
 

         
 2021 العاشرالعدد  22المجلد                                                                        البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 

 

 

 



 

         
 2021 العاشرالعدد  22المجلد                                                                        البحث العلمي في التربيةمجلة 

 

 

 رئيس التحرير 

 أ.د/ أميرة أحمد يوسف سليمان

 عميدة كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية 

 جامعة عين شمس 

 

 نائب رئيس التحرير 

 أ.د/ حنان محمد الشاعر

 وكيلة كلية البنات للدراسات العليا والبحوث

 جامعة عين شمس 

 

 مدير التحرير 

 أ.م.د/ أسماء فتحي توفيق 

 أستاذ علم النفس المساعد بقسم تربية الطفل 

 جامعة عين شمس  -كلية البنات 

 

 المحرر الفني 

 أ.نور الهدي علي أحمد

 

 التحرير سكرتير 

 نجوى إبراهيم عبد ربه عبد النبى
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( JSREمجلة البحث العلمي في التربية )
 

دورية علمية محکمة تصدر عن کلية البنات لآلداب  

 جامعة عين شمس.  -والعلوم والتربية 

 

 ربع سنوية.  االصدار:

 

تنشر المجلة األبحاث التربوية في المجاالت   اللغة:

 العربية واإلنجليزيةالمختلفة باللغة 

 

المناهج وطرق  -أصول التربية  مجاالت النشر:

تکنولوجيا التعليم  -علم النفس وصحة نفسية -التدريس 

 تربية الطفل. -

 

 2356-8348 الترقيم الدولي الموحد للطباعة 

 2356-8356 الترقيم الدولي الموحد اإللكتروني

 

 التواصل عبر اإليميل 

jsre.journal@gmail.com 

 

 استقبال األبحاث عبر الموقع االكترونى للمجلة 

https://jsre.journals.ekb.eg 

 

 فهرسة المجلة وتصنيفها 

 الکشاف العربي لالستشهادات المرجعية -1

The Arabic Citation Index -ARCI 

2-    Publons 

3-    Index Copernicus International 

Indexed in the ICI Journals Master List 

 شمعة  -دار المنظومة  -4

 

 تقييم المجلس األعلى للجامعات

درجات ( أعلى درجة في تقييم    7حصلت المجلة على ) 

 المجلس األعلى للجامعات قطاع الدراسات التربوية.

 

 

 

 



 

         
 . العربيةجمهورية مصر  –جامعة المنيا –كلية التربية  -مدرس بقسم المناهج وطرق التدريس   *

   Emanessa209@yahoo.com: االلكترونيالبريد 

 

 2021 /10:  االلكترونى النشر تاريخ 2021 / 11 / 26:  البحث قبول  تاريخ2021/  10 / 29:   البحث إستالم تاريخ

-369- 

 

فاعلية استخدام التعليم المتمايز لتدريس التربية الفنية فى تنمية الثقافة الفنية والتعبير  

 الفنى لدى التالميذ الموهوبين فنيا بالمرحلة اإلعدادية

 

 د/ ايمان عيسى غالى* 

 المستخلص:

الفنية فى تنمية الثقافة  هدف هذا البحث إلى التعرف على فاعلية استخدام التعليم المتمايز لتدريس التربية  

الفنية والتعبير الفنى لدى التالميذ الموهوبين فنيا بالمرحلة اإلعدادية ، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد دليل  

التعليم   باستخدام  بالمرحلة اإلعدادية  الموهوبين  للتالميذ  الشعبى  الفن  التلميذ لتدريس  المعلم واوراق عمل 

ال الثقافة  واختبار   ، ذو  المتمايز  التجريبى  شبه  المنهج  البحث  استخدم   ، الفنى  التعبير  ومقياس   ، فنية 

( من  تكونت  والتى  البحث   مجموعة  اختيار  تم  حيث   ، الواحدة  التالميذ 36المجموعة  من  تلميذا   )

الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية ادارة المنيا التعليمية )قسم الموهوبين والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة الشهيد 

الفنى  مح التعبير  ، ومقياس  الفنية  الثقافة  االختبار  ،وتم  تطبيق  بالمنيا  بنين  االعدادية  أبو حليقة  مد جمال 

علي مجموعة البحث  ، ثم التدريس باستخدام التعليم المتمايز ،ثم  تطبيق االختبار الثقافة الفنية ، ومقياس  

ال استخدام  فاعلية  النتائج   وأظهرت   ، عليهم  الفنى  تنمية التعبير  فى  الفنية  التربية  لتدريس  المتمايز  تعليم 

 .الثقافة الفنية والتعبير الفنى لدى التالميذ الموهوبين فنيا بالمرحلة اإلعدادية

 

 : التعليم المتمايز ، الثقافة الفنية ، التعبير الفنى ، الموهوبون فنيا .الكلمات الدالة

 مقدمة 

تقدمه أساس  وهم  المجتمع  ثروة  هم  برامج رعاية    الموهوبون  التربوية عددا من  المؤسسات  وقد سنت   ،

الموهوبين الكفيلة بتطوير قدرتهم واستثمارها ، وتعد برامج رعاية الموهوبين من أنجح السياسات التربوية  

تعليم   تقديم  المعلم من  تمكن  إثرها ظهرت نظريات واستراتيجيات حديثة  للموهوبين والتى على  المناسبة 

 الموهوبين.  متنوع يلبى حاجات 

وفئة الموهوبين فى الفن إحدى الفئات المنتجة للثقافة ونشر الرؤية البصرية الجمالية ، كما أنها من أكثر     

يتلقون   التعليم العام ، وأغلب المتعلمين منها  الفئات التى لم يوضع لها برامج رعاية خاصة خارج نطاق 

 (  Kay,2008, 22الرعاية ضمن منهج التربية الفنية وأنشطته .    )

  ، االنسانى  النشاط  فى  قيمة  لها  التى  المجاالت  تعتبر من  فهى   ، كبيرة  أهمية  ذات  الفنية  الموهبة  أن  كما 

فالفن هو جوهر نشاط الفرد ، وهو وسيلة فعالة لها وظائفها الحيوية التربوية والنفسية فى تكامل الشخصية  
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للتعبير عن أفكارهم وذواتهم والتنفيس  وفى تحقيق نموها المتوازن عن طريق إفساح المجال أمام التالميذ  

عن مشاعرهم  وانفعاالتهم وتنمية التفكير والقدرات اإلبداعية واإلدراك الحسى وتحقيق الكفاية البصرية ، 

 ( 47، 2005إضافة على تنمية تذوقهم الفنى وحساسيتهم الجمالية )القريطى ،

ال     الصف  فى  فنيا  الموهوبين  رعاية  استراتيجيات  والتجميع  وتنوعت  التسريع  تتضمن  والتى  عادى 

واإلثراء ودمج المنهج واستراتيجيات التدريس مثل : حل المشكلة  اإلبداعي ،والذكاءات المتعددة وغيرها 

أحد   المتمايز  التعليم  ويعد   ، خاصة  فنيا  والموهوبين  العامة  الموهوبين  رعاية  واستراتيجيات  برامج  من 

اليها   يلجأ  التى  التعليم   لتلبية  أنظمة  فاعلية  وأكثر   ، المتباينة  القدرات  ذوى  المتعلمين  لرعاية  المعلم 

 (    Hall et al ,2003 ,18احتياجات الموهوبين .) 

التعليم المتمايز يمثل أحد األساليب الحديثة التي يمكن أن تقدم إسهامات جيدة فى تنمية الثقافة الفنية لدى    

تأخذ  نظرا ألنه سياسة مدرسية   ، لتقديم    التالميذ  السابقة وأنه طريقة  الفرد وخبراته  باعتبارها خصائص 

أساس  يقوم على  أنه  ،كما  التالميذ  وقدرات  إمكانات  إلى زيادة  تهدف  التالميذ  لجميع  مناسبة  تعليمية  بيئة 

المطلوبة  األهداف  بلوغ  من  طالب  كل  يمكن  وبذلك  التعليم  بها  يتم  التي  واألنشطة  اإلجراءات  تنويع 

 (..34،  2014دوات التي تالئمه. )شواهين ، بالطريقة واأل

تلبية      المختلفة وتتعدد االستراتيجيات  التدريسية  بين االستراتيجيات  التكامل  المتمايز على  التعليم  ويقوم 

مرتبطة  مجموعة ضوابط  على  المناسبة  االستراتيجيات  اختيار  ويتوقف  المتنوعة،  التعليمية  لالحتياجات 

عداداتهم، واألهداف التعليمية، وكذلك اإلمكانات المتاحة باإلضافة إلى ما يتقنه  بخصائص المتعلمين واست

 (    143-119،  2008المعلم من مهارات عند تطبيق االستراتيجيات المختلفة )كوجك وآخرون ، 

 والستراتيجيات التعليم المتمايز فوائد ومميزات متعددة منها ما يلى:    

 الب نحو التعلم. تساعد على زيادة دافعية الط -

 تقدم المحتوى التعليمى بأكثر من طريقة للطالب يعمل على تكوين ميول إيجابية نحو التعلم.   -

ليتناسب مع جميع فئات الطالب فى الفصل ، يعطى جميع    - تمكن المعلم من تنويع التدريس فى الصف 

 المتعلمين طابعا باهتمام المعلم بهم. 

 لتقليدى مما يولد ميول جديدة نحو التعلم تخرج الطالب من جو التعليم ا -

تطلق الطاقات الكامنة عند التالميذ في جو من الحرية واألمان بما يسمح بظهور كل األداءات واألفكار،   -

 وتوليد كم من األفكار لمعالجة موضوع محدد 

قف حل  تسهم في رفع مستوى التحصيل وتعمل على تحسين قدرة التالميذ على حل المشكالت في موا  -

 (. 87،  2014المشكالت الرياضية بصفة خاصة. )شواهين ،

 

ونظراً ألهمية التعليم المتمايز فى التدريس فقد أجريت بعض الدراسات التى أظهرت  فاعلية استخدام    

 ( الحليسى  دراسة  الدراسات:  التعليمية ومن هذه  العملية  فى  المتمايز  فاعلية 2012التعليم  التى أظهرت   )

التعليم المتمايز لتدريس اللغة االنجليزية فى التحصيل لدى تالميذ الصف السادس االبتدائى ،   استراتيجية

( التى أظهرت فاعلية برنامج الكترونى قائم على استراتيجية التعليم المتمايز فى 2012ودراسة المغربى )

االبتدائ السادس  الصف  طالبات  لدى  الحديث  مادة  فى  المفاهيمى  االستيعاب  بهلول تنمية  ،ودراسة  ى 

تالميذ 2013) لدى  القراءة  فهم  مهارات  تحسين  فى  المتمايز  التعليم  استراتيجية  فاعلية  أظهرت  التى   )
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( المهداوى  ودراسة  االنجليزية،  اللغة  فى  السابع  التعليم  2014الصف  استراتيجية  فاعلية  أظهرت  التى   )

ا الصف  طالب  لدى  األحياء  لمقرر  التحصيل  تنمية  فى  ودراسة    المتمايز   ، الثانوى  لثانى 

(2014)Muthomi & Mbugua    بمادة التحصيل  فى  المتمايز  التعليم  استخدام  فاعلية  أظهرت  التى 

( التي أظهرت فاعلية استخدام التعليم المتمايز فى تدريس الرياضيات 2017الرياضيات ودراسة محمود )

طالبات   لدى  نحوها  واالتجاه  الرياضيات  مهارات  بعض  تنمية  ودراسة  فى   ، األساسى  الثامن  الصف 

التفكير  2018إبراهيم ) تنمية مهارات  التعليم المتمايز فى التدريس  على  ( التى أظهرت فاعلية استخدام 

المتشعب والمهارات االجتماعية لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائى اكتساب المفاهيم الرياضية، و الميل  

ي أظهرت فاعلية استخدام استراتيجية التعليم المتمايز لتدريس  ( الت2018نحو الرياضيات ودراسة سعيد )

االبتدائى، ودراسة سيد ) السادس  الصف  تلميذات  لدى  المعرفى  التحصيل  فى  التى  2019الرياضيات    )

أظهرت فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات التعليم المتمايز في تنمية المهارات الرياضية المتضمنة في  

 والتواصل الرياضى والدافعية لإلنجاز لدى طالب الصف الثانى اإلعدادي.   TIMSSاختبارات 

فى ضوء ماسبق  يتبين لنا أننا في حاجة للتعرف على فاعلية استخدام التعليم المتمايز في تنمية الثقافة        

 الفنية لدى تالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية .

واألشكال        الخطوط  قوامها  لغة  عن  عبارة  وهو   ، الفنية  التربية  أدوات  أحد  الفنى  التعبير  ويعتبر 

واأللوان والمساحات والرموز الشكلية المرئية ، والتى تساعد التلميذ على التعبير عن مشاعره وانفعاالته   

ه بمختلف الوسائط ،ومن إثراء البيئة  ، واإلفصاح عنها بدال من كبتها ، وذلك بتشجيعه وإثارة الدافعية لدي

 ( 55،  2011التى يعيش فيها أثناء المواقف التعليمية )القريطى، 

يبرز األسلوب والشخصية ،       الفنى لدى التالميذ بحيث  التعبير  الفنية إنماء  التربية  أهداف  كما أن من 

بير الفنى يتم نتيجة دوافع داخلية تسببها  وذلك بتأكيدها من خالل ممارسة التعبير الفنى ،وغالبا فإن أداء التع

مثيرات البيئة  ،والتى منها التعرف على أعمال معينة أو خامات وادوات تستهوى الطالب وتستثير دوافعه  

 ( 40، 2018للتعبير الفنى )حسين،  

ا تنمية  المتمايز في  التعليم  فاعلية استخدام  للتعرف على  أننا في حاجة  لنا  يتبين  لتعبير  فى ضوء ماسبق  

 الفنى لدى تالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية .

 مشكلة البحث.

هناك عدة عوامل أدت إلى اإلحساس بمشكلة البحث ، وهى :                                                                

سم الموهوبين والتعلم الذكى( من خالل قيام الباحثة بدراسة استطالعيه  بزيارة ادارة المنيا التعليمية )ق -1

ومقره بمدرسة الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية بنين بالمنيا )قسم الموهوبين والتعلم الذكى( تبين أن  

 . ايظهره من قدرات ومهارات متعددةالتلميذ الموهوب فى الفنون لم يعطى القدر الكافى من االهتمام رغم م

عدم وجود  إبحاث ودراسات السابقة اهتمت باستخدام استخدام التعليم المتمايز  لتدريس التربية الفنية    -2

 بالرغم ما له من أهمية فى تسهيل طرق إكساب الطالب للمعرفة .  

                                                           وفي ضوء حدود البحث تحددت مشكلة البحث الحالي في اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي :                   
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ما فاعلية استخدام التعليم المتمايز لتدريس التربية الفنية فى تنمية الثقافة الفنية والتعبير الفنى لدى التالميذ 

 الموهوبين فنيا المرحلة اإلعدادية ؟

 ويتفرع منه األسئلة التالية :

المتمايز لتدريس التربية الفنية فى تنمية الثقافة الفنية لدى التالميذ الموهوبين فنيا   فاعلية استخدام التعليم  -1

 المرحلة اإلعدادية ؟ 

الموهوبين    -2 التالميذ  لدى  الفنى  التعبير  تنمية  الفنية فى  التربية  لتدريس  المتمايز  التعليم  فاعلية استخدام 

 فنيا المرحلة اإلعدادية ؟ 

 أهداف البحث.

 لحالي إلى التعرف علي : هدف البحث ا

فاعلية استخدام التعليم المتمايز لتدريس التربية الفنية فى تنمية الثقافة الفنية لدى التالميذ الموهوبين فنيا   -1

 المرحلة اإلعدادية .

الموهوبين    -2 التالميذ  لدى  الفنى  التعبير  تنمية  الفنية فى  التربية  لتدريس  المتمايز  التعليم  فاعلية استخدام 

 نيا المرحلة اإلعدادية .ف

 أهمية البحث. 

 تتمثل أهمية البحث الحالي فيما يلي :  

 -في مجال البحث العلمي : -1

قد يفتح  البحث أفاقاً جديدة في تنمية  الثقافة الفنية والتعبير الفنى باستخدام التعليم المتمايز لدى التالميذ    -

 الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية .

 

 تالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية .بالنسبة لل -2 

التالميذ    - لدى  الفنى  والتعبير  الفنية  الثقافة  تنمية  فى  الفنية  التربية  لتدريس  المتمايز  التعليم  استخدام 

 .الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية

 

 -بالنسبة لمعلم الموهوبين: -3 

 التربية الفنية للتالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية. تقديم دروس الستخدام التعليم المتمايز لتدريس  -

 

 يقدم للمعلم األدوات اآلتية التي تساعده في تقويم التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية:  -

 اختبار الثقافة الفنية للتالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية  -    

 الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية. بطاقة مالحظة التعبير الفنى لدى التالميذ  -    
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 .         حدود  البحث

  يقتصر البحث الحالي :

الموهوبين    -1 )قسم  التعليمية  المنيا  ادارة  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  من  البحث  مجموعة 

  2020للعام الدراسى  والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة الشهيد محمد جمال أبو حليقة االعدادية بنين بالمنيا  

/2021 

 موضوع الفن الشعبى . -2

 مصطلحات البحث اإلجرائية.

التغير الذي يطرأ علي أداء    :Effectivenessالفاعلية    -1 بأنه حجم  الفاعلية في البحث الحالي  تعرف 

ال لتدريس  المتمايز  التعليم  استخدام  بعد  البحث(  )مجموعة  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  تربية  التالميذ 

الفنية فى الثقافة الفنية والتعبير الفنى ، ويستدل عليه بالفرق بين متوسطي درجات التالميذ  في البعدي لكل  

 اختبار الثقافة الفنية وبطاقة مالحظة التعبير الفنى وباستخدام معادلة حجم التأثير. 

2- : المتمايز  المتم:Differentiated Instructionالتعليم  التعليم  ف  بأنه  يُعرَّ الحالي  البحث  في  ايز 

إلى   باإلضافة  التدريس،  استراتيجيات  فى  التنوع  طريق  عن  للتالميذ  مختلفة  وتعلم  تعليم  فرص  تهيئة 

للتالميذ وميولهم، وتمثلت االستراتيجيات فى كل   المختلفة  تلبية لالحتياجات  المستوى  المتدرجة  المهمات 

األنش  المرنة،  المجموعات  المنهج،  محتوى  ،  من: ضغط  الذهنى،  العصف  التعلم،  مراكز  المتدرجة،  طة 

 شارك (  –زاوج   -و)فكر

الفنية     -3 المعلومات     Art Cultureالثقافة  جميع  بأنها   الحالى  البحث  فى  الفنية  الثقافة  :تعرف 

والمعارف التى يكتسبها تلميذ الصف األول اإلعدادى عن الفن الشعبى والتى تؤهل للتعامل مع الفن والقيم  

 مال تذوقا وإبداعا ويستدل عليه من خالل درجات التلميذ فى اختبار الثقافة الفنية المعد لهذا الغرض.  والج

يعرف التعبير الفنى في البحث الحالي بأنه لغة يتحاور بها    :  Artistic Expressionالتعبير الفنى   -4

ال واأللوان والمساحات لممارسة  التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية والتى تعتمد على الخطوط واألشك

بطاقة مالحظة  في  التلميذ   عليها  يحصل  التي  الدرجات  من خالل  ذلك  علي  ويستدل   ، الجمالية  الخبرة 

 التعبير الفنى المعدة لهذا الغرض.

ويعرف الموهوبون فنيا في البحث الحالي بأنهم التالميذ       Artistically Giftedالموهوبون فنيا  -5

لديهم البصرية    الذين  الفنون  مجاالت  من  أكثر  أو  مجال  فى  للتميز  العاديين  التالميذ  عن  عالية  قدرات 

 نحت ،والتشكيل .كالرسم ، وال
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 اإلطار النظرى للبحث. 

الفنية،    الثقافة  الثانى:  المحور  المتمايز،  التعليم   : األول  المحور   ، محاور  أربعة  البحث  هذا  يتناول 

 المحور الثالث: التعبير الفنى، المحور الرابع: الموهوب فنيا. 

 المحور األول :التعليم المتمايز. 

الحاضر من نمو األبحاث في مجال العصر  المتمايز شكله في  التعليم  التعليم معتمداً على أفضل    لقد أخذ 

الممارسات في مجال التربية الخاصة، وتعليم الموهوبين، والفصول ذات األعمار المختلفة، وإضافة إلى  

 ذلك األبحاث الحديثة على الدماغ والذكاءات المتعددة. 

وآخرون،        )كوجك  المراجع  )كارول،  38-36،  2008من خالل  النظرية  59،    2005(  أن  يتبين   )

بنائية االجتماعية من النظريات المهمة التي يبنى عليها التعليم المتمايز، ويمكن القول أن التعليم المتمايز  ال

جديدة  لخبرات  األفراد  مواجهة  مع  ينمو  العقل  أن  ذكرت  والتي  النظرية  هذه  على  كبير  بشكل  يرتكز 

لة لتحقيق الفهم يربط الفراد ومحيرة مع كفاحهم لحل المتعارضات التي تفرضها هذه الخبرات، وفي محاو

المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة، ويبنون او يشكلون معنى جديدا، ففي الصف المتمايز يقوم المعلمون فيه  

بتدريج الدروس حيث تقابل مستويات االستعداد لدى طالبهم، وهم بذلك يزيلون الملل واإلحباطات التي قد 

 تصاحب عمليات التعلم . 

ي      من وفيما  يمكن  التي  ،االجراءات  وأهميته،   ، ،ومبرراته  المتمايز  التعليم  مفهوم  نتناول  سوف  لى 

تدعم   التي  التعليمية  ،االستراتيجيات  المتمايز  التعليم  استراتيجية  ،خطوات  المتمايز  التعليم  تطبيق  خاللها 

 التعليم المتمايز.  

 أوال: مفهوم التعليم المتمايز. 

 يم المتمايز نذكر منها: يوجد تعاريف متعددة للتعل

تتوفر   لكى  الصف  غرفة  فى  يجرى  ما  تنظيم   وإعادة  أدراج  عملية   هو"  بأنه  المتمايز  التعليم  يعرف 

آخر  وبمعنى  تعلموه  عما  للتعبير  لألفكار  معنى  وتكوين   ، للمعلومة  للوصول  متعددة  خيارات  للمتعلمين 

ومعالجة وتكوين معنى لألفكار وتطوير منتجات  يوفر التعليم المتمايز سبل مختلفة لتمكن من المحتوى ،  

 ( Tomlinso, 2001,1تمكن كل متعلم من التعليم بفعالية " )  

ويعرف بأنه " مدخل تدريسى يقوم على فكرة أن الطرق التدريسية ينبغى أن تتباين وتتكيف لتتناسب مع 

بالخلف يهتم  المتمايز  التدريس  فإن  ثم  ومن  الدراسية،  الفصول  فى  واالستعداد التنوع  للتالميذ  المعرفية  ية 

 ( Hall ,2002, 2واللغة وتفضيالت التعلم واالهتمامات " ) 

الدراسي   الفصل  في  الطالب  وقدرات  المهارة  التنـوع في مستويات  تلبـي  تدريس  بأنه " طريقة  ويعرف 

 ( Drapeau,2004,31الواحد ". )
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ومعلوماته  المختلفة  المتعلمين  احتياجات  تعرف   " بأنه  ومستواهم  يعرف  للتعلم  واستعداداتهم  السابقة  م 

تنويع التدريس هو   ثم االستجابة لذلك في عملية التدريس، إذا  اللغوي، وميولهم وأنماط تعلمهم المفضلة، 

 (. 25، 2008عملية تعلم تالميذ بينهم اختالفات كثيرة في فصل واحد".) كوجك وآخرون ، 

بة ،وليس الطلبة الذين يواجهون مشكالت فى التحصيل ،  ويعرف بأنه "تعليم يهدف إلى رفع مستوى الطل  

،وأنه سياسة مدرسية تأخذ فى اعتبارها خصائص الفرد وخبرته السابقة ،وهدفها زيادة إمكانات وقدرات 

 ( 15، 2009الطالب من خالل بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطالب " . )عبيدات و أبو السميد،

رفع   إلى  يهدف  تعليم   " بأنه  فى يعرف  مشكالت  يوجهون  الذين  الطلبة  وليس   ، الطلبة  جميع  مستوى 

التحصيل ،وأنه سياسة تأخذ فى اعتبارها خصائص الفرد وخبراته السابقة وهدفها زيادة إمكانات وقدرات 

الطلبة   واتجاهات   ، الطلبة  من  المعلمين  توقعات   : هى  السياسة  هذه  فى  سية  األسا  النقطة  إن   . الطالب 

 ( 56،  2009تهم . إنها سياسة لتقديم بيئة تعليمية مناسبة المتمايز " )عبيدات و أبو السميد ،إمكاناتهم وقدرا

ويعرف بأنه " نظام تعليمى يرمى إلى تحقيق مخرجات تعليمية واحدة بإجراءات وعمليات وأدوات مختلفة  

أشكال من  شكالً  تعد  التى  المتعددة  بالذكاءات  التدريس  استراتيجية   مع  يلتقى  من    وبذلك  استراتيجية  أو 

 (   324،  2009االستراتيجيات  " )عطيه ،

فى   التنوع  احتياجات  تلبى  متعددة  مداخل  بتوفير  فيها  المعلم  يقوم  تدريسية  إجراءات   " بأنه  ويعرف 

 ( Ducey ,2011, 31المستويات والقدرات الموجودة فى الصف الواحد ")

بأنه "تعليم يهد    التعليم المتمايز  الباحثة  ف الى رفع مستوى جميع التالميذ , وليس فقط التالميذ  وتعرف 

الذين يواجهون مشاكل في التحصيل متخذاً من خصائص الفرد وخبراته السابقة أساسا هدفاً لزيادة إمكانات 

تقديم بيئة تعليمية مناسبة لجميع التالميذ ويربط بين استخدام أساليب تدريس   التلميذ ويهدف إلى  وقدرات 

 مهام والنتائج التعليمية  وإعداد الدروس وتخطيطها وفق مبادئ التعليم المتمايز  تسمح بتنوع ال

 ثانيا :مبررات تطبيق التعليم المتمايز.  

ــا:                                    ــيم منهـ ــى التعلـ ــايز فـ ــيم المتمـ ــق التعلـ ــى تطبيـ ــت إلـ ــى دعـ ــررات التـ ــن المبـ ــد مـ ــاك العديـ وهنـ

ــال- ــر للطـــــ ــى النظـــــ ــم فـــــ ــاعدة المعلـــــ ــنهم .                                                              مســـــ ــاين بيـــــ ــتالف والتبـــــ ــق االخـــــ ب وفـــــ

فهـــــم حاجـــــات ومطالـــــب المتعلمـــــين الفـــــائقين والـــــذى يواجهـــــون صـــــعوبات فـــــى التعلـــــيم.                                             -

كـــــــاديمى بـــــــين الطـــــــالب .                                                   التمـــــــايز فـــــــى الخبـــــــرات التعليميـــــــة لمقابلـــــــة التبـــــــاين األ-

حــــــل مشــــــكالت زيــــــادة أحجــــــام الفصــــــول وقلــــــة التبــــــاين األكــــــاديمى بــــــين الطــــــالب                                                     -

ؤثر سلبا على التحصـيل .                                                                                                       حل مشكالت زيادة أحجام الفصول وقلة اإلمكانات والمشكالت المدرسية التى ت-

التركيز على نظرية حديثة فى التدريس ، وهى تنويع طرق وأساليب التدريس لمساعدة كل التالميـذ علـى -

وق فـــــــى ضـــــــوء قـــــــدراتهم .                                                                                                 اخـــــــتالف مســـــــتوياتهم لتحقيـــــــق أقصـــــــى درجـــــــات التفـــــــ

تنفيذ حق من حقوق اإلنسان وهو أن لكل فرد حق الحصول على تعليم متميـز دون تفرقـة بـين المتعلمـين -

Tomlinon, 2001,11) ) ، (  38،  2008، )كوجك وآخرون . 
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 ثالثا :أهميته التدريس باستخدام التعليم المتمايز.  

 ( 159، 2005وتتمثل أهمية استخدام التعليم المتمايز فى أنه :) كارول،       

يقوم على مبدأ التعليم للجميع فهو يراعى األصناف المختلفة للمتعلمين ، وأن رؤيته فى التعليم تؤيد مبدأ -

 يصلح للجميع. أن " المقياس الواحد ال 

 يراعى األنماط المختلفة الممثلة فى التعليم ) السمعى ، البصرى ، المنطقى ، األجتماعى ، الحسى (.  - 

 مستوى  الدافعية وينمى مفهوم الذات اإليجابى ويرفع مستوى التحدى عند التالميذ للتعلم .  -

 من إبداعات يساعد التالميذ على تنمية األبتكار ويكشف عما لدى المتعلمين  -

يقوم على التكامل بين االستراتيجيات  المختلفة للتعليم من خالل استخدام أكثر من استراتيجية فيحقق من    -

منتجات  إلى  بالتالى  تقود  متمايزة  بطريقة  يتفاعلوا  أن  للتالميذ  ويسمح   ، الفعال  التعلم  ذلك شروط  خالل 

 متنوعة.

 رابعا :إجراءات التعليم المتمايز. 

مج  ،  هناك  )عطيه  المتمايز  التعليم  فى  اتباعها  يجب  التى  اإلجراءات  من  ،   329،    2009موعة   )

 ( : 109،  2009)عبيدات و أبو السميد ،

التقويم القبلى لتحديد المعارف السابقة ، والميول والخصائص الشخصية  ، وتحديد أسلوب التعلم المالئم   -

 الين هما : ماذا يعرف كل طالب ؟ وماذا يحتاج كل طالب ؟  ،والخلفيات الثقافية فى محاولة لإلجابة عن سؤ

 تصنيف الطالب فى مجموعات فى ضوء نتائج التقويم القبلى وفق قواسم مشتركة   -

 تحديد أهداف التعلم واختيار المواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات التعليم   -

 المجموعات تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تستجيب لجميع  -

 اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة للطالب أو المجموعات   -

 تحديد األنشطة التى تكلف بها كل مجموعة   -

 إجراء عملية التقويم بعد التنفيذ لقياس مخرجات التعلم.  -

 

 ( خطوات التعليم المتمايز :  2009،328كما يذكر)عطيه ،    

من  -1 خطوة  أول  إن   : القبلى  تحديد التقويم  تستهدف  تقويم  عملية  إجراء  هو  المتمايز  التعليم  خطوات 

البيئية   الخلفيات  وتحديد  المالئم  التعليم  وتحديد  الشخصية  والخصائص  القدرات  وتحديد  السابقة  المعارف 

 والثقافية 

من -2 مجموعة  كل  بين  ما  وفق  على  القبلى  التقويم  نتائج  ضوء  فى  مجموعات  فى  الطلبة  تصنيف 

   خصائص مشتركة

 تحديد أهداف التعلم-3

 تحديد المواد واألنشطة التعليمية ومصادر التعلم وأدوات التعليم  -4

 تنظيم البيئة التعليمية بطريقة تستجيب لجميع المجموعات -5

 اختيار استراتيجيات التدريس المالئمة للتالميذ أو المجموعات -6

 تحديد األنشطة التى تكلف بها كل مجموعة  -7

 إجراء التقويم بعد التنفيذ لقياس المخرجات     -8
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 خامسا: مجاالت التعليم المتمايز. 

 ( 2008،96ان من أهم مجاالت التدريس التى يمكن أن نميزها ما يلى:) كوجك وأخرون ،   

المحتوي: وهو كل ما يقدم للمتعلم من معلومات ومفاهيم ومهارات وقواعد وقوانين ونظريات ، وما   -1

 يرجى إكسابه لهم من قيم واتجاهات وميول. ويمكن تنوع المحتوى بطرق مختلفة منها ما يلى: 

المعلم    - يقوم  بحيث   ، الوحدة  أو  للموضوع  الرئيسية  االفكار  تحديد  وذلك عن طريق   : المحتوى  اختيار 

واحتياجات  قدرات  مع  تتماشى  بحيث  تعلمهم  أنماط  أو  التالميذ  استعدادات  ضوء  فى  التالميذ   بتوزيعها 

 المختلفة . 

ضغط المحتوى: وذلك عن طريق ضغط المحتوى بحيث يتكيف مع كل ما هو جديد بالنسبة لهم ،ويوفر   -

 الوقت لمزيد من التعمق ،أو البحث فى الموضوع نفسه ،أو دراسة موضوعات أخرى مرتبطة. 

عميقة عن موضوع واحد تعميق المحتوى أو توسيعه :ويتم عن طريق تزويد المتعلم بمعلومات غنية و   -

ولكن   الموضوع  فهم  فى  المفيدة  المعلومات  من  بكم  المتعلم  تزويد  يكون عن طريق  المحتوى  توسيع  أما 

 دون تعمق. 

وأنشطته  -2 ومصادره  ووسائله  وأدواته  وأساليبه  وإجراءاته  التدريس  طرائق  تنوع  خالل  من  العمليات: 

 المتعلم .التى يصممها المعلم بحيث تتالءم مع ميول وحاجات 

المنتج: من خالل تنويع طرائق التدريس وإجراءاته وأساليبه وأدواته ووسائله ومصادره وأنشطته التى  -3

 يصممها المعلم ، بحيث تتالءم مع ميول وحاجات المتعلم .

 بيئة التعلم: يتم تنظيم بيئة بأساليب متعددة ومتنوعة تبعا الستراتيجيات التدريس المختلفة. -4

ات التقييم:: من خالل استخدام المعلم ألساليب متنوعة تنتج معرفة ما انجزه التالميذ ، بحيث  طرق وأدو-5

 تتالءم مع مستويات التالميذ وقدراتهم واستعداداتهم وذكاء اتهم وأنماط تعلمهم.

المصادر  استخدام التكنولوجيا لتدعيم التعليم المتمايز: حيث ينوع المعلم من استخدام الوسائل التعليمية و  -6

 تبعا لنماط تعلم التالميذ وميولهم مثل : استخدام المعينات السمعية والبصرية والصوتية والرقمية. 

المثال   -7 سبيل  على  فهناك  المتمايز،  التعليم  استراتيجيات  تتنوع  حيث  المتمايز:  التعليم  استراتيجيات 

وحل المشكالت والمجموعات المرنة    استراتيجية أركان ومراكز التعلم واألنشطة المتدرجة وعقود التعلم

 شارك.   –زاوج   -وفكر

استراتيجيات        وباستخدام  والعمليات  المحتوى  ضغط  طريق  عن  التمايز  الحالى  البحث  استخدام  وقد 

 التعليم المتمايز. 
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 سادسا: االستراتيجيات التعليمية التي تدعم التعليم المتمايز.

يد من المراجع العربية واألجنبية التي تناولت التعليم المتمايز )كوجك  من خالل إطالع الباحثة على العد     

( وجد أن هناك العديد من االستراتيجيات  104  -75،  2005( ، )كارول،  143  -121،  2008وأخرون،  

التعليمية التي تدعم التعليم المتمايز وذلك بسبب التنوع واالختالف في االحتياجات التعليمية للمتعلمين ومن  

األنشطة هذ  المتدرجة،  األنشطة  المرنة،  ،المجموعات  المنهج  محتوى  ضغط  يلي:  ما  االستراتيجيات  ه 

الثابتة ،استراتيجية التكعيب ، المحطات ، األجندات ،مراكز التعلم ،عقود التعلم ،حقائب التعلم، استراتيجية  

                             االكتشاف الموجه.                                                                                                              شارك  ، -زاوج  -دراسة الحالة، العصف الذهنى ، اسلوب حل المشكالت، فكر 

مراكز         المتدرجة،  األنشطة  المرنة،  المجموعات  المنهج،  محتوى  ضغط  على  الباحثة  اختيار  وقع 

شارك (، باإلضافة إلى لوحات عرض لمناسبتهم لتالميذ هذه   –زاوج    -ف الذهنى، ، و)فكرالتعلم، العص

 المرحلة ولذا سوف نتناولهم بشىء من التفصيل. 

                                                               Compacting The Curriculumالمنهج .  ضغط محتوى -1

تطبق هذه االستراتيجية فى حالة اختالف التالميذ فى معرفتهم السابقة بالموضوع المطوب تدريسه ، فعند  

تقديم وحدة جديدة أو درس جديد يحاول المعلم تعرف معلومات التالميذ عن  هذا الموضوع  وسوف  

عرف معلومات كثيرة عن الموضوع، وبعضهم  يعرف  بعض المعلومات ، والبعض يكتشف أن بعضهم ي

اآلخر ال يعرف شيئا عن الموضوع . وفى مستوى ما يعرفه كل تلميذ فى الموضوع يقوم المعلم بحذف ما 

 يعرفه التالميذ ويركز على األفكار الجديدة التى يستهدفها الدرس أو الوحدة

 (: Flexible-groupingالمجموعات المرنة )-2

متجانسة    المجموعات  تكون  وقد  التعلّمي،  التعليمي  للموقف  تبعاً  المجموعات  تشكيل  أساس  إن 

االستعدادات أو االهتمامات. أو قد يكون أعضاء المجموعة مختلفين في أنماط التعلّم أو في االهتمامات أو 

الفرصة للطالب لتش المعلم أحياناً  يتيح  كيل المجموعات التي  المعلومات عن الموضوع المطروح، أو قد 

يرغبون العمل فيها،  وتستند هذه االستراتيجية على أساس مهم هو أن كل طالب في الفصل هو عضو في  

 مجموعات مختلفة متعددة يميزها المعلم أو الطالب أنفسهم.

 (: Tiered Activitiesاألنشطة المتدرجة )-3

يركز   لكي  المتدرجة  /التكاليف  األنشطة   المعلمون  ونفس  يستخدم  المعارف  نفس  على  الطالب  جميع 

المهارات األساسية ولكن وفق مستويات تختلف في الصعوبة، التجريد، والنهايات المفتوحة،  فمن خالل  

من   متفاوتة  درجات  ذات  وصول  منافذ  توفير  مع  ولكن  الطالب،  لجميع  بالنسبة  النشاط  نفس  إبقاء 

ل أن يخرج كل طالب بمهارات ومعارف أساسية،  الصعوبة، يزيد المعلم إلى أقصى حد ممكن من احتما

ويلقى كل طالب التحدي الذي يناسبه، وتعتبر األنشطة المتدرجة الصعوبة مهمة جدا عندما يريد المعلم أن  

ويستخدمون   األساسية  األفكار  نفس  على  يعملون  المتباينة  التعليمية  االحتياجات  ذوي  الطالب  أن  يضمن 

 نفس المهارات األساسية. 
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 (: Learning Centersراكز التعلم )م -4

لتعليم   المصممة  المواد  أو  األنشطة  من  مجموعة  على  يحتوي  الصف  غرفة  في  مكان  هو  التعلم  مركز 

المراكز   أن  في  المحطات  على  التعلم  مراكز  وتختلف  فيها،  التوسع  أو  تعزيزها  أو  ما  مفهوم  أو  مهارة 

ً متميزة أو واضحة المعالم في حين تعمل المحطات بان  سجام وتناغم مع بعضها بعضا

 :Brain Storming strategyالعصف الذهني.  -5

وتعتمد فكرته األساسية للعصف الذهني على توليد أكبر عدد من األفكار المتنوعة لمعالجة موضوع ما      

 أو حل مشكلة بعينها فى جو يسوده الحرية واألمان فى طرح األفكار بعيداً عن المصادر والتقويم. 

 ويستند العصف الذهني إلى مبدأين رئيسين هما:      

 تأجيل إصدار أي حكم على األفكار المطروحة أثناء المرحلة األولى من عملية العصف الذهني. •

مقدمة   • تكون  أن  يمكن  كانت  مهما  المطروحة  الكثيرة  األفكار  أن  بمعنى  النوعية  تولد  الكمية 

ب،   2016رحلة الحقة من عملية العصف الذهني.) حسنى ، للوصول إلى أفكار قيمة أو غير عادية  فى م

44 ) 

 خطوات تنفيذ استراتيجية  العصف الذهني:     

 تتمثل خطوات تنفيذ استراتيجية العصف الذهني فيما يلى:         

 اختيار المشكلة أو القضية المثيرة للتفكير.  •

 تقسيم الفصل إلى مجموعات. •

 طرح  المعلم للمشكلة على الطالب فى صيغة سؤال مفتوح أى له عدة إجابات   •

 يطلب المعلم من المجموعات إنتاج أكبر عدد ممكن من األفكار لحل المشكلة. •

 تقوم كل مجموعة بعرض األفكار التي توصلت إليها.  •

 ( 44ب،  2016حسنى ،  مناقشة المعلم للتالميذ فى األفكار المطروحة الختيار المناسب منها. .) •

 شارك (  –زاوج  -)فكر-6

 أحد أساليب التعلم التعاونى وفيها يمر المتعلم بالخطوات التالية:  

بالدرس  Thinkingالتفكير    -أ ترتبط  تعليميةً  أو مهمةً  أو مسألةً  المعلم سؤاالً  يطرح  الخطوة  هذه  : وفى 

 ؤال أو المسألة أو المهمة بصورة فردية.( دقائق فى الس5 - 3ويطلب من الطالب أن يقضوا فترة من ) 

: وفى هذه الخطوة يتم تقسيم الطالب إلى أزواج ، ويطلب من كل زوج من   Pairingالمزاوجة   -ب 

 ( دقائق في ما تم التفكير فيه بالخطوة السابقة بصورة ثنائية. 5 - 3الطالب أن يقضوا فترة من )
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يطلب المعلم من كل زوج مشاركة زوج آخر من الطالب : وفي هذه الخطوة  Sharingالمشاركة   -ج

للمناقشة فيما تم التوصل إليه من إجابة، وبعد ذلك تقوم كل مجموعة بعرض ما توصلوا إليه. )سليمان ،  

2005 ،148 ) 

 Art Cultureالمحور الثانى: الثقافة الفنية: 

لك منها  العامة وجزء  الثقافة  أركان  الفنية ركن من  الثقافة  ماهو  تعتبر  منها  ، ولها عدة جوانب  ل مجتمع 

 معرفى وجمالى وتذوقى ومهارى وابتكارى. 

 وفيما يلى سوف نتناول مفهوم الثقافة الفنية ،ومكوناتها ، وأهميتها، وخصائصها.  

 أوال: مفهوم الثقافة الفنية. 

زادت الثقافة الفنية لدى  تعرف الثقافة الفنية بأنها" السبيل لفهم الجماليات والتعرف عليها وتذوقها ، فكلما  

 ( 179، 1996الفرد ، صار أقرب لتقدير الفن وتقدير من ينتج هذا الفن ".) كايد و غنيم ، 

وتعرف بأنها "رافد هاما لعقل وفكر البشر فى مجملها ، وتعنى أن يكون التلميذ / الفنان جزءا من الواقع  

به ، مسجال إبداعات ومعطيات تراكمية من كافة العام للفن ، متأثرا بالبيئة مستخلصا ردود فعل ما يحيط  

  ، وعالميا  محليا  مجالهم  فى  المبدعون  إلية  وصل  ما  خالل  من  معرفته  إلى  الجديد  وإضافة  العصور 

 ( 152، 2006واستقراء ما يحقق له التواصل مع مجتمعة )بباوى،  

واأل    والفن  والعقائد  المعرفة  يتضمن  الذى  المركب  الكل  ذلك   " بأنها  وكل وتعرف  والعرف  خالق 

 ( 18-17، 2009المقومات التى يكتسبها اإلنسان حيث هو عضو فى الجماعة ".) طلب ،

وتعرف بأنها "شكل من أشكال التعبير عن الحضارة اإلنسانية ومكوناتها ،وهى تعبر عن هوية المجتمع   

 ( 1، 2015وثقافته وتراثه ") نقاوة ، 

تحتوى ع التى  الثقافة  " هى  بأنها  أداء وتعرف  أو  والسمعية  البصرية  البشرية  األنشطة  لى مجموعة من 

األعمال الفنية والتى تعبر عن المهارات اإلنسانية ،وتهدف إلى أن يكون موضع لجمالها أو القوة العاطفية  

 ( (Carroll,2000, 25، وتشمل إنتاج االعمال الفنية ودراسة تاريخ الفن ".

المعارف والتعرف   بأنها "امتالك  الشعبى ،وكذلك فى وتعرف  القبطى والفن  الفن  الجمالية فى  القيم  على 

عبد  وإبداعا".)  تذوقا  والجمال  والقيم  الفن  مع  للتعامل  تؤهل  التى  المصريين  الفنانين  بعض  أعمال 

 ( 261، 2016العزيز،

المرحلة وتعرف الثقافة الفنية فى البحث الحالى بأنها  جميع المعلومات والمعارف التى يكتسبها تلميذ      

عليه من   ويستدل  تذوقا وإبداعا  والجمال  والقيم  الفن  للتعامل مع  تؤهل  والتى  الشعبى  الفن  اإلعدادية عن 

 خالل درجات التلميذ فى اختبار الثقافة الفنية المعد لهذا الغرض. 
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 ثانيا: مكونات الثقافة الفنية. 

 ( 408  -407، 2000للثقافة الفنية جانبين هما:) إبراهيم ،    

عن   وتدرك  تشكيلية  لغة  إلى  المجردة  األفكار  ترجمة  على  القدرة  الفنى:  العمل  ممارسة  األول  الجانب 

 طريق البصر. 

لغة الجانب الثانى الرؤية البصرية فى الفن :القدرة على قراءة العمل الفنى بتفسيره وتحليله إلى مكوناته ك

 بصرية وتحديد وظيفته.

 ولن يستطيع األفراد ممارسة العمل الفنى إال إذا اكتسبوا الثقافة الفنية التى تؤهلهم للقيام بذلك.

 ( 35، 2010وتثرى الثقافة الفنية بعدد من المصادر وهى:) عايد ،    

 رصد الحضارات وبخاصة الحضارة المعاصرة.  -

 . الذاتية الخصوصية للمجتمع أو األمة -

 حركة الفكر واألدب والفن التى تجرى فى الثقافة مجرى الدم من جسم اإلنسان.  -

 الثقافات الوافدة وبخاصة فى مجال الفنون والتى تقود إلى فتح آفاق جديدة من الرؤية.  -

 ثالثا:خصائص الثقافة الفنية.

 (  21 -20، 2009تتمثل خصائص الثقافة الفنية فيمايلى: )طلب ،

 تكتسب عن طريق التعلم.أنها  -

 أنها عرضة للتواصل بين األجيال وتلك الخاصية قاصرة على اإلنسان وحدة.  -

تميزها بالطابع الفكرى حيث تتميز عادات الجماعة التى تتشكل منها الثقافة بأنها مصوغة فى تغيرات أو    -

 ألفاظ  باعتبارها معايير مثالية للسلوك أو نموذج له. 

خ   - وهى  يرثه  االستمرار  الذى  االجتماعى  التراث  أنها  على  الثقافة  تصور  من  بالضرورة  نابعة  اصية 

 أعضاء المجتمع من األجيال السابقة. 

تفاعل المرء مع    - الناتج الطبيعى لعملية  التكامل وهو االنتقال والتحول إلى األفضل فعملية االنتقال هى 

التف هذه  فأن  وبالتالى  مجتمعه   فى  به  المحيطة  المعارف المفردات  تهذيب  عملية  إلى  ستؤدى  اعالت 

 واألعراف التى تعيش مع أفراد المجتمع.

 ( 36، 2010وباإلضافة إلى خصائص الثقافة الفنية السابقة مايلى:) عايد ،  

 التطبيق: وهو ما يجعل اإلنسان يتفاعل ويتعايش مع ما يحيط به.  -

ي  - أساسية وكل قطاع  تتكون من قطاعات  فالثقافة  العناصر وكل  الشبكية:  تضمن مجموعات مختلفة من 

مجموعة عناصر تتصف بصفات واحدة يمكن أن تميزها عن غيرها وإن هذه العناصر تكون شبكة واحدة  

 ال يمكن فصل أجزاء منهما.

 التباين : ويعنى تنوع المضمون الثقافى فى المجتمعات .  -
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 Artistic Expressionالمحور الثالث:  التعبير الفنى

،وذلك أن       الشخصية  األسلوب  يبرز  بحيث  الطالب  لدى  الفنى  التعبير  إنماء  الفنية  التربية  أهداف  من 

التعبير   أهداف  الفنى،  التعبير  مفهوم  نتناول  سوف  يلى  وفيما  الفنى،  التعبير  ممارسة  خالل  من  بتأكيدها 

 الفنى، وأنواع التعبير الفنى ، وعناصر وأسس التعبير الفنى .

 بير الفنى. أوال: مفهوم التع

يعرف التعبير الفنى بأنه “تنفيس الطفل عما فى نفسه بأسلوبه الخاص ، وأن يترجم إحساسيه الذاتية دون  

ضغوط أو تسلط فى إطار المحافظة على نمطه وشخصيته وطبيعته ، فيعبر عن األشكال والقيم الجمالية  

أخيلته ، ،وتتحدد اهتماماته ،وتظهر  ،ومن خالل هذه التغيرات تنمو خبراته ، وتطور مشاعره ، وتتبلور  

 ( 28،  1994اتجاهاته.) عبد العزيز ،

التى   المثيرات  للفرد مع مجموعه من  والسيكولوجية  الفسيولوجية   األجهزة  تفاعل  بأنه "عملية   ويعرف 

 (    30،  1997تحقق من خالل وسائط مادية مثل : األلوان واألشكال والخامات وغيرها )الغامدى ،

ه " لغة يتحاور بها األطفال بالفطرة قبل أن يتعلموا اللغة اللفظية ، والتى تعتمد على الخطوط ويعرف بأن 

واألشكال  واأللوان والمساحات ، لممارسة الخبرة الجمالية ،مرورا بالخبرة االبتكارية ،كما يساعد الطفل 

 ( 14، 2003على تنمية قدراته المعرفية والمهارية والوجدانية") السيد، 

رف بأنه " هو ما تعكسه أعمال الطالب الفنية من جوهر وقصد وانفعال وقيمة فنية ومهارات تشكيل)  ويع

 (. 200، 2009الحداد ،

اإلعدادية      بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  بها  يتحاور  لغة  بأنه  الحالي  البحث  في  الفنى  التعبير  ويعرف 

ذلك   والتى تعتمد على الخطوط واألشكال واأللوان والمساحات  الجمالية ، ويستدل علي  الخبرة  لممارسة 

 من خالل الدرجات التي يحصل عليها التلميذ  في بطاقة مالحظة التعبير الفنى المعدة لهذا الغرض. 

الفنى.                                                                                           التعبير ثانيا: أهداف

التعبير الفنى دائما وعلى ممر السنين وهو فى مقدمة محاور التربية الفنية فى مراحل التعليم المختلفة، 

 ( 22-20،  2008عبد الحليم و على،   وذلك لما للتعبير الفنى من أهمية نابعة من أهدافه المتعددة منها:)

المراحل    - فى  السابق  مستواهم  إلى  بالقياس  واليدوية  التعبيرية  الطالب  أساليب  وترقية  نمو  على  العمل 

 الماضية التى اجتازوها. 

 التأكيد على الطابع الشخصى والمميز لكل طالب فى مجال التعبير الفنى. -

 رق جديدة لألداء وحل المشكالت. معالجة الخامات والسيطرة عليها وتوالد ط -

 اإلحاطة بالبيئة واإلحساس بالمظاهر اإللهامية فيها.  -

 التبصير بالسير الشهيرةفى حياتنا على مر العصور وبالمواقف التاريخية الخالدة. -
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 الجمع بين التعبير الفنى فى المظاهر التى تقوم على البعد الواحد المسطح وعلى األبعاد الثالثة بمختلف -

 الوسائل التى تساعد على تحقيق األوضاع المثالية لها وذلك فى مراحل التعليم العام. 

الفنى وهى: )عبد الحليم و على ،        التعبير  وهناك عددا من الوسائل المعينة للمعلم على تحقيق أهداف 

2008 ،23 ) 

عمال متشابهة، فعلى المعلم أن  يستلزم العناية بإبراز الطابع الشخصى لكل طالب ،حيث ال تخرج نتائج األ-

 يناقش الطالب ويستمع إلى رأيه وينصحه ويرشده لمعالجة المشكالت. 

إنضاج الخيال وإفساح المجال لتوليد األفكار االبتكارية ،فعلى المعلم أن يشحذ خيال الطالب فيساعده على  -

 التدفق واالتساع . 

على  - يجرى  وما  المختلفة  البيئات  عن  تميزها  مختلفة  وعناصر  مشاهد  من  تزخر  وما  بالبيئة  اإلحاطة 

لتلك   التعبيرية  الموضوعات  إثارة  طريق  عن  وذلك   ، وسكون  وحركة  واهتمامات  نشاطات  من  أرضها 

 المواقف والصور التى يمكن تحديدها باالستدعاء والمناقشة والحوار المفتوح المتبادل.     

هذه   - التعبير عن  فى  االشتراك  بأهمية  الطالب  بتبصير  ذلك  ويأتى   ، المجتمع  قضايا  الفنى عن  التعبير 

 القضايا واألحداث والمناسبات وغيرها. 

والمواقف  - بالبطوالت  الحافل  واإلسالمية  العربية  أمتنا  سجل  عن  للتعبير  طالبه  حماس  المعلم  إثارة 

 والجوانب المشرفة على مر األجيال . 

 ثالثا: أنواع التعبير الفنى. 

 ( 23، 2000يوجد نوعين للتعبير الفنى هما:) المليجى ، 

التعبير الحر: وهو موجود مع اإلنسان منذ والدته ،ويعتبر التعبير الحر التلقائى فعال بشريا نما مع خبرة  -

ف يعيش  التى  للخبرة  اإلنسان كمحصلة  ،يقدمه  بالغا  أو شخصا  كان طفال  ، سواء  إطار  اإلنسان  داخل  يها 

 نفسى بيئى ، سواء داخل هذا الفعل مقدار من التعلم أو الثقافة المعايشة. 

الفنون واآلداب فى صورة منتجات - أهل  المبدعة من  العقول  يقدمه أصحاب  الذى  المقصود: هو  التعبير 

الجمهور ، وهذا وأعمال فنية لها خصائصها التعبيرية والبنائية التخصصية والمحملة بالقيم ورد الفعل بين  

النوع من الفعل التعبيرى يخرج نتيجة لمحصلة خبرات المبدع وفكره، وإطاره الفلسفى ، ويحمل ما يريد  

 توصيله لآلخرين. 

 رابعا:عناصر وأسس التعبير الفنى .

النقطة         ( في:  الفني  العمل  ،   –اللون  -االرضية  -الشكل    -الخط    -تتمثل عناصر  (:) عطية  الملمس 

 (  602 -599، 2012( )الكناني و ديوان ،   47  -45 ، 2005
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تختلف النقطة في التصميم عن النقطة الهندسية؛ فالنقطة الهندسية هي مركز الشكل سواء أكان   النقطة:  -

والمساحات   واألوضاع  واالتجاهات  األشكال  مختلفة  فهي  التصميم  في  النقطة  أما  مربعاً....،  أو  دائرة 

 صر وال ابعاد لها من الناحية الهندسية.اللونية وهى ابسط العنا 

هو األثر الناتج من تحريك نقطة في مسار ، أو هو تتابع مجموعة من النقاط المتجاورة والخط له    الخط:  –

مكان واتجاه وهو عنصر من عناصر التصميم ذات الدور الرئيس والمهم في بناء العمل الفني ويوجد في  

كثيرة منها خطوط  مستقيمة ) خطوط  الطبيعة بصور كثيرة ومتنوعة في م عظم أشكالها ، وللخط أنوعاً 

 خطوط رأسية (  ،  وغير مستقيمة ) خطوط منحنية (  –أفقية 

الموضوع    الشكل  - يشكل  كونه  أهمية  العناصر  أكثر  وهو  الفني  العمل  في  مهماً  دورا  الشكل  ويؤدي   :

 و أشكال هندسية غير منتظمة . -نتظمة األساسي في العمل،  وتنقسم األشكال إلى:  أشكال هندسية م

ويعد اللون عنصر هام من عناصر العمل الفنى فهو العنصر الذى يبرز العمل ،وتنقسم األلوان    اللون:-   

األصفر( واأللوان الثانوية وهى الناتجة عن خلط كل   -األزرق -إلى نوعان األلوان األساسية وهى )األحمر

 البنفسجي(  -البرتقالي -لونين من هذه األلوان األساسية وهى )األخضر

و عنصر مساعد يوضح التأثيرات السطحية للوحدات الشكلية من خالل تأثيرات لونية تدرك ه  الملمس:  -

 على سطحها بالعين أو اللمس، وقد تكون خشنة ،وقد تكون ناعمة. 

معا    األرضية:-  متناغمة  الوان وخطوط ،ومالمس  فيها  يظهر  والتى  التصميم  للوحة  الكلية  المساحة  هى 

 ت متوافقة األشكال وااللون. لكى تصلح الضافة وحدات ومفردا

)الوحدة        في:  الفني  العمل  ،    –االتزان    –وتتمثل أسس  ) عطية   :) (    49  -47،      2005الترابط 

 ( 605  -602،  2012)الكناني و ديوان ، 

أن    الوحدة:  - هي  الفني  العمل  في  فالوحدة  الفني،  العمل  إلنتاج  الرئيسية  األسس  من  الوحدة  تحقيق  إن 

 ئه فيما بينها لتكون كالً واحداً مهما بلغت دقة األجزاء.ترتبط أجزا

التوازن:  - أو  تناسب األشكال والخطوط والمساحات واأللوان،   االتزان  ويتحقق االتزان غالبا من خالل 

 كما ينتج من تمايل األشكال مع الخلفية أو األرضية أو الفراغ. 

 عن طريق أحد نظم االتزان التالية:  ويتحقق االتزان في غالبية األشكال البصرية        

 االتزان المتماثل: وهو التوازن الناتج من تماثل األشكال الموجودة على طرفي اللوحة األيمن واأليسر.  -

االتزان غير المتماثل: وهو الحالة التي يظهر فيها التوازن دون أن يكون التطابق بين الجانبين كامال فقد   -

المتماثل قدراً يكون هناك اختالف من حيث   الحديث لالتزان غير  الفن  والملمس، ويعطى  اللون والشكل 

 كبيراً من االهتمام ألنه يعكس القيم الجمالية الفنية في التصميم. 

الترابط.: هو تقارب الوحدات من بعضها وتراكبها حتى ال يشعر الرائى بتفككها ويعد من االسس الهامة   

 يتضح معنى الفنى.  التى تبرز العمل الفنى، ومن خالها
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 المحور الرابع :الموهوب فنيا.

الكشف     الفنية، وسائل  التربية  الموهوبين فى  التالميذ  فنيا، خصائص  الموهوب  نتناول مفهوم  وفيما يلى 

 والتعرف على الموهوبين فنيا، التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية. 

 أوال :مفهوم الموهوب فنيا.

التشك الفنون  فى  العالية  القدرة  ذوى  التلميذ   " بأنه  فنيا  الموهوب  استعدادات  ويعرف  يمتلك  والذى  يلية  

 ( 15، 2001فطرية عالية للتميز فى الفنون" )عبد المنعم ، 

يعرف بأنه " التلميذ الذى لديه قدرات عالية فى الفنون التشكيلية ، والذى يمتلك استعدادات فطريه عالية  

 ( Clark,2004,28للتميز فى مجال أو أكثر من مجاالت الفنون ) 

بأ  فنيا  الموهوب  مستمرا  يعرف  وأداء  عليا  استعدادا  والميول ويظهر  الرغبة  لديه  الذى  الذى  التلميذ   " نه 

،  2001وقدره فائقة فى إنتاج األعمال الفنية مثل : الرسم أو التصوير أو الخزف أو غيرها".) ابو نيان ،

4  ) 

تؤهله للتفوق فى   يعرف بأنه " الطالب الذى لديه قدرات واستعدادات خاصة لألداء الفنى اإلبداعى المتميز

 ( 398، 2012مجال واحد أو أكثر من مجاالت الفنون التشكيلية )العوادى والخروصى ، 

يعرف بأنه " هو الذى يقدم دليال واضحا على تحصيل مرتفع فى إحدى أو بعض المجاالت التالية : القدرة 

القيادية ،الفنون البصرية واألدائية  العقلية العامة، استعداد أكاديمى خاص ، تفكير إبداعى أو إنتاجى ،القدرة 

 ( 484، 2012، القدرة النفس حركية ".) الغامدى ،

 ثانيا: خصائص التالميذ الموهوبين فى التربية الفنية. 

 ( 10، 2001من خصائص التالميذ الموهوبين فى التربية الفنية ما يلى: :) أبو نيان،

 م التام بإنجاز العمل.قدرة إبداعية وابتكارية عالية فى الفنون وااللتزا  -

 القدرة على التركيز فى العمل وعلى تذكر األشكال والرموز البصرية. -

 قد يكون لديهم مواهب وقدرات متعددة فى أحد مجاالت الفن.-

 ينتجون أعماال فنية تتصف باألصالة والدقة . -

 لديهم القدرة على رسم أشياء متعددة وموضوعات متنوعة  -

 اغ بإنجاز أعمال فنية مثل الرسم والتصوير وغيره. استغالل وقت الفر -

 إدراك االختالفات والتنوعات فى األشكال البصرية ومالحظة التفاصيل . -

 يشعرون بالراحة والرضا بمزاولة الرسم أو األنشطة الفنية األخرى. -
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 لديهم الرغبة فى تجريب واستخدام مختلف الخامات واألدوات والتقنيات الفنية.  -

 يهم القدرة على إيجاد حلول متميزة للمشاكل التى تواجههم وخاصة فى الفن.لد  -

 لديهم رغبة كبيرة فى مشاهدة ومناقشة أعمال الفنانين والطالب اآلخرين. -

 يعتمدون على أنفسهم فى إنجاز أعمالهم الفنية  -

 ثالثا: وسائل الكشف والتعرف على الموهوبين فنيا.

 ( 12-11،   2017والتعرف على الموهوبين فنيا ما يلى:)حسنى ،من أهم وسائل الكشف 

 مالحظات وآراء المعلمين. -االختبارات والمقاييس.                              -

 تقديرات الوالدين .  -تقدير الزمالء.                                     -

 حكم الخبراء. -       التقارير والسير الذاتية .                      -

     ، الذكاء  واختبار   ، للرسم  اختبار  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  على  التعرف  فى  واستخدم 

 مالحظات وآراء  المعلمين.

 رابعا: التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية. 

وبين باإلدارات والمدارس التابعة  يقوم مدير إدارة الموهوبين بالمديريات وبالتبعية بتكليف مسؤول الموه    

بإعداد خطة عمل زمنية خالل العام الدراسى ويعتمدها من السيد وكيل المديرية وهذه الخطة طبقاً لرؤية  

بتقرير   وذلك  شهرياً  متابعتها  مع  بالوزارة  الذكى  والتعلم  للموهوبين  العامة  اإلدارة  وإخطار  مديرية  كل 

 (  2، 2017رة التربية والتعليم،مفصل ، وعقد ورش عمل للتالميذ.)وزا

مع    الفعال  التواصل  مهارات  تنمية  إلى  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  عمل  ورش  وتهدف 

اآلخرين ، ومهارات البحث العلمى ،وحل المشكالت بطريقة إبداعية ، ومهارات اتخاذ القرار، والمهارات 

والت  ، والنحت   ، الرسم   : التالية  المجاالت  والمجسمات فى   ، االبعاد  ثالثى  ، ورسم  الفوتوغرافي  صوير 

التربية  .)وزارة  المهارات  هذه  لتلقى  الشهر  فى  االجتماع مرتين  ويتم   . والموسيقى   ، اليدوية  ،واالشغال 

 ( 13، 2020والتعليم ،

 منهج البحث: 

قافة الفنية ، وبطاقة استخدم البحث المنهج شبه التجريبى ذو المجموعة الواحدة ، حيث تم تطبيق اختبار الث

)قسم  التعليمية  المنيا  ادارة  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  من  البحث  مجموعة  علي  المالحظة 

للعام  بالمنيا  بنين  االعدادية  حليقة  أبو  جمال  محمد  الشهيد  بمدرسة  ومقره  الذكى(  والتعلم  الموهوبين 

التعليم المتمايز  2021/  2020الدراسى   الثقافة   ، ثم تطبيق  الفنية ،ثم  تطبيق اختبار  فى تدريس التربية 

 الفنية ، وبطاقة المالحظة عليهم.  
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 فروض البحث: 

 من خالل الدراسات والبحوث السابقة تم صياغة  فروض البحث الحالى التالية :

و  -1 القبلى  التطبيقين  فى  البحث  مجموعة  تالميذ  درجات  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد 

 لبعدى لالختبار الثقافة الفنية لصالح التطبيق البعدى . ا

و  -1 القبلى  التطبيقين  فى  البحث  مجموعة  تالميذ  درجات  متوسطى  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد 

 البعدى لبطاقة المالحظة لصالح التطبيق البعدى . 

 إجراءات البحث.

 سار البحث الحالي تبعاً لإلجراءات التالية:    

اعد بالمرحلة أوال:  الموهوبين  للتالميذ  الشعبى  الفن  لتدريس  التلميذ  عمل  واوراق  المعلم  دليل  اد 

      اإلعدادية باستخدام التعليم المتمايز.                                                                                         

لتدر  التلميذ  عمل  واوراق  المعلم  دليل  اعداد  اإلعدادية  تم  بالمرحلة  الموهوبين  للتالميذ  الشعبى  الفن  يس 

 باستخدام التعليم المتمايز بأتباع الخطوات التالية:                                                    

باستخدام    -1       اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  للتالميذ  الشعبى  الفن  لتدريس  العامة  االهداف  تحديد 

 م المتمايز. التعلي

 تنمية الثقافة الفنية فى الفن الشعبى للتالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية.                           - 

 تنمية التعبير الفنى لدى التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية.                                           -

                                                                      تحديد االهداف الخاصة للموضوعات-2   

تم صياغة االهداف السلوكية في ضوء االهداف العامة لموضوع الفن الشـعبى كمـا هـي موضـحة فـي      

 ( 1بداية كل درس بالدليل ) ملحق 

 

 .                                                        تحديد استراتيجيات التعليم المتمايز المستخدمة -3 

الفن    التدريس  التي تستخدم فى  تحديد االستراتيجيات  السابقة ،تم  النظرى والدراسات  من خالل اإلطار 

العصف  التعلم،  المتدرجة، مراكز  األنشطة  المرنة،  المجموعات  المنهج،  التالية:  ضغط محتوى  الشعبى 

    شارك (                                          –زاوج   -الذهنى، ، و)فكر

 تحديد الوسائل التعليمية المستخدمة فى التدريس.  -4

 تم استخدام الوسائل التعليمية التالية :السبورة ،أوراق عمل التلميذ ، لوحات تعليمية       
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 تحديد اساليب التقويم . -5 

                        تم تقويم البرنامج من خالل الثالث مراحل التقويمية التالية:                                

حيث تم تطبيق اختبار الثقافة الفنية ، وبطاقة المالحظة على تالميذ مجموعة البحث من   التقويم القبلي :

التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية ادارة المنيا التعليمية )قسم الموهوبين والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة  

 بنين بالمنيا. الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية 

تم ذلك في كل درس من دروس الفن الشعبى من خالل األنشطة والتمارين الموجودة في    التقويم البنائي :

 ورقة العمل للتعرف على مدي تقدم التالميذ وتصحيح األخطاء التي يقع فيها التالميذ.

على تالميذ مجموعة البحث من   حيث تم تطبيق اختبار الثقافة الفنية ، وبطاقة المالحظة  التقويم النهائي :

التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية ادارة المنيا التعليمية )قسم الموهوبين والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة  

 الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية بنين بالمنيا . 

المتمايز  لتالميذ الصف  أعداد الصورة االولية لدليل المعلم لتدريس التربية الفنية باستخدام التعليم    -  6

 الخامس االبتدائى .

تم اعداد دليل المعلم ليسترشد به المعلم لتدريس الفن الشعبى باستخدام التعليم المتمايز  للتالميذ الموهوبين  

 بالمرحلة اإلعدادية ،ويتضمن الدليل ما يلي : 

 مقدمة الدليل.  -أ

 األهداف العامة والخاصة لتدريس الفن الشعبى.  -ب 

المستخدمة،    -ج المتمايز  التعليم  الستراتيجيات  وفقاً  الشعبى  الفن  دروس  من  درس  كل  تدريس  كيفية 

الدرس   عنوان  يلي:  ما  على  درس  كل  للدرس  -واشتمل  اإلجرائية  التعليمية  -األهداف                                                                                   -الوسائل 

                                             تقويم الدرس.                                                                                                                   -خطوات السير فى الدرس.    -ألدوات المستخدمة. استراتيجيات التعليم المتمايزا -د 

 اق عمل التلميذ.إعداد اور –7

( أوراق عمل ، وتضمن الجزء األول من ورقة العمل األنشطة 4تم إعداد اوراق عمل التلميذ وبلغ عددها )

 الخاصة بالدرس ، الجزء الثانى خاص بالتقويم. 

 الصورة النهائية لدليل المعلم واوراق العمل.  -8

ن خالل عرض دليل المعلم علي مجموعة  تم التوصل الي الصورة النهائية لدليل المعلم واوراق العمل م

من السادة المحكمين  وذلك للتعرف علي أراءهم ومالحظاتهم حول : مدي مناسبة األهداف السلوكية لكل  

بالمحتوي  -درس   المستخدمة في كل درس  -ارتباط األهداف  التعليمية  الوسائل  مناسبة األدوات   -مناسبة 

مدي مناسبة    -ر في الدرس والمتبعة وفقا للتعليم المتمايز  مناسبة خطوات السي  -المستخدمة في كل درس

 أساليب التقويم المتبعة  .                                                                       
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( قابل  2،  1تم اجراء التعديالت التي أبداها السادة المحكمون واصبح دليل المعلم واوراق العمل ) ملحق     

 يق علي التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية )مجموعة البحث التجريبية ( .  للتطب

 ثانيا: إعداد اختبار الثقافة الفنية. 

اإلعدادية       بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  لدي  الفنية  الثقافة  الختبار  النهائية  الصورة  إلى  التوصل  تم 

 بإتباع الخطوات التالية: 

 تحديد الهدف من االختبار. -1

المرتبطة   الفتية  الثقافة  بأبعاد  اإلعدادية  بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  المام  قياس مدى  إلى  االختبار  هدف 

 لفن الشعبى . با

إعداد الصورة األولية الختبار.                                                                                                  -2

من خالل اإلطار النظرى للبحث والدراسات والبحوث السابقة التي تناولت إعداد اختبار الثقافة الفنية:  

( ، ودراسة الضلعان  2016( ،ودراسة محمد )2014) ( ،ودراسة خضير2009دراسة الغامدى )

( مفردة ، وتم صياغة مفردات االختبار  22( تم إعداد الصورة األولية لالختبار والتي تكونت من )2018)

في صورة أسئلة االختيار من متعدد، وأسئلة إكمال ،أسئلة الصواب والخطأ فى مستوى التذكر والفهم  

 والتطبيق. 

ختبار.                                                                                                  طريقة تصحيح اال -3

يعطي التلميذ درجة واحدة  فى حالة اإلجابة الصحيحة ألسئلة االختيار من متعدد ،أسئلة الصواب والخطأ، 

 ( درجة.26الكلية لالختبار )  ودرجة واحدة عن كل فراغ فى أسئلة إكمال ،وبذلك تكون الدرجة

  صدق االختبار )صدق المحكمين(: -4

تم عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة المحكمين من أعضاء هيئة التدريس في مجال التربية  

الفنية وطرق التدريس وذلك للتأكد من شمولية مفردات االختبار لقياس المفاهيم وصالحية كل مفردة من  

ار للغرض المحدد لها، وقد أجريت التعديالت الالزمة في صياغة بعض المفردات  ضوء مفردات االختب 

 آراء السادة المحكمين.

 :   التطبيق االستطالعي لالختبار -5

بعد إجراء التعديالت السابقة التي أشار إليها المحكمون، تم تطبيق االختبار على عينة استطالعية تكونت 

ا20من)   التالميذ  من  تلميذ  الموهوبين  (  )قسم  التعليمية  المنيا  ادارة  اإلعدادية  بالمرحلة  فنيا  لموهوبين 

  2021/   2020والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية بنين بالمنيا للعام الدراسى  

 ، وذلك لحساب صدق مفردات االختبار، وثبات االختبار، والزمن المناسب لإلجابة على االختبار. 

االختبار:- مفردات  لمفردات    صدق  الداخلي  التجانس  خالل  من  االختبار  مفردات  صدق  حساب  تم 

لالختبار  الكلية  والدرجة  االختبار  مفردات  من  مفردة  درجة  كل  بين  االرتباط   معامل  بإيجاد  االختبار، 

الف في  وقعت  االرتباط  معامالت  أن  ووجد   ، االستطالعية.  العينة  تالميذ  لدرجات  المغلقة  بالنسبة  ترة 
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دالة احصائيا عند مستوى  0.94  -0.58] مما يشير إلى    0.01[، وبالتالى فإن جميع معامالت االرتباط 

 صدق مفردات . 

-: االختبار  "ألفا    ثبات  معادلة  باستخدام  الثبات  معامل  بلغ  حيث  الثبات  من  عالية  درجة  على  االختبار 

 .0و 96للثبات" )معادلة كرو نباخ(= 

االختبار:- أن    زمن  فوجد  االستطالعية  العينة  لتالميذ  االختبار  مفردات  على  اإلجابة  زمن  متوسط  أخذ 

( دقيقة، ومن تم التوصل للصورة النهائية الختبار الثقافة  30الزمن الالزم لإلجابة عن مفردات االختبار) 

من   تكونت  والتى  التذكر،  6الفنية  مستوى  فى  ،    11أسئلة  الفهم  مستوى  فى  فى    5سؤال  مستوى  أسئلة 

 ( 3التطبيق.)ملحق

 ثالثا: إعداد بطاقة مالحظة التعبير الفنى. 

بالمرحلة       الموهوبين  التالميذ  لدي  الفنى  التعبير  مالحظة  لبطاقة  النهائية  الصورة  إلى  التوصل  تم 

 اإلعدادية  بإتباع الخطوات التالية: 

 تحديد الهدف من بطاقة مالحظة.  -1

 التعبير الفنى لدي التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية    هدفت بطاقة المالحظة إلى قياس    

 إعداد الصورة األولية لبطاقة المالحظة.  -2

للتعبير       بطاقات مالحظة  تناولت  التي  السابقة  والبحوث  والدراسات  للبحث  النظرى  اإلطار  من خالل 

( شهاب  دراسة  )2009الفنى:  الحميد  عبد  ،ودراسة  إبر2014(  ،ودراسة   ،)( إعداد 2019اهيم  تم    )

 ( من  تكونت  والتي  المالحظة  لبطاقة  األولية  )جيد  10الصورة  اختيارات  ثالثة  وضع  ،وتم    –(مفردات 

 ( أسفل أى منهما وأمام المهارة فى ضوء أداء التلميذ. لم يؤدى( لكى يضع المالحظ  ) –متوسط  

 طريقة تصحيح بطاقة مالحظة.  -3

ألداء الصحيح للمهارة، درجة واحدة فى حالة األداء  الناقص  للمهارة ،  يعطي التلميذ درجتان فى حالة ا

 وصفر فى حالة عدم أدائها. 

 حساب صدق  بطاقة مالحظة. -4

مالئمة   إلى  التوصل  بهدف  المحكمين   من  مجموعة  على  المالحظة  لبطاقة  األولية  الصورة  عرض  تم 

اإلعدادية    بالمرحلة  الموهوبين  التالميذ  لمستوى  مناسبة  حيث  ،من  الفنى  التعبير  لقياس  المالحظة  بطاقة 

ف الالزمة  التعديالت  أجريت  ‘وقد  الصياغة  للمهارات وضوح  اللفظية  الصياغة  آراء  ،ووضوح  ي ضوء 

 (.  4السادة المحكمين وأصبحت بطاقة المالحظة في صورتها النهائية )ملحق 

     حساب ثبات بطاقة مالحظة.                                                                                                      -5

بطاقة المالحظة، حيث قامت الباحثة وزميلة أخرى   تم استخدام طريقة اتفاق المالحظين فى حساب  ثبات 
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بمالحظة  خمسة من التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية ادارة المنيا التعليمية )قسم الموهوبين والتعلم  

كل   2021/  2020الذكى( ومقره بمدرسة الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية بنين بالمنيا للعام الدراسى 

ل مالحظة تم حساب عدد مرات االتفاق وعدم االتفاق بينهما ، وتم حساب نسبة االتفاق  على حدة ، وفى ك

 التالية :    Cooperبينهما  باستخدام معادلة كوبر

 ( بالمرحلة  1جدول  الموهوبين  التالميذ  من  خمسة  لعدد  وزميلتها  الباحثة  االتفاق  نسبة  يوضح   )

 اإلعدادية

 ( 1جدول )

 الباحثة وزميلتها لعدد خمسة  من التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية نسبة االتفاق 

 5 4 3 2 1 الطالب

 92.6 87.9 95.8 8,86 88 نسبة االتفاق 
 

 % ، وهذا يدل على ارتفاع ثبات بطاقة مالحظة.  90.22متوسط نسبة االتفاق بين المالحظين  =  

 رابعا: تطبيق تجربة البحث: 

التجربة   تنفيذ  إجراءات  المالحظة    2020/ 10/  15بدأت  وبطاقة  الفنية  الثقافة  اختبار  تطبيق  تم  حيث  م 

تلميذاً من التالميذ الموهوبين بالمرحلة اإلعدادية    36التعبير الفنى علي مجموعة البحث والتي تكونت من  

الموهوبين والتعلم الذكى( ومقره بمدرسة الشهيد محمد أبو حليقة االعدادية بنين ادارة المنيا التعليمية )قسم  

الدراسى   للعام  التعليم    -  2021/  2020بالمنيا  باستخدام  البحث  لمجموعة  التدريس  ثم   ، المنيا   محافظة 

التطبيق      4المتمايز ،واستغرقت عملية التطبيق )   لقاءات  ،وانتهت عملية  م     2020/      12/   15( 

 ،حيث تم تطبيق اختبار الثقافة الفنية وبطاقة المالحظة علي مجموعة البحث. 

 نتائج البحث وتحليلها وتفسيرها . 

الموهوبين  -1 تالميذ  لدى  الفنية   الثقافة  تنمية  فى  الفنية  التربية  لتدريس  المتمايز  التعليم  استخدام  فاعلية 

 بالمرحلة اإلعدادية . 

ول للبحث  ،تم حساب داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ  مجموعة  للتحقق من صحة الفرض األ  

للمجموعة    " "ت"  اختبار  باستخدام  الفنية   الثقافة  الختبار  والبعدي  القبلى  التطبيقين  في  البحث 

( ، ولإلجابة 226-224،    2015)حسنى،      SPSSمن خالل برنامج    Paired-sample Testالواحدة

أ،   2016. )حسنى،  Stevensتم حساب حجم التأثير باستخدام  مؤشر "ر" لـ   عن السؤال األول للبحث  

395     ) 

( يوضح داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ  مجموعة البحث في التطبيقين القبلى   2جدول ) 

 والبعدي الختبار الثقافة الفنية  وحجم التأثير باستخدام مؤشر "ر" . 

البيان  

 التطبيق 

االنحراف  المتوسط التالميذ عدد 

 المعيارى 

 داللة قيمة ت

 "ت" 

 قيمة

 "ر" 

 داللة

 "ر" 

عند   33,4 ,67 2,11 36 القبلى  دالة 

مستوى 

0,01 

 كبير  0,99

 3,20 20,11 البعدى 
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    ( يتبين لنا أن                                                                                                                 2من جدول ) 

الفرق بين متوسطي متوسطي درجات تالميذ  مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدي الختبار -

لصالح  التطبيق البعدى   ، وبهذا يتحقق الفرض األول  01,0صائية عند مستوى الثقافة الفنية  له داللة إح

للبحث ،وهذا يدل على ارتفاع مستوى تالميذ  مجموعة البحث فى الثقافة الفنية  فى التطبيق البعدى عنه  

 فى التطبيق القبلى . 

)ال  - التابع  المتغير  المتمايز (على  )التعليم  المستقل  للمتغير  التأثير  يدل حجم  (  كبير ، وهذا  الفنية   ثقافة 

الفنية  لدى تالميذ مجموعة البحث ،وبهذا يكون قد  الثقافة  التعليم المتمايز فى تنمية  على فاعلية استخدام 

 تمت اإلجابة عن السؤال األول للبحث  .     

( ، ودراسة 2013( ، ،ودراسة بهلول )2012وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الحليسى )     

( من حيث 2018،ودراسة سعيد )  Muthomi & Mbugua(2014( ، ودراسة   )2014المهداوى )

 فاعلية استخدام التعليم المتمايز فى التدريس على التحصيل .

القبلى          التطبيق  فى  البعدى عنه  بالتطبيق  الفنية  الثقافة  فى  البحث  تالميذ  مجموعة  وارتفاع مستوى 

 يرجع إلي: 

 قديم المحتوي حيث تنظيمه وترتيبه وعرضه بشكل متسلسل في صورة مهام وأنشطة تعليمية. ت -

يلبى حاجات المتعلمين، واتاح الفرصة للجميع    - التعليم المتمايز ساعد على توفير مناخ تعليمى  استخدام 

 للتعلم وهذا بدروره أدى إلى رفع مستوى تحصيلهم فى اختبار الثقافة الفنية .  

المنهج، - محتوى  منها ضغط  والتى  المتمايز  بالتعليم  التدريس   فى  متعددة  استراتيجيات   استخدام 

شارك (، وهذا    –زاوج   -المجموعات المرنة، األنشطة المتدرجة، مراكز التعلم، العصف الذهنى، ، و)فكر

 بدوره أتاح لكل تلميذ أن يتعلم بأكثر من طريقة وفى الوقت نفسه لبى تفضيالت المتعلمين. 

للتعل - دافعيتهم  للطالب زادت من  مت  قُدِّّ التى  المتنوعة  التعليمية  واألنشطة  أكثر المهام  م وجعلتهم 

 حرًصا على التعلم. 

الموهوبين  -2 تالميذ  لدى  الفنى  التعبير  تنمية  فى  الفنية  التربية  لتدريس  المتمايز  التعليم  استخدام  فاعلية 

                                                                   بالمرحلة اإلعدادية .                                                                                                       

للتحقق من صحة الفرض الثانى للبحث  ، تم حساب داللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ  مجموعة    

للمجموعة   " "ت"  اختبار  باستخدام  المالحظة   لبطاقة  والبعدي  القبلى  التطبيقين  في  البحث 

( ،  ، ولإلجابة  226-224،  2015)حسنى ،   SPSSمن خالل برنامج  Paired-sample Testالواحدة

أ،   2016. )حسنى ،Stevensعن السؤال الثانى للبحث تم حساب حجم التأثير باستخدام  مؤشر "ر" لـ   

395                    ) 
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رق بين متوسطي درجات تالميذ  مجموعة البحث في التطبيقين القبلى ( يوضح داللة الف 3جدول )  

 والبعدي لبطاقة المالحظة  وحجم التأثير باستخدام مؤشر "ر" . 

البيان  

 المجموعة 

االنحراف  المتوسط عدد التالميذ 

 المعيارى 

 داللة قيمة ت

 "ت" 

 قيمة

 "ر" 

 داللة

 "ر" 

عند   32,95 0,76 2,64 36 الضابطة  دالة 

مستوى 

0,01 

 كبير  0,98

 1,95 15,25 التجريبية 

 

    ( يتبين لنا أن                                                                                                                 3من جدول )  

الفرق  بين متوسطي درجات تالميذ  مجموعة البحث في التطبيقين القبلى والبعدي لبطاقة المالحظة  له  -

لصالح  التطبيق البعدى   ، وبهذا يتحقق الفرض الثانى للبحث ،وهذا 01,0توى  داللة إحصائية عند مس

يدل على ارتفاع مستوى تالميذ  مجموعة البحث فى  التعبير الفنى  فى التطبيق البعدى عنه فى التطبيق  

 القبلى  .

ى( كبير ، وهذا يدل على  حجم التأثير للمتغير المستقل )التعليم المتمايز (على المتغير التابع )التعبير الفن  -

فاعلية استخدام التعليم المتمايز فى تنمية التعبير الفنى  لدى تالميذ  مجموعة البحث ،وبهذا يكون قد تمت 

 اإلجابة عن السؤال الثانى للبحث  .     

(  ودراسة 2018(  ودراسة إبراهيم ) 2017وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة  محمود )     

 ( من حيث فاعلية استخدام التعليم المتمايز فى التدريس على تنمية المهارات . 2019)سيد 

وارتفاع مستوى تالميذ  مجموعة  البحث التجريبية الذين درسوا باستخدام التعليم المتمايز فى التعبير         

 دة،  يرجع إلي: الفنى  عن مستوى نظرائهم تالميذ  المجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة المعتا 

وارتفاع مستوى تالميذ  مجموعة البحث فى التعبير الفنى  بالتطبيق البعدى عنه فى التطبيق القبلى         

 يرجع إلي 

وأنشطة   - مهام  صورة  في  متسلسل  بشكل  وعرضه  وترتيبه  تنظيمه  حيث  من  المحتوي  تقديم 

 تعليمية. 

تع - مناخ  توفير  على  ساعد  المتمايز  التعليم  الفرصة  استخدام  واتاح  المتعلمين،  حاجات  يلبى  ليمى 

 للجميع للتعلم وهذا بدروره أدى إلى رفع مستوى التالميذ فى بطاقة المالحظة  

المنهج،  - محتوى  منها ضغط  والتى  المتمايز  بالتعليم  التدريس   فى  متعددة  استراتيجيات  استخدام 

شارك (، وهذا    –زاوج   -الذهنى، ، و)فكرالمجموعات المرنة، األنشطة المتدرجة، مراكز التعلم، العصف  

 بدوره أتاح لكل تلميذ أن يتعلم بأكثر من طريقة وفى الوقت نفسه لبى تفضيالت المتعلمين. 
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البحث.                                                                                                                        توصيات

 ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية:في 

بالمرحلة اإلعدادية لما لها من   -1 الفنية للتالميذ الموهوبين فنيا  التربية  التعليم المتمايز لتدريس  استخدام 

 فاعلية في تنمية الثقافة الفنية والتعبير الفنى لدى التالميذ الموهوبين. 

 التربية الفنية  على التدريس باستخدام التعليم المتمايز. تدريب الطالب المعلم  بكلية  -2

 تدريب المعلمون أثناء الخدمة على التدريس باستخدام التعليم المتمايز.   -3 

         البحوث المقترحة.                                                                                                             

 في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح البحوث التالية: 

 إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية بالمجاالت المختلفة وعلي تالميذ المراحل التعليمية المختلفة.  -1

الحديثة   -2 االتجاهات  وبعض  الفنية  التربية  لتدريس  المتمايز   التعليم  استخدام  أثر  بين  المقارنة 

 قافة الفنية والتعبير الفنى لدى التالميذ الموهوبين فنيا بالمرحلة اإلعدادية . األخرى على تنمية الث 

 المراجع: 

( . أثر استخدام مدخل التدريس المتمايز فى تدريس الرياضيات على تنمية 2018إبراهيم ،أحمد على . )   -

االبتدائية   المرحلة  تالميذ  لدى  االجتماعية  والمهارات  المتشعب  التفكير  تربويات   .مهارات  مجلة 

 201  -30(، ص ص 2)عدد 21الرياضيات، الجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، يناير، المجلد 

-    (  . عزيز  مجدى   ، .  2004إبراهيم  التعلم  (  واساليب  التعليم  األنجلو  استراتيجيات  مكتبة  القاهرة:   ،

 المصرية. 

-  (  . هللا  عبد  منى   ، لت2019إبراهيم  مقترح  إثرائى  برنامج   . للتلميذات (  الفنى  التعبير  مهارات  نمية 

، يونيو ،  62المجلة التربوية ، كلية التربية ، جامعة سوهاج ،المجلد    .الموهوبات فى المرحلة االبتدائية  

 .         408-407ص ص 

( . تنمية الثقافة البصرية لغير المتخصصين فى الفن من خالل التربية  2000إبراهم ، نادية سليمان . ) -

 .420 -401(، ص ص 3)عدد 10ية . مجلة تكنولوجيا التعليم ، مصر ، المجلد الفن

-  (  . فهد  فواز   ، نيان  نظرهم  2001أبو  على وجهة  الفنية  التربية  فى  الموهوبين  برنامج رعاية  أثر   .  )

المجلد   ، حلوان  جامعة   ، التربية  كلية   ، واجتماعية  تربوية  دراسات   . الفنى  اإلبداع  نحو  واتجاهاتهم 

 . 4(، يناير، ص 1دد )ع7

-   (  . حكيم  مراد   ، االتجاهات 2006بباوى  بعض  لتنمية  الفنية  التربية  فى  صفية  ال  إثرائية  أنشطة   .  )

االيجابية نحو التذوق الجمالى لمعالجة بعض المشكالت البيئية . مجلة القراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية 

 .162-97(، ص ص 27للقراءة والمعرفة ، )ع 
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أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمايز فى تحسين مهارات فهم القراءة لدى ( .   2013، أحمد . )بهلول    -

بغزة(  األونروا   ( مدارس  فى  اإلنجليزية  اللغة  مبحث  فى  التاسع  الصف  ماجستير(،   طالب  )رسالة   ،

 الجامعة اإلسالمية غزة : كلية التربية.

 (  . عيسى  هللا  عبد  ت2009الحداد،  فاعلية  دروس  (.  في  الفني  التعبير  تنمية  في  التفكير  مهارات  وظيف 

 .200( ، ص 58)عدد 16التربية الفنية، مستقبل التربية العربية، المجلد 

. القاهرة، المنيا:    1. ج  SPSSاإلحصاء والتحليل اإلحصائى باستخدام  (.  2015حسنى ، محمد ربيع . )   -

 دار أبو هالل للطباعة والنشر .

. القاهرة، المنيا:  2. ج  SPSSاإلحصاء والتحليل اإلحصائى باستخدام  أ(.    2016بيع. ) حسنى ، محمد ر  -

 مطبعة بست برنت. 

.الجزء األول . القاهرة، المنيا: مطبعة بست    طرق تدريس الرياضيات ب(.  2016حسنى ،محمد ربيع .)  -

 برنت. 

. القاهرة  والمتفوقون دراسياً(طرق التدريس للفئات الخاصة)المتأخرون (. 2017حسنى ، محمد ربيع . ) -

 ، المنيا: مطبعة  بست برنت.                                                                                                

. القاهرة : مركز الكتاب 4. ط  القياس والتقويم فى الفن والتربية الفنية(. 2018حسين ،عبد المنعم . ) -21

 ديمى. األكا

أثر استخدام استراتيجية التعليم المتمايز على التحصيل الدراسى  ( .  2012الحليسى ، معيض حسن . )   -

االبتدائى   السادس  الصف  تالميذ  لدى  اإلنجليزية  اللغة  القرى:  فى مقرر  أم  . جامعة  ماجستير(  ، )رسالة 

 كلية التربية. 

-(  . امنة محمد   ، .  2014خضير  الت (  الفنية  لدى  الفعاليات  الفنية  الثقافة  أثراء  فى  العامة ودورها  شكيلية 

 رسالة ماجستير( . جامعة أم القرى : كلية التربية. عينة من أفراد المجتمع غير المتخصصين،)

-   ( مسعد.  رضا   ، البحوث  2003السعيد  لنتائج  العملية  األهمية  لقياس  إحصائية  أساليب  أثر  حجم   .  )

الخامس عشر )مناهج التعليم واإلعداد للحياة المعاصرة( . الجمعية المصرية  التربوية "، المؤتمر العلمي  

 . 14يوليو، ص  22-21(، القاهرة من 2للمناهج وطرق التدريس ، المجلد األول ) العدد 

-  (  . مهدى  مشاعل   ، تنمية  2018سعيد  على  الرياضيات  تدريس  فى  المتمايز  التدريس  مدخل  فعالية   .)

المجلد  التحصيل   الرياضيات،  تربويات  السادس االبتدائي. مجلة  تلميذات الصف  لدى  )العدد 21المعرفى 

 . 79(، يناير، ص 2

-   (  . محمد  سناء   ، أسسه(.  2005سليمان   ( التعاونى  : علم    تطبيقاته( –واستراتيجياته    -التعلم  القاهرة   .

                                   الكتب .                                                     

 . السعودية ، الرياض: دار الزهراء.  رسوم األطفال التحليل والداللة (. 2003السيد ، سناء على. ) - 
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تنمية المهارات (.  2019سيد ،عمر علي . )  - التعليم المتمايز في  فاعلية برنامج قائم على استراتيجيات 

 ، )رسالة ماجستير(. جامعــة المنيا : كلية التربية .                               SSTIMالرياضية المتضمنة في اختبارات 

-  ( . الفنى فى دروس  2009شهاب ،عبد هللا عيسى  التعبير  تنمية  التفكير فى  فاعلية توظيف مهارات   .)

(، يونيو،  58) العدد  61التربية الفنية. مستقبل التربية العربية ، المركز العربى للتعليم والتنمية ، المجلد  

 .  70ص 

-    (  . سليمان  خير   ، الدراسية (.  2014شواهين  المناهج  وتصميم  المتمايز  الكتب   التعليم  عالم  .األردن: 

 الحديث للنشر والتوزيع. 

(. أثر دليل إلكترونى تفاعلى فى تنمية الثقافة الفنية لدى طالب جامعة  2018الضلعان ،محمد صالل . )  -

الشمالية   المجلد  الحدود   ، والترجمة  والتأليف  العلمى  النشر  مركز   ، اإلنسانية  للعلوم  الشمال  مجلة   .3 (

 . 67(، يوليو ، ص 2العدد 

-   (. نبيل  ،محمد  والتليفزيون  (.2009طلب  باإلذاعة  والثقافية  التعليمية  العربية    البرامج  :الدار  .القاهرة 

 للنشر والتوزيع . 

-(. محسن  سعدية   ، ا(.  2010عايد  ،ثقافة  المتلقى  لدى  الفنى  التذوق  اثر  فى  ودورها  رسالة لصورة   (

 ماجستير( . جامعة أم القرى: كلية التربية الفنية . 

دسوق: العلم وااليمان للنشر    -،القاهرة   تدريس التربية الفنية(.  2008عبد الحليم ، زينب وعلى ،ثناء .)    -

 والتوزيع. 

-  ( سروة.  عبير   ، الحميد  التدري2014عبد  أثر  وقبعات (.  المتعددة  الذكاءات  استراتيجيات  باستخدام  س 

التفكير الست فى التعبير الفنى لتالميذ الصف األول اإلعدادى. مجلة كلية التربية ، جامعة أسيوط، المجلد  

 . 88(،أكتوبر، ص 4)العدد  30

 لو المصرية. ، القاهرة: مكتبة األنج التعبير الفنى عند األطفال(. 1994عبد العزيز، مصطفى محمد. ) -

.  استراتيجيات التدريس فى القرن الحادى والعشرين (.  2009عبيدات ، ذوقان وأبو السميد ، سهيلة . )  -

 . األردن: دار ديبونو للطباعة والنشر.2دليل المعلم والمشرف التربوى. ط 

 ،القاهرة : عالم الكتب . مفاهيم في الفن والجمال(. 2005عطية ،محسن على .) -

 .عمان: دار الصفا. الجوة الشاملة والتجديد في التدريس(. 2008محسن علي. )عطية ،  -

(.البيئة المدرسية وأثرها فى تنمية الثقافة الفنية  1999على ،عبد المنعم طه والرباعى ،إحسان عرسان .) -

 .  15( ، ص 1)العدد 11والجمالية . مجلة علوم وفنون ، دراسات وبحوث ،مصر، المجلد 

الفنية لدى الطلبة الموهوبين فى 2012ى عايد والخروصى ، حسين على . )  العوادى ،من  - (.المهارات 

 . 398( ، مايو ، ص 12الفنون التشكيلية . مجلة كلية التربية ، الفيوم ، )العدد 
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،   التربية الفنية ، مفهومها ، أهدافها ،مناهجها ،وطرق تدريسها(.  1997الغامدى ، أحمد عبد الرحمن. )

 مطابع الصفا.  السعودية:

(. الحاجات التدريبية لمعلمات التربية الفنية بالمرحلتين المتوسطة 2012الغامدى ، أحمد عبد الرحمن. )

والثانوية فى مجال اكتشاف الطالبة الموهوبة فنيا ورعايتها بمدينة مكة المكرمة . مجلة دراسات عربية فى  

 . 484( ، ص 23)العدد 2التربية وعلم النفس ، السعودية ، المجلد 

دور النقد والتذوق الفنى فى إنماء الثقافة الفنية ضمن دروس التربية  ( .   2009الغامدى ،أحمد محمد. )  -

 ) رسالة ماجستير( . جامعة أم القرى: كلية التربية. الفنية فى مدارس التعليم العام فى المرحلة المتوسطة 

-   ( أمين.  المطلب  ،عبد  األطفالمدخل  (.  2011القريطى  رسوم  سيكولوجية  ط    إلى  دار 4.  القاهرة:   .

 الفكرالعربى.

ترجمة    الصف المتمايز، االستجابة الحتياجات جميع طلبة الصف،( .  2005كارول ، توملينسون .)     -

 مدارس الظهران األهلية، السعودية، الظهران: دار الكتاب التربوي للنشر والتوزيع،.

. سلطنة عمان: دائرة إعداد التربية الفنية، وزارة التربية والتعليم(.  9619كايد ،عمرو وخليل ،غنيم .)  -

 وتوجيه المعلمين. 

تنوع التدريس فى الفصل : دليل المعلم لتحسين طرق التعليم  (.  2008كوجك ،كوثر حسين وأخرون. )   -

 ربية. . بيروت: مكتب اليونسكو اإلقليمى للتربية فى الدول العوالتعلم فى مدارس الوطن العربى

(. وظيفة التربية الفنية في تنمية التخيل وبناء الصورة  2012الكناني ،ماجد نافع وديوان ،نضال ناصر.)  -

الذهنية لدى المتعلم وإسهامها في تمثيل التفكير البصري )تطبيقات عملية في عناصر وأسس العمل الفني(  

 . 605  -599ص  (، ص 201. مجلة األستاذ بكلية التربية ،  جامعة بغداد، )العدد 

معجم المصطلحات التربوية المعرفة في المناهج  (.  2003اللقاني ،أحمد حسين والجمل ، على أحمد .)  -

 ، القاهرة:عالم الكتب. 3. ط وطرق التدريس

-  ( أنور.  األول  2016محمد ،هدى  الصف  لتالميذ  الفنية  التربية  تدريس  الذكية فى  السبورة  استخدام   .  )

على الثقافة الفنية واالتجاه نحو المتاحف االفتراضية . مجلة البحوث فى مجاالت التربية  اإلعدادى وأثرها  

 . 98( ، نوفمبر ،ص 7النوعية ،كلية التربية النوعية ، جامعة المنيا، )العدد 

-   (  . نافذ  أريج   ، .  2017محمود  الرياضيات (  مهارات  بعض  تنمية  فى  المتمايز  التدريس  توظيف  أثر 

 ، )رسالة ماجستير(، الجامعة االسالمية بغزة. ا لدى طالبات الصف الثامن األساسى بغزة واالتجاه نحوه

-   ( سامية.  تنمية  (.  2012المغربى،  فى  المتمايز  التعليم  استراتيجية  على  قائم  الكترونى  برنامج  فعالية 

) رسالة  ياض،  االستيعاب المفاهيمى فى مادة الحديث لدى طالبات الصف السادس االبتدائى فى مدينة الر

 كلية العلوم االجتماعية.  ماجستير (. جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ، الرياض :

 . القاهرة: حورس للطباعة. 2. ط  تعبيرات األطفال البصرية(.  2000المليجى ،على محمد. ) -
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ية التحصيل لمقرر  أثر استخدام استراتيجية التدريس المتمايز فى تنم (.  2014المهداوى ، فايز محمد .)  -

 ،) رسالة ماجستير (. جامعة ام القرى : كلية التربية.    األحياء لدى طالب الصف الثانى الثانوى

 (.تعريف الفن ، تم الرجوع إليه من الموقع اإللكترونى التالى: 2015نقاوة ،عمار. )  -

http:/mawdoo3.com/%D8%AA%D8% 

،  )النشرة التوجيهية الخاصة باإلدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى(  (.  2017وزارة التربية والتعليم.)   -

 قطاع التعليم العام ، اإلدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ، اإلدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى. 

والتعليم.)   - التربية  .  2020وزارة  ب(  الخاصة  العمل  الدراسى  خطة  التعليم  2020/  2019العام  قطاع   :

 العام ،اإلدارة المركزية لشئون التربية الخاصة ، اإلدارة العامة للموهوبين والتعلم الذكى.
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Abstract 

The aim of this research is to identify the effectiveness of using differentiated education to 

teach art education in developing artistic culture and artistic expression for artistically talented 

students in the preparatory stage. , a scale of artistic expression, 

The research used the quasi-experimental one-group approach, where the research group was 

selected, which consisted of (36) talented students in the preparatory stage, Minya 

Educational Administration (Department of Gifted and Intelligent Learning), located at the 

Martyr Mohamed Gamal Abu Haliqa Preparatory School for Boys in Minya, and the test was 

applied Artistic culture, and the artistic expression scale on the research group, then teaching 

using differentiated education, then applying the artistic culture test, and the artistic 

expression scale on them. 

 

Keywords: : differentiated education - artistic culture - artistic expression - 

artistically gifted . 
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