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 ادلهخص
إرشادم إنتقائي في تنمية ميارات الميتا انفعالية استيدفت الدراسة الحالية الكشؼ عف برنامج 

بمدارس األمؿ  بالمرحمة اإلعدادية تمميذات( 6، كتككنت عينة الدراسة مف)الصـلدل التبلميذ المكىكبيف 
، كاستخدمت الدراسة ( سنة13-16كتراكحت أعمارىـ ما ببف) لمصـ كضعاؼ السمع بمحافظة دمياط،

 إعداد) لمصـ المفظي غير الذكاء اختباراختبار  :المنيج شبو التجريبى، كتمثمت أدكت الدراسة فيما يمى
 كتقنيف إعداد) االبتكارم لمتفكير تكرانس ، كاختبار(2112 ، الفتاح عبد ك ، مكركمي  كتقنيف

 إعداد) ككتيب لممسترشد، (الباحثة إعداد) عاليالميتا انف ، كاختبار ميارات(1973سميماف، أبكحطب،
 عند إحصائيان  داؿ فرؽ كأسفرت نتائج الدراسة عف كجكد، (الباحثة إعداد)، كدليؿ لممرشد(الباحثة
 لتطبيؽكا يالقبم لتطبيؽا في التجريبية المجمكعة درجات رتب متكسطي بيف 1015 داللة مستكل
 الميتا األداء -انفعالي الميتا الكعي)ميارات مستكل مىع انفعالية الميتا ميارات الختبار مالبعد

 .البعدل التطبيؽ لصالح( ككؿ كالميارات -انفعالي الميتا التقكيـ -انفعالي
 0برنامج إرشادم إنتقائي -ميارات الميتا انفعالية  -الـ كىكبيف الصـ  انكهًاث ادلفخازُت:

 

 
           The present study aimed at detecting the effectiveness of a Selective 

Counseling Program in Developing Meta-Emotional Skills Gifted Deaf 

Students.The sample consisted study (6) students in prep stage and aged 

(13-16) years. Experimental method was used and instruments 

administered were Non-verbal intelligence test for the deaf (Makromi and 

Abdel-Fattah, 2012),Torrance Test of Creative Thinking (Foud Abo-Hattab 

&  Abd Allah Soliman ,1973), Test of Meta-Emotional Skills  (prepared  by 

the researcher(, and  a Selective Counseling Program in Developing Meta-

Emotional Skills (prepared  by the researcher). The result of the study 

revealed that there There are differences of  a statistical significance among 

the averages of ranks for individuals marks of the experimental group in 

pre and post applying on meta-emotional skills scale for the post applying. 

 

 Gifted Deaf Students– Meta-Emotional Skills - Selective 

Counseling Program. 
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  يقذيت
تعتبر انفعاالت كمشاعر المكىكب مف أىـ أبعاد النمك النفسى، فالذكاء االنفعالى يعزز الذكاء     

العقمى كالذكاء االجتماعى، كيزداد األمر أىمية كخطكرة إذا كاف المكىكب ذك إعاقة، فيفتقر إلى النضج 
 د تحكؿ دكف نمك مكىبتو0 االنفعالى، كنتيجة لذلؾ يكاجو مشكبلت فى التكافؽ اإلجتماعي التى ق

 

في األكنة األخيرة  ظير االىتماـ بالتبلميذ المكىكبيف ذكل اإلعاقات؛ األمر الذل أدل إلى االىتماـ     
 –بالتعرؼ عمى مكاطف القكة كاإلبداع كالمكىبة لدل التبلميذ ذكل اإلعاقة خاصة بعد أف كاف التركيز 

ظير ىذا االىتماـ إال بعد أف ثبت عمميان أنو ال يكجد عمى القصكر كالعجز لدييـ، كلـ ي -فيما سبؽ
عبلقة بيف المكىبة كاإلعاقة ، فقد يككف أحد األشخاص معاقان كلديو مكاىب متعددة تظير فى مجاالت 
مختمفة سكاء كانت رياضية ، فنية ، أك غير ذلؾ ، كُيطمؽ عمى ىؤالء بذكم االستثناء المزدكج 

الصـ إحدل فئات ذكل االستثناء المزدكج ، فيـ مف ناحية يعدكف  (، ك يعد المكىكبكف2112)تككؿ،
مف ذكل اإلعاقة السمعية فتككف حاجتيـ ممحة لتمؾ البرامج التى تمكنيـ مف تحقيؽ القدر المعقكؿ مف 
التكافؽ الشخصى كاالجتماعى الذل يستطيعكف عمى أثره االندماج مع اآلخريف فى المجتمع، كىـ مف 

مف المكىكبيف كىك األمر الذل يفرض عمينا تنمية كرعاية مكاىبيـ فى إطار ناحية أخرل يعدكف 
االىتماـ بنكاحى القكة التى تميزىـ، بجانب االىتماـ بمساعدتيـ فى الحد مف اآلثار السمبية التى تترتب 

(،  كيمثؿ فقداف حاسة السمع لدل التبلميذ 2114عمى جكانب القصكر التى يعانكف منيا)عبداهلل، 
ىكبيف الصـ أحد جكانب القصكر التى تؤثر بالسمب عمى نمكىـ االنفعالي، فقد أشارت دراسة كبلن المك 

تاجرش كاشكرل  ,Rieffe,2012; ريفى  ; ,Dyck&Denver, 2003مف)دايؾ كدنفر
أف المكىكبكف إلى أ(  2116؛ بريؾ، ,Tajirishi, Ashori &Jalilabkenar,2013كجميبلبكنر

ح فى القدرة عمى معرفة كفيـ االنفعاالت، كالتمييز بيف انفعاالتيـ يعانكف مف عجز كاض الصـ
 0 أقؿ فعالية لدييـ بالمقارنة بالعادييف كالتعبير عف مشاعرىـ ، كأف ميارات إدارة االنفعاالت الشخصية،

 

قد حظى مفيـك الميتا انفعالية عمى اىتماـ عمماء النفس باعتباره مف العكامؿ ذات األىمية فى     
، فيك مستكل أعمى مف مجرد االنفعاؿ مع اآلخريف، ككذلؾ فى طرؽ التربية السميمةكاصؿ الجيد الت

االنساف النفعاالتو كانفعاالت اآلخريف كسمككو بما يتفؽ مع ىذا  فيـبالمثير، كيتضمف 
ب(، كعميو فتنمية ميارات الميتا انفعالية لدل النشىء قد تساعدىـ فى فيـ 2116الفيـ)بريؾ،

داراتيا جيدنا كالتكاصؿ بيا؛  مما ينعكس ذلؾ عمى العديد مف اتجاىات نمكىـ كنجاحيـ فى انفعاال  تيـ كا 
الحياة، كفى المقابؿ فإف إىماؿ تنمية تمؾ الميارات قد يجعميـ عرضة لمفشؿ فى كافة جكانب حياتيـ 

رات الميتا (، كتتبدل ضركرة تنمية ميا2116سكاء االجتماعية أك األكاديمية أك المينية )رضكاف،
انفعالية بشكؿ أكبر لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ ؛ نظرنا لمطبيعة االنفعالية ليـ حيث أف افتقار 
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المعاقيف لمقدرة عمى االتصاؿ المغكل مع اآلخريف اليساعدىـ فى بناء عبلقات معيـ، كاليمكنيـ مف 
اء كعدـ االستقرار االنفعالى ينعكس ايصاؿ انفعاالتيـ أك التعرؼ عمييا، كما أف شعكرىـ بالعزلة كاالنطك 

عمى ميارات الميتا انفعالية سكاء عمى مستكل كعييـ باالنفعاالت أك تنظيميا أك االستفادة منيا فى 
أ(، لذا فيـ بحاجة إلى تنمية ميارات الميتا انفعالية مف خبلؿ البرامج 2116مكاقؼ جديدة )بريؾ،

مكاناتو حتى يتمكف اإلرشادية، فالتمميذ المكىكب األصـ  يحتاج  إلى إرشاد متمركز حكلو كحكؿ قدراتو كا 
مف تعمـ كابتكار أسمكب أك أكثر لمتكاصؿ مع اآلخريف، كالحد مف اآلثار السمبية التى يمكف اف تترتب 
عمى إعاقتو أك جكانب الضعؼ التى يعانى منيا، كالعمؿ عمى تنمية جكانب القكة التى تميزه 

ف ىنا ينطمؽ البحث الحالى مستيدفان التحقؽ مف فعالية برنامج إرشادل (، كم2114كتطكيرىا)عبداهلل،
 في تنمية ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ0

 يشكهت انذساست 
نبع اإلحساس بمشكمة الدراسة مف خبلؿ ما الحظتو الباحثة أثناء اإلشراؼ عمى طبلب كمية  التربية      

" بالتدريب الميدانى بمدرسة األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع بمحافظة بكرسعيد، "شعبة التربية الخاصة
حيث الحظت الباحثة تمتع بعض التبلميذ الصـ  بأنكاع مف المكاىب فى المجاالت)الفنية، المكسيقية، 
الرياضية(، كعمى الرغـ مما لدييـ مف قدرات كاستعدادات يمكف أف تساعدىـ عمى االندماج داخؿ 

أنيـ يعانكف مف انخفاض التكافؽ النفسى كاالجتماعى، كاإلدراؾ السالب لذكاتيـ مف جانب المجتمع إال 
المحيطيف بيـ، كالميؿ إلى االنسحاب كالعزلة كتجنب المكاقؼ االجتماعية مع العادييف، ككاف العامؿ 

ؤثر الرئيسى الذل يكمف خمؼ العديد مف مشكبلت ىؤالء التبلميذ ىك أف اإلعاقة السمعية لدييـ ت
بالسمب عمى ميارات الكعى كالضبط التنفيذل لبلنفعاالت؛ مما يعكؽ قدرتيـ عمى إدارة انفعاالتيـ حسب 
المكقؼ، كبالرجكع لمدراسات كطيدة الصمة بميارات الميتا انفعالية لدل الصـ  كمياراتي الكعي الميتا 

يارة الكعي الميتا انفعالي لدل الصـ لمدراسات التي تناكلت م فبالنسبةانفعالي كاإلدارة الميتا انفعالية، 
 & Waaramaa, Kukkonen, Stotlzدراسة كارما ككيككنيف كستكلتز كجينيدنتائج   تكصمت

Genied (2018)  إلى أف اإلعاقة السمعية تؤثر بالسمب عمى القدرة عمى التعرؼ عمى مشاعر
 (2012)يفيرنؾ كآخركفاآلخريف، كالتعرؼ عمى الفركؽ فى المشاعر، كما تكصمت نتائج دراسة ك 

Wiefferink et al.  إلى أف فقداف السمع لدل التبلميذ يؤثر عمى جميع جكانب فيـ االنفعاالت
ببعدييا التعرؼ عمى االنفعاالت مف تعابير الكجة، اسناد االنفعاؿ فى سياؽ المكقؼ، كتضيؼ دراسة 

ككف لدييـ القدرة عمى التعرؼ إلى أف التبلميذ الصـ  قد ي  et al. (2010) Ludlow الدلك كآخركف
عمى السمات االنفعالية األساسية)السعادة،الغضب،الحزف،الخكؼ( بشكؿ صحيح فى المكاقؼ 
االجتماعية إال أنيـ أكثر عرضو لؤلخطاء فى العكاطؼ كاالنفعاالت المعقدة كالغامضة، كقدرتيـ عمى 

الدراسات التي تناكلت ميارة اإلدارة فيـ مشاعر اآلخريف كتفسيرىا كالتفاعؿ اإليجابى معيا، أما عف 
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 ,Rieffeريفى ككيتمير ككيفرينؾ ; ,Rieffe ,2012 ريفىاالنفعالية لدم الصـ فتكصمت نتائج كبلن مف )

Ketelaar & Wiefferink ,2010, إلى أف التبلميذ الصـ ىـ أقؿ قدرة عمى التحكـ فى إخفاء )
يعانكف مف كاستمرار العبلقة بينيـ، كما أنيـ  مشاعرىـ الخاصة مف أجؿ الحفاظ عمى مشاعر اآلخريف

عجز كاضح في إدارة انفعاالتيـ بالمقارنة بالعادييف، كمف ناحية أخرل فقد أشارت بعض الدراسات إلى 
ضركرة تصميـ برامج إرشادية تركز عمى تنمية الجكانب االنفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ كدراسة 

تتحدد كعمى ىذا (، 2116؛ عبده،2116؛ خميفة،2116؛ عبدالحميد،2119دراسة كبلن مف )بيكمى،
 :مشكمة الدراسة الحالية في السؤاؿ التالي

؟ فعالية برنامج إرشادم إنتقائي في تنمية ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـما 
 األسئمة الفرعية التالية : السؤاؿكينبثؽ مف ذلؾ 

 التبلميذ المكىكبيف الصـ؟ لدلالتي يجب تنميتيا  فعاليةالميتا انما ميارات  -1

  الميتا انفعالية ؟ ميارات لتنمية النظرية االنتقائية عمى نمكذج إرشادم قائـ صكرة ما -2

في الدراسة الحالية لتنمية  النمكذج اإلرشادم المقترحفي ضكء  برنامج إرشادم ُمعدما صكرة  -3
 ؟ المكىكبيف الصـالميتا انفعالية لدل التبلميذ ميارات 

إرشادم لممرشد ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراسة الحالية ما صكرة دليؿ  -4
 ؟  لتنمية ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ

 لدل انفعالية الميتا ميارات تنمية فى الحالية الدراسة في المقترح اإلرشادل البرنامج فعالية ما -5
 الصـ؟ المكىكبيف ميذالتبل

 أهذاف انذساست
 التبلميذ المكىكبيف الصـ0 لدلالتي يجب تنميتيا  الميتا انفعالية ميارات تحديد  -1

 اقتراح نمكذج إرشادم قائـ عمى النظرية االنتقائية لتنمية ميارات الميتا انفعالية0  -2

ة لتنمية ميارات الميتا برنامج إرشادم ُمعد في ضكء النمكذج المقترح في الدراسة الحالي تصميـ -3
 انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ0

الميتا انفعالية لدل تنمية ميارات الدراسة الحالية في في البرنامج المقترح فاعمية  التحقؽ مف -4
 التبلميذ المكىكبيف الصـ0

 انذساست فشض
مف أسئمة  لخامساالفرض التالي، كالمرتبط بالسؤاؿ تسعى الدراسة الحالية التأكد مف صحة    

 المجمكعة درجات رتب متكسطي بيف 1015 داللة مستكل عند إحصائيان  داؿ فرؽ يكجد"الدراسة:
 الميتا الكعي)ميارات مستكل عمى انفعالية الميتا ميارات الختبار كالبعدم القبمى التطبيؽ  في التجريبية
 البعدل"0 التطبيؽ لصالح( ككؿ ياراتكالم -انفعالي الميتا التقكيـ -انفعالي الميتا األداء -انفعالي
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 أهًُت انذساست
متغير ميارات الميتا انفعالية كأحد الميارات التي لـ تمؽ اىتمامان كاضحان في مجاؿ إرشاد  إظيار 10

 ذكم االحتياجات الخاصة0

تكجيو اىتماـ العامميف كالباحثيف فى مجاؿ التربية الخاصة ففئة التبلميذ المكىكبيف الصـ لـ تأخذ  20
يا فى الدراسة كالبحث، فمعظـ الدراسات تناكلت التبلميذ الصـ كأىممت مكاىبيـ، كطاقتيـ، حق

مكانية استغبلؿ تمؾ المكاىب كتنميتيا بما يعكد بالنفع عمييـ، كعمى المجتمع0  كا 
 إعداد اختبار ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ0 30

ات الميتا انفعالية، كالذل يمكف االستعانو بو مف قبؿ تقديـ برنامج إرشادل فى تنمية ميار  40
 األخصائيف النفسييف العامميف بمجاؿ التربية الخاصة0

 انذساست زذود
  تتحدد حدكد الدراسة الحالية باألبعاد التالية:

ية: أبعاد الميتا انفعالية: تتحدد ميارات الميتا انفعالية المستيدفة في الدراسة الحالية بالميارات التال 10
 الكعي الميتا انفعالي، كاألداء الميتا انفعالي، كالتقكيـ الميتا  انفعالي0

تمميذات صـ  مكىكبيف فى مجاؿ  ( 6قكاميا )  البعد البشرم: أجريت الدراسة الحالية عمى عينة 20
سنو، نسبة ( 13-16تتراكح أعمارىـ مف)العزؼ(، ك  -الرياضة -التمثيؿ -الفنكف األدائية )الرسـ

 (1190 -112( ديسبؿ، كنسبة الذكاء)71-91ع لدييـ)فقد السم
األمؿ لمصـ كضعاؼ البعد الجغرافي: تـ اختيار العينة التي أجريت عمييا الدراسة مف مدرسة   30

 السمع بشطا  بمحافظة دمياط0
 الدراسة0 فرضالمنيج شبو التجريبي لمتحقؽ مف  ت الباحثةالبعد المنيجي: استخدم 40

 ـ0 2121-2119مف العاـ الدراسي لثاني لدراسة في الفصؿ الدراسي االبعد الزمني: تـ تطبيؽ ا 50

 انذساست يصطهساث
  Gifted Deaf المكىكبكف الصـ -1

 ; ,MacDonald,1992ماكدكنالد ;  ,Baker ,1985؛ باكير2116بالرجكع إلى)خميفة،       
ىكبيف ( ُتعرؼ الباحثة المك ,Reis & McCoach ,2002ريس كمكككش  ; ,Meadow ,1980مادك

 خصائص يمتمككف ي" مجمكعة غير متجانسة مف التبلميذ داخؿ الفصؿ الدراس بأنيـالصـ إجرائيان 
 ككذلؾ الذكاء مف عاؿ بمستكل يتمتعكف الذيف أل ، الصـ كخصائص المكىكبيف مف كؿ بيف مشتركة
فى حاسة لدييـ قصكر كمي  كلكنو اإلبداعية فى مجاؿ كاحد أك أكثر مف مجاالت المكىبة، القدرات

السمع؛ مما ترتب عميو عدـ قدرتو عمى التعامؿ بفاعمية مع مكاقؼ الحياة االجتماعية حتى مع 
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 االبتكارم التفكير كاختبار الذكاء، اختبار فى التمميذ درجات تعكس ما كىذا استخداـ معينات سمعية،
 0" الدراسة ىذه فى المستخدـ( المتكسط فكؽ مستكل)

 Meta-emotional Skillsميارات الميتا انفعالية  -2

بارتسش   ; ,Baker,Fenning&Crnic,2011باكير كفننج ككرنؾ ؛ 2115مطر،بالرجكع إلى)    
فيرارل  ; ,Bartsch, Vorderer, Mangold & Viehoff, 2008كفكردير كمانجكلد كفييكؼ 

انفعالية ( ُتعرؼ الباحثة ميارات الميتا ,Power ,2010 بكر ; ,Ferrari & Koyoma,2000كككيما
بأنيا" قدرة التمميذ المكىكب المعاؽ سمعيان عمى إدارة انفعاالتو، كانفعاالت اآلخريف؛ كذلؾ مف إجرائيان 

خبلؿ مجمكعة مف ميارات الكعي، كاألداء، كالتقكيـ لمعمميات المعرفية كاالنفعالية التي تتـ قبؿ كبعد 
ميارات  اختبار فى التمميذ عمييا يحصؿ تىال الدرجات تعكسو كما كأثناء المكاقؼ االنفعالية"، كذلؾ

 "0الدراسة ىذه فى الميتا انفعالية المستخدـ
 Selective Counselling Programالبرنامج اإلرشادم اإلنتقائي  -3

( ُتعرؼ الباحثة 2114؛  القريطي،2118شند،؛ 2114؛ سعفاف،2115بالرجكع إلى)سباؽ،    
 بجدكؿ كالمحددة كالمخططة المنظمة كالخبرات األنشطة مف مجمكعةالبرنامج اإلرشادم إجرائيان بأنو" 

 كيتـ ،الصـ المكىكبيف التبلميذ مف الدراسة عينة ميارات الميتا انفعالية لدل تنمية بيدؼ معيف، زمنى
كؿ فنية منيا  تنتمى يالت الفنيات بعض عمى القائمة اإلرشادية الجمسات مف مجمكعة خبلؿ مف ذلؾ

اإلرشاد الجدلي -اإلرشاد العقبلني االنفعالي ألليس -ينة)البرمجة المغكية العصبيةإلى نظرية إرشادية مع
 "اإلرشاد المعرفي السمككي(0 -السمككي

 

 اإلطاس اننظشٌ
 احملىس األول: ادلىهىبىٌ انصى  

ُيعد المكىكبكف الصـ إحدل فئات ذكل االستثناء المزدكج، كقد تككف مكىبو التمميذ ألصـ كسيمة     
ة لما يعانى مف نقص أك عجز عضكل، أك كسيمة لمتخمص مف المشكبلت السمككية كالقمؽ تعكيضي

كالصراع، ككسيمة أيضان الثبات الذات مف خبلؿ انتاج مممكس جديد كىادؼ كمكجو نحك أىداؼ معينو، 
بحيث يككف ىذا النتاج نافعان كمفيدان؛ لذا ادرؾ المتخصصكف بأىمية رعاية كثقؿ المكاىب لدل الصـ 

 (0    2116)عبدالمنعـ،
 أوالً: جماالث ادلىهبت نذي انصى  

( فإف 2111؛ عطية،2114؛ عبداهلل،2113؛ القريطي،2113بالرجكع إلى كٍؿ مف)الخطيب،      
 المكىبة  تظير لدل الصـ فى كاحدة أك أكثر مف المجاالت التالية:
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أك الفائقة التى تميز المتفكقيف عقميان أك القدرة العقمية العامة: تشير إلى المقدرات العقمية العالية  -1
المتفكقيف مف حيث التحصيؿ األكاديمى، كيتـ التعرؼ عمييـ باختبارات الذكاء التقميدية، أك 

 التحصيؿ األكاديمى0
األستعداد األكاديمى الخاص: يشير إلى االرتفاع غير العادم لؤلداء عمى أم مف االختبارات  -2

ات، أكالمغات، أك القدرة عدادت في مجاؿ دراسي معيف كالرياضيالتحصيمية أك اختبارات االست
 0، أك القدرة المكانيةالعددية

التفكير االبتكارل: يشير إلى القدرة عمى انتاج األفكار الجديدة أك تجميع العناصر كالكحدات  -3
 المعرفية المتنافرة في معاف كأطر معرفية ذات معاني جديدة0

: تشير إلى التميز كالميارات غير عادية فى الفنكف البصرية كالفنكف الفنكف البصرية أك األدائية -4
التشكيمية)رسـ، تصكير، نحت، أشغاؿ فنية(، أك الفنكف األدائية كالمكسيقى، كالتمثيؿ، كالرقص، أك 

 مايرتبط بذلؾ مف قدرات0             
دؼ معيف أك مجمكعة القدرة عمى القيادة: تشير إلى القدرة عمى تكجيو اآلخريف نحك تحقيؽ ى -5

 معينة مف األىداؼ كذلؾ مف خبلؿ اتباع طرؽ كأساليب مبتكرة تساعد في ذلؾ0 
القدرة الحس حركية:  تشير إلى التميز في القدرة عمى التعبير االبتكارل مف خبلؿ األنشطة  -6

مية الحركية، فالميارات الحركية الدقيقة إلى جانب القدرة العقمية العامة يمكف أف تسيـ فى تن
 القدرات االبتكارية0 

 انصى خصائص ادلىهىبني ثانًُا: 
 الخصائص المعرفية: -1

  ,2001,فريدريشس,Backer,1985; اكير، ب2114؛ عبداهلل،2112بالرجكع إلى كٍؿ مف )تككؿ،      
(Friedrichs :تتحدد الخصائص المعرفية لممكىكبيف الصـ في النقاط التالية 

عمى استخداـ المعمكمات كالمعارؼ التي سبؽ ليـ تعمميا  يتسمكف بالقدرةحؿ المشكبلت:   0أ 
 كالميارات التي اكتسبكىا في التغمب عمى المشكمة بأسمكب جدديد كغير مألكؼ في حميا0

االىتمامات كاليكايات: يتصفكف بتنكع ككثرة اىتمامتيـ كىكاياتيـ ذات الصمة بمجاؿ مكىبتيـ،  0ب 
 يـ التي تقكدىـ إلى مستكيات متقدمة مف االىتمامات0كربما يرجع ذلؾ إلى الدافعية كالفضكؿ لدي

لدييـ رغبة قكية في التعرؼ عمى كؿ مايقع عميو حسو، كذلؾ مف خبلؿ قكة المبلحظة الفضكؿ:  0ج 
 كطرح التساؤالت التي تبدك أعمى مف مستكاىـ العمرم أك الصفي0

الخيالية خبلؿ مناقشتيـ التخيؿ: يمتازكف بالخياؿ المفرط، كيستخدمكف النخيؿ كاستعارة األفكار  0د 
 ككتاباتيـ0
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القدرات العقمية كالمكىبة: يمتمككف قدرات عقمية فائقة كمكاىب غير عادية في إحدل مجاالت  0ق 
 المكىبة، كما يمتمككف قدرات فنية تعكس كمان كبيران مف االبتكارية0

 :االنفعاليةالخصائص  -2

يـك الذات؛ كيرجع ذلؾ إلى الخكؼ التبلميذ المكىكبيف الصـ  يعانكف مف ضعؼ مف :مفيـك الذات 0أ 
مف الفشؿ المرتبط بالتبايف بيف التكقعات العالية المبنية عمى مفاىيميـ الذاتية عف قدراتيـ 

 0(2117كاإلنجاز المنخفض الناتج عف اإلعاقة)البرادعي،

االعتمادل:  جزء مف الصعكبات االنفعالية التى يكاجيكىا المكىكبيف الصـ؛ ترجع إلى السمكؾ  0ب 
نماط المتضاربة فى نكاحى التحكـ كاالستقبللية، فالتبلميذ المكىكبيف الذيف كلدكا محركميف مف األ 

 (Mallick,20030السمع يميمكف إلى إظيار سمككيات تحكـ خارجى أكثر اعتمادية)
 Rieffe, Ketelaar & Wiefferinkتشير نتائج دراسة ريفى ككيتمير ككيفرينؾ  التعاطؼ: 0ج 

بلميذ المكىكبيف الصـ أقؿ مف أقرانيـ العادييف في نفس المرحمة العمرية في إلى أف  الت (2010)
التعاطؼ المعرفي كالكجداني، كيمكف تفسير ذلؾ فى ضكء دراسة ديؾ كفارجيا كشكشيت كىكلميس 

Dyck, Farrugia, Shochet & Holmes (2004)  التى أشارت نتائجيا إلى أف اإلعاقة
تأخر مياـ التمييز االنفعالى المتعددة خاصة المفردات كالفيـ  السمعية لدل المكىكب تساىـ فى

 االنفعالى، كمف ثـ فإف قدرتيـ عمى فيـ المفردات االنفعالية يؤثر فى قدرتيـ عمى التعاطؼ0
إدارة االنفعاالت)الميتا انفعالية(: يقصد بيا القدرة عمى تنظيـ االنفعاالت كمراقبتيا كضبطيا كتكجييا  0د 

كتشير نتائج  (، 2116مكاقؼ االجتماعية المتنكعة مع اآلخريف )الجبالي،لدل الشخص فى ال
انخفاض ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ الصـ مقارنة بأقرانيـ ( إلى 2116دراسة بريؾ)

 العادييف0

 

 الخصائص االجتماعية: -3

الخصائص تتحدد  (;2114Mallick, 2003؛ عبدالكاحد،2113)القريطي،بالرجكع إلى كٍؿ مف     
 االجتماعية لممكىكبيف الصـ في النقاط التالية:

السمكؾ العدكاني: يمجئكف إلى السمكؾ العدكاني نتيجة اإلحباط الناشىء عف عدـ قدرتيـ عمى  0أ 
الكصكؿ إلى أىدافيـ، كعدـ القدرة عمى االعتماد عمى أنفسيـ، كسخرية المحيطيف بيـ، كالفيـ 

 أك مف ناحية المحيطيف بو0 الخاطىء سكاء مف ناحية المعاؽ سمعيان 
الميارات االجتماعية: لدييـ ميارات اجتماعية غير فعالة كغير ناضجة حتى تحميو مف حساسية  0ب 

 نقاط ضعفيـ األكاديمية كالعاطفية الناتجة عف اإلعاقة0
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السمكؾ االنسحابي: أكثر نزكعان لبلنسحاب مف المكاقؼ االجتماعية سكاء فى نطاؽ األسرة أـ العمؿ  0ج 
المجتمع بصفة عامة كذلؾ نظران الفتقادىـ ألىـ كسائؿ االتصاؿ كالتفاعؿ االجتماعي كىي المغة أـ 

 المفظية0
مكاجيو الضغكط: أكثر عرضو لمضغكط مف قبؿ األقراف كاألسرة خاصة في مرحمة المراىقة، كما  0د 

 كاف(0العد-االنسحاب -أنيـ يكاجيكف تمؾ الضغكط باستخداـ استراتيجيات سمبية مثؿ )التجنب
 انصى انخاليُز ادلىهىبني ثانثًا: أدواث انخعشف عهً

 ىناؾ العديد مف األدكات التي يمكف استخداميا لمتعرؼ عمى المكىكبيف المعاقيف سمعيان كىي:    
اختبارات الذكاء أكثر األساليب دقة كمكضكعية فى الكشؼ كالتعرؼ عمى التبلميذ   اختبارات الذكاء: -1

أحد اختبارات الذكاء غير مؿ مع التمميذ المكىكب األصـ  يفضؿ استخداـ  المكىكبيف، كعند التعا
إلف االختبارات النفسية التى تعتمد عمى المغة لقياس الذكاء فإنيا حتمان تقيس الصعكبات  المفظية

 ( (Baker ,1985 المغكية لمصـ بدالن مف ذكائيـ
ككنات المكىبة كليس مظير مف مظاىرىا اختبارات التفكير االبتكارل:يعد التفكير االبتكارل أحد م -2

كيرجع السبب فى ذلؾ إلى أف االبتكارية ىى التى تساعد الفرد عمى تقديـ أفكار جديدة كأصيمة، 
 (21110كذلؾ بغض النظر عف المكىبة االبتكارية كمجاؿ مستقؿ مف مجاالت المكىبة)عبداهلل،

الكامف كالناتج االبتكارل، فالناتج  ( بيف االبتكار2112تقييـ الناتج االبتكارل:  يميز حسف) -3
االبتكارل يأخذ عادة الشكؿ الظاىر مثؿ الشعر، الركاية، المكسيقى، نظرية عممية، أما االبتكار 
الكامف فيك استعداد إلنتاج أفكار أك نكاتج سيككلكجية، كقد يككف عند الفرد استعدادان لبلبتكار 

( أنو بالنسبة لتقييـ المكىبة الفنية كاألدبية 2114دالكاحد)كلكنو اليقدـ انتاجان ابتكاريان؛ لذا يرل عب
كالرياضية يككف مف خبلؿ تقييـ الناتج االبتكارل كذلمؾ مف جانب المعمميف المدربيف أك مف جانب 

 أخصائيف فى مجاؿ المكىبة 0
ثؿ قكائـ السمات كالسمككيات: كىى عبارة عف مجمكعة مف العبارات التى تصاغ بطريقة إجرائية تم -4

الخصائص السمككية التى ذكرتيا الدراسات عمى أنيا تصؼ التبلميذ المكىكبيف الصـ كتميزىـ عف 
 (21150غيرىـ )سميماف،

عمى تقارير المعمميف عمى أداء  يتـ ترشيح ىؤالء التبلميذ كاألعبلف عنيـ بناءان ترشيحات المعمميف: -5
كماتسفر عنو المبلحظة  ؼ إنجاز التمميذ،كمم كقكائـ تقدير االىتمامات، اختبارات الذكاء كالتحصيؿ،

 0(2111المباشرة ألدائة فى المكاقؼ الطبيعية)سكيسى،
 احملىس انثانٍ: يهاساث ادلُخا انفعانُت

ُيعد مفيـك الميتا انفعالية أك ماكراء االنفعاؿ مف المفاىيـ الحديثة نسبينا فى مجاؿ عمـ النفس،     
 ,Power)( فى سبعينات القرف الماضى(Flavelقدمو فبلفؿ  كىك يناظر مفيـك ماكراء المعرفة الذل
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، كسكؼ تستخدـ الدراسة الحالية مصطمح الميتا انفعالية بدالن مف ماكراء االنفعاؿ، كذلؾ ألف (2010,
مقطع "ماكراء" يشير إلى مابعد، أما الميتا انفعالية فيى التعنى فقط ماكراء أك مابعد، بؿ تعنى 

اإلدارة التنظيمية لمعمميات المعرفية التى تتـ قبؿ كبعد كأثناء تعامؿ الفرد فى مجمكعة ميارات الكعى ك 
 المكاقؼ االنفعالية0

 أوالً: اننًارج انخٍ حناونج يهاساث ادلُخا انفعانُت
بمراجعة األدبيات كالدراسات النظرية المتعمقة بالنماذج التي تناكلت ميارات الميتا انفعالية، يمكف     

 يمي: ثبلث تصنيفات كماتصنيفيا إلى 
 نمكذج تناكؿ مككف الخبرة الميتا انفعالية فقط: -1
 نمكذج الخبرة الميتا انفعالية لماير كزمبلؤه:  ( أ)

لتحديد أبعاد الذكاء االجتماعى Mayer & Stevens(1994) فى إطار جيكد ماير كزمبلؤه     
  :فُتقسـ إلى قسميأشاركا إلى أف الخبرة الميتا انفعالية 

التنظيمية: كتشمؿ السمككيات كاألساليب الدفاعية التى تمكف الفرد مف التعامؿ مع  األبعاد 0أ 
 االنفعاالت كتحمؿ الضغكط الناشئة عنيا، كيتضمف ىذا القسـ األبعاد التالية:

صبلح انفعاالتو1-0  اإلصبلح: محاكالت الفرد فى تعديؿ كا 
 لراىنة إذا كاف راض عنيا كصيانتيا0االحتفاظ: قدرة الفرد فى الحفاظ عمى حالتة االنفعالية ا-2
 اإلخماد: محاكالت الفرد إلخماد االنفعاالت السمبية، كالتمييد لبلنفعاالت االيجابية3-0

األبعاد التقكيمية: كتشمؿ معتقدات الفرد كاتجاىاتو العامة عف انفعاالتو كانفعاالت اآلخريف،  0ب 
 كيتضمف ىذا القسـ األبعاد التالية:

 يسمح الفرد لآلخريف فى اف يتعرفكا عمى مشاعره كانفعاالتو0كيعنى إلى أل مدل الرفض:  -القبكؿ-1
الغمكض: كيعنى إلى أل مدل يسمح الفرد لآلخريف أف يميزكا بيف انفعاالتو، ككيؼ يميز -الكضكح-2

 ىك انفعاالتو0
 ر باالنفعاالت0عدـ التأثر: كيعنى إلى أل مدل يعتقد الفرد بأنو أحكامو كأحكاـ اآلخريف تتأث-التأثر-3
 عدـ النمطية: مثؿ القكؿ" أنا شعر بيذه الطريقة عادة"0-النمطية-4
 نماذج تناكلت ميارات الكعى كالضبط تنظيـ الذات لبلنفعاالت: -2

 :كزمبلؤه لماير القدرات رباعى نمكذج ( أ)

بتطكير نمكذج إجرائى  Mayer, Salovey & Caruso (1999)قاـ ماير كسالكفى ككارسك    
 ذكاء الكجداف كمياراتو إلى أف انتيكا إلى نمكذج رباعى تتضمف األبعاد األتية: ألبعاد

دراؾ الطريقة التى يشعر بيا ىك، ككذلؾ الطريقة  -1 تحديد االنفعاالت: يشمؿ قدرة الفرد عمى التعرؼ كا 
 التى يشعر بيا اآلخريف0
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ؿ كالتفكر كاالبتكار فى ىذه استخداـ االنفعاالت: يشمؿ قدرة الفرد عمى تكليد االنفعاالت، كاالستدال  -2
 االنفعاالت0

فيـ االنفعاالت: يشمؿ قدرة الفرد عمى فيـ انفعاالتو كانفعاالت اآلخريف)مايسببيا، ككيؼ يمكف  -3
 تغيرىا(0

إدارة االنفعاالت: تشمؿ القدة التى تسمج لمفرد فى أف يستخدـ قكة انفعاالتو فى اتخاذ قرارات  -4
 عاالتو كسمككياتو0كاختيارات فعالة لضبط كتنظيـ انف

 الكجداف: لذكاء جكلماف نمكذج )ب( 
 يتككف النمكذج مف خمس أبعاد رئيسة ، كىي: 

 الكعى بالذات: يتتضمف الكعى االنفعالى لمذات، كالتقييـ الدقيؽ لمذات، كالثقة بالذات0 -1
 إدارة الذات: يتتضمف ضبط الذات، ك المكثكقية، كاإلنصاؼ، كالتكيفية0 -2
 مف التكجو لئلنجاز، كالمبادرة0يتتض: تحفيز الذات -3
 الكعى االجتماعى: يتتضمف التعاطؼ، كتكجو الخدمة، كالكعى التنظيمى0 -4
دارة الصراعات،  -5 الميارات االجتماعية: يتتضمف القيادة، كاإلتصاؿ، ك التأثير، كتغيير الحافز، كا 

 كبناء الركابط، كتنمية اآلخريف، كفريؽ العمؿ كالمشاركة0

)Boyatzis,Goleman&Rhee,2000) 
 منارج حناونج يصطهر ادلُخا انفعانُت بصىسة يباششة: -3
 0لمميتا انفعالية الكالديةنمكذج جكتماف  ( أ)

قدـ جكتماف كزمبلئو تصكر إدراكيان لمميتا انفعالية فى ارتباطيا بأساليب التربية االنفعالية     
)الفرماكل، يكى الميتا انفعالية الكالدية كالكجدانية التى يمارسيا اآلباء، كقد نتج عف ذلؾ أبعاد نمكذج

 (:2119كرضكاف،
دراكيـ ليا، ككذا درايتيـ بانفعاالت أطفاليـ0 -1  الكعى: كيشمؿ دراية اآلباء بانفعاالتيـ كا 

 التقبؿ: كيعنى مدل تقبؿ اآلباء النفعاالتيـ كانفعاالت أبنائيـ0 -2

 االتيـ كانفعاالت أبنائيـ0التنظيـ: كيشمؿ اإلجراءات التى يقـك بيا اآلباء لتنظيـ انفع -3
                                                                  التدريب: كيعنى قدرة اآلباء عمى تدريب أبنائيـ عمى ميارات التعامؿ مع االنفعاالت كضبطيا0 -4

 نمكذج الفرماكل كرضكاف: )ب(
 ف لمميتاانفعالية، كىما: ( نمكذج يتككف مف بعديف أساسي2118كضع الفرماكم كرضكاف)

الكعي الميتا انفعالي: ىك المككف الرئيس الذم تبنى عميو كافة ميارات الميتا انفعالية، حيث  -1
يتشكؿ ىذا الكعي بتكجيو انتباه الفرد نحك حاالتو الداخمية، كتنعكس بنية ىذ الكعي مف خبلؿ 
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انفعالية، كاستكشاؼ الذات لبلنفعاالت ثبلث مككنات، كىي: الدراية الميتا انفعالية، كالخبرة الميتا 
 كالتعبير عنيا0

اإلدارة الميتا انفعالية:ىك البعد اإلجرائي لمميتا انفعالية، الذم يستخدـ بنية الكعي االنفعالي مف  -2
دراية كخبرة ميتا انفعالية في ضبط كتنظيـ االنفعاالت سكاء عمى مستكل إدارة الذات أك عمى 

خريف، كتتـ عممية اإلدارة الميتا انفعالية مف خبلؿ عدة ميارات أساسية، مستكل إدارة انفعاالت  اآل
تخاذ القرار إزاء اختيار االستراتيجية المبلئمى لئلدارة الميتا  كىي: التخطيط، كمراقبة الذات، كا 

 انفعالية، كالتكجو الميتا انفعالي، كالمداكة الميتا انفعالية0
 نخاليُز ادلىهىبني انصى ثانًُا: يهاساث ادلُخا انفعانُت نذي ا

التي تناكلت ميارات الميتا  لمجمكعة مف الدراسات كالبحكث كاألدبيات الباحثةمف خبلؿ مراجعة      
دراسات تناكلت جكانب كطيدة الصمة ك (، 2116بريؾ)انفعالية بشكؿ مباشر مع التبلميذ الصـ كدراسة 

 .et al الدلك كآخركفتا انفعالي مثؿ دراسة )بميارات الميتا انفعالية لدل الصـ  كميارة الكعي المي

,2010, Ludlow ; كارما ككيككنيف كستكلتز كجينيدWaaramaa, Kukkonen, Stotlz & 

Genied ,2018, ; 2012ككيفيرنؾ كآخركن, Wiefferink et al. كميارة إدارة الميتا انفعالية  ،)
 Rieffe, Ketelaarيتمير ككيفرينؾ  ريفى كك; ,Rieffe ,2012 ريفىكبلن مف )لدل الصـ كدراسة  

& Wiefferink ,2010, ;  ىينترميرHintermair ,2013,)  تـ العمؿ عمى استخبلص
خاصة كأف تقسيـ  ،التي تعبر في مجمميا عف ميارات الميتا انفعالية ككؿفرعية الميارات تصكرلم

لميارة الكمية، كتمثمت الميارة العامة غمى مجمكعة مف الميارات الفرعية يزيد مف عمؽ دراسة ا
 :الميارات الفرعية لمميتا انفعالية في التالي

عمى التمييز بيف  األصـ المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في :الكعي الميتا انفعاليميارة  10
 االنفعاالت، ككصؼ االستجابات الجسدية المرتبطة باالنفعاؿ، كفيـ االنفعاؿ0

األصـ عمى التخطيط  المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في: ياألداء الميتا انفعال ميارة 20
لمعمميات البلزمة إلدارة انفعاالتو، كانفعاالت اآلخريف، كاختيار االستراتيجية المبلئمة إلدارة 

 انفعاالتو، كتكجيو عممية إدارة انفعاالتو كانفعاالت اآلخريف في ضكء الخبرة الميتا انفعالية0
األصـ عمى تقييـ األداء  المكىكبالتمميذ  قدرة كتتمثؿ ىذه الميارة في :كيـ الميتا انفعاليالتقميارة  30

االنفعالي لو كلآلخريف، كاستخداـ استراتيجيات المداكة الميتا اتفعالية لمتغمب عمى العكائؽ التي 
 تحكؿ دكف إدارة انفعاالتو0
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ة لدل التبلميذ الكىكبيف الصـ( ميارات الميتا انفعالي1شكؿ)  
 

 : اإلسشاد االنخقائٍ انثانثاحملىس 
يعد اإلرشاد االنتقائى مف أبرز أساليب اإلرشاد، كتستند الخمفية النظرية لبرامج اإلرشاد االنتقائى      

، حيث حاكؿ جمع كتكجييو مناىج اإلرشاد كالعبلج  Thornإلى النظرية االنتقائية لفردريؾ ثكرف 
مف  خبلؿ أسمكب انتقائي، كيرل ثكرف أف انتقائية الفنيات التى يتـ استخدميا مع المسترشد  النفسى

 تتكقؼ عمى حالتو، ككجو نظر المرشد حكؿ طبيعة شخصيتو0
 أوالً: يبادٌء اإلسشاد االنخقائٍ

( إلى 2114، ؛ القريطي،2111؛ عبدالعظيـ، عبدالصمد، ك أبك النكر،2117أشار كبلن مف)حنفي،    
 ف اإلرشاد اإلنتقائي يقـك عمى مجمكعة مف المبادلء تتمخص في:أ
الفردية: يراعي اإلرشاد االنتقائي أف لكؿ شخص فرديتو كبالتالي يجب تنكع األساليب اإلرشادية  -1

 المستخدمة في العممية اإلرشادية0
ة عف مشكمة اإلتاحة: يستخدـ اإلرشاد االنتقائي العديد مف الطرؽ اإلرشادية المتاحة لتككيف فكر  -2

 المسترشد فى التعامؿ معيا، كمع ىذا اليمكف اعتبار طريقة بعينيا ىي األفضؿ0
البدائؿ: يكجد العديد مف البدائؿ اإلرشادية لكؿ مشكمة يعاني منيا المسترشد، كلكف ىناؾ بدائؿ  -3

 تككف أفضؿ كأنسب لممسترشد عف غيرىا0

 التقكيـ الميتا انفعالي 

تقييـ األداء الميتا  10
 انفعالي0

المداكة الميتا  20
 انفعالية0

 الميتا انفعالي ألداء ا

 التخطيط0 30
اختيار االستراتيجية  40

المبلئمة لئلدارة الميتا 
 انفعالية0

 التكجو الميتا انفعالي0 50
 

 الميتا انفعالي الكعي 

 تمييز االنفعاالت0 10
كصؼ االستجابات  20

الجسدية المرتبطة 
 باالنفعاؿ0

 ـ االنفعاالت0في 30
 

 الميتا انفعالي ميارات 
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ات اإلرشادية المختمفة، بحيث تصبح شكبلن الدمج: يقـك اإلرشاد االنتقائي عمى الدمج بيف الفني -4
 جديدان فعاالن قائمة عمى التناغـ كاالنسجاـ فييا0

 المرجعية: يتضمف اإلرشاد االنتقائي استخداـ نظريتيف إرشاديتيف عمى األقؿ، كتمكف المرشد منيا0 -5
 ادلسخخذيت فً حنًُت يهاساث ادلُخا انفعانُتثانًُا:  فنُاث اإلسشاد اإلنخقائٍ 

مف خبلؿ أدبيات البحث فى مجاؿ تنمية ميارات اإلدراؾ كالضبط االنفعالي يمكف تحديد عدة فنيات     
 لمتدريب عمى ميارات الميتا انفعالية، كىي: -بشكؿ غير مباشر-استخدمت

العمكد الثبلثى: تعتبر فنية تعميمية يتعمـ الفرد الرد عمى النقد الداخمى لديو، ككتابة األفكار الناقدة  -1
ت ليفيـ سبب تشكيييا، حيث يكتب األفكار البلعقبلنية فى )العمكد األكؿ(، كيدكف فى )العمكد لمذا

الثانى( الرد عمى ىذه األفكار كفى )العمكد الثالث( يدكف فيو رد الفعؿ العقبلنى، كبيذه الطريقة يبدأ 
حثة فنية العمكد (، كتستخدـ البا2116الفرد فى تطكير نظاـ أكثر كاقعية فى تقييـ المكاقؼ )نكفؿ،

الثبلثي في البرنامج بيدؼ تحديد األفكار البلعقبلنية السمبية المرتبطة بانخفاض القدرة عمى اإلدارة 
الميتا انفعالية كتحكيميا إلى أفكار عقبلنية إيجابية، كذلؾ مف خبلؿ تمثيؿ أفراد المجمكعة 

ثـ تطمب الباحثة منيـ أف يسجمكا في  اإلرشادية لمكاقؼ مركا بيا لـ يستطيعكا إدارة انفعاالتيـ بيا،
كار التي راكدتيـ في تمؾ المكاقؼ، أما في العمكد الثاني تدريبيـ الباحثة عمى الرد فالعمكد األكؿ األ

عمى ىذه األفكار بشكؿ عقبلني كأكثر إيجابية، كفي العمكد الثالث يتـ تسجيؿ رد الفعؿ كالمشاعر 
 في المكقؼ في ضكء العمكد الثاني0

 السمكؾ أف أساس كعمى باندكرا، أللبرت االجتماعى التعمـ نظرية عمى الفنية ىذه ذجة: تبنىالنم -2
 يمكف ثـ كمف المنمذجة، األحداث كضبط كترميز سمككى نمكذج مبلحظة مف بالتعمـ يكتسب

 سمكؾ إنقاص أك بزيادة أك جديد سمكؾ بإكتساب سكاء سمككو فى تغيرات يحدث أف لممسترشد
 مف بدالن  بو كاالقتداء السمكؾ، ىذا يؤدل( نمكذج)شخص مبلحظة طرؽ عف ؾكذل لديو مكجكد
كتستخدـ الباحثة فنية النمذجة في ، (2114القريطي،)كالخطأ المحاكلة طريؽ عف تعديمو أك تككينو

البرنامج بيدؼ تنمية ميارة التمييز بيف االنفعاالت، كذلؾ مف خبلؿ استخداـ النمكذج الرمزم في 
نفعاالت كالكممات التي تعبر عنيا، كاستخداـ النمكذج المشارؾ لمتدريب عمى التعبير الربط بيف اال 

 عف االنفعاالت0
كقد بمكر أليس نظريتو التى  ،اإلرشاد العقبلنى االنفعالى إحدل فنيات التخيؿ العقبلني االنفعالي: -3

" فتعنى الخبرة A""، أما ABCاسـ نظرية "كأطمؽ عمييا يقـك عمييا اإلرشاد العقبلنى االنفعالى 
المنشطة كىى عاد خبرة صادمة كطبلؽ أك رسكب أك كفاة "ىنا كاآلف" يتـ إدراكيا فى جك غير 

" فتعنى نظاـ معتقدات العقبلنى Bعقبلنى، كبذلؾ تككف الخبرة المنشطة خبرة العقبلنية، أما "
نية تغمى الفرد، مدمر لمذات، ككؿ خبرة يكجد حكليا جمؿ داخمية كمعتقدات منيا معتقدات العقبل 
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" فتعنى النتيجة االنفعالية، كتككف مناسبة لنظاـ المعتقدات العقبلنى كانت النتيجة اضطراب Cأما "
، كتستخدـ الباحثة فنية التخيؿ (1997،مانفعالى كخمؿ سمككى كما فى حاالت القمؽ كاالكتئاب)سر 

كذلؾ مف فعالي كالتقكيـ االنفعالي، العقبلني االنفعالي في البرنامج بيدؼ تنمية ميارتي األداء االن
خبلؿ استخداـ التخيؿ إلعادة المكاقؼ االنفعالية السابقة في تعزيز ثقتو بنفسو في مكاقؼ انفعالية 
جديدة، كتدريب المسترشد عمى إنتاج صكر ذىنية لمساعدتو عمى االستنتاج الدقيؽ العتقادتو غير 

حبلؿ أفكار أخرل عقبل  نية)إحداث تغييرات في تخيبلت الفرد مف الصكر العقبلنية كمف ثـ رصد كا 
 السمبية إلى اإليجابية(0

تغيير اإلطار أك ك إعادة تحديد اإلطار: تشير فنية إعادة تحديد اإلطار إلى تغيير إدراكنا لخبرة ما،  -4
يجاد معنى أك ترجمة أخرل لو كرؤية األشياء  المرجع الذم يخص سمككان معينان أك مكقفان معينان، كا 

كء مختمؼ، كمف أمثمة إعادة تحديد اإلطار أف يأخذ شخص عبارة تمثؿ نقدان بالنسبة لو في ض
كتستخدـ   (،2115ككسيمة لكي يحسف مف نفسو بدالن مف أف يصبح بائسان كمتضايقان)الدكاش،

تنمية ميارات اإلدارة الميتا انفعالية مف خبلؿ  الباحثة فنية إعادة تحديد اإلطار في البرنامج بيدؼ 
دريب المجمكعة اإلرشادية عمى تغيير معنى الحدث االنفعالي، فتطمب الباحثة مف أفراد المجمكعة ت

اإلرشادية أف يتخيمكا مكاقؼ انفعالية، كيسجمكا تفسيرىـ لممكقؼ كالمشاعر الناتجة عف ذلؾ، ثـ 
تفسير، تدريبيـ عمى استبداؿ التفسير السمبي بتفسير إيجابي كتسجيؿ المشاعر المصاحبة ليذا ال

 كبالتالي تساعدىـ عمى ضبط انفعاالتيـ0
تقـك فكرة الحكار الذاتي عمى فرض مؤاداه أف األشياء التى يقكليا الناس ألنفسيـ الحكار الذاتي: -5

تحدد األشياء التى يفعمكنيا، كمف ثـ نجد أف الفرد يسمؾ بحسب مايفكر، كبناءان عمى أف حديث 
كتكقعات عف المكاقؼ التى تكاجيو ىك السبب فى الفرد مع نفسو كما يحكيو مف انطباعات 

إنفعاالتو السمبية، فيعمؿ المرشد عمى محاكلة تحديد مضمكف ىذا الحديث كالعمؿ عمى تعديمو 
كخطكة أساسية لمساعدة الفرد عمى تكجيو كتنظيـ كمراقبة أفكاره كاالنفعاالت الناتجة 

تنمية الذاتي في البرنامج بيدؼ  (،  كسكؼ تستعيف الباحثة بفنية الحكار2111عنيا)أميف،
ميارات األداء الميتا انفعالية كيتـ ذلؾ مف خبلؿ تدريب المجمكعة اإلرشادية عمى إقامة حكار مع 
الذات كمبلحظة تأثير ىذا الحكار عمى انفعالو كسمككو، كتعديؿ الحكار الذاتي السمبي المحفز 

ركيان أثناء المكقؼ االنفعالي، كأكثر احتفاظان لبلنفعاالت السمبية؛ كبالتالي تجعؿ المسترشد أكثر ت
بأفعالو في عقمو باستمرار مما يسيؿ إتماـ عمميات اإلدارة الميتا انفعالية )التخطيطاتخاذ القرار 

 التكجو الميتا انفعالي( بنجاح0-الختيار استراتيجية المبلئمة لممعالجة االنفعالية
عرؼ عمميان بأنو ، كتاإلرشاد السمككى فنياتمف أشير  االسترخاءتماريف عتبر اء:  تاالسترختماريف  -6

كبالتالي فيك ذك  ،الناتجة عف االنفعاالت السمبيةتكقؼ كامؿ لكؿ االنقباضات كالتقمصات العضمية 
، كيحتاج إجراؤه إلى تدريب منظـ، الكعي باالنفعاالت السمية كمف ثـ إداراتيافعالية مممكسة فى 
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محدد لؤلعضاء التى يجب البداية باسترخائيا إال أف غالبية المرشديف  كبالرغـ مف أنو اليكجد ترتيب
السمككيف يفضمكف البدء بالتدريب عمى استرخاء عضبلت الذراعيف لسيكلة ذلؾ مف ناحية، كليتعمـ 

 ،(2112عسكر، ،البعض بشكؿ كاضح معنى االسترخاء العضمى كنتائجو مف ناحية أخرل) إبراىيـ 
تعطيؿ الطاقة النفسية كالجسدية الناتجة بيدؼ  يف االسترخاء في البرنامجك تستخدـ الباحثة تمار 

عف االنفعاالت السمبية، كمف ثـ يككف أفراد المجمكعة اإلرشادية قادرة عمى التفكير في انفعاالتو 
دارتيا بشكؿ جيد0  كا 

 احملىس انشابع: اننًىرج اإلسشادٌ ادلقرتذ يف حنًُت يهاساث ادلُخا انفعانُت 
حسب اليدؼ الرئيس لمدراسة الحالية كالمتمثؿ في التحقؽ مف فعالية برنػامج إرشػادم إنتقػائي فػي ب    

التبلميذ المكىػكببف الصػـ، تتنػاكؿ الجزئيػة التاليػة البرنػامج اإلرشػادم لدل الميتا انفعالية تنمية ميارات 
 المقترح كذلؾ كخبلصة لئلطار النظرم كاستنادان لممرتكزات التالية:

 ادلء األساسية التي يرتكز عمييا اإلرشاد االنتقائي0 المب-1 
 ميارات الميتا انفعالية التي تـ استخبلصيا مف األدبيات ذات الصمة0 -2
 0الفنيات التي استخدمت في تنمية ميارات الميتا انفعالية-3

 كيتضمف النمكذج المراحؿ التالية: ،كفيما يمي عرضان لمضمكف النمكذج المقترح 
 ادلشزهت األوىل)ادلشزهت انخشخُصُت(: 

يقـك المرشد بالتقكيـ التشخيصي قبؿ البدء في بناء البرنامج اإلرشادم،كييدؼ التقكيـ التشخيصي 
نقاط القكة كالضعؼ لدل المجمكعة اإلرشادية، كاألسباب التي تكمف كراء نقاط الضعؼ إلى تحديد 

لدييـ؛ كذلؾ مف أجؿ اختيار الفنيات كالممارسات اإلرشادية المبلئمة لكؿ حالة، كيتمثؿ التقكيـ 
 التشخيصي فيمايمي:

  اختبار الذكاء، تقييـ القدرات كالمكاىب الخاصة:  يستخدـ المرشد أدكات الدراسة المتمثمة في
كاختبار التفكير االبتكارم باإلضافة إلى الرجكع إلى سجبلت المجمكعة اإلرشادية بالمدرسة 

 لمتعرؼ عمى قدراتيـ العقمية، كاالبتكارية، كالمغكية، كنكع المكىبة0
  التقييـ البيئي: يعتمد المرشد عمى المقاببلت الفردية مع األخصائي النفسي كاالجتماعي

جبلت المجمكعة اإلرشادية لتقييـ التأثيرات البيئة المحيطة بالمجمكعة اإلرشادية بالمدرسة كس
المدرسة( عمى سمككيـ االجتماعي كاالنفعالي، ككضع تمؾ التأثيرات مكضع  –)األسرة 

 االعتبارات عند بناء البرنامج اإلرشادم0
  انفعالية عمى المجمكعة تقييـ االحتياجات اإلرشادية: يقـك المرشد بعرض قائمة ميارات الميتا

اإلرشادية، مع شرح مبسط لتمؾ الميارات لتقييـ المجمكعة اإلرشادية مدل حاجتيـ اإلرشادية 
 ليا0



     (فعالية برنامج إرشادي إنتقائي في تنمية مهارات الميتا انفعالية لدى التالميذ الموهوبين الصم)
 (م.م./ دينا محمد خفاجي –أ.د./ إبراهيم رفعت إبراهيم  – دالصبور منصور محمدأ.د/  عب)                                      

 خايعت بىسسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         554(                                       0202– َناَش) –(  33انعذد )

 ادلشزهت انثانُت)ادلشزهت انخًهُذَت(:
كىي التي يتـ فييا التعارؼ بيف المرشد كالمجمكعة االرشادية، كيركز المرشد في ىذه المرحمة 

 عمى:
 التقبؿ كالمحبة بيف المرشد كالمجمكعة اإلرشادية، كبيف المجمكعة  إرساء عبلقة يسكدىا

 بعضيـ البعض0

 0إعطاء المجمكعة اإلرشادية فكرة عامة عف البرنامج كاليدؼ منو كالفائدة التي ستعكد عمييـ 

 0كضع القكاعد التي يجب االلتزاـ بيا أثناء الجمسات 
 ادلشزهت انثانثت)ادلشزهت االنخقانُت(:

تـ فييا تقديـ المفاىيـ النظرية، كالميارات المعرفية حكؿ أبعاد الميتا انفعالية التي كىي التي ي
 يتناكليا البرنامج، كاألسس المعرفية لمتعامؿ معيا، كيركز المرشد في ىذه المرحمة عمى:

 0تعريؼ المجمكعة اإلرشادية بمفيـك المكىكبيف الصـ كمشكبلتيـ 

 عف اإلعاقة0 تصحيح المعمكمات الخاطئة في أذىانيـ 

 0تعريؼ المجمكعة اإلرشادية بميارات الميتا انفعالية التي يسعى البرنامج لتنميتيا 

 0تعريؼ المجمكعة اإلرشادية بمدل تأثير أفكارنا عمى مشاعرنا كسمككنا 

  التدريب عمى بعض الفنيات التي سيتـ استخداميا في المرحمة الرابعة مف البرنامج: إعادة
 دحض كتفنيد األفكار البلعقبلنية0-البناء المعرفي إعادة-تحديد اإلطار

 ادلشزهت انشابعت)يشزهت انعًم(:
كىي التي يتـ فييا تقديـ تمؾ اإلجراءات كممارسة المبادلء النظرية كالفنيات في تنمية ميارات     

 الميتا انفعالية، تتـ تمؾ المرحمة مف خبلؿ الخطكات التالية:
 يا أعضاء المجمكعة اإلرشادية، كيركز المرشد عمى:أكالن: طرح مكاقؼ حياتية مر ب

  0أف تككف المكاقؼ نابعة مف التبلميذ المكىكبيف الصـ 

 0أف تككف المكاقؼ ناتجة عف التركيز عمى اإلعاقة كليس المكىبة 

 0أف يركز المكقؼ عمى احد االنفعاالت الست األساسية كاليتناكؿ انفعاالت معقدة 
مبية عف الذات كاألفكار البلعقبلنية المرتبطة بتمؾ المكاقؼ، كيستخدـ المرشد ثانيان: تحديد األفكار الس

 في تمؾ الخطكة فنية تحديد األفكار التمقائية كالتالي:

 0تشجع الباحثة أعضاء المجمكعة اإلرشادية عمى استخداـ التخيؿ إلعادة المكقؼ كتمثيمو 

 ر التي تتداعى إلى تفكير أثناء المكقؼ0تقـك الباحثة بطرح أسئمة بسيطة مباشرة إلثارة األفكا 
ثالثان: تعديؿ تمؾ األفكار السمبية كالبلعقبلنية المرتبطة بالمكقؼ، كيستخدـ المرشد في تمؾ الخطكة فنية 

 العمكد الثبلثي، كدحض كتفنيد  األفكار البلعقبلنية كالتالي:
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 ترابط0يشجع المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى تدكيف تمؾ األفكار بأسمكب م 

 0يدرب المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى دحض كتفنيد األفكار البلعقبلنية 

  يدرب المرشد المجمكعة اإلرشادية عمى استبداؿ األفكار البلعقبلنية كالسمبية بأفكار أكثر
يجابية0  عقبلنية كا 

  يشجع المرشد أعضاء المجمكعة اإلرشادية عمى التركيز عمى األفكار الجديدة اإليجابية
 العقبلنية ككيؼ يمكف أستخداميا لممرة القادمة إذا تعرضكا لنفس المكقؼ0ك 

 رابعان: التدريب عمى ميارات الميتا انفعالية:
 كتتمثؿ ميارات الميتا انفعالية التى تحرص الباحثة عمى تنميتيا في:

 تجابات ميارة الكعي الميتا انفعالي: كتتضـ ميارة التمييز بيف االنفعاالت، ميارة تحديد االس
الجسدية المرتبطة باالنفعاؿ، كميارة فيـ االنفعاالت، كيستخدـ المرشد لتنيمة تمؾ الميارات 

 فنية النمذجة0

  ،ميارة األداء الميتا انفعالي: كتتمثؿ في التخطيط كاختيار االستراتيجة المبلئمة إلدارة االنفعاؿ
ات فنية التخيؿ العقبلني االنفعالي، كالتكجو الميتا انفعالي، كيستخدـ المرشد لتنيمة تمؾ الميار 

عادة تحديد اإلطار0  كاالسترخاء، كا 

  ميارة التقكيـ الميتا انفعالي: كتتمثؿ في التقييـ الميتا انفعالي، كالمداكة الميتا انفعالية
 كيستخدـ المرشد لتنيمة تمؾ الميارات فنية التخيؿ العقبلني االنفعالي0

 (:ادلشزهت اخلايست)ادلشزهت اخلخايُت
 كيركز المرشد في ىذه المرحمة عمى:

 0تمخيص أىداؼ البرنامج لممجمكعة اإلرشادية 

 0تييئة أفراد المجمكعة اإلرشادية إلنياء البرنامج 

 0التطبيؽ البعدل لمقياس ميارات الميتا انفعالية 

 ينهدُت انذساست إخشاءاحها
 أوالً : ينهح انذساست

 ي بتصميـ شبو تجريبي ذم المجمكعة التجريبية الكاحدة0اتبعت الدراسة الحالية المنيج التجريب   

 ثانيان : مجتمع الدراسة كعينتو
تمثؿ مجتمع الدراسة الحالية في تبلميذ المرحمة اإلعدادية بمدارس األمؿ لمصـ كضعاؼ السمع 
بمحافظة دمياط ، كقد تـ اختيار عينة الدراسة مف تبلميذ المرحمة اإلعدادية بمدرسة األمؿ لمصـ 

(  تمميذات 6(، كبمغ عددىـ)2119/2121ضعاؼ السمع بشطا بمحافظة دمياط في العاـ الدراسي )ك 
 16-13لدييـ مكىبة أدائية فى مجاؿ الرسـ، كالتمثيؿ ، كالعزؼ، كالرياضة ، كتتراكح أعمارىـ مابيف )
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رشادية (، أما نسبة الذكاء المجمكعة اإل 1013( كاالنحراؼ المعيارل ليا)14067سنكات(، بمتكسط )
 (29950( كانحراؼ معيارل )114051( بمتكسط)112-119فتراكحت مابيف)

 ثانثًا: أدواث انذساست
 (   2112األداة األكلى: اختبار الذكاء غير المفظي لمصـ )إعداد كتقنيف  مكركمي ، ك عبد الفتاح ، 

 ( 210 -13اليدؼ مف االختبار: تحديد نسبة ذكاء االفراد الصـ لمفئة العمرية مف) 
كصؼ االختبار:   يتضمف اختبار الذكاء غير المفظي ثبلثة أجزاء)أ، ب، ج( كيتككف كؿ منيا مف 

( فقرة تتدرج في الصعكبة، كتستخدـ فقرات الجزء األكؿ لتقدير المستكل العاـ لمفرد في الكظائؼ 11)
 المعرفية، كيستخدـ الجزءاف اآلخراف في التنبؤ بالمستكل العقمي لمفرد0

ختبار : الزمف المخصص لكؿ فقرة ثبلث دقائؽ، كبعد أف ينتيي المفحكص مف اإلجابة عمى زمف اال
 فقرة ما يقـك الفاحص بتسجيؿ رقـ اإلجابة أماـ رقـ الفقرة 0

تصحيح االختبار: بحسب مفتاح التصحيح الذم يتضمف أرقاـ اإلجابات الصكاب يعطى المفحكص درجة 
درجات عمى اإلجابات الخطأ أك المترككة، كتككف الدرجة الخاـ  كاحدة مقابؿ كؿ إجابة صكاب كال يعطي

 لممفحكص ىي مجمكع درجات في فقرات األجزاء الثبلثة0

 اخلصائص انسُكىيرتَت نالخخباس:  
( تمميذ كتمميذة مف 31صدؽ االتساؽ الداخمى:  قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف )

اإلعدادية، ثـ قامت بحساب االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية المعاقيف سمعيان بالمرحمة 
 (918,10 – 917,1لبلختبار، كتراكحت معامبلت اإلرتباط مابيف)

قامت الباحثة باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ كذلؾ عمى  الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ: )ب(
(، كتراكحت معامبلت ألفا عمى 893,1يذه الطريقة )تمميذان ، ككاف معامؿ الثبات ب )31عينة مف)

 ( ، كىي معامبلت ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا893,0 – 726,1األبعاد مابيف)
 ( 1973األداة الثانية:  اختبار التفكير االبتكارل الشكمى الصكرة"أ" )إعداد كتقنيف أبكحطب، سميماف،

 بتكارم بإعتباره مؤشر عمى كجكد المكىبة0اليدؼ مف االختبار:قياس القدرة عمى التفكير اال
 كصؼ االختبار: يتككف ىذا االختبار مف ثبلثة اختبارات فرعية: -2

بناء الصكرة: كيتضمف ىذا االختبار شكبلن بيضاكيان مظمبلن، كيطمب مف المفحكص التفكير فى صكرة أك 
 شىء يمكف رسمو بحيث يككف ىذا الشكؿ المظمؿ جزءان منو0

( أشكاؿ ناقصة، كيطمب مف المفحكص إكماؿ ىذه األشكاؿ 11ة: يتضمف ىذا االختبار)تكممو الصكر 
عف طريؽ رسـ أشياء أك صكرة مثيرة لـ يسبؽ إلييـ أحد، كجعؿ ىذه الرسـك تحكى قصة شيقة بقدر 
المستطاع عف طريؽ إضافة أفكار جديدة، كأخيران يقـك المفحكص باختيار عنكاف مناسب لكؿ مف ىذه 

 ، ككتابتو فى المكاف المخصص لذلؾ0الرسكمات
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( سؤاالن كؿ منيا عبارة عف خطيف متكازييف، كيمكف 18الخطكط المتكازية: يتضمف ىذا االختبار)
 لممفحكصيف إضافة خطكط أخرل إلكماؿ الصكرة المطمكب رسميا0

ار ( دقائؽ لكؿ اختب11زمف االختبار: يستغرؽ تطبيؽ االختبار حكالى نصؼ ساعة، مكزعة بنحك )
 فرعي0

تصحيح االختبار:يتككف االختبار مف ثبلثة أبعاد ككؿ بعد لو طريقة تصحيح مختمفة، كفيما يمى شرح 
 مكجز لطريقة تصحيح كؿ بعد:

الطبلقة: نحسب درجة الطبلقة باحتساب جميع االستجابات مطركحان منيا االستجابات المكررة أك غير 
 ذات الصمة بالمثير0

-الزىكر-األدكات المنزلية-ات التى تككف فييا االستجابات، مثؿ: االنسافالمركنة: يجمع عدد الفئ
 األدكات المدرسية000ألخ، كيجب أف يتـ حصر ىذه الفئات فى العينة الكمية قبؿ إعطاء الدرجة0

األصالة: تقدر درجة األصالة عمى أساس ندرة االستجابة، كالندرة ىنا تنسب إلى االستجابات الفعمية 
(  فأقؿ تساكل درجة األصالة 21ف أداء عينة الدراسة فاالستجابات التى تتكرر بنسبة )%التى ظيرت م

( تساكل درجة األصالة فييا ثبلث 41( إلى )%21فييا أربع درجات، كتمؾ التى تتكرر بنسبة)%
( تساكل درجة األصالة فييا درجتاف، 61( إلى)%41درجات، كاالستجابة التى تتكرر بنسبة)%

تساكل درجة األصالة فييا درجة كاحدة،  81( إلى )%61لتى تتكرر بنسبة مف)%كاالستجابة ا
 ( فأكثر تساكل درجة األصالة فييا صفران810كاالستجابة التى تتكرر بنسبة )%

 الخصائص السيككمترية لبلختبار: -5
يذة مف ( تمميذ كتمم31صدؽ االتساؽ الداخمى: قامت الباحثة بتطبيؽ االختبار عمى عينة مككنة مف )

المعاقيف سمعيان بالمرحمة اإلعدادية، ثـ قامت بحساب االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية 
 (824,10 – 566,1لبلختبار، كتراكحت معامبلت اإلرتباط مابيف)

قامت الباحثة باستخداـ طريقة ألفا كركنباخ كذلؾ عمى  الثبات باستخداـ معامؿ ألفا كركنباخ: )ب(
(، كتراكحت معامبلت ألفا عمى 741,1تمميذان ، ككاف معامؿ الثبات بيذه الطريقة ) )31عينة مف)

 ( ، كىي معامبلت ثبات مرتفعة يمكف الكثكؽ بيا753,0 – 631,1األبعاد مابيف)
 األداة الثالثة: اختبار ميارات الميتا انفعالية                  )إعداد الباحثة(

ؼ ىذا االختبار إلى تحديد مستكل أداء التبلميذ المكىكبيف الصـ اليدؼ مف بناء االختبار : ييد
لميارات الميتا انفعالية ، حيث إف ىذا التحديد يسيـ في الكقكؼ عمى مستكل التغيرات التي تطرأ عمى 

 عينة الدراسة الحالية بخصكص متغير الميتا انفعالية قبؿ كبعد تطبيؽ البرنامج0
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 بناء االخخباس :
الميتا انفعالية: بالرجكع لؤلدبيات التي تناكلت ميارات الميتا انفعالية عامة  كالدراسات تحديد ميارات 

 كما ىك مكضح باإلطار النظرم0 الصـالتي تناكلت جكانب كطيدة الصمة بميارات الميتا انفعالية لدل 

لية عمى صياغة مفردات االختبار: اعتمدت الباحثة في صياغة مفردات اختبار ميارات الميتا انفعا
مكاقؼ حياتية يفترض أف يمر بيا غالبية المكىكبيف الصـ، كقد ركعي أثناء صياغة مفردات االختبار 

 مايمي:

 اإليجاز: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بمغة بسيطة مكجزة تناسب القدرات المغكية لمصـ0
 -الحزف -ية) الفرحالسيكلة: أف تتضمف المكاقؼ الحياتية كاحدة مف االنفعاالت الستة األساس

الخكؼ(، كال تتضمف االنفعاالت المعقدة أك الغامضة؛ كذلؾ ألف الصـ  –االشمئزاز  –الدىشة  -الغضب
قد تككف لدييـ القدرة عمى التعرؼ عمى االنفعاالت األساسية بشكؿ صحيح، إال أنيـ أكثر عرضة 

 لؤلخطاء في االنفعاالت المعقدة0
ر بالتنكع في طريقة عرضيا، كخاصة أف طبيعة ميارات الكعي الميتا التنكع: أف تتسـ مفردات االختبا

انفعالي تتطمب استخداـ مفردات غير لفظية في اختبارىا؛ لذلؾ فقد استخدمت الباحثة البطاقات 
المصكرة كمقاطع الفيديك الختبار قدرة المكىكب األصـ عمى تمييز كفؾ اإلشارات التكاصمية غير المفظية 

 ادرة مف خبلؿ التعبيرت الكجيية لآلخريف0لبلنفعاالت الص

الشمكلية: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بحيث تشمؿ اختبار كعي المكىكب األصـ النفعاالتو 
 الشخصية كانفعاالت اآلخريف0

العمميات المعرفية الضابطة لبلنفعاؿ: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بحيث تككف قابمة أف تطرح 
اإلجابة عمييا ممارسة العمميات المعرفية التي تتـ قبؿ كبعد كأثناء تعامؿ الفرد في تساؤالت تحتاج 

 المكاقؼ االمفعالية المختمفة0

مستكل الخبرة الميتا انفعالية: أف يتـ صياغة المكاقؼ الحياتية بحيث تناسب مستكل الخبرة الميتا 
 انفعالية لممكىكبيف الصـ بمرحمة المراىقة0

 ى األداء)انشوبشك( بناء يعاَري حقُُ

 تـ بناء معايير تقييـ األداء مف خبلؿ الخطكات التالية: 
تحديد المجاؿ : يتـ تحديد الميارة التي يتـ بناء معايير تقييـ األداء ليا، كيتضمف اختبار ميارات الميتا 

 كيـ الميتا انفعالي0انفعالية  ثبلث ميارات رئيسة:  الكعي الميتا انفعالي، كاإلدارة الميتا انفعالية، كالتق
تحديد معايير األداء: يتـ تحديد معايير األداء لكؿ ميارة رئيسة مف خبلؿ تجزئة الميارة الرئيسة إلى 

 مجمكعة مف الميارات الفرعية0
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مثاؿ: ميارة األداء الميتا انفعالي تتككف مف الميارات التالية: التخطيط، كاختيار االستراتيجية المبلئمة 
 ا انفعالية، كالتكجو الميتا انفعالي0لئلدارة الميت

تحديد مكاصفات األداء: يتـ كصؼ السمككيات المككنة لكؿ ميارة فرعية بحسب تسمسؿ حدكثيا أك 
 تنفيذىا مف قبؿ المفحكص0

 مثاؿ: تتمثؿ مكاصفات األداء الختيار االستراتيجية لئلدارة الميتا انفعالية فيمايمي:

 مراقبة الذات الميتا انفعالية0

 تكظيؼ مراقبة الذات الميتا انفعالية في تكليد استراتيجيات اإلدارة الميتا انفعالية0

 اختيار استراتيجية اإلدارة االنفعالية المبلئمة لممكقؼ في ضكء الخبرة الميتا انفعالية0

د0 تحديد مستكيات األداء:  اختيار التدرج المناسب عمى سمـ التقدير المفظي لتقدير مدل إنجاز 
 يارة؛ كذلؾ كفقان لطبيعة الميارة كمجمكعة السمككيات المتضمنة فييا0الم

مثاؿ:  استعرض مكقؼ مررت بو ككاف مثير)الحزف، الغضب،000(، كاستطعت التحكـ في انفعالؾ، حدد 
 الطريقة التي استخدمتيا الدارة انفعالؾ، كمبرر استخدامؾ لتمؾ الطريقة0

يار االستراتيجية المبلئمة لئلدارة الميتا انفعالية في المفردة يمكف تحديد مستكيات األداء لميارة اخت
 السابقة كمايمي:

 مستكل أداء منخفض: إذا حدد المفحكص المكقؼ االنفعالي الذم مر بو0

مستكل أداء متكسط:  إذا حدد المفحكص المكقؼ االنفعالي الذم مر بو، كحدد الطريقة التي 
 استخداميا لضبط انفعالو0

إذا حدد المفحكص المكقؼ االنفعالي الذم مر بو، كحدد الطريقة التي استخداميا مرتفع:  مستكل أداء
 لضبط انفعالو مع تحديد سبب اختيار تمؾ الطريقة0

 

صياغة تعميمات االختبار: تكضيح الغرض مف تطبيؽ االختبار، التأكيد عمى التطبيؽ بشكؿ فردم، 
 الستجابة، كعدـ إرتباط االستجابة بزمف محدد0كالتعريؼ بطريقة طرح أسئمة االختباركتسجيؿ ا

 

 اخلصائص انسُكىيرتَت الخخباس يهاساث ادلُخا انفعانُت فً انذساست احلانُت:   

تبلميذ المعاقيف سمعيان مف الذككر كاإلناث بمختمؼ الصفكؼ الدراسية تـ اختيار عينة عشكائية مف ال   
( تمميذان 41السمع بدمياط الجديدة، كبمغ عددىـ )مدرسة األمؿ لمصـ كضعاؼ ب بالمرحمة اإلعدادية

ىذه العينة في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ  عمى ميارات الميتا انفعاليةكتمميذة، كتـ تطبيؽ اختبار 
ـ( في النصؼ األكؿ مف شير مارس؛  كذلؾ  بيدؼ حساب صدؽ االختبار، 2121 -2119الدراسي )
   كثباتو0 
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 أوالً: صذق االخخباس:
 تـ التحقؽ مف الصدؽ الظاىرم مف خبلؿ:  الصدؽ الظاىرم

عرض االختبار عمى المحكميف:  قامت الباحثة بعرض الصيغة األكلية لبلختبار عمى محكميف مف ذكل 
الخبرة كاالختصاص العممى فى مجاؿ التربية الخاصة كعمـ النفس التربكل، حيث طمب منيـ التفضؿ 

المغكية لكؿ فقرة مف الفقرات، كبياف مدل إنتماء كؿ فقرة لممجاؿ  بإبداء الرأل حكؿ سبلمة الصياغة
%(  81الذل تندرج تحتو، كمدل مناسبو فقرات االختبار مع عينة الدراسة، كقد كانت نسبة اإلتفاؽ)

فأكثر بيف آراء أعضاء لجنة التحكيـ؛ كبناء عمى ذلؾ تـ إجراء بعض التعديبلت، كمف ىذه التعديبلت: 
ستبداؿ  -شخاص) أحمد، سارة،000( كاستبداليا بصفة الشخص )الصديؽحذؼ أسماء األ الجار،000(، كا 

 البطاقات المصكرة لبلنفعاالت بصكر ممكنة كأكثر كضكحان0

التطبيؽ االستطبلعي المبدئي لبلختبار : تـ تطبيؽ االختبار في صكرتو األكلية عمى عينة استطبلعية 
مف الصـ  لضبط عرض المكاقؼ كالحصكؿ عمى ( طبلب 7( طبلب عادييف، ك)8تتككف مف: )

دارة مكقؼ االختبار0   االستجابات كتسجيميا كا 

 صدؽ االتساؽ الداخمى -ب
 معامؿ ارتباط كؿ مفردة مع البعد الخاص بيا:-1

تـ حساب معامبلت االرتباط بيف المفردات التي تـ اإلبقاء عمييا كأبعاد االختبار لدل العينة     
 ( كىذا ما يسمى بالتجانس أك االتساؽ الداخمي، كما ىك مكضح بالجدكؿ التالي:41االستطبلعية )ف= 

 ( معامبلت ارتباط المفردات بأبعاد الميتا انفعالية1جدكؿ )
رقـ 

 المفردة

 رقـ الكعي الميتا انفعالي 
 المفردة

 رقـ األداء الميتا انفعالي 
 المفردة

 التقكيـ الميتا انفعالي 

1 119,1 7 581,1** 13 816,1** 

2 131, 1 8 496,1** 14 864,1** 

3 912,1** 9 892,1** 15 191,1 

4 918,1** 11 917,1** 16 917,1** 

5 719,1** 11 818,1** 17 828,1** 

6 829,1** 12 912,1** 18 918,1** 

 (111,1)**( داؿ إحصائيا عند مستكل )  
مرتبطة بأبعادىا ارتباط داؿ إحصائيان عند ( أف جميع المفردات 1كيتضح مف الجدكؿ السابؽ رقـ ) 

( كانت معامبلت ارتباطيا بأبعادىا غير داؿ 15، 2، 1( ، فيما عدا المفردات رقـ )1011مستكل)
 إحصائيان0
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 معامؿ االرتباط بيف أبعاد االختبار كالدرجة الكمية:-2
لبلختبار كما ىك مكضح بالجدكؿ كما تـ حساب معامؿ االرتباط بيف أبعاد الميتا انفعالية كالدرجة الكمية 

 -(: 2التالي رقـ )
 ( معامبلت االرتباط بيف أبعاد الميتا انفعالية كالدرجة الكمية لبلختبار2جدكؿ ) 

الدرجة الكمية  التقكيـ الميتا انفعالي  األداء الميتا انفعالي  الكعي الميتا انفعالي  البعد 
 لبلختبار  

 الكعي
 الميتا انفعالي  

------ 691,1** 687,1** 834,1** 

 األداء 
 الميتا انفعالي 

------ ------ 912,1** 953,1** 

 التقكيـ
 الميتا انفعالي  

------ ------- ------- 957,1** 

 (111,1)**( داؿ إحصائيا عند مستكل ) 

حصائيان كيتضح مف الجدكؿ السابؽ أف قيـ  معامؿ االرتباط بيف أبعاد االختبار كبعضيا البعض داؿ إ
 (0  مما يشير إلي اتساؽ البناء الداخمي لبلختبار10110عند مستكل)

 ثانًُا: ثباث االخخباس
 ثبات مفردات االختبار بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ :

كذلؾ بطريقة معامؿ ألفا  SPSS(20)تـ حساب ثبات مفردات االختبار باستخداـ برنامج اإلحصاء     
( تمميذان ، كفي 41مفردات االختبار لدل العينة المككنة مف )ف = ل Cronbach’s Alphaكركنباخ 

كؿ مرة يتـ حذؼ درجة إحدل المفردات مف الدرجة الكمية لبلختبار، كأسفرت تمؾ الخطكات عف كجكد 
 عدد مف المفردات غير الثابتة في االختبار0

 (41االستطبلعية)ف= ة لعين(  معامبلت ثبات مفردات اختبار ميارات الميتا انفعالية لدل ا3جدكؿ ) 
 معامؿ ألفا المفردة  معامؿ ألفا المفردة  معامؿ ألفا المفردة

1 936,1 7 931,1 13 921,1 
2 935,1 8 931,1 14 922,1 
3 925,1 9 921,1 15 939,1 
4 924,1 11 922,1 16 922,1 
5 931,1 11 923,1 17 924,1 
6 921,1 12 922,1 18 922,1 

 931,1ممقياس بدكف حذؼ أل مفردة=معامؿ ألفا ل
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف: جميع المفردات ثابتة، حيث إف تدخؿ المفردة ال يؤدل إلي خفض معامؿ 
( ، كتراكحت قيـ ثبات 15، 5، 2، 1الثبات الكمي لممقياس، كذلؾ باستثناء المفردات ذات األرقاـ )

 (109310( إلي   )10921مفردات االختبار مف )
 بات الكمى لبلختبار بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ: الث

( 41تـ حساب ثبات األبعاد كاالختبار ككؿ بطريقة معامؿ ألفا كركنباخ لدل العينة الكمية )ف =     
 تمميذان ، كتتضح نتائج ىذا التحميؿ مف الجدكؿ التالي:

 تا انفعالية كالدرجة الكمية( معامؿ ثبات ألفا كركنباخ لؤلبعاد اختبار ميارات المي4جدكؿ ) 
 معامؿ ثبات ألفا كركنباخ  األبعاد الرئيسة

 748,1 ميارة الكعي الميتا انفعالي 

 869,1 ميارة األداء الميتا انفعالي  
 848,1 ميارة التقكيـ الميتا انفعالي

 931,1 األبعاد ككؿ 

 باستخداـ التجزئة النصفية: -ج
لكمي بطريقة التجزئة النصفية باستخداـ معادلتي سبيرماف / براكف، حيث تـ حساب معامؿ الثبات ا    

(، حيث 19كجتماف بعد حذؼ المفردات غير الثابتة، كتتضح نتائج ىذا التحميؿ مف الجدكؿ التالي رقـ)
( 822,1( بطريقة سبيرماف / براكف، كيساكم )881,1كجد أف معامؿ الثبات الكمي لبلختبار يساكم)

 ك معامؿ ثبات مرتفع مما يدؿ عمى الثبات الكمي الختبار ميارات الميتا انفعالية0 بطريقة جتماف، كى
 ( ثبات اختبار ميارات الميتا انفعالية بطريقة التجزئة النصفية 5جدكؿ ) 

 41عدد أفراد العينة = 18عدد المفردات =
معادلة الثبات بطريقة سبيرماف / براكف )في حالة تساكم 

 881,1الطكؿ( =
 788,1االرتباط بيف الجزأيف = معامؿ

معامؿ الثبات بطريقة سبيرماف / بركاف )في حالة عدـ 
 881,1تساكم الطكؿ(= 

معامؿ ثبات التجزئة النصفية بطريقة جتماف 
=822,1 

 مفردة في الجزء الثاني 9 مفردة في الجزء األكؿ 9
 921,1 معامؿ ألفا في الجزء الثاني = 821,1معامؿ ألفا في الجزء األكؿ =

الثبات الكمي لبلختبار ككذلؾ األبعاد الثبلث المككنة الختبار  (5( ، )4جدكؿ) كيتضح مف خبلؿ  
 ميارات الميتا انفعالية لدل العينة االستطبلعية الحالية0

 انصىسة اننهائُت نالخخباس: 

( افتقدت 15، 5، 2، 1بعد التحقؽ مف الخصائص السيككمترية لبلختبار، تبيف أف المفردات)     
( 18مؤشرات الصدؽ كالثبات؛ كبالتالي تـ إعادة صياغة تمؾ المفردات، كأصبحت مفردات االختبار) 
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(  مفردات 6( مفردات لمبعد الثانى ، )6( مفردات لمبعد األكؿ ،) 6مفردة، مكزعة عمى أبعاد االختبار، )
ىى الدرجة الكسيطية التى  18درجة، كتعتبر الدرجة  43-3لمبعد الثالث ، كتتراكح الدرجات مابيف 

 0يعتبر فييا التمميذ منخفض ميارات الميتا انفعالية
 حصسُر االخخباس

 يتـ رصد درجات االستجابات عمى النحك التالي:

كيتـ تقدير الصـ، بالرجكع إلى سمـ التقدير المفظي الختبار ميارات الميتا انفعالية لممكىكبيف     
 ات المعيارية التالية :استجابات المفحكص كفؽ المستكي

 مستكل منخفض: يخصص لممفحكص درجة كاحدة0
 مستكل متكسط: يخصص لممفحكص درجتاف0

 مستكل متقدـ: يخصص لممفحكص ثبلث درجات0

 ال يعطي درجات لممفحكص عمى اإلجابات الخطأ أك المترككة0

 يتـ تحديد مستكل ميارات الميتا انفعالية لممفحكص كالتالي: 

( مفردة ، كأقصى درجة لممفردة ىي ثبلث درجات فتصبح 18أف عدد مفردات االختبار)باعتبار     
( درجة، كبعد تطبيؽ االختبار عمى العينة االستطبلعية كجد أف 54الدرجة العظمى لبلختبار ىي )

( درجة، كتبعُا ليذه الدرجة يمكف تكزيع مستكيات ميارات الميتا انفعالية كما ىك 18الدرجة الكسيطية )
 مكضح بالمخطط 

 
 

 
 ( مخطط تكزيع درجات اختبار ميارات الميتا انفعالية عمى المستكيات المقابمة3شكؿ)

 
 كمف خبلؿ المخطط تتكزع مستكيات ميارات الميتا انفعالية عمى ىذا النحك:

 درجة فأقؿ0 18مستكل منخفض مف ميارات الميتا انفعالية: إذا حصؿ المفحكص عمى 

88 

89 33 
33 42 
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( 36: 19ف ميارات الميتا انفعالية: إذا حصؿ المفحكص عمى درجة تتراكح بيف)مستكل متكسط م
 درجة0

 ( درجة540: 37مستكل متقدـ مف ميارات الميتا انفعالية: إذا حصؿ المفحكص عمى درجة تتراكح بيف)
 األداة انشابعت: كخُب ادلسرتشذ )إعذاد انبازثت(   

، قامت ، كنتائج التقكيـ التشخيصيتي تـ تحديدىاالالميارات ، ك الدراسة الحاليةفي ضكء أىداؼ 
 :ميتضمف ما يك ، كتيب المسترشدالباحثة بإعداد 

 :( جمسة مكزعة عمى خمس كحدات، تتمثؿ فيمايمي14الكتيب ): تضمف الكتيبمككنات 
 (:  كىي الخاصة بالتعارؼ بيف المرشد المجمكعة اإلرشادية20-1الكحدة األكلى )الجمسات مف

 (:  كىي الخاصة بالجانب المعرفى مف البرنامج اإلرشادم60-3نية )الجمسات مف الكحدة الثا
 (: كىي الخاصة بميارات الميتا انفعالية130-7الكحدة الثالثة ) الجمسات مف 

 (: كىي الجمسة الختامية لمبرنامج140الكحدة الرابعة )الجمسة 

ىداؼ الجمسة، كاإلطار التنظيمي العاـ مككنات الجمسة :  تتضمف الجمسة مايمي: عنكاف الجمسة ، كأ 
لمجمسة، كمجمكعة مف األنشطة التي يتـ مف خبلليا تحقيؽ أىداؼ الجمسة، ك أسئمة لتقييـ الجمسة، 

 :  الجمسة مايميكقد ركعي أثناء إعداد محتكل كتطبيقات، 
اىقيف المكىكبيف الكاقعية : تنبع المكاقؼ فى جمسات البرنامج اإلرشادل مف خبرات حياتية مر بيا المر 

 الصـ حتى التككف فى معزؿ عنيـ، كحتى تساعدىـ عمى المشاركة فى البرنامج بكؿ اىتماـ كشغؼ0

االستثمار: تستثمر الجمسات اإلرشادية مكاىب كطاقات عينة الدراسة لتحقيؽ أىداؼ البرنامج؛ كذلؾ 
ركيز عمى نقاط القكة في عبلج مف خبلؿ اعتماد محتكل البرنامج عمى األنشطة الفنية كالتمثيمية، كالت

 نقاط الضعؼ0

األكلكية: تعمؿ الجمسات عمى تحقيؽ األىداؼ المعرفية لمبرنامج )تعديؿ األفكار البلعقبلنية( أكالن ثـ 
 يمييا األىداؼ السمككية)التدريب عمى الميارات(0

فكاره كمشكبلتو؛ التنفيس االنفعالي:  تتيح أنشطة الجمسة الفرصة لممسترشد لمتعبير عف مشاعره كأ
 كبالتالي زيادة الكعى بيا، كالقدرة عمى التحكـ فييا0

 القصةالبساطة: صياغة محتكل الجمسة بمغة بسيطة تناسب القدرات المغكية لمصـ، كاالعتماد عمى 
ثارة دافعيتالمسترشدفي تشكيؽ  مما يسيـ؛ المصكرة في عرض المحتكل  لمتعمـ0   و، كا 

 ششذ  )إعذاد انبازثت(   ادلدنُم  األداة اخلايست: 
بعد االنتياء مف بناء كتيب المسترشد كفؽ النمكذج اإلرشادم المقترح بالدراسة الحالية ، تـ     

 :تصميـ دليؿ المرشد، كقد تضمف الدليؿ
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طبيعة عينة  ، كتكضيح فمسفة الدليؿ كالنمكذج اإلرشادممقدمة الدليؿ : يتـ فيو التمييد الستخداـ 
 ىكبيف الصـ، كماىية ميارات الميتا انفعالية0 الدراسة مف المك 

المرجك تحقيقيا حيث شممت الفرعية مف اليدؼ العاـ مف الدليؿ ، كأىداؼ  شمؿ كبلن يؼ الدليؿ : اىدأ
 أىداؼ معرفية ككجدانية كميارية0

  0بكؿ مرحمة فيو لمخطكات المتبعةفيو كصؼ  يتـ: النمكذج المقترح لمبرنامج اإلرشادم

يتـ تكضيح االرشادات التي يجب مراعتيا أثناء السير في جمسات البرنامج اإلرشادم:  تصكر لطريقة
، كيشتمؿ التصكر  لتحقيؽ اليدؼ المطمكب النمكذج اإلرشادم المقترحباستخداـ  لجمساتالسير في ا

الخطكات اإلجرائية التي األدكات المستخدمة، زمف الجمسة، ، الفنيات المستخدمة في الجمسة عمى: 
 التطبيقات(0  –التقييـ  –األنشطة  –تبعيا المرشد في كؿ مككف مف مككنات الجمسة )التمييد لمجمسة ي
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 سابعًا: جتشبت انذساست
 اختيار عينة الدراسة: -1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اختيار العينة إجراءات( يكضح 4شكؿ)
 
 
 

 اختيار المدرسة عينة الدراسة
 )مدرسة األمل للصم وضعاف السمع بشطا(

 

 ترشيحات المعلمين
 سجل التلميذ 

 

 اختبار الذكاء
 

 اختبار التفكير االبتكاري 
 
 للتفكير االبتكارى 

 

 عينة
 الدراسة النهائية 

 

بالتعاون مع منسق الموهبة تم حصر 
التالميذ الموهوبين؛ وذلك فى ضوء 
ترشيحات معلميهم واإلطالع على 

لخاص بالتالميذ من السجالت ا
حيث األنشطة التى يقوم بها داخل 

المدرسة، والمسابقات خارج 
 المدرسة.   

تطبيق اختبار الذكاء غير اللفظي 
للصم، ثم تحويل الدرجات الخام التى 

يحصل عليها التالميذ إلى درجات 
معيارية، اختيار التالميذ الذين كان 

ة ذكائهم أعلى من المتوسط نسب
تطبيق اختبار تورانس للتفكير االبتكارى،  ( درجة فأكثر.824)

وقد تم حصر التالميذ الذين حصلوا على 
( درجة 48مستوى أعلى من المتوسط )

 فأكثر. 

22 

84 

9 

8 

3 

انتظامهما فى ( تلميذ لعدم 4تم استبعاد )
البرنامج؛  وذلك الرتباطهم بالعمل في 

 الورش



     (فعالية برنامج إرشادي إنتقائي في تنمية مهارات الميتا انفعالية لدى التالميذ الموهوبين الصم)
 (م.م./ دينا محمد خفاجي –أ.د./ إبراهيم رفعت إبراهيم  – دالصبور منصور محمدأ.د/  عب)                                      

 خايعت بىسسعُذ –جمهت كهُت انرتبُت                         567(                                       0202– َناَش) –(  33انعذد )

 الختبار ميارات الميتا انفعالية:التطبيؽ القبمي  -2

تـ تطبيؽ اختبار ميارات الميتا انفعالية عمى المجمكعة اإلرشادية في نياية الفصؿ الدراسي الثاني     
ـ(؛ كذلؾ بعد شرح المرشد الغرض مف التطبيؽ لممجمكعة، مع 2119/2121مف العاـ الدراسي)

ار، كمف المبلحظات التي الحظتيا الباحثة خبلؿ تكضيح التعميمات الخاصة باإلجابة عمى فقرات االختب
 ىذا التطبيؽ:

االستعانة بالمسئكؿ عف تطبيؽ البرنامج اإلرشادم)المرشد( لتطبيؽ أدكات التطبيؽ القبمي إلجادة لمغة 
 اإلشارة؛ كبالتالي التكاصؿ بفاعمية مع المجمكعة اإلرشادية0

 جمكعة اإلرشادية عمى فقرات االختبار0تطبيؽ االختبار بشكؿ فردم حتى اليتأثر استجابة الم
حرص معظـ أفراد المجمكعة اإلرشادية عمى معرفة درجاتيـ عقب اإلنتياء مف اإلجابة عمى فقرات 

 االختبار، كقد تـ تحديد مكعد لمعرفة ىذه الدرجات مف قبؿ المرشد بعد انتياء التجربة0

تبار أثار إنتباه المجمكعة اإلرشادية، ك المفردات غير المفظية: كجكد مفردات مصكرة في بداية االخ
 تفاعمكا بصكرة إيجابية مع المفردات غير المفظية )المصكرة( أكثر مف المفردات المفظية0

عشكائية االستجابات: بدت استجابة المجمكعة اإلرشادية عمى المكاقؼ االنفعالية باالختبار بشكؿ 
 ات كراء انفعاالتيـ في المكاقؼ المختمفة0عشكائي دكف محاكلتيـ لمتفكير في األسباب كالمبرر 

مستكل ميارات الميتا انفعالية: حقؽ أفراد المجمكعة اإلرشادية مستكل أداء متكسط عمى مفردات 
( في حيف كاف مستكل أدائيـ منخفض عمى مفردات 45,1ميارة الكعي الميتا انفعالي بمتكسط )
 (81,10قكيـ الميتا انفعالي بمتكسط )( كالت97,1ميارتي اإلداء الميتا انفعالي بمتكسط )

 
 تطبيؽ البرنامج اإلرشادم:  -3

بعد تطبيؽ أداة الدراسة تطبيقنا قبمينا عمى المجمكعة اإلرشادية، قاـ المرشد بالبدء في جمسات البرنامج 
بعد التكاصؿ مع الباحثة الستبلـ دليؿ المرشد  كالكتيب الخاص بأفراد المجمكعة اإلرشادية ، كقد 

/  6/  7غرؽ تطبيؽ البرنامج ثمانية أسابيع، بكاقع ثبلث أياـ أسبكعيان ، كذلؾ في الفترة مف است
ـ، كقد تـ تطبيؽ البرنامج اإلرشادم كفؽ النمكذج اإلرشادم المقترح 2121/ 7/  21ـ إلى 2121

 بالدراسة الحالية، كمف المبلحظات التي الحظتيا الباحثة خبلؿ ىذا التطبيؽ: 
دليؿ المرشد: الحظت الباحثة مف خبلؿ مناقشتيا مع المرشد عدـ كضكح  بعض مبلحظات عمى 

الفنيات مثؿ: فنية العمكد الثبلثي، كفنية دحض كتفنيد األفكار البلعقبلنية، ككذلؾ مفيـك األفكار 
 البلعقبلنية؛ كبناءان عمى ذلؾ أجرت الباحثة تعديبلت عمى الدليؿ0

مجمكعة اإلرشادية إعجابيا بإخراج الكتيب، كساىمت الصكر مبلحظات عمى كتيب المسترشد: أبدت ال
 في إيصاؿ اليدؼ مف الجمسة بكقت كجيد أقؿ ، كما إنيا إحدل كسائؿ التكاصؿ الكمي مع الصـ0
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الفيـ المباشر: كجكد صعكبة لدل المجمكعة اإلرشادية عمى الفيـ االستنتاجي لمغزل بعض األنشطة 
الفيؿ األسير(، فمف األفضؿ أف تككف القصص المقدمة ليـ  -القصصية مثؿ قصة  )الضفدع األصـ

 مباشرة دكف رمكز مجردة0

زمف الجمسة: الحظت الباحثة أف بعض األنشطة تحتاج إلى زمف أكبر كخاصة األنشطة التى تتطمب مف 
المجمكعة اإلرشادية تحديد كتعديؿ األفكار السمبية؛ كبناءان عمى ذلؾ تـ إجراء تعديبلت لمزمف 

 صص لبعض الجمسات كاألنشطة0المخ
التعزيز:  استخدـ المرشد تمؾ الفنية باستمرار كبأشكاؿ كصكر متعددة مادية كمعنكية كسبيؿ لتدعيـ 
المجمكعة اإلرشادية كتشجيعيـ عمى مكاصمو التدريبات داخؿ الجمسة، كمف أساليب التعزيز التي 

كجكدة في نياية كؿ جمسة ىك الجمع  بيف شجعت المجمكعةاإلرشادية عمى االلتزاـ بحؿ التطبيقات الم
أسمكب التدعيـ الذاتى كالمتمثؿ فى إدراؾ المسترشد لما طرأ عمى سمككو مف تحسف، كأسمكب التدعيـ 
الخارجى كالمتمثؿ فى تشجيع المرشد لممجمكعة اإلرشادية عند اتيانيـ بالسمكؾ المطمكب منيـ بطريقة 

 صحيحة0
ؿ مراحؿ البرنامج: بدت المجمكعة اإلرشادية أكثر تفاعبلن مع التقدـ تفاعبلت المجمكعة اإلرشادية خبل 

 في مراحؿ البرنامج، كيمكف تكضيح تمؾ التفاعبلت في كؿ مرحمة كمايمي:

المرحمة التمييدية:  الحظت الباحثة ضعؼ تفاعؿ المجمكعة اإلرشادية مع األنشطة حيث إنيـ لـ 
تضح  ذلؾ مف خبلؿ تقييـ الجمسات كعدـ اإللتزاـ بحؿ يتعرضكا قبؿ ذلؾ إلم برنامج إرشادم، كا 

 التطبيقات0
المرحمة االنتقالية:  بدأت المجمكعة اإلرشادية أكثر إندماجان مع أنشطة الجمسات كخاصة عندما تـ 
تضح ذلؾ مف خبلؿ مشاركتيـ  ألىـ  المشاكؿ،  تقديـ نماذج لشخصيات مف المكىكبيف المعاقيف، كا 

ى يتعرضكا ليا كيعانكا منيا فى حياتيـ اليكمية نتيجة لمتبايف الشاسع بيف كاألفكار ، كالمشاعر، الت
 مايمكف القياـ بو )المكىبة( كماال يمكف القياـ بو)اإلعاقة السمعية(0

تضح  مرحمة العمؿ:  أصبحت المجمكعة اإلرشادية  أكثر تفاعبلن مع األنشطة كمع بعضيـ البعض ، كا 
ؼ الحياتية المكجكدة باألنشطة بؿ إنيـ سردكا مكاقؼ أخرل مركا ذلؾ مف خبلؿ عدـ إكتفائيـ بالمكاق

بيا ، كما أف أصدقائيـ غير المشاركيف في البرنامج طمبكا مف المرشد السماح ليـ بااللتحاؽ 
 بالبرنامج0

المرحمة الختامية : بدت المجمكعة اإلرشادية أكثر إيجابية كتمكنان لميارات الميتا انفعالية، كما أنيـ 
كا إلى شعكرىـ بحدكث تغير في شخصيتيـ مف حيث اإليجابية كالثقة بالذات، كاالستفادة مف أشار 

 فنيات العمكد الثبلثي كاالسترخاء كالحديث الذاتي في المكاقؼ الحياتية0  
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حاجة المكىكبيف المعاقيف سمعيان إلى البرامج اإلرشادية: أبدت المجمكعة اإلرشادية رغبتيا في االحتفاظ 
، كتمنكا استمرارية البرنامج، ، كطمبكا مف المرشد أف يكفر لو المشاركة في برامج  أخرل مف بالكتيب

 ىذا النكع تركز عمى االستقبللية كتنمية المكىبة0
 التطبيؽ البعدم الختبار ميارات الميتا انفعالية:  -4

رات الميتا انفعالية، كمف بعد إنتياء المجمكعة اإلرشادية مف البرنامج تـ إعادة تطبيؽ اختبار ميا     
 المبلحظات التي الحظتيا الباحثة أثناء ىذا التطبيؽ مايمي: 

 التفاعؿ: بدت المجمكعة اإلرشادية أكثر حماسان كتفاعبلن مف التطبيؽ القبمي لبلختبار0
 الربط بيف األفكار كالمشاعر كالسمكؾ: ظير في استجابات المجمكعة اإلرشادية عمى المكاقؼ االنفعالية
باالختبار قدرتيـ عمى التميز بيف األفكار كالمشاعر كالسمكؾ كالربط بينيـ في المكاقؼ المختمفة، 

 كالتفكير في إنفعاالتيـ0
التغذية الراجعة: حرصت معظـ أفراد المجمكعة اإلرشادية عمى معرفة درجاتيـ عقب االنتياء مف أداء 

 االختبار0
 نخائح انذساست 

دراسة الحالية فقد تـ اإلجابة عف أسئمة الدراسة مف األكؿ كحتى الرابع بالرجكع إلى أسئمة ال    
 كالتالي:

ما ميارات الميتا انفعالية  التي يجب تنميتيا لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ؟ حيث تـ استخبلص 
 ميارات الميتا انفعالية كما ىك مكضح باإلطار النظرم لمدراسة الحالية0

عمى النظرية االنتقائية لتنمية ميارات الميتا انفعالية ؟ حيث تـ اقتراح  ما صكرة نمكذج إرشادم قائـ
 نمكذج إرشادم كما ىك مكضح باإلطار النظرم لمدراسة الحالية0

ما صكرة برنامج إرشادم ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراسة الحالية لتنمية ميارات 
ف الصـ؟ حيث تـ إعداد كتيب المسترشد كما ىك مكضح بأدكات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبي

 الدراسة0

ما صكرة دليؿ إرشادم لممرشد ُمعد في ضكء النمكذج اإلرشادم المقترح في الدراسة الحالية لتنمية 
ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ ؟ حيث تـ إعداد دليؿ المرشد كما ىك مكضح 

 ة0بأدكات الدراس

 كتتناكؿ الجزئية التالية مف الدراسة اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف الدراسة الحالية0      
اإلجابة عف السؤاؿ الخامس : كالذم ينص عمى)ما فعالية البرنامج اإلرشادل المقترح في الدراسة 

جابة عف ىذا الحالية فى تنمية ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ؟( كتتحدد اإل
السؤاؿ مف خبلؿ التحقؽ مف صحة فرض الدراسة كالذم ينص عمى "يكجد فرؽ داؿ إحصائيان عند 
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بيف متكسطي رتب درجات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ  القبمى كالبعدم  1015مستكل داللة 
 -الميتا انفعالياألداء  -الختبار ميارات الميتا انفعالية عمى مستكل ميارات)الكعي الميتا انفعالي

كالميارات ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدل"، كيبيف الجدكؿ التالي نتائج اختبار  -التقكيـ الميتا انفعالي
كيمككسكف لداللة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيؽ القبمي كالبعدم لممجمكعة التجريبية عمى 

 اختبار ميارات الميتا انفعالية0

لة الفركؽ بيف متكسطي رتب درجات التطبيؽ)القبمى كالبعدل(لممجمكعة ( لدال Z(يكضح قيـ )6جدكؿ)
 التجريبية عمى اختبار ميارات الميتا انفعالية 

 
 البعد

-عدد الرتب )السالبة
 المتعادلة(-المكجبة

  البعدل -القبمىالتطبيؽ 
 Zقيـ 

 
 مجمكع الرتب متكسط الرتب الداللة

 المكجبة السالبة المكجبة السالبة
 1015 20214- 21 1 3051 1 الرتب السالبة  1 الكعي الميتا انفعالي

 الرتب المكجبة  6
 الرتب المتعادلة 1

 األداء الميتا انفعالي
 
 

 1015 20216- 15 1 3 1 الرتب السالبة 1
 الرتب المكجبة  5
 الرتب المتعادلة 1

 التقكيـ الميتا انفعالي
 
 

 1015 20132- 15 1 3 0 الرتب السالبة  1
 الرتب المكجبة  5
 الرتب المتعادلة  1

 1015 20217- 21 1 3051 1 الرتب السالبة  1 الدرجة الكمية
 الرتب المكجبة  6

 الرتب المتعادلة  1

رتب درجات أفراد المجمكعة يتضح مف الجدكؿ السابؽ كجكد فرؽ داؿ إحصائيان بيف متكسطي    
القبمى كالبعدل عمى أختبار ميارات الميتا انفعالية بأبعادىا الثبلثة بعد تطبيؽ لتطبيؽ التجريبية فى ا

البعدل، كبما أف البرنامج اإلرشادل يعمؿ عمى تنمية ميارات الميتا  التطبيؽالبرنامج اإلرشادل لصالح 
ادة القيـ المكجبة كىك مايتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ، انفعالية فإف إتجاه البرنامج يعمؿ عمى زي

 ( كعمى ذلؾ تتحقؽ صحة فرض الدراسة10150( دالة عند مستكل داللة )Zكقد جاءت قيمة )
 حفسري نخائح انذساست

( بيف متكسطي 1015تدؿ نتائج ىذا الفرض عمى كجكد فرؽ داؿ إحصائيان عند مستكل دالالة )    
القبمى كالتطبيؽ البعدل الختبار ميارات الميتا انفعالية  لتطبيؽالتجريبية في ارتب درجات المجمكعة 

كالميارات  -التقكيـ الميتا انفعالي -األداء الميتا انفعالي -عمى مستكل ميارات)الكعي الميتا انفعالي
 ككؿ( لصالح التطبيؽ البعدل، حيث أظير أفراد المجمكعة التجريبية مستكيات منخفضة فى ميارات
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الميتا انفعالية قبؿ تطبيؽ البرنامج اإلرشادل، كلكف بعد تطبيؽ جمسات البرنامج اإلرشادل سجؿ أفراد 
فيما عدا حالة كاحدة لـ يحدث ليا  -المجمكعة التجريبية تحسف كاضح عمى ميارات الميتا انفعالية
بالذكر ىك أف المسئكؿ عف كالجدير  -تحسف عمى مياراتي األداء الميتا انفعالي كالتقكيـ الميتا انفعالي

إحداث ىذه التغييرات الفعالة ىك تدريب أفراد المجمكعة التجريبية عمى ممارسة فنيات معرفية كسمككية 
تعمؿ عمى تنمية ميارات الميتا انفعالية، كالشكؿ التالي يكضح جكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد 

 ى ميارات الميتا انفعالية0المجمكعة التجريبية فى التطبيؽ القبمى كالبعدم عم

 

(التمثيؿ البيانى لمفركؽ بيف متكسطات درجات التطبيقيف القبمى كالبعدم الختبار ميارات الميتا 5شكؿ)
 انفعالية 
كُيبلحظ أف أداء تبلميذ المجمكعة  التجريبية كاف أكثر تميزان بعد تطبيؽ البرنامج اإلرشادم في      
ارات الميتا انفعالية عمى النحك التالي كترتيب تنازلي ) ميارات الكعي الميتا انفعالي ثـ ميارات مي

األداء األنفعالي ثـ ميارات التقكيـ الميتا انفعالي( عمى اعتبار أف التقكيـ الميتا انفعالي يحتاج عمميات 
د الذىني المطمكب بالنسبة عقمية أكثر تركيبان كممارسات متقدمة مف قبؿ المسترشد مقارنة بالجي

لمياراتي الكعي الميتا انفعالي أك األداء األنفعالي ، كيستدؿ عمى ذلؾ مف أف المرشد أشار إلى أف 
المجمكعة التجريبية كانكا يقكمكف بالعديد مف العمميات المعرفية لمكصكؿ إلى التقكيـ الميتا انفعالي، 

 ة في ميارات الميتا انفعالية يرجع إلى األسباب األتية:كترل الباحثة أف تحسف أداء المجمكعة التجريبي
 يهاساث انىعٍ ادلُخا انفعايل

( كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى 6( كجدكؿ)5يتضح مف شكؿ)    
لميتا ( كالتطبيؽ البعدل لنفس المجمكعة عمى الكعي ا8067التطبيؽ القبمى عمى الكعي الميتا انفعالي)

 ( لصالح التطبيؽ البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إلى:13انفعالي )
استخداـ التعبيرات الكجيية في التدريب عمى التعرؼ عمى االنفعاالت: عممت فنية النمذجة بالبرنامج 
المقترح عمى تدريب المجمكعة التجريبية عمى نمذجة التعبيرات الكجيية المرتبطة باالنفعاالت الست 
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ساسية؛ كبالتالي تدريبيـ عمى كيفية التمييز بيف االنفعاالت؛  كىك األمر الذم إنعكس عمى تصحيح األ
 تفسيراتيـ الخاطئة النفعاالتيـ كانفعاالت اآلخريف في المكاقؼ االنفعالية المختمفة0  

لبلنفعاالت  استخداـ البطاقات المصكرة: ساىمت البطاقات المصكرة ذات األلكاف الجذابة لتعبيرات الكجو
الستة في : جذب انتباه المجمكعة التجريبية إلى نمكذج السمكؾ)تعبيرات الكجو( حيث تتميز عينة 
الدراسة بضعؼ كتشتت االنتباه،  كساىمت أيضان في تذكر كقائع السمكؾ مف خبلؿ استغبلؿ قكة الذاكرة 

 البصرية لدل عينة الدراسة مقارنة بذاكرتيـ المفظية0  

: تقديـ التعزيز بصكرة متعاقبة مع كؿ تقميد صحيح لممسترشد لمنمكذج المعركض بشكؿ نظاـ التعزيز
 بصرم  ساعد كثيران في تنمية قدرتيـ عمى التعرؼ عمى االنفعاالت مف خبلؿ التعبيرات الكجيية0

تدريب المجمكعة التجريبية عمى فيـ االنفعاالت : أتاحت فنية لعب الدكر أماـ المجمكعة التجريبية 
رصة التدريب عمى كيفية التعبير عف انفعاالتيـ كاألفكار التي سببت تمؾ االنفعاالت بأسمكب محبب ف

كشيؽ بعيدان عف االنتقاد كالسخرية مف خبلؿ مكاقؼ تطبيقية تـ طرحيا في كتيب المسترشد، كبالتالي 
 تكسيع تصكراتيـ الذىنية لفيـ انفعاالت اآلخريف كالتنبؤ بيا0

 ُخا انفعايليهاساث األداء ادل
( كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى  6( كجدكؿ)5يتضح مف شكؿ)    

( كالتطبيؽ البعدل لنفس المجمكعة عمى األداء الميتا 5083التطبيؽ القبمى عمى األداء الميتا انفعالي)
 لى:( لصالح التطبيؽ البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إ12067انفعالي )

خطة األداء االنفعالي: عمؿ البرنامج اإلرشادم عمى تقديـ عمميات األداء االنفعالي في صكرة مخطط 
مبسط يشمؿ عمى الخطكات التالية: )اليدؼ، كالمراقبة، كاالستراتيجية، كاتخاذ القرار، كالمراجعة( : مما 

أخرل، كاالحتفاظ  ييسر عمى المسترشد التخطيط لبلنفعاالت، كاالنتقاؿ مف خطكة إلى خطكة
 باالستراتيجية المبلئمة إلدارة االنفعاالت في الذاكرة االنفعالية0

التنكع في استراتيجيات إدارة الميتا انفعالية: عمؿ البرنامج اإلرشادم عمى تدريب المجمكعة التجريبية 
قبؿ المجمكعة عمى استراتيجيات متنكعة إلدارة االنفعاالت، كالقى ىذا التنكع التفاعؿ اإليجابي مف 

التجريبية، كتبيف خبلؿ تجربة الدراسة الحالية حرص بعض التمميذات عمى التعامؿ مع المكاقؼ 
االنفعالية المطركحة في كتيب المسترشد مف خبلؿ استراتيجيات معينة مف اإلدراة الميتا انفعالية، كعمؿ 

ية في إدارة االنفعاالت، كمع المرشد عمى تشجيع التمميذات عمى محاكلة استخداـ أكثر مف استراتيج
ذلؾ فإف حرص المسترشد عمى استراتيجية معينة يشير إلى أف المسترشد يكجو عممية إدارة انفعاالتو 
في ضكء التغذية المرتدة الناتجة عف خبرات انفعالية مشابية، كىك األمر الذم انعكس في مجممو عمى 

 يبية كتميز أدائيا0ميارات األداء الميتا انفعالي لدل المجمكعة التجر 
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المعالجة المعرفية لبلنفعاؿ: عمد البرنامج المقترح في الدراسة الحالية عمى تدريب المجمكعة التجريبية 
عمى ضبط االنفعاالت مف خبلؿ إيقاؼ األفكار التي تككف االنفعاالت مستخدمان فنيتي اإللياء كالتحكؿ 

ان فنيتي الحديث الذاتي اإليجابي، كالتفسير كاالسترخاء، أك مف خبلؿ تحكيؿ تمؾ األفكار مستخدم
اإليجابي لممكقؼ االنفعالي؛ كىك األمر الذم يرفع مف درجة ضبط المجمكعة التجريبة لعمميات تشغيؿ 

 األفكار المككنة لبلنفعاالت0

تكظيؼ ميارات الكعي الميتا انفعالي: عممت المجمكعة التجريبية عمى تكظيؼ ميارات الكعي الميتا 
نفعاالت اآلخريف؛ كبالتالي انفعال ي كالتغذية المرتدة الناتجة عنيا في تكجيو عمميات إدارة انفعاالتيـ كا 

أصبح استخداـ ميارات الكعي الميتا انفعالي ذم معنى لممسترشد ألف اختيار االستراتيجية المبلئمة 
بما تفرضو عميو طبيعة  إلدارة االنفعاؿ في المكقؼ أصبح مرتبط بالخبرة الميتا انفعالية، كليس مرتبط

 المكقؼ0
 يهاساث انخقىَى ادلُخا انفعايل

( أف ميارات التقكيـ الميتا انفعالي حظيت بنسبة أقؿ مف الميارات األخرل؛ كذلؾ 5يتضح مف شكؿ)    
عمى اعتبار أف عممية التقكيـ تحتاج إلى قدرات ذىنية عالية تتطمب مف المجمكعة التجريبية مراقبة 

انفعالية، كاستخداـ التغذية المرتدة الناتجة عف ذلؾ في اتخاذ القرار بشأف عمميات إدارة  الذات الميتا 
االنفعاؿ كالسيطرة عمييا أـ أف ىناؾ خبرة ميتا انفعالية سمبية  تحكؿ دكف ذلؾ، ثـ االعتماد عمى ذاتو  

كانفعاالت اآلخريف في  في المداكة الميتا انفعالية، كىذا يتطمب قدر عالي مف الكعي بمراقبة انفعاالتو
 المكقؼ، كتتطمب أيضان ذاكرة االنفعالية جيدة0

( كجكد فركؽ بيف متكسطات درجات أفراد المجمكعة التجريبية فى 6(  كجدكؿ)5يتضح مف شكؿ)    
لنفس المجمكعة عمى التقكيـ الميتا  مالبعد التطبيؽ( كا4التطبيؽ القبمى عمى التقكيـ الميتا انفعالي)

 ( لصالح التطبيؽ البعدل، كتعزك الباحثة ىذه الفركؽ إلى:9051انفعالي )
مراقبة الذات الميتا انفعالية: عمؿ البرنامج المقترح في الدراسة الحالية عمى تدريب المجمكعة 
التجريبية عمى إصدار حكـ عمى انفعاالتيـ مف خبلؿ رصد األفكار كالمشاعر حكؿ االنفعاالت في 

ي كتيب المسترشد؛ كبذلؾ تكلد لدل التبلميذ الكعي التاـ بانفعاالتو مكاقؼ تطبيقية تـ طرحيا ف
 كعممياتو المعرفية كالميتا معرفية التي يستخدميا الفرد في إدارة انفعاالتو0

استراتيجيات المداكة الميتا انفعالية: عممت استراتيجيات المداكة الميتا انفعالية عمى تدريب المجمكعة 
تغمب عمى الخبرات االنفعالية السمبية؛ كبالتالي القدرة عمى إدارة انفعاالتيـ في التجريبية عمى كيفية ال

 المكقؼ0
؛  2119كبصكرة عامة تتفؽ نتائج الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة)بيكمي،  

  (,Nicpon&Assouline, 2015؛ نيكبكف كاسكليف  2116؛ عبده،2116؛ خميفة،2118حمادة،
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اإلرشادية ُتسيـ في تمبية االحتياجات االنفعالية لدل التبلميذ المكىكبيف الصـ، في حيف في أف البرامج 
تتبايف الدراسة الحالية مع تمؾ الدراسات في أف تمؾ الدراسات اعتمدت عمى نظرية معينة في اإلرشاد 

اإلرشادية أما الدراسة الحالية فعممت عمى اقتراح نمكذج إرشادم قائـ عمى دمج مجمكعة مف الفنيات 
اإلرشاد العقبلني االنفعالي  -التي تـ انتقائيا مف نظريات إرشادية مختمفة)البرمجة المغكية العصبية

اإلرشاد المعرفي السمككي( في نسؽ متكامؿ ذات فاعمية لمتعامؿ مع مشكمة المجمكعة  -ألليس
مف جانب، كمف جانب أخر اإلرشادية، كتككف أكثر تعبيران عف خصكصية أفراد المجمكعة اإلرشادية ىذا 

فإف تربية كرعاية المكىكبيف الصـ مف الناحية البحثية لـ تيتـ بتكجيات عممية نحك ميارات الميتا 
انفعالية عمى الرغـ مف حاجة المكىكبيف الصـ لتمؾ الميارات فالمكىبة الحقيقية اليستدؿ عمييا إال 

ى كاالنفعالى لممكىكب بصكرة تتيح لو التفرد بتكافر تفاعؿ نكعى متميز بيف الجانب العقمى كاالجتماع
كالتميز، كالجدير بالذكر أف الدراسات التي عممت عمى تنمية الميارات المرتبطة بالميتا انفعالية كفؽ 

 ; Mckinney ,1995 ,ماكيني , Narahari;   2009فنيات إرشادية مختمفة مثؿ دراسات )نارىر،
سبلل  ; ,Reis,2008ريس  ; Qadar,2016 ,ادرك;  ,Moser, et al.,2017مكسير كآخركف 

تناكلت تمؾ الميارات بصكرة  ,Xiao-yu,2012)إكس  ,Sleigh, &Mcelroy ,2014;كمكيمركل
إجمالية كركزت عمى ميارتي الكعي االنفعالي كاإلدارة االنفعالية كلـ تتطرؽ إلى ميارات التقكيـ الميتا 

الميتا انفعالي في حيف أف الدراسة الحالية عممت عمى الدراسة انفعالي كالمداكة الميتا انفعالية كالتكجو 
التفصيمية لمدل اكتساب المكىكبيف الصـ لتمؾ الميارات بصكرة تفصيمية مف خبلؿ ثبلث ميارات 

 التقكيـ الميتا انفعالي(0 -األداء الميتا انفعالي -رئيسة)الكعي الميتا انفعالي
 حىصُاث انذساست

 سة الحالية فإف الباحثة تستخمص التكصيات التالية:طبقان لنتائج الدرا    
  اعتماد كزارة التربية كالتعميـ حزمة اختبارات لمكشؼ عف المكاىب بيف ذكم اإلعاقة السمعية

 عمى كجو الخصكص، كذكم اإلعاقات بشكؿ عاـ0 

 رات اىتماـ مطكرم برامج التنمية المينية لمعممي التربية الخاصة أثناء الخدمة بتنمية الميا
النكعية لممعمميف  ذات العبلقة بقدراتيـ عمى اكتشاؼ كاستغبلؿ القدرات المميزة لدل التبلميذ 

 الصـ 0

  ،تخصيص جزء مناسب مف ميزانيات األنشطة المدرسية بحيث يتـ تكجيييا لؤلنشطة ابتكارية
 كيقترح في ىذا الصدد تفعيؿ منافسات بيف مدارس التربية الخاصة0

 خاصة بتربية كرعاية المعاقيف سمعيان بالدراسات المتعمقة لميارات الميتا اىتماـ األبحاث ال
انفعالية، خاصة كأف المجاؿ البحثي في تربية المعاقيف سمعيان لـ يتـ إثرائو تطبيقيان بأبحاث عف 

 ميارات الميتا انفعالية بصكرة كاسعة0
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 اؼ السمع يمكف أف يعتمد تطكير أدلة إرشادية لؤلخصائيف النفسيف بالمدارس األمؿ لمصـ كضع
 عمييا األخصائي النفسي لتنمية ميارات الميتا انفعالية لدل التبلميذ الصـ0

 

 ادلقرتزاث انبسثُت
 طبقان لمضمكف الدراسة الحالية، كنتائجيا تقترح الباحثة التكجو بصكرة عامة نحك المجاالت التالية:    
 الجتماعية كنمط التعمؽ الكالدم لدل األطفاؿ أنماط ماكراء االنفعاؿ الكالدم كمنبيء لمكفاءة ا

 المعاقيف سمعيان0
  نمذجة العبلقات بيف ماكراء االنفعاؿ ك كماكراء المعرفة كالتعايش االجتماعي لدل المراىقيف

 المكىكبيف الصـ0
  أثر اختبلؼ أنماط ماكراء االنفعاؿ الكالدم عمى استراتيجيات مكاجية الضغكط لدل المراىقيف

 الصـ0
 ية برنامج قائـ عمى ميارات الميتا انفعالية في تنمية التعايش االجتماعي لدل التبلميذ فعال

 المكىكبيف الصـ0 
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 ادلشاخع
 0النفسيميداف الطب  في :اإلكمينيكيالنفس  (0 عمـ2112)، عبدالستار ؛ كعسكر، عبداهلل  إبراىيـ

 0األنجمك القاىرة: مكتبة
، القاىرة: مكتبة  االبتكارم(0 اختبارات تكرانس لمتفكير 1973) ، عبد اهللكسميماففؤاد ، ، حطب  أبك

 االنجمك المصرية0

 0العربيالفكر  الخاصة0 القاىرة: داراالحتياجات  لذكم النفسيرشاد إل (0 ا2111)أميف، سيير

(0 البركفيؿ النفسى لؤلطفاؿ الصـ المكىكبيف فى ضكء بعض المتغيرات0 2117)البرادعي، شيماء 
 0دمنيكركمية التربية جامعة  ماجستير، ةرسال
أ(0 ميارات ماكراء االنفعاالت لدل الطبلب ذكل اإلعاقة السمعية كالبصرية0 مجمة 2116)بريؾ، السيد

 1180 -82(،13)4،التربية الخاصة كالتأىيؿ بمصر
صص الدراسى ب(0 ميارات الميتا انفعالية كعبلقتيا بالمساندة االجتماعية كالتخ2116)بريؾ، السيد 

لدل طبلب السنة التحضيرية بجامعة الممؾ سعكد0 مجمة العمـك التربكية 
 2150-293(،4)28،بالسعكدية
(0فعالية التدريب عمى بعض الميارات االجتماعية فى تحسيف تقدير الذات لدل 2119بيكمي، لمياء)

-254(،81)19، عينة مف المراىقيف المكىكبيف المعاقيف سمعيان0 مجمة كمية التربية ببنيا
3110 
(0 جكدة الحياة كمفيـك الذات لدل عينة مف الطبلب الصـ المكىكبيف0 المجمة 2112)تككؿ، منى 

 310 -2(،74)22، المصرية لمدراسات النفسية
مف األسرة  بلن البلزمة الكتشاؼ المكىكبيف كالمتفكقيف كدكر ك (0 األساليب2112)حسف، عبلء الديف 

الخامس حكؿ تربية  العمميبحث مقدـ إلى المؤتمر  تشافيـ0اك فيكالمدرسة كالمجتمع 
-14،كمية التربية :أسيكط كاإلبداع0 جامعةالمكىكبيف كالمتفكقيف المدخؿ إلى عصر التميز 

15/120 
(0 فعالية برنامج إرشادل لتنمية األمف النفسى كأثره عمى دافعية اإلنجاز لدل عينة 2118حمادة، عمر)

 840 -46(،116)029 مجمة كمية التربية ببنيا، كل اإلعاقة السمعيةمف الطبلب المكىكبيف ذ

(0 العمؿ مع أسر ذكل االحتياجات الخاصة: دليؿ المعمميف كالكالديف0 دسكؽ: دار 2117حنفي، عمي)
 العمـ كاإليماف0

 (0 أسس التربية الخاصة0الدماـ: مكتبة المتنبى21130)الخطيب، جماؿ  
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مج لمعبلج بالفف فى تنمية التدفؽ النفسى كميارات التكاصؿ لدل عينة (0فعالية برنا2116خميفة، مي)
مف األطفاؿ المكىكبيف ذكل اإلعاقة السمعية0 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية جامعة 

 كفر الشيخ0
المفاىيـ0القاىرة: -اليياكؿ-الماىية-النشأة-(0البرمجة المغكية العصبية: األصكؿ2115الدكاش، فؤاد )

 كتبة النيضة المصرية0م
(0 التفسير النيكركجينى لفاعمية التدريب عمى نمكذج مقترح لميارات الميتا 2116رضكاف، كليد)

انفعالية لدل األطفاؿ المتخمفيف عقميان0 رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية جامعة 
 المنكفية0
الفعالية0 مجمة العمـك -المبادلء-النظرية-اإلرشاد اإلنتقائي: التعريؼ(0 2115) سباؽ، أسماء

 .311 -287، (24)25، التربكية جامعة جنكب الكادم
 0(0 عمـ النفس العبلجى0 القاىرة: عالـ الكتب1997)سرم، إجبلؿ 
 (0 العممية اإلرشادية0القاىرة: دار الكتاب الحديث21140سعفاف، محمد)

0 القاىرة: شافيـ كرعايتيـ كمشكبلتيـخصائصيـ اكت:عقميان  (0 المتفكقكف2115)سميماف، عبدالرحمف  
 زىراء الشرؽ0 مكتبة

بحث مقدـ  (0 األساليب العممية العامة في الكشؼ عف المكىكبيف كالمبدعيف21110)سكيسي، فكزية 
 كمية التربيةكالمأمكؿ0 بنيا: كرعاية المكىكبيف بيف الكاقع  اكتشاؼحكؿ  العمميإلى المؤتمر 

 15/70-14، التعميـ بالقميكبيةجامعة بنيا كمديرية التربية ك 
تنمية مككنات اإليجابية لدل عينة  في تكاممي انتقائي إرشادمبرنامج  (0 فاعمية2118)شند، سميرة 
 2660-214، 75، بمصرالقراءة كالمعرفة  ةالمراىقيف0 مجممف 

(0فنيات العبلج النفسي 2111عبد العظيـ ، سيد ، عبدالصمد، فضؿ ، ك أبك النكر، محمد )
 طبيقاتيا0القاىرة: دار الفكر العربي0كت

 الرشاد0 القاىرة: دار 0اإلعاقاتالمكىكبكف ذكك  (0 األطفاؿ2114)عبد اهلل، عادؿ

(0أثر برنامج قائـ عمى التفكير اإليجابى فى تحسيف التحصيؿ الدراسى 2116عبدالحميد، عبير)
فى الحمقة اإلبتدائية0 كتخفيض المشكبلت اإلنفعالية لدل المكىكبيف ذكل اإلعاقة السمعية 

 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية الدراسات العميا جامعة القاىرة0
 (0 مقدمة فى التربية الخاصة0القاىرة: دار الرشاد21110)عبداهلل، عادؿ 

(0المكىكبكف ذكك اإلعاقات:إطبللة عمى ثنائيى غير العادية فى المجتمعات 2114عبدالكاحد، سميماف)
 : مركز الكتاب لمنشر0العربية0القاىرة
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(0فاعمية برنامج إرشادل إنتقائى فى تنمية ميارات إدارة الذات كأثره عمى السمكؾ 2116عبده، ىبو  )
اإليجابى كاألداء األكاديمى لدل المراىقات ضعيفات السمع المكىكبات قياديان0 رسالة دكتكراه، 

 كمية التربية جامعة كفر الشيخ0
ة كعبلقتيا ببعض المتغيرات النفسية لدل الطفؿ المعاؽ سمعيان0 مجمة (0 المكىب2111) عطية، عطية

 2480 -139(،3)2،الطفكلة كالتربية بجامعة االسكندرية
(0 الميتا انفعالية لدل العادييف كذكل اإلعاقة 2119الفرماكم، حمدم؛ كرضكاف، كليد  )

 الذىنية0عماف: دار صفاء0
(0 القاىرة: 2المتفكقكف:خصائصيـ كاكتشافيـ كرعايتيـ)ط(0 المكىكبكف ك 2113)القريطي، عبدالمطمب 
 عالـ الكتب0

 الكتب0 القاىرة: عالـ االحتياجات الخاصة كأسرىـ0 ذكم (0 إرشاد2114)ي، عبدالمطمبالقريط
(0 ماكراء االنفعاؿ لدل معممى ذكل اإلعاقة الفكرية كعبلقتيا بالمشكبلت 2115)مطر، عبدالفتاح 

 1130-79(،7)2،جمة التربية الخاصة كالتأىيؿ بمصرالسمككية لدل طبلبيـ0 م
(0اختبار الذكاء غير المفظي لممراىقيف الصـ0 القاىرة: 2112مكركمي، فايزة، كعبدالفتاح، فاركؽ)

 مكتبة األنجمك0
 األنجمك0 القاىرة: مكتبة بيف النظرية كالتطبيؽ0 السمككي المعرفي (0 العبلج2116)نكفؿ، فاطمة 
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