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 المستخمص
مختمؼ مجاالت الموىبة الخمسة : األكاديمية، القدرات العقمية ، التفكير  فيإف االىتماـ بالموىوبيف  

موضع دراسة البحث، تعد مف أىـ  ىي التي واألدائيةالموىبة الفنية البصرية  أخيًرا، القيادة و اإلبداعي
تطور  في اإليجابيمجاؿ رعاية الموىوبيف ؛ مما يكوف لو األثر  فيب تحقيقيا  المتطمبات الواج

لدى الطالبات  النفسيإلى الكشؼ عف البروفيؿ  الحاليييدؼ البحث  المجتمعات البشرية ؛ وعميو
عمى ثبلث  الحاليليذا اليدؼ فقد تـ تطبيؽ البحث  ؛ وتحقيًقاواألدائيةفنوف البصرية ال فيالموىوبات 

( سنة، وبعد تطبيؽ أدوات 19)زمنيبمتوسط عمر  واألدائيةالفنوف البصرية  فيات موىوبات طالب
. قائمة األنشطة 1( 1442، األنصاري. اختبار الذكاء لمصغار والكبار)إعداد: 9الدراسة التالية: 

 . اختبار تفيـ0( 1493. قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى)أحمد، 3( 1442االبتكارية)إعداد:حبيب، 
)إعداد:  . استمارة دراسة الحالة5 (1491خطاب، محمد: ترجمة بيبلؾ، الموضوع لمراشديف )إعداد

(، أسفرت نتائج الدراسة الحالية عف وجود الحالي. استمارة المقابمة)إعداد: الباحث 2( الحاليالباحث 
عمى مقاييس فروؽ بيف الطالبات الموىوبات باختبلؼ مجاؿ الموىبة )الطباعة، النحت والتصميـ( 

 الدراسة المختمفة.
 

 .واألدائيةالفنوف البصرية  في، الطالبات الموىوبات النفسيالبروفيؿ  الكممات المفتاحية:
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 مقدمة

خصائصيـ النفسية أوميوليـ أواتجاىاتيـ أوقدراتيـ  في البشر سواءً إف الفروؽ الفردية بيف     
ال شؾ فيو أف يعطى نساف عمى األرض، ومما العقمية حقيقة ال ريب فييا، منذ وجود ىذا اال

 اإلنسانيأحد مجاالت النشاط  فيأومواىب  اا باألشخاص الذيف يمتمكوف تميزً ا خاصً البشر اىتمامً 
يقدرىا المجتمع؛ وىذا يعنى أف مبدأ الفروؽ الفردية استرعى االنتباه منذ القدـ حتى اآلف عمى  التي

 سواء.  عمى حد   يأو الشعب يالمستوييف الرسم
 Generalالقدرة العقمية  :الموىبة تنقسـ بشكؿ  عاـ إلى مجاالت ست  ففي ىذا الصدد فإو      

Intellectual Ability    الخاص األكاديمي، االستعدادSpecific Academic Aptitude   ،
، القدرة القيادية Creative or Productive Thinking اإلنتاجيأو  اإلبداعيالتفكير 

Leadership Ability ، واألدائيةالقدرة الفنية البصريةVisual  and performance 
Arts قد تـ حذفو  األخيرخيًرا القدرة النفسحركية، إال أف المجاؿ أو  ــــ موضع الدراسة الحالية ــــ

أ؛ القمش، 1490،القريطي)9191تتضمنو تقرير سيدنى مارالند  الذيو  األمريكيمف مكتب التربية 
1493). 
 واألدائيةاىتمت بتسميط الضوء عمى الموىبة الفنية البصرية  التيلمدراسات السابقة  اوتتبعً         
(، حيث توصمت نتائجيا إلى أف اختبار "ميمة األشكاؿ 1442) Chan"شاف"  دراسة فيما يوجد 

التمييز بيف  في( لو القدرة IFT-28) The Impossible Figures Task)12المستحيمةػػػ 
(، وتوصمت نتائجيا 1499الرسـ، وكذلؾ دراسة القميش ) فيالموىوبيف فنيا  منخفضيو  مرتفعي

التنبؤ بالموىبة الفنية، وكذلؾ دراسة  فيإلى أف الذكاءات المتعددة وفاعمية الذات تساعد 
(، حيث توصمت إلى وجود ارتباط داؿ بيف دافعية اإلنجاز والموىبة الفنية، 1490الشباطات)
إليو أنو أمكف بناء "بطاقة المبلحظة واستمارة تقييـ ومما توصمت (، 1492لعصيمى، ودراسة)ا
" كأسموب مقترح لمكشؼ عف الموىبة الفنية لدى طالبات المرحمة المتوسطة كما يراىا الفنياإلنتاج 

 المختصوف. 
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 اىتمت بالكشؼ عف العبلقة بيف مستوى الطموح واإلنجاز التيومف الدراسات الحديثة     
(، حيث توصمت إلى وجود ارتباط داؿ 1491دراسة عمى) اا وفنيً لدى الموىوبيف أكاديميً  األكاديمي

وبالمثؿ دراسة عويس  اا وفنيً أكاديميً بيف مستوى الطموح ودافعية االنجاز لدى الموىوبيف 
 (، حيث توصمت إلى وجود مستوى طموح مرتفع لدى الموىوبيف.1491والنواصرة)

الفنوف  فيلدى الموىوبيف  اإلبداعياىتمت بتنمية التفكير  التيت الحديثة وكذلؾ مف الدراسا
(، حيث توصمت ىاتاف 1492)Ulger(، ودراسة أولجر1492دراسة بوراشد) واألدائيةالبصرية 

تنمية ميارات التفكير  فيالدراستاف إلى فعالية البرامج المستخدمة )مثؿ أسموب حؿ المشكبلت( 
 .اإلبداعي

الفنوف البصرية  فياىتمت )بدراسة الحالة( لدى الموىوبيف  التياسات الحديثة ومف الدر    
(، وأسفرت نتائج ىذه الدراسة إلى التحقؽ مف كشؼ 1442)Gaitherدراسة جايثر واألدائية

الخصائص العامة لمطبلب الموىوبيف في الفنوف البصرية واالستراتيجيات التعميمية العممية التي 
 الفنوف البصرية. في دعمت تنمية الحالة

االكتئاب  فيكشفت عف الفروؽ بيف الجنسيف  لدى الموىوبيف  التيومف الدراسات الحديثة    
 Shahzad and Begume)مف أشير االضطرابات النفسية لدييـ( دراسة شاه زاد وبيجوـ 

(، حيث توصمت إلى وجود مستويات منخفضة لدى الموىوبيف عقميًا  مقارنة بغير 1494)
( حيث توصمت إلى عدـ 1492المدارس الثانوية بباكستاف، وكذلؾ دراسة العازمى) فيعادييف ال

)مستوى التعميـ( عمى مقياس االكتئاب والميوؿ الكمالية فيوجود فروؽ دالة تعزى لمتغير الديموغرا
 العصابية بالكويت.  

ميط الضوء عمى الموىوبيف وانطبلًقا مف ىذه اإلرىاصات السابقة، فالدراسة الحالية تتبنى تس    
ألفراد البحث والكشؼ عف ديناميات  دراسة الحالةمجاؿ الفنوف البصرية، وذلؾ مف خبلؿ  في

 تقؼ وراء اإلنجازات الفنية ليؤالء الموىوبات.   التيبمثابة الطاقة الكامنة  التيالنفس البشرية 
 
 



البروفيل النفسي لمطالبات الموهوبات في الفنون البصرية واألدائية في جامعة  مد سعيد زيدان   أح 
 السويس )دراسة حالة(

 

 

 4141 

 مشكمة البحث
واقتنائو لبعض الموحات  واألدائيةف البصرية شغفو بالفنو   الحالييعد مف ىوايات الباحث     

الفنية منذ الصغر بجانب ما يستمتع بو مف مشاىدة منتجات طبلب شعبة التربية بكمية التربية مف 
يقاـ  الذيمعرض قسـ التربية الفنية  فيلوحات فنية وتصميـ ونحت وموزاييؾ، حيث يعرض ذلؾ 

عمى المراجع ، باإلضافة إلى اطبلع الباحث جامعة السويس فيرحاب كمية التربية  فيكؿ عاـ 
(،  والدراسات الحديثة سالفة الذكر 1445؛ محمد،1493أ؛ القمش، 1490، القريطيالعممية مثؿ)

كاف بمثابة مصادر لتوليد الشعور بمشكمة تقدـ  ذات الصمة بمثؿ ىذه الفنوف، ومف ثـ فإف ما
 :التاليشكمةػػػػػ التساؤؿ الرئيس لشعور بالما أيينبثؽ عف ىذا الشعورػػػػ  الذيو   الحاليالبحث 

  واألدائيةالفنوف البصرية  فيلدى الطالبات الموىوبات  النفسيالبروفيؿ  فيىؿ توجد فروؽ 
 كمية التربية بجامعة السويس؟ في باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة، النحت والتصميـ(

 أهداف البحث:
 الية:لتحقيؽ األىداؼ الت الحالييسعى البحث     
  الفنوف البصرية  فيلمطالبات الموىوبات فنيًا  النفسيالبروفيؿ  فيالكشؼ عف الفروؽ

)الطباعة، النحت والتصميـ( عمى مقاييس الدراسة الحالية:)الذكاء، األنشطة واألدائية
 االبتكارية، وعوامؿ الشخصية الخمسة الكبرى(.

  الفنوف البصرية باختبلؼ  في ديناميات الشخصية لمموىوبات فنياً  فيالكشؼ عف الفروؽ
 .TATمجاؿ الموىبة)الطباعة، النحت والتصميـ( عمى اختبار تفيـ الموضوع

 أهمية البحث:

البناء التراكمى  فياإلسياـ والمشاركة  فيإضافة عممية جديدة ػػػػػ متمثبًل  الحالييمثؿ البحث     
 :التاليالمكتبة العربية؛ وذلؾ عمى النحو  فيلممعرفةػػػ 
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 :األهمية النظرية 
ضوء عمـ الباحث  فيػػػػ  استعراًضا نظرًيا حوؿ موضوع قميبًل مايتـ تناولو الحالييقدـ البحث   -9

(؛ إذ يتـ استعراض واألدائيةػػػػػػػ ػوىو أحد مجاالت الموىبة )الموىبة الفنية البصرية  الحالي
عراض نظرى لخصائص نظرى لمفيوـ ىذا المتغير وأنواع ىذا المفيـو باإلضافة إلى است

 الموىوبيف فنيا بصريا وأدائيًا وطرؽ الكشؼ عنيـ.
( القديمة واألدائيةالنظريات النفسية المفسرة لمموىبة الفنية)البصرية  الحالييستعرض البحث   -1

 مف ىذه النظريات لتفسير ىذه الظاىرة . الحاليمنيا والحديثة، وما يتبناه الباحث 
)الذكاء(، والجانب عقمينفسيا ليؤالء الموىوبات يشمؿ الجانب ال بروفيبلً  الحالييقدـ الباحث   -3

( باإلضافة تقديـ صورة كمينيكية متعمقة لديناميات االبتكاري(  والجانب )الشخصي)
 ضوء اختبار التات. فيالشخصية وصراعاتيا لمحاالت الثبلثة 

 :األهمية التطبيقية 
بحث الحالي )استمارة المقابمة ، ونموذج يمكف توظيؼ األدوات الجديدة المستخدمة في ال -9

 .واألدائيةالفنوف البصرية  فيدراسة الحالة ( لمكشؼ عف الموىوبيف 
بمثابة دليؿ ألساتذة الجامعة)أعضاء تدريس قسـ التربية الخاصة  الحالييعد ىذا البحث  -1

 طرؽ الكشؼ عف ىذه الموىبة. فيوقسـ التربية الفنية( 
 محددات البحث:

 دراسة الحالة(؛  الكمينيكي فيالمنيج الوص الحاليالمنيجية: استخدـ الباحث  المحددات(
 لمبلئمتو لمتغيرات البحث ومشكمة البحث. 

  عمى ثبلث طالبات بالفرقة الثالثة بقسـ التربية  الحاليالمحددات البشرية: اقتصر البحث
 جامعة السويس. فيالفنية، كمية التربية 

 9-94ـ إلى1491-0-11الفترة الزمنية: )  فييؽ األدوات المحددات الزمانية: تـ تطب-
 ـ(.1491
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 المصطمحات اإلجرائية لمبحث:

  النفسيالبروفيؿ Profile : " بيانات أخرى منو  أيتمثيؿ بيانى لتقديرات الفرد أو الجماعة أو
(. أو ىو" 1129ص9113، فيجابر وكفا) بواسطة المنحنيات أو بالرسـ البيانى باألعمدة

 ياني لمجموعة مف الخصائص الكمية، عمى سبيؿ المثاؿ سمات الشخصيةرسـ ب
(Sutherland,1991.)                                                             
إجرائًيا: بأنو تمثيؿ بيانى كمي لخصائص الطالبات  النفسيالبروفيؿ  الحاليويعرؼ الباحث     

تشمؿ: الخصائص العقمية)الذكاء(، الخصائص  التي( األدائيةو الفنوف البصرية  فيالموىوبات)
 فيالشخصية) العوامؿ الخمسة الكبرى(، األنشطة االبتكارية اإلبداعية، باإلضافة إلى الوصؼ الكي

 يكشؼ عنو اختبار تفيـ الموضوع " التات" .  التيلدينامية الشخصية وصرعاتيا 
  ىذا المجاؿ  فيث يتصؼ ىؤالء الموىوبوف : حيواألدائيةالفنوف البصرية  فيالموىوبوف

 (. 1445الفنوف البصرية كالتصوير، الرسـ، الخط ...إلخ)محمد، فيبمواىب خاصة 
 فيالطالبات الموىوبات فنيًا  :واألدائيةالفنوف البصرية  فيالموىوبيف  الحاليويعرؼ الباحث 
ضوء  فية بقسـ التربية الفنية بناءًا عمى ترشيحيف مف أساتذة الجامع واألدائيةالفنوف البصرية 
 واألدائى. البصري الفنيمعايير التميز 

 :النظرياإلطار 
  النفسيمفهوم البروفيل Psychological profile: 

 ,Jewell, 2006)بأنو: سيرة ذاتية قصيرة أو رسـ شخصية المغة فييعرؼ البروفيؿ     
p:662) ،   موؾ بعض األفراد)عمـ النفس بأنو عممية دراسة أنماط س فيويعرؼCorsini, 

( بأنو:" التمثيؿ البيانى لنتائج مجموعة مف االختبارات الخاصة 1440ويعرفو سميماف )  .(2016
صورة درجات متسقة  فيبفرد واحد، أو مجموعة مف األفراد، حيث يتـ التعبير عف تمؾ النتائج 

بأنو" الصورة الجانبية، (. ويعرؼ نفسيا كذلؾ 111متماثمة، أو يمكف مقارنتيا ببعضيا")ص: 
، 1449وتعنى الكممة صفحة أو لمحة مختصرة عف حياة الشخص أو عف موضوع")الشربينى، 
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يتـ تقديرىا مف خبلؿ  التيكذلؾ بأنو زممة مف السمات النفسية لمفرد  نفسًيا(، ويعرؼ 122ص
ة مثؿ القدرات تشخيص جوانب متنوع فيتفيد  التيأدائو عمى نوعية محددة مف المقاييس النفسية و 

 (. 1492والتكويف السموكى ليذا الفرد)الطائى،  النفسيالعقمية، التكويف 
  الفنون البصرية  فيمفهوم الموهوبونGifted in the visual arts : 

فف  أو نحوه )مجمع المغة  فيتعرؼ الموىبة لغويًا بانو: االستعداد الفطرى لدى المرء لمبراعة     
يمتمؾ مواىب استثنائية أو  الذي. وتعرؼ كذلؾ بأنيا: "ذلؾ الشخص (9451، ص1440العربية،

 (. Stevenson,2010,p:737قدرات   طبيعية)
كما عرفو تورانس   Gifted Childمعاجـ عمـ النفس: ُيعرؼ الطفؿ الموىوب  فيو     

Torrance  انياإلنسمجاؿ  مف مجاالت السموؾ  أي فييظير آداًءا ممتاًزا  الذيىو ذلؾ الطفؿ 
وىاـ ليذا المجتمع، وميزة ىذا التعريؼ أنو يراعى أف الموىبة تمتد إلى أبعد مف مجرد تحديد تمؾ 

تحددىا اختبارات الذكاء واألدوات المقننة لقياس وتقدير النواحى  التيالخصائص والمواىب 
طفاؿ لدى األ Giftedness(. ومف ثـ فتعرؼ الموىوبية)األلمعية( 9114،فيالمدرسية)جابر وكفا

( 9114، فيبأنيا امتبلؾ ذكاء أو قدرة بارزة أو موىبة إبداعية غير عادية)جابر وكفا
 (. Corsini,2016و)

الفنوف البصرية(،  فيتشمؿ بالتبعية )مفيوـ الموىبة  التيعمماء النفس و  وتعرؼ الموىبة لدى     
تـ تحديده مف قبؿ ي الذي( تعريًفا  شمولًيا لمموىبة وىو ذلؾ الشخص 1445إذ  يقدـ محمد)

 اإلنسانيجانب معيف أو أكثر مف جوانب السموؾ  فيمتخصصيف عمى أنو يتميز بقدرات متميزة 
(.  وتعرؼ 02ىذا الجانب أو ذاؾ")ص في األداءتمكنو مف تحقيؽ مستوى مرتفع ومتميز مف 

ت مجاؿ  مف المجاال فيالموىبة كذلؾ بأنو:" شخص يرتفع مستوى آدائو عف مستوى العادييف 
تقدرىا الجماعة، سواء أكاف ىذا المجاؿ أكاديمى، أو غير أكاديمى، وبمعنى آخر ىو الطفؿ  التي
إلى مستوى  األكاديميتحصيمو  فييتميز بقدرة عقمية عامة ممتازة تساعده عمى الوصوؿ  الذي

مجاؿ الموسيقى، التمثيؿ،  فيأو  األكاديميتحصيمو  فيأداء مرتفع، ويبشر بمستوى ممتاز 
 (.  154، ص1442تابة، الرسـ والقيادة الجماعية)شقير، الك
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يتمتع)يمتاز( عف غيره  الذي( بأف الشخص الموىوب ىو الشخص 1491ويذىب عسؿ) 
الذكاء والعمميات العقمية كاالنتباه، اإلدراؾ، التذكر، حؿ المشكبلت، التصنيؼ،  فيبشكؿ  كبير 

)الصدؽ، العدؿ، الشجاعة، الرضا، السعادة، التحميؿ، التمييز، المقارنة والسمات الشخصية مثؿ
 فيالطمأنينة، الحب، التفاؤؿ واالبتسامة(، وىذا التميز الفطرى يتيح ليؤالء فرًصا أكثر مف غيرىـ 

اإلبداع واالبتكار واالختراع، وذلؾ بأقؿ وقت ومجيود وتكمفة؛ وذلؾ ألنو يستخدـ أقصر الطرؽ 
وؿ: الموىبة كقدرة عقمية: وىذه قدرة يتصؼ أصحابيا نحو اإلبداع. ويوجد نوعاف لمموىبة : األ

ذا توافرت ليؤالء األفراد فرص التدريب والرغبة القوية  مجاؿ موىبتيـ،  فيبالذكاء المرتفع، وا 
سيكوف ليـ فرصة أكبر وأسرع عمى توليد األفكار اإلبداعية وتحويميا إلى ابتكار، ومثؿ ىؤالء 

قدرة فطرية يتسـ  ىي: الموىبة كقدرة عقمية خاصة: و يالثانالمجتمع  فييكوف عددىـ قميبًل 
أحد المجاالت أو اكثر، فقد نجد  في(، إال أنيـ لدييـ تميز العاديأصحابيا بالذكاء المتوسط)

الرسـ، الموسيقى، التصوير،  في)الذكاء العاـ( إال أنو متميز)موىوب( فيشخًصا عادًيا 
القدرات  ذويؿ ىؤالء األفراد عددىـ أكثر مف الرياضيات، أو بعض األلعاب الرياضية... ومث

 العقمية العامة المرتفعة.
واحد  فيلديو القدرة عمى تحقيؽ إنجاز مرتفع  الذيوتعرؼ الموىبة كذلؾ  بأنو: ذلؾ الطفؿ    

مف المجاالت التالية: القدرة العقمية العامة، االستعدادات األكاديمية الخاصة، اإلبداعية أو التفكير 
والقدرة النفسحركية ػػػػػػػ وذلؾ لدى  الفنيو  البصري األداء في، القدرة عمى القيادة، القدرة ياإلنتاج
المواىب  ذوي( ػػػػػػ ولكف معظـ التعريفات الحديثة تشير إلى الطبلب 9191) Marlandمارالند

خريف الموىبة يجب أف تعقد مقارنة بينيـ واآل محتمميالمحتممة، حيث تقترح ىذه التعريفات أف 
 (. Valdes, 2014العمر والخبرة أو البيئة) فييماثمونيـ  الذي
تطمؽ  التيالفنوف البصرية و  في( بشكؿ أكثر تحديدًا لمفيـو الموىبة 1490ويعرؼ سميماف)   

الرسـ والنحت  فيعمييا الفنوف التشكيمية، حيث يراىا بأنيا:" استعدادات فطرية عالية لمتفوؽ 
تجعؿ الفرد يعبر عف أفكاره  التيف واألخشاب وغيرىا مف الميارات اليدوية والتمويف وتشكيؿ المعاد

 (. 50تعبيًرا فنًيا، ويقدر الجماؿ وييتـ بالفف وبأعماؿ الفنانيف")ص:
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يظير أداًءا متميًزا  مقارنة مع المجموعة  الذي( بأنيا: ىو ذلؾ الفرد 1490كما يعرفيا باظة)    
حدة أو أكثر مف األبعاد التالية: القدرة العقمية العالية، القدرة وا فيينتمى إلييا  التيالعمرية 

المرتفع، القدرة عمى القياـ بميارات متميزة ػػػػ مواىب  األكاديمياإلبداعية، القدرة عمى التحصيؿ 
متميزة ػػػػػ كالميارات الفنية أو الرياضية أو المغوية...إلخ"، القدرة عمى كؿ  مف: المثابرة، االلتزاـ، 

عقمية تميز –التفكير ...إلخ؛ وذلؾ كسمات شخصية  فيالدافعية العالية والمرونة واالستقبللية 
 الموىوب عف غيره.

  تفسير الموهبة: فيالنماذج الحديثة 
 :1976 (Munichنموذج ميونخ) -1

( إلى أف ىذا النموذج يتضمف خمسة أبعاد، والممكف ربطيا بالتحصيؿ 1490يذىب سميماف)    
 مجاالت معينة أخرى. في األداءأو  األكاديمي
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 :يميويتضح من هذا الشكل السابق م

المجاالت العقمية، االبتكارية، الكفاءة االجتماعية، القدرة الفنية والقدرة  فيتظير الموىبة  -9
 النفسحركية.

 ة.تتناسب األبعاد الفردية لمموىبة مع اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمي -1

تتضمف الموىبة خصائص غير معرفية متعمقة بالشخصية مثؿ: الدوافع، االىتمامات،  -3
 الموىبة ػػػػػػ قدرات معرفية. أينمط العمؿ أو التعميـ، وذلؾ بجانب تتضمنياػػػػػػػ 

 (.1490تعد األسرة والمدرسة البؤرة المركزية لمعوامؿ االجتماعية) سميماف،  -0
 .Ch، كرستوفر بيرلث K. Hellerطريؽ كورت ىيمر  وقد تـ تطوير ىذا النموذج عف  

Perleth    يرنست ىانى ، 9124كجزء مف دراسة طولية عف الموىوبيف عاـ  E. Hanyوا 
. السمات 1. الموىبة العقمية9وتقييًما ليذا النموذج فقد كاف يركز عمى أربع مجاالت: 

 (.Quinlan, 2017,p:11.مجاؿ اإلنجاز)0.البيئة 3الشخصية غير المعرفية
 نموذج تايمور متعدد المواهب Taylor(1967 ،1985 ،1986  ،1988:) 

 األكاديميتايمور أف المدرسة تركز اىتماميا عمى تنمية بعض القدرات، ال سيما التحصيؿ  أير    
المرتفع، مع إغفاؿ العديد مف المواىب العقمية األخرى، وعميو فقد اقترح  تايمور ست مواىب 

 :التاليبيا وتنميتيا داخؿ غرفة الدراسة عمى التحو ينبغى االىتماـ 
، المدرسي األداءالمواىب األكاديمية)الذكائية(: تشير إلى االستعداد لبموغ أعمى مستويات  .9

وتنطوى ىذه الموىبة عمى) القابمية لمتعمـ بيسر، والفيـ والتذكر، التحديد، التمخيص، 
عادة صياغة المعمومات(.   االستدعاء وا 

: تعنى االستعداد إلنتاج األفكار والتعبيرات الجديدة، والحموؿ غير اإلنتاجيلتفكير مواىب ا .1
المألوفة لممشكبلت، حيث يتميز أصحابيا بحب االستطبلع، االستكشاؼ والتجريب، التصميـ 

نتاج أفكار فريدة وأصيمة.  والتركيب، وا 
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و وأفكاره وشرحيا مواىب اتصالية: تعكس ىذه المواىب استعداد الطفؿ لمتعبير عف نفس .3
الربط بيف األفكار، واستخداـ المغة، والتوضيحات المفظية  فيلآلخريف، والميارة غير العادية 

 العرض والتقديـ. في
المستقبؿ مف نتائج، وما يستمزمو  فيمواىب تنبؤية: تشير إلى االستعداد لتوقع ما قد يحدث  .0

ستقراء، ووضع االفتراضات وحساب ذلؾ مف ربط بيف الوقائع واألحداث، وتأمؿ واكتشاؼ وا
 االحتماالت والتوقعات )النتائج أو العواقب( المستقبمية.

مواىب اتخاذ القرار: تعنى االستعداد لمتعرؼ عمى األحداث المؤثرة، جمع المعمومات،  .5
صدار األحكاـ واتخاذ القرارات المناسبة.    االستنتاج والتقدير، موازنة الشواىد واألدلة، التقييـ وا 

جمع البيانات وتحميميا، وترتيب األفكار وتنظيميا،  فيمواىب التخطيط: تعنى الميارة  .2
 واإلعداد ووضع الخطط وتنظيـ العمؿ والتطوير.

المواىب التنفيذية  ىي( ثبلث مواىب أخرى 9122وقد أضاؼ تايمور فيما بعد )    
Implementation  ومواىب العبلقات االنسانية ،Human Relation غتناـ الفرص وا

Discerning Opportunities  ،وذىب إلى أف األفراد يمتمكوف ىذه المواىب بدرجات متفاوتة
المواىب األخرى، وأف  فيأحدىا، ومتوسًطا أو أقؿ مف المتوسط  فيحيث يكوف بعضيـ متميًزا 

 سابؽ(.، مرجع القريطيواحدة منيا) فيكؿ فرد يكوف فوؽ المتوسط عمى األقؿ إف لـ يكف متميًزا 
إف نموذج تايمور ال ييتـ بتعريؼ الموىبة والتفوؽ؛ بؿ ينظر إلى الطبلب عمى أنيـ يمتمكوف     

بمواهب التفكير ميارات وأوجو تفوؽ مف نوع آخر، حيث قد تـ تسمية المواىب الستة األولى 
 فيية أساس يية)التنفيذ، العبلقات اإلنسانية واغتناـ الفرص( فاألخير والمواىب الثبلثة  عقميال

 (.1494)الجينى، نقل األفكار إلى الواقع العممىمجاؿ 
  نموذج رينزولىRenzulli  1978: 
Cascianelli, Gualdi and Assunta (1491 ) و جوالدى أسوناتا يمييذىب كؿ مف كاسيان    
واسع اقترح رينزولى تعريًفا قد القى اعتراًفا عالمًيا وتـ استخدامو عمى نطاؽ  9192عاـ  في أنو

ية مف أساسأف الموىبة تتكوف مف تفاعؿ ثبلث مجموعات  فيطوؿ حقبة الثمانينات، وىذا متمثبًل 
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. 3. مستويات عالية ألداء الميمات1. قدرات عقمية عامة فوؽ المتوسط9السمات البشرية: 
 مستويات عالية مف اإلبداعية.

عمى فكرة أف التبلميذ يبدوف سموكيات تقـو  التيويعتبر ىذا النموذج اإلثرائى مف أكثر النماذج    
 التيمعينة تعكس مواىبيـ حينما يقوموف بأداء مشروعات أو أنشطة معينة يستخدموف فييا قدراتيـ 

بداعيـ والتزاميـ بأداء المياـ المتضمنة فييا،  دافعيتيـ لمقياـ بذلؾ. ويمر  أيتزيد عف المتوسط وا 
.تقديـ خدمات إثرائية لمطبلب 1عف الموىوبيف  . الكشؼ9ية:أساسىذا النموذج  بثبلث مراحؿ 

 (.29، ص1490. تقييـ اإلنتاجية اإلبداعية لدى ىؤالء الطبلب)حجازى،3الموىوبيف

 

يعبر عن تعريف رينزولى لمكونات  الذي(: يوضح نموذج الحمقات الثالثة  2شكل) 
 (2014؛ حجازى،2009: جروان، فيالموهبة)

 د قصوريف لنموذج رينزولى ىما:( إلى رص1441ويذىب جرواف)    

التحصيؿ المتدنى، غير  ذوينموذجو لؤلطفاؿ الموىوبيف عقميًا  فيتجاىؿ رينزولى  -9
التحصيؿ  منخفضيأف بعض الدراسات أكدت عمى وجود أطفاؿ موىوبيف عقميًا  

 شتى المستويات الدراسية ؛ وذلؾ بسبب قصور دافعيتيـ لمتعمـ. فيالدراسى 
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المطموب بشكؿ محدد لمكونات الموىبة الثبلثة. وبالرغـ  األداءمستوى  لـ يشر رينزولى إلى
 مف قصور ىذا النموذج  إال أنو قدـ إضافات كثيرة منيا:

 توسيع مفيـو الموىبة.                                 -9
 مستوى اإلنجاز. فيتؤديو الدافعية  الذيإبراز الدور  -1
بداعية والدافعية عند تخطيط البرامج أىمية التفاعؿ بيف القدرات العامة واإل -3

 التربوية الخاصة لمموىوبيف.
 (.1441تأكيد رينزولى عمى أىمية النظر لمموىبة كحالة تطورية نامية)جرواف، -0

أف أقرب النماذج المفسرة لمموىبة الفنية ىو نموذج ميونخ؛ حيث يتضمف ىذا  ويرى الباحث    
ترتبط طرديًا  التي)أحد مجاالت الموىبة لدى ميونخ( و النموذج  بشكؿ صريح مجاؿ القدرة الفنية 

يستنتج أف ىذا النموذج قد راعى  الحاليات األكاديمية وغير األكاديمية، وعميو فإف الباحث األداءب
تفسير فروض الدراسة  فيمبدأ الفروؽ الفردية بيف الموىوبيف فنيًا، ومف ثـ فإنو يتبنى ىذا النموذج 

نا لنموذج تايمور فإنو ييتـ بمبدأ التدريب عمى أنواع الموىبة ولـ يحدد الحالية.  ولكف لو نظر 
 فينموذج رينزولى أنو متشدد  فينموذجو، وكذلؾ نجد  فيبشكؿ صريح موقع)الموىبة الفنية( 

 تشخيص الموىوبيف ورعايتيـ.  
 السمات المرتبطة بالمواهب البصرية : -2

: بدقة المبلحظة، الطبلقة  بصريًا يتصفوف ( أف الموىوبيف1494يرى التويجري ومنصور )    
التعبيرية، األصالة، خصوبة التفكير، حب النظاـ والترتيب، التخيؿ، القدرة عمى إدراؾ التفاصيؿ، 

يعيشوف فيو وذلؾ بما وصمت إليو  الذيالوسط  فيتنسيؽ األلواف، عمؿ ديكورات ومرونة التعامؿ 
ىذا الصدد بأنو مف سمات  فيأ(  2014)طيالقري(. ويذىب 9190)Gaitskillدراسة جتسكؿ 

ىؤالء الموىوبيف: تآزر حركى جيد، مقدرة غير عادية عمى التعبير عف النفس والمشاعر 
 واالنفعاالت عف طريؽ الفف والتمثيؿ والموسيقى. 

يتسـ بيا الموىوبوف بصرًيا  التي السمات العامة( أف ىناؾ زممة مف 1414ويشير زيداف)    
: التكيؼ لؤلشكاؿ والرموز البصرية، ابتكار أشكاؿ ووحدات متنوعة،  التاليالنحو  وأدائًيا عمى
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األعماؿ  فياألعماؿ البنائية، التعبير عف موضوعات متنوعة  فيتحقيؽ عبلقات تركيبية وبنائية 
استخداـ األدوات والخامات المتنوعة، التمتع بحصيمة غير عادية مف  فيالمختمفة، الميارة 

لؤلشكاؿ المختمفة، ذاكرة بصرية قوية، قدرة غير  البصريلتشكيمية البصرية، االنتباه المفردات ا
لفترة طويمة،  الفنيالعمؿ  في، القدرة عمى المثابرة واالنغماس البصريعادية عمى التمييز 

 الرسـ واستخداـ المفردات التشكيمية بصورة تعبيرية. فيالحساسية لمجماؿ، إبراز عنصر الحركة 
( إلى أف خصائص األعماؿ الفنية التي ينتجيا الموىوبوف بصريا 1442ذىب العسيري )وي    

ترتبط  التي: وفيو يعالج الموىوب بحساسية أكبر العناصر التركيبي. التحكـ 9:تتمثؿ في
الموف، المسافة، الفراغ والحركة، فالموىوب يقوـ بخمط الموف واليستخدمو  فيبالعمميات المركبة 

.اإلتقاف والتعقيد: حيث ييتـ 1لو ترتبط ببعض بشكؿ واع  وليس بشكؿ عشوائىمباشرة وأشكا
يرسمو، وكذلؾ ييتـ بالنسب والمنظور والظؿ  الذيالموىوب بوضع التفاصيؿ العديدة لمموضوع 

. الذاكرة والتفاصيؿ: فالموىوبوف أكثر اىتماًما بالتفاصيؿ، والقدرة عمى 3والنور وىندسة الصورة
النحت؛ وذلؾ  فيالتصوير ومؿء الكتمة  فيممىء المساحات  فيية وأكثر ابتكاًرا المبلحظة الواع

. الحساسية تجاه الوسائؿ الفنية: فاستغراؽ الموىوب 0ألف خياالتيـ تمنحيـ المزيد مف األفكار
وسيمة فنية كاألقبلـ، األحبار، األلواف  أياستخداـ  فيالممارسة الفنية، يؤدى إلى تفوقو  فيالتعمـ 

بداعية)العسيرى، ينتج عنو أعمااًل  الذيخامات أخرى و  يوأ  (.1442متميزة وا 
  تؤثر عمى تطور الموهبة بوجه عام: التيالعوامل 

إف األطفاؿ منذ نعومة أظفارىـ يمتمكوف مواىب واىتمامات وقدرات؛ والدليؿ عمى ىذا، مانراه      
ر مثؿ ىذه الخصائص وفًقا مف خبلؿ أنشطة وخصائص سموكية محددة، حيث تزيد أو تقؿ ظيو 

تعمؿ بيا لزيادة معدالت الذكاء،  التيلطبيعة البيئة األسرية وظروفيا ومستوى متغيراتيا، والطريقة 
 البدنييؤثراف عمى النمو  الميبلديوثمة أدلة دامغة توضح أف كبًل مف حجـ األسرة، والترتيب 

اط وثيؽ بيف عمر األـ عند ميبلد كشفت عف ارتب التيوالقدرات العقمية، وىناؾ مف الدراسات 
(، 9115؛ تيرماف، 9113دراسة)جروس،  فيطفميا ومستوى القدرات العقمية لمطفؿ المولود كما 
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 االقتصاديوأف درجة تعميـ الولديف قد تساعد عمى إظيار قدرات األبناء اإلبداعية وأيًضا المستوى 
( ػػػػػ زادات 9121دراسة لويس تيرماف) في ػػػػػ كما االقتصاديلؤلسرة، فكمما ارتفع ىذا المستوى 

 (.  1495احتمالية ظيور مواىب األطفاؿ وارتفاع قدراتيـ العقمية)الشاعر، 
  األساليب التعبيرية اإلسقاطية: فيالفنون البصرية ومدلوالتها 

المفحوص،  فيتعد الرسوـ بمثابة لغة أو خطاب رمزى، يجمى ويوضح الطبقات األولية     
 الثانيىو المصدر     Sigmund Freudبر الفف بناًءا عمى أفكار سيجموند فرويدوكذلؾ يعت

بمثابة  ىي الفنيالعمؿ  فيلممعرفة)باألعماؽ بعد األحبلـ(؛ ومف ثـ فإف العممية السيكولوجية 
)اإلسقاط(؛ حيث إف الخارجيالعالـ  فيوضع الخبرة الداخمية لمفناف  ، وىذا مايعرؼ بميكانيـز

تعتبر إسقاطات لكؿ  مف الميوؿ الشخصية)الشعورية  التيىو الحياة األولى  الفنيالنتاج 
ف ىذه اإلسقاطات التصويرية اليفيد فقط  تعييف)ديناميات الشخصية( بؿ كذلؾ  فيوالبلشعورية(. وا 

؛ حيث إف الرسـ مادة لمتحميؿ مثؿ األحبلـ التصويريوذلؾ بمناقشة اإلنتاج  النفسيالعبلج  في
إلى مزية الرسـ عف معطيات األحبلـ حيث  Chrisموكية األخرى، ويذىب كريس والمعطيات الس

شعورية لممريض عف طريؽ التموضع والتشكؿ، إنما تستجمب إلى بليقوؿ: كثير مف المشاكؿ ال
 (.1492الشعور بسيولة أكثر مف تحميؿ األحبلـ)خطاب، 

أوليا: الفنانوف الذيف يعبروف مف إلى أربع أنماط،  الفنيومف الممكف أف نصنؼ أساليب التعبير   
خبلؿ أعماليـ عف مشاعرىـ الباطنية، ثانييا: الفنانوف الذيف يرغبوف مف أعماليـ التعبير عف 

أعماليـ الفنية إلى اختبلؽ فف  فيرموز ثقافتنا وقيميا بقوة مؤثرة، ثالثيا: الفنانوف الذيف يميموف 
ماط: الفنانوف الذيف ينصب اىتماميـ عمى مف خبلؿ عممية نقاء ذىني خالص، ورابع ىذه األن

 (.1445والحركة الحقيقية)عطية،  الحقيقيالتعبير عف الزمف 
( إنما تنصير 1445صنفيا عطية) التياألربعة  الفنيأف أنماط التعبير  الحاليويرى الباحث    

لمفنوف   الكمينيكيتحت مسمى )ميكانيـز اإلسقاط  نفسينمط عاـ مف منظور  فيجميعيا 
التشكيمية(؛ وذلؾ يرجع إلى أف الفنوف التشكيمية إنما دوافعيا األصمية ترجع إلى صراعات نفسية 
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ف ظيرت تصنيفات  إسقاطيأو سمبى فيو ميكانيـز  إيجابيما بيف  مف الدرجة األولى،  حتى وا 
 .الفنيمتعددة ألساليب التعبير 

 فروض الدراسة:
يقوـ الباحث بصياغة فروض الدراسة الحالية عمى ودراساتو السابقة  النظريبناًء عمى اإلطار 

 ىذا النحو:
مستوى الذكاء بيف الطالبات الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة،  فيتوجد فروؽ  .9

 النحت والتصميـ(عمى اختبار الذكاء لمصغار والكبار.
، النحت والتصميـ( توجد فروؽ بيف الطالبات الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة .1

 عمى قائمة األنشطة االبتكارية.
توجد فروؽ بيف الطالبات الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة، النحت والتصميـ(  .3

 عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى.
ديناميات الشخصية  لدى الطالبات الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ   فيتوجد فروؽ  .0

النحت والتصميـ( كما تكشؼ عنيا استجاباتـ عمى اختبار تفيـ الموضوع  الموىبة)الطباعة،
 )التات(.

جراءاته:  منهجية البحث وا 

 :دراسة الحالة(؛ وذلؾ توافًقا الكمينيكي فيالمنيج الوص الحالييستخدـ الباحث منهج البحث(
 مع ىدؼ البحث ومتغيراتو. 

 :طالبات الفرقة الثالثة )شعبة التربية  تتكوف عينة الدراسة مف ثبلث حاالت مف عينة الدراسة
( سنة، حيث تمثؿ كؿ حالة نوعًا واحد مف أنواع الموىبة 19)زمنيالفنية( بمتوسط  عمر 

الطباعة، والحالة الثانية ذات  في، فالحالة األولى ذات موىبة فنية واألدائيةالفنية البصرية 
التصميـ، اشترط الباحث لدراسة  فيالنحت، والحالة الثالثة ذات موىبة فنية  فيموىبة فنية 
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بداء رغبتيف بالمشاركة  إتماـ  فيالحالة أف يوجد استعداد لمتعاوف مف قبؿ الحاالت الثبلثة ، وا 
 إجراء الدراسة.   

 :أدوات الدراسة 
( بأف حكـ الخبراء يعد 1495( و)الجوالدة والقمش، 1490: يشير باظة)ترشيحات الخبراء -9

عف الموىوبيف، والمطموب مف ىؤالء الخبراء ىو معرفة قدرات  الكشؼ فيمف أنجح الوسائؿ 
 فيمع مبلحظة معايير وخصائص النمو  العادي األداءالطبلب األصمية والمميزة عف 

الموازنة والموائمة بيف  فيالمرحمة االرتقائية لمفرد؛ وذلؾ مف أجؿ مساعدة ىؤالء الخبراء 
متوقع مف تمؾ المرحمة االرتقائية، باإلضافة  يعبر عف قدرة متميزة تفوؽ ماىو الذيالسموؾ 

تشجيع الطبلب وحفزىـ عمى بذؿ المزيد مف النشاط  فيإلى أف ىذه الطريقة ليا فوائدىا 
يتميزوف فييا؛ وبناًءا عمى ىذا فقد قاـ الباحث االستعانة بالخبراء  التيالمجاالت  فيوالجيد 

الفنوف البصرية  فيترشيح الطالبات الموىوبات وىـ  ثبلث أساتذة بقسـ التربية الفنية بالكمية ل
 )التصميـ، الطباعة والنحت(.    في واألدائية

 (:  2006، األنصارياختبار الذكاء لمصغار والكبار  )إعداد:  -2
( سؤااًل؛ ليقيس القدرة العقمية العامة)الذكاء 24يشتمؿ ىذا االختبار عمى ) وصف االختبار: .9

أماـ كؿ عبارة)رأس السؤاؿ( ما ىو مطموب مف المختبر، فقد العاـ( ، ويوضح النص الموجود 
يكوف المطموب عقد مقارنات بيف تصميمات معينة، أو يقدـ لممختبر أرقاـ، أو أحرؼ تتبع 

ترتيبيا عدا واحًدا منيا لف يكوف مبلئًما وعمى المختبر معرفة ذلؾ، وبعض  فينمًطا معيًنا 
يجيب عمييا المختبر  التيذلؾ، وبعض األسئمة  يجيب عمييا المختبر معرفة التياألسئمة 

 المكاف المخصص لذلؾ . فيبوضع كممة 
ليذا االختبار مف  السيكومتريقاـ معد االختبار بالتحقؽ لالختبار:  السيكومتريالتحقق  .1

تـ حساب االختبار بطريقة إعادة التطبيؽ، فقد أعيد تطبيؽ  ثبات االختبار حيثخبلؿ أواًل: 
ينات مف المستويات العمرية المختمفة بالمدارس اإلعدادية والثانوية االختبار عمى ع

( طالب وكاف معامؿ الثبات 544والجامعية، حيث بمغ عدد أفراد عينة المرحمة اإلعدادية)
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(، 4.99( طالب وبمغ معامؿ الثبات )544(، وبمغ عدد أفراد عينة المرحمة الثانوية)4.21)
(، بينما بمغ معامؿ 4.93(، وبمغ معامؿ الثبات)044امعية )وبمغ عدد أفراد عينة المرحمة الج

( طالب. ومف معامبلت االرتباط السابقة 9044ألفراد العينة ) الكمي( لممجموع 4.95الثبات)
؛ مما يجعمو صالًحا لمتطبيؽ عمى  يتضح أف الدرجة الكمية لبلختبار يتصؼ بثبات مرض 

حيث تـ حساب صدؽ  صدق االختبار ة وثانيًا:األفراد والجماعات لؤلاغراض العممية والعممي
 الحاليبيف اختبار القدرات العقمية األولية واالختبار  التبلزمياالختبار مف خبلؿ الصدؽ 

عمى مجموعة مف طمبة وطالبات المدارس بالمرحمة اإلعدادية والثانوية والجامعية بمدينة 
ات العقمية األولية)معانى الكممات، األسكندرية، وكانت معامبلت االرتباط بيف اختبار القدر 

)اختبار الذكاء الحالي، القدرة العددية و القدرة العقمية العامة( واالختبار المكانياإلدراؾ 
و  4401، 4430، 4499، 4402لمصغار والكبار( وكانت معامبلت االرتباط عمى الترتيب)  

ة، وكانت جميع معامبلت ( طالب وطالبة لكؿ مرحمة تعميمي244( عمى عينة قواميا) 4492
ليذا االختبار مع اختبار  التبلزمي(، كما اختبر الصدؽ 4449االرتباط دالة عند مستوى)

( طالب وطالبة لكؿ مرحمة 544المصفوفات المتتابعة لرافف عمى عينة حجميا قواميا )
ىذيف  تعميمية)اإلعدادية، الثانوية والجامعية(، وكانت معامبلت االرتباط عمى الترتيب بيف

(، وكذلؾ تـ 4449( وجميعيا دالة عند مستوى )4492و 4494، 4494، 4429االختباريف)
وجد أف تشبعات االختبار بالعامؿ العاـ بطريقة التدوير المائؿ حيث  العاممياستخداـ الصدؽ 

قياس مانطمؽ عميو القدرة  فيصادؽ  الحالي(، ويتضح مما سبؽ أف اختبار الذكاء 4495)ىي
 عامة. العقمية ال

باستخداـ طريقة إعادة تطبيؽ االختبار: قاـ  الحاليحساب ثبات االختبار بواسطة الباحث  .3
( 95بحساب ثبات ىذا االختبار باستخداـ إعادة تطبيؽ االختبار)بعد مرور  الحاليالباحث 

( طالبة مف طالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية ، وأسفر معامؿ 35يوما عمى عينة قواميا)
 (.4449( عند مستوى داللة)4491بات عف قيمة قدرىا)الث

 وبناًء عمى ماتقدـ فإف االختبار صالح لمتطبيؽ.



 ( 1045-1021،  0201إبريل ، 1، ج 5، ع 3ج )م  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

9019 

 

 (2008قائمة األنشطة االبتكارية لتورانس )تقنين: حبيب، -3
( بتصيمـ ىذه القائمة؛ بيدؼ 9121)Paul Torranceقاـ بوؿ تورانس  وصؼ القائمة: .9

 التبلميذ. يؤدييا التيالكشؼ عف األنشطة االبتكارية 
يقوـ بيا الفرد،  التيتصميـ ىذه القائمة؛ وذلؾ بيدؼ الكشؼ عف مدى األنشطة االبتكارية  .1

( 29وترجميا وقننيا عمى البيئة المصرية )مجدى عبدالكريـ(، وتشمؿ ىذه القائمة عمى )
أربع أبعاد:  فيتكشؼ عف وجود االبتكارية  التينشاًطا يشمؿ بعض  مف السموكيات 

 مف خبلؿ: السيكومتري(، وقاـ مترجـ المقياس بالتحقؽ االجتماعيو  الفني، لعمميا، المغوي)
 االبتكاريبيف ىذه القائمة و اختبار أبراىاـ لمتفكير  التبلزميوتضمف الصدؽ  . الصدق1

( طالبًا وطالبًة مف المراحؿ 344عمى عينة ) االبتكاريواختبار الدوائر لمتفكير  المفظي
إلعدادية، الثانوية( وأسفر عف وجود معامبلت ارتباطات دالة إحصائيا الثبلث)االبتدائية، ا

% وأدنى 34(، ثـ صدؽ المقارنة الطرفية بيف) أعمى4402:  4419ترواحت قيمتيا بيف)
% ( مف تبلميذ وطبلب المراحؿ الثبلثة، وأسفرت النتائج عف وجود فروؽ بيف 34

. 2(، 44449صائًيا عند مستوى)المجموعتيف الطرفيتيف؛ حيث كانت قيـ )ت( دالة إح
( 95)زمنيوقد تـ التحقؽ مف الثبات مف خبلؿ طريقة إعادة إجراء االختبار بفاصؿ  الثبات:

(، ثـ 4420:  4499يوًما وقد كانت معامبلت الثبات دالة إحصائًيا فقد ترواحت قيميا بيف) 
:  4422ات بيف)حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، وقد ترواحت قيـ معامبلت الثب

االتساق . 3لمعامبلت الثبات بالتجزئة النصفية النسبي( مما يدؿ عمى االرتفاع 4491
بيف كؿ عبارة والدرجة الكمية وذلؾ عمى العينات الثبلثة سالفة الذكر، وكانت  الداخمي

(، 4493: 4435معامبلت الثبات دالة إحصائًيا جميعيا، وتراوحت قيـ ىذه المعامبلت بيف )
 ( فكانت غير دالة. 09العبارة)عدا 

 : وفي الدراسة الحالية تـ حساب ثبات االختبار بإستخداـ طريقة .3
لدرجات  Critical Ratioالنسبة الحرجة"ذ" تـ حساب ىذا الصدؽ مف خبلؿ حساب الصدؽ:  - أ

(، وبمغت قيمة النسبة 35% لمعينة االستطبلعية وقواميا)19% ولدرجات أدنى 19أعمى 
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( ودالة إحصائيًا عند مستوى داللة 1452( وىذه القيمة  أكبر مف )1443الحرجة"ذ" )
تتوافر عميو القدرة التمييزية بيف العينتيف اختبار األنشطة اإلبداعية مما يعني أف  (،4.49)

المتطرفتيف عمى ىذا االختبار، وعميو فاالختبار إذف صادؽ، والتوجو النظري الذي يقوؿ 
 الطرفتيف عمى ىذا االختبار صادؽ كذلؾ. بوجود فروؽ كمية بيف العينتيف

( طالبة 35( عمى عينة حجميا)95)زمنيالثبات: وذلؾ بطريقة إعادة االختبار بفاصؿ   - ب
( 19413قدره) زمنيمف طالبات الفرقة الثالثة بكمية التربية، جامعة السويس بمتوسط عمر 

معامؿ ثبات قدره  عمى اإلحصاني(،  وأسفرت نتائج التحميؿ 4499قدره) معياريوانحراؼ 
(، وىو معامؿ ثبات قوى. وبناًء عميو فالمقياس صالح لبلستخداـ عمى طبلب 4421)

 الجامعة.
 

 (:2013قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية )تعريب: أحمد،  -4
 ,Johnصمميا كؿ مف: جوف، دناىو وكينتؿ التيتمتاز ىذه القائمة  :وصؼ القائمة .9

Donahue and Kentle(9119لق )(بتعريبيا 1493ياس سمات الشخصية، وقد قاـ أحمد )
 : ىي( عوامؿ 5( عبارة موزعة عمى )31إلى المغة العربية، وتتكوف ىذه القائمة مف)

: زممة مف السمات تيدؼ إلى حصوؿ الشخص عمى رضا  Extroversionاالنبساطية  - أ
إلى المرح والتحدث  اآلخريف وتقبميـ مثؿ الميؿ إلى االختبلط واالحتكاؾ باآلخريف، والميؿ

ا والتواصؿ مع اآلخريف واالندماج معيـ، ولديو ميوؿ لممخاطرة، وىذا الشخص يتصؼ بم
، المغامرة، الصراحة، توكيدى، نشيط، فعاؿ، متحمس، جرىء وجسور. يمي  أيضًا: الحـز

مجموعة مف السمات يتصؼ صاحبيا بأنو لديو ميؿ  :Agreeablenessالمقبولية  - ب
المناسبات االجتماعية، فالشخص ذو المقبولية العالية،  فيوالمجاممة ونزعة إلى المطؼ 

ولديو استعداد لكؿ  مف: التعاطؼ، الصداقة، التفاعؿ، المودة، التعاوف، واإليثار، التواضع، 
احتراـ عادات ومشاعر اآلخريف، ودود، رقيؽ القمب، شخص يعتمد عميو، متسامح، طيب 

 القمب، محب لآلخريف.
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يتصؼ صاحبيا  التي: مجموعة مف السمات Conscientiousness يقظة الضمير - ت
: جاد، يتصرؼ بما يمميو عميو ضميره، اإلجادة واإلتقاف، الضبط الذاتى، التنظيـ، يميبم

عممو و محب لمكماؿ. ويتصؼ الشخص ذو يقظة الضمير  فيالمثابرة، الدقة، مخمص 
ط بشكؿ جيد، مؤثر، عممى : كفؤ، قادر عمى تحمؿ المسئولية، يخطيميالمرتفع بما 

 ومجتيد.
يتصؼ بيا الشخص مرتفع  التي: زممة مف السمات السمبية  Neuroticismالعصابية  - ث

 في: القمؽ، الخوؼ، التوتر، الغضب، الشعور بالذنب، االكتئاب، يروف فيالعصابية متمثمة 
قدرة عمى كؿ موقؼ  تيديدًا لو، ضعؼ الثقة بالنفس، توتر العبلقات االجتماعية، عدـ ال

 تحمؿ المسئولية ومواجية الضغوط.
: يمي: مجموعة مف السمات يتصؼ  الشخص المتفتح ىذا بم Opennessالتفتح   - ج

خياؿ فعاؿ، الشعور بالجماؿ، االىتماـ بمشاعره الداخمية، الميؿ لمتغيير، محب لبلستطبلع، 
والشخص منخفض ، االىتماـ بالثقافة، مبدع، يبحث عف مصادر المعرفة بذاتو. عقمينضوج 

 (.1493التفتح يكوف أقؿ اىتمامًا باألدب والفف)أحمد، 
  قاـ معرب القائمة بحساب الخصائص السيكومترية ليذه القائمة  لمقائمة: السيكومتريالتحقق

)معامؿ االرتباط بيف المفردات والدرجة الداخمياالتساؽ  فيمتمثبًل  الثباتمف خبلؿ حساب 
( طالب وطالبة بالمرحمة 54إليو( عمى عينة حجميا)  تنتمي الذي الفرعيالكمية لممقياس 

:  0228بين ) الجامعية. وترواحت قيـ معامبلت االرتباط بيف المفردات وبعد االنبساطية
(، 4451: 4433ومعامبلت االرتباط بيف المفردات وبعد المقبولية ترواحت بيف )(، 0251

(، 4405: 4435مير ترواحت بيف )ومعامبلت االرتباط بيف المفردات وبعد يقظة الض
( ومعامبلت 04: 4435ومعامبلت االرتباط بيف المفردات وبعد العصابية ترواحت بيف) 

( وجميع معامبلت االرتباط 4405: 4419االرتباط بيف المفردات وبعد التفتح تراوحت بيف) 
بات . الث1( بعد حذؼ عبارات كانت غير دالة 4445( و مستوى)4449دالة عند مستوى)

عف طريؽ إعادة تطبيؽ االختبار وترواحت معامؿ الثبات لمعوامؿ الخمسة الكبرى 
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: حيث قاـ معرب القائمة التحقؽ مف صدؽ ىذه الصدق(، وحساب 44955:  44259مابيف)
( طالبة. 915( طبلب، )144عمى عينة ) فياالستكشا العامميالقائمة باستخداـ التحميؿ 

لمكونة ليذه القائمة عمى عامميف، حيث بمغ الجذر الكامف وأسفرت عف تشبع الخمس عوامؿ ا
، وقد تشبعت عمى ىذا العامؿ الكمي%( مف التبايف 02422( ويفسر)1432لمعامؿ األوؿ)

قد بمغ الجذر  الثاني: االنبساطية، المقبولية، التفتح والعصابية)بالسالب(، بينما العامؿ يميم
 .الكمييف ( مف التبا19442(، ويفسر)9440الكامف لو)

 باستخداـ  الكميالتحقؽ مف الثبات  ستخدام:اوفي الدراسة الحالية تم حساب ثبات االختبار ب
( مف طالبات الجامعة بالفرقة الثالثة بكمية 35إعادة تطبيؽ االختبار عمى عينة حجميا)

(  44214التربية، وأسفر معامؿ الثبات لمعوامؿ الخمسة الكبرى عف القيـ التالية: )
( لمعصابية 44991( ليقظة الضمير، )44994( لممقبولية، )44904ساطية، )لبلنب
(، وبناًء عمى ماتقدـ فإف القائمة بيذا 4449( لمتفتح وجميعيا دالة عند مستوى)44234و)

 الوضع صالحة لمتطبيؽ.  
 (:الحالياستمارة المقابمة )إعداد: الباحث  -5

 :األداءؿ تصميـ ىذه باإلجراءات التالية مف أج الحاليقاـ الباحث     
ضوء ماتـ اإلطبلع عميو مف مصادر ومراجع عممية ذات صمة بإعداد   فيصدؽ المحكميف:   .9

؛ زيادة، 1443؛  زىراف، 1499؛ أبوالديار، 1494)إبراىيـ،  فياستمارة المقابمة كما 
؛ 1493؛ عمر، 1493؛ صالح، 1442؛ شقير، 1491؛ سميماف، 1494؛ سعفاف، 1490

 &Choca)) في(، وكذلؾ 1442؛ النجار، 1493؛ كوجؾ،  1494كوافحة، 
VanDenburg, 2013;   John Flangman & Rita Flangman, 2014; 
Lahey& Kazdin, 2013;  Pante, 2010; Pomerantz, 2008; Roulin, 2017 

(، وبعد عرضيا عمى عشرة محكميف مف أساتذة عمـ النفس والصحة النفسية والتربية  
الفنوف البصرية  فيمف إعداد)استمارة مقابمة لمموىوبيف  الحاليتمكف الباحث  الخاصة، فقد

 (.واألدائية



 ( 1045-1021،  0201إبريل ، 1، ج 5، ع 3ج )م  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

9039 

 

)البيانات االولية(:  أولهاية أساسوصؼ االستمارة: تتكوف ىذه االستمارة مف ثبلث مكونات    .1
 وتشمؿ عمى: )تعميمات المقابمة(: ثانيهاوتتضمف االسـ، تاريخ، تاريخ المقابمة، 

)المصارحة عند اإلدالء الفكري ياح: حيث تيدؼ إلى بناء األلفة والوعمرحمة االفتت -
 بالمعمومات(.

مرحمة البناء)جسـ المقابمة(: وتتكوف مف ثبلثيف سؤااًل تدور حوؿ فكرتيف عف أنفسيف   -
مررف بيا والحالة المزاجية ليف  التيواىتماماتيف ونظرتيف لمممستقبؿ، والخبرات المؤلمة 

عما إذا كاف لدييف صراعات نفسية أو مخاوؼ، وكذلؾ نوعية العبلقة  بشكؿ عاـ، والسؤاؿ
بينيف وأفراد أسرتيف، وطبيعة العبلقة بينيف وزميبلتيف، ودرجة المحافظة عمى أركاف 
اإلسبلـ، وىؿ لدييف شعور بالندـ، وكذلؾ نوعية عادات النوـ لدييف، وكذا نوعية العبلقة 

تتكرر لدييف،  الذيت مالية، وما نوعية األحبلـ باألسرة واألصدقاء، وىؿ تعرضف ألزما
وىؿ يعانيف مف المشى وىف نائمات، وىؿ يروف أو يسمعف أصواًتا اليسمعيا 

 المينياآلخروف)ىبلوس(، وما نوعية العبلقة بالجنس اآلخر، وكذلؾ مانوعية طموحيا 
، وكذلؾ ىؿ يتصفف بالصبر، وىؿ لديي ف نشاط والتحدث عف مرحمة طفولتيف بوجو  عاـ 

 دراستيف وآخيرا ىؿ يتصفف بالعدائية. فيعاؿ 
مرحمة اإلقفاؿ: وفييا يتـ اإلشارة عمى قرب انتياء المقابمة وعما إذا كاف لدييف شيء جديد   -

وفييا يتـ مبلحظة العمميات العقمية وطرؽ  مالحظات كمينيكية:: ثالثهايمكف إضافتو، و
ومفيوـ الذات والسموؾ العاـ  الداخميبالزماف والمكاف، االستبصار  الوعيالتفكير، 
 .        الشخصيوالمظير 

)إعداد: واألدائيةالفنون البصرية  فينموذج دراسة الحالية لطالب الجامعة لمموهوبين  -6
 (الحاليالباحث 

 باإلجراءات التالية؛ بيدؼ تصميـ ىذه األداة: الحاليقاـ الباحث 

وذج دراسة الحالة لطبلب الجامعة الموىوبيف بإعداد نم الحاليقاـ الباحث   صدق المحكمين: .9
؛ 1492) أبو أسعد والحنورى، فيضوء ما اطمع عميو مف مصادر مراجع عممية  فيفنيا 
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؛ سميماف 1490؛ سميماف، 1441،  9192؛ زىراف، 1499؛ جبر،1499أبوالديار، 
اتذة (، وبعد عرضيا عمى عشرة محكميف مف أس9112؛ غريب، 1449وعبدالحميد والبببلوى،

مف إعداد)نموذج  الحاليعمـ النفس والصحة النفسية والتربية الخاصة، فقد تمكف الباحث 
 (. واألدائيةالفنوف البصرية  فيدراسة الحالية لطبلب الجامعة لمموىوبيف 

 :واألدائيةالفنون البصرية  فيوصف نموذج دراسة الحالة لطالب الجامعة لمموهوبين  .1
  :ىيية أساسونات يتكوف ىذا النموذج مف ست مك

. بيانات عف العميؿ وتتضمف: 9: ىيالبيانات العامة:حيث تشتمؿ عمى خمس بيانات فرعية  - أ
، الحالة التعميمي، العنواف المؤقت، المستوى الحالياسـ الحالة، تاريخ الميبلد، العنواف 

الد . بيانات عف و 1)إف وجد(نفسي ياالجتماعية، الجنس، الديانة وزيارة الحالة الختصاص
وماسبب الوفاة، المستوى  فيالحالة وتشمؿ: االسـ، ىؿ موجود عمى قيد الحياة أو متو 

. 3، المينة، العنواف، التميفوف، الجنسية، عدد مرات الزواج، عدد مرات الطبلؽالتعميمي
. بيانات عف األخوة واالخوات مف حيث االسـ، 0بيانات عف الوالدة وتشمؿ نفس بيانات الوالد

. بيانات عف 0ى التعميـ، المينة، الحالة االجتماعية وىؿ ىو عمى قيد الحياة السف، مستو 
. 2أفراد آخريف يعيشوف مع أسرة الحالة وتشتمؿ عمى نفس بيانات  االخوة واألخوات لمحالة

نوع العبلقات بيف أعضاء األسرة وتتضمف: نوع العبلقة بيف الحالة وكؿ  مف األب، األـ، 
 ؿ كذلؾ حالة السكف واالتجاه العاـ لؤلسرة.األخوة واألخوات. وتشم

 في النفسي، التوافؽ األكاديميلمحالة: وتشمؿ بوجو  عاـ مستوى التحصيؿ  التعميميالتاريخ  - ب
المراحؿ الدراسية المختمفة، المؤسسات  فيالمؤسسة التعميمية، المواىب الخاصة لديو 

والمواد الدراسية المفضمة لديو وكذلؾ تجاىيا،  التعميميدرس بيا  ومدى توافقو  التيالتعميمية 
المواد الصعبة لديو، وكذلؾ عبلقة الحالة ومعمميو بالمراحؿ الدراسية المختمفة، ودرجة التعاوف 
بيف أسرة الحالة والمؤسسة التعميمية وىؿ توجد اضطرابات بيف المؤسسة والحاؿ أـ ال، وكذلؾ 

 مؤسستو التعميمية أـ ال.  يفعما إذا كاف ثمة مشكبلت سموكية تصدر مف الحالة 
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عمى وجو العموـ: ىؿ توجد مشكبلت صحية لدى  يمي: ويتضمف ميوالجسم الصحيالتاريخ   - ت
العيف، األنؼ واألذف والحنجرة، الصدر، العظاـ، الباطنة، جمدية وتناسمية، الدـ،  فيالعميؿ 

 المخ واألعصاب واألوراـ.
اعية: ويقدـ فييا الفاحص ممخص عف ىذه االختبارات العقمية والنفسية والمنتجات اإلبد - ث

 االختبارات.
السمات الشخصية واالنفعالية: وتتضمف بوجو  عاـ الكشؼ عف سمات الشخصية كشخصية   - ج

معتمدة أو كسولة أو ىادئة أـ مشاغبة. بينما تتضمف السمات االنفعالية مشاعر الكراىية أو 
 الفرح، أو الطمأنينة أو القمؽ إلخ.

تشمؿ حاؿ الممبس عما إذا كاف نظيفًا أـ متسخًا، واألظافر طويمة اـ ميذبة المظير العاـ: و  - ح
 ورائحة الجسـ طيبة أـ عكس ذلؾ.

 فيالمستقبؿ: ومفاد ىذا المحور انو يكشؼ عف مستوى طموح الحالة  فيتطمعات الحالة  - خ
 حياتيا المستقبمية.

 ( الستة السابقة. ممخص دراسة الحالة: ويتـ فييا صورة موجزة عف المحاور )المكونات - د
 (:    2012اختبار تفهم الموضوع لمراشدين"التات"      )إعداد بيالك، ترجمة: محمد خطاب، -7
 Henryوزميمتو كريستينا مورجاف  أيوصؼ االختبار: أعد ىذا االختبار ىنرى مور   .9

Morray and  Christina Morgan  ؛ بيدؼ الكشؼ عف ديناميات الشخصية 9135عاـ
وؾ واألمراض النفسية الوظيفية واألمراض السيكوباتية ومشاعر اإلنساف واضطراب السم

ودوافعو وانفعاالتو ونزعاتو المكبوتة وألواف الصراع بيا، ويعطينا فكرة عف عبلقات المفحوص 
بصور السمطة الوالدية واألقراف والعبلقات العائمية وطبيعة المخاوؼ لدى اإلنساف وأىمية 

 لمنظمات النفسية.الحاجات والعبلقة بيف ا
يقوـ عمييا ىذا االختبار أف  التيية ساسيقوـ عمييا ىذا االختبار: الفكرة األ التيالفكرة  .1

االنساف ينزع إلى تفسير المواقؼ مف خبلؿ خبرتو السابقة ورغباتو الحاضرة وآماؿ المستقبؿ ، 
ؿ معينة بعضيا تقدـ لممفحوص عبارة عف مثير يستثير فيو رغبات ودوافع وآما التيفالصورة 
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مقبوؿ وبعضيا مستيجف، فيستخدـ األنا اإلسقاط كحيمة دفاعية لدرء ما ىو مستيجف عنو، 
لديو ودوافع الحاضر  الماضيالصورة، ويقص قصة متأثرًا بخبرات  فيويتوحد مع البطؿ 

 وآماؿ المستقبؿ.
والثبلثوف ( بطاقة، منيا بطاقة واحدة بيضاء 39مكونات االختبار: يتكوف االختبار مف ) .3

بطاقة المتبقية بيا صور لمواقؼ اجتماعية وبيئة يعيشيا االنساف، حيث يقدـ لممفحوص منيا 
( بطاقات بصفة عامة مثميف 94( بطاقة فقط لمذكور بصفة عامة رجاؿ وصبية  و)19)

يطمب مف  التيلئلناث )نساء وفتيات(، ومثميف مشتركة بيف الجنسيف والبطاقة البيضاء 
 تخيؿ فييا صورة أواًل ثـ يحكى عف ىذه الصورة قصة.المفحوص أف ي

( بطاقة عمى مدى جمستيف تستغرؽ 39) أيكيفية تطبيؽ االختبار: يطبؽ االختبار كامبًل،  .0
 جمسة واحدة.   فيحاالت اختصار عدد البطاقات فيطبؽ  فيالجمسة الواحدة ساعة تقريبًا، أما 

ألولية عف المريض إذا لـ يكف قد سبؽ طريقة التطبيؽ لبلختبار: بعد أخذ  البيانات ا .5
والحالة االجتماعية  التعميميالحصوؿ عمييا خاصة السف والجنس والمينة والمستوى 

مواجية المفحوص؛ حتى يراىا جيدًا، ويقوؿ لو  فيبالبطاقة  خصائيوالمرضية، يمسؾ األ
العادة  فيو التعميمات التالية: " دى صورة عاوزؾ تبص فييا كويس وتحكى لى قصة عنيا، 

يوضح الفاحص لممفحوص أف االختبار يقيس القدرة عمى التخيؿ، ويكتب الفاحص استجابات 
يماءاتو وحركاتو وسكناتو ولزماتو بيده األخرى، إلى أف ينت المفحوص مف  ييالمفحوص وا 

القصة نضع البطاقة بعيدًا عف مجاؿ الرؤية لممفحوص ونأتى بالبطاقة التالية؛ لذا يجب أال 
 (.    1494مثيرات)جبر، أيتفصؿ بينو وبيف الفاحص  التيأماـ المفحوص عمى الطاولة  يكوف

( بطاقة مف 99) الحاليالدراسة الحالية: استخدـ الباحث  فيما تـ استخدامو مف بطاقات  .2
جمسة واحدة وىذا مايعرؼ بالتطبيؽ المختصر  فياختبار تفيـ الموضوع لمراشديف ، وذلؾ 

 (. 1494بر، لبلختبار كما يشير)ج
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 خطوات إجراءات الدراسة: .5
 مرت الدراسة الحالية بخطوات إجرائية  بصورة متسمسمة زمنيًا عمى النحو :

والحاالت الثبلثة؛ لتوفير قدر مف الثقة  الحاليتكويف عبلقة تواد واأللفة بيف الباحث  -9
 واإلطمئناف.

 ية العامة لمحاالت الثبلثة.تطبيؽ اختبار الذكاء لمحاالت الثبلثة؛ لتقدير القدرة العقم  -1
 تطبيؽ قائمة األنشطة االبتكارية لتقدير القدرة االبتكارية لمحاالت الثبلثة.  -3
 تطبيؽ قائمة العوامؿ الخمسة الكبرى لتقدير سمات الشخصية لمحاالت الثبلثة.   -0
 تطبيؽ استمارة المقابمة المقننة لمحاالت الثبلثة.   -5
ديف" التات"  لمكشؼ عف ديناميات الشخصية تطبيؽ اختبار تفيـ الموضوع لمراش  -2

 لمحاالت الثبلثة.
 تطبيؽ استمارة دراسة الحالة لمحاالت الثبلثة.  -9
 نتائج البحث. -2
 البحوث المقترحة المستقبمية. -1

 التوصيات. -94
 نتائج  البحث:

مستوى ذكاء  في ينص الفرض األوؿ عمى أنو : " توجد فروؽ : اختبار صحة الفرض األول .9
الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة، النحت والتصميـ(عمى اختبار بيف الطالبات 

الذكاء لمصغار والكبار" ؛ ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ حساب نسبة الذكاء لمحاالت 
( والرسـ البيانى 9الجدوؿ) فيالثبلثة عمى اختبار الذكاء لمصغار والكبار وذلؾ كما ىو مبيف 

 التالييف:
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 (: نسبة الذكاء العاـ لمحاالت الثبلثة عمى مقياس الذكاء لمصغار والكبار.9ؿ)جدو 
 نسبةالذكاء  رقم الحالة نوع الموهبة

 994 (1الحالة) الطباعة

 914 (2الحالة) النحت

 994 (3الحالة) التصميم

( حصمت 1( والحالة)994( حصمت عمى نسبة ذكاء )9يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الحالة)
مستوى  فيفيناؾ فروؽ  التالي(، وب994( نسبة ذكاء قدرىا)3( وحصمت الحالة)914نسبة )عمى 

 الذكاء لمحاالت الثبلثة، ومف ثـ فقد تحقؽ صحة الفرض األوؿ. 
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(: يوضح الرسم البيانى لنسب الذكاء العام  لمحاالت الثالثة عمى مقياس االنشطة 3شكل)

 االبتكارية
 :تفسير نتائج الفرض األول 

 إلى اختبلؼ نسب الذكاء بيف الحاالت الثبلثة إلى األسباب التالية: الحالييعزى الباحث     
القدرة عمى استنباط العبلقات والمتعمقات، فكمما كاف بمقدور  فيالتبايف بيف األشخاص   -9

يعًا، ومف ثـ فإف الشخص استنباط عبلقات أكثر تعقيًدا أو تجريًدا، كاف مستوى ذكائو رف
جوىر الذكاء ىو إدراؾ العبلقات الصعبة أو الدقيقة؛ حيث إف أفضؿ مقاييس الذكاء ماكاف 

 (.  1494مشبعًا بالعامؿ العاـ)منصور، 
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(؛ وىذا ما 1495نسب الذكاء كما يشير)غانـ،  فينفس العمر  فييختمؼ جميع األفراد الذيف  -1
 .لحالياالبحث  فيىو موجود لدى الحاالت الثبلثة 

نسب الذكاء بيف الحاالت الثبلثة ػػػػ حيث نسبة ذكاء  فيومف ثـ قد ُيرجع ىذا التبايف  -3
( تساوى 3ونسبة ذكاء الحالة) 914( تساوى 1، ونسبة ذكاء الحالة)994( تساوى 9الحالة)
 : العوامؿ الوراثية والعوامؿ البيئيةىيالذكاء و  فيتؤثر  التي( ػػػػػػ إلى مجموعة العوامؿ 994
تشمؿ التعميـ، البيئة الثقافية، البيئة االقتصادية، الغذاء والمرض، األسرة، البيئة  التي

؛ سميماف ومنيب، د.ت(.  وىذا ما قد 1492االجتماعية وذلؾ كما يشير)أبوالديار وطاىر،
 تـ إجراؤىا مع الحاالت الثبلثة. التياتضح مف خبلؿ المقابمة ودراسة الحالة 

)الموىبة( ال عقمي( أف التفوؽ ال1492)سميماف والبببلوى وعبدالحميد، ضوء ما ذىب إليو فيو  -0
بؿ اتسع دائرتو ليشمؿ أصحاب المواىب الفنية؛  األكاديميالمجاؿ  فيفقط بالتفوؽ  فييكت

مجاؿ لو  أي فييصؿ أداؤه إلى مستوى مممتاز  الذي( ىو عقميحيث إف الموىوب)المتفوؽ ال
ف ىذه األنشطة المواىب الفنية الرفيعة، حيث يقع ىذا ومف بي اإلنسانيالنشاط  فيقيمة 

% مف أصحاب المواىب الفنية الرفيعة. وىذا مايؤكده )باظة، مرجع 14الموىوب بيف أفضؿ 
 في(. وىذا ماىو متحقؽ 1492سابؽ؛ سميماف، مرجع سابؽ؛ شقير، مرجع سابؽ، ىانيؿ،

 . الحاليالبحث  في( واألدائيةصرية الحاالت الثبلثة مف الطالبات الموىوبات فنيا)الفنوف الب
( 995: 25المدى المتوسط أو الطبيعى) فيوبما أف الحاالت الثبلثة يقع مستوى ذكائيف  -5

إلى أف (، فإف ىذا يتفؽ إلى ما ذىب إليو )عسؿ، مرجع سابؽ( 1492كمايشير العدؿ)
(، إال العاديسط)الموىبة عمى اعتبارىا  قدرة عقمية خاصة فطرية يتسـ أصحابيا بالذكاء المتو 

)الذكاء العاـ( إال أنو فيأحد المجاالت أو اكثر، فقد نجد شخًصا عادًيا  فيأنيـ لدييـ تميز 
الرسـ، الموسيقى، التصوير، الرياضيات، أو بعض األلعاب الرياضية...  فيمتميز)موىوب( 

ا يتمشى مع القدرات العقمية العامة المرتفعة. وىذ ذويومثؿ ىؤالء األفراد عددىـ أكثر مف 
نموذج ميونخ لتفسير الموىبة)سميماف، مرجع سابؽ(؛ حيث إف ىذا النموذج ييتـ بالفروؽ 
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وغير  األكاديميالتحصيؿ  فيالفردية لدى الموىوبيف فبمقدار زيادة الموىبة يكوف ىناؾ ازدياد 
 .      األكاديمي

مستوى ذكاء  فيروؽ " توجد فينص الفرض األوؿ عمى أنو  : : الثاني.اختبار صحة الفرض 2
عمى قائمة ( بيف الطالبات الموىوبات فنيًا باختبلؼ مجاؿ الموىبة)الطباعة، النحت والتصميـ

 األنشطة االبتكارية".

ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ حساب النسبة المئوية ألبعاد والدرجة الكمية لقائمة      
 ( والرسـ البيانى التالييف:1الجدوؿ) فياألنشطة االبتكارية وذلؾ كما ىو مبيف 

 (: النسبة المئوية ألبعاد والدرجة الكمية لقائمة األنشطة االبتكارية لمحاالت الثبلثة1جدوؿ)

نوع 
 الموهبة

النشاط  رقم الحالة
 المغوي

النشاط 
 الفني

النشاط 
 العممي

النشاط 
 االجتماعي

الدرجة 
 الكمية

%36236 (1الحالة) الطباعة  42285 25217 63215 49238 

%9209 (2الحالة) النحت  56252 39213 47236 39250 

%27227 (3الحالة) التصميم  69295 39213 36284 43220 

(  ذات موىبة الطباعة حصمت عمى أعمى 9يتضح مف الجدوؿ السابؽ يتضح أف الحالة)     
ذات موىبة   (3%( تمييا الحالة)32432( بنسبة مئوية قدرىا)المغوينسبة مئوية عمى بعد)النشاط 
( ذات موىبة النحت بنسبة مئوية 1( ثـ تمييا الحالة)19419التصميـ بنسبة مئوية قدرىا)

( قد حصبل عمى نفس قيمة النسبة المئوية 3( و الحالة)1%(، ثـ  يبلحظ أف الحالة)1441قدرىا)
يبلحظ  (، ثـ15499( بنسبة مئوية قدرىا)9( ثـ تمتيما الحالة)العممي( عمى بعد)النشاط 31493)

%( 23495( بقيمة قدرىا)االجتماعي( عمى أعمى نسبة مئوية عمى بعد)النشاط 9حصوؿ الحالة)
( بنسبة مئوية 3%( ثـ تمييا الحالة)09432( بنسبة مئوية قدرىا)1ثـ تمييا الحالة)
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( عمى الدرجة الكمية بنسبة مئوية 9%(، ثـ يبلحظ حصوؿ الحالة)32420قدرىا)
( بنسبة مئوية 1%( ثـ تمييا الحالة)03414( بنسبة مئوية قدرىا)3الة)%( تمييا الح01432قدرىا)
 %(  31454قدرىا)
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 (: يوضح الرسم البيانى لمنسبة المئوية لمحاالت الثالثة عمى مقياس االنشطة االبتكارية4شكل)
اـ عمى نسبة مئوية عمى ( حصمت بوجو ع9ضوء الرسـ البيانى السابؽ يبلحظ أف الحالة ) فيو 

 (.1( ثـ تمييا الحالة)3قائمة األنشطة االبتكارية ثـ الحالة )
  الثانيتفسير نتائج الفرض: 
 إلى األسباب التالية: الثانينتائج الفرض  الحالييرجع الباحث  
عمى قائمة األنشطة االبتكارية يرجع  واألدائيةالفنوف البصرية  فيوجود فروؽ بيف الموىوبات  -9

جميع المجاالت، فإذا كاف  فيأنو ليس بالضرورة أف يكوف الشخص الموىوب موىوبًا  إلى
يتمتعوف بزممة مف خصائص وسمات مشتركة  واألدائيةالفنوف البصرية  فيىؤالء الموىوبيف 

، مرجع سابؽ؛ القريطيإال أنيـ مجموعة غير متجانسة كما يشير)الشاعر، مرجع سابؽ؛ 
ومف المبلحظ كذلؾ أف جميع الحاالت الثبلثة لـ جع سابؽ(. القمش،مرجع سابؽ ؛محمد، مر 

% مف األنشطة االبتكارية؛ وىذا يعنى أنو ليس ضروريًا أف يكوف 54يصمف إلى نسبة 
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(، وىذا الحاليمرتفع االبتكارية )وىذا فيما يراه الباحث  واألدائيةالفنوف البصرية  فيالموىوب 
 (.1491مايؤكده عسؿ)

(، إذ يشير ىذا 9192ذه النتيجة تتفؽ نسبيًا مع نموذج ميونخ لمموىبة)باإلضافة إلى أف ى  -1
النموذج أف الفروؽ الفردية لمموىبة يتناسب طرديًا مع  اإلنجازات األكاديمية وغير األكاديمية، 

 فياألنشطة االبتكارية بيف الحاالت الثبلثة إلى الفروؽ  فيكذلؾ يعزى ىذا االختبلؼ 
أساليب التنشئة األسرية والمدرسية)سميماف، مرجع سابؽ(، وىذا يتفؽ الدوافع، واالىتمامات و 

مع الحاالت  الحاليقاـ بإجرائيا الباحث  التيمع ما أسفرت عنو المقابمة ودراسة الحالة 
 االىتمامات وأساليب التنشئة األسرية والمدرسية.  فيالثبلثة حيث وجد فروؽ 

اسة)زيداف، مرجع سابؽ(؛ حيث توصمت ىذه تتفؽ نتيجة ىذا الفرض مع ما توصمت إليو در  -3
 منخفضيو  مرتفعيالدراسة إلى وجود إلى وجود فروؽ دالة إحصائيًا لؤلنشطة االبتكارية بيف 

 األنشطة االبتكارية مف الموىوبيف مف طبلب الجامعة . مرتفعياألنشطة االبتكارية لصالح 
  لموىوبات فنيًا باختبلؼ : " توجد فروؽ بيف اينص عمى الذياختبارصحة الفرض الثالث

 مجاؿ الموىبة)النحت، التصميـ والطباعة( عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى.
ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد تـ استخداـ النسبة المئوية لدرجات أبعاد المقياس لمحاالت 

 :الجدوؿ والرسـ البيانى التالييف فيالثبلثة كما 

 الثالثة عمى مقياس العوامل الخمسة الكبرى (: النسبة المئوية لمحاالت3جدول)

 التفتح العصابية يقظةالضمير المقبولية االنبساطية رقم الحالة نوع الموهبة

 82200 64200 84200 100200 82250 (1الحالة) الطباعة

 70200 60200 80200 80200 62250 (2الحالة) النحت

 77250 84200 76200 76200 57250 (3الحالة) التصميم
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( ذات موىبة الطباعة حصمت عمى أعمى نسبة مئوية 9يتضح مف الجدوؿ السابؽ أف الحالة)    
( ثـ 21454( ذات موىبة النحت بقيمة قدرىا)1( تمييا الحالة)21454عمى ُبعد االنبساطية قدرىا)

( عمى ُبعد 9(، وبالمثؿ حصمت الحالة)59454( ذات موىبة التصميـ بقيمة قدرىا)3الحالة)
( 3( ثـ تمييما الحالة)24444( بقيمة قدرىا)1( ثـ تمييا الحالة)944بولية نسبة مئوية قدرىا)المق

( عمى ُبعد 20444( عمى نسبة مئوية قدرىا)9(، وبالمثؿ قد حصمت الحالة)92444بقيمة قدرىا) 
( 3( ثـ تمييما الحالة)24444( فقد حصمت عمى  نسبة مئوية قدرىا)1يقظة الضمير تمييا الحالة)

ُبعد العصابية حيث حصمت  في( بينما نجد العكس 92444حصمت عمى نسبة مئوية قدرىا) التيو 
( فقد 9( ثـ تمييا الحالة )20444ىذا الُبعد بقيمة قدرىا) في( عمى أعمى نسبة مئوية 3الحالة)

( بينما 24( عمى نسبة مئوية قدرىا)1( ثـ تمييما الحالة)20444حصمت عمى نسبة مئوية قدرىا)
( تمييا 21444( عمى أعمى نسبة مئوية عميو قدرىا)9عمى ُبعد التفتح حصمت الحالة)نجد 
(. وبمبلحظة 94444( بنسبة مئوية قدرىا)1( تمييما الحالة)99454( بنسبة مئوية قدرىا)3الحالة)
( حيث يوضح رسمًا بيانًا لمنسب المئوية ألبعاد مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى لمحاالت 5شكؿ)
( قد حصمت عمى أعمى النسب المئوية 9موضع الدراسة الحالية ومنو يتضح أف الحالة )الثالثة 

( فقد حصمت عمى ثاف أعمى نسبة مئوية عمى 1عمى أربع أبعاد لممقياس السابؽ ثـ تمييا الحالة)
 (.      3أبعاد المقياس ثـ تمييما الحالة)
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ى لمنسبة المئوية لمحاالت الثالثة عمى مقياس العوامل الخمسة (: يوضح الرسم البيان5شكل)
 الكبرى
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 تفسير نتائج الفرض الثالث: -1
االختبلؼ بيف الحاالت الثبلثة عمى مقياس العوامؿ الخمسة الكبرى كما  الحالييعزى الباحث     

 ,Ashton,2017; Chamorro-Premuzic)وكذلؾ  (1490؛ االمارة، 1495أشار )الزعبى، 
2016; Cooper,2020 ; Eysenck,2014; Haslam,Smillie and song, 2013; 

Vernon,2013)  :لؤلسباب التالية 
الفروؽ بيف األفراد)الفروؽ الفردية(؛ حيث  في اثة: حيث تعد أكثر العوامؿ تأثيرً البيئة والورا  -1

مانبلحظو مف إف االستعداد الفطرى والوراثى ال يمكف ليما الظيور بدوف عوامؿ البيئة) وىذا 
 المقابمة ودراسة الحالة لمحاالت الثبلث(.

العموـ النفسية أف الفروؽ الفردية تكوف  فيالنوع)الجنس(: حيث أكدت الدراسات المختمفة  -2
اإلناث أكثر مف الذكور)وىذا ما تؤكده نتائج المقياس لمحاالت الثبلثة؛  فيواضحة الظيور 

 اس(.فاالختبلفات واضحة بينيف عمى أبعاد المقي
: حيث كمما تزداد العمميات العقمية تعقيدًا، تزداد الفروؽ العقمية بيف فيالمعر  عقميالمستوى ال -3

 النواحى المكتسبة بشكؿ أكبر عف النواحى الفطرية. فياألشخاص، وتزداد ىذه الفروؽ 
( بشكؿ 1499ونبلحظ كذلؾ أف نتائج ىذا الفرض اتفقت مع دراسة )الحارثى وشاىيف،       
 ىي( عمى أدنى نسبة مئوية عمى ُبعد)العصابية( و 1( والحالة)9؛ حيث حصمت الحالة)جزئى

توصمت إلييا الدراسة السابقة وكذلؾ اتفقت الدراسة السابقة مع ما توصمت إليو  التينفس النتيجة 
( عمى أعمى نسبة مئوية عمى ُبعد)يقظة الضمير( ولكف 1الدراسة الحالية وىو حصوؿ الحالة)

( عمى 9دراسة السابقة مع توصمت إليو الدراسة الحالية وذلؾ عمى حصوؿ الحالة)اختمفت ال
أعمى نسبة مئوية عمى ُبعد)المقبولية(  بينما نجد الدراسة السابقة اختمفت بشكؿ كمى  مع 

( عمى أعمى نسبة 3(؛ حيث حصمت الحالة)3ماتوصمت إليو الدراسة الحالية بالنسبة لمحالة)
 بية( وأدنى نسبة مئوية عمى ُبعد)االنبساطية(. مئوية عمى ُبعد)العصا

  ديناميات الشخصية  لدى   فيتوجد فروؽ  ينص عمى : الذياختبار صحة الفرض الرابع
 .T.A.Tالموىوبات فنيًا كما تكشؼ عنيا استجاباتـ عمى اختبارتفيـ الموضوع 
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والمقابمة واختبار  بإجراء دراسة الحالة الحاليولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض فقد قاـ الباحث 
 :التاليحاالت الثبلثة عمى النحو التات عمى ال

 ( موهبة الطباعة: 1الحالة) -1
 ضوء نموذج دراسة الحالة لمموىوبيف فنيًا تـ الحصوؿ عمى البيانات التالية. في

. 9112مايو94: االسـ: )آ.ع.ج(. تاريخ الميبلد: لحالةا (1أواًل: البيانات العامة: -
لعنواف الدائـ: )ع(،شارع )ع.ب.ف( بمحافظة السويس. العنواف المؤقت: ( سنة. ا11السف:)

: جامعية. الحالة االجتماعية: عزباء. النوع: أنثى. التعميميحى )ز( بالسويس، المستوى 
: ألب(ا1بسبب مشكبلت سابقة.  نفسي أخصائيالديانة: مسممة. الحالة لـ يتـ ليا سابقًا زيارة 

: شيادة عممية)معيد التعاوف(. المينة: مدير عاـ بنؾ لتعميميااالسـ: )ع.ج.ـ(. المستوى 
التنمية الزراعى المصرى)سابقًا( وبالمعاش حاليًا. العنواف: نفس عنواف الحالة. الجنسية: 
 مصرى. عدد مرات: مرة واحدة. عدد مرات الطبلؽ: غير موجود. األب: عمى قيد الحياة.

: جامعية)كمية البنات.جامعة عيف شمس(. ميالتعمي: االسـ: )ؼ.ـ.إ(. المستوى (األم3
المينة: موجو عاـ عمـ النفس. العنواف: نفس عنواف: الحالة. الجنسية: مصرية. عدد مرات 

(األخوة 4 الزواج: مرة واحدة. عدد مرات الطبلؽ: غير موجود. األـ عمى قيد الحياة.
: جامعى)كمية التعميميستوى ( سنة.  الم35( ىو األخ األكبر لمحالة. العمر: )م:  )واألخوات

شركة سيراميؾ. الحالة االجتماعية: متزوج. وىو عمى قيد  فيالتجارة(. المينة: محاسب 
: التعميمي( سنة. المستوى 33تصغر األخ األكبر. العمر: ) التياألخت  ىي(  هالحياة. )

 ىيمتزوجة و جامعي )معيد حاسب آلى أربع سنوات(. المينة: ربة منزؿ. الحالة االجتماعية: 
( سنة. المستوى 39الثالث. العمر: ) الميبلدياألخت ذات الترتيب  ىيعمى قيد الحياة. )آ( 

عمى قيد  ىي: جامعى)كمية تجارة(. المينة: ربة منزؿ. الحالة االجتماعية: متزوجة و التعميمي
اء نوع العالقات بين أعض( 2: ال يوجد. أفراد آخرون يعيشون مع أسرة الحالة( 5الحياة.
: العبلقة جيدة جدا بيف كؿ  مف: )األـ واألب(، )الحالة واألـ(، )الحالة واألب(، )الحالة األسرة

(غرؼ. مكاف 0: السكف: تمميؾ. عدد الغرؼ: )الحالة السكنية( 9واألخوة( والحالة واألخوات
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يدة(. لؤلسرة: )ج االقتصادينوـ الحالة: مع الوالدة. الشروط الصحية لممنزؿ: متوفرة. الوضع 
مضايقات مف أسرة الوالدة مع أخواتيا؛ حيث تقـو  فياألسرة: متمثمة  فيتوجد مشكبلت عامة 

بيت جد األـ. ويتـ إدارة الحياة األسرية مف كبل الوالديف. وسائؿ الترفيو: يقوـ الوالد  فيالحالة 
وـ األـ بترفيو بتقديـ وجبة غذاء لؤلسرة عمى نفقتو وذلؾ بمناسبة عيد زواجو مف األـ. بينما تق

ىذه المناسبات الترفييية. االتجاه  فيالحدائؽ العامة والحالة تشارؾ بشكؿ)جيد(  فيأبنائيا 
 العاـ لؤلسرة: اتجاىات عادية ليس فييا تحفظ وال تحرر.

لمحالػة عنػد االلتحػػاؽ بالمدرسػة: )أربػع سػػنوات  زمنػيالعمػػر ال لمحالـة: التعميمــيثانيـًا: التـاريخ  -
بوجػػو  عػػاـ: )مرتفػػع(. ولػػـ يسػػبؽ أف ىربػػت الحالػػة مػػف  التعميمػػيتحصػػيؿ مسػػتوى ال. ونصػػؼ(

درسػػػت فييػػػا الحالػػػة بدايػػػة مػػػف الروضػػػة حتػػػى الجامعػػػة:  التػػػيالمدرسػػػة. المؤسسػػػات التعميميػػػة 
المرحمػػة  فػػي)مدرسػػة فتيػػة اإلسػػبلـ( بدايػػة مػػف الروضػػة حتػػى الثانويػػة، وكميػػة التربيػػة بالسػػويس 

حالػػػػة بالمؤسسػػػػات التعميميػػػػة ترتيبػػػػا مػػػػف الروضػػػػة حتػػػػى قضػػػػتيا ال التػػػػيالجامعيػػػػة. السػػػػنوات 
( سػنة. الميػؿ العػاـ نحػو جميػع المؤسسػات التعميميػة جميعيػا: 3، 3، 3، 3، 2، 1الجامعة: )

)جيد( باستثناء المرحمة الثانوية حيث كاف الميؿ العاـ نحوىا)متوسط(. الميؿ العاـ نحو المواد 
: )جيػػػد(. المواظبػػػة: التعميمػػػيالميػػػؿ نحػػػو التوافػػػؽ الدرسػػػية بجميػػػع المراحػػػؿ التعميميػػػة: )جيػػػد(. 

دراسػػػيا حػػػديثًا: مػػػواد دراسػػػية محببػػػة: )الصػػػحة النفسػػػية، المنػػػاىج وطػػػرؽ  التػػػي)جيػػػد(. المػػػواد 
التدريس، النسيج، تصوير زيتى والتصميـ. وجميع تقديرات ىذه المواد: ) ممتاز(. مواد دراسية 

والتقػػػػدير)ممتاز( لممػػػػادتيف. مػػػػواد دراسػػػػية سػػػػيمة: )المغػػػػة اإلنجميزيػػػػة وتػػػػدريس مػػػػنيج مدرسػػػػى( 
جميػػػع المراحػػػؿ  فػػػيصػػػعبة: )النجػػػارة( والتقػػػدير)ممتاز(. العبلقػػػة بػػػيف الحالػػػة ومعمميػػػو: جيػػػدة 

جميػع المراحػؿ الدراسػية. التعػاوف بػيف  فػيالدراسية. العبلقة بيف الحالػة وزمػبلء الدراسػة: جيػدة 
راحػػػؿ ماعػػػدا المرحمػػػة الثانويػػػة فكانػػػت جميػػػع الم فػػػيأسػػػرة الحالػػػة والمؤسسػػػة التعميميػػػة: جيػػػدة 

المؤسسة التعميمية لمحالة. ال يوجد مشكبلت  فيمتوسطة. ال يوجد أسباب الضطرابات نفسية 
المؤسسػة التعميميػة: الحالػة متقبمػة السػمطة  فػي النفسػيالمؤسسة التعميميػة. التوافػؽ  فيسموكية 

المؤسسػػة  فػػيبعػػض المشػػكبلت تغمبػػت عمػػى  التػػيجميػػع المراحػػؿ التعميميػػة. مػػف المواقػػؼ  فػػي
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تحػػػدييا ألسػػػتاذ جػػػامعى كػػػاف ييػػػدد برسػػػوب طبلبػػػو إال أنيػػػا تغمبػػػت عمػػػى ىػػػذه  ىػػػيالتعميميػػػة 
كػػاف يدرسػػو ىػػذا األسػػتاذ. المواىػػػب  الػػذيالمقػػػرر  فػػيالمشػػكمة بالحصػػوؿ عمػػى تقػػدير ممتػػاز 

وة الخاصة: كانت تقوـ الحالة بأعماؿ أشغاؿ فنية ورسومات مثؿ مفارش لممناضد وكروت دعػ
 فػيمعػرض المدرسػة بالمرحمػة اإلعداديػة، وتػـ تطػوير ىػذه المواىػب  فيكاف يتـ وضعيا  التي

التفػوؽ  فػيالمػرحمتيف الثانويػة والجامعػة مػف خػبلؿ توجيػو األسػاتذة ليػا. وحصػمت الحالػة عمػى 
اإلعداديػػة والثانويػػة وكانػػت ىػػذه الجػػوائز  مرحمتػػي فػػيحفػػظ القػػرآف الكػػريـ  فػػيمتمثمػػة  العممػػي
مرحمة الجامعة شيادات تقدير عف أعماؿ جدارية  فيف نقدية بينما كانت ىذه الجوائز عبارة ع

 ومعارض فنية.
كػػػػؿ  مػػػػف: العػػػػيف،  فػػػػيأمػػػػراض  أي: ال يوجػػػػد لػػػػدى الحالػػػػة الجسػػػػميو  الصػػػػحيثالثػػػػا: التػػػػاريخ  -

 أيالتخاطػػػب، الباطنػػػة، الجمديػػػة والتناسػػػمية، الػػػدـ، المػػػخ واألعصػػػاب، األوراـ مػػػع عػػػدـ وجػػػود 
األذف؛ نتيجػػة تػػأثير األنيميػػا عمػػى  فػػيسػػمية حاليػػة، إال أنيػػا لػػدييا مشػػكمة مرضػػية إعاقػػات ج

( 94( سػػػـ، والػػػوزف )953اليػػد اليمنػػػى. طػػػوؿ الحالػػة ) فػػػيالسػػمع باإلضػػػافة إلػػػى وجػػود تعػػػب 
)نمط رياضى( ولدييا رضا عف  صورة الجسميكجـ، الحالة الصحية بوجو  عاـ)جيدة( والنمط 

 جسميا.
: فيمػا يتعمػؽ باالختبػارات لمموهـوبين فنيـاً  المـادي اإلبـداعيلنفسية واإلنتاج رابعا االختبارات ا -

النفسػػية فقػػد تػػـ ذكرىػػا بػػالفرض األوؿ، فػػبل داعػػى لمتكػػرار. وفيمػػا يتعمػػؽ بتقريػػر المنػػتج اإلبػػداع 
: اسـ المادة / الطباعة اليدوية )الطباعو بالقالػب(،  وتػـ التاليلمحالة فكاف عمى النحو  المادي
 ىػػيو  الفنػيمػدى تحقيػػؽ االىػداؼ المياريػة والمعرفيػػة  لمعمػؿ  أسػاسعمػػى  الفنػيلمعمػؿ  التقيػيـ

. التنػػوع 1التصػػميـ فػػيأشػػكاؿ وأحجػػاـ العناصػػر والزخػػارؼ المسػػتخدمة  فػػي. التنػػوع 9:التػػاليك
.الطباعػة 0. اختيػار المجموعػات المونيػة المتناسػقة 3المممس الناتج مف الحفر عمى القالػب في

.التشػػطيب واإلخػػراج 5تنفيػػذ المطبوعػػة فػػيخداـ ألػػواف القمػػاش بػػدوف أخطػػاء عمػػى القمػػاش باسػػت
 الجيد لممطبوعة.
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ـــة:  - تتسػػػـ السػػػمات الشخصػػػية لمحالػػػة بأنيػػػا مجتيػػػدة، خامســـًا: الســـمات الشخصـــية واالنفعالي
بينمػا  مشاغبة، ميتمة بالدراسة، متكممة، مشاكسة، صديقة، نشطة، متعاونة، ناضجة ولطيفػة،

 : محبة، فرحة، مطمئنة، متزنة، واثقة مف ذاتيا، خجولة.يفعالية ليا باآلتتتسـ السمات االن
بعد بناء األلفة بيف الباحث والحالة وبالسؤاؿ عف حاليػا فقػد أجابػت  سابعا:  ممخص المقابمة: -

بػػأف حياتيػػا بشػػكؿ عػػاـ معظميػػا تعميػػا السػػعادة، ولػػدييا نزعػػة الخيػػر، ثػػـ باالنتقػػاؿ إلػػى )جسػػـ 
: تتمتػػع الحالػػة بنقػػاط القػػوى التاليػػة: لػػدييا القػػدرة عمػػى مبلحظػػة يمػػيت عمػػا المقابمػػة( فقػػد أسػػفر 

المرحمػة  فػييكػذب أماىيػا، وأنيػا محبػة لمغػة الفرنسػية بشػكؿ قػوى؛ فقػد تفوقػت فييػا  الذيالفرد 
اإلعدادية، كذلؾ تحب قراءة القصص واالستفادة مف خبرات اآلخػريف، بينمػا مػف نقػاط ضػعفيا 

ف وتأثرىا بذلؾ لدرجة مف الممكػف أف تبكػى حينمػا تكػوف بمفردىػا. ومػف استماعيا آلراء اآلخري
: المكػػػػوث فتػػػػرة طويمػػػػة عمػػػػى اإلنترنػػػػت ومشػػػػاىدة اليوتيػػػػوب خاصػػػػة مشػػػػاىدة يمػػػػياىتماتيػػػػا م

المسمسػػبلت الرومانسػػية وكػػذلؾ الكوميديػػة ولكػػف الرومانسػػية بدرجػػة أكبػػر، ونظرتيػػا لممسػػتقبؿ 
لجامعػػػة، وال توجػػػد لػػػدييا خبػػػرات مؤلمػػػة وحالتيػػػا ترغػػػب أف تكػػػوف معيػػػدة با يػػػينظػػػرة مشػػػرقة ف

المزاجيػػة بشػػكؿ عػػاـ أنيػػا شخصػػية متفائمػػة، ومايقمقيػػا أنػػو إذا تقػػدـ ليػػا شػػاب لمػػزواج منيػػا إذا 
تخشػى أف تعطيػو كػؿ الحػب، ولكنيػػا تفاجػأ أنػو ال يسػتحؽ ىػذا الحػػب، كػذلؾ قمقيػا مػف مػػرض 

 فػيت النفسػية لػدييا ماحػدث ليػا مكػروه، ومػف الصػراعا أيتخشى أف يحدث ليا  ييوالدتيا؛ ف
مػػػادة الكيميػػػاء، ولػػػدييا مخػػػاوؼ مػػػف أفػػػبلـ الرعػػػب والقطػػػط،  فػػػيالمرحمػػػة الثانويػػػة فقػػػد رسػػػبت 

 أيوعبلقاتيػػا بينيػػا وأسػػرتيا تقػػوـ عمػػى الحػػب والعطػػاء، وتحػػافظ عمػػى الصػػبلة، ولػػيس لػػدييا 
تػػارة مسػػتقرا وتػػارة مشػػاعر نػػدـ، ومػػف عػػادات نوميػػا  النػػـو مبكػػرا السػػاعة العاشػػرة ويكػػوف النػػـو 

ىػػػذا التخصػػػص)تحقيؽ  فػػػيتحػػػب دراسػػػتيا بشػػػدة؛ حيػػػث تجػػػد نفسػػػيا  ىػػػيأخػػػرى مضػػػطرب، و 
الػػذات(، وعبلقاتيػػا بصػػديقاتيا عبلقػػة طيبػػة باسػػتثناء صػػديقة  حيػػث تتسػػـ درجػػة ىػػذه الصػػداقة 

عمػػى  األكػاديميبػالعمؽ، إال أنيػا تبػػدى ىػذه الصػػديقة غيرتيػا مػػف الحالػة؛ حيػػث ترتيػب الحالػػة 
ىو الترتيب األوؿ، والحالة شخصية مطيعة تمتثؿ لموالػديف بشػكؿ عػاـ وكػذلؾ أسػاتذتيا  الدفعة

بالجامعة فيـ قدوة ليا. وتحب الوالديف بنفس الدرجة، وتسػتريح لصػديقة مػف نفػس عمرىػا، ولػـ 
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أزمات مالية، ويرجع اسػتقامة سػموكيا إلػى التربيػة األسػرية السػوية، وتقػـو  يتتعرض أسرتيا أل
بستاف أو أماـ البحػر  فيوقوفيا  ىييراودىا  الذيبشكؿ متكرر)الطبيعى(، والحمـ بغسؿ يدىا 
التمشى أثناء النـو ولكػف مػف الممكػف التحػدث أثنػاء النػـو  ىيقمؽ أثناء نوميا، و  أيوالينتابيا 

ال تسػػػمع وال تشػػػـ وال تػػػرى أشػػػياء ال  ىػػػيمثػػػؿ قػػػراءة القػػػرآف الكػػػريـ كمػػػا يػػػذكر الوالػػػداف ليػػػا، و 
ذكػر أو أنثػى،  أيتجػاه  فيال تشػعر بالحػب بػالمعنى العػاط ىػيؿ ذلؾ اآلخػروف، و يقوموف بمث

تحب األشياء العممية اليدوية، وطموحيا  ىيوقد التحقت بقسـ التربية الفنية؛ ألنو قسـ عممى و 
مسػػػػتقببًل أف تكػػػػوف معيػػػػدة بالجامعػػػػة أو إعطػػػػاء كورسػػػػات لمغػػػػة الفرنسػػػػية، وتعػػػػد أيػػػػاـ  المينػػػػي

شخصية غيػر صػبورة ولكنيػا لػدييا  ىيأياـ؛  حيث ال يوجد مشكبلت، و طفولتيا فكانت أحمى 
تحقيػػؽ شػػيىء محبػػب  فػػيقػػدرة عمػػى التحمػػؿ، ولكػػف تسػػتطيع أف تصػػبر إذا كانػػت لػػدييا رغبػػة 

 شخصية غير عدوانية. ىيليا، و 
وفيمػػا يتعمػػؽ بالمبلحظػػات الكمينيكيػػة لمحالػػة: فطريقػػة تفكيرىػػا منظمػػة ومترابطػػة ومنطقيػػة،     

وعى بالزماف والمكاف، ولدييا تغيرات انفعالية تتسـ بالطموح واالبتسامة، والسػموؾ العػاـ ولدييا 
 .     فيوالثقا االجتماعيو  العمميمناسب لممستوى 

 : مبلبسيا نظيفة، أظافرىا ميذبة، والجسـ ذات رائحة طيبة.ثامنًا : المظهر العام -
 فػيالعميا لكػى تكػوف أسػتاذة جامعيػة  استكماؿ الدراساتالمستقبل:  فيتاسعا: تطمعات الحالة  -

ذا لـ يتحقؽ ىذا الطموح فسوؼ تواصؿ دراستيا      كمية الفنوف الجميمة. فيالتربية الخاصة، وا 
 :تفسير اختبار تفهم الموضوع  التات 
: بعنواف الموسيقى داء ولكف لـ تبؽ: كاف ىناؾ طفبًل جميبًل، كاف ىوايتو الموسيقى (1بطاقة) .9

المدرسة كسر والده أداتو الموسيقية)كمانجة(  فييوـ  مف األياـ كاف  في، و والعزؼ بأدواتيا
فمما عاد حزف وبكى كثيرًا؛ ألف حبو وىوايتو متعمقة بالموسيقى والعزؼ بآالتيا الكثيرة 
وباألخص)الكمانجة(، فجمس يفكر لماذا فعؿ معو والده ىذا الشىء؟ ىؿ يحرمنى مف شىء 

ىذه الحياة؟ ىؿ والدى تضايؽ منى بسبب صوت  فيشقو أحبو وأفضمو ويعتبر كؿ ما أع
الكمانجة؟ ىؿ توقفت عف الموسيقى والموسيقى توقفت عمّى؟ ودار بو الكثير مف األسئمة 
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حوؿ الكمانجة ولماذا والده فعؿ ذلؾ. بؿ كنت أريد حيف أكبر أصبح عازؼ مشيور  ومتميزًا 
وكاف يبعد عنى الكمانجة؛ كى ال مجاؿ آخر لـ أحبو  فيأـ ىو لى شيئًا آخر؟ أف أعمؿ 

 أفضميا. التيأمارسيا مرة أخرى. يالو مف عجب  لو كى يحرمنى مف حياتى 
o  1ييوى العزؼ  الذي: الطفؿ الجميؿ لبطل( ا9: لمحاجات أيالتفسير وفق نظرية مور )

الخنوع لموالد وتحمؿ الضغوط؛ مف أجؿ تجنب التأنيب  في: تجنب األذى المتمثؿ الحاجات
أف  فيالرغبة  ىيالبحث عف الكماؿ و  ىيب مف الوالد وكذلؾ مف حاجات البطؿ والعقا

يكوف موسيقارا مشيورا حينما يكبر ولكف كانت سمطة الوالد قوية منعتو مف تحقيؽ ىذا 
التشاؤـ والحزف  ىي: المحصمة( 0: يعانى البطؿ مف استبداد الوالد الضغوط( 3الطموح 

: تكشؼ القصة عف الصراع بيف المفحوص والوالد لتفهما( 5ألـ بالبطؿ وىدـ طموحو  الذي
 االستقبلؿ.  فيفالوالد يتصؼ بالعدوانية مع تذمر المفحوص مف السمطة الوالدية والرغبة 

: بعنواف: الحب المستحيؿ. " كاف يحكى أف ىناؾ عائمة فقيرة تتكوف مف امرأة وابنة (2بطاقة) .1
المزرعة والحقوؿ لكى أف توفر ليا تعميمًا   فيالثامف عشر مف عمرىا كانت تعمؿ والدتيا 

والعشريف  الثانيعمر  فييوـ  مف األياـ كانت ذاىبة الفتاة إلى المدرسة رأت شابًا  فيجيدًا، و 
أعجبت بو، طويؿ القامة عريض المنكبيف كاف لو حصانًا أبيض طويؿ الشعر وكاف حصانو 

انت بجانب بيتيا فكانت تنظر إليو ك التيالمزرعة  فيكؿ شىء ويراعيو دائمًا  فيمجاوره 
، فكانت تقوؿ لنفسيا: إنو ال يفكر ىيبالو  فينظرة اإلعجاب والحب إليو لكنو كاف ال يكوف 

 ألننى مف عيمة فقيرة وىو مف عيمة ثرية غيرنا".  في
o  :الحاجات: الجنس عمى مستوى 1( البطؿ: الفتاة ذات الثامنة عشر مف عمرىا9التفسير )

 فيتتمثؿ  التيالحاجات الظاىرة والجنسية المكبوتة عمى مستوى الحاجات المكبوتة 
( الضغوط: يعانى البطؿ مف الرفض والشعور بالدونية أو 3اإلعجاب والحب مف ىذا الشاب 

( التفيـ: تكشؼ القصة عمى تقدير المفحوص ألميا 5بالحزف ( المحصمة: الشعور 0النقص
 الزواج)االتجاىات الجنسية الغيرية(. فيوالرغبة 
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( بعنواف: الخيانة الزوجية" كاف ىناؾ رجبًل يعشؽ ويحب زوجتو حبًا كثيرًا مميئًا 0بطاقة ) .3
مرة مف  في، و لـ يتـ وصفيا، وكانت زوجتو وفية لو تحبو ولـ تعشؽ أحدًا مثمو التيبالسعادة 

تعودت عميو زوجتو. فسألتو  الذيميعاده المعتاد  فياألياـ تأخر الزوج عف بيتو ولـ يأت 
الزوجة: أينما كنت؟ ارتبؾ وارتعش ولـ  يرد عمييا فمفتتو ليا ولكنو رفض أف ينظر إلى 

وؼ عينيا ويقوؿ  ليا: أنو كاف عند امرأة غيرىا وتأخرعندىا؛ ألنو إذا كاف قاؿ ليا كانت س
تنيار بسببو ولكنيا كانت تحس بو بعض مف الوقت. وسألتو ىؿ كنت عند أحد غيرى؟ 
ونظرت لو ألف عينيو كانت تحكى مابداخمو دوف أف ينطؽ لسانو بكممة. لكف الزوجة كاف 

 قمبيا مقمؽ عميو، ولـ يجيب عمى أسئمتيا.  
نوع الزوجة )انييار خ في( الحاجات: تجنب األذى المتمثؿ 1( البطؿ: الزوجة 9التفسير:  .4

الزوجة حيف عممت أف الزوج كاف موجود مع امرأة أخرى(، والجنس عمى مستوى الحاجات 
االرتباط بيذا  فيتتمثؿ  التيالظاىرة والجنسية المكبوتة عمى مستوى الحاجات المكبوتة 

ؾ ( الضغوط: يعانى البطؿ مف التيديد)القمؽ مف ارتباط الزوج بامرأة أخرى(، وكذل3الزوج 
( 0حب ىذه الزوجة لزوجيا  فيالنزعة االجتماعية المتمثؿ  فيوجود ضغط آخر متمثبًل 
الجنس مف خبلؿ  في( التفيـ: تكشؼ القصة عف رغبة الحالة 5المحصمة: الشعور بالحزف 

 عممية الزواج، والقمؽ مف الجنس اآلخر)الرجاؿ(. 
الخامس عشر مف عمرىا  فياة بعنواف: أـ شكبًل ولكف صغيرة عقبًل" كانت فت(: 7GFبطاقة) .5

عمر الثبلثيف  فييوـ  ما أتى إلييا رجبًل  فيأحمى أياـ شبابيا و  فيكانت تمعب وتضحؾ 
 التيتمعب بجوار بيتيـ فقاؿ ليا: إذا أتيت معى سوؼ أحضرلؾ بعض الحموى  ىيو 

 في ىيو تفضمييا. ذىبت معو الفتاة ألنيا صغيرة العمر، فأدخميا بيتًا ميجورًا واعتدى عمييا 
أياـ صباىا الجميمة لـ تفيـ وتعرؼ شيئًا مثؿ ىذا إثـ. ذىبت لوالدتيا وحكت ليا ما حدث، 
اتصدمت والدتيا وذىبت بيا إلى طبيب وقاؿ ليا إنيا تـ االعتداء عمييا، فبكت األـ بكاءًا 

تردد عمى أذانيا. وبعد فترة اكتشفت أف ابنتيا  الذيحالة البلوعى مف  فيعنيفا وأصبحت 
امؿ وذىبت لمقسـ لكى تحكى لو ماحدث كمو، وطمب مف الفتاة وصؼ الرجؿ، وصفتو ح
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لكف لـ يأت بو الشرطة، وبعد بضع شيور رزقت بمولود  وأصبحت أـ صغيرة ال تعرؼ شيئًا 
فيو، وكمو بسبب رجؿ عديـ  التيوضاعت أياـ لعبيا وضحكيا وحزنت األـ عمى حاؿ ابنتيا 

الحياة غير لعبيا  فيفتاة صغيرة العمر لـ تعرؼ شيئًا  يفاألخبلؽ والضمير ليفعؿ ذلؾ 
 وعرائسيا. 

o  :الحاجات: المعب، االعتداء 1. البطؿ: الفتاة ذات الخامسة عشرة مف العمر 9التفسير .
. الضغوط: يعانى البطؿ مف التيديد والخوؼ وكذلؾ وجود نزعة اجتماعية إيجابية 3والجنس 

. التفيـ: تكشؼ القصة عف ارتباط 5حزف والتشاؤـ . المحصمة: الشعور بال0نحو األـ 
نحو حب  إيجابيمحؿ ثقتيا ومستودع أسرارىا، واتجاه  ييبيف الحالة وأميا ف إيجابي

 األمومة.  فياألطفاؿ ورغبتيا 
حياتيا  فيلحظة" يوجد لنا امرأة تعبت وشقت  فيبعنواف: شقاء الحياة يذىب  (8GFبطاقة) .6

ف لف يوجد أحد يف  الذيحالتيا فكانت جميسة بمفردىا يصعب عمييا حاليا  فيكر كثيرًا، وا 
حياتيـ  فيتكوف بو وتتذكر كيؼ كانت توفر ألىميا ولزوجيا وأوالدىا الكثير مف السعادة 

حاليا وماذا فعمت مف أجميـ وكيؼ وفرت سبؿ السعادة  فيوأنيـ نسيوا ولو لمرة يفكروا 
ىء وأنيا تركت أف تكمؿ تعميميا؛ مف أجؿ اف كؿ ش فيكاف قرة عينيا ورفيقيا  الذيلزوجيا 

تركت ما أحب؛ مف أجؿ أف أبقى  الذيتبقى معو الحياة كميا وتسأؿ نفسيا حزينًة ىؿ ىذا 
امرأة تعمـ وتربى أبناءه فقط. ماذا تغير بو ، ىؿ  فيمعو وىو يتركنى جميسة وحيدة يفكر 

 كنت أتمناىا مف صغرى أف اعيش بيا. التيىذه الدنيا 
o الحاجات: القرابة واالستنجاد 1حياتيا كثيرًا  فيتعبت وشقت  التي. البطؿ: المرأة 9سير: لتفا .

بيـ، الجنس)حاجات ظاىرة(، والجنس المكبوت والحاجة إلى األمف والسند والحماية 
. الضغوط: تجنب األذى المتمثؿ تحمؿ ضغوط معرفة الزوج 3والمحبة)حاجات مكبوتة( 
. 0ى تعذيب النفس"الماسوشية" وذلؾ بتحمؿ ىذه الضغوط المرأة أخرى باإلضافة إل

.التفيـ: تكشؼ القصة عف حالة مف 5المحصمة: ينتاب البطؿ حالة مف الحزف والتشاؤـ 
  الجنس مف خبلؿ)الزواج(.      فيوالرغبة الممحة  األسريالحرماف 
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ع عشر مف الساب فيبعنواف األخبلؽ الكريمة والعبث بيا: إف ىناؾ فتاة  (9GFبطاقة ) .9
المدرسة وكانت ليا  فيعمرىا كانت ذو أخبلؽ كريمة وحسنة وكانت محبوبة بيف أصحابيا 

 فيالكثير مف الوقت. و  فيالفصؿ كانت تغار منيا وتراقبيا وكانت تحقد عمييا  فيزميمة 
 فيالفصؿ أف تضرب الفتاة المحبوبة  فييوـ  مف األياـ اتفقت الفتاة الحاقدة عمى زميمتيا 

كانت تطمع األولى عمى مدرستيا، وأنيـ يعرفوف سير طريقيا إلى المدرسة كؿ  التيسة و المدر 
. و  يوـ تطبيؽ االتفاؽ عمى زميمتيا كاف القدر أف تأخرت عمى موعد المدرسة، وكانت  فييـو

الفتاة الحاقدة عمييا تقوؿ: أيف ذىبت ىؿ غيرت طريقيا؟ فسمعت الفتاة ذو األخبلؽ الكريمة 
ـ عند وقوفيا خمؼ الشجرة، فحمدت ربيا أف تـ تأخرىا عمى المدرسة حتى لـ كؿ ذلؾ الكبل

 يحدث ليا شيئًا مف الفتاة الحاقدة.
o  :الحاجات: 1. البطؿ: فتاة ذات السابعة عشر مف العمر ذات األخبلؽ الكريمة 9التفسير .

نجاز . الضغوط: دافع اإل3الدراسة فيمستوى طموح مرتفع  فيالبحث عف الكماؿ متمثبًل 
. تكشؼ القصة عف 5. ينتاب البطؿ حالة مف السعادة 0واالعتداء مف قبؿ الزميبلت عمييا 

 مشاعر الغيرة  بيف المرأة والمرأة والطموح. 
إف ىناؾ رجبًل كاف يعشؽ فتاة كثيرًا، ويتردد إلى ( بعنوان الندم بعد الوفاة:13MFبطاقة) .2

يتردد عمييا بيا أراد أف  التيمرة مف المرات تجمس بو، و  الذيالمكاف  فيالذىاب إلييا كثيرًا 
يعبر عف حبو ليا، واعترؼ ليا أنو لـ يحب أحدًا مثميا وأنيا سكنت كؿ قمبو، ولكف أراد أف 

حد حتى يكوف سرًا بينيـ، ولكنيا حكت لشخص  ما، وبعد ذلؾ اكتشؼ أف  يالتحكى شيئًا أل
ؿ ذىب إلى شقيقيا ليتخمص منيا العمؿ، وحكى لو وبعد العم فيذلؾ الشخص اعتبر زميمو 

ومف سره، فذىب إلى المطبخ وأحضر السكيف؛ لكى يقتميا ولكف تذكر أنيا عشقو وحب 
قمبيا وندـ عمى مافعمو بيا، ولكف ذىب فيما  فيحياتو  وخاؼ مف سره فطعنيا بالسكيف 

بض العمؿ، وذىب صاحبو إلى القسـ واعترؼ عميو، ثـ تـ الق فيبعد؛ لكى يعترؼ لصاحبو 
عميو وُسجف. وبعد أوؿ محاكمو قاؿ القاضى: بوصوؿ ورقو إلى المفتى وتـ الحكـ عميو 

 باإلعداـ.
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o  :الذي.الحاجات: الجنس)الحب( واالعتداء 1عشقيا الرجؿ التي. البطؿ: الفتاة 9التفسير 
. الضغوط: األخطار 3كاف يعشقيا)الحاجات الظاىرة( الذيإسقاطو عمى الرجؿ  فييتضح 

. التفيـ: الحالة لدييا 5. المحصمة: الشعور بالحزف والتشاؤـ 0ؿ الرجؿ لمفتاة( المادية)قت
 جنسية غيرية شديدة)الحب والعشؽ مف الرجؿ ليا(.  

بعنواف: الوفاء " إف ىناؾ سيدة فقيرة كانت تعمؿ خادمة بالبيوت وتشتغؿ  (18GFبطاقة) .1
 فيزقيا اهلل بيا، وعند عمميا ر  التيالكثير مف الوظائؼ؛ حتى تسعد وتعمـ ابنتيا الوحيدة 

البيت،  فيشقة كبيرة امرأة عجوز تركيا أوالدىا تجمس وحيدة  فيإحدى الشقؽ كاف يوجد 
لـ يرزقيا اهلل بيا،  التيفكانت ىذه السيدة ترعاىا وكانت توصؿ لممرأة العجوز أنيا ابنتيا 

مف الصالة، فخرجت  يوـ  مف األياـ كانت تعمؿ السيدة بالمطبخ وسمعت صريخًا غريباً  فيو 
ورأت أف المرأة العجوز وقعت عمى درجات السمـ بكت وتألمت كثيرًا مف أجميا واحتضنتيا 

 كانت بو. التيوتألمت لتعبيا ووجعيا 
o  :التياإلعالة  -.الحاجات: أ1البيت فيتعمؿ خادمة  التي.البطؿ: السيدة الفقيرة 9التفسير 

الحاجة لؤلمف والسند والحماية  -ظاىرة( ب تكفؿ البطؿ السيدة العجوز)حاجات فيتتضح 
النزعة االجتماعية الطيبة نحو األـ  في. الضغوط: إيجابية وتتمثؿ 3والمحبة)حاجات كامنة( 

 . شفقة البطؿ عمى األـ والرحمة بيا.5. الحزف والتشاؤـ 0
" يوجد شارع مظمـ ويقؼ عمى أوؿ الشارع ولدًا  ( بعنوان: شبح الظالم20بطاقة) .94

ف إضاءتو تعكس عمى ممبسو وقبعتو يخيؿ يرتدى  قبعة وجاكيت يسند عمى عمود النور، وا 
لنا أنو حزيف ومكتئب مف رؤيتو لنا لو بالصورة. ويعتقد مف وقفتو أنو يتعاطى شيئًا أو ينتظر 

 شخصًا ما أو حميفو، وىذا ىو مكاف االنتظار ليا.
o :الحاجات: تجنب األذى 1ود النور . البطؿ: الولد المرتدى قبعة ومستندًا عمى عم9التفسير .

النزعة  في. الضغوط: إيجابية تتمثؿ 3مكاف مظمـ(  في)تعاطى البطؿ شيئًا ما  فيمتمثبًل 
 . المعاناة مف حالة اكتئابية. 5. المحصمة: الشعور بالحزف والتشاـؤ0االجتماعية لصديقو
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 ونساءًا وأوالدًا ورجااًل : آداء الثعمب المكار" إف ىناؾ أطفاالً البطاقة البيضاء: بعنوان   .99
يقضى عمى  الذي(  وىو السرطاف Cancerيعرؼ بأؿ) الذييعانوف مف مرض خطير وىو 

البنى آدـ قضاءًا تامًا ولو أشكاؿ متعددة: سرطاف الدـ، وسرطاف الكبد، وسرطاف المخ وأنو 
يف الكثير مف الجسـ ويقضى عمى اإلنساف ويحـر األشخاص مف الناس العزيز  فيينتشر 

عمييـ ويختمؼ مف أنو يكوف حميد أو خبيث، ولكنو يحدث بسبب الطعاـ أو الجينات 
الوراثية، ولكف إذا تردد عمى أذف شخص يحزف ويبكى كثيرًا؛ ألنو يتحـر مف ذلؾ الشخص 

 نيائيًا، وأنو يعتبر صراع مع البشر وشبحاص مؤلمًا ليـ.
o  :اؿ الذيف يعانوف مف مرضى .البطؿ: األطفاؿ والنساء واألوالد والرج9التفسير

 في.الضغوط : إيجابية متمثمة 3.الحاجات: الشفقة عمى جميع مرضى السرطاف1السرطاف
 .التفيـ: العطؼ والشفقة عمى الناس.5. المحصمة: الحزف والتشاـؤ0العطؼ ىؤالء المرضى

 ( موهبة الطباعة عمى اختبار التات: 1التفسير العام لمحالة ) -
( يتبيف أف الحالة 9اويمو لمبطاقات السابقة الختبار التات عمى الحالة)ضوء ما تـ ت في      

 فياالكتئاب ثـ الرغبة الشديدة  ىيتتصؼ بزممة مف الخصائص مف األشد إلحاحا لؤلقؿ إلحاحًا و 
الزواج ثـ الغيرة ثـ القمؽ مف جنس الذكور ثـ الشفقة باآلخريف ثـ الطموح. ونجد أف ىذا التأويؿ 

ة بمشاىدة تيف اىتماـ الحالاألخير  فيى مع دراسة الحالة والمقابمة حيث نجد يتفؽ بشكؿ جزئ
 المسمسبلت الرومانسية.

 ( موهبة النحت:   2الحالة ) -2
 ضوء دراسة الحالة: في  - أ

( 13، السف: )9119فبراير 2: االسـ: )ف.ف.ؼ(. تاريخ الميبلد: لحالةا (1أواًل: البيانات العامة:
جامعية. الحالة االجتماعية: عزباء. النوع: أنثى. الديانة: مسممة. : التعميميسنة ، المستوى 

: االسـ: )ف.ـ.ؼ(. ألب(ا1بسبب مشكبلت سابقة.  نفسي أخصائيالحالة لـ يتـ ليا سابقًا زيارة 
: دبموـ صناعة. المينة: موظؼ بشركة السويس لؤلسمنت )سابقًا( والمعاش التعميميالمستوى 

ف الحالة. الجنسية: مصرى. عدد مرات: مرة واحدة. عدد مرات الطبلؽ: حاليًا. العنواف: نفس عنوا
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: حاصمة عمى التعميمي: االسـ: )ر.أ.ع(. المستوى (األم3 غير موجود. األب: عمى قيد الحياة.
الشيادة اإلعدادية. المينة: ربة منزؿ. العنواف: نفس عنواف: الحالة. الجنسية: مصرية. عدد مرات 

:  (األخوة واألخوات4 عدد مرات الطبلؽ: غير موجود. األـ عمى قيد الحياة. الزواج: مرة واحدة.
: معيد نظـ المعمومات التعميمي( سنة. المستوى 39األخت الكبرى لمحالة. العمر: ) ىي( إ)

يصغر  الذي( األخ  معمى قيد الحياة. ) ىيالمينة: ربة منزؿ. الحالة االجتماعية: متزوجة. و 
: جامعي )معيد نظـ المعمومات(. المينة: التعميمي( سنة. المستوى 12: )األخت الكبرى. العمر

 ىيفنى بشركة إيجيبت لصناعة الورؽ. الحالة االجتماعية: أعزب و ىو عمى قيد الحياة. والحالة 
( 2: ال يوجد. أفراد آخرون يعيشون مع أسرة الحالة( 5 الميبلديالترتيب  فية األخير األخت 

: العبلقة جيدة جدا بيف كؿ  مف: )األـ واألب(، )الحالة واألـ(، ضاء األسرةنوع العالقات بين أع
: السكف: تمميؾ. عدد الحالة السكنية( 9)الحالة واألب(، )الحالة واألخوة( والحالة واألخوات

(غرؼ. مكاف نـو الحالة: بمفردىا. الشروط الصحية لممنزؿ: متوفرة. الوضع 0الغرؼ: )
األسرة. وسائؿ الترفيو: سفر لمرحبلت  فيسط(. التوجد مشكبلت عامة لؤلسرة: )متو  االقتصادي

ىذه  في، األسكندرية والقاىرة، والحالة تشارؾ بشكؿ)جيد( يالعيف السخنة، الساحؿ الشمال في
 المناسبات الترفييية. االتجاه العاـ لؤلسرة: اتجاىات عادية ليس فييا تحفظ وال تحرر.

ــاريخ  ــًا: الت ــة:لمح التعميمــيثاني . لمحالػػة عنػػد االلتحػػاؽ بالمدرسػػة: )أربػػع سػػنوات( زمنػػيالعمػػر ال ال
بوجػػو  عػػاـ: )متوسػػط(. ولػػـ يسػػبؽ أف ىربػػت الحالػػة مػػف المدرسػػة؛ فقػػد  التعميمػػيمسػػتوى التحصػػيؿ 

مدرسػة خاصػة ، وقػد نالػت معاممػة طيبػة مػف المدرسػة  فػيكانت تحب مدرستيا بشػدة حيػث كانػت 
درسػت فييػا الحالػة بدايػة مػف  التػيدرسػة. المؤسسػات التعميميػة باإلضافة لوجود قرابة مػع مػدير الم

الروضػػػة حتػػػى الجامعػػػة: )مدرسػػػة األمػػػؿ ثػػػـ مدرسػػػة الجيػػػاد الخاصػػػة( بدايػػػة مػػػف الروضػػػة حتػػػى 
سػػمبى لمغايػػة إبػػاف  النفسػػيالمرحمػػة الجامعيػػة. وكػػاف التػػأثير  فػػيالثانويػػة، وكميػػة التربيػػة بالسػػويس 

حاب بالمدرسة نظرا النتقاليا مف القاىرة إلػى السػويس. الميػؿ مرحمة الثانوية؛ حيث لـ يكف ليا أص
االبتدائيػػة والجامعيػػة   مرحمتػػيالعػػاـ نحػػو جميػػع المؤسسػػات التعميميػػة جميعيػػا: )متوسػػط( باسػػتثناء 
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حيػػث كػػاف الميػػؿ العػػاـ نحوىا)جيػػد(. الميػػؿ العػػاـ نحػػو المػػواد الدرسػػية بجميػػع المراحػػؿ التعميميػػة: 
: )متوسػط( ماعػدا التعميمػيلجامعية فقد كانت )جيد(. الميؿ نحو التوافؽ )متوسط( ماعدا المرحمة ا

رياض األطفاؿ  مرحمتياالبتدائية والجامعية فقد كانت )جيد(. المواظبة: )متوسط( ما عدا  مرحمتي
: مػػواد دراسػػية محببػػة: يمػػيتػػـ دراسػػتيا حػػديثًا متمثمػػة فيمػػا  التػػيوالجامعػػة فقػػد كانػػت )جيػػد(. المػػواد 

عػػػبلف، والنجػػػارة. وجميػػػع تقػػػديرات ىػػػذه )النحػػػت، ال تصػػػوير، التصػػػميـ، األشػػػغاؿ الفنيػػػة، تصػػػميـ وا 
المواد:  )ممتاز( ماعدا مادة النجارة فقد كانت)جيد جدًا(. مػواد دراسػية غيػر محبوبػة: جميػع المػواد 

مصػر والتقػديرات تتػراوح  فػيونظػاـ التعمػيـ  يالتربوية؛ حيػث تعتمػد عمػى الحفػظ مثػؿ الحاسػب اآللػ
ف )جيػػد إلػػى مقبػػوؿ( .مػػواد دراسػػية سػػيمة: )النحػػت والنجػػارة( والتقػػدير)ممتاز( لممػػادتيف. مػػواد مػػابي

دراسػػػية صػػػعبة: قبػػػؿ الجامعة)الرياضػػػيات( وال يوجػػػد مػػػواد صػػػعبة بالجامعػػػة. العبلقػػػة بػػػيف الحالػػػة 
فقػػػػد  يجميػػػػع المراحػػػػؿ الدراسػػػػية ماعػػػػدا المػػػػرحمتيف ريػػػػاض األطفػػػػاؿ والثػػػػانو  فػػػػيومعممييػػػػا: جيػػػػدة 

جميػػع المراحػػؿ الدراسػػية ماعػػدا  فػػيمتوسػػطة( . العبلقػػة بػػيف الحالػػة وزمػػبلء الدراسػػة: جيػػدة كانت)
المػػػرحمتيف ريػػػاض األطفاؿ)متوسػػػطة( والثانويػػػة) سػػػيئة؛ وذلػػػؾ بسػػػبب أف الطالبػػػات لػػػـ تكػػػف عمػػػى 

جميػػع المراحػػؿ. يوجػػػد  فػػيأخػػبلؽ حميػػدة(. التعػػاوف بػػيف أسػػػرة الحالػػة والمؤسسػػة التعميميػػة: جيػػػدة 
المرحمة الثانوية مف قبػؿ  فيالمؤسسة التعميمية لمحالة: )نقد وتوبيخ  فيطرابات نفسية أسباب الض

األقػػػارب وبعػػػض المعممػػػيف؛ ممػػػا كػػػاف يسػػػبب لمحالػػػة نوعػػػًا مػػػف المضػػػايقة، اضػػػطراب عبلقػػػة مػػػع 
 فػػيالمرحمػػة الثػػانوي؛ بسػػبب أخبلقيػػاتيف السػػيئة واضػػطراب عبلقػػة مػػع المعممػػيف وذلػػؾ  فػػيالػػزمبلء 

ال تجيػد ىػذه القػدرة(. يوجػد  ىػينوية؛ بسبب بعض المواد الدراسػية تعتمػد عمػى الحفػظ و المرحمة الثا
؛ بسػبب مرضػيا وعػدـ رغبتيػا المدرسػيالغيػاب  فيالمؤسسة التعميمية متمثؿ  فيمشكبلت سموكية 

المؤسسػػة  فػػي النفسػػياالخػػتبلط مػػع البنػػات ولكػػف الغيػػاب قػػد قػػؿ بالمرحمػػة الجامعيػػة(، التوافػػؽ  فػػي
جميع المراحؿ التعميمية ما عدا المرحمة الثانويػة حيػث أظيػرت  فيالحالة متقبمة السمطة  التعميمية:

أف يػػتحكـ اآلخػػػروف فييػػا؛ وذلػػػؾ بسػػبب سػػػوء معاممػػة بعػػػض  فػػػيالحالػػة أنيػػا لػػػـ يكػػف لػػػدييا رغبػػة 
خطػػػأ يصػػػدر منيػػػا. مػػػف  أيالمضػػػايقات وانتظػػػار  فػػػيالمدرسػػػة الثانويػػػة يتضػػػح  فػػػيالمعممػػػيف ليػػػا 

المؤسسػػػة التعميميػػػة اسػػػتذكارىا المػػػواد الدراسػػػية  فػػػيتغمبػػػت عمػػػى بعػػػض المشػػػكبلت  التػػػيالمواقػػػؼ 
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بالمرحمة الثانوية بمفردىػا بػدوف دروس خصوصػية. المواىػب الخاصػة: كانػت تقػـو الحالػة بأعمػاؿ 
 مرحمة تعميمية. أي فيجوائز  أيمرحمة الجامعة فقط. ولـ تحصؿ عمى  فيأشغاؿ فنية ويدوية 

كؿ  مف: العيف، التخاطب،  فيأمراض  أي: ال يوجد لدى الحالة الجسميو  حيالصثالثا: التاريخ  
إعاقػػات جسػػمية  أيالباطنػػة، الجمديػػة والتناسػػمية، الػػدـ، المػػخ واألعصػػاب، األوراـ مػػع عػػدـ وجػػود 

(كجػػػـ، الحالػػػة 14( سػػػـ، والػػػوزف )921، وطػػػوؿ الحالػػػة )العصػػػبيحاليػػػة، إال أنيػػػا لػػػدييا  القولػػػوف 
 وليس لدييا رضا عف  صورة جسميا. )نمط بديف(الجسميدة( والنمط الصحية بوجو  عاـ)جي

ــاج  ــارات النفســية واإلنت ــا االختب ــداعيرابع ــاً  المــادي اإلب : فيمػػا يتعمػػؽ باالختبػػارات لمموهــوبين فني
 المػاديالنفسية فقد تـ ذكرىا بالفرض األوؿ، فبل داعى لمتكرار. وفيما يتعمؽ بتقرير المنتج اإلبداع 

: التػػاليعمػػى النحػػو  الفنػػي: اسػػـ المادة)النحػػت(  وتػػـ التقيػػيـ لمعمػػؿ التػػاليمػػى النحػػو لمحالػػة فكػػاف ع
قامت الحالة بتنفيذ عدة خطوات ناجحة لتصؿ إلى عمؿ فني متكامؿ يستحؽ التقييـ بتقدير ممتاز 

:  حيػث تميػز التصػميـ بتوزيػع جيػد لعناصػر السػمكة مػع التصـميم .9خطػوات العمػؿ:  فػيمتمثمة 
بعض كما تميز التصميـ بتنوع الخطوط بيف االنسيابية والميونة  العناصر بعضيا إلىمراعاة نسب 

 . مف جانب وبيف الزوايا الحادة والخطوط المستقيمة مف جانب آخر
: استخدمت الطالبة الطيف االسواني لتنفيذ العمؿ الفنػي مػع مراعػاة دمػج الطػيف دمجػا التشكيل -2

وكذلؾ لتأكد عمي تماسؾ الطيف فنتج عف ذلؾ سػبلمة الشػكؿ جيدا لمتخمص مف الفقاعات اليوائية 
والمنخفض في سطح الطيف مما حقػؽ  يتحقيؽ مستويات متنوعة بيف العال مف الشروخ او الكسر،

 رؤية جمالية لعناصر السمكة و االنياء الجيد وجماؿ المظير النيائي لمعمؿ الفني
عػػة لونيػػة متناسػػقة اضػػفت عمػػي العمػػؿ : نجحػػت الطالبػػة فػػي اختيػػار مجمو يالطــالء الزجــاج .3 

راؽ ، كمػػا اسػػتخدمت الطالبػػة تقنيػػات تطبيػػؽ الطػػبلب الزجػػاجي عمػػي الشػػكؿ  يالفنػػي مظيػػر جمػػال
 .الفخار استخداما ناجحا حققت مف خبللو مظير لوني ومممس زجاجي متميز

درجػة  : شاركت الطالبة زميبلتيا في رص األعمػاؿ الخزفيػة داخػؿ الفػرف ثػـ حرقيػا عنػد. الحرق4
( درجػػة حيػػث نضػػج الطػػبلء الزجػػاجي تمامػػا؛ ليظيػػر العمػػؿ الفنػػي بمظيػػر ممتػػاز. 9454حػػرارة )
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اسػػػتخداـ ميػػػػارات التشػػػكيؿ الخزفػػػي إلنتػػػػاج شػػػكؿ خزفػػػػي متناسػػػؽ يتضػػػػمف وكػػػذلؾ أتقنػػػت الحالػػػػة 
كما اتقنت المحاـ الداخمي لمكونات الشكؿ الخزفي، وكذلؾ اىتمػت ، جماليات انتظاـ الحبؿ الطيني

ياء الجيد لمظير الشكؿ الخزفي ثـ شاركت في حرؽ الشكؿ الخزفي داخؿ فرف الخزؼ وآخيرا باإلن
نجحػػػػػت فػػػػػي تطبيػػػػػؽ الطػػػػػبلء الزجػػػػػاجي عمػػػػػي الشػػػػػكؿ ثػػػػػـ حرقػػػػػو ليظيػػػػػر العمػػػػػؿ الفنػػػػػي بمظيػػػػػره 

شػكؿ أحػد الحيوانػات كعنصػر طبيعػي المبلحؽ(، وكػذلؾ الحالػة  في 0، 3المتميز)انظر: صورتى 
بأسػػموب التجريػػد العضػػوي حيػػث اىتمػػت بجماليػػات العبلقػػة بػػيف الكتػػؿ  حيػػث شػػكمت الطالبػػة تمثػػاال

ية ضػػػمف العمػػؿ الفنػػي حيػػث أصػػػبحت أساسػػبعضػػيا إلػػى بعػػض كمػػا ظيػػػرت الفراغػػات كعناصػػر 
العبلقة بيف الكتؿ والفراغات وبػيف الكتػؿ بعضػيا إلػى بعػض عبلقػة جماليػة منتظمػة يكمػؿ بعضػيا 

 بعضًا.
تتسػـ السػمات الشخصػية لمحالػة بأنيػا مسػتقمة، مجتيػدة، ة: خامسًا: السـمات الشخصـية واالنفعاليـ

 مشػػاغبة، ميتمػػة بالدراسػػة، متكممػػة، صػػديقة، متمػػردة،  نشػػطة لحػػد  مػػا، متعاونػػة، ناضػػجة ولطيفػػة،
: محبػة، فرحػة، مطمئنػة، ىادئػة، متزنػة، واثقػة مػف ذاتيػا، يبينما تتسـ السػمات االنفعاليػة ليػا بػاآلت

 %.94ضغط مف أمر  ما ومتفائمة بنسبة  خجولة. قمقة حينما يكوف عمييا
بعد بناء األلفة بيف الباحث والحالػة وبالسػؤاؿ عػف حاليػا فقػد أجابػت بػأف  سابعا: ممخص المقابمة:

حيػػاة االنسػػاف داخمػػو خيػػر ولكػػف معظػػـ حياتػػو الشػػر، ولػػدييا نزعػػة الخيػػر، ثػػـ باالنتقػػاؿ إلػػى )جسػػـ 
التفكيػر  فػيط القػوى التاليػة: ذات شخصػية مسػتقمة تتمتع الحالػة بنقػا يميالمقابمة( فقد أسفرت عما 

ــــن بينمػػػػا مػػػػف نقػػػػاط ضػػػػعفيا لػػػػدييا تػػػػردد أحيانػػػػًا عنػػػػد عمػػػػؿ شػػػػىء  لػػػػيس لػػػػدييا سػػػػابؽ خبػػػػرة.  وم
مجػػاؿ تخصصػػيا  فػػيتحػػب العممػػى  يػػي:حبيػػا الشػػديد لؤلشػػياء ذات الطبيعػػة العمميػػة فاهتمامتهــا

شػػػىء محػػػدد لمشػػػاىدتو ػػػػػػػػػػ وكػػػذلؾ  وكػػػذلؾ تنظيػػػؼ البيػػػت، وكػػػذلؾ مشػػػاىدة اليوتيػػػوب ػػػػػػػػ ال يوجػػػد
ونظرتهـا وبػس( لرضػوى الشػربينى ومشػاىدة األفػبلـ بوجػو  عػاـ.  ىػيمشاىدة البرنامج التميفزيونى) 

ــرات مؤلمــة. األسػػري: نظػػرة مشػػرقة، وسػػبب ذلػػؾ االسػػتقرار لممســتقبل ــديها خب : ولكػػف وال توجــد ل
معرفتيػػا بمعممييػػا وزميبلتيػػا البلئػػى كانػػت المرحمػػة الثانويػػة مرحمػػة صػػعبة إلػػى حػػد  مػػا؛ نتيجػػة عػػد 

: وحالتهـا المزاجيـةمدرسػة خاصػة قبػؿ ذلػؾ،   فػيفقػد كانػت  األخبلقػيالمسػتوى  فػييخػتمفف عنيػا 
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عندما تواجو أمرًا صعبًا خاصة فترة  ومايقمقها:بشكؿ عاـ أنيا شخصية تتسـ بالسعادة واالنبساط، 
 ولــديها مخــاوف. صــراعات أيتوجػػد لػػدييا االمتحانػػات، وكػػذلؾ تقمػػؽ حينمػػا يتقػػدـ ليػػا عػػريس. وال 

دلوعػػة البيػػت وتحػػب  يػػي: ف وعالقاتهــا بينهــا وأســرتهامػػف األمػػاكف العاليػػة وخاصػػة األنسانسػػير، 
والػػدييا بشػػدة ولكػػف تحػػب والػػدتيا بدرجػػة أكثػػر مػػف والػػدىا، وكػػذلؾ تحػػب أخوتيػػا بشػػدة دوف تفرقػػة 

ــزميالتوطبيعــة عالبيػػنيـ ولكػػف دائمػػا عمػػى خػػبلؼ مػػع شػػقيقيا األكبػػر،  ــالزمالء وال حيػػث  قاتهــا ب
اليوجد عبلقة بيف الزمبلء الذكور ولكف توجد عبلقػة طيبػة بينيػا والػزميبلت. وموقفيػا مػف مصػادر 

؛ تحب الوالدة أكثـر مـن الوالـد هيو غير متمردة عمى الوالديف وعمى أساتذة الجامعة؛  ييالسمطة ف
الصػبلة  تحـافظ عمـى هيو يا وصديقتيا)آ(. حيث والدتيا أكثر تفاىمًا معيا، وتستريح مع ابنة خالت

تنػػاـ السػػاعة  يػػيتحػػب السػػيرجدًا ف يػػي: فوعــادات نومهــاشػػىء.  أيعمػػى لــم تنــدم  ىػػيوالصػػياـ. و 
وطبيعـة عالقتهـا حيػث كػاف أمميػا أف تمتحػؽ بكميػة عمميػة. تحب دراستها؛  هيو السادسة صباحًا. 

ـــة ـــة حباألسػػػرة واألصػػػدقاء قويػػػة.  االجتماعي ـــاً وتوجـــد أزمـــات مالي ؛ بسػػػبب إحالػػػة والػػػدىا عمػػػى الي
ىػو منزليػا  وسـبب سـموكها المسـتقيمولكػف ال تتػأثر بيػا.  وتوجد ضغوط أكاديمية لـديهاالمعػاش. 

وقػت  فػيبسػبب نوميػا  أحالم متكررة أي. وال يوجد لػدييا أفعال قهرية أيوسمعتو. وال توجد لدييا 
قمــق أثنــاء  أيتيجػػة. وال ينتابيػػا يتكػػرر يحػػدث أثنػػاء انتظػػار إعػػبلف الن الػػذيمتػػأخر ولكػػف الحمػػـ 

 فػي نائمـة هـيتمشـى و صوت يمكف إيقاظيا مػف نوميػا. كانػت  أي؛ حيث إف نوميا خفيؼ فالنوم
وىػػذا كػػاف يحػػدث أثنػػاء ليمػػة االمتحػػاف فقػػد كانػػت والػػدتيا  االبتػػدائيصػػغرىا الصػػؼ الثالػػث والرابػػع 

التػرى والتسػمع وال  ىيدث شيئًا. و تمبس مبلبسيا وتسعد لمخروج اما حاليًا فبل يح ىيتمنعيا ليبل و 
ولكػػف الطػػب لػػـ  حــروق جمديــةشػػىء ال يػػراه وال يسػػمعو وال يشػػمو اآلخػػروف. يوجػػد لػػدييا  أيتشػػـ 

مػع الجػنس اآلخػر نيائيػًا. وال يوجػد  عالقـة عاطفيـة أييتعرؼ عمى سػبب ىػذا المػرض. وال توجػد 
التحاقهــا بقســم التربيــة  لمػػذكور واإلنػػاث، ولكػػف تحػػب أميػػا بشػػدة. وسػػبب فيبــالمعنى العــاطحػػب 
ـــة ـــا االلتحػػػاؽ بقسػػػـ عممػػػى.  فػػػيىػػػو رغبتيػػػا  الفني ـــيوطموحه رغبتيػػػا أف  ىػػػي المســـتقبمى المهن

فقػد كانػت )شػقية( وتعمػؿ كػؿ شػىء.  الطفولة فيوحياتها التصميـ أو الفوتوشوب.  فيتتخصص 
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دييا دراسػػػتيا. ولػػػ فػػػينشػػػيطة  ىػػػيالقميػػػؿ ولكػػػف لػػػدييا قػػػدرة عمػػػى التحمػػػؿ. و  بالصـــبرتتصػػػؼ  ىػػػيو 
 مشكبلت نيائيًا مع اآلخريف. أيمع بعض الناس ولكف ال تثير  عدوانية

وفيما يتعمؽ بالمبلحظات الكمينيكية لمحالة: فطريقة تفكيرىا منظمة ومترابطػة ومنطقيػة، ولػدييا     
وعػػػى بالزمػػػاف والمكػػػاف، ولػػػدييا تغيػػػرات انفعاليػػػة تتسػػػـ بػػػالطموح والتفػػػاؤؿ، والسػػػموؾ العػػػاـ مناسػػػب 

 .     فيوالثقا االجتماعيو  العمميلممستوى 

 : مبلبسيا نظيفة، أظافرىا ميذبة، والجسـ ذات رائحة طيبة.ثامنًا : المظهر العام
مادة النجارة أو النحت،  فياستكماؿ الدراسات العميا لكى المستقبل:  فيتاسعا: تطمعات الحالة 

ت شقؽ عرائس مثؿ أو أف يكوف لدييا مشروع خاص بيا عبارة عف بيع لوحات أو تجييزا
 تعمق عمى الحائط وأعمال فنية خشبية(.  التيلديكورات )الموحات الفنية ا
 اختبار تفهم الموضوع لمراشدين)التات(:    - ب
بيت  جميع أفراده فنانيف وموسقييف ويحبوف  في" ولد طفؿ بعنوان فنان مشهور: (1بطاقة) -

قية المختمفة القديـ منيا والحديث، البيت العديد مف اآلالت الموسي فيالموسيقى، وكاف يوجد 
وكبر الولد وتربى عمى أف يحب الموسيقى مثؿ كؿ أفراد المنزؿ، وكاف يميؿ أكثر إلى صوت 
الكمانجا وكاف يحبيا حتى تعمميا وأتقف العزؼ عمييا حتى كبر وأصبح فناف مشيور 

اص بو وبعائمتو بمعزوفاتو المختمفة الجميمة المشيورة حتى كبر ومات وأصبح منزلو متحؼ خ
 بما تحويو مف أدوات موسيقية قديمة وكثيرة.

. الحاجات: البحث 1بيت أفراده فنانوف يحبوف الموسيقى في الذي.البطؿ: الولد 9: التفسير -
السعى إلى أف يكوف فناف مشيور وكذلؾ طموح مرتفع  فيعف الكماؿ متمثبل 

صمة: حالة مف السعادة والتفاؤؿ . المح0الطموح في.الضغوط: الضغوط إيجابية متمثمة 3لديو
 . دافع إنجاز مرتفع ومستوى طموح كذلؾ مرتفع. 5

 فيالريؼ كاف كؿ أفرادىا يعمموف  في" كانت توجد قرية  معمم يتعمم: بعنواف (2بطاقة) -
الزراعة، وكانت قرية فقيرة ال يوجد لدييـ مدارس وتعميـ وكاف كؿ األطفاؿ اليتعمموف القراءة 

كانت تمتمؾ الكثير مف  التيبيت  مف البيوت  فيكاف يتعمموف الزراعة فقط. و والكتابة، ولكف 
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األراضى الزراعية نشأت فتاة ذكية ونشيطة ومجتيدة، وكانت تريد أف تتعمـ القراءة والكتابة 
فوافقتيا والدييا وشجعوىا وسافرت المدينة وتعممت وكانت مختمفة عف كؿ أوالد القرية حتى 

وأصبحت معممة ورجعت إلى القرية وأنشات فصوؿ لتعميـ األطفاؿ  كبرت ودخمت الجامعة
جيؿ  أصبحت كؿ أوالدىا متعمميف وأخرجت األطباء  فيالقراءة والكتابة وبعد أف كانت القرية 

 والمعمميف والميندسيف.
o  :الحاجات: البحث عف الكماؿ متمثبًل 1. البطؿ: الفتاة الذكية النشيطة المجتيدة9التفسير .

. الضغوط: الضغوط إيجابية 3عى لماييدؼ إليو )أف تكوف معممة لتعميـ األطفاؿ(الس في
. التفيـ: البطؿ لديو 5.  المحصمة: الشعور بالسعادة 0)دافع اإلنجاز والطموح(  والتفاؤؿ

 .األكاديميمستوى مرتفع مف اإلنجاز 
يا وأخواتيا كانت منزؿ مع والدي فيكانت يوجد فتاة تعيش ( بعنوان: فتاة مدلمة " 4بطاقة ) -

الفتاة الكبيرة والمدلمة والمحبوبة مف األب واألـ أكثر مف باقى أخواتيا؛ ألنيا كانت جميمة  ىي
ومحبوبة مف الجميع. تعرفت عمى شاب وأحبتو حب شديد وتقدـ الشاب لخطبتيا ولكف لـ 

كؿ مرة  يفيوافؽ والدييا عميو؛ ألنو كاف سيء الطبع وتقدـ الشاب لخطبتيا أكثر مف مرة و 
كاف يرفض والدييا وبعد ذلؾ أسرت عمى أف تتزوجو، وتزوجتو بعدـ موافقة والدييا وعاشت 
معو أقؿ مف عاـ وبدأ أف يعامميا معاممة قاسية حتى أصبحت لـ تقدر عمى العيش معو 

 ال.  ىيتندـ أنيا تزوجتو بعدـ موافقتيـ وأنيـ كانوا عمى حؽ  و  ىيورجعت إلى والدييا و 
. الحاجات: الحاجة لمجنس مف خبلؿ الزواج 1. البطؿ: الفتاة الكبيرة المدلمة 9التفسير:  -

 في. الضغوط:  الضغوط سمبية )نزعة اجتماعية متمثمة 3باإلضافة إلى جنسية مكبوتة 
 في. التفيـ: الرغبة 5. المحصمة: الشعور بالحزف 0رفض الوالديف لمزواج مف ىذا الشاب(

ف تنازؿ عف بعض الم  بادىء.الزواج وا 
وابنتيا وطفؿ صغير بعد اف  ىيكاف يوجد امرأة تعيش (  بعنوان: أطفال أيتام " 7GFبطاقة) -

حادث وىو كاف يعمؿ سائقًا لسيارة نقؿ وكانوا فقراء وبعد أف مات  فيزوجيا  فيأنجبتو تو 
ترعى الفتاة والطفؿ، وكانت تعمؿ طواؿ اليوـ حتى تأتى بالماؿ  التي ىياألب أصبحت األـ 
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الدىا، وكانت الفتاة ترعى الطفؿ الصغير وكانت كؿ يوـ قبؿ النـو تحكى لمفتاة والطفؿ ألو 
عف والدىا حتى الينسوا حتى كبرت الفتاة والطفؿ وكبرت األـ وأصبحوا ىـ االثنيف يرعاىا 

 ويعمبل حتى يجمبو ليا الماؿ إلطعاميا وشراء الدواء ليا.
رعاية طفمييا)البنت والطفؿ  في فيػ اإلعالة متمثبًل . الحاجات: أػػػػ1.البطؿ: األـ 9التفسير:  -

. الضغوط: الضغوط إيجابية )السعى لمعمؿ 3الصغير( ب ػػػػػػ الحاجة لؤلمف والسند والحماية 
بدأت  ي. المحصمة: يقع البطؿ بيف تناقض وجدان0دوف انتظار اإلحساف مف اآلخريف( 

 ية عند مواجية الصعاب.. التفيـ: تحمؿ المسئول5بالحزف وانتيت بالسعادة 
كانت توجد امرأة جميمة ورقيقة تزوجت مف رجؿ غنى ولديو بعنوان: األمومة"  (8GFبطاقة) -

أمواؿ كثيرة أحبتو وعاشت معو العديد مف السنوات ولـ ينجبوا أطفاؿ ذىبوا لمكثير مف األطباء 
لـ ينجبوا وبعد ذلؾ  وسافروا لمعبلج بالخارج ومع ذلؾ بعد العديد مف السنوات والعبلج الكثير

لى دار  كانت المرأة تذىب كؿ يـو إلى حديقة األطفاؿ؛ حتى تنظر إلى األطفاؿ وىـ يمعبوف وا 
كانت لؤليتاـ؛ لتجمس مع األطفاؿ وتمعب معيـ وتشترى ليـ اليدايا الكثيرة وتأخذىـ إلى 

 الحدائؽ حتى لعبوا وكانت ترعاىـ وتحبيـ مثؿ أطفاليا. 
. الحاجات: الجنس)الحاجات 1تزوجت برجؿ  غنى  التيالمرأة الجميمة . البطؿ: 1التفسير:  -

الزواج مف الرجؿ الغنى، والجنس المكبوت)الحاجات  فيالحب والرغبة   فيالظاىرة( المتمثؿ 
النزعة االجتماعية نحو  في. الضغوط إيجابية متمثمة 3الكامنة( ب ػػػػػ الشفقة )عمى األطفاؿ( 

نجاب أطفاؿ لممارسة  في. التفيـ: الرغبة 5 .السرور والتفاؤؿ0الزوج  الزواج وا 
 دور)األمومة(.

نفس  فيبيت  واحد وكانوا  فيكاف يوجد صديقتاف يعيشاف بعنوان: الصداقة"  (9GFبطاقة ) -
نفس المدرسة، وكانوا يحباف بعضيـ كثير وكانوا بيذىبوا كؿ يوـ إلى المدرسة مع  فيالعمر و 

انت تجمس األخرى بجانبيا وترعاىا حتى دخموا مع بعضيـ، وكاف إذا مرضت أحدىـ ك
البيت حتى  فيحديقة الجامعة و  فيبعضيـ نفس الجامعة وكانوا يذاكروف مع بعضيـ كؿ يـو 
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جميع السنوات وتخرجا مع بعضيـ وأصبحوا مدرسات ناجحات ولدييـ شركاتيـ  فيتفوقا 
 الخاصة.   

الحاجات: أ ػػػػ البحث عف الكماؿ) . 2 حدبيت  وا فيالصديقتاف المذاف يعيشاف . 1التفسير: -
االعتبار وتقديـ  فيأخذ مشاعر الغير  فييتضح  الذيمستوى طموح مرتفع( ب ػػػػػ الشفقة: 

النزعة االجتماعية) ليا  في. الضغوط: الضغوط إيجابية المتمثمة 3العوف والمساعدة لآلخريف 
التفوؽ  في. التفيـ: الرغبة 5فاؤؿ . المحصمة: السعادة والت0صديقة واحدة مف نفس عمرىا( 

     والطموح المرتفع.  العممي
كاف يوجد فتا يعيش حياة مرفية مف والديو وكاف يممؾ ( بعنوان: فساد المال" 13MFبطاقة) -

الماؿ الكثير ويعيش حياة بدوف رقابة مف أحد، يفعؿ مايريد وكاف يحب فتاة جميمة حبًا كثيراً، 
كف لـ يقبؿ والدىا أكثر مف مرة قرراف أف يتزوجا بعدـ موافقة وكاف يريد الزواج منيا، ول

والدىا، وقاـ والدىا بتزويجيا لشاب آخر، وعندما عمـ الفتا أخذ الكثير مف المخدرات وقاـ 
بخطؼ الفتاة وقتميا بمنزلو، وبعد اف قتميا شعر باأللـ والندـ والحزف الشديد، وقاـ بتسميـ نفسو 

 يو باإلعداـ.  إلى الشرطة وتـ الحكـ عم
. الحاجات: أػػػػ 1حياة مرفية والفتاة الجميمة  فيكاف يعيش  الذي.البطؿ: الفتى 9التفسير:  -

. الضغوط: سمبية 3الزواج(  فييأخذ صورة مادية)القتؿ( ب ػػػػ الجنس)الرغبة  الذياالعتداء 
يف الوالديف الزواج وصراع ب في. التفيـ: الرغبة 5. المحصمة: الحزف والتشاؤـ 0)الرفض( 

 اختيار شريؾ الحياة. في
كانت توجد فتاة تعيش بمفردىا مع مربيتيا بعد أف مات بعنوان": بيت كبير"  (18GFبطاقة) -

ترعى وتربى الفتاة وكانوا  التي ىيصغيرة، وكانت المربية  ىيحادث سيارة و  فيوالدييا 
ؿ عمرىا مع الفتاة بيت  كبير بو حديقة كبيرة بمفردىـ وعاشت المربية طوا فييعيشوف 

الصغيرة حتى كبرت وأصبحت المربية عجوز وكانت لـ تتزوج وال يوجد لدييا أبناء فكانت 
ابنتيا، وكبرت الفتاة والمربية معًا حتى مرضت المربية مرض  ىيتقوؿ أف الفتاة الصغيرة 
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فراؽ  شديد وكانت الفتاة ترعاىا حتى ماتت عمى يد الفتاة وحزنت الفتاة حزنًا شديدًا عمى
 البيت الكبير. فيالمربية وعاشت بعدىا بمفردىا 

الحاجات: الشفقة وأخذ مشاعر . 2 كانت تعيش بمفردىا التيالبطؿ: الفتاة . 1التفسير:  -
. التفيـ:  رغبة 5. المحصمة: الحزف 3االعتبار وتقديـ العوف ومساعدة اآلخريف  فيالغير 
 الزواج وممارسة دور األـ.   فيشديدة 

" تعبر الصورة عف شخص كانت حياتو مظممة وبائسة لتحطـ بعنوان" نور األمل  (20بطاقة) -
حياتو وكؿ أمنيتو وفشمو وأصبح بمفرده وال يوجد بجانبو ثـ بعد ذلؾ بدأ مف جديد وبأشخاص 

 حياتو. فيالحياة ونور أضاء جانب مظمـ  فيحياتو حتى أصبح لديو أمؿ  فيجديدة 
. الحاجات: البحث عف الكماؿ 1كانت حياتو مظممو  الذيالبطؿ: الشخص . 1التفسير:  -

. 3والذيف يتضمف السعى وراء ماييدؼ إليو مف أعماؿ وكذلؾ مستوى مرتفع مف الطموح 
.  التفيـ: 5. المحصمة: السعادة والتفاؤؿ 0تدفعو لتحقيؽ طموحو التيالضغوط: إيجابية و 

 ات الحياة.التغمب عمى عقب فيالدافعية القوية وطموح مرتفع يساعداف 
أحد المعارض لوحة لفناف  فيرأيت أحد المرات البطاقة البيضاء: بعنوان: أكموا البطاطس:  -

مشيور لوحة مشيورة وكانت تحتوى عمى أشخاص يظير عمييـ التعب والمشقة طواؿ اليـو 
الحقؿ، وكانوا  فيوالزراعة وكانت تظير عمى أيدييـ آثار الطيف مف كثرة العمؿ طواؿ اليوـ 

سوف عمى طاولة الغداء يتناولوف البطاطس المقمية وأيدييـ عمييا الطيف مف شدة تعبيـ يجم
 يأكموف البطاطس بدوف غسؿ أيدييـ حتى يذىبوا إلى النوـ إلنتياء يوـ شاؽ ومتعب كثيرًا.

. الحاجات: البحث عف الكماؿ 1. البطؿ: األشخاص المتعبيف والفناف المشيور 9 التفسير: -
. الضغوط: إيجابية تدفع لتحقيؽ الذات 3وراء ماييدؼ إليو مف أعماؿى السع فيمتمثبًل 
. صبلبة نفسية قوية ومستوى طموح مرتفع لتحقيؽ 5. المحصمة: السرور والتفاؤؿ 0لمبطؿ 

 أىداؼ البطؿ.
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 (:2لمحالة) سقاطيالتفسير العام الختبار التات اإل -

نجاب األطفاؿ وممارسة  في البطؿ: يتصؼ البطؿ بالتفوؽ والطموح والتفاؤؿ والرغبة - الزواج وا 
 دور األمومة.

 الزواج. فيطموح مرتفع والرغبة  فيالحاجات: البحث عف الكماؿ متمثبًل  -

 تحقيقيا. فييأمؿ  التيالضغوط: الضغوط إيجابية تدفع البطؿ لتحقيؽ أىدافو  -

 المحصمة: يتصؼ البطؿ بوجو  عاـ بالسرور والتفاؤؿ. -

 الزواج. فيالحياة والرغبة  فيوى وتفاؤؿ التفيـ: البطؿ لديو طموح ق -

 ( موهبة التصميم:3الحالة) .3
 ضوء دراسة الحالة: في - أ

( 11، السف: )9112سبتمبر 34: االسـ: )ف( تاريخ الميبلد: لحالةا (1أواًل: البيانات العامة:
الحالة : جامعية. الحالة االجتماعية: عزباء. النوع: أنثى. الديانة: مسممة. التعميميسنة المستوى 

: االسـ: )ح.س.ص(. ألب(ا1بسبب مشكبلت سابقة.  نفسي أخصائيلـ يتـ ليا سابقًا زيارة 
. المينة: ميندس طباعة العنواف: نفس عنواف الحالة. الجنسية: ي: جامعالتعميميالمستوى 

 . عدد مرات الزواج : مرة واحدة. عدد مرات الطبلؽ: غير موجود. األب: عمى قيد الحياة.يمصر 
: دبموـ تجارة. المينة: ربة منزؿ)عممت قبؿ زواجيا التعميمي: االسـ: )ـ.غ.ع(. المستوى م(األ3

بشركة أراسمكوثـ استقالت قبؿ عندالزواج(. العنواف: نفس عنواف: الحالة. الجنسية: مصرية. عدد 
 اة.مرات الزواج: مرة واحدة مف والد الحالة. عدد مرات الطبلؽ: غير موجود. األـ عمى قيد الحي

والحالة  التعميمي( سنة. المستوى 19األخت الكبرى. العمر: ) ىي:  الحالة (األخوة واألخوات4
( سنة. المستوى 92يصغر الحالة. العمر: ) الذي( ىو األخ  عاالجتماعية: سبؽ ذكرىا. )

س( : طالب بالمدرسة الثانوية الصناعية .. الحالة االجتماعية: أعزب وعمى قيد الحياة. )التعميمي
: جدة األـ . أفراد آخرون يعيشون مع أسرة الحالة( 5 الميبلديالترتيب  في األخيرىو األخ 
: العبلقة جيدة جدا بيف نوع العالقات بين أعضاء األسرة( 2سنة. المينة: ربة منزؿ.  24العمر: 
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: لسكنيةالحالة اكؿ  مف: )األـ واألب(، )الحالة واألـ(، )الحالة واألب(، )الحالة واألخوة(.  
(غرفة. مكاف نوـ الحالة: مع أخييا. الشروط الصحية لممنزؿ: 1السكف: تمميؾ. عدد الغرؼ: )

األسرة. وسائؿ الترفيو:  فيلؤلسرة: )جيد(. التوجد مشكبلت عامة  االقتصاديمتوفرة. الوضع 
اه ىذه المناسبات الترفييية. االتج فيمرسى مطروح وفسح والحالة تشارؾ بشكؿ)جيد(  فيمصيؼ 

 العاـ لؤلسرة: محافظة؛ حيث التربية السميمة عمى مبادىء اإلسبلـ.
ـــة: التعميمـــيثانيـــًا: التـــاريخ  . ( سػػػنوات3لمحالػػػة عنػػػد االلتحػػػاؽ بالمدرسػػػة: ) زمنػػػيالعمػػػر ال لمحال

بوجو  عاـ: )متوسط(. ولػـ يسػبؽ أف ىربػت الحالػة مػف المدرسػة؛ حيػث  التعميميمستوى التحصيؿ 
درسػػت فييػػا الحالػػة بدايػػة مػػف الروضػػة حتػػى  التػػيالمؤسسػػات التعميميػػة  ال يوجػػد أسػػباب لميػػروب.

الجامعػػة: التتػػذكر الحالػػة اسػػـ مؤسسػػة الروضػػة، لكػػف بدايػػة مػػف المرحمػػة االبتدائيػػة حتػػى الثانويػػة 
المرحمػػػة  فػػػيمدرسػػػة الجيػػػاد الخاصػػػةحتى الثانويػػػة، ثػػػـ آخيػػػرًا بكميػػػة التربيػػػة بالسػػػويس  فػػػيفكانػػػت 

نحػػػػػو جميػػػػػع المؤسسػػػػػات التعميميػػػػػة جميعيػػػػػا: )جيػػػػػدة( باسػػػػػتثناء المرحمػػػػػة الجامعيػػػػػة. الميػػػػػؿ العػػػػػاـ 
اإلعدادية)متوسطة(؛ بسبب انتقاليا مف القاىرة إلى السويس مع تركيا لمصديقات بالقاىرة.(. الميؿ 
العاـ نحػو المػواد الدرسػية بجميػع المراحػؿ التعميميػة: )متوسػط( ماعػدا المرحمػة الجامعيػة فقػد كانػت 

جميػع المراحػؿ الدراسػية. المواظبػة: )جيػدة( مػا  فػي: )متوسػط( التعميمػيو التوافػؽ )جيد(. الميؿ نح
دراسيا حديثًا)قبؿ الجامعة( الرياضيات، المغة  التيرياض األطفاؿ )متوسطة(. المواد  مرحمتيعدا 

الجامعػػػػة فكانػػػػت المػػػػواد الدراسػػػػية المحببػػػػة ليػػػػا: التصػػػػميـ، النحػػػػت  فػػػػيالفرنسػػػػية وعمػػػػـ الػػػػنفس، و 
وجميػػػػع تقػػػػديرات ىػػػػذه المػػػػواد بالترتيػػػػب:  )متوسػػػػط، جيػػػػد، جيػػػػد جػػػػدا، ممتػػػػاز، ممتػػػػاز، والتصػػػػوير 

ممتاز(. مواد دراسية غير محبوبة: النجارة والمعادف وتقديرىما)جيد( .مواد دراسية سيمة: )الكوالج( 
ة والتقدير)ممتاز(. مواد دراسية صعبة: أغمب المواد التربوية، تقديراتيا)مقبوؿ إلػى جيػد( ماعػدا مػاد

جميػع المراحػؿ الدراسػية  فيالتربية الدولية، بتقدير)ممتاز( . العبلقة بيف الحالة وزمبلء: جيدة جدا 
: جيػدة التعميميـة التعاون بين أسرة الحالـة والمؤسسـةماعدا المرحمة اإلعدادية فكانت)متوسطة(. 

)ضػػػغوط  المؤسسػػػة التعميميػػػة لمحالػػػة: فػػػيجميػػػع المراحػػػؿ. يوجػػػد أسػػػباب الضػػػطرابات نفسػػػية  فػػػي
المرحمػػػة اإلعداديػػػة وانتقاليػػػا إلػػػى السػػػويس . يوجػػػد  فػػػيالجماعػػػة الجديػػػدة؛ بسػػػبب تػػػرؾ صػػػديقاتيا 
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المؤسسة التعميمية : الكسؿ؛ والسػبب ىػو عنػدما ترسػـ الحالػة لوحػة فنيػة فػإف  فيمشكبلت سموكية 
رسػـ  فػييػا يجعميا ال تيـ برسػـ لوحػة فنيػة أخػرى بسػبب إتقان الذيذلؾ يستغرؽ وقتًا طويبًل األمر 

جميػػع المراحػػؿ . مػػف  فػػيالمؤسسػػة التعميميػػة: الحالػػة متقبمػػة السػػمطة  فػػي النفسػػيالموحػػة. التوافػػؽ 
مػادة  فػيالمؤسسة التعميمية : حينما رسبت الحالػة  فيتغمبت عمى بعض المشكبلت  التيالمواقؼ 

مػػواد  بػػدوف التػػاليالعػػاـ  فػػيمػػا ثػػـ تحػػدت ذاتيػػا واجتيػػدت حتػػى حصػػمت عمػػى تقػػدير) جيػػد جػػدا( 
المراحػػػؿ االبتدائيػػػة، اإلعداديػػػة والثانويػػػة والجامعػػػة، حيػػػث كانػػػت  فػػػيتخمفػػػات. المواىػػػب الخاصػػػة: 

معيػػد نظػػـ  فػػيالجامعػػة حينمػػا قامػػت بتصػػميـ جداريػػة  فػػيتحػػب الرسػػـ. وقػػد حصػػمت عمػػى جػػائزة 
 ، وكانت الجائزة)ميدالية وشيادة تقدير(.يالمعمومات بالجيش الثالث الميدان

كػػؿ  مػػف: العػػيف، الجمديػػة  فػػيأمػػراض  أي: ال يوجػػد لػػدى الحالػػة الجســميو  الصــحيثالثــا: التــاريخ 
، باإلضػػافة إلػػى العصػػبيوالتناسػػمية، الػػدـ، المػػخ واألعصػػاب. بينمػػا الباطنػػة: يوجػػد لػػدييا القولػػوف 

الػػذراع األيسػػر بسػػبب )ممػػخ والدة( مػػف  فػػياأليسػػر، مػػع وجػػود إعػػاة حركيػػة  يالثػػد فػػيوجػػود وـر 
( كجػػػػػػـ، الحالػػػػػػة الصػػػػػػحية بوجػػػػػػو  24( سػػػػػػـ، والػػػػػػوزف )924طػػػػػػوؿ الحالػػػػػػة )طبيػػػػػػب التوليػػػػػػد. . و 

 )نحيؼ( .الجسميلدييا( والنمط  الذيعاـ)متوسطة؛ بسبب الوـر 
ــاج  ــارات النفســية واإلنت ــا االختب ــداعيرابع ــاً  المــادي اإلب : فيمػػا يتعمػػؽ باالختبػػارات لمموهــوبين فني

 المػادي. وفيما يتعمؽ بتقرير المنتج اإلبداع النفسية فقد تـ ذكرىا بالفرض األوؿ، فبل داعى لمتكرار
:  التػاليعمػى النحػو  الفنػي: اسـ المادة)التصميـ(  وتػـ التقيػيـ لمعمػؿ التاليلمحالة فكاف عمى النحو 

مػػدى تحقػػؽ األىػػداؼ  أسػػاسعمػػى  الفنػػي)ممتػػاز(. وتػػـ التقيػػيـ ليػػذا العمػػؿ الفنيتقػػدير ىػػذا العمػػؿ 
. 1 الفني. التعرؼ عمى األسس البنائية لمعمؿ 9: التاليالنحو الميارية والمعرفية ليذا العمؿ عمى 

محققة القيـ التالية: أ.االلتػزاـ ب.  ي. مدى إجادة الحالة لبناء عمؿ فن3التعرؼ عمى القيـ الجمالية
واسػتخداـ  الفنػيالعمػؿ  في. التجريد: إتقاف التجريد 0الترابط ج. اإليقاع د. مراعاة النسبة التناسب 

 ف والتدرج المونى بشكؿ  متميز.          نظرية المو 
تتسػػـ السػمات الشخصػػية لمحالػة بأنيػػا مسػتقؿ، مجتيػػدة، خامسـًا: الســمات الشخصــية واالنفعاليـة: 

بينمػا تتسػـ السػمات  ميتمة بالدراسة، متكممة، صديقة، متمردة،  خاممة، متعاونة، ناضجة ولطيفػة،
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ادئة، متزنة، واثقة مف ذاتيا، خجولة ومتفائمػة دومػًا : محبة، فرحة، مطمئنة، ىياالنفعالية ليا باآلت
 %.944بدرجة 

بعد بناء األلفة بيف الباحث والحالػة وبالسػؤاؿ عػف حاليػا فقػد أجابػت بػأف  سابعا: ممخص المقابمة:
: تتمتػع يمػيحياة االنساف داخمو بو نسبة خير ، ثـ باالنتقاؿ إلػى )جسػـ المقابمػة( فقػد أسػفرت عمػا 

قػػػوى التاليػػػة: تجيػػػد الرسػػػـ بدقػػػة منػػػذ الصػػػغر)المرحمة االبتدائيػػػة(، وال يوجػػػد  نقػػػاط الحالػػػة بنقػػػاط ال
: نظػرة متفائمػة)كاف يبػدو عمييػا االمتعػاض ونظرتها لممستقبل:الرسـ. ومن اهتماتهاضعؼ لدييا. 

 ىي: مشاكؿ حدثت لموالد و وال توجد لديها خبرات مؤلمة. األسريوالتفكير(، وسبب ذلؾ االستقرار 
 ومايقمقهـا:: )بػيف السػعادة والحػزف(. وحالتهـا المزاجيـةتحبػو جػًدا.   يػيآلف لما جػرى لػو فحزينة ل

 فػيتشػؾ  يػيف التاليلػدييا: بسػبب ماحػدث لوالػدىاوب صـراعات وقت انتظار ظيور النتيجة. وتوجػد
: مػػف القطػػط، الفئػػراف، الصراصػػير، القطػػط والكػػبلب. ولــديها مخــاوفبعػػض النػػاس)ال تثػػؽ فػػييـ(. 

ــزميالت: عبلقػػة طيبػػة والبيػػت مسػػتقر،  تهــا برســرتهاوعــن عالقا ــالزمالء وال : وطبيعــة عالقاتهــا ب
 يػي: ممتثمػة لسػمطة الوالػديف وكػذلؾ أسػاتذتيا بالجامعػة.  فوموقفهـا مـن مصـادر السـمطةجيدة. . 

حالة سػفر  في؛ فيو تحب الوالد أكثر من الوالدة هيو متمردة عمى الوالديف وعمى أساتذة الجامعة؛ 
 أيعمػػى لــم تنــدم  ىػػي: والسػػبب كسػػميا. و الصــالة باســتمرار غيــر محافظــة  عمــى هــيو ر. باسػػتمرا

خطبتيػػػا ولكػػػف لػػػـ تػػػتـ ىػػػذه الخطبػػػة.  فػػػيشىءباسػػػتثناء ارتباطيػػػا بشػػػخص  مػػػا  رغػػػب كػػػاف يرغػػػب 
تحــب دراســتها؛  هــيو : نوميػا غيػػر منػتظـ بسػػبب السػػير والمكػوث عمػػى اإلنترنػت. وعــادات نومهــا

باألسرة واألصدقاء: طيبة ولكف يوجد مشاكؿ )ألسرة  ا االجتماعيةوطبيعة عالقتهفيو تخصصيا. 
وال توجــد أزمــات الوالػػد( لدرجػػة انقطعػػت الصػػمة بػػيف أسػػرة الوالػػد بينمػػا أسػػرة األـ)بػػيف ىػػذا وذاؾ(. 

وال توجــد ضــغوط أكاديميــة : ولكػػف كػػاف ىنػػاؾ أزمػػات ماليػػة قبػػؿ ذلػػؾ ومػػرت بسػػبلـ. ماليــة حاليــاً 
. أفعال قهرية أي. وال توجد لدييا : يرجع إلى تربية أسرتها السوية.وسبب سموكها الطيب. لديها

 فـيالخوف  أثناء الدخول : وىو إتماـ خطبتيا بشخص  ما .  وينتابيػا أحالم متكررة ويوجد لدييا 
المشــى السػػاعات المتػػأخرة مػػف الميػػؿ، حيػػث تتخيػػؿ أنػػو يوجػػد عفاريػػت. ولػػـ يسػػبؽ ليػػا   فػػي النــوم

التػػرى أشػػياًء اليراىػػا اآلخػػروف، ولكػػف تسػػمع أصػػوات ويحػػدث ذلػػؾ  ىػػي. و نائمــة هــيأثنــاء النــوم و 
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بصورة قميمة جػدا جػدا مثػؿ منػاداة شػخص عمييػا بصػوت غريػب غيػر واضػح، وكػذلؾ  تشػـ روائػح 
مع ابػف عػـ الوالػدة ولكػف ىػذه العبلقػة  عالقة عاطفيةطيبة مثؿ روائح الورد والعطور. وكاف يوجد 

لمػذكور واإلنػاث، ولكػف حػب طبيعػى) حػب إنسػانى(.  فيعنى العاطبالمشبو منتيية. وال يوجد حب 
: اسػػتكماؿ  يالمســتقبم المهنــيوطموحهــا حبيػػا لمرسػػـ.  التحاقهــا بقســم التربيــة الفنيــة:وسػػبب 
الطفولـة: لـم تعـش حيـاة الطفولـة؛ بسـبب  فـيوحياتهـا تحبيػا.  التػيقسـ مف األقسػاـ  فيدراستيا 
، ولديياكػذلؾ العممػيبسبب طبيعة قسميا  بالصبرتتصؼ  ىيو  تعرض لها والدها.  التيالمشكمة 

ليسػػت  ىػػي. و تؤجــل بعــض التكميفــات هــيدراســتها: ف فــيغيــر نشــيطة  هــيو قػػدرة عمػػى التحمػػؿ. 
بعػػض األحيػػاف تكػػوف عدوانيػػة مثػػؿ حػػدوث موقػػؼ بينيػػا وزميمتيػػا،  فػػيعدوانيػػة بشػػكؿ  عػػاـ، ولكػػف 
 .وىناؾ أوقات تكظـ الغيظ 

ت الكمينيكية لمحالة: فطريقة تفكيرىا منظمة ومترابطػة ومنطقيػة، ولػدييا وفيما يتعمؽ بالمبلحظا    
وعػػػى بالزمػػػاف والمكػػػاف، ولػػػدييا تغيػػػرات انفعاليػػػة تتسػػػـ بػػػالطموح والتفػػػاؤؿ، والسػػػموؾ العػػػاـ مناسػػػب 

 .     فيوالثقا االجتماعيو  العمميلممستوى 

 ات رائحة طيبة.: مبلبسيا نظيفة، أظافرىا طويمة، والجسـ ذثامنًا : المظهر العام
 ترغب أف تكوف فنانة تشكيمية مشيورة.المستقبل:  فيتاسعا: تطمعات الحالة 

 اختبار التات: - ب
)الكامنجا( " ولد ماسؾ كامنجا وقاعد عمى مكتبو مضايؽ وزعبلف؛ ألنو بعنوان: (1بطاقة) -

مو أثناء تدريبو اتخانؽ مع زميمو فمسؾ الكامنجا وكسرىا ورماىا عمى األرض. زمي فيوىو 
البيت  فيحزف أنيا انكسرت واتعصب جدًا، أخدىا ومشى إلى البيت مف غير ما حد يعرؼ 

حنا الظروؼ أيأنيا اتكسرت. قعد يفكر ىيعمؿ إيو فييا. ىصمحيا إز  . ىقوؿ لوالدى إيو وا 
عمى قد الحاؿ متسمحش أف أجيب واحدة جديدة. قعد الولد يحاوؿ أنو يصمحيا أو يفكر 

 زى األوؿ حتى يعرؼ يستعمميا.  ىيعمؿ إيو فييا وترجع
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تجنب األذى)تحمؿ الضغوط(  -. الحاجات: أ1يمسؾ بالكامنجا الذي: البطؿ: الولد التفسير -
. 3تخص البطؿ التيىـ بكسر آلة الكامنجا  الذيالخنوع حيث لـ يقاوـ البطؿ زميمو  -ب

لتفيـ: صراع . ا5. المحصمة: الحزف والتشاؤـ 0الضغوط: سمبية )مخاوؼ البطؿ مف والده( 
 البطؿ مع مصادر السمطة لوالده وكذلؾ يتصؼ البطؿ بالخنوع والسمبية. 

يوجد فيو أسرة متوسطة الحاؿ  فيالقاىرة ري في: بعنواف)ىنا القاىرة(: " مكاف (2بطاقة) -
دراستيا وأبوىا وأميا غير متعمميف وعندىـ أرض شغاليف فييا،  فيعندىـ بنت وحيدة متفوقة 

اجة كبيرة جدًا عند أىميا مبسوطيف بييا وفرحانيف ألنيا الوحيدة عندىـ ولكف البنت دى ح
 ورافعة راس والدييا بتفوقيا. 

. الحاجات: البحث عف الكماؿ) 1دراستيا في. البطؿ: البنت الوحيدة المتفوقة 9: التفسير -
. الضغوط: إيجابية تدفع البطؿ لتحقيؽ 3( األكاديميمستوى طموح مرتفع مف أجؿ التفوؽ 

 أسرة البطؿ.  فيوكذلؾ وجود نزعة اجتماعية إيجابية متمثمة  األكاديميالتفوؽ 
) خنقة الحياة(: " قصة تتكمـ عف زوج وزوجة عايشيف حياتيـ عادية زى ( بعنوان4بطاقة ) -

يوـ مف األياـ حس الزوج بزىؽ وخانقة مف نجية زوجتو إلى درجة أنو مش عايز  فيحد.  أي
كانت كويسة جدًا معو لكف ىو اتغير معيا ومع  ىيا خالص. و يعيش معاىا واليقعد معاى

كانت بتمنعو، وكانت رافضو إنو  ىينفسو وقرر أف يسيب البيت ويمشى إلى ماال نياية. و 
نو يحموا مشكمتيـ بطريقة أو حؿ تانى ولكف رفض.  يسيبيا ويمشى، وا 

-الزواج(  ب فيالجنس)الرغبة  -. الحاجات: أ1. البطؿ: الزوجة)نجية( 9 التفسير: -
ثنائو عف ىذا الشىء(  فيالسيطرة)إلحاح البطؿ عمى الزوج  . الضغوط: 3عدـ ترؾ المنزؿ وا 

 في. التفيـ: رغبة البطؿ 5. المحصمة: الحزف والتشاؤـ 0سمبية)القمؽ مف ترؾ الزوج المنزؿ( 
 إبقاء الزوج بالمنزؿ(. فيالمحافظة عمى األمف والسند والحماية)الرغبة 

السف اتجوزت  فيبعنواف) الزواج المبكر(: "قصة بتحكى حكاية بنت صغيرة  (7GFبطاقة) -
أمواؿ  أيغصب عف أبييا وأميا ىما كانوا أسرة غنية ولكف حصؿ ظروؼ ألبييا وال يوجد 

 فيلديو غير القصر المى قاعديف فيو. فطبعًا رافض إنو يبيعو ولكف كاف لديو زميؿ كبير 
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مف أبو البنت إنو يتجوزىا ويسد كؿ أموالو ويرجع يعيش  السف يممؾ أمواؿ كثيرة جدًا. طمب
بنت  أيزى مكاف. طبعًا البنت كانت زعبلنو جدا ونفسيا تكمؿ تعميميا وتعيش حياتيا زى 

حاجة  بتحبييا غير لما  أيسنيا، ولكف والدىا رفض وقاؿ ليا مفيش تعميـ مفيش  فيصغيرة 
زى ماكونتى عايشة وأحسف كماف. وافقت توافقى وتجوزى الرجؿ ده ىيغير حياتؾ وىتعيشى 

األوؿ كاف بيعامميا  فيسف أبييا  فيالبنت بعد ضغط كبير جدًا. بعد مااتجوزت الرجؿ المى 
معاممة كويس. بدأ يغير عمييا مف الخروج لكميتيا ألنيا كانت بتكمؿ تعميـ فبدأ يمنعيا إنيا 

مف القصر. فعبًل منع عنيا كؿ  تكمؿ. وكانت حامؿ فقاؿ ليا بعد والدتؾ مفيش نزوؿ وخروج
 يحزينة وتقوؿ ليـ لـ أسامحكـ طوؿ حيات ىيشىء وبدأ يغضبيا ويضربيا. ذىبت إلى أميا و 

أبدًا أنتـ قتمتونى بالحية. فأميا كانت زعبلنة عمييا وأبييا. وقالت ليا متزعميش بأننى ماكنتش 
 أعرؼ إنو ىو قاسى كده، أنا ىحاوؿ أخمى أبوكى  يطمؽ منو.

البحث عف الكماؿ  -. الحاجات: أ1سف صغيرة  فيتزوجت  التي. البنت الصغيرة 9فسير:الت -
ومساومة أسرتيا عمى زواج البطؿ  -أسرتيا-التغمب عمى جماعة ما في)رغبة البطؿ القوية 
. الضغوط: سمبية)فرض الوالد عمى 3استكماؿ الدراسة  فيطموح  -مف الرجؿ المسف ب

. 0تمـ بأسرة البطؿ  التيف( بسبب الظروؼ المادية السيئة البطؿ الزواج مف الرجؿ المس
 . التفيـ: صراع البطؿ مع الوالد.   5المحصمة: الحزف والتشاـؤ 

ىذه لوحة لفتاة جالسة وحزينة. رسميا الدموع الواقفة رافضة النزول:" بعنواف:  (8GFبطاقة) -
ـ المبلبس بطريقة جيدة فناف مف الواضح إف الفناف بيعشؽ تفصيؿ كمرات القماش ألنو راس

نو كاف مضايؽ فحب يرسـ حاجة تعبر عف شخصيتو أو  ىيتفصيؿ القماش و  في جالسة، وا 
حالتو النفسية. او ممكف دى فتاة قاعدة حزينة والدىا او أبييا وأميا متوفيف وحيدة ممياش 
غير أخت صغيرة، وال يوجد معيا فموس عشاف تصرؼ بييا عمى أختيا الصغيرة إلمى 

غير قادرة عمى مصاريؼ أختيا  ىيو  االبتدائيمدرسة الصؼ الخامس  فيميا. كانت بتعم
وأختيا  ىيحاجتيا  فيمصنع وتاخد مبمغ قميؿ لـ يك فيومصاريؼ البيت وكانت تعمؿ 
 وأختيا. ىيحاجتيا  فيفقاعدة بتفكر كيؼ تعمؿ لكى تك
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تنجاد باآلخريف والشفقة . الحاجات: االس1حزينة ىيتجمس و  التي. البطؿ: الفتاة 1التفسير:  -
. المحصمة: الحزف 0. الضغوط: سمبية)وفاة الوالديف( 3رعايتيا فيعمى اختيا والرغبة 

 . التفيـ:اكتئاب مع الشفقة. 5والتشاـؤ 
قصة تحكى عف ثبلث بنات: بنت متوسطة الحاؿ ( بعنوان:غدر الصحاب: 9GFبطاقة ) -

كف كانت البنت الغنية حبت تعمؿ مشكمة والثانية غنية وبنت فقيرة، ولكف أصدقاء جدًا، ول
لمبنت لمفقيرة والبنت متوسطة الحاؿ كانت بتحب جدًا البنت الفقيرة. مكنش يعجبيا المى بتعممو 
البنت الغنية مع البنت الفقيرة، فالبنت متوسطة الحاؿ قالت لمغنية لو مش بعدتى عف صحبتى 

البنت الفقيرة حوار البنت مف خمؼ  وبطمتى حركاتؾ البايخة دى ليفضحؾ أماـ الكؿ، فسمعت
 حبيا.   فيالشجرة وبقت حزينة وزعبلنة إف صحبتيا بتعمؿ كدا فييا وانخدعت 

. الحاجات: تجنب األذى )الخنوع وتحمؿ الضغوط مف قبؿ 1. البنت الفقيرة 9 التفسير: -
النزعة  في. الضغوط: سمبية)التيديد والرفض المتمثؿ 3البطؿ مف مضايقات البنت الغنية ليا

. 5. المحصمة: الحزف والتشاؤـ 0تضايؽ البطؿ(  التيالصديقة الغنية  ىياالجتماعية و 
 التفيـ: العبلقة السمبية بيف البطؿ والزميبلت ومشاعر الغيرة بينيف. 

: قصة تحكى عف زوج وزوجة حياتو غير سميمو، يوجد الوعيبعنواف: فقد ( 13MFبطاقة) -
ج مف المى بيشرب الخمر وبيسكر وكؿ أموالو ضائعة عمى خبلؼ كثيرا جدا بينيـ؛ ألف الزو 

الشرب، وكاف لـ يصرؼ عمييـ أبدا وكؿ الفموس راحة عمى الشرب، وكاف والد زوجتو ىو 
وعيو  فيطريقة وكاف شارب ومش  أييوـ كاف محتاج فموس ب فيالمى بيصرؼ عمييا 

برضو  ىيؽ معيا و وىيتجنف عمى الفموس . وقاؿ ليا عايز فموس. مرضتش خالص واتخان
عمى سريرىا حزينة وبتعيط ومنيارة. فجاء الزوج دخؿ  ىيمش اديتو فموس. مشى وسبيا و 

عمييا لقاىا نايمة وكانت البسة سمسمة ذىب أخذ السمسة وموتيا. وبعد اف ماتت ندـ عمى 
 ومحتار يعمؿ إيو. أيوعيو ومش عارؼ يتصرؼ إز  فيغمطتو المى ارتكبيا وىو مش 

. الضغوط: سمبية 3. الحاجات: االعتداء)إيذاء البطؿ لمزوجة( 1البطؿ: الزوج . 9: التفسير -
. 0رفض الزوجة وامتثاليا لو مف أجؿ إعطاء الماؿ لو(  في)نزعة اجتماعية متمثمة 
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. التفيـ: تكشؼ الصورة عف عبلقة البطؿ بشريكو)الزوج( مف 5المحصمة: الحزف والتشاؤـ 
ساءة مف الز   وج لمزوجة.  حيث وجود كبت جنسى وا 

منزؿ وأنيـ واقفيف  في:" شكؿ الصورة يتكمـ عمى أنيا مكاف بعنوان )غدر(:(18GFبطاقة) -
عند السمـ وبنت سنده عمى تربزيف السمـ خائفة مف الست المى ماسكيا. كانت البنت طالعة 
عمى السمـ وفجأة ظيرت ظيرت ليا ست غريبة ىجمت عمييا. قالت ليا لو معرفتنيش عف 

: شكؿ البنت تعبانة شكل آخرتعرفييا عنى أنا مش ىسيبؾ تعيشى حياتؾ. أو كؿ حاجة 
فجات عمييا واحدة تعرفيا فبتقوليا ممكف تمحقينى فمسكتيا وبصت ليا بصة غريبة وقالت ليا 

 بصة عمييا ال ىتنجى وال ىعمؿ ليكى حاجة. ىيخميكى كدا وفضمت مسكاىا وساكتو و 
 في. الحاجات: االعتداء) استجابات انفعالية يتضح 1. البطؿ: الست الغريبة 9: التفسير -

. المحصمة: 0. الضغوط: سمبية)التيديد بالقتؿ( 3تصعد السمـ(  التيتيديد البطؿ بقتؿ البنت 
 . التفيـ: عدوانية البطؿ.5الحزف والتشاـؤ 

شخص وحيد: ىذا الشخص يوضح إنو كثير محبط أو كثير شايؿ  بعنوان  (20بطاقة) -
امور حياتو وأنو واقؼ ساند عمى باب مف الواضح إنو  فيواقؼ وحيد بيفكر  اليموـ وتعباف

كاف بيتمشى بالميؿ لحد ماتعب. وقؼ عند باب وبدأ ييجى ضوء مف السماء كبير أوى 
يضىء لو أمور حياتو وينور طريقو. أو يمكف إنو شخص واقؼ مستنى زميمو عقباؿ ماينزؿ 

لباب لحد ماييجى والبس كاب أو طاقية مف درجة مف البيت وىو واقؼ مستنيو وساند عمى ا
 حرارة الشمس القوية المى جاية عميو. 

. الحاجات: االستنجاد 1لديو كثير مف اليموـ  الذي. البطؿ: الشخص 9: التفسير -
. الضغوط: 3يعانيو البطؿ  التياإلحباط واليموـ  فيالمكبوت)القمؽ مف اليأس( المتمثؿ 

. المحصمة: البطؿ 0ينزؿ مف السماء إلضاء طريؽ البطؿ(  لذيامجمميا)الضوء  فيإيجابية 
 . التفيـ: الشعور بالوحدة.  5لديو تقمب وجانى بدأت بالحزف وانتيت بالتفاؤؿ 

وقت  فييوجد فتاة واقفة عمى البحر البحر"  فيسارحة  بنت: بعنواف: البطاقة البيضاء -
ليدؼ إلمى نفسيا توصؿ إلييا ا فيالبحر وحياتيا الشخصية وبتحمـ  فيالغروب سرحانة 
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مستقبميا إلمى نفسيا توصؿ  فيوبترسـ شكؿ حياتيا مع الشخص إلمى ىيعيش معيا رحمتيا 
نفس الوقت بتفضى عقميا مف األشياء واألمور النفسية  فيعقميا و  فيرسماىا  ىيإلييا زى ما

  إلمى تعرضت إلييا فبتحاوؿ تغير جو وتعيد تفكير جديد بغير حياتيا.
. الحاجات: الجنس )الرغبة 1تقؼ عمى البحر وقت الغروب  التي. البطؿ: الفتاة 9سير: التف -

. التفيـ: 5الزواج(  فيالرغبة  ىي. الضغوط: إيجابية)النزعة االجتماعية و 3الزواج(  في
 الزواج.  فيالبطؿ لديو رغبة 

 التفسير العام: -
نجاب األطفاؿ وممارسة  فيالبطؿ: يتصؼ البطؿ بالتفوؽ والطموح والتفاؤؿ والرغبة   - الزواج وا 

 دور األمومة.
 الزواج. فيطموح مرتفع والرغبة  فيالحاجات: البحث عف الكماؿ متمثبًل  -
 تحقيقيا. فييأمؿ  التيالضغوط: الضغوط إيجابية تدفع البطؿ لتحقيؽ أىدافو  -
 المحصمة: يتصؼ البطؿ بوجو  عاـ بالسرور والتفاؤؿ. -

 الزواج. فيالحياة والرغبة  فيوتفاؤؿ التفيـ: البطؿ لديو طموح قوى 
ضوء ما تـ التحصوؿ عميو مف دراسة الحالة والمقابمة واختبار تفيـ الموضوع يتضح أف  فيو     

ديناميات الشخصية بيف حاالت الدراسة الحالية، ومف ثـ فقد تحقؽ صدؽ الفرض  فيىناؾ فروؽ 
 الرابع.

 تفسير الفرض الرابع: 
 الذي( تتصؼ بوجو  عاـ  باالكتئاب المقنع و 9بار التات أف الحالة)تفسير اخت فينبلحظ     

محتوى القصص وكذلؾ عناويف بطاقات اختبار  فيعدائية الشخص وىذا يتضح  فييتضح 
التات مثؿ)الموسيقى داء ولكف لـ يبؽ، الحب المستحيؿ، شقاء الحياة يذىب فجأة، األخبلؽ 

، القريطيبح الظبلـ(، وىذا يتفؽ إلى ما ذىب إليو)الكريمة والعبث بيا، الندـ بعد الوفاة، ش
تواجو الموىوبوف،  التيب( حيث أشار إلى أف اإلحباط والمشاعر االكتئابية مف المشكبلت 1490

 Shahzad and( ولكف عمى عكس دراسة)1492وىذا ماتؤكده دراسة )العازمى، 



البروفيل النفسي لمطالبات الموهوبات في الفنون البصرية واألدائية في جامعة  مد سعيد زيدان   أح 
 السويس )دراسة حالة(

 

 

 4141 

Begume,2014سبيًا لدى الموىوبيف ( حيث توصمت ىذه الدراسة إلى وجود اكتئاب منخفض ن
الزواج ومف  فيالرغبة  ىياالكتئاب المقنع الجنسية الغيرية و  يميعقميًا بالمرحمة الثانوية. ثـ 

 ضوء نظرية دابروسكى فيالمعموـ أف مف خصائص الموىوبيف بوجو عاـ حب الجنس وذلؾ 
Dabrowski(9129 ،9191 ،ثـ يأتى 1499( لبلستثارة الفائقة وىذا ماتؤيده دراسة )زيداف ،)

( وىو : مستوى طموح مرتفع؛ حيث إف الخصائص االنفعالية 9المرتبة الثالثة لمحالة) في
والشخصية والوجدانية والدافعية لمموىوبيف بوجو  عاـ المستوى المرتفع لكؿ  مف الدافعية والدافعية 

ماذىبت إليو (. وىذا ماتتفؽ إلى 1445والطموح وىذا ما أشار إليو )شقير،  يميلئلنجاز التحص
 )عمى، مرجع سابؽ؛ عويس والنواصرة، مرجع سابؽ(.  دراسة

( فنجد أف تتصؼ بشكؿ  عاـ عمى اختبارات التات  بالطموح والتفاؤؿ 1وفيما يتعمؽ بالحالة)  
محتوى القصص وكذلؾ عناويف  البطاقات مثؿ: فناف  فيالزواج وىذ يظير جميًا  فيوالرغبة 

، الصداقة، بيت كبير، نور األمؿ وماتؤيده المقابمة ودراسة الحالة مشيور، فتاة مدلمة، األمومة
انيا تتحمى بمستوى طموح مرتفع وىذا تؤكده)شقير، مرجع سابؽ( وتؤيده دراسة )  عمى، مرجع 

الزواج وىذا يتفؽ إلى ما  فيىذا الطموح الرغبة  يميسابؽ؛ عويس والنواصرة، مرجع سابؽ(، ثـ 
  (.1499أشار إليو )زيداف، 

محتوى  في( فنبلحظ انيا تتصؼ بحالة مف االكتئاب عمى اختبارات التات 3وفيما يتعمؽ بالحالة) 
عناويف ىذه القصص مثؿ: ) خنقة الحياة، الدموع واقفة ورافضة النزوؿ،  فيالقصص وكذلؾ 

البحر( وىذا ماتؤيده بعض الشيىء المقابمة  فيغدر الصحاب، شخص وحيد، بنت سارحة 
( ، وتختمؼ مع 1492دراسة )العازمى، ة، وىذا مايتفؽ مع دراسة ودراسة الحال

( الجنسية الغيرية 3االكتئاب لدى الحالة) يمي(، ثـ Shahzad and Begume,2010دراسة)
عنواف بطاقة: )الزواج المبكر( وىذا ماتؤيده كذلؾ المقابمة  فيالزواج وىذا يتضح  فيالمتمثمة 

 (. 1499فؽ مع دراسة زيداف)ودراسة الحالة بعض الشىء، وىذا يت
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جمااًل لماسبؽ مف التحقؽ مف صحة فروض الدراسة وتفسيراتيا فإننا يمكننا أف نجيب عمى       وا 
لدى الموىوبات  النفسيالبروفيؿ  فيينص عمى: توجد فروؽ  الذي الحاليالتساؤؿ الرئيس لمبحث 

 ة، النحت والتصميـ(.ضوء اختبلؼ تخصصاتيف) الطباع في واألدائيةالفنوف البصرية  في
 البحوث المستقبمية المقترحة

   الذكاءات المتعددة واالكتئاب والكمالية العصابية واليأس بيف الطبلب الموىوبيف   فيالفروؽ
 بجامعة السويس. واألدائيةالفنوف البصرية  فيوالطبلب غير الموىبيف 

  ى بيف الطبلب الموىوبيف الذكاء واألنشطة االبتكارية والعوامؿ الخمسة الكبر  فيالفروؽ
 بجامعة السويس. واألدائيةالفنوف البصرية  فيوالطبلب غير الموىوبيف 

  الفنوف  فيوعبلقتو بمستوى الطموح ودافعية اإلنجاز لدى الطبلب الموىوبيف  اإلبداعيالتفكير
 كمينيكية(. -مف كبل الجنسيف بجامعة السويس)دراسة وصفية واألدائيةالبصرية 

 فيمج قائـ عمى العبلج بالفف لتنمية مفيوـ الذات لدى الطبلب غير الموىبيف فعالية برنا 
 كمينيكية(. -مف كبل الجنسيف بجامعة السويس)دراسة تجريبية واألدائيةالفنوف البصرية 

  وأثره عمى التفكير  اإلبداعيتنمية التفكير  فيفعالية برنامج قائـ عمى أسموب حؿ المشكبلت
 الفنوف البصرية واألكاديمية بجامعة السويس. فيغير الموىوبيف  االنعكاسى لدى الطبلب
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 التوصيات

يوجد فروؽ بيف الحاالت الثبلثة  ىيعمى ما تـ التوصؿ إليو مف نتائج الدراسة الحالية و  بناءً     
مؿ عمى مقاييس الدراسة )اختبار الذكاء لمكبار والصغار، قائمة األنشطة االبتكارية ومقياس العوا

ديناميات الشخصية بيف الحاالت الثبلثة عمى  فيالخمسة الكبرى لمشخصية( وكذلؾ وجود فروؽ 
اختبار تفيـ الموضوع)التات(، يقترح الباحث مجموعة مف التوصيات ذات صمة بنتائج البحث 

 :التاليوقابمة لئلجراء عمى النحو  الحالي

  فيخاصة والتربية الفنية حوؿ الموىوبيف كميات التربية بمشاركة قسمى التربية ال فيعقد ندوة 
 : بيف الكشؼ والرعاية.واألدائيةالفنوف البصرية 

  الكشؼ عف الموىوبيف  فيألعضاء ىيئة التدريس بقسـ التربية يساعدىـ  إرشاديتوزيع دليؿ
 .واألدائيةالفنوف البصرية  في

 عية عف معرفة خصائص تقوـ وسائؿ اإلعبلـ مثؿ اإلذاعة والتمفاز والصحؼ بالتوعية المجتم
 وسبؿ رعايتيـ. واألدائيةالفنوف البصرية  فيالموىوبيف 

  عمى طبلب التربية الفنية لمتعرؼ عمى  إرشاديتقوـ كمية التربية بتوزيع ىذا البحث كدليؿ
 مع بداية كؿ عاـ أكاديمى. واألدائيةمجاؿ الفنوف البصرية  فيمستوى موىبتيـ 

  لمنتجات اعماؿ طبلب  واألدائيةمعرض الفنوف البصرية تخصص الكمية ثبلثة أياـ إلقامة
 التربية الفنية بالكمية وذلؾ بمشاركة الجامعات االخرى.

 
 

 

 



 ( 1045-1021،  0201إبريل ، 1، ج 5، ع 3ج )م  جملـــة علوم ذوي االحتياجات اخلاصة   

 

 

9099 

 

 المراجع

. القاىرة: األنجمو قائمة العوامل الخمسة الكبرى لمشخصية(. 1493أحمد، بشرى إسماعيؿ) -
 المصرية.

الرياض، أدواته وتصميمه.: مفهومه، العمميالبحث (. 1494إبراىيـ، عبدالحميد صفوت) -
 السعودية: دار الزىراء.

الذكاء وقياس القدرات من منظور سيكومترى (. 1492أبوالديار، مسعد وطاىر، نعيمة) -
 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.كمينيكى

. القاىرة: دار عمم النفس اإلكمينيكى فيالرؤى القديمة والحديثة (. 1499أبوالديار، مسعد) -
 الكتاب الحديث.

. عماف، سيكولوجية الفروق الفردية: عمم النفس الفارقى(. 1490اإلمارة، أسعد شريؼ) -
 األردف: دار صفاء لمنشر والتوزيع. 

 النظريدليل الكشف عن األطفال الموهوبين: اإلطار  (.1490باظة، آماؿ عبدالسميع) -
 . القاىرة: االنجمو المصرية.والتطبيقات

: دراسة يميالفن التشك في اإلبداعيتنمية التفكير (. 1449بوراشد، ماجدة عبدالعزيز) -
. ماجستير، البحريف: جامعة تجريبية عمى طالبات شعبة التربية الفنية بالمراحل الثانوية

 الخميج العربى.
الموهوبون: آفاق (. 1494التويجرى، محمد عبدالمحسف و منصور، عبدالمجيد سيدأحمد) -

 . السعودية: العبيكاف لمنشر والتوزيع.والعالمىالرعاية والتاهيل بين الواقعين العربى 
:] النفسيمعجم عمم النفس والطب (. 9114، عبلء الديف)فيجابر، عبدالحميد جابر وكفا -

 . القاىرة: دار النيضة العربية.3. جزء[إنجميزى، عربى
: النفسيمعجم عمم النفس والطب (. 9113، عبلء الديف)فيجابر، عبدالحميد جابر وكفا -

 . القاىرة: دار النيضة العربية.2. جزءعربى-إنجميزى
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: ضمف مبادرة تطوير ميارات الشامل المدرسينموذج اإلثراء (. 1441جرواف، فتحى ) -
 الطمبة الفائقيف والموىوبيف. األردف: وزراة التربية والتعميـ، إدارة التربية الخاصة. 

. عماف، ذها، تقويمهامناهج وبرامج الموهوبين: تخطيطها، تنفي(. 1494الجينى، فايز) -
 األردف: دار الحامد لمنشر والتوزيع.

. عماف، التربية الخاصة لمموهوبين(. 1495نورى) فيالجوالدة، فؤاد عيد والقمش، مصط -
 لمنشر والتوزيع. العممياألردف: دار اإلعصار 

 في(. العوامؿ الخمسة الكبرى 1499الحارثى، عبدالرحمف حسيف وشاىيف، عونى معيف) -
، (5)6المجمة الدولية التربوية المتخصصة،ة: لدى الموىوبيف والعادييف. السعودي الشخصية

199-139. 
 النيضة :القاىرة .3ط  .االبتكارية األنشطة قائمة(. 1442عبدالكريـ) مجدى حبيب، -

 .المصرية
تنمية  في(. فاعمية برنامج قائـ عمى نموذج رينزولى اإلثرائى 1490حجازى، رضا السيد) -

مادة العموـ لدى التبلميذ الفائقيف  فيلناقد والقدرات االبتكارية الوجدانية والتحصيؿ التفكير ا
 .911-91(، 5)17المجمة المصرية لمتربية العممية. بالمرحمة اإلعدادية. القاىرة: 

. القاىرة: المكتب األساليب التعبيرية اإلسقاطية والعالج بالفن(. 1492خطاب، محمد أحمد) -
  العربى لممعارؼ.

. القاىرة: عالـ النفسياإلرشاد والعالج  فيدليل فحص دراسة الحالة (. 9192زىراف، حامد) -
 الكتب.

 . القاىرة: عالـ الكتب.3. طالنفسيالتوجيه واإلرشاد (. 1441زىراف، حامد عبدالسبلـ) -
. عماف، األردف: مؤسسة الوراؽ لمنشر عمم النفس العيادى(. 1490زيادة، أحمد رشيد) -

 والتوزيع.
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(. التحقؽ مف البنية السيكومترية والعاممية لؤلنشطة اإلبداعية 1499زيداف، أحمد سعيد) -
لدى طالبات كمية التربية بجامعة  األكاديميلتورانس وعبلقتيا باالستثارة الفائقة والتحصيؿ 

 .52-9(، 14، )مجمة التربية الخاصةالسويس. جامعة الزقازيؽ: 
. القاىرة: المؤسسة التربية الخاصة فيت الحديثة االتجاها(. 1414زيداف، أحمد سعيد) -

 الدولية لمكتاب.
. الرياض، 1(. سيكولوجية الفروؽ الفردية وتطبيقاتيا التربوية. ط1495الزعبى، أحمد محمد) -

 السعودية: مكتبة الرشد.
الجزء األوؿ  النفسي: سمسمة اإلرشاد لألطفال النفسياإلرشاد (. 1494سعفاف، محمد أحمد) -

 . القاىرة: دار الكتاب الحديث.الثانيالكتاب 
: عربى ـــــ إنجميزى و إنجميزى ـــــ عقميمعجم التفوق ال(. 1440سميماف، عبدالرحمف سيد) -

 . القاىرة: عالـ الكتب.عربى
التقييم والتشخيص (. 1492سميماف، عبدالرحمف سيد والبببلوى، إيياب وعبدالحميد، أشرؼ) -

 ، السعودية: دار الزىراء لمنشر والتوزيع.. الرياض5. طالتربية الخاصة في
. 1. طالبحوث النفسية والتربوية فيأدوات جمع البيانات (.1491سميماف، سناء محمد) -

 القاىرة: مكتبة عالـ الكتب.
أبناؤنا الموهوبون بين الرعاية والحماية: سمسمة ثقافة (. 1490سميماف، سناء محمد) -

 الكتب.. القاىرة: عالـ 33، سيكولوجية لمجميع
المتفوقون والموهوبون سميماف، عبدالرحمف سيد ومنيب، تيانى محمد)د.ت(.  -

 .الجزءاألوؿ. القاىرة: مكتبة األنجمو المصرية.والمبتكرون
 . األردف: مركز ديبونو لتعميـ التفكير.األطفال الموهوبون(. 1495الشاعر، خميؿ يوسؼ) -
. بيروت: سية: إنجميزى ــــ عربىموسوعة شرح المصطمحات النف(. 1449)فيالشربينى، لط -

 دار النيضة العربية.
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. المجمد االكتشاف المبكر والتشخيص التكاممى لغير العاديين(. 1445شقير، زينب محمود) -
 األوؿ. القاىرة: مكتبة النيضة المصرية.

االكتشاف المبكر والرعاية المتكاممة لمتفوق والموهبة أ(. 1442شقير، زينب محمود) -
لقاىرة: النيضة المصرية، النيضة العربية، األنجمو المصرية، زىراء الشرؽ، دار . اواإلبداع

 الكتاب الحديث. 
. القاىرة: النيضة 3[. طالكمينيكي:]عمم النفس العيادىب(. 1442شقير، زينب محمود) -

 المصرية، األنجمو المصرية، زىراء الشرؽ، دار الكتب الحديث ودار النيضة العربية.
عماف، األردف: فنيات وأساليب العممية اإلرشادية. (. 1493مف إسماعيؿ)صالح، عبدالرح -

 دار المناىج لمنشر والتوزيع.
التطمع لمكمالية وعالقته باالكتئاب واليرس لدى الموهوبين (. 1492العازمى، ىيفاء ىابس) -

 جامعة الكويت، كمية الدراسات  في. ماجستير غير منشورة وغير الموهوبين في دولة الكويت
 العميا.

 .الفنيسيكولوجية التذوق  فيالتفضيل الجمالى: دراسة (. 1449عبدالحميد، شاكر) -
 (. الكويت: المجمس الوطنى لمثقافة والفنوف واآلداب.129)عدد:

. القاىرة: االحتياجات الخاصة ذويلمعاديين و  النفسيالقياس (. 1492العدؿ، عادؿ محمد) -
 دار الكتاب الحديث.

الفنون  فيستيراتيجية الكشف عن الموهوبين (. ا1442عبداهلل)العسيرى، عصاـ بف  -
اإلقميمى لمموىبة: رعاية الموىبة تربية مف  العممي. السعودية: المؤتمر البصرية"التشكيمية" 

 أجؿ المستقبؿ.
كيف تبدع، تبتكر، تخترع: دعوة لالستثمار لنشر ثقافة اإلبداع (. 1491عسؿ، أحمد سيد) -

 . القاىرة: دار الكتاب الحديث. القدرات الخاصة ذويلكبار العاديين و واالبتكار لألطفال وا
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(. أساليب مقترحة لمكشؼ عف الموىبة الفنية لدى طالبات 1492العصيمى، حصة تركى) -
المجمة التربوية الدولية المتخصصة،  المرحمة المتوسطة كما يراىا المختصوف. األردف:

5(2 ،)22-999. 
 فاؽ جديدة لمفف.القاىرة: عالـ الكتب.(. آ1445عطية، محسف محمد) -
إدارة الوقت لدي الموهوبين و عالقتها بكل من مستوي (. 1491عمى، دعاء أبوعاصى) -

. ماجستير غير منشورة: كمية التربية بالعريش، الطموح و دافعية االنجاز: دراسة تحميمية
 جامعة قناة السويس.

. األسكندرية: دار 1. طالنفسيلعالج اإلرشاد وا فيالمقابمة (. 1493عمر، ماىر محمود) -
 المعرفة الجامعية.

(. مستوى الطموح لدى الطمبة 1491عويس، بثينة موسى والنواصرة، فيصؿ عبدالقادر) -
الموىوبيف و العادييف مف طمبة المدارس في محافظة عجموف و عبلقتو ببعض المتغيرات و 

المجمة الدولية وير التفوؽ، اليمف: التحصيؿ الدراسي. جامعة العموـ و التكنولوجيا مركز تط
 .993-19(، 92)10لتطوير التفوق، 
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Profile for talented students in visual and performing arts at Suez 

University(Case Study)                                 

Abstract 

Interest in talented people in the various fields of talent (academic talent, 

talent, mental capacity, talent for creative thinking, talent in leadership 

and artistic talent) is unavoidable, if we want  to our Egyptian society 

catch up with scientific progress in light of the explosion of knowledge. 

that grows amazingly in paths Life activities; This is due to what the 

talented minds produce. The current research aims to uncover the 

psychological profile of talented students in the visual and performing 

arts. To achieve this goal, the research was applied to three talented 

students in visual and performing arts with an average age of (21) years, 

and after applying the following study tools: 1. Intelligence test for 

children and adults (Prepared by: Al-Ansari, 2006) 2. The list of 

innovative activities (prepared: Habib, 2008) 3. the Big Five Factors Scale 

(Ahmad, 2013) 4. Thematic Apperception Test for adults (prepared by 

Belak, translation: Muhammad Khattab, 2012) 5. Case study form 

(prepared by: the researcher) 6. Interview form (prepared by: the 

researcher), and the study revealed that: there are differences between 

talents students in the different field of talents (sculpture, design and 

printing) on the different study measures. 

 

Key words: Psychological profile, talented students in visual and 

performing arts. 

 


