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المستخلص
هػػدؼ البح ػ الحػػالإ إلػػك الكنػػؼ عػػف وظػػا ؼ اانػػا لػػدل الطفػػؿ الموهػػو ال جػػوؿ
تكون ػ عينػػة البحػػ ااساسػػية مػػف المانيػػة ط ػ

بالصػػؼ ال ػػامس اابتػػدا إ تػػـ اسػػت داـ

مقياس وكسمر لذكاء ااطفاؿ – الطبعة الرابعة (إعداد عبػد الرييػ أحمػد البحيػري ، )7103 ،
ومقيػػػاس ال جػػػؿ ل طفػػػاؿ (ترجمػػػة وتعريػػػ أحمػػػد عبػػػد الػػػرحمف إبػػػراهيـ  ، )0551 ،ا تبػػػار
الرورنػا (مؤنػر يصػور اانػا ) )Ego Impairment Index (EIIوأسػفر النتػا ع عػف
أف الطفػػؿ الموهػػو ال جػػوؿ يتمتػػال بس ػ مة ا تبػػار الوايػػال إا أنػػي يػػد يحػػد أحيانػػا ا ػػط ار
مفاجئ فإ عممية التفكير

ؿ الموايؼ ااجتماعية  ،ويست دـ الطفؿ الموهو ال جػوؿ حيػؿ

التطابؽ واإلع ء وااستباؽ والنكػوص  ،كمػا ات ػج وجػود بعػض الصػعوبا فػإ ع يػة الطفػؿ
الموهو ال جوؿ بالمو وع

الكمما المفتاحية :وظا ؼ اانا  ،الموهبة  ،ال جؿ
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Ego Functions in the Gifted Shy Child
"Clinical Study"
By
Asmaa O. Diab
A Mental Health Assistant Professor
at Faculty of Education, The New Valley University

Abstract
The present study aimed at identifying ego functions in the gifted
shy child. The study sample consisted of eight fifth grade students in the
primary schools. The study used Wechsler Intelligence Scale for Children
(WISC-IV) (prepared by Abd Elrakeeb Ahmed Elbeheary, 2017),
Children's Shyness Questionnaire (translated by Ahmed Abd ElRahman
Ibrahim, 1995), and Rorschach test (Ego Impairment Index). The study
has found that reality testing in the gifted shy child is intact but
sometimes there is a sudden sliding in thinking process in social situations.
The study has also found that the gifted shy child uses mechanisms of
identification, sublimation, anticipation and regression. The study has also
found some difficulties in the relationship of the gifted shy child with the
object.

Key words: ego functions, giftedness, shyness
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مقدمة
أعطػػك فرويػػد منػػذ عػػاـ  0571ل نػػا دو ار أساسػػيا فػػإ النمػػو النفسػػإ  ،فاانػػا عنػػد
مكمػػؼ بالقيػػاـ بوظػػا ؼ مهمػػة  ،فيقػػوـ بف ػػؿ ع يتػػي بجهػػاز اإلدراؾ الحسػػإ بتنظػػيـ عمميػػا
العقؿ فإ ترتيػ زمنػإ وبا تبػار مقابمتهػا لموايػال  ،ويقػوـ بف ػؿ إد ػاؿ عمميػة التفكيػر بتػر ير
حػػدو الحركػػة ،كمػػا يقػػوـ بػػالتحكـ فػػإ منافػػذها  ،وينػػرؼ اانػػا عمػػك الحركػػة اإلراديػػة  ،ويقػػوـ
بمهمة حفظ الذا  ،ويقبض عمك زماـ الرغبا الغريزية التإ تنبع عف الهو فيسػمج بإنػباع
ما يناء منها ويكب مػا يػرل

ػرورب كبتػي مراعيػا فػإ ذلػؾ مبػدأ الوايػال  ،ويمالػؿ اانػا الحكمػة

وس مة العقؿ وبهذا التنظيـ لمجهاز النفسإ عند فرويد تصبج مهمة اانا مهمػة نػاية ودييقػة
 ،فعميي أف يقوـ بمراعاب السمطا الال

 :العالـ ال ارجإ والهو واانػا ااعمػك  ،ويحػاوؿ دا مػا

أف يوفػػؽ بينهػػا (فرويػػد  ،)0547 ،فكيػػؼ الحػػاؿ بن صػػية جولػػة ت تمػػؼ فػػإ تنظػػيـ ذاتهػػا ،
وع ياتهػا بمو ػوعاتها بػؿ وفػإ نواتجهػا النما يػة طويمػة المػدل (White, McDermott,
) Degnan, Henderson, & Fox, 2011وكيػؼ الحػاؿ بػذا الن صػية ال جولػة وهػإ
تتمتال بموهبة يد تكوف _ إف جاز التعبيػر_ نتػا لعمميػة تحويػؿ لصػراعا عصػابية أو إعػ ء
لميبدو غير منبال )(Freud 1911, 1917
إف الموهبة ظاهرب معقدب  ،هذ الحقيقة يج أف تؤ ذ بعػيف ااعتبػار عنػد تحديػدها ،
ف تقتصػر عمػك الجانػ المعرفػإ والػذي يتمالػؿ فػإ يػوب الػذاكرب والتحصػيؿ المرتفػال فػإ عمميػة
التعمـ والتفكير العالإ  ،وما نابي ذلؾ  ،بؿ يمتػد إلػك السػما الن صػية والدافعيػة والوجدانيػة
(عبػػػد الرييػػػ أحمػػػد  )7117 ،ويػػػد بحػػػ ) Eysenck (1995عػػػف الع يػػػة بػػػيف سػػػما
الن صية واإلبداع مؤكدا أف اإلبداع منروط حقا بسما الن صية ويقال

مف بعػد مػف أبعػاد

الن صية التإ حددها فإ نموذجي الال الإ وهو الذهانية ويد أدي ذلؾ إلك العديػد مػف اابحػا
التإ تربط اإلبداع واا ط ار النفسإ ) ، (Eysenck, 1993, 1995ومال ذلؾ فعنػدما وصػؼ
) Eysenck (1995مجموعػػا مػػف الموهػػوبيف (مالػػؿ الفنػػانيف  ،والموسػػيقييف  ،والعممػػاء) ،
وجد أف اانطواء والعصابية يرتبطاف باإلبداع إلك حد ما ويد أكد هذ الع ية اارتباطيػة دراسػة
)Gotz & Gotz (1973
فقػػد هػػدف دراسػػة ) Gotz & Gotz (1973إلػػك المقارنػػة بػػيف الموهػػوبيف وغيػػر
الموهوبيف فإ اانطواء والعصػابية  ،تكونػ عينػة الدراسػة مػف ( )11طالبػا موهوبػا فػإ الرسػـ
و( )11طالبا غير موهو  ،تراوح أعمارهـ مف  77إلك  11سنة تػـ ا تيػارهـ مػف أكاديميػة
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الفنوف بناء عمك ترنيحا معمميهـ  ،تـ است داـ يا مة الن صية لػ  ، Maudsleyووجػد
الدراسة أف الموهوبيف أكالر انطوا ية وعصابية عػف غيػر الموهػوبيف بػؿ إف ااكالػر موهبػة كػانوا
أكالر انطوا ية وعصابية عف اايؿ موهبة
ويد هدف دراسػة ) Arnold & Cheek (1986إلػك فحػص تػرالير ا تبػار سػترو
لتسػمية االػواف عمػك اافػراد ال جػوليف مػف طػ

الجامعػة كمػا هػدف إلػك فحػص إذا مػا كػػاف

يمكػػػف تحديػػػد العمميػػػة المعرفيػػػة الكامنػػػة تحػػػ يصػػػور أداء النػػػ ص ال جػػػوؿ عمػػػك ا تبػػػار
سترو

تكون عينة الدراسة مف  01طالبة مف طػ

الجامعػة واسػت دم الدراسػة مقيػاس

 Cheek and Bussعػاـ  0540وا تبػار سػترو لتسػمية االػواف إعػداد  Goldenعػاـ
 ، 0534ويد أظهر نتا ع الدراسة أف ال جػؿ يػرتبط بتػدا ؿ وت ػار

معرفػإ كمػا ظهػر مػف

ا تبار سترو لتسمية االواف
وأجػرل ) Farahini, Afrooz, Tabatabaei & Esmaeili (2011دراسػة عػف
دور ال جػؿ فػإ التنبػػؤ باإلبػداع بػػيف الموهػوبيف  ،تكونػ عينػػة الدراسػة مػػف  713مػف اإلنػػا
الموهوبا بالمرحمة الالانوية است دم الدراسة مقياس لإلبػداع Abedi's creativity test
ومقياس ستانفورد لم جؿ  Stanford's shyness scaleووجد الدراسة ع يػة سػمبية بػيف
ال جؿ واإلبداع
ويػػرتبط ال جػػؿ بػػاانطواء والعصػػابية حي ػ يعػػد ال جػػؿ سػػمة ن صػػية مزاجيػػة تتسػػـ
بػػالكبج واإلحسػػاس بعػػدـ اارتيػػاخ دا ػػؿ السػػيايا ااجتماعيػػة غيػػر المرلوفػػة وعػػدـ الرغبػػة فػػإ
اانتمػػاء لر ػػريف  ،إا أف الطفػػؿ المنطػػوي ال يظهررر ػاترراث ةالررلت لل لررن ةال يؼرراو ترره
صؼوباث ف التفاػاث االجتماػيت ) (Schmidt & Fox, 1999ويد تكمف جػذور ال جػؿ
فػػػإ رأل الفػػػرد غيػػػر المناسػػػ فػػػإ كفاءتػػػي ااجتماعيػػػة ممػػػا يجعمػػػي واليػػػؽ الصػػػمة بالعصػػػابية
) (Jones, Schulkin, & Schmidt, 2014؛ حي يعكس ال جؿ اننػغاؿ النػ ص القمػؽ
بذاتي عند ااسػتجابة لمتفػاع

ااجتماعيػة  ،و صوصػا الموايػؼ ااجتماعيػة الجديػدب  ،عمػك

الرغـ مف أف اافراد ال جػوليف يرغبػوف فػإ اانػدما فػإ المحادالػا  ،ويكبحػوف غالبػا رغبػتهـ
فػػػإ هػػػذا اانػػػػدما بسػػػب القمػػػػؽ والتػػػردد

&

O'Neil,

Prakash,

(Coplan,

) Armer,2004ويظهػػروف كمػػوف طويػػؿ ل يت ػ ار مػػف الماليػػر ااجتمػػاعإ ويظهػػروف تكػػرار
مرتفػػال ل نفعػػاؿ السػػمبإ (Yang, Hong, Fengqiang, Lei, negative affect
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) 2019وعمػػك المسػػتول العصػػبإ الفسػػيولوجإ فػػإنهـ يظهػػروف زيػػادب معػػدؿ السػػموؾ الػػذي
يتسـ بػالقمؽ وزيػادب معػدؿ

ػربا القمػ وننػاط موجػا الجانػ اامػامإ اايمػف مػف الػدماغ

عف غير ال جوليف )(Schmidt, Fox, Schulkin, & Gold, 1999
ومف أجؿ فهـ أف ػؿ لمفهػوـ ال جػؿ  ،يػاـ العديػد مػف البػاحاليف مػؤ ار بػالتمييز بػيف
ال جػػؿ ومفػػاهيـ أ ػػرل منػػابهي ؛ فعمػػك سػػبيؿ المالػػاؿ يعػػد ال جػػؿ بنػػكؿ تقميػػدي حالػػة مػػف
اانسحا ااجتمػاعإ تبػدأ فػإ مرحمػة الطفولػة المبكػرب (Rubin, Coplan, & Bowker,
) ، 2009ومال ذلؾ وبسب تناي ػي مػال صػراع اإليػداـ -اإلحجػاـ (دافعيػة اإليػداـ –اإلحجػاـ) ،
ي تمػػػؼ ال جػػػؿ عػػػف ظػػػواهر اانسػػػحا ااجتمػػػاعإ اا ػػػرل مالػػػؿ عػػػدـ القػػػدرب ااجتماعيػػػة
 unsociabilityحي ػ دافػػال اإليػػداـ اإلحجػػاـ مػػن فض  ،وكػػذلؾ التجن ػ حي ػ دافػػال اإليػػداـ
من فض ودافػال اإلحجػاـ مرتفػال (Kopala-Sibley & Klein, 2016; Nelson, Coyne,
)Howard, & Clifford, 2016

كما أظهر العديػد مػف اابحػا التجريبيػة أف ال جػؿ

ينػػترؾ مػػال القمػػؽ ااجتمػػاعإ فػػإ العديػػد مػػف الم مػػج نػػاممة الجان ػ الجسػػدي (مالػػؿ احم ػرار
الوجي) والجان المعرفإ (مالؿ الم اوؼ ااجتماعية)  ،والجان السموكإ (مالػؿ تجنػ الموايػؼ
ااجتماعية) ومال ذلؾ فميس كؿ اافراد ال جوليف يظهروف أعػراض ا ػط ار القمػؽ ااجتمػاعإ
 ،ممػػا يؤكػػد أف ال جػػؿ والقمػػؽ ااجتمػػاعإ بنػػاءا متمػػايزب س ػواء مػػف الناحيػػة الكمينيكيػػة أو
الع جية)(Poole, Lieshout, & Schmidt, 2017; Tang et al., 2017
وبغض النظر عف المصطمحا المرتبطة أو المست دمة لوصؼ ال جػؿ  ،يتفػؽ معظػـ
الباحاليف عمك أني عمك اايؿ يوجد نوع واحػد مػف ال جػؿ يتسػـ بػال وؼ fearful shyness
 ،واانفعاؿ السمبإ وتجن الموايؼ ااجتماعية مؤديا إلك نواتع نما ية

ػعيفة نسػبيا  ،وهنػاؾ

نوع آ ر يتسـ بالوعإ ال از ػد بالػذا والتقيػيـ ااجتمػاعإ مؤديػا إلػك سػموؾ اجتمػاعإ مت ػار
 conflicted social behaviorونػواتع نما يػة يػد تكػػوف أكالػر ايجابيػة عػػف النػوع السػػابؽ
) (Poole & Schmidt, 2019؛ ويفتػػرض ) Poole & Schmidt (2019أف هػػذيف
النػػػوعيف الم تمفػػػيف مػػػف ال جػػػؿ تكمػػػف جػػػذورهما فػػػإ ال ػػػوؼ المزاجػػػإ المبكػػػر

early

 temperamental fearولكؿ منهما سببي الم تمؼ  ،ومآلي النما يػة  ،ووظيفتػي و تاري ػي
الننو إ والتطوري
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ويرل ) Schmidt & Poole (2018أف ال جؿ المبكػر المتسػـ بػال وؼ fearful
 shynessينبال فإ السنة ااولك مف الحياب كاسػتجابة لمغربػاء والموايػؼ ااجتماعيػة الجديػدب
ويؤدي إلك ال جؿ التجنبإ  avoidant shynessكمما كبر الطفػؿ  ،الػـ بعػد ذلػؾ يطػور جػؿ
الوعإ بالذا  self-conscious shynessالذي ينبال

ؿ السػنوا ااولػك لمرحمػة مػا يبػؿ

المدرسػػة والػػذي يػػؤدي إلػػك ال جػػؿ الػػذي يتسػػـ بالص ػراع  conflicted shynessويبػػدأ مػػف
مرحمة الطفولة المتوسطة وحتك المتر رب  ،والناتع عف معاينة انفعاا مت اربة مػف ال ػوؼ
وااهتمػػاـ فػػإ الموايػػؼ ااجتماعيػػة  ،وكػ النػػوعيف مػػف ال جػػؿ مػػف المفتػػرض أنػػي يظػػؿ الابػ
ؿ مرحمة الرند لدل بعض اافراد )(Poole & Schmidt, 2019
وبوجػػد مػػس ركػػا ز أساسػػية و ػػعها ) Schmidt & Poole (2018ا نمػػوذ
ال جؿ وهإ )0( :ال جؿ ينبال فإ عػالـ الفػرد ااجتمػاعإ ػ ؿ نمػو الفػرد كنتيجػة لمتفػاع
بيف م از الطفؿ المبكر ومفهوـ الذا وال بػ ار التػإ تتػرالر بنػكؿ م تمػؼ بالسػيايا المتعػددب
بااعتماد عمك العمر النما إ ؛ ( )7يد يتراوخ التصور المفػاهيمإ لم جػؿ مػف الجانػ المزاجػإ
إلػػك مفهػػوـ الػػذا مػػال فػػروؽ نسػػبية فػػإ ااوزاف المفاهيميػػة التػػإ تعتمػػد أي ػػا عمػػك العمػػر
النما إ لمفرد ؛ ( )1ال وؼ المزاجإ يد يكػوف

ػرورب ولكنهػا ليسػ حالػة كافيػة لنمػو اانػواع

الم تمفػػة لم جػػؿ ػ ؿ النمػػو ؛ ( )0يوجػػد جػػؿ مبكػػر نػػامإ يػػرتبط بػػال وؼ المزاجػػإ الػػذي
يتطور إلػك جػؿ تجنبػإ مػال تقػدـ العمػر و جػؿ نػامإ احقػا  ،والػذي مػف المحتمػؿ أف يػرتبط
ولكػػػػػف لػػػػػيس حصػػػػػريا بػػػػػال وؼ المزاجػػػػػإ وااجتماعيػػػػػة المزاجيػػػػػة

temperamental

 sociabilityولكني يعتمد بنػكؿ كبيػر عمػك نمػو الفػرد اانفعػالإ المعرفػإ ااجتمػاعإ  ،مالػؿ
مفهػػوـ الػػذا  ،واانفعػػاا التػػإ تعتمػػد عمػػك الػػوعإ بالػػذا self-conscious emotions
والسيايا ااجتماعية المتعددب التإ تتطور إلػك جػؿ مت ػار  conflicted shynessمػال
تقدـ العمر ؛ ( )1عمك الرغـ مف أف هذيف النوعيف مف ال جػؿ (التجنبػإ والمت ػار ) يتسػماف
بالدينامية ويمكف أف يتد

ف

ؿ النمو  ،إا أنهمػا متمػايزاف عػف بع ػهما حيػ لكػؿ منهمػا

روابط ونواتع سموكية ونفسية وفسيولوجية فريدب

ؿ النمو

ويػد طػرخ ) Schmidt & Poole (2018فكػرب جديػدب حػوؿ وظيفػة وتطػور اانػواع
الم تمفػػػػػػة لم جػػػػػػؿ ويػػػػػػد ايترحػػػػػػا إف وظيفػػػػػػة ال جػػػػػػؿ الػػػػػػذي يتسػػػػػػـ بػػػػػػال وؼ التجنػػػػػػ
 fearful/avoidant shynessهػو اكتنػػاؼ التهديػد باإليػذاء الجسػػدي وينبػال مػف الػػدوا ر
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الدماغية المس ولة عف اانسػحا مػف ال طػر  ،ووظيفػة ال جػؿ الػذي يتسػـ بػالوعإ بالػذا
الت ػػار والص ػراع  self-conscious/conflicted shynessهػػو أنػػي يسػػمج لمفػػرد بوي ػ
أكبر لحدو الػتعمـ اإل ػافإ عػف نوايػا ودوافػال ا
الػػذي يتسػػـ بػػالوعإ بالػػذا

المت ػػار  self-conscious/conflicted shynessينفصػػؿ

عػػف ال جػػؿ المتسػػـ بػػال وؼ التجنػػ
التفاع

ػروف يبػؿ ااسػتجابة  ،ويفتر ػا أف ال جػؿ

 fearful/avoidantويتطػػور لمواجهػػة تعقيػػدا

ااجتماعيػة موازيػا الجوانػ النما يػة المبكػرب والمتػر رب لمتػارير التطػوري اإلنسػانإ ،

وبالتالإ لي وظيفة تكيفيػة كمػا أف هػذا ال جػؿ النػامإ الػذي يتسػـ بالصػراع يػد يكػوف انعكاسػا
لػػنقص عصػػبإ ( neotenyبمعنػػك تػػر ر الن ػػع وااحتفػػاظ بم مػػج الطفولػػة السػػابقة لمن ػػع
الجنسػػػػإ) )2018

 (Bjorklund,وبالتػػػػالإ فػػػػإف ظػػػػاهرب ال جػػػػؿ الػػػػذي يتسػػػػـ بالصػػػػراع

 conflicted shynessيػػػد يسػػػمج بويػػػ إ ػػػافإ لحػػػدو الػػػتعمـ  ،وهػػػو مػػػا كػػػاف مطموبػػػا
لمتفػػػاوض فػػػإ ظػػػؿ بي ػػػا اجتماعيػػػة أكالػػػر تعقيػػػدا كممػػػا نمػػػ عقولنػػػا وكممػػػا أصػػػبح طبيعػػػة
كاليػر فػإ
ا
تفاع تنا ااجتماعية أكالر تعقيدا وبالتالإ فإف اعتبػار ال جػؿ تطػور تكيفػإ يػد يسػهـ
المعالجة النفسية والطبية لبعض سما الن صية
وعمك الرغـ مف أف ال جؿ يرتبط باانطواء والعصػابية كمػا تػرتبط الموهبػة أي ػا حيػ
يننغؿ اان اص الموهوبوف بقمؽ حوؿ الذا وااندما فإ التركيز المفػرط عمػك الػذا
التفػػػاع

ػ ؿ

ااجتماعيػػػة ) ، (Hartman, 1983إا أننػػػا نعػػػرؼ القميػػػؿ عػػػف طبيعػػػة الع يػػػة

الدينامية بيف ال جؿ والموهبة
ويتفؽ المنتغموف مػف أصػحا ااتجػا الػدينامإ عمػك محوريػة مفهػوـ اا نػا فػإ فهػـ
وتن يص وع

اافػراد  ،ودراسػة اانػا تػتـ مػف ػ ؿ وظا فػي ؛ ولتعػرؼ هػذ الوظػا ؼ يػوب

هامة تفسيرية فإ التنبؤ بااحتياجا النفسية ااجتماعية الع جيػة لكػؿ فػرد (Bell, Greig,
) ، Bryson, Kaplan 2001كمػا يعػد التنػ يص النفسػإ ل نػا مفيػد لتوجيػي العػ
فقػػط الع ػ

لػيس

النفسػػإ بػػالمعنك التكػػاممإ  dyadicفحس ػ  ،فقػػد يرغ ػ الفػػرد فػػإ التن ػ يص

النفسإ ل نا مف أجؿ الع

الدوا إ  ،فعمك سبيؿ المالاؿ فإف القدرب ال عيفة عمػك الػتحكـ فػإ

ااندفاع المصحوبة بعمميا تفكير

عيفة يد تكوف سػب جيػد لوصػؼ عقػا ار الفينواليػازيف _

دواء مالػػبط ل عصػػا _  ،و صوصػػا إذا كانػػ ع يػػا المو ػػوع

ػػعيفة وا تبنػػر بتكػػويف

ع يػػة طػػرخ  ،كمػػا أف الصػػفحة النفسػػية لوظيفػػة اانػػا التػػإ تكػػوف منبسػػطة ومسػػطحة نسػػبيا
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وكذلؾ المن ف ة عمك المقياس توحإ بعممية مزمنة مف المحتمؿ أا تسػتجي لمعػ
أو الع

النفسػإ

باادوية هذ ااعتبا ار توصإ برهمية وظا ؼ اانا فػإ التقيػيـ وأف تكػوف جػزءا مػف

برامع الصحة النفسية )(Bellak, Hurvich, & Gediman,1973
ويعنإ مصطمج وظا ؼ اانػا فػإ التحميػؿ النفسػإ :شااننػطة المتعػددب ل نػا بمػا فيهػا
إدراؾ العالـ ال ارجإ والوعإ بالذا وحؿ المنك

والسيطرب عمػك الوظػا ؼ الحركيػة والتكيػؼ

مػػال الوايػػال والػػذاكرب والتوفيػػؽ بػػيف اافكػػار والػػدفاعا المتصػػارعةش ( جػػابر عبػػد الحميػػد  ،عػ ء
كفافإ  ،0551 ،ص )0144
وو ال  Arlow and Brennerعاـ  0520يا مة لوظا ؼ اانػا مكونػة مػف االنتػإ
عنرب وظيفة منيريف إلك أني ا توجد يا مة كاممة لوظا ؼ اانا  ،وتت ػمف هػذ الوظػا ؼ مػا
يمػػإ )0( :الػػوعإ  )7( ، consciousnessاإلدراؾ  )1( ، sense of perceptionاإلدراؾ
والتعبيػػػر عػػػف اانفعػػػاؿ  )0( ، perception and expression of affectالتفكيػػػر
 )1( ، thoughtالػػتحكـ فػػإ الفعػػؿ الحركػػإ  )2( ، control of motor actionالػػذاكرب
 )3( memoryالمغػػة  )4( ، languageالحيػػؿ الدفاعيػػة والننػػاط الػػدفاعإ بصػػفة عامػػة ،
( )5الػػػػتحكـ  ،التنظػػػػػيـ  ،وكػػػػػبج الطايػػػػػة الغريزيػػػػػة  )01( ،الوظيفػػػػػة التكامميػػػػػة أو الترلفيػػػػػة
 )00( ، integration and harmonizationا تبػار الوايػال )07( ، reality testing
كؼ أو تعطؿ عمؿ أي وظيفة مف هذ الوظا ؼ والنكوص إلك مستوي بػدا إ أولػإ مػف ااداء
)(Bellak, Hurvich & Gediman, 1973
ويػد و ػال ) Bellak, Hurvich & Gediman (1973يا مػة لوظػا ؼ اانػا ،
وهػػإ أكالػػر الق ػوا ـ نػػموا وتحديػػدا  ،حي ػ تغطػػك  07وظيفػػة ل نػػا ويػػاـ ب ػ ؾ بتعريػػؼ كػػؿ
وظيفة محددا مكوناتها الفرعية بطريقة إج ار ية  ،وهإ ا تبار الوايال  ،اإلحساس بوايعية العػالـ
والػػػذا  ،السػػػيطرب والكفػػػاءب  ،الع يػػػة بػػػا

ريف  ،عمميػػػا التفكيػػػر  ،الوظيفػػػة الدفاعيػػػة ،

الوظيفة ااستق لية  ،التكامؿ  ،النكوص التكيفػإ ل دمػة اانػا  ،الحكػـ عمػك اامػور  ،التنظػيـ
والتحكـ فإ الحػوافز والمنػاعر واانػدفاعا  ،حجػز وتنظػيـ الماليػ ار ؛ ويقصػد با تبػار الوايػال
التمييز بيف المالي ار الدا مية وال ارجية  ،الدية فػإ إدراؾ وتفسػير الموايػؼ والويػا ال ال ارجيػة
والدا مية  ،ويقصد بالحكـ عمك اامور تويال ااحتماا الم تمفػة المترتبػة عمػك السػموؾ الػذي
يػػود القيػػاـ بػػي مالػػؿ القبػػوؿ أو الػػرفض ااجتمػػاعإ واا ػرار الجسػػيمة  ،وهػػؿ يعكػػس السػػموؾ
الظػػاهر الػػوعإ بهػػذ ااحتمػػاا المتويعػػة ومػػدل م مػػة السػػموؾ لموايػػال ال ػػارجإ  ،ويقصػػد
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باإلحسػاس بوايعيػػة العػػالـ والػذا ال بػػرب بوايعيػػة العػػالـ ال ػارجإ وأف الويػػا ال ال ارجيػػة تحػػد
فإ سياؽ مرلوؼ  ،ألفة الن ص بجسمي ووظا في وسموكي ونعور برنهػا تنتمػإ إليػي  ،درجػة
تطػػور نػػعور الفػػرد بذاتػػي وبػػالتفرد وتقػػدير الػػذا  ،درجػػة التميػػز بػػيف صا صػػي الن صػػية
المميػػػزب وبػػػيف ا

ػػػريف ككينػػػا مسػػػتقمة ومنفصػػػمة  ،ويقصػػػد بػػػالتنظيـ والػػػتحكـ فػػػإ الحػػػوافز

والمنػػاعر واانػػدفاعا توجيػػي التعبيػػر عػػف اانػػدفاعا  ،كفػػاءب ميكانيزمػػا الترجيػػؿ وال ػػبط
ودرجػػة تحمػػؿ اإلحبػػاط  ،ويقصػػد بالع يػػة بػػا

ريف درجػػة ونػػوع اإلحبػػاط بػػا

ريف  ،ومػػدل

اايت ار أو اابتعػاد عػنهـ ودرجػة المرونػة فػإ المحافظػة عمػك هػذ الع يػا  ،مػدل ن ػع أو
بدا يػػة الع يػػا الحا ػػرب  ،بمعنػػك هػػؿ تتػػرالر أو تتبػػال اانمػػاط السػػابقة وهػػؿ ت ػػدـ ااهػػداؼ
النا ػػجة الحاليػػة أـ ااهػػداؼ الطفوليػػة مػػدل إدراؾ الن ػ ص واسػػتجابتي لر ػػريف كن صػػيا
مسػػتقمة عنػػي وليسػ امتػػدادا لػػي  ،ويقصػػد بعمميػػا التفكيػػر مػػدل كفػػاءب العمميػػا التػػإ توجػػي
وتساند التفكير  ،مالؿ اانتبا والتركيز والتويال وتكػويف المفػاهيـ والػذاكرب  ،ومػدل تػرالر التفكيػر
بالعمميا ااولية والالانوية  ،ومدل انعكاسها عمك المغة وااتصاؿ  ،ويقصد بالوظيفػة الدفاعيػة
مدل ترالر ااسػالي الدفاعيػة الم تمفػة عمػك توافػؽ السػموؾ والتصػور وعمػك المسػتول التكيفػإ
لبقية وظػا ؼ اانػا  ،والمظػاهر المر ػية لنجػاخ أو فنػؿ بعػض الػدفاعا  ،مالػؿ درجػة ظهػور
القمػػؽ وااكت ػػا وغيرهمػػا مػػف المنػػاعر غيػػر الفرحػػة  ،ويقصػػد بحجػػز وتنظػػيـ المالي ػ ار عتبػػة
اإلحسػػػاس  ،أو الحساسػػػية وتسػػػجيؿ الماليػػػ ار الدا ميػػػة وال ارجيػػػة التػػػإ تقػػػال عمػػػك م تمػػػؼ
أع اء الحس  ،درجة التكيؼ والتنظيـ والتكامػؿ بػيف ااسػتجابا لم تمػؼ مسػتويا الماليػ ار
الحساسية  ،ويظهػر ذلػؾ فػإ السػموؾ الحركػإ أو ااسػتجابا اانفعاليػة أو الجانػ المعرفػإ ،
ويقصد بالوظيفػة ااسػتق لية درجػة التحػرر مػف ا ػط ار أو تمػؼ ااجهػزب ااسػتق لية ااوليػة
مالؿ اانتبا والتركيز واإلدراؾ والتعمـ والتذكر والوظيفة الحركية  ،درجة التحرر مف ا ػط ار أو
تمؼ ااجهزب ااستق لية الالانوية مالؿ العادا والمها ار المتعممة والػروتيف الػوظيفإ والهوايػا
والميوؿ  ،ويقصد بالسيطرب والكفػاءب مقػدار ااداء الفعمػإ لمفػرد –فػإ حػدود يدراتػي الموجػودب-
فػػإ التعامػػػؿ مػػػال بي تػػػي والسػػػيطرب والتػػػرالير عميهػػػا  ،نػػػعور النػػػ ص بالكفػػػاءب مقارنػػػة بمػػػدل
سيطرتي وترالير اايجػابإ الػوايعإ عمػك بي تػي  ،مالػؿ تويعػا النػ ص بالنجػاخ مقارنػة بانجػاز
الفعمإ  ،مدل التبايف بيف الكفاءب الوايعية لمن ص ونعور بالكفاءب  ،ويقصد بالتكامػؿ درجػة
المصالحة أو التكامؿ بيف ااتجاها والقػيـ والعواطػؼ والسػموؾ المتعار ػة أو المتناي ػة  ،أو
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ما يسميي الػبعض صػراعا الػدور ودرجػة التكامػؿ بػيف ويػا ال وأحػدا العػالـ الػدا مإ والويػا ال
وااحػػػدا السػػػموكية ال ارجيػػػة  ،أمػػػا النكػػػوص التكيفػػػإ ل دمػػػة اانػػػا فيعنػػػك اسػػػتر اء الحػػػدب
اإلدراكيػػػة والتصػػػورية وبػػػايإ

ػػػوابط اانػػػا  ،عمػػػك أف يصػػػاح ذلػػػؾ زيػػػادب فػػػإ وعػػػإ اانػػػا

بالمحتويػػػا القبنػػػعورية وال نػػػعورية السػػػابقة  ،ويعتبػػػر ذلػػػؾ نوعػػػا مػػػف النكػػػوص الػػػواعإ
الم ػػبوط اسػػتقراء صػػيش أو أنػػكاؿ عامػػة جديػػدب تزيػػد مػػف إمكانيػػة التكيػػؼ كنتيجػػة لمتكامػػؿ
اإلبداعإ بيف أجزاء ومحتويا ومستويا ن صية الفرد ورغػـ تعػدد يػوا ـ وظػا ؼ اانػا التػإ
يقدمها الباحالوف إا أنها تدور جميعا حوؿ ال الة أبعاد ر يسية :البعد التكيفػإ  ،البعػد التكػاممإ
 ،بعد ال بط والتحكـ
ويحػػاوؿ البح ػ الحػػالإ تقيػػيـ الجوان ػ المحػػددب لوظيفػػة اانػػا لػػدل الطفػػؿ الموهػػو
ال جوؿ كمػا تقػدـ و ػوخ أكالػر لنقػاط الكػبج النمػا إ وبنػكؿ محػدد تػـ فحػص ا تبػار الوايػال ،
القصػػور فػػإ عمميػػة التفكيػػر والوظيفػػة الدفاعيػػة والع يػػة بالمو ػػوع  ،ويػػد حػػدد العديػػد مػػف
الدراسا ا تبار الرورنا كرصؿ أساسإ لمتن يص المبكػر والػدييؽ ويػد تػـ م حظػة فا ػدب
الرورنػػا كػػرداب تن يصػػية فػػإ الكنػػؼ عػػف المسػػتويا المعقػػدب لوظيفػػة اانػػا (Rickers-
) Ovsiankina, 1960ولهذ ااسبا تـ ا تيار الرورنا لمبح عف وظيفة اانا

مشكلة البحث
تباين

الدراسا

التإ تناول

ع ية ال جؿ بالموهبة فقد أكد

بعض الدراسا

اارتباط السمبإ بيف ال جؿ والموهبة مالؿ دراسة ) Cheek & Stahl (1986ودراسة
) ، Cantero, Alfonso-Benlliure, & Melero (2016فإ حيف كنف

دراسة

) Bowker, Stotsky, and Etkin (2017أف عدـ ااجتماعية  unsociabilityيعد
منب ا ايجابيا باإلبداع

وعمك الرغـ مف أف عدـ ااجتماعية وال جؿ بناءا

إا أف ااالنيف يبدو أنهما مرتبطاف إلك حد ما وك هما يقعاف تح

غير متطابقة ،

مظمة واسعة يطمؽ عميها

اانسحا ااجتماعإ)(Asendorpf, .1990
ويد حسـ هذا التبايف نتا ع بعض الدراسا اا رل التإ أكد
ال جؿ والموهبة تنطبؽ بنكؿ

أف الع ية السمبية بيف

اص عمك الموهبة المرتبطة بالنناط السموكإ ونواتجها

الممموسة مالؿ الننر  ،ااعماؿ الفنية  ،أو ااداء اإلبداعإ )(Tan, Lau, & Lee, 2017
و اصة عندما يتويال الفرد ال جوؿ تغذية مرتدب تقييمية & (Kwiatkowska, Rogoza,
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)Poole, 2018

وبالتالإ فإف تعبير الن صية ال جولة عف إبداعها وموهبتها يد يتـ

بطريقة سمبية وغير ننطة
وفإ ذلؾ أكد الباحالوف عمك

رورب فحص الترالير اايجابإ لم جؿ عمك الموهبة

وااداء اإلبداعإ ومف المهـ اكتناؼ العممية التحتية لهذ الع ية (Kwiatkowska,
) ، Rogoza, & Poole, 2018وليس هناؾ أف ؿ مف وظا ؼ اانا اكتناؼ هذ
العممية التحتية الكامنة ؛ ويتـ الكنؼ عنها مف

حي

ؿ ا تبار الرورنا

يعد التعرؼ

عمإ وظا ؼ اانا عند اافراد لي يوب هامة تفسيرية فإ التنبؤ بااحتياجا

النفسية

ااجتماعية الع جية لكؿ فرد )(Bell, et al.,2001
وبالتالإ يمكف تحديد منكمة البح

فإ تعرؼ وظا ؼ اانا(ا تبار الوايال ،عمميا

التفكير ،الحيؿ الدفاعية ،الع ية بالمو وع) لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ

أسئلة البحث
 -0ما طبيعة ا تبار الوايال وعمميا التفكير لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ
 -7ما طبيعة الحيؿ الدفاعية لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ
 -1ما طبيعة الع ية بالمو وع لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ

أهداف البحث
 -0الكنؼ عف طبيعة ا تبار الوايال وعمميا التفكير لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ
 -7الكنؼ عف طبيعة الحيؿ الدفاعية لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ
 -1الكنؼ عف طبيعة الع ية بالمو وع لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ

أهمية البحث
 -0ت ػؤالر اتجاهػػا واعتقػػادا المعمػػـ عػػف ااطفػػاؿ بنػػكؿ مبانػػر وغيػػر مبانػػر عمػػك نمػػوهـ
ااجتمػػاعإ واانفعػػالإ وااكػػاديمإ ؛ فقػػد يػؤالر اعتقػػاد المعمػػـ العػػاـ عػػف نمػػو الطفػػؿ عمػػك
ات اذ ي ار ار تتعمؽ بالفصؿ وعمك ااستجابة لسموؾ الطفػؿ وعمػك أسػمو التػدريس بصػفة
عامة بؿ إف اعتقاد المدرس وادراكي واتجاهي عف صا ص الطفػؿ وسػموكياتي ااجتماعيػة
فػػإ الفصػػؿ ت ػؤالر عمػػك ن ػواتع الطفػػؿ المهمػػة بمػػا فػػإ ذلػػؾ الع يػػا مػػال ااي ػراف وتنػػكيؿ
الع ية بيف الطفؿ والمدرس ويد تؤالر أي ا عمػك إدراؾ المػدرس واسػتنتاجي لسػما أ ػرل
لمطفػؿ كالػذكاء والمهػا ار ااكاديميػة (Coplan, Hughes, Bosacki, & Rose-
) ، Krasnor, 2011واذا كاف ال جؿ ا يغير فقط إدراؾ اافػراد ا
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ولكف يغير أي ا إدراؾ الفرد نفسي تجا تقييـ أداء كما يجعؿ المعمـ يدرؾ أف الطفػؿ لديػي
يػػد ار من ف ػػة حيػ ينػػدمع فػػإ أننػػطة الفصػػؿ بنػػكؿ مػػن فض ويػػد يكػػوف هػػذا الطفػػؿ
موهوبا ولديػي يػد ار وميػوؿ اسػت داـ العمميػا العميػا ااكالػر تجريػدا إا أف لديػي منػكمة
فإ إيجاد مكػاف فػإ متصػؿ اجتمػاعإ يػد ا يعتػرؼ بػالفروؽ بػيف اافػراد بنػكؿ متػوازف ،
فمكؿ ن ص نموذ مميز ػاص بػي يغطػإ نطايػا واسػعا مػف القػد ار التػإ يجػ التعػرؼ
عميها وتحسينها وتقديرها بنكؿ متساو
 -7تنير الموهبػة إلػك نمػو غيػر متػزامف  Asynchronous Developmentتجتمػال فيهػا
القد ار المعرفية المتقدمة والندب المرتفعة ل مؽ ب ار دا ميػة وادراؾ م تمػؼ كيفيػا عػف
المعيار المجتمعإ أو المرلوؼ  ،ويزداد عدـ التزامف هذا مال السعة العقمية ااكالػر ارتفاعػا
ممػػا يجعػػؿ الموهػػو أكالػػر حساسػػية وعر ػػي لم طػػر ويسػػتمزـ ذلػػؾ إج ػراء تعػػدي

فػػإ

أسمو التنن ة الوالدية والتعميـ واإلرناد )(Morelock, 1996
 -1يػػػد تعالػػػر اانمػػػاط الموهوبػػػة مػػػف ال جػػػوليف عمػػػك مػػػا يعيػػػد صػػػمتهـ بعػػػالـ المو ػػػوعا
كالفنػػانيف الػػػذيف تفػػتج إبػػػداعاتهـ طريػػػؽ عػػودب إلػػػك الوايػػػال والموهوبػػوف أكاديميػػػا الػػػذيف
حػػالفهـ الحػػظ وحصػػموا عمػػك تػػدعيـ مػػف الوالػػديف وااي ػراف والمدرسػػيف يػػد يسػػاعدهـ عمػػك
التوافػػؽ والنجػػاخ اجتماعيػػا وأكاديميػػا  ،ولكػػف المػػة موهوبػػوف جػػوليف وانط ػوا ييف آ ػػريف
ينهاروف إذا ما عوي صعوبا الحياب انسػحابهـ العػادي إلػك ال يػاؿ  ،أو عويػ عنػدهـ
ع ية از فة بديمة مال الوايال كان فعالة حتػك ذلػؾ الويػ (أوتػو فين ػؿ  )0525 ،بسػب
الػػوتيرب السػػريعة المتغيػػرب لمعوامػػؿ ااجتماعيػػة واايتصػػادية ممػػا تبعػػي عػػدـ يػػدرب ال جػػوؿ
عمك التكيؼ والتنافس فإ ظؿ مجتمعا أكالر توجها نحو السػوؽ market-oriented
 societyوبالتالإ ينظر إليي بنكؿ سمبإ مف والديي وأيراني ومدرسيي وبالتػالإ يػد يطػور
ا ػػطرابا مسػػتد مة ويعػػايش الوحػػدب ورفػػض ااصػػدياء وصػػعوبا فػػإ التوافػػؽ مػػال بي ػػة
المدرسة كما يكوف أكالػر عر ػة لمسػموكيا اادمانيػة مالػؿ إدمػاف اانترنػ أو الكحوليػا
والم ػد ار (Chen, Rubin, & Sun, 1992, Ding, Liu, Coplan, Chen, Li,
)& Sang (2014), Han, Geng, Min, Gao, & Yang, 2017

فروض البحث
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 -0يمكف الكنؼ عػف وظيفػة ا تبػار الوايػال وعمميػا التفكيػر لػدل الطفػؿ الموهػو ال جػوؿ
ؿ ااستجابا التركيبية السالبة ومجموع الدرجا المعرفية الكمية

مف

 -7يمكف الكنػؼ عػف وظيفػة الحيػؿ الدفاعيػة لػدل الطفػؿ الموهػو ال جػوؿ كمػا تظهػر مػف
استجابا المحتويا الحرجة
 -1يمكف الكنؼ عف وظيفة الع ية بالمو وع لدل الطفؿ الموهو ال جػوؿ كمػا تظهػر مػف
استجابا الحركة السالبة

إجراءات البحث

ً
أول منهج البحث:

اسػػت دـ البح ػ المػػنهع الكمينيكػػإ لتعػػرؼ البنػػاء النفسػػإ والػػديناميا النفسػػية لػػدل
الطفؿ الموهو ال جوؿ

ثانيًا مجتمع وعينة البحث:
تكوف مجتمال البح مف الطمبػة الممتحقػيف بمػدارس الصػؼ ال ػامس اابتػدا إ بمدرسػة

صػػ خ الػػديف والزهػػور والمػػروب والسػػ ـ اابتدا يػػة بمحافظػػة الػػوادي الجديػػد  ،وتكونػػ عينػػة
الدراسػػة مػػف ( )11طالب ػا موهوب ػا بوايػػال ( )00مػػف الػػذكور و ( )05مػػف اإلنػػا ممػػف تراوح ػ
أعمػػارهـ مػػا بػػيف ( )00-01أع ػواـ  ،تػػـ ا تيػػارهـ بنػػاء عمػػك ترنػػيحا المعممػػيف الػػـ طبػػؽ
عمػػػيهـ مقيػػػاس وكسػػػمر لػػػذكاء ااطفػػػاؿ (إعػػػداد عبػػػد الرييػػػ أحمػػػد البحيػػػري  )7103 ،ويػػػد
تراوح ػ نسػػبة ذكػػا هـ مػػف  071إلػػك  ، 011الػػـ تػػـ تطبيػػؽ مقيػػاس ال جػػؿ ل طفػػاؿ (ترجمػػة
فػرد مػنهـ يعػانوف مػف
وتعريػ أحمػد عبػد الػرحمف  ، )0551 ،ويػد وجػد الدراسػة أف ( )4أ ا
ال جؿ  ،ويو ج جدوؿ ( )0توزيال أفراد العينة ااساسية

المذرست
السهور
صاح الذيه
السام
المرةة
المجموع

جذةل ()1
توزيغ أفراد الؼيىت األساسيت (توهوب خجول) ن = ()8
الجىس
المجموع
إواث
ركور
2
1
1
3
3
3
3
8
7
1

ً
ثالثا أدوات البحث:

 -1مقياس وكسلر لذكاء األطفال (الطبعة الرابعة) (إعداد وتقنين عبد الرقيب أحمد
البحيري :)0212 ،
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يعد مقياس وكسمر لذكاء ااطفاؿ – الطبعة الرابعػة أداب كمينيكيػة  ،تطبػؽ بصػورب فرديػة
لقياس القدرب المعرفية لدل ااطفاؿ الذيف تتراوخ أعمارهـ ما بػيف  2سػنوا وحتػك  02سػنة و
 00نهر وهو يتكوف مف مسة عنر ا تبا ار فرعيا ؛ عنرب ا تبا ار فرعية ر يسػة  ،مسػة
ا تبػا ار فرعيػة تكميميػة ؛ تسػػت دـ اا تبػا ار الفرعيػة الر يسػػة لقيػاس ااداء الػوظيفإ العقمػػإ
العاـ ( الذكاء ) باإل افة إلك مؤن ار القدرب المفظيػة  ،وااسػتداؿ اإلدراكػإ  ،والػذاكرب العاممػة
 ،ومؤن ار سرعة المعالجة أما اا تبا ار التكميمية الفرعية فتسػت دـ كنمػاذ أوسػال لموظيفػة
المعرفية  ،ويمكف است دامها كبدا ؿ ل

تبا ار الفرعية الر يسػة ويسػتغرؽ تطبيػؽ اا تبػا ار

الفرعية مف  71إلك  54دييقة لمعظـ ااطفاؿ  ،بينما يستغرؽ اا تبار ككؿ مف  10إلػك 31
دييقة وانتمم عينة التقنيف عمػك  7115طفػ موزعػة عمػك  00ف ػة عمريػة  ،هػذا ب ػ ؼ
عينػػة المجموعػػا ال اصػػة  :الموهػػوبيف  ،وذول اإلعايػػة الذهنيػػة  ،التوحػػد  ،الننػػاط ال از ػػد ،
صػػعوبا الػػتعمـ  ،اا ػػطرابا المغويػػة ولقػػد تػػـ تقػػديـ اادلػػة الم تمفػػة عمػػك البػػا وصػػدؽ
المقيػػاس بػػركالر مػػف طريقػػة لكػػؿ منهمػػا  ،وات ػػج أف مقيػػاس وكسػػمر لػػذكاء ااطفػػاؿ – الطبعػػة
الرابعػػػة يتميػػػز بػػػدرجا عاليػػػة مػػػف الصػػػدؽ والالبػػػا بالنسػػػبة لمعينػػػة المعياريػػػة والمجموعػػػا
ال اصة  ،مما يدعو إلك ااطم ناف وااعتماد عميي فإ ااسػت داـ مػال هػذ الف ػا سػواء عمػك
المستول البحالإ أو المستول الكمينيكك أو المستول التن يصإ

 -0مقياس الخجل لألطفال (ترجمة وتعريب أحمد عبد الرحمن إبراهيم :)1991 ،
أعد هذا المقياس ) Crozier(1995ويتكػوف مػف ( )72مفػردب تقػيس ال جػؿ باعتبػار
(ال وؼ واارتباؾ فإ الموايؼ ااجتماعية  ،والهدوء والصم أمػاـ ا
مػػف تجمعػػا النػػاس وعنػػدما يكػػوف الفػػرد محػػط انتبػػا ا

ػريف  ،والقمػؽ وال ػيؽ

ػػريف  ،و ػػعؼ القػػدرب عمػػك تكػػويف

صدايا جديدب  ،واحمرار الوجي مف الالناء والمدخ  ،واحمرار الوجي واارتبػاؾ عنػد التعامػؿ مػال
الجػػنس ا

ػػر) وأمػػاـ كػػؿ مفػػردب الػ

إجابػػا هػػإ نعػػـ أعػػرؼ  ،ومتػػردد  ،وا أعػػرؼ  ،وعمػػك

المفحوص ا تيار واحدب منهػا ويت ػمف المقيػاس ( )71مفػردب موجبػة (فػإ ييػاس ال جػؿ) إذا
أجا المفحوص عنها بنعـ يعطإ ال

درجا  ،واذا أجا متػردد يعطػإ درجتػاف  ،واذا أجػا

ا أعرؼ يعطك درجة واحدب  ،كما يت مف المقياس الػ

عبػا ار سػالبة تصػحج بحيػ يعطػإ

المفحػػوص درجػػة واحػػدب عمػػك اإلجابػػة بػػنعـ  ،ودرجتػػاف عمػػك اإلجابػػة متػػردد  ،والػ
عمك اإلجابة ا أعرؼ
- 35 -

درجػػا

وظائف األنا لدى الطفل الموهوب الخجول........................................................................

ويد يػاـ معػد المقيػاس بحسػا الصػدؽ والالبػا مػف درجػا عينػة مػف ااطفػاؿ تكونػ
مف  717مف الذكور واإلنا (أعمػارهـ مػف  07 – 5سػنة)  ،حيػ بمػش معامػؿ ألفػا لممقيػاس
 ، 1 4041ويد حس معامؿ اارتباط بيف درجا ال جػؿ ودرجػا كػؿ مػف الكفػاءب المدرسػية
 ،والكفػػاءب ااجتماعيػػة  ،والكفػػاءب الريا ػػية (المهاريػػة)  ،وااحت ػراـ العػػاـ لمػػذا وكان ػ عمػػك
الترتي –  ، 1 114 - ، 1 011 - ، 1 120 - ، 1 041وجميعها معام

ارتبػاط دالػة

إحصا يا عند مستول 1 10
ويد ياـ أحمد عبد الرحمف إبراهيـ بترجمة وتعري المقياس وطبػؽ المقيػاس عمػك عينػة
اسػػتط عية تكون ػ مػػف  21تمميػػذ وتمميػػذب بالصػػؼ الرابػػال وال ػػامس اابتػػدا إ والتػػزـ الباح ػ
بطريقة التصحيج وتقدير الدرجا المتبعة فإ الصورب ااجنبية لممقياس  ،وحس الالبػا بعػدب
طػرؽ هػػإ معامػػؿ ألفػا وبمغػ ييمتػػي  ، 1 2102وطريقػػة سػبيرماف بػراوف لمتجز ػػة النصػػفية
وكػػػاف ييمتػػػي  ، 1 2120وطريقػػػة جتمػػػاف لمتجز ػػػة النصػػػفية وكانػػػ ييمتػػػي  ، 1 2711كمػػػا
حس الباح الصدؽ لممقياس بطريقتيف هما :صدؽ المحكميف والصدؽ العاممإ
ويػػد يام ػ الباحالػػة بحسػػا البػػا المقيػػاس عمػػك عينػػة اسػػتط عية يوامهػػا ( 11طالبػػا
وطالبة) مف ط

الصؼ ال امس اابتدا إ بطريقة إعادب التطبيؽ وكاف معامؿ اارتبػاط بػيف

التطبيقػػيف فػػإ الدرجػػة الكميػػة  1 25وهػػإ دالػػة عنػػد  1 10كمػػا تػػـ حسػػا صػػدؽ اا تبػػار
بطريقػة الصػػدؽ الت زمػػإ مػػال ا تبػػار سػػمة القمػػؽ إعػػداد عبػػد الرييػ أحمػػد البحيػػري ()7111
وبمغ ييمة معامؿ اارتباط ( )1 135وهإ دالة عند 1 10

 -3اختبار الرورشاخ (مؤشر قصور األنا ):(Ego Impairment Index (EII

يحتػػول هػػذا المؤنػػر عمػػك مسػػة متغي ػ ار مهمػػة لمرورنػػا ) (Exner, 2005والتػػإ يػػاـ
)  Perry and Viglione (1991بتطويرهػا ونظريػا تػـ تطػوير فهػرس يصػور اانػا عمػك
أساس نموذ ) Beres (1956لتقييـ اانا :وتػـ تصػميمي لينػمؿ أربػال وظػا ؼ )0( :ا تبػار
الوايػػال  )7( ،عمميػػا التفكيػػر  )1( ،الحيػػؿ الدفاعيػػة  )0( ،ع يػػا المو ػػوع ويػػتـ معرفػػة
القصػػور فػػإ وظػػا ؼ اانػػا مػػف ػ ؿ اسػػت داـ درجػػا

مػػس لمرورنػػا وهػػإ )0( :مجمػػوع

استجابا النكؿ السالبة ) FQ-(distorted form qualityوتقػيس عػدـ ديػة اإلدراؾ أو
ا تبػػػػار الوايػػػػال ال ػػػػعيؼ) ؛ ( )7المجمػػػػوع المػػػػوزوف لمػػػػدرجا ال اصػػػػة المعرفيػػػػة السػػػػ
) weighted sum of six cognitive special scores (WSUM6؛ وتقػػيس
اانواع المتنوعة ا ط ار التفكير  ،وتنمؿ س ف ا :
- 41 -

وظائف األنا لدى الطفل الموهوب الخجول........................................................................

 -0استجابا التعبير المفظػإ المنحرفػة ) Deviant Verbalization (DVويػتـ تصػحيحها
ل سػػتجابا التػػإ تتسػػـ باسػػت داـ منػػو لمغ ػة أو حػػاا تعبيريػػة مميػػزب تتسػػـ بالغرابػػة
وتعوؽ يدرب الفرد عمك ااتصاؿ بو وخ
 -7ااسػػتجابا المنطقيػػة التوحديػػة غيػػر الم مػػة ) Autistic Logic (ALOGعنػػدما
يسػػت دـ الفػػرد منطػػػؽ متكمػػؼ لتبريػػػر إجابتػػي بنػػكؿ تمقػػػا إ وبػػدوف تمقػػػيف أو حػػ مػػػف
الفاحص مالاؿ شهذا أسػد صػغير فقػط انػي جػزء مػف الصػوربش أو شهػذا اا

ػر ػس انػي

يري مف اارن ش
 -1اسػػتجابا تركيبيػػة غيػػر ا قػػة )The Incongruous Combination (INCOM
مالاؿ شالمع أسودش  ،ناس لونها أزرؽش  ،ن ص لي رأس فاشش  ،شفروع نجرب لها يدش
 -0اسػتجابا تركيبيػة توليفيػة ) The Fabulized Combination (FABCOMويػتـ
تسجيمها عند تركي ع يا ا يمكػف تصػديقها بػيف مو ػوعيف أو أكالػر فػإ البقعػة مالػاؿ
شامرأب تمد بقربش  ،شدجاجتاف تمسكاف ك ار سمةش  ،شوحش يطارد فرانا ش
 -1اسػػتجابة تركيبيػػة غريبػػة ) The contamination response (CONTAMويػػتـ
تسػػجيمها اكالػػر أن ػواع التركيبػػا غيػػر المناسػػبة ااكالػػر نػػذوذا ويمالػػؿ انطبػػاعيف أو أكالػػر
شتنصهرش فإ منطقة فردية لمبقعة بطريقة تنتهؾ وت الؼ الوايال بو وخ مالؿ زهور الزبػدبش
أو شطفػػؿ حػػو ش وتكػػوف جػػودب النػػكؿ سػػالبة فػػإ كػػؿ ااسػػتجابا غيػػر المناسػػبة التػػإ
تحمػػؿ تركيبػػا غريبػػة ) (CONTAMأمػػا ااسػػتجابا التػػإ تحمػػؿ تركيبػػا غيػػر ا قػػة
) (INCOMأو تركيبػا توليفيػة ) (FABCOMيػد تطػابؽ مػال النػكؿ الجيػد (Exner,
)1978
 -2ااستجابا الممحة ) Perseveration (PSVوتعنػإ أف يعطػإ المفحػوص اسػتجابتيف
نا عتيف بترتي متوالإ مالاؿ فإ البطاية ااولكشهذا يػد يكػوف فػاشش ويػد وصػؼ النػكؿ
والكػؿ ويػتـ تصػحيحها )P 1.0

A

Fo

 ، (Woشويػد تكػوف فرانػة  ،أي ػاش ويػتـ

تصحيحها ) (Wo Fo A P 1.0 PSVحي ااستجابة لنفس النػكؿ والبقعػة كمهػا
بدوف تد ؿ مف المفحوص يو ج الفػروؽ بػيف ااسػتجابتيف كػرف يقػوؿ مػال شأنػي فػاش
اني أسود أو ممكف تكوف فرانة لو تجاهم الموفش
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( )1المحتويا الحرجػة ( Critical contentsالتنػريج  ،الػدـ  ،اانفجػار  ،النػار  ،الطعػاـ
 ،الجػػنس  ،أنػػعة اكػػس  ،الحركػػة العدوانيػػة و محتػػول مر ػػإ  morbid contentتقػػيس
ااحتياجػا واالحاحػا المكبوحػة عػادب أو التػإ يػتـ التعبيػر عنهػا بنػكؿ غيػر مبانػر) ؛ ()0
الحركػػة السػػالبة ( M-ويقصػػد بهػػا اسػػتجابا الحركػػة اإلنسػػانية المنػػوهة وتقػػيس اا ػػطرابا
فػػإ تمالػػي

المو ػػوع  )1( ،متغيػػر التماليػػؿ البنػػري

Human Representational

 Variableويقيس اإلدراؾ والتماليؿ البنري (Perry W, Viglione, 1991, Viglione,
)Perry , Meyer, 2003

نتائج البحث
 -1نتائج اختبار صحة الفرض األول وتفسيرها
ينص الفرض ااوؿ عمك أني شيمكف الكنؼ عف وظيفػة ا تبػار الوايػال وعمميػا التفكيػر
لػػػدل الطفػػػؿ الموهػػػو ال جػػػوؿ مػػػف ػػػ ؿ ااسػػػتجابا التركيبيػػػة السػػػالبة ومجمػػػوع الػػػدرجا
المعرفية الكميةش  ،لمتركد مف صحة هػذا الفػرض يامػ الباحالػة بتطبيػؽ ا تبػار الرورنػا عمػك
عينة البحػ ااساسػية (ف=  )4وحسػا نسػبة ااسػتجابا التركيبيػة السػالبة ) (x-والتػإ تػـ
الحصػػوؿ عميهػػا مػػف مجمػػوع اسػػتجابا النػػكؿ السػػالبة ÷ عػػدد ااسػػتجابا الكميػػة كمػػا تػػـ
حسا مجموع ااستجابا الكمية المعرفيػة السػ ( WSUM6والتػإ تقػيس اانػواع المتنوعػة
ا ػػط ار التفكيػػر) وتنػػمؿ ااسػػتجابا المفظيػػة المنحرفػػة ) (DVوالتجمعػػا غيػػر الم مػػة
)CONTAM

and

FABCOM,

 (INCOM,وااسػػػتجابا المنطقيػػػة غيػػػر الم مػػػة

(ALOG
ويو ػج جػػدوؿ ( )7درجػػا كػػؿ حالػة عمػػك وظيفػػة ا تبػػار الوايػال كمػػا تظهػػر مػػف نسػػبة
) ، (x-ودرجػػػا كػػػؿ حالػػػة عمػػػك وظيفػػػة عمميػػػا التفكيػػػر كمػػػا تظهػػػر مػػػف مجمػػػوع الػػػدرجا
المعرفية WSUM6

جذةل ()2
وسبت االستجاباث التركيبيت السالبت ) (x-ةتجموع الذرجاث المؼرفيت الكليت WSUM6
(ن=)8
تجموع الذرجاث المؼرفيت الكليت
االستجاباث التركيبيت السالبت )(x-
اللالت
WSUM6
.
.0.7
األةلى
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الثاويت
الثالثت
الرابؼت
الخاتست
السادست
السابؼت
الثاتىت

.
2
1
7
6
9
7

.011
.0.5
.01.
.012
.014
.0.7
.013

يت ج مف جدوؿ ( )7أف وظيفة ا تبار الوايال لدل كؿ حالة أيؿ مػف  1 01وأف عػدد
ااسػػػتجابا السػػػالبة لػػػـ يػػػزد عػػػف الػػػ

اسػػػتجابا ويػػػدؿ ذلػػػؾ عمػػػك سػػػ مة ا تبػػػار الوايػػػال

) (Exner, 2003لدل الطفؿ الموهو ال جوؿ  ،وتتفؽ هذ النتيجة مال دراسة Exner,
) Bryand & Leura (1975حيػ وجػػد أف تفكيػػر اانطػوا ييف فػػإ حػػؿ المنػػك

عمػػك

الرغـ مػف أنػي يتسػـ بػالبطء والترمػؿ ولكػنهـ أكالػر تنظيمػا وديػة فػإ يػ ارراتهـ التػإ تعػوض بػطء
عممية التفكير ويست دموف عمميا أيؿ مف اانبسػاطييف لحػؿ المنػكمة وتحقيػؽ الهػدؼ  ،أمػا
اانبساطييف فركالر توجها نحػو حػؿ المنػك

وعمػك اسػتعداد لتكػرار العمميػا وارتكػا أ طػاء

فإ إجراء العمميا  ،إا أنهـ يبدو أنهـ يستفيدوف مف هػذ اا طػاء وبالتػالإ فػإف توييػ حػؿ
المنكمة متساو بيف الف تيف
ويمكػػف تفسػػير هػػذ النتيجػػة بنػػاء عمػػك أف اافػراد ال جػػوليف يميمػػوف إلػػك ااننػػغاؿ
واإلفػػػراط فػػػإ عمميػػػة التغذيػػػة المرتػػػدب المعرفيػػػة السػػػوية لمرايبػػػة الػػػذا والتقيػػػيـ ااجتمػػػاعإ
) ، (Ludwig & Lazarus, 1983كمػا يننػغؿ اانػ اص الموهوبػوف بقمػؽ حػوؿ الػذا
وااندما فإ التركيز المفرط عمك الذا

ؿ التفاع

ااجتماعية )(Hartman, 1983

أمػػا مجمػػوع الػػدرجا المعرفيػػة الكميػػة  WSUM6فقػػد تراوحػ ااسػػتجابا مػػف صػػفر
إلك تسال اسػتجابا وبمػش متوسػط ااسػتجابا ( )0؛ حيػ حصػؿ أربػال حػاا عمػك أكالػر مػف
س درجا وحصم أربال حاا عمك أيؿ مف س درجا  ،ويؤكد ) Exner (2003أنػي إذا
حصؿ الفرد عمك أيؿ مف س استجابا فإ المجموع الموزوف فػإف ذلػؾ يعػد طبيعيػا ولكػف إذا
تعدل المجموع إلك أكالر مف س استجابا فهذا ينير إلك أنػي بالنسػبة لهػؤاء اافػراد  ،عػادب
مػػػا يحػػػد اانػػػزاؽ المفػػػاجئ فػػػإ التفكيػػػر أالنػػػاء التفكيػػػر ػػػ ؿ التفػػػاع

ااجتماعيػػػة  ،وأف

ااحكػػاـ ال اط ػػة تحػػد فػػإ كاليػػر مػػف ااحيػػاف أكالػػر مػػف المعتػػاد وهػػذا ينػػير إلػػك أف المفػػاهيـ
تطػػور ممػػا هػػو متويػػال  ،وا يعنػػإ
ا
بالنسػػبة إلػػك بعػػض الموهػػوبيف ال جػػوليف أيػػؿ ن ػػجا أو
بال رورب وجود ا ط ار فكري ؛ ويرجال هػذا الن ػع والتطػور المتػر ر إلػك تػر ر ن ػع الفػص
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اامامإ لدل الطفؿ ال جوؿ وأف هذا التر ر يكمف تح بعض المنػك

اانفعاليػة والسػموكية

المرتبطػػة بال جػػؿ عنػػد ااطفػػاؿ ويعكػػس تػػر ر ن ػػع الػػدماغ اامػػامإ فػػروؽ فرديػػة فػػإ عمميػػة
تطػػور اسػػتدامة المرحمػػة اليرييػػة  neotenyوهػػذ العمميػػة تسػػهـ فػػإ النهايػػة فػػإ ال جػػؿ
)(Schmidt & Poole, 2018
وينػػػػير اسػػػػتدامة المرحمػػػػة اليرييػػػػة إلػػػػك إطالػػػػة وتمديػػػػد مرحمػػػػة الطفولػػػػة وااحتفػػػػاظ
ب صا ص الطفولة والن ػع المتػر ر وعمػك عكػس معظػـ الالػدييا يتسػـ النمػو اإلنسػانإ بفتػرب
طويمػػػة نسػػػبيا مػػػف الطفولػػػة ويفتػػػرض أف تمعػػػ هػػػذ الفتػػػرب الممتػػػدب جػػػزءا هامػػػا فػػػإ التطػػػور
اإلنسػػانإ ممػػا يسػػمع ادمغتنػػا أف تنمػػو بنػػكؿ أكبػػر وتسػػمج بوي ػ أطػػوؿ لتطػػوير العمميػػا
المعرفيػػة ويعػػد اسػػتدامة المرحمػػة اليرييػػة عنصػػر هػػاـ لمنمػػو المعرفػػإ ااجتمػػاعإ لػػدل البنػػر
بمعنك أف أحد الوظا ؼ المفتر ة لمطفولة الممتدب هػو أف تسػمج بويػ إ ػافإ لمػتعمـ ليحػد
عندما يكوف المر ا زاؿ ب ستيكيا بدرجة مرتفعة )(Gallese, 2017
ويرل ) Schmidt & Poole (2018أف ال جؿ يػد يتطػور أالنػاء التطػور البنػري
بسب الفروؽ الفردية فإ ن ع المر اامامإ  ،الناتجة عف عمميػة اسػتدامة المرحمػة اليرييػة
إف وظيفة ن ع الدماغ اامامإ المتر ر  ،التإ تظهر كصراع التجنػ – اايتػ ار فػإ الموايػؼ
ااجتماعية يد يسمج لمطفؿ ال جوؿ بنكؿ فعمإ بويػ إ ػافإ لػتعمـ نوايػا ا
يبؿ التصرؼ إف هػذا الويػ اإل ػافإ لػتعمـ نوايػا ا

ػروف ودوافعهػـ

ػريف ودوافعهػـ هػاـ لتفػاوض مػال البي ػا

ااجتماعية المرلوفة وغير المرلوفة وفإ نهاية المطاؼ لي نتا ع عمك بقاء الطفؿ ال جوؿ
وعمػػك الػػرغـ مػػف أف بعػػض البػػاحاليف أكػػدوا عمػػك أف بعػػض جوانػ ال جػػؿ يػػد تعكػػس
عدـ ن ع اجتماعإ إا أف البح يرل أف تر ر ن ع المر يػد يمالػؿ وظيفػة تكيفيػة فػإ بعػض
جوان ال جؿ ويتفؽ البح مال ) Schmidt & Poole (2018فإ أف ال جؿ يد يكػوف لػي
وظػػا ؼ تكيفيػػة ايجابيػػة باعتبػػار نػػوع مػػف التالبػػيط أو الكػػؼ السػػموكإ حي ػ يعمػػؿ عمػػك تالبػػيط
ااستجابة المرجحة السا دب ااولية لحد ما مف أجؿ عمؿ ترجيؿ فإ ااستجابة  ،الػـ تنفصػؿ
ااستجابة مؤيتا عف الماليػر الػذي ياليرهػا وويػؼ ااسػتجابة القا مػة التػإ البػ أنهػا غيػر فعالػة
ممػػا يسػػمج بالترجيػػؿ فػػإ ات ػػاذ القػرار واعػػادب تقييمػػي بمواصػػمة ااسػػتجابة (حساسػػية لم طػػر)
وحماية ااسػتجابا الموجهػة ذاتيػا التػإ تحػد

ػمف هػذ التػرجي

ااسػػػتجابا وااحػػػدا المنافسػػػة ( ػػػبط التػػػدا ؿ) )1997
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السػػػػموكإ يػػػػؤدي إلػػػػك عػػػػدـ النسػػػػياف ويسػػػػهـ فػػػػإ اسػػػػترجاع ااحػػػػدا والموايػػػػؼ وربطهػػػػا
)Schillinga, Stormb, Andersonc (2014
وطالمػا أف ال جػؿ يػرتبط ايجابيػا بػالكبج أو التالبػيط السػػموكإ Ran , Zhang ,
)Huang (2018؛ فإف إزالة التالبيط السموكإ يد يؤدي إلك أنكاؿ معينة مف النسػياف والقػدرب
ال عيفة عمك تنظيـ وتنفيذ اافعاؿ فإ الوي المحػدد (إدارب الويػ ) وان فػاض اإلدراؾ المتػر ر
والتػػدبر وان فػػاض فػػإ ابتكػػار فعػػؿ اس ػتبايإ نحػػو ااحػػدا المسػػتقبمية )(Barkley, 1997
وبالتػػالإ يػػد يػػؤالر إزالػػة هػػذا التالبػػيط عمػػك الموهبػػة ؛ بمعنػػك أف هػػؤاء الف ػػة مػػف ال جػػوليف
الموهوبيف يبدو أنهـ يعينوف عمك أعصػبتهـ وهػو غيػر مسػتعديف لمتنػازؿ عنهػا ومػف الممكػف
ايتصاد كالير مف الطاية إذا الـ تبيف ذلؾ فإ ويتي (أوتو فين ؿ )0525 ،

 -0نتائج اختبار صحة الفرض الثاني وتفسيرها:
ينص الفرض الالانإ عمك أني شيمكف الكنؼ عػف وظيفػة الحيػؿ الدفاعيػة لػدل الطفػؿ الموهػو
ال جوؿ كما تظهر مف استجابا المحتويا الحرجةش
لمتركػػد مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض يام ػ الباحالػػة بتطبيػػؽ ا تبػػار الرورنػػا عمػػك عينػػة
البح ػ ااساسػػية (ف=  )4وتػػـ الكنػػؼ عػػف الحيػػؿ الدفاعيػػة مػػف ػػ ؿ المحتويػػا الحرجػػة
 Critical contentsوالتػإ تت ػمف محتػول التنػريج  ،الػدـ  ،اانفجػار  ،النػار  ،الطعػاـ ،
الجنس  ،أنعة اكس ويد ت من استجابا الحاا النار والدـ والتنريج ومف ػ ؿ تحميػؿ
المحتويػػا الحرجػػة تبػػيف أف الحػػاا التػػإ تتسػػـ بال جػػؿ والموهبػػة تسػػت دـ حيػػؿ التطػػابؽ
 Identificationواإلع ػ ء وااسػػتباؽ Anticipation

والنكػػوص ؛ فاان ػ اص مػػف هػػذا

النوع يحاولوف الترالير عمك المو وع بػالقوب وبااسػتعطاؼ لػيس فقػط كيمػا يػزودهـ باإلمػدادا
النرجسػػية بػػؿ أي ػػا كيمػػا يسػػمؾ عمػػك نحػػو بعينػػي ينػػاظر المالػػؿ ااعمػػك لمن ػ ص ولكنػػي لػػيس
تطابقا بمعنك الكممػة ؛ فمػيس اامػر أف تت ػذ لنفسػها صػا ص المو ػوع  ،بػؿ بػالحرل تتػردل
بمو ػػوع إلػػك أف يت ػػذ صػػا ص المالػػؿ العميػػا ل نػػا بحيػ أف اانػػا  ،فػػإ تطابقهػػا الػػذي ي ػػال
الػػذا محػػؿ المو ػػوع  ،تسػػتطيال مػػف جديػػد أف تسػػتمتال بػػنفس صا صػػها  ،ويػػد احظ ػ
الباحالػػة مػػف اسػػتجابا الحػػاا لحيوانػػا يويػػة أو أف ػراد إنهػػـ يتطػػابقوف مػػال شالمعتػػديش ممػػا
يجعمي ينارؾ فإ يوب هذا الن ص أو الحيواف  ،وبالتػالإ فبعػد أف كػاف مصػدر تهديػد لػي  ،يػد
أصبج ا ف تح تصرفي بهدؼ تهديد ا
أف ميكانيزمػػػا الػػػدفاع

ػريف ويػد أكػد ذلػؾ أوتػو فين ػؿ ( )0525حيػ يػرل

ػػػد القمػػػؽ _التطػػػابؽ_ التػػػإ وصػػػفها بحسػػػبانها مميػػػزب لمن صػػػيا
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العصػابية  ،توجػػد بدرجػػة أيػػؿ فػإ الحيػػاب اليوميػػة أي ػػا وذلػػؾ فػإ العديػػد مػػف مجػػاا الموهبػػة
كالريا ػػػة والفػػػف والعمػػػـ فهػػػإ مجػػػاا بديمػػػة عػػػف مو ػػػوع  ،ويػػػد أسػػػقطوا عميهػػػا يمقهػػػـ ،
فسػػيطرتهـ عميهػػا  ،وا يصػػبحوف بحاجػػة إلػػك ال ػػوؼ والقمػػؽ  ،بػػؿ إنػػي يقػػرر بصػػفة عامػػة أف
جميػػال القػػد ار التػػإ يزهػػو بهػػا النػػاس بنػػكؿ مسػػرؼ تػػد ؿ

ػر اف
ػػمف هػػذا الصػػنؼ  ،ونظػ ا

التطػػابؽ يػػرتبط ارتباطػػا واليقػػا بػػاإلع ء الػػذي يتويػػؼ عمػػك وجػػود نمػػاذ  ،فػػإف الفػػرد الموهػػو
ال جوؿ يسػت دـ اإلعػ ء الػذي يتميػز بمػا يمػإ( :أ) كػؼ لمهػدؼ  ) ( ،تجريػد مػف الجنسػية ،
(جػػػ) امتصػػاص كامػػؿ لمغريػػزب فػػإ مكاف اتهػػا ( ،د) تعػػديؿ فػػإ اانػػا  ،وهػػذا الميكػػانيزـ _كقاعػػدب
عامة_ ا يكوف است دامي فقط مف أجؿ المذب النرجسية والنػبقية  ،بػؿ يكػوف اسػت دامي أي ػا
كػػدفاع

ػػد القمػػؽ  ،فيػػود الفػػرد ال جػػوؿ الموهػػو أف يعػػرؼ سػػبقا مػػا سػػوؼ يفعمػػي المو ػػوع

(أوتػػػو فين ػػػؿ  ، )0525 ،وأف اسػػػتبايي أو تويعػػػي يعتمػػػد عمػػػك تويػػػال مسػػػتويا مرتفعػػػة مػػػف
اانفعاؿ السمبإ يبؿ ااندما فػإ ااننػطة الجماعيػة  ،ممػا يكػبج يدرتػي عمػك اانػدما كقا ػد
مقارنة باانبساطإ  ،ويد يعزل هذا الترالير إلك تفكير اانطوا ييف فػإ أف المنػاركة فػإ مهمػة
تتطمػػ سػػػموكيا انبسػػاطية وانفتاحيػػػة  extraverted behaviorsيػػد ا يكػػػوف ممتعػػػا
)(Sparka, Stansmoreb, O'Connor, 2018
ويػد وجػد دراسػة ) Zelenski et al. (2013أف اانطػوا ييف _كف ػة مػف ف ػا
اانسحا ااجتماعإ_ يميموف إلك أف يكونوا غير دييقيف فإ تويعاتهـ اانفعالية فيمػا يتعمػؽ
بالسػموؾ اانبسػاطإ  ، extraverted behaviorوبالتػالإ يميمػوف إلػك المبالغػة فػإ تقػدير
اانفعاؿ السمبإ الذي يعاينوني كنتيجة التصػرؼ المنفػتج  acting extravertedوالمنػاركة
فإ مهاـ جماعية  group taskوهذا بدور يؤدي إلك كبج السموكيا ال رورية التػإ تسػهؿ
ظهور القيادب
وممػػا يؤكػػد أف الموهػػو ال جػػوؿ يسػػت دـ حيمػػة ااسػػتباؽ مػػا وجػػد

Sparka,

) Stansmoreb, O'Connor (2018أف اانط ػوا ييف يػػد يرغبػػوف فػػإ أف يكون ػوا يػػادب
عنػػدما يتنب ػػوف ويسػػتبقوف بديػػة بالمسػػتويا اانفعاليػػة  affect levelsالمرتبطػػة بسػػموؾ
القيادب ويادريف عمك تطوير استراتيجيا لعمؿ تنبػؤا عاطفيػة  affective forecastsأكالػر
ػر مهمػا  ،وفػػإ الوايػػال إذا
ديػػة سػػابقة لمموايػػؼ ااجتماعيػػة التػػإ يكػػوف فيهػػا ظهػػور القيػػادب أمػ ا
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طور اانطوا يوف استراتيجيا لمتنبػؤ بديػة بااسػتمتاع بسػموؾ أكالػر م مػة لمقيػادب  ،فبالتػالإ
مػػف الممكػػف أف يكػػوف لهػػؤاء ااف ػراد فػػرص متكاف ػػة وفػػإ مسػػتول اانبسػػاطييف فػػإ الموايػػؼ
ااجتماعيػػػة ذا الصػػػمة  ،و اصػػػة أف هػػػذا ااسػػػتباؽ يعػػػد
يسػػػت دـ لتحديػػػد ااحتياجػػػا والفػػػرص والمنػػػك

ػػػرورب لمت طػػػيط والػػػتحكـ حيػػػ

وو ػػػال أهػػػداؼ مفيػػػدب وييػػػاس الم ػػػاطر

)(Jain, 1993
كما يست دـ الموهو ال جوؿ حيمة النكوص ؛ والنكوص هنا فػإ دمػة الػذا والػذي
يعػػد وظيفػػة عاديػػة مػػف وظػػا ؼ اانػػا النا ػػع المتكامػػؿ  ،وهػػإ تسػػتعمؿ فػػإ مجػػاا التكيػػؼ
ااعمػػؽ  ،ولكنهػػا تسػػتعمؿ بنػػكؿ نػػوعإ فػػإ مجػػاا

اصػػة فػػإ اإلبػػداع الفنػػإ والعممػػإ حيػ

تعنػك يػدرب الفنػاف والعػالـ الفنػػاف (المبػدع) عمػك النكػوص إلػك مرحمػػة سػابقة مػف تطػور بحيػ
يعيػػػد معاينػػػة (ولػػػيس مجػػػرد تػػػذكر) بػػػ ار يديمػػػة بطريػػػؽ مبانػػػر _فػػػإ نػػػكؿ عػػػادب ولػػػيس
استعادب -أو غير مبانر  ،فإ نكؿ تقمص إسقاطإ عمك ن وص وأحدا حقيقيػة أو ياليػة
 ،والنكوص اإلبداعإ ي دـ هػدفيف ازمػيف لعمميػة اإلبػداع :ااوؿ هػو بعػ الطايػة الكامنػة فػإ
جػػزء مغمػػور مػػف الػػذا  ،والالػػانإ هػػو تهي ػػة فرصػػة أوسػػال لتجميعػػا وارتباطػػا جديػػدب مػػف
م زوف المادب المطبوعة فإ المر أساسا (يحيإ الر اوي )0541 ،
هػذ الػػدفاعا تمكػػنهـ مػػف مواصػػمي حيػػاتهـ بكفػاءب معقولػػة وا تهػػدد تماسػػكهـ النفسػػإ ومػػف
لها يستطيال العودب إلك تنظيمي ااعمك حام معي بع ا مما وعا فإ رحمتي

 -3نتائج اختبار صحة الفرض الثالث وتفسيرها:
ينص هذا الفرض عمك أني شيمكػف الكنػؼ عػف وظيفػة الع يػة بالمو ػوع لػدل الطفػؿ
الموهو ال جوؿ كما تظهر مف استجابا الحركة السالبةش
لمتركػػد مػػف صػػحة هػػذا الفػػرض يام ػ الباحالػػة بتطبي ػؽ ا تبػػار الرورنػػا عمػػك عينػػة
البح ااساسية (ف=  )4وتـ الكنؼ عف الع ية بالمو ػوع مػف ػ ؿ الحركػة السػالبة M-
(ويقصػػد بهػػا اسػػتجابا الحركػػة اإلنسػػانية المنػػوهة)  ،ومتغيػػر التماليػػؿ البنػػري

Human

 ، Representational Variableكما فإ جدوؿ (:)1
جذةل ()3
استجاباث اللركت اإلوساويت السالبت االستجاباث التمثيليت اإلوساويت العؼيفت ةالجيذة
(ن=)8
االستجاباث التمثيليت
اللالت اللركت اإلوساويت السالبت االستجاباث التمثيليت اإلوساويت
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األةلى
الثاويت
الثالثت
الرابؼت
الخاتست
السادست
السابؼت
الثاتىت

)(M-
.
.
1
1
2
.
1
1

العؼيفت )(PHR
2
2
2
1
1
1
2
2

اإلوساويت الجيذة )(GHR
1
1
1
2
2
2
3
3

يت ج مف جدوؿ ( )1وجػود حركػة إنسػانية سػالبة لػدل مػس حػاا (نػ ص نػا ـ  ،يفكػر،
ينظر)  ،ويرل ) Exner (2003أف وجػود اسػتجابة واحػدب مػف الحركػة السػالبة يػد ينػير إلػك
نكؿ مميز اص فإ التفكير هذ ال صوصية ناجمة مف اننغاؿ بنوع معيف يغيـ عمػك عمميػة
التفكيػػر ويؤكػػد ) Exner (2003أف بروتوكػػوؿ يحتػػول عمػػك اسػػتجابة واحػػدب حركػػة سػػالبة
) (M-يد ينػير إلػك نػكؿ معػيف مػف الفو ػك الفكريػة ناتجػة عػف اانتبػا المركػز عمػك الػذا
وال ػوؼ مػف التقيػيـ السػمبإ ) (Yang, Hong, Fengqiang, Lei, 2019إف مالػؿ هػذا
التركيز عمػك الػذا يػد يحػوؿ دوف الػوعإ المناسػ بااحػدا ال ارجيػة ممػا يسػهـ أحيانػا فػإ
فو ػػػك فكػػػري  ،وبالتػػػالإ يسػػػهـ فػػػإ تحفػػػظ النػػػ ص ال جػػػوؿ ونػػػعور بػػػالحر  ،ويػػػد أكػػػد
) Crazier (1979شأف القصور فإ ااداء لدل اافراد ال جوليف الذي يبدو أني متمركػز حػوؿ
إنتا الك ـ  ،يد يرجال إلك تدا ؿ تركيز اانتبػا عمػك الػذا مػال اانتبػا الػذي يجػ أف يوجػي
إلعػداد الكػ ـ) (p. 961ش ويػد وجػد ) Ludwig & Lazarus (1983أف منػكمة توزيػال
اانتبا التإ يعاينها اافراد ال جوليف تعكس أسػمو معرفػإ عػاـ (بمعنػك تحكػـ معرفػإ مقيػد)
يعػػوؽ فاعميػػة معالجػػة المعمومػػا المعرفيػػة وكػػذلؾ المهػػاـ ااجتماعيػػة ويػػد وجػػدوا أف أطفػػاؿ
المرحمة اابتدا ية ال جوليف يظهروف بنكؿ داؿ تػرالي ار تػدا ؿ أكبػر مػف غيػر ال جػوليف عمػك
ا تبار سترو لتسمية االواف)(Arnold & Cheek, 1986, p.571
ويؤكػػػػد ذلػػػػؾ ااسػػػػتجابا التماليميػػػػة اإلنسػػػػانية ال ػػػػعيفة

Human

Poor

 Representation (PHR) responsesوالتإ تنير إلك أنماط مػف السػموؾ البينن صػإ
غير الفعاؿ وغير التكيفإ تنير زيادب استجابا اإلنسػانية ال ػعيفة إلػك تػارير ن صػإ يتسػـ
بالصراع أو الفنؿ وغالبا ما يتـ رفض هؤاء اافراد أو تجنبهـ ونبػذهـ مػف يبػؿ ا

ػريف أالنػاء

تطػورهـ لمحتميػة ااجتماعيػة ، social ineptnessويت ػمف اابعػاد التاليػة :التنػوها ،
- 44 -

وظائف األنا لدى الطفل الموهوب الخجول........................................................................

الحقػػػد  ،العػػػدواف  ،ال ػػػرر ،اارتبػػػاؾ وا راء غيػػػر المنطقيػػػة فػػػإ الع يػػػا بػػػيف اانػػػ اص
)(Exner, 2003
كمػػا ات ػػج مػػف جػػدوؿ ( )1وجػػود عػػدد مػػف ااسػػتجابا اإلنسػػانية الجيػػدب

Good

 Human Representation (GHR) responsesويػد أو ػج ) Exner (2003أف
ااسػتجابا اإلنسػػانية الجيػػدب يػػد توجػػد فػػإ بروتوكػػوا ااسػػوياء ويػػد نجػػدها فػػإ بروتوكػػوا
بعػػض ااف ػراد الػػذيف لػػديهـ صػػعوبا ولكػػف لػػـ تصػػؿ بعػػد إلػػك البعػػد الن صػػإ  ،وبالتػػالإ فػػإف
ال جوؿ الموهو يتمتال برننطة ن صية تبدو بنكؿ معقوؿ الية مػف الفو ػك وتػدمع أبعػاد
الدية وااتفاؽ وال ير والوايعية والنظرب المنطقية
ويمكف تفسير وجود استجابا حركة سالبة واسػتجابا بع ػها جيػد وبع ػها

ػعيؼ

إلػػك أف الن ػ ص ال جػػوؿ الموهػػو الػػذي مػػف المفػػروض أنػػي فػػإ اسػػتق لية _مػػف الناحيػػة
الذاتية_ عف مو وعا الوايال (ومف الناحية المو وعية بالطبال ما توفر لهػـ الطعػاـ والمػاؿ)
يصػػبحوف أي ػػا مػػف جديػػد فػػإ تبعيػػة نػػديدب متػػك كانػ الظػػروؼ ال ارجيػػة _مػػف يبيػػؿ فقػػداف
شااتبػاعش والفنػػؿ ااكيػػد_ بحيػ تجعمهػػـ يفقػػدوف الالقػة فػػإ يػػدرتهـ المطمقػػة وعند ػػذ يحتػػاجوف
مػػػف جديػػػد إلػػػك المنػػػاركة فػػػإ القػػػدرب المطمقػػػة المسػػػقطة  ،وبجعمهػػػـ ن ػػػالهـ لمتطػػػابؽ مػػػال
المو وعا فإ تبعية نديدب (أوتو فين ؿ )0525 ،
مما سػبؽ عر ػي مػف نتػا ع يت ػج أوا :أف الطفػؿ الموهػو ال جػوؿ يتمتػال بسػ مة
ا تبػػار الوايػػال إا أنػػي يػػد يحػػد أحيانػػا ا ػػط ار مفػػاجئ فػػإ عمميػػة التفكيػػر ػ ؿ الموايػػؼ
ااجتماعيػة ويػػد يرجػال ذلػػؾ إلػك تػػر ر ن ػػع الفػص اامػػامإ ممػا يػػنجـ عنػي اسػػتدامة المرحمػػة
اليرييػػة لػػدل الموهػػو ال جػػوؿ ؛ واسػػتدامة المرحمػػة اليرييػػة وتػػر ر الفػػص اامػػامإ وظيفػػة
ايجابيػػة تكيفيػػة لػػدل الموهػػو ال جػػوؿ حيػ تسػػمج لمفػػرد بويػ إ ػػافإ لػػتعمـ نوايػػا ا

ػػريف

ودوافعهـ يبؿ التصػرؼ وتسػمج بترجيػؿ ااسػتجابة مػف أجػؿ إعػادب التقيػيـ والتنظػيـ والديػة فػإ
ات اذ القرار وتؤدي إلك عدـ النسياف واسترجاع ااحدا والموايؼ وربطها مال بع ها
الانيػػا يسػػت دـ الفػػرد الموهػػو ال جػػوؿ حيػػؿ التطػػابؽ واإلع ػ ء وااسػػتباؽ والنكػػوص ؛ حي ػ
يست دـ التطابؽ مال المو وع كدفاع

د القمؽ مف استباؽ وتويال انفعاؿ سمبإ مػف المو ػوع

ممػػػا يكػػػبج يدرتػػػي عمػػػك اانػػػدما فػػػإ ااننػػػطة ااجتماعيػػػة والقياديػػػة  ،ويسػػػت دـ النكػػػوص
واإلع ء ؛ وعندما تجتمال هذ الدفاعا لدل طفؿ جوؿ تعنك أني ا يزاؿ تقدير لذاتػي يتويػؼ
- 45 -

وظائف األنا لدى الطفل الموهوب الخجول........................................................................

عمػػك حصػػولي عمػػك اإلمػػدادا ال ارجيػػة وعنػػدما تجتمػػال لػػدل ذا الطفػػؿ الموهػػو تعنػػك أف
تقدير لذاتي يتويؼ أي ا عمك تحقيقي لمطال مالاليػة متمػايزب عػف ا

ػريف مالػؿ هػذا الطفػؿ ا

يحتا شالح ش بؿ شالتدعيـش حتك يتمكف مف مواصػمي حياتػي بكفػاءب معقولػة وا يتهػدد تماسػكي
النفسإ
الالالا اتسم ع ية الطفؿ الموهو ال جوؿ بالمو وع بالصراع فتارب لديهـ اسػتجابا إنسػانية
عيفة وتارب لػديهـ اسػتجابا إنسػانية جيػدب وحتػك يتمتػال هػؤاء اافػراد با تبػار وايػال وع يػة
بالمو وع أكالر فاعمية وبإع ء واستباؽ ايجابإ  ،ابد أف يراعإ الوالديف تػرؾ مزيػد مػف طػرؽ
ااسػتجابة المفتوحػػة أمػػاـ الطفػػؿ  ،وطػػرؽ تنطػػوي عمػك منػػاعر إالػػـ أيػػؿ  ،وعمػػك القػػة بػػالنفس
أكبر  ،وعمك مزيد مف اايجابية والمنطقية وااستق لية فػإ ات ػاذ القػ ار ار  ،حتػك تكػوف يػادرب
عمك مؽ أنوا يوية  ،تقتدر بنكؿ منطقإ عمك تويال نتا ع أفعالها وأفعاؿ ا

ريف

التوصيات
فإ

وء أهداؼ البح ونتا جي ،يوصإ البح بما يمإ:
ػر اسػػت داـ الطفػػؿ الموهػػو ال جػػوؿ حيمػػة ااسػػتباؽ يمكػػف ااسػػتفادب مػػنهـ فػػإ
 -0نظػ ا
الت طػػيط وصػػنال الق ػ ار ار
الفػػػرص والمنػػػك

والتنبػػؤ بالمسػػتقبؿ عمػػك نطػػاؽ واسػػال و ػ ؽ واكتنػػاؼ

وذلػػػؾ بعػػػدـ نقػػػدهـ باسػػػتمرار وانصػػػافهـ وتنػػػجيعهـ عمػػػك بنػػػاء

المصػػدايية فػػإ تويعػػاتهـ والالقػػة فػػيهـ وسػػد الفجػػوب وسػػوء الفهػػـ س ػواء بػػيف ااطفػػاؿ
ووالديهـ أو بينهـ وبيف مدرسيهـ
 -7نظ ار لما أنار إليي نتػا ع الدراسػة مػف تنػت انتبػا الموهػو ال جػوؿ نتيجػة الميػؿ
إلك ااندما فإ ااننػغاؿ بالػذا بنػكؿ مقمػؽ توصػإ الدراسػة ب ػرورب الحاجػة إلػك
تطػػػوير ع جػػػا معرفيػػػة تعػػػزز التػػػدري عمػػػك المهػػػا ار ااجتماعيػػػة

والتحصػػػيف

التدريجإ
 -1نظ ار لميػؿ الموهػو ال جػوؿ إلػك المبالغػة فػإ تقػدير وتويػال اانفعػاؿ السػمبإ توصػإ
الباحالػػػة بو ػػػال بػػػرامع ع جيػػػة تركػػػز عمػػػك الجوانػػػ المعرفيػػػة السػػػموكية والعق نيػػػة
اانفعاليػػػة وتسػػػاعدهـ عمػػػك اسػػػتباؽ والتنبػػػؤ بقػػػدرتهـ عمػػػك ااسػػػتمتاع بااننػػػطة
الجماعية والقيادية
ػػر اف الطفػػػؿ الموهػػػو ال جػػػوؿ يسػػػت دـ دفاعػػػا التطػػػابؽ واإلعػػػ ء وااسػػػتباؽ
 -0نظػ ا
والنكوص ؛ وعنػدما تجتمػال هػذ الػدفاعا لػدل طفػؿ جػوؿ تعنػك أنػي ا يػزاؿ تقػدير
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لذاتي يتويؼ عمك حصػولي عمػك اإلمػدادا ال ارجيػة وعنػدما تجتمػال لػدل ذا الطفػؿ
الموهو تعنك أف تقدير لذاتي يتويؼ أي ا عمك تحقيقي لمطالػ مالاليػة متمػايزب عػف
ا

ػػريف مالػػؿ هػػذا الطفػػؿ ا يحتػػا شالح ػ ش بػػؿ شالتػػدعيـش حتػػك يػػتمكف مػػف مواصػػمي

حياتي بكفاءب معقولة وا يتهدد تماسكي النفسإ
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