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  الخالصة

عبر والموارد المائیة في كلیة الزراعةطلبة قسم التربةاداءمستوى قیاس وتحلیل ةراستهدفت هذه الداس

من كل مرحله  فقد تم اختیار عینات عشوائیة. ة  المراحل الدراسیة لهذا القسم وبحسب المواد الدراسیة لكل مرحل

واالنحرافات رجات الطلبةالمتوسطات الحسابیة لدوتم قیاس من مجموع طلبة المرحلة ، % 50بواقع دراسیة

مستوى اداء الطلبة في بعض المواد وقد اشارت  المتوسطات الى انخفاض .طح اریة ومقاییس االلتواء والتفلالمعی

المواد  في عدد من عدد كبیر من توزیعات درجات الطلبةرت معاییر االلتواء والتفلطح الى ابتعاد اكما اشالدراسیة

االختالف بین التدریسیین في مستوى اهتمامهم بالمادة الدراسیة وكذلك مستوى بذلك عن التوزیع الطبیعي مؤشرة

ةعبر المراحل الى ان مستویات الطلبةوقد اشارت نتائج الدرجة المعیاری. الدقة والتشدد في اداء االمتحانات 

الغالب بل یتذبذب فياً مستقر من عینات المراحل لم یكن مستوى ادائهمالذین تم اختیارهم بشكل عشوائي

مسؤولیه عن في الاالخرىةاركان العملیة التعلیمیباالرتفاع واالنخفاض من مادة الخرى مؤشره بذلك اشتراك

طلبة قسم التربه یتدنى في المراحل المنتهیه مقارنة بالمراحل وقد كان مستوى اداء . انخفاض مستوى االداء 

مستوى المحتوى العلمي للمواد اقل منالعلمیة للطلبه المقبولین االولیه وربما یشیر ذلك الى ان المستویات 

  . منهاةالدراسیة التي یتلقوها في المراحل المنتهیة وخاصة التخصصی
  

Evaluating the level of performance for students in the department of 
soil and water resources and its relation with some of the personal 

factors for the academic year 2009-2010
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Abstract
         This study aimed to measure and analyze the scientific level of the Pupils in 
the Department of  soil and water resources in the college of agriculture throughout 
the stages of the study of this section and according to the subjects for each stage. so 
random samples have been selected from each stage of the section and include the 
arithmetic  means for the degrees of students,  the standard deviations and 
measurements of skewness  and kurtosis were measured. The mean measures showed 
a decrease in the scientific level in some subjects, also the criteria of skewness and 
kurtosis showed that a large number of distributions of students' scores in a number of 
articles have been deviated away from the normal distribution indicating the 
stultification that happens to the material from the teacher or the level of militancy 
that happens in another study subjects. The results of the standard degree throughout 
the stages showed that the students scientific levels who were randomly selected from 
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samples were not stable but often fluctuates rising and falling from a subject to 
another indicating the participation of staff of the educational process and the others 
in the responsibility  for the decrease in the performance level .the scientific level of 
the students in the department of soil was declining in the final stages as compared to 
the primary stages which may indicates that the students scientific levels for the newly 
accepted students does not match the scientific content of the study subjects that they 
have in their final stages and especially the specialty ones.
                      

  المقدمة

تمثـل بالطالـب بینمـا ترتكز على ثـالث ركـائز اساسـیة تتمثـل اولهـا بـالمتلقي والـذي یان العملیة التعلیمیة

والتي تشمل المادة العلمیـة المـراد ایصـالها الـى لمدرس اما الثالثة فتتمثل بالمنهج الدراسيتتمثل الثانیة بالمعلم او ا

وان الــتعلم هــو )1.(او المختبــرات او الحقــول التجریبیــةمــن الكتــب وكــذلك مســتلزمات ایصــال هــذه المــادةالمتلقــي

ر فـي السـلوك ال یمكـن اعتمادهـا مـا دمنـا فـي المراحـل یـلقیـاس التغیك ولما كانت المعـاییر الالزمـةر في السلو یتغی

لمـي، مـن خـالل والمناسـبه لقیـاس االداء العالمعاییر االحصائیة الممكنـةالتعلیمیة للطالب لذلك سیتم التركیز على 

  .د الدراسیة اتحلیل الدرجات التي یحصل علیها الطلبة في المو 

التعلیمیـة المـراد احتسـاب من خارج المؤسسةايمن العوامل منها خارجیةان االداء العلمي یتاثر بكثیر 

المســـببةیكـــون مـــن داخـــل المؤسســـة التعلیمیـــة وان تحدیـــد العوامـــلهـــا مـــاناالداء العلمـــي لطلبتهـــا وتدریســـیها  وم

و ان )2(.لالنخفــاض فــي االداء یحتــل اهمیــه كبیــره ویســهل علــى المســؤلین تالفــي تلــك المســببات فــي المســتقبل 

االداء العلمي لطلبة الجامعات شانه شان االداء في  أي عمل اخر یمكن ان یقاس بعدد من المعاییر التي تصف 

لتــي حصــل علیهــا الطلبــه مــن خــالل اســتخدام مقــاییس صــورة ذلــك االداء منهــا مــا یتعلــق بمــدى مقبولیــة الــدرجات ا

  .)3(النزعة المركزیه ومقاییس التشتت المطلق والتشتت النسبي

بمعرفة تاثیر قناعة الطالب بالتخصص المقبول فیه  یتطلب اختیار عدة اقسام ویحتـاج الـى ان االهتمام 

تتاثر بالتوجه العـام للطالـب الـذي قـد ال ونهاتلك كةالكثیر من البیانات هذا فضال عن تحفظنا على قناعات الطلب

یكــون موضــوعیا علــى الــرغم مــن كــون الرغبــة للعمــل فــي التخصــص قــد تــؤثر علــى اتجــاه الطالــب فــي تخصصــه 

لكننـا سـنحاول )4(.االعتبـاراضافة إلى ذلك فان هذه القناعات قـد تقودهـا عوامـل اخـرى ذاتیـة یجـب اخـذها بنظـر

صصه على اتجاهه للعمل فیه من خالل مقارنة متوسطات درجات االتجـاه بـین فحص تاثیر تعمق الطالب في تخ

المراحل الدراسیه  وسـنحاول قیـاس تـاثیر بعـض العوامـل الذاتیـة والخارجیـه علـى تحصـیل الطلبـه فـي بعـص المـواد 

  .)5(الدراسیة 

ائیة مــن كــل یــر مــن البیانــات، فقــد تــم اختیــار عینــه عشــو بنظــرا لتعــدد مشــارب البحــث واحتیاجاتــه لكــم ك

مرحلـــة دراســـیة فـــي قســـم التربـــة ،وتـــم  تصـــمیم اســـتماره اســـتبانه لهـــذا الغـــرض، اال ان عـــدم حصـــولنا علـــى بعـــض 

المعلومــات، خاصــه مــا یتعلــق منهــا بمــدى تــوفر المســتلزمات الالزمــه لتــدریس المــاده جعلنــا نركــز اهتمامنــا علـــى 

  .   ذاتیهالتحلیل االحصائي لدرجات الطلبه وعالقتها ببعض العوامل ال

  

  المواد وطرق العمل

بشـكل عـام ومنهـا مقـدرة الطالـب علـى اسـتیعاب المـواد الدراسـیة تتـوزع طبیعیـا، لـذلك لما كانت الظواهر

ســیكون مؤشــرا لوجــود مشــكله فــي مقــدرتهم علــى ,عــن التوزیــع الطبیعــيةفــان أي انحــراف فــي توزیــع درجــات الطلبــ

قســم طلبــة هــذه الدراســة تناولــتوقــد، )2(علمــي للعملیــة التعلیمیــة االداء الاالســتیعاب وذلــك یعنــي انخفــاض فــي
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ال یعنـي كالتربة والموارد المائیة كونه مـن االقسـام االساسـیة فـي كلیـة الزراعـة ویكـاد یكـون اكثـر تكـامال اال ان ذلـ

لتــي حصــلوا اةلــذلك فاننــا ســنعتمد علــى تقــدیرات الطلبــ  .عــدم وجــود مســببات النخفــاض مســتوى اداء الطلبــة فیــه 

علیهــا فــي المــواد الدراســیة وللمراحــل االربعــه ولفصــلیها الدراســیین الخریفــي والربیعــي ،مــن خــالل احتســاب مقــاییس 

كــل مرحلــه النزعــة المركزیــة ومقــاییس التشــتت  ومعــامالت االلتــواء والــتفلطح لــدرجات عینــه عشــوائیه مــن طــالب

، طالــب 174طالبــا مــن مجمــوع ) 87(نــة البحــث مــن طــالب المرحلــة وبــذلك كانــت عی% 50دراســیه تمثــل نحــو 

واختیار عینه عشوائیه مـن طـالب العینـه المختـاره لكـل مرحلـه الحتسـاب الدرجـه المعیاریـة لـدرجاتهم، لتحدیـد مـدى 

ت  الرسـوم البیانیـه والمعـاییر االحصـائیة علـى حـد سـواء وقد اسـتخدم. هثبات مستواهم العلمي في الدروس المختلف

تــم اختیــار تــاثیر بعــض العوامــل ،)6(راب اوابتعــاد توزیــع درجــات الطلبــه عــن التوزیــع الطبیعــي لتحدیــد مــدى اقتــ

للفرق بین المتوسطات،لتحدید فیما اذا كانـت هنالـك ) t( الخارجیه على مستوى األداء ،من خالل استخدام أختبار

تبــاین لتحدیــد فیمــا اذا كــان هنالــك باســتخدام تحلیــل الأو فـروق معنویــة بــین الطلبــة بحســب مســتویات تلــك العوامـل ،

  . فروق معنویة بین متوسطات درجات الطلبة بحسب تلك العوامل 

  

  .والتشتت المطلق والنسبيمقاییس النزعة المركزیة.1

تـم اســتخدام مجموعــه مــن المقــاییس االحصــائیة الوصــفیة لوصــف المســتوى العلمــي للطلبــه فــي الــدروس 

وذلـك لوضـوح معنـى هـذا المقیـاس . الحسابي لدرجات الطلبه في كل ماده دراسـیهالعلمیه اذ تم استخدام  المتوسط 

ویمكــن اســتخدامه .  وتمیــزه علــى بــاقي مقــاییس النزعــة المركزیــه بعــدة خصــائص ومالئمتــه لهــذا النــوع مــن البیانــات

المســتوى لمقارنتــه مــع متوســط معــدالت الطلبــه فــي كــل المــواد لتحدیــد أي المــواد التــي كانــت مســؤله عــن انخفــاض 

  .)7(العلمي 

امــا مقــاییس التشــتت والتــي تمثــل معیــارا لمعرفــة مــدى تجــانس درجــات الطلبــه مــن عدمــه، وفقــد تــم التركیــز         

على االنحراف القیاسي منها كونه یحتل اهمیة كبیره بین مقاییس التشتت المطلق ال تقل عـن اهمیـة المتوسـط بـین 

مقیــاس التشــتت النســبي لفحــص مــدى التجــانس بــین المــواد التــي تختلــف وتــم اســتخدام. مقــاییس النزعــة المركزیــه 

وقـد تــم اسـتخدام المــدرج التكـراري والمنحنــى التكـراري لعــرض توزیـع درجــات الطلبــه . مسـتویات درجــات الطلبـة فیهــا

تلفــه  وقـد تـم االعتمـاد علــى الدرجـه المعیاریـه لمعرفـة او لمقارنــة مسـتوى عینـه مختـاره مــن  الطلبـه  فـي دروس مخ.

  .الخضاعهم لهذا الفحص االحصائي تتكون من خمسة طلبه

    

  .مقارنة المتوسطات -2

ان تــاثیر عــدد مــن العوامــل علــى متوســط درجــات الطلبــه وبالتــالي ادائهــم العلمــي فــي الــدروس العلمیــه 

العائلـة مـع عامـل الجـنس ومسـتوى دخـلاذ سـیتم مقارنـة متوسـط درجـات الطلبـه . یعتبر احـد اهـداف هـذه الدراسـه 

ومعــدل تخــرج والبیئــة التــي یعــیش فیهــا الفــرد واهتمامــاتهم ومتــابعتهم للبــرامج التلفزیونیــة الزراعیــة وعــدد افــراد االســرة

) F( او اختبـار)t(ادائهم العلمي وبحسب الدروس لذلك سـیتم اسـتخدام اختبـارالطالب من االعدادیة مع مستوى

وق معنویه  من حیـث تاثیرهـا علـى مسـتوى اداء الطلبـه،  اذ یـتم اعطـاء لتحدید فیما اذا كان بین تلك  الصفات فر 

المتغیر الوصفي صفر للصفه االدنى وواحد للصفة االعلىفي حالـة المتغیـرات الوصـفیةالتي تنقسـم الـى مجمـوعتین 

ن قیم ذلـك كما سیتم اختبار تاثیر المتغیرات الكمیه بقسمة المتغیر الى مجموعتین االولى اقل من قیمه محدده م. 

المتغیــــر والمجموعــــه الثانیــــه قیمهــــا تزیــــد او تســــاوي تلــــك القیمــــة المختــــاره وتحدیــــد فیمــــا اذا كــــان بــــین متوســــطات 

  .)8(SPSSباعتماد البرنامج األحصائي )T( المجموعتین فروق معنویه او ال بحسب اختبار 
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  .مقاییس االلتواء والتفلطح-3

یر لتحدید فیما اذا كانت درجـات الطلبـه تتـوزع توزیعـا طبیعیـا، من المقاییس تمثل معایالمجموعةان هذه 

ویــتم اســتخراج هــذه المقــاییس مــن البیانــات التــي تــم الحصــول علیهــا باســتخدام .ام تحیــد عــن هــذا التوزیــع الطبیعــي 

التكراري لیوزیـعیقیس انحراف المنحنى) Coefficient of skewness(وان معامل االلتواء، SPSSبرنامج الـ 

فعنـــدما تكـــون قیمتـــه تســـاوي صـــفر فـــان .   منحنـــى التوزیـــع المتماثـــل او القریـــب مــن التماثـــلدرجــات الطلبـــه علـــى

التوزیـــع یعتبـــر توزیعـــا طبیعیـــا، وكلمـــا ابتعـــدت قیمـــة معامـــل االلتـــواء عـــن الصـــفر  اشـــارت الـــى ان التوزیـــع ملتـــوي 

لیمـین أي ان مفرداتــه تتركــز عنــد الفئــات الــدنیا وعنـدما تكــون قیمــة المعامــل موجبــه فـان التوزیــع یحمــل التــواء الــى ا

وتتمركــز مفرداتــه عنــد وطرفــه یمتــد الــى الیمــین امــا اذا كانــت قیمــة المعامــل ســالبه فــان المنحنــى ملتــو الــى الیســار

  .)9(الفئات العلیا ویمتد طرف المنحنى الى الیسار

قمــة المنحنــى التكــراري، فتســمى القمــه فهــو یقــیس مــدى تفلطــح او تــدبب)Kuartsis(امــا مقیــاس الــتفلطح       

بینمـــا تســـمى القمـــه ) Lptokurtic(التـــي تكـــون اضـــیق مـــن قمـــة المنحنـــى الطبیعـــي واعلـــى منهـــا بالقمـــة المدببـــه

ویتم احتساب هذا المقیاس من درجات الطلبة فـي كـل مـادة ، ) platy kurtic(المتسعه والواطئه بالقمة المفلطحه 

  .)10(ایضاSPSSدراسیة باستخدام برنامج الـ

  

  ةالنتائج والمناقش

ان اســـــتخدام االســـــلوب االحصـــــائي فـــــي قیـــــاس االداء العلمـــــي للطلبـــــه مـــــن خـــــالل المقـــــاییس الوصـــــفیة 

لـذلك تـم تقسـیم العمـل .واالستداللیه  المستخرجه من تحلیل درجات الطلبه وقیاس تاثیر بعض المتغیرات الخارجیه 

  -:تحلیل كما یاتي بحسب المراحل الدراسیه وجائت نتائج ال

  .المرحله االولى–اوال 

الـى نتـائج التحلیـل والمقـاییس االحصـائیه لـدرجات الطلبـه فـي المـواد الدراسـیة للصـف ) 1(یشیر الجـدول 

( االول اذ یتضــح مــن الجــدول بــان متوســط درجــات الطلبــه فــي دروس الصــف االول تراوحــت بــین حــد أدنــى قــدره 

وان هـذا التفـاوت الكبیـر یؤشـر مـدى . في مادة حقـوق االنسـان) 81(أعلى قدره في الكیمیاء التحلیلیه، و حد ) 57

تدریسـین، ویمكـن ان یالحـظ مـن مـن قبـل الاسـس  قیـاس مسـتوى االداءالتفاوت بین مستویات المواد الدراسـیه، او

فیهـا اقـل مـن ول بـان دروس الكیمیـاء والفیزبـاء واالحصـاء واللغـة االنكلیزیـة، كانـت متوسـطات درجـات الطلبـهالجد

بینمـا یالحــظ متوسـط معــدالت الطلبـه، أي ان مســتوى اداء الطلبـه فــي هـذه المــواد متـدني مقارنــة بـالمواد االخــرى ،

مــن الجــدول بــان حقــوق االنســـان ومبــادى االنتــاج الحیــواني والمســاحه كانـــت متوســطاتها مرتفعــه مقارنــه بمتوســـط 

امـا بقیـة المـواد .هـذه المـواد فـي قیـاس مسـتوى اداء الطلبـهوربما یشیر ذلك الـى تسـاهل تدریسـي. معدالت الطلبه

  .الدراسیة فكانت متقاربه وقریبه من متوسط معدالت الطلبه

درجـــات الطلبـــه، اذ بلـــغ االنحـــراف فـــيتجـــانسالتفـــاوتنتـــائج االنحـــراف القیاســـي لتشـــیر، الـــى وجـــاءت

لغـة االنكلیزیـه  والكیمیـاء العضـویه وحـد ادنـى في كل من  الریاضیات وال) 14(اعلى قدره بحدودالمعیاري بین حد 

في مادة حقوق االنسان ویؤكد انخفاض االنحراف المعیار في مادة حقوق االنسان الى اخفاق في معیار 6بحدود 

قیاس مستوى اداء الطلبه الذي اعتمده التدریسـي، او الـى كـون المـاده بمسـتوى مـن البسـاطه قـد تجـاوزه الطلبـه فـي 

امــا المــواد الدراســیة التــي اتســمت بارتفــاع االنحــراف المعیــاري وبمــا یؤشــر عــدم تجــانس . ســیة الســابقهالمراحــل الدرا

درجات الطلبه، فذلك  یعني بان هنالك تطرف في بعض درجات الطلبه أي ان ما تحمله الطالب من مهمة التعلم 

لــى ثــالث ركــائز ولمــا كانــت ركیزتــي كانــت اكبــر ممــا تحملــوه فــي المــواد االخــرى اذ ان العملیــة التعلیمیــه تســتند ع
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التدریســـي والمـــاده تكـــون متســـاویه لكـــل الطلبـــه لـــذلك فـــان كبـــر التفـــاوت یؤشـــر حجـــم مســـؤلیة الطالـــب فـــي العملیـــة 

  .التعلیمیه 

بانـــه یوجــد میــل ســالب فــي اغلـــب  توزیعــات درجــات الطلبــه بلــغ اعلـــى ) 1(ویتضــح مــن الجــدول رقــم 

ومبــادى االنتــاج الحیــواني اذ بلــغ اكثــر مــن ســالب واحــد ،وتؤشــر القــیم   مســتوى لــه فــي مــادتي المســاحه المســتویه

السالبه في معامل االلتواء الى امتداد المنحنى الى الیسار وتراكم اغلـب الطلبـه عنـد المسـتویات العلیـا مـن درجـات 

ـــه فـــي  مـــادة.الطلبـــه  اللغـــة بینمـــا كـــان معامـــل االلتـــواء موجـــب فـــي بعـــض المـــواد الدراســـیة بلـــغ اعلـــى مســـتوى ل

ویؤشر ذلك تراكم الطلبه عنـد الفئـات الـدنیا لـدرجات الطلبـه فـي هـذه المـاده أي ان   1.3اذ بلغ بحدود 2االنكلیزیة

  .66.7اغلب الطلبه درجاتهم تقل عن 

فـــي مـــادة انتـــاج الخضـــر   0.229امـــا معـــامالت الـــتفلطح فقـــد توزعـــت بـــین قـــیم موجبـــه تراوحـــت بـــین 

ویه  وذلـــــك یشـــــیر الـــــى ان منحنیـــــات هـــــذه المـــــواد مـــــن نـــــوع القمـــــة المدببـــــه فـــــي مـــــادة المســـــاحة المســـــت2.039و

Leptokurtic بمعنى ان قیم الـدرجات   تراكمـت بـالقرب  مـن المتوسـط ، امـا المـواد التـي اتسـمت بـالتفلطح فهـي

عكــس المــواد التــي بلغــت فیهــا قیمــة معامــل التفــرطح قــیم ســالبه وكلمــا ازدادت ســالبیته اشــارت الــى تفلطــح اكبــر وال

-فــي مـــادة مبـــادى االقتصـــاد الزراعـــي  و0.193-صــحیح، وتراوحـــت القـــیم الســـالبه للمعامــل بـــین حـــد أدنـــى قـــدره 

فــي مــادة حقــوق االنســان بمعنــى ان درجــات الطلبــه فــي مــادة حقــوق األنســان متوزعــه بشــكل بعیــد  عــن  1.345

فیهــا مــن التوزیــع الطبیعــي قلیلــه اكثرهــا المتوســط ویمكــن القــول بــان نســبة المــواد التــي یقتــرب توزیــع درجــات الطلبــه 

قربـا كانـت مــادة االقتصـاد الزراعــي اذ كانـت قــیم معامـل االلتــواء والتفـرطح فیهــا قلیلـه وقریبــه مـن الصــفر تلتهـا فــي 

  .ذلك  الحاسبات و انتاج الخضر والكیمیاء التحلیلیه واللغة االنكلیزیه

  

  س الصف االولالمقاییس الوصفیة الداء الطلبه في درو .1جدول    

  معامل التفلطح  معامل االلتواء  المعیارياالنحراف المتوسط  المادة الدراسیة

831.-087.-59.705913.97214  كیمیاء عضویه

532.-245.-64.705911.78858  هفیزیاء عام

840.-386.-66.764714.99387ریاضیات

1.161-218.-58.529412.96205احصاء

1.0361.597-71.176511.92809حیوانيمبادى انتاج

7931.823.-66.470610.27204  م هندسيرس

973.-271.-60.882414.38698)1(لغة انكلیزیة 

289.714.-57.35298.85961تحلیلیهكیمیاء

66.76478.08957.450.310  حاسبات

193.-62.941211.32735.107  مبادى اقتصاداقتصاد

66.76478.089571.2531.961)2(انكلیزیه لغه

1.345-81.11766.33327.322انسانحقوق

1.1212.039-70.588211.44038  مستویهمساحه

62.352910.32558.1441.004جیولوجي

65.00008.66025.654.229ج  خضرانتا

399.-309.-65.40787.93973  المعدل
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توزیع درجات حقوق االنسان ویالحظ منه مدى ابتعاد هذا التوزیع عن الشكل )1(یالحظ من الشكل 

الطبیعي  بسبب التفلطح الكبیر في المنحنى التكراري بینما كان توزیع درجات االقتصاد الزراعي االقرب الى 

.التوزیع الطبیعي 

لبه من ماده الخرى اذ تم اختیار عینه عشوائیه التباین في المستوى العلمي للط)2(الجدول یبین 

لهم في كل ماده دراسیه التي تمثل منتضمه من خمسة طلبه من طلبة الصف االول واحتسبت الدرجة المعیاریه 

  .المادةمستوى الطالب مقاسا باالنحراف المعیاري لتلك الماده بالنسبة لمتوسط درجات الطلبه في تلك 
  

  رجه المعیاریه لمستویات عینه عشوائیه من طلبة الصف االولالد.2جدول             

  ـالطالب ه  الطالب د  الطالب ج  الطالب ب  الطالب ا  المادة

1.41-0.341.10.38-0.38  كیمیاء عضویه

0.82-0.820.870.87-0.82-  فیزیاء

0.12-79.-0.790.55-0.12-  ریاضیات

1.43-0.27-1.430.50-0.27-  احصاء

0.310.19-0.310.69-0.31-  انتاج حیواني

0.140.83-0.14-0.14-0.14-  رسم هندسي

0.290.290.980.291.68  1انكلیزي 

0.27-0.27-0.271.99-  0.27-  كیمیاء تحلیلیه

1.44-1.44-1.441.03-1.44-  حاسبات

0.701.95-2.021.06-0.18  اقتصاد

1.452.25-1.450.22-0.22-  2انكلیزي

0.970.611.72-0.97-0.61  حقوق انسان

0.490.39-0.491.26-0.49-  مساحه مستویه

0.711.220.261.22-0.71-  جیولوجي

1.1500001.15-1.15-  انتاج خضر 

220.60.-0980.96-022-  المعدل
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  القتصاد الزراعيسان واالمنحنى التكراري لتوزیع درجات الطلبة في مادتي حقوق االن.1شكل 



                                               2011ISSN: 1992-7479، )2(العدد 9: دمجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجل

58

لم یكن مستواهم العلمي مستقرا في جمیع في هذه العینة بان جمیع الطلبة) 2(یتضح من الجدول

المواد الدراسیة مقارنة ببقیة زمالئهم  فافضل الطلبة في تلك العینة كان الطالب جـ یحصل على درجه في مادتي 

وربما یؤشر ذلك شذوذ هاتین المادتین عن بقیة .حقوق االنسان واللغة االنكلیزیة اقل من متوسط درجات الطلبة 

  .المواد الدراسیة

  

استخدم لمعرفة وجود تاثیر معنوي من عدمه بین مستوى اداء الطلبة وبعض العوامل الخارجیة فقد 

والجدول التالي یوضح اثیر تلك العوامل على معدل الطلبةوقد تم االختصار على عرض نتائج تTاختبار 

  . بعض نتائج تلك االختبارات 

  

لطلبةامستوى اداءعلى رجیةتاثیر بعض العوامل الخا. 3جدول              

Tقیمة اختبار المعدلالنوعايالعامل  الخارج

  الجنس
66.9000  اناث

0.43
65.2089ذكور

  نوع السكن
66.7778قسم داخلي

0.57
64.6606البیت

  البیئه التي تربى فیها الطالب
65.2844  حضریه

0.26
66.3333  ریفیه

65.4267  غیر زراعيمصدر دخل االسره
0.007

65.4000  زراعي

متابعة البرامج والمطبوعات الزراعیه
64.7778  ال یتابع

0.28
65.7515  یتابع

  معدل الطالب في االعدادیه
66.7500  64اقل من 

0.66
64.2148  64اكثر او یساوي 

عدد افراد االسره
62.9833  7اكثر او یساوي 

2.4
71.2267  7اقل من    

  

بان جمیع العوامل الخارجیة المدروسة لم یكن لها تاثیر معنوي على مستوى ) 3(تضح من الجدولی

اداء الطلبة في الصف االول قسم التربة والموارد المائیة ، ما عدا عدد افراد األسرة اذ تبین بان األسر التي یقل 

وسط معدالت الطلبة الذین یقل عدد كانت األفضل من حیث مستوى اداء الطلبة اذ بلغ مت7عدد افرادها عن 

  . فقط63نحو   7بینما بلغ متوسط درجات الطلبة الذین یزید عدد افراد اسرهم عن 71نحو 7افراد اسرهم عن 

  

  .ةالمرحلة الثانی

على مستوى المراحل الدراسیة كان بسبب التدرج في كلیـة الزراعـه عنـد تعلـیم ان تحلیل مستویات الطلبة

الـــذي یبـــین متوســـطات ) 4( واد االساســیة الـــى التطبیقیـــه عبـــر المراحــل الدراســـیه ویشـــیر الجــدول الطلبــه مـــن المـــ

وكـذلك االنحـراف المعیـاري، ادائهـممسـتوى ط معدالت الطلبه ،التي تصـف لنـا ومتوسةالثانیالمرحلةدرجات طلبة 
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عن مدى اقتراب او ابتعاد توزیع طح التي تعبرت الطلبه ،ومعامل االلتواء والتفلالذي یعبر عن مدى تجانس درجا

  . درجات الطلبه عن التوزیع الطبیعي

  

  المقاییس الوصفیه للمستوى العلمي وتوزیع درجات طلبة الصف الثاني. 4جدول 

معامل التفلطح  معامل االلتواء  المعیاريرافألنحا  المتوسط  المادة الدراسیة

1.355-60.000016.97749.081كیمیاء حیویه

857.-154.-65.555614.64169تربهمبادى

1.125-51.944413.84142.649انتاج فاكهه

542.-536.-78.777811.11203مبادى احیاء مجهریه

119.-69.277810.57080.610  مبادى محاصیل

239.-099.-55.000010.00000حاسبات

تحلیل تربه 

  ومایكرونیات
62.333316.22634.418-.760

1.438-72.666714.05452.200مبادى ارشاد زراعي

805.-73.944411.74970.130مكائن واالت

671.-58.055615.82430.578بیئه وانواء جویه

1.190-65.000013.28422.847تلوث تربه ومیاه

764.-64.666716.09896.373اسس وقایة نبات

957.-64.768512.11915.553المعدل

بــان المــواد الدراســیه التــي كــان متوســط درجــات الطلبــه فیهــا اعلــى مــن متوســط معــدالت )4(یتضــح مــن الجــدول 

الطلبه هي مادة االحیاء المجهریه واالرشاد الزراعي والمكـائن والمعـدات ومبـادى محاصـیل  امـا المـواد التـي كانـت 

،  وقـد اشـارت والحاسـبات واالنـواء الجویـهالفاكهـه به هي كل مـن مـادة انتـاجلطلامستوى اداءسبب في انخفاض 

مادة الحاسبات ومبادى هينتائج االنحراف المعیاري الى ان اكثر المواد تجانس من حیث توزیع درجات الطلبه ،

واالحیـــاء المجهریـــه والمكـــائن واالالت امـــا اكثـــر المـــواد تشـــتتا فكانـــت الكیمیـــاء الحیویـــه واســـس الوقایـــه المحاصـــیل 

بــأن توزیــع درجــات الطلبــه فــي جمیــع المــواد كــان قلیــل االلتــواء واكثرهــا كــان فیهــا التــواء ویتضــح . لجویــهواء اواالنــ

اال ان قیم معامل الـتفلطح السـالبة ،)(0.847موجب وبلغ أعلى قیمه له في مادة تلوث التربه والمیاه اذ بلغ  نحو

، واكثرها في ذلك كانت مـادة االرشـاد الزراعـي ،هاتشیر الى ان جمیع المواد  تنطوي على تفلطح أي اتساع قمم

واالشــكال التالیــه توضــح المنحنیــات التكراریــه . ، واقلهــا تفلطــح كانــت مــادة مبــادى المحاصــیلثــم الكیمیــاء الحیویــه

  .لبعض المواد الدراسیة
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بعـة طلبـه تـم اختیارهـا كعینـه ن الدرجات المعیاریه لعینـه تتكـون مـن ار یالذي یب) 5(ویتضح من الجدول 

ان الطالب أ كان مستواه اعلى مـن متوسـط الطلبـه فـي اغلـب المـواد وكـان افضـل مسـتوى لـه فـي ه عشوائیه نظامی

مادة انتاج الفاكهه اما الطالب ب فقد تباین مستواه بین االنخفاض واالرتفاع عن متوسط الطلبه  وبتفاوت كبیر اذ 

حیـاء المجهریـه  وكـان الطالـب فـي اغلـب المـواد اقـل مـن متوسـط الطلبـه وادنـى كان افضل مستوى له فـي مـادة اال

مستوى له في مادة االرشاد الزراعي  اما الطالب جـ فقد كان مستواه قریـب مـن متوسـط الطلبـه وقـد تذبـذب مسـتواه 

ان فـي مـادة وادنـى مسـتوى لـه كـ  ةبین االرتفاع واالنخفاض عن المتوسط وكان افضل مستوى لـه فـي مبـادى التربـ

المكائن والمعدات  امـا الطالـب د فتمیـز بانـه مـن الطلبـه الجیـدین مقارنـة بزمالئـه وكـان اعلـى مسـتوى لـه فـي مـادة 

  .مبادى المحاصیل واقل مستوى له في مادة الحاسبات 

  
  المرحلة الثانیةالدرجه المعیاریه لعینه مختاره بشكل عشوائي من طلبة .5جدول       

  الطالب د  الطالب ج  الطالب ب  االطالب   المادة

1.180.31.48-1.48  كیمیاء حیویه

0.040.651.33-1.33  مبادى تربه

1.670.220.221.67  انتاج فاكهه

1.190.560.561.19  مبادى احیاء مجهریه

0.42.15-0.4-54.  مبادى محاصیل

0.00.00.01.00  حاسبات

0.161.83-0.16-1.4  تحلیل تربه ومایكروبات

1.260.171.38-0.88  مبادى ارشاد زراعي

0.761.54-1.540.09  مكائن ومعدات

0.191.7-0.19-1.7  بیئه وانواء جویه

0.750.01.51-1.51  تلوث التربه والمیاه

0.600.021.70-1.26  اسس وقایه

0.360.091.75-1.42  المعدل
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المنحنى التكراري لتوزیع درجات الطلبه في مادتي تلوث التربه والمیاه واالرشاد الزراعي. 2شكل 
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اكثر المواد شهدت تطرفا لمستویات الطلبه كانت مـادة المحاصـیل الحقلیـه بان) 5(ویالحظ من الجدول 

والحاسبات والكیمیاء الحیویه والمكائن والمعدات  بسبب كبر انحرافات مستویات الطلبـه عـن مسـتوى معـدالتهم فـي 

  .تلك المواد 

الســكن ومصــدر بانــه  لــم یكــن هنالــك تــاثیر معنــوي لكــل مــن الجــنس والبیئــه و ) 6( یالحــظ مــن الجــدول 

الدخل تاثیرات معنویه  على مستوى اداء الطالب بینما كان لعـدد افـراد االسـره ومعـدل التخـرج مـن االعدادیـه تـاثیر 

معنوي على مستوى اداء الطالب  في الصف الثاني اال ان ما یثیر االستغراب ان هـذا التـاثیر جـاء بعكـس مـا كنـا 

ومــا یثیــر .  ر عــدد افرادهــا اكثــر هــم االفضــل بالمســتوى العلمــي نفتــرض اذ تبــین بــان الطلبــه المنحــدرین مــن اســ

بمعدالت اقل من االعدادیه كان مستواهم العلمي االفضل من زمالئهم ااالستغراب اكثر هو ان الطلبه الذین جاءو 

لـم الذین جاءوا بمعدالت اعلى ، وربما یعود السبب في ذلك الى ان معدالت االعدادیه في سنة تخرج الطلبـه تلـك

تكن معبره بشكل دقیق عن المستوى العلمي الحقیقي للطلبه، بسبب حـاالت الغـش التـي كانـت قـد تحصـل فـي تلـك 

  .السنوات اثناء اداء طلبة االعدادیه المتحاناتهم النهائیه

  

  مستوى اداء طلبة المرحلة الثانیةتاثیر بعض العوامل الخارجیه على . 6جدول            

Tقیمة اختبار  متوسط المعدلجنسال  العامل  الخارجي

  الجنس
70.5714  انثى

1.75
61.0758  ذكر

البیئة
62.7083  حضریه

0.518
65.0260  ریفیه

  نوع السكن
65.3333  قسم داخلي

0.288
64.6556  بیت

  مصدر  الدخل
63.1667  غیر زراعي

0.244
65.0889  زراعي

متابعة البرامج 

الزراعیه 

والمطبوعات

62.2222  ال بتابع
0.988

67.3148  یتابع

  عدد افراد االسره

أكثر أو یساوین 

7  
68.0769

2.45

56.1667  7أقل من 

معدل تخرج 

الطالب من 

  االعدادیه

اكثر او یساوي 

64  
62.1556

3.11

77.8333  64اقل من 
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  .المرحلة الثالثة

التربــه والمــوارد الــى المــواد التخصصــیه فــي قســم تقالــه اكثــربالتاكیــد انســتكون هنالــكفــي المرحلــة الثالثــة 

  .بعد هذه االنتقاله النوعیهمستوى ادائهملذلك سیتم تحلیل ،المائیه

عـــن مســتویات زمالئهـــم فــي المراحـــل مســـتوى اداء طلبــة المرحلـــة الثالثــة تــدني ) 7(یتضــح مــن الجـــدول 

أو عـدم رغبـة بعـض الطلبـة بالتخصـص ، المرحلة طلبة هذه وربما یعود السبب في ذلك الى كثرة اعداد . السابقه 

دخـــولهم فـــي المـــواد التخصصـــیة الدقیقـــه فـــي القســـم، ومـــا یـــدعم اســـتنتاجنا االخیـــر هـــو ان مســـتوى الطلبـــه كـــان او

وكــان أعلــى متوســط لــدرجات الطلبــة فــي  مــادة اقتصــادیات االعلــى فــي الــدروس غیــر التخصصــیة التــي یتلقوهــا ،

امـا فـي دروس االختصـاص فكـان مسـتوى الطلبـة . یلیه في مادة فسلجة النبات ثم في الحاسـبات  الموارد الطبیعیه

، وكـان االدنـى فـي المـواد التـي لهـا عالقـه بالكیمیـاء وهـي ملوحـة األفضل في مادة البزل ثم المورفولوجي ثـم الـري

ي درجات الطلبه فكانـت مـادة تصـمیم اما اكثر المواد التي كانت تنطوي على تشتت اكبر ف. التربه ومعادن التربه

التجــارب ثــم معــادن التربــه ثــم خصــوبة التربــه ثــم اقتصــادیات المــوارد اال اننــا اذا اخــذنا المســتوى العلمــي فــي نظــر 

  .االعتبار واحتسبنا التشتت النسبي یمكن ان نتوصل الى ان اكثر المواد تشتتا هي مادة معادن التربه

            

  ثةالثالالمرحلةطلبة ییس الوصفیه لمستوى اداء لمقابعض ا.7جدول 

معامل التفلطحمعامل األلتواءاالنحراف المعیاريالمتوسط  المادة الدراسیة

1.191-55.0012.854.201  فیزیاء تربه

213.970.-67.5811.021حاسبات

16.2211.195.564  52.79  معادن تربه

877.-53.1312.231.418كیمیاء فیزیاویه

1.022-59.9617.721.463تجاربتصمیم وتحلیل 

1.050-063.-61.0414.520الري

775.-57.7915.992.428خصوبة التربه

53.7511.910.513.314تحسس نائي

685.560.-70.5813.609فسلجة النبات

374.-53.9613.350.587كیمیاء التربه

66.549.7181.1661.322البزل

411.-516.-71.5815.500  الموارد الطبیعیهاقتصادیات

51.6712.306.992.949ملوحة التربه

64.0412.081.110.726مورفولوجي

59.958311.77194.503.066المعدل

،  هبـان اكثــر المـواد تحمــل التـواء موجــب هــي مـادتي معــادن التربـه والبــزل ثـم ملوحــة التربــكــذلكویتضـح 

امـا . تشیر بذلك الى تراكم اكثر الطلبه عند المستویات الدنیا ربما بسـبب تشـدد نسـبي مـن قبـل تدریسـي هـذه المـواد

المیــل الســالب فكانــت مـــادة فســلجة النبــات، هـــي االكثــر وتشــیر هــذه القیمـــه الــى تــراكم الطلبـــه عنــد الفئــات العلیـــا 

امـا معامـل . یر المسـتویات العلمیـه للطلبـه فـي هـذه المـوادللدرجات وربمـا یشـیر ذلـك الـى تسـاهل التدریسـي فـي تقـد

التفلطح فقد اشـار الـى المـواد التـي ابتعـدت عـن التوزیـع الطبیعـي واتجهـت الـى اتسـاع قمـة المنحنـى التكـراري وهـي 
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المواد التي كانت قـیم معامـل الـتفلطح فیهـا اكثـر سـالبیه وكانـت فیزیـاء التربـه والـري وتصـمیم التجـارب وذلـك یشـیر

الـى ان التدریسـي شـدد فـي توضـیح الفـوارق  بـین الطلبـة،  فـي حـین تشـیر القیمـه الموجبـه الكبیـره لمعامـل الـتفلطح 

الى تدبب قمة المنحنى التكراري لتوزیع درجات الطلبه، وكان ذلك على اشده في مـادة البـزل، وكانـت اقـرب المـواد 

  .البزل  ومادة الكیماء الفیزیائیةه هي مادة الى التوزیع الطبیعي هي  اقتصادیات الموارد وابعدها عن

یمكــن مالحظــة مــا تمــت االشــاره الیــه عــن توزیــع درجــات الطلبــه، مــن خــالل مالحظــة االشــكال البیانیــه 

اذ یتضــح .  الخاصـه بـالمنحنى التكـراري والمـدرج التكـراري لـبعض المـواد الدراسـیة المتطرفـه التـي اشـرنا الیـه اعـاله

التوزیــع الطبیعــي بینمــا اتضــح تــدبب القمــة وتجمــع قتصــادیات المــوارد كانــت اقــرب إلــى ان مــادة ا) 3(مــن الشــكل 

  .الطلبة عند الفئات الوسطى في مادة البزل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ب هـ اذ لوكان افضلهم الطاامستقر مستوى ادائهمجمیع طلبة العینه لم یكون ) 8(یتضح من الجدول 

ء تربه اذ كان اعلى من المعدل باكثر من انحراف معیاري ونصف كان افضل مستوى علمي له في مادة فیزیا

بینما كان ادنى مستوى له في مادة المورفولوجي اذ كان اقل من متوسط درجات الطلبه بانحراف معیاري یلیه 

الطالب ب  الذي تذبذب مستواه العلمي ایضا بین حد اعلى في مادة الكیمیاء الفیزیاویه اذ یزید على متوسط 

به بانحراف معیاري تقریبا بینما ادنى مستوى له كان في مادة تصمیم التجارب اذ كان اقل من متوسط الطل

  .درجات الطلبه في تلك الماده بنحو ثلث االنحراف المعیاري

  

  

  

  

  

المرحلة الثالثةمن طلبة ةلعینلدرجة المعیاریةا. 8جدول

  ادةالم  الطالب أ  الطالب ب  الطالب جـ  الطالب د  الطالب هـ

البزل

1009080706050

F
re

q
u

en
cy

12.5

10.0

7.5

5.0

2.5

0.0

اقتصادیات الموارد الطبیعیه

100908070605040

F
re

q
u

en
cy

8

6

4

2

0

  رد الطبیعیةالمنحنى التكراري لتوزیع درجات الطلب في مادتي البزل واقتصادیات الموا. 3شكل 
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1.56 0.0 -1.17 0.0 0.78   فیزیاء تربه

0.67 -0.23 0.67 -0.23 -0.23   حاسبات

0.75 -0.79 -0.79 0.14 0.14   معادن تربه

0.15 -1.07 0.15 0.97 0.15   كیمیاء فیزیاویه

0.85 -1.13 -0.28 -0.28 0.28   تصمیم تجارب

0.96 -0.42 -0.42 0.96 0.27   الري

1.08 -1.11 -0.17 0.45 -0.17   خصوبة التربه

0.94 0.10 0.10 0.1 -1.15   تحسس نائي

1.06 -0.41 0.32 0.32 -0.41   فسلجة نبات

0.83 -1.05 0.08 0.08 -1.05   كیمیاء تربه

-0.16 -1.19 -0.16 -0.16 -1.19   البزل

0.87 0.22 0.22 0.22 -1.07   اقتصادیات موارد

0.27 -0.95 0.27 0.27 -0.95   ملوحة تربه

-0.95 0.08 -0.75 0.08 -0.75   مورفولوجي

0.27 -0.97 -0.42 0.06 -0.66   المعدل

بان االناث اعلى مستوى علمي من الـذكور اال ان الفـرق لـم یكـن معنویـا ،وكـذلك )9(یتبین من الجدول 

الفـرق لـم علـى الـرغم مـن ان یتبین بان الطلبة الذین دخلـو الكلیـة بمعـدالت ادنـى هـم األعلـى فـي المسـتوى العلمـي

وان عدد افراد األسرة كان له تأثیر معنوي جدا على مستویاتهم العلمیـة ،اذ تبـین بـان الطلبـة الـذین یقـل عـدد .یكن

بینمــا بلــغ متوســط معــدالت 66هــم األفضــل مســتوى علمــي، اذ بلــغ متوســط معــدالتهم نحــو 7افــراد اســرهم عــن 

  .56بحدود 7الطلبة الذین یزید عدد افراد اسرهم عن 

  مستوى اداء طلبة المرحلة الثالثةتاثیر بعض العوامل الخارجیه على .9ولجد

T  قیمة اختبارالمعدل  الفئةالعامل  الخارجي

  الجنس
66.9714  اناث

1.54
58.1128ذكور

  نوع السكن
62.2653قسم داخلي

0.608
59.0084البیت

  البیئه التي تربى فیها الطالب
59.6553  حضریه

0.7
66.9286  ریفیه

54.8214  غیر زراعيمصدر دخل االسره
0.96

60.9857  زراعي

  متابعة البرامج والمطبوعات الزراعیه
59.7692  ال یتابع

0.08
60.1818  یتابع

  معدل الطالب في االعدادیه
58.8980  67اكثر او یساوي 

1.47
67.3810  67اقل من  

عدد افراد االسره
55.8265  7ي اكثر او یساو 

2.4
65.7429  7اقل من    

  -:ةالمرحلة الرابع
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اكتمل اعداده العلمي ، قدالطالبویفترض ان ةفي كلیة الزراعةالمنتهیةالمرحلالمرحلة الرابعة تعتبر

)10(والجدول . ةكبیر ةبمعزل عن بقیة المراحل یحتل اهمیةلذلك فان تحلیل المستوى العلمي في هذه المرحل

، وكذلك ةلهذه المرحلةللمستوى العلمي لطلبة الصف الرابع وبحسب المواد الدراسیةبین بعض المعاییر الوصفیی

في المواد الدراسیة المختلف ومدى بعده او قربه من التوزیع ةلكیفیة توزیع درجات الطلبةالمعاییر الوصفی

  .الطبیعي 

تدنى كثیرا في بعض المواد ومنها مادة نظم قد ةلطلبمستوى اداء ابان ) 10(یالحظ من الجدول 

اعلى مستویات علمیه لهم في مادتي المشاریع ةوتقنات الري  والهیدرولوجي ومادة تغذیة النبات بینما سجل الطلب

وبفرق یقترب من الضعف ومثل ذلك یؤشر اما عدم منطقیة المعاییر التي استخدمت ةوالحلقات الدراسیةالبحثی

  .ةلمواد عن بعضها من حیث الترابط المنهجي فیما بین المواد الدراسیاو ابتعاد هذه ا

  

لمستوى اداء طلبة المرحلة الرابعةالمعاییر الوصفیه .10جدول 

  معامل التفلطح  معامل األلتواء  االنحراف المعیاري  متوسط الدرجات  المادة الدراسیة

48.055611.393871.113.106تغذیة نبات

1.051-305.-58.888912.66718  تربهالتصنیف ومسح 

1.473-49.166710.03670.404  التربهصیانة

531.-022.-56.111111.05542احیاء التربه المجهریه

45.27789.772741.9873.980نظم وتقنات الري

915.-46.38898.54152.787هیدرولوجي

1.189-443.-56.388911.60699استصالح اراضي

886.-060.-61.111114.80814تصحر

1.206-508.-58.611113.03903تقنات اسمده

1.284-451.-67.22228.08452ادارة تربه

8821.877.-66.944410.16610عالقة تربه وماء ونبات

1.3231.350-82.83337.90569مشاریع بحثیه

1.594-773.-81.66674.85071حلقات دراسیه

796.-057.-59.89747.92674  المعدل

یالحظ بان توزیع درجات طلبة الصف الرابع في اغلب المواد ینطوي عل التـواء وكـان هـذا االتـواء كما و 

موجــب فــي بعــض المــواد، مثــل مــادة نظــم وتقنــات الــري وتغذیــة النبــات تلیهــا مــادة الهیــدرولوجي، ویشــیر االلتــواء 

بینمــا كــان فــي الجانــب االخــر میــل ســالب عــالي فــي مــادة . نــد الفئــات الــدنیا للــدرجاتالموجــب الــى تــراكم الطلبــه ع

المشاریع البحثیه، یلیه في ذلك مـادة عالقـة التربـه والمـاء والنبـات ومـادة الحلقـات الدراسـیه، وذلـك یشـیر الـى تـراكم 

ابتعـدت قیمتـه عـن الصـفر الـى وكـذلك اشـر معیـار الـتفلطح الـذي .الطلبه في هذه المواد في الفئات العلیا للـدرجات

ابتعــاد توزیــع الــدرجات فــي اغلــب المــواد عــن التوزیــع الطبیعــي اذ اتجــه المنحنــى التكــراري للتوزیــع لیكــون مــدببا فــي 

المواد التي كانت قیمتـه فیهـا موجبـه وتبتعـد عـن الصـفر، وكـان االكثـر تـدببا فـي مـادة نظـم وتقنـات الـري، تلیـه فـي 

ماء والنبات ثـم المشـاریع البحثیـه، والتـدبب یشـیر الـى وجـود تجمـع غیـر اعتیـادي بـالقرب ذلك مادة عالقة التربه وال

امــا فــي الجانــب االخــر فقــد كــان التوزیــع متفلطحــا فــي بعــض المــواد أي ان قمــة المنحنــى . مــن متوســط الــدرجات



                                               2011ISSN: 1992-7479، )2(العدد 9: دمجلة االنبار للعلوم الزراعیة، المجل

66

الجانــب كانـــت التكــراري للتوزیــع متســعه بشـــكل غیــر طبیعــي وكــان معامـــل الــتفلطح ســالبا، واكثــر المـــواد فــي هــذا

ولمـــا كانـــت معـــاییر . الحلقـــات الدراســـیه ثـــم صـــیانة التربـــه وادارة التربـــه وتقنـــات االســـمده وتصـــنیف ومســـح التربـــه 

االلتواء والتفلطح تشترك في قیاس مدى االبتعاد عن التوزیع الطبیعي لذلك یمكـن ان یالحـظ بـان اقـرب المـواد مـن 

حیاء التربه المجهریه ویمكن مالحظة ذلك من االشكال البیایه لتوزیـع التوزیع الطبیعي لدرجات الطلبه كانت مادة ا

درجــات الطلبــه لــبعض المــواد المبینــه ادنــاه  والبــد مــن االشــاره الــى ان االبتعــاد عــن التوزیــع الطبیعــي فــي درجــات 

علــیم او فــي الطلبــه یؤشــر وجــود مشــكله فــي اركــان العملیــة التعلیمیــه االخــرى أي فــي المــادة العلمیــه ومســتلزمات الت

  . یوضح نموذج لقرب وبعد مادتین عن منحنى التوزیع الطبیعي) 4(والشكل ةمدرس الماد

   

وقد تم اختیار عینه عشوائیة منتظمة من بین العینه المختاره من طلبة الصف الرابع لقیاس مدى 

یوضح الدرجه المعیاریه التي تقیس ) 14(لجدول رقم وا. استقرار المستوى العلمي للطالب الواحد في جمیع المواد

  .ره عشوائیا مقارنة ببقیة زمالئهالمستوى العلمي للطالب الذي یتم اختیا

بان هنالك تطرف في مستوى اداء طلبة المرحلة الرابعة سواء كان ایجابیا ) 14(یتضح من الجدول رقم 

ة مستقرة في جمیع المواد الدراسیة بل یكون هنالك تذبذب أو سلبیا اما الطلبة الوسط فلم تكن مستویاتهم العلمی

وهذا امر طبیعي فالطالب جـ اعلى من الوسط في جمیع المواد الدراسیه والطالب د متدني المستوى في جمیع 

ویالحظ علیه . المواد الدراسیه اال ان التذبذب حصل للطلبه االخرین واقرب الطلبه من المتوسط كان الطالب أ

ل اعلى من متوسط مستویات الطلبه في مادة تغذیة النبات، بینما انحدر كثیرا عن المتوسط لمستوى بانه حص

  .الطلبه في مادة الحلقات الدراسیه

ان المستوى العلمي للطالب ربما یتاثر بعوامل اخرى غیر العوامل االساسیة التي تمثلت بالطالب 

ه ومنها الجنس ومصدر الدخل والبیئه التي یعیش فیها الطالب والمدرس والمادة والعوامل الخارجیة كثیره ومتعدد

وسكنه خالل الدوام ومعدل تخرجه من االعدادیه وعدد افراد اسرته وقد فحص تاثیر هذه العوامل على المستوى 

  .یوضح نتائج االختبارات تلك ) 15(والجدول  Tالعلمي للطلبه من خالل اختبارات 

  المرحلة الرابعةلمستویات عینه من طلبة الدرجه المعیاریه .14جدول 

  المادة  الطالب أ  الطالب ب  الطالب جـ  الطالب د  الطالب هـ

الريتقنات نظم
80.70.60.50.40.
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2.5

0.0

حلقات دراسیھ
90.0085.0080.0075.0070.00
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  المنحنى  التكراري لتوزیع درجات الطلبه في تقنات ونظم الري والحلقات الدراسیة. 4شكل 
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-0.71 -0.71 0.61 1.49 0.61 تغذیة نبات

0.48 -1.49 0.48 0.48 -0.31   تصنیف ومسحjالتربه

0.58 -0.91 0.58 1.58 0.58   صیانةالتربه

-0.10 -1.46 0.80 0.3 -0.10 ء التربه المجهریهاحیا

-0.54 -0.54 0.99 -0.54 -0.54 نظم وتقنات الري

-0.76 -0.76 1.02 1.02 -0.76 هیدرولوجي

0.74 -1.41 1.6 0.74 -0.12 استصالح اراضي

-1.43 -1.43 1.61 -0.41 0.26 تصحر

-0.28 -1.43 0.49 0.49 0.49 تقنات اسمده

-0.27 -1.51 0.96 0.96 -0.27 هادارة ترب

-1.17 -2.65 1.78 -0.19 -0.19 عالقة تربه وماء ونبات

-0.99 -0.99 0.27 0.27 0.27 مشاریع بحثیه

-1.38 -1.38 0.69 0.69 -1.38 حلقات دراسیه

-0.53 -1.70 1.21 0.78 -0.05   المعدل

  

  

  ارجیه على مستوى اداء طلبة المرحلة الرابعةتاثیر العوامل الخ.15جدول 

  Tقیمة اختبار المعدل  النوعرجيالعامل  الخا

  الجنس
63.2564  اناث

0.93
59.2256ذكور

  نوع السكن
67.8846قسم داخلي

3.4
58.8990البیت

  البیئه التي تربى فیها الطالب
60.3413  حضریه

0.66
56.3462  ریفیه

57.3626  غیر زراعيمصدر دخل االسره
1.1

61.5105  زراعي

  رامج والمطبوعات الزراعیهمتابعة الب
61.9327  ال یتابع

0.99
58.2692  یتابع

  معدل الطالب في االعدادیه

اكثر او یساوي 

66  
60.8736

0.99

56.4808  66اقل من  

عدد افراد االسره

اكثر او یساوي 

7  
61.8698

2.0

54.7692  7اقل من    

لمسـتوى العلمــي  بحسـب مســتوى العامـل الخــارجي اال بـان هنالــك فـروق بــین ا)15(یتضـح مـن الجــدول 

الـذین فـي القسـم الــداخلي ة، مـا عـدا نـوع الســكن اذ یتضـح مـن الجـدول بـان الطلبـة ان تلـك الفـروق لـم تكـن معنویـ
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وربمــا یعــود ذلــك الــى تفــرغهم للدراســة اكثــر مــن زمالئهــم .كــان مســتواهم العلمــي افضــل مــن الــذین یســكنون البیــت 

  . لبیتالذین یسكنون ا

  

بحسب المراحل ادائهمتوسطاء قبولهم في كلیة الزراعة وممتوسط معدل طلبة قسم التربه اثن.16جدول

  ةالدراسی

  ةالمستوى العلمي في الكلی  ةمعدل التخرج من االعدادی  المعیارالصف

Mean  65.105965.4078االول

Std. Deviation4.259917.93973

Mean  67.527864.7685الثاني

Std. Deviation4.6064912.11915

Mean  69.704259.9583الثالث

Std. Deviation2.8945911.77194

Mean  67.777859.8974الرابع

Std. Deviation2.921637.92674

بـــان هنالـــك فـــروق معنویـــه بـــین متوســـط معـــدالت الطلبـــه المقبـــولین فـــي كلیـــة ) 16(یتضـــح مـــن الجـــدول 

الزراعــه عبــر المراحــل الدراســیة االربعــه وٕانــه  اتجــه لالنحــدار بشــكل عــام، وبلــغ اعلــى مســتوى لــه لطلبــة المرحلــة 

بینمـــا بلـــغ متوســـط معـــدالت الطلبـــة المقبـــولین ادنـــى مســـتوى لـــه  فـــي الســـنوات . 2010-2009الثالثـــة فـــي عـــام  

لزراعــه یعــد مؤشــرا عــن ضــعف االهتمــام فــي  االخیــره وان هــذا االنحــدار فــي مســتویات الطلبــه المقبــولین فــي كلیــة ا

فقـد ةلبـة كلیـة الزراعـطمسـتوى اداءامـا . القطاع الزراعي، وتخلف نظر الطلبة الى فرص العمل في هذا المجال 

افضـل مـن المرحلـة االولـى والثانیـةمسـتوى اداءفكـان.متوسط معدل تخرجاتهم مـن االعدادیـهسار بعكس مسار

المعــدالت التــي حصــل علیهــا الطلبــة وهــذا المســار المعكــوس، ربمــا یؤشــر ان الثــة والرابعــةمســتوى اداء المرحلــة الث

من االعدادیة ال تمثل المستوى الحقیقـي للطالـب وخاصـة فـي الفتـرة التـي تـدهور فیهـا الوضـع االمنـي وكثـرت فیهـا 

تخصصـــا وتحتـــاج إلـــى ظـــواهر الغـــش اضـــافة لـــذلك فـــان المـــرحلتین المنتهیتـــین تكـــون فیهـــا المـــواد الدراســـیة اكثـــر

  .مستویات علمیة عالیة من الطلبة الجتیاز هاتین المرحلتین
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