تقويم أداء الطلبة المطبقين خالل دروس التربية الرياضية من وجهة نظر
اإلدارات المدرسية من محافظة السليمانية عام .2102-2102
م.م أزاد حسن عبدهللا
كلية التربية الرياضية/جامعة السليمانية
ملخص البحث
إن مسؤولية إعداد الطلبة المطبقين اعدادآ كامال من جميع الجوانب البدنيبة والمرفييبة
والقيادية تتطل متابرتهم لبي

يبا البد ول الرمليبة والة فيبة يقبا وإنمبا تتربد

لب

إلى متابرتهم خالل يتفة التطبيقين واإلشفاف عليهم من قبل المد سين المختصبين يبا
اإلشفاف هذا ويضال عن طابع المتابرة الدقيقة من قبل أدا ت المدا ل التبا يطبقبون
بها ..
ويهدف البحث إلى
-1الترفف على واقع أداء ألطلبب المطبقبين خبالل د ول التفبيبة الفيامبية مبن وجب
ن ف اإلدا ات المد سية يا محاي ة السليمانية عام 2112./2112
 -2الترفف على الففو قات يا أداء الطلبة المطبقبين ببين البةبات والبةبين خبالل د ل
التفبيببة الفيامببية مببن وج ب ن ببف اإلدا ات المد سببية يببا محاي ببة السببليمانية للرببام
. 2112/2112
 -2تقويم الطلبة المطبقين خالل د ول التفبية الفيامية مبن وجب ن بف اإلدا ات
المد سية يا محاي ة السليمانية للرام 2112/21112
واستخدم الباحبث المبةها الويبفا لمالهمتب لطبيربة ماببل البحبث .وبلب مجتمبع
البحث ( )151طال وطالبة يمثلون المفحلة الفابرة وبل عدد الطبال المطبقبين
من يفع التد ي ( )55طال طبقوا يا ( )21مد سة.
واستةتا الباحث ما يلا
 -1مرف المام الطلبة المطبقين ببرض المها ات التد يسية بابل عام
 -2هةبباف يببفون بببين البةببين والبةببات يببا المفونببة وحسببن التصببفف يببا المواقببف
المختلفة ,وااللتزام بأوقات الدوام ولصالح البةات.
 -2هةاف يفون بين البةين والبةات يا ( الماا كة يا األناطة المد سية,
والتمبن من المادة التخصصية ,وإدا ة الفصل بابل جيد ولصالح البةين).

Evalation the Peroformance of Implement Students during
Physical Education Classes from view point of School
managements in AL- Sulaymania governorate
for the year 2013 /2014

الباب االول

 -0التعريف بالبحث:
 -0-0المقدمة وأهمية البحث:
إن مسؤولية إعداد الطلبة المطبقين اعدادآ كامال من جميع الجوان
والمرفيية والقيادية تتطل
تترد

متابرتهم لي

البدنية

يا الد ول الرملية والة فية يقا وإنما

ل إلى متابرتهم خالل يتفة التطبيقين واإلشفاف عليهم من قبل المد سين

المختصين يا اإلشفاف هذا ويضال عن طابع المتابرة الدقيقة من قبل أدا ت
المدا ل التا يطبقون بها ..وال يخفى على احد ان االختبا ات والمقايي

ترد واحده

من الوساهل التقويمية التا ترةى بالتاخيص والتوجي يمثال ما يترلق بمد ل التفبية
الفيامية من حيث د اسة واستخدام االختبا ات والمقايي
يا القد ة على تقويم مد

يأنها بال ش مستريةة

تقدم الطلبة يا تحقيق األهداف التفبوية مع ترديل

ومرالجة أوج الضرف يا الرملية التد يسية والتأكد من تطابق الةواحا الة فية مع
الواقع الرملا(. )1
يرد التطبيق الرملا الففية الحقيقية للطال
واكتسا

المطبق يا إعداده المهةا

مها ات وعادات ومما سات وخبفات تد يسية يرلية  ,خاية عةد وجود

اإلشفاف والتوجي الفرالين ون فا العتبا التفبية الرملية عالميا أهم عةايف وبفاما
أعداد المد ل ,يقد شملتها التغييفات
الحايلة نحو التحسين بابل مباشف حيث سةت القوانين لزيادة ياعليتها ويتفتها
من اجل إعداد مرلم المستقبل الةاجح(. )2()2
إن عملية التقويم التا يقوم بها المافف وإدا ات المدا ل ها حالة تفبوية
مفو ية للوقوف على مد

أمبانية تفجمة األهداف الة فية التا ترلمها الطال

وتطبيقها على شبل سلوف ميدانا عملا أو ها مما سة يرلية يتم من خاللها تأهيل
الطال

ليبون عةصفا تفبويا قاهدا للرملية التد يسية يا المدا ل مستقبال من هةا

( )1محمد جاسم الياسفي ومفوان عبد المجيد  ,القيال والتقويم يا التفبية البدنية الفيامية ,ط 1عمان ,األ دن .2112
Guyton,E8CMclntyre,D,J.(1990)student Teahing and school Experiences in : W.R.
Houston(E.D)Hand book of Resech on teacher Edacation, Newyork ,London.Macmillan
Pub.co.pp.514-534
( )2يالح بن سليمان بن محمد ألحديثا واقع اإلشفاف يا التفبية الميدانية ببلية التفبية ,جامرة المل سرود ,الفياض ,سالة الخليا
الرفبا ,السةة ,11الردد ,11مبت التفبية الرفبا لدول الخليا الرفبا ( .)1111ص)111-112
()2

يأن عملية التقويم والمتابرة ها جزءا متمما للرملية الترليمية والتد يسية خالل
السةوات األ برة ,أن لم نقول بأنها تتويا الجهد أ بع سةوات قضاها الطال

يا

البلية .
يهببا تمثببل المختبببف التفببببوي الببذي يقببوم /ييببب الطببال (المطبقببين) لتطبيبببق
المبادئ والة فيات التفبويبة باببل عملبا يبا الميبدان الحقيقبا وببذل يحقبق الطالب
المرلم الفبا بين الة فية والتطبيق (.)1
أن التد ج الذي ترتمده البليات التفبوية يا تأهيبل الطلببة مبن المفحلبة األولبى
إلبى المفحلبة الفابرببة يرتمبد علببى تبوييف كايبة المرببا ف الة فيبة والرمليببة وويبق سببلم
علما يين تبون غايت الةهاهية أعداد مد سيين أكفاء قاد ين على الةهوض ببالواقع
وتلبية متطلبات المجتمع الترليمية ومةها أعبداد المالكبات المؤهلبة ببدنيا و هةيبا ومهةيبا
للقيببام بالواجبببات الموكلببة إلببيهم مببن هةببا ت بأتا أهميببة البحببث للترببفف علببى واقببع أداء
الطلبة المطبقين وكيفية تقديم أداههم من قببل اإلدا ات المد سبية ومبةهم اسبتما ة مربدة
لهذا الغفض مسبقا(. )2
ولمسببباعدة القببباهمين علبببى التبببد ي واإلشبببفاف يبببا كليبببة التفبيبببة الفيامبببية/جامربببة
السببليمانية بببالوقوف علببى حقيقببة نببواحا القببوة والضببرف والرمببل علببى تببدعيم األولببى
وتاليا األخف .
والترفف على مد ياعلي وإمبانية الطلبة على القيام بمهامهم يا الحقل التفبوي كمبا
أنها ستبون ات ياهدة لالساتذه والمافيين واإلدا ات المد سية عةد التخطبيا لببفاما
التفبية يا المجاالت اإلدا ية والترليمية والمهةية بحيث يتفادون عةد التخطبيا نبواحا
الضرف والقصو يا البفاما.
 -0-2مشكله البحث:
من مةهاج كليبة التفبيبة الفيامبية يبا جامربة السبليمانية هبو التطبيبق الميبدانا
الرملببا للبليببة يببا الصببفوف المةتهيببة ون ببفا ألهميببة هببذا الجان ب علببى حيبباة الطلبببة
(المطبقين).مستقبال لذا يج أن تتم متابرة الطال المطببق وتقبويم أداهب خبالل الفتبفة
( )1عبد اللطيف بن حسين يفج ,أسالي التد ي الرامة ,دا الفالح للةاف والتوزيع ,عمان,األ دن.)2111( ,ص.15
( )2يالح بن سليمان بن محمد ألحديثا .مصد سبق كفه .ص .112_112

الرملية األخيفة التا يقضي يا المد سة لبا يتم تأهيل تبأهيال يةاسب الواجببات التبا
سببيقوم بهببا مسببتقبال ,وبمببا أن عمليببة تقببويم أداء الطالب ال تقببف عةببد حببدود الماببفف
األكاديما بل تتربداه إلبى اإلدا ة المد سبية ممثلب بمبديف المد سبة البذي سبيقوم ببدو ه
بومع د ج للطال ( )%25التبا يأخبذ بهبا وترتمبد يبا التقبويم الةهباها لب ,لبذا عمبد
الباحث أجفاء هذه الد اسة بالوقوف علبى واقبع األداء للطلببة المطبقبين وتقويمهبا مبن
وج ن ف اإلدا ات المد سية يا محاي ة السليمانية.
 -0-2أهداف البحث:
 الترفف علبى واقبع أداء ألطلبب المطبقبين خبالل د ول التفبيبة الفيامبية مبن وجبن ف اإلدا ات المد سية يا محاي ة السليمانية عام .2112/2112
 الترببفف علببى الففوقببات يببا أداء الطلبببة المطبقببين بببين البةببات والبةببين خببالل د لالتفبيببة الفيامببية مببن وج ب ن ببف اإلدا ات المد سببية يببا محاي ببة السببليمانية للرببام
. 2112/2112
 تقببويم الطلبببة المطبقببين خببالل د ول التفبيببة الفيامببية مببن وجبب ن ببف اإلدا اتالمد سية يا محاي ة السليمانية للرام 2112/21112
 -0-4فرضيتا البحث:
 -1انخفبباض مسببتو طلبببة البليببة المطبقببين خببالل أداء د ول التفبيببة الفيامببية مببن
وج ن ف اإلدا ات المد سية يا محاي ة السليمانية يا أداء المطبقين.
 -2ال توجببد يببفون يببا أداء الطلبببة المطبقببين بببين البةببات والبةببين يببا د ل التفبيببة
الفيامببببية مبببببن وجببببب ن بببببف اإلدا ات المد سبببببية يبببببا محاي بببببة السبببببليمانية عبببببام
. 2112/2112
 -0-5مجاالت البحث :
 -1-5-1المجبببال البابببفي مبببد اء المبببدا ل التبببا طببببق ييهبببا طلبببب كليبببة التفبيبببة
الفيامية/المفحلة الفابرة للرام الد اسا 2112-2112
 -1-5-2المجال ألزمانا 2112/1/21 -2112/1/21
 -1-5-2المجال المبانا المدا ل اإلعدادية والثانوية يا محاي ة السليمانية.

 -0-6المصطلحات الواردة بالبحث :
 -التقببويم.عفيبب (بلقببي

 )1111بأنبب الرمليببة التببا يحببدد ييهببا أي مببد يببتم أد اف

األهداف التفبوية
,وهو الرملية التا تزودنا بمرلومات من اجل اتخا القفا .)1(.
 ويرفي ب (البيالنببا  )1111بأن ب عمليببة جمببع البيانببات بطببفن القيببال المختلفببة ,ثببماستخدامها يا

التويل إلى أحبام عن ياعلية الرمل التفبوي سواء كان تد يسيا أو

غيفه وتستةد هذه األحبام إلى مراييف الفاعلية بداللة مد تحقيق األهداف.)2(.
 د ل التفبيبببة الفيامبببية  .هبببو البببد ل المةهجبببا المقبببف مبببمن جبببدول البببد ولاألسبببوعية يببا المببدا ل اإلعداديببة والثانويببة يببا محاي ببة السببليمانية ووقت ب ( )15
(*)

دقيقة.

 اإلدا ات المد سية .ويقصبد بهبا مبن يقبوم ببددا ة المد سبة يبا يتبفة التطبيبق سبواءكببان المببديف أو مببن يةببو عةبب ومخببول بببالتقويم للطلبببة المطبقببين لببد ول التفبيببة
(*)

الفيامية.

الباب الثاني
 -2الدراسات النظرية:
-0-2تقويم دراسة التربية الرياضية:
يرببد التقببويم اساسببيل يببا الرمليببة التفبويببة ومببن خالل ب يمبببن مرفي ب مببد تحقيببق
األهببداف وكببذل قيببال مببد قببد ة المببترلم وتحصببيل  ,إمبباية إلببى أن تقببويم مةهبباج
التفبية الفيامية يؤدي إلى الةواحا السلبية وااليجابية ومن خالل نتاها التقبويم يمببن
اتخا ما يلزم لترديل أو تطويف المةهاج.

 -2-2وظاهف التقويم لد ل التفبية الفيامية -:

()1

( )1احمد بلقي  ,القاهد التفبوي والتقويم ,األونفوا ,مرهد التفبية ,عمان ,األ دن.2111,
( )2عبد هللا زيد البيالنا التقويم التفبوي واختصا ات التحصيل ,االونفوا ,مرهد التفبية ,عمان ,األ دن ,االونفوا (.)1111
(*) الباحث
(*) الباحث

 يساعد على مرفية الجوان السلبية وااليجابية يا مختلف نواحا المةهاج. مرفية مستو أداء المترلم. يساعد على الترفف على مد تحقيق الخبفات والبفاما التا يضمها المةهاج -2-2أس

التقويم لد ل التفبية الفيامية:

()2

 -1أن تبون وسيلة التقويم سهلة التطبيق وقابل للتةفيذ.
 -2البد من أن تبون أدوات التقويم متةوعة.
 -2يسمح بدظها الففون الففدية بين المترلمين.
 -1أن تةسجم اإلمبانات مع اختبا أدوات التقويم.
 -5أن يساهم المترلم يا عملية التقويم.
 -1يج أن يبون التقويم شامال لجميع نواحا نمو المترلم.
 -1أن يبةا التقويم على أس

علمية.

 -1أن يفتبا التقويم باألهداف ألموموع للمةهاج.
()2

 -4-2-0خطوات التقويم لدرس التربية الرياضية :

 -1تحديد األهداف الرامة للمةهاج وجرلها وامحة ليسهل تطبيقها.
 -2تحديد االختبا ات المةاسبة لتحقيق األهداف وتقةن االختبا ات (يدن ,ثبات,
موموعي ).
 -2تطبيق االختبا ات لقيال نمو المترلمين.
 -1توميح وتفسيف الةتاها برد تطبيق االختبا ات .
 -5-2أهمية التقويم يا التفبية الفيامية -:

()1

 -1الوقوف على أهمية ووجهة األغفاض.
 -2مرفية اتجاه الجهود التا تقوم بها وحل يتماشى مع االتجاهات التفبوية
واالجتماعية واألهداف الماتفكة ويلسفة الدولة .
( )1سرد محمد قط
.1115ص.15
( )2عبد البفيم د ويش ,أيول االد اة الرامة  ,مفكز البتا للةاف ,القاهفة.1115,ص.11
( )2سرد محمد قط وآخفون.مصد سبق كفه.ص.11
( )1زية يالح حسن,تقويم وإدا ة د ل التفبية الفيامية يا وزا ة التفبية على برض مد سا الفيامية,مجل القادسية لرلوم التفبية
الفيامية ,المجلد,12الردد(.2112,)2ص12
وآخفون ,اإلدا ة والتة يم يا مجال التفبية الفيامية دا ابن األثيف للطباعة والةاف  ,جامرة المويل,

 -1-2أهم وساهل التقويم يا التفبية الفيامية -:

()1

 -1االختبا ات.
 -2المالح ة المة مة.
 -2المقابلة الاخصية .
 -1االستبيان.
 -5مقايي

التقويم المد جة.

 -1مقايي

الرالقات االجتماعية.

 -1د اسة الحالة.
 -1المقايي

المو يولوجية

 -1التقا يف والسجالت.
 -11االختبا ات على اختالف أنواعها (بدنية ,مها ية ,وجدانية ,مرفيية).
 -7-2عناصر تنفيذ المنهج -:
()2

 -1دليل مرلم التفبية الفيامية -:

من الضفو ي إيدا دليل للمرلم عةد بةاء مةهاج د اسا وهو يحتوي على جميع
الخطا لتحقيق أهداف المةهاج الد اسا وبةف

الوقت وسيل مساعدة للمرلم عةد

تطبيق المةهاج ,ومن الضفو ي مالح ة ما يحدن من تغيفات مما يتطل أجفاء ما
يلزم على الدليل بصو ه مالهمة للتغيفات التا أجفيت .ومن الضفو ي أن يفهم
المرلم يلسفة المةهاج من خالل دليل المرلم ,كما أن دليل المرلم يضع أمام المرلم كاية
األسالي التد يسية لغفض االستفادة مةها إماية إلى أسالي التقويم.
 -8-2محتوى دليل المعلم -:
أ -مقدمة دليل المرلم وتامل ما يأتا -:
 الفلسفة التا يقوم عليها مةهاج التفبية الفيامية. ترفيف المرلم بأهداف الدليل. ترفيف باألبوا والفصول للدليل.( )1زية يالح حسن,مصد سبق كفه.ص .212 ,211
( )2محمد حسين جياد ,أدا ه د ل التفبية الفيامية  ,أقالم حفة ,االنتفنت.2111 ,ص.2

 أهداف المةهاج ويتضمن ما يأتا -: الرالقة بين األهداف المةهاج وأهداف الرملية الترليمية . مصاد األهداف ويج أن تستمد من (المجتمع  ,المترلم  ,طبيرة المرفية يامجال التفبية الفيامية.
 بيان المصاد التا اشتقت مةها أهداف المةاها.ج -وحدات المةاها -:
 محتو وحدات المةاها (المها ات ,المرا ف ,المفاهيم ,القيم ,االتجاهات). عدد الساعات المقف ة التا يحتاجها المرلم لتةفيذ كل مادة د اسية من مواد المةاها.الطفن والوساهل وتتضمن ما يأتا -:
 كف الوحدات الترليمية المطبقة بمختلف أنواع الوساهل الترليمية. نما ج من أسالي التقويم المختلفة. أعطاء أنواع مختلفة من الوساهل الترليمية والوحدات الترليمية المفتبطة بها.هـ -البفاما والفراليات الفيامية -:
 أعطاء يبفة وامحة عن الرالقة ما بين الفقفات التا سبق و كفها أعطاء أمثل لتةفيذ البفاما الفيامية التا سوف تحقق الهدف أمثل عن كيفية أثا ة الدايرية والحمال لد المرلمو -التقويم :ويامل أجزاء اختبا ات بأسالي مترددة يمبن استرمالها وتطبيقها.
ح -مصبباد الببترلم األخببف  :مببن الضببفو ي أن يطلببع المرلببم علببى احببدا الة فيببات
وعلوم التفبية الفيامية لذا يج أن يامل دليبل مرلبم التفبيبة الفيامبية علبى أحبداا
()1

المصاد .

 -9-2معلم التربية الرياضية -:

()1

http://www.khayma.com/smt/tmt/talm thati,htm.2002

يرد مرلم التفبية الفيامية الفكن األساسا يا الرملية الترليمية بالمد سة
وعن طفيق المرلم يتم توجي المترلم اجتماعيا ليبون يفدا مفيدا يا المجتمع وعلي
يج

أن يبون المرلم قد أعد أعدادا يحيحا لتحمل المسؤولية المهمة الملقاة على

عاتق  .ويرد المرلم المسؤول األول عن تةفيذ المةهاج.
. 01-2المتعلم -:
يرد المترلم محو الرملية الترليمية وعلي يج

مرفي الخصاهص والحاجات

والميول التا تخص ليتسةى للمرلم والمسؤولين ومع المةهاج وويق ل إماية إلى
مفو ة اشتفاف المرلم باالجتماعات الخاية بالمةهاج وسماع جهات ن ف المترلم.
 -00-2طرق التدريس -:
من الضفو ي اختيا الطفيقة المالهمة للتد ي

لغفض تحقيق أهداف

المةهاج ا أن الطفيقة الصحيحة لها اثف كبيف يا تةفيذ المةهاج وطفيقة التد ي
تتأثف بروامل عديدة مةها أهداف الد ل ,أنواع البفاما الفيامية  ,وقت الد ل ,
التجهيزات الفيامية  ,القاعات والمالع  ,الطال  ,الوساهل الترليمية).
 -02-2الكتاب المدرسي -:
أن د ل التفبية الفيامية لي

ل كتا

مثل بقية المواد الد اسية مما يسب
()1

مابل كبيفه عن تةفيذ المةها الن البتا ل أهمية كبيفه يا توحيد المففدات.

الباب الثالث
 -2منهجية البحث وإجراءات الميدانية -:
 -0-2منهج البحث -:
لويول إلى أهداف البحث والتحقق من يفميات استخدم الباحث المةها الويفا
لمالهمة لطبيرة مابل البحث.

 -2-2عينه البحث -:
( )1محمد حسين جياد ,مصد سبق كفه,ص.1

بلب مجتمببع البحبث ( )151طالب وطالبببة يمثلبون المفحلببة الفابربة وبلب عببدد
الطال المطبقين مبن يبفع التبد ي

( )55طالب طبقبوا يبا ( )21مد سبة مبوزعين

بواقببع ( )2,2طالب علببى كببل مد سببة وبببذل بلغببت اسببتما ات التقببويم المرتمببدة لبد
الباحببث ( )11اسببتما ة مببةهم ( )21بةببات ( )21بةببين تمثببل عيةبب البحببث ,وبرببد أن
اسببتبردت ( )1اسببتما ات لغببفض الثبببات أمببا طببال يببفع التببد ي وهببم مسببتبردون
باأليبببل وعبببددهم ( )11طالببب وطبببال التفبيبببة األساسبببية وعبببددهم ( )22طالببب .
والجدول ( )1يومح عيةة البحث.
جدول ()1
يومح إعداد طلب المفحلة الفابرة بففوعها الثالثة
طال المفحلة الفابرة
يفع التد ي

يفع التفبية األساسية

يفع التد ي

بةات

بةين

بةات

بةين

بةات

بةين

11

51

11

15

1

21

المجموع

11

 -2-2أدوات البحث -:
استران الباحث باألجهزة واألدوات اآلتية -:
 جهاز حاسو آلا. استما ات تقويم. المصاد والمفاجع الرفبية واألجةبية. شببة المرلومات الدولية (.(internet -استما ة تففي البيانات.

 -4-2استمارة تقويم األداء -:

55

22

 يدن االستما ة -:تم عفض استما تا التقويم ملحق( )2-1على مجموع من الخبفاء يبا مجبال
طفاهق التد ي

( )5خبفاء و( )5مد اء مبدا ل مبن غيبف المبدا ل التبا طببق ييهبا

طلبب المفحلببة الفابرببة لغببفض اختيببا أي مببن االسببتما تين أكثببف مةاسبببة لتقببويم أداء
الطلبببة يوقببع االختبببا علببى(اسببتما ة عببزو وناهلب  )2112وبةسببب اختيببا ()%111
و ل كونها أكثف شمولية وتفصيل يا التقويم وهذا يؤكد الصدن المةطقا لالستما ة.
 ثبات االستما ة -:تم تطبيبق االسبتما ة علبى عيةب مبونب مبن ( )1مبد اء مبدا ل مبن المبدا ل
التا طبق بها ( )2طلب مبن نفب

الفبفع ( التبد ي ) ثبم أعيبد التطبيبق مبفة ثانيبة بربد

عاببفة أيببام علببى الريةببة نفسببها وتحببت نفب

ال ببفوف ()2112/1/21-2112/1/11

وت بم حسببا مرامببل اال تببباط يبانببت قيمت ب ( )%11وهببو مرامببل دال إحصبباهيا عةببد
مستو ثقة (.)%5
 -5-2الوسائل اإلحصائية -:
 الوسا الحسابا. االنحفاف المريا ي. مرامل اال تباط البسيا (بيفسون). الةسبة المئوية. -اختبا ( )Tلداللة الففون بين المتوسطات

()1

الباب الرابع
( )1وديع ياسين التبفيتا وحسن محمد عبد ,التطبيقات اإلحصاهية يا التفبية الفيامية,ط ,1دا ابن األثيف للطباعة والةاف ,جامرة
المويل ,الرفان .)1111( ,ص .211-111

 -4عرض وتحليل ومناقشة النتائج -:
سيتم عفض وتحليل الةتاها ومةاقاتها حس يفميتا البحث وكما يأتا -:
 -1-1لتحقيق الففض األول للبحث :للترفف على واقع أداء الطلبة المطبقين كان البد
من الوقوف على تقويم مستو األداء للطلبة المطبقين (المفحلة الفابرة) من وجهة
ن ف اإلدا ات المد سية.
جدول()2
يبين األوساط الحسابية واالنحفايات المريا ية لفقفات استما ة التقويم والمتوسا
الففما وقيمة ( )tالجدولية والمحتسبة وداللة الففون.
عةايف التقويم

المتوسا

قيمة(ت)

قيمة ()t

الففما

للمتغيف

الجدولية

ل

 +-ع

1,45

0,24

1,72

1,86

0,27

2,41

2,01

0,25

3,27

1,38

0,19

2, 12

0,31

2,15

0,22

2,96

متمبن من مادة تخصص .

1,87

0,33

2,38

يرد مذكفة التحضيف بابل جيد.

1,94

0,29

3,69

يديفالفصل بابل جيد.

2,31

0,18

3,81

يوظف التقويم المفحلا والةهاها.

1,27

0,24

0,98

18,35

2.13

يتقبل الةقد بةف

امية.

يتسم بالمفونة وحسن التصفف يا
المواقف المختلفة.
يلتزم بأوقات الدوام المد سا.
يتقبل األعمال اإلمايية دون مجف.
ياا ف يا األناطة المد سية.
يتسم برالقات اجتماعية جيدة مع الهيئة
التد يسية.

*مرةوية عةد د جة حفية ( )11ونسبة خطأ ()1 .15

1,58
1,50

15

4,36

3,16

2,01

2,01

من خالل الجدول ( )2يتضح لةا أن الد جة البلية للفقفة ( )2 .5د جب وان المتوسبا
الففما للفقبفة هبا( )1 .5د جبة وببذل يبأن الةتيجبة البليبة  11,25وهبا اكببف مبن
المتوسا الففمبا ( )15د جبة أمبا قيمبة ( )tالمحتسببة للفقبفات (.1 .1 .1 .5 .2 .2
)1يبانبببت علبببى التبببوالا ()2 .11 .2 .11 .2 .21 .2 .11 .1 .21 .2 .21 .2 .11
وها اكبف من قيمة ( )tالجدولية ( )2 .11وبذل يأن الففوقات مرةوية بيةمبا قيمبة ()t
المحتسبببة للفقببفات ( )21 .11يبانببت علببى التببوالا ( )1 .11 .1 .51 .1 .12وهببا
اقببل مببن قيمببة ( )tالجدوليببة ( )2 .11وبببذل يهببا يقببفات مببريفة وغيببف مرةويببة .أمببا
المجموع البلا للفقفات يبانت قيمة ( )tالمحتسببة هبا ( )2 .11وهبا اكببف مبن قيمبة
( )tالجدوليببة ( )2 .11وبببذل يببأن المسببتو البلببا لتقببويم األداء للطلبببة مقبببول وهببذا
يتقاطع مع الففمية األولى للبحث.

 -2-4لتحقيق الفرض الثاني للبحث البد من المقارنة بين البنين والبناات فاي فقارات
استمارة التقويم من وجهة نظر اإلدارات المدرسية

جدول ()2
بين الففوقات بين تقويم أداء ألطلب البةين والبةات يا د ول التفبية الفيامية من
وجهة ن ف اإلدا ات المد سية.
قيمة ()t

قيمة ()t

عةايف التقويم

ت

البةات 21/طالب

البةين 21/طال

ل

 +-ع

ل

 +-ع

المحتسبة

الجدولية

1

يتقبل الةقد بةف

امية.

1,43

0,22

1,47

0,26

0,47

2,01

2

يتسم بالمفونة وحسن التصفف يا المواقف

1,93

0.27

1,79

0,27

2,19

2,01

المختلفة.
2

يلتزم بأوقات الدوام المد سا.

2,22

0,27

1,79

0,23

2,76

2,01

1

يتقبل األعمال اإلمايية دون مجف.

1,37

2,18

1,39

0,19

1,08

2,01

5

ياا ف يا األناطة المد سية.

1,98

0,28

2,26

0,34

3,03

2,01

1

يتسم برالقات اجتماعية جيدة مع الهيئة

2,09

0,21

2,21

0,22

1,35

2,01

التد يسية.
1

متمبن من مادة تخصص .

1,72

0,30

2,02

0,36

2,89

2,01

1

يرد مذكفة التحضيف بابل جيد.

1,91

0,28

1,97

0,29

0,93

2,01

1

يديف الفصل بابل جيد.

1,99

0,17

2,63

0,19

3,26

2,01

1,28

0,23

1,26

0,25

0,27

2,01

 11يوظف التقويم المفحلا والةهاها.

*مرةوية عةد د جة حفية ( )11ونسبة خطأ ()1,15
من خالل الجدول ( )2يتضح لةا أن الد جة البليبة للفقبفة ( )2,5د جب وعةبد مقا نبة
األوساط الحسابية لمرفية داللبة الفبفون ببين البةبات والبةبين تببين لةبا أن الفقبفات (.1
 )11 .1 .1 .1كانببت قيمهبببا المحتسببببة هبببا (.21 .1 .12 .1 .25 .1 . 11 .1 . 11
 )1وهببا اقببل مببن قيمببة ت الجدوليببة( )2 .11لببذا يببأن الففوقببات يببا هببذه الفقببفات
عابواهية وهبذه يتطببابق مبع الفببفض الثبانا ,أمبا الفقببفات ( )2 .2يبانبت قيمهببا ( .11
 )2 .11 .2وها اكبف من قيمة ( )tالجدولية (  )2 .11وبذل يبأن الففوقبات مرةويبة
لصالح البةات وهذا ال يتطابق مع الفبفض الثبانا أمبا الفقبفات (  )1 .1 .5يبانبت قبيم

( )tالمحتسبة لهبا هبا علبى التبوالا (.)2 .21 .2 .11 .2 .2وهبا اكببف مبن قيمبة ()t
الجدوليببة ( )2 .11وبببذل ي بأن الففوقببات مرةويببة لصببالح البةببين وهببذا ال يتطببابق مببع
الففض الثانا.
 -2-4مناقشة النتائج -:
مببن خبببالل الجبببدول قببم ( )2تببببين للباحبببث أن الطلبببة المطبقبببين باببببل عبببام
مسببتواهم مفتفببع وحصببلوا علببى تقببويم يببؤهلهم لقيببادة الببد ول الرمليببة يببا المببدا ل
مسبببتقبال إ كانبببت داللبببة الفبببفون للريةبببة مرةويبببة عةبببد مقا نتهبببا مبببع قيمبببة المتوسبببا
الففمببا ,وعةببد الببذها إلببى يقببفات االسببتما ة وجببد الباحببث أن الطلبببة يتمترببون
بمسببتو جيببد يببا سبببرة يقببفات مببن أيببل عاببفة يقببفات وهببا أن الطلبببة يتمترببون
بمفونببة وحسببن تصببفف يببا المواقببف المختلفببة كمببا أنهببم يلتزمببون بأوقببات الببدوام
الفسببما وياببا كون يببا األناببطة المد سببية وتتسببم عالقبباتهم مببع الهيئببة التد يسببية
بالرالقة الحميمة والجيدة كما أنهبم متمبةبين مبن المبادة الرلميبة ( المبةها) المقبف يهبم
يلتزمببون بالسببجل اليببوما للوحببدات األساسببية ويطبقون ب علببى أكمببل وج ب ويقومببون
بأعداد مذكفة للتحضيف بابل جيد هذا يضال عن إمبانيتهم يا إدا ة الوحدة الد اسبية
اليومية وبابل جيد .أن المؤشفات أعاله تدل على أن طلبة كلية التفبية الفيامية يبا
جامرببة السببليمانية بالمفحلببة الفابرببة قببد أيبببحوا بومببع يمبببةهم مببن إدا ة د ول
التفبية الفيامية بابل عام.
ومببع ل ب يهببم يرببانون مببن الضببرف يببا برببض يقببفات التقببويم وهببا إنهببم ال
يتقبلون الةقد ببفوح يامبية وببةف

امبي كمبا إنهبم يتضبجفون عةبدما يبتم تبلبيفهم

بواجبببات إمببايية ويرببانون مببن مببرف االهتمببام بببالتقويم اليببوما والةهبباها لط بال
المدا ل خالل الحصص الد اسية.
ويرببزو الباحببث سببب وجببود القصببو يببا أداء المطبقببين البةببين والبةببات يببا
الفقفات الثالثة أعاله إلى عدة أسبا مةها.

_االقتصا على أسلو واحد يا تد ي الطلبة وهو الزيا ات الميدانية (اإلشبفايية)
وإهمببال الرديببد مببن األسببالي األخببف مثببل الببو ل الترليميببة واللقبباءات الدو يببة يببا
البلية.
 -الرب ء الببيببف علببى الماببفيين يببا التببد ي

وعببدم تخصببيص أوقببات كاييب لهببم

لمتابر الطلبة يا المدا ل.
 مبببرف متابرببب الطلببببة المطبقبببين مبببن قببببل إدا ات المبببدا ل ومرلمبببا التفبيبببةالفيامية ييها.
 مرف تهيئة الوساهل واألداة التا يما ل بها د ل التفبية الفيامية وقد اتفقبتهذه الةتاها مع د اسة (.)1
أما الجدول قم ( )2يتبين للباحث عةد المقا نة بين البةين والبةات إن البةبات يتفوقبون
على البةين يا المفونة وحسن التصبفف يبا المواقبف المختلفبة التبا تبواجههم خبالل
يتببفة التطبيببق بالمد سببة كمببا إنهببم ملتزمببون بالببدوام وبد جببة عاليببة جببدا تفببون التببزام
البةين.
ويرزو الباحث ل الى طبيرة المجتمع الرفاقا والبفدي تحديدا ببأن البةبات أكثبف
مفونة وحسن تصفف والتبزام بالبدوام كونهبا مفاقببة أكثبف مبن البةبين مبن قببل األهبل
والمجتمع وتخاى على سمرتها بصو ة أكثف وتحفض على أن ال تترفض للةقد.
يا حيث تفون البةبين علبى البةبات وبففوقبات مرةويبة يبا المابا كة يبا األنابطة
المد سية وهذا يرود إلى الخجل عةد البةات والةاتا عن التفبيبة األسبفية مبن المجتمبع
المحايظ كما إن البةين تفوقوا على البةات يا يهم المادة التخصصية و بمبا يربود لب
إلى الاجاعة الاخصبية للبةبين والمتابربة ومحاولبة مرفيبة المبادة الرلميبة مبن األسبتا
دون خجل كما هو الحال عةد البةات .إما يا إدا ة الد ل يبانت للبةبين تفبون وامبح
على البةات ويرود ل إلى الطبيرة البافية التا جرلت من الفجبل أكثبف قبوة وتحمبال
ومببباد ة وقيببادة مببن المببفأة ,ويببا ات الجببدول أظهببفت الةتبباها عببدم وجببود يببفون
مرةويببة يببا تقتببل الةقببد بببةف

امببية وتقبببل األعمببال اإلمببايية خببا ج الحصببص

( )1إبفاهيم يالح علا الزمان1111 ,الصروبات التا تواج طال بفناما التفبية الرملية يا كلية المرلمين بمةطقة تبوف يا
السرودية ,سالة ماجستيف غيف مةاو ة ,الجامرة اال دنية  ,عمان ,األ دن (.)2111

الد اسببية المقببف ة ويرببد كببال البةببات والبةببين مجتمرببون برالقببات اجتماعيببة جيببدة مببع
الهيئة التد يسية كما ال توجد يفون بين الجةسين يا إعداد مبذكفة التحضبيف للبد ول
الوجي وهبذا بالةسبة للتقبويم اليبوما والةهباها للطبال يبا المبدا ل ويربزو الباحبث
ل ب إلببى كببونهم أي البةببين والبةببات قببد (خضببروا جميرببا إلببى نف ب
والتببد ي ود سببوا نف ب

بببفاما اإلعببداد

المقببف ات التفبويببة واشببفف علببى تببد يبهم وتقببويمهم يببا

المدا ل مافيين أكاديميين بةف

()2

البفاءة.

الباب الخامس
 -5االستنتاجات والتوصيات -:
 -0-5االستنتاجات
 -1مرف المام الطلبة المطبقين ببرض المها ات التد يسية بابل عام
وها (تقبل الةقد بةف

امي  ,تقبل األعمال اإلمايية دون مجف ,يوظف التقويم

المفحلا والةهاها).
 -2ايجابية الطلبة المطبقين بالمها ات التد يسية األساسية بابل عام وها (يتسم
بالمفونة وحسن التصفف يا المواقف المختلفة ,يلتزم بأوقات الدوام الفسما,
ياا ف يا األناطة المد سية ,يتسم برالقات اجتماعية جيدة مع الهيئة التد يسية,
متمبن من مادة تخصص  ,يرد مذكفة التحضيف بابل جيد ,يديف الفصل بابل جيد).
 -2هةاف يفون بين البةين والبةات يا المفونة وحسن التصفف يا المواقف
المختلفة ,وااللتزام بأوقات الدوام ولصالح البةات.
 -1هةاف يفون بين البةين والبةات يا ( الماا كة يا األناطة المد سية ,والتمبن
من المادة التخصصية ,وإدا ة الفصل بابل جيد ولصالح البةين).
 -5مرف استخدام التبةولوجيا الحديثة واستخدام الوساهل الترليمية التقليدية.

( . )2عبد البفيم القاسم ,تقويم أداء الطلبة يا الجان
الردد  ,1جامرة البحفين.2111 ,

الرملا لمقف التفبية الرملية يا نابل  ,مجلة الرلوم التفبوية والةفسية ,المجلد,1

 -1مرف إمبانيات المدا ل التا جف بها التطبيق وعدم تساويها يا اإلمبانيات
من حيث الساحات والمالع

واألدوات ويروبة تة يم أجواء مةاسبة لمما سة

د ول التفبية الفيامية.
 -5-2التوصيات -:
 -1تاجيع وتد ي

الطلبة المطبقين من قبل إدا ة البلية والمد سين المافيين

األكاديميين وإدا ات المدا ل على موموع تقبل الةقد بةف

امي والقيام

بأعمال إمايية خا ج الحصص الد اسية كونها جزء من شخصية المد ل
والقيام بالتقويم اليوما لد ل التفبية الفيامية.
 -2تدعيم مستو

الطلبة المطبقين باألناطة المد سية وبةاء الرالقات االجتماعية

واالهتمام بالمادة التخصصية وإعداد خطة الد ل وإدا ة الصف بابل جيد.
 -2حث وتد ي

البةين على مها ات المفونة وحسن التصفف وااللتزام بالدوام

بابل أيضل.
 -1تاجيع البةات وتد يبهم على الماا كة يا األناطة و المد سية ومتابرة المادة
التخصصية ومما سة دو القيادة بابل اكبف.
 -5استخدام وساهل حديثة إلى جان

الوساهل التقليدية لتحسين مستو

البلية مثل

الو ل الترليمية والمحامفات اإلمايية.
 -1توييف المستلزمات واألدوات واألجهزة التا يحتاجها الطال
والتراون من قبل إدا ة المد سة لةجاح المهمة.

يا التطبيق الرملا

المصـاد
 -1احمببببد بلقببببي  ,القاهببببد التفبببببوي والتقببببويم ,األونببببفوا ,مرهببببد التفبيببببة ,عمببببان,
األ دن.2111,
 -2إبفاهيم يالح علا الزمان1111 ,الصروبات التا تواجب طبال بفنباما التفبيبة
الرملية يا كلية المرلمين بمةطقة تبوف يا السبرودية ,سبالة ماجسبتيف غيبف مةابو ة,
الجامرة اال دنية  ,عمان ,األ دن (.)2111
 -2سرد محمد قط وآخفون ,اإلدا ة والتة بيم يبا مجبال التفبيبة الفيامبية دا اببن
األثيف للطباعة والةاف  ,جامرة المويل.1115 ,
 -1زية يبالح حسبن ,تقبويم وإدا ة د ل التفبيبة الفيامبية يبا وزا ة التفبيبة علبى
برض

مد سين التفبيبة الفيامبية ,مجلب القادسبية لرلبوم التفبيبة الفيامبية,

المجلد ,12الردد(.2112,)2
 -5يالح ببن سبليمان ببن محمبد ألحبديثا ,واقبع اإلشبفاف يبا التفبيبة الميدانيبة ببليبة
التفبية ,جامرة الملب سبرود ,الفيباض ,سبالة الخلبيا الرفببا ,السبةة ,11الربدد,11
مبت التفبية الرفبا لدول الخليا الرفبا (.)1111
 -1عبد اللطيف بن حسين يفج ,أسالي التد ي الرامة ,دا الفالح للةابف والتوزيبع,
عمان,األ دن.)2111( ,
-1عبد البفيم د ويش ,أيول االد اة الرامة  ,مفكز البتا للةاف ,القاهفة.1115,
 -1عبد البفيم القاسم ,تقويم أداء الطلبة يا الجان الرملا لمقبف التفبيبة الرمليبة يبا
نابل  ,مجلة الرلوم التفبوية والةفسية ,المجلد ,1الردد  ,1جامرة البحفين.2111 ,
 -1عبببد هللا زيببد البيالنببا التقببويم التفبببوي واختصببا ات التحصببيل ,االونببفوا ,مرهببد
التفبية ,عمان ,األ دن ,االونفوا (.)1111
 -11محمبببد حسبببين جيببباد ,أدا ه د ل التفبيبببة الفيامبببية  ,أقبببالم حبببفة ,االنتفنبببت,
2111
-11محمد جاسم الياسفي ومبفوان عببد المجيبد  ,القيبال والتقبويم يبا التفبيبة البدنيبة
الفيامية ,ط 1عمان ,األ دن .2112

التطبيقببات اإلحصبباهية يببا التفبيببة,  وديببع ياسببين التبفيتببا وجاسببم محمببد عبببد-12
.)1111( , الرفان, جامرة المويل, دا ابن األثيف للطباعة والةاف,1ط,الفيامية
(http://www.khayma.com/smt/tmt/talm

(
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ملحق()1
بطاقة مالح ة مديف المد سة للطال المطبق
التخصص:

اسم الطال المطبق:
المد سة:

المفحلة:

اسم المديف:

اليوم/التا يخ:

2,5

عةايف التقويم
1

يتقبل الةقد بةف

2

يتسم بالمفونة وحسن التصفف يا المواقف المختلفة.

2

يلتزم بأوقات الدوام المد سا.

1

يتقبل األعمال اإلمايية دون مجف.

5

ياا ف يا األناطة المد سية.

1

يتسم برالقات اجتماعية جيدة مع الهيئة التد يسية.

1

متمبن من مادة تخصص .

1

يرد مذكفة التحضيف بابل جيد.

1

يديف الفصل بابل جيد.

11

يوظف التقويم المفحلا والةهاها.

2

1,5

امية.

الد جة البلية

%25

1

1,5

ملحق()2
تقييم ادا ة المد سة
استما ة تقييم المطبق

جامرة السليمانية

من وجهة ن ف مديف المد سة

سبول التفبية الفيامية

السةة الد اسية ()2112-2112

قسم التفبية الفيامية

اسم الطال ( المطبق) -:
اسم المد سة -:
المفحلة الفابرة
ت

1

جهة التقيم
1

شخصية المطبق

2

ملتزم بالدوام الفسما .

2

تحضيف الخطة اليومية .

1

اشتفاف المطبق وتخطيا الساحة ون اية

2

2

1

5

المد سة .
5

تراون المطبق مع مديف المد سة والمد سين .
%25

مجموع الد جة

مالح ة -:
 .1كل نقطة لها من ( . ) 5-1
 .2ا جو من ادا ة المد سة ان يبون التقييم بابل سفي داخل ظفف مع توقيع وختم مديف
المد سة وتفسل الى البلية .
مع الابف والتقديف

