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امللدص:
ىدف البحث الحالي إلى تحديد مستوى التعمم اإلبداعي وأبعاده ،والكشف عن
العالقات ال رتباطية بين التعمم اإلبداعي وأبعاده وكل من بيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا وسمات
شخصية المعمم ،وتحديد اإلسيام النسبي لكل من بيئة التعمم اإلبداعية وسمات شخصية
المعمم في التنبؤ بالتعمم اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق .تكونت عينة البحث
طالبا وطالبة من طمبة الصفين األول والثاني الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق.
من (ً )512
وتم تطبيق مقاييس التعمم اإلبداعي وبيئة التعمم اإلبداعية وسمات شخصية المعمم (إعداد
الباحثة) ،وبعد إجراء العمميات اإلحصائية المناسبة لفرضيات البحث باستخدام معامل ارتباط
بيرسون وتحميل النحدار تم التوصل إلى :وجود مستوى مرتفع من التعمم اإلبداعي وأبعاده،
إحصائيا عند مستوى ( )...1بين درجات بيئة التعمم
وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
اإلبداعية وأبعادىا والتعمم اإلبداعي ككل ،وبين درجات بعد ممارسات المعمم وبعد التسييالت
والتجييزات كأبعاد لبيئة التعمم اإلبداعية وكل من البعد المعرفي والبعد الوجداني والبعد
إحصائيا عند
الجتماعي والبعد المياري لمتعمم اإلبداعي ،ووجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
مستوى ( )...2بين درجات بعد التفاعل اإليجابي كأحد أبعاد بيئة التعمم اإلبداعية والبعد
المعرفي لمتعمم اإلبداعي ،ووجود عالقة ارتباطية سالبة دالة إحصائ ًيا عند مستوى ()...1
بين درجة سمات شخصية المعمم (العصابية) والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي وأبعاده ،ووجود
إحصائيا عند مستوى ( )...1بين درجات سمات شخصية المعمم
عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
(النبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات) والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي
إحصائيا لجميع أبعاد بيئة التعمم اإلبداعية وجميع سمات شخصية
وأبعاده ،ووجود تأثير دال
ً
المعمم عمى الدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.

الكممات المفتاحية:
بيئة التعمم اإلبداعية  -سمات شخصية المعمم  -التعمم اإلبداعي  -مدرسة STEM
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The relative contribution of creative learning environment and
teacher’s personality traits on creative learning among STEM school
students in Zagazig
Abstract:
The recent research aimed to identify the level of creative learning and
its dimensions, explore relationships between creative learning and its
dimensions (dependent variable) and creative learning environment and its
dimensions and teacher’s personality traits (independent variables), and to
identify relative contribution of creative learning environment and teacher’s
personality traits in predicting creative learning among STEM school students
in Zagazig. Research sample consisted of (215) male and female students from
1st and 2nd secondary stage in STEM school in Zagazig. Measures of creative
learning, creative learning environment, and teacher’s personality traits
(prepared by the researcher) were applied. After conducting suitable statistical
operations using Pearson correlation coefficient and regression analysis, results
were: there is a high level of creative learning and its dimensions, there is a
statistically significant positive correlation at (0.01) level between creative
learning environment and its dimensions scores and creative learning as a
whole, and between teacher’s practices dimension and facilities and
equipmments dimension scores as creative learning environment dimensions
and cognitive dimension, emotional dimension, social dimension, and skill
dimension of creative learning, there is a statistically significant positive
correlation at (0.05) level between positive interaction dimension of creative
learning environment and cognitive dimension of creative learning, there is a
statistically significant negaitive correlation at (0.01) level between
neouroticism and total score of creative learning and its dimensions, there is
statistically significant positive correlation at (0.01) level between extraversion,
agreeableness, conscientiousness, and openness to experience and total score of
creative learning and its dimensions, and there is a stastically significant effect
of all creative learning environment dimensions and all teacher’s personality
traits on total score of creative learning among STEM school students in
Zagazig.
Key words: creative learning environment – teacher’s personality traits creative learning - STEM
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املكدمة:
رئيسيا في تنمية قدرات الطمبة عمى فيم وادارك طبيعة التغيرات
دور
يمعب التعميم ًا
ً
المتالحقة الحادثة في العالم والتفاعل والتكيف معيا ،وتعد تمك القدرات ممحة حيث يعاني
العالم من مشكالت معقدة ويواجو تحديات كبيرة؛ ومن ثم فمن الميم أن يتعمم الطمبة كيفية
مواجية ىذه المشكالت والتحديات بفاعمية وبطرق إبداعية .ويركز التعميم المعاصر بمصر
مؤخر عمى برنامج ( STEMمدارس المتفوقين لمعموم والتكنولوجيا) لتحسين األداء العام
ًا
لمطمبة في مجال العموم والرياضيات بوجو خاص وغيرىا من المجالت بوجو عام لما ليذه
المواد من أىمية تطبيقية كبيرة تسيم في مواجية التحديات التي يعاني منيا المجتمع
أيضا إلمداد سوق العمل المرتكز عمى ىذا البرنامج بعدد من الخريجين الذين قد
المصري و ً
يسيموا في مواجية التحديات الكبرى في مصر بفاعمية وتقديم حمول إبداعية لمختمف
المشكالت ،بل وصنع مستقبل أفضل لمصر.
ويعد اإلبداع أحد أىم المفاىيم في المجال التربوي ،وقد تناولتو دراسات عديدة أكدت
أنو ل ينبغي النظر إليو عمى أنو يميز قمة من األفراد الموىوبين وانما يجب النظر إليو عمى
أنو ميارة ضرورية مثمو كمعرفة القراءة والكتابة والحساب ويجب أن يدرس ويوظف في
المدارس لمساعدة الطمبة عمى تحسين تقديرىم لذواتيم وثقتيم بأنفسيم ،ومن ثم فقد أصبح
أساسيا لتطوير المصادر البشرية لمدول مما يسيم في النمو الفردي
عامال
التعمم اإلبداعي
ً
ً
والقومي ).(Amponsah, Kwesi, & Ernest, 2019, p. 11
والتعمم اإلبداعي  Creative Learningىو شكل من أشكال التعمم داخل المدارس
منبعث من الحاجة إلى مسايرة التحولت والتغيرات الحياتية في ظل تعقد العصر الحالي،
ويتطمب أن يكون لدى الطالب ميارات عقمية تساعده في حل مشكالت الحياة واستكشاف
حمول بديمة ).(Opera, 2014, p. 494
ويمقي التعمم اإلبداعي الضوء عمى الستراتيجيات وطرق دمج الطمبة في التعمم ذي
المعنى ،وتشجيع التحميل والتأمل وتوليد األفكار ،والدافعية والمثابرة والرغبة في العمل الجاد،
وتنمية فعالية الذات ،وتشجيع المجازفة في بيئات آمنة ،والندماج في مختمف المواقف
).(Sadeghi & Ofoghi, 2011, p. 264
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ويفيد التعمم اإلبداعي في بناء اإلنسان المبدع الذي ل يحتفظ باألفكار مجردة لكنو
يوظفيا في اتخاذ الق اررات وحل مشكالت الحياة ،ويركز عمى استقاللية كل طالب وتوظيف
قدراتو العقمية عمى التفكير اإلبداعي والتخيل والتعمم بالكتشاف ،ويؤكد عمى فيم المعمومات
والكتساب النشط والدائم لممعرفة ،ويعزز نمو الروح اإلبداعية والستكشافية ومرونة التفكير
والفضول المنظم والدافعية ).(Opera, 2014, p. 494
والتعمم اإلبداعي ىو أحد أشكال السموك اإلبداعي الذي يطور قدرة الطالب عمى
النشاط التخيمي مما يؤدي إلى مخرجات أصيمة وقيمة ،ويسمح لو بالعتماد عمى نفسو
والتعمم بالمحاولة والخطأ وخمق التعمم وليس اكتسابو أو إعادة إنتاجو ،ويستند إلى تحمل
الطالب مسئولية تعممو ومساعدتو عمى اكتشاف اإلبداع لديو واتاحة التفكير بعمق أكبر
وانتاجية أعمى (الحسنية ،5.11 ،ص .)132
وقد توصمت نتائج بحث ) Seechaliao (2017, p. 205إلى وجود مجموعة من
الستراتيجيات التعميمية تحسن التعمم اإلبداعي ،ومنيا :حث الطمبة عمى إنتاج أفكار جديدة،
واستخدام استراتيجيات العصف الذىني والمناقشة وطرح األسئمة والعمل الجماعي والتعمم
القائم عمى المشروعات ،وتقديم التغذية الراجعة ،واستخدام ألعاب تعميمية تتسم بالتحدي
إيجابيا ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس وفي تصميم األنشطة التعميمية،
وتعزيزىا
ً
والتدريس في مجموعات صغيرة بالمحاكاة والستقراء والستنباط ،واستخدام الرحالت الميدانية،
وتطبيق بعض البرامج التي تنمي التفكير اإلبداعي والناقد والتأممي.
ويسيم كل من التعمم اإلبداعي وبيئة التعمم في تشجيع الطمبة عمى ممارسة التفكير
اإلبداعي وحل المشكالت المعقدة مما يحسن اإلبداع لدييم ويطور مياراتيم وكفاياتيم لتحقيق
متطمبات العمل المستقبمي ،لذا من الميم كشف خصائص بيئة التعمم الداعمة لإلبداع
).(Huang, 2020
ومن المتوقع أن ينخرط الطمبة في التعمم اإلبداعي إذا تعمموا في بيئة تعمم توفر
مشجعا لإلبداع (الحسنية ،5.11 ،ص  .)131وتؤثر البيئة الفيزيقية بشكل جوىري
مناخا
ً
ً
عمى تعمم الطمبة وأفكارىم ومشاعرىم وسموكيم ،ومن ثم فجودة المكان الفيزيقي ميمة لمتعمم،
وتركز بيئة التعمم الفعالة عمى المرونة واستخدام التكنولوجيا والتعاون واألمان واإلضاءة
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المناسبة واأل ثاث المالئم ودرجة الحرارة المناسبة ومحدودية المشتتات السمعية
).(Alphonse, Orellana, & Kanzki-Veloso, 2019, p. 32
نموذجا يوضح أنو يمكن دعم العممية اإلبداعية والتعمم
وقد اقترح )Huang (2020
ً
اإلبداعي عن طريق بيئة التعمم واكتساب المعمومات ومشاركتيا وثقافة التعاون من خالل
تحديد المشكمة والبحث والترميز وتوليد األفكار والتحقق من الحمول.
وبيئة التعمم اإلبداعية  Creative Learning Environmentتشجع الطمبة عمى
التعبير عن أنفسيم بشكل إبداعي وتشبع رغبتيم في التجريب والبحث عن مخرجات مختمفة
محتممة ،مما يساعد الطمبة عمى تحسين القدرة اإلبداعية لدييم حيث سوف يقدرون ما
ابتكروه أو اكتشفوه بأنفسيم ).(McGreen & Sanchez, 2005, p. 242
وتتميز البيئة الداعمة لمتعمم اإلبداعي بـ :تشجيع الطمبة عمى طرح األسئمة ،والحد
من العوامل التي قد تحبطيم ،وتنظيم المناقشات داخل قاعة الدراسة ،واعادة النظر في األفكار
والمفاىيم وطرح الجديد منيا ،وتشجيع الستقالل المعرفي والتمقائية والذاتية في التعمم،
وتعزيز الروح الناقدة البناءة والقدرة عمى الستنتاج والبحث عن مختمف البدائل ،وتطوير
البحث الذاتي عن المعمومات ،والقدرة عمى مواجية التحديات ).(Opera, 2014, p. 495
وتيتم قاعات الدراسة اإلبداعية بأساليب التعمم وذكاءات الطمبة المتعددة وتعزز
الذكاء الوجداني وطرق التفكير المتعددة ونقاط القوة لدييم وتراعي تفضيالتيم الشخصية مما
يساعدىم عمى الوصول بفاعمية ألىداف تعمميم (Bocconi, Kampylis, & Punie,
).2012, p. 15
وبيئة التعمم اإلبداعية تسمح بظيور اإلبداع الفردي والجمعي ،وتعد أساس النمو
اإلبداعي لدى الطمبة -والذي يكون لممعمم دور فيو ،ويتوافر فييا المناخ المتسامح الذي يكفل
حرية الختيار والتفاعل الجتماعي والخبرات الثرية ودور الطالب النشط في
التعمم).(Toivanen, Halkilahti, & Ruismaki, 2013, p. 1173
وفي بيئة التعمم اإلبداعية يشارك الطالب وفقًا لقدراتو ويقابل تحديات ومواقف تعمم

تتطمب تحميميا واختبارىا لموصول إلى حمول مناسبة ،ويرتكز دور المعمم عمى إثارة وتوجيو
الطمبة ،واضافة روح المرح داخل قاعة الدراسة ،واستخدام طرق تدريس مثيرة ومتنوعة
ومالئمة ).(Opera, 2014, p. 496
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ومن ثم فالتعمم اإلبداعي يتطمب وجود معمم يتمتع بسمات شخصية Teacher’s
 Personality Traitsتسيم في دعم اإلبداع لدى الطمبة.
فمن أىم متطمبات التعمم اإلبداعي وجود معمم مبدع متمكن في مجال تخصصو وفاىم
ألساليب التربية وقادر عمى استخدام بعض الطرائف العممية وطرق التدريس والتقنيات الحديثة
لجذب انتباه الطمبة ،ومبادر بتشجيع الطمبة عمى التعمم بالممارسة والستكشاف والحرية في
التعمم ،مما يساعد عمى تنمية القدرات اإلبداعية واستثارة التفكير اإلبداعي لدى الطمبة (عصام
الدين ،5..2 ،ص .)125
جيودا كبيرة لتعزيز اإلبداع لدى الطمبة داخل قاعة
ميما ويبذل
ويمعب المعمم ًا
ً
دور ً
الدراسة من خالل تشكيل بيئات التعمم الميسرة لتطور اإلبداع ،حيث إنو يؤثر بشدة عمى
اختيار الميام وايصال المفاىيم وتقييم أعمال الطمبة بطرق متنوعة & (Hong, Part,
).Rowell, 2017, p. 309
والمعمم المبدع يشجع الطمبة عمى طرح األسئمة وتحديد المشكالت مما يسيم في
تحمميم مسئولية تعمميم وتعزيز رغبتيم في تقصي المعمومات ،ومن ثم تتاح ليم الفرصة أن
يصبحوا مبدعين ) .(Craft & Jeffrey, 2004, p. 40كما أن المعمم الداعم لإلبداع في
تفاعال مع الطمبة
بيئة التعمم اإلبداعية يكون أقل صرامة وأكثر
ً

& (Richardson

).Mishra, 2018, p. 46

أساسيا في تحديد إمكانية دعم التعمم
دور
وتمعب أنواع التفاعل وسموكيات المعمم َا
ً
اإلبداعي من عدمو ،حيث يتطمب التعمم اإلبداعي أن يتيح المعمم الفرصة لمطمبة لالندماج في
التعمم ومشاركة وتمقي التغذية الراجعة ،مما قد ينتج عنو دعم تعمم جديد ذا معنى شخصي
لمطمبة وتقديم فرص لمطمبة كي يسيموا في تعمم أقرانيم

& (Gajda, Beghetto,

).Karwowski, 2017, p. 251

مصللة البحح:
بديال ،لذا يجب تغيير طريقة تعمم
أصبح اإلبداع في التعميم ضرورة وليس مجرد ً

الطمبة من خالل جذب انتباىيم وتطوير مياراتيم اإلبداعية ،فالجيل الحالي من الطمبة محاط

بألعاب الفيديو والجوالت والوسائط الرقمية األخرى ،وىذا النتشار الكبير لمتكنولوجيا يستوجب
التواصل مع الطمبة بشكل جديد واضفاء معنى شخصي لمتعمم ،وبما أن اإلبداع ىو أحد أشكال
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صنع المعرفة ،إ ًذا فيو من الشروط الضرورية لمتعميم الحالي والمستقبمي (Ferrari,
).Cachia, & Punie, 2009, p. 15

جميا في المنيج
وييتم الوضع التعميمي الحالي باللتزام بالمعايير والذي يظير ً
اإللزامي والختبارات ذات التوقيتات المحددة مما نتج عنو بيئة يركز فييا المعمم عمى تحسين
درجات الطمبة بينما يثبط اإلبداع ويرى أنو ل يظير إل في حصص التربية الفنية أو التربية
الموسيقية وليس في جميع جوانب التعمم ،ومن ثم فقد تم تحديد اإلبداع كيدف تعميمي
أساسي وكميارة ضرورية في القرن الحادي والعشرين والتي يجب تدعيميا في المدارس ،وقد
مؤخر عمى أىمية إعداد الطمبة لممستقبل الذي يتطمب التفكير اإلبداعي لحل
ًا
أكد التربويون
المشكالت المعقدة ،وبالتالي ىناك حاجة لتقييم مدى مالءمة بيئات التعمم لتحقيق ىذا اليدف
).(Richardson & Mishra, 2018, p. 46
ومن النتقادات الموجية لمنظام المدرسي التقميدي أنو يمنع اإلبداع ألنو ل ييتم
بالمبدعين ويصف أعماليم بأنيا غير مألوفة ،فالمدرسة التي تشجع فقط أنماط التفكير
ادا مبدعين ،لذا يجب أن
التقاربي وتكرس نفسيا لتعميم األمور التقميدية المألوفة لن تخرج أفر ً
تساعد العممية التعميمية الطالب عمى اكتشاف نفسو وتقديم آرائو وأفكاره والمشاركة الفعالة
بما يحقق لو الثقة بالنفس (عبد اليادي والسعد ،1991 ،ص .)25
كما أن معظم بيئات التعمم فى المدارس يغمب عمييا الحفظ والتمقين مما يترتب عميو
غياب اإلبداع واىمال ممارسة ميارات التفكير العميا ،فنجاح التعمم المدرسي يرتبط ارتباطًا

كبير في تحقيق أىداف العممية التعميمية ،لذا
دور ًا
وثي ًقا ببيئة التعمم ،فالبيئة التعميمية تمعب ًا
ل بد أن تكون البيئة التعميمية مشوقة وجذابة تحفز الطمبة عمى التعمم اإلبداعي وتشعرىم
بالراحة والطمأنينة والسعادة ،وىذا قد يتوافر في مدارس .STEM
ومدارس )(Science, Technology, Engineering, and Mathematics
 STEMىي مدارس حكومية مجانية داخمية يقيم فييا الطمبة ،وتيدف إلى رعاية الطمبة

عمميا في العموم والرياضيات واليندسة والتكنولوجيا والمخترعين في مختمف
المتفوقين
ً
المجالت وتحفيزىم لضمان استمرارية تفوقيم لبناء جيل قادر عمى دفع مسيرة اإلنتاج ،حيث
تيتم بقدراتيم اإلبداعية واكسابيم ميارات التعمم التعاوني وغيرىا من ميارات القرن الحادي
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والعشرين من خالل تطبيق مناىج وطرق تدريس جديدة تعتمد عمى المشروعات الستقصائية
والمدخل التكاممي في التدريس (وزارة التربية والتعميم والتعميم الفني.)5.5. ،
وىذا ما لمستو الباحثة من واقع الزيارة الميدانية التي قامت بيا لمدرسة STEM
بالزقازيق والتي بدأت الدراسة بيا لمصف األول الثانوي في العام الدراسي .5.19/5.15
والمدرسة مكونة من مبنى مدرسي من أربعة طوابق ويضم عدة فصول؛ منيا ( )7فصول
لمصف األول الثانوي منيا ( )3فصول لمطالب و( )2فصول لمطالبات ،و( )2فصول لمصف
الثاني الثانوي منيا ( )3فصول لمطالب وفصمين لمطالبات –سعة الفصل الواحد ل تزيد عن
طالبا/طالبة ،-ومعمل إلكترونك ومعامل لغات وفيزياء وأحياء وكيمياء وجيولوجيا،
()52
ً
ووسائط ،وقاعة متعددة األغراض ،ومكتبة ،وممعبان ،ومبنيان إقامة لمطمبة والمشرفين يضمان

غرف إقامة لمطمبة –بحد أقصى ( )2من الطمبة في كل غرفة -مخصص ليا طابقين في كل
مبنى ،وغرفة لممشرف/المشرفة في كل طابق ،وثمان قاعات لالستذكار ،وصالتي طعام ،كما
يتوافر بيا إنترنت متاح لمطمبة والمعممين طوال اليوم.
ولكى يتحقق التعمم اإلبداعي عمى أرض الواقع في المدارس ل بد أن تتغير ثقافة
المدرسة ويتغير دور المعمم فبدلً من التركيز عمى تمقين الطمبة المعارف والمعمومات يجب أن
يتم تييئة بيئة تعمم جذابة محفزة لإلبداع تسيم في تنمية تفكير الطمبة وتعميميم كيفية التعمم
بشكل إبداعي والتفكير بطرق مختمفة وممارسة األنشطة اإلبداعية ،كما ينبغي تصميم
المواقف التعميمية والحياتية التي تتيح لمطمبة ممارسة ميارات التفكير العميا .وىذا قد يتوافر
في مدرسة  STEMبالزقازيق.
وفى ضوء ما اطمعت عميو الباحثة وعمى الرغم من تعدد البحوث التي أظيرت وجود
رابطة نظرية بين التعمم اإلبداعي أو أحد مؤشراتو مثل السموك اإلبداعي والتفكير اإلبداعي
وكل من بيئة التعمم اإلبداعية وسمات شخصية المعمم ،إل أن ىذه البحوث لم تتناول ىذه
المتغيرات مجتمعة ،كما أنيا لم تتناوليا لدى طمبة مدارس  STEMوالتي تعد من أحدث
فضال عن أنو ل يوجد أي بحث تطبيقي تناول التنبؤ بالتعمم اإلبداعي من
المدارس بمصر،
ً
خالل سمات شخصية المعمم ،وكذلك ل يوجد أي بحث حاول تحديد مستوى التعمم اإلبداعي

لدى الطمبة –في حدود عمم الباحثة -مما دعا إلى إجراء البحث الحالي كمحاولة لتحديد
مستوى التعمم اإلبداعي وأبعاده ،والكشف عن طبيعة العالقات الرتباطية بينو وبين كل من
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بيئة التعمم اإلبداعي ة وسمات شخصية المعمم ،وتحديد اإلسيام لكل من بيئة التعمم اإلبداعية
وسمات شخصية المعمم في التعمم اإلبداعي لدى طمبة مدارس  STEMبالزقازيق ،وىو ما
سوف يتم تناولو مما قد يمثل إضافة جديدة تثرى البحث الحالي.
وفى ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكمة البحث فى األسئمة اآلتية:
 -1ما مستوى التعمم اإلبداعي وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق؟
 -5مــا طبيعــة العالق ـة الرتباطيــة بــين بيئــة الــتعمم اإلبداعيــة وأبعادىــا والــتعمم اإلبــداعي
وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق؟
 -3ما طبيعة العالقة ال رتباطية بين سمات شخصية المعمم والتعمم اإلبـداعي وأبعـاده لـدى
طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق؟
 -2مــا اإلســيام النســبي لبيئــة الــتعمم اإلبــداعي وأبعادىــا فــي تفســير التبــاين الكمــي لمــتعمم
اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق؟
 -2ما اإلسيام النسبي لسمات شخصية المعمـم فـي تفسـير التبـاين الكمـي لمـتعمم اإلبـداعي
لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق؟

أهداف البحح:
ييدف البحث إلى:
 -1توفير خمفية نظرية عن متغيرات البحـث والمتمثمـة فـي :الـتعمم اإلبـداعي ،وبيئـة الـتعمم
اإلبداعية ،وسمات شخصية المعمم.
 -5تحديد مستوى التعمم اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
 -3الكشــف عــن العالقـة ال رتباطيــة بــين بيئــة الــتعمم اإلبداعيــة وأبعادىــا والــتعمم اإلبــداعي
وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
 -2الكشـف عـن العالقـة ال رتباطيـة بـين سـمات شخصـية المعمـم والـتعمم اإلبـداعي وأبعـاده
لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
 -2تحديد اإلسيام النسبي لبيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا فـي تفسـير التبـاين الكمـي لمـتعمم
اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
 -1تحديـــد اإلســـيام النســـبي لســـمات شخصـــية المعمـــم فـــي تفســـير التبـــاين الكمـــي لمـــتعمم
اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
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أهنية البحح:
يمكن إجمال أىمية البحث في النقاط التالية:

األهنية النظرية:
 .1تأتى أىمية البحث من أىمية متغي ارتو حيث إنو يتناول متغيرات ميمة ومؤثرة في عممية
التعمم اإلبداعي لمطمبة وتميزىم وىي بيئة التعمم اإلبداعية وسمات شخصية المعمم.
 .5تقديم خمفية نظرية عن متغيرات البحث قد تفيد الباحثين الميتمين بيذا المجال.
 .3لفت أنظار القائمين عمى العممية التعميمية إلى أىمية ىذه المتغيرات ودورىا الفعال في
التعمم اإلبداعي ومراعاتيا بما يسيم في تطوير العممية التعميمية.

األهنية التطبيكية:
 .1الستفادة مما تسفر عنو نتائج البحث في توجيو القائمين عمى التعميم بالمدخالت التي
يمكن أن تسيم في تحسين التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
 .5الستفادة مما تسفر عنو نتائج البحث في العمل عمى توفير العوامل المسيمة لخمق بيئات
إيجابا عمى التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
تعمم إبداعية مما يؤثر
ً
 .3الستفادة مما تسفر عنو نتائج البحث في إعطاء أولوية لختيار المعممين الذين يتسمون
بسمات الشخصية اإلبداعية لما لو من أثر في تحسين التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.

مصطلحات البحح:
التعله اإلبداعي :Creative learning
ىو نمط من التعمم المتمركز حول ميارات الطالب وممارساتو النشطة واإلبداعية في
إطار يتسم بالتقبل والتعاون .ولو أربعة أبعاد :البعد المعرفي ويتناول السموكيات المعرفية
اإلبداعية التي يمارسيا الطالب داخل قاعة الدراسة ،والبعد الوجداني ويتناول تحمل الطالب
مسئولية تعممو وثقتو بقدراتو ومشاعره اإليجابية تجاه تعممو ،والبعد الجتماعي ويتناول
تواصل الطالب الفعال مع زمالئو والمعممين ،والبعد المياري ويتناول توظيف الطالب لمعارفو
ومياراتو في أداء الميام وحل المشكالت.
ويقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في مقياس التعمم اإلبداعي
(إعداد الباحثة).

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 233 -

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

بيئة التعله اإلبداعية :Creative learning environment
ىي مكان التعمم الذي يدعم الميام واألنشطة التعاونية اإلبداعية في إطار من الثقة
والحترام المتبادلين .وتتكون من ثالثة أبعاد ىي :بعد ممارسات المعمم ويتناول السموكيات
المعرفية اإلبداعية التي يمارسيا المعمم والتي تدعم اإلبداع لدى الطمبة ،وبعد التفاعل
اإليجابي ويتناول تعاون الطالب مع زمالئو وتواصمو الفعال مع منسوبي المدرسة وسيادة
مناخ من األلفة والود والثقة بينيم ،وبعد التسييالت والتجييزات ويتناول البنية التحتية الثرية
الداعمة لإلبداع داخل المدرسة وقاعات الدراسة.
وتقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في مقياس بيئة التعمم (إعداد
الباحثة).
مسات شدصية املعله :Teacher’s personality traits
ىي العوامل الخمسة لمشخصية التي تميز المعمم الداعم لإلبداع لدى الطمبة ،من
تزن ال نفعالي (مقابل العصابية) ،والنشاط ونشر روح اجتماعية إيجابية
حيث ال ا
لتزم بالواجبات والعمل بجد
(النبساطية) ،وتقبل الرأي اآلخر والثقة بالطمبة (التقبل) ،وال ا
وكفاءة والتمكن من المادة العممية (الضمير الحي) ،وتنوع األنشطة واألساليب التدريسية
وسعة المعرفة وتشجيع المجازفة (ال نفتاح عمى الخبرات).
ويقاس بمجموع الدرجات التي يحصل عمييا الطالب في مقياس سمات شخصية
المعمم (إعداد الباحثة).

حمددات البحح:
المحددات المنيجية :يتحدد البحث الحالي بإجراءات المنيج الوصفي (الرتباطي) عمى عينة
البحث الحالي.
المحددات البشرية :يتحدد البحث الحالي بعينة من طالب وطالبات المرحمة الثانوية من
الصفين األول والثاني الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق بمحافظة الشرقية.
المحددات الزمنية والمكانية :تم تطبيق مقاييس التعمم اإلبداعي وبيئة التعمم اإلبداعية وسمات
شخصية المعمم عمى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق من الصفين األول
والثاني الثانوي خالل العام الدراسي 5.5./5.19م.
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اإلطار النظرى
أولًا :التعله اإلبداعي :Creative learning
اإلبداع ىو قدرة معقدة تؤدي إلى إنتاج أفكار غير مألوفة من خالل توظيف المعرفة
مرتبطة المجال والقدرات ال معرفية مثل التفكير التباعدي والستنتاج التحميمي والتفكير التقويمي
).(Zhou, Chen, & Luo, 2014, p. 457
وقد اختمف الباحثون في نظرتيم لمعالقة بين التعمم واإلبداع ،حيث يرى البعض أن
نموذجا
التعمم يمثل حالة خاصة من العممية اإلبداعية ،بينما يرى آخرون أن اإلبداع يمثل
ً

لمتعمم ،ويشير آخرون إلى أن اإلبداع والتعمم يمثالن نفس الظاىرة ،ويوضح معظميم أن
اإلبداع والتعمم بينيما عالقات تبادلية داعمة ).(Gajda, et al., 2017, p. 251
واإلبداع ىو جزء من عممية التعمم فقد ينتج عن التعمم إسيامات إبداعية ،وعمى ذلك
يرك ز مفيوم اإلبداع عمى اإلبداع الذاتي ويتضمن التفسيرات الجديدة وذات المعنى الشخصي
جديدا وذا معنى شخصي فإنيم
شيئا
لمخبرات واألحداث واألفعال ،ومن ثم عندما يتعمم الطمبة ً
ً
يندمجون في العممية اإلبداعية ).(Beghetto & Schreiber, 2017, p. 148

وتبحث عممية اإلبداع عن غير المألوف وعن الرتباطات بين المجالت المتنافرة،
وىي تحدث من خالل التفاعل بين أفكار الطمبة وانفعالتيم والسياق الجتماعي الثقافي حيث
يبدأ الطمبة بطرح تساؤلت فيصبحون أكثر مسئولية عن عمميم مما يساعد عمى نمو
الستقاللية لدييم ،كما أن اإلبداع ل يقتصر عمى مواد محددة وانما ىو ضروري في كل
مجالت التعمم ).(Cremin & Barnes, 2018, p. 274
والتعمم ىو عمل إبداعي عمى المستوى الشخصي حيث يتضمن استكشاف األفكار
جديدا فإنو يصنع ارتباطات جديدة بين األفكار
شيئا
والمفاىيم والمبادىء ،فعندما يتعمم الطالب ً
ً
إبداعيا؛ ومن ثم فالتعمم ىو نمو
عمال
ويضفي معنى عمييا ،وعندئذ يبني المعرفة ويعد ذلك ً
ً

لمكفاءة يؤدي إلى تغير شبو دائم في القدرة والذي ل ينتج عن النضج أو النمو فقط (Zhou,
).et al., 2014, p. 456
وتوجز الباحثة ما سبق في أن ىناك عالقة تبادلية بين اإلبداع والتعمم ،فقد ينتج
اإلبداع عن التعمم كما أن اإلبداع قد يؤثر عمى التعمم.
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والجانب اإلبداعي في التعمم اإلبداعي يشير إلى اندماج الطمبة في البتكار والتجربة،
أما جانب التعمم فيشير إلى اندماج الطمبة في جوانب التساؤلت العقمية (Craft, Cremin,
) .Burnard, & Chappell, 2007, p. 1ويشترك المبدعون في عدة خصائص ،منيا
ما يرجع لمعوامل الوراثية ومنيا ما يعود لمعوامل البيئية؛ مثل الرغبة في المجازفة ،والنفتاح،
والقدرة عمى التكيف مع الضغوط & (Ruokonen, Kiilu, Malduma, Vikat,
).Ruismaki, 2011, p. 413
وأثناء الندماج في العممية اإلبداعية يتعمم الطمبة كيفية استخدام مجموعة متنوعة
من استراتيجيات ومصادر التعمم كي يعبروا عن أفكارىم اإلبداعية وينفذوىا بشكل إبداعي
ويوظفوا التفكير اإلبداعي ،حيث تؤكد العممية اإلبداعية عمى المناقشات مع اآلخرين
والتعارض مع ما ىو مقبول ومألوف ).(Liu, Lin, Jian, & Liou, 2012, p. 172
ويبدأ التعمم اإلبداعي بمحاولة الطمبة إعطاء معنى جديد ومختمف لموضوع التعمم في
ضوء ما يعرفونو ،حيث يشارك الطمبة ما يتوصمون إليو ويسيمون بشكل إبداعي في تعمم
اآلخرين ويتمقون التغذية الراجعة من المعممين واألقران في سياق التعمم الجماعي
) .(Beghetto & Schreiber, 2017, p. 148ففي سياق التعمم الجماعي يبني الطمبة
أفكارىم عمى أفكار بعضيم البعض كي يصموا إلى فيم ل يمكن أن يصل إليو كل طالب
بمفرده ،ويشترك أعضاء المجموعات في مناقشات ناقدة وبناءة ويستمعون لمقترحات بعضيم
البعض ).(Zhou, et al., 2014, p. 457
تعاونيا ويستخدم العقل والبدن والنفعالت وجميع
والتعمم اإلبداعي عادة ما يكون
ً
الحواس لمواجية التحديات وحل المشكالت ).(Cremin & Barnes, 2018, p. 271
وفي التعمم اإلبداعي يكون اإلبداع ىو مصدر اإلنجاز الشخصي والمنفعة الجتماعة وينعكس
تأثيره في الممارسات الصفية).(Hong, et al., 2017, p. 309
ويشير التعمم اإلبداعي إلى إمكانية أن يطور الطمبة ميارات تفكيرىم وأن يتعمموا
بطريقة إبداعية جديدة ) ،(Bocconi, et al., 2012, p. 8ويتضمن طرح التساؤلت
وكشف األ راء وتوليد األفكار وتقييميا ،وىو جزء ميم من التربية اإلبداعية حيث إنو يركز عمى
أفعال الطمبة ويشبع فضوليم ).(Toivanen, et al., 2013, p. 1171
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والتعمم اإلبداعي يتضمن اكتساب الطالب لميارات تقنية ومعمومات وتكنولوجيا تحسن
بدل
اإلبداع ،وي ركز عمى السياق الجتماعي الذي يظير اإلبداع من خاللو داخل قاعة الدراسة ً

من التركي ز عمى المنتج اإلبداعي ،وييتم بجودة العالقات بين الطمبة وبيئاتيم الجتماعية
وتطوير قدراتيم اإلبداعية من خالل األنشطة التي تجعميم قادرين عمى اإلسيام في تطوير
مجتمعيم ،ويتم النظر لقاعة الدراسة عمى أنيا مجتمع لمممارسة يسيم في تقنين األفكار
وتحديثيا ).(Beineke, 2013, p. 882
ويعد التعمم اإلبداعي سمة بارزة في إطار التربية اإلبداعية ،ففي التعمم اإلبداعي
يتعمم الطمبة من خالل طرح التساؤلت والستفسارات والبحث والتحكم والتجريب ،ويظيرون
فضوليم والذي يعد خاصية طبيعية في البشر مما يثري قدراتيم عمى التعمم والتفكير اإلبداعي،

فمن خصائص التعمم اإلبداعي المرح والتعاون والتفكير الحتمالي ).(Lin, 2011, p. 152
قدر
ومن خصائص التعمم اإلبداعي أنو يشجع الطمبة عمى القراءة الحرة التي تكسبيم ًا
كبير من المعمومات ،كما أنو يشجعيم عمى تقديم أفكار إبداعية متنوعة تتعمق بما يدرسونو
ًا
وبالبيئة المحيطة وعمى إجراء البحوث وتخطيط وتنفيذ المشروعات التي تشبع حاجاتيم
وميوليم ،كذلك فيو ينمي ثقة الطمبة في قدراتيم البتكارية واإلبداعية من خالل الىتمام
بأفكارىم ،والبحث عن الحمول والوصول لنتائج جديدة نافعة ،ويدعم حرية التعمم وعدم التقيد
بالمناىج الدراسية مما يسيم في تخريج جيل من العمماء والمبتكرين عمى دراية بمشكالت
الحياة المعاصرة وكيفية حميا بشكل نافع لممجتمع (عصام الدين ،5..2 ،ص .)125
والتعمم اإلبداعي لو خمسة مستويات :األول ،يعبر الطمبة عن مشاعرىم وأفكارىم
ويمارسون ميارات إبداعية بسيطة ويصفون أفكارىم ومشاعرىم تجاه أعماليم وأعمال اآلخرين
اإلبداعية ،والثاني ،يطورون أفكارىم ويظيرون قدراتيم اإلبداعية وينوعون استخداماتيا،
والثالث ،يندمجون ويعممون باستقاللية وابداع ويوظفون أفكارىم ويستخدمون التقنيات
ويحددون أوجو التشابو والختالف بين أعماليم وأعمال اآلخرين اإلبداعية ،والرابع ،يندمجون
في مشروعات بالغة التعقيد ويعززون مياراتيم ويستخدمون التقنيات بدقة وتحكم أكبر
ويناقشون طرق العمل اإلبداعي ويربطونو بالبيئة ويقيمون أعماليم وانجازىم ألىدافيم،
والخامس ،يتزايد وعييم باإلمكانات اإلبداعية في البيئة ويستخدمون مياراتيم بدقة وطالقة
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ويطورون معرفتيم ويتأممون تعمميم لتحسين وتنقيح أعماليم (Ellis & Barrs, 2008,
).p. 72-73
ويقوم التعمم اإلبداعي عمى أسس منيا أن يبني الطمبة معاني وتفسيرات خاصة بيم
عن الميام التي تتطمب توظيف المعمومات وتحميل الحقائق ومناقشة األىداف والتفاوض
بشأنيا وليس فرضيا ،واستخدام بدائل متطورة لمتدريس والتقييم ،فالتعمم ينمو من خالل
الكتشاف والبتكار وحل المشكالت ) .(Opera, 2014, p. 494كما أن التعمم اإلبداعي
تغيير في أشكالو (Ellis & Barrs, 2008, p.
ًا
يتحدى النمط التقميدي لمتقييم ويتطمب
).73
ويمكن قياس اإلبداع –أو التعمم اإلبداعي -من خالل مقاييس التفكير اإلبداعي،
حيث تقاس قدرة األفراد عمى توليد العديد من األفكار غير المألوفة والمتنوعة؛ ومن ثم تقيس
مقاييس التفكير اإلبداعي كفاءة الفرد في توليد األفكار ،ول يتم قياس جودة األفكار وانما
أيضا من خالل شخصيات المبدعين واستعداداتيم
تقاس أصالتيا ،وقد يقاس اإلبداع
ً
واتجاىاتيم ) .(Smith & Smith, 2017, 24فاإلبداع –أو التعمم اإلبداعي -يقاس من
خالل مقاييس التفكير التباعدي والشخصية اإلبداعية والتجاه نحو اإلبداع والدافعية واألنشطة
باستخدام تقارير ذاتية وتقدير المنتجات اإلبداعية ).(Hong, et al., 2017, p. 321
ويرى ) Ellis & Lawrence (2009, p. 4أنو يتم تقييم التعمم اإلبداعي من
خالل ستة أبعاد مترابطة ىي الثقة والستقاللية والستمتاع ،والتعاون والتواصل ،واإلبداع،
والستراتيجيات والميارات ،والمعرفة والفيم ،والتأمل والتقييم ،ويفيد تقييم التعمم اإلبداعي
المعمم في مالحظة مواطن القوة واستثمارىا لدى الطمبة وفيم المشكالت التي يعانون منيا
بشكل أفضل  ،حيث يجيب المعمم عمى عدة أسئمة تتطمب منو مالحظة الطمبة أثناء أداء
مختمف الميام وتدوين تمك المالحظات.
ويرى الحسنية ( ،5.11ص  )131أن التعمم اإلبداعي يشمل أربعة معايير ىي:
التعميم وثيق الصمة بحياة الطالب (سد حاجات الطالب لمتعمم) ،والطالب يتعمم بنفسو (دافعية
ذاتية وقدرة عمى التعمم) ،والسيطرة عمى عمميات التعمم (ميارة التعمم) ،واإلبداع وخمق شيء
جديد (تطوير جذري واضافة لمتعمم) ،ويمكن قياسو من خال ل خمسة أبعاد ىي :السياق،
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والدوافع ،والميمة ،والقدرات ،والميارات ،وتقاس من خالل استبانة يستجاب ليا وفقًا لمقياس

خماسي التقدير.

وتوصل ) Sadeghi & Ofoghi (2011, p. 264من خالل تحميل استجابات
ال طمبة إلى وجود ستة عوامل تؤثر عمى اإلبداع لدى الطمبة داخل قاعة الدراسة –أي عوامل
التعمم اإلبداعي ،ىي :خصائص أعضاء ىيئة التدريس ،وخصائص الطمبة أنفسيم ،واألنشطة
األكاديمية ،وروح المرح ،ونمط التعمم ،ونمط التدريس ،وتقاس من خالل استبانة ويستجاب
ليا وفقًا لمقياس رباعي التقدير.

وتناول )Kuo, Burnard, McLellan, Cheng, & Wu (2017, p. 186

خمسة أبعاد لمتعمم اإلبداعي من وجية نظر معممي ومديري المرحمة البتدائية والمرحمة
الثانوية بتايوان ىي :المعمم المبدع ،والطالب المبدع ،والمدرسة اإلبداعية ،والممارسة في
مختمف التخصصات ،وقواعد البيانات اإلبداعية ،وقاموا بتصميم استبيان مكون من  22مفردة
لقياسو.
ويمكن القول بأن التعمم اإلبداعي يتمحور حول الطالب حيث يتعمم كيفية التعبير عن
أفكاره اإلبداعية وتوظيفيا وتنفيذىا واضفاء معنى شخصي عمييا .ويمكن قياس التعمم
اإلبداعي من خالل مقاييس التفكير اإلبداعي والتفكير التباعدي وكفاءة الطالب في توليد
األفكار األصيمة واتجاىو نحو اإلبداع ،كذلك يمكن قياسو من خالل مقاييس تقدير ذاتي
(استبانات) يستجاب ليا وفقًا لمقياس ليكرت ،وىو ما سوف تتبعو الباحثة .ومما سبق يمكن
إجمال أبعاد التعمم اإلبداعي في :البعد المعرفي ،والبعد الوجداني ،والبعد الجتماعي ،والبعد

المياري ،وىذه ىي ا ألبعاد التي تتبناىا الباحثة لقياس التعمم اإلبداعي في البحث الحالي.
ثانيًا :بيئة التعله اإلبداعية :Creative learning environment
يتطمب اإلبداع بيئة تسيم في تحويل معرفة الفرد من المستوى الضمني إلى المستوى
الظاىري ،وفي نفس الوقت تسيل مشاركة المعرفة الفردية والمعرفة الجماعية (Zhou, et
) .al., 2014, p. 457ويعتمد اإلبداع عمى مدى توافر مناخ يعزز الثقة والحترام والدعم
وبيئة تعزز تحديد الذات ومواطن قوة الفرد وتقدر األفكار والىتمامات وتناقشيا وتشجعيا
).(Cremin & Barnes, 2018, p. 271
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ويرى حسن ( ،5..2ص  )97أن بيئة التعمم ىي المناخ السائد داخل حجرة الدراسة
والناتج عن ممارسات المعمم مع الطمبة ،وت رتبط بخصائص المحتوى وبخصائص الطمبة
أنفسيم وبتقنيات التعميم.
وبيئة التعمم ىي استخدام اإلمكانات المادية والجدول الزمني والمناخ الجتماعي
النفعالي بالشكل األمثل ،وتتمثل في كل ما ىو موجود في مكان التعمم مثل ترتيب األثاث
واألجيزة مما يحث الطمبة عمى الندماج في عممية التعمم ،فالبيئة الفيزيقية والتعميمية في
قاعة الدراسة ليا أثر كبير في تعمم الطمبة ودافعيتيم لممشاركة بفاعمية في األنشطة
األكاديمية وفي سموكيم الشخصي وفي التزاميم المدرسي ،وقد تكون بيئة التعمم ىي المدرسة
أو القاعة الدراسية أو المعمل (أحمد وسويفي ،5.11 ،ص .)55.
وبيئة التعمم ىي المسئولة عن إعداد الطمبة المبدعين ،مما يشير إلى أىمية بيئة
التعمم في إعداد الطمبة لمبحث عن الجديد الذي يتسم باألصالة ،فالبيئة ليا دور كبير في
إ عداد األفراد لمتكيف والتعامل مع التغير والتطور بحكمة ونجاح في ظل عالم سريع التطور
في مجالت العموم والتكنولوجيا وفي مختمف مجالت الحياة (نور الدين ،5.13 ،ص
.)1237
ويجب أن تتسم بيئة التعمم الميسرة لإلبداع بالتقبل واألمن والثقة والحترام ،وأن تكون
نشطة وغير موترة لألعصاب وداعمة ومميئة بالتحديات وفردية واجتماعية وغير تنافسية
ومرحة وجادة في آن واحد ،وتدعم اإلبداع وتشجع التحصيل وفردية كل طالب وتدعم اختياراتو
األصيمة والتأمل والتجريب والمرونة ونقاط القوة لديو وتقدر أفكاره واىتماماتو وتشاركيا
وتشجعيا ).(Cremin & Barnes, 2018, p. 477
فالبيئة اإلبداعية تقدم خبرات ثرية لمطمبة وتؤكد عمى أدوارىم النشطة في التعمم
وتدعم دافعيتيم الداخمية وتعد أساس النمو اإلبداعي لدييم (Toivanen, et al., 2013,
) .1172والتفكير الحتمالي ىو خاصية أساسية لمبيئة اإلبداعية ويتضمن طرح أسئمة مثل
"ماذا لو؟" ويساعد عمى حل المشكالت والتعاون ،ويعد أحد طرق دمج الطمبة في مشاركة
المعرفة وصنعيا ومواجية المشاعر السمبية الناتجة عن الختبارات والتنافس مع اآلخرين مما
ينمي القدرة اإلبداعية لدييم).(Craft & Jeffrey, 2004, p. 40
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ويرى حسن ( ،5..2ص  )97أن بيئة التعمم ليا أربعة أبعاد تقاس من خالل
استبيان مكون من ( )72مفردة ىي :ممارسات المعمم ،والمعمومات المقدمة في قاعة الدرسة،
وممارسات الطالب ،وتقنيات التعميم ،ويستجاب لو وفقًا لمقياس ثالثي التقدير.

بينما يذكر ) Ruokonen, et al. (2011, p. 413أن بيئة التعمم ليا خمسة

عوامل؛ ثالثة منيا أساسية وىي :المنزل ،والمجتمع والثقافة ،والمدرسة ،وعامالن أقل في
األىمية؛ وىما :الفرص ،والنوع أو الجنس ،وتم قياس ىذه العوامل من خالل التحميل الكيفي
لمقالت طمب من الطمبة كتابتيا بعد تأمل حياتيم ووصف أىم خبرات بيئة التعمم التي مروا
بيا وترتبط بتطور اإلبداع لدييم.
أما Davies, Jindal-Snape, Collier, Digby, Hay, & Howe (2013,
) p. 80فيرون أن عوامل البيئة الداعمة لإلبداع ىي :الستخدام المرن لموقت والمكان،
واتاحة المواد المناسبة ،والعمل خارج المدرسة/قاعة الدراسة ،وطرق التدريس المرحة القائمة
عمى المعب واستقاللية الطالب ،والعالقات المحترمة بين المعمم والطمبة ،وفرص تعاون األقران،
والشراكة مع مؤسسات خارج المدرسة ،والوعي باحتياجات الطالب ،والتخطيط المرن.
ويذكر )Vaughan, Carter, Macfarlane, & Morrison (2014, p. 1
عدة مكونات لبيئة التعمم تقاس من خالل استبيان مكون من  2.مفردة ىي :البنية التحتية
الفيزيقية مثل قاعات الدراسة واألنشطة ،والتسييالت والقيود الخاصة بالتعمم ،والمناخ
التعاوني ،والييئة التدريسية ،والييئة اإلدارية ،ويستجاب لو وفقًا لمقياس خماسي التقدير.

ويرى أحمد وسويفي ( ،5.11ص  )551أن بيئة التعمم تشتمل عمى ثالثة جوانب

تقاس من خالل استبيان مكون من ( )2.مفردة؛ وىي :البيئة بأكمميا ،والبيئة خارج قاعة
الدراسة ،والبيئة داخل قاعة الدراسة ،في صورة مواقف ،ويستجاب لو وف ًقا لمقياس رباعي

التقدير.

بينما يؤكد ) (Maralani, 2016, p. 274أن البيئة اإلبداعية تقاس من خالل
استبيان مكون من  22مفردة تقيس عشرة أبعاد ىي :التحدي ،والحرية ،ودعم األفكار،
والثقة ،والمناقشة ،والتناقض ،والمجازفة ،وتخصيص وقت لألفكار ،والحيوية والنشاط،
والسعادة والمرح ،ويستجاب لو وفقًا لمقياس خماسي التقدير.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 233 -

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

وقد أجرى ) Richardson & Mishra (2018, p. 51مالحظات صفية وراجعا
األدبيات الخاصة بتصميم بيئات التعمم وتوصال إلى وجود ثالثة عوامل داعمة لإلبداع في بيئة
التعمم ،ىي :اندماج الطمبة ويتضمن الميام الفعمية التي يشترك فييا الطمبة وتدعم اإلبداع
مثل التعمم النشط والستكشاف والتركيز عمى العممية وليس عمى المنتج ،والبيئة الفيزيقية
مفتوحا وبو أثاث مريح ويسمح بمساحات
وترتبط بمكان التعمم نفسو والذي يجب أن يكون
ً
متنوعة لمعمل في مجموعات صغيرة ،ومناخ التعمم ويشير إلى العالقات بين المعمم والطالب
معا
والعالقات بين الطمبة وبعضيم البعض والمناخ العام داخل قاعة الدراسة والتي تتكامل ً

مقياسا يتكون من  12مفردة تركز عمى ميام التعمم والممارسات
لدعم اإلبداع ،وصمما
ً
الصفية والتفاعالت بين الطمبة والمعممين والظروف الفيزيقية والمصادر المتاحة.
ويرى ) Riveros-Perez, et al. (2019, p. 63أنو يمكن قياس بيئة التعمم
من خالل خمسة أبعاد ممثمة في استبيان مكون من  2.مفردة ىي :المعتقدات حول التعمم،
والمعتقدات حول تنظيم المقرر ،والمعتقدات حول المناخ المدرسي ،والمعتقدات الذاتية
الجتماعية ،والمعتقدات الذاتية األكاديمية ،ويستجاب لو وفقًا لمقياس خماسي التقدير.

ويرى ) (Bocconi, et al., 2012, p. 9-15أن قاعات الدراسة اإلبداعية ىي

بيئات تعمم ابتكارية توظ ف تكنولوجيا المعمومات والتصالت ،وتتكون من ثمانية أبعاد مترابطة
وىي :المناىج التي يجب أن تنمي المعرفة والميارات الواقعية والمرنة وتوظف التكنولوجيا،
والتقييم ويرتكز عمى طرق تقييم إبداعية مترابطة وشاممة ومستمرة توظف أدوات التكنولوجيا
لتصميم ميام تحاكي ظروف الحياة الحقيقية ،وممارسات التعمم وتركز عمى تعاون الطمبة
ومسئوليتيم عن التعمم وتدعم التجريب اإلبداعي وتطوير قدرات التعمم مدى الحياة ،وممارسات
التدريس حيث يكون المعمم مسيل لمتعمم ومبدع ويتصرف كقدوة ويستخدم طرق تدريس
إبداعية ويوظف التكنولوجيا ،والتنظيم لالستفادة من جميع عناصر التعمم في تحسين اإلبداع
والتأكيد عمى جودة التدريس والتعمم والتقييم ،والقيادة والقيم حيث تدعم القيادات المدرسية
اإلبداع والنمو الميني لممعمم وتوفر المصادر المطموبة ،والترابط وييتم بالعوامل الجتماعية
والوجدانية المؤثرة في ارتباط الطمبة بزمالئيم وبالمجتمع ،والبنية التحتية وتقوم عمى
التكنولوجيا وتتيح الوصول لكافة المصادر.
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ومن ثم فبيئة التعمم تتضمن جميع المتغيرات الموجودة في موقف التعمم والمؤثرة فيو
مثل خصائص وممارسات المعمم والطالب ،وتقنيات التعميم ،وترتيب األثاث ،وتكون مييئة
بكافة المستمزمات المادية والمناخ الجتماعي المالئم لتيسير حدوث التعمم .والبيئة اإلبداعية
ىي تمك التي تؤكد عمى نشاط الطالب وحريتو في التعمم وتحفز اإلبداع لديو وتكون مميئة
بالثقة والحترام وتعزيز مواطن القوة وتشجيع اىتماماتو وأفكاره .وتختمف أبعاد بيئة التعمم من
بحث آلخر ،وتوجز الباحثة أبعاد بيئة التعمم في الممارسات الصفية ،وطرق التدريس القائمة
عمى المعب والمرح واستقاللية الطالب ،والمنيج ،وتقنيات التعميم ،والبنية التحتية ،واألنشطة
الصفية والالصفية ،وخصائص كل من المعمم والطمبة ،وممارسات الييئة اإلدارية ،ومناخ
التعمم .ويمكن بمورة ىذه األبعاد في :بعد ممارسات المعمم مثل إدارة الفصل وتنويع طرق
التدريس والتقييم ،وبعد التفاعل اإليجابي مثل التعاون والتواصل والمرح واألمان والمجازفة
والمناقشة والنشاط ،وبعد التسييالت والتجييزات مثل الخصائص الفيزيقية واإلمكانات المادية
والتكنولوجية  ،وىذه ىي األبعاد التي تتبناىا الباحثة لقياس بيئة التعمم اإلبداعية في البحث
الحالي.
وىناك ممارسات صفية تدعم التعمم اإلبداعي مثل سيادة روح الدفء والتشجيع
والموازنة بين تحقيق النظام وحرية التعمم ،ف سيطرة المعمم المبالغ فييا قد تقيد إبداع الطمبة
وتطويرىم أفكار جديدة ،وعمى الجانب اآلخر فالحرية الكاممة قد تربك الطمبة ول تسمح ليم
تحديا في تحقيق التعمم
بالوصول ألقصى إمكاناتيم ،وايجاد التوازن بين ىذا وذاك يمثل
ً
اإلبداعي ).(Craft, et al., 2007, p. 9
وفي مدارس  STEMيجب أن يصمم المعمل أو قاعة الدراسة بطريقة تسيل
الستكشاف والتعمم القائم عمى المشروعات ويحاكي الحياة الواقعية؛ فالتعمم في تمك المدارس
يتطمب توافر مكان بو وسائل أمان مثل طفاية الحرائق وأدوات حماية شخصية لستخداميا
عند أداء األنشطة ،كما أن منطقة العمل يجب أن تكون قريبة من مخارج الكيرباء ومن
منطقة تخزين األدوات ،كذلك يجب أن يستخدم المعمم األدوات أمام الطمبة ويتأكد من صحة
استخدام كل طالب ليا تحت إشرافو المباشر ،كما ينبغي توافر منطقة مخصصة لإلسعافات
األولية داخل قاعة الدراسة أو المعمل ويتعمم الطمبة كيفية استخداميا مع التأكيد عمى
رجوعيم إلى طبيب المدرسة في حالة حدوث أي إصابة نتيجة ألداء األنشطة ،ويناقش الطمبة
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 333 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

كيفية بقاء العاممين آمنين عمى أرض الواقع مما يساعد في تعميق الصمة بين ما يتعممونو
وما يدور في مجال العمل الواقعي ).(Swagerty & Hodge, 2019, p. 20-22
ثالثًا :سمات شخصية المعمم :Teacher’s personality traits

شيوعا ىو نموذج العوامـل الخمسـة Five
ىناك عدة نماذج لسمات الشخصية وأكثرىا
ً
) ،Factor Model (FFMوعمــى الــرغم مــن تاريخ ـو القصــير إل أن كــل بعــد مــن أبعــاده
(العصــابية ،والنبســاطية ،والتقبــل ،والضــمير الحــي ،والنفتـاح عمــى الخبـرات) لــو تــاري طويــل
ـدءا بــألبورت وأدبــرت المــذين اســتخرجا مــن المغــة قائمــة
يرجــع لمثالثينــات مــن القــرن العشــرين بـ ً
مرور بكاتل الـذي أجـرى تحمـيالت عامميـة عديـدة لتقـديرات األقـران
ًا
جدا ألسماء السمات،
طويمة ً

ــامال أساسـ ًــيا ،ثـــم فســـكا الـــذي أجـــرى تحمـــيالت عامميـــة
والســـتبيانات اســـتخرج منيـــا ( )11عـ ً
لمقــاييس كاتــل واســتخرج خمســة عوامــل فقــط ،ثــم تيــوبس وكريســتال المــذان أجريــا تحمــيالت
عامميـــة لمقـــاييس كاتـــل واســـتخرجا خمســـة عوامـــل فقـــط أطمقـــا عمييـــا :الستبشـــار والتقبـــل

كثيـر العوامـل الخمسـة الكبيـرة الحاليـة –،
والعتمادية والتزان النفعالي والثقافة – وىي تشـبو ًا
يمييما نورمان وبورجاتا وسميث الذين وجدوا خمسـة عوامـل فقـط مـن خـالل إجـرائيم لتحمـيالت
أخيـر كوسـتا ومكـراي  Costa & Mcraeالمـذان توصـال إلـى
عامميـة عمـى مقـاييس كاتـل ،و ًا
نمــوذج الخمســة عوامــل ،ومــن ثــم فقــد ظيــر نمــوذج الخمســة عوامــل مــن التجــاىين المغــوي
والعاممي في بحوث الشخصية (خريبة ،5..5 ،ص .)133-135
ىرميا عمى أساس
ويقوم نموذج العوامل الخمسة عمى أن سمات الشخصية منظمة
ً
خمسة عوامل عامة وعريضة في قمة اليرم وتقع السمات األكثر نوعية -أوجو كل عامل-
تحت ىذه األبعاد العامة في مستويات أقل في التصنيف اليرمي ،ويتكون نموذج الخمسة
عوامل من :العصابية ،والنبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات ،وكل
عامل من ىذه العوامل يتكون بدوره من ستة أوجو ،حيث تتضمن العصابية Neuroticism
كل من القمق ،والكتئاب ،والعدائية ،والندفاعية ،وعدم الشعور الواعي بالذات ،والنقيادية،
وتتضمن النبساطية  Extraversionكل من الدفء العاطفي ،والروح الجتماعية،
والتوكيدية،

والنشاط،

والسعي

لإلثارة،

والمشاعر

اإليجابية،

ويتضمن

التقبل

 Agreeablenessكل من اإليثار ،والتواضع ،والستقامة ،والثقة ،والمتثال ،واعتدال الرأى،
ويتضمن الضمير الحي Conscientiousness

كل من المثابرة لإلنجاز ،والكفاءة،
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والقصدية ،واللتزام بالواجب ،والترتيب ،والنظام الذاتي ،ويتضمن النفتاح عمى الخبرات
 Openness to Experienceكل من النفتاح عمى كل من الخيال ،والتذوق الجمالي،
والمشاعر ،واألفعال ،واألفكار ،والقيم (White, Hendrick, & Hendrick, 2004, p.
).1520
وتعكس العصابية عدم التزان النفعالي ،وتميز الم َعرضين لإلحباط النفسي

واستجابات المواجية الخطأ ،أما النبساطية فتعكس عمق التفاعالت الجتماعية ومستوى
النشاط والحاجة لإلثارة والثقة بالنفس والمنافسة ،بينما يعكس التقبل الشفقة والرأفة والحنان
ومقاومة العدائية ،أما الضمير الحي فيعكس التنظيم والضبط الذاتي واإلصرار والمثابرة
والدافعية ،ويعكس النفتاح عمى الخبرات السعي النشط لمخبرة ويركز عمى الستعدادات
المعرفية مثل الفضول واإلبداع والتخيل والذكاء وسرعة الفيم والكفاءة واإلتقان والقيادة
والحسا سية الخمقية والعاطفية وتفتح العقل والتأكيد عمى الدوافع والىتمامات وقيم المساواة،
والصفات الشخصية المميزة ليذه العوامل ىي التزان النفعالي (انخفاض العصابية) ،والطموح
والشجاعة والثقة بالنفس والقيادة غير العادية (النبساطية) ،والطيبة (التقبل) ،والعمل بجد
(الضمير الحي) ،والذكاء وتفتح الذىن واإلبداع ووجود مدى واسع من المعرفة (النفتاح عمى
الخبرات) ).(Smith, Hanges, & Dickson, 2001, p. 305
وتساعد الخمسة عوامل األشخاص في التوصل لمحمول الستراتيجية لممشكالت
انفعاليا يوظفون اتزان أعصابيم ومرونتيم الداخمية في
التكيفية التي يواجيونيا؛ فالمتزنون
ً
حل المشكالت التكيفية ،ومرتفعو النبساطية يستطيعون استخدام حمول سائدة ومقبولة
اجتماعيا ،كما أن مرتفعي التقبل يتعاونون مع اآلخرين في حل المشكالت التكيفية ،ومرتفعو
ً
الضمير الحي يحمون المشكالت التكيفية من خالل العمل الجاد ،وكذلك مرتفعو النفتاح عمى
الخبرات يكونون بارعين في تقديم حمول معرفية إبداعية لممشكالت التكيفية (White, et
).al., 2004, p. 1520
ويتضح مما سبق أن نموذج الخمسة عوامل لمشخصية من أكثر نماذج الشخصية
ىرميا حيث توجد العوامل العامة في قمة اليرم ولكل
وشمول ،والعوامل الخمسة منظمة
شيوعا
ً
ً
ً
منيا ستة أوجو نوعية في المستويات األقل ،ولكل عامل منيا خصائص مميزة يمكن توظيفيا
في حل المشكالت التكيفية .وتتضح العوامل الخمسة لمشخصية لدى المعمم المبدع كما يمي:
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من أىم سمات المعمم المبدع أن يكون قدوة صالحة يطبق أساليب التربية السميمة
وواجباتيا ،وتتوافر لديو خمفية عممية واسعة في مختمف المجالت ،وينوع األساليب واألنشطة
أفكار أصيمة ومرنة ،وأل يكون متسمطاً في
ًا
المستخدمة عند عرض المادة العممية ،وينتج
قيادتو لمطمبة ،ويراعي فردية كل طالب ،ويستخدم وسائل التدريس الحديثة ،ويعمم الطمبة
تقدير أىمية ما يتعممونو ،ويكسبيم المعمومات والميارات الالزمة لتنمية قدراتيم عمى اإلبداع،
وينمي حب الستطالع والثقة بالنفس لدييم ،ويسمح ليم بقدر كبير من الحرية في العمل
والتعبير عن أفكارىم ،ويشجعيم عمى طرح التساؤلت وممارسة النقد البناء وتجريب األفكار
عمميا،
غير المألوفة وحل المشكالت بأنفسيم واجراء البحوث اليادفة ومساعدتيم في تطبيقيا
ً

عيا بمشكالتيم الدراسية واألسرية
والتروي في إصدار األحكام عمى أعماليم ،كما يكون وا ً
وقادر عمى التعامل معيا ،ويشجع التمايز الفردي لدييم ويقدر المتميزين منيم ،ويزرع فييم
ًا

حب الخير واستغالل طاقاتيم ومواىبيم لخدمة المجتمع (عصام الدين ،5..2 ،ص -123

.)122
ويذكر ) Amponsah, et al. (2019, p. 16أن المعمم المسيل لمتفكير
اإلبداعي والقدرات اإلبداعية لدى الطمبة عادة ما يتمتع بسبع خصائص أساسية ،وىي:
التحضير الجيد والمعرفة الثرية بالمحتوى والم عارف في مجال محدد ،والىتمام الكبير بالنظام
التعميمي والطمبة ،والميارة في تحفيز الطمبة إلنتاج أفكار والبحث عن معارف جديدة ،واحترام
الشخصية الفردية لكل طالب ،والقدرة عمى استخدام تقنيات تدريسية متنوعة ،والمرونة
والنفتاح عمى النقد ومقترحات الطمبة ،وادراك قيمة أفكار الطمبة.
والمعمم المبدع مرن في تطبيق طرق التدريس والتعامل مع المواقف المعقدة وشديدة
التنوع التي يقابميا داخل قاعة الدراسة ،فيو يستخدم طرقًا إبداعية لمساعدة الطمبة عمى

التعمم ويؤكد عمى مسئولية الطمبة عن التعمم وحاجتيم إلى صنع معنى خاص بيم وتطوير
خطط شخصية من خالل التأكيد عمى فرديتيم وارتباط خبرة التعمم بكل منيم & (Craft
).Jeffrey, 2004, p. 40
والمعمم المبدع يقدر اإلبداع ويربط بين خبراتو الشخصية وتدريسو ،وىو متحمس،
وممتزم ،ومحب لممجازفة -فالمجازفة عنصر أساسي لإلبداع ينبغي أن يغرسو المعمم في
الطمبة في ظروف آمنة ،-وفضولي ،وانبساطي ،وصبور ،ومنفتح ،ومؤمن بحقوق اإلنسان
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والمساواة بين الطمبة ،ولديو توجو إيجابي نحو التدريس المتمركز حول الطالب ،ويعزز
السموك اإلبداعي ،ويشجع التنوع والبتكار ،ويسمح بالتمرد المعتدل لمطمبة ،ويشجعيم عمى
طرح أسئمة مفتوحة غير عادية تتسم بالتحدي والتأمل والفيم األعمق والتفكير الجانبي
والتفكير التخيمي وتقديم عدة استجابات محتممة ،وىو ل يتقيد بنص الكتاب المدرسي مما
يدعم التعمم العميق ويتيح الفرص لمطمبة لمبحث والستكشاف ،ويطور ميارات إدارة الذات
لدييم واستقالليتيم ،ويراعي اىتمامات الطمبة وانفعالتيم ،ويساعدىم عمى ربط ما يتعمموه
بحياتيم الواقعية ،ويتيح مساحة من الوقت لمتقييم والتغذية الراجعة (Cremin & Barnes,
).2018, p. 476-477
ويرى الطمبة أن المعمم الجيد يستطيع تأسيس عالقات إيجابية معيم واظيار اىتمامو
بيم وممارسة سمطتو والتدريس بشكل مرح باستخدام استراتيجيات تدريس إبداعية ومراقبة
أدائيم باستمرار والتوقع اإليجابي لما يمكن أن يقوموا بو وتطبيق الممارسات التربوية التي
تسيل تطوير قدراتيم عمى التفكير والستفادة مما يتعمموه بالشكل األمثل (Opera, 2014,
جدا؛ فقيام المعمم بربط الممارسات التربوية
) .p. 496ودور المعمم في تطور اإلبداع ميم ً
باىتمامات الطمبة ،والتحمس لممادة التي يدرسونيا ،والمعرفة الجيدة بمحتواىا ،وربط خبرات
التعمم بخبرات الطمبة الحياتية ،وتحديد توقعات كبيرة من الطمبة ،وشرح األفكار المعقدة بشكل
جيد ،وادارة الفصل بفاعمية من شأنو أن يدعم اإلبداع لدى الطمبة (Ruokonen, et al.,
).2011, p. 415
والمعمم ىو المصدر األساسي لإلبداع والبتكار ويمعب دورين أساسيين في العممية
أول ،يسي ل بيئات التعمم من خالل توفير فرص لمطمبة لكتشاف مواىبيم
التربوية؛ فيو ً
ثانيا ،يعمل كنموذج
الفردية وتحويل ىذه المواىب إلى ميارات تسيم في تحقيق ذواتيم ،و ً
لتشجيع الطمبة ليصبحوا أفراد مبدعين في المجتمع ) .(Orhon, 2012, p. 3074ومن
ميام المعمم لتطوير اإلبداع لدى الطمبة توفي ر حرية الختيار ووضع أىداف تعمميم بأنفسيم
والثقة بيم وتكميفيم بميام تتسم بالتحدي واشاعة جو مفعم بالحيوية والمرح والنشاط داخل
قاعة الدراسة ،وصنع بيئة تعمم تسيم في تطور اإلبداع لدييم (Maralani, 2016, p.
).274
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ميما في إثارة إبداع
والمعمم ىو الخبير الذي يحكم عمى المنتج اإلبداعي ويمعب ًا
دور ً
الطمبة؛ فيو يوازن بين البناء المنيجي وحرية التعبير ،وييسر أو يعيق المنتجات اإلبداعية
لدى الطمبة ،والمعمم التقميدي يميل إلى كبح استقاللية الطمبة مما يؤثر عمى أدائيم اإلبداعي،
أما المعمم المبدع فيعطي سمطات واسعة لمطمبة ،ويرحب بالفصل الديمقراطي حيث تكفل حرية
الرأي لمجميع ،ويعزز استقاللية الطمبة النشطين المسئولين عن تعمميم ،ويناقش مشكالتيم
بحرية ،ويقد ر دور البيئة في إثارة شرارة اإلبداع مما يجعل التعمم وثيق الصمة بخبرات الحياة
).(Ferrari, et al., 2009, p. 22
ويتمث ل دور المعمم في التعمم اإلبداعي في التركيز عمى الطمبة كأفراد ،وتشجيعيم
عمى الحوارات التأممية ،ودعم التخطيط والمناقشات المفتوحة والطرق التعاونية والتفاوضية
لمعمل ،والمساعدة في بناء عالقات داعمة لمتعمم ).(Ellis & Barrs, 2008, p. 86
ويسمك المعمم الداعم لإلبداع بعض السموكيات مثل وضع أىداف تعمم تركز عمى تطوير قدرات
الطمبة من خالل توفير الفرص لستخدام خياليم أثناء التعمم ،وتشجيعيم عمى المخاطرة
الرشيدة والتصرف باستقاللية ،وتشجيع التفكير المرن ،والثقة في أفكارىم ،والتعامل مع
أسئمتيم وأفكارىم وخاصة الجديدة وغير المتوقعة بجدية ،والمتناع عن التقييم التقميدي ألفكار
الطمبة ،وتعدي التدريس لمجرد نقل المعرفة البسيطة والحقيقية إلى صنع المعرفة ،ودعم
الطمبة عندما يفشمون من خالل إخبارىم بطرق التعمم من أخطائيم (Gajda, et al.,
).2017, p. 251
وبالتالي فالمعمم المبدع تتوافر لديو العوامل الخمسة لمشخصية ،فالمعمم المبدع متزن
عداء تجاه أي من الطمبة ول يتحيز ألحد منيم عمى حساب اآلخرين أي أنو
انفعاليا ول يحمل
ً
ً
ل يتسم بالعصابية بل يتسم بالتزان النفعالي ،والمعمم المبدع غير متسمط في قيادتو لمفصل
روحا اجتماعية إيجابية ومشاعر إيجابية داخل قاعة الدراسة أي أنو يتمتع
وىو نشيط وينشر ً
بسمة النبساطية ،والمعمم المبدع يتقبل الرأي اآلخر ولديو ثقة بنفسو وبالطمبة وكفء
ومخمص وصريح ويعامل الطمبة بمطف ويقدرىم ويحترميم ويطبق مبدأ المساواة بينيم ويراعي
اىتماماتيم واحتياجاتيم أي أنو يتسم بالتقبل ،والمعمم المبدع قدوة ونموذج لمطمبة وممتزم
بواجباتو نحوىم ويعمل بجد ومتمكن من مادتو العممية وينظم سير العمل وييسره ويراعي
القوانين والنظم والمعايير األخالقية أي أنو يتسم بالضمير الحي ،والمعمم المبدع ينوع األنشطة
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واألساليب التدريسية ولديو مدى واسع من المعرفة ويشجع المجازفة والفضول واإلبداع والتعمم
الحر ويقدر األعمال اإلبداعية أي أنو منفتح عمى الخبرات.

الدراسات والبحوخ السابكة:
تتضـــمن الدراســـات والبحـــوث الســـابقة مجموعـــة مـــن الدراســـات والبحـــوث المرتبطـــة
بمتغيرات البحث الحالي مقسمة إلى محورين ،وتم إضـافة بحـوث تناولـت متغيـرات مثـل اإلبـداع
والســموك اإلبــداعي والتفكيــر اإلبــداعي والتفكيــر التباعــدي عمــى اعتبــار أنيــا مؤشــرات لمــتعمم
اإلبداعي كما تم توضيحو سمفًا ،وىي كما يمى:

 - 1حبوخ تناولت العالقة بني بيئة التعله والتعله اإلبداعي:
ىدف بحث حسن ( ) 5..2إلى التعرف عمى بعض خصائص بيئة التعمم وعالقتيا
بالندماج والستمتاع بالتعمم –كمؤشرات لمتعمم اإلبداعي -لدى الطمبة في مستويات دراسية
طالبا بكمية المعممين
مختمفة بالجامعة بالمممكة العربية السعودية .وتكونت العينة من (ً )3.5
بجميع المستويات الدراسية ،وتم استخدام استبيانات من إعداد الباحث لقياس متغيرات البحث
إحصائيا بين كل من اندماج الطمبة
لدى العينة ،وتبين وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
واستمتاعيم بالتعمم –كمؤشرات لمتعمم اإلبداعي -وبعض خصائص بيئة التعمم (تقنيات
التعميم ،وخصائص الطمبة ،وخصائص المنيج ،وخصائص المعمم) ،وامكانية التنبؤ باندماج
الطمبة واستمتاعيم بالتعمم من خالل خصائص البيئة.
واىتم بحث ) Ruokonen, et al. (2011بتحديد خبرات التعمم وبيئات التعمم
تأثير وقيمة في تحسين اإلبداع وفقًا لخبرات وآراء الطمبة؛ حيث طبق البحث عمى
ًا
األكثر
( )112من طمبة الجامعة يدرسون الموسيقى .واتبع البحث التحميل الكيفي لممحتوى حيث
مقال يعكس حياتو ويصف أكثر خبرات التعمم البيئية أىمية
طمب من كل طالب أن يكتب ً

دعما لتطور اإلبداع لديو ،وتم تصنيف أىم العوامل البيئية التي ذكرىا الطمبة إلى
وأكثرىم ً
فئات :األشخاص الميمون في البيئة المنزلية ،واليوايات والمعممين واألصدقاء ،والمجتمع
وبيئات التعمم غير الرسمية ووسائل اإلعالم ،والثقافة المدرسية ،والصدفة ،وأظيرت النتائج أن
مختمف المحفزات في بيئة التعمم ليا دور كبير في تطور الموىبة وتشجيع اإلبداع ودعم
التفكير التباعدي.
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وسعى بحث ) Songkram (2015إلى دراسة تأثير بيئة التعمم اإللكتروني في
طالبا وطالبة بقسم
تطوير التفكير اإلبداعي لدى طمبة الجامعة ،وتكونت العينة من (ً )3.
إحصائيا باستخدام
العموم اإلنسانية والجتماعية بالجامعة ،وتم تحميل البيانات الكمية
ً

المتوسطات الحسابية والنحراف المعياري واختبار (ت) ،وتم جمع البيانات الكيفية باستخدام

إحصائيا بين التطبيقين القبمي والبعدي لصالح
الستبيانات ،وأظيرت النتائج وجود فروق دالة
ً
التطبيق البعدي ،مما يدل عمى فعالية بيئة التعمم اإللكتروني في تطوير التفكير اإلبداعي.
وتناول بحث أحمد وسويفي ( )5.11التعرف عمى العالقة بين جودة بيئة التعمم
والتجاه نحو التعمم وكذلك اكتشاف الطمبة الموىوبين بالمرحمة اإلعدادية بأسيوط ،وتكونت
طالبا وطالبة بالصف الثالث اإلعدادي بمدارس حكومية وتجريبية
العينة األساسية من (ً )115
إحصائيا بين درجات بيئة
وخاصة ،وتوصل البحث إلى وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
التعمم وكل من التجاه نحو التعمم واكتشاف الطمبة الموىوبين.

ودرس بحث ) Saorin, et al. (2017فاعمية نشاط تعميمي قائم عمى التقنيات
طالبا وطالبة بكمية اليندسة ،واستخدم
الرقمية في تحسين الكفاءة اإلبداعية لدى ()22
ً
وبعديا ،وأظيرت النتائج فعالية النشاط التعميمي القائم عمى
قبميا
ً
اختبار قياس اإلبداع ً
التقنيات الرقمية في تحسين الكفاءة اإلبداعية لدى الطمبة.
وفحص بحث )Srikoon, Bunterm, Nethanomsak, & Tang (2018
تأثير نموذج تعميمي متكامل قائم عمى البحث والبتكار في تحسين التحصيل األكاديمي
طالبا وطالبة اختيروا بطريقة
والتفكير اإلبداعي والكفاءات البحثية ،وتكونت العينة من (ً )71
مقصودة بالصف التاسع بمدرسة ثانوية بتايالند ،حيث تم تقسيم العينة مناصفة إلى
مجموعتين تجريبية وضابطة ،وأظيرت النتائج تحسن التحصيل األكاديمي والتفكير اإلبداعي
إحصائيا لدى المجموعة التجريبية.
والكفاءات البحثية بشكل دال
ً

 - 2حبوخ تناولت العالقة بني مسات شدصية املعله والتعله اإلبداعي:
ىدف بحث ) Bakir (2011إلى تحديد تأثير استخدام المعمم لست ارتيجيات التعمم

مؤشر لسمة النفتاح عمى الخبرات -عمى تحسين مستويات التفكير
ًا
النشط –وذلك يعد
اإلبداعي لدى التالميذ .وتكونت العينة من ( )12تممي ًذا بالصف الخامس البتدائي .وتم
ائيا إلى مجموعتين؛ المجموعة التجريبية التي تم التدريس ليا باستخدام
تقسيم العينة عشو ً
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ا ستراتيجات التعمم النشط مثل العصف الذىني ولعب األدوار والقراءة النشطة والمشروعات
والمناقشات الجماعية ،والمجموعة الضابطة التي تم التدريس ليا باستخدام الطريقة التقميدية
المتمركزة حول المعمم ،وتم تطبيق اختبار تورانس لمتفكير اإلبداعي قبل وبعد تطبيق
الستراتيجية  ،وأوضحت النتائج أن مستويات التفكير اإلبداعي زادت لدى تالميذ المجموعة
إحصائيا ،مما يدل عمى أن سمة النفتاح عمى الخبرات لدى المعمم ترتبط
التجريبية بشكل دال
ً
بتحسن التعمم اإلبداعي لدى التالميذ.
وتناول بحث ) Jia, Hu, Cai, Wang, Li, Runco, & Chen (2017تقييم
تأ ثير طرق التدريس التي يستخدميا المعمم والتي تركز عمى تحديد المشكالت بشكل إبداعي
لدى التالميذ ،وتكونت العينة من ( )9.تممي ًذا وتمميذة في الصف السادس البتدائي بالصين،
وتم تطبيق اختبار حل المشكالت اإلبداعية عمى ثالث مجموعات تمقت كل منيا طريقة تدريس

مختمفة عن األخرى ،وبينت النتائج وجود تأثيرات متنوعة لطرق التدريس المختمفة عمى سموك
تحديد المشكالت بشكل إبداعي لدى التالميذ ،فقد تبين أن طرق التدريس القائمة عمى دمج
المحاضرة مع التساؤلت والستفسارات كانت األكثر إثارة لسموك تحديد المشكالت بشكل
كبير في مرونة التالميذ وأصالتيم في ميام تحديد المشكالت بشكل
إبداعي ونتج عنيا تحس ًنا ًا
إبداعي  ،مما يدل عمى وجود ارتباط موجب بين سمة النفتاح عمى الخبرات لدى المعمم والتعمم
اإلبداعي لدى التالميذ.
وقام بحث ) Jonsdottir (2017بوصف وتحميل مشروع بحثي امتد منذ عام
( )5.13إلى عام ( ) 5.12بيدف فيم تأثير المعممين عمى اإلبداع لدى الطمبة ،وتكونت
العينة من ثمانية معممين بأربع مراحل دراسية مختمفة (مرحمة الروضة ،ومرحمة التعميم
اإللزامي من عمر  11-1سنة ،ومرحمة التعميم الثانوي من عمر  11إلى  5.سنة ،ومرحمة
الجامعة وتبدأ من عمر العشرين) وكميم ييدفون إلى تحسين التعمم اإلبداعي لدى الطمبة ،وتم
تحميل البيانات الموجودة في المالحظات التأممية لممعممين حول تدريسيم ،والتحديات
والنجاحات التي تقابميم ،والخطط التدريسية ،والصور وتسجيالت الفيديو أثناء الحصص
الدراسية ،والمجالت ،والمعمومات حول الطمبة .وأسفرت النتائج عن وجود دور كبير وفعال
لممعممين في إثراء اإلبداع لدى الطمبة ،وأىم ىذه األدوار ىي الضبط الفعال لمطمبة في قاعة
الدراسة ،يمييا دعم استقاللية الطمبة ،وتشجيع الطمبة عمى التجريب ،وتعزيز الندماج
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واضفاء الطابع الشخصي ،ودحض فكرة أن الطالب مستقبل لممعمومات ،والتوازن بين حرية
الطمبة وضبطيم ،والنمو الميني لممعممين ،ومن ىذه النتائج يتبين وجود ارتباط موجب بين
سمات التزان النفعالي (مقابل العصابية) ،والنبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي والنفتاح
عمى الخبرات لدى المعمم والتعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
وسعى بحث ) Rodriguez, Diez, Perez, Banos, & Carrio (2019إلى
تحديد تأثير استخدام طريقة الفصل المقموب في تعزيز تطور اإلبداع وميارات التفكير
اإلبداعي لدى الطمبة ،وتحديد آراء الطمبة حول ىذه الطريقة ،وقياس آثارىا عمى تعمميم،
طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة بكمية العموم الصحية .وتم قياس تأثير
وتكونت العينة من (ً )93
أنشطة الفصل المقموب مثل التركيز عمى تطبيق المعرفة وأنشطة حل المشكالت والعمل
التعاوني وطرح التساؤلت باستخدام متغيرات اإلبداع ،وميارات التفكير الناقد ،وآراء الطمبة،
ونتائج التعمم لدى الطمبة ،واجراء تحميالت إحصائية كمية وكيفية ،وأظيرت النتائج إدراك
الطمبة لتطور اإلبداع وميارات التفكير الناقد والوعي الجتماعي لدييم أثناء تطبيق طريقة
الفصل المقموب ،كما تبين رضا الطمبة المرتفع عن ىذه الطريقة وأوصوا بتطبيقيا كنشاط
منتظم متعمق بالمنيج ،كذلك اتضح تحسن نتائج التعمم باستخدام طريقة الفصل المقموب
مقارن ًة بالطرق التقميدية ،وىذه النتائج تدل عمى وجود ارتباط موجب بين سمة النفتاح عمى
الخبرات لدى المعمم والتعمم اإلبداعي لدى الطمبة.

تعكيب على البحوخ والدراسات السابكة:
يتضح من العرض السابق لمبحوث المرتبطة تنوع أىدافيا والعينات التـي طبقـت عمييـا
والمتغي ـرات التــي تناولتيــا؛ فمنيــا مــا تنــاول عالقــة بيئــة الــتعمم بمؤشـرات الــتعمم اإلبــداعي مثــل
الندماج في التعمم والستمتاع بو مثل بحث حسن ( ،)5..2وسعى بحث Ruokonen, et
ــأثير فـــي تحســـين اإلبـــداع ،ودرس بحـــث
) al. (2011إلـــى تحديـــد بيئـــات الـــتعمم األكثـــر تـ ًا
) Songkram (2015تأثير بيئـة الـتعمم اإللكترونـي عمـى تحسـين التفكيـر اإلبـداعي ،وحـاول
بحث أحمد وسويفي ( )5.11اكتشاف الموىوبين من خالل بيئـة الـتعمم ،وىـدف بحـث كـل مـن
) ،Saorin, et al. (2017و) Srikoon, et al. (2018إلــى دراســة فاعميــة طــرق
وأنشطة ونماذج حديثة في التدريس عمى تحسين الكفاءة اإلبداعية والتفكيـر اإلبـداعي واإلبـداع
لدى الطمبة بشكل عام .وتوصمت جميع البحوث التي تم عرضيا إلـى وجـود ارتبـاط موجـب بـين
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 333 -

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

ـر لوجــود عالقــة
بيئــة الــتعمم اإلبداعيــة وكــل مــن اإلبــداع أو التفكيــر اإلبــداعي؛ ممــا يعــد مؤشـ ًا
ارتباطية موجبة بين بيئة التعمم اإلبداعية والتعمم اإلبداعي.

كذلك تم عـرض بحـوث تناولـت العالقـة بـين دور المعمـم داخـل قاعـة الدراسـة وكـل مـن
اإلبداع والتفكير اإلبداعي لدى الطمبة ،مثل بحث كـل مـن ) ،Bakir (2011و Rodriguez,
) ،et al. (2019وبحث ) Jonsdottir (2017والذي درس دور المعممين في إثارة اإلبـداع
لدى الطمبة ،وبحث ) Jia, et al. (2017والذي تنـاول تـأثير اسـتخدام المعمـم لطـرق تـدريس
حديثــة عمــى إبــداع الطمبــة وتحديــد المشــكالت بشــكل إبــداعي والتفكيــر اإلبــداعي لــدييم .ويعــد
ـر لتمتعــو
اســتخدام المعمــم لطــرق تــدريس قائمــة عمــى البحــث والستكشــاف والــتعمم النشــط مؤشـ ًا
ببعض سمات الشخصية مثل النفتاح عمى الخبرات والنبساطية والتقبـل والضـمير الحـي والتـي

إيجابيا عمى التعمم اإلبـداعي لـدى الطمبـة .وتوصـمت جميـع البحـوث التـي تـم عرضـيا إلـى
تؤثر
ً
وجود ارتباط بين بعض سمات شخصية المعمم ومؤشرات التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
تنوعت العينات التي طبقـت عمييـا األدوات المسـتخدمة فـي البحـوث التـي تـم عرضـيا،
ومعظـــم البحــــوث تــــم تطبيقيـــا عمــــى طمبــــة الجامعـــة مثــــل بحــــث كـــل مــــن حســــن (،)5..2
و) ،Ruokonen, et al. (2011و) ،Songkram (2015و Saorin, et al.
) ،(2017و) ،Rodriguez, et al. (2019بينمـا طبـق بحـث كـل مـن )،Bakir (2011
و) Jia, et al. (2017عمى تالميذ المرحمة البتدائية ،وانفرد بحث أحمـد وسـويفي ()5.11
بــالتطبيق عمــى الصــف الثالــث اإلعــدادي ،كمــا انفــرد بحــث )Srikoon, et al. (2018
بالتطبيق عمى المرحمة الثانوية ،وانفرد بحث ) Jonsdottir (2017بالتطبيق عمـى المعممـين
بمختمف المراحل الدراسية.
وبالنظر إلى البحوث السابقة التي تم عرضيا يتضح أنو لم يتم تنـاول متغيـرات البحـث
الحـــالي مجتمعـــة فـــي أي بحـــث ،كمـــا أنـــو ل يوجـــد أي بحـــث تـــم تطبيقـــو عمـــى طمبـــة مـــدارس
فضـال عـن أنـو لـم
 ،STEMكذلك لم يتم حساب مستوى الـتعمم اإلبـداعي فـي أي مـن البحـوث،
ً
يـتم بحــث أي مــن المتغيـرات المســتقمة (بيئــة الـتعمم اإلبداعيــة وســمات شخصـية المعمــم) بشــكل

أيضــا لــم تــتم دراســة اإلســيام النســبي لممتغيـرات
مباشــر مــع المتغيــر التــابع (الــتعمم اإلبــداعي)ً ،
المستقمة في التنبؤ بالمتغير التابع –في حدود عمـم الباحثـة ،-لـذلك يسـعى البحـث الحـالي إلـى
الكشف عن مسـتوى الـتعمم اإلبـداعي ،وعالقـة كـل مـن بيئـة الـتعمم اإلبداعيـة وسـمات شخصـية
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المعمم بالتعمم اإلبداعي ،وتحديد مقدار اإلسيام النسبي لمتغيرات بيئة الـتعمم اإلبداعيـة وسـمات
شخصــية المعمــم فــي التنبــؤ بــالتعمم اإلبــداعي لــدى طمبــة مدرســة  STEMبالزقــازيق ،وىــذا قــد
يمثـــل إضـــافة جديـــدة تفيـــد فـــي الوقـــوف عمـــى العوامـــل المؤديـــة لمـــتعمم اإلبـــداعي لـــدى الطمبـــة
وتييئتيا.

فرضيات البحح:
 -1يوجد مستوى متوسط من التعمم اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصـائيا بـين بيئـة الـتعمم اإلبداعيـة والـتعمم اإلبـداعي
 -5توجد عالقـة ارتباطيـة موجبـة دالـة
ً
لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصائيا بين سـمات شخصـية المعمـم والـتعمم اإلبـداعي
 -3توجد عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصـائيا لبيئـة الـتعمم اإلبداعيـة فـي تفسـير التبـاين الكمـي لمـتعمم
 -2يوجد إسـيام نسـبي دال
ً
اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصائيا لسمات شخصية المعمم في تفسـير التبـاين الكمـي لمـتعمم
 -2يوجد إسيام نسبي دال
ً
اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.

منهذية البحح وإدراءاته:
أولًا :عينة البحح:
طالبا وطالبة بالصفين األول والثاني
تكونت عينة الخصائص السيكومترية من (ً )1.
الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق ،بينما تكونت عينة البحث األساسية من ( )512من
الطالب (ن=  )1.3والطالبات (ن=  )115بالصفين األول (ن=  )1.5والثاني (ن= )113
الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق ،بمتوسط عمر زمني  11.53وانحراف معيارى ...523
طالبا ،و( )1..طالبة بالصف
طالبا وطالبة بواقع (ً )12
في حين بمغ مجتمع األصل (ً )555
طالبا و( )1.طالبة بالصف الثاني الثانوي (مج=
األول الثانوي (مج=  ،)112و()12
ً

.)152
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ثانيًا :أدوات البحح:
- 1مكياس التعله اإلبداعي (إعداد الباحجة):
إلعداد ىذا المقياس تم الرجوع إلى األدبيات التي تناولت السموك اإلبداعي والتعمم
اإلبداعي ،كما تم الستعانة بمقياس ) ،Kuo, et al. (2017وكذلك األطر النظرية عن
التعمم اإلبداعي .وتم تحديد األبعاد التي تمثل التعمم اإلبداعي ،وىي البعد المعرفي ،والبعد
الوجداني ،والبعد الجتماعي ،والبعد المياري.
تم صياغة بعض المفردات ،وتكون المقياس في صورتو المبدئية من ( )55مفردة
بواقع ( ) 7مفردات في كل بعد من األبعاد األربعة لمتعمم اإلبداعي ،وتم عرض المفردات مع
تعريف التعمم اإلبداعي وكل بعد من أبعاده عمى عدد ( )2من األساتذة بقسم عمم النفس
التربوي بكمية التربية جامعة الزقازيق ،ولم يتم حذف أي مفردة ،وانما تم توجيو الباحثة
لتعديل صياغة بعض المفردات.
وقد تم تطبيق المقياس في صورتو المبدئية عمى عينة الخصائص السيكومترية
طالبا وطالبة بالصفين األول والثاني الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق،
المكونة من (ً )1.
وقد تم استخدام بيانات ىذه العينة في حساب الثبات والصدق لمقياس التعمم اإلبداعي ،وتم
اتباع الخطوات التالية:

أولًا :حساب الجبات :ومت حساب الجبات من خالل:
 -1ثبــات مقيــاس الــتعمم اإلبــداعي عــن طريــق معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ :تــم حســاب ثبــات
المقياس باسـتخدام طريقـة ألفـا كرونبـاخ ،حيـث حسـبت معـامالت ثبـات المقيـاس بمفرداتـو عـن
طريق حساب ثبات المقياس ككل في حالة حـذف درجـة المفـردة  ،If–item deletedوالنتـائج
موضحة بالجدول التالي رقم (:)1
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خذٔل ()1
يعبيالث أنفب كشَٔببخ نثببث أبعبد يقٛبس انخعهى اإلبذاع)66 =ٌ( ٙ
انبعذ انًعشفٙ
يعبيم أنفب
سقى
بعذ حزف
انًفشدة
انًفشدة

انبعذ انٕخذاَٙ
يعبيم أنفب
سقى
بعذ حزف
انًفشدة
انًفشدة

انبعذ االخخًبعٙ
يعبيم أنفب
سقى
بعذ حزف
انًفشدة
انًفشدة

انبعذ انًٓبس٘
يعبيم أنفب
سقى
بعذ حزف
انًفشدة
انًفشدة

6660
1
6666
2
6662
3
6664
4
66.6
5
666.
6
666.
.
يعبيم أنفب انعبو
نهبعذ= 66.6

6650
0
6660
9
6662
16
6664
11
6666
12
6660
13
6666
14
يعبيم أنفب انعبو
نهبعذ= 6660

66.3
15
6660
16
66.6
1.
6662
10
6663
19
66.2
26
66.3
21
يعبيم أنفب انعبو نهبعذ=
66.3

6603
22
6602
23
6606
24
6606
25
6605
26
6604
2.
6604
20
يعبيم أنفب انعبو
نهبعذ= 6605

ويتضــح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )1أن قيمــة معامــل ألفــا لمبعــد الفرعــي فــي حالــة
حذف كل مفردة أقل من أو يساوي معامـل ألفـا العـام لمبعـد الفرعـي الـذي تنتمـي إليـو ،وبالتـالي
لــم يــتم حــذف أي مفــردات مــن جميــع أبعــاد المقيــاس ،وكانــت قيمــة معامــل ألفــا لمقيــاس الــتعمم
اإلبداعي ككل ىي (.)..51

 - 2ثبات األبعاد الفرعية والجبات الللي ملكياس التعله اإلبداعي:
تم حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي لمقياس التعمم اإلبداعي بطريقة التجزئة
النصفية لـ "سبيرمان  /براون" ،فكانت النتائج كما بالجدول التالي رقم (:)5
خذٔل ()2
يعبيالث ثببث األبعبد انفشعٛت ٔانثببث انكه ٙنًقٛبس انخعهى اإلبذاع)66 =ٌ( ٙ
أبعبد انخعهى
اإلبذاعٙ

انبعذ
انًعشفٙ

انبعذ انٕخذاَٙ

انخدزئت انُصفٛت

6666

6661

انذسخت انكهٛت
انبعذ االخخًبع ٙانبعذ انًٓبس٘
نهًقٛبس
66.4

6606

66.0

ويتضح من الجدول السابق رقم ( ) 5ثبات أبعاد مقياس التعمم اإلبداعي وثبات
المقياس ككل ،وبالتالي فإن المقياس ككل يتوافر بو درجة مرتفعة من الثبات.

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 333 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

ثانيا :صدق مكياس التعله اإلبداعي:
الصدق البنائي ملكياس التعله اإلبداعي:
لمتحقق من صدق مقياس التعمم اإلبداعي تم إجراء التحميل العاممي التوكيدي
طالبا وطالبة
لمصفوفة معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس التعمم اإلبداعي لدى ()1.
ً
بمدرسة  STEMب الزقازيق عن طريق اختبار نموذج العامل الكامن العام حيث افترض أن
جميع العوامل المشاىدة لمقياس التعمم اإلبداعي تنتظم حول عامل كامن واحد ،وأسفرت
النتائج عن تشبع األبعاد األربعة عمى العامل الكامن الواحد كما بالشكل رقم ( )1والجدول رقم
( )3التاليين:

شكم ( )1انًسبس انخخطٛطٗ نًُٕرج انخحهٛم انعبيه ٙانخٕكٛذ٘ نًخغٛشاث يقٛبس انخعهى اإلبذاع)66 =ٌ( ٙ

خذٔل ()3
َخبئح انخحهٛم انعبيه ٙانخٕكٛذ٘ نخشبعبث األبعبد األسبعت ببنعبيم انكبيٍ انعبو (ٌ= )66
أبعبد يقٛبس انخعهى اإلبذاعٙ

انخشبع ببنعبيم انكبيٍ

انخطأ انًعٛبس٘ نخقذٚش انخشبع

قًٛت (ث)

انبعذ انًعشفٙ

662.
6602
6656
6603

6693
6633
6669
6636

*26226
**.6260
**46966
**.6419

انبعذ انٕخذاَٙ
انبعذ االخخًبعٙ

(**) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6661

(*) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6665

إحصائيا عند
ويتضح من الجدول رقم ( )3أن كل التشبعات (معامالت الصدق) دالة
ً
مستوى ( ،)...1أو ( )...2مما يدل عمى صدق جميع األبعاد المكونة لممقياس ،ويالحظ
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أن البعد المياري ىو أفضل مؤشر صدق لممتغير الكامن (التعمم اإلبداعي) حيث كان معامل
تشبعو ( )..53وىو أكثر المتغيرات المشاىدة ثباتًا حيث بمغ معامل ثباتو ( )..192ويميو
البعد الوجداني حيث بمغ معامل ثباتو (.)..115
وكذلك أش ارت النتائج إلى صدق ىذا النموذج حيث حقق مؤشرات حسن مطابقة

إحصائيا،
جيدة ،وكانت قيمة كا )1.52( =5ومستوى دللة ( )..3917.وىي غير دالة
ً

ودرجات حرية= ( ،)5وجذر متوسط مربعات خطأ القتراب ) ،).....( =(RMSEAوجذر

متوسط مربعات البواقي ) ،)...313( =(RMSRومؤشر حسن المطابقة (=)GFI
( ،)..959ومؤشر حسن المطابقة المصحح بدرجات الحرية ) ،)..923( =(AGFIومؤشر
المطابقة المعياري ( ،)..977( =(NFIومؤشر المطابقة المقارن ) ،)1( =(CFIومؤشر
المطابقة النسبي ( )..931( =)RFIوجميعيا تقع في المدى المثالي لممؤشر ،ومؤشر
الصدق الزائف المتوقع لمنموذج الحالي ( )..552( =)ECVIأقل من الصدق الزائف المتوقع
لمنموذج المشبع ( ،)..52.وىذا يدل عمى مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات موضع الختبار.
ثالثًا :التساق الداخمي :تم التحقق من التساق الداخمي لمفردات أبعاد مقياس التعمم
اإلبداعي ،والنتائج موضحة في الجدول التالي رقم (:)2

خذٔل ()4
يعبيالث االحسبق انذاخه( ٙف ٙحبنت حزف انًفشدة) نًفشداث يقٛبس انخعهى اإلبذاع)66 =ٌ( ٙ
انبعذ انًعشفٙ
يعبيم
سقى
االحسبق
انًفشدة
انذاخهٙ
1
2
3
4
5
6
.

**6664
**6661
**66.3
**6666
**6643
**6656
**6666

انبعذ انٕخذاَٙ
يعبيم
سقى
االحسبق
انًفشدة
انذاخهٙ
0
9
16
11
12
13
14

**66..
**6623
**6664
**6662
**6669
**665.
**6656

انبعذ االخخًبعٙ
يعبيم
سقى
االحسبق
انًفشدة
انذاخهٙ
15
16
1.
10
19
26
21

**6656
**6669
**665.
**6602
**6606
**664.
**6644

انبعذ انًٓبس٘
يعبيم
سقى
انًفشدة االحسبق
انذاخهٙ
22
23
24
25
26
2.
20

**66.5
**66.0
**6604
**6606
**6655
**6662
**6666

(**) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ( )*( )6661حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6665
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يتضح من الجدول السابق رقم ( )2أن جميع معامالت التساق الداخمي لجميع
مفردات كل بعد من أبعاد مقياس التعمم اإلبداعي مناسبة ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة الثبات
باستخدام ألفا كرونباخ ،مما يدل عمى صدق جميع مفردات مقياس التعمم اإلبداعي.
مما سبق تحققت الباحثة من صدق وثبات مقياس التعمم اإلبداعي ،وأصبح المقياس
في صورتو النيائية قبل التطبيق عمى العينة األساسية يتكون من ( )55مفردة جميعيا موجبة
بواقع ( )7مفردات لكل بعد (البعد المعرفي ،البعد الوجداني ،البعد الجتماعي ،البعد المياري)،
ويستجاب لو وفقًا لمقياس ثالثي التقدير ،وتصبح أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا

المفحوص ( )52درجة وأقل درجة ( )55درجة (ممحق  ،)1والمقياس يتمتع بدرجة عالية من
الثبات والصدق ت سمح بتطبيقو عمى العينة النيائية لختبار فرضيات البحث الحالي.

- 2مكياس بيئة التعله اإلبداعية (إعداد الباحجة):
إلعداد ىذا المقياس تم الرجوع إلى األدبيات التي تناولت بيئة التعمم بوجو عام وبيئة
التعمم الداعمة لإلبداع بوجو خاص ،كما استعانت الباحثة في إعداد المقياس بمقياس كل من
) ،Vaughan, et al. (2014و) ،Kuo, et al. (2017و Gayathri, Gayathri,
) ،Sai, Bommireddy, & Chand (2019و Fancourt, Garnett, Spiro,
) .West, & Mullensiefen (2019وتم تحديد األبعاد الثالثة التي تمثل بيئة التعمم
اإلبداعية ،وىي بعد ممارسات المعمم ،وبعد التفاعل اإليجابي ،وبعد التسييالت والتجييزات.
تم صياغة بعض المفردات ،وتكون المقياس في صورتو المبدئية من ( )3.مفردة
بواقع ( ) 1.مفردات لكل بعد من األبعاد الثالثة لبيئة التعمم اإلبداعية ،وتم عرض المفردات
مع تعريف بيئة التعمم اإلبداعية وكل بعد من أبعاده عمى عدد ( )2من األساتذة بقسم عمم
النفس التربوي بكمية التربية جامعة الزقازيق .ولم يتم حذف أي مفردة ،وانما تم توجيو
الباحثة لتعديل صياغة بعض المفردات.
وقد تم تطبيق المقياس في صورتو المبدئية عمى عينة الخصائص السيكومترية
طالبا وطالبة بالصفين األول والثاني الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق،
والبالغ عددىا (ً )1.
وتم اتباع الخطوات التالية:

أولًا :حساب الجبات :ومت حساب الجبات من خالل:
 -1ثبات أبعاد مقياس بيئة التعمم اإلبداعية عن طريق معامل الثبات ألفا كرونباخ:
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تم حساب ثبات أبعاد مقياس بيئة التعمم اإلبداعية باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث
حسبت قيمة معامالت ثبات المفردات عن طريق حساب ثبات البعد ككل في حالة حذف
درجة المفردة ،وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي رقم (:)2
خذٔل ()5
يعبيالث أنفب كشَٔببخ نثببث يفشداث يقٛبس بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت بعذ حزف انًفشدة يُّ (ٌ= )66
بعذ يًبسسبث انًعهى

بعذ انخفبعم اإلٚدببٙ

بعذ انخسٓٛالث ٔانخدٓٛزاث

سقى انًفشدة

يعبيم أنفب بعذ
انحزف

سقى انًفشدة

يعبيم أنفب بعذ
انحزف

سقى انًفشدة

يعبيم أنفب بعذ
انحزف

1

6606

11

6600

21

6602

2

6604

12

6600

22

6602

3

6604

13

6609

23

6602

4

6605

14

6600

24

6602

5

6605

15

6600

25

6604

6

6604

16

6600

26

6604

.

6605

1.

660.

2.

6603

0

6605

10

660.

20

6603

9

6604

19

6609

29

6604

16

6605

26

6600

36

6601

يعبيم أنفب انعبو نهبعذ= 6606

يعبيم أنفب انعبو نهبعذ= 6609

يعبيم أنفب انعبو نهبعذ= 6604

يتضح من الجدول السابق رقم ( )2أن معامل ألفا لكل بعـد فرعـي مـن األبعـاد الفرعيـة
الثالثة في حالة حذف كل مفردة أقل من أو يساوي معامل ألفا العام لمبعد الفرعـي الـذي تنتمـي
دليال عمى ثبات جميع مفردات مقياس بيئة التعمم اإلبداعية .وبمغت قيمـة معامـل
إليو ،مما يعد ً
ألفا لمقياس بيئة التعمم اإلبداعية ككل (.)..93

 - 2ثبات األبعاد الفرعية والجبات الللي ملكياس بيئة التعله اإلبداعية:
تم حساب ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكمي لمقياس بيئة التعمم اإلبداعية بطريقة
التجزئة النصفية لـ "سبيرمان  /براون" وكانت النتائج كما بالجدول التالي رقم (.)1
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خذٔل ()6
يعبيالث ثببث األبعبد انفشعٛت ٔانثببث انكه ٙنًقٛبس بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت (ٌ= )66
أبعبد يقٛبس بٛئت
انخعهى اإلبذاعٛت
انخدزئت انُصفٛت

بعذ يًبسسبث
انًعهى
66.4

بعذ انخفبعم
اإلٚدببٙ
6604

بعذ انخسٓٛالث
ٔانخدٓٛزاث
66.5

انذسخت انكهٛت
نهًقٛبس
66..

ويتضح من الجدول رقم ( )1ثبات أبعاد مقياس بيئة التعمم اإلبداعية وثبات المقياس
ككل .ومن ثم فإن المقياس ككل يتوافر بو درجة مرتفعة من الثبات.

ثانيا :صدق مكياس بيئة التعله اإلبداعية:
الصدق العاملى التوكيدى ملكياس بيئة التعله اإلبداعية:
تم التحقق من صدق مقياس بيئة التعمم اإلبداعية من خالل إجراء التحميل العاممي
طالبا
التوكيدي لمصفوفة معامالت الرتباط بين أبعاد مقياس بيئة التعمم اإلبداعية لدى (ً )1.

وطالبة بالصفين األول والثاني الثنوي بمدرسة  STEMبالزقازيق عن طريق اختبار نموذج
العامل الكامن العام حيث افترض أن جميع العوامل المشاىدة لمقياس بيئة التعمم اإلبداعية
تنتظم حول عامل كامن واحد ،وأسفرت النتائج عمى تشبع األبعاد الثالثة عمى العامل الكامن
الواحد كما بالشكل رقم ( )5والجدول رقم ( )7التاليين:

شكم ( )2انًسبس انخخطٛطٗ نًُٕرج انخحهٛم انعبيهٗ انخٕكٛذٖ نهًخغٛشاث انًشبْذة األسبعت نًقٛبس
بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت انخٗ حشبعج بعبيم كبيٍ ٔاحذ (ٌ= )66

)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 333 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

خذٔل ().
َخبئح انخحهٛم انعبيه ٙانخٕكٛذ٘ نخشبعبث األبعبد انثالثت ببنعبيم انكبيٍ انعبو (ٌ= )66
أبعبد يقٛبس بٛئت انخعهى
اإلبذاعٛت

انخشبع ببنعبيم انكبيٍ

انخطأ انًعٛبسٖ نخقذٚش
انخشبع

قًٛت (ث)

بعذ يًبسسبث انًعهى
بعذ انخفبعم اإلٚدببٙ
بعذ انخسٓٛالث ٔانخدٓٛزاث

6661
6699
6650

6663
6663
6666

**56695
**.6563
**460.6

(**) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ( )*( ،)6661حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6665

إحصائيا عند
ويتضح من الجدول رقم ( )7أن كل التشبعات أو معامالت الصدق دالة
ً
مستوى ( ،) .٫.1مما يدل عمى صدق جميع األبعاد المكونة لممقياس ،ويالحظ أن بعد
التفاعل اإليجابي ىو أفضل مؤشر صدق لممتغير الكامن (بيئة التعمم اإلبداعية) حيث إن
معامل تشبعو كان ( )..957وىو أكثر المتغيرات المشاىدة ثباتًا حيث بمغ معامل ثباتو
( )..11.ويميو بعد ممارسات المعمم .وكذلك أشارت النتائج إلى صدق ىذا النموذج حيث
حقق مؤشرات حسن مطابقة جيدة وكانت قيمة كا ).....( =5ومستوى دللة ()1....

إحصائيا ،ودرجات حرية= ( ،).وجذر متوسط مربعات خطأ القتراب
وىى غير دالة
ً
) ،).....( =(RMSEAوجميع مؤشرات حسن المطابقة وقعت في المدى المثالي ليا ،مما
يدل عمى مطابقة النموذج الجيدة لمبيانات موضع الختبار.
ثالجًا :االتساق الداخلي :تم التحقق من التساق الداخمي لمفردات أبعاد مقياس بيئة التعمم
اإلبداعية ،والنتائج موضحة في الجدول التالي رقم (:)5
خذٔل (:)0
يعبيالث االحسبق انذاخه( ٙف ٙحبنت حزف انًفشدة) نًفشداث يقٛبس بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت (ٌ= )66
بعذ يًبسسبث انًعهى
يعبيم االحسبق
سقى انًفشدة
انذاخهٙ
**6646
1
**66.2
2
**66.3
3
**6669
4
**6666
5
**66.4
6
**6650
.
**6669
0
**66.0
9
**6664
16

بعذ انخفبعم اإلٚدببٙ
يعبيم االحسبق
سقى
انذاخهٙ
انًفشدة
**66.1
11
**66..
12
**6645
13
**66.4
14
**66.0
15
**66.6
16
**6606
1.
**6601
10
**6662
19
**66.6
26

بعذ انخسٓٛالث ٔانخدٓٛزاث
يعبيم االحسبق
سقى انًفشدة
انذاخهٙ
**66.5
21
**66..
22
**66..
23
**66.4
24
**6650
25
**6633
26
**6663
2.
**6666
20
**6653
29
**66.9
36

(**) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ( )*( )6661حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6665
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يتضح من الجدول السابق رقم ( )5أن جميع معامالت التساق الداخمي لجميع
مفردات كل بعد من أبعاد مقياس بيئة التعمم اإلبداعية مناسبة ،وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة
الثبات باستخدام ألفا كرونباخ ،مما يدل عمى صدق جميع مفردات مقياس بيئة التعمم
اإلبداعية.
ومما سبق يتضح تحقق الباحثة من صدق وثبات مقياس بيئة التعمم اإلبداعية،
وأصبح المقياس في صورتو النيائية قبل التطبيق عمى العينة األساسية يتكون من ()3.
مفردة وجميعيا موجبة بواقع ( )1.مفردات لكل بعد من األبعاد ،ويستجاب لو وفقًا لمقياس
ثالثي التقدير ،وتصبح أعمى درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص ( )9.درجة وأقل درجة

( )3.درجة (ممحق  ،)5ويتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق مما يسمح بتطبيقو عمى
العينة النيائية لختبار فرضيات البحث الحالي.

- 3مكياس مسات شدصية املعله (إعداد الباحجة):
إلعداد ىذا المقياس تم الرجوع إلى األدبيات التي تناولت سمات الشخصية
وخصائص المبدعين وممارسات المعممين ،كما استعانت الباحثة في إعداد المقياس بمقياس
كل من خريبو ( ،)5..5و) .Kuo, et al. (2017وتم تحديد سمات شخصية المعمم في
ضوء نموذج العوامل الخمسة لمشخصية ،وىي عوامل العصابية ،والنبساطية ،والتقبل،
والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات .وتم صياغة بعض المفردات ،وتكون المقياس في
صورتو المبدئية من ( )2.مفردة بواقع ( )5مفردات في كل عامل من العوامل الخمسة
لمشخصية .وتم عرض المف ردات مع وصف السمات المميزة لكل عامل عمى عدد ( )2من
األساتذة بقسم عمم النفس التربوي بكمية التربية جامعة الزقازيق ،وتم توجيو الباحثة لختزال
نظر لتكرار مضمون بعضيا ،فقامت بحذف مفردتين من كل عامل ليصبح عدد
عدد المفردات ًا
المفردات الممثمة لكل عامل ( 1مفردات) ليصبح العدد الكمي لمفردات المقياس ( )3.مفردة.
وتعبر الدرجة المرتفعة عن ارتفاع عامل الشخصية ،وذلك ألن جميع المفردات تقيس في
التجاه الموجب.
وقد تم تطبيق المقياس في صورتو المبدئية عمى عينة الخصائص السيكومترية
طالبا وطالبة بالصفين األول والثاني الثانوي بمدرسة  STEMبالزقازيق،
والبالغ عددىا (ً )1.
وطمب منيم تعبئة الستبيان وفقًا إلدراكيم لسمات شخصية معمم "الكابستون "Capstone
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حيث إنو المعمم المنوط بو توجيو الطمبة ومتابعة المشروعات -والتي يخصص ليا  %1.من
الدرجات في الصفين األول والثاني الثانوي -التي يقومون بيا ،وتم التحقق من ثبات وصدق
مقياس سمات شخصية المعمم كما يمي:

أولًا :حساب الجبات :ومت حساب الجبات من خالل:
 -1ثبات أبعاد مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق معامل الثبات ألفا كرونباخ:
تم حساب ثبات أبعاد مقياس سمات شخصية المعمم باستخدام طريقة ألفا كرونباخ ،حيث
حسبت قيمة معامالت ثبات المفردات عن طريق حساب ثبات البعد ككل في حالة حذف
درجة المفردة ،وكانت النتائج كما ىي موضحة بالجدول التالي رقم (:)9
خذٔل ()9
يعبيالث أنفب كشَٔببخ نثببث يفشداث يقٛبس سًبث شخصٛت انًعهى بعذ حزف دسخت انًفشدة يُّ (ٌ=
)66
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انعصببٛت

يعبيم أنفب= 66.6

االَبسبطٛت
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يعبيم أنفب= 660.

انضًٛش انحٙ
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يتضـح مــن الجــدول الســابق رقــم ( )9أن معامــل ألفـا لكــل عامــل مــن العوامــل الخمســة
لسمات شخصية المعمم في حالة حذف كل مفـردة أقـل مـن أو يسـاوي معامـل ألفـا العـام لمعامـل
ـيال عمــى ثبــات جميــع مفــردات مقيــاس ســمات شخصــية
الفرعــي الــذي تنتمــي إليــو ،ممــا يعــد دلـ ً

المعمم.

 - 2ثبات عوامل مكياس مسات شدصية املعله:
تم حساب ثبات األبعاد الفرعية لمقياس سمات شخصية المعمم بطريقة التجزئة
النصفية لـ "سبيرمان  /براون" فكانت النتائج كما بالجدول التالي رقم (:)1.
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خذٔل ()16
يعبيالث ثببث عٕايم يقٛبس سًبث شخصٛت انًعهى (ٌ= )66
عٕايم يقٛبس سًبث شخصٛت
انًعهى

انعصببٛت

االَبسبطٛت

انخقبم

انضًٛش
انحٙ

االَفخبذ عهٗ انخبشاث

انخدزئت انُصفٛت

6669

660.

66.9

6605

66.9

ويتضح من الجدول السابق رقم ( )1.ثبات عوامل مقياس سمات شخصية المعمم
بشكل مرتفع.

ثانيا :صدق مكياس مسات شدصية املعله:
صدق مفردات عامل العصابية:
تم حساب صدق مفردات مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق حساب معامل
الرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو المفردة فى حالة حذف
درجة المفردة من الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو ،وكانت قيم معامالت الرتباط
المحسوبة بعد حذف المفردة لمفردات المقاييس الفرعية سمات شخصية المعمم تمتد من
( )..72 :..25وكانت جميع معامالت الرتباط لمعوامل الفرعية لمقياس سمات شخصية
المعمم دالة إحصائية عند مستوى ( )...1في حالة حذف المفردة .وبالتالي يتميز المقياس
بالصدق الداخمي.

صدق مفردات عامل االنبساطية:
تم حساب صدق مفردات مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق حساب معامل
الرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو المفردة فى حالة حذف
درجة المفردة من الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو ،وكانت قيم معامالت الرتباط
المحسوبة بعد حذف المفردة لمفردات المقاييس الفرعية سمات شخصية المعمم تمتد من
( )..95 :..25وكانت جميع معامالت الرتباط لمعوامل الفرعية لمقياس سمات شخصية
المعمم دالة إحصائية عند مستوى ( )...1في حالة حذف المفردة .وبالتالي يتميز المقياس
بالصدق الداخمي.

صدق مفردات عامل التكبل:
تم حساب صدق مفردات مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق حساب معامل
الرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو المفردة فى حالة حذف
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درجة المفردة من الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو ،وكانت قيم معامالت الرتباط
المحسوبة بعد حذف المفردة لمفردات المقاييس الفرعية سمات شخصية المعمم تمتد من
( )..71 :..11وكانت جميع معامالت الرتباط لمعوامل الفرعية لمقياس سمات شخصية
المعمم دالة إحصائية عند مستوى ( )...1في حالة حذف المفردة .وبالتالي يتميز المقياس
بالصدق الداخمي.

صدق مفردات عامل الضنري احلي:
تم حساب صدق مفردات مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق حساب معامل
الرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو المفردة فى حالة حذف
درجة المفردة من الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو ،وكانت قيم معامالت الرتباط
المحسوبة بعد حذف المفردة لمفردات المقاييس الفرعية سمات شخصية المعمم تمتد من
( )..12 :..2.وكانت جميع معامالت الرتباط لمعوامل الفرعية لمقياس سمات شخصية
المعمم دالة إحصائية عند مستوى ( )...1في حالة حذف المفردة .وبالتالي يتميز المقياس
بالصدق الداخمي.

صدق مفردات عامل االنفتاح على اخلربات:
تم حساب صدق مفردات مقياس سمات شخصية المعمم عن طريق حساب معامل
الرتباط بين درجة المفردة والدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو المفردة فى حالة حذف
درجة المفردة من الدرجة الكمية لمعامل الذي تنتمي إليو ،وكانت قيم معامالت الرتباط
المحسوبة بعد حذف المفردة لمفردات المقاييس الفرعية سمات شخصية المعمم تمتد من
( )..19 :..22وكانت جميع معامالت الرتباط لمعوامل الفرعية لمقياس سمات شخصية
المعمم دالة إحصائية عند مستوى ( )...1في حالة حذف المفردة .وبالتالي يتميز المقياس
بالصدق الداخمي.
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ثالجًا :االتساق الداخلي :تم التحقق من التساق الداخمي لمفردات عوامل مقياس سمات
شخصية المعمم ،والنتائج موضحة في الجدول التالي رقم (:)15
خذٔل (:)12
يعبيالث االحسبق انذاخه( ٙف ٙحبنت حزف انًفشدة) نًفشداث يقٛبس سًبث شخصٛت انًعهى (ٌ= )66
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(**) حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ( )*( )6661حعُ ٙدانت عُذ يسخٕٖ ()6665

يتضح من الجدول السابق رقم ( )15أن جميع معامالت التساق الداخمي لجميع
مفردات كل عامل من عوامل مقياس سمات شخصية المعمم مناسبة ،وتتفق ىذه النتيجة مع
نتيجة الثبات باستخدام ألفا كرونباخ ،مما يدل عمى صدق جميع مفردات مقياس سمات
شخصية المعمم.
وفي ضوء ما تم حسابو من الثبات والصدق فإن مقياس سمات شخصية المعمم
أصبح يتكون من ( )3.مفردة وجميعيا موجبة بواقع ( )1مفردات لكل عامل ،وتصبح أعمى
درجة يمكن أن يحصل عمييا المفحوص ( )9.درجة وأقل درجة ( )3.درجة (ممحق ،)3
ويتمتع بدرجة عالية من الثبات والصدق مما يسمح بتطبيقو عمى العينة النيائية لختبار
فرضيات البحث الحالي.

نتائر البحح ومناقصتها:
 التحقق من اعتدالية توزيع البيانات :قبل التحقق من الفروض ومناقشة نتائجيا قامتالباحثة باختبار اعتدالية توزيع البيانات وذلك عن طريق حساب معاممي اللتواء والتفمطح
لدرجات عينة البحث باستخدام حزمة البرامج اإلحصائية  ،SPSSوأظيرت النتائج
اعتدالية توزيع البيانات مما دفع الباحثة إلى استخدام اإلحصاء البارامتري في التحقق من
فروض البحث.
)Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091

- 334 -

عدد يناير-ج0205 )15( -5م

اإلسهام النسبي لكل من بيئة التعلم اإلبداعية...

نتائج التحقق من قبول أو رفض الفرض األول :ينص الفرض األول عمى أنو "يوجد
مستوى متوسط من التعمم اإلبداعي وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق" .ولمتحقق
من قبول أو رفض ىذا الفرض قامت الباحثة بحساب المتوسطات والنحرافات المعيارية ألبعاد
التعمم اإلبداعي والدرجة الكمية لو كما في الجدول التالي رقم (:)13
خذٔل (:)13
انًخٕسطبث ٔاالَحشافبث انًعٛبسٚت ألبعبد انخعهى اإلبذاعٔ ٙانذسخت انكهٛت نّ (ٌ= )215
األبعبد

انبعذ
انًعشفٙ

انبعذ
انٕخذاَٙ

انبعذ
االخخًبعٙ

انبعذ
انًٓبس٘

انخعهى
اإلبذاع ٙككم

انًخٕسظ

2650

2653

2656

2656

2656

االَحشاف انًعٛبس٘

6646

6646

6656

6640

6645

وتم الحكم عمى مستوى التحقق من خالل ما يمي:
عدد الستجابات=  ،3والمدى= أعمى قيمة -أقل قيمة= 5 =1-3
طول الفئة= المدى/عدد الستجابات=  ،..17 =3/5وبالتالي يكون الحكم عمى مستوى
التحقق طبقًا لمثالثة مستويات التالية :من  1إلى أقل من  =..17مستوى التحقق منخفض
من  1.17إلى أقل من  =5.32مستوى التحقق متوسط

من  5.32إلى  =3مستوى التحقق مرتفع (سكران ،5.13 ،ص .)125
يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )13عدم تحقق الفرض األول حيث وجد
مستوى مرتفع من التعمم اإلبداعي وجميع أبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق .ويمكن
تفسير ذلك من خالل أن التعمم اإلبداعي يركز عمى التعمم من خالل البحث والستكشاف
واستقاللية الطمبة وتوظيف قدراتيم عمى التفكير اإلبداعي وفيم المعمومات والكتساب النشط
والدائم لممعرفة ،وىذا يتفق مع ما ذكره كل من ) ،Ellis & Barrs (2008و Opera
) ،(2014و) ،Zhou, et al. (2014و(،Beghetto & Schreiber (2017
و) ،Hong, et al. (2017و) ،Seechaliao (2017و Cremin & Barnes
) (2018حيث إن التعمم اإلبداعي يطور قدرة الطمبة عمى التخيل والعتماد عمى النفس،
وينمي ثقتيم في قدراتيم البتكارية واإلبداعية ،وتحمل مسئولية تعمميم ،واكتساب ميارات
تقنية ومعمومات تسيم في تحسين اإلبداع لدييم ،وييتم بجودة العالقات بين الطمبة وبيئاتيم
الجتم اعية وتطوير قدراتيم اإلبداعية من خالل األنشطة التي تجعميم قادرين عمى اإلسيام
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في تطوير مجتمعيم؛ حيث يتم حث الطمبة عمى إنتاج أفكار جديدة من خالل العمل الجماعي
والتعمم القائم عمى المشروعات ،واستخدام التكنولوجيا الحديثة في التدريس وفي تصميم
األنشطة التعميمية ،واستخدام الرحالت الميدانية ،والتركيز عمى ميارات الطالب وممارساتو
النشطة واإلبداعية في إطار من التقبل والتعاون ،مما يسيم في إثراء البنى المعرفية لمطالب،
وكل ذلك يتوافر لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق مما أدى إلى وجود مستوى مرتفع من
التعمم اإلبداعي وأبعاده لدييم.
نتائج التحقق من قبول أو رفض الفرض الثاني :ينص الفرض الثاني عمى أنو "توجد
إحصائيا بين بيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا والتعمم اإلبداعي
عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق" .ولمتحقق من قبول أو رفض ىذا الفرض تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات مقياس بيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا ومقياس
التعمم اإلبداعي وأبعاده كما يمي:
خذٔل (:)14
َخبئح يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ ب ٍٛدسخبث بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت ٔأبعبدْب ٔانخعهى اإلبذاعٔ ٙأبعبدِ (ٌ=
)215
بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت
انخعهى اإلبذاعٙ

يًبسسبث
انًعهى

انخفبعم
اإلٚدببٙ

انخسٓٛالث
ٔانخدٓٛزاث

بٛئت انخعهى
اإلبذاعٛت ككم

انبعذ انًعشفٙ
انبعذ انٕخذاَٙ
انبعذ االخخًبعٙ
انبعذ انًٓبس٘
انخعهى اإلبذاع ٙككم

**66316
**66461
**66460
**66465
**66416

*66165
**66260
**662.3
**66203
**66264

**66339
**66362
**66395
**66396
**66306

**66310
**66464
**66422
**66425
**66413

(**) حعُ ٙدانت إحصبئًٛب عُذ يسخٕٖ (،)6061

(*) حعُ ٙدانت إحصبئًٛب عُذ يسخٕٖ (6)6065

يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )12تحقق الفرض الثاني حيث تبين:

ائيا عند مستوى ( )...1بين درجات بيئة
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة إحص ًالتعمم اإلبداعية وأبعادىا والتعمم اإلبداعي ككل لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصائيا عند مستوى ( )...1بين درجات بعد
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالةً
ممارسات المعمم وبعد التسييالت والتجييزات كأبعاد لبيئة التعمم اإلبداعية وكل من البعد
المعرفي والبعد الوجداني والبعد الجتماعي والبعد المياري لمتعمم اإلبداعي لدى طمبة
إحصائيا عند مستوى
مدرسة  STEMبالزقازيق ،في حين توجد عالقة ارتباطية دالة
ً
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( )...2بين درجات بعد التفاعل اإليجابي كأحد أبعاد بيئة التعمم اإلبداعية والبعد
المعرفي لمتعمم اإلبداعي وعند مستوى ( )...1بين درجات بعد التفاعل اإليجابي كأحد
أبعاد بيئة التعمم اإلبداعية وكل من البعد الوجداني والبعد الجتماعي والبعد المياري
لمتعمم اإلبداعي لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصائيا بين الدرجة الكمية لبيئة
وترجع الباحثة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
التعمم اإلبداعية وأبعادىا والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي وأبعاده إلى أن التعمم اإلبداعي يتطمب
توافر بيئة تعمم مميئة بالمثيرات الداعمة لإلبداع مثل بعض الممارسات من قبل المعمم
والمتمثمة في مراعاة فردية الطمبة وأساليب تفكيرىم ،والتركيز عمى جوانب القوة لدييم
ودعميا ،وممارسة األسموب الديمقراطي في التعامل معيم ،وتشجيعيم عمى التعمم الذاتي،
وتحفيزىم عمى اإلبداع وتطبيق ما يدرسونو بشكل عممي ،واستخدام أساليب تدريس إبداعية
متنوعة ،واستخدام طرق تقييم متنوعة .كما أن التعمم اإلبداعي يتطمب وجود تفاعل إيجابي
مرور بالفنيين واألخصائي
ًا
بدءا من العاممين
بين الطالب وجميع من يتعامل معو في المدرسة ً
فضال عن ذلك،
انتياء بمدير المدرسة.
الجتماعي واألخصائي النفسي والمعممين والوكالء
ً
ً

فإن التعمم اإلبداعي يتطمب توافر بعض التسييالت مثل توافر شبكة إنترنت ،والخروج إلى

رحالت عممية ميدانية ،والسماح بقدر من الحرية داخل قاعات الدراسة ،وتقديم التغذية الراجعة
الفعالة ،وتوافر تجييزات مناسبة من أثاث واضاءة وتيوية ومقاعد مريحة وأجيزة حاسب آلي.
إحصائيا بين الدرجة الكمية لبيئة التعمم اإلبداعية
ومن ثم وجدت عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي.
إحصائيا بين درجات بعد ممارسات
وترجع الباحثة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
المعمم كأحد أبعاد بيئة التعمم اإلبداعي ة والبعد المعرفي لمتعمم اإلبداعي إلى أن سموكيات
المتعمم المعرفية اإلبداعية قد تتأثر بممارسات المعمم داخل حجرة الدراسة؛ فالمعمم في بيئة
التعمم اإلبداعية يسمك سموكيات إبداعية تحث المتعمم عمى ممارسة وابراز السموكيات
اإلبداعية المعرفية لديو والتعبير الحر عن آرائو ،كما أن الطالب ينظر إلى المعمم كقدوة ،ومن
ثم يسمك سموكيات معرفية إبداعية بما يتماشى مع سموك وممارسات المعمم .وكذلك فقد يتأثر
التعمم اإلبداعي بالتفاعل اإليجابي بين الطالب وزمالئو أو بين الطالب والمعمم أو بين الطالب
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وأي من منسوبي المدرسة ،أو يتأثر بالبنية التحتية الثرية والتسييالت والتجييزات المتوافرة
في مدارس .STEM
إحصائيا بين درجات أبعاد ممارسات
وترجع الباحثة وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
المعمم والتفاعل اإليجابي والتسييالت والتجييزات كأبعاد لبيئة التعمم اإلبداعية والدرجة الكمية
ليا والبعد الوجداني لمتعمم اإلبداعي إلى أن تحمل الطالب مسؤولية تعممو وثقتو بقدراتو
ومشاعره اإليجابية تجاه تعممو ىو انعكاس لكل من ممارسات المعمم داخل قاعة الدراسة
وتقديره لفردية كل طالب ،والتفاعل اإليجابي بين الطالب والمحيطين بو من زمالئو والمعممين،
والبنية التحتية الثرية في بيئة التعمم؛ فقد تتوافر تسييالت وتجييزات داعمة لإلبداع في بيئة
التعمم ومع ذلك يتولد لدى الطالب مشاعر سمبية تجاه المدرسة أو المعممين أو الطمبة.
إحصائيا بين درجات بيئة التعمم
وقد يرجع وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
اإلبداعي ة وأبعادىا والبعدين الجتماعي والمياري لمتعمم اإلبداعي إلى أن تواصل الطالب الفعال
انعكاسا
مع زمالئو والمعممين وتوظيفو لمعارفو ومياراتو في أداء الميام وحل المشكالت يعد
ً

لتوافر بعض العناصر في بيئة التعمم اإلبداعية مثل ممارسات المعمم داخل قاعة الدراسة

واستخدامو ألساليب تدريس غير تقميدية وثقتو بالطمبة واحترامو ليم وتشجيعو ليم ،وكذلك
فيو يعكس التفاعل اإليجابي بين الطالب ومنسوبي المدرسة والتسييالت والتجييزات المتوافرة
بالمدرسة.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من حسن ( ،)5..2و Ruokonen, et
) ،al. (2011و) ،Songkram (2015وأحمد وسويفي ( ،)5.11و Soarin, et al.
) ،(2017و).Srikoon, et al. (2018
نتائج التحقق من قبول أو رفض الفرض الثالث :ينص الفرض الثالث عمى أنو "توجد
إحصائيا بين درجات سمات شخصية المعمم والتعمم اإلبداعي
عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق" .ولمتحقق من قبول أو رفض ىذا الفرض تم
حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات سمات شخصية المعمم والتعمم اإلبداعي وأبعاده كما
يمي:
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خذٔل (:)15
َخبئح يعبيم اسحببط بٛشسٌٕ ب ٍٛدسخبث سًبث شخصٛت انًعهى ٔانخعهى اإلبذاعٔ ٙأبعبدِ (ٌ= )215
سًبث شخصٛت انًعهى
انخعهى اإلبذاعٙ

انعصببٛت

االَبسبطٛت

انخقبم

انضًٛش انحٙ

االَفخبذ عهٗ
انخبشاث

انبعذ انًعشفٙ
انبعذ انٕخذاَٙ
انبعذ االخخًبعٙ
انبعذ انًٓبس٘
انخعهى اإلبذاع ٙككم

**66602**66652**66640**66654**66699-

**66.60
**66.95
**66.66
**66011
**66045

**66..1
**66..6
**66.66
**66..6
**66061

**66..9
**66.69
**66.4.
**66.96
**66036

**66011
**66.94
**66.50
**6606.
**66049

(**) حعُ ٙدانت إحصبئًٛب عُذ يسخٕٖ ( )*( ،)6061حعُ ٙدانت إحصبئًٛب عُذ يسخٕٖ (6)6065

يتضح من نتائج الجدول السابق رقم ( )12تحقق الفرض الثالث حيث تبين:

إحصائيا عند مستوى ( )...1بين درجة سمات
 وجود عالقة ارتباطية سالبة دالةً
شخصية المعمم (العصابية) والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي وأبعاده لدى طمبة مدرسة
 STEMبالزقازيق.
إحصائيا عند مستوى ( )...1بين درجات سمات
 وجود عالقة ارتباطية موجبة دالةً
شخصية المعمم (النبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات)
والدرجة الكمية لمتعمم اإلبداعي وأبعاده لدى طمبة مدرسة  STEMبالزقازيق.
إحصائيا بين العصابية والدرجة
وترجع الباحثة وجود عالقة ارتباطية سالبة دالة
ً
انفعاليا) يتسم بالعدائية
الكمية لمتعمم اإلبداعي وأبعاده إلى أن المعمم العصابي (غير المتزن
ً
وعدم التروي في إصدار األحكام ،والنقيادية ومواجية األمور والمشكالت بشكل غير مرن

ومتحيز ،وكل ذلك يتعارض مع التعمم اإلبداعي ألنو يتطمب وجود معمم ىادئ ومتفيم ومرن
في حل المشكالت وادارة الفصل ومواجية األزمات.
إحصائيا بين درجات سمات شخصية
أما عن وجود عالقة ارتباطية موجبة دالة
ً
المعمم (النبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات) والدرجة الكمية لمتعمم
اإلبداعي وأبعاده فقد ترجع إلى أن المعمم المبدع المنبسط يتسم بالتوكيدية والنشاط والمشاعر
اإليجابية والدفء العاطفي والثقة بالنفس وتقديم حمول مقبولة لممشكالت ونشر روح
اجتماعية ودودة داخل قاعة الدراسة ،كما أن المعمم المبدع المتقبل يتصف باإليثار والتواضع
واعتدال الرأي والرأفة والتعاون والصبر وتقبل اآلراء ووجيات النظر المعارضة والثقة بالطمبة
وقدراتيم واحتراميم والعدل بينيم ،كما أن المعمم المبدع ذا الضمير الحي ممتزم بواجباتو
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ومخمص في عممو ومتمكن من مادتو العممية وينظم سير العمل بسالسة ويراعي المعايير
األخالقية في تعامالتو مع الطمبة ،والمعمم المبدع المنفتح عمى الخبرات ينوع األنشطة
واألساليب التدريسية ولديو مدى واسع من المعارف ويشجع المجازفة واألفكار المبتكرة والتعمم
الحر ويقدر استقاللية الطمبة وأعماليم اإلبداعية ويعزز التفكير المرن ويساعدىم عمى التعمم
من أخطائيم والستفادة منيا مما يدعم التعمم اإلبداعي لدييم.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو ) ،Bakir (2011و)،Jin, et al. (2017
إحصائيا بين
و) Rodriguez, et al. (2019الذين توصموا إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
سمة النفتاح عمى الخبرات ومؤشرات التعمم اإلبداعي ،و) Jonsdottir (2017الذي توصل
إحصائيا بين سمات التزان النفعالي (مقابل العصابية)،
إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
والنبساطية ،والتقبل ،والضمير الحي ،والنفتاح عمى الخبرات.
نتائج التحقق من قبول أو رفض الفرض الرابع :ينص الفرض الثالث عمى أنو "يوجد إسيام
نسبي ل بيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا في تفسير التباين الكمي لمتعمم اإلبداعي لدى طمبة
مدرسة  STEMبالزقازيق" .ولمتحقق من قبول أو رفض ىذا الفرض تم حساب تحميل
النحدار المتعدد لمتعمم اإلبداعي كمتغير تابع ،وأبعاد بيئة التعمم اإلبداعية كمتغيرات مستقمة
كما يمي:
خـــــــــذٔل ()16
َخبئح ححهٛم حبب ٍٚاالَحذاس ألبعبد بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت عهٗ انخعهى اإلبذاع)215 =ٌ( ٙ
يصــــذس
انخببٍٚ

يدًٕع
انًشبعبث

دسخبث
انحشٚت

يخٕسظ
انًشبعبث

قًٛت ف

يسخٕٖ
انذالنت

يشبع يعبيم
االسحببط R2

انًُسٕة إنٗ
االَحذاس
انبٕاقٙ
انكهٙ

116690

3

36699

24660.

**6666

66266

211
214

66156

316610
426.15
(**) حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ ( )*( ،)6661حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ ()6665

يتضح من الجدول السابق رقم ( )11تحقق الفرض الرابع حيث تبـين وجـود تـأثير دال
إحصائيا ألبعاد بيئـة الـتعمم اإلبداعيـة عمـى الدرجـة الكميـة لمـتعمم اإلبـداعي ،وفسـرت أبعـاد بيئـة
ً
التعمم اإلبداعية  %51من التباين فى التعمم اإلبداعي؛ حيـث إن مربـع معامـل الرتبـاط المتعـدد
( R2معامل التحديد)=  ،.,51.والجدول رقم ( )17يوضح ذلك.
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خـــــــــذٔل ()1.
َخبئح االَحذاس انًخعذد ألبعبد بٛئت انخعهى اإلبذاعٛت انًؤثشة ف ٙانخعهى اإلبذاع)215 =ٌ( ٙ
انًخغٛش انًسخقم
انثببج
يًبسسبث انًعهى
انخفبعم اإلٚدببٙ
انخسٓٛالث
ٔانخدٓٛزاث

انًعبيم
انببئٙ

انخطأ
انًعٛبس٘
نهًعبيم انببئٙ

16222
66456
66220
66359

6615.
66601
666.0
666.1

(**) حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ (،)6661

بٛخب B

قًٛت ث

يسخٕٖ
انذالنت

664.1
662.0
66360

.6.00
56656
26936
56606

**6066
**6066
**6066
**6066

(*) حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ ()6665

ـائيا لجميــع أبعــاد بيئــة
مــن الجــدول الســابق رقــم ( )17يتضــح وجــود تــأثير دال إحصـ ً
التعمم اإلبداعية عمى الدرجـة الكميـة لمـتعمم اإلبـداعي ،ويمكـن صـياغة معادلـة النحـدار المتعـدد
التي يمكن من خالليا التنبؤ بالتعمم اإلبداعي في الصورة التالية:
الــــتعمم اإلبــــداعي = ( ..221 + 1.555ممارســــات المعمــــم) ( ..555 +التفاعــــل
اإليجابي) ( ..329 +التسييالت والتجييزات).
وترجع الباحثة وجود تأثير لبيئة التعمم اإلبداعية وأبعادىا عمى الدرجة الكمية لمتعمم
اإلبداعي إلى أن التعمم اإلبداعي يتطمب توافر بيئة تعمم مميئة بالمثيرات الداعمة لإلبداع مثل
مراعاة فردية الطمبة ،ودعم جوانب القوة لدييم ،واحترام أفكارىم ،وتشجيعيم عمى التعمم
الذاتي ،وتحفيزىم عمى اإلبداع والمحاولة والخطأ ،واستخدام أساليب تدريس إبداعية متنوعة،
واستخدام طرق تقييم متنوعة ،ووجود تفاعل إيجابي بين الطالب وجميع من يتعامل معو في
المدرسة ،عالوة عمى أن التعمم اإلبداعي يتطمب توافر بعض التسييالت مثل توافر شبكة
إنترنت ،والخروج إلى رحالت عممية ميدانية ،والسماح بقدر وافر من الحرية داخل قاعات
الدراسة ،وتوافر بنية تحتية مناسبة.
وترجع الباحثة وجود أكبر تأثير لبعد ممارسات المعمم عمى التعمم اإلبداعي إلى أن
المعمم في بيئة التعمم اإلبداعية يسمك سموكيات إبداعية تحث المتعمم عمى ممارسة وابراز
السموكيات اإلبداعية لديو والتعبير الحر عن آرائو ،فالطالب ينظر إلى المعمم كقدوة ومن ثم
فيو يسمك سموكيات إبداعية بما يتماشى مع سموك المعمم وممارساتو .وكان في المرتبة
الثانية تأثير التسييالت والتجييزات عمى التعمم اإلبداعي حيث يتأثر التعمم اإلبداعي بالبنية
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التحتية الثرية والتسييالت والتجييزات المتوافرة في مدارس  ،STEMوجاء في المرتبة األخيرة
تأثير التفاعل اإليجابي عمى التعمم اإلبداعي.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو كل من
حسن ( ،)5..2و) ،Ruokonen, et al. (2011و) ،Songkram (2015وأحمد
وسويفي ( ،)5.11و) ،Soarin, et al. (2017و).Srikoon, et al. (2018
نتائج التحقق من قبول أو رفض الفرض الخامس :ينص الفرض الخامس عمى أنو "يوجد
إسيام نسبي لسمات شخصية المعمم في تفسير التباين الكمي لمتعمم اإلبداعي لدى طمبة
مدرسة  STEMبالزقازيق" .ولمتحقق من قبول أو رفض ىذا الفرض تم حساب تحميل
النحدار المتعدد لمتعمم اإلبداعي كمتغير تابع ،وسمات شخصية المعمم كمتغيرات مستقمة كما
يمي:
خـــــــــذٔل ()10
َخبئح ححهٛم حبب ٍٚاالَحذاس نسًبث شخصٛت انًعهى عهٗ انخعهى اإلبذاع)215 =ٌ( ٙ
يصــــذس انخببٍٚ

يدًٕع
انًشبعبث

دسخبث
انحشٚت

يخٕسظ
انًشبعبث

قًٛت ف

يسخٕٖ
انذالنت

يشبع يعبيم
االسحببط R2

انًُسٕة إنٗ االَحذاس
انبٕاقٙ
انكهٙ

34653.
061.0
426.15

5
269
214

6696.
66639

1.66531

**6666

66069

(**) حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ ( )*( ،)6661حعُ ٙدانت إحصبئٛب ً عُذ يسخٕٖ ()6665

يتضح من الجدول السابق رقم ( )15تحقـق الفـرض الخـامس حيـث تبـين وجـود تـأثير
ـائيا لســمات شخصــية المعمــم عمــى الدرجــة الكميــة لمــتعمم اإلبــداعي ،وفس ـرت ســمات
دال إحصـ ً
شخصــية المعمــم  %5..9مــن التبــاين فــى الــتعمم اإلبــداعي؛ حيــث إن مربــع معامــل الرتبــاط
المتعدد ( R2معامل التحديد)=  ،.,5.9والجدول رقم ( )15يوضح المعامالت الدالة.
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خـــذٔل ()19
َخبئح االَحذاس انًخعذد نسًبث شخصٛت انًعهى انًؤثشة ف ٙانخعهى اإلبذاعٙ
انًخغٛشاث انًسخقهت

انًعبيم انببئٙ

انخطأ انًعٛبس٘
نهًعبيم انببئٙ

انثببج
انعصببٛت
االَبسبطٛت
انخقبم

66.42
6660666229

66155
66633
66661

6611.66256

..117

...25

..195

3.219

انضًٛش انحٙ

..129

...13

..111

5.313

*.,..

االَفخبذ عهٗ انخبشاث

..521

...12

..519

3.5.1

**.,..

إحصائيا عند مستوى ()...1
(**) تعني دالة
ً

بٛخب B

قًٛت ث

يسخٕٖ
انذالنت

46..6
2663.
36.63

**6066
**6066
**6066
**.,..

إحصائيا عند مستوى ()...2
(*) تعني دالة
ً

ــائيا لـــدرجات جميـــع ســـمات
مـــن الجـــدول الســـابق رقـــم ( )19يتضـــح وجـــود تـــأثير دال إحصـ ً
شخصية المعمم عمى الدرجـة الكميـة لمـتعمم اإلبـداعي ،ويمكـن صـياغة معادلـة النحـدار المتعـدد
التي يمكن من خالليا التنبؤ بالتعمم اإلبداعي في الصورة التالية:
الـــــتعمم اإلبـــــداعي= ( ...15 - ..725العصـــــابية) ( ..559 +النبســـــاطية) ..117 +
(التقبل) ( ..129 +الضمير الحي) ( ..521 +النفتاح عمى الخبرات).
ويمكن تفسير ذلك من خالل أن التعمم اإلبداعي قد يتحقق لدى الطمبة بوجود معمم
انفعاليا ومتفيم ومرن وغير عصابي وغير مندفع في إصدار األحكام ومواجية
متزن
ً
المشكالت بشكل خطأ ،وغير متحيز لطالب عمى حساب آخر ،ووجود معمم منبسط نشيط ذي
روحا اجتماعية ودودة داخل قاعة الدراسة ،ووجود معمم متقبل يؤثر
مشاعر إيجابية وينشر ً
غيره عمى نفسو ومتواضع ومعتدل الرأي ولطيف ومتعاون ويتقبل وجيات النظر المعارضة
ويثق بالطمبة وقدراتيم ويحترميم ويعدل بينيم ،ووجود معمم ذي ضمير حي ممتزم بواجباتو
ومخمص ومتمكن من مادتو العممية وميسر لسير العمل ويراعي المعايير األخالقية في
تعامالتو مع الطمبة ،ووجود معمم منفتح عمى الخبرات ينوع األنشطة واألساليب التدريسية
ولديو مدى واسع من المعارف ويشجع الطمبة عمى طرح األفكار المبتكرة وممارسة التعمم الحر
ويقدر األعمال اإلبداعية لمطمبة ويعزز التفكير المرن ويساعد الطمبة عمى التعمم من أخطائيم
والستفادة منيا.
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ويتضح وجود تأثير كبير لسمات شخصية المعمـم عمـى الدرجـة الكميـة لمـتعمم اإلبـداعي
حيث فسرت سمات شخصية المعمم  %5..9من التبـاين فـى الـتعمم اإلبـداعي ،وقـد يفسـر ذلـك
وجيـا لوجـو
اء ً
لطبيعة العالقة بين المعمم والطالب حيـث يكـون التفاعـل بيـنيم بشـكل يـومي سـو ً
أو عــن طريــق شــبكة اإلنترنــت ،كمــا أن العنصــر البشــري المتمثــل فــي المعمــم يــؤثر فــي الطالــب
الــذي يعتبــره قــدوة لــو .وقــد جــاء تــأثير ســمة النفتــاح عمــى الخب ـرات فــي الــتعمم اإلبــداعي فــي
المقدمة يميو تـأثير النبسـاطية ثـم التقبـل ثـم الضـمير الحـي ثـم العصـابية ،وقـد يرجـع ذلـك إلـى
أىميـــة اتســـام معمـــم مـــدارس  STEMبســـمات المبـــدعين وتقـــديره لإلبـــداع واألعمـــال واألفكـــار
المبتكرة مما ييسر التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
وتتفق ىذه النتيجة مع ما توصل إليو ) ،Bakir (2011و)،Jin, et al. (2017
إحصائيا بين
و) Rodriguez, et al. (2019الذين توصموا إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
سمة النفتاح عمى الخبرات ومؤشرات التعمم اإلبداعي ،و) Jonsdottir (2017الذي توصل
إحصائيا بين سمات التزان النفعالي (مقابل العصابية)
إلى وجود ارتباط موجب دال
ً
والنبساطية والتقبل والضمير الحي والنفتاح عمى الخبرات ومؤشرات التعمم اإلبداعي.

توصيات البحح:
توصمت نتائج البحث إلى وجود مستوى مرتفع من التعمم اإلبداعي ،ووجود عالقات
إحصائيا بين كل من بيئة التعمم اإلبداعية وسمات شخصية المعمم والتعمم
موجبة دالة
ً
اإلبداعي ،وامكانية التنبؤ بالتعمم اإلبداعي من كل منيما لدى طمبة مدرسة STEM
بالزقازيق ،ومن ثم تقدم الباحثة التوصيات التالية:
 -1الىتمام باألنشطة المنيجية لتعزيز التعمم اإلبداعي وتحسين استيعاب وفيم الطمبة داخل
قاعات الدراسة ،والبرامج التي تنمي تفكير الطمبة ودمجيا في المناىج الدراسية،
واستراتيجيات العصف الذىني والتعمم القائم عمى حل المشكالت والمشاريع وتشجيع
التعمم التعاوني وطرح األسئمة والمناقشة أثناء الحصة الدراسية.
 -5العمل عمى توفير بيئة تعميمية تكاممية داعمة ومحفزة لمتعمم اإلبداعي والىتمام
باألنشطة اإلبداعية.
 -3إجراء دورات تدريبية لممعممين لتنمية الخصائص اإليجابية لدييم مما ينعكس عمى
تحسين التعمم اإلبداعي لدى الطمبة.
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البحوخ املكرتحة:
ويمكن في ضوء ما توصل إليو البحث من نتائج اقتراح بعض الموضوعات البحثية
مثل:
 خصائص األلعاب وعالقتيا بالتعمم اإلبداعي لدى أطفال مرحمة الروضة. التعمم اإلبداعي لدى طمبة المدارس الثانوية الحكومية والتجريبية والخاصة (دراسة مقارنة). نمذجة العالقات السببية بين سمات شخصية المعمم والتدريس اإلبداعي وبيئة التعمماإلبداعية والتعمم اإلبداعي لدى طمبة الجامعة.
 الدور الوسيط لسمات شخصية المعمم المبدع في العالقة بين التعمم اإلبداعي والحلاإلبداعي لممشكالت.
 -العالقة بين بيئة التعمم والتعمم اإلبداعي لدى تالميذ المرحمة البتدائية.
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