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The relationship between creative self-efficacy and creative 

teaching among teacher-students and primary stage teachers 

Abstract: 

The recent research aimed to identify the level of both creative 

self-efficacy and creative teaching and to recognize the relationship 

between both variables among primary education teachers in 

Zagazig schools and teacher students in Faculty of education 

Zagazig  University. The basic sample consisted of (176) individuals 

including (79) male and female teacher students in Faculty of 

Education Zagazig University and (97) male and female primary 

schools teachers. Research tools (creative self-efficacy scale and 

creative teaching scale) prepared by the researcher were applied, 

and the results were: There are no statistically significant differences 

between teacher students and teachers in creative self-efficacy and 

its dimensions; self-efficacy in creative thinking and self-efficacy in 

creative performance, and in creative teaching and its dimensions; 

personal charecteristics, educational and instructional methods, and 

classroom affective climate, there is a moderate level of creative self–

efficacy and its dimensions, there is a high level of creative teaching 

and its dimensions, there is a statistically significant positive 

relationship between creative-self efficacy and its dimensions on the 

one hand and creative teaching and its dimensions on the other 

among research sample, and finally creative teaching can be 

predicted by self-efficacy in creative performance dimension. 

Key words: creative self-efficacy – creative teaching –teacher 

students- primary stage teachers    
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( معامالت االرتباط بين درجات مفردات مقياس فعالية الذات اإلبداعية والدرجة الكلية للبعد 1جدول )

 الذي تنتمي إليه كل مفردة

 بعد فعالية الذات في األداء اإلبداعي في التفكير اإلبداعيبعد فعالية الذات 

 معامل االرتباط بعد حذف المفردة م معامل االرتباط بعد حذف المفردة م

1 392,0* 10 39621** 

2 390,0** 10 390,0** 

0 3903,* 10 390,3** 

0 39000* 16 39,23** 

0 3921,* 1, 39620** 

6 39206* 1, 39,01** 

, 39,,0** 1, 396,,** 

, 392,,* 23 39,60** 

, 39266* 21 396,6** 

13 39263* 22 39,36** 

11 39,00** 20 39,02** 

12 3926,* 20 3960,** 

 (3030(، )*( تعني دالة عند مستوى )3031)**( تعني دالة عند مستوى )

حساب ثبات املقياس: -

عن طريق معامل الثبات ألفا كرونباخ:  فعالية الذات اإلبداعيةثبات مفردات مقياس أ. 
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  اإلبداعيةفعالية الذات معامالت ألفا كرونباخ" )في حال حذف درجة المفردة( لمقياس  :(2جدول )

  فعالية الذات في األداء اإلبداعيبعد   فعالية الذات في التفكير اإلبداعيبعد 

 معامل ألفا كرونباخ م معامل ألفا كرونباخ م

1 39662 10 39,1, 

2 3960, 10 39,21 

0 39661 10 39,22 

0 3960, 16 39,10 

0 39660 1, 39,1, 

6 39660 1, 39,10 

, 3902, 1, 39,1, 

, 39661 23 39,10 

, 39660 21 39,1, 

13 39660 22 39,12 

11 39003 20 39,10 

12 396,3 20 39,1, 

 39,20للبعد =العام معامل ألفا  396,2للبعد =العام معامل ألفا 

  :فعالية الذات اإلبداعيةثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي ملقياس  .ب

  فعالية الذات اإلبداعية( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس 0جدول )

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية الذات اإلبداعيةفعالية أبعاد 

 معامل "جتمان" معامل "سبيرمان/ براون"

 39,03 2,,39 فعالية الذات في التفكير اإلبداعي بعد

 39,03 0,,39 فعالية الذات في األداء اإلبداعي بعد

 39,13 0,,39 لفعالية الذات اإلبداعيةالدرجة الكلية 

 : إعداد الباحثة:لدى الطلبة املعلمني واملعلمني ثانيَا: مقياس التدريس اإلبداعي
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والدرجة الكلية للبعد  التدريس االبداعي( معامالت االرتباط بين درجات مفردات مقياس 0جدول )

 الذي تنتمي إليه كل مفردة

بعد الطرق التربوية  بعد الخصائص الشخصية

 والتدريسية 

 بعد الروح السائدة داخل الفصل 

رقمممممممممممممممممممم 

 المفردة

رقمممممممممممممممممممم  االرتباط معامل

 المفردة

رقمممممممممممممممممممم  معامل االرتباط

 المفردة

 معامل االرتباط

1 39120* 11 392,,* 21 39202* 

2 39302 12 39010** 22 390,,** 

0 392,2* 10 391,6* 20 39006** 

0 39200* 10 392,0* 20 390,6** 

0 39103* 10 39000* 20 39002** 

6 39300 16 392,0* 26 39002*** 

, 390,2** 1, 392,0* 2, 390,,** 

, 39260* 1, 3902,** 2, 39000** 

, 39103* 1, 39012* 2, 39136 

13 39000** 23 39006** 03 390,3** 

 (3030(، )*( تعني دالة عند مستوى )3031)**( تعني دالة عند مستوى )   
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  التدريس اإلبداعيمقياس بعاد معامالت ألفا كرونباخ" )في حال حذف درجة المفردة( أل :(0جدول )

بعد الطرق التربوية  بعد الخصائص الشخصية

 والتدريسية

بعد الروح السائدة داخل 

 الفصل

معامل ألفا  م معامل ألفا كرونباخ م معامل ألفا كرونباخ م

 كرونباخ

1 390,6 11 39601 21 39,32 

2 3901, 12 390,, 22 39662 

0 3900, 10 39660 20 396,2 

0 39006 10 39601 20 396,3 

0 390,, 10 3960, 20 396,0 

6 39020 16 3960, 26 3966, 

, 39022 1, 39603 2, 39660 

, 39022 1, 39623 2, 396,1 

, 390,0 1, 39600 2, 39,10 

13 390,2 23 39600 03 396,0 

للبعد العام معامل ألفا 

وبعد حذف  ,,390=

( كان 6، 2) المفردتين

39020 

للبعد العام معامل ألفا 

=39660 

للبعد العام معامل ألفا 

وبعد حذف  39,36=

( كان ,2) المفردة

39,10 
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  التدريس االبداعي( معامالت الثبات بطريقة التجزئة النصفية ألبعاد مقياس 6جدول )

 الثبات بطريقة التجزئة النصفية التدريس االبداعيأبعاد 

 معامل "جتمان" معامل "سبيرمان/ براون"

 39623 ,3961 بعد الخصائص الشخصية

 39,20 39,21 بعد الطرق التربوية والتدريسية

 39,00 39,01 السائدة داخل الفصلبعد الروح 

 39,12 39,31 للتدريس االبداعيالدرجة الكلية 

 إجراءات قبلية الختبار الفرضيات:

 

التحقق من فرضيات البحث:

الفرض األول:
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بكلية التربية  ينمعلمال ةلبطال لداللة الفروق بين متوسطي درجات )ت( (: نتائج اختبار,جدول )

 فعالية الذات اإلبداعيةفي المرحلة االبتدائية بالزقازيق مدارس ب المعلمينو جامعة الزقازيق

 المتغيرات

طالب معلم بكلية التربية 

 (,,)ن= جامعة الزقازيق

)معلم بالمرحلة االبتدائية 

 (,,)ن= بالزقازيق

 

قيمة 

 )ت(

 وداللتها
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

فعالية 

الذات 

 اإلبداعية

بعد فعالية الذات 

في التفكير 

  اإلبداعي

000,, 10303 0020, 30610 10320 

بعد فعالية الذات 

  في األداء اإلبداعي

00066 30,,3 00003 30,,0 103,1 

 101,2 ,3060 002,0 ,,,30 00021 الدرجة الكلية
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الفرض الثاني:

الطلبة المعلمين بكلية التربية )ت( لداللة الفروق بين متوسطي درجات  (: نتائج اختبار,جدول )

 التدريس اإلبداعيفي  مدارس المرحلة االبتدائية بالزقازيقب ينمعلمجامعة الزقازيق وال

 بعاداأل

طالب معلم بكلية 

 التربية جامعة الزقازيق

 (,,)ن=

معلم بالمرحلة االبتدائية 

 (,,)ن= بالزقازيق

 

قيمة 

 )ت(

المتوسط  وداللتها

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

 

التدريس 

 اإلبداعي

بعد الخصائص 

  الشخصية

200,, 30200 2002, 30260 20,,3  

بعد الطرق التربوية 

 والتدريسية

20061 

 

3000, 2000, 30001 1000, 

بعد الروح السائدة 

 داخل الفصل

20626 3020, 2006, 302,2 00100  

00203 30202 ,2003 ,3023 ,,200 الدرجة الكلية  

 (3031(. )**( تعني دالة عند مستوى )3030)*( تعني دالة عند مستوى )    
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الفرض الثالث:
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 فعالية الذات اإلبداعية(: فئات ومستويات ,)جدول 

 المستوى الفئات

 منخفض ,206ـــ أقل من  1من 

 متوسط 0002ــ أقل من  ,206من 

 مرتفع 0أقل من  - 0002من 

 

 

 

 فعالية الذات(: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات التحقق ل13جدول )

 (1,6لدى عينة البحث )ن=  اوأبعاده ةاإلبداعي

 درجة التحقق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 متوسط 30,00 00030 اإلبداعيفعالية الذات في التفكير 

 متوسط ,,,30 ,,000 فعالية الذات في األداء اإلبداعي

الدرجة الكلية لفعالية الذات 

 اإلبداعية

 متوسط ,30,1 00001
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الفرض الرابع:

 التدريس اإلبداعي(: فئات ومستويات 11)جدول 

 المستوى الفئات
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 منخفض ,106ـــ أقل من  1من 

 متوسط 2000ــ أقل من  ,106من 

 مرتفع 0أقل من  - 2000من 

 

 

 

الحسابية واالنحرافات المعيارية ودرجات التحقق للتدريس اإلبداعي  المتوسطات(: 12جدول )

 (1,6وأبعاده لدى عينة البحث )ن= 

 درجة التحقق االنحراف المعياري المتوسط الحسابي البعد

 مرتفع 30200 20010 الخصائص الشخصية

 مرتفع 30000 20030 الطرق التربوية والتدريسية

 مرتفع ,3026 200,0 الروح السائدة داخل الفصل

 مرتفع ,3022 20033 للتدريس اإلبداعي الدرجة الكلية
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الفرض اخلامس

فعالية الذات اإلبداعية وأبعادها والتدريس ( نتائج معامل ارتباط بيرسون بين درجات 10جدول )

 (1,6عينة البحث )ن=  لدى اإلبداعي وأبعاده

 اإلبداعي درجات التدريس    

 

 الذات اإلبداعية عاليةفدرجات 

بعد 

الخصائص 

 الشخصية

الطرق بعد 

التربوية 

 والتدريسية

بعد الروح 

السائدة داخل 

 الفصل

الدرجة 

 الكلية

 30106 30136 ,,303 *30100 بعد فعالية الذات في التفكير اإلبداعي

 **30001 **,,302 *301,0 **30030 بعد فعالية الذات في األداء اإلبداعي

 **302,0 **30222 *30106 **30036 الدرجة الكلية

 (3031دالة عند مستوى ) تعني(. )**( 3030دالة عند مستوى ) تعني)*( 
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:سادسالفرض ال

  



العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين ومعلمي مرحلة التعليم 

  .االبتدائي

 على التدريسالذات اإلبداعية (: نتائج تحليل االنحدار المتعدد عند دراسة تأثير فعالية 10جدول )

 (1,6لدى عينة البحث )ن=  اإلبداعي

معامل 

 R²التحديد

مستوى 

 الداللة

متوسط  قيمة )ف(

 المربعات

درجات 

 الحرية

مجموع 

 المربعات

المتغير  مصدر التباين

 التابع

103‚3 31‚3** 120,10 

 

 

المنسوب من  3,,00, 2 0,0003

 االنحدار

 

التدريس 

المنحرف من  6000060 1,0 006,0 اإلبداعي

 االنحدار

 الكلي 030000, 1,0 

لدى عينة  اإلبداعي التدريسعلى فعالية الذات اإلبداعية  المعامالت الدالة ألبعاد  (: نتائج10جدول )

 (1,6البحث )ن= 

مستوى 

 الداللة

الخطأ  βبيتا )ت( قيمة

 المعيارى

المعامل 

 البائي

 المتغير المستقل

 بعد فعالية الذات في األداء اإلبداعي 3‚3,3 3‚,31 3‚011 ,0060 **3‚31

 ثابت اإلنحدار 1,0601 306,0 - 2,02,0 **3‚31

 (3031مستوى )دالة عند )**( تعني 
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 التوصيات والبحوث املقرتحة:

 التوصيات:
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 البحوث املقرتحة:
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 قائمة املراجع:

 أواًل: املراجع العربية:
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 ثانيًا: املراجع األجنبية:



العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين ومعلمي مرحلة التعليم 

  .االبتدائي

Abbott, D. H. (2010). Constructing a creative self-efficacy inventory: A 

mixed methods inquiry. Published Doctor of Philosophy 

Dissertation, University of Nebraska. 

Abdullah, N. L., Hanafiah, M. H., & Hashim, N. A. (2013). Developing 

creative teaching module: Business simulation in teaching strategic 

management. International Education Studies, 6(6), 95-107. 

Afsar, B. & Masood, M. (2018). Transformational leadership, creative self-

efficacy, trust in supervisor, uncertainty avoidance, and innovative 

work behavior of nurses. The Journal of Applied Behavioral 

Science, 54(1), 36-61. 

Alotaibi, K. N. (2016). Psychometric properties of Creative Self-efficacy 

Inventory among distinguished students in Saudi Arabian 

Universities. Psychological Reports, 118(3), 902-917. 

Anderson, D. R. (2002). Creative teachers: Risk, responsibility, and love. 

Journal of Education, 183(1), 33-48. 

Aschenbrener, M. S., Terry Jr., R., & Torres, R. M. (2010). Creative and 

effective teaching behaviors of university instructors as perceived 

by students. Journal of Agricultural Education, 51(3), 64-75. 

Ayob, A., Hussain, A., & Abdul Majid, R. (2013). Review of research on 

creative teachers in higher education. International Education 

Studies, 6(6), 8-14. 

Beghetto, R. A., & Karwowski, M. (2017). Toward untangling creative self-

beliefs. In: M. Karwowski, & J. C. Kaufman, The creative self: 

Effects of beliefs, self-efficacy, mindset, and identity. Academic 

Press, 4-22. 

Carmeli, A., & Schaubroeck, J. (2007). The influence of leaders' and other 

referents' normative expectations on individual involvement in 

creative work. The Leadership Quarterly, 18: 1, 35-48.  

Chan, D. W. (2007). Creative teaching in Hong Kong Schools: Constraints 

and challenges. Educational Research Journal, 22(1), 1-12. 

Chang, Y.-S., Chen, M. Y.-C., Chuang, M.-J., & Chou, C.-H. (2019). 

Improving creative self-efficacy and performance through 

computer-aided design application. Thinking Skills and Creativity, 

31, 103-111. 

Chang, C.-P., Chuang, H.-W., & Bennington, L. (2011). Organizational 

climate for innovation and creative teaching in urban and rural 

schools. Qual Quant, 45, 935-951. 

Chang, J.-C., & Yang, Yu-L. (2012). The effect of organization's 

innovational climate on student's creative self-efficacy and 

innovative behavior. Business & Entrepreneurship Journal, 1(1), 75-

100. 



العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين ومعلمي مرحلة التعليم 

  .االبتدائي

Chen, I-S. (2016). Examining the linkage between self-efficacy and work 

engagement: The moderating role of openness to experience. Baltic 

Journal of Management, 11(4), 516-534. 

Cremin, T. (2009). Creative teachers and creative teaching. In: Wilson, 

Anthony ed., Creativity in Primary Education (2nd Ed.). Achieving 

QTS Cross-Curricular Strand. Exeter: Learning Matters, 36–46.  

Dilekli, Y., & Yezci, E. (2016). The relationship among teachers' classroom 

practices for teaching thinking skills, teachers' self-efficacy towards 

teaching thinking skills and teachers' teaching styles. Thinking 

Skills and Creativity, 21, 144-151. 

Ghafoor, A., Qureshi, T., Azeemi, H. R., & Hijazi, S. T. (2011). Mediating 

role of creative self-efficacy. African Journal of Business 

Management, 5(27), 11093-11103. 

Hirst, G., Knippenberg, D. V., Zhou, Q., Zhu, C. J., & Tsai, P. C.-F. 

(2018). Exploitation and exploration climates' influence on 

performance and creativity: Diminishing returns as function of self-

efficacy. Journal of Management, 44(3), 870-891. 

Horng, J.-S., Hong, J.-C., ChanLin, L.-J., Chang, S.-H., & Chu, H.-C. 

(2005). Creative teachers and creative teaching strategies. 

International Journal of Consumer Studies, 29, 354-358. 

Hsiao, H.-C., Chang, J.-C., Tu, Y.-L., & Chen, S.-C. (2011). the influence 

of teachers' self-efficacy on innovative work behavior. 2011 

International Conference on Social Science and Humanity, IPEDR, 

5, 233-237. 

Huang, L., Krasikova, D. V., & Liu, D. (2016). I can do it, so can you: The 

role of leader creative self-efficacy in facilitating follower creativity. 

Organizational Behavior and Human Decision Processes, 132, 49-62. 

Hung, S.-P. (2018). Validating the creative self-efficacy student scale with 

a Taiwanese sample: An item response theory-based investigation. 

Thinking Skills and Creativity, 27, 190-203. 

Jaiswal, N. K., & Dhar, R. L. (2015). Transformational leadership, 

innovation climate, creative self-efficacy and employee creativity: A 

multilevel study. International Journal of Hospitality Management, 

51, 30-41. 

Jaussi, K. S., Randel, A. E., & Dionne, S. D. (2007). I am, I think, and I do: 

The role of personal identity, self-efficacy, and cross-application of 

experiences in creativity at work. Creativity Research Journal, 19: 2-

3, Pp. 247-258. 

Karwowski, M. (2012). Did curiosity kill the cat? Relationship between 

trait curiosity, creative self-efficacy and creative personal identity. 

Europe's Journal of Psychology, 8(4), 547-558. 



العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين ومعلمي مرحلة التعليم 

  .االبتدائي

Lemons, G. K. (2005). A qualitative investigation of college students' 

creative self-efficacy. Published Doctor of Philosophy Dissertation. 

University of Northern Colorado. 

Lilly, F. R., & Bramwell-Rejskind, G. (2004). The dynamics of creative 

teaching. Journal of Creative Behavior, Second Quarter, 38(2), 102-

124.  

McGuire, A. P., & Inlow, L. (2005). Interactive reflection as a creative 

strategy. Conflict Resolution Quarterly, 22(3), 365-379. 

Morais, M. F., & Azevedo, I. (2011). What is a creative teacher and what is 

a creative pupil? Perceptions of teachers. Procedia Social and 

Behavioral Sciences, 12, 330-339. 

Obradovic, S., Bjekic, D., & Zlatic, L. (2015). Creative teaching with ICT 

support for students with specific learning disabilities. 

International Conference Education and Psychology Challenges – 

Teachers for the Knowledge Society – 3rd Edition, EPC-TKS. 

Procedia – Social and Behavioral Sciences 203, 291-296.  

Ostroumova, O. F., Nizamieva, L. R., & Nazarova, G. I. (2014). The 

didactic aspect of foreign language creative teaching. Journal of 

Language and Literature, 5(3), 76-82.  

Ozkal, N. (2014). Relationships between teachers' creativity fostering 

behaviors and their self-efficacy beliefs. Educational Research and 

Reviews, 9(18), 724-733. 

Powers, M. A. (2018). The effect of direct metacognitive instruction on the 

reported self-efficacy of pre-service teachers. A dissertation 

submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

Doctor of Education, University of South Dakota.  

Puente-Diaz, R., & Cavazos-Arroyo, J. (2016). An exploration of some 

antecedents and consequences of creative self-efficacy: The role of 

achievement goals, enjoyment and divergent thinking. Creativity. 

Theories – Research – Applications, 3(1), 19-33. 

Sæbo, A. B., McCammon, L. A., & O'Farrell, L. (2006). Exploring 

teaching creativity and creative teaching: The first step in an 

international research project. 

https://www.researchgate.net/.../265291140.  

Sawyer, R. K. (2004). Creative teaching: Collaborative discussion as 

disciplined improvisation. Educational Researcher, 33(2), 12-20. 

Schacter, J., Thum, Y. M., Zifkin, D. (2006). How much does creative 

teaching enhance elementary school students' achievement? 

Creative Teaching, First Quarter, 40(1), 47-72. 

https://www.researchgate.net/.../265291140


العالقة بين فعالية الذات اإلبداعية والتدريس اإلبداعي لدى الطلبة المعلمين ومعلمي مرحلة التعليم 

  .االبتدائي

Sewell, A. M., & St George, A. M. (1997). Self-efficacy in the classroom: 

Developing the skills of citizenship. Children's Social and Economics 

Education, 2(3), 136-144. 

Storme, M., & Celik, P. (2018). Career exploration and career decision-

making difficulties: The moderating role of creative self-efficacy. 

Journal of Career Assessment, 26(3), 445-456. 

Tierney, P., & Farmer, S. M. (2002). Creative self-efficacy: Its potential 

antecedents and relationship to creative performance. Academy of 

Management Journal, 45(6), 1137-1148. 

Wood, R., & Ashfield, J. (2008). The use of the interactive whiteboard for 

creative teaching and learning in literacy and mathematics: a case 

study. British Journal of Educational Technology, 39(1), 84-96. 

Woods, P. (2004). Creative teaching and learning: Historical, political and 

institutional perspectives. Paper given at ESRC Creative Teaching 

and Learning Seminar, University of Exeter, 26th March 2004. 
 


