
 
 
 
 
 

 

 

 
 

منٌرج إسشبدُ حكبيهِ يقرتح نخنًْت اإلبذاع اإلنفؼبيل نذٍ 
 انخاليْز املٌىٌبني رًُ صؼٌببث انخؼهى

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ4242/  8/    42 ػػث :ػالبحػ استالـتػػاريػػػػػػػػػػػػخ 
 ـ4242/   9/    1   ث :ػػػػػػوؿ البحػػخ قبػػػػػػػػػػػػػػػاريػػت

   h.abdelaal@edu.psu.edu.eg للباحث :البريد االلكتروني 
 
 

 

 

  
 website : https://jftp.journals.ekb.eg 

Faculty of Education Journal – Port Said University                        V0l. (33) – January 2021   
             Printed ISSN : 2090-5319                                                     On Line ISSN :  2682-3268 

website : https://jftp.journals.ekb.eg/ 

أ.د / ػبذ انصبٌس ينصٌس حمًذ 
أستاذ ورئيس قسم التربية الخاصة بكلية 

 التربية جامعة بورسعيد

 أ.د / حمًذ حمًذ سبمل
ناىج وطرؽ أستاذ ورئيس قسم الم

 –عميد كلية التربية تدريس اللغة العربية 
 دبورسعي جامعة

 أ.د / شريّن حمًذ دسٌقِ 
 أستاذ علم النفس التربوي ووكيل كلية التربية

 جامعة بورسعيد -لشئوف التعليم والطالب

 بو حمًذ ػبذ انؼبلحسو.و/
جامعة  –كلية التربية   – هباحث دكتورا

مدرس مساعد بقسم الصحة  بورسعيد
 جامعة بورسعيد –كلية تربية   –النفسيو 



 (منموذج إرشادي تكاملي مقترح لتنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعل)
 (ـ.ـ./ حساـ محمد عبد العاؿ –أ.د./ شيرين محمد دسوقي  –أ.د./ عبد الصبور منصور محمد  –أ.د./ محمد محمد سالم )

 خبيؼت بٌسسؼْذ –ت انرتبْت جمهت كهْ                        280                   (                    0202– ّنبّش) –  (33) انؼذد

 املهخص

ىدف البحث الحالي إلى تقديم نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى  
التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم، وشمل البحث أربعة تساؤالت رئيسو،السؤال األول ىدف إلى 

ي ) مستوى االستعداد االنفعالي، مستوى الطبلقة اإلنفعالية، تحديد مستويات اإلبداع اإلنفعالي وى
مستوى المرونو االنفعالية، مستوى األصالو اإلنفعالية(، في حين ىدف السؤال الثاني إلى تحديد أىم 
الخصائص االنفعالية السمبيو المستيدف تعديميا من خبلل النموذج المقترح ويمكن تحديدىا في نقاط 

انخفاض مفيوم الذات، انخفاض تقدير الذات، الكماليو، الشعور بالدونيو( وما يترتب رئيسيو كالتالي ) 
عمى كل ذلك من سموكيات انفعالية مضطربو، كما ىدف السؤال الثالث إلى وضع رؤية شاممو لمتكامل 

الفرعيو، بين النظريات اإلرشاديو المختمفو بفنياتيا االرشاديو وبين مستويات االبداع االنفعالي بمياراتو 
وفي النيايو تم اإلجابو عمى التساؤل الرابع والرئيسي والخاص بالنموذج االرشادي التكاممي المقترح 
لتنمية االبداع االنفعالي من خبلل عدد من الخطوات اإلجرائية والتي تيدف إلى تنمية اإلبداع االنفعالي 

 لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم. 
 .التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم –االبداع االنفعالي  –االرشاد التكاممي : حْتانكهًبث املفخب

 
 

       The aim of the current research is to present a suggested 

complementary indicative model for developing emotional creativity among 

gifted students with learning disabilities, and the research included four 

questions of its head, the first question aimed at identifying levels of 

emotional creativity, namely (level of emotional readiness, level of 

emotional fluency, level of emotional flexibility, level of emotional 

originality), While the second question aimed to identify the most important 

negative emotional characteristics targeted to be modified through the 

proposed model and can be identified in key points as follows (low self-

concept, low self-esteem, perfectionism, a sense of inferiority) and the 

consequent disturbed emotional behaviors, as well as The aim of the third 

question is to develop a comprehensive vision of integration between the 

different counseling theories with their guiding techniques and between 

levels of emotional creativity with its sub-skills, and in the end the fourth 

and main question of the proposed integrated counseling model for the 

development of emotional creativity was answered through a number of 

procedural steps aimed at developing emotional creativity of Gifted 

students with learning disabilities . 

: emotional creativity – gifted students with learning 

disabilities – proposal integrative  counseling model . 
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 يقذيت
خصبو الكتشاف المواىب وتنميتيا وصقميا وامدادىا بالمعارف  بيئة الصفية البيئةتعتبر 
من خبلليا  تعمم يتمكنبيئة  المدرسي ىو لواالرتقاء، فالفصتمكنيا من التطور  التيوالمعمومات 

عترف بوجود ن نأ لذا عمينا تمميذوىذا يتوقف عمى قدرات الالمعمومات، من تحصيل كم كبير من  تمميذال
من صعوبات تعمم ومنيم  يعانيومنيم من  العاديفمنيم الموىوب ومنيم  الطبلب،بين  الفرديةالفروق 

لمواقف التعمم بشكل  نال يستجيبوفكل ىؤالء  تعمم،أيضا من صعوبات  ويعاني ةمن يمتمك الموىب
 .طبقا لمبدأ الفروق الفردية فكل منيم لو قدرات وامكانات متساوي

صعوبات التعمم وأطمق  وذويقد ظير مجال جديد يجمع ما بين الموىوبين  األخيرةاألونو ىذا وفي 
الوقت(، نفس  موىوبون وذوي صعوبات تعمم في )أياالستثناء المزدوج  يعمى من يتصفون بذلك ذو 

في  أكاديمياعجزا  يعاني عالي، ولكنو عقميبعض األحيان ذو أداء  فيصعوبات التعمم  ذوي ذفالتممي
 (.9002، رزقالذىنية ) المعالجة فييصاحبو عجز دة معينة ما

حداىما اآلخر وينتج عنو ما يسمى "تناقض أوبمعنى آخر فإن الموىبة وصعوبات التعمم يحجب 
جماعة فرعية غير مرئية  تبلميذىؤالء ال المتوسط " ويمثل تمميذبصورة ال رال يفك الذيالمتوسط  تمميذال

التعمم والمشكبلت االجتماعية إال انيم أيضا  صعوبات وبالرغم من معاناتيم من الموىوبين،وميممة من 
 (.9002، ومباركال يتمقون الخدمات المبلئمة الحتياجاتيم )لطيف 

لقاء الضوء عمى المش الحاجةوليذا تظير   يعاني التيكبلت االنفعالية لتوفير المزيد من االىتمام وا 
من أنيم يتمتعون بمستوى ذكاء متوسط وأعمى من المتوسط إال  مالفئة، فبالرغلتمك  ينتميمنيا كل من 

ال يستطيعون الوصول إلى  وبالتالييعانون منيا تجعميم ال يظيرون ذلك  التيان الصعوبات التعميمية 
 البيئة في يوجيونيا التيكافة الضغوط االنفعالية  يمكنيم من مواجية الذيالمناسب  االنفعاليالنمو 

 المحيطة.
 التبلميذ أن ( إلى9002، بحري ؛9002، المعز عبد ؛9000، العربي) من كل اشارت دراسة ولقد
االنفعالية، فيم يواجيون العديد من  لبلضطرابات تعرضا الفئات أكثر ىم التعمم صعوبات ذوى الموىوبين

 بحيري مثل القمق واالكتئاب واالنسحاب وانخفاض مفيوم الذات، وكما اشاراالضطرابات االنفعالية 
من مشكبلت انفعالية متعددة من  يعانون التعمم صعوبات ذوي الموىوبين التبلميذ إلى أن (  9002)

 وتنخفض، األخرين مع عبلقات إقامة في صعوبة من ويعانون ، بالذات االنفعالي الوعى افتقاد اىميا 
 . النفسية الصحة مقومات اىم يفقدىم مما انفعاالتيم في التفكير عمى درةالق لدييم

 متوازنة ةانفعالي ةعمى وجود بني المختمفةمواقف التعمم  فيلمطالب  االنفعاليىذا ويعتمد التوافق 
يقوم بيا الفرد وفق مثيرا ما،  بل ان االنفعال ىو مكون  تمقائية  استجابةلديو،  فاالنفعال ليس مجرد 

معمومات وخبرات ومعتقدات   -لبلنفعال المفسرةوفق النظريات –نو عمى يتكو  فيمتغير يعتمد  دينامي

file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/2.pdf
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المحرك االول لمسموك  ىي فالحاجةيختمف ادراكيا وتفسيرىا من موقف ألخر،  فسيولوجيةواسس 
ية االشباع يعتمد عمى ما لدى الفرد من معمومات حول طريقة االشباع وامكان ياواالنفعال،  ولكن اشباع

حالة  في ةو انفعاالت سمبيأحالة امكانية االشباع،  في ةمن عدمو، األمر الذى يولد انفعاالت ايجابي
 شكل .الموقف الم   فيمكانية االشباع إعدم وجود 

الذين لدييم  تبلميذلم المعرفيحيث يتباين األداء  تمميذمؤثر قوى عمى سموك ال ىي فاالنفعاالت
حيث تزداد قدرتيم عمى اكتشاف  ،مبيةالذين لدييم انفعاالت س تبلميذال انفعاالت إيجابية عن

 تبلميذ(، فتعرض ال9002، زكريااألخطاء،ولدييم ميل لتحصيل كثير من المعمومات ومراجعتيا )
وتحصيميم  االكاديميق يؤثر وبشكل ممحوظ ومباشر عمى ادائيم النفعاالت سمبيو مثل  الخوف والقم

يمكن  انفعاليألى اضطراب  تبلميذن تعرض الأاالدراك واالنتباه كما  عمميتيؤثر عمى يوايضا  ،الدراسي
لتوفير قدر مناسب من  ةممحأىمية فيناك  وبالتالي،  المدرسيوالتسرب  الدراسين يؤدى إلى الفشل أ

 (Valiente et al., 2012)والمدرسية الصفية البيئةلمطبلب داخل  لياالنفعاىتمام اإل
فاالنفعال  االنفعال، في المتحكمةكثر عمى القواعد أيتطمب التركيز  تبلميذلم االنفعاليواالىتمام 

 وابسط مثال عمى ذلك لماذا ال جتماعية،وأيضا القواعد اإل ةمن المعتقدات الوجودي ةتتحكم بو مجموع
 ةمن القواعد االجتماعي ةحزين مثل المأتم والجنائز ألن ىناك مجموع اجتماعيموقف  فييضحك الفرد 

مثل ىذه المواقف  في - السخريةالضحك أو  – االنفعاليةجعمت من بعض االستجابات  التي المتعممة
يمكن  االجتماعيةومع ذلك فإن المعتقدات تتغير وأيضا القواعد  وف،أمر شاذ وخارج عن المأل

كسرىا،وىنا يصبح المفيوم الممثل لبلنفعال غير واضح وصعب التفسير، فإذا نتج عن تغيير االعتقاد 
انفعال صاحبو سموك ضار لمفرد والمجتمع أطمق عمى ىذا االنفعال "انفعال  االجتماعيةوكسر القواعد 

أطمق  ةسموك سوى وقع بالنفع عمى الفرد والجماع  ةانفعال صاحب ةاذا كانت النتيج"، أما  عصابي
 (. Averill,2005" ) انفعاليعمى ىذا "ابداع 

)األول( رئيسيو، المستوىيتحدد من خبلل ثبلث مستويات  Averillوفق رؤية  االنفعاليواإلبداع  
 بفعالية، أماالمجتمع  في ةموجود ىيعاالت كما يشمل القدرة عمى تطبيق االنف االنفعالي لئلبداعاألدنى 

القدرة عمى تغيير االنفعال ليمبى حاجات الفرد والمجتمع  االنفعالي فيشمللئلبداع  الثانيالمستوى 
فيشمل القدرة عمى تغيير  االنفعاليوفى المستوى )الثالث( األعمى واالعقد لئلبداع  جيدة،بطريقة 
 .(Averill, 1999)ومقبول شكل جديد فياالنفعال 

 Mehri et)و دراسة (Tarabakina et al., 2015)ت العديد من الدراسات منيا شار ولقد ا

al., 2014)  (عمى 9002عمى، ؛ 9002حسين،  ؛9000عبده، ؛ 9002زكريا،  ؛9000، دسوقي)
األخرى كسمات الشخصية و كفاءة  ةنظرا الرتباطو  بعدد من المتغيرات اليام االنفعاليىمية اإلبداع أ

و فاعمية الذات االنفعالية وميارات اتخاذ القرار وتجييز  ةالصفي ةاالتصال بين الطبلب  داخل البيئ
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والتي تؤثر بشكل  االكاديميواالندماج  المعمومات االنفعالية و الميارات المعرفية والحاجة إلى التقييم
 . ةوالمدرسي ةداخل البيئة الصفي تبلميذمباشر وىام عمى أداء ال

فميس الجميع عمى قدر  آخر،إلى  تمميذمن  االنفعاليوتختمف القدرة عمى استخدام اإلبداع 
إلى أن االفراد  (Gutbezah & Averill, 1996) دراسةمن امتبلك تمك القدرة حيث اشارة  متساوي

 ةيستطيعون التعامل مع المواقف الضاغط االنفعاليمن القدرة عمى اإلبداع  عاليالذين يمتمكون قدر 
الكممات  طرق باستخدامبعددة  ةكما يمكنيم التعبير بشكل مناسب عن االنفعاالت المختمف ةوالمختمف
 والرسوم.
الطبلب الموىوبين يختمفون عن الطبلب  إلى أن (Jenaabadi et al.,2015) أشارت دراسة كما 

عمى أبعاد  مرتفعةحيث سجل الطبلب الموىوبين درجات  االنفعاليالقدرة عمى اإلبداع  فيالعاديين 
درجة اإلبداع  ناث فيلصالح اال بين الذكور واالناث  دالة ان ىناك فروق واالصالة كما ةالفاعمية والجدي

 .االنفعالي
إلى ان  (Oriol etal.,2016)فمقد اشارت دراسة الصفيةأىمية كبيره في البيئة  االنفعاليولئلبداع 

الفصل مثل الود والحب  فيتظير  التي اإليجابيةيؤثر وبشكل مباشر عمى المشاعر  االنفعالياإلبداع 
 في االنفعاليإلى أن اإلبداع  (Merwe,2010)دراسة واألمل واالليام  والفخر، كما أشارت ةوالصداق

االحساس  تبلميذالمبلئم الذى يعطى ال الصفييعتمد عمى  قدرة المعمم عمى خمق الجو  ةالصفي ةالبيئ
ن أإلى  al.,2015) (Tarabakina et ت دراسةشار كما ا جل التعمم واإلبداع،أواالليام من  ةبالدافعي
من فيم االنفعاالت  تبلميذفيو يمكن ال ةالصفي ةكفاءة االتصال داخل البيئيؤثر عمى  االنفعالياإلبداع 
قدر االمكان  ةمما يؤدى إلى سيولة االتصال بينيم  واالستفاد الصفية البيئةداخل  ةالمتبادل ةالمختمف

 لشخصية الطبلب .  ةعمى الجوانب المختمف بنائيمن الخبرات االنفعالية مما يؤثر وبشكل 
داع االنفعالي يعتمد في االساس عمى تكوين بنية انفعالية سميمة، تتشكل عمى اساسيا فتنمية اإلب

استجابة انفعالية جديده فعالو،  وىذا ما تشير إليو النظريات النفسية المختمفة، فالنظرية المعرفية ترى 
نما يجرى تحميل أن ردود الفعل االنفعالي ليست استجابة مباشرة وال تمقائية بالنسبة لممثير الخارجي،  وا 

المثيرات وتفسيرىا من خبلل النظام المعرفي )العقمي( الداخمي، فالشخص يدرك األحداث بالنسبة لمجالو 
الشخصي الذي يتألف من جممة األشياء التي يعطييا أىمية خاصة، وفي قمب مجالو الشخصي توجد 

ة لمذات، فالفرد يشعر ان لو (، وتؤكد نظرية الذات عمى وجود مستويات مختمف0222الذات )محروس، 
"ذات مركزيو" أو ذات خاصو تختمف عن "الذات االجتماعية" التي تكشف لمناس في حين أن الذات 

(، في حين تؤكد النظرية السموكية 0222ان نكتشفيا إال بالتحميل النفسي )زىران،  نالعميقة ال يمك
بة متعممة اكتسبيا الفرد من خبلل تفاعمو عمى ان االستجابة االنفعالية الصادرة من الفرد ىي استجا

 مع البيئة المحيطة بو .

../../../../الدكتوراة%20ان%20شاء%20الله/Gutbezahl1996.pdf
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فاالىتمام بالتكامل داخل إطار العبلج النفسي انصب عمى األبعاد الرئيسية لمتوظيف اإلنساني، 
وىي الجوانب المعرفية واالنفعالية والسموكية، وتؤكد النظرية المعرفية عمى العمميات العقمية لمفرد، 

سباب الكامنة وراء االضطراب، فتطرح المناحي المعرفية نماذج لمفيم من قبيل لماذا واستكشاف األ
أصابتنا المشكمة التي نعانييا؟ لماذا يعمل العقل بيذه الطريقة دون غيرىا. أما العبلج السموكي فيصف 

كي ما ىو موجود بالفعل، ويحاول تشكيل وتعديل السموك ليكون أكثر توافقا، ويطرح المنحى السمو 
أسئمة من قبيل ماىي المشكمة بالضبط؟ وما ىي المثيرات الشرطية التي تشكمت، والمسببة الستمرار 
السموك المضطرب؟ وما ىي التغييرات البلزم إحداثيا في نسق التعزيز إلصدار السموك الجديد؟ بينما 

اب: أي العمميات ينصب العبلج االنفعالي عمى استكشاف الكيفية التي يشعر بيا الفرد تجاه االضطر 
فإن العبلج المعرفي يحاول اإلجابة عمى  كالخبرية الداخمية، كيف يخبر الفرد ما يحدث انفعاليا؟ وبذل

السؤال لماذا، في حين يحاول العبلج السموكي اإلجابة عمى السؤال ماذا؟،ويركز العبلج االنفعالي عمى 
 (.9000السؤال كيف )طو، 

فسية في تفسير االستجابة االنفعالية لمفرد، وإلحداث التعديل وتشترك العديد من النظريات الن
المرغوب لتطوير االستجابة االنفعالية لمفرد، يمزم إحداث التكامل بين مختمف تمك النظريات لتفسير 
مختمف جوانب االستجابات االنفعالية ومن ثم الوقوف عمى نقاط الضعف والقوة والعمل عمى تطويرىا 

حداث تغيير نوعي في مستوى االنفعال في المواقف االنفعالية المختمفة،  ليذا يعتبر االرشاد النفسي  وا 
التكاممي ىو انسب االتجاىات اإلرشادية التي تمكننا من االستفادة من كافة النظريات االرشادية 

حداث التكامل فيما بينيا من اجل تحقيق االستفادة القصوى من مناىجيا االرشادية المختمفة .  وا 
 ييأخذ االرشاد النفسي التكاممي في االعتبار العديد من الرؤى لؤلداء والتوظيف االنساني، فو 

األسري،  جالسموكي، والعبل ىتكامل بين المنحى السيكودينامي والمنحى الممركز حول الشخص، والمنح
ى منحى إل ةنفس الذات التحميمي، باإلضاف مالعبلقة بالموضوع، وعم تالجشطمتي، ونظريا جوالعبل

 (.9000تحميل التفاعل )طو، 
 انبحث:يشكهت 

بعض  فيكمشرف لمتربية العممية قصور  الدراسيةالفصول  فيالحظ الباحث من خبلل تواجده 
وىذا القصور ينتشر ويتفاوت بين  المدرسيةالفصول  في تبلميذالبعض  االنفعالية لدىالجوانب 
فأصبح ىناك  تبلميذتنمية الجوانب االنفعالية لدى الاالىتمام ب لعل ذلك قد يرجع إلى عدمو التبلميذ، 
يمر بو واالستفادة من الخبرات االنفعالية  االنفعالي الذيعمى فيم الموقف  تمميذقدرة ال فيقصور 

 االنفعاالت.عن  األخرين والتعبيرالصادرة منو أو من 
يذ الموىوبين ذوي ومن خبلل االطبلع عمى االطر النظرية والدراسات السابقة وجد أن التبلم

صعوبات التعمم ىم أكثر التبلميذ إحتياجا لتنمية الجوانب االنفعالية لدييم نظًر لما يعانون منو من 
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؛ 9002عبد المعز، ؛ 9000، العربيدراسة كل من)قصور في الجوانب االنفعالية وىذا ما أشارت إليو 
سة تحتاج إلى المزيد من الجيد والرعاية  ولقد اشارت درا فإن ىذه الفئة وبالتالي( 9002بحري، 

ضرورة تقديم برامج تيدف لتنمية الجوانب االنفعالية لدى ىؤالء التبلميذ نظرا ( إلى 9002، بحيري)
االنفعاالت ولقد اشار عدم القدرة عمى التعبير عن لمعاناتيم من صعوبات في الجوانب االنفعالية و 

ات التي يعانون منيا ( إلى ان عدم تمقى ىؤالء التبلميذ الرعاية المبلئمة فإن الصعوب9009)نوري، 
يتزايد تأثيرىا، وتزداد تبعا لذلك مشكبلتيم األكاديمية والمعرفية، باإلضافة إلى المشكبلت االنفعالية 
واالجتماعية إلى الحد الذي يضعيم في عداد ذوي صعوبات التعمم، مع تجاىل إمكاناتيم وقدراتيم 

( عمى ضرورة تنمية اإلبداع لدى التبلميذ 9000العقمية العالية والمتميزة ولقد أكدت )العربي، 
الموىوبين ذوي صعوبات التعمم لما لذلك من تأثير واضح في  تنمية إمكانياتيم المعرفية واالجتماعية 

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

al., 2012;Averill, 1999)  بالقدرة عمى ن االىتمام بالجوانب االنفعالية يبدأ باالىتمام أوجد الباحث
 االنفعالي ىو االنفعالي، فاإلبداعالتعبير عن االنفعاالت واالستجابة ليا وصوال إلى القدرة عمى اإلبداع 

 والفاعمية.تتسم باألصالة والتفرد  مألوفةقدرة الفرد عمى التعبير عن االنفعاالت بطريقة غير 
ضطراب إ يجاب في التغمب عمى أىباإلينعكس  تمميذلدى ال االنفعاليفإن نمو اإلبداع  وبالتالي

لدى من يعانون من بعض المشكبلت  االنفعاليفإن تنمية اإلبداع  يوجيو، وبالتالين أيمكن  إنفعالي
دفع الباحث إلى التفكير  الذي راإلضطرابات، األمعممية خفض تمك  فييساىم وبشكل كبير  االنفعالية

ع اإلنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات في وضع نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية اإلبدا
 التعمم، ومن ىنا تيتم الدراسة الحالية باإلجابة عمى عدد من التساؤوالت وىي كالتالي:

 ماىي مستويات االبداع االنفعالي والميارات الفرعية التي يشمميا كل مستوى وفق رؤية الباحث؟-0
سوف تتغير بتنمية االبداع االنفعالي لدى التبلميذ  ما ىي الخصائص االنفعالية السمبية التي -9

 الموىوبين ذوي صعوبات التعمم؟
 ما رؤية الباحث التكاممية المستنده عمى االرشاد النفسي لتنمية اإلبداع االنفعالي؟ -3
المقترح لتنمية االبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي  النموذج اإلرشادي التكامميما -2

 ت التعمم؟صعوبا
 انبحث:ىذف 

تقديم نموذج إرشادي تكاممي مقترح لتنمية االبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي 
 التعمم.صعوبات 

 

file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/حميدة%20السيد%20العربي.pdf
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file:///C:/Users/PC%20WORLD/Desktop/الموهوبين/بحري%20صابر.pdf
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 نهبحث:األىًْت اننظشّت 
 حدود عمم  فيتناولتو  التيلندرة الدراسات  االنفعاليإلى تقديم خمفية نظرية لئلبداع  السعي

 الباحث.

 االنفعالي تنمية اإلبداعتتناول  التيإلى المزيد من الدراسات  الماسة الحاجةاألنظار إلى  توجيو 
 لدى من يعانون من قصور في الجوانب االنفعالية.

 نهبحث:األىًْت انخطبْقْت 
 .تصميم نموذج مقترح لتنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم 

 صعوبات التعمم لمواجية الضغوط  ذويالموىوبين  تبلميذال تنمية الجوانب االنفعالية لدى
 المختمفة.االنفعالية 

 : ولئلجابة عمى أسئمة البحث سوف يستخدم الباحث المنيج الوصفي التحميميينيح انبحث
 انبحث:يصطهحبث 

 التعمم:صعوبات  ذويالموىوبين -0
ذين يمتمكون مواىب بارزة ال تبلميذىؤالء ال( بأنيم 22ص، 9002حيث يعرفيم لطيف ومبارك )

يجعل بعض جوانب  تعميميالوقت نفسو يعانون من عجز  فيولكنيم المرتفع، وقادرين عمى االنجاز 
 صعبة بالنسبة ليم  األكاديميالتحصيل 

ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون موىبة خاصة في أي من مجاالت ويعرفيم الباحث إجرائيا بأنيم "    
رات ذىنية متفوقة إال انيم يظيرون مستوى تحصيمي في مادة الرياضيات الموىبة ويتمتعون بقد

منخفض عن المستوى التحصيمي المتوقع منيم وفقًا لقدراتيم الذىنية ومواىبيم الخاصة يصاحب ذلك 
االفتقار إلى الدافعية واضطراب السموك االنفعالي وىذا ال يرجع إلى نقص الفرص التعميمية أو إلعاقة 

 ."صحية
 Emotional creativity االنفعالي:إلبداع ا-9

بو واالستفادة يمر  الذي االنفعالياستعداد الفرد لفيم الموقف  ( بأنو42، ص9002)وتعرفو عفيفي 
عن االنفعاالت بطريقة غير  االخرين، والتعبيرمنو أو من  السابقة الصادرةالخبرات االنفعالية  من

 بالفاعمية. مألوفة تتميز

إجرائيًا بأنو ""قدرة الفرد عمى فيم وتحميل انفعاالتو وانفعاالت األخرين  االنفعاليإلبداع يعرف الباحث ا
لممثير  المفسرةوالتعبير عن انفعاالتو بشكل غير مألوف عن طريق الضبط والتحكم في أفكاره ومعتقداتو 

 .تفرد"وال باإليجابيةتتميز  االنفعالية االستجابةاالنفعالي لينتج شكل جديد من اشكال 
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 Integrative counseling Program التكاممي: اإلرشادي-3
عممية التكامل بين عدة ىو إرشاد نفسي قائم عمى  " بأنو اإلرشاد وفنياتو يعرف إجرائياً  لمبادئ وفقاً 

السموكية( من حيث المنيج  والنظريةنظريات ارشاديو منيا )النظرية المعرفية ونظرية الجشطمت 
 ."اإلبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم مستوياتل تنمية والفنيات من أج

 اإلطبس اننظشُ ًانذساسبث انسببقت:
 التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم: احملٌس األًل:

 أًالً: حؼشّف انخاليْز املٌىٌبني رًُ صؼٌببث انخؼهى:
مجموعة ميمة من التبلميذ الذين يتواجدون في  التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم يمثمون

النظام التربوي، فمفيوم "الموىوبين ذوي صعوبات التعمم " قد برز بوضوح من خبلل مؤتمر أقيم في 
(،  وخمص المشاركون في المؤتمر إلى حقيقة 0240جامعة جونز ىوبكنز بالواليات المتحدة عام )

نوعيو متميزة،  وحاجات خاصة متفردة، وأساليب وجود ىذه الفئو بما تنطوي عميو من خصائص 
تشخيص وبرامج أكثر تفردًا،  وقد ترتب عمى ىذا التناقض المحير أن ظمت ىذه الفئو خارج نطاق 
الخدمات التربوية التي تقدميا أقسام التربية الخاصة لمتبلميذ ذوي االحتياجات الخاصة، كما ألقت 

ا ىؤالء التبلميذ ظبلاًل حجب الرؤى عن الكثير من جوانب صعوبات التعمم النوعية التي يعاني مني
تفوقيم ومواىبيم،  ومن ثم بات ىؤالء التبلميذ خارج مظمة الموىوبين من ناحية،   وخارج مظمة ذوي 
صعوبات التعمم من ناحية أخرى،  مع أنيم ال يزالون يندرجون تحت مظمة فئات ذوي االحتياجات 

تعددت األبحاث التي تناولت التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم (، ولقد 9009الخاصة )القمش، 
وتعدد الرؤى واالتجاىات التي وضعت ليم تعريف وسوف يستعرض الباحث أىم االتجاىات التي تناولت 

 تعريف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم .
ت الموىوبين ذوي صعوبات التعمم فمن خبلل مراجعة الباحث لؤلدبيات والدراسات السابقة التي تناول

 فيمكن حصر توجيات ىذه التعريفات عمى النحو التالي 
 انخٌخو األًل: اسخنذ يف انخؼشّف ػهَ يسخٌٍ انزكبء يغ ًخٌد صؼٌببث انخؼهى: 

استند ىذا التوجو في تعريف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى عاممين رئيسين ىما  
وى ذكاء مرتفع مع وجود صعوبات تعمم نوعيو في مجال أو أكثر من المجاالت امتبلك التمميذ لمست

بأنيم"ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون قدرات ذىنية  McCoach et al) (2001,.األكاديمية حيث ي عرفيم
متفوقة ولكنيم يظيرون تناقض دال بين مستوى ادائيم األكاديمي في القراءة أو الحساب أو التعبير 

ي وبين قدراتيم العقمية، فأدائيم األكاديمي اقل من المتوقع منيم اعتمادًا عمى قدراتيم الذىنية الكتاب
(، كما p.405العامة وال يرجع السبب في ذلك لنقص في الفرص التعميمية أو ألي إعاقة صحية )

الصف  ( بأنيم "ىؤالء التبلميذ الذين يظيرون بمستوى عال بين زمبلئيم في9009ي عرفيم الغزو )
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الدراسي، ورغم ذلك يعانون من ضعف معين أو صعوبة في تعمم مجال أو أكثر من مجاالت التعمم 
(، وفي نفس السياق ي عرفوا ايضًا بأنيم" التبلميذ الذين 922ص“)المختمفة )قراءة، كتابة، حساب( 

سير يصابون بصعوبات القراءة يجدون صعوبة بالغة في التعرف عمى الحروف والكممات في تف
المعمومات التي تقدم ليم في صيغة مطبوعة، بالرغم من أن ىؤالء األطفال يغمب عمييم الذكاء أكثر من 

(، ويندرج في نفس التوجو تعريف )عبد 222، ص9002( فيكونوا من المتفوقين عقمياً")بطرس،030)
مرتفعة من أولئك التبلميذ الذين تكون لدييم درجو ” ( حيث عرفيم  بأنيم242، ص9002الرازق،

الذكاء، ومع ذلك يعانون في الوقت ذاتو من إحدى صعوبات التعمم يكون ليا مردود سمبي عمييم، حيث 
تؤدي إلى انخفاض تحصيميم الدراسي ووجود صعوبات واضحة فيو وذلك في إحدى المجاالت 

 الدراسية".
 ؼهى: انخٌخو انثبنِ: ًاسخنذ يف انخؼشّف ػهَ أسبس املٌىبت يغ ًخٌد صؼٌببث انخ

استند ىذا التوجو في تعريف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى عاممين رئيسين ىما  
امتبلك التمميذ لموىبة ما في إحدى مجاالت الموىبة مع وجود صعوبات تعمم نوعيو في مجال أو أكثر 

ذا التوجو بأنيم " من المجاالت األكاديمية حيث ي عرف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في ى
ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون موىبة بارزه ولدييم إمكانات واستعدادات مرتفعة تمكنيم من القيام بأداء 
مميز في األنشطة المعبرة عن الموىبة من جية وفي المواد الدراسية المختمفة من جية أخرى، لكنيم 

متوقع وتعوق صعوبة تعمميم توظيف يظيرون تناقض واضح في المستوى األكاديمي فيكون دون ال
إمكانات الموىبة لدييم، مما يشعرىم بعدم الكفاءة والثقة ويؤدي بيم إلى سوء التوافق النفسي 

(، وفي ذات 499، ص9002واالجتماعي والدراسي، مما يؤثر سمبا عمى صحتيم النفسية")البحيري،
ون موىبة في جانب أو أكثر من مجاالت بأنيم التبلميذ الذين يمتمك( “9000 ،رضوان)السياق تعرفيم 

الموىبة األساسية، ويعانون من إحدى صعوبات التعمم في المجاالت الدراسية كالقراءة أو الكتابة أو 
الحساب أو التيجئة، مما يؤثر عمى مستوى التبلميذ الدراسي ويؤدي إلى انخفاضو إذا ما قورن 

بأنيم ىؤالء " (9002متولي و القحطاني )(، وفي ذات توجو يعرفيم 244)ص ” بمستوى ذكائيم
التبلميذ الذين يمتمكون مواىب بارزة وقادرين عمى االنجاز المرتفع، ولكنيم في الوقت نفسو يعانون من 

 (.22ص)عجز تعميمي يجعل بعض جوانب التحصيل األكاديمي صعبة بالنسبة ليم" 
حفغ ًيٌىبت يغ ًخٌد انخٌخو انثبنث: ًاسخنذ يف انخؼشّف ػهَ ًخٌد يسخٌٍ ركبء يش

 صؼٌببث انخؼهى:
استند ىذا التوجو في تعريف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى ثبلث عوامل رئيسيو  

ىي امتبلك التمميذ لموىبة ما في إحدى مجاالت الموىبة باإلضافة إلى مستوى ذكاء مرتفع مع وجود 
( 9009ألكاديمية حيث ي عرفيم عبد المجيد)صعوبات تعمم نوعيو في مجال أو أكثر من المجاالت ا
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بأنيم "ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون موىبة أو ذكاء بارزًا والقادرون عمى األداء المرتفع، ولكنيم في 
نفس الوقت يواجيون صعوبات في التعمم تجعل من تحقيق بعض جوانب التحصيل األكاديمي أمراً 

مكانات 9009(، كماي عرفيم الزيات )32ص ” ) صعباً  ( بأنيم اولئك التبلميذ الذين يمتمكون مواىب وا 
عقمية غير عادية بارزة، تمكنيم من تحقيق مستويات أداء أكاديمية عالية، ولكنيم يعانون من 
صعوبات نوعية في التعمم، تجعل بعض مظاىر التحصيل أو اإلنجاز األكاديمي صعبة، وأداؤىم فييا 

( بأنيم 9000)Agarwal & Singh(.وفي ذات االطار يعرفيم 923منخفضًا انخفاضًا ممموسًا )ص 
" ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون موىبو في إحدى مجاالت الموىبة باإلضافة لمقدرة عمى األداء المرتفع 
ولكنيم في نفس الوقت يعانون من صعوبات تعمم تجعل من بعض جوانب اإلنجاز األكاديمي صعبو 

( في نفس التوجو حيث تعرف التمميذ الموىوب ذوي 9000ك  العربي )( ، وتشتر (P.1بالنسبة ليم"
التمميذ الذي يمتمك قدرة عقمية عامة مرتفعة )عمى إحدى اختبارات الذكاء “صعوبات التعمم بأنو 

المقننة( وتميز ممحوظ في جانب واحد أو أكثر من مجاالت الموىبة، إال أنو يعاني من إعاقة شديدة في 
اءة تتمثل في وجود صعوبة في الربط بين األحرف واألصوات المعبرة عنيا، وتصور عام القدرة عمى القر 

(  حيث 9003(، ويؤيد نفس التوجو العدل )002في ميارات القراءة سواء الجيرية أو الصامتة")ص
مكانيات عقمية غير عادية تمكنيم من تحقيق  يعرفيم بأنيم "ىؤالء التبلميذ الذين يممكون مواىب وا 

يات أكاديمية عالية، ولكنيم يعانون من صعوبات نوعية في التعمم، تجعل بعض مظاىر التحصيل مستو 
(، كما يمكن تعريفيم 922أو االنجاز األكاديمي صعبة، وأدائيم فييا منخفض انخفاضًا ممموسًا ")ص 

مكانات عقمية غير عادية تميزىم وتم كنيم من ايضا بأنيم "أولئك التبلميذ الذين يمتمكون مواىب وا 
تحقيق مستويات مرتفعة من األداء األكاديمي ولكنيم يعانون من صعوبات في التعمم تجعل مظاىر 
التحصيل أو اإلنجاز األكاديمي فييا منخفضا ويعزى انخفاض تحصيميم األكاديمي إلى ضعف مفيوم 

ضًا بأنيم " ( اي9002(، وي عرفيم أحمد)222، ص9002،عبد المعزالذات واالفتقار إلى الدافعية" )
التبلميذ الذين يممكون مواىب أو إمكانات عقمية غير عادية بارزة، تمكنيم من تحقيق مستويات أداء 
أكاديمية عالية ولكنيم يعانون من صعوبات نوعية في التعمم، يظير ذلك من خبلل انخفاض أدائيم 

"بأنيم تبلميذ يمتمكون  (9002(، وفي ذات السياق ي عرفيم الدبابنو والعطية )304بشكل ممحوظ" )ص
موىبة أو ذكاء بارزًا قادرون عمى األداء المرتفع، ولكنيم في نفس الوقت يواجيون صعوبات التعمم 
تجعل من تحقيق بعض جوانب التحصيل األكاديمي أمرًا صعبًا. ونادرًا ما يتم تحديد ىؤالء التبلميذ 

ج دقيقو في المدارس تسيم في التعرف الموىوبين وتمبية حاجاتيم الخاصة، نتيجة عدم وجود برام
( في نفس التوجو حيث 9002(، ويشترك عبد المجيد والسيد )023عمييم وتمبية حاجاتيم" )ص 

يعرفون الموىوبين الذين يعانون من صعوبات التعمم "بأنيم التبلميذ الذين يمتمكون موىبة أو ذكاء بارزًا 
الوقت يواجيون صعوبات في التعمم تجعل من تحقيق والقادرون عمى األداء المرتفع، لكنيم في نفس 

 (.090بعض جوانب التحصيل األكاديمي أمرًا صعبًا ")ص 
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 انخٌخو انشابغ: ًاسخنذ يف انخؼشّف ػهَ أسببة صؼٌببث انخؼهى ًاننخبئح املرتحبو ػهْيب:
ات ويستند ىذا التوجو في تعريفو لمتبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى أسباب صعوب

( بأنيم " ىؤالء التبلميذ الموىوبين ذوي 9003)عوض اهلل التعمم والنتائج المترتبة عمييا حيث ي عرفيم 
صعوبات التعمم الذين يعانون من  مشكبلت في التعمم تحدث نتيجة وجود صعوبات في المعالجة 

كثر من العمميات اإلدراكية لممثيرات المختمفة من جانب الفرد تظير نتيجة عدم فعالية واحده أو أ
اإلدراكية المختمفة،  وتتحدد مثل ىذه الصعوبات بوجود تباين غير منطقي بين قدرات التمميذ المرتفعة 
ومستوى أدائو الفعمي المنخفض في الميارات األكاديمية إلى جانب انخفاض مستوى تحصيمو بدرجة 

يذ الموىوبين الذين يعانون من واضحة وىو األمر الذي يعوق عممية التشخيص الدقيق ألولئك التبلم
( في نفس التوجو الفكري 904، 9002(، ويتشابو )الجوالده،  القمش، 4مثل ىذه الصعوبات )ص 

حيث يعرفونيم بأنيم  ىؤالء التبلميذ الذين ي ظيرون قدرات مرتفعة في تكوين وتشكيل المفاىيم العامة 
مية الناجحة بالنسبة ليم عمى التفاعل مع األفكار والتعامل مع األفكار المجردة، وتعتمد الخبرات التعمي

من خبلل محتوى ذي معنى بالنسبة ليم إال انيم ال يستطيعون التعامل مع التفاصيل التي ال ت شكل 
جزءًا من الصورة الكمية لموضوعًا ما، لذلك ال يستطيعون التعبير عن أفكارىم من خبلل المنتج الكتابي 

 ي ميارات التسمسل وقمة االنتباه إلى التفاصيل.المنظم بسبب وجود صعوبات ف
ومن خبلل العرض السابق لمتوجيات المختمفة التي تناولت تعريف التبلميذ الموىوبين ذوي 
صعوبات التعمم يرى أن التوجو قد اغفل الموىبة بتركيزه فقط عمى مستوى الذكاء حيث أن مستوى 

لي فمقد اغفل في طيات تعريفاتو معنى كممة الموىبو الذكاء ال يعني بشكل قاطع وجود الموىبو وبالتا
وبالتالي خرج عن إطار تعريف الموىوبين ذوي صعوبات التعمم بإغفالو ىذا الشرط، في حين أن التوجو 
الثاني اعتمد في تعريفو لمموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى الموىبو مع وجود صعوبات التعمم إال انو 

الذكاء حيث أن التناقض بين القدرات العقمية العالية مع مستوى اغفل عامل ميم وىو مستوى 
التحصيل الفعمي ىو عامل ميم من أىم عبلمات وجود صعوبات التعمم وليذا كان البد من ذكره، في 
حين أن التوجو الرابع والذي اعتمد في تعريفو لمموىوبين ذوي صعوبات التعمم عمى األسباب وأىم 

حيث أنو اغفل العديد من العناصر الرئيسيو أو جعميا عمى اليامش في النتائج والمظاىر قاصر 
تعريفاتو ومنيا شرط الموىبة فيو لم يشير في تعريفاتو إلييا، فالموىبة ليست مستوى الذكاء وبالتالي 
فمجرد الرمز ليا بالقدرات العقمية العالية ىو ترميز قاصر وغير دقيق،  في حين يرى الباحث أن التوجو 

لث الذي يتناول تعريف الموىوبين ذوي صعوبات التعمم من خبلل امتبلك موىبة في إحدى مجاالت الثا
الموىبة باإلضافة إلى مستوى ذكاء مرتفع مع وجود صعوبات تعمم نوعية في مجال أو اكثر من 

ولكنو  المجاالت األكاديمية ىو التوجو األكثر تحديدًا لتعريف التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
اغفل االشاره إلى األسباب المحتممة ليذه الصعوبات التي يعاني منيا ىؤالء التبلميذ والتي أكد عمييا 
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التوجو الرابع، وبناء عمى ماسبق عرضو ي عرف الباحث التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم إجرائيًا 
 بأنيم 

جاالت الموىبة ويتمتعون بقدرات ذىنية " ىؤالء التبلميذ الذين يمتمكون موىبة خاصة في أي من م
متفوقة إال انيم يظيرون مستوى تحصيمي في مادة الرياضيات منخفض عن المستوى التحصيمي 
المتوقع منيم وفقًا لقدراتيم الذىنية ومواىبيم الخاصة يصاحب ذلك االفتقار إلى الدافعية واضطراب 

 ميمية أو إلعاقة صحية".السموك االنفعالي وىذا ال يرجع إلى نقص الفرص التع
وفي التعريف اإلجرائي يحاول الباحث التأكيد عمى العناصر الرئيسية المحدده لمتمميذ الموىوب ذوي 
صعوبات التعمم وىي قدرات عقمية عالية وموىبو في إحدى مجاالت الموىبو )موسيقي/رسم/ رياضو( 

ني في وأحد أو أكثر من المجاالت مع وجود فجوه بين القدرات العقمية المتميزه والتحصيل المتد
األكاديمية ولقد اختارالباحث انخفاض التحصيل في مادة الرياضيات كمؤشرلصعوبات التعمم ويضيف 
الباحث في تعريفو داللة اضطراب السموك االنفعالي كمصاحب لسموك الموىوب ذوي صعوبات التعمم 

 نظرًا الرتباطو بموضوع الدراسة.

  رًُ صؼٌببث انخؼهى:ثبنًْب: فئبث املٌىٌبني
 & Newman؛ 9002؛ حمودة، 9009؛ الزيات، Turnbull,1995ولقد قسم كل من )

Sternberg, 2012 ،؛ متولي، 9002؛ عبد المجيد، السيد، 9002؛ العربي، 9003؛ العدل
 ؛( الموىوبين ذوي صعوبات التعمم إلى ثبلث فئات رئيسية وىي:9002القحطاني، 
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 ( فئات الموىوبين ذوي صعوبات التعمم0شكل )
الموىوبون الذين لدييم صعوبات تعمم بسيطة: وىؤالء التبلميذ غالبًا ما يتم تحديدىم عمى أنيم  -0

موىوبون نظرًا الرتفاع معدل ذكائيم،  وغالبًا ما يمفتون نظر والدييم ومعممييم بقدراتيم المفظية 
ي المدرسة االبتدائية ويشاركون في البرامج المخصصة لمموىوبين،  المرتفعة،  وىم ينجزون جيدا ف

ومع ذلك فإنيم في العمل األكاديمي يصبحون في نطاق تبلميذ ذوي صعوبات التعمم غير المتوقعة 
النخفاض قدراتيم عمى اليجاء أو القراءة أو الكتابة ورداءة خطيم،  ونادرًا ما يتم التعرف عمييم 

ات التعمم،  غير أنو مع التقدم في الصفوف الدراسية ينخفض تحصيل مثل ىؤالء باعتبارىم ذوي صعوب
التبلميذ مما يمثل تفاوتًا كبيرًا بين قدراتيم المتوقعة وأدائيم الفعمي،  باإلضافة إلى أنو كمما أصبحت 

ون في المقررات الدراسية أكثر تحديًا ليم ولقدراتيم ازدادت الصعوبات األكاديمية التي تجعميم يأت
الترتيب بعد أقرانيم العاديين بكثير،  وىو ما يؤدي في النياية إلى ظيور اإلعاقة،  وىم غالبًا ما 

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

يؤدوف جيدًا في المدرسة االبتدائية 
وخاصة في برامج الموىوبين وألف 

جازًا فوؽ ىؤالء الطالب يظهروف إن
االبتدائية المتوسط في المدرسة 

تعريفهم بأف لديهم  مما يتنادراً  فهم
 صعوبات تعلم 

يبقى غير محدد بصعوبة تعلم أو 
موىبة وىؤالء الطالب لديهم 
صعوبات تغطي مواىبهم ومواىب 
تغطي على صعوباتهم فهم يبدوف 
مستوى متوسط وتعوؽ صعوبات 

ي التعلم لديهم بلوغ نطاؽ التفوؽ ف
 األداء

ىم الطالب الذين يعرفوف بأف لديهم 
صعوبات تعلم ولكنهم أيضًا موىوبوف 
فقد يكوف لديهم صعوبات تعلم في 
مادة لكنهم قد تكوف لديهم مهارة 
فائقة في مجاؿ أكاديمي أو أكثر من 
المجاالت الفكرية وعلى الرغم من 

 تعريفهم كموىوبين مما يتذلك فنادراً 
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الي عرفون عمى أنيم ذوي صعوبات تعمم،  ولكن يمكن النظر إلييم عمى أنيم كسولين،  ويفتقرون إلى 
 الدافعية،  أو أن لدييم تدني في احترام الذات.

عمم ولكنيم موىوبون أيضًا: وىم تبلميذ لدييم صعوبات تعمم حادة لدرجة تبلميذ ذوو صعوبات ت -9
أنيم من السيل تصنيفيم عمى أنيم يعانون من تمك الصعوبات، مما يجعل من الصعب التعرف عمى 
قدراتيم العقمية الفائقة، وقد يؤدي التركيز عمى نواحي الضعف التي يعانون منيا دون إدراك لنواحي 

االىتمام بيذه القدرات والمواىب حتى يتسنى تطويرىا مما يؤدي بالتالي إلى رسوبيم  قواتيم إلى عدم
 المتكرر في الدراسة، ونادرًا ما يتم تصنيفيم أو يتم التعرف عمييم باعتبارىم موىوبين.

موىوبون ذوي صعوبات تعمم لم يتم التعرف عمييم: وىم فئة صعبة التحديد والتعرف ال باعتبارىم  -3
ن وال عمى أنيم يعانون من صعوبات التعمم فغالبًا ما يستخدمون ذكائيم في محاولة إخفاء أو موىوبي

تقنيع الصعوبات لدييم،  وىذا يطمس كبل وجيي غير العادية بحيث ال يتاح ألي منيما التعبير عن 
لدييم  نفسو من خبلل مختمف صور التعبير،  فيؤالء التبلميذ لدييم صعوبات تخفي مواىبيم،  كما أن

مواىب تخفي صعوباتيم وتظيرىم بمظير زائف،  فيؤالء التبلميذ ينجزون بمستوى تحصيمي متوسط أو 
فوق المتوسط، ومن ثم ال يتم إحالتيم لمتقييم التربوي،  فالتناقض بين أدائيم عمى اختبارات الذكاء 

الميام األكاديمية،   وأدائيم األكاديمي يكون غير ممحوظ حيث أنيم يؤدون في مستوى الصف في معظم
ولكن لدييم صعوبات خفية تحول دون التوصل إلى مدى األداء الفائق الذي لدييم،  وغالبًا ما ينتظم 
ىؤالء التبلميذ في فصول عادية: ومن ثم فإنيم ال يستطيعون االستفادة من تمك الخدمات التي يتم 

 قرانيم الذين يعانون من صعوبات التعمم .تقديميا لمتبلميذ الموىوبين،  وال من الخدمات التي تقدم أل
ويري الباحث ان التصنيف السابق لمتبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ىو تصنيف قائم عمى  إلى 
أي مدى تم التعرف عمى  الموىبة وصعوبات التعمم وعمى ىذا األساس تم تصنيف التبلميذ الموىوبين 

ل فئو كانت ىناك موىبو ظاىره وصعوبات تعمم كامنو أو ذوي صعوبات التعمم إلى ثبلث فئات وفي ك
صعوبات تعمم ظاىره وموىبو كامنو، وليذا يري الباحث انو تصنيف غير دقيق حيث انو شمل في طياتو 
صعوبات التعرف والتشخيص لمفئو محل الدراسة، وان ىذه الفئو في الدراسات السابقة التي تناولتيا تم 

الموىبة ونوع صعوبات التعمم من حيث كانت أكاديمية او نمائية مثال ال استعراضيا عمى أساس مجال 
؛ 9002، العبادي؛ 9009الحصر دراسات تناولت الموىوبين ذوي صعوبات تعمم الرياضيات )بعزي، 

(، دراسات تناولت التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات 9004؛ ميران، 9004؛ خميفة، 9002خفاجي، 
(، ودراسات تناولت 9002؛ عيسى،  9002؛ ىدية،9003؛ خاطر، 9002 تعمم القراءة )البحيري،

(، وبالتالي فإن 9002التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات تعمم العموم  عمى سبيل المثال دراسة راشد )
جميع الدراسات التي تناولت دراسة التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم لم تأخذ في اعتبارىا 

د عمى التقسيم الثبلثي لمتبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم بل اعتمدت عمى التصنيف الذي اعتم
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دراسة فئو من فئات التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم بناء عمى تحديد مجال من مجاالت 
 الموىبة وموضوع من موضوعات صعوبات التعمم وىذا ما يوضحو الباحث في الشكل التالي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وفق رؤية الباحث ( يوضح فئات الموىوبين ذوي صعوبات التعمم9رقم )شكل 
وسوف يتناول الباحث في ىذه الدراسة دراسة التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات تعمم الرياضيات لعددة 

 أسباب منيا:
لم تمقي فئة الموىوبين ذوي صعوبات تعمم الرياضيات بالنسبة لغيرىا من فئات الموىوبين ذوي  -0

 بات التعمم سوى القميل من االىتمام، كما أن أصحابيا لم يمقوا إال القميل من المساعدة.صعو 
( إلى أن ذوي صعوبات تعمم الرياضيات 9002؛ دراسة قنصوة، 9000فمقد اشارت دراسة )أمين،  -9

ين لم يمقوا اىتمام كبير وأن ىناك قمة في الدراسات التي تناولت ذوي صعوبات تعمم الرياضيات في ح
( إلى نسبة صعوبات تعمم الرياضيات بين تبلميذ الصف الثاني االعدادي تصل إلى 9000يشير )جابر،

 (. وبالتالي فمن الميم التركيز عمييا واالىتمام بيا.9003)في: عوض اهلل،  90.20
ات يعمل الباحث في ىذه الدراسة عمى تنمية االبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوب -3

تعمم الرياضيات بسبب ندرة الدراسات التي استيدفت ىذه الفئة مع متغير االبداع االنفعالي حيث ان 
الدراسة الموجودة تناولت االبداع االنفعالي مع التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات تعمم القراءة وىي 

 ات التعلمالموىوبين ذوي صعوب

 صعوبات التعلم  الموىبة

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

 اكاديمية نمائية 

الصعوبات التي تتناوؿ 
العمليات ما قبل 

األكاديمية، والتي 
تتمثل في العمليات 

المعرفية المتعلقة 
باالنتباه واالدراؾ 
والذاكرة والتفكير 

اللغة التي يعتمد عليها و 
 التحصيل األكاديمي

ىي الصعوبات التي تتعلق 
بالموضوعات الدراسية 
األساسية وتشتمل على 

أنواع فرعية مثل القراءة، 
الكتابة، التهجي، العمليات 
 الحسابية، المفاىيم العلمية
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صعوبات تعمم ( وبالتالي فيناك حاجو ماسو لدراستو لدى الموىوبين ذوي 9003دراسة )خاطر ،
 الرياضيات.

 احملٌس انثبنِ: االبذاع االنفؼبيل:
 أًال: االبذاع ًاالنفؼبل:

ولعل التساؤل األىم ىنا قبل استعراض تعريف االبداع االنفعالي ىو كيف يقترن االبداع باالنفعال، 
ومبتكرة  فاإلبداع قدرة األشخاص عمى تقديم تركيبات، منتجات، أو أفكار من أي نوع بحيث تكون جديدة

(، في حين ان االنفعال في بنيتو يعتمد عمى عدة 222، ص9000وغير معروفة مسبقًا )العربي، 
عوامل من اىميا العامل المعرفي والذي يشمل مجموعة االفكار المسيطرة عمى الفرد في موقف االنفعال 

 شكل سموك انفعالي.  باإلضافة إلى ادراكو لمموقف بعناصره المختمفة )ىنا واألن( وكل ىذا يترجم في
( ثبلثة اشكال لمعبلقة بين االبداع واالنفعال وتبناىا Russ,1999ولئلجابة عمى السؤال اوضح )

(Averill,2011 إليضاح ىذه العبلقة واستعراض مفيومو حول االبداع االنفعالي، حيث يشير إلى أن )
 ىناك ثبلث أشكال لمعبلقة بين االبداع واالنفعال. 

:حيث يميل األشخاص إلى أن يكونوا أكثر ابداعا عندما  : االنفؼبل كًقذيو نإلبذاعانشكم األًل 
يكونوا في حالة مزاجيو ايجابيو، فإذا اردت تنمية االبداع لدي شخص قم بتوفير الجو االنفعالي 
المناسب ولكن ىناك حاالت تخرج عن ىذه القاعدة فبعض األحيان يكون لممناخ االنفعالي السمبي تأثير 
في تنمية االبداع، فبعض المبدعين من األدباء ابدعوا وىم يعانون من بعض االضطرابات كاالكتئاب، 
وىناك عمماء ابدعوا وحصموا عمى نوبل مثل جون ناش عالم الرياضيات الشيير والذي عاني من 

 الشكل الثاني لمعبلقة بين االبداع و االنفعال. Averillمرض الفصام ،ومن ىنا يوضح 
العبلقة بين االبداع  Averill: وفي ىذا الشكل يستعرض انثبنِ: االبذاع كخربه انفؼبنْت انشكم

واالنفعال في كون الشخص يعيش خبره انفعالية يترجميا فيما بعد لعمل أدبي مثل كتابة قصة أو رواية 
 أو أن يعيش الشخص حمم تحقيق شيء معين وينفعل بو مما يدفعو لئلبداع في تحقيقو، وفي ىذا

 الشكل يمعب االنفعال دور الدافع المحرك.
من خبللو إلى   Averillوىو الشكل األىم والذي توصل  انشكم انثبنث: االنفؼبل كًنخح إبذاػِ:

مصطمح االبداع االنفعالي، فيو يشير إلى أمكانية تغيير شكل االنفعال من خبلل تغيير شكل االستجابة 
في شكل القيم والقواعد والمعتقدات التي يتبناىا الفرد وينظم االنفعالية ويحدث ذلك من خبلل التغيير 

تفكيره من خبلليا في الموقف االنفعالي وبناء عمييا ينتج شكل االستجابة االنفعالية والتي وضع 
Averill   الجدة ( ليا ثبلث شروطnovel الفاعمية،effectiveness فمن خبلل المعايير ) واألصالة ،

، او عاديو  creative responseالحكم عمى االستجابة إذا كانت إبداعيو  الثبلثة السابقة يتم
normal response. 
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 ثبنًْب: حؼشّف االبذاع االنفؼبيل: 
تعددت األبحاث التي تناولت االبداع االنفعالي وتعددت وجيات النظر التي تناولت تعريف االبداع 

حيث عرفو بأنو قدرة الفرد عمى أن يعبر  Averill (1999,p.334)االنفعالي وكان من أىميا تعريف 
عن انفعاالتو بأمانو وبطرق متميزة تكون جديده و فعالة في تمبية احتياجاتو في المواقف الشخصية  
وتتضمن التطبيق الفعال لبلنفعاالت الموجودة بالفعل لدى الفرد وعمى المستوى األكثر تعقيدا تتضمن 

بية حاجات الفرد أو الجماعة كما تتضمن تطوير أشكال جديده تعديل االنفعال بشكل افضل من أجل تم
 من االنفعاالت بناء عمى تغيير المعتقدات والقواعد التي تتشكل بيا االنفعاالت .

في حين أن ىناك عدد من االدبيات التي تناولت االبداع االنفعالي من وجية نظر مختمفة عن 
Averill فات مقسمو عمى ثبلث محاور رئيسيو رأي الباحث وفيما يمي يستعرض الباحث بعض التعري

 انيا تمتمك فكره مشتركو تدور حوليا تعريف كل اتجاه.
 انخٌخو األًل: حؼشّفبث حنبًنج االبذاع االنفؼبيل كذافغ نإلبذاع.

ويعرف االبداع االنفعالي بأنو تمك األنشطة االنفعالية التي يقوم بيا الفرد إلفراز محفزات انفعاليو 
عمل معين من األعمال العممية أو الفنية أو األدبية، وتعتمد عمى امتبلك الفرد لبلستعدادات  إلنتاج

(، 022، 9002اإلبداعية التي تتصف بالتفرد واألصالة االنفعالية في انتاج األعمال اإلبداعية )صالح، 
التعبير عن  ( االبداع االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى022، 9000في نفس السياق ت عرف)دسوقي، 

االنفعاالت األصمية والمتفردة وذات الفعالية والتي تدفعو إلى توجيو التفكير بطريقة ايجابيو في التعامل 
مع المواقف المختمفة أو تدفعو إلنتاج بعض األعمال األدبية أو العممية أو الفنية وتعتمد عمى امتبلك 

 الية واألصالة.                                                                  الفرد لبلستعدادات اإلبداعية التي تتصف بالجدة والفع
 انخٌخو انثبنِ: حؼشّفبث سكزث ػهَ انخؼبري ػن االنفؼبالث. 

حيث ي عرف بأنو قدرة الفرد عمى اظيار أنواع من االنفعاالت، تتميز بالتفرد واألصالة، ويتكون من 
قة االنفعالية" وتعبر عن عدد األفكار االنفعالية التي ينتجيا اربعة مكونات اساسيو ىي" الطبل

المستجيب عمى المشكبلت االنفعالية،" المرونة االنفعالية" وتدل عمى عدد فئات األفكار االنفعالية التي 
ينتجيا المستجيب عند حل المشكبلت االنفعالية،"إدراك التفاصيل" وتشير إلى قدرة الفرد عمى وصف 

النفعالية وقراءة التعابير االنفعالية لؤلخرين بدقو وايجاد الترابط بينيا في المواقف المختمفة،" التغيرات ا
الفعالية االنفعالية" وتعنى قدرة الفرد عمى إنتاج األفكار االنفعالية ذات المنفعة لمفرد والمجتمع )بدوي، 

قدرة الفرد في التعبير ( بأنو 023، ص9002(، وفي نفس االطار ي عرفو )أبو راسين،042، 9000
عن االنفعاالت التي تتميز بالجدة واألصالة والفعالية، وتعتمد عمى االستعدادات اإلبداعية في التعامل 
مع المواقف المختمفة، كما ي عرف أيضا بأنو استعداد الفرد لفيم الموقف االنفعالي الذي يمر بو 

منو أو من األخرين والتعبير عن االنفعاالت بطريقة واالستفادة من الخبرات االنفعالية السابقة الصادرة 



 (منموذج إرشادي تكاملي مقترح لتنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعل)
 (ـ.ـ./ حساـ محمد عبد العاؿ –أ.د./ شيرين محمد دسوقي  –أ.د./ عبد الصبور منصور محمد  –أ.د./ محمد محمد سالم )

 خبيؼت بٌسسؼْذ –ت انرتبْت جمهت كهْ                        255                   (                    0202– ّنبّش) –  (33) انؼذد

(، وفي نفس السياق ي عرفو 922، ص9002غير مألوفة تتميز باألمانة والفعالية )أحمد،
( بأنو قدرة الفرد عمى التعبير عن االنفعاالت الجديدة واألصيمة واإليجابية 942، ص9004)بركات،

د بشكل مرن في المواقف المختمفة بطرق متميزة والتي تتبدى في نضج مستوى تعاممو بين األفرا
يجابيو وغير مألوفة.  ومتفردة وا 

 انخٌخو انثبنث: ًفْو خبءث انخؼشّفبث يشببو نخؼشّف انكفبءة االنفؼبنْت.
حيث ركز أصحاب ىذه التعريفات عمى محور استخدام االنفعاالت في التفاعل االجتماعي دون 

االنفعالية، حيث عرفت االبداع االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى توضيح تأثير ذلك عمى شكل االستجابة 
السيطرة عمى سموكو وضبط انفعاالتو والتعامل بنجاح مع األخر حينما يستطيع التأثير في األخر عن 
طريق إشعاره بمشاركتو احاسيسو وانفعاالتو متقببل ليا، منفعبل بيا مشاركا لؤلخر مشاركة إيجابيو 

(، وفي نفس 00، ص9009أن يؤثر في األخر، ويتأثر بما يدور حولو )المنشار،تجعمو من الممكن 
( بأنو قدرة الفرد عمى التعامل بنجاح مع األخر حينما يستطيع 22، ص9002التوجو يعرفو )محمد،

التأثير فيو عن طريق مشاركتو األحاسيس واالنفعاالت متقببل ليا منفعبل بيا مشاركا لو مشاركة ايجابيو 
( مع 2، ص9002من الممكن أن يؤثر فيو ويتأثر بما يدور حولو، ويتفق أيضا )المحروقيو، تجعمو 

من سبقوه في نفس االطار حيث يعرف االبداع االنفعالي بأنو قدرة الفرد عمى فيم انفعاالتو وانفعاالت 
اج النتائج من األخرين لتتفق مع الموقف، باستخدام المعايير واألحكام والسموكيات التي يفضميا، واستنت

المواقف االنفعالية المختمفة باستخدام الحواس المادية والتأمل الداخمي، والقدرة عمى توليد األفكار 
 االنفعالية في فئات مختمفة وبطريقة فريدة من نوعيا .

لئلبداع االنفعالي دون إظيار أي  Averillوىناك بعض التعريفات التي جاءت مشابيو لتعريف 
 جديد ومنيا 

( بأنو "نمو لمزممة االنفعالية )أي االنفعال المرتبط والمتصل( التي 90، ص9002عريف زيدان )ت
تتميز بالجدة والفعالية وتتحدد في أدني مستوياتيا بقدرة الفرد عمى توظيف انفعاالتو كما ىي موجودة 

غيير المعتقدات في المجتمع بفعالية، وفي مستواىا المتوسط بالقدرة عمى تعديل االنفعاالت وذلك بت
 والمعايير االجتماعية التي تشكل االنفعال.

ومن خبلل العرض السابق لتعريفات االبداع االنفعالي، يرى الباحث أن التعريفات التي اشتمل 
عمييا التوجو األول ابتعدت عن المعنى المقصود من االبداع االنفعالي، واستخدمت االنفعال كدافع أو 

أشار إلى  9000وحتى  0222في ابحاثو المنشورة من  Averillفي حين أن خبرة أدت إلى االبداع، 
أن مفيومو يعتمد عمى االنفعال كنتاج ابداعي، بمعنى أن االبداع يظير في االنفعال وبشكل أدق في 
االستجابة االنفعالية والتي وضع ليا ثبلث معايير رئيسيو ىي الجدية، واألصالة، والفعالية، وبالتالي 

يفات االتجاه األول اشتركت فقط مع المقصود باإلبداع االنفعالي في الجزء الخاص بالتعبير عن فإن تعر 
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بأنيا المستوى األدنى لئلبداع االنفعالي واختمف في المعنى   Averillاالنفعاالت والتي أشار إلييا 
 المقصود.  

معنى التعبير عن االنفعاالت في حين أن تعريفات االتجاه الثاني والتي تناولت االبداع االنفعالي ب
( أشار إلى ضرورة التفريق بين االبداع االنفعالي والتعبير عن االنفعاالت 9000)Averillفي حين أن 

وأشار إلى أن التعبير يتداخل مع االبداع االنفعالي، ولكنو يعبر عن مستوى واحد من مستويات االبداع 
عرضت فقط لمعنى التعبير عن االنفعاالت دون االشاره االنفعالي في حين أن تعريفات االتجاه الثاني 

( اختمف في ابعاد االستجابة 9000الفعميو لكيفية الوصول لئلبداع االنفعالي كما أن تعريف )بدوي،
حيث أشار ) الطبلقة، المرونة، الفعالية، إدراك التفاصيل( واغفل واحد من أىم   Averillاالنفعالية مع 

 عالية اإلبداعية وىو األصالة ابعاد االستجابة االنف
أما االتجاه الثالث والذي تناول االبداع االنفعالي في صورة الكفاءة االجتماعية في حين أن االبداع 
االنفعالي من أىم شروطو ىو األصالة وىو أن يعبر الفرد عن قيمو ومعتقداتو من خبلل االنفعال 

ون ليا تأثير سمبي عمى الجماعة أو اإلطار لتكون استجابتو فعالو في تحقيق أىدافو دون أن يك
االجتماعي في حين أن تعريفات االتجاه الثالث ركزت كل التركيز عمى تكوين عبلقات اجتماعية سميمو 

 فقط دون ذكر أىمية ذلك لمفرد وبالتالي فيي أغفمت بعد الفعالية واألصالة.
داع االنفعالي يركز عمى كون االنفعال وليذا يختمف الباحث مع تعريفات االتجاه األول حيث أن االب

منتج ابداعي وليس دافع لئلبداع ويختمف الباحث أيضا مع تعريفات االتجاه الثالث حيث انيا ركزت 
عمى ىدف ثانوي وليس رئيسي وىو تكوين عبلقات اجتماعية سميمو دون اليدف األساسي وىو التعبير 

يق أىدافو بطريقو جديده دون االخبلل بمعايير الجماعة االنفعالي األصيل عن قيم الفرد ومعتقداتو لتحق
 والمجتمع. 

ولكن  Averillوليذا وجد الباحث أن انسب التعريفات المعبرة عن االبداع االنفعالي ىو تعريف 
نجد أنو عرض ثبلث مستويات لئلبداع االنفعالي بدأ بالتعبير عن االنفعاالت   Averillبعرض تعريف 

النفعال بتغيير المعتقد المشكل لبلنفعال مما يترتب عميو تغيير االستجابة ثم عرض إلى تغيير ا
االنفعالية وانتيى بوضع ثبلث شروط ليذه االستجابة وىي الجدة واألصالة والفعالية ، ولكن يرى 
الباحث أن ىناك تداخل بين مستويات االبداع ومعايير االستجابة االنفعالية اإلبداعية وليذا يستخمص 

ث من خبلل األطر النظرية والدراسات السابقة التي تناولت االبداع االنفعالي التعريف االجرائي الباح
 التالي 

"قدرة الفرد عمى فيم وتحميل انفعاالتو وانفعاالت األخرين والتعبير عن انفعاالتو بشكل غير مألوف 
لينتج شكل جديد من اشكال عن طريق الضبط والتحكم في أفكاره ومعتقداتو المفسره لممثير االنفعالي 

 االستجابو االنفعاليو تتميز بااليجابيو والتفرد".
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 : ابؼبد االبذاع االنفؼبيل:ثبنثبً 
 وتتمخص ابعاد االبداع االنفعالي في التالي:

 preparednessاالستعداد: -0
محاولة فيم يشير إلى ميل الفرد إلى التفكير، وتوجيو االنتباه نحو انفعاالتو وانفعاالت االخرين، و 

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

( إلى أن االستعداد ىو ميل الفرد إلى التفكير في استجابتو 220، 9002في حين يشير )السيد،
اتو، وكذلك وعي الفرد بانفعاالتو االنفعالية ومحاولة معرفة أسبابيا، واعتبار المشاعر جزء ميمًا في حي

 ومشاعره، ومحاولة تنمية نفسو من الناحية االنفعالية والعمل عمى فيم انفعاالتو وانفعاالت األخرين.
( يحدد الباحث المقصود باالستعداد كالتالي 9002والسيد ) Averillومن خبلل ما أشار إليو 

يميا وفيم عبلقتيا بانفعاالت االخرين ومحاولة فيم "ميل الفرد الي االنتباه الي انفعاالتو ومحاولة ف
االنفعاالت المركبة )مثل العبلقة بين الخوف والغضب والحزن في موقف انفعالي ضاغط( والرغبة في 

 تجربة انفعاالت جديده"
 noveltyالجدة: -9

الستجابة تعتبر الجدة أكثر المعايير الشائعة لتقييم االستجابة االنفعالية، حيث يجب أن تكون ا
االنفعالية جديدة ومختمفة أو غير معتادة، ولكن مع ىذا ال يمكن اعتبار كل استجابة جديده ابتكاريو، 
إذ يجب عمينا أن نميز بين االستجابة االبتكارية واالستجابة العشوائية واالستجابة الشاذة أو غريبة 

 (.033، 9009األطوار )سعادة،
ستجابة االنفعالية تتسم بالجدة في ثبلثة طرق مختمفة، أوال: ( إلى أن اال9004ويشير )عبد اهلل،

قد تكون االستجابة مكتسبو حديثًا لمفرد، ومع ذلك تعد معيارا جيدا لممجموعة. ثانيًا: قد يتم صقل 
وتطبيق استجابات تم اكتسابيا بالفعل، وىي معيار قياسي في المجتمع. ثالثًا: يمكن تطوير متبلزمو 

 مامًا ومختمفة ليست متناسبة مع معايير الثقافة.انفعالية جديدة ت
( عن الجدية بأن االستجابة االنفعالية يمكن ان تتصف بالجدة عندما Averill,1999ويعبر )

تقارن باستجابة انفعالية سابقة لمفرد ذاتو في موقف مشابو أو عندما يقارن سموك الفرد االنفعالي 
تعمم أو تطور يشتمل عمى اكتساب سموكيات جديدة يعتبر  الجديد بسموك اخر شائع في المجتمع، فكل

 درجو من درجات االبداع.
حيث أشار إلى أن االستجابة االنفعالية لمفرد تعتبر  Averilويتفق الباحث مع ما أشار إليو  

جديده اذا ما قورنت باستجابة لو سابقو في نفس الموقف االنفعالي أو في موقف انفعالي مشابو، أو 
( في كونو أشار إلى 9004قورنت باستجابة شائعو في المجتمع، ويختمف الباحث مع )عبد اهلل، اذا ما
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تبني من خبلل مجموعو   Averillأن االستجابة االنفعالية مكتسبو في حين االستجابة االنفعالية وفق 
وبالتالي ىي غير المعتقدات والقيم التي يتبناىا الفرد والتي يتشكل عمى أساسيا االستجابة االنفعالية 

مكتسبو ووفق مصطمح االبداع االنفعالي ال يمكن ان تكون االستجابة االنفعالية ابداعيو اذا ما تم 
اكتسابيا أو تكون ناتجو عن التقميد والمحاكاة وبالتالي فإن الطرق االدق في تحديد ما إذا كانت 

سابق في نفس الموقف أو في موقف االستجابة االنفعالية ىي جديده من عدمو ىي مقارنتيا بسموكو ال
 انفعالي مشابو أو مقارنتيا بمعيار سموكي شائع في المجتمع عند االستجابة لمثل ىذا الموقف. 

ويأتي السؤال التالي ىل كل سموك انفعالي )استجابة انفعاليو( جديد ىو ابداع انفعالي؟ فمن 
ن السموك الذي يتصف بيما محققًا لميدف الممكن أن تتوفر خاصيتي الندرة والجدة، ولكن بدون أن يكو

أو الغرض أي يكون سموكًا غير مبلئم. معنى ذلك انو سموك نادر غير متكرر وفي نفس الوقت سموك 
جديد لم يخطر وال يخطر عمى بال أحد من قبل ولكنو قد ال يناسب الموقف، مثل سموك الشخص 

ة وغير معيوده يجعمنا نندىش من تصرفاتو )المخبول( الذي يأتي بأفعال وتصرفات نادرة غير متكرر 
تمك،  وىي تكون أيضًا جديدة وغير متوقعة وقائمة عمى درجو عالية من الخيال، الذي يكون سببو 
أساسًا عدم الترابط الذىني وعدم االعتماد عمى المنطق أو المبلئمة لمواقع، فحينئذ تكون بصدد سموك 

لمموقف، أما اذا كان السموك مبلئم ومناسب يكون في نفس نادر غير متكرر وتخيمي ولكنو غير مبلئم 
 ( .                                                      9002الوقت سموك جديد عندئذ فقط نكون بصدد سموك إبداعي انفعالي )حبيب، 

 Effectivenessالفاعمية: -3
نحرف عن المسار أو غريب االطوار، ليس كل االستجابات االنفعالية الجديدة ابداعية فبعضيا م

فمكي تكون االستجابة ابداعية يجب ان تتصف بكونيا مفيدة لمفرد والمجتمع، معظم االنفعاالت ىي 
طرق لمتعامل مع المشاكل مثل تصحيح خطأ )انفعال الغضب(، اليروب من الخطر )انفعال الخوف(، 

 (.Averill,1999زم لبلنفعال)وفى تمك الحاالت الفاعمية تعتمد عمى تحقيق اليدف المبل 
يتضح أن من أىم شروط االستجابة اإلبداعية أن تكون  Averillومن خبلل ما أشار إليو 

ىادفو لتحقيق شيء ما يسعى الفرد لتحقيقو وبالتالي يقاس مدى فعاليتيا بتحقق اليدف المنشود منيا 
فرد بحيث يكون اليدف المطموب أم ال، االستجابة الفعالة تبني في األساس عمى قيم ومعتقدات ال

 تحقيقو نابع من الفرد ذاتو وبالتالي يعتبر البعد الثالث "األصالة بعد مكمل لبعد الفعالية".
  Authenticityاألصالة: -2

استجابة إبداعية تعكس عمى نحو ما قيم ومعتقدات الفرد عن العالم معبرًا عن ذاتو، تخيل رسام 
استاذه القديمة في كل تفاصيميا، برغم من ان الرسمتين متماثمتين إال  موىوب جدًا يقوم بتقميد اعمال

انيم يختمفون في صفتي الجدة واألصالة، فاألصالة فقط تتميز باإلبداع اما المقمدة فيي تفتقر إلى 
 (.Averill,1999األصالة )
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ص وليس فمكي تتسم االستجابة االنفعالية باألصالة يجب أن تتجسد في التعبير عن ذات الشخ
فقط إظيارىا من أجل التوافق مع الظروف المحيطة بالفرد، فالشخص المبتكر انفعاليا ال يجب أن يكون 

نما يعتمد عمى خبرتو السابقة التي تعتبر شرطا أساسيا لبلبتكار )منشار،  (. 9003مقمدا، وا 
ول من معتقدات وبناء عمى ما سبق فإن االستجابة االنفعالية األصيمة تكون نابعو في المقام األ 

الفرد وافكاره التي تكونت وتشكمت من خبلل الخبرات المباشرة التي خاضيا الفرد أو البديمة التي تعمميا 
ونقمت اليو من خبلل التعمم وبالتالي يوضع عمى أساسيا أىدافو ورغباتو وتظير االستجابة االنفعالية 

 معبره عن ذلك.
 ِ:: االسشبد اننفسِ انخكبيهاحملٌس انثبنث

 أوال: تعريف اإلرشاد النفسي التكاممي:

تعددت تعريفات االرشاد التكاممي بتعدد وجيات النظر التي تناولت تعريفو، ويقسم الباحث 
 التوجيات التي تناولت تعريف االرشاد النفسي التكاممي إلى ثبلثة توجيات رئيسيو 

 اديو: التوجو األول: تعريفات قائمو عمى انتقاء مجموعة فنيات إرش -0

( عمى انو األسموب المرن Batman ،9009ويعرف االرشاد التكاممي في ىذا التوجو كما اشار  )
القابل لمتكيف باستخدام طرق وأساليب مختمفة عمى مستوى التطبيقات اإلرشادية أو العبلجية، في 

اة من المدارس إطار عممية العبلقات الشخصية، أي انو مجموعة مختارة من الفنيات العبلجية المستوح
العبلجية المتنوعة، والتي تكمل بعضيا البعض بما يفيد العميل في تحسين حالتو وتعديل السموكيات 

( بأنو ىو 9004(،وفي نفس السياق تعرفو شند )22، ص9003المطموب تعديميا لديو )في: شقير، 
تنتمي كل فنيو منيا إلى منظومو من اإلجراءات التي تتسق فيما بينيا وتتضمن عددا من الفنيات التي 

نظرية إرشاديو عبلجيو معينة، ويتم اختيار ىذه الفنيات بحيث تسيم كل منيا في تنمية جانب من 
(، ويتفق معيم في نفس الرؤيو والتوجو 902جوانب الشخصية وفقا لمنيج تكاممي )ص

ارىا بعناية من ( حيث يعرفو بأنو مجموعو من الميارات المينية التي يتم اختي302، ص9002)شبير،
جممة النظريات االرشادية والنفسية، التي تمكن المرشدين التربوين من تقديم الخدمة اإلرشادية 

 والنفسيو بشكل يساعد الفرد عمى التكيف والتوافق مع الذات والمجتمع.

 التوجو الثاني: تعريفاتو قائمو عمى التكامل بين مناىج النظريات االرشاديو المختمفو: -9

إلى أن االرشاد التكاممي  Jones,2011)ومن تعريفات ىذا التوجو ما أشار إليو )          
يشمل االساليب المستخدمة في اإلرشاد النفسي والعوامل الرئيسية لمختمف مناىج ونظريات االرشاد 

يكو النفسي، فيو يضع في اعتباره العديد من وجيات النظر المفسرة لمسموك اإلنساني مثل االتجاه الس
دينامي والتحميل النفسي واإلرشاد المتمركز حول العميل واالرشاد السموكي واإلرشاد المعرفي، فعندما 
تتكامل النظريات مع بعضيا البعض تصبح العممية اإلرشادية اكثر فاعمية وكفاءة، فاإلرشاد التكاممي 
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ر من طريقة إرشادية حيث ينظر إلى ما وراء المنيج اإلرشادي الواحد، فيو يمثل االنفتاح عمى أكث
يستخدم العديد من الفنيات اإلرشادية واليدف ىنا ليس فقط إحداث دمج بين العديد من النظريات 
اإلرشادية و مختمف الطرق العبلجية ولكن اليدف الرئيسي ىو جعل عممية اإلرشاد اكثر جاذبية وفائدة 

نوع من أنواع العبلج تنطمق من  ( بأنو ىو0023، 9000لمعميل، وفي ذات السياق ي عرفو )طو، 
فمسفة متعددة الرؤى مشتقة من تطورات العمم الحديث، تتسم باالنفتاح والتجديد. كما تيدف إلى 
إنضاج الشخصية كيدف لمعممية العبلجية، وبأن العبلج النفسي نبت لمخصوصيات الثقافية، فيو يدعوا 

ج التي تناسب المسترشد، تبعا لما يقتضي الموقف القائم بالعممية العبلجية إلى اختيار الطرق والمناى
 وطبيعة المشكمة وشخصية المسترشد.

ومن خبلل العرض السابق لمتوجيات المختمفو التي تناولت تعريف االرشاد التكاممي، يرى الباحث 
جل أن التوجو األول استند في تعريفاتو عمى عممية انتقاء الفنيات من النظريات النفسيو المتعددة من أ

تحقيق ىدف االرشاد دون النظر إلى المناىج التي تقوم عمييا النظريات التي سوف يتم االنتقاء منيا، 
وىذا يبتعد عن مفيوم االرشاد التكاممي قميبل حيث ان االرشاد التكامل ييدف أيضا إلى التكامل بين 

يختمف الباحث قميبل مع الفنيات ومناىج النظريات االرشاديو التي سوف يتم االنتقاء منيا، وليذا 
التوجو األول، اما لتوجو الثاني فيرى الباحث انو توجو فمسفي اليتسم باالجرائيو حيث انو أشار الي 
تكامل النظريات مع بعضيا البعض مما يصعب تنفيذه عمميا حيث ان لكل نظريو توجو ولكل نظريو 

وجو الثاني إلى إطار فمسفي بعيد عن فمسفو ويصعب الدمج بينيم بشكل عميق وبالتالي فمقد اتجو الت
الواقع العممي، ويرى الباحث ان االرشاد التكاممي يدمج بين النظريات من حيث التوجيات  المنيجيو 
بصفو عامو والفنيات االرشاديو، ويتم التكامل بينيا بحيث تكمل كل فنيو ما تفقده الفنيو األخرى 

مكن لمباحث تعريف االرشاد التكاممي إجرائيا بأنو " ىو إلحداث األثر األكبر في عممية اإلرشاد ، وي
عممية التكامل بين عدة نظريات ارشاديو منيا )النظرية المعرفية ونظرية الجشطمت والنظريو السموكية( 
من حيث المنيج والفنيات من أجل تنمية أبعاد االبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات 

 التعمم .

 أىى اننظشّبث اإلسشبدّت املسخخذيت يف اإلسشبد انخكبيهِ:ثبنْب: 

 نظرية االرشاد المعرفي: -0

ويعتبر االرشاد المعرفي واحد من أىم أنواع برامج االرشاد،  ولقد شيدت السنوات األخيرة          
تعط ى أىمية إدخال العمميات العقمية إلى حيز االرشاد النفسي  وىو ما يعرف باالرشاد المعرفي حيث  

كبيرة لمعمميات المعرفية في استمرار وعبلج انحرافات السموك،  ويطمق عمى ذلك إعادة البناء المعرفي،  
ومن ثم فاإلرشاد المعرفي يعد بمثابة اتجاه عبلج حديث نسبيًا،  اىتم منذ البداية بتعديل األفكار 

اتيكية،  وأطمق عمييا اليس األفكار البلتواؤمية التي أطمق عمييا بيك األفكار التمقائية أو األوتوم
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حبلل األفكار العقبلنية المنطقية محميا مما يعكس تركيزًا عمى جانب واحد فقط من  البلعقبلنية،  وا 
الشخصية حيث صور كبلىما عمى أنيا عبارة عن أفكار أو تصورات تنمو مع الشخص من خبلل 

ذا كانت ىذه األفكار أو تمك التصورات سوي ة كانت شخصية الفرد كذلك والعكس صحيح التعميم،  وا 
 (.023،   9000ايضًا)محمد، 

 تعريف اإلرشاد المعرفي:-أ

يمكن تعريف العبلج المعرفي بأنو:" مجموعة من المبادئ واألسس التي تؤثر في السموك، وىذه      
ختل وظيفياً، المبادئ ىي العمميات المعرفية "تفكير، تخيل، تذكر، إدراك " ذات العبلقة بالسموك الم

، 9003ويكون تعديل ىذه العمميات وسيطًا ىامًا إلحداث تغيير في السموك ")عبد العزيز، سميم، 
322                                                                         .) 

ات المعرفية ويعرفيا الباحث إجرائيٌا بأنو " نوع من انواع العبلج النفسي حيث يفترض ان العممي
تؤثر في السموك، فيو يستخدم مجموعة من األساليب والفنيات التي تستيدف العمميات المعرفية ذات 
العبلقة بالسموك المختل والمسبب لبلضطراب النفسي حيث أنو ييدف إلى تعديل تمك العمميات بحيث 

فكار السمبية المسببة تقوم في األساس عمى معتقدات وأفكار منطقية إيجابية مستبعدًا مجموعة األ
 “.لمسموك المضطرب 

 فعبلج المعرفي يقوم عمى مجموعة فرضيات من اىميا:

ان الشخصية تتقسم إلى ثبلثة اقسام رئيسية وىي: السموك والتفكير والوجدان، عادة تمك االجزاء  -0
 الثبلث تعمل معا عندما يكونون مشتركين في نشاط ما.

ث يؤثر في الجزئيين األخرين فالتفكير يؤثر في السموك واالنفعال، كل جزء من تمك األجزاء الثبل -9
فالتفكير اإليجابي والسموك اإليجابي يؤدى إلى انفعال إيجابي مثل السعادة، تقدير الذات، الفخر، اما 
التفكير السمبي والسموك السمبي يؤدى إلى مشاعر سمبية مثل االكتئاب، انخفاض تقدير الذات، 

 التعاسة.

نو لمن الصعب تغير انفعمنا من خبلل محاولة تغير ما نشعر بو ولكنو من السيل تغير تفكيرنا ا -3
 السمبي وبالتالي تغير انفعالنا السمبي.

بالرغم من أن التغير قد يكون صعب ولكنو يمكننا المحاولة واالنتقال من الكممات االلزامية إلى  -2
 سموكنا. الكممات المحفزة بتغير طريقة تفكيرنا وتغير

              (Mach et al., 2004, 12  ) 
 نظرية الجشطالت: - 9

تبنى بيرلز االصطبلح األلماني جشطالت، الذي يعني "الكل " ألن عبلجو ييدف إلى جعل 
لى ىذا الحد حاول "بيرلز" أن يساعد عمبلئو عمى فصل دفاعاتيم  الشخص أكثر تكامبًل أو كبًل نفسيًا، وا 

ا مشاعرىم المكبوتة، ويزيدوا وعييم بالذات، ويفتحوا إمكانياتيم المسدودة من أجل القديمة، ويمقو 
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النمو، وأكد عمى االتصال بمشاعر الفرد المباشرة، والتعبير عنيا بأمانة كما يشعر بيا، وقبول 
 (. 22، 9003المسئولية عنيا )فايد، 

سموك الفرد، ولقد اوضحت ان اشارت نظرية الجشطمت الى اىمية االنفعاالت ودورىا في تحريك 
االنفعاالت ترتبط بمواقف يعيشيا الفرد وتتكون االنفعاالت مثل الخوف او الغضب او السرور بناء عمى 
المواقف المشكمة ليا،  فعندما يعبر الفرد عن الموقف الذي يعيشو او يمر بو انفعاليا ينتج جشطمت 

ر عما يشعر بو ىنا يختل جشطمت الفرد،  ويصبح متوازن ولكن عندما يحدث ما يعوق الفرد عن التعبي
الموقف غير منتيي وتصبح تمك المشاعر غير المعبر عنيا ترتبط بتخيبلت  وذكريات لم تكتمل، وألن 
تمك المشاعر لم يعيشيا الفرد عمى نحو جيد في الوعي فإنيا ترتد إلى الوراء وينفذىا الفرد  بطريقة 

خرين وبالتالي يخفق الفرد في االنتقال من الدعم البيئي إلى الدعم تعوق اتصالو الفعال بالذات و اآل
 (.22،  9009الذاتي )حافظ، أخرون، 

 تعريف اإلرشاد الجشطالت: -أ
فاألرشاد الجشطمتى عبارة عن تنظيم إدراكي قائم عمى عدم التفسير مبتعد عن الجانب التاريخي 

ىنا واألن، وتدار معظم التعامبلت بين المعالج  لمفرد )الماضي(، ومحور االىتمام  فيو ىو الوعى في
والمريض عمى أساس من أنا ومن أنت بدال من افتراض الطرح أو الطرح المضاد،  ويكون التركيز فيو 
عمى ما يجرى فعبل )العممية( فضبل عما يمكن أو ما ينبغي أن يكون حادثا )المحتوى(، ويشجع المعالج 

حدث فعبل،  وباتصال المريض مع السموك يشجعو المعالج عمى المريض في تحمل المسئولية عما ي
تمثل أو رفض ىذا السموك،  وبذلك يجرى المساعدة عمى االختبار و النمو من خبلل التنظيم العضوي 

 (.23،  9003)فايد، 
 تفسير نظرية الجشطالت لئلبداع االنفعالي: -ب

بة كميًا وتصبح الحاجة )ىي الشكل( تفسر نظرية الجشطمت االنفعال حيث يتأىب الفرد لبلستجا
وباقي عناصر الموقف ىي األرضية فإذا تم اشباع الحاجة عاد التناغم بين عناصر الجشطمت أما إذا 
لم تشبع الحاجة يختل الجشطمت مكونًا موقف غير منتيي وىذا يعني أن الفرد إذا استجاب وعبر عن 

 ر عن االنفعال يختل التوازن )الجشطمت(انفعاالتو بشكل سميم يتوازن أما إذا اعيق التعبي
 النظرية السموكية: - 3
 تعريف اإلرشاد السموكي:  -أ

االرشاد السموكي أو تعديل السموك، وىو أسموب من األساليب الحديثو في االرشاد النفسي، يقوم 
لى عمى أساس من نظريات التعمم، ويشتمل عمى مجموعو كبيره من الفنيات االرشاديو التي تيدف إ

إحداث تغيير بناء في سموك اإلنسان وبصفة خاصة السموك غير المتوافق، فالنظريو السموكيو تؤكد 
 (.23، 0222) الشناوي، عمى أن كل تصرفات اإلنسان مكتسبو ومتعممو
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واالنفعال من وجية نظر المدرسة السموكية ىو عباره عن استجابة مكتسبة حيث أن االنسان يجرب 
مواجية مثير واالستجابة التي تدعم أي تؤدي إلى اشباع الحاجة وخفض  أكثر من استجابة في

االنفعال ىي التي تبقي وتدوم ولكن اضطراب االنفعال ينشأ من اكتساب استجابة انفعاليو غير توافقية 
 )عصابية( بالرغم من انيا اشبعت الحاجة إال انيا تسببت في ضرر لمفرد والجماعة.

ة في موقف الغضب بالرغم من ان ىذه االستجابة اشبعت الحاجة في مثال االستجابة االنفعالي
عبلن الرفض اال انيا اضرت بالفرد والجماعة التي ينتمي الييا وبالتالي فإن تغيير السموك  الثورة وا 

                                                   يعني اكتساب المثير االصمي استجابة شرطيو تحل محل االستجابة غير المرغوبة مع التدعيم.                      
 اإلخببت ػهَ حسبؤالث انبحث:

ماىي مستويات االبداع االنفعالي والميارات الفرعية التي يشمميا كل  إجابة السؤال البحثي األول:
 مستوى وفق رؤية الباحث؟

داع االنفعالي نجد أن لقياس االب  Averillالتي حددىا  لؤلبعادومن خبلل االستعراض السابق 
حيث اتفقت معظم الدراسات التي  لئلبداعىذه االبعاد تختمف مع األبعاد التي حددتيا الدراسات كأبعاد 

األصالة( ومن ىذه الدراسات  -الطبلقة – المرونةتناولت االبداع عمى أن لو ثبلثة ابعاد رئيسيو ىي )
حدد    Averill(في حين أن 9002روان )(، ودراسة ج9000(، ودراسة العربي )9002دراسة أىل )

 – األصالة – الجدة –وىي ) االستعداد 9000ودراستو  0222ابعاد االبداع االنفعالي في دراستو 
في تناولو لبلنفعال كمنتج  واضحةكان لو رؤيو    Averillالفعالية( ،وارجع الباحث ذلك إلى أن 

االبداع كقدرة معرفيو أو عقمية أو ما يسمي ابداعي وليس كقدره عقميو وبالتالي فيو يختمف عن 
بستعراض الباحث لمدراسات التي تناولت االبداع االنفعالي وجد أن معظميا يتفق  وبالتفكير اإلبداعي، 

االنفعالي ومن ىذه الدراسات  لئلبداعالتي حددىا كأبعاد  Averillعمى نفس ابعاد 
؛سعادة،9009؛بحيري،9009بلف،؛الق9002؛خضر،9002؛صالح،9002؛ناصف،9009)المنشار،
 & Singh؛ 9004؛عبد الرحيم،9002؛البحيري،9002؛العارض،9002؛ أبورأسين،9009

Kumar ,2010 (ما عدا دراسة بدوي،)( والتي حددت ابعاد االبداع االنفعالي كالتالي )إدراك 9000
اسة الطبلقة( واعتمدت في تبني ىذه االبعاد عمى در  –األصالة  -المرونة -التفاصيل

(Averil&Thomas,1991 ،)رئيسيين محددين ألبعاد االبداع  توجيينيصبح ىناك  وبالتمى
 . االنفعالي

 9000لو أيضا  دراسةوأيضا في  0222في دراستو     Averillالتوجو األول والذي يحدده  •
 – األصالة – الجدة –االنفعالي ىي )االستعداد  لئلبداعأربع ابعاد     Averillويحدد فيو 
 الفعالية(.
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( والذي تبنتو دراسة Averil&Thomas,1991والتوجو الثاني وىو ما أشار اليو في دراستو ) •
 (3( ويستعرض الباحث ابعاد االتجاىين في الجدول رقم)9000)بدوي، 
 التوجيات التي استعرضت ابعاد االبداع االنفعالي( يوضح 0جدول رقم )
 التوجو الثاني التوجو األول

 ألول: االستعداد:البعد ا
يشير إلى ميل الفرد إلى التفكير، وتوجيو االنتباه نحو انفعاالتو 
وانفعاالت االخرين، ومحاولة فيم االنفعاالت، والعمل عمى تنمية 

 الجوانب الوجدانية بنفس القدر في الجوانب العقمية

 البعد األول: إدراك التفاصيل: 
قدرة الفرد عمى وصف التغيرات االنفعالية 

 وقراءة التعابير االنفعالية لؤلخرين بدقة.

 البعد الثاني: الجده:
االستجابة االنفعالية يمكن ان تتصف بالجدة عندما تقارن باستجابة 
انفعالية سابقة لمفرد ذاتو في موقف مشابو أو عندما يقارن سموك 
الفرد االنفعالي الجديد بسموك اخر شائع في المجتمع، فكل تعمم أو 

ل عمى اكتساب سموكيات جديدة يعتبر درجو من درجات تطور يشتم
 االبداع.

 البعد الثاني: المرونو االنفعالية:
وتدل عمى عدد فئات األفكار االنفعالية التي 
ينتجيا المستجيب عند حل المشكبلت 

 االنفعاليو 

 البعد الثالث: األصالو:
عالم استجابة إبداعية تعكس عمى نحو ما قيم ومعتقدات الفرد عن ال

 معبرًا عن ذاتو

 البعد الثالث: الطبلقة اإلنفعالية:
تعبر عن عدد األفكار االنفعالية التي ينتجيا 

 المستجيب عمى المشكبلت االنفعالية.
 البعد الرابع: الفعالية:

فمكي تكون االستجابة ابداعية يجب ان تتصف بكونيا مفيدة لمفرد 
مع المشاكل مثل والمجتمع، معظم االنفعاالت ىي طرق لمتعامل 

تصحيح خطأ )انفعال الغضب(، اليروب من الخطر )انفعال الخوف(، 
 وفى تمك الحاالت الفاعمية تعتمد عمى تحقيق اليدف المبلزم لبلنفعال

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

 اإلنفعالية ذات المنفعة لمفرد والمجتمع

( يحاول الباحث مناقشة االبعاد التي تناوليا التوجيين السابقين فإذا 0لجدول رقم )ومن خبلل ا
( نجد أنو استخدم بعد )االستعداد( لمداللة عمى امتبلك الفرد لمميارات 0222)   Averillنظرنا ألبعاد 

باحث يتفق أيضا التي تمكنو من التعامل مع االنفعال والتي تميد لباقي األبعاد وبالتالي فإن ال األساسية
( أشار الجدةفي ضرورة وجود ىذا البعد بنفس المسمى، في حين أن البعد الثاني وىو )   Averillمع 
إلى ضرورة أن يكون السموك االنفعالي لمفرد جديد بالمقارنة بسموك الجماعة التي    Averillفيو 

بق وبالتالي ىذا البعد يشمل في ينتمى الييا الفرد أو بسموك الفرد ذاتو في موقف انفعالي مشابو سا
طياتو عدة معاني منيا ان ىذا السموك يكون غير مألوف لدى الجماعة التي ينتمي إلييا الفرد وفي 

بالنفع وبالنظر  الجماعةنفس الوقت يكون ىذا السموك سموك إيجابي غير شاذ يعود عمى الفرد وعمى 
الفكرية مما يستدعي  بالمرونةيرتبط بالضرورة  إلى ىذا البعد بالضرورة يجب معرفة أن تغيير السموك
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انتاج استجابات متعددة مما يعني الطبلقة في اصدار االستجابات االنفعالية ردًا عمى مثيرا ما وبالتالي 
ليس كافي لئلشارة لممعنى المطموب وبالتالي يتفق الباحث مع  novelty( الجدةفإن استخدام مصطمح )

والطبلقة مما يضيف المزيد من االيضاح،  المرونة ببعدي الجدةدال بعد ( في استب9000دراسة بدوي )
في ضرورة وجوده لضمان ايجابيو     Averillفيتفق الباحث مع  الفعاليةاما البعد الثالث وىو 

ويقر  األصالةوعدم شذوذىا أو احداث أي تأثير سمبي عصابي، وأخيرا بعد  االنفعالية االستجابة
Averill     وجوده وىو بذلك يتفق مع جميع الدراسات التي تناولت مفيوم االبداع عمى بضرورة

 . األصالةضرورة وجود بعد 
في تناول  االبعاد  البحثيةيحدد الباحث رؤيتو  اإلشارةومن خبلل التوجيين السابقين وكما سبق  

عداد( حيث انو الحالية فالباحث يتفق عمى ضرورة وجود بعد ) االست الدراسةالتي سوف يتبناىا في 
فيو يضم اداراك  اإلبداعيةاالنفعالية  االستجابة إلحداثيمثل وفق رؤية الباحث المستوى األول المميد 

ويحدده  المرونةوالربط بينيا وفيم االنفعاالت، فحين يتبني الباحث بعد  لؤلخرين االنفعاليةالتفاصيل 
عاليا عمى التحكم في أفكاره االنفعالية ويشير من خبللو الي قدرة الفرد المبدع انف لثكمستوى ثا

وضبطيا لكي تتكيف مع موقف انفعالي أو تغييرىا لتحقيق فعالية االنفعال وبالتالي فحسب رؤية 
، يسبقو مستوى  اإلبداعية لبلستجابةاالنفعالية( كمستوى ثالث مميد لموصول  المرونةالباحث يتبني )

ن ضبط تفكيره االنفعالي والتحكم فيو يستطيع من خبلل ذلك ( فعندما يتمكن الفرد موالفعالية الطبلقة)
فتعدد االستجابات  -عمى مرونة التفكير االنفعالي المترتبة االنفعاليةاصدار عدد كبير من االستجابات 
ويشترط في ىذه االستجابات ان تكون ايجابيو  -االنفعالية لممرونةاالنفعالية ىو الجانب الظاىري 

في مستوى ثالث  والفعالية الطبلقةلية االنفعال وبالتالي يدمج الباحث بين بعدي وفعالو لتحقيق فعا
بأنيا  االستجابةالمستوى األخير الذي تتسم فيو  ويأتي(، االنفعالية والفعاليةتحت مسمى   ) الطبلقة 

ي يصل ( الذاألصالةفريده من نوعيا غير مكرره وال تخضع لبلكتساب أو التقميد وىو المستوى الرابع )
إلى مستوى االبداع ويضيف الباحث بعض األسباب التي جعمتو يختمف مع  االنفعالية باالستجابةبدوره 

Averill     في االبعاد التي حددىا ومنيا 
تناول اإلبداع االنفعالي من حيث كونو منتج أي انو وضع ثبلث خصائص لممنتج     Averillان  -0

لية( وبالتالي ىو استخدم ىذه الخصائص فقط لوصف المنتج الفعا – األصالة -الجدةاإلبداعي )
االنفعالي اإلبداعي ولكن الباحث ييتم بتنمية االبداع االنفعالي بشكل تجريبي وليس مجرد الوصف 

الطبلقة  –االنفعالية  المرونة –وليذا حدد الباحث االبداع االنفعالي كمستويات )االستعداد 
ة( لئلشارة إلى تمك المستويات التي يمكن تنميتيا فيصل بالفرد إلى األصال –والفعالية االنفعالية 

( 9002( و دراسة محمد )9000مرحمة االبداع االنفعالي، وبذلك اتفق الباحث مع دراسة بدوي)
 االنفعالي. لئلبداع البحثيةفي نفس الرؤية 
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االنفعالي ثبلث  وضع لئلبداع    Averillاستخدم الباحث كممة مستويات بدل من ابعاد ألن  -9
مستويات ابتدأت من التعبير االنفعالي وحتى التغيير الكامل في بنية االنفعال وبالتالي يختمف 

 لبلستجابةبسبب أن المستويات التي عرضيا ىي مجرد تصنيف     Averillالباحث مع 
أي تعديل او االنفعالية، فإذا كانت االستجابة االنفعالية مجرد تعبير عن االنفعال الداخمي دون 

االنفعالية في المستوى األول اما اذا كانت مختمفة تماما وضعيا في  االستجابةتغيير وضعت 
لكل  المتدرجةاعتمد فييا عمى التنمية  مختمفةالمستوى الثالث، اما الباحث فوضع مستويات 

 .استجابةوليس لتصنيف  االنفعالية لبلستجابةمستوى لموصول 
مية ميارات معينو خبلل األربع مستويات فمثبل مستوى االستعداد يشمل )فيم اعتمد الباحث عمى تن -3

 المرونة – التكيفية المرونةاالنفعالية فيشمل ) المرونةتحميل االنفعاالت(، ومستوى  -االنفعاالت
 (.المفظيةالطبلقة  –فيشمل )الطبلقة التعبيرية  االنفعاليةوالفعالية  الطبلقة(، اما التمقائية

 شكل التالي يوضح ترتيب مستويات االبداع االنفعاليوفي ال

 

 
 

 مستويات االبداع االنفعالي وفق رؤية الباحث( يوضح 3) شكل رقم
 وفيما يمي يتناول الباحث تعريفات المستويات األربعة:

 مستوى االستعداد: -0
قدرة الفرد عمى فيم انفعالو وانفعاالت األخرين وتحميميا مما يمكنو من وصف التغييرات االنفعالية 

 . بانفعالووقراءة التعبيرات االنفعالية لؤلخرين بدقو ووعيو 
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ويشمل ىذا المستوى عدة مياره ىامة وىي فيم االنفعال والتي تشمل التميز بين االنفعاالت 
 وتحميل االنفعاالت

 ( من أن الفيم االنفعالي يسبق عممية التعبير حيث يتمكن من الفرد من 9004)حسين،ويشير
 تحميل االنفعاالت  -أ
التميز بين االنفعاالت المختمفة وتسميتيا كالتمييز بين الشعور بالغيرة والشعور بالذنب والحياء  -ب

 والغضب.
االنفعال المناسب اال بمعرفة الفرق فالفرد ال يمكنو ضبط انفعاالتو دون فيميا وال يمكنو اختيار 

بين االنفعاالت والتميز بينيا عند التعامل مع االخرين، وال يمكنو أن يعبر تعبير انفعالي دقيق عن ذاتو 
 دون ان يعي انفعالو الذاتي الذي يريد التعبير عنو.                                                         

 ت:تحميل االنفعاال -أ
وتشمل ىذه الخطوة إدراك الفرد أن لبلنفعال عدة جوانب منيا الشعوري ومنيا الظاىري، وتمكن 
الفرد من الفصل والتعرف بين الجوانب المتعددة لبلنفعال يعتبر أولى الخطوات المميدة لفيم االنفعال 

 وبالتالي يمكن اإلشارة إلى جوانب االنفعال كالتالي:  
ي في تكوين االنسان نفسيا فيو يشعر باضطراب انفعالي وىذا جانب شعوري شخصي ذات -0

االضطراب شعوريا يحسو الفرد أول األمر ويمكن أن يدركو عن طريق التأمل الباطني إذا كان 
 الشعور معتدال أما إذا تطرف االنفعال فقد يفقد الفرد الوعي الكافي أو التوازن اإلدراكي.

شارات وتعبيرات في جانب تعبيري ظاىري خارجي مما يص -9 در عن المنفعل من كممات وحركات وا 
 قسمات الوجو، وىذا الجانب يساعدنا في معرفة االنفعاالت عند االخرين.

جانب عضوي داخمي في أحشاء اإلنسان المنفعل يتمثل في تغيرات ىامة في نشاط القمب والدم  -3
 (9009ية متخصصة. )سمور، والتنفس والضغط والغدد وىذا جانب يمكن مبلحظتو بأجيزة عمم

ومن خبلل تفاعل الثبلث جوانب ينتج االنفعال وبممارسة اشكال الضبط عمى كل جانب من ىذه 
 االنفعال.الجوانب يستطيع الفرد التحكم في شكل 

 التمييز بين االنفعاالت: -ب 

ا التي يراىا وفي ىذه المرحمة يستطيع الفرد الفصل بين االنفعاالت المتدخمة التي يشعر بيا وأيض
( أنماط االنفعال في ضوء كل من المنشأ 9000عند التعامل مع األخرين ولقد صنف )محمد وعبد اهلل،

 أو األصل والموضوع إلى ثبلث أقسام.

االنفعاالت الموقفية: ويستثار ىذا النوع من االنفعاالت عن طريق األثار الحسية المباشرة لممنبيات  -0
المدى، أو خصائص الموقف. ويظير األساس الحسي لبلنفعال بوضوح  أو بواسطة الدافعية طويمة

في حاالت الشعور باأللم، فالمنبو الشديد أو اإلجياد الذي يؤثر عمى بناء الجسم وخاصة في 
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يحاول الفرد التخمص منو واالبتعاد عنو، وىنا عمى الفرد الفصل والتميز  –األجزاء السطحية منو 
 ل الغضب والقمق المصاحب ليو.بين الشعور باأللم وانفعا

االنفعاالت األولية: وىي تشمل جميع االنفعاالت األساسية التي يمر بيا اإلنسان ومنيا )السعادة،  -9
 السرور، الحزن، األسى، الخوف، الغضب، الحقد، الحسد، الغيرة(.

رجعية )كالفخر، االنفعاالت االجتماعية: وىي تنقسم إلى فئتين الفئة األولى وتختص بالذات الم -3
 الخجل، الشعور بالذنب( والفئة الثانية وتتعمق بالتفاعل مع األخرين )كالحب والكراىية(.

وبالتالي فالتميز يعني قدرة الفرد عمى التعرف عمى االنفعاالت المركبة مثل األلم وما يرتبط بو من 
ما يميد إلصدار الغضب، والكره وما يتفاعل معو من غضب، والخجل ويتفاعل معو من قمق، م

 االستجابة االنفعالية المناسبة.

 :االنفعاليةالطبلقة والفعالية مستوى  -9

والسيولة في انتاج االستجابات االنفعالية مما يمكنو من التعبير عن انفعاالت بأكثر  السرعةىي 
 نفعةمايجابيو وذات  االستجابةمن طريقو بما يتناسب مع متطمبات الموقف االنفعالي بحيث تكون 

 وغير شاذه أو عصابيو. والجماعةلمفرد 

حول التمفاز لمشاىدة  األسرة: اجتمع كل من في لئليضاحويستعرض الباحث ال مثال التالي  
وفوز المنتخب  ةالمباراكأس افريقيا، وعندما أعمن الحكم انتياء  ةمباراالمنتخب الوطني وىو يمعب 

طفل صغير اوراقو والوانو ليرسم صوره لممنتخب وىو بالكأس، انطمقت الصيحات واليتاف، بينما اخذ 
 يحمل الكأس"

في المثال السابق نرى عدد من االستجابات االنفعالية التي تعبر عن انفعال واحد وىو السعادة 
، وىي استجابة الطفل الصغير الذي عبر عن انفعالو بشكل مختمفة استجابةبينما نجد ان ىناك 

 استجابةحيث انو اختار من بين االستجابات  لمطبلقةل ىو مثال واضح مختمف، ولعل ما قام بو الطف
 مختمفةان يبتسم او ييتف ولكنو اختار طريقو  بإمكانوأكثر وضوحا وتفردا لمتعبير عن انفعالو فكان 

 عن الجميع لمتعبير عن انفعالو.    

لتعبير عن انفعاالتو بطرق وبالتالي فإن ىذا المستوى يمثل الجانب التعبيري حيث يقوم فيو الفرد با
( المفظيةوالطبلقة  التعبيرية الطبلقةمتعددة وفريده ويشمل ىذا المستوى ميارتين أساسيتين ىما )

 ويعتبر كل منيم مكمل لؤلخر حيث يتمكن الفرد من خبلليم من التعبير عن انفعالو. 

 االنفعالية: المرونةمستوى  -3

كار الفرد االنفعالية في الموقف االنفعالي وتغيير طريقة ىي القدرة عمى تنويع وتغيير وتعديل أف
دراكو لممثيرات لتتناسب مع ما يتطمبو الموقف  تفكيره بعدد فئات األفكار التي ينتجيا  االنفعالي وتحددوا 
 لممثير االنفعالي. كاستجابةالفرد 
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قييم المعرفي ويضيف الباحث مزيد من التفسير ليذا المستوى حيث يضم ىذا المستوى إعادة الت
فجميع ردود افعالنا االنفعالية ماىي إال نتيجة  مختمفةلممثيرات او إعادة النظر لممثير من زوايا ذىنيو 

أفكارنا أو تقييماتنا، وعميو أي موقف خارجي يمكن أن يترجم إلى انفعاالت إيجابيو أو سمبية اعتمادا 
لفرد، فيو ييدف إلى أن الفرد يعيد تقيمو عمى مدى تقييمو كأمر متوافق أو غير متوافق مع أىداف ا

 لو. االنفعاليالمعرفي لمتخمص من االنفعال المحتمل حدوثو من ذلك الموقف وخفض األثر 

ابتكر اديسون النموذج األولى لممصباح 0424عام  يف“المقصود ولعل المثال التالي يوضح 
كان الشريط واألسبلك موضوعة وكان عبارة عن شريط نحيف من الورق متصل بأسبلك. و  الكيربائي

بالمصباح، كان  الكيربائيمنتفخ ومفرغ من الداخل. وعندما يتم توصيل التيار  زجاجيداخل وعاء 
أن شريط الورق يحترق بسرعة لمغاية. وبعد  ىيشريط الورق يسخن ويتوىج. وكانت المشكمة الوحيدة 

ة، قال تمميذ اديسون، لويس التيمر، االف من المحاوالت لتصميم مصباح يمكن أن يعمل لفترة طويم
صنع المصباح،  في حال تنجطريقة  222اكتشفت دلق“عميو: تنجح ابداً". ولكن اديسون رد  نل“لو: 
وبعد ذلك بقميل، تمكن اديسون من العثور “. مع كل فشل اقترب خطوة اضافية من النجاح  فإننيلذلك 

 عمى المادة المناسبة الستخداميا " 

السابق نبلحظ نمطين من التفكير جعل اديسون وتمميذه كل منيم ينظر إلى الموقف ففي المثال 
اليأس والحزن واالستسبلم،  النتيجةبشكل مختمف فتمميذ اديسون نظر إلى الموقف بشكل سمبي فكانت 

اما اديسون نظر إلى الموقف بشكل إيجابي "فكل محاولو خطأ ىي اشاره إلى الطريق الصواب" فنمط 
والشغف انو اقترب من  واالستثارة المثابرةاإليجابي انعكس عمى انفعالو مما أعطاه المزيد من تفكيره 

ىي واحد من اىم المميزات  فالمرونةالحل، وبالفعل وصل لواحد من اىم االختراعات في تاريخ البشر، 
 التي يمتمكيا المبدع.

المعرفي،  مالتقيي إعادة)ىي و وبالتالي فإن ىذا المستوى يشمل مجموعو من الميارات اليامة 
عادة البناء المعرفي  (، ولكي يتمكن الفرد من الوصول إلى التمقائية والمرونة التكيفية والمرونةوضبط وا 

تحقيق ىذه الميارات األربع عميو ان يعرف ان انفعاالت ماىي إال إدراكنا لممثيرات وفق معتقداتنا 
التي تعممنيا واكتسبناىا من المجتمع ولكي يعدل االنفعال لمقيم  باإلضافة الشخصيةوافكارنا وخبراتنا 

 عناصر رئيسيو وىي: ثبلثيجب ان نعدل إدراكنا لممثيرات من حولنا وىذا يحدث بتعديل 

القيم والقواعد المجتمعية: تمك القيم التي تميز مجتمع عن المجتمع األخر مثل القيم التي تميز  -0
بر مسموح بو في مجتمع قد يكون ممنوع في مجتمع أخر، المجتمع الغربي عن الشرقي فما يعت

وبالتالي فيي نسبيو غير ثابتو تختمف باختبلف المجتمعات، وكذلك ىي تختمف باختبلف األسر 
 وأسموب التنشئة االجتماعية.

مثال: القيم التي تربي عمييا طفل في الصعيد تختمف عن القيم التي تربي عمييا طفل يسكن حي 
صمة، القيم التي تربي عمييا طفل في الواليات المتحدة األمريكية تختمف عن القيم التي راقي في العا
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تربي عمييا طفل مصري، وبالتالي حتما تختمف االستجابة االنفعالية من شخص إلى أخر، ولكن الشيء 
غيرىا الواضح ان االختبلف يعني انيا ليست ثابتو فاإلنسان ال يولد بيا ولكنو يكتسبيا، إذا يمكن ت

(Averill,2011, 42  .) 

الخبرة الشخصية: وىي تعتمد عمى درجة معرفة الشخص بالمثير، والتي عمى أساسيا تتشكل  -9
 االستجابة وتحدد طريقة التعبير عن االنفعاالت.

مثال: رأيت حيوانا مفترسا)مثير( سترتفع دقات قمبك وترتعش )استجابة( تفكر في انو حيوان قد 
 رفي( تشعر بالخوف )انفعال(.يقتمك )تقييم مع

وليذا يعتبر عامل الخبرة من العوامل الميمة عند حدوث التقييم المعرفي المميد لظيور االستجابة 
 االنفعالية، ولكن السؤال ىنا ىل بتغير الخبرة المعرفية تتغير االستجابة االنفعالية.

النموذج يوضح ان  ( ومن خبلل ىذاERM( نموذج )(Russ,1999, 42وفي ىذا الشأن يضع 
ىناك روابط انفعاليو تتكون بين مفيوم أو كممو وبين انفعال معين، مثال ماذا تشعر عند نطق كممة 
"أم" أو "أب" ، أو قد يحدث ارتباط انفعالي بين صورة وانفعال، مثال عندما تمسك يدك صورة لك انت 

شعر بالسعادة أو الحنين أو واصدقاءك عندما كنت صغيرا في المدرسة، ماذا ستشعر قطعا سوف ت
السرور حتما ستجتاح نفسك مشاعر ارتبطت منذ القدم بخبرات انفعاليو مرتبطة بيذه الصورة تسترجعيا 

ان الخبرة قد تمعب دور الميكانزم الدفاعي،  Russمباشرة عند تنشيط المثير )الصورة( لمذكرى ويضيف 
يو في ذكرياتو رغبة منو في استرجاع انفعال فقد يترك الفرد عالمو الشعوري ليقفز إلى خبره ماض

 (. Endoceptsعمى ىذا االرتباط بين االنفعال والخبرة مسمى ) Russمعين، ولقد اطمق 

وبالتالي يمكن تغيير االنفعال المرتبط بالخبرة عن طريق كسر الرابط بين االنفعال والخبرة وىذا ما سوف 
 البرنامج االرشادي.نوضحو عند الحديث عن النظرية السموكية في 

المعتقدات: ويعتبر المعتقد ىو الجزء األعمق في عممية تفسير االنفعال، فمعتقدات الشخص حول  -3
األشياء ىي المتحكم األول في انفعاالت االفراد، باختصار "الناس تنفعل ليس بسبب المثيرات في حد 

 (9000")محمد، سيد ،ذاتيا بل بسبب طبيعة وأسموب تفكيرىم إزاء األشياء، واألحداث

وحين يفكر الفرد عمى أساس تفسيرات خاطئة لمواقف الحياة يقوم البناء المعرفي لكل منيا بتعبئة 
الفرد لبلستجابة ليا، ويصدر عنيا وجدانا يتفق معيا سواء كان ذلك ىو القمق أو الغضب، أو الحزن، 

ىي نتيجة لتمك العمميات أو لطريقة  أو الحب، أو غير ذلك. وتصبح الحالة االنفعالية أو الوجدانية
 (.9000رؤية الفرد لنفسو وعالمو)محمد،

وبالتالي فإن تغير المعتقد يعني تغيير رؤية الفرد لما يدور حولو وبالتالي إمكانية انتاج استجابة 
ة انفعالية غير مألوفة تماما، ولم يسبق لمفرد المرور بيا، وبالتالي إمكانية تغير االنفعاالت السمبي

المفرطة كالغضب الذي يولد عدوان عنيف إلى استجابات انفعاليو مغايره ومختمفة تمام االختبلف عما 
 سبق.
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 :مستوى األصالة -2

، وتحدد بعدد االستجابات االنفعالية مألوفةىي القدرة عمى االتيان باستجابات انفعالية جديده وغير 
 ييا التمميذ. التي ينتمي إل المجموعةغير المكررة داخل  الجديدة

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

 التي ينتمي إلييا الفرد.

تمفت مجموعو من الناس حول إخراجو من الحفرة مثال :سقط طائر الكروان في حفره، عندىا اخ
التي كان قد احت بس فييا ضمن جدار سميك، فقد أحضر أحدىم عودًا وبدأ بإدخالو وتحريكو داخل 

لعمو يمسك بو، لكنو لم يفمح،  الطويمةالحفرة حتى كاد أن يقتل الطائر، ثم حاول آخر أن ي دخل يده 
، كل الحفرةمزعجة عمو ينيض، أو يثب ويحاول الخروج من عندىا اقترح البعض تخويفو باألصوات ال

ذلك كان يحدث وطفل في الرابعة عشرة من عمره من بين تمك المجموعة يراقب الموقف وتبدو عميو 
وفجأ صرخ قائبل " وجدت الحل"، ما رأيكم لو بدأنا بسكب كميو من الرمل في  واالنفعالآثار التوتر 

 وتم انقاذ الطائر. الحفرة تدريجيًا ... وكان ذلك

فيي لم  المشكمةومن خبلل المثال السابق نرى ان استجابة الطفل كان أكثر تفردًا وايجابيو في حل 
يفكر فييا أحدا ولم يحاكي الطفل أحد فييا بل كانت نابعو من داخمو ونادرا وفريده إذا ما قورنت 

 . باألصالةانطبق عمييا المعنى المراد ولعل استجابتو كانت ىي التي  المجموعةباقي افراد  تباستجابا

ويمخص الباحث في الجدول التالي أىم الميارات التي يعتمد عمييا كل مستوى من مستويات االبداع  
 االنفعالي وفق رؤية الباحث.
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 ( يوضح مستويات االبداع االنفعالي ومياراتو الفرعيو وفق رؤية الباحث9جدول رقم )
 المستوى المهارة ٌفالتعر المحتوى

 التعرف على انفعاالت الذات  -
تسمٌة االنفعاالت والتمٌز بٌن التسمٌات  -

 المشابهة وانفعاالتها
تفسٌر المعانً التً تحملها االنفعاالت مثال  -

 الحزن ٌعنً فقدان الشًء
فهم االنفعاالت المركبة مثال: )الغٌرة تشمل  -

اقضة الغضب والحسد والخوف( والمشاعر المتن
 )الجمع بٌن حب وكره شخصا ما(

مالحظة التحول أو التغٌٌر فً االنفعال سواء  -
فً الشدة مثال ) مستوى الغضب( والنوع ) من 

 الحسد إلى الغٌرة(

القدرة على تحلٌل االنفعاالت المختلفة التً 
تواجهه الفرد وعلى فهم أسبابها والتعرف 

 على مكوناتها والتمٌٌز بٌنها 

 االستعداد عالً الفهم االنف
 
 

وٌعرف بأنه القدرة على قراءة المشاعر 
الداخلٌة واالنتباه لها، والتعرف على 

 تأثٌرها أثناء التفاعل مع الموقف

 الوعً االنفعالً

ان ٌستخدم الفاظ مناسبه للتعبٌر الدقٌق عن   -
 انفعاالته 

القدرة على صٌاغة تراكٌب لغوٌة لوصف  -
عر أو مثل شعبً أو انفعاله كاستخدام بٌت ش

 حكمه 

الطالقة فً استخدام االلفاظ ذات المعنى 
االنفعالً والتً تتناسب مع الموقف 

 االنفعالً 

الطالقة و  الطالقة اللفظٌة
الفعالٌة 
 االنفعالٌة

ان ٌستخدام طرق غٌر مألوفة للتعبٌر عن  -
مثل رسم لوحه فنٌه أو تقدٌم هدٌه أو   هانفعاالت

 شعرٌة نظم بعض االبٌات ال

سهولة التعبٌر واستخدام أفكار مختلفة 
 للتعبٌر عن االنفعال

الطالقة 
 التعبٌرٌة

ان ٌستطٌع التلمٌذ التحكم فً الحدٌث الذاتً  -
 وتغٌٌره

ان ٌقدم التلمٌذ تفسٌرات متنوعة النفعاالت  -
 األخرٌن 

ان ٌتمكن التلمٌذ من التحرر من سٌطرة فكره  -
 ع األخرٌن بإٌجابٌهعلٌه من اجل تقبل التفاعل م

ان ٌتخٌل التلمٌذ نتٌجة انفعاله )كأن ٌتخٌل  -
 انه حقق حلمه او تجاوز العقبة التً امامه(

 ان ٌعدل التلمٌذ من المثٌر االنفعالً  -
ان ٌتقبل التلمٌذ ذاته مبتعدا عن أي صراعات  -

 نفسٌه وضغوط
ان ٌتخلص من المعتقدات غٌر الواقعٌه عن  -

 قدراته  

رد على أن ٌعٌد تقٌمه المعرفً قدرة الف
للتخلص من االنفعال المحتمل حدوثه من 

 ذلك الموقف وخفض األثر اإلنفعالً له

إعادة التقٌٌم 
 المعرفً

 
 

المرونة  
قدرة الفرد على تحدٌد و ضحض وتغٌر  االنفعالٌة

األفكار والمعتقدات الغٌر منطقٌه المتحكمة 
 فً سلوكه السلبً

إعادة البناء 
    المعرفً

القدرة على التكٌف بسهوله مع األشكال 
المتغٌرة  الجدٌدة التً ٌظهر علٌها الموقف 

 االنفعالً

المرونة 
 التكٌفٌة

القدرة على انتاج أنواع مختلفة من األفكار 
عند النظر إلى الموقف االنفعالً من زواٌا 

 ذهنٌه مختلفة .

المرونة 
 التلقائٌة

صر اضافٌه او قدرة التلمٌذ على تخٌل عنا
تعدٌل فً الموقف االنفعالً مما ٌساعد على 

 تعدٌل االنفعال

 التخٌل االنفعالً

ان تكون استجابت الطالب جدٌده وغٌر  -
مألوفة إذا ما قارنا سلوكه فً الموقف االبداع 
بسلوكه فً موقف مشابه او بسلوك الجماعة 

 التً ٌنتمً الٌها.
قف ان تكون استجابة التلمٌذ فً المو -

 االنفعالً غٌر مكتسبه أو مقلده.

 األصالة  
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يب ىِ اخلصبئص االنفؼبنْت انسهبْت انخِ سٌف حخغري  إخببت انسؤال انبحثِ انثبنِ:
 بخنًْت االبذاع االنفؼبيل نذٍ انخاليْز املٌىٌبني رًُ صؼٌببث انخؼهى؟

وبات التعمم، ولقد اجمع لمتمميذ الموىوب ذو صع االنفعاليةتتعدد األبحاث التي تناولت الخصائص 
( عمى مجموعو من 9002؛ العربي، 9002؛ منيب، 9003؛ محمد، 9009كل من )الزيات، 

الخصائص التي يتمتع بيا التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمم ووفق رؤية الباحث ان الخصائص 
تع بو من قدرات االنفعالية التي يعاني منيا التمميذ الموىوب ذو صعوبات التعمم ىي نتيجو لما يتم

عقميو عاليو وال يقابميا مستوى التحصيل المتوقع بناء عمى ما يمتمكو من قدرات، مما يؤدي إلى العديد 
من المشكبلت االنفعالية نتيجة عدم قدرتو مسايرة اقرانو وبناء عمى ىذا يستعرض الباحث تمك 

 (2الخصائص في الشكل رقم )
 

 الخصائص النفسية
مضطربون 

تيجة انفعاليا ن
 عدة اسباب

انخفاض فاعمية 
 الذات

يعانون من صراعات  كماليون مفيوم ذات منخفض انخفاض تقدير الذات
 نفسيو متعددة

الحساسية 
 الزائدة

توقعات منخفضو 
نحو قدراتيم عمى 

 االنجاز

الشعور بأنيم اقل من 
أقرانيم  الذين 

يتمتعون بمستوى 
 قدرات مرتفع

ذاتيو  لدييم توقعات مشاعر بعد الكفاءة
 غير مبلئمو

صراعات بين رغبتيم في 
االستقبلل وشعورىم 
 باالعتماد عمى الغير

ضعف البناء 
 النفسي

أفكار مضطربة 
تسيطر عمييم 

محتواىا ال يمكنيم 
توظيف عقميم أو 
جسدىم أو كمييما 
معًا لمقيام بما 

يريدونو أو الوصول 
لمستوى مناسب من 

 اإلنجاز

يشعرون بأنيم أقل 
 قدرة وكفاءة

يشعرون باإلحباط 
لعدم القدرة عمى 
تحقيق اإلنجاز 

 المتوقع

صراعات بين التطمعات  كثيرو النقد لمذات
الكبيرة والتطمعات الصغيرة 

التي ينتظرىا فييم 
 االخرين

االنفعال 
والتوتر الشديد 
الذي يجعمهم 
عرضه لمقمق 

 واالكتئاب

نتيجة لئلحباط يتولد   
عدوان تجاه الذات 
 وتجاه األخرين

التضارب بين القدرات  
المرتفعة وقصور األداء 

 المدرسي
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 الخصائص االجتماعية
 ميارات التواصل االجتماعي الكفاءة االجتماعية
يشعرون دائما بالخجل بسبب عدم قدرتيم عمى اإلنجاز  شديدو الحساسية 

 المدرسي
 فقدان القدرة عمى التواصل االجتماعي عدم المرونة ومقاومة التغيير 

كثيرا ما يصيبيم اليأس والشعور بالعجز عن مجارات زمبلئيم 
 ممن ىم في نفس مستوى قدراتيم العقمية 

 سمبية عبلقتيم وتفاعبلتيم االجتماعية 

يعانون من بعض الضغوط االجتماعية نتيجة ما يعونو من 
 اضطرابات نفسيو مما يولد سموك عدواني 

 –)الوالدين يفقدون المساندة االجتماعية من المحيطين 
 األصدقاء( –المعممين 

 ( يوضح أىم الخصائص االنفعالية واالجتماعية لمتبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم2شكل رقم )    
 

ويرى الباحث أن التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم لدييم خاصيو اساسيو تتضح في وجود 
ل المتوقع منيم واالنجاز األكاديمي الفعمي الذي ال فرق كبير بين القدرات العقمية العالية والتحصي

-Dauglass&tieso ,2014;Buicaيتناسب مع تمك 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 التعمم يجمع بين التمميذ الموىوب والتمميذ ذوي صعوبات  
التعمم،  فالتمميذ الموىوب لديو مشكبلت في عممية التفاعل االجتماعي والتمميذ ذوي صعوبات التعمم 

دم تناسب قدراتو مع قدرات أقرانو،  أما لديو عدد من المشكبلت ومن اىميا انخفاض مفيوم الذات لع
التمميذ الموىوب ذوي صعوبات التعمم يعاني من مزيج مشترك حيث تنمو قدراتو المعرفية وفقا لمستوى 
ذكائو في حين تنخفض قدراتو التحصيمية األمر الذي يجعمو يواجو تحدي ليس فقط في التحصيل ولكن 

حباط  بسبب عجزه عن مجارات من خبلل نظرة معمميو ووالديو إليو األمر  الذي يشكل ضغط نفسي وا 
اقرانو ممن ىم في نفس مستوى ذكائو فيفقد ميارات التواصل االجتماعي وىذا ما اكدت عميو دراسات 

(David,2017;Ssansom,2015;Bloas,2014;Assoulinem,2010.) 
 David  etار  ) وقد أدى ذلك إلى معاناتيم من العديد من االضطرابات النفسية،  ولقد اش

al.,2010 إلى أن االضطرابات العصابية مثل القمق و االكتئاب تنتج من فشل الفرد في ايجاد )
االستجابة االنفعالية المناسبة لممواقف الضاغطة الجديدة أي فشل الفرد في تشكيل االستجابة 

الموىوب ذو صعوبات التعمم االنفعالية المناسبة  في تمك المواقف،  وبالتالي فما يتعرض لو  التمميذ 
حباطات تجعمو غير قادر عمى التعامل الناجح مع الموقف بشقيو االجتماعي  من ضغوط نفسيو وا 

( حيث 9002واالنفعالي عاجز عن التعبير االنفعالي المناسب وىذا ما اكدت عميو دراسة )البحيري، 
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عالية أو ما يطمق عميو األميو أشارت إلى أن ىؤالء التبلميذ يعانون من قصور في الجوانب االنف
ر من االضطرابات ياالنفعالية والعجز عن التعبير عن االنفعاالت )االلكسيثميا( مما يجعميم عرضو لمكث

(                     Maller et al.,2009النفسية ويأتي في مقدمتيا انخفاض مفيوم الذات وىذا ما أشارت إليو دراسة)
( باإلضافة إلى Foley-Nicon et al.,2015(،  ودراسة ) Wang et al.، 9002ودراسة)

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

ع امكانياتيم وقدراتيم األمر الذي يتسبب في المزيد إلى معاناتيم ايضا من الكمالية التي ال تتناسب م
من الفشل واالحباط، وتأتي االضطرابات العصابية كنتيجة لما سبق حيث أشارت دراسة )العربي، 

( إلى أن ىؤالء التبلميذ يعانون من القمق واالكتئاب نتيجة لما يمرون بو من ضغوط 9000
حباطات .  وا 

الموىوبين ذوي صعوبات التعمم ي ظيرون بعض التناقض حيث  ( أن التبلميذ3ويتضح من الشكل )
ولكنيا تنحصر في مناطق ال ترتبط بالمعرفة األكاديمية أو  عاليةأنيم يتمتعون بقدرات عقمية 

المدرسية، وتتضح أكثر في مناطق أخرى غير مدرسية ترتبط باىتماماتيم الشخصية، فيم خارج الفصل 
نون مفكرين ومحممين ويظيرون ممارسة قوية لمميمة عندما يكون يحمون المشكبلت بشكل مبدع ويكو 

الموضوع ذا مغزى شخصي، فيم يجربون الفشل في المدرسة بينما ىم مبدعون في البيت، ولعل ما 
يجعل األمور أكثر تعقيدًا ىو أن ىؤالء التبلميذ يضعون ألنفسيم أىدافًا وتوقعات عالية ويميمون ألن 

فسيم، فيم كماليون وفي نفس الوقت منخفضي تقدير الذات ومفيوم الذات، يكونوا أكثر نقدًا ألن
وفي نفس الوقت منخفضي فاعمية الذات وبالتالي ىم دائموا التعرض  عاليةيضعون ألنفسيم توقعات 

بالنفس ويمرون  الثقةمثل القمق واالكتئاب وفي كثير من األحيان يفقدون  االنفعالية لبلضطرابات
عمى الخمل  الدالة االنفعاليةألىم الصفات  الرئيسيةواإلحباط ، ومن خبلل المحاور  بفترات من الفشل

في الجانب االنفعالي لدى التمميذ الموىوب ذوي صعوبات التعمم والتي استعرضيا الباحث في الشكل رقم 
 لحاليةا الدراسة( ليوضح فيو إجرائيًا أىم الخصائص التي ستتناوليا 0( يضع الباحث الجدول رقم )3)

 السمبيةمقسمو إلى جزئين األول )االتجاىات و المشاعر( ويعني بيا الباحث االعتقادات واالنفعاالت 
( وفييا يوضح السموكيةالتي يعاني منيا التمميذ الموىوب ذوي صعوبات التعمم والجزء الثاني )المظاىر 

 دات واالنفعاالت .التي يمكن ان تترتب عمى الجانب السمبي من المعتق االستجابةالباحث 
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( يوضح الخصائص االنفعالية لمتبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم التي ستتناوليا 3جدول رقم )
 الدراسة الحالية

 المشاعر واالتجاىات المظاىر السموكية

 يشعر انو عديم القيمة واألىمية  منخفض الدافعية لئلنجاز

أو  دائمًا متوتر عند وضعو في موقف تنافسي
 اختباري

 يفتقر إلى الثقة في قدراتو

 بائسا ال يستطيع أن يجد حل لمشكبلتو  ال يحاول إيجاد حمول لمشكبلتو

 يعتقد أن معظم محاوالتو ستفشل ال يقدم عمى محاولة القيام بأي شيء جديد

مستوى أداء منخفض عمى كافة الميام األكاديمية 
 والحياتية  

اال أن يجيد يعتقد انو ليس في استطاعتو 
 القميل من األعمال

دائما يسمك في إطار الجماعة سموك التابع وال 
 يتمتع بسموك القائد 

يشعر دائما أن لؤلخرين تأثير عميو في عمميات 
 التفاعل االجتماعي 

 يشعر بعدم الرضا عن ذاتو  دائم النقد لنفسو في المواقف األكاديمية

جتماعي ينطوي عمى نفسو في مواقف التفاعل اال
 مما يضعف قدرتو عمى توثيق عبلقتو مع األخرين 

 يشعر انو ضعيف ومنبوذ

يمارس بعض أشكال السموك العدواني تجاه األخرين 
 وتجاه ذاتو 

ينظر إلى األخرين ممن يمتمكون قدرات عالية 
مثمو ولكنيم ال يعانون من صعوبات نظرة 

 كراىية

يخوض خبرات فشل متكررة وخاصة فيما يتعمق 
 بجوانب الصعوبة التي لديو 

 يشعر باإلحباط

ليس لديو القدرة عمى ضبط النفس والتحدي في  
 المواقف الصعبة 

فاقد القدرة عمى التحكم في أنماط التفكير 
 المثيرة لمقمق 

يستجيب بشكل سمبي )مستسمم( ألي ضغوط تشكميا 
 خبرة جديده

يتوقع سيناريوىات الفشل عند التفكير في 
القيام بأي شيء وما يترتب عمى قدرتو عمى 

 ذلك من إحباط
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 ال يثق بقدرتو عمى النجاح  ال يثابر عند القيام بأي ميمو 

عدم المشاركة أو التفاعل داخل الفصل، فاقد القدرة 
 عمى التركيز اثناء االمتحان 

 –يشعر أن جميع مواقفو األكاديمية )االمتحان 
ر( االستذكا –التفاعل داخل البيئة الصفية 

 خارجو عن سيطرتو وال يمتمك إرادة تغيرىا 

يبرر فشمو دائمًا بعدم امتبلكو لمقدرة المطموبة مثال 
ال استطيع الفيم أو التركيز  –)ال أستطيع الحفظ 

 مثل زمبلئي(

يعتقد أن زمبلئو في الصف أفضل منو 
 المتبلكيم قدرات ال يمتمكيا 

ثل عدوان موجو نحو الذات متعدد األشكال لفظي م
أنا ال استحق االحترام(   –)أنا فاشل   

يركز دائمًا عمى خبرات الفشل دون االستفادة 
 منيا ممقي الموم عمى ذاتو فقط 

ال يمتمك القدرة عمى إعادة المحاولة عند الفشل 
 فيمجئ إلى االستسبلم

ال يعتقد أن الفشل ىو أمر غير طبيعي 
 فتنخفض قدرتو عمى مقاومة الفشل 

نفعالية غير متوازنة تميل إلى الخوف استجابتو اال 
 والتوتر واالنفعال الزائد  

عدم المرونة في مواجية المواقف االنفعالية 
 الضاغطة 

اإلىمال والنسيان االرادي في القيام بأي ميمو 
 –أكاديمية مثال )نسيان أداء الواجب المنزلي 

دائما ما ينسي  -اإلىمال في أداء األعمال الصفية
مى بعض األسئمة في الموقف اإلمتحاني( اإلجابة ع  

 دافعيو منخفضو لمقيام بأي نشاط مدرسي 

ال يضع لنفسو أحبلم مستقبميو ودائم استخدام أحبلم 
 اليقظة

 انخفاض مستوى الطموح 

تكرار الفشل في المواقف األكاديمية واالستسبلم 
سريعا في حالة وجود أي شكل من اشكال الصعوبو 

من جوانب ضعف  مرتبط بما يعتقده  

يفشل في تحديد نقاط قوتو ويركز أكثر عمى 
 نقاط ضعفو 

ييدر الكثير من الوقت في انجاز ميام صعبو دون 
االىتمام بما يمكنو إنجازه )التركيز عمى األسئمة 

الصعبة دون البسيطة وييدر الكثير من الوقت فييا 
 بالرغم من عدم معرفتو بطريقة حميا ( 

كنو إنجازه أكثر مما يمكن يركز عمى ما ال يم
 أن ينجزه 

ال يبادر بالتفاعل االجتماعي أو بالمشاركة في 
 األنشطة الصفية 

 يعتقد أن األخرين يحممون صورة سمبيو عنو 
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يختل توازنو االنفعالي عند مواجية مثير جديد ويقوم 
 بردود أفعال غير مناسبو 

 ال يستطيع التوافق مع قدراتو 

داف ال تتناسب مع قدراتو فيصيبو دائمًا ما يضع أى
 اليأس عند الفشل فييا 

يحمل في مخيمتو ذات مثاليو بعيده تمامًا عن 
 ذاتو الواقعية 

يعتمد في اختياراتو وقراراتو عمى الغير وينتابو 
 الخوف والشك عند وضعو في موقف المسئولية 

صعوبة في اتخاذ القرارات واإلحساس بالخوف 
 من النتائج 

وعدم المجازفة  التردد يشعر بالخوف الزائد من الفشل ومن حكم  
 األخرين عميو 

ال يستطيع تكوين عبلقات سميمو مع زمبلئو 
ومدرسيو ومستوى تفاعمو في البيئة المدرسية 

 والصفية منخفض

 منخفض التوافق الدراسي 

  إخببت انسؤال انبحثِ انثبنث:
 شاد النفسي لتنمية اإلبداع االنفعالي؟عمى االر  المستندةما رؤية الباحث التكاممية 
أوضح الباحث انو سوف يتناول االبداع االنفعالي من خبلل أربع  السابقمن خبلل العرض 
األصالة( ويوضح الباحث  -الطبلقة والفعالية االنفعالية -المرونة االنفعالية –مستويات لو )االستعداد 

تمييدا لوضع النموذج االرشادي إلرشادية المستخدمة في الشكل التالي إليو التكامل بين النظريات ا
 .التكاممى لتنمية االبداع االنفعالي
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ويستعرض الباحث التكامل بين نظريات اإلرشاد النفسي وبين كل مستوى من مستويات اإلبداع 
 اإلنفعالي كالتالي:

 :اإلنفؼبيل املسخٌٍ األًل: االسخؼذاد
لمستوى األول لئلبداع االنفعالي ويعرفو الباحث إجرائيا بأن " قدرة الفرد ويمثل مستوى االستعداد ا

عمى فيم انفعالو وانفعاالت األخرين وتحميميا مما يمكنو من وصف التغييرات االنفعالية وقراءة التعبيرات 
االنفعالية لؤلخرين بدقو ووعيو بانفعالو"، ويتضمن ىذا المستوى عدة ميارات اساسيو ىي )الفيم 
االنفعالي، والوعي االنفعالي(، وبالتالي فإن الباحث سوف يركز عمى تنميو تمك الميارات ولتنمية تمك 

)نظرية الجشطالت  النموذجالميارات سوف يركز الباحث عمى التكامل بين النظريات المستند إلييا في 
 النظرية المعرفية السموكية(. –

احث الفيم االنفعالي سوف يركز عمى عاممين اساسين لمفيم أوال: ميارة الفيم االنفعالي: لكي ينمي الب
االنفعالي ىم تحميل االنفعاالت والتميز بين االنفعاالت، حيث يتمكن الفرد من فيم انفعاالت األخرين 
وقراءة تعبيرات الوجو وااليماءات، والتعرف عمى طبيعة كل انفعال، والتميز بين االنفعاالت البسيطة مثل 

بة مثل األلم والغضب معا، وسوف يعتمد الباحث عمى انشطو قائمو عمى مجموعو من الفرح والمرك
االرشادي وسوف يتناول الباحث في  النموذجالفنيات التي تم اختيارىا من النظريات التي يقوم عمييا 

 ذلك مجموعة فنيات ىي:
 الوعي بالينا واألن: -0

انت ىنا واألن " ويعتبر "األن " ىو نقطة إن الشعار األساسي في اإلرشاد الجشطمتى ىو "أنا و 
الصفر بين الماضي والمستقبل حيث ال يوجد أي منيما، دائما الموجود فقط ىو ىنا واألن، والشخص 
نما لديو مشكمة في األن، والتي قد تكون ايضا  العصابي ليس شخصا لديو مشكمة في الماضي، وا 

مى النحو الذي نراه في الحاضر، ويجب عمى مشكمة من الماضي، والماضي يؤثر في السموك فقط ع
المرشد أن يكرر العبارات األساسية )األن أنا واع( والمطموب ىو التعبير في الزمن الحاضر ومن 
الممكن أن يسأل المرشد المسترشد )ماذا تعنى األن؟( )أين أنت األن؟( )ماذا ترى األن؟( )ماذا تحس 

لثوب الذي عميك األن؟( )ىل أنت واع بما تفعمو بيدك األن؟( األن؟( )ماذا تفعل بيدك؟( )ما ىو لون ا
 (.                                                                                          9003)فايد، 

والحاضر في ىنا واألن ىدفو العبلج نفسو، ولذا ال يسمح لممسترشد أن يتحدث عن المشكمة في 
نما يطمب منو أن يعايش مشكمتو األن، والذي ييمنا صيغة الزمن ا لماضي، أو في صورة ذكريات، وا 

االنفعاالت(، وليس المحتوى أو الكممات. مع التأكيد عمى  –نبرة الصوت  –ىو طريقة التعبير )اإلشارة 
تعي "األن أنا واع "والمطموب ىو التعبير في الزمن الحاضر، ومن الممكن أن يسألو المسترشد: ماذا 

األن؟ أنت األن؟ ماذا ترى األن؟ ماذا تحس األن؟ ماذا نفعل بيديك األن؟ ماذا تريد األن؟ ويؤدى كل ما 
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سبق إلى تنبيو المريض إلى سموكياتو ومشاعره وخبراتو، وليس تفسير ىذه الجوانب، إذا ليس الغرض 
نما ىو معرفة كيف، ومن ثم تتزايد مساحة الوعي لدى  المسترشد، ولذا فإن ىو استكشاف لماذا وا 

اليدف من كل اساليب االرشاد الجشطمتى ليس فقط طريقة ىنا واألن، ولكن ىو إيجاد الوعي في 
 (.9002المسترشد بحيث يمكن لو أن يستجمع األجزاء المتفرقة في شخصيتو ويدمج بينيم )غانم، 

قف االنفعالي ومن أىم حيث يستيدف الباحث من ىذه الفنية جعل التمميذ يركز عمى جميع عناصر المو 
عناصر الموقف االنفعالي التمميذ نفسو فيو يقوم بدورين مستقبل النفعال ومعبر عن انفعال وبالتالي 

 فوعيو بما يدور حولو والتركيز عميو يجعمو يفيم جيدا ما ىية االنفعال الذي يستقبمو.
لقدرة عمى التعبير المبلئم عن ": وي عرف مفيوم تأكيد الذات بأنو اAssertivenessتأكيد الذات " -9

أي انفعال فيما عدا التعبير عن انفعال القمق، ألن الفرد ال يمكن لو أن يجمع بين تأكيده لذاتو وبين 
شعوره بالقمق، بمعنى أن الفرد الذي يتمتع بالتوكيدية الذاتية ال يشعر بالقمق، فالمعالجون السموكيون 

يؤكد وجوده بالتحكم في األخرين، بل يتضمن أيضًا كذلك يرون أن الشخص التوكيدي ليس فقط الذي 
االتجاىات اإليجابية كإظيار الود والحب وأداء الواجبات والمشاركة اإليجابية لآلخرين )محمد، سيد، 

9000.) 
ثانيا: ميارة الوعي االنفعالي: الوعي االنفعالي من أىم الميارات التي يشتمل عمييا المستوى األول 

ويعرف الباحث الوعي االنفعالي إجرائياً" بأنو القدرة عمى قراءة المشاعر الداخمية واالنتباه "االستعداد" 
ليا، والتعرف عمى تأثيرىا أثناء التفاعل مع الموقف"، وبالتمى سوف يركز الباحث عمى إرشاد التمميذ 

ن أائج التي يمكن إلى التركيز عمى مجموعة األفكار التي تدور في ذىنو عند االنفعال وتبصيره بالنت
ىم النتائج المترتبة عميو وسوف أتترتب عمي االستمرار في ىذا التفكير وشكل االنفعال الذي سيحدث و 

يستخدم الباحث فنية الحوار حيث يساعد التمميذ عمى تذكر األحداث التي اتسمت بانفعال شديد وجعمو 
 و المواقف .أيتذكرىا ويراقب انفعالو خبلل ىذه االحداث 

لحوار: في ىذه الطريقة يطمب من المسترشد تذكر آخر حادث أو موقف من الحوادث أو المواقف ا-0
المرتبطة بالموضوع االنفعالي لديو؛ عمى أن يكون من الحوادث أو المواقف التي يتذكرىا جيدًا؛ بحيث 

تبطة يصف المريض الحادثة بشيء من التفصيل، ويحاول المعالج جعل المريض يتذكر األفكار المر 
بظيور واستمرار رد الفعل االنفعالي باستخدام أسئمة مثل )ما ىو أسوء ما توقعت حدوثو عندما كنت 

 (.9000قمقًا جدًا؟( ما الذي خطر في ذىنك آنذاك؟ ىل تخيمت شيئًا ما في تمك المحظة )محمد، سيد، 
                                                                                                                        المستوى الثاني: مستوى الطبلقة والفعالية االنفعالية:               -9  

وفي ىذا المستوى يتمكن الفرد من إصدار استجابات متعددة معبرة عن انفعالو يختار منيا        
عالو، وفي ىذا المستوى يحاول الباحث مساعدة االستجابة األنسب واألكثر فعالية في تحقيق ىدف انف

التبلميذ عمى اكتساب طرق جديده لمتعبير عن االنفعاالت عن طريق تغيير االرتباطات الشرطية بين 
المثير االنفعالي واالستجابة االنفعالية، بحيث يستجيب التمميذ بشكل جديد لممثيرات االنفعالية المألوفة 
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الطبلقة المفظية( وسوف يعتمد  –لمستوى ميارتي )الطبلقة التعبيرية والغير مألوفة، ويشمل ىذا ا
 الباحث عمى النظرية المعرفية والنظرية السموكية في تنمية الميارات التي يشتمل عمييا المستوى.

ميارة الطبلقة المفظية: ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا " الطبلقة في استخدام االلفاظ ذات المعنى  -0
لي والتي تتناسب مع الموقف االنفعالي"، وفي ىذه الميارة يسعى الباحث إلي اكساب التمميذ االنفعا

القدرة عمى التركيز عمى االلفاظ التي يستخدميا عند التعبير عن انفعاالتو ومحاوالت استخدام تراكيب 
عى ىذه الميارة لفظيو جديده لكي يتمكن من التعبير بحريو وايجابيو عن انفعاالتو بشكل لفظي، وال تس

 إلى مجرد التعبير عن االنفعاالت بل تسعى إلى إرشاد الفرد إلى التعبير الفعال الجديد عن االنفعال.
ميارة الطبلقة التعبيرية: ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا" سيولة التعبير واستخدام أفكار مختمفة  -9

ى اكساب التمميذ طرق جديدة لمتعبير عن لمتعبير عن االنفعال"، وفي ىذه الميارة ييدف الباحث إل
انفعاالتو، طرق تجمع بين التعبير المفظي وغير المفظي، وسوف يستند الباحث إلى عدة فنيات سموكيو 

 في تنمية الميارتين السابقتين من تمك الفنيات 
مبلئم عن ": وي عرف مفيوم تأكيد الذات بأنو القدرة عمى التعبير الAssertivenessتأكيد الذات " -0

أي انفعال فيما عدا التعبير عن انفعال القمق، ألن الفرد ال يمكن لو أن يجمع بين تأكيده لذاتو وبين 
شعوره بالقمق، بمعنى أن الفرد الذي يتمتع بالتوكيدية الذاتية ال يشعر بالقمق، فالمرشدون السموكيون 

األخرين، بل يتضمن أيضًا كذلك  يرون أن الشخص التوكيدي ليس فقط الذي يؤكد وجوده بالتحكم في
االتجاىات اإليجابية كإظيار الود والحب وأداء الواجبات والمشاركة اإليجابية لآلخرين )محمد، سيد، 

9000.) 
وتعتبر التوكيدية فنية أخرى من فنيات التشريط بالنقيض ألن الحرية االنفعالية والتعبير عن    

دية( في مواقف الحياة المختمفة تعتبر من األساليب التي يتعارض االنفعاالت اإليجابية والسمبية )التوكي
ظيورىا مع العصاب والقمق، فالشخص ال يمكن أن يكون توكيديًا وقمقًا في نفس الوقت، ومن ثم فإن 

مواقف أو أشخاص يثيرون القمق مع تدريب الشخص عمى االستجابات الواثقة وااليجابية عند التفاعل 
الء األشخاص وىذه المواقف من خصائصيم الميددة والمثيرة لمقمق ألن اإليجابية والتيديد، سيجرد ىؤ 

 (.0222والقمق ال يجتمعان)إبراىيم، عسكر، 
 وسوف يستخدم الباحث في تنمية تمك الميارة عدة أساليب منيا:   
دى التحدث عن المشاعر: ويشتمل ىذا النوع من التدريبات عمى التعبير المفظي عن أي شعور ل -0

 الفرد مثل أفضل واعترض.
استخدام تعبيرات الوجو: وتشتمل ىذه التدريبات عمى ممارسة التعبير بالوجو بما يتناسب مع  -9

االنفعاالت التي يشعر بيا الفرد في الموقف الذي يعايشو مثل الفرح أو الخوف أو الغضب إلى غير 
 ذلك من االنفعاالت النفسية 
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في حالة مخالفتو لمرأي المطروح: وفيو يمارس الفرد تعبيره عن رأيو التعبير عن الرأي الشخصي  -3
 الشخصي حين يكون لديو رأى مختمف عن الرأي المطروح من قبل األخرين.

استخدام ضمير المتكمم بداًل من ضمير الغائب: ويشتمل ىذا التدريب عمى التعبير عن الذات  -2
لقد كانت مقابمة ناجحة " “مة ناجحة " بداًل من قولو: لقد قمت بمقاب“بصورة مباشرة مثل قول العميل: 
 وىكذا مستخدمًا ضمير المتكمم.

التعبير عن الموافقة عندما يكون ىناك اقتناع أو فائدة أو رضا: في ىذه الحالة يمكن لمفرد أن  -2
ما قالو  وأنا أوافق عمى“ يعبر عن موافقتو لما ذكره آخرون من آراء بقولو:" وأنا ايضًا أؤيد ىذا"، 

 “.الزمبلء "، " وأنا أشارككم الرأي في كذا وكذا 
ممارسة االرتجال في الحديث: ويقصد بو أن يتدرب الفرد عمى الكبلم الحر المباشر في صورة  -2

مرتجمة أي بدون المجوء إلى الكممات المعدة مسبقًا أو الموجية عن طريق الكتابة )محمد، سيد، 
9000.) 

 المرونة االنفعالية: المستوى الثالث: -9  
ويعتبر المستوى الثالث لئلبداع االنفعالي " المرونة االنفعالية" ىو المستوى الذي يصعد فيو 
التمميذ إلى التحكم في أفكاره االنفعالية والنظر إلي الموقف االنفعالي من زوايا مختمفة، فيو ال يكتفي 

ر إدراكو لتمك العناصر باستخدام أفكاره ويعرفو فقط بتحميل العناصر الظاىرية لمموقف بل يصل إلى تغيي
الباحث إجرائيًا بأنو" القدرة الفرد عمى تنويع وتغيير وتعديل أفكار االنفعالية في الموقف االنفعالي 
دراكو لممثيرات لتتناسب مع ما يتطمبو الموقف االنفعالي"، ويتكون ىذا المستوى  وتغيير طريقة تفكيره وا 

المرونة  -المرونة التكيفية –إعادة التقييم المعرفي  -عادة البناء المعرفيمن خمس ميارات ىي )إ
التخيل االنفعالي(، وسوف يعتمد الباحث عمى النظرية المعرفية باستخدام ثبلثة اتجاىات  -التمقائية

ميكنبوم( بحيث ينتقي من تمك االتجاىات االساليب المعرفية التي  –إليس  –منيا وىي ) اتجاه بيك 
ن التمميذ من التعرف عمى أفكاره واكتشافيا وتغييرىا بما يتبلءم مع الموقف االنفعالي ويمكنو من تمك

 التفاعل بشكل سميم .
ميارة إعادة البناء المعرفي: ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا "قدرة الفرد عمى تحديد وضحض وتغير -0

سمبي"، وبالتالي فإن الباحث في ىذه الميارة األفكار والمعتقدات الغير منطقيو المتحكمة في سموكو ال
ن يعي الفرد ما ىيو أفكاره السمبية ويحددىا ويتعامل معيا وفق الفنيات المحددة، وسوف أيستيدف 

 يتناول الباحث تنمية ىذه الميارة وفق اتجاه بيك ومن الفنيات المستخدمة في تنمية ىذه الميارة.
ىذه الفنية يطمب من التمميذ أن يوضح كيف يرى نفسو مقارنة فنية إعادة البنية المعرفية: وفي  -0

مع اآلخرين، وعمى سبيل المثال، يطمب من التمميذ الذي لديو االعتقاد )أنا شخص عديم الفائدة( أن 
يعرف المقصود بعدم الفائدة، ثم يطمب منو أن يشير أين سيكون بعض الناس الذين يعرفيم عمى معيار 

%)فعال جدًا(. وىي فنية مفيدة الستبدال األفكار 000دأ بصفر عديم الفائدة ومتدرج ليذه الصفة، يب



 (منموذج إرشادي تكاملي مقترح لتنمية اإلبداع اإلنفعالي لدى التالميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعل)
 (ـ.ـ./ حساـ محمد عبد العاؿ –أ.د./ شيرين محمد دسوقي  –أ.د./ عبد الصبور منصور محمد  –أ.د./ محمد محمد سالم )

 خبيؼت بٌسسؼْذ –ت انرتبْت جمهت كهْ                        505                   (                    0202– ّنبّش) –  (33) انؼذد

التمقائية وكذلك االعتقادات األساسية، وتفيد في التعامل مع التفكير الثنائي )كل شيء أو ألشيء( 
 (.9000)محمد، سيد، 

وقف معين يتضح التعارض بين المعارف والقيم واالعتقادات السائدة: ويعمل المرشد عمى تناول م -9
من خبللو وجود تعارض بين المعارف وبين مالدى الفرد من قيم أو اعتقادات، فيقول لممسترشد مثبًل 

% في كل 000أنو أذكى من أن يعتقد أن أي شخص آخر يمكنو أن يمبى لو جميع متطمباتو بنسبة 
مص من التنافر الواضح األوقات، وىو ما يؤدى بو إلى تعديل ىذه الفكرة البلتواؤمية من خبلل التخ

 (.  9000)محمد، 
ميارة إعادة التقييم المعرفي: ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا " قدرة الفرد عمى أن يعيد تقيمو  -9 

المعرفي لمتخمص من االنفعال المحتمل حدوثو من ذلك الموقف وخفض األثر االنفعالي لو"، ويحاول 
ميذ إلى عدم االستسبلم إلى االنفعال، وانو بإمكانو تغييره منعا الباحث من خبلل ىذه الميارة، توجيو التم

لحدوث أي تأثير سمبي عميو أو عمى األخرين من المحيطين بو في نفس اإلطار االجتماعي، وان 
االنفعال ليس مجرد استجابة حتميو وانما يمكن تعديمو وتغييره ، عن طريق إعادة تقييم المثير 

المرتبطة بو و إخضاعيا لممنطق، وبيان اسباب صحتيا من عدمو وفي سبيل االنفعالي بتغير األفكار 
 تنمية ىذه الميارة يستخدم الباحث الفنيات التالية:

( إلى أنيا طريقة تقوم عمى اكتشاف أوجو الخطأ في 9000الضحض والتفنيد: وقد اشار )إبراىيم،  -0
نحاول إقناع شخص معين بأن يتخمى عن  األفكار المسببة لبلضطراب والخاضعة لمعبلج،  فنحن عندما

أفكاره الخاطئة ومعتقداتو المشوىة عن النفس وعن األشياء وأن يتبنى أفكار أكثر فائدة وأقل مدعاة 
لميزيمة الذاتية أمام بعض االنفعاالت السمبية،  تحقق في نفس الوقت فائدة إضافية أخرى،  فنحن ال 

ب بل نساعده أيضًا عمى زيادة فاعميتو الشخصية،  وتعديل نشجعو عمى تبنى أفكار جديدة ونافعة فحس
سموكياتو الخاطئة وبالتالي تطوير قدراتو عمى التوافق،  ليذا يعتبر األسموب القائم عمى ضحض وتفنيد 
األساليب والتفسيرات الغير  منطقية التي يتبناىا المريض عن نفسو أو العالم من أىم وأنجح الطرق 

 (.9003ت واألفكار الخاطئة )في : مكى، لمتخمي عن المعتقدا
الحديث الذاتي: نحن نتحدث إلى أنفسنا. وىذا الحديث يأخذ صورا عدة وما نقصده بالتعميمات  -9

الذاتية ىو ذلك النوع من حديث النفس الذي يأخذ صورة الحث والتوجييات والطمب )مثبل أنا لن أسرق، 
ب ذلك الطريق مرة أخرى( )الشناوي، عبد الرحمن، لن أستجيب لطمب ىذا الصديق، إن عمى أن أجر 

0224 .) 
والحوار الذاتي من األفكار األساسية في النظرية المعرفية،  فاإلنسان يسمك بحسب ما يفكر،  وفي 
ميدان ممارسة العبلج الذاتي ينصب جزء من دور المعالج عمى تدريب األشخاص عمى تعديل مستوى 

الكتئاب وعدم الثقة،  إن الحوار مع النفس عن أي نشاط معين من شأنو أفكارىم،  التي تثير القمق وا
أن ينبو الفرد إلى تأثير أفكاره السمبية عمى سموكو،  وحديث المرء مع نفسو وما يحويو من انطباعات 
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وتوقعات عن المواقف التي تواجيو،  ىو السبب في تفاعمو المضطرب،  وليذا يعتمد المرشد المعرفي 
ى محاولة تحديد مضمون مثل ىذا الحديث،  والعمل عمى تعديمو كخطوة أساسية في السموكي عم

مساعدة الفرد عمى التغمب عمى اضطرابو،  خاصة المواقف التي تستثير القمق واالكتئاب  )محمد،  
 (.9000سيد، 

ع األشكال ميارة المرونة التكيفية: ويعرفيا الباحث إجرائيًا بأنيا" القدرة عمى التكيف بسيولو م -3
المتغيرة الجديدة التي يظير عمييا الموقف االنفعالي"، حيث ييدف الباحث من تنمية ىذه الميارة إلى 
مساعدة الفرد عمى تغيير أفكاره لمتكيف مع المواقف االنفعالية التي يمر بيا، التكيف مع إمكاناتو 

ه عن ذاتو وتقبل ذاتو، التخمص من وقدراتو، االبتعاد عن الصراعات التي ال تتناسب معو، تغيير أفكار 
مشاعر الخوف والقمق واإلحباط الناتجة عن الصراعات النفسية البلتكيفيو، التخمص من األفكار 

 الكمالية والتعامل اإليجابي مع الواقع، ولتنمية ىذه الميارة سوف يتبع الباحث الفنية التالية.
لمرشد و المسترشد من خبلل ىذه الفنية إلى تناول النتائج اإليجابية لمتغير: وينظر كل من ا -0

النتائج اإليجابية لممعارف التواؤمية،  فيتم تحديد الجانب االنفعالي المعرفي من المشكمة  ويمكن 
لممرشد أن يوضح النتائج السموكية االنفعالية التواؤمية لمتغيير المعرفي،  و أن يركز في البداية عمى 

وضوحًا،  و أن يعمل بالتدريج عمى تطوير تمك النتائج التي تتسم طبيعتيا  تمك النتائج المباشرة واألكثر
بطول المدى،  وىنا يقول المرشد لمتمميذ مثبًل دعنا ننظر إلى تمك الكيفية التي يمكن أن تبدو عمييا 
األشياء إذا افترضت أنت أن باستطاعتك أن تسترخى في كل المواقف االجتماعية و أن تشعر بالثقة في 

نفس،  فيمكنك أن تحضر الحفبلت،  و أن تقابل أناسًا جددًا،  وأن تحدد حياتك االجتماعية من خبلل ال
التنظيم النشط لتمك المواقف التي تستمتع بيا،  وييدف ىذا اإلجراء إلى إثارة التمميذ لتقييم النتائج 

 (.9000 اإليجابية التي تترتب عمى المعارف التواؤمية خبلل مجموعة المواقف )محمد،
ميارة المرونة التمقائية: ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا" القدرة عمى انتاج أنواع مختمفة من األفكار -2

عند النظر إلى الموقف االنفعالي من زوايا ذىنيو مختمفة"، وييدف الباحث من تنمية ىذه الميارة إلى 
ؤية الموقف االنفعالي من اتجاه واحد ارشاد التمميذ لمتخمص من أخطاء التفكير، عدم االقتصار عمى ر 

ألن غالبا من يمتمك رؤية احاديو لممواقف يمتمك معتقدات ال عقبلنية نابعو من خبرات سابقو سمبيو ، 
خضاع تفكيره  كما ييدف الباحث من وراء ىذه الميارة مساعدة التمميذ عمى التخمص من الجمود وا 

سوف يستخدم الباحث الفنية التالية من جل تنمية تمك االنفعالي لممنطق وعدم التحيز وفي سبيل ذلك 
 الميارة لدى عينة الدراسة

المناقشة المعرفية الشاممة: وتتبع ىذه الفنية مجموعة معقدة من المجادالت عمى غرار طريقة  -0  
إليس وتسير في ضوئيا. وتعمل ىذه الفنية عمى مساعدة التمميذ كي يواجو أفكاره ومعتقداتو 

مبيريقى يعمل عمى تفنيدىا متبعًا طرق جدلية وتعميمية يتعامل من البلعقبلن ية بأسموب منطقي وا 
خبلليا مع تمك األفكار واالعتقادات البلعقبلنية في مختمف السياقات التي يمكن أن تظير فييا. كما 
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قبلنية يتعمم أيضًا من خبلليا أن يقوم بتعزيز تمك األفكار العقبلنية التي تحل محل األفكار البلع
السابقة. أي أنو يتم من خبلل ىذه الفنية مواجية حقيقة أفكار واعتقادات التمميذ التي تتسم 
بالبلعقبلنية والبلمنطقية والعمل عمى إعادة بناء اعتقادات جديدة تتسم بالعقبلنية والمنطقية تحل 

 (. 9000محميا )محمد، 
فنية تطبيق أساسيات المنطق من جانب المرشد التحميل المنطقي والتقييم: ويتم من خبلل ىذه ال   -9

ليس Beckبغرض تعديل معارف المسترشد البلتواؤمية وذلك إتفاقًا مع آراء كل من بيك   Ellisوا 
 ويمكن في ىذا اإلطار توجيو المناقشة المنطقية إلى أمرين أساسيين ىما:

 التمميذ ويؤمن بيا.عدم توفر الصدق المنطقي لبلعتقادات والفرضيات التي يعتقد فييا  -أ
 عدم االتساق بين سموكو وبين تمك االعتقادات والفرضيات.-ب

وىنا يعمل التحميل المنطقي عمى مساعدة التمميذ كي يقوم بمواجية تمك االعتقادات البلعقبلنية أو 
األفكار األوتوماتيكية، وعند التعامل مع موضوع عدم االتساق بين األفكار والسموك يمكن استخدام 

لتفكير االستداللي أو االستنباطي حيث يتم االنطبلق من المقدمة إلى النتيجة أو العكس )محمد، ا
9000.) 

ميارة التخيل االنفعالي: ويعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا "قدرة التمميذ عمى تخيل عناصر اضافيو او  -2  
لباحث من تنمية ىذه الميارة تعديل في الموقف االنفعالي مما يساعد عمى تعديل االنفعال"، وييدف ا

إلى تمكين التمميذ من استخدام خيالو كمحفز لئلبداع، بمعنى تخيل سيناريوىات النجاح وتعديميا مما 
يدفعو لممزيد من المثابرة والشغف ويعدل من االنفعاالت السمبية المحتمل حدوثيا ويستخدم الباحث في 

 نيات المعرفية.سبيل تنمية ىذه الميارة الفنية التالية من الف
التخيل المعرفي: "المنبو متخيل واالستجابة فعمية" حقيقة نفسية بسيطة قد ال يختمف عمييا اثنين،  -0

وىي أن مشاعرنا وانفعاالتنا تتأثر تأثرا قويا بما نرسمو من تصورات أو تخيبلت بما فييا استعادة 
حدثا غير سعيد تم في الماضي شريطة أن أحداث سابقة، فالفرد قد يشعر بالحزن الشديد إذا ما استعاد 

يستعيده بكل تفاصيمو، وبالمثال قد يجد نفسو غاضبا إذا استعاد أحداث مرت عميو في الماضي وتعرض 
 (.9003فييا لمتجاىل واالعتداء واالمتيان من شخص معين ... )مكي، 

تطبيق االنفعال ومدى  ويستيدف الباحث من استخدام ىذه الفنية إلى إرشاد التمميذ لتخيل سيناريو
تأثيره وما يمكن تعديمو ليظير انفعال إيجابي فعال، فمثبل إذا طمبت من التمميذ تخيل نفسو وىو ينجح 
او يحقق ما يريد سوف يؤثر ذلك عمى مشاعر القمق التي يشعر بيا تجاه االقدام عمى إنجاز ىذا 

فعال ونتائجو قبل حدوثو وما يمكن تعديمو اليدف، وبالتالي ييدف الباحث إلى جعل التمميذ يستبصر االن
 فيو.               

المستوى الرابع: مستوى األصالة: وييدف الباحث من ىذا المستوى إلى تنمية القدرة عمى إتيان  -2
باستجابات فريدة غير مألوفة وغير مكتسبو نابعو من الفرد ذاتو لم يقمدىا حيث يشير ىذا البعد إلى أن 
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نفعالية لمفرد تكون نابعو من قيمو ومعتقداتو ىو أي ال تكون مكتسبو أو متأثرة بمعتقدات االستجابة اال 
األخرين بحيث تكون استجابة الفرد في الموقف االنفعالي جديده اذا ما قورنت باستجابتو في موقف 

عالي، وفي انفعالي سابق او باالستجابات االنفعالية لمجماعة التي ينتمي إلييا عمي نفس المثير االنف
 سبيل تحقيق ذلك سوف يستخدم الباحث الفنيات السموكية التالية:

 –( بأنيا طريقة نزود بيا الشخص 9002": وقد عرفتيا )شند، Feedbackالتغذية الراجعة " -0
بالمعمومات الكافية المتصمة  –الذي ىو في حاجة لمعرفة رد فعل أقوالو وأفعالو عمى نفسو واآلخرين 

متو، ومن خبلل ىذه المعمومات يمكن تقييم السموك السابق المطموب تعديمو، وتقييم بشخصيتو ومشك
محاوالت الشخص تحقيق ىذا التعديل وتقييم السموك الجديد المعدل بناء عمى التقييم السابق مع 

 (.    9003االستعانة ببعض الفنيات مثل تقييم الذات، تقديم اآلخرين )في: مكي، 
يعد التعزيز أحد الفنيات السموكية التي تقدم في كل مرة يؤدي فييا ”: Reinforcementالتعزيز" -9

السموك المرغوب أي أن اإلثابة تعتمد ىنا عمى السموك المشروط بادئو، ويعرف التعزيز بأنو " اإلجراء 
ية الذي يؤدي فيو السموك إلى نتائج إيجابية أو التخمص من نتائج سمبية، مما ينتج عنو زيادة احتمال

حدوث ذلك السموك في المستقبل في المواقف المماثمة، وىذا يعنى أن التعزيز يعرف وظيفيا، أي من 
خبلل نتائجو عمى السموك، ويعرف المثير أو الحدث الذي يتبع السموك ويؤدي إلى تقويتو أو زيادة 

 (.9003احتمالية تكراره في المستقبل بالمعزز)مكي، 
يب اننًٌرج املقرتح نخنًْت االبذاع االنفؼبيل نذٍ انخاليْز  إخببت انسؤال انبحثِ انشابغ:

 املٌىٌبني رًُ صؼٌببث انخؼهى؟
ومن خبلل العرض السابق يضع الباحث نموذج تنمية االبداع االنفعالي لدى التبلميذ الموىوبين 

 كالتاليذوي صعوبات التعمم وتأثيره عمى الخصائص االنفعالية لدييم، ويتضح ذلك 
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 خطوات النموذج المقترح لتنمية اإلبداع االنفعالي:
 الخطوة األولى:

وتركز عمى كيفية اشتقاق الموىوبين ذوي صعوبات التعمم 
وفق وتمر تمك الخطوة بمجموعة من اإلجراءات الفرعية 

المحكات الرئيسيو المحدده لمتشخيص التبلميذ الموىوبين 
وي صعوبات التعمم وىي )محك التميز النوعي(، )محك ذ

التباعد(، )محك االستبعاد(، ومن خبلل تمك الخطوات 
( يتم تحديد وتشخيص 2الموضحو في الشكل رقم )

 التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
اق التبلميذ الموىوبين ( يوضح خطوات اشتق2شكل رقم )                                                       

 ذوي صعوبات التعمم
 

الخطوة الثانية: التكامل بين النظريات اإلرشاديو 
المستخدمو لتنمية اإلبداع االنفعالي ومستويات 
اإلبداع اإلنفعالي وأيضا الميارات الفرعية لئلبداع 
اإلنفعالي كما سبق وأن تم توضيح ذلك في إجابة 

ختص بتوضيح السؤال البحثي الثالث، والذي أ
رؤية الباحث التكاممية المستنده عمى اإلرشاد 
النفسي لتنمية اإلبداع اإلنفعالي والتي يتضح في 
تفاصيميا المستويات الفرعية لئلبداع االنفعالي وما 
يندرج تحت كل مستوى من ميارات وما يناسب كل 
مياره من نظريات إرشاديو وفنيات يمكن من 

 وبو.خبلليا إحداث التنمية المطم
 
 
 
 
 
 
 

( يوضح التكامل بين النظريات اإلرشاديو 8شكل رقم )
ع االنفعالي وفق النموذج المختلفو ومستويات اإلبدا 

 المقترح لتنمية اإلبداع االإنفعالي
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الخطوة الثالثة: وفييا يوضح الباحث أىم األسس 
التي سوف يبنى عمييا البرنامج اإلرشادي الذي 
سوف يتم من خبللو التدخل بشكل مباشر وفق 
مجموعو من الجمسات لتنمية اإلبداع اإلنفعالي وقد 
أوضح الباحث ثبلث أسس رئيسيو سوف تستند 

 -خبرات الحياتيوعمييا األنشطو المستخدمو وىي )ال
بعض القواعد االجتماعية  -المواقف التعميمية

 واألنماط السموكية المتعممة(
 

الخطوة الرابعو: وفييا يحدد الخطوات 
اإلجرائية التي سوف يسير وفقيا البرنامج 
اإلرشادي وفق كل مستوى من مستويات 
اإلبداع اإلنفعالي وكل فنية وتوجو نظري 

اسب مع كل إرشادي سوف يستخدم ليتن
مستوى من مستويات اإلبداع اإلنفعالي، 
مشير إلى تأثيره عمى الخصائص اإلنفعاليو 
السمبيو لدى التبلميذ الموىوبين ذوي 
صعوبات التعمم والتي تم تحديدىا في السؤال 
 البحثي الثاني، محددا كيفية تغييرىا إجرائيا 

 انخٌصْبث:
، وال يمكن اكتسابيا بدون التفاعل االجتماعي، والجانب إن االبداع االنفعالي قدرة تحتاج إلى تدريب

المعرفي الذي ييدف الي التحكم في المثيرات المعرفية ىو لب وجوىر تشكيل االستجابة االنفعالية وبالتالي 
 ومن خبلل ما سبق يوصي الباحث بعدد من التوصيات منيا:

قصور في الجوانب االنفعالية نظرا لقدرتو االىتمام بتنمية االبداع االنفعالي لدى الفئات التي توجو  -0
 عمى تحسين تمك الجوانب االنفعالية.

 ضرورة الربط بين االبداع االنفعالي والتفكير االنفعالي فكبلىما يؤثر ويتأثر باألخر. -9
عدد من االبعاد التي رأي انيا ضرورية لتنمية االبداع االنفعالي  في   Averill (1999)حدد  -3

ا مبحاث التطبيقية في بعض االبعاد مثل الجدة واألصالة نظرا لتداخميما وىذا حين اختمفت معو األ

( يوضح األسس التي سوؼ يستند إليها 9شكل رقم )
تكوين جلسات البرنامج الهادؼ لتنمية اإلبداع 

 اإلنفعالي

( يوضح الخطوات اإلجرائيو التي سوؼ 12شكل رقم )
يسير وفقها بناء البرنامج اإلرشادي لتنمية اإلبداع 

 عالياإلنف
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أوضحو الباحث في متن الرسالة وبالتالي يصبح ىناك حاجو لمزيد من الدراسات أللقاء الضوء 
 عمى طبيعة االبداع االنفعالي من حيث االبعاد والمستويات.

في تنميتيا والتعرف عمى أىم التوجيات البحثية التي االىتمام بتحميل الجوانب اإلنفعالية قبل البدء  -2
 تناولتيا، وتعميم النماذج اإلرشاديو التكاممية .

 دراسة اإلبداع االنفعالي بشكل تحميمي أكثر لما يتضمنو من مستويات وميارات فرعيو ضروريو. -2
قائم عمى تناول اإلبداع االنفعالي من الناحيو المفيوم بشكل تجريبي وبناء مفيوم جديد لو  -2

التجريب ألن صياغتو في األساس كانت وصفيو مما أظير بعض الصعوبو في قياس بعض 
 جوانبو فظيرت كأنيا وصفيو واليمكن التحكم فييا تجريبيا. 

تصميم برامج تدريبيو وارشاديو قائمو عمى اإلبداع االنفعالي لخفض بعض المتغيرات االنفعالية  -2
 االكتئاب(.  -القمق -السمبيو مثل )االلكسيثيميا

بناء نماذج ارشاديو مستنده إلى اإلبداع االنفعالي ومستوياتو الفرعيو لتحسين الجوانب االجتماعيو 
لدى التبلميذ خصوصا طبلب المراحل األولى من التعميم لكي يتمكنوا فيما بعد من تطوير مياراتيم 

 االنفعاليو لكون اإلبداع االنفعالي ينمو ويتطور بالتدريب
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 :املشاخغ
(. اسيام بعض المتغيرات النفسية في التنبؤ باأللكسيثميا لدى عينة من 9002البحيري، محمد رزق )

، 02(2التبلميذ من ذوي صعوبات تعمم القراءة الموىوبين موسيقيًا. مجمة دراسات نفسيو، )
402-443. 

لخاصة لمموىوبين. األردن: دار االعصار (. التربية ا9002الجوالده، فؤاد عيد؛ القمش، لطفي نوري )
 .العممي

(. التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم اكتشاف وتدخل 9002الدبابنو، خمود؛ العيطة، أسماء )
ورعاية تحديات وممارسة. بحث مقدم لممؤتمر الدولي الثاني لمموىبين والموىوبين. االمارات. 

 .90/2-02جامعة االمارات العربية المتحدة .
(. الموىوبون عقميا ذوو صعوبات التعمم قضايا التعرف والتشخيص 9009الزيات، فتحي مصطفى )

 .والعبلج، دار النشر لمجامعات: القاىرة
(. النموذج البنائي لمعبلقة بين االبداع االنفعالي وفعالية الذات االنفعالية 9002السيد، حسنى زكريا )

-000، 92(24امعة، مجمة كمية التربية جامعة بنيا، )وميارات اتخاذ القرار لدى تبلميذ الج
022. 

(. االبتكار االنفعالي وعبلقتو بالعوامل الخمس الكبرى لمشخصية. مجمة 9002السيد، رشا رجب )
 .209-222(، 2)02دراسات عربيو في عمم النفس،

عة والنشر: (. نظريات االرشاد والعبلج النفسي، دار الغريب لمطبا0222الشناوي، محمد محروس )
 .القاىرة

(.اإلبداع الوجداني وعبلقتو بالتفوق الدراسي لدى طبلب المرحمة المتوسطة 9002العارضي، زين فالح)
 .42-22، 2بدولة الكويت.المجمة العربية لمعموم االجتماعية، 

(. أثر برنامج تعميمي عمى نموذج حل المشكبلت اإلبداعي في تنمية 9004العبادي، زين حسن)
التفكير اإلبداعي لدى الطمبة الموىوبين ذوي صعوبات التعمم. رسالة دكتوراة، جامعة  ميارات

 عمان العربية.
(. صعوبات التعمم وأثر التدخل المبكر والدمج التربوي لذوي االحتياجات 9003العدل، عادل محمد )

 .الخاصة، دار الكتاب الحديث: القاىرة
امج إرشادي معرفي سموكي في خفض بعض االضطرابات (. فعالية برن9000العربي، حميدة السيد )

االجتماعية واالنفعالية لدى األطفال الموىوبين ذوي عسر القراءة. مجمة كمية التربية 
 .020-000، 00ببورسعيد،
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(. صعوبات التعمم لدى الطبلب الموىوبين تشخييا وعبلجيا. المؤتمر 9009الغزو، عماد محمد )
 .ية جامعة أسيوط، كمية التربية، ديسمبرالعممي الخامس لكمية الترب

(. اإلبداع الوجداني لدى طبلب وطالبات الثانوية العامة والثانوية الموسيقية 9009القبلف، فتحي جواد)
 .030-20، 20بالكويت. مجمة عالم التربية، 

عمرية  (.الخط النمائي لبلبتكارية االنفعالية لدى الطمبة من مراحل9002المحروقية، أحبلم محمد )
 .مختمفة من الجنسين في سمطنة عمان، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة السمطان قابوس

(. االبتكارية االنفعالية وعبلقتيا بكل من التفكير األخبلقي والرضا 9009المنشار، كريمار عويضو )
 .22-00(،29)09عن الدراسة. مجمة كمية التربية ببنيا،

(. عمم النفس اإلكمينيكي في ميدان الطب النفسي. 9009، عبد اهلل )إبراىيم، عبد الستار؛ عسكر
 .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية

(. أنماط التعمق في عبلقتيا بكل من الذكاء الوجداني واالبداع الوجداني 9002أبورأسين، محمد حسن )
  .999-033، 20لدى عينو من طمبة المرحمة الثانوية. مجمة االرشاد النفسي،

(. االسيام النسبي لكل من دافعية اإلنجاز ومفيوم الذات في التوافق 9002حمد، إبراىيم السيد )أ
الدراسي لدى الموىوبين والموىوبين ذوي صعوبات التعمم من تبلميذ المرحمة االبتدائية. مجمة 

 .322-302، 00التربية الخاصة كمية التربية جامعة الزقازيق،
تفكير البنائي واالبتكارية االنفعالية ووجية الضبط األكاديمي كمؤثر (. ال9002أحمد، حجاج غانم )

عمى التوافق مع الحياة الجامعية لدى طمبة كمية التربية بجامعة القصيم. مجمة دراسات عربية 
 .940-932، 22في التربية وعمم النفس،

ارات البرىان الرياضي (. فاعمية استراتيجية الدعائم التعميمية في تنمية مي9000أمين، محمد عمر )
لدى التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات تعمم الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية. مجمة كمية التربية 

 .902 -043، 90باإلسماعيمية، 
(. النموذج البنائي لمعبلقات بين اإلبداع االنفعالي وبعض متغيرات 9000بدوي، زينب عبد العميم )

 .922-022، 29مة دراسات تربوية ونفسية ،تجييز المعمومات االنفعالية. مج
(. االبداع االنفعالي وعبلقتو بأساليب مواجية الضغوط لدى عينو من 9004بركات، رييام زغمول )

 .924-922(، 002)92طبلب الجامعة. مجمة كمية التربية جامعة بنيا ،
الضغوط النفسيو  ، ديسمبر(. المساندة االجتماعية وأثرىا في خفض حدة9002بطرس، حافظ بطرس )

لؤلطفال المتفوقين عقميًا ذوي صعوبات القراءة. ورقو مقدمو إلى المؤتمر السنوي الثاني عشرة 
   .لئلرشاد النفسي بجامعة عين شمس، القاىرة، مصر

(. أساليب تشخيص وعبلج التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في مادة 9009بعزي، سامية )
 .20-92، 90جامعة عمار ثميجي،  الرياضيات. مجمة دراسات
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(. العبلج الجشطمتى تيار 9009حافظ، نبيل عبد الفتاح؛ شمس، نعيمة جمال؛ زىران، ايمن رمضان )
 .متميز في العبلج الحديث، القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية

 .قاىرة(. االبداع نموذج بنائي متكامل حديث، دار الفكر العربي: ال9002حبيب، مجدي عبد الكريم )
(.الفيم اإلنفعالي وعبلقتو بالصمود النفسي لدى طمبة الجامعة. مجمة 9004حسين، ببلل طارق )

 .302-942، 0جامعة األنبار لمعموم النفسية،
(. االبداع الوجداني كمؤشر لمتميز بين عينات من المراىقين ذوي 9003خاطر، شيماء شكري )

لعاديين. المجمة المصرية لعمم النفس اإلكمينيكي، صعوبات تعمم القراءة الموىوبين في الرسم وا
2 ،240- 209. 

(.االبداع االنفعالي وعبلقتو بكل من قوة السيطرة المعرفية والقيم لدى عينة 9002خضر،عادل سعد)
 .020-22، 020من طبلب الصف الثالث اإلعدادي .مجمة التربية ،

نمية فاعمية الذات لدى التبلميذ الموىوبين (. فعالية برنامج إرشادي في ت9002خفاجي، دينا محمد )
 .202-223، 90ذوي صعوبات التعمم. مجمة كمية التربية بورسعيد، 

(. فعالية برنامج لمتعميم المتمايز المحوسب في ضوء الذكاءات المتعددة 9004خميفة، وليد السيد )
تعمم الرياضيات لدى  وأساليب التعمم لتحسين الحل اإلبداعي لممشكبلت الرياضية واالنخراط في

  .التبلميذ الموىوبين ذوي صعوبات التعمم
(. البناء العاممي لئلبداع االنفعالي وعبلقتو بقوة السيطرة المعرفية 9000دسوقي، شيرين محمد أحمد )

( 49والقيم لدى عينة من تبلميذ الصف الثالث االعدادي. مجمة كمية التربية جامعة بنيا، )
90 ،024-909. 

(. االبداع االنفعالي وعبلقتو بالقيادة التربوية لدى مدراء المدارس الثانوية. 9002ربيعة مانع )زيدان، 
 .32-02، 02(9مجمة جرش لمبحوث والدراسات، )

(.االبداع االنفعالي وعبلقتو ببعض المتغيرات لدى 9002زيدان، ربيعو مانع؛ عمر، بشرى خطاب)
 ،04الحضارية،طبلب الجامعة. مجمة الدراسات التاريخية و 

(. تمييز االبتكار اإلنفعالي عن االبتكار المعرفي والذكاء اإلنفعالي لدى 9009سعادة، سامح أحمد )
 .042-092، 22الشباب من الجنسين. مجمة كمية التربية جامعة طنطا،

ي لدى المغايرة وعبلقتيا بالتوكيدية واالتزان االنفعال -(. المسايرة9009سمور، احبلم نبيل عبد اهلل )
 .تبلميذ الصف الحادي عشر. رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة غزة

(. فعالية برنامج عبلجي تكاممي لممساندة االجتماعية من خبلل الدمج 9003شقير، زينب محمود )
األسري أثره في تحسين درجة األمن النفسي وخفض درجة الكذب لدى حالة كفيفة عبر الدردشة 

 .40 -22، 20سات عربية في التربية وعمم النفس ،باألنترنت، مجمة درا
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-020، 03لدى الطبلب ذوي صعوبات التعمم االجتماعي. مجمة البحث العممي في األداب،
022. 

 (.برنامج مقترح بإستخدام فنيات تنظيم الذات لتنمية دافعية9002عبد الرازق، محمد مصطفى )
اإلنجاز والتحصيل لدى المتفوقين ذوي صعوبات التعمم، مجمة دراسات عربية في عمم 

 .232-243(،3)4النفس،
(. االبتكارية االنفعالية واليقظة العقمية وعبلقتيما بكفاءة التمثيل 9004عبد الرحيم، طارق نور الدين )

ب الجامعة. المجمة المعرفي لممعمومات لدى مرتفعي ومنخفضي المستويات التحصيمية من طبل
  .220-293، 22التربوية جامعة سوىاج،
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 .عمم النفس المعاصر. مكتبة االنجمو المصرية: القاىرة

تعمم، مكتبة (. الموىوبون ذوو صعوبات ال9002عبد المجيد، نصرة محمد؛ السيد، حسني ذكريا )
 .األنجمو المصرية: القاىرة
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 .تبلميذ الجامعة المتعافين من إدمان المخدرات، رسالة ماجستير، كمية التربية جامعة الزقازيق
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تطبيقاتو. دار الزىراء: –اخبلقياتو –(. العبلج النفسي الحديث اصولو 9003فايد، حسين عمي فايد )
  الرياض

(. فاعمية برنامج قائم عمى التعمم المستند إلى الدماغ لعبلج صعوبات 9002قنصوه، محمد الشحات )
لدى تبلميذ الصف األول االعدادي ذوي صعوبات التعمم. مجمة تربويات  تعمم الرياضيات

 .934 -042(، 2)02الرياضيات،
(. صعوبات التعمم لممبتكرين والموىوبين. 9002متولي، فكري لطيف؛ القحطاني، شتيوي مبارك )

 .القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية
الناقد وتخفيف القمق الرياضي لدى التبلميذ  (. تنمية ميارات التفكير9002محمد، سامي عبد المعز )

الموىوبين ذوي صعوبات التعمم في الرياضيات بالمرحمة اإلعدادية في ضوء نظرية تريز. مجمة 
جتماعية،  .202-222(، 9)0دراسات تربوية وا 

 .(. العبلج المعرفي السموكي األسس والتطبيقات. القاىرة: دار اإلرشاد9000محمد، عادل عبد اهلل )
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 .(. الدوافع واالنفعاالت. دار الزىراء: الرياض9000محمد، عبد المطيف؛ عبد اهلل، معتز سيد )
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 .242-222األول، ديسمبر، ص ص 
(. الصفحة النفسية لمتبلميذ الموىوبين والموىوبين ذوي صعوبات تعمم 9004ميران، ىبة إبراىيم )

الرياضيات عمى مقياس ستانفورد بينية الصورة الخامسة. مجمة دراسات في االرشاد النفسي 
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