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 المستخلص  

إلى     الدراسة  برنامج تصميم    هدفت 

التربوي  اإلشراف  على  قائم  تدريبي 

فاعليته وقياس  تنمية   اإلبداعي،  في 

لدى  التدريسية  والمهارات  المفاهيم 

االجتماعيةمعلمات   للطالبات   الدراسات 

الالموهوبات   منطقة في  ثانوية  بالمرحلة 

عينة   .عسير اختيار  تم  ذلك  ولتحقيق 

بلغت   معلمة22)قصدية  اتبعت و.  ( 

ذو   -التجريبيشبه  المنهج    الدراسة

الواحدة. المجموعة  استخدمت و  تصميم 

البيانات،   لجمع  اختبار وهأداتين  ما: 

المعرفي   التدريسية للالتحصيل  مفاهيم 

التربوي  اإلشراف  على  القائمة 

وبطاقة )القبلي/البعدي(اإلبداعي  ،

التدريسية لصفية  المالحظة  ال لمهارات 

التربوي  اإلشراف  على  القائمة 

بيانات و  .)القبلي/البعدي(اإلبداعي ُحللت 

الوصفية ب  الدراسة اإلحصائية  األساليب 

المناسبة   برنامج باستخدام  واالستداللية 

االجتماعية  للعلوم  اإلحصائية  الحزمة 

(SPSS.) 

نتائج  ك   فروق شفت  وجود  عن  الدراسة 

الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

(0,01≤  α بين متوسطي رتب درجات  )

القبلي  التطبيقين  في  الدراسة  مجموعة 

المعرفي،  التحصيل  اختبار  في  والبعدي 

التدريسية  للمهارات  المالحظة  وبطاقة 

الدراسة عينة  التطبيق   لدى  لصالح 

تأثي  .البعدي عن  النتائج  كشفت  ر كما 

عينة، حيث المرتفع للبرنامج التدريبي في  

التأثير   معامل  إيتا(  بلغ  للمتغيرين )مربع 

( التوالي  (0,88,  0,87المعتمدين  . على 

معاملووصل نسبة  للكسب   ت  بالك 

وقياس فاعليته في تنمية  برنامج تدريبي قائم على اإلشراف التربوي اإلبداعي تصميم

للطالبات الموهوبات  معلمات الدراسات االجتماعية المفاهيم والمهارات التدريسية لدى

منطقة عسيرفي  ثانويةبالمرحلة ال  
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إلى  المعتمدين  للمتغيرين  المعدل 

مما 1,80%،  1,83%) التوالي،  على   )

فاعلية   على  للمتغيرين يدل  مرتفعة 

للبرنا التدريبيالمعتمدين  وأظهرت مج   .

النتائج وجود عالقة ارتباطية قوية طردية 

( بلغت  مستوى 0,747موجبة  عند   )

( بينα  ≥0,01الداللة  المتغيرين   ( 

كما  المعتمدين عالقةأظهرت  .   النتائج 

وصل   ةتنبؤياعتمادية   حيث  خطية، 

إلى بيتا  مستوى 1,85)  معامل  عند   )

بين α  ≥0,01)اإلحصائية  الداللة    )

نتائج  على  وبناء  المعتمدين.  المتغيرين 

التوصيات  من  مجموعة  قُدمت  الدراسة؛ 

ذات الصلة.  والمقترحات 

ال التدريبي، دالةالكلمات  البرنامج   :

المفاهيم  اإلبداعي،  التربوي  اإلشراف 

معلمات  التدريسية،  المهارات  التدريسية، 

االجتماعية الطالبات ،  الدراسات 

  .يةالثانوالمرحلة  الموهوبات،  

Αbstrαct 

   The study aimed designing a 

training program based on creative 

supervision and measuring its 

effectiveness in developing the 

teaching concepts and skills of social 

studies teαchers for tαlented students 

αt the secondαry stαge in the Αsir 

region. The sample was purposed 

sample of (22) teachers. The study 

followed the semi -experimental 

approach - one group design. Two 

tools were used to collect data, 

namely: the cognitive achievement 

test and classroom observation of 

teaching skills based on creative 

educational supervision. The study 

data were analyzed by descriptive 

and inferential statistic using SPSS. 

   The results showed that there were 

statistically significant differences at 

the level of significance (α ≤ 0. 01) 

between the mean scores of the 

study group in the pre and post 

applications in the cognitive 

achievement test, and the 

observation card of the teaching 

skills of the study sample in favor of 

the post applicαtion. In addition, as a 

result showed a high impact of the 

proposed educational unit in the 

sample, Where the influence factor 

(ETΑ square) for the two dependent 

variables was (0.87; 0.88), 

respectively. The percentage of 

Black's modified gain factor for the 

two dependent variables high 

efficacy was (1.83%;1.80%), 

respectively, this indicates the 

effectiveness of the educational a 

progrαm based on Creative 

supervision in developing the two 

dependent variables. Moreover, the 

results revealed a positive and 
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positive high correlation (0.747) at 

the level of significance (α≤ 0.01) 

between the two dependent 

variables. The results also revealed 

the existence of a linear predictive 

dependency relationship, as the 

value of beta (0.725, 0.721) at the 

level of significance (α ≤0.01) 

between the two dependent variables 

in raising each other to the level of 

the other. Finally, based on the 

results of the study; a set of related 

recommendations and suggestions 

were made. 

Key words: training program, 

Creative educational supervision, 

Teaching concepts, Teaching skills, 

Talented students,   

 Social studies teachers, High 

school. 

 خلفية الدراسة وأدبياتها

أن     على  بينهم  فيما  التربويون  يتفق 

نهضة  عناصر  من  مهم   عنصر  المعلم 

عليه  تعتمد  حيث  وتقدمه,  المجتمع 

وبناء  تنشئة  في  التربوية  المؤسسات 

وغايات  أهداف  لتحقيق  الطلبة  عقول 

العملية  عماد  وهو  واالزدهار,  التقدم 

العصر  هذا  أن  والشك  وقائدها,  التعليمية 

الت من  بالعديد  المتسارعة امتاز  غيرات 

التغير في  ثقافات  حيث سادت  والمتالحقة 

العملية  على  وأثرت  المجتمعات  مختلف 

التقنية  دخول  مع  وازدادت  التعليمية 

الصناعية  والثورة  االصطناعي  والذكاء 

التحوالت   هذه  وكل  تكون الرابعة,  لم 

إليه  سعى  ما  هذا  بل  اللحظة  وليدة 

خالل من  إيجاده  على  وعملوا   المبدعون 

يرتكز  متعددة  مستويات  على  بدأ  تغيراً 

رأس  يعد  الذي  الفكري  البعد  في  أساسها 

أي مجتمع وأساساً للتنمية؛ وفي  المال في 

يُ العناصر المقابل  أهم  من  اإلبداع  عد 

التنمية  تحقيق  إلى  تهدف  التي  األساسية 

دورا  يؤدي  فاإلبداع  المتكاملة.  الشاملة 

في  وتطورها  المؤسسات  بقاء  في  مهما 

التحديثات   على   العالمية،ظل  يساعد  كما 

وتحديات  المعاصرة  المشكالت  مواجهة 

الفرد  لدى  ينمو  ال  وبالتالي فهو  المستقبل 

األسرة ثم المدرسة.  إال عن طريق 

في    األمم  تجتهد  الصدد؛  هذا  وفي 

من  المبدعين  وتربية  اإلبداع  تطوير 

إلى   أبنائها، تسعى  بل  هنا؛  تتوقف  ولم 

ال صانعو  المؤسسات تطوير  في  قرار 

التدريس  عملية  على  والقائمون  التربوية 

ولدى  لديهم  وتنميته  اإلبداع  لرعاية 

)الطيطي ويُعد 2010  ،المتعلمين   .)

التعليم مهنة اإلنسانية وهي المهنة السامية 

في   من   العالم،والمستمرة  والمعلمين 

التعليمية؛  العملية  في  األساسية  العناصر 

ك تسخير  في  يؤثرون  الطاقات حيث  امل 

ومن  بالمتعلمين  لالرتقاء  واإلبداعات 
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بأدائهم  باالرتقاء  االهتمام  الضروري 

لمواكبة   والعلمي،المهني   وذلك 

في  اإلبداعية  والمهنية  العلمية  التطورات 

التعليمي   )السلمي, والتربوي  الميدان 

2008    .) 

تؤكد    التعليمية   لذلك؛  المؤسسات 

اإل المدخل  تبني  على  بداعي المتميزة 

معالجة  في  المهمة  المداخل  كأحد 

أجل  من  تواجهها  التي  مشكالتها 

التوازن  من  نوع  تحقيق  على  مساعدتها 

للتكييف  بالقابلية  المتعلقة  جهودها  بين 

كما  التنظيمية،  والفعالية  والكفاءة 

ميزانيتها  من  جزءاً  أيضاً  تخصص 

للبحوث والتطوير ولتشجيع اإلبداع بهدف 

ج أفكار  إلى  مألوفة الوصول  غير  ديدة 

)العميان،  إنتاجها  وزيادة  أدائها  لتحسين 

2004    .) 

الحديثة     التربوية  التوجهات  وتؤكد 

والمهارات  بالمفاهيم  االهتمام  ضرورة 

بها  يلم كل معلم  اإلبداعية وأن  التدريسية 

بها  وتقاس  المهني  نموه  في  أثر  لها  لما 

برامج  وتسعى  التعليمة  العملية  فاعلية 

في التدريب   المعلمات  إعداد  إلى 

خالل  من  أو  التعليمية  المؤسسات 

خالل  من  التدريس  مهنة  ممارستهن 

على  تساعدهن  التي  التدريبية  البرامج 

الثغرات   للتدريس   ومعالجتها،تالفي  لما 

في  الطلبة  نمو  بناء  في  أهمية  من 

يستوجب للتدريس  المختلفة   الجوانب 

أداء  على  قادرين  ماهرين  معلمين  إعداد 

سليم عمل نحو  على  التدريسي  هم 

 (.   Karamallah,2020؛  2000)حميدة,

المحور      التربوي  اإلشراف  ويمثل 

جيل   إنتاج  عملية  في  وذلك   مبدع،األهم 

األولى  بالدرجة  معني  أنه  إلى  نظراً 

والتعليمية  التربوية  العملية  بتطوير 

وأحمد,  بأكملها   ؛ 2013)عيدروس 

نمية (. ويبرز دوره في ت2015الخطيب،  

تحديث  من  يزيد  حيث  الُمعل ِم،  مهنية 

يساعده  بنفسه كذلك  الثقة  وتعزيز  خبراته 

النظريات  أحدث  على  االطالع  على 

الفعالة  والطرق  والنفسية  التربوية 

يحسن  أنه  كما  الحديثة،  التعليم  وتقنيات 

النمو  على  ويحثه  لديه  الفردية  المهارات 

والذاتي ؛ 2011)الدسوقي،  الشخصي 

Mudawali & Mudzofir,2017.) 

هو      المعلم  يعد  ذلك؛  على  وتأسيساً 

الركيزة  فهو  التعليمية,  العملية  محور 

التعليم, فالمعلم  يقوم عليها  التي  األساسية 

عقول  تشكيل  في  جوهرية  بمكانة  يحظى 

ف الطلبة,  التعليمية   هوأبنائنا  العملية  يدفع 

اإلبداعية  الطلبة  قدرات  وينمي  لألمام 

لتحق في والساعي  المتمثلة  األهداف  يق 

تغيرات مرغوبة في سلوك الطلبة  إحداث 

يسعى  وبالتالي  تفكيرهم,  طرائق  وفي 

تهيئة  إلى  المبدع  التربوي  المشرف 
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بناء  على  القادر  المبدع  المعلم  وإعداد 

الذي  المبدع  فالمشرف  مبدعين,  طلبة 

على   نحتاجه القدرة  يملك  الذي  هو 

الم واالستعدادات  القدرات  توفرة استثمار 

أفكار  توليد  من  لتمكينهم  المعلمين  لدى 

أعمال متقنة  ولتنفيذ  وعملية,  بناءة  جديدة 

تعاونية  إنسانية  عالقات  وبناء  ومفيدة, 

أهداف  تحقيق  في  جديد  كل  وتوظيف 

)باداود,   المغازي,   ؛2009التربية 

2015.) 

هدفت  التربوي؛  األدب  إلى  وبالرجوع 

( ساندرس  ( Sanuders,2001دراسة 

ت لمدرسي إلى  التدريسية  المهارات  حديد 

أمريكا،  في  الثانوية  المرحلة  في  العلوم 

المدرسين  من  الدراسة  عينة  وتكونت 

المتوسطة في  المدارس  يعملون في  الذين 

والفيزياء  واألحياء  الكيمياء  تخصصات 

عليهم  وطبقت  والفضاء،  األرض  وعلم 

تضمنت حيث  مهارة 145)  استبانة   )

األق على  موزعة  الرئيسية تدريسية  سام 

علم  الطبيعيات،  العامة،  األحياء  الثالث: 

يتراوح  الدرجات  متوسط  وكان  األرض، 

( األعلى، 2,89بين  الحد  تمثل   )

من 0,99و) وكان  األدنى،  الحد  تمثل   )

اهتمام  احتل  أنه  الدراسة  نتائج  أهم 

في  العلمي  التطور  بمخاطر  المدرسين 

االهتمام  وجاء  األولى،  الدرجة  الكيمياء 

المختبر في الدرجة بمه السالمة في  ارات 

أقل  تدرجاً  المهارات  بقية  وأخذت  الثانية، 

أهميتها.  حسب 

   ( البديوي  دراسة  إلى 2008سعت   )

البرامج  مراعاة  مدى  عن  الكشف 

التدريبية بوصفها أحد األساليب اإلشرافية 

المنزلي  االقتصاد  ُمعل ِمات  إكساب  في 

االحتي وتحديد  التدريسية،  اجات المهارات 

المنزلي  االقتصاد  لُمعل ِمات  التدريبية 

لبرنامج  مقترح  تصور  ووضع  للتدريس، 

قائم  المنزلي  االقتصاد  لُمعل ِمات  تدريبي 

لتنمية  الشاملة؛  الجودة  معايير  على 

التدريسية،   الدراسةمهاراتهن   واتبعت 

لجمع  كأداة  واالستبيان  الوصفي،  المنهج 

ددها المعلومات من عينة الدراسة البالغ ع

معلمة.  106) نتائجها على(  أن   واسفرت 

إلى  المنزلي  االقتصاد  ُمعل ِمات  احتياج 

للتدريس  التخطيط  مهارات  على  التدرب 

ومهارات  التدريس،  تنفيذ  ومهارات 

الدروس  ومهارات  والتقييم،  التقويم 

الشاملة  الجودة  معايير  ضوء  في  العملية، 

بدرجة متوسطة.  قد جاءت 

الدر  هدفت      )دراسة  إلى (  2008ع 

على قياس   يساعد  تدريبي  برنامج  فاعلية 

تنمية  في  الحديثة  التعليم  تقنيات  استخدام 

الرياضيات ا لمعلمي  التدريسية  لمهارات 

بالمملكة  الجندل  دومة  محافظة  في 

بإعداد  الباحث  السعودية، وقد قام  العربية 

مجموعة  على  باالعتماد  تدريبي  برنامج 

ديثة المتوفرة في من التقنيات التعليمية الح
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في  الموجودة  التعلم  مصادر  غرفة 

من  مكونة  واستبانة  المحافظة،  مدارس 

محاور، 46) أربعة  على  موزعة  فقرة   )

ذو  مع  المقابالت  أيضاً  واستخدم 

الدراسة  عينة  تكونت  وقد  االختصاص، 

( الدراسة    و( معلماً،  58من  إلى توصلت 

معلمي  اكساب  في  فعال  البرنامج  أن 

المتعلقة  التدريسية  المهارات  الرياضيات 

باستخدام  التدريس،  بتنفيذ  باألهداف، 

الطلبة،  أداء  بتقويم  واألنشطة،  الوسائل 

إحصائية داللة  ذات  فروق  وجود   عدم 

الداللة مستوى  لبرنامج ل(  α≥0,05)عند 

طريقة  على  الخدمة  أثناء  التدريبي 

الرياضيات  يستخدمها معلم  التي  التدريس 

ا ذات باختالف  فروق  وجود  لمرحلة، 

إحصائية مستوى   داللة  عند 

الفروق (  α≥0,05)الداللة لمتوسطات 

أثناء  التدريبي  البرنامج  تطبيق  وبعد  قبل 

التي  التدريس  طريقة  على  الخدمة 

وجود فروق  الرياضيات،  معلم  يستخدمها 

( إحصائية  داللة  ( α≥0,05ذات 

تطبيق  وبعد  قبل  الفروق  لمتوسطات 

التدريب على البرنامج  الخدمة  أثناء  ي 

معلم  يستخدمها  التي  التدريس  طريقة 

باختالف الخبرة   .الرياضيات 

( باداود  دراسة  التعرف 2009سعت   )

التربويات   إلى المشرفات  ممارسة  واقع 

نظر  وجهة  من  اإلبداعي  لإلشراف 

مكة  بمدينة  الثانوية  المرحلة  معلمات 

في  الدراسة  أهداف  وتحددت  المكرمة، 

مدى   على  القدرات التعرف  توفر 

أثناء)الزيارة  التربوية  للمشرفة  اإلبداعية 

القراءات  اإلشرافية،  المداولة  الصفية، 

البحوث  التدريبية،  الدورات  الموجهة، 

لكشف عن الصعوبات التي وااإلجرائية(،  

لقدراتها  استخدامها  المشرفة عند  تعترض 

اإلشرافية،  األساليب  بعض  في  اإلبداعية 

الدراسة الوصفي، وقامت المنه  واتبعت  ج 

المعلومات  لجمع  كأداة  االستبانة  بإعداد 

( عددها  البالغ  الدراسة  عينة  ( 182من 

تفاوت  الدراسة  نتائج  أوضحت  معلمة، 

للمشرفة  اإلبداعية  القدرات  توفر  درجة 

اإلشراف  أساليب  خالل  من  التربوية 

الزيارة  أسلوب  في  كالتالي:  التربوي 

الخي توفر قدرات  كانت درجة  ال، الصفية 

الحرية األصالة،  باالتجاه،   االحتفاظ 

اإلشرافية  المداولة  أسلوب  وفي  )كبيرة(، 

كانت درجة توفر قدرات الحرية، الخيال، 

االفاضة،  التأليف،  الطالقة،  المرونة، 

)متوسطة(، أسلوب   األصالة  وفي 

توفر  درجة  كانت  الموجهة  القراءات 

الطالقة األصالة،   )متوسطة(،  قدرات 

الد أسلوب  كانت وفي  التدريبية  ورات 

القدرات اإلبداعية )متوسطة(  توفر  درجة 

اإلفاضة،  األصالة،  التالي:  بالترتيب 

باالتجاه،  االحتفاظ  للمشكالت،  الحساسية 

الطالقة،  التأليف،  الخيال،  الحرية، 

اإلجرائية  البحوث  أسلوب  وفي  المرونة، 



تصميم برنامج تدرييب قائم على اإلشراف الرتبوي اإلبداعي وقياس فاعليته  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

70 

المرونة،  قدرات  توفر  درجة  كانت 

وجود بعض األصالة، الخيال )متوسطة(،  

المشرفات  إبداع  تعوق  التي  الصعوبات 

أنصبة  ارتفاع  أهمها:  من  التربويات 

دون  يحول  مما  الحصص  من  المعلمات 

لإلشراف  الحديثة  األنماط  استخدام 

المشرفة  تأهيل  ضعف  معهن،  التربوي 

وخاصة المستجدة.  التربوية مسبقاً 

الرحمن)  هدفت  عبد  إلى (  2009دراسة 

دريبي مقترح لتنمية فاعلية برنامج تقياس  

التدريس  ومهارات  اآللي  الحاسب  مفاهيم 

الدراسات  معلمي  لدى  باستخدامه 

حيث  احتياجاتهم،  ضوء  في  االجتماعية 

التجريبي)طريقة  المنهج  الباحث  استخدم 

وعمدت  الواحدة(،  التدريبية  المجموعة 

تحصيلي  اختبار  استخدام  إلى  الدراسة 

وأيضاً   اآللي  الحاسب  مفاهيم  بناء لقياس 

لمهارات  العملي  األداء  مالحظة  بطاقة 

اآللي ولمهارات  الحاسب  وتركيب  تشغيل 

لجمع  كأدوات  وعرضه  الدرس  تخطيط 

استطالعية  دراسة  بإجراء  وقام  البيانات، 

الدراسات  معلمي  من  مجموعة  على 

باإلشراف  يقوم  التي  بالمعاهد  االجتماعية 

أسيوط  بمنطقة  بها  العملية  التربية  على 

عددها)األزهرية وبلغ  معلماً 18،   )

بالحاسب  معرفتهم  مدى  على  للتعرف 

في  استخدامه  وكيفية  وأهميته  اآللي 

إلى  الدراسة  نتائج  أشارت  وقد  التدريس، 

( ( من أفراد العينة ترى أهمية %80,4أن 

اآللي،  الحاسب  مفاهيم  على  التعرف 

لدى  التدريس  في  استخدامه  ومهارات 

( وأن  ا%19,6المعلم،  أفراد  من  لعينة ( 

مهارات  تنمية  إلى  حاجة  ال  أنه  ترى 

المعلم،  لدى  اآللي  الحاسب  استخدام 

مدى  االستطالعية  الدراسة  وأظهرت 

الحاسب  بمفاهيم  للمعرفة  المعلمين  احتياج 

لما  التدريس  في  استخدامه  وكيفية  اآللي 

مهاراتهم  في  تطوير  من  لهم  يقدمه 

والمجهود  الوقت  وتوفير  التدريسية 

 عليهم.

در )تقصت  هللا  عطا  ( 2011اسة 

لدى  اإلبداعية  اإلشرافية  الممارسات 

معلمو  يراها  كما  التربويين  المشرفين 

بغزة،  الدولية  الغوث  وكالة  مدارس 

توفر  مدى  في  أهدافها  وتحددت 

التربوي  للمشرف  اإلبداعية  الممارسات 

القراءات  الصفية،  )الزيارة  أثناء 

وجهة  من  التدريبية(  الدورات  الموجهة، 

ا لمعلمين وعن المعوقات التي تواجه نظر 

تطبيقه  دون  وتحول  التربوي  المشرف 

واستخدم  اإلبداعية،  اإلشرافية  لممارساته 

وقام  التحليلي،  الوصفي  المنهج  الباحث 

لجمع  كأداتين  استبانتين  بإعداد 

خاصة  األولى  االستبانة  المعلومات، 

الممارسات  تقيس  والتي  بالمعلمين 

أساليب إشرافية   اإلبداعية من خالل ثالثة

القراءات  الصفية،  وهي:)الزيارة 

تم  حيث  التدريبية(،  الدورات  الموجهة، 
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عددها  بلغ  طبقية  عشوائية  عينة  أخذ 

( معلماً ومعلمة من مجتمع الدراسة 450)

الثانية   %7بنسبة   االستبانة  أما  منه، 

تقيس  والتي  التربويين  بالمشرفين  خاصة 

ربويين المعوقات التي تواجه المشرفين الت

خالل  اإلبداعية  لقدراتهم  تطبيقهم  أثناء 

تم أخذ مجتمع  اإلشرافية حيث  ممارساتهم 

( بالكامل  تربوياً، 65الدراسة  مشرفاً   )

الكلية   النتائج  وأظهرت   الدرجة  أن 

المشرف  لدى  اإلبداعية  للممارسات 

تقع عند وزن نسبي   من   %69,7التربوي 

األوزان  المعلمين حيث كانت  نظر  وجهة 

اإلبداعية النس الممارسات  لمجاالت  بية 

اإلبداعية  الممارسات  جاءت  يلي:  كما 

المرتبة  في  التدريبية  الدورات  أثناء 

نسبي   بوزن  يليها %75,0األولى   ،

نسبي   بوزن  الصفية  ، %71,8الزيارات 

نسبي  بوزن  الموجهة  القراءات  وأخيراً 

62,8%. 

     ( العجرمي  دراسة  ( 2013هدفت 

برن  إلى قياس امج مقترح قائم على فاعلية 

بعض  تنمية  في  االفتراضية  الفصول 

الطلبة  لدى  الفعال  التدريس  مهارات 

المفتوحة  القدس  بجامعة  المعلمين 

عينة  وتكونت  نحوها،  واتجاهاتهم 

( من  تم 24الدراسة  وطالبة،  طالب   )

اختيارهم كعينة قصدية، واستخدم الباحث 

التحليلي  الوصفي  المنهج  هما:  منهجين 

تحديد مهارات التدريس الفعال، وذلك في  

فاعلية  لبيان  التجريبي  شبه  والمنهج 

االفتراضية(  )الفصول  المستقل  المتغير 

التدريس  )مهارات  التابع  المتغير  على 

في  البحث  أداتي  وتمثلت  الفعال(، 

المالحظة،  وبطاقة  التحصيلي  االختبار 

دالة  فروق  وجود  النتائج  وأظهرت 

المعرفي الجانب  في  لمهارات   إحصائياً 

درجات  متوسط  بي ن  الفعال  التدريس 

التطبيق  درجات  ومتوسط  القبلي  التطبيق 

إلى  تعزى  التحصيلي  لالختبار  البعدي 

وذلك  االفتراضية  الفصول  استخدام 

وجود  وأيضاً  البعدي،  التطبيق  لصالح 

دالة   األدائي إفروق  الجانب  في  حصائياً 

بين  الفعال  التدريس  لمهارات  المهاري 

در ومتوسط متوسط  القبلي  التطبيق  جات 

المالحظة  لبطاقة  البعدي  التطبيق  درجات 

الفصول  استخدام  إلى  أيضاً  تعزى 

 .االفتراضية وذلك لصالح التطبيق البعدي

)  عمدت  المطيري   (2016دراسة 

في   التعرف التربوي  المشرف  دور  إلى 

تنمية اإلبداع وعالقته باألداء المتميز لدى 

دو في  االجتماعيات  الكويت، معلمي  لة 

( من  الدراسة  عينة  مشرفاً 89وتكونت   )

تربوية و ) ( معلماً ومعلمة، 284ومشرفة 

متغيرات  لقياس  أداتين  تطوير  وتم 

دور  لقياس  األولى:  األداة  الدراسة، 

اإلبداع،  تنمية  في  التربوي  المشرف 

( من  على 44وتكونت  موزعة  فقرة   )

للتدريس، 5) وهي:)التخطيط  مجاالت   )
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للمن التقويم، التخطيط  الصف،  إدارة  هاج، 

األداء  لقياس  الثانية:  واألداة  القيادة(، 

في  االجتماعيات  معلمي  لدى  المتميز 

( من  وتكونت  الكويت،  فقرة 37دولة   )

( على  وهي: 6موزعة  مجاالت   )

المهنية،  الكفايات  المهنة،  )أخالقيات 

الصف،  إدارة  التخطيط،  المهنية،  التنمية 

نتائج ا لدراسة أن دور التقويم(، وأظهرت 

اإلبداع  تنمية  في  التربوي  المشرف 

 .)متوسطة(

)  أظهرت     الشرفات  ( 2017دراسة 

الرياضيات  مشرفي  ممارسة  مدى 

نظر  وجهة  من  اإلبداعي  لإلشراف 

محافظة  مدارس  في  الرياضيات  معلمي 

عينة  تكونت  وقد  باألردن.  المفرق 

( من  تم 140الدراسة  ومعلمة  معلماً   )

بالطريق تم اختيارهم  وقد  العشوائية،  ة 

( من  مكونة  استبانة  فقرة 36استخدام   )

وأظهرت  وثباتها.  صدقها  من  التأكد  بعد 

اإلبداعية  القدرات  أكثر  أن  الدراسة  نتائج 

في  الرياضيات  مشرفي  لدى  ممارسة 

المرونة  هي:  الصفية  الزيارة  أسلوب 

بدرجة  اإلفاضة  واقلها  كبيرة،  بدرجة 

المداولة ا أسلوب  إلشرافية متوسطة، وفي 

واقلها  كبيرة،  بدرجة  المرونة  أكثرها 

بدرجة كبيرة، وأكثر  للمشكالت  الحساسية 

الموجهة األصالة  القراءات  أثناء  ممارسة 

بدرجة  اإلفاضة  واقلها  كبيرة،  بدرجة 

عدم  الدراسة  أظهرت  وكذلك  متوسطة، 

عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود 

( الداللة  إلى (α  ≤0,05مستوى  تعزى 

 لنوع االجتماعي.متغير ا

الحرايدة دراسة    تناولت     

درجة قياس  (  2017)والبوسعيدي

ألساليب  التربويين  المشرفين  ممارسة 

السيب  والية  في  اإلبداعية  اإلشراف 

أجل  بسلطنة عمان، ومن  مسقط  بمحافظة 

استبانة  إعداد  تم  الدراسة  أهداف  تحقيق 

من) ثالثة 44مكونة  على  موزعة  فقرة   )

و رئيسية  الصفية، أبعاد  الزيارة  بُعد  هي: 

القراءات  وبُعد  التدريبية،  الدورات  وبُعد 

دالالت صدقها  من  التأكد  وبعد  الموجهة. 

بلغ  عشوائية  عينة  على  وزعت  وثباتها 

( معلم ومعلمة في والية 92عدد أفرادها )

عمان  بسلطنة  مسقط  بمحافظة  السيب 

الدراسي   م. 2016/2017للعام 

ال المنهج  الدراسة   وصفي،استخدمت 

إلى النتائج  ممارسة   وتوصلت  درجة  أن 

اإلشراف  ألساليب  التربويين  المشرفين 

بمحافظة مسقط  والية سيب  في  اإلبداعية 

كذلك  متوسطة،  كانت  عمان  بسلطنة 

داللة  ذات  فروق  وجود  إلى  أشارت 

المشرفين  ممارسة  لدرجة  إحصائية 

التربويين ألساليب اإلشراف اإلبداعية في 

بمحافظ ة مسقط بسلطنة عمان والية سيب 

االجتماعي لصالح  النوع  لمتغيري  تعزى 

الخبرة اإل لصالح  الخبرة  وسنوات  ناث 

ذات  فروق  وجود  عدم  كذلك  األكبر، 
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إحصائية الداللة   داللة  مستوى  عند 

(0,05≥  α  ) المشرفين ممارسة  لدرجة 

اإلبداعية  اإلشراف  ألساليب  التربويين 

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي.

كُ     دراسة  ( عن درجة 2017فية)كشفت 

المهارات  ومعلمات  معلمي  امتالك 

بتعليم  الثانوية  المرحلة  في  التطبيقية 

والمهارات  الكفايات  جدة  محافظة 

في  تطبيقها  ودرجة  الالزمة  التدريسية 

واتبعت  البنائي,  التدريس  معايير  ضوء 

المسحي,  الوصفي  المنهج  الدراسة 

م على  الدراسة  عينة  شرفين وتمثلت 

مقررات  ومعلمات  ومعلمين  ومشرفات 

الباحث  واستخدم  التطبيقية,  المهارات 

وبطاقة  البيانات)االستبانة,  لجمع  اداتين 

الصدق  التحقق من دالالت  بعد  مالحظة( 

الالزمة,   الدراسة أوالثبات  نتائج  سفرت 

للكفايات  الدراسة  عينة  أفراد  امتالك  عن 

معايير  ضوء  في  التدريسية  والمهارات 

متوسطة ا بدرجة  جاءت  البنائي  لتدريس 

الدراسة  عينة  أفراد  تطبيق  وكذلك 

ضوء  في  التدريسية  والمهارات  الكفايات 

بدرجة  جاءت  البنائي  التدريس  معايير 

 منخفضة.

بايحيى)      دراسة  إلى 2018سعت   )

المهارات  المفاهيم  أهم  تتضمن  قائمة  بناء 

لمعلمي المرحلة االبتدائية في  والتدريسية 

االقتصاد   ضوء  على  القائمة  التوجهات 

المنهج الوصفي  الدراسة  اتبعت  المعرفي, 

من  الدراسة  مجتمع  وتكون  المسحي, 

ومعلمات  ومعلمي  ومشرفات  مشرفين 

بلغت  عينة  على  االبتدائية  المرحلة 

و)13263) ومعلمة  معلم  مشرف 36(   )

أداتين  الباحث  وقد صمم  تربوية  ومشرفة 

االستب أوالً:  البيانات  للكشف عن لجمع  انة 

في  التدريسية  المفاهيم  امتالك  درجة 

بطاقة  ثانياً:  المعرفي  االقتصاد  ضوء 

توظيف  درجة  عن  للكشف  المالحظة 

االقتصاد  ضوء  في  التدريسية  المهارات 

البحث  لهدف  لمناسبتها  المعرفي 

النتائج  من  العديد  إلى  الدراسة  وتوصلت 

لمفاهيم  الدراسة  عينة  امتالك  أبرزها 

جيدة   والمهارات بدرجة  جاء  التدريسية 

ضوء  في  التدريسية  المهارات  وتوظيف 

المعرفي  االقتصاد  القائمة على  التوجهات 

بدرجة متوسطة.  جاء 

   ( الجفري  دراسة  إلى 2018تطرقت   )

األسرية  التربية  مشرفات  ممارسة  واقع 

اإلبداعي في المرحلة االبتدائية  لإلشراف 

والمشرفات  المعلمات  نظر  وجهة  من 

واتبعت  المكرمة,  مكة  بمدينة  التربويات 

المسحي,  الوصفي  المنهج  الدراسة 

لمناسبتها  االستبانة  أداة  الباحثة  وصممت 

البحث,   جميع لهدف  من  المجتمع  تمثل 

االبتدائية  المرحلة  ومعلمات  المشرفات 

الدراسة  األسرية, وتوصلت  التربية  لمادة 

درجة  وأبرزها:  النتائج  من  العديد  إلى 
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األسرية  التربية  مشرفات  ممارسة 

اإلبداعي في المرحلة االبتدائية  لإلشراف 

التربويات  المشرفات   نظر  وجهة  من 

أثناء  المكرمة  مكة  )الزيارة   بمدينة 

التدريبية    –الصفية   الندوات   –الدورات 

بدرجة -التربوية وكان  التربوي(  المشغل 

تواجهه  التي  المعوقات  ومستوى  دائمة. 

لإل األسرية  التربية  شراف مشرفات 

االبتدائية  المرحلة  في  اإلبداعي  التربوي 

والمشرفات  المعلمات  نظر  وجهة  من 

كان  المكرمة  مكة  بمدينة  التربويات 

 ة متوسطة.  بدرج

   ( الشهري  دراسة  ( 2018هدفت 

ف   اإلشراف إلالتعرُّ استخدام  واقع  ى 

التربية  ُمعل ِمات  أداء  تنمية  في  اإلبداعي 

الُمعل ِمات  نظر  وجهة  من  مهنيًا  األسرية 

مكة  بمدينة  التربويات  والُمشرفات 

المنهج  الدراسة  اتبعت  حيث  المكرمة، 

المسحي، وتكونت عينة الدراسة  الوصفي 

التربية   من وُمعل ِمات  ُمشرفات  جميع 

والثانوية  المتوسطة  للمرحلة  األسرية 

عددهن  والبالغ  المكرمة,  مكة  بمدينة 

أسرية, 236) تربية  وُمعل ِمة  ُمشرفة   )

التعرف  لغرض  استبانة  الباحثة  وصممت 

التربوي  اإلشراف  استخدام  واقع  على 

أن  الدراسة:  نتائج  أهم  ومن  اإلبداعي، 

اإل استخدام  في واقع  اإلبداعي  شراف 

لُمعل ِمات  ككل  التدريسية  المهارات  تنمية 

ممارسة  بدرجة  جاءت  األسرية  التربية 

جاءت  الدروس  تنفيذ  مجال  ففي  عالية، 

المرتبة  واحتل  عالية  بدرجة  ممارسته 

جاءت  التقويم  مجال  وفي  األولى، 

المرتبة  واحتل  عالية  بدرجة  ممارسته 

للعملي التخطيط  مجال  وفي  ة الثانية، 

عالية  بدرجة  ممارسته  جاءت  التدريسية 

المعوقات  وجاءت  الثالثة.  المرتبة  واحتل 

اإلشراف  استخدام  دون  تحول  التي 

التدريسية  المهارات  تنمية  في  اإلبداعي 

بدرجة  األسرية  التربية  لمعلمات 

وجود  النتائج  أظهرت  كما  متوسطة. 

الدراسة  عينة  أفراد  استجابات  في  فروق 

اإلشر استخدام  في حول  اإلبداعي  اف 

لُمعل ِمات  التدريسية  المهارات  تنمية 

)التخطيط  مجال  في  األسرية  التربية 

الدروس،  وتنفيذ  التدريسية،  للعملية 

ككل(  التدريسية  والمهارات  والتقويم، 

ترجع إلى اختالف العمل الحالي، بينما لم 

إحصائية  داللة  ذات  فروق  أي  توجد 

العلمي، وس المؤهل  لمتغير:  نوات بالنسبة 

  الخبرة.  

)  بينت       دغمان  آل  ( 2021دراسة 

تنمية  في  العربية  اللغة  مشرفي  دور 

في  معلميها  لدى  التدريس  مهارات 

التدريس  مراحل  في  الثانوية  المرحلة 

والتقويم( :الثالث والتنفيذ,  )التخطيط, 

أهداف  التدريس ككل, ولتحقيق  ومهارات 

الوصفي,  المنهج  الباحث  استخدم  البحث 

عينة وجمع على  باالستبانة  البيانات  ت 
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( و)80بلغت  معلماً  من 103(  معلمة   )

الثانوية  المرحلة  العربية في  اللغة  معلمي 

الفصل  خالل  نجران  منطقة  داخل 

العام  من  األول  الدراسي 

أن 1416/1417 النتائج  وأشارت  هـ 

التربو للمشرفين  كبير  دور  في يعناك  ين 

المعلم لدى  التدريسية  المهارات  ين تنمية 

 في جميع مجاالت التدريس الثالث.

المزيدي       دراسة  تناولت 

مشرفي 2021واللواتيا) ممارسة  واقع   )

الوقائي  لإلشراف  التربويين  العلوم  مواد 

نظر  وجهة  من  اإلبداعي  واإلشراف 

الداخلية  محافظتي  في  األوائل  معلميهم 

وتكونت  عمان,  بسلطنة  الباطنية  وشمال 

من) الدراسة  معل41عينة  و)(  ( 31م 

صمم  الدراسة  بيانات  ولجمع  معلمة 

استبان اإلشراف   ةالباحثان  بمجال  خاص 

تبعاً  اإلبداعي  اإلشراف  ومجال  الوقائي 

والخبرة  االجتماعي  النوع  لمتغير 

ارتفاع  عن  النتائج  واسفرت  التدريسية, 

التربويين  المشرفين  ممارسة  مستوى 

المتوسط  بلغ  حيث  الوقائي  لإلشراف 

الكلي   إلى 3,96)الحسابي  اشارت  (. كما 

المشرفين  ممارسة  مستوى  ارتفاع 

بلغ  حيث  اإلبداعي  لإلشراف  التربويين 

( الكلي  الحسابي  كما 3,95المتوسط   .)

أسفرت النتائج عن عدم وجود فروق ذات 

الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة 

(0,05  ≤  α  ) الحسابيين المتوسطين  بين 

 ناث.      إلللذكور وا

خ من  لوحظ  الدراسات وقد  سرد  الل 

تناولت   ندرة السابقة   التي  الدراسات 

بنمط اإلشراف  المتعلقة  التدريبية  البرامج 

ظهرت  هنا  ومن  اإلبداعي.  التربوي 

برنامج  فاعلية  عن  دراسة  إجراء  أهمية 

التربوي  اإلشراف  على  قائم  تدريبي 

والمهارات  المفاهيم  تنمية  في  اإلبداعي 

الدراسات  معلمات  لدى  التدريسية 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية.

 مشكلة الدراسة 

التربوي    اإلشراف  دور  من  انطالقا 

المنظومة  تجويد  إلى  الهادفة  وأساليبه 

وتطويرها,  عناصرها  بكامل  التعليمية 

تحسين  يكفل  بما  بينها  التكامل  وإحداث 

استجابة  وكذلك  التعليمية,  المخرجات 

العالمية   الدول لالتجاهات  في  المعاصرة 

االهتمام  بضرورة  تنادي  التي  المتقدمة 

كفاياته,   ورفع  مهنيا  المعلم  من وبتنمية 

الحديثة  اإلشرافية  األنماط  خالل 

إعادة  إلى  الحاجة  برزت  فقد  والمتطورة, 

على  اإلشرافية  األنماط  مجمل  في  النظر 

بما  وتطويرها  والممارسة  الفكر  مستوى 

المعلمين,   قدرات  مع   من يتفق  ليتمكن 

التعلم  بيئات  تطوير  في  رسالته  أداء 

 بكفاءة وفعالية عالية.
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األدوار    في  النظر  يقوم   وبإمعان  التي 

 الحظ أنهي التعليمية،بها المعلم في العملية 

بدور التربوي  يقوم  الذي المبدع    القائد 

الطلبة دافعية  ويخطط   يثير  واستعداداتهم 

مهارات  ويمتلك  التعليمية  للمواقف 

عملية ال وينشط  والتقويم  والتنفيذ  تخطيط 

للشخصية  المتكامل  النمو 

والجوارنه,السوية  (.2014)وصوص 

من  مزيد  إلى  التربوي  األدب  ويحتاج 

ت التي  اإلشراف تنالدراسات  نمط  اول 

برامج العداد  إأهمية    تتضاعفواإلبداعي  

المفاهيم   أة مهيالتدريبية  ال لتنمية 

من للمعلمات  التدريسية  جل أ  والمهارات 

التعليم  في  عالية  كفاءة  تحقيق 

واالطالع  التطوير  في  واالستمرارية 

الى  الماسة  التربويات  للمشرفات  وحاجة 

و الخدمة،  اثناء  تدريبية  همية أبرامج 

على اإلشراف   ةعداد برامج تدريبيه قائمإ

أنماط إشرافية  اإلبداعي وتطبيق  التربوي 

انها  حيث  التربوي  لإلشراف  جديدة 

الشاملة  س الجودة  معاير  ماتحقق   وهذا 

من كُل  دراسة   ؛2005  )فلمبان,  أكدتها 

والبوسعيدي, الجفري, 2017الحرايدة  ؛ 

2018  .) 

 أسئلة الدراسة وفرضياتها   

عن   سعت   لإلجابة  الحالية  الدراسة 

 ؤال الرئيس اآلتي:الس

على   قائم  تدريبي  برنامج  فاعلية  ما 

تنمية  في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

والمهارات لدى   المفاهيم  التدريسية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير؟

األسئلة  الرئيس  السؤال  هذا  من  وينبثق 

 الفرعية اآلتية:

ا-1 التدريبي ما  للبرنامج  المقترح  لتصور 

اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على  القائم 

التدريسية  والمهارات  المفاهيم  تنمية  في 

االجتماعية  الدراسات  معلمات  لدى 

للطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

 منطقة عسير؟

ما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على -2

ف اإلبداعي  التربوي  تنمية اإلشراف  ي 

المفاهيم التدريسية لدى معلمات الدراسات 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير؟

ما فاعلية البرنامج التدريبي القائم على -3

تنمية  في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

معلمات  لدى  التدريسية  المهارات 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

با منطقة الموهوبات  في  الثانوية  لمرحلة 

 عسير؟

بين مقدار   -4  ارتباطية  توجد عالقة  هل 

اإلشراف  ومهارات  مفاهيم  في  النمو 

اإلبداعي لدى معلمات الدراسات  التربوي 
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الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير؟

الفرضيات     من  مجموعة  وضعت  وقد 

سئلة الدراسة، الصفرية بغية اإلجابة عن أ

 وهي كاآلتي:

إحصائية -1 داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

( الداللة  مستوى  بين α  ≥  0,05عند   )

مجموعة  لدرجات  الحسابي  المتوسط 

والبعدي  القبلي  التطبيق  في  الدراسة 

التحصيلي في   المعرفي  لالختبار 

لتنمية  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

المفاهيم التدريسية لدى معلمات الدراسات 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير.

ال توجد فاعلية للبرنامج التدريبي قائم   -2

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

معلمات  لدى  التدريسية  المفاهيم  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

ف  -3 توجد  إحصائية ال  داللة  ذات  روق 

( الداللة  مستوى  بين α  ≥  0,05عند   )

مجموعة  لدرجات  الحسابي  المتوسط 

والبعدي  القبلي  التطبيق  في  الدراسة 

الصفية  لالختبار   المالحظة  في لبطاقة 

لتنمية  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

معلمات  لدى  التدريسية  المهارات 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

ب منطقة الموهوبات  في  الثانوية  المرحلة 

 عسير.

ال توجد فاعلية للبرنامج التدريبي القائم -4

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

معلمات  لدى  التدريسية  المهارات  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

داللة -5 ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

)  إحصائية الداللة  مستوى   ≥  0,05عند 

α المفاهيم في  النمو  مقدار  بين   )

التدريسية وبين مقدار النمو في المهارات 

الدراسات  معلمات  لدى  التدريسية 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير.

تنبؤي-6 اعتمادية  عالقة  توجد  ذات   ةال 

الدالل مستوى  عند  إحصائية  ة داللة 

(0,05  ≤  α في النمو  مقدار  بين   )

في  النمو  مقدار  وبين  التدريسية  المفاهيم 

معلمات  لدى  التدريسية  المهارات 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

 أهداف الدراسة

األهداف   هدفت تحقيق  إلى  الدراسة 
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 اآلتية:

للبرنامج  -1 تصور  القائم تقديم  التدريبي 

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

لدى  التدريسية  والمهارات  المفاهيم  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

بالمرحلة الثانوية.  الموهوبات 

القائم -2 التدريبي  البرنامج  فاعلية  اختبار 

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

مع لدى  التدريسية  المفاهيم  لمات تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

قائم -3 التدريبي  البرنامج  فاعلية  قياس 

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

معلمات  لدى  التدريسية  المهارات  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

قياس العالقة االرتباطية بين المتغيرين -4

التدريسية  والمهارات  المفاهيم  المعتمدين 

االجتماعية  الدراسات  معلمات  لدى 

للطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

 منطقة عسير.

نمط-5 التنبؤية  تحديد  االعتمادية   العالقة 

المفاهيم  المعتمدين  المتغيرين  بين 

ل التدريسية  معلمات والمهارات  دى 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

 أهمية الدراسة

أهمية الدراسة في اآلتي:     تظهر 

التدريب -1 مجال  في  المهتمين  تزويد 

والمهارات  المفاهيم  بأبرز  التربوي 

يحتاجها  التي  اإلبداعية  التدريسية 

المشرف  من  والمعلمات  المعلمين 

 التربوي. 

تصميم البرامج التدريبية المالئمة التي -2

تساعد على تنمية هذه المفاهيم والمهارات 

المعلمين والمعلمات بشكل  لدى  التدريسية 

اإلبداعية  طاقاتهم  إطالق  من  يمكنهم 

وتوظيفها لصالح العملية التعليمية التعلمية 

 لدى الطلبة.

الميدان -3 في  المعنيين  أنظار  لفت 

إ لى ضرورة الوعي بقيمة المعلم التربوي 

وطاقاته  قدراته  وأهمية  المبدع 

تربوياً.  واستثمارها 

العربية -4 المملكة  رؤية  مع  تماشياً 

لعام إلى 2030السعودية  تهدف  التي  م 

المحفزة  التعلمية  التعليمية  البيئة  تحسين 

لإلبداع واالبتكار، وتحسين أداء المعلمين 

بما  وتطويرهم  وتأهيلهم  والمعلمات 

الرؤية.  يتواكب مع متطلبات هذه 
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 محددات الدراسة

الموضوعية: اقتصرت   المحددات 

فاعلية قياس  على  البرنامج   الدراسة 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

والمهارات  المفاهيم  تنمية  في  اإلبداعي 

 التدريسية.

البشرية:   على المحددات  الدراسة  طٌبقت 

للطا االجتماعية  الدراسات  لبات معلمات 

بالمرحلة الثانوية.  الموهوبات 

المكانية:   في المحددات  الدراسة  أجريت 

الثانوية للبنات الحكومية  المرحلة  مدارس 

 في منطقة عسير.

الزمانية: طُبقت الدراسة بحمد   -المحددات 

للعام   -هلل األول  الدراسي  الفصل  في 

ال هـ 1441  جامعيالدراسي 

 م(.2019/2020)

الدراسة  مصطلحات 

العميري )الفاعل ( 154,  2019ية: عرفها 

تحدثه   بأنها: أن  يمكن  الذي  "األثر 

متغيًرا  باعتبارها  التجريبية  المعالجة 

كما  التابعة،  المتغيرات  أحد  في  مستقال 

بعض  أو  عامل  أثر  مدى  بأنها  تعرف 

بعض  أو  عامل  على  المستقلة  العوامل 

األثر  هذا  تحديد  ويتم  التابعة،  العوامل 

طريق   عن  عن إحصائيًا  أو  إيتا،  مربع 

للمؤثر  العملية  الداللة  حساب  طريق 

البيانات  تحليل  في  المقدم  اإلحصائي 

 اإلحصائية والفاعلية".

التغير  بأنها: مقدار  إجرائياً  تعريفها  يمكن 

المستقل  المتغير  يحدثه  الذي  اإليجابي 

القائم على  التدريبي  البرنامج  المتمثل في 

في   اإلبداعي  التربوي  تنمية اإلشراف 

المتغيرين التابعين والمتمثلين في المفاهيم 

معلمات  لدى  التدريسية  والمهارات 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

عرفه  اإلبداعي:  التربوي  اإلشراف 

نمط 65،  2013المغيدي) بأنه:"   )

إشرافي حديث يعتمد على التفكير والتأمل 

عن والبحث   المعلم  قبل  من  والتطبيق 

من  واالستفادة  التدريسية،  الطرق  أفضل 

إما  اكتسابه،  تم  بما  جديد  هو  ما  كل 

توجيهات  طريق  عن  أو  ذاتية،  بطرق 

التربوي، أو اإلدارة المدرسية".  المشرف 

حماد  عرفاها  التدريسية:  المفاهيم 

"تعبير 288،  2014)وبدر بأنها:   )

يست ذهنية  صورة  أو  موجز  طيع تجريدي 

موضوع ما حتى  في  يتصورها  أن  الفرد 

بالموضوع  اتصال مباشر  لديه  يكن  لم  لو 

 أو القضية ذات العالقة".

عرفتها  التدريسية:  المهارات 

بأنها:27،  2004القطامي) "مجموعة   ( 
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العقلية،  السلوكيات  أو  االستجابات  من 

الجسمانية،  أو  والحركية  واالجتماعية، 

أص  ثالثة  في  المهارات  ناف، وتوزعت 

والمهارات  المعرفية،  المهارات  وهي 

االجتماعية".  الحركية، والمهارات 

االجتماعية الدراسات  المعلمات معلمات   :

السعودية,  التعليم  وزارة  من  المكلفات 

المواد  تدريس  على  القدرة  ولديهن 

التي  والبيئة  باإلنسان  المرتبطة  الدراسية 

تشتمل على  دراسية  وهي مواد  فيها,  نشأ 

العلوم موضوعا ميادين  من  مستمدة  ت 

 االجتماعية.

الموهوبات وزارة   :الطالبات  تعرفها 

السعودية) بأنها: 40,  2013التعليم   )

استعدادات  لدين  يوجد  الالتي  "الطالبات 

أداء متميز عن  أو  العادية،  فوق  وقدرات 

من  أكثر  أو  مجال  في  قريناتهن  بقية 

المجتمع،  يقدرها  التي  المجاالت 

ر إلى  ال ويحتاجون  خاصة  تعليمية  عاية 

 تتوافر مع منهج الدراسة العادية".

 منهجية الدراسة  

المنهج      على  الحالية  الدراسة  اعتمدت 

التجريبي المجموعة   -شبه  تصميم  ذو 

فاعلية  على  الوقوف  بغية  الواحدة، 

اإلشراف  على  قائم  تدريبي  برنامج 

والمهارات  المفاهيم  تنمية  في  اإلبداعي 

مع لدى  الدراسات التدريسية  لمات 

الثانوية  بالمرحلة  للموهوبات  االجتماعية 

 بمنطقة عسير.  

 وعينتهاالدراسة    جتمعم

معلمات     من  الدراسة  مجتمع  تكون 

للطالبات الدراسات   االجتماعية 

المملكة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

السعودية. الدراسة   العربية  عينة  وتمثلت 

االجتماعية الدراسات  معلمات   في 

للطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

في  للبنات  الحكومية  المدارس  من  عدد 

العينة  اختيار  تم  حيث  عسير،  منطقة 

القصدية العينة  بلغت بطريقة  والتي   ,

 ( معلمة.22)

على  القائم  التدريبي  البرنامج  بناء 

 اإلشراف التربوي اإلبداعي

األدب    على  باالطالع  الباحثان  قام 

بال  التربوي، يتصل  فيما   توجهاتوخاصة 

لإلشراف   قُ   التربوي،الحديثة  دم وقد 

موضوعات  ثالث  في  التدريبي  البرنامج 

التربوي   باإلشراف   اإلبداعي،ترتبط 

األهداف  يشتمل كل موضوع على  بحيث 

 التعليمي،والمحتوى    اإلجرائية،

التدريس    ونماذجه،واستراتيجيات 

 ة،التعليميواألنشطة    التعليمية،والوسائل  

التقويم   اإلثرائية،والقراءات   وأنماط 

ذات الصلة. وأدواته،  والمراجع 

بناء  -1 في  عليها  االعتماد  تم  التي  األسس 
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 البرنامج التدريبي  

في   األهداف،تحديد   - وصياغتها 

واضحة  إجرائية  عبارات 

 للبرنامج التدريبي.

التي  - لألهداف  المحتوى  مناسبة 

 يسعى البرنامج لتحقيقها.

 والحداثة،  الدقة،مراعاة   -

اختيار   والتكامل، في  والشمول 

لمواكبة   وتنظيمه،  المحتوى،

 المستجدات المعاصرة.

في  - المتعلم  دور  على  التركيز 

 عملية التعلم. 

التنوع   - بين   والتوازن،مراعاة 

النظرية  التعليمية  األنشطة 

 والتطبيقية.

عبارات - في  النتاجات   صياغة 

يسهل   ومحددة   قياسها،واضحة 

جهود   ومالحظتها، تكون  بحيث 

تحقيق   متجهةالمعلم   نحو 

مما   المقصودة،األهداف التعليمية  

 ينعكس على تحقيق تعلم أفضل.

التقويم   - أنماط   وأدواته،مناسبة 

الموصي    بها،والقراءات 

وحاجات   التعليمية،للمواقف  

 الطالب.

التدريبي   -2  أهداف البرنامج 

المكوتُ      أول  التدريبية  األهداف  نات عد 

على  تدريبي  برنامج  ألي  الرئيسية 

وتمثل  والتنفيذي,  التخطيطي  المستويين 

العناصر  كون  البرنامج,  عناصر  أهم 

واستراتيجيات كالمحتوى   األخرى 

واألنشطة  التعليمية,  والوسائل  التدريس, 

التعليمية, وأنماط التقويم وأدواته تُبنى في 

من  واشتقاقها  البرنامج  أهداف  ضوء 

الم فلسفة المصادر  في  والمتمثلة  ختلفة 

التربية  وفلسفة  وحاجاته,  المجتمع 

وحاجاتهم  المتعلمين,  وطبيعة  الحديثة, 

العمرية,  المرحلة  وخصائص  وميولهم, 

الدراسات  وأهداف  التعلم,  طبيعة  وكذلك 

الثانوية  للمفاهيم  المرحلة  االجتماعية في 

اإلبداعية ومهاراتها التدريسية,  التدريسية 

في وبصورة   والمتمثلة  التدريس  مجاالت 

التدريبي  البرنامج  تضمن  تحديداً,  أكثر 

 األهداف اآلتية:

الدراسات   - معلمات  لدى  الوعي  تنمية 

الموهوبات  االجتماعية نحو   للطالبات 

بما يسهم في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

عند  لديهن  اإليجابي  السلوك  تشكيل 

الحديثة  اإلشرافية  األنماط  استخدام 

 في العمل اإلشرافي.  وتطبيقها  

االجتماعية   - الدراسات  معلمة  إلمام 

اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  بمفاهيم 

بالواقع    ومهاراته، بحيث   الفعلي،وربطها 
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تلك  عن  واضحة  رؤية  لديهن  يتكون 

حياتهم  على  وأثرها  والمهارات  المفاهيم 

 ومجتمعهم.

االجتماعية  اكتساب  - الدراسات   معلمات 

الموهوبات تدريسية   للطالبات  مهارات 

مع  ومداولتها  مناقشتها  خالل  من  مبتكرة 

تطوير  على  تساعدهن  مما  المشرفات 

 وتحسين أدائهن.

ومشرفات   - معلمات  بين  الصلة  توثيق 

االجتماعية للطالبات   الدراسات 

المشترك الموهوبات   التعاون  خالل  من 

يتيح  مما  والتقويم  والتنفيذ  التخطيط  بين 

 رصة للتواصل اإليجابي بينهن.الف

لدى   استثمار  - العليا  التفكير  مهارات 

االجتماعية الدراسات  للطالبات   معلمات 

 والعمل على دعمهن.  الموهوبات

االجتماعية  - الدراسات  معلمات   تحفيز 

الموهوبات واالطالع   للطالبات  للبحث 

التي  والمهارات  المعرفة  الكتساب 

 تساعدهن على تطوير أدائهن.

الدراسات   - معلمات  مشكالت  تشخيص 

الموهوبات االجتماعية   للطالبات 

ومناقشتها وتقديم الحلول لمعالجتها إضافة 

وإمكاناتهن  قدراتهن  احترام  إلى 

 وشخصياتهن.

االجتماعية   - الدراسات  معلمات  مساعدة 

الموهوبات   تفكيرهن للطالبات  تنمية  في 

مواهبهن  عن  البحث  خالل  من  اإلبداعي 

ل اإلبداع وتهيئتها  وتنمية  التعليمية  لبيئة 

 واالبتكار لديهن.

االجتماعية   - الدراسات  معلمات  مساعدة 

الموهوبات   التجريب للطالبات  على 

األساليب  استخدام  خالل  من  والتغيير 

على  هن  تحفز  التي  الحديثة  واألفكار 

 اإلبداع.

البرنامج التدريبي  محتوى-3  موضوعات 

األ    العناصر  أحد  المحتوى  ساسية يُعد 

البرنامج   عليها  يقوم   التدريبي،التي 

بالمحتوى في هذا البرنامج نوعية  ويقصد 

عليها  وقع  التي  والخبرات  المعارف 

من   االختيار، تمكن  بطريقة  ونظمت 

أهداف   في   البرنامج،تحقيق  وأخذ 

أعدادها الفروق الفردية بين  االعتبار عند 

كما ُروعي في محتوى البرنامج   الطالب،

من   التدريبي مجموعة  توفر  المطبق 

 المعايير تمثلت في اآلتي: 

على  - التدريبي  البرنامج  قيام 

 أهداف واضحة ومحددة.  

مراعاة البرنامج التدريبي للتنظيم  -

عند  والمنطقي  السيكولوجي 

 إعداده.

العمل على تحقيق النمو المتكامل  -
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النمو  بجوانب  باالهتمام  للطلبة 

المعرفي  الجانب  وهي  الثالثة، 

بشكل   والمهاري،داني  والوج

النظرية  بين  التكامل  يحقق 

 والتطبيق.

التدريبي  - البرنامج  اتصاف 

العمق  حيث  من  بالتوازن 

مع   واالتساع، يتناسب  بما 

 مختصي المرحلة.

من  - أكثر  استخدام  إمكانية 

استراتيجية للتدريس في البرنامج 

 التدريبي.

التعلم  - تقنيات  من  االستفادة 

 البرنامج التدريبي.الحديثة في  

التدريبي  - البرنامج  يصف 

من   المطلوبة   المعلمات،األنشطة 

القيام   كيفية  إيضاح   بها،مع 

ومستوى األداء   تكرارها،ودرجة  

 فيها.

على  - التدريبي  البرنامج  احتواء 

متنوعة  تقويم  وأدوات  أنماط 

 للتأكد من تحقق أهداف البرنامج.

خبرات  - على  البرنامج  احتواء 

تسهم ف تعلم المفاهيم تعلم  إتقان  ي 

المحددة     .والمهارات 

مصادر  - التدريبي  البرنامج  تقديم 

االثرائية لغرض تمكين  القراءات 

  .المعلمات من االستزادة العلمية

روعي في المجاالت التي يغطيها  -

كالً   التدريبي،البرنامج   احتواء 

مكونات    منها،  أساسية،على 

الموضوع  عنوان  في  تتمثل 

الرئيسية  والمهارات  والمفاهيم 

وأهداف    الموضوع،للموضوع 

 التدريس،واستراتيجيات  

واألنشطة   التعليمية،والوسائل  

والقراءات  التعلمية  التعليمية 

 نماط التقويم وأدواته.أاالثرائية و

التدريبي   البرنامج   قائمة محتويات 

م     اختيار  تم  سبق؛  ما  على  حتوى بناء 

المفاهيم  تنمية  التدريبي  البرنامج 

على  القائمة  التدريسية  والمهارات 

لدى معلمات  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

من  وذلك  الثانوية,  بالمرحلة  الموهوبات 

خالل مراجعة األدب التربوي والدراسات 

)الدرع,   الرحمن, 2008السابقة  عبد  ؛ 

العجرمي,2009 ؛ 2017فية,؛ كُ 2013  ؛ 

حيث 2018؛الشهري,  2018بايحيى,    )

في  التدريبي  البرنامج  محتوى  تنظيم  تم 

الوحدة  شملت  تدريبية  وحدات  ثالثة 

اإلشراف  عن  تعريفية  نبذة  على  األولى 

الوحدة  وتضمنت  اإلبداعي  التربوي 

التدريسية  المفاهيم  على  الثانية  التدريبية 
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اإل التربوي  اإلشراف  على  بداعي القائمة 

التدريبية الثالثة على  الوحدة  تناولت  بينما 

على  القائمة  التدريسية  المهارات 

يلي  وفيما  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

لمحتوى البرنامج التدريبي.  عرض 

 اإلشراف التربوي اإلبداعي   -أوالً 

على يلي:  وشمل  اإلشراف )ما  عن  نبذة 

اإلشراف الحديث،  التربوي   انماط 

التربوي   الحديثة،التربوي   اإلشراف 

التربوي اإلبداعي،   اإلشراف  أهداف 

التربوي اإلبداعي،   اإلشراف  أهمية 

التربوي اإلبداعي،   اإلشراف  سمات 

التربوي  اإلبداعي،   المبدع، المشرف 

المشرف  إليها  يسعى  التي  المبادئ 

التربوي   التربوي المشرف  مهارات 

 (.المبدع

 قائمة المفاهيم التدريسية اإلبداعية-1

في   المفاهيم-األولال  المج التدريسية 

الطالقة   اإلبداعية"  الطالقة  الفكرية مجال 

الطالقة   اللفظية،الطالقة    "،المعاني"

 التعبيرية،الطالقة    "،االرتباطية "التداعي

 التعبيري،اإلبداع    األشكال،طالقة  

اإلبداع   الخالق،اإلبداع    المركب،اإلبداع  

 المبتكر،المعلم    المبدع،المعلم    الفني،

 المبتكر،الطالب    المبدع،الطالب  

القدرة   المبادرة،  التأليف،  التفاوض،

 .التربية اإلبداعية" اإلبداعية،

في  التدريسية  المفاهيم  الثاني:  المجال 

المرونة  اإلبداعية"  المرونة  مجال 

اإلبداع   التكيفية،المرونة    التلقائية،

 التنبؤ،  والمحاولة،التجربة    التجديدي،

التنوع   والتجديد،التغير    المسئولية،تحمل  

 التعزيز،  التعاوني،العمل    المعرفي،

العملية   اإلبداعي،الموقف    االبتكار،

البيئة   اإلبداعي،المناخ    اإلبداعية،

   .التنافس"  الفعال،التواصل  اإلبداعية،

المفاهيالمجال   في   مالثالث:  التدريسية 

البراعة,  اإلبداعية"  األصالة  مجال 

اإلنتاجية, الح المشاريع  االختراع,  داثة, 

الدافعية,  االستقاللية,  اإلصرار والمثابرة, 

العلمية,  النزاهة  التقنية,  توظيف  الندرة, 

المعرفي,  االقتصاد  المعرفة,  إدارة 

اإلبداع  الفردي,  اإلبداع  االصالة, 

الخيال  اإلبداعي,  التفكير  الجماعي, 

رية اإلبداعي, اولمبياد اإلبداع العلمي, الح

 اإلبداعية".

الرابع: في   المجال  التدريسية  المفاهيم 

المالحظة,  اإلبداعية"  التفاصيل  مجال 

اإلفاضة  التذكر,  االنتباه,  اإلدراك, 

اإلبداع  اإلبداعي,  اإللهام  اإلبداعية, 

اإلبداعية,  اإلنتاجية  اإلكمال,  االبتكاري, 

التعلم  اإلبداعي,  التعلم  اإلبداعي,  التحقق 

اإلبداع اإلبداعي, الرقمي  التدريس  ي, 

 التميز العلمي اإلبداعي". 

المفاهيمالمجال   في   الخامس:  التدريسية 
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الوعي  للمشكلة"  الحساسية  مجال 

تحديد  بالمشكلة,  الشعور  اإلبداعي, 

اختبار  "األسئلة",  إبداعيا  الفرضيات 

حل  اإلبداعي,  السلوك  الفرضيات, 

القيادة  القرار,  اتخاذ  إبداعياً,  المشكلة 

الفعالية اإلبد اإلبداعية,  الكفاءة  اعية, 

 اإلبداعية, الموضوعية".  

في  التدريسية  المفاهيم  السادس:  المجال 

األنشطة  اإلبداعية"  األنشطة  مجال 

الرسومية  األنشطة  اإلبداعية,  القصصية 

التخيلية  األنشطة  اإلبداعية,  والصورية 

اإلبداعية,  التصنيفية  األنشطة  اإلبداعية, 

اإلبداعية, أنشطة أوجه   ةالتساؤلياألنشطة  

 الشبه واالختالف اإلبداعية".

 قائمة المهارات التدريسية اإلبداعية -1

التربوي والدراسات  األدب  إلى  بالرجوع 

( ؛ Sanuders,2001السابقة 

؛ 2018  الشهري,  ؛2018بايحيى,

قائمة   ,(2018الجفري,   تحديد  تم  فقد 

في  اإلبداعية  التدريسية  المهارات  

مجاالت التدريس الثالثة والتي بلغ عددها 

 ( مهارة على النحو اآلتي:60)

تخطيط الدرس -أوالً   مهارات 

بطرق   -1 العلمية  المادة  المعلمة  تحلل 

  .إبداعية

أهداف   -2 إبداعي  بشكل  المعلمة  تحدد 

   .الدرس

المحتوى   -3 إبداعي  بشكل  المعلمة  تحدد 

الحصة  .التعليمي المالئم لزمن 

مستوفية   -4 للدرس  خطة  المعلمة  تعد 

بطريقة إبداعية   .العناصر 

تحقق   -5 إبداعية  بيئة  المعلمة  توفر 

 .التفاعل بين الطالبات

استكشاف   -6 على  المعلمة  تركز 

بين العناصر المتداخلةالعالقا  .ت 

العناصروتركب   -7 المعلمة  تطور 

 .عناصر جديدة 

تنوع المعلمة من التجديد اإلبداعي في   -8

العرض  .طرق 

الدروس   -9 مع  الدرس  المعلمة  تربط 

 .األخرى ربطاً تكاملياً 

المعلمة الواجبات المنزلية التي   -10 تقدم 

 .تتصف أسئلتها بحل المشكالت إبداعيا

تنفيذ الدرسم -ثانياً   هارات 

استراتيجيات   -1 المعلمة  تستخدم 

  .التدريس الحديثة

مثمرة   -2 بأفكار  الطالبات  المعلمة  تزود 

 .حول الدرس

التعاون   -3 على  الطالبات  المعلمة  تشجع 
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الدرس    .في البحث عن معلومات 

الطالبات   -4 تبادل  على  المعلمة  تشجع 

التعلم  في  عليها  حصلن  التي  للمعلومات 

  .ونيالتعا

التنظيم   -5 على  الطالبات  المعلمة  تساعد 

  .اإلبداعي للموقف التعليمي

األفكار   -6 بين  الربط  المعلمة  تحقق 

   .النظرية والتطبيق العملي لدى الطالبات

تساعد المعلمة الطالبات على مالحظة   -7

   .التغيرات في مجال المعرفة

إدارة   -8 في  الطالبات  المعلمة  تشرك 

   .المعرفة

تساعد المعلمة الطالبات في استشراف   -9

  .التعلم

اإلبداعية   -10 األفكار  المعلمة  تطرح 

   .التي تثير أنتباه الطالبات

إنتاج   -11 على  الطالبات  المعلمة  تساعد 

   .األفكار الجديدة 

  .تكافئ المعلمة الطالبة المبدعة  -12

إبداء   -13 الطالبات  المعلمة  تتيح 

   .مرئياتهن في الدرس دون تخوف

الطالبات على إطالق   -14 المعلمة  تشجع 

الكامنة بداخلهن    .الطاقات 

تبتكر المعلمة بيانات تعليمية تفاعلية   -15

  .تحفز الطالبات على التعلم

الجديدة   -16 األفكار  المعلمة  تطور 

   .للطالبات

البحث   -17 على  الطالبات  المعلمة  تحفز 

التربوية اإلبداعية   .والتجريب في األفكار 

روح   -18 طالباتها  في  المعلمة  تبث 

  .التنافس اإلبداعي

تعدد   -19 في  الطالبات  المعلمة  تساعد 

اإلبداعية    .اهتماماتهن 

الطالبات   -20 خيال  المعلمة  تستثير 

إبداعيا  .بطرح أسئلة تثير تفكيرهن 

الطالبات على إدراك   -21 المعلمة  تساعد 

   .الثغرات في الموقف المثير

المعلمة    -22 من تزود  بعدد  الطالبات 

الستثارة  الهادفة  االضافية  القراءات 

   .إبداعهن

تتطلب   -23 التي  األنشطة  المعلمة  توفر 

الفروق  الستكشاف  الطالبات  ذهن  إعمال 

  .الفردية

حول   -24 األسئلة  طرح  المعلمة  توجه 

   .موقف ما

على   -25 الطالبات  المعلمة  تشجع 
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   .المالحظة

في  -26 الطالبات  المعلمة  إدراك   تساعد 

   .المشكلة

التنبؤ   -27 الطالبات على  المعلمة  تساعد 

المستقبلية   .بالمشكالت 

التفكير   -28 الطالبات على  المعلمة  تحفز 

   .والتجربة على أسس علمية سليمة

اختبار   -29 في  الطالبات  المعلمة  تساعد 

إبداعية بطرق    .صحة الفرضيات 

خطط   -30 الطالبات  مع  المعلمة  تضع 

   .إبداعيةعالجية  

التي   -31 الصعوبات  المعلمة  تذلل 

   .تواجهه الطالبات

وقبول   -32 المغامرة  روح  المعلمة  تبث 

   .التحدي لدى الطالبات

على   -33 الطالبات  المعلمة  تشجع 

نتاجات  لمعرفة  والمتابعة  اإلصرار 

   .افكارهن

الطالبات   -34 لدى  المعلمة  تنمي 

   .المسئولية تجاه افكارهن

المع  -35 القدرة تنمي  الطالبات  لدى  لمة 

  .الكتابية واللفظية

من   -36 تعلم  مصادر  المعلمة  توظف 

  .البيئة المحلية

الطالبات في توظيف   -37 المعلمة  تشرك 

على  المحفزة  الحديثة  التعليمية  الوسائل 

  .اإلبداع

التقنية   -38 الوسائط  المعلمة  تستخدم 

الدرس    .التفاعلية في عرض 

الط  -39 المعلمة  انتاج تساعد  على  البات 

  .المعرفة بالوسائل التقنية الحديثة

على   -40 الطالبات  المعلمة  تحفز 

أولمبياد   " العلمية  األنشطة  في  المشاركة 

   .اإلبداع والتميز"

تقديم   -41 في  الطالبات  المعلمة  تساعد 

   .خدمات مجتمعية إبداعية مناسبة

الطالبات في توظيف   -42 المعلمة  تشرك 

التعليم على الوسائل  المحفزة  الحديثة  ية 

  .اإلبداع

التقنية   -43 الوسائط  المعلمة  تستخدم 

الدرس    .التفاعلية في عرض 

انتاج   -44 على  الطالبات  المعلمة  تساعد 

  .المعرفة بالوسائل التقنية الحديثة

على   -45 الطالبات  المعلمة  تحفز 

أولمبياد   " العلمية  األنشطة  في  المشاركة 

   .اإلبداع والتميز"

الطالبات في توظيف   -46 المعلمة  تشرك 
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على  المحفزة  الحديثة  التعليمية  الوسائل 

  .اإلبداع

الوسائط  -47 المعلمة  التقنية   تستخدم 

الدرس    .التفاعلية في عرض 

انتاج   -48 على  الطالبات  المعلمة  تساعد 

  .المعرفة بالوسائل التقنية الحديثة

تقويم الدرس -ثالثا  مهارات 

أنماط  تنوع    -1 استخدام  في  المعلمة 

لدى  إبداعية  جوانب  لقياس  التقويم 

 .الطالبات

إبداعية   -2 متنوعة  فرصا  المعلمة  تقدم 

 .لتقويم الطالبات

مسبقة   -3 أحكاماً  إصدار  المعلمة  تتجنب 

 .على أداء الطالبات

بأهداف   -4 التقويم  عملية  المعلمة  تربط 

 .الدرس بطريقة إبداعية

الطال-5 المعلمة  حسب تصنف  بات 

قبل  وميولهن  المعرفية  مستوياتهن 

   .تقويمهن

بإعداد   -6 الطالبات  المعلمة  تكلف 

إبداعية  حلول  بطرح  المتعلقة  البحوث 

الحياتية   .للمشكالت 

اختيار   -7 للطالبات  المعلمة  تتيح 

ميولهن  مع  تتناسب  التي  المشاريع 

 .واهتماماتهن

الطالبات   -8  تقدم  مستوى  المعلمة  تقيم 

   .السابقبأدائهن 

 تدريس البرنامج التدريبي -2

التدريس ونماذجه الحديثة يُ    استخدام  عد 

مع  المتدربات  تفاعل  على  تعتمد  التي 

الطرق  من  الذاتي  والتعلم  بعضهم, 

التعليمية  األهداف  تحقيق  في  المساعدة 

دور  فيها  يكون  بحيث  منهن,  المتوقعة 

المحاضر قائد وموجهه للبرنامج التدريبي 

مع طبيعة المحتوى واألهداف   بما يتناسب

مستوى  مع  يتوافق  وبما  سلفا,  المحددة 

لتقديم  المخصص  والوقت  المتدربات, 

البرنامج.  موضوعات 

التدريسية:  والنماذج  االستراتيجيات  أ_ 

التدريس  استراتيجيات  من  العديد  أُستخدم 

في  والمتمثلة  الحديثة,  ونماذجه 

ذاتياً,  المنظم  التعلم  استراتيجية 

استراتيجية واسترا االستكشاف,  تيجية 

المشكالت  حل  واستراتيجية  االستقصاء, 

 إبداعيا, ونموذج التعلم التعاوني.

االستفادة من   -ب تمت  التعليمية:  الوسائل 

تقديم  عند  الحديثة  التعليمية  الوسائل 

فقد  التدريبي,  البرنامج  موضوعات 

والسبورة  المرئي,  العرض  استخدم 

الفيديو,   ومقاطع  والصور الذكية, 

واوراق  التعليمية,  واألفالم  التوضيحية, 
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 العمل المطبوعة.

دور   -ج يكمن  التعليمية:  األنشطة 

العملية  التطبيقات  في  التعلمية  األنشطة 

لممارسة  للطلبة  الفرصة  اتاحة  خالل  من 

الطلبة,  خبرات  وتشكيل  التعلم،  مهارات 

تنظيمها التوازن والتكامل  وقد روعي في 

يس بما  بينها  األهداف فيما  تحقيق  في  هم 

 المرجوة, وتمثلت في اآلتي: 

الرأي   - وإبداء  افتراضية  مواقف  مناقشة 

 فيها.

إلى   - للوصول  الحلول  كافة  توظيف 

بما  بينها,  العالقات  وفهم  األشياء  حقائق 

التفكير  أنماط  تنمية  على  إيجابيا  ينعكس 

 وال سيما التفكير الناقد لدى المتدربات.       

النشر  - بعض إعداد  عن  التوعوية  ات 

 السلوكيات اإلشرافية الغير مرغوب فيها.

ببعض   - تتعلق  ورسوم  صور  جمع 

 الموضوعات والتعليق عليها.

مجموعة   -د قدمت  اإلثرائية:  القراءات 

اإلثراء  بهدف  والمراجع  المصادر  من 

التدريبي,  البرنامج  لموضوعات  المعرفي 

في  للتعمق  إليها  الرجوع  من  يمكن  بما 

م ولالستزادة يهنجوانب  البرنامج  من  ة 

الكتب  على  واشتملت  المعرفية, 

في  المنشورة  والدراسات  المتخصصة، 

العلمية، والمؤتمرات والندوات،  المجالت 

 والمدونات على الشبكة العنكبوتية

استخدام -ه  تم  التدريبي:  البرنامج  تقويم 

 نمطين من التقويم، وهما:

يت-أ الذي  التقويم  وهو  العام:  م التقويم 

البرنامج  تدريس  وبعد  قبل  إجراؤه 

والتقويم  القبلي،  )التقويم  التدريبي 

الدراسة  أداتي  تطبيق  تم  حيث  البعدي(، 

اختبار  إعدادهما، والمتمثلتين في  تم  التي 

التدريسية  للمفاهيم  المعرفي  التحصيل 

لقياس   اإلبداعية، مالحظة  وبطاقة 

التدريسية اإلبداعية.   المهارات 

أثناء -ب استخدمت   التقويم  التدريس: 

 الدراسة األنماط األتية من التقويم: 

القبلي: من خالل طرح األسئلة -1 التقويم 

خبرات  عن  للكشف  البرنامج  بداية  في 

الدافعية  وإثارة  وتهيئتهن،  المتدربات 

 لديهن للتعلم.  

تدريس -2 خالل  تم  البنائي:  التقويم 

للبرنامج وذلك عن   التدريبي،  موضوعات 

عن  للكشف  المباشرة  األسئلة  طرق 

كل  في  التعليمية  األهداف  تحقق  مستوى 

دور  تفعيل  إلى  باإلضافة  موضوع، 

ودمجهن  مشاركتهن،  وضمان  المتدربات 

واستثارتهن،  التعليمي،  الموقف  في 

 وجذب انتباههن باستمرار.

نهاية كل -3 في  ذلك  تم  الختامي:  التقويم 
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األ تحقيق  من  للتأكد  هداف موضوع 

موضوع  لكل  وضعها  تم  التي  التعليمية 

 من البرنامج التدريبي.

بيانات الدراسة  أداتا جمع 

تٌ   -أوالً  المعرفي:  التحصيل  عد اختبار 

أنواع  أكثر  من  التحصيلية  االختبارات 

نظراً  استخداما  المقننة  االختبارات 

تم  ما  مستوى  تحديد  في  الفاعل  لدورها 

في   التدريبي  البرنامج  في  مدة تعلمه 

القوة  نواحي  تحديد  وكذلك  محددة,  زمنية 

)سعادة  درسوه  فيما  والضعف 

إعداد  2019والعميري, وتم  اختبار (. 

اإلشراف  لمفاهيم  المعرفي  التحصيل 

التدريسية  ومهاراته  اإلبداعي  التربوي 

التالية, وهي:  وفقاَ للخطوات 

أشتمل   -ا المعرفي:  التحصيل  اختبار  بناء 

 وهي:على ثالث خطوات,  

تحديد الهدف من االختبار: هدف اختبار -أ

التعرفالتحصيل   قياس   المعرفي  إلى 

التدريسية  والمهارات  المفاهيم  تنمية 

اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على  القائمة 

االجتماعية الدراسات  معلمات   لدى 

الموهوبات الثانوية   للطالبات  بالمرحلة 

 قبل تطبيق البرنامج التدريبي وبعده.

ومفاهيمه: تحدي-ب االختبار  مجاالت  د 

المجاالت  في  االختبار  مجاالت  تمثلت 

اإلبداعي   الستة التربوي  لإلشراف 

والبالغ  مجال  بكل  المرتبطة  والمفاهيم 

 .( مفهوم تدريسي85عددها )

االعتماد -ج تم  االختبار:  فقرات  صياغة 

على نمط األسئلة الموضوعية في صياغة 

أسئ استخدمت  فقد  االختبار,  لة فقرات 

فقرة  كل  تلي  حيث  متعدد  من  االختيار 

واحداً  بديالً  المتدربة  تختار  بدائل  أربعة 

الصحيح, وقد روعي  البديل  بينها هو  من 

االعتبارات  االختبار  فقرات  صياغة  في 

صياغة  عند  مراعاتها  يجب  التي  الهامة 

كتابة  تم  كم  الموضوعية,  الفقرات 

 التعليمات الخاصة باالختبار.

اختبار  -2  المعرفي: ومرالتحصيل  صدق 

الثالث التالية:  بالخطوات 

عرض -أ لالختبار:  الظاهري  الصدق 

من   ثانالباح مجموعة  على  االختبار 

( إلى  عددهم  وصل  من 18المحكمين   )

المناهج  مجال  في  االختصاص  ذوي 

التدريس والتقويم  وطرق  والقياس   , ,

الرأي  إبداء  منهم  طلب  حيث 

التحصيل اختبار  حيال   والمالحظات 

مناسبته،  مدى  حيث:  من  المعرفي 

الدراسية،  ألهدافه  االختبار  وتحقيق 

ومستوى  محتواه،  وتنوع  وشموليته، 

ومدى  واإلخراج،  اللغوية،  الصياغة 

مع  للمتدربات,  االختبار  تعليمات  وضوح 

يرونه  ما  تعديل  أو  إضافة  أو  حذف 

أهداف  تحقيق  على  يساعد  بما  مناسبا، 
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م المحكمون  قدم  وقد  الحظات االختبار. 

االختبار،  وأثرت  الدراسة،  أفادت  قيمة 

جيدة.  نسخة  في  إخراجه  على  وساعدت 

( اتفاق  نسبة  اعتماد  تم  من %80وقد   )

)صوان،   المحكمين  (. أي 2017مجموع 

( اتفاق  التعديل 15بواقع  العتماد  محكم   )

ضوء  وفي  واإلضافة،  والحذف 

التعديالت  بعض  إجراء  تم  اقتراحاتهم 

ظهر   حيث  في الضرورية،  االختبار 

 ( فقرة.  40نسخته النهائية المشتملة على )

تطبيق   -ب تم  لالختبار:  البنائي  الصدق 

على لالختبار  االستطالعية  ( 5)  التجربة 

الدراسات  معلمات  من  معلمات 

ارتباط  معامل  حساب  وتم  االجتماعية 

 Spearman  Correlation)  سبيرمان

Coefficient)   معامل حساب  بهدف 

والصع االختبار، السهولة  ألسئلة  وبة 

ما  تراوحت  السهولة  معامالت  أن  ووجد 

( تراوحت 80,0-40,0بين  حين  في   ،)

بين) الصعوبة  ( 0,50-0,20معامالت 

تقع  االختبار  فقرات  جميع  أن  يعني  مما 

السهولة  لمعامالت  المحدد  النطاق  داخل 

أبو2008دقة،  )أبو  والصعوبة عالم،   ؛ 

 & Cohen, Manion؛2018

Morrison,2017  ؛Thomas 

تباين أسئلة 2021, تم حساب  ذلك  تلي   .)

لكل  التميزية  القدرة  لمعرفة  االختبار 

سؤال، واتضح أن جميع االسئلة تراوحت 

( و60,0-40,0بين  ضمن   أيضاً   (،  تقع 

خالل  من  تبين  وقد  المحدد.  النطاق 

الزمن  متوسط  أن  االستطالعية  التجربة 

اإلجابة  الطالب  جميع  إلنهاء  المناسب 

ج )عن  هو  االختبار  فقرات  ( 40ميع 

بواقع  االختبار  درجات  تقدير  وتم  دقيقة، 

كتابة  تم  كما  سؤال.  لكل  واحدة(  )درجة 

وكيفية  باالختبار،  الخاصة  التعليمات 

المعد  اإلجابة  نموذج  في  عنها  اإلجابة 

تم حساب  ذلك؛  إلى  الغرض. إضافة  لهذا 

ارتباط   درجة كل   سبيرمانمعامالت  بين 

ا والدرجة  الذي سؤال  لالختبار  لكلية 

مع  األسئلة  معامل  بلغ  وقد  إليه،  تنتمي 

( الكلية  أن 89,0الدرجة  يؤكد  وهذا   .)

االتساق  من  عالية  بدرجة  يتمتع  االختبار 

البنائي بالصدق  يسمى  ما  أو   الداخلي 

 Jackson؛  2008,صوان)

,2006;Thomas ,2021).  

طريقة   -ج استخدمت  االختبار:  ثبات 

االختباراالختبار   -Test  وإعادة 

Retest" ثبات من  التحقق  لغرض   "

إعيد  حيث  المعرفي,  التحصيل  اختبار 

بعد مرور اسبوعين على  االختبار  تطبيق 

االستطالعية,  التجربة  في  العينة  نفس 

االرتباط   معامل  بين   سبيرمانووصل 

التطبيقين  في  المحصلة  الدرجات 

تدفع 0,82) مقبولة   ثبات  قيمة  وهي   ,)

ثقة في تطبيق االختبار. وتم حساب نحو ال

النتيجة وجاءت  الفاكرونباخ   قيمة 
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مرتفع   (،0,88) ثبات  معامل  وهو 

(2006,Jaskson).   اصبح وهكذا 

للتطبيق. وجاهزاً   االختبار صالحاً 

التدريس  لمهارات  المالحظة  بطاقة  ثانياً: 

 اإلبداعي:

المقاييس     من  عدد  على  االطالع  تم 

المها لقياس  صممت  عام التي  بشكل  رات 

التربوية بصفة خاصة كدارسة  والمقاييس 

كُفية,  2011)عطا هللا, بايحيى, 2017؛  ؛ 

لتقدير 2018 ثالثي  مقياس  واستخدم   ).

استجابات على   درجة  الدراسة  عينة 

متوسطة,  )مرتفعة,  وهي  البطاقة  فقرات 

أعطيت   حيث  ( 3)  المرتفعةمنخفضة(, 

( والمتوسطة  درجة 2درجات   )

 درجة.   (1والمنخفضة )

 بناء بطاقة المالحظة:-1

 :األتيةخطوات  الاشتمل على و 

بطاقة  -أ من  الهدف  المالحظة: تحديد 

مهارات   هدفت قياس  إلى  البطاقة  هذه 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريس 

الدراسات  معلمات  لدى  اإلبداعي 

الموهوبات  االجتماعية بالمرحلة   للطالبات 

ت قبل  عسير  منطقة  في  طبيق الثانوية 

 وبعده.البرنامج التدريبي  

المالحظة -ب بطاقة  مجاالت  تحديد 

بطاقة  مجاالت  تمثلت  ومهاراتها: 

الثالث  التدريس  مجاالت  في  المالحظة 

والتي لإلوفقاً   اإلبداعي  التربوي  شراف 

تدريسية.60بلغ عددها )  ( مهارة 

بطاقة  -ج فقرات  تمصياغة   المالحظة: 

اله االعتبارات  استيفاء  امة التي التأكد من 

بطاقة  عند صياغة فقرات  مراعاتها  يجب 

التعليمات   المالحظة، كتابة  تم  كما 

 الخاصة للبطاقة.

تضمن -2 المالحظة:  بطاقة  صدق 

الثالث اآل  تية: الخطوات 

المالحظة: -أ لبطاقة  الظاهري  الصدق 

نسختها عُ  في  المالحظة  بطاقة  رضت 

المحكمين  من  مجموعة  على  األولية 

)  ةمكون محك18من  ذوي (  من  م 

وطرق  المناهج  مجال  في  االختصاص 

مدى   من  للتأكد  وذلك   انتماء التدريس, 

ضوء  وفي  البطاقة,  ألغراض  الفقرات 

التعديالت من  إجراء بعض  تم  اقتراحاتهم 

لبعض  صياغة  وإعادة  وإضافة  حذف 

نسبة   اعتماد  تم  ( 80)  اتفاقالفقرات, وقد 

اتفاق  بواقع  أي  المحكمين,  مجموع  من 

محكم15) والحذف ال  (  التعديل  عتماد 

واإلضافة, وفي ضوء ذلك تم االخذ بآراء 

الضرورية,  التعديالت  وإجراء  المحكمين 

نسختها  في  المالحظة  بطاقة  وتكونت 

( من  على 60النهائية  موزعة  فقرة,   )

مهار10) التخطيط,   ات(  مجال  في 

وأخيراً 42و) التنفيذ,  مجال  في  مهاره   )



تصميم برنامج تدرييب قائم على اإلشراف الرتبوي اإلبداعي وقياس فاعليته  

 

 2٠2١( لسنة  2( اجلزء )  3جملة القادسية اجمللد احلادي والعشرون العدد )  

 

93 

 في مجال التقويم.  ات( مهار8)

تم -ب المالحظة:  لبطاقة  البنائي  الصدق 

استطالعية  عينة  على  البطاقة  تطبيق 

( من  عينة 5مكونة  خارج  من  معلمات   )

استخراج   األصلية،الدراسة   ثم  ومن 

الداخلي،  االتساق  صدق  معامالت 

ل االرتباط  معامل   سبيرمانوبحساب 

(Spearman  Correlation 

Coefficient الفقرات بين كل فقرة من   )

إظهار مع   بقصد  للمقياس  الكلية  الدرجة 

المجاالت  قياس  في  الفقرات  اتساق  مدى 

معامالت  قيم  تراوحت  وقد  فيها.  الواردة 

( بين  المقياس  لفقرات  -0,86االرتباط 

0,94( إحصائية  وبداللة   )01,0  ≤α .)

لقياس  الفقرات  هذه  مناسبة  على  يدل  مما 

لمهارات  المعلمات  ممارسة  مستوى 

ع القائمة  التربوي التدريس  اإلشراف  لى 

)أبو عالم,   (. وفي ضوء 2018اإلبداعي 

بطاقة  لفقرات  الداخلي  االتساق  نتيجة 

من فقرات   المالحظة، فقرة  أي  تحذف  لم 

معامالت  قيم  أن  ظهر  وقد  البطاقة, 

الكلية  بالدرجة  ترتبط  الفقرات  ارتباط 

تجاوز) ارتباطاً  ويوصف 0,90للبطاقة   )

)عودة, المرتفع  وقد (2014باالرتباط   .

داللة  المرتفع  االرتباط  هذا  رافق 

( ( مما يؤكد أن جميع α  ≤0,01احصائية 

االرتباط موجبة ومرتفعة.  قيم معامالت 

ثبات -ج ثم حساب  المالحظة:  بطاقة  ثبات 

معامل  طريق  عن  المالحظة  بطاقة 

المالحظة  بطاقة  طبقت  حيث  االتفاق, 

المكونة  االستطالعية  العينة  أفراد  على 

( معلمة5من  االتفاق (  مرات  لحساب   ,

نتائج  إعطائها  من  للتأكد  واالختالف, 

أخرى  مرة  استخدامها  حال  في  مشابهة 

( ذكر كوبر  ( فأن ,Cooper  1981وكما 

من  أكثر  وجود  تتطلب  الطريقة  هذه 

)أثنين عادَة( لتحديد أداء الشخص  مالحظ 

وأن  الوقت,  نفس  وفي  مالحظته  المراد 

و اآلخر,  عن  كل  مستقل  بشكل  أن يعمال 

الرموز  نفس  المالحظين  من  كال  يستخدم 

أثناء  في  تحدث  التي  األداءات  للتسجيل 

من  كالهما  ينتهي  وأن  المالحظة,  مدة 

نهاية المدة  التوقيت في  نفس  التسجيل في 

للمالحظة.  المخصصة  الكلية  الزمنية 

( كوبر  معادلة   Cooperوباستخدام 

Equation:وهي  ,) 

 

 %100_× ___________معامل االتفاق  = ______________________

 

 

 

 

               ق ب        ظ  أل      ث                            

      ف               ق +          
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تم حساب   الخطوات؛   وفي ضوء هذه 

 بطاقة المالحظة, حيث تم مالحظة كل  

قبل  من  واحدة  مرة  حدة  على  معلمة 

مساعد  أخر  ومالحظ  التربوية  المشرفة 

الكمية   التقديرات  رصد  وبعد  قام لها, 

االتفاق واالختالف   الباحثان بحساب مدى 

اآل المالحظ  وبين  تجاوزت بينها  خر. وقد 

( %85قيم معامل االتفاق بين المالحظين )

مؤشراً مما يدل على أن البطاقة وهذا يُعد  

إلى  تدعو  الثبات  من  عالية  بدرجة  تتمتع 

 الثقة في تطبيقها على عينة الدراسة.

في  المستخدمة  االحصائية  األساليب 

 الدراسة

البسيط اإل-1 الوصفي  حصاء 

االنحرافات  الحسابية,  )المتوسطات 

إلى  المعيارية( باإلضافة   المئوية  ةالنسب. 

الحس األساليب  التي كأحد  المهمة  ابية 

الوصفي  اإلحصاء  أساليب  مع  تستخدم 

 .البسيط

ستخدام ا  االستداللي)تم  حصاء اإل-2

الصدق  لقياس  االرتباط(  معامل 

   سبيرماناالرتباط ل  البنائي

(Spearman  Correlation 

Coefficient ،البيانات جمع  ألداتي   )

( بيرسون  لقياس   Pearson)ومعامل 

المتغيرين  بين  االرتباطية  العالقة 

كرونباخ  آلفا  ومعامل  المعتمدين؛ 

(Cronbach Αlpha من للتحقق   )

وفحص  المالحظة؛  بطاقة  ثبات 

الفروق بين التطبيقين  لقياس  ويلككسون 

رتب  لمتوسطات  والبعدي  القبلي 

الدراسة, معادلة حجم  درجات مجموعة 

( )إيتا(   Calculate the ETΑالتأثير 

Square to Measure the 

Impact Size التأثير حجم  لقياس  (؛ 

للبرنامج التدريبي, معادلة الكسب لبالك 

(Blake المتغير فاعلية  لقياس    )

الخطي  االنحدار  معامل  المستقبل, 

 Reliability Relationshipللتنبؤ)

Αnalysis االعتمادية العالقة  لقياس   )

 التنبؤية الخطية.

 رها ومناقشتهاوتفسي نتائج الدراسة 

 اإلجابة عن السؤال األول 

ما فاعلية تطبيق البرنامج التدريبي القائم  

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

لدى  اإلبداعية  التدريسية  المفاهيم  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير؟

هذا   عن  من ولإلجابة  التحقق  تم  السؤال 

 صحة الفرضيتين األتيتين:

 الفرضية األولى  
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عند  إحصائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

بين متوسطي   (α  ≥0,05)مستوى داللة  

في  الدراسة  مجموعة  درجات  رتب 

التطبيقين القبلي والبعدي الختبار المفاهيم 

معلمات   اإلبداعية  التدريسية لدى 

للطالبا االجتماعية  ت الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

تم      الفرضية  هذه  صحة  والختبار 

(  Wilcoxonاستخدام فحص ويلككسون 

Test  ) رتب متوسطي  بين  للمقارنة 

التطبيقين  في  الدراسة  مجموعة  درجات 

الختبار المفاهيم التدريسية القبلي والبعدي  

الدراسات   اإلبداعية معلمات  لدى 

ل الموهوبات بالمرحلة االجتماعية  لطالبات 

، وذلك ألن عينة الثانوية في منطقة عسير

( من  أقل  ثم 25الدراسة  ومن  معلمة.   )

متحقق.  غير  االعتدالية  توزيع  شرط  فإن 

التأثير  حجم  معادلة  استخدام  تم  كما 

تأثير   لمعرفة  ويلككسون  فحصل حجم 

على   القائم  التدريبي  اإلشراف البرنامج 

في اإلبداعي  المفاهيم   التربوي  تنمية 

في التدريسية موضح  هو  كما   ،

 (.  1الجدول)
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( الجدول  أن  1يوضح   )( في (  zقيمة زد 

لالختبار   الكلية  )الدرجة  ( 3,30بلغت 

مستوى  عند  إحصائياً  دالة  قيمة  وهي 

قيمة  α≥0,01)الداللة ألن  مستوى (؛ 

تساوي) قيمة α≥0,001الداللة  وهي   )

مماα≥0,05)  من  أصغر وجود يعني    (، 

مستوى عند  إحصائية  داللة  ذات   فروق 

رتب متوسطي  بين    (α≥0,01)  الداللة

التطبيقين  في  الدراسة  مجموعة  درجات 

الختبار المفاهيم التدريسية القبلي والبعدي  

الدراسات   اإلبداعية معلمات  لدى 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

عسير منطقة  في  هذه ,  الثانوية  وتعود 

ذو  البعدي  التطبيق  لصالح  الفروق 

قيمته  بلغت  حيث  األكبر  الرتب  متوسط 

للتطبيق 7,5) الرتب  بمتوسط  مقارنة   )

  (.  00,00القبلي الذي بلغ )

التطبيقين      في  الفروق  أن  يوضح   كما 

والبعدي   من القبلي  مستوى  كل  عند 

الدرجة  وعند  المعرفية  بلوم  مستويات 

(                                                                                                                        )
                                                                                                             

                                                     (        z)                  
         

                    
          ** 

                  
        

          
                    

          **  
                  

          
                    

          ** 
                  

          
                    

          ** 
                  

          
                    

          ** 
                  

          
                    

          ** 
               

                                  
          ** 

                     
                                          **(     α) 
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التدريسيةالكلية   المفاهيم   الختبار 

الدراسات   اإلبداعية معلمات  لدى 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

جاءت   عسير  منطقة  في  لصالح الثانوية 

وتدل التطبيق البعدي ذو المتوسط األكبر. 

عل النتيجة  أن  هذه  التدريبي ى  البرنامج 

له القائم على اإلشراف التربوي اإلبداعي 

إيجابي   تنمية المفاهيم التدريسية تأثير  في 

الدراسات  معلمات  لدى  اإلبداعية 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

إلى   الثانوية في منطقة عسير، يقود  وهذا 

وقبول  األولى  الصفرية  الفرضية  رفض 

البدي تنص الفرضية  التي  الموجهة  لة 

إحصائية   على: داللة  ذات  فروق  توجد 

داللة   مستوى  بين   (α  ≥0,05)عند 

الدراسة  رتب درجات مجموعة  متوسطي 

الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين  في 

التدريسية لدى معلمات   اإلبداعية  المفاهيم 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة في  الثانوية  بالمرحلة   الموهوبات 

    .عسير

التأثير        حجم  على  للبرنامج وللتعرف 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

التدريسية   اإلبداعي المفاهيم  تنمية  في 

حجم  معادلة  استخدام  تم  اإلبداعية، 

آيتا( لفحص ويلككسون، كما  التأثير)مربع 

 (.2هو موضح في الجدول )
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في تُ      الموضحة  إيتا  مربع  نتيجة  ظهر 

( حجم التأثير اإليجابي المرتفع 2الجدول)

استخدام   القائم نتيجة  التدريبي  البرنامج 

اإلبداعي التربوي  اإلشراف  في   على 

اإلبداعية، حيث  التدريسية  المفاهيم  تنمية 

بلغت قيمة حجم التأثير عند الدرجة الكلية 

مستوى حجم 0,87لالختبار) في  وهي   ،)

كوهين  تصنيف  حسب  "المرتفع"  التأثير 

(2017  Cohen, Mαnion 

&Morrison, الذي أشار إلى أن حجم  ،)

 ²ηالتأثير يكون مرتفعاً إذا كانت القيمة  )

نتيجة (.  0,14  ≤ مع  النتيجة  هذه  تتفق 

العجرمي كشفت (  2013)  دراسة  التي 

عند  إحصائياً  دالة  فروق  وجود  عن 

( الداللة  لمهارات α  ≥0,05مستوى   )

درجات  متوسطات  بين  الفعال  التدريس 

الختبار  والبعدي  القبلي  التطبيقين 

البرامج  استخدام  إلى  تُعزى  التحصيلي 

المهارات   تنمية  في  التدريسية التدريبة 

التطبيق  لصالح  وذلك  المعلمين  لدى 

  .البعدي

الثانية    الفرضية 

للبرنامج التدريبي القائم ال توجد فاعلية     

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

لدى  اإلبداعية  التدريسية  المفاهيم  تنمية 

(                  ) )         (                                                                     
                                                                                                                       

        ب          
         

                   (z) 
      ث     
)         ( 

         
  أل  
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للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

ايجاد     تم  الفرضية  هذه  صحة  والختبار 

متوسط  حساب  طريق  عن  الفاعلية 

اختبار  في  الدراسة  مجموعة  درجات 

التدريسية  للمفاهيم  المعرفي  التحصيل 

حيث   الذياإلبداعية   وبعدياً،  قبلياً  طبق 

الكسب  نسبة  على  حسابه  في  يعتمد 

( لبالك  بالك Blakeالمعدل  ويقترح   ،)

أن   الشأن  يكون الحد الفاصل لهذه في هذا 

هو   اعتبار   %1,20النسبة  يمكن  حتى 

المقترح مقبوالً، ويوضح  البرنامج  فاعلية 

 ( ذلك. 3الجدول )

 

  

(      (                        )Blake    )                                                                
                                       

                               
              

           
              

            
            

                        ,   
        

         ب
              

 ,   

                           
                       ,   
                     ,   
                      ,   

                           ,   
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)  كشفي      معدل 3الجدول  نسبة  أن   )

( لبالك  الكلية Blakeالكسب  للدرجة   )

اإلبداعية  التدريسية  المفاهيم  الختبار 

( معدل %1,83بلغت  نسبة  وجاءت   ،)

في  التحليل  لمستوى  لبالك  الكسب 

النسبة  بلغت  حيث  األول  الترتيب 

الت1,87%) مستوى  يليه  في   ركيب(، 

النسبة  وصلت  حيث  الثاني  الترتيب 

الت1,86%) مستوى  يليه  في   قويم(، 

النسبة  بلغت  حيث  الثالث  الترتيب 

الفهم  1,85%) مستوى  ثم  واالستيعاب (، 

( بنسبة  الرابع  الترتيب  ثم %1,83في   ،)

ال الخامس   تطبيقمستوى  الترتيب  في 

( مستوى%1,80بنسبة  وأخيراً   التذكر  (، 

بن السادس  المستوى  )في  (، %1,79سبة 

( من  أكبر  القيم  هذه  (. %1,20وجميع 

التي حددها بالك  المحك  القيمة  إنها  حيث 

أن  إلى  يشير  مما  الفاعلية،  لتحديد 

اإلشراف  على  القائم  التدريبي  البرنامج 

اإلبداعي   فاعليةالتربوي  في   مرتفعة  ذو 

اإلبداعية التدريسية  المفاهيم  عند   تنمية 

على   مستوى  الد  حدة،كل  رجة وعند 

لالختبار   الدراسات الكلية  معلمات  لدى 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

عسير منطقة  في  ضوء .  الثانوية  وفي 

الثانية  الصفرية  الفرضية  رفض  تم  ذلك؛ 

التي  الموجهة  البديلة  الفرضية  وقبول 

على:   فاعلية  تنص  للبرنامج توجد 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

التدريسية   اإلبداعي المفاهيم  تنمية  في 

الدراسات  معلمات  لدى  اإلبداعية 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

          .الثانوية في منطقة عسير

الثاني    اإلجابة عن السؤال 

البرنامج التدريبي القائم على ما فاعلية     

تنمية  في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

التدريسية   لدى   اعيةاإلبدالمهارات 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 ؟عسير

من  التحقق  تم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

 صحة الفرضيتين اآلتيتين: 

الثالثة    الفرضية 

إحصائية      داللة  ذات  فروق  توجد  ال 

( الداللة  مستوى  بين α  ≥0,05عند   )

درجات   رتب  مجموعة متوسطي  عينة 

والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  الدراسة 

التدريسية لب المهارات  مالحظة  طاقة 

الدراسات   اإلبداعية معلمات  لدى 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير.

تم      الفرضية  هذه  صحة  والختبار 

(  Wilcoxonاستخدام فحص ويلككسون 

Test  )  متوسطي بين  رتب للمقارنة 
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التطبيقين  في  الدراسة  مجموعة  درجات 

لب والبعدي  المهارات القبلي  طاقة مالحظة 

معلمات   اإلبداعية  التدريسية لدى 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

أصغر عسير الدراسة  عينة  ألن  وذلك   ،

ثم فإن شرط توزيع ( معلمة ومن  25من )

استخدام  تم  كما  متحقق.  غير  االعتدالية 

حجم   الختبار التأثير  معادلة  ايتا(  )مربع 

أثر    لمعرفة  ويلككسون البرنامج حجم 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

تدريسية اإلبداعي   مهارة  كل  تنمية  في 

على   فروق   حدة،إبداعية  أظهرت  والتي 

( ذلك.  4ول )دالة إحصائياً، ويوضح الجد

 

         ة                                                                                                  (            )      
                       ة

       ة
              ع                                

 (z) 
         ى 

         
              
   خ ص       )         (

 أ ً :       خ        س

                                  **                        

                                  **                     

                                  **                     

                                  **                        

                                  **                     

                                  **                        

                                  **                        

                                  **                       

                                  **                       
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       ة
              ع                                

 (z) 
         ى 

         
              
   خ ص       )         (

                                    **                       
                        **                                خ        س

     ً :                س

                             **                    

                            **                      

                             **                        
   

                                 **                      

                                   **                         

                                   **                         

                                   **                        

                                   **                        

                             **                        

                              **                        

                              **                      

                              **                         
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                             **                     

                             **                       

                             **                     

                             **                    
      **                                         س

                  
                                 

         **                        

                             **(      α) 
 

الدرس  -أوالً   مهارة تخطيط 

   ( الجدول  جميع 4يوضح  أن   )

اإلبداعية   التدريسية  مجال المهارات  في 

الدرس   أن تخطيط  حيث  إحصائياً,  دالة 

من  أصغر  لها  الداللة  مستوى  قيم 

(0,01≤(α.   نتيجة إيتا  مربع  أظهر  كما 

لتطبيق  المرتفع  اإليجابي  التأثير  حجم 

اإلشراف  على  القائم  التدريبي  البرنامج 

في تنمية هذه المهارات التربوي اإلبداعي  

قيم حجم  بلغت  حيث  اإلبداعية  التدريسية 

حجم 0,87التأثير) مستوى  في  وهي   ،)

كوهين تصنيف  حسب  المرتفع   التأثير 

(2017  Cohen ,Manion 

&Morrison, الذي أشار إلى أن حجم  ،)

)مرتفعاً(  التأثير كبيراً  كانت   يكون  إذا 

أن وهذا يدل على  (.²η  ≥  0,14القيمة  )

اإلشراف  على  القائم  التدريبي  البرنامج 

في تنمية له أثر إيجابي التربوي اإلبداعي 

في  اإلبداعية  التدريسية  المهارات  جميع 

لدى الدرس  تخطيط  معلمات   مجال 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

   .عسير

الدرس  -ثانياً   مهارة تنفيذ 

الجدول)     المهارة   (4يظهر  جميع  أن 

اإلبداعية   تنفيذ التدريسية  مجال  في 

قيم الدرس   أن  حيث  إحصائياً,  دالة 

من  أصغر  لها  الداللة  مستوى 
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(0,01≤(α.   حجم ايتا  مربع  أظهر  كما 

لتطبيق   المرتفع  اإليجابي  البرنامج التأثير 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

المهارات اإلبداعي   هذه  تنمية  في 

اإلبداعية حيث بلغت ) (، 0,90التدريسية 

ا التأثير  حجم  مستوى  في  لمرتفع وهي 

كوهين تصنيف   (2017  حسب 

&Morrison,  Manion  Cohen, ,)

يكون ال التأثير  حجم  أن  إلى  أشار  ذي 

)  كبيراً  القيمة   كانت  إذا   ≤  ²η)مرتفعا( 

على    وهذا  (.0,14 البرنامج أن  يدل 

التربوي  اإلشراف  على  القائم  التدريبي 

إيجابي  اإلبداعي   تأثير  إكساب له  في 

االجتماعي الدراسات  للطالبات معلمات  ة 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

التدريسية   عسير المهارات  لجميع 

 في مجال تنفيذ الدرس.    اإلبداعية

الدرس  -ثالثاً   مهارة تقويم 

     ( الجدول  أن جميع المهارات 4يبين   )

اإلبداعية   تقويم التدريسية  مجال  في 

دالة إحصائياً حيث أن قيم مستوى الدرس  

من   أصغر  لها  كما   .α)  ≥0,01)الداللة 

اإليجابي  التأثير  حجم  ايتا  مربع  أظهر 

لتطبيق   القائم المرتفع  التدريبي  البرنامج 

اإلبداعي   التربوي  اإلشراف  في على 

اإلبداعية,  التدريسية  المهارات  هذه  تنمية 

(. وهي 0,89حيث بلغت قيم حجم األثر )

مستو حسب في  المرتفع  التأثير  حجم  ى 

 & Cohen, Manion) تصنيف كوهين

Morrison,2017) أن إلى  أشار  الذي   ،

إذا  )مرتفعا(  كبيراً  يكون  التأثير  حجم 

( القيمة   يدل   (.²η  ≥  0,14كانت  وهذا 

على  القائم  التدريبي  البرنامج  أن  على 

تأثير  له  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف 

الد معلمات  إكساب  في  راسات إيجابي 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

لجميع المهارات   الثانوية في منطقة عسير

اإلبداعية مجال    التدريسية  تقويم في 

 الدرس.

فحص    نتيجة  اآلتي  الجدول  يوضح 

( للمقارنة Wilcoxon Testويلككسون   )

مجموعة  درجات  رتب  متوسطي  بين 

التط في  والبعدي الدراسة  القبلي  بيقين 

اإلبداعية لدى  التدريسية  المهارات  لجميع 

عسير منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات  للطالبات  االجتماعية  الدراسات   .معلمات 

   .( ذلك5ويوضح الجدول )
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         **      
                  

**                          (      α          ) 
( الجدول  أن  5يكشف   )( زد  ( في zقيمة 

للمهارات  المالحظة  لبطاقة  الكلية  الدرجة 

( بلغت  اإلبداعية  وهي 3,3التدريسية   )

مستوى  عند  إحصائياً  دالة  قيمة 

مستوى α)  ≥0,01)داللة قيمة  ألن  ؛ 

 الداللة بلغت  

(0,001≤α من أصغر  قيمة  وهي   )

(0,05  ≤  (α  يعني مما  فروق ،  وجود 

مستوى عند  إحصائية  داللة  الداللة   ذات 

(0,05≤  α)    درجات متوسطي رتب  بين

التط في  الدراسة  القبلي مجموعة  بيقين 

لبطاقة والبعدي   الكلية  الدرجة  في 

اإلبداعية  التدريسية  للمهارات  المالحظة 

االجتماعية   لدى الدراسات  معلمات 

للطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

عسير الفروق لصالح ،  منطقة  هذه  وتعود 

األكبر  الرتب  ذو متوسط  البعدي  التطبيق 

بلغت قيمته ) مقارنة بمتوسط (،  7,5حيث 

بلغ  الذي  القبلي  للتطبيق  الرتب 

(00,00  .)  

اإليجابي     التأثير  حجم  كشفت  كما 

لتطبيق   القائم المرتفع  التدريبي  البرنامج 

اإلبداعي   التربوي  اإلشراف  في على 

في  اإلبداعية  التدريسية  المهارات  تنمية 
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الكلية  الدرجة  وفي  حدة  على  مجال  كل 

بلغ حيث  المالحظة،  حجم لبطاقة  قيمة  ت 

( مجال 0,88التأثير  من:  كل  عند   )

تخطيط التدريس, وتنفيذ التدريس, وتقويم 

لالختبار، وهي  الكلية  التدريس، والدرجة 

حسب  المرتفع  التأثير  حجم  مستوى  في 

 & Cohen, Manion)تصنيف كوهين  

Morrison,2017)   الذي أشار إلى أن  ،

إذا  )مرتفعاً(  كبيراً  يكون  التأثير  حجم 

هذه (.  ²η  ≥  0,14)  القيمة  كانت وتتفق 

( الدرع  دراسة  مع  التي 2008النتيجة   )

التدريبي  البرنامج  أن  نتائجها  أسفرت 

المهارات  المعلمين  اكساب  في  فعال 

وتنفيذ  باألهداف،  المتعلقة  التدريسية 

واألنشطة،  الوسائل  واستخدام  التدريس، 

 .وتقويم أداء الطلبة

ق في ( أن الفر5الجدول )  ويتضح من    

لب والبعدي  القبلي  طاقة التطبيقين 

التدريسية للمهارات   اإلبداعية  المالحظة 

االجتماعية  الدراسات  معلمات  لدى 

للطالبات الموهوبات بالمرحلة الثانوية في 

البعدي   جاء   منطقة عسير التطبيق  لصالح 

الوسيط   النتيجة   األكبر،ذو  هذه  وتدل 

أن   على على  القائم  التدريبي  البرنامج 

اإلبداعي  اإل التربوي  تأثير شراف  له 

التدريسية إيجابي   المهارات  تنمية  في 

الدراسات  معلمات  لدى  اإلبداعية 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

عسير منطقة  في  يقودنا   .الثانوية  وهذا 

الثالثة  الصفرية  الفرضية  رفض  إلى 

التي  الموجهة  البديلة  الفرضية  وقبول 

على: فروق  تنص  داللة   توجد  ذات 

 (α  ≥0,05)إحصائية عند مستوى داللة  

مجموعة  درجات  رتب  متوسطي  بين 

والبعدي  القبلي  التطبيقين  في  الدراسة 

التدريسية للمهارات  المالحظة   لبطاقة 

الدراسات   اإلبداعية معلمات  لدى 

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

   .الثانوية في منطقة عسير

الرابعة     الفرضية 

فاعلية   توجد  القائم ال  التدريبي  للبرنامج 

في  اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على 

لدى  التدريسية  والمهارات  المفاهيم  تنمية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

منطقة الموهو في  الثانوية  بالمرحلة  بات 

 .  عسير

والختبار صحة هذه الفرضية تم ايجاد  

الفاعلية عن طريق حساب متوسط  

درجات مجموعة الدراسة في بطاقة  

التدريسية اإلبداعية   المالحظة المهارات 

حيث يعتمد في   وبعدياً،الذى طبق قبلياً 

المع دل حسابه على نسبة الكسب 

(، ويقترح بالك في هذا   (Blakeلبالك

الشأن أن يكون الحد الفاصل لهذه النسبة 

حتى يمكن اعتبار فاعلية   (%1,20هو)

                  البرنامج المقترح مقبوالً، ويوضح  
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 ( ذلك.6) الجدول

  

(                               )Blake)                                                                     ) 
                                                                              

      
       

     
           

                  
      ظ        

            
      ظ        

           
           ك

                     خ        س    
                               س   
                             س  

                                   
 

الكسب 6الجدول)ظهر  يُ معدل  نسبة   )

لبطاقة   (Blake)  لبالك الكلية  للدرجة 

اإلبداعية  التدريسية  المهارات  المالحظة 

من %1,80)  بلغت أكبر  قيمة  وهي   ،)

لتحديد  بالك  حددها  التي  المحك  القيمة 

( إلى فاعلية %1,20الفاعلية  يشير  مما   ،)

اإلشراف  على  القائم  التدريبي  البرنامج 

اإلبداع المهارات التربوي  تنمية  في  ي 

معلمات  لدى  اإلبداعية  التدريسية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

دراسة   .عسير مع  النتيجة  هذه  وتتفق 

( نتائجها 2008البديوي  كشفت  والتي   )

المنزلي  االقتصاد  ُمعل ِمات  احتياج  عن 

التخطيط  مهارات  على  التدرب  إلى 

التدريس،   يس،للتدر تنفيذ  ومهارات 

للدرس،  والتقييم  التقويم  ومهارات 

ضوء  في  العملية،  الدروس  ومهارات 

المتالكهن  نظراً  الشاملة  الجودة  معايير 

وكذلك  متوسطة.  بدرجة  المهارات  لتلك 

اتفقت هذه النتيجة مع نتيجة دراسة الدرع 

البرنامج 2008) أن  أظهرت  التي   )

ذو   فيالتدريبي  معلمي اكس  فاعلية  اب 

المتعلقة  التدريسية  للمهارات  الرياضيات 

التدريس،  وتنفيذ  التدريسية،  باألهداف 

الوسائل واألنشطة، وتقويم أداء  واستخدام 

 الطلبة. 

الفرضية       رفض  تم  ذلك؛  ضوء  وفي 

البديلة  الفرضية  وقبول  الرابعة  الصفرية 

على:   تنص  التي  فاعلية الموجهة  توجد 

ال التدريبي  اإلشراف للبرنامج  على  قائم 

المفاهيم  تنمية  في  اإلبداعي  التربوي 

معلمات  لدى  التدريسية  والمهارات 
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للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 .عسير

الرابع    اإلجابة عن السؤال 

مقدار     بين  ارتباطية  عالقة  توجد  هل 

اإلشراف  ومهارات  مفاهيم  في  النمو 

اإلبداعي لدى معلمات الدراسات   التربوي

الموهوبات بالمرحلة  للطالبات  االجتماعية 

 الثانوية في منطقة عسير؟  

من  التحقق  تم  السؤال  هذا  عن  ولإلجابة 

األتية:   صحة الفرضيات 

الخامسة    الفرضية 

داللة      ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  ال 

مستوى   عند  بين   α)  ≥0,05)إحصائية 

الم في  النمو  التدريسية مقدار  فاهيم 

المهارات  النمو في  وبين مقدار  اإلبداعية 

معلمات  لدى  اإلبداعية  التدريسية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير  

تم      الفرضية  هذه  صحة  من  وللتحقق 

بيرسون استخدام معامل االرتباط ومعامل  

((Pearson  االرتباط    لمعرفة بين داللة 

في  الدراسة  مجموعة  أفراد  درجات 

التحصيل  اختبار  في  البعدي  التطبيق 

التدريسية   للمفاهيم   اإلبداعية،المعرفي 

التدريسية  للمهارات  المالحظة  وبطاقة 

)  اإلبداعية. الجدول  ذلك.7ويوضح   )

 
       ص                                                 ظ                                                 ط (            )

         
 

        
      

               

                    ف       ه    
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 -                ى                   إلب  ع  
                         **(      α) 

 

( الجدول  ارتباطية 7يبين  عالقة  وجود   )

مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات 

بين درجات معلمات   ؛α)  ≥0,01)الداللة

البعدي في  التطبيق  الدراسة في  مجموعة 

للمفاهيم  المعرفي  التحصيل  اختبار 

المالحظة  وبطاقة  اإلبداعية  التدريسية 

حيث  اإلبداعية،  التدريسية  للمهارات 

( االرتباط  معامل  قيمة  (. 0,747بلغت 

مستوى  عند  إحصائياً  دالة  قيمة  وهي 

مستوىα)  ≥0,01)الداللة   قيمة  ألن   ؛ 

( بلغت  ( وهي قيمة أصغر 0,002الداللة 

(. ووفقاً لهذه النتيجة تم رفض 0,01من )

وقبول  الخامسة  الصفرية  الفرضية 

البديلة الموجهة التي تنص على  الفرضية 

داللة  ذات  ارتباطية  عالقة  توجد  أنه: 

مستوى عند  بين   ؛α)  ≥0,01)إحصائية 

التدريسية  المفاهيم  في  النمو  مقدار 

وبين المهارات   اإلبداعية  النمو في  مقدار 

معلمات  لدى  اإلبداعية  التدريسية 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

منطقة  في  الثانوية  بالمرحلة  الموهوبات 

 عسير.

السادسة  الفرضية 

داللة ذات   يةتنبؤاعتمادية    توجد عالقةال  

الداللة   مستوى  عند   ≥0,05)إحصائية 

(αفي ؛ الدراسة  مجموعة  عينة  بدرجات 

التدريسية بطاقة   للمهارات  المالحظة 

درجاتهن   من  اختباراإلبداعية   في 

التدريسية  للمفاهيم  المعرفي  التحصيل 

هذه  صحة  من  وللتحقق  اإلبداعية. 

االنحدار الفرضية   تحليل  استخدام  تم 

 (.  8وهذا ما يوضحه الجدول )  الخطي،
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( بدرجات  8جدول       مجموعة الدراسة في بطاقة المالحظة للمهارات  ( معامل التحديد للتنبؤ 

 التدريسية اإلبداعية

معامل 

 االرتباط

معامل 

 التحديد 

 قيمة ف

F))  

مستوى 

 الداللة

قيمة 

 الثابت

معامل 

االنحدار 

 الخطي

 

ت  قيمة 

(T) 

مستوى 

الداللة 

 االحصائية  

0,725 0,54 12,82 0,004** 34,60 1,85 3,58 0,004** 

عند مستوى )  (α  0,01** دالة إحصائياً 

عالقة 8الجدول)  شيري    هناك  أن   )

بين   إحصائياً  دالة  درجات طردية 

البعدي في التطبيق  الدراسة في   مجموعة 

للمفاهيم  المعرفي  التحصيل  اختبار 

المالحظة  وبطاقة  اإلبداعية  التدريسية 

بلغ  حيث  اإلبداعية،  التدريسية  للمهارات 

( االرتباط  ( وهي دالة عند 0,725معامل 

( الداللة  ومعامل   .α)  ≥0,05مستوى 

يفسر ما االرتباط(  معامل  )مربع   التحديد 

التباين/التغيرات 0,54نسبته) من   )

في   المالحظة الحاصلة  بطاقة  درجات 

أن  أي  اإلبداعية،  التدريسية  للمهارات 

التدريس اإلبداعي   54) %( من مهارات 

المفاهيم   تحصيل  عن  التدريسية ناتجة 

)  ،اإلبداعية إلى   46والباقي  يعزى   )%

 عوامل أخرى.  

يشير     قيمة ف)8الجدول)  كما  أن   )F )

( دالة  12,82بلغت  ألن   إحصائياً،( وهي 

( أصغر من 0,004الداللة )قيمة مستوى  

(0,05≤  (α التنبؤ يمكن  أنه  يعني  مما   .

في  الدراسة  مجموعة  أفراد  بدرجات 

للمهارات  الصفية  المالحظة  بطاقة 

أخرى؛  وبعبارة  اإلبداعية،  التدريسية 

القول   تحصيليمكن  المفاهيم   إن 

يسهم   اإلبداعية  قوياً في إالتدريسية  سهاماً 

كما  اإلبداعية.  التدريسية  المهارات  تنمية 

درجة  أو  االنحدار  معامل  قيمة  بلغت 

( بقية 1,85التأثير  تحييد  بافتراض   )

في   المتغيرات، زيادة  كل  أن  يعني  مما 

المفاهيم التدريسية اإلبداعية بمقدار درجة 

تنمية  في  زيادة  إلى  ستؤدي  واحدة 

اإلبداع التدريسية  بمقدار المهارات  ية 
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العالقة 1,85) هذا  معنوية  ويؤكد   ،)

( ت  قيمة  األثر  بلغت (  Tالتنبؤية  التي 

الداللة 3,58) مستوى  عند  دالة  وهي   ،)

الداللة 0,04) مستوى  قيمة  ألن  (؛ 

(0,004( من  أصغر   )0,05≤  (α .

أفراد  بدرجات  التنبؤ  يمكن  وبالتالي 

المالحظة  بطاقة  في  الدراسة  مجموعة 

التدريسي خالل للمهارات  من  اإلبداعية  ة 

التحصيل  اختبار  في  درجاتهن  معرفة 

اإلبداعية،  التدريسية  للمفاهيم  المعرفي 

من  الثابت  الجزء  قيمة  بلغت  حيث 

التدريسية  المفاهيم  تحصيل  درجات 

( يمكن 34,60اإلبداعية  ثم  ومن   ،)

عليها  ستحصل  درجة  أي  عن  التعويض 

المعرفي  التحصيل  اختبار  في  معلمة  أي 

التدريسية اإلبداعية بدالً من قيمة   للمفاهيم

في  ص(  )المتنبئة  درجتها  وإيجاد  )س( 

التدريسية  للمهارات  المالحظة  بطاقة 

 اإلبداعية: 

رفض       تم  سبق؛  ما  ضوء  وفي 

وقبول  السادسة  الصفرية  الفرضية 

البديلة الموجهة التي تنص على  الفرضية 

عالقةأنه:    اتذ  يةتنبؤاعتمادية    توجد 

الداللة مستوى  عند  إحصائية   داللة 

(0,01≤  (αالدراسة   ؛ بدرجات مجموعة 

التدريسية  للمهارات  المالحظة  بطاقة  في 

في درجاتهن  من  اختبار   اإلبداعية 

التدريسية  للمفاهيم  المعرفي  التحصيل 

 اإلبداعية.

 خالصة الدراسة

 االستنتاجات:

تقدم؛   ما  على  الباحثانتأسيسا  أن   يستنتج 

اإلشراف  على  القائم  التدريبي  البرنامج 

أثمر   قد  اإلبداعي  نتاجات عن  التربوي 

المفاهيم  تنمية  في  تعلمية  تعليمية 

اإلبداعية التدريسية  لدى   والمهارات 

بالمرحلة  االجتماعية  الدراسات  معلمات 

الموهوبات, للطالبات  ويمكن   الثانوية 

 إجمال ما تحقق في اآلتي:

التدريبي  -1 البرنامج  إمداد في  ساعد 

للطالبات   علماتم االجتماعية  الدراسات 

المفاهيم   الموهوبات من  وافر  بكم 

اً ( مفهوم85)وصل عددها إلى  التدريسية  

مجاالت صالة, األو  الطالقة,  في 

للمشكلة,  والتفاصيل,  و أنماط والحساسية 

المتعددة  والذكاءات  سد    .التفكير  وبذلك 

واسعة ثغرة  التدريبي  ولبى    ,البرنامج 

ذات  التدريبية  البرامج  في  ماس ة  حاجة 

للمفاهيم  تناوله  عبر  التربوي  الطابع 

التربوي  اإلشراف  القائمة على  التدريسية 

والتي   لتوجهات امن    تُعداإلبداعي, 

المتصفة بالغة    الحديثة   ين,لمعلملبأهمية 

معلم االجتماعية.   يوالسيما  الدراسات 

كما ساعد البرنامج التدريبي في تقديم تلك 

بشكل موجز ومحسوس  المعرفية  المفاهيم 
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مكونات  إلى  التعرف  من  المعلمات  مكن 

 ,وأهميته  ,وخصائصه  وأجزائه،المفهوم  

معتمدة  ومجاالته من خالل أنشطة تعليمية

المشكالت حل  الموجهة  ,على   ,والمناقشة 

الذهني   منوالعصف  ذلك  غير   إلى 

 .االستراتيجيات التدريسية الحديثة

تمكين -2 عن  التدريبي  البرنامج  أسفر 

للطالبات   علمات  م االجتماعية   الدراسات 

من ممارسة مهارات التدريس الموهوبات  

اإلبداعي  التربوي  اإلشراف  على  القائمة 

مهارة  60عددها)  البالغ على   موزعة( 

مجاال والتنفيذ, تثالثة  التخطيط,  وهي:   ,

تعليمة والتقويم أنشطة  خالل  من  وذلك   .

األسئلة  طرح  على  معتمدة  تعلمية 

المشكالت  ,واالستفسارات والتعلم   ,وحل 

  التعاوني. والبحث لها عن إجابات مقنعة.  

النتائج وجود عالقة-  3  ارتباطية  أظهرت 

عالقة   موجبة ظهور  وكذلك  طردية, 

بين خطية  تنبؤية  النمو   اعتمادية  مقدار 

القائمة  التدريسية  والمهارات  للمفاهيم 

اإلبداعي التربوي  اإلشراف  حيث على   ,

جميعها المهني   تُسهم  التطوير  في 

االجتماعية.معلمل الدراسات  األمر   ات 

له يحقق   والتقدم  المهني  التميز  نالذي 

قُ   العلمي,  لمستقبل  نتهدراويستثمر 

   وظيفي واعد.

 التوصيات 

توصلت       التي  النتائج  ضوء  ليها إفي 

التوصيات  بعض  قُدمت  الحالية؛  الدراسة 

تطوير  في  تُسهم  أن  يؤمل  التي 

لدى التدريسية  معلمات   الممارسات 

االجتماعية   للطالبات الدراسات 

الثانوية استناداً على الموهوبات   بالمرحلة 

ا والمهارات  القائمة المفاهيم  لتدريسية 

التربوي اإلبداعي. ويمكن  اإلشراف  على 

 تية: تقديم التوصيات اآل

في -1 التربوي  التدريب  مراكز  استفادة 

من السعودية  التعليم  البرنامج   وزارة 

المعرفي   ,التدريبي التحصيل  واختبار 

التدريسية المالحظة   ,للمفاهيم  وبطاقة 

على  جميعها  القائمة  التدريسية  للمهارات 

نظراً   ,اإلبداعي  التربوي  إلشرافا

بدرجة عالية من الصدق    والثبات.لتمتعها 

في منها  االستفادة  يمكن  مراحل   حيث 

في   وأيضاً  مختلفة,   تخصصاتدراسية 

أخرى التعليم   علمية  إدارات  كافة  في 

العربية  المملكة  مناطق  بمختلف 

 .  السعودية

التعليم-2 وزارة  الدراسة   توصي 

التي   السعودية النتائج  من  باالستفادة 

تفعيل  خالل  من  الدراسة  إليها  توصلت 

التربوي في تنمية المفاهيم  اإلشراف  دور 

لدى  اإلبداعية  التدريسية  والمهارات 

االجتماعية الدراسات  للطالبات   معلمات 

ومعلمات  خاص,  بشكل  الموهوبات 
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بقية  في  الموهوبات  الطالبات 

بشكل عام.  التخصصات 

جميع-3 الممكنة, واالستفادة   إتاحة  السُبل 

بغية   المتاحة  اإلمكانات  كافة  توفير من 

تلبي حاجات   تدريبية مناسبة  ت معلمابيئة 

للطالبات  االجتماعية  الدراسات 

العام  التعليم  لمراحل  الموهوبات 

الثانوية. بما  المرحلة  السعودي, وال سيما 

تنمية المفاهيم والمهارات التدريسية يحقق  

على   إلشراف ل  الحديثة  نماطألاالقائمة 

, وفي طليعتها اإلشراف التربوي التربوي

 اإلبداعي.

 المقترحات  

شبه  جراء  إ -1 برنامج   تجريبيةدراسة  لبناء 

اإلشراف التربوي اإلبداعي,  تدريبي قائم على 

تنمية في  فاعليته   معتمدة متغيرات    وقياس 

الدراسات )تابعة(   معلمات  لدى  أخرى 

الموه  االجتماعية بالمرحلة للطالبات  وبات 

 .نحو التدريس  واالتجاه   ,كالدافعية  الثانوية

األنماط إ -2 عن  الدراسات  من  المزيد  جراء 

ل  واألساليب التي الحديثة  التربوي  إلشراف 

تدري عند  تطبيقها  معلمات  يمكن  الدراسات ب 

الموهوبات  االجتماعية للطالبات  الخدمة   أثناء 

العام  ب التعليم  العربية في  مراحل  المملكة 

التربوي عوديةالس اإلشراف  ذلك  ومن   ,

الرقمي,  التربوي  واإلشراف  المساند, 

المجتمعات  على  القائم  التربوي  واإلشراف 

 المهنية. 

الحديثة  -3 األنماط  بين  مقارنة  دراسة  إجراء 

في  المستخدمة  وأساليبها  التربوي  لإلشراف 

أثناء  االجتماعية  الدراسات  معلمي  تدريب 

بمر الموهوبين  للطلبة  العام الخدمة  التعليم  احل 

الدول  في  التعليمية  األنظمة  من  عدد  في 

االستفادة منها في  أوجه  واستخالص  المتقدمة, 

لدى  وأساليبه  التربوي  اإلشراف  أنماط  تطوير 

 نظرائهم في مراحل التعليم العام السعودي.  

 المصادر   -

 المراجع العربية    -أوالً 

دقة، سناء. ) القياس والتقويم (.  2008أبو 

لتعلم فعال المفاهيم واإلجراءات  ، الصفي: 

دار2ط  والتوزيع.  آفاق للنشر  ، غزة: 

رجاء.) عالم،  البحث (.  2011أبو  مناهج 

والنفسية التربوية  العلوم  طفي   ،7 ،

دار النشر للجامعات.  القاهرة: 

خالد. دغمان,  دور مشرفي   (.2021)  آل 

العربية التدريس   اللغة  تنمية مهارات  في 

الثانوية المرحلة  في  معلميها  مجلة   ،لدى 

 كلية 

-12,(11)36،أسيوط  جامعة-التربية     

46  . 

ممارسة (.  2009)سحر.  باداود،   واقع 

اإلبداعي  لإلشراف  التربويات  المشرفات 
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المرحلة معلمات  نظر  وجهة   الثانوية  من 

   بمدينة  

غير ،  المكرمةمكة    ماجستير  رسالة 

أم    التربية،كلية    منشورة،  القرى،جامعة 

 مكة المكرمة، المملكة العربية السعودية.

امتالك (.  2018)بدر.  بايحيى،   درجة 

للمفاهيم  االبتدائية  المرحلة  معلمي 

التدريسية في ضوء  التوجهات   والمهارات 

 القائمة على  

في      وتوظيفها  المعرفي  االقتصاد 

منشورة،   ماجستيرلة  رسا،  تدريسهم غير 

    القرى، مكة   كلية التربية، جامعة أم

 المملكة العربية السعودية.,  المكرمة     

تصميم (.  2008)انتصار.  البديوي،  

التدريس  مهارات  لتنمية  تدريبي  برنامج 

المنزلي في االقتصاد  ِمات  ُمعل  ضوء   لدى 

 معايير  

الشاملة  غير الجودة  ماجستير  رسالة   ،

كلية   األميرة   التربية،منشورة،  جامعة 

الرحمن،   عبد  بنت   الرياض،نورة 

 ةالمملك

 العربية السعودية.   

ممارسة   (.2018)إلهام.  الجفري، واقع 

لإلشراف  األسرية  التربية  مشرفات 

من وجهة   المرحلة االبتدائيةاإلبداعي في  

 نظر

بمدينة   المعلمات   التربويات  والمشرفات 

غير   المكرمة،مكة   ماجستير  رسالة 

    القرى،جامعة أم  التربية،كلية   ،منشورة 

العربية   المكرمة،مكة     المملكة 

 السعودية.

والبوسعيدي،   محمد  حمد. الحرايدة، 

المشرفين 2017) ممارسة  درجة   .)

التربويين ألساليب اإلشراف اإلبداعية في 

 والية السيب

بسلطنة         مسقط   عمان،بمحافظة 

والبحث   للدراسة  الدولي  المعهد  –مجلة 

 .18-1,(3)9جسر,  

وبدر،   خليل  (. 2014)يسرى.  حماد، 

في   مكتبة   التدريس،اإلبداع  الرياض: 

 الفالح.

( امام.  مهارات (.  2000حميدة، 

الشرق التدريس زهراء  مكتبة  القاهرة:   ،

 للنشر.

 اإلشراف  (.2015)طالب.الخطيب،  

للمعلمينالترب الجديدة  األدوار  وفق  ، وي 

الكتاب  دار  المتحدة:  العربية  األمارات 

 الجامعي.

برنامج (.  2008)أحمد.  الدرع،   فاعلية 

التعليم  تقنيات  استخدام  على  قائم  تدريبي 
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التدريسية المهارات  تنمية  في   الحديثة 

 لمعلمي

الجندل    دومة  محافظة  في  الرياضيات 

العربية   رسالة   السعودية،بالمملكة 

غير   العلوم   منشورة،ماجستير  كلية 

 التربوية،

 االردن.  عمان،الجامعة األردنية،  

المستقبل (.  2011)عيد.الدسوقي،   معلم 

الجامعي   ،والتعليم المكتب  اإلسكندرية: 

 الحديث.

 (.2019)فهد.  والعميري،جودت    سعادة،

 المعايير-الحديثةالمناهج: التوجهات    مويتق

 التطلعات-التربوية  التطبيقات-العالمية 

المسيرة   ،المستقبلية             دار  عم ان: 

 للنشر والتوزيع والطباعة.

المشرفة   ردو  (.2008)فاطمة.  السلمي،

ِمات  ُمعل  لدى  اإلبداع  تنمية  في  التربوية 

ِمات  الُمعل  نظر  وجهة  من  االجتماعات 

التربويات ، رسالة بمدينة جدة   والُمشرفات 

غير   التربية،   منشورة،ماجستير  كلية 

مكة   القرى،  أم  المملكةجامعة   المكرمة، 

    السعودية. العربية

مدى ممارسة 2017)حسين.الشرفات،    .)

الر اإلبداعي مشرفي  لإلشراف  ياضيات 

 في  معلمي الرياضيات  وجهة نظرمن  

في          المفرق  محافظة  مدارس 

جامعة    األردن، المفتوحةمجلة   القدس 
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