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  التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة املرحلة الثانوية من خالل اليقظة العقلية
  

   **ةو بسام جباعت *حمزة الربابعة  
 

Doi: //10.47015/17.4.10 
  
  

 30/8/2020 :تاريخ قبوله                                                                                                     29/6/2020 :تاريخ تسلم البحث

هـدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن القـدرة التنبؤيـة لليقظـة العقليـة بفاعليـة            :ملخـص 
طالبا وطالبًة من المرحلة الثانوية في ) 591(الذات اإلبداعية لدى عينة تكونت من 

األول مـــن العـــام خـــالل الفصـــل  تـــم اختيارهـــا بالطريقـــة المتيســـرة ، محافظــة إربـــد 
، ولتحقيق أهداف الدراسـة، اسـتخدم مقيـاس فاعليـة الـذات      2019/2018 الدراسي

وأظهرت النتائج وجود مستوى  .اإلبداعية، ومقياس الوجوه الخمسة لليقظة العقلية
مرتفع من فاعلية الذات اإلبداعية ككل ومجاليها لـدى طلبـة المرحلـة الثانويـة، كمـا      

ات الحسابية للذكور علـى الدرجـة الكليـة لفاعليـة الـذات      كشفت النتائج أن المتوسط
كمــا أظهــرت النتـائج وجــود مســتوى   . اإلبداعيـة ومجاليهــا كانـت أعلــى منهــا لإلنـاث   

متوسط لليقظـة العقليـة ككـل ومجاالتهـا، عـدا مجـال المراقبـة الـذي جـاء بمسـتوى           
قظة العقلية يوكشفت النتائج أن المتوسطات الحسابية للذكور على مقياس ال .مرتفع
ومجاالتــه كانــت أعلــى منهــا لإلنــاث، وأن المتوســطات الحســابية للطلبــة ذوي     ككــل

التخصصــات المهنيــة علــى مقيــاس اليقظــة العقليــة ككــل ومجاالتــه كانــت أعلــى منهــا    
ــة لليقظــة العقليــة       .للتخصصــات األخــرى  ــائج أن الدرجــة الكلي ــرا، أظهــرت النت وأخي

ي فاعليــة الــذات اإلبداعيــة، فــي حــين أن  مــن التبــاين فــ % 19.9فســرت مــا نســبته 
  .من هذا التباين% 39.5مجاالت اليقظة العقلية فسرت ما نسبته 

  )فاعلية الذات اإلبداعية، اليقظة العقلية، المرحلة الثانوية: الكلمات المفتاحية(
  

أسهمت الثورة العلمية بأدواتها التكنولوجية والمعرفية في  :مقدمة
المتعلم اإليجابي وأدواره االجتماعية في مختلف تطوير مؤشرات صورة 

مجاالت الحياة، التي تفوق استعدادات المتعلم التقليدي وقدراته في مجال 
لذا  .مواكبة التغيرات المعاصرة، واالنفتاح عليها بفاعلية، ومحاكمتها بيقظة

فقد أولت المجتمعات المعاصرة عملية تنمية مواردها البشرية أهمية كبيرة، 
التي تقوم في جوهرها على بناء قدرات المتعلم، وتنمية فاعليته ي وه

  .الذاتية بصورة إبداعية غير تقليدية

حد أ) Creative Self- efficacy( وتمثل فاعلية الذات اإلبداعية
أهم مكونات تنمية شخصية المتعلم معرفيا واجتماعيا وانفعاليا، حيث 

تعزيز المعتقدات واالتجاهات اإليجابية نحو فاعلية الذات، خاصة في تسهم 
 ,Mathisen & Bronnick(أثناء تنفيذ المهمات األكثر تعقيدا في 

، كما تعبر فاعلية الذات اإلبداعية عن مدى كفاءة قدرات المتعلم )2009
إنجاز المهام الجديدة، واختيار  فياإلبداعية، ومستوى ثقته بذاته 

 يجيات المناسبة للتعامل مع المواقف الطارئة بشكل مرن وتكيفياالسترات
Woolfolk, 2010).(  

ويمكن تنمية فاعلية الذات اإلبداعية ضمن السياقات التعليمية، من 
البيئة الصفية معرفيا وانفعاليا واجتماعيا، واحترام  مكونات خالل تحسين

توقعاته حول المستوى  ذات المتعلم وتعزيزها، وتنمية قدراته، ورفع قيمة
  اإلنتاجي لألعمال اإلبداعية التي تقع ضمن طموحاته المستقبلية؛

 _________________________  
    .ردناأل، اليرموكجامعة * 
  .، األردنمعهد العناية بصحة األسرة* 
  .2021، ربد، األردنإحقوق الطبع محفوظة لجامعة اليرموك، © 
  

 

  

Predicting the Creative Self-efficacy among 
High-school Students through Mindfulness  

 
Hamzah Al-Rababaa, Yarmouk University, Jordan. 
Bassam Jabaatah, Family Healthcare Institute, Jordan. 
 
 
Abstract: This study aimed to reveal the predictive ability of 
mindfulness of the creative self-efficacy among a sample of 
(591) male and female students from the secondary stage in 
Irbid governorate, chosen using the available sampling method 
during the first semester of the academic year 2018/2019. To 
achieve the goals of the study, the creative self-efficacy and 
the five faces of mindfulness scales were used. The results 
showed that the levels of high-school students' creative self-
efficacy total score and its sub-domains were high. The results 
also revealed that the means of males on creative self-efficacy 
total score and its sub-domains were higher than those of 
females.The results also showed that the level of mindfulness 
total score and its sub-domains was moderate, except for the 
domain of observing which was high. The results also 
revealed that the means of males on mindfulness total score 
and sub-domains were higher than for females, and that the 
means of the students in the professional stream on 
mindfulness total score and subdomains were higher than 
those for other streams. Finally, the results showed that the 
mindfulness total score explained 19.9% of the variance in the 
creative self-efficacy, while the subdomains of mindfulness 
explained 39% of this variance. 

(Keywords: Creative self-efficacy, Mindfulness, High school) 
  

  
  
  
  

األهداف بصورة غير مألوفة، وأكثر  على تحقيق فالذات المبدعة قادرة
، كما يتصف المتعلم ذو الفاعلية (Beghetto, 2006) تنوعا وتفردا

اإلبداعية العالية بمستوى مرتفع من الثقة بالنفس، والدافعية والكفاءة 
 ،الذاتيالذاتية، والقدرة على تقديم حلول إبداعية للمشكالت، والتنظيم 

إيجابيا في فاعلية قدراته اإلبداعية،  تأثيرا والتخطيط الناجح؛ مما يؤثر
 ,Hsu, Sheng-Tsung & Hsueh- Liang) ( الدراسي وتحصيله

2011; Tierney & Farmer, 2002.(  
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تقييم ذاتي للقدرة : تعرف فاعلية الذات اإلبداعية بأنهاو
لرؤية ذاتية متبصرة لحل اإلبداعية وإمكانية تحقيقها، وفًقا 

 Diliello, Houghton(المشكالت إبداعيا وإنتاج أفكار جديدة 
& Dawlay 2011( كما تعبر فاعلية الذات اإلبداعية عن عملية ،

 ,Zhou, Shin & Cannella(إدراك ذاتي للنتاجات اإلبداعية 
المعتقدات الذاتية الموجهة لدافعية المتعلم : وتوصف بأنها ،)2008

المعرفية من أجل تحسين مسارات العمل الالزمة للتعامل مع 
 ,Chuang, Shiu & Cheng( مجموعة من الظروف المختلفة

2010.(   

وتتحدد فاعلية الذات اإلبداعية بمستوى القدرة اإلبداعية 
عن فاعلية الذات العامة، التي وتطبيقاتها العملية، وهي بذلك تختلف 

بمجاالتها المختلفة،  ترتبط بمعتقدات المتعلم حول قدراته العامة
 & Chen, Gully( كما تتضمن مشاعر شاملة وعامة حول الذات

Eden, 2001(،  كما يختلف بناء فاعلية الذات اإلبداعية عن بناء
قالله الذات العامة، كما هو الحال في اختالف مجال اإلبداع واست

قد و، (Tierney & Farmer, 2002) عن المجاالت األخرى
أظهرت نتائج البحث في مجال فاعلية الذات اإلبداعية بشكل مستقل 
وجود أبعاد محددة مكونة لها، قادرة على تشكيل مفهوم خاص بها، 

)Abbott, 2010( تضمنت بعدين رئيسيين، هما:  

 Creative( فاعلية الذات في التفكير اإلبداعي: أوًال
Thinking Self-efficacy (CTSE)(  

فاعلية الحالة العقلية الداخلية، كالتعبير عن في تمثل تو
العمليات في اإلبداع، من خالل مهارات التفكير اإلبداعي المتمثلة 

المعرفية اإلبداعية التي تمكن المتعلم من توليد أفكار جديدة غير 
  . والمرونة، والتفاصيل مألوفة من قبل تتصف باألصالة، والطالقة،

 Creative ( فاعلية الذات اإلبداعية في األداء اإلبداعي: ثانيا
Performance Self-efficacy (CPSE)(  

شير إلى فاعلية التطبيقات العملية لإلبداع، والحالة تو
االجتماعية الخارجية، كالتعبير عن اإلبداع، من خالل تفاعل مكونات 

كالسياق  ،كالدوافع، وأنظمة البيئة الخارجية ،الفرد الداخلية
  . أثناء األداء اإلبداعي في االجتماعي، التي تتفاعل مع بعضها البعض

فاعلية الذات اإلبداعية تعبر عن مستوى الجهد فإن  ،وعليه
مما  ،)Phelan, 2001(العقلي المبذول إلنتاج العمل اإلبداعي 
تعلم، التي قد تتعرض بين يتطلب المحافظة على الصحة العقلية للم

الحين واآلخر إلى عدد من الضغوطات االجتماعية واالنفعالية، 
) Bandura, 2007(والمعوقات البيئية التي قد تحد من فاعليتها 
فالمتعلم ذو اليقظة  ؛لذا البد من زيادة الوعي اليقظ لحظة بلحظة

المالحظة العقلية يكون أكثر قدرة على المعالجة العميقة للمثيرات، و
الواعية لما ال يدركه اآلخرون، باإلضافة إلى مستوى مرتفع من 
الدافعية للتفاعل مع الخبرات الجديدة، كما تسهم اليقظة العقلية في 

جعل المتعلم يقًظا وواعيا بمشاعره وأفكاره أكثر من غيره من ذوي 
   .Bishop et al., 2004)( اليقظة العقلية المنخفضة

في تنمية  )Mindfulness(العقلية  كما تسهم اليقظة
مستوى اإلرادة الذاتية واالجتماعية لدى المتعلم، وتعزز مستوى 
الوعي بالذات ومراقبتها، ووصفها بكفاءة، وتخفض من التقليد اآللي 

، حيث )Perkins & Richhart, 2000(للمعتقدات واألفكار 
من المهمات اإلبداعية، كالمرونة  اتتضمن عملية اليقظة العقلية عدد

واالنفتاح على الخبرات، والتفكير العميق باألحداث والخبرات خارج 
حدود الذات، باإلضافة إلى دور اليقظة العقلية في تحسين عملية 
إدراك الحالة االنفعالية لإلبداع، والوعي بأسبابها، والقدرة على 

لجديدة ومعالجتها توظيف االنفعاالت في عملية إنتاج األفكار ا
  ).(Langer, 2000بيقظة، وتمثيلها بكفاءة 

حالة الوعي اآلني بالخبرات، : وتعرف اليقظة العقلية بأنها  
لحظة بلحظة دون إصدار أحكام، ويمكن تنميتها من خالل التدريب 

، كما تعبر اليقظة )Davis & Hayes, 2011(وممارسة األنشطة 
رك، الذي يتحقق من خالل تأمل مستوى وعي الفرد المدالعقلية عن 

 lispahic( هادف للحظة الراهنة وتقبلها دون إصدار أحكام عليها
Anic, 2017-& Hasanbegovic( وتصف اليقظة العقلية قدرة ،

الفرد على التنظيم الواعي، من خالل االنتباه المقصود للحظة 
 الحالية، من غير إصدار أحكام مسبقة على التجارب والخبرات

)Zinn, 2003 -at Kab(.  وتمثل اليقظة الذهنية حالة المرونة
العقلية، ومستوى النشاط الواعي، والسيطرة على السياق المحيط 

  ).Langer, 2000(بالفعل العقلي؛ بهدف إيجاد فئات جديدة 

ذج ومن أهم االتجاهات المفسرة لمفهوم اليقظة العقلية نمو
th, Hopkins, Baer, Smi( الوجوه الخمسة لليقظة العقلية

Krietemeyer & Toney, 2006.( ويمكن توضيحها بأنها:  

وهي متابعة أو مالحظة الخبرات  :Observing)(المراقبة  ●
األفكار، والمشاعر، واألصوات، : الداخلية والخارجية، مثل

 .والمشاهد

ويشير إلى وصف الخبرات الداخلية  :Describing)(الوصف  ●
 .وتوضيحها بكلمات دالة المعنى

بمعنى أن يكون : )Awareness ithw Acting( العمل بوعي ●
الفرد على وعي وانتباه تام لحالته الراهنة التي يوجد فيها، 

 .وحاضرا في نشاطه اآلني، بعيدا عن العمل بشكل آلي

أي عدم اتخاذ موقف  :)udgingj-Non(عدم إصدار األحكام  ●
 .تقييمي لألفكار والمشاعر الداخلية

بمعنى السماح للمشاعر  :eactivityr-(Non( عدم التفاعل ●
أي عدم التفاعل مع التجربة  ؛واألفكار بالظهور والنشاط الحر

 . والخبرة الذاتية الداخلية
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وبناًء عليه، يظهر دور نموذج اليقظة العقلية بوجوهها 
الوعي بخبراته الداخلية، من  فيالخمسة في تمكين قدرات المتعلم 

خالل مالحظتها ووصفها بيقظة، والسماح لها بالظهور دون تقييدها 
الضبط والتنظيم الذاتي،  فيبأحكام مسبقة، وزيادة فاعلية المتعلم 

مع الخبرات الذاتية؛ مما يتيح  من خالل العمل بوعي، وعدم التفاعل
بداعية للمشكالت، التعامل بيقظة عقلية، وإيجاد الحلول اإل للفرد

ها؛ مما يعزز فاعليته واالنفتاح على الخبرات الجديدة، وتقبل
  ). Baer, 2003(مختلف مجاالت الحياة اإلبداعية في 

كما يعزز نموذج اليقظة العقلية عملية االنتباه الواعي للمثيرات 
البيئية وحركة الحواس، والمرونة العقلية، من خالل تغير حالة 

ة المعرفية اليقظة للمثيرات، والمحافظة على الوعي، والمعالج
Ryan, Brown ( استمرارية حالة االنتباه الواعي إلنجاز المهمات

2007, Creswell &( باإلضافة إلى دور اليقظة العقلية في جعل ،
السياقات التعليمية خبرة واعية أكثر تأثيرا في إنجاز المهمات 

يل االنفتاح على الخبرات وتحقيق األهداف التعليمية، من خالل تسه
زيادة مستوى التركيز، وتمكين المتعلم من إدارة ، وواإلحساس بها

البيئة المحيطة وضبطها، وتعزيز االستجابات التكيفية لمواجهة 
واستشعار  األكاديمية، الضغوط، وتحسين مستوى جودة الحياة

 .al et (Weissbecker ,.2002( معناها واستكشافها

وتمّكن اليقظة العقلية المتعلم من أداء العديد من المهمات 
التربوية والنفسية، وتحقيق تطبيقاتها االجتماعية في السياقات 
البيئية المختلفة، من خالل زيادة آفاق الرؤية العقلية للمواقف 
والخبرات الجديدة بمنظور تأملي ذاتي يقظ، يتم فيه تنشيط فاعلية 

كما تعزز كفاءة المتعلم ، ,Hassed) (2016عادات العقل 
المعرفية، وتنشط عمل الذاكرة بعيدة المدى، والذاكرة العاملة، من 
خالل تحديد المثيرات الضرورية الالزمة للفعل اليقظ، وتنظيمها، 
وتوجيه االنتباه لها وترميزها ضمن الدالالت المناسبة لمعالجتها 

)ler, Mrazek, Franklin, Phillips, Baird & Schoo
 وتزيدكما تنمي اليقظة العقلية قدرة المتعلم على اإلنجاز، ، )2013

الصالبة المعرفية واالجتماعية لديه، من خالل مساعدته على حل 
المشكالت التعليمية كتشتت االنتباه، وتدني التمثيل العقلي، 
والمعالجة السطحية للمعلومات؛ مما يوجد ضرورة ملحة لتضمين 

لية وعملياتها في المناهج التعليمية، كمحتوى أنشطة اليقظة العق
ونتاج معا، وتوظيفها في بناء أساليب واستراتيجيات التدريس، 

  .)Austin, 2016 Malow &( واألنشطة التعليمية

تظهر أهمية اليقظة العقلية في توفير  ،على ما تقدم وبناًء
ليقظة البيئة المناسبة لتنمية فاعلية الذات اإلبداعية، حيث تسهم ا

العقلية في خفض مستويات القلق والتوتر، وتنمية االنفعاالت 
اإليجابية، وزيادة الدافعية، وتنظيم التوجهات الهدفية نحو اإلتقان، 
كما تنمي اليقظة العقلية مستوى احترام الذات واكتشافها، وتعزز 

Coates , Felton( استراتيجيات التنظيم الذاتي، والفضول العقلي
her, 2015& Christop( باإلضافة إلى خصوصية اليقظة العقلية ،

كمدخل معرفي واجتماعي وانفعالي للتدريب على اإلبداع وتنمية 

 ,Malow & Austin( القدرات اإلبداعية لدى المتعلمين
2016.(  

وتحديدا لدى طلبة المرحلة الثانوية، تصبح المناهج الدراسية 
صعوبًة، مقارنًة بالمراحل  أكثر تخصصية، وتزداد المهمات التعليمية

التعليمية السابقة، وتصبح الفروق الفردية أكثر وضوحا بين الطلبة، 
ويرتفع مستوى التنافس بينهم؛ لتحقيق معايير القبول الجامعي، حيث 
تعد مرحلة حرجة لتحديد المستقبل التعليمي والمهني، باإلضافة إلى 

اجتماعية للمتعلمين ما تمثله المرحلة الثانوية من قيمة ذاتية و
وأسرهم؛ مما قد يزيد من حجم الضغوطات لدى طلبة المرحلة 
الثانوية، التي تتزامن عادًة مع التغيرات االنفعالية والجسمية المرافقة 
لمرحلة المراهقة؛ مما يتطلب مساعدتهم على تحقيق التكيف النفسي 

ظة العقلية واألكاديمي، من خالل تنمية فاعلية الذات اإلبداعية واليق
التي أظهرت قدرتها على تحسين صورة الذات، والمستوى 
األكاديمي، وحل المشكالت التعليمية والسلوكية واالنفعالية لدى 

 & Franco, Mañas, Cangas( طلبة المرحلة الثانوية
Biegel, Brown, Shapiro & Gallego, 2010; 

Schubert, 2009.(   

الدراسات السابقة وقد توصل الباحثان في مجال تتبع مسار 
لدى المتعلمين في بيئات  التي تناولت متغير فاعلية الذات اإلبداعية

مختلفة إلى أنها اهتمت في الكشف عن العالقة بين فاعلية الذات 
اإلبداعية وكل من بيئة اإلبداع وعملياته، وبيئة التحصيل األكاديمي 

هرت نتائج الدراسات السابقة وجود عالقة وعملياته، حيث أظ
ارتباطية إيجابية بين فاعلية الذات اإلبداعية واتجاهات وأساليب 

واإلنجاز األكاديمي، ). Koura Abou ,2019(التعلم النوعية 
والعادات الدراسية، والمعتقدات الذاتية حول اإلبداع، والهوية 

ه، ومظاهر حب الشخصية اإلبداعية، ومتطلبات اإلبداع وعمليات
Rose, 2003; Beghetto, 2006; -Witt( االستطالع

huang et al., 2010, Maciej, 2012; Jaussi & C
, 2014Randel.(   

كما تباينت نتائج الدراسات السابقة في مجال فاعلية الذات 
اإلبداعية في ضوء متغيرات الجنس، والتخصص الدراسي، حيث 

مستوى فاعلية الذات اإلبداعية أشارت النتائج إلى وجود فروق في 
، )Abou Koura, 2019(تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث 

Hafiz Abdul  &( كانت هناك فروق لصالح الذكور، بالمقابل
Falih, 2017( في حين أشارت نتائج عدد من الدراسات إلى عدم ،

Witt-( وجود فروق في مستوى فاعلية الذات تعزى لمتغير الجنس
Rose, 2003; Beghetto, 2006; Al-Zoubi, 2014.( 

أظهرت نتائج الدراسات السابقة وجود فروق  ناحية أخرى، من
في مستوى فاعلية الذات اإلبداعية تعزى لمتغير التخصص الدراسي 

Hafiz Abdul & (لصالح الطلبة ذوي التخصصات العلمية 
2017 ,Falih( ووجود فروق لصالح الطلبة ذوي التحصيل ،
  .Beghetto) ,20(006سي المرتفع الدرا



 المجلة األردنية في العلوم التربوية

 632

أما في مجال الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغير اليقظة 
لدى المتعلمين، فقد اهتمت بالبحث في العالقة بين اليقظة  العقلية

العقلية وعدد من المتغيرات التربوية والنفسية كاألداء األكاديمي، 
عوامل الشخصية وعدد من الذكاءات المتعددة، والتفكير التأملي، و

الكبرى، حيث أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية إيجابية لليقظة 
 & Asheur ( العقلية باألداء األكاديمي، ومهارات التعلم

ora, 2013; López, Amutio, igman, 2011; NapS
& Bisquerra, 2016 Oriol(،  والذكاء الروحي والعاطفي

)Rabee, 2018-AlZaghul, 2018; -Salahat & Al( ،
، واالبتكارية )uwtu & Rizqa, 2018T-Al(والتفكير التأملي 

 ,Abdul Rahim, & Fawaz(االنفعالية وكفاءة التمثيل المعرفي 
بالمقابل أظهرت النتائج وجود عالقة ارتباطية سالبة  .)2018

 ,Singh & Sharma( عمليات الفشل المعرفي معلليقظة العقلية 
7201.(  

ت نتائج الدراسات السابقة وجود تباين في مستوى كما أظهر
 & Salahat(اليقظة العقلية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث 

aghul, 2018Z-Al( ، ولصالح الذكور)Rabee, 2018-Al( ،
 ;Napora, 2013(وعدم وجود فروق تعزى لمتغير الجنس 

& Salam, 2018;  aemuriM-Al ;López et al., 2016
2019Najewani, ( . بالمقابل أظهرت النتائج وجود فروق في

مستوى اليقظة العقلية تعزى لمتغير التخصص لصالح التخصصات 
Al Salahat &-( )المراقبة، وعدم التفاعل( بعديالعلمية على 

aghul, 2018Z .( ولصالح التخصصات اإلنسانية على أبعاد
ul, aghZ-Salahat & Al( )العمل بوعي، وعدم إصدار األحكام(

uwtu & Rizqa, 2018T-2018; Al( في حين أشارت عدد ،
من الدراسات إلى عدم وجود فروق تعزى لمتغير التخصص 

 aemuri & Salam, 2018)M-(Alالدراسي 

أما في مجال الدراسات السابقة ذات العالقة بمتغيري الدراسة 
فإنه تم التوصل إلى وجود قدرة تنبؤية، وعالقة الحالية معا، 

طية إيجابية بين مستوى اليقظة العقلية والكفاءة والفاعلية ارتبا
 بصورتها العامة، حيث هدفت دراسة جريسون وكاشويل

)Greason & Cashwell, 2009(  إلى الكشف عن العالقة بين
اليقظة العقلية وكل من الفاعلية الذاتية واالنتباه، والتمثل العاطفي 

ًة من مرحلة الدراسات طالبا وطالب) 179(لدى عينة تكونت من 
قد أظهرت النتائج وجود قدرة تنبؤية ذات داللة و. العليا في أمريكا

 . إحصائية لليقظة العقلية في الفاعلية الذاتية

بالبحث في العالقة بين ) azi, 2013E-Al(كما قامت العزي 
الكفاية الذاتية المدركة واليقظة العقلية والوظائف المعرفية لدى عينة 

أظهرت و. في العراقطالٍب وطالبًة جامعيين ) 500(من تكونت 
النتائج وجود مستوى مرتفع من اليقظة العقلية لدى الطلبة، كما 
أشارت النتائج إلى وجود فروق في مستوى اليقظة العقلية تعزى 

كن هناك فروق في تلمتغير الجنس لصالح الذكور، في حين لم 
صص، كما كشفت النتائج مستوى اليقظة العقلية تعزى لمتغير التخ

وجود عالقة ارتباطية موجبة بين فاعلية الذات المدركة واليقظة 
  .العقلية

 ,Haiddari & Morvati(وحاول حيدري ومورفاتي 
الكشف عن العالقة السببية بين اليقظة العقلية وإدراك ) 2016

الفاعلية الذاتية، والذكاء االنفعالي، : الضغوط مع توسط متغيرات
طالبا وطالبًة في ) 250(لشخصية لدى عينة تكونت من وسمات ا

كشفت النتائج وجود أثر ذي داللة إحصائية لمتغير الفاعلية و .إيران
 .الذاتية في توسط العالقة بين اليقظة العقلية وإدراك الضغوط

عن  (Al-Shalawi, 2018)كما كشفت دراسة الشلوي 
العالقة بين اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية لدى عينة تكونت من 

طالبا وطالبًة من كلية التربية في العراق، حيث أشارت ) 154(
النتائج إلى وجود مستوى مرتفع من اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية 
 ةلدى عينة الدراسة، كما كشفت النتائج عن وجود عالقة ارتباطي

 . إحصائية بين اليقظة العقلية والكفاءة الذاتيةذات داللة 

وعلى الرغم من تعدد أهداف الدراسات السابقة، وتنوع 
ن هناك ندرة في الدراسات التي هدفت إلى البحث في فإتها، ابيئ

الدراسة الحالية، خاصة في البيئة العربية  يالقدرة التنبؤية بين متغير
حثين إلى البحث في القدرة ؛ مما دفع البا–بحدود علم الباحثين  –

التنبؤية لليقظة العقلية بفاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة المرحلة 
الجنس والتخصص، والتفاعل بينهما؛ لما  يالثانوية في ضوء متغير

أظهرته نتائج الدراسات السابقة من تباين في مستوى فاعلية الذات 
الجنس،  رياإلبداعية، ومستوى اليقظة العقلية تعزى لمتغي

  . والتخصص الدراسي

 مشكلة الدراسة وأسئلتها 

انبثقت مشكلة الدراسة من خبرات الباحثين الشخصية المعززة 
بالشواهد واألدلة العملية اليومية من حالة الصراع المستمرة بين 

المرحلة الثانوية من في الوالدين والمعلمين من جهة، والمراهقين 
جهة أخرى، حيث يوجه عادًة بعض اآلباء والمعلمين النقد والوصف 

المراهقين، في حين يرى المراهقون  لدى ذاتالالسلبي لعدم فاعلية 
أنهم يقومون بأدوارهم االجتماعية ومهماتهم المعرفية بأفضل 

  .مستوى، وبطريقة ابداعية

صيات البحث في كما جاءت الدراسة الحالية استجابة لتو
الحاجات التعليمية واالجتماعية محليا وعالميا إلعداد متعلمين غير 
تقليديين؛ مما يستوجب العمل على إعداد المتعلم النشط في 

 (;Yang, Xu, Liu & Pang, 2020 مختلف مجاالت الحياة
(Al-Shalawi, 2018 ا أكثر من أيحيث أصبح المتعلم مطالب ،
وار اجتماعية ومهمات معرفية ال تقل أهمية وقت مضى بالقيام بأد

عن تلك األدوار التي يقوم بها المعلم والمنهاج داخل الغرفة الصفية 
)Goddard, Hoy & Hoy, 2004; ; Albrecht, Albrecht, 

& Cohen, 2012(.  لذا جاءت الدراسة الحالية بهدف الكشف عن
بداعية لدى طلبة القدرة التنبؤية لليقظة العقلية بفاعلية الذات اإل
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وتحدد مشكلة الدراسة الحالية من خالل  .المرحلة الثانوية

 :األسئلة اآلتية

 ما مستوى فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة المرحلة الثانوية؟  .1

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .2
)0.005 ≤ α ( في مستوى فاعلية الذات اإلبداعية على المقياس

مجاالته تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، والتفاعل ككل و
 بينهما لدى طلبة المرحلة الثانوية؟ 

 ما مستوى اليقظة العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية؟  .3

هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  .4
)0.005 ≤ α (على المقياس ككل في مستوى اليقظة العقلية 

ومجاالته، تعزى لمتغيري الجنس والتخصص، والتفاعل بينهما 
 لدى طلبة المرحلة الثانوية؟ 

ما القدرة التنبؤية لليقظة العقلية ككل ومجاالتها بفاعلية الذات  .5
 اإلبداعية لدى طلبة المرحلة الثانوية؟

 أهمية الدراسة 

أما  .تظهر أهمية الدراسة الحالية بمجاليها النظري والتطبيقي
متغيرات ذات أهمية في األهمية النظرية فتكمن في محاولة البحث 

معاصرة في السياقات التربوية النفسية واالجتماعية؛ مما قد يسهم 
في توفير إطار نظري داعم للمنظومة المعرفية عن مفاهيم اليقظة 
العقلية وفاعلية الذات اإلبداعية، باإلضافة إلى توفير خبرات معرفية 

من نتائج الدراسات السابقة قد تعزز دور الوالدين  إثرائية
ا بأن مرحلة المراهقة لمعلمين في مجال رعاية المراهقين، علموا

طلبة وهم ، ينونمائية حرجة في حياة المتعلم تمثل مرحلة تعليمية
 . المرحلة الثانوية

أما األهمية التطبيقية للدراسة الحالية فتتمثل في مدى إمكانية 
من نتائج الدراسة الحالية، وتوصياتها، والعمل على  االستفادة

تطبيقها في مجال التخطيط إلعداد برامج تدريبية ومهنية، قائمة 
على عمليات ومهارات فاعلية الذات اإلبداعية، واليقظة العقلية في 
مجال رعاية الطلبة المراهقين، وأهمية تضمينها في المناهج 

  .المنهجية في المدارس الثانويةالدراسية، واألنشطة المنهجية وال

  التعريفات االصطالحية واإلجرائية

هي  ):Creative Self-Efficacy( فاعلية الذات اإلبداعية
فاعلية : معتقدات المتعلم حول قدراته اإلبداعية وإمكانياته، بمجاليها

 ,Abbot( عمليات التفكير اإلبداعي، واألداء اإلبداعيفي الذات 

: ويمكن تعريف فاعلية الذات اإلبداعية إجرائيا بأنها ).2010
الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على مقياس فاعلية 
الذات اإلبداعية ككل، وعلى كل مجال من مجاالت المقياس 

 .المستخدم في الدراسة الحالية

هي االنتباه المقصود للخبرات  ):Mindfulness( اليقظة العقلية
صدار إالداخلية والخارجية في الوقت الحاضر، ووصفها بوعي دون 

ويمكن تعريف اليقظة العقلية  .)(Baer, 2003أحكام مسبقة عليها 
الدرجة الكلية التي يحصل عليها المستجيب على : إجرائيا بأنها

سة المستخدم في الدرا العقليةمقياس الوجوه الخمسة لليقظة 
  .الحالية

  محددات الدراسة 

اقتصرت الدراسة الحالية على عينة من طلبة الصفين األول  -
ثانوي، من المدارس التابعة لمديرية تربية الثانوي والثاني ال

وتعليم لواء الكورة في محافظة إربد، خالل الفصل األول من العام 
 .م2019/2018الدراسي 

وإمكانية تعميمها بطبيعة كما تتحدد نتائج الدراسة الحالية  -
المقاييس المستخدمة فيها، وما تحقق لها من دالالت الصدق 

 .والثبات، وإجراءات تطبيقها

  الطريقة واإلجراءات

 منهجية الدراسة

تعد الدراسة الحالية من الدراسات الوصفية االرتباطية، حيث 
نوية تهدف إلى التنبؤ بفاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة المرحلة الثا

من خالل اليقظة العقلية، لذا سيتم استخدام المنهج الوصفي 
 .االرتباطي لتوافقه مع طبيعة أهداف الدراسة الحالية

  مجتمع الدراسة وعينتها

في تكون مجتمع الدراسة من طلبة المرحلة الثانوية، والمتمثلة 
ثانوي الملتحقين في مدارس مديرية الثانوي والثاني الالصفين األول 

تربية وتعليم لواء الكورة في محافظة إربد، خالل الفصل األول من 
منهم  ،)4359(البالغ عددهم م، 2019/2018العام الدراسي 

طالبا وطالبًة ) 591(تم اختيار وطالبًة، ) 2113(طالبا و) 2246(
من حيث بالطريقة المتيسرة؛ لتسهيل اجراءات تطبيق الدراسة 

توفير الوقت والظروف المناسبة للتطبيق، حيث أبدت مدارس عينة 
يبين ) 1(والجدول  .الدراسة تعاوًنا في التطبيق أكثر من غيرها

 .متغيرات الدراسة الحاليةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب 
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  )1(جدول ال

 توزيع افراد العينة حسب متغيري الجنس والتخصص

 النسبة المئوية العدد التخصص الجنس

 ذكر
  %32.3 191 أكاديمي
 21.4% 126 مهني

  %54 317  المجموع 

 أنثى
 %27.5 163 أكاديمي
 18.8% 111 مهني

  %46 274 المجموع

 100% 591  المجموع الكلي 

  أداتا الدراسة

  مقياس فاعلية الذات اإلبداعية: أوًال

 تم استخدام مقياس فاعلية الذات اإلبداعية المعد من قبل
فقرة موزعة على  )21(والمكون من  )Abbot, 2010( أبوت

فاعلية الذات في التفكير اإلبداعي، وفاعلية : مجالين رئيسيين، هما
   .الذات في األداء اإلبداعي

  بصورته األصلية الخصائص السيكومترية للمقياس

بالتحقق من خصائص الصدق ) Abbot, 2010(قام أبوت 
بداعية، من خالل تطبيقه على عينة والثبات لمقياس فاعلية الذات اإل

طالبا وطالبًة، إال أن الذين أكملوا ) 308(استطالعية تكونت من 
أظهر  وقد، طالبا وطالبًة جامعيين )297(هم  كانواكافة اإلجراءات 

أسلوب التحليل العاملي صالحية مكونات نموذج فاعلية الذات 
ية لكل منهما، كما اإلبداعية، من خالل عاملين رئيسين، وعوامل فرع

الطالقة، : تضمنتفاعلية الذات في التفكير اإلبداعي، وأوًلا : يلي
فاعلية الذات في األداء : ثانيا. والمرونة، واألصالة، والتفاصيل

التعلم اإلبداعي، واالتصال والترويج اإلبداعي، : تضمنتاإلبداعي، و
  .والمحافظة على الشخصية اإلبداعية

حساب  ء من خاللمؤشرات صدق البناكما تم التحقق من 
معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس ومجاليه، 

كما تم  ،(0.66 -0.93)وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط بين 
حساب معامل االتساق الداخلي التحقق من ثبات المقياس من خالل 

حيث ، (Cronbach’s Alpha)لفا أباستخدام معادلة كرونباخ 
قيمة ، و)0.86(مجال التفكير اإلبداعي معامل ثبات قيمة  بلغت

قيمة معامل ثبات و، )0.86(مجال األداء اإلبداعي معامل ثبات 
 . )0.83(المقياس ككل 

  مقياس اليقظة العقلية: ثانيا

تم استخدام مقياس الوجوه الخمسة لليقظة الذهنية المعد من 
فقرة  (39)والمكون من ) Baer et al, 2006(قبل باير وزمالئه 

المراقبة، والوصف، والعمل بوعي، : موزعة على خمسة مجاالت، هي
  . وعدم إصدار األحكام، وعدم التفاعل

  بصورته األصلية الخصائص السيكومترية للمقياس

بالتحقق من ) Baer et al., 2006(ه باير وزمالؤقام 
خالل تطبيقه خصائص الصدق والثبات لمقياس اليقظة العقلية من 

، حيث أظهر طالبا وطالبًة جامعيين) 613(ت من على عينة تكون
أسلوب التحليل العاملي صالحية مكونات نموذج الوجوه الخمسة 

المراقبة، والوصف، والعمل بوعي، وعدم : لليقظة العقلية، وهي
  . إصدار األحكام، وعدم التفاعل

ساب ح ء من خاللكما تم التحقق من مؤشرات صدق البنا
معامالت االرتباط بين كل فقرة والدرجة الكلية للمقياس، ومجاالته، 

كما  ،(0.76 - 0.91)وقد تراوحت قيم معامالت االرتباط ما بين 
من خالل حساب معامل االتساق تم التحقق من ثبات المقياس، 

، (Cronbach’s Alpha)لفا أكرونباخ الداخلي، باستخدام معادلة 
ولمجال ، )0.83(مجال المراقبة الثبات ل معاملحيث بلغت قيمة 

عدم لمجال ، و)0.87(العمل بوعي لمجال ، و)0.91(الوصف 
وبلغ معامل ، )0.75(عدم التفاعل لمجال ، و)0.86(إصدار األحكام 

  .)0.89(المقياس ككل ثبات 

  الخصائص السيكومترية ألداتي الدراسة

 الصدق : أوًال

خالل عرض أداتي من  تم التحقق منه :الصدق الظاهري .1
متخصصين من ذوي ) 10(الدراسة على مجموعة مكونة من 

الخبرة واالختصاص في مجال العلوم التربوية والنفسية من أعضاء 
هيئة التدريس في الجامعات األردنية، وطلب إليهم الحكم على 

مدى مالءمة الفقرات لعينة الدراسة الحالية، : األداتين من حيث
اللغوية، ومدى انتماء الفقرات للمقياس ومدى سالمة الصياغة 

وقد تم  .أي مالحظات يرونها مناسبةإبداء ككل، ومجاالته، و
األخذ بمالحظات المحكمين، التي تمثلت بتعديالت الصياغة 
اللغوية لبعض الفقرات؛ ليتم وفًقا آلراء المحكمين اإلبقاء على 

 .امومجاالته يناسيجميع فقرات المق
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تم حساب معامالت االرتباط بين كل فقرة  :مؤشرات صدق البناء .2
وقد أظهرت  .، ومجاالتهمالكل من المقياسينوالدرجة الكلية 

، وكانت (0.38-0.80)النتائج تراوح قيم معامالت االرتباط بين 
 .(α=0.05)جميع القيم ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

معيارا لقبول الفقرات  (0.30)وقد تم اعتماد قيمة معامل االرتباط 

يوضح مدى تراوح  )2( والجدولضمن أداتي الدراسة الحالية، 
قيم معامالت االرتباط لفقرات مقياسي الدراسة الحالية مع كل 

  .مقياس ومجاالته

  )2(جدول ال  

 ومجاالتهما ،اإلبداعية، واليقظة العقليةمؤشرات صدق البناء لمقياسي فاعلية الذات   

 اتالفقر المجال المقياس
  معامالت االرتباط

 مع المجال
  معامالت االرتباط
 مع المقياس ككل

 الذات فاعلية

 اإلبداعية
 0.67–0.39 0.69–0.38 1-12 بداعياإلالتفكير 

 0.76 –0.52 0.79 –0.63 13-21 األداء اإلبداعي

 العقلية اليقظة

 0.64–0.40 0.70–0.38 1-8  المراقبة
 0.76–0.59 0.77 –0.55 9-16 الوصف

 0.75–0.60 0.80–0.61 17-24  بوعي العمل
 0.74–0.60 0.79–0.62 25-32 األحكام صدارإ عدم

 0.75–0.60 0.77–0.66 33-39 التفاعل عدم
  الثبات : ثانيا

تم تطبيق أداتي ): Test- Retest(االختبار وإعادة االختبار  .1
طالبا وطالبًة من ) 50(الدراسة على عينة استطالعية تكونت من 

مرة  ينتم تطبيق المقياس ،وبعد مرور أسبوعين .المرحلة الثانوية
وبعد ذلك تم حساب قيمة معامل  .أخرى على العينة االستطالعية

ارتباط بيرسون بين درجات التطبيقين لكل مقياس، كما في 
 ).3(الجدول 

تم حساب معامل االتساق الداخلي : حساب االتساق الداخلي .2
، كما (Cronpach’s Alpha)لفا أكرونباخ باستخدام معادلة 

 ).3(في الجدول 

  )3( جدولال

 ومجاالتهما ،لمقياسي فاعلية الذات اإلبداعية، واليقظة العقلية ألفا كرونباخوقيم ثبات اإلعادة، 

 ألفا كرونباخ ثبات اإلعادة  المجال المقياس

 فاعلية الذات اإلبداعية
 0.85 0.83 اإلبداعيفي التفكير فاعلية الذات اإلبداعية 
 0.88 0.79 ألداء اإلبداعيفي افاعلية الذات اإلبداعية 

 0.86 0.81 المقياس ككل

 اليقظة العقلية

 المراقبة
 الوصف

 العمل بوعي
 عدم إصدار األحكام

 عدم التفاعل

0.78 
0.79 
0.81 
0.82 
0.80 

0.83 
0.82 
0.82 
0.85 
0.84 

 0.81 0.84 المقياس ككل 

قيم معامالت ارتباط بيرسون لثبات ) 3(جدول اليظهر 
كرونباخ ألداتي الدراسة، وتظهر لفا أاإلعادة، وقيم الثبات بطريقة 

 .جميع القيم بدرجات مقبولة ألغراض تطبيق الدراسة

 تصحيح أداتي الدراسة

تمت اإلجابة على مقياسي الدراسة الحالية من خالل سلم 
، )درجات 5= (دائما : تدريج ليكرت الخماسي وفًقا لألوزان اآلتية

، )درجتان=(، ونادرا)درجات3=(، وأحياًنا )درجات 4=(وغالبا 
في حين تم عكس األوزان في حال الفقرات ). درجة واحدة= (وأبدا
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 مستويات متغيرات الدراسة الحاليةوقد تم الحكم على . السالبة
 - 3.67(، ومستوى متوسط )5-3.68(مستوى مرتفع : كاآلتي
 ). 2.33-1(، ومستوى منخفض )2.34

  األساليب اإلحصائية

تم حساب المتوسطات  ،لإلجابة عن السؤالين األول والثالث
ولإلجابة عن السؤالين الثاني . الحسابية واالنحرافات المعيارية

في حين تمت اإلجابة . تم استخدام تحليل التباين الثنائي ،والرابع
رتباط بيرسون، ام معامل اعن السؤال الخامس من خالل استخد

 .وتحليل االنحدار

 إجراءات الدراسة 

بعد تحديد هدف الدراسة، وأدواتها المناسبة، وعينتها، تم 
الحصول على الموافقات الرسمية لتطبيق أداتي الدراسة، حيث قام 

ا، مع من بتوزيعهما على الطلبة، وتوضيح طريقة اإلجابة عنهالباحثا

التأكيد على سرية البيانات، واستخدامها ألغراض البحث العلمي 
ومن ثم تم جمع البيانات، ومعالجتها إحصائيا، وعرض النتائج  .فقط

وتنظيمها في جداول إحصائية مناسبة، وفًقا ألسئلة الدراسة 
اسات مناقشة النتائج في ضوء نتائج الدر تتمبعد ذلك  .ومتغيراتها

تم تقديم عدد من التوصيات  ،عليه وبناًء .السابقة واإلطار النظري
 .، وفًقا لنتائج الدراسة الحاليةالنظرية والعملية والبحثية مستقبًال

  نتائج الدراسة 

ما مستوى فاعلية الذات : "النتائج المتعلقة بالسؤال االول
 "؟طلبة المرحلة الثانويةاإلبداعية لدى 

لإلجابة عن هذا السؤال، تم حساب المتوسطات الحسابية 
واالنحرافات المعيارية الستجابات افراد عينة الدراسة على مقياس 

 ).4(فاعلية الذات اإلبداعية، كما في الجدول 

  )4(الجدول 

 حرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس فاعلية الذات اإلبداعيةالمتوسطات الحسابية واالن

 المجاالت
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الرتبة المستوى

 2 مرتفع 0.542 3.76 فاعلية الذات اإلبداعية في التفكير اإلبداعي
 1 مرتفع 0.621 3.83 ألداء اإلبداعيفي افاعلية الذات اإلبداعية 
  مرتفع 0.515 3.79 الكلي

       
وجود مستوى مرتفع من فاعلية الذات ) 4(يظهر من الجدول 

اإلبداعية ككل ومجاليها لدى طلبة المرحلة الثانوية، حيث بلغ 
اإلبداعي أوًلا ، في حين جاء مجال األداء )3.79(المستوى الكلي 

، ثم مجال التفكير اإلبداعي بمتوسط )3.83(بمتوسط حسابي بلغ 
  ).3.76(حسابي 

هل توجد فروق ذات داللة : "النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
في مستوى فاعلية ) α ≥ 0.005(إحصائية عند مستوى الداللة 

 الذات اإلبداعية على المقياس ككل ومجاالته تعزى لمتغيري الجنس
 "والتخصص والتفاعل بينهما لدى طلبة المرحلة الثانوية؟

تم استخراج المتوسطات الحسابية  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 
فاعلية الذات اإلبداعية ككل ومجاالته حسب متغيري الجنس 

 ).5(والتخصص، كما في الجدول 

  )5(الجدول 

 ا لمتغيري الجنس والتخصصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس فاعلية الذات اإلبداعية ككل ومجاالته وفًق

 الكلي المهني األكاديمي 

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

ة الذات فاعلي
اإلبداعية في التفكير 

 بداعياإل

 0.533 3.85 0.570 3.84 0.479 3.86 ذكر
 0.521 3.60 0.565 3.55 0.494 3.63 أنثى
 0.542 3.76 0.583 3.76 0.499 3.75 الكلي

الذات فاعلية 
اإلبداعية في األداء 

 اإلبداعي

 0.610 3.92 0.622 3.93 0.596 3.91 ذكر
 0.610 3.68 0.658 3.71 0.581 3.67 أنثى
 0.621 3.83 0.639 3.87 0.600 3.79 الكلي
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 الكلي المهني األكاديمي 

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الدرجة الكلية
 0.502 3.88 0.527 3.88 0.467 3.88 ذكر
 0.520 3.64 0.547 3.62 0.474  3.64 أنثى
 0.515 3.79 0.544 3.81 0.485 3.77 الكلي

         

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات ) 5(يالحظ من الجدول 
الحسابية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس فاعلية الذات 

حيث بلغ المتوسط الحسابي على  ،اإلبداعية وفًقا لمتغير الجنس
لإلناث، كما ) 3.64(مقابل ) 3.88(الدرجة الكلية لدى الذكور 

يالحظ وجود فروق ظاهرية تبعا لمتغير التخصص، حيث بلغ 

المتوسط الحسابي على الدرجة الكلية للتخصص األكاديمي 
 ،وللتحقق من داللة هذه الفروق .للمهني) 3.81(، مقابل )3.77(

، )Two - way ANOVA(تم استخدام تحليل التباين الثنائي 
  .)6(كما في الجدول 

  )6(الجدول 

 بينهماالجنس والتخصص والتفاعل  يلمتغير انتائج تحليل التباين الثنائي لمقياس فاعلية الذات اإلبداعية ككل وفًق

 يتاإمربع  مستوى الداللة Fقيمة  متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين
 0.052 *0.000 32.292 8.171 1 8.171 الجنس

 0.000 0.771 0.085 0.021 1 0.021 التخصص
 0.000 0.785 0.741 0.194 1 0.019 التخصص xالجنس 

    0.253 587 148.523 الخطأ
     591 8659.016 المجموع

وجود فروق في مستوى فاعلية الذات  )6(يبين الجدول 
 ،اإلبداعية ككل لدى طلبة المرحلة الثانوية تعزى لمتغير الجنس

، وهي دالة إحصائيا عند مستوى )F )32.292 حيث بلغت قيمة
مقارنة  توللكشف عن داللة الفروق تم .)α=  0.00(الداللة 

المتوسطات الحسابية على الدرجة الكلية لمقياس فاعلية الذات 
اإلبداعية، حيث تبين أنها لصالح الذكور بمتوسط حسابي بلغ 

 .لدى اإلناث) 3.64(، مقابل )3.88(

أما فيما يتعلق بدراسة الفروق على مجاالت مقياس فاعلية 
فقد تم استخدام تحليل التباين الثنائي المتعدد الذات اإلبداعية، 

Two – way MANOVA حيث كشفت النتائج وجود فروق ،
بين المتوسطات الحسابية الستجابات افراد عينة الدراسة على 

الجنس  يمجاالت مقياس فاعلية الذات اإلبداعية وفًقا لمتغير
 ).7(، كما يظهر في الجدول بينهما والتخصص والتفاعل

  )(7 الجدول

 بينهما الجنس والتخصص والتفاعل ريلمتغي انتائج تحليل التباين المتعدد لمجاالت فاعلية الذات اإلبداعية وفًق

 مصدر التباين
مجاالت فاعلية الذات 

 اإلبداعية
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

 الجنس
Hotelling=0.058 

Sig.=0.000 

 0.523 0.000* 32.099 9.000 1 9.000 التفكير اإلبداعي

 0.031 0.000* 19.069 7.128 1 7.128 األداء اإلبداعي

 التخصص
Hotelling=0.006 

Sig.=0.195 

 0.002 0.308 1.039 0.291 1 0.291 التفكير اإلبداعي

 0.01 0.537 0.382 0.143 1 0.143 األداء اإلبداعي

 التخصص Xالجنس
Wilks lambda =0.999 

Sig.=0.692 

 0.001 0.555 0.349 0.098 1 0.098 التفكير اإلبداعي

 0.000 0.874 0.254 0.009 1 0.009 األداء اإلبداعي

 الخطأ
    0.280 587 164.579 التفكير اإلبداعي
    0.374 587 219.409 األداء اإلبداعي

 المجموع
     591 8533.23 التفكير اإلبداعي
     591 8921.396 األداء اإلبداعي
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التفكير (وجود فروق في مجال ) 7(يظهر من الجدول 
، )32.099( F تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة) اإلبداعي

 وجود ، وكذلك)α=0.00(وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت ) األداء اإلبداعي(فروق في مجال 

، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )F )19.069 قيمة
)0.00=α(. تم الرجوع إلى  ،وللكشف عن داللة هذه الفروق

ة الذات اإلبداعية، حيث جاءت المتوسطات الحسابية لمجاالت فاعلي
لصالح الذكور بمتوسط ) التفكير اإلبداعي(الفروق على مجال 

لدى اإلناث، وكانت الفروق على ) 3.60(مقابل ) 3.85(حسابي بلغ 

مقابل ) 3.92(لصالح الذكور بمتوسط بلغ ) األداء اإلبداعي( مجال
 .لدى اإلناث) 3.68(

لية لدى ا مستوى اليقظة العقم: "النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 "طلبة المرحلة الثانوية؟

تم حساب المتوسطات الحسابية،  ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

 ).8(اليقظة العقلية ككل ومجاالته، كما في الجدول 

  )8(الجدول 

 المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس اليقظة العقلية ككل ومجاالته 

 الرتبة المستوى االنحراف المعياري المتوسط الحسابي المجال
 1 مرتفع  0.69 3.91 المراقبة
 4 متوسط 0.62 3.48 الوصف

 5 متوسط 0.93 3.15 العمل بوعي
 2 متوسط 0.76 3.54 عدم إصدار االحكام

 3 متوسط 0.78 3.49 عدم التفاعل
  متوسط 0.53 3.51 المقياس ككل

نتائج المتوسطات الحسابية لمقياس اليقظة ) 8(يبين الجدول 
العقلية ككل ومجاالته، حيث جاء مستوى اليقظة العقلية ككل 

جاالت أما على مستوى الم .)3.51(بمتوسط حسابي بلغ ا، متوسًط
، في حين )3.91(بمستوى مرتفع بلغ  فقد جاء مجال المراقبة أوًال

: جاءت باقي المجاالت بمستوى متوسط وفًقا للترتيب التنازلي اآلتي
، ثم مجال عدم )3.54(مجال عدم إصدار األحكام بمتوسط حسابي 

، تالهما مجال الوصف )3.49(التفاعل بمتوسط بلغ 
 ). 3.15(، وأخيرا مجال العمل بوعي بمتوسط )3.48(بمتوسط

هل توجد فروق ذات داللة " :ج المتعلقة بالسؤال الرابعالنتائ
في مستوى اليقظة ) α ≥ 0.005(إحصائية عند مستوى الداللة 

العقلية على المقياس ككل ومجاالته تعزى لمتغيري الجنس 
  "والتخصص والتفاعل بينهما لدى طلبة المرحلة الثانوية؟

سابية تم استخراج المتوسطات الح ،لإلجابة عن هذا السؤال
واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد عينة الدراسة على مقياس 

 ).9(ا لمتغيري الدراسة، كما في الجدول اليقظة العقلية وفًق

  )9( الجدول

 قا لمتغيري الجنس والتخصصالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمقياس اليقظة العقلية ككل ومجاالته وًف

 الكلي المهني األكاديمي  

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الوصف
 0.682 3.99 0.671 4.01 0.698 3.97 ذكر
 0.709 3.78 0.701 3.79 0.717 3.77 أنثى
 0.699 3.91 0.685 3.95 0.713 3.88 الكلي

 المراقبة
 0.622 3.56 0.640 3.65 0.576 3.45 ذكر
 0.593 3.33 0.584 3.46 0.587 3.26 أنثى
 0.620 3.48 0.630 3.59 0.588 3.36 الكلي
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 الكلي المهني األكاديمي  

 الجنس المجال
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

  المتوسط
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 العمل بوعي
 0.979 3.17 0.953 3.31 0.984 2.98 ذكر
 0.845 3.12 0.831 3.18 0.853 3.08 أنثى
 0.930 3.15 0.921 3.28 0.923 3.02 الكلي

 عدم إصدار األحكام
 0.755 3.58 0.693 3.71 0.802 3.41 ذكر
 0.764 3.46 0.730 3.58 0.779 3.39 أنثى
 0.766 3.54 0.705 3.67 0.789 3.40 الكلي

 التفاعل مع الخبرة
 0.795 3.56 0.791 3.65 0.789 3.44 ذكر
 0.744 3.38 0.669 3.46 0.783 3.33 أنثى
 0.780 3.49 0.762 3.59 0.786 3.39 الكلي

 الدرجة الكلية
 0.546 3.59 0.527 3.69 0.550 3.45 ذكر
 0.492 3.41 0.455 3.49 0.509  3.37 أنثى
 0.532 3.45 0.503 3.62 0.531 3.41 الكلي

         
وجود فروق ظاهرية بين استجابات ) 9(يظهر من الجدول 

أفراد عينة الدراسة على مقياس اليقظة العقلية ككل ومجاالته وفًقا 
وللتحقق من داللة هذه الفروق، تم  .لمتغيري الجنس والتخصص

، كما )Two – way ANOVA(استخدام تحليل التباين الثنائي 
  ).10(الجدول في 

  )10( الجدول

بينهما الجنس والتخصص والتفاعل ريا لمتغينتائج تحليل التباين الثنائي لمقياس اليقظة العقلية ككل تبع 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

 Fقيمة  متوسط المربعات
مستوى 
 الداللة

 يتاإمربع 

 0.013 *0.005 7.811 2.110 1 2.110 الجنس

 0.024 *0.000 14.585 3.940 1 3.940 التخصص

 0.002 0.316 1.006 0.272 1 0.272 التخصص Xالجنس 

     591 7482.475 الخطأ

        
عن وجود فروق في مستوى ) 10(يكشف الجدول   

 F اليقظة العقلية ككل تعزى لمتغير الجنس، حيث بلغت قيمة
، )α=0.005(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى الداللة )7.811(

وجود فروق في مستوى اليقظة العقلية ) 10(كما يبين الجدول 
وهي  ،)F )14.585 حيث بلغت قيمة ،ككل تعزى لمتغير التخصص

ولتحديد داللة  .)α=0000.(دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 
مراجعة المتوسطات الحسابية على مقياس اليقظة  تالفروق تم

العقلية، حيث تبين أنها كانت وفًقا لمتغير الجنس لصالح الذكور 

أما فيما  .لدى اإلناث) 3.41( مقابل) 3.59(بمتوسط حسابي بلغ 
تخصص، فقد كانت لصالح التخصص المهني يتعلق بالفروق وفًقا لل

 . للتخصص األكاديمي) 3.41(مقابل ) 3.62(بمتوسط حسابي 

أما فيما يتعلق بالكشف عن الفروق على مستوى مجاالت و
اليقظة العقلية وفًقا لمتغيرات الدراسة، فقد تم استخدام تحليل 

، كما في )Two – way MANOVA(التباين الثنائي المتعدد 
  ).11(الجدول 
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  )11(الجدول 

 بينهما الجنس والتخصص والتفاعل ينتائج تحليل التباين المتعدد لمجاالت اليقظة العقلية وفًقا لمتغير

 مصدر التباين
مجاالت فاعلية الذات 

 اإلبداعية
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسطات 
 المربعات

 Fقيمة 
مستوى 
 الداللة

 مربع إيتا

 الجنس
Hotelling=0.033 

Sig.=0.002 

 0.020 *0.001 11.799 5.688 1 5.681 الوصف
 0.022 *0.000 12.974 4.739 1 4.739 المراقبة

 0.000 0.451 0.038 0.032 1 0.032 العمل بوعي
 0.002 0.255 1.298 0.728 1 0.728 عدم اصدار اإلحكام

 0.008 *0.028 4.842 2.891 1 2.891 عدم التفاعل

 التخصص
Hotelling=0.044 

Sig.=0.000 

 0.000 0.652 0.203 0.098 1 0.098 الوصف
 0.024 *0.000 14.338 5.238 1 5.238 المراقبة

 0.13 *0.005 7.665 6.523 1 6.523 العمل بوعي
 0.023 *0.000 14.039 7.869 1 7.869 عدم اصدار اإلحكام

 0.011 *0.011 6.436 3.844 1 3.844 عدم التفاعل

 التخصص× الجنس 
Wilks lambda 

=0.295 
Sig.=0.178 

 0.000 0.844 0.039 0.019 1 0.019 الوصف
 0.000 0.962 0.002 0.001 1 0.001 المراقبة

 0.004 0.147 2.113 1.798 1 1.7798 العمل بوعي
 0.001 0.371 0.801 0.449 1 0.449 اصدار اإلحكامعدم 

 0.000 0.590 0.291 0.174 1 0.174 عدم التفاعل

 الخطأ

    0.481 587 282.588 الوصف
    0.365 587 214.421 المراقبة

    0.851 587 499.513 العمل بوعي
    0.561 587 329.250 عدم اصدار اإلحكام

    0.597 587 350.445 عدم التفاعل

 المجموع

     591 9355.531 الوصف
     591 7384.980 المراقبة

     591 6397.162 العمل بوعي
     591 7747.608 عدم اصدار اإلحكام

     591 7580.406 عدم التفاعل
          

 عن وجود فروق بين المتوسطات) 11(يكشف الجدول 
الوصف، والمراقبة، وعدم (الحسابية على مجاالت اليقظة العقلية 

ومن خالل مقارنة المتوسطات  .تعزى لمتغير الجنس) التفاعل
تبين أن جميع الفروق كانت لصالح  ،الحسابية وفًقا لمتغير الجنس

بلغ المتوسط الحسابي ) الوصف(مجال : الذكور، على النحو اآلتي
جاء مجال لدى اإلناث، و) 3.78(مقابل  .)3.99(لدى الذكور 

) 3.33(مقابل ) 3.56(لذكور بمتوسط حسابي لدى ا) المراقبة(
بمتوسط لدى الذكور ) عدم التفاعل(مجال جاء لدى اإلناث، و

 . لإلناث) 3.38(مقابل ) 3.56(

وجود فروق على مجاالت اليقظة ) 11(كما يظهر الجدول 
عدم إصدار األحكام، وعدم المراقبة، والعمل بوعي، و(العقلية 
وللكشف عن داللة تلك الفروق  .تعزى لمتغير التخصص) التفاعل

تمت المقارنة بين المتوسطات الحسابية وفًقا لمتغير التخصص، 

حيث جاءت جميع الفروق لصالح التخصص المهني، على النحو 
مقابل  )3.59(بمتوسط حسابي بلغ ) مراقبةال(مجال : اآلتي

بمتوسط بلغ ) العمل بوعي( األكاديمي، ومجالللتخصص ) 3.36(
) دم إصدار األحكامع(لألكاديمي، ومجال ) 3.02(مقابل  )3.28(

) عدم التفاعل(مجاللألكاديمي، و) 3.40(مقابل  )3.67(بمتوسط 
 للتخصص األكاديمي، ) 3.39(مقابل  )3.59(بمتوسط 

ما القدرة التنبؤية " :النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
يقظة العقلية ككل ومجاالتها بفاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة لل

  "المرحلة الثانوية؟

تم حساب معامالت ارتباط بيرسون  ،لإلجابة عن هذا السؤال
بين اليقظة العقلية ككل ومجاالتها بفاعلية الذات اإلبداعية، كما في 

 ).12(الجدول 
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  )12(الجدول 

 معامالت ارتباط بيرسون لليقظة العقلية ككل ومجاالتها بفاعلية الذات اإلبداعية

 الكلي عدم التفاعل عدم إصدار االحكام العمل بوعي الوصف المراقبة مجاالت اليقظة العقلية
 **0.446 **0.402 **0.262 **0.620 **0.490 **0.499 فاعلية الذات اإلبداعية

        
ا وجود عالقة ارتباطية دالة إحصائي) 12(يظهر من الجدول 

بين اليقظة العقلية ككل ومجاالتها بفاعلية الذات اإلبداعية؛ مما 
يشير إلى استخدام أسلوب تحليل االنحدار الخطي المتعدد للكشف 

  ). 13(عن القدرة التنبؤية، كما في الجدول 

 القدرة التنبؤية لليقظة العقلية ككل بفاعلية الذات اإلبداعية )1

  )13(الجدول 

 االنحدار للقدرة التنبؤية لليقظة العقلية ككل بفاعلية الذات اإلبداعية نتائج تحليل

 حصائيةالداللة اإل tقيمة  bمعامل  المتغيرات
T 

االرتباط المتعدد 
R 

 الداللة االحصائية Fقيمة  R2التباين 

Constant )0.000 17.873 2.271 )الثابت     
 0.000 146.583 0.199 0.446 0.000 12.107 0.432 الفعلية ككلاليقظة 

         
وجود ارتباط بين اليقظة العقلية ككل ) 13(يبين الجدول 

، حيث فسرت ما نسبته )0.446(وفاعلية الذات اإلبداعية بلغ 
من التباين في مستوى فاعلية الذات اإلبداعية، كما %) 19.9(

تظهر النتائج وجود قدرة تنبؤية لمستوى اليقظة العقلية ككل في 

أي  ؛)b )0.432 بلغت قيمةمستوى فاعلية الذات اإلبداعية، حيث 
يزداد مستوى فاعلية الذات اإلبداعية لدى الطلبة ذوي القدرة أنه 
مقابل كل وحدة زيادة في  )0.432(ى اليقظة العقلية بمقدار عل

 .مستوى اليقظة العقلية

  بفاعلية الذات اإلبداعيةالعقلية القدرة التنبؤية لمجاالت اليقظة ) 2

  )14( جدولال

 نتائج تحليل االنحدار المتعدد للقدرة التنبؤية لمجاالت اليقظة العقلية بفاعلية الذات اإلبداعية

 tقيمة  bمعامل  المتغيرات
الداللة 
 Tاالحصائية 

 Fقيمة  R2التباين  Rاالرتباط المتعدد 
الداللة 
 االحصائية

Constant )0.000 15.068 1.746 )الثابت     
     0.000 8.345 0.227 المراقبة
 0.000 95.515 0.395 0.628 0.000 8.415 0.278 الوصف

     0.000 5.120 0.100 العمل بوعي
     4 0.00 0.184 0.015 عدم إصدار االحكام

     0.000 6.176 0.045 عدم التفاعل

قيمة معامل االرتباط بين مجاالت اليقظة ) 14(يظهر الجدول  
هذه  أنأي ؛ )0.628(حيث بلغ  ،العقلية وفاعلية الذات اإلبداعية

في مستوى فاعلية من التباين %) 39.5(ما نسبته  فسرت المجاالت
كما تبين النتائج وجود قدرة تنبؤية لمجاالت  .الذات اإلبداعية

 :اليقظة العقلية بفاعلية الذات اإلبداعية، وجاءت مرتبة تنازليا كاآلتي

يزداد  أنه أي ؛)b )0.278مجال الوصف، حيث بلغت قيمة : أوًال
لكل وحدة زيادة ) 0.278(مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بمقدار 

 . في مجال القدرة على الوصف

يزداد  أنه ، أي)b )0.227مجال المراقبة، حيث بلغت قيمة : انياث
لكل وحدة زيادة ) 0.227(مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بمقدار 

 .في مجال القدرة على المراقبة

 أنه أي ؛)b )0.100مجال العمل بوعي، حيث بلغت قيمة : ثالًثا
لكل وحدة ) 0.100(يزداد مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بمقدار 

 .زيادة في مجال القدرة على العمل بوعي
 أنه أي ؛)b )0.045بلغت قيمة  حيثمجال عدم التفاعل، : رابعا

لكل وحدة ) 0.045(يزداد مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بمقدار 
 .زيادة في مجال القدرة على عدم التفاعل
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، )b )0.015 مجال عدم إصدار األحكام، حيث بلغت قيمة: خامسا
لكل ) 0.015( يزداد مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بمقدارأنه أي 

 .وحدة زيادة في مجال عدم إصدار األحكام

 مناقشة النتائج

أظهرت النتائج وجود  : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول
التفكير (ت اإلبداعية ككل، ومجاليها مستوى مرتفع من فاعلية الذا

 .لدى طلبة المرحلة الثانوية) اإلبداعي، واألداء اإلبداعي
ويمكن تفسر هذه النتيجة في ضوء الخصائص النمائية لمرحلة 
عينة الدراسة، التي تتمثل بمرحلة المراهقة، حيث يتصف الطلبة في 

فكير هذه المرحلة بتحسن مستوى الفاعلية المعرفية، كنمو الت
والقدرة على حل المشكالت، واالنفتاح الذهني على ، المجرد

الخبرات الجديدة، باإلضافة إلى تحسن مستوى الفاعلية االنفعالية 
يومية واالجتماعية، مما يتيح لهم أداء سلوكياتهم ونشاطاتهم ال

 ماجتماعية جديدة تزيد من فاعليته بفاعلية ذاتية، ولعب أدوار
التي تزداد لديهم بتفضيلهم المغامرة والتجريب الذاتية اإلبداعية، 

  .والتجديد

يظهر مدى حرص أفراد عينة الدراسة على امتالك  وهذا
مستويات متقدمة من فاعلية الذات اإلبداعية؛ للتكيف مع متطلبات 
انتقالهم للمرحلة الثانوية، والقيام بمهماتها الجديدة دراسيا 
واجتماعيا بصورة إبداعية تعزز من قدراتهم على تحديد أهدافهم 

من التفوق الدراسي، والقيام  الذاتية والعمل وفًقا لها، وتمكنهم
بالمهام الموكلة إليهم بفاعلية إبداعية من جهة، والتغلب على ما قد 
يواجههم من خبرات ومشاعر الخوف من تدني فاعليتهم الذاتية 

 ,.Yang et al( اإلبداعية دراسيا واجتماعيا من جهٍة أخرى
2020(.  

إلبداعية وقد يعزى هذا المستوى المرتفع من فاعلية الذات ا
الدراسة عينة إلى دور التعزيز االجتماعي الذي حظي به أفراد 

الحالية في تنشئتهم اليومية من األسرة والمدرسة؛ نظرا لخصوصية 
المرحلة الثانوية، وما تمثله من أهمية بالنسبة للطلبة وأسرهم حاليا 
ومستقبليا، خاصة في مجال التفوق الدراسي، والفاعلية األسرية 

جتماعية، من خالل تحقيق أهداف وتطلعات الوالدين والمجتمع، واال
سعيا للظهور بصورة طلبة المرحلة الثانوية ذوي الهوية المحققة 
والمنجزة لفاعلية الذات االبداعية التي تؤثر بدورها في معتقدات 
 الّطلبة وأدائهم معا، وتزيد من إيمانهم بقدراتهم والرضا عنها

(Nasir & Iqbal, 2019). عمل طلبة المرحلة  ،ولتحقيق ذلك
الثانوية بفاعلية ذاتية غير تقليدية؛ مما قد يفسر ظهور مستوى 

الدراسة عينة مرتفع من فاعلية الذات اإلبداعية لدى طلبة أفراد 
  .الحالية

 ,Beghetto( وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسات
2006; Abou Koura, 2019; Al-Zoubi, 2017(  التي

أظهرت وجود مستوى مرتفع من فاعلية الذات اإلبداعية، في حين 
التي ) Abdul Hafiz & Falih, 2017( تختلف مع نتائج دراسة

 .أظهرت وجود مستوى متوسط من فاعلية الذات اإلبداعية

كشفت النتائج عن وجود : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
اإلبداعية ككل ومجاليها تعزى فروق في مستوى فاعلية الذات 

 .لمتغير الجنس لصالح الذكور

ويمكن مناقشة النتيجة الحالية في ضوء الفروق الجندرية 
 الذيللسياق االجتماعي والثقافي الحاضن لعينة الدراسة الحالية، 

كما ونوعا من الرسائل  قدرا أكبرعادًة ما قد يتلقى فيه الذكور 
ية حول فاعليتهم الذاتية اإلبداعية االجتماعية الصريحة والضمن

وتعزيزها، كما يتم تزويدهم بالتغذية الراجعة عن قدراتهم 
ر، مقارنة مع ما تحظى به اإلناث من بومهاراتهم الذاتية بصورة أك

األسرة والمدرسة واألقران؛ تبعا لطبيعة الفروق في األدوار 
جنسين، خاصة والمهمات االجتماعية التي يطالب فيها المجتمع كال ال

أن فاعلية الذات بصورتها العامة تتكون من نظرة الفرد لذاته، ومن 
نظرة اآلخرين له، كما يتأثر مستوى فاعلية الذات اإلبداعية بنوعية 
السياقات والمتغيرات الثقافية واالجتماعية واالقتصادية الراعية للفرد 

Yang et al., 2020)( ؛ مما قد يعزى إليه وجود فروق في
عينة  أفرادستوى فاعلية الذات اإلبداعية لصالح الذكور لدى م

  . الدراسة الحالية

 ,Abou Koura(وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراسة 
التي أظهرت وجود فروق في مستوى فاعلية الذات ) 2019

بالمقابل تختلف  .اإلبداعية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
 ,Abdul Hafiz & Falih(راسة النتيجة الحالية مع نتائج د

التي أظهرت وجود فروق في مستوى فاعلية الذات ) 2017
اإلبداعية تعزى لمتغير الجنس لصالح اإلناث، وتختلف مع نتائج 

-Beghetto, 2006; Witt-Rose, 2003; Al( دراسات
Zoubi, 2014(  التي أظهرت عدم وجود فروق في مستوى فاعلية

  .الذات تعزى لمتغير الجنس

بينت النتائج وجود  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
مستوى متوسط من اليقظة العقلية ككل ومجاالتها، عدا مجال 

  .الذي جاء بمستوى مرتفع) المراقبة(

ويمكن أن يعزى وجود مستوى متوسط من اليقظة العقلية 
لدى أفراد عينة الدراسة إلى بدء اهتمام الطلبة بتنمية مكونات 
اليقظة العقلية في حياتهم اليومية، وتحديدا في مجال تطبيقاتها 
الدراسية، التي تعد مركز اهتمام طلبة المرحلة الثانوية، وأسرهم، 
حيث تسهم اليقظة العقلية في تمكين الطلبة من ممارسة العملية 
المعرفية عالية الرتبة الداعمة للتفوق الدراسي، وتحسين مستوى 

 & ,Abdul Rahim( والتمثيل المعرفي الذاكرة والكفاءة
Fawaz, 2018( مما يزيد من مفهوم الذات األكاديمية لدى طلبة ؛

المرحلة الثانوية ويعزز مستوى الصالبة األكاديمية لديهم، خاصة في 
ظل زيادة األعباء الدراسية التي يواجهها طلبة المرحلة الثانوية 

التغيرات النوعية  مقارنة بالمراحل الدراسية السابقة، من حيث
نشطة المطلوب والكمية في طبيعة المناهج الدراسية والواجبات واأل

 ,.Malow & Austin, 2016; Mrazek et al ( نجازهاإ
2013.(  
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وقد تسبب تلك األعباء الدراسية ضغوطات انفعالية 
اواجتماعية، وإجهاد اعقلي لدى طلبة المرحلة الثانوية؛  اوجسدي
اجة من جديد لدور اليقظة العقلية في خفض مما قد يظهر الح

الضغوطات االنفعالية واالجتماعية لديهم، من خالل تحسين مستوى 
التأمل، وزيادة قدرتهم على المراقبة اليقظة والوصف الواعي 
لخبراتهم ومشاعرهم والسماح لها بالظهور دون المحاكمة المسبقة؛ 

سترخاء االنفعالي مما يحسن مستوى االسترخاء العقلي الداعم لال
للعالج االنفعالي  ، حيث تعد اليقظة العقلية مدخًالوالجسدي

Biegel et al., 2009; Baer, 2003).(  

كما يفسر وجود مستوى متوسط من اليقظة العقلية مدى 
حاجة أفراد عينة الدراسة الحالية إلى مزيد من التدريب على 

لمدرسية مكونات اليقظة العقلية وتوظيفها في السياقات ا
واالجتماعية؛ للوصول إلى أفضل مستوى ممكن من اليقظة العقلية 

 هم فيلها منن لدى طلبة المرحلة الثانوية الذين هم أحوج ما يكونو
أي مرحلة سابقة؛ نظرا لزيادة المسؤولية االجتماعية والدراسية، 
وأهمية المواقف والقضايا التي تتطلب منهم اتخاذ قرارات يقظة 

حديد المسار األكاديمي، أو تحديد نوعية األقران أو كت ،حاسمة
والنشاطات التي يشارك  الطالب اختيار الجماعة التي ينتمي إليها

 ترتب عليها آثار حياتية قريبةتها، وغيرها من القرارات التي في
وبعيدة المدى، حيث يتأثر مستوى اليقظة العقلية بالتدريب  المدى

 & Weinstein, Brown( العمرفي والممارسة مع التقدم 
Rayan, 2009; Alispahic & Hasanbegovic-Anic, 

2017.(  

كما يمكن مناقشة الفروق في مجاالت اليقظة العقلية بين 
عدم إصدار األحكام، وعدم التفاعل، (والمتوسط ) المراقبة(المرتفع 

إلى التباين في اهتمامات طلبة المرحلة ) والوصف، والعمل بوعي
ة وأهدافهم الحياتية المختلفة، حيث يركز بعض الطلبة في الثانوي

هذه المرحلة على الهدف النهائي أكثر من االنتباه والتركيز في 
العملية واالنخراط فيها، كاالهتمام بدرجات التحصيل الدراسي أكثر 
من كيفية الدراسة، والقبول االجتماعي أكثر من القيام بأدوار 

ق في مجاالت ما قد يعزى إليه وجود فرواجتماعية بدوافع ذاتية؛ م
قد تفرض عملية مراقبة ومتابعة التغيرات  فمثًال .اليقظة العقلية

واألحداث المرتبطة في مستقبلهم الدراسي والمجاالت الحياتية 
المختلفة لدى طلبة المرحلة الثانوية زيادة االهتمام وتنمية القدرة 

  . بمستوى مرتفع) المراقبة(على اليقظة العقلية في مجال 

-Al( وتتفق النتيجة الحالية مع ما توصلت إليه نتائج دراسات
Rabee, 2018; Najewani, 2019; Salahat & Al-

Zaghul, 2018(  التي أظهرت وجود مستوى متوسط من اليقظة
 ;Al-Eazi, 2013( يالعقلية، في حين تختلف مع نتائج دراست

Al-Maemuri & Salam, 2018 (وجود مستوى  ان أظهرتالتي
  .مرتفع من اليقظة العقلية لدى الطلبة

أظهرت النتائج وجود  مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع،
فروق في مستوى اليقظة العقلية ككل ومجاالتها تعزى لمتغيري 

 :ح النتيجة الحالية كما يلييالجنس والتخصص، وسيتم توض

العقلية ككل، أظهرت النتائج وجود فروق في مستوى اليقظة  .1
تعزى لمتغير ) الوصف، والمراقبة، وعدم التفاعل(ومجاالتها 

ويمكن تفسير ذلك من خالل الفروق  .الجنس لصالح الذكور
الجندرية في طبيعة ونوعية التوقعات المجتمعية واألدوار 
االجتماعية التي يكلف بها كل من الجنسين في البيئة الحاضنة 

عادة ما تتسع السياقات التفاعلية لعينة الدراسة الحالية، حيث 
بأبعادها الزمانية والمكانية لدى الذكور في المرحلة الثانوية، 
ويصبحون أكثر حرية مقارنة مع مرحلة الطفولة؛ لذا يصبحون 
أكثر استقاللية ومسؤولية عن تصرفاتهم؛ مما يتطلب منهم أن 

ة التغيرات والمستجدات المحيط لجميعيكونوا أكثر يقظة عقلية 
بهم، من خالل عمليات المراقبة، والوصف اليقظ، وإال فقد تصبح 
مساحة الحرية التفاعلية الممنوحة لهم أكثر تحديدا من قبل 

لذا  .الراشدين، في حال جلبت الخالفات والنزاعات لهم وألسرهم
فإن الذكور يحرصون على المحافظة على المعززات الممنوحة 

 واألفراد ذو يتصفشاط، حيث لهم، والتعامل معها بواقعية ون
اليقظة العقلية بواقعية أكثر، ويتعاملون بنشاط مع التغيرات 

  (Lenger & Moldoveanu, 2000).والمستجدات الجديدة

مرحلة الثانوية قيودا الاإلناث في  تواجهعادًة ما  ،بالمقابل
اجتماعية وثقافية، قد تحد من مساحة السياقات التفاعلية والحرية 

نوحة لهن، لتصبح بيئة اإلناث أكثر ضبًطا، ومسيرة برعاية المم
والدية يقظة؛ وبالتالي يتوجهن إلى االهتمام أكثر بذواتهن، والبيئة 
الداخلية لهن، وما تتضمنه من انفعاالت وأفكار ذاتية، والتفاعل مع 
الخبرات الداخلية؛ مما يجعلهن أقل توجها نحو مجاالت اليقظة 

األفراد األقل يقظة عقلية أكثر  يهتماالت الحياة، حيث العقلية في مج
 أقل تركيزا على البيئة الخارجيةيكونون بالبيئة الداخلية، و

(Klockner & Hicks, 2015) ؛ مما قد يعزى إليه وجود فروق
  .في مستوى اليقظة العقلية لصالح الذكور

 ;Al-Eazi, 2013( تيوتتفق النتيجة الحالية مع نتائج دراس
Al-Rabee, 2018( وجود فروق في مستوى اليقظة  اأظهرت ينالت

بالمقابل تختلف مع . العقلية تعزى لمتغير الجنس لصالح الذكور
التي أظهرت  (Salahat & Al-Zaghul, 2018) نتائج دراسة

 .وجود فروق في مستوى اليقظة لصالح اإلناث

 روق في مستوى اليقظة العقلية ككلأظهرت النتائج وجود ف .2
المراقبة، والعمل بوعي، وعدم إصدار األحكام، وعدم (ومجاالتها 

 .تعزى لمتغير التخصص لصالح طلبة التخصص المهني) التفاعل

ويمكن أن يعزى ذلك إلى اإلطار المرجعي للفلسفة التعليمية 
هما، فيلكل من التخصصات األكاديمية والمهنية، والمنهجية المتبعة 

كل من المسار األكاديمي في تحقيقها  والمهارات والكفايات المراد
المهني، حيث يتعامل طلبة التخصصات المهنية مع األدوات المسار و

الدقيقة، والمواد الحساسة والمختبرات، التي تتطلب العمل بوعي، 
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كما يكلفون عادًة بإنجاز مهمات تتطلب الحذر واالنتباه اليقظ من 
في حالة  وايكون فرض على الطلبة أنمما ية؛ يالمشتتات البيئ

 .(Langer, 2002) مستمرة من اليقظة العقلية الحالية
كما أن طبيعة التعليم العملي والتدريب التطبيقي في 

تطلب من المتعلم أن يكون قادرا على المراقبة تالتخصصات المهنية 
بغرض به من أعمال  نلما يقوموواليقظة ألداء المعلمين والمدربين 

خبراتهم، والعمل بوعي يقظ حتى يكون على حذر من االستفادة من 
كما يحتاج المتعلم  .خطورة األدوات والمواد التي يتعامل معها

المهني إلى تعديل خبراته وتنظيمها باستمرار، حيث تعد الخبرة 
المهنية أحد أهم مؤشرات النجاح في التخصصات المهنية، باإلضافة 

ات المهنية القائمة على التخصصفي م المتعلمين يإلى آليات تقي
يتم من خاللها منح بحيث اإلنتاج اليقظ عقليا من المواد البيئية، 

المتعلم حرية التصرف لتظهر قدرته على توظيف العناصر المتاحة 
إذ األفراد ذوو اليقظة العقلية  ؛والتعامل معها بواقعية ويقظةكافة 

والمستجدات يكونون أكثر واقعية، ويتعاملون بنشاط مع التغيرات 
؛ مما يدفعهم (Lenger & Moldoveanu, 2000) الجديدة

 بجميعة الخارجية ومراقبتها، والوعي يأكثر لالهتمام بالمكونات البيئ
إن األشخاص  ؛ إذالتغيرات والتحوالت فيها بعمومها وتفاصيلها

ا اليقظين عقليا بالبيئة الداخلية، وأكثر تركيزا واهتماما أقل تركيز
، وهو ما قد )Klockner & Hicks, 2015(بيئة الخارجية على ال

يبدو أكثر وضوحا في البيئة التعليمية والتدريبية لدى طلبة 
  .التخصصات المهنية

 & Al-Tuwtu( يوتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراست
Rizqa, 2018; Salahat & Al-Zaghul, 2018( نتيلال 

وجود فروق في مستوى اليقظة العقلية تغزى لمتغير  اأظهرت
 ;Al-Eazi, 2013( يبالمقابل تختلف مع نتائج دراست .التخصص

Al-Maemuri & Salam, 2018( عدم وجود  تأظهرت نالتي
 .فروق في مستوى اليقظة العقلية ومجاالتها تعزى لمتغير التخصص

لنتائج وجود ، أظهرت امناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس
 .قدرة تنبؤية لليقظة العقلية ومجاالتها بفاعلية الذات اإلبداعية

ويمكن تفسير ذلك من خالل مكوني مفهوم فاعلية الذات اإلبداعية، 
الذي يتحقق من خالل تأثير اليقظة : )اإلبداع(المكون األول : وهما

العقلية وارتباطها بمفهوم اإلبداع، حيث يتضمن مفهوم اليقظة 
قلية عددا من العمليات المعرفية واالنفعالية عالية الرتبة، القائمة الع

على التفكير العميق، والتأمل واالنتباه اليقظ، كما تعبر اليقظة 
العقلية عن حالة المرونة العقلية واالنفتاح على الخبرات لتوليد 
نتاجات جديدة، كما تؤدي اليقظة العقلية إلى توليد عمليات 

ة ذات أصالة بعيدة عن األنماط السلوكية والمعرفية وسلوكيات جديد
المألوفة لدى األفراد غير اليقظين عقليا، حيث تعد اليقظة العقلية 
          أسلوبا تفكيريا متقدما موازيا لمضامين وتطبيقات التأمل

)Langer, 2002; Tang, Hölzel & Posner, 2015.(  

لعمل بوعي، وعدم إصدار كما تسهم مجاالت اليقظة العقلية كا
األحكام، وعدم التفاعل مع الخبرات الداخلية الذاتية في السماح 
لألفكار واالنفعاالت بالتداعي الحر والظهور بتلقائية دون أي قيود 
تفرض على الحالة المعرفية واالنفعالية للذات؛ مما يجعلها تظهر 

تسهم إذ  ؛بصورة إبداعية ويسهم في تنمية وتحسين صورة الذات
اليقظة العقلية في تحقيق مستويات تكيفية من الصحة العقلية 

  ).Langer & Moldoveanu, 2000(والنفسية والجسمية 

مجاالت اليقظة العقلية القائمة على المراقبة  تسهمكما 
والوصف اليقظ للخبرات في زيادة التنظيم الذاتي والفاعلية الذاتية، 
وتأملها بمستوى يقظ، وتسهم اليقظة العقلية بدورها في تنظيم 
الذات داخليا وخارجيا، من خالل االنتباه للمثيرات الهادفة، وعدم 

والمشتتة ألداء المهمة المراد تحقيقها؛ االنشغال بالمثيرات المعيقة 
 .مما قد يسهم في زيادة الوعي بالذات وإدراكها بصورة فاعلة

 & Brown() فاعلية الذات(المكون الثاني وبالتالي يتحقق 
Ryan, 2000(مما قد يفسر القدرة التنبؤية لليقظة العقلية  ؛

العقلية بفاعلية الذات اإلبداعية، حيث يتصف األفراد ذوو اليقظة 
باالنفتاح والمرونة العقلية، وحب االستطالع، خاصة عند القيام 

 & Brown, Ryan( بمهمات تثير التفكير وتتحدى القدرات
Creswell, 2007( ، وهو ما تتضمنه مكونات فاعلية الذات

اإلبداعية، مما يظهر الدور التفاعلي والتكاملي لعمليات اليقظة 
وتتفق النتيجة الحالية مع نتائج  .عيةالعقلية وفاعلية الذات اإلبدا

 & Greason & Cashwell, 2009; Haiddari( دراسات
Morvati, 2016; Al-Shalawi, 2018(  التي أظهرت وجود

عالقة ارتباطية بين مستوى اليقظة العقلية والكفاءة الذاتية والفاعلية 
  .الذاتية بصورتها العامة

 التوصيات

الحالية، يوصي الباحثان بالتوصيات بناًء على نتائج الدراسة 
 :النظرية والتطبيقية اآلتية

العمل على تنمية اليقظة العقلية لدى طلبة المرحلة الثانوية  .1
وتدريبهم عليها؛ لما لها من قدرة تنبؤية بفاعلية الذات اإلبداعية، 

 .حيث أظهرت النتائج وجود مستوى متوسط لليقظة العقلية
عة لفاعلية الذات اإلبداعية ومجاليها استثمار المستويات المرتف .2

لدى طلبة المرحلة الثانوية وتوظيفها في مجال التطبيقات العملية؛ 
 .لتحفيزهم نحو اإلبداع واالبتكار

لليقظة العقلية في مجال بناء  ةتوظيف نتائج القدرة التنبؤي .3
البرامج التدريبية، واألنشطة اإلثرائية والعالجية المستندة لليقظة 

 .ة لدى طلبة المرحلة الثانويةالذهني
إجراء المزيد من الدراسات والبحوث ذات العالقة بمتغيرات  .4

 مراحل تعليمية أخرى، كالمرحلة األساسية أو علىالدراسة 
 ؛متغيرات تربوية ونفسية أخرى باستخدامالجامعية،  المرحلة

  .كأساليب التعلم، والسيطرة الدماغية، ومفهوم الذات األكاديمية
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