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وشتمدط البخح:
ىدؼ البحث الحالي إلي بناء برنامج إثرائي لتنمية ميارات التعبير الفني لمتمميذات
الموىوبات في المرحمة االبتدائية ،والتعرؼ عمى فعاليتو ،ولتحقيؽ أىداؼ البحث تـ االعتماد
عمي المنيج الوصفي التجريبي مف خبلؿ استخداـ طريقة المجموعة الواحدة ،وتـ بناء
برنامج إثرائي يتكوف مف ثبلث وحدات ،وتـ تجريب فعالية الوحدات المقترحة عمي عينة
مف التمميذات الموىوبات في التعبير الفني في الصفيف الرابع والخامس االبتدائي في أحد
المدارس الحكومية بمدينة الرياض بمغ عددىا ( ) 42تمميذة ،وأوضحت نتائج البحث فعالية
البرنامج اإلثرائي المقترح في تنمية ميارات التعبير الفني لدي لتمميذات الموىوبات عينة
البحث ،واستخدمت الباحثة كؿ مف المنيج الوصفي إلعداد البرنامج اإلثرائي وأدوات البحث
والمنيج التجريبي في تنفيذ تجربة البحث ،وتـ قياس فعالية البحث باستخداـ بطاقة مبلحظة
ألداء التمميذات ،وبطاقة تقييـ ألدائيف في األنشطة الخمسة التي تـ تطبيقيا حيث تـ
التوصؿ إلي وجود سبعة فروؽ ذات داللة إحصائية واضحة عند مستوى ( )2020بيف أداء
التمميذات في األنشطة الخمسة الممثمة في الوحدات التجريبية الثبلث ،وفقاً لبطاقة

المبلحظة ،ونمو ميارات التعبير الفني إلنتاج التمميذات الموىوبات عينة البحث مف خبلؿ
تقييـ اإلنتاج في األنشطة الخمسة التي تـ تطبيقيا ،حيث وجود ثمانية فروؽ ذات داللة
إحصائية واضحة عند مستوى ( )2020بيف إنتاج التمميذات في األنشطة الخمسة الممثمة
في الوحدات التجريبية الثبلث وفقاً لبطاقة تقييـ اإلنتاج ،كما توصمت النتائج إلي وجود

فروؽ ذات داللة إحصائية واضحة عند مستوى داللة ( )2020نتيجة لتطبيؽ اختبار (ت)

( )T – testبيف كبلً مف التقييـ القبمي والتقييـ البعدي لئلنتاج الفني لمتمميذات عينة البحث
لصالح التقييـ البعدي ،وعمى ضوء النتائج قدـ البحث بعض التوصيات والمقترحات0
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Abstract
This research aims at constructing a program that enriches the
artistic skills of talented pupils in the elementary stage. It also aims at
assessing the effectiveness of the programs in developing these artistic
skills by applying some of its units.
The research has Followed an experimental constructive methodology.
1.
a)
b)
c)

The constructive methodology includes:
A definition of the objectives of the program.
A plan of the teaching units.
A plan of the evaluation tools that include observation cards for
pupils' artistic activities and products.

2. The experimental methodology:
a) Examines and tests the evaluation tools of the program.
b) Defines the appropriate methodology which is one group pre-test
and post-test.
c) Defines the purposeful sample which consists of (20) talented
artistic pupils in the 4th and 5th primary grades in a public school in
Riyadh.
The research has reached the fallowing finding:
1. The Tukey-HSD-Test was applied to assess the development in the
artistic expression of the sample pupils. It was observed that there
were seven statistical discrepancies at level (5) in the (5) activities
made by the pupils.
2. The Tukey-HSD-Test was applied to assess the artistic product in
the (5) activities made by the sample pupils. It was observed that
there were eight statistical discrepancies at the level of (5) in the
artistic products of the pupils.
3. By applying the T-test, it was observed that there were statistical
discrepancies at the level of (5) between the Pre-Test and the PostTest in favor of the Post –test of the artistic products of the pupils.
The research has made a lots of recommendations and
constructing for anther researches.
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وكدوة:
ينشد المجتمع السعودي إلى الرقي والتطور مف خبلؿ تنمية كافة إمكاناتو وطاقاتو
إلى أقصى حد ممكف  ،ويقع عمى عاتؽ النظاـ التعميمي مسئولية اكتشاؼ الموىوبيف
ورعايتيـ عمى أسس تربوية تزيد مف مواىبيـ وتنمي قدراتيـ مف خبلؿ بيئة تعميمية متميزة
ومحفزة لبلبتكار ،وذلؾ عف طريؽ إعداد البرامج المبلئمة ليـ لمسايرة متطمبات التقدـ
والتطور ،ولما كانت مادة التربية الفنية أحد المواد التي يمكف أف تساىـ مع غيرىا مف
المواد الدراسية األخرى في تنمية ما لدى التبلميذ مف مواىب ،وقد ارت متعددة ،لذا حظيت
ىذه المادة باىتماـ المختصيف مف خبلؿ إجراء الدراسات والبحوث المتواصمة إلبراز أىميتيا
كعنصر أساسي في المنيج التربوي بمدارس التعميـ االبتدائي0
ويعتبر التعبير الفني أحد أدوات التربية الفنية ،وىو عبارة عف لغة قواميا الخطوط
واألشكاؿ واأللواف ،والمساحات ،والرموز الشكمية المرئية ،والتي تساعد الطالب عمى التعبير
عف مشاعره وانفعاالتو ،واإلفصاح عنيا بدالً مف كبتيا ،وذلؾ بتشجيعو واثارة الدافعية لديو
بمختمؼ الوسائط ،ومف خبلؿ إثراء البيئة التي يعيش فييا أثناء المواقؼ التعميمية

(القريطي ، 4211 ،ص 0)00
واف مف أىداؼ التربية الفنية إنماء التعبير الفني لدى الطبلب وخاصة طبلب
المرحمة االبتدائية ،بحيث يبرز األسموب والشخصية ،وذلؾ بتأكيدىما مف خبلؿ ممارسة
التعبير الفني ،وغالباً فإف أداء التعبير الفني يتـ نتيجة دوافع داخمية تسببيا مثيرات البيئة،

التي منيا التعرؼ عمى أعماؿ فنية معينة ،أو خامات وأدوات تستيوي الطالب وتستثير
دوافعو لمتعبير الفني (حسيف ، 4218 ،ص) 22
كما أف التربية الفنية توفر فرص وأنشطة تعميمية تفسح المجاؿ لمتجريب،
والمخاطرة الفكرية ،وتوجد الفرص لمتفاعؿ بشكؿ ايجابي ،وتييئ المناخ المبلئـ لظيور
المثابرة ،واالبداع ،والقيادة ،ومرونة التفكير عند الطبلب وباستعدادىـ لمتميز في نواحي
اإلبداع ،وبالتالي تنمي الموىبة لدي الطبلب (فضؿ ،4222 ،ص 0)44

وشهمة البخح:
مف خبلؿ مبلحظات الباحثة في اإلشراؼ عمى التربية العممية بالمرحمة االبتدائية في
مدارس الرياض وجدت أف ىناؾ تمميذات لدييف قدرات فنية عالية ولكف يعوقيف منيج التربية
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الفنية حيث يتسـ بالتركيز الشديد عمي أىداؼ محددة ، ،والتدريس المرتكز عمي المعمـ،
باالضافة إلي قمة المصادر ومحدوديتيا ،وكذلؾ قمة الخبرة لدى معممة المادة وقد تكوف غير
متخصصة ،والتركيز عمي المياـ المتكررة اإلجرائية ،واستخداـ نظاـ العقوبة ،وبيذا ال تتاح
ليف فرص ممارسة الفف ،وتنمية قدراتيف الفنية ،وىو ما أكدتو العيدي مف الدراسات منيا
دراسة (الشيري ) 4224 ،والتي أشارت بأف منيج التربية الفنية لـ يرتبط بالتطورات العممية
والتقنية ،كما أنو ال يوجد كتب مقررة لممادة ،وتعتمد في بناء منيجيا وفقاً لؤلىداؼ التي

نصتيا وزارة المعارؼ بدوف وجود محتوى ،فيي معتمدة في طرؽ تدريسيا عمى إمكانات
المعمـ وقدراتو ،مع توجييات ونشرات اإلشراؼ الفني لممادة 0ولقد أشار (الشيري وطالب،
 ) 4224في دراسة تحميمية لمنيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية والمتوسطة بالمممكة
العربية السعودية ،عدـ وضوح صياغة بعض األىداؼ وتداخميا ،وعدـ معالجة معظـ مجاالت
التربية الفنية ،وفي ىذا إشارة إلى وجود مشكبلت أماـ تحقيؽ أىداؼ التربية الفنية ،ومنيا
تنمية التعبير الفني لدى طبلبناالموىوبيف ،وتنمية مواىبيـ0
ويحاوؿ ىذا البحث اإلجابة عمى التساؤالت التالية:
 01ما األسس التي يجب أف يبنى عمييا برنامج إثرائي لتنمية ميارات التعبير
الفني لمتمميذات الموىوبات ؟
 04مػػا التصػػور المقتػػرح لبرنػػامج إثرائػػي لتنميػػة ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات
الموىوبات في المرحمة اإلبتدائية ؟
 04ما فعالية البرنامج المقترح في تنمية ميارات التعبير الفني لدى عينة مف
التمميذات الموىوبات بالصفيف الرابع والخامس االبتدائي؟

فزوض البخح:
 01ال يػػػؤدي البرنػػػامج اإلثرائػػػي المقتػػػرح إلػػػى تنميػػػة ميػػػارات التعبيػػػر الفنػػػي لمتمميػػػذات
الموىوبات مف خبلؿ مبلحظة التمميذات أثناء األداء باستخداـ بطاقة المبلحظة0
 04ال يػػػؤدي البرنػػػامج اإلثرائػػػي المقتػػػرح إلػػػى تنميػػػة ميػػػارات التعبيػػػر الفنػػػي لمتمميػػػذات
الموىوبػػات مػػف خػػبلؿ تقيػػيـ اإلنتػػاج الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات باسػػتخداـ بطاقػػة
تقييـ اإلنتاج الفني0
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 04ال توجد فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )2020فػي نتػائج تقيػيـ اإلنتػاج
الفنػػػي القبمػػػي والبعػػػدي لمتمميػػػذات عينػػػة البحػػػث لصػػػالح التقيػػػيـ البعػػػدي لكػػػبلً مػػػف
المحكميف (أ) و(ب)0

أىمية البحث:
تتمثؿ أىمية البحث يما يمي:
 01تأتي أىمية ىذا البحث متزامنة مع التوجيات الحديثة في دوؿ الخميج العربػي والتػي
تدعو إلى العناية بالموىوبيف بعد الكشؼ عنيـ ،كذلؾ انتشػار حمػبلت التوعيػة التػي
يقػػوـ بيػػا مركػػز الممػػؾ عبػػد العزيػػز ورجالػػو لرعايػػة الموىػػوبيف فػػي المممكػػة العربيػػة
السعودية0
 04يسػػػاىـ البحػػػث بتشػػػجيع القػػػائميف عمػػػى تخطػػػيط منػػػاىج التربيػػػة الفنيػػػة بالمرحمػػػة
االبتدائية بالمممكة العربية السعودية لتدعيـ المناىج الحاليػة بأنشػطة إثرائيػة لتنميػة
الميارات الفنية لدي التمميذات الموىوبات0
 04فتح المجاؿ القتراح برامج إثرائيػة أخػرى فػي مجػاؿ التربيػة الفنيػة فػي مراحػؿ دراسػية
مختمفة وفي مواد دراسية أخرى0

أِداف البخح:
ييدؼ ىذا البحث إلى ما يمي:
 -1بنػػاء برنػػامج إثرائػػي لتنميػػة ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لػػدى التمميػػذات الموىوبػػات فػػي التعبيػػر
الفني في الصفيف الرابع والخامس االبتدائي0
 -4التعرؼ عمى فعالية البرنامج اإلثرائي المقتػرح فػي تنميػة ميػارات التعبيػر الفنػي لمتمميػذات
الموىوبات مف خبلؿ تطبيؽ عدد مف وحداتو0

وضطمخات البخح:
يشتمؿ البحث عمي المصطمحات التالية:

 .1الربٌاوج اإلثزائي:
ُيعرؼ البرنامج اإلثرائي بأنو " شكؿ مف أشكاؿ تزويد الطبلب بخبرات تربوية إضافية،
مكممة لمخبرات الصفية العادية والتي غالباً ما توجو نحو الطالب المتفوؽ ،والذي يتمكف مف
إنياء الناطات الصفية العادية بسركة وكفاءة ( شحاتو ،والنجار ،4224 ،ص 0)28
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ويعرؼ إجرائياً بأنو مجموعة خبرات ومواقؼ تعميمية إضافية لتدريس مادة التربية
ُ

الفنية في مجاؿ التعبير الفني لمتمميذات الموىوبات في الصفيف الرابع والخامس االبتدائي،
بشكؿ أوسع وأشمؿ مما يقدمو المنيج العادي وذلؾ بيدؼ التعمؽ في ميارات التعبير الفني
باأللواف ،عمى أف تقدـ ىذه الخبرات داخؿ البرنامج المدرسي وتقوـ المعممة بإعطاء التمميذات
تعيينات خاصة في الوقت المخصص لمنشاط المدرسي0

 .2املوِوبني:
ُيعرؼ الموىوب بأنو " التمميذ الذي يتعمـ بقدرة وسرعة تفوؽ بقية التبلميذ في كافة
المجاالت ،أي الذي لديو مستوي عاؿ مف القدرة عمي التفكير واألداء (العجيف ،4210 ،ص
)20
ويقصد بالتمميذة الموىوبة إجرائياً أنيا التمميذة التي تمتمؾ قدرات واستعدادات غير
ُ
عادية تؤىميا لئلنجاز ويتميز أداؤىا في التعبير الفني عف بقية التمميذات بشرط أف يكوف ىذا
األداء مستم ارً ومثم ارً ،ويؤدي لزيادة رغبتيا في المعرفة وبالتالي يمكف أف تصؿ لئلبداع
واإلنتاج الجديد ،وتستطيع تطوير ىذا األداء إذا ما توفر ليا خدمات أو فرص قد ال يوفرىا

البرنامج الدراسي العادي0

 .3وّارات التعبري الفين:
ويقصد بيا إجرائياً ب أنيا قدرة تعبيرية مثمرة ،تستخدـ فييا التمميذة رموز ممونة تعبر
ُ
بيا عف عناصر طبيعية واجتماعية أو مواقؼ وحوادث مرت بيا فتمخص ىذه الخبرات الخاصة
بيا وتنقؿ لآلخريف حوليا مف خبلؿ تعبيراتيا الفنية الممونة كثير مف المعاني التي تمكنيـ مف
التعرؼ عمى ما يختمج في نفسيا مف مشاعر وانفعاالت مستخدمة خبرات وميارات وتقنيات
متنوعة ،لخامة الموف بأساليب متنوعة0

دلتىع وعيٍة البخح:
 يتػػألؼ مجتمػػع البحػػث األصػػمي مػػف جميػػع التمميػػذات الموىوبػػات فػػي التعبيػػر الفنػػي
بالصفيف الرابع والخامس االبتدائي في المدارس الحكومية بمدينة الرياض0
 عينة البحث تتضمف ( )42تمميذة مف التمميذات الموىوبػات فػي التعبيػر الفنػي فػي
الصفيف الرابع والخامس االبتػدائي فػي إحػدى المػدارس الحكوميػة بمدينػة الريػاض،
وتـ اختيارىا وفقاً لمعايير اختيار الموىوبيف0
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حدود البخح:
اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية:
 -1بنػػاء برنػػامج إثرائػػي لتنميػػة ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات فػػي الصػػفيف
الخامس والرابع االبتدائي0
 -2تطبيػػػؽ ىػػػذا البرنػػػامج عمػػػى عينػػػة قصػػػديو تتكػػػوف مػػػف ( )42تمميػػػذة مػػػف التمميػػػذات
الموىوبات في التعبيػر الفنػي بالصػفيف الرابػع والخػامس االبتػدائي ،فػي إحػدى المػدارس
الحكومية بمدينة الرياض0
 -3اقتصػػر ىػػذا البحػػث عمػػى مجػػاؿ التعبيػػر الفنػػي فػػي مػػنيج التربيػػة الفنيػػة لمصػػفيف الرابػػع
والخامس االبتدائي مف خبلؿ ميارات التعبير باأللواف0
 -4استغرؽ تطبيؽ الوحدات التجريبية واالختباريف القبمي والبعدي ثمانية أسابيع0
 -5قامت الباحثة بتدريس الوحدات التجريبية مػع االسػتعانة بمدرسػتيف مػوجيتيف لمبلحظػة
أداء التمميػػذات يرمػػز ليمػػا (أ) و(ب) ومحكمتػػيف لتقيػػيـ اإلنتػػاج الفنػػي يرمػػز ليمػػا (أ)
و(ب)0

املواد التعميىية و أدوات البخح:
قامت الباحثة بإعداد المواد التعميمية و األدوات التالية ألغراض البحث:
 01البرنامج اإلثرائي المقترح والتحقؽ مف صدقو0
 04بطاقػػة مبلحظػػة أداء التمميػػذة أثنػػاء النشػػاط (التعبيػػر الفنػػي) والتحقػػؽ مػػف صػػدقيا
وثباتيا0
 04بطاقة لتقييـ اإلنتاج الفني والتحقؽ مف صدقيا وثباتيا0

الدراسات الشابكة:
أوالً :دراسات حوه املوِوبني خضائضّي وأساليب انتشافّي ورعايتّي:
دراسة الشدط:)ً1220( :
وىػػي دراسػػة مسػػحية ،اىتمػػت بػػالطبلب الموىػػوبيف مػػف حيػػث أسػػاليب اكتشػػافيـ وطػػرؽ
رعايتيـ ،وأفضؿ األساليب التي يمكف استخداميا مع أبنػاء دوؿ الخمػيج العربػي مػف الموىػوبيف
في التعميـ العاـ ،وأوضحت نتائج الدراسة ،عدـ وجود برامج لمطبلب الموىػوبيف فػي بعػض دوؿ
الخميج ،أما بالنسبة لمبعض اآلخر مف الدوؿ األعضاء ىناؾ خدمات تقتصر عمى تقػديـ حػوافز
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مادية أو معنوية بالرغـ مف وجود بعض األىداؼ الخاصة بالموىوبيف ضػمف األىػداؼ التربويػة
كما في السعودية والبحريف ،أما في الكويػت فينػاؾ تجػارب لمتعػرؼ عمػى الموىػوبيف ،وتوصػمت
نتائج ىذه الدراسة أف العراؽ أكثر دوؿ الخميج اىتمامػاً بػالموىوبيف ،فإضػافة لمػا تقدمػو الػدوؿ
السػػابقة ،فيػػي تقػػدـ بعػػض األنشػػطة التربويػػة البلصػػفية إلػػى جانػػب أسػػموب اإلس ػراع مػػع ذوي
الذكاء المرتفع ومستوى التحصيؿ المرتفع0

 .1دراسة وعاجيين (.)Maajeney, 1990
وىػي دراسػػة مسػػحية ىػػدفت لتوضػيح الوضػػع فػػي تعمػػيـ الموىػوبيف فػػي مػػدارس المممكػػة
العربيػػة السػػعودية ،وأوضػػحت نتػػائج الدراسػػة أف الطػػبلب الموىػػوبيف فػػي ىػػذه المػػدارس بحاجػػة
لمزيد مف اإلثراء والعناية ،وأف المعمميف في ىذه المػدارس يحتػاجوف أيضػاً لمزيػد مػف التػدريب
والخبرة في مجاؿ رعاية الموىوبيف ،كذلؾ أوضػحت النتػائج عػدـ وجػود نظػاـ خػاص لمموىػوبيف

أو خبرات سابقة تساعد في مجاؿ رعاية الموىوبيف0

 .2دراسة آه شارع والكاطعي.)ً1225( :
وتيػػدؼ ىػػػذه الدراسػػػة لمعرفػػػة المفػػػاىيـ السػػائدة عػػػف الموىػػػوبيف وخصائصػػػيـ وطػػػرؽ
الكشػػؼ عػػنيـ ورعػػايتيـ ،لػػدى عينػػة مػػف أوليػػاء األمػػور والمدرسػػيف والمسػػئوليف فػػي التعمػػيـ،
وأظيػرت النتػػائج أف الطػرؽ التػػي يػرى المدرسػػوف أنيػػا مطبقػة لرعايػػة الموىػوبيف فػػي المػػدارس
تمثمت في الرعاية ،ثـ األنشطة البلصفية ،أما الطرؽ التي يػروف أىميػة اسػتخداميا فػي رعايػة
الطػػبلب الموىػػوبيف تمثمػػت فػػي تػػوفير ب ػرامج إضػػافية فػػي المدرسػػة ،ثػػـ إنشػػاء مػػدارس خاصػػة
بالموىوبيف ،أما تخطي الصفوؼ فقد احتمت المرتبة األخيرة مف حيث األىمية0

.3

دراسة آه شارع وآخزوُ (:)1227
ىدفت ىذه الدراسة إلػى تقػديـ برنػامج الكشػؼ عػف الموىػوبيف ورعػايتيـ حيػث تعػد ىػذه

الدراسػػة األولػػى مػػف نوعيػػا فػػي المممكػػة العربيػػة السػػعودية ،وىػػي جػػزء مػػف مشػػروع متكامػػؿ
لمكشؼ عف الموىػوبيف ورعػايتيـ ،تػـ تصػميـ واعػداد برنػامج لمتعػرؼ والكشػؼ عػف الموىػوبيف
في ىذه الدراسة والذي يتكوف مف سبع طػرؽ وىػي :تقػديرات المدرسػيف ،التفػوؽ فػي التحصػيؿ
الدراسي ،التفوؽ في تحصيؿ العموـ ،التفوؽ فػي تحصػيؿ الرياضػيات ،اختبػار القػدرات العقميػة،
اختبػػػار تػػػورنس  Torranceلمتفكيػػػر أالبتكػػػاري ،اختبػػػار وكسػػػمر  Wekslerلػػػذكاء األطفػػػاؿ
المعدؿ ،وأثبت البحػث مػف خػبلؿ نتػائج التطبيػؽ التجريبػي لمبرنػامج أف ىنػاؾ تفاوتػاً فػي كفػاءة
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وفاعميػػة الطػػرؽ المسػػتخدمة فػػي البرنػػامج تعػػود لمجػػنس والمرحمػػة التعميميػػة والفئػػة العمريػػة،
وينبغي مراعاة ذلؾ عند التطبيؽ عمى أف يخضع ذلؾ لممزيد مف البحث0

.4

دراسة راش :)2000( Rash
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تقػػديـ دراسػػة مسػػحية لتطبيقػػات معممػػي الطػػبلب المتفػػوقيف ،كمػػا تػػـ

عرض لواقع معمـ المتفوقيف الذيف يستخدموف مجموعة مف النماذج التدريسػية والمنػاىج حيػث
لـ تكف ىذه النمػاذج والمنػاىج مقتصػرة عمػى مناسػبتيا لمطػبلب المتفػوقيف بػؿ كانػت تطبػؽ فػي
جميع مجاالت التربية 0وقد تـ المسح في منطقة تعميمية واسعة لتغطية أكبر عػدد مػف صػفوؼ
التعميـ ،وعرضت الدراسة أىمية تدريب المعمميف عمى العديػد مػف األنشػطة والمسػائؿ اإلبداعيػة
ألنػػو كممػػا ازداد تػػدريب المعممػػيف عمػػى مثػػؿ ىػػذه النشػػاطات كممػػا زادت الفػػرص أمػػاـ الطمبػػة
لدراسة أنشطة عديدة0
باإلضػػافة عمػػى أىميػػة عػػدد سػػنوات الخبػػرة لممعمػػـ فػػإف ليػػا أثػ ارً إيجابيػاً لخدمػػة الطالػػب،

وعرض البحث أف معمػـ المتفػوقيف إذا اقتصػر فقػط عمػى الميػاـ المدرجػة لػو مػف قبػؿ المدرسػة
فمف يعتبر معمماً مييئاً لعممية تدريب الطبلب المتفوقيف0

.5

دراسة ريص ،نوتش :)2000( Reis Coach

ىدفت الدراسة إلى معرفة أسػباب انخفػاض التحصػيؿ لػدى الطػبلب المتفػوقيف وكػذلؾ تػـ
عرض ثبلثػة عقػود ألسػباب ضػعؼ تحصػيؿ الطمبػة المتفػوقيف إال أف عمميػة التعػرؼ عمػى ىػذه
األسباب وتفسيرىا ما زاؿ موضوعاً يثير الجدؿ بيف البػاحثيف ،لػذلؾ حاولػت ىػذه الدراسػة وضػع
تعريؼ لمطمبة المتفوقيف ضعيفي التحصيؿ ،وكذلؾ وضع اقتراحات لمبػاحثيف الميتمػيف فػي ىػذا

المجاؿ ،وتوصمت الدراسة إلى أف الصفات السيكولوجية لمطبلب ضعيفي التحصيؿ تتنػاقص مػع
بعضيا البعض حسب اختبلؼ الجميػع ،لػذلؾ فػإف الوصػوؿ إلػى تعريػؼ عػف ىػذه الفئػة ال يػزاؿ
غامضاً0

ثاٌياً :دراسات حوه الرباوج واألٌشطة اإلثزائية لمىوِوبني وأثزِا عميّي:
.1

دراسة الشعيد (-:)1221
ىػدفت الدراسػػة إلػػى تقػػديـ المػػنيج أإلثرائػػي كرؤيػػة مسػػتقبمية لتطػػوير منػػاىج الرياضػػيات

بمراحػػػؿ التعمػػػيـ العػػػاـ ،وتكونػػػت عينػػػة الدراسػػػة مػػػف :مجموعػػػة مػػػف المدرسػػػيف والمدرسػػػات
والموجييف بمراحؿ التعميـ العػاـ بمحافظػة المنوفيػة وبعػض أعضػاء ىيئػة التػدريس المختصػيف
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في دراسة وتدريس الرياضيات ببعض كميات التربية ،قاـ العمؿ عمى المنيج الوصػفي التحميمػي
والمنيج الفمسفي التنظيػري ،وتوصػمت الدراسػة إلػى ضػرورة تعػديؿ النظػرة إلػى كتػب الرياضػيات
بالمستقبؿ بحيث يصبح منيجاً إثرائياً أكثر مف كونو مػنيج تحصػيمي بحيػث يرقػى بالطالػب إلػى
مستوى القدرات العقمية العميا0

 .2دراسة الغتي (:)ً1224
تيدؼ ىذه الدراسػة إلػى بحػث وتحديػد أثػر اسػتخداـ برنػامج تػدريبي فػي إثػراء التفكيػر
أالبتكاري عمى تنمية ميارات التفكيػر اإلبػداعي (الطبلقػة ،المرونػة ،األصػالة ،التفصػيبلت) لػدى
مجموعة مف أطفاؿ الرياض ،اسػتخدمت الدراسػة المػنيج التجريبػي وتكونػت عينػة الدراسػة مػف
 22طفػػػبلً وطفمػػػة ( 18ذكػػػور  442إنػػػاث) تتػػػراوح أعمػػػارىـ بػػػيف  0و  4سػػػنوات مػػػف جميػػػع
الصفوؼ التمييدية في روضة الرفاع ،وأظيرت النتائج التػي توصػمت إلييػا الدراسػة تفػوؽ أداء
أطفػػاؿ المجموعػػة التجريبيػػة فػػي القيػػاس البعػػدي عمػػى زمبلئيػػـ فػػي المجموعػػة الضػػابطة فػػي
الطبلقة والمرونة واألصالة والتفصيبلت والدرجة الكمية0

 .3دراسة احلوراٌي وآخزوُ (.)ً1227 – ً1226
واسػتيدفت ىػذه الدراسػة وضػػع برنػامج إضػافي (إثرائػي) لمطمبػػة المتفػوقيف فػي الصػػؼ
الرابع االبتدائي في مادة المغة العربية بدولػة الكويػت ،وىػذا البرنػامج لػيس بػديبلً عمػا يقػدـ فػي
منيج المغة العربية لمصؼ الرابع االبتدائي ولكنو إنمػاء واثػراء لػو وتعمػؽ لممفػاىيـ والمعمومػات
وتوسيع لمتدريب عمى الميارات وتأكيدىا والحرص عمػى تقػويـ األسػاليب المغويػة وتنميػة الثػروة
المغوية لدى المتفوقيف وتكوف خيػر عػوف ليػـ فػي المرحمػة القادمػة ،وقػد حػرص البػاحثوف فػي
ىذا البرنامج عمى تنويع الموضوعات والتدريبات ،وىذا البرنػامج نمػوذج يقبػؿ التطػوير والتنميػة
مف خبلؿ تجربة المعمـ العممية في الميداف فيو الفارس ،ونجاحو فػي أداء ىػذه الميمػة يحقػؽ
اليدؼ الرئيسي مف البرنامج أإلثرائي0

 .4دراسة الضبيباُ (-:)1227
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى إعػػداد برنػػامج إثرائػػي لمطػػبلب الموىػػوبيف فػػي العمػػوـ فػػي المممكػػة
العربيػػة السػػعودية 0واتبػػع البحػػث فكػػرة اإلث ػراء ضػػمف برنػػامج يصػػمـ خصيص ػاً لتطػػوير قػػدرات

ػر
الطػبلب الموىػػوبيف ،وتوصػمت الدراسػػةإلي مجموعػة مػػف النتػائج منيػػا  :أف لبرنػامج العمػػوـ أثػ ًا
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إيجابيػػػا عمػػػى اتجاىػػػات عينػػػة
إيجابيػػػا عمػػػى التحصػػػيؿ األكػػػاديمي لعينػػػة الدراسػػػة وكػػػذلؾ أثػػػ ارً
ً
ً
الدراسة ،وكذلؾ أدى البرنامج إلى اكتساب ميا ارت االستقصاء العممي لعينة الدراسة0

 .5دراسة (جالقز:)Gallagher, 2000 ،
ىػػدفت الدراسػػة إلػػى تقػػديـ مػػنيج تجريبػػي لمطػػبلب المتفػػوقيف المعػػاقيف فػػي المدرسػػة
الثانويػػة ،وتػػوفر الدراسػػة منيجػاً مبتكػ ارً يمكػػف مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ المػواد الدراسػػية بشػػكؿ فعػػاؿ

لمكشػػؼ عػػف ىػؤالء الطمبػػة المتفػػوقيف المتضػػرريف ،وتطػػرح الدراسػػة عػػدة عناصػػر لحػػدوث ذلػػؾ
منيا أف يجمع المنيج المواضيع المفيدة والمحتوى القيـ والنشاطات التي ال تخمػو مػف التحػدي

وفرص التوجيو الذاتي ،وأكدت الدراسة عمى ضرورة االىتمػاـ بيػؤالء الطمبػة واعطػائيـ الفػرص
لدعـ وتطوير مياراتيـ0

 .6دراسة التىار (:)ً2000
 -1ىػػدفت ىػػذه الدراسػػة إلػػى تقػػويـ برنػػامج األنشػػطة اإلثرائيػػة لرعايػػة الطمبػػة الفػػائقيف فػػي
الرياضػػيات فػػي دولػػة الكويػػت ،والتعريػػؼ ببرنػػامج األنشػػطة اإلثرائيػػة لمفػػائقيف فػػي دولػػة
الكويػػت والقيػػاـ بدراسػػة تقويميػػة لمب ػرامج فػػي مجػػاؿ الرياضػػيات مػػف خػػبلؿ راء األط ػراؼ
الفاعميػػة فػػي البرنػػامج ،وتوصػػمت الدراسػػة إلػػي مجموعػػة مػػف النتػػائج اىميػػا اتفػػاؽ أغمػػب
المشرفيف عمػى ضػرورة وجػود العديػد مػف الخصػائص التدريسػية والسػمات الشخصػية فػي
معمـ الرياضيات لمطمبة الفائقيف إال أف تمػؾ الخصػائص والسػمات الشخصػية غيػر متػوافرة
في معممي الرياضيات بشكؿ مناسب0
ثالثاً :دراسات حوؿ التعبير الفني والبرامج واألنشطة اإلثرائية الفنية لمموىوبيف:

 .1دراسة ٍِمي (.)Henley, 1995

تتجو ىػذه الدراسػة نحػو اإلنتػاج الفنػي والنقػد الفنػي كتطبيػؽ لمفيػوـ الفػف ،ويػتـ ذلػؾ
مف خبلؿ ورشة عمػؿ لطػبلب المرحمػة الثانويػة مػف الموىػوبيف والمتميػزيف فػي المجتمػع ،ويػتـ
تدريبيـ عمى براعة النقد الفني ،كذلؾ يػتـ تزويػدىـ بزخػرؼ ورسػوـ ابتدائيػة مصػنفة كمثيػر أو
محػػػرض لكيفيػػػة اإلنتػػػاج الفنػػػي فػػػي الفصػػػؿ ،وتوصػػػمت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة إلػػػى أنػػػو أصػػػبح
باستطاعة الطبلب أف يكونوا أكثر فيماً وادراكاً لئلنتاج والنقد الفني0
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 .2دراسة إيميص (.)Ellis, 1996
وتصؼ ىذه الدراسة برنامجاً لؤلنشطة الفنية لمطالبات الموىوبات في المرحمة الثانويػة

في سنغافوره ،وتوصمت نتائج الدراسة إلػى :مػدى دعػـ الحكومػة لمثػؿ ىػذه البػرامج حيػث يقػدـ

البرنامج لممتفوقات أكاديمياً وممف يركزف عمى العمػوـ وتكتشػؼ قػدراتيف فػي الفنػوف البصػرية،
وىذا ما يمكنيف مف دراسة الرسـ ،والتصوير ،وتاريخ الفف ،والفنوف التشػكيمية بشػتى أنواعيػا،
ويقدموف مشاريع ويشاركوف في رحبلت ميدانية ،وأنشطة أخرى مثرية0

 .3دراسة نالرك (.)Clark, 1998
وييدؼ ىذه الدراسة ألىمية إنشاء برامج فنية لمطبلب الموىوبيف والمتفػوقيف عمػى أف
تشػػمؿ ىػػذه الب ػرامج الفنػػوف البصػػرية والتشػػكيمية لكػػي تعبػػر عػػف االىتمامػػات الفطريػػة النشػػطة
لمطػػػبلب ،وأوضػػػحت نتػػػائج ىػػػذه الدراسػػػة أف كثيػػػر مػػػف الطػػػبلب الموىػػػوبيف والمتفػػػوقيف غيػػػر
مصنفيف كفنانيف موىوبيف يستطيعوف اإلنجاز في مجاالت منيجيػة مبنيػة عمػى أسػس تربويػة،
وتؤكد كذلؾ عمػى أف األنشػطة الفنيػة غيػر سمسػة ولػذلؾ البػد مػف التعػاوف بػيف أغمػب المػربيف
في التخصصات المختمفة بما فييـ التربية الفنية0

.4

دراسة أبو ٌياُ (:)ً2001
تيدؼ ىذه الدراسػة إلػى التعػرؼ عمػى اتجاىػات الطػبلب الموىػوبيف فػي التربيػة الفنيػة
نحو برنػامج رعايػة الموىػوبيف ،وتحػاوؿ تقػديـ أداة لقيػاس االتجاىػات لػدى الطػبلب الموىػوبيف
فػػي الفنػػوف التشػػكيمية نحػػو برنػػامج رعايػػة الموىػػوبيف فػػي التربيػػة الفنيػػة ،ومػػف النتػػائج التػػي
توصمت إلييا الدراسة أف لدى الطبلب اتجاىات إيجابية نحو البرنامج 0كمػا اتضػح مػف الدراسػة
عػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية بػيف الطػػبلب الموىػػوبيف بػػاختبلؼ المرحمػػة الدراسػػية أو
باختبلؼ موقع المركز عمى اتجاىاتيـ نحو البرنامج0

"اإلطـار الٍظـزي:
سوؼ تستعرض الباحثة المحاور األساسية بمتغيرات البحث ،وىي:
 -1التمميػذات الموىوبػػات فػػي المرحمػة االبتدائيػػة (تعريػػؼ الموىػوبيف ،خصائصػػيـ ،أسػػاليب
اكتشافيـ ،رعايتيـ)0
 -4ميارات التعبير الفني بالمرحمة االبتدائية0
 -4الموىوبيف في التعبير الفني0
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 -2البرامج اإلثرائية (طبيعتيػا ،أىميتيػا ،نظاميػا ،نظػاـ اإلثػراء فػي الػدوؿ األجنبيػة والػدوؿ
العربية)0

 .1لتمىيذات املوِوبات يف املزحمة االبتدائية :
وَ ِي املوِوبني ؟
ومػػف نمػػاذج تعريػػؼ الموىبػػة اقتػػرح نمػػوذج كػػوىف 1481( Cohn’s Modelـ)
مفيوماً عاماً لمموىبة ينقسـ إلى ثبلث مجموعات أساسية ىي :المجاؿ العقمػي ،المجػاؿ الفنػي،
المجاؿ االجتماعي والتي بدورىا تنقسـ إلى مجموعات فردية ،والموىبػة ىػي قػدرة فطريػة عاليػة
الكتسػػاب إحػػدى الميػػارات أو ألداء أعمػػاؿ أدبيػػة أو فنيػػة أو رياضػػية 000أو غيرىػػا بسػػرعة أو
سيولة نسبية وتتسـ باألصالة والتمايز الواضح ،وتختمػؼ مػف فػرد آلخػر حسػب درجػة الموىبػة
ونوعيتيا
وتنقسػػػـ الموىبػػػة إلػػػى قسػػػميف :موىبػػػة فرديػػػة وموىبػػػة متعػػػددة (الخطيػػػب1448 ،ـ،
ص ،124رمضاف ،د – ت ،ص0)422
والموىػػوب كمػػا عرفتػػو الجمعيػػة االمريكيػػة لعمػػـ الػػنفس (1480ـ )APA،ىػػو" :الفػػرد
الػػذي يتمتػػع بقػػدرات واسػػتعدادات ظػػاىرة وكامنػػة تسػػمح لػػو بػػالتفكير الخػػبلؽ واالبتكػػار ،والقػػدرة
عمى القيادة والمساىمة في وضع الحموؿ المتميػزة ،واألداء المرتفػع الػذي يميػزه عػف أقرانػو فػي
إحػػدى المجػػاالت التػػي يقػػدرىا المجتمػػع تقػػدي ار ايجابيػػا عنػػد تػػوفر الظػػروؼ المناسػػبة لػػؤلداء"
(الزىراني1448 ،ـ)
ولق ػد اسػػتُخدـ مصػػطمح (الموىػػوب) لكػػي يشػػمؿ "كػػؿ طفػػؿ متميػػز فػػي أي مػػف القػػدرة
العامة أو القدرة الخاصة ،ويمكف تعريػؼ األطفػاؿ الموىػوبيف بػأنيـ الػذيف يظيػروف تنبػؤاً بنمػو
تحصيمي فائؽ وسريع في المجاالت األكاديمية أو الموسيقى أو الرياضػية وغيرىػا" (رمضػاف ،د

– ت ،ص0)22
وترى الباحثة أف ىناؾ موىوبػات عمػى مقػدرة عقميػة كبيػرة ولكػنيف يفتقػرف الػى القػدرة
عمػػػى التحصػػػيؿ العممػػػي أو إظيػػػار مػػػواىبيف فػػػي االختبػػػارات التقميديػػػة وقػػػد يكػػػوف السػػػبب أف
بعضػػيف ينقصػػو التشػػجيع وربمػػا قػػد يحػػتجف لمسػػاعدة المختصػػيف ،ويعػػاني الػػبعض مػػنيف مػػف
مشكمة عدـ وجػود دافػع إلظيػار قػدراتيف أمػاـ النػاس ،وقػد ال يطػ أر عمػييف إظيارىػا حتػى أمػاـ
أنفسيف ،فقد يوجد تمميذات يتميزف بشكؿ غير عػادي فػي إحػدى المواىػب الفنيػة أو الرياضػية
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أو الميكانيكية ويتسـ تفكيرىف باإلبداع واالبتكار ولكنيف غير متفوقػات فػي التحصػيؿ الدراسػي،
ومػػع ذلػػؾ فيػػف موىوبػػات فػػي مجػػاؿ تميػػزف بػػو عػػف غيػػرىف مػػف األق ػراف بشػػكؿ غيػػر عػػادي،
ويتطمب ذلؾ العناية بيف في المجاؿ الذي برزف فيو0
وقػػد تػػـ تحديػػد األطفػػاؿ الموىػػوبيف عمػػى أنيػػـ األطفػػاؿ الػػذيف يسػػتطيعوف تحقيػػؽ أداء
مرتفػػػع فػػػي واحػػػد أو أكثػػػر مػػػف مجػػػاالت الػػػذكاء أو االسػػػتعداد األكػػػاديمي الخػػػاص أو التفكيػػػر
اإلبداعي أو ميارة فائقة في الفنوف األدائية أو البصرية (سيد4221 ،ـ ،ص0)428

خضائط املوِوبني:
أىـ خصائص الموىوب التي وردت في الدراسات السابقة كما يمي:
 -1لديو حصيمة لغوية متقدمة تضـ كثي ارً مف الكممات بالنسبة لعمره الزمني0
 -4لديو ذاكرة متميزة؛ تضـ كثي ارً مف المعمومات0

 -4محب لممعرفة؛ يسأؿ أسئمة ال نياية ليا (أسئمة تبدأ "بمماذا؟" ثـ أسئمة تبدأ "بماذا؟")0
 -2متعدد االىتمامات ،واليوايات ،وتنوعيا0
 -0جاد؛ ينغمس تماماً في األنشطة واألفكار0

 -4لديو دوافع قوية ألداء أشياء تيمو؛ وربما ال يرغب في العمؿ في أنشطة غيرىا0
 -2يبدي مستويات عالية مف التفكير بالنسبة ألقرانو؛ تفضيؿ التفكير المجرد0
 -8يفيـ عبلقات السبب والنتيجة المعقدة0
 -4يفضؿ العمؿ المعقد والذي يمثؿ تحدياً عمى العمؿ "العادي"0

 -12لمػػػاح ويػػػدرؾ المطمػػػوب بسػػػرعة ،لػػػذلؾ فإنػػػو يقػػػاوـ االنشػػػغاؿ باألعمػػػاؿ وعمػػػى الكبػػػار
اآلخريف0
 -11حساس لمجماؿ ولمشاعر اآلخريف وانفعاالتيـ0
 -14واع بقضايا دولية قد ال ييتـ بيا كثير مف أقرانو0
 -14قادر عمى التعميـ ،نقؿ األفكار والمعمومات0
 -12يستطيع الربط بيف أفكار وأنشطة تبدو غير مترابطة0
 -10يمكف أف يفضؿ العمؿ بمفرده ،ويقاوـ التعمـ التعاوني0
 -14يميؿ إلى القيادة والسيطرة؛ في المواقؼ الجماعية0
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 -12يحتاج إلى أف يشارؾ الكؿ باستمرار فيما يعرفو ،يضيؽ صدره إذا لػـ يسػتدع لمحػديث أو
لئلجابة في أي موقؼ0

أساليب انتشاف املوِوبني:
أظيرت العديد مػف الدراسػات السػابقة لتحديػد الموىبػة مػف خػبلؿ البػرامج المبنيػة عمػى
أنشػػطة الػػذكاءات المتعػػددة والتػػي تقػػيـ أداء التبلميػػذ مػػف خػػبلؿ األنشػػطة العمميػػة األدائيػػة دوف
االعتمػػاد عمػػى محػػؾ واحػػد وىػػذا مػػا أوضػػح ك ػبلً مػػف 1442 ،Carol & Brendaـ) وأف
الوقوؼ عمى محؾ واحد لمحكـ عمى الموىبة يعد قصو ارً في اكتشاؼ ىذه الفئة مف المجتمع0

وىذا ما أوضحتو 1442( Markerـ) مػف أىميػة األنشػطة العمميػة األدائيػة االعتمػاد

عمييا لمكشؼ عف الموىػوبيف ،وقػد توصػؿ كثيػر مػف العممػاء إلػى نتػائج إيجابيػة لمتقيػيـ القػائـ
عمػػى األداء فػػي تحديػػد األطفػػاؿ الموىػػوبيف فػػي الصػػؼ الثالػػث والرابػػع والخػػامس مػػف المرحمػػة
االبتدائية عمى الرغـ مما وجو ليذا االتجاه مف أوجو نقد لتكمفػة أدواتػو المرتفعػة وطػوؿ الوقػت
المستغرؽ لتطبيقو واعتماد تصحيحو عمى حكـ المبلحظيف والمعمميف إال أنو بدأ ينمػو ويتطػور
بشكؿ ممحوظ وبخطػى سػريعة (سػيد4221 ،ـ ،زحمػوؽ 1444ـ) ،وتػرى الباحثػة إيجابيػة ىػذا
االتجاه لتحديد عينة البحث الحالي0

رعاية املوِوبني:
أكػػد الفكػػر التربػػوي الحػػديث فػػي معظػػـ دوؿ العػػالـ عمػػى أىميػػة تربيػػة وتعمػػيـ الطمبػػة
الموىوبيف وتييئة الفرص والمناخ التربوي الذي يصقؿ ىذه المواىب وينمييا والوصػوؿ بيػؤالء
الطمبػة إلػى أقصػى حػد ممكػػف أف توصػميـ إليػو مػواىبيـ وقػػدراتيـ ثػـ اسػتثمارىـ كثػروة بشػػرية
عظيمػػة فػػي مختمػػؼ مجػػاالت الحيػػاة ،ألف تقػػدـ المجتمػػع وازدىػػاره يتوقػػؼ عمػػى مػػدى فاعميػػة
ونشاط ذوي المواىب والقدرات عمى اإلبداع واالبتكار واإلنتاج إلى حد كبير0
وتتطمػػػب تربيػػػة الموىػػػوبيف تػػػوفير األنمػػػاط واألسػػػاليب التربويػػػة واإلمكانيػػػات الماديػػػة
ويتطمػػػب ذلػػػؾ اسػػػتراتيجية تربويػػػة ودراسػػػة وسػػػائؿ اكتشػػػاؼ الموىػػػوبيف ونوعيػػػة التربيػػػة التػػػي
يتعممػػػوف بيػػػا وطػػػرؽ وأسػػػاليب تدريسػػػيـ ومنػػػاىجيـ الدراسػػػية وسػػػمات معممػػػييـ وقػػػدراتيـ
وم ػواىبيـ والمنػػاخ التربػػوي السػػميـ الػػذي يتػػيح ليػػـ تنميػػة قػػدراتيـ وصػػقميا ،كمػػا إف االىتمػػاـ
بػػالموىوبيف أصػػبح قيمػػة حضػػارية تفرضػػيا الثػػورة العمميػػة والتكنولوجيػػة المعاصػػرة والظػػروؼ
االجتماعية واالقتصادية والسياسية (الخطيب1448 ،ـ)0
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وقد بدأ االىتماـ العممي في رعاية الموىوبيف يظير في دوؿ الخمػيج العربيػة فقػد أنشػئت بعػض
المراكػػز والمؤسسػػات وطبقػػت بعػػض التجػػارب وطػػورت بعػػض البػػرامج ويتطمػػب ذلػػؾ قػػد ارً مػػف

التعاوف والتنسػيؽ والتكامػؿ ليػذه الجيػود نظػ ارً ألف دوؿ الخمػيج العربيػة تشػابيت فػي الظػروؼ
وأىػػدافيا متقاربػػة ،وىػػذا يسػػيؿ مػػف توحيػػد الجيػػود وتػػوفير الجيػػد والوقػػت والمػػاؿ واسػػتثمار
الخبرات والتجارب المتماثمة وعدـ تكرارىا ( ؿ شارع4221 ،ـ)0
وفي الكويت تـ في عاـ (1442ـ1440 /ـ) إنشػاء األمانػة العامػة لمتربيػة الخاصػة ومػف أىػـ
جيودىا إنشاء المراكز اإلثرائية لرعاية الموىوبيف (المشعاف1448 ،ـ)0
ورعايػػػػة الموىػػػػوبيف فػػػػي المممكػػػػة العربيػػػػة السػػػػعودية بػػػػدأت بإقامػػػػة بػػػػرامج صػػػػيفية
لمموىوبيف ،كما قاـ مكتب التربية العربي لػدوؿ الخمػيج بتجربػة ناجحػة ولكنيػا قصػيرة لػـ يكتػب
ليا االستمرار وذلؾ باختيار خمسة طػبلب مػف كػؿ بمػد مػف دوؿ الخمػيج واقامػة معسػكر صػيفي
ليـ كاف إحداىما في أبيا في المممكة العربية السػعودية واآلخػر فػي سػمطنة عمػاف ( ؿ شػارع،
4221ـ ،ص0)11
وعقد في المممكة العربيػة السػعودية أوؿ ممتقػى لمؤسسػات رعايػة الموىػوبيف فػي دوؿ
الخميج العربية وذلؾ بالتعاوف مع مؤسسػة الممػؾ عبػد العزيػز ورجالػو لرعايػة الموىػوبيف وذلػؾ
لبحث إمكانيات التعاوف والتنسيؽ والتكامؿ لمجيود التي تبػذؿ فػي ىػذا المجػاؿ اتسػاقاً مػع مبػدأ

التعػػاوف والتكامػػؿ الػػذي يػػتـ بػػيف ىػػذه الػػدوؿ فػػي كافػػة المجػػاالت وقػػد قػػدمت فػػي ىػػذا الممتقػػى
موضػػوعات متنوعػػة فػػي مجػػاؿ اكتشػػاؼ ورعايػػة الموىػػوبيف والتجػػارب العالميػػة فػػي رعػػايتيـ
والبرامج المناسبة ليـ ،وال نغفؿ الدور الذي تقػوـ بػو كميػة التربيػة (قسػـ التربيػة الخاصػة) فػي
إعداد الطبلب لتولي مياـ رعاية الموىوبيف في المدارس االبتدائية( 0العبد الجبار4221 ،ـ)0
وبػدعـ مػف مدينػػة الممػؾ عبػد العزيػػز لمعمػوـ والتقنيػػة تػـ تأسػيس برنػػامج الكشػؼ عػػف
بناء عمى محضر االجتمػاع المنعقػد فػي 1212 /1/44ىػػ برئاسػة معػالي
الموىوبيف ورعايتيـ ً
وزير المعارؼ ومشاركة وكيؿ الوزارة ونائب رئيس مدينة الممؾ عبد العزيز لمعمػوـ والتقنيػة وقػد
تـ تبني المشروع والبدء في تطبيقو ،واعتمدت وحدة الكشػؼ والتعػرؼ فػي ىػذا المشػروع تنفيػذ
برنػػػامج سػػػنوي يشػػػمؿ الترشػػػيح والتعػػػرؼ والتصػػػنيؼ لمطػػػبلب الموىػػػوبيف مػػػف خػػػبلؿ مقػػػاييس
واختبارات تـ إعدادىا وتفنينيا عمى البيئة السعودية0
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وتتمدط خطة وزانز رعاية املوِوبني عمى ذلوريَ وِىا:
األوؿ :استقطاب المتميزيف والموىوبيف إلى ىذه المراكز0
الثػػػاني :تنفيػػػذ البرنػػػامج التػػػدريبي لصػػػقؿ وتطػػػوير قػػػدراتيـ العمميػػػة ورعايػػػة الموىػػػوبيف مػػػنيـ
(إسحاؽ ،مبارؾ4221 ،ـ)0
فاإلنساف لف يصبح مبدعاً إال إذا وجد تشجيعاً مػف البيئػة االجتماعيػة والتربويػة والتػي

يشػػترط فييػػا أف تكػػوف بيئػػة ميسػػرة لئلبػػداع وأف تكػػوف التربيػػة حق ػاً تربيػػة إبداعيػػة (سػػميماف،

4221ـ ،ص0)2

 .2وّارات التعبري الفين يف املزحمة االبتدائية:
يمعػػب النشػػاط الفنػػي دو ارً ىام ػاً فػػي تطػػور األطفػػاؿ ونمػػوىـ العػػاطفي والػػذىني حيػػث

يسػػتطيعوف مػػف خبللػػو التعبيػػر عػػف مشػػاعرىـ اإليجابيػػة أو السػػمبية تجػػاه األشػػياء فػػي كػػؿ مػػرة

يرسموف بيا ،فالفف لو نوعاً مػف التفكيػر ىػو التفكيػر االنفعػالي Emotional Resonance
فيو يخاطب المشػاعر والحػاالت المزاجيػة واالسػتجابة التػي يصػعب اسػتيعابيا فػي كممػات ،إننػا

نسػػتطيع أف نػػزود الكممػػات مػػف خػػبلؿ مقػػدرتنا عمػػى التفكيػػر الناقػػد و أالبتكػػاري (البطوسػػي،
1444ـ ،حبيب4224 ،ـ)0
ويؤكػػد عممػػاء الػػػنفس عمػػى أف األطفػػػاؿ يظيػػروا إبػػػداعاتيـ منػػذ الصػػػغر عػػف طريػػػؽ
التعبير باأللواف ويبدؤوف في إظيار إبػداعاتيـ لمػف حػوليـ حسػب مسػتوى مػوىبتيـ ومقػدرتيـ
(أبػػػو نيػػػاف1444 ،ـ) ،فمػػػف الميػػػـ لؤلطفػػػاؿ الموىػػػوبيف أف يجػػػدوا أمػػػاميـ الفرصػػػة لمتجريػػػب
بمجموعة كبيرة مف المواد يستخدمونيا في الفف كما أرادوا ،وكمما تقػدـ األطفػاؿ الموىػوبيف فػي
السف صارت مشكمة االحتفاظ بمقدرتيـ الخاصة فيما بعد طفولتيـ أكثر أىمية0

 .3املوِوبوُ يف التعبري الفين:
الموىوبوف في التعبير الفني ىـ الذيف لدييـ قدرة عمػى التعبيػر عػف الموضػوع بصػورة
جيدة وكأنو يسرد قصة عف الموضوع المراد رسمو وقيامو بعمػؿ لوحػات بخامػات متنوعػة تبػرز
فييػػػا الفكػػػرة بشػػػكؿ جيػػػد وبطريقػػػة جديػػػدة فضػػػبلً عػػػف مشػػػاركتو فػػػي المعػػػارض (أبػػػو عػػػوؼ،

1442ـ)0

ويحػػػدث أحيانػػػاً أف نجػػػد أف األطفػػػاؿ الموىػػػوبيف بػػػالفنوف والػػػذيف يحسػػػنوف التصػػػوير

والزخرفة ويتجاوزوف أعمارىـ الزمنية فيما قد يحافظوف عمى أعماؿ عقميػة قريبػة مػف زمبلئيػـ
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بالرياضػػػيات والفيزيػػػاء أو الكيميػػػاء أو الطبيعػػػة وقػػػد تشػػػغميـ مػػػواىبيـ الفنيػػػة عػػػف متابعػػػة
التحصيؿ العممي فيتراجعوف في مواد أخرى بعيدة عنيا ،ولرعايػة ىػذه الموىبػة يجػب تشػجيعيـ
لتحسيف مواىبيـ في المواد الخاصة بتفوقيـ كفتح المراسـ والمكتبات في أوقات االسػتراحة مػع
االىتماـ بتطوير مستوياتيـ في المواد األخرى( 0الدباغ ،د 0ت ،ص0)44

 .3البـزاوـج اإلثزائيـة:
البرامج اإلثرائية ىي أحد الخبرات التي يوفرىا النظاـ التربوي لمتبلميػذ المتفػوقيف حيػث
يحصػػموف مػػف خبلليػػا عمػػى زاد تربػػوي يشػػبع مػػا لػػدييـ مػػف طاقػػات كامنػػة العمػػر4224 ،ـ،
ص0]40
وتػػرى (المشػػعاف4222 ،ـ) أىميػػة بنػػاء تمػػؾ الب ػرامج اإلثرائيػػة لتقػػديميا بػػالتوازي مػػع
البػرامج العاديػػة مػػع مراعػػاة أف تكػػوف مكممػػة لمبػرامج العاديػػة مػػف مقػػررات المغػػة العربيػػة والمغػػة
اإلنجميزيػػة والرياضػػيات والعمػػوـ والم ػواد االجتماعيػػة مضػػافاً إلييػػا برنػػامج مسػػتقؿ عػػف تعمػػيـ

التفكيػػر وتنميػػة اإلبػػداع وىػػي فػػي مجمميػػا منػػاىج تيػػدؼ إلػػى تنشػػيط السػػموؾ الفعػػاؿ (حنػػورة،
4221ـ)0

ووصفو خػروف بأنػو "نمػط مػف الفاعميػة تيػدؼ إلػى إحػداث نمػو إضػافي فػي ميػا ارت
عقميػػة معينػػة"( 0العػػاني1444 ،ـ) ،ويتفػػؽ ك ػبلً مػػف (حسػػني1448 ،ـ) ،و(محمػػد4222 ،ـ)
عمى أف اإلثػراء ىػو األسػموب المعتمػد عمػى أسػاس تعػديؿ المػنيج المعتػاد ليتناسػب مػع قػدرات

وحاجات الطبلب الموىوبيف وينمي قدراتيـ العقمية وذلؾ بتضميف أنشػطة وخبػرات تعميميػة غيػر
موجودة بالمنيج المعتاد بيدؼ زيادة عمؽ واتساع التعمـ المتضمف لممنيج0
ومف الممكف تعديؿ أو تحػوير المػنيج العػادي ليتناسػب مػع قػدرات الطػبلب الموىػوبيف
مف خبلؿ زيادة المػنيج أو تعميػؽ محتػواه حيػث يشػمؿ خبػرات تعميميػة جديػدة وذلػؾ بطػريقتيف
ىما:
أ -اإلثػراء األفقػػي أو المػوازي :ويػػتـ فيػػو إضػػافة وحػػدات دراسػػية لممػػنيج األصػػمي بمػػا يتفػػؽ
وميػػػػوؿ الطػػػػبلب الموىػػػػوبيف وقػػػػدراتيـ أي تزويػػػػدىـ بخبػػػػرات منيجيػػػػة فػػػػي عػػػػدد مػػػػف
الموضوعات التي تتوازى مع المنيج األصمي0
ب -اإلث ػراء الرأسػػي أو العمػػودي :ويقصػػد بػػو تعميػػؽ الوحػػدة الدراسػػية وذلػػؾ بإضػػافة بعػػض
الخبرات التعميمية التي تتعمؽ بيذه الوحدة أي زيادة المعرفة بالموضوع المتصػؿ جوىريػاً
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بالمنيػػاج بشػػكؿ أعمػػػؽ ممػػا ىػػو متبػػػع فػػي داخػػؿ فصػػػوؿ الدراسػػة العاديػػة( 0محمػػػود،
1442ـ ،ص0)122

أِىية الرباوج اإلثزائية:
ويمكف القوؿ أف أىمية بناء برامج إثرائية لمموىوبيف تتمخص في اآلتي:
 -1أف برنامج التعميـ العاـ غير كاؼ لذا فيذه البرامج تسد ثغرة ىذا النظاـ التعميمي0
 -4رعايػػة طبقػػة منسػػية مػػف المجتمػػع يعػػوؿ عمييػػا الكثيػػروف فػػي رفػػع المسػػتوى العممػػي
واألدبي والثقافي الببلد وىـ الطمبة الموىوبوف0
 -4أف ىذه البرامج تسمح بتقديـ خبرات تتبلءـ مػع احتياجػات الموىػوبيف فتسػيـ بػذلؾ فػي
تنمية قدراتيـ وامكاناتيـ0
 -2تييئ مناخاً يستثير ذكاء الموىوبيف وقدراتيـ الحدسية فيؤدي ذلؾ لمنمو الفعاؿ0

 -0تساىـ في تييئة المكاف والوقت البلزميف إلثبات القػدرات الفعميػة واإلبداعيػة لمموىػوبيف
مما سيؤدي إلى رفع الروح المعنوية لدييـ0
 -4تشػػجع ىػػذه الب ػرامج الطػػبلب الموىػػوبيف عمػػى اكتشػػاؼ مكػػانتيـ فػػي العػػالـ مػػف خػػبلؿ
تعػػػػػرفيـ عمػػػػػى الجوانػػػػػب التػػػػػي ال يسػػػػػتطيعوف اإلسػػػػػياـ فييػػػػػا( 0سػػػػػميماف4222 ،ـ،
ص0)424
وبرغـ قمة الدراسات التي أجريت حوؿ فعالية البػرامج واألنشػطة اإلثرائيػة إال أف معظػـ
ىػػذه الدراسػػات اتفقػػت عمػػى فائػػدة ىػػذا األسػػموب ومػػا لػػو مػػف تػػأثير إيجػػابي عمػػى أداء التبلميػػذ
الموىوبيف ،ومف أىـ مميزات اإلثراء التي أشار إلييا كثير مف الباحثيف ما يمي:
 -1يسمح لمطالػب الموىػوب البقػاء مػع زمبلئػو العػادييف ممػا يتػيح لػو تحقيػؽ بعػض المزايػا
النفسية واالجتماعية السميمة0
 -4يمتاز بقمة التكاليؼ نسبياً مقارنة باألسػاليب األخػرى ألنػو ال يحتػاج إلػى نفقػات إضػافية
في ميزانية المدرسة 0وبذلؾ يكوف األقؿ تكمفة لتمبية حاجات التبلميذ الموىوبيف0

 -4يشجع الموىوب عمى تطوير ذاتو0
 -2يتػػػيح لمطالػػػب الموىػػػوب فرصػػػة الحصػػػوؿ عمػػػى درجػػػة أعمػػػى مػػػف الدرجػػػة المطموبػػػة
لمتخصص في مجاؿ معيف0
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 -0يؤدي إلى تنافس المعمميف مف حيث تطوير أساليب تعميمية جيدة مما يؤدي إلى تطػوير
العممية التعميمية0
 -4يساعد اإلثػراء عمػى الوصػوؿ إلػى المسػتويات العميػا لموظػائؼ العقميػة مػف خػبلؿ نمػاذج
اإلثراء التي تقدـ خبرات الدراسة المستقمة وحؿ المشكبلت بطػرؽ ابتكاريػو ال تتيسػر فػي
البرامج العادية0
 -2تييئػػة الطالػػب الموىػػوب لكػػي يقػػوـ بػػدور قيػػادي فػػي المجتمػػع وذلػػؾ عػػف طريػػؽ إتاحػػة
الفػػرص لممناقشػػة الجماعيػػة وفيػػـ احتياجػػاتيـ وتنميػػة القػػدرة عمػػى عػػرض األفكػػار ونقػػد
وجيات النظر المتعارضة والعمؿ في مجموعات متعاونة0
 -8إعداد الطالب الموىوب لمدراسػة الجامعيػة بحيػث يتػدرب عمػى أسػاليب متنوعػة ال توفرىػا
البرامج العادية كإجراء البحوث واعداد التقارير0
 -4يتميز ىذا األسموب بالمرونة بحيث يسمح باإلضافة إلى ىذه البػرامج والتعػديؿ فييػا بمػا
يتناسب وميوؿ الطالب الموىوب0
 -12ليا تأثير في جودة التعميـ مما يفيد كؿ تبلميذ الفصؿ مف خبلؿ إثراء تفكيػر الموىػوبيف0
(العاني1444 ،ـ)0

ٌظاً الرباوج اإلثزائية:
ىناؾ عدة أساليب لتقديـ اإلثراء في المدرسة ومنيا:
 -1اإلث ػراء فػػي مػػدارس خاصػػة بػػالموىوبيف حيػػث تتػػوفر جميػػع اإلمكانيػػات ومػػف نمػػاذج ىػػذه
المدارس مدرسة (كاالسنكيتوس) في والية بافمو األمريكية0
 -4اإلثراء في فصوؿ خاصة لمموىوبيف ممحقة في المدارس العاديػة أي بمثابػة مراكػز لتنميػة
الموىبػػة وفػػي نفػػس الوقػػت يكػػوف لمموىػػوب المشػػاركة مػػع زمبلئػػو العػػادييف فػػي األنشػػطة
العادية0
 -4اإلثػراء فػػي الفصػػؿ الدراسػػي العػادي ،ويػػرى كثيػػر مػػف التربويػوف أف وجػػود الموىػػوبيف مػػع
زمبلئيـ العادييف يعد حاف ازً ليـ عمى التفػوؽ والتقػدـ ويجنػبيـ اآلثػار السػمبية عػف عػزليـ
في فصوؿ أو مدارس خاصة (محمود ،1442 ،ص ،124ص0)104
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ولتٍفيذ الربٌاوج اإلثزائي يتي إتباع اخلطوات التالية:
 -1حممة التوعية لتييئة الطبلب وأولياء أمورىـ0
 -4ترشيح المعمميف لمطمبة الموىوبيف مع كتابة سبب الترشيح0
 -4مقابمة الموىوبيف مف قبؿ المشرفيف عمى البرنامج0
 -2تييئة المكاف المناسب وذلؾ بتجييز غرفة مصادر مزودة بأماكف جموس ،مراجع
وكتب ،أفبلـ وأشرطة ،بروجكتور وغيرىا مما يمزـ ىذه الغرفة0
 -0الكشؼ عف اىتمامات الطمبة وتوزيعيـ وفقاً الىتماماتيـ0

 -4إعداد المنياج المناسب وتقديـ خبرات إثرائية لمطمبة كؿ في مجاؿ اىتمامو0
 -2تقييـ البرنامج مف خبلؿ عدة أمور منيا (مبلحظات أولياء األمور والمعمميف تقييـ
اإلنتاج المبدع ،المتابعة المستمرة لمطالب مف قبؿ المعمـ)( 0قسـ اإلرشاد والتربية
الخاصة1448 ،ـ)0

وٍّج البخح وخطواتْ:
لئلجابة عف تساؤالت البحث والتحقؽ مف صحة الفروض استخدـ ىػذا البحػث كػؿ مػف
المنيج الوصفي في إعداد البرنامج اإلثرائي في إعداد أدوات البحث ،كما يمي:

أوالً :بٍاء الربٌاوج اإلثزائي املكرتح:
اسػػتفادت الباحثػػة مػػف أدب المجػػاؿ فػػي إعػػداد الب ػرامج اإلثرائيػػة لمموىػػوبيف ،وخاصػػة
الموىػػػوبيف فػػػي المرحمػػػة االبتدائيػػػة بصػػػفة عامػػػة والموىػػػوبيف فنيػػػاً خاصػػػة واستخمصػػػت مػػػف
الدراسات المرتبطة وأدب المجاؿ عناصر البرنامج أإلثرائي المقترح وقد شمؿ ما يمي:
 01أسس بناء البرنامج أإلثرائي المقترح0
 04األىداؼ العامة لمبرنامج أإلثرائي المقترح0
 04بناء وحدات البرنامج أإلثرائي المقترح0
 02بناء أدوات تقييـ البرنامج أإلثرائي المقترح0

لإلجابة عمى التشاؤه البخجي األوه وا األسص اليت جيب أُ يبٍى عميّا الربٌاوج اإلثزائي املكرتح ؟
بعد اإلطبلع عمػى مػا كتػب فػي أدب المجػاؿ عػف التمميػذة فػي المرحمػة االبتدائيػة وعػف
مرحمة الطفولة مػف عمػر ( )11 – 4سػنة ،والسػمات الخاصػة واالحتياجػات واالىتمامػات ليػذه
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المرحمػػة العمريػػة والتػػي تناولتيػػا الباحثػػة فػػي اإلطػػار النظػػري توصػػمت الباحثػػة إلػػى أسػػس بنػػاء
البرنامج أإلثرائي المقترح وتشمؿ ما يمي:
 -1سمات التمميذة في المرحمة العمرية مف ( )11 – 4سنة وىي كما يمي:
أ-

سمات عامة لمتمميذة في المرحمة االبتدائية وشممت ثبلث مفردات0

ب-

سمات فنية لمتمميذة في المرحمة االبتدائية وشممت ثبلث مفردات0

ج-

سمات عامة لمتمميذة الموىوبة في المرحمة االبتدائية وشممت عشر مفردات0

د-

سمات فنية لمتمميذة الموىوبة وشممت خمس مفردات0

 -4مادة التربية الفنية وخصائصيا :وقد شممت ست مفردات0
 -4مميزات البرامج اإلثرائية :وشممت تسعة مفردات0

لإلجابة عمى التشاؤه البخجي الجاٌي ،وا التضور املكرتح لمربٌاوج اإلثزائي لتٍىيـة وّـارات التعـبري
الفين لمتمىيذات املوِوبات يف املزحمة االبتدائية؟
قامػػت الباحثػة بوضػػع األىػػداؼ العامػػة لمبرنػػامج اإلثرائػػي المقتػػرح فػػي ضػػوء السياسػػة
العامة لمتعميـ في المممكة العربية السعودية وكػذلؾ اسػتفادت الباحثػة مػف أسػس بنػاء البرنػامج
التي سبؽ إعدادىا وتوثيقيا ،وخصائص الموىوبيف وسماتيـ فػي المرحمػة العمريػة مػا بػيف (4
–  )11سنة وخصائص وسمات التعبير الفني لؤلطفاؿ في ىذه المرحمػة العمريػة ومعػايير بنػاء
البرامج اإلثرائية0
وتوصمت الباحثة إلى إعداد األىداؼ العامة لمبرنامج وىي:
 -1المجاؿ المعرفي :ويشمؿ سبعة عشر ىدفاً0
 -4المجاؿ المياري :ويشمؿ ثمانية أىداؼ0

 -4المجاؿ الوجداني :ويشمؿ أثنى عشر ىدفاً0

ثالجاً :بٍاء وحدات الربٌاوج اإلثزائي املكرتح:
واتبعت الباحثة في بناء وحدات البرنامج المقترح ما يمي:

 -1الزوَ:
حددت الباحثة حصة واحدة لكؿ نشاط أي ما يقارب ( )20دقيقة ،وذلؾ كما ىو موضػح
في الخطة الدراسية ليذه المرحمة وىي حصة واحدة أسبوعية لمادة التربية الفنية0
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 -2عٍواُ الوحدة:
مف خبلؿ ما سبؽ دراستو عف النمو العقمػي وسػمات التعبيػر الفنػي لمموىػوبيف حػددت
الباحثػػة عنػػاويف لموحػػدات فػػي مج ػاؿ التعبيػػر الفنػػي وذلػػؾ وفق ػاً لسػػمات الموىػػوبيف فني ػاً ومػػا
يتميزوف بو مف قػدرات فػي التفكيػر بمعنػى أف ال تكػوف أقػؿ مػف مسػتواىـ وقػد تنوعػت عنػاويف
ىذه الوحدات ما بيف االبتكار في الموف والتراث الشعبي والفف اإلسبلمي والتعبيػر عػف الطبيعػة،
والبيئة حوؿ التمميذة والتعبيرات الخيالية والمواقؼ الخاصة بطبيعة التمميذة0

 -3وحدات الٍشاط:
تـ تحديد مصادر األنشطة التدريسية في البرنامج أإلثرائي المقترح وذلؾ كما يمي:
أ -الرجػػوع إلػػى كتػػب منوعػػة فػػي التربيػػة الفنيػػة وخصوصػاً التعبيػػر الفنػػي لمفئػػات الخاصػػة
كالموىوبيف0

ب -الدراسات والمؤتمرات العممية الخاصة بالتربية الفنية0
ومػػػف ذلػػػؾ قامػػػت الباحثػػػة بتصػػػميـ أنشػػػطة الوحػػػدات التدريسػػػية لتػػػتبلءـ مػػػع سػػػمات
الموىوبيف فنياً في ىذه المرحمة ،وقػد شػممت كػؿ وحػدة عػدد مػف (األنشػطة) مػف نشػاطيف إلػى

سبعة أنشطة ،واستخدمت الباحثة مفيوـ النشاط في تخطيط الوحدات بدالً مف الدرس حيػث أف

دروس التربيػػة الفنيػػة تقػػوـ طبيعتيػػا عمػػى النشػػاط والتفاعػػؿ بػػيف التمميػػذة والخامػػة والموضػػوع
والبيئة التعميمية وتوجييات المعممة0

 -4األِداف اإلجزائية لهن وحدة:
شممت كؿ وحدة عمى مجموعة مف األىػداؼ اإلجرائيػة ،وتتػراوح عػدد األىػداؼ فػي كػؿ
مجاؿ ما بيف أربعة إلى سبعة أىداؼ0

 -5وواقف التعمي:
تـ إعداد مواقؼ تعمـ في كؿ وحدة لتناسب الموىوبات في التعبيػر الفنػي ،واحتػوت كػؿ
وحدة ما بيف اثناف إلى خمس مواقؼ تتنوع خبلليا طرؽ التدريس0

 -6وضادر ووواد التعمي:
اشػػتممت عمػػى أعمػػاؿ لكبػػار الفنػػانيف وصػػور ونمػػاذج لعػػروض مػػف الطبيعػػة وصػػور
شفافة لمخيػاؿ العممػي ،وعػروض لموحػات مسػتوحاة مػف الفػف اإلسػبلمي وتجػارب عمميػة (بيػاف
عممػػي بػػيف المعممػػة والتمميػػذات) ،كػػذلؾ يشػػمؿ خامػػات وعينػػات لمتجريػػب واالستكشػػاؼ عػػرض
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أفػػبلـ عمميػػة وخامػػات متنوعػػة مػػف أوراؽ األشػػجار ،واأللػواف ،ووجػػو الجرائػػد ،أوراؽ ممونػػة مػػف
أنواع مختمفة0

 -7أسموب التكييي:
يتـ التقييـ في جميع الوحدات أثناء تطبيؽ البرنامج باألسموب التالي:
أ -مبلحظة أداء كؿ تمميذة أثناء ممارسة النشاط باستخداـ بطاقة مبلحظة أعدت لذلؾ0
ب -تقيػػيـ مرحمػػي مػػف خػػبلؿ توجيػػو وارشػػاد التمميػػذات أثنػػاء تعبيػراتيف الفنيػػة واإلجابػػة عمػػى
أسػػئمتيف عمػػى أف يػػتـ إث ػراء اإلنتػػاج الضػػعؼ فػػي جػػودة األداء أو فػػي األفك ػار وتػػدعيـ
واثراء اإلنتاج الجيد بأعماؿ إضافية0
ج -تقيػػيـ اإلنتػػاج الفنػػي لمتمميػػذات بعػػد كػػؿ نشػػاط باسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ لئلنتػػاج الفنػػي تػػـ
بناؤىا في ضوء األىداؼ العامة لمبرنامج المقترح0

أ -التخكل وَ صدم الربٌاوج وأدوات تكييىْ:
استناداً لما سبؽ فقد تـ بناء استبانو في صورة مبدئية لجميع محتويات البرنػامج مػف

أسس ،وأىداؼ ،ومحتوى والمكػوف مػف سػبع وحػدات تدريسػية تضػـ كػؿ وحػدة عنػواف لموحػدة،
الزمف لكؿ نشاط ،مجموعة مف األنشطة واألىداؼ اإلجرائية السموكية لموحػدة وأنشػطة ومواقػؼ
تعميميػػػة ومصػػػادر ومػػػواد الػػػتعمـ ،وأسػػػموب التقػػػويـ ،وتػػػـ إرفػػػاؽ صػػػورة مبدئيػػػة ألدوات تقيػػػيـ
البرنامج لمتحقؽ مف صدقيا ،وقػد وضػعت الباحثػة أوزاف تقديريػة أمػاـ كػؿ مفػردة صػنفتيا كمػا
يمي:
 -1مناسب جداً =  %20فما فوؽ0

 -4مناسب = أقؿ مف  %20إلى %02
 -4غير مناسب = أقؿ مف %02
وقد تـ التحقؽ مف صدؽ البرنامج المقترح بعػد عرضػو عمػى عػدد مػف المختصػيف فػي
التربية في تخصص مناىج وطرؽ تدريس ،عمـ نفس وتربيػة فنيػة ،وفئػات خاصػة الموىػوبيف،
وقد استغرؽ تحكيـ البرنامج وقتاً وجيػداً مػف الباحثػة نظػ ارً لتوزيعػو عمػى مػا يقػرب مػف ثمػانيف

محكماً تـ الرد مف قبؿ اثناف وثبلثيف مف أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات والكميات0

وقػػد تػػـ حسػػاب النسػػب المئويػػة والمتوسػػطات لتقػػديرات المحكمػػيف لمبرنػػامج أإلثرائػػي

المقترح وأدوات
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وجػػاءت نسػػبة اال تفػػاؽ  %40420مػػف المحكمػػيف عمػػى حصػػوؿ عناصػػر البرنػػامج عمػػى نسػػبة
أقؿ مف ( ،%02غير مناسب) ،وىػي نسػبة ضػئيمة جػداً مػف المحكمػيف ال تػؤثر عمػى صػبلحية

البرنػػامج 0وبظيػػور ىػػذا التفػػاوت فػػي النسػػبتيف يتضػػح أف نسػػبة اتفػػاؽ المحكمػػيف عمػػى صػػدؽ
البرنامج أعمى مف عدـ الصدؽ فيو0

وبناء عمى ىذه النسب السابقة قامت الباحثة بإجراء تعديبل عمػى بعػض عناصػر البرنػامج التػي
ً
كانت نسبة االتفاؽ عمييا أقؿ مف  %20وتـ التعديؿ ،ووضع البرنامج في صورتو النيائية0

 -1التخكل وَ ثبات أدوات البخح:
أ -بطاقة املالحظة:

قامت الباحثة مف التحقؽ مف ثبات بطاقة المبلحظة عمى النحو التالي:

أ -تـ مبلحظة إحدى التمميذات الموىوبات فنياً في خمسة أنشطة فنية متتاليػة وذلػؾ مػف
قبؿ معممات التربية الفنية يرمز لؤلولى المحكـ (أ) والثانية المحكـ (ب)0

ب -تـ حساب ثبات بطاقة المبلحظة باسػتخداـ معامػؿ كػوبر فػي برنػامج برنػامج ]Spss
الػػذي تػػـ االسػػتعانة بػػو فػػي مركػػز البحػػوث بجامعػػة الممػػؾ سػػعود حيػػث ظيػػرت نسػػبة
االتفاؽ بيف المحكـ (أ) والمحكـ (ب) عمى مفردات بطاقة المبلحظة وبحسػاب متوسػط
نسػب االتفػاؽ بػيف المحكمػيف (أ و ب) ظيػرت نسػبة اتفػاؽ أعمػى مػف المتوسػط حيػػث
بمغت  %28وىي نسبة تؤكد صبلحية اسػتخداـ ىػذه البطاقػة بمبلحظػة التمميػذات فػي
أنشطة البرنامج ومعرفة مدى نمو ميارتيف في التعبير الفني0

ب -بطاقة تكييي اإلٌتاج الفين:

لمتحقؽ مف ثبات بطاقة تقييـ اإلنتاج الفني قامت الباحثة بما يمي:

عػػرض إنتػػاج عشػػريف تمميػػذة موىوبػػة فني ػاً عمػػى متخصصػػتيف فػػي التربيػػة الفنيػػة يرمػػز ليمػػا

المحكـ (أ) والمحكـ (ب)0

تـ حساب معامؿ ثبات بطاقة تقييـ اإلنتاج الفني باستخداـ معادلة كػوبر فػي برنػامج ]SPSS
وظيػػرت نسػػبة اتفػػاؽ عاليػػة جػػداً بػػيف المحكمػػيف (أ و ب) مػػف خػػبلؿ حسػػاب متوسػػط نسػػب

االتفػػاؽ حيػػث بمػػغ  %42وتعػػد ىػػذه النسػػبة مرتفعػػة جػػداً تػػدعـ صػػبلحية عناصػػر بطاقػػة تقيػػيـ

اإلنتػاج الفنػي وبػذلؾ يمكػػف اسػتخداميا لتقيػيـ إنتػػاج التمميػذات الموىوبػات فػػي كػبلً مػف التقيػػيـ
الفني والبعدي وخبلؿ أنشطة الوحدات0
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ثاٌياً :املٍّج التجزييب :
اسػػتخدمت الباحثػػة المػػنيج التجريبػػي واختػػارت التصػػميـ التجريبػػي المجموعػػة الواحػػدة
One group Pre-Test. Post Design
وتغريات البخحVariables Research :
اعتمد البحث في تصميمو التجريبي عمى المتغيرات التجريبية التالية:
 -1املتغري املشتكن Independent Variables
وىػػو مجموعػػة مػػف الوحػػدات التدريسػػية اإلثرائيػػة فػػي مجػػاؿ التعبيػػر الفنػػي صػػممتيا
الباحثة بما يتناسب مع التمميذات الموىوبات في الصفيف الرابع والخامس االبتدائي0
 -4املتغري التابعDependent Variables :
وىػػػو ميػػػارات التعبيػػػر الفنػػػي لمتمميػػػذات الموىوبػػػات فػػػي الصػػػفيف الرابػػػع والخػػػامس
االبتدائي0

ثاٌياً :عيٍة البخح:
وقػػد اسػػتخدمت ليػػذا البحػػث عينػػة قصػػديو تتػػألؼ مػػف عشػػريف تمميػػذة موىوبػػة فػػي
التعبير الفني في أحد المدارس الحكومية بمدينة الرياض0

ثالجاً :تطبيل جتزبة البخح:
تـ تطبيؽ تجربة البحث عمي ثبلث مراحؿ ىي:
المرحمة األولى :إجراءات ما قبؿ التطبيؽ0
المرحمػة الثانيػة :إجػراءات التطبيػؽ :بػدأ التػدريس الفعمػػي لمبرنػامج فػي مطمػع شػير محػرـ عػػاـ
1242ىػػػ وذلػػؾ فػػي االبتدائيػػة ( )414وكانػػت مػػدة تنفيػػذ البرنػػامج ثمانيػػة أسػػابيع وزعػػت عمػػى
النحو التالي0
األسبوع األوؿ والثاني :إجراءات ما قبؿ التطبيؽ ،ويتضمف ذلؾ االمتحاف القبمي0
األسبوع الثالث إلى األسبوع السابع التطبيؽ التجريبي لموحدات المحددة لمتطبيؽ0
األسبوع الثامف إجراءات ما بعد التطبيؽ ويتضمف ذلؾ االمتحاف البعدي0
وقامت الباحثة بإتباع اإلجراءات التالية لمتدريس:
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أوالً :حتديد أساليب تدريص الوحدات اإلثزائية:
تبنت الباحثة األسموب الذي ينادي بعزؿ الموىوبيف في فصوؿ خاصة بيـ لػبعض الوقػت داخػؿ
المدرسة العادية0
وذلؾ لؤلسباب التالية:
 -1لسيولة تطبيقو وتوافقو مع النظاـ التعميمي القائـ مدارسنا بالمممكة العربية السعودية0
 -4يمكػػػف مػػػف خػػػبلؿ ىػػػذا االتجػػػاه المحافظػػػة عمػػػى التفاعػػػؿ االجتمػػػاعي بػػػيف المسػػػتويات
المتنوعػػة لمتمميػػذات فػػي المدرسػػة العاديػػة ،ومػػا يولػػده ىػػذا التفاعػػؿ مػػف فػػرص تنػػافس
حقيقية بيف التبلميذ في المجاالت المختمفة0

ثاٌياً :اخلطة الزوٍية لموحدات التجزيبية:
حددت الباحثة الزمف المخصص لكؿ نشاط مف وحدات البرنامج المقتػرح بمعػدؿ ()42
دقيقػػة لكػػؿ نشػػاط ولمػػا كانػػت خطػػة التربيػػة الفنيػػة الػواردة مػػف الرئاسػػة ىػػي حصػػة واحػػدة (20
دقيقػػة) فػػي األسػػبوع لمصػػفيف الرابػػع والخػػامس االبتػػدائي ،حيػػث أنػػو فػػي الخطػػة الدراسػػية ليػػذه
المرحمة يوجد حصة فنيػة أسػبوعية باإلضػافة إلػى حصػة النشػاط البلمنيجػي (الجمعيػات) (20
دقيقة) وقد قامت الباحثة بضـ الموىوبات في التعبيػر الفنػي فػي ىػذيف الػوقتيف كمػا ىػو محػدد
في الجدوؿ الدراسػي وذلػؾ حتػى ال يحػدث عػائؽ لمتمميػذات لمتابعػة دروسػيف اليوميػة كمػا فػي
جدوؿ المدرسة ،وبيذا يكوف إنياء وتقييـ كؿ نشاط مع نياية كؿ أسبوع0

ثالجاً :إعداد وتٍظيي ذلتوى الوحدات التجزيبية:
 -1اختيار بعض الوحدات لمتطبيل:
اختػػارت الباحثػػة ثػػبلث وحػػدات مػػف البرنػػامج أإلثرائػػي المقتػػرح لمتطبيػػؽ وذلػػؾ لتوافػػؽ
الوقػت المخصػص لمتطبيػػؽ مػع الوقػػت الػذي تػػدرس فيػو تمميػػذات المدرسػة المػػنيج المقػرر فػػي
التربيػػة الفنيػػة ،اختػػارت الباحثػػة وحػػدتيف ذات ميػػارات متصػػمة وتحتػػوي كػػؿ وحػػدة مػػنيف عمػػى
نشػػػاطيف كػػػاف عنػػػواف الوحػػػدة األولػػػى "ابتكػػػارات لونيػػػة" ،ويمػػػي ذلػػػؾ الوحػػػدة الثانيػػػة وعنوانيػػػا
"تعبيرات لونية مف الطبيعة" ،أما الوحػدة الثالثػة فيػي ذات ميػارات مسػتقمة (منفصػمة) وتحتػوي
عمى خمسة أنشطة اختيارية تـ عرضيا عمى التمميذات بطريقة العصؼ الذىني بعد ذلػؾ تحػدد
التمميذة ما يناسب مياراتيا ،التي تـ تعممتيا مف الدروس السابقة0
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 -2األِداف اإلجزائية لموحدات التجزيبية:
ىدفت الوحدة األولى بنشاطييا إلى أف تكػوف التمميػذة قػادرة عمػى التعػرؼ عمػى األلػواف
ومزجيػػا لمحصػػوؿ عمػػى تػػدرجات لونيػػة معبػػرة مػػف لػػوف واحػػد وألػواف متوافقػػة مػػف خمػػط األلػواف
األساسية وأف تتسـ تعبيراتيا المونية برؤية تخيمية مف خمبل أنشطة ىذه الوحػدة مسػتخدمة فػي
ذلؾ األلواف المائية والفرشاة0
أمػػا بالنسػػبة لموحػػدة الثانيػػة فيػػدفت أف تكػػوف التمميػػذة فػػي نيايتيػػا قػػادرة عمػػى إظيػػار
إبػػداعات لونيػػة جديػػدة تتميػػز باألصػػالة والبعػػد عػػف التقميػػد وتسػػتخدـ األلػواف فػػي إنتػػاج تػػأثيرات
متنوعة تظير بيا العناصػر المعبػرة عػف النشػاط بأسػاليب متعػددة مػع القػدرة عمػى إدراؾ التنػوع
فػػي التعبيػرات الخطيػػة الممونػػة وتكػػوف مشػػاركتيا إيجابيػػة وتنجػػز عمميػػا فػػي وقػػت أقػػؿ وبإتقػػاف
أكثر0
وأخي ارً بالنسبة لؤلىداؼ في الوحدة التجريبية الثالثة تتمثؿ فػي أف تكػوف التمميػذة قػادرة

عمػػى أف تسػػاىـ بإضػػافات غيػػر تقميديػػة ومبتكػػرة فػػي تعبيراتيػػا الفنيػػة وأف يكػػوف ليػػا رأي جديػػد
ومميػػػز فػػػي الشخصػػػية التػػػي تعبػػػر عنيػػػا وأف يظيػػػر شػػػعورىا واحساسػػػيا فػػػي تقمػػػص ىػػػذه
الشخصيات ،وتعبر برموز جميمة غير متوقعة وتبدي انفعاؿ إيجابي بموضوع النشاط0

 -3وواقف التعمي:
الغرض مػف مواقػؼ الػتعمـ التػي أعػدتيا الباحثػة فػي ىػذه الوحػدات ىػو عػرض وسػائؿ
وصور عػف الموضػوعات ومناقشػة التمميػذات حػوؿ الموضػوعات وتوضػيح االسػتخداـ األمثػؿ
ليذه الخامات وتوجيو التمميذات أثناء العمػؿ وحػثيف عمػى االبتكػار واثػراءىف بمصػادر ومػواد
التعمـ المحفزة عمى االبتكار0

 -4األٌشطة التعميىية:
تقوـ األنشػطة التعميميػة فػي ىػذه الوحػدات عمػى إشػراؾ التمميػذات فػي تقػديـ المواقػؼ
التعميمية والتعبير عف أنشطة الوحدة بطػرؽ مبتكػر حيػث يتػرؾ ليػف حريػة فػي التعبيػر عػف
الموضػػوع واتاحػػة الفرصػػة ليػػف لممناقشػػة والحػوار واالستفسػػار والتعبيػػر المفظػػي والعممػػي مػػع
المتابعة المستمرة والتوجيو ليف كمما احتاج األمر0
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 -5وضادر ووواد التعمي:
وىي عبارة عف الخامات واألدوات المستخدمة في الوحدات التجريبيػة مػف ألػواف مائيػة
وفرش وأوراؽ ورمؿ مموف وريش مموف وألواف خشبية مائية حيث قامت الباحثة بتقػديـ ىػذه
األدوات بطريقة مثيرة وترؾ الحرية لمتمميػذة فػي اختيػار مػا يناسػب تعبيرىػا مػف ألػواف وأدوات
وحسب ما يتفؽ مع عناصر عمميا الفني والمساحة المطموبة منيا0

 -6تطبيل أٌشطة الوحدات التجزيبية:
أ -قامت الباحثة بتدريس أنشطة الوحدة األولى وىي بعنواف ابتكارات لونيػة ،فبػدأت بعػرض
موضػػوع النشػػاط األوؿ وىػػو بعنػػواف "اكتشػػافات فػػي مشػػكمة المػػوف الواحػػد" مسػػػتخدمة
طريقة العصؼ الذىني مع التمميذات لمحاولػة مػزج المػوف واضػافة المػوف األبػيض عميػو
لمحصػػوؿ عمػػى تػػدرجات لونيػػة متعػػددة ثػػـ توظيػػؼ ىػػذه التػػدرجات المونيػػة فػػي عناصػػر
متنوعػػة حيػػث أبػػدعت التمميػػذات فػػي اإلنتػػاج ،وقػػد اسػػتخدمت الباحثػػة فػػي ىػػذه الوحػػدة
مجموعة متنوعة مف األلواف المائية (اكرلؾ ،جواش)0
ب -بعػػد االنتيػػاء مػػف تػػدريس الوحػػدة األولػػى قامػػت الباحثػػة باإلعػػداد لموحػػدة الثانيػػة وىػػي
بعنواف "تعبيرات لونية مف الطبيعة" اسػتخدمت الباحثػة مجموعػة أخػرى مػف األلػواف وىػي
ػاء عمػى مػا تػػـ تػدريس فػي الوحػػدة األولػى واتقػاف التمميػػذة
األلػواف الخشػبية المائيػة" وبنػ ً
ميػػػارة مػػػزج األلػػػواف وتوظيفيػػػا كمػػػا فػػػي أنشػػػطة الوحػػػدة األولػػػى وذلػػػؾ لمحصػػػوؿ عمػػػى
تداخبلت لونية جذابة في تعبيراتيف عف الطبيعة وكاف موضوع النشػاط األوؿ "رسػـ رحػؿ
كفػػاح النحػػؿ لجميػػع الرحيػػؽ" وقامػػت الباحثػػة بعػػرض أشػػرطة فيػػديو عػػف النحػػؿ وظػػائؼ
النحػػؿ وتجمػػع النحػػؿ فػػي مجموعػػة واحػػدة ،وحركػػة النحػػؿ داخػػؿ الخميػػة كػػذلؾ تػػـ عػػرض
مسػػرحية لوظػػائؼ النحمػػة قامػػت بيػػا مجموعػػة مػػف التمميػػذات فػػي الصػػؼ السػػادس مػػف
المدرسة ،وقد ظير وضوح التفاعؿ بيف التمميذات وبيف ما يعرض أمػاميف وبػدأف العمػؿ
وقد قدمت الباحثة ليف أوراؽ الكانسوف بحجـ أكبر مف حجـ الورؽ في الوحدة السػابقة
وذلؾ حتى تطمؽ التمميذة خياليا بشكؿ أوسع ،وقد ظير إنتاج التمميػذات بطريقػة جميمػة
يتضح فييا إتقاف التمميذة لميارات متنوعة لمتعبير0
ج -قامت الباحثػة بتػدريس أنشػطة الوحػدة الثالثػة وىػي بعنػواف "مواقػؼ خاصػة" وىػي عبػارة
عف أنشطة اختيارية طرحتيػا الباحثػة أمػاـ التمميػذات وتركػت ليػف حريػة اختيػار النشػاط
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المناسب لمموقؼ الذي ترغػب التعبيػر عنػو وكانػت موضػوعات ىػذه األنشػطة "مػاذا أفعػؿ
إذا كنت في الغابة وحيدة" "ماذا أفعؿ عند قدوـ مولود جديػد لؤلسػرة" "لػو كنػت طػائ ارً أيػف
أذىػػب ومػػاذا أفعػػؿ" "لػػو كنػػت العروسػػة كيػػؼ أتصػػور العػػرس" وقػػد بػػدأ تفاعػػؿ التمميػػذات

واضػػحاً لموضػػوعات النشػػاط وقامػػت كػػؿ تمميػػذة باختيػػار أكثػػر مػػف نشػػاط لتأديتػػو وبػػدأت

بأقربيػػا لنفسػػيا ثػػـ قامػػت بػػالبعض اآلخػػر كتعيينػػات منزليػػة 0وقػػد قام ػت الباحثػػة بػػإثراء
التمميػػذات بخامػػات متنوعػػة وممونػػة مػػف خيػػوط وريػػش ورمػػؿ وألػواف مائيػػة وألػواف مائيػػة

خشػبية واضػافات أخػرى 0وبػػدأت كػؿ تمميػذة بػالتركيز فػػي عمميػا ،حيػث اتضػح اتجػػاىيف
اإليجابي نحو العمؿ بالبرنامج ،واتقاف أغمب ميارات التعبير ،واالسػتخداـ األمثػؿ لؤللػواف
وكيفية عمؿ تدخبلت لونية ميما تنوعت الخامات وىذا ما تيدؼ إليو ىذه األنشطة0

 -7أسموب تكييي الوحدات التجزيبية:
تػػـ التقيػػيـ فػػي ىػػذه الوحػػدات أثنػػاء تطبيػػؽ التمميػػذة لمنشػػاط بمبلحظػػة أدائيػػا فػػي كػػؿ
نشػػاط مػػف قبػػؿ معممػػة متخصصػػة تتػػابع أداء التمميػػذة فػػي بدايػػة الػػدرس وأثنػػاء الػػدرس وتػػدوف
مبلحظتيػػػا حػػػوؿ اسػػػتجابة التمميػػػذة لمموقػػػؼ التعميمػػػي وحتػػػى نيايػػػة اإلنتػػػاج يمػػػي ذلػػػؾ تقيػػػيـ
إلنتاجيػػا الفنػػي مػػف قبػػؿ متخصصػػتيف كػبلً عمػػى حػػده لتقيػػيـ اإلنتػػاج وتقػػدير الدرجػػة المناسػػبة

لئلنتاج ثـ قياس نسبة االتفاؽ0

وبيذا يكوف البرنامج اشتمؿ عمى أساليب التقويـ التالية:
أ -أسموب التكييي الكبميpre – Evaluation :
ويمثؿ في ىذا البحث تطبيؽ االختبار القبمي في موضوع المزرعػة مػف خػبلؿ اسػتخداـ
بطاقة تقييـ لئلنتاج الفني التي أعدتيا الباحثة وذلؾ لمعرفة مستوى إنتاج التمميذة قبػؿ تطبيػؽ
البرنامج0
ب -أسموب التكييي (البٍائي) التهويينFormative Evaluation :
ويمث ػؿ فػػي ىػػذا البحػػث تطبيػػؽ بطاقػػة المبلحظػػة التػػي أعػػدتيا الباحثػػة لمبلحظػػة أداء
التمميذة في أنشطة الوحدات وكذلؾ تطبيؽ بطاقة تقييـ اإلنتاج الفنػي لكػؿ نشػاط ومعرفػة مػدى
التقدـ في نمو ميارات التعبير الفني مف نشاط آلخر حتى نياية تطبيؽ البرنامج0
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ج -أسموب التكييي الٍّائيSummative Evaluation :
ويمثػػؿ فػػي ىػػذا البحػػث تطبيػػؽ االختبػػار البعػػدي فػػي موضػػوع المزرعػػة لمعرفػػة تػػأثير
البرنامج المقترح عمى ميارات التعبير الفني مف خبلؿ تطبيؽ بطاقػة تقيػيـ اإلنتػاج الفنػي وذلػؾ
بعد تطبيؽ وحدات البرنامج0
وقػػد عرضػػت الباحثػػة إنتػػاج التمميػػذات فػػي االختبػػار البعػػدي عمػػى مجموعػػة المحكمػػيف
التػػي تػػػـ عػػػرض اإلنتػػػاج القبمػػي عمييػػػا وتػػػـ حسػػػاب الفػػروؽ بػػػيف متوسػػػط تقيػػػيـ المحكػػػـ (أ)
ومتوسط تقييـ المحكـ (ب)0
"جذول ( )1اختجبر (ت) نذالنة انفزوق ثين يتىسط تقييى انًحكى (أ) ويتىسط تقييى انًحكى (ة) في
اإلنتبج انفني انجعذي"
يستىي
االنحزاف قيًة
اننسجة
انًتىسط انفزق ثين
درجة
انًحكى
انذالنة
انًعيبري (ت)
انعذد انحزية انحسبثي انًتىسطبت انًئىية
نهفزق
..0.1
03.32
أ
2.100
,92
2.220
2.02
91
02
0.203
03..2
ب

يوضح جدوؿ ( )1أف قيمة (ت) غيػر دالػة إحصػائياً حيػث بمغػت ( ),444وىػي نسػبة

ضئيمة تشير إلى عػدـ وجػود فػروؽ بػيف كػبلً مػف متوسػط تقيػيـ المحكػـ (أ) والمحكػـ (ب) ممػا
يدؿ عمى عدـ تحيز التحكيـ في تقييـ اإلنتاج الفني البعدي لمتمميذات عينة البحث0

املزحمة الجالجة :إجزاءات وا بعد التطبيل:
تضمنت اإلجراءات بعد نياية التطبيؽ ما يمي:
 -1قامػػت الباحثػػة فػػي نيايػػة التطبيػػؽ بعمػػؿ حفػػؿ عمػػى مسػػتوى المدرسػػة لتكػػريـ منسػػوبات
المدرسة والتمميذات عينة البحث وتـ خبلؿ ذلؾ تبادؿ وجيات النظر حوؿ التطبيؽ0
 -4تـ تقييـ اإلنتاج الفني لمتمميذات الموىوبات (عينة البحث ورصد لدرجات وذلؾ لمعالجتيػا
إحصائياً بيدؼ اإلجابة عمى أسئمة البحث ومناقشة الفروض0

حتديد األساليب اإلحضائية املشتددوة يف املعاجلات:
بعد استكماؿ جمع المعمومات والبيانػات ولئلجابػة عمػى أسػئمة البحػث واختبػار فروضػو
تػػـ تحميػػؿ النتػػائج عػػف طريػػؽ اسػػتخداـ أحػػد ب ػرامج الحاسػػب اآللػػي (برنػػامج الحػػزـ اإلحصػػائية
لمعموـ الخاصة بالبحث باستخداـ الطرؽ المناسبة وىي:
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 -1المتوسػػػط الحسػػػابي واالنحػػػراؼ المعيػػػاري لػػػدرجات التمميػػػذات الموىوبػػػات مجموعػػػة
البحث0
 -4قيمة (ت)  T – testلحساب الفروؽ بيف متوسطات التقييـ القبمي والبعػدي لممحكػـ
(أ) والمحكـ (ب) وفؽ بطاقة تقييـ اإلنتاج الفني التي أعدتيا الباحثة0
 -4تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ بػػيف األنشػػطة التػػي تػػـ تطبيقيػػا باسػػتخداـ
اختبار توكي ( )Tukey testلمكشؼ عف الفروؽ وداللتيػا اإلحصػائية وفقػاً لبطاقػة
المبلحظة وبطاقة تقييـ اإلنتاج الفني0

قامت الباحثة بالتحقؽ مف مدى صحة فروض البحث وفيما يمي عرض النتائج:
أوالً :الختبار صخة الفزض األوه :ال يؤدي البرنامج أإلثرائػي المقتػرح إلػى تنميػة ميػارات التعبيػر
الفنػػػي لمتمميػػػذات الموىوبػػػات مػػػف خػػػبلؿ مبلحظػػػة التمميػػػذات أثنػػػاء األداء ،تػػػـ تحميػػػؿ التبػػػايف
األحادي لداللة الفروؽ 0لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بػيف األنشػطة التػي تػـ تطبيقيػا لكػؿ جانػب
مف الجوانب الرئيسية الخمسة لبطاقة المبلحظػة التػي أعػدتيا الباحثػة ،وذلػؾ باسػتخداـ اختبػار
توكي ( )Tukey – HSD testفي برنامج  ]SPSSوجاءت النتائج كما يمي:

 -1تـ تحميؿ التبايف لداللة الفروؽ بيف األنشطة الخمسة المتمثمة في الوحدات الػثبلث التػي
تـ تطبيقيا وذلؾ في الجانب األوؿ مف جوانب بطاقة المبلحظة0

جذول ()2
"تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة في انجبنت األول نجطبقة انًالحظة"
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًهب (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
161171
11
2267622
ثين األفزاد
(انتهًيذات)
563252
52
66464222
داخم األفزاد
(انتهًيذات)
26222
5463535
13565652
4
54262622
ثين األنشطة
166271
76
12261422
انجبقي
661412
11
65761622
انًجًىع

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )4أف قيمػػة (ؼ) دالػػة عنػػد مسػػتوى ( )20222وىػػذا يشػػير إلػػى
وجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء التمميذات في األنشطة الخمسة التي تـ تطبيقيا0
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 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفروؽ وداللتيا اإلحصائية بيف األنشطة الخمسة التي تػـ تطبيقيػا وذلػؾ لمجانػب األوؿ
مف جوانب المبلحظة0
جذول ()3
"انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة انخًسة نهجبنت األول نجطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط
األنشطة
انحسبثي نألنشطة
نشبط  4نشبط 5
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
1366222
األول
116222
انثبني
564222
261222 *56522
1161522
انثبنث
264222 265222 *561222
1165222
انزاثغ
263522 267522 265522
*6625
1165522
انخبيس

يوضػػػح جػػػدوؿ ( )4وجػػػود أربعػػػة فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى
( )2020بػػيف األنشػػطة الخمسػػة لمجانػػب األوؿ مػػف جونػػب بطاقػػة المبلحظػػة وذلػػؾ عمػػى النحػػو
التالي-:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثاني لصالح النشاط الثاني0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

وبيذه الفروؽ يتضح مدى النمو في ميػارات التعبيػر الفنػي لمتمميػذات الموىوبػات مػف
النشاط األوؿ حتى النشاط الخامس ،وذلؾ في الجانب األوؿ مف جوانب المبلحظة0

 -4تـ تحميؿ التبػايف لمتعػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف األنشػطة الخمسػة فػي الجانػب الثػاني
مف جوانب بطاقة المبلحظة0

( )دالة عند مستوى ()2020
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جذول ()4
"تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة نهجبنت انثبني نجطبقة انًالحظة
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
ثييييييييين األفييييييييزاد 3256312
1761255
11
2
(انتهًيذات)
1751622
داخم األفزاد
2161122
52
22
(انتهًيذات)
1156423 3756155
1515614
26222
4
ثين األنشطة
6
2
22
2436262
362225
76
انجبقي
2
2162565
11
2254651
انًجًىع
22

يتضػػح مػػف جػػدوؿ ( )2أف قيمػػة (ؼ) دالػػة عنػػد مسػػتوى ( )20222وىػػذا يؤكػػد وجػػود
فػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػائية عاليػػػة بػػيف أداء التمميػػػذات فػػي األنشػػػطة الخمسػػة المتمثمػػػة فػػػي
الوحدات الثبلث التي تـ تطبيقيا في البرنامج أإلثرائي المقترح ،ممػا يوضػح النمػو الػذي تحققػو
التمميذة0
 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفروؽ وداللتيا اإلحصائية بيف األنشطة الخمسة التي تـ تطبيقيا وذلػؾ لمجانػب الثػاني
مف جوانب بطاقة المبلحظة0

األنشطة
األول
انثبني
انثبنث
انزاثغ
انخبيس

جذول ()5
"انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة نهجبنت انثبني انجطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط انحسبثي
نألنشطة
نشبط 4
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
1566522
663222
2461522
261522
*5645
2761222
167522
*361222 *1262222
2565522
265522 *263522
*4645
*2267522
2164222

( )دالة عند مستوى )2020
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يوضػػح جػػدوؿ ( )0وجػػػود سػػبعة فػػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية واضػػػحة عنػػد مسػػػتوى
( )2020بيف األنشطة الخمسة لمجانػب الثػاني مػف جوانػب بطاقػة المبلحظػة وذلػؾ عمػى النحػو
التالي:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثاني لصالح النشاط الثاني0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثالث والخامس لصالح النشاط الخامس0

وبيػػذا يتضػػح التػػدرج فػػي نمػػو ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات فػػي أنشػػطة البرنػػامج
التي تـ تطبيقيا وذلؾ في الجانب الثاني مف جوانب بطاقة المبلحظة0

 -4تـ تحميؿ التبػايف لمتعػرؼ عمػى داللػة الفػروؽ بػيف األنشػطة الخمسػة فػي الجانػب الثالػث
مف جوانب بطاقة المبلحظة0
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جذول ()6
"تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة نهجبنت انثبنث نجطبقة انًالحظة"
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
ثيييييييين األفيييييييزاد 2576242
1561274
11
2
(انتهًيذات)
1212622
داخم األفزاد
1661522
52
22
(انتهًيذات)
2626662
4
1242664
ثين األنشطة
26222
7164442
2
22
362511
76
2416362
انجبقي
2
1561411
11
1571624
انًجًىع
22

يوضػح جػدوؿ ( )4أف قيمػة (ؼ) دالػة عنػد مسػػتوى ( )20222وىػذا يؤكػد وجػود فػروؽ داللػػة
إحصػػائية بػػيف أداء التمميػػذات فػػي األنشػػطة الخمسػػة التػػي تػػـ تطبيقيػػا مػػف البرنػػامج أإلثرائػػي
المقترح0
 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفروؽ وداللتيا اإلحصائية بيف األنشطة الخمسة التي تـ تطبيقيا وذلؾ لمجانػب الثالػث
مف جوانب بطاقة المبلحظة0

األنشطة
األول
انثبني
انثبنث
انزاثغ
انخبيس

جذول ()7
"انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة نهجبنت انثبنث نجطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط انحسبثي
نألنشطة
نشبط 4
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
1566522
2262522
464222
267222 *761222
2267522
*
163222
*4
*564222
2462522
26252
165522
*4625
*566522
2463222
2

( )دالة عند مستوى )2020
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يتضح مف جػدوؿ ( )2وجػود سػبعة فػروؽ ذات داللػة إحصػائية واضػحة عنػد مسػتوى
( )2020بيف األنشطة التي تـ تطبيقيا لمجانب الثالث مف جوانػب بطاقػة المبلحظػة وذلػؾ عمػى
النحو التالي:
 -1وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )2020بيف كبلً مف النشػاطيف األوؿ
والثاني لصالح النشاط الثاني0

 -4وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف األوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث0

 -4وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف األوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 -2وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف األوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

 -0وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف الثاني والثالث لصالح النشاط الثالث0

 -4وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف الثاني والرابع لصالح النشاط الرابع0

 -2وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف
النشاطيف الثاني والخامس لصالح النشاط الخامس0

ويتضػػح مػػف النتيجػػة السػػابقة مػػدى النمػػو فػػي ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات خػػبلؿ
أنشطة البرنامج أإلثرائي المقترح وذلؾ في الجانب الثالث مف جوانب بطاقة المبلحظة0

 -2تـ تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف األنشطة الخمسة في الجانب الرابع مػف
جوانب بطاقة المبلحظة0
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جذول ()5
"تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة في انجبنت انزاثغ نجطبقة انًالحظة"
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
ثيييييييييين األفيييييييييزاد
1162151
11
22163622
(انتهًيذات)
داخم األفزاد
1263252
52
52662222
(انتهًيذات)
2622
626512
2
15762652
4
62162622
ثين األنشطة
265113
76
11661422
انجبقي
1264552
11
12356362
انًجًىع
2

يوضح جدوؿ ( )8أف قيمة (ؼ) دالة عند مستوى ( )20222وىذا يؤكد وجػود فػروؽ
ذات داللة إحصائية بيف أداء التمميذات في األنشطة الخمسة والتي تـ تطبيقيا عمييف0
 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفػػروؽ وداللتيػػا اإلحصػػائية بػػيف األنشػػطة الخمسػػة التػػي تػػـ تطبيقيػػا عمػػى التمميػػذات
وذلؾ لمجانب الرابع مف جوانب بطاقة المبلحظة0
جذول ()1
"انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة نهجبنت انزاثغ نجطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط انحسبثي
األنشطة
نألنشطة
نشبط  4نشبط 5
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
1262522
األول
1761222
انثبني
4655
162522 *661222
1563522
انثبنث
261522 164222 *662522
1565222
انزاثغ
26722 265522 261222
*6615
1162222
انخبيس
2
*

يوضػػح جػػدوؿ ( )4وجػػود خمسػػة فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية واضػػحة عنػػد مسػػتوى
( )2020بيف األنشطة التي تـ تطبيقيا لمجانب الرابػع مػف جوانػب المبلحظػة وذلػؾ عمػى النحػو
التالي:

( )دالة عند مستوى ()2020
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 وجػػػود فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف النشػػػاطيف األوؿوالثاني لصالح النشاط الثاني0

 وجػػػود فػػػرؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتوى ( )2020بػػػيف كػػػبلً مػػػف النشػػػاطيف األوؿوالثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2020بػػيف كػػبلً مػػف النشػػاطيف األوؿوالرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2020بػػيف كػػبلً مػػف النشػػاطيف األوؿوالخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتوى ( )2020بػػيف ك ػبلً مػػف النشػػاطيف الثػػانيوالخامس لصالح النشاط الخامس0

وبيػػذه النتيجػػة يتضػػح مػػدى النمػػو التػػدريجي لميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات فػػي
أنشطة البرنامج أإلثرائي المقترح وذلؾ في الجانب الرابع مف جوانب بطاقة المبلحظة0

 -0تـ تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف األنشطة الخمسػة فػي الجانػب الخػامس
مف جوانب بطاقة المبلحظة0

جذول (" )12تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة في انجبنت انخبيس نجطبقة
انًالحظة"
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
ثين األفزاد (انتهًيذات) 1416712
765715
11
2
1356222
داخم األفزاد
1167252
52
2
(انتهًيذات)
26222 6764555 1526165
4
7316562
ثين األنشطة
2
2
267124
76
2266142
انجبقي
2
1261572
11
125767122
انًجًىع

يتضح مف جدوؿ ( )12أف قيمة (ؼ) دالػة عنػد مسػتوى ( )20222وىػذا يؤكػد وجػود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء التمميذات في األنشطة الخمسة0
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 يوضح الجدوؿ التالي نتيجة اختبار تػوكي ( )Tukey – HsD testلمكشػؼ عػف الفػروؽوداللتيػػا اإلحصػػائية بػػيف األنشػػطة الخمسػػة التػػي تػػـ تطبيقيػػا عمػػى التمميػػذات فػػي الجانػػب
الخامس مف بطاقة المبلحظة0
جذول (": )11انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة انخًسة نهجبنت انخبيس نجطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط انحسبثي
األنشطة
نألنشطة
نشبط  4نشبط 5
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
1262222
األول
1661222
انثبني
467222
164522
*6615
1563522
انثبنث
261222 263522 *762522
1162522
انزاثغ
*
26422 163222 267522 *764522
1166522
انخبيس
2
*

يتضح مف جدوؿ ( )11وجػود سػتة فػروؽ ذات داللػة إحصػائية واضػحة عنػد مسػتوى
( )2020بيف األنشطة الخمسة لمجانب الخامس مف جوانب بطاقة المبلحظة وذلػؾ عمػى النحػو
التالي:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثاني لصالح النشاط الثاني0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والخامس لصالح النشاط الخامس0

( )دالة عند مستوى ().0.5
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ومف خبلؿ ىذه النتيجة يتضح مدى النمو التدريجي والمسػتمر لميػارات التعبيػر الفنػي
لمتمميذات في أنشطة البرنامج أإلثرائي المقترح وذلؾ فػي الجانػب الخػامس واألخيػر مػف جوانػب
بطاقة المبلحظة0

 -4تـ تحميؿ التبايف لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف األنشطة الخمسة لجميػع جوانػب بطاقػة
المبلحظة الخمسة0

جذول ()12
"تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق ثين األنشطة انخًسة
نجًيغ جىانت ثطبقة انًالحظة"
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت

يصذر انتجبين
ثين األفزاد
(انتهًيذات)
داخم األفزاد
(انتهًيذات)
ثين األنشطة
انجبقي
انًجًىع

375763622
251236222
2
232276662
2
251565422
216526562
2

11

11767555

52

32462422

4

57566115
2
3562112
21165236

76
11

1516123
3

يستىي
انذالنة

26222

يوضػػح جػػدوؿ ( )14أف قيمػػة (ؼ) دالػػة عنػػد مسػػتوى ( )20222وىػػذا يؤكػػد وجػػود
فروؽ ذات داللة إحصائية بيف أداء التمميػذات فػي األنشػطة الخمسػة لجميػع الجوانػب الخمسػة
في بطاقة المبلحظة0
 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفػػروؽ وداللتيػػا اإلحصػػائية بػػيف األنشػػطة الخمسػػة التػػي تػػـ تطبيقيػػا عمػػى التمميػػذات
وذلؾ في جميع جوانب بطاقة المبلحظة الخمسة0
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األنشطة
األول
انثبني
انثبنث
انزاثغ
انخبيس

جذول ( : )13انفزوق ودالنتهب ثين األنشطة انخًسة
نهجىانت انخًسة ين ثطبقة انًالحظة"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط
انحسبثي
نشبط 4
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
نألنشطة
7565522
*266522 12263522
*562522
*346552 11264222
465222 *1265522 *316352 11461222
265222
7
*1562522 *416552 11764222

نشبط 5

يوضػػح جػػدوؿ ( )14وجػػود سػػبعة فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية واضػػحة عنػػد مسػػتوى
( )2020لجميع جوانب بطاقة المبلحظة الخمسة وذلؾ بيف األنشطة الخمسة التػي تػـ تطبيقيػا
ويتضح ذلؾ فيما يمي:
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثاني لصالح النشاط الثاني0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية واضػػحة عنػػد مسػػتوى ( )2020بػػيف كػبلً مػػف النشػػاطاألوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية واضػػحة عنػػد مسػػتوى ( )2020بػػيف كػبلً مػػف النشػػاطاألوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيف الثػػانيوالرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والخامس لصالح النشاط الخامس0

( )دالة عند مستوى ()2020
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وىػػػذه النتػػػائج تنفػػػي صػػػحة الفػػػرض األوؿ وتثبػػػت عكسػػػو أي أف البرنػػػامج أإلثرائػػػي
المقترح يؤدي إلى تنمية ميارات التعبير الفني لمتمميذات الموىوبات مػف خػبلؿ اسػتخداـ بطاقػة
المبلحظة في األنشطة الخمسة ،ويتضح النمو التػدريجي والمسػتمر مػف نشػاط آلخػر لمميػارات
البلزمة لمتمميذات الموىوبات في التعبير الفني0
ثاٌي ـاً :الختبــار صــخة الفــزض الجــاٌي :ال يػػؤدي البرنػػامج أإلثرائػػي المقتػػرح إلػػى تنميػػة
ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات مػػف خػػبلؿ تقيػػيـ إنتػػاجيف الفنػػي باسػػتخداـ بطاقػػة
تقييـ اإلنتاج الفني التي أعدتيا الباحثة ،وجاءت النتائج كما يمي:
 تػػـ تحميػػؿ التبػػايف األحػػادي لداللػػة الفػػروؽ لمتعػػرؼ عمػػى داللػػة الفػػروؽ بػػيف األنشػػطةالخمسة التي تـ تطبيقيا لجميع بنود بطاقة تقييـ اإل نتاج الفنػي باسػتخداـ اختبػار تػوكي
( )Tukey – HSD testفي برنامج  ]SPSSوجاءت النتائج كما يمي:
تحهيم (": )14تحهيم انتجبين نذالنة انفزوق في ثطبقة تقييى اإلنتبج انفني نألنشطة انخًسة
يستىي
يتىسط
درجبت
يجًىع
قيًة (ف)
يصذر انتجبين
انذالنة
انًزثعبت
انحزية
انًزثعبت
ثيييييييييين األفيييييييييزاد
11564311
11
377261122
(انتهًيذات)
داخم األفزاد
6565122
52
551162222
(انتهًيذات)
146453
26222
2
11476262
4
455562422
ثين األنشطة
2
1261442
76
12261622
انجبقي
1367514
11
125163122
انًجًىع

يوضح جدوؿ ( )12أف قيمة (ؼ) دالة عند مستوى ( )20222ممػا يشػير إلػى وجػود
فروؽ ذات داللة إحصائية واضحة بيف إنتاج التمميذات الفني في األنشطة الخمسة0
 يوضػػح الجػػدوؿ التػػالي نتيجػػة اختبػػار تػػوكي ( )Tukey – HSD testلمكشػػؼ عػػفالفػػروؽ وداللتيػػا اإلحصػػائية بػػيف األنشػػطة الخمسػػة التػػي تػػـ تطبيقيػػا عمػػى التمميػػذات
باستخداـ بطاقة تقييـ إلنتاجيف الفني0

- 042 -

برنامج إثرائي مقترح لتنمية مهارات التعبير الفني للتلميذات الموهوبات في المرحلة االبتدائية.

األنشطة
األول
انثبني
انثبنث
انزاثغ
انخبيس

جذول (": )15انفزوق ودالنتهب اإلحصبئية ثين األنشطة انخًسة
في ثنىد ثطبقة تقييى اإلنتبج انفني"
انفزوق ثين انًتىسطبت نألنشطة انخًسة
انًتىسط انحسبثي
نألنشطة
نشبط 4
نشبط 3
نشبط 2
نشبط 1
5561522
6563522
6642
4622
*12662
6165522
4612
*1612
*15652
7464522
*3652
*5672
*12612
*11632
7562522

نشبط 5

ويظير جدوؿ ( )10ثمانية فروؽ دالة عند مستوى ( )2002بيف األنشطة في بطاقػة
تقييـ اإلنتاج الفني وذلؾ عمى النحو التالي:
 وجود فروؽ ذات دال لة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبل مػف النشػاطيفاألوؿ والثاني لصالح النشاط الثاني0
 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والثالث لصالح النشاط الثالث0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفاألوؿ والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والرابع لصالح النشاط الرابع0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثاني والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالثالث والخامس لصالح النشاط الخامس0

 وجود فروؽ ذات داللة إحصائية واضػحة عنػد مسػتوى ( )2020بػيف كػبلً مػف النشػاطيفالرابع والخامس لصالح النشاط الخامس0

( )دالة عند مستوى (0).0.5
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وىذه النتيجة تنفي صحة الفػرض الثػاني وتثبػت عكسػو حيػث يػؤدي البرنػامج أإلثرائػي
المقترح نمو ميارات التعبير الفني لمتمميذات الموىوبات مف خبلؿ تقييـ إنتاجيف الفنػي ويظيػر
ىذا النمو تدريجياً مف النشاط األوؿ حتى الخامس0
ثالجاً :الختبار صخة الفزض الجالح :ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ()2020
فػػي نتػػائج تقيػػيـ اإلنتػػاج الفنػػي القبمػػي والبعػػدي لمتمميػػذات عينػػة البحػػث لصػػالح التقيػػيـ البعػػدي
لكبلً مف المحكميف (أ) و(ب) تػـ حسػاب المتوسػطات واالنحػراؼ المعيػاري وقيمػة (ت) وداللتيػا

لكػػؿ مػػف التقيػػيـ القبمػػي والبعػػدي باسػػتخداـ اختبػػار (ت) لداللػػة الفػػروؽ ( t – tests for
 )paired samplesفي برنامج  ]SPSSوجاءت النتائج كما يمي-:

 -1تـ حساب المتوسػطات واالنحػراؼ المعيػاري وقيمػة (ت) وداللتيػا لكػؿ مػف التقيػيـ القبمػي
والبعػػدي لئلنتػػاج الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ اإلنتػػاج

الفني لممحكـ (أ)
جذول (" )16انًتىسطبت وانفزوق ثين انًتىسطبت واالنحزاف انًعيبري وقيًة (ت) ودالنتهب
اإلحصبئية نهًحكى (أ)
اننسجة
االنحزاف قيًة يستىي
انًتىسط انفزق ثين
درجة
انتقيي
انًئىية
انعذد
انذالنة
انًعيبري (ت)
انحزية انحسبثي انًتىسطبت
و
نهفزوق
56272
55642
قجهي
26222 1624
2614
1461
11
22
56751
73632
ثعذي

يوضػػػح جػػػدوؿ ( )14أف ىنػػػاؾ فػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية واضػػػحة عنػػػد مسػػػتوى
( )20222نتيجة لتطبيؽ اختبػار (ت) لمعرفػة الفػروؽ يػبف المتوسػطات لكػؿ مػف نتػائج التقيػيـ
القبمي والتقييـ البعدي لئلنتاج الفني لمتمميذات الموىوبات وذلؾ باسػتخداـ بطاقػة تقيػيـ اإلنتػاج
الفني لممحكـ (أ) وكانت النسبة مرتفعة لصالح التقييـ البعدي0

 -4تـ حساب المتوسػطات واالنحػراؼ المعيػاري وقيمػة (ت) وداللتيػا لكػؿ مػف التقيػيـ القبمػي
والبعػػدي لئلنتػػاج الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ اإلنتػػاج

الفني لممحكـ (ب)0
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"جذول ( : )17انًتىسطبت وانفزوق ثين انًتىسطبت واالنحزاف انًعيبري وقيًة (ت) ودالنتهب
اإلحصبئية نهًحكى (ة) "
اننسجة
االنحزاف قيًة يستىي
انفزق ثين
انًتىسط
درجة
انًئىية
انتقييى انعذد
انذالنة
انًعيبري (ت)
انحزية انحسبثي انًتىسطبت
نهفزوق
126145
62655
قجهي
26222 7652
,1265
12665
11
22
76223
73652
ثعذي

يوضح جػدوؿ ( )12وجػود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتوى ( )2020لصػالح
التقيػػيـ البعػػدي لممحكػػـ (ب) نتيجػػة تطبيػػؽ اختبػػار (ت) لمعرفػػة الفػػروؽ بػػيف المتوسػػطات فػػي
بطاقة تقييـ اإلنتاج الفني لمتمميذات الموىوبات0
 -4تـ حساب المتوسػطات واالنحػراؼ المعيػاري وقيمػة (ت) وداللتيػا لكػؿ مػف التقيػيـ القبمػي
والبعػػدي لئلنتػػاج الفنػػي لمتمميػػذات الموىوبػػات مػػف خػػبلؿ اسػػتخداـ بطاقػػة تقيػػيـ اإلنتػػاج

الفني لكبلً مف المحكميف (أ) و(ب) معاً0

"جذول ( )15انًتىسطبت وانفزوق ثين انًتىسطبت واالنحزاف انًعيبري وقيًة (ت) ودالنتهب
اإلحصبئية نكالً ين انًحكًين (أ) و(ة) يعبً"
اننسجة
يستىي
االنحزاف قيًة
انفزق ثين
انًتىسط
درجة
انتقي
انًئىية
انعذد
انذالنة
(ت)
انًعيبري
انحسبثي انًتىسطبت
انحزية
يى
نهفزوق
56215
516625
قجهي
2
1262
261377
26222
136775
31
42
7
5
66342
736422
ثعذي
2

يوضح جدوؿ ( )18وجود فػروؽ ذات داللػة إحصػائية عاليػة عنػد مسػتوى ()20222
بيف كػبلً مػف التقيػيـ القبمػي والبعػدي لممحكمػيف (أ) و(ب) لصػالح التقيػيـ البعػدي لكمييمػا وىػي

نسبة فرؽ عالية جداً تنفي صحة الفرض الثالث وتثبت عكسو ،أي أنو توجد فروؽ ذات داللػة
إحصػػائية واضػػحة فػػي نتػػائج تقيػػيـ اإلنتػػاج الفنػػي القبمػػي والبعػػدي لمتمميػػذات الموىوبػػات عينػػة
البحث لصالح التقييـ البعدي لكبلً مف المحكميف (أ) و (ب)0

وتؤكػػد النتػػائج السػػابقة عمػػى أف البرنػػامج أإلثرائػػي المقتػػرح ل ػو تػػأثير كبيػػر فػػي تنميػػة

ميػػارات التعبيػػر الفنػػي لػػدى التمميػػذات الموىوبػػات مجموعػػة البحػػث حيػػث يتضػػح مػػدى النمػػو
والتقدـ في األداء واإلنتاج الفني لمتمميذات خبلؿ أنشطة البرنامج التي تـ تطبيقيا0
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قائىة املزاجع
أوالً :المراجع العربية:

 01أبو عوؼ ،فاروؽ :أساليب اكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ في التعميـ األساسي بسمطنة عماف"،
مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج العربي – الرياض 1442ـ

 04أبو نياف ،إبراىيـ ،الضبيباف ،صالح :أساليب وطرؽ اكتشاؼ الموىوبيف في المممكة العربية
السعودية" ،بحث مقدـ في ندوة أساليب اكتشاؼ الموىوبيف ورعايتيـ في التعميـ األساسي بدوؿ
الخميج العربي ،المنعقدة بمدنية دبي ،اإلمارات العربية المتحدة ،في الفترة مف  14 – 12ربيع

اآلخر،

1210ىػ

والموافؽ:

14

–

41

سبتمبر

1442ـ0

ص0401

أبونياف ،فواز فيد" :التربية الفنية وأىميتيا في التعميـ ،جامعة والية بنسمفانيا الواليات المتحدة

األمريكية مجمة التربية الفنية الجمعية العربية السعودية لمتربية الفنية العداداف " "0 ،2ربيع

الثاني 1212ىػ أكتوبر 1444ىػ0

 04أبو نياف ،فواز فيد" :أثر برنامج رعاية الموىوبيف في التربية الفنية عمى وجية نظرىـ
واتجاىاتيـ نحو اإلبداع الفني" ،دراسات تربوية واجتماعية ،المجمد السابع ،العدد األوؿ والثاني،

يناير 4221ـ ،كمية التربية – جامعة حمواف0

 02إسحاؽ ،خالد عبد الرحمف محمد ،مبارؾ ،منى أحمد:

" تجربة مركز العموـ لؤلطفاؿ

والشباب بدولة البحريف في رعاية الموىوبيف والمبدعيف" ورقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى األوؿ

لمؤسسات رعاية الموىوبيف بدوؿ الخميج العربية الرياض المممكة العربية السعودية -18
14شواؿ 1241ىػ الموافؽ 12-14يناير 04221

 00إسماعيؿ ،طو ياسيف" :تعميـ المتفوقيف والموىوبيف في العراؽ" ،مؤسسة نور الحسيف ،عماف،
األردف 1444ـ0

 04إسماعيؿ ،محمد ربيع حسني":أثر استخداـ برنامج إثرائي في الرياضيات عمى تحصيؿ التبلميذ
المتفوقيف بالصؼ الثالث اإلعدادي وتفكيرىـ اإلبداعي" ،مجمة البحث في التربية وعمـ النفس،

المجمد الثاني عشر ،العدد :الثاني ،أكتوبر 1448ـ ،المينا0

 02ؿ شارع ،عبد اهلل النافع" :صيغ مقترحة لمتنسيؽ والتعاوف بيف مؤسسات رعاية الموىوبيف بدوؿ
الخميج العربي ة" ،ورقة عمؿ مقدمة إلى الممتقى األوؿ لمؤسسات رعاية الموىوبيف بدوؿ الخميج
العربية الرياض المممكة العربية السعودية 14-18شواؿ 1241ىػ الموافؽ 12-14يناير

04221

- 048 -

برنامج إثرائي مقترح لتنمية مهارات التعبير الفني للتلميذات الموهوبات في المرحلة االبتدائية.
 08البطوسي ،عادؿ" :األطفاؿ والتربية الفنية" ،المممكة العربية السعودية العدد ،السادس ،مجمة
القافمة1214 – 4 ،ىػ0

 04التمار ،جاسـ محمد "تقويـ برنامج األنشطة اإلثرائية لرعاية الطمبة الفائقيف في الرياضيات في
دولة الكويت" ،المجمة التربوية ،العدد الرابع والخمسوف ،المجمد الرابع عشر ،شتاء 4222ـ0

 012القريطي ،عبدالمطمب أميف ،مدخؿ إلى سيكولوجية رسوـ األطفاؿ 0الطبعة (  ،) 2القاىرة:
دارالفكر العربي0 4211 ،

 011حبيب ،مجدي عبد الكريـ :تعميـ التفكير في عصر المعمومات المداخؿ – المفاىيـ – المفاتيح،
النظريات – البرامج ،الطبعة األولى1244 ،ىػ4224 /ـ ،دار الفكر العربي0

 014حنورة ،مصري عبد الحميد :اإلبداع وتنميتو مف منظور تكاممي ،األنجمو المصرية ،القاىرة0
4221ـ0

 014الحوراني ،محمد و خروف :البرنامج اإلضافي لمطمبة المتفوقيف في مادة المغة العربية في الصؼ
الرابع االبتدائي ،الطبعة األولى ،وزارة التربية ،األمانة العامة لمتربية الخاصة ،مركز األنشطة

اإلثرائية لممتفوقيف ،الكويت 1212ىػ 1444 -ـ – 1442ـ0

 012الخطي ب ،رناد" :تعميـ التفكير واإلبداع لمموىوبيف والمتفوقيف" ،المؤتمر العممي العربي األوؿ
لرعاية المتفوقيف والموىوبيف بجامعة اإلمارات ،اإلمارات العربية المتحدة1448 ،ـ0

 010الخطيب ،عامر يوسؼ" :مدرسة الموىوبيف الثانوية النموذجية بغزة" ،المؤتمر العممي العربي
األوؿ لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف ،اإلمارات العربية المتحدة1448 ،ـ0

 014الخطيب ،عامر يوسؼ :استراتيجية مقترحة لتربية الموىوبيف 0دراسة حالة الثانوية النموذجية
بغزة ،مجمة التربية ،المجمد األوؿ ،العدد األوؿ ،يناير 1448ـ0

 012الدباغ ،نيى" :ماذا عف األطفاؿ الموىوبيف" المجمة العربية0

 018زحموؽ ،ميا" :أساليب الكشؼ عف المتفوقيف والمبدعيف" جامعة اإلمارات العربية المتحدة
بالتعاوف مع المجمس العربي لمموىوبيف والمتفوقيف ،اإلمارات العربية المتحدة (1444ـ)0

 014الزىراني ،أحمد خميس " :لية رعاية الموىوبيف ماليا وماعمييا" المؤتمر العممي العربي األوؿ
لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف ،اإلمارات العربية المتحدة 1448ـ0

 042الزىراني ،أحمد خميس" :برنامج إرشادي مقترح لتنمية بعض جوانب الشخصية لدى الطبلب
الموىوبيف" ،الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة ،البحريف (1444ـ)0

 041السعيد ،رضا مسعد" :المنيج اإلثرائي رؤية مستقبمية لتطوير مناىج الرياضيات بمراحؿ التعميـ
العاـ" ،الجمعية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس1441 ،ـ ،القاىرة0
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برنامج إثرائي مقترح لتنمية مهارات التعبير الفني للتلميذات الموهوبات في المرحلة االبتدائية.
 044سميماف ،عبد الرحمف سيد :المتفوقوف عقمياً ،خصائصيـ ،اكتشافيـ ،رعايتيـ ،مشكبلتيـ مكتبة
زىراء الشرؽ – 4222ـ ،ج01

 044سميماف ،عمي" :تجارب عالمية حديثة في رعاية الموىوبيف" ورقة عمؿ مقدمو إلى الممتقى األوؿ
لمؤسسات رعاية الموىوبيف بدوؿ الخميج العربية الرياض المممكة العربية السعودية -18

14شواؿ 1241ىػ الموافؽ 12-14يناير 04221

 042السمرة ،ىديؿ" :تجربة األونروا لمشروع الموىوبيف في األردف" ،مؤسسة نور الحسيف ،األردف –
عماف 1444ـ0

 040السيد ،سناء عمي محمد":أثر اإلثراء الثقافي عمى القدرة الفنية" (رسالة دكتوراه غير منشورة)،
كمية التربية جامعة حمواف 0غير منشورة1488 ،ـ 1488ـ0

 044سيد ،عمي أحمد ،سالـ ،أحمد محمد" :التقويـ في المنظومة التربوية" ،مكتبة الرشد 4222ـ0

 042الشخص ،عبد العزيز السيد:الطمبة الموىوبوف في التعميـ العاـ بدوؿ الخميج العربي ،أساليب
اكتشافيـ وسبؿ رعايتيـ ،مكتب التربية العربي لدوؿ الخميج ،الرياض1211 ،ىػ 1442 -ـ0

 048الضبيباف ،صالح موسى":البرنامج اإلثرائي في العموـ" برنامج الكشؼ عف الموىوبيف ورعاتييـ،
مدينة الممؾ عبد العزيز لمعموـ والتقنية ،الرياض ،المممكة العربية السعودية ،المجنة الوطنية

لمتعميـ ،المجمد الثالث والثمانيف1241 ،ىػ 4222 -ـ ،ص0188 – 182 :

 044العاني ،نزار" :الطفؿ الموىوب بيف فمسفتي اإلسراع واإلثراء" الجمعية البحرينية لتنمية الطفولة
البحريف 1444ـ0

 042العبد الجبار ،عبد العزيز":الدور الذي تقوـ بو كمية التربية (قسـ التربية الخاصة) في رعاية

الموىوبيف – خطط الحاضر وبرامج المستقبؿ" 0الممتقى األوؿ لمؤسسات رعاية الموىوبيف بدوؿ
الخميج العربي ،الرياض – المممكة العربية السعودية  18و 14شواؿ 1241ىػ 14 /و 12يناير

4221ـ (4221ـ)0

 041العساؼ ،صالح حمد :المدخؿ إلى البحث في العموـ السموكية ،مكتبة العبيكاف 1484ـ،
الرياض0

 044العمر ،بدر عمر" :التحصيؿ الدراسي لطمبة البرامج اإلثرائية ومدى تأثيره عمى بعض المتغيرات
األسرية" ،المجمة التربوية ،العدد الثالث والستوف ،المجمد السادس عشر ،ربيع 4224ـ0

 044الغتـ ،كوثر محمد":أثر استخداـ أنشطة إبداعية إثرائية في تنمية ميارات التفكير االبتكاري لدى
عينة مف أطفاؿ الرياض في دولة البحريف" ،رسالة ماجستير ،جامعة الخميج1442 ،ـ0

 042محمد ،زبيدة محمد قرني" :أثر استخداـ دائرة التعمـ المصاحبة لؤلنشطة اإلثرائية في تدريس
العموـ عمى اكتساب المفاىيـ العممية وتنمية أنماط التعمـ والتفكير لدى كؿ مف المتفوقيف
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برنامج إثرائي مقترح لتنمية مهارات التعبير الفني للتلميذات الموهوبات في المرحلة االبتدائية.
والعادييف بالصؼ الخامس االبتدائي" ،مجمة التربية العممية ،المجمد الثالث :العدد :الثاني ،الشير
يونيو سنة 4222ـ0

 040محمود ،يسرية عمي" :االتجاىات العالمية المعاصرة في تعميـ الموىوبيف" المركز القومي لمبحوث
التربوية والت نمية ،مجمة العموـ التربوية ،المجمد الثاني ،العدد الرابع ،فبراير 1442ـ ،معيد
الدراسات التربوية بجامعة القاىرة0

 044المشعاف ،دالؿ" :جيود دولة الكويت في رعاية الطبلب المتفوقيف والموىوبيف" المؤتمر العممي
العربي األوؿ لرعاية الموىوبيف والمتفوقيف" ،اإلمارات العربية المتحدة 1448ـ0

 042شحاتو ،حسف ،النجار ،زينب ،معجـ المصطمحات التربوية والنفسية ،القاىرة :الدار المبنانية
المصرية04224 ،

 048فضؿ ،محمد عبد المجيد ،التربية الفنية :مداخميا وتاريخيا وفمسفتيا ،ط ،4الرياض :جامعة
المممؾ سعود04222 ،

 .93العجيف ،عمي بف إبراىيـ بف سعود ،اإلبداع :رؤية إسبلمية ،عماف :مركز ديبونو لتعميـ التفكير،
04210

 022حسيف ،عبدالمنعـ ،القياس و التقويـ في الفف و التربية الفنية ،ط ،2القاىرة :مركز الكتاب
األكاديمي04218 ،

 021الشيري ،عبداهلل ظافر ،وطالب ،عادؿ" ،دراسة تحميمية لمنيج التربية الفنية لممرحمة االبتدائية
والمتوسطة بالمممكة العربية السعودية" ،المؤتمر العممي الخامس عشر"،مناىج التعميـ واإلعداد

لمحياة المعاصرة" ،القاىرة :جامعة عيف شمس 41 ،يوليو 0 4224

 024الشيري ،عبداهلل ظافر" ،واقع التربية الفنية في التعميـ العاـ بالمممكة العربية السعودية" ،بحوث

كمية التربية ،جامعة الممؾ سعود0 4224 ،
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