مقدمة:

تلعب األنشطة الفنية دور مهم في بناء شخصية الطفل ،فالنشاط يساعد الفرد على

التعامل مع من حوله ،ويزيد شعوره بالرضا عن نفسه وثقته فيها ،وذلك ألنه يوفق بين
االتجاهات الفردية واالجتماعية في آن واحد ،فهو يجد شخصية أثناء ممارسته لهذا
العمل ومتعة جماعية أثناء رضا المجتمع عما أنتجه من أعمال فنية.

وتعد األنشطة الفنية التي يقوم بها األطفال إحدى الوسائل التي يجدون ذواتهم من

خاللها ويعبرون من خاللها عن مظاهر طفولتهم ،والطفل يعبر عن فنونه عن شخصيته
بأسلوب حر طليق يستطيع من خاللها أن ينطلق بخياله ليتغلب على نواحي القصور

التي يعاني منها ومن القيود التي تفرضها عليه حدود الزمان والمكان فيقوم ببناء أفكاره

والتعبير عنها كما لو كانت هناك حاجة ملحة تدفعه إلى ذلك ألن فنون األطفال مرآه

تعكس أحاسيسهم ومشاعرهم وتتبع من منطقهم الخاص فال تخضع للقواعد والقوانين

التي يخضع لها البالغون(.شعبان حسن واخرون ،2016،ص)3

كما تساعد الممارسات الفنية لألطفال باختالف صورها على حسن التوافق مع

أنفسهم من جهة ،ومع بيئتهم الخارجية من جهة أخرى ،وقد ظهرت بعض األبحاث أن
للعالج عن طريق الفن نتائج هامة مثل زيادة الثقة بالنفس والتماسك ،باإلضافة إلى

تحسن ملحوظ في مجال الصحة العامة وانخفاض في القلق واالكتئاب.

( )Oster,i.,Svensk &others,2006,P57

لقد غيرت التكنولوجيا والعبقرية اإلنسانية العالم .فمعظم أطفالنا يستخدمون االلعاب

االلكترونية بتمكن وحرية ،يستخدمون الهاتف الخلوي ،يرسلون الرسائل عبر الحاسب

اآللي ويتحدثون مع أصدقائهم وأقاربهم والمتخصصين في كافة المجاالت في مختلف
البلدان مستخدمين  .E-mail ،Face book ،Chat roomوإذا ما نظرنا لنمط هذا

التغير السريع وهذا الكم الهائل من المعلومات فإننا نجد أن االطفال البد أن يكتسبوا

نوعاً مختلفاً من المهارات حتى يستطيعوا أن يتعايشوا مع متطلبات هذا المجتمع المتغير.

(سرية صدقي واخرون  ،2009،ص)2

اإلحساس بمشكلة البحث:
أوال المالحظة الشخصية:

تعتبر األنشطة الفنية إحدى أبرز أنواع الفنون البصرية التي يمارس من خاللها

التعبير الفني ،سواء كان ذلك التعبير فكريا أو تعبير عن اإلحساس والمشاعر ،وتضم
هذه األنشطة مجاالت متعددة منها فن الرسم ،فن التصميم ،فن الكوالج وغيرها من

المجاالت الفنية التي تساهم في بناء الطفل وتكوينه من الناحية االنفعالية والنفسية

وبالنسبة للطفل ذوى القدرات الخاصة فذلك يكون له اثر قوى في التنفيس عن ما يدور

بداخله حيث تلعب الفنون دو اًر هاماً في خفض حدة السلوك االندفاعي ويتم ذلك عن

طريق تطبيق بعض االنشطة الفنية عليهم داخل حجرة التربية الفنية أو في مركز تدريبي
ولكن مع ظهور جائحة كوفيد  19-كان من الصعب التواصل مع االطفال وفي ضوء

عمل الباحثة كمدرب أنشطة فنية لذوى االحتياجات الخاصة بمكتبة االسكندرية تلقيت
مجموعة من المكالمات من أولياء االمور تناولت ظهور مجموعة من السلوكيات

االندفاعية بسبب عدم مشاركتهم في االنشطة الذى اعتادوا عليها وجلوسهم في المنزل
لفترات طويلة لذلك كان يجب االستفادة من التطور التكنولوجي

ومن هنا برزت مشكلة البحث في عدم النظر بشكل عام لذوي القدرات الخاصة

واالطفال ذوي متالزمة داون بشكل خاص خالل جائحة كوفيد  ،19-وأن تدريس

االنشطة الفنية قد يعد مدخالً للخفض من حدة السلوك االندفاعي لدى األطفال خاصة

في المراحل السنية المبكرة ومع عدم قدرة اسرهم على الخروج بهم من المنزل وقد ظهرت
لهم العديد من المشكالت لدى االطفال خالل هذه الفترة.

ثانيا الدراسات السابقة:
تناولت الباحثة الدراسات السابقة المتعلقة جائحة كورونا والسلوك االندفاعي وكذلك

الدراسات المتعلقة االنشطة الفنية لذوي متالزمة داون ثم التعليق على تلك الدراسات من
حيث- :

 أهداف هذه الدراسة.

 التوصيات والنتائج من هذه الدراسة.
ويمكن تقسيمها بالمخطط االتي- :

شكل ( )1مخطط للدراسات المرتبطة

دراسة (امال ابراهيم ،محمد أبوالفتوح - :)2020

عنوانها " المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيرس كورونا المستجد كوفيد :19

بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة بمصر"

هدف البحث الى التعرف على طبيعة بعض المشكالت النفسية المترتبة على جائحة

كورونا المستجدة كوفيد  19لدي عينة بلغت  746من الطالب وللوصول الى نتائج
البحث تم استخدام مقياس للمشكالت النفسية  ،واعتمد الباحثان على المنهج الوصفي

التحليلي وتوصلت النتائج الى ان الضجر من أكثر المشكالت النفسية التي يعانى منها

الطالب في التوقيت الحالي كما يعانى الطالب بدرجة متوسطة من المشكالت النفسية

األخرى  ،كما توصل البحث إلى وجود فرق دال إحصائياً في المشكالت النفسية في

ضوء متغير النوع والعمر الزمنى وال يوجد فرق دال إحصائياً في ضوء متغير البيئة

وتوصل البحث إلى مجموعة من التوصيات على جهات اإلعالم المختلفة القيام بدورها
وبث المشاعر اإليجابية لدى جميع أفراد المجتمع ،وتقديم برامج توعية لمساعدة الطالب

على كيفية التغلب على المشكالت النفسية  ،ينبغي على الباحثين التركيو في الفترة

الحالية على دراسات برامجية وارشادية وعالجية للطالب ،وان تهتم في الفترة الحالية

في الحد من المشكالت النفسية الناتجة عن فيروس كورونا .
دراسة (خالد ذعار- :)2015 ،

عنوانها "أثر برنامج إرشادي في خفض حدة السلوك االندفاعي لدى أطفال المدارس

المعاقين عقلياً القابلين للتعليم بالمملكة العربية السعودية"

تتلخص مشكلة الدراسة بأن السلوك االندفاعي قد يدفع الطفل للتدخل في شؤون

زمالئه ،وأيضاً يؤدي إلى ضعف التحصيل الدراسي لديه بسبب اندفاعه وعدم ترويه؛
ولهذا فإن ضعف االنتباه واالندفاعية قد يحدثان لدى الطفل صعوبات دراسية أو

ويتكون لدى الطفل مفهوم سلبي عن ذاته ،وهذا قد يقلل من حماسه ومثابرته
أكاديمية،
ّ
في المواقف الدراسية ،وبالتالي يقلل من قوة الدافع للدراسة لديه .أهداف الدراسة :خفض

حدة السلوك االندفاعي لدى األطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعليم ،وذلك في ضوء
فنيات تعديل السلوك بوصفها أحد التوجهات الحديثة في اإلرشاد النفسي .منهج الدراسة:
تم استخدام المنهج التجريبي .عينة الدراسة :تشمل عينة على  20من األطفال الذكور

المعاقين عقلياً بمدرسة الجمش االبتدائية للتربية الفكرية التابعة إلدارة التربية والتعليم،
بمحافظة الدوادمي ،بمنطقة الرياض ،ممن تتراوح أعمارهم الزمنية ما بين  14-9سنة،

وتتراوح نسبة ذكائهم ما بين  ،70-50وكانوا مقسمين إلى مجموعتين :أ) مجموعة

تجريبية :تتألف من  10من األطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعليم .ب) مجموعة

ضابطة :تتألف من  10من األطفال المعاقين عقلياً القابلين للتعليم .أدوات الدراسة)1 :

مقياس تقدير السلوك االندفاعي لدى األطفال المعاقين عقلياً )2 ،برنامج إرشادي لخفض

حدة السلوك االندفاعي لدى األطفال المعاقين عقلياً .نتائج الدراسة )1 :توجد فروق

ذوات داللة إحصائياً في حدة السلوك االندفاعي بين المجموعة التجريبية والمجموعة
الضابطة في القياس البعدي على مقياس السلوك االندفاعي ،لصالح المجموعة

التجريبية )2 .توجد فروق ذوات داللة إحصائياً في حدة السلوك االندفاعي بين القياس
القبلي والقياس البعدي للمجموعة التجريبية على مقياس السلوك االندفاعي ،لصالح

القياس البعدي )3 .ال توجد فروق ذوات داللة إحصائياً في حدة السلوك االندفاعي بين
القياس البعدي والقياس التتبعي للمجموعة التجريبية على مقياس السلوك االندفاعي.
دراسة (شعبان حسن ،فاطمة الزهراء كمال- :)2016 ،

عنوانها ”- :فاعلية برنامج قائم على االنشطة الفنية التشكيلية في عالج بعض

اضطرابات األطفال السلوكية الناتجة عن إدمانهم لإلنترنت "

هدفت الدراسة إلى استقصاء " فاعلية برنامج قائم على األنشطة الفنية في خفض

السلوك العدواني لدى األطفال المعاقين حركياً " ،من خالل عينة مكونة من ( )30معاقاً
ومعاقة حركياً ممن هم في سن ( )11-9سنة ،مقسمة إلى مجموعتين ضابطة وتجريبية،

كل مجموعة مكونة من ( )15معاقاً ومعاقة حركياً  ،وقد دلت نتائج الدراسة على وجود
فروق ذات داللة إحصائية بين درجات السلوك العدواني لدى كل من المجموعة الضابطة
والمجموعة التجريبية لصالح المجموعة الضابطة ،وكذلك وجود فروق ذات داللة
إحصائية بين درجات السلوك العدواني لدى المجموعة التجريبية في كل من التطبيق
القبلي والبعدي لصالح درجاتهم في التطبيق القبلي ،كما دلت النتائج على عدم وجود

فروق دالة إحصائياً بين درجات السلوك العدواني لدى المجموعة الضابطة في التطبيق
القبلي والبعدي ،وكذلك دلت نتائج الدراسة على أهمية األنشطة الفنية في تخفيض حدة

السلوك العدواني لألطفال المعاقين حركياً في مرحلة الطفولة المتأخرة .وفي ضوء نتائج

الدراسة قدم الباحث عدداً من التوصيات هي إبراز أهمية الفن في مجال التشخيص

والعالج للمعاق حركياً وإجراء المزيد من الدراسات المشابهة للدراسة الحالية على فئات
مختلفة من ذوي االحتياجات الخاصة وإجراء أبحاث جديدة على عينات من ذوي
االحتياجات الخاصة ومن كـال الجنـسين تعـالج متغيرات أخرى باستخدام األنشطة الفنية
كمتغير االكتئاب والخوف.

دراسة (أميرة طه - :)،2000،

عنوانها " فاعلية بعض فنيات تعديل السلوك في خفض مستوى االندفاعية لدى

االطفال المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم" يهدف البحث الحالي إلى الكشف عن فاعلية

برنامج مقترح لخفض السلوك االندفاعي لدى األطفال المتخلفين عقلياً فئة القابلين للتعلم،
باستخدام فنيات النمذجة والتعزيز لتعديل وخفض مستوى السلوك االندفاعي لدى هؤالء

األطفال  ،وقد قامت الباحثة بتحديد عينة الدراسة التي تتألف من مجموعة من األطفال

المتخلفين عقلياً من الدرجة البسيطة القابلين للتعلم ،في معاهد التربية الفكرية بجدة،
بالمملكة العربية السعودية ،كما تتحدد باألدوات والبرنامج التدريبي المستخدم لخفض

مستوى االندفاعية في البحث الحالي و بناء على ما أسفر عنه البحث الحالي من نتائج
خاصة بفاعلية بعض فنيات تعديل السلوك في خفض مستوى االندفاعية لدى األطفال

المتخلفين عقلياً القابلين للتعلم ،فإن الباحثة تتقدم ببعض التوصيات التربوية التي يمكن
االستفادة منها في معاهد التربية الفكرية في المملكة العربية السعودية ،والتي تتلخص

في ضرورة االهتمام بتصميم البرامج اإلرشادية والعالجية في مجال التربية الخاصة،

وأن يقوم بتطبيق هذه البرامج أخصائيون من ذوي المهارات والكفاءات العلمية المتميزة،
حيث يتسم الطفل المندفع بضعف القدرة على التركيز وتشتت االنتباه مما يتطلب من

القائمين على العملية التعليمية في مجال التربية الخاصة بذل الجهد المستمر لجذب

انتباه الطفل وحثه على التركيز واالنتباه وأن يستخدم أسلوب التعزيز بصوره المختلفة
من أجل تعديل السلوكيات غير المرغوب فيها لدى األطفال المتخلفين عقلياً.

ثالثا الدراسة االستكشافية:

وللتأكد من وجود مشكلة قامت الباحثة بعمل دراسة استكشافية من خالل تطبيق

استطالع رأى حول أطفال ذوي متالزمة داون لتحديد مشكالت السلوك االندفاعي خالل

فترة كوفيد  19-ملحق ( )1أجرتها الباحثة على عينة من أولياء االمور وعددهم ()16
وقد استخدمت اختبار مان ويتني  ،Mann-Whiteney – U Testويوضح الجدول

االتي نتائج اختبار مان ويتني لداللة الفروق بين متوسطي درجات السادة أولياء االمور.

جدول ( )1نتائج اختبار مان ويتني  Mann-Whiteney – U Testلداللة الفروق
بين متوسطي درجات السادة أولياء االمور والمتوسط الفردي في مدى تأثير جائحة

كورونا على االطفال ذوى متالزمة دوان في السلوك االندفاعي السوى ن= . 16
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يتضح من الجدول السابق انخفاض مستوى السلوك االندفاعي السوي لدى اطفال

ذوي متالزمة داون من وجهة نظر اولياء االمور حيث تبين انه أقل من المتوسط
الفرضي بدرجة دالة احصائياً عند مستوى داللة .0.01

ومن هنا برزت مشكلة البحث في إهمال ممارسة االنشطة بشكل عام واالنشطة

الفنية بشكل خاص خالل فترة كوفيد 19-لدى االطفال متالزمة داون ،وأن تدريس

االنشطة الفنية قد يعد مدخالً رئيسياً للخفض من حدة السلوك االندفاعي لدى األطفال
خاصة في المراحل السنية المبكرة حيث ان ممارسة نشاط فني بشكل عام والرسم بشكل

خاص يحسن الحالة البدنية والعقلية واالنفعالية ،لـدى األفـراد فـي جميـع األعمار ،كذلك
التعبير الفني يطور وينمى مهارات التفاعـل بـين األطفال ،ويقلـل الضـغوط والمشكالت

السلوكية والسلوكيات االندفاعية.

أسئلة البحث:

كيف يمكن توظيف االنشطة الفنية من خالل التعلم الشبكي المتزامن لخفض حدة السلوك

االندفاعي لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة داون خالل جائحة كوفيد – 19؟

ويتفرع منه األسئلة الفرعية التالية:

 .1ما التصميم التعليمي لألنشطة الفنية من خالل التعلم الشبكي المتزامن لخفض

حدة السلوك االندفاعي لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة داون خالل جائحة

كوفيد – 19؟

 .2ما فاعلية توظيف االنشطة الفنية من خالل التعلم الشبكي المتزامن للخفض من

حدة السلوك االندفاعي لدى عينة من االطفال ذوي متالزمة داون خالل جائحة

كوفيد 19-؟

أهداف البحث:

 .1تفعيل استخدام التعلم الشبكي المتزامن للخفض من حدة السلوك االندفاعي لدى
األطفال.

 .2خفض حدة السلوك االندفاعي لألطفال الداون من خالل مجموعة من االنشطة
الفنية.

 .3استخدام بعض االنشطة الفنية على خفض حدة السلوك االندفاعي خالل جائحة
كوفيد 19-

منهجية البحث:


يتبع البحث الحالي المنهج شبه التجريبي ذو المجموعة الواحدة.

اإلطار النظري:

يشمل اإلطار النظري وصف وتحليل لمفهوم وأنواع االنشطة الفنية ،وعالقة االنشطة

الفنية في خفض حدة السلوك االندفاعي وكذلك كيفية استخدام التعلم الشبكي المتزامن
خالل جائحة كوفيد 19-

أوالً :مفهوم االنشطة الفنية:

تعتبر الفنون عامة على اختالف انواعها والفنون التشكيلية خاصة؛ هامة جدا في

تربية االطفال عامة االسوياء منهم وغير االسوياء ألنها تتيح الفرصة للطفل للتعبير عن

مشاعره وما يجول في نفسه وفكره وتزيد قيمة هذه الفنون بالنسبة لألطفال المعوقين

عقلياً وذلك لما يعنيه هؤالء االطفال من عدم القدرة على التعبير والوصف الدقيق للكالم

وقصورهم في اللغة ولذا تهتم برامج الفنية عامة مكاناً ممتا اًز في مناهج التربية الفكرية
خصوصاً في السنين االولى من الدراسة والغرض االساسي من التدريب على الفنون

المختلفة ليس هو االتقان او االبداع في االنتاج الفني وانما الغرض هو اتاحت الفرصة

للطفل للتعبير الحر ودون ضغوط عما يجول بخاطرة فكل نشاط من االنشطة الفنية له
قيمته الوجدانية والعقلية واالجتماعية ولذا تستعمل معظم الفنون وسيلة لتحليل مشاعر

االطفال ورغباتهم المكبوتة اثناء عالج االطفال نفسياً باإلضافة الى العمليات الضمنية
االخرى (ماجدة عبيد واخرون  ،2007 ،ص.) 302

الفنية بشكل عام وتدريس االنشطة الفنية بشكل خاص يجب أن
ّ
إن تدريس التر ّبية ّ
ينبثق من ثقافة المجتمع ،ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بطبيعته وحاجاته ،وبذلك يجب ربط

الفنية المختلفة ،وهذا ما تؤكده
المتعّلم ببيئة المحيطة من خالل قيامه بتنفيذ األعمال ّ
الفنية للمجتمع ،حيث يكون
النظرّية االجتماعية في الفن؛ وهو ّ
أن الطفل ينتج أعماله ّ
مشاركا أفراد مجتمعة من خالل وعيه بثقافة وعادات وتقاليد مجتمعة ،فالفن يجب أن

يخدم المجتمع مع المحافظة على قيمه (منذر العتوم  ،2015،ص.)241

واألنشطة الفنية من أحب أنواع األنشطة التي يستجيب لها األطفال وبخاصة األطفال

ذوي االحتياجات الخاصة مثل (ذوي متالزمة داون –التوحديون– ذوي االعاقة

السمعية ....إلخ) وذلك الفتقارهم القدرة على االتصال بغيرهم ،فالنشاط الفني يعتبر أداة
إجرائية للتعبير الفني ،ذلك الذي يعد تعبي اًر رمزياً يعكس شخصية صاحبه ودوافعه
وصراعاته وحاجاته الخاصة وأحاسيسه ومشاعره واتجاهاته وعالقاته ببيئته األسرية

واالجتماعية والنشاط الفني هو أي نشاط يقوم به الطفل مستخدماً الخامات واألدوات
الفنية المختلفة حيث يستثار الطفل لخامات الفن بطرق مختلفة حتى وإن قصد اللعب
بها وتجريبها( .كانزي على )2015،

ويذكر (  )Klepschs.1982ان التعبير الفني في هذه الحالة وسيلة إسقاطيه

يعكس من خاللها الطفل مفهومة عن الذات وعن اآلخرين .ومدى عالقته بهم واتجاهاته

نحوهم كما يعكس ما قد يحمله في داخله من حاجات ومشاعر وانفعاالت ومخاوف في
صور مرئية .مستعيناً بذلك بمختلف األساليب والصيغ البالغية التشكيلية كاإلهمال

والتصغير والحذف والمبالغة ومن ثم فإن الخطوط الناتجة أياً كان نمطها وطبيعتها
تزودنا ببعض المعلومات عن صاحب الرسم .كما أن مستوى الرسم كشف لنا بدرجة
كبيرة تلك الطريقة التي يدرك بها الطفل ذاته باإلضافة إلى اآلخرين في حياته .

ويضيف أحمد اللقاني " بأن النشاط الفني يعني المواقف التي يمارس فيها المتعلم

أوجه النشاط المتعددة في مجال من المجاالت الفنية بأساليب بسيطة تساعده على

المرور بخبرات مباشرة يكتسب من خاللها مجموعة من االتجاهات والقيم والتي تساعد
على النمو.

المقصود بالتعبير الفني لألطفال- :

أن التعبير الفني هو أن ينفس الطفل عما في نفسه بأسلوبه الخاص ،وان ًيترجم

أحاسيسه الذاتية دون ضغوط أو تسلط في إطار المحافظة على أسلوبه وشخصيته ومن

خالل هذا التعبير تنمو خبراته وتتحد ميوله واهتماماته وتظهر اتجاهاته “ويستخدم الطفل
مجموعة من الخامات التي يتعرف على خصائصها ومصادرها ،فيتمكن من السيطرة
عليها "  ،من خالل إعطاء الطفل الفرصة ليعبر عن مكنوناته الداخلية  ،يجد الرسم هو

الوسيلة إلبراز انفعاالته واهتماماته ،ألنه ال يملك إال لغة الرسم ليعبر عن ما يدور في

خلده( .إسماعيل شوقي ،2007 ،ص)15

ولذلك يؤكد " فيكتور لونفيلد Victor lOenfeldيجب مراعاة النقاط التالية عند

استخدام التعبير الفني كوسيلة للتنفيس عن المشاعر واالنفعاالت ،والتعبير عن الذات

لدى الطفل- :


تشجيع الطفل على التعبير الفني لتعبير عن مشاعره وانفعاالته بمختلف

الوسائط المساعدة على اإلفصاح عنها بدال من كبتها ،والتمكن من الكشف عن
استعداداته التعبيرية الخالقة.

 محاولة تفهم عمل الطفل والنفاذ إلى ما ينطوي عليه من رموز وخيال وتحريف،

ومما يسهم في تحقيق ذلك تشجيع الطفل على اإلفضاء اللفظي إلى جانب التعبير

الفني ،وذلك إللقاء المزيد من الضوء على ما يستتر خلف الرموز الشكلية من معان،
ويجنبنا ،في الوقت ذاته ،استنباط الرسوم وتحميلها أكثر مما قد تحمل من حيث التفسير.
 احترام عمل الطفل وتقديره بشتى السبل ،وعدم التدخل فيه بفرض حلول محددة

ال تتفق وطبيعة خصائصه ونموه الشخصي باإلضافة إلى عدم السخرية منه أو التهكم

عليه لتمكين الطفل من اكتساب الثقة في نفسه واستعداداته وتجنيبه مشاعر اإلحباط.

التعبير الفني ونظرية مراحل النمو- :

اعتمدت هذه النظرية على الكشف عن نوع قدرة كل مرحلة عمرية من مراحل الطفولة

على التعبير من خالل الرسم فمن المظاهر التي تبين أهمية رسوم االطفال هو اعتبارها

مفاتيح للنمو في جميع زواياه الجسمية والعقلية والنفسية ولذلك فأن رسومات األطفال

هي سجل يبين تطورات نموه في كل هذه الجوانب ،فهي تضع ما تجده من سلوك فئة
عمرية معينة من االطفال في الرسم قانوناً ينطبق على غيرهم من االطفال في نفس

المرحلة العمرية( .مصطفي محمد ،2009 ،ص)146

األنشطة الفنية وسيلة تشخيصية وعالجية- :

يعتبر التعبير الفني تعبير رمزي ،يعكس شخصية الطفل ودوافعه وصراعاته وحاجاته

الخاصة وأحاسيسه ومشاعره واتجاهاته وعالقته ببيئته االسرية واالجتماعية ،كما

يشجعون الطفل على أن يفهم بنفسه مدلوالت هذا التعبير ويكتشف كينونته ويدرك ذاته
ويعي بها من خالل استخدامه للمنتجات الفنية كوسيلة لتسهيل العالج النفسي ،ويتم

التركيز على تفسير المعاني واألبعاد الالشعورية لألشكال والرموز المتضمنة في التعبير

ومالحظة العالقة الوثيقة بينها وبين الشخصية ،وأن القاعدة االساسية الستخدام الفن

كوسيلة لتخفيف من حدة السلوك االندفاعي هي قبول كل االستجابات والنواتج بصرف
النظر عن مسألة الجودة الفنية فيما ينتجه الطفل من أشكال تعبيرية فنية  ،فسرعان ما

يندمج الطفل في النشاط الفني حين تتاح له الفرصة مسقطا كل رغباته وآماله ومخاوفه
ومشكالته فيجد المتعة التي تدفعه للمزيد والمزيد من التعبير عن الذات ولقد اهتمت

الدراسات والبحوث الخاصة بالعالج النفسي بالفن في تشجيع وتطور العالقات الشخصية

اإليجابية وجعل هذه العالقة جادة ومتطورة بين كل من المدرب والطفل ذوى متالزمة

داون وبشكل عام فإن تدريبات القائمة على االنشطة الفنية تركز على مواقع العالج
وعلى االتصال بين الطرفين ( فاطمة مقدم واخرون  ، 200،ص) 10

العمل الفني وتأثيره على الجوانب العقلية- :

ان العمل الفني بشكل عام والرسم بشكل خاص يحسن الحالة البدنية والعقلية

واالنفعالية ،لـدى األفـراد فـي جميـع األعمار ،كذلك التعبير الفني يطور وينمى مهارات

التفاعـل بـين األطفال ،ويقلـل الضـغوط والمشكالت السلوكية ،ويزيد تقدير الذات ،والوعي

بالذات ،ويحقق االستبصـار ،ويحسـن العالقـات بين افراد االسرةBrodie, 2007: ( .
) 2006:12،Victor( ) 2008:2،2, 3) (Wood

وقد قام بترلو وونر ) (2005 Winner and Petrilloبدراسة لمعرفة ما إذا كـان

العمـل الفني "الرسم" يحسن الحالة المزاجية للفرد أم ال؟ وأوضحت النتـائج أن العمـل

الفنـي يزيـد مـن اإلحساس بالسرور والبهجة ،ويجعل األفراد يشعرون بحالة نفسية موجبة،
وتم تبرير ذلـك التحسـن بأنه يرجع إلى التنفيس االنفعالي وإعادة التوجيه

(.) 2005:205،Redirection

وأجرى بل وروبنس ) ( 2007، Robbins and Bellدراسة على ( 50شـاباً

وأعمـارهم تتراوح بين ( )30 – 18عاماً واتضح من النتائج أن القيام بالرسم يحسن
الحالة النفسـية المزاجيـة ،ويتفق هذا مع المعالجين الذين يرون أن اإلنتاج الفني يخفض

الضغوط ،ويحـدث سـمواً وارتفاعـاً )( Bell and Robbins ,2007:71ويؤكـد بـراون
وآخـرون  Brown et al 2001.وكـاثلين  Kathleen 2008ان الصراعات الداخلية
والمكبوتات تخرج بسرعة أكثر في الفن عن الوسائل اللفظية ،و عنـدما ترسـم فإنها تصبح

في المتناول ،ويراها العميل ويتعامل معها ،والمشكالت عندما توضع في شـكل مرئـي

فإنه يتم إعادة حلها(Brown et al., 2001:8), ( Kathleen,2008:29).

لذلك تعتبر األنشطة الفنية إحدى أبرز أنواع الفنون البصرية التي يمارس من خاللها

التعبير الفني ،سواء كان ذلك التعبير فكريا أم التعبير عن اإلحساس والمشاعر ،وتضم

هذه األنشطة مجاالت متعددة منها فن الرسم ،فن التصميم ،فن الكوالج وغيرها من
المجاالت الفنية التي تساهم في بناء الفرد وتكوينه من الناحية االنفعالية والنفسية ،كذلك

اهتم الباحثون النفسيون بمجال فنون األطفال ،لما تحويه من حقائق ودالالت نفسية
تعكس دوافعهم وصراعاتهم ورغباتهم الدفينة بطريقة ال شعورية ومتسامية ،فاألنشطة

الفنية لغة رمزية ينقل من خاللها األطفال أفكارهم لآلخرين (عبدالحليم مزوز 2020،
،ص)2

وتعرفها الباحثة اجرائيا" بأنها مجموعة من األنشطة الفنية المرتبطة بشكل عام في

ضوء " DBAEأحد االتجاهات الحديثة نسبياً في حقل التربية الفنية والقائم على تدريس
التربية الفنية من خالل المجاالت التالية علم الجمال ،تاريخ الفن ،النقد الفني ،اإلنتاج

الفني) وموضوعاتها بشكل خاص مثل (طباعة فنية ،كوالج ،نحت وغيرها) يمارسها
الطفل والتي تساهم في بنائه وتكوينه من الناحية الجمالية والفنية ،لكي يصبح قاد اًر على

اإلبداع واالبتكار.

ويركز البحث الحالي على إن استخدام األنشطة الفنية كوسائط تشخيصية وعالجية

نشأ على أيدي المعالجين بالفن " ،”Art Therapistsالذين سعوا للمساهمة في تقويم

كثير من الحاالت العادية وغير العادية النفسية ،والعقلية ،والعضوية ،والسلوكية ،وذلك
بتوظيف وسائط الفن التشكيلي وأدواته إلعادة تهيئة الطفل غير العادي ودمجه في

الحياة العامة.

ثانياً :التعلم الشبكي المتزامن:

التكنولوجيا هى تطبيق للمعرفة و تطوير متطلبات التغيير في المجتمع .فالتكنولوجيا

هى اتحاد العلم والفن والهندسة واالقتصاد والدراسات االجتماعية التى تجتمع مع بعضها

في ظل اإلبداع والذكاء لتحسين جودة الحياة .فالتكنولوجيا تجعل الحياة أفضل وأسرع

وأسهل وأكثر اقتصادية وفاعلية فهى تجعل العالم مكان أفضل للعيش فيهM.A. .

))Scott, 2001

ومن الضرورى في عصر تتزايد فيه المعلومات بشكل مطرد أن يعرف طالبنا كيفية

الدخول والتقييم واستخدام تلك المعلومات بكفاءة  ،فطالب الفنون يمكنهم استخدام
اإلنترنت كمصادر للبحث من موضوعات مرتبطة بأعمالهم الفنية ،الرسوم المتحركة ،

واستخدام الفيديو كتوثيق لما حققوه  ،تحضير عرض تقديمى باستخدام البرامج
التكنولوجية فهناك أربع أنواع من الوسائط المتاحة في العرض التقديمى :النص ،الصور،
الصوت ،الحركة  ،وعلى سبيل المثال :الصور تعبر ليس بمحتواها فقط ولكن بالسياق

الذى توجد فيه ولذلك يجب أن يتعلم الطالب التفكير في الهدف من الوسائط المختلفة
عند إعداد النصوص بالوسائط المتعددة.ومثال على ذلك األصوات (خلفية ،تعليق،

موسيقى ،مؤثرات صوتية) يمكن استخدامها في التوضيح – السياق – رأى – التجميل

،وكذلك الحركة (االنتقال – تحريك األشياء – تحريك النصوص) يمكن استخدامها في

التركيز – التوضيح ) edc. Org ,2009 ( .

وفي ظل االستخدام المتزايد لشبكة اإلنترنت تطور مفهوم التعلم االلكترونى بشكل

متسارع وظهور مفهوم التعلم المتعمد على االنترنت والذى نقل المتعلم بشكل عام وذوى
االحتياجات الخاصة بشكل خاص من متلقى غير متفاعل إلى متعلم فعال ومشارك في
الخدمات والتطبيقات وتعد بيئة التعلم التشاركى من البيئات التى يمكن من خاللها

استخدام أدوات وإمكانيات اإلنترنت المختلفة في تنمية المهارات المختلفة  ،وذلك إذا تم
بنائها بشكل مناسب وتوظيف أدوات االنترنت التوظيف االمثل لخدمة بيئة التعلم

التشاركى ( ) Hot,et,ei .2009. P1.

خصائص التعليم عبر الشبكات :-:

يتيح استخدام شبكات المعلومات المحلية والعالمية في التعليم مزايا عديدة تؤكد في

مجملها على قدرة الشبكات على ابتكار بيئات تعليمية غير نمطية ،مما جعل التعليم الشبكى

نظاماً متكامالً ،اتسم بعدة سمات ميزته عن باقى أشكال التعليم.

دراسات عديدة حول التعليم القائم على الشبكات منها دراسة -:

)(( ،(G. Kearsley 2000, 4-10) ،(J. Harris 1999, 55عبد هللا بن عبد

العزيز الموسى( ،)15-17 ،2002 :محمد وجيه الصاوى(The ،)173-146 ،2002 :

, 26-2007Florida Center for Instructional (L. Schrum & T.A. Lamb

)( ،28إبراهيــم عبد الوكيــل الفار(Technology 2003, 4-18). )191 ،2004 :

وقد توصلت هذه الدراسات إلى خصائص وإمكانيات متعددة للتعليم القائم على

الشبكات ،أمكن تجميعها وتصنيفها في المحاور العشرة التالية-:

 .1المرونة  Flexibility :تتمثل في التعليم عبر الشبكات حين يرغب المتعلم في
أن يراجع دروسه أو يتلقاها خالل فترات تتغير وفق ظروفه ووقته ،مما يؤكد على
االستم اررية في الوصول إلى المناهج ،وهذه الميزة تجعل الطالب في حالة استقرار
حيث بإمكانه الحصول على المعلومة التى يريدها في الوقت والمكان الذى يناسبه.

 .2المالئمة  Convenience :يحقق التعليم عبر الشبكات المناخ المالئم لكل من
المعلم والمتعلم ،حيث يتيح للمعلم أن يركز على األفكار الهامة أثناء إعداده

للمحاضرة أو الدرس ،كذلك يتيح للطالب الذين يعانون من صعوبة التركيز وتنظيم

المهام لالستفادة من المادة ،وذلك ألنها تكون مرتبة ومنسقة بصورة سهلة وجيدة.

 .3التكافؤ  Equity :حيث أن أدوات االتصال تتيح لكل طالب فرصة االدالء برأيه

في أى وقت ودون حرج ،خالفاً لقاعات الدرس التقليدية التى تحرمه من هذه الميزة،
إما بسبب الخجل أو الخوف أو القلق أو غيرها من األسباب ،لكن هذا النوع من

التعليم يتيح الفرصة كاملة للطالب ألنه بإمكانه إرسال رأيه وصوته من خالل أدوات

االتصال المتاحة من بريد إلكترونى ،ومجالس النقاش ،غرف الحوار مما يجعل

الطالب يتمتعون بجرأة أكبر في التعبير عن أفكارهم والبحث عن الحقائق عما لو
كانوا في قاعات الدرس التقليدية.

 .4الفاعلية  Effectiveness :المتعلم في التعليم عبر الشبكات نظ اًر الستخدامه

الوسائل التكنولوجية الحديثة تجعل العملية التعليمية أكثر تأثي اًر وفاعلية ،وأكد ذلك
المشروع البحثى الذى أجرى بأكاديمية السالم الجوى بأمريكا "حول فاعلية وكفاءة
استخدام شبكات الكمبيوتر واإلنترنت كبيئات تعليمية ،وكان من بين ما توصلت إليه

الدراسة مساهمة الشبكات في دعم األنشطة الجماعية والتعاونية ،مع تدعيم التفاعل
بين الطالب في المشروعات التى أعدوها.

 .5الترابط  Connectivity :المنتديات الفورية مثل مجالس النقاش وغرف الحوار
تتيح مجاالً لتبادل وجهات النظر في الموضوعات المطروحة ،مما يزيد فرص الترابط
بين الطالب وزمالئه ومعلميه ،كما يساعد ذلك على خلق بيئات جديدة للتفكير

الجمعى وحل المشكالت والتعليم التعاونى ،أيضاً يعمل على تكوين معرفة وأراء
قوية عند المتعلم من خالل ما اكتسبه من معارف ومهارات عن طريق غرف الحوار.

 .6تنوع األدوات لمالءمة تنوع الطالب  Diversity :توفر الشبكات طرقاً مختلفة
وأدوات عديدة ،تتيح للمتعلمين على اختالف درجاتهم في الميول واالتجاهات

واالستعدادات تعلماً جيداً متمي اًز لدرجة تكاد تصل إلى أن لكل متعلم طريقة تناسبه،
فمنهم من تناسبه الطريقة المرئية ،وآخرون تناسبهم الطريقة المسموعة أو المقروءة،
وبعضهم تتناسب معهم الطريقة العملية ،ونمط التعليم الشبكى ومصادره يتيح إمكانية

تطبيق المصادر بطرق مختلفة وتسمح بتعدد طرق التدريس.

 .7عدم االعتماد على الحضور الفعلى  Non-presence :البد للطالب االلتزام
بجدول زمنى محدد وملزم في العمل الجماعى بالنسبة للتعليم التقليدى ،أما اآلن فلم

يعد ذلك ضرورياً ألن التقنية الحديثة وفرت طرق لالتصال دون الحاجة للتواجد في
مكان وزمان معين ،لذا أصبح التعليم عبر الشبكات فرصة لتخطى الحواجز الزمانية
والمكانية والوصول إلى المعلومة أينما كان موقعها.

 .8سهولة الوصول إلى المعلم :أتاح التعليم عبر الشبكات سهولة كبيرة في الوصول
إلى المعلم في أسرع وقت وذلك خارج أوقات العمل الرسمية ،ألن المتعلم أصبح
بمقدوره أن يرسل استفساراته للمعلم من خالل البريد اإللكترونى  ،E-mailوهذه

الميزة مالئمة للذين تتعارض ساعات عملهم مع الجدول الزمنى للمعلم ،أو عند
وجود استفسار في أى وقت ال يحتمل التأجيل.

 .9تنوع المشاعر وتعددها  Multi-sensory :من أهم سمات التعليم الشبكى أن

وسائله متنوعة وتقابل احتياجات كل متعلم ،ومستوى أدائه ،فقد يتعلم شخص عن
طريق الصورة المرئية ،وأخر عن طريق الصوت والصورة ،فمن ثم تتعدد لدى

األشخاص مجموعة من المشاعر المتباينة ،وكذلك لدى الشخص نفسه من وقت

ألخر حتى يقضى على الملل وتصبح العملية التعليمية متجددة.

 .10سهولة وتعدد طرق تقييم تطور المتعلم :أعطت أدوات التقييم الفورى الذى

يتيحها التعليم القائم على الشبكات للمعلم طرق متنوعة لبناء وتوزيع وتصنيف
المعلومات بصورة سريعة وسهلة لتقييم مدى تطور المتعلمين وتحقيقهم ألهداف

المحاضرة أو الدرس

أنماط التفاعل وأنشطة بيئات التعلم اإللكتروني:

تنقسم أنماط التفاعل بالبيئات االلكترونية في ضوء االنشطة الفنية عبر االنترنت

إلى ( )8أنماط رئيسية وهي- :

تفاعل متدرب مع متدرب  :يساعد على اكتشاف العديد من وجهات النظر واكتساب

المهارات االجتماعية في التعليم عن طريق المشاركة في مجموعات التعلم .

تفاعل متدرب مع مدرب  :يعتمد على مجموعة من االدوات التزامنية وغير التزامنية

منها غرف النقاش كأداة تزامنية  ،والبريد االلكترونى ومنتدى النقاش .

تفاعل متدرب مع المحتوى الفنى  :هو المكون الرئيسى دائما في عملية التعلم .

تفاعل المدرب مع واجهة التفاعل  :أن المدرب يتفاعل مع واجهات تفاعل أكثر

من ذلك التى يتفاعل معها الطالب حيث يتفاعل المدرب مع معظم الواجهات االدارية
التى يتم من خاللها ادارة ادوات ومحتويات النظام التعليمى االلكترونى .

تفاعل المتدرب مع واجهة التفاعل  :لوصول المتددرب إلى اى محتويات المقرر
ويتيح للطالب الوصول إلى المعلومات التى يرغبها .

تفاعل المدرب مع المحتوى  :من خالل مشاركة المدرب في اعداد وخلق المحتوى

ومشاركته في تصميم االنشطة مع المحتوى من خالل مراقبته وتعديله للمحتوى .

تفاعل المدرب مع المدرب  :يحدث ذلك التفاعل في حال مشاركة أكثر من المدرب

في نفس النظام االلكترونى تفاعل المحتوى مع المحتوى  :يعتبر نمطاً جديدا للتفاعل
داخل النظم االلكترونية وهى تعنى برمجة المحتوى للتفاعل اتوماتيكياً مع مصادر معلومات
اخرى وهذ لدع وتحديث المحتوى باستمرار (.وليد سالم ،2011 .ص)91/ 89

ويتناول البحث الحالى التعلم الشبكى المتزامن بشئ من التفصيل وذلك ألهميته في

فترة جائحة كوفيد، 19 -كما أنه له تأثير مباشر على تنمية الخيال التشكيلى ،فالخيال
العلمى نوع واسع شامل من اإلبداع يشتمل على التأمل الذى يقوم على أساس العلم

والتكنولوجيا المستقبلية .يشتمل على تلك األعمال التى تدمج بين العناصر الخيالية الموجودة

في الواقع المعاصر والتى تتضمن جميع أشكال الميديا وأيضا الفانتازيا)2009 /253-3(.
وعرف روبرت هينلين R. Henleinالخيال العلمى بأنه " نوع من التكهن الواقعي بشأن

األحداث الممكنة في المستقبل ،وفي ضوء المعرفة الكافية حول الماضي والحاضر ،وكذلك

في ضوء الفهم العميق لطبيعة المنهج العلمي ودالالته "-26(،)2009/285-3( .

)2006/11،12

وتعرف الباحثة التعلم الشبكي المتزامن على انه عبارة عن تواجد المدرب مع المتدربين

في نفس الوقت ولكن كل منهم في منطقة مختلفة ويتم عرض لهم النشاط الفني ويتفاعلون

مع المتدرب وحيث يقوم المتدرب باستخدام طرق حديثة في التعليم تساعد على توصيل
المعلومة بشكل صحيح لتصبح صورة افتراضية للواقع الملموس والشكل التالي يوضح

العالقة بين النشاط الفني والتعلم الشبكي المتزامن في ضوء جائحة كوفيد .19-

شكل ( )1يوضح العالقة بين النشاط الفني والتعلم الشبكي (اعداد الباحثة)

من خالل الشكل التوضيحي السابق نالحظ وجود عالقة تكاملية بين التعلم الشبكي

المتزامن والنشاط الفني  ،تتمثل هذه العالقة في تكامل المعايير وهى المحتوى ،االهداف

التدريبية  ،االثر التدريبي (ناتج التعلم ) بمعنى عند ما يكون المحتوى واضح ويحتوى على
موضوعات ذات اهمية وفي شكل مجموعة من اللقاءات تكون محددة االهداف التدريبية

التي تؤدى إلى ظهور ناتج تعلم بانتهاء اللقاءات في المدة الزمنية المحددة مما يجعل
العالقة تكاملية وذو معنى  ،ونالحظ من الشكل ايضًا وجود عالقة تفاعلية بمعنى ان

تتفاعل جميع العناصر البشرية وتتمثل في المدرب والمتدرب وغير البشرية وتتمثل في

الموقع الشبكي ونجاح هذه العملية يرتبط بمدى تفاعل هذه العناصر مع بعضها.

ومن هنا فالتطور التكنولوجي والعلمي يضع التربية امام تحديات كبيرة لتمكين الطلبة

من مواجهة هذه التحديات ومتطلبات الحياة اليومية ،فالطالب ال يحتاج فقط الى المعرفة

بل ايضا إلى مهارات االتصال وحل المشكالت والتفكير النقدي واإلبداعي ليستطيع

مواكبة العالم المتطور ()Zakaria&Iksan,2006

وتستخلص الباحثة مكونات التعلم الشبكي المتزامن في ضوء خفض حدة السلوك

االندفاعي الشكل التالى- :

تلعب دور هام

استراتيجيات
تدريس

خفض حدة
السلوك
االندفاعي

تنمية المهارات
الفنية
التعلم الشبكى
المتزامن

وتأثيرها

تعمل على

األبعاد
المقاربات

تنمية المهارات
التكنولوجيا
عبر االنترنت

مقابالت
عن بعد

فصول
افتراضية

المدرب

سيكولوجية ذوي
متالزمة داون

االسرة

شكل ( )2مكونات التعلم الشبكي المتزامن في
مراسالت فورية عن
طريق ارسال نتائج
العمل الفني

حلقات سيمنار
عبر برنامج
zoon

تدريب عن بعد عن
طريق مجموعة من
االنشطة الفنية

ضوء خفض حدة السلوك االندفاعي
(اعداد الباحثة)

معوقات التعلم الشبكي المتزامن- :

ان التعلم الشبكي المتزامن مثله مثل اي نوع من انواع التعليم له مميزاته وعيوبه

وهي- :

الخبرة :بعض المتعلمين والمعلمين ينقصهم الخبرة بشكل عام ،والمتعلمين والمعلمين

واسر ذوي االحتياجات الخاصة بشكل خاص للتعامل مع اجهزة الكمبيوتر والشبكات
والهواتف المحمولة.

 عدم تواجد الكوادر المؤهلة في هذا النوع من التعلم.

الدعم الفني:

 يوجد صعوبات في انظمة وسرعات الشبكات واالتصاالت فقد ال تكون عالية

بالدرجة المناسبة .ارتفاع سعر االجهزة المستخدمة سواء كانت (الب توب ،هاتف
محمول. )IPad ،

اساليب التقويم:
 قد ال تتوفر احيانا الحوافز التشجيعية والتعويضية.
 التغذية الراجعة أحيانا تكون مفقودة.

 صعوبة المراقبة والتصحيح( .ايناس حسني  ،2015 .ص )40

ومما سبق يتضح وجود بعض المعوقات وهذا ما قامت الباحثة بمراعاته عند تطبيق

األنشطة القائمة على التعلم الشبكي المتزامن من قبل الباحثة.
السلوك االندفاعي- :

يعتبر السلوك االندفاعي إحدى المشكالت السلوكية التي تواجه القائمين على تعليم

وتربية االطفال ذوى متالزمة داون ويرتبط السلوك االندفاعي بمشكلة العدوان والنشاط

الزائد واضطراب تشتت االنتباه ،وتأثير االندفاعية على اداء الطفل في المهام المعرفية

والتحصيلية وخاصة الطفل ذو متالزمة داون ،فنجده يستجيب بسرعة قبل أن يفهم

المشكلة ،أو يقيس الحلول البديلة الممكنة لها ،أي ان فترة كمون االستجابة لديه قصيرة
للغاية وغالباً ما تكون استجابة خاطئة.
وقد يندفع الطفل للتدخل في شؤون زمالئه ،وأيضاً يؤدي السلوك االندفاعي إلى
ضعف التحصيل الدراسي لديه بسبب اندفاعه وعدم ترويه؛ ولهذا فإن ضعف االنتباه

ويتكون لدى الطفل
واالندفاعية قد يحدثان لدى الطفل صعوبات دراسية أو أكاديمية،
ّ
مفهوماً سلبياً عن ذاته ،وهذا قد يقلل من حماسه ومثابرته في المواقف الدراسية ،وبالتالي
يقلل من قوة الدافع للدراسة لديه( .خالد ذعار ،2015 ،ص)120

ويعرف السلوك االندفاعي على انه اضطراب سلوكي عصبي يصيب الطفل في

المراحل المبكرة من العمر حيث يبدو الطفل عدوانياً وال ينصاع ألوامر الوالدين ،كما
انهم يعجزون على متابعة الدراسة حيث يملون بسرعة من أول دقيقة ،ويحاولون االنشغال

بأشياء اخرى مما يقلل من تركيز الطفل ويزيد نسبة حدوثه لدى الذكور أكثر من االناث.

(زينب معيزه ،2019 ،ص)72

ولقد تعددت التصورات النظرية التي اهتمت بتعريف االندفاعية كأحد االساليب

المعرفية الضرورية للطفل ،وعرفت على انها ميل الفرد ونزعته الى االستجابة بسرعة

بدون تفكير أو تأنى ،ويعرفه كاجان بأنه اسلوب يستجيب له الطفل لمشكلة ما بسرعة

أو ببطء ،ويعبر عن طريقته في التفكير إزاء المشكالت أو المواقف أو المثيرات ،وانه
عند تعرضه لمثير ما (شكل) أو بعض المثيرات االخرى التي تتضمن نفس المثير

(أشكال) قبل استجابته تعبر عن اسلوبه في التفكير ،سواء كان اندفاعيا أو متأنياُ (أميرة
طه  ،2000،ص5

االسرة والسلوك العدواني لذوي متالزمة داون- :

من المالحظ ان االسرة هي احد اهم العوامل المؤثرة في تكوين شخصية الطفل

وخصوصا في السنوات االولى من حياته تلك التي تشكل ابرز معالم شخصيته  ،إذا

تشير الدراسات إلى ان  %80من شخصية الطفل انما تتشكل في الثمان سنوات من

عمره وأن هذا التشكل يخضع العتبارات تتصل بشخصية الطفل من جهة أخرى  ،وتأتى
أهمية االسرة كونها الوسيط األول من وسائط نقل ثقافة المجتمع إلى الطفل  ،فهي

المجتمع اإلنساني االول الذى يمارس فيه الطفل أولى عالقاته االنسانية لذلك فالسلوك

العدواني لدى الطفل ذوى متالزمة داون يظهر في اغلب االحيان في سن مبكر داخل
االسرة  ،فإذا تم تعزيز السلوك ووضع برنامج للتقليل من تك ارره  ،يؤدى من التقليل من

احتمالية حدوث السلوك العدواني(محمد عيسى ،2007،ص)44

االطفال ذوي متالزمة داون_ :

لقد أطلق اسم ذوي متالزمة داون على فئة االطفال التي تشبه في المظهر الجسمي

فقط حيث تتشابه أوصاف هؤالء االطفال في كبر وتشقق اللسان والرأس صغير العينين

ذو جفون سميكة وحواجب كثيفة وأنف صغير وافطس ،واليدين عريضة ،االصابع
مفتوحة وال توجد بها عقد مما يصعب على الطفل ضم اصابعه لذلك اعتمدت الباحثة

على االنشطة الفنية المستخدم فيها العجائن اللينة حتى يتمكن من تشكيلها.

ويعود سبب والدة طفل ذوي متالزمة داون إلى تشويش في عدد الكروموزومات التي

يأخذها الجنين من امه اثناء تكوينه ،حيث يتكون الجنين من عدد كروموزومات متساوية

من االم واالب تعادل 23كروموزوم ويحدث ذلك عند والدة طفل ذوى متالزمة دوان

الكرمووزوم رقم  21من االم يتعادل وينتج  1+21فيكون تكون االنسان في هذه الحالة

 1+46وهو ما يسمى بظاهرة متالزمة داون( .أحمد شعبان ،2011 ،ص )38:39

خصائص طفل متالزمة داون- :
الخصائص الفسيولوجية- :

تتمثل تلك الخصائص في الوجه المستدير والعيون الضيقة ذات االتجاه العريض

وصغر حجم االنف ،وكبر حجم االذنين ،وظهور اللسان خارج الفم ،واالسنان غير

منتظمة ،وقصر االصابع واالطراف ،وظهور خط هاللي في راحة اليد بدل من خطين.

خصائص النمو- :

نمو الطفل المصاب بمتالزمة داون يكون ابطأ كثي اًر من نمو الطفل العادى  ،ويتابين

النمو في الصغار المصابين بحالة داون بصورة كبيرة مثل الصغار العاديين  ،وهذا
التباين في النمو تحدده العوامل الجينية والعرقية والغذائية  ،وايضاً النشاط الهرمونى ،
ووجود شذوذ خلقى اضافي  ،وعوامل صحية اخرى  ،وظروف بيئية معينة  ،ومع هذا
متوقع ان يكون الطفل الذى اليتلقى تغذية كافية  ،أو المريض بنقص هرمونات الغدة
الدرقية  ،أو الذى يعانى من نقص هرمون النمو  ،أو الصغير الذى يعانى من مرض

خطير في القلب  ،أن يكون أصغر في الطول أو الحجم ( خولة أحمد ،2005 ،ص)25
الوزن- :

يحتاج وزن الطفل المصاب بحالة داون إلى عناية خاصة  ،بسبب مشاكل التغذية

أثناء مراحل الطفولة المبكرة  ،وقد يترتب على ذلك انخفاض في الوزن خالل هذه

المرحلة  ،كما ان االطفال الذين لديهم شذوذ تكويني أخر مثل عيوب القلبية الشديدة ،

يزيد وزنهم ببطء خالل السنتين الثانية والثالثة من حياة الطفل  ،حيث يبدأ أطفال كثيرون

في اكتساب وزن زائد  ،وقد يستمر ذلك إلى أن تشكل زيادة الوزن مشكلة حيث يميل
بعض االباء إلى المبالغة في الحماية  ،ويقدمون للطفل كميات زائدة من الطعام مع هذا
وبمجرد تعود الطفل على تناول كميات كبيرة يكون من الصعب التحكم بعد ذلك ويكون

زيادة الوزن واضحة )Claired Canning,2008,P145( .

النمو الحركي:

ان التطور الحركي الكبير لمعظم االطفال ذوي متالزمة داون يمر بمرحلتين تطور

الحركات الكبيرة وتطور الحركات الصغيرة مثلهم مثل العاديين ،ولكن الرضيع من

متالزمة داون غالباً ما يتأخر في المبادأة بالمهارات الحركية مثل التدحرج ،وأنشطة كهذه

تؤدى إلى وظائف كثيرة منها استكشاف البيئة ،حيث يجب على الوالدين مساعدة اطفالهم

من متالزمة داون على تعلم انماط ومهارات حركية في خبرات التعلم المبكرة (وليد

العبرى  ،2003 .ص )23

ولطفل ذوي متالزمة داون معوقات لنموه الحركي ومنها ارتخاء العضالت واالربطة،

لكن ومع النمو العصبي للعضالت المتدرج من الرأس إلى الصدر والبطن ثم االطراف

يمكن القيام بالحركات التوافقية ،حيث يكون هناك انقباض لمجموعة من العضالت وفي
نفس الوقت ارتخاء العضالت المعاكسة لها( .عبد هللا الصبي ،2002 ،ص)97
الخصائص الشخصية واالجتماعية:

تتراوح القدرة العقلية ألطفال متالزمة داون ما بين المتوسطة والبسيطة ،وتتراوح نسبة

الذكاء من ( ،)70-40ولديهم القدرة على تعلم المهارات االكاديمية البسيطة ومهارات
العناية بالذات والتواصل والمهارات االجتماعية المختلفة (ماجدة عبيد واخرون،2005 ،

ص )25

وتذكر (سهيلة العميري ،2001 ،ص )91أن مثل هؤالء االطفال من متالزمة داون

بحاجة إلى استراتيجية تدخل عالجي منظمة ومكثفة حتى يمكنهم من ممارسة السلوك

االجتماعي المناسب ،ويعد العمل الجماعي وتفاعل اطفال متالزمة داون مع بعضهم
البعض أثناء الجلسات لبرنامج المهارات االجتماعية عامالً مساعداً إلنجاح أي برنامج،
حيث انه من خالل ذلك العمل الجماعي يستطيع هؤالء االطفال اكتساب المهارات

االجتماعية التي يتم التدريب عليها.

مبادئ تصميم االنشطة وتقييم الطالب ذوي متالزمة داون- :

من خالل اطالع الباحثة على مجموعة من الدراسات التي تناولت ذوي متالزمة

داون (مجدي عزيز -2003 .يحيي احمد –  – 2003نادية هايل،2000-

 –el al ،Jones.1997علي عبد العظيم )2008 .توصلت الي أن ذوي متالزمة
داون يحتاجون رعاية من نوع خاص ،والي جهد غير عادي في التبسيط والعرض،
وتحفيزهم للتفاعل والمشاركة في الموقف التعليمي ،وفيما يلي بعض األسس التي تساعد

على تفعيل المواقف التعليمية المعدة لهذه الفئة- :

 .1تجنب الحمل الذائد على الذاكرة وتكليفهم بما يتناسب مع قدراتهم وما يستطيعون
أداؤه من العمل التطبيقي.

 .2المراجعة باستمرار على ما تعلمه الطفل خالل يوم أو يومين على االكثر من
التعلم المبدئي للمهارة ،حتى تساعدهم على االحتفاظ بما تعلموه.

 .3القيام بتصميم مواقف للممارسة الموجهة ،لمنع تطبيق المفاهيم الخاطئة وتكوينها
لدي الطفل.

 .4التباعد قدر المستطاع بين فرص الممارسة وتعلم الجديد حتى ال يحدث تداخل

بين المفاهيم ،او التطبيقات ،وحتى يتعلم االطفال الحدود الفاصلة بين المفاهيم

المتعلمة.

 .5التعلم ذو معني عن طريق الربط بين المهارات الفرعية واألداء الكلي للمهمة عن
طريق الربط .بين ما تعلمه الطالب وما سوف يتعلمونه.

 .6تقليل متطلبات المعالجة المعرفية للموضوعات ،عن طريق البدء بتدريس المعرفة
والمهارات والمفاهيم االسهل ،ثم التدرج في ذلك فضال عن التدريب المسبق على

المهارات المكونة لألداء.

 .7االكثار من طلب االجابات المتكررة لتثبيت ما تعلموه.

مهارات التخطيط للتدريس لذوي متالزمة داون- :

التخطيط هو تصور عقلي مجرد لما ينبغي أن يكون عليه الشيء الذي نخطط له.

والتخطيط للتدريس تصور عقلي لما ينبغي أن يكون عليه التدريس ،بمعني أنه عملية

تستريه يشرع فيها المعلم مستحض ار جميع خبراته بالمادة المتعلمة ،وخصائص المتعلمين،

واستراتيجيات التدريس ،وأساليب ادارة الصف ،والتقويم ،فضال عن طرق العرض ،والوسائل

التعليمية ،وجميع مصادر التعلم المتاحة.

ولكن يستطيع معلم ذوي االحتياجات الخاصة بصوره عامة ومعلم ذوي متالزمة داون

بصوره خاصة التخطيط لنشاط معين يجب ان يكون قاد اًر على معرفة االحتياجات التعليمية،

وما يتوقع انجازه ،وتحديد االهداف والترتيب المنطقي للمحتوى واختبار نشاط يشكل جذب
وتوظيف االمكانات المتاحة واعداد نماذج األداء الصحيح واختيار استراتيجية التدريس

المناسبة (على عبد العظيم ،2011 ،ص )186والشكل التالي يوضح مهارات التخطيط

ألنشطة لذوي متالزمة داون.

تحديد الفئة
المستهدفة
تحديد
االحتياجات

اختيار
استراتيجية
التدريس

اعداد نماذج
االداء
الصحيح

تحديد ما
يتوقع انجازه
مهارات
التخطيط
لالنشطة ذوى
االحتياجات

توظيف
االمكانات
المتاحة

تحديد
االهداف
التعليمية

تحديد مادة
الدرس

الترتيب
المنطقى
للمحتوى
الدرس

اختيار المواد
التعليمية

شكل ( )3يوضح مهارات التخطيط ألنشطة لذوى متالزمة داون .

جائحة كوفيد - :19

يعد فيروس كورونا المستجد لعام  2019الذي تم اعالنه وباءا من قبل منظمة

الصحة العالمية في11مارس  2020ساللة جديدة من الفيروسات التاجية تم االبالغ
عنه ألول مرة في  31ديسمبر  ،2019ومن الممكن أن يسبب هذا الفيروس أمراض

الجهاز التنفسي التى تتراوح من نزالت البرد الشائعة إلى امراض أكثره شدة قد تؤدى إلى
الوفاة ،تم االبالغ عنه في  157دولة والذي أسفر عن ما يزيد عن  200الف حالة
اصابة مؤكدة واكثر من  8000حالة وفاة.
من االكثر عرضه للخطر- :

أظهرت التحليالت الوبائية التي اجرتها منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة

االمراض ان االشخاص االكثر عرضه للممات بسبب فيروس كورونا المستجد ينتمون
إلى المجموعات المستضعفة متضمنة كبار السن وذوي االمراض المزمنة ومن يعانون

من نقص المناعة مثل االشخاص الذي يعانون من امراض القلب والسكرى وأمراض

الجهاز التنفسي ويجب أن يكون هؤالء في بؤرة جهود المواجهة( .امال ابراهيم واخرون،
 ،2020ص)1050

والشك ان ذوى االحتياجات الخاصة بصفة عامة وذوى متالزمة داون بصفة خاصة

هم أكثر الفئات االجتماعية اصابة بسبب ضعف المناعة واصابة البعض منهم بأمراض
القلب ونقص المناعة وعدم قدرتهم على الحفاظ على االرشادات العامة للوقاية من

الفيروس لذلك كان اجراء الحجر المنزلي عليهم شيء هام وقد قامت بعض اسر هذه
الحاالت بعمل اجراءات احتياطي شديدة تجنباً لحدوث أي مشاكل ولكن ذلك اثر على

الناحية النفسية لألطفال بسبب توقفهم عن القيام باألنشطة والتدريبات المعتادين عليها
والمكوث في البيت لفترات طويلة.

ومن خالل استعراض اإلطار النظري توصل البحث للفرض التالي:

فرض البحث:

 ال يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات األطفال في القياسين
القبلي والبعدي بعد تطبيق التجربة لصالح القياس البعدي.

أدوات البحث- :

 استطالع رأى حول أطفال الداون لتحديد مشكالت السلوك االندفاعي.

 اختبار تجانس االشكال لكاجان لقياس االندفاعية لدى االطفال (قبلي – بعدى)

حدود البحث:

 استخدام بعض األدوات التكنولوجيا من خالل التعلم الشبكي المتزامن (فيديوهات

مسجلة -برنامج – zoomمجموعة من الصور المتحركة لشد انتباه الطفل)
وبعض األدوات البصرية (مجموعة من الصور المتحركة لشد انتباه الطفل

والرسوم) كما اعتمدت التجربة على العمل التعاوني التفاعلي" "Interactiveمن
خالل مشاركة أولياء االمور مع ابنائهم اثناء اللقاءات على برنامج  zoomتحددت

عينة البحث من  8أطفال تتراوح أعمارهم من  9-6سنوات.

تجربة البحث:

يسعى البحث الحالي إلى توظيف االنشطة الفنية من خالل التعلم الشبكي المتزامن

للخفض من حدة السلوك االندفاعي لدى عينة من االطفال ذوي متالزمة داون خالل

جائحة كوفيد  )12( 19-من خالل تدريس مجموعة من االنشطة الفنية إلنتاج أعمال
فنية بخامات مختلفة ،تهدف إلى إشراك الطالب بقدراتهم والتركيز على الجانب

التكنولوجي وتواجد اسراهم لجعل عملية التعلم ترفيهية وممتعة والتأكد من الفهم ،وإلقاء
الضوء على جائحة كوفيد بشكل مبسط لمحاولة خفض حدة التوتر والسلوك االندفاعي.

خطوات اإلعداد للتجربة:
عينة البحث:

تم اختيار عينة البحث من اطفال متالزمة داون تتراوح أعمارهم فيما بين 9-6

سنوات "من االطفال الملتحقين باألنشطة الصيفية بمكتبة االسكندرية ،بمحافظة

اإلسكندرية ،تَم تطبيق اختبار تجانس االشكال لكاجان لقياس االندفاعية لدى االطفال
(قبلي – بعدى) وتم اختيار تلك المرحلة لما تتميز به من حب واهتمام لمجاالت النشاط
الفني كالرسم والتلوين وقراءة القصص واألشغال اليدوية.

أهداف التجربة:

هدفت التجربة إلى تحقيق األهداف التالية:

 .1أهداف مرتبطة بمحتوى االنشطة الفنية:

 التعبير عن اهتماماتهم الشخصية من خالل الوسائل التشكيلية.
 اكتساب المهارات والخبرات التقنية المتعلقة بالتحكم في استخدام الخامات البيئية
والمصنعة والمستهلكة والتعرف على صالحيتها التشكيلية وتطويعها لألفكار

التشكيلية وتطويع األفكار للمعطيات التشكيلية في التراث القومي ،وتجريب طرق
حديثة في تشكيلها.

 االستجابة للعناصر الفنية بالتشبع بالرؤية البصرية من خالل التمييز والتحليل
وتحديد العالقات والتذوق الجمالي.

 .2أهداف مرتبطة بخفض حدة السلوك االندفاعي:

 تنمية القدرة على التركيز عن طريق جذب انتباه الطفل وحثه على التركيز
واالنتباه

 تنشئة األطفال على السلوكيات المرغوب فيها من خالل توفير مناخ مناسب
لذلك.

 تأكيد استخدام اسلوب التعزيز بصوره المختلفة من اجل تعديل السلوكيات غير
المرغوب فيها لدي االطفال متالزمة داون.

 إكساب الطفل للخبرة السلوكية.

استراتيجية التدريس المتبعة في التجربة:

اعتمدت التجربة على العمل التعاوني التفاعلي"  "Interactiveوالتعزيز والنمذجة.

تحديد البرنامج الزمنى:

استغرق تطبيق التجربة أربعة أسابيع من خالل أربع مقابالت ،بواقع مقابلة أسبوعياً

"" اربعين دقيقة لكل لقاء.

الخامات واألدوات:

عجائن ورق ملونة – عجينة سيراميك – ورق مقوى – فوم ملون – شرائط قماش

ملونة ،مقصات – أقالم-غراء أبيض-عجينة ملح – عجينة صلصال)

الوسائل التعليمية:

 عرض مجموعة من الصور والرسوم ألعمال فنية منفذة من العجائن.
 عرض فيديوهات تعليمية توضح خطوات التشكيل بالعجائن.

أدوات البحث:

 .1اختبار تجانس االشكال لكاجان "  " Kaganلقياس االندفاعية لدى االطفال (قبلي
– بعدى)

 الهدف من االختبار:
تهدف هذا البطاقة إلى قياس االندفاعية لدى االطفال (قبلي – بعدى).

 وصف االختبار:

استخدم كاجان  "Kagan".طريقة لقياس القدرة التحليلية عند االطفال وهى اختبار

التصور الذهني  ،واكتشف الباحثون ان القدرة التحليلية عند االطفال تزداد بازدياد

المرحلة العمرية للطفل  ،وهى ال ترتبط بالقدرة اللفظية  ،واكتشفوا ايضاً ان بعض
االطفال يجبيون على االسئلة اوال  ،ثم يبحثون عما إذا كانت إجابتهم صحيحة ام ال
بينما اطفال اخرون يتأملون قبل الشروع في االجابة متخلصين ذهنيا من االجوبة غبر

الصحيحة وعلى هذا سمية الفئة االولى االندفاعيون Impassiveوالفئة الثانية المتروون

 Reflectiveوقد وجدوا ان هذه الخصائص في االطفال ثابتة نسبياً رغم اختالف

االختبارات والمواقف ولقياس هذا االسلوب وضع كاجا  kagenاختبا ار خاصة اسماه

اختبار تجانس االشكال المألوفة ( ( M.F.F.T Matching familiar figures test
الذى يمكن من خالله قياس االسلوب المعرفي (االندفاع أو التروي )
 صدق االختبار:

وقد تم استخدم هذا االختبار في كثير من الدراسات والبحوث  ،منها ما يتعلق بسرعة

اتخاذ القرار  ،ومدى االنتباه والتحصيل الدراسي كاجان واخرون" " kagen et al

 1965و – 1967وكوهن"  1975" kohnميزر  ، 1976messerوكنج king
 1962وكذلك التعرف على االندفاعية بين المتخلفين عقلياً جاكسون واخرون
 1983Jackson et alومن يعانون من صعوبات التعلم جورى بل واخرون Groy
 1985Bill ,et alو المضطربين سلوكيا  Finchفينش  1982كما امتدت الدراسات

لتشمل اساليب العالج المختلفة للسلوك االندفاعي لدي االطفال سينجر 1985Singer

اكاي . 1984Akay

نتائج البحث- :

لخطة المعالجة اإلحصائية التي قدمتها الباحثة للتحقق من صحة
نتناول هنا عرضاً ُ

فرض البحث ،وتفسي اًر لنتائج البحث ،ومناقشتها في ضوء اإلطار النظري والدراسات
السابقة ،ثم تختتم الباحثة هذا الجزء بمجموعة من التوصيات في ضوء ما أسفرت عنه

نتائج البحث.

بداية اعتمدت الباحثة في التحليل اإلحصائي للبيانات للتأكد من صحة فرض
البحث من عدمه على األساليب اإلحصائية األتية:

اختبار ويلكوكسون  Wilcoxon Signed Ranks Testحيث ُيعد اختبار
"ويلكوكسن" لعينتين غير مستقلتين بديالً لنظيره من االختبارات المعملية مثل اختبار
"ت" لعينتين غير مستقلتين ،في حال عدم تحقق االفتراضات الالزمة إلجراء اختبار

"ت" لعينتين مرتبطتين.

حجم التأثير مربع إيتا ) (η2حيث ُيعد حجم التأثير  Effect Sizeأحد المقاييس
أو المؤشرات المهمة للداللة العملية  Practical Significanceوهي الداللة التى تهتم
بفائدة وجدوى النتائج في العالم الواقعي ،حيث أنه ال قيمة للداللة اإلحصائية ما لم يكن

هناك وجود للداللة العملية فقد تكون الداللة اإلحصائية ُمضللة؛ لذلك من المهم حساب
حجم التأثير لتقويم نتائج أي تجربة .وحجم التأثير والداللة اإلحصائية ُيكمل كل منهما

اآلخر وال يحل أي منهما محل اآلخر.

وتتراوح قيمة حجم التأثير من (صفر ،)1-حيث أن القيمة ( )0.1تعني حجم تأثير

منخفض ،بينما تعني القيمة ( )0.3حجم تأثير متوسط ،في حين تعني القيمة ()0.5

حجم تأثير مرتفع.

وقد استخدمت الباحثة في التحليل اإلحصائي للبيانات حزمة البرامج اإلحصائية

للعلوم االجتماعية ( )SPSS 20وذلك الجراء المعالجات اإلحصائية ،وفيما يلي عرض

النتائج وتفسيرها- :

اختبار صحة فرض البحث:

وينص على أنه " يوجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات األطفال في

القياسين القبلي والبعدي لخفض حدة السلوك االندفاعي لصالح القياس البعدي".

والختبار صحة هذا الفرض استخدمت الباحثة اختبار "ويلكوكسون" ( Wilcoxon

 )Signed Ranks Testلحساب داللة الفرق بين متوسطي رتب درجات أطفال
المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ومجموعها الكلى.

كما قامت الباحثة بحساب حجم التأثير ) (η2للتعرف على حجم تأثير االنشطة

الفنية على خفض حدة السلوك االندفاعي ويوضح الجدول اآلتي نتائج اختبار

ويلكوكسون وقيمة ( )Zوقيمة حجم التأثير لداللة الفروق بين متوسطي رتب درجات
أطفال المجموعة التجريبية في القياسين القبلي والبعدي ومجموعها الكلى .والنتائج
يوضحها الجدول اآلتي:

جدول( )2نتائج اختبار ويلكوكسون وقيمة ( )Zوقيمة حجم التأثير للفروق بين

متوسطي رتب درجات األطفال في القياسين القبلي والبعدي لخفض حدة السلوك
االندفاعي (ن =)8

المتغير

السلوك االندفاعى

توزيع الرتب

العدد

الرتب السالبة

صفر

الرتب الموجبة

7

الرتب المتعادلة

1

متوسطات

مجموع

قيمة

مستوى

حجم التأثير )(η2

الرتب

الرتب

"" Z

الداللة

الداللة

صفر

صفر

4

28

2.375

0.05

مرتفع

يتضح من الجدول السابق أنه- :

 توجد فروق دالة إحصائياً بين متوسطي رتب درجات أطفال المجموعة التجريبية في
القياسين القبلي والبعدي لصالح القياس البعدي ،حيث بلغت قيمة "،)2.375( "z
إحصائيا عند مستوى داللة (.)0.05
وهي قيمة دالة
ً

وترجع الباحثة هذه النتيجة إلى األسباب اآلتية:
ُ

 تنوع مجاالت االنشطة وعدم اقتصارها على شكل أو نوع معين من االنشطة حيث
يؤكد على كل المعلومات والمهارات المتناولة والمتابعة والتقويم المستمر ،مما له

أثره في متابعة أداء الطفل ومعالجة جوانب الضعف فيها أول بأول.

 فرصة للخروج من الجو المنزلي ومحاولة اضافة لليوم بشكل مختلف.

 إثراء االنشطة الفنية باستراتيجيات ذوي متالزمة داون واستخدام والوسائل التي تساهم

في التغلب على حدة السلوك االندفاعي ،والتي من شأنها تدريب الطفل على توظيف
الخامات التشكيلية والتزاوج بين البعد التقني والجمالي لها لتحقيق قيم تعبيرية للعمل

الفني.

 تحفيز الطفل من خالل استخدام بعض األدوات البصرية والمعرفية ،وتوظيف
مجموعة من الحواس المختلفة كالبصر والسمع واللمس ،واالستفادة من العمل

التعاوني التفاعلي حقق خفض في حدة السلوك االندفاعي لدى الطفل.

 ارتفاع استجابة االطفال في بعض االنشطة عن غيرها مثل "يوجد تأثير في االندفاع

في تطبيق النشاط نتيجة للملل" وانشطة اخرى وجود ارتفاع نسبى ملحوظ في
استجابات االطفال نتيجة اسلوب العرض واستخدام وسائل تشويقية.

 الدرجات كانت لصالح االختبار البعدي وقد يعزى ذلك إلى إتقان االطفال التعامل
مع إمكانات الخامة الذي ساعد على خفض حدة السلوك االندفاعي.

توصيات البحث:

 توصى الباحثة بإجراء مزيد من الدراسات والبحوث على خفض حدة السلوك
االندفاعي على فئات عمرية مختلفة وحاالت مختلفة.

 دراسة إثر االنشطة الفنية لخفض االندفاعية على التكيف االجتماعي لألطفال
المتخلفين عقليا ذوي االعاقة العقلية.

 دراسة أثر الدمج بين االنشطة الفنية واستخدام التكنولوجيا علي خفض مستوي
السلوك االندفاعي لدي اطفال متالزمه داون.

 دراسة مقارنه في مستوي االندفاعية لدي االطفال (متالزمه داون) الدارسين للفنون
التشكيلية واالطفال (متالزمه داون) غير الدارسين لها.

الخالصة:

هدف البحث إلى توظيف االنشطة الفنية من خالل التعلم الشبكي المتزامن لخفض

من حدة السلوك االندفاعي لدى عينة من األطفال ذوي متالزمة داون خالل جائحة

كوفيد – .19

كما تناول البحث الحالي األنشطة الفنية إحدى أبرز أنواع الفنون البصرية التي

يمارس من خاللها التعبير الفني ،سواء كان ذلك التعبير فكريا أو تعبير عن اإلحساس
والمشاعر ،وتضم هذه األنشطة مجاالت متعددة منها فن الرسم ،فن التصميم ،فن

الكوالج وغيرها من المجاالت الفنية التي تساهم في بناء الطفل وتكوينه من الناحية

االنفعالية والنفسية اما بالنسبة للطفل ذوى االحتياجات الخاصة فقد يكون له اث اًر قوياً
في التنفيس عن ما يدور بداخله حيث تلعب الفنون دو اًر هاماً في خفض حدة السلوك
االندفاعي ويتم ذلك عن طريق تطبيق بعض االنشطة الفنية عليهم داخل حجرة التربية

الفنية أو في مركز تدريبي ولكن مع ظهور جائحة كوفيد  19-كان من الصعب التواصل

مع االطفال لذلك كان يجب االستفادة من التطور التكنولوجي حيث ظهر التعلم الشبكي

المتزامن الذى يتيح استخدام شبكات المعلومات المحلية والعالمية في التعليم الذى تؤكد

في مجملها على قدرة الشبكات على ابتكار بيئات تعليمية غير نمطية ،مما جعل التعليم

الشبكي نظاماً متكامالً ،اتسم بعدة سمات ميزته عن باقي أشكال التعليم  .مراجع البحث:

أوالً :المراجع العربية:

( .1أحمد حسين ،عودة الجواد  ”- :)1989،تخطيط المنهج وتطويره “ ،األهلية للنشر
والتوزيع ،عمان.

( .2أحمد شعبان "- :)2011 .سيكولوجية ذوي الفئات الخاصة ،رقم االيداع
 ،2777،2011دار النهضة العربية.

( .3امال ابراهيم ”- :)2020 ،المشكالت النفسية المترتبة على جائحة فيرس كورونا
المستجد كوفيد  :19بحث وصفي استكشافي لدى عينة من طالب وطالبات الجامعة

بمصر" .كلية التربية ،جامعة سوهاج ،المجلة التربوية ،العدد الرابع والسبعون
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ما قبل المدرسة " ،رسالة ماجستير ،غير منشورة ،البحرين ،جامعة الخليج العربي.

( .13شعبان حسن ،فاطمة الزهراء كمال ”- :)2016 ،فاعلية برنامج قائم على

االنشطة الفنية التشكيلية في عالج بعض اضطرابات األطفال السلوكية الناتجة عن
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