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هللا نىر انسمىاخ واألرض مثم

نىره كمشكاج فيها مصثاح انمصثاح
في زجاجح انسجاجح كأنها كىكة دري
يىقد من شجرج مثاركح زيتىنح ال
شرقيح وال غرتيح يكاد زيتها يضئ
ونى نم تمسسو نار نىر عهي نىر
يهدي هللا ننىره من يشاء ويضرب هللا

األمثال نهناش وهللا تكم شئ عهيم 
صدق هللا انعظيم
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إلً كل هي أحب السْداى
ّعول علً رفعتَ ّعشتَ
إلً هي ٌجسد اإلسالم
فً أرّع صْرٍ
إلً كل هعلن ّهعلوت
أفٌى عوزٍ هي اجل األجٍال
إلً هي أهدًً بالزعاٌت
ّأّصاًً باإلخالص ّالصبز
أبً ّأهً 00
إلً هي ُن سٌدي فً الحٍاة 00
أخْاًً ّكافت أسزتً 00
إلً فلذاث كبدي أبٌائً ّسّجتً 00
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الحمذ هلل الزي علمىا ما لم وعلم والصالة والسالم علي معلمىا وقذوثىا
سيذها محمذ (ص) وعلي آله وصحبه أجمعين
وبعذ
أثقذم بالشنش والعشفان إلداسة جامعة شىذي واخص بالشنش من عال
جاهه وطاب رلشه ولزم شنشه سعادة دلحىس ًحيي فضل هللا عميذ ملية
الذساسات العليا
لما أثقذم بالشنش وخالص الامحىان الي من حباه هللا بخلق سفيع
وأحسن معاملحه وأفش ى رلشه ألاسحار الفاضل دلحىس عبذ الحميذ
السجاد الشيخ عميذ ملية التربية جامعة وادي الىيل  ،مششف البحث
الزي أمذوي بالصبر والعزيمة
والشنش الي مل من أسهم وشاسك في إهجاح هزا البحث
وشنشي وثقذًشي بال حذود الي ابن أخي معتز عثمان علي الزي بزل
قصاسي جهذه في طباعة وثصميم هزا البحث
ً
ً
والشنش أوال وأخيرا هلل جعالى

الباحث
ج

ملخص البحث :
يهدف هذا البحث الي الوصول لألسباب الحقيقية التي تؤدي الي تدني تحصيل طالب الصف الثالث
الثانوي في أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحان الشهادة الثانوية .
منهج البحث وأدواته :
استخدمت في هذا البحث المهج الوصفي  ،أما األدوات فكانت هي االستبيان عمي معممي ومعممات مادة
الجغرافيا كما أخذت عينات عشوائية لدرجات بعض الطالب في أسئمة الخريطة الكنتورية من امتحان
الشهادة الثانوية مارس 2009م .
المجتمع وعينة البحث :
يمثل مجتمع البحث معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية  ،اما عينة الدراسة كانت لمعممي
ومعممات مادة الجغرافيا المشاركين في تصحيح امتحانات الشهادة الثانوية مارس 2009م والمجتمعين
بمدرسة الخرطوم القديمة النموذجية بنين ببري ،وكان عددهم  465معمم ومعممة واختار الباحث منهم
 210معمم ومعممة لإلدالء بآرائهم عن االستبيان الخاص بالبحث .
المعالجات اإلحصائية :
استخدمت برنامج  SPSSفي األشكال البيانية كما استخدمت نظام كا 2والنسب المئوية .
أهم النتائج :
 .1عدم وجود المعمم المدرب كان له اكبر األثر عمي تدني تحصيل طالب الصف الثالث الثانوي
في أسئمة الخريطة الكنتورية .
 .2معظم الطالب يعتمدون عمي الجانب النظري ويهممون الجانب العممي عند مراجعتهم لمفردات
مقرر الخريطة الكنتورية .
 .3قمة الوسائل التعميمية كان لها اثر واضح في إضعاف تدريس الخريطة الكنتورية .
 .4الطالب يجدون صعوبة في فهم أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشهادة الثانوية .
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Abstract
This research aims to find out the reasons that lead to the decline and
determination in learning of the third year students in the secondary
schools in the questions of the contour map in the secondary school
certificate examinations .
The method and tools of the research :
In this research I used the descriptive method and I did a questionnaire
among the teachers of geography in the secondary schools . I also took
random samples from the marks of some students March 2009 .
The society and sample of the research :
The society of this research is the teachers of geography in the
secondary schools ,and the sample of the research is the markers of
geography secondary certificate examinations . Who were marking in
Khartoum old secondary school .
Statistical treatments :
I used programme (SPSS) and (K2) system besides the percentage
system in March 2009 .
The main results :
1. Lack of trained and experienced teachers led to decline
determination in learning of the contour map among the third year
students .
2. Most of the students depend on the theoretical side and they
neglect the practical side of the contour map .
3. Lack of educational aids affected the learning of the contour map .
4. Students find difficulty in understanding the questions of the
contour map in the secondary school examinations .

ه

فهرس المحتويـــــــــات
الموضوع
الفصــل األول
اإلطار العام لمبحث
1-1

المقدمة

2-1

مشكمة البحث

3-1

أهداف البحث

4-1

أهمية البحث

5-1

أسئمة البحث

6-1

فروض البحث

7-1

منهج البحث

8-1

مجتمع البحث

9-1

أدوات البحث

10-1

حدود البحث

11-1

مصطمحات البحث
الفصــل الثــاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

1-2

المقدمة

2-2

طرق تمثيل االرتفاع

3-2

إنشاء الخريطة الكنتورية

4-2

بعض الفوائد التطبيقية لمخريطة الكنتورية

5-2

أهمية دراسة مادة الجغرافيا

6-2

القياس والتقويم

7-2

التقويم في المرحمة الثانوية

8-2

التحصيل
و

الصفحة

الموضوع
9-2

التطور التاريخي لتقويم التحصيل

10-2

أنواع تقييم التحصيل

11-2

أغراض تقييم التحصيل

12-2

معايير تقييم التحصيل

13-2

أنواع ووسائل تقييم التحصيل

14-2

نظام االمتحانات الحالي وعيوبه

15-2

الدراسات السابقة

الفصــل الثـالـث
إجراءات البحث
1-3

المقدمة

2-3

منهج البحث

3-3

مجتمع البحث وعينته

4-3

بيانات أساسية عن عينة البحث

5-3

أدوات الدراسة

6-3

االستبيان

7-3

عينات عشوائية لدرجات الطالب

الفصــل الرابــع
عرض ومناقشة وتحميل وتفسير النتائج
1-4

المقدمة

2-4

عرض وتحميل ومناقشة النتائج

3-4

عدم وجود المعمم المدرب

4-4

اهتمام المعمم بالجانب العممي

5-4

اعتبار موضوع الخريطة الكنتورية مراجعة

6-4

قمة الوسائل التعميمية

ز

الصفحة

الموضوع
7-4

عدم وضوح مفردات مقرر الخريطة الكنتورية

8-4

ضعف مفردات مقرر الخريطة الكنتورية

9-4

انعكاس ضعف المقرر في مرحمة األساس عمي الثانوي

10-4

الطالب يجدون صعوبة في فهم أسئمة الخريطة الكنتورية

11-4

ضعف مستوى الطالب في الرياضيات

12-4

تركيز الطالب عمي الجانب النظري

13-4

تنال الخريطة الكنتورية درجات قميمة في االمتحان

14-4

عرض وتحميل الدرجات العشوائية

الفصــل الخــامس
ممخص الدراسة ونتائجها وتوصياتها
1-5

ممخص الدراسة

2-5

النتائج

3-5

التوصيات

4-5

المقترحات

5-5

المراجع – الكتب
المراجع – الرسائل الجامعية

6-5

المالحق
ممحق رقم ( )1نماذج االمتحانات
ممحق رقم ( )2صورة من االستبيان
ممحق رقم ( )3خطاب مدير االمتحانات
ممحق رقم ( )4لجنة المحكمين

ح

الصفحة

فهرس انًحتىيات
انرقــى
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.11
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.21

انًىضـــــــــــــــــــىع
اآليت
إهذاء
شكر وانتقذير
فهرش انمىضىع
مهخص انبحث بانهغت انعربيت
مهخص انبحث بانهغت اإلنجهيسيت
انمقذمت
خطت انبحث
انفصم األول :انحرف نغة واصطالحا
انمبحث األول :تعريف انحرف نفت واصطالحا
انمبحث انثاني :حروف انمعاني
انمبحث انثانث :حروف انمباني
انفصم انثاني :انالو انعايهة وغير انعايهة ودالنتها
انمبحث األول :تعريف انالو نغت واصطالحا
انمبحث انثاني :انالماث عنذ اننحاة
انمبحث انثانث :انهالو انعامهت
انمبحث انرابع :انالو غير انعامهت
انفصم انثانث :أنىاع انالو في انقرآٌ انكريى دراسة تطبيقية
انمبحث األول :ما يذخم عهى األسماء
انمبحث انثاني :ما يذخم عهى األفعال
انمبحث انثانث  :ما يذخم عهى انحرف
انخاتمت
انفهارش ( انمراجع وانمصادر – فهرش اآلياث – األحاديث -
األعالو)

انصفحـــة
أ
ب
ج-د
هـ
و-ز
ح-ط
1
3 -2
14 -5
27 -15
33 -28
42 - 35
57 -43
72 -58
77 - 73
95 - 79
115 -96
117 -116
119 - 118
149 -121

1

انفصم األول
اإلطبر انعبو نهبحث
المحتويات:
 1-1المقدمة
 2-1مشكمة البحث
 3-1اىداؼ البحث
 4-1اىمية البحث
 5-1اسئمة البحث
 6-1فروض البحث
 7-1منيج البحث
 8-1مجتمع البحث
 9-1ادوات البحث
 11-1حدود البحث
 11-1مصطمحات البحث
 12-1ىيكؿ البحث
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المقدمة
البحث العممي اضحي قبمو العالـ والمحور الرئيسي الذي تدور مف حولو صروح العمـ
 ،ومؤسسات التجارة والصناعة واالنتاج  ،بؿ كاف مناشط الحياة الجادة التي تنشد التقدـ
النماء المستمر.
وال غرو اف نجد دوؿ العالـ السيما المتقدـ منيا ترعي البحث العممي كؿ الرعاية ،
وتبذؿ في سبيمو القسط االوفر مف الماؿ والوقت واالىتماـ ،بؿ تتباري في جزب البحاث مف
في جميع انحاء العالـ وتستحوز عمييـ بشتي الواف الجذب واالغراء  ،اذ تأكد بال مراء انو
السبيؿ الناجح في تجاوز المعيقات الي االزدىار المستمر  ،والقوة والمنعة في جميع
مج االت الحياة مف ىنا تتباري االمـ اليوـ الي السبؽ في ىذا المجاؿ حتي تحرز المراتب
العميا او اف تحافظ عمي مكانتيا ووجودىا.
وموضوع ىاـ كعمـ الخرائط مف اىـ الجوانب االساسية التي ينبغي اف تقدـ لمختمؼ
الدارسيف في اطار محدد وشامؿ ومبسط في اف واحد.
والشؾ اف اىمية دراسة ىذا الفف بدأ ياخذ سبيمو الي مجاؿ العموـ المختمفة ال يخفي
عمي الدارسيف في كثير مف القطاعات.
فالجغرافيوف والجيولوجيوف والعسكريوف والميندسوف والرحالة وغيرىـ ال ينكروف اىيمة
ىذا الجانب في دراساتيـ كاساس الزـ ليـ.
ولقد تزايد االىتماـ بيذا الموضوع مع تزايد الحاجة الي التخطيط في معظـ المجاالت
اف لـ يكف في مجموعيا اال اف الجغرافيوف يجدوف في الخرائط وسيمة لمتعبير عف مادتيـ
وعمميـ اكثر مف غيرىـ.
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فالجغرافيا قراءة خريطة قبؿ اف تكوف قراءة سطور مف كتب او مراجع ولقد كتب
الدكتور مؿ ( )Mill B.Rفي معرض حديثو بصدد تحديده لبعض االطر المنيجية لعمـ
الجغرافيا (اف ما يمكف اثباتو عمي الخرائط ال يمكف وصفو) وقراءة الخريطة في الحقيقة ذات
جانبيف االوؿ خاص بانشائيا والثاني خاص بقراءتيا واستخداميا.
وال شؾ اف انشاء الخريطة يعتبر مف الجوانب اليندسية البحتة حيث يترؾ الميندس
المدني وضع ا لمساحات المختمفة مف االرض بما عمييا  ،في حيف يصبح الجغرافي ىو
المرشد الوحيد في كيفية استخداـ الخرائط واستخالص النتائج منيا واستقصاء الناقص
المجيوؿ مف بعض العالقات الكارتوجغرافية فييا والعمؿ عمي تخميص وبمورة المقري
االكاديمي لمخريطة بما يؤىمو العادة رسميا واخراجيا مف جديد في اطار جغرافي سميـ.
والخريطة الكنتورية تبيف شكؿ سطح االرض بابعاده الثالثة وتختمؼ المساحات في
الطبيعة عنيا عمي الخريطة فالمساحة الحقيقية ىي المساحة المقاسة عمي االرض مباشرة
والتي يقطعيا االنساف عند االنتقاؿ بيف اي نقطتيف بغض النظر عف االختالؼ بيف منسوب
كؿ منيما وىنالؾ فرؽ بيف المسافتيف الحقيقية واألفقية ويزداد ىذا الفرؽ بيف منسوب النقط
المختمفة التي تحدد المسافة المعينة .
واذا رجعنا الي امتحانات الشيادة السودانية الثانوية في مادة الجغرفيا نجدىا تحتوي
عمي اسئمة عف الخريطة الكنتورية بصورة متعددة مف انماط االسئمة واذا حممنا درجات
االسئمة االخري مع اسئمة الخريطة الكنتورية نجد ىنالؾ تدني واضح وبصورة تدعو الي
التساؤؿ وذلؾ حسب تجربة الباحث الشخصية وذلؾ مف خالؿ اشتراكية في تصحيح
امتحانات الشيادة الثانوية في مادة الجغرافيا الكثر مف عشريف مرة.
وعمي و سوؼ يقوـ الباحث باجراء دراسة لتحميؿ درجات طالب الشيادة الثانوية في
اسئمة الخريطة الكنتورية لكي يصؿ الي االسباب والدواعي الحقيقية وراء ىذا التدني الواضح
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بيف الدرجات التي يتحصؿ عمييا الطالب في اسئمة الخريطة الكنتورية مقارنة بدرجاتو في
بقية االسئمة االخري مف االمتحاف.
مشكمة البحث:
ىؿ ىنالؾ اتفاؽ بيف معممي ومعممات مادة لجغرافيا وخاصة الذيف يدرسوف الصؼ
الثالث ويشاركوف في تصحيح امتحانات الشيادة الثانوية باف درجات الطالب في اسئمة
الخريطة ضعيفة الي الحد الذي يدعو لمتساؤؿ؟.
 .1ىؿ ىذا التدني يرجع لعدـ توفر الوسائؿ التعميمية؟.
 .2ىؿ ىذه التدني يرجع لصعوبة اسئمة الخريطة الكنتورية؟.
 .3ىؿ ىذه التدني يرجع لعدـ توفر المعمـ المدرب؟.
 .4ىؿ ىذه التدني يرجع الىماؿ الطالب؟.
 .5ىؿ ىذه التدني يرجع لعدـ توفر الكتابي المدرسي؟.
اىداف البحث
يسعي الباحث ىنا الي تحقيؽ االىداؼ التالية :
 -1التعرؼ عمي مستوي التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة
الخريطة الكنتورية.
 -2التعرؼ عمي اسباب ضعؼ التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثالث الثانوي
في اسئمة الخريطة الكنتورية.
تقديـ توصيات لمعالجة ضعؼ تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة
الخريطة الكنتورية.
اىمية البحث:
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تاتي اىمية ىذا البحث في الوصوؿ الي االسباب والدوافع الحقيقية وراء ضعؼ
تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة الكنتورية.
الف معرفة ىذه االسباب سوؼ يؤدي الي نتائج يستفيد منيا كؿ مف المعمميف
والطالب الف ىذا سوؼ يزيد مف تحصيميـ ورفع مستواىـ وزيادة االعداد في الدخوؿ الي
الجامعات والمعاىد العميا.
وىذا البحث وحسب عمـ الباحث ومجيوداتو لـ يطرقو احد مف قبؿ بالدراسة وقد
الحظ الباحث اف كؿ الدراسات السابقة كانت محصورة في الوسائؿ التعميمية وطرؽ التدريس
ولذا سوؼ يناؿ ىذا البحث اىتماـ كبير مف قبؿ االدارات التعميمية والمعمميف والطالب.
اسئمة البحث:
 -1مامستوي التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة
الكنتورية؟.
 -2ما اسباب ضعؼ تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة الكنتورية؟.
 -3ما المقترحات التي سوؼ تؤدي الي تحسف تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في
اسئمة الخريطة الكنتورية؟.
فروض البحث:
 -1يوجد ضعؼ في تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة الكنتورية.
 -2ىنالؾ عدة اسباب تسيـ في تحصيؿ طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة
الكنتورية.
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منيا ما يتعمؽ بالكتاب المدرسي ومنيا ما يتعمؽ بالمعمـ ومنيا ما يتعمؽ بالوسائؿ
التعميمية ومنيا ما يتعمؽ بنوعية االسئمة ومنا ما يتعمؽ بالطالب نفسو ومنيا ما يتعمؽ
بالمقرر الدراسي ومنا ما يتعمؽ بطريقة التدريس ومنا ما يتعمؽ بالتدريب والتاىيؿ بالنسبة
لممعمميف.
منيج البحث:
اتبع الباحث في ىذا البحث المنيج الوصفي وذلؾ الف المنيج الوصفي يقدـ وصفاً
لمظواىر واالحداث موضع الدراسة دوف اف تسعي لتفسير االحداث والظواىر او تحميميا
والخروج بنظريات وقوانيف بقصد التعميـ..
مجتمع البحث وعينتو-:
مجتمع البحث معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية السودانية.
وعينة البحث معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية والمشاركيف في
تصحيح امتحانات الشيادة السوودانية مارس 2119ـ بمدرسة الخرطوـ القديمة النموزجية
بنيف  ،سوؼ يستخدـ الباحث ىنا العينة العمدية او القصدية النيا تختصر عميو الوقت
والجيد والماؿ ومناسبتيالبحث درجة الماجستير وخاصة اف الباحث طرؽ موضوعاً ال يعرفو
اال اصحاب التخصص والخبرة .
أدوات البحث:
استخدـ الباحث االستبياف لمعممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية وخاصة الذيف
يدرسوف الصؼ الثالث الثانوي.

كما قاـ الباحث بتحميؿ درجات عينات عشوائية مف طالب الشيادة السودانية في
مادة الجغرافيا عف أسئمة الخريطة الكنتورية مارس 2119ـ.
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حدود البحث:
الحدود الزمانية:
مارس  2113الي مارس 2119ـ.
الحدود المكانية :
معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية والمشاركيف في تصحيح امتحانات
الشيادة السودانية مارس  2119بمدرسة الخرطوـ القديمة النموزجية بنيف .
مصطمحات البحث:
تحصيل  :يقصد بو الدرجات

التي يتحصؿ عمييا الطالب في اسئمة الخريطة

الكنتورية .
تحميل  :يقصد بو في ىذا البحث تفسير النتائج التي حققيا الطالب في االمتحاف.
الصف الثالث :
يقصد بو السنة الثالثة بالمرحمة الثانوية والتي ينتقؿ الييا الطالب مف اتماـ الثماني
سنوات في مرحمة االساس.
الخريطة الكنتورية :
فرع مف فروع مادة الجغرافيا ييتـ بدراستة الظواىر الطبيعية.

ىيكل البحث:
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يتكوف ىيكؿ البحث مف:
 صفحة العنواف.
 صفحة االىداء.
 صفحة الشكر والعرفاف.
 صفحات المحتويات.
 صفحة التمخيص .Abstract
 فصوؿ البحث.
الفصؿ االوؿ  :االطار العاـ
الفصؿ الثاني :االطار النظري والدراسات السابقة.
الفصؿ الثالث :
منيج البحث واجراءاتو .
الفصؿ الرابع :
عرض ومناقشة وتحميؿ النتائج وتفسيرىا.
الفصؿ الخامس:
خالصة البحث ونتائجو والتوصيات والمقترحات.
 خاتمة البحث.
 فيرست الكممات المفتاحية واالسماء والمصطمحات.

 المالحؽ
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انفصم انثبَي
اإلطبر انُظري وانذراسبت انسببقة
 1-2مقدمة .
 2-2طرؽ تمثيؿ االرتفاع .
 3-2انشاء الخريطة الكنتورية.
 4-2بعض الفوائد التطبيقية لمخريطة الكنتوية .
 5-2القياس والتقويـ.
 6-2التطور التاريخي لحركة التقويـ.
 7-2القياس والتقويـ – مفيومو وتطوره.
 8-2التقويـ في المرحمة الثانوية .
 9-2التحصيؿ.
 11-2التطور التاريخي لتقويـ التحصيؿ.
 11-2انواع تقييـ التحصيؿ .
 12-2اغراض تقييـ التحصيؿ.
 13-2معايير تقييـ التحصيؿ .
 14-2انواع ووسائؿ تقييـ التحصيؿ.
 15-2الدراسات السابقة.
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مقدمة :
تعتبر خرائط التضاريس مف اىـ الخرائط التي يستخدميا الجغرافي في دراستو لسطح
االرض  ،ويقسـ الجغرافي مظاىر السطح الي ظاىرات موجبة مثؿ الجباؿ واليضاب واخري
سالبة مثؿ السيوؿ واالحواض ،وىو يعامؿ سطح االرض في دراستو معاممة المسرح الذي
تمعب عميو العوامؿ الجغرافية االخري دورىا ويتحدد في تفاعؿ ىذه العوامؿ مع بعضيا ومع
مسرح الشخصية الجغرافية لممكاف  ،وىذا ما ترمي اليو الجغرافيا في النياية .
وتبرز أىمية مظاىر السطح مف وجية النظر الجغرافية في ناحيتيف :
 -1المن سوب  :اي مدي ارتفاع وانخفاض السطح عف متوسط مستي سطح البحر ،
وتبرز دراسة ا منسوب الظاىرات لتضاريسية حتي يمكف تصنيفيا  ،كما انيا تضفي عمي
المكاف نمطًا تضاريسيًا معينًا وال يخفي ايضًا ما لممنسوب مف اثر عمي المناخ .
 -2االنحدار  :يؤثر االنحدار في شكؿ جرياف المياه السطحية وما يتبع ذلؾ مف
توفر ىذه المياه او قمتيا مف مكاف آلخر  ،وىذا بدوره يؤثر عمي امكانية استقرار وتركز
االنساف في مكاف معيف .
كما نجد اثر االنحدار المباشر عمي ظاىرة انجراؼ التربة واثر االنحدار عمي
وسائؿ المواصالت وحركة االنساف وانتقالو عمي سطح االرض .
ولقد حاوؿ االنساف منذ القدـ تمثيؿ سطح االرض عمي الخرائط وقد اعترضتو
مشكالت تمثيؿ المظير ذي االبعاد الثالثة عمي الموحة ذات البعديف  ،وقد اتبعت عدة طرؽ
وكانت كؿ طريقة تحقؽ شرط مف شروط عناصر السطح الثالثة الي اف اكتشفت طريقة
خطوط الكنتور فحققت كؿ الشروط.
وقبؿ اف نتعرض ليذه الطريقة يمكف اف نستعرض سريعاً الطرؽ الخرائطية االخري.
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او ًال  :طريقة الرسم المنظور:
وتبيف ىذه الطرقة ظاىرات سطح االرض حسب المسقط الجانبي ليا وىي واف دلت
عف مواقع تمؾ الظاىرات بصورة تقريبية وبينت انماط اشكاؿ المنحدرات بصورة تقريبية فانيا
ال تبيف عنصري المنسوب وقيمة االنحدار  ،وتعتمد ىذه الطريقة عمي دقة ووعي الشخص
الذي يقوـ بيا وىي اقرب الي الفف منيا الي الطرؽ العممية التي ليا اصوؿ وقواعد.
ثانياً :نقط المناسيب :
نقطة المنسوب ىي نقطة سجؿ عندىا البعد الرأسي عند متوسط منسوب سطح البحر
وىي النقط ة التي يبدأ منيا تسمسؿ القياس بيف مستوي سطح البحر وبيف نقط اخري وذلؾ
عف طريؽ اجراء ميزانيات دقيقة لغرض تثبيت ىذه النقطة مف الطبيعة وتحديد مناسيبيا في
شتي انحاء الدولة.
ثالثاً  :خطوط الياشور:
وىي عبارة عف خطوط تختمؼ في سمكيا وطوليا وكثافتيا تبعاً الختالؼ قيمة
االنحدار وشكؿ المنحدر ،فيي تقؿ وتتباعد ويزداد طوليا ويقؿ سمكيا في المناطؽ بطيئة
االنحدار  ،وينعدـ وجودىا تمامًا اذاكاف سطح االرض مستوياً  ،وتظير المناطؽ شديدة
االنحدار في شكؿ مساحات سوداء.
وىذه الطريقة تعطي انطباعاً سريعاً وواضحاً عف التضاريس وتبيف تفاصيؿ ال
توضحيا الخرائط التضاريسية االخري  ،وىي تبيف شكؿ المنحدر اال انيا ال تبيف قيمتو وال
يمكف استخداميا وحدىا اف تحدد مدي االرتفاع واالنخفاض عف مستوي سطح البحر.
رابعاً  :الكنتور
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عمي الرغـ مف اف طريقة خطوط الكنتور قد استخدمت لتمثيؿ سطح االرض الوؿ
مرة في القرف الثامف عشر عاـ  1791اال انيا ما زالت تستخدـ اكثر مف غيرىا في الوقت
الحاضر بؿ انو في كثير مف االحياف ال يستخدـ غيرىا  ،وخط الكنتور ىو خط متساوي
القيمة يمر ويربط نقاط متساوية في قيمة منسوبيا ،ويتـ انشاء الخريطة الكنتورية عمي اساس
نقط المناسيب سالفة الذكر .
ولكف يشترط اف تكوف ىذه النقط كافية المكاف تمثيؿ المظير الحقيقي الشكاؿ سطح
البحر وخاصة اذا كانت المنطقة شديدة التضرس.
وتمتد خطوط الكنتور عمي شكؿ حمقات عمي ابعاد افقية متفاوتة وتتقارب لتعطي
انواعًا مف المنحدرات وتستقيـ وتنثني داخاؿ بعضيا البعض باوضاع متباينة وبذلؾ توضح
بعض ظاىرات سطح مثؿ االودية والحافات والبروز والجباؿ واليضاب والتالؿ وغيرىا(احمد
احمد مصطفي.)23-19،
وىنا يري الباحث اىمية توضيح الطرؽ التي تـ اتباعيا لتمثيؿ خرائط التضاريس منذ
القدـ وحتي في عصرنا ىذا الف ذلؾ يساعد كثي ًار في تسييؿ ميمة القارئ ويعطي خمفية عف
انماط في االشكاؿ التضاريسية وكيفية قراءة الخريطة الكنتورية التي ىي محور موضوعنا
البحثي.

انشاء الخريطة الكنتورية :
تنشأ الخريطة الكنتورية عف طريؽ لوحة المناسيب  ،ويتـ اعداد لوحة المناسيب مف
طريؽ عمميات مساحية تعرؼ بالميزانية الشبكية وتيدؼ ىذه العمميات الي تعييف مناسيب
نقط عمي سطح االرض ورفعيا ثـ توقيعيا.
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وتختمف طرق تنفيذ الميزانية الشبكية ومنيا :
 .1طريقة المربعات او المستطيالت او المعينات .
 .2طريقة االشعاع .
 .3طريقة النقط المبعثرة.
 .4الطريقة المباشرة.
استخدام خطوط الكنتور في تمثيل االشكال التضاريسية لسطح االرض:
لما كانت خطوط الكنتور ىي انسب الوسائؿ الحالية لبياف مظاىر سطح االرض
المختمفة  ،فاف كؿ مظير مف اشكاؿ ىذا السطح يظير بصورة معينة اذا ما رسـ بخطوط
كنتور ويمكف معرفة ىذه مف فحص ودراسة خطوط الكنتور إنشاءاتيا وامتداداتيا وطبيعة
مناسيبيا ومالحظة تقاربيا وتباعدىا عف بعضيا.
وال يمكف اف تظير عدة اشكاؿ مختمفة مف تضاريس سطح االرض بصورة واحدة مف
خطوط الكنتور.
بعض الفوائد التطبيقية لمخرائط الكنتورية:
 .1الخريطة الكنتورية وتخطيط الطرؽ:
كما عرفنا اف الخريطة الكنتورية تبيف شكؿ سطح االرض بابعاده الثالثة وتختمؼ
المسافات في الطبيعة عنيا عمي الخريطة فالمسافة الحقيقية او االرضية ىي المسافة
ال عند االنتقاؿ بيف نقطتيف عمي
المقاسة عمي االرض مباشرة والتي يقطعيا االنساف فع ً
الطبيعة ميما اختمؼ خط السير  ،اما بالمسافة عمي الخريطة فيي المسافة االفقية وىي
عبارة عف البعد االفقي بيف نقطتيف بغض النظر عف االختالؼ بيف منسوب كؿ منيما ،
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وىنالؾ فرؽ بيف المسافتيف االرضية اوالحقيقية واالفقية ويزداد ىذا الفرؽ كمما زاد الفرؽ بيف
منسوب النقط المختمفة التي تحدد المسافة المعينة.
ويظير الفرؽ في المنسوب بيف مختمؼ النقط يظير انحدار سطح االرض الذي
يقدر اما بالدرجات او الزاوية بيف المستوي االفقي والسطح المائؿ لالرض او بالنسبة اي
بنسبة الفرؽ في المنسوب الي المسافة االفقية.
وتمعب درجة االنحدار وتغيرىا عمي طوؿ المنحدرات دو ًار ىامًا عند تحيد وسائؿ النقؿ
وتخطيطيا باختيار انسب الخطوط النشاء طريؽ او مد خط سكة حديد.
 .2الخريطة الكنتورية واالغراض العسكرية:
تعتبر الخريطة الكنتورية مف الوثائؽ اليامة في الميداف العسكري فيي توضح انسب
تبيف
الطرؽ لتحريؾ االت الخرب  ،كما توحي بالخطوط التي يحتمؿ لمعدو اف يسمكيا  ،كما ّ

افضؿ المواقع القامة المعسكرات  ،اال اف اىـ االىداؼ العسكرية التي تحققيا الخريطة

الكنتورية ىو تحديد امكانية الرؤية في المناطؽ المتضرسة مف نقطة الخري لما لذلؾ مف
اىمية في االستطالع والتجسس وتحديد نوع القصؼ المناسب بالمدفعية لموقع العدو وتحديد
المناطؽ المحتجبة غير المرئية التي يمكف اف يختفي فييا العدو.

 .3الخريطة الكنتورية وتسوية االرض:
يتعبر موضوع تسوية االراضي مف الموضوعات اليامة حيث يجري استصالح مئات
االالؼ مف االفدنة وتتطمب العمميات الزراعية المختمفة ارضا يتسير لممياه اف تسري فوقيا
بالتساوي دوف اف تسبب نح اًر وتآكالً في االرض .
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فاالرض ينبغي اف يكوف ليا انحدا ًار مستم ًار منتظمًا لمسافات طويمة بقدر االمكاف وفي اي
اتجاه (احمد احمد مصطفي .)219-199،
القياس والتقويم:
حظي موضوع القياس والتقويـ التربوي والنفسي باىتماـ كثير مف عمماء التربية وعمـ
النفس والمؤسسات التربوية الخاصة باعداد المعمميف الذيف ساىموا مساىمة فاعمة في تطوير
نظريات القياس والتقويـ وتصميـ االختبارات النفسية والتربوية واالجتماعية واىتمت بعض
المؤسسات التربوية بفتح برامج دراسات عميا يتخصص فييا الطالب في ىذا المجاؿ ،كما
قامت تمؾ المؤسسات ايضا بتنفيذ العديد مف الورش التدريبية لسد حاجة المعمميف الماسة
الساسيات ىذا المجاؿ ال سيما عممية تصميـ او بناء االختبارات المقننة التي يجيميا بعض
المعمميف  ،واالحتفاظ بنماذج مف االسئمة ذات المستوي الجيد مف حيث معامؿ الصعوبة
ومعامؿ التميز ،عمماً باف الكثير مف مدارس الدوؿ المتقدمة وبعض مدارس الدوؿ العربية
اصبحت تيتـ بايجاد مايسمي ببنؾ االسئمة (عمي جاسـ واخروف.)21،
التطور التاريخي لحركة التقويم:
بداية التقويـ في الصيف واليوناف :
اف تاريخ التقويـ في الحقيقة اطوؿ بكثير مما يتصور البعض عندما يعيدوف جزوره
الي مرحمة زمنية قريبة  ،اف مفيوـ تقويـ االفراد والبرامج كاف معروفًا منذ حوالي ()2111
سنة قبؿ الميالد عندما كاف الصينيوف يستخدموف في نظاميـ التعميمي امتحانات خاصة
الختيار األفراد لبعض الخدمات والوظائؼ المدنية العميا  ،وفي عيد النيضة اليونانية
( 511ؽ.ـ) كاف المعمموف ومنيـ (سقراط) يستخدموف اساليب تقويمية شفيية كجزء ميـ مف
عممية التعميـ والتعمـ.
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التقويم في اوربا:
في انحاء مف اوربا انشئ في اوائؿ القرف التاسع عشر ما يشبو نظاـ االمتحانات
المركزي بيدؼ تحقيؽ المزيد مف المساواة والعدالة في التقويـ في فرنسا بقي ىذا االمتحاف
شفيياً لمدة طويمة  ،ولـ يتحوؿ في انجمت ار الي امتحاف كتابي حتي اواسط القرف التاسع
عشر  ،وفي ىذه الفترة اخذ المربوف يدركوف مساوئ االعتماد الكمي عمي االمتحانات
الشفوية  ،وفي نياية القرف التاسع عشر وبداية القرف العشريف شيد ميداف التقويـ
واالختبارات تطو ًار جديدأ عندما ظيرت الي الوجود (اختبارات الذكاء) عمي اثر االبحاث
التي قاـ بيا بعض عمماء النفس والتربية ومنيـ العالـ الفرنسي(الفردبنيو ،عاـ )1915والذي
قيؿ عف اختباره انو ال يوجد في العالـ اختبار ناؿ عناية عمماء النفس كالعناية التي ناليا
ىذا االختيار الذي يتالؼ مف  31مشكمة او سؤاالً تتدرج في مستوي صعوبتيا.
التقويم في الواليات المتحدة:
في عاـ 1916ـ نشرت في الواليات المتحدة صورة معدلة الختبار الذكاء ىذا عرفت
باسـ (اختبار ستافورد – بنيو)نسبة الي الجامعة التي كاف يعمؿ فييا العالـ الشيير (تيرماف
 )Termanوىو الذي طور ىذا المقياس الفرنسي االصؿ.
ولقد اتسعت حركة اختبارات الذكاء واالستعدادات في مطمع القرف العشريف رافقيا او
تبعيا نشوء حركة بناء (اختبارات التحصيؿ المقننة) واتساع مفيوـ القياس والتقويـ في التربية
والتعمـ بفضؿ جيود عدد مف العمماء البارزيف مف امثاؿ (ماف  )Manورايز  Riceوثور
ترايؾ الذي يعتبر بحؽ الرائد الحقيقي لمقياس والتقويـ ويعود لو الفضؿ في وضع اسس بناء
االختبارات الموضوعية.
التقويم في الوطن العربي:
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اما حركة التقويـ في الوطف العربي فانيا لـ تكف بعيدة عما كاف حوليا مف بمداف
العالـ المتقدـ ،ولـ تشيد نوعاً مف التطور الرسمي اال في حدود الستينات مف القرف العشريف
عمي الرغـ مف ومضات بسيطة حدثت في الثالثينات عندما توجو االىتماـ باالمتحانات
واقتراح ادخاؿ اساليب جديدة مف اسس التقويـ ومصادره  ،واعتماد البطاقة المدرسية والممؼ
الشخصي لمطالب السيما في مصر والعراؽ.
وكانت اوؿ دراسة جدية لالمتحانات في البالد العربية تمت عاـ 1961ـ  ،عندما
انعقد في بيروت مؤتمر تربوي ضـ العديد مف ممثمي الدوؿ العربية حيث كاف اليدؼ منو
دراسة واقع االمتحانات المدرسية العربية والخروج بتوصيات موحدة بيذا الشأف ثـ تبع ذلؾ
مؤتمر الجزائر عاـ  1964ـ  ،وكذلؾ حمقة نظـ االمتحانات المدرسية في القاىرة عاـ
1971ـ (وا جتماع خبراء تطوير نظـ االمتحانات في البالد العربية) الذي عقد في الكويت
عاـ 1974ـ.
لقد اكدت ىذه االجتماعات عمي جممة مف التوصيات منياضرورة شموؿ عممية
التقويـ جميع جوانب شخصية الطالب وتاكيدىا عمي مسئولية معمـ الصؼ في اجراء
تقويمات مستمرة لطمبتو خالؿ العاـ الدراسي يكوف ليا دور في التقويـ النيائي لمطالب.
ومف االموراالخري التي وردت التاكيد عمي وضع مجموعة مف االختبارات المقننة في
المواضيع الدراسية المختمفة واستخداـ انواع مف االختبارات النفسية مثؿ اختبارات الذكاء
واالستعداد والميوؿ لتقويـ جوانب معينة في شخصية الطالب.
كما

اكدت

بعض

البمداف

العربية

عمي

و ازرات

التربية

بضرورة االىتماـ بعممية تقويـ الطمبة اىتمامًا واضحًا مف خالؿ استخداـ المعمميف الكثر مف
اسموب لتقويـ شخصية الطالب وتحصيمو عمي صياغة االسئمة االمتحانية والتنوع في
اساليب التقويـ (عمي جاسـ واخروف.)34-27،
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ويري الباحث اف التقويـ في الوطف العربي تاثر كغيره مف دوؿ العالـ بالتطور التدريجي
وذلؾ بحكـ موقع الوطف العربي الجغرافي ولكف ىذا التطور شمؿ في البداية دوؿ معينة
ولكنو بعد انعقاد بعض المؤتمرات في البمداف العربية وما قامت بو مف توصيات لو ازرات
التربية والتعميـ كاف لو بالغ االثر في تطور عممية التقويـ وخاصة تدريب المعمميف.
القياس والتقويم مفيومو وتطوره:
اف لمقياس والتقويـ في المدرسة الحديثة دو ار كبي ار ولذا فيو مف اىـ فروع

عمـ

النفس التربوي  ،ولقد عني القائموف باعداد المعمميف بالعمؿ عمي تدريب الطمبة في معاىد
وكميات المعمميف عمي وسائؿ التقويـ الحديث وعمي فيـ الوضع الحديث ليذا النوع الياـ ،
حتي اذا تخرجوا الي الحياة كمعمميف كانوا قادريف عمي تقويـ تالميذىـ تقويما سميما.

ماذا نقصد بالتقويم:
قوـ الشئ قدر قيمتو ،قوـ الشئ وزنو وفي التربية قوـ المعمـ اداء التمميذ اي اعطاه
ّ
قيمة ووزنا بقصد معرفة الي اي حد استطاع التالميذ االفادة مف عممية التعمـ المدرسية والي
اي مدي ادت ىذه االفا دة الي احداث تغيير في سموكيـ وفيما اكتسبوه مف ميارات لمواجية
مشكالت الحياة االجتماعية.
والتقويـ يتضمف الحكـ عمي الشئ المقوـ ،وليذا فيو في مفيومو بعض الشئ عف
القياس  ،فاذا ذىب الفرد لشراء شئ معيف سأؿ عف ثمنو وقيؿ لو اف ثمنو كذا فانو يعمد
دوف قصد الي اف يحكـ عميو بانو رخيص اـ غاؿ ويستعيف في ىذا الحكـ بارجاعو الي
اطار عاـ مف القوي والعالقات قوامو مقدار ما في جيبو مف نقود ومقدار حاجتو اليو وندرتو
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او كثرتو في السوؽ ومقارنتو بغيره مف االشياء المطموبة وىكذا وبالمثؿ اف حاوؿ معمـ
تقويـ تالميذه فانو يستخدـ لذلؾ اختبارات معينة يحرص عمي تسجيؿ نتائجيا تسجيالً دقيقاً
ال
ثـ يبدأ في دراستو ىذه النتائج وارجاعيا الي اطار تحصيؿ عاـ  ،اف كاف يقوـ تحصي ً
والي اطار عقمي اف كاف يقوـ استعداداً عقمياً وال بد مف استخالص مجموعة مف العالقات
المعقدة قبؿ اصدار حكمو عمي ىذا التحصيؿ.
ىذا ويالحظ اف عممية التقويـ شاممة تتناوؿ نواحي متعددة مف الشئ المقوـ وليس
مف الضروري اف تكوف طرؽ التقويـ موضوعية خاضعة لمقياس الموضوعي المباشر،بؿ
نالحظ اف التقويـ يستخدـ طرؽ التقدير الموضوعية كما يستخدـ طرؽ التقدير الذاتية ايضاً.

التقويم في المرحمة الثانوية:
تتضمف العممية التعميمية ثالث جوانب االوؿ ىو تحديد االىداؼ والثاني ىو
التخطيط والوسائؿ المتبعة لتحقيؽ االىداؼ ومتابعة التنفيذ والثالث ىو تقديـ الوسائؿ
المستخدمة واالشخاص المتقدميف والحكـ عمي مدي تحقيؽ االىداؼ والتقويـ السميـ يمر
بالمراحؿ االتية-:
اوالً :تحديد االىداف:
وذلؾ حتي يصبح المجاؿ واضحاً وما يرمز تقديمو مفيوما منيا لمتغيرات المختمفة
والتاويالت غير الصحيحة التي ال تتفؽ والمدلوؿ الحقيقي لمتقويـ  ،فتقويـ الطالب او المعمـ
او المنيج او النشاط المدرسي..الخ ال يتـ بصورة مرضية اال اذا كاف ىناؾ ىدؼ محدد
وكذ لؾ تقويـ مرحمة تعميمية معينة يتطمب تحديد اىداؼ ىذه المرحمة ثـ ترجمتيا الي
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مقدمات سموكية في صورة اساليب نشاط يمارسيا التالميذ في المواقؼ التعميمية المختمفة
الكسابيـ العادات السموكية واالتجاىات المرغوب فييا.
وتحديد االىداؼ يجعؿ الفرد مدركاً لعممو فيستطيع ادراؾ ابعاد المجاؿ المراد تقويمو ،
وااللماـ بكؿ ما يتعمؽ بو مف بيانات وعوامؿ ومؤثرات تعيف في تحميؿ النشاط او الموقؼ
الراىف مما يساعد كثي ًار في نتائج التقديـ.
ثانياً  :اعداد وسائل التقويم:
تعتمد ىذه المرحمة عمي الدراسة والفحص بحيث تعد الوسائؿ المالئمة عما يراد
تقويمو  ،فاف كاف ىناؾ وسائؿ ظير عجزىا يجب تعديميا كما يمزـ تجربتيا الي اف يثبت
صحتيا  ،وىذا االجراء يتطمب مراجعة جميع االدوات والوسائؿ قبؿ استخداميا كما يتطمب
التدريب عمييا قبؿ تطبيقيا لمتحقؽ مف سالمتيا  ،وينبغي االستفادة مف المتخصصيف عند

ٍ
ضمانا ًً لمحصوؿ عمي احسف النتائج واصدقيا.
اعداد وسائؿ التقويـ
ثالثاً  :تفسير النتائج:

وىي مرحمة ال تتـ اال اذا راجع الفرد االىداؼ وقاـ بدراسة الوضع الراىف وتحميمو
ليتـ لو تشخيص الموقؼ بطريقة سميمة ،ثـ ربط نتائج التقويـ باالىداؼ لمتاكد مف مالءمتيا
ليا فاف كانت النتائج تتفؽ واالىداؼ المرجوة دؿ ذلؾ عمي اف خطة العمؿ والتنفيذ يسيراف
في اتجاه واحد مع اليدؼ الحقيقي اما اذا ثبت عكس ذلؾ فدليؿ عمي اف ىناؾ نقصًا حاؿ
دوف تحقيؽ االىداؼ مما يتطمب التعديؿ لمراجعة الموقؼ مواجية سميمة.
رابعاً :المتابعة:
اذا كاف التقويـ عممية تيدؼ الي التاكد مف تحقيؽ ىدؼ معيف فاف المتابعة مرحمة
الزمة لمتقوي ـ بمعني دواـ دراسة الموقؼ والظروؼ والتغيرات والنتائج واثارىا دراسة مستمرة
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فعمي ضوء نتائج التقويـ تستمر متابعة نقط القوة والعمؿ عمي تدعيميا ومتابعة نقاط
الضعؼ والعمؿ عمي عالجيا بما يحقؽ النمو فالمتابعة في الواقع ىي استمرار لعممية
التقويـ ذاتيا.
كما ينبغي اف يكوف التقويـ شامالً  ،والشموؿ يعني العناية بالعمؿ التعميمي ككؿ ،اي
االىتماـ بجوانبو واوجو مجاالت النشاط فيو ويترجـ ىذا الي االىتماـ بكافة العوامؿ
والمؤثرات في الموقؼ التعميمي.
وشموؿ التقويـ في العممية التعميمية ال يعتمد عمي االىتماـ بالمادة الدراسية فحسب
او بالطرؽ التعميمية وحدىا بؿ يتضمف العناية واالىنماـ بالطالب ككؿ مف جوانبو المختمفة
الجسمية والعقمية والخمقية والروحية واىتماماتو وخبراتو ومياراتو وسموكو وميولو وعاداتو
ومطالب نموه.
وبالمعمـ ككؿ ايضاً شخصيتو وثقافتو وخبراتو ومستوي ادائو وىواياتو ومياراتو
وعالقتو بزمالئو وعالقتو بطالبو واىؿ البيئة واثرىا في المجتمع بالنتائج التربوية والتعميمية
وبكؿ ماي دور في مجاؿ العمؿ التربوي.
ولما كاف النشاط االنساني ال نياية لو  ،ولما كانت الحياة متجددة ،واىدافيا مثمرة
فمف ىنا يجب اف يكوف التقويـ عممية مالزمة ومستمرة.
واستمرار التقويـ في المرحمة الثانوية معناه استمرار العمؿ وتضافر الجيود فيتـ تقويـ
الطالب في مختمؼ نواحي نموىـ عمي فترات العاـ الدراسي المختمفة  ،فيقوـ المعمـ
بمالحظة الطالب طواؿ اياـ الدراسة في مجاالت النشاط المختمفة والمتعددة مع الزمالء ومع
المدرسيف  ،واف يكوف الغرض مف ىذه المالحظة المستمرة تتبع نمو شخصية الطالب ككؿ
وعدـ االقتصار عمي الجانب التحصيمي وحده.
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ىذا وتجدر االشارة الي ضرورة استخداـ االساليب العممية والموضوعية في التقويـ باتباع
االختبارات ا لمختمفة في قياس القدرات العقمية والجوانب الشخصية االخري واف تؤدي ىذه
االختبارات الي الكشؼ عف امكانية تطبيؽ حصيمة التالميذ نظريًا في المواقؼ الجديدة التي
تواجييـ.
وبذلؾ لـ تعد االمتحانات التقميدية التي تقيس مدي تحصيؿ التالميذ لممعمومات
المدونة في كراساتيـ او كتبيـ المدرسية اسموباً مالئماً لمعصر،كما ال ينبغي اف يكوف
االسموب الوحيد الذي يتوقؼ عميو مستقبؿ التمميذ.
وحتي يعاد النظر في موضوع االمتحانات كوسيمة مف وسائؿ التقويـ يجب اف تتغير
صييغة االسئمة بحيث تؤدي الي قياس مدي تفكير الطالب وابتكاره وقدرتو عمي الربط
والمقارنة وعمي التعرؼ.
كما يجب اف تتسع وتتنوع اساليب التقويـ بالنسبة لمتعميـ الثانوي بحيث ال تقتصر
عمي االمتحانات النظرية والعممية التي تجري في نياية العاـ بؿ يجب استخداـ درجات
اعماؿ السنة وامتحانات الفترات ودرجات السموؾ واالختبارات الخاصة بالقدرات العامة
والخاصة واف يشترؾ في تقويـ ىؤالء الطمبة خبراء في المجاالت الفنية المختمفة.
ىذا ويشمؿ التقويـ ايضاً تقويـ المدرس والمدرسة والمنيج واف يبني ىذا التقويـ عمي
اساس عممي  ،فالمدرس فعالً ليس موصالً لممعارؼ والمعمومات فحسب ولكنو فوؽ ذلؾ
قدوة يحتذي بيا ويتأثر بو ا لتالميذ بدرجات مختمفة ومف الواجب اف ييتـ القائموف عمي تقويـ
المدرس ليس فقط بالتعرؼ عمي مدي قدرتو عمي الشرح وتوصيؿ المعارؼ والمعمومات
الذىاف الطالب فيذا جزء مف رسالتو ولكف الجزء االكبر واالىـ والذي يجب اف ياتي في
مقدمة واجباتو ىو مدي قدرة ىذا المدرس عمي احداث التغيرات المرغوب فييا مف جوانب
شخصية التالميذ وتعويدىـ طريقة التفكير المنطقي العممي السميـ  ،وامدادىـ بنواحي الثقافة
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المعاصرة المتنوعة ويستمزـ ذلؾ اعطاء المدرس الحرية التي تمكنو مف التدريس بفاعمية
(ابراىيـ عصمت مطاوع .)225،248،
نقوـ بو مدارسنا
ومف خالؿ خبرة الباحث وتجربتو الطويمة يري اف التقويـ الذي ّ
وخاصة بالمرحمة الثانوية التي يعمؿ بيا ىو التقويـ الذي يعتمد عمي االمتحانات التي تعطي
لمطالب عمي فترتيف فترة في منتصؼ العاـ الدراسي واالمتحاف النيائي في نياية العاـ
الدراسي وتجمع درجتي االمتحانيف وتعتبر الدرجة التي تحصؿ عمييا الطالب مف ىذيف
االمتحانيف ىي الدرجة التي يحاسب عمييا بالنجاح في المادة الدراسية ،وىذه ال يعطي
مستوي الطالب الحقيقي النو قد تط أر عمي الطالب اي ظروؼ تقمؿ مف تحصيمو خالؿ ىذه
االمتحانات وعميو يري الباحث ضرورة وجود سجؿ لمطالب تشمؿ فيو كؿ المالحظات عف
الطالب مف حيث السموؾ ومدي مشاركتو واعماؿ السنة والمواظبة وعالقتو بالمعمميف
وبزمالئو الطالب واالختبارات الشيرية وىذه المالحظات تكوف ليا درجة معمومة ثـ بعد ذلؾ
ياتي دور االمتحاف الذي يكوف في نياية العاـ الدراسي ويكوف االمتحاف مكمؿ ليذه
الدرجات.
والت قويـ الذي ورد التعميؽ عميو ىذا بالنسبة لمصفيف االوؿ والثاني  ،اما بالنسبة
لمصؼ الثالث الثانوي فمازاؿ التقويـ ىو االمتحاف الذي يتـ في نياية العاـ الدراسي وتحسب
منو الدرجة الكمية.
التحصيل:
يستخدـ كثير مف المعمميف مفيوـ التحصيؿ كمرادؼ لمفيوـ التعميـ وعمي الرغـ مف
ارتباط المفيوميف  ،اال انيا يختمفاف اختالفات جوىرية ،فالتعريؼ الكالسيكي لمتعميـ يؤكد
التغيرات التي تحدث في سموؾ المتعمـ فقد عرفو (جاجني  )1971،بانو التغير الذي يحدث
في استعدادات او امكانات الفرد ويتميزىا التغير باالحتفاظ وال يرجع الي عممية النضج
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وينع كس ىذا التغير الذي يطمؽ عميو التعميـ في السموؾ ويستدؿ عمي التعميـ مف مقارنة
سموؾ الفرد قبؿ اف يتعرض لموقؼ تعمـ  ،والسموؾ الذي يمكف اف يحدث بعد معالجة
معينة ،غير التطورات الذي حدثت في عمـ النفس المعاصرة اسبعدت االشارة الي السموؾ
وركزت عمي التغير المعرفي اي العمميات المتضمنة في التغير المستداـ مف خالؿ الخبرة
سواء في االتجاىات او الفيـ او المعرفة او الميارة فالتعمـ اذف ىوعممية داخمية وحدث
معرفي ال يتساوي مع االداء المالحظ  ،وقد اوضح (جود بروفي  )1986،انو عمي الرغـ
مف اف التعمـ يؤدي الي تغيرات في امكانات الفرد في االداء التي تكتسب مف خالؿ التعمـ
ليس مماثمو العادة انتاجيا او تطبيقيا مف موقؼ ادائي معيف ،وىذا يجعؿ التحصيؿ والتعمـ
مفيوميف متمايزيف فالتعمـ مف خالؿ ىذا المتطور المعاصر يمكف اعتباره اعادة تنظيـ البني
المعرفية تنظيمًا يتسـ باالستقرار النسبي ويحدث ىذا التعمـ نتيجة خبرة الفرد داخميا أو
خارجيا مثؿ نتائج عممية التعميـ او التفاعؿ مع االقراف واستبعاد جانب االداء المالحظ.
فالتحصيؿ االكاديمي مثالً يعد مف المفاىيـ التي تناؿ اىتماماً كبي اُر في المؤسسات
التربوية ويشجع الطالب عمي التحصيؿ المتميز ،وكثير مف االختبارات الصفية تحمؿ عنواف
التحصيؿ ،ومع ىذا فانو ال يوجد تعريؼ محدد لمفيوـ التحصيؿ في مراجع عمـ النفس
التربوي ،وانما يغمؼ ضمف مفاىيـ مثؿ دافعية االنجاز ومفيوـ الذات االكاديمي.
واف وجد ىذا المفيوـ في احد القواميس فانو يعرؼ بانو االنجاز او كفاءة االداء في
ميارة معين ة او مجموعة مف المعارؼ او انو المعرفة المكتسبة او الميارة النامية في
المجاالت الدراسية المختمفة وتتمثؿ في درجات االختبار او العالمات التي يضعيا المعمـ
لطالبو ،وعمي الرغـ مف تقادـ ىذه التعريفات اال اف بعضيا يشير الي فكرة اف التحصيؿ
يتطمب اداء او اظيا اًر وىو الفرؽ الرئيسي بيف التحصيؿ والتعمـ.

26

وىنا يتفؽ الباحث مع الرأي الذي يري اف امكانات االداء المكتسبة مف خالؿ عممية
التعمـ ليست ىي نفسيا اعادة انتاجيا او تطبيقيا في اي موقؼ ادائي  ،واف اكتساب
االداءات واالظيارات لممعرفة او الميارة يمكف ترتيبيا وتقدير درجات ليا ،اما اعادة التنظيـ
المعرفي فانو اليمكف عادة موضوعاً لمقياس المعياري او التقويـ.
وىذه العالقة غير التامة بيف التعمـ والتحصيؿ تفيد في الحث عمي ممارسات تربوية
مناسبة،فاالىتماـ بالتكيز في الصؼ الدراسي بدرجة اكبر عمي التعمـ يؤدي الي اقتراح اىمية
وجود نمازج جديدة لمعالقة ىبيف التدريس والتعمـ والتقويـ.
ونظ اًر الف العالقة بيف التعمـ والتحصيؿ غير مباشرة فاف ىذا يمقي مزيداً مف الضوء
عمي الطبيعة االستداللية لمتقويـ بمختمؼ انواعو مما يتطمب مف المعمـ محض العالقات
القائمة بيف التعمـ والتحصيؿ والتقويـ.
تقويم التحصيل:
ييدؼ تدريس اي موضوع بوجو عاـ الي احداث تغير سموكي – ادراكي او عاطفي
اوحركي او اجتماعي لدي التالميذ نسميو عادة بالتعمـ ،ولمتحقؽ مف حدوث وكفاية ىذا
التعمـ يمجأ المعمموف في الغالب الي مالحظة واختبار التالميذ لتحديد درجتو لدييـ وقيمتو
لنموىـ ولمستقبميـ الشخصي والوظيفي.
والتعمـ  Learningىو عممية باطنية وغير مرئية تحدث نتيجة تغيرات في البناء
االدراكي لمتالميذ  ،ونتعرؼ عميو بواسطة التحصيؿ  Achievementفالتحصيؿ ىو نتاج
لمتعمـ ومؤشر محسوس لوجوده في الوقت نفسو اما عمميات مالئمة التحصيؿ وعده الكمي
ثـ الحكـ عمي قيمتو العامة فنطمؽ عمييا عموماً بالتقويـ . Evaluation
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وتقويـ التحصيؿ بما يفرزه مف ق اررات تقويمية ىو وسيمة موجية لمتعمـ ثـ التدريس
والمنيج وكافة العوامؿ والعمميات التربوية االخري التي تشترؾ في العادة بانتاجو وعميو بقدر
ما يكوف التقويـ موضوعًا ىادفًا بقدر ما تكوف نتائجو صالحة وموثوقة وفعالة في توجيو
التربية المدرسية لمتالميذ وتحسينيا دائماً لالفضؿ.
وفي ىذا الفصؿ نستعرض بإيجاز عمي قدر مف المفاىيـ والقضايا العامة التي تيتـ
تقييـ التحصيؿ ،تمييداً لمعالجة اختباراتو وعممياتو االساسية.

تقويم التحصيل – مفيومو ومكوناتو في التربية:
التقويـ في المغة ىو تقدير قيمة الشئ او الحكـ في قيمتو وتقويـ التحصيؿ لـ
يختمؼ كثي اًر عف قرينو في المغة  ،حيث يجسد تعييف قيمة او كفاية او كفاية نتائج التعمـ او
حصيمتو او ىو عممية تربوية يتـ بواسطتيا تكويف الحكـ في قيمة اوكفاية ظاىرة سموكية
تحصيمية تحفي تعمـ التالميذ بالمقارنة بمعايير كمية  -نوعية -كيفية مقترحة.
ومفيوـ تقومي التحصيؿ ىوالذي يخص نفسو في الحكـ عمي كفاية نتائج التعمـ كمًا
ونوعاً وكيفاً في تحقيؽ االىداؼ التربوية المنشودة بالمقارنة مع المواصفات المعيارية
المحدث لكؿ منيا.
وحتي يتمكف التقويـ مف تكويف الحكـ اعاله يسمتزمو توفر كمية كافية مف البيانات
المناسبة بخصوص موضوع التحصيؿ ليستطيع بذلؾ اجراء المقارنات المطموبة وصناعة
الق اررات التقييمية البناءة عمي اساسيا.
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ولنقوـ بيذا الدور ال بد مف توفر اربع عمميات رئيسية ىي :المالحظة
 Observationوالقياس  Measurementثـ التقدير او التثميف  Assessmentوالحكـ
 Judgmentوالمالحظة والقياس والتقدير والحكـ ىي عمميات اساسية لتقويـ التحصيؿ.
والمالحظة نوع مف عمميات القياس يجمع بواستطتيا البيانات الخاصة بموضوع التحصيؿ ،
وتشمؿ المالحظة جمع وتبويب البيانات المطموبة ثـ تدوينييا بصيغ منتظمة تنسجـ مع
طبيعة االدارة المستخدمة في اعماؿ المالحظة.
والقياس في تقويـ التحصيؿ ىو عممية تركز في العموـ عمي عد السموؾ المطموب او
تحديد درجة حدوثو او حصر المواصفات كمياً بصيغة درجة او عالمة او مقدار حسب
قواعد حسابية محددة تتالئـ مع طبيعة التحصيؿ المطموب  ،فالقياس بيذا وصؼ كمي
لمكونات اوخصائص او مواصفات موضوع التحصيؿ.
اما التقدير او التثميف فيو خطوة سابقة لتكويف الحكـ بقيمة ظاىرة التحصيؿ اي
خطوة تمييدية لمحكـ التقييمي ،والتقدير في االقتصاد يختص بتثميف الممتمكات او الدخؿ
ال الغراض جمع الجباية الضريبية المناسبة.
مث ً
وبينما تتالزـ المالحظة والقياس نظريًا وتطبيقًا  ،فاف عممتي الحكـ والتقدير تقترناف
وتتداخالف معًا ،لدرجة تعتبر معيا االولي مقدمة ضمنية لمثانية.
وعمي كؿ حاؿ ،فاف العمميات االربعة المكونة لمفيوـ تقييـ التحصيؿ تبدو معًاً
عمي شكؿ معادلة كاالتي-:
مالحظة  +قياس  +تقدير (تثميف)  +حكـ

= تقويـ

التطور التاريخي لمتقويم التحصيل في التربية:
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اف تقييـ التحصيؿ بمعناه الواسع ىو عممية تربوية ترشيدية نشأت وتطورت مع وجود
االنساف وتطوره  ،فاالنساف االوؿ الذي اعتمد التجربة والتقميد والمالحظة في تعممو
وتحصيمو لمسموؾ والمفاىيـ واالشياء اعتماد تقييـ سموكو الذي اتصؼ بالحركة

غالبًا مف

خالؿ نتائجو الواقعية عمي حياتو اليومية ،وبيذا نجد اف االنساف قد تحصؿ عمي وسائؿ
عيشو ولوازـ حياتو اليومية  ،مف مأكؿ ومشرب ومسكف وممبس وعادات وعالقات اجتماعية
وميارات دفاعية بواسطة اساليب تقييمية غمبت عمييا الذاتية والفطرة والمالحظة العشوائية.
ومع ظيور الكتابة في العصور التاريخية المبكرة ونشوء الحضارات المتقدمة في
الشرؽ القديـ  ،برزت انواع مختمفة مف الممارسات واالحكاـ الدينية واالجتماعية والتشريعية
التي تبني المموؾ وكينتيـ مس ئولية لتعميميا الفراد رعاياىـ  ،ولما كاف ىذا التعميـ يتعيف في
مجممو بالشفوية المباشرة والشرح العممي  ،فاف تقييـ التحصيؿ المطموب قد اتخذ تنميتو مف
المالحظة واالجابات الشفوية والتطبيقات العممية والحكـ الشخصي لمكاىف (المعمـ) وسائؿ
ىامة.
وبقي تقييـ التحصيؿ شخصياً غير منظماً في اىدافو وتطبيقاتو حتي عاـ 2111ـ
حيث سجمت اولي حادثة لتقييـ الرسمي في التربية الصينية ،واعتاد الرسميوف الصينيوف
آنذاؾ إجراء اختبارات مقننة في مجاالت الخدمة المدنية ،لمذيف تقدموا لشغؿ وظائؼ الدولة
المختمفة لمتحقؽ مف استمرار كفاياتيـ العممية  ،وقد مارست ىذه االختبارات ونتائجيا دو اًر
واضحًا في توجيو الحياة اليومية العامة ووظائفيا وحاجاتيا المختمفة ،حيث كانت التعيينات
الوظيفية بكافة مجاالتيا واختصاصاتيا تتـ في العموـ مف خالؿ ذلؾ ،وكانت االختبارات
العينية تأتي بدرجات متنوعة في مستوياتيا وشياداتيا.
وفي اليند كانت ىنالؾ صيغ مف االختبارات العامة لـ يتعد الناجحوف فييا نسبة
 %31مف مجمؿ المتقدميف.
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اما في مصر القديمة فقد اتخذت االختبارات صفتيف رئيستيف:التممذة المينية غير
الرسمية غالباً ،ثـ الدينية التي كاف يسير مقدارىا الكينة بشكؿ كامؿ.وفي اليوناف قبؿ
الميالد كاف المعمموف مف امثاؿ سقراط وافالطوف وارسطو يعمموف الشباب ويقيموف معرفتيـ
باساليب لفظية حوارية تتصؼ بالحدة والمباشرة والتتابع.
اما في التربية العربية فعمي الرغـ مف تقييـ االدباء والشعراء والعمماء والفالسفة بدأ
مبك اًر في العصر الجاىمي وامتد بعد ذلؾ بصورة اسواؽ كعكاز او ندوات ومؤتمرات حوارية
شعرية وادبية وفمسفية وعممية في العيود االموية والعباسية وغيرىا.
اال اف تقييـ التحصيؿ بقي يعتمد بدرجة رئيسية عمي اختبارات التسميع واالسئمة
الشفوية.
وفي التربية االوربية فقد نسخ االوربيوف نتيجة إتصاليـ مع الصيف خالؿ القرف
السادس عشر الميالدي نظاـ االختبرات المكتوبة كوسيمة لضبط نوعية المتقدميف لوظائؼ
الخدمة المدنية العامة ،وكانت بريطانيا في الصدد اوؿ

الدوؿ االوربية التي ثبتت ىذا

النظاـ رسميًا مع بداية القرف التاسع عشر.
وكاف التطور الياـ في عمـ التقييـ عمي يد عالـ انجميزي ىو السير فرانسيس غالتوف
الذي اكد مبدأ الفروؽ الفردية في المواصفات االنسانية الجسمية والنفسية عمي السواء  ،كما
طرح عدد مف اختبارات الذكاء وابتكر طريقة (فيرس العالقة الثنائية) لمعالجة البيانات
االحصائية التي اعتاد جمعيا خالؿ ابحاثو والتي تركت لتمميذه كارؿ بيرسوف لتطويرىا فيما
يسمى بمعامؿ ارتباط بيرسوف.
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وفي الواليات المتحدة فقد ظيرت اوؿ بوادر االىتماـ بتقييـ التحصيؿ عاـ 1845ـ
عندما قامت لجنة مدرسية بزيارة المدرسة االنجميزية العميا في مدينة بوسطف لمتحقؽ مف
كفاية معرفة التالميذ في مواد الجبر واليندسة والفرنسية (محمد زياد حداف .)35-31،
األصول العممية لتقييم التحصيل:
اف كؿ شئ في حياتنا لو بالضرورة جزور واصوؿ وتقييـ التحصيؿ كعمـ تطبيقي حديث
لـ تتبمور ىويتو الحاضرة مف العدـ ،بؿ ترجع في مقوماتيا النظرية والعممية الصوؿ عممية
متعددة مباشرة وغير مباشرة ىي-:
 .1اال صوؿ العممية غير المباشرة  :ىي العموـ االنسانية واالجتماعية والطبيعية العامة.
 .2االصوؿ العممية المباشرة واىميا عمي االطالؽ  :التربية وعمـ النفس التربوي وما
يتبعيا مف عموـ فرعية متخصصة كالمناىج والتدريس واالدارة والتوجيو والتحفيز
والتعمـ والقياس والفروؽ الفردية والذكاء .
انواع تقييم التحصيل-:
ينقسـ تقييـ التحصيؿ حسب غرضو ومرحمتو الي ثالثة انواع ىي  :تحميمي
 Analyticوبنائي مرحمي  Formativeثـ نيائي كمي .Summative
( )1التقييـ التحميمي:
يجري التقييـ التحميمي قبؿ التدريس عادة وييدؼ في العموـ لتحديد قدرات وحاجات
افراد التالميذ لمتعمـ الجديد  ،اف اختبارات المتطمبات االساسية التي تكشؼ مدي استعداد
التالميذ لمتعمـ ثـ اختبارات المادة الدراسية التي تحدد مدي معرفتيـ السابقة لمادة ىذا التعمـ
ىي امثمة ىامة لمتقييـ التحميمي.
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التقييم البنائي المرحمي :
يتـ ىذا التقييـ اثناء قياـ التالميذ بتحصيؿ المادة الدراسية وييدؼ المريف ىاميف
تحديد كفاية التعمـ المتوقع مف التالميذ ثـ تصحيح ما يمزـ فيو او ما يمزـ في العوامؿ
المنتجة لو.
اف االختبارات التي تجري اثناء التدريس كاالختبارات الشيرية واالسبوعية والقصيرة
باوؿ الحصة عادة ىي الوسائؿ السائدة لمتقييـ الحالي.

( )3التقييم النيائي الكمي
يحدث ىذا التقييـ في اخر مرحمة لمتعمـ او التدريس  ،ويتعرؼ مف خاللو المعمـ
عمي الكفاية العامة لتحصيؿ افراد التالميذ ،مؤدياً بالطبع لمنح ما يسمي بالتقارير او الرتب
النوعية.
ينتج عف التقييـ النيائي الكمي ترفيع التالميذ لمستويات تحصيمية اعمي واالحتفاظ ببعضيـ
بنفس المستوي لمزيد مف التعمـ والتحصيؿ كما يتـ تعويض عوامؿ التحصيؿ مواطف ضعفيا
بالتحسيف والتعديؿ والتغيير ،وذلؾ حسبما تشير اليو عادة نتائج عمميات التحميؿ والتفسير
والحكـ التقيمية(محمد زياد حمداف.)38-37،
ويري الباحث انو ال يستطيع معمـ اف يستغني عف االختبارات التحصيمية في قياس
اداء الطالب وتقييمو ليذا االداء فمف المعروؼ اف االختبارات تمثؿ ركناً وركيزة ىامة مف
ركائز عممية التدريس الصفي.
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فالمعمـ بعد اف يقوـ بتحضير مادتو الدراسية يعمؿ عمي تنفيذىا وفؽ مستوي الطالب
ولكؿ معمـ اسموبو الخا ص في اعطاء المادة وقد يتغير اسموب تنفيذ المادة حسب طبيعة
المادة الدراسية مف جية وحسب نوعية المتعمميف مف جية اخري  ،وبغض النظر نوع
االسموب فانو البد مف التعرؼ عمي مواطف الضعؼ والقوة ويتـ ذلؾ بطريقة مباشرة مف
خالؿ االختبارات التحصيمية التي يعطييا المعمـ لمطالب.
ويري الباحث انو عمي المعمـ اعطاء اختبار لمطمبة في نياية كؿ وحدة دراسية ليتاكد
مف تحقيؽ االىداؼ ولكي يتعرؼ عمي مواطف الضعؼ والقوة  ،ويعتبر ىذا النوع مف
االختبارات بمثابة رصد لمتقدـ الذي يظيره خالؿ تنفيذ العممية الترويسية

وىذه تسمي

باالختبارات التكوينية.
اما اذا نظرنا الي انواع التحصيؿ الثالثة المذكورة سابقاً فاننا نالحظ اىميتيا بصورىا
الثالثة:التحميمي والبنائي والنيائي الننا نري اىمية التقييـ التحميمي الذي يتـ عادة قبؿ
التدريس وىذا يعطي المعمـ خمفية عف قدرات الطالب وحاجاتو اما التقييـ البنائي المرحمي
وايضاً لو اىميتو النو يتـ بصورة متقاربة او مستمرة.
اما التقييـ النيائي وىو الذي يحدث في آخر مرحمة التعميـ ويتـ عمي اساسو تربيع
الطالب مف فصؿ الخر او مف مرحمة الخري.
ويري الباحث اف التقييـ الذي يستخدـ في مدارسنا ىو التقويـ النيائي الننا نقوـ باعداد
امتحانات نياية العاـ الدراسي ويتـ مف خالليا الحكـ عمي اداء الطالب ومف ثـ يتـ التقييـ
عمي اساسيا سواء كانت صفية او مف مرحمة الي مرحمة اخري.
اغراض تقييم التحصيل في التربية :
تتمخص اغراض تقييم التحصيل في القائمة التالية:
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 .1ترشيد تعمـ التالميذ ،حيث يبادر المعمـ نتيجة معرفتو لمدي كفاية التحصيؿ الي
توجيو افراد التالميذ لقراءات وخبرات اضافية او نشاطات حرفية او بيتية او حتي
تشجيعيـ باالستمرار نحو االفضؿ.
 .2نقؿ او ترفيع افراد التالميذ مف مرحمة دراسية الي اخري  ،ويتـ ىذا في الغالب
نتيجة االختبارات الفصمية والنيائية ،نتعارؼ عمييا في تربيتنا المحمية باختبارات
النقؿ.
 .3معرفة مستوي التالميذ ومقدار معرفتيـ لممادة قبؿ التدريس  ،حيث يفيد ذلؾ ترشيد
مكونات التربية الصفية مف اىداؼ ومعارؼ وانشطة ومواد وواسئؿ وتو جيو وتنظيـ
وخطط تحضيرية.
 .4معرفة درجة فعالية المواد والطرؽ التدريسية المستخدمة في احداث التعمـ والتحصيؿ
 ،حييث تتمثؿ ميمة التقييـ ىنا في تزويد المعمـ بتغذية مراجعة بخصوص مالءمة
ىذه المواد والطرؽ لمستوي التالميذ  ،وقدراتيـ ورغباتيـ الفردية  ،مثؿ تعديؿ مؿ يمزـ
عمي اساس ذلؾ.
 .5تعديؿ وتنقيح المناىج والوسائؿ التعميمية وتحسيف التسييالت المدرسية واساليب
التفاعؿ مع التالميذ،ونمازج تنظيميـ واداراتيـ لمتعمـ والتحصيؿ  ،حسبما تمميو
نتائجيـ التحصيمية.
 .6توفير بيانات تربوية ودعائية عما تحققو المدرسة مف رسالة اجتماعية وما تقوـ بو
مف واجبات ومسئوليات ،لدي بعض االنتقادات الموجية لمتربية المدرسية احيانًا،
ولمحصوؿ عمي دعـ الجيات المحمية احياناً اخري .
خطوات عامة لتقييم التحصيل:
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يتـ التقييـ البناء لمتحصيؿ بخطوات عامة نوردىا موجزه كما يمي:
 .1تخطيط تقييـ التحصيؿ ويقوـ خاللو المعمـ بالميمات التالية
 تحميؿ خمفيات افراد التالميذ المختبريف ونجاحاتيـ وصعوباتيـ ،ومادة تعمميـ
المنيجية ومعطيات البيئة الصفية والمدرسية المرتبطة بعمميات تقييـ التحصيؿ وذات
التاثير المباشر عميو.
 تحديد اىداؼ تقييـ التحصيؿ  ،وىنا يساؿ المعمـ نفسو  :لماذا ساختبر التالميذ؟
وماذا سيكوف موضوع االختبار؟وماىي النتائج التي تعود عمي تحصيؿ التالميذ مف
جرائو؟ ولتوضيح ما يمكف اف تبدو عميو االىداؼ مف ىذه العممية تقترح االىداؼ
التالية-:
 تحديد الدرجة التي يتحصؿ عمييا التالميذ لممادة الدراسية في الكتاب المقرر. تحفيز التالميذ لمدراسة واالطالع والتعمـ. تحديد مواطف ضعؼ التحصيؿ لمعالجتيا بالخبرات واالساليب والمواد التربويةالمناسبة.
 كشؼ فعالية التدريس في احداث تعمـ وتحصيؿ التالميذ ،وترشيد طرقو وموادهحسبما يمزـ نتيجة ذلؾ.
 تحديد انواع ومجاالت التحصيؿ التي يراد اختبار كفاية التالميذ بيا ،وتتمثؿ ىذه فيالعموـ بمراجعة المعمـ لممواضيع والخبرات التي يقوـ بتدريسيا لمتالميذ او المتمثمة
في مناىج سابقة لدييـ كانوا قد درسوىا قبالً.
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 اختيار تطوير وسائؿ القياس المناسبة التي ستتولي جمع بيانات التحصيؿ المطموبة ،اف ادوات المالحظة المتنوعة والمقابالت واالستطالعات واالختبارات المقالية
والموضوعية والمعيارية والعممية االنجازية.
 تحضير إرشادات تقييـ التحصيؿ لدي التالميذ وجدولة مواعده الزمنية المناسبة،ويراعي بيذا الصدد شموؿ ووضوح ىذه اإلرشادات وخاصة ما يرتبط منيا بالتالميذ.
واف تكوف أوقات التقييـ في فترات نشطة يتمتع خالليا أفراد التالميذ بحيوية ويقظة
ادراكية عادية كما ىو الحاؿ في الصباح والمساء مف كؿ يوـ ،كما يراعي ايضاً بعد
مواعيد التقييـ عف المناسبات االجتماعية والرياضية العامة كمما أمكف ذلؾ ،لتوفير فرص
كافية لمدراسة والتركيز عمي مادة االختبار المطموبة.
 .2إجراء تقييـ التحصيؿ  ،وذلؾ باستعماؿ وسائؿ المالحظة او إدارة االختبارات عمي
التالميذ واجاباتيـ عمييا خالؿ المدة الزمنية المحددة لذلؾ..
 .3تحميؿ البيانات المتوفرة مف وسائؿ واختبارات التحصيؿ وتفسيرىا ،باستخداـ واحد او
اكثر مف االجراءات المقترحة.
 .4الحكـ عمي كتابة التحصيؿ واعطائو قيماً او تقادير نوعية مناسبة.
 .5كتابة تقاري ر التحصيؿ الفراد التالميذ ورفعيا لمجيات المعنية المدرسية واالسرية
المتنوعة بما في ذلؾ التالميذ انفسيـ.
 .6االستفادة مف نتائج تقييـ التحصيؿ في تحسيف التربية المدرسية.
مواصفات عامة لتقييم التحصيل-:
يتـ تقييـ التحصيؿ كعممية تربوية تثمينية بالمواصفات التالية-:
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 -1اف يستمزـ مواقؼ انجازية وعممية خاصة ،ففي االختبارات عمومًا يطمب مف التالميذ
االجابة عف االسئمة التي تقدـ ليـ حسب شروط وتعميمات وفترات زمنية مقننة.
 -2انو يتـ بمعايير كمية ونوعية وكيفية محددة مسبقاً يكشؼ بيا المعمـ مدي كفاية
التحصيؿ ويحكـ مف خالليا عميو بتقادير نوعية تشير عموماً لقيمتو التربوية.
-3

اف نتائجو تؤدي في العادة لسجالت ذاتية دائمة الفراد التالميذ ،تالزميـ طيمة

حياتيـ،كما تمارس ايجابًا او سمبًا دو ًار واضحًا في صناعة مستقبميـ.

معايير تقييم التحصيل:
اف المعايير ىي عبارة عف مراجع انجازية تستخدـ لمقارنة نتائج التحصيؿ وتفسيرىا
تمييدًا،لمحكـ عمي كفايتو وتنقسـ المعايير الي نوعيف رئيسييف ىما:
 .1معايير المستوي النسبي او المعدؿ العاـ او القيمة العامة السائدة لمتحصيؿ او معايير
العينة التحصيمية الممثمة النجاز مجموع التالميذ Norm –Refernced Stanards
(المعياري).
يقارف المعمـ ىنا تحصيؿ افراد التالميذ بمثؿ اقرانيـ في سنيـ او صفيـ دوف اي
اعتبار لنوعية ىذا التحصيؿ او كفايتو لمتطمبات الحياة العممية الواقعية.
 .2معايير المستوي المطمؽ ( Criterion Referenced Standardsمحكي) يقارف
المعمـ ويفسر تحصيؿ افراد التالميذ مف خالؿ مواصفات سموكية ثانية عامة تضمف بوجو
عاـ كفايتو لمستويات مدرسية او اجتماعية محددة.
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وىنا كمما ارتفعت قيمة التحصيؿ وضرورات دقتو االنجازية كمما ارتفعت بذلؾ
مستويات المعايير المطمقة ومالت اكثر لمتفصيؿ والتحديد  ،قبينما تكوف المعايير عالية
ودقيقة جدًا في مواصفاتيا السموكية والكمية والنوعية والكيفية لتصؿ الي ميارات كقيادة
الطائرات وغيرىا وقد تتدني عند تقييـ بعض الميارات التحصيمية االكاديمية لتصؿ  61او
( %71محمد زياد حمداف)42،41،
ومف وجية نظر الباحث انو عندما يقوـ المعمـ بوضع االختبارات الصفية وتصميميا
لطالبو وقد يك وف ذلؾ بصورة شفوية او كتابية وقد تكوف ادائية وىنا البد مف تفسير نتائج
ىذه االختبارات وذلؾ يعطي المعمـ المقدرة عمي اعطاء الحكـ المناسب عمي العالمات او
الدرجات التي يتحصؿ عمييا الطالب المفحوصيف في ىذه االختبارات التحصيمية.
وكما ىو معموـ اف ىنالؾ نوعاف مف االختبارات ىما :
( )1االختبارات محكية المرجع:
وىي التي تقوـ اداء الطالب في ضوء محؾ معيف ياخذ مستوي الطالب بعيف
االعتبار وتتصؼ ىذه االختبارات باالتي-:
 يحدد المحؾ ليذه االختبارات بناء عمي خبرة المعمـ ومعرفتو بتالميذه. في االختبارات المحكية المرجع مف وسائؿ التقويـ التكويني. وقد تكوف االختبارات محكية المرجع صفية او محكية لمطالب. يقوـ المعمـ بتحديد درجات ىذه االختبارات.( )2االختبارات معيارية المرجع:
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وتعرؼ االختبارات معيارية المرجع بانيا تمؾ االختبارات التي تقوـ اداء الطالب في
ضوء معايير معينة بحيث تسمح ىذه المعايير بمقارنتو اداء الطالب باداء غيره مف
الطالب مف المستوي نفسو.
ويتـ تحديد االختبارات المعيارية المرجع بواسطة لجاف متخصصة وفي ىذا النوع مف
االختبارات ينظر الي المادة المدرسية ككؿ ال كأجزاء  ،كما انو في ىذا النوع مف
االختبارات ال تحدد في العادة عالمة النجاح والعالمة العميا ،كما اف االختبارات معيارية
المرجع تعتبر مف وسائؿ التقويـ الختامي.
ويري الباحث اف االختبارات التي توجد في مدارسنا ىي االختبارات محكية المرجع
حيث نجد اف المعمـ يحدد الدرجة الكمية لالمتحاف كما يحدد كذلؾ درجة النجاح ليذه
االختبارات وكما يري الباحث اف االختبارات محكية المرجع افضؿ مف االختبارات
معيارية المرجع الف الطالب في االختبارات محكية المرجع يكوف عمي عمـ بدرجة
االمتحاف ولذلؾ فيو يحاوؿ بقدر االمكاف اف يتحصؿ عمي درجة تؤىؿ الي مستوي بيف
زمالئو وال نجد ذلؾ في المعيارية.
انواع ووسائل تقييم التحصيل:
يمكف تبويب وسائؿ تقييـ التحصؿ عموماً لمفئات التالية -:
 -1حسب نوعية المعايير المستخدمة في تحميمو وتفسيره وتكوف وسائؿ تقييـ
التحصيؿ ىنا نسبية مقارنة ومطمقة ثابتة.
 -2حسب جية صناعتيا او تطويرىا وتكوف ايضاً في نوعيف مصنوعة او موضوعة
مف المعمـ.
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 -3حسب صيغ تنفيذىا او االجابة عمييا مف التالميذ ،وتكوف شفوية وكتابية
وانجازية عممية.
 -4حسب موضوعية او تخصيص االجابة المطموبة وتكوف في نوعيف موضوعية
مثؿ االختبارات الموضوعية والمعيارية واالنجازية العممية ثـ مفتوحة نسبيًا كما ىو
الحاؿ مع االختبارات المقالية ووسائؿ المالحظة والمقابالت واالستطالعات.
 -5حسب عدد التالميذ المختبريف وتكوف فردية وجماعية.
 -6حسب حدوثيا مف المتعمـ وتكوف في نوعيف اختبارات مرحمية بنائية
 Formative Testsتيدؼ عادة لتحسيف التحصيؿ ثـ اختبارات نيائية
 Summative Testingتكشؼ كفاية التحصيؿ لتوجيو التعمـ والتدريس والمنيج
وغيرىا مف عوامؿ وعمميات التربية المدرسية.
 -7حسب الغرض الذي ترمي الي تحقيقو وتكوف تحميمية يحدد بواسطتيا المعمموف
مواطف الصعوبة او الضعؼ او القوة لتوجيو التعمـ والتدريس عمي اساسيا كما في
اختبارات قبؿ التدريس او قبؿ التعمـ  Pre –Testsثـ تحصيمية كما في االختبارات
الموضوعية والمقالية والمعيارية والعممية االنجازية.
 -8حسب التخصص وتكوف ىنا في نوعيف :اختبارات القدرات كما في مقاييس
الذكاء واالستعداد والشخصية ثـ اختبارات التحصيؿ.
اختبار وسائل تقييم التحصيل:
يمكف لممعمـ عند اختباره لوسائؿ تقييـ التحصيؿ مراعاة المعايير االتية -:
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 /1عرض تقييم التحصيل :ىؿ ييدؼ التقييـ لتحديد معارؼ افراد التالميذ السابقة
لمتدريس  ،اولتحديد كفاية تحصيميـ خاللو او بعده؟ ومف ناحية اخري اذا كاف غرض
التقييـ اختبار القدرة عمي التذكر ،فاف اختبارات ممئ الفراغ والمقالية القصيرة ىي
االفضؿ واذا كاف الغرض يتمثؿ في تحديد القدرة عمي تمييز مفاىيـ محددة او
انتماء المعارؼ لبعضيا البعض ،فاف اختبارات الصح والخطأ والمطابقة ىي االكثر
مالءمة لذلؾ.
 وفي حالة الحاجة لقياس مدي توفر مواصفات سموكية اساسية لدي التالميذ ،تكوفاالختبارات المعيارية انجح ما يمكف اختباره لتحقيؽ ىذا الغرض ،اما اذا اريد اختبار
القدرة عمي دمج االفكار  ،فاف االختبارات المقالية الطويمة ىي االفضؿ وفي حالة
اختبار القدرات االداراكية المركبة فاف االختبارات االختيار المتعدد تكوف مناسبة
لذلؾ.
 /2ماىية نوع التحصيل:
ال فاالختبار يكوف
اذا كاف موضوع التحصيؿ تجربة معممية كيميائية او فيزيائية مث ً
بيذا عممياً او انجازيًا ،واذا كاف الموضوع اكاديميًا مرتبطاً بمادة مدرسية محددة ادبية
او رياضية يكوف االختبار شفويًا او كتابيًا.
 /3خصائص وقدرات التالميذ :يتميز التالميذ عف بعضيـ البعض بخصائص
جسمية وعقمية وشخصية  ،االمر الذي يؤثر مباشرة عمي انواع االختبارات المناسبة
لكؿ منيـ فاختبارات المعوقيف عقمياً وجسمياً تكوف ذات طبيعة خاصة واختبارات
عادي التحصيؿ ىي ايضاً غيرىا لممتفوقيف  ،وبينما تكوف

اختبارات التالميذ

العادييف عادية في اىدافيا ومحتواىا فاف قريناتيا لزمالئيـ ذوي المشاكؿ والصعوبات
السموكية والتحصيمية تكوف في الغالب عالجية تصحيحية .
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عميو نقترح باالضافة لالعتبارات اعاله اختيار الصيغ التنفيذية لالختبارات حسبما
يمي-:
 تالميذ رياض االطفاؿ تكوف اختباراتيـ عممية حركية بحتة مع بعض الشفوية
المبسطة.
 تالميذ المدرسة االبتدائية تكوف اختباراتيـ شفوية وعممية وكتابية بسيطة.
 تالميذ المدرسة االعدادية تكوف اختباراتيـ شفوية وكتابية معتدلة المتطمبات ،ثـ
عممية.
 تالميذ المدرسة الثانوية فاعمي تكوف اختباراتيـ كتابية وشفوية وعممية مركبة.
 /4عدد التالميذ المختبرين :اذا تراوح عدد التالميذ المختبريف بيف ، 5-1فانو
يفضؿ بيذا االختبارات الفردية المتنوعة في صيغيا ومواعيدىا وفي العموـ تميؿ ىذه
الشفوية غالباً مع استخداـ االسئمة المباشرة والمقابمة ،الميـ اذا اريد اختبار التالميذ
في ميارات كتابية او حركية محددة ،اما اذا زاد ععدىـ عف خمسة فتكوف االختبارات
جماعية تدار بالجممة عمييـ بصفة واحدة وخالؿ وقت واحد.
 /5نوع مصدر االدراك السائد لدي افراد التالميذ:ىناؾ مف التالميذ مف يدركوف
بدرجة رئيسية بالكممة المكتوبة والعدد المكتوب واخروف بالكممة المسموعة والعدد
المسموع ،وفئة ثالثة باالشكاؿ المرئية ،ورابعة باالصوات المسموعة وخامسة بالحركة
والعمؿ الجسمي وعميو يفضؿ مف المعمـ في مثؿ ىذه الحاالت اختبار وتطوير
اختبارات ذات صيغ تنفيذية تتفؽ مباشرة مع انواع مصادر االدراؾ لكؿ فئة مف
تالميذه.
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 /6الوقت المتوفر لمتقييم  :تميؿ االختبارات لمطوؿ والتفصيؿ في متطمباتيا كمما
ارتفع الوقت المتوفر لتقييـ التحصيؿ ،ولاليجاز كمما كاف بالمقابؿ محدوداً  ،والميـ
ىنا مراجعة المعمـ لممدة الزمنية المتوفرة لالختبارات كأف تكوف نصؼ ساعة او
خمس واربعوف دقيقة او ساعة او اكثر او اقؿ ثـ اختيار وتطوير االختبار الذي
يتناسب مباشرة مف حيث طوؿ اجاباتو المطموبة مع ذلؾ.
 /7خصائص القاعة االختبارية :تتحكـ القاعة االختبارية في نوع االختبار الذي
يتبناه المعمـ لتقييـ تحصيؿ التالميذ فاذا كاف لديو عمي سبيؿ المثاؿ اربعيف تمميذاً
وقاعة دراسية اختبارية بمساحة 3×3ـ كما نشاىد احيانًا في بعض المدارس فانو مف
غير الممكف لتقييـ تحصيميـ استخداـ االختبارات الكتابية ،وذلؾ لعدـ قدرتو عمي
تنظيـ التالميذ وضبطيـ المطموب خالؿ اخذ االختبار ومف ىنا يفضؿ اختبارىـ
شفوياً في ىذه الحالة حيث يميز المعمـ اكثر بيف قدراتيـ الحقيقية.
وبالمثؿ اذا كانت القاعة االختبارية متمثمة بمعمؿ في العموـ ،ولـ يكف ىذا المعمؿ
مزوداً بالمواد الضرورية الجراء التجربة المطموبة ،او كاف عدد التالميذ كبي اًر لدرجة
يصعب معيا اجراؤىـ لمتجربة لصغر حجـ المعمؿ او عدـ كفاية تجييزاتو الستيعاب
اعدادىـ في الوقت الوحيد المتوفر  ،حينئذ قد يضطر المعمـ الجراء اختبار شفوي او
كتابي يصؼ فيو افراد التالميذ كيفية قياميـ بالتجربة المطموبة.
 /8شمول االختبارات لمميارات والمعارؼ والقدرات المطموبة ،اي مراعاة كوف
االختبار صالحًا يجسد في محتواه مباشرة وبالكامؿ المادة الدراسية لمتالميذ.
 /9موضوعية عبارات االسئمة اي الفيـ الواحد لممطموب منيا لدي كؿ التالميذ ،دوف
حاجة لمزيد مف التفسيرات.
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 /11لغة االختبار :يتوجب اف تكوف لغة االختبار مف حيث المقررات والصياغة في
متناوؿ التالميذ المختبريف ال سيمة جداً او صعبة جداً بحيث ال يفيموف المطموب
منيا اال بعد تغيير عباراتيا او تعريؼ بعض مفرداتيا  ،اف التالميذ في كؿ مرحمة
دراسية يتصفوف بقدرات لغوية محددة يجب مراعاتيا بالطبع مف المعمـ طمعًا في
الحصوؿ عمي نتائج صالحة معبرة ومميزة لقدراتيـ التحصيمية.
 /11طول االختبار :اف اىـ فضيمة يؤدييا طوؿ االختبار لنتائج تقييـ التحصيؿ
تتمثؿ في شمولة لممادة الدراسية  ،ثـ ارتفاع درجة موثوقيتو اي ارتفاع قدرتو عمي
اعطاء نتائج متقاربة في قيميا لتحصيؿ التالميذ وذلؾ بالتقميؿ مف فرص المصادفة
والتخميف واتاحة المجاؿ ليـ بالتعبير عف انفسيـ وقدراتيـ الفردية.
 /12سيولة التصحيح :يجب اف ال ياخذ في االختبار الذي يتبناه المعمـ لتقييـ
تحصيؿ التالميذ وقتاً طويالً او اجراءات مركبة متعددة ،وخاصة ونحف نعيش عصر
السرعة في كؿ شئ او سموؾ في حياتنا ،مع ما يصاحب ىذا مف تداخؿ وتعقيد
لممصالح والرغبات وتنوع المشاغؿ والمسئوليات المدرسية واالسرية واالجتماعية.
انوع عالمات التحصيل:
تنقسـ العالمات التحصيمية  Achievement Scoresحسب نوعيا ومرحمة معالجتيا
االحصائية لثالث فئات رئيسية:
-1

عالمات تحصيمية خاـ  Rear Scoresوىي التي تنتج لدي المعمـ مباشرة مف
اجابات التالميذ تمثؿ ىذه العالمات مجموع االسئمة او العناصر التي اجاب عمييا
ىؤالء كما ىو مطموب.
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-2

عالمات تحصيمية معدلة  Corrected Scoresوىي العالمات الناتجة مف
عممية التصحيح او المحاسبة عمي التخميف.

-3

عالمات تحصيمية مشتقة  Derived Scoresالتي تتوفر مف معالجة سابقاتيا
الخاـ او المعدلة نتيجة لممقارنات والعمميات االحصائية المتنوعة.
انواع بيانات التحصيؿ:
تتوفر بيانات التحصيؿ في نوعيف رئيسييف ىما :متصمة  Continuous Dataثـ

متقطعة . Discrete Data
 .1البيانات المتصمة :البيانات المتصمة ىي قيـ احصائية مستمدة غير منفصمة عف بعضيا
البعض بمعني يمكف اف يقع بيف اية قيمتيف عددًا كبي ًار جدًا او ال نيائي مف القيـ االخري ،
ومف ىنا يصعب لدقتيا المتناىية ،تحديدىا الحقيقي اال بتمثيؿ الواحدة منيا بعدد ال نيائي
ال ال يمكف التحقيؽ منو اال بتبني
مف الخانات العشرية االمر الذي يجسد عبئًا احصائيًا ثقي ً
مبدا التقريب عادة.
وتكوف البيانات المتصمة بييئة عالمات التحصيؿ سواء كانت ىذه خامًا او مصححة
لمتخميف او مشتقة فالعالمة  15مثالً قد تكوف عمي درجة الدقة النسبية ال المطمقة ابداً  ،اي
واحد مما يمي :
 15،5،15،3،15،15،1،15،14،9،8،14،6،14،5وجمع ىذا فاف اخطاء القياس
واالقتناع بالموجود غالبًا ما يثنينا عف تنقيحيا وغربمتيا لقيمتيا المتصمة الحقيقية مكتفيف
بدؿ ذلؾ بالقيمة العممية المقربة وىي . 15
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 .2البيانات المتقطعة :اما البيانات المتقطعة فتمثؿ قيمًا مستقمة اليوية بذاتيا ومتميزة في
الغالب عف بعضيا البعض بمواصفات نوعية محددة يتقرر عمي اساسيا وجود القيمة
المنقطعة المقصودة مف عدميا.
اف تقارير التحصيؿ عموماً ىي في مجمميا نوعًا مف البيانات الحالية  ،فالتقدير (أ)
عمي سبيؿ المثاؿ يتميز عف تقدير (ب) او (ج) وذلؾ حسب درجة توفر المواصفات
التقديرية المقترحة فيو ،اف التصنيفات التحصيمية ناجح – راسب  ،االوؿ والثاني
....والعاشر  ،ثـ ممتاز وجيد جدًا ...وضعيؼ ىي امثمة اخري لمبيانات المتقطعة.
وعمي العموـ تكوف البيانات التحصيمية التي يتعامؿ بيا المعمـ خالؿ عمميات القياس
والتحميؿ والتفسير مف النوع المتصؿ الي بيانات الحكـ عمي قيمة او كفاية التحصيؿ فتنتمي
لمنوع الثاني المتقطع.
انواع مقاييس االحصاء التربوي:
ميما اختمفت الطرؽ االحصائية التي يعالج بيا المعمـ عالمات تالميذه التحصيمية
فانيا تقوـ عمي توظيؼ واحد او اكثر مف المقاييس االربعة التالية:
 -1المقايس االسمي Nominal Scale
ويجسد ادني المقاييس صالحية واستعماالً لمعالجة العالمات احصائيًا  ،فيو يقوـ
عمي تصنيؼ الناس واالشياء في فئات نوعية تجمع افرادىا مواصفات عامة مشتركة فقد
يكوف االفراد بيذا المقياس بيض او سمر ،عرب او غير عرب ،فقراء او اغنياء ،دوف اي
تضميف بطبيعة الحاؿ بافضمية فئة عمي اخري  ،اف كؿ ما يعنيو تصنيؼ الناس واألشياء
بالمقياس االسمي ىو اف فئة محددة تختمؼ عف االخري في مواصفة او معطية تخصيا
وتجعميا بالتالي تنتمي لمفئة المعنية دوف غيرىا.
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اما بخصوص التالميذ وعالماتيـ التحصيمية فاف اكثر االستعماالت الممكنة لممقياس
االسمي تتمثؿ في تبويبنا ليـ في فئات مثؿ  :تالميذ حضروا االختبار وتالميذ تغيبوا عنو،
ناجحيف وراسبيف وتحصيؿ قبؿ التدريس ثـ بعد التدريس  ،او تحصيؿ مجموعة ()1
ومجموعة ( )2ومجموعة (.)3
 -2المقياس الترتيبي

Ordinal Scale

يتقدـ المقايس عمي قرينو السابؽ في تدريجو المتتابع الفراد التالميذ او العالمات
التحصيمية حسب تفوقيا عمي بعضيا ،فالتالميذ الذيف حضروا االختبار او الناجحيف فيو قد
يرتبوف حسب عالماتيـ عمي انيـ  :االوؿ والثاني ....والعاشر وىكذا حتي اخر عالمة
تمميذ نجح او حضر االختبار وبينما لـ يستطيع المعمـ في المقياس االسمي تتميز ماىية
التحصيؿ الفراد التالميذ الناجحيف او الراسبيف فانو يتمكف مبدئياً مف ذلؾ ،باستخدامو
ال مف الثاني والثالث..
ال اكثر تحصي ً
لممقياس الحالي ليكوف التمميذ االوؿ مث ً
 -3مقياس الفئات الحسابية المتساوية

Interval Scale

بينما يشمؿ المقياس في طياتو عمي عمميات المقياس االسمي والترتيبي فانو يتقدـ عنيما في
ال
تحديد لمقدار الفرؽ الذي يفصؿ العالمات عف بعضيا البعض فاذا توفر لدي المعمـ مث ً
عالمات  25-11-9-8-5نتيجة اختبار بحد اعمي يساوي  31فال يستطيع المعمـ فقط
القوؿ باف العالمة  25ىي االولي والعالمة  11ىي الثانية  .....او اف العالمة  25ىي
متفوقة التحصيؿ بالمقارنة بالعالمة  11او العالمة  5بؿ ايضًا اف الفرؽ بيف العالمتيف 25
و 11ىو ثالث مرات الفرؽ بيف العالميتيف  11و 5او البعد الحسابي بيف العالمتيف 8و9
ىو نفسو بيف العالمتيف 9و ، 11ومع ىذا فمف غير المناسب التنويو عمي سبيؿ المثاؿ باف
محتوي تحصيؿ العالمة  25ىو خمس مرات لقرينو لمعالمة  5او اف تحصيؿ التمميذ لصغر
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يعني عدـ معرفتو المطمقة الشئ في المادة  ،واف تحصيؿ  31يعني معرفة التمميذ التامة
ليا.
اف الذي تعنيو العالمات بالقياس الحالي ىي اف الواحد فييا تزيد او تقؿ او تكثر
عف عالمة محددة واف التحصيؿ او المعرفة التي تتجسد في كؿ منيا ىي نسبية مثؿ صفر
ىي قيـ اجتيادية مؤقتة وغير مطمقة ،تتغير مف حالة اختبارية الخري وتشير في الغالب الي
اف ادني تحصيؿ ممكف في االختبار ىو صفر او  2او خمسة مثالً  ،واف اعاله ىو 31
او غير ذلؾ.

 -4المقياس النسبي

Ratio Scale

يتصؼ المقياس النسبي بمرونة وتفصيؿ االستخداـ بحيث يمكف لممعمـ بو معالجة
العالمات التحصيمية لمتالميذ بكافة العمميات والمزايا المتمثمة في المقاييس الثالثة السابقة
باالضافة المكانية توظيفو كمفيوـ النسبة االحصائية التي يمثميا المقياس الحالي ،فيقوؿ
المعمـ بيذ الصدد باف العالمة  25ىي ناجحة او متفوقة (مقياس اسمي)
واف ترتيبيا االولي ( مقياس ترتيبي) وانيا اكثر مف العالمة  11بمقدار ( 15مقياس الفئات
الحسابية المتساوية) ثـ انيا تمثؿ  2مرة او  %25مف العالمة .11
يمكف لممعمـ االف االشارة الي اف تحصيؿ العالمة  25ىو مرتيف ونصؼ اكثر مف
تحصيؿ العالمة  11كما اف افتراض القيمة الصفرية الحقيقية او (ال تحصيؿ) يصبح ممكنًا
بالمقياس النسبي.
كفايات المعمم الناجح في تقييم التحصيل :
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يمتمؾ المعمـ الناجح في تقييـ التحصيؿ الكفايات الوظيفية التالية:
 -1الكفاية االكاديمية في المادة الدراسية المنيجية :اف المعمـ المؤىؿ في مادة
تخصصو،المعمؽ في معرفتو االكاديمية يستطيع تدريسيا بفعالية اكثر والسؤاؿ عنيا بصيغ
متنوعة وسمسمة وبناءة لتحصيؿ التالميذ  ،والمعمـ الضعيؼ في مادة تخصصو ال يستطيع
في المقابؿ تدريس شئ يذكر او تقييمو (اف فاقد الشئ ال يعطيو).
 -2الكفاية النظرية والتطبيقية التقيميمية  :وتضـ ىذه االىمية االساسية في ثناياىا
الكفايات الفرعية التالية-:
معرفة انواع االختبارات واالدوات المتوفرة لتقييـ التحصيؿ.
الميارة العممية في تطوير ىذه االختبارات واالدوات.
الميارة العممية في ادارة وتصحيح ىذه االختبارات واالدوات.
الميارة العممية والتربوية في تحميؿ وتفسير نتائج االختبارات واالدوات.
القدرة عمي اصدار االحكاـ التقييمية المناسبة وتبني االساليب المناسبة واالتصاؿ
بالجيات المعنية بتقييـ التحصيؿ.
 -3الكفاية النفسية :اف معرفة المعمـ يعمـ النفس والنفس التربوي وخصائص
التالميذ لديو تؤىمو الختبار وتطوير اختبارات متناغمة مع قدراتيـ ورغباتيـ ومناسبة
مف حيث المغة واالدراؾ لمرحمة النمو التي يعيشوف فييا والحاجات واالىتمامات
المرحمية التي تشغميـ اف الكفاية النفسية لممعمـ تمكنو في العادة مف االستخداـ البناء
لكفايتو االكاديمية والتقييمية في اختبار وتطور اختبارات صالحة وموثوقة وعممية
منتجة لتحصيؿ التالميذ ونموىـ.
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مبادئ بناءة لتقييم التحصيل:
حتي ال يكوف التحصيؿ بناءًا ومفيدًا لتوجيو وتحسيف التربية المدرسية عمومًا يتوجب
مف المعمـ مراعاة المبادئ التالية -:
 .1يفضؿ مالحظة التحصيؿ عدة مرات لممساعدة عمي تكويف صورة متكاممة
لماىيتو ومكوناتو وانوع السموؾ التي يمزـ اختبارىا لسموؾ التدريس المطموب.
 .2يف ضؿ استعماؿ المالحظة المبكرة واالختبارات التحميمية المتنوعة االدراكية
والشخصية والسموكية التحصيمية في اوائؿ السنةالدراسية قبؿ التعمـ والتعميـ
بغرض توجيييا مباشرة لتحصيؿ انواع السموؾ المطموبة مف التالميذ.
 .3يجب اف يتبني تقييـ التحصيؿ اساليب وادوات ومجاالت متنوعة لالستجابة
لمفروؽ الفردية لمتالميذ.
 .4يجب استعماؿ اكثر مف نوع واحد مف وسائؿ المالحظة واالختبارات كمما امكف
الي ذلؾ سبيال.
 .5يجب اف تكوف االدوات واالختبارات المعتمدة لقياس وتقييـ التحصيؿ صالحة
وموثوقة وعممية لضماف الحصوؿ عمي بيانات وق اررات تقييمية موجية لتعمـ
التالميذ.
 .6يجب اف تكوف اىداؼ وعمميات ومجاالت التقييـ معروفة تمامًا مف التالميذ قبؿ
اختبارىـ.
 .7يجب مراعاة االىمية التربوية النواع السموؾ التحصيمي التي ستجري مالحظتيا
وتقييميا.
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 .8يجب اف يركز تقييـ التحصيؿ عمي الق اررات االدراكية العالية لدي التالميذ دوف
التزكر او الصـ الحرفي لممادة الدراسية.
 .9يجب اف تتـ جميع اعماؿ المراقبة والمالحظة والقياس لتحصيؿ التالميذ خالؿ
جو عادي مفتوح  ،حر مف التخويؼ والترىيب والضغوط النفسية.
 .11يجب اف يتحقؽ تقييـ التحصيؿ قبؿ الشروع الفعمي بتطبيقو مف توفر القوي
العاممة المناسبة والوقت والمواد والوسائؿ الضرورية العماؿ تنفيذه ولنجاحيا في
الوصوؿ لغايتيا.
 .11يفضؿ توزيع عمميات المالحظة واالختبارات عمي فترات متتابعة ومنتظمة
ولكف متفرقة خالؿ السنة الدراسية.
 .12يجب اف يمتمؾ المعمـ خمفية عممية وعممية كافية الستخداـ مبادئ وادوات
ووسائؿ المالحظة والتقييـ.
 .13يجب مف المعمـ تبني الموضوعية خالؿ تقييـ التحصيؿ ،دوف السماح لميوؿ
الشخصية بممارسة دور ايجابي او سمبي في تقرير نتائجو الفراد التالميذ ،يجب
اف يتـ التقييـ خالؿ بيئة مضبوطةمنظمة في معطياتيا الشكمية والنفسية
والتربوية.
 .14يجب اف يتـ تقييـ التحصيؿ واعطاء الحكـ النيائي حوؿ كفايتو مف خالؿ
تحميمو ومقارنتو المباشرة بالمعايير المقترحة مسبقًا لذلؾ.
 .15يجب تزويد التالميذ دائمًا بعد االنتياء مف مالحظة وقياس وتقييـ تحصيميـ
تغذية راجعو شفوية عمي ىيئة مناقشة موجزة او مكتوبة بصيغة تقرير يجمع
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مظاىر القوة والضعؼ التي ظيرت لدييـ نتيجة التقويـ(محمد زياد حمداف -43
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الدراسات السابقة:
وقد قاـ الباحث بمجيودات كبيرة لمحصوؿ عمي دراسات سابقة لموضوع البحث الذي
تناولو بالدراسة وحسب ما توصؿ اليو الباحث لـ يجد احدًا طرؽ ىذا الموضوع بالدراسة ،
وعميو فقد استعاف الباحث بالدراسات السابقة لمواضيع تتداخؿ مع ىذا الموضوع تتعمؽ
بالوسائؿ وطرؽ التدريس وتحصيؿ الطالب فقد نالحظ ذلؾ في االتي-:
 .1دراسة (عبد اهلل عبد العظيم السيد) بعنواف (تقويـ طرؽ التدريس مف حيث
التأثير عمي التحصيؿ الدراسي لطالب الصؼ االوؿ الثانوي مف مادة الجغرافيا
لنيؿ درجة الماجستير في التربية مف جامعة (اـ درماف االسالمية عاـ 1979ـ).
استعرض الباحث في اطروحاتو الدراسات العربية واالجنبية السابقة بموضوع دراستو
طبيعة الجغرافيا كعمـ ومادة دراسية وتحميؿ اىداؼ التدريس لمجغرافيا في المدرسة الثانوية.
نتائج البحث:
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 -1تفوؽ المجموعة التجريبية التي درست بالطريقة االستقصائية عمي المجموعة الضابطة
التي درست بالطريقة التقميدية وذلؾ في مجاؿ اكتساب وتنمية ميارات البحث العممي بفراؽ
لو داللة احصائية.
 -2ىنالؾ فرؽ ذو داللة احصائية في تحصيؿ المعمومات بيف طالب المجموعتيف وىذا
الفرؽ مف صالح المجموعة التي درست بالطريقة التقميدية.

الباحث اتبع المنيج التجريبي.
ادوات البحث-:
استخدـ الباحث اختبار الذكاء المصور واالختبار التحصيمي الذي قاـ بتصميمو وبمغ
معامؿ ثباتو  1774واستخدـ معادلة الصدؽ الذاتي والتجريبي.
 .2دراسة (فايزة محجوب حسن طو) بعنواف (العالقة بيف التحصيؿ الدراسي
واستخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية في تدريس مادة الجغرافيا) لنيؿ درجة
الماجستير في التربية مف (جامعة اـ درماف االسالمية)عاـ 1996ـ.
أىم النتائج:
 -1توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف الطالب الذيف درسوا باستخداـ الوسائؿ
السمعية والبصرية وذلؾ في مادة الجغرافيا.
 .3دراسة (عادل عوض محمد حسن) بعنواف (الوسائؿ التعميمية واستخداميا في
تطوير العممية التعميمية بالمرحمة الثانوية والية الخرطوـ)لنيؿ درجة الماجستير
مف (جامعة اـ رماف االسالمية ) عاـ 1998ـ.
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ىدف الدراسة :
التعرؼ عمي اىمية الوسائؿ التعميمية في التدريس ودورىا في تنمية ميارات
التمميذ ودعـ موىبتو وامكانياتو المستفادة مف الوسائؿ التعميمية الحديثة في
التعميـ.
عيُة انذراسة-:
بمغت عينة الدراسة  25مدرسة ثانوية:
تـ اختيار عينة الدراسة بطريقة عشوائية مف المدارس الثانوية في والية الخرطوـ.
ادواث الدراست:
استخدـ الباحث االستبياف كاداة لجمع المعمومات.
اىم النتائج:
-

اف  % 1278مف مجموع المعمميف تمقوا دورات تدريسية في مجاؿ

استخداـ

الوسائؿ التعميمية.
-

اما بالنسبة لتوفر الوسائؿ التعميمية اوضحت الدراسة اف  %9227مف المدارس
الخاصة بالعينة تفتقر لموسائؿ التعميمية.

-

اكد  %91مف افراد العينة اىمية وفاعمية الوسائؿ التعميمية لتحقيؽ التعميـ.

-

اثبتت الدراسة وجود معوقات تحوؿ دوف استخداـ الوسائؿ التعميمية مثؿ شح
االمكانيات – عدـ وجود الوسائؿ نفسيا – كثرة اعباء المعمـ.
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 .4دراسة (السيدة عمي الخضر) بعنواف (تقويـ طرائؽ واساليب تدريس مادة الجغرافيا
بالمرحمة الثانوية) لنيؿ درجة الماجستير مف (جامعة اـ درماف االسالمية) عاـ
2114ـ.
استعرضت الباحثة في اطروحاتيا مفيوـ وعناصر طرؽ التدريس عالقتيا بالمنيج
والمحتوي والوسائؿ التعميمية والكتاب المدرسي والنشاط المدرسي والتقويـ وناقشت الباحثة
اىمية مادة الجغرافيا مف حيث المفيوـ والوظيفة والمميزات ومكانتيا بيف العموـ.

المنيج المتبع :المنيج الوصفي:
اٌم الىتائج-:
مف اىـ النتائج التي قد توصمت الييا الدراسة ىي اف االستمرار مف استخداـ الطرؽ
التقميدية في تدريس ماد الجغرافيا لف يؤدي الي تحقيؽ اىداؼ الجغرافيا.

وقد اوصت الدراسة بضرورة االىتماـ بكراسة التحضير واستخداـ الطرؽ الحديثة في
تدريس مادة الجغرافيا مثؿ طريقة حؿ المشكالت وطريقة المشروع والتعمـ الذاتي باالضافة
العداد برامج صيفية وورش عمؿ لتدريب المعمميف عمي الطرؽ الحديثة.
 .5دراسة (فتحي سعد محمد سعد ) بعنواف (دور وسائؿ التعميمية في تدريس مادة
الجغرافيا في المرحمة الثانوية) لنيؿ درجة الماجستير ـ (جامعة اـ درماف
االسالمية) عاـ 2116ـ.
استعرض الباحث في اطروحاتو الوسائؿ التعميمية في القرآف والسنة النبوية
والوسائؿ السمعية والبصرية وتكنولوجيا التعميـ والسبورات والخرائط الجغرافية واالطالس وعمـ
الجغرافيا.
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اىداف الدراسة:
 التعرؼ عمي مدي قدرة المعمميف عمي استخداـ الوسائؿ التعميمية في تدريس مادةالجغرافيا.
 الكشؼ عف اىـ المعوقات التي تحوؿ بيف المدارس واستخداـ وسائؿ التعميمية فيتدريس مادة الجغرافيا
 التعرؼ عمي انواع الوسائؿ التعميمية المستخدمة فعالً في تدريس مادة الجغرافيا. التعرؼ عمي فروؽ االتجاه لدي معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية نحوالوسائؿ التعميمية بحسب التأىيؿ االكاديمي والخبرة العممية.
يجتًع انذراسة-:
معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية بالسوداف .
عيُة انذراسة:
معممي ومعممات مادة الجغرافيا (المرحمة الثانوية بالسوداف) المجتمعيف لتصحيح امتحانات
الشيادة الثانوية بالمدرسة الثانوية الفنية بامدرماف.
يُهج انذراسة :انًُهج انىصفي:
طزيقت الحصول علي البياواث:
استخدـ الباحث االستبياف لجمع المعمومات مف المعمميف.
 .6دراسة (المقية خضر مالك حاج الخضر) بعنواف (برامج مقترح لتحديد
االحتياجات التدريسية لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في السوداف) لنيؿ درجة
الماجستير مف (جامعة امدرماف االسالمية) عاـ 2118ـ.
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استعرضت الباحثة مفيوـ التدريب واىميتو واىدافو خاصة في تدريب المعمميف اثناء
الخدمة واالحتياجات التدريسية ليـ وكيفية اعداد المعمـ االعداد السميـ.
وخمصت الدراسة الي ضرورة اجراء ممفات تدريبية متواصمة ومستمرة الي المعمـ واطالعو
عمي كؿ جديد.
اهذاف انذراسة:
تيدؼ ىذه الدراسة الي تحميؿ وتقويـ االداء الميني لمعممي الجغرافيا بالمرحمة الثانوية
بوالية الخرطوـ مف خالؿ استطالع اراء المعمميف والطالب  ،باالضافة الي فعاليات مع
بعض موجيي مادة الجغرافيا حوؿ الصفات المعنية المتوفرة لدي معممي الجغرافيا
باالضافة الي معرفة الميارات االساسية التي يحتاج الييا المعمـ داخؿ غرفة الصؼ
باإلضافة الي معرفة آراءىـ حوؿ المناىج ثـ معرفة اراء الموجييف بالمرحمة الثانوية حوؿ
أداء معممي مادة الجغرافيا.
المنيج المتبع :اتبع الباحث المنيج الوصفي.
يجتًع انذراسة -:
معممو ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية والية الخرطوـ.
طالب المرحمة الثانوية والية الخرطوـ.
موجيو مادة الجغرافيا والية الخرطوـ.
عيُة انذراسة -:
تـ اختيار العينة بالطريقة العشوائية عمي محميات الوالية:
ادوات  :استعانت الباحثة في جميع المعمومات عف طريؽ االستبياف.
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تعميق الباحث عمي الدراسات السابقة:
 )1دراسة عبد اهلل عبد العظيـ بعنواف تقويـ طرؽ التدريس مف حيث التأثير عمي
التحصيؿ الدراسي لمادة الجغرافيا وقد قاـ الباحث بمقارنة طرؽ التدريس التقميدية
بطرؽ التدريس الحديثة وحسب نتائج الدراسة والتجربة التي اجريت الحظ الدارس
تفوؽ الطريقة الحديثة عمي التقميدية وىنا يتفؽ الباحث مع الدراسة في اف الطرؽ
الحديثة في تدريس الجغرافيا ليا اثر كبير في جذب الطالب واثارة دافعتيـ
لمتحصيؿ ولكف الباحث يختمؼ مع الدراسة مف النتيجة التي ذكر فييا الدارس انو
يوحد فرؽ ذو داللة احصائية في تحصيؿ المعمومات بيف المجموعتيف وىذا الفرؽ
في صالح المجموعة التي درست بالطريقة التقميدية وىذا بياف ما ذكر في النتيجة
االولي.
 )2اما تعميؽ الباحث عمي دارسة فايزة محجوب حسف 1996-ـ بعنواف العالقة بيف
التحصيؿ الدراسي واستخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية في تدريس مادة الجغرافيا
وخمصت الدراسة الي اف استخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية يزيد مف التحصيؿ
الدراسي  ،وىنا الباحث يتفؽ مع نتائج ىذه الدراسة الف الوسائؿ السمعية والبصرية
تجعؿ الطالب اكثر انتباىاً وكذلؾ نجد اف كؿ الحواس عند الطالب تشترؾ وىذا
بدوره يزيد مف التحصيؿ الدراسي  ،ولكف المشكمة االساسية ىي عدـ توفر ىذه
الوسائؿ وتحتاج الي تدريب المعمميف عمي استخداميا وقد تواجينا مشكمة الطاقة
الي نشغؿ بيا ىذه الوسائؿ في بعض المدارس.
 )3اما دراسة عادؿ عوض محمد حسف بعنواف (الوسائؿ التعميمية واستخداميا في
تطوير العممية التعميمية بالمرحمة الثانوية والية الخرطوـ) وخمصت الدراسة الي اىمية
الوسائؿ التعميمية ودورىا في التحصيؿ بالنسبة لطالب المرحمة الثانوية والباحث يتفؽ مع
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نتائج ىذه الدراسة ولكنو يختمؼ مع صاحب الدراسة في المعوقات التي ذكرىا ويعتبرىا
تعرقؿ استخداـ الوسائؿ التعميمية ومنيا التكمفة العالية لموسائؿ التعميمية وىذا غير صائب
الف الوسائؿ التعميمية يمكف توفرىا باقؿ تكمفة قطعة قماش او ورؽ بوستر او خشب
..الخ وكذلؾ اعباء المعمـ الكثيرة اي اعباء ىذه التي تمنع المعمـ مف استخداـ الوسائؿ
التعميمية التي اصالً تعتبر في تدريس الجغرافيا جزءاً مف الحصة نفسيا.
 )4اما دراسة السيدة عمي الخضر2114ـ بعنواف (تقويـ طرائؽ واساليب تدريس مادة
الجغرافيا بالمرحمة الثانوية) والباحث يتفؽ مع ما جاء في ىذه الدراسة مف اىمية
الوسائؿ التعميمية ودورىا في تطوير عممية التدريس واىتماـ المعمـ بالتحضير ،كما اف
الدراسة ذكرت بعض الطرؽ التي يمكف االستفادة منيا وىي حؿ المشكالت والتعمـ
ال ليا اىميتيا ولكف قد ال نجد الوقت والمستوي الذي
الذاتي والمشروع وىذه طرؽ فع ً
يمكف اف يساعدنا عمييا الف الحصة عندنا زمنيا محدود وىذه الطرؽ تحتاج الي
مساحة مف الزمف.
 )5اما عند دراسة فتحي سعد محمد سعد بعنواف (دور وسائؿ التعميمية في تدريس
مادة الجغرافيا في المرحمة الثانوية) والباحث يتفؽ مع اطروحات الدراسة مف حيث
اىمية الوسائؿ التعميمية ودرورىا الفاعؿ في ترقية العممية التعميمية وخاصة لمادة
الجغرافيا التي تعتبر الوسيمة التعميمية جزءاً مف تدريسيا.
 )6اما عف دراسة المقية خضر مالؾ 2118ـ ،بعنواف (برامج مقترح لتحديد االحتياجات
التدريسية لمعمـ الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في السوداف) الباحث اتفؽ مع ما
استعرضتو الدراسة مف حيث مفيوـ التدريس واىميتو واىدافو وخاصة بتدريب
المعمميف اثناء الخدمة وكيفية اعداد المعمـ االعداد السميـ  ،وكذلؾ البد مف وجود
حمقات تدريبية متواصمة لممعمـ واطالعو عمي كؿ جديد.
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خالصة استفادة الباحث مف الدراسات السابقة:
وقد استفاد الباحث في الدراسات السابقة في االتي-:
 .1ساعدت الباحث عمي فيـ المشكمة.
 .2ساعدت الباحث في تحديد المشكمة تحديدًا دقياقًا
 .3ساعدت في دراسة التطور التاريخي لممشكمة.
 .4ساعدت الباحث عمي ما يوجد مف تناقضات في مجاؿ المشكمة.
 .5تساعد الدراسات السابقة الي نحيب التكرار.
 .6تؤدي الي معرفة الباحث اىـ مناىج البحث واكثرىا فائدة.
 .7تساعد الباحث عمي اختبار المقاييس والطرؽ المناسبة.
 .8استفادة الباحث مف ربط النتائج بالعرفة القائمة واقتراح بحوث جديدة.
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انفصم انثبنث
إجراءات انذراسة
 1-3المقدمة
 2-3منيج الدراسة
 3-3مجتمع البحث وعينتو
 4-3ادوات الدراسة
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المقدمة:
يثار عادة كثير مف النقد حوؿ نظاـ االمتحانات واوؿ ىذه االنتقادات يتعمؽ بانو
بصورتو الحالية ال يحقؽ اليدؼ المنشود مف العممية التربوية وىي التنمية المتكاممة
لشخصية الطالب وتنمية قدرتيـ عمي النقد والتفكير الخالؽ  ،فاالمتحانات عادة تركز
عمي التحصيؿ وتيمؿ الجوانب الفكرية والعقمية والشخصية االخري .
وىي ايضا ليست دقيقة في حكميا عمي مستوي الطالب وتحصيمو وىي بيذا تبعد
عف الموضوعية بدرجة كبيرة وتختمؼ نتائجيا باختالؼ الظروؼ بالنسبة لممعمـ والطالب
عمي السواء .
كما اف االىمية الكبيرة التي تعطي لالمتحانات عمي ما فييا مف عيوب جعمتيا
تتحكـ في كؿ العممية التعميمية بصورة يمكف القوؿ معيا اف العممية التعميمية انقمبت الي
مجرد اعداد التمميذ لالمتحانات وتدريبية عمي نماذج مف االسئمة لالمتحانات حتي يكتسب
الميارة في معالجة ىذه االسئمة.
وترتب عمي ذلؾ اف اصبحت االمتحانات عممية مزعجة لمطالب وابائيـ والمعمميف
واالدارة المدرسية عمي وجو سواء واصبحت االمتحانات ىي في الواقع عممية عقاب لكؿ
ىؤالء جميعًا.
ولكف وعمي الرغـ مف كؿ ىذه المآخذ فما زالت االمتحانات اكثر وسائؿ التقويـ
شيوعاً ويمكف االستفادة منيا اذا ادخمت عمييا بعض التعديالت وفي مقدمة ىذه التعديالت
اف تكوف االمتحانات مستيدفة التعرؼ عمي الجوانب القوية والجوانب الضعيفة حتي يمكف
مساعدة الطالب وتوجييو وفي ظؿ ىذا ينبغي التخمص مف تصنيؼ الطالب الي ناجحيف
او راسبيف  ،كما يجب اف تكوف االمتحانات عممية متكررة وليست واحدة يحكـ في نيايتيا
عمي الطالب وربما يكوف الحكـ قاسيًا  ،يضاؼ الي ذلؾ ايضًا ضرورة التحقيؽ مف االىمية
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الكبري التي تحاط باالمتحانات العادية واف يستخدـ بجانبيا وسائؿ اخري لمتقويـ مثؿ اراء
المعمميف والتقارير المدرسية واالختبار الموضوعية والعممية وغيرىا.
ويجب ايضًا تطوير اسئمة االمتحاف نفسيا بحيث تكوف مستيدفة قياس قدرة الطالب
عمي التفكير ال مجرد التحصيؿ و االستظيار واف تشمؿ شخصية الطالب مف جوانبيا
المختمفة السموكية والمعرفية واىتمامات الطالب وميولو (وىيب سمعاف.)1972 ،
ومف خالؿ مالحظة الباحث اثناء قيامو بعممية التدريس بالمرحمة الثانوية لفترة تفوؽ
الخمس وع شروف عاـ ومف خالؿ اشتراكو في تصحيح امتحانات الشيادة الثانوية الكثر مف
عشريف عاماً اال انو الحظ اف ىنالؾ تدني واضح في درجات طالب الصؼ الثالث الثانوي
في اسئمة الخريطة الكنتورية ونتيجة لذلؾ جاءت رغبة الباحث االكيدة في تناوؿ ىذا
الموضوع بالتحميؿ والدراسة.
منيج البحث :
وفضؿ الباحث المنيج الوصفي عف المنيج التاريخي والمنيج التجريبي نسبة الف
المنيج الوصفي يركز عمي الوصؼ الدقيؽ والتفصيمي لمظاىرة موضوع الدراسة (البحث)
بيدؼ التعرؼ عمييا او توقعيا مف خالؿ جمع البيانات والمعمومات وتحميميا وتفسيرىا.
والمنيج الوصفي عبارة عف اسموب مف اساليب التحميؿ المرتكز عمي معمومات كافية
ودقيقة عف الظاىرة في خالؿ فترة او فترات زمنية معمومة وذلؾ مف اجؿ الحصوؿ عمي
نتائج عممية تـ تفسيرىا بطريقة موضوعية وبما يتسـ مع المعطيات العممية (عبد العزيز
عبد الرحيـ .)62،
والبحوث الوصفية بدأت في منتصؼ القرف التاسع عشر بوصؼ الرحالة االوربيوف
لمنابع النيؿ والقبائؿ االفريقية والممالؾ ـ تطورت المناىج الوصفية مستفيدة مف المنيج
العممي التجريبي فاخذت بالتحميؿ والمغة الكمية (لغة الرياضيات) بدالً مف المغة الكيفية
(عبد الرحمف احـ)63،
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مجتمع البحث وعينتو:
وتمثؿ مجتمع البحث معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية في السوداف.
وعينة البحث تتمثؿ في معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية والمجتمعيف
لتصحيح الشيادة الثانوية مارس 2119ـ بمدرسة الخرطوـ القديمة النموذجية بنيف ببري.
ولقد اختار الباحث العينة القصدية او العمدية وفحواىا ىو اختيارىا بشكؿ مقصود
مف الباحث لتحقيؽ ىدؼ معيف او الحصوؿ عمي اراء او معمومات معينة ال يمكف
الحصوؿ عمييا اال مف تمؾ الفئة المقصودة .
ولقد اختار الباحث اسموب العينة عف اسموب المسح الشامؿ الف اسموب العينة يتميز
باالتي-:


اسموب العينة يوفر التكاليؼ المادية والوقت والجيد



اسموب العينة يقمؿ مف االخطاء



اسموب العينة يمكف اف يحقؽ في الحصوؿ عمي بيانات تختمؼ عف نتائج المسح

الشامؿ.


التطور في االساليب العممية واالحصائية والرياضية واستخداـ الحاسوب والوعي

الثقافي واالجتماعي باىمية المعمومات (كؿ ذلؾ مكف مف بناء التقديرات والتوقعات بدقة
متناىية عف اختيار العينات .
وقد اختار الباحث العينة القصدية بطريقة عشوائية مف معممي ومعممات الجغرافيا
المشاركيف في تصحيح امتحانات الشيادة الثانوية.
أدوات الدراسة :
وقد اختار الباحث مف ادوات البحث االستبياف كما قاـ الباحث باخذ عينات عشوائية
مف درجات طالب الشيادة الثانوية في اسئمة الخريطة الكنتورية مارس 2119ـ.
او ًال  :االستبيان :
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يعتبر االستبياف احد الوسائؿ التي يعتمد عمييا الباحث في جميع البيانات
والمعمومات مف مصادرىا ويعتمد اسموب االستبياف عمي استناط االفراد المستيدفيف بالبحث
مف اجؿ الحصوؿ عمي اجاباتيـ عف الموضوع والتي يتوقع الباحث بانيا شافية بالتماـ مما
تجعمو يعمـ احكامو مف خالؿ النتائج المتوصؿ المتوصؿ الييا عمي اخريف لـ يشتركوا في
االستنطاؽ االستبياني.
وقد استخدـ الباحث ىنا االستبياف المباشر وىو الذي يوزع باليد مباشرة مف الباحث
وتتـ عممية تعبئة االستمارة مباشرة مف قبؿ المبحوثيف ( عقيؿ حسيف .)153،
ولقد اختار الباحث اسموب االستبياف لعدة اسباب منيا :
-

نسبة المردود منو عالية ونسبة الفاقد قميمة .

-

انما اقؿ الوسائؿ تكمفة.

-

يعطي فرصة التاكد مف اف المبحوث ىو الذي يجيب عمي االستمارة.

-

يساعد عمي اعطاء معمومات او بيانات قد تكوف حساسة نتيجة عدـ كتابة االسـ

عمي االستمارة.
ولقد قاـ الباحث بتصميـ االستبياف ثـ عرضو عمي االستاذ المشرؼ والذي اطمع
عميو وعرضو عمي لجنة تحكيـ مف أساتذة الجامعات(أنظر ممحؽ رقـ  )4وبعد اجراء بعض
التعديالت قاـ الب احث بطباعة االستبياف وقبؿ توزيع االستبياف عمي المبحوثيف قاـ الباحث
باالتي-:
ثبات االستبيان:
ثبات االستبياف يعني درجة االتساؽ الداخمي بيف بنوده ومعرفة دقتيا في القياس اي انيا
تعطي نفس النتائج اذا طبقت مرة اخري عمي المجموعة نفسيا .
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ولمتأكد مف ثبات االستبياف قاـ الباحث بإجراء اختبار عمي خمسة مف المعمميف ثـ قاـ
بإعادة نفس االختبار عمي نفس المعمميف بعد أسبوع واحد قبؿ طرح ىذا االستبياف بصورتو
النيائية ووجد الباحث اف نسبة ثبات االستبياف بعد إعادتو بمغت نسبة .%95
صدق االستبيان-:
والصدؽ ىو مدي قياس االستبياف لما وضع لقياسو ويتحدد الصدؽ تبعًا القتراب او ابتعاد
االستبياف عف تقدير الصفات التي تيدؼ الي قياسيا .
وبعد التاكد مف ثبات وصدؽ االستبياف قاـ الباحث بتوزيع ( 211مئتاف وعشرة استمارة
عمي معممي ومعممات مادة الجغرافيا بالمرحمة الثانوية والمشاركيف في تصحيح امتحانات الشيادة
الثانوية مارس 2119ـ وبطريقة عشوائية حسب توزيع المعمميف في غرؼ التصحيح.
كما اف الباحث قاـ باخذ عينات عشوائية لدرجات الطالب في سؤاؿ الخريطة الكنتورية
مارس 2119ـ وبمغ عدد الطالب الذيف تـ اختيارىـ عشوائيًا  5511طالبًا مقسوميف عمي
مجموعتيف .
المجموعة االولي  :وتضـ ( 3111ثالثة الؼ طالب) وزعت عمي ثالث فئات .

المجموعة الثانية  :مف العينات التي تضـ  2511طالب تـ توزيعيـ عمي  15فئة
وىذا التوزيع في المجموعتيف تـ عمي حسب توزيع درجات سؤاؿ الخريطة الكنتورية في
االمتحاف.
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مقدمه-:
اإلحصاء في المغة ىو العد الشامؿ ومف المجاز قوؿ العرب لـ أر أكثر منيـ أي لـ أر أكثر
منيـ عددا وقوليـ ىذا أم اًر ال أحصيو أي ال اطيقو أي ال اضبطو .
وقد نش اء عمـ اإلحصاء في التنظيـ السياسي لمدولة عمي يد الباروف بيفمد F
 VonBiefetعاـ  1971ـ وترجع النشأة ألرياضية الصحيحة ليذا العمـ الي أبحاث العالـ
البالس  Laplaceالرياضي الفرنسي جاوس  Gausالرياضي األلماني وجولتوف Golton
العالـ االنجميزي وكارؿ بيرسوف  Karl Pearsonالرياضي اإلنجميزي .
ولإلحصاء كما يفيمو اغمب الناس ال يخرج عف كونو جمع معمومات رقميو
وعرضيا في جداوؿ ورسوـ بيانيو وقد تفيمو طائفة قميمة مف الناس في إطار حساب
المتوسطات والنسب المختمفة .
واإلحصاء في صورتو الحديثة ىو احدي الدعامات ألحديثو التي تقوـ عمييا
ألطريقة ألعممية في بحثيا لمعموـ اإلنسانية والعموـ المنفصمة بأي لوف مف ألواف الحياة .
وىكذا تعتمد األبحاث ألحديثو في العموـ المختمفة عمي الطريقة العممية التي تقوـ
غمي المالحظة الدقيقة والتجريب العممي والتحميؿ الرياضي واالستنتاج المنطقي  .وبيذه
الطريقة وحدىا تصبح العموـ المختمفة عموـ تجريبية موضوعية وتودي المالحظة مف ناحية
والتجريب مف ناحية أخري الي جمع معمومات عدة ىادفة عف الظواىر التي تنطوي تحت
التقسيمات المختمفة لمعموـ ولعؿ أحسف طريقة لتركيز ىذه المعمومات ىي الطريقة العددية
التي تعتمد في جوىرىا عمي رصد النتائج رصدا موج از وواضحا .
ولكف األعداد وحدىا وبصورتيا الخاـ األولية ال تكفي لتفسير الظاىرة العممية تمثيال
صحيحا .
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وليذا يمجأ الباحث الي تحميؿ نتائجو تحميال إحصائيا ليدرؾ مدي تجميعيا وتشتتيا
وارتباطيا وغير ذلؾ مف ضروب التحميؿ اإلحصائي  .وىو ييدؼ ليذا التحميؿ الي فيـ
العوامؿ األساسية الي تؤثر عمي الظاىرة التي يدرسيا .
وقد يصؿ مف ىذا كمو الي الكشؼ عف الفكرة الجوىرية أو القانوف العاـ الذي
يصمح لتفسير تمؾ الظاىرة او الظواىر التي تنتمي إلييا .
ليذا كاف اإلحصاء مف أىـ الرسائؿ التي يستعيف بيا الباحث وتستعيف بيا العموـ
المختمفة في الوصوؿ الي نتائجيا وفي تحميؿ ىذه النتائج وتطبيقيا ونقدىا .
لقد شيد ىذا القرف والقرف الماضي ظيور عموـ جديدة نشأت مف اقتراف اإلحصاء
بالعموـ المختمفة فاقترف اإلحصاء بالرياضة البحتة والميكانيكا وعمـ النفس وعمـ الحياة وعمـ
االقتصاد وغيرىا .
لتنشئ مف ذلؾ عموـ جديدة مثؿ عمـ اإلحصاء الرياضي والميكانيكا اإلحصائية وعمـ النفس
اإلحصائي وعمـ االقتصاد اإلحصائي وىكذا ما يزاؿ العمـ يكشؼ عف تطبيقات جديدة
لإلحصاء مف األبحاث النظرية التجريبية مف جميع ضروب الحياة .
عرض وتحميل النتائج وتفسيرىا -:
ولقد قاـ الباحث بتحميؿ نتائج االستبياف بعد اف قاـ بجمعيا بنفسو مف المعمميف الذيف
شاركوا في عممية التصويت عمي العبارات التي يحوييا االستبياف وقد وزع الباحث 211
استبياف (( مئتاف وعشرة )) عمي معمميف ومعممات المرحمة الثانوية في مادة الجغرافية الذيف
كانوا يشاركوف في تصحيح امتحانات الشيادة السودانية مارس 2119ـ بمدرسة الخرطوـ
القديمة النموذجية وعندما حصر الباحث االستبيانات بعد عممية التصويت وجد أنيا 211
استمارة (( مئتاف )) وىذا يعني اف نسبة الفاقد كانت قميمة جدا .
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المعالجات اإلحصائية :
وقد قاـ الباحث بمعالجة البيانات إحصائيًا باستخداـ برامج  spssوالنسب المئوية وكذلؾ
استخداـ اختبار كا 2في تحميؿ وعرض ومناقشة البيانات .
وقبؿ أف يخوض الباحث في تحميؿ نتائج االستبياف وتفسيرىا البد مف إعطاء فكرة
عف المعمميف الذيف شاركوا في عممية التصويت .
أوال  -:من الناحية عدد سنوات الخدمة :
وقد قاـ الباحث بتوزيع المعمميف والمعممات الذيف شاركوا في االستبياف الي أربع
مجموعات وذلؾ حسب مدة خدمة المعمميف والمعممات .
الفئة األولي تضـ المعمميف والمعممات الذيف تقؿ خبرتيـ عف  6سنوات .
والفئة الثانية تضـ المعمميف والمعممات الذيف تتراوح خبرتيـ عف  11 - 6سنوات .
والفئة الثالثة تضـ المعمميف والمعممات الذيف تتراوح خبرتيـ مابيف  21-11سنة .
الفئة الرابعة فيي تضـ المعمميف والمعممات الذيف تفوؽ خبرتيـ 21عاما .
وجدوؿ رقـ ( )1يوضح ىذا التوزيع
سنوات الخدمة

اقؿ مف  6سنوات

 21-11سنة اكثر مف  21سنة

 11-6سنة

العدد الكمي

عدد المعمميف
والمعممات

8

89

63

41

211

جدوؿ رقـ ( )1يوضح توزيع المعمميف والمعممات عدد سنوات الخدمة .
وىنا يري الباحث انو إذا نظرنا الي توزيع المعمميف والمعممات والمشاركيف في ىذا االستبياف
حسب سنوات الخدمة نجد أف معظميـ مف ذوي الخبرة والكفاءة في مجاؿ التدريس مما يودي الي
73

نتائج يمكف االستفادة منيا في التوصؿ الي حموؿ مشكالت تدني درجات الطالب في أسئمة
الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية .
واذا رج عنا الي التوزيع نجد أف الفئة األولي التي تعتبر اقؿ الفئات خبرة في مجاؿ التدريس
نجد انيا تمثؿ اقؿ الفئات عددا مف المعمميف والمعممات وىي تحوي  8مف المعمميف والمعممات
فقط بنسبة مئوية ال تتعدي  %4مف عدد المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف وىذا يؤكد
أف نتائج االستبياف اعتمدت عمي خبرات عالية جدا .
أما إذا نظرنا الي الفئة الثانية فنجدىا تحوي عدد  63معمـ ومعممة أي بنسبو مئوية بمغت %3175
عدد المشاركيف أما الفئة الثالثة فقد شارؾ فييا  89معمـ ومعممة مف عدد المشاركيف في االستبياف
أي بنسبة مئوية بمغت  %4475أما الفئة الرابعة فكانت تمثؿ  41معمـ ومعممة بنسبة مئوية بمغت
 %21مف المشاركيف في االستبياف .
وىذا التحميؿ يقودنا الي أف ىذه النتائج تـ الحصوؿ عمييا مف معمميف ومعممات ذوي خبرة وكفاءة
في مجاؿ التدريس ال يستياف بيا ونجد ذلؾ واضحا في الشكؿ البياني رقـ ( )2حيث نجد أف ىذا
التوزيع واضحا في اف معظـ المعمميف والمعممات الذيف شاركوا في االستبياف كانت ال تقؿ خبرتيـ
عف  6سنوات في مجاؿ التدريس

شكل بياني رقم ( )2يوضح المعلمين
حسب سنوات الخبرة

74

أما إذا رجعنا الي المعمميف والمعممات الذيف شاركوا في االستبياف مف ناحية الوظيفة الحالية
التي يؤدييا المعمـ فنجد اف الباحث قاـ بتوزيع المعمميف و المعممات المشاركيف في
االستبياف واضحة في الجدوؿ ()3
الوظيفة
العدد

معمميف ومعممات
145

توجيو فني
18

إدارات
37

العدد الكمي
211

جدول رقم ()3يوضح توزيع المعممين و المعممات حسب الوظيفة الحالية .
واذا رجعنا الي جدوؿ رقـ ( )3نجد اف القسـ األوؿ يحوي المعمميف و المعممات الذيف
يعمموف حاليا في مجاؿ التدريس بمغ عددىـ  145معمـ ومعممة مف اصؿ  211معمـ
ومعممة شاركوا في االستبياف أي بنسبة مئوية بمغت  %7275أما القسـ الثاني فيقسـ
المعمميف و المعممات الذيف يعمموف حاليا في التوجيو الفني وبمغ عددىـ  18معمـ ومعممة
أي بنسبة مئوية بمغت % 9أما القسـ الثالث فيضـ المعمميف و المعممات الذيف يعمموف حاليا
في اإلدارات بمغ عددىـ  37معمـ ومعممة بنسبة مئوية . %1875
واذا رجعنا الي ىذا التحميؿ نجد أف معظـ المعمميف و المعممات الذيف شاركوا في ىذا
االستبياف كانوا مف الذيف يعمموف حاليا في مجاؿ تدريس الطالب وىذا يعطينا مؤش ار الي اف
ىذا االستبياف اعتمد عمي نتائج أكثر صدقا ألنو اعتمد عمي نسبة كبيرة جدا مف المعمميف و
المعممات الذيف يعمموف حاليا في تدريس الطالب وىـ ادري بمستويات ىؤالء الطالب أكثر
مف غيرىـ أي أنيـ ىـ المكتووف بنار التدني في التحصيؿ .
واذا نظرنا الي الشكؿ البياني رقـ ( )4فإننا سوؼ نالحظ ىذا التوزيع أكثر وضوحا .

75

شكل بياني رقم ( )4يوضح المعممين حسب الوظيفة
أما إذا نظرنا الي المعمميف و المعممات الذيف شاركوا في االستبياف مف ناحية التدريب نجد
اف الباحث قاـ بتوزيعيـ الي قسميف كما ىو موضح بالجدوؿ رقـ (. )5
الفئة األولي تضـ المعمميف و المعممات المدربيف وبمغ عددىـ  171معمـ ومعممة مف اصؿ
 211أي بنسبة مئوية بمغت  %85أما الفئة الثانية فتضـ المعمميف و المعممات غير
المدربيف وبمغ عددىـ  31معمـ ومعممة مف اصؿ  211أي بنسبة مئوية %15
مدرب

171

غير مدرب

31

العدد الكمي
211

جدول رقم ( )5يوضح توزيع المعممين و المعممات حسب التدريب .
وىذا يشير الي أف النتائج التي تحصؿ عمييا الباحث كانت مف معمميف ومعممات
مقتدريف وذوي خبرات وتجارب كبيرة وىذا واضح مف العددية الكبيرة لعدد المدربيف مقارنة
بغير المدربيف مف المعمميف و المعممات الذيف شاركوا في االستبياف والشكؿ البياني رقـ ()6
يوضح لنا ىذا التوزيع بصورة أكثر وضوحا .
76

شكل بياني رقم ( )6يوضح توزيع المعممين و المعممات حسب التدريب
كما أف الباحث قاـ بتوزيع المعمميف و المعممات الذيف شاركوا االستبياف مف ناحية النوع
ووجد الباحث أف عدد المعمميف الماركيف كانوا  131معمـ في حيف اف عدد المعممات كاف
 71معممة وىذا واضح مف جدوؿ رقـ ()7
ذكور

131

إناث

71

العدد الكمي
211

جدول رقم ( )7يوضح التوزيع حسب النوع
واذا نظرنا الي جدوؿ رقـ ( )7الذي يوضح توزيع المعمميف و المعممات الذيف شاركوا في
االستبياف نجد اف نسبة المعمميف الذكور بمغ  %65أي أف عددىـ  131معمـ في حيف بمغ
عدد المعممات  71معممة بنسبو مئوية بمغت  %35والشكؿ البياني رقـ ( )8يوضح ىذا
التوزيع .

77

شكل بياني رقم ( )8يوضح توزيع المعممين حسب النوع
أما عن عرض ومناقشة وتحميل وتفسير النتائج :
فقد قاـ الباحث بعرض ومناقشة وتحميؿ وتفسير عبارات االستبياف كما ىو وارد مف نتيجة
استفتاء المعمميف و المعممات الذيف ساىموا في مؿء االستبياف ونجد ذلؾ واضحا مف خالؿ
عرض عبارات االستبياف البالغ قدرىا احدي عشر عبارة سوؼ يقوـ الباحث بعرضيا في
صورة مفصمة عف أي عبارة مف ىذه العبارات .
واذا نظرنا الي العبارة األولي فإننا نجد :
العبارة  :عدم وجود المعمم المدرب :
فاف آراء المعمميف والمعممات في االستبياف موضحة في جدوؿ ()1-9
أوافؽ بشدة
59

أوافؽ
63

محايد
19
جدول ()1-9
78

ارفض
41

ارفض بشدة
18

فإذا اعتبرنا أوافؽ بشدة وأوافؽ إجابة واحدة وارفض وأرفض بشدة إجابة واحدة تكوف نتيجة
االستبياف كما ىو موضح في جدوؿ ()2-9
أوافؽ بشدة+أوافؽ
122

ارفض  +ارفض بشدة
59

محايد
19

جدول ()2-9
واذا رجعنا الي نتيجة االستبياف نجد أف المعمميف والمعممات الذيف يؤيدوف عبارة أف عدـ
وجود المعمـ المدرب كاف سبباً واضحاً في تدني درجات طالب الشيادة الثانوية في أسئمة
الخريطة الكنتورية حيث أف نسبة المؤيدوف  %61في حيف أف نسبة الرافضيف %2925
ونسبة الحياد ىي %925
وكذلؾ عندما نقوـ بإجراء (كا )2فإننا نالحظ اآلتي :
كا2المحسوبة
4574

كا2الجدولية
4278

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17995

المتوسط
3752

الميؿ
اوافؽ

جدول ()3-9
واذا نظرنا الي نتيجة كا 2فاننا نجد اف المتوسط اعمي مف  3اذا يميؿ رأي المعمميف
والمعممات المبحوثيف الي اوافؽ وىذا يعني اف عدـ وجود المعمـ المدرب لو اثر واضح عمي
تحصيؿ الطالب في أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحاف الشيادة الثانوية  .ويمكف مالحظة
ىذا التحميؿ في الرسـ البياني في الشكؿ (. )11
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شكل بياني رقم ()11يوضح أراء المعممين عمي عدم وجود المعمم المدرب

وحسب تجربة الباحث الشخصية وخبرتو الطويمة في تدريس وتوجيو مادة الجغرافيا في عدة
واليات سودانية بالمدارس الثانوية وجد اف عممية التدريب ال تعني فقط اف المعمـ المدرب ىو
المعمـ الذي تخرج مف كمية التربية واف المعمـ غير المدرب ىو الذي تخرج مف الكميات النظرية
األخرى .وانما األىـ مف ذلؾ وخاصة في المرحمة الثانوية بعد ثورة التعميـ العاـ والتوسع في
المدارس الثانوية في المدف واألرياؼ أصبح بعد اف يتـ تعييف المعمـ ال يتمقى أي تدريب بؿ
يعطى خطاب مباشرة عممو بالمدارس الثانوية وغالباً ما تكوف ىذه المدارس صغرى قوة الشعبة
فييا ال تتعدى المعمـ الواحد ويطمب مف ىذا المعمـ الذي يفتقر الدنى خبرة باف يقوـ بتدريس
الصفوؼ الثالثة بالمدرسة فيو في الغالب ال يجد أي معمـ يسبقو في الشعبة ليقدـ لو النصح
واإلرشاد ويساعده الي اف يشتد ساعده ولذا ىذا المعمـ يعتمد عمي إمكانياتو اذا نجح او حتى
فشؿ  .وىذا األمر لـ يكف موجوداً مف قبؿ في المرحمة الثانوية أي قبؿ التوسع في التعميـ العاـ
ألنو في السابؽ كاف المعمـ الجديد يجد في الشعبة عدد مف المعمميف األكفاء ذوي الخبرة الذيف
يساىموف الي حد كبير في مساعدتو وصقمو ثـ بعد ذلؾ يعتمد عمي نفسو .
وعميو يرى الباحث اف وجود المعمـ المدرب أمر ال مناص عنو .

أما العبارة الثانية :
81

*ييتم المعمم بالجانب العممي في تدريس الخريطة الكنتورية وكانت النتائج كما يمي :
أوافؽ بشدة
31

أوافؽ
39

ارفض
71

محايد
11

ارفض بشدة
49

جدول رقم ()4-9
اما اذا جمعنا اوافؽ بشدة واوافؽ معًا وارفض بشدة وارفض معًا فاف النتائج في استفتاء
المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف تكوف كما يمي :
أوافؽ بشدة+أوافؽ
71

ارفض  +ارفض بشدة
121

محايد
11

جدول رقم ()5-9
واذا نظرنا الي نتيجة االستبياف نجد اف المعمميف والمعممات الذيف يوافقوف عمي اف المعمـ
ييتـ بالجانب العممي في تدريس الخريطة الكنتورية عددىـ اقؿ بكثير مف المعمميف
والمعممات الذيف ال يوافقوف عمي ذلؾ ونجد اف نسبة الذيف يوافقوف  %25في حيف اف نسبة
الذيف ال يوافقوف  %61وبينما نسبة الػ  % 5كانت في الحياد  .واإلجراء التالي يوضح لنا
نتيجة كا: 2
كا2المحسوبة
5176

كا2الجدولية
4873

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17999

المتوسط
2766

الميؿ
ال اوافؽ

جدول ()6-9
واذا الحظنا نتيجة كا 2فاننا نجد اف المتوسط اقؿ مف  3اذ يميؿ رأي المعمميف والمعممات
المبحوثيف الي ال اوافؽ وىذا يشير الي اف المعمـ عند تدريسو الخريطة الكنتورية ال ييتـ

81

بالجانب العممي مما يؤدي الي تدني تحصيؿ طالب الشيادة الثانوية في أسئمة الخريطة
الكنتورية  .والرسـ الموضح بالشكؿ ( )11لألعمدة البيانية يوضح لنا ىذه النتائج .

شكل بياني رقم ()11يوضح أراء المعممين عمي اىتمام المعمم بالجانب العممي
والخريطة الكنتورية تعتمد كثي اًر عمي الجانب العممي ولذا يفاجأ الطالب بالرسـ ويكوف عاج اًز
تماماً عف تطبيقو عمي ورقة االمتحاف .
*اما عبارة ان المعمم عند تدريسو الخريطة الكنتورية في الصف الثالث الثانوي يعتبرىا
موضوع مراجعة .
ونالحظ في الجدوؿ ( )7-9التالي نتيجة التصويت مف قبؿ المعمميف والمعممات عمي
االستبياف .

أوافؽ بشدة
49

أوافؽ
64

محايد
12
جدول ()7-9

82

ارفض
32

ارفض بشدة
42

اما اذا اعتبرنا اف اوافؽ بشدة واوافؽ اجابة واحدة وارفض وارفض بشدة اجابة واحدة فاف
النتائج تكوف كما ىي موضحة في جدوؿ ( )8-9ادناه :
أوافؽ بشدة+أوافؽ
113

ارفض  +ارفض بشدة
75

محايد
12

جدول ()8 -9
ومف خالؿ نتيجة جدوؿ ( )8 -9نجد اف نسبة الموافقة  %56,5بينما نسبة عدـ الموافقة
 % 37,5وىذا يعني اف المعمميف والمعممات الذيف يمثموف الموافقة كانت نسبتيـ اعمى مف
الذيف يمثموف الرفض وىذا يؤكد اف المعمـ عند تدريسو الخريطة الكنتورية بالصؼ الثالث
يعتبرىا موضوع مراجعة ويمر عمييا مرو اًر سريعاً بحجة اف الطالب اصالً درسوىا مف قبؿ ،
ويمكف مالحظة نتيجة االستبياف مف خالؿ الرسـ البياني رقـ(. )12
وبالنظر الي نتيجة كا 2فاننا نجد اآلتي كما ىو موضح بالشكؿ (: )9-9
كا2المحسوبة
3778

كا2الجدولية
3678

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17975

المتوسط
3722

الميؿ
اوافؽ

جدول ()9 -9
واذا رجعنا الي نتيجة كا 2نجد نيا تميؿ الي اوافؽ أي اف المعمميف والمعممات المشاركيف في
االستبياف يؤيدوف الرأي الذي يقوؿ اف المعمـ عند تدريسو الخريطة الكنتورية بالصؼ الثالث
يعتبرىا موضوع مراجعة .
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شكل بياني رقم ( )12يوضح اراء المعممين حول تدريس الخريطة الكنتورية في الصف
الثالث الثانوي
ويرى الباحث وحسب تجربتو بالتدريس والتوجيو الفني يرى اف المعمـ عندما يدرس الخريطة
الكنتورية بالصؼ األوؿ الثانوي ييتـ بمواضيع محددة في اوؿ الكتاب ويرى اف الطالب
سوؼ يدرسيا بالصؼ الثالث وعندما يصؿ الطالب لمصؼ الثالث ال يجد مف المعمـ
االىتماـ الكبير بتدريس الخريطة الكنتورية بالتفصيؿ بؿ يمر المعمـ عمييا سريعًا ضمف
موضوعات المراجعة مما ينعكس عمي أداء الطالب في امتحانات الشيادة الثانوية .
*اما عبارة قمة الوسائؿ التعميمية تضعؼ تدريس الخريطة الكنتورية ونجد ذلؾ واضحاً حسب
آراء المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف كما موضح بالشكؿ ()11-9
أوافؽ بشدة
97

أوافؽ
67

محايد
4

ارفض
21

ارفض بشدة
12

جدول ()11 -9
اما اذا اعتبرنا اف اوافؽ بشدة واوافؽ اجابة واحدة وارفض وارفض بشدة اجابة واحدة فاف
النتائج تكوف كما ىي موضحة في جدوؿ ( )11-9أدناه :
أوافؽ بشدة+أوافؽ
164

ارفض +ارفض بشدة
32

محايد
4

جدوؿ ()11-9
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اذا الحظنا جدوؿ ( )11-9نجد اف  164معمـ ومعممو مف اصؿ 211يوافقوف عمي انو لقمو
الوسائؿ التعميمية اثر كبير في ضعؼ تدريس الخريطة الكنتورية ووصمت نسبة الموافقيف
الي  % 82اما المعمميف والمعممات الذيف ال يوافقوف عمي ذلؾ فقد بمغ عددىـ  32معمـ
ومعممة أي نسبة مئوية بمغت  %16فقط  .واذا نظرنا الي الجدوؿ ( )12-9فاننا نجد اف
كا 2تميؿ الي الموافقة أي المعمميف والمعممات مشاركيف في االستبياف يؤيدوف اف قمة
الوسائؿ التعميمية تضعؼ تدريس الخريطة الكنتورية
كا2المحسوبة
16174

كا2الجدولية
4873

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17999

المتوسط
4718

الميؿ
اوافؽ

جدول ()12-9
ويمكف اف نري ذلؾ واضحا في األعمدة البيانية كما ىو في الشكؿ رقـ ( )13وىنا يري
الباحث وخاصة عندما يقوـ ببعض الجوالت التوجييية اف معظـ المعمميف والمعممات ال
يحمموف معيـ أي وسيمة تعميمة عندما يدرسوف الخريطة الكنتورية عمما باف الوسيمة التعميمية
بالرغـ مف بساطتيا اال انيا تقمؿ مف الممؿ عند الطالب وتركز المعمومة وتكسر حاجز
الكالـ الكثير أثناء سير التدريس .
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شكل بياني رقم ( )13يوضح أراء المعممين عن قمة الوسائل التعميمية تضعف تدريس
الخريطة الكنتورية
*اما عبارة عدم وضوح مفردات مقرر الجغرافية لمصؼ الثالث الثانوي فاننا نجد اف اراء المعمميف
والمعممات المشاركيف في االستبياف كانت كما ىو موضح في جدوؿ ()13-9
أوافؽ بشدة
56

أوافؽ
59

محايد
15

ارفض
39

ارفض بشدة
31

جدوؿ ()13-9
اما اذا اعتبرنا نتيجة اوافؽ بشدة واوافؽ معا وارفض وارفض بشدة معا فاننا نجد اف نتيجة
استفتاء المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف كانت كما يوضحيا جدوؿ ()14-9
أدناه
أوافؽ بشدة +أوافؽ
115

ارفض بشدة +ارفض
71

محايد
15

جدول ()14-9
واذا رجعنا الي التحميؿ السابؽ كما ىو موضح في جدوؿ رقـ ( )13-9وجدوؿ ()14-9
نجد اف  115معمـ ومعممو يوافقوف عمي عدـ وضوح مفردات مقرر الجغرافية بالصؼ الثالث
الثانوي بنسبة مئوية  %5775اما الذيف ال يوافقوف عمي ذلؾ بمغ عددىـ  71معمـ ومعممة
أي بنسبة مئوية  %35والشكؿ البياني رقـ ( )14يوضح ذلؾ .

86

شكل بياني رقم ( )14يوضح أراء المعممين حول عدم وضوح مفردات مقرر الجغرافية
اما نتيجة كا 2فإنيا تميؿ الي الموافقة أي اف معظـ آراء المعمميف والمعممات الذيف
شاركوا في اال ستبياف كانوا يميموف الي عدـ وضوح مفردات مقرر الجغرافيا بالصؼ الثالث
الثانوي ونجد ذلؾ واضح في جدوؿ رقـ ( )15-9أدناه
كا2المحسوبة
3371

كا2الجدولية
3379

درجة الحريو
4

كا2المقروءة
17951

المتوسط
3735

الميؿ
أوافؽ

جدول ()15-9
والباحث يتفؽ مع رأي األغمبية باف مفردات مقرر الجغرافيا بالصؼ الثالث الثانوي غير
واضحة ألننا اذا رجعنا الي الكتاب المقرر بالصؼ الثالث الثانوي نجده كتاب الجغرافيا
االقتصادية والدراسات البيئية ولكي يكوف المقرر واضحا كاف مف المفترض تحديد
موضوعات المراجعة بالصفيف األوؿ والثاني بصورة دقيقة وتوضع مع مفردات الصؼ
الثالث في كتاب واحد او حتي كتاب يحوي موضوعات المراجعة يكوف معروفا بالنسبة
لممعمـ وىذا يسيؿ عمي الطالب كثي ار عند المذاكرة وحتي مف ناحية االىتماـ بو وىذا يعطي
فرصة عدـ وجود أسئمة خارج المقرر في االمتحانات كما كاف يحدث خاصة وانو ىنالؾ مف
يضع االمتحانات ويكوف بعيدا عف المقرر وبعيدا عف مستوي الطالب .
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كما اف عدـ وجود أسئمة تختص بالخريطة الكنتورية كما حدث في أعواـ سابقة كاف لو االثر
الكبير عمي عدـ اىتماـ الطالب بحجة انو ال توجد اسئمة مف ذلؾ .
*عبارة ضعؼ مفردات مقرر الجغرافيا في االنساف والكوف في مرحمة االساس كانت النتائج
الواردة مف المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف كما ىو موضح ادناه في جدوؿ رقـ
()16-9
أوافؽ بشدة
154

أوافؽ
23

ارفض
11

محايد
5

ارفض بشدة
7

جدول ()16-9
اما اذا اعتبرنا نتيجة أوافؽ بشدة وأوافؽ معا وارفض وارفض بشدة معا فاننا نجد اف نتيجة
استفتاء المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف كانت كما ىو موضح في جدوؿ (-9
 )17ادناه :

أوافؽ بشدة +أوافؽ
177

محايد
5

ارفض بشدة +ارفض
18

جدول رقم ()17-9
واذا الحظنا جدوؿ رقـ ( )17-9نجد اف المعمميف والمعممات الذيف يوافقوف عمي ضعؼ
مفردات مقرر الجغرافيا بمرحمة األساس كاف عددىـ  177معمـ ومعممة مف اصؿ  211أي
بنسبة مئوية  %8875اما الذيف ال يوافقوف فقد بمغ عددىـ  18معمـ ومعممة فقط أي بنسبة
 %9الشكؿ البياني رقـ ( )15يوضح ذلؾ .

88

شكل بياني رقم ( )15يوضح أراء المعممين حول ضعف مفردات مقرر الجغرافيا في مرحمة
األساس
اما اذا الحظنا نتيجة كا 2كما ىو موضح في الجدوؿ رقـ ( )18-9فإننا نجد انيا تميؿ الي
اتجاه الموافقة أي المعمميف والمعممات والمشاركيف في االستبياف يميموف الي انو ىنالؾ
ضعؼ في مفردات مقرر الجغرافيا في مرحمة األساس .

كا2المحسوبة
411

كا2الجدولية
4873

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17999

المتوسط

الميؿ

4و51

اوافؽ

جدول ()18-9
*عبارة انعكس ضعف مفردات مقرر الجغرافيا بمرحمة األساس عمي الطالب في المرحمة
الثانوية فكانت النتائج حسب آراء المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف كما ىو
موضح في جدوؿ ( )19-9أدناه
89

أوافؽ بشدة
151

أوافؽ
28

ارفض
12

محايد
3

ارفض بشدة
7

جدول ()19-9
وكما ىو واضح في جدوؿ ( )19-9اف  151معمـ ومعممة يوافقوف بشدة و 28معمـ ومعممة
يوافقوف و 3مف المعمميف والمعممات في الحياد و 12معمـ ومعممة يرفضوف و 7مف
المعمميف والمعممات يرفضوف بشدة .
اما اذا اعتبرنا اف أوافؽ بشدة وأوافؽ إجابة واحدة وارفض وارفض بشدة إجابة واحدة فاف
نتائج االستبياف سوؼ تكوف كما ىو موضح في جدوؿ ( )21-9ادناه
أوافؽ بشدة+أوافؽ
178

ارفض+ارفض بشدة
19

محايد
3

جدوؿ ( )21-9فاذا نظرنا الي نتيجة جدوؿ ( )21-9فإننا نجد اف عدد المعمميف والمعممات
الذيف يوافقوف عمي انعكاس ضعؼ مفردات مقرر الجغرافيا في مرحمة األساس عمي الطالب
في المرحمة الثانوية  178معمـ ومعممة أي بنسبة مئوية بمغت  %89بينما عدد الذيف ال
يوافقوف عمي ذلؾ  19معمـ ومعممة بنسبو مئوية . %975
اما عف نتيجة كا 2فإننا نالحظ كما ىو موضحة أدناه في جدوؿ ()21-9
كا2المحسوبة
387

كا2الجدولية
4873

درجة الحرية
4

كا2المقروءة
17999

جدول ()21-9

91

المتوسط
4751

الميؿ
أوافؽ

وبالرجوع الي جدوؿ ( )21-9فإننا نجد اف نتيجة كا 2تميؿ الي اف المعمميف والمعممات
المشاركيف في االستبياف مؤيدوف وانعكاس ضعؼ مفردات مقرر الجغرافيا بمرحمة األساس
عمي تحصيؿ الطالب في المرحمة الثانوية والرسـ البياني رقـ ( )16يوضح لنا ذلؾ .

شكل بياني رقم ( )16يوضح أراء المعممين حول انعكاس ضعف مفردات مقرر الجغرافيا
بمرحمة األساس
ويري الباحث األثر الكبير الذي خمفو ضعؼ مقرر الجغرافيا في مرحمة األساس عمي
الطالب بالمرحمة الثانوية حيث اف الطالب ياتي الي المرحمة الثانوية وىو يفتقر الي ادني
معمومات حتي خريطة السوداف وعف بعض المفاىيـ الجغرافية التي كاف يتمقاىا بالمرحمة
المتوسطة سابقا وىذا الضعؼ يعتبر ىو احدي إف ارزات دمج المرحمة االبتدائية والمتوسطة.
* أما عبارة الطالب يجدون صعوبة في فيم أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات
الشيادة الثانوية فكانت النتائج كما يوضح جدوؿ ( )22-9حيث عدد المعمميف والمعممات
الذيف يوافقوف بشدة كانوا  99والذيف يوافقوف  77والمعمميف والمعممات في الحياد  6والذ1يف
يرفضوف  11والذيف يرفضوف بشدة . 7
91

أوافؽ بشدة
99

محايد
6

أوافؽ
77

ارفض
11

ارفض بشدة
7

جدوؿ رقـ ()22-9
اما اذا اعتبرنا أوافؽ وأوافؽ بشدة معا وارفض وارفض بشدة معا فاف نتيجة االستبياف تكوف
كما موضح في الجدوؿ ( )22-9حيف اف المعمميف والمعممات الذيف يؤيدوف ذلؾ كاف
عددىـ  176معمـ ومعممة بنسبة مئوية  %88اما الذيف ال يوافقوف فكاف عددىـ  18معمـ
ومعممة بنسبة مئوية  %9فقط
أوافؽ بشدة+أوافؽ
176

ارفض+ارفض بشدة
18

محايد
6

جدول ()23-9
اما اذا نظرنا الي جدوؿ ( )24-9أدناه فإننا سوؼ نالحظ اف نتيجة كا 2كانت تميؿ الي
الموافقة أي المعمميف والمعممات الذيف شاركوا في االستبياف يؤيدوف الرأي الذي يقوؿ اف
الطالب يجدوف صعوبة في فيـ أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية .
الشكؿ البياني رقـ ( )17يوضح لنا ذلؾ
كا 2المحسوبة
19874

كا 2الجدولية
48,3

كا 2المقروءة
17999

درجة الحرية
4

جدول ()24-9

92

المتوسط
4724

الميؿ
اوافؽ

شكل بياني رقم ( )17يوضح أراء المعممين حول صعوبة في فيم أسئمة الخريطة
الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية
* اما عبارة ضعف مستوي الطالب في مادة الرياضيات ينعكس عمي تحصيميـ في أسئمة
الخريطة الكنتورية فنجد النتائج كانت ىي  85مف المعمميف والمعممات يوافقوف بشدة و71
مف المعمميف والمعممات يوافقوف و 19في الحياد في حيف اف  12مف المعمميف والمعممات
يرفضوف و 13مف المعمميف والمعممات يرفضوف بشدة جدوؿ ( )25-9ادناه يوضح ذلؾ
أوافؽ بشدة

أوافؽ

محايد

ارفض

ارفض بشدة

85

71

19

12

13

جدول ()25-9
اما اذا اعتبرنا أوافؽ ووافؽ بشدة معا وارفض وارفض بشدة معا فاف النتيجة تكوف ىي
 156معمـ ومعممة يؤيدوف اف ضعؼ الطالب في الرياضيات ينعكس عمي تحصيميـ في
أسئمة الخريطة الكنتورية بنسبة مئوية بمغت  %78اما الذيف ال يوافقوف كاف عددىـ 25

93

معمـ ومعممة بنسبة مئوية بمغت  %1275اما المعمميف والمعممات الذيف كانوا في الحياد
فكانت نسبتيـ  % 875وىي نسبو ال يستياف بيا جدوؿ ( )26-9يوضح ذلؾ
أوافؽ +أوافؽ بشدة

محايد

ارفض  +ارفض بشدة

156

19

25

جدول ()26-9
اما اذا الحظنا جدوؿ ( )27-9ادناه فاننا سوؼ نجد اف نتيجة كا 2تسير الي الموافقة
أي اف المعمميف والمعممات المشاركيف نتيجة االستبياف يؤيدوف اف ضعؼ مستوي الطالب
في الرياضيات ينعكس عمي تحصيميـ في أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة
الثانوية رسـ بياني رقـ ( )18يوضح لنا ذلؾ
شكل بياني رقم ( )18يوضح أراء المعلمين
حول ضعف مستوي الطالب في مادة الرياضيات

كا2المحسوبة

كا 2الجدولية

كا 2المقروءة

درجة الحرية

المتوسط

الميؿ

12375

4873

17999

4

4711

اوافؽ

جدول ()27-9
94

ويتفؽ الباحث مع رأي اف ضعؼ المستوي في الرياضيات لو اثر كبير عمي التحصيؿ الف
الكثير مف أسئمة الخريطة الكنتورية تحتاج الي عمميات حسابية دقيقة .
*اما عبارة يركز الطالب عمي الجانب النظري وييمموف الجانب العممي وكانت النتائج كما
ىو موضح في الجدوؿ ( )28-9أدناه
أوافؽ بشدة

أوافؽ

محايد

ارفض

ارفض بشدة

98

87

5

2

8

جدول ()28-9
اذا نظرنا الي الجدوؿ ( )28-9فاننا نالحظ اف  98معمـ ومعممة يوافقوف بشدة و 87معمـ
ومعممة يوافقوف و 5في الحياد و2معمـ ومعممة يرفضوف و 8معمـ ومعممة يرفضوف بشدة ،
اما اذا اعتبرنا اوافؽ بشدة واوافؽ معاً وارفض وارفض بشدة معاً فاف النتيجة تكوف اف 185
معمـ ومعممة يؤيدوف اف الطالب ييمموف الجانب العممي بنسبة مئوية  %9275اما الذيف
يرفضوف ذلؾ كاف عددىـ  11مف المعمميف والمعممات أي بنسبة مئوية  %5فقط  .وجدوؿ
( 29-9يوضح ذلؾ).
أوافؽ +أوافؽ بشدة

محايد

ارفض  +ارفض بشدة

185

5

11

جدول ()29-9
اما اذا رجعنا الي جدوؿ ( )31-9فاننا سوؼ نالحظ اف نتيجة كا 2تميؿ الي الموافقة أي اف
المعمميف والمعممات المشاركيف في االستبياف يؤيدوف اف الطالب يركزوف عمي الجاتب
النظري وييمموف الجانب العممي في اسئمة الخريطة الكنتورية .

95

كا 2المحسوبة

كا 2الجدولية

كا 2المقروءة

درجة الحرية

المتوسط

الميؿ

23176

4873

17999

4

4732

اوافؽ

جدول ()31-9
وىنا يري الباحث اف ىذا االخفاؽ ىو مسئولية المعمـ الذي يقوـ بعممية تدريس الخريطة
الكنتورية النو مف المفترض اف يدرب ىذا الطالب عمي الجانب العممي واف يعطيو واجبات
منزلية تحتوي عمي بعض المعمومات العممية ومف ثـ يقوـ بمتابعة ذلؾ متابعة دقيقة والرسـ
البياني رقـ ( )19يوضح ذلؾ .

شكل بياني رقم ()19يوضح أراء المعممين حول تركيز الطالب عمي الجانب النظري
* اما عبارة ان الخريطة الكنتورية تنال درجات قميمة في امتحان الشيادة الثانوية لذا
الطالب ال يعطييا االىتماـ الكافي .
فاف النتائج كانت ىي اف  84معمـ ومعممة يوافقوف بشدة عمي ذلؾ و 79معمـ ومعممة
يوافقوف و 11في الحياد و 15معمـ ومعممة يرفضوف ذلؾ و 12معمـ ومعممة يرفضوف ذلؾ
بشدة ويكوف ذلؾ واضحاً في جدوؿ ( )31-9ادناه :
96

أوافؽ بشدة

أوافؽ

محايد

ارفض

ارفض بشدة

84

79

11

15

12

جدول ()31-9
أما اذا اعتبرنا اف أوافؽ بشدة وأوافؽ معا وارفض وارفض بشدة معا فاف نتيجة االستبياف
سوؼ تكوف ىي  163معمـ ومعممة يؤيدوف اف الخريطة الكنتورية تناؿ درجات قميمة في
امتحاف الشيادة الثانوية لذا ال يعطييا الطالب االىتماـ الكافي وبمغت ىذه نسبة %8175
مف المعمميف والمعممات  ،أما الذيف يرفضوف ذلؾ ىـ  27معمـ ومعممة بنسبة مئوية بمغت
 %1375وجدوؿ ( )32-9يوضح ذلؾ .
أوافؽ +أوافؽ بشدة

محايد

ارفض  +ارفض بشدة

163

11

27

جدول ()32-9
اما اذا نظرنا الي جدوؿ ( )33-9أدناه فإننا نجد أف كا 2تميؿ لمموافقة أي اف المعمميف
والمعممات المشاركيف ؼ االستبياف يؤيدوف اف الخريطة الكنتورية تناؿ درجات قميمة في
امتحاف الشيادة الثانوية لذا ال يعطييا الطالب االىتماـ الكافي  ،والرسـ البياني رقـ ()21
يوضح ذلؾ .
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شكل بياني رقم ()21يوضح أراء المعممين حول قمة درجات أسئمة الخريطة في االمتحان
كا2المحسوبة

كا2الجدولية

كا2المقروءة

درجة الحرية

المتوسط

الميؿ

14471

4873

17999

4

4714

أوافؽ

جدول ()33-9
ويري الباحث أف الدرجات القميمة التي تعطى لمخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة
الثانوية كاف ليا اثر كبير عمي عدـ اىتماـ الطالب بدراستيا الدراسة المتأنية والدقيقة ألنو
يقض الف يعطي ىذا الوقت الي جزء آخر مف المقررات أكثر سيولة مف الخريطة الكنتورية
طالما أف درجاتيا ال تتعدى ثماني درجات مف درجات أسئمة االمتحاف الكمية وعميو البد مف
زيادة ىذه الدرجات لتتناسب مع الوقت والمساحة التي تحتاجيا الخريطة الكنتورية مف دراسة
.
ثانياً  :العينات :
قاـ الباحث باختيار عينات عشوائية مف طالب الشيادة الثانوية مارس 2119ـ وتحتوي
ىذه العينات عمي عدد  5511طالباً في شكؿ مجموعتيف  ،المجموعة األولي تحوي3111
طالب موزعة عمي ثالثة أقساـ وىي حسب درجات الخريطة الكنتورية كما يمي :
القسـ األوؿ مف صفر 2-درجة
القسـ الثاني مف  475 – 275درجة
القسـ الثالث مف  7 – 5درجات
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وذلؾ حسب توزيع درجات أسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية مارس
2119ـ حيث كانت الدرجة الكمية ىي  7درجات  ،واذا نظرنا الي جدوؿ رقـ ( )11نالحظ
اآلتي :
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي الدرجات مف صفر 2-درجة عددىـ  2573طالب مف عدد
 3111طالب أي بنسبة مئوية بمغت . %8578
*واف الطالب الذيف تحصموا عمي الدرجات مف  475-275درجة عددىـ  416طالب مف عدد
 3111طالب أي بنسبة مئوية بمغت . %1379
*واف الطالب الذيف تحصموا عمي الدرجات مف  7-5درجة عددىـ  11طالب فقط مف عدد
 3111طالب بنسبة مئوية بمغت . %1736
*ونجد ىذا واضحاً في الرسـ البياني رقـ ()21

شكل بياني رقم ()21يوضح الدرجات
العشوائية لمجموعة  3111طالب

جدوؿ رقـ ()11

رقم الظرف
ظرؼ رقـ1

من صفر2-

من 4,5 – 2,5

من 7-5

العدد الكمي

65

23

2

91

99

ظرؼ رقـ2

89

6

-

95

ظرؼ رقـ3

76

11

-

87

ظرؼ رقـ4

91

6

ظرؼ رقـ5

84

9

1

97
94

ظرؼ رقـ6

72

11

-

83

ظرؼ رقـ7

82

7

ظرؼ رقـ8

56

13

1

89
71

ظرؼ رقـ9

53

14

-

67

ظرؼ رقـ11

64

12

-

76

ظرؼ رقـ11

94

6

ظرؼ رقـ12

57

16

1

111
74

ظرؼ رقـ13

62

6

-

68

ظرؼ رقـ14

89

11

-

99

ظرؼ رقـ15

66

13

-

79

ظرؼ رقـ16

86

7

-

93

ظرؼ رقـ17

75

9

ظرؼ رقـ18

79

18

2

84
99

ظرؼ رقـ19

74

15

-

89

ظرؼ رقـ21

53

9

-

62

ظرؼ رقـ21

73

4

-

77

من صفر2-

من 4,5 – 2,5

من 7-5

العدد الكمي

ظرؼ رقـ22

54

45

-

99

ظرؼ رقـ23

61

15

-

76

رقم الظرف

111

ظرؼ رقـ24

87

7

-

94

ظرؼ رقـ25

78

2

-

81

ظرؼ رقـ26

49

8

-

57

ظرؼ رقـ27

77

7

-

84

ظرؼ رقـ28

43

8

ظرؼ رقـ29

56

12

1

51
69

ظرؼ رقـ31

23

5

ظرؼ رقـ31

54

19

3

76

ظرؼ رقـ32

76

12

-

88

ظرؼ رقـ33

75

9

-

84

ظرؼ رقـ34

88

3

-

91

ظرؼ رقـ35

43

27

-

71

ظرؼ رقـ36

86

3

-

89

ظرؼ رقـ37

83

9

-

92

2573

416

11

3111

المجموع

28

اما المجموعة الثانية مف العينات العشوائية تحتوي عمي عدد  2511طالب وطالبة  ،وىذه
المجموعة موزعة عمي  15قسـ كؿ قسـ يمثؿ درجة الطالب التي تحصؿ عمييا وىي مف
صفر 7-درجات  ،واذا نظرنا الي جدوؿ رقـ ( )11نالحظ اآلتي :
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي صفر  814طالب مف عدد  2511طالب بنسبة بمغت
%3276
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  175درجة عددىـ  591طالب أي بنسبة مئوية %23,,
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  1درجة عددىـ  385طالب بنسبة مئوية %1574
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*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  175درجة عددىـ  264طالب بنسبة مئوية %1176
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  2درجة عددىـ  171طالب بنسبة مئوية %678
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  275درجة عددىـ  119طالب بنسبة مئوية %478
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  3درجات عددىـ  77طالب بنسبة مئوية %3718
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  375درجة عددىـ  41طالب بنسبة مئوية %176
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي 4درجات عددىـ  23طالب بنسبة مئوية %1792
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  475درجة عددىـ  11طالب بنسبة مئوية %1744
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  5درجات عددىـ  4طالب بنسبة مئوية %1716
*عدد الطالب الذيف تحصموا عمي  575درجة عددىـ  3طالب بنسبة مئوية %1712
*اما بقية الدرجات فيي  7 ، 675 ، 6درجة لـ يتحصؿ عمييا أي طالب مف اصؿ 2511
طالب  ،ونجد ذلؾ واضحاً في الرسـ البياني رقـ ( )22الموضح أدناه :

ر
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شكل بياني ( )22يوضح الدرجات العشوائية لمجموعة  2511طالب
جدول ( )11يوضح الدرجات العشوائية لمجموعة  2511طالب
رقـ

125

1

125

1

275

2

3

4 375

 7 675 6 575 5 475العدد

الظرؼ
1

23

13

19

8

2

2

2

2

26

28

11

7

11

3

1

4

1

3

25

12

7

6

4

2

3

4

11

15

5

11

7

6

3

2

1

5

14

15

14

7

11

3

4

6

2

6

16

19

12

5

6

3

7

4

3

2

5

1

4

4

1

1

-

5

4

8

15

15

14

11

4

4

3

-

9

25

16

16

9

5

7

4

1

1

1

1

-

-

-

11

16

14

9

6

3

3

3

3

2

-

-

-

-

11

24

24

14

11

8

2

3

12

15

21

12

3

7

2

2

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

رقم

1

1.5

1

2,5

3

1.5

2

4 3,5

-

-

-

-

-

-

69

-

-

-

-

-

-

91

-

-

-

-

-

-

59

1

-

-

-

-

-

61

-

1

-

-

-

76

-

-

-

64

-

-

-

-

-

32

-

-

-

-

68

-

-

-

84

-

-

59

-

85

-

63

 7 6,5 6 5,5 5 4,5العدد

الظرف
13

31

15

12

11

7

6

6

14

34

14

11

6

6

3

2

2

1

1

15

15

16

14

5

8

7

3

1

2

-

16

31

24

13

8

6

2

2

1

-

-

-

17

23

28

7

8

18

12

12

4

4

1

3

1

1

-

-

-

-

-

-

-

-

113

1

1

-

-

-

88

-

-

-

-

81

-

-

-

-

72

-

-

-

-

86

-

-

-

67

-

-

-

37

19

34

21

18

6

6

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

89

21

16

11

3

2

21

12

16

11

7

3

2

-

-

3

-

-

2

1

-

-

-

-

-

34

-

-

-

-

-

55

22

28

18

8

7

5

3

23

32

32

16

6

3

5

2

-

1

1

-

-

-

-

-

71

24

11

11

16

11

7

2

4

2

-

1

-

-

-

-

65

25

52

18

11

12

3

3

-

-

-

-

99

26

17

11

15

7

8

8

6

3

-

1

1

1

-

-

-

96

-

-

-

-

-

75

27

28

14

23

14

6

4

2

-

-

28

39

15

9

9

4

3

1

29

23

18

14

8

4

4

-

-

-

-

82

31

16

25

11

15

11

9

9

1

1

1

1

-

-

-

-

81

6

3

-

1

-

-

-

-

-

91

1

1

-

-

-

-

99

31

12

24

14

13

1

1

1

-

32

43

19

9

6

4

1

-

-

1

1

-

-

-

-

-

86

-

-

-

-

-

84

33

33

22

15

6

5

4

-

34

41

13

9

6

6

3

-

1

1

-

-

-

-

-

-

85

-

-

-

-

-

-
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المجموع 4 11 23 41 77 119 171 264 385 591 814

3

-

-

2511 -

-

مقارنة بين درجات الطالب وأسئمة الخريطة الكنتورية :
لقد قاـ الباحث بمقارنة د رجات عينات عشوائية لبعض طالب الشيادة الثانوية مارس
2119ـ في أسئمة الخريطة الكنتورية كما ذكر سابقًا واذا تأممنا في أسئمة الشيادة الثانوية في
السنوات السابقة نجد اف أسئمة الخريطة الكنتورية تأخذ شكميف ىما :
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*يعطي الطالب خريطة كنتورية لمنطقة ما ثـ توضع مجموعة مف األسئمة عف ىذه
الخريطة مثؿ اآلتي :
حدد نوع مقياس الرسـ – حوؿ ىذا المقياس الي صور اخرى – اف يذكر الطالب انواع
االنحدارات – اف يبيف الطالب األودية واألنيار – إيجاد المساحات واألطواؿ .
*يساؿ الطالب عف بعض الظواىر التضاريسية مثؿ :
مستعيناً بالخطوط الكنتورية والقطاعات التضاريسية عرؼ ما يأتي بإيجاز :
ىضبة – تؿ مخروطي – جبؿ – خط تقسيف مياه – انواع االنحدارات وغيره  .ونجد ذلؾ
واضحاً في المالحؽ .
أما اذا رجعنا الي امتحاف الشيادة الثانوية مارس 2119ـ وتأممنا األسئمة نجد انيا ليست
بالصعبة او المعقدة ولكف اذا قارنا درجات الطالب مع ىذه األسئمة نجد أنيا درجات بسيطة
ومتدنية ألبعد الحدود حيث اف  814طالباً مف اصؿ  2511طالب أحرزوا الدرجة صفر
وىذا ما ال يتناسب مع ىذه األسئمة البسيطة واف  591طالباً أحرزوا نصؼ درجة فقط اما
الطالب الذيف أحرزوا درجة واحدة  385طالبًا وىذا يصور لنا اف مف صفر الي درجة واحدة
كانوا عدد الطالب المتحصميف عمييا  1789طالباً مف اصؿ  2511طالب  ،أي اف أكثر
مف  %71مف الطالب الذيف تـ اختيارىـ عشوائياً تحصموا عمي الدرجات مف صفر الي
واحد درجة وىذا ىو الشئ الذي يدعو الي القمؽ مف ضعؼ مستوى التحصيؿ لطالب
الشيادة الثانوية في أسئمة الخريطة الكنتورية .
واذا رجعنا الي العينة العشوائية األخرى نجد اف الطالب الذيف تحصموا عمي الدرجات مف
صفر الي درجتيف كاف عددىـ  2573طالباً مف اصؿ  3111طالب أي بنسبة مئوية بمغت
أكثر مف  %85مف الطالب .
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واذا رجنا عالي النوعيف مف العينات العشوائية السابقة التي تـ اختيارىا نجد اف درجات
الطالب تدعو الي التساؤؿ الف ىذا اإلخفاؽ الكبير في التحصيؿ ال يتناسب مع نوعية
أسئمة الخريطة الكنتورية في ىذا االمتحاف  ،وىذا يعني انو بجانب االفتراضات المذكورة في
البحث يمكف القوؿ باف ىنالؾ عدـ مباالة مف الطالب ألنو ال يعقؿ اف تكوف الدرجات بيذا
المستوى ميما يكف مف أمر فاف العديد مف األسئمة الواردة في االمتحاف قد ال تحتاج الي
ال مستعد ذىنيًا بؿ إذا اعتمد الطالب فقط عمي
كثير عناء وجيد إذا كاف الطالب أص ً
معمومات الحصة والحقائؽ التي تعطى أثناء العاـ الدراسي يمكنو اإلجابة عمي الكثير مف
ىذه األسئمة بؿ يمكف التحصؿ عمي درجات ال يستياف بيا في أسئمة الخريطة الكنتورية .
وحسب تجربة الباحث في مجاؿ التدريس يجد اف معظـ ىذا اإلخفاؽ يمكف إرجاعو الي
عدـ فيـ األسئمة او التسرع في اإلجابة عمي األسئمة وقد يكوف ذلؾ باإلىماؿ والال مباالة .
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انفصم انخبيس
يهخص انذراسة وَتبئجهب وتىصيبتهب ويقترحبتهب

1-5

ممخص الدراسة

2-5

النتائج

4-5

المقترحات

3-5
5-5

التوصيات
المراجع

 الكتب
6-5

 الرسائؿ الجامعية

المالحؽ

 امتحاف الشيادة السودانية مارس 2113ـ
 امتحاف الشيادة السودانية مارس 2116ـ
 امتحاف الشيادة السودانية مارس 2117ـ
 امتحاف الشيادة السودانية مارس 2118ـ
 امتحاف الشيادة السودانية مارس 2119ـ
 صورة مف االستبياف

 صورة مف خطاب مدير عاـ امتحانات السوداف
 ممحؽ لجنة المحكميف
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ممخص الدراسة :
خمصت دراسة الباحث الي وجود تدني واضح في درجات طالب الصؼ الثالث الثانوي في
اسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية ونجد ذلؾ واضحاً اذا رجعنا الي
درجات الطالب العشوائية التي قاـ الباحث برصدىا مف امتحانات الشيادة الثانوية مارس
2119ـ واذا رجعنا الي تحميؿ درجات الطالب العشوائية نجد اف  814طالبًا مف اصؿ
 2511طالب قد تحصموا عمي درجة الصفر مف مجموع درجات السؤاؿ التي تبمغ سبع
درجات  ،كما اف  591طالبًا احرزوا نصؼ درجة فقط و 385طالبًا احرزوا درجة واحدة
فقط وىذا دليؿ واضح عمي تدني درجات الطالب في اسئمة الخريطة الكنتورية بصورة
مزعجة ومقمقة لممعمميف وخاصة معممي مادة الجغرافيا .
النتائج :
وقد توصؿ الباحث الي عدة نتائج مف خالؿ دراستو التي اجراىا عمي المعمميف والطالب
معاً وكانت آراء المعمميف واضحة مف خالؿ االستبياف أما الطالب فقد وضح ذلؾ مف خالؿ
درجاتيـ التي تحصموا عمييا في امتحاف الشيادة الثانوية مارس 2119ـ  ،واىـ
النتائج ىي :
 عدـ وجود المعمـ المدرب كاف لو اثر واضح عمي تحصيؿ الطالب في االمتحاف .
 ال ييتـ المعمـ بالجاني العممي في تدريس الخريطة الكنتورية .
 يعتبر المعمـ عند تدريسو الخريطة الكنتورية انيا موضوع مراجعة .
 قمة الوسائؿ التعميمية تضعؼ تدريس الخريطة الكنتورية .
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 ضعؼ مفردات مقرر الجغرافيا بمرحمة االساس الذي اثر عمي اداء الطالب في
المرحمة الثانوية .
 مستوى الطالب المتدني في مادة الرياضيات اثر عمي تحصيميـ في اسئمة الخريطة
الكنتورية .
 الطالب ال يعطوف جزئية الخريطة الكنتورية وقتًا كافياً واىتماما واضحاً وذلؾ بحجة
انيا ال تعطي درجات كبيرة في امتحاف الشيادة الثانوية .
 معظـ الطالب ييتموف بالجانب النظري عند المذاكرة وييمموف الجانب العممي .
 معظـ الطالب يجدوف صعوبة في فيـ اسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات
الشيادة الثانوية .
التوصيات :
وقد خمص الباحث مف نتيجة الدراسة والحقائؽ التي توصؿ الييا الي ىذه التوصيات :
 البد مف وجود المعمـ المدرب وخاصة في المدارس الصغرى التي ال يوجد بالشعبة
فييا اكثر مف معمـ .
 توفير الوسائؿ التعميمية شيئ ضروري وممزـ لكؿ معمـ .
 االىتماـ بالجانب العممي في التدريس واف تكوف ىنالؾ واجبات منزلية تعتمد عمي
الجانب العممي  ،عمي اف يقوـ المعمـ بمتابعة ذلؾ بصورة مستمرة ومحاسبة الطالب
عمي ذلؾ .
 اف تعطى اسئمة الخريطة الكنتورية اعمى درجات مما ىي عميو اآلف الف ذلؾ يمزـ
الطالب باالىتماـ بيا .
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 اف يكوف السئمة الخريطة الكنتورية وجود واضح في كؿ االمتحانات كما كاف في
السابؽ  ،حيث كاف السؤاؿ االوؿ في كؿ االمتحانات السابقة خاص بالخريطة
الكنتورية .
المقترحات :
 قياـ دورات تدريبية لممعمميف في العطالت الصيفية او دورات تنشيطية خالؿ العاـ
الدراسي .
 عمؿ سجؿ تراكمي لدرجات الطالب ومتابعة ذلؾ خالؿ العاـ الدراسي عمي اف يطمع
عمييا ولي االمر .
ال
 االىتماـ بدراسة مادة الجغرافيا بمرحمة االساس عمي اف تكوف مادة قائمة بذاتيا بد ً
مف اف تكوف جزء مف مادة كما ىي عميو اآلف .
 اف يطبع كتاب واحد لمصؼ الثالث الثانوي يحوي كؿ مفردات المقرر بدال مف اف
تكوف ىنالؾ اجزاء مراجعة تابعة لمصفيف االوؿ والثاني .
 االلتزاـ بتوزيع درجات االسئمة في امتحاف الشيادة الثانوية حسب ما ىو وارد في
دليؿ االمتحانات .
 اف يعطى الطالب درجتو الحقيقية التي تحصؿ عمييا مف خالؿ تصحيح امتحانات
الشيادة الثانوية دوف المعالجات المعيارية التي تعطى الطالب درجات حتى ال
يحمموف بيا .
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انًراجع :
أو ًال  :الكتب :
 .1ابراىيـ عصمت مطاوع  ،اصوؿ التربية  ،دار الفكر المصري 1995 ،ـ.
 .2احمد احمد مصطفى  ،الجغرافيا العممية والخرائط  ،االسكندرية 1986 ،ـ.
 .3احمد احمد مصطفى  ،الخرائط الكنتورية  ،دار المعرفة السويس  ،ب -ت.
 .4احمد بدر  ،اصوؿ البحث العممي ومناىجو  ،الكويت دار المعرفة الجامعية ،
1977ـ .
 .5االماـ وآخروف  ،التقويـ والقياس  ،بغداد دار الحكمة 1995 ،ـ .
 .6الزويعي وآخروف  ،االختبارات والمقاييس النفسية  ،الموصؿ 1987ـ .
 .7عبد الرحمف احمد عثماف  ،مناىج البحث العممي وطرؽ كتابة الرسائؿ الجامعية ،
جامعة افريقيا العالمية الخرطوـ 1995ـ .
 .8عبد الرحمف بدوي  ،مناىج البحث العممي ،القاىرة دار النيضة 1963ـ .
 .9عبد العزيز عبد الرحيـ  ،مناىج البحث العممي  ،الخرطوـ 2116ـ
 .11عقيؿ حسيف عقيؿ  ،فمسفة مناىج البحث العممي  ،مكتبة مدبولي القاىرة 1999ـ
 .11عمي ادريس  ،مناىج البحث العممي لكتابة الرسائؿ الجامعية ،طرابمس1985ـ
 .12عمي جاسـ وآخروف  ،مفاىيـ وتطبيقات في القياس والتقويـ التربوي  ،جامعة
السمطاف قابوس 2119ـ .
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 .13فؤاد البيي السيد  ،عمـ النفس االحصائي وقياس العقؿ البشري  ،القاىرة 1979ـ .
 .14محمد زيات حمداف  ،تقييـ التحصيؿ  ،دار التربية الحديثة االردف 1986ـ.
 .15محمد فريد فتحي  ،المساحة لمجفرافييف  ،دار الجامعات المصرية االسكندرية ب-ت
 .16وىيب سمعاف  ،االدارة المدرسية الحديثة  ،مصر الجديدة 1975ـ .
ثانياً  :الرسائل الجامعية :
 .1عبد اهلل عبد العظيـ السيد  ،تقويـ بعض طرؽ التدريس  ،جامعة امدرماف االسالمية
1979ـ .
 .2عادؿ عوض محمد  ،الوسائؿ التعميمية واستخداماتيا  ،جامعة امدرماف االسالمية
1998ـ .
 .3فائزة محجوب حسف  ،العالقة بيف التحصيؿ واستخداـ الوسائؿ السمعية والبصرية ،
جامعة امدرماف االسالمية 1996ـ.
 .4السيدة عمي الخضر  ،تقويـ طرائؽ واساليب تدريس مادة الجغرافيا  ،جامعة امدرماف
االسالمية 2114ـ.
 .5فتحي سعد محمد  ،دور الوسائؿ التعميمية في تدريس مادة الجغرافيا  ،جامعة
امدرماف االسالمية 2116ـ .
 .6المقية خضر مالؾ  ،برامج مقترحة لتحديد االحتياجات التدريسية لمعمـ الجغرافيا ،
امدماف االسالمية 2118ـ .
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ممحق رقم (: )1

انًالحق :

نماذج المتحانات الشيادة الثانوية :
ومف خالؿ مالحظة الباحث اثناء قيامو بعممية التدريس بالمرحمة الثانوية لمادة الجغرافيا لفترة
ليست بالقصيرة ومف خالؿ اشتراكو في تصحيح امتحانات الشيادة الثانوية الكثر مف  21عامًا اال
انو الحظ تدني درجات طالب الصؼ الثالث الثانوي في اسئمة الخريطة الكنتورية  ،ونتيجة لذلؾ
جاءت رغبة الباحث االكيدة في تناوؿ ىذا الموضوع بالتحميؿ والدراسية ولكي نتعرؼ عمي ىذه
المشكمة البد مف عرض بعض اسئمة الخريطة الكنتورية في امتحانات الشيادة الثانوية لبعض

االعواـ ويظير ذلؾ في اآلتي :
اوال  :امتحان الشيادة الثانوية مارس 2113م :
مستعيناً بخطوط الكنتور عرؼ بايجاز ما ياتي :
الظاىرة
 /1ىضبة

مكان مخصص لمرسم

.....................................

.................................................

 /2تؿ منعزؿ

.................................

.................................................

 /3خط تقسيـ

مياه .............................

.................................................

 /4انحدار منتظـ

.............................

.................................................
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ثانياً  :امتحان الشيادة الثانوية مارس 2116م :
ادرس خريطة بورتسوداف الكنتورية ثـ اجب عمي اآلتي :
أ /عمي الخريطة :
 /1ظمؿ المنطقة التي يزيد ارتفاعيا عمي  1511متر
 /2اكمؿ تسمية خطوط الكنتور في الجزء الجنوبي الشرقي بكتابة ارتفاعيا .
ب/
 /1اوجد ارتفاع جبؿ اربا بالتقريب
 /2ما ىو اتجاه مدينة بورتسوداف مف سنكات؟
 /3في أي اتجاه تتدفؽ الخيراف ؟
 /4سـ الظاىرة التضاريسية المشار الييا بالرمز (×××) .
 /5احسب المساحة التي تغطييا الخريطة بالكيمومترات المربعة .
 /6صؼ بايجاز المنطقة التي تغطييا الخريطة .
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ثالثاً  :امتحان الشيادة الثانوية مارس 2117م :
ادرس خريطة اـ بريمبيطة ثـ اجب عمي االسئمة التالية :
 /1ما ىو ارتفاع جبؿ متمر بالتقريب ؟
 /2احسب المساحة التي تغطييا الخريطة بالكيمومترات المربعة .
 /3ما ىو اتجاه قرية اـ عبد اهلل مف قرية امباشي الطواؿ؟
 /4سـ ثالث مرتفعات تمثؿ تالؿ منعزلة .
 /5ما نوع كؿ مف االنحدارات الموضحة ىكذا (

) والمرقمة (أ) و (ب) و (ج)

 /6مف دراستؾ لمخريطة اذكر دليالً واحداً يؤكد كؿ مف الحقائؽ التالية :
أ /يزرع القطف في منطقة اـ بريمبيطة .
ب /يعتمد سكاف اـ بريمبيطة عمي المياه الجوفية لمشرب.
ج /يصعب عمي السيارات التحرؾ في موسـ االمطار في منطقة اـ بريمبيطة .
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رابعاً  :امتحان الشيادة الثانوية مارس 2118م :
مستعينًا بخطوط الكنتور عرؼ بايجاز ما يمي :
تعريؼ الظاىرة التضاريسية
 /1اليضبة

الرسـ التوضيحي

....................................

.................................................

 /2االنحدار

المنتظ............................

.................................................

 /3الجبؿ

.....................................

.................................................

 /4االرض الميتة

.............................

.................................................
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يهحق رقى ()2

بسم هللا الرحمن الرحيم
استبيان لىيل درجت الماجستيز في التزبيت
جبيعة شُذي
عن أسباب ضعف تحصيل طالب الشهادة الثانوية في أسئلة الخريطة الكنتورية
اإلخوة واألخوات معلمي ومعلمات مادة اجلغرافيا املشاركني يف تصحيح امتحانات الشهادة السودانية مارس
2119م لكم مين حتية طيبة مباركة متمنياً لكم دوام التقدم والرقي  .وأمتىن منكم مساعديت يف اإلدالء الصادق
باملعلومات عن هذا االستبيان .
أوالً  :معلومات عامة :
عدد سنوات الخدمة
النوع  :ذكر

غير مدرب

مدرب

الوظيفة الحالية

أنثى

ثانياً :الرجاء وضع عالمة ( ) إمام ما تراه مناسباً
المعلومات

أوافق بشدة

أوافق

محايد

ارفض

ارفض بشدة

عدم وجود املعلم املدرب
يهتم املعلم باجلانب العملي يف التدريس
املعلم ال يقوم بتدريس اخلرائط بالصف الثالث ويعتربها
موضوع مراجعة
قلة الوسائل التعليمية تضعف تدريس اخلريطة الكنتورية

المعلومات

أوافق بشدة
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أوافق

محايد

ارفض

ارفض بشدة

عدم وضوح مفردات مقرر اخلريطة الكنتورية بالصف الثالث
ضعف مفردات مقرر اجلغرافيا يف اإلنسان والكون مبرحلة
األساس
انعكس ضعف مفردات مقرر اجلغرافيا مبرحلة األساس علي
الطالب باملرحلة الثانوية
الطالب جيدون صعوبة يف فهم أسئلة اخلريطة الكنتورية يف
امتحان الشهادة الثانوية
ضعف مستوى الطالب يف الرياضيات ينعكس علي حتصيلهم
يف أسئلة اخلريطة الكنتورية
يركز الطالب علي اجلانب النظري ويهمل اجلانب العملي
نظراً ألن اخلريطة الكنتورية تنال درجات قليلة يف امتحان
الشهادة الثانوية ال يعطيها الطالب االهتمام الكايف

تىويً ٌ :ذا االستبيان خصص للغزض أعالي وال يستفاد مىً في أي مجال آخز .

122

ولكم

الشكر والتقدير
عمر علي بشير أرباب
توجيو محلية شندي

يهحق رقى ()3
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يهحق رقى ()4
بسم هللا الزحمه الزحيم
جبيعة وادي انُيم
كليت التزبيت – عطبزة

نجُة انًحكًيٍ

لقد تمت موافقة كؿ مف االساتذة اآلتية اسماؤىـ ادناه عمي تحكيـ االستبياف الخاص
بنيؿ درجة الماجستير في التربية عف اسباب ضعؼ تحصيؿ طالب الشيادة الثانوية في
اسئمة الخريطة الكنتورية في امتحاف الشيادة الثانوية .
 /1د.انعاـ عبد اهلل بشير – نائب عميد كمية التربية جامعة وادي النيؿ لمشئوف االكاديمية
/2د .يحيي احمد الماحي – رئيس قسـ العموـ التربوية والنفسية جامعة وادي النيؿ
 /3د.خديجة اماـ عثماف – استاذ مشارؾ جامعة وادي النيؿ

د .عبذ انحًيذ انسجبد انشيخ
المشرف علي البحث

124

125

بسم هللا الزحمه الزحيم

بعُىاٌ

دراسة تحهيهية نتحصيم طالة انصف انثبنث انثبَىي في أسئهة
انخريطة انكُتىرية
اشراف الدكتور:

اعداد الطالب:

عمز علي بشيز ارباب
عبد الحميد السجاد
عميد كلية التربية

1918227791

جامعة وادي النيل عطبرة
نوفمبر 2119م
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