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في تنمية  الذاتيةبني إدراك املعلمني ملستوى كفايتهم  رقالف
  وإدراك طلبتهم لها اإلبداع لدى طلبتهم

 عائشة طوالبة
*  

 22/3/2012تاريخ قبوله    1/8/2011تاريخ تسلم البحث 

المعلمـين والمعلمـات    إدراكبـين   فـرق هدفت الدراسـة إلـى الكشـف عـن ال     :ملخص
وقـد  . لهـا  طلبـتهم  وإدراكة اإلبـداع لـدى طلبـتهم،    فـي تنميـ   الذاتيـة  كفايتهم لمدى

ا صـــدق فقـــرة، واســـتخرج لهـــ )48(علـــى اشـــتملت  لهـــذا الغـــرض دت اســـتبانةأعـــ
لتصـبح مناسـبة   فقـرات  اللت صياغة ّدوُع. تطبيقال، والثبات بطريقة إعادة المحتوى

ــة، مــع المحافظــة عليهــا  للحصــول علــى إجابــات   . عــدد والمعنــى المــن حيــث   ،الطلب
) 91(و ،طالبـاً ) 89(و ،معلمـة ) 34(و ،معلمـاً ) 48(ى عينة تألفـت مـن   وطبقت عل

فـي   أولئـك المعلمـين والمعلمـات    طلبـة  مـن  رطالبة من شعب الصـف التاسـع والعاشـ   
ــاء  ــة الزرقـ ــار  . مدينـ ــتخدم اختبـ ــات  " ت"واسـ ــة البيانـ ــتقلتين لمعالجـ ــين مسـ . لعينتـ

فـي   الذاتيـة  ايتهموأشارت النتائج إلى أن المعلمين والمعلمات يقـدرون مسـتوى كفـ   
للطلبــة وهــي تقــع ضــمن    )116.71(مقابــل  )130.37(بمتوســط  ،اإلبــداع ةتنميــ

 وإدراك إدراكهـــموجــود فــرق دال إحصــائيا بــين     واشــارت الــى    .الصــنف المعتــدل  
كمــا اشــارات الــى  . يــة، ولصــالح المعلمــين والمعلمــات  مســتوى تلــك الكفا لطلبــتهم 

لـم يكـن األمـر     فـي حـين  . ر وطالبهـم وجود فرق دال إحصائيا بين المعلمـين الـذكو  
 .فــي ضــوء النتــائج  مقترحــاتبعــض ال قــدمتو. كــذلك بــين المعلمــات وطالبــاتهن 

  ).، كفاية الذاتاإلدراك ،لفرقااإلبداع، : الكلمات المفتاحية(
  

 The Difference Between Teachers' Perception of 
Their Self-Efficacy Level in Developing Creativity of 

Students and Students' Perception of It 
Aesheh Tawalbeh, Faculty of Educational Sciences, Hashemite 
University, Jordan.  
 

Abstract: The study aimed at  investigating the difference between 
the teachers’ perception about their teaching self-efficacy in 
developing their students' creativity, and their students' perception 
of it. A questionnaire was developed, containing 48 items to assess 
the activities used by teachers to develop creativity. Content-
validity and retest reliability were insured. A sample of teachers: 
48 males, 34 females; and their 9th and 10th grade students: 89 
males and 91 females answered the questionnaire from Zarqa 
schools. Independent t-test was used. Results showed that 
teachers’ self-efficacy mean in developing their students’ creativity 
is (130.37), but  their students’ mean is (116.71) , both of them are 
moderate , and the difference between their perception about 
developing creativity, and their students' perception was in favor 
of teachers. Results also showed a significant difference between 
male teachers and male students, but it was not the same between 
female teachers and their female  students. Some recommendations 
were suggested. (Keywords: difference, perception, creativity, self-
efficacy). 

 

التي لفتت انتباه  يعد اإلبداع من الموضوعات: مقدمة
اإلنسان منذ القديم، نظرًا ألهميته في تطوير ما أنتجته الحضارة 

 .أو ابتكار ما لم يكن موجودًا فيها الفكرية،في الجوانب المادية أو 
وقد  .وغاية ذلك تيسير حياة اإلنسان وجعلها أكثر عطاًء وبهجة

عرف اإلبداع تعريفات عديدة، منها تعريف ماكينون 
)MacKinnon, 1963, 1( استجابة جديدة غير مألوفة أو " ، بأنه

وتستمر في . متعددة إحصائيًا، تسعى إلى تحقيق هدف قيم
ويضيف ماكينون ". التحسين والتطوير إلى أقصاها

)MacKinnon, 1987, 120( " أن جوهر اإلبداع هو النتاج
. المبدع، ومعياره وصوله إلى المجتمع وشيوعه وديمومته النسبية

إلى تعريف ماكينون للتفكير ) 23، 2005الكناني، (يرالكناني ويش
بأنه عملية تذهب إلى ما وراء األطر والحدود المألوفة " اإلبداعي 

والمعروفة، وينظم العناصر القديمة بطرق جديدة، وينتج مدركات 
  ".جديدة وأشياء جديدة

 

 
 

بدأ االهتمام العلمي بدراسة اإلبداع في النصف الثاني من 
قرن العشرين وبشكل ملحوظ بين جميع األمم المتقدمة والتي ال

تسير نحو التقدم وقد حظي هذا الموضوع باالهتمام في أمريكا 
 (Lubart &رت ويشير ستيرنبيرج ولوبا. وأوروبا واليابان

Sternberg ( إلى االهتمام بدراسة التفكير اإلبداعي منذ أن أشار
خطابه أمام جمعية علم في  1950عام  Guilfordإليه جيلفورد 

النفس األمريكية الذي قدم به نموذجه عن البناء العقلي 
ولم يترك . اإلنساني، ودعا إلى االهتمام به والتخطيط له

له  خططألمر للصدفة في الحصول على المبدعين، بل المهتمون ا
مؤسسات االجتماعية البصورة واعية مقصودة في مختلف 

  .)2008جروان، ( لمدرسةالخاصة والرسمية كاألسرة وا
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في رعاية اإلبداع  وهناك العديد من األساليب التي تستخدم
غير مباشر  وتنميته بشكل مباشر، في برامج منفصلة خاصة به، أو

 كال، أو بالمختلفة في أنشطة المناهج الدراسية عبر المواد كما
وبناء على ذلك فقد أعدت برامج كثيرة لتنمية . األسلوبين معًا

بداع وتطويره لدى الطلبة، بصورة منفصلة عن المواد الدراسية اإل
 Qualification and Curriculum(المنهجية، أو ضمنها

Authority, 2005).  

بدأ تنفيذ مثل هذا التطوير في المناهج في الستينات من 
القرن الماضي، وكان من أشهره في أمريكا برنامج التفكير اإلبداعي 

دس، وقد درست فاعليته، وظهر أن الطلبة لصفوف الخامس والسا
الذين تدربوا على البرنامج، قد تفوقوا في التفكير اإلبداعي على 

 & Covington, 1967; Eggen) عليه ممن لم يتدربوا ،أقرانهم

Kauchak, 1997) . وال يزال االهتمام باإلبداع والذكاء في أمريكا
تطبيق العملي، كما يحظيان باهتمام كبير، على مستوى التنظير وال

أما ). Sternberg(وستيرنبيرج ) Gardener(في أعمال جاردنر 
في بريطانيا فقد طوروا حاليًا المنهج ليكون منهجًا يتطلع إلى 

الفرص للمتعلم لينمي إدارة الذات، والتفكير  وجدالمستقبل، وي
والتأمل وحل المشكالت، والعمل التعاوني، والتعلم  اإلبداعي،

 Qualification and Curriculum(والتواصل الفعالالمستقل، 

Authority, 2005).  

له  خصصإذ وتهتم الجامعات الغربية بموضوع اإلبداع، 
مؤتمرًا سنويًا دوريًا، كما هو الحال بالنسبة لجامعة فلوريدا  بعضها

) 2000(حيث تقيم فيها كلية العلوم اإلنسانية، منذ عام  .الرسمية
فيه عرض النتاجات المبدعة  يجريبداع، يومًا أكاديميًا لإل

 College of Human Science, The)للمدرسين والطلبة 

Florida State University, 2010) . وبعضها اآلخر يخصص له
 /City Universityلندن / سنة معينة، كما في جامعة ستي

London، ندوة لإلبداع شارك فيها ( 2003(عقدت في عام  التي
وقد . والطلبة، لتشجيع البحث في هذا الموضوع األكاديميون

معنى اإلبداع : فيه العديد من البحوث عن اإلبداع تناولت متقد
نظر اجتماعية، واإلبداع واالبتكار في المؤسسات  من وجهة

 London, 2003) City والمنظمات، واإلبداع في التربية

University/ .( كما ضم المؤتمر الدولي الخامس للموهبة
أكثر من  2011تركيا عام / اإلبداع الذي عقد في اسطنبول و
 The Internationalعالم ووزير من التخصصات المختلفة ) 800(

Center For Innovation In Education, 2011).(  

ويالحظ ذلك  ،والمبدعين باإلبداع األردنويزداد االهتمام في 
رى في ، منها البحوث والدراسات التي تجمتعددةفي جوانب 
. الدكتوراه واطروحات الماجستير في رسائل صوصًاالجامعات، وخ

 تناول والبعض اآلخر ،اإلبداعوقد تناول بعضها برامج لتنمية 
عالقته بمتغيرات اخرى، إلى جانب اهتمام الباحثين من أعضاء هيئة 

صبحي ( به األردنية التدريس في الجامعات ومراكز البحوث
؛ القضاة، 1996؛ السرور، 1994؛ خطاب، 1992وقطامي، 

؛ 2000؛ مطر، 1998؛ جروان، 1997؛ السرور، 1996
  .)2010 ،ة؛ الطراون2006؛ عرب، 2000المقدادي، 

المؤتمرات  مناألردن  يالحظ االهتمام باإلبداع فيكما  
كالتي  التي تعقد سنويًا في قطاعات مختلفة، منها التربوية متعددةال

بين والمتفوقين، والذي يرأسه يعقدها المجلس العربي للموهو
وقد عقد المجلس آخر مؤتمر . )1996(تأسيسه عام  األردن منذ

ومؤتمر كلية التربية ) 2011(له وهو الثامن في تشرين األول 
كلية التربية الرياضية الجامعة (الرياضية في الجامعة األردنية 

ومنها مؤتمرات عن اإلبداع في القطاعات  ).2011األردنية، 
مركز الملك عبدالله الثاني للتميز، (ناعية والتجارية والخدمية الص

؛ المجلس العربي للموهوبين 2011،مركز الملك عبدالله؛ 1999
  ).2011والمتفوقين، 

إن هذا االهتمام المتنامي في مجال البحوث والمؤتمرات 
في األردن، يمثل األرضية السليمة التي تستند  المتعلقة باإلبداع

وهي بحاجة إلى . ة الرعاية الفعلية لإلبداع والمبدعينإليها عملي
  .أهدافها جهود كبيرة متواصلة لتحقيق

ويستند االهتمام باإلبداع وتنميته على أسس نظرية 
تنمية اإلبداع والذكاء،  يؤيدالمنظور المعرفي المعاصر ف. وتطبيقية

فاإلبداع . ويؤكد أنهما عمليات عقلية تتضمن إحداهما األخرى
 ،األذكياء أو على فئة من الناس أو عرق أو جنس حكرًا علىليس 

العتوم، (بل يرتبط بقدرة الفرد على التحرر من الخوف والتهديد 
، هو يرتبط بجهود الفرد وفاعليته الذاتية وكفايتهاف). 2004

 ويستند إدراك الفرد لما يمتلك من خصائص واعتقادات عن كفاياته
مطلوبة منه، إلى نمط من العزو، قد ومهاراته في أدائه للمهمات ال

فيه النجاح في العمل إلى نفسه، والفشل فيه إلى عوامل  ينسب
خارجية، والهدف من ذلك حماية الذات، أو بسبب عامل المرغوبية 

وهذا ما أشارت إليه دراسة ). 2002 ،مكلفين وغروس(االجتماعية 
 & Callea, Spittle, O’meara(كالي وسبتل وأوميرا وكيسي 

Casey, 2008 ( التي كشفت أن أكثر من ثلثي المعلمين)68 %
   .يعتقدون بكفايتهم على تعليم المهارات الحركية األساسية) تقريبًا

الفرد الذاتية، ومنها كفاية  ه يجري تحديدويؤكد باندورا أن
فإذا كان العزو ايجابيًا، فإنه يقود . يهالعزو لد بطبيعة التعليمية،

معه، فيؤدي  ونأنه ينعكس على من يعملوعمل، إلى النجاح في ال
وهذا يعني أن بإمكان المعلم أن يؤثر . إلى رفع كفاية الذات لديهم

في طلبته وأن يحقق األهداف المرسومة في خطته التعليمية 
)Pajares, 2006 .(كدراسة  ،وهذا ما تؤيده بعض الدراسات

لمين التي أشارت إلى أن إدراك المع ،)Welch, 1995(ويلش 
لكفايتهم في تعليم التربية الفنية واإلبداع فيها، يرتبط بنجاح 
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 & ,Penros, Perry(ودراسة بنروز وبيري وبول . طلبتهم فيها

Ball, 2007(،  بالكفاية الذاتية والفاعلية اإلدراك التي أظهرت عالقة
  .في التعليم والنجاح فيه

  والدراسات السابقة اإلطار النظري

ددة سعت إلى تعريف اإلبداع، وتحديد هناك نظريات متع
مكوناته، والعوامل التي تؤدي إلى اإلبداع، ومن بين هذه النظريات 

  :ما يأتي

هذه النظرية إلى نوعين من التفكير  تشير: نظرية جيلفورد
التفكير التقاربي الذي يمثل الذكاء المستخدم إليجاد حل : هما

ي يستخدم إليجاد والتفكير التباعدي الذ. واحد صحيح للمشكلة
وتشير نظرية . حلول متعددة للمشكلة الواحدة، وهو يقابل اإلبداع

إلى إن العملية اإلبداعية متعددة العوامل العقلية، وأهم جيلفورد 
 .)2008دناوي، (هذه العوامل هي الطالقة والمرونة واألصالة 

إلى أن اإلبداع تنظيم يتألف من عدد من  كذلك جيلفورد يشيرو
الطالقة اللفظية، والطالقة الفكرية : ومن أهمها ،ت العقليةالقدرا

يؤكد جيلفورد في نظرية الذكاء على عملية و ).2008نشواتي، (
ومكونًا  ،اإلبداعبالعامل األكثر ارتباطًا  عدهالتفكير التباعدي الذي 

ال تقاس باالختبارات هذه المكونات و ،فرعيًا من مكونات الذكاء
وأن المناهج الدراسية . )(Sternberg, 1988 التقليدية للذكاء

والمدارس ال تركز على التفكير التباعدي المرتبط بالتفكير اإلبداعي 
  ).2006عدس، (

يشير أصحاب هذه النظريات إلى : نظريات المكونات المتعددة
أن اإلبداع ناتج من اتحاد العديد من العوامل الشخصية والموقفية، 

 نظرية ستيرنبيرج جال إلىويمكن اإلشارة في هذا الم
)Sternberg(  عن الذكاء، التي يذكر فيها أن معظم الناس لديهم

ويسمي  .من إمكانيات إمكانية اإلبداع إذا استثمروا ما لديهم
أن المبتكر يشتري : نظريته هذه بنظرية استثمار اإلبداع، وفحواها

د ويخرجها بشكل جدي أفكارًا من اآلخرين بسعر قليل، ويعالجها،
لذلك يرى أن تكون األشياء  فيه إبداع، ويبيعها بسعر مرتفع؛

 ,Shaffer(المبتكرة ذات فائدة، مع إمكانية تسويقها، لتصبح مفيدة 

أن اإلبداع هو  )(Sternberg, 1988ويرى ستيرنبيرج  ).2002
أحد المكونات الثالثية للذكاء، الذي يعتقد أنه يساعد الفرد على 

موجود من نتاجات في مختلف جوانب التكيف، بتطوير ما هو 
شافير  وأشار. الحياة المختلفة، أو ابتكار أشياء جديدة

)Shaffer,2002 ( هو نتاج تآلف  عند ستيرنيرج اإلبداعإلى أن
  :عدد من المكونات هي

مشكالت  الكشف عنالمصادر الفكرية الذكية القادرة على . 1
  .جديدة أو رؤية المشكالت القديمة بصورة جديدة

المعرفة بالميادين التي يراد اإلبداع فيها من علوم أو فنون، . 2
  .وأن اإلبداع يأتي للعقل المهيأ له

متشعب لااألسلوب المعرفي الحكمي أو التقويمي ذو التفكير . 3
  .التباعدي

سمات الشخصية الراغبة في المجازفة المحسوبة والثقة والثبات . 4
  .والغموض يقينأمام عدم ال

  .عية والميل القوي للعمل اإلبداعي النابع من داخل الفردالداف. 5

  .البيئة المساندة الراعية لإلبداع من آباء ومعلمين. 6

يتفق تورانس مع : في اإلبداع Torranceنظرية تورانس 
على أن ، )Dow, 2010(كما يشير دو  ،Guilford جلفورد

اختباره  وقد وضع. مكونات اإلبداع هي األصالة والمرونة والطالقة
  :المعروف الذي يقيس هذه المكونات، وهو يتألف من ثالثة أقسام

قياس خمس خصائص عقلية لاختبار التفكير اإلبداعي بالصور . 1
 ،وتجريد العناوين ،والطالقة ،واألصالة ،المرونة: هي

  .ومقاومة االنغالق

عما اختبار األشكال ويتضمن صورًا مجردة ويجيب المفحوص . 2
  .األشكال هذهصور تمثله 

اللفظي، ويطلب من المفحوص فيه إثارة أسئلة، أو  االختبار. 3
  .تحسين إنتاج، أو تقديم مقترحات

ويعد تورانس من كبار رواد البحث في موضوع اإلبداع في 
عملية تحسس للثغرات "القرن العشرين، وقد عرف اإلبداع بأنه 

لمتعلقة بها، والعناصر المحيرة، أو المفقودة، وصياغة الفرضيات ا
" واختبارها، وإيصال نتائجها، مع إمكانية تعديلها وإعادة اختبارها

)Torrance, 1962, p.16 .( ويالحظ في هذا التعريف أن تورانس
خصائص الشخص المبدع، كالحساسية للمشكالت . 1: يؤكد على

. 2والثغرات والفجوات في المعرفة المتعلقة بموضوع معين، 
. 3لذي يجب أن يتضمن مشكلة من نوع ما، الموقف اإلبداعي، ا

العملية اإلبداعية التي لها خطواتها بدءًا بتحسس المشكلة والبحث 
عن الدالئل المرتبطة بها، ليتمكن من وضع فروض، ثم اختبارها، 
والوصول إلى النواتج، التي يعمل على تطويرها وتعديلها، ويمكن 

الجوانب المختلفة أن تكون هذه النواتج مادية أو مجردة، وفي 
  .)Stoufer, Rusell & Oliva, 2004؛ 2002السرور، (

واستندت الدراسة الحالية إلى نظرية تورانس في إعداد 
اإلستبانة ألنها قدمت تعريفا عامًا يصف عملية اإلبداع ومتطلباتها 

األصالة : في الفرد والموقف الخارجي، ومكونات اإلبداع وهي
  .والمرونة والطالقة

 إلى أن التفكيرات هذه النظري تشير: يات السيكوديناميةالنظر
تفاعل الدوافع والصراعات واالنفعاالت والعمليات ب ،يمكن توضيحه

وأن فتح عمليات ما قبل الوعي عامل مهم . في النظام النفسي
ويشير فرويد إلى دور الدوافع ). Craft, 2001( لإلبداع

اإلعالء أو التسامي،  الالشعورية في ظهور اإلبداع، وخصوصًا في
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الذي هو أحد آليات الدفاع الالشعورية التي تستبدل فيها أهداف 
قد ال يرضى عنها المجتمع، بأخرى مرغوبة تظهر على شكل 

ويرى أدلر أن . منتجات ابتكارية في مجال الفن أو العلم وغيرهما
   .)2005الكناني، (االبتكار ينتج عن الشعور بالنقص والتعويض

تركز هذه النظريات على النمو داخل : اإلنسانية النظريات
تحقيق الفرد لكيانه ب ،وأن اإلبداع يمكن فهمه وتفسيره. الفرد

ومن أمثلة هذه النظريات، نظرية  .)Craft, 2001( وذاتيته الفريدة
ماسلو في اإلبداع لدى األفراد المحققين لذواتهم، ويصفهم بأنهم 

ر قدرة في التعبير عن أفكارهم، يعيشون العالم الحقيقي، وأنهم أكث
  ). 2002السرور، (وأن سلوكهم طبيعي بدرجة أكبر من العاديين 

على اإلبداع  هذه النظريات لم تؤكد: النظريات السلوكية
تشير إلى أهمية البيئة في التأثير على سلوك اإلنسان،  هالكٌن
وتنطلق هذه  .)Craft, 2001(اإلبداع يمكن تعلمه نتيجة فإنوبال

لنظرية من مبدئها الذي يفترض أن السلوك اإلنساني ناتج من ا
ويدخل ضمن إطار هذه . تكوين عالقة بين المثيرات واالستجابات

النظرية االشراط الوسيلي أو اإلجرائي لسكنر، الذي يؤكد أن الفرد 
  ). 2005الكناني، (يصل إلى استجابات مبدعة بناء على تعزيزها 

هذه النظريات إلى أن بعض  تشير: النظريات التعليمية
خصائص المعلمين تشجع على االبتكار لدى الطلبة، ومنها اتجاه 
المعلم نحو اإلبداع، والعالقات االجتماعية بين المعلم والطلبة، 
وشهادة المعلم، وتعليم الطلبة على أن ال يكونوا مسايرين، وأن 

وتعد نظرية  ).Craft, 2001(يكون المعلم نموذجًا لإلبداع 
باندورا االجتماعية المعرفية في التعلم من بين هذه النظريات، إذ 

االنتباه إلى سلوك : تؤكد أهمية التعلم من النموذج عبر مراحل هي
وفي مواقف الحقة تتطلب القيام بذلك . النموذج، واالحتفاظ به

وتؤكد هذه . السلوك فتستثار دافعيته، ويقوم بإنتاج السلوك
الذي يحصل عليه النموذج، فإذا كان  النظرية أهمية التعزيز

وبناء على . السلوك مقبوًال، يثاب الفرد، وإن كان مرفوضًا يعاقب
ويعرف هذا . ذلك يجري تبني سلوك النموذج أو االبتعاد عنه

  ) Woolfolk, 2005(بالتعزيز البديلي 

ويالحظ أن بعض هذه النظريات تشير إلى العوامل العقلية 
في نظرية جيلفورد وتورانس، وبعضها يؤكد  المكونة لإلبداع، كما

على العمليات النفسية، كما في النظريات السيكودينامية واإلنسانية، 
والبعض اآلخر يؤكد أهمية البيئة والتعلم، كما في النظرية 

وتؤكد نظريات اخرى كل هذه الجوانب كما في نظرية . السلوكية
  .المكونات المتعددة

ية من هذه النظريات، وبصورة لقد أفادت الدراسة الحال
خاصة من نظريات تورانس وجيلفورد وستيرنبيرج في بناء 
اإلستبانة، التي احتوت على األنشطة والسلوكات التي تكون اإلبداع 

  .لدى الطلبة، والتي يعتمد عليها المعلمون في تنمية إبداع طلبتهم

  

  نظرية كفاية الذات

نظرية عامة، تنطبق هي كفاية الذات، في إن نظرية باندورا 
غير  مطالبًا، أ م، سواء أكان معلمًا أؤديهعلى الفرد في أي عمل ي

وتعرف كفاية الذات بأنها معتقدات الفرد عن قدراته ألداء . ذلك
المهمات المهنية والحياتية، وتحدد كيف يفكر، ويشعر، ويتوجه، 

وكلما ازداد الشعور بكفاية الذات ازداد انجاز الفرد، . ويسلك
وهي تنمو من إتقان الفرد ألدائه، . تحسنت صحته النفسيةو

من الدعم االجتماعي، بقدرته على االنجاز، ومن ووالنجاح فيه، 
اآلخرين وهم ينجزون، وتشخيص المواقف التي يمكن أن  ةمالحظ

متطلبات  هةيحقق فيها النجاح، وإكمال النقص في المهارات لمواج
لفرد الذي يمتلك كفاية ذات ويتميز ا. المواقف التي يفشل فيها

عالية بوضوح األهداف وقيمتها، والتنبؤ بالنجاح في تحقيقها، 
إذا لم يتحقق الهدف، يعزو السبب في وفيعمل بدافعية داخلية، 

 ،الجهد المبذول، وليس إلى قصور في قدرته العقليةإلى تقصيره 
فيها على التحكم بانفعاالته، ويعلم أن مواقف الحياة  ًايكون قادرو

لذلك ال يشعر بالضغوط أو االكتئاب أو  صعوبة تتطلب التحمل؛
أن ) Lev, 1997(وأظهرت دراسة ليف ). Bandura, 1995(القلق 

المرضى الذين يمتلكون إدراكًا عاليا عن كفايتهم الذاتية كانوا أكثر 
  .ألمراض، وأكثر التزامًا بالعالجلمقاومة 

  :الدراسات السابقة

إلى أن  اإلبداع، مجال السابقة في الدراسات يشير مسح
اإلبداع وتشخيصه وفق  بعضها توجه نحو بناء اختبارات لقياس

النماذج النظرية التي وضعها أصحابها، مثل نظرية جيلفورد، 
ر، واوسبورن، وجروبر لوتورانس، وجاردنر، وستيرنبيرج، وألتش

 ،النظريات تلك واختبر بعضها). 2005؛ الكناني، 2008جروان، (
وأبعاد المقاييس التي وضعت في  تهاومكونات اإلبداع التي طرح

، التي اختبر )Kim , 2006(ضوء تلك النظريات، مثل دراسة كيم 
وتوصل إلى أن اإلبداع  .فيها نظرية تورانس واختباره في االبتكار

يتكون من ُبعدين أو عاملين هما التطوير الذي يتضمن التفصيالت 
  .بتكار الذي يتضمن المرونة واألصالةوالعناوين المجردة، واال

استندت هي  فقد ،أما النوع اآلخر من الدراسات، وهي كثيرة
 األخرى إلى نظريات اإلبداع في إعداد وبناء برامج لتنمية اإلبداع،

تريز، وبارنر، ودافيز، وتورانس، : من أمثلتها برامج كل من
 ).2005الكناني،  ؛2008؛ دناوي، 2003أبو جادو، (وديبونو 

والقضاة ) 1994(خطاب : والعديد من البرامج األردنية مثل
  ).2010(والطراونة ) 2000(ومطر ) 1996(

إلى أن ) Gage & Berliner, 1998(ويشير جيج وبرلينر 
برنامجًا دربوا فيه  1974كوفنجتون وجماعته قد طوروا في عام 

 قفووقد ت. طلبة الصف الخامس والسادس على التفكير اإلبداعي
يشير جيج وبرلينر و. الذين لم يتدربوا على الطلبة الذين تدربوا

أيضا إلى دراسة تورانس الطولية التتبعية التي أجراها على مدى 
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أن  إلى،سنة على أبناء الدخل المتدني من األقليات في أمريكا 22
هؤالء األطفال تغيرت حياتهم جذريا بعد تدريبهم على التفكير 

 ,Yeh, Huang, & Yeh(ة ياه وهوانج وياه وفي دراس .اإلبداعي

وضعوا فيها برنامجًا لتدريب الطلبة المعلمين على تعليم ) 2011
واستخدمت في تدريبهم تقنيات متعددة، منها المناقشة . اإلبداع

. الجمعية، والتعلم بالمالحظة، وتقييم األقران، والتغذية الراجعة
وأجرت كاربوفا  .وأظهرت النتائج فائدة البرنامج وصالحيته

) Karpova, Marketti, & Barker, 2011(وماركيتي وباركر 
دراسة أدخلوا فيها برنامجًا ضمن المقررات الجامعية يعتمد على 

من ) 4(وطبق هذه التمارين . تمارين للتدريب على االبتكار
واستخدموا اختبار تورانس . مقررات دراسية) 5(المدرسين، في 

برنامج وبعده، وظهر أن التدريب على لألشكال قبل تطبيق ال
  .االبتكار قد أدى إلى ارتفاع درجات الطلبة في اختبار تورانس

وربط النوع الثالث من الدراسات بين اإلبداع وبعض 
، )1990القيسي، (المتغيرات مثل أساليب التعليم والتفكير 

، ودافع االنجاز الدراسي )1993أبو دية، (والتنشئة األسرية 
و ). 2008الحجاحجة، (، والذكاء )2004وأبو هاشم،  سليمان(

 ،)Giampietro & Cavallera,1974(دراسة جيامبترو وكافاليرا 
التي بينت وجود عالقة بين نمط الشخصية المسائي الذي ينشط 

 ,Cole لنج-أجرى كول وسجيوكا وياماجاتا كما .ليًال واإلبداع

Sugioka & Yamagata-Lynch, 1999) (من  18ى دراسة عل
طلبة الجامعة المسجلين في مادة التصميم الفوتوغرافي، للكشف 

 وأظهرت. يهمعن دور البيئة الصفية المساندة في تنمية اإلبداع لد
أن البيئة التي تساعد على تنمية اإلبداع، هي التي تكون  النتائج

العالقة فيها مباشرة وشخصية بين المدرس والطالب، بحيث ال 
ه مجرد رقم، وتعمل على خفض التقييم المقنن إلى يشعر الطالب أن

  .أدنى حد، وتشجيع تعدد وجهات النظر

فقارنت بين كفاية  لمعلميٌنوتتناول بعض الدراسات خبرة ا
المعلمين في أثناء ألخدمة، ومعلمي المستقبل من طلبة كليات 
التربية في السنة األخيرة في تنمية أإلبداع مثل دراسة إهلنجر 

)Ehlinger, 2011( التي توصلت إلى أن المعلمين الذين لديهم ،
 فترةخدمة في التعليم هم أفضل من الطلبة المعلمين ألمتدربين في 

  . التطبيق في كفاية تنمية اإلبداع لدى الطلبة

 ,Beghetto(وتشير دراسة بيجهتو وكوفمان وباكستر   

Kaufman & Baxter, 2011 ( إلى وجود عالقة بين تقديرات
مين لدرجة اإلبداع لدى طلبتهم وتقديرات الطلبة لدرجة المعل

وتبين أيضًا أن الطلبة ينزعون إلى تقدير اإلبداع . اإلبداع لديهم
لديهم بدرجة اقل، مع تقدمهم في السنوات الدراسية، وأن 
المعلمات يقدرن درجة إبداع الطالبات بأقل من تقديرهن إلبداع 

 رد في جيج وبرلينر، كما و1985وجد بلوم عام و .الطالب
)Gage & Berliner, 1998( أن بروز المبدعين في ميادين ،

كالسباحة والموسيقى والطب والرياضة يعود إلى دور : متعددة
  .الموجهين والمعلمين

بين الجهود ي، التي ذكرتالدراسات السابقة إن استعراض 
وال زالت تبذل إلعداد برامج تهدف إلى تنمية القدرة  بذلت،التي 

وعالقته ببعض المتغيرات  اإلبداع،وبيان مكونات  اإلبداعية،
وتقدير المعلمين لكفايتهم في تنمية اإلبداع  .الشخصية والبيئية

وتقديره لدى طلبتهم، وتقدير الطلبة لدرجة اإلبداع لديهم، 
  . وإعداد االختبارات والمقاييس الخاصة باإلبداع

دراسات وأفادت الدراسة الحالية من النظريات وال  
السابقة في بناء اإلستبانة، وتشابهت جزئيًا مع بعض الدراسات في 
تناولها تقدير المعلمين لدرجة تنميتهم اإلبداع لدى الطلبة، 
واختلفت عنها في أنها أدخلت تقييم الطلبة لدرجة قيام المعلمين 
بتنمية اإلبداع لديهم، بهدف تحديد الفرق بين تقديرات كل من 

ادهم بمدى كفايتهم في تنمية اإلبداع لدى طلبتهم، المعلمين العتق
   .واعتقاد طلبتهم في مدى تنمية معلميهم اإلبداع لديهم

  :المشكلة

استنادًا إلى ما كشف عنه مسح الدراسات السابقة في مجال 
اإلبداع وفق ما توافر للباحثة من مصادر، فإنها وجدت أن موضوع 

اإلبداع لدى طلبتهم،  مدى إدراك المعلمين لكفايتهم في تنمية
والفرق بينه وبين إدراك طلبتهم لمدى كفاية معلميهم في تنمية 
اإلبداع لديهم، لم يجر بحثه سابقًا بهذه الصورة مما يبرر إجراء 

  :ةتيويمكن صياغة مشكلة الدراسة باألسئلة اآل .مثل هذه الدراسة

 للنشاطات كفاية المعلمين في ممارستهمما درجة : أوًال
التي تنمي اإلبداع لدى طلبتهم، كما  )ددة في اإلستبانةالمح(

   :يتصورها ويدركها كل من

الذكور، : معًا، وبداللة متغير جنسهم المعلمين والمعلمات .1
 ؟واإلناث

الذكور، : الطالب والطالبات معًا، وبداللة متغير جنسهم .2
 ؟واإلناث

 ≤ αهل هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى : ثانيًا
بين متوسطي درجات كل مجموعتين من المجموعات  )0.05(

: ستبانة تنمية اإلبداع بحسب متغيريإالفرعية ألفراد العينة على 
   ؟)طلبة -معلمون(، ومهنتهم )إناث -ذكور (جنسهم 

  أهمية الدراسة

ح األهمية العلمية للدراسة الحالية في أنها تعالج ّضتت
لى الدراسات في مجال موضوعًا، فيه شيء من الجدة، أو اإلضافة إ

فهذه الدراسة تتناول الصورة التي يدرك بها المعلمون . اإلبداع
كفايتهم في تنمية اإلبداع، مقارنة بالصورة التي يدرك بها طلبتهم 
درجة كفاية معلميهم ومعلماتهم، في ممارسة النشاطات التي تنمي 
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ره في كما تبرز األهمية من خالل دور المعلم وتأثي. اإلبداع لديهم
جوانب سلوك الطلبة المختلفة، المعرفية، والوجدانية، والسلوكية، 

وتوقعاته عنهم، التي تدفعهم إلى . والدافعية والتحصيل الدراسي
االستجابة بطريقة تتوافق مع توقعاته في عملية أطلق عليها 

يضاف  .(Eggen & Kauchak, 1997)"النبوءة التي تحقق ذاتها"
اة تتوافر فيها الخصائص السيكومترية، يمكن إلى ذلك أنها أعدت أد

  .استخدامها في بحوث مستقبلية

وتتوضح األهمية التطبيقية للدراسة الحالية بالنتائج التي 
سوف تتوصل إليها، والمتمثلة بمعرفة المعلمين لدرجة اعتقادهم 
في كفايتهم في ممارسة األنشطة التي تنمي اإلبداع لدى طلبتهم 

ؤدي ذلك إلى مراجعتهم لمدركاتهم حول وقد ي. بشكل صريح
. كفاياتهم، في ضوء مقارنتها بنتائج تقدير طلبتهم لهذه الكفاية

  .ويمثل هذا نوعًا من التغذية الراجعة لهم، ولطلبتهم

  جرائيةاإل اتتعريفال

 تتبنى الدراسة تعريف تورانس لإلبداع، creativity:إلبداع ا
رة إلى أن اإلبداع هو وهو ذو شقين، يمثل األول منهما اإلشا

عملية تحسس المشكالت أو الفجوات في المعرفة، وصياغة "
وقد . الفرضيات حولها، واختبارها، وتعديلها، وإيصال النواتج

تؤدي هذه العملية إلى أنواع متعددة من النواتج اللفظية وغير 
أما الشق ). Torrance, 1962, p.16" (اللفظية، والنواتج المادية

  .والطالقة ،األصالة، والمرونة :شير إلى ثالثة مكونات، هييالثاني ف

مركز القدرة اإلبداعية "وهي :  Originalityاألصالة
، سواء وفريدة غير مألوفة ومحورها، وتعني إنتاج أشياء جديدة

وداللتها القيام  ."فكرية، على أن تكون ذات فائدة مأكانت مادية أ
، والتصميم، والتوليد، والدمج، التأليف أو التكوين، واالختراع: "بـ

" والتعديل، وإعادة الصياغة أو البناء، وإعادة التنظيم، والتقويم
)Torrance, 1962, p.16.(  

القدرة على إنتاج أكبر عدد من "وهي : Fluencyالطالقة 
المقارنة، : وداللتها القيام بـ" في مجال معين أو البدائل األفكار

والتوضيح، وإعطاء مسمى، وعمل  والتحويل، والتعرف، والوصف،
" قوائم، والمزاوجة، وعمل مخطط، والتنبؤ، والتلخيص

)Torrance, 1962, p.16(.  

القدرة على إنتاج أكبر عدد "وهي :  Flexibilityالمرونة
ممكن من األفكار المرتبطة في مجال معين، والمختلفة عن بعض في 

ختلفة، واستخدام ورؤية األشياء من زوايا ووجهات نظر م .أصنافها
التغيير، والتحقق، : ودالالتها القيام بـ. أساليب متعددة متنوعة

 Stouffer, Rusell" (والتمييز، والتفضيل أو اإلضافة، والتفسير

& Oliva, 2004.(  

المعلمون والمعلمات  ؤديهاهي األنشطة التي ي: تنمية اإلبداع
المنهج  لتنمية اإلبداع لدى الطلبة سواء أكانت من متضمنات

من أنشطة خارجية، وتقاس بالدرجة التي يحصل  مالدراسي، أ
  .اإلستبانة الخاصة بها نعليها المجيب ع

المعلمون والمعلمات من كال الجنسين، في  وهم :المعلمون
  .المدارس الرسمية

الذي يمتلكه الفرد عن  دراكأو اإل تصور الذهنيهي ال :التصورات
 .ن الواقع أو مختلفًا عنهموضوع معين، وقد يكون قريبًا م

ويمثل في الدراسة الحالية الصورة التي يرى فيها المعلم 
نفسه في عمله لتنمية اإلبداع لدى طلبته، والصورة التي يراه 

  .فيها طلبته في أدائه لهذه المهمة

من "عن موضوع ما لغرض فهمه هو نوع من التصور : اإلدراك
عمليات التفسير خالل تفسير المعلومات المتوفرة عنه، ب

وهذه ترتبط بقدرة . والترميز والتحليل والتخزين واالستجابة
العتوم، عالونة، الجراح، " (الفرد على إجراء تلك العمليات

لذلك قد يختلف اإلدراك من فرد إلى ) 2005أبو غزال، 
 )Osland, Kolb, Rubin & Turnre,2007(آخر

  .نجاح في المهماتعلى ال لقدرته الفرد مدى إدراك: كفاية الذات

التباين أو  وه :فرق في تقدير الكفاية في تنمية اإلبداعال
ه لطلبتهم في نما يقدمولالمعلمين والمعلمات  إدراكبين  االختالف

قاس في الدراسة الحالية يو. له بتهمطل وإدراك ،مجال تنمية اإلبداع
الفرق بالدرجات بين تقديري كل من المعلمين وطلبتهم  بإيجاد
   .لدى طلبتهم اإلبداعقيام المعلمين بتنمية  لمدى

تتحدد الدراسة الحالية بتنمية اإلبداع من وجهة  :حدود الدراسة
 نهاية فيطلبتهم نظر معلمي ومعلمات الصفين التاسع والعاشر، و

 تتحددو. في مدينة الزرقاء باألردن 2009/  2008العام الدراسي 
  .بأداة البحث واإلحصاء المستخدم فيها أيضًا

  منهجية البحث

تألف مجتمع الدراسة من طلبة الصفين : مجتمع الدراسة
 .في مدينة الزرقاء في األردن ومعلميهم ومعلماتهم التاسع والعاشر

طالبًا، ) 3851(، منهم )7963(وبلغ عدد طلبة الصف التاسع 
، منهم )7918(لغ أما طلبة الصف العاشر فقد ب. طالبة) 4112(و
أما مجتمع معلمي ومعلمات . طالبة) 4116(طالبًا، و) 3802(

معلمًا، ) 614(، منهم )1687(الصفين التاسع والعاشر فقد بلغ 
ويتوزع الطالب والطالبات، والمعلمون . معلمة) 1073(و

. لإلناث) 30(للذكور، و) 25(مدرسة منها ) 55(والمعلمات على 
إما لعدم توفر . لإلناث) 10(كور، ومدارس للذ) 6(واستبعدت 

أكثر من شعبة فيها لكل من الصفين التاسع والعاشر، أو لعدم 
وبذلك يصبح عدد المدارس التي . وجود هذين الصفين فيها

 .مدرسة لإلناث) 20(مدرسة للذكور، و) 19(سحبت منها العينة 
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المعلمون : تألفت العينة األساسية من مجموعتين هما :لعينةا
، على التوالي، والطالب )34(، و )48(بلغ عددهم وعلمات، والم

، وهم من طلبة على التوالي )91(و  )89(والطالبات وبلغ عددهم 
اختيار ثمان مدارس  جرىو. عينة المعلمين والمعلمات أنفسهم

فر فيها شعبتان فأكثر من الصفين التاسع اممن يتو ،عشوائيا
ووضعت . لذكور واإلناثا: وصنفت المدارس إلى صنفين. شراوالع

) 4(وسحبت منه أسماء . أسماء كل صنف في كيس مستقل
ثم اختير من كل . مدارس لكل من الذكور واإلناث بطريقة عشوائية

. الصفين التاسع والعاشر كل من مدرسة شعبة عشوائيا من شعب
وسحب . لكل من الطالب، والطالبات) 8(وبذلك بلغ عدد الشعب 

طالبة من كل شعبة، فبلغ عدد ) 12(، وطالبًا) 12(عشوائيًا 
ولدى تطبيق اإلستبانة . ، ومثلها عدد الطالبات)96(الطالب 

عليهم، وتفريغ البيانات، كان الصالح من استبانات الطالب للتحليل 
كما تم اختيار . ، الستبعاد الناقصة منها)91(، وللطالبات )89(

ممن قاموا  عينة المعلمين والمعلمات من مدارس عينة الطلبة
  . بتدريس تلك الشعب فعًال

 افي صورته إستبانة المعلمين تألفت :ينالمعلم إستبانة
المعلم  ؤديهكل فقرة منها نشاطًا ي تضمنت فقرة،) 48(النهائية من 

تشجيع الطلبة : "مثل ،لتنمية اإلبداع لدى الطلبة ،بصورة مقصودة
مسابقات  عمل"و ،"على الخروج عن األفكار النمطية التقليدية

وقد كتبت تعليمات للمعلمين، حول ". دورية ألفضل النتاجات
أمارس : (كيفية اإلجابة، وهي اختيار بديل من بدائل أربعة هي

ال  –قليلة  –كبيرة  -كبيرة جدًا: نشاط تنمية اإلبداع بدرجة
وكبيرة  ،4= جدًا  كبيرة: علمًا أن قيمة البديل .)أبدًا أمارسها

أما تصحيح  .1= ال أمارسها أبدًا ، و2= ، وقليلة 3= 
اإلستبانة والحصول على درجة المجيب، فيتم بجمع القيم المساوية 

  .لالختيارات التي أشير إليها

الحصول على فقرات اإلستبانة من دراسة استطالعية  وجرى
معلمة من مدارس مدينة  )15(ولمًا، مع )15(على عينة من 

 ؤدونهابوا األنشطة التي يالزرقاء الرسمية، طلب إليهم أن يكت
أخذت عينة من طلبة المدارس الثانوية . لتنمية اإلبداع لدى طلبتهم

هم أن إليطالبة، وطلب ) 20(طالبًا و ) 20(بلغ عدد أفرادها 
المعلمون والمعلمات من نشاط لتنمية اإلبداع  ؤديهيكتبوا ما ي

نى وقدمت للمعلمين والمعلمات وللطلبة تعليمات فيها مع. لديهم
األصالة والمرونة والطالقة، لكي يتمكنوا من : اإلبداع ومكوناته

وتم شرحها لهم من . تشخيص النشاطات التي ترتبط بتنمية اإلبداع
وحللت إجاباتهم في ضوء التعريف اإلجرائي لإلبداع، . قبل الباحثة

 وجرى. فقرة) 12(فكرة، صيغت منها ) 12(وتم الحصول على 
أفكار األنشطة  اوضوع، واختيرت منهالرجوع إلى أدبيات الم

  .فقرة) 56(اإلبداعية التي بنيت منها معظم الفقرات، وجمعت بذلك 

، )أي صدق المحكمين(لإلستبانة  صدق المحتوى استخرجو
 ،من المختصين في كلية العلوم التربوية )10(حيث وزع على 

وكلية الملكة رانيا للطفولة في الجامعة الهاشمية، وأخذت نسبة 
فقرات حصلت  )8(واستبعدت  ،فأكثر لقبول الفقرة%) 80(اتفاق 

وبذلك أصبح عدد فقرات اإلستبانة النهائية  ،على أقل من ذلك
  .فقرة )48(

بعد إعداد إستبانة المعلمين، صيغت نسخة  :إستبانة الطلبة
، بعد )48(أخرى منه للطلبة، تألفت من الفقرات نفسها وعددها 

): 24(فمثًال تحولت الفقرة  .جابة الطلبةتعديلها لتصبح مناسبة إل
لو أن األرض (: التشجيع على إثارة التساؤالت الغريبة مثل " 

.....) توقفت عن الدوران، لو استطاع اإلنسان أن يعيش بال طعام
لو أن األرض (: يثير لنا المعلمون تساؤالت غريبة مثل " إلى  ،"

.....) عيش بال طعاملو استطاع اإلنسان أن ي ،توقفت عن الدوران
معلموهم  ؤديهوكتبت لهم تعليمات، يطلب فيها منهم تقدير ما ي". 

: ومعلماتهم من جهود لتنمية اإلبداع لديهم على مدى يتألف من
ال  –قليلة  –كبيرة  - كبيرة جدًا: يستخدمها المعلمون معنا بدرجة(

، ولغرض الكشف عن مدى مالئمة اإلستبانة )أبدًايمارسونها 
طالبات من ) 10(طالب، و) 10(بة، فقد تم تطبيقها على للطل

طلبة الصفين التاسع والعاشر اختيروا عشوائيًا من صفين في 
وظهر أن اللغة . مدرستين من خارج مدارس العينة الرئيسية للطلبة

وألنها تسأل عن . التي صيغت بها اإلستبانة مناسبة لمستواهم
تتطلب حلوًال ليست أسئلة نشاطات يمارسها المعلمون والمعلمات و

  .أو تفكيرًا مركبًا

) 40(إعادة تطبيق اإلستبانة على عينة من باستخرج الثبات و
وقد بلغ معامل . طالبًا وطالبة بالتساوي من خارج عينة البحث

المعلمين عن طريق  إلستبانةكما استخرج الثبات . )0.82(الثبات 
مًا ومعلمة من معل )20(إعادة تطبيق اإلستبانة على عينة من 

وبلغ . بعد مرور أسبوعين على التطبيق األول ،خارج عينة البحث
علمًا أن  .واستخدم معامل ارتباط بيرسون) 0.88(ات بمعامل الث

، وال 2= ، وقليلة 3= وكبيرة  ،4= جدًا  كبيرة: قيمة البديل
أما تصحيح اإلستبانة والحصول على درجة . 1= أمارسها أبدًا 
. بجمع القيم المساوية لالختيارات التي أشير إليهاالمجيب، فيتم 

وتراوح المدى النظري لدرجات كل من إستبانة المعلمين والطلبة 
: وقد صنفت الدرجات في أصناف ثالثة هي). 192-48(بين 

- 48(، والمنخفض )144-96(، والمعتدل )192-145(العالي 
95 .(  

 )180(غة ، على أفراد عينتهم البالالطلبة إستبانة وطبقت
أما عينة المعلمين والمعلمات فقد تألفت من . طالبًا وطالبة

عينة الطلبة في الصفين التاسع والعاشر، درسوا  المعلمين الذين
وقد بلغ عدد أفراد عينة . شعبهم عشوائيا سحبوالذين تم 

  . معلمًا ومعلمة )82(المعلمين والمعلمات 

. والطلبة المعلميني استبانت من تفريغ البيانات وجرى
 spssوأدخلت في الحاسوب، واستخدمت الحقيبة اإلحصائية 

  .لتحليلها
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  :النتائج

ما درجة ممارسة المعلمين والمعلمات : السؤال األول
للنشاطات التي تنمي اإلبداع لدى طلبتهم، كما يتصورها كل 

  :من

 .جنسهم وبحسب، عامًةالمعلمين والمعلمات أنفسهم  .1

 .مجنسه وبحسب، عامًة علماتطلبة أولئك المعلمين والم .2

لإلجابة عن السؤال األول استخرجت المتوسطات 
المئوية لمن تجاوزوا متوسط  والنسبواالنحرافات المعيارية 

وظهرت النتائج المعروضة في  ،المجموعة التي ينتمون اليها
  :)1(الجدول 

  وية لمن تجاوزوا متوسط مجموعتهم والنسبة المئ ذكورًا وإناثًا والطلبة لمعلمينا متوسطات درجات :1 جدول

عدد الذين تجاوزوا   المعياري االنحراف  المتوسط  )ن(العدد   فئات العينة
  المتوسطات

المئوية  النسبة
  لمتجاوزي المتوسطات

  %50  24 17.18 133.29 48   )الذكور(المعلمون
  %53  18 20.84 126.24 34  المعلمات

     18.98 130.37  82  )المشترك(الكلي 
  %53  47 16.57 112.22  89  )الذكور(ب الالط

  %53  48 20.04 121.09  91  )االناث(الطالبات
     18.86 116.71  180  )المشترك(الكلي

أن متوسط درجة ممارسة المعلمين ) 1(يالحظ من الجدول 
والمعلمات لتنميتهم اإلبداع كما يدركونه لدى طلبتهم يبلغ 

ر طلبتهم البالغ مقابل متوسط مستوى درجة تقدي ،)130.37(
وأن المعلمين الذكور هم األعلى في متوسط مستوى  .)116.71(

يليهم المعلمات  ،)133.29(حيث بلغ  ،درجات تقدير كفايتهم
مقابل متوسطي الطالب والطالبات  ،)126.24(بمتوسط يبلغ 

  .على التوالي) 121.09(و ) 112.22(البالغين 

جاوزوا متوسط كما يالحظ من الجدول أيضا أن نسبة من ت
المجموعة التي ينتمون إليها بحسب متغيري المهنة والجنس 

  .)%53 -% 50(يتراوح بين 

هل هناك فرق ذو داللة احصائية عند : السؤال الثاني
 بين متوسطات درجات المجموعات الفرعية ) α ≥ )0.05مستوى 

ألفراد العينة على إستبانة تنمية اإلبداع، بحسب متغيري جنسهم 
   ؟) طلبة -معلمين (، ومهنتهم )إناث-ذكور(

لعينتين مستقلتين لإلجابة عن السؤال " ت"استخدم اختبار 
  ):2(الثاني، وظهرت النتائج كما هو موضح في الجدول 

ري لعينتين مستقلتين الختبار داللة الفروق بين متوسطات درجات مجموعات أفراد العينة على اإلستبانة حسب متغي" ت"اختبار  :2جدول 
  )طلبة -معلمين(، ومهنتهم )إناث-ذكور(جنسهم 

المتوسط )ن(العدد  فئات العينة
  الحسابي

االنحراف
  المعياري

درجة 
  الحرية

" ت"قيمة 
  المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

  *0.000  5.42  18.98260 130.37 82  معلمون
 18.86 116.71 180  طلبة

  *0.06  1.62  80 17.18 133.29 48  )ذكور(معلمون 
 20.84 126.24 34  )إناث(معلمات 
  *0.000  7.01  135 17.18 133.29 48  )ذكور(معلمون 
 16.57 112.22 89  )ذكور(طالب 

  *0.27  1.26  123 20.84 126.24 34  )إناث(معلمات 
 20.04 121.09 91  )إناث(طالبات 
  *0.001  3.24  178 16.57 112.22 89  )ذكور(طالب 

 20.04 121.09 91  )إناث(طالبات 

 ).α ≥ )0.05دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة *
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لعينتين مستقلتين إلى وجود فرق " ت"تشير نتائج اختبار 
بين متوسط ) α ≥)0.05ذي داللة احصائية عند مستوى داللة 

درجات تقدير المعلمين ذكورًا وإناثًا معًا لكفايتهم، في تنمية 
سط درجات تقدير طلبتهم لها، ولصالح اإلبداع لدى طلبتهم، ومتو

 αوظهر وجود فرق دال احصائيًا عند مستوى داللة . المعلمين
لدى مقارنة متوسط درجات تقدير المعلمين الذكور ) 0.05(≤

وتشير . لكفايتهم، بمتوسط درجات تقدير طلبتهم الذكور لها
وظهر األمر . النتيجة إلى أن الفرق كان لصالح المعلمين الذكور

فسه لدى مقارنة متوسط درجات تقدير الطالب الذكور لكفاية ن
معلميهم في تنمية اإلبداع، بمتوسط تقدير الطالبات لهن وكان 

  .الفرق لصالح الطالبات

لعينتين مستقلتين وجود " ت"ولم تظهر نتائج اختبار   
بين متوسط ) α ≥)0.05فرق دال احصائيًا عند مستوى الداللة 

ن الذكور والمعلمات، والمعلمات والطالبات، تقدير كل من المعلمي
  .على التوالي) 1.26(و) 1.62(المحسوبتان " ت"إذ بلغت قيمتا 

  مناقشة النتائج

هدفت هذه الدراسة إلى معرفة درجة ممارسة المعلمين 
والمعلمات للنشاطات التي تنمي اإلبداع لدى طلبتهم، كما 

ًا إلى معرفة وهدفت أيض. يدركونها هم وطلبتهم وبحسب جنسهم
وجرت مناقشة نتيجة السؤالين . الفرق في هذا اإلدراك فيما بينهم

  :على النحو اآلتي

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول

أشارت النتائج الى أن كال من متوسطي المعلمين والمعلمات 
وأن المتوسط  ،على التوالي) 126.24(و) 133.29(يبلغان 

أما النسبة المئوية لمن تجاوزوا  .)130.37(المشترك لهما يبلغ 
لدى % 53و ،لدى المعلمين% 50متوسط مجموعتهم فقد بلغت 

   .المعلمات

متوسطات درجات  على أن مستوى وتدل هذه النتائج
- 96( المعلمين والمعلمات تقع ضمن تصنيف الدرجات المعتدلة

وتتماشى هذه  .وهي أقرب الى الحد األعلى لهذا التصنيف) 144
مع نظريات عزو األمور اإليجابية إلى الذات،  ،جزئيا ةتيجالن

وتقترب هذه  ).2002، وغروس مكلفين(واالعتقاد بالكفاية الذاتية 
 ,Callea)النتيجة من نتيجة دراسة كالي وسبتل واوميرا وكاسي 

Spittle, O’meara, & Casey,2008).  فيما يتعلق بعزو أغلبية
  .عليم المهاراتالمعلمين الكفاية ألنفسهم في ت

معلميهم  لدرجة تنميةالذكور  تقدير الطلبة متوسط أما
ومتوسط الطالباات  ،)112.22(اإلبداع لديهم فقد بلغ 

وهي تقع ضمن  .)116.71(ومتوسطهما المشترك  ،)121.09(
مع النزعة للوقوع  ،)144- 96(تصنيف الدرجات المعتدلة المذكور 

أما النسبة  .)120(يف البالغ بين الحد األدنى ومنتصف الفئة للتصن

لدى كل % 53فقد بلغت  ،المئوية لمن إجتاز متوسط مجموعته
   .من مجموعتي الطلبة الذكور والطالبات

وتشير هذه النتائج إلى أن الطلبة يدركون أن مستوى درجة 
ممارسة النشاطات التي يقدمها لهم معلموهم ومعلماتهم لتنمية 

    .المعتدل في حده األدنىاإلبداع لديهم هي من المستوى 

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني

لعينتين مستقلتين إلى وجود فرق " ت"أشارت نتائج اختبار 
بين متوسطي ) α ≥)0.05 ذي داللة إحصائية عند مستوى

ويالحظ أن الفرق كبير بين  .مجموعتي المعلمين والطلبة
غوبية االجتماعية لدى وقد يعود السبب إلى عامل المر. التقديرين

المعلمين للظهور بمظهر مقبول لآلخرين، لوجود نزعة لدى الفرد 
بالتحيز للذات لدى قيامه بتقييمها في سلوك ما، وهو أمر طبيعي 
بالنسبة لإلنسان االعتيادي، إن لم تحدث فيه مبالغة أو تطرف، هذا 

أما من الجهة االخرى، فإن الطلبة يقومون بتقييم . من جهة
مكلفين (خرين، وقد يحدث أن نقلل مما يقوم به اآلخرون اآل

كما أن النسبة المشتركة لمن اجتاز المتوسط  .)2002وغروس، 
وهي نسبة تشير إلى أن  .%52بالنسبة للمعلمين والمعلمات بلغت 

  .أكثر من النصف تقع درجاتهم فوق متوسط مجموعتيهما

لذكور وأشارت الننتائج إلى أن الفرق بين المعلمين ا
وقد يعود األمر إلى مبدأ  .والمعلمات ليس بذي داللة إحصائية

أو االعتقاد الفعلي بكفايتهم . حماية الذات إذا تعرض للتقييم
بينما أشارت ). Woolfolk, 2005( بحسب النظرية الظاهراتية

النتائج إلى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المعلمين الذكور 
درجات تقدير كفاية الذات في تنمية  والطالب الذكور في متوسط

ويالحظ أنه يعد الفرق األكبر بين متوسطي أي . اإلبداع
بينما لم يظهر فرق ذو داللة احصائية بين متوسط . مجموعتين

  .درجات المعلمات ومتوسط درجات طالباتهن

ويشير الفرق الكبير بين تقدير المعلمين لدرجة تنميتهم 
مقارنة بالفارق القليل بين  ،كور لهالإلبداع، وتقدير الطالب الذ

زيادة المعلمين ب نزعةتقديري المعلمات والطالبات ؛ إما إلى 
أو إلى إقالل الطالب لقيمة  ،تقديرهم لجهودهم في هذا المجال

وقد تعود هذه . الجهد الذي يبديه المعلمون، أو إلى االثنين معًا
اتجاههم العام الطلبة والنتيجة إلى عوامل ترتبط بأسلوب معاملة 

 أي تقييم يطلب ؤدي إلى خفضتالتي ، غير الودي نحو المدرسة
وقد . منهم بيان رأيهم في الجهود التي يبذلها معهم معلموهم فيه

وقد . تكون مثل هذه الوضعية أقل وضوحًا في مدارس البنات
تكون المعلمات أكثر اهتمامًا بتنمية اإلبداع لدى الطالبات بدليل 

بين  )α≥)0.05 ق دالة إحصائيًا عند مستوىعدم وجود فرو
وبين  ،متوسطات تقدير المعلمات لدرجة تنميتهن اإلبداع

رضا عن وقد تكون الطالبات أكثر . متوسطات تقدير طالباتهن
المعلمات بدرجة أعلى في تقدير جهود  معلماتهن، فينعكس ايجابًا
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علماتهن من أقرانهن الطالب الذكور، فظهر ذلك في تقييمهن ألداء م
  .بمتوسط درجات أعلى من أقرانهن الذكور

  التوصيات والتطبيقات
العمل على تحسين مستوى تعليم اإلبداع بتدريب المعلمين  .1

عداد إعلى أساليب تنمية التفكير اإلبداعي، ووالمعلمات 
البرامج لها، وتطبيقها ضمن محتوى المقررات الدراسية، أو 

  .ابصورة مستقلة عنه
 فيعلى تشخيص العوامل التي قد تؤثر  تدريب المعلمين .2

، والتي تعمل على الحد من إمكانية لذاتتقييم الموضوعي لال
وتدريب الطلبة على . تقبل تطوير الذات في مهارات العمل

التقويم الموضوعي ألساليب تعليم معلميهم، بما فيه تعليم 
 .اإلبداع، لتقريب الفرق بينهم

د الفرق بين تقديرات دراسة األسباب التي تؤدي إلى وجو .3
المعلمين لدرجة تنميتهم اإلبداع وتقديرات طالبهم لها، 
وأسباب عدم ظهور الفرق بين تقديرات المعلمات لدرجة 

 .تنميتهن اإلبداع، وتقديرات طالباتهن لها

دراسة أثر خبرة المعلمين والمعلمات، في مجال التعليم  .4
نشاطات  والدورات الخاصة باإلبداع وتنميته، على ممارسة

 .تنمية اإلبداع في الصف

دراسة العالقة بين الكفاية التعليمية المدركة في تنمية اإلبداع  .5
مثل  ودرجات الطلبة الفعلية في اإلبداع، على اختبار اإلبداع

 .تورانس، أو جيلفورد

  :المراجع العربية 

أثر برنامج تدريب مستند ). 2003(. أبو جادو، صالح محمد
بداعي للمشكالت في تنمية التفكير إلى نظرية الحل اإل

 رسالة. اإلبداعي لدى عينة من طلبة العاشر األساسي
جامعة عمان العربية للدراسات  ،دكتوراه غير منشورة

  .عمان،العليا

أثر نمط التنشئة ). 1993(. أبو دية، إيهاب محمد عبد القادر
األسرية والسمات الشخصية والذكاء على التفكير 

لبة الصف العاشر األساسي في مدينة اإلبداعي لدى ط
 ،الجامعة األردنية ،رسالة ماجستير غير منشورة. عمان
  .عمان

الموهبة والتفوق ). 1998. (جروان، فتحي عبد الرحمن
اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب : العين. واإلبداع
  .الجامعي

دار  :عمان .1ط .اإلبداع). 2002( .جروان، فتحي عبد الرحمن
  .لفكر للطباعة والنشرا

الموهبة والتفوق ). 2008( .جروان، فتحي عبد الرحمن
  .دار الفكر للطباعة والنشر :عمان .3ط .واإلبداع

الفروق في أساليب التعلم ). 2008( .الحجاحجة، صالح خليل
والتحصيل الدراسي بين طلبة الصف العاشر األذكياء 

ة ماجستير رسال .واالعتياديين المبدعين وغير المبدعين
  .غير منشورة، الجامعة الهاشمية، الزرقاء

فاعلية برنامج تعليمي في العلوم ). 1994. (خطاب، ناصر جمال
في تنمية قدرات التفكير اإلبداعي لدى طلبة الصف 

رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة . السادس في عمان
  .األردنية، عمان

: لتفكير اإلبداعيتطوير مهارات ا .)2008(.دناوي، مؤيد أسعد
عالم الكتاب  :اربد .1ط .تطبيقات على برنامج كورت

  .الحديث

تقنين اختبار ). 2008. (زمزمي، عبد الرحمن بن معتوق
على الطالب الصم ) ب(تورانس للتفكير أالبتكاري الشكل 

وضعاف السمع في المرحلة المتوسطة بمنطقة مكة 
أم القرى،  أطروحة دكتوراه غير منشورة، جامعة. المكرمة

  .مكة المكرمة

فاعلية برنامج الماستر ثنكر لتعليم ). 1996. (السرور، ناديا هايل
التفكير في تنمية المهارات اإلبداعية لدى عينة من طلبة كلية 

مجلة مركز البحوث العلوم التربوية في الجامعة األردنية، 
  .101-65) 10(، جامعة قطر، التربوية

أثر برنامج ). 1997. (ن، ثائر غازي، ناديا هايل، وحسيالسرور
تدريبي لمهارات اإلدراك والتنظيم واإلبداع على تنمية التفكير 

 مجلةاإلبداعي لدى عينة أردنية من طلبة الصف الثامن، 
عمادة البحث العلمي الجامعة . العلوم التربوية: دراسات
  .200-191، )1(24األردنية، 

 .السيد محمد هاشم،وسيد، أبو وسليمان، عبد الرحمن 
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أطروحة دكتوراه غير . الرابع األساسي في محافظة الكرك
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