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 :دتخمصم
تشاول هحا السقال العؽامل السؤثخة في الحات اإلبجاعية لجى السعمسيؼ، واتبع الباحث    

خي وذلغ مؼ خالل اإلطالع عمى مجسؽعة مؼ الجراسات واألبحاث التي السشهج الشع
تشاولت الحات اإلبجاعية، كسا اعتسجت عمى مجسؽعة مؼ الجراسات اإلجشبية التي تشاولت 
مؽضووؽع الووحات اإلبجاعيووة، وعووخض الباحووث مذوولمة البحووث والتووي تتخكوود فووي الدووؤال 

اإلبجاعية لجى السعمسيؼ، وقام البحث الخئيدي التالي: ما هى العؽامل السؤثخة في الحات 
 معخفووة وذلوغ موؼ خوالل بعوخض ظعوخي لموحات اإلبجاعيوة موؼ ظاحيووة السألهوؽم واألهسيوة،

وهوجفت ، فيها التي تؤثخ العؽاملعمى  ، والتعخفالسعمسيؼ لجى اإلبجاعية الحات فعالية
لجى  Creative Self-efficacyالجراسة أيًزا إلى التحقق مؼ فاعمية الحات االبجاعية 

 السعمسيؼ وأهػ العؽامل السؤثخة عميهػ.
 

  ، السعمسؽن.فاعمية الحات االبجاعيةالكممات المفتاحية: 
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Abstract: 
This research addressed the creative self among teachers 
and the factors influencing them, the researcher followed the 

inductive and so by looking at a range of studies and research on 
the creative self, also relied on a group of foreign studies on 
creative self-topic and View Finder search problem, which is 
concentrated in question the main follows: what are the factors 
influencing the creative self with the teachers, and the research 
presented my creative with in terms of the concept and 
importance, and through knowledge of the creative self-efficacy 
of teachers, and to identify the factors that affect them, the study 
also aimed to verify the creative self-efficacy the teachers, the 

most important factors affecting them.  
Key words: Creative Self-Efficacy, Teachers. 
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 مقدمة: 
إلى عسمية إبجاعية تقؽم بكيادة العسمية التخبؽية، حيث أن اإلبجاع التخبية تحتاج 

لؽن مؼ ألؽان الدمؽك البذخي الهادف، ومعهخ مؼ معاهخ الدمؽك العقمي والألكخي، 
وهؽ عسمية مؼ العسميات العقمية العميا التي يعتسج الكيام عميها عمى امتالك الذخص 

ة اإلبجاعية التي تعهخ آثارها وتعبخ عؼ ظألدها، وتبخهؼ عمى القجرة الخاصة والسؽلب
  .(25، ص2005جسل، دمحم )وجؽدها لجى الذخص بأعسال ومشاشط إظتاجية ابتكارية

وتعتبخ السهسات الستعجدة التي يقؽم بها السعمسؽن مؼ اإلعجاد والتخطيط اليؽمي 
عمة، وتعديد الطالب لجروسهػ، ومعالجة السذلالت الشاشئة، وإدارة الرف إدارة فا

وإظجازاتهػ، وتقؽيػ تعمسهػ مؼ السهسات األساسية السختبطة بلألاءة السعمػ، التي تؤهمه 
 لتحقيق األهجاف والغايات الكبخى والسخغؽبة في تحقيق رسالة التعميػ الخفيعة

(Bembenutty, 2006, p.54). 
السعمػ أو  والسعمػ السبجع هؽ مؼ يرل إلى مخحمة تحقيق الحات، حيث أن هحا

هحا الذخص ال بّج أن يلؽن متكيألًا مؼ ظاحية عقمية وفكخية مع حياته السهشية برؽرة 
إبجاعية، ويدعى إلى تطؽيخ ذاته وابتكار وسائل ججيجة في التعميػ مؼ أجل الخقي 

، 2006عبج العديد، سعيج ) بالعسمية التخبؽية وتحديؼ جؽدة التعميػ الحي يقجمه لمطالب
 .(65ص 

عسمية اإلبجاع معهخ ظألدي داخمي يتزسؼ المحعات واآلليات والحاالت تعتبخ 
الشألدية التي يذعخ بها السبجع سؽاء كان معمسا أو غيخ ذلغ، وذلغ بجءًا مؼ والدة 
السذلمة أو صياغة االفتخاضات األولية واظتهاًء بتحقيق الشتاج اإلبجاعي، وتشجرج في 

جي التي يقؽم بها السعمػ مؼ أجل تؽفيخ إطار عسمية اإلبجاع ظذاطات التألكيخ السشه
ظؽعية ججيجة وجيجة مؼ التعميػ لطالبه والقجرة عمى تقل السعمؽمات وإيجاد العالقات بيؼ 

 .(488: 475 ص ،2014 الدعبي، أحسج)العشاصخ السعخفية
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وال يدتطيع السعمػ إظجاز السهسات السشاطة به، إال إذا اكتدب خبخات وتجارب 
م بهحه السهسات الججيجة، مؼ خالل التعميػ الجامعي والتجريب السهشي سابقة تؤهمه لمكيا

والجورات التجريبية التي ال بّج لكل معمػ أن يلؽن قج حرل عمى كألايته مشها، بسا يؤهمه 
لمؽقؽف أمام الطالب في البيئة الرفية، مدتخجمًا كل ما تؽفخ له مؼ أساليب تخبؽية 

 ألاع بالسدتؽى التعميسي واألخالقي والتخبؽي لمطالبتعميسية تكشؽلؽجية تداعج عمى االرت
 .(488: 475، ص 2014)أحسج الدعبي، 

ن السعمػ يسلشه إظجاز هحه األمؽر وإعطاء السديج مشها إذا أ البحث الحالي ويخى
ما كان لجيه سقف عاٍل مؼ التؽقعات حؽل مقجرته عمى األداء األفزل، وهؽ ما يدسى 

إن تخبية الشاشئة في السجتسعات الحجيثة تعتسج ، و حاتفي العرخ الحجيث بألاعمية ال
بذلل أساسي عمى الجور التخبؽي والتعميسي الحي يقؽم به السعمسؽن في السجارس، إلى 
جاظب األدوار األخخى لألسخة؛ ولحلغ فقج أصبح تأهيل السعمسيؼ مهشيًا وذاتيًا وظألديًا 

لسدتقبل ععيػ، ومميء بالتحجيات  يذلل أمخاً ضخوريًا مؼ أجل بشاء أجيال يتػ إعجادها
والرعؽبات التي تدداد عسقًا كمسا تقجمت البذخية في الدمؼ مع التقجم التكشؽلؽجي 

 الهائل الحي ظخاه في هحا العرخ.
 :Creative Self-efficacyفاعمية الذات االبداعية مفيهم 

اإلبجاعي لقج أصبح االهتسام بالسعمسيؼ وجؽاظب تألكيخهػ السختمألة كالتألكيخ     
مؼ أولؽيات العسمية التعميسية في مختمف بمجان العالػ، ألن هؤالء السعمسيؼ يسثمؽن 
محؽر التقجم لجى مجتسعاتهػ، ولػ يعج دور السعمػ قاصًخا عمى ظقل السعمؽمات والسعارف 
واطالع الستعمسيؼ عمى السبتكخات الحجيثة، وإظسا أصبح مؼ الزخوري تعؽيج الطالب 

بجاعي بحيث يدعى باستسخار لتطؽيخ ما يعخفه، وأن يبحث عؼ سبل عمى التألكيخ اإل
االرتقاء إلى مدتؽيات أكثخ كألاءة في األداء في أي مجال يعسل فيه، وهشاك عجد مؼ 
الرألات اإلبجاعية التي يتسيد بها السعمسيؼ عمى الخغػ مؼ وجؽد خرائص فخيجة لكل 

وضع األهجاف السالئسة لقجراته  معمػ حيث يتستع بسألهؽم ذات إيجابي هؽ القادر عمى
ويستمغ دافعية عالية لتحقيق التطؽر الذخري والسهشي، وطالقة التألكيخ ومخوظته 
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وآصالته، باإلضافة إلى القجرة العالية عمى الخيال والتالعب باألفكار، والقؽة في اآلراء 
خد ومعتقجاته والسعتقجات، وقج اقتخح باظجورا مألهؽم فاعمية الحات الحي يسثل تؽقعات الأل

التي تسلشه مؼ تشأليح أي فعل خاص بشجاح، فاألفخاد الحيؼ يستمكؽن قجًرا أكبخ مؼ 
الألاعمية الحاتية السجركة يقؽمؽن بأداء أفزل عمى أظؽاع كثيخة مؼ السهسات مقارظة بالحيؼ 

 (Beck, R.2004, P. 14)لجيهػ قجًرا أقل مؼ الألاعمية الحاتية 

جحة متتالية يختألع لجيه الذعؽر بالثقة بالشألذ، الحي يخؽض تجارب ظا فالسعمػ
ويختألع لجيه سقف التؽقع بإملاظيه إظجاز مهسات وتجارب ججيجة، قج تكؽن شبيهة 
بالدابقة أو ججيجة عميه، لكشه يربح أكثخ ثقة بأظه عمى قجرة كافية وكاممة بتحكيقها 

  .(Beck, R.2004, P. 14)عمى أكسل وجه
أحلام الألخد وتؽقعاته حؽل إملاظية ة الحات بأظها: ( فاعميBanduraوقج عّخف )

أدائه لمدمؽك الألعال، في مؽاقف تترف بأظها غامزة، وغيخ واضحة، وتشعلذ هحه 
التؽقعات عمى اختيار الألخد لألظذطة الستزسشة في األداء، والجهؽد السبحولة، ومؽاجهة 

 .(Bandura, 1997, p.54)العكبات وإظجاز الدمؽك
حلام في العادة وتربح حكيقة يقيشية في عقل صاحبها بعج أن وترجر هحه األ

يخؽض تجارب ظاجحة تؤدي به إلى تؽقعات إيجابية حيال األظذطة والتجارب الججيجة 
مسا يؤدي به إلى مزاعألة جهؽده وتحجي الرعاب مؼ أجل إحخاز إظجاز ججيج يديج 

 الذعؽر بألاعمية الحات. مؼ تؽقعاته ظحؽ تحقيق أهجاف مدتقبمية وبالتالية يختألع لجيه
وُتعخف فاعمية الحات عمى أظها "تؽقع الألخد حؽل قجرته عمى أداء مهسة محجدة، 

 .(24، ص 1994الديج، دمحم ) وهؽ يعشي استبرار الألخد بإملاظاته وحدؼ استخجامها"
( أن فاعمية Hallian & Danaher, 1994, P. 21بيشسا يخى كل مؼ ) 

ا يتعمق بقجرتهػ عمى األداء في السجاالت الستشؽعة، ويلؽن الحات هي: "ثقة األفخاد فيس
 .الألخد أكثخ معخفة لشألده إذا كاظت لجيه السقجرة عمى إجخاء الهجف"

فالألاعمية الحاتية لإلظدان تعبخ عؼ اعتقاد الألخد وإيساظه بقجرته عمى إتقان مهسة 
 (41، ص 2007، معاوية أبؽ غدالة) ما واستعجاده مؼ أجل تحقيق ظتائج إيجابية
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ورفزه التام لمتألكيخ في أي ظتائج سمبية. فسعتقجات الألخد وأحلامه اتجاه قجراته في إتسام 
 السهسات السدشجة إليه والتي يشتج عشها استجابات إيجابية تديج مؼ مدتؽى فاعمية الحات

 .(64، ص2014، بخهان محسؽد حسادظة وماهخ تيديخ شخادقة)
تبايؼ بتبايؼ عؽامل عجيجة أهسها: مدتؽى اإلبجاع إن قجر الألاعمية لجى األفخاد ي

أو السهارة، ومجى تحسل اإلجهاد، ومدتؽى الجقة، واإلظتاجية، ومجى تحسل الزغؽط، 
والزبط الحاتي السطمؽب، ومؼ السهػ هشا أن تعلذ اعتقادات الألخد تقجيخه لحاته بأن 

فتحي ائسًا وليذ أحياظًا. )لجيه قجر مؼ الألاعمية يسلشه مؼ أداء ما يؽكل إليه ويلمف به د
 (.84، ص 2001الديات، 

وظتيجة امتداج مألهؽم فاعمية الحات مع مهارات التألكيخ اإلبجاعي ظتج مرطمح 
، التي تختبط  بالجهج والسخاطخة Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية 

جة والسأليجة وتؽليج العقمية الالزمة لعسل التعبيخ اإلبجاعي كالتعبيخ عؼ األفكار الججي
 (.34، ص 2014الدعبي، أحسج الحمؽل والشتاجات)

وفي ضؽء ما سبق يسلؼ تعخيف الألاعمية الحاتية اإلبجاعية بأظها حالة     
داخمية تتألاعل مع متغيخات الذخرية والجافعية األخخى باإلضافة إلى الشتائج الستختبة 

تألعيل مهارات تألكيخه اإلبجاعي، عمى األداء، وتسثل معتقجات الألخد حؽل قجرته عمى 
كالطالقة والسخوظة واألصالة والحداسية لمسذلالت والتألاصيل بهجف الؽصؽل إلى 

 (Abbott,2010)ظتاجات إبجاعية قيسة وججيجة. 
 

 لدى المعممين: Creative Self-efficacyفاعمية الذات االبداعية 
جى السعمػ تتحجد ل Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية إن 

بقجرات السعمػ عمى تحجيج مؽاطؼ قؽته، وتطؽيخ أفكار إبجاعية مؼ أجل إفادة طالبه في 
العسمية التعميسية، حيث يعتبخ هحا السعمػ الحي يتسيد بالألاعمية الحاتية اإلبجاعية مؼ 
تسلشه في تؽظيف اإلبجاع استخاتيجيات التجريذ التي يقؽم باستخجامها، بحيث يتسلؼ 
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الدعبي، أحسج ) به مؼ اقتباس السهارات اإلبجاعية في سمؽكيات حياتهػ اليؽمية.طال
 (.37، ص 2014

ويعج السعمػ الخبيخ بتعميػ السؽهؽبيؼ األقجر عمى فهػ طبيعة هؤالء الطمبة 
واحتياجاتهػ؛ ألظه هحا السعمػ يعهخ استعجادًا لالهتسام بالسؽهؽبيؼ والربخ واالستساع 

، ص 2011، ظيلؽالس كؽالظجيمؽ، غاري ديأليدؽكياتهػ اإلبجاعية )لسخاوفهػ، وتعديد سم
(، وذلغ ألن هحا السعمػ يستمغ فعالية ذاتية إبجاعية في طخائق تجريده ومهاراته 47

 التخبؽية تؤثخ عمى ذوات الستعمسيؼ.
فاعمية الحات ( أن Diliollo& Houghton& Dawley, 2011, p.47يخى )

هي تقييػ ذاتي يقؽم به الذخص بؽضع تكيػ  Creative Self-efficacyاالبجاعية 
خاص بإملاظياته اإلبجاعية التي يؤمؼ بؽجؽدها في ظألده، حيث يخى ظألده مؼ خاللها 

 بأظه رائع في حل السذلالت بطخيقة إبجاعية ولجيه السقجرة بتؽليج أفكار ججيجة".
ة فاعمية الحات االبجاعي( Tierney & Farmer, 2002, p.41وقج عخف ) 

Creative Self-efficacy  بأظها "اعتقاد الألخد بأظه قادر عمى تحقيق ظتائج إبجاعية في
 كثيخ مؼ أمؽر حياته".
( بأظها "أفكار ومعتقجات الألخد حؽل Phelan, 2001, p.21بيشسا عخفها )

قجرته وطاقته الذخرية اإلبجاعية، التي يدتطيع مؼ خاللها تحقيق التحديشات 
 خات السخغؽبة".واالبتكارات والتغي

-Creative Selfفاعمية الحات االبجاعية حؽل مألهؽم وفي ضؽء هحه اآلراء 
efficacy فاعمية الحات االبجاعية أن فCreative Self-efficacy  هي معتقجات

اإلظدان الحاتية الستخاكسة عبخ الدشيؼ في عقمه بقجراته وإملاظياته اإلبجاعية مؼ خالل 
خارجة عؼ السألؽف إلدارة العجيج مؼ شؤون حياته، مسا  تسلشه مؼ التألكيخ بطخيقة

 يجعمه يذعخ بالتسيد عؼ غيخه لسا يتسمكه مؼ حالة إبجاعية.
أّن هحا االعتقاد الحاتي الحي يتخسخ في العقل واستخمص البحث الحالي ف

تحلػ بعخوف حياته الباطؼ لإلظدان باعتقاده اإليجابي حؽل قجراته اإلبجاعية عمى ال
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ؽاجهها أو السهسات التي يقؽم بها، فيتغمب عمى كل هحه األمؽر يه التي ومذلالت
بطخيقة إبجاعية تديج لجيه مدتؽى التحأليد والجافعية والسثابخة عمى اإلظجاز والعطاء بذلل 

 مدتسخ.
وبحلغ فإن السعمػ الحي يستمغ فاعمية ذاتية إبجاعية فإن لجيه معتقجات وأفكار 

وتؽليج طخائق يسلشه مؼ خاللها إثارة الجافعية عشج الطالب حؽل قجرته عمى تججيج أفكار 
لمتعمػ وحب السادة التي يقؽم بتجريدها، ومؼ ثػ يلؽن عطاؤه مزاعألًا عؼ أي معمػ 

 (72ص ،2005 جسل، دمحم) آخخ، ويتسيد طالبه بسدتؽًى عاٍل مؼ السهارات.
غيخ مت Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية ومؼ هشا فإن 

وسيط بيؼ السعخفة والألعل، فالسعتقجات التي يلؽظها األفخاد عؼ مقجراتهػ وعؼ تؽقعاتهػ 
حيال ظتائج جهؽدهػ تعج أساًسا في فاعميتهػ الحاتية. كسا أن أحلام اآلخخيؼ الحيؼ 
يعتبخون مهسيؼ بالشدبة لمألخد، وردود أفعالهػ، اتجاه فاعمية أداء الذخص في 

األساس في الألاعمية الحاتية. فإذا كاظت ردود أفعالهػ سمبية  السؽضؽعات السختمألة، يعج
فإن هحا سيؤدي إلى فاعمية ذاتية مشخألزة، وإذا كاظت ردود أفعالهػ إيجابية فإن هحا 

 .(Bandura, 1997, p.65) سيؤدي إلى فاعمية ذاتية مختألعة
 

 

مؤسدات في ال المعممينلدى  Creative Self-efficacyفاعمية الذات االبداعية 
 :التعميمية

، فإن Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية واظطالقًا مؼ مألهؽم 
، تؽفيخ مؼ أهػ األولؽيات التي يجب أن ُتعشى بها السؤسدات التعميسية والقائسؽن عميها

لجى  Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية العخوف السشاسبة لتشسية 
تسام بها، وإعطائها أهسية خاصة في التجريب والبحث العمسي، حتى السعمسيؼ وااله

 يشعلذ ذلغ إيجاًبا عمى العسمية التعميسية بخمتها. 
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الألّعال الحي يؤمؼ بسبادئ قيادية تخبؽية مثل العسل  السعمػويعتبخ تؽافخ 
الجساعي وبخوح الألخيق، ويتستع بسقجرة عالية عمى إشخاك السعمسيؼ في تكؽيؼ الخؤية 

لسذتخكة الؽاضحة، والدعي بهػ ظحؽ تحقيق رسالة التعميػ مؼ أهػ العؽامل التي تداعج ا
لجى السعمسيؼ.  Creative Self-efficacyفاعمية الحات االبجاعية في تشسية صألة 

هؽ حجخ الداوية، ومألتاح الشجاح لمسجارس الداعية ظحؽ التطؽر، وهؽ  ؤالكأل عمػفالس
سيؼ والطمبة عمى زيادة إظجازاتهػ األكاديسية ورفع مدتؽى السحألِّد والسشذط الجائػ لمسعم

 .(Tschannen-Moran & Gareis, 2004, p.12) تؽقعاتهػ
الألّعال قادر عمى إيجاد بيئة إبجاعية طبيعية تعسل عمى إثارة الألكخ  السعمػإن 

 اإلبجاعي عشج السعمسيؼ، وذلغ ألن اإلبجاع مؽجؽد في كل إظدان، ومتى تهيأت له البيئة
الرالحة التي تخعاه وتحشؽ عميه فإظه ُيخخج أفزل ما لجيه مدتخجمًا كل العشاصخ 

، الحخيخيرافجة ) الستاحة في إظتاج ما هؽ ججيج ومأليج في العسمية التعميسية التعمسية
  .(41، ص2010

وبيشسا تؽصف أحلام السعمػ حؽل مقجرته عمى تشعيػ السخططات العسمية 
الخاليمة، هجى أحسج ) لتعميسية لتحأليد التعمػ لجى الطمبةوتشأليحها إلظجاز السهسات ا

بالألاعمية الحاتية لمسعمػ، فإن السعمػ الحي يقؽم  (25، ص 2011، أبؽ تيشةعبج هللا دمحم و 
بتشأليح مهسات ذات أفكار إبجاعية ويشطمق مؼ خاللها ظحؽ تكؽيؼ معتقجات وإصجار 

 اع.أحلام إيجابية فإن فاعميته الحاتية تؽصف باإلبج
 :مفتاح شخرية المعمم Creative Self-efficacyفاعمية الذات االبداعية 

وإذا كاظت فاعمية الحات العامة مألتاح لذخرية السعمػ، فإن فاعمية الحات 
هي مألتاح لذخرية السعمػ يقؽم مؼ خالله بألتح  Creative Self-efficacyاالبجاعية 

فتح مجاركهػ عمى أظساط اإلبجاع التي مغاليق أقألال الطالب السبجعيؼ لجيه، مؼ خالل 
 يستمكؽظها، حتى تربح لجيهػ معتقجات إيجابية ذاتية عؼ قجراتهػ اإلبجاعية.
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 Creativeفاعمية الحات االبجاعية ذعؽٍر مختألٍع في وبهحا فإن تستع السعمسيؼ ب
Self-efficacy  يعسل عمى دفع عجمة التعميػ إلى األمام، مؼ خالل استعجاد السعمػ

 اء أية مهسة يسلؼ أن ُيكّمف بها وتحسل في طياتها الألائجة السخجؽة ألبشائشا الطمبة.ألد
يسلشه أن يعلذ ذلغ  اإلبجعية كسا أن هحا السعمػ الحي تختألع لجيه فاعمية الحات

عمى تالميحه مؼ خالل إتاحته الألخصة لهػ بذلل مدتسخ وتجريجي مؼ أجل السحاولة 
عؼ بإبجاع يح أكثخ قجرة عمى إظجاز السهسات التعميسية والخطأ، حتى يربح هؤالء التالم

طخيق إظجازهػ ألكثخ مؼ مهسة مهسا كاظت بديطة وبالتالي يختألع لجيهػ الذعؽر الجاخمي 
 حؽل فاعمية الحات، ومقجرتهػ عمى استيعاب كسيات مختمألة ومتعجدة مؼ السعمؽمات

 .(35، ص 2014)أحسج الدعبي، 
جؽة ألبشائشا الطالب وتحقيق أهجاف التعميػ الدامية ومؼ أجل تحقيق الألائجة السخ 

كان ال بّج مؼ تعديد الألاعمية الحاتية لمسعمسيؼ والتي تدهػ في تحؽيل السعمسيؼ مؼ 
 القحطاظي، وقيان) .لها، ومؽلجيؼ لمسهارات التعميسيةظاقميؼ تقميجييؼ لمسعخفة إلى محألديؼ 

 (.16 ص ،2012
لدى المعمم ودورىا في  Creative Self-efficacyفاعمية الذات االبداعية دور 

 :تحفيز الطالب
تعهخ كسا  نإن القجرات اإلبجاعية التي يتسيد بها العجيج مؼ الطالب يسلؼ أ

يسلؼ لها أن تخبؽ، إذا لػ تجج البيئة السشاسبة لمشسؽ والتطؽيخ، ولكؼ هحه القجرة 
هحا الطالب ال يسمغ  اإلبجاعية وحجها ال يسلؼ أن تؽجج ظتاجات إبجاعية طالسا أن

 معتقجات ذاتية عؼ قجرته اإلبجاعية.
مؼ هشا يأتي دور السعمػ الحي يستمغ فاعمية ذاتية إبجاعية حيث يدتخجم قجراته 

سا يسمكؽظه مؼ قجرات إبجاعية، بحيث يربح لجيهػ باإلبجاعية في إقخار شعؽر الطالب 
ات التألكيخ العميا خارج ظطاق معتقجات إيجابية حؽل قجراتهػ اإلبجاعية تسلشهػ مؼ مهار 

 (28، ص2009)فؤاد الشفيعي،  السألؽف كسا هؽ السعتاد مؼ الطمبة العادييؼ.
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-Creative Selfيعسل السعمسؽن السبجعؽن ذوي فاعمية الحات االبجاعية 
efficacy  عمى تحأليد طالبهػ السبجعيؼ ظحؽ الكيام باألداء اإلبجاعي الحي يطسحؽن

لقجرات، وبحلغ يربح هؤالء الطالب مؼ ذوي فاعمية الحات إليه، حيث تشسؽ هحه ا
 .Creative Self-efficacyاالبجاعية 

وألّن التعميػ في هحا العرخ الحي يستاز بالتطؽر التكشؽلؽجي الهائل، أصبح له 
شلل آخخ، فمػ يعج السعمػ مرجًرا وحيًجا لمسعمؽمات، في وقت باتت مرادر السعخفة 

ها، ميدًخا، وذلغ باستخجام شبلات اإلظتخظت، وقؽاعج البياظات فيه مشتذخة والحرؽل عمي
العالسية، مسا أوجج تحجًيا كبيًخا لجى السعمسيؼ في مقجرتهػ عمى السحافعة عمى ارتباط 

 ,Chuang & Cheng, 2010) الطمبة بسجارسهػ بسا يتشاسب مع طبيعة العالػ الججيج
p. 960- 962). 

يتخاجع فيه الجور األساسي لمسعمػ، فقج  حي بجأهحا التطؽر التكشؽلؽجي ال وبدبب
أصبح مؼ الزخوري لمسعمػ أن يبتعج عؼ الشسطية التقميجية ودعػ الألاعمية الحاتية لجيه 

 مؼ خالل التؽجه إلى التكشؽلؽجيا الحجيثة ووسائمها وتؽظيألها تجريجيًا في التعميػ.
أن يقؽم بالتأثيخ عمى  ةإبجاعي ويسلؼ كحلغ لهحا السعمػ الحي يستاز بألاعمية ذاتية

طالبه مؼ خالل تؽجيه سمؽكياتهػ في استخجام التكشؽلؽجيا الحجيثة وتؽظيف التكشؽلؽجيا 
وتطؽيعها لتكؽن أداة مؼ أدوات التعميػ يدتخجمها الطالب مؼ أجل زيادة حريمتهػ 

في  متؽافخالسعخفية، أو اكتداب خبخات تعميسية تعمسية ججيجة، واستكذاف ما هؽ غيخ 
 .(57، ص 2011)هيثػ الدبيجي، ئتهػ مؼ خالل ترألح اإلظتخظت وغيخها مؼ األمؽربي

 وتطهير معتقدات اإلندان حهل نفدو: اإلبداعية الفاعمية الذاتية
يذيخ مرطمح الألاعمية الحاتية إلى معتقجات الألخد حؽل مقجرته عمى تشعيػ 
السخططات العسمية السطمؽبة وتشأليحها إلظجاز الهجف السخاد. وهحا يعشي أظه إذا اعتقج 
الألخد أظه يستمغ السقجرة عمى إظجاز األهجاف السطمؽبة فإظه يحاول جعل هحه األشياء 

لحاتية تذيخ إلى االعتقادات االفتخاضية التي يستمكها تحجث فعاًل، بسعشى أن الألاعمية ا
 .(Bandura, 1997, p.35) الألخد حؽل مقجراته
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إن اإلبجاع ال غشى عشه في عالػ سخيع التغيخ وظحتاجه لرشع األحجاث، فثسة 
عمى الجوام أمؽر يشبغي الكيام بها، ومذلالت تتطمب الحل، وتشبؤات يشبغي الكيام بها، 

(، فهحه األمؽر التي يؽاجهها 24، ص1993، إدوارد دي بؽظؽأديتها )وتقييسات يمدم ت
 اإلظدان في حياته تقتزي مشه التعامل بذلل إبجاعي في مؽاجهتها وحمها.

إن اإلظدان الحي اعتاد عمى مسارسة اإلبجاع في كل شؤون حياته يربح اإلبجاع 
اإلبجاعي ضسؼ والتألكيخ اإلبجاعي لجيه مشهج حياة، حتى تربح عسميات التألكيخ 

 Creativeمشعؽمة معتقجاته عؼ ظألده وبحلغ فهؽ يتستع بألاعمية الحات االبجاعية 
Self-efficacy. 

فتحؽيل االعتقادات إلى أمؽر واقعة وتجارب عسمية لتربح مؼ ضسؼ خبخات 
الشجاح في هحه األمؽر يعسل  سيػ فكخة الألاعمية الحاتية، ألناإلظدان الججيجة، هؽ مؼ ص

 وتأكيج معتقجات اإلظدان عؼ ظألده خاصة اإليجابية. عمى زيادة
فالألاعمية الحاتية تقؽم عمى أساس األحلام الرادرة مؼ الألخد حؽل مقجرته عمى  

الكيام بدمؽكيات معيشة، كسا أظها ليدت مجخد مذاعخ عامة، بل تقؽيػ مؼ جاظب الألخد 
له، ومخوظته في التعامل لحاته عسا يدتطيع الكيام به، ومجى مثابخته، والجهج الحي سيبح

مع السؽاقف الرعبة والسعقجة، وتحجيه لمرعاب ومقاومته لمألذل مسا يذلل لجى الألخد 
ظعامًا ذاتيًا يسلشه مؼ التحلػ في أفكاره ومذاعخه وأفعاله، وظعاًما يتزسؼ السقجرة عمى 

 التخميد والتعمػ مؼ اآلخخيؼ، ووضع استخاتيجيات بجيمة في تشعيػ الدمؽك الحاتي
.(Bandura, 1989, p.74) 

فإصجار اإلظدان الحلػ عمى ظألده بذلل إيجابي يهيئه لمبجء في العسل مؼ 
ججيج لخؽض تجخبة أو ظذاط آخخ، بثقة قؽية في الشألذ، وبعديسة أقؽى وإصخار أكيج 

 عمى أظه ال بّج وأن يشجح في تحقيق الهجف مؼ هحه التجخبة.
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لدى  Creative Self-efficacyية فاعمية الذات االبداعاآلثار الناتجة عن 
 المعممين:

لمسعمسيؼ آثارًا وظتائج  Creative Self-efficacyألاعمية الحات االبجاعية إّن ل
إيجابية عالية، حيث تشعلذ هحه اآلثار اإليجابية عمى كل مؼ البيئة السجرسية واإلدارة 

ألاعمية الحات لسختألع لالسجرسية، والطالب، والسجتسع السحمي أيزًا، فالسعمػ ذو الذعؽر ا
لجيه، ويستمغ معتقجات إيجابية حؽل قجراته  Creative Self-efficacyاالبجاعية 

اإلبجاعية يسلؼ أن يقجم أشياء كثيخة لسا حؽله بحيث يدتأليج مؼ فاعميته الطالب والسجيخ 
 والسجرسة والسجتسع أيزًا.

 :(47، ص2010عبج هللا،  )أحالمومؼ هحه اآلثار التي تشتج عؼ فاعمية السعمػ الحاتية
 التطهير الذاتي لممعمم:  -1

يدعى السعمسؽن ذوو الذعؽر السختألع بألاعمية الحات إلى تطؽيخ أظألدهػ في 
مجاالت شتى أكاديسيًا ومهارياً وفشيًا وإداريًا، وظججهػ يدعؽن سعيًا حثيثًا ظحؽ تعمػ 

ػ السؽكمة إليهػ كل ما يسلؼ أن يشألعهػ مؼ أجل تشأليح العجيج مؼ السهام في أعساله
أو غيخها، لحلغ فهػ يحخصؽن عمى تطؽيخ أظألدهػ أكاديسيًا أو تعمػ مهارات ججيجة 
في الحاسؽب أو االظتخظت أو غيخها مؼ األمؽر الججيجة التي تذلل فائجة لهػ قج 

 يحتاجؽظها في السدتقبل.
 (47، ص2010)أحالم عبج هللا،  االىتمام بالتفكير اإلبداعي: -2

لجيه فاعمية ذات إبجاعية يطمق العشان ألفاكخه اإلبجاعية كي يتػ  إن السعمػ الحي
تخجستها عمى أرض الؽاقع مع طالبه، حيث يتأثخ هؤالء الطالب بسهارات التألكيخ 
اإلبجاعية لجى معمسهػ الحي يبتعج عؼ الطخائق الخوتيشية في التجريذ، وال يلخر ذاته 

ي الخيال ليمتقطها طالبه ويدتأليجوا في العسمية التعميسية، بل يطمق أفكارًا مؼ وح
 مؼ تجاربه.
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 االىتمام بالطالب: -3
يعسل السعمسؽن ذوي الألاعمية الحاتية العالية بذلل إيجابي مع الطالب بجسيع 
مدتؽياتهػ؛ لحلغ ظججهػ يذلمؽن شعمة ظذاط في البيئة الرفية يحثؽن جسيع 

وذلغ مؼ خالل الطالب عمى السذاركة في األظذطة الستشؽعة كل حدب قجراته، 
تؽظيألهػ لبجائل ووسائل تعميسية ججيجة يسلؼ مؼ خاللها أن تخاعي الألخوق الألخدية 
بيؼ الستعمسيؼ، فهػ مؼ أكثخ الشاس رصًا عمى أن يشال أكبخ عجد مؼ الطالب 

 الحظ الؽافخ مؼ التعميػ، مهسا وججوا صعؽبة في ذلغ.
 إجراء أنذطة مدرسية منيجية وغير منيجية: -4

السعمسؽن ذوو الكألاءة والألاعمية الحاتية الكبيخة قائسة السذاركيؼ في  يترجر دائساً 
األظذطة، بل ويلؽظؽن في مقجمة الستطؽعيؼ في هحه األظذطة التي يلؽن الهجف 

 مشها الألائجة لمطالب سؽاء كاظت جدسية أو تخفيهية أو عقمية وفكخية وغيخها.
 المذاركة في قيادة المدرسة: -5

ة الحاتية اإلبجاعية العالية يعسمؽن بذلل جاد في وضع السعمسؽن ذوو الألاعمي
الحمؽل لمسذلالت السجرسية العامة والستكخرة، التي مؼ السسلؼ أن تقؽم اإلدارة بها، 
وتتحسل أعباءها بدبب اظذغال السعمسيؼ ف يأمؽرهػ التخبؽية، لكؼ هحه الألئة مؼ 

ؽن السدؤولية مؼ أجل السعمسيؼ يعسمؽن جاهجيؼ في جسيع األصعجة يشاقذؽن ويتحسم
وضع الحمؽل السشاسبة لمسذلالت السجرسية كالغياب والتدخب والتأخخ عؼ السجرسة 

، 2011أبؽ تيشة، عبج هللا دمحم الخاليمة، و هجى أحسج وغيخها مؼ السذلالت األخخى. )
 ( 45ص

ألاعمية السدؤوليؼ بتعديد شعؽر السعمػ ببزخورة اهتسام  الحالي ويخى البحث
لجيه وذلغ ألن مدتؽى دافعية األفخاد  Creative Self-efficacyجاعية الحات االب

وحاالتهػ االظألعالية أو الؽججاظية وأفعالهػ هي دالة لسا يعتقجون في ذواتهػ مؼ إملاظات 
ال ما هي عميه بالألعل، ويلؽن ذلغ مؼ خالل الحخص عمى إجخاء أظذطة وتجريبات 

ظذطتهػ وتذجيعهػ وتطؽيخ أفكارهػ اإلبجاعية خاصة بألئة السعمسيؼ، ومتابعة أعسالهػ وأ
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وتشسيتها واألخح بها واالهتسام بها، وحثهػ عمى العسل الستؽاصل مؼ أجل تحقيق 
 األهجاف الدامية لمعسمية التعميسية.

 العهامل المؤثرة في الذات اإلبداعية لدى المعممين: 
 وسؽف ظحجد هحه العؽامل في الشقاط التالية كسا يمي: 

 : والذات اإلبداعيةاثة . الهر 1
تدود الؽراثة السعمػ باإلملاظيات التي تتيح له فخص اإلفادة مشها لؽ تؽفخت له وفق    

مجاالت معيشة، فالؽراثة متطمب أساسي لإلبجاع الحاتي، ويسلؼ أن يلؽن اإلبجاع الحاتي 
جيه القجرة كامًشا ال يعهخ إذا لػ تحثه عؽامل بيئية، ولحلغ فإن كل فخد مبجع بطبيعته ول

عمى اإلبجاع الحاتي، والحات اإلبجاعية مؽزعة تؽزيًعا طبيعًيا مثل أي ظاهخة أخخى إذا لػ 
  .(Tan,& Ho,& Ho.& Ow, 2008,p.115-126 )بألعل مؤثخ.تعؽق أو تحج 

 البيئة والذات اإلبداعية: -2
لعهؽر يقال أن اإلظدان ابؼ بيئته ولحلغ فإن البيئة أحج العشاصخ السحجدة         

اإلبجاع الحاتي، وأن الألخد السبجع هؽ أحج ظتائج تألاعمه مع بيئته ومجتسعه، ولحلغ فإن 
البيئة وتعجد عشاصخها وغشائها يشسي اإلبجاعي الحاتي، أما البيئة الخالية مؼ السثيخات 
فهى ُتبقي عمى اإلبجاع مخفًيا، وكحلغ البيئة ذات السثيخات السدعجة كالسقاهي والحألالت 

ؽل السدعجة ال يعهخ اإلبجاع الحاتي. أما البيئة السشاسبة لإلبجاع  الحاتي فهى التي والألر
 ,Turki& Al-Qaisi)تذستسل عمى مثيخات ال تذؽش عمى التألكيخ بل تشسيه. 

2012,p. 1-6.) 

وظتيجة ألبحاث العمساء السختريؼ اتزح أن مخ اإلظدان مشقدػ إلى قدسيؼ     
كال السخيؼ يتحلػ في الحخكات وغيخها التي يقؽم بها متداوييؼ مخ أيسؼ ومخ أيدخ 

 اإلظدان برؽرة علدية. 
 البحث قادهػ وقج ، الحاتي اإلبجاع طبيعة عؼ بحثهػ فى شتى اتجاهات العمساء اتجه
 بيشها العالقة ودراسة السخ يشتجها التى( ALPHA WAVES) ألألا مؽجات تألحص إلى
 .الحاتيواإلبتكار  اإلبجاع عسميات وبيؼ
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 الكهخبية السؽجات حجوث عمى تتؽقف والعبقخية اإلبجاع عسمية بأن" مارتيشجال" ويعتقج
 بيشسا ، االستخخاء حالة فى ألألا مؽجات تشتج الشاس فأغمب.  صحيح بذلل بالسخ

 يشذغل عشجما أما. لمسذاكل حمؽل عؼ بالبحث االظذغال حالة فى السؽجات تمغ تتالشى
 تتزاءل بيشسا السخ عمى تديطخ ألألا مؽجات نفإ,  ابجاعية بشذاطات السبجعؽن 
 الشاس حالة فى يحجث عسا تساما يختمف ما وهؽ التخكيد، عسميات
 .(.Mathisen, & Bronnick, 2009, p. 21–29)العادييؼ

 تؤثخ التي والرألات العؽامل مؼ جسمة وجؽد إلى الجراسات مؼ العجيج ظتائج أشارت لقج
 ,Mathisen, & Bronnick) : في وتتسثل اإلبجاعى كيخالتأل تشسية في إيجاباً  أو سمباً 

2009, p. 21–29.) 
 : الذخرية الرفات( 1)

 وتأكيج والسداجية والجافعية والسثابخة لمسثيخات والحداسية والسبادرة السخوظة مثل       
 هػ ، الخرائص هحه بسثل يستازون  الحيؼ فاألفخاد.  والديطخة والألكاهة اإلبجاعية الحات
 . الحاتي واالبتكار اإلبجاع عمى قجرة أكثخ

 : الفرد لدى االستقاللية درجة( 2) 
 فخص مؼ يقمل لجيهػ الدائجة الدمؽكية باألظساط والتقيج ، اآلخخيؼ تقميج إن  

 بآراء االلتدام وعجم والتسيد، االستقاللية إلى السيل أما.  الألخد لجى واإلبجاع االبتكار
 . لجيه الحاتي اإلبجاعي الدمؽك تطؽيخ يف تدهػ أن شأظها فسؼ اآلخخيؼ

 : األفراد فييا ينذأ التي البيئة طبيعة( 3)
 ةاإلبجاعي الحات قجرات تطؽر عمى األفخاد فيها يشذأ التي البيئة طبيعة تؤثخ 

 إفداح وعجم ، والشقج بالتدمط تستاز متذجدة بيئات في يشذأون  الحيؼ فاألفخاد ؛ لجيهػ
 باألفخاد مقارظة ، يةاإلبجاع الحات عمى قجرة أقل يلؽظؽا والخأي الألكخ عؼ لمتعبيخ الحخية
 .  لهػ والجعػ التذجيع تقجم التى البيئات في يشذئؽن  الحيؼ
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 : والتعميم التربية أساليب( 4)
 وإتاحة والتذجيع والجعػ والتدامح التقبل عمى تقؽم التي والتعميػ التخبية أساليب تعسل

 الحاتي اإلبجاعى الدمؽك تعديد عمى الخأى وإبجاء السشاقذةو  الحؽار في لمستعمػ الألخصة
 مؼ تحج الجاهدة السعمؽمات وتقجيػ ، التمقيؼ عمى تقؽم التي األساليب حيؼ فى ، لجيه

 .الحاتي اإلبجاعى الدمؽك
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 خاتمة البحث
لقج قام الباحث بعخض ما تحتاج إليه التخبية مؼ قيادة عسمية تخبؽية تحتاج    

بجاعية، وركد عمى اإلبجاعي الحاتي وأهػ معاهخ الدمؽك العقمي والألكخي، إلى عسمية إ
وما يقؽم به السعمسؽن مؼ اإلعجاد والتخطيط اليؽمي لجروسهػ، ومعالجة السذلالت 
الشاشئة، وإدارة الرف إدارة فاعمة، وتعديد الطالب وإظجازاتهػ، وتقؽيػ تعمسهػ، ودور 

ؼ المحعات واآلليات والحاالت الشألدية التي عسمية اإلبجاع كسعهخ ظألدي داخمي يتزس
يذعخ بها السبجع سؽاء كان معمًسا أو غيخ ذلغ، واوضح الباحث مألهؽم الحات 
اإلبجاعية، ومجى فاعميتها في التأثيخ عمى أداء الكيادي لمسعمسيؼ، وظتيجة امتداج مألهؽم 

االبجاعية فاعمية الحات مع مهارات التألكيخ اإلبجاعي ظتج مرطمح فاعمية الحات 
Creative Self-efficacy وتختبط بالجهج والسخاطخة العقمية الالزمة لعسل التعبيخ ،

اإلبجاعي كالتعبيخ عؼ األفكار الججيجة والسأليجة وتؽليج الحمؽل والشتاجات، وعخض 
لجى العامميؼ في  Creative Self-efficacyالباحث أيًزا فاعمية الحات االبجاعية 

، وتؽفيخ العخوف السشاسبة لتشسية فاعمية الحات االبجاعية السؤسدات التعميسية
Creative Self-efficacy  لجيهػ، وتػ التخكيد عمى فاعمية الحات االبجاعية
Creative Self-efficacy  مألتاح شخرية السعمػ، وأظها مؼ السألاتيح القؽية لذخرية

العامة في البيئة السعمػ وطخيقة أدائه سؽاء في البيئة الرفية أو في األظذاطة 
لجى السعمػ  Creative Self-efficacyالسجرسية. ودور فاعمية الحات االبجاعية 

ودورها في تحأليد الطالب، والتي يتسيد بها العجيج مؼ الطالب، والألاعمية الحاتية 
اإلبجاعية وتطؽيخ معتقجات اإلظدان حؽل ظألده، حتى تربح عسميات التألكيخ اإلبجاعي 

جاته عؼ ظألده وبحكل فهؽ يتستع بألاعمية الحات االبجاعية ضسؼ مشعؽمة معتق
Creative Self-efficacy وتػ بيان اآلثار الشاتجة عؼ فاعمية الحات االبجاعية .
Creative Self-efficacy  لجى السعمسيؼ، والتطؽيخ الحاتي لمسعمػ، واإلهتسام بالتألكيخ

مشهجية وغيخ مشهجية، والسذاركة اإلبجاعي، واإلهتسام بالطالب، وإجخاء أظذطة مجرسية 
في قيادة السجرسة، وتػ بيان أهػ العؽامل السؤثخة في الحات اإلبجاعية لجى السعمسيؼ، وتػ 



 المعممين والعهامل المؤثرة فيياالذات اإلبداعية لدى 

 يدر الديمدمحم بنـ      دمحم شبيبب    محمهد/د أ.            أ.د/ عبد المنعم أحمد الدردير 
 

 

 2017  يناير                   الثالثون                                                                                    العدد                   

              - 454 - 

تحجيجها في الؽراثة والحات اإلبجاعية، والبيئة والحات اإلبجاعية، والرألات الذخرية، 
خاد، وأساليب التخبية ودرجة االستقاللية لجى الألخد، وطبيعة البيئة التي يشذأ فيها األف

 والتعميػ.
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