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رساااااااااااة تتميي إدار  المد ا لهؤ ء المعلمين، وأن  ا صااااااااااايلة، من   ة توفير بيية  منة ادساااااااااااي  
 بالمرواة في  لها للمشم ت ومواجهة التديير، وتشجيع ا فاار اإلبداعية باستمرار.

الممااارساااااااااااااااات -العمليااات المعرفيااة -المناااخ اإلبااداعي -اإلباادا  الكلمات المفتاحية:
 مر لة ا بتدا ية.معلمي ال -اإلبداعية
 

The Role of Cognitive Processes and Creative Climate 

in Predicting  

Primary School Teachers’ Creative Practices 
Mohamed Huesein 

Abstract: 

The current research aimed to estimate the role of 

creative climate and cognitive processes in predicting the 

creative practices of primary school teachers (N=207). The 

research tools included Creative climate scale, Creative 

practices scale by the researcher, and Cognitive processes 

related to creative thinking adapted by Marwa Boghdady 

(2019). By using correlation coefficients and progressive 

multiple regression analysis, the results indicated a 

significant and positive relationship between creative 

practices and creative climate that interpreted (40%) of the 

variance in creative practices, and the existence of a 

significant and positive relationship between creative 

practices and creative cognitive processes, where 

correlation coefficients values ranged from (0.301) to 

(0.437), which were average positive values and significant 

at (0.01). The most important factor of creative cognitive 

processes that contributed to predicting teachers’ creative 

practices was analogical thinking, which explained (15%) 

of the variance in creative practices, followed by the ideas 
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synthesis, which explained (6.20%) of the variance in 

creative practices. These results demonstrate the importance 

of providing the school administration with a climate that 

motivates teachers to participate in solving their students' 

problems with original ideas, by providing a 

psychologically safe environment for these teachers, and 

that the school administration is characterized by flexibility 

in solving problems and facing change, and constantly 

encouraging original and creative ideas. 

 

Key words: Creativity - creative climate - cognitive 

processes - creative practices - primary school teachers. 
 قدمةم  

  تالبي الذ  المعرفة عصار إلى وااتقاة تدير بمر لة اليو  العالم يمر
 هااذا طبيعااة مع التعاااماال من تممنهم لمهااارات المجتمع أفراد جميع امت ك
م ِّيت المهارات وهذه العصااااار،   ينب ومن والعشااااارين. الحاد  القرن  مهارات ساااااُ
  لمعلمينا والعشرين؛ الحاد  القرن  مهارات يمتلاوا أن يجب الذين ا فراد هؤ ء
  تساااااعد جااب فمن إبداعية. بارق  المشاااام ت  ل على لتساااااعدهم والا ب
  هداف قهمتحاي في يسهم بما لهم المهنية التنمية على المعلمين المهارات هذه
 يف الا ب ااخرات في ذلك أثر ينعمس   ر جااب ومن عالية، بجود  التعلم
  دايرهمت مسااااااااااتويات على ينعمس بما ،تعلمهم في ثقتهم وزياد  التعلم عملية
 .واإلبدا  والاياد  العليا

  ةأسااااااساااااي مهارات ث ث في والعشااااارين الحاد  القرن  مهارات وتتمثل
 لمهنةا ومهارات الرقمية، الثقافة ومهارات واإلبدا ، الناقد التعلم مهارات هيا
 لمهارات المعلم امت ك أصااااااااب  ذلك  ااااااااوء وفي (.7003 )ترلينج، والحيا 
ا وأدواتا واإلبدا  العليا التداير  لحاد ا القرن  في التربية أهداف من هدفاااااااااااااااااااااااا
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  لتربوية،ا ا دبيات في ظهر  فت مسااااتو   بتعليمها ا هتما  وبلغ والعشاااارين،
 المعلمين. تدريب وبرامج التعليمية، المواد تاوير و اط والمؤتمرات،
  تدعوو  ،عليا تشاااجع بييات   ة من وتشاااجيعا اإلبدا  رعاية ممنويُ 
  نم والتعلم الثقة من عالية ومسااااااااااتويات ،الجديد  ا فاار على ا ادتاح إلى
 هاراتم أن كما المعلم. فيا يعمل الذ  اإلبداعي بالمناخ يعرف ما وهو ،الدشل
  اإلبداعية الممارسااااااااااااااات   ة من تنميتها يممن اإلبداعي والتدريس اإلبدا 
  ط بهم. تداير مهارات على ذلك لينعمس الدصوة دا ل وتشجيعها ،للمعلمين
  ومساعد  العصر، مشم ت مواجهة على القادرين المبدعين الا ب عدادأ  إن

 الحاد  القرن  متالبات من أصااااااااااااااب  ،ويبتاروا يبدعوا أن على المتعلمين
 بل والمعارف، المعلومات من كمية بأكبر بتيويدهم هذا يمون  و  والعشااااارين،
  مواجهة على يسااااااااااااااااعدهم ما؛ اإلبداعية وقدراتهم إممااياتهم بإط ق يمون 
  .ذلك تحقيق على القادرين المعلمين إعداد يساااااااتلي  وهذا المساااااااتقبل، تحديات
 كما يمية،التعل العملية أسااان باعتبارهم المعلمين على العملية هذه عبء ويقع
 الدرجةب يتالب والعشااااارين، الحاد  القرن  في قو   تربو   و اااااع تأسااااايس أن

  إلبدا ا على والمتعلمين المعلمين من ك  تشااااجع مبدعة، تربوية قياد  ا ولى
 ارااف يمتلك جيد معلم بدون  جيد تعليم ف  الجيد؛ التدريس ممارسااااااااااة لنجاح
 .(Jeffrey& Craft, 2004) مبد  متعلم إعداد أجل من اإبداعي  

  اإلبداعية در بالق وثيقاا ارتباطاا رتبطت الا ب لد  اإلبدا  تنمية أن   كما
  تعليمية ييةب لخلق الدراسية؛ الدصوة دا ل التعليمية الخبرات تنظيم في للمعلم
  تاون ت ثم ومن اإلبداعي، التداير على الا ب تدريب على تساااااااعد مناساااااابة
 با. تباةالمر  التعلم واتا ج التعليمية المواقف   ة اإلبدا  على القدر  لديهم
  والعشرين الحاد  القرن  متالبات من أن   (7000) الحميدر عبد رجابر بين كما

  ينالمعلم إعداد يساااااااااتلي  وهذا ،ويبتاروا يبدعوا أن على المتعلمين مسااااااااااعد 
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  هو مينالمعل بين اإلبدا  تدذية تاون  أن   يجب لذا ذلك. تحقيق على القادرين
 تمارن كما ،فيها يعملون  التي بالبيية إبداعهم يرتبطإذ  للقاد ، الشااا ل الشاادل
  دذيةت في مهماا دوراا ،المعرفية قدراتهم ومنها ،بالدرد الخاصااااااااااااااة المتديرات
  .(Shalley& Gilson, 2012) إبداعهم

  احو ا اا ق بداية Guilford, 1950)) جيلدورد بحوث ومثلت
  ومموااتا، اإلبدا ، ماهية منهاا عديد  جوااب من تناولاو  ،اإلبدا  بحوث
 ذهه ومن المتديرات. وبعض اإلبدا  بين والع قة المبد ، شااااخصااااية وساااامات
  المناخب يعرف ما وهو ،لإلبدا  وتشاااااااااااجيعها الدرد ببيية يرتبط ما المتديرات
 لتيا المعرفية العمليات مثل المبد  بالشااااااااخ  يرتبط ما ومنها ،(0)اإلبداعي
 في تؤثر أن المتوقع من المتديرات هذه ومثل ،(7)اإلبداعي بالتداير ترتبط

  المرتباة اإلبداعية المهارات من مجموعة وهي اإلبداعية، المعلم ممارسااااااااات
  منهمتم التي المواقف تحديات لمواجهة وذلك الدصاال، دا ل المعلم بممارسااات

 &Goddard, Hoy) ط بهم، لااد  اإلبااداعي التداير مهااارات تنميااة من
Hoy, 2000; Kampylis, Berki,& Saariluoma, 2009).  

  على أجريت التي دراستا في (7000) سعيد  سين محمد توصل كما
  بجامعة التربية بملية العامة الشاااااا بةب الرابعة بالدرقة اتوطالب بط  (700)
  من ،إلبداعيا بالتداير المرتباة الذات بداعلية التنبؤ إممااية إلى ،سوي  بني
 الاالب لد  الدماغية بالساااااايار  المرتباة والتداير التعلم أاماتو  النو    ة
 وداة موجب تأثير وجود إلى (7007) سعيد  سين محمد توصل كما المعلم.
 لتيا دراسااااتا   ة من المهني، اإلبدا  في اإلبداعية الذات لداعلية إ صااااا يا
 سوي . بني بمحافظة الثااوية المر لة معلمي من (100) على أجريت

                                                           
(1)  Innovation climate 

(2)  Cognitive Processes Associated with Creativity 
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  المناااخ من كاال دور على التعرف إلى الحااالي البحااث يهاادف لااذا
 لد  عيةاإلبدا  بالممارساااااات التنبؤ في اإلبداعية المعرفية والعمليات ،اإلبداعي
  اي يشااااااااااا الذ  الواقع فر اااااااااااا اإلبدا   ن   وذلك ا بتدا ية. المر لة معلمي
 إلى هامع تحتاج والتي وتاورات، تحديات اليو  المعلمون  يواجاإذ  المعلمون،
ا ،بها المرتباة للمتديرات بحث   على ينعمس ابم المعلمين، لد  لتنميتا تمهيدا
  بصااور  ريدا كي  معلميا من يتعلم مبد ، جيل وإعداد ط بهم تداير مسااتو  
  نم الشعوب تملاا ما أ لى هي وط ب معلمين من المبدعة فالعقوة إبداعية؛
 يف يتمثااال ذ الااا  ، المعلمين عناااد اإلبااادا  بعملياااة ا هتماااا  يجاااب لاااذا ثرو ،

  إلبداعيةا المعرفية العمليات بمل ع قتها في ودراساااااتها اإلبداعية ممارسااااااتهم
 لعلياا التداير بمساااااااتويات أسااااااااساااااااية بصاااااااور  ذلك  رتبات اإلبداعي، والمناخ
 لا بهم.

 الممارسات اإلبداعية للمعلم:
 جديد شاااااااااااامل في المعرفة المعلم يقد  عندما المهني اإلبدا  يحدث
 ذلك يتالبو  تدايرهم، وتنمي الا ب تعلم تساااهل مديد  اتا ج على للحصاااوة
 عم يت ء  بمااا وتوجيههااا المتااا ااة التعليميااة اإلممااااااات من الااااملااةفاااد  اإل

 دوث  قبل بالتخايط هذا يمون  وقد المتعلمين، وقدرات واساااتعدادات إممااات
 يسالتدر  أثناء التعلم أو اااااااااااااا  لمتالبات كاساااااااااااااتجابة ابتاارها أو التدريس

(Ried& Petocz, 2004). سااااااتاباة للمعلم معيناا مسااااااتو ا  ذلك ويتالب   
  يايم  ليةدا ومحمات معينة قدر  إلى واساااتناده الخبر ، على وا ادتاح المثيرات
  بدعةم مراة عملية أاا على للتدريس وإدراكا التعليمي، جهده  ااااااااااو ها في

  يااااب،) ب ا فاااااار في والتحمم بااااالتنظيم المعيزان والتخياااال التوقع ياااادعمهااااا
  دايرالت لقدرات امت كا   ة من للمعلم المهني اإلبدا  يتحقق كما (.7001
  وإدراك للمشاااااام ت والحساااااااسااااااية وا صااااااالة والمرواة الا قة مثلا اإلبداعي
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  القدرات ذهه وامت كا إبداعية مهارات من لديا بما ووعيا والتداصيل، الع قات
  .(Tezci, Karaca,& Sezginsoy, 2008) م  مة بدرجة

ا المعلم يمون  عندما إبداعياا التدريس ويمون    قيقتح يسااااااااااتايع مبدعا
  بين التداعل اإلبداعي التدريس يحقق وبذلك ،التدريس أركان بين التاامل
 د ما وبين جهة، من والمتعلم المعلم من كل وبين جهة، من والمتعلم المعلم
 لمللمع اإلبداعية الممارساااااااااااات وتسااااااااااااعد ثااية. جهة من التعلم وبيية التعلم

 ذات همإاجازات تاون  وأن ،اكتسااابوه ما يعيدوا أن من بد  ينتجوا أن المتعلمين
 امثل المعايير من مجموعة على بناءا  وذلك اإلبداعي، ولمجتمعهم لهم قيمة

 لذلكو  الخارجي، بالعالم وا رتبات المعرفة، وعمق للتداير، العليا المهارات
  ديمقراطية  وبإدار  للدار، المثير  با سااااليب للمعلم اإلبداعية الممارساااات ترتبط
  ذلك يتحقق أن على الذاتي، للتعلم الداف ية وبتحقيق التعلم، وبأ داث للنقاش،
  ممني التي ا سااااااااساااااااية التدريس ومهارات مداهيم تحدد  رياة ووفق بنظا ،
 المبد  والمعلم (.7001 )إبراهيم، اإلبداعي للتدريس كمنالقات إليها النظر
  إلبدا ا يعرف  يث الشاااااخصاااااية، ساااااماتا على بناءا  لديا اإلبدا  مدهو  يتحدد
 قدرتا في ،متعلمال الدرد فيها بما الدرد يبديها التي المبادأ   ابأا   السامة هذه وفق
  اير،التد من جديد امط با ت  او  ،للتداير العاد  السااااااااااياق من التخل  على
 مدتوح. اسق في التداير بمعنى

 أجريت التي دراسااتا في (Falkenberg, 2002) ف كنبيرج وتوصاال
 متعدد  مساااااااتويات فيها اساااااااتخدموا ،اإلعدادية المر لة في معلماا (73) على
 ع قة وجود إلى الدراسااااي، الدصاااال دا ل الت ميذ وم  ظة ،إبداعي لنموذج
 كما ميذ.الت  لد  والخبرات العملية والمهارات للمعلم اإلبداعية الممارسات بين
 امت ك  ااااااااارور  (Jeffrey& Craft, 2004) وكرافت جيدر   من كل أكد

  وأن ،وبإبدا  اإلبدا  تدريس من تممنهم التي اإلبداعية للممارساااااااات المعلمين
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 لدراسااية،ا الدصااوة في الجيد التدريس ممارسااة لنجاح يتاام ن المدهومين ك 
 مبد . علممت إاتاج أجل من إبداعياا فاراا يمتلك جيد معلم بدون  جيد تعليم ف 

 ,Hung-Hee, Fun-Ah,& Hae-Ae) وزم ؤه هنج وتوصاااااااال
  تقد  أن إلى العلو  معلمي من (000) على أجريت التي دراستهم في (2005
  إلبداعيةا ممارساتهم ومد  ،اإلبدا  لمدهو  المعلمين فهم على يتوقف المجتمع
  المعلمين أن إلى (Aljughaiman, 2005) الجيو مان توصااااااااااال كما لا.
  إليجابيةا الخصااااا   عن الاثير ويعرفون  اإلبدا  احو إيجابية إدراكات لديهم
 بير ك مساااااااايولية ذلك أن يعتقدون  أاهم إ  اإلبدا ، تشااااااااجيع ويحبون  لإلبدا ،
 ىإل وا فتقار ا سااااااااساااااااية، المهارات تدريس وعبء المحدود، الوقت بسااااااابب
 لإلبدا . التدريس مهارات على التدريب إلى والحاجة المعرفة،
 في (Kampylis, et al, 2009) و  رون  كامبلس توصااااااااااال وقد
  المشاااااركين  البية أن إلى الخدمة قبل معلماا (037) على أجريت لهم دراسااااة
   ولانهم المعلمين دور على يتوقف الا ب إبدا  تسااااااااااااااهيل أن يؤكدون 
  يحيى ىعل فريد وبين الدور. بهذا للايا  يمدي بما مدربون  بأاهم يشااااااااااعرون 
 معلمي من معلماا (30) على أجريت التي دراساااااااااااتا في (7002) الدامد 
  وجود  وعد ا بتاار ، التداير لمهارات امت كهم  ااااااعف اإلساااااا مية التربية
   لها نم تيال   الدصااااال، دا ل المعلمون  بها يظهر التي التدريساااااية، الاداية
 ساااا مة مدأ  إبراهيم توصاااال كما ط بهم. لد  ا بتاار   التداير تنمية يممن
 أجريت التي دراساااااتهما في (7002) الشاااااديدات على  سااااان صاااااادقو  اليعبي
 مجاة في كبير  بدرجة اإلبداعية ممارساااااااتهم إلى ومعلمة معلماا (070) على
  ةومجا الرأ  عن التعبير  رية مجاةا في متوسااااااااااة وبدرجة اإلبدا ، تقبل
  التقويم. وأساليب التدريس طرق 

http://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%AF%D9%8A%D9%81%D8%A7%D8%AA%D8%8C+%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82+%D8%AD%D8%B3%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%8A


  ئيةاالبتدامعلمي المرحلة ل المناخ اإلبداعي في التنبؤ بالممارسات اإلبداعية و دور العمليات المعرفية 
 

677 
 

  من  مالر  على للمعلمين اإلبداعية الممارسااااات تباين يتبين ساااابق مما
  افتقار نيتبي كما ط بهم، لد  العليا التداير مسااااااااااااتويات تنمية في أهميتها
  هؤ ء هاب يعمل التي البيية إلى ذلك يرجع وقد ،اإلبداعية للممارسات المعلمين
  تاحا اد على يشااجعهم كان ما إذا ،اإلبداعي بالمناخ يعرف ما وهو ،المعلمين
  تنديذل الحرية وإعاا هم مألوفة  ير بارق  والتداير ،الجديد  الخبرات على
  تدايرهمب المرتباة المعرفية وساااااااماتهم العقلية قدراتهم إلى يرجع قد كما ذلك،

   اااااااااي تو  يلي وفيما اإلبداعية، المعرفية بالعمليات يعرف ما وهو ،اإلبداعي
   لذلك.

 للمعلم: اإلبداعية بالممارسات وعالقته اإلبداعي المناخ
  م  م مناخ توفير إلى ،أهدافها ا ت ف على ،المؤسااااااسااااااات تسااااااعى
 لالعوام أ د المناخ عديو  منهم، المالوبة ا دوار أداء فيا ا فراد يساااااااااتايع
 في أيضااا نولا ،أهدافها تحقيق في فقط سيل المؤسااسااات تلك لنجاح ةيالر يساا
 في ويرالتا وإ داث والتديير، التجديد وساااااا ل أهم عدي والذ  اإلبدا ، تحقيق
  با ون يقوم الذ  العمل بابيعة وإبداعهم ا فراد أداء ويتأثر أاشاااااااتها. جميع

 التي وتقةالب تمثل والتي فيها، العمل يؤدون  التي الدا لية البيية وبمعايات
  قيقتح أجل من المختلدة المادية والمد  ت اإلاساااااااية الجهود فيها تنصاااااهر
  المنشود . ا هداف

  وا اشااااااااة والظروف المواقف مجموعة ابأا   اإلبداعي المناخ ويعرف
  من ،مينالمعل لد  اإلبداعي الناتج وتشاااجيع لتحديي ،المدرساااة دا ل تتم التي
  لتعبيروا للوعي لهم الدرصااة وإتا ة ذلك في المساااهمة اإلممااات توفير   ة
 لدرا،ا محمد )ماجد اإلبداعية ممارساتهم تنمية على تساعدهم والتي  را هم، عن

  باعتباره اإلبداعي المناخ إلى ُينظرو  (.7002 الشااناي، الر من عبد ومحمود
 بشاااامل ،ذهاوتندي جديد  إبداعية أفاار توليد على ا فراد يشااااجع اتنظيمي   اواقعا 
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 ,Beheshtifar) كداءتها وزياد  النمو على المنظمة ويسااااااااعد ،فعالية أكثر
2012).  

  تحديي بأاا اإلبداعي المناخ (Lin& Liu, 2012) وليو لين ويعرف
  ة  من التنظيمي ا داء وزياد  اإلبداعي التداير على للعاملين المنظمة
  وتضااااااااام المنظمات واقع تميي سااااااااامة اإلبداعي والمناخ ابتاارية. اواتج وجود
 ,Ystrom) لإلبدا  المحدي  العاملين وفهم وتصااااااورات والساااااالوكيات المواقف

Aspenberg,& Kumlin, 2015). زوو ويعرف (Zhou, 2018) المناخ  
  يتمي التي والساااااااااااااالوكيات وا ادعا ت المواقف من مجموعة ابأا   اإلبداعي
 &,Fomujang, Wu) وزم ؤه فوميجااج ويعرف اإلبدا . وتحدي المنظمة

Tassang, 2019) والوجدااات ا داءات من مجموعة ابأا   اإلبداعي المناخ  
 مبتار . مخرجات وإاتاج اإلبدا  على تشجع تيال  ، المنظمة في السا د 

   ير والمؤسااااااااسااااااااات المنظمات في اإلبداعي المناخ في البحث وبدأ
  بين فقد إلبدا ،ل المحدي  البيية توفير   ة من بها الموظدين لتحديي التربوية
 الذاتية الاداء  ذو   الموظدين أن (Jaiswal& Dhar, 2015) ودار جيسواة
ا يتلقون  عندما ،اإلبداعي السااااااااالوك إلى يلجأون  العالية اإلبداعية  عماادا  منا ا
  ومشرفيهم موظداا (327) على أجريت التي دراستهما   ة من وذلك ،لإلبدا 

  بين ا اإلبد من أعلى مساااااتويات يحدي اإلبدا  مناخ وتوفير فدعم المباشااااارين.
 ;Wang, Rode, Shi, Luo,& Chen, 2013) الاااااااااماااااااااوظااااااااادااااااااايااااااااان

Charbonnier- Voirin, El Akremi,& Vandenberghe, 2010).  
 &Nybakk) بينهم اإلبدا  ينمي مناخ توفير كيفية معرفة الضااااااارور   فمن

Jenssen, 2012)، وايمدالك ايياكسااااااااااان وأشاااااااااااار (Isaksen& Ekvall, 
   يساااااياار  تحدياا يمثل ،لإلبدا  الداعم المناخ تتبنى التي اإلدار  أن   إلى (2010
ا، أكثر وبشاامل ويديرواها. المنظمات يقودون  الذين  وليك   من كل ديؤك تحديدا
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 في الدشااااااااااااال أن (France, Mott,& Wagner, 2007) وزم  ا فرااس
  لىع قدرتها من يقلل َثم   ومِّن للخار، المؤسااااااسااااااات يعرض أن يممن اإلبدا 
 في المتمثل التحد  أن يرون  وهم اكتساااااااابها. أو تنافساااااااية ميي  على الحداظ
  على قدرتها أن المنظمات أدركت إذا مواجهتا يممن ،المنافسااااااااة على القدر 
  افتهاوثقا ومناا هاا وأفرادهاا قاادتهاا بهاا يادعم التي باالاريقاة مرتبااة اإلبادا 
  سااااااببب وكداءتها واسااااااتجابتها مرواتها زياد  إلى المنظمات تحتاجإذ  اإلبدا .
 التي حدياتللت  ساااتجابةإلى ا والحاجة المجتم ية، للمتديرات المتقلبة الابيعة
 &,Reuvers, Van Engen, Vinkenburg) المتديرات تلك تدر اااااااااااها

Wilson-Evered, 2008) ،لإلبدا  أكبر  اجة إلى يترجم بالضرور ، وهذا 
  ير   ماك الدا لية. والسلوكيات العمليات وكذلك ،والخدمات للمنتجات المستمر
 أن (Mumford, Scott, Gaddis,& Strange, 2002) وزم ؤه مومدورد
  تا جا لتحقيق  اااااارورية العمل لبيية الداعمة والسااااااياقية ا جتماعية الممواات
  (Somech,& Drach-Zahavy, 2013) ودراش سااومك بين كما إبداعية.
  الشخصيو  والندسي ا جتماعي السياق على كبير بشمل يعتمد الدريق إبدا  أن
 لدريقا إبدا  على الاياد  أسااااااالوب تأثير أن كما بالدريق. الخاصاااااااة البيية أو

 ,Carmeli, Sheaffer, Binyamin) الجماعي اإلبدا  مناخ يتوساااااااااااااا
Reiter-Palmon,& Shimoni, 2014; Zubair, Bashir, Abrar, 

Baig,& Hassan, 2015). 
 في اإلباااداعي المنااااخ تنااااولااات التي البحوث تعااادد من الر م وعلى
 في مماث ا  اهتماماا تنل لم هاإا  ف التربوية،  ير والمؤساااااااااااااساااااااااااااات المنظمات
  تربو   عو ااا تأسااايس أن التربويين تأكيد من  مالر   على التربوية، المؤساااساااات

  ،مبدعة تربوية قياد  ا ولى بالدرجة يتالب والعشاااارين الحاد  القرن  في قو  
 وقد .(Davies, 2006) اإلبدا  على والمتعلمين المعلمين من ك ا  تشااااااااجع
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 ,Horng Hong, Chalin, Chang,& Chu) وزم ؤه هوراج توصااااااااااال
 داتمعتق هيا ،اإلبداعي التدريس إلى تؤد  التي العوامل أهم أن إلى (2005
 مدرسااة،ال في اإلدار   الجااب إلى باإل ااافة ،التدريس عن اإليجابية المعلمين
  ومثير ،  نيةو  متنوعة تعليمية وبيية متقبل، تعليمي مناخ توفير يتالب والذ 

  التداير ةأاشااااااااااااا على التركيي مع وتباعدياا تقاربي ا تدايراا تتالب وأاشاااااااااااااة
  بعضهم  بالا وبين المعلمين بين إيجابية بييية شخصية وع قات التباعد ،
 ,Hirschy& Wilson) بإبداعية اإلبدا  تدريس على يقو  مناخ أ  ،ابعضااا 

   علمت بيية أو صااااافية ظروف في يتم لن اإلبداعي التعليم أن كما .(2002
 جبي سااااااليم، عمل إطار تاوير أجل فمن لذا اإلبداعي، التدريس فيها يتوافر
 ,Nieves) موظديها بين اإلبداعي السااااااااااااالوك تعييي المؤساااااااااااااساااااااااااااات على

Quintana,& Osorio, 2014).  ياد ،الا بأسلوب إيجابي بشمل يرتبط الذ 
 .(Hon, 2011) لإلبدا  الداعمين العمل وزم ء

 للمعلم: اإلبداعية بالممارسات وعالقتها اإلبداعية المعرفية العمليات
  ا جات وتوقع الخاوات متسااالسااال منظم إجراء اتبا  مجرد ليس اإلبدا 

  ةالمختلد المعرفياة العملياات من للعادياد وتاوير م  ظاة هو وإاماا فورياة،
  مدهو  صااريقت أ   ُبد  ،بدقة اإلبداعية العملية فهم أجل فمن لذا با، المتعلقة
 ليشااااااااااامل يتساااااااااااع أن يجب بل وا جتماعية الوجدااية العمليات على اإلبدا 
 .(Keller, Lavish,& Brown, 2007) اإلبداعية المعرفية العمليات

 العمليااااات من متداااااع ا  امييجااااا  اإلبااااداعيااااة المعرفيااااة العمليااااات تعااااد
  تتنو و  العمل، طواة متارر  باريقة اإلبداعية المعالجة أثناء تحدث ،المت زمة
 لعمليةا في المعلم اادماج عن لتعبر متتابع بشاامل وتظهر   ر،إلى  معلم من

 ياف تتمثاال المعرفيااة العمليااات وهااذه إبااداعي، ااااتج إلى وتؤد  اإلبااداعيااة،
 حدثي الذ  ،التلقا ي أو المتعمد  ير واعي ال  النشااااات فتر  وهي الحضاااا ة
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  ورالتصااااو  بالمشاااااااملة، مرتباة و ير جاابية أاشااااااااة في المعلم اادماج أثناء
  تالمد  أامات كل تجهيي   ة من العقلية التمثي ت إلى ويشااااااير العقلي
 مخ تال من و يرهما والسم ية، البصرية، المد  ت مثلا ،المختلدة الحسية
 ملة،المش في ا ادمان عند المركي الوعي  الة وهو التدفقو ا  ر . الحسية
  مختلدة يقةبار  التداير أ  األفكار توليفو  والممارسة. الخبر  من قدراا ويتالب
  اريقةب المشاااملة رؤية المعلم من وتتالب للمشاااملة، فريد   لوة إلى للتوصااال
  واابالج يتناوة الذ  القياسااااااي والتفكير جديد .  لوة  قتراح مألوفة  ير
  توليدو  .مشااااااااابهة بمواقف المشااااااااملة لربط الجديد  والجوااب لألفاار، الايفية
 مك على التركيي يمون   يث المممنة الحلوة لجميع التوصاااااااااال وهي األفكار
 .(Miller, 2009) مناقيتها أو جودتها وليس الحلوة

  بشاااااامل ذند  تُ  بحيث صااااااريحة المعرفية العمليات هذه تاون  أن ويممن
  اإلبداعية العملية في متأصااااااال بشااااااامل دمجها يتم بحيث  ااااااامني أو متعمد،
 اذجالنم تابيق إلى اإلبداعية المعرفة مد ل ويهدف ،الوعي  ارج والمعالجة
  اإلبدا  همف وتعييي اإلبداعية المعرفية المعالجة لدهم التجريبية وا دلة النظرية
 التي المعرفية للعمليات المحدد  العلمية والدراساااة الدقيق التوصاااي    ة من
  .(Mace& Ward, 2002) اإلبداعية النتا ج إلى تؤد 

  ي ظ قد ،اإلبدا  على تؤثر التي العوامل بحث أن من  مالر   وعلى
  المتعلقة يةالمعرف العمليات ببحث الاافي ا هتما  يتم لم افإا   كبير، باهتما 
 مثلا فيةالمعر  العمليات بعض ترتبط  يث اإلبداعي، الناتج تحقيق بميفية
 تلك بئتن كما اإلبداعي، الناتج جود  في وتنديذها وتقييمها ا فاار توليد

 &Zhang) اإلبداعي با داء كبير بشاااااااااااااامل اإلبداعية، المعرفية العمليات
Bartol, 2010). و  رون  هاريس بين كما (Harris, Li, Boswell, 

Zhang,& Xie, 2014) المخرجات في اإلبداعية المعرفية العمليات تأثير 
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 أاا (Hennessey& Amabile, 2010) مابيلأو  هينسااااااي وبين اإلبداعية.
ر   اإلباااداعياااة، العملياااة   ة  والمواد المباااد  بين ا وة يااادور ناا وار  ُيج 

  دا لم ث ثة وفق وساااااااالوكياتا المبد  أفاار بين الثااي ويدور المسااااااااتخدمة،
  للوصااااااااوة والخاوات اإلجراءات على يركي والذ  التخاياي المد ل وهيا
 لدعلي،ا بالعمل فيا المبد  يبدأ والذ  ،ا رتباطي والمد ل اإلبداعي، للمنتج
ا ويعد ،المركب والمد ل   مييويت وا رتباطي، التخاياي المد لين من مييجا
  يث دسا،ا الوقت في المد لين ك  باستخدا  أو بينهما والتحوة با اتقاة إما
 )بدداد ، توصااااااااالت كما العمل. أثناء بالتداير المد ل ذلك أصاااااااااحاب يقو 
  اإلبااداعيااة المعرفيااة العمليااات بين وموجبااة دالااة ع قااة وجود إلى (7002
  التربية. كلية ط ب من عينة لد  اإلبداعي وا سلوب
  النواتج بين الع قة تناولت بحوث نمِّ  َض رِّ عُ  ما  اااااااااااااوء وفي لذا
  يممن افإا   اإلبداعية، المعرفية والعمليات اإلبداعي المناخ من وكل ،اإلبداعية
 التاليا النحو على البحث فروض صيا ة
 مايااان على البحااث عينااة درجااات بين وموجبااة دالااة ع قااة توجااد  

 اإلبداعي. المناخ وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسات
 ن.للمعلمي اإلبداعية بالممارسات التنبؤ في اإلبداعي المناخ يسهم  
 مايااان على البحااث عينااة درجااات بين وموجبااة دالااة ع قااة توجااد  

  يربالتدا المرتباة المعرفية العمليات وبين اإلبداعية الممارساااااااااااااااات
 .اإلبداعي

 لتنبؤا في اإلبااداعي بااالتداير المرتباااة المعرفيااة العمليااات تسااااااااااااااهم  
  للمعلمين. اإلبداعية بالممارسات
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 إجراءات البحث:

 منهج البحث: 
  َ دِّ  والذ  ،اوأهداف البحث لابيعة لم  متا الوصاااااااااادي المنهجاسااااااااااُتخ 

 يف اإلبداعي والمناخ المعرفية العمليات من كل دور على التعرف إلى يهدف
  .ا بتدا ية المر لة معلمي لد  اإلبداعية بالممارسات التنبؤ
 البحث: عينة

 بإدار  ا بتدا ية بالمر لة ومعلمةين معلم (702) البحث في شااااااااارك
  (37023) أعمارهم ومتوسااااط سااااوي ، بني بمحافظة التعليمية المدينة إهناساااايا
  (2007) التدريساااية  برتهم سااانوات ومتوساااط (،0010) م يار   بااحراف عاماا
  .اتمعلم (000) المعلمات وعدد معلماا، (22) المعلمين عدد بلغ  يث عاماا،
  البحث: أدوات

  َ دِّ   هماو  اإلبداعية الممارساااات ومايان اإلبداعي، المناخ ماياناساااُتخ 
  مختار )مرو  إعداد اإلبداعية المعرفية العمليات ومايان البا ث، إعداد من

  ا دواتا لهذه تدصيلي وصف يلي وفيما (7002 بدداد ،
  وتعديل (Scott& Bruce’s, 1994) إعداد اإلبداعي. المناخ مقياس -1

(Jaiswal& Dahar, 2015)  الباحث: تعريبو  
 مدرد  كل أما  مدرد  (00) من ا جنبية صااااورتا في المايان يتاون 

 ال بار . واو  الموافقة درجة وفق (2) إلى (0) التقديرات تأ ذ ،ا تيارات سبعة
كرواباخ -لداأ باريقة ا جنبية صااورتا في للمايان الثبات معامل قيمة وبلدت
  حليلت باساتخدا  ا جنبية صاورتا في المايان صادق من قحق  تُ  كما (.0023)

 التباين.
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  من مجموعااة على ت   ااااااااااااااَ رِّ عُ  ثم المايااان، عبااارات ت  مااَ رجِّ تُ  وقااد
  مناسااااااااابة مد  على م  ظاتهم إلبداء محممين، (1) عددهم بلغ المحممين
 م  ظات عمل تم وقد لها، اللدوية والساااااااااااا مة المايان  هداف ال بارات
  والصااااايا ات الالمات بعض تعديل على اقتصااااارت والتي ،المحممين السااااااد 
  والتي ،ا ساااااااتا عية العينة على المايان ُطب ِّقَ  ثم ال بارات. لبعض اللدوية
 كوذل سااااااااوي ، بني بمحافظة ا بتدا ية بالمر لة ومعلمة معلماا (07) بلدت
 لعامليا التحليل اتا ج التالي الشاااامل يو اااا   يث والصاااادق. الثبات لحساااااب
  (.70) أمون براامج باستخدا  اإلبداعي المناخ لمايان التوكيد 

 
 (1) شكل

 اإلبداعي المناخ لمقياس التوكيدي العاملي التحليل  تائج
 Goodness of الماابقااااااااااااة  ساااااان مؤشرات التالي الجدوة يو  و 

Fit االسابق الشمل في التوكيد  العاملي التحليل لنتا ج 
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 (1) جدول
 ناخالم لمقياس التوكيدي العاملي التحليل لنتائج المطابقة حسن مؤشرات

 اإلبداعي
 المثالي المد  قيمتا المؤشر

2 X 700737 دالة  ير تاون  أن 02  رية درجات عند دالة  ير وهي 
df/2X 00020 1 إلى 0 من 

GFI 00200 0020 من أكبر 
AGFI 00200 0020 من أكبر 

RMSEA 00000 0001 فأقل 
NFI 00212 0020 من أكبر 
CFI 00227 0020 من أكبر 

 (7000 )عامر،
 الذ  للنموذج الساااابق (0) جدوة في الماابقة  سااان مؤشااارات تشاااير
  التحقق المراد النموذج وبين بينا تاابق وجود إلى (0) رقم الشااااامل يو اااااحا
 كاات كما إ صااااااا ي ا، دالة  ير وهي (700737) 7كا قيمة بلدت  يث منا،
   سن مؤشارات وقيم (0001) من أقل RMSEA الماابقة  سان مؤشار قيمة

 إلى وبااالرجو  (.0020) من أكبر GFI، AGFI، NFI، CFI الماااابقااة
  وذجالنم يو اااحها التي المختلدة للتأثيرات Critical Ratios الحرجة النساااب
  عند دالة وجميعها (10170) إلى (30010) بين تراو ت السااااابق الشاااامل في

 (.0000) د لة مستو  
  وهي (0020) لارواباخ ألدا باريقة للمايان الثبات قيمة بلدت كما

 شااتملا والذ  يبداعاإل المناخ مايان أن يتضاا  ساابق مما للثبات. جيد  قيمة
 ا،فيه والثقة اتا جا على ا عتماد يممن مدردات 2 على النها ية صاااااورتا في
 البحث. لعينة بالنسبة مناسبة وصدق ثبات بايمة تمتع  يث
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 الباحث: إعداد للمعلم. يةبداعاإل الممارسات مقياس -2
  ؛7007 )محمد، السااااااااااابقة والدراسااااااااااات البحوث بعض  ااااااااااوء في
 زاهي، بن ا ساااود، ؛7002 الحسااان، الرمضاااان، ؛7007 السااارور، العدوااي،
  المايان د  عِّ أُ  ،(7002 سهيل، ؛7002 محمود، ؛7000 عييي،عبد ال ؛7003
 التقديرات تأ ذ ا تيارات سااااابعة مدرد  كل أما  مدرد  (00) من يتاون  والذ 
  ةمجموع على المايان َض رِّ عُ  ال بار . واو  الموافقة درجة وفق (2) إلى (0)
  مناسابة مد  على م  ظاتهم إلبداء محممين، (1) عددهم بلغ المحممين من

 م  ظات عمل تم وقد لها، اللدوية والساااااااااااا مة المايان  هداف ال بارات
  والصااااااايا ات الالمات بعض تعديل على اقتصااااااارت والتي المحممين السااااااااد 
 تيال   ،ا ساااااااااتا عية العينة على المايانُطب َِّق  ثم ال بارات. لبعض اللدوية
 كوذل سااااااااوي ، بني بمحافظة ا بتدا ية بالمر لة ومعلمة معلماا (07) بلدت
  والصدق. الثبات لحساب

  مايانل التوكيد  العاملي التحليل اتا ج التالي الشااااامل يو ااااا   يث
  (.70) أمون براامج باستخدا  اإلبداعية الممارسات

 
 (2) شكل

 للمعلم اإلبداعية الممارسات لمقياس التوكيدي العاملي التحليل  تائج
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 Goodness of الماابقااااااااااااة  ساااااان مؤشرات التالي الجدوة يو  و 
Fit االسابق الشمل في التوكيد  العاملي التحليل لنتا ج 

 (2) جدول
 لمقياس التوكيدي العاملي التحليل لنتائج المطابقة حسن مؤشرات

 اإلبداعية الممارسات

 المثالي المد  قيمتا المؤشر
2 X 000222 دالة  ير تاون  أن 00  رية درجات عند دالة  ير وهي 

df/2X 00313 1 إلى 0 من 

GFI 00202 0020 من أكبر 

AGFI 00223 0020 من أكبر 

RMSEA 00002 0001 فأقل 

NFI 00220 0020 من أكبر 

CFI 00221 0020 من أكبر 
 (7000 )عامر،

 الذ  للنموذج الساااابق (7) جدوة في الماابقة  سااان مؤشااارات تشاااير
  التحقق المراد النموذج وبين بينا تاابق وجود إلى (7) رقم الشااااامل يو اااااحا
 كاات كما إ صااااااا ي ا، دالة  ير وهي (000222) 7كا قيمة بلدت  يث منا،
   سن مؤشارات وقيم (0001) من أقل RMSEA الماابقة  سان مؤشار قيمة

 إلى وبااالرجو  (.0020) من أكبر GFI، AGFI، NFI، CFI الماااابقااة
  وذجالنم يو اااحها التي المختلدة للتأثيرات Critical Ratios الحرجة النساااب
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  عند دالة وجميعها (070202) إلى (00701) بين تراو ت السااابق الشاامل في
  (.0000) د لة مستو  

-داأل باريقة اإلبداعية الممارسااااااااااات لمايان الثبات قيمة بلدت كما
  مايان أن يتضااااااااا  سااااااااابق مما .للثبات جيد  قيمة وهي (0023) ،كرواباخ

 مدردات (2) على النها ية صااااااورتا في اشااااااتمل الذ ، يةبداعاإل الممارسااااااات
  مناساابة دقوصاا ثبات بايم تمتع  يث فيها، والثقة اتا جا على ا عتماد يممن
 البحث. لعينة بالنسبة

  ر""ميل إعداد :اإلبداعي بالتفكير المرتبطة المعرفية العمليات مقياس -3
(Miller, 2014) اشااااااااااااااتماال (:2112) بغدادي" مختار "مروة وتعريب 

 ،ا فاار تولي  كالتاليا أبعاد (0) على موزعة مدرد  (72) على المايان
 مدردات. (0) على واشاااااااتمل العقلي والتصاااااااور مدردات. (1) على واشاااااااتمل
 (0) على واشااااااتمل ،الاياسااااااي والتداير مدردات. (0) على واشااااااتمل ،والتدفق
  على واشتمل ،والحضااة مدردات. (0) على واشتمل ،ا فاار توليدو  مدردات.

  الخماسااااااي، رليمرتر او  من السااااااابقة لألبعاد المدردات وجميع مدردات. (3)
 )دا ماا، هي ا تيارات  مساااااااااااة من وا د ا تيار عنا اإلجابة تتالب والذ 
ا(، اادراا، أ ياااا،  الباا،  يراتالتقد تأ ذ ا  تيارات هذه من ا تيار وكل أبدا
  التوالي. على (0 ،7 ،3 ،0 ،1)
الصااااااااااااااادق المرتبط بالمحك مع مايان  (7002مرو  مختار البدداد )قدرت و 

( وقد تراو ت قيم 0220التداير اإلبداعي اللدظي إعداد رسيد محمد  ير هللار )
( وهي قيم موجبة ومرتدعة ودالة 0020( إلى )0002معام ت الصااااااااااااادق بين )
، اخكرواب-الثبات باريقة ألدا البا ثة سااابت (. كما 0000عند مساااتو  د لة )

(. وفي البحث الحالي يو ااااااااااااا  0020( إلى )0020) والتي تراو ت قيمها من
الجاادوة التااالي قيم معااام ت صاااااااااااااااادق المايااان مع مايااان التداير اإلبااداعي 

-(، ومعام ت الثبات باريقة ألدا0220إعداد رسيد محمد  ير هللار ) ،اللدظي
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ى والتي اشااااااتملت عل ،وذلك على عينة البحث الحالي ا سااااااتا عية ،كرواباخ
 بمحافظة بني سوي .علمة بالمر لة ا بتدا ية معلماا وم( 07)

 
 (3) جدول

 المعرفية العمليات مقياس أبعاد وثبات صدق معامالت
 ألفا ثبات المحك صدق األبعاد

 0022 **0002  الحضا ة
 0020 **0001 األفكار توليف
 0023 **0020  القياسي التفكير

 0022 **0023  األفكار توليد
 0021 **0020 العقلي التصور
 0020 **0020 التدفق
 - **0020 الكلية الدرجة

 0000 د لة مستو   عند دالة **  
  يممن اإلبداعية المعرفية العمليات مايان أن يتضااااااااااا  سااااااااااابق مما 
 مناسبة. وصدق ثبات بمعام ت تمتع  يث فيها، والثقة اتا جا على ا عتماد
  تدرق واسااااا البحث، عينة على فردية بصاااااور  البحث أدواتُطب َِّقت  وقد

-7002 للعا  الثااي الدراسااي الدصاال في الشااهر واصااف شااهراا التابيق هذا
 وذلك أبريل، (2) ا ثنين إلى فبراير (70) ا  د من الدتر  في وذلك  ،7002
  المعلمين. فراغ أوقات في

 ومناقشتها: البحث  تائج
 :اإلبداعي المناخ وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسات بين العالقة  تائج
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  ،ةوموجب دالة ع قة توجد أ ه: على ينص والذي األول الفرض صحة الختبار
  ينوب للمعلمين اإلبداعية الممارساااااااااات مايان على البحث عينة درجات بين

َ   اإلبداعي. المناخ مايان على درجاتهم دِّ  الذ و  بيرسااون، ارتبات معاملاسااُتخ 
 د لة مسااااااااتو   عند ودالة وموجبة مرتدعة قيمة وهي، (00033) قيمتا بلدت
(0000.)  

 مارساتبالم التنبؤ يممن أ ه: على ينص والذي الثا ي الفرض صحة الختبار
َ   اإلبداعي. المناخ من للمعلمين اإلبداعية دِّ  عددالمت ا احدار تحليلاسااااااااااااااُتخ 
 ذلك. اتا ج يو   التالي والجدوة التدريجي

 (4) جدول
 مستقلةال العوامل تأثير أهمية حسب التدريجي المتعدد اال حدار تحليل  تائج

 اإلبداعية( )الممارسات التابع المتغير على اإلبداعي( )المناخ
 العوامل
 التغير R 2R المستقلة

 ت ف 2R B Beta في

 المناخ
 اإلبداعي

13
63

3
 13

41
1

 13
41

1
 13

81
2

 13
63

3
 13

63
21

** 

11
3.

11
** 

 1311** دالة عند مستوى داللة 
  من (%00) فساااااار اإلبداعي المناخ أن السااااااابق الجدوة من يتضاااااا 

  تنبؤال معادلة صااااايا ة يممن كما للمعلمين. اإلبداعية الممارساااااات في التباين
 الممارساااااات التاليا النحو على اإلبداعي المناخ من اإلبداعية بالممارساااااااات

 اإلبداعي. المناخ 13812 + 63462 = للمعلمين اإلبداعية
  وموجبة الةد ع قة وجود السااابقين والثااي ا وة الدر ااين اتا ج تبين

  ياف يعملون  الذ  اإلبداعي المناخ وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسااااااااات بين
  لكذ تدساااير ويممن .اإلبداعية ممارساااتهم في التباين من (%00) فسااار والذ 
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  عن تعبيرال في الحرية لهم تتي  والتي المعلمون  بها يعمل التي البيية بأن
 امر المد روح وبث جديد هو ما كل وتجريب ،الخبرات على وا ادتاح  را هم

 مع ويتعاااااااملون  المعلمون  يدار أن إلى يؤد  ذلااااااك وكاااااال فيهم، والتحااااااد 
 فارياا ررالتح على يساااااعدهم كما تقليدية  ير بارق  تقابلهم التي المشاااام ت
  تتدقو  تقابلهم. التي المشااااااام ت مع تعاملهم في ا فاار من كم أكبر إلاتاج
  من ،(Mumford, et al., 2002) إليا أشاااااار ما مع الحالي البحث اتا ج
  بإبدا  التنبؤ في المسااااااااااهمة العوامل أكثر أ د يعتبر المؤساااااااااساااااااااة مناخ أن

  (Williams,& Foti, 2011) وفوتي ويليامي إليا ذهب ما وكذلك الموظف،
 يف الموظدين يساعد أن يممن أساسي جااب هو لإلبدا  الداعم المناخ أن من
 كثرأ وبشاااامل اإلبداعية. إمماااتهم منفاد  واإل اإلبداعي مسااااارهم على الحداظ
ا،  سلوك يف إيجابي بشمل يؤثر أن لإلبدا  الداعم المؤسسة لمناخ يممن تحديدا
 لديها التي المجموعات فأفراد (Jung, et al., 2003) اإلبداعي الموظف
  نع بالتعبير تر ب وممارساااااات لساااااياساااااات يتعر اااااون  متاور إبداعي مناخ
 .(Charbonnier-Voirin et al., 2010) الجديد  ا فاار

  اإلبدا  دعم أن (Cerne, et al., 2003) و  رون  ساااايرن  ير   كما
 ا فراد إنف َثم ، ومِّن ؛ا فراد بين اإلبدا  تحديي في مهماا وساااايااا دوراا يمارن
  ا  ااء مع وتتساااااااااااااااام  التجريب تقدر اجتماعية بيية في يعملون  الذين

  اتا ج عم وتمشيا اإلبداعية. السلوكيات من مرتدعة مستويات ُيظهر العر ية،
ا (Wang, et al., 2013) و  رون  وااج وجد الساااااااابقة، البحوث  أن أيضاااااااا
  إلبدا ا مناخ قو  تاون  عندما أكبر بشاااااامل الموظف بإبدا  يتنبأ اإلبدا  مناخ
  وجود نأ تبين التي البحوث اتا ج من العديد مع النتيجة هذه وتتدق عالية.
 Kmieciak) الموظدين لد  اإلبدا  روح اشاااات يعيز لإلبدا  مناساااب مناخ

et al., 2012).  
 إلبدا ،ل الداعم والمناخ الدرد  اإلبدا  السلوك بين وثيقة ع قة وتوجد

  بةالمر و  المخرجات أو بالسااااالوكيات تتعلق إشاااااارات على يشاااااتمل المناخ  ن



  (300-  596 ص 0303 أكتوبر  4، ع03دراسات نفسية )مج

-679- 

   وة معرفية مخااات إلاشااااااااااء اإلشاااااااااارات هذه ا فراد ويساااااااااتخد  ،لألفراد
  إيجابية، اتا ج على للحصااااوة التوقعات هذه مع ساااالوكياتهم وتعديل التوقعات
  اخمن لخلق ال زمة الر يساااااية العوامل نإ القوة يممن هذه، النظر وجهة ومن
َر ُاو  ي الذ  الجوا ي واظا  العليا اإلدار  وتوقعات معتقدات هي لإلبدا  داعم
  مساااااتو  و  ومعيز، مدتوح بمناخ تتمتع أن يجب المبتار  فالمؤساااااساااااة لها، وفقاا
  تم الذ  اإلبدا  مناخ يعيز جوا ي واظا  ا عضاااااء، بين التضااااامن من عاة

  مالاي  وة يدور لإلبدا  والمعيز المندت  المناخ أن كما قبل، من إاشااااااااااااؤه
  المعرفة ساااااااببهات التي الثقة وبيية التقنية والايمة الاداء  توفرها التي الندساااااااية
   الجديد .
 امم باإلبدا ، شااااااادداا أكثر هي المبتار  المنا ات ذات المنظمات إن
 مع وتتساااااااااااام  (West, 2002) جديد  أفاار بإاتاج  عضاااااااااااا ها يسااااااااااام 
ا الجااب هذا دعم ويتم أعضا ها، بين ا  ت فات   لعديدا اتا ج   ة من أيضا

  من ا فراد تممن المبتار  المنظمات منا ات أن عن تاشااف التي البحوث من
 .(Moon& Choi, 2014) إبداعاا أكثر باريقة التصرف
 قدف اإلبدا ، مناخ قو  على تعتمد الموظف إبدا  مناخ بين الع قة إن
  باقي نع بالدربة للمناخ مختلدة تصورات لديهم الذين المجموعة أعضاء يشعر
 الدعم من ا  ت ف هذا يقلل قد، (Ford& Seers, 2006) المجموعة أفراد
 لصلةا ذات الشخصية المعرفة فوا د من يحد ما ا فراد، هؤ ء وإلى من الدعاة

 دق كما المنظمة. دا ل المهمة الرساامية  ير ا تصاااة شاابمات إلى والوصااوة
   وليك ) تى الدردية اإلبداعية المساااعي على  اص بشاامل النتيجة هذه تؤثر
  تاوير يتالب  يث اإلبداعية(، السااااااااااااالوكيات يدعم المناخ أن يرون  الذين
 ،العمل مجموعة و ارج دا ل المعلومات إتا ة وتنديذها اإلبداعية ا فاار
 المباشااااااار  العمل مجموعة دا ل اآل رين من الوجدااي الدعم إلى باإل اااااااافة

(Jehm, et al., 1999; Mumford, et al., 2002). من النايض على  
 يف المتأصاااااالة المعرفة ومشاااااااركة المتيايد  ا تصااااااا ت تعيز أن يجب ذلك،
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  مون ي التي الحا ت في المجموعة  عضاااء اإلبداعية الجهود القوية المنا ات
ا. اإلبدا  مناخ مساااااااااتو   فيها   قديملت الدافع ييداد قد ذلك، على ع و  مرتدعا
  اخلمن العالية القو  ذات المجموعات في العمل ليم ء الدعاة الوجدااي الدعم
 .(Dragoni, 2005) اإلبدا 

  يياتالب في اإلبدا  تساااهل التي الخصاااا   بعض هناك عا ، بشااامل
 لتدريبا وتوفير المساااااتقل، بالعمل والساااااماح الممافآت، تقديم مثلا لا الداعمة
  وتعييي العمل، فرق  وتحديي ودعم ،(Hartmann, 2006) الراجعة والتدذية
 .(Dombrowski, et al., 2007) والمرواة الدعاة التواصل

  رفيةالمع العمليات وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسااااات بين العالقة  تائج
 اإلبداعية:

  وجبةوم دالة ع قة توجد أ ه: على ينص والذي الثالث الفرض صحة الختبار
  ينوب للمعلمين اإلبداعية الممارساااااااااات مايان على البحث عينة درجات بين

َ   اإلبداعية. المعرفية العمليات مايان على درجاتهم دِّ   باتارت معاملاسااااااااااااُتخ 
 ذلك. اتا ج يبين التالي والجدوة بيرسون،

 (5) جدول
  العمليات وبين اإلبداعية الممارسات بين بيرسون  ارتباط معامل

 للمعلمين اإلبداعية المعرفية
 اإلبداعية الممارسات اإلبداعية المعرفية العمليات
 **13358  الحضا ة

 **133.1 األفكار توليف
 **13388  القياسي التفكير

 **13311  األفكار توليد
 **13362 العقلي التصور
 **.1333 التدفق
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 **.1343 الكلية الدرجة
 1311** دالة عند مستوى داللة 

 العمليات بين وموجبة دالة ع قة وجود الساااااابق الجدوة من يتضااااا 
  يمق تراو ت وقد للمعلمين، اإلبداعية الممارساااااااااااااات وبين اإلبداعية المعرفية
  وموجبة متوساااااة قيم وهي، (00032) إلى (00300) بين ا رتبات معام ت
  (.0000) د لة مستو   عند ودالة

 مارساااتبالم التنبؤ يممن أ ه: على ينص والذي الرابع الفرض صاحة الختبار
َ   .اإلبداعية المعرفية العمليات من للمعلمين اإلبداعية دِّ   احدارا تحليلاساااااُتخ 
 ذلك. اتا ج يو   التالي والجدوة التدريجي المتعدد

 (6) جدول
 مستقلةال العوامل تأثير أهمية حسب التدريجي المتعدد اال حدار تحليل  تائج

 (اإلبداعية )الممارسات التابع المتغير على اإلبداعية( المعرفية )العمليات
 العوامل
 في التغير R 2R المستقلة

2R B Beta ت ف 

 التفكير
 القياسي

13388
 13151
 13151
 13164
 13316
 3632.5
**

 

43684
**

 

 توليف
 األفكار

13461
 13213
 13162
 13845
 13262
 2.3538
**

 

43116
* 

 1311 داللة مستوى  عند دالة **
 المعرفية العمليات من عامل أهم أن السااااااااااابق الجدوة من يتضاااااااااا 

  التداير وه للمعلمين اإلبداعية بالممارسااااات التنبؤ في يسااااهم والذ ، اإلبداعية
  يليا ،اإلبداعية الممارساااااااات في التباين من (%01) فسااااااار والذ ، الاياساااااااي
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  .اإلبداعية الممارساااات في التباين من (%0070) فسااار والذ ، ا فاار تولي 
 رفيةالمع العمليات من اإلبداعية بالممارساااات التنبؤ معادلة صااايا ة يممن كما

 التاليا النحو على اإلبداعي بالتداير المرتباة
 + القياساااااي التفكير13164+113116 =للمعلمين اإلبداعية الممارساااااات

 .األفكار توليف13845
 دالة  قةع وجود الساااااااابقين والرابع الثالث الدر اااااااين اتا ج بينت لقد
  إلبداعيةا المعرفية العمليات وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسااااات بين وموجبة
  اإلبداعية الممارساااااااااااااااات بين للع قة ا رتبات معامل قيمة بلدت وقد لهم،

 للمعلم ةاإلبداعي المعرفية العمليات من كعملية ا فاار توليد وبين للمعلمين
  بين ا رتبااات قيمااة بلداات بينمااا ،ارتبااات معاااماال قيمااة أقاال وهي (00300)

 عملياتال من كعملية الاياساااااااي التداير وبين للمعلمين اإلبداعية الممارساااااااات
 فسااااااارت ارتبات معامل قيمة أعلى وهي ،(00322) للمعلم اإلبداعية المعرفية
 .اإلبداعية الممارسات في التباين من (01%)

  ينوب للمعلمين اإلبداعية الممارسااااااااااات بين ا رتبات قيمة بلدت كما
  (00320) للمعلم اإلبااداعيااة المعرفيااة العمليااات من كعمليااة ا فاااار تولي 
  يجةالنت هذه وتبين اإلبداعية. الممارسااااات في التباين من (%0070) وفساااارت
  بيقهاوتا الجديد  النوعية ا فاار من مجموعة إاتاج على المعلم تركيي أهمية
 والمشاااااااااام ت ،الحالية المشااااااااااملة بين الربط   ة من جديد  سااااااااااياقات في

  ل لىإ للوصااااوة تقليدية  ير تداير لارا ق المعلم با ت  ا أن كما المشااااابهة،
 جديد  فاارأ وابتاار مختلدة، باريقة وفهمها تصااورها   ة من للمشااملة فريد
  اعيةاإلبد المعلم ممارسااات على ينعمس ذلك وكل و لها، المشااملة مع للتعامل
  هاراتم تنمية من تممنهم التي المواقف تحديات لمواجهة وذلك الدصاال، دا ل
  ط بهم. لد  اإلبداعي التداير

  فيا  دد الذ  (Lubart, 2001) اموذج مع النتيجة هذه وتتدق
  اوات، نم يتضاااااامنا بما الاياسااااااي التداير في اإلبداعية المعرفية العمليات



  (300-  596 ص 0303 أكتوبر  4، ع03دراسات نفسية )مج

-677- 

 يالت والمشاااااااااااام ت المواقف مع التعامل في التباعد  التداير مهارات ومن
 رمرو  تابين ما مع تتدق كما تقليدية. و ير مألوفة  ير أفاارا  لها يتالب
 ديدتح في تسااهم اإلبداعية المعرفية العمليات أن من (7002) بدداد ر مختار
ا،م الدرعية العمليات هذه اسااااااااتخدا  بها يممن التي الارق  وكذلك اإلبدا ،  عا
  ممني كي  تدسااااااااار كما اإلبداعية، المهمة طبيعة با ت ف تختلف قد والتي
  متباينة. إبداعية مخرجات إاتاج الدرعية العمليات لترتيب

  وبين للمعلمين اإلبداعية الممارسااااات بين للع قة النتا ج هذه ن   ير أ
  المييد لىإ يحتاج المجاة هذا في البحث أن تبين اإلبداعية المعرفية العمليات
  ةمختلد تعليمية مرا ل وفي متباينة أعمار في عينات على الدراساااااااااااات من

 يف ودورها اإلبداعية المعرفية العمليات بين وا اااااااااحة ع قة إلى للوصاااااااااوة
  لتدايرا وهما اإلبداعية المعرفية العمليات من فقط عمليتين أن  يث اإلبدا 
  الممارسااااااااات في التباين من (%70070) فساااااااارتا ا فاار وتولي  الاياسااااااااي
  من يقلل اوهذ أ ر . عواملإلى  الباقية النسبة ترجع بينما ،للمعلمين اإلبداعية
  من د عدي أامات ومحصاااالة ا بعاد متعدد بناء باعتباره اإلبداعية المعرفة دور

 لمعالجةا احو والموجهة البعض، بعضاااااها مع تتداعل التي المعرفية العمليات
  اإلبداعية المعرفية العمليات أن من الر م على ،(Ward, 2007) اإلبداعية
  التوليداتو  التراباات وإيجاد ا فاار تاوين   ة من ،اإلبدا  تدسير في تسهم
 ,Runco) اإلبداعية الممارسات ثم ومن ،ا فاار أفضل إاتاج إلى تؤد  التي

ا الحالي البحث اتا ج ترجع وقد .(2003  يراتالمتد بعض تأثير إلى أيضااااااااا
 قتهمد عد  أو ا جتماعية المر وبية مثلا البحث عينة اسااتجابات في ا  ر  
 ا ستخبارات. على اعتمدت التي البحث أدوات على ا ستجابة في
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 خاتمة:

 في يرالتأث في اإلبداعي المناخ أهمية الحالي البحث اتا ج بينت لقد
  باينت اسااابة وفسااار ط بهم، مع الدصااال دا ل للمعلمين اإلبداعية الممارساااات
  ةمجتمع اإلبداعية المعرفية العمليات فسااااارتا ما  اااااعف وهي (%00) قدرها
  تو ي  من لمييد أ ر   ودراسات بحوث إلى يحتاج وهذا (،%70070) تقريبا
  كان تيال   ،اإلبداعية الممارسااات وبين اإلبداعية المعرفية العمليات بين الع قة
  من كان كما اإلبداعية، الممارسااااااات في أكبر دور لها يمون  أن المتوقع من

 والتدفق العقلي والتصاااور ا فاار توليد مثلا عمليات تظهر أن أيضاااا المتوقع
 ثالبح من مييد إلى أيضااااااااا يحتاج وهذا ،اإلبداعية بالممارسااااااااات التنبؤ في

. أكثر عينات على والدراسااة   العينة وء اا في تتحدد النتا ج هذه فإن لذا تمثي ا
  تابيقهاو أُعد ِّت   التي ا دوات بابيعة وكذلك سوي ، بني بمحافظة المستخدمة
 عليهم.

  حديت مدرسااااااية بيية المدرسااااااة إدار  توفير أهمية تبين النتا ج هذه إن
 تيال ا صااااايلة با فاار ،ط بهم مشااااام ت  ل في المشااااااركة على المعلمين
 أكبر ىإل للوصااوة بدايتها في اقدها أو ،عليها الحمم أو مصااادرتها عد  يجب
   ة من المشااااااام ت تلك مثل لحل المألوفة و ير المتنوعة ا فاار من كم
  بالمرواة ةبالمدرساااا اإلدار  تتميي وأن المعلمين، لهؤ ء ادسااااياا  منة بيية توفير
  بداعيةواإل ا صااااايلة ا فاار وتشاااااجيع التديير، ومواجهة للمشااااام ت  لها في

 باستمرار.
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 المراجع
 العربية المراجع أوال:
  (.7002) .على  سااااان صاااااادق، الشاااااديدات ؛ سااااا مة أ مد إبراهيم، اليعبي

 المر لة في اإلساااااااااا مية التربية ومعلمات معلمي ممارسااااااااااة درجة
 مدرق ال محافظة في اإلبداعي التداير تشاااااااااجيع  سااااااااااليب الثااوية
  التربوية للعلوم القرى  أم جامعة مجلااااااااة اظرهم. وجهة من با ردن

 .010-003 (،0)0 ،والنفسية
  في للحياة التعلم والعشرين: الحادي القرن  مهارات (.7003) .بيراي ترلينج،

 فهد كالمل ممتبة الرياضا الصال . هللا عبد بن بدر ترجمةا زمننا.
 للنشر. الوطنية

 الفعال: والعشاارين الحادي القرن  مدرس (.7000) .الحميد عبد جابر، جابر
 العربي. الدار دار القاهر ا المهنية. والتنمية المهارات

 لد  اإلبداعي التدريس مهارات مساااااااااااتو   (.7002) .على اليهر ، ا ساااااااااااود
  العربية المجلة الجيا رية. الجامعات في التدريس هيية أعضاااااااااااااء

 .20-00 ،(32)00 الجامعي، التعليم جودة لضمان
  اإلبداعي التدريس ساالوكيات بين الع قة (.7002) .عيد ااي  شاايماء، سااهيل

  ط بهمالد   اإلبداعية الذات وفاعلية التدريس هيية  عضاااااااااااااااء
  ،31 ،النوعية التربية في بحوث الاويت. جامعة في ميدااية دراسة
030-023. 

  اإلباااداعي التااادريس مهاااارات تنمياااة (.7002) .مختاااار الرازق  عباااد، محمود
 اللدة معلمي لد  الحايقي التدريس معايير لممارسااااااااااة المناساااااااااابة
  ،(7)0 التربويااة، العلوم في للبحوث الاادوليااة المجلااة العربيااااة.
731-720. 
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  لتقويم الماابقة  ساااان مؤشاااارات أداء (.7000) .الساااايد الناصاااار عبد، عامر
  ،النفساااااية للدراساااااات المصااااارية المجلة البنا ية. المعادلة اموذج
00(01،) 000-012. 

  اإلبداعي التدريس مهارات بعض إكسااااااااب (.7007)  ساااااااين عوض، محمد
  ية،التربو  المجلة اإلعدادية. المر لة ريا اايات لمعلمي للريا اايات

02، 022-700. 
  اإلسااااا مية التربية معلم ممارساااااة مد  (.7002) .يحيى يعل فريد، الدامد 

 أم جامعة مجلة ا بتاار . التداير تنمياة لمهاارات الثااوية بالمر لة
 .322-302 (،0)0 والنفسية، التربوية للعلوم القرى 

  المناخ أثر (.7002) .الر من عبد محمود، الشااااااااااناي ؛ محمد ماجد، الدرا
  ةالوطني السااااااالاة وزارات في البشااااااارية الموارد أداء على التنظيمي
 )ساااالساااالة اإلسااااالمية الجامعة مجلة  ي . قاا  في الدلساااااااينية

 .211 – 203 (،0)00 ،اإل سا ية( الدراسات
  في الدراسي الفصل داخل اإلبداع تنمية (.7001) .الاريم عبد مجد ،  بيب

 العربي. الدار دار القاهر ا .والعشرين الحادي القرن 
 سااالسااالة التفكير، وتعلم اإلبداعي التدريس (.7001) .عييي مجد ، إبراهيم

 الاتب. عالم القاهر ا .والتعلم والتعليم التفكير
 ط ب لد  اإلبداعية الذات فاعلية (.7000) .سااااعيد  سااااين محمد،  سااااين

  الساااايار ب المرتباة والتداير التعلم وأامات النو   ااااوء في الجامعة
 302-700 ،7 ،أكتوبر التربية كلية مجلة الدماغية.

  فاعلية بين للع قة السااااببي النموذج (.7007) .سااااعيد  سااااين محمد،  سااااين
  معلمي لد  المهني واإلبدا  ا كاديمية والضااااادوت اإلبداعية الذات
  ،(03)0 ،األول الجزء أبريل التربية كلية مجلة .الثااوية المر لة
0-00. 
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  منبية كعوامل اإلبداعية المعرفية العمليات (.7002) .مختار مرو ، بدداد 
  ، فساااية دراساااات مجلة .الجامعة ط ب لد  اإلبداعي با ساااالوب
72(0،) 233-202. 

  اوأثره اإلبداعي التدريس اسااتراتيجيات (.7000) .ساامير ياساامين، العييي عبد
  الجمعية مجلة المعلمين. للا ب التدريسااااااااي ا داء تحسااااااااين في

 .022-000 ،00،االجتماعية للدراسات التربوية
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