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أثر استخدام فن األوريجامي في خفض السموك العدواني لدى عينة من
التالميذ الصم

د .عون عوض محيسن*

الممخص

تيدؼ الدراسة الحالية إلى التعرؼ عمى أثر استخداـ فف األوريجامي في خفض السموؾ
العدواني لدى عينة مف التبلميذ الصـ ،وقد شارؾ في الدراسة ( )02تمميذاً وتمميذة قسمت إلى
مقياس السموؾ العدواني
استُ ْخ ِد َـ في الدراسة
مجموعة تجريبية ( )02ومجموعة ضابطة ( ،)02وقد ْ
ُ
(مف إعداد الباحث) ،والذي طبؽ عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة في التطبيؽ القبمي والبعدي،
واستخدـ الباحث مع المجموعة التجريبية فف األوريجامي ،كأحد أشكاؿ الفف المعروؼ بالمطويات
الورقية ،في حيف استخدـ مع المجموعة الضابطة الفف التقميدي القائـ عمى الرسـ والزخرفة ،وتوصمت
الدراسة إلى وجود فروؽ بيف القياسيف القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة التجريبية ،وعدـ وجود
فروؽ دالة بيف القياسيف البعدي والتتبعي لدى أفراد المجموعة التجريبية ،كذلؾ وجدت فروؽ بيف

القياسيف القبمي والبعدي لدى أفراد المجموعة الضابطة ،إال أنو لـ توجد فروؽ ذات داللة إحصائية

بيف أفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس البعدي مما يشير إلى أف الفف بأشكالو يمكنو
خفض السموؾ العدواني.
الكممات المفتاحية :فف األوريجامي ،والسموؾ العدواني ،واألطفاؿ الصـ.

The impact of Origami Art on reducing the aggressive
behavior among deaf pupils
Abstract
The current study aims at identifying the impact of origami art on reducing
the aggressive behavior among a sample of deaf pupils. The study consists
)of (20) pupils,divided into experimental group (10) and control group (10
The researcher has applied a scale of aggressive behavior in the pre-and
post-application, using the origami art as a form of paper folders in the
experimental group. whereas, he has used a traditional art based on drawing
* قسم عمم النفس– كمية التربية–جامعة األقصى– غزة– فمسطين.
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and decoration in the control group. The study has come to the findings that
there are significant differences between pre-and post-scales in the
experimental group .In addition, there are no significant difference between
pre-scale and consecutive scale in the experimental group .Moreover, there
are significant differences between pre-and pre-scale in the control group
.However, there are no statistically significant differences between
experimental and control group in the pre-scale. This indicates that all forms
of art may reduce the aggressive behavior.
Key words: Origami Art –Aggressive behavior, Deaf pupils.

مقدمة الدراسة:

الحواس ىي نافذة الطفؿ عمى العالـ الخارجي ،ورغـ أىمية جميع الحواس التي وىبيا اهلل

لئلنساف؛ لتساعده عمى اكتشاؼ ما يدور حولو والتفاعؿ مع بيئتو ،إال أف ىذه الحواس ليست بنفس
الدرجة مف األىمية ،وتعد حاسة السمع مف أىـ ىذه الحواس جميعاً ،وذلؾ أف فقداف ىذه الحاسة
يترتب عميو فقداف القدرة عمى الكبلـ ،وقد قدمت عمى البصر في جميع اآليات في القرآف الكريـ؛

اة ان ُّد ْوٍَب فَ ِع ْى َد
وذلؾ ألىمية حاسة السمع في عممية اإلدراؾ الحسي ،فقاؿ تعالىَ  :م ْه َكبنَ ٌ ُِسٌ ُد ثَ َى َ
الد ْنيا و ْاآلَ ِخرِة و َكاف المَّو س ِميعاً ب ِ
َّ ِ
ير( .النساء.)134 :
ص اً
َ
المو ثََو ُ
اب ُّ َ َ َ َ َ ُ َ
بز َوٌُى ِن ُج انىَّهَب َز ِفً انهٍَّ ِْم َوأَ َّن َّ
ك ِبأ َ َّن َّ
صٍسا( .الحج.)61 :
وقولوَ  :ذ ِن َ
َّللاَ َس ِمٍ ٌع بَ ِ
َّللاَ ٌُى ِن ُج انهَّ ٍْ َم ِفً انىَّهَ ِ
وقوله  :ه
َّللا َسمِي ٌع بَصِ ي ٌر( .الحج.)75 :
اس إِنه ه َ
َّللاُ َيصْ َطفِي م َِن ْال َم ََل ِئ َك ِة ُر ُسَلً َوم َِن ال هن ِ
س َوا ِح َد ٍة إِ َّن َّ
صٍ ٌس( .لقماف.)28 :
َّللاَ َس ِمٍ ٌع بَ ِ
وقىنهَّ  9مب خَ ْهقُ ُك ْم َو ََل بَ ْعثُ ُك ْم إِ ََّل َكىَ ْف ٍ
َّللاُ ٌَ ْس َم ُع تَ َحب ُو َز ُك َمب إِ َّن َّ
َّللاِ َو َّ
ك فًِ َشوْ ِجهَب َوتَ ْشتَ ِكً إِنَى َّ
وقولو :قَ ْد َس ِم َع َّ
َّللاَ َس ِمٍ ٌع
َّللاُ قَىْ َل انَّتًِ تُ َجب ِدنُ َ
صٍ ٌس( .المجادلة .)1:
بَ ِ
صب َز َو ْاْلَ ْفئِ َدةَ قَهًٍِل َّمب تَ ْش ُكسُونَ  ( .الممؾ )23:
وقىنه 9قُمْ ه َُى انَّ ِري أَوشَأ َ ُك ْم َو َج َع َم نَ ُك ُم ان َّس ْم َع َو ْاْلَ ْب َ
واإلعاقة السمعية تتمثؿ في عدـ قدرة الجياز السمعي عف القياـ بوظائفو ،وعدـ قدرة الفرد عمى
سماع األصوات المختمفة ،وىي تتضمف فئتيف ،ىما :المعاؽ سمعياً األصـ ( )Deafوضعيؼ السمع

( )Hard of hearingويذكر ىاالىاف وكوفماف  Hallahan & kaufmanأف المعاؽ سمعياً
األصـ ىو الشخص الذي ال تكوف حاسة السمع لديو موظفة وفعالة لبلستفادة منيا في الحياة
اليومية ،وتشمؿ مجموعتيف ،ىما :الصمـ الخمقي ( )Congenitallyويوصؼ بو الذيف ُولِ ُدوا
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باإلعاقة السمعية ،والصمـ العارض المكتسب ( ،)Adventitiouslyويوصؼ بو الذيف ولدوا بسمع
عادي ثـ فقدوىا في ظؿ أمراض أو حوادث ،ويعرفاف ضعيؼ السمع بأنو الذي يعاني مف قصور أو
نقص في حاسة السمع ،ولكنيا تؤدي وظيفتيا بدرجة ما سواء باستخداـ المعيف السمعي أو بدونو.
(&.)Hallahan kaufman, 2007 : 812-815

وتعد حاسة السمع مف أكثر الحواس ارتباطاً بنمو المغة واكتسابيا؛ لذا كانت إصابة تمؾ الحاسة

بأي مظير مف مظاىر الضعؼ يؤثر تأثي اًر مباش اًر عمى عبلقة الطفؿ بالعالـ مف حولو ،فاإلعاقة
السمعية ىي إعاقة تواصؿ ،وقد ينجـ عنيا مشاكؿ سموكية واجتماعية متعددة قد تؤثر عمى اتزاف

الطفؿ النفسي مف حيث تفاعمو اإليجابي مع اآلخريف مف ناحية وثقتو بنفسو ،وفي قدرتو مف ناحية
أخرى مما يؤدي إلى شعوره بالعزلة عف العادييف.

فالطفؿ األصـ يعاني مف أمريف :األوؿ أف الصمـ يحجب عف الطفؿ األصـ بعض جوانب

العالـ الخارجي ،والثاني يتمثؿ في موقؼ واستجابات البيئة مف حولو كما يدركيا ىو عمى أنيا
تناصبو العداء ،وال توفر الظروؼ المبلئمة لو أو تعاممو معاممة خاصة مف شفقة أو قسوة أو إىماؿ،
وحينما يزيد اإلحباط الذي يتعرض لو الطفؿ األصـ تزداد لديو الرغبة في السموؾ العدواني مما قد
يدفعو لتوجيو جزء مف طاقتو نحو السموؾ العدواني لمصدر اإلحباط (رسبلف.)50 :2010 :

وكما يرى الحربي ( )54 :2003أف لئلعاقة السمعية جانبيف مشتركيف يتمثؿ األوؿ في انخفاض

مفيوـ األصـ لذاتو ،مما ينتج عنة انييار الذات لديو لعدـ فيـ العادييف لو ومعنى إعاقتو وأثرىا،
والثاني اختبلؿ عبلقتو بأقرانو المعاقيف ،فيكوف سموكو إما الخوؼ واالستسبلـ ،واما التحدي
والعدواف.
فالطفؿ المعاؽ سمعياً ظاىرة ليا خصوصيتيا مقارنة بمف سواه مف أفراد وفئات ،إذ يبدو شخصاً

عادياً في مظيره الخارجي ،ولكف نقص قدرتو عمى السمع أو فقدىا ال يمفت النظر إليو مثؿ غيره مف

أفراد اإلعاقات األخرى ،وال يثير اىتماـ أحد بإعاقتو وال بحجـ مشكمتو أو خطورة آثارىا عمى

شخصيتو ( قنديؿ.)2 :1995 ،
ومف ثـ فيناؾ العديد مف المشكبلت السموكية وأنماط السموؾ غير العادي التي تنتشر بيف
األطفاؿ المعاقيف سمعياً؛ مما يعوؽ اكتسابيـ لؤلساليب السموكية المقبولة اجتماعياً وتقدميـ في

برامج التعمـ ،ومف ثـ يحوؿ دوف نموىـ الشخصي والتربوي (حنفي.)146 :2002 ،
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وعندما يصاب المعاؽ سمعياً باإلحباط فأنو يمجأ إلى العنؼ والعدواف والى التعويض عف مواقفو

اإلحباطية باالىتماـ بالمظير والممبس واالىتماـ بالنواحي البدنية ،كما أف بعضيـ يؤدي إلى
االنحراؼ والبعض يرتكب الجرائـ تحقيقاً النتصار يخرجو مف إحباطو (الخطيب-91 ،2002 :

.)95

وتشير العديد مف الدراسات إلى أف المعاقيف سمعياً مف الصـ يعانوف العديد مف المشكبلت

تشمؿ عدـ النضج والتييج واالكتئاب والقمؽ واالنسحاب مف المجاؿ االجتماعي ( & Hindley

)kitson, 2002 :275

ففي دراسة مقارنة بيف األطفاؿ العادييف والمعاقيف سمعي ًا كشفت نتائج دراسة عبد العظيـ

( )2000إلى أف األطفاؿ المعاقيف سمعياً يعانوف مف مشاعر الخوؼ وضعؼ الثقة بالنفس،

ويميموف لمتشاجر واالعتداء ونوبات الغضب .كما كشفت دراسة عبد الرحمف ( )2000أف المشكبلت

السموكية األكثر شيوعاً لدى المعاقيف سمعياً كانت (العنؼ والعدواف ،والسموؾ المضاد لممجتمع،

والتمرد ،واالنسحاب) .كذلؾ أظيرت دراسة القريوتي ( )2001أف المعاقيف أكثر عرضة لمضغوط
النفسية والقمؽ وانخفاض مفيوـ الذات ،وأكثر عرضة لنوبات الغضب ،ويعبروف عف إحباطيـ

بعصبية ويميموف لمعدواف الجسدي .وتوصؿ حنفي ( )2002أف المعاقيف سمعياً يعانوف مف

المشكبلت التالية :المشكبلت االجتماعية ،والمشكبلت المرتبطة بالسموؾ العدواني ،والتقمبات

المزاجية .وبمقارنة الصـ بالعادييف كشفت دراسة فاف الديؾ  Van eldik 1994أف المشكبلت

السموكية البلتوافقية (العدواف ،والجناح ،واالكتئاب ،واالنسحاب) أكثر شيوعاً لدى األطفاؿ الصـ.

ومف ثـ يعد السموؾ العدواني والتمرد مف أكثر أنماط السموؾ التي تظير لدى األطفاؿ الصـ،

وتحوؿ دوف اندماجيـ مع اآلخريف في المجتمع ،كما يعاني األطفاؿ الصـ مف بعض االضطرابات
السموكية العدوانية الناتجة عف شعورىـ المتزايد باإلحباط لعدـ قدرتيـ عمى التواصؿ الفعاؿ( .الفايز،
.)28 :2010

ففقداف المعاؽ سمعياً لحاسة السمع يحجبو عف العالـ الخارجي الفعاؿ مع المحيطيف بو ،وبالتالي

كمما زادت درجة فقداف السمع كمما ازداد انع ازالً عف المجتمع ،وبالتالي زيادة سموكو العدواني تجاه
ذاتو أو تجاه المجتمع واآلخريف (عطية.)41 :2002 ،
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وىناؾ العديد مف أنماط السموؾ العدواني التي تظير لدى األطفاؿ الصـ ،منيا الميؿ إلى االعتداء
والتشاجر واالنتقاـ والمشاكسة ،والمعاندة ،والميؿ إلى التحدي ،ونقد اآلخريف ،وكشؼ أخطائيـ،
والميؿ إلى تعذيب النفس أو اآلخريف ،والتشيير ،واحداث الفتف بصورىا المختمفة ،وقد يكوف العدواف
ضد الغير أو الذات أو الممتمكات ،وقد يكوف بدنياً أو لفظياً (أبو الفضؿ.)7 -6 :2012 ،

وتختمؼ وجية النظر المفسرة لمسموؾ العدواني حيث ينظر البعض لمسموؾ العدواني مف منطمؽ

غريزي في طبيعة اإلنساف يمكف أف يتجو اتجاىاً ىداماً ،أو يمكف أف يتجو اتجاىاً مفيداً لمفرد

والمجتمع ،ويفترض البعض اآلخر أف السموؾ العدواني متعمـ وىو نتيجة طبيعية لئلحباط( .الزعبي،

.)157 -151 :2005
والعدواف غالباً ما ينشأ لدى الطفؿ األصـ نتيجة الشعور باإلحباط الذي يتعرض لو حينما يشعر

بنبذ اآلباء أو المعمميف لو ،وقد يكوف نتيجة اإلحساس بالنقص ،وقد يكوف نمطاً سموكياً تشجع عميو

األسرة ،كذلؾ قد ينشأ السموؾ العدواني نتيجة وجود نماذج عدوانية خاصة إذا تمت مكافأة النموذج

عمى تصرفاتو العدوانية ،وقد يكوف محاولة لجذب االنتباه ،فاالفتقار لمشعور بالحب واألمف قد يدفعو
الستدرار عطؼ والديو مف خبلؿ العدواف لفقدانو الشعور باألمف( .مصطفي والزبيري-7 :2012 ،
.)8

وقد تعددت التدخبلت العبلجية لخفض السموؾ العدواني لدى األطفاؿ بطرؽ مختمفة ،مف بينيا

العبلج بالفف ،والذي يعد طريقة فعالة في عبلج االضطرابات النفسية والسموكية لدى األطفاؿ بشكؿ
عاـ ،وخاصة الذيف يعانوف مف مشكمة التواصؿ المغوي ،حيث سيمكنيـ مف التعبير عف مكنونات
أنفسيـ مف خبلؿ الفف ،والذي سيكوف كذلؾ قناة اتصاؿ تساعدىـ في التعبير عف أنفسيـ بطريقة
مقبولة.

فاألعماؿ الفنية تحسف مف الحالة البدنية والعقمية واالنفعالية ،لدى األفراد في جميع األعمار،

فالتعبير الفني يطور وينمي ميارات التفاعؿ بيف األشخاص ،ويقمؿ الضغوط والمشكبلت السموكية،
ويزيد تقدير الذات والوعي بالذات ويحقؽ االستبصار ،ويحسف مف العبلقات بيف اآلخريف وأفراد
األسرة.)Wood, 2008: 2( )Brodie, 2007 :2-3( .
وقد تعددت طرؽ العبلج بالفف منيا :الرسـ ،والتصوير ،والطباعة ،وأشغاؿ النسيج ،وأشغاؿ

الخزؼ ،والصمصاؿ ،وأشغاؿ المعادف ،وأشغاؿ النجارة ،والتشكيؿ المجسـ .ويعد التشكيؿ المجسـ مف
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الخبرات الضرورية واليامة في مجاؿ العبلج بالفف؛ العتمادىا عمى طبيعة الطفؿ األصـ وقدراتو
عمى الحؿ والتركيب ،وارتباطيا الوثيؽ بالجانب الحسي والنفسي ،وتظير أىمية تمؾ الخبرة في تكويف
اتجاه إيجابي مف خبلؿ العمؿ اليدوي المجسـ وىو مف األىداؼ العامة في العبلج بالفف .لذا كاف
استخداـ تمؾ الخبرة في العبلج بالفف التشكيمي ميماً جداً .وىناؾ ثبلثة مجاالت رئيسية في التشكيؿ
المجسـ ،وىي( :الخزؼ والصمصاؿ ،والخامات البيئية ،وأشغاؿ الورؽ)( .مصطفى والزبيري،

.)14 :2012

ويعد فف األوريجامي ( (Origamiأي المطويات الورقية أحد الفنوف اليابانية القديمة ،والتي شاع

استخداميا في العديد مف دوؿ العالـ ،والكممة مكونة مف جزأيف األوؿ أوري ( )Oriيعني طياً ،والثاني

جامي ( )Gamiوتعني ورقاً ،ومف ىنا جاءت التسمية طي الورؽ أو المطويات الورقية ،وفي ىذا
الفف عادة ما تستخدـ ورقة مربعة الشكؿ وطييا في اتجاىات مختمفة بحيث تصنع أشكاالً متنوعة

كالحيوانات والطيور والنباتات وغيرىا ،ومف قواعد ىذا الفف أنو يتـ بدوف قص أو لصؽ Sze,

)( )2005الريسية.)Wikipedia, 2009( .)2011 ،

وقديماً استخدـ فف األوريجامي في المراسـ الدينية واالجتماعية -عمى سبيؿ المثاؿ -في تغميؼ

اليدايا ،كما استخدـ لمتسمية في القرف السابع عشر حتى التاسع عشر ،وفي منتصؼ القرف العشريف
تطور األوريجامي تطو اًر سريعاً في جميع أنحاء العالـ ،ويعود ذلؾ إلى الفناف الياباني اكي ار يشي ازوا

 Akira yoshizawaالذي أدخؿ تقنيات وأفكا اًر جديدة عمى فف األوريجامي وجمع بيف ميكانيكية
حرفة طي الورؽ وبيف الجماؿ الفني لمنحت ،وابتكر آالؼ األشكاؿ الجديدة ،وأوضح أف فف
األوريجامي ليس فقط ىواية لؤلطفاؿ لكنو فف معقد فيو تتحوؿ قطعة مف الورؽ إلى عمؿ فني بارع
الجماؿ ،كما ابتكر نظاـ الرموز العالمي ،والذي بفضمو يمكف ألي شخص أف يعرؼ كيؼ يق أر
تعميمات طي أي شكؿ أوريجامي ميما كانت لغتو( .الحاروف.)Sze, 2005A) .)2010،
والعبلج عف طريؽ الفف مثؿ األوريجامي ىو طريقة قديمة لمشفاء حيث يعمؿ عمى تحييد

المشاعر السمبية ،ويزيد مف مستوى التسامح ويؤدي لمسبلـ الداخمي )Bandora, 1977( .ولفف

األوريجامي فوائد عديدة في مختمؼ جوانب التعميـ الخاص ،وفي العبلج عف طريؽ الفف ،حيث يتـ
تشجيع الطبلب المعاقيف عمى استخداـ وسائط فنية فريدة مف نوعيا لمتعبير عف أنفسيـ بشكؿ
خبلؽ ،مما يكشؼ عف قدراتيـ الذاتية.)Prestia, 2004 :172( .
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وتشير الدراسات إلى أف التعمـ باألوريجامي لو تأثير إيجابي عمى النمو المعرفي لدى الطمبة
العادييف في الوقت الحاضر ،وىناؾ اىتماـ لدراسة الفوائد التعميمية لفف األوريجامي لدى الطمبة،
فالتعمـ بواسطة األوريجامي يؤدي لمشعور بالمتعة مف التعمـ ،وقد استخدـ في تدريس الرياضيات
والجبر وأدى لتعمـ ذي معنى (Higginson, & Colgan, 2001( .)Georgeson,) 2011.وفي

استكشاؼ بعض المفاىيـ اليامة في عمـ اليندسة وحساب التفاضؿ والتكامؿ)Wares,2011( .
واالنتباه لدروس اليندسة )Shoup, 2009( .وفي فيـ المصطمحات والمفاىيـ اليندسية وفي القدرة

المكانية لدى الذكور واإلناث (Mastin,2007) .(Boakes, 2009).وفي تنمية القدرة المكانية
وتحسيف اتجاىات الطبلب نحو دراسة الرياضيات .)Cakmke, & Kac, 2014( .كما استخدـ
األوريجامي في تكويف البنية المعرفية ،ولمحاولة فيـ المفاىيـ النظرية لمموضوعات المجردةSze, ( .

 )2005Aولتمكيف الطمبة مف استكشاؼ العبلقات اليندسية والمفرداتCipoletti, &Witson, ( .
 . )2004كما أدى استخداـ األوريجامي إلى تحسف الميارات والتراكيب لدى األطفاؿ اليابانييف
واألمريكاف )Yazawa,& Bart, 1999( .وتقنيات التدريس والرسـ البياني )Pearl, 1994( .كما
اىتمت بعض الدراسات باستخداـ فف األوريجامي لدى الطمبة الصـ وضعيفي السمع في تدريس
الرياضيات كدراسة )Chen, 2006( .وحاالت التوحد والتخمؼ العقمي ونقص االنتباه واالضطرابات
السموكية والعاطفية واإلعاقة السمعية ،وأف استخداـ ىذا الفف يمكف أف يحسف مف نوعية الحياة

لؤلشخاص ذوي اإلعاقة مف أنواع مختمفة.)Sze, 2004( .
وتذكر سوزي ) )Sze, 2005Bأف فف األوريجامي قد حقؽ نجاحاً كبي اًر وأدى إلى تحسف في

العديد مف المشكبلت منيا :نقص االنتباه والنشاط المفرط ،وتحسيف القدرة عمى االنتباه والتركيز،
واالضطرابات السموكية والعاطفية ،والتوحد ،واضطرابات المغة والكبلـ ،والعاىات البدنية والصحية،

وتحسيف الميارات الحركية ،وزيادة القدرة عمى التفكير المكاني ،وضعؼ السمع ،وتحسيف ميارات
الذاكرة ،وتنظيـ التخمؼ العقمي ،وتحسيف المعالجة المعرفية ،وتدني احتراـ الذات ،وتوفير خبرات
تعمـ إيجابية لمطبلب الموىوبيف ،وتمكيف األفراد مف التكيؼ االجتماعي.

مشكمة الدراسة:

تعد فئة الصـ أحد الفئات التي ال تحظى بالرعاية الكافية ،وقد كشؼ العديد مف الدراسات أف

األصـ يعاني مف العديد مف مشكبلت سوء التوافؽ والتكيؼ ،وقد برزت مشكمة العدواف والعنؼ كأحد
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أىـ المشكبلت شيوعاً ،ويعاني األصـ مف عدـ القدرة عمى التواصؿ االجتماعي باستخداـ المغة،

والتي تعد الطريؽ المؤدي إلى كسر الوحدة النفسية لممعاؽ؛ لذا اعتبر فف األوريجامي كمغة تشكيمية

تجعؿ األصـ قاد اًر عمى التعبير عف نفسو وتوصيؿ مشاعره ،وتحقيؽ ذاتو وزيادة توافقو ،فالعبلج

بالفف مف أىـ طرؽ التنفيس والتشخيص والعبلج النفسي ،فيو يساعد عمى معرفة مظاىر االضطراب

الذي يعانيو الفرد وعبلجو الستعادة توازنو والحفاظ عمى صحتو النفسية ،ومف ثـ تتحوؿ الدوافع
اليدامة إلى دوافع بناءة ،وقد وجد المعالجوف أف فف األوريجامي يساعد الذيف يعانوف مف تدني

احتراـ الذات والقمؽ والحاالت النفسية األخرى ،كما يفيد المدمنيف والمصابيف باالكتئاب ،ونظ اًر لندرة

الدراسات في ىذا المجاؿ ،فقد جاءت الدراسة الحالية لتجيب عف السؤاؿ الرئيس التالي :ما أثر
استخداـ فف األوريجامي في خفض السموؾ العدواني لدى عينة مف التبلميذ الصـ؟
ويتفرع عف السؤاؿ الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 -1ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عمى مقياس
السموؾ العدواني في القياسيف القبمي والبعدي؟

 -2ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة الضابطة عمى مقياس
السموؾ العدواني في القياسيف القبمي والبعدي؟

 -3ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني في القياس البعدي؟

 -4ىؿ توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات درجات تبلميذ المجموعة التجريبية عمى مقياس
السموؾ العدواني في القياسيف البعدي والتتبعي؟

فروض الدراسة:

 -1توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في نتائج قياس
التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ العدواني.

 -2توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في نتائج قياس
التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ العدواني.

 -3توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في نتائج قياس التطبيؽ البعدي عمى مقياس السموؾ العدواني.
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 -4توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس
السموؾ العدواني في نتائج القياسيف البعدي والتتبعي.

أهداف الدراسة:

تيدؼ الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف أثر استخداـ فف األوريجامي (المطويات الورقية) في

خفض السموؾ العدواني لدى عينة مف األطفاؿ الصـ ،وذلؾ مف خبلؿ المقارنة بيف نتائج القياس
القبمي والبعدي والتتبعي لممجموعة التجريبية والضابطة ،وكذلؾ مقارنة المجموعة التجريبية بالضابطة

في القياس البعدي.

أهمية الدراسة:

تتمثؿ أىمية الدراسة الحالية في الموضوع الذي تتناولو ،وىو أثر استخداـ فف األوريجامي في

خفض السموؾ العدواني لدى األطفاؿ الصـ ،وىو موضوع حديث عمى المستوى العربي والغربي ،مما
قد يسيـ في تعميـ استخداـ ىذا الفف ،ويمفت انتباه الباحثيف والمرشديف إلى اإلسيامات الممكنة ليذا
الفف في عبلج المشكبلت السموكية لدى ىذه الفئة مف ذوي الفئات الخاصة ،وقد تسيـ نتائج ىذا

البحث في تطوير استخداـ فف األوريجامي وتعميـ استخدامو لذوي الفئات الخاصة ،وفئة الصـ
بشكؿ خاص ،وخاصة في ظؿ ازدياد االىتماـ في اآلونة األخيرة في استخداـ ىذا الفف في مجاالت
العبلج المختمفة مف العادييف وغير العادييف.

مصطمحات الدراسة:
 -1فن األوريجامي:

ىو أحد الفنوف اليابانية الذي يقوـ عمى إنشاء النماذج الورقية ،مثؿ الحيوانات والطيور واألسماؾ

واألشكاؿ اليندسية ،والدمى ولعب األطفاؿ ،وىو فف قديـ كاف يستخدـ في المراسـ الدينية اليابانية،

واألوريجامي  Origamiكممة يابانية تعني طي الورؽ ،وىي مكونة مف جزأيف  Oriوتعني (طي) ،و
 kamiوتعني (ورؽ) ،ومعاً تشكبلف كممة  Origamiوتعني طي الورؽ.

 -2السموك العدواني:

يعرؼ الباحث السموؾ العدواني بأنو كؿ سموؾ يقصد بو إيقاع األذى أو الضرر سواء بطريقة

مباشرة أو غير مباشرة ويكوف موجياً نحو اآلخريف أو نحو الذات أو الممتمكات.
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ويعرؼ إجرائيا بالدرجة التي يحصؿ عمييا أفراد عينة الدراسة عمى مقياس السموؾ العدواني المعد

ألغراض الدراسة الحالية وباألبعاد التي يقيسيا المقياس.

 -3التمميذ األصم:

ىو الشخص الذي ال يستطيع استخداـ حاسة السمع بشكؿ وظيفي عندما يستعمميا بمفردىا أو

أصـ ،أو أصبح أصـ قبؿ تطور
بسماعة أو حتى بدوف سماعة في الحياة اليومية ،وقد يكوف ُوِل َد
َّ
المغة والكبلـ لديو ،وىو يشير إلى إعاقة ميارات التواصؿ( .الزريقات.)2003 ،

إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة:

اعتمد الباحث المنيج شبو التجريبي في الدراسة الحالية ،حيث يبلئـ ىذا النوع مف الدراسة ،وذلؾ

باستخداـ مجموعة تجريبية وأخرى ضابطة.

مجتمع الدراسة:

يتكوف مجتمع الدراسة مف تبلميذ مدرسة أطفالنا لمصـ في المرحمة العمرية مف ( )12 -9سنة

والمقابمة لمصفوؼ الرابع والخامس والسادس ،والبالغ عددىـ ( )86منيـ ( )41تمميذاً و( )45تمميذة.

عينة الدراسة:

تتكوف عينة الدراسة مف( )20تمميذاً وتمميذة ممف حصموا عمى أعمى الدرجات في مقياس السموؾ

العدواني ،وتـ تقسيميـ إلى مجموعتيف متكافئتيف :إحداىما تجريبية واألخرى ضابطة.

أدوات الدراسة:

أولً -مقياس السموك العدواني:

تـ إعداد مقياس السموؾ العدواني مف خبلؿ اطبلع الباحث عمى العديد مف مقاييس السموؾ

العدواني منيا( :محيسف( .)1999 ،حافظ وقاسـ( .)1993 ،سوالمة وحداد .)1996 ،وقد تكوف
المقياس في صورتو المبدئية مف ( )60فقرة ،موزعة عمى أربعة مجاالت تقيس السموؾ العدواني لدى
الطفؿ األصـ وىي :العدواف الموجو نحو اآلخريف ،والعدواف الموجو نحو الممتمكات ،والعدواف الموجو
نحو الذات ،والعدواف الموجو نحو المدرسيف ،ثـ عرض عمى مجموعة مف المرشديف والمختصيف

العامميف مع األطفاؿ الصـ ،وقد نتج عف ذلؾ أف تـ إجراء تعديؿ وحذؼ واضافة لبعض الفقرات،
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حسب رأي المختصيف ،كما قاـ الباحث بالتحقؽ مف صدؽ المقياس مف خبلؿ صدؽ االتساؽ
الداخمي ،وذلؾ بإيجاد معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المقياس بالمجاؿ التابعة لو ،وتـ
استبعاد الفقرات الضعيفة ،والتي لـ ترتبط بالمجاؿ ،فأصبح عدد فقرات المقياس (( )49ممحؽ.)1
وقد بمغ صدؽ االتساؽ لممجاالت كالتالي :العدواف الموجو نحو اآلخريف ( )0,87العدواف الموجو

نحو الممتمكات ( )0,81العدواف الموجو نحو الذات ( )0,77العدواف الموجو نحو المدرسيف
( ،)0,85كما تـ التحقؽ مف ثبات المقياس بطريقة إعادة االختبار بفارؽ زمني مف أسبوعيف فكاف
ثبات المقياس كالتالي :العدواف الموجو لآلخريف ( )0,89العدواف الموجو نحو الممتمكات ))0,84
العدواف الموجو نحو الذات ( )0,73العدواف الموجو نحو المدرسيف ( ،)0,83ويقوـ المعمـ باإلجابة
عف المقياس مف خبلؿ سمـ متدرج يبدأ مف الدرجة ( )1تنطبؽ بدرجة قميمة )2( ،تنطبؽ بدرجة

متوسطة )3( ،تنطبؽ بدرجة كبيرة ،وبالتالي تكوف أعمى درجة عمى المقياس ىي ( )147وأدنى
درجة ىي (.)49

ثانياً -برنامج فن األوريجامي:

يتكوف برنامج فف األوريجامي مف األجزاء التالية:

هدف البرنامج:

ييدؼ البرنامج إلى خفض مستوى السموؾ العدواني لدى األطفاؿ الصـ مف خبلؿ تقديـ بعض

التشكيبلت الفنية المتمثمة في فف األوريجامي (المطويات الورقية) ،ومف خبلؿ اليدؼ العاـ لمبرنامج

يمكف تحديد األىداؼ الفرعية التالية:

أهداف معرفية:

 أف يتعرؼ التمميذ عمى الخامات المستخدمة في البرنامج. أف يتعرؼ التمميذ عمى كيفية استخداـ األدوات في األنشطة المطموبة. -أف يتعرؼ التمميذ عمى أسموب التنفيذ إلنتاج العمؿ الفني.

أهداف مهارية:

 -أف يجرب التمميذ الخامات لمتعبير الفني مف خبلليا.

 أف يعبر التمميذ عف مشاعره وأفكاره وانفعاالتو بطريقة مجسمة ذات ثبلثة أبعاد. أف يكتشؼ التمميذ طرؽ التشكيؿ المختمفة لفف األوريجامي.011
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أهداف وجدانية:

 -تنمية ثقة التمميذ األصـ بذاتو بيف زمبلئو في المدرسة.

 تنمية شعور التمميذ األصـ بالمسئولية واحتراـ حقوؽ اآلخريف. -تنمية االتجاىات اإليجابية نحو اآلخريف مف خبلؿ األنشطة الخاصة بفف األوريجامي.

أهمية البرنامج:

تنبع أىمية البرنامج المستخدـ في الدراسة الحالية والقائـ عمى األنشطة الفنية لمتمميذ األصـ مف

أنو يقدـ إحساساً باألمف والثقة بالنفس ،وذلؾ مف خبلؿ ممارسة األعماؿ التشكيمية المختمفة ،مما

يساع د في تعديؿ سموكو ويصبح أكثر فاعمية في تحقيؽ االتزاف السموكي والتوافؽ النفسي ،حيث
تساعد األنشطة الفنية عمى اكتساب األساليب السموكية السميمة ،وخفض السموؾ غير السوي ،وتعمؿ
عمى إشغاؿ وقت الفراغ في أعماؿ إيجابية قد تعود بالنفع عمى التمميذ األصـ ،كما قد يسيـ البرنامج
في مساعدة الطفؿ األصـ عمى تحقيؽ التواصؿ مف خبلؿ األعماؿ الفنية.

محتوى البرنامج:

يتمثؿ المحتوى في كؿ ما يتناولو البرنامج مف خبرات في ضوء األىداؼ المحددة ،وذلؾ لخفض

السموؾ العدواني لدييـ ،ويتضمف المحتوى تشكيبلت فنية مجسمة لبعض الحيوانات ،واألسماؾ،

والطيور ،والدمى ،واألشكاؿ اليندسية ،وذلؾ مف خبلؿ فف األوريجامي (المطويات الورقية).

الوسائل المستخدمة في البرنامج:

بياف عمؿ يوضح كيفية استخداـ األدوات والميارات البلزمة لمعمؿ الفني.

الفترة الزمنية لمبرنامج:

استغرؽ البرنامج أربعة شيور ،خبلؿ الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  2013حتى نيايتو ،بواقع

لقاءيف أسبوعياً ،مدة المقاء ( )45دقيقة.

تطبيق البرنامج:

 -تـ تطبيؽ مقياس السموؾ العدواني (اختبار قبمي).

 عمؿ مجموعتيف مف التبلميذ العدوانييف ،مجموعة تجريبية يطبؽ عمييا برنامج األوريجامي،ومجموعة ضابطة يطبؽ عمييا برنامج آخر يتمثؿ في أنشطة فنية تقميدية كالزخرفة والرسـ.
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 تكافؤ المجموعتيف في العمر والجنس ودرجة السموؾ العدواني في القياس القبمي. تطبيؽ البرنامج عمى المجموعة التجريبية. تطبيؽ مقياس السموؾ العدواني (اختبار بعدي) عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة( .ممحؽ )2يوضح المتوسطات واالنحرافات المعيارية لممجموعات.

الخامات المستخدمة في البرنامج:

 ورؽ بإحجاـ مختمفة مف  2,5سـ إلى  25سـ. ورؽ بألواف مختمفة منيا مموف بنفس الموف عمى الوجييف كاألحمر أو األخضر ومنيا أبيض فيأحد الوجييف ومموف عمى الوجو اآلخر.

نتائج الدراسة:
أولً :النتائج المتعمقة بالفرض األول ،والذي نص عمى "توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب

درجات أفراد المجموعة التجريبية في نتائج قياس التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ

العدواني" .ولمتحقؽ مف صحة الفرض األوؿ قاـ الباحث باستخداـ اختبار ويمكوكسوف Wilcoxon
 Testالبلبارامتري لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس
السموؾ العدواني في القياس القبمي والبعدي .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول ( )1يوضح نتائج اختبار ويمكوكسون لدللة الفروق بين رتب درجات المجموعة التجريبية في
القياس القبمي والبعدي عمى مقياس السموك العدواني
القياس
القبمي –
البعدي

متوسط

مجموع
55

اتجاه الرتب

ن

الرتب السالبة

10

5.5

الرتب الموجبة

0

0

0

الرتب المحايدة

0

0

0

الرتب

 Zدالة عند مستوى . 2.548 = 0,01

الرتب

قيمة z

-2.812

مستوى
الدللة
0.01

 Zدالة عند مستوى 2.039 = 0,05

يتضح مف جدوؿ ( )1وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة

التجريبية عمى مقياس السموؾ العدواني في القياس القبمي والبعدي ،حيث إف متوسط الرتب ألفراد
المجموعة التجريبية في التطبيؽ القبمي ( )5.5أما مجموع الرتب فكاف ( )55ومتوسط الرتب ألفراد
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المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي ( )0ومجموع الرتب ( )0وعف طريؽ حساب قيمة ()Z

باستخداـ معادلة ويمكوكسوف لعينتيف مرتبطيف ،تبيف أف قيمة ( )Zىي ( )-2.812وىي دالة
إحصائياً عند مستوى ( .)0.01وىذا يشير إلى وجود تغير ممحوظ وداؿ إحصائياً لدى أفراد
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ،مما يعني أف فف األوريجامي الذي استخدـ مع المجموعة

التجريبية قد أدى إلى انخفاض مستوى السموؾ العدواني لدى أفراد المجموعة التجريبية ،وتتفؽ نتيجة
ىذا الفرض مع ما توصمت إليو الدراسات السابقة ،والتي أظيرت أف فف األوريجامي أدى إلى تحسف
في العػ ػ ػ ػ ػ ػػديد مف المشكبلت الس ػػموكية ولدى ذوي الع ػ ػ ػ ػ ػ ػػاىات والمعػ ػ ػ ػػاقيف وضعيفي الس ػ ػ ػ ػ ػ ػػمع ( Sze,

 )2005كذلؾ أدى إلى تحس ػػف الميػ ػػارات ل ػ ػػدى األط ػػفاؿ ).)Cipoletti & Witson 2004
فالبرامج الفنية تؤدي إلى تحويؿ الطاقات العدوانية إلى طاقات إبداعية تساعد عمى تحسيف
السموكيات والمشاركة الوجدانية مف خبلؿ التفاعؿ مع األقراف ،فالتربية الفنية والعبلج بالفف يسيـ في
دعـ السموكيات المرغوب فييا ويخفؼ مف حدة السموؾ العدواني ويوجيو نحو سموؾ معتدؿ،

فاستخداـ إستراتيجية بديمة لمغة يمكف أف يعمؿ عمى التغمب عمى الغضب والعدواف.

ثانياً :النتائج المتعمقة بالفرض الثاني ،والذي نص عمى "توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط

رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة في نتائج قياس التطبيؽ القبمي والبعدي عمى مقياس السموؾ

العدواني" .ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثاني قاـ الباحث باستخداـ اختبار ويمكوكسوف Wilcoxon

 Testالبلبارامتري لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابطة عمى مقياس
السموؾ العدواني في القياسيف القبمي والبعدي .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول ( )2يوضح نتائج اختبار ويمكوكسون لدللة الفروق بين رتب درجات المجموعة الضابطة في
القياس القبمي والبعدي عمى مقياس السموك العدواني
القياس
القبمي –
البعدي

متوسط

مجموع
55

اتجاه الرتب

ن

الرتب السالبة

10

5.5

الرتب الموجبة

0

0

0

الرتب المحايدة

0

0

0

الرتب

 Zدالة عند مستوى . 2.548 = 0,01

الرتب

قيمة z

-2.810

مستوى
الدللة

0.01

 Zدالة عند مستوى 2.039 = 0,05
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يتضح مف جدوؿ ( )2وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة

الضابطة عمى مقياس السموؾ العدواني في القياس القبمي والبعدي ،حيث إف متوسط الرتب ألفراد
المجموعة الضابطة في التطبيؽ القبمي (.)5.5أما مجموع الرتب فكاف ( )55ومتوسط الرتب ألفراد
المجموعة الضابطة في التطبيؽ البعدي ( )0ومجموع الرتب ( )0وعف طريؽ حساب قيمة ()Z

باستخداـ معادلة ويمكوكسوف لعينتيف مرتبطيف ،تبيف أف قيمة ( )Zىي ( )-2.810وىي دالة
إحصائياً عند مستوى ) )0.01وىذا يشير إلى وجود تغير ممحوظ وداؿ إحصائياً لدى أفراد
المجموعة الضابطة في القياس البعدي ،مما يعني أف األنشطة الفنية التي استخدمت مع المجموعة

الضابطة كالرسـ واألشغاؿ قد أدى إلى انخفاض مستوى السموؾ العدواني لدى المجموعة الضابطة،
وتفيد نتيجة ىذا الفرض بأف التعبير الفني مف خبلؿ الرسـ وغيره يعمؿ عمى التنفيس عف المشاعر

والرغبات والصراعات الداخمية ،فيو مف خبلؿ الرسـ يعبر عف مشاعره التي ال يستطيع أف يعبر
عنيا في الواقع ،مما يحقؽ لو الراحة النفسية واالتزاف االنفعالي ،ويخفض مف التوتر والقمؽ
والعدوانية ،وبالتالي فالفف بأشكالو يمكف أف يخفض مف السموؾ العدواني.
ثالثاً :النتائج المتعمقة بالفرض الثالث ،والذي نص عمى "توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف

متوسط رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في نتائج قياس التطبيؽ البعدي

عمى مقياس السموؾ العدواني" .ولمتحقؽ مف صحة الفرض الثالث قاـ الباحث باستخداـ اختبار ماف

ويتني لمعرفة داللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية والضابطة عمى

مقياس السموؾ العدواني .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول ( )3يوضح نتائج اختبار مان ويتني لدللة الفروق بين رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية
والمجموعة الضابطة في الدرجة الكمية لمقياس السموك العدواني

المجموعة

ن

متوسط الرتب

مجموع الرتب

التجريبية

10

11.70

117

الضابطة

10

9.30

93

U

W

Z

الدللة

38

93

.921

غير دالة

يتضح مف جدوؿ ( )3عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً في الدرجة الكمية لمقياس السموؾ العدواني

بيف المجموعتيف التجريبية والضابطة في القياس البعدي ،وبالنظر إلى متوسطات الدرجات لكبل

المجموعتيف ،نجد أف متوسط رتب درجات المجموعة التجريبية ( )11.70متقاربة مع متوسطات
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رتب المجموعة الضابطة ( )9.30عمى مقياس السموؾ العدواني ،وىذا يدؿ عمى عدـ داللة الفروؽ
بيف المجموعتيف ،حيث حدث تحسف لدى أفراد المجموعة التجريبية والضابطة كذلؾ ،مما يشير إلى
أف الفف بأشكالو المختمفة يمكف أف يحسف الحالة النفسية ويخفض مف السموؾ العدواني لدى التبلميذ
الصـ ،فالعبلج بالفف كما يرى ريفي ار ( )Rivera,2008:4-6يكوف مفضبلً مع األطفاؿ غير

القادريف عمى التواصؿ المفظي ،والذيف لدييـ صعوبات في التعبير عف أنفسيـ بالكممات ،حيث يتيح

طريقاً ليخرجوا أفكارىـ ،وانفعاالتيـ ومخاوفيـ وتخيبلتيـ مف خبلؿ العمؿ الفني .وبالتالي فالعمؿ

الفني يزيد مف اإلحساس بالسرور والبيجة ،ويجعؿ األفراد يشعروف بحالة نفسية موجبة ،ويبرر ذلؾ
التحسف لدى كبل المجموعتيف التجريبية والضابطة بأنو يرجع إلى التنفيس االنفعالي ،فكما يرى بيؿ

وربيف )Bell& Robin 2007:) 71أف األعماؿ الفنية تحسف مف الحالة النفسية المزاجية ،فاإلنتاج
الفني يخفض الضغوط ويحدث سمواً وارتفاعاً لمحالة النفسية ،فالصراعات النفسية والمكبوتات تخرج
بسرعة أكثر في الفف عف الوسائؿ األخرى مما يؤسس لئلحساس بالثقة لدى الفرد.

رابعاً :النتائج المتعمقة بالفرض الرابع ،والذي نص عمى "توجد فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسط رتب

درجات أفراد المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي والتتبعي عمى الدرجة الكمية لمقياس السموؾ
العدواني" .ولمتحقؽ مف صحة الفرض الرابع قاـ الباحث باستخداـ اختبار ويمكوكسوف wilcoxon

 Testالبلبارامتري

لمعرفة الفروؽ بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى

مقياس السموؾ العدواني في القياسيف البعدي والتتبعي .والجدوؿ التالي يوضح ذلؾ:

جدول ( )4يوضح نتائج اختبار ويمكوكسون لدللة الفروق بين رتب درجات المجموعة التجريبية في
القياس البعدي والتتبعي عمى مقياس السموك العدواني

القياس
البعدي –
التتبعي

متوسط

مجموع
12

اتجاه الرتب

ن

الرتب السالبة

2

6

الرتب الموجبة

8

5.35

43

الرتب المحايدة

0

0

0

الرتب

الرتب

قيمة z

1.58

مستوى الدللة

غير دالة

يتضح مف جدوؿ ( )4عدـ وجود فروؽ دالة إحصائياً بيف متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة
016

أثر استخدام فن األوريجامي في...

التجريبية في القياسيف البعدي والتتبعي عمى مقياس السموؾ العدواني ،حيث كاف متوسط رتب
المجموعة التجريبية في القياس البعدي ( )6ومجموع الرتب ( .)12أما في القياس التتبعي فقد كاف
متوسط الرتب ( )5.35ومجموع الرتب ( )43وبالكشؼ عف قيمة ( )Zفكانت ( )1.58وىي غير
دالة إحصائياً ويفسر الباحث ذلؾ إلى استمرار فاعمية برنامج فف األوريجامي وتأثيره بصورة إيجابية،
كما يفسر ذلؾ في ضوء أف أفراد المجموعة التجريبية مف الصـ قد احتفظوا بشكؿ كبير بما تحقؽ
ليـ مف تحسف وما تعمموه مف ميارات جديدة في فف األوريجامي أسيمت في قياميـ باألعماؿ التي
تشغؿ أوقات فراغيـ كما أنيا تشعرىـ بأىميتيـ وارتفاع مفيوميـ لذاتيـ مما أثر في االحتفاظ
بالتحسف في القياس التتبعي ،فمف خبلؿ الفف يعبر الطفؿ عف تجاربو وخبراتو في أسموب آمف وغير
لفظي ،وىذا يساعد عمى تأسيس الشعور بالثقة واالطمئناف ،فالفف يمنح الفرصة لمطفؿ ليعبر عف

أفكاره ومشاعره مف خبلؿ األعماؿ الفنية ،كما إف العمؿ باألدوات الفنية يعطي استجابة فسيولوجية
مف االسترخاء مما يؤثر عمى المزاج ويخفض مف القمؽ فيصبح الطفؿ أكثر استعداداً لمتعبير عف
الذات بشكؿ صريح ،فالتعبير الفني يعمؿ عمى إخراج االنفعاالت الداخمية (.)Diehls, 2008;3

التوصيات:

 االىتماـ بفف األوريجامي وتدريب األطفاؿ الصـ عمى ىذا النوع مف الفف. إقامة المعارض التي تعنى باإلنتاج الفني لؤلوريجامي لتعزيز ثقة األطفاؿ الصـ بأنفسيـ ،ولتشكؿمصد اًر لمدخؿ.

 إجراء دراسات تعنى بفف األوريجامي وتأثيره عمى فئات أخرى كذوي صعوبات التعمـ والذواتييف(التوحد).
 -إجراء دراسات تعنى بفف االوريجامي في تأثيره عمى متغيرات أخرى معرفية ونفسية.

المراجع:

 -القرآف الكريـ.

 أبو الفضؿ ،محفوظ عبد الستار ( .)2012الصـ /ضعاؼ السمع :مشكبلتيـ ودور اإلرشاداألسري (دراسة تحميمية) ،المؤتمر العممي الثاني لمصـ وضعاؼ السمع ،الدوحة ،قطر 3 -1 ،مايو
.2012
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 جنيدي ،أحمد فوزي ( .)2003فاعمية برنامج إرشادي لتنمية الحكـ الخمقي لدى عينة مف األطفاؿالمعاقيف سمعياً بمدارس األمؿ لمصـ وضعاؼ السمع ،رسالة ماجستير ،كمية التربية ،جامعة قناة

السويس.

 الحاروف ،شيماء حمودة ( .)2010بناء نماذج قائمة عمى فف طي الورؽ (األوريجامي) في تنميةالذكاء المتعمـ والتحصيؿ الدراسي لدى تبلميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي في وحدة المادة وتركيبيا،
مجمة التربية العممية ،مصر.187 -153 ،)4(13 ،

 حافظ ،نبيؿ وقاسـ ،نادر ( .)1993مقياس عيف شمس ألشكاؿ السموؾ العدواني لدى األطفاؿ،مكتبة األنجمو المصرية :القاىرة.
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)1( ممحق

مقياس السموك العدواني

فيما يمي مجموعة مف العبارات التي تصؼ سموؾ الطفؿ األصـ في عبلقتو باآلخريف مف زمبلئو

 يرجى مف سيادتكـ قراءة كؿ عبارة ثـ تحديد درجة انطباقيا عمى الطفؿ،ومدرسيو وذاتو وممتمكاتو
 فاإلجابة، ال توجد إجابة صحيحة وأخرى خطأ،األصـ مف خبلؿ خبرتؾ بو في المواقؼ المختمفة
.الصحيحة ىي التي تقدر فييا بدقة درجة انطباقيا عمى الطفؿ مف خبلؿ مبلحظتؾ ومعرفتؾ بو
.فإذا كانت العبارة تنطبؽ عمى الطفؿ بدرجة كبيرة فضع عبلمة (×) تحت خانة كبيرة

.واذا كانت العبارة تنطبؽ عمى الطفؿ بدرجة متوسطة فضع عبلمة (×) تحت خانة متوسطة
.أما إذا كانت العبارة تنطبؽ عمى الطفؿ بدرجة صغيرة فضع عبلمة (×) تحت خانة صغيرة
........................................ : الصف......................................... :اسم التمميذ
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العبارة

رقم

-0

يشد شعر زمبلئو.

-0

يقذؼ األشياء في وجو زمبلئو.

-3

يغيظ زمبلءه باإلشارات والحركات القبيحة.

-4

يعتدي عمى زمبلئو بيديو ورجميو.

-5
-6

يتيـ زمبلءه كذباً لكي يعاقبوا.
يتمذذ بإيذاء اآلخريف وعقابيـ.

-7

يمزؽ مبلبس زمبلئو خبلؿ المعب.

-8

يسرؽ ممتمكات زمبلئو ويخفييا.

-9

يبصؽ عمى زمبلئو.

-02

يبدو ناقماً عمى اآلخريف.

-00
-03

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

عدوان نحو اآلخرين

-00

تنطبق

تنطبق

تنطبق

يؤذي زمبلءه الذيف لدييـ قدرة أفضؿ عمى التواصؿ

السمعي والمفظي.
ييدد زمبلئو (باإلشارات أو المساف أو تحريؾ األصابع).
يستخدـ إشارات تعبر عف الغمز والممز ،والوشاية،
والمقاطعة.
عدوان نحو الممتمكات

-0

يتمؼ كراسي حافمة المدرسة.

-0

يميؿ إلتبلؼ حاجيات زمبلئو (مساطر ،وأقبلـ ،وكتب).

-3

يتعامؿ بعنؼ مع األثاث المدرسي.
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متوسطة

قميمة
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-4

يخربش باألقبلـ واأللواف عمى المقاعد والمناضد.

-5

يغمؽ أبواب الفصؿ ونوافذه بقوة.

-6

يفتح حقائب زمبلئو ويعبث بيا.

-7

يقطؼ النباتات والزىور ويمقييا عمى األرض.

-8

يتعمد إلقاء األوساخ في ساحة المدرسة.

-9

يخربش عمى حوائط وجدراف المدرسة.

-02

يستولي عمى أشياء زمبلئو وممتمكاتيـ بالقوة.

-00

يمزؽ الصور والموحات عمى الجدراف.
عدوان نحو الذات

-0

يميؿ إلى تمزيؽ كتبو.

-0

يخربش عمى يديو وجسمو باألقبلـ واأللواف.

-3

يقضـ أظافره بعنؼ.

-4
-5

يبدو متوت اًر وىائجاً.

يكثر مف الحركة والغضب داخؿ الفصؿ.

-6

يدمر ممتمكاتو الشخصية.

-7

يميؿ إلى تمزيؽ مبلبسو.

-8

يمطـ وجيو ويضرب رأسو في الحائط.

-9

يستخدـ اآلالت الحادة ليمحؽ األذى بنفسو.

-02

يثور ويغضب ألتفو األسباب.

-00

عنيؼ في أفعالو وتصرفاتو.

-00

يضرب قدمو باألرض ويده بالحائط بقوة.

-03

يقوـ بأعماؿ تسبب لو اإلىانة مف اآلخريف.

-04

يميؿ لمعناد بصورة متكررة مما يتسبب بضربة مف
اإلدارييف والمعمميف.
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عدوان نحو المدرس
-0

يتجاىؿ وجود المدرس في الفصؿ.

-0

ال يستجيب لنصائح وارشادات المدرس.

-3

يتمرد عمى القوانيف والنظـ المتبعة في المدرسة.

-4

يسخر مف المدرس ويتيكـ عميو.

-5

يحرض زمبلءه عمى الخروج عف النظاـ المدرسي.

-6

يسرؽ ممتمكات المعمـ.

-7

ينتقـ مف مدرسيو بتخريب ممتمكاتيـ (سيارات وكمبيوتر).

-8

ييدد المدرس بمدير المدرسة أو بأىمو.

-9

يفتعؿ المقالب بالمدرس إلحراجو.

-02

يسخر مف المدرس ويتيكـ عميو.

-00

يشيع الفوضى والضجيج داخؿ الصؼ.

ممحق ( )2المتوسطات والنحرافات المعيارية ألفراد المجموعة التجريبية والضابطة في القياس القبمي
والبعدي والتتبعي

المجموعة

القياس البعدي

القياس القبمي

القياس التتبعي

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

متوسط

انحراف

التجريبية

92.5

10.34

53.8

3.11

55.9

2.28

الضابطة

90.5

14.15

52.8

3.19

----

----
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ملحق ( )3نماذج من فن األوريجامي

1

2

3

4

5

6

7

8
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