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 مقدمة :
، ففي الحضارة المصرية القديمة التزم المصري القديم بتعاليم الرحمة لمفن المصري القديم أساليبو وسماتو المعبرة 

التي عمميا الحكيم " امنموبي " ومنيا أال يعامل ذوي االحتياجات الخاصة بشكل ميين . فنجد ذوي اإلعاقة في 
معاممتيم كأفراد عاديين ، كما تم دمجيم في المجتمع عصر المصريين القدماء لم يعانوا التمييز وكانت تتم 

 وتوجيييم إلي الوظائف التي تثبت أنيم ميرة فييا إلي جانب محاولة عالجيم .
وقد ترك لنا المصري القديم ما يعبر عن احتضان أبنائو ذوي اإلعاقة ، كما ظير في رسوم المقابر القديمة أن 

طالب التربية الفنية ذوي لالمجتمع . وقد قمت بيذه الدراسة صاحب اإلعاقة كان يعامل كفرد عادي في 
الفن ىو وسيمة لتنشيط اىتمامات الفرد بالبيئة وتوثيق عالقتو بيا ، ومن ثم حيث أن االحتياجات الخاصة . 

، والبكم  يسية تمامًا ، كالصميمكن أن نالحظ أىمية ىذه الممارسات ألولئك الذين فقدوا بعض وسائل التفاىم الرئ
لكي يتمكنوا من التعبير عن أنفسيم ، وكذلك األفراد الذين يجدون صعوبة في خمق الصمة بينيم وبين اآلخرين ، 

  ( 02،  41) ويعانون من الوحدة واالنغالق عمي مشكالتيم دون البوح بيا . 
وليا دور كبير في تعديل التربية الفنية وسيمة ، يتم عن طريقيا تربية الطالب فنيًا وسموكيًا ومياريًا  تعتبرو 

السموك ، وتزويدىم بالخبرات الحسية والنفسية والحركية ، وىذا من خالل المجاالت المختمفة " تاريخ الفن ، 
 التصوير ، المعادن ، الخزف " .

عمي التفاعل بين المتعمم يؤكد ويعد مجال تاريخ الفن والتذوق جانب ىام في إطار التربية الفنية ، حيث 
، وينمي النقد الفني قدرات الطالب عمي تحميل األعمال الفنية ، بينما ينمي التذوق الفني والجمالي نظرة والتراث

المتعمم الفمسفية والجمالية حول الفن والطبيعة ، وتتمركز أىمية اإلنتاج الفني االبتكاري في تنمية القدرات 
 تكرة .الميارية والفنية والخيالية لمطالب إلنتاج أعمااًل فنية مب

لم يكن األطفال المعاقون بأوفر حظًا من األطفال العاديين في أوجو الرعاية والعناية واالىتمام بل بالعكس فأن و 
النظرة المعاقين منذ أقدم العصور اتسمت بطابع غير انساني واختمفت ىذه النظرة من عصر آلخر تبعًا 

 لمجموعة من المعايير والمتغيرات .
ن ممارسة الفن لدي ذوي االحتياجات الخاصة تساعد عمي تخفيف بعض اضطرابات السموك حيث تساعد في  وا 

التفاعل االجتماعي وبناء عالقات مثمرة مع اآلخرين وخاصة لدي الصم والبكم بما يمكنو من االندماج في 
  المجتمع .

كما إن ممارسات الفن ليا أىميتيا لدي كثير من المعاقين الذين يميمون إلي العزلة واالنسحاب ، وذلك بسبب ما 
عمي اعاقتيم من إحساس بضعف قدراتيم عمي التنافس والمشاركة ، فتقمل ىذه اإلنجازات في الفن من يترتب 

 .شعورىم بالقصور والدونية ، وتنمي لدييم الشعور بالثقة بالنفس 
بعض العمماء أنو من الضروري أن يوجو التعميم اىتمامو إلي الثقافة المرئية إلعداد أجيال لتفيم وتقييم وقد أكد 

جميع أنواع الصور . فالتذوق الفني ىو عممية ابتكارية ال تقل عن عممية الخمق ، إن تعميم كيف ندرك األشكال 
نتاج العناصر التشكيمية يمثالن عمميتين المعبرة ال يقل أىمية عن تعميم كيف نخمق تمك  األشكال ، وأن إدراك وا 

متفاعمتين يمثل كل منيما نشاطًا ابتكاريًا قائمًا بذاتو والمتأمل لمعظم البرامج الفنية يري أنيا تيدف إلي التوصل 
المرئية ، وىذه  إلي إعداد الطالب الذين يمكنيم التوصل إلي أحكام جمالية متميزة حول العديد من أشكال الفنون

األحكام في الحقيقة ال تأتي إال بعد أن يكون التذوق الفني قد حقق تنمية لمدركات الطالب ، فعندما يعمل 
 التذوق عمي تنمية وتزويد المشاىد بالمدركات يتمكن من تحديد معايير لمفن .
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ة قدرة الطالب عمي التمييز بين أن التذوق الفني في التعميم ييدف إلي تنمي " Barkan "وفي ىذا اإلطار يذكر 
صدار األحكام حول العمل الفني ، واكساب الطالب الميارات المعرفية واإلدراكية ، وزيادة قدرتو  األشياء ، وا 
عمي الرؤية القائمة عمي الفحص والدراسة ، وكذلك ثقافتو البصرية مما يكسب سموكًا جماليًا ينعكس عمي 

 ( 041،  41)  يطة .استجاباتو الجمالية لمبيئة المح
 مشكمة البحث:

من خالل عمل الباحثة في ميدان التدريس ، الحظت قصور وضعف لدي مجموعة كبيرة من الطالب في 
موضوعات التذوق الفني في التربية الفنية ، من خالل توجيو الطالب في نياية كل خطة دراسية ، أو نياية 

من حيث النواحي  بعض الدروس لموصف ، والتعبير عن األعمال الفنية التي درسوىا أو قاموا بإنتاجيا
والعناصر الفنية من حيث الرمز والمعني والمون والخط والشكل والحجم والخامات واألدوات المستخدمة الجمالية، 

وغيرىا من العناصر ، والتي سبق وأن تناولوىا نظريًا في بعض الدروس عمي مراحل مختمفة ، حيث ظير جميًا 
يستخدميا بعض الطالب في الوصف والتعبير عن األعمال مدي تدني المفاىيم والمصطمحات الفنية التي 

 الفنية، أو عن إعطاء أحكام مبدئية وخاصة في مرحمة الفرقة األولي من ذوي القدرات الخاصة .
 تتحدد مشكمة البحث في التساؤل اآلتي :ومنيا 

مية التذوق الفني والجمالي اإلعاقة في الفن المصري القديم لتنأساليب التعبير عن ىل يمكن االستفادة من دراسة 
 لدي طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة .

 فروض البحث :
 تفترض الباحثة أن :

اإلعاقة في الفن المصري القديم وبين تنمية التذوق عن أساليب التعبير توجد عالقة إيجابية بين دراسة  -
 الفني لدي طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة .

مقياس التذوق في  بعدي ( –التجريبية ) قبمي يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات أفراد المجموعة  -
لدي طالب ذوي القدرات ختبار البعدي لصالح اال وتنمية التذوق الفني الختبار التحصيل المعرفيالفني 

 .  الخاصة ) الصم والبكم (
ستمارة في القياس البعدي الالتجريبية يوجد فرق دال إحصائيا بين متوسط درجات أفراد المجموعة  -

لمتعرف عمي القيم الفنية والجمالية لدي طالب ذوي القدرات تنمية التذوق الفني و  مطالب نحوالمالحظة ل
  .الخاصة ) الصم والبكم ( 

 أىداف البحث :
 ييدف البحث الحالي إلي :

لدي طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة من خالل منيج وقدراتيم اإلبداعية تنمية التذوق الفني  -
، وتحفيزىم عمي االبتكار في اإلعاقة لدييم دراسة أساليب التعبير عن و تاريخ الفن المصري القديم 

 .المجاالت المختمفة
 القدرات الخاصة واكسابيم الخبرة الجمالية . االرتقاء بمستوي التذوق والقدرة الفنية لدي الطالب ذوي -

 أىمية البحث :
 التأكيد عمي أىمية دور تاريخ الفن لتنمية التذوق الفني والجمالي . -
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 بيان دور الفنون المختمفة في تنمية التذوق الفني لذوي االحتياجات الخاصة . -
واالضطرابات استخدام عمميات االبداع والتعبير في الفن المصري القديم في عالج اضطرابات التوافق  -

 االنفعالية .
االسيام في تعزيز قدرة الطالب عمي االستجابة لممؤثرات الجمالية والفنية والبيئية ولألشياء المحيطة بيم ،  -

احي من قيم جمالية وفنية ورموز ومعاني وغيره، وكذلك األعمال والمعروضات الفنية وما تتضمنو تمك النو 
ليكون الطالب قادرين عمي التمييز بين الجميل ومواطن الجمال فيو ، وبين القبيح وأسباب رفضيم 

 وابتعادىم عنو .
 حدود البحث :

المصري في الفن اإلعاقة أساليب التعبير عن اقتصر تطبيق البحث عمي تاريخ الفن المصري القديم ودراسة  -
 القديم .

 –بقسم التربية الفنية ) الصم والبكم ( اقتصر تطبيق البحث عمي طالب الفرقة األولي ذوي القدرات الخاصة  -
 جامعة عين شمس . –كمية التربية النوعية 

اقتصر البحث عمي مختارات من األعمال الفنية المنتقاة والتي تمثل أساليب فنية مختمفة من الفن المصري  -
 القديم .

 ة البحث :منيجي
 يتبع البحث الحالي المنيج الوصفي التحميمي ويتبع الخطوات اإلجرائية اآلتية :

 االطار النظري : المنيج الوصفي  -أواًل 
 الفن المصري القديم .من األعمال الفنية دراسة السمات الفنية والقيم الجمالية لمختارات من  -
 .وأمثمة تمثمياالمصري القديم  في الفناإلعاقة أساليب التعبير عن دراسة  -

 المنيج التجريبي : –ثانيًا 
 لقياس أثر المتغيرات المستقمة عمي المتغيرات التابعة .

اإلعاقة أساليب التعبير عن دراسة القيم الفنية والجمالية في الفن المصري القديم ودراسة المتغير المستقل : 
 .لدييم

 .تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة المتغيرات التابعة : التحصيل المعرفي ل
  في تنمية التذوق الفني لطالب التربية  اإلعاقة في الفن المصري القديمأساليب التعبير عن دراسة أثر

 الفنية .
 عينة البحث :

كمية  –( طالب من فئات الصم والبكم بالفرقة األولي بقسم التربية الفنية 8تتكون عينة البحث الحالي من )
 جامعة عين شمس . –التربية النوعية 

 

 أدوات البحث :
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( محاضرات لمتدريب عمي دراسة الفن المصري القديم 1عمل مجموعة من وحدات تدريسية عددىا ) -
تنمية التذوق الفني لدي طالب ذوي القدرات  فيمنيا اإلعاقة لدييم ومدي االستفادة أساليب التعبير عن و 

 الخاصة .
لقياس الجوانب بعدي (  –) قبمي اختبار وىو عبارة عن " إعداد الباحثة " منمقياس لمتذوق الفني عمل  -

 من خالل أبعاد معينة وىي كالتالي : والجمالية الفنيةالقيم المعرفية و 
وىذا البعد يقيس اختيار اسم العمل الفني ، واختيار عناصر العمل الفنية ، واختيار  الجمالي :التفضيل  ( أ

أسس العمل الفني ومنيا الخط والمون والمساحة والعمق . ويتم قياس ىذا البعد ومشتمالتو من خالل 
ثة أبعاد مجموعة من األعمال النحتية والرسوم الجدارية في الفن المصري القديم ، بحيث تقيس كل لوحة ثال

. 
( عمي العمل الذي ترتفع بو القيم الفنية وذلك من  √وتقاس من خالل وضع عالمة )  الحساسية الفنية : ( ب

 خالل عرض ستة ثنائيات من الفن المصري القديم واختيار العمل الذي تكثر بو القيم الفنية والجمالية .
سمسل العصور وتطور األسموب ويقاس من خالل ترتيب خمس لوحات فنية ، حسب ت الحكم الفني : ( ج

 مع ترتيب الخبراء في الفن .الفني، وتعطي درجة لكل ترتيب يتشابو 
 عمل استمارة مالحظة . -
و استمارة المالحظة عمي مجموعة من المحكمين " االختبار التحصيمي مقياس التذوق " عرض  -

 المتخصصين لمتأكد من صدقيا وصالحيتيا لمتطبيق .
 ومعالجتيا إحصائيًا وتفسيرىا ومناقشتيا . رصد النتائج وتحميميا -
 تقديم التوصيات والمقترحات المستقبمية عمي ضوء ما أسفرت عنو نتائج البحث . -

 الفن المصري القديم :
ظير الفن في الدولة القديمة بسقارة ، متميزًا بحيويتو ورىافتو ، فرسم الفنان صور الحيوانات والطيور في 

نت الصور الجدارية لمحيوانات رغم حيويتيا وطبيعيتيا ، تقوم بميام العالمة حركاتيا المتناغمة . وكا
الييروغميفية ، إذ أن فن الكتابة لم يكن يختمف عن فن الرسم . وقد تحدد الغرض من نحت التماثيل ورسم 

 منذ نشأة الفن المصري القديم ، وىو تأكيد فكرة الخمود .الصور عمي جدران المقبرة 

الفنان المصري في عصر األسرة الثانية عشر إلي جمالية مثالية في رسم الحيوانات والنباتات وقد توصل 
والطيور ، ضمن اطار المناظر الرائعة التي تصور رحالت الصيد البري والبحري ، بإحساس يفيض بالحيوية . 

ذه الحقبة الخطوط وفي نفس الوقت خضعت ىذه الجمالية لمطابع اليندسي ولمبدأ االنتظام ، وظيرت في ى
تنحني بانتظام ، وىي ترسم الحركات الواقعية لمطيور ، فيظير البط وىو يرفرف بأجنحتو ، ويتم تصوير 

 الحيوانات األليفة أثناء وثباتيا ، وتتجسد الفروع النباتية وىي تميل بأزىارىا .
بقواعد التناسب المثالي ، مما أعطي أسموبو التي تتعمق وقد اتبع الفنان المصري القديم التقاليد الجمالية والفنية ، 

الفني مسحة من االستقرار والثبات ، الذي ميز اإلنسان المصري في سيطرتو عمي ظروفو البيئية ، ورغبة 
المموك في اإلبقاء عمي أعماليم بصورة أبدية ، إذ أدرك المصري أحوال الحياة بدرجة من التعقل أقنعتو بعدم 

 ( 7،  49) ك يكمن سر عظمتو .الخروج عمييا ، وفي ذل
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أجمل ما امتازت بو ، حتي أنو ال وتمتاز الحضارة المصرية بأنيا حضارة فنية راقية ، ففنونيا وصناعاتيا ىي 
يعادليا شيء سوي عقائدىا وآدابيا وعموميا ، ولو لم يكن الفنان موضوع تقدير المجتمع وتشجيعو لكان من 

 يماثميا إنتاج أي أمة أخري .  مع كثرة اإلنتاج التي الالمستحيل أن يبمغ ذروة اإلبداع ، 

 نحت التماثيل عند المصري القديم :
ظير التطور في فن نحت التماثيل ، بفضل إيمان المصريين العميق بخمود الروح ، وىذا اإليمان نشأ عن وضع 

ن االنطباع األول عن التمثال في تمثال  الفن المصري القديم ىو أنو في قبر الميت يحمل جميع مالمحو . وا 
قطعة واحدة . والحقيقة أن لصفتو ىذه أىمية جوىرية في تجسيد معني " الخمود " . ورغم ىذا االنطباع بكتمة 
التمثال ، فإن المشاىد يشعر أمامو بطاقة مكبوحة في عضالت الشخصية المتجسدة في المادة الصمبة ، ويشعر 

جالل ، من خالل االبتسامات الوقورة في الشفاه ، مما يعكس المقدرة بالعظمة التي جمعت بين االبتياج وال
 والميارة العبقرية لمفنان .

وكان التمثال المصري القديم ينجز من أجل أن يوضع في موقع معين ، مما يعمل عمي تقوية أثره الوظيفي 
 في إبداعو .والجمالي ، بفضل مساىمة محيطو ، وبفضل األبدية التي ينشدىا الفنان ويجسدىا 

تمثال  لوتميزت التماثيل في الدولة القديمة بالنزعة الواقعية وتمثمت الشخصية المصورة بالنشاط والحيوية ، مث
فرعون وىو يعتمي ( إننا نشيد في ىذا التمثال 4الممك خفرع المصنوع من الديوريت بالمتحف المصري ) شكل 

مي جانبي الكرسي حمية ترمز إلي اتحاد القطرين ، وطوقت عرشو في عظمة وجالل ممقيًا نظرة ىادئة ، ونقش ع
رأس خفرع من الخمف جناحا صقر اإللو "حورس" رمزا إلي حمايتو ، وتميزت خطوط التمثال بالقوة والمرونة 
والحيوية ، وىي تكشف عن حس مرىف ودراية بأصول التشريح . إن الييبة التي أظيرتيا شخصية " خفرع " 

 ( 88،  49) ىيئة ممكية .  في التمثال أكسبتو
كما تميز أسموب نحت التماثيل في الدولة الوسطي بالواقعية المعبرة عن تقمب األقدار ، وخاصة في عيد األسرة 

" منتوحتب الثانية عشر ، وقت نشوب الصراع والقتال الذي استمر لعدة قرون . وذلك ما نالحظو في تمثال 
ففيو لمسة من الحزن ، ومالمح تعبر عن األلم ، حيث لم تعد تماثيل المموك منذ ذلك (  0) شكل الثاني " 

نما بدت تظير ىيئة ىؤالء المموك الذين عمت وجوىيم عالمات اإلرىاق وثقل  العصر تنطق بالبيجة اإلليية ، وا 
من العمر خالف  أعباء المسئولية . حيث لم يجرؤ أحدًا في عصر الدولة القديمة أن يصور ممكًا في مرحمة

المرحمة التي يتمتع فييا بكامل قواه ، ألنو يعتبر في أثناء حياتو إليًا ال تحل بو الشيخوخة . ففي ذلك العصر 
 ( 424،  49) تغيرت المفاىيم عن العالم اآلخر ، وكاد فرعون يصبح أدمي عادي ليس لو أي قداسة . 

ة حيث قامت محاوالت لمتخمص من القواعد الفنية القديمة ، أما عن االزدىار الفني العظيم لعصر الدولة الحديث
. فخرجت تماثيل الدولة الحديثة تجمع إلي الفنانون أسموبًا واقعيًا من أجل تحقيق الحرية والمرونة ، لذلك تبني 

الصفات الراسخة القديمة ، صفات جديدة ، ىي الرشاقة والسحر ومرونة الخطوط ، والحس الجمالي في 
واالىتمام بالتعبير عن االنفعاالت الداخمية ، فإذا ىي تفوق تماثيل العيود األخرى في قدرتيا عمي  التشكيل،

( نموذجًا لنوعية التماثيل التي تتميز  3التعبير ، وفي حيويتيا وتحررىا . ويعد تمثال " أخناتون " ) شكل 
واص الجسمانية الشاذة ، حتي أصبح بالمبالغة في إبراز الصفات التشريحية لمشخصيات ، والتأكيد عمي الخ

إذ كان اليدف التحرر من القانون المثالي ، ومحاولة تصوير الواقع بطريقة التشويو عالمة اتبعيا الفنانون 
إنسانًا . وجعل بيذه الطريقة من المذىب الطبيعي  باعتبارهوصمت إلي حد المبالغة ، وانتشرت النظرة إلي الممك 

 ( 428، 49 ) واألحاسيس وليس مجرد محاكاة ما يشاىدون . االنطباعاتمذىبًا حيويًا ، حينما صور الفنانون 
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    المقابر والمعابد : فيالرسوم الجدارية 
لقد انتجت أعمال الفن المصري القديم من أجل أن تخدم العقيدة ، وكان غرضيا في البداية ىو توضيح االعتقاد 

بعد الموت ، وأصبحت المواقع األصمية ) المقبرة والمعبد ( ىي البرىان عمي ىذه الحقيقة . في بعث اإلنسان 
حساسية فنية صادقة ، أن ينكر روعة أعمال وفي الحقيقة أنو ليس لناقد أو متذوق ، يتمتع بصفاء جمالي وب

الفن المصري القديم التي تشيد بعبقرية فنية إبداعية ، وبمقدرة فائقة عمي التأثير الجمالي في وجدان ومخيمة من 
 يشاىدىا . 

اعتاد أن يتخير ما يتصور أنو الزم ولذلك  وكان الفنان الفرعوني يرسم أقصي ما يستطيع في سطح محدود ،
، التي ال تفيد في ، ويغفل كل ما ليس لو ضرورة ، وترتب عمي ذلك استغنائو عن الظالل واألضواء  وضروري

 تحقيق المعني الخالد ، فالظل متغير وزائل ، وكذلك األضواء ليست عمي طبيعة دائمة . 
ضوع وقد جمع الفنان المصري القديم في فنو الخصائص الجوىرية لمشخص المصور في الشكل الواحد لممو 

الفني ، وكذلك كان يراعي عندما يرسم شخصين متجاورين أن يرسميما فوق بعضيما حتي يضمن أنيما 
 ، وال يعيق رسم أحدىما عودة الحياة إلي اآلخر.يعودان معًا إلي الحياة 

التي أقصي االىتمام نحوىا ، بمشاىدىا ، تجذب بحيويتيا وكانت الرسوم عمي جدران المقابر والبيوت والمعابد 
تصور الحياة اليومية ، ساطعة ألوانيا ، تجمع في انسجام بين النزعتين الواقعية والزخرفية ، بما يتالءم تماما مع 

 التصوير الحائطي .
ن الطريقة المعتادة عند المصري القديم التي يتم بيا تمثيل الجسم  إن الفن المصري القديم يميل لمتسطيح ، وا 

ماثل تمك الطريقة التي تتألف من سمسمة من المشاىد المختمفة المرتبطة مع قد خرجت عن إدراك يالبشري 
بعضيا ، حيث يظير األشخاص من خالليا ورؤوسيم مصورة من الجانب ، غير أن عيونيم تبقي أمامية ، 
 وأكتافيم تري كذلك من األمام ، أما صدورىم فتشاىد في زاوية ثالثة أرباع . ورغم أن الجذع يظير أمامي إال

 ثالثي األبعاد في الفن المصري القديم . –أنو يمتفت بوضعية ثالثة أرباع الزاوية . ولم تطبق قواعد المنظور 
وظيرت في عصر الدولة الوسطي التفضيالت الجمالية التي تعمي من قيم التبسيط والروح الشعبية ، مما تكشف 

والذي يؤكد عمي عنصر ( 1) شكل " بطيبة  وننب أمعنو المشاىد الممونة لمراقصات والمغنيات في مقبرة " 
 والتحرر من قيود التقاليد الحرفية .الحركة الحيوية 

وكثيرًا ما كان يستعان في جسم اإلنسان اآلدمي بخطوط مرشدة رأسية تغطييا خطوط أفقية أو نقاط عمي 
 لجسم اإلنسان .مستويات تحدد األجزاء المختمفة ليذا الجسم ، وقصد بيا تحديد النسب المثالية 

وكذلك اكتشف الفنان تقنية يخضع بواسطتيا سطح الموحة لمبادئ التأليف عمي أساس التنويع التشكيمي 
 تعمو بعضيا البعض اآلخر ، كما أصبحت الكتابة جزءاً لمعناصر بعناية وانسجام ، في ىيئة صفوف متوازية 

 ( 404،  49 ) مكماًل لمبادئ التنظيم الفني المتناسق .
والنباتي المتنوعين ، لذا لم نجد في فنو أي لقد أحب الفنان المصري القديم الطبيعة بعمق ، بعالمييا الحيواني 

حساس مرىف .إنو الفن الذي يمتع أبصارنا بمباىج الحياة تصنع أو تكمف ، بل وجدناه يتمتع بجمالية عالية  ، وا 
 حتي في موضوعات العالم اآلخر .

مجااًل خصبًا وأصياًل يفيد في مجال تنمية القدرات اإلبداعية ، وفي رفع مستوي اإلحساس إن التراث القومي يعد 
بالجمال ، ففن مصر القديمة الذي بمغ ذروة الكمال في الصياغة واألسموب ىو فن ذو تقاليد ، وىو يعد أكثر 

ران المعابد والمقابر من فنون التراث غوصًا في أعماق التاريخ منذ آالف السنين ، بأعمالو المنتشرة عمي جد
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الدولة القديمة والحديثة ، إنو يعكس حقيقة عالم الواقع المصري ، ويعرض صورًا عن العالم اآلخر السماوي أو 
  السفمي .

ىذه األعمال من فنون التراث وبيذه الطريقة يمكن أن تصبح مؤىاًل لتقبل مفاىيم الفن الحديث وأن دراسة مثل 
 ح .أو المعاصر والعكس صحي

 اإلعاقة في الفن المصري القديم :
تعد الدولة المصرية القديمة منذ نشأتيا ىي األقدم تاريخيًا بااللتزام بحقوق اإلنسان . دون تفريق في النوع أو 
الشكل أو البناء الجسماني بالوضع السوي . أو بظروفو الخاصة التي ترجمتيا إعاقة ناشئة عن طريق والدة 

حادثة ما أو قصور لوظائف ترتب عمييا خمل حدث خمل في أعقابيا أو أثنائيا . أو نشوء إعاقة ناتجة عن 
 االجتماعيقيري وتولد منيا تعطل لسبب ما . وميما تكن ىذه الحاالت فقد أصبح ىؤالء ضمن مجموع المكون 

 ليم حق الوجود ضمن بنية المجتمع وىياكمو ومكوناتو .

معيم بعناية ورعاية فائقة وذلك بدمجيم داخل المجتمع وليم دور في حراكو . والتزم والمصري القديم تعامل 
المصري القديم بتعاليم باتت ليا القداسة ، وليا فعل األمر والنيي بالعمل واالنصياع وال معقب عمييا . والتي 

ميين . وقال : " حذار من ، ومنيا أال يعامل ذوي االحتياجات الخاصة بشكل عمميا الحكيم " امنموبي " إلبنو 
مياجمة األعرج ، وال تسخر من أعمي ، وال تتسبب في معاناة لرجل بين يدي الرب ) مجنون ( " ، وتقول 
التعاليم المصرية القديمة كذلك " ال تسخر من الكفيف ، وال تيزأ بالقزم ، وال تسد الطريق أمام العاجز ، وال تيزأ 

 صوتك بالصراخ عندما يخطئ " .من رجل مرضيا الخالق ، وال يعمو 
لذا تمتعوا باالستقرار داخل المجتمع المصري فكان من بين ذوي االحتياجات الخاصة نوابغ عطاء لممجتمع 
الذي يتشاركون فيو ، والبد ان نشير إلي بردية ميمة احتفظ بيا الزمن حتي وصمت إلي البشرية كرسالة موجية 

ا الفنان المصري القديم ما يعبر بو عن احتضانو لذوي االحتياجات الخاصة تشير إلي االعتناء بيم . وقد ترك لن
 في رسوم المقابر القديمة ومنحوتاتو وكان يعامل كفرد عادي في المجتمع . 

 وفيما يمي سوف نتناول نماذج من فنون المصري القديم توضح ذلك :

 المصري القديم :في الفن  ةعاقاإلأساليب التعبير عن 

 : ( شمل األطفالاالعاقات الجسدية )  (1
" شمل األطفال " ىو سببو فيروس يدخل الجسم مع الطعام ويخرج مع البراز . وىو يصيب الجزء األمامي من 
النخاع الشوكي عادة ، ويصيب األطفال . وىو معدي وينتشر بشكل وبائي . وتبدأ أعراضو بحركة حمية خفيفة 

 مر العضالت المشمولة ويشوه العضو وتعوج العظام .يظير بعدىا الشمل . وبعد ذلك تض

 4122( حوالي 48ورد ذكر ىذا المرض منقوشًا عمي شاىد قبر لكاىن اسمو " روما " بالدانمارك من األسرة )
ق.م . وصفو ىامبورجر بأنو مصاب بضمور عضالت الساق اليمني ويسير معتمدًا عمي عصا طويمة .        

 (1  ،491 ) 
 يبتاح " :الممك " س
اإلعاقة الجسدية الجزئية إلي أعمي مناصب الدولة في مصر القديمة وىو كرسي العرش . حيث ذو وقد وصل 

ق.م ( ،  4494 -4497تولي الممك " سيبتاح " حكم مصر وكان الممك قبل األخير في األسرة التاسعة عشرة ) 
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" ، فقد كان في العاشرة أو الحادية  وحكم سيبتاح مصر لما يقرب من ست سنوات كشاب صغير السن " طفل
عشرة عندما تولي  السمطة ، وعند اجراء فحص طبي لممومياء تم الكشف عن أن الممك كان في حوالي عمر 

متر ( ، وكان لو شعر بني محمر مجعد ، وكان يعاني من  4.1عامًا عند وفاتو . وكان طويل القامة )  41الـ
 ( 484،  08 ).  (1 المشوىة بشدة والمشمولة ) شكلمرض شمل األطفال في القدم اليسرى 

 اإلعاقة الجسدية ) األقزام ( : (2
سرًا وقوة خارقة . وفي عصر لمقزم واألحدب تاريخ عجيب . قيل من لمس أحدب نال حظًا . وقيل أن لمقزم 

باألقزام ثقة بيم ورغبة فييم ، وأطمق الرومان اسم ) ناني ( النيضة األوربية احتفظ المموك واألمراء في قصورىم 
 ( 037،  1) عمي القزم . 

والقزم حجم رأسو كبير وصدره كبير بالنسبة ألجزاء جسمو وأطرافو قصيرة ، وعنده فوق ذلك قصر عظمتي الفخذين 
 عمي الفخذين . إلي جانبوتفرطح القدمين وقصر عظام الطرفين العمويين لدرجة أن أطراف أصابعو تكاد تممس أ

 ( 038،  1) كل ذلك نجد تقوس العمود الفقري . 

 األقزام في مصر القديمة :
البعض منا قد ال يعرف أن مصر القديمة كانت وطنًا لجماعات كبيرة من األقزام وىذا اعتراف منيم بالتنوع البشرى 

، لكي يعيشوا في دياره عيشة آمنة . وقد شاركوا  الخالق . ولم يجد المصري القديم بأسًا في إفساح المجال لألقزام
في الحياة العامة حتي استطاع بعضيم أن يبمغ مكانة متميزة ، فصار منيم أفراد مرموقون تولوا مناصب إدارة 
عالية . وأصبحوا أغنياء ، ذلك ما أشارت إليو النصوص المصرية القديمة . وتبرىن عميو المقابر الفخمة التي دفن 

 قزام .بيا األ

وكان األقزام في مصر القديمة يشتغمون باألعمال التي تناسب أجساميم صغيرة الحجم ، وكانوا يعيشون في 
الزمان ىذه الشخصية المرحة والنفس السمحة جماعات عند أطراف المدن والقري الكبيرة ، ثم اكتسبوا مع طول 

 ( 409،  07 )التي ال تزال تميز البعض من أحفادىم الباقين إلي اليوم . 
 وقد عرف نوعان من األقزام في مصر القديمة :

وىو القزم اإلفريقي الذي أحضره المصري القديم خالل تجارتو مع النوبة وبالد بونت ، وكان دوره  النوع األول :
يقتصر عمي الرقص في القصر الممكي ، إلدخال السرور عمي قمب الممك وىو ما يعرف بـ " الرقص لألرباب " ، 

خامسة . وقد كانت ىناك قصة من وقد جيء بأول قزم من بالد بونت ، في عيد الممك " اسيسي " ، من األسرة ال
القصص الطريفة التي بينت أىمية األقزام في حياة مموك الفراعنة وقد تمثمت في خطاب كتبو الممك " بيبي الثاني " 

من رحمتو إلي ق.م ( إلي الرحالة حرخوف الذي أحضر قزمًا معو عند عودتو  0372أحد مموك األسرة السادسة ) 
تعال سريعًا إلي القصر وأحضر معك ىذا القزم الذي جئت بو من أرض األرواح حيًا الجنوب ، فقال الممك : " 

ذا ما نزل معك إلي السفينة  فعين أشخاصًا سالمًا وبصحة جيدة ليرقص لإللو ويدخل السرور عمي قمب الممك ، وا 
ذا نام بالميل فعين رجااًل أذكياء  ليحرسوه في حجرتو ألن أذكياء عمي جانبيا لمالحظتو حتي ال يقع في الماء وا 

جاللتي يحب أن يري ىذا القزم أكثر من ىدايا المناجم وىدايا بالد بونت . فإذا وصمت إلي القصر ومعك ىذا القزم 
 حيًا سالمًا فإن جاللتي سيعمل ألجمك أشياء كثيرة " .

         مدخل مقبرتو .جانب  اعتز الرحالة حرخوف بيذه الرسالة المكتوبة بخط يد الممك ونقل نصيا حرفيًا عمي
 (9  ،12 ) 
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ىو القزم المصري وعمي الرغم من أنيم كانوا يعانون من تشوه جسدي ، حيث كانوا يتميزون برأس  النوع الثاني :
 كبير وجذع طبيعي وأطراف قصيرة .

 : " القزم " سنب 
وىو من أشير األقزام المصرية ، من عصر األسرة الخامسة وتمثال العائمة لمقزم سنب وأسرتو زوجتو وأبناؤه من 

( الذي تم الكشف عن تمثالو في مقصورة داخل مقبرتو في منطقة آثار الجيزة من عصر  1الحجر الجيري ) شكل 
مع صغر و متربعًا وبولغ في ضخامة رأسو وصدره الدولة القديمة . والذي تم تصويره بطبيعتو وعيوبو الخمقية في

الذراعين والساقين وذلك مع ابتسامة لطيفة تظير حبًا لزوجتو " سنت يوتس " وىي تمف ذراعيا حولو في مودة 
ورحمة وتتخذ شعرًا مستعارًا ينحسر عن الجبية عن شعرىا الحقيقي ، كما تكتسي بثوب طويل ضيقًا بأكمام طويمة. 

وات المكانة في القصر الممكي حيث لقبت كاىنة حتحور ونيت . ويصحب الزوجين صور ابنيما وقد كانت من ذ
وابنتيما عمي أسموب ذلك العصر ممثمين عاريين يممس كل منيما فمو بإصبعو في حين انفرد الولد بجديمة من 

 شعره تتدلي عمي عارضو .

نظر ساقي أميما وذلك في تناغم فني رائع وفق فيو . مما وقد رأي الفنان تصوير الطفمين أمام ابييما المتربع فيما ي
 ( 074،  48) أدي إلي المحافظة ببراعة تامة عمي وحدة التكوين ، واخفاء تشوه أرجل القزم . 

ويتبين مما سجل عمي الباب الوىمي بمقبرتو والمعروض خمف التمثال أنو كان غنيًا يممك آالفًا من قطعان الماشية 
ر محمواًل في محفة عمي مناكب خدمو أو مبحرًا بزورقو في مناقع الدلتا محاطًا بأبنائو كأي نبيل والدواب كما صو 
 رجال الدولة ، ودفن في قبر فخم قريب من ىرم خوفو بجبانة الجيزة .والقزم سنب كان من كبار  مصري آخر .

 يالقديم ف يالمحّببة لدى الفنان المصر وقد انتشر تصوير األقزام، والذى يشّكل تفصيمة إبداعية من التفاصيل 
مقابر أشراف ىذه الفترة، ولكّنو كان نادًرا ما يقوم  ياألسرتين الخامسة والسادسة، ولذلك نجد لو أمثمة عديدة ف

(  7بعد تمثال القزم سنب وأسرتو تمثال " خنوم حتب " ) شكل  بنحتو، ولعل من أجمل التماثيل الخاصة باألقزام
 11بارتفاع  يى أواخر األسرة الخامسة أو أوائل األسرة السادسة، وىو منحوت من الحجر الجير والذى يرجع إل

جّبانة سقارة، ويمّثمو واقًفا  يمقبرتو ف ي، وتم العثور عميو في المتحف المصر  يسنتيمتًرا، وىو معروض ف
عان تناسبان الجسد، ويمبس وذرا " ممتمئ" بخصائصو الجسمانية: رأس كبير وساقان غميظان قصيران وجسم لحيم 

خمقو اهلل عمييا وأراد أن يبعث  ييخص القزم بعد وفاتو وفييا لم يخجل من ىيئتو الت يفالتمثال جنائز  .النقبة الطويمة
 . كما خمقو اهلل فمم يجمل من نفسو ولم يضفى عمى نفسو صفات جمالية غير موجودة بو

 : " اإللو " بس   
أرجع معظم الباحثين أن اإللو " بس " كان في األصل إليًا أجنبيًا غير مصري ، منشأه في منطقة أواسط أفريقيا ، 

في نفس المنطقة التي أحضر منيا األقزام األفريقيون ، معتمدين في  –السودان أو النوبة  –بالقرب من منابع النيل 
األفريقي ومن ىذه النقاط البارزة بينيم في شكمو ىو حجم جسم  ذلك عمي نقاط الشبو العديدة بين اإللو بس والقزم

والساقين المقوستين ، كما أنو يتميز برأس عريض وضخم ، وأنفو أفطس ، واليدين الصغيرتان الصغير األقزام 
وشفتيو غميظتين ، وعينيو بارزتان ، ولحيتو كثيفة وىي من أىم خصائص اإللو " بس " وغالبًا ما يظير بأشكال 

 ( 32، 43) . (  7) شكل أقنعة تشبو األقنعة األفريقية 
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ي القديم ، كواحد من أشير اآللية الشعبية الحامية في مصر القديمة، مكانة مرموقة عند المصر شغل اإللو " بس " 
فمم تنحصر عبادتو داخل مكان محدد ، بل وجدت لو أماكن عبادة خارج مصر ، وظيرت شعبيتو بصورة ممحوظة 

 منذ الدولة الحديثة .
ا ، فال عجب من أن نجد لو وكثرت أدوار " بس " اليامة وشعبيتو التي انتشرت منذ عيد الدولة الحديثة وما تالى

العديد من التماثيل والتمائم والجعارين واألختام ، والموحات والنقوش والمناظر المصورة ، وظير اإللو بس في 
تماثيمو بالسمات العامة لييئة األقزام ) بوجو قبيح مرعب وجسم ممتمئ ، قصير القامة ، بسيقان مقوسة ، وأذرع 

، ويضع عمي الكبير يض أفطس ، يتدلي لسانو أحيانًا إلي الخارج من فمو الواسع قصيرة وبطن منتفخة ، وأنف عر 
ن اختمفت أوضاعو وأشكالو التي ظير بيا في تماثيمو ما بين ىيئة الراقص أو المحارب  رأسو التاج الريشي ( ، وا 

صاحبتو لبعض أو العازف ، كما وجدت لو تماثيل جماعية تصوره بمصاحبة الطفل الرضيع حورس عالوة عمي م
 الكائنات والحيوانات الخطيرة ، مثل الثعابين واألسود وغيرىا .

( ، والتي صنعت بأعداد كبيرة منذ عصر  8وجدير بالذكر انتشار تماثيل لإللو " بس " بأحجام صغيرة ) شكل 
( وحتي العصر الروماني ، وكانت تستخدم كتمائم يرتدييا الناس لحمايتيم وشاع  48الدولة الحديثة ) األسرة 

 ( 80،  43) استخداميا في مصر والبمدان المجاورة . 
سية في مصر ، وذاع صيتو واشتير من اآللية الشعبية الصغيرة ، ودخل في نطاق اآللية الرئيوكان اإللو " بس " 

 في العديد من العصور المصرية واليونانية والرومانية .
وكان لإللو بس أدوار كثيرة منيا حماية السيدات أثناء الحمل والوالدة وحماية األطفال حديثي الوالدة . كما ارتبط 

تماثيمو وىو يقوم بأداء بعض اإللو بس بدور ىام كإلو لممرح والموسيقي والرقص ، حيث ظير في مناظره و 
الرقصات الترفييية والحركات المفتعمة المضحكة ، كان يتزود من خالليا باآلالت الموسيقية ، وأىميا الطبمة 

 والناي ، وذلك منذ الدولة الحديثة . ليدخل البيجة عمي قموب الناس ويرفو عنيم .والقيثارة 
ين بدرجة كبيرة . وقد اتخذ اإللو " بس " وقد ظير في نقوش ويؤدي األقزام " الرقص اإلليي " لكونيم محبوب

 الطقوس الممكية .
النوم وخاصة مساند الرأس لما لعبو ىذا كما كثر صور اإللو بس عمي بعض قطع األثاث السيما أثاث حجرات 

 اإللو من دور ىام في حماية النائمين .
الحماية في العالم اآلخر عمي نحو ما كان يؤدي ىذا واعتقد المصري القديم أن اإللو بس يستطيع أن يوفر لو 

، كما وجدت تمائم  ىالدور في الحياة الدنيا . لذا كثر استخدام صور اإللو بس في تزيين األثاث الجنائزي لمموت
 لإللو بس في لفائف المومياوات .

إن بالد األقزام لم يكونوا مرفوضين  وتذكر الباحثة " فرونيكديزين " في كتابيا " األقزام في مصر وبالد اليونان " ،
 إلي العالم اآلخر . ىأو منبوذين ، إذ أن حجم التقدير الذين كانوا يحظون بو رشحيم لمصاحبة الموت

موقفًا إيجابيًا ، فشذوذىم الجسماني لم يكن موضع تسامحيم وتضيف أن صورة قصار القامة في مصر تعكس 
 ( 09) اسة التي تحيط بيم وارتباطيم برموز دينية . بحسب بل موضوع قبول وتقدير ليالة القد

 األعمال التي كمف بيا األقزام في مصر القديمة :
" بالرقص اإلليي " ، كذلك الرقص في القصر الممكي إلدخال السرور  ىالمسمكانوا األقزام يقومون بأداء الرقص 

عمي قمب الممك . كما كانوا يكمفون برعاية الحيوانات األليفة . وكان يعيد إلييم في كثير من األحيان بالمحافظة 
بس العظماء عمي مالبس رب المنزل وأدوات زينتو ، ونجدىم مصورين في الدولة القديمة وىم يعدون ما يتصل بمال
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في الحفالت من قالئد الخرز ، أو وىم يمسكون حباًل يقودون بو حيوانات سيدىم األليفة ، ولقد اشتير األقزام 
بصناعة الحمي في مصر القديمة وذلك نظرًا لصغر أطرافيم التي كانت تمكنيم من تشكيل الحمي بسيولة ويسر 

 مقبرة " مريروكا " بمنطقة سقارة .ويتضح ذلك من خالل أحد المناظر المصورة عمي جدران 

سبق ذكره عن األقزام نستطيع الوصول إلي أن األقزام لم يعانوا في مصر القديمة كثيرًا  وفي النياية من خالل ما
من مشاعر التحامل ضدىم ، وذلك كان نتيجة لمتعميم والثقافة التي تضمنت مبدأ التسامح وتحقيق العدالة التي 

 قامت عمييا الحضارة المصرية القديمة .التي سس كانت أحد أىم األ

 اإلعاقات الحسية ) الكفيف ( : (3
وقد وجد ذوي االحتياجات الخاصة في المجتمع المصري القديم اىتمامًا وعناية ، خاصة أنيم برعوا في الكثير من 

لة القديمة والدولة المجاالت التي عمموا بيا ، ومنيا الموسيقي . ونجد ذلك واضحًا في كثير من المقابر بالدو 
الوسطي ، والدولة الحديثة . وامتازت مقابر رجال الدولة في البر الغربي باألقصر بمناظر الموسيقي والغناء 

 والعازفين ، وىي من المناظر المحببة لممصريين في العالم اآلخر .

االجتماعي الرفيع ، وقد صور بعض الموسيقيين في أماكن عظيمة األىمية بالمقابر وذلك يمقي عمي وضعيم 
 وعازفوا الجنك ىم الموسيقيون الوحيدون الذين صوروا عمي جدران مقبرة ممكية .

أن الجموس إلي جوار حصيرة مغني الجنك في الصالة يعد شرفًا كبيرًا يأمل  Leiden T32وقد أشير في بردية 
 المتوفي أن ينالو .

والجدير بالذكر أن عازف الجنك الضرير قد احتل بصورة خاصة مكانة في المجتمع فيو يجمس القرفصاء عمي 
فقد حرص الفنان عمي إضفاء نوع من الوقار والييبة عمي حصير بعيدًا عن العازفين والراقصات ، ولكونو ضرير 

 ( 11،  00) تصويره . 
ًا من اآللية عمي وزر أو خطيئة اقترفيا اإلنسان ، إال أنو قد وقد أشارت النصوص إلي أن العمي قد يكون عقاب

يكون في بعض الحاالت مكافأة منيم . فقد روي في قصة الحق والبيتان أن الحقيقة عمياء ، وروي في األساطير 
 اليونانية أن اإلنسان لن يكون قادرًا عمي فيم لغة الحيوانات والتنبؤ بالغيب إال إذا كان ضريرًا .

وتروي األسطورة أن اإللو زيوس عوضو عن فقد البصر بمنحو قوة البصيرة وتمكن من إدراك األشياء عن طريق 
 الحواس واكتسب موىبة إدراك األشياء الخارقة لمطبيعة ، وىنا أصبح العمي مكافأة جعمت صاحبيا عالمًا باألسرار.

قدس ، وصورة المرتل الضرير في كل والشك أن ىبة فقد البصر قد أضفت عمي صاحبيا صفات الرجل الم
الحضارات القديمة ، وال يبدو أن اشتغال الضرير بالعزف عمي الجنك يكمن فقط في عمتو ، بل يكمن في كونو 

 الرجل المالئم لمعزف عمي اآللة المقدسة فيو كاىن الطقوس الدينية وأصبحت كممة األعمى مرادفة لكممة مرتل .
عض العميان من الطبقات العميا قد تمكنوا من مواصمة حياتيم بنجاح ، فيروي     وتشير بعض المصادر إلي أن ب

" ىيرودوت " أن الممك " قبروص " كان أعمي ، ويروي ديردور أن " ويزيوس " أصيب بالعمي في العام الثالث 
 من حكمو وواصل حياتو بنجاح .والثالثين 

أن يوضع في مكانو الالئق من الحضارة المصرية كرمز  والواقع أن عازف الجنك الضرير في مصر القديمة يجب
، حيث رفعو المصريون أنفسيم إلي مصاف اآللية بتمثيمو شخصية اإللو األعمى ىامي لإلليام الفني والديني 

 عازف الجنك .
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يض : " عندما يبارك اإللو األعمى فسيفتح طريقو " . وقد تميزت عالقة الطبيب بالمر  Ireingerوذكر في بردية 
األعمى بالمودة والتراحم ، ومقدار الصبر الذي يتحمى بو الطبيب في مواجية المتاعب الناتجة عن التأثر النفسي 
السيئ لمعميان . ولم تقتصر تمك المودة عمي األطباء فقط بل شممت كذلك مساعدييم الذي ذكرت النقوش أن 

ب االعاقات بصورة كبيرة أواخر األسرات أحدىم كان " عين األعمى " وقد شاعت العناية بالمرضي وأصحا
 ( 17،  00) الفرعونية 

 : العازف الضرير 
ومن األمثمة التي عثر عمييا لمضرير في المقابر مقبرة " نخت " ومعناه منتصر وكانت مقبرة ذات ألوان حية 

عيد تحتمس الثالث عمي نضرة، وجو ىذه المقبرة مفعم خمرًا وموسيقي ، وكان نخت الكاتب والفمكي لإللو أمون في 
 ثراء وبذخ عريض .

(. وقد جاءت صورتو فوق لوحة العازفات الثالثة المميزة .  42األشكال عازف اليارب الضرير ) شكل ومن أشير 
ولعل السر في احتراف المكفوفين لمغناء أو لتالوة التراتيل الدينية كان لحظر دخول األفراد العاديين المعبد والسيما 

اس منو حتي ال يروا اإللو . والعازف ىنا جزء من لوحة تمثل وليمة ، وقد جمس عمي األرض وظير في قدس األقد
يعموه مخروط وضعية جانبية ينبض حياة كما يتبين لنا من طيات الشحم عمي قفاه وتحت صدره . ورأسو حميق 

الفنان في إظيار التعبير الحزين  العطر اليابس الغريب الذي كان الناس يضعونو في كل مناظر الوالئم . وقد وفق
عمي وجيو في لمستين من الفرشاة : أغمقت إحداىما العين وحددت الثانية انفراج الشفتين . وميز الفنان بين 

إلي ظير الكف باألصابع الساعدين حين أبرز راحة الكف باألصابع الشبيية بالخطاف في اليد اليسرى بينما أشار 
. ومن التفصيالت المطيفة بطن القدم التي تبدو في وضعة مواجية وفي طرفيا األصابع المنثنية في اليد اليمني 

الخمسة مفرطحة . وجاءت األلوان رقيقة ، فظيرت المغرة الحمراء التي تمون الجسد قانية ، واإلتب الطويل األبيض 
اىما األصفر واألزرق بعض المرح والزخارف التي تحمي القيثارة فيضفي لونشفافًا فوق الخصر العاري ، أما القالدة 

 ( 911،  3) عمي المنظر. 
الحقيقي  ( يظير نقش يمثل عازف القيثارة األعمى ينعكس التجسيد 44حات " ) شكل  -إم  -أتون-وفي مقبرة " با

مميمترات، لمظير األسي في تعبير الوجو المتألم . فيذا التشكيل الرائع لموجو ، والنقش الذي ال تتعدي سماكتو عدة 
الفنان في إعطاء االنطباع بالعمق وبالتعبير عن االنفعال ، ورغم أنو في غاية الحزن والكآبة ،  يعبر عن نجاح

فإنو يود المحافظة عمي سكونو ورصانتو ، وعمي موقفو الجميل . ومن وجو عازف القيثارة األعمى يتضح من 
لفنان في تجسيد المظير الحقيقي لحالة األسي ، الذي لم قسماتو عالمات القمق ، ويشيد ىذا النقش عمي مقدرة ا

 ( 441،  02) يظير بيذه القوة قبل ذلك . 
أما مقبرة " حور محب " بطيبة تشتمل عمي مناظر جنائزية ومشاىد القنص والصيد في البرك ، وقد تميزت 

جمالية الطابع ، وبتعبير قوي وكذلك بالتمقائية واأل ساليب التشويقية المثيرة لمتأمل . بخطوط تبسيطية محيطية وا 
والخطوط  ( المرسوم في القاعة األولي بالمغرة الصفراء الحية  40ومن أبرز األمثمة المغني الضرير ) شكل 

المحيطة البنية : فالفم حزين والعين مطموسة واليدان مضمومتان توحيان أكثر من ألف حركة فييا بالمرارة الدفينة 
سيقي ميمتو أن يثير البيجة في حفل ال يشارك فيو إال بخيال نظرتو الباطنة .        التي تضطرب في صدر مو 

 (3  ،918 )        
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         الذي يعزف عمي اليارب بالعديد من المقابر في الدولة الوسطي والدولة الحديثة وتكررت مشاىد الضرير 
ادماج صاحب اإلعاقة البصرية في المجتمع من ، وكأن الفمسفة في مصر القديمة كانت تقوم عمي (  43) شكل 

 خالل تعميمو العزف عمي اآلالت الموسيقية .
حيث كان يصور دائمًا ممسكًا بآلة اليارب الموسيقية ، التي عزف عمييا األناشيد الدينية الخاصة باإللو ، حيث 

اآلخر . كما توجد العديد من  يتمني المتوفي أن تساعده تمك األناشيد في البعث مع شروق كل صباح في العالم
التماثيل الجيرية الصغيرة في المتحف المصري لمعازف الضرير ممسكًا بآلة اليارب ، والتي وضعت في المقابر ، 

 والذي كان يتمني المتوفي أن يعزف لو العازف الضرير أناشيد البعث والخمود في العالم اآلخر .
ي بردية طبية تؤرخ بمنتصف القرن السادس عشر ق. م ، وسجمت فييا وىناك أيضًا بردية " ايبرس " الطبية ، وى

محاوالت معالجة صاحب اإلعاقة السمعية ، وسميت ىذه الحالة باسم " األذن التي ال تسمع جيدًا " ووضعت لو 
  ( 09 )عالجًا شعبيًا ، ووصفت حاالت مرضية في اإلعاقة الذىنية ووضعت ليا عالجًا . 

 تعريف اإلعاقة :
      بشكل متبادل دون التمييز بينيا ، ويري      Disability، أو العجز  Handicapاستخدم مصطمح اإلعاقة 

أىمية التفرقة بين ىذين المصطمحين إذ أنيما يتضمنان انعكاسات ميمة عمي  Stevens 4910" ستيفنز " 
األساليب التربوية والعالجية ، فالعجز يشير إلي الحالة المترتبة عمي اإلصابة بقصور في مستوي أداء الوظائف 

دم القدرة عمي تمبية الفرد الفسيولوجية أو السيكولوجية مقارنة بالعاديين ، أما اإلعاقة فيي عبارة عن حالة من ع
لمتطمبات أداء دوره الطبيعي في الحياة المرتبط بعمره وجنسو وخصائصو االجتماعية والثقافية ، وذلك نتيجة 

 اإلصابة أ والعجز في أداء الوظائف الفسيولوجية أو السيكولوجية .
ي استخدام مصطمح " ذوي عم 4991وفي مصر اتفق المشاركون في المؤتمر القومي األول لمتربية الخاصة 

 االحتياجات الخاصة " لمداللة عمي كل المصطمحات السابقة في برامج وخدمات التربية الخاصة والتأىيل .
 ويمكن تصنيف فئات ذوي االحتياجات الخاصة إلي اآلتي :

 يًا ( .ذوي االحتياجات الخاصة في القدرات العقمية ) الموىوبين ، المتأخرين دراسيًا ، المتخمفين عقم -1
ذوي االحتياجات الخاصة في النواحي الجسمية ) الصم ، البكم ، المكفوفين ، أصحاب االضطرابات الصحية  -2

 والجسمية والعصبية ( .
 ( 02،  41) ذوي االحتياجات الخاصة في النواحي االنفعالية ) المضطربون انفعاليًا واجتماعيًا ( .  -3

 تعريف اإلعاقة السمعية " الصمم " :
مصطمح يغطي مدي واسع من درجات فقدان السمع يتراوح بين الصمم أو الفقدان الشديد الذي يعوق عممية ىو 

وىكذا  يعوق استخدام األذن في فيم الحديث وتعمم الكالم والمغة . تعمم الكالم والمغة ، والفقدان الخفيف الذي ال
 يمكن التمييز بين طائفتين من المعوقين سمعيًا ىما:

 لصم :األطفال ا -1
يمكنيم االنتفاع بحاسة السمع في أغراض الحياة العادية سواء من ولدوا منيم فاقدين السمع  وىم أولئك الذين ال

تمامًا ، أو بدرجة أعجزتيم عن االعتماد عمي آذانيم في فيم الكالم وتعمم المغة ، أم من أصيبوا بالصمم في 
أم من أصيبوا بفقدان السمع بعد تعمميم الكالم والمغة مباشرة طفولتيم المبكرة قبل أن يكتسبوا الكالم والمغة ، 
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لدرجة أن آثار ىذا التعمم قد تالشت تمامًا ، مما يترتب عميو في جميع األحوال افتقاد المقدرة عمي الكالم وتعمم 
 المغة .

 ثقيمو ) ضعاف ( السمع : -2
ة السمع لدييم تؤدي وظائفيا بدرجة ما ، ىم أولئك الذين لدييم قصور سمعي أو بقايا سمع ، ومع ذلك فإن حاس
 ويمكنيم تعمم الكالم والمغة سواء باستخدام المعينات السمعية أم بدونيا .

أن األصم يعاني عجزا أو اختالال يحول دون استفادتو من حاسة السمع ألنيا معطمة لديو ، ويتعذر ويعني ذلك 
عميو أن يستجيب استجابة تدل عمي فيمو الكالم المسموع ، ومن ثم فيو يعجز عن اكتساب المغة بالطريقة 

ي إدراكو لما يدور حولو شريطة العادية ، أما ضعيف السمع فبإمكانو أن يستجيب لمكالم المسموع استجابة تدل عم
 ( 322،  9) أن يقع مصدر الصوت في حدود مقدرتو السمعية . 

 ضعف السمع إلي خمسة فئات : Streng وقد صنف " استرنج " 

وحدة صوتية أقل من العادية ، وىذه  01-02تحوي األطفال الذين يكون نقص السمع عندىم من  الفئة األولي :
المجموعة يمكنيا تعمم الكالم عن طريق األذن ألنيم يقفون عمي الحدود الفاصمة بين العاديين في السمع ومن 

 لدييم عيوب سمعية واضحة .

وحدة صوتية أقل من العادية ، وقد  12-32ع عندىم من وتحوي األطفال الذين يكون نقص السم الفئة الثانية :
تجد ىذه الفئة صعوبة في فيم الكالم عن طريق األذن إذا كان مصدر الصوت يبعد مترين أو أكثر وتجد 

 الذي يدور بين الناس بعضيم وبعض .الصعوبة في متابعة الحديث 

أقل من العادية ، وتجد ىذه الفئة فرصة درجة صوتية  12-12وتتضمن حاالت نقص السمع من الفئة الثالثة :
 تعمم المغة والكالم إذا وجدت الوسائل المعينة عمي السمع .

درجة صوتية أقل من  72-12وتتضمن الحاالت التي يكون النقص فييا شديدًا ويكون النقص من الفئة الرابعة : 
ىي تقع عمي الحدود الفاصمة بين حاالت الصمم العادية ، ىذه الفئة ال تنمو عندىا المغة ، والكالم بصورة تمقائية و 

 التي يمكن تعميميا . ولذلك يجب أن نتعمم االتصال عن طريق استخدام الوسائل الخاصة .

وحدة إلي أقل من ذلك وتتضمن حاالت النقص الكامل ، وال يمكن تعميم  71ويكون النقص من  الفئة الخامسة :
ىذه الفئة المغة عن طريق األذن أو معوقات الصوت بل تتعمم عن طريق قراءة الشفاه ، وواضح أن الحاالت 

مم . وىناك مجموعة من الثالثة األولي تندرج تحت حاالت ثقل السمع ، أما الحالتين األخيرتين فيما أقرب لمص
 العوامل التي تحدد دالالت التصنيف السابقة مثل :

 تاريخ ظيور اإلصابة . -4
 مدي اإلصابة وطبيعتيا . -0
 مستوي ذكاء المصاب وقدرتو عمي التعمم . -3
 مدي استعداد األسرة لتقبل الحالة . -1
 ( 043 ، 41)  وجود معوقات أخري غير ضعف السمع كالشمل أو الضعف العقمي أو غيرىما . -1

 ويجب عمينا أن نفرق بين الشخص الذي فقد سمعو لسبب أو آخر بعد أن كان يسمع وبين الطفل الذي ولد أصم.
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 التربية الخاصة :
ىي من المجاالت الحديثة التي تقوم أساسًا عمي تقديم مجموعة من الخدمات التربوية والتعميمية والتأىيمية 

ذوي اإلعاقات البدنية والعقمية والتربوية والتعميمية واالجتماعية التي  والتدريبية ، وتعني بالصغار والكبار من
 تميزىم كفئات خاصة .

ومعظميم ممن بالمائة منيم بالدول النامية ،  82مميون معاق ويوجد  122وحيث أنو يوجد بالعالم أكثر من 
أصيب باإلعاقة في صغره ، باإلضافة إلي اإلعاقات التي تنشأ بسبب الحروب وانخفاض مستوي دخل األسرة 
ونقص الخدمات الصحية والتعميمية األساسية أحيانًا ، فمم تعد رعاية المعاق قاصرة عمي جمعيات ومؤسسات 

 ( 14،  7) أو الدولة كحق من الحقوق .  الرعاية الخيرية األىمية ، ولكنيا أصبحت من وظائف المجتمع

 نظام الدمج لذوي الفئات الخاصة :
تسعي كافة الدول والمجتمعات عمي اختالف نظميا وفمسفتيا وتوجياتيا إلي بناء ودعم وتنمية أفرادىا . وتعظيم 

واستثماراتيا وأصوليا ، ثرواتيا ورؤوس أمواليا البشرية واالجتماعية ، باعتبارىم أىم وأغمي وأغني مواردىا 
 ومخزونيا اإلنساني التراكمي ، في إطار من العدل والديمقراطية .

ويظل التعميم عممية تقوم عمي ترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بصورة عامة ، والفرص التعميمية بصفة خاصة ، لكافة 
تي تقوم عمييا التربية المعاصرة من األفراد في المجتمع فكرًا وممارسة ، يشكل واحدًا من أىم األىداف األساسية ال

حيث الفمسفة والمنيج واآلليات ، من خالل استحداث توجيات وآليات تربوية واجتماعية بعيدة المدي ، تعمل عمي 
 تحقيق ىذه األىداف .
إلي دمج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة عمي اختالف إعاقاتيم من حيث النمط أو النوع ، ويشير مفيوم الدمج 

الحدة أو الشدة دمجًا كميًا في المدارس أو الجامعات مع أقرانيم العاديين . بحيث يتمقون نفس برامج التربية و 
 العادية بمدخالتيا وعممياتيا .

( أن دمج األفراد ذوي االحتياجات الخاصة ىي عممية يتاح فييا  Stainback & Stainback , 1990ويري ) 
لكل فرد سواء أكان معاقًا أو عاديًا سويًا ، برامج ومدخالت مكثفة تعميميًا واجتماعيًا من كافة أعضاء المجتمع 

 لو أن ينمو ويتعمم وفقًا لمعدلو وحاجاتو الخاصة .المدرسي ، بحيث يتاح 
ي الدمج باعتباره " مدخل دينامي لالستجابة عمي نحو إيجابي الختالف التالميذ ( إل0221وتنظر اليونسكو )

نما باعتبارىا  وتنوع إمكاناتيم وقدراتيم وحاجاتيم ، والنظر إلي الفروق الفردية بينيم ، ليس باعتبارىا مشكالت ، وا 
 ( 39،  48) فرصًا إلثراء التعميم وتفعيمو " . 

س أن كل الناس سواسية ويجب أن يحترموا ويقدروا جميعًا ، وأن األشخاص فالدمج ىو فمسفة مبنية عمي أسا
 المعاقين يجب أن تتاح ليم الفرص ليشاركوا مشاركة كاممة في كل أنشطة المجتمع .

ويساعد الدمج في تنمية قدرات أفراد المجتمع من يتعاممون مع األشخاص المعاقين ، وتطوير الخدمات وأساليب 
العمل في مؤسسات وخدمات المجتمع المختمفة بشكل عام ، ويدفع إلي ابتكار نظم وأدوات وبرامج التعميم و 

 ( 1،  42) تستجيب الحتياجات كل أفراد المجتمع باختالف قدراتيم واحتياجاتيم .
جامعة عين شمس  –ومن ثالث سنوات مضت تم دمج طالب ذوي االحتياجات الخاصة في كمية التربية النوعية 

وواجينا في قسم التربية الفنية ميمة تربية ىذا النشء ويجب عمينا أن نوجيو فنيًا ونعممو التذوق الفني وىذه 
 ميمتي أنا كأستاذ لمتذوق وتاريخ الفن .
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 كل األنشطة الفنية ليست صالحة ومناسبة لكل فئة من فئات المعاقين ، أما بالنسبةاألخذ في االعتبار أن ويجب 
لمصم ، فقد أثبتت بعض الدراسات العممية أن الصمم ال يؤثر في استعدادات الصم نحو الفن ، ولكن يراعي 

 االىتمام الزائد باألنشطة الفنية التشكيمية كمصدر لإلشباع واالتزان االنفعالي .
 أىمية التربية الفنية :

ن عمي التنبؤ والترميز والتفكير والتعبير عن يعبر عن قدرة اإلنسامنذ ظيور الفن من آالف السنين وىو في تطور 
نفسو من خالل أنواع الفنون المتعددة . فكل نوع من الفنون يحتوي عمي قدر من المعرفة والميارات التي تميز 

 اإلنسانية . قوتو عمي توسيع المدارك المعرفية والروحية واإلدراكية والثقافية لمخبرة 
والفن ىو تعبير عن الحياة بكل أبعادىا وقدرة اإلنسان عمي التعبير ىو جوىر الحياة حيث يتخذ ىذا التعبير شتي 
األنواع والمستويات ابتداء من العمل اليومي حتي أعمي الميارات اإلبداعية ، وعميو فالفن ىو أحد عناصر الوجود 

س التي تحدد درجة أداء رقي األمم ومستواىا الحضاري ، كما اإلنساني وذلك العتباره مقياسًا أساسيًا من المقايي
أن قدرة اإلنسان عمي خمق وتذوق الفنون تعد سببًا واحدًا من األسباب العديدة لتدريس الفن ، فدراسة الفن تصقل 

تناقش قدرات المتعمم ورؤيتو الجمالية وتساعده عمي الربط بين األعمال الفنية والحياة اليومية لإلنسان ، كما 
البصرية والمكانية والحركية في ظل العمق الحضاري والتوسع المعرفي ، ويتعمم من خالليا المتعمم كيف العالقات 

أنتجت فيو ، كما يستطيع إصدار أحكام جمالية منطقية بناء عمي يضع األعمال الفنية في المكان والزمان المذان 
طيع أن يختبر ويكتشف كيف ولماذا أنتجت ىذه األعمال ؟ معايير واضحة ومحددة حول تمك األعمال ، فيو يست

 ( 32) وتقديم وخمق معاني جديدة في المجتمع . 

 أىمية تاريخ الفن والتذوق :
نتاجيم الفني في مختمف الثقافات  يرتبط تاريخ الفن ودراسة الحضارات بالتعرف عمي مساىمات الفنانين وا 

فن في التاريخ والثقافة ، والتعرف عمي التطور التاريخي لمفنون ، وما والمجتمعات ، وفيم الدور الذي يقوم بو ال
يصاحب ىذا التطور من انتاج فني ، كذلك التعرف عمي حياة الفنانين وأسموبيم الفني وأىم انتاجيم وتأثيرىم 

مي تكوين بالعصر الذي يعيشون فيو . وانعكاس ىذا التأثير عمي أساليب الممارسة الفنية وتاريخ الفن يساعد ع
ثراء الرؤية من خالل المقارنة والتحميل لألعمال الفنية،  البنية الثقافية لدي المتعمم وفي بناء المغة الفنية وتشكيميا وا 

تمده بتعددية الرؤية لمحمول المختمفة لممشكمة الواحدة عمي اختالف العصور وتعرفو بالتقنيات التي فإنيا كذلك 
عمي رؤية األعمال الفنية وفيميا وتذوقيا ، حيث يؤكد تاريخ الفن تتناوليا مدرسة فنية واحدة مما تنمي لديو القدرة 

 عمي التفاعل بين المتعمم والتراث .

دون أن ينغمس ىو االنعكاس النقدي لمفن حيث من الصعب أن يقوم الفرد بعممية النقد  والتذوق الفني والجمالي
في التذوق الجمالي ، فالتذوق الفني والجمالي يؤكدان عمي تذوق القيم الجمالية في الطبيعة والتراث الفني ، 

يئة بصفة خاصة ، كما ييدف والمذان ينميان نظرة المتعمم الفمسفية حول الفنون بصفة عامة ، وحول الطبيعة والب
سموكًا جماليًا ، كما ييدف إلي تشجيع الطالب عمي إلي تنمية الميارات النقدية وتربية حواس الفرد واكسابو 

المحادثات المستمرة حول طبيعة الفن وأثره في الحياة ، ومناقشة القيم الجمالية والحكم عمي الخصائص البصرية 
  ( 32) حميل قيميا والتوصل إلي تكوين عاطفة تجاىيا . لمبيئة المحيطة ، ومالحظتيا وت
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 التربية الفنية والتذوق الفني لمطالب األصم :
من أن سيكولوجية الفن تحتوي مجالين كبيرين تسعي التربية الفنية عمي  Sir Birtلعل ما قالو " سير بيرت " 

تحقيقيا كأىداف كبري لو وىما اإلنتاج الفني ، والتذوق الفني ، واإلنتاج الفني ىو المجال األساسي المسيطر عمي 
ات النقد والتحميل شكل ومضمون التربية الفنية في كل مراحل تاريخيا ، إال أن التذوق الفني وما ينتجو من عممي

 ألعمال الفن يعد الرافد الثاني اليام في الفن عمي وجو العموم في التربية الفنية عمي وجو الخصوص .
ذا كانت التربية الفنية تسعي دائمًا أن تجعل الصم والبكم يمارسون انتاج الفن من منطمق التدريب عمي عممية  وا 

واألفكار والمشكالت التي يعيش معيا الطالب األصم حياتو في الممارسة في التعبير البصري من االنفعاالت 
كنمط من أنماط التفكير بطريقة غير تقميدية وتؤكد عمي مراحل تكوينو ونموه ويستخدم ىذه الممارسة التعبيرية 

إعمال البصر في ادراك عناصر ورموز تعطي تعبيرات لتحقيق المطموب مضافًا إلي لغة االتصال األساسية عند 
نسان وىي المغة المفظية فإذا كانت لدي الطفل األصم مقومات االستمرار في الممارسة بات من أىل الفن اإل

ن لم يكن كذلك قد مارس عممية تساعده عمي الكشف عن عوامل التذوق الفني لديو ، وتضع لو  ومنتجيو وا 
وتمك عممية مطموبة في حياة اإلنسان. مقومات النقد والتحميل والتفسير عند متابعة أي من انتاج الفن المعروض ، 

 (41  ،01-07 ) 
بينما من ىذا المنطمق يتأكد القول بأن الفن ممارسة إنتاجية عند فئة من الناس معدين من أجل ىذه الممارسة ، 

يظل الفن ممارسة تذوقيو واستمتاعيو عند كل الناس ، ويتماشى ذلك مع القول الذي يقول أن كل فنان متذوق لكن 
من وجود مقدرة عالية عمي التذوق لديو بينما ليس بالضرورة أن يكون كل متذوق فنان بمعني ان الفنان البد حتمًا 

عالية عمي انتاج الفن وىكذا يتضح أن انتاج الفن وتذوقو المتذوق لمفن ليس بالضرورة أن تكون لديو مقدرة 
عمميتان متالزمتان ، وعمي الطفل األصم أن يخوض فييا سواء استمر في الممارسة واإلنتاج أو لم يستمر ، لكنو 

 البد وأن يتعايش دائمًا مع التذوق وأن يستمر في ممارسة حياتو .

 :الفنيما ىو التذوق 
، وكل فرد منا ميما يكن تفكيره ، وميما يكن مستواه ، يتمتع حتمًا طبيعية وجدانية  التذوق ىو عممية فطرية

بدرجة ما من التذوق ، كما أن كل شعب ميما يكن حظو من المدنية ،أو نصيبو من التخمف أو التأخر 
ميما يكن  ىتذوقاالجتماعي ال يمكن أن تزول عنو ىذه الصفة نيائيًا ، والبد أن يكون عمي درجة من االستعداد ال

 ( 42،  01) وضعو . 
 وتدور كممة " تذوق " استعماالتيا ومعانييا حول أمرين ىما :

 حاسة الذوق في األطعمة والمشروبات وطيب المذاق ولذتو . - أ
استعماالتيا في األنشطة الفنية من الحاسة المعنوية أو الشعورية ، أو العاطفية تجاه شيء معين في مختمف  - ب

 الفنية واألدبية ، وكذلك ما يظيره الرائي من انشراح وانبساط في نفسو ، وفي لحظة معينة .المجاالت 
عممية التذوق الفني بأنيا: " عممية اتصال ، أو مالءمة بين طرفين : الطرف األول  4971ويعرف " خميس " 

ىذه األعمال ويحاول أن يستمتع  ىو الفنان ممثاًل في أعمالو الفنية ، والطرف الثاني ىو المستمتع الذي ينظر إلي
 ( 44،  1) بيا . 

بأن التذوق الفني ىو : " القدرة عمي االستجابة لممؤثرات الجمالية ، استجابة  4981ويضيف " محمود البسيوني " 
تجعل مشاعر الشخص تيتز ليا ، وتجعمو يعيش معيا ويستمتع بيا ، ويجعميا جزءًا من حياتو ، ورصيدًا يزداد 

 ( 81،  03) لزمن " . عمي مر ا



 طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة دي تنمية التذوق الفني لل كمصدراإلعاقة في الفن المصري القديم  أساليب التعبير عن

- 19 - 
 

والتذوق سموك يتضمن االقدام واالحجام واإلنسان عمومًا يتركب من مجموعة من االستجابات لمواقف مختمفة ، 
وكل موقف يعد ممارسة عمي قدرتو عمي التذوق لذلك نجد أن أولي وظائف التربية تكوين المعايير السميمة 

 ( 73،  01) مجتمع الذي يعيش فيو . لمتذوق، وتدريب المتعمم عمي تطبيقيا عمميًا ليرضي بحياتو وحياة ال
" عبارة عن ممكة  يحصميا اإلنسان ليكون أكثر قدرة عمي قراءة العمل عمي أنو :  4991ويعرفو " الشريف " 

 الفني ومعرفتو ، وفيم العناصر المكونة لو ، والتجاوب مع المحسنات الجمالية والبديعة .
 سر في النقاط التالية واعتبار التذوق :يتضح أن تعريف التذوق الفني قد انحومما سبق 

 عممية تفاعمية مشتركة قائمة بين أربعة عناصر ىم : المتذوق والفنان والناقد والعمل الفني . -4
 عممية تأمل وتدقيق إلبراز القيم الجمالية والنواحي الفنية في األعمال التشكيمية . -0
والخيالية ، التي تيز عممية داخمية تحدث في داخل المتذوق من خالل التفاعالت االنفعالية والنفسية والذىنية  -3

 مشاعره ووجدانو عند رؤيتو لعمل فني ما .
وعمي ضوء ذلك يمكن أن نعرف التذوق الفني بأنو : عممية محاولة التعرف عمي األعمال الفنية وفيم أبعادىا 

 (8) .لجمالية والفنية والتعبيرية واالستجابة االنفعالية لما بيا من مؤثرات جمالية واالستمتاع بياوالكشف عن قيميا ا

 طرق التواصل مع الصم :
 طريقة االتصال الشفيي : -1

تقوم عمي أساس تعميم ضعاف السمع والصم استخدام الكالم ، وقد بدأت الطريقة المفظية تكتسب اىتمامًا أكبر 
كوسيمة من وسائل االتصال في تعميم المعاقين سمعيًا في منتصف القرن التاسع عشر ، وأصبحت الطريقة 

رن العشرين ، وتستدعي ىذه الطريقة الشائعة في تعميميم وطريقة التواصل معيم حتي أوائل السبعينات في الق
عممية تعميم الصم نطق الكالم وفيمو لتعويض جزء من الفقدان السمعي لمتغمب عمي العجز الناتج عنو .         

 (49  ،112 )  
 وتشمل ىذه الطريقة عمي االستراتيجيات اآلتية :

 استراتيجية التدريب السمعي . - أ
 الم .استراتيجية ثراء الكالم أو قراءة الك - ب
 طرق االتصال اليدوي : -2

فيو التعبير عن الكممات ككل واألفكار كاممة من خالل حركات منظمة لميد وتكون من أكثر التواصل اليدوي يتم 
 طرق التواصل استخدامًا بين الصم . 

       ويقوم ىذا البحث عمي استخدام لغة التواصل عن طريق ىذه الطريقة ) االتصال باأليدي ( باعتبارىا ىي   
) الطريقة المناسبة لفئة الصم لدرجة إعاقتيم السمعية وىي طريقة لتعميم التالميذ الصم تجمع بين استخدام لغة 

 ( 00،  4) اإلشارة وىجاء األصابع في عممية االتصال ( . 
 التجربة البحثية:

من خالل اإلطار النظري عرضت الباحثة دراسة لمسمات الفنية والقيم الجمالية لمفن المصري القديم ودراسة 
ظيار دور التربية الفنية في تنمية التذوق الفني لدي طالب أساليب التعبير عن  اإلعاقة في الفن المصري القديم وا 

د عدد من الوحدات " المحاضرات " التدريسية لتساعد ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( وقامت الباحثة بإعدا
وقد قمت بتسجيل عمي تعميم وتنمية التذوق الفني من خالل عرض فيديوىات تعميمية وباور بوينت ليذه الدراسة 

 .المحاضرات 
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 ضوابط التجربة : -أواًل 
أساليب دراسة الفن المصري القديم و من خالل المشكمة األساسية التي يقوم عمييا البحث وىي إمكانية االستفادة من 

االعاقة لدييم في تنمية التذوق الفني لدي طالب ذوي القدرات الخاصة من خالل منيج الفرقة األولي التعبير عن 
 جامعة عين شمس . –كمية التربية النوعية  –بقسم التربية الفنية 

 تقسيميا كالتالي : وطبقت التجربة عن طريق مجموعة من الوحدات التدريسية لمطالب وتم
 موضوع المادة الدراسية المحاضرة
 اجراء االختبار القبمي قبل بداية التجربة   األولي

  العقيدة المصرية 
 عرض أمثمة لمعمارة مالمح وخصائص فن العمارة لدي المصري القديم ، 

 مالمح وخصائص فن النحت لدي المصري القديم  الثانية
  دولة وسطي ، دولة حديثة (عرض أمثمة لمنحت ) دولة قديمة ، 

 السمات الفنية لفن الرسوم الجدارية لدي المصري القديم   الثالثة
 عرض مجموعة من أمثمة لمتصاوير الجدارية مع توضيح القيم الفنية والجمالية 

 تعاليم المصري القديم   الرابعة
  اإلعاقة في الفن المصري القديم أساليب التعبير عن دراسة 
  األقزام ( –اإلعاقة الجسدية لدي المصري القديم ) شمل األطفال 

 دراسة اإلعاقة الحسية لدي المصري القديم ) الضرير (  الخامسة
  لعازف الضريرادراسة أمثمة 

 النيائي" االختبار التحصيمي مقياس التذوق " اجراء   السادسة

 التجربة االستطالعية : –ثانيًا 
القبمي عمي  " االختبار التحصيميمقياس التذوق " قامت الباحثة بإجراء تجربة استطالعية طبق من خالليا 

 كمية التربية النوعية . –طالب الصم والبكم بالفرقة األولي قسم التربية الفنية 
 اليدف من اجراء التجربة االستطالعية :

 . التعرف عمي قدرات الطالب عمي التذوق الفني 
 رف عمي الصعوبات التي قد تواجو الطالب عند اجراء التجربة البحثية تبين لمباحثة من نتائج التجربة التع

 االستطالعية .
 عينة الدراسة : –ثالثًا 

قسم التربية  –( من فئة ) الصم والبكم (  8تتكون عينة الدراسة من مجموعة من طالب الفرقة األولي عددىم ) 
 . جامعة عين شمس- كمية التربية النوعية –الفنية 
 عقد جمسة تمييدية : -رابعًا 

 وذلك لشرح اليدف من التجربة وتحديدا ما سوف يتم الدراسة فيو.،قامت الباحثة باالجتماع مع أفراد عينة البحث 
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 : تجربةتطبيق الدراسة وال –خامسًا 
عطائيم بعض من  دراسةبتوضيح اليدف من الاجتمعت الباحثة بأفراد المجموعة التجريبية ، وقامت  وا 

 .ما سيتم دراستو التوجييات واإلرشادات حول 
  أسابيع .خمس استمرت تجربة البحث فترة 
 واتفقت معيم عمي ما سيتم دراستو بالتفصيل في  التجريبية ثم قامت الباحثة باالجتماع مع أفراد المجموعة

في أثناء فترة القيام  اإلعاقة لدييمأساليب التعبير عن المصري القديم ودراسة  المحتوي المرتبط بالفن
 بالتجربة .

  م بمساعدة مترجمة اإلشارة الخاصة بيقامت الباحثة بمتابعة الطالب وتوجيو بعضيم في خالل الدراسة. 
 : لمتذوق الفني تطبيق أدوات القياس -سادسًا 

 لتحقيق فروض الدراسة ومنيا :استخدمت الباحثة األدوات التالية 
بعدي ( لقياس التذوق الفني والقيم الفنية والجمالية لدي طالب ذوي القدرات  –االختبار التحصيمي ) قبمي  -4

 ويطبق قبل القيام بالتجربة وبعدىا . ) الصم والبكم ( الفرقة األولي الخاصة
والنفسية لدي الطالب ويقوم بكتابتيا مدرس استمارة مالحظة لمطالب لمالحظة الجوانب الفنية والجمالية  -0

 المادة بعد االنتياء من التجربة مستعينًا بمترجمة اإلشارات الخاصة بالطالب .
 طرق التدريس المستخدمة أثناء التطبيق :

االستراتيجيات بناء عمي الموقف التعميمي الذي يستخدم ، في حمقة الوصل بين الطالب والمعمم أثناء تتحدد 
 الميارات المختمفة ، ومن االستراتيجيات المستخدمة في البحث الحالي :

 الحوار والمناقشة : -1
طرق التدريس ، فمن خالليا يتم التواصل بين المعمم والطالب عن طريق لغة اإلشارة ، وقامت تعتبر من أىم 

احثة أسموب الحوار والمناقشة بمساعدة المعمم المترجم لمغة اإلشارة الخاصة بطالب الصم والبكم ، وتتناول الب
 ( 417،  40) إليجاد روح المرح والتعاون مما يشجع الطالب عمي المزيد من اإليجابية أثناء ممارسة المحاضرة 

 التعمم باالكتشاف : -2
ىي عممية تفكير تتطمب من الفرد إعادة المعمومات المخزونة الناتجة عن الخبرات السابقة لديو وأن الرغبة في 

عمي اىتمامو وميولو كما أن النجاح في االكتشاف رغبة فطرية وحافزًا قويًا لمتعمم ، ، يثير حماس الفرد ويستحوذ 
التعمم ويدفع المتعمم لممزيد من االكتشاف ، ) فيساعد عممية االكتشاف يوفر األثر القوي المناسب الذي يعزز 

االستكشاف المتعمم في تعمم كيفية تتبع الدالئل وتسجيل النتائج فيحقق النشاط والتشوق ويزيد من دافعية الطالب 
في اكتشاف المعمومات مما يساعده عمي االحتفاظ بالتعمم ، وعمي المعمم تحديد المبادئ التي سيتم تعمميا 

 ( 304،  47) يا في صورة تساؤل ( . وطرح
 التعمم التعاوني : -3

فيو تفاعل منظم بين مجموعة صغيرة العدد والميام لموصول إلي نمو الميارات الشخصية واالجتماعية لدييم ، 
 ( 1،  01) لذا التعمم التعاوني ىو نوع من التفاعل االجتماعي ويمبي االحتياجات اإلنسانية . 
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 طريقة األسئمة : -4
األسئمة دور كبير في العممية التعميمية ، كما تعتبر احدي فنيات التدريس اليامة حيث أنيا أسموب تمعب 

ضروري ينبغي تواجده مع كل الطرق التعميمية وتعتبر األسئمة واالجابة عمييا عممية تفاعمية بين المعمم وطالبو 
 وبين الطالب بعضيم البعض ، ومن أنواع األسئمة :

 و التالميذ لتصرف معين ، أو االمتناع عن سموك ما .أسئمة لتوجي ( أ
 أسئمة في مستوي التذكر السترجاع بعض الحقائق والمعمومات . ( ب
 أسئمة في مستوي الفيم : وىي أسئمة تتطمب اإلجابة من الطالب لتبرىن عمي استيعاب المعمومات . ( ت
أو تقييم عمل فني بناء عمي معايير أسئمة التقييم : وىي أسئمة تتطمب إصدار أحكام عمي أشياء أو أفكار  ( ث

 ومحكات موضوعية .
وأن يربط السؤال وينبغي عمي المعمم أن يصيغ تمك األسئمة بطريقة واضحة متجنبًا العبارات المركبة والغامضة 

 ( 082،  0) بيدف التدريس وكل ىذا باستخدام لغة اإلشارة . 
المواقف التعميمية عند التعامل مع الطالب واستخدام الوسائل وبذلك ساعدت ىذه االستراتيجيات المعمم أثناء 

 الخاصة التي تساعد عمي استيعاب المعمومة وتعمم الميارة .

 : االختبار التحصيلي 

 المرتبط بمحتوي الفنوالقيم الجمالية وقياس التذوق الفني تم بناء االختبار التحصيمي لقياس الجانب المعرفي 
لمخطوات  ويكون وفقاً  الوحدات التدريسيةالمقدم من خالل  اإلعاقة لدييمأساليب التعبير عن المصري القديم و 

 التالية :

في بعدي (  –) قبمي واليدف ىو قياس تحصيل الطالب  تحديد اليدف من االختبار التحصيمي  : -1
القيم الفنية والجمالية وقياس التذوق الفني لدي طالب ذوي  يتم من خاللو التعرف عميو الجانب المعرفي 

 . دراسةالمقدم بالالقدرات الخاصة ) الصم والبكم ( 
وذلك بعد مروره  ،ويتم تحديدىا تبعا لنواتج التعمم المراد اختبارىا لدي المتعمم  تحديد مواصفات االختبار : -2

 والفيم.،مستويين من األىداف المعرفية وىما التذكر  وتم إعداد االختبار عمي ، دراسة الوحدات التدريسيةب
 من االسئمة وىي: ثالثة أقسامقسمت الباحثة بنود االختبار التحصيمي إلي  تحديد نوع االختبار ومفرداتو : -3

  يتم فيو اختيار اسم العمل الفني واختيار العناصر واألسس الفنية  اختيار من متعددأسئمة. 
  أمام العمل الذي ترتفع به القٌم الفنٌة(  √ ضع عالمة )أسئمة . 
 . أسئمة ترتيب الصور حسب تسمسل العصور وتطور األسموب الفني 

 وتتميز ىذه األسئمة بالقدرة عمي قياسيا وتصحيحيا بسيولة .

وقامت الباحثة بوضع تعميمات االختبار لترشد الطالب عن كيفية االجابة عمي  وضع تعميمات االختبار : -4
وفيم طبيعة االختبار. وقد اشتممت عمي تحديد اليدف من االختبار وتحديد الزمن وأنواع االسئمة األسئمة ، 

 وكيفية اإلجابة عمي كل منيا .
 ،يقصد بالصدق أن يقيس االختبار ما وضع لقياسو ولحساب صدق االختبار  التأكد من صدق االختبار : -5

 ا يمي :والصدق الداخمي ويتم كم ،تم استخدام الصدق الظاىري 
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 الصدق الظاىري : - أ

 من خالل عرضو عمي مجموعة من المحكمين وبذلك بيدف التأكد من :

 . مدي كفاءة بنود االختبار وارتباطيا باألىداف الموضوعة 
 . الدقة العممية لألىداف 
 . صياغة األىداف االجرائية 
 . السالمة المغوية لعبارات االختبار 
  تسجيميا في المكان المخصص لذلك .في حالة إضافة أي مقترح يتم 

 الصدق الداخمي :  - ب

حيث إن االختبار الصادق يقيس ما وضع  ،يتم من خاللو تحديد مدي ارتباط االختبار باألىداف المراد قياسيا 
وقد  ،لذلك تم تقدير صدق االختبار عن طريق التطابق بين اليدف والبند االختباري  ،لقياسو وليس شيئا آخر 

 حثة تطابق كل من البند مع اليدف .وجدت البا

 لمتطبيق في صورتو النيائية . وفي النياية أصبح االختبار جاىزاً 

 استمارة المالحظة : 
تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية ذوي االحتياجات الخاصة من خالل ييدف البحث الحالي إلي  

اإلعاقة لدييم لذلك فقد استمزم ذلك عمل أساليب التعبير عن منيج تاريخ الفن بدراسة الفن المصري القديم و 
استمارة مالحظة  لمتعرف عمي القيم الفنية والجمالية لدي طالب ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( الفرقة 

 لمخطوات التالية . وفقاً  االستمارة هوكي يتم قياس ذلك تم بناء ىذ ،األولي

 : استمارة المالحظةاليدف من  - أ

لمتعرف عمي القيم الفنية والجمالية لدي طالب ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( استمارة المالحظة يدف ت
قياس عمميات التدريس دون مدخالتو أو مخرجاتو  يمةوس. وىي الدراسة  بعد االنتياء منوذلك  ، الفرقة األولي

نتاجو مطور ىذه األدوات يؤكدون أن ىذه األدوات تحقق الغرض المذكور. وقد طور الباحثون ىذه األدوات 
 .بشكل سريع وكبير

 : استمارة المالحظةمصادر بناء  - ب
بشكل  استمارة المالحظةاء وتصميم باالعتماد عمي العديد من الدراسات التي تناولت كيفية بن االستمارةتم بناء 

 .عام 
 : استمارة المالحظة أدواتصياغة 

لمبحث الحالي مراعية أن  ستمارةاال أدواتوقد قامت الباحثة بصياغة  ، أدوات 42من  استمارة المالحظةتكون ت
   أدوات المالحظة كالتالي :تكون 

 حسب قدرات الطالب الخاصة . : المحور األول 
  حسب القدرات الفنية . :المحور الثاني 
 : العمل الفنيحسب المعرفة لعناصر  المحور الثالث . 
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 : واألسس الفنية . قيمالحسب معرفة بعض  المحور الرابع 
 : مسؤولية الطالب المتذوق في عممية التذوق الفنيحسب  المحور الخامس . 
 : حسب سموك الطالب وانضباطو . المحور السادس 
 : حسب اإلدراك والتوجيو . المحور السابع 
 : حسب الصحة العامة . المحور الثامن 
  . رأي المترجم والمرشد الطالبي 
  . رأي أستاذ التذوق وتاريخ الفن 
 : ستمارة المالحظةا طريقة تطبيق - د

التركيز عمى أمور يسعى المشرف إلى تحقيقيا مثل جانب تدريس معين أو ميارة معينة . يدخل المشرف وفي 
 .  عمم. ىذه الطريقة أفضل من سابقتيا ألنيا محددة ويستفيد منيا المعممتمعينة يبحث عنيا عند الم عقمو أمور

 ويتم تطبيقيا بعد التجربة التعميمية .

 : ستمارة المالحظةتقدير صدق ا - ه
 الصدق الظاىري : -1

 عمي مجموعة من المحكمين حيث طمب منيم إبداء رأييم في : ستمارةتم بعرض اال

  استمارة المالحظة  أدواتمدي وضوح. 
 من أجمو . تلميدف الذي وضع ستمارةمدي مالئمة اال 
  أدوات الستمارة المالحظةإضافة أو حذف . 
 لمتطبيق . ستمارةمدي صالحية اال 
  أدوات استمارة المالحظةإعادة صياغة . 
 . أي مالحظات ينبيون إلييا الباحثة 

لمتطبيق في التجربة الخاصة  ةالنيائية وصالح افي صورتي ستمارةاال توبعد االنتياء من المراحل السابقة أصبح
 بالبحث .

 نتائج البحث وتفسيرىا :
 وتقوم الباحثة ىنا بعرض النتائج التي توصل ليا البحث الحالي ، وتفسيرىا في ضوء تساؤالت البحث وأىدافو .

 واشتمل البحث عمي مجموعة تساؤالت كما يمي :
 التذوق الفني لطالب  كمصدر لتنمية اإلعاقة في الفن المصري القديمدراسة أساليب التعبير عن  ما أثر

مقياس عن طريق لمطالب والفني  التحصيل المعرفيذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( التربية الفنية 
 . "  استمارة المالحظة االختبار التحصيمي ،التذوق الفني" 
 ت اآلتية :ولإلجابة عن التساؤال

أساليب الفن المصري القديم ودراسة المرتبط لمحتوي  لمتذوق الفني والجماليأفراد العينة  تاستجابىل  - أ
 ؟ اإلعاقة لدييمالتعبير عن 

 ؟  المالحظة المرتبطة بالقدرات الفنية وسموك الطالب ذوي القدرات الخاصة بعد تطبيق التجربة   - ب
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 البحث : نتائج التجربة النيائية الخاصة بفروض
 نتائج االختبار التحصيمي :

لطالب  في الفن المصري القديماإلعاقة أساليب التعبير عن قامت أستاذة المادة بتدريس الفن المصري القديم و 
واختبرتيم قبل تطبيق ىذه  من فئات الصم والبكم ( طالب8ذوي القدرات الخاصة واختارت عينة مكونة من )

 التجربة وبعد تطبيقيا .
ىناك فرق دال احصائيًا بين متوسط درجات الطالب في التطبيق القبمي ومتوسط درجاتيم في التطبيق فيل 
 لصالح متوسط درجات التطبيق البعدي .  " الختبار التحصيمي" ا في مقياس التذوق البعدي

 
 عدد العينة

 التطبيق القبمي 
 لالختبار التحصيمي

 التطبيق البعدي
 لالختبار التحصيمي 

 
 " ت "

 المحسوبة

 
مستوي 
المتوسط  الداللة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

(8) 
 طالب
 

 
12.13 

 
4.12 

 
38 

 
1.85 

 
23.74 

دالة عند 
مستوي 
...1 

 

وىو ) البعدي ( وباستقراء النتائج في الجدول السابق يتضح ارتفاع مستوي تحصيل طالب المجموعة التجريبية 
وعند مقارنة  اإلعاقة لدييم ،أساليب التعبير عن بعد دراسة المحاضرات التدريسية عن الفن المصري القديم و 

حيث بمغ  االختبار القبمي قبل الخبرة التعميمية والفنية التي تم تحصيميا لدييم عن طريق المحاضرات التدريسية ،
 االختبار القبميبينما بمغ متوسط درجات  ،(  38ممجموعة التجريبية ) ل االختبار البعديمتوسط درجات 

وبالكشف عن قيمة " ت " الجدولية نجد  ،(  03.71وبمغت قيمة " ت " المحسوبة )  ،( 40.43ممجموعة ) ل
( ،  2.24( ، وبذلك تكون " ت " المحسوبة أكبر من " ت " الجدولية عند مستوي داللة ) 0.998أنيا تساوي ) 

األعمى في  االختبارأي أنيا دالة إحصائيا، وبذلك يتم توجيو الداللة اإلحصائية لصالح ،  7ودرجات حرية 
 . ممجموعة التجريبيةل و االختبار التحصيمي البعديوى ،المتوسط

 الذي ينص عمي :األول وبذلك يتم قبول الفرض 
بعدي  –التجريبية ) قبمي أفراد المجموعة بين متوسط درجات  (  2.24يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )  
ختبار البعدي لدي طالب لصالح اال وتنمية التذوق الفني المعرفي ي "االختبار التحصيممقياس التذوق " في  (

استجابة أفراد العينة عن طريق أدائيم في مقياس ، ومن ىنا نستنتج  ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم (
اإلعاقة لدييم فعال وأدي إلي أساليب التعبير عن أسموب التدريس لمفن المصري القديم و أن التذوق الفني ، و 

 تحسين ورفع التحصيل الدراسي والتذوق الفني لمطالب في ىذه المادة .
 : المالحظة استمارة نتائج مقياس

 في التطبيق التجريبيةعة " لمتوسطات درجات أفراد المجمو  0كاالمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري وقيمة " 
 . ستمارة المالحظةال البعدي
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 المحور األول
 حسب قدرات الطالب الخاصة 

 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

مستوي  درجة الحرية  المحسوبة  2كا
 الداللة 

 الجدولية 2كا

8 4.28 72.8 2. ...1 37.566 

 الثاني  رالمحو 
 حسب القدرات الفنية

5 2.54 4. 1. ...1 23.2.9 

 المحور الثالث
 حسب المعرفة لمعناصر الفنية

9.14 1.3. 392 7 ...1 18.475 

 المحور الرابع
حسب معرفة بعض المفاىيم 

 واألسس الفنية

8.47 ..5. 144 17 ...1 33.4.9 

 المحور الخامس
مسؤولية الطالب المتذوق حسب 

 في عممية التذوق الفني

11 3.3 799.92 1. ...1 23.2.9 

 المحور السادس
 حسب سموك الطالب وانضباطو

8 4.28 2.. 2. ...1 37.566 

 المحور السابع
 حسب اإلدراك والتوجيو

5.33 3..55 13.4 4 ...1 13.2 

 المحور الثامن
 حسب الصحة العامة

5.66 ..82 59..4 4 ...1 13.27 

طالب ل استمارة المالحظةوباستقراء النتائج في الجدول السابق يتضح ارتفاع متوسط درجات االتجاه لدي 
في جميع المحاور كما " المحسوبة  0كابمغت قيمة " حيث  ،الصم والبكم بعد أداء التجربة  المجموعة التجريبية

" المحسوبة أكبر من " ت " الجدولية  0كا"  وبالكشف عن قيمة " ت " الجدولية نجد أن،  مبين بالجدول السابق
وبذلك يتم توجيو  ،أي أنيا دالة إحصائيا  ، كما موضحة بالجدول( ، ودرجات حرية  2.24عند مستوي داللة ) 

، وىي نتيجة تحصيميا بعد الدراسة وتنمية التجريبية  ةممجموعاستمارة المالحظة لالداللة اإلحصائية لصالح 
 . قدراتيم الفنية 

 بذلك يتم قبول الفرض الثاني والذي ينص عمي :و 

في القياس التجريبية بين متوسط درجات أفراد المجموعة  ( 2.24يوجد فرق دال إحصائيا عند مستوي )   -
لمتعرف عمي القيم الفنية والجمالية لدي طالب ذوي تنمية التذوق الفني و  مطالب نحوستمارة المالحظة لالبعدي ال

  .القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( 
عن زيادة  استمارة المالحظةو   ي "ختبار التحصيممقياس التذوق الفني " االوقد أسفرت النتائج السابق ذكرىا في  -

دراسة المحاضرات بعد لبكم الصم والدي طالب  متذوق الفني والقيم الجماليةاالستجابة لو  التحصيل المعرفي
ويعتبر ىذا مؤشر جيدا  ، في الفن المصري القديماإلعاقة أساليب التعبير عن التدريسية لمفن المصري القديم و 
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تنمية قدرة الطالب ذوي القدرات الخاصة عمي االستجابة لممؤثرات الجمالية والفنية والبيئية عمي أىمية  وداال ً 
وكذلك األعمال والمعروضات الفنية وما تتضمنو تمك النواحي من قيم جمالية وفنية ولألشياء المحيطة بيم ، 

، ليكون الطالب قادرين عمي التمييز بين الجميل ومواطن الجمال فيو ، وبين القبيح  ورموز ومعاني وغيره
  وأسباب رفضيم وابتعادىم عنو .

 ويمكن صياغة النتائج في البنود التالية : -

 النتائج :
 التذوق الفني والقدرة اإلبداعية لدي طالب التربية الفنية عن طريق التعرف عمي القيم الجمالية والفنية  تنمية

 . في الفن المصري القديماإلعاقة أساليب التعبير عن ودراسة فن المصري القديم لم
  إن مستوي االستجابة لمتذوق الفني والقيم الجمالية والفنية لدي عموم أفراد العينة بناء عمي االختبار

اإلعاقة في الفن المصري القديم أساليب التعبير عن التحصيمي ومقياس استمارة المالحظة وجد أن دراسة 
ئج إيجابية أثبتت فاعمية البحث لقدرات الخاصة وقد اتضحت نتااحقق فاعمية مع طالب التربية الفنية ذوي 

 .والبكم لدي الطالب الصم وزيادة الدافعية لعينة التجربة لنمو التذوق الفني 

 التوصيات :

 في ضوء نتائج البحث الحالي توصي الباحثة باآلتي :

  ضرورة اشباع الطالب ذوي القدرات الخاصة بالتذوق الفني والجمالي واالحساس فيو ، وضرورة اطالعيم
 كل ما ىو جديد في نظريات عمم الجمال مع تطبيقات عممية في ىذا المجال. عمي

  رفع معنويات الطالب ذوي القدرات الخاصة ومساعدتو عمي التغمب عمي اعاقتو ، ومن ثم االندماج في
 المجتمع .

  تتمخص تأىيل ذوي القدرات الخاصة بجميع درجاتيم بما فييم شديدي اإلعاقة ، وفمسفة التأىيل في العمل
في ما قدمو المصري القديم من احترام لمفرد المعاق ، وتقديره ، والتعامل معو كوحدة قائمة بذاتيا واعترافنا 

 بقدراتو .
  إجراء دراسة يطبق فييا اختبار التذوق الفني ومتغيرات أخري غير التي تناوليا البحث الحالي كمستوي

 . الطموح والثقة بالنفس وبعض سمات الشخصية األخرى
 تطبيق نظام االمتحانات ب ت تتناسب مع قدراتيم العقميةمراعاة الطالب ذوي القدرات الخاصة بوضع اختبارا

 . لقدرات الطالب مثل أسئمة الصواب والخطأ واختر االجابات الصحيحة يتم وضعيا وفقاً  ىالموضوعية، والت
أنو كان لو خاصة و وقد أوصت بذلك مترجمة اإلشارة الخاصة بالطالب بعد اجراء االختبار التحصيمي ليم 

 .وذلك لسيولة استيعابو أيضًا نتائج إيجابية مع الطالب 
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 40األسرة  –( تمثال الممك منتوحتب الثاني 0شكل )    األسرة الرابعة                      –( تمثال الممك خفرع 4شكل )   
 الدولة القديمة                                                             الدولة الوسطي                  

 

 

 

 

 48األسرة  –( تمثال الممك أخناتون 3شكل )
 الدولة الحديثة
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 الدولة الحديثة – 19األسرة  –( الممك سيبتاح 5شكل )                18األسرة  –حفمة موسيقية مقبرة نب آمون  (4شكل ) 

 

 
 

 إعاقة جسدية )األقزام(  –( القزم سنب وأسرتو 6شكل )                    شكل القدم  –الممك سيبتاح مومياء ( 5تابع شكل )     
 الدولة القديمة          –األسرة الخامسة                                            جسديةإعاقة  - شمل األطفال       
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 تماثيل صغيرة من العاج لإللو " بس "( 8شكل )                             معبد فيمة  -تمثال اإللو " بس " ( 7شكل )   

                                                                

 
 

 طيبة –من مقبرة نخت  –( عازف اليارب الضرير .1شكل )                   األسرة الخامسة  –( القزم خنوم حتب 9شكل )  
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 طيبة –مقبرة حور محب  –( المغني الضرير 12حات               شكل ) -إم -أتون-مقبرة با –( عازف القيثارة الضرير 11شكل )
 محفوظ بمتحف ليدن                 

 

                                                            
   

 

 إعاقة حسية ) كفيف ( –أشكال أخري لمعازف الضرير ( 13شكل )
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 ) التجربة (( صور من المحاضرات التدريسية 14شكل )
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 ( صور لبعض مقاطع الفيديو التعميمية 15شكل )
 التي عرضت بالمحاضرات التدريسية عمي طالب الصم والبكم
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 مالتحصيمي النيائي لطالب الصم والبك( صور من االختبار 16شكل )
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 الــمــراجــــــع

 أوال : المراجع العربية :

 . 4999، عالم الكتب ،  مناىج الصم أحمد حسن المقاني ، أمير قريش : .1
طوير منيج لتنمية الميارات الممسية الحسية لتالميذ المرحمة اإلعدادية مكفوفي ت دعاء محمد شمس الدين : .2

 .0221، رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية الفنية ، جامعة حموان ، في التربية الفنية  رالبص
 . 4994،  0، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط0جـ  الفن المصري القديم ثروت عكاشة : .3
ة لمكتاب ، ، ترجمة : سالمة أمين ، الييئة المصرية العام معجم الحضارة المصرية القديمة جورج بوزنر : .4

4991 . 
 . 4998،  3، الييئة المصرية العامة لمكتاب ، ط الطب المصري القديم حسن كمال : .5
 . 4971، دار المعارف ، القاىرة ،  التذوق الفني ودور الفنان والمستمتع حمدي خميس : .6
 . 4988، الدار العربية لمكتاب ،  سيكولوجية اإلعاقة رمضان محمد القذافي : .7
برنامج تعميمي مقترح في التذوق والنقد الفني قائم عمي الوسائط  بن محمد الشاىين : سمطان بن حمد .8

، رسالة ماجستير ، كمية التربية ، قسم التربية  التفاعمية المتعددة ومدي االستفادة منو بالمرحمة المتوسطة
 . 0221الفنية ، كمية التربية ، المممكة العربية السعودية ، 

 . 0240، الييئة المصرية العامة لمكتاب ،  42، جـ  مصر القديمةموسوعة  سميم حسن : .9
 ، جمعية التنمية الصحية والبيئية . دمج األشخاص المعاقين في المجتمع عبد الحميد كابش : ..1
،  1، دار الفكي العربي ، ط سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتربيتيم عبد المطمب أمين القريطي : .11

0221 . 
 . 0242،  4، دار المسيرة ، عمان ، ط التدريس لذوي اإلعاقة الفكرية لحازمي :عدنان ناصر ا .12
 . 0221، مكتبة مدبولي ، القاىرة ،  اإللو بس ودوره في الديانة المصرية القديمة عزة فاروق سيد : .13
، ، مكتبة األنجمو المصرية الفن وذوي االحتياجات الخاصة عفاف أحمد فراج ، نيي مصطفي عبد العزيز : .14

0221 . 
دراسة مقارنة في التذوق الفني بين التالميذ ضعاف السمع والعاديين بالمرحمة الثانية من عفاف أحمد فراج :  .15

 . 0222، سبتمبر  0، العدد 4مجمة بحوث في التربية الفنية والفنون ، مجمد  ،التعميم األساسي 
 . 0221، دار حورس لمطباعة والنشر ، القاىرة ،  تاريخ التربية الفنية ونظرياتيا عمي محمد المميجي : .16
،  4، مكتبة الفالح ، األردن ، ط الموىوبون والمتفوقين " استراتيجيات وتطبيقات " فاطمة أحمد الكعبي : .17

0227 . 
، دار النشر  الفمسفة والمنيج واآلليات –دمج ذوي االحتياجات الخاصة  فتحي مصطفي الزيات : .18

 . 0229،  4لمجامعات، ط
 . 0228،  4، عالم الكتب ، ط تنمية تفكير التالميذ ذوي االحتياجات الخاصة مجدي عزيز إبراىيم : .19
 . 0224، عالم الكتب ،  الجمال الخالد في الفن المصري القديم محسن محمد عطية : ..2
 . 0223، عالم الكتب ،  روائع من الفن المصري القديم ____________ : .21
 . 0228، دار الفكر العربي ،  الموسيقي في مصر القديمة محمد عبد الرحيم : .22
 . 4981، دار الكتاب الحديث ،  ابداع الفن وتذوقو محمود البسيوني : .23
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 . 4981، عالم الكتب ،  قضايا التربية الفنية ___________: .24
 . 4911،  4، دار ممفيس لمطباعة ، ط التذوق الفني محمود النبوي الشال : .25
 ، الرياض . التعمم التعاوني تواصل وتفاعل عد عبداهلل المرغبة :وجيو بن قاسم ، س .26
 . 0244،  1، نيضة مصر ، ط التقاط األلماس من كالم الناس –كممات  يوسف زيدان : .27

 ثانيا : المراجع األجنبية :
28.Dodson Aidan : The Complete Royal Families of Ancient Egypt , (Egyptian 
University of Cairo Press),2004 . 

 ثالثا : مواقع اإلنترنت :
 
29. http://al_ain.com/article/Egypt_disabilities 
30. http://Kenanaonline.com/users/DrMohamedHassona/posts/281586 
  

 قائمة بأسماء السادة المحكمين علي أدوات البحث :

 الوظيفة االسم م
 جامعة حموان  –كمية التربية الفنية  -أستاذ النقد والتذوق الفني  أ.د / نبيل عبدالسالم جمعو 1

 أ.د / محمد عمي عبده 2
 

وعميد الكمية كمية التربية النوعية  -أستاذ التصميم بقسم التربية الفنية 
 جامعة عين شمس -سابقًا 

 أ.د / وائل حمدي القاضي 3
 

كمية التربية   -التصميم ) تربية خاصة ( بقسم التربية الفنيةأستاذ 
 جامعة عين شمس-النوعية 

 أ.د / عنايات أحمد حجاب 4
 

 -أستاذ فنون األطفال والمراىقين ) تربية خاصة ( بقسم التربية الفنية 
 جامعة عين شمس-كمية التربية النوعية 

جامعة عين -كمية التربية النوعية  -أستاذ الطباعة بقسم التربية الفنية   أ.د / السيدة محمد الور 5
 شمس

 أ.د / محمد عمي أبو أحمد 6
 

كمية التربية  -أستاذ أشغال الخشب ) تربية خاصة ( بقسم التربية الفنية 
 جامعة عين شمس -النوعية 

جامعة  -كمية التربية النوعية  -أستاذ أشغال المعادن بقسم التربية الفنية  أ.د / عبدالرحمن محمد ربيع 7
 عين شمس

كمية التربية  -المساعد بقسم التربية الفنية  المناىج وطرق التدريس أستاذ أ.م.د/ ىنادي مختار زىران 8
 جامعة عين شمس -النوعية

 أ.م.د / أسماء عاطف محمد 9
 

 -كمية التربية النوعية -أستاذ التصميم المساعد بقسم التربية الفنية 
 جامعة عين شمس

http://al_ain.com/article/Egypt_disabilities
http://kenanaonline.com/users/DrMohamedHassona/posts/281586
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 ...................................................................السيد األستاذ الدكتور / 
 ،،،تحية طيبة وبعد                                         

 
 تاريخ فن بعنوان :تذوق و  تقوم الباحثة بإعداد بحث في التربية النوعية تخصص

تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية ل كمصدراإلعاقة في الفن المصري القديم  أساليب التعبير عن "
 " ذوي القدرات الخاصة
تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية ذوي االحتياجات الخاصة من خالل  حاليوكان ىدف البحث ال

ة ببناء لذلك تطمب ىذا قيام الباحث اإلعاقة في الفن المصري القديمأساليب التعبير عن منيج تاريخ الفن بدراسة 
القيم الفنية والجمالية  يتم من خاللو التعرف عميبعدي (  –) قبمي " اختبار تحصيميمقياس لمتذوق الفني " 

والمرجو من سيادتكم  وقياس التذوق الفني لدي طالب ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( الفرقة األولي ،
 التالية :واإلفادة برأيكم في النقاط االختبار عمي  االطالع
 مدي وضوح بنود االختبار . -4
 مدي مالئمة االختبار لميدف الذي وضع من أجمو . -0
 الدقة العممية لبنود االختبار . -3
 إضافة أو حذف أسئمة لالختبار . -1
 مدي صالحية االختبار لمتطبيق . -1
 أي مالحظات تتفضمون بيا عمي الباحثة . -1
 

 ،،، ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير
                                                               

 الباحثة                                                              
 أمل محمد حممي                                                                

 المساعدتاريخ الفن  أستاذ التذوق و                                                               
 جامعة عين شمس –كمية التربية النوعية                                                                     
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 التعليمات جيدا قبل أن تبدأ في االجابة عن هذا االختبار:عزيزي الطالب أقرأ هذه 

 ٌهدف هذا االختبار إلً قٌاس الجوانب الفنٌة والجمالٌة المرتبطة بمحتوي الفن المصري القدٌم . -1

 ( دقٌقة . 44زمن اإلجابة عن االختبار )  -2

 قم باإلجابة عن كل جزء فً االختبار فً الزمن المحدد لذلك . -3

 اٌة وال تترك أسئلة بدون إجابة .أقرأ كل سؤال بعن -4

 اكتب اسمك علً ورقة األسئلة . -5

 ال تضع أي عالمة علً ورقة األسئلة . -6

 ٌنقسم االختبار إلً ثالثة أقسام : -7

 : اسم العمل الفنً الصحٌح فً  ٌاراختوهً اختٌار من متعدد وٌتم فٌها التفضٌل الجمالً" " أسئلة  القسم األول

( 15( وزمن اإلجابة علٌه ) 12وعددها ) فنٌة وأسس العمل الفنً المرتبطة به :العناصر ال ٌارالصورة واخت

 . ٌقةدق

 : فٌه و مجموعة صور وٌتمو"الحساسٌة الفنٌة " :أسئلة  القسم الثاني( ضع عالمة أمام العمل الفنً الذي )

 دقٌقة .( 15وزمن اإلجابة علٌه )ثنائٌات (  6عددها ) وترتفع به القٌم الفنٌة والجمالٌة 

 : حسب تسلسل العصور  وٌتم ترتٌبهااألعمال الفنٌة  ( صور من 5وهً ) "الحكم الفنً " : أسئلة  القسم الثالث

 ( دقائق .14وزمن اإلجابة علٌه )وتطور األسلوب الفنً 

 ال تبدأ فً اإلجابة علً أسئلة االختبار قبل أن ٌؤذن لك بذلك . -8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعليمات االختبار
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 أسئمة االختبار
 المرتبطة به : فنية وأسس العمل الفنيالعناصر ال واخترالصحيح في الصورة  لعمل الفنياسم ا:اختر  "التفضيل الجمالي" ولالسؤال األ

 

 الســــــؤال م الســــــؤال م

1 

 
 

2 

 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك خفرع ( –الملك سٌبتاح  –) القزم سنب 

 الضوء ( –المساحة  –الملمس -) الخط 

 التنوع (  –التراكب  –) تماسك التكوٌن 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك سٌبتاح ( –الملك اخناتون  –) الملك خفرع 

 الضوء ( –المساحة  –الملمس -) الخط 

 النسب ( –الوحدة  – تبسٌط) ال

3  

 

4  

 
 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 الفنيأسس العمل 

 مشهد الصٌد ( –العازف الضرٌر  –) حفل غناء 

 الضوء ( – اللون – لشكلا-) الخط 

 ( الحركة – حالوضو –) التكوٌن 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 القزم سنب ( –القزم خنوم حتب  –) اإلله بس 

 الضوء ( –المساحة  –الملمس -) الخط 

 التماسك(–التكوٌن  –نسب صحٌحة  )

5  

 

6  

 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك زوسر (–الملك خفرع  –) الملك اخناتون 

 الضوء ( –المساحة  –الملمس -) الخط 

 ( القوة  –االتزان  -) النسب صحٌحة 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك منكاورع ( –الملك خفرع  –) الملك سٌبتاح 

 ( الشكل –المساحة  –الملمس -) الخط 

 التضاد ( –القوة  –االتزان  )
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7  

 

8  

 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك خوفو(–الملك رمسٌس –)الملك منتوحتب 

 ( الشكل –المساحة  –الملمس -) الخط 

 التكوٌن ( – شكل خشن –القوة ) ا

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 مشهد الصٌد ( –مشهد الولٌمة  –) حفل غناء 

 ( الشكل –المساحة  –الملمس -) الخط 

 ( التراكب – تبسٌطال –) اإلٌقاع 

9  

 
 

11  

 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 اإلله حورس( –شٌخ البلد  –) العازف الضرٌر 

 ( واألرضٌة الشكل –المساحة  –الملمس - الضوء) 

 الوضوح ( –اإلٌقاع  –االتزان  )

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 اإلله أنوبٌس ( –اإلله آمون  –) اإلله بس 

 ( الظل –المساحة  –الملمس -) الخط 

 نسب صحٌحة ( –التبسٌط  –االتزان )

11  

 

12  

 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 الفني أسس العمل

 مشهد الحصاد( –مشهد الحرب  –)مشهد الصٌد 

 ( واألرضٌة الشكل –المساحة  – لونال-) الخط 

 التكثٌف ( –الشفافٌة  –) التكرار 

 اسم العمل

 العناصر الفنية

 أسس العمل الفني

 الملك امنحتب( –الملك بتاح حتب  –) الملك اخناتون 

 ( واألرضٌة الشكل –المساحة  –الملمس -) الخط 

 ( تبسٌطال – تراكبال –) النسب صحٌحة 
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 ( أمام العمل الفني الذي ترتفع به القيم الفنية والجمالية :ضع عالمة )"الحساسية الفنية " :السؤال الثاني 

 الســــــؤال م الســــــؤال م

1 
 

 

 
 

  

 

 ).................( القيم الفنية  .................() القيم الفنية 

 

2  

 

  

  
 

 ).................( القيم الفنية ).................( القيم الفنية

 

3  

 

  

 

 ).................( القيم الفنية ).................( القيم الفنية
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4  

  

  

 

 ).................( القيم الفنية

 

 ).................( القيم الفنية

5  

 
 

  

 

 ).................( الفنيةالقيم 

 

 ).................( القيم الفنية

6  

 

  

 

 ).................( القيم الفنية

 

 ).................( القيم الفنية
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 حسب تسلسل العصور وتطور األسلوب الفني :اآلتية رتب األعمال الفنية  السؤال الثالث "الحكم الفني " :

 ؤالــــــــــــــالس م

1 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

2 

 

)...........( 
 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 
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)...........( 

 

)...........( 
 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 
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)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

)...........( 

 

 



 طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة دي تنمية التذوق الفني لل كمصدراإلعاقة في الفن المصري القديم  أساليب التعبير عن

- 45 - 
 

 

 رأي المحكم  :

 ال أوافق أوافق الســـــؤال م

   مدي وضوح بنود االختبار 4

   الدقة العممية لبنود االختبار 0

   مدي صالحية االختبار لمتطبيق 3

 

 

 مالحظات :

..................................................................................................................

..................................................................................................................
..................................................................................................................

..................................................................................................................
.................................................................................................................. 

 

 :.......................................التوقيع:                      ...............................اسم المحكم:
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 ...................................................................السيد األستاذ الدكتور / 
 ،،، تحية طيبة وبعد

 تاريخ فن بعنوان :تذوق و تقوم الباحثة بإعداد بحث في التربية النوعية تخصص 
الفنية تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية ل كمصدراإلعاقة في الفن المصري القديم أساليب التعبير عن "

 " ذوي القدرات الخاصة
تنمية التذوق الفني لدي طالب التربية الفنية ذوي االحتياجات الخاصة من خالل وكان ىدف البحث التالي 
فقد استمزم ذلك عمل استمارة لذلك  اإلعاقة في الفن المصري القديمأساليب التعبير عن منيج تاريخ الفن بدراسة 

معرفة القيم و  الصم والبكم الخاصة والفنية ومدي استيعابو لمتذوق الفنيلمتعرف عمي قدرات طالب مالحظة 
 لدي طالب ذوي القدرات الخاصة ) الصم والبكم ( الفرقة األولي ،بعد التحصيل الدراسي الفنية والجمالية 

 واإلفادة برأيكم في النقاط التالية :استمارة المالحظة المرفقة عمي  االطالعوالمرجو من سيادتكم 
 . استمارة المالحظةمدي وضوح بنود  -4
 لميدف الذي وضع من أجمو . استمارة المالحظةمدي مالئمة  -0
 . في استمارة المالحظةإضافة أو حذف  -3
 لمتطبيق. استمارة المالحظةمدي صالحية  -1
 .إعادة صياغة بعض بنود ا استمارة المالحظة -1
 أي مالحظات تتفضمون بيا عمي الباحثة . -1
 

 ،،، ر والتقديرولسيادتكم جزيل الشك

                                                            

 الباحثة                                                                
 أمل محمد حممي                                                              

 المساعد تاريخ الفن  أستاذ التذوق و                                                             
 جامعة عين شمس –كمية التربية النوعية                                                                
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 استمارة المالحظة

 

 

 تاريخ المالحظة
 

 تاريخ :   /   /      م          إلى  من تاريخ :   /   /      م      
 

 

 أسم الطالب
 
 

 

 الصف الدراسي
 
 

 : خاصة بالطالبالقدرات ال -األول  رالمحو 
  

 ضعيف جدا   ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز القدرات

       اإلدراك والوصف
       التحليل والتفسير

       المناقشة التنظيرو
       المشاركة الوجدانية

  

  : مالحظات حول القدرات الفنية لدى الطالب 

 
...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 : الفنية القدرات  -المحور الثاني 

 

 ضعيف جدا   ضعيف مقبول جيد جيد جدا   ممتاز القدرات

       وصف العمل الفنييستطيع الطالب 
       يستطيع الطالب تحميل العمل الفني

       العمل الفني ذوقتيستطيع الطالب 
 

  : مالحظات حول قدرات الطالب 
...........................................................................................................................

..........................................................................................................................  
 

 :  عمل الفنيمعرفة عناصر ال -لثالث المحور ا

        

 ال يستطيع يستطيع التعرف العنصر ال يستطيع يستطيع التعرف العنصر
   المممس   النقطة
   الظل   الخط
   الضوء   المون

   الشكل واألرضية   المساحة
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 العناصر الفنية :مالحظات حول معرفة *  

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 الفنية :واألسس القيم معرفة بعض  -المحور الرابع 
 

 ال يستطيع يستطيع التعرف المفاىيم ال يستطيع يستطيع التعرف المفاىيم
   التضاد    الوحدة 
   التبسيط   االتزان

   التكثيف   االيقاع 
   الوضوح   الحركة 
   الخيال   االنسجام
   القوة   الترابط
   التنوع   التراكب

 

 : مالحظات حول المفاهيم السابقة*   
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................  
 

 مسؤولية الطالب المتذوق في عممية التذوق الفني : -المحور الخامس 
 

أن يدددرا الطالددب طبيعددة العمددل أوال  : 
 :الفني وهي

 ال يستطيع إلي حد ما يستطيع التعرف

الفن تعبٌر عن الواقع ولٌس  1
 .تسجٌالً له

   

الفن رموز مجردة، ولكنها  2
 .على صلة بالواقع

   

الوجدانٌة أكثر الفن من الناحٌة   3
 .تعبٌراً عن الحقٌقة من الواقع

   

مدددى العالقددة  طالددبأن يدددرا الثانيددا  : 
 :بين قيمة العمل الفني وبين كل من

   

الموضوع الذي ٌتناول العمل  1
 .الفنً

   

الخامة المستخدمة فً العمل   2
 .الفنً

   

الحجم الذي ٌخرج علٌه العمل   3
 .الفنً

   

ٌوجد فٌه العمل العصر الذي   4
 .الفنً

   

مدددى التفرقددة  لطالددبأن يدددرا اثالثددا  : 
 :بين

   

    .التطور العلمً والتغٌر الفنً 1
    .الفن الجمٌل والفن التطبٌقً  2
اإلنتاج الفنً الٌدوي واإلنتاج  3

 الفنً اآللً
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فـي المربـع المناسـب عممـا أنـو كممـا قـل العـدد دل  ) ضع عالمـة  :سموكيات الطالب وانظباطو -المحور السادس
 عمى قمة حدوث السموك ( :

 5 4 3 2 1 السموك
      النشاط الحركي الزائد

      استقراره النفسي
      احترام آداب الدخول والخروج

      إلقاء السالم
      تقبمو لزمالئو

      اىتمامو بمظيره ونظافتو
 :سمات سموكية أخرى لدى الطالب *   

...........................................................................................................
........................................................................................................... 

 اإلدراا والتوجيه : -المحور السابع 

 

  

 ممتاز
 

 متوسط
 

 مفقود 
 

 لألوامر البسيطة
   

 

 لألوامر المناسبة لعمره
   

 

 لألصدقاء والزمالء

 

 
 

 

 
 

 

 
 الصحة العامة : -المحور الثامن 

 
 

 حالة الحواس
 

 ممتاز
 

 جيد
 

 ضعيف
 

 السمع
   

 

 اإلبصار
   

    الحالة الصحية العامة
  
 أخرى تذكر :مالحظات *  

...........................................................................................................
...........................................................................................................

........................................................................................................... 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 
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   المترجم والمرشد الطالبيرأي : 
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................

..................................................................................................................... 
 .........................................التوقيع :           ..............................................االسم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ومدى استفادتوعممية التعميمية طالب في اللم التذوق الفنيمعمم الفصل النيائي حول وقرار رأي : 
.....................................................................................................................

.....................................................................................................................
..................................................................................................................... 

 ..........................................التوقيع :            ............................................االسم :   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 رأي المحكم  :

 ال أوافق أوافق الســـــؤال م

   مدي وضوح بنود استمارة المالحظة 1

   الدقة العلمٌة لبنود استمارة المالحظة 2

   مدي صالحٌة استمارة المالحظة للتطبٌق 3

 

 مالحظات :

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

........................................................................................................................... 

 

 :.......................................التوقيع:                         ...............................اسم المحكم:
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 ممخص البحث
اليبو وسماتو المعبرة ، ففي الحضارة المصرية القديمة التزم المصري القديم بتعاليم الرحمة لمفن المصري القديم أس

التي عمميا الحكيم " امنموبي " ومنيا أال يعامل ذوي االحتياجات الخاصة بشكل ميين . فنجد ذوي اإلعاقة في 
ن ، كما تم دمجيم في المجتمع عصر المصريين القدماء لم يعانوا التمييز وكانت تتم معاممتيم كأفراد عاديي
 وتوجيييم إلي الوظائف التي تثبت أنيم ميرة فييا إلي جانب محاولة عالجيم .

وقد ترك لنا المصري القديم ما يعبر عن احتضان أبنائو ذوي اإلعاقة ، كما ظير في رسوم المقابر القديمة أن 
 صاحب اإلعاقة كان يعامل كفرد عادي في المجتمع . 

تاريخ الفن والتذوق جانب ىام في إطار التربية الفنية ، حيث يؤكد عمي التفاعل بين المتعمم ويعد مجال 
والتراث، وينمي النقد الفني قدرات الطالب عمي تحميل األعمال الفنية ، بينما ينمي التذوق الفني والجمالي نظرة 

تاج الفني االبتكاري في تنمية القدرات المتعمم الفمسفية والجمالية حول الفن والطبيعة ، وتتمركز أىمية اإلن
 الميارية والفنية والخيالية لمطالب إلنتاج أعمااًل فنية مبتكرة .

ولم يكن األطفال المعاقون بأوفر حظًا من األطفال العاديين في أوجو الرعاية والعناية واالىتمام بل بالعكس فأن 
اني واختمفت ىذه النظرة من عصر آلخر تبعًا النظرة لممعاقين منذ أقدم العصور اتسمت بطابع غير انس

 لمجموعة من المعايير والمتغيرات .
فممارسة الفن لدي ذوي االحتياجات الخاصة تساعد عمي تخفيف بعض اضطرابات السموك حيث تساعد في 
 التفاعل االجتماعي وبناء عالقات مثمرة مع اآلخرين وخاصة لدي الصم والبكم بما يمكنو من االندماج في

 المجتمع .
أن من مساعي فمسفة التربية الفنية المعاصرة ىو جعل الطالب قادرين عمي ممارسة التذوق الفني والنقد ويذكر 

 من خالل التربية الفنية ، عمي األقل أن يمارسوه الحقًا في كل جوانب حياتيم .
ة من الطالب في ومن خالل عمل الباحثة في ميدان التدريس ، الحظت قصور وضعف لدي مجموعة كبير 

موضوعات التذوق الفني في التربية الفنية ، من خالل توجيو الطالب في نياية بعض الدروس لموصف ، 
والتعبير عن األعمال الفنية التي درسوىا أو قاموا بإنتاجيا من حيث النواحي الجمالية ، والعناصر الفنية من 

امات واألدوات المستخدمة وغيرىا من العناصر ، والتي حيث الرمز والمعني والمون والخط والشكل والحجم والخ
سبق وأن تناولوىا نظريًا في بعض الدروس عمي مراحل مختمفة ، حيث ظير جميًا مدي تدني المفاىيم 
والمصطمحات الفنية التي يستخدميا بعض الطالب في الوصف والتعبير عن األعمال الفنية ، أو عن إعطاء 

 حمة الفرقة األولي من ذوي القدرات الخاصة.أحكام مبدئية وخاصة في مر 
وال يكفي أن نزود المعوق بأسموب تعميمي معين ، ولكن اليام أيضًا ىو مساعدتو في النظر إلي إعاقتو بشكل 
واقعي، وتقبميا ومساعدتو عمي التغمب عمي نظرة المجتمع إليو وما يصاحبيا أحيانًا من شعور بالضعف 

 واالختالف . 
التساؤل ىل يمكن االستفادة من دراسة أساليب التعبير عن اإلعاقة في الفن المصري القديم لتنمية ومن ىنا كان 

التذوق الفني وقدراتيم اإلبداعية وزيادة الدافعية لدي طالب التربية الفنية ذوي القدرات الخاصة وتحفيزىم عمي 
 االبتكار في المجاالت المختمفة .
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Methods of expression of disability in ancient Egyptian art as a source for the 

development of artistic taste in students of  art education with special abilities 

Ancient Egyptian art has its methods and its expressive features. In ancient Egyptian 

civilization, the ancient Egyptian adhered to the teachings of mercy taught by Hakim 

"Amenobi" and not to treat people with special needs in a humiliating manner. People with 

disabilities in the era of the ancient Egyptians did not suffer from discrimination and were 

treated as ordinary individuals. They were also integrated into society and directed to jobs 

that proved to be skilled in addition to trying to treat them. 

The ancient Egyptian left us to express the embrace of his children with disabilities, as 

evidenced in the drawings of ancient tombs that the disabled person was treated as an 

ordinary member of society. 

The history of art and taste is an important aspect of art education. It emphasizes the 

interaction between the learner and the heritage. Art criticism develops the students' abilities 

to analyze art. Artistic and aesthetic taste develops the philosophical and aesthetic learner's 

view of art and nature. The importance of innovative artistic production in developing the 

artistic, artistic and fictional abilities of students to produce innovative works of art . 

Children with disabilities have not had the luckiest of ordinary children in terms of care, 

attention and attention. On the contrary, the view of the disabled since ancient times was 

characterized by an inhuman nature. This view varied from one age to another according to a 

set of criteria and variables. 

The practice of art for people with special needs helps to alleviate some of the behavioral 

disorders, helping in social interaction and building fruitful relationships with others, 

especially the deaf and mute, so that they can integrate into society . 

It is noteworthy that one of the endeavors of the philosophy of contemporary art education is 

to make students able to practice artistic taste and criticism through art education, at least to 

practice later in all aspects of their lives. 

And through the work of the researcher in the field of teaching, I noted shortcomings and 

weakness of a large group of students in the subjects of artistic taste in art education , By 

directing the students at the end of each study plan, the end of some of the lessons for the 
description, the expression of the works of art they studied or produced in terms of 
aesthetics, and the artistic elements in terms of symbol, meaning, color, line, shape, size, 
materials and tools. Used and other elements ,which have already been addressed Here are 
some lessons in theory, at different stages, as was evident decline in the extent of concepts 
and technical terms used by some students in the description and expression of the works of 
art, or give preliminary provisions and special category initial band of people with special 

abilities stage. 

 It is not enough to provide the disabled with a specific educational method, but it is also 
important to help him to look at his disability in a realistic way, and to accept and help him 
overcome the society's perception of him and the occasional feeling of weakness and 

difference. 

Hence, the question was whether it is possible to benefit from studying the ways of 

expressing disability in the old Egyptian art to develop artistic taste and creativity and 

increase the motivation of students of art education with special abilities and motivate them 

to innovate in different fields. 

 




