
أحز استخذام الكوبيىتز علً إكساب ههارات التشكيل 

الىرقٍ  لذي التالهيذ الصن للصف الخاهس االبتذائٍ 

 بالونيا

 إعداد
    منـال أحمد حسن عميأ. 

 هقذهة وهشكلة البحج 

تعتبر اإلعاقة من أىم المشكالت التي تواجو المجتمع وتيدد أمنو واستقراره، حيث       
جوانب واألبعاد، فميا أبعادىا الصحية والنفسية واالجتماعية إنيا مشكمة متعددة ال

 واالقتصادية والتعميمية، وىذه األبعاد متداخمة مع بعضيا البعض.
%( من إجمالي سكان 01 – 00( إلى أن نسبة )4002وأشارت منظمة اليونسكو عام )  

طفال المعاقين وتأىيميم العالم يعتبرون معاقين وذوي احتياجات خاصة، لذا فإن تربية ىؤالء األ
يحتاج إلى خدمات خاصة تتمثل في تسييالت وميسرات وبرامج ومواد وأجيزة ووسائل وأساليب 
عالمية، وذلك  ورعاية صحية وتربويو وتعميمية ونفسية واجتماعية وتأىيمية ومينية وثقافية وا 

ى تحقيق التوافق لتمبية احتياجاتيم وتنمية طاقاتيم واستعداداتيم المختمفة ومساعدتيم عم
والتغمب عمى المشكالت والمشاركة في حياة اجتماعيو صالحو،  ولذلك تسابقت الدول المختمفة 

)زكريا احمد بتعميم المعاقين  في محاولة لحل تمك المشكمة بتقديم البرامج والمناىج الخاصة 
 (.00، 4002الشربيني 
بالمعاقين سمعيًا، ومساعدتيم وأخذت المجتمعات في عالمنا المعاصر بالعناية        

واألخذ بأيدييم لمتخفيف من المعاناة التي ىم فييا، وقد عمد العمماء إلي إيجاد الوسائل 
إلي حد ما بمستوي األصحاء، ومن ىنا نشأت فكرة  -الكفيمة بتحسين حالة ىؤالء ليكونا 

يجاد الوسائل التعميمية ليم، وذلك أدي إل ي إنصافيم وتغيير المدارس الخاصة بالمعاقين وا 
نظرتيم إلي المجتمع الذي يعيشون فيو، وأن ال فرق بينيم وبين األشخاص العاديين، 
وبالتالي لم يعد ىذا الفرد عالة عمي مجتمعو، حيث أن تكافؤ الفرص يعطي ىؤالء الحوافز 
ظيار المواىب والقدرات العقمية والميارات لدي المعاقين  الكاممة لمتحصيل العممي، وا 

ب داعيم في االتجاه الذي يناسب قدراتيم وحصوليم عمي أعمي مستويات التعميم تمامًا وا 
 (. 2، 4000كأقرانيم ممن ال إعاقة لدييم. )أميمة أحمد عباس  

                                                           

 .باحثة مناهج وطرق تدريس تربية فنية 
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والمعاقون سمعيا من فئات المعوقين التي يزيد عددىم في المجتمع بصورة ممحوظة    
ألبحاث اإلعاقة  يشروع الوطنألسباب متعددة، وتشير اإلحصائيات الصادرة عن الم

شخص بين  66( أن اإلعاقة السمعية تصيب 4002بالمممكة العربية السعودية عام )
مميون معاق في العالم، ولذلك  100مواطن، كما تشير اإلحصائيات إلى وجود 0000كل

شرا عمى تقدم الشعوب ألنيم ؤ فأن رعاية ىذه الفئة واالىتمام بيا أصبح أمرا ضروريا وم
ال يتجزأ من المجتمع مثميم مثل باقي أفراد المجتمع ليم حقوق وعمييم واجبات )سناء  جزأ

 (.41، 4002محمد رشاد 
ولذلك فإن اتجاىات المجتمعات نحو ذوى االحتياجات الخاصة قد تغيرت كثيرا نتيجة     

 يلتطوير كافة مجاالت الحياة وأصبح التعامل معيم يقوم عمى أساس أنيم فاعمون ف
جتمع والثقة في قدراتيم وتبنى فمسفة جديدة في النظر إلييم تركز عمى إتاحة فرص الم

الحياة الطبيعية ليم مثل العاديين ومشاركتيم في أنشطتيا المختمفة بطريقة تساعدىم عمى 
تنمية واستثمار ما تبقى لدييم من إمكانات فعمية وتطوير أساليب التعامل معيم وتأىيميم 

 (.2، 4006إمكاناتيم )محمد عبد التواب معوض والحرص عمى توظيف 
والتربية الفنية ليا دورا كبيرا في النيوض بالمعاقين سمعيا حيث أنيا تجعمو قادرًا      

 ىعمي التعبير عن أفكاره وأحاسيسو وانفعاالتو، كما تيتم باستخدام القدرات الكامنة لد
بصري حتى يصبح قادرًا عمي التكيف المعاق وتوجيييا لتنمية إدراكو العقمي والمعرفي وال

االجتماعي، كما أن األنشطة الفنية تعتبر ضرورة مؤكدة لمنمو الكامل لمطفل المعاق 
 (.43، 4000)عايدة عبد الحميد محمد وتوافقو النفسي واالجتماعي 

 كما أن التربية الفنية من المجاالت المحببة لمطالب المعاقين حيث يجدون فييا متنفسا ليم    
من خالل تعبيراتيم الفنية بالخامات واألدوات، كما تتيح ليم القدرة عمى ممارسة العمل والتعبير 
عن النفس ومشاركة اآلخرين، كما تقوم بدور ايجابي في تعديل سموك المعاقين واكسباىم العديد 

تشاف من الميارات التي تسيم في اكتسابيم خبرات متنوعة وقدرة عمى التواصل مع اآلخرين واك
 (.  21 -22، 4003 نياتقدراتيم الفنية )فواز فيد

ولذلك اىتمت بعض الدراسـات فـي مجـال التربيـة الفنيـة بالمعـاقين سـمعيا بإعـداد بـرامج    
إلكسابيم بعـض الميـارات الفنيـة والنفسـية واالجتماعيـة ومـن ىـذه الدراسـات دراسـة أميمـة 

اســة شــرين مصــطفى عمــى (، ودر 4002حســانين محمــد ) ي(، ســوز 4000أحمــد عبــاس )
(، 4002ودراســة اعتمــاد عمــى الصــيفي ) ،(4002(، ودراســة ىنــد فــؤاد إســحاق )4002)
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(، ودراسـة جمـال 4004(، ودراسة عبير أحمد سـميمان )4004ودراسة نوال سمير أحمد )
 (.4000فخر الدين شفيق )

ة التـي أخـذت تقـتحم ويعتبر الكمبيوتر أحـد أىـم التقنيــات والــوسائل التعميميـة الحديثـ      
مجــاال بعــد  خــر، وتثبــت فيــو فاعميتيـــا كمــا وكيفــا، حتــى إنــو ليتعــذر عمينـــا اليــوم أن نجـــد 
مجـاال لم يقتحمو الكمبيـوتر، وذلك لقـدرتو عمى تنميـة الحـواس والقـدرات اإلدراكيــة ويشجــع 

تناســب والفــروق المــتعمم عمــى الـــتعمم ويقــدم الفــرص التعميميــة المتنوعــة والجديــدة والتــي ت
الفرديـــة لممتعممـــين، فيقـــدم الــــبرامج المـتنـوعــــة والمتعـــددة التـــي تتمــــاشي مـــع اســـتعدادات 
المتعممين وتساعدىم عمى تطوير إمكـانياتيم وقدراتيم العقميـة، كـذلك تشـجعيم عمـى كسـب 
ـــا  ــالنفس لتمكــنيم مــن اســتخدام الكمبيــوتر ببرامجــو المتعــددة والمتنوعــة كتكنولوجي الثقــة ب

 (.463،  0222منتشرة حوليم )زينب محمد أمين 
والكمبيوتر يمكن أن يقدم إسيامات جيدة في تعمم المعاقين سمعيا لممواد الراسية       

بصفة عامة والتربية الفنية بصفة خاصة، وذلك ألنو يسيم في تحسين مستوى التعمم 
يجابيًا ونشطًا وفعااًل. كما ويزيد من فاعميتو ألنو يوفر بيئة تفاعمية يكون فييا المتعمم إ

يعتبر الكمبيوتر أداة من األدوات المساعدة لتنمية التفكير وميارتو و يتيح لممعمم فرصة 
أكبر من التوجيو وخاصة أثناء إكساب التالميذ الميارات المختمفة )عبد الجواد عبد الجواد 

 (.22، 4000بيوت 
عمم لممعـاقين ســمعيا  ىــام حيـث إنــو يعمــل عمــى واسـتخدام الكمبيــوتر فــي مواقـف التعمــيم والــت     

جذب المعاقين سـمعيا  نحـو الـتعمم لمـا يـوفر مـن معمومـات مرئيـة مـن خـالل الصـور والرسـومات 
والحركة، كمـا أنـو يعـرض المـادة التعميميـة عمـى ىيئـة صـور ورسـومات وبأشـكال مختمفـة وأنمـاط 

نتـاج بـرامج  تعميمية مختمفة يصعب عرضيا بطرق التدريس التقميدية، من خاللو يمكـن تصـميم وا 
تعميميـــة عاليـــة الجــــودة تـــتالءم وطبيعــــة كـــل مـــن المحتــــوى العممـــي والمــــتعمم )محمـــد محمــــد 

 (.020-032، 4000( )زينب محمد أمين 24،  4001اليادي
ولقد أكدت بعض الدراسات السابقة عمى أىمية استخدام الكمبيوتر في تعميم وتعمم التربية 

لدى  ييتو في رفع مستوى األداء الفني لألشغال الفنية وتنمية التذوق الفنالفنية من حيث فاعم
ودراسة أحمد محمد  (،4003) محمد شعبان محمد دراسةالطالب التالميذ ومن ىذه الدراسات 

 المجيد عبد أحمد نيفين(، ودراسة 4002(، ودراسة عمرو محمد عبد السالم )4002عزمي )
 (.4002ي )ودراسة سمية رياض عيسو  ،(4002)
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عـن اسـتخدام الكمبيـوتر لتـدريس  –حـدود عمـم الباحثـة  يفـ –وبالرغم مـن ذلـك فـال توجـد دراسـة 
حاجة لتعـرف أثـر اسـتخدام الكمبيـوتر  يالتربية الفنية لممعاقين سمعيا وفى ضوء ذلك يتبين أننا ف

 لتدريس التربية الفنية لممعاقين سمعيا.
ي تــتم داخــل حجــرة الدراســة عنصــرا أساســيا مــن عناصــر وتعــد األنشــطة التعميميــة الفنيــة التــ    

المنيج التعميمـي لمصـم، بـل تمثـل المحـور األساسـي فيـو لمـا ليـا مـن قيمـة تربويـة قـد تفـوق مـا 
لممــواد الدراســية األخــرى وأيضــا دورىــا الفعــال فــي تنميــة اســتعداداتيم وتنشــيط حواســيم المتبقيــة 

 (.322، 4000مين القريطي )عبد المطمب أت االتصال لدييم وتنمية ميارا
مادة التربية الفنية تعتبر وسـيمة لتنميـة سـموك الطالـب وتوجييـو توجييـا فنيـا تربويـا،      

فيي ليست دراسة لميارة حرفية فقـط ولكنيـا نشـاط ذىنـي وبـدني يشـحذ القـدرات اإلبداعيـة 
د عـن طريـق لدى الطالب من تنظيم ألفكاره واىتماماتو وىي تعديل إيجابي فـي سـموك األفـرا

 (. 023،  4000تشكيميم لمخامات المختمفة )محمد محمود الحيمة 
وتعتبر خامة الورق مادة أساسية لمبناء الفنـي وىـى مـن الخامـات اليامـة التـي تعمـل      

عمــى إتاحــة الفرصــة أمــام المشــتغمين بــالفن وبخاصــة الطــالب، الســتخدام ميــارتيم اليدويــة 
صـيا الفنيـة المتمثمـة القابميـة لمطـى والقـص والضـغط أو العادية في التشكيل، وذلـك لخصائ

 (. 021، 4000الكبس والشد أو المط )عنايات الميدي محمد 

وأسموب الطي بـالورق لعمـل التشـكيالت الورقيـة المختمفـة يطمـق عميـو فـن اإلوريجـامي    
Origamiالورق وخاصة في المدرسـة االبتدائيـة ي، وقد أظيرت نتائج األبحاث أن فن ط 

يعد من اإلضافات المتفردة ذات القيمـة البالغـة لممـنيج وفـن اإلوريجـامي لـيس ممتعـا فقـط 
ولكــن يعــد مــن الطــرق ذات القيمــة البالغــة فــي تطــوير الميــارات الحيويــة )مــاىر جــرجس 

 (.62 -60، 4006ميخائيل 
نصفين أوري )طي(  ىلإفن الورق وىي مقسمو  ىلإاألوريجامي كممو يابانية تشير    
الف السنين، واألوريجامي أصبح جزء من  مي )الورق(، وىو موجود من أكثر من وكا

اليابانية، ولكن يعتقد أن الصين ىو المصدر الصمي ليذا الفن، مع العمم بفتحو  ةالثقاف
الفن عمي  أشكالمن  وأصبحعمي العالم الخارجي، واتسع نطاق ممارسة األوريجامي 

 (.Origami ،4000 ،22نطاق العالم )
مجال التربية الفنية تناولتو بعض الدراسات السابقة ومن  فيونظر ألىمية فن طي الورق 

 شحاتو محمود مصطفي(،  ودراسة 4002محمد مصطفي عبد الحميد )ىذه الدراسات دراسة 
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(، 4003دعاء عرفات إبراىيم )(، ودراسة 4003) (، ودراسة داليا جمال سميمان4002)
(، ودراسة ماىر جرجس 4002السيد إبراىيم وأشرف ربيع ) ةودراسChow  (4000 ،)ودراسة

 .Suzansze ((2005(، ودراسة 4006ميخائيل )
ضوء ما سبق يتبين لنا أىمية التربية الفنية لممعاقين سمعيا بصفة عامة و فن  يف

لدى المعاقين سمعيا بصفة خاصة، ولذلك  يطي الورق إلكساب ميارات التشكيل الورق
التربية الفنية بمدارس األمل بمحافظة المنيا  يتطالع رأى لمعممي وموجيأعدت الباحثة اس

( لمتعرف عمى طبيعة تعميم التربية الفنية لممعاقين سمعيا واستخدام فن طي 0)ممحق 
موجيين،  1معممًا ومعممة، 40ىعمل التشكيالت الورقية، وتم تطبيقو عم فيالورق 

 وكانت من أىم نتائج التطبيق ما يمي:
ف االىتمام بالتطبيق العممي في التربية الفنية وقد كان تكرار ىذا العنصر بنسبة ضع -
 %( بين المعممين. 20)

 %( بين المعممين.21عدم التفاعل مع أستاذ المادة وقد كان تكرار ىذا العنصر بنسبة ) -

( %23يغمب عمى محتوى التربية الفنية الطابع النظري وكان تكرار ىذا العنصر بنسبة ) -
 بين المعممين.

عـــدم وجـــود ميـــارات لمتشـــكيل الـــورقي عنـــد التالميـــذ وكـــان تكـــرار ىـــذا العنصـــر بنســـبة  -
 %( بين المعممين.000)

عدم استخدام وسـائل تعميميـة حديثـة أثنـاء الدراسـة وقـد كـان تكـرار ىـذا العنصـر بنسـبة  -
 %( بين المعممين.000)

تعرف أثر اسـتخدام الكمبيـوتر لتـدريس حاجة إلى  يوفى ضوء ما سبق  يتبين أننا ف      
 التربية الفنية عمى إكساب ميارات التشكيل الورقي لدى المعاقين سمعيا 

 :التالي السؤال عن اإلجابة في الحالي البحث مشكمة تبمورت سبق ما ضوء وفي      
 ىلتدريس التربية الفنية عمي إكسـاب ميـارات التشـكيل الـورقي لـد يما أثر برنامج كمبيوتر 

 تالميذ الصف الخامس االبتدائي الصم  بمدرسة األمل بالمنيا؟ 
 هذف البحج.  

 ىلتـدريس التربيـة الفنيـة عمـ يالتعرف عمى أثر برنـامج كمبيـوتر  إلى الحالي البحث ىدف 
إكســاب ميــارات التشــكيل الــورقي لــدي تالميــذ الصــف الخــامس االبتــدائي الصــم  بمدرســة األمــل 

 بالمنيا.

 أهوية البحج . 
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ترجع أىمية البحث إلى :                                                                                            
يعد استجابة موضوعية لما ينادي بو التربويون في الوقت الحاضر بضرورة االىتمام  -0

 بالمعاقين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص التعميمية .

 ىمبيوتري لتدريس التربيـة الفنيـة إلكسـاب ميـارات التشـكيل الـورقي لـدتقديم برنامج ك -4
 تالميذ الصف الخامس االبتدائي الصم  

ــديم بطاقــة مالحظــة لميــارات التشــكيل الــورقي لتالميــذ الصــف الخــامس  -3  االبتــدائيتق
 الصم.

 حذود البحج. 

 أقتصر البحث الحالي عمى: 
االبتـدائي الصـم  بمدرسـة األمـل بمدينـة  مجموعة البحث مـن تالميـذ الصـف الخـامس - 0

 م. 4001م/  4002المنيا بالعام الدراسي 
 فن االوريجامي(.تشكيل الورقي الخاصة بطي الورق )ميارات ال -4

 هصطلحات البحج اإلجزائية: 

برنامج الكمبيوتر: مجموعة اإلجراءات التي يعرضيا البرنامج التعميمي عمى تالميذ 
 ي الصم  بغرض إكسابيم  ميارات التشكيل الورقي.الصف الخامس االبتدائ
عمـل أشـكال مختمفـة ومتنوعـة  الورق في  استخداميعتمد عمى  الذيالتشكيل الورقي: الفن 

 ( باستخدام أسموب الطي. ....... -إنسان  –ور طي –حيوانات مثل )
 السرعة واإلتقان.  الميارة: أداء تالميذ مجموعة البحث لتقنيات التشكيل الورقي بدرجة عالية من

ــدائي بمدرســة األمــل  ــذين فقــدوا حاســة الســمع وبالصــف الخــامس االبت ــذ ال الصــم : التالمي
 بمدينة المنيا. 

 حج.بلل ٌاإلطار النظز

التربية  ،طي الورق )فن اإلوريجامى( التفصيل من بشى الجزء ىذا يف نتناول سوف 
 حول طي الورق )فن اإلوريجامى(. ـالفنية والصم 
ىــذا األســموب عمــي الطــي لمــورق فقــط لعمــل التشــكيالت الورقيــة المختمفــة  يعتمــد

، ىذا الفن أصبح أكثر شيوعا وانتشـارا فـي العـالم Origamiويطمق عميو فن اإلوريجامي 
كمو، وفي اليابان يتعمم الطفل فن اإلوريجامي وىـو مـا يـزال صـغيرا يجمـس عمـي حجـر أمـو 

امي بعد التحاقو بالمدرسـة )مـاىر جـرجس ميخائيـل أما في الغرب فإن الطفل يتعمم اإلوريج
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باسـتخدام أسـموب طـي الـورق  ي( األشكال اآلتية أشكال لمتشـكيل الـورق62 -60، 4006
 )فن اإلوريجامي (

نشأ فن طي الورق )فن اإلوريجامى( في الصين في الثاني الميالدي وقد أنتشر        
الدي عندما  أدخل الرىبان البوذيون اليابان بحمول القرن السادس المي إلىىذا الفن 
اليابان تم إدخال فن طي الورق معو ونظرا ألن الورق كان من السمع الباىظة  إلىالورق 

الثمن في ذلك الوقت فكان العمل في ىذا الفن مقصورا عمي العائمة اإلمبراطورية 
إلوريجامي وحاشيتيا، وعندما وفرت التجارة الورق بشكل دائم وبأسعار مناسبة، أصبح ا

 فن األثرياء والفقراء عمي حد سواء.
                      http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_origami 

ة، والحيوانات والطيور وكذلك األشكال الصعبو مثل أشجار عيد الميالد، والمكعب، والطائر 
 (LaFosse, 2000, 30( 402، 4000وتمارسو جميع األعمار )أمينو محمد إبراىيم، 

   .) 
" من )أوري( ومعناه )الطي( و )الجامى( معناه الورق، origamiاألوريجامى "        

. ثم الميالديوىو فن يبانى تقميديا لطي وتشكيل الورق. برز كفن منذ القرن السابع عشر 
(  ومنذ ذلك  (LaFosse, 2000, 23 العالم في القرن التاسع عشر حاءإنبقية  إلىانتقل 

شكل من أشكال الفن الحديث. ففي القرن السادس بعد فترة وجيزة من  إلىالوقت تحول 
الفاخرة في ذلك الوقت واستخدمت في االوريجامي مراسم  األوراقالورق كانت  اختراع

ن أة إييار سيككو فإنو يقول في الشاعر قصيد 0260 حتىدينية تكريما لاللو 
االوريجامي استخدم في عرس شيتو وقدمت ورق الفراشات لتمثيل العرائس والعرسان 

(Hatori, 2010,53 وعام )كثر انتشار أيعتبر فاصل ىام لالوريجامي حيث اعتبر 0222
( وانتشر بطاق واسع في القرن المعاصر حيث Berry, 2006, 56في الثقافو اليابانية )

 دام في كثير من األغراض واألزياء وغيرىا.  استخ
: تحويل الورق المسطح من خالل تقنيات الطي الى إلىييدف فن األوريجامى            
األبعاد لو شكل محدد. عاده ما يشبو كائن ما أو حالو عامة  وبعد طائر  ثالثيالمجسم 

أشكال مربعو صغيرة ، وعادة ما يستخدم الورق بيأشير نوع من فن األوريجام يالكرك
 (.Wu,2003, 40 األلوان  ) ةمتعددالحجم وأطراف 

http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_origami
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وتتم عممية الطي بأخذ ورقة مسطحة مربعة او مستطيمة الشكل وتطوي عدة مرات        
في اتجاىات مختمفة فتنتج أشكال ومجسمات متنوعة تتصف بالبساطة والغرابة والجمال 

النباتات وغيرىا من العناصر الطبيعية مستوحاة من الطبيعة مثل الطيور وحيوانات و 
التي تتسم باالنحناءات واالستدارات. ويعد فن االوريجامي واحدة من أنواع عدة  ىخر ألا

من المعب الورقي، فيو تسمية ورقية قديمة، وعادة ال يستغرق ىذه النماذج إال بضعة 
محمد )    ساعات وحتى ساعات حسب دقة العمل وطبيعتو إلىدقائق ولكنيا قد تمتد 

 (.02،   4002عبد الحميد   ىمصطف
دراك إلويعتبر الفن اإلوريجامى احد طرائق التعمم القائم عمى العمل حيث يقوم عمى ا    
يبدأ التمميذ  المصنوعةاألبعاد الثالثية ثم من خالل استخدام األوراق  يلمنماذج ف يالبصر 

من التمميذ اإللمام بميارات عده تحديد خطوات عمل النموذج بشكل يدوى بدوره يتطمب  يف
 ةدراك الخصائص واألشكال والمجسمات والمالحظا  وتقرير القياسات و  يدراك البصر إلمنيا ا

 (.04،  4002ستنتاج )ناصر السيد،إلوالتفكير واألداء وتقويم الذات وا
دراك التصــور ا  و  يوتــدريس فــن اإلوريجــامى بالمــدارس يكســبيم ميــارات التشــكيل الــورق   
معظـم الوثـائق  يألجسام ثنائية وثالثية األبعاد، وىذا ما يؤكد عمى أىمية تنميتو ف يانالمك

ــدريس والتقــويم. )شــيماء حمــودة،  يالمرتبطــة بالمعــايير فــ ، 4000مجــاالت المنــاىج والت
064   .) 
وييـــدف تعمـــيم فـــن األوريجـــامى إلـــى التعـــرف عمـــى مفـــاىيم ومصـــطمحات ىندســـية،       

كســــــاب ميــــــارات حركيــــــة لمطالب،وتحســــــين القــــــدرة عمــــــى التــــــدقيق والتركيــــــز وفيــــــم  وا 
أىميتيا،وتطوير التفكير المنطقي ،والتعرف عمى بعض الحيوانـات وبيئاتيم،وتقويـة الـروابط 

نتاجـات فـي فـن الـورق ايـق إبـداعات فنيـة،ودمج بين الطالب واألعيـاد بالمناسـبات عـن طر 
 بمواضيع تعميمية.

http://www.origami-instructions.com/history-of-origami.html 
 .التربية الفنية والصم حول-4

يشـمل  ييا بالتربيـة مـن خـالل الفـن والـذاختصاصـ يترجع فمسفة التربية الفنيـة فـ
تنمية الذوق العام وخاصة لدى األصـم، فتجعمـو يتكشـف مـا حولـو مـن أشـياء مختمفـة كمـا 

 :ييذيب سموك األصم من خالل ما يمت يليا دور أساسي ف

http://www.origami-instructions.com/history-of-origami.html
http://www.origami-instructions.com/history-of-origami.html
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مادة التربية الفنيـة لـدييا القـدرة عمـى تنميـة أسـموب التفكيـر اإلبـداعي وذلـك مـن خـالل تشـجيع  -
تساعد الفرد عمـى التعامـل مـع مـن حولـو، ويزيـد مـن  يالفنية المختمفة لمطفل األصم في األنشطة

 ن  يشعوره بالرضا عن نفسو والثقة فييا، وذلك ألنو يوفق بين االتجاىات الفردية واالجتماعية ف
واحد فالطفل يجد لذة شخصية أثناء ممارستو ليذا العمل، ولذة جماعية أثناء رضـا المجتمـع عمـا 

جو من أعمال فنية نمو القدرات العقمية والميارية والوجدانية واإلبتكاريـة لألصـم وتعتبـر التربيـة أنت
تسـاعد عمـى  يتسـاعد عمـى نمـو مـدركات التمميـذ األصـم المختمفـة فيـ يالفنية من النشـاطات التـ

بتكـار( العديد من النشاطات العقمية المختمفة، مثل إسترجاع معمومات )تذكر( أو إنتاج معمومات )إ
تســاعد عمــى اإلبتكــار باإلضــافة إلــى القــدرات  يكمــا أنيــا تســاعد عمــى تنميــة القــدرات الخياليــة التــ

 الميارية المكتسبة من خالل األعمال الفنية اليدوية والحركية 

وحاســة التــذوق لــدى التالميــذ الصــم مــن خــالل دراســة  يتنميــة االتجــاه الفنــ يتســاعد فــ-
عالقـتيم وتعـامميم مـع  يوذلـك فـ يإلحساس بالتـذوق الجمـالالتالميذ لمفن يكسبيم قدرات ا

عمـى أعمالـو المختمفـة سـواء  ياآلخرين وذلك من خالل أن يضـفى اإلنسـان الطـابع الجمـال
 سموكو العام. يمينتو أو ف يف

التنفيس عن بعض اإلنفعاالت الداخمية لألصم وذلك ألن الضغوط والمشـاكل النفسـية ليـا -
األطفــال بحيــث تــؤدى بيــم إلــى الشــعور باإلحبــاط وليــذا كــان مــن أىميــة كبيــرة عمــى حيــاة 

توجيو األطفال إلى األنشطة الفنية لمتعبير والتنفيس عما بداخميم وكـذلك توجيـو  يالضرور 
( )سـحر كمـال 020،  4000انفعاالتيم إلنتاج أشياء مفيدة نافعة )سميرة أبـو زيـد عبـده 

 (.22، 4002 يالدين فيم

ــة     ــة كمــا تفســح والتربيــة الفني ــة المختم ــيح الفرصــة لمتخطــيط وبنــاء المواقــف التعميمي تت
المجال لمفروق الفردية بين التالميذ الصـم مـن خـالل المجـاالت المتنوعـة وذلـك ألن ىـدفيا 
األول تنشئة التمميذ الذي قد يستمر في إنتاج الفن أو تنمـى لديـو القـدرة عمـى تـذوق الفـن 

الضروري أن تعتمد عمى الخامات الغالية الثمن بـل يمكـن في بيئتو، والتربية الفنية ليست ب
 تحقيق أىدافيا بأبسط الخامات والتجييزات.

 فزض البحج.

ــة إحصــائية بــين متوســط -   ــرق ذو دالل ــ ييوجــد ف ــذ مجموعــة البحــث ف  يدرجــات تالمي
 .يلبطاقة مالحظة ميارات التشكيل الورقي لصالح التطبيق البعد يوالبعد يالتطبيقين القبم

         :                                                                                                                             التالية لإلجراءات وفقاً  الحالي البحث سار : إجراءات البحث 
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ـــذ الصـــف  -0 ـــدي تالمي ـــوتري إلكســـاب ميـــارات التشـــكيل ل ـــامج كمبي الخـــامس إعـــداد برن
)      الورقي بـالطى ألربعـة أشـكال كساب ميارات التشكيلإ ىدف إلى يالذبتدائي الصم .الا

 العصفورة( -السمكة -الضفدعة-الوزة.
 
 
 
 

         التشكيل الورقى بالطى لمضفدعو              التشكيل الورقى بالطى لألوزة        

 
 بالطى لمعصفورة يالتشكيل الورق            بالطى لمسمكة      يالتشكيل الورق        

لالشكال األربعة من خالل برمجيات تعميمية  بالطى يالتشكيل الورقعممية وتم عرض 
 لتحقيق أىداف البرنامج . يواستخدمت إستراتيجية التعمم التعاونكمبيوترية 

التشكيل  ىدفت إلى قياس ميارة يإعداد بطاقة مالحظة ميارات التشكيل الورقي .الت -4
صورتيا األولية من  يتكونت  ف يوالت بتدائي الصم،الالورقي لدى تالميذ الصف الخامس ا

خطوة من صورة عبارات إجرائية يمكن مالحظتيا ، بواقع مفردة لكل  يف( مفردات  00)
 يلم يؤد( لك –خطوات التشكيل الورقي الخاصة بعمل شكل الوزة وتم وضع اختيارين )أدى 

ضوء أداء التمميذ ،ويعطى الطالب  يمنيما وأمام العبارة ف ي( أسفل أ) يضع المالحظ 
حالة  عدم أدائيا.وتم حساب صدق  يحالة أدائيا، وصفر ف يدرجة واحدة لممفردة ف

 مجال التربية الفنية وطرق يبعرضيا عمى مجموعة من المحكمين المتخصصين فالبطاقة 
في  بطاقة المالحظة سادة المحكمين وأصبحت،وأجريت التعديالت الالزمة في ضوء  راء ال

 ( عبارات ،00صورتيا النيائية تتكون من )
بطاقة عادة التطبيق، حيث تم تطبيق إباستخدام طريقة  تم حساب ثبات بطاقة المالحظة

تالميذ الصف الخامس ( تالميذ من 00عمى عينة االستطالعية تكونت من )المالحظة 
عادة تطبيق البطاقة عمييم بعد أسبوعين من التطبيق األول، ا  و  ،االبتدائي الصم بمدرسة األمل
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. وىو دال 22التطبيقين، فوجد أن معامل االرتباط =  يوحساب معامل االرتباط بين الدرجات ف
 عمى درجة عالية من الثبات . بطاقة مالحظة. ، وىذا يدل عمى أن 00عند مستوى 

ــة البحــث.-3 ــق تجرب ــذ ال تطبي ــدأت إجــراءات تنفي ــة ب ــق 4001/  3/  00تجرب ــم تطبي ــث ت م حي
تمميـذ بالصـف الخـامس االبتـدائي  02بطاقـة المالحظـة عمـي مجموعـة البحـث والتـي تكونـت مـن 

بمدرســة األمــل بمدينــة المنيــا، ثــم تطبيــق البرنــامج الكمبيــوتري عمــى تالميــذ مجموعــة البحــث، 
/ 01مميـة التطبيـق( حصـص بواقـع حصـتين أسـبوعيا، وانتيـت ع00واستغرقت عمميـة التطبيـق )

 تالميذ مجموعة البحث. ىم، حيث تم تطبيق بطاقة المالحظة عم 4001/  2
 إجراء العمميات اإلحصائية المناسبة وتحميميا وتفسيرىا ومناقشتيا. - 2
 ضوء نتائج البحث. يتقديم مجموعة من التوصيات والبحوث المقترحة ف -1

 نتائج البحث وتفسيرىا وتحميميا:
 متوســطي بــين الفــرق داللــة حســاب تــم فرضــو، مــن ولمتحقــق البحــث ســؤال عمــي لإلجابــة
ــذ درجــات ــي التطبيقــين فــي البحــت مجموعــة تالمي ــار والبعــدي القبم لبطاقــة مالحظــة  الختب

   Wilcoxon Testميارات التشكيل الورقي باستخدام اختبار ولكوكسن 
ذ مجموعة ( يوضح لحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات تالمي3وجدول )

 ميارات التشكيل الورقي.لبطاقة مالحظة والبعدي  يالتطبيقين القبم يالبحث ف
 (0جدول )

 يوالبعد يالتطبيقين القبم يداللة الفرق بين متوسطي درجات تالميذ مجموعة البحث ف
 ميارات التشكيل الورقيلبطاقة مالحظة 

 البيان
 الرتب

عدد 
 التالميذ

مجموع  عدد الرتب 
 الرتب

 متوسط
 الرتب

 Zداللة  Zقيمة 

 0.08دال عند 3..4 0 0 0 81 السالبة

 5.9 8.8 81 الموجبة

التطبيقـين  ي( يتضح أن الفرق بين متوسطي درجـات مجموعـة البحـث فـ0جدول )من     
ـــ ـــد مســـتو  يوالبعـــد يالقبم ـــورقي دال إحصـــائيا عن  ىلبطاقـــة مالحظـــة ميـــارات التشـــكيل ال

وبيذا يتحقـق فـرض البحـث، وىـذا يعنـي ارتفـاع مسـتوى  ( لصالح التطبيق البعدي،0.00)
التطبيـق البعـدى  يفـ الـورقي أداء تالميذ الصف الخامس االبتدائي الصم لميـارات التشـكيل

وتتفـق ىـذه النتيجـة مـع  .يالتطبيق القبمـ يعنو فلبطاقة مالحظة ميارات التشكيل الورقي 
(،ودراسـة أحمـد محمـد عزمـي  4003) محمد شعبان محمد دراسةما توصمت إليو دراسة كل من 
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ـــد الســـالم )4002) ـــد أحمـــد نيفـــين(، ودراســـة 4002(، ودراســـة عمـــرو محمـــد عب ـــد عب  المجي
أظيـــرت نتائجيـــا فاعميـــة اســـتخدام  ي( التـــ4002ودراســـة ســـمية ريـــاض عيســـوي ) ،(4002)

لصـم ارتفاع مسـتوى أداء تالميـذ الصـف الخـامس االبتـدائي ا، تدريس التربية الفنية يالكمبيوتر ف
 يعنـو  فـ لبطاقـة مالحظـة ميـارات التشـكيل الـورقيالتطبيق البعدى  يف الورقي لميارات التشكيل
 لى عمل عمى:إاستخدام الكمبيوتر في التدريس قد يرجع إلى أن  يالتطبيق القبم

  توفير اإلمكانيات العالية من مؤثرات وتقنيات مختمفة يتمتع بيا الكمبيوتر والتي
 ريقة التقميدية في التدريس.جعمتو يتفوق عمى الط

  ثارة اىتمام التالميذ وتشويقيم إلى عممية التعمم من خالل إمكانيات جذب وا 
 .ميارات التشكيل الورقياكتساب  يالكمبيوتر المختمفة مما يسيم ف

  استخدام الكمبيوتر في التدريس يوفر الوقت والجيد المبذول من قبل المعمم
 التشكيل الورقيمم لتوجيو التالميذ أثناء عممية والمتعمم مما أعطى الفرصة لممع

 وتقديم المزيد من التوضيح.

 يمعرفة التمميذ لمستواه وما تم إنجازه أول بأول أثناء تطبيق البرنامج ساىم ف 
 .ميارات التشكيل الورقياكتساب 

 .التقويم المستمر أثناء تطبيق البرنامج وتقديم التغذية الراجعة المستمرة لمتالميذ 

 في ضوء نتائج البحث الحالي يمكن تقديم التوصيات التالية: ىصيات البحج:ت
 التدريس لمتالميذ الصم بالمراحل الدراسية المختمفة بمدارس األمل. ياستخدام الكمبيوتر ف -0
عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي الصم  يبالبحث الحال يتطبيق البرنامج الكمبيوتر  - 4

 إكسابيم ميارات التشكيل الورقي . ىا لما لو من فاعمية في التدريس عمبمدرسة األمل بالمني

بالبحـث  يبشعبة التربيـة الخاصـة عمـى تطبيـق البرنـامج الكمبيـوتر  يتدريب طالب الدبموم المين -3
 عمى تالميذ الصف الخامس االبتدائي الصم  بمدرسة األمل بالمنيا أثناء تدريبيم العممي. يالحال

 في ضوء نتائج البحث يمكن اقتراح البحوث التالية:ة:البحىث الوقتزح

إكساب الميارات  ىلتدريس التربية الفنية لممعاقين سمعيا عم يفاعمية برنامج كمبيوتر -0
 األشغال الفنية المختمفة كالطباعة وأشغال الخشب والخزف. يف

لتفكير تدريس التربية الفنية عمى تنمية ميارات ا يفاعمية استخدام الكمبيوتر ف-4
 البصري لدى المعاقين سمعيا.

 الوزاجع

 : الوزاجع العزبية:  الا وأ
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(: "برنامج لمتدريب عمي ميارات استخدام  4002أسامة عبد الغني قاسم محمد )   -1
الحاسب اآللي ذاتيا وأثرة عمي اكتساب وأداء تمك الميارات لذوي االحتياجات 

 المنيا.    الخاصة"، رسالة ماجستير، كمية التربية ، جامعة 

(: "وحدة مرجعية في التصميمات الزخرفية وأثرىا عمي 4002اعتماد عمي محمد )  -2
التحصيل المعرفي والقدرة الفنية لمطالب الصم من اإلعدادية المينية"، رسالة 

 ماجستير، كمية تربية فنية، جامعة حموان.

 في ضوء  تحميميو ألشغال الورق  ة(: "دراس4002السيد إبراىيم، شريف ربيع )  -3

، ةالمفاىيم المعاصرة ألساسيات التصميم" المؤتمر الثامن لكمية الفنون الجميم            
 كمية     الفنون الجميمة، جامعة المنيا                                               

(: "برنامج مقترح في أنشطة التربية الفنية لتنمية 4000أميمة أحمد عباس أحمد ) -4
، كميو التربية الفنية، جامعو هدكتورا ةذوق الفني لدي فئة الصم والبكم"، رسالالت

 حموان                                       

(: "دراسة مقارنة لمفردات الثقافة البصرية المعبرة 4000أنجي عبد الرازق محمود )-1
والبكم("، رسالة  عن ىوية األطفال )العاديين( وذوي االحتياجات الخاصة فئة )الصم

 ماجستير، كمية التربية الفنية، جامعو حموان.

(: "منيج مقترح في الرسم الفني لمتالميذ المعاقين 4000جمال فخر الدين شفيق ) -6
سمعيا بمدارس األمل الثانوية الصناعية نظام السنوات الثالث"، رسالة دكتوراه، 

 جامعة القاىرة.

صميم العاب ورقية بصيغ تشكيميو مبتكرة لمطفل (: " ت4003عاء عرفات إبراىيم )-2
 المصري"، رسالة ماجستير، كمية التربية النوعية، جامعة بنيا.

(: طفل خاص بين اإلعاقات والمتالزمات. تعريف 4002زكريا أحمد الشربيني )-2
 وتشخيص، القاىرة، دار الفكر العربي.

لتعميم، المنيا، دار اليدى (: إشكاليات حول تكنولوجيا ا4000زينب محمد أمين )-2\
 لمنشر والتوزيع.

(: فنون المعوقين وطرق تدريسيا، القاىرة، مكتبة 4000سميرة أبو زيد عبده ) -11
 الزىراء الشرق. 
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(: " التأىيل بالفن التشكيمي كمغة تواصل مع المجتمع 4002سناء محمد رشاد ) -00
ف الفنية اليدوية في المحيط لممعاقين سمعيا"، مؤتمر الصناعات اإلبداعية والحر 

 التنمية البشرية، كمية التربية الفنية، جامعة حموان.

(: "فاعمية برنامج مقترح في الطباعة في اكتساب 4002سوزي حسانين محمد ) 04
مياراتيا واألداء أالبتكاري لدي المعاقين سمعيا بالمرحمة اإلعدادية المينية"، 

 رسالة ماجستير، كمية تربية، جامعة المنيا.
(: "بناء نماذج قائمة عمي فن طي الورق 4000شيماء حمود الحارون ) -03

األوريجامي في تنمية الذكاء المتعمم والتحصيل الدراسي لدي تالميذ الصف األول 
، 2، العدد 03اإلعدادي في وحدة المادة وتركيبيا"، مجمة التربية العممية، المجمد 

 يوليو. 

: التربية الفنية لألطفال غير العادية، القاىرة، دار (4000عايدة عبد الحميد محمد )-02
 حورس لمنشر.

(: "أثر إستراتيجيتين لمتعميم باستخدام 4000عبد الجواد عبد الجواد بيوت )  -01
الكمبيوتر متعدد الوسائط عمى تنمية الحس المكاني والتفكير اليندسي لدى تالميذ 

كمية التربية، جامعة بنيا، المجمد  المرحمة اإلعدادية"، مجمة تربويات الرياضيات،
(03.) 

(: سيكولوجية ذوي األحتياجات الخاصة 4000عبد المطمب أمين القريطي )-06
 وتربيتيم، القاىرة، دار الفكر العربي. 

(: "فاعمية برنامج في الطباعة اليدوية لكل من الطالب 4004عبير أحمد سميمان ) -02
ن التعميم األساسي"، رسالة ماجستير، كمية األسوياء والصم في الحمقة الثانية م

 تربية نوعية بالعباسية، جامعة عين شمس.

(: "استخدام معالجات تشكيمية باستخدام 4002عمرو محمد عبد السالم رجب ) 02
الكمبيوتر في تصميم وتنفيذ المشغولة الفنية"، رسالة ماجستير، كمية التربية، 

 جامعة المنيا.  

(: " دور التربية الفنية لمطالب ذوي االضطرابات السموكية فواز فيد نيات ) -02
 واالنفعالية "، مجمة البحث في التربية وعمم النفس، كمية التربية، جامعة المنيا.
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(: "برنامج لتنمية القدرة اإلبتكارية من خالل أشغال 4006ماىر جرجس ميخائيل )-40
ساسي"، رسالة ماجستير، كمية الورق لعينة من تالميذ الحمقة الثانية لمتعميم األ

 التربية الفنية، جامعة حموان.

الجزء SPSS(: اإلحصاء والتحميل اإلحصائى باستخدام 4001محمد ربيع حسني ) -40
 األول، المنيا، دار أبو ىالل لمطباعة .

 (: " فاعمية برنامج مقترح لتوظيف التعميم اإللكتروني 4003حمد شعبان محمد  )-44
 الناقد لدي معمم الفن "، رسالو ماجستير، . إلثراء التفكير

 تخدام تشكيل السموك في تنمية بعض(: "فعالية اس4006محمد عبد التواب معوض )-43
، المؤتمر ميارات السموك التكيفي لدي األطفال المعاقين عقميًا فئة القابمين لمتعمم"

 التربية، جامعة الفيوم. العممي الرابع، كمية 

(: التعميم اإللكترون يعبر شبكة اإلنترنت، القاىرة: 4001يادي )محمد محمد ال -42
 الدار المصرية المبنانية.

 (: "أثر األنشطة الفنية في التفكير اإلبتكاري لدي طالبات4000محمد محمود الحيمة )-41
 المرحمة التأسيسية"، مجمة مركز البحوث التربوية، جامعة قطر، العدد التاسع عشر.

 (: "فن األوريجامي واستثماره جماليا في4002عبد الحميد ) محمد مصطفي -46
والحرف الفنية اليدوية في التنمية  التشكيل المعدني"، مؤتمر الصناعات اإلبداعية

 جامعة حموان.  البشرية، كمية التربية الفنية،

"تنميو بعض مكونات الحس المكاني واالستدالل  (:4002ناصر السيد عبيدة )-42
تخدام اإلوريجامي لدي تالميذ المرحمة االبتدائية، المؤتمر العممي السابع اليندسي باس

 لمجمعية المصرية لتربويات الرياضيات، المنعقد بدار الضيافة جامعو عين شمس في
 ، القاىرة.  4002( يوليو 02 -02الفترة )

بتكارية في (: "تصميم برنامج لتنمية الخبرات المعرفية واإل4004نوال سمير أحمد شرف ) -42
مجال تدريس النسجيات الوبرية لتالميذ الصف الثامن من الحمقة األولي لمتعميم األساسي 

 لمدارس الصم والبكم"، رسالة ماجستير، كمية التربية الفنية، جامعة حموان. 

 (: "التربية الفنية وتنمية الممارسات الفنية لمفئات الخاصة"،4002ىند فؤاد إسحاق )ـ 42
 .يسات والبحوث، الخميج العربمجمة الدرا
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