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 ادللخص

ىدفت الدراسة الحالية إلى تنمية االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  
( تمميذات، واستخدمت الدراسة مقياس التفكير االبتكاري 6التعمـ .وتكونت عينة الدراسة مف )

خصائص المعرفية والشخصية لمطفؿ الموىوب )إعداد أماؿ عبد )لتورنس(، اختبار الكشؼ عف ال
(، اختبار تحصيمي 5102(، مقياس الذكاء الرياضي المنطقي )إعداد زيف العابديف، 5102السميع، 

(، مقياس االبداع االنفعالي ) إعداد الباحث (، البرنامج 5102في الرياضيات )إعداد عبد السميع، 
جمسة وتوصمت الدراسة إلى توجد  (02لباحث( والذي استغرؽ تطبيقو )االرشادي التكاممي )إعداد ا

فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد التجريبية في القياسييف القبمي والبعدي عمى 
.(،ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية 12مقياس االبداع االنفعالي وأبعاده الفرعية عند مستوى داللة)

رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف البعدي والتتبعي عمى مقياس بيف متوسطي 
 االبداع االنفعالي وابعاده الفرعية بعد شير مف تطبيؽ البرنامج.

إرشادي  االنفعالي، برنامج: التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ، االبداع الكلوبث ادلفخبحُت 
 تكاممي

 
       The recent study aimed at testing the efficiency of a counseling 

program working on developing emotional creativity of gifted students with 

learning disabilities.the research sample comprised (6)student . the 

program lasted for (17) sessions .the research made use of the following 

tools :the emotional creativity scale (designed by the researcher ) and 

creativity thinking scale (designed by Torans),mathematics logic 

scale(designed by Zain el abden).the study provide to, There are statistically 

significant differences between the mean scores of experimental group in 

pre-post application for post application on emotional creativity scale, 

There are no statistically significant differences between the mean scores of 

experimental group in post-follow application on emotional creativity scale. 
 

: gifted students with learning disabilities-emotional 

creativity- integrative counseling program model.   
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 هقذهت
خصبو الكتشاؼ المواىب وتنميتيا وصقميا وامدادىا بالمعارؼ  بيئة الصفية البيئةتعتبر 
مف خالليا  تعمـ يتمكفبيئة  المدرسي ىو ؿواالرتقاء، فالفصتمكنيا مف التطور  التيوالمعمومات 

نعترؼ بوجود  فأ لذا عمينا تمميذوىذا يتوقؼ عمى قدرات الالمعمومات، مف تحصيؿ كـ كبير مف  تمميذال
مف صعوبات تعمـ ومنيـ  يعانيومنيـ مف  العاديفمنيـ الموىوب ومنيـ  الطالب،بيف  الفرديةالفروؽ 

لمواقؼ التعمـ بشكؿ  فال يستجيبوفكؿ ىؤالء  تعمـ،أيضا مف صعوبات  ويعاني ةمف يمتمؾ الموىب
 .طبقا لمبدأ الفروؽ الفردية فكؿ منيـ لو قدرات وامكانات متساوي

صعوبات التعمـ وأطمؽ  وذويقد ظير مجاؿ جديد يجمع ما بيف الموىوبيف  األخيرةي األونو ىذا وف
الوقت(، نفس  موىوبوف وذوي صعوبات تعمـ في )أياالستثناء المزدوج  يعمى مف يتصفوف بذلؾ ذو 

في  أكاديمياعجزا  يعاني عالي، ولكنو عقميبعض األحياف ذو أداء  فيصعوبات التعمـ  ذوي ذفالتممي
وبمعنى آخر فإف الموىبة ، (5112، البحيرىالذىنية ) المعالجة فييصاحبو عجز مادة معينة 

 رال يفك الذيالمتوسط  تمميذحداىما اآلخر وينتج عنو ما يسمى "تناقض الأوصعوبات التعمـ يحجب 
 الموىوبيف،جماعة فرعية غير مرئية وميممة مف  تالميذويمثؿ ىؤالء ال المتوسط " تمميذبصورة ال

التعمـ والمشكالت االجتماعية إال انيـ أيضا ال يتمقوف الخدمات  صعوبات وبالرغـ مف معاناتيـ مف
لقاء 5106، ومبارؾالمالئمة الحتياجاتيـ )لطيؼ  (، وليذا ظيرت الحاجو لتوفير المزيد مف االىتماـ وا 

 ى مشكالتيـ اإلنفعالية.الضوء عم
 أف ( إلى5105، بحيري ؛5102، المعز عبد ؛5100، العربي) مف كؿ اشارت دراسة فمقد
االنفعالية، فيـ يواجيوف  لالضطرابات تعرضا الفئات أكثر ىـ التعمـ صعوبات ذوى الموىوبيف التالميذ

 خفاض مفيـو الذات، وكما اشارالعديد مف االضطرابات االنفعالية مثؿ القمؽ واالكتئاب واالنسحاب وان
مف مشكالت انفعالية  يعانوف التعمـ صعوبات ذوي الموىوبيف التالميذ إلى أف (  5112) بحيري

 مع عالقات إقامة في صعوبة مف ويعانوف ، بالذات االنفعالي الوعى افتقاد متعددة مف اىميا 
النفسية،  الصحة مقومات اىـ يفقدىـ مما انفعاالتيـ في التفكير عمى القدرة لدييـ وتنخفض، األخريف

 مما يظير أىمية االىتماـ بالجانب االنفعالي لمتمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ. 
ولكي نتمكف مف تنمية الجانب اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وتغيير 

ومحاولة التحكـ فيو وتغييره ولكي خصائصيـ اإلنفعالية السمبية كاف البد مف التركيز عمى اإلنفعاؿ 
وأيضا القواعد  ةمف المعتقدات الوجودي ةمجموع يحدث ذلؾ كاف البد أف نعي أف اإلنفعاؿ تتحكـ بو

حزيف مثؿ المأتـ والجنائز  اجتماعيموقؼ  فييضحؾ الفرد  وابسط مثاؿ عمى ذلؾ لماذا ال جتماعية،اإل
 – االنفعاليةجعمت مف بعض االستجابات  التي ممةالمتع ةمف القواعد االجتماعي ةألف ىناؾ مجموع

ومع ذلؾ فإف المعتقدات  مثؿ ىذه المواقؼ أمر شاذ وخارج عف المألوؼ، في - السخريةالضحؾ أو 

file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/2.pdf
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يمكف كسرىا،وىنا يصبح المفيـو الممثؿ لالنفعاؿ غير واضح وصعب  االجتماعيةتتغير وأيضا القواعد 
انفعاؿ صاحبو سموؾ ضار لمفرد  االجتماعيةوكسر القواعد  التفسير، فإذا نتج عف تغيير االعتقاد

سموؾ سوى   ةانفعاؿ صاحب ة"، أما اذا كانت النتيج عصابيوالمجتمع أطمؽ عمى ىذا االنفعاؿ "انفعاؿ 
 .(Averill,2005" ) انفعاليأطمؽ عمى ىذا "ابداع  ةوقع بالنفع عمى الفرد والجماع

مف المفاىيـ المفسره لكيفية التحكـ في االنفعاؿ وتشكيمو  ليذا فإف اإلبداع اإلنفعالي ىو واحدو 
و  (Tarabakina et al., 2015)ت العديد مف الدراسات منيا شار ا وىنا تكمف أىميتو حيث

؛ 5112حسيف،  ؛5100عبده، ؛ 5102، السيد ؛5101، دسوقي)  (Mehri et al., 2014)دراسة
األخرى كسمات  ةنظرا الرتباطو  بعدد مف المتغيرات اليام االنفعاليىمية اإلبداع أى (عم5106، عفيفي

و فاعمية الذات االنفعالية وميارات اتخاذ  ةالصفي ةالشخصية و كفاءة االتصاؿ بيف الطالب  داخؿ البيئ
والتي  االكاديمياج واالندم القرار وتجييز المعمومات االنفعالية و الميارات المعرفية والحاجة إلى التقييـ

 . ةوالمدرسي ةداخؿ البيئة الصفي تالميذتؤثر بشكؿ مباشر وىاـ عمى أداء ال
إلى اف  (Oriol etal.,2016)فمقد اشارت دراسة الصفيةأىمية كبيره في البيئة  كما أف لو 
والحب الفصؿ مثؿ الود  فيتظير  التي اإليجابيةيؤثر وبشكؿ مباشر عمى المشاعر  االنفعالياإلبداع 
 في االنفعاليإلى أف اإلبداع  (Merwe,2010)واألمؿ وااللياـ  والفخر، كما أشارت دراسة ةوالصداق
االحساس  تالميذالمالئـ الذى يعطى ال الصفييعتمد عمى  قدرة المعمـ عمى خمؽ الجو  ةالصفي ةالبيئ

ف أإلى al.,2015) (Tarabakina etت دراسةشار كما ا جؿ التعمـ واإلبداع،أوااللياـ مف  ةبالدافعي
مف فيـ االنفعاالت  تالميذفيو يمكف ال ةالصفي ةيؤثر عمى كفاءة االتصاؿ داخؿ البيئ االنفعالياإلبداع 
قدر االمكاف  ةمما يؤدى إلى سيولة االتصاؿ بينيـ  واالستفاد الصفية البيئةداخؿ  ةالمتبادل ةالمختمف

، وىنا يأتي لشخصية الطالب ةى الجوانب المختمفعم بنائيمف الخبرات االنفعالية مما يؤثر وبشكؿ 
 السؤاؿ الميـ كيؼ يمكننا أف ننمي اإلبداع اإلنفعالي؟

فتنمية اإلبداع االنفعالي تعتمد في االساس عمى تكويف بنية انفعالية سميمة، تتشكؿ عمى 
فة، فالنظرية اساسيا استجابة انفعالية جديده فعالو،  وىذا ما تشير إليو النظريات النفسية المختم

نما  المعرفية ترى أف ردود الفعؿ االنفعالي ليست استجابة مباشرة وال تمقائية بالنسبة لممثير الخارجي، وا 
يجرى تحميؿ المثيرات وتفسيرىا مف خالؿ النظاـ المعرفي )العقمي( الداخمي، فالشخص يدرؾ األحداث 

يعطييا أىمية خاصة، وفي قمب مجالو بالنسبة لمجالو الشخصي الذي يتألؼ مف جممة األشياء التي 
(، وتؤكد نظرية الذات عمى وجود مستويات مختمفة لمذات، 0222الشخصي توجد الذات )الشناوي، 

فالفرد يشعر اف لو "ذات مركزيو" أو ذات خاصو تختمؼ عف "الذات االجتماعية" التي تكشؼ لمناس في 
(، في حيف تؤكد 0222ميؿ النفسي )زىراف، اف نكتشفيا إال بالتح فحيف أف الذات العميقة ال يمك

النظرية السموكية عمى اف االستجابة االنفعالية الصادرة مف الفرد ىي استجابة متعممة اكتسبيا الفرد 
مف خالؿ تفاعمو مع البيئة المحيطة بو، ومف ىنا يتضح انو اليمكف اإلعتماد عمى تفسير تنظيري واحد 
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بد مف اإلتجاه نحو التكامؿ مابيف النظريات اإلرشادية المختمفة مف لتنمية اإلبداع اإلنفعالي وكاف ال
 أجؿ تنمية اإلبداع اإلنفعالي.

 يفاالرشاد النفسي التكاممي يأخذ في االعتبار العديد مف الرؤى لألداء والتوظيؼ االنساني، ف
األسري،  جعالالسموكي، وال ىتكامؿ بيف المنحى السيكودينامي والمنحى الممركز حوؿ الشخص، والمنح

إلى منحى  ةنفس الذات التحميمي، باإلضاف ـالعالقة بالموضوع، وعم تالجشطمتي، ونظريا جوالعال
(، وفي مثؿ ىذه الظروؼ التي يمر بيا العالـ كاف البد مف ترؾ اإلتجاه 5100تحميؿ التفاعؿ )طو، 

مما يوفره مف مزايا  online counseling واإلتجاه نحو  face to faceالتقميدي في اإلرشاد النفسي 
 تمكف المسترشد مف تمقي اإلرشاد وىو في منزلو.

 :البحث ت: هشكل0
بعض  فيكمشرؼ لمتربية العممية قصور  الدراسيةالفصوؿ  فيالحظ الباحث مف خالؿ تواجده 

وىذا القصور ينتشر ويتفاوت بيف  المدرسيةالفصوؿ  في تالميذالبعض  االنفعالية لدىالجوانب 
فأصبح ىناؾ  تالميذاالىتماـ بتنمية الجوانب االنفعالية لدى ال لعؿ ذلؾ قد يرجع إلى عدـو ذ، التالمي
يمر بو واالستفادة مف الخبرات االنفعالية  االنفعالي الذيعمى فيـ الموقؼ  تمميذقدرة ال فيقصور 

 االنفعاالت.عف  األخريف والتعبيرالصادرة منو أو مف 
لنظرية والدراسات السابقة وجد أف التالميذ الموىوبيف ذوي ومف خالؿ االطالع عمى االطر ا

صعوبات التعمـ ىـ أكثر التالميذ إحتياجا لتنمية الجوانب االنفعالية لدييـ نظًر لما يعانوف منو مف 
؛ 5102عبد المعز، ؛ 5100، العربيدراسة كؿ مف)قصور في الجوانب االنفعالية وىذا ما أشارت إليو 

مزيد مف الجيد والرعاية  ولقد اشارت دراسة تحتاج إلى ال فإف ىذه الفئة وبالتالي( 5102بحري، 
ضرورة تقديـ برامج تيدؼ لتنمية الجوانب االنفعالية لدى ىؤالء التالميذ نظرا ( إلى 5112، بحيري)

االنفعاالت ولقد اشار عدـ القدرة عمى التعبير عف لمعاناتيـ مف صعوبات في الجوانب االنفعالية و 
دـ تمقى ىؤالء التالميذ الرعاية المالئمة فإف الصعوبات التي ( إلى اف ع5102)الجوالدة و القمش، 

يعانوف منيا يتزايد تأثيرىا، وتزداد تبعا لذلؾ مشكالتيـ األكاديمية والمعرفية، باإلضافة إلى المشكالت 
االنفعالية واالجتماعية إلى الحد الذي يضعيـ في عداد ذوي صعوبات التعمـ، مع تجاىؿ إمكاناتيـ 

( عمى ضرورة تنمية اإلبداع لدى التالميذ 5100عقمية العالية والمتميزة ولقد أكدت )العربي، وقدراتيـ ال
الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لما لذلؾ مف تأثير واضح في  تنمية إمكانياتيـ المعرفية واالجتماعية 

 نفعالية .واال 
 Oriol et al.,2016;Tarabakina et al.,2015;Valiente)ة وبمراجعة األدبيات البحثي

et al., 2012;Averill, 1999) ف االىتماـ بالجوانب االنفعالية يبدأ باالىتماـ بالقدرة أحث وجد البا

file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/حميدة%20السيد%20العربي.pdf
file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/سامي%20عبد%20المعز.pdf
file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/بحري%20صابر.pdf
../../../../00/الابداع%20لدى%20الموهوبين%20ذوي%20صعوبات%20التعلم.pdf
../../../../الدكتوراة%20ان%20شاء%20الله/valiente2011.pdf
../../../../الدكتوراة%20ان%20شاء%20الله/ECIStructure.pdf
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االنفعالي  االنفعالي، فاإلبداععمى التعبير عف االنفعاالت واالستجابة ليا وصوال إلى القدرة عمى اإلبداع 
 والفاعمية.تتسـ باألصالة والتفرد  مألوفةقدرة الفرد عمى التعبير عف االنفعاالت بطريقة غير  ىو

ضطراب إى أي فإف نمو االبداع االنفعالي لدى التمميذ ينعكس باإليجاب في التغمب عمى وبالتال
نفعالي لدى مف يعانوف مف بعض المشكالت بداع اإل ف يوجيو، وبالتالي فإف تنمية اإلأانفعالي يمكف 

كير االنفعالية يساىـ وبشكؿ كبير في عممية خفض تمؾ االضطرابات، األمر الذي دفع الباحث إلى التف
في برنامج إرشادي تكاممي لتنمية اإلبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 

 لمعالجة القصور في الجوانب االنفعالية لدييـ.
 ومف ىنا تكمف مشكمة الدراسة الحالية في اإلجابة عمى التساؤؿ االتي:

بداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ى مدى يمكف أف يسيـ البرنامج اإلرشادي في تنمية اإلأإلى 
 ذوي صعوبات التعمـ؟

 والذي تتفرع منو التساؤؿ التالي:
في تنمية االبداع االنفعالي لدى افراد المجموعة  الكتروني ما فعالية برنامج إرشادي تكاممي -0

 التجريبية بعد تطبيؽ البرنامج؟
 البحث: ف: هذ0

في تنمية اإلبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف  الكتروني ياختبار فاعمية برنامج إرشادي تكامم
 ذوي صعوبات التعمـ.

 :للبحثالنظشَت  ت: األهو3ُ
  السعي إلى تقديـ خمفية نظرية لإلبداع االنفعالي لندرة الدراسات التي تناولتو في حدود عمـ

 الباحث.
 لتي تتناوؿ تنمية اإلبداع االنفعالي توجيو األنظار إلى الحاجة الماسة إلى المزيد مف الدراسات ا

 لدى مف يعانوف مف قصور في الجوانب االنفعالية.
 :للبحثاألهوُت الخطبُقُت : 6

 .تصميـ وبناء أداة لقياس اإلبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ 
  ي لدى التالميذ الموىوبيف لتنمية اإلبداع االنفعالالكتروني بناء وتطبيؽ برنامج إرشادي تكاممي

 ذوي صعوبات التعمـ 
  تنمية الجوانب االنفعالية لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لمواجية الضغوط

 االنفعالية المختمفة.
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 البحث:هصطلحبث : 6
 التعمـ:صعوبات  ذويالموىوبيف -0
كوف موىبة خاصة في أي مف مجاالت ىؤالء التالميذ الذيف يمتمويعرفيـ الباحث إجرائيا بأنيـ "    

الموىبة ويتمتعوف بقدرات ذىنية متفوقة إال انيـ يظيروف مستوى تحصيمي في مادة الرياضيات 
منخفض عف المستوى التحصيمي المتوقع منيـ وفقًا لقدراتيـ الذىنية ومواىبيـ الخاصة يصاحب ذلؾ 

 يرجع إلى نقص الفرص التعميمية أو إلعاقة االفتقار إلى الدافعية واضطراب السموؾ االنفعالي وىذا ال
 ."صحية

 Emotional creativity االنفعالي:اإلبداع -5
إجرائيًا بأنو ""قدرة الفرد عمى فيـ وتحميؿ انفعاالتو وانفعاالت األخريف  االنفعالييعرؼ الباحث اإلبداع 

لممثير  المفسرةره ومعتقداتو والتعبير عف انفعاالتو بشكؿ غير مألوؼ عف طريؽ الضبط والتحكـ في أفكا
 .والتفرد" باإليجابيةتتميز  االنفعالية االستجابةاالنفعالي لينتج شكؿ جديد مف اشكاؿ 

 Integrative counseling Program التكاممي: اإلرشادي-3
عدة وفقًا لمبادئ اإلرشاد وفنياتو يعرؼ إجرائيًا بأنو " ىو برنامج إرشادي قائـ عمى عممية التكامؿ بيف 

نظريات ارشاديو منيا )النظرية المعرفية ونظرية الجشطمت والنظرية السموكية( مف حيث المنيج 
 والفنيات مف أجؿ تنمية مستويات االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ".

 online integrative counseling program اإلرشاد التكاممي االلكتروني: -2

 - ةالمعرفي )النظريةرشاديو إعمى أساس التكامؿ بيف عدة نظريات  تقـو فمسفتورشادي نفسي إج برنام
 نظرية الجشطالت( مف حيث المنيج والفنيات بيدؼ تقديـ خدمات اإلرشاد النفسي  -السموكية  ةالنظري

online رشاد النفسي عف الشكؿ التقميدي لإل  بشكؿ يختمؼface to face، اعؿ عبر بحيث يحدث التف
 oudio and(التي تتيح التفاعؿ والتواصؿ عبر االنترنت بشقيو )Zoomإحدى البرامج االلكترونيو )

videoخاللو يتمكف المرشد مف تقديـ محتوى الجمسات بشكؿ اليخؿ بمبادئ اإلرشاد النفسي  ( ومف
سترشد بشكؿ مف خاللو تفاعؿ الم المرشد رشد ويضمفستواضح ومبسط يستوعبو الم التكاممي وبشكؿ

 يحقؽ أىداؼ البرنامج اإلرشاديو.

 : اإلطبس النظشٌ والذساسبث السببقت:4
 التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ: احملىس األول:

 : فئبث ادلىهىبني روٌ صؼىببث الخؼلن:اولا 
 & Newman؛ 5112؛ حمودة، 5115؛ الزيات، Turnbull,1995ولقد قسـ كؿ مف )

Sternberg, 2012؛ متولي، 5106؛ عبد المجيد، السيد، 5102؛ العربي، 5103لعدؿ، ؛ ا
 ؛( الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ إلى ثالث فئات رئيسية وىي:5106القحطاني، 
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 ( يوضح فئات الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ0شكؿ رقـ )
التالميذ غالبًا ما يتـ تحديدىـ عمى أنيـ الموىوبوف الذيف لدييـ صعوبات تعمـ بسيطة: وىؤالء  -0

موىوبوف نظرًا الرتفاع معدؿ ذكائيـ،  وغالبًا ما يمفتوف نظر والدييـ ومعممييـ بقدراتيـ المفظية 
المرتفعة،  وىـ ينجزوف جيدا في المدرسة االبتدائية ويشاركوف في البرامج المخصصة لمموىوبيف،  

بحوف في نطاؽ تالميذ ذوي صعوبات التعمـ غير المتوقعة ومع ذلؾ فإنيـ في العمؿ األكاديمي يص
النخفاض قدراتيـ عمى اليجاء أو القراءة أو الكتابة ورداءة خطيـ،  ونادرًا ما يتـ التعرؼ عمييـ 
باعتبارىـ ذوي صعوبات التعمـ،  غير أنو مع التقدـ في الصفوؼ الدراسية ينخفض تحصيؿ مثؿ ىؤالء 

كبيرًا بيف قدراتيـ المتوقعة وأدائيـ الفعمي،  باإلضافة إلى أنو كمما أصبحت  التالميذ مما يمثؿ تفاوتاً 
المقررات الدراسية أكثر تحديًا ليـ ولقدراتيـ ازدادت الصعوبات األكاديمية التي تجعميـ يأتوف في 

التالميذ  تصنيف
الموىوبين ذوي 
 صعوبات التعلم 

الموىوبوف الذين 
لديهم صعوبات 

 تعلم بسيطة

تالميذ ذوو صعوبات 
تعلم ولكنهم 
 موىوبوف أيضاً 

موىوبوف ذوو 
صعوبات تعلم لم 
 يتم التعرؼ عليهم

جيداً في المدرسة  يؤدوف
االبتدائية وخاصة في برامج 

الموىوبين وألف ىؤالء الطالب 
يظهروف إنجازاً فوؽ المتوسط 

 االبتدائية فهمفي المدرسة 
تعريفهم بأف لديهم  مما يتنادراً 

 صعوبات تعلم 

يبقى غير محدد بصعوبة تعلم 
أو موىبة وىؤالء الطالب 

لديهم صعوبات تغطي مواىبهم 
ي على صعوباتهم ومواىب تغط

فهم يبدوف مستوى متوسط 
وتعوؽ صعوبات التعلم لديهم 

 بلوغ نطاؽ التفوؽ في األداء

ىم الطالب الذين يعرفوف بأف 
لديهم صعوبات تعلم ولكنهم أيضاً 

موىوبوف فقد يكوف لديهم 
صعوبات تعلم في مادة لكنهم قد 
تكوف لديهم مهارة فائقة في مجاؿ 

الت أكاديمي أو أكثر من المجا
الفكرية وعلى الرغم من ذلك 

 تعريفهم كموىوبين مما يتفنادراً 
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ما الترتيب بعد أقرانيـ العادييف بكثير،  وىو ما يؤدي في النياية إلى ظيور اإلعاقة،  وىـ غالبًا 
الُيعرفوف عمى أنيـ ذوي صعوبات تعمـ،  ولكف يمكف النظر إلييـ عمى أنيـ كسوليف،  ويفتقروف إلى 

 الدافعية،  أو أف لدييـ تدني في احتراـ الذات.
تالميذ ذوو صعوبات تعمـ ولكنيـ موىوبوف أيضًا: وىـ تالميذ لدييـ صعوبات تعمـ حادة لدرجة  -5

يعانوف مف تمؾ الصعوبات، مما يجعؿ مف الصعب التعرؼ عمى  أنيـ مف السيؿ تصنيفيـ عمى أنيـ
قدراتيـ العقمية الفائقة، وقد يؤدي التركيز عمى نواحي الضعؼ التي يعانوف منيا دوف إدراؾ لنواحي 
قواتيـ إلى عدـ االىتماـ بيذه القدرات والمواىب حتى يتسنى تطويرىا مما يؤدي بالتالي إلى رسوبيـ 

 ، ونادرًا ما يتـ تصنيفيـ أو يتـ التعرؼ عمييـ باعتبارىـ موىوبيف.المتكرر في الدراسة
موىوبوف ذوي صعوبات تعمـ لـ يتـ التعرؼ عمييـ: وىـ فئة صعبة التحديد والتعرؼ ال باعتبارىـ  -3

موىوبيف وال عمى أنيـ يعانوف مف صعوبات التعمـ فغالبًا ما يستخدموف ذكائيـ في محاولة إخفاء أو 
بات لدييـ،  وىذا يطمس كال وجيي غير العادية بحيث ال يتاح ألي منيما التعبير عف تقنيع الصعو 

نفسو مف خالؿ مختمؼ صور التعبير،  فيؤالء التالميذ لدييـ صعوبات تخفي مواىبيـ،  كما أف لدييـ 
مواىب تخفي صعوباتيـ وتظيرىـ بمظير زائؼ،  فيؤالء التالميذ ينجزوف بمستوى تحصيمي متوسط أو 

ؽ المتوسط، ومف ثـ ال يتـ إحالتيـ لمتقييـ التربوي،  فالتناقض بيف أدائيـ عمى اختبارات الذكاء فو
وأدائيـ األكاديمي يكوف غير ممحوظ حيث أنيـ يؤدوف في مستوى الصؼ في معظـ المياـ األكاديمية،  

غالبًا ما ينتظـ ولكف لدييـ صعوبات خفية تحوؿ دوف التوصؿ إلى مدى األداء الفائؽ الذي لدييـ،  و 
ىؤالء التالميذ في فصوؿ عادية: ومف ثـ فإنيـ ال يستطيعوف االستفادة مف تمؾ الخدمات التي يتـ 

 تقديميا لمتالميذ الموىوبيف،  وال مف الخدمات التي تقدـ ألقرانيـ الذيف يعانوف مف صعوبات التعمـ .
بات التعمـ ىو تصنيؼ قائـ عمى  إلى ويري الباحث اف التصنيؼ السابؽ لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعو 

أي مدى تـ التعرؼ عمى  الموىبة وصعوبات التعمـ وعمى ىذا األساس تـ تصنيؼ التالميذ الموىوبيف 
ذوي صعوبات التعمـ إلى ثالث فئات وفي كؿ فئو كانت ىناؾ موىبو ظاىره وصعوبات تعمـ كامنو أو 

حث انو تصنيؼ غير دقيؽ حيث انو شمؿ في طياتو صعوبات تعمـ ظاىره وموىبو كامنو، وليذا يري البا
صعوبات التعرؼ والتشخيص لمفئو محؿ الدراسة، واف ىذه الفئو في الدراسات السابقة التي تناولتيا تـ 
استعراضيا عمى أساس مجاؿ الموىبة ونوع صعوبات التعمـ مف حيث كانت أكاديمية او نمائية مثاؿ ال 

؛ 5102، العبادي؛ 5105ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات )بعزي، الحصر دراسات تناولت الموىوبيف 
(، دراسات تناولت التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات 5102؛ ميراف، 5102؛ خميفة، 5106خفاجي، 

(، ودراسات تناولت 5102؛ عيسى،  5102؛ ىدية،5103؛ خاطر، 5112تعمـ القراءة )البحيري، 
(، وبالتالي فإف 5102عمـو  عمى سبيؿ المثاؿ دراسة راشد )التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ ال

جميع الدراسات التي تناولت دراسة التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لـ تأخذ في اعتبارىا 
التصنيؼ الذي اعتمد عمى التقسيـ الثالثي لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بؿ اعتمدت عمى 
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ميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ بناء عمى تحديد مجاؿ مف مجاالت دراسة فئو مف فئات التال
 الموىبة وموضوع مف موضوعات صعوبات التعمـ وىذا ما يوضحو الباحث في الشكؿ التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفؽ رؤية الباحث ( يوضح فئات الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ5شكؿ رقـ )
اسة التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات لعددة وسوؼ يتناوؿ الباحث في ىذه الدراسة در 

 أسباب منيا:
لـ تمقي فئة الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالنسبة لغيرىا مف فئات الموىوبيف ذوي  -0

 صعوبات التعمـ سوى القميؿ مف االىتماـ، كما أف أصحابيا لـ يمقوا إال القميؿ مف المساعدة.
( إلى أف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات لـ 5106؛ قنصوة، 5100راسة )أميف، فمقد اشارت د -5

يمقوا اىتماـ كبير وأف ىناؾ قمة في الدراسات التي تناولت ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات في حيف 
( إلى نسبة صعوبات تعمـ الرياضيات بيف تالميذ الصؼ الثاني االعدادي تصؿ إلى 5111يشير )جابر،

 (. وبالتالي فمف الميـ التركيز عمييا واالىتماـ بيا.5113ض اهلل، )في: عو  50.60
يعمؿ الباحث في ىذه الدراسة عمى تنمية االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات  -3

تعمـ الرياضيات بسبب ندرة الدراسات التي استيدفت ىذه الفئة مع متغير االبداع االنفعالي حيث اف 
موجودة تناولت االبداع االنفعالي مع التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ القراءة وىي الدراسة ال

( وبالتالي فيناؾ حاجو ماسو لدراستو لدى الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ 5103دراسة )خاطر ،
 الرياضيات.

 الموىوبين ذوي صعوبات التعلم

 صعوبات التعلم  الموىبة

 مجاالت الموىبة:
 الرسم -1
 الموسيقي -4
 الرياضة البدنية -3
 مجاالت أخرى -3

 اكاديمية نمائية 

الصعوبات التي تتناوؿ العمليات ما 
والتي تتمثل في  قبل األكاديمية،

العمليات المعرفية المتعلقة باالنتباه 
واالدراؾ والذاكرة والتفكير واللغة 

التي يعتمد عليها التحصيل 
 األكاديمي

ىي الصعوبات التي تتعلق بالموضوعات 
الدراسية األساسية وتشتمل على أنواع 
فرعية مثل القراءة، الكتابة، التهجي، 

 العلميةالعمليات الحسابية، المفاىيم 
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: خصبئ  الخالهُز ادلىهىبني روٌ صؼىببث الخؼلن: صثبنُبا

مية: يتصؼ أولئؾ التالميذ بعدة خصائص معرفية وتعميمية تقؼ اوال الخصائص المعرفية والتعمي
فيذه القدرة العقمية العالية لدى ىؤالء التالميذ  في مقدمتيا خاصية القدرة العقمية العامة وىي الذكاء،

وتتضح أكثر في مناطؽ أخرى غير  تنحصر في مناطؽ ال ترتبط بالمعرفة األكاديمية أو المدرسية،
فيـ خارج الفصؿ يحموف المشكالت بشكؿ مبدع ويكونوف  تماماتيـ الشخصية، مدرسية ترتبط باى

ولكنيـ في  مفكريف ومحمميف ويظيروف ممارسة قوية لمميمة عندما يكوف الموضوع ذا مغزى شخصي، 
فيتفاعموف مع مشاعر  المدرسة محبطوف لعدـ قدراتيـ عمى إظيار اإلنجاز األكاديمي المالئـ لقدراتيـ، 

ءة بسبب الصراع الداخمي لمعرفة أنيـ اذكياء وفي نفس الوقت يشعروف باإلحباط بسبب عدـ الكفا
 (.                                                                             5102قصورىـ في المدرسة )العربي، 

حيث انيـ يمتمكوف ( إلى مجموعو مف الخصائص المعرفية ليؤالء التالميذ 5115)الزيات، ويشير 
ذاكرة تصويريو جيدة، باإلضافة إلى قدرات عالية عمى االستدالؿ الرياضي واالستدالؿ المجرد مما 
يمكنيـ مف فيـ النظـ المعقدة، وقدرات غير عادية في اليندسة والعمـ والفف واألدب والموسيقي وقدرات 

فية متقدمة مما يمكنيـ مف اشتقاؽ مكانية ممتازة، كما انيـ يتمتعوف بمفردات لغوية ووحدات معر 
 استعارات وقياسات وتجريدات إال انيـ يبدوف صعوبات مع تتابع المياـ. 

ويري الباحث أف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ يمتمكوف قدرات عقميو كبيرة، ولكنيـ في 
( انيـ ال 5102نفس الوقت يعانوف مف قصور في بعض النواحي الدراسيو وىنا ذكرت العربي )

( 5115يوظفوف ىذه القدرات داخؿ المدرسة ولكنيا تظير خارج اسوار المدرسة في حيف أف الزيات )
أكد عمى امتالؾ ىؤالء التالميذ لمثؿ تمؾ القدرات األمر الذي يجعؿ مف الضروري بحث أسباب ىذه 

مى الجوانب النفسيو لدى الظاىره وأيضا النتائج المترتبو عمييا، فالدراسو الحالية بصدد التركيز ع
التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ، ويري الباحث أف الخصائص النفسيو المضطربو والتي سوؼ يأتي 
شرحيا ىي نتيجة إلضطراب التناغـ بيف الجانب المعرفي أو القدرت العقمية التي يمتمكيا ىؤالء التالميذ 

 الميذ ىي نتيجو وليست سبب.وواقع التحصيؿ الفعمي فالخصائص النفسيو ليؤالء الت

 ثبنُب: اخلصبئص النفسُت والجخوبػُت: 
تتعدد األبحاث التي تناولت الخصائص االنفعاليو لمتمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ، ولقد اجمع 

( عمى مجموعو مف 5102؛ العربي، 5112؛ منيب، 5113؛ محمد، 5115كؿ مف )الزيات، 
الموىوب ذو صعوبات التعمـ ووفؽ رؤية الباحث اف الخصائص الخصائص التي يتمتع بيا التمميذ 

االنفعالية التي يعاني منيا التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ ىي نتيجو لما يتمتع بو مف قدرات 
عقميو عاليو وال يقابميا مستوى التحصيؿ المتوقع بناء عمى ما يمتمكو مف قدرات، مما يؤدي إلى العديد 
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عالية نتيجة عدـ قدرتو مسايرة اقرانو وبناء عمى ىذا يستعرض الباحث تمؾ مف المشكالت االنف
 (3الخصائص في الشكؿ رقـ )

 الخصائص النفسية

مضطربوف 
انفعاليا 

نتيجة عدة 
 اسباب

انخفاض فاعمية 
 الذات

انخفاض 
 تقدير الذات

مفيـو ذات 
 منخفض

يعانوف مف  كماليوف
صراعات نفسيو 

 متعددة

الحساسية 
 الزائدة

قعات منخفضو تو 
نحو قدراتيـ عمى 

 االنجاز

الشعور بأنيـ 
اقؿ مف 
أقرانيـ  الذيف 

يتمتعوف 
بمستوى 

 قدرات مرتفع

مشاعر بعد 
 الكفاءة

لدييـ توقعات 
ذاتيو غير 

 مالئمو

صراعات بيف 
رغبتيـ في 

االستقالؿ 
وشعورىـ 

باالعتماد عمى 
 الغير

ضعؼ 
البناء 
 النفسي

أفكار مضطربة 
تسيطر عمييـ 

 ـال يمكني محتواىا
توظيؼ عقميـ أو 
جسدىـ أو كمييما 
معًا لمقياـ بما 
يريدونو أو الوصوؿ 
لمستوى مناسب مف 

 اإلنجاز

يشعروف 
بأنيـ أقؿ 
 قدرة وكفاءة

يشعروف 
باإلحباط لعدـ 
القدرة عمى 

تحقيؽ 
اإلنجاز 
 المتوقع

كثيرو النقد 
 لمذات

صراعات بيف 
التطمعات الكبيرة 
والتطمعات الصغيرة 

رىا فييـ التي ينتظ
 االخريف

االنفعاؿ 
والتوتر 

الشديد الذي 
يجعميـ 
عرضو 
لمقمؽ 

 واالكتئاب

نتيجة   
لإلحباط يتولد 
عدواف تجاه 
الذات وتجاه 

 األخريف

التضارب بيف  
القدرات المرتفعة 
وقصور األداء 

 المدرسي
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 الخصائص االجتماعية

 ميارات التواصؿ االجتماعي الكفاءة االجتماعية

يشعروف دائما بالخجؿ بسبب عدـ قدرتيـ عمى  اسية شديدو الحس
 اإلنجاز المدرسي

 فقداف القدرة عمى التواصؿ االجتماعي عدـ المرونة ومقاومة التغيير 

بالعجز عف مجارات  ركثيرا ما يصيبيـ اليأس والشعو 
 زمالئيـ ممف ىـ في نفس مستوى قدراتيـ العقمية 

 سمبية عالقتيـ وتفاعالتيـ االجتماعية 

يعانوف مف بعض الضغوط االجتماعية نتيجة ما 
 يعونو مف اضطرابات نفسيو مما يولد سموؾ عدواني 

يفقدوف المساندة االجتماعية مف المحيطيف 
 األصدقاء( –المعمميف  –)الوالديف 

 ( يوضح أىـ الخصائص االنفعالية واالجتماعية لمتالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ3شكؿ رقـ ) 
الباحث أف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ لدييـ خاصيو اساسيو تتضح في وجود  ويرى

فرؽ كبير بيف القدرات العقمية العالية والتحصيؿ المتوقع منيـ واالنجاز األكاديمي الفعمي الذي ال 
- ;Dauglass&tieso ,2014يتناسب مع تمؾ القدرات،وىذا ما أشارت إليو دراسات )

Belciu&Popovici,2014; wills,2012 ;Agorwal&Singn,2011; 

Krochak&Ryan,2007;Lovett & Lewandowski ,2006 ;Ruban , 

2005 ;Maccoch et al.,2001;Brody&Mills,1997). 
وبالتالي فالتمميذ الموىوب ذوي صعوبات التعمـ يجمع بيف التمميذ الموىوب والتمميذ ذوي صعوبات  

ب لديو مشكالت في عممية التفاعؿ االجتماعي والتمميذ ذوي صعوبات التعمـ التعمـ،  فالتمميذ الموىو 
لديو عدد مف المشكالت ومف اىميا انخفاض مفيـو الذات لعدـ تناسب قدراتو مع قدرات أقرانو،  أما 
التمميذ الموىوب ذوي صعوبات التعمـ يعاني مف مزيج مشترؾ حيث تنمو قدراتو المعرفية وفقا لمستوى 

ي حيف تنخفض قدراتو التحصيمية األمر الذي يجعمو يواجو تحدي ليس فقط في التحصيؿ ولكف ذكائو ف
حباط  بسبب عجزه عف مجارات  مف خالؿ نظرة معمميو ووالديو إليو األمر الذي يشكؿ ضغط نفسي وا 
اقرانو ممف ىـ في نفس مستوى ذكائو فيفقد ميارات التواصؿ االجتماعي وىذا ما اكدت عميو دراسات 

(David,2017;Ssansom,2015;Bloas,2014;Assoulinem,2010.) 
 David  etوقد أدى ذلؾ إلى معاناتيـ مف العديد مف االضطرابات النفسية،  ولقد اشار  ) 

al.,2017 إلى أف االضطرابات العصابية مثؿ القمؽ و االكتئاب تنتج مف فشؿ الفرد في ايجاد )
قؼ الضاغطة الجديدة أي فشؿ الفرد في تشكيؿ االستجابة االستجابة االنفعالية المناسبة لمموا

االنفعالية المناسبة  في تمؾ المواقؼ،  وبالتالي فما يتعرض لو  التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ 
حباطات تجعمو غير قادر عمى التعامؿ الناجح مع الموقؼ بشقيو االجتماعي  مف ضغوط نفسيو وا 

( حيث 5112النفعالي المناسب وىذا ما اكدت عميو دراسة )البحيري، واالنفعالي عاجز عف التعبير ا
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أشارت إلى أف ىؤالء التالميذ يعانوف مف قصور في الجوانب االنفعالية أو ما يطمؽ عميو األميو 
ر مف االضطرابات ياالنفعالية والعجز عف التعبير عف االنفعاالت )االلكسيثميا( مما يجعميـ عرضو لمكث

(  Maller et al.,2009في مقدمتيا انخفاض مفيـو الذات وىذا ما أشارت إليو دراسة) النفسية ويأتي
( باإلضافة إلى انخفاض Foley-Nicon et al.,2015(،  ودراسة ) Wang et al.، 5102ودراسة)

( (Cosden et al.,1999تقدير الذات وانخفاض فاعمية الذات و أكدت عمى ذلؾ دراسة
(  (Candler,2017( ،  كما أشارات دراسة(Merriman,2012اسة ( ،  ودر (Hwa,2002ودراسة

إلى معاناتيـ ايضا مف الكمالية التي ال تتناسب مع امكانياتيـ وقدراتيـ األمر الذي يتسبب في المزيد 
مف الفشؿ واالحباط، وتأتي االضطرابات العصابية كنتيجة لما سبؽ حيث أشارت دراسة )العربي، 

تالميذ يعانوف مف القمؽ واالكتئاب نتيجة لما يمروف بو مف ضغوط ( إلى أف ىؤالء ال5100
حباطات .  وا 

 احملىس الثبنٍ: البذاع النفؼبيل:
 تعريؼ االبداع االنفعالي:  :اول

تعددت األبحاث التي تناولت االبداع االنفعالي وتعددت وجيات النظر التي تناولت تعريؼ االبداع 
حيث عرفو بأنو قدرة الفرد عمى أف يعبر  Averill (1999,p.334)االنفعالي وكاف مف أىميا تعريؼ 

عف انفعاالتو بأمانو وبطرؽ متميزة تكوف جديده و فعالة في تمبية احتياجاتو في المواقؼ الشخصية  
وتتضمف التطبيؽ الفعاؿ لالنفعاالت الموجودة بالفعؿ لدى الفرد وعمى المستوى األكثر تعقيدا تتضمف 

بشكؿ افضؿ مف أجؿ تمبية حاجات الفرد أو الجماعة كما تتضمف تطوير أشكاؿ جديده تعديؿ االنفعاؿ 
 مف االنفعاالت بناء عمى تغيير المعتقدات والقواعد التي تتشكؿ بيا االنفعاالت .

في حيف أف ىناؾ عدد مف االدبيات التي تناولت االبداع االنفعالي مف وجية نظر مختمفة عف 
Averill  ض الباحث بعض التعريفات مقسمو عمى ثالث محاور رئيسيو رأي الباحث وفيما يمي يستعر

 انيا تمتمؾ فكره مشتركو تدور حوليا تعريؼ كؿ اتجاه.
 الخىجه األول: حؼشَفبث حنبولج البذاع النفؼبيل كذافغ لإلبذاع.

زات انفعاليو ويعرؼ االبداع االنفعالي بأنو تمؾ األنشطة االنفعالية التي يقـو بيا الفرد إلفراز محف
إلنتاج عمؿ معيف مف األعماؿ العممية أو الفنية أو األدبية، وتعتمد عمى امتالؾ الفرد لالستعدادات 

(، 022، 5112اإلبداعية التي تتصؼ بالتفرد واألصالة االنفعالية في انتاج األعماؿ اإلبداعية )صالح، 
بأنو قدرة الفرد عمى التعبير عف ( االبداع االنفعالي 022، 5101في نفس السياؽ ُتعرؼ)دسوقي، 

االنفعاالت األصمية والمتفردة وذات الفعالية والتي تدفعو إلى توجيو التفكير بطريقة ايجابيو في التعامؿ 
مع المواقؼ المختمفة أو تدفعو إلنتاج بعض األعماؿ األدبية أو العممية أو الفنية وتعتمد عمى امتالؾ 

 ي تتصؼ بالجدة والفعالية واألصالة.                                                                  الفرد لالستعدادات اإلبداعية الت
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 الخىجه الثبنٍ: حؼشَفبث سكزث ػلً الخؼبري ػن النفؼبلث. 
حيث ُيعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى اظيار أنواع مف االنفعاالت، تتميز بالتفرد واألصالة، ويتكوف مف 

نات اساسيو ىي" الطالقة االنفعالية" وتعبر عف عدد األفكار االنفعالية التي ينتجيا اربعة مكو 
المستجيب عمى المشكالت االنفعالية،" المرونة االنفعالية" وتدؿ عمى عدد فئات األفكار االنفعالية التي 

عمى وصؼ  ينتجيا المستجيب عند حؿ المشكالت االنفعالية،"إدراؾ التفاصيؿ" وتشير إلى قدرة الفرد
التغيرات االنفعالية وقراءة التعابير االنفعالية لألخريف بدقو وايجاد الترابط بينيا في المواقؼ المختمفة،" 
الفعالية االنفعالية" وتعنى قدرة الفرد عمى إنتاج األفكار االنفعالية ذات المنفعة لمفرد والمجتمع )بدوي، 

( بأنو قدرة الفرد في التعبير 023، ص5102ف،(، وفي نفس االطار ُيعرفو )أبو راسي022، 5100
عف االنفعاالت التي تتميز بالجدة واألصالة والفعالية، وتعتمد عمى االستعدادات اإلبداعية في التعامؿ 
مع المواقؼ المختمفة، كما ُيعرؼ أيضا بأنو استعداد الفرد لفيـ الموقؼ االنفعالي الذي يمر بو 

ية السابقة الصادرة منو أو مف األخريف والتعبير عف االنفعاالت بطريقة واالستفادة مف الخبرات االنفعال
(، وفي نفس السياؽ ُيعرفو 526، ص5102غير مألوفة تتميز باألمانة والفعالية )أحمد،

( بأنو قدرة الفرد عمى التعبير عف االنفعاالت الجديدة واألصيمة واإليجابية 522، ص5102)بركات،
ى تعاممو بيف األفراد بشكؿ مرف في المواقؼ المختمفة بطرؽ متميزة والتي تتبدى في نضج مستو 
يجابيو وغير مألوفة.  ومتفردة وا 

 الخىجه الثبلث: وفُه جبءث الخؼشَفبث هشببه لخؼشَف الكفبءة النفؼبلُت.
حيث ركز أصحاب ىذه التعريفات عمى محور استخداـ االنفعاالت في التفاعؿ االجتماعي دوف 

عمى شكؿ االستجابة االنفعالية، حيث عرفت االبداع االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى  توضيح تأثير ذلؾ
السيطرة عمى سموكو وضبط انفعاالتو والتعامؿ بنجاح مع األخر حينما يستطيع التأثير في األخر عف 
يو طريؽ إشعاره بمشاركتو احاسيسو وانفعاالتو متقبال ليا، منفعال بيا مشاركا لألخر مشاركة إيجاب

(، وفي نفس 00، ص5115تجعمو مف الممكف أف يؤثر في األخر، ويتأثر بما يدور حولو )المنشار،
( بأنو قدرة الفرد عمى التعامؿ بنجاح مع األخر حينما يستطيع 26، ص5102التوجو يعرفو )محمد،

اركة ايجابيو التأثير فيو عف طريؽ مشاركتو األحاسيس واالنفعاالت متقبال ليا منفعال بيا مشاركا لو مش
( مع 6، ص5102تجعمو مف الممكف أف يؤثر فيو ويتأثر بما يدور حولو، ويتفؽ أيضا )المحروقيو، 

مف سبقوه في نفس االطار حيث يعرؼ االبداع االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى فيـ انفعاالتو وانفعاالت 
التي يفضميا، واستنتاج النتائج مف األخريف لتتفؽ مع الموقؼ، باستخداـ المعايير واألحكاـ والسموكيات 

المواقؼ االنفعالية المختمفة باستخداـ الحواس المادية والتأمؿ الداخمي، والقدرة عمى توليد األفكار 
 االنفعالية في فئات مختمفة وبطريقة فريدة مف نوعيا .
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ار أي لإلبداع االنفعالي دوف إظي Averillوىناؾ بعض التعريفات التي جاءت مشابيو لتعريؼ 
 جديد ومنيا 

( بأنو "نمو لمزممة االنفعالية )أي االنفعاؿ المرتبط والمتصؿ( التي 51، ص5102تعريؼ زيداف )
تتميز بالجدة والفعالية وتتحدد في أدني مستوياتيا بقدرة الفرد عمى توظيؼ انفعاالتو كما ىي موجودة 

االنفعاالت وذلؾ بتغيير المعتقدات  في المجتمع بفعالية، وفي مستواىا المتوسط بالقدرة عمى تعديؿ
 والمعايير االجتماعية التي تشكؿ االنفعاؿ.

ومف خالؿ العرض السابؽ لتعريفات االبداع االنفعالي، يرى الباحث أف التعريفات التي اشتمؿ 
عمييا التوجو األوؿ ابتعدت عف المعنى المقصود مف االبداع االنفعالي، واستخدمت االنفعاؿ كدافع أو 

أشار إلى  5100وحتى  0222في ابحاثو المنشورة مف  Averillة أدت إلى االبداع، في حيف أف خبر 
أف مفيومو يعتمد عمى االنفعاؿ كنتاج ابداعي، بمعنى أف االبداع يظير في االنفعاؿ وبشكؿ أدؽ في 

ة، وبالتالي االستجابة االنفعالية والتي وضع ليا ثالث معايير رئيسيو ىي الجدية، واألصالة، والفعالي
فإف تعريفات االتجاه األوؿ اشتركت فقط مع المقصود باإلبداع االنفعالي في الجزء الخاص بالتعبير عف 

بأنيا المستوى األدنى لإلبداع االنفعالي واختمؼ في المعنى   Averillاالنفعاالت والتي أشار إلييا 
 المقصود.  

االبداع االنفعالي بمعنى التعبير عف االنفعاالت في حيف أف تعريفات االتجاه الثاني والتي تناولت 
( أشار إلى ضرورة التفريؽ بيف االبداع االنفعالي والتعبير عف االنفعاالت 5100)Averillفي حيف أف 

وأشار إلى أف التعبير يتداخؿ مع االبداع االنفعالي، ولكنو يعبر عف مستوى واحد مف مستويات االبداع 
فات االتجاه الثاني عرضت فقط لمعنى التعبير عف االنفعاالت دوف االشاره االنفعالي في حيف أف تعري

( اختمؼ في ابعاد االستجابة 5100الفعميو لكيفية الوصوؿ لإلبداع االنفعالي كما أف تعريؼ )بدوي،
حيث أشار ) الطالقة، المرونة، الفعالية، إدراؾ التفاصيؿ( واغفؿ واحد مف أىـ   Averillاالنفعالية مع 

 عاد االستجابة االنفعالية اإلبداعية وىو األصالة اب
أما االتجاه الثالث والذي تناوؿ االبداع االنفعالي في صورة الكفاءة االجتماعية في حيف أف االبداع 
االنفعالي مف أىـ شروطو ىو األصالة وىو أف يعبر الفرد عف قيمو ومعتقداتو مف خالؿ االنفعاؿ 

يؽ أىدافو دوف أف يكوف ليا تأثير سمبي عمى الجماعة أو اإلطار لتكوف استجابتو فعالو في تحق
االجتماعي في حيف أف تعريفات االتجاه الثالث ركزت كؿ التركيز عمى تكويف عالقات اجتماعية سميمو 

 فقط دوف ذكر أىمية ذلؾ لمفرد وبالتالي فيي أغفمت بعد الفعالية واألصالة.
ه األوؿ حيث أف االبداع االنفعالي يركز عمى كوف االنفعاؿ وليذا يختمؼ الباحث مع تعريفات االتجا

منتج ابداعي وليس دافع لإلبداع ويختمؼ الباحث أيضا مع تعريفات االتجاه الثالث حيث انيا ركزت 
عمى ىدؼ ثانوي وليس رئيسي وىو تكويف عالقات اجتماعية سميمو دوف اليدؼ األساسي وىو التعبير 
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لفرد ومعتقداتو لتحقيؽ أىدافو بطريقو جديده دوف االخالؿ بمعايير الجماعة االنفعالي األصيؿ عف قيـ ا
 والمجتمع. 

ولكف  Averillوليذا وجد الباحث أف انسب التعريفات المعبرة عف االبداع االنفعالي ىو تعريؼ 
 نجد أنو عرض ثالث مستويات لإلبداع االنفعالي بدأ بالتعبير عف االنفعاالت  Averillبعرض تعريؼ 

ثـ عرض إلى تغيير االنفعاؿ بتغيير المعتقد المشكؿ لالنفعاؿ مما يترتب عميو تغيير االستجابة 
االنفعالية وانتيى بوضع ثالث شروط ليذه االستجابة وىي الجدة واألصالة والفعالية ، ولكف يرى 

وليذا يستخمص  الباحث أف ىناؾ تداخؿ بيف مستويات االبداع ومعايير االستجابة االنفعالية اإلبداعية
الباحث مف خالؿ األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت االبداع االنفعالي التعريؼ االجرائي 

 التالي 
"قدرة الفرد عمى فيـ وتحميؿ انفعاالتو وانفعاالت األخريف والتعبير عف انفعاالتو بشكؿ غير مألوؼ 

ه لممثير االنفعالي لينتج شكؿ جديد مف اشكاؿ عف طريؽ الضبط والتحكـ في أفكاره ومعتقداتو المفسر 
 االستجابو االنفعاليو تتميز بااليجابيو والتفرد".

 ابعاد االبداع االنفعالي: :ثبنُب
 وتتمخص ابعاد االبداع االنفعالي في التالي:

 preparednessاالستعداد: -0
فعاالت االخريف، ومحاولة فيـ يشير إلى ميؿ الفرد إلى التفكير، وتوجيو االنتباه نحو انفعاالتو وان

االنفعاالت، والعمؿ عمى تنمية الجوانب الوجدانية بنفس القدر في الجوانب 
 (.Averill.1999.333العقمية)

( إلى أف االستعداد ىو ميؿ الفرد إلى التفكير في استجابتو 620، 5102في حيف يشير )السيد،
ر جزء ميمًا في حياتو، وكذلؾ وعي الفرد بانفعاالتو االنفعالية ومحاولة معرفة أسبابيا، واعتبار المشاع

 ومشاعره، ومحاولة تنمية نفسو مف الناحية االنفعالية والعمؿ عمى فيـ انفعاالتو وانفعاالت األخريف.
( يحدد الباحث المقصود باالستعداد كالتالي 5102والسيد ) Averillومف خالؿ ما أشار إليو 
فعاالتو ومحاولة فيميا وفيـ عالقتيا بانفعاالت االخريف ومحاولة فيـ "ميؿ الفرد الي االنتباه الي ان

االنفعاالت المركبة )مثؿ العالقة بيف الخوؼ والغضب والحزف في موقؼ انفعالي ضاغط( والرغبة في 
 تجربة انفعاالت جديده"

 noveltyالجدة: -5
حيث يجب أف تكوف االستجابة تعتبر الجدة أكثر المعايير الشائعة لتقييـ االستجابة االنفعالية، 

االنفعالية جديدة ومختمفة أو غير معتادة، ولكف مع ىذا ال يمكف اعتبار كؿ استجابة جديده ابتكاريو، 
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إذ يجب عمينا أف نميز بيف االستجابة االبتكارية واالستجابة العشوائية واالستجابة الشاذة أو غريبة 
 (.033، 5105األطوار )سعادة،

( إلى أف االستجابة االنفعالية تتسـ بالجدة في ثالثة طرؽ مختمفة، أوال: 5102،ويشير )عبد اهلل
قد تكوف االستجابة مكتسبو حديثًا لمفرد، ومع ذلؾ تعد معيارا جيدا لممجموعة. ثانيًا: قد يتـ صقؿ 
 وتطبيؽ استجابات تـ اكتسابيا بالفعؿ، وىي معيار قياسي في المجتمع. ثالثًا: يمكف تطوير متالزمو

 انفعالية جديدة تمامًا ومختمفة ليست متناسبة مع معايير الثقافة.
( عف الجدية بأف االستجابة االنفعالية يمكف اف تتصؼ بالجدة عندما Averill,1999ويعبر )

تقارف باستجابة انفعالية سابقة لمفرد ذاتو في موقؼ مشابو أو عندما يقارف سموؾ الفرد االنفعالي 
ع في المجتمع، فكؿ تعمـ أو تطور يشتمؿ عمى اكتساب سموكيات جديدة يعتبر الجديد بسموؾ اخر شائ

 درجو مف درجات االبداع.
حيث أشار إلى أف االستجابة االنفعالية لمفرد تعتبر  Averilويتفؽ الباحث مع ما أشار إليو  

مشابو، أو  جديده اذا ما قورنت باستجابة لو سابقو في نفس الموقؼ االنفعالي أو في موقؼ انفعالي
( في كونو أشار إلى 5102اذا ما قورنت باستجابة شائعو في المجتمع، ويختمؼ الباحث مع )عبد اهلل،

تبني مف خالؿ مجموعو   Averillأف االستجابة االنفعالية مكتسبو في حيف االستجابة االنفعالية وفؽ 
تجابة االنفعالية وبالتالي ىي غير المعتقدات والقيـ التي يتبناىا الفرد والتي يتشكؿ عمى أساسيا االس

مكتسبو ووفؽ مصطمح االبداع االنفعالي ال يمكف اف تكوف االستجابة االنفعالية ابداعيو اذا ما تـ 
اكتسابيا أو تكوف ناتجو عف التقميد والمحاكاة وبالتالي فإف الطرؽ االدؽ في تحديد ما إذا كانت 

قارنتيا بسموكو السابؽ في نفس الموقؼ أو في موقؼ االستجابة االنفعالية ىي جديده مف عدمو ىي م
 انفعالي مشابو أو مقارنتيا بمعيار سموكي شائع في المجتمع عند االستجابة لمثؿ ىذا الموقؼ. 

ويأتي السؤاؿ التالي ىؿ كؿ سموؾ انفعالي )استجابة انفعاليو( جديد ىو ابداع انفعالي؟ فمف 
ولكف بدوف أف يكوف السموؾ الذي يتصؼ بيما محققًا لميدؼ  الممكف أف تتوفر خاصيتي الندرة والجدة،

أو الغرض أي يكوف سموكًا غير مالئـ. معنى ذلؾ انو سموؾ نادر غير متكرر وفي نفس الوقت سموؾ 
جديد لـ يخطر وال يخطر عمى باؿ أحد مف قبؿ ولكنو قد ال يناسب الموقؼ، مثؿ سموؾ الشخص 

ت نادرة غير متكررة وغير معيوده يجعمنا نندىش مف تصرفاتو )المخبوؿ( الذي يأتي بأفعاؿ وتصرفا
تمؾ،  وىي تكوف أيضًا جديدة وغير متوقعة وقائمة عمى درجو عالية مف الخياؿ، الذي يكوف سببو 
أساسًا عدـ الترابط الذىني وعدـ االعتماد عمى المنطؽ أو المالئمة لمواقع، فحينئذ تكوف بصدد سموؾ 

ولكنو غير مالئـ لمموقؼ، أما اذا كاف السموؾ مالئـ ومناسب يكوف في نفس  نادر غير متكرر وتخيمي
 ( .  5112الوقت سموؾ جديد عندئذ فقط نكوف بصدد سموؾ إبداعي انفعالي )حبيب، 
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 Effectivenessالفاعمية: -3
دة ابداعية فبعضيا منحرؼ عف المسار أو غريب االطوار، ليس كؿ االستجابات االنفعالية الجدي

فمكي تكوف االستجابة ابداعية يجب اف تتصؼ بكونيا مفيدة لمفرد والمجتمع، معظـ االنفعاالت ىي 
طرؽ لمتعامؿ مع المشاكؿ مثؿ تصحيح خطأ )انفعاؿ الغضب(، اليروب مف الخطر )انفعاؿ الخوؼ(، 

 (.Averill,1999مى تحقيؽ اليدؼ المالـز لالنفعاؿ)وفى تمؾ الحاالت الفاعمية تعتمد ع
يتضح أف مف أىـ شروط االستجابة اإلبداعية أف تكوف ىادفو  Averillومف خالؿ ما أشار إليو 

لتحقيؽ شيء ما يسعى الفرد لتحقيقو وبالتالي يقاس مدى فعاليتيا بتحقؽ اليدؼ المنشود منيا أـ ال، 
عمى قيـ ومعتقدات الفرد بحيث يكوف اليدؼ المطموب تحقيقو نابع االستجابة الفعالة تبني في األساس 

 مف الفرد ذاتو وبالتالي يعتبر البعد الثالث "األصالة بعد مكمؿ لبعد الفعالية".
  Authenticityاألصالة: -2

استجابة إبداعية تعكس عمى نحو ما قيـ ومعتقدات الفرد عف العالـ معبرًا عف ذاتو، تخيؿ رساـ 
يقـو بتقميد اعماؿ استاذه القديمة في كؿ تفاصيميا، برغـ مف اف الرسمتيف متماثمتيف إال  موىوب جداً 

انيـ يختمفوف في صفتي الجدة واألصالة، فاألصالة فقط تتميز باإلبداع اما المقمدة فيي تفتقر إلى 
 (.Averill,1999األصالة )

التعبير عف ذات الشخص وليس فمكي تتسـ االستجابة االنفعالية باألصالة يجب أف تتجسد في 
فقط إظيارىا مف أجؿ التوافؽ مع الظروؼ المحيطة بالفرد، فالشخص المبتكر انفعاليا ال يجب أف يكوف 

نما يعتمد عمى خبرتو السابقة التي تعتبر شرطا أساسيا لالبتكار )منشار،  (. 5103مقمدا، وا 
نابعو في المقاـ األوؿ مف معتقدات  وبناء عمى ما سبؽ فإف االستجابة االنفعالية األصيمة تكوف

الفرد وافكاره التي تكونت وتشكمت مف خالؿ الخبرات المباشرة التي خاضيا الفرد أو البديمة التي تعمميا 
ونقمت اليو مف خالؿ التعمـ وبالتالي يوضع عمى أساسيا أىدافو ورغباتو وتظير االستجابة االنفعالية 

 معبره عف ذلؾ.
:  ث التنظيرية لإلبداع اإلنفعالي ومستوياتو الفرعيو:الباح ةرؤي ثبلثبا

لقياس االبداع االنفعالي نجد أف   Averillالتي حددىا  لألبعادومف خالؿ االستعراض السابؽ 
حيث اتفقت معظـ الدراسات التي  لإلبداعىذه االبعاد تختمؼ مع األبعاد التي حددتيا الدراسات كأبعاد 

األصالة( ومف ىذه الدراسات  -الطالقة – المرونةثة ابعاد رئيسيو ىي )تناولت االبداع عمى أف لو ثال 
حدد    Averill(في حيف أف 5102(، ودراسة جرواف )5100(، ودراسة العربي )5112دراسة أىؿ )

 – األصالة – الجدة –وىي ) االستعداد 5100ودراستو  0222ابعاد االبداع االنفعالي في دراستو 
في تناولو لالنفعاؿ كمنتج  واضحةكاف لو رؤيو    Averillحث ذلؾ إلى أف الفعالية( ،وارجع البا

ابداعي وليس كقدره عقميو وبالتالي فيو يختمؼ عف االبداع كقدرة معرفيو أو عقمية أو ما يسمي 
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بالتفكير اإلبداعي، إال أف بستعراض الباحث لمدراسات التي تناولت االبداع االنفعالي وجد أف معظميا 
 االنفعالي ومف ىذه الدراسات  لإلبداعالتي حددىا كأبعاد    Averillنفس ابعاد  يتفؽ عمى
؛سعادة،5105؛بحيري،5105؛القالؼ،5112؛خضر،5112؛صالح،5112؛ناصؼ،5115)المنشار،
 & Singh؛ 5102؛عبد الرحيـ،5102؛البحيري،5102؛العارض،5102؛ أبورأسيف،5105

Kumar ,2010 (ما عدا دراسة بدوي،)التي حددت ابعاد االبداع االنفعالي كالتالي )إدراؾ ( و 5100
الطالقة( واعتمدت في تبني ىذه االبعاد عمى دراسة  –األصالة  -المرونة -التفاصيؿ

(Averil&Thomas,1991 ،)رئيسييف محدديف ألبعاد االبداع  توجييفيصبح ىناؾ  وبالتمى
 . االنفعالي

 5100لو أيضا  دراسةوأيضا في  0222راستو في د    Averillالتوجو األوؿ والذي يحدده  •
 – األصالة – الجدة –االنفعالي ىي )االستعداد  لإلبداعأربع ابعاد     Averillويحدد فيو 
 الفعالية(.

( والذي تبنتو دراسة Averil&Thomas,2005والتوجو الثاني وىو ما أشار اليو في دراستو ) •
 (0اىيف في الجدوؿ رقـ)( ويستعرض الباحث ابعاد االتج5100)بدوي، 
 التوجيات التي استعرضت ابعاد االبداع االنفعالي( يوضح 0جدوؿ رقـ )
 التوجو الثاني التوجو األوؿ

 البعد األوؿ: االستعداد:
يشير إلى ميؿ الفرد إلى التفكير، وتوجيو االنتباه نحو انفعاالتو 

مية وانفعاالت االخريف، ومحاولة فيـ االنفعاالت، والعمؿ عمى تن
 الجوانب الوجدانية بنفس القدر في الجوانب العقمية

 البعد األوؿ: إدراؾ التفاصيؿ: 
قدرة الفرد عمى وصؼ التغيرات االنفعالية وقراءة 

 التعابير االنفعالية لألخريف بدقة.

 البعد الثاني: الجده:
االستجابة االنفعالية يمكف اف تتصؼ بالجدة عندما تقارف 

ابقة لمفرد ذاتو في موقؼ مشابو أو عندما باستجابة انفعالية س
يقارف سموؾ الفرد االنفعالي الجديد بسموؾ اخر شائع في 
المجتمع، فكؿ تعمـ أو تطور يشتمؿ عمى اكتساب سموكيات 

 جديدة يعتبر درجو مف درجات االبداع.

 البعد الثاني: المرونو االنفعالية:
جيا وتدؿ عمى عدد فئات األفكار االنفعالية التي ينت

 المستجيب عند حؿ المشكالت االنفعاليو 

 البعد الثالث: األصالو:
استجابة إبداعية تعكس عمى نحو ما قيـ ومعتقدات الفرد عف 

 العالـ معبرًا عف ذاتو

 البعد الثالث: الطالقة اإلنفعالية:
تعبر عف عدد األفكار االنفعالية التي ينتجيا 

 المستجيب عمى المشكالت االنفعالية.
 عد الرابع: الفعالية:الب

فمكي تكوف االستجابة ابداعية يجب اف تتصؼ بكونيا مفيدة 
لمفرد والمجتمع، معظـ االنفعاالت ىي طرؽ لمتعامؿ مع المشاكؿ 

 البعد الرابع: الفعالية اإلنفعالية:
وتعني قدرة الفرد عمى انتاج األفكار اإلنفعالية ذات 

 المنفعة لمفرد والمجتمع
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مثؿ تصحيح خطأ )انفعاؿ الغضب(، اليروب مف الخطر )انفعاؿ 
الخوؼ(، وفى تمؾ الحاالت الفاعمية تعتمد عمى تحقيؽ اليدؼ 

 ؿالمالـز لالنفعا

( يحاوؿ الباحث مناقشة االبعاد التي تناوليا التوجييف السابقيف فإذا 0ومف خالؿ الجدوؿ رقـ )
اد( لمداللة عمى امتالؾ الفرد لمميارات ( نجد أنو استخدـ بعد )االستعد0222)   Averillنظرنا ألبعاد 
التي تمكنو مف التعامؿ مع االنفعاؿ والتي تميد لباقي األبعاد وبالتالي فإف الباحث يتفؽ أيضا  األساسية

( أشار الجدةفي ضرورة وجود ىذا البعد بنفس المسمى، في حيف أف البعد الثاني وىو )   Averillمع 
ف السموؾ االنفعالي لمفرد جديد بالمقارنة بسموؾ الجماعة التي إلى ضرورة أف يكو   Averillفيو 

ينتمى الييا الفرد أو بسموؾ الفرد ذاتو في موقؼ انفعالي مشابو سابؽ وبالتالي ىذا البعد يشمؿ في 
طياتو عدة معاني منيا اف ىذا السموؾ يكوف غير مألوؼ لدى الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد وفي 

بالنفع وبالنظر  الجماعةذا السموؾ سموؾ إيجابي غير شاذ يعود عمى الفرد وعمى نفس الوقت يكوف ى
الفكرية مما يستدعي  بالمرونةإلى ىذا البعد بالضرورة يجب معرفة أف تغيير السموؾ يرتبط بالضرورة 

لتالي انتاج استجابات متعددة مما يعني الطالقة في اصدار االستجابات االنفعالية ردًا عمى مثيرا ما وبا
ليس كافي لإلشارة لممعنى المطموب وبالتالي يتفؽ الباحث مع  novelty( الجدةفإف استخداـ مصطمح )

والطالقة مما يضيؼ المزيد مف االيضاح،  المرونة ببعدي الجدة( في استبداؿ بعد 5100دراسة بدوي )
ه لضماف ايجابيو في ضرورة وجود    Averillفيتفؽ الباحث مع  الفعاليةاما البعد الثالث وىو 

ويقر  األصالةوعدـ شذوذىا أو احداث أي تأثير سمبي عصابي، وأخيرا بعد  االنفعالية االستجابة
Averill     بضرورة وجوده وىو بذلؾ يتفؽ مع جميع الدراسات التي تناولت مفيـو االبداع عمى

 . األصالةضرورة وجود بعد 
في تناوؿ  االبعاد  البحثيةيحدد الباحث رؤيتو  ةاإلشار ومف خالؿ التوجييف السابقيف وكما سبؽ  

الحالية فالباحث يتفؽ عمى ضرورة وجود بعد ) االستعداد( حيث انو  الدراسةالتي سوؼ يتبناىا في 
فيو يضـ اداراؾ  اإلبداعيةاالنفعالية  االستجابة إلحداثيمثؿ وفؽ رؤية الباحث المستوى األوؿ المميد 

ويحدده  المرونةوالربط بينيا وفيـ االنفعاالت، فحيف يتبني الباحث بعد  فلألخري االنفعاليةالتفاصيؿ 
ويشير مف خاللو الي قدرة الفرد المبدع انفعاليا عمى التحكـ في أفكاره االنفعالية  لثكمستوى ثا

وضبطيا لكي تتكيؼ مع موقؼ انفعالي أو تغييرىا لتحقيؽ فعالية االنفعاؿ وبالتالي فحسب رؤية 
، يسبقو مستوى  اإلبداعية لالستجابةاالنفعالية( كمستوى ثالث مميد لموصوؿ  المرونةي )الباحث يتبن

( فعندما يتمكف الفرد مف ضبط تفكيره االنفعالي والتحكـ فيو يستطيع مف خالؿ ذلؾ والفعالية الطالقة)
دد االستجابات فتع -عمى مرونة التفكير االنفعالي المترتبة االنفعاليةاصدار عدد كبير مف االستجابات 
ويشترط في ىذه االستجابات اف تكوف ايجابيو  -االنفعالية لممرونةاالنفعالية ىو الجانب الظاىري 
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في مستوى ثالث  والفعالية الطالقةوفعالو لتحقيؽ فعالية االنفعاؿ وبالتالي يدمج الباحث بيف بعدي 
بأنيا  االستجابةخير الذي تتسـ فيو المستوى األ ويأتي(، االنفعالية والفعاليةتحت مسمى   ) الطالقة 

( الذي يصؿ األصالةفريده مف نوعيا غير مكرره وال تخضع لالكتساب أو التقميد وىو المستوى الرابع )
إلى مستوى االبداع ويضيؼ الباحث بعض األسباب التي جعمتو يختمؼ مع  االنفعالية باالستجابةبدوره 

Averill    في االبعاد التي حددىا ومنيا  
تناوؿ اإلبداع االنفعالي مف حيث كونو منتج أي انو وضع ثالث خصائص لممنتج   Averillاف  -0

الفعالية( وبالتالي ىو استخدـ ىذه الخصائص فقط لوصؼ المنتج  – األصالة -الجدةاإلبداعي )
وصؼ االنفعالي اإلبداعي ولكف الباحث ييتـ بتنمية االبداع االنفعالي بشكؿ تجريبي وليس مجرد ال

الطالقة  –االنفعالية  المرونة –وليذا حدد الباحث االبداع االنفعالي كمستويات )االستعداد 
األصالة( لإلشارة إلى تمؾ المستويات التي يمكف تنميتيا فيصؿ بالفرد إلى  –والفعالية االنفعالية 

( 5102د )( و دراسة محم5100مرحمة االبداع االنفعالي، وبذلؾ اتفؽ الباحث مع دراسة بدوي)
 االنفعالي. لإلبداع البحثيةفي نفس الرؤية 

وضع لإلبداع االنفعالي ثالث     Averillاستخدـ الباحث كممة مستويات بدؿ مف ابعاد ألف  -5
مستويات ابتدأت مف التعبير االنفعالي وحتى التغيير الكامؿ في بنية االنفعاؿ وبالتالي يختمؼ 

 لالستجابةتويات التي عرضيا ىي مجرد تصنيؼ بسبب أف المس    Averillالباحث مع 
االنفعالية، فإذا كانت االستجابة االنفعالية مجرد تعبير عف االنفعاؿ الداخمي دوف أي تعديؿ او 

االنفعالية في المستوى األوؿ اما اذا كانت مختمفة تماما وضعيا في  االستجابةتغيير وضعت 
لكؿ  المتدرجةاعتمد فييا عمى التنمية  ختمفةمالمستوى الثالث، اما الباحث فوضع مستويات 

 .استجابةوليس لتصنيؼ  االنفعالية لالستجابةمستوى لموصوؿ 
اعتمد الباحث عمى تنمية ميارات معينو خالؿ األربع مستويات فمثال مستوى االستعداد يشمؿ )فيـ  -3

 المرونة – التكيفية ونةالمر االنفعالية فيشمؿ ) المرونةتحميؿ االنفعاالت(، ومستوى  -االنفعاالت
 (.المفظيةالطالقة  –فيشمؿ )الطالقة التعبيرية  االنفعاليةوالفعالية  الطالقة(، اما التمقائية

 وفي الشكؿ التالي يوضح ترتيب مستويات االبداع االنفعالي
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 مستويات االبداع االنفعالي وفؽ رؤية الباحث( يوضح 2) شكؿ رقـ
 ريفات المستويات األربعة:وفيما يمي يتناوؿ الباحث تع

 مستوى االستعداد: -0
قدرة الفرد عمى فيـ انفعالو وانفعاالت األخريف وتحميميا مما يمكنو مف وصؼ التغييرات االنفعالية 

 . بانفعالووقراءة التعبيرات االنفعالية لألخريف بدقو ووعيو 
التميز بيف االنفعاالت وتحميؿ ويشمؿ ىذا المستوى عدة مياره ىامة وىي فيـ االنفعاؿ والتي تشمؿ 

 االنفعاالت
 ( مف أف الفيـ االنفعالي يسبؽ عممية التعبير حيث يتمكف مف الفرد مف 5102ويشير)حسيف،

 تحميؿ االنفعاالت  -أ
التميز بيف االنفعاالت المختمفة وتسميتيا كالتمييز بيف الشعور بالغيرة والشعور بالذنب والحياء  -ب

 والغضب.
كنو ضبط انفعاالتو دوف فيميا وال يمكنو اختيار االنفعاؿ المناسب اال بمعرفة الفرؽ بيف فالفرد ال يم

االنفعاالت والتميز بينيا عند التعامؿ مع االخريف، وال يمكنو أف يعبر تعبير انفعالي دقيؽ عف ذاتو دوف 
                        اف يعي انفعالو الذاتي الذي يريد التعبير عنو.                               

 تحميؿ االنفعاالت: -أ
وتشمؿ ىذه الخطوة إدراؾ الفرد أف لالنفعاؿ عدة جوانب منيا الشعوري ومنيا الظاىري، وتمكف 
الفرد مف الفصؿ والتعرؼ بيف الجوانب المتعددة لالنفعاؿ يعتبر أولى الخطوات المميدة لفيـ االنفعاؿ 

 االنفعاؿ كالتالي:  وبالتالي يمكف اإلشارة إلى جوانب 
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جانب شعوري شخصي ذاتي في تكويف االنساف نفسيا فيو يشعر باضطراب انفعالي وىذا  -0
االضطراب شعوريا يحسو الفرد أوؿ األمر ويمكف أف يدركو عف طريؽ التأمؿ الباطني إذا كاف 

 إلدراكي.الشعور معتدال أما إذا تطرؼ االنفعاؿ فقد يفقد الفرد الوعي الكافي أو التوازف ا
شارات وتعبيرات في  -5 جانب تعبيري ظاىري خارجي مما يصدر عف المنفعؿ مف كممات وحركات وا 

 قسمات الوجو، وىذا الجانب يساعدنا في معرفة االنفعاالت عند االخريف.
جانب عضوي داخمي في أحشاء اإلنساف المنفعؿ يتمثؿ في تغيرات ىامة في نشاط القمب والدـ  -3

 (5105ط والغدد وىذا جانب يمكف مالحظتو بأجيزة عممية متخصصة. )سمور، والتنفس والضغ
ومف خالؿ تفاعؿ الثالث جوانب ينتج االنفعاؿ وبممارسة اشكاؿ الضبط عمى كؿ جانب مف ىذه 

 االنفعاؿ.الجوانب يستطيع الفرد التحكـ في شكؿ 
 التمييز بيف االنفعاالت: -ب 

بيف االنفعاالت المتدخمة التي يشعر بيا وأيضا التي يراىا وفي ىذه المرحمة يستطيع الفرد الفصؿ 
( أنماط االنفعاؿ في ضوء كؿ مف المنشأ 5100عند التعامؿ مع األخريف ولقد صنؼ )محمد وعبد اهلل،

 أو األصؿ والموضوع إلى ثالث أقساـ.

المباشرة لممنبيات االنفعاالت الموقفية: ويستثار ىذا النوع مف االنفعاالت عف طريؽ األثار الحسية  -0
أو بواسطة الدافعية طويمة المدى، أو خصائص الموقؼ. ويظير األساس الحسي لالنفعاؿ بوضوح في 
حاالت الشعور باأللـ، فالمنبو الشديد أو اإلجياد الذي يؤثر عمى بناء الجسـ وخاصة في األجزاء 

فرد الفصؿ والتميز بيف الشعور يحاوؿ الفرد التخمص منو واالبتعاد عنو، وىنا عمى ال –السطحية منو 
 باأللـ وانفعاؿ الغضب والقمؽ المصاحب ليو.

االنفعاالت األولية: وىي تشمؿ جميع االنفعاالت األساسية التي يمر بيا اإلنساف ومنيا )السعادة،  -5
 السرور، الحزف، األسى، الخوؼ، الغضب، الحقد، الحسد، الغيرة(.

سـ إلى فئتيف الفئة األولى وتختص بالذات المرجعية )كالفخر، االنفعاالت االجتماعية: وىي تنق -3
 الخجؿ، الشعور بالذنب( والفئة الثانية وتتعمؽ بالتفاعؿ مع األخريف )كالحب والكراىية(.

وبالتالي فالتميز يعني قدرة الفرد عمى التعرؼ عمى االنفعاالت المركبة مثؿ األلـ وما يرتبط بو مف 
ؿ معو مف غضب، والخجؿ ويتفاعؿ معو مف قمؽ، مما يميد إلصدار الغضب، والكره وما يتفاع

 االستجابة االنفعالية المناسبة.

 :االنفعاليةالطالقة والفعالية  -5

والسيولة في انتاج االستجابات االنفعالية مما يمكنو مف التعبير عف انفعاالت بأكثر  السرعةىي 
 منفعةايجابيو وذات  االستجابةي بحيث تكوف مف طريقو بما يتناسب مع متطمبات الموقؼ االنفعال

 وغير شاذه أو عصابيو. والجماعةلمفرد 
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حوؿ التمفاز لمشاىدة  األسرة: اجتمع كؿ مف في لإليضاحويستعرض الباحث اؿ مثاؿ التالي  
وفوز المنتخب  ةالمباراكأس افريقيا، وعندما أعمف الحكـ انتياء  ةمباراالمنتخب الوطني وىو يمعب 

، انطمقت الصيحات واليتاؼ، بينما اخذ طفؿ صغير اوراقو والوانو ليرسـ صوره لممنتخب وىو بالكأس
 يحمؿ الكأس"

في المثاؿ السابؽ نرى عدد مف االستجابات االنفعالية التي تعبر عف انفعاؿ واحد وىو السعادة 
عالو بشكؿ ، وىي استجابة الطفؿ الصغير الذي عبر عف انفمختمفة استجابةبينما نجد اف ىناؾ 

 استجابةحيث انو اختار مف بيف االستجابات  لمطالقةمختمؼ، ولعؿ ما قاـ بو الطفؿ ىو مثاؿ واضح 
 مختمفةاف يبتسـ او ييتؼ ولكنو اختار طريقو  بإمكانوأكثر وضوحا وتفردا لمتعبير عف انفعالو فكاف 

 عف الجميع لمتعبير عف انفعالو.    

لجانب التعبيري حيث يقوـ فيو الفرد بالتعبير عف انفعاالتو بطرؽ وبالتالي فإف ىذا المستوى يمثؿ ا
( المفظيةوالطالقة  التعبيرية الطالقةمتعددة وفريده ويشمؿ ىذا المستوى ميارتيف أساسيتيف ىما )

 ويعتبر كؿ منيـ مكمؿ لألخر حيث يتمكف الفرد مف خالليـ مف التعبير عف انفعالو. 

 االنفعالية: المرونةمستوى  -3

ىي القدرة عمى تنويع وتغيير وتعديؿ أفكار الفرد االنفعالية في الموقؼ االنفعالي وتغيير طريقة 
دراكو لممثيرات لتتناسب مع ما يتطمبو الموقؼ  تفكيره بعدد فئات األفكار التي ينتجيا  االنفعالي وتحددوا 
 لممثير االنفعالي. كاستجابةالفرد 

لمستوى حيث يضـ ىذا المستوى إعادة التقييـ المعرفي ويضيؼ الباحث مزيد مف التفسير ليذا ا
فجميع ردود افعالنا االنفعالية ماىي إال نتيجة  مختمفةلممثيرات او إعادة النظر لممثير مف زوايا ذىنيو 

أفكارنا أو تقييماتنا، وعميو أي موقؼ خارجي يمكف أف يترجـ إلى انفعاالت إيجابيو أو سمبية اعتمادا 
كأمر متوافؽ أو غير متوافؽ مع أىداؼ الفرد، فيو ييدؼ إلى أف الفرد يعيد تقيمو عمى مدى تقييمو 

 لو. االنفعاليالمعرفي لمتخمص مف االنفعاؿ المحتمؿ حدوثو مف ذلؾ الموقؼ وخفض األثر 

ابتكر اديسوف النموذج األولى لممصباح 0222عاـ  يف“المقصود ولعؿ المثاؿ التالي يوضح 
عف شريط نحيؼ مف الورؽ متصؿ بأسالؾ. وكاف الشريط واألسالؾ موضوعة وكاف عبارة  الكيربائي

بالمصباح، كاف  الكيربائيمنتفخ ومفرغ مف الداخؿ. وعندما يتـ توصيؿ التيار  زجاجيداخؿ وعاء 
أف شريط الورؽ يحترؽ بسرعة لمغاية. وبعد  ىيشريط الورؽ يسخف ويتوىج. وكانت المشكمة الوحيدة 

لتصميـ مصباح يمكف أف يعمؿ لفترة طويمة، قاؿ تمميذ اديسوف، لويس التيمر، االؼ مف المحاوالت 
صنع المصباح،  في حال تنجطريقة  222اكتشفت دلق“عميو: تنجح ابداً". ولكف اديسوف رد  فل“لو: 
وبعد ذلؾ بقميؿ، تمكف اديسوف مف العثور “. مع كؿ فشؿ اقترب خطوة اضافية مف النجاح  فإننيلذلؾ 

 ة المناسبة الستخداميا عمى الماد
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ففي المثاؿ السابؽ نالحظ نمطيف مف التفكير جعؿ اديسوف وتمميذه كؿ منيـ ينظر إلى الموقؼ 
اليأس والحزف واالستسالـ،  النتيجةبشكؿ مختمؼ فتمميذ اديسوف نظر إلى الموقؼ بشكؿ سمبي فكانت 

ره إلى الطريؽ الصواب" فنمط اما اديسوف نظر إلى الموقؼ بشكؿ إيجابي "فكؿ محاولو خطأ ىي اشا
والشغؼ انو اقترب مف  واالستثارة المثابرةتفكيره اإليجابي انعكس عمى انفعالو مما أعطاه المزيد مف 

ىي واحد مف اىـ المميزات  فالمرونةالحؿ، وبالفعؿ وصؿ لواحد مف اىـ االختراعات في تاريخ البشر، 
 التي يمتمكيا المبدع.

المعرفي،  ـالتقيي إعادة)وىي ى يشمؿ مجموعو مف الميارات اليامة وبالتالي فإف ىذا المستو 
عادة البناء المعرفي  (، ولكي يتمكف الفرد مف الوصوؿ إلى التمقائية والمرونة التكيفية والمرونةوضبط وا 

تحقيؽ ىذه الميارات األربع عميو اف يعرؼ اف انفعاالت ماىي إال إدراكنا لممثيرات وفؽ معتقداتنا 
لمقيـ التي تعممنيا واكتسبناىا مف المجتمع ولكي يعدؿ االنفعاؿ  باإلضافة الشخصيةا وخبراتنا وافكارن

 عناصر رئيسيو وىي: ثالثيجب اف نعدؿ إدراكنا لممثيرات مف حولنا وىذا يحدث بتعديؿ 

ز القيـ والقواعد المجتمعية: تمؾ القيـ التي تميز مجتمع عف المجتمع األخر مثؿ القيـ التي تمي -0
المجتمع الغربي عف الشرقي فما يعتبر مسموح بو في مجتمع قد يكوف ممنوع في مجتمع أخر، 
وبالتالي فيي نسبيو غير ثابتو تختمؼ باختالؼ المجتمعات، وكذلؾ ىي تختمؼ باختالؼ األسر 

 وأسموب التنشئة االجتماعية.

ربي عمييا طفؿ يسكف حي مثاؿ: القيـ التي تربي عمييا طفؿ في الصعيد تختمؼ عف القيـ التي ت
راقي في العاصمة، القيـ التي تربي عمييا طفؿ في الواليات المتحدة األمريكية تختمؼ عف القيـ التي 
تربي عمييا طفؿ مصري، وبالتالي حتما تختمؼ االستجابة االنفعالية مف شخص إلى أخر، ولكف الشيء 

يولد بيا ولكنو يكتسبيا، إذا يمكف تغيرىا الواضح اف االختالؼ يعني انيا ليست ثابتو فاإلنساف ال 
(Averill,2011, 42  .) 

الخبرة الشخصية: وىي تعتمد عمى درجة معرفة الشخص بالمثير، والتي عمى أساسيا تتشكؿ  -5
 االستجابة وتحدد طريقة التعبير عف االنفعاالت.

كر في انو حيواف قد مثاؿ: رأيت حيوانا مفترسا)مثير( سترتفع دقات قمبؾ وترتعش )استجابة( تف
 يقتمؾ )تقييـ معرفي( تشعر بالخوؼ )انفعاؿ(.

وليذا يعتبر عامؿ الخبرة مف العوامؿ الميمة عند حدوث التقييـ المعرفي المميد لظيور االستجابة 
 االنفعالية، ولكف السؤاؿ ىنا ىؿ بتغير الخبرة المعرفية تتغير االستجابة االنفعالية.

( ومف خالؿ ىذا النموذج يوضح اف ERM( نموذج )(Russ,1999, 42وفي ىذا الشأف يضع 
ىناؾ روابط انفعاليو تتكوف بيف مفيـو أو كممو وبيف انفعاؿ معيف، مثاؿ ماذا تشعر عند نطؽ كممة 
"أـ" أو "أب" ، أو قد يحدث ارتباط انفعالي بيف صورة وانفعاؿ، مثاؿ عندما تمسؾ يدؾ صورة لؾ انت 

في المدرسة، ماذا ستشعر قطعا سوؼ تشعر بالسعادة أو الحنيف أو  واصدقاءؾ عندما كنت صغيرا
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السرور حتما ستجتاح نفسؾ مشاعر ارتبطت منذ القدـ بخبرات انفعاليو مرتبطة بيذه الصورة تسترجعيا 
اف الخبرة قد تمعب دور الميكانـز الدفاعي،  Russمباشرة عند تنشيط المثير )الصورة( لمذكرى ويضيؼ 

د عالمو الشعوري ليقفز إلى خبره ماضيو في ذكرياتو رغبة منو في استرجاع انفعاؿ فقد يترؾ الفر 
 (. Endoceptsعمى ىذا االرتباط بيف االنفعاؿ والخبرة مسمى ) Russمعيف، ولقد اطمؽ 

وبالتالي يمكف تغيير االنفعاؿ المرتبط بالخبرة عف طريؽ كسر الرابط بيف االنفعاؿ والخبرة وىذا ما 
 عند الحديث عف النظرية السموكية في البرنامج االرشادي.سوؼ نوضحو 

المعتقدات: ويعتبر المعتقد ىو الجزء األعمؽ في عممية تفسير االنفعاؿ، فمعتقدات الشخص حوؿ  -3
األشياء ىي المتحكـ األوؿ في انفعاالت االفراد، باختصار "الناس تنفعؿ ليس بسبب المثيرات في حد 

 (5100موب تفكيرىـ إزاء األشياء، واألحداث")محمد، سيد ،ذاتيا بؿ بسبب طبيعة وأس

وحيف يفكر الفرد عمى أساس تفسيرات خاطئة لمواقؼ الحياة يقـو البناء المعرفي لكؿ منيا بتعبئة 
الفرد لالستجابة ليا، ويصدر عنيا وجدانا يتفؽ معيا سواء كاف ذلؾ ىو القمؽ أو الغضب، أو الحزف، 

صبح الحالة االنفعالية أو الوجدانية ىي نتيجة لتمؾ العمميات أو لطريقة أو الحب، أو غير ذلؾ. وت
 (.5111رؤية الفرد لنفسو وعالمو)محمد،

وبالتالي فإف تغير المعتقد يعني تغيير رؤية الفرد لما يدور حولو وبالتالي إمكانية انتاج استجابة 
الي إمكانية تغير االنفعاالت السمبية انفعالية غير مألوفة تماما، ولـ يسبؽ لمفرد المرور بيا، وبالت

المفرطة كالغضب الذي يولد عدواف عنيؼ إلى استجابات انفعاليو مغايره ومختمفة تماـ االختالؼ عما 
 سبؽ.

 :األصالة -2

، وتحدد بعدد االستجابات االنفعالية مألوفةىي القدرة عمى االتياف باستجابات انفعالية جديده وغير 
 التي ينتمي إلييا التمميذ.  المجموعةداخؿ  غير المكررة الجديدة

ىو المستوى األخير في االبداع االنفعالي وفؽ رؤية الباحث وىو يمثؿ المستوى  األصالةمستوى 
 الجماعةإذا ما قورنت باستجابات  مألوفةغير  استجابةفي  السابقةالذي تجتمع فيو نتائج المستويات 

 التي ينتمي إلييا الفرد.

ئر الكرواف في حفره، عندىا اختمفت مجموعو مف الناس حوؿ إخراجو مف الحفرة مثاؿ :سقط طا
التي كاف قد احُتبس فييا ضمف جدار سميؾ، فقد أحضر أحدىـ عودًا وبدأ بإدخالو وتحريكو داخؿ 

لعمو يمسؾ بو، لكنو لـ يفمح،  الطويمةالحفرة حتى كاد أف يقتؿ الطائر، ثـ حاوؿ آخر أف ُيدخؿ يده 
، كؿ الحفرةترح البعض تخويفو باألصوات المزعجة عمو ينيض، أو يثب ويحاوؿ الخروج مف عندىا اق

ذلؾ كاف يحدث وطفؿ في الرابعة عشرة مف عمره مف بيف تمؾ المجموعة يراقب الموقؼ وتبدو عميو 
وفجأ صرخ قائال " وجدت الحؿ"، ما رأيكـ لو بدأنا بسكب كميو مف الرمؿ في  واالنفعاؿآثار التوتر 

 الحفرة تدريجيًا ... وكاف ذلؾ وتـ انقاذ الطائر.
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فيي لـ  المشكمةومف خالؿ المثاؿ السابؽ نرى اف استجابة الطفؿ كاف أكثر تفردًا وايجابيو في حؿ 
يفكر فييا أحدا ولـ يحاكي الطفؿ أحد فييا بؿ كانت نابعو مف داخمو ونادرا وفريده إذا ما قورنت 

 . باألصالةولعؿ استجابتو كانت ىي التي انطبؽ عمييا المعنى المراد  المجموعةباقي افراد  تباستجابا

ويمخص الباحث في الجدوؿ التالي أىـ الميارات التي يعتمد عمييا كؿ مستوى مف مستويات االبداع  
 االنفعالي وفؽ رؤية الباحث.

 : السشبد النفسٍ الخكبهلٍ:احملىس الثبلث

 :تعريؼ اإلرشاد النفسي التكاممي أول:

تعددت تعريفات االرشاد التكاممي بتعدد وجيات النظر التي تناولت تعريفو، ويقسـ الباحث 
 التوجيات التي تناولت تعريؼ االرشاد النفسي التكاممي إلى ثالثة توجيات رئيسيو 

 التوجو األوؿ: تعريفات قائمو عمى انتقاء مجموعة فنيات إرشاديو:  -0

( عمى انو األسموب Batman ،5115لتوجو كما اشار  )ويعرؼ االرشاد التكاممي في ىذا ا
المرف القابؿ لمتكيؼ باستخداـ طرؽ وأساليب مختمفة عمى مستوى التطبيقات اإلرشادية أو العالجية، 
في إطار عممية العالقات الشخصية، أي انو مجموعة مختارة مف الفنيات العالجية المستوحاة مف 

تكمؿ بعضيا البعض بما يفيد العميؿ في تحسيف حالتو وتعديؿ  المدارس العالجية المتنوعة، والتي
(،وفي نفس السياؽ تعرفو شند 62، ص5103السموكيات المطموب تعديميا لديو )في: شقير، 

( بأنو ىو منظومو مف اإلجراءات التي تتسؽ فيما بينيا وتتضمف عددا مف الفنيات التي تنتمي 5112)
الجيو معينة، ويتـ اختيار ىذه الفنيات بحيث تسيـ كؿ منيا في كؿ فنيو منيا إلى نظرية إرشاديو ع

(، ويتفؽ معيـ في نفس الرؤيو 512تنمية جانب مف جوانب الشخصية وفقا لمنيج تكاممي )ص
( حيث يعرفو بأنو مجموعو مف الميارات المينية التي يتـ اختيارىا 302، ص5102والتوجو )شبير،

والنفسية، التي تمكف المرشديف التربويف مف تقديـ الخدمة  بعناية مف جممة النظريات االرشادية
 اإلرشادية والنفسيو بشكؿ يساعد الفرد عمى التكيؼ والتوافؽ مع الذات والمجتمع.

 التوجو الثاني: تعريفاتو قائمو عمى التكامؿ بيف مناىج النظريات االرشاديو المختمفو: -5

إلى أف االرشاد التكاممي يشمؿ  Jones,2011)يو ) ومف تعريفات ىذا التوجو ما أشار إل         
االساليب المستخدمة في اإلرشاد النفسي والعوامؿ الرئيسية لمختمؼ مناىج ونظريات االرشاد النفسي، 
فيو يضع في اعتباره العديد مف وجيات النظر المفسرة لمسموؾ اإلنساني مثؿ االتجاه السيكو دينامي 

متمركز حوؿ العميؿ واالرشاد السموكي واإلرشاد المعرفي، فعندما تتكامؿ والتحميؿ النفسي واإلرشاد ال
النظريات مع بعضيا البعض تصبح العممية اإلرشادية اكثر فاعمية وكفاءة، فاإلرشاد التكاممي ينظر إلى 
ما وراء المنيج اإلرشادي الواحد، فيو يمثؿ االنفتاح عمى أكثر مف طريقة إرشادية حيث يستخدـ 

ف الفنيات اإلرشادية واليدؼ ىنا ليس فقط إحداث دمج بيف العديد مف النظريات اإلرشادية و العديد م
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مختمؼ الطرؽ العالجية ولكف اليدؼ الرئيسي ىو جعؿ عممية اإلرشاد اكثر جاذبية وفائدة لمعميؿ، وفي 
عددة ( بأنو ىو نوع مف أنواع العالج تنطمؽ مف فمسفة مت0123، 5100ذات السياؽ ُيعرفو )طو، 

الرؤى مشتقة مف تطورات العمـ الحديث، تتسـ باالنفتاح والتجديد. كما تيدؼ إلى إنضاج الشخصية 
كيدؼ لمعممية العالجية، وبأف العالج النفسي نبت لمخصوصيات الثقافية، فيو يدعوا القائـ بالعممية 

الموقؼ وطبيعة المشكمة العالجية إلى اختيار الطرؽ والمناىج التي تناسب المسترشد، تبعا لما يقتضي 
 وشخصية المسترشد.

ومف خالؿ العرض السابؽ لمتوجيات المختمفو التي تناولت تعريؼ االرشاد التكاممي، يرى الباحث 
أف التوجو األوؿ استند في تعريفاتو عمى عممية انتقاء الفنيات مف النظريات النفسيو المتعددة مف أجؿ 

ناىج التي تقـو عمييا النظريات التي سوؼ يتـ االنتقاء منيا، تحقيؽ ىدؼ االرشاد دوف النظر إلى الم
وىذا يبتعد عف مفيـو االرشاد التكاممي قميال حيث اف االرشاد التكامؿ ييدؼ أيضا إلى التكامؿ بيف 
الفنيات ومناىج النظريات االرشاديو التي سوؼ يتـ االنتقاء منيا، وليذا يختمؼ الباحث قميال مع 

ا لتوجو الثاني فيرى الباحث انو توجو فمسفي اليتسـ باالجرائيو حيث انو أشار الي التوجو األوؿ، ام
تكامؿ النظريات مع بعضيا البعض مما يصعب تنفيذه عمميا حيث اف لكؿ نظريو توجو ولكؿ نظريو 
فمسفو ويصعب الدمج بينيـ بشكؿ عميؽ وبالتالي فمقد اتجو التوجو الثاني إلى إطار فمسفي بعيد عف 

قع العممي، ويرى الباحث اف االرشاد التكاممي يدمج بيف النظريات مف حيث التوجيات  المنيجيو الوا
بصفو عامو والفنيات االرشاديو، ويتـ التكامؿ بينيا بحيث تكمؿ كؿ فنيو ما تفقده الفنيو األخرى 

ئيا بأنو " ىو إلحداث األثر األكبر في عممية اإلرشاد ، ويمكف لمباحث تعريؼ االرشاد التكاممي إجرا
عممية التكامؿ بيف عدة نظريات ارشاديو منيا )النظرية المعرفية ونظرية الجشطمت والنظريو السموكية( 
مف حيث المنيج والفنيات مف أجؿ تنمية أبعاد االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات 

 التعمـ .

 رشاد التكاممي:أىـ النظريات اإلرشادية المستخدمة في اإل  ثبنُب:

 نظرية االرشاد المعرفي: -0

ويعتبر االرشاد المعرفي واحد مف أىـ أنواع برامج االرشاد،  ولقد شيدت السنوات األخيرة          
إدخاؿ العمميات العقمية إلى حيز االرشاد النفسي  وىو ما يعرؼ باالرشاد المعرفي حيثُ تعطى أىمية 

مرار وعالج انحرافات السموؾ،  ويطمؽ عمى ذلؾ إعادة البناء المعرفي،  كبيرة لمعمميات المعرفية في است
ومف ثـ فاإلرشاد المعرفي يعد بمثابة اتجاه عالج حديث نسبيًا،  اىتـ منذ البداية بتعديؿ األفكار 
الالتواؤمية التي أطمؽ عمييا بيؾ األفكار التمقائية أو األوتوماتيكية،  وأطمؽ عمييا اليس األفكار 

حالؿ األفكار العقالنية المنطقية محميا مما يعكس تركيزًا عمى جانب واحد فقط مف الال عقالنية،  وا 
الشخصية حيث صور كالىما عمى أنيا عبارة عف أفكار أو تصورات تنمو مع الشخص مف خالؿ 
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ذا كانت ىذه األفكار أو تمؾ التصورات سوية كانت شخصية الفرد كذلؾ والعكس صحيح  التعميـ،  وا 
 (.5111ضًا)محمد، اي
 تعريؼ اإلرشاد المعرفي:-أ

يمكف تعريؼ العالج المعرفي بأنو:" مجموعة مف المبادئ واألسس التي تؤثر في السموؾ، وىذه      
المبادئ ىي العمميات المعرفية "تفكير، تخيؿ، تذكر، إدراؾ " ذات العالقة بالسموؾ المختؿ وظيفياً، 

 (.                                                                         5103ىامًا إلحداث تغيير في السموؾ ")عبد العزيز، سميـ، ويكوف تعديؿ ىذه العمميات وسيطًا 

ويعرفيا الباحث إجرائيٌا بأنو " نوع مف انواع العالج النفسي حيث يفترض اف العمميات المعرفية تؤثر في 
ألساليب والفنيات التي تستيدؼ العمميات المعرفية ذات العالقة السموؾ، فيو يستخدـ مجموعة مف ا

بالسموؾ المختؿ والمسبب لالضطراب النفسي حيث أنو ييدؼ إلى تعديؿ تمؾ العمميات بحيث تقـو في 
األساس عمى معتقدات وأفكار منطقية إيجابية مستبعدًا مجموعة األفكار السمبية المسببة لمسموؾ 

 “.المضطرب 

 رفي يقـو عمى مجموعة فرضيات مف اىميا:فعالج المع

اف الشخصية تتقسـ إلى ثالثة اقساـ رئيسية وىي: السموؾ والتفكير والوجداف، عادة تمؾ االجزاء  -0
 الثالث تعمؿ معا عندما يكونوف مشتركيف في نشاط ما.

ؾ واالنفعاؿ، كؿ جزء مف تمؾ األجزاء الثالث يؤثر في الجزئييف األخريف فالتفكير يؤثر في السمو  -5
فالتفكير اإليجابي والسموؾ اإليجابي يؤدى إلى انفعاؿ إيجابي مثؿ السعادة، تقدير الذات، الفخر، اما 
التفكير السمبي والسموؾ السمبي يؤدى إلى مشاعر سمبية مثؿ االكتئاب، انخفاض تقدير الذات، 

 التعاسة.

شعر بو ولكنو مف السيؿ تغير تفكيرنا انو لمف الصعب تغير انفعمنا مف خالؿ محاولة تغير ما ن -3
 السمبي وبالتالي تغير انفعالنا السمبي.

بالرغـ مف أف التغير قد يكوف صعب ولكنو يمكننا المحاولة واالنتقاؿ مف الكممات االلزامية إلى  -2
 الكممات المحفزة بتغير طريقة تفكيرنا وتغير سموكنا.

              (Mach et al., 2004  ) 
 ظرية الجشطالت:ن - 5

تبنى بيرلز االصطالح األلماني جشطالت، الذي يعني "الكؿ " ألف عالجو ييدؼ إلى جعؿ الشخص 
لى ىذا الحد حاوؿ "بيرلز" أف يساعد عمالئو عمى فصؿ دفاعاتيـ القديمة،  أكثر تكاماًل أو كاًل نفسيًا، وا 

نياتيـ المسدودة مف أجؿ النمو، وأكد ويمقوا مشاعرىـ المكبوتة، ويزيدوا وعييـ بالذات، ويفتحوا إمكا
عمى االتصاؿ بمشاعر الفرد المباشرة، والتعبير عنيا بأمانة كما يشعر بيا، وقبوؿ المسئولية عنيا 

 (. 5103)فايد، 
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اشارت نظرية الجشطمت الى اىمية االنفعاالت ودورىا في تحريؾ سموؾ الفرد، ولقد اوضحت اف 
لفرد وتتكوف االنفعاالت مثؿ الخوؼ او الغضب او السرور بناء عمى االنفعاالت ترتبط بمواقؼ يعيشيا ا

المواقؼ المشكمة ليا،  فعندما يعبر الفرد عف الموقؼ الذي يعيشو او يمر بو انفعاليا ينتج جشطمت 
متوازف ولكف عندما يحدث ما يعوؽ الفرد عف التعبير عما يشعر بو ىنا يختؿ جشطمت الفرد،  ويصبح 

ي وتصبح تمؾ المشاعر غير المعبر عنيا ترتبط بتخيالت  وذكريات لـ تكتمؿ، وألف الموقؼ غير منتي
تمؾ المشاعر لـ يعيشيا الفرد عمى نحو جيد في الوعي فإنيا ترتد إلى الوراء وينفذىا الفرد  بطريقة 

لدعـ تعوؽ اتصالو الفعاؿ بالذات و اآلخريف وبالتالي يخفؽ الفرد في االنتقاؿ مف الدعـ البيئي إلى ا
 (.5105الذاتي )حافظ، أخروف، 

 تعريؼ اإلرشاد الجشطالت: -أ
فاألرشاد الجشطمتى عبارة عف تنظيـ إدراكي قائـ عمى عدـ التفسير مبتعد عف الجانب التاريخي 
لمفرد )الماضي(، ومحور االىتماـ  فيو ىو الوعى في ىنا واألف، وتدار معظـ التعامالت بيف المعالج 

ف أنا ومف أنت بدال مف افتراض الطرح أو الطرح المضاد،  ويكوف التركيز فيو والمريض عمى أساس م
عمى ما يجرى فعال )العممية( فضال عما يمكف أو ما ينبغي أف يكوف حادثا )المحتوى(، ويشجع المعالج 
المريض في تحمؿ المسئولية عما يحدث فعال،  وباتصاؿ المريض مع السموؾ يشجعو المعالج عمى 

فض ىذا السموؾ،  وبذلؾ يجرى المساعدة عمى االختبار و النمو مف خالؿ التنظيـ العضوي تمثؿ أو ر 
 (.5103)فايد، 

 تفسير نظرية الجشطالت لإلبداع االنفعالي: -ب
تفسر نظرية الجشطمت االنفعاؿ حيث يتأىب الفرد لالستجابة كميًا وتصبح الحاجة )ىي الشكؿ( 

تـ اشباع الحاجة عاد التناغـ بيف عناصر الجشطمت أما إذا وباقي عناصر الموقؼ ىي األرضية فإذا 
لـ تشبع الحاجة يختؿ الجشطمت مكونًا موقؼ غير منتيي وىذا يعني أف الفرد إذا استجاب وعبر عف 

 انفعاالتو بشكؿ سميـ يتوازف أما إذا اعيؽ التعبير عف االنفعاؿ يختؿ التوازف )الجشطمت(
 النظرية السموكية: - 3
 اإلرشاد السموكي: تعريؼ  -أ

االرشاد السموكي أو تعديؿ السموؾ، وىو أسموب مف األساليب الحديثو في االرشاد النفسي، يقـو 
عمى أساس مف نظريات التعمـ، ويشتمؿ عمى مجموعو كبيره مف الفنيات االرشاديو التي تيدؼ إلى 

فالنظريو السموكيو تؤكد إحداث تغيير بناء في سموؾ اإلنساف وبصفة خاصة السموؾ غير المتوافؽ، 
 (.0222،)الشناوي عمى أف كؿ تصرفات اإلنساف مكتسبو ومتعممو

واالنفعاؿ مف وجية نظر المدرسة السموكية ىو عباره عف استجابة مكتسبة حيث أف االنساف 
يجرب أكثر مف استجابة في مواجية مثير واالستجابة التي تدعـ أي تؤدي إلى اشباع الحاجة وخفض 
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ىي التي تبقي وتدـو ولكف اضطراب االنفعاؿ ينشأ مف اكتساب استجابة انفعاليو غير توافقية االنفعاؿ 
 )عصابية( بالرغـ مف انيا اشبعت الحاجة إال انيا تسببت في ضرر لمفرد والجماعة.

مثاؿ االستجابة االنفعالية في موقؼ الغضب بالرغـ مف اف ىذه االستجابة اشبعت الحاجة في 
عالف  الرفض اال انيا اضرت بالفرد والجماعة التي ينتمي الييا وبالتالي فإف تغيير السموؾ الثورة وا 

 يعني اكتساب المثير االصمي استجابة شرطيو تحؿ محؿ االستجابة غير المرغوبة مع التدعيـ. 
 :البحثفشض : 6
 توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في -0

 -االنفعالي الفرعية )االستعداد ومستوياتوالقياسييف القبمي والبعدي عمى مقياس اإلبداع االنفعالي 
 ( لصالح القياس البعدي.اإلنفعالية األصالو -المرونو والفعالية االنفعاليو –الطالقة االنفعالية 

 :البحثهنهج : 6
موعة الواحدة والقياسييف القبمي استخدـ الباحث المنيج التجريبي )تصميـ شبو تجريبي ذو المج

والبعدي( بيدؼ التعرؼ عمى فاعمية برنامج إرشادي تكاممي في تنمية االبداع االنفعالي لدى التالميذ 
 الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ.

 :البحث: هخغرياث 6
 المتغير المستقؿ: -0

امج اإلرشادي التكاممي وىو المراد قياس أثره عمى المتغير التابع، وىو في ىذه الدراسة البرن
المستخدـ في تنمية االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ، وىو برنامج 
إرشادي قائـ عمى التكامؿ بيف )النظرية السموكية، نظرية الجشطمت، النظرية المعرفية( إلحداث األثر 

تيف )ورقية( متمثمة في الدليؿ االرشادي المطموب عمى المتغير المستقؿ، ولقد أعده الباحث في صور 
"كتيب المسترشد" ويتضمف محتوى الجمسات التي سوؼ يقـو عمييا البرنامج إلرشادي، والدليؿ 
اإلرشادي "كتيب المرشد" ويشتمؿ عمى التعميمات الخاصة بتطبيؽ جمسات البرنامج اإلرشادي  حيث 

وؿ محتوى الجمسات، كما تـ إعداده أيضا بشكؿ وجية تعميماتو لممرشد مف حيث توجييو نحو كيفية تنا
" online counselingاليكتروني لكي يتناسب مع التطبيؽ االفتراضي "االرشاد النفسي عبر االنترنت 

 face to faceوبالتالي جاء البرنامج في صورتيف لكي يتناسب مع التطبيؽ العادي لإلرشاد النفسي 
 .virtual meetingوالتطبيؽ االفتراضي 

 المتغير التابع: -5
وىو المتغير المراد قياسو لبياف مدى تأثره بالمتغير المستقؿ، وىو في ىذه الدراسة االبداع 
االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ، ينقسـ إلى أربع مستويات )االستعداد االنفعالي، 

 عالية(.الطالقة االنفعالية، المرونة االنفعالية، األصالة االنف
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 : عينة الدراسة:عاشرا
يتمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ مف تالميذ الصؼ الثاني 

في ستة مدارس بالمرحمة اإلعدادية مف مختمؼ االدارات  5102/5151االعدادي لمعاـ الدراسي 
، مدرسة القناة اإلعدادية بنات، مدرسة التعميمية بمحافظة بورسعيد) مدرسة القناة اإلعدادية بنيف

بورسعيد اإلعدادية بنات، مدرسة الشييد أسامة الشربيني اإلعدادية بنات، مدرسة الزىور اإلعدادية 
بنات، مدرسة فاطمة الزىراء اإلعدادية بنات(، ويمكف وصؼ عينة الدراسة بأنيـ طالب بالصؼ الثاني 

الذكر، يتمتعوف بقدرات عقمية اعمى مف متوسط  اإلعدادي بإحدى المدارس اإلعدادية سالفة
اقرانيـ)عمى أحدى مقاييس الذكاء المقننة(، وفي نفس الوقت يمتمكوف إحدى جوانب الموىبة )الرسـ، 
األلعاب الرياضية، الكتابة والتأليؼ" القصص و الشعر"(، ولكنيـ يعانوف مف صعوبة في تعمـ 

رياضي اعمى مف متوسط أقرانيـ األمر الذي أثر عمى  الرياضيات بالرغـ مف امتالكيـ ذكاء منطقي
بعض جوانبيـ االنفعالية مثؿ الثقة بالنفس ومفيـو الذات، وخمؽ بعض الصراعات الداخمية نتيجة ليذا 
التضارب، ولقد أشارت الدراسات إلى أف صعوبات تعمـ الرياضيات في المرحمة اإلعدادية تبمغ 

ىوبيف في حيف أف الباحث توصؿ إلى أف نسبة التالميذ % مف إجمالي عدد الطالب المو 50.60
 .% بالنسبة إلجمالي أعداد التالميذ الموىوبيف02الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات ىي 

 اشتاؽ عينة الدراسة: ت: إجراءا01
تسير الدراسة الحالية في عممية اشتاؽ التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ وفؽ المحكات 

 االستبعاد(. -محؾ التباعد -سية المتفؽ عمييا حوؿ عممية اشتقاقيـ )محؾ التعرؼالرئي
 محؾ التعرؼ: -أ

ووفؽ الفمسفة التي يقـو عمييا المحؾ السابؽ يتـ التعرؼ عمى التالميذ الموىوبيف وفؽ مجموعو مف 
 :األدوات التاليةاإلجراءات ومف أىميا امتالكو لقدرات ابتكاريو عالية وفي سبيؿ ذلؾ استخدـ الباحث 

 :قائمة الخصائص الشخصية والمعرفية لمتالميذ الموىوبيف -0
حيث تـ توزيعيا عمى المعمميف المتخصصيف في التربية الرياضية و الموسيقى والتربية الفنية 
لكي يقوموا بترشيح الطالب التي تنطبؽ عمييـ الخصائص المعرفية والتشخيصية لمتالميذ الموىوبيف 

( تمميذ 22ة وقد انتيت الخطوة السابقة بترشيح المعمميف في المدارس سابقة الذكر ؿ)وفؽ القائم
 وتمميذه مما يروف انيـ تنطبؽ عمييـ خصائص التالميذ الموىوبيف.

 تطبيؽ اختبار التفكير االبتكاري: -5
بتكاريو ألف يأتي تطبيؽ اختبار التفكير االبتكار لمتعرؼ الدقيؽ عمى التالميذ الذيف يمتمكوف قدرات ا

توفر القدرة عمى االبتكار واحد مف أىـ الشروط األساسية لوجود الموىبة وتـ تطبيؽ اختبار التفكير 
( تمميذ وتمميذه ممف حصموا عمى 22وانتيي التطبيؽ لتحديد ) لتورنس الصورة )ب( وقد ياالبتكار 

 درجو أعمى مف المتوسط بالمقارنة بأقرانيـ عمى اختبار التفكير االبتكاري.
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 محؾ التباعد: -ب
حيث التباعد بيف درجات التحصيؿ والذكاء أو القدرة العقمية ولقد سبؽ وحدد الباحث انو سوؼ 

عمـ الرياضيات وبالتالي فسوؼ يقيس الباحث مستوى الذكاء يحدد الموىوبيف ذوي صعوبات الت
الرياضي لدى التالميذ ويقارف بينو وبيف مستوى التحصيؿ لدييـ في مادة الرياضيات حيث التباعد بيف 

 التحصيؿ والذكاء وفي سبيؿ تحقيؽ ذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ األدوات التالية وفؽ الترتيب التالي:
 ي مقياس الذكاء الرياض -0

( تمميذ وتمميذه الذيف انتيي إلييـ 22حيث طبؽ الباحث مقياس الذكاء الرياضي عمى عينو )ف=
المحؾ السابؽ )محؾ التعرؼ( وبعد ذلؾ قاـ الباحث بتحديد متوسط الدرجات واختيار التالميذ الذيف 

قرانيـ حصموا عمى درجات أعمى مف المتوسط وبالتالي فيـ يمتمكوف مستوى ذكاء رياضي أعمى مف أ
( تمميذ وتمميذه ممف حصموا عمى درجات أعمى مف المتوسط عمى مقياس 56وانتيي التطبيؽ لتحديد )
 الذكاء الرياضي المنطقي. 

 تطبيؽ االختبار التحصيمي  -5
والستكماؿ المقارنة بيف الذكاء الرياضي والتحصيؿ الرياضي قاـ الباحث بتطبيؽ اختبار في 

وى تحصيؿ التالميذ في الرياضيات وبعد تطبيؽ االختبار قاـ الباحث التحصيؿ الرياضي لتحديد مست
بتحويؿ الدرجة التي حصؿ عمييا التالميذ عمى مقياس الذكاء الرياضي والدرجات التي حصؿ عمييا 

 التالميذ في االختبار التحصيمي إلى درجات معياريو ليسيؿ حينيا المقارنة وفؽ القانوف التالي 

 
ثـ قاـ الباحث بتطبيؽ القانوف التالي لمتعرؼ عمى مقدار التباعد بيف الذكاء الرياضي والتحصيؿ 

 الرياضي

 
( تمميذ وتمميذه ممف يتباعد ذكائيـ الرياضي عف تحصيميـ 02ولقد انتيت تمؾ المرحمة بتحديد ) 

 بدرجتيف معياريتيف.الرياضي 
ديد مستوى اإلبداع االنفعالي وفي سبيؿ ذلؾ قاـ الباحث بتطبيؽ مقياس اإلبداع االنفعالي تح -ب

)إعداد الباحث( عمى المجموعة وتحديد مستوى اإلبداع االنفعالي لدييـ حيث انتيى الباحث إلى تحديد 
عمى ( تمميذة حيث استبعد الباحث االرباعي األعمى مف الدرجات التي حصؿ عمييا التالميذ 03)

 مقياس اإلبداع االنفعالي وما يقابمو مف تالميذ.
 

 الدرجة المعيارية)ز( =

 المتوسط -الدرجة 

 االنحراؼ المعياري

 الدرجة المعيارية للتحصيل -للذكاء الدرجة المعيارية  مدى التباعد =
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 عينة الدراسة النيائية:
سنو بمتوسط  14-13بيف  ( تمميذات تراوحت أعمارىـ ما6تكونت عينة الدراسة النيائية مف )

 (504.( وانحراؼ معياري )13.51عمري )
 : تصميـ وبناء أدوات الدراسة:00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يـ وبناء أدوات الدراسةتصميوضح  (2الشكؿ رقـ )
 اختبار الكشؼ عف الخصائص المعرفية والشخصية لمطفؿ الموىوب: -0

 (5102إعداد/ آماؿ عبد السميع أباظة )
( لمكشؼ عف األطفاؿ الموىوبيف، ويتكوف مف 5112أعدت ىذا االختبار أماؿ عبد السميع باظة )

( 51ير الخصائص المعرفية، البعد الثاني )( بندا لتقد51( بندا موزعو عمى بعديف. البعد األوؿ )21)
بندا ويقيس الخصائص الشخصية. وتقع اإلجابة عمى البنود في أربعة مستويات وتـ تطبيؽ مف خالؿ 

 المعمـ.
 الخصائص السيكومترية لالختبار:

 صدؽ االختبار:
 صدؽ المحؾ الخارجي:-0

رتباط بيف درجات تقديرات وتـ حساب الصدؽ باستخداـ محؾ خارجي أخر وذلؾ بإيجاد معامؿ ا
األباء ودرجات تقديرات المعمميف. وتوصؿ معامؿ االرتباط بيف التقديريف عمى بعد الخصائص المعرفية 

( تمميذ 51( وىي دالة إحصائيا بالنسبة لمعينو ككؿ )1.22( وعمى بعد الخصائص الشخصية )1.25)
 وتمميذة.

 

اختبار الكشف 
عن الخصائص 

المعرفية 
والشخصية للطفل 

 الموىوب

اختبار 
تورنس 

للتفكير 
 اإلبداعي

مقياس 
الذكاء 

المنطقي 
 الرياضي

 صميم وبناء أدوات الدراسةت

 أدوات المعالجة اإلرشادية  أدوات القياس

اختبار 
تحصيلي في 

مادة 
 الرياضيات                      

 البرنامج اإلرشادي في صورتو
مقياس  الكترونيو( -)الورقية  

االبداع 
                       االنفعالي
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 ثبات االختبار:
 االتساؽ الداخمي:-0

لثبات بحساب االتساؽ الداخمي بإيجاد معامؿ االرتباط بيف الدرجات عمى بعد وتـ حساب ا
( العينة ككؿ وىي دالة 1.23، 1.20الخصائص الشخصية والدرجة الكمية، ووصؿ عمى الترتيب إلى )

 إحصائيا.
 إعادة التطبيؽ:-5

مميذ وتمميذة ( ت51( يـو عمى عينة مف )50وتـ حساب الثبات أيضا بإعادة التطبيؽ بفاصؿ زمني )
  ( وىي دالة إحصائيا.1.22( ولمبعد الثاني )1.25ووصؿ معامؿ االرتباط في البعد األوؿ )

 (0223اختبار تورنس لمتفكير اإلبداعي: )إعداد وتقنيف فؤاد أبوحطب، عبد اهلل سميماف،  -5
خدـ لقياس استخدـ الباحث في ىذه الدراسة اختبار تورنس لمتفكير اإلبداعي الصورة)ب( الذي يست

التفكير االبتكاري لدى األفراد في مختمؼ الفئات العمرية، ويمكف تطبيقو بشكؿ فردي أو جماعي، 
ويتكوف مف ثالثة أنشطة، يحتاج لتطبيقيا نص ساعة موزعو بالتساوي، وتتضمف األنشطة تكويف 

اؿ متنوعة صورة، واكماؿ صور لعشرة أشكاؿ ناقصو، ومجموعو مف الدوائر التي تستخدـ لرسـ أشك
 .وأعطاء عناويف لمصور التي يتـ رسميا

 اخلصبئص السُكىهرتَت للوقُبس يف الذساست احلبلُت:
 صدؽ االختبار في الدراسة الحالية:

 صدؽ االتساؽ الداخمي: -أ
ولمتحقؽ مف صدؽ االتساؽ الداخمي الختبار التفكير االبتكاري قاـ الباحث بتطبيؽ االختبار عمى 

ة، وحساب معامالت االرتباط بيف أبعاد االختبار )إدراؾ التفاصيؿ، الطالقة، ( تمميذ31عينو )ف=
 المرونة، األصالة( والدرجة الكمية لالختبار، ويستعرض الباحث النتائج في الجدوؿ التالي.

 ( يوضح قيـ معامالت االرتباط بيف درجة كؿ بعد والدرجة الكمية لالختبار 5جدوؿ رقـ ) 
 معامؿ االرتباط البعد

 .**231 إدراؾ التفاصيؿ
 .**262 المرونة
 .**225 الطالقة
 .**223 األصالة
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ومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف جميع معامالت االرتباط بيف الدرجة الكمية لالختبار واالبعاد 
.( 223-.262( حيث تراوحت جميع معامالت االرتباط بيف )1.10الفرعية دالة عند مستوى داللة )

 إلى صدؽ االختبار المستخدـ في قياس السمة موضع القياس.مما يشير 
 ثبات االختبار في الدراسة الحالية:

 الثبات باستخداـ معامؿ الفا: -أ
قاـ الباحث باستخداـ معامؿ الفا كرونباخ لحساب ثبات اختبار التفكير االبتكاري بعد أف تـ تطبيقو 

لنتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ الجدوؿ ( تمميذة، ويستعرض الباحث ا31عمى عينو قوميا )ف=
 التالي:

 ( يوضح قيـ معامؿ الفا ألبعاد االختبار والدرجة الكمية3جدوؿ رقـ )
 معامؿ الفا البعد

 .221 إدراؾ التفاصيؿ
 .261 المرونة
 .226 الطالقة
 .223 األصالة

 .261 معامؿ الفا العاـ لالختبار 
 (5102ياضي: إعداد/ زيف العابديف محمد )مقياس الذكاء المنطقي الر  -3

( عبارة موزعو عمى ثالث ابعاد 02حيث ييدؼ المقياس إلى قياس الذكاء الرياضي مف خالؿ )
التنظيـ(. حيث عرؼ واضع المقياس الذكاء الرياضي بأنو  -حؿ المشكالت –ىي )المتعة الرياضية 

حؿ األلغاز، واالستدالؿ الرياضي في كيفية  "حؿ العمميات الحسابية بكفاءة، مع المتعة الرياضية في
التعامؿ مع األشياء"، حيث عرؼ المتعة الرياضية بأنيا "قدرة التمميذ عمى إيجاد المتعة عند توصمو إلى 
الحموؿ بأكثر مف طريقة"، كما يعرؼ حؿ المشكالت بأنو "قدرة التمميذ عمى التعامؿ مع المشكالت التي 

موؿ لتمؾ المشكالت"، كما يعرؼ التنظيـ بأنو "قدرة التمميذ عمى تنظيـ تواجيو ومعرفة التوصؿ إلى ح
 األفكار واألشياء لتساعدىـ في التذكر وحب الدراسة.

 (5102الخصائص السيكومترية لممقياس: )تقنيف/ زيف العابديف محمد ،
 صدؽ المقياس: -0
ف في عمـ النفس صدؽ المحكميف: تـ عرض المقياس عمى مجموعو مف األساتذة المتخصصي -أ

%( وىي نسبو 011-%20والصحة النفسية، وتراوحت نسب االتفاؽ عمى عبارات المقياس ما بيف )
 ( عبارة، مما يدعوا إلى الثقة في النتائج التي يمكف التوصؿ إلييا.02عالية ومقبولة وتشمؿ )
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 صدؽ التحميؿ العاممي: -ب
(، والجدوؿ 21العينة االستطالعية)ف= أجرى الباحث تحميال عامميا لممقياس بعد تطبيقو عمى
 التالي يوضح دالالت تشبعات أبعاد الذكاء المنطقي الرياضي

 ( يوضح صدؽ التحميؿ العاممي لمقياس الذكاء الرياضي المنطقي 2جدوؿ رقـ ) 
 العامؿ الثالث العامؿ الثاني العامؿ األوؿ
 ع ر5 ع ر التشبع رقـ العبارة رع 5 ع ر التشبع رقـ العبارة ع ر5 ع ر التشبع رقـ العبارة

3 212. 023. 326. 2 223. 022. 326. 0 625. 022. 302. 
2 220. 525. 222. 2 625. 022. 312. 5 215. 522. 222. 
2 252. 552. 222. 2 232. 165. 052. 01 233. 522. 222. 
6 222. 020. 365. 00 222. 052. 526. 02 225. 030. 565. 
05 662. 022. 301. 03 220. 051. 521. 02 232. 011. 511. 

ومف الجدوؿ السابؽ يتضح أف العامؿ األوؿ والثاني والثالث داؿ حيث إف جميع تشعباتو تجاوزت 
 ع ر(. وىذا معناه أف العوامؿ الثالثة المكونة لمذكاء الرياضي دالة.5ضعؼ أخطائيا المعيارية )

اب ثبات المقياس طريقة ألفاكرونباخ والجدوؿ التالي ثبات المقياس: استخدـ معد المقياس في حس-5
 (011يوضح ثبات مقياس الذكاء المنطقي الرياضي واألبعاد المكونة لو حيث )ف=

 ( يوضح معامالت الثبات الخاصة بأبعاد مقياس الذكاء الرياضي المنطقي  2جدوؿ رقـ ) 
 معامالت الثبات الذكاء وأبعاده

 .213 الذكاء المنطقي الرياضي
 .213 المتعة الرياضية -أ
 .662 حؿ المشكالت -ب
 .222 التنظيـ -جػ 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف قيـ معامالت الثبات لمذكاء المنطقي الرياضي واألبعاد الفرعية 
.(، وىي معامالت ثبات مناسبة مما يشير إلى إمكانية الوثوؽ في 213-.222تراوحت ما بيف )

 صؿ إلييا.النتائج التي يمكف التو 
 (5102اختبار تحصيمي في مادة الرياضيات                      )إعداد عبد السميع،  -2

االختبار التحصيمي في وحدتي "المساحات، والتشابو "بمقرر اليندسة لمصؼ الثاني  إعدادتـ 
اإلعدادي، حيث ييدؼ االختبار إلى قياس التحصيمي في الرياضيات لدى طالب الصؼ الثاني 

 عدادي.اإل
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 (5102الخصائص السيكومتريو لممقياس: )تقنيف/ عبد السميع ،
 صدؽ االختبار: -0
 صدؽ المحكيف: -أ

تـ عرض االختبار عمى مجموعو مف األساتذة المتخصصيف في مناىج وطرؽ تدريس الرياضيات، 
ولة %( وىي نسبو عالية ومقب011-%21االتفاؽ عمى مدى صالحية األسئمة ما بيف ) نسبوتراوحت 

( سؤااًل 51مما يدعوا إلى الثقة في النتائج التي يمكف التوصؿ إلييا ليصبح االختبار مكوف مف )
 لقياس التحصيؿ في الرياضيات لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي.

 ثبات االختبار: -5
 طريقة معامؿ ألفا لكرونباخ: -أ

حيث بمغت قيمة معامؿ ألفا العاـ حيث تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ معامؿ ألفا لكرونباخ 
 .( مما يشير إلى تمتع االختبار بمستوى ثبات مرتفع.260)
 طريقة التجزئة النصفية: -ب

مف ثبات االختبار ككؿ تـ استخداـ طريقة التجزئة النصفية وبمغت قيمة معامؿ االرتباط  لمتحقؽ
ادلة سبيرماف براوف بمغت قيمة .( وبعد تصحيح أثر التجزئة النصفية بمع253بيف نصفي االختبار )

 .( ويتضح مما سبؽ انو يتسـ بدرجة مناسبة مف الثبات.213معامؿ ثبات االختبار ككؿ )
 مقياس االبداع االنفعالي )إعداد الباحث(: -2
 اليدؼ مف المقياس: -0

ينة بإعداد المقياس الحالي بيدؼ قياس اإلبداع االنفعالي بمستوياتو المختمفة لدى ع الباحثقاـ 
والمستيدؼ تنمية اإلبداع االنفعالي لدييا وبالتالي  -التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ-الدراسة

استخدامو لقياس مدى فعالية البرنامج المستخدـ مف خالؿ مقارنة القياس القبمي والبعدي كما يستخدـ 
 ي الدراسة.في القياس التتبعي لمعرفة مدى استمرارية فعالية البرنامج المستخدـ ف

 بناء مفردات المقياس: -5
 تـ بناء مفردات المقياس مستند الي فكرتيف رئيسيتيف 
 الفكرة األولى اعتمدت عمى المواقؼ الحياتية التعميمية:

الباحث لكي تتالءـ مع كؿ مستوى مف مستويات اإلبداع االنفعالي ولقد تميزة تمؾ  صاغياولقد 
لعينة الدراسة وأيضا مراعيا لجوانب  وومالئمتيا لممرحمة العمريالمواقؼ بسيولتيا وشيوعيا ووضوحيا 
 الصعوبات التي تعاني منيا عينة الدراسة

ولقد اعتمد الباحث في تكوينو لمفردات المقياس عمى المواقؼ االنفعالية ذات طابع االنفعالي 
ألفكار االنفعالية الضاغط لكي يكشؼ قدرت التمميذ )عينة الدراسة( عمي توليد أكبر قدر ممكف مف ا

التي تمكنو مف التعامؿ مع الموقؼ االنفعالي بجميع عناصره بشكؿ إيجابي  االنفعاليةواالستجابات 
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ناجح ومتفرد،  ومعظـ المواقؼ التي تضمنيا المقياس ىي شائعة الحدوث في البيئة الصفية و يمكف 
حيث اعتمد عمى مواقؼ انفعاليو ذات  أف يكوف مر بيا التمميذ )عينة الدراسة( فيما عدا النشاط الثاني

طابع خيالي ليكشؼ مف خالليا الباحث عف قدرتو عمى تخيؿ الموقؼ االنفعالي وتوقع االستجابات 
 االنفعالية التي يمكف أف تحدث واكتشاؼ الفارؽ بينيا وبيف المواقؼ الطبيعية واالستجابة ليا

 الفكرة الثانية: كتابة قصة ذات طابع انفعالي: 
مدت تمؾ الفكرة عمى الجانب اإلسقاطي في تحميؿ التمميذ لمصورة محور القصة ومف خالؿ واعت

إسقاط انفعاالتو عمى بطؿ القصة وسرد أحداث القصة يتبيف الباحث قدرة التمميذ عمى فيـ انفعاالتو 
ة أيضا الداخمية وانفعاالت اآلخريف وأسبابيا واف ال انفعاؿ بدوف مثير أو سبب ومف خالؿ أحداث القص

يتمكف الباحث مف التعرؼ عمى أىـ المظاىر االنفعالية التي يتمكف التمميذ مف موصفيا مما يعني 
 قدرتو عمى التميز بيف االنفعاالت المختمفة والتعرؼ عمى االنفعاالت البسيطة والمركبة.

 الخصائص السيكومتريو لمقياس االبداع االنفعالي: -
 أوال: صدؽ المقياس:

 )صدؽ المحكميف(:ىري الظاالصدؽ -أ
( مف أساتذة عمـ النفس والصحة النفسية وذلؾ لمحكـ عمى 01تـ عرض المقياس عمى )  

المقياس مف حيث مدى مالءمة بنوده لقياس اليدؼ منو، ومدى صالحية صياغة عباراتو، وبناء عمى 
ياغة بعض % وتعديؿ ص23تـ اإلبقاء عمى العبارات التي تـ االتفاؽ عمييا بنسبة  مالحظاتيـ

ضافة كممات  العبارات، حيث رأي بعض المحكميف ضرورة التعديؿ في طريقة عرض بعض المواقؼ، وا 
 توضيحيو في النشاط الرابع لتكوف متطمبات النشاط أكثر وضوحًا.

 صدؽ البناء الداخمي: -ب
 تعتمد ىذه الطريقة عمى مدى ارتباط المفردات أو الوحدات مع بعضيا البعض داخؿ المقياس،

 كذلؾ ارتباط كؿ وحدة أو مفردة مع االختبار ككؿ 
ولقد تكوف المقياس مف اربعة مستويات رئيسة تندرج تحتيا مجموعة مف المفردات المتشبعة عمى 

وبالتالي فسوؼ يقـو الباحث بحساب معامؿ االرتباط بيف تمؾ المفردات والدرجة الكمية  كؿ مستوى
 ى والدرجة الكمية لممقياس.لممقياس وأيضا الدرجة الكمية لكؿ مستو 
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 (6جدوؿ )
االرتباط بيف المفردات المنتمية لممستويات المختمفو والدرجة الكمية لمقياس االبداع يوضح معامالت 

 (21حيث )ف =  االنفعالي
مستوى الطالقة  مستوى االستعداد

 االنفعالية
مستوى المرونة 

 االنفعالية
مستوى األصالة 

 االنفعالية
معامؿ  المفردة

 االرتباط
معامؿ  المفردة

 االرتباط
معامؿ  المفردة

 االرتباط
معامؿ  المفردة

 االرتباط
0 253**. 0 250**. 0 622**. 0 623**. 

5 523. 5 225**. 5 210**. 5 213**. 

3 222**. 3 265**. 3 650**. 3 222**. 

2 225**. 2 225*. 2 625**. 2 622**. 
2 222**.       

 1. 12اللة * مستوى د
 1. 10** مستوى داللة 

يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف جميع المفردات ترتبط ارتباطا دااًل إحصائيا بالدرجة الكمية لممقياس عند 
.إلى 253حيث تراوحت قيـ معامالت االرتباط مف )1.12وعند مستوى داللو  1.10مستوى داللة 

اي مف مستويات الداللة المعروفة وليذا قاـ  دعنحيث انيا غير دالو  5. ( فيما عدا المفردة رقـ 623
الباحث بإعادة صياغتيا لكي تالئـ طبيعة المقياس وبالتالي لـ يتـ حذؼ أي مفردة مف مفردات مفردات 

 المقياس
 االرتباط بيف الدرجة الكمية لممستويات والدرجة الكمية لممقياس:-جػ

ية لكؿ مستوى مف مستويات مقياس االبداع وفييا يتـ حساب معامالت االرتباط بيف الدرجة الكم
 -مستوى المرونة االنفعالية -مستوى الطالقة االنفعالية -االنفعالي )مستوى االستعداد االنفعالي

 مستوى األصالة االنفعالية( والدرجة الكمية لمقياس االبداع االنفعالي.
 (2) جدوؿ

 (21)ف=  قياس حيثيوضح االرتباط بيف مستويات المقياس والدرجة الكمية لمم
 معامؿ االرتباط المستويات

 .**202 االستعداد االنفعالي

 .**233 الطالقة االنفعالية

 .**201 المرونة االنفعالية

 .**222 األصالة االنفعالية
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( بيف بعد 1.10( وجود ارتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )2يتضح مف الجدوؿ رقـ )
.(، كما وجد 202حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )ر= ،جة الكمية لممقياس االستعداد االنفعالي والدر 

( بيف بعد الطالقة االنفعالية والدرجة الكمية لممقياس، 1.10ارتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة )
( 1.10كما وجد ارتباط داؿ إحصائيًا عند مستوى داللة)،.(233حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )ر=

.(، كما 201حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط )ر= ،المرونة االنفعالية والدرجة الكمية لممقياس بيف بعد
(بيف بعد األصالة االنفعالية والدرجة الكمية لممقياس، 1.10وجد ارتباط داؿ إحصائيا عند مستوى داللة)

 مف الصدؽ.  .( مما يشير إلى تمتع المقياس بدرجو عالية222حيث بمغت قيمة معامؿ االرتباط)ر=
 صدؽ المحؾ الخارجي: -د

وتقـو ىذه الطريقة عمى فكرة ارتباط االختبار بمحؾ خارجي ثبت صدقة أو تأكدنا منو نتيجة كثرة 
البحوث أو االستخداـ أو غير ذلؾ مف المعايير التي تساعد الباحث عمى تحديد المحؾ المناسب لقياس 

حساب درجات العينة عمى االختبار المحؾ ودرجاتيـ  صدؽ المقياس الذي يقـو بإعداده، ويتـ مف خالؿ
عمى االختبار المطموب تعييف معامؿ صدقو، ويدؿ ىذا المعامؿ عمى صدؽ االختبار، حيث استخدـ 

(، حيث قاـ 5112( تعريب وتقنيف )ناصؼ،Averill,1999الباحث مقياس االبداع االنفعالي إعداد )
ذ عينة الدراسة عمى مقياس االبداع االنفعالي )إعداد بحساب معامؿ االرتباط بيف درجات التالمي
( وكانت النتائج كما ىي موضحو بالجدوؿ Averill,1999الباحث( ومقياس االبداع االنفعالي إعداد)

 التالي:
 (31( يوضح صدؽ المحؾ الخارجي لمقياس االبداع االنفعالي إعداد الباحث حيث )ف=2جدوؿ رقـ )

مقياس االبداع االنفعالي إعداد  نفعالي إعداد الباحثمقياس االبداع اال  المقياس 
(Averill,1999) 

 **1.233 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ مقياس االبداع االنفعالي إعداد الباحث 

مقياس االبداع االنفعالي إعداد 
(Averill,1999) 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 1.10داؿ عند مستوى داللة  **
ومف خالؿ الجدوؿ سابؽ يتضح أف معامؿ االرتباط بيف درجات التالميذ عينة الدراسة عمى مقياس 
االبداع االنفعالي )إعداد الباحث(، ودرجات الطالب عمى مقياس االبداع االنفعالي إعداد 

(Averill,1999 )( وىو1.233ر = يساوي )  معامؿ ارتباط قوي مما يشير إلى تمتع مقياس االبداع
  مقبوؿ.االنفعالي إعداد )الباحث( بمعامؿ صدؽ 

 ثانيا: الثبات:
يقصد بثبات المقياس أف يعطى المقياس نفس النتائج إذا ما أعيد عمى نفس المجموعة مف األفراد 

 الباحث لحساب ثبات المقياس في الدراسة الحالية األساليب التالية.في نفس الظروؼ، ولقد استخدـ 
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 ثبات المفردات: -أ
متوسط المعامالت  αتـ حساب ثبات المفردات باستخداـ معامؿ الفا العاـ، حيث يمثؿ معامؿ ألفا  

ء الناتجة عف تجزئة االختبار بطرؽ مختمفة، وبذلؾ فيو يمثؿ معامؿ االرتباط بيف جزئييف مف أجزا
.( مما يشير إلى معامؿ ثبات مرتفع. ويوضح 210العاـ لممقياس ) αاالختبار وسجؿ معامؿ ألفا 

)معامؿ ثبات المفردة(  αالجدوؿ التالي نتائج معامالت ثبات مفردات المقياس وذلؾ بحساب معامؿ الفا 
 في حالة حذؼ المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس.

 (2)  جدوؿ
 درجة المفردة عند حذؼ αيوضح معامؿ 

 حالة حذؼ درجة المفردة مف الدرجة الكمية لممقياس فيمعامالت ثبات المفردة 
 α رقـ المفردة α رقـ المفردة

0 .789 01 .795 

5 .786 00 .784 

3 .785 05 .782 

2 .800 03 .794 

2 .784 02 .801 

6 .794 02 .790 

2 .789 06 .790 

2 .788 02 .792 

2 .795   

 .210 ؿ ألفا العاـ معام

تمتع جميع المفردات بمعامالت ثبات عالية وبالتالي فال يمكف حذؼ  (2)يتضح مف الجدوؿ رقـ 
 أي منيا 

 الثبات الكمى لممقياس: -ب
 طريؽ الفا كرونباخ: -0

(، وتتضح 21تـ حساب ثبات المقياس واألبعاد ككؿ بطريقة معامؿ الفا كرونباخ لدى العينة الكمية )ف=
 (01)ج ىذا التحميؿ مف الجدوؿ التالي رقـ نتائ
 



 (لي اإللكتروني في تنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعلمفعالية اإلرشاد التكام)
 (ـ.ـ./ حساـ محمد عبد العاؿ –أ.د./ شيرين محمد دسوقي  –أ.د./ عبد الصبور منصور محمد  –أ.د./ محمد محمد سالم )

 جبهؼت بىسسؼُذ –جملت كلُت الرتبُت                         464                   (                    0202– َنبَش) –  (33) الؼذد

 (01)جدوؿ رقـ 
 معامؿ ثبات الفا لمستويات المقياس والمقياس ككؿ 

 ( العاـ لمبعدαمعامؿ ) المستوى
 .226 مستوى االستعداد االنفعالي

 .221 مستوى الطالقة االنفعالية

 .261 مستوى المرونة االنفعالية

 .206 مستوى األصالة االنفعالية

 .210 درجة الثبات الكمي لممقياس

 البرنامج اإلرشادي )إعداد الباحث(: -6
 أوال: الفئة التي صمـ البرنامج مف أجميا:

سوؼ يطبؽ البرنامج الحالي عمى عينة مف التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات 
فعالي لدييـ كما توضحو )وىـ تالميذ بالصؼ الثاني االعدادي( ممف ينخفض مستوى االبداع االن

 عاـ(.02-03المقاييس المستخدمة في الدراسة وتتراوح أعمارىـ مابيف)
 ثانيا: األىداؼ العامة لمبرنامج:

 ييدؼ البرنامج اإلرشادي الحالي إلى
تنمية االبداع االنفعالي لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات، باإلضافة إلى تنمية -

فعالي لدى التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ مما يؤدي إلى تعديؿ بعض خصائصو الجانب االن
انخفاض فعالية  -الكمالية -انخفاض تقدير الذات -االنفعالية السمبية لديو مثؿ )انخفاض مفيـو الذات

 الذات(. 
الطالقة  -النفعالية الطالقة المفظية ا -الوعي االنفعالي  -تنمية الميارات االنفعالية )الفيـ االنفعالي -

 التعبيرية( لدى التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ.
 مساعدة التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ في مواجية التحديات االنفعالية التي يمكف أف تواجيو.-
تنمية القدرة اإلبداعية لدى التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمـ مما ينعكس باإليجاب عمى جانب -

 ة لديو ويخفؼ مف بعض الضغوط التي يواجييا نتيجة ما يعاني مف صعوبات.الموىب
 الجمسات وفؽ النموذج اإلرشادي: ءثالثا: بنا

جمسو كما سبؽ واف تـ اإلشارة واستند البرنامج االرشادي في بناء جمساتو  02تكوف البرنامج مف 
كامؿ بيف ثالث نظريات وىي عمى فمسفة اإلرشاد التكاممي، وفي البرنامج حاوؿ الباحث إحداث ت

)النظرية السموكية، ونظرية الجشطمت، و النظرية المعرفية( حيث كاف لكؿ منيا دور في تنمية  اإلبداع 
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االنفعالي بجميع مستوياتو وجميع مياراتو الفرعية، ولقد قسـ الباحث البرنامج االرشادي إلى ثالث 
استيدؼ مف خالؿ كؿ مرحمو تنمية مستوى مف مراحؿ رئيسيو باإلضافة إلى المرحمة التمييدية، و 

 مستويات اإلبداع االنفعالي، وسوؼ يستعرض الباحث ذلؾ بالتفصيؿ كاالتي:
 (5-0الجمسات ) -المرحمة التمييدية: 

ىذه المرحمة تشمؿ الجمستيف األولى والثانية حيث يتـ في ىذه الجمسة العديد مف األمور اليامو 
ند بداية البرنامج حيث يتـ فييا التعارؼ بيف الباحث وبيف اعضاء التي تعتبر مف أىـ الخطوات ع

قامة عالقات ودية  المجموعة التجريبية وأيضا بيف أعضاء المجموعة التجريبية بعضيـ البعض وا 
وكسر حاجز الخوؼ والخجؿ وتنمية روح التعاوف والمشاركة ومحاولة الحصوؿ عمى بعض المعمومات 

ية مف حيث أىـ المشكالت التي يتعرضوف ليا والضغوط التي يعانوف منيا عف أفراد المجموعة التجريب
والطريقة التي ينظروف مف خالليا إلى المواقؼ االنفعالية المختمفة مما سوؼ يساعد الباحث كثيرا في 
التعرؼ عمى طريقة تفكيرىـ و  فيـ كيفية تفسيرىـ لألمور والمواقؼ االنفعالية  ووضع نقاط البداية 

 مكف مف خالليا البدء في تغير ىذه األفكار الالعقالنية بأفكار آخرى منطقية.التي ي
 (6-2الجمسات ) -المرحمة األولى: 

تستيدؼ المرحمة األولى التدريب عمى جميع ميارات المستوى األوؿ لإلبداع االنفعالي وتشمؿ ىذه 
تيدؼ الميارة األولى تدريب التمميذ الميارات )ميارة الفيـ االنفعالي، وميارة الوعي االنفعالي(. حيث تس

عمى تحميؿ االنفعاالت المختمفة التي يوجييا وعمى فيـ أسبابيا والتعرؼ عمى مكوناتيا، والتمييز 
بينيا، وتيدؼ الميارة الثانية تدريبو عمى قراءة المشاعر الداخمية واالنتباه ليا، والتعرؼ عمى تأثيرىا 

الكتيب الحالي عمى تنمية تمؾ الميارات مف خالؿ بعض  اثناء التفاعؿ مع الموقؼ. حيث اعتمد
المواقؼ الحياتية التي تستيدؼ الخبرة العممية التي يتفاعؿ معيا التمميذ، وفي ىذه المرحمة اعتمد 
المرشد عمى التكامؿ بيف النظرية السموكية ونظرية الجشطمت حيث بني الجمسات عمى فنيات مثؿ)تأكيد 

إلضافة إلى بعض الفنيات األخرى التي ظيرت لمحاجة ليا وفؽ نشاط معيف  الينا واألف ( با -الذات
ومف خالؿ الفنيتيف الرئيسيتيف تمكف المرشد مف جعؿ أفراد المجموعة اإلرشادية يركزوا جيد في 
الموقؼ االنفعالي ويحددوا جميع عناصره ويعطوا اىتماـ أكبر لمشخص أو المثير مصدر االنفعاؿ 

تحديد دقيؽ  سواء االنفعاؿ الصادر مف الفرد أو االنفعاؿ الذي يشعروف بو محدديف ويحددوا االنفعاؿ 
أسباب كؿ االنفعالييف، ويعتمدوا أيضا عمى تعبيرات الوجو لقراءة االنفعاؿ، تمييدا لممرحمة الثانية والتي 

 تركز بشكؿ كبير عمى شكؿ االستجابة االنفعالية وكيفية التعبير عف االنفعاؿ.
 (01-2الثانية: الجمسات )المرحمة 

تستيدؼ المرحمة الثانية التدريب عمى جميع ميارات المستوى الثاني )الطالقة االنفعالية( وتشمؿ 
ميارات الطالقة المفظية والطالقة التعبيرية وتأكيد الذات، حيث يتمكف التمميذ مف خالؿ اتقاف ىذه 

شكؿ وعدـ االقتصار عمى شكؿ واحد أو طريقة الميارات مف القدرة عمى التعبير عف انفعالو بأكثر مف 
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واحده مف طرؽ التعبير عف االنفعاؿ، وأيضا ييدؼ ىذا المستوى إلى تمكيف التمميذ مف التعبير 
الصادؽ عف انفعالو بحريو بحيث يكوف سموكو ىو انعكاس لذاتو، ولقد ركزت الباحث في بناءه 

ـ فنيات عدة استيدؼ منيا تنمية عدة جوانب لجمسات تمؾ المرحمة عمى النظرية السموكية باستخدا
التعبير عف الرأي  –استخداـ تعبيرات الوجو لمتعبير عف االنفعاؿ  -منيا )التحدث عف المشاعر

التعبير  -استخداـ ضمير المتكمـ بدال مف ضمير الغائب -الشخصي في حالة مخالفتو لمرأي المطروح
ممارسة االرتجاؿ في الحديث( ، مما يؤدي  -ة أو رضاعف الموافقة عندما يكوف ىناؾ اقتناع أو فائد

إلى تنمية الميارات الفرعية الخاصة بمستوى الطالقة )الطالقة المفظية والطالقة التعبيرية(، وركزت فكرة 
األنشطة التي تناولتيا تمؾ المرحمة عمى وضع المسترشد في عدد متنوع مف المواقؼ الحياتية ذات 

منو المرشد أف يستجيب لتمؾ المواقؼ بأكثر مف شكؿ وأف يحاوؿ اف يتخمى  الطابع االنفعالي ويطمب
عف الطرؽ التقميدية التي كاف يستخدميا في التعبير عف انفعاالتو وعندما ُيظير المسترشد طالقو في 
عممية التعبير عف انفعاالتو كاف يستخدـ المرشد التعزيز المفظي أو التصفيؽ مف أجؿ تشجيعو عمى 

ر، وىناؾ بعض المواقؼ التي أظيرت أنماط مف العصابية ظيرت عمى بعض المسترشديف عند االستمرا
االستجابة لممثيرات االنفعالية ، مما لفت انتباه المرشد الي ضرورة التدخؿ المعرفي مبكرا عند بعض 

 أفراد المجموعة حتي يتمكف مف تدارؾ ىذا قبؿ الدخوؿ في مرحمة المرونة االنفعالية. 
 (06-00ة الثالثة: الجمسات )المرحم

تستيدؼ المرحمة الثالثة تنمية مستويف )المرونة االنفعالية واألصالة االنفعالية( حيث تستيدؼ 
دراكو لمموقؼ االنفعالي مف زاويا ذىنيو مختمفة، وأيضا  تنمية قدرة الفرد عمى تنويع طرؽ تفكيره وا 

نة التكيفية والتخيؿ االنفعالي، وتدعيـ قدرتو عمى تدريب التمميذ عمى مياراه المرونة التمقائية والمرو 
إصدار استجابات انفعالية جديده وغير مألوفة بحيث يكوف قادر عمى التعبير عف ذاتو بشكؿ مختمؼ 

 عف األخريف.
تعتبر المرحمة الثالثة ىي المرحمة المحورية في عممية تنمية اإلبداع االنفعالي حيث يقـو مفيـو 

عمى النواحي المعرفية وبالتالي يعتبر أنسب نظريو ارشاديو يمكف مف خالليا تنمية  المرونة االنفعالية
مستوى المرونة االنفعالية ىي النظرية المعرفية حيث قاـ الباحث ببناء الجمسات لتنمية خمسة ميارات 

تكيفية  وميارة رئيسيو ىي ) إعادة البناء المعرفي، إعادة التقييـ المعرفي، المرونة التمقائية، المرونة ال
التخيؿ االنفعالي( واستخدـ الباحث في سبيؿ تنمية تمؾ الميارات مجموعو مف الفنيات مثؿ الحوار 
والمناقشة الضحض والتفنيد والحديث الذاتي وكؿ جمسو استيدؼ ميارة معينو  بدأيو مف الجمسة 

حيث تناولت فكرة اإلدراؾ الوجداني  العاشرة التي تعتبر تمييد بيف الطالقة االنفعالية والمرونة االنفعالية
وىو الجزء الذي يجمع بيف الجانب المعرفي والجانب االنفعالي ثـ انتقؿ الباحث إلى ميارات إعادة 
البناء المعرفي ثـ إعادة التقييـ المعرفي وذلؾ في الجمسة الثانية عشرة والثالثة عشرة والتي تناوؿ مف 

عادة توجيو التفكير وتفسير المثير االنفعالي بأكثر مف معنى كمما  خالليا كيفية تغيير المعتقدات وا 
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عدلنا في التفسير المعرفي لو ثـ انتقؿ الباحث إلى ميارات المرونة التمقائية والمرونة التكيفية والتخيؿ 
االنفعالي حيث استخدـ فنيو مثؿ الضحض والتفنيد في تنمية المرونة التكيفية والحديث الذاتي لتنمية 

ة التمقائية واستبعاد األفكار السمبية الالتؤميو عند تفسير الموقؼ االنفعالي و في سبيؿ تنمية المرون
التخيؿ االنفعالي استخدـ فنية التخيؿ المعرفي. وبعد إتقاف المسترشد لمستوى المرونة االنفعالية أصبح 

ممثير االنفعالي األمر الذي لديو القدرة عمى إصدار استجابات متنوعة بناءا عمى تغير اإلدراؾ المعرفي ل
مكنو مف إصدار استجابات جديده غير مألوفة بسبب تخمصو مف المعتقدات القديمة التي كانت متحكمة 
في تفسيراتو االنفعالية، مما أحدث تغيير في سموؾ المسترشديف وبالتالي أصبحت االستجابات 

 االنفعالية جديده مختمفة ومتفردة عف السابؽ.
 :است وحفسريهبنخبئج الذس-20

 فرض الدراسة:
وينص الفرض عمى "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة  

التجريبية في القياسييف القبمي والبعدي عمى مقياس االبداع االنفعالي ومستوياتو الفرعية )االستعداد 
 االصالة االنفعالية( لصالح القياس البعدي"  –المرونة االنفعالية  –الطالقة االنفعالية  -االنفعالي 

والختبار صحة ىذا الفرض تـ استخداـ اختبار ويمكوكسوف. لمتعرؼ عمى داللة الفروؽ بيف 
متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي والبعدي عمى مقياس االبداع 

 ما تـ التوصؿ إلية.( يوضح 00)االنفعالي وابعاده الفرعية، والجدوؿ 
( يوضح نتائج اختبار ويمكوكسوف لحساب الفروؽ بيف متوسطات درجات أفراد المجموعة 00جدوؿ ) 

 الفرعية مستوياتومقياس االبداع االنفعالي و التجريبية في القياسييف القبمي والبعدي عمى مقياس 

متوسط  العدد االتجاه المستوى ـ
 الرتب

مجموع 
 الرتب

مستوى  zقيمة 
 لداللةا

االستعداد  0
 االنفعالي

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 سالب
 50 3.21 6 موجب *1.152 5.512

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 متساوي

الطالقة  5
 االنفعالية

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 سالب
 02 3 2 موجب 1.125* 5.135

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 0 متساوي

المرونة  3
 االنفعالية

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 سالب
5.512 *1.152 

 50 3.21 6 موجب
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 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 متساوي

األصالة  2
 االنفعالية

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 سالب
 50 3.21 6 موجب 1.152* 5.510

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 متساوي

الدرجة  2
 لكميةا

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 سالب
 50 3.21 6 موجب 1.152* 5.510

 ػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػ 1 متساوي
 (1.12*داؿ عند مستوى )

 ( ما يمي:00وكذلؾ يتضح مف الجدوؿ )
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي -

(، وبمقارنة متوسط درجات أفراد 1.12والبعدي عمى مستوى )االستعداد االنفعالي(عند مستوى داللة )
المجموعة التجريبية في القاسييف القبمي والبعدي عمى مستوى )االستعداد االنفعالي(، وجد أف متوسط 

المجموعة  ( و متوسط درجات أفراد01.23درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي)
(، وبالتالي يصبح ىذا الفرؽ لصالح القياس البعدي لممجموعة 6.33التجريبية في القياس القبمي )

التجريبية ، مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مستوى 
 )االستعداد االنفعالي( ، بعد تطبيؽ البرنامج. 

بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي  توجد فروؽ دالة إحصائياً -
(، وبمقارنة متوسط درجات أفراد 1.12والبعدي عمى مستوى )الطالقة االنفعالية(عند مستوى داللة )

اسييف القبمي والبعدي عمى مستوى )الطالقة االنفعالية(، وجد أف متوسط يالمجموعة التجريبية في الق
( و متوسط درجات أفراد المجموعة 00.21فراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي)درجات أ

(، وبالتالي يصبح ىذا الفرؽ لصالح القياس البعدي لممجموعة 2.2التجريبية في القياس القبمي )
التجريبية ، مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مستوى 

 لطالقة االنفعالية( ، بعد تطبيؽ البرنامج.   )ا
توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي -

(، وبمقارنة متوسط درجات أفراد 1.12والبعدي عمى مستوى )المرونة االنفعالية(عند مستوى داللة )
القبمي والبعدي عمى مستوى )المرونة االنفعالية(، وجد أف متوسط اسييف يالمجموعة التجريبية في الق

( و متوسط درجات أفراد المجموعة 2.21درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي)
(، وبالتالي يصبح ىذا الفرؽ لصالح القياس البعدي لممجموعة 2.33التجريبية في القياس القبمي )



 (لي اإللكتروني في تنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعلمفعالية اإلرشاد التكام)
 (ـ.ـ./ حساـ محمد عبد العاؿ –أ.د./ شيرين محمد دسوقي  –أ.د./ عبد الصبور منصور محمد  –أ.د./ محمد محمد سالم )

 جبهؼت بىسسؼُذ –جملت كلُت الرتبُت                         462                   (                    0202– َنبَش) –  (33) الؼذد

ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مستوى التجريبية ، مما يشير إلى 
 )المرونة االنفعالية( ، بعد تطبيؽ البرنامج.   

توجد فروؽ دالة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي -
(، وبمقارنة متوسط درجات أفراد 1.12)والبعدي عمى مستوى )االصالة االنفعالية(عند مستوى داللة 

اسييف القبمي والبعدي عمى مستوى )األصالة االنفعالية(، وجد أف متوسط يالمجموعة التجريبية في الق
( و متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية 01درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي)

ذا الفرؽ لصالح القياس البعدي لممجموعة التجريبية ، مما (، وبالتالي يصبح ى53في القياس القبمي )
يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي عمى مستوى )االصالة 

 االنفعالية( ، بعد تطبيؽ البرنامج.   
قياسييف توجد فروؽ ذات داللة إحصائيًا بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في ال -

( ، 1.12القبمي والبعدي  في الدرجة الكمية عمى مقياس االبداع االنفعالي عند مستوى داللة )
وبمقارنة متوسطي درجات أفراد المجموعة  التجريبية عمى درجة مقياس االبداع االنفعالي ككؿ في 

القياس البعدي القياسييف القبمي والبعدي ، وجد أف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في 
( وبالتالي يصبح ىذا الفرؽ لصالح القياس البعدي لممجموعة 52.02( وفى القياس القبمي )25.23)

التجريبية ، مما يشير إلى ارتفاع درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي  عمى مقياس 
 االبداع االنفعالي ككؿ، بعد تطبيؽ البرنامج .

 

0

10

20

30

40

50

60

                                                                                
       

    6.33 4.5 4.33 10 25.17

    10.83 11.5 8.5 23 52.83

6.33 4.5 4.33

10

25.17

10.83 11.5
8.5

23

52.83

        

 
( يوضح الفرؽ بيف متوسط درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسييف القبمي والبعدي 6شكؿ ) 

 عمى مقياس اإلبداع االنفعالي وأبعاده الفرعية
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ثانيا: حساب حجـ التأثير لداللة الفروؽ بيف متوسطي رتب درجات أفراد التجريبية في القياسيف القبمي 
 –الطالقة االنفعالية  -البداع االنفعالي وأبعاده الفرعية )االستعداد االنفعاليوالبعدي عمى مقياس ا

 االصالة االنفعالية(.  –المرونة االنفعالية 
أفراد عينة الدراسة الحالية  اإلنفعالي لديولمتحقؽ مف حجـ تأثير البرنامج المستخدـ في تنمية اإلبداع 

واج المرتبطة في حالة عينتيف مترابطتيف، وذلؾ عند تـ حساب معامؿ االرتباط الثنائي لرتب األز 
استخداـ اختبار ويمكوكسوف لحساب الفروؽ بيف متوسطي رتب أزواج الدرجات المرتبطة مف البيانات 

 الحالية
" الدالة لممجموعة التجريبية في القياسيف Z( يوضح قيـ معامؿ حجـ التأثير لقيـ " 05جدوؿ رقـ ) 

 االبداع االنفعالي وأبعاده الفرعية القبمي والبعدي لمقياس 
مجموع الرتب ذات  البعد

اإلشارة 
 (T1الموجبة)

عدد أزواج 
 (nالدرجات)

معامؿ حجـ  Zقيمة 
 (rprb)التأثير

 نوع حجـ التأثير

 قوي جدا 0 5.512 6 6 االستعداد االنفعالي
 متوسط 1.25 5.135 6 2 الطالقة االنفعالية
 قوي جدا 0 5.512 6 6 المرونة االنفعالية
 قوي جدا 0 5.510 6 6 األصالة االنفعالية

 قوي جدا 0 5.510 6 6 الدرجة الكمية

" الدالة لمفروؽ بيف درجات أفراد Zومف خالؿ الجدوؿ السابؽ يتضح أف قيـ معامؿ حجـ التأثير لقيمة "
مستوياتو الفرعية" المجموعة التجريبية في القياسيف القبمي والبعدي عمى مقياس االبداع االنفعالي و 

" حيث بمغ معامؿ حجـ تأثير البرنامج في البعد األوؿ " االستعداد االنفعالي" 0إلى  1.25تراوحت بيف "
( وىو معامؿ تأثير قوي، في حيف حقؽ البرنامج االرشادي rprb =0لدى أفراد المجموعة التجريبية)

بعد "الطالقة االنفعالية في القياس  تأثير متوسط عمى درجات طالب أفراد المجموعة التجريبية عمى
(، أما في بعد "المرونة االنفعالية" فقد حقؽ البرنامج rprb =1.25البعدي حيث حقؽ معامؿ التأثير )

االرشادي تأثير قوي في درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياس البعدي مقارنة بالقياس القبمي 
د "األصالة االنفعالية" حقؽ البرنامج أيضا تأثير قوي (، وفي بعrprb =0حيث حقؽ معامؿ تأثير )

(، في حيف حقؽ rprb =0عمى درجات أفراد المجموعة التجريبية حيث وصؿ معامؿ حجـ التأثير إلى )
البرنامج االرشادي تأثير قوي عمى درجات أفراد المجموعة التجريبية عمى مقياس االبداع االنفعالي " 

 (rprb =0قياس القبمي حيث حقؽ معامؿ تأثير )الدرجة الكمية" مقارنة بال
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 هنبقشت نخبئج البحث:
فرض البحث: "توجد فروؽ ذات داللة إحصائية بيف متوسطي رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية 
 في القياسييف القبمي والبعدي عمى مقياس االبداع االنفعالي ومستوياتو الفرعية لصالح القياس البعدي" 

تخداـ اختبار ويمكوكسوف لممجموعات المرتبطة لمتأكد مف صحة الفرض األوؿ جاءت ومف خالؿ اس
 النتائج اإلحصائية مؤكدة عمى تأكد صحة الفرض األوؿ

 ويفسر الباحث ذلؾ مف خالؿ عدة محاوؿ 
المحور األوؿ: األسباب التي أدت إلى تنمية "مستوى االستعداد االنفعالي" لدى التالميذ الموىوبيف ذوي 

 وبات التعمـ:صع

 
( نمو مستوى االستعداد االنفعالي لدى المجموعة التجريبية ويرجع الباحث 2ويتضح مف الشكؿ رقـ )

 –تنمية ىذا المستوى لدى أفراد المجموعة التجريبية إلى التكامؿ الذي احدثو البرنامج بيف )الفنيات 
دارة الجمسات والتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد  –المستخدمة وطريقة االرشاد  –محتوى الجمسات  وا 

 المجموعة اإلرشادية( 
التركيز عمى الميارات الفرعية: اعتمد مستوى االستعداد االنفعالي عمى ميارتيف أساسيتيف في التعامؿ  

مف البرنامج  مع االنفعاالت وُيعتبراف األساس الذي تقـو عميو االستجابة االنفعالية وفي المرحمة األولى
قاـ الباحث بإجراء التكامؿ بيف الميارتيف حيث انو ال يمكف تنمية واحده بمعزؿ عف األخرى، وليذا 
استيدفت الجمسات األولى مف البرنامج تنمية "ميارة الفيـ االنفعالي"، واعتمدت عمى مجموعو مف 

البداية مف خالؿ التعرؼ  األنشطة التي تدرجت لتناسب ادني مستويات الفيـ االنفعالي، حيث كانت
عمى العالقة بيف الضغوط واالنفعاالت واستخداـ انشطو تمكف المسترشد مف الفيـ الواضح والمحدد 
لمعني االنفعاؿ، والتأكيد عمى أف ليس كؿ االنفعاالت ضاره وأف لالنفعاالت أىمية كبيرة في حياتنا وليذا 

في حياتنا اليومية، في حيف أف الجمسة الثالثة ركز  شممت الجمسة الثانية في البرنامج أىمية االنفعاؿ
فييا الباحث عمى الوعي االنفعالي حيث يحدد المسترشد انفعاالتو الداخمية جيدا واف يفسر جميع 
المظاىر الفسيولوجية المرتبطة باالنفعاؿ، واراد الباحث مف ذلؾ أف يوجو ذىف المسترشد نحو قراءة 

ي يحدث البرنامج األثر المطموب كاف البد مف التوجو إلى ميارة الفيـ ذاتو جيدا قبؿ أف يستجيب، ولك
حيث يطمب المرشد مف المسترشد أف يفرؽ بيف االنفعاالت المختمفة، واف يركز عمى حقيقة أف لكؿ 
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انفعاؿ سبب وليس ىناؾ انفعاؿ بدوف سبب، ففيـ سبب االنفعاؿ خطوه اساسيو لفيـ االنفعاؿ وبالتالي 
ستجابة االنفعالية المناسبة وفي الجمسة التالية ركز الباحث عمى المقارنة بيف اختيار شكؿ اال

االنفعاالت البسيطة والمركبة، لكي يمكف المسترشد مف التعمؽ في فيـ االنفعاالت وىؿ يشعر بانفعاؿ 
ى واحد اـ بأكثر مف انفعاؿ وكيؼ يمكنو التفريؽ بينيـ، ثـ في الجمسة التي تمييا يبرز المرشد معن

الوعي االنفعالي ويركز عميو بحيث يمكف المسترشد مف أىمية الوعي االنفعالي فوعيؾ بانفعالؾ ىو ما 
 يمكنؾ مف استبعاد األثر السمبي لالنفعاؿ اثناء التفاعؿ االجتماعي.    

الفنيات : اعتمد الباحث في تنمية ىذا المستوى عمى التكامؿ بيف نظرية الجشطالت "فنية الينا واالف" 
والنظرية السموكية، حيث تمكف أفراد المجموعة التجريبية مف قراءة جميع عناصر الموقؼ االنفعالي 
مف حيث األفراد وأيضا التأثيرات المختمفة لمزماف والمكاف والتركيز عمييا مف أجؿ فيـ سميـ لالنفعاؿ، 

نفعاؿ( وغير والتركيز أيضا عمى ميارات التواصؿ المفظي )الكممات الصريحة المعبرة عف اال 
االيماءات( التي يستخدميا الشخص مصدر االنفعاؿ، كما تناوؿ الباحث  –المفظي) مثؿ تعبيرات الوجو 

في ىذا المستوى استخداـ فنية "تأكيد الذات" لكي يشجع أفراد المجموعة عمى التعبير عف ذاتيـ في 
لكبت االنفعاؿ، ينص ىذا المستوى  اثناء التفاعؿ دوف كبت انفعاالتيـ وتوعيتيـ أيضا بالتأثير السمبي

أيضا عمى ميارة "الوعي االنفعالي" حيث يتمكف الفرد مف خالليا مف التعرؼ عمى التأثير المتوقع 
حدوثو النفعالو، حيث تعرؼ أفراد المجموعة االنفعالية عمى أف وعي الفرد بانفعالو يمكنو مف التحكـ 

و ىذا الغضب مف سموؾ ضار بالفرد والجماعة فيو حيث أف وعيؾ بأنؾ غاضب وما سوؼ يؤدي إلي
التي ينتمي إلييا يمكف الفرد مف العدوؿ عف ىذا االنفعاؿ والتحكـ فيو وتغييره، واستخدـ الباحث في 
سبيؿ تحقيؽ ذلؾ فنية "الحوار" حيث استند في ذلؾ عمى الجانب المعرفي االدراكي لكي يعطي لمفرد 

 الفرصة ألف يفكر قبؿ أف يتصرؼ.

ى الجمسات التي اشتمؿ عمييا ىذا المستوى حيث تدرج الباحث في وضعو لمحتوى جمسات ىذا محتو 
المستوى بحيث يبدأ بالتعرؼ عمى معنى االنفعاالت وتأثيرىا في حياتنا اليومية وأيضا تأثيراتيا السمبية 

ت المختمفة مف واإليجابية عمى حياتنا اليومية ثـ التعرؼ عمى تعبيرات الوجو والتفريؽ بيف االنفعاال
خالؿ تعبيرات الوجو، والتعرؼ عمى االيماءات المختمفة التي تصاحب االنفعاالت ، وبالتالي فيميا 
والربط السميـ بيف جميع مكونات االنفعاؿ، باإلضافة عمى وضع العديد مف التدريبات العممية التي 

 جيد. تساعد أفراد المجموعة او المسترشديف عمى اتقاف ىذا المستوى بشكؿ

طريقة اإلرشاد: بالرغـ مف أف االرشاد عبر االنترنت لو تأثيراتو السمبية واإليجابية عمى عممية االرشاد 
إال أف الباحث استخدـ أقرب أنواع التواصؿ عبر االنترنت لمواقع حيث استطاع الباحث مف خالؿ البرامج 

النفعاالت حيث قاـ في بعض األحياف التي تـ استخداميا مف إرشاد أفراد المجموعة إلى التعرؼ عمى ا
بتمثيؿ االنفعاالت، وترؾ الفرص ألفراد المجموعة لقراءة تعبيرات وجيو وتحديد االنفعاؿ، وفي بعض 

 األحياف اعتمد عمى نبرة الصوت مف أجؿ إيصاؿ االنفعاؿ الذي يريد التعبير عنو.
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لى األنشطة التي تـ وضعيا خالؿ التفاعؿ اإليجابي مف قبؿ المسترشديف: لقد انجذب المسترشديف إ
ىذا المستوى، وأكدوا عمى اف ىذه األنشطة قدمت ليـ استفادة كبيره، وأشار بعضيـ إلى انو كاف يعتمد 
عمى تمؾ الفنيات في تعاممو مع األخريف ولكف ليس بالشكؿ المنظـ الذي تناولتو الجمسات الخاصة 

 بيذا المستوى.

لمستوى يتوقؼ عمى مقدار تفاعؿ الفرد مع األخريف فكمما تفاعؿ ويشير الباحث إلى أف تنمية ىذا ا
الفرد أكثر مع األخريف كمما تمكف مف التعرؼ عمى االنفعاالت الجديدة والتفرقة بينيا والتدريب أكثر 

 وأكثر عمى التفريؽ بيف االنفعاالت البسيطة والمركبة.
القة االنفعالية" لدى التالميذ الموىوبيف ذوي المحور الثاني: االسباب التي أدت إلى تنمية مستوى "الط 

 صعوبات التعمـ.

 
( أف ىناؾ فروؽ بيف متوسطي درجات أفراد المجموعة االسترشادية في 2ويوضح الشكؿ رقـ )

األسباب القياسيف القبمي والبعدي لصالح القياس البعدي عمى ُبعد "الطالقة االنفعالية"، ويوضح الباحث 
 التي تسببت في إحداث لمبرنامج لمتأثير المطموب، ومف ىذه األسباب ما يمي:

الفنيات اإلرشادية المناسبة: وفؽ طبيعة البرنامج التكاممية يستخدـ البرنامج فنيات ارشاديو مف ثالث 
نفعالية نظريات )الجشطمت، المعرفية، السموكية(، ووفؽ الفمسفة التي يقـو عمييا مستوى الطالقة اال 

فإنو يركز عمى الجانب الظاىري او السموكي مف االنفعاؿ حيث يستيدؼ ذلؾ المستوى توليد اكبر عدد 
ممكف مف االستجابات الممكنة لالستجابة عمى مثير ما وبالتالي سوؼ تكوف الفنيات التي يرتكز عمييا 

بر عمي فنية "تأكيد الذات" في البرنامج في تنمية ذلؾ المستوى ىي فنيات سموكية، وكاف االعتماد األك
ذلؾ المستوى مف أجؿ تنمية الطالقة االنفعالية، ووفؽ ما تـ اإلشارة إليو فإف ىذا المستوى يعتمد عمى 
ميارتيف أساسيتيف ىما )الطالقة المفظية والطالؽ التعبيرية(، ولكي يتمكف البرنامج مف تنمية 

إلى فنية تأكيد الذات حيث استخدـ الباحث فنية لعب الميارتيف اعتمد عمى عدة فنيات فرعيو باإلضافة 
الدور لتنمية ميارة الطالقة التعبيرية مف خالؿ محاكاة مواقؼ حياتيو شائعو بحيث يتمكف المسترشد 
مف التعبير عف انفعالو بأكثر مف شكؿ، باإلضافة إلى فنية التعزيز لتدعيـ استجابات المسترشديف 

مستوى، اما في سبيؿ تنمية الطالقة المفظية فباإلضافة إلى فنية تأكيد الصحيحة والمتفقو مع فمسفة ال
الذات استخدـ الباحث فنية الضبط الذاتي واليدؼ مف استخداـ تمؾ الفنية ىو تدريب المسترشد عمى 
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التحكـ في قدرتو التعبيرية المفظية واستخداـ الفاظ مناسبو لمتعبير عف انفعاالتو في مواقؼ التفاعؿ 
عي، ويعتبر استخداـ الفنيات اإلرشادية بشكؿ مناسب واحد مف اىـ العوامؿ التي أدت إلى نجاح االجتما

 البرنامج في إحداث التأثير المطموب في تنمية مستوى الطالقة االنفعالية

 المتعممة الشرطيةقاـ المرشد بمحاولو تغير بعض الروابط  البدايةي التمييد المناسب قبؿ التنفيذ: ف  
بشكؿ غير  اليوميةاالسترشادية مف خالؿ تفاعالتيـ  المجموعةر سميـ والتي اكتسبيا أفراد بشكؿ غي

سميـ مثؿ الغضب واالنزعاج  مف اقؿ األشياء و  االستياء واالنسحاب مف مجرد موقؼ بسيط القمؽ 
في عممية أحداث  السموكيةعمى أشياء يمكف التعامؿ معيا بسيولو، قـ الباحث بتوظيؼ الفنيات 

في ىذا المستوى ومف أىـ تمؾ الفنيات تأكيد الذات حيث نبدأ مف  المجموعةلتغيير المطموب لدى أفراد ا
حيث انتيى المستوى السابؽ وىو تدعيـ قدرة المسترشد عمي التعبير السميـ عف انفعالو بأكثر مف 

بالتوازف االنفعالي ايجابيو تتسـ  االستجابةطريقة دوف التقيد بقيود ذاتيو أو خارجيو بشرط أف تكوف 
 .الُعصابيةواالبتعاد عف 

 وتضمف محتوى الجمسات في ىذا المستوى انشطو تعتمد عمى مواقؼ افتراضي : محتوى الجمسات 
المسترشد يوميا ويطمب فييا المرشد مف المسترشد أف يتخيميا ويعطي أكبر قدر ممكف  يوجيياتفاعميو 

بيا في مثؿ ىذا الموقؼ وبعدىا يطمب المرشد مف  التي يمكنو القياـ المحتممةمف االستجابات 
انفعاليو يمكف أف يقـو بيا بحيث تمكنو مف تحقيؽ أىدافو والتعبير  استجابةالمسترشد أف يختار أنسب 

، وركز المحتوى عمى ميارتي )الطالقة التعبيرية والطالقة المفظية(، ووفؽ ترتيب المناسب عف انفعالو
مستوى مميدا مف خالؿ إرشاد المسترشد نحو فنية تأكيد الذات حيث مكف الجمسات بدأ الباحث ذلؾ ال

المرشد المسترشديف مف التعبير عف انفعاالتيـ دوف التقيد بأي قيود ودوف كبت االنفعاؿ مستيدفا بذلؾ 
تحرير طاقتيـ االنفعالية التي سوؼ يستخدميا فيما بعد في التدريب عمى الطالقة وىذا ما تطرؽ إليو 

مسة التاسعة حيث ركزت الجمسة عمى الطالقة مستخدمو في ذلؾ أنشطو قائمو عمى مواقؼ في الج
يتعرض ليا المسترشد في الفصؿ الدراسي وتدريبو عمى اف يكوف لديو القدرة عمى التصرؼ بأكثر مف 
شكؿ وبعد اطمئناف الباحث لقدرتيـ عمى الطالقة االنفعالية استيدؼ بعد ذلؾ ميارتي )الطالقة 

يرية والطالقة المفظية( حيث نوع مواقؼ الجمسة العاشرة مف حيث بنيتيا لمواقؼ يمكف االستجابة التعب
عمييا لفظية ومواقؼ يمـز لالستجابة ليا القياـ بسموؾ تعبيري مثؿ المواقؼ التي استخدميا الباحث في 

 الجمسة العاشرة في النشاط الثاني.  

حيث أكدوا عمى  الطالقةوبيف محتوى جمسات مستوى  رشاديةاإل  المجموعةالتفاعؿ اإليجابي بيف أفراد  
، حيث اف كؿ موقؼ جاء في استفادتيـ مف ىذا المستوى ومف تمؾ المواقؼ بؿ وطمبوا المزيد منيا

األنشطة ىي مواقؼ تعرضوا ليا مف قبؿ أو تعرضوا لمواقؼ مشابيو ليا األمر الذي دفعيـ لمتفكير 
كانت يمكف اف تكوف انسب في التعامؿ مع تمؾ المواقؼ، مما حفز  فييا مف جديد واكتشاؼ استجابات
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افراد المجموعة اإلرشادية عمى التركيز أكثر في مواقفيـ الحياتية اليومية واثار ذىنيـ نحو إمكانية 
 التعبير بأكثر مف شكؿ عف استجاباتيـ االنفعالية.

نفعالية لدى التالميذ الموىوبيف ذوي األسباب التي أدت لتنمية مستوى المرونة اال  احملىس الثبلث:
 صعوبات التعمـ.
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 ومف أىـ األسباب التي ساىمت في تنمية ىذا المستوى:

توجيو األفراد نحو اإلدراؾ المحايد لممثيرات وتوجيييـ نحو  المرونةاستيدؼ الباحث مف خالؿ مستوى 
وأننا ال ننفعؿ بسبب  ألفكارناىي نتيجة  انفعاالتناا، حيث أف حدوث االنفعاؿ معرفي كيفيةالتعرؼ عمى 

وتفسيرنا نا ليا وبالتالي التحكـ في إدراك وأدركنااألشياء في حد ذاتيا ولكف بسبب نظرتنا لتمؾ األشياء 
 إذا تمكنا مف النظر انفعاالتنا، وبالتالي فإننا يمكننا أف نغير انفعاالتنالألشياء يمكننا مف التحكـ في 

 . مختمفةزوايا ذىنيو  االنفعالية مفلألشياء والمواقؼ 
الفنيات المستخدمة: تنوعت الفنيات المستخدمة لتنمية مستوى المرونة االنفعالية بؿ ضمف الباحث 
عدد مف الفنيات المعرفية اليامو كميارات فرعيو تندرج مف مستوى المرونة االنفعالية نظرا ألىميتيا، 

مى خمسة ميارات فرعية وىي )إعادة التقييـ المعرفي، إعادة البناء المعرفي، واشتمؿ ىذا المستوى ع
المرونة التكيفية، المرونة التمقائية، التخيؿ االنفعالي(، وفي سبيؿ تنمية تمؾ الميارات استخدـ الباحث 

وليا الباحث عدد متنوع مف الفنيات، فباإلضافة  "ميارة إعادة التقييـ المعرفي"  إلى كونيا فنية ولكف تنا
عمى أنيا مياره ىامو ودىـ عممية تعمميا بعدد مف الفنيات المعرفية المساندة منيا )التعارض بيف 
المعارؼ والقيـ واالعتقادات السائدة( حيث تمكف المسترشديف مف خالؿ تمؾ الفنية مف التحكـ في 

إدراكيـ ، في حيف تناوؿ الباحث  عممية إدراكيـ لممثيرات االنفعالية ومراقبة العوامؿ التي قد تؤثر عمى
ميارة "إعادة التقييـ المعرفي" مف خالؿ عدد مف الفنيات الفرعية منيا )الحديث الذاتي و الضحض 
والتفنيد( وىدؼ الباحث مف خالؿ تمؾ الفنيات تمكيف المسترشد مف التعامؿ مع أي مثير انفعالي 

المثير معرفيا مما يمكنو مف تغيير شكؿ  ضاغط أو غير مألوؼ بحيث يقـو المسترشد بإعادة تقييـ
االنفعاؿ، فإذا افترضنا اف المسترشد تعرض إلى موقؼ محبط فبدال مف أف يستسمـ لمنتائج السمبية ليذا 
الموقؼ وما يصاحبيا مف انفعاالت سمبيو، مف خالؿ إعادة التقييـ يمكف اف يعيد تفسير الموقؼ بحيث 

ؿ بدال مف اف يصبح معوؽ يجذبو نحو اإلحباط، في حيف تناوؿ يصبح دافع يساعده لمتقدـ نحو األفض
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الباحث "ميارة المرونة التمقائية" مف خالؿ فنية )المناقشة المعرفية الشاممة( وفنية التحميؿ المنطقي 
والتقييـ( حيث تمكف المسترشد مف خالؿ تمؾ الفنيات مف التحرر مف التفكير التقميدي في المواقؼ 

تطمب سرعة استجابة واستخداـ المنطؽ في الحكف عمى األمور دوف تحيز، ولتنمية االنفعالية التي 
ميارة "المرونة التكيفية" استخدـ الباحث فنية )تناوؿ النتائج اإليجابيو لمتغير(، حيث احدث المرشد مف 

ا التحكـ خالؿ تمؾ الفنية تغيير في سموؾ المسترشديف نحو التكيؼ مع المواقؼ االنفعالية التي ال يمكنن
فييا والتركيز عمى النتائج اإليجابية لذلؾ مما يمكف المسترشد مف الصمود اماـ الضغوط االنفعالية 
المستمرة دوف مواجية احباط، ووفؽ لميارات مستوى المرونة االنفعالية تأتي "ميارة التخيؿ االنفعالي" 

رفي ( حيث يمكف مف خالليا إدخاؿ كمياره ىامو وفي سبيؿ تنميتيا استخدـ الباحث )فنية التخيؿ المع
أي تعديؿ عمى الموقؼ االنفعالي موضع التفاعؿ ووضع سيناريوىات بديمو لالستجابات االنفعالية 

 المتوقعة مما يمكف المسترشد مف التعامؿ مع الموقؼ االنفعالي بمرونة. 

ى القدرة المعرفية : ارتكزت بنية الجمسات وفؽ مستوى المرونة االنفعالية عمتنوع محتوى الجمسات
والذىنية لممسترشديف وفي سبيؿ الوصوؿ إلى كافة المستويات المعرفية اتجو الباحث إلى تبسيط 
المحتوى بحيث يتمكف مف توصيؿ الفكرة ألفراد المجموعة االسترشادية متجنبا أي تشويو معرفي ، الف 

فؽ لرؤيتنا لألمور تتشكؿ مستوى المرونة المعرفية ىو مستوى محوري في االبداع االنفعالي فو 
استجابتنا االنفعالية، فعند بداية تناوؿ مستوى المرونة االنفعالية كاف كؿ تركيز الباحث كيؼ يمكف اف 
ينبو المسترشديف إلى أف افكارنا ىي التي تتحكـ في انفعاالتنا، فوضع الباحث عدد مف االحتماالت 

مف المواقؼ الحياتية التي تستيدؼ اثارة ذىف واختار القصة كبداية لعرض فكرتو، ودعـ ذلؾ بعدد 
التالميذ لمتفكير حوؿ االدراؾ الوجداني كمدخؿ لفيـ كيفية تحكـ المعرفة في االنفعاؿ، وفي الجمسة 
الثانية عشر اضطر الباحث لمتعمؽ أكثر وركز عمى االعتقاد ودوره في تشكيؿ االنفعاؿ وفي سبيؿ ذلؾ 

بسيطة لمدرجة التي تصؿ الي كافة المسترشديف واختار القصة  استخدـ القصة وراعى فييا اف تكوف
لسيولة إيصاؿ المعمومة مف خالليا، وبعد اف اطمأف الباحث لفيـ المسترشديف كيفية تأثير المعرفة 
عمى االنفعاؿ بدأ في تناوؿ ميارات مستوى المرونة االنفعالية المختمفة، نوع في ذلؾ ما بيف الفديوا 

 (.2مما أحدث التنمية المطموبة كما يشير إلييا الشكؿ رقـ ) الحياتية والقصة والمواقؼ 

تنبو الباحث إلى أف محتوى الجمسات في ىذا المستوى ىو محتوى التفاعؿ وتدارؾ مواطف الصعوبة: 
ببعض الممؿ وليذا قاـ الباحث مف خالؿ  المجموعةمعرفي األمر الذي يمكف أف يصيب التالميذ أفراد 

 المجموعةطرؽ لبعض المواقؼ التي عاشيا وتفاعؿ معيا بعض أفراد تجو مف المرح وال اإلنترنت بخمؽ
، باإلضافة العتماده عمى القصة والفديوا لكسر إلضافة المزيد مف التطبيؽ العممي ليذا المستوى

 الجمود المعرفي الذي كاد أف يسيطر عمى جمسات ذلؾ المستوى
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حنوُت هسخىي األصبلت النفؼبلُت لذي الخالهُز احملىس الشابغ: األسببة الخٍ أدث إىل 
 ادلىهىبني روٌ صؼىببث الخؼلن

 

 

 

 

 

 

 
 

وييدؼ مف ىذا المستوى إلى تنمية القدرة عمى إتياف باستجابات فريدة غير مألوفة وغير مكتسبو 
نابعو مف نابعو مف الفرد ذاتو لـ يقمدىا حيث يشير ىذا البعد إلى أف االستجابة االنفعالية لمفرد تكوف 

قيمو ومعتقداتو ىو أي ال تكوف مكتسبو أو متأثرة بمعتقدات األخريف بحيث تكوف استجابة الفرد في 
الموقؼ االنفعالي جديده إذا ما قورنت باستجابتو في موقؼ انفعالي سابؽ او باالستجابات االنفعالية 

( إلى نمو في مستوى  01قـ ) لمجماعة التي ينتمي إلييا عمى نفس المثير االنفعالي، ويشير الشكؿ ر 
االبداع االنفعالي لدى تالميذ المجموعة التجريبية بالمقارنة بالقياس القبمي ويمكف تحديد أسباب تنمية 

 مستوى المرونة االنفعالية كالتالي:
الفنيات: بالرغـ مف أف مستوى األصالة واحد مف أىـ مستويات اإلبداع االنفعالي، اال انو يعتبر مستوى 

ي وليس تجريبي حيث أنو ييدؼ إلى وصؼ االستجابة االنفعالية كونيا أصيمو أـ ال وفؽ وصف
مجموعو مف المعايير والشروط، ويعتبر مستوى األصالة ىو مستوى ناتج ومترتب عمى جميع 
المستويات التي سبقتو حيث انو ال يمكف الوصوؿ إلى مستوى األصالة دوف أف يكوف المسترشد اتقف 

لتي سبقتو، وبالتالي استخدـ المرشد في سبيؿ تنمية مستوى األصالة فنيات تعتمد عمى المستويات ا
تقييـ المستوى الذي وصؿ إليو المسترشد حيث استخدـ فنية)التغذية الراجعة( مف أجؿ أف يتأكد مما 
وصؿ إليو المسترشد ويقيـ وضعو بشكؿ دقيؽ، وفي سبيؿ تعزيز االستجابة التي تميزت باألصالة 

خدـ الباحث فنية )التعزيز( لتوجيو المسترشد إلى االستمرار نحو التفرد، ومف  المالحظ أف مستوى است
األصالة اعتمد في فنياتو عمى الفنيات السموكية، ويعتبر ىذا منطقي نوعا ما حيث أف مستوى األصالة 

ؿ الفنيات ىو مستوى وصفي لالستجابة واالستجابة ىي سموؾ وبالتالي تعزيز السموؾ يتـ مف خال 
 السموكية. 

، فعند بناء تالجمسات: اعتمدت جمسات مستوى األصالة عمى القصة والمواقؼ الحياتية والفيديوىا
جمسات مستوى األصالة كاف مف الضروري أف يوضح الباحث في البداية ما معنى األصالة وىؿ ليا 

اعتمد الباحث عمى قصة  اشكاؿ وفي سبيؿ ذلؾ استخدـ القصة ، ففي الجمسة الخامسة عشرة مثال
طائر الكرواف والتي تظير احداثيا أنماط مختمفة مف التفكير، واستغؿ الباحث محتوى القصة إليصاؿ 
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معنى األصالة، ومع استمرار الجمسات لجأ الباحث إلى المواقؼ الحياتية ليدعـ فيـ التالميذ لمفيـو 
بشكؿ مختمؼ عف التعرض لموقؼ األصالة ، وليضعيـ أيضا في مواقؼ تطمب منيـ االستجابة 

انفعالي، وفي نياية جمسات ىذا المستوى أشار الباحث مف خالؿ أحد الفيوىات التي استخداميا إلى 
أف األشخاص المبدعيف والناجحيف ىـ األشخاص الذي يمتمكوف القدرة عمى القياـ بسموكيات إيجابيو 

 مميزه وغير مألوفة.  

ري اف يستخدـ المرشد التعزيز نظرا لما يتطمبو المستوى مف ضرورة التفاعؿ والتعزيز: كاف مف الضرو 
التأكيد عمى ايجابيو االستجابة وتفردىا ولتشجيع المسترشديف عمى التفكير بشكؿ غير نمطي، والنظر 
الي المواقؼ الحياتية التي يتعرضوف ليا مف جوانب وزوايا ذىنيو مختمفة األمر الذي يمكنيـ مف 

د وبالتالي التصرؼ بشكؿ متفرد، وألف الباحث اعتمد عمى االرشاد عبر االنترنت فمـ رؤيتيا بشكؿ متفر 
يكف امامو سوى التعزيز المفظي )مثؿ عبارات المدح والتصفيؽ(، والتعزيز االليكتروني كأف يرسؿ 

 ممصؽ يشجع مف خاللو المسترشديف عمى المزيد مف اإلنجاز.

 حؼلُق ػبم:
( حيث اشارت 5102؛ محمد5100مع كؿ مف دراسة )بدوي، اتفقت نتائج الدراسة الحالية

الدراسات إلى إمكانية تنمية االبداع االنفعالي باستخداـ برامج إرشاديو مختمفة، ولكنيا اختمفت في 
( برنامج تدريبي قائـ عمى 5102االتجاىات التي تستيدؼ التنمية حيث استخدمت دراسة)محمد،

بداع االنفعالي في حيف استخدـ الباحث برنامج إرشادي تكاممي البرمجة المغوية العصبية لتنمية اال
( استخدمت فنيات مثؿ التثبيت واالرساء 5102لتنمية االبداع االنفعالي، فنجد مثال أف دراسة )محمد،

وبعد الفنيات التي اتسمت بالعمومية، عمى الرغـ مف أف المستويات الخاصة باإلبداع االنفعالي يمكف 
باشر أكثر مف خالؿ فنيات مباشره، فمقد استخدـ الباحث في مستوى االستعداد تنميتيا بشكؿ م

االنفعالي فنيات كؿ مف االتجاه الجشطمتي)الينا واألف( وفنيات االتجاه السموكي )تأكيد الذات( حيث 
ىدؼ مف خالليـ إلى تنمية الجوانب الرئيسية لمستوى االستعداد وىي الوعي االنفعالي والفيـ 

ي مما أحدث أثر واضح ومباشر في مستوى االبداع االنفعالي لتالميذ المجموعة التجريبية وىذا االنفعال
(، وكذلؾ عند التعامؿ مع مستوى المرونة 5102( ودراسة )حسيف،5103ما أكدت عميو دراسة)زعير،

مى االنفعالية ىو مستوى يستيدؼ التحكـ في التفكير وتنميتو بحيث يصبح المسترشد لديو القدرة ع
التخمص مف األفكار التثبيتيو المتحكمة في االنفعاؿ وليس تثبيتيا وبالتالي كاف االتجاه األنسب ىو 

 المعرفي ومف أىـ الفنيات التي ساىمت
في فرع مستوى المرونة االنفعالية لدى أفراد المجموعة التجريبية )الحديث الذاتي، إعادة التقييـ 

إلى مساعدة المسترشد في التخمص مما يسيطر عميو ذىنيو المعرفي، الضحض والتفنيد( حيث ىدفت 
 (.5112؛ خضر،5111وبالتالي رؤية الموقؼ االنفعالي بشكؿ أكثر حريو وىذا ما أكد عميو )محمد،
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 الخىصُبث:
إف االبداع االنفعالي قدرة تحتاج إلى تدريب، وال يمكف اكتسابيا بدوف التفاعؿ االجتماعي، 

ؼ الي التحكـ في المثيرات المعرفية ىو لب وجوىر تشكيؿ االستجابة والجانب المعرفي الذي ييد
 االنفعالية وبالتالي ومف خالؿ ما سبؽ يوصي الباحث بعدد مف التوصيات منيا:

  االىتماـ بتنمية االبداع االنفعالي لدى الفئات التي توجو قصور في الجوانب االنفعالية نظرا
 لية.لقدرتو عمى تحسيف تمؾ الجوانب االنفعا

 .ضرورة الربط بيف االبداع االنفعالي والتفكير االنفعالي فكالىما يؤثر ويتأثر باألخر 

  (1999)حدد Averill   عدد مف االبعاد التي رأي انيا ضرورية لتنمية االبداع االنفعالي  في
ا حيف اختمفت معو األبحاث التطبيقية في بعض االبعاد مثؿ الجدة واألصالة نظرا لتداخميما وىذ
ا أوضحو الباحث في متف الرسالة وبالتالي يصبح ىناؾ حاجو لمزيد مف الدراسات أللقاء 

 الضوء عمى طبيعة االبداع االنفعالي مف حيث االبعاد والمستويات.

  االىتماـ بتنمية الجوانب االنفعالية لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ نظرا لما
 نفعالية.يعانونو مف قصور في جوانبيـ اال 
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 ادلشاجغ
(. اسياـ بعض المتغيرات النفسية في التنبؤ باأللكسيثميا لدى عينة مف 5112البحيري، محمد رزؽ )

، 02(2التالميذ مف ذوي صعوبات تعمـ القراءة الموىوبيف موسيقيًا. مجمة دراسات نفسيو، )
202-223. 

الوجداني ببعض المتغيرات لدى األطفاؿ (. النموذج البنائي لعالقة اإلبداع 5105البحيري، محمد رزؽ)
 .202-362، 3ذوي صعوبات التعمـ االجتماعي. مجمة دراسات عربية،

(. التربية الخاصة لمموىوبيف. األردف: دار االعصار 5102الجوالده، فؤاد عيد؛ القمش، لطفي نوري )
 .العممي

ضايا التعرؼ والتشخيص (. الموىوبوف عقميا ذوو صعوبات التعمـ ق5115الزيات، فتحي مصطفى )
 .والعالج، دار النشر لمجامعات: القاىرة

(. النموذج البنائي لمعالقة بيف االبداع االنفعالي وفعالية الذات االنفعالية 5102السيد، حسنى زكريا )
-010، 52(22وميارات اتخاذ القرار لدى تالميذ الجامعة، مجمة كمية التربية جامعة بنيا، )

022. 
(. االبتكار االنفعالي وعالقتو بالعوامؿ الخمس الكبرى لمشخصية. مجمة 5102جب )السيد، رشا ر 

 .215-662(، 2)02دراسات عربيو في عمـ النفس،
(. نظريات االرشاد والعالج النفسي، دار الغريب لمطباعة والنشر: 0222الشناوي، محمد محروس )

 .القاىرة
قتو بالتفوؽ الدراسي لدى طالب المرحمة المتوسطة (.اإلبداع الوجداني وعال5102العارضي، زيف فالح)

 .22-62، 2بدولة الكويت.المجمة العربية لمعمـو االجتماعية، 
(. أثر برنامج تعميمي عمى نموذج حؿ المشكالت اإلبداعي في تنمية 5112العبادي، زيف حسف)

كتوراة، جامعة ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ. رسالة د
 عماف العربية.
(. صعوبات التعمـ وأثر التدخؿ المبكر والدمج التربوي لذوي االحتياجات 5103العدؿ، عادؿ محمد )

 .الخاصة، دار الكتاب الحديث: القاىرة
(. فعالية برنامج إرشادي معرفي سموكي في خفض بعض االضطرابات 5100العربي، حميدة السيد )

ية لدى األطفاؿ الموىوبيف ذوي عسر القراءة. مجمة كمية التربية االجتماعية واالنفعال
 .061-000، 01ببورسعيد،

 (. مقدمة في صعوبات التعمـ، دار الفكر العربي: القاىرة.5102العربي، حميدة السيد )
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(. صعوبات التعمـ لدى الطالب الموىوبيف تشخييا وعالجيا. المؤتمر 5115الغزو، عماد محمد )
 .مس لكمية التربية جامعة أسيوط، كمية التربية، ديسمبرالعممي الخا
(. اإلبداع الوجداني لدى طالب وطالبات الثانوية العامة والثانوية الموسيقية 5105القالؼ، فتحي جواد)

 .031-20، 21بالكويت. مجمة عالـ التربية، 
لطمبة مف مراحؿ عمرية (.الخط النمائي لالبتكارية االنفعالية لدى ا5102المحروقية، أحالـ محمد )

مختمفة مف الجنسيف في سمطنة عماف، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة السمطاف 
 .قابوس

(. االبتكارية االنفعالية وعالقتيا بكؿ مف التفكير األخالقي والرضا 5115المنشار، كريمار عويضو )
 .26-01(،25)05عف الدراسة. مجمة كمية التربية ببنيا،

(. أنماط التعمؽ في عالقتيا بكؿ مف الذكاء الوجداني واالبداع الوجداني 5102حمد حسف )أبورأسيف، م
  .555-033، 20لدى عينو مف طمبة المرحمة الثانوية. مجمة االرشاد النفسي،

(. االسياـ النسبي لكؿ مف دافعية اإلنجاز ومفيـو الذات في التوافؽ 5102أحمد، إبراىيـ السيد )
وبيف والموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ مف تالميذ المرحمة االبتدائية. مجمة الدراسي لدى الموى

 .322-302، 01التربية الخاصة كمية التربية جامعة الزقازيؽ،
(. التفكير البنائي واالبتكارية االنفعالية ووجية الضبط األكاديمي كمؤثر 5102أحمد، حجاج غانـ )

كمية التربية بجامعة القصيـ. مجمة دراسات عربية عمى التوافؽ مع الحياة الجامعية لدى طمبة 
 .521-532، 22في التربية وعمـ النفس،

(. فاعمية استراتيجية الدعائـ التعميمية في تنمية ميارات البرىاف الرياضي 5100أميف، محمد عمر )
ية لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية. مجمة كمية الترب

 .502 -023، 51باإلسماعيمية، 
(. النموذج البنائي لمعالقات بيف اإلبداع االنفعالي وبعض متغيرات 5100بدوي، زينب عبد العميـ )

 .522-062، 25تجييز المعمومات االنفعالية. مجمة دراسات تربوية ونفسية ،
الضغوط لدى عينو مف  (. االبداع االنفعالي وعالقتو بأساليب مواجية5102بركات، ريياـ زغموؿ )

 .522-522(، 006)52طالب الجامعة. مجمة كمية التربية جامعة بنيا ،
(. أساليب تشخيص وعالج التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في مادة 5105بعزي، سامية )

 .20-52، 51الرياضيات. مجمة دراسات جامعة عمار ثميجي، 

امج تعميمي قائـ عمى استراتيجية الحؿ اإلبداعي (. أثر برن5102جرواف، فتحي عبد الرحمف )
لممشكالت في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ. 

 .23-00، 05مجمة اتحاد الجامعات العربية لمتربية وعمـ النفس، 
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ج الجشطمتى تيار (. العال5105حافظ، نبيؿ عبد الفتاح؛ شمس، نعيمة جماؿ؛ زىراف، ايمف رمضاف )
 .متميز في العالج الحديث، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية

 .(. االبداع نموذج بنائي متكامؿ حديث، دار الفكر العربي: القاىرة5112حبيب، مجدي عبد الكريـ )
(.الفيـ اإلنفعالي وعالقتو بالصمود النفسي لدى طمبة الجامعة. مجمة 5102حسيف، بالؿ طارؽ )
 .312-526، 0نبار لمعمـو النفسية،جامعة األ 

(. االبداع الوجداني كمؤشر لمتميز بيف عينات مف المراىقيف ذوي 5103خاطر، شيماء شكري )
صعوبات تعمـ القراءة الموىوبيف في الرسـ والعادييف. المجمة المصرية لعمـ النفس 

 .605 -220، 2اإلكمينيكي، 
قتو بكؿ مف قوة السيطرة المعرفية والقيـ لدى عينة (.االبداع االنفعالي وعال5112خضر،عادؿ سعد)

 .021-22، 021مف طالب الصؼ الثالث اإلعدادي .مجمة التربية ،
(. فعالية برنامج إرشادي في تنمية فاعمية الذات لدى التالميذ الموىوبيف 5106خفاجي، دينا محمد )

 .202-623، 50ذوي صعوبات التعمـ. مجمة كمية التربية بورسعيد، 
(. فعالية برنامج لمتعميـ المتمايز المحوسب في ضوء الذكاءات المتعددة 5102خميفة، وليد السيد )

وأساليب التعمـ لتحسيف الحؿ اإلبداعي لممشكالت الرياضية واالنخراط في تعمـ الرياضيات 
  .لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ

اممي لإلبداع االنفعالي وعالقتو بقوة السيطرة المعرفية (. البناء الع5101دسوقي، شيريف محمد أحمد )
( 25والقيـ لدى عينة مف تالميذ الصؼ الثالث االعدادي. مجمة كمية التربية جامعة بنيا، )

50 ،062-505. 
(. فاعمية برنامج في العمـو قائـ عمى الفصوؿ المعكوسة لتنمية التحصيؿ 5102راشد، طاىر صدقي )

بداعي لممشكالت والدافعية لإلنجاز لدى التالميذ الموىوبيف ذوي وبعض ميارات الحؿ اإل
 .026 -025، 5صعوبات التعمـ. مجمة العمـو التربوية، 

(. االبداع االنفعالي وعالقتو بالقيادة التربوية لدى مدراء المدارس الثانوية. 5102زيداف، ربيعة مانع )
 .32-02، 02(5مجمة جرش لمبحوث والدراسات، )

(. تمييز االبتكار اإلنفعالي عف االبتكار المعرفي والذكاء اإلنفعالي لدى 5105سامح أحمد ) سعادة،
 .022-052، 26الشباب مف الجنسيف. مجمة كمية التربية جامعة طنطا،

المغايرة وعالقتيا بالتوكيدية واالتزاف االنفعالي لدى  -(. المسايرة5105سمور، احالـ نبيؿ عبد اهلل )
 .لحادي عشر. رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة غزةتالميذ الصؼ ا
(. فعالية برنامج عالجي تكاممي لممساندة االجتماعية مف خالؿ الدمج 5103شقير، زينب محمود )

األسري أثره في تحسيف درجة األمف النفسي وخفض درجة الكذب لدى حالة كفيفة عبر 
 .21 -22، 20ة وعمـ النفس ،الدردشة باألنترنت، مجمة دراسات عربية في التربي
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(. اإلبداع االنفعالي وعالقتو بالميارات المعرفية والحاجة لمتقييـ لدى 5112صالح، عواطؼ حسيف )
 .022-023، 26الشباب الجامعي. مجمة كمية التربية بالزقازيؽ ،

ية (. تأثير برنامج إرشادي سموكي معرفي في تنمية الطمأنينة االنفعال5102صالح، نجاة عمى )
لفاقدي األب مف تمميذات المرحمة االبتدائية. رسالة ماجستير، كمية التربية األساسية جامعة 

 .ديالى
(. اتجاىات االرشاد النفسي التكاممي. بحث مقدـ إلى المؤتمر السنوي السادس 5100طو، ربيع طو )

 .52/05-52عشر لإلرشاد النفسي. القاىرة. جامعة عيف شمس 
برنامج معرفي سموكي لتنمية ميارات التعبير  ة(. فاعمي5105)القادر بد فوزية ع عبد الحميد،

، 03االنفعالي لدى الطالب ذوي صعوبات التعمـ االجتماعي. مجمة البحث العممي في األداب،
020-022. 

فنيات تنظيـ الذات لتنمية دافعية  باستخداـمقترح  ج(. برنام5112عبد الرازؽ، محمد مصطفى )
يؿ لدى المتفوقيف ذوي صعوبات التعمـ، مجمة دراسات عربية في عمـ اإلنجاز والتحص

 .632-223(،3)2النفس،
(. االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية وعالقتيما بكفاءة التمثيؿ 5102عبد الرحيـ، طارؽ نور الديف )

المعرفي لممعمومات لدى مرتفعي ومنخفضي المستويات التحصيمية مف طالب الجامعة. 
  .221-253، 22جمة التربوية جامعة سوىاج،الم

 .(. عمـ النفس العالجي. القاىرة: عالـ الكتب5103عبد العزيز، رشاد عمى؛ سميـ، مديحة منصور )
(. االبداع االنفعالي كمنبئ بكفاءة الذات األكاديمية لدى طمبة 5102عبد اهلل، نعيمة محمد محمد )

 .056-22، 00تربية جامعة أسيوط،الجامعة المتفوقيف دراسيا. مجمة كمية ال
(. السموؾ االنساني بيف التفسير االسالمي واسس 5115عبد المجيد، أحمد زكريا؛ محمد، إسماعيؿ )

 .عمـ النفس المعاصر. مكتبة االنجمو المصرية: القاىرة
(. الموىوبوف ذوو صعوبات التعمـ، مكتبة 5106عبد المجيد، نصرة محمد؛ السيد، حسني ذكريا )

 .نجمو المصرية: القاىرةاأل 
(. اإلسياـ النسبي لإلبداع االنفعالي واستراتيجيات الدراسة في ابعاد 5106عفيفي، صفاء عمى أحمد )

االندماج األكاديمي في ضوء النوع والتخصص لدى تالميذ الجامعة. مجمة كمية التربية عيف 
 .515-65، 21(3شمس، )

عالج النفسي التكاممي في خفض معدالت االنتكاسة لدى (. فعالية ال5106عمي، عبد الرحمف السيد )
 .تالميذ الجامعة المتعافيف مف إدماف المخدرات، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة الزقازيؽ

(. فاعمية استخداـ خريطة العقؿ في عالج صعوبات تعمـ البرىاف 5113عوض اهلل، محمد عيد )
 .022 -005، 35مجمة كمية تربيو طنطا،  اليندسي لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية.
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(. فعالية استخداـ استراتيجية التعمـ القائـ عمى المشكمة في تنمية التفكير 5102عيسى، يسري أحمد )
، 22االبتكاري لدى التالميذ الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ. مجمة دراسات تربوية ونفسيو، 

063- 555. 
 .في العالج النفسي، القاىرة، جامعة حمواف(: اتجاىات حديثة 5112غانـ، محمد )

تطبيقاتو. دار الزىراء: –اخالقياتو –(. العالج النفسي الحديث اصولو 5103فايد، حسيف عمي فايد )
  الرياض

(. فاعمية برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ لعالج صعوبات 5106قنصوه، محمد الشحات )
ؼ األوؿ االعدادي ذوي صعوبات التعمـ. مجمة تربويات تعمـ الرياضيات لدى تالميذ الص

 .532 -022(، 2)02الرياضيات،
(. صعوبات التعمـ لممبتكريف والموىوبيف. 5116متولي، فكري لطيؼ؛ القحطاني، شتيوي مبارؾ )

 .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية
القمؽ الرياضي لدى التالميذ (. تنمية ميارات التفكير الناقد وتخفيؼ 5102محمد، سامي عبد المعز )

الموىوبيف ذوي صعوبات التعمـ في الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضوء نظرية تريز. 
جتماعية،  .216-262(، 5)0مجمة دراسات تربوية وا 

 .(. العالج المعرفي السموكي األسس والتطبيقات. القاىرة: دار اإلرشاد5111محمد، عادؿ عبد اهلل )
(. التالميذ الموىوبوف ذوو صعوبات التعمـ، مجمة كمية التربية الزقازيؽ، 5113اهلل )محمد، عادؿ عبد 

23 ،0-32. 
 .(. الدوافع واالنفعاالت. دار الزىراء: الرياض5100محمد، عبد المطيؼ؛ عبد اهلل، معتز سيد )

يا لدى (. فعالية برنامج إرشادي في خفض األعراض اإلكتئابية واألليكسيثم5103مكي، ىبة كماؿ )
 .التالميذ المحروميف مف الرعاية الوالدية. رسالة دكتوراه، كمية التربية جامعة بورسعيد

(. فاعمية برنامج إرشادي لمساعدة التالميذ الموىوبيف عقمياً مف 5112منيب، تياني محمد عثماف )
المجمد  ذوي صعوبات التعمـ في المرحمة الجامعية، المؤتمر الرابع عشر مركز اإلرشاد النفسي

 .222-222األوؿ، ديسمبر، ص ص 
(. الصفحة النفسية لمتالميذ الموىوبيف والموىوبيف ذوي صعوبات تعمـ 5102ميراف، ىبة إبراىيـ )

الرياضيات عمى مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة. مجمة دراسات في االرشاد النفسي 
 .522 -552، 5والتربوي، 

اإلبداع الوجداني نظريا وعمميا لدى طالب وطالبات الدراسات  (. قياس5112ناصيؼ، محمد يحي )
 .022-052، 06العميا. مجمة عالـ التربية،

(. فاعمية برنامج لتنمية المثابرة لدى عينة مف األطفاؿ ذوي صعوبات تعمـ 5102ىدية، فؤاد محمد )
 .022-022، 62القراءة الموىوبيف. مجمة دراسات الطفولة، 
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