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 المقدمة
لفنون ضرورة ممحة فى التربية حيث تسيم فى التعبير عن المشاعر، وتزيد قيمة تعد ا

 ىذه الفنون بالنسبة لذوى صعوبات التعمم لما يعانيو ىؤالء األشخاص من عدم القدرة عمى التعبير
والوصف الدقيق بالكالم. حيث تيدف الفنون إلى تدريب ىؤالء األطفال عمى اإلتقان أو اإلبداع 

رصة لمتعبير الحر وبدون ضغوط  فكل نشاط من األنشطة الفنية لو قيمتو الوجدانية وتوفير الف
ذوات صعوبات التعمم  الباتواجو الطتحيث ، (*8، 4002حسن،  ؛)فراج والعقمية واالجتماعية

ا مشاكل سموكية صعوبات فى التعبير عن مشاعرىم بشكل كاٍف مما يؤدى إلى اإلحباط وأيضً 
العدوانية واالنطواء، فتكون الفنون نافذة لمتنفيس عن ذلك اإلحباط والتخمص  عديدة تتراوح ما بين

من المشاعر السمبية، وعندما تعزز أعماُليم يشعروا بالرضا عن نجاحيم والثقة فى قدراتيم، 
واستخدم الخط العربي كنوع من أنواع الفنون اإلسالمية في  .اا وسموكيً فيتحسن إنجازىم أكاديميً 

باتية وحيوانية، وحينما ُترسم الكممات رسًما فيو وضوح وجمال، فإن ذلك ما يسمى رسم أشكال ن
 بالخط، أما حينما يتم التعبير عن فكرة بالكممات المكتوبة، يطمق عمى ذلك التعبير الكتابي

، وفن الخط العربى فن قائم بذاتو ومستقل تحكمو خصائص وأساليب، (42، 4004)الناقة، 
ة ليست فى جمال الحروف وأشكاليا بل ىى فى جمال انتظام الشكل الذى فجمال الموحة الخطي

ا فى درجة اإلتقان واإلجادة والتناغم الذى يبعث من يكونو الخطاط عبر تمك الحروف، وأيضً 
فالخط العربى من الفنون التى ال تعتمد  ،إيقاع الحروف فى تكرارىا وتطابقيا وتشابييا وحركاتيا

وتتعدد أنواع الخطوط ، (82، 4004)الحسيني،  يص وال يحكمو الجمودعمى المحاكاة أو التشخ
العربية حسب أشكاليا الفنية، وتتخذ تسميات عديدة كالثمث، النسخ، الرقعة، الديوانى، الفارسى، 

ويستعمل غالبا فى المحاريب  ىناك الخط الثمث: ىو أصل الخطوط العربية وأجمميا، و والكوفي
سمى بذلك الستعمالو لنسخ الكتب وتمتاز حروفو  الصحف، وخط النسخوالقباب وعناوين الكتب و 

أسيل الخطوط، ويمتاز من ، ويستخدم فى المجالت والصحف، وخط الرقعة مرونةبالمين وال
بالوضوح واستقامة الحروف، ويستعمل فى عناوين الصحف والكتب واإلعالنات التجارية 

ز باستقامة سطوره من أسفميا، وحروفو ممتوية يمتا فيو الخط الديوانى أما لوضوحو وبساطتو،
 .أكثر منيا فى األنواع األخرى

 
 (APA American Psychological Association Manual)   * تم التوثيق فى ضوء نظام دليل الجمعية األمريكية لعمم النفس
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الشخصية،  والبطاقات والشيادات الدراسية، والرؤساء ويستعمل فى مراسالت المموك           
أقدم الخطوط، ويمتاز بزواياه واستقامة  يعد من الخط الكوفى كما أن والتحف الفنية وغيرىا،

 حروفو، يكثر فيو التعقيد حتى يصعب عمى غير المتخصصين قراءتو، ويستخدم لمزخرفة والزينة
 (24، 6882)يعقوب، 

صقل المواىب تعمى حب الجمال واإلبداع و  طالباتنشئ التُ الخط العربي  ياتجمال
سيم فى إكساب بعض العادات تعتبر متنفًسا ألصحاب المواىب الفنية، و تيذب المشاعر، و تو 

، وحب التنافس، وقد يتخذ رالحسنة مثل المثابرة، والنظافة، والنظام، والدقة  في العمل، والصب
(، 55 ،4008الخط كحرفة مثل كتابة الموحات، واإلعالنات، والوسائل المدرسية )البطريخى، 

ا لإلبداع واكتساب ا ىامً ويمكن توصيف الخط العربى فى مجال األشغال الفنية التى تعد محورً 
الخبرات المختمفة من خالل الفيم الواعي لعمميات اإلبداع التي تجمع بين الموىبة والتقنية في 

ُرؤى  شكل متجانس، فيي تعتمد عمى التجريب بالخامات عمي اختالف أنواعيا بما يعطي لمفنان
جمالية جديدة في صياغة المشغولة الفنية، وفرصة التعبير في حرية، حيث يستطيع التنقيب 
داخميا لكي يستخرج بإحساسو وفطرتو ما بيا من منابع تساعده عمى توجيو نشاطو اإلبداعي 

وذلك من خالل رؤية كل خامة عمى حده، بل وفي  الحالي،وفقًا لما يتواءم مع متغيرات العصر 
ع  بين أكثر من خامة من خالل التوليف ليرى ما يتالءم مع متطمباتو الفنية، وأفضل السبل الجم

إلعداد ذوات صعوبات التعمم لمميارة الفنية يكون بالحصول عمى معمومات كثيرة عن الخامات 
: مع استخداميا بطريقة جزئية مفعمة بالخيال وتتضمن األشغال الفنية استخدام مواد خام مثل

 ،الزخرفة ،الرسم ،الخشب         تشكيل ،التصوير ،التطعيم بالعاج، يل بالنحاس)التشك
الطباعة عمى  ،تشكيل الثمج          ،تشكيل الرمل ،الرسم بالفحم ،الرسم عمى الحرير ،التصميم
 (22، 44، 6888)روبرتسون،  الرسم عمى الزجاج( ،التشكيل بالورق ،النحت ،األقمشة

 
عانى تالذى  البةباإلعاقة الخفية، بحيث انو ال يمكن تفريق الطم صعوبات التعمُتعرف 

ا، لذا فيى ظاىرة خفية غير ا وذىنيً جسديً  ةفيو طبيعي ةالطبيعي طالبةمن ىذه المشكمة عن ال
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من سموك كالكسل أو الغباء عند  البةبديو الطتظاىرة بشكل مباشر، كما أنيا تعرف باإلعاقة لما 
صعوبات التعمم تكمن فى استمرار  اتفى تحديد المشكمة لدى ذو الفشل  ،لممدرسة احضورى
الى مشكالت تعميمية تراكمية ناتجة عن الشعور باإلحباط  يؤدى عادةً مما الى النجاح  نافتقارى

البة قوم بيا الطتوبالتالى تؤدى الى مشاكل عاطفية وسموكية، فالمحاوالت غير الناجحة التى 
لدى مدرسييا وأقرانيا، وربما لدى أبوييا، متعممو بفشميا من خالل  جعميا تظير بمظير أقل قبوالً ت

(، وُيذكر أن صعوبات 40، 4008صعوبة االمتحان أو اضطياد أحد مدرسييا ليا )الميالدى، 
التعمم ال تختفى من عند الطالبة التي تعانى منيا بل أنيا تستمر مدى حياتيا وفًقا لتعريف المجنة 

شتركة التى ترى أن صعوبات التعمم ىى حالة تستمر طوال حياة الفرد أى القومية األمريكية الم
، 4008أنيا لن تزول بل ستخف حدتيا عمى اثر ما نقوم بو من تدخل فى إطار التعميم )محمد، 

60) 
 :وتنوعت صعوبات التعمم وصنفت الى تصنيف ثنائي وتصنيف ثالثي

 (24، 4008التصنيف الثنائي تتضمن: )الصاوي، 
ت التعمم النمائية: ىى العمميات النفسية األساسية وتتضمن )االنتباه، الذاكرة، صعوبا (6

 (.اإلدراك، التفكير، المغة الشفيية
صعوبات التعمم األكاديمية: الصعوبات التى تظير لدى طالبات المدارس فى  (4

 (المستويات الصفية المختمفة وتتضمن: صعوبات القراءة)التيجي(، والكتابة)الحساب
 (40، 4008لتصنيف الثالثي تضمن: )الميالدى، أما ا

صعوبات التعمم النمائية تنقسم إلى: الصعوبات األولية )االنتباه، اإلدراك، الذاكرة،  (6
 (.التجييز والمعالجة(، الصعوبات الثانوية )المغة، التفكير، حل المشكالت

بة )الحساب، صعوبات التعمم األكاديمية: القراءة)التيجي، التعبير الكتابى(، الكتا (4
 )الرياضيات

صعوبات السموك االجتماعى واالنفعالي: وىذه الصعوبات )السموكية، االجتماعية،  (4
  .االنفعالية( مشتركة بين صعوبات التعمم النمائية وصعوبات التعمم األكاديمية
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 )26، 4008خصائص ذوات صعوبات التعمم: )الصاوي، 

الالئى يتميزن بنسبة ذكاء تقع فى خصائص معرفية وميتامعرفية وتشمل: الطالبات  (6
المدى المتوسط أو فوق المتوسط، إال أنين يعانين من قصور فى النواحي المعرفية 

 :والميتامعرفية التالية
 انخفاض مستوى التحصيل الدراسى. 
 .انخفاض مستوى الفيم القرائي 
 رنة ضعف البنية المعرفية لديين بخصائصيا الكمية والكيفية )مستوى ومحتوى( مقا

بقريناتين فى المدى العمرى نفسو، وضعف تمكنين من تنظيم المعمومات، وتحميميا 
 ومعالجتيا.

  اضطراب فى عممية التفكير لديين كضعف قدرة الطالبات عمى المقارنة بين معرفة
أوجو التشابو واالختالف وضعف القدرة عمى التحميل أو االستنتاج أو االستدالل أو 

صدار األحكام.التقويم وضعف القدرة   عمى النقد وا 
خصائص سموكية: تمثل انحراًفا عن معايير السموك السوى لمطالبات العاديات ومن  (4

تمك الخصائص )نشاط حركى زائد، عدوانية مرتفعة، االتكالية واالعتماد عمى اآلخرين، 
 (.االنسحاب، قمة االلتزام

از، انخفاض مستوى خصائص نفسية: انخفاض تقدير الذات، انخفاض الدافعية لإلنج (4
 .الطموح، ارتفاع مستوى القمق العام

خصائص اجتماعية وانفعالية: اقل شعورًا بالحرية واالنتماء، انخفاض مستوى الذكاء  (2
االجتماعى، لدييا اتجاىات سمبية نحو نفسيا، ضعف القدرة عمى ضبط النفس، شعور 

 بعدم السعادة، عدم الوعى باحترام حقوق اآلخرين.
 
 
 
 

 : البحثمشكمة 
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من خالل عمل الباحثة مع طالبات المرحمة الثانوية وجدت أن ىناك حاجة ممحة فى 
تطوير تدريس وحدة الخط العربى من خالل توصيف تصميم الخط العربي الى تشكيل فني يؤدى 
الى اتقان ميارة فى المستقبل، وىناك العديد من الدراسات التى أشارت الى ضرورة تشجيع 

نمية مواىبين الفنية من خالل األشغال الفنية واالستفادة فنًيا من الخامات الطالبات عمى ت
ومن ىذه  ،المتاحة والمتوفرة فى البيئة وتوظيفيا فى عمل فنى مبتكر باستخدام تصميم خط عربى

 :الدراسات

 (،  دراسةةة(Jessica, Alison, 2006،  دراسةةة ((Marr.et.al, 2001 دراسةةة
(Graham Et.al, 2008الة  ) ى التعةرف عمةى مةدى تة ثير الظةروف المكانيةة والتةصزر البصةرى

عمةى اسةةتعداد الطالبةات لةةتعمم الخةط والقةةدرة عمةى الةةتحكم فةى تشةةكيل الحةروف، أمةةا دراسةة  دراسةةة 
واإلفةةادة  إلةةى التعةةرف عمةةى الخصةةائص الفنيةةة والجماليةةة لمخةةط العربةةى ( فقةةد ىةةدفت4004)طةةو، 

مةةدى قابميةة التحةوير كخاصةةية فنيةة فةةى الخةط العربةةى منيةا فةى بنةةاء تصةميمات زخرفيةةو معاصةرة و 
 (82، 4008)البطريخى، البات وكمدخل إلجراء التصميمات الزخرفية لدى الط

قد اعددت الباحثة استطالع رأي ىدف إلى تعرف مدى احتياج الطالبات ذوات 
من معممي  صعوبات التعمم لموضوع الدراسة، ولتحديد المشكمة تم تطبيقو عمى مجموعة

%( من أفراد 58.2ىذا االستبيان عن: ذكر ) نتائج وقد أسفر تحميلوموجيي مادة التربية الفنية 
%( من أفراد العينة أنو 26.8العينة أنو نادًرا ما تدرك الطالبات أسس التشكيل الفني، بينما ذكر )

الطالبات  %( من أفراد العينة أن22.4نادًرا ما تدرك الطالبات أنواع الخطوط العربية، وذكر )
 نادًرا ما تدرك توصيف الخط العربي في مجال األشغال الفنية.

لدى بعض ميارات األشغال الفنية وفي ضوء ما سبق حاول البحث الحالي تنمية 
المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم فى الخط العربى بما يمكن أن يفيدىن فى  الباتط

 فى: بحثمشكمة ال تمثمت، ولذا نحياتي

 .فى االىتمام والتركيز عمى الخط العربىقصور  (6
 قصور فى االىتمام باألشغال الفنية (4
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مةةةةةن تصةةةةةميم برنةةةةةامج قةةةةةائم عمةةةةةى الخةةةةةط العربةةةةةى فةةةةةى تنميةةةةةة  تمكةةةةةن البحةةةةةثلةةةةةذا قةةةةةد 
 .بعض ميارات األشغال الفنية لدى طالبات المرحمة الثانوية ذوات صعوبات التعمم

 :يحثهدفا ال
طالبةةةةةةةات الصةةةةةةةف األول الثةةةةةةةانوى مةةةةةةةن تصةةةةةةةميم برنةةةةةةةامج قةةةةةةةائم عمةةةةةةةى الخةةةةةةةط العربةةةةةةةى ل (6

 .ذوات صعوبات التعمم
قيةةةةةةةاس فاعميةةةةةةةةة البرنةةةةةةةةامج  فةةةةةةةى تنميةةةةةةةةة بعةةةةةةةةض ميةةةةةةةارات األشةةةةةةةةغال الفنيةةةةةةةةة لطالبةةةةةةةةات  (4

 .الصف األول الثانوى من ذوات صعوبات التعمم

 البحث:سؤاال 
مةةةةةا صةةةةةورة برنةةةةةامج قةةةةةائم عمةةةةةى الخةةةةةط العربةةةةةى لةةةةةدى طالبةةةةةات الصةةةةةف األول الثةةةةةانوى  (6

 ؟ من ذوات صعوبات التعمم
مةةةةةةةا فاعميةةةةةةةة البرنةةةةةةةامج فةةةةةةةى تنميةةةةةةةة بعةةةةةةةض ميةةةةةةةارات األشةةةةةةةغال الفنيةةةةةةةة لةةةةةةةدى طالبةةةةةةةات  (4

 الصف األول الثانوى ذوات صعوبات التعمم ؟

 :بحثأهمية ال
فةةةةى تقةةةةديم إطةةةةار نظةةةةري عةةةةن كيفيةةةةة اسةةةةتخدام تصةةةةميمات الخةةةةط العربةةةةى البحةةةةث  أفةةةةاد (6

 .فى األشغال الفنية
 .الخط العربى برنامًجا قد يفيد فى تطوير تدريس تصميماتالبحث  قدم (4
فةةةةةى إلقةةةةاء الضةةةةةوء عمةةةةى الميةةةةةارات الالزمةةةةة لطالبةةةةةات المرحمةةةةةة البحةةةةةث الحةةةةالي  سةةةةاىم (4

 .الثانوية ذوات صعوبات التعمم
التغمةةةةةب عمةةةةةةى المشةةةةةةكالت الفنيةةةةةة لطالبةةةةةةات المرحمةةةةةةة الثانويةةةةةةة  حةةةةةاول البحةةةةةةث الحةةةةةةالي (2

 .ذوات صعوبات التعمم
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 :يحثحدود ال
ن محافظة أسيوط، إدارة أسيوط الحالي عمى مجموعة م لبحثتجربة ات اقتصر 

التعميمية، مدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات، الصف األول الثانوي ذوات صعوبات التعمم 
 .م 4065/  4062الالئى يدرسن وحدة الخط العربى في منيج التربية الفنية لمعام الدراسى 

 :بحثأدوات ال
 :فى البحثتحددت أدوات 

 (الباحثة مقياس االدراك البصري )من إعداد (6
 .اختبار المصفوفات المتتابعة الممون لجون رافن (4
مقيةةةةةةةةةةةةاس التقةةةةةةةةةةةةدير التشخيصةةةةةةةةةةةةي لةةةةةةةةةةةةذوات صةةةةةةةةةةةةعوبات الةةةةةةةةةةةةتعمم )صةةةةةةةةةةةةعوبات االدراك  (4

 ()من إعداد الباحثة(البصري
 (قائمة الميارات )من إعداد الباحثة (2
برنامج قائم عمى الخط العربى لتنمية بعض ميارات األشغال الفنية لدى طالبات  (5

 )الثانوى ذوات صعوبات التعمم )من إعداد الباحثة الصف األول
 )اختبار تحصيمي فى الخط العربى )من إعداد الباحثة (2
 )اختبار أدائي فى الخط العربى )من إعداد الباحثة (4

 :لبحثإجراءات ا
 تم اآلتى: بحثأوال: لإلجابة عن تساؤالت ال

لقائم عمى الخط لإلجابة عن السؤال األول والذى ينص عمى: "ما صورة البرنامج ا
تنمية بعض ميارات األشغال الفنية لدى طالبات الصف األول الثانوى ذوات  العربى فى

 "صعوبات التعمم؟
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 :اتخذت الباحثة اإلجراءات التالية
 .االطالع عمى الدراسات والبحوث السابقة فى إعداد وتقييم البرامج (6
األشغال الفنية لدى طالبات إعداد برنامج قائم عمى الخط العربى لتنمية بعض ميارات  (4

 .الصف األول الثانوى ذوات صعوبات التعمم
عرض البرنامج عمى عدد من المحكمين والمتخصصين فى مجال المناىج وطرق  (4

 .التدريس والتربية الفنية إلبداء وجيات نظرىم وعمل التعديالت الالزمة
 .التعديالت الالزمة والتوصل لمصورة النيائية لمبرنامج تم إجراء (2

لإلجابة عن السؤال الثاني والذى ينص عمى: "ما فاعمية البرنامج القائم عمى الخط 
العربى فى تنمية بعض ميارات األشغال الفنية لدى طالبات الصف األول الثانوى ذوات 

 "صعوبات التعمم؟

 :تمت اإلجراءات التالية
 طبق مقياس اإلدراك البصري الختيار عينة الدراسة. (6
 فوفات المتتابعة لجون رافن.طبق اختبار المص (4
 التطبيق القبمي لالختبارالتحصيمي، االختبار األدائي. (4
 (.مقياس التطبيق التشخيصي لذوات صعوبات التعمم )صعوبات اإلدراك البصري (2
تطبيق البرنامج القائم عمى الخط العربى لتنمية بعض ميارات األشغال الفنية لدى  (5

 .ات التعممطالبات الصف األول الثانوى ذوات صعوب
 التطبيق البعدي لالختبارالتحصيمي، االختبار األدائي. (2
 .المعالجة اإلحصائية لمبيانات (4
 .تفسير نتائج البحث وكتابة التوصيات المقترحة (8
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 :لبحثمصطمحات ا
 :البرنامج

ُيعرف البرنامج ب نو سمسمة من الدروس المتتالية لتحقيق أىداف معينة، بحيث ًيميد 
ى يميو بيدف إكساب الطالبات خبرات معينة وميارات خاصة بيذه الدروس كل درس لمدرس الذ

، والبرنامج ىو خطة (8، 4000)عبدالحميد، بحيث ُتسيم فى إحداث نمو شامل لمطالبات 
مصممة تحتوى عمى األىداف العامة، وخصائص مجموعة من الطالبات، واألىداف التعميمية أو 

س القبمى، ونشاطات التعميم والتدريب، والمصادر التعميمية، التدريبية، والمحتوى العممى، والقيا
، وىو مجموعة الدروس المصممة بطريقة (68م، 6884)كمب، والخدمات المساندة، والتقويم 

مترابطة ومتناسقة ومتضمنة مجموعة من الخبرات والميارات واألنشطة والوسائل وطرق 
فايات المينية لدى الطمبة المتعممين، بما يسيم واستراتيجيات التدريس والتقويم، بيدف تطوير الك

 (8م، 4066)العجرمى، فى تحسين العممية التعميمية 
ب نو: مجموعة من الدروس المتسمسمة والمترابطة فى  ىذا البحثويعرف البرنامج إجرائًيا في 

فنية أسس التشكيل الفني لمخط العربى والتى تتضمن عدد من الخبرات والميارات فى األشغال ال
وطرق التدريس والتقويم لطالبات الصف األول الثانوي ذوات صعوبات التعمم بمدرسة خديجة 

 .يوسف الثانوية بنات بمحافظة أسيوط

 :الخط العربى
، وىو (680، 4004)الرازي ، ًعرف الخط العربى ُلغوًيا كالتالى: خط القمم بمعنى كتب 

لجمالية عمييا، وىو وسيمة االتصال األولى، فن تحسين شكل الكتابة وتجويدىا إلضفاء الصفة ا
حدى وسائل التواصل بين الكاتب والقارئ، وبالخط يكون االنتقال من الصوت المسموع إلى  وا 

، وُيعرف ب نو رسوم وأشكال حرفية تدل عمى (668، 4004)الدليمي والوائمي، الرمز المكتوب 
، وىو أحد الفنون التشكيمية (506، 4002)ابن خمدون، الكممات المسموعة الدالة فى النفس 
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الذى يتجاوز دوره من وسيمة لنقل المعمومات، ليصمح غاية متكاممة، روحانية جمالية، وتجريدية 
حيط ، لت دية ىذه الميمات واحتالل تمك المكانات، لما أُ وتركيباً  ، مدلوالً المفيوم، وىو ميي  أصالً 

طيراتو والتواءاتو من حركة إيقاعية وتركيب متوازن متناغم بو من قدسية، ولما تضمنت تس
 (64، 4004)الحسينى،

ب نو: توصيف الخط العربى في مجال  ىذا البحثويعرف الخط العربى إجرائيا في 
األشغال الفنية مع وحدات مجردة لمزخارف اليندسية والنباتية لمتشكيل الفني باستخدام بعض 

ألشغال الفنية لطالبات الصف األول الثانوي ذوات صعوبات الخامات لتنمية بعض ميارات ا
 .التعمم بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمحافظة أسيوط

 :المهــارة
ُعرفت الميارة ُلغوًيا كالتالى: ُيقال مير في الشيء أي أحكم الشيء وصار بو جازًما 

الًحا ب نيا: قدرة الطالبة ، وعرفت الميارة اصط(444، 4002)مجمع المغة العربية، فيو ماىر 
عمى التعبير الفنى من خالل الخطوط والمساحات بنوع من الفيم والكفاءة فى أقل وقت وجيد 

، وُتعرف ب نيا مجموعة السموكيات التدريسية التي تظيرىا (8، 4000)عبدالحميد، ممكن 
من          تالطالبة في نشاطيا التعميمى بيدف تحقيق أىداف معينة، وتظير ىذه السموكيا

          خالل الممارسات التدريسية ليا فى صورة استجابات انفعالية، أو حركية، أو لفظية 
             تتميز بعناصر الدقة والسرعة فى األداء والتكيف مع ظروف الموقف التدريسي 

 (662، 4004)جامل، 
تجابات واألنماط السموكية ب نيا: مجموعة من االس ىذا البحثوُتعرف الميارة إجرائًيا في 

اليادفة التي تنتج من دراسة الطالبات البرنامج القائم عمى الخط العربي في تنمية بعض ميارات 
 .األشغال الفنية من خالل التدريب والممارسة، بإتقان ودقة فى أقل وقت وجيد ممكنين

 
 

 :األشغـال الفنيـة
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بع من نظم التشكيل الذي يحققو أنيا نظام نا“عرف روبرتسون األشغال الفنية عمى 
” الفنان أو ممارس الفن من قيم فنية وجمالية تتطمب تقنيات أدائية تتالءم مع طبيعة الخامات

 (22، 6888)روبرتسون، 
ب نيا: توليف وتوظيف لمجموعة من  ىذا البحثوُتعرف األشغال الفنية إجرائًيا في 

ات فى عمل تصميمات من الخط العربى خامات البيئة المختمفة الكتساب مجموعة من الخبر 
برؤية فنية مبتكرة لطالبات الصف األول الثانوي ذوات صعوبات التعمم بمدرسة خديجة يوسف 

 .الثانوية بنات بمحافظة أسيوط

 :ذوات صعوبـات التعمـم
ُيستخدم مصطمح صعوبات التعمم لوصف مجموعة غير متجانسة من الطالبات 

ضحة وميمة فى اكتساب ميارات القراءة والكتابة والميارات الالئي يعانين من صعوبات وا
الحسابية وُتعرف الطالبة التي تعانى من احد ىذه الصعوبات عمى أنيا طالبة تم تقييميا وقياسيا 
عن طريق شخص ما مؤىل ذي صمة، عمى أنيا ال تعانى من إعاقة فكرية عقمية أو إعاقة 

أو مجموعة متنوعة ومتعددة من اإلعاقات عند مستوى  حسية أو جسمية أو انفعالية أو اجتماعية
أو درجة تقابل المعايير الالزمة إلدراجيا فى خدمات التربية الخاصة التى تقدميا الحكومة داخل 
الدولة التى تعيش فييا الطالبة وبالتالى ُينظر الى الصعوبة عمى أنيا شئ داخمى موجود داخل 

، والطالبة تكون (Rivalland, 2000, 13) ثيرات أخرىالطالبة وليس نتيجة ألى ظروف أو ت 
لدييا صعوبة فى التعمم إذا لم تحقق تعادال أو تكافًؤا بين عمرىا الزمنى ومستويات القدرة لدييا 
بمعنى وجود تناقض كبير بين االنجاز )التحصيل( والقدرة الفكرية فى واحد أو أكثر من النواحي 

االستماعى، التعبير المكتوب، القراءة، الفيم القرائي، تعمم  التالية: التعبير الشفيي، الفيم
الرياضيات، التفكير المنطقي الرياضي ويصعب التعرف عمى الطاالبة ذات الصعوبة فى التعمم 
إذا كان التناقض الموجود بين القدرة واإلنجاز نتيجة أساسية لعدة عوامل منيا اإلعاقة البصرية 

كية والتخمف العقمى واالضطراب االنفعالي والحرمان البيئي أو أو اإلعاقة السمعية أو الحر 
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، وعرفت المجنة القومية األمريكية المشتركة صعوبات (Dombrowski, 2004, 364) الثقافى
التعمم ب نيا: مصطمح عام يشير الى مجموعة غير متجانسة من االضطرابات التى تظير عمى 

ام القدرة عمى االستماع، أو التحدث، أو القراءة، ىيئة صعوبات ذات داللة فى اكتساب واستخد
أو الكتابة، أو التفكير، أو القدرة الرياضية، أى القدرة عمى إجراء العمميات الحسابية المختمفة. 
وتعد مثل ىذه االضطرابات جوىرية بالنسبة لمفرد، ويفترض أن تحدث لو بسبب حدوث اختالل 

كزي، كما أنيا تحدث فى أى وقت خالل فترة حياتو. فى األداء الوظيفى لمجياز العصبى المر 
ىذا وقد تحدث مشكالت فى السموكيات الدالة عمى التنظيم الذاتى، واإلدراك االجتماعى، 
والتفاعل االجتماعى الى جانب صعوبات التعمم، ولكن مثل ىذه المشكالت ال تمثل فى حد ذاتيا 

 (Hallahan, 2007, 100) وال تعتبر صعوبة من صعوبات التعمم
ب نيا: طالبات الصف األول ا البحث وُتَعرف ذوات صعوبات التعمم إجرائًيا في ىذ

الثانوي ذوات صعوبات التعمم بمدرسة خديجة يوسف الثانوية بنات بمحافظة أسيوط الالتي 
تعانين من صعوبات تعمم نمائية )صعوبات اإلدراك البصري( بشكل واضح فى اكتساب بعض 

 الفنية وىذه الصعوبات ليست نتيجة ألى ظروف أو ت ثيرات خارجية.ميارات األشغال 
 عنو أسفرت ما ضوء وعمى الدراسة وعينة منيج ضوء وفي الدراسة أىداف ولتحقيق

 :التالي النحو عمى بعرضيا الباحثة قامت نتائج من تم ما عرض يتم اإلحصائية، المعالجات

 : األول الفرض

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد"  أنو عمى ينص الذي الفرض صحة من لمتحقق
 تم".  التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في الدراسة عينة الطالبات درجات متوسطات
 ،Spss اإلحصائي البرنامج خالل من المرتبطة لألزواج البارمترية لمعينات ت اختبار استخدام
 .ذلك يوضح( 6) وجدول

 

 (6)جدول

 بين لمفروق ت وقيمة المعياري واالنحراف ابيالحس المتوسط

 التحصيمي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطي
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المتوسط  العدد التطبيق االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة Tقيمة  المعياري

 التحصيمي
 5.54 60.84 25 قبمي

 0.06دالة عند  44.48
 0.00 40.0 25 بعدي

 :يمي ما( 0) جدول من ضحيت

 والبعدي القبمي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 في الطالبات درجات متوسطات لصالح 0.06 داللة مستوى عند وذلك التحصيمي، لالختبار
 .البعدي التطبيق

 : الثاني الفرض

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد"  أنو عمى ينص الذي الفرض صحة من لمتحقق
 تم".  األدائي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في الدراسة عينة الطالبات درجات متوسطات
 ،Spss اإلحصائي البرنامج خالل من المرتبطة لألزواج البارمترية لمعينات ت اختبار استخدام
 .ذلك يوضح( 4) وجدول

 

 

 

 

 
 (4)جدول

 بين لمفروق ت وقيمة المعياري فواالنحرا الحسابي المتوسط

 األدائي لالختبار والبعدي القبمي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطي
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المتوسط  العدد التطبيق الميارات
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة Tقيمة  المعياري

 6.25 68.44 25 بعدي 0.06دالة عند  46.84 4.46 2.82 25 قبمي 6ميارة
 0.88 68.26 25 بعدي 0.06دالة عند  24.68 4.68 2.85 25 قبمي 4ميارة
 0.82 68.26 25 بعدي 0.06دالة عند  50.84 4.04 2.84 25 قبمي 4ميارة

 4.800 58.42 25 بعدي 0.06دالة عند  58.64 2.84 62.42 25 قبمي التصميم
 4.62 68.28 25 بعدي 0.06دالة عند  45.26 4.44 2.22 25 قبمي 6ميارة
دالة عند غير  6.04 40.04 4.82 25 قبمي 4ميارة

 4.64 64.24 25 بعدي 0.06
 6.48 68.02 25 بعدي 0.06دالة عند  56.62 6.86 4.26 25 قبمي 4ميارة

األشغال 
 الفنية

 2.86 50.46 25 بعدي 0.06دالة عند  4.54 48.55 62.04 25 قبمي
االختبار 
 األدائي

 2.24 608.58 25 بعدي 0.06دالة عند  62.52 40.24 44.48 25 قبمي

 :يمي ما( 5) جدول من يتضح

 والبعدي القبمي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد -
 .األدائي لالختبار

 واألبميك كوالتدكي والبرم والمف التموين) ميارة وىي الفنية، االشغال في( 4) رقم ميارة ماعدا- 
 متوسطات لصالح 0.06 داللة مستوى عند وذلك ، -دالة غير الفروق كانت فقد ،(والحرق
 .البعدي التطبيق في الطالبات درجات

 : الثالث الفرض

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنو عمى ينص الذي الفرض صحة من لمتحقق
".  التحصيمي لالختبار والتتبعي البعدي قينالتطبي في الدراسة عينة الطالبات درجات متوسطات

 ،Spss اإلحصائي البرنامج خالل من المرتبطة لألزواج البارمترية لمعينات ت اختبار استخدام تم
 .ذلك يوضح( 4) وجدول

 (4)جدول
 بين لمفروق ت وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 التحصيمي لالختبار تتبعيوال البعدي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطي
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المتوسط  العدد التطبيق االختبار
 الحسابي

االنحراف 
 الداللة Tقيمة  المعياري

دالة عند غير  6.44 0.00 40.0 25 بعدي التحصيمي
 0.45 48.44 25 تتبعي 0.06

 :يمي ما( 3) جدول من يتضح

 والتتبعي البعدي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال -
 .البرنامج فعالية يؤكد مما ،0.06 داللة مستوى عند وذلك التحصيمي، لالختبار

 : الرابع الفرض

 بين إحصائية داللة ذات فروق توجد ال"  أنو عمى ينص الذي الفرض صحة من لمتحقق
 تم". األدائي تبارلالخ والتتبعي البعدي التطبيقين في الدراسة عينة الطالبات درجات متوسطات
 ،Spss اإلحصائي البرنامج خالل من المرتبطة لألزواج البارمترية لمعينات ت اختبار استخدام
 .ذلك يوضح( 2) وجدول

 (2)جدول
 بين لمفروق ت وقيمة المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 األدائي لالختبار والتتبعي البعدي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطي
المتوسط  العدد التطبيق ياراتالم

 الحسابي
االنحراف 
 الداللة Tقيمة  المعياري

 التصميم
 6.46 48.20 25 بعدي

     دالةغير  0.544
 6.66 48.44 25 تتبعي 0.06عند 

 األشغال الفنية
 4.82 42.42 25 بعدي

     دالةغير  0.442
 4.84 42.42 25 تتبعي 0.06عند 

االختبار 
 األدائي

 4.48 24.40 25 ديبع
     دالةغير  0.284

 4.44 24.22 25 تتبعي 0.06عند 

 : يمي ما( 4) جدول من يتضح

 والتتبعي البعدي التطبيقين في الطالبات درجات متوسطات بين إحصائياً  دالة فروق توجد ال -
 . البرنامج فعالية يؤكد مما ،0.06 داللة مستوى عند وذلك ، األدائي لالختبار

 

 لبالك المعدل الكسب ونسبة األثر جمح



 جامعة اسيوط –ية التربية المجمة العممية لكم
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 بعض تنمية في العربي الخط عمي قائم برنامج استخدام فاعمية" عمى لمتعرف وذلك
 خالل من وذلك" التعمم صعوبات ذوات الثانوية المرحمة طالبات لدى الفنية األشغال ميارات
 اآلدائي، واالختبار مي،التحصي االختبار في الطالبات لدرجات والبعدية القبمية المتوسطات حساب

 (682 ،6888 القمص، إيميا سمير)". Blake" لبالك المعدل الكسب نسبة حساب تم

 (: Blake)  بالك لة المعدل الكسب نسبة ولحساب

 :الصورة فى وىى المعدل الكسب نسبة لحساب بالك معادلة استخدام تم
 

 س -ص   س      -ص                              
  الكسب المعدل =  نسبة 

 د  س             -د                               
 . القبمى االختبار درجات متوسط:  س:  حيث
 . البعدى االختبار درجات متوسط: ص

 . لالختبار العظمى النياية:  د 

 .لبالك المعدل الكسب ونسبة األثر حجم( 5)جدول ويوضح

 (5)جدول

 المعياري واالنحراف الحسابي المتوسط

 واألدائي التحصيمي لالختباري بالك ومعدل األثر وحجم ت وقيمة

المتوسط  العدد التطبيق االختبار
مربع  Tقيمة  الحسابي

 إيتا
معدل 
 بالك

 الت ثير

 40.0 25 بعدي كبير 6.22 0.84 44.48 60.84 25 قبمي التحصيمي
 608.58 25 بعدي كبير 6.50 0.82 62.52 44.48 25 قبمي اآلدائي    

 :يمي ما( 5) جدول من يتضح 

 في البرنامج استمرارية يؤكد وذلك ، واآلدائي التحصيمي الختباري كبيرة األثر حجم قيمة -
 . الطالبات عمى ت ثيرة

 لبالك الكسب معدل بمغ حيث ،(6.4) بالك حددىا التي النسبة من أكبر بالك معدل
 .البرنامج فعالية يؤكد وذلك ،6.50 ،6.22 الترتيب عمى واآلدائي التحصيمي الختباري

 المراجع العربية
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 قمم.، بيروت، دار ال5مقدمة ابن خمدون، ط(، 6882ابن خمدون، عبدالرحمن محمد )
(، أثةةةر اسةةةتخدام الحقائةةةب التعميميةةةة فةةةى تنميةةةة ميةةةارات الخةةةط 4008البطريخةةةى، أنعةةةام ىةةةالل )

مال غةةةةةزة، رسةةةةةالة العربةةةةةى لةةةةةدى طالبةةةةةات الصةةةةةف التاسةةةةةع األساسةةةةةى بشةةةةة
 غزة. ،ماجستير، كمية التربية، الجامعة اإلسالمية

(، التعمم الذاتي بالموديالت التعميمية، عمان، دار 4000جامل، عبدالرحمن عبدالسالم )
 المناىج.

(، التكةةوين الفنةةى لمخةةط العربةةى وفةةق أسةةس التصةةميم، بغةةداد، دار 4004الحسةةيني، إيةةاد حسةةين )
 الشئون الثقافية العامة.

(، المغةةة العربيةةة مناىجيةةا وطرائةةق تدريسةةيا، رام ا ، دار 4005الةةدليمي، طةةو؛ الةةوائمي، سةةعاد )
 الشروق.

 (، مختار الصحاح، بيروت، دار الفكر.4004الرازي، محمد )
الييئة المصرية  القاىرة، (، األشغال الفنية والثقافة المعاصرة،6888روبرتسون، سيونايد ميري )

 العامة لمكتاب.
(، قابميةةةة التحةةوير كخاصةةةية فنيةةةة فةةى الخةةةط العربةةى وكمةةةدخل إلثةةةراء 4004حسةةةن حسةةن )طةةو، 

 التصميمات الزخرفية، رسالة ماجستير، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.
(، فاعميةةةة برنةةةامج مقتةةةرح لتنميةةةة بعةةةض ميةةةارات التعبيةةةر الفنةةةى 4000عبدالحميةةةد، عبيةةةر سةةةروه )

ء فةةن الخةةداع البصةةرى، رسةةالة لتالميةةذ الصةةف الثةةانى اإلعةةدادي فةةى ضةةو 
 ماجستير، كمية التربية، جامعة أسيوط.

 
فعاليةة برنةامج تةدريبي مقتةرح لتطةوير الكفايةات المينيةة لطمبةة (،  4066) صةالح باسةمالعجرمى، 

 إعةداد اسةتراتيجية ضةوء فةى غةزة –معممي التعميم األساسى بجامعة األزىر
 غزة.، ة األزىرمعممين، رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعال
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كتةاب الفةن وذوى االحتياجةات الخاصةة،  ،(4002فراج، عفاف أحمد & حسن، نيةى مصةطفى )
 القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية.

(، تصميم البرامج التعميمية، )ترجمة أحمد خيرى كاظم(، القاىرة، دار 6884كمب، جيرولد )
 النيضة العربية.

لعالجةةى لألطفةةال ذوى صةةعوبات الةةتعمم، القةةاىرة، دار (، التعمةةيم ا4008محمةةد، عةةادل عبةةدا  )
 الرشاد.

 (، صعوبات التعمم، االسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة.4008الميالدى، عبدالمنعم )
(، تعميم المغة العربية في التعميم العام )مداخمو وفنياتو(، الطوبجي، 4004الناقة، محمود )

 القاىرة.
نشةةةة تو. تطةةةةوره. مشةةةةكالتو. دعةةةةوات إصةةةةالحو، لبنةةةةان،  (، الخةةةةط العربةةةةى6882) يعقةةةةوب، إميةةةةل

 جروس برس.
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