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  الملخص:

فصول بالتربية الفنية  فى تنويع التدريسالتعرف على أثر استراتيجيات إلى  هدف البحث        

 اإلحتياجات المهارات اإلجتماعية لذويبعض و البصري التفكير تنمية مهاراتعلى الدمج 

  فصول الدمجأصحاب الحاالت الخاصة فىلتالميذ ا البحث من مجموعةتكونت   ،الخاصة

أركان  المرنة، :المجموعات ستنويع التدري استراتيجيات تاستخدمة، واإلبتدائي المدارس بإحدى

 المادة وللتحقق من أهداف البحث تم إعدادزاوج - شارك ،  فكر- التعلم ،  عقود،التعلم  ومراكز

اختبار مهارات التفكير فى  أدوات القياس للتلميذ، والعملالتعليمية فى دليل المعلم وأوراق 

وجود فرق ذا داللة إحصائية بين  نتائجوأوضحت ال ،اعيةومقياس المهارات اإلجتم البصري

 اختبار فى كال من  القبلى والبعدىينلتطبيقفى ا  البحثمجموعة  درجات تالميذ رتبمتوسطى

وأوصت  لصالح التطبيق البعدى ، االجتماعية المهارات مقياس ومهارات التفكير البصري

، بعد أن أصبح دمج ذوي فصول الدمج  تنويع التدريس فى الباحثة بضرورة استخدام

اإلحتياجات الخاصة بالمدارس العادية يمثل أحد المفاهيم التربوية الحديثة التى أصبحت جزءا 

من السياسات التعليمية فى كثير من الدول المتقدمة .  

 : تنويع التدريس، مهارات التفكير البصري، المهارات اإلجتماعية.الكلمات المفتاحية
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: مقدمة 

     تحتل الفنون بصفة عامة والفنون التشكيلية بصفة خاصة مكانة متميزة فى تربية التالميذ 

بالمرحلة اإلبتدائية األسوياء وغير األسوياء، فتتيح لهم الفرصة للتعبير عن المشاعر والتنفيس 

الخاصة، إنطالقا من أن  اإلحتياجات عن اإلنفعاالت، وتزيد قيمة هذه الفنون بالنسبة لذوي

 تتمثل ، وأنما هىنتاج الفنيإلبداع في اإلوا أتقاناإل ليس هذه الفئة للفنون ممارسة من الهدف

اإلحتياجات ، ألن ذوي  للتعبير التلقائى عن الذات ولإلتصال باآلخرينعالجية فى كونها وسيلة

  )35، 1997العاديين. (مصطفى عبد العزيز:  أقرانهمعن يختلفون الخاصة

) أن الفنون بمختلف أنواعها هى أساليب بديلة للتعبير 37: 1999وتوضح عبلة حنفى (      

، ألن هذه اإلنفعاالت تخرج  من صاحب اإلعاقة مركزة اإلحتياجات الخاصةعن مشاعر ذوي 

فى صورة خطوط وألوان محدثة لديه راحة نفسية وٕاتزان إنفعالى ، فيتخلص من بعض المكبوتات 

) أنه ال يمكن أن نغفل دور الفنون 85: 1999 وتؤكد سهير مرقص (التى تسبب له القلق،

التشكيلية مع ذوي اإلحتياجات الخاصة ، لنتمكن من معرفة مدى عمق اإلضطراب النفسى 

 وسيلة ترويحية وتنفيسية وتشخيصية وعالجية.الذى بعانيه هؤالء األفراد بسبب إعاقتهم،ألنها 

فمادة التربية الفنية تلعب بما ال يدع مجاال للشك دورا أساسيا فى نهضة العملية التعليمية،      

ألنها توسع ثقافة المتعلم وتنمى قدراته اإلبتكارية على الرسم، وتساهم فى تحقيق تكامل تكوينه 
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، 2000عايدة عبد الحميد:(العقلى والنفسى واإلجتماعى، وبذلك تبرز أهمية المادة للمتعلم.

 فى عدة نقاط ، أهمها :  ذوي االحتياجات الخاصةلهمية ممارسة الفن )، وتظهر أ162

  .     التعبير عن المشكالت -3.   االتزان اإلنفعالي- 2بالبيئة.           االتصال -  1

.             الشعور بالثقة  -6.    تنمية الحواس- 5.     توظيف العمليات العقلية- 4

 )27، 1999عبد المطلب القريطى :. (التنفيس -8             .تحقيق الذات= 7  

 يمثل تحديا حقيقيا للعالم الذي نعيشه ، العاديين غير باألشخاص اإلهتمام      وبعد أن أصبح 

، 2017) مليون فى عام 7 أثبتت الدراسات أن أعدادهم وصلت فى مصر إلى حوالي (وبعد أن

 فى أى مجتمع يعتبر من المؤشرات اإلحتياجات الخاصةوأنطلقا من أن اإلهتمام بذوي 

 ومن فرديتهم باحترام علينا حقهممن منطلق والمعايير للحكم على مدى تقدم هذا المجتمع ، و

 بتوفير برامج الرعاية الصحية والنفسية الفردية ، وذلك تلك من االستفادة مجتمعهم حق

فى مثل سنهم،  ألقرانهمالمشاركة مع التجارب الحياتية  ولتفاعلاتمكن من للواإلجتماعية ، 

  .التواصل اإلجتماعىتوافر مع  داخل المجتمع تحقيق الدمج بنجاحل

 بيئة في الحصول على للنجاح اإلحتياجات الخاصة ذويدمج الجاد لفلسفة  ومع السعى      

باعتبارها  مهملون، بأنهم أشخاصوال يتولد لديهم شعور  بأهميتهم، يشعرون همتعليمية تجعل

كوثر بلجون:  .(ز العجالمجتمع لتخطى مع االندماجوسيلة فعالة لتحقيق المساواة والتمكن من 

 العاديين، تجعلهم ال اإلحتياجات الخاصة عن ذوي اختالف التالميذ)، ف162 ، 2008
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  ستراتيجيات االماستخدا فصول الدمج معلمي علىف  التدريس، في التقليدية الطرقب يستفيدون

 مع ضمان ، وأنماط تعلمه واحتياجاته قدراته حسب كل تلميذ ، ف االختالفاتلمراعاةالمتنوعة 

(مروة الباز: .للتعلم الفردية  الحتياجاته خصيصا مصممة بطريقة يدرس أن تلميذ كل حق

 أنه في كثير من الدول العربية يؤخذ )13 ،2008(  كوثر كوجاككما تؤكد،  )22، 2016

على التعليم عدم ترك  مجاال لمراعاة اختالف احتياجات المتعلمين وتنوعها ، وعدم اتاحة 

الفرص المناسبة للمعلم لتخطيط وتنفيذ تدريسه وفقا إلحتياجات تالميذه ، على عكس الدول 

 ذوي عدم عزلو ، التعليم الموحد للجميعالمتقدمة وتوجهات السياسات التعليمية فيها إلى 

،  الفصول العادية فيأقرانهم مع نادت بدمجهم بفصول خاصة بهم ، بل اإلحتياجات الخاصة 

  . تنويع التدريسها  المعلم بمهارات جديدة أهموتسلح

 ،التدريس تنويعل صفيةالمميزات ال )Tomlinson )1999: 25  توملينسونأوضحت قد      و

 من التدريس في تالميذهم يتعهدون وأنهم المتعلمون، وصل حيث من يبدؤون المعلمين أنفى 

 وأن غيره، مع يتنافس مما أكثر نفسه مع يتنافس التلميذ وأن المختلفة، التعلم شروط توفير خالل

كما بمرونة ،  الحصة وقت يستخدمون وأنهم ليتعلم، تلميذ كل تناسب طرقا يوفرون المعلمين

 سس العامة لتنويع التدريس:) على بعض األ38 :2008كوثركوجاك وآخرون (أكدت 

مختلفة. - اإلهتمام بالكيف أكثر من الكم في التعليم.  - أن التالميذ مختلفون ويتعلمون بطرق
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- التفاعل المتبادل بين المتعلمين والمعلم .   - الخلط من التدريس الجماعي والتدريس الفردي.   

- التعامل مع التالميذ سواء بالمحتوى أو العمليات أو نواتج التعلم على أساس التعددية.  

استجابة منطقية لمواجهة تنويع التالميذ فى فصول الدمج وفقا لميولهم واستعداداتهم       وك

ونظرا لعدم قدرة ذوي اإلحتياجات الخاصة على التعلم من خالل الطريقة التي وانماط تعلمهم ، 

يتبعها المعلم مع العاديين، وانطالقا من أن التدريس بالطريقة التقليدية في فصول الدمج 

واالهتمامات المتعددة، فالسؤال هنا عن األثار  القدرات بالمدارس العادية يصعب معه مقابلة

الحقيقية لتنويع التدريس على متغيرين لذوي اإلحتياجات الخاصة، هما مهارات التفكير البصري 

 وبعض المهارات االجتماعية، وهذا ما سيتناوله البحث الحالي.

) ضرورة تدريس مهارات التفكير وابعاده في 64: 1993(       وقد فسر جابر عبد الحميد 

سياق تعليم المادة الدراسية؟ وعلله بأن ما يدرسه التالميذ في المحتوى هى المادة األولية التي 

 التفكير مهارات تدريس بضرورة والخبراء التربويين مناداةيستخدمونها كى ينغمسوا في تفكيرهم، و

التى نعيشها والمستقبل المتزايد  الحياة تفرضه عصري كمطلب  للمتعلمين ،القناعتهم بأهميته

للمهارات.  تنفيذ منظمان وٕانما بتخطيط و تلقائية بصورة التفكير ال تنمو فمهارات التعقيد؛

للتفكير أنواع أهمها التفكير البصري، والكثير من الفنانين قاموا بإنتاج أعظم أعمالهم      وأن

االبتكارية من خالل استخدام التفكير البصري، وهذا دليال على قوة التفكير البصري فهو ذو 

التربية الفنية عملية تعليمية تساعد المتعلم للفن على قراءة الشكل فاعلية كبيرة ، من منطلق أن 
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 2015(على خلف،على ماجد:في الفنون البصرية جماليا واالستجابة لإلنتاج الخالق في الفن.

مهاراته والبصري  التفكير  بدراسة االهتمامزادالنصفين الكرويين  بعد ظهور نظرية و، )674،

   تنمية الجانب البصري لدى المتعلم من العوامل التي تساعد على تنمية ألن، من قبل الباحثين

األشكال والرسوم ، واإلجابة عن أسئلة المعلم الصور و، باالعتماد على  التفكير وتحسين أدائه

داخل الفصل باالعتماد على التصور البصري وعمليات التمثيل العقلية واستحضار الصور من 

أهمية تأتي  أكثر عمليات التفكير)، اعتمادا على أن  5 ، 2000 (عفانة والجابرى: الذاكرة

البصر هو الجهاز الحسي األول الذي يوفر أساس عملياتنا فمباشرة من إدراكنا البصري ، 

% من المعرفة التي تصل اإلنسان 75من  أثبتت الدراسات أن أكثرحيث ، المعرفية ويكونها 

. تأتى عن طريق البصر في مجال الرؤية

    وتنمى مهارات التفكير البصري من خالل اإلكثار من التمرين والتدريب على ممارسة العمل 

الفنى عن طريق مفردات التربية الفنية، فمن خاللها يمكن تكوين الصورة الذهنية عن مختلف 

عناصر وأسس الفن لدى المتعلم، كما يشعر من خاللها بمختلف أنواع األحاسيس واإلنفعاالت 

 الدراسات  وقد أكدت)،580 ،2012والرغبة فى اإلنجاز.(ماجد الكنانى، نضال ديوان: 

 هدف ال يحتمل التأجيل كتنمية مهارات التفكير البصريعلى أهمية المرتبطة بالتربية الفنية 

 موضوعات مستمدة من فى الرسم بممارسةإتاحة الفرصة  ب،والتى تسعى المادة الى تحقيقها

ومخزون   إلي إكسابها ،المادةالبيئة ومن الخيال معتمدة علي الخبرات التعليمية التي تسعي 
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نظرا ، و)342، 2014: ى البيئة واألحداث الجارية.( زينب علتللصور ومفردااإلدراك البصري 

 ألن لتالميذ،  لنمي مهارات التفكير البصريي، يمكنه أن  من محتوىالتربية الفنية ما تتضمنه ل

  وتعمل على تنمية، للفنالمبتدئ لمتعلم لبجدية  تطلب إعمال التفكير البصريي المحتوىدراسة 

ترجمة اللغة البصرية التي يحملها الشكل و  تحليل المرئيات على أساس عناصر الفن،قدراته في

  رؤية عن طريق دعم التفكير البصري لتالتمثيل باألشكال البصرية  و، البصري إلى لغة لفظية

مهارات  التدرب على، وبعاد الشكلألعن العالقات النسبية  والكشف، العالقات الداخلية للشكل

تنمية مهارات لإلتاحة الفرصة  ، واألشكال من خالل توظيف األلوان والصور والرسوم التفكير

)  176، 2015.(على خلف،على ماجد : التفكير البصري

) بأن أهم مشكلة يواجهها 259 : 1987وعلى الجانب اآلخر، أكد محمود البسيونى (      

ذوي اإلحتياجات الخاصة هى قدرتهم على التكيف مع مجتمعهم بالحصول على التعويض 

اإليجابى ، وما لم يتوافر هذا التعويض ، فإن هؤالء المعاقين سيعزلون أنفسهم وخطورة العزلة 

تؤدى إلضطراب فى العالقات مع عدم القدرة على التكيف، فيسبب لهم قلقا عقليا وعدم إتزان 

 إنفعالى، ويضاف ذلك إلى اإلعاقات األصلية فيزيد منها ويؤكدها ويؤثر على المجتمع .

 فى ثالث:   أهداف التربية الفنية للفئات الخاصة)19، 2004وقد حددت هند اسحق (     

       .االجتماعية المعايير  قدرة الفرد على توجيهه لحياته بنفسه في حدودالذات: وهيتحقيق - 1

     .االجتماعي والتوافق الشخصي كل أنواع الفردوبيئته في  توازن بينثالتوافق: بإحداتحقيق - 2
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،  أساليب خاصةبتعلم الو استثمار ذكائه المحدود بأفضل الطرقبالفردية:  االهتمام بالقيمة- 3

  أفضلفرصة الدمج يعطي المعاق على أن )35: 1999عبد المطلب القريطى (كما أكد 

  له إلى جانب تحقيق الذاتا سليماواجتماعيا  أكاديميالينمو نمو وأجواء تعليمية مناسبة أكثر

وظائف ، تمشيا مع وزيادة دافعتيه نحو التعليم ونحو تكوين عالقات اجتماعية سليمة مع الغير

 معاقإعادة تكيف ال، وعاديين لحياة عاديةالطفال غيراأل إعداد  فى:التربية الفنية للفئات الخاصة

  .النقص تعويض الطفل غير العادي عن جوانب ، و الفنيةالممارسة خالل من

خاصة نظام الدمج يساعدعلى تنمية هذه المهارات، نظرا لما يتمتع به من آثار إيجابية ف     

المجموعات المشاركة وتبادل األدوار و التفكير وعلى  تنويع التدريس التى تعتمدراتيجياتمع است

 في فصول زمالئهم العاديين مع االجتماعي التواصل في يؤثر على تنمية قدرتهمالذى  ، المرنة

 .تنمية بعض المهارات اإلجتماعية لديهم بصورة أفضل و ، الدمج

 مشكلة البحث:

  االحتياجات الخاصة،لذوي ا عام٢٠١٨  بأن العامفي ضوء إعالن رئيس الجمهورية         

االحتياجات  ذوي هدف دمجب، ) ختالفإقادرون بمبادرة ( نطالق  إعالن وزير التربية والتعليمإو

ومحاولة البحث عن األساليب الحديثة   بالمدارس العادية، الخاصة مع زمالئهم األصحاء

 التى تساعد على إيصال المادة التعليمية الى أصحاب الحاالت الخاصة بسهولة ويسر.
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 التدريس استراتيجيات       وتحقيقا لمبدأ ضرورة توفير التعليم للتميز والتميز للجميع ، ومواكبة 

التى تراعى الفروق الفردية وميول وقدرات التالميذ، لتوفير أفضل بيئة تعليمية مناسبة لذوي 

اإلحتياجات الخاصة لتبادل الخبرات مع أقرانهم، وتطوير المهارات األساسية إلدارة الفصول 

 والطرق وميولهم لمعرفة اهتماماتهم الدراسي العام بداية في مسبق للتالميذ تقييم عمل، والدامجة

لديهم ، ليصبح المعلم أكثر قدرة على التعامل معهم  األساسية الموجودة والمهارات المفضلة

تفعيال لما نادت به الدولة بأهمية تصميم البرامج المتنوعة لتتوافق مع خصائص وٕاهتمامات ذوي 

ألن  ، اإلحتياجات الخاصة ، ولتوفير الفرص المتكافئة لتعليم الجميع األسوباء وغير األسوياء

من حق كل تلميذ أن يدرس بطريقة مصممة خصيصا إلحتياجاته الفردية، والوصول الى 

 تنويع على قدرته خالل من إال التحدي هذا في ينجح لن المعلممستوى تعليم ذات معنى وأثر، ف

     فى الفصل.ستخدمها  يالتي سيالتدر استراتيجيات

 من خالل استخدام الخاصة ، لذوي اإلحتياجات الباحثة أن تدريس التربية الفنية ىترف       

 تنويع فى المحتوى والوسائل واألنشطة ، والتركيز على من اوما بهتنويع التدريس  استراتيجيات

 التفكير  مهاراتيعطي الفرصة لتنميةقد  حاجات التالميذ المتباينة، لتلبية البصري الجانب

القراءة البصرية ، التمييز البصري، ادراك العالقات المكانية، التتابع   وهى ،لديهمالبصري 

البصرى، اإلغالق البصري التى تعطى ثمارها فى تنمية سلوك المتعلم وتوجيهه فنيا وجماليا 

 . وهى التوافق اإلجتماعى والمشاركة اإليجابية وتكوين الصداقاتوتنمية المهارات االجتماعية
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تأسيسا على ما سبق، تحاول الباحثة تعرف امكانية تنمية مهارات التفكير البصري،     و

وبعض المهارات اإلجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة من خالل استخدام استراتيجيات تنويع 

  .التدريس فى التربية الفنية بفصول الدمج فى المرحلة اإلبتدائية

        وبذلك يمكن صياغة البحث الحالى فى السؤال التالى: 

التفكير مهارات تنمية  على  الدمج فى التربية الفنية بفصولتنويع التدريس ما أثر استراتيجيات  

  لذوي اإلحتياجات الخاصة؟المهارات اإلجتماعيةبعض والبصري 

          ويتفرع من هذا السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية:

مهارات تنمية على  الدمج  فى التربية الفنية بفصولتنويع التدريس-ما أثر استراتيجيات 1

 البصري لذوي اإلحتياجات الخاصة؟التفكير 

بعض تنمية  على  الدمج فى التربية الفنية بفصولتنويع التدريس-ما أثر استراتيجيات 2

  لذوي اإلحتياجات الخاصة؟المهارات اإلجتماعية

 هدف البحث الحالى الى: :أهداف البحث

تنمية  على  الدمج فى التربية الفنية بفصولتنويع التدريس-التعرف على أثر استراتيجيات 1

 البصري لذوي اإلحتياجات الخاصة.التفكير مهارات 
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 تنمية على  الدمج فى التربية الفنية بفصولتنويع التدريس-التعرف على أثر استراتيجيات 2

  لذوي اإلحتياجات الخاصة. المهارات اإلجتماعيةبعض

  أهمية البحث:

 فئة ال يمكن أغفالها فى  بإعتبارهم- تكمن األهمية فى المكانة التى يحتلها مجتمع البحث ،1 

 وٕابعادهم عن خطورة العزلة.بهم  االهتمام في الدولة سياسة  وتفعيلأى مجتمع ،

اإلهتمام بالتفكير البصري ومهاراته فى تنمية   تزايد اهتمام التربويون بالتفكير وأنواعه ، و-2

 . همتأهيل طرق اكتشاف قدراتهم الفكرية و طرق التفكير التي تؤدى بشكل تلقائى إلى تطوير

 اإلجتماعى للنمو الطبيعية الفرص بتوفير تزايد اهتمام علماء النفس بالمهارات االجتماعية ، -3

  .لفنونل ممارسة خالل من معهم  التواصل، ودعمالعاديين  أقرانهم للمعاقين مع والتربوى

. تقديم دليل لمعلم الفصل العادى يوضح كيفية تدريس التربية الفنية من خالل استخدام 4

استراتيجيات تنويع التدريس وتدريبهم على الممارسات الفنية لتنمية مهارات التفكير البصري 

 وبعض المهارات اإلجتماعية .

 فى حدود علم الباحثة- بالتربية الفنية التى تناولت متغيرات البحث، وهى: –ندرة الدراسات- 5

 تنويع التدريس بفصول الدمج ، وتنمية مهارات التفكير البصرى، والمهارات اإلجتماعية.
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Uمتغيرات البحثU :: تتمثل متغيرات البحث فيما يلى  

 المجموعات المرنة ،  استراتيجيات تنويع التدريس (استخدامالمتغير المستقل : يتمثل فى -1

أركان ومراكز التعلم ، عقود التعلم ، فكر/ زاوج/ شارك ) ، من خالل المزاوجة بين مجموعات 

 العمل التعاونية ومجموعات العمل الفردى والمجموعات المرنة .

القراءة البصرية ،  مهارات التفكير البصري(تنمية أوال:  - المتغيرات التابعة: تتمثل فى :2

البصري) .  البصري، اإلغالق ، التتابع البصري، ادراك العالقات المكانية التمييز

. التوافق اإلجتماعى والمشاركة اإليجابية وتكوين الصداقات) ( المهارات اإلجتماعية  تنميةثانيا:

U:حدود البحثU 1 - ألنه العام 2019 /2018زمانيا: الفصل الدراسي األول للعام الدراسى ،

  .تم إطالق مبادرة " قادرون بإختالف"فيه اإلحتياجات الخاصة ، و ذوي الذى أطلق عليه عام

 أكبر  بها ألنقصدية،)، وقد تم إختيارها بطريقة 2 مدرسة المنيا اإلبتدائية التجريبية (مكانيا:-2

 وفقا إلحصائية الدمج، تالميذ من) تلميذ وتلميذة 14 اإلحتياجات الخاصة (ذويتالميذ من عدد 

وقد ترددت الباحثة ، 2019 /2018التربية الخاصة إلدارة المنيا التعليمية فى العام الدراسى 

على بعض المدارس الدامجة بالمنيا إلختيار مجموعة ضابطة، ولكن تعذر ذلك للغياب المتكرر 

 مدارسهم ، ويقتصر ذهابهم على ايام االمتحانات النهائية. عن  اإلحتياجات الخاصةلذوي
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(المجموعات المرنة ، أركان ومراكز التعلم ،عقود التدريس  -موضوعيا :استراتيجيات تنويع3

مهارات التفكير   خمسالتعلم ، فكر/ زاوج/ شارك) فى فصول الدمج ، وأثرها على تنمية

 صعوبات، وهم حاالت  لذوي اإلحتياجات الخاصة المهارات اإلجتماعيةثالث منو، البصري

 . ، االعاقة العقلية البسيطة ) زرع القوقعة ( ، اإلعاقة السمعية  الكالمية ، التوحدالتعلم

 مصطلحات البحث: 

: بأنه استخدام أربع استراتيجيات تدريسية إجرائيا تعرفه الباحثة :التدريس - تنويع1

(المجموعات المرنة، أركان ومراكز التعلم، عقود التعلم، فكر/ زاوج/ شارك)، التى تتمركز حول 

فى فصول الدمج، وتعمل على تلبية اإلستعدادات واإلهتمامات المتنوعة للتالميذ، من  التالميذ

 التباينات بين التالميذ.  لمعالجة والبيئة الصفية ونواتج التعلم، واألنشطة، المحتوى، تنويعخالل 

 U2الدمج- فصول  U:  الباحثةتعرفه UإجرائياU بأنها فصول المدرسة العادية التى يتواجد : 

، جنب الى جانب مع أقرانهم التالميذ العاديين  ذوي اإلحتياجات الخاصة تواجدا كامالداخلها

 مع توفير خدمات مساندة لهؤالء التالميذ حسب قدراتهم وٕاستعدادتهم المتبانية.

3U-البصري التفكير مهارات:U التالميذ ذوي  تساعد : بأنها مهاراتإجرائيا تعرفها الباحثة

والرسائل  لألشكال والرموز البصري اإلحتياجات الخاصة على كل من القراءة البصرية، والتمييز

، وأخيرا  العالقات المكانية ، وكذلك تذكر واستدعاء صور بصرية متتابعة البصرية، مع إدراك
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اإلغالق البصري، وهى خمس مهارات تقاس بالدرجة التى يحصل عليها التلميذ  الى الوصول

 ذوي اإلحتياجات الخاصة فى اختبار مهارات التفكير البصري الذى أعدته الباحثة لهذا الغرض.

 4U -االجتماعية المهاراتU : بإنها مجموعة السلوكيات اإلجتماعية إجرائيا الباحثة  تعرفها :

التى يكتسبها التالميذ ذوي اإلحتياجات الخاصة فى عمليات تواصلهم اللفظى وغير اللفظى فى 

فصول الدمج مع أقرانهم من التالميذ العاديين ، متضمنة المحاور الثالث: التوافق اإلجتماعى 

والمشاركة اإليجابية وتكوين الصداقات ، وتقاس من خالل الدرجة التى يحصل عليها ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة فى مقياس المهارات اإلجتماعية الذى أعدته الباحثة لهذا الغرض.

5U-ذوي اإلحتياجات الخاصةU:بأنهم أولئك التالميذ الذين ينحرفون إجرائيا:  تعرفهم الباحثة 

فى قدراتهم عن المستوى المتوسط ويكونوا فى حاجة إلى خدمات خاصة، ومنهم ما يصنف الى 

 ( زرع قوقعة) ، اإلعاقة العقلية السمعية اإلعاقة الكالمية، التوحد ، التعلم صعوباتحاالت 

. بالمدارس العاديةالبسيطة الموجودين فى فصول الدمج 

    فى ثالث محاور رئيسة،وهى :: السابقة والدراساتاإلطار النظرى 

 أختلفت آراء التربويين حول تنويع التدريس، فمنهم من شكك فى التدريس: أوال: تنويع

 ومنهم من أكد على أن تنويع التدريس الحل األمثل تطبيقها،جدواها، وٕاعتبرها نظرية يصعب 

 .فصول الدمج ألصحاب الحاالت الخاصةمشكالت التعليمية فى لللعديد من ا
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 العملية  "تنويع التدريس بأنهHall & et al )25: 2003(وآخرون  هل  ويعرفالتعريفات:  

 ونجاحه تلميذ كل نمو نحو الفصل نفس المختلفة في القدرات ذوي وتعليم تعلم فيها يتجه التي

 .حد أقصى إلى

عليه  المعلم أساس أن على تبنى تربوية فلسفةبأنه  )66 :2005جابرعبد الحميد (        عرفه

 المتعلمين. بين لالختالفات تبعا تدريسه تطويع

 U 2األسس التي يقوم عليها تنويع التدريس-U: :36 ،2008( كوثر كوجاك وآخرون       (

Uاألسس القانونيةU:    ما نصت عليه وثائق حقوق اإلنسان من "حق كل طفل فى الحصول على

الجودة الذى يتماشى مع قدراته وخصائصه"، وتحقيق التميز دون التفرقة بينهم .         تعليم عالي

Uاألسس النفسيةUوقادرعليه ويتعلم بطرق مختلفة ، والذكاء بدرجات متفاوتة   : كل تلميذ قابل للتعلم

                 ، فيسعى المخ البشري للفهم والوصول إلى المعنى، حاالت التحدي يحدث التعلم بصورة أفضل.                 

Uاألسس التربويةUالعملية ، التقييم المستمر هالعملية التعلم، المتعلم أهم محاور : المعلم هو المنسق 

هو وسيلة إكتشاف إحتياجات التالميذ ، يمثل الفصل مجتمعا بين أفراده إختالفات.  

U3العناصر التى يتناولها تنويع التدريس -:U ) توملينسونTomlinson. 1999:48 (

، وضغط ، وتمييز المحتوى ، والوقت الالزم للتعلم  رفى: اختيا: بطرق متعددة لتنويعه، المحتوى

 يكون وفقا ألنماط التعلم : أنالمنتج والتعلم. من عمليتى التعليم تنويع كال طريق : عنالعمليات
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: بتنظيم البيئة الصفية بيئة التعلم واإلستعدادات والقدرات مع ترك اإلختيارمن مهام متعددة.

 طريق تقييم ن: عالتقييمأدوات  .بأساليب متنوعة، وتخصيص مكان للعمل الفردى والجماعى

  التقييم.أدوات  و إجراء تعديالت جوهرية فى شكلاألهداف، أوبدائل متنوعة مرنة دون تغيير 

4Uالمبررات التي دعت إلى استخدام تنويع التدريس-U):  :53 ،2008كوثر كوجاك(   

- حقوق اإلنسان.                3- نظريات المخ البشري وأنماط التعلم.    2- طبيعة التالميذ.        1

 .  - مشكالت التعليم6- الدافعية لدى المتعلم.            5- أهداف العملية التعليمية.     4

5Uمراحل التخطيط لتنويع التدريس-U :)مراحل التخطيط   )281 :2016حدد خالد السر

 والتكويني القبلي التقييم واستخدام للمحتوى ، دقيق فهم لتنويع التدريس فى خطوات محددة،هى،

 المتعلمين ، حاجات لتلبي المتنوعة التعليمية واالستراتيجيات المنهجية واستخدام المواد المستمر،

 للموضوع . المتعلم اتقان لتقييم تقييمات إجمالية واستخدام

U6المستخدمة فى البحث-استراتيجيات تنويع التدريس U :  

 متجانسة أو فقد تكونكيل المجموعات تبعا للموقف التعليمي ش يتم ت:المرنةالمجموعات 

 متعددة،وتستند على أساس أن كل تلميذ في الفصل هو عضو في مجموعات غير متجانسة، 

يتم تهيئة المكان وتزويده  خرى تبعا إلحتياجاته التعليمية،ألمن مجموعة ه ويسمح بانتقال
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 التالميذ، والمعلم صائصمع خ ومع المحتوى المطروحو مجموعة،ادر تعلم مناسبة لكل صبم

) (Valenteno, G.:2011 .كل منفرد وفقا لمستوى االنجازشيهتم بتقييم التالميذ ب

هذه االستراتيجية روح وجوهر تنويع التدريس، وتعتمد على تسمى : التعلم أركان و مراكز

كل يتوافق مع اهتمامات التالميذ، ويزودها شمها المعلم بصمتوفير مجموعة من األركان، ي

يتوجه التلميذ الى أحد المراكز بإختياره أو بتوجيه من المعلم لمعالجة صعوبة ادر التعلم، صبم

التلميذ تفاعل  األهداف، ،تحققتتعليمية ،وكلما كانت هذه المراكز متوافقة مع إهتمامات التالميذ

 )122 ،2008( كوثركوجاك وآخرون: . بإنجاز المهام المحددةاستمتع، وتعلمهمع مصادر 

Uعقود التعلم:U و مجموعة من التالميذ، قبل البدء أح بين المعلم والتلميذ، ضيعقد اتفاق محدد وا

ح  به تضل مقنع للتالميذ، ويشك من هذه العملية بضح فى العقد الغرضفي عملية التعليم، يت

ا على ضطة التي سوف يمارسونها، ويتفق أيشدر التعليمية التي سوف يلجئون إليها، واألنصاالم

أسلوب التقييم وتوقيته، فتحمل التالميذ لمسئولية عقد اتفاق مع المعلم يولد لديهم اإلحساس 

 )236، 2001. (يوسف قطامى ونايفة قطامى:اركتهم االيجابيةشبقيمة الذات ويكون دافعا لم

Uفكر ، زاوج ، شاركU: تعتمد على استثارة التالميذ كي يفكروا كل على حدة ، ثم يشترك كل 

تلميذين في مناقشة األفكار معا ، من خالل توجيه سؤال يستدعي تفكير التالميذ، وٕاعطائهم 

تدعم الحوار بين أطراف بينهم اختالفات في االتجاهات الفرصة كي يفكروا بمستويات مختلفة، ف
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اركة، وتقبل الرأي اآلخر، والتعبير عن الرأي شوالميول ، وفي المعلومات السابقة  فيتعودوا الم

). 125 ،2008 (كوثر كوجاك وآخرون: وعية.ضوالدفاع عنه بمو

ظرا ألهمية تنويع التدريس، فقد تناولتها العديد من الدراسات والبحوث، منها بحث ن      و

) الذى تناول إعداد برنامج قائم على تنويع التدريس لتحديد مهارات الرسم 2018إبراهيم على (

 والمعدات الكهربية ، وأسفرت النتائج عن فاعلية البرنامج الفنى وتنميتها لطالب التركيبات

التحصيل المعرفى، والمهارى لطالب التجريبية ، وكان الغرض من بحث سارة ى المقترح إلختبار

أسفرت نتائج و) بناء استراتيجية قائمة على تنويع التدريس فى التربية الفنية،2017السيد (

تنظيم الموقف التعليمى  المهارى لطالب الفنون ، والبحث عن تنمية الوعى الفنى واألداء

) فى بحثها تصميم 2016للطالب المعلم أثناء التدريب الميدانى ، وحاولت هاجر عبد اهللا (

برنامج وفقا لمدخل تنوع التدريس ، وأوضحت النتائج وجود الفاعلية فى تنمية التفكير اإلبداعى 

تمثل هدف بحث مها كما  التصميمات النسيجية ، فىواإلداء فى الرسم الفنى لطالب الصناعية 

خريجات على تنويع التدريس ال) فى الكشف عن فعالية برنامج لتدريب 2014نوير، نهى سعد (

من خالل إكتشاف الطاقات الكامنة، وأشارت النتائج الى وجود فروق دالة إحصائيا فى اإلختبار 

 James) 2011التحصيلى والتطبيقى لصالح البعدى، كما قدمت دراسة جيمس وأخرون(

M,et al وصفا لكيفية استخدام معلمة التربية الخاصة لتنويع التدريس لتصبح أكثر استجابة 

 إيجابيا على تعلم الطالب ، وجاء بحث هولى وقد أثرتالحتياجات طالبها بطريقة منهجية،
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)2008 (Holli M. Levy ، عن تلبية احتياجات جميع الطالب من خالل تعليمات متباينة 

 ومساعدتهم، وتناولت دراسة جاى همتلبية احتياجاتلواستخدام استراتيجيات تنويع التدريس، 

 التربوية: التدريس والمعايير  تنويع Jay McTighe and John L. Brown) 2005وجون (

والسؤال عن كيف يمكن للمعلمين التوفيق بين المعاييروبين الحاجة المتزايدة إلى معالجة نقاط 

 Diana) 2004القوة واالحتياجات الفردية للمتعلمين المختلفين. كما تناولت دراسة ديانا براون (

-Brown تنويع التدريس ودعمها المناسب، للموهوبين وذوي اإلعاقات الكبيرة بتلقي التعليم 

 المناسب في فصول التعليم العام، إلجراء تغيير يمكن التحكم به في تنويع التدريس .

U: التفكير البصريثانيا:Uفي مجال البصري التفكير مصطلح ظهر العشرين القرن  أواخر 

شخص  يعجب وعندما الفنية، لوحته على رسالة يرسل فإنه ما لوحة الفنان يرسم الفن، فعندما

 )34 ،2010الشوبكي: تتضمنها.(فداء  التي الرسالة فهمبو تفكيرا بصريا فكر فإنه بها آخر

قدرة المتعلم على   بأنهالبصري) التفكير Mileman) 1993: 20ميلمان عرف  :المفهوم-1

 بدال من الحشو والتخطيطات باستخدام الصور والرسوم ما،تخيل وعرض فكرة أو معلومـــــــة 

 الذي نستخدمـه في االتصال مع اآلخرين.
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 الرؤى معبأنه تفكير متعدد  )13: 2016طارق عامر، ايهاب المصرى (      وعرفه كال من 

 رؤية ذاتية بينها لتكوين فيما ومتنوعة تتكاملامكانية التفكير فى زوايا ووجهات نظر متعدددة 

 العليا. اشكال مستويات التفكير أحد لذا فهو يعد الموقف،شاملة لكل عناصر 

U2-التفكير البصري  أدواتU :الفرد رؤية :رئيسة طرق ثالثة على يعتمد التفكير البصري 

 ويؤكد ،التخطيطى الرسم الطبيعة ، وممارسة ومشاهدة القراءة ممارسة من التخيلو لألجسام،

 ) أنه يمكن تمثيل الشكل البصري بثالث أدوات ،هى:Wileman) 1993 :9 ويلمان

 شبكات اإلنترنت كثيرا من الصور وتوفر الطريق األكثر دقة في االتصال، ى ه:الصورأ-  

 .التي يمكن الحصول عليها بسهولة وفي أسرع وقت ممكن فى الوقت الحالى

     األخرى. تعد الرموز األكثر شيوعا واستعماال رغم أنها أكثر تجريدا من األدوات :الرموزب- 

ما، واخرى   ورسومات متعلقة بمفهوم بالصورة، رسومات متعلقة :الرسوم التخطيطيةجـ- 

 وتستخدم لتصور األفكار شبكية،اعتباطية، تتضمن أشكاًال هندسية ومخططات انسيابية وخرائط 

 )2010:عن أحمد عبد المجيدنقال (. الحل المثالي وهي رموز مجردةو

 له عدة مزايا تتمثل أهمها فى:  البصريإن التفكير : البصريأهمية التفكير -3

 * يعمل على بقاء أثر المعلومات فى الذاكرة لفترة أطول

 )48 ،2012 الكحلوت:(آمال ويسر. * يساعد على إدراك البيئة المحيطة بسهولة 
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* يدعم طرق جديدة لتبادل األفكار ويساعد على التفكير بطرق أكثر فاعلية. 

        )2018، 5 مطر: (طه.التالميذ لدى البصرية الرسالة فهم واستيعاب القدرة على *  ينمى

التعلم.              نوعية ويحسن من* يساعد على ترابط األفكار ويسرع من تفاعل التالميذ 

     ) 79 ،2010 جبر: (سعيد .الجماعي العمل فريق في األعضاء بين االتصال يحقق *

بالتفكير البصري،    المهارات الخاصةفيأختلفت األدبيات :مهارات التفكير البصرى-4

 بمستوياتها البصرية الترجمة البصري ،  أربع مهارات، التصويرفي ) 2018فحددها طه مطر(

 خمس في) 2017البصري، بينما حددها منصور صياح ( التنظيم البصري، المختلفة ، التحليل

مهارات ،التمييز البصرى، التمييز بين الشكل واألرضية، التذكر البصرى، ادراك العالقات 

 أربع مهارات، التعرف في) حددها 2015المكانية، اإلغالق البصري، وعلى خلف وعلى ماجد (

 وبعد اإلطالع على على الشكل ووصفه، تحليل الشكل، الربط بين العالقات، أنتاج المعنى،

  للتفكير البصري فى البحث الحالى: تم تحديد خمس مهارات العديد من األدبيات

 التعرف على الشكل ووصفه.     والصورة، على تحديد أبعاد الشكل ةالقدرالبصرية: -القراءة 1

 بين األشكال وتمييزها عن األشكال واالختالفمالحظة أوجه الشبه  البصري: -التمييز2

                                                        . األخرى من خالل مواصفات اللون والشكل والحجم

 عالقة مكانية لهذا الشئ مع في معين ءشيإمكانية تسكين  : العالقات المكانيةإدراك-3

                                  البعض. فهم موضع شيئان أو أكثر من بعضهما المحيطة، أواألشياء 
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 أو تذكر واستدعاء صور متسلسلة متتابعة، تذكر واستدعاء صور بصرية :البصري-التتابع 4

                                                      . من حيث فكرة معينة ثم اختيار الرمز الناقص

 له، التعرف على الصيغة الكلية لشئ معين من خالل صيغة جزئية :البصري-اإلغالق 5

   الناقصة. واستكمال االجزاء الشكل، الشكل الكلى عندما تظهر أجزاء محددة من وٕادراك

، لبحوثفقد تناولتها العديد من االتفكير البصري  بتنمية مهارات االهتماموفى إطار         

لجالية الطالب  ) إلعداد قائمة بمهارات التفكير البصري2018بحث ماجد الحارتى (منها 

نتائج أظهرت وجود فرق دال إحصائيا عند متوسطى درجات عينة الالمصرية بالسعودية ، و

) إلى 2017هدف بحث قاسم الفرمان (، و البحث فى أبعاد مقياس مهارات التفكير البصري

وجود عالقة إيجابية  وأوضحت النتائج التربية الفنية، فيالكشف عن مهارات التفكير البصري

 ، وبحثت البعدي  التطبيق التفكير البصرى لصالحمهارات  بناء األسئلة الصفية المصورة و بين

، توصلت النتائج يالتفكير البصر) عن فعالية استراتيجية شبكات 2017دراسة أم هاشم العزب (

الختبار التحصيلي والمهارى والتفكير البصري لصالح اإلى وجود فروق دالة إحصائيا لكل من 

 )2016لغرض من دراسة ريتشارد سويد بورج (وا ،التطبيق البعديوالمجموعة التجريبية 

Richard Swedberg النظرية ، فتح نقاش حول كيفية استخدام التصور والتفكير البصري 

في إنتاج نظريات جديدة ومبتكرة، ومناقشة ثالثة أنواع : الصور النظرية ، والرسومات البصرية 

) تحديد فاعلية المقرر اإللكتروني 2015، والرسوم البيانية النظرية، وتناول بحث هبه السيد (
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 نمو مهارات التفكير فيالمقترح في التصميم ، وتوصلت النتائج إلى فعالية المقررات اإللكترونية 

) فى التعرف على 2015هدف بحث عمرو أحمد ( وتمحور، الرقمي نحو الفن واالتجاهالبصري 

لطالب المعمارية ، وأظهرت   والتفكير البصريالمعماريالرسم  مهاراتفاعلية برنامج فى تنمية 

وتحدد هدف بحث على البعدى ،التطبيق لصالح التجريبية والنتائج وجود فروق دالة إحصائيا 

 التفكير البصري في الزخرفة استراتيجية تعرف فاعلية استخدام في) 2015خلف،على ماجد (

اإلسالمية  لتنمية مهارات طلبة الفنية بكلية الفنون الجميلة ، وأظهرت النتائج تفوق المجموعة 

لتحقق من فاعلية برنامج مقترح ا  فى)2014( التجريبية ، تمثل الهدف من بحث زينب علي

 وتنمية التفكير البصري، وأظهرت النتائج وجود فرق دال المعرفي على التحصيل إلكتروني

 Temple )2009، وهدفت دراسة تيمبل جراندن(البعديإحصائيا لمجموعة البحث لصالح 

Grandin الى اإلجابة عن كيفية عمل التفكير البصري في ذهن شخص مصاب بالتوحد؟

متخصصون في األنماط، و مفكري بصريون، أنواع للتوحد: مفكرون  ثالثتوصلت النتائج الى

 الكالم لكنهم يفتقرون إلى المهارات البصرية.

Uثالثا: المهارات اإلجتماعية:U  تشكيل العالقات بين لتعد المهارات اإلجتماعية أهم العوامل

األفراد ، بل  أهم دعائم الصحة العقلية للفرد، ويختلف علماء النفس فى تحديد مفهوم المهارات 

       اإلجتماعية فيراها البعض سمة ، أو كنموذج سلوكى أو من منظور معرفى .
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 1U-مفهوم المهارات االجتماعيةU)2009:26 :عرفها ايدوجان وآخرون(Aydogan,et al. 

بأنها تحتل أحد المكونات الالزمة لنجاح العالقات اإلجتماعية بين األفراد، وتتجلى فى 

السلوكيات اإلجتماعية واإلنفعالية للفرد. 

) بأنها قدرة الفرد علي التفاعل مع اآلخرين في البيئة 9 :2007عرفها محمد عبد اهللا (    و

االجتماعية بطرق متعددةٌ تعد مقبولة اجتماعيا وذات فائدة متبادلة. 

U2-الركائز األساسية لتنمية المهارات االجتماعيةU :األسرة والمدرسة وجماعة الرفاق :

Uاألسرة :U المسئول األول عن صبغ السلوك اإلنساني بصبغة إجتماعية، فيتعلم فيها السلوكيات

المتعارف عليها إجتماعيا وطرق االستجابة وذلك عن طريق تقليد نموذج أحد الوالدين.      

UالمدرسةU : المسئول الثانى التي يتعلم فيها الفرد والتي تسهم بصورة فعالة في تزويد األفراد بالقيم

 األقران.  أو والمهارات واألنماط السلوكية السائدة قي المجتمع،عن طريق تقليد أحد المعلمين

Uجماعة الرفاقU يأتى دورها بعد األسرة والمدرسة وهى تعد وسيلة التقبل أو الرفض ، وتساعد :

   )193 ،2007على تشكيل سلوك الفرد في االتجاه الذي ترغبه الجماعة .( محمد عبد اهللا :

3U- االجتماعيةتصنيف المهاراتU: 2006تورنروزمالئه ( صنفها،(Torner,et al :إلى 

ريجيو إدراك الموقف ، فرض الشخصية، المبادرة ، المرونة ، القدرة على التكيف، وقد أشار

 إلى ثالث مهارات أساسية وهى مهارة اإلرسال ، ومهارة  .Riggio,et al) 1991(وآخرون 
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 فى ,Aydogan,et al)2009(أيدوجان وآخروناإلستقبال، ومهارة التنظيم أو الضبط ،وحددها 

                                             مهارات التكيف، إدارة الغضب ، التعامل مع ضغوط الرفاق ، ضبط الذات ، التعبير اللفظى . 

 فى البحث الحالىلمهارات االجتماعية ا تم تحديد وبعد اإلطالع على العديد من األدب التربوى،

ظرا ألهمية المهارات نووهى (التوافق اإلجتماعى والمشاركة اإليجابية وتكوين الصداقات) 

اإلجتماعية لألسوياء وغير األسوياء مختلفى القدرات واإلستعدادات، فقد تناولتها العديد من 

 من للتحقق .Wan-Chi Chou&et,al )2016 ، منها دراسة وان تشى وآخرون (دراساتال

أوضحت  فعالية برنامج للفن في تحسين المهارات االجتماعية لطفلين يعانون من مرض التوحد،

النتائج زيادة نسب االتصال الكالمية التلقائية ، وعرض األعمال الفنية ، واالتصال بالعين، بعد 

  ،et,al& )2016بروكس بيترزوآخرون (وكان الغرض من دراسة ثالثة أسابيع من العالج ، 

Brooks Peters على أربع مهارات اجتماعية عبر أربعة التدريسيتقييم فعالية التفاعل 

مشاركين في سن االبتدائية ، تلقوا تدريبًا على نفس المهارات االجتماعية داخل إطار جماعي 

وأظهرت النتائج أن جميع المشاركين حافظوا على المهارات االجتماعية المستفادة مع مرور 

) عن فئة المعاقين عقليا القابلين للتعلم، وتجريب 2015دراسة  نهى عبد الباسط (والوقت، 

النمذجة والتعزيز والتحقق من مدى فاعليتهما ، وأوضحت النتائج الفاعلية فى أسلوب النمذجة 

ألنهم بحاجة إلي الشعور بالنجاح والسعى  بمالحظة نموذج يتفاعل معه، وأسلوب التعزيز

 لتنمية إلكتروني) الى التعرف على فاعلية موقع 2014سعى بحث هناء الفريحانى (للمعززات،و
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توصلت النتائج إلى وجود فروق دالة و لتالميذ فصول الدمج،االجتماعيةبعض المهارات 

، وبحثت والبعدي لصالح التجريبية االجتماعيةإحصائيا بين المجموعتين لمقياس تقدير المهارات 

 بين مشاكل تعن العالقا et,al  Stacy Littin&) 2013ستاكى ليتين وآخرون ( دراسة

 التعليمية داخل عينة من األطفال الذين يعانون التوحد، االجتماعية والمكانة السلوك والمهارات

 اجتماعية أضعف للطالب في المواضع غير الحكومية تأكثر ومهاراوجدت مشكالت سلوكية 

) الى التعرف على اثر الدمج الكلى 2012،وهدفت دراسة بسنت حنفى ( بالمدارس العامة

االعاقات داخل الفصول العادية على التحصيل والمهارات االجتماعية، وتوصلت  ذوي للتالميذ

 ،وهدفت ،الدراسة إلى عدم وجود فروق بين المجموعات الثالثة لمقياس المهارات االجتماعية

كيفية تنمية المهارات االجتماعية بواسطة    ) التعرف على2011دراسة عبد الرحمن محمد (

 فيفروق ذات داللة إحصائية بين  الرسوم المتحركة من خالل البرنامج، وأظهرت النتائج وجود

 لألطفال االجتماعية مقياس المهارات في والبعدي القبلي متوسط درجات تناول تم األول المحور

 الى فحص فعالية Kathleen) 2008وهدفت دراسة كاثلين (، البعديالمتخلفين عقليا لصالح 

  للمهارات االجتماعية لألطفال في سن المدرسة، وأظهرت النتائج تحسن كبيرعالجيبرنامج 

  .النشاطإلى جانب انخفاض السلوكيات الداخلية ، وانخفاض فرط 

 تناول تم األول المحور في : والدراسات السابقةالنظريالتعليق على االطار 

واألسس التي يقوم عليها ، وأهم العناصر التى بعض التعريفات لتنويع التدريس لتوضيح أهميته،
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 أربعة استراتيجياتمبررات استخدامه ، ومراحل التخطيط ، والتركيز على ينبغى توافرها ، مع 

السابقة ، فكل منهم تناول تنويع التدريس ألغراض  للدراسات و بالنسبة ،الحاليتناولها البحث 

المعدات الكهربية ، و لطالب  الفني) لتنمية مهارات الرسم 2018متعددة ، كبحث إبراهيم على(

) لتنمية 2016عبد اهللا( وهاجر ) لتنمية الوعى واألداء المهارى الفنى،2017سارة السيد (

  وبالنظر) لتكوين الركيزة المعرفية للخريجات،2014 نهى سعد (والتفكيراإلبداعى  والرسم الفنى،

 التربية الفنية بفصول الدمج لتنمية فيللدراسات لم توجد دراسة واحدة تناولت تنويع التدريس 

. الحاليوبعض المهارات االجتماعية كالبحث  مهارات التفكير البصري

تم تناول مفهومه تبعا آلراء العديد من   ونظرا ألهمية التفكير البصريالثاني     وبالمحور 

مع توضيح األدوات الخاصة به كالصور والرسوم واألشكال التوضيحية،  الباحثين والعلماء،

 تنوعت وتعددت من ثالث التيمهارات ال ىالتركيز علوعرض ألهميته بالعملية التعليمية، ثم 

السابقة، فكل  للدراسات أما بالنسبة ، الى ست مهارات، وتم تحديد خمس مهارات للتفكيرالبصري

) لتنمية 2018 (الحارثيمن منظور مختلف ، كدراسة ماجد  منهم تناول التفكير البصري

) للتأكد من وجود عالقة إيجابية بينها وبين بناء 2017المهارات والوعى بها، و قاسم الفرماوى (

 التحصيل  في) عن فعالية شبكات التفكير البصري2017األسئلة المصورة، وأم هاشم العزب(

 والتفكير البصرى، المعماري) لتنمية مهارات الرسم 2015والمهارات ، وبحث عمرو أحمد(

) على 2014) لتنمية المهارات الفنية ، ودراسة زينب على (2015وعلى خلف وعلى ماجد (
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التحصيل وتنمية التفكير البصري، وبالنظر إلى الدراسات نجد ان الغالبية تناولت التفكير 

 كمتغير تابع. الحاليكمتغير مستقل فى حين تناوله البحث  البصري

المهارات اإلجتماعية تبعا لوجهات نظر العديد من بالمحور الثالث تم تناول مفهوم        و

، وقد تناولت الدراسات  هاعلماء النفس، الركائز األساسية لتنمية المهارات االجتماعية ، وتصنيف

) للمعاقين عقليا وتجريب النمذجة 2015 كدراسة نهى عبد الباسط (االجتماعيةالمهارات 

) باستخدام القصة 2014 ، وهناء الفريحانى ( اإلجتماعيةوالتعزيز لتنمية بعض المهارات

االعاقات داخل  ذوي ) عن الدمج الكلى للتالميذ2012بسنت حنفى (  ولتالميذ فصول الدمج ،

كيفية   عن  )2011 ، وعبد الرحمن محمد (الفصول العادية وأثره على المهارات االجتماعية

 هو األول- على الحالي يعتبر البحث ،تنمية المهارات االجتماعية بواسطة الرسوم المتحركة 

تنمية مهارات كال من  تنويع التدريس وأثرها على تناول استراتيجيات الذيحد علم الباحثة- 

  لذوي اإلحتياجات الخاصة.االجتماعيةالتفكير البصري وبعض المهارات 

U فروض البحث:U: يسعى البحث الحالي الى التحقق من الفروض التالية  

فى  البحثمجموعة   درجات تالميذمتوسطي رتبداللة إحصائية بين  وجد فرق ذا- ي1

البعدي .لصالح التطبيق  مهارات التفكير البصري اختباروالبعدي في  القبلى ينلتطبيقا  

البحث في درجات تالميذ مجموعة رتب  متوسطي إحصائية بين ذا داللةوجد فرق - ي2

 . البعديلصالح التطبيق  االجتماعية المهارات مقياسوالبعدي في  القبلي ينلتطبيقا
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Uثالثا: منهجية البحث وأجراءاته:U  Uمنهج البحثU: :اتبع البحث الحالي كال من 

*المنهج الوصفي في تناول البحوث والدراسات واألدبيات التربوية ذات العالقة بالمتغيرات 

 الواحدة للمجموعةإلعداد أدوات البحث، والمنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي 

، والمتمثل في: دراسة أثر المتغير المستقل: القياس ألدوات والبعدي القبلي ذات القياس

 تنويع التدريس في التربية الفنية بفصول الدمج، على المتغيرين التابعين: مهارات تاستراتيجيا

  المهارات االجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصةبعض التفكير البصري، و

.Uوعينت البحث تمعمجUاإلحتياجات الخاصة للتالميذ ذوي  األصلى تكون المجتمع :ه

بإدارة المنيا التعليمية  ) مدرسة دامجة43بالمرحلة اإلبتدائية فى عدد() تلميذا وتلميذة 143من (

، أقتصرت عينة البحث على 2018/2019 ، طبقاإلحصائية  "التربية الخاصة" للعام الدراسى

) ، وقد تم 2اإلبتدائية التجريبية ( المنيا  تلميذا وتلميذة بمدرسة)14 (مجموعة واحدة تكونت من

استبعاد أربع تالميذ منهم تلميذة بسبب اإلعاقة البصرية، وثالثة للغياب المتكرر، وأصبحت 

   U) .3) وبالسادس (4) وبالرابع (3) تالميذ عددهم بالصف الثالث (10العينة تتكون من (

)  يوضح حجم وعدد عينة البحث ونوع اإلعاقة التى يعانى منها. 1جدول رقم ( 

 حجم 

 

 التالميذ بالصف
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U أدوات البحث:U 1 - تنويع التدريس وهى : ات ستخدام استراتيجيابمصاغ دليل المعلم

المجموعات المرنة ، أركان ومراكز التعلم ، عقود التعلم ، فكر/ زاوج/ شارك ، وأوراق عمل 

 (من اعداد الباحثة )                           للتلميذ  في مجاالت الرسم والتصميم و الكوالج واألشغال الفنية.

 اختبار مهارات التفكير البصري:وهى القراءة البصرية ،التمييز البصرى،ادراك العالقات -2 

(من إعداد الباحثة)  .المكانية، التتابع البصري، اإلغالق البصري

التوافق اإلجتماعى و المشاركة اإليجابية : المهارات االجتماعية فى أبعاده الثالثة - مقياس 3 

(من إعداد الباحثة)  .و تكوين الصداقات

U دليل المعلم 1: اجراءات البحث-U: في معلم التربية الفنية  ليسترشد بهدليلتم إعداد ال 

   استراتيجيات تنويع التدريستدريس (الرسم والتصميم و الكوالج واألشغال الفنية) ، وفقا لبعض

، فصول الدمج ب ( المجموعات المرنة ، أركان ومراكز التعلم ، عقود التعلم ، فكر/ زاوج/ شارك)

 المجموع السادس الرابع الثالث األول

 14 3 6 3 2 العدد

نوع اإلعاقة 

 وعددهم

صعوبات 1  
 اعاقة 1كالمية/
 بصرية

 صعوبات كالمية/2

 اعاقة سمعية(زرع قوقعة)1

 

اعاقة سمعية (زرع 1 توحد/ 3
صعوبات  كالمية / 1قوقعة) / 

  اعاقة عقلية بسيطة1

 صعوبات كالمية /2

اعاقة سمعية (زرع 1
 قوقعة)
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 اإلرشادات مجموعةقد تضمن الدليل نبذة مختصرة عن استراتيجيات تنويع التدريس، 

  يلى:كما ، تلميذ داخل المجموعة لكل األدوار وتوزيع العمل بها، آلية لتحديد واإلجراءات

                .والكوالج واألشغال الفنية والتصميم التربية الفنية سلوكيا في الرسمأهداف صياغة  *

، للتدريب على ممارسة مهارات التدريس إستراتيجيات تنويع بوطرق تنفيذها الدروس تخطيط *

 البصرية، التمييزالبصري، ادراك العالقات المكانية، التتابع البصري، القراءة(التفكير البصرى 

اإلغالق البصرى) من خالل التعرف على الصور المعروضة ووصفها، وتحليل العناصر الفنية 

 والريط بين عناصرها وأشكالها المتعددة ، ،المتضمنة فى الصور والرسوم واألشكال التوضيحية

واستخدام مجموعة من الخطوط والرسوم المرتبطة،وٕاكمال الرسوم الفنية بمايتناسب معها 

 بالتصوروالتخيل الذهني لدى التالميذ.

*تحديدالخامات واألدوات الالزمة لممارسة األنشطة الفنية و الخطة الزمنية  لتدريس كل درس 

 من الدروس ، مع مراعاة النصاب المقرر للمادة وهما حصتان متتاليتان أسبوعيا.

ومصادر التعلم وخاصة البصرية، وتحقيق المرونة في األنشطة المصاحبة اختيار الوسائل *

للمحتوى، واستخدام لغة سهلة وواضحة تتناسب مع خصائص واستعدادات وميول ذوي 

 اإلحتياجات الخاصة، وٕاعطاء الحرية لهم للعمل في المجموعات المرنة. 
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لممارسة بعض التوجيهات لمتابعة التالميذ أثناء العمل، وتحديد  للمعلم مساعدة توجيهات*

المهارات االجتماعية ليصبح مشاركا باألنشطة ، يتحدث ويستمع جيدا لآلخرين، يكون أصدقاء 

 .بسهولة، وتقديم الشكر للتالميذ العاديين على مشاركتهم ومساعدتهم أقرانهم المدمجين

اللفظي والغير لفظي)، والجوائز ( التعزيز أساليبالتقويم المستمر، مع استخدام  أسئلة صياغة*

 الرمزية والعينية، وتقديم التغذية الراجعة الفورية، إعطاء التكليفات المنزلية .  

لكل درس موضحا عليها األهداف على بعض اوراق عمل التلميذ         كما أشتمل الدليل

 الفنية المفاهيم بين الربط  لمساعدته علىالمراد تحقيقها، وأوراق عمل ألنشطة بعض الدروس،

 والميول والقدرات لكل تلميذ من تالميذ االستعداداتتتناسب مع  التي لكل درس من الدروس

. االجتماعيةوبعض المهارات   مهارات التفكير البصريالدمج لتنمية

بعد االنتهاء من إعداد دليل المعلم و أوراق العمل للتالميذ قامت الباحثة بعرضه على و        

 وتم مراعاة المقترحات والمالحظات التى ،ةصالحيال من للتأكد ، المحكمين السادة عدد من

، وصحة المحتوى ، ومالئمة األنشطة للتالميذ فى  أبداها المحكمين، لمدى مناسبة الدروس

 .  )1 (ملحق النهائية صورته فى  وأوراق العملالدليل وأصبحفصول الدمج، 

U 2-اختبار مهارات التفكير البصرى U :تنمية الى هدفت التي اإلختبارات على اإلطالع تم 

الجغرافيا  في المواد الدراسية المختلفة كاختبار التفكير البصري في مهارات التفكير البصرى،
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)، وفى الفيزياء  2011) ، وفى الهندسة إعداد /ايمان طافش (2012إعداد /أمال الكحلوت (

 االختبار: هذا بناء فى التالية اإلجراءات أتبعت ). وقد2010إعداد / فداء الشوبكى (

البصرية،  ة: القراءهدف إلى قياس مهارات التفكير البصري: رUاإلختباالهدف من U- أ

لدى التالميذ ذوي ، اإلغالق البصري البصري، إدراك العالقات المكانية، التتابع التمييزالبصري

     اإلحتياجات الخاصة فى فصول الدمج فى الرسم والتصميم والكوالج و األشغال الفنية. 

) فقرة، 25االختبار فى خمس أسئلة من ( مفردات صيغت: - صياغة فقرات االختبارب

 بثالث بدائل، والسؤال الخامس إكمال من نمط االختيار من متعددمنها األسئلة األربعة األولى 

 التمييز)، 15( البصرية ) صورة تقيس المهارات: القراءة60الرسوم، ويحتوى االختبار على(

)، 5()،االغالق البصرى 5 (البصري)،التتابع 20)،ادراك العالقات المكانية (15 (البصري

 ) يوضح عدد أسئلة اختبار مهارات التفكير البصرى2جدول رقم (

 الوزن النسبي عدد األسئلة المهارة

 %20  اختيار من متعدد5 القراءة البصرية

 %20  اختيار من متعدد5 التمييز البصري

 %20  اختيار من متعدد5 إدراك العالقات المكانية

 %20  اختيار من متعدد5 التتابع البصري
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 %20  إكمال الرسوم5 اإلغالق البصري

 %100 25 المجموع

 للتحقق من الصدق تم عرضه على لجنة من المحكمين، إلبداء :صدق محتوى االختبار- ج

الفنية للصور والرسوم، ومدى المناسبة   وآرائهم حول مدى تمثيل االختبار للمهارات،والدقة اللغوية

) سؤال.             25للعينة،وأجريت التعديالت وأصبح االختبارفي صورته النهائية يحتوي على (

تم حساب الثبات لالختبار بطريقة إعادة التطبيق على عينة من تالميذ  : ثبات االختبار-د

فصول الدمج ذوي اإلحتياجات الخاصة بعيدا عن مجموعة البحث، ثم أعيد التطبيق بفاصل 

) وهو معامل ثبات مناسب. 0.74َفوجد أنه يســاوي (زمني أسبوعين، 

بإعطاء درجة واحدة عند اختيار  تم تحديد درجات أبعاد االختبار :- نظام تقدير الدرجاته

 وكذلك لسؤال اإلجابة الصحيحة من بين البدائل الخاصة بكل سؤال، وصفرا لما دون ذلك،

) 25ختبار (لال الدرجة العظمى تصبحفأ ، صحيحة تكملة لكل درجة تم تحديد إكمال الرسوم

 ).2 ملحق (صالح للتطبيق في صورته النهائية أصبح االختباربذلك و درجة،

 المهارات كمقياس بعض المقاييس، على االطالع تم :االجتماعية المهارات - مقياس3

 تقدير مقياس )،2003 (زيد العربي /إعداد للتعلم القابلين عقليا المتخلفين لألطفال االجتماعية

التالية:  اإلجراءات أتبعت )، وقد2003 (الرب جاد أحمد / إعداد لألطفال االجتماعية المهارات
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التالميذ ذوي  اكتساب مدى على التعرف المقياس إلى هدف هذا :الهدف من المقياسأ-

 االجتماعية بأبعادها الثالثة: التوافق المهارات لبعض الدمج بفصول اإلحتياجات الخاصة

الصداقات .  االجتماعي، المشاركة االيجابية، تكوين

 عبارة )14 (من األولية صورته لمقياس في مفردات اصيغت المقياس: مفردات  صياغة-ب

 االختيار نوع من اإلجابات يليها عبارة) 42(على  المقياس فاشتمل الثالثة، األبعاد من بعد لكل

 متعدد بثالث بدائل. من

U المقياس صدقج-حسابU:من لجنة على عرضه تم من صدق المقياس  للتحقق 

 والدقة قياسها، المراد المقياس للمهارات اإلجتماعية تمثيل مدى حول المحكمين، إلبداء آرائهم

) 14) عبارة وبيانها كالتالى: (40على ( وأصبح يحتوي التعديالت أجريت والعلمية، وقد اللغوية

 الصداقات. ) عبارة بتكوين14االيجابية، و( بالمشاركة ) عبارة12االجتماعى، و( عبارة بالتوافق

استخدم معامل االتساق الداخلي بطريقة ألفا كرونباخ، من  تم :لمقياسثبات اه- حساب 

خالل تطبيق المقياس على عينة استطالعية من خارج عينة البحث، وجاءت النتيجة موضحة 

 )3أن معامالت ألفا لكل بعد وإلجمالي األبعاد، كما يوضحها الجدول التالي رقم (

 ) يوضح معامل الثبات ألبعاد المقياس والدرجة الكلية3جدول رقم (
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 إجمالي األبعاد الصداقات تكوين االيجابية المشاركة االجتماعى التوافق أبعاد المقياس

 0.82 0.86 0.77 0.85 قيمة الفا

 وتدل قيم ألفا على درجة ثبات مقبولة للمقياس، ويجعله مناسبا للبحث.

بإعطاء درجة واحدة عند اختيار اإلجابة المقياس تم تحديد درجات  - نظام تقدير الدرجات:و

 الدرجة العظمى تصبحأالصحيحة من بين البدائل الخاصة بكل سؤال، وصفرا لما دون ذلك، و

 ).3 ملحق (صالح للتطبيقالمقياس في صورته النهائية أصبح ، ودرجة) 40(للمقياس 

U التطبيق القبلى ألدوات البحث U : تم تطبيق أداتى القياس وهما اختبار مهارات التفكير

على تالميذ مجموعة البحث تطبيقا قبليا مع بداية الفصل االجتماعية  المهارات مقياسالبصري و

  .2018 أكتوبر 8 ، بتاريخ 2018/2019الدراسى األول من العام الدراسى 

Uتطبيق تجربة البحثU :لمعرفة  مسبق للتالميذ تقييم الدراسي تم عمل العام بداية  في

قبل البدء بتطبيق  ولديهم ، األساسية الموجودة والمهارات المفضلة والطرق وميولهم اهتماماتهم

التجربة، تم اللقاء مع معلمة التربية الفنية بالمدرسة وهى إحدى طالبات الدراسات العليا بالكلية، 

لعرض دليل المعلم الذى يوضح كافة التفاصيل لدروس التربية الفنية، ودوركل من المعلم 

والمتعلم خالل عملية التدريس، ومناقشة بعض المالحظات، مع توفير العديد من الخامات 

تم تنفيذ تجربة البحث بتدريس مجموعة من دروس واألدوات الالزمة لممارسة األعمال القنية ، و
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التربية الفنية فى الرسم و التصميم و الكوالج واألشغال الفنية لتالميذ فصول الدمج  بالمرحلة 

 وفق الجدول المدرسي، وقد استغرقت التجربة ما 2018 أكتوبر 14بتاريخ اإلبتدائية ، 

 أسبوعيا لكل صف من الصفوف  متتاليتين ثمان أسابيع بمعدل حصتينحصة بواقع) 16يعادل(

 أكتوبر 14الفترة من الثالثة ( الصف الثالث، و الرابع ، والسادس)، وتم متابعة التجريب فى 

   ديسمبر، 9حتى 

U التطبيق البعدى ألداتى البحث U :القياس وهما اختبار مهارات التفكير  أداتى تطبيق تم

 13بعديا بتاريخ  البحث تطبيقا مجموعة طالب  علىاالجتماعية المهارات مقياسالبصري و

 .    2018ديسمبر

U : وتفسيرهاومناقشتهاعرض نتائج البحث رابعا : U.  

Uمهارات التفكير البصرىنتائج تطبيق اختبار :U  لإلجابة عن السؤال األول من أسئلة

 فصول الدمجب  التربية الفنيةفيما أثر استراتيجيات تنويع التدريس البحث والذي ينص على: 

 ؟ وللتحقق من صحة الفرض لذوي اإلحتياجات الخاصة على تنمية مهارات التفكير البصري

 رتب متوسطييوجد فرق ذا  داللة إحصائية بين األول من فروض البحث والذي ينص على: 

  اختبار مهارات التفكير البصريفي والبعدي القبلي التطبيقين فيدرجات تالميذ مجموعة البحث 

البعدي. لصالح التطبيق 
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  لفحص الفروض المتعلقة  Wilcoxon Test تم استخدام اختبار ويلكوكسن         

  لحساب  داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات SPSSبرنامج  بمجموعة البحث باستخدام

وجدول ،  . مهارات التفكير البصرىتالميذ مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدي الختبار

فى التطبيقين مجموعة البحث ) يوضح حساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ 4(

 . مهارات التفكير البصرىالختبار القبلى والبعدي

) داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ مجموعة البحث فى التطبيقين 4جدول (

 . مهارات التفكير البصرىالقبلى والبعدي الختبار

الداللة  Z قيمةمجموع الرتب متوسط الرتب العدد القياس المهارات م 

 0,01 3,840 155,00 15.5 10بعدى  القراءة البصرية 1

 55,00 5,5 10قبلى 

 0,01 3,790 155,00 15.5 10بعدى  البصريالتمييز  2

 55,00 5,5 10قبلى 

 0,01 3,790 155,00 15.5 10بعدى   العالقات إدراك 3

 55,00 5,5 10قبلى 

 0,01 3,780 155,00 15.5 10بعدى  البصريالتتابع  4

 55,00 5,5 10قبلى 
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) أن الفرق بين متوسطي رتب  درجات تالميذ مجموعة البحث 4   يتضح من نتائج الجدول (

) وهو دال إحصائيا عند 3,798(مهارات التفكير البصريفى التطبيقين القبلى والبعدى الختبار 

      .)  لصالح التطبيق البعدي ،وهذا يعنى قبول الفرض0.01مستوي (

 التفكير البصريوبهذا يتحقق الفرض األول من فروض البحث، وهذا يعني تنمية مهارات     

 لتالميذ مجموعة البحث فى التطبيق البعدى عنه فى التطبيق القبلى.

       Stevensوتم حساب حجم األثر باستخدام مؤشر ستيفنز     

 أن: حجم التأثير لنسبة التباين ألثر تنويع التدريس بين التطبيق القبلى والتطبيق البعدى وتبين 

%) من تباين الدرجات الذى حدث 30,5 ) وهذا يعنى أن (0.305لمجموعة البحث يساوى (

استراتيجيات  حجم التأثير للمتغير المستقل ( ، وأنفى القياس البعدى يعود الى المتغير المستقل

 ) مرتفع.مهارات التفكير البصرى) فى المتغير التابع (تنويع التدريس

التفكير  إلى تنمية مهارات ىاستخدام استراتيجيات تنويع التدريس أدوهذا يدل على أن      

 اإلحتياجات ذوي تجعل التالميذ التي بالمحتوى وممارسة بعض األنشطة الرتباطه نظرا البصري

 0,01 3,780 155,00 15.5 10بعدى  البصرياإلغالق  5

 55,00 5,5 10قبلى 

 0,01 3,798 155,00 15.5 10بعدى الدرجة الكلية  

 55,00 5,5 10قبلى 
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 لذوي تفوق مجموعة البحث هذه النتيجة وهى ويمكن تفسيرالخاصة قادرون على التفكير، 

اختبار مهارات  في القبلي التطبيق عن البعدي التطبيق اإلحتياجات الخاصة بفصول الدمج في

يلى:  بما البصرى، التفكير

 لتحديد القدرات والخصائص  فى بداية العام الدراسى*إجراء عملية التقييم القبلى المسبق

، وتصنيفهم فى مجموعات أدى إلى جعل التعلم  وأسلوب التعلم المناسب لتالميذ فصول الدمج

 .لمحتوى والمخرجاتلتنظيم البيئة الصفية مع توافر مداخل تتسم بالمرونة  وسهال وبسيطا،

واألشكال التوضيحية جعل والرسوم   المثيرات البصرية والوسائل خاصة الصورفيالتنويع * 

تميز بالتنوع والتعددية ، وتوفر ي ذىطريقة عرض المحتوى التتناول  ألنها ، ممتعةالدروس 

 .لتحفيزلوراق العمل أو ألنشطة العديد من ا، وتقدمر بسهولة ويسهيصالإلالفرص 

 استراتيجيات تنويع التدريس أدت إلى قيام التالميذ بعمليات ذهنية ساعدت على * استخدام

تحويل الصورة المرئية الى صورة محسوسة، من خالل ممارسة القراءة البصرية، والتمييز 

  اإلغالق البصرى.أخيرا البصري، و ، والتتابع البصرى، وادراك العالقات

،مع تدريج الدروس وأقرانهماإلحتياجات الخاصة  ذوي *اإلستجابة إلى حاالت التنوع بين التالميذ

 والمشاركة  التعزيز بأنواعه كالجوائز الرمزية والعينية،توفير، ب الملل واإلحباطأزالة عمل على

. والتشجيع على الحل بصورة ممتعة دون تردد، بالحلول البسيطة دون نقد
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 وفرت بيئة تعليمية وتعلمية غنية باإلثارة والدافعية، لإلنتقال بالتربية  تنويع التدريس*استخدام

إتاحة كذلك  ، ويفكر بصرياالفنية من الصورة المعتادة إلى الصورة التى ترتقى بالتلميذ وتجعله 

 . من غير األسوياءمساعدة لقرينهالوقت أطول للتفكير واإلستجابة و

، كما أنه التالميذ حاجات اختالفأن تنويع التدريس يعد من الشواهد التربوية المفيدة لمواجهة *

قدراتهم .  في ويجنبنا الهدر ذوي اإلحتياجات الخاصةمفيد لتحسين الفهم، ومفيد لمراعاة 

 من مجموعة الخرى  التلميذالمجموعات المرنة التى سمحت بحرية الحركة النتقال * استخدام 

والتى جعلت من اإلهتمامات الفردية منطلقا لإلستجابة الى حاالت التنوع بين  إلحتياجاته، تبعا

 متابعة المتعلم خالل التنقل والتجول بين المجموعات. علىالمعلم  التالميذ، وتركيز

تقسيم المهام األساسية الى خطوات ومهام فرعية تتناسب وشارك - زاوج-فكر استخدام *

وقدرات واستعدادات أصحاب الحاالت الخاصة بدءا من التفكير بمفرده  ثم التفكير مع زميله ، 

 ساعد على إطالق أكبر عدد من األفكار. الذى بالفصل، هبمشاركة أقران واخيرا التفكير

مسئولية لتعلمه، ال تعتمد على إشراك التلميذ إشراكا فعليا فى تحمل  التىعقود التعلماستخدام *

كما أنها تتناسب مع الفروق الفردية واإلستعدادات والقدرات ، فكل تلميذ يتقدم حسب مستواه 

ق الهدف المبرم فى نهاية العقد مع اإللتزام بعامل الزمن.  يحقيسعى إلى تو
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أنشطة متدرجة الصعوبة والسهولة، تجعل تحتوى على  التىأركان ومراكز التعلم  استخدام *

التالميذ يحققون أهداف واحدة بطرق مختلفة أوأهداف مختلفة، مع التعود على اإلهتمام باألدلة 

. حقق تعلما متميزا للتلميذ ومجموعته المشاركة معه الذى يوٕاعادتها الى أماكنها ،

مثل فى نتائج اختبار التفكير البصري وتتفق نتائج هذا البحث مع البحوث والدراسات السابقة 

) ، منصور 2017) ، قاسم الفرمان (2017) ، أم هاشم العزب (2018ماجد الحارثى (دراسة 

 ).2014( زينب علي) ، 2015 على خلف،على ماجد ()،2017صياح (

Uمقياس المهارات االجتماعيةنتائج تطبيق :U   

ما أثر استراتيجيات تنويع لإلجابة عن السؤال الثانى من أسئلة البحث والذي ينص على:      

 لذوي االجتماعيةعلى تنمية بعض المهارات  فصول الدمج ب التربية الفنيةفيالتدريس 

 ؟اإلحتياجات الخاصة 

يوجد فرق ذا داللة  وللتحقق من صحة الفرض الثانى من فروض البحث والذي ينص على: 

 في والبعدي القبلي التطبيقين في رتب درجات تالميذ مجموعة البحث متوسطيإحصائية بين 

 .البعديمقياس المهارات االجتماعية لصالح التطبيق 

  لفحص الفروض المتعلقة بمجموعة  Wilcoxon Test       تم استخدام اختبار ويلكوكسن  

   لحساب  داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذSPSSبرنامج  البحث باستخدام
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) يوضح 5 ، وجدول ( مقياس المهارات االجتماعيةفي للتطبيقين القبلى والبعدي مجموعة البحث

فى التطبيقين القبلى مجموعة البحث حساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات تالميذ 

  لمقياس المهارات االجتماعيةوالبعدي

داللة الفرق بين متوسطي رتب  درجات تالميذ مجموعة البحث فى   )5جدول ( 

  مقياس المهارات االجتماعيةفي التطبيقين القبلى والبعدي

 

متوسط العدد القياس المحاور م 
الرتب 

مجموع 
الرتب 

  الداللة Z قيمة

 0,01 2,81 85,6 8,56 10بعدى التوافق االجتماعى  1

 33,8 3,38 10قبلى 

 0,01 2,67 74,4 7,44 10بعدى المشاركة االيجابية  2

 32,6 3,26 10قبلى 

 0,01 2,80 85,6 8,56 10بعدى تكوين الصداقات  3

 33,8 3,38 10قبلى 

 0,01 2.76 81,8 8,18 10بعدى الدرجة الكلية  4

 33,4 3,34 10قبلى 

) أن الفرق بين متوسطي رتب  درجات تالميذ مجموعة البحث 5 يتضح من نتائج الجدول (   
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) وهو دال إحصائيا عند 2,76 (  مقياس المهارات االجتماعيةفيفى التطبيقين القبلى والبعدى 

ه يوجد فرق ذو نوهذا يعنى قبول الفرض، أى أ )  لصالح التطبيق البعدي ،0.01مستوي (

داللة إحصائية بين متوسطي رتب درجات تالميذ مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدى 

ى وجود أثر الستخدام ن، مما يعالتطبيق البعدي مقياس المهارات االجتماعية لصالح في

 .استراتيجيات تنويع التدريس على تنمية المهارات االجتماعية لذوي اإلحتياجات الخاصة 

 يعني تنمية مهارات  تالميذ الذى من فروض البحث، ثانى وبهذا يتحقق الفرض ال

 عنه فى التطبيق القبلى. المهارات االجتماعيةمجموعة البحث فى التطبيق البعدى فى مقياس 

       Stevensوتم حساب حجم األثر باستخدام مؤشر ستيفنز 

 أن: حجم التأثير لنسبة التباين ألثر تنويع التدريس بين التطبيق القبلى والتطبيق     وتبين

%) من تباين الدرجات الذى 26,5 ) وهذا يعنى أن (0.265البعدى لمجموعة البحث يساوى (

استراتيجيات حجم التأثير للمتغير المستقل (، حدث فى القياس البعدى يعود الى المتغير المستقل

) مرتفع. المهارات االجتماعية) فى المتغير التابع (تنويع التدريس

اإلحتياجات الخاصة بفصول  ذوي  تفوق مجموعة البحث منويمكن تفسيرهذه النتيجة وهى     

  : في، المهارات االجتماعية في مقياس القبلي التطبيق عن البعدي التطبيق الدمج في
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 العاديين،اإلحتياجات الخاصة مع أقرانهم  ذوي التدريس للمدمجين *استخدام استراتيجيات تنويع

 فرص التعلم للمزيد من وذلك بتوفير االجتماعية،على تنمية العديد من المهارات  ساعد

  فيما بينهم.توفير التعزيز المناسب لكل استجابة والمشاركة والتفاعلوالسلوكيات اإليجابية، 

ساعدت على  * ممارسة الفنون كوسيلة إسقاطية وعالجية لمشاعر ذوى االحتياجات الخاصة ،

خروجهم من اإلنطواء إلى اإلنبساط ، ومن العزلة الى التواصل، ومن األنانية إلى حب 

 اآلخرين، ومن العدوانية إلى التعاون. 

ذوي تفاعل  علىساعد   الذى من التهديد والخوف،ى* توفير البيئة الصفية اآلمنة للتعلم الخال

 بالخجل الشعور ، بدال من اإلحتياجات الخاصة مع أقرانهم العاديين فى فصول الدمج

 م أو الدونية. باإلختالف عن أقرانهمف من شعورهيخفالتو واإلنطواء،

والمدح،  كاالبتسامة اللفظيالتعزيز المادى المتنوع كالجوائز والهدايا، والمعنوى نوعى *استخدام 

 على تهمشجعالسلوكيات، التى لعديد من ل تعليم أطفال التوحد فيواستخدام النمذجة والتقليد 

وخلصتهم من  اللفظي، مهارات التواصل فيالمحدودية بعيدا عن  األنشطة فيالمشاركة 

 التكرارى .السلوكيات اإلستحواذية المرتبطة باللعب النمطى 
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 في مجموعات متجانسة وغير متجانسة فيالعمل و استراتيجيات تنويع التدريس *استخدام

جتماعية اإل عالقاتال بناء، التى ساعدت فى  االحتياجات الخاصة ذوي فصول الدمج مع

للتعبير عن آرائهم .  الفرصة تعطااألسوياء وغير األسوياء، و التالميذ بين المتبادل واالحترام

 ا فى فصول الدمج ، وعن طريق النمذجة تعلمواالحتياجات الخاصة ذوي * زيادة فترة تواجد

كيفية مواجهة المشكالت وحلها ، ألن التعلم بالمحاكاة والتقليد يكون نتيجة التفاعل والتكيف مع 

    اآلخرين ، فكل تلميذ مهما كانت درجة إعاقته يكون له الدعم والتقبل والمساندة من أقرانه. 

  بيئة التعلمتجعل، يطغى عليه الجو التعاونى الذىالجو السائداستخدام المجموعات المرنة و* 

ترك الحرية إلختيار المجموعة التى يرغب التلميذ اإلنضمام خاصة مع أكثر إثارة وجاذبية، 

 إليها، وانخراطه فى األعمال التعاونية وٕاشتراكه مع أقرانه األسوياء.

 على خلق الصداقة وسيادة روح المحبة والتعاون واإلقبال تفكر-زاوج-شارك عملاستخدام *

 والمشاركة الفعالة فى األنشطة الصفية،  مع الزميل ثم مع بقية الزمالء بالفصل ،على العمل

بتقديم وتلقى المساعدات وصياغة اإلقتراحات واإلختيار بحرية . 

اإلحتياجات   كل تلميذ من ذويقيمةتنمية الشعور باستخدام عقود التعلم ساعدت على * 

الخاصة ، بعد أن كانوا يوصفوا بالغباء والالمباالة وذلك لعدم قدرتهم على التعلم من خالل  

 للوصول الى إنجاز العمل . وٕاشراكهم فى تحديد األهداف وتنوع الوسائل الطريقة اإلعتيادية ،
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 المعلم على تقديم ما يتناسب مع قدراتهم واستعداداتهم من تأركان التعلم ساعداستخدام *

، فعمل التلميذ بمفرده أو مع زميله فى الركن  ختيار األنشطةال ت الفرصةتاحامصادر التعلم، و

. ولد الدافعية للتعلم وفقا لميوله وقدراته ت التىالحرية تمتعه بو بالنفس  الثقةزيادة أدى الى، 

 فى نتائج مقياس المهارات وتتفق نتائج هذا البحث مع البحوث والدراسات السابقة     

الشيماء  ، .Wan-Chi Chou&et,al )2016 وان تشى وآخرون ( مثل دراسةاإلجتماعية 

نهى عبد et,al،  Brooks Peters )2016بروكس بيترز وآخرون () ، 2016الوكيل (

  .Kathleen) 2008دراسة كاثلين () ، 2014) ،هناء الفريحاتى ( 2015الباسط (

U:التوصيات والبحوث المقترحةU  Uتوصيات: أوال :ال 

تنويع التدريس *إعداد أدله لمعلمى التربية الفنية لتعريفهم باألنماط المتعددة الستراتيجيات 

 وكيفية االستعانه بها فى تدريس التربية الفنية بفصول الدمج . 

عن طريق اثراء  *تدعيم محتوى مادة التربية الفنية بما يتناسب مع مهارات التفكير البصري

مناهج التربية الفنية باألنشطه البصرية لذوي اإلحتياجات الخاصة . 

 للوصول بهم إلى مستويات أعلى من خالل الدمج،زيادة اهتمام المعلمين بتالميذ فصول * 

 المهام المختلفة. البصري ألداءتدريبهم على ممارسة مهارات التفكير 
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*عقد ورش العمل للمعلمين بمدارس الدمج للتدرب على تنفيذ استراتيجيات تنويع التدريس 

 .  والمواد الدراسية اآلخرىألصحاب الحاالت الخاصة فى التربية الفنية

المقترحة: البحوث ثانيا: 

التفكير اإلبداعى  في حول مدى فاعلية استراتيجيات تنويع التدريس مماثلة - إجراء بحوث 1

   لذوي اإلحتياجات الخاصة بنظام الدمج.واالتجاه نحو التربية الفنية

  فاعلية استخدام استراتيجيتى دراسة الحالة وعقود التعلم فى تنميه مهارات التفكير البصري-2

 الدمج.اإلحتياجات الخاصة بمدارس  ذوي والرضا عن الذات لدى

 تخطيط في- فاعلية برنامج تدريبى لمعلمى التربية الفنية قائم على فلسفة تنويع التدريس 3

  لديهم.وتنفيذ وتقويم األنشطة الفنية والرضا الوظيفى 

 التعلم لعالج األخطاء  ومراكز بناء وحدة تعليمية باستخدام المجموعات المرنة وأركان-4

    تدريس التربية الفنية للفئات الخاصة وتحقيق أهدافها.فيالشائعة 

ملخص البحث باللغة االنجليزية : 

 

 The aim of the research was to identify the impact of the strategies of 

Differentiation Teaching in art education in the inclusion classes on the 
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development of visual thinking skills and some social skills for those 

with special needs. The research group consisted of students with special 

cases in the inclusion classes in one of the primary schools that used 

differentiation teaching strategies: Flexible groups, Learning Corners, 

learning contracts, Think - Pair -Share. To verify the objectives of the 

research, the educational material was prepared in the teacher 's guide 

and worksheets for the student, the measuring tools in the visual skills 

test& the social skills scale. The results showed that there is a 

statistically significant difference between the average grades of the 

students of the research group in both pre and post-tests in both the 

visual thinking skills test and the social skills scale, in favor of post-test. 

The researcher recommended the use of the diversity of teaching in the 

inclusion classes after integrating the special needs in regular schools 

has become one of the modern educational concepts that are part of 

educational policies in many developed countries. 

Keywords: Differentiation Teaching, Visual Thinking, Social Skills. 

 أوال : المراجع العربية :المراجع: 

 )2018إبراهيم محمد محمد على (
فاعلية برنامج قائم على تنويع التدريس لتنمية مهارات الرسم الفنى 

لدى طالب المدرسة الثانوية الصناعية، ماجستير، جامعة حلوان ، 
 كلية التربية، قسم المناهج وطرق التدريس .

أم هاشم إبراهيم جمعة العزب 
فعالية استخدام شبكات التفكير البصري اللونية في تنمية بعض 
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المهارات الفنية في مادة التربية الفنية لدى تالميذ المرحلة  )2017(
اإلعدادية، جامعة المنصورة ، كلية التربية النوعية ، قسم مناهج 

 .وطرق تدريس التربية الفنية

 ) 2012بسنت هشام سيد حنفى( 
أثر الدمج الكلى للتالميذ ذوى االعاقات داخل الفصل بالتعليم 

االساسى فى التحصيل والمهارات االجتماعية : ماجستير جامعة 
حلوان - كلية التربية - مناهج وطرق التدريس . 

) 2005جابر عبد الحميد جابر(
 .حجرة الدراسة الفارقة والبنائية،القاهرة: عالم الكتب

 )  2016خالد خميس السر(
 تعليم نحو والمعتقدات التدريسي القرار على التدريس تنويع أثر
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