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 :  امللخص
الذهنية  إرشادي قائم على اليقظة  هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من فاعلية برنامج  

لدى   اإلبداعية  الذات  فاعلية  تنمية  وتكونت  الطالب  في  المتوسطة،  بالمرحلة  الموهبة  ذوي 
من   الدراسة  من    24عينة  الذكور  الطالبطالبًا  من  الموهبة  المتوسطة    ذوي  بالمرحلة 

  –  13ممن تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين    ،بالمملكة العربية السعودية  بمحافظة األحساء
 ,Abbott)  ذات اإلبداعيةطبق عليهم استمارة البيانات األولية، ومقياس فاعلية ال   عام،   15

2010)  ( قورة،  أبو  القائم  والبرنامج    (،2019ترجمة  اليقظة اإلرشادي  استراتيجيات  على 
عند مستوى الذهنية من إعداد الباحث، وأسفرت نتائج الدراسة عن وجود فروق دالة إحصائيًا  

في  على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية  بين رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية  (  0.01)
إحصائيًا   دالة  فروق  ووجود  البعدي،  القياس  لصالح  والبعدي  القبلي  مستوى القياسين   عند 

والضابطة    (0.01) التجريبية  المجموعتين  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  مقياسبين    على 
لصالح أفراد المجموعة التجريبية، ولم توجد فروق  القياس البعدي  في  فاعلية الذات اإلبداعية  

البعدي والتتبعي في  القياسين  أفراد المجموعة التجريبية في  دالة إحصائيًا بين رتب درجات 
البرنامج نجاح  يعني  مما  اإلبداعية،  الذات  الذهنية   فاعلية  اليقظة  على  القائم    اإلرشادي 

ذوي الموهبة أفراد المجموعة  الطالب  ية الذات اإلبداعية لدى  واستمرار فاعليته في تنمية فاعل
 التجريبية.

المفتاحية اإلبداعية،    اإلرشادي،  برنامجال:  الكلمات  الذات  فاعلية  الذهنية،  ذوي  الطالب  اليقظة 
 الموهبة.
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على اليقظة الذهنية يف تنمية فاعلية 
 الطالب ذوي املوهبة باملرحلة املتوسطةالذات اإلبداعية لدى 

 

 إعداد                                                 
 د/ أمحد رجب حممد السيد
 أستاذ الرتبية اخلاصة املشارك

 جامعة امللك فيصل  -كلية الرتبية 
 

 :مقدمة
ب االهتمام  الموهبة    الطالبيعد  األمور    Students with Giftedذوي  إحدى 

لكونه من مواهب وقدرات من  متالعالم ضمن أولوياتها؛ نظرًا لما ي  بلدان الهامة التي تضعها  
التقدم   شأنها أن تسهم في تقدم مجتمعاتهم، باإلضافة إلى كونهم ذخيرة تلك المجتمعات نحو

امتالك    في   والتطور من  الرغم  وعلى  للعديد  الطالب  المستقبل،  الموهبة  المواهذوي  ب من 
أنهم في حاجة ماسة إلى العديد من الخدمات والتدخالت التي تعينهم    والقدرات الخاصة؛ إال

ها إلى إنتاجات إبداعية تسهم في تقدم مجتمعاتهم وتطورها، يل على التعبير عن مواهبهم، وتحو 
خصائص    اإلبداعولعل   أهم  يشير  الموهبة،ذوي    الطالبأحد  ذلك  ضوء  (  2017)  وفي 

Farmer and Tierney  ذوي    الطالبإحدى العوامل التي تسهم في اإلبداع لدى    إلى أن
، والتي قد تحتاج  Creative Self-Efficacy (CSE)  الموهبة هي فاعلية الذات اإلبداعية

 تحفيزها.لإلى تدخالت مساعدة 
( إلى أن فاعلية الذات  559-558:  2020النجار وآخرون )   وفي ضوء ذلك يشير

عن"اإلبداعية   معتقداته    تعبر  على  معتمدًا  ما،  لعمل  تحفيزه  عند  الفرد  يبديه  الذي  السلوك 
حول قدرته على التفكير بشكل غير تقليدي، وتتمثل في اعتقاده بأنه لديه ما يكفي من قدرات  

ر أفكاره، ومدى ثقته  لحل المشكالت بطريقة إبداعية، وأنه قادرًا على إيجاد طرق جديدة لتطوي
امتالكه   وأيضًا  األفراد،  من  غير  عن  يتميز  تجعله  مألوفة  غير  بطريقة  للمهام  إنجازه  في 

فإنه لكي    رات تجعل جهوده اإلبداعية ممكنة".لموهبة وقد الذات  يوبالتالي  فاعلية  تم تحفيز 
الموهبة  الطالبلدى    اإلبداعية اذوي  أو  العوامل  إلى بعض  قد يحتاج  ذلك  فإن  لتدخالت  ، 

لذلك،   الذهنية  و المساعدة  اليقظة  التي    Mindfulnessلعل استراتيجيات  التدخالت  أهم  من 
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أو  تغييرها  يمكن  ال  التي  السيئة،  العاطفية  والتجارب  السلبية  األفكار  عالج  في  تساعد 
التلقائية،   األفكار  تدفق   في  تساعد  أنها  كما  األخرى،  واألساليب  الطرق  بواسطة  عالجها 

المشوهة   والتفسيرات  األفكار  الخصائص    .(King et al., 2020)وعالج  إحدى  أن  كما 
ة هي الشعور باالنفتاح والقدرة أو االستعداد لالنخراط في كل ما يحدث المميزة لليقظة الذهني

لإلبداع   هام  أنه عنصر  أيضًا  يتضح  والذي  الحاضر،  الوقت    . (Rothouse, 2020)في 
ترتبط   الذهنية  فيفاليقظة  الكامل  والحضور  الراهنة بوضوح  اللحظات  الحياة   مواقف  برؤية 

العاديةتم مالحظته  والعمل، ويتعلق األمر بمالحظة ما لم ي نشغال ، بسبب االفي الظروف 
 .  Lhamo et al. 2017) ) الماضي بالتفكير في المستقبل أو في

حالة    تعبراليقظة الذهنية  إلى أن    Spadaro and Provident (2020)  يشيرو 
من الوعي التي تنشأ من خالل االنتباه المقصود في اللحظة الراهنة دون إصدار أحكام، وأن  

على   تأملال الفردية    المبني  العادات  لتغيير  الممارسة  لتقنيات  تطبيق  هو  الذهنية  اليقظة 
ن،  " )الجسدية، والنفسية، واالجتماعية( إلدراك التجربة في الوقت الراهالمتسرعة"المتهورة أو  

األمر   ؛المتسرعةوبالتالي السماح للفرد باتخاذ خيارات واعية بداًل من ردود الفعل المتهورة أو  
في تنمية و الذي يوضح أهمية التدخالت القائمة على استراتيجيات اليقظة الذهنية في تحفيز  

  Özcan and Vural (2020)يشير  في ضوء ذلك  و   فاعلية الذات اإلبداعية لدى األفراد.
الذهنية    خالل  من الذات واليقظة  دراستهما التي هدفت إلى الكشف عن العالقة بين فاعلية 

الموهبة    الطالبلدى   في  ذوي  الذهنية  اليقظة  تدريبات  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  تنمية إلى 
في حاجة ماسة إلى مثل هذه    الطالب  هؤالء  ذوي الموهبة، وأن  الطالبفاعلية الذات لدى  

في رفع درجة فاعليتهم تسهم  التدخالت التي تعينهم على التفكير الواعي والتأمل اليقظ، والتي  
الطالب   هؤالء  لدى  يتوفر  فعندما  أفكارهمالتاالستراتيجيات  الذاتية،  ترتيب  على  تعينهم  ،  ي 

يسهم   أن  شأنه  ذلك من  فإن  اليقظ؛  والتأمل  الواعي  التفكير  الذات  وعلى  فاعلية  تحفيز  في 
 اإلبداعية لديهم.

إلى التعرف على  من خالل دراستهما التي هدفت  (  2019جمعة وآخرون )شير  تو 
الذات  ا وفاعلية  النفسي  والتوافق  الذهنية  اليقظة  بين  وغير    الطالب  لدى لعالقة  المتفوقين 

أكاديمياً  والتي  المتفوقين  دور  ،  الذهنية  لليقظة  أن  إلى  فيتوصلت  لدى    هام  الذات  فاعلية 
الذهنية فيالطالب اليقظة  القائمة على  التدخالت  الذي يوضح أهمية  فاعلية    تنمية  ، األمر 
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لدى   اإلبداعية  الموهبة  الطالبالذات  إلى  ذوي  الحالية  الدراسة  تسعى  ذلك  ضوء  وفى   ،
ا على  قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  من  فاعلية  التحقق  تنمية  في  الذهنية  اليقظة  ستراتيجيات 

 ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة.  الطالبالذات اإلبداعية لدى 
 مشكلة الدراسة:

لدى   العامة  الذات  بفاعلية  اهتمت  التي  الدراسات  من  العديد  وجود  من  الرغم  على 
ذوي الموهبة؛ إال أن االهتمام بفاعلية الذات اإلبداعية لديهم لم تأخذ نفس االهتمام،   الطالب

م حداثة  في  يكمن  ذلك  وراء  السبب  اإلبداعيةولعل  الذات  فاعلية  من  ،  وضوع  الرغم  وعلى 
من    الطالبامتالك   للعديد  الموهبة  والقدرات  ذوي  و الخصائص  القدرات  التي  العقلية  منها 
؛ إال أن هذه القدرات وحدها ال تكفي ألن تتحول  بداعيةالتي ترتبط بفاعلية الذات اإل  اإلبداعية

خرج إلى إلى عوامل مساعدة أو محفزة كي تالقدرات    هذه  نتاجات إبداعية، فقد تحتاج إإلى  
وهو ما أشارت إليه نتائج بعض البحوث  ملموسة،  نتاجات إبداعية  إالعالم الخارجي في صورة  

من كاًل  دراسة  مثل   ,.Ruichao et al  ؛Avcu and Ayverdi, 2020)  والدراسات 
فاعلية الذات اإلبداعية لدى  أن  ( والتي توصلت نتائجها إلى 2020؛ النجار وآخرون، 2020
نظرًا    الطالب وتحفيزها؛  تنميتها  يساعد على  الذي  والتدخل  الدعم  إلى  تحتاج  الموهبة  ذوي 

والمعرفية.   والعاطفية  النفسية  العوامل  من  بالعديد  الذهنية  لتأثرها  اليقظة    إحدى ولعل 
الذات اإلبداعية لدى   فاعلية  التي تسهم في تحفيز  الهامة  الموهبة،    بالطالالتدخالت  ذوي 

عملية التفكير والتي تساعد في  الوعي اليقظ والنشط للذات،  التأمل و من خالل التدريب على  
، ومن  واضحة غير مشوشةصورة  باليقظ لدى الطالب، وإدراكه لما يدور حوله  والتأمل  الواعي
، وهو ما أشارت إليه نتائج بعض البحوث والدراسات فاعلية الذات اإلبداعية لديه  يزثم تحف

من  مثل وآخرون    ؛Özcan & Vural, 2020)    كاًل   & ,Haberlin  ؛2019جمعة 
O’Grady, 2018)  ،إلى نتائجها  الذهنية    والتي توصلت  اليقظة  بين  عالقة موجبة  وجود 

و  اإلبداعية،  الذات  في  وفاعلية  الذهنية  اليقظة  على  القائمة  التدخالت  فاعلية  أهمية  تنمية 
اإلبداعية   الموهبة  الطالبى  دل الذات  يسذوي  الذي  األمر  إلى    هم؛  أفكارهم  تحويل  في 

إبداعية.   قائم  انتاجات  تدريبي  برنامج  إعداد  إلى  الحالية  الدراسة  تسعى  سبق  مما  وانطالقًا 
ا فاعلية  تنمية  في  الذهنية  اليقظة  لدى  على  اإلبداعية  بالمرحلة   الطالبلذات  الموهبة  ذوي 

 المتوسطة.
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 ولتحقيق ذلك تحاول الدراسة الحالية اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 
على  برنامجاليسهم    هل القائم  الذات    اإلرشادي  فاعلية  تنمية  في  الذهنية  اليقظة 

وينبثق من هذا التساؤل التساؤالت    ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة؟  الطالباإلبداعية لدى  
 الفرعية التالية: 

هل توجد فروق بين رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية في القياسين القبلي   -1
 والبعدي على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية؟

تو  -2 التجريبية هل  المجموعتين  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  فروق  جد 
 والضابطة على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية في القياس البعدي؟

فى تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى  اليقظة الذهنية  برنامج  تستمر فاعلية    هل -3
 أفراد المجموعة التجريبية بعد فترة المتابعة؟

 أهمية الدراسة:
 األهمية النظرية: -أ

الدراسة   موضوع  أهمية  حيث  من  النظرية  الناحية  من  الحالية  الدراسة  أهمية  تتضح 
قائم على اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى  إرشادي  وهو "فاعلية برنامج  

ذوي    الطالبذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة" ومن حيث طبيعة عينة الدراسة وهي    الطالب
البحوث   من  المزيد  إجراء  إلى  منا  تحتاج  وخصائص  صفات  من  به  يتصفوا  وما  الموهبة، 

المشكالت   من  العديد  حل  في  تسهم  التي  الخاصة    وتلبيةوالدراسات  فعلى  الحاجات  بهم، 
الرغم من امتالك هؤالء الطالب للعديد من الخصائص والقدرات التي تميزهم عن أقرانهم من 

أن إال  اآلخرين؛  العاديين في حاجة    الطالب  أقرانهم  تفوق  بهم والتي  الخاصة  القدرات  هذه 
الدور  إلى التدخل والمساعدة لكي تتحول إلى إنتاجات إبداعية، وتأتي أهمية ذلك من خالل  

ذوي    الطالباستراتيجيات اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى  الذي تلعبه  
الدراسة عينة  أفراد  خالل    وبالتالي  ،الموهبة  من  الحالية  للدراسة  النظرية  األهمية  تتضح 

لدى الطالب ذوي    فاعلية الذات اإلبداعية  ي تلعبه اليقظة الذهنية في تنميةتوضيح الدور الذ
ففالموهبة،   لدى  عاموضوع  الهامة  الموضوعات  من  اإلبداعية  الذات  ذوي    الطالبلية 

ارتبا الدراسات  من  العديد  أثبتت  فقد  اإلبدا الموهبة،  الذات  فاعلية  اإلبداعي عيط  بالتفكير  ة 
  أهميةوتسلط هذه الدراسة الضوء على  ،  ذوي الموهبة  الطالبلدى    اإلنتاج اإلبداعيواإلبداع و 
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تنمية فاعلية الذات اإلبداعية من    التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية فيالدور الذي تلعبه  
الوعي    الطالبمساعدة هؤالء    خالل إيجابيالتأو على  اليقظ والتفكير بطريقة  ة بعيدًا عن  مل 

 .ردود الفعل المتسرعة
 األهمية التطبيقية: -ب

الدراسة   لهذه  التطبيقية  األهمية  إلىتتضح  تسعى  كونها  الذات    فاعلية تنمية    في 
القائم   اإلرشاديذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة، من خالل البرنامج    الطالباإلبداعية لدى  

 التأمل ليقظة الذهنية، التي تساعدهم على  لاستراتيجيات    وما يحتويه من،  على اليقظة الذهنية
اليقظ خالل  الواعي  من  المو ،  على  الراهنا التركيز  االهتمام    اتللموضوع  ةقف  وتركيز  قيد 
حوله عن،  ااالنتباه  نتيجة  بعيدًا  المتسرعة  األحكام  التفكير    اصدار  األمر  أنماط  المشوشة، 

حولهم،  من  ذوي الموهبة على اإلدراك الواعي لكل ما يدور    الطالب الذي يسهم في مساعدة  
مما يسهم في توفير البيئة والمناخ ،  فاعلية الذات اإلبداعية لديهم  وتنمية  بما يسهم في تحفيز

المناسب لدى ه ؤالء الطالب ذوي الموهبة؛ األمر الذي يساعد هؤالء الطالب على النفسي 
وعلى   عليهم  بالنفع  تعود  ملموسة  إبداعية  انتاجات  إلى  وتحويلها  مواهبهم  عن  التعبير 

  .المجتمع
بعض   تقديم  إلى  تسعى  أنها  فى  الدراسة  لهذه  التطبيقية  األهمية  أيضًا  تكمن  كما 

فى مجال   العاملين  تفيد  التي  ب  رعايةالتوصيات  المختصة  الموهبة، والجهات   الطالبذوي 
اليقظة الذهنية في تنمية باستخدام التدخالت القائمة على    االهتمامنحو  ذوي الموهبة وأسرهم  

لدى  فاعلية اإلبداعية  الدراسة الطالبهؤالء    الذات  نتائج  عنه  تسفر  ما  ضوء  فى  وذلك   ،
 الحالية.  

 أهداف الدراسة:    
 ق األهداف التالية: ي تحقة إلى تسعى الدراسة الحالي

التي تسهم في    الطالبتدريب   -1 الذهنية  اليقظة  الموهبة على استراتيجيات  ذوي 
 .همديل الذات اإلبداعية  فاعليةتنمية 

البرنامج -2 فاعلية  الذهنية    اإلرشادي  التحقق من  اليقظة  استراتيجيات  على  القائم 
لدى   اإلبداعية  الذات  فاعلية  تنمية  بالمرحلة   الطالبفي  الموهبة  ذوي 

 المتوسطة.
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 مصطلحات الدراسة:
القائم  برنامجال  -1  الذهنية    اإلرشادي   Counseling Program Based onاليقظة 

Mindfulness : 
البرنامج   الحالية  اإلرشادي  يعرف  الدراسة  في  إجرائيًا  الذهنية  اليقظة  على  القائم 

وتدريب  إرشاد  إلى  يهدف  والذي  علمية،  أسس  ضوء  في  ومنظم  مخطط  برنامج  أنه  على 
ذوي الموهبة على استراتيجيات اليقظة الذهنية، بهدف تنمية فاعلية الذات اإلبداعية   الطالب

 .وأنشطة، من خالل ما يحتويه من فنيات لديهم
  :Creative Self-Efficacy (CSE)فاعلية الذات اإلبداعية  -2

معتقدات  تعرف   أنها  على  الحالية  الدراسة  في  إجرائيًا  اإلبداعية  الذات  فاعلية 
اإلبداعي،  التفكير  في  المتمثل  اإلبداعي  االنتاج  على  قدراته  حول  الموهبة  ذوي  الطالب 

 واألداء اإلبداعي. 
 :Students with Giftedة ذوي الموهب الطالب -3

المرحلة   الطالبيعرف   طلبة  أنهم  على  الحالية  الدراسة  في  إجرائيًا  الموهبة  ذوي 
 بإدارة التعليم بمحافظة األحساء. ذوي الموهبةالمتوسطة الملتحقين ببرامج رعاية 

 حدود الدراسة:
والتي   والزمنية  والجغرافية  والبشرية  الموضوعية  للحدود  تبعًا  الحالية  الدراسة  تتحدد 

 يمكن عرضها على النحو التالي: 
 الحدود الموضوعية:  -1

فاعلية   الدراسة وهو  الحالية من خالل موضوع  للدراسة  الموضوعية  الحدود  تتمثل 
ذوي الموهبة بالمرحلة    الطالبلدى    برنامج لليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية

 المتوسطة.
 الحدود البشرية والجغرافية: -2

البشرية الحدود  يشمل   تتمثل  والذي  الدراسة  بمجتمع  الحالية  للدراسة  والجغرافية 
العربية    الطالبجميع   بالمملكة  المتوسطة بمحافظة األحساء  الذكور بالمرحلة  الموهبة  ذوي 

 السعودية.
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 :الحدود الزمنية -3
 م.  2020 – 2019تم تطبيق الدراسة الحالية فى العام الدراسي  

 اإلطار النظري والدراسات السابقة:
ريف واألهمية، لليقظة الذهنية من حيث التع  اً يشمل اإلطار النظري للدراسة عرض

ثموالخصائص ذلك  ،  واألبعاد    اً عرض  يلي  التعريف  حيث  من  اإلبداعية  الذات  لفاعلية 
وفاعلية التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات  واألهمية والخصائص،  

، باإلضافة إلى مجموعة من البحوث والدراسات السابقة  ذوي الموهبة  الطالباإلبداعية لدى  
 يلي:   ذات الصلة بموضوع الدراسة، ويتضح ذلك فيما

 :Mindfulnessاليقظة الذهنية  -1
سواء من حيث   Mindfulnessتناول العديد من الباحثين موضوع اليقظة الذهنية  

إلى  اليقظة الذهنية  تشير  الوصف والتحليل أو من حيث التدخالت العالجية المترتبة عليها، و 
أنالتواجد   بمعني  المناسب،  الوقت  الذهنية    في  الوعياليقظة  إلى حالة     عن طريق   تشير 

فإن   وبالتالي ،اللحظة الراهنة وبدون إصدار أحكامفي  مقصودة محددة،االنتباه بطريقة  تركيز
  قوله في لحظة من الزمن،ونفكر فيه ونعيشه ونفعله  قظة الذهنية تدور حول مالحظة ما نالي
بداًل من  أي ال  إنه وعي ذاتي حاضر  المستقبل،التركيز على  أو  التركيز   بدالً و   ماضي  من 

أو المخاوف،  بالقلق  على  نشعر  تجعلنا  التي  األشياء  الذهنية  وبالتالي  ،  على  اليقظة  فإن 
 . (McDonough & Lemon, 2018) اللحظة الراهنةتشجع على التركيز على 

أن   على  الذهنية  لليقظة  المعاصرة  والطبية  النفسية  التعريفات  من  العديد  وتؤكد 
على الوعي النشط للذات، والحاالت الداخلية للفرد وتفاعله مع البيئة   تشتملاليقظة الذهنية  

، وتشمل اليقظة الذهنية اإلدراك الواعي ألفكارنا ومشاعرنا (Rothouse, 2020)من حوله  
الجسدية  أنها   وأحاسيسنا  كما  معه،  نتواصل  حولنا  من  العالم  في  شيء  بكل  يتعلق  فيما 

ممارسة أساسية إيجابية؛ حيث يمكننا التواصل مع أنفسنا ومع المواقف من حولنا في اللحظة  
مكننا أن نرى، ونشعر، ونلمس، ونشم، ونسمع، وندرك  بطريقة تزين تجاربنا وتثريها، في الراهنة

رة مستمرة، ومن خالل هذا الوعي الجسدي الكامل؛ يمكن أن  األشياء التي قد تمر بنا بصو 
الجسد   بين  ارتباط  وجود  يعني  بما  به؛  يحيط  ما  كل  في  نشط  مشارك  وكأنه  الفرد  يشعر 

 .  (Hughes et al., 2019)والعقل والروح لدى الفرد 
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من    Correia (2021:160)  فعر وت   مجموعة  أنها  على  الذهنية  "اليقظة 
 :2020)  للحظة الراهنة". كما يعرفهاالتي تؤدي إلى الوعي باممارسات التأمل، والمهارات،  

235) Saini and Burton   بأنها "القدرة على االنتباه عن قصد في اللحظة  اليقظة الذهنية
حكمية" غير  نظر  وجهة  خالل  من  يعرف    .الراهنة   Spadaro and Providentكما 

اليقظة الذهنية على "أنها إدراك اللحظة الراهنة من خالل تركيز االنتباه عن  (171 :2020)
أحكام".   وبدون  يعرفهاقصد  )  كما  ألفكاره  104:  2020الخولي  الفرد  "وعي  أنها  على   )

اللحظة  وانفعاالته وردود أفعاله دون إصدار أحكام عليها، ومن ثم فهي االنتباه المركز على  
األحكام". إصدار  وعدم  الواعي  التصرف  تتضمن  والتي  )   الراهنة،  (  30 :2019أما 

Coleman and Coleman    فيعرفونها على "أنها العيش في الحاضر ورؤية األشياء كما
( على أنها "حالة من  260:  2019ا تعرفها جمعة وآخرون )كم  ".هي بوضوح ووعي واتزان

الخبرات   في  الوعي واالنتباه بكل  القصوى  الخبرات واالستفادة  تلك  السابقة، وكيفية توظيف 
كفاءة الوعي بالخبرة "أنها  ( على  585:  2018في حين تعرفها علي وعبده )  الوقت الراهن".

اآلنية سواء كانت داخلية أو خارجية مع القدرة على المالحظة والوصف الدقيق دون التقيد 
 كائن واإلدراك الواعي واإلحساس بمعايشة التجربة".باألحكام والضوابط، وتقبل الفرد لما هو 

أنها إدراك "اليقظة الذهنية على   Baltzell and Summers (2017: 3)ويعرف  
 :2017ما يحدث في الوقت الحاضر، وهي قدرة أساسية نتشاركها جميعًا". في حين يعرفها )

79) Lhamo et al.  في الحياة اليومية ورؤيته   على "أنها طريقة لالنتباه إلى كل ما يحدث
أنها أحد الطرق لقبول  "اليقظة الذهنية على    Northcut (2017: 28يعرف )  كما  ."بوضوح

)ليس بشكل سلبي(، ولكن بوضوح وبصيرة حول ما هو  كل ما هو موجود في كل لحظة 
( أما  "أ Tang (3 :2017حقيقي".  على  إصدار  فيعرفها  )دون  الحكمي  غير  االنتباه  نها 

الراهنة". للحظة  الوعي    أحكام(  جودة  يجسد  الذهنية  اليقظة  "مصطلح  أن  نجد  سبق  ومما 
 :Hazlett-Stevens, 2017)المطلوبة لتحقيق فعال للتجربة المباشرة في اللحظة الراهنة"،  

استنتاج    . (258 يمكن  تنتج  وبالتالي  الذهنية  اليقظة  هي:  ألنتيجة  أن  عوامل    التقبلربعة 
في ضوء ما و   .,Saini & Burton)  (2020  تركيز على اللحظة الراهنة والوعيواالنتباه وال

ذوي   الطالب  لدى  الوعي  من  حالة  أنها  على  الذهنية  اليقظة  الحالي  الباحث  يعرف  سبق 
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ك الحالة لإلدراك  في اللحظة الراهنة، ومحاولة االستفادة من تل حوله ور منالموهبة لكل ما يد
 األحكام عليها وتقبل الموقف الراهن.   بإصدارالواعي دون التقيد 

 ذوي الموهبة: للطالبأهمية اليقظة الذهنية 
من  Jones et al. (2016) يشير   التقليل  في  تساعد  الذهنية  اليقظة  أن  إلى 

إيج بطريقة  التفكير  من  يمكنهم  الذي  األمر  األفراد؛  لدى  مما  التوتر  تدفق  ابية،  في  يساعد 
الوقائي    األفكار، الطب  في  جديًدا  مجااًل  الذهنية  اليقظة  على  القائم  التوتر  من  الحد  ويعد 

أن   األبحاث  أظهرت  وقد  االنتباهوالسلوكي،  وتركيز  الذهنية،  إلى  اليقظة  يؤدي  أن  يمكن   ،
بيرة  خفض طويل المدى لألعراض الجسمية والنفسية، باإلضافة إلى وجود تأثيرات إيجابية ك

أنها  كما  حوله،  من  والعالم  واآلخرين  الذات  وإدراك  والسلوك  المواقف  حيث  من  الفرد  لدى 
 & Coleman)تساعد األفراد على التعامل مع الضغوط المرتبطة بتحديات الحياة اليومية  

Coleman, 2019)  . 
الذهنية تتضح  ( إلى أن أهم فوائد اليقظة  2019ة وآخرون،  شير )جمعوفي ضوء ذلك ت

 من خالل التالي: 
تعزيز شعور الفرد بالقدرة على إدارة المواقف الحياتية من خالل تعزيز االستجابات  -1

 الكيفية إلدارة الضغوط.
 تحسين الشعور باالتزان االنفعالي. -2
 تعزيز شعور الفرد بمعنى الحياة، واستكشاف ذلك المعنى. -3
المعرفة   -4 وراء  بما  الوعي  تنمية  في  الذهنية  اليقظة   Meta-Cognitiveتسهم 

Awareness  .الذي يتم تعلمه لمالحظة األفكار أو المشاعر 
الذهنية، من خالل خفض األلم   -5 لليقظة  الفسيولوجية والنفسية  الفوائد  باإلضافة إلى 

في  خفض الضغوط  المزمن، وتحسين الوظيفة المناعية، أما الفوائد النفسية فتتمثل  
ت إلى  باإلضافة  المرضية،  والمخاوف  والقلق  االكتئاب،  وأعراض  حسين النفسية، 

 الذاكرة العاملة، واالنتباه. 
 خصائص اليقظة الذهنية:

أساسيةتشمل   خصائص  ثالث  الذهنية  ) اليقظة  والقبول( هي  والتعرض    االنتباه 
ن اليقظة الذهنية تؤدي إلى قدرة حيث إتجربة "الوجود األمثل"  Attention يتطلب االنتباه  و 
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أكبر على تنمية االنتباه والحفاظ عليه، وكما نعلم أن القدرة على توجيه االنتباه والحفاظ عليه  
السر  المعالجة  في  ضروري  والمباشرة،أمر  الدقيقة  للمعلومات  التعرض  يعة     ويؤدي 

Exposure  ة القدرة على تجربة  لألفكار والمشاعر التي تظهر أثناء تركيز االنتباه إلى زياد
األفكار والمشاعر عند حدوثها، بداًل من عدم قبولها أو   Acceptanceوقبول    هذه التقلبات،

بها؛   السلبي  النفسية،التأثر  بالراحة  الشعور  يجلب  في  عندمو   بما  ننخرط  اليقظة   ممارسةا 
  على نستمر في تحويل انتباهنا إلى الهدف المركزي أو األساسي، أو التركيز  ، فإننا  الذهنية

ببساطة   والغرض  الوعي،  إلى  يأتي  ما  كل  والتسجهنا  مراقبة  المراقبة  لما  هو  الذهني  يل 
مقاومة، دون  الشكل  و   نالحظه  األساسيةهذا  النقطة  هو  المالحظة  إل   من  تحتاج  ى  التي 

التطوير   إعادة  أو  المالحظة  األفكارلمجرد  عن  االبتعاد  دون  المشاعر    توجيه  أو 
((Northcut, 2017 . 

الذهنية  وتدعم اليقظة  مواقف  أو  صفات  الذهنية  الممارسة  اليقظة  أساس  وهي   ،
صفات سبع  ويوجد  حياة،  عدم  وأسس  كأسلوب  وهي:  الذهنية   – Nonالحكم    لليقظة 

Judging  والصبر  أو أحكام مسبقة،  المبتدئينPatience إصدار   Beginners ، وعقل 
mind  مرة ألول  يحدث  كأنه  بالموقف  المرتبطة  الخبرات  مع  التعامل  والثقة  أي   ،Trust ،
للضغوطل  Non- Strivingالسعي  وعدم   الفرد  الواقع مما يعرض  تغييره في  ، ما ال يمكن 
للخبرا  Acceptance  والتقبل الفرد  تقبل  حدوثهأي  لحظة  بالموقف  المرتبطة    والتخلي   ،ت 

Letting go    التفكير الراهن على حساب  بالموقف  المرتبطة  السلبية  األفكار والخبرات  عن 
وتمثل هذه    ة.، والتي يتم التأكيد عليها وإعادة تعزيزها من خالل تدريبات اليقظة الذهنيالواعي 

عكس كل منها هو كيفية عملنا على  تحديًا كبيرًا ألنه عادًة ما يكون  الخصائص  و األسس  
من خالل ممارسة اليقظة الذهنية يمكننا أن فومع ذلك    س يومي، وبالتالي زيادة معاناتنا،أسا

ع التخلي  معاناتنانتعلم  مع  والجلوس  األحكام،  لحظة    ن  كل  رؤية  وتعلم  فعل،  رد  دون 
هذه  التي نشأت من    الميزة اإلضافيةو   ،ية جديدة ال تشوبها تجارب الماضيبدامع  بانفتاح،  

نتعلم    األسس أن  يمكننا  حيث  الذات؛  مع  التعاطف  خالل    كيفهي  من  أنفسنا  في  نثق 
الجلوس مع األفكار والمشاعر واألحاسيس برأفة، دون إصدار حكم مسبق، وتقبل ما يحدث 
عن   والتخلي  النتائج،  إلى  الوصول  في  التسرع  وعدم  محاربته،  من  بداًل  الحالي  الوقت  في 

يتعلم قبول الحياة كما هي    فالفرد في هذه الحالة   التأثر بما يحدث؛  أو   إلى االنشغال  الحاجة 
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الراهنة،   اللحظة  الفرد و في  تفكير  في تحسين طريقة  العوامل  أن تساعد كل من هذه  يمكن 
الوقت  قد يعاني منها في  التي  الصحية أو األعراض  المشكالت  النظر عن  وشعوره بغض 

تع في  يسهم  بما  األعراض الحاضر،  وتقليل  والتوتر،  الضغوط  وتقليل  الحياة،  جودة  زيز 
ثقته  ،للفرد  السلبية اليقظ، وزيادة  الواعي  التفكير   Spadaro and)  بذاته  ومساعدته على 

Provident, 2020) . 
 :Creative Self-Efficacy (CSE)فاعلية الذات اإلبداعية  -2

الذات   فاعلية  عليهم   Self-Efficacyتلعب  وتؤثر  األفراد  تحفيز  في  رئيسيًا  دورًا 
ة كما حددها باندورا إلى  ، وتشير فاعلية الذات العام(Ong, & Nie, 2016)وعلى سلوكهم  

المها وتنفيذ  تنظيم  على  قدراته  في  الفرد  معينة معتقدات  إنجازات  لتحقيق  المطلوبة  م 
(Farmer and Tierney: 2017).  ا الذات  فاعلية  مفهوم   Creativeإلبداعية  ويرتبط 

Self-Efficacy    فاعلية منه،بمفهوم  جزء  يعتبر  الذي  العامة  فاعلية    الذات  مفهوم  وظهر 
الذات اإلبداعية منذ بدايات القرن الحادي والعشرون، على يد العديد من الباحثين والتي تعبر  

اإل األداء  أو  إبداعاته  عن  التعبير  على  بقدرته  الفرد  اعتقاد  مدى  )النجار  عن  لديه  بداعي 
اإلبداعي   .(2020وآخرون،   االنتاج  أو  األداء  على  بقدراته  الفرد  إيمان  إلى  تشير  والتي 

(Abbott, 2010) . 
إيمان "أنها  فاعلية الذات اإلبداعية على    Pieper et al. (2020: 17)ويعرف  

أن يكونوا مبدعين في أدوار عملهم، بجانب أنها تصف العالقة باألداء   بقدرتهم علىاألفراد  
) اإلبداعي" الفيل  يعرفها  كما  معارفه  188:  2020.  في  الطالب  ثقة  مقدار  "أنها  على   )

. في حين تعرفها ومهاراته وقدراته التي تمكنه من تقديم تفكير إبداعي مصاحب بأداء إبداعي"
تقدات الفرد حول قدرته على التفكير بشكل غير تقليدي ( على أنها "مع 39:  2019خريبة )

ومدى ثقته في إنجازه للمهام بطريقة غير مألوفة، وتتكون من بعدين هما: فاعلية الذات في  
 التفكير اإلبداعي، وفاعلية الذات في األداء اإلبداعي". 

فاعلية الذات اإلبداعية على    Farmer and Tierney  (23 :2017)كما يعرف  
إبداعية  الفرد  "اعتقاد  أنها نتائج  إنتاج  على  القدرة  لديه  يعرفها    ".بأن   .Tang et alكما 

الذي يتأثر بمختلف العوامل الداخلية )مثل   للفرد  ديناميكيالبناء  ال"أنها  على   (237 :2017)
التجربة الشخصية، والحاالت الفسيولوجية أو العاطفية، والشخصية( والعوامل الخارجية مثل  
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التعريفات السابقة لفاعلية    .اإلقناع االجتماعي والوضع االجتماعي واالقتصادي" وفي ضوء 
قدات الطالب ذوي الموهبة حول قدراته  الذات اإلبداعية يعرفها الباحث  الحالي على أنها معت

 على االنتاج اإلبداعي المتمثل في التفكير اإلبداعي، واألداء اإلبداعي. 
 أبعاد فاعلية الذات اإلبداعية:

قام العديد من الباحثين بتقسيم فاعلية الذات اإلبداعية إلى عدة أبعاد أو مجاالت،   
م فاعلية الذات اإلبداعية إلى بعدين أو مجالين اثنين رئيسيين يقسبت  Abbott (2010)  وقام

 هما: 
 : Creative thinking self-efficacy (STSE)فاعلية الذات في التفكير اإلبداعي  -أ

إ التعبير عن اإلبداع من  والتي تشير  الداخلية للفرد؛ مثل  لى فاعلية الحالة العقلية 
التي   واألصالة  والطالقة  والمرونة  التفاصيل  في  المتمثلة  اإلبداعي  التفكير  مهارات  خالل 

 تساعد الفرد في انتاج األفكار اإلبداعية الجديدة. 
اإلبداعي    -ب األداء  في  الذات   Creative performance self-efficacyفاعلية 

(STSE): 
الخارجية   الحالة  فاعلية  إلى  تشير  لفوالتي  األدائي  العملي  والجانب  لية  عا للفرد 

الذات اإلبداعية، مثل التعبير عن اإلبداع من خالل األنظمة الداخلية والخارجية للفرد والتي  
تتفاعل مع بعضها البعض في أثناء عملية األداء اإلبداعي كالدوافع، والمزاج، والشخصية،  

في   المتمثلة  االجتماعي،  والشخصية.  والسياق  والمجال  الدراسة  النطاق  في  الباحث  ويتبنى 
حيث يستخدم مقياسه الذي أعده لقياس فاعلية الذات اإلبداعية    Abbottحالية وجهة نظر  ال
 . (2019)، وقام بترجمته وتقنينه على البيئة العربية )المصرية( أبو قورة (2010)

 ذوي الموهبة: الطالبفاعلية الذات اإلبداعية لدى  أهمية
بدء  في  رئيسيًا  دورًا  تلعب  اإلبداعية  الذات  فاعلية  أن  إلى  التجريبية  األدلة  تشير 
العامل الوسيط في عملية اإلبداع  العمل اإلبداعي واستدامته، باإلضافة إلى أنها تلعب دور 

ة فاعلية الذات  ومن جانب آخر تظهر أهمي  .(Farmer & Tierney, 2017)لدى األفراد  
 لتالي: ل ااإلبداعية من خال
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أواًل: أن فاعلية الذات اإلبداعية هي مقدمة لإلبداع، حيث أظهرت األدلة التجريبية أن فاعلية  
األفراد؛   لدى  اإلبداعي  األداء  وتعزيز  اإلبداعي  السلوك  تعزيز  في  ساعدت  اإلبداعية  الذات 

 ألنها كانت بمثابة قوة تحفيزية رئيسية نحو اإلبداع. 
فاعلي على  التأكيد  تم  ارتباطها  ثانيًا:  بسبب  الطالب  لدى  االبتكار  في  اإلبداعية  الذات  ة 

 بخاصيتين مهمتين في القرن الحادي والعشرين هما: التفكير اإلبداعي والثقة بالذات.  
 ثالثًا: االهتمام بفاعلية الذات اإلبداعية هو أيضًا نتيجة لتحول آخر في دراسة اإلبداع.

م المدرسي مسألة مهمة للغاية يفي التعل  لذلك أصبح تعزيز فاعلية الذات اإلبداعية
(Ong & Nie, 2016)  فاعلية أهمية  يوضح  الذي  األمر  اإلبداعية  .  ذوي  الذات  للطلبة 

الذي  األمر  وتحفيزها؛  لتنميتها  المناسبين  والمناخ  البيئة  توفير  إلى  تحتاج  والتي  الموهبة؛ 
هؤالء   وتحول  الطالبيساعد  اإلبداعية،  أفكارهم  عن  التعبير  إبداعية في  انتاجات  إلى   يها 

 .ملموسة
 : خصائص فاعلية الذات اإلبداعية

تعلب فاعلية الذات اإلبداعية في الواقع العديد من األدوار فيما يتعلق بالبنى الهامة 
األخرى لإلبداع، هذا باإلضافة إلى أن العمل اإلبداعي يتطلب المثابرة في مواجهة التحديات 

وأن    األفراد؛  تواجه  الدافعة  التي  بالقوة  تزويدهم  في  األفراد  تساعد  اإلبداعية  الذات  فاعلية 
المطلوبة لدفعهم نحو العمل اإلبداعي؛ وبالتالي تعمل فاعلية الذات اإلبداعية كمتنبئ بالنتائج 
اإلبداعية لدى األفراد الذين يتمتعون بفاعلية ذات إبداعية مرتفعة، باإلضافة إلى أن األفراد  

؛ فإن ذلك يسهم في زيادة التوقعات  رتفعة من فاعلية الذات اإلبداعيةرجة مالذين يتمتعون بد
يكون   األشخاصبأن  بدور    مبدعين  هؤالء  اإلبداعية  الذات  فاعلية  تقوم  كما  المستقبل،  في 

العامل الوسيط بين األداء اإلبداعي والعوامل األخرى مثل: حل المشكالت واإلبداع، والتفاؤل 
 . Farmer & Tierney, 2017)) بداع وغيرها من العوامل األخرى واإلبداع، والتعلم واإل

فاعلية   من  مرتفعة  بدرجات  يتميزون  الذين  األفراد  نجد  اإلبداعية وبالتالي  الذات 
  مستفيدينيرة في االندماج والبحث عن حلول إبداعية لمشكالتهم وتحدياتهم،  يقضون أوقاتًا كث

في يسهم  بما  لديهم،  الذات  فاعلية  سواء    بذلك من  الخاصة  مطالبهم  لتحقيق  أدائهم  تطوير 
ذلك   الدراسة  كان  في  أو  العمل  الذات    .(Chen 2016)في  فاعلية  ذوي  األفراد  ويتميز 

المت والتخطيط  للفشل،  وتقبلهم  للنجاح،  بتوقعهم  المشكالت قن  اإلبداعية  لحل  إبداعية  بطرق 
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الحياة  في مواقف  التحديات والصعوبات  الحياة، ومواجهة  التي تواجههم في جميع مجاالت 
التف قدر كبير من  لديهم  أن  إلى  باإلضافة  إبداعية،  اإليجابي والطاقات المختلفة بطرق  كير 

والرضا    اإليجابية بالنفس،  والثقة  الذات  وتأكيد  والدافعية،  والمبادرة  التفكير،  في  والمرونة 
تحقيق  أجل  من  والمثابرة  المخاطر،  مواجهة  نحو  والميل  والتنظيم،  والسيطرة،  والتفاؤل 

في   واالندماج  )خريبة،  األهداف  بهم  الخاصة  ذلك2019األعمال  ضوء  وفي    شير ي  (. 
(2017 ) Pretz and Nelson  اإلبداعية هي المؤشر األكثر صحة    إلى أن  فاعلية الذات

 . ذات األصالةللقدرة على إنتاج األفكار 
 الطالبلدى    فاعلية التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية

 ذوي الموهبة: 
التعامل مع   الموهبة    الطالبلكي يتم  على نحو    Students with Giftedذوي 

لل النفسي والعقلي  البعدين  أهمية كاًل من  إدراك  فإن ذلك يستلزم منا  اإلنسانية فعال؛  موهبة 
ونظرًا ألن العمل اإلبداعي يمكن أن يتطلب المثابرة في مواجهة العديد    .(2019ة،  ور )أبو ق

لفشل األولى، وبالتالي فإن القوة الدافعة  ض لمرات التعر من التحديات التي تواجه الفرد، مثل  
مطلوبة لدفع األفراد نحو العمل اإلبداعي، وفي ضوء ذلك توفر فاعلية الذات العامة مثل هذه 
واستدامة   والبدء  االختيار  إلى  تؤدي  التي  اإليجابية  النتائج  توقعات  تعزز  ما  بقدر   ، القوة 

بالنتائج  ي النتائج اإلبداعية، والتي تتنبأتساعد ف المشاركة، وتأتي فاعلية الذات اإلبداعية التي
  Tang et al. (2017)وفي ضوء ذلك يشير    .(Farmer & Tierney, 2017)اإلبداعية  

إلى أن فاعلية الذات اإلبداعية يمكن أن تعلب دور المتغير المستقل الذي يسهم في السلوك  
اإلبداعي لدى األفراد، كما يشير إلى أن التدخالت على المدى القصير يمكن أن تحسن من  
المعرفية.  التدخالت  التدخالت هي  أهم هذه  األفراد، ولعل من  لدى  اإلبداعية  الذات  فاعلية 

مكونة من أربعة مصادر    الذاتإلى أن معتقدات فاعلية  Starkey et al. (2017) ويشير  
وكذلك  االجتماعي  واإلقناع  المباشرة  غير  والخبرة  اإلتقان  خبرة  هي:  للمعلومات  رئيسية 

 الحاالت الفسيولوجية والعاطفية للفرد.
كير  اليقظة الذهنية في استبدال طرق التف  القائم على يساعد التدريب  في ضوء ذلك  و 

ال الواقعية  إيجابية،غير  واقعية  أكثر  بأخرى  على    سلبية  التدريب  يعد  آخر  اليقظة بمعنى 
الذاتية لكل من األفكار واألحاسيس والتكيف مع  الذهنية أنماط السلوك،  أداة تسهل المراقبة 



 

 

 

) 204 ) 

2021 ، يناير1ج 65اإلرشاد النفسي، العدد جملة   

أمحد رجب حممد السيدد.  

األفكار  انتاج  في  ثم  ومن  والسلوك،  التفكير  في  تغيير  وإحداث  االرتباط  فهم  يمكن  بحيث 
قد ركزت معظم األدبيات و .  .(Coleman & Coleman, 2019)عية لدى األفراد   اإلبدا 

على   الذهنية  اليقظة  تركز  حيث  العقلي،  األداء  تطوير  في  تسهم  الذهنية  اليقظة  أن  على 
بالتدر  الذاالهتمام  الذاتي  التنظيم  ممارسة  على  االنتباه  يب  يعزز  العملية   واإلدراكي  لوضع 
الذهنية تشمل تركيز الالعقلية تحت   اليقظة  النفسية، كما أن ممارسة  سيطرة لتعزيز الرفاهية 

وأحاسي والعواطف  األفكار  تجربة  على  ظهورهااالنتباه  بمجرد  ومراقبتها  الجسد،  كما  س   ،
بوضوح   يرى  أن  الفرد  يستطيع  حيث  الوضوح؛  إيجاد  على  الذهنية  اليقظة  ممارسة  تساعد 

كيف  أن يوضح  الذي  األمر  األفعال،  وأنماط  التفكير  في    تسهمماط  الذهنية  اليقظة  ممارسة 
 .Lhamo et al)  النظر إلى األفكار بوضوح بحيث يكون اإلجراء التالي واضحًا ومباشراً 

يشير    .(2017 آخر  جانب  عندما    Coleman and Coleman  (2019)ومن  أنه  إلى 
مستمرة؛ عملية  الذهنية  اليقظة  للفرد   تكون  يحدث  ما  استكشاف  خاللها  من  يمكن  فإنه 

  ين الحياة اليومية للفرد، كما أن ذلك باستمرار وإدراكه له، وعندها سوف يصبح جزءًا من روت
 .طويلةالوقت المخصص للتأمل اليقظ لفترات  يسهم في توفير

أسلوبان من التدريب على اليقظة الذهنية األكثر  إلى وجود  Tang (2017)يشير و 
تأمل المراقبة الذي يستلزم تركيز االنتباه على شيء ما، و تأمل االنتباه المرّكز  شيوعًا هما:  

 يمكن  وبشكل عام ،  الذي يتضمن مراقبة غير تفاعلية لحظة بلحظة لمحتوى التجربةالمفتوحة  
حلة المبكرة والمتوسطة المر   ة من الممارسة هي: إلى ثالث مراحل مختلف  اليقظة الذهنية  تقسيم

حيث  والمتقدمة اليقظ،  التأمل  ممارسة  أثناء  الجهد  من  مختلفًا  قدرًا  يتضمن  منها  وكل   ،
المرحلة   عن  تختلف  والتي  بالجهد،  التحكم  من  مزيدًا  والمتوسطة  المبكرة  المراحل  تتضمن 

حلة المبكرة تنطوي على استخدام  المتقدمة التي تحدث بممارسة أكثر سهولة، ويبدو أن المر 
مع  للتعامل  المناسب  الجهد  بذل  األفراد  يتعلم  المتوسطة  المرحلة  وفي  االنتباه،  في  التحكم 
متنوعة   دماغية  شبكات  العملية  هذه  وتتضمن  الذهن(،  )شرود  الشارد  والذهن  المشتتات 

فتحت المتقدمة  المرحلة  في  أما  المستخدمة،  االستراتيجيات  على  من  اعتمادًا  القليل  إلى  اج 
فالجهد من  العديد  خالل  من  عليها  التدريب  يتم  والتي  التأمل،  ني،  مثل  الذهنية  اليقظة  ات 

 . والتنفس اليقظ، والمشي التأملي، والتأمل المتسامي أو التجاوزي، وإدراك الحواس
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البر  محتوى  التدخالت  امجوتشمل  الذهنية  ةالقائم  أو  اليقظة    (MBIs)  على 
Mindfulness-based Interventions    من الوعي  مجموعة  مثل  األساسية  المكونات 

والعواطف،   باألفكار  والوعي  )الحواس(،  الجسدية   من    اً ونظر اليقظة،  و باألحاسيس  ألنه 
لذا يجب أن    نشاط واحد لفترات طويلة من الوقت؛الصعب على األفراد تركيز االنتباه على  

الذهنية اليقظة  تمارين  تكراراً   تكون  وأكثر  ما    .(Gucht, et al. 2016)،  أقصر  وعادًة 
الذهنية   اليقظة  على  القائمة  التدخالت  أهداف  تمامًا   (MBIs)تتضمن  مدركًا  تصبح  أن 

للتجربة الراهنة لحظة بلحظة وقبول هذه التجارب، مع االهتمام بالتركيز على تحسين االنتباه 
الذات،  التعاطف مع  الذاتية، وتحسين  المعرفة  واإلدراك، وبناء تنظيم لالنفعاالت، واكتساب 

يمكن لألفراد    اعره وأفكاره؛زيادة فهم الفرد لمشوالتدريب على اليقظة الذهنية يفيد التعلم، ومع  
في   األداء  إلى تحسين  قد يؤدي  العاطفية، مما  بتعبيراتهم  يتعلق  فيما  أفضل  اتخاذ خيارات 
المدرسة والمنزل، ومع أقرانهم، باإلضافة إلى أنه يمكن أن تساعد اليقظة الذهنية األفراد على  

األفك عابرةرؤية  أحداث  أنها  على  السلبية  دور ،  ار  إلى  فيباإلضافة  االستجابات  يتعز   ها  ز 
 . (Coholic, 2020)المرنة 

لليقظة    Wasserman and Wasserman  (2020)ويشير   إلى وجود نموذج 
تنظيم االنتباه من  إلى    الذي يشيرالذهنية مكون من عنصرين من اليقظة هما: المكون األول  

المباشرةأجل   التجربة  في  عليه  الثانيالحفاظ  والمكون  من الذي    وهو  ،  االقتراب  يتضمن 
كما يشير إلى أن اليقظة الذهنية تساعد    جيه من الفضول واالنفتاح والقبول،تجارب الفرد بتو 

أهمية الدور الذي   لنا  وفي ضوء ما سبق يتضح.  في توازن وإعادة بناء التنظيم العاطفي للفرد
اإلب الذات  فاعلية  تنمية  في  الذهنية  اليقظة  القائمة على  التدخالت  الطتلعبه  لدى  لب  اداعية 

الموهبة إلى  ذوي  وتحويلها  الخاصة  عن مواهبهم  التعبير  على  في مساعدتهم  تسهم  والتي   ،
 انتاجات إبداعية ملموسة.

 دراسات سابقة:
إلى الكشف عن العالقة بين فاعلية   Avcu and Ayverdi (2020)هدفت دراسة 

لدى   الحسابي  التفكير  ومهارات  اآللي  الحاسب  لبرمجة  الموهبة   لطالباالذات  ذوي 
من   الدراسة  عينة  وتكونت  طبق    الطالبمن    106والمتفوقين،  والمتفوقين،  الموهبة  ذوي 

اآللي،   الحاسب  لبرمجة  الذات  فاعلية  ومقياس  الحسابي  التفكير  مهارات  مقياس  عليهم 
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لبرمجة  الذات  فاعلية  بين  إحصائيًا  دالة  موجبة  عالقة  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  وتوصلت 
ب اآللي ومهارات التفكير الحسابي لدى أفراد عينة الدراسة كما توصلت النتائج إلى أنه الحاس

 يمكن التنبؤ بمهارات التفكير الحسابي بواسطة فاعلية الذات لبرمجة الحاسب. 
فاعلية     Bayra and Kaya (2020)في حين هدفت دراسة   الكشف عن  إلى 

ذوي الموهبة في التكنولوجيا والتصميم، وتكونت عينة   الطالبالذات لتكنولوجيا التعليم لدى  
من   التكنولوجيا   1376الدراسة  مقياس  عليهم   طبق  بتركيا،  الموهبة  ذوي  من  طالبًا 

ئيًا بين  والتصميم، ومقياس فاعلية الذات، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصا
المدرسة ومستوى    الطالب التعليم، وحسب نوع  لتكنولوجيا  الذات  الذكور واإلناث في فاعلية 

 الصف ومستوى التعليم ومعدل الدخل الخاص باألسرة.
دراسة إلى الكشف عن الدور الوسيط    Özcan and Vural (2020)بينما هدفت  

ل  لتفوق ل الذهنية  واليقظة  الذات  فاعلية  بين  العالقة  وتكونت    الطالبدى  في  الموهبة،  ذوي 
من   الدراسة  مقاييس    309عينة  عليهم  طبق  بإسطنبول،  الموهبة  ذوي  من  وطالبة  طالبًا 

الدراسة إلى أن   نتائج  الذهنية وفاعلية الذات واالنتباه، والتفوق األكاديمي، وتوصلت  اليقظة 
ا وأن  البعض،  ببعضها  وثيًقا  ارتباًطا  مرتبطة  كانت  الدراسة  زيادة  متغيرات  مع  يزداد  لتفوق 

 اليقظة الذهنية، بينما تزداد فاعلية الذات مع زيادة التفوق.
دراسة   الذات    Ruichao et al. (2020)وهدفت  فاعلية  دور  عن  الكشف  إلى 

ينة الدراسة  ، وتكونت عالطالباإلبداعية في العالقة بين التفكير النقدي واإلبداع العلمي لدى  
مقياس التفكير الناقد ومقياس فاعلية الذات اإلبداعية، واختبار  ، طبق عليهم  طالباً   153من  

اإلبداعية  الذات  فاعلية  بين  موجبة  عالقة  وجود  إلى  النتائج  وتوصلت  العلمي،  اإلبداع 
والتفكير الناقد واإلبداع العلمي، وأن فاعلية الذات اإلبداعية توسطت بشكل كبير في االرتباط  

 بين التفكير النقدي واإلبداع. 
دراسة هدفت  القائم   Turanzas et al. (2020) كما  التدخل  برنامج  تقييم  إلى 

لدى   السلبية  النفسية  األعراض  وخفض  العاطفية  القدرات  تحسين  في  الذهنية  اليقظة  على 
من   من    الطالبعينة  الدراسة  عينة  وتكونت  بإسبانيا،  الموهبة  ذوي    22ذوي  من  طالبًا 

مقايي عليهم  طبق  بإسبانيا  ومقياس  الموهبة  االكتئاب،  وقائمة  والتجنب،  الذهنية،  اليقظة  س 
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القلق، وبرنامج التدخل القائم على اليقظة الذهنية، وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود تحسن  
 في القدرات العاطفية وخفض األعراض النفسية السلبية لدى أفراد عينة الدراسة. 

( إلى الكشف عن تباين فاعلية الذات  2020بينما هدفت دراسة النجار وآخرون )
والتكنولوجيا  العلوم  في  المتفوقين  مدرسة  طلبة  لدى  المعرفية  السيطرة  قوة  بتباين  اإلبداعية 

(STEM)  من الدراسة  عينة  وتكونت  بمدرسة    230،  الثالثة  الصفوف  من  وطالبة  طالبًا 
والتكن العلوم  في  اإلبداعية  المتفوقين  الذات  فاعلية  مقياس  عليهم  طبق   ,Abbott)ولوجيا، 

، وتوصلت  (Stevenson and Evans, 1994)، ومقياس قوة السيطرة المعرفية   (2010
متوسطي   بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجود  عدم  إلى  الدراسة  فاعلية   الطالبنتائج  متوسطي 

ألولى والثانية، وأيضا عدم وجود فروق  الذات اإلبداعية وقوة السيطرة المعرفية من المرتبة ا
درجات   متوسطات  بين  إحصائيًا  الذات    الطالبدالة  فاعلية  من  كل  في  واإلناث  الذكور 

 اإلبداعية وقوة السيطرة المعرفية.
( إلى التعرف على النموذج السببي  2019في حين هدفت دراسة جمعة وآخرون ) 

و  النفسي  والتوافق  الذهنية  اليقظة  بين  بين  للعالقة  الذات  وغير    الطالبفاعلية  المتفوقين 
من   الدراسة  عينة  وتكونت  سيناء،  جنوب  بمحافظة  أكاديميًا  وطالبة،    200المتفوقين  طالبًا 

، وتوصلت نتائج الدراسة  ة والتوافق النفسي وفاعلية الذاتطبق عليهم مقاييس اليقظة الذهني
ية والتوافق النفسي وفعالية الذات لدى  إلى وجود عالقة موجبة دالة إحصائيًا بين اليقظة الذهن

 أفراد عينة الدراسة. 
( النبهانية  دراسة  هدفت  للذكاء  2019كما  التنبؤية  القيمة  على  التعرف  إلى   )

مسقط   محافظتي  في  العاشر  الصف  طلبة  لدى  اإلبداعية  الذات  فاعلية  خالل  من  المكاني 
من   الدراسة  عينة  وتكونت  عمان،  بسلطنة  الباطنة  طلبة    205وجنوب  من  وطالبة،  طالبًا 

المكاني،  الذكاء  مقياس  عليهم  طبق  الباطنة،  وجنوب  محافظتي مسقط  العاشر من  الصف 
النتائج إلى ارتفاع مستوى اإلدراك المكاني لدى   ومقياس فاعلية الذات اإلبداعية، وتوصلت 

توص كما  المكاني،  والتوجه  المكاني  التصور  بعدي  انخفاض  مع  الدراسة،  عينة  لت  أفراد 
النتائج أيضًا إلى ارتفاع فاعلية الذات اإلبداعية  لدى أفراد عينة الدراسة، وتوصلت النتائج 

الذكور واإلناث في فاعلية الذات اإلبداعية    الطالبأيضًا إلى وجود فروق دالة إحصائيًا بين  
 لصالح اإلناث.
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( إلى الكشف عن العالقة بين الرضا عن برامج 2018)  ت دراسة السيدوكذلك هدف
  137رعاية الموهوبين وفاعلية الذات لدى الطالب ذوي الموهبة، وتكونت عينة الدراسة من  

طالبًا وطالبة بالمرحلة المتوسطة الملتحقين ببرامج رعاية الموهوبين بمحافظة األحساء، طبق 
الموهوب رعاية  برامج  عن  الرضا  مقياسي  الباحث،  عليهم  إعداد  من  الذات  وفاعلية  ين 

وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود عالقة ذات داللة إحصائية بين درجات أفراد عينة الدراسة  
الذات،   فاعلية  مقياس  درجاتهم على  وبين  الموهوبين  رعاية  برامج  عن  الرضا  مقياس  على 

م  بين  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  الدراسة  نتائج  توصلت  درجات كما  توسطات 
الطالب  لصالح  الموهوبين  رعاية  برامج  عن  الرضا  مقياس  على  واإلناث  الذكور    الطالب 

 ، ولم توجد فروق بينهم على مقياس فاعلية الذات. الذكور
دراسة   فاعلية    Doss  and Bloom (2018) وهدفت  من  التحقق  إلى 

لدى   التوتر  خفض  في  الذهنية  اليقظة  عينة   الطالباستراتيجيات  وتكونت  الموهبة،  ذوي 
من   مجموعة  من  برنامج    الطالبالدراسة  عليهم  طبق  المتوسطة،  بالمرحلة  الموهبة  ذوي 

جيات  ، وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن استراتية ومقاييس التوتر والقلق والميولاليقظة الذهني
التوتر لدى   التخفيف من  الذهنية أسهمت في  النتائج إلى أن الطالباليقظة  ، كما توصلت 

التدريب على استراتيجيات اليقظة الذهنية شجعت الطالب على تطبيقها في حياتهم اليومية، 
 وساعدتهم في التأمالت اليومية الموجهة.

تحقق من فاعلية  إلى ال  Haberlin, and O’Grady (2018)بينما هدفت دراسة  
ذوي الموهبة، وتكونت    الطالببرنامج اليقظة الذهنية في تنمية اإلبداع واليقظة الذهنية لدى  

طالبًا من ذوي الموهبة، طبق عليهم برنامج اليقظة الذهنية، والمقابالت    24عينة الدراسة من 
الذهنية في تح  ،والمالحظات اليقظة  إلى نجاح برنامج  الدراسة  سين مستوى  وتوصلت نتائج 

 الوعي واإلبداع واليقظة الذهنية لدى أفراد عينة الدراسة. 
إلى التحقق من التدخالت القائمة     Maynard et al. (2017)كما هدفت دراسة

االجتماعي  واألداء  والسلوك  األكاديمي  والتحصيل  اإلدراك  تحسين  في  الذهنية  اليقظة  على 
القائمة على اليقظة  ت التي تناولت البرامج  ، من خالل تحليل الدراساالطالبوالعاطفي لدى  

تحسين اإلدراك والتحصيل األكاديمي والسلوك واألداء االجتماعي والعاطفي لدى  الذهنية في   
، وتم عمل مسح للعديد من قواعد البيانات حول هذه الدراسات، وتوصلت النتائج إلى الطالب
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حسين اإلدراك والتحصيل األكاديمي أن طالب المدارس يحتاجون إلى المزيد من التدخالت لت
والسلوك واألداء االجتماعي والعاطفي، كما توصلت النتائج أيضًا إلى أن التدخالت القائمة 

 على اليقظة الذهنية من أهم الوسائل الفعالة في تحقيق هذه األهداف.
 ( الزعبي  إلى  2014في حين هدفت دراسة  اإلبداعية    عن  الكشف(  الذات  فاعلية 

طالبًا وطالبة    190الموهوبين ومعلميهم في األردن، وتكونت عينة الدراسة من    بالطاللدى  
طال و  بمن  للتميز،  الثاني  هللا  عبد  الملك  معلمي    44مدارس  الموهبة،    الطالبمن  ذوي 

النتائج إلى أن مستوى فاعلي ة الذات  طبق عليهم مقياس فاعلية الذات اإلبداعية، وتوصلت 
ل عدم    الطالبى  داإلبداعية  إلى  النتائج  توصلت  كما  مرتفعًا،  كان  ومعلميهم  الموهبة  ذوي 

 الذكور واإلناث في فاعلية الذات اإلبداعية. الطالبوجود فروق دالة إحصائيًا بين 
 تعليق على البحوث والدراسات السابقة:

ة في الدراسات التي  يتضح من خالل العرض السابق للبحوث والدراسات السابقة ندر 
  الطالب اهتمت بالتدخالت القائمة على اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى  

ذوي الموهبة، وعلى وجه الخصوص الدراسات العربية. وأشارت نتائج بعض الدراسات إلى  
ذوي الموهبة بالعديد من العوامل النفسية والعاطفية    الطالبتأثر فاعلية الذات اإلبداعية لدى  

 ,Avcu and Ayverdiمن دراسة )  تحتاج إلى الدعم والتدخل مثل كالً التي  والمعرفية، و 
السيد،  2019  ،النبهانية؛  2020النجار وآخرون،    ؛Ruichao et al., 2020  ؛2020 ؛ 
الدراسات  2018 بعض  نتائج  أشارت  كما  عالقة  إلى  (.  الذهنية  ة  موجبوجود  اليقظة  بين 

 ,Özcan & Vuralمن دراسة )  ذوي الموهبة مثل كالً   الطالبوفاعلية الذات اإلبداعية لدى  
(. كما أشارت نتائج Haberlin, and O’Grady, 2018  ؛ 2019؛ جمعة وآخرون  2020

ذوي الموهبة    الطالبفاعلية التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية مع  إلى  بعض الدراسات  
والمعرفية والعاطفية  النفسية  العوامل  من  العديد  وتحسين  تنمية  كالً   واإلبداع  في  من   مثل 

 ,.Maynard et al  ؛Doss & Bloom, 2018  ؛ Turanzas et al., 2020دراسة )
لى التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية  (. وفي ضوء ذلك تعتمد الدراسة الحالية ع 2017

الذات اإلبداعية لدى   فاعلية  أفر   الطالبفي تنمية  المتوسطة  اد عينة  ذوي الموهبة بالمرحلة 
 الستخدامهفي اختيار مقياس فاعلية الذات اإلبداعية    الدراسة، واالستفادة من هذه الدراسات
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الباحث   استفادة  إلى  الحالية، باإلضافة  الدراسة  إجراءات في  الدراسات في تصميم  تلك  من 
 .  الحالية   الدراسة

 فروض الدراسة:
فى ضوء مشكلة الدراسة الحالية وتساؤالتها وأهميتها وأهدافها واإلطار النظري لها، 
الباحث فروض دراسته   السابقة؛ صاغ  البحوث والدراسات  وفى ضوء ما أسفرت عنه نتائج 

 على النحو التالي: 
مقياس ت -1 على  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  وجد 

 فاعلية الذات اإلبداعية في القياسين القبلي والبعدي، لصالح القياس البعدي.
التجريبية،  -2 المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد 

ة على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة الضابط
 في القياس البعدي، لصالح المجموعة التجريبية.

ال توجد فروق دالة إحصائيًا بين رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية على مقياس   -3
 فاعلية الذات اإلبداعية في القياسين البعدي والتتبعي.

 وإجراءاتها: منهجية الدراسة
 : المستخدم في الدراسةالمنهج 

استخدم الباحث فى هذه الدراسة المنهج التجريبي، وتم استخدام التصميم التجريبي  
المجموعتين  أفراد  بين  المقارنة  على  يقوم  الذى  والضابطة،  التجريبية  المجموعتين  ذو 

ياسين التجريبية والضابطة في القياس البعدي، والمقارنة بين أفراد المجموعة التجريبية في الق
فاعلية   مدى  معرفة  على  للوقوف  وذلك  والتتبعي،  البعدي  القياسين  وفي  والبعدي،  القبلي 
الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية   اليقظة  القائم على استراتيجيات  التدريبي  البرنامج 

بأفراد   الطالبلدى   بالمقارنة  التجريبية  المجموعة  أفراد  المتوسطة  بالمرحلة  الموهبة  ذوي 
 المجموعة الضابطة من عينة الدراسة.  

 مجتمع وعينة الدراسة: 
جميع   الدارسة  مجتمع  بمحافظة    الطالبشمل  المتوسطة  بالمرحلة  الموهبة  ذوي 

بالطريقة   األساسية  الدراسة  عينة  تحديد  وتم  الذكور،  من  ، المنتظمةالعشوائية  األحساء 
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الدراسة األساسية من   ذوي الموهبة الذكور بالصف    الطالب  طالبًا من    24وتكونت عينة 
ومتوسط   ، عام  15  –  13  الثاني بالمرحلة المتوسطة ممن تراوحت أعمارهم الزمنية ما بين  

  الطالب ممن صنفوا ضمن فئة  ،  0.816  وبانحراف معياري   عام  13.83  أعمارهم الزمنية
العربية  بالمملكة  التعليم بمحافظة األحساء  إدارة  قبل  الموهبة على مقياس موهبة من  ذوي 

الدراسي   للعام  على  و ،  م   2020  –  2019السعودية  منخفضة  درجات  على  حصلوا  ممن 
اإلبداعية الذات  فاعلية  تجريبية مقياس  إحداهما  مجموعتين  إلى  بالتساوي  تقسيمهم  وتم   ،

م كل  قوام  ضابطة  طلبة  ،  اً طالب  12جموعة  واألخرى  من  الدراسة  عينة  أفراد  اختيار  وتم 
المتوسط   الثاني  والضابطة،  فقط  الصف  التجريبية  المجموعتين  أفراد  تجانس  في  للمساعدة 

،  مقياس موهبةعلى    ودرجاتهموتم التجانس بين أفراد المجموعتين من حيث العمر الزمني،  
 فاعلية الذات اإلبداعية وفقًا لما يلي:و 

 تجانس عينة الدراسة: 
ذوي الموهبة أفراد المجموعتين التجريبية   الطالبمن    لتحقيق تجانس عينة الدراسة

الزمني،    والضابطة  العمر  متغيرات  موهبةفى  مقياس  على  الذات  ودرجاتهم  وفاعلية   ،
 Mann - Whitney، ا ستخدم فى ذلك اختبار )مان وتني(  تطبيق البرنامجاإلبداعية قبل  

U test    المجموعتين أفراد  الفروق بين متوسطات رتب درجات  الالبارامتري لحساب داللة 
 التجريبية والضابطة فى هذه المتغيرات، والجدول التالي يوضح ذلك.

 (1جدول ) 
الزمني،  داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعتين التجريبية والضابطة فى متغيرات العمر  

 فاعلية الذات اإلبداعية و اس موهبة ودرجاتهم على مقي
العدد   المجموعة المتغير 

 )ن( 
 قيمة   متوسط الرتب مجموع الرتب

(U) 
 قيمة  

(Z) 
 مستوى الداللة 

 التجريبية العمر الزمني
 الضابطة

12 
12 

157.00 
143.00 

13.08 
11.92 

65.00 0.432 0.666 
 

 التجريبية درجة مقياس موهبة
 الضابطة

12 
12 

139.50 
160.50 

11.62 
13.38 

61.50 0.608 0.543 
 

في  الذات  فاعلية 
 التفكير اإلبداعي

 التجريبية
 الضابطة

12 
12 

143.00 
157.00 

11.92 
13.08 

65.00 0.408 0.683 
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(Z)  ( 0.01عند مستوى  = )2.58           (Z ( عند مستوى )0.05  = )1.96 
أنحححه ال توجحححد فحححروق ذات داللحححة إحصحححائية بحححين متوسحححطات  (1)يتضحححح محححن الجحححدول 

ودرجححاتهم رتححب درجححات أفححراد المجمححوعتين التجريبيححة والضححابطة فححى متغيححرات العمححر الزمنححى 
، وفاعليحححة الحححذات اإلبداعيحححة وأبعادهحححا الفرعيحححة، وذلحححك لعحححدم وجحححود داللحححة علحححى مقيحححاس موهبحححة

 .بين أفراد المجموعتينالمحسوبة الخاصة بهذه المتغيرات  (Zإحصائية لقيمة )
 أدوات الدراسة:

 استمارة البيانات األولية عن الطالب ذوي الموهبة )إعداد الباحث(. -1
 (. 2019ترجمة أبو قورة، ) (Abbott, 2010)مقياس فاعلية الذات اإلبداعية  -2
 )إعداد الباحث(. القائم على استراتيجيات اليقظة الذهنيةاإلرشادي البرنامج  -3

 وفيما يلي تفصيل لكيفية تصميم وبناء تلك األدوات.
 استمارة البيانات األولية عن الطالب ذوي الموهبة )إعداد الباحث(.-1

تحححم تصحححميم هحححذه االسحححتمارة بهحححدف الحصحححول علحححى بيانحححات مححححددة ودقيقحححة محححن أجحححل 
ذوي الموهبححة بالمرحلحة المتوسحطة، واشحتملت االسحتمارة علححى  الطحالبانتقحاء عينحة الدراسحة محن 

درجحة الطالحب علحى مقيحاس معامل الذكاء، و و بنود هي: االسم، والنوع، وتاريخ الميالد،   ثمانية
 البرنامج أو المدرسة، وتاريخ االلتحاق بالبرنامج، والصف الدراسي.، واسم موهبة

 (. 2019( ترجمة أبو قورة، )Abbott, 2010مقياس فاعلية الذات اإلبداعية ) -2
 ، ترجمة أبو قحورةAbbott( 2010استخدم الباحث مقياس فاعلية الذات اإلبداعية )

: فاعليحححة الحححذات فحححي محححاثنحححين هعبحححارة محححوزعين علحححى بعحححدين ا 21(، الحححذي يتكحححون محححن 2019)
)فاعليححة  عبححارة للبعححد األول 12التفكيححر اإلبححداعي، وفاعليححة الححذات فححي األداء اإلبححداعي، بواقححع 

)فاعليحة  ، وتسحع عبحارات للبعحد الثحاني12-1تمثحل العبحارات محن الذات في التفكيحر اإلبحداعي(  

العدد   المجموعة المتغير 
 )ن( 

 قيمة   متوسط الرتب مجموع الرتب
(U) 

 قيمة  
(Z) 

 مستوى الداللة 

فاعلية الذات في  
 اإلبداعي األداء  

 12 
12 

164.00 
136.00 

13.67 
11.33 

58.00 0.820 0.412 
 

الدرجة الكلية لفاعلية  
 الذات اإلبداعية

 التجريبية
 الضابطة

12 
12 

157.00 
143.00 

13.08 
11.92 

65.00 0.406 0.684 
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 ,Abbott)قححام معححد المقيححاس و ، 21-13تمثححل العبححارات مححن الححذات فححي األداء اإلبححداعي( 
بححالتحقق مححن صححدق المقيححاس عححن طريححق صححدق المحححك الخححارجي والتحليححل العححاملي،  (2010

( بترجمحة وتعريحب 2019، وقامحت أبحو قحورة )Composite Reliabilityوالثبحات عحن طريحق 
المقيحححاس وعرضحححه علحححى مجموعحححة محححن المحكمحححين، والتأكحححد محححن صحححدقه عحححن طريحححق التحليحححل 

بححات عححن طريححق معامححل ألفححا لكرونبححاخ، وإعححادة تطبيححق المقيححاس، والتححي حصححلت العححاملي، والث
فيهما على معامالت ثبات مرتفعة، وتم اسحتخدام مقيحاس ليكحرت الخماسحي، بحيحث تأخحذ دائمحًا 

ادرًا درجتان، وأبدًا درجة واححدة، خمس درجات، وغالبًا أربع درجات، وأحيانًا ثالث درجات، ون
ار واحد من الخمسة اختيحارات أمحام كحل عبحارة، محع مالحظحة أنحه ال بحيث يختار الطالب اختي

 .أية عبارة دون تحديد موقفه منها توجد إجابات صحيحة وأخرى خاطئة، مع عدم ترك
 حساب صدق وثبات المقياس في الدراسة الحالية: 

قوامها   استطالعية  عينة  على  المقياس  تطبيق  الموه   الطالبمن    48تم  بة  ذوي 
، وذلك لحساب صدق وثبات المقياس  توسطة من نفس مجتمع الدراسة الحالية بالمرحلة الم

 في الدراسة الحالية. 
 صدق المقياس: 

طريق عن  اإلبداعية  الذات  فاعلية  مقياس  صدق  حساب  المحكمين  تم   صدق 
 : االتساق الداخليو 

 أواًل صدق المحكمين: 
الباحث بعرض مقياس   الذات اإلبداعية على مجموعة من أساتذة علم  قام  فاعلية 

الخاصة   والتربية  النفسية  والصحة  أساتذة(  النفس  مناسبة  )عشرة  من  للتأكد   عباراتوذلك 
الموهبة ذوي  الطالب  من  الحالي  الدراسة  ولمجتمع  السعودية  للبيئة  بالمرحلة    المقياس 

اإلجرائي  المتوسطة التعريف  تحديد  تم  أن  بعد  وذلك  اإلبداعية  لف،  الذات    ا وألبعادهاعلية 
بقياس ما وضعت  ارتباطها  العبارات، ومدى  االستفسار عن وضوح  الفرعية، حيث تضمن 

، هذا وقد كان عدد عبارات المقياس ومدى مناسبة صياغة العبارات للبيئة السعودية  من أجله
على    21 موزعين  في  :  ماه  يينرئيس  بعدينفقرة  الذات  وفاعلية  فاعلية  اإلبداعي،  التفكير 

اإلبداعي األداء  في  تم  الذات  المحكمين  السادة  على  المقياس  عرض  تم  أن  وبعد  االتفاق ، 
فاقت   اإلب  % 80بنسبة  الذات  فاعلية  لقياس  العبارات  جميع  مناسبة  وار دعلى  باط تاعية 
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صياغ  العبارات مناسبة  على  االتفاق  تم  كما  إليه،  تنتمي  الذي  العباراتبالبعد  للبيئة    ة 
، وظل عدد عبارات ولمجتمع الدراسة من الطالب ذوي الموهبة بالمرحلة المتوسطة  السعودية
عبارة للبعد األول )فاعلية الذات في التفكير اإلبداعي(، وتسع   12بواقع    ،عبارة  21المقياس  

 . عبارات للبعد الثاني )فاعلية الذات في األداء اإلبداعي(
 ثانيًا االتساق الداخلي:

وأبعاده الفرعية   المقياس  عباراتقام الباحث باستخراج معامالت االتساق الداخلي ل 
ل بعد والدرجة  ك  عباراتمن    عبارةعن طريق حساب معامل االرتباط الثنائي بين درجة كل  

البعد للمقياس، كما هو موضح بالجدول، وبين درج الكلية لهذا  الكلية    ين ة كل بعد والدرجة 
 :ينالتالي

 (2جدول ) 
 (48)ن=  بعد فاعلية الذات في التفكير اإلبداعياالتساق الداخلي لفقرات 

 الفقرة 
 

 الفقرة  معامل االتساق 
 

 الفقرة  معامل االتساق 
 

 الفقرة  معامل االتساق 
 

 معامل االتساق 

1 0.828** 4 0.739** 7 0.891** 10 0.786** 

2 0.830** 5 0.821** 8 0.916** 11 0.696** 

3 0.816** 6 0.796** 9 0.649** 12 0.828** 

 **0.953 ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس 
 

 (3جدول ) 
 ( 48)ن=  االتساق الداخلي لفقرات بعد فاعلية الذات في األداء اإلبداعي

 الفقرة 
 

معامل  
 االتساق 

 الفقرة 
 

معامل  
 االتساق 

 الفقرة 
 

معامل  
 االتساق 

13 0.843** 16 0.891 ** 19 0.877** 
14 0.922** 17 0.868** 20 0.910** 
15 0.864** 18 0.891** 21 0.925** 

 **0.953 ارتباط البعد بالدرجة الكلية للمقياس
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 ( 0.05دالة عند مستوى ) *(                  0.01دالة عند مستوى )  **
الجديتضح    الداخلي  بقينالسا  ينولمن  الذات    لالتساق  فاعلية  مقياس  ألبعاد 

و    0.649ما بين    تراوحت  البعد األول للمقياس  لعباراتت االتساق  معامالأن قيم    اإلبداعية
الثاني  لعبارات، وبالنسبة  0.916 و     0.843ما بين  قيم معامالت االتساق    فتراوحت  البعد 
 . 0.01وجميعها دال إحصائيًا عن مستوى داللة  ،  0.925

خالل   إلىومن  التي  و المقياس،    وأبعاد  عباراتل  المحكمينصدق  نتائج    الرجوع 
االتساق    إلى نتائج  باإلضافةو مناسبتها للبيئة السعودية،    يها وعلىعل  همقفااتأظهرت نتائجه  

المقياس لعبارات  الفرعية  الداخلي  الحالية  وألبعاده  الدراسة  نتائج و ،  في  إلى  أيضًا  باإلضافة 
بمستوى   يتسميتبين لنا أن المقياس  ؛  ترجم على البيئة المصريةصدق المقياس األصلي والم

، ومناسبة تطبيقه المقياس  عبارات يجعلنا نسق في صدق    مناسب من الصدق؛ األمر الذي 
 بالمرحلة المتوسطة بمحافظة األحساء   من الطالب ذوي الموهبة  على مجتمع الدراسة الحالية 

 .السعودية بالمملكة العربية
 المقياس: ثبات 

قام الباحث بحساب معامل ثبات مقياس فاعلية الذات اإلبداعية في الدراسة الحالية  
ألفا لكرونباخ   تين هماطريق(، واعتمد في ذلك على  48على نفس أفراد عينة التقنين )ن =  

سبيرمان   )معادلة  النصفية  الثبات  و براون(    –والتجزئة  معامالت  قيم  ألفا كانت  بطريقة 
للبعد األول )فاعلية الذات في التفكير اإلبداعي(، والبعد الثاني )فاعلية الذات في  لكرونباخ  

،  0.981،  0.970،   0.969األداء اإلبداعي( والدرجة الكلية للمقياس هي على التوالي   
)معادلة   النصفية  التجزئة  الثبات بطريقة  قيم معامالت  األول    –سبيرمان  أما  للبعد  براون( 

اإلبداعي(   األداء  في  الذات  )فاعلية  الثاني  والبعد  اإلبداعي(،  التفكير  في  الذات  )فاعلية 
مما يجعلنا نثق في ثبات    0.970،  0.940،  935والدرجة الكلية للمقياس هي على التوالي

 المقياس.
 ية )إعداد الباحث(: القائم على استراتيجيات اليقظة الذهناإلرشادي البرنامج  -3

يعححد هححذا البرنححامج مححن األدوات األساسححية التححي تححم إعححدادها لتحقيححق أهححداف الدراسححة 
السححلوكية،  الحاليححة، ويعتمححد هححذا البرنححامج علححى اسححتراتيجيات اليقظححة الذهنيححة، وبعححض الفنيححات

 ذوي الموهبة. الطالبودورها في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى 
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 اإلرشادي: تصميم البرنامجإجراءات 
 لبرنامج:لعام لف االهد

يححتلخص الهحححدف العححام للبرنحححامج اإلرشحححادي فححي تنميحححة فاعليحححة الححذات اإلبداعيحححة لحححدى 
 الطالب ذوي الموهبة.

 :الخاصة للبرنامجاألهداف 
 تعريف الطالب أعضاء المجموعة التجريبية )اإلرشادية( بمفهوم اليقظة الذهنية. -
 بأهمية اليقظة الذهنية لهم.  همتعريف -
 بمفهوم فاعلية الذات اإلبداعية وبأبعادها الفرعية.  همتعريف -
 أعضاء المجموعة التجريبية )اإلرشادية( على المالحظة الواعية. تدريب الطالب -
 تدريبهم على تقبل الموقف لحظة حدوثه دون إصدار األحكام. -
 الحالي. تدريبهم على التركيز على اللحظة الراهنة للموقف -
 تدريبهم على مهارة التنفس اليقظ. -
 تدريبهم على التأمل اليقظ. -
 تدريبهم على التأمل المتسامي. -
 تدريبهم على توظيف اليقظة الذهنية في التفكير اإلبداعي. -
 تدريبهم على توظيف اليقظة الذهنية في األداء اإلبداعي. -

 أهمية البرنامج:
 من خالل التالي: اإلرشادي القائم استراتيجيات اليقظة الذهنية تتضح أهمية البرنامج

يساعد البرنامج في تعريف الطالب ذوي الموهبة بأهمية اليقظحة الذهنيحة لهحم، وبأهميحة  ➢
 الدور الذي تؤديه اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لديهم.

علححححى اسححححتراتيجيات اليقظححححة يسححححاعد البرنححححامج فححححي تححححدريب الطححححالب ذوي الموهبححححة كمححححا  ➢
 الذهنية.

  .في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطالب ذوي الموهبةأيضًا يساعد البرنامج و  ➢
 األمر الذي يسهم في تحفيز التفكير اإلبداعي لديهم وفي انتاجهم اإلبداعي. ➢

 يقوم عليها البرنامج: التياألسس 
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عالجي الرشادي أو اإلبرنامج ال( مجموعة من األسس عند بناء 2005حدد زهران )
 وهذه األسس هي كاآلتي:

 األسس العامة: أواًل 
المتبححع فحى الجلسححات اإلرشححادية  اإلرشححادي األسحلوب التنححوع فححيححرص الباحححث علحى 

ألن  وعححدم التركيحز علحى أي محنهم فقححط؛ يحتم الحدمج بححين األسحلوبين الفحردي والجمحاعي،بحيحث 
 المجموعحة التجريبيحة( أفحرادالطحالب )جمحاعي، كمحا راعحى اسحتعداد   -السلوك اإلنساني فردى  

فححي المجموعححة  فححردطالححب )فححى اإلرشححاد، وتقبححل كححل  مححنهمللتوجيححه واإلرشححاد، وحححق كححل فححرد 
 يته للتعديل(.)قابل الطالبدون قيد أو شرط، وكذلك مراعاة مرونة سلوك  التجريبية(

 األسس النفسية والتربوية:ثانيًا 
أفحححراد المجموعحححة الطحححالب ححححرص الباححححث علحححى مراعحححاة الفحححروق الفرديحححة فحححى قحححدرات 

التجريبيححة، وكححذلك خصححائص هححذه المرحلححة التححي ينتمححى إليهححا أفححراد المجموعححة التجريبيححة، كمححا 
واضحححًا وال يخححرج عححن الهححدف العححام الححذى تتطلححع إليححه  للبرنححامجراعححى أن يكححون الهححدف العححام 

 المؤسسة التربوية.
 األسس االجتماعية: ثالثًا 

حرص الباحث على االهتمام بكل طالب محن أفحراد المجموعحة التجريبيحة كعضحو فحى 
ستخدم فى تطبيحق جلسحات دون تمييز فرد عن اآلخر، كما ا    اإلرشادية )التجريبية(  المجموعة
أسحححلوب اإلرشحححاد الجمحححاعي الحححذى يتخللحححه أسحححلوب اإلرشحححاد الفحححردي بعحححض  ادياإلرشححح البرنحححامج

 طبيعة كل جلسة وظروف كل فرد )طالب(.، وذلك حسب الشيء
 األسس العصبية والفسيولوجية:رابعًا 

حححححرص الباحححححث علححححى مراعححححاة النححححواحي العصححححبية والفسححححيولوجية ألفححححراد المجموعححححة 
حححدود  خححارجقيححام بححأداء أيححة أعمححال أو واجبححات الب وذلححك مححن خححالل عححدم مطححالبتهمالتجريبيححة، 

 بمحا مع التركيز علحى المهحام والواجبحات التحي تتناسحب محع خصائصحهم وقحدراتهم؛  استطاعتهم،
والعصحبية لحديهم فحي أثنحاء تطبيحق جلسحات البرنحامج اإلرشحادي،   البدنيحةؤثر على النحواحي  ال ي

محن خحالل  العضليالفرصة لالسترخاء  المجموعة التجريبية أفرادلطالب كما أعطى الباحث ل
تساعد الجسحم علحى الوصحول  التياستخدام فنية التدريب على االسترخاء، مع مراعاة األسس 
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فححى تنميححة  ؛ بمححا يسححهم فححي التححدريب علححى اسححتراتيجيات اليقظححة الذهنيححةإلححى االسححترخاء الكامححل
 .فاعلية الذات اإلبداعية لدى أفراد المجموعة التجريبية

 ألسس الفلسفية:خامسًا ا
حرص الباحث عند تصميم البرنامج اإلرشادي على أن يأخذ فى اعتباره طبيعحة كحل 
فرد )طالب( من حيث مفهومه عن ذاته، واحتحرام شخصحية كحل فحرد، وكحذلك راعحى أخالقيحات 
اإلرشحححاد والعحححالج النفسحححي، كمحححا اسحححتمد هحححذا البرنحححامج أصحححوله النظريحححة والفلسحححفية محححن نتحححائج 

ات السحححابقة وتوصحححيات علمحححاء الحححنفس واإلرشحححاد  النفسحححي فحححي التحححدريب علحححى البححححوث والدراسححح
التححدخالت القائمححة علححى اليقظححة الذهنيححة، باإلضححافة إلححى النظريححة السححلوكية، وذلححك مححن خححالل 
التحححدريب علحححى اسحححتراتيجيات اليقظحححة الذهنيحححة وبحححدعم محححن بعحححض الفنيحححات السحححلوكية كحححالتعزيز 

 ة الذات اإلبداعية لدى الطالب ذوي الموهبة.والنمذجة واالسترخاء فى تنمية فاعلي
 الفئة التي صمم لها البرنامج:تحديد 

تحم تحديححد الفئحة التححي صحمم لهححا البرنححامج والدراسحة بوجححه عحام، والتححي تمثحل عينححة مححن 
، وقححد تححم انتقححاء عينححة الدراسححة بنححاًء علححى األدوات بالمرحلححة المتوسححطة ذوي الموهبححة الطححالب

 التي تم تصميمها لذلك، والتي سبق اإلشارة إليها. 
 مصادر إعداد البرنامج: 

 اعتمد الباحث فى إعداده للبرنامج على عدة مصادر تضمنت:
 اإلطار النظري للدراسة والذى سبق تقديمه فى موضع سابق. ➢
  والتدخالت القائمة على اليقظة الذهنية   البرامجفاعلية  الدراسات التي تناولت  البحوث و  ➢

اإلبداعية الذات  فاعلية  تنمية  الموهبة  الطالبلدى    في  من ذوي  كاًل  مثل   ،  
Turanzas et al. (2020)؛  Doss  and Bloom (2018)؛  Haberlin, and 

O’Grady (2018) ؛ Tang, (2017)؛ Gucht et al. (2016) . 
 حدود البرنامج:

طالبححًا محححن الطححالب ذوي الموهبححة بالمرحلحححة  12اشححتملت المجموعححة التجريبيحححة علححى 
المتوسححطة مححن الححذكور، بححإدارة التعلححيم بمحافظححة األحسححاء، واسححتغرقت الفتححرة الزمنيححة لتطبيححق 

دقيقة، وقحد تحم تطبيحق  50جلسة، واستغرقت مدة الجلسة الواحدة   16البرنامج شهرين، بواقع  
م، وتحم التطبيحق 2019تصف شهر أكتوبر إلحى منتصحف شحهر ديسحمبر البرنامج بداية من من
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التتبعي لمقياس فاعلية الذات اإلبداعيحة علحى أفحراد المجموعحة التجريبيحة بعحد محرور شحهر محن 
 انتهاء تطبيق البرنامج.
 مراحل تطبيق البرنامج: 

ذوي الموهبحححححة أفحححححراد  الطحححححالبالمرحلحححححة األولحححححى: تحححححم فيهحححححا التعحححححارف بحححححين الباححححححث و  ➢
جموعة التجريبية، والتمهيد للبرنامج وتقديم اإلطار العام للبرنامج وأهدافه وأسسه، الم

 وتم ذلك خالل الجلسة األولى.
 على اسحتراتيجيات اليقظحة الذهنيحة المرحلة الثانية: وهى المرحلة اإلرشادية والتدريبية ➢

إلحححى  تنميحححة فاعليحححة الحححذات اإلبداعيحححة، وتحححم ذلحححك خحححالل الجلسحححات الثانيحححةودورهحححا فحححي 
 عشر. الخامسة

المرحلة الثالثة: وهى المرحلة الختامية وهدفها تلخيص أهداف البرنامج، وتقييمه مع  ➢
أفراد المجموعة التجريبية، ومحن ثحم إنهحاء جلسحات البرنحامج، وتحم ذلحك خحالل الجلسحة 

 .)األخيرة( عشر دسةاالس
 أدوات البرنامج:

 الفنيات واألنشطة واألدوات المستخدمة فى البرنامج: -
فححححححي البرنححححححامج المسححححححتخدم فححححححي الدراسححححححة الحاليححححححة مجموعححححححة مححححححن  اسححححححتخدم الباحححححححث

استراتيجيات اليقظة الذهنية )التنفس اليقظ، التأمل، والتأمل المتسامي أو التجاوزي(، وبعحض 
االسححترخاء، باإلضححافة إلححى  الفنيححات السححلوكية التححي تضححمنت التعزيححز والنمذجححة والتححدريب علححى

 متنوعة لخدمة كل جلسة.المحاضرة والواجب المنزلي، وأوراق عمل 
 األسلوب اإلرشادي المستخدم فى تنفيذ البرنامج: -

اسححححتند البرنححححامج اإلرشححححادي المسححححتخدم فححححى الدراسححححة الحاليححححة علححححى أسححححلوب اإلرشححححاد 
الجمححاعي، الححذى يقححوم علححى التفاعححل والتححأثير المتبححادل بححين أفححراد المجموعححة التجريبيححة بعضححهم 

الباحث من جهة أخرى، والذى بدوره يؤدى إلى إرشاد وتحدريب البعض من جهة، وبينهم وبين  
الطالب على استراتيجيات اليقظة الذهنية، وبعض الفنيات المعرفية والسلوكية التحي تسحهم فحي 
تنميححة فاعليححة الححذات اإلبداعيححة لححدى الطححالب ذوي الموهبححة، ويتخلححل اإلرشححاد الجمححاعي إرشححاد 

 ل جلسة.فردى حسب طبيعة كل طالب، وحسب طبيعة ك
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 محتوى جلسات البرنامج: -
جلسات بما يتفق مع أهحداف البرنحامج، واإلجحراءات العمليحة بمحا تتضحمنه التم انتقاء محتوى     

السححلوكية واألسححلوب اإلرشححادي والتححدريبي المعرفيححة و مححن اسححتراتيجيات اليقظححة الذهنيححة والفنيححات 
 والوسائل المستخدمة، والجدول التالي يوضح جلسات البرنامج.

 (  4جدول ) 
 اليقظة الذهنية برنامج  جلسات 

 

رقم  
 الجلسة 

 مدة الجلسة 
 بالدقيقة 

 الفنيات واألنشطة  أهداف الجلسات  موضوع الجلسة 

أعضاء المجموعة  و  بين الباحث تعارف . للبرنامج تعارف وتمهيد 40 1
 وتمهيد للبرنامج.  التجريبية 

 .التعزيزو المحاضرة، 

 تعريف الطالب بمفهوم اليقظة الذهنية. اليقظة الذهنية. 50 2
 الذهنية لهم.أهمية اليقظة 

 .المحاضرة، التعزيز والنمذجة والواجب المنزلي 

تعريف الطالب بفاعلية الذات اإلبداعية،   فاعلية الذات اإلبداعية. 50 3
 وبأبعادها الفرعية.

 .المحاضرة، التعزيز والنمذجة والواجب المنزلي 

التعزيز والنمذجة والتأمل والواجب االسترخاء و  تدريب الطالب على المالحظة الواعية.  المالحظة الواعية. 50 4
 المنزلي. 

تدريب الطالب على تقبل الموقف لحظة   التقبل. 50 5
 حدوثه دون إصدار األحكام.

التعزيز، النمذجة، التأمل، والواجب  االسترخاء و 
 المنزلي. 

التركيز على اللحظة  50 6
 الراهنة.

تدريب الطالب على التركيز على اللحظة 
 الراهنة للموقف الحالي.

التأمل، والواجب   .، النمذجةاالسترخاء والتعزيز
 المنزلي. 

التعزيز، النمذجة، التنفس اليقظ، التأمل،   تدريب الطالب على مهارة التنفس اليقظ. التنفس اليقظ.  50 7
 والواجب المنزلي.

والنمذجة والتأمل والواجب االسترخاء والتعزيز  تدريب الطالب على التأمل اليقظ.  التأمل. 50 8
 المنزلي. 

التأمل المتسامي   50 9
 )التجاوزي(.

، النمذجة، التأمل المتسامي،  االسترخاء والتعزيز تدريب الطالب على التأمل المتسامي. 
 .والواجب المنزلي

توظيف استراتيجيات  50 10-12
اليقظة الذهنية في 
 التفكير اإلبداعي.

تدريب الطالب على توظيف اليقظة الذهنية 
 في التفكير اإلبداعي.

، النمذجة، التأمل، التأمل  االسترخاء، التعزيز
 .المتسامي، والواجب المنزلي

توظيف استراتيجيات  50 13-15
اليقظة الذهنية في األداء  

 اإلبداعي.

تدريب الطالب على توظيف اليقظة الذهنية 
 اإلبداعي.في األداء 

، النمذجة، التأمل، التأمل  االسترخاء، التعزيز
 .المتسامي، والواجب المنزلي

ختام البرنامج والقياس البعدي لمقياس فاعلية   الجلسة الختامية 50 16
 الذات اإلبداعية. 

 التعزيز. 
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 تقييم البرنامج:
تم تقييم البرنامج المستخدم في الدراسة الحالية من خالل ثالثحة مراححل هحي علحى الوجحه 

 التالي: 
 التقييم المرحلي: -أ

أفحححراد المجموعحححة التجريبيحححة فحححي  الطحححالبتحححم هحححذا التقيحححيم محححن خحححالل متابعحححة انحححدماج 
التححي  جلسححات البرنححامج والتغييححر الححذى طححرأ علححيهم، مححن حيححث تنميححة فاعليححة الححذات اإلبداعيححة،

 ظهرت عليهم في أثناء جلسات البرنامج.
 التقييم البعدي:  -ب

تم تقييم البرنامج بعحد االنتهحاء محن جلسحاته عحن طريحق تطبيحق مقيحاس فاعليحة الحذات 
اإلبداعية على أفراد المجموعتين التجريبيحة والضحابطة، ومحن ثحم تمحت مقارنحة أفحراد المجموعحة 

، ثم مقارنة نتائج المجموعتين التجريبيحة والضحابطة فحى التجريبية فى القياسين القبلي والبعدي
 القياس البعدي.

 التقييم التتبعي: -جـ
تم ذلك بتطبيق مقيحاس فاعليحة الحذات اإلبداعيحة علحى أفحراد المجموعحة التجريبيحة بعحد 
محححرور شحححهر محححن انتهحححاء البرنحححامج، حيحححث تمحححت مقارنحححة نتحححائج أفحححراد المجموعحححة التجريبيحححة فحححى 

والتتبعحححي لمعرفحححة محححدى اسحححتمرار فاعليحححة البرنحححامج فحححي تنميحححة فاعليحححة الحححذات  القياسحححين البعحححدي
 ذوي الموهبة أفراد المجموعة التجريبية.  الطالباإلبداعية لدى 

 األساليب اإلحصائية المستخدمة في الدراسة: 
في   المستخدمة  األدوات  من  عليها  حصل  التي  البيانات  معالجة  في  الباحث  استخدم 

الداخليالدراسة   االتساق  أسلوب  التالية:  اإلحصائية  لكرونباخ  ،األساليب  ألفا   ومعادلة 
للتحقق من صدق وثبات مقياس فاعلية الذات   بروان(  –والتجزئة النصفية )معادلة سبيرمان  

الالبارامتري، واختبار   Wilcoxon Testاإلبداعية في الدراسة الحالية، واختبار ويلكوكسون  
 الالبارامتري.   Mann - Whitney U Test)مان ويتني( 
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 نتائج الدراسة: 
 أواًل: نتائج التحقق من الفرض األول:

أفراد   درجات  رتب  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
لي والبعدي، لصالح  المجموعة التجريبية على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية في القياسين القب

 .القياس البعدي
)ويلكوكسون(  اختبار  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من  وللتحقق 

Wilcoxon-Test    المجموعة أفراد  درجات  رتب  بين  الفروق  داللة  لحساب  الالبارامتري 
 التجريبية في القياسين القبلي والبعدي، والجدول التالي يوضح ذلك.

   ( 5جدول ) 
( الختبار ويلكوكسون على مقياس فاعلية  Zالتجريبية وقيمة ) داللة الفروق بين رتب درجات أفراد المجموعة 

 الذات اإلبداعية في القياسين القبلي والبعدي.

(Z)  ( 0.01عند مستوى  = )2.58           (Z ( عند مستوى )0.05  = )1.96 

متوسط   مجموع الرتب  العدد )ن( اتجاه فروق الرتب  األبعاد 
 الرتب  

مستوى   (Zقيمة ) 
 الداللة 

فاعلية الذات في  
 التفكير اإلبداعي 

 الرتب السالبة 
 التساوي الرتب الموجبة 
 المجموع 

0 
12 
0 

12 

00 
78.00 

 

0.00 
6.50 
 

3.061 0.002 
 

فاعلية الذات في  
 األداء اإلبداعي 

 الرتب السالبة 
 الرتب الموجبة التساوي 

 المجموع 

0 
12 
0 

12 

00 
78.00 

 

0.00 
6.50 
 

3.084 0.002 
 

الدرجة الكلية  
لفاعلية الذات  

 اإلبداعية 

 الرتب السالبة 
 التساوي الرتب الموجبة 
 المجموع 

0 
12 
0 

12 

00 
78.00 

 

0.00 
6.50 
 

3.061 0.002 
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على اليقظة الذهنية يف تنمية فاعلية الذات اإلبداعية  

( بحين رتحب 0.01( وجحود فحروق دالحة إحصحائيًا عنحد مسحتوى )5يتضح من الجدول )
الذات اإلبداعية والدرجة الكليحة لحه درجات أفراد المجموعة التجريبية على أبعاد مقياس فاعلية 

 ي والبعدي لصالح القياس البعدي.بلفى القياسين الق
 ثانيًا: نتائج التحقق من الفرض الثاني: 

ينص هذا الفرض على أنه توجد فروق دالة إحصائيًا بين متوسطات رتب درجات 
المجموعة   أفراد  التجريبية، ومتوسطات رتب درجات  المجموعة  الضابطة على مقياس أفراد 

 . لبعدي، لصالح المجموعة التجريبيةفاعلية الذات اإلبداعية في القياس ا
ويتني(   )مان  اختبحار  الباحث  استخدم  الفرض  هذا  صحة  من   Mannوللتحقق 

Whitney U Test   أفراد درجات  رتب  متوسطات  بين  الفروق  داللة  لحساب  الالبارامتري 
درجات أفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي،  المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب  

 والجدول التالي يوضح ذلك. 
 (6جدول ) 

داللة الفروق بين متوسطات رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية ومتوسطات رتب درجات أفراد المجموعة   
 ( على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية فى القياس البعدي  Zالضابطة وقيمة ) 

(Z)  ( 0.01عند مستوى  = )2.58           (Z ( عند مستوى )0.05  = )1.96 
بححححين ( 0.01عنحححد مسححححتوى )( وجححححود فححححروق دالحححة إحصححححائيًا 6يتضحححح مححححن الجحححدول )

متوسحححطات رتحححب درجحححات أفحححراد المجمحححوعتين التجريبيحححة والضحححابطة علحححى أبعحححاد مقيحححاس فاعليحححة 
 .البعدي، لصالح أفراد المجموعة التجريبيةالذات اإلبداعية والدرجة الكلية له فى القياس 

 ثالثًا: نتائج التحقق من الفرض الثالث:

 العدد   المجموعة األبعاد 
 )ن(

مجموع  
 الرتب 

قيمة   متوسط الرتب 
 (U) 

مستوى   (Zقيمة ) 
 الداللة 

فاعلية الذات في  
 التفكير اإلبداعي 

 التجريبية 
 الضابطة 

12 
12 

222.00 
78.00 

18.50 
6.50 

0.00 4.182 0.000 
 

فاعلية الذات في  
 األداء اإلبداعي 

 التجريبية 
 الضابطة 

12 
12 

222.00 
78.00 

18.50 
6.50 

0.00 4.183 0.000 
 

لفاعلية   الكلية  الدرجة 
 الذات اإلبداعية 

 التجريبية 
 الضابطة 

12 
12 

222.00 
78.00 

18.50 
6.50 

0.00 4.173 0.000 
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أمحد رجب حممد السيدد.  

أفراد   درجات  رتب  بين  إحصائيًا  دالة  فروق  توجد  ال  أنه  على  الفرض  هذا  ينص 
 المجموعة التجريبية على مقياس فاعلية الذات اإلبداعية في القياسين البعدي والتتبعي.

است الفرض  هذا  صحة  من  )ويلكوكسون( وللتحقق  اختبار  الباحث  خدم 
Wilcoxon-Test    المجموعة أفراد  درجات  رتب  بين  الفروق  داللة  لحساب  الالبارامتري 

 التجريبية في القياسين البعدي والتتبعي، والجدول التالي يوضح ذلك.
 ( 7جدول )

( الختبار ويلكوكسون Zداللة الفروق بين رتب درجات أفراد المجموعة التجريبية وقيمة ) 
 القياسين البعدي والتتبعي. فيعلى مقياس فاعلية الذات اإلبداعية 

(Z)  ( 0.01عند مستوى  = )2.58           (Z ( عند مستوى )0.05  = )1.96 
( أنححه ال توجححد فححروق دالححة إحصححائيًا بححين رتححب درجححات أفححراد 7يتضححح مححن الجححدول )

القياسحين المجموعة التجريبية على أبعاد مقياس فاعلية الذات اإلبداعية والدرجة الكلية له فحى 
( المحسوبة بين القياسحين لجميحع أبعحاد المقيحاس والدرجحة Zالبعدي والتتبعي، حيث كانت قيم )

برنححامج اليقظححة الذهنيححة فححي تنميححة ليححة فاع ، ممححا يعنححي اسححتمرارالكليححة لححه غيححر دالححة إحصححائياً 

العدد   اتجاه فروق الرتب  األبعاد 
 )ن(

مجموع  
 الرتب 

متوسط الرتب  
 )م(

مستوى   (Zقيمة ) 
 الداللة 

فاعلية الذات  
في التفكير  

 اإلبداعي 

 الرتب السالبة 
 الرتب الموجبة 

 التساوي 
 المجموع 

2 
4 
6 

12 

6.00 
15.00 

 

3.00 
3.75 
 

0.954 0.340 
 

فاعلية الذات  
في األداء  

 اإلبداعي 

 الرتب السالبة 
 الرتب الموجبة 

 التساوي 
 المجموع 

2 
6 
4 

12 

6.00 
30.00 

 

3.00 
5.00 
 

1.723 0.085 
 

الدرجة الكلية  
لفاعلية الذات  

 اإلبداعية 

 الرتب السالبة 
 الرتب الموجبة 

 التساوي 
 المجموع 

4 
7 
1 

12 

18.00 
48.00 

 

4.50 
6.86 
 

1.358 0.174 
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على اليقظة الذهنية يف تنمية فاعلية الذات اإلبداعية  

ذوي الموهبححة أفححراد المجموعححة التجريبيححة بعححد شححهر مححن  الطححالبفاعليححة الححذات اإلبداعيححة لححدى 
 المتابعة.

 مناقشة النتائج:
تشححير النتححائج السححابقة إلححى فاعليححة البرنححامج التححدريبي القححائم علححى اليقظححة الذهنيححة فححي 

ذوي الموهبة أفراد المجموعة التجريبية فحي القيحاس   الطالبتنمية فاعلية الذات اإلبداعية لدى  
فسحححير ذلحححك فحححى ضحححوء فاعليحححة وجحححدوى اليقظحححة الذهنيحححة التحححي اسحححتند عليهحححا البعحححدي، ويمكحححن ت

والحذي توصحلت البرنامج التدريبي، وتظهر هذه النتائج من خحالل نتحائج الفحرض األول للدراسحة 
نتائجحححه إلحححى وجحححود فحححروق دالححححة إحصحححائيًا بحححين رتحححب درجححححات أفحححراد المجموعحححة التجريبيحححة فححححي 

اعليححة الححذات اإلبداعيححة لصححالح القيححاس البعححدي، ممححا القياسححين القبلححي والبعححدي علححى مقيححاس ف
يعنحححي نجححححاح البرنحححامج فححححي تنميحححة فاعليححححة الححححذات اإلبداعيحححة لححححدى أفحححراد المجموعححححة التجريبيححححة، 

فحي تنميحة بعحدي لليقظحة الذهنيحة  واسحتراتيجياتواالستفادة من البرنحامج ومحا تضحمنه محن فنيحات 
 وفاعليححة الححذات فححي األداء اإلبححداعي لححدى هححؤالء الطححالبفاعليححة الححذات فححي التفكيححر اإلبححداعي 

، وترجحححع هحححذه النتيجحححة إلحححى انتظحححام أفحححراد المجموعحححة والدرجحححة الكليحححة لفاعليحححة الحححذات اإلبداعيحححة
التجريبيحححة فحححى جلسحححات وأنشحححطة البرنحححامج المسحححتخدم فحححى الدراسحححة، حيحححث كانحححت اسحححتراتيجيات 

مغحزى فححى حيححاة أفحراد المجموعححة التجريبيححة، اليقظحة الذهنيححة المسحتخدمة بالبرنححامج ذات معنححى و 
أكثحححر فهمحححًا ومرونحححًة ووعيحححًا وحرصحححًا علحححى االسحححتفادة الكاملحححة محححن فنيحححات وأنشحححطة  جعلهحححمممحححا 

البرنححامج المسححتخدم فححى إطححار مواقححف حياتيححة واقعيححة معاشححة، ممححا أسححهم فححي مسححاعدة الطححالب 
الجححة األمححور والمواقححف بتأمححل ذوي الموهبححة أفححراد المجموعححة التجريبيححة علححى التأمححل الححيقظ ومع

أو إصححححدار  الراهنححححة قفاوحكمححححة، وعححححدم التححححأثر السححححلبي بححححالمواقف والظححححروف المحيطححححة بححححالمو 
فحي النتحائج؛ ممحا سحاهم ذلحك فحي جعلهحم أكثحر وعيحًا جال  ، وعحدم االسحتعااألحكام المسحبقة عليهح

جحاتهم علحى مقيحاس ؛ األمر الذي أدى إلى زيحادة در بأنفسهمودافعية، مما أدى إلى زيادة ثقتهم  
 .البعدي بالمقارنة بالقياس القبليالقياس في فاعلية الذات اإلبداعية 

التحي  Haberlin, and O’Grady (2018) دراسحةوتتفق هذه النتيجحة محع نتحائج  
لموهبححة أفححراد لححى فاعليححة برنححامج اليقظححة الذهنيححة فححي تنميححة اإلبححداع لححدى الطليححة ذوي اتوصححلت إ

بالدراسحة  اليقظحة الذهنيحة اسحتراتيجيات بمحا يتفحق محع البرنحامج القحائم علحى،  التجريبيحةالمجموعة  
أيضححًا ذوي الموهبححة، وهححو مححا تؤكححده  الطححالبفححي تنميححة فاعليححة الححذات اإلبداعيححة لححدى  الحاليححة
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إلحى أن لليقظحة الذهنيحة  توصحلت نتائجهحا يتحوال Özcan and Vural (2020)نتحائج دراسحة 
 .ذوي الموهبة الطالبفاعلية الذات لدى  دور فعال ومؤثر في

وبالنسبة لنتائج الفرض الثاني والذي توصلت نتائجه إلى وجود فروق دالة إحصائيًا  
أفراد   درجات  رتب  ومتوسطات  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  رتب  متوسطات  بين 
أفراد   لصالح  اإلبداعية  الذات  فاعلية  مقياس  على  البعدي  القياس  في  الضابطة  المجموعة 

فى تنمية ي يوضح فاعلية وجدوى استراتيجيات اليقظة الذهنية  األمر الذالمجموعة التجريبية،  
من    فاعلية الذات اإلبداعية لدى أفراد المجموعة التجريبية بالمقارنة بأفراد المجموعة الضابطة

ويفسر الباحث هذه الفروق في ضوء استفادة أفراد المجموعة التجريبية   ،ذوي الموهبة  الطالب
من الطالب ذوي الموهبة من جلسات برنامج اليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية 
يعني  مما  البرنامج،  لجلسات  يتعرضوا  لم  الذين  الضابطة  المجموعة  بأفراد  بالمقارنة  لديهم، 

ه من استراتيجيات لليقظة الذهنية في تنمية فاعلية الذات اإلبداعية  نجاح البرنامج وما تضمن
لدى أفراد المجموعة التجريبية، األمر الذي أدى إلى زيادة درجاتهم على مقياس فاعلية الذات  
اإلبداعية بالمقارنة بأفراد المجموعة الضابطة في القياس البعدي، وتتفق هذه النتائج مع نتائج 

وجود فروق دالة إحصائيًا التي توصلت إلى    Haberlin, and O’Grady (2018)دراسة  
المجموعة   أفراد  درجات  ومتوسطات  التجريبية  المجموعة  أفراد  درجات  متوسطات  بين 

 مما ،  لصالح أفراد المجموعة التجريبيةبرنامج اليقظة الذهنية  الضابطة في اإلبداع بعد تطبيق  
ت  يوضح في  الذهنية  اليقظة  برنامج  أفراد  فاعلية  الموهبة  ذوي  الطلية  لدى  اإلبداع  نمية 

إلى  نتائجها  ( التي توصلت  2019)   جمعة وآخرون   ودراسة ،  المجموعة التجريبية من الدراسة
المتفوقين وغير المتفوقين   الطالب أن لليقظة الذهنية دور هام ومؤثر في فاعلية الذات لدى  

استراتيجيات اليقظة الذهنية في تنمية   األمر الذي يوضح الدور الهام للتدريب على  ؛أكاديمياً 
 ذوي الموهبة.  الطالبلدى   فاعلية الذات اإلبداعية

تلع الذي  الدور  يوضح  الذي  مساعدة األمر  في  الذهنية  اليقظة  استراتيجيات  به 
نحو المواقف الراهنة،    متركيز انتباههعلى  ذوي الموهبة على التأمل اليقظ الواعي، و   الطالب

وعدم التسرع في إصدار األحكام، بما يسهم في مساعدتهم على التفكير الواعي اليقظ، بعيدًا 
األمر الذي يسهم في زيادة ثقتهم في أنفسهم، مما ساعد ،  المتسرع أو العشوائيعن التفكير  

 .King et al (2020، وفي ضوء ذلك يشير )ذلك في تحفيز فاعلية الذات اإلبداعية لديهم
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فاعلية برنامج إرشادي قائم على اليقظة الذهنية يف تنمية فاعلية الذات اإلبداعية  

الذهنية  ا   أن  إلى خالل  ليقظة  من  األفراد،  لدى  لإلبداع  المناسب  المناخ  تهيئة  على  تساعد 
 . مساعدتهم على االنخراط في األحداث الراهنة للموقف الحالي

البرنامج  فاعلية  إلى استمرار  نتائجه  الذي توصلت  الثالث  الفرض  لنتائج  وبالنسبة 
جموعة التجريبية فى تنمية فاعلية الذات اإلبداعية لديهم،  بعد شهر من تطبيقه على أفراد الم

  واستراتيجيات فيرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية فى ضوء ما تضمنه البرنامج من فنيات  
والتزام تجاه جلسات   تفاعل وتعاون  التجريبية من  المجموعة  أفراد  أبداه  الذهنية، وما  لليقظة 

ذوي الموهبة    الطالبمن    التجريبيةار أفراد المجموعة  البرنامج، األمر الذي أسهم في استمر 
البرنامج   خالل  من  عليها  تدربوا  التي  الذهنية،  اليقظة  استراتيجيات   المستخدم الستخدام 

الحياة  مواقف  مع  التعامل  في  االستراتيجيات  هذه  اتباع  على  وحرصهم  الحالية،  بالدراسة 
الذات   فاعلية  مقياس  على  درجاتهم  تحسين  استمرار  في  أسهم  الذي  األمر  المختلفة، 

فى    ممااإلبداعية؛   الذهنية  اليقظة  على  القائمة  التدخالت  تلعبه  الذي  الدور  أهمية  يوضح 
 ذوي الموهبة. الطالباإلبداعية لدى تنمية فاعلية الذات 

لنا يتضح  نتائج  من  الحالية  الدراسة  إليه  توصلت  ما  ضوء  وفاعلية   في    جدوى 
لدى   اإلبداعية  الذات  فاعلية  تنمية  فى  الذهنية  اليقظة  على  القائم  ذوي    الطالبالبرنامج 

منالموهبة،   فاعليته  أثبت  التجريبية  خالل   الذي  المجموعة  أفراد  الطالب  على    تدريب 
الذهنية اليقظة  الواعية    ،استراتيجيات  المالحظة  على  الطالب  تدريب  في  أسهمت  التي 

بالمو  المرتبطة  الراهنة  الحاليالألحداث  دون إصدار    قفاالمو   تلكتقبل  ، و ة وقت حدوثهاقف 
األحكام التي من شأنها أن تعيق عملية التفكير السليمة والتأمل اليقظ لهذه األحداث الراهنة  
المعالجة   على  الطالب  قدرة  تعزيز  في  ساهم  الذي  األمر  الحالية؛  اللحظات  على  والتركيز 

حياتهم   في  بها  يمرون  التي  للمواقف  لهاالصحيحة  اليقظ  أكسبهم  والتأمل  مما  ي  ف  الثقة؛ 
هؤالء الطالب  يسهم في مساعدة بما ؛وساهم في تعزيز فاعلية الذات اإلبداعية لديهم أنفسهم،

في   تصب  إبداعية  إنتاجات  إلى  وتحويلها  الصحيحة  بالطرق  مواهبهم  عن  التعبير  على 
 .مصلحتهم الشخصية، وفي مصلحة المجتمع ككل

 التوصيات والبحوث المقترحة:
ال نتائج  عنه  أسفرت  ما  ضوء  من  فى  مجموعة  إلى  الباحث  توصل  الحالية  دراسة 

 التوصيات والبحوث المقترحة التالية: 
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ذوي الموهبة    الطالبتضمين التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية ببرامج رعاية   -1
الكثير من تضمين  ) تنمية وتحسين  في  أو نموذج تطبيقي( لالستفادة منها  مقرر 

 ذوي الموهبة.  الطالبالقدرات والخصائص المتعلقة ب
تعميم تطبيق التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية لتنمية فاعلية الذات اإلبداعية   -2

 ذوي الموهبة.  الطالبلدى 
دليل -3 )تطبيقي(  توفير  رعاية    عملي  ببرامج  الذهنية  اليقظة  على  القائمة  للتدخالت 

 ذوي الموهبة لكل من المعلم والطالب واألسرة. الطالب
تدري -4 اليقظة    الطالبب معلمي  ضرورة  على  القائمة  التدخالت  الموهبة على  ذوي 

 الذهنية، وتطبيقها على طالبهم. 
واستكمااًل للدراسة الحالية يقترح الباحث مجموعة من البحوث والدراسات التي يمكن 

 القيام بها وهى: 
 ذوي الموهبة. الطالبفي فاعلية الذات اإلبداعية لدى  دراسة العوامل المؤثرة -1
ذوي الموهبة    الطالبإجراء المزيد من البحوث والدراسات في مجال تدريب معلمي   -2

 على التدخالت القائمة على اليقظة الذهنية.
البحوث والدراسات في مجال تدريب   -3 المزيد من  الموهبة على    الطالبإجراء  ذوي 

 اليقظة الذهنية. 
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Abstract:  
This study aimed to investigate the effectiveness of a 

counseling program based on mindfulness in developing creative self-

efficacy among students with gifted at middle school. The sample 

consisted of 24 male students with gifted. Whose ranged from 

between 13 and 15 years of age, in Al-Ahsa, Saudi Arabia, The 

researcher applied to them the scale of creative self-efficacy Abbott, 

2010, primary data form, counseling program based on mindfulness 

(by the researcher). The results showed that there are significance 

differences between the experimental group in the pre and post 

measurement in creative self-efficacy scale for side of post-

measurement. The results also showed that there are significance 

differences between the experimental and control group in the post-

measurement in creative self-efficacy scale for side of experimental 

group. The results also not showed that there are significance 

differences between the experimental group in the post-measurement 

and the follow-up measurement in creative self-efficacy scale. 

Key Words: Counseling Program, Mindfulness, Creative Self-

Efficacy, Students with Gifted. 

 


