشكل

بالحذف
باإلضافة
بالتكبير

تحريف داخل

بالتصغير

وحدات

باالستطالة

الشكل

بالحذف
باإلضافة
كمي

إكثار

نوعي
كمي

إقالل
تحريف اللون

نوعي
كمي

حذف

نوعي
كمي

إضافة

نوعي
تغيير لون

تحريف
المكان

جمع أكثر من مكان في وقت
واحد

النظر من أكثر من زاوية نظر
تحريف

واحدة

الزمان

جمع أكثر من زمان في مكان
واحد

تكرار الشكل
تكرار اللون
تماثل الشكل

مرن
جامد
مرن
جامد
تماثل وحدات الشكل
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تماثل داخل وحدات الشكل
تماثل اللون

4

تنظيم األشكال

تماثل لون الوحدات
تماثل ألوان داخل الوحدات

على خطوط

ظاهرة

أفقية

غير ظاهرة

خطوط

ظاهرة

منحنية

غير ظاهرة

على خطوط

ظاهرة

مائلة

غير ظاهرة
توزيع تناثري
توزيع محوري

ت

الخاصية

الخاصية الثانوية

الرئيسة

5

الشفافية

6

تفاصيل الشكل

7

حركة الشكل

8

نوع الشكل

تظهر

شفافية الشكل
شفافية اللون
تفاصيل كثيرة
تفاصيل قليلة
شكل متحرك
شكل ساكن
شكل هندسي
شكل طبيعي
باستخدام قلم الرصاص فقط
خطوط لينة

باستخدام قلم الرصاص واللون
باستخدام اللون فقط

9

تخطيط
الموضوع

باستخدام قلم الرصاص فقط
خطوط حادة

باستخدام قلم الرصاص واللون
باستخدام اللون فقط
باستخدام قلم الرصاص فقط

خطوط متنوعة

باستخدام قلم الرصاص واللون
باستخدام اللون فقط

10

تلوين الموضوع

عدم تلوين الشكل
تلوين الشكل

تمس حدود الشكل الداخلية

1899

تصلح

ال تصلح

التعديل المقترح
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بمساحات

ال تمس حدود الشكل الداخلية

لونية

تتجاوز حدود الشكل الداخلية

نيسان2019 /م

تمس حدود الشكل الداخلية

تلوين الشكل

ال تمس حدود الشكل الداخلية

بنقاط ملونة

تتجاوز حدود الشكل الداخلية
تمس حدود الشكل الداخلية

تلوين الشكل

ال تمس حدود الشكل الداخلية

بخطوط ملونة

تتجاوز حدود الشكل الداخلية
عدم تلوين األرضية

تلوين األرضية

تمس حدود الشكل الخارجية

بمساحات

ال تمس حدود الشكل الخارجية

لونية

تتجاوز حدود الشكل الخارجية

تلوين األرضية
بنقاط لونية

بخطوط ملونة

ت

ال تمس حدود الشكل الخارجية
تتجاوز حدود الشكل الخارجية

تلوين األرضية

الخاصية

تمس حدود الشكل الخارجية

تمس حدود الشكل الخارجية
ال تمس حدود الشكل الخارجية
تتجاوز حدود الشكل الخارجية

الخاصية الثانوية

الرئيسة

تظهر

باستخدام قواعد المنظور الخطي (المركزي)
1

تصوير البعد

1

الثالث

باستخدام المنظور اللوني
باستخدام أكثر من خط أرض واحد
بتراكم األشكال
بتدرج حجوم األشكال

1
2

التعريف بالشكل
الكتابة لذاتها

استخدام الكتابة

كطبيعة في الرسم
جيد

1

القدرة على

3

تصوير الفكرة

بالشكل

متوسط
ضعيف

باللون

جيد

1900

تصلح

ال تصلح

التعديل المقترح
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متوسط
ضعيف
جيد
بالشكل واللون

متوسط
ضعيف

ملحق ()2

أداة تحليل رسوم األطفال بصورتها النهائية
ت

المجاالت الرئيسة

1

التحريف

2

التكرار

3

الشفافية

الخصائص
تحريف شكل
تحريف لون
تحريف متنوع
تكرار شكل
تكرار للون
تكرار متنوع
شفافية شكل
شفافية لون
شفافية متنوعة
على خطوط أفقية
على خطوط منحنية

4

تنظيم األشكال

على خطوط مائلة

على األرضية

على خطوط متنوعة
تنظيم مركزي
تنظيم تناثري
خطوط لينة باستخدام قلم الرصاص فقط
خطوط لينة باستخدام اللون فقط
خطوط لينة باستخدام قلم الرصاص قبل التلوين
خطوط حادة باستخدام قلم الرصاص فقط

5

تخطيط الموضوع

خطوط حادة باستخدام اللون فقط
خطوط حادة باستخدام قلم الرصاص قبل التلوين
خطوط متنوعة باستخدام قلم الرصاص فقط
خطوط متنوعة باستخدام اللون فقط
خطوط متنوعة باستخدام قلم الرصاص قبل
التلوين

1901

تظهر

التعديل المقترح
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المجاالت الرئيسة
الدقة في تلوين
الموضوع

7

تفاصيل األشكال

8

حركة األشكال

9

طبيعة األشكال

الخصائص
إهمال تلوين الشكل واألرضية
عدم تجاوز اللون للخطوط الخارجية للشكل
تجاوز اللون للخطوط الخارجية للشكل
تشعب التفاصيل
اختزال التفاصيل
متحركة
ساكنة
تشخيصية طبيعية
تشخيصية هندسية
استخدام قواعد المنظور الخطي

10

تصوير البعد
الثالث

استخدام المنظور اللوني
استخدام اكثر من خط ارض واحد
بتراكم األشكال
بتدرج الحجوم
تماثل شكل وحدات اللوحة
تماثل شكل داخل وحدات اللوحة

11

التماثل

تماثل لون وحدات اللوحة
تماثل لون داخل وحدات اللوحة
تماثل متنوع في وحدات اللوحة
تماثل متنوع داخل وحدات اللوحة
بالتكبير
بالتصغير

12

الغرضية او

باالستطالة

النفعية

باإلضافة
باستخدام الكتابة
غرضية متنوعة

1902

تظهر

نيسان2019 /م

التعديل المقترح
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ملحق ()10

أسماء السادة الخبراء الذين عرضت عليهم األداة لتحقيق صدقها
اللقب العلمي

االسم

الجامعة

الكلية

االختصاص

ت
.1

أ.د

فاطمة لطيف عبداهلل

بابل

الفنون الجميلة

تربية فنية

.2

أ.د

سلوى محسن حميد

بابل

الفنون الجميلة

تربية فنية

.3

أ.د

مكي عمران

بابل

الفنون الجميلة

فنون تشكيلية -رسم

.4

أ.د

فاخر محمد

بابل

الفنون الجميلة

فنون تشكيلية -رسم

.5

أ.م.د

عباس نوري

بابل

الفنون الجميلة

تربية فنية

.6

أ.م.د

كاظم مرشد

بابل

الفنون الجميلة

تربية فنية

.7

أ.م.د

حامد عباس مخيف

بابل

الفنون الجميلة

فنون تشكيلية

.8

أ.م.د

علي مهدي

بابل

الفنون الجميلة

تربية فنية

.9

أ.م.د

حسين ربيع

بابل

الفنون الجميلة

علم نفس

1903

