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 :ملخص

بارات االختصل عليها في المح المعدالتبين  انسجامهناك  حد أي: إلى التاليسعت الدراسة إلى اإلجابة على السؤال 

االمتحان الجهوي  معدالتة والمراقبة المستمر معدالتبين  االنسجام ة؟ وذلك من خالل دراسالبكالوريا المتعلقة بامتحانات

لسنة  وينية للتربية والتكجهوخمس أكاديميات  العلوم الفيزيائية على مستوىتي اآلداب واالمتحان الوطني في شعب معدالتو

نقط، بيان  10وللتحقق من ذلك تم االعتماد على شبكة التحليل من أجل تفريغ وتحليل بيانات العينة التي تكونت من  .7102

ائج  إلى لنتالتحليالت المتضمنة ل وقد توصلنا بعد النتائج. لتحليل SPSS تم االعتماد على التحليل اإلحصائيوعلى مستوى 

 معدالت إذ أنالجهوي معدالت االمتحان االمتحان الوطني و معدالتالمراقبة المستمرة و معدالتهناك انسجام بين ليس  أنه

 آلدابافي شعبتي االمتحان الجهوي معدالت و االمتحان الوطني معدالتا مقارنة مع المراقبة المستمرة تعرف ارتفاعا كبير

 شملتها الدراسة. والعلوم الفيزيائية وفي جميع األكاديميات التي

 ، االمتحان الجهوي.، امتحانات البكالوريا، المراقبة المستمرة، االمتحان الوطنيالنسجاما الكلمات المفتاحية:
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Abstract:  

The objective of this study is to answer to the following research question: is there a consistency 

between marks on baccalaureate exams? Through the study of the differences between 

continuous assessment marks and the marks of the regional and national exam and the total 

mark in two streams; modern literature and physical sciences at the level of five regional 

education and training academies. For this reason, we used an analysis grid to analyze data 

from our sample which consists of 91 transcripts. So we used the SPSS to analyze results.    

After analyzing the results, we found that there is no consistency between the marks of 

continuous assessment, national exam, and the regional’s. This is due to the high grades of the 

continuous assessment compared to the marks of the regional and national exam and the total 

mark, for the two streams and at the level of the five academies examined in this study. 

Keywords: consistency, baccalaureate exams, continuous assessment, regional exam, 

national exam 

 

 

 مقدمة:  -1

انتقادات منهجية على مختلف المستويات، األمر الذي دفع العالم السيكولوجي  0191عرفت االمتحانات منذ سنة 

الضوابط الموجهة لالمتحانات دراسة أو علم االمتحان من أجل   Docimologie"هينري بيرون" إلى تأسيس الدوسيمولوجيا

 .Giraudeau, Chasseigne)يح واالختالفات بين المصححينبشكل منهجي وشامل، وتحليل طرق التنقيط والتصح

فالنقطة التي يعطيها األستاذ للتلميذ في امتحان معين تختلف باختالف نوعية االمتحان الذي امتحن فيه التلميذ  (27 :1970

 هذا الباحثام بها وباختالف األستاذ المصحح وباختالف سلوك التالميذ، وهذا ما أشارت إليه مجموعة من الدراسات التي ق

وآخرون، حول االمتحانات الكتابية   Henri Laugier، وهنري لوجيي Weinbergوينبرجأمثال الباحثين مجموعة من مع 

كل من المقومين أي المدرسين المصححين والمقومين أي التالميذ وكل ما يخص عمليات  اتجاهات وسلوكوالشفهية، و

 .  .(Pieron, 1969) التصحيح

، ودراسة التباعد في (la multi-correction)نت هذه الدراسات التي خصت أيضا التعدد في التصحيح وقد أبا

من خالل تحليل نقط البكالوريا في ست مواد مختلفة )اللغة الالتينية واللغة الفرنسية واللغة االنجليزية  ،النقط بين المصححين

ححين على وجود اختالف بين المصست مصححين بشكل مستقل، ( تم تصحيحها من طرف ءوالرياضيات والفلسفة والفيزيا

 ,Giraudeau).نقط 01والذي وصل إلى  ،باإلضافة إلى وجود تباعد كبير في النقط التي أعطيت لنفس ورقة االمتحان

Chasseigne. 1970: 27)  
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لعوامل يها مجموعة من اأن النقطة التي يحصل عليها التلميذ في امتحان معين تتدخل ف بوضوح بينتهذه الدراسات  

 Effetوأثر التباين والترتيب Effet de Stéréotype الصورة النمطية أثرو Effet de Halo"مثل أثر هالو  أو المؤثرات

de contraste et d’ordre" ،تجعل المدرس يرتكب بعض األخطاء التي تؤثر على النتيجة النهائية للتلميذ التي وغيرها و

 .ن موضوعيا في التصحيحرغم محاولته بأن يكو

 شكالية الدراسة:إ

لعل ما يميز التقويم في النظام التربوي المغربي هو اعتماده على االمتحانات المدرسية كوسيلة لتقويم مدى قدرة 

ن ل إلى اآلمنذ االستقال المغربيعليها النظام التربوي وسيلة ارتكز األهداف التعليمية. فاالمتحانات هي  بلوغالتالميذ على 

 في المؤسسات التعليمية بجميع مستوياتها وتخصصاتها والتي تهدف إلى اختبار حصيلة التعلم لدى التلميذ.

وإذا كان الهدف من التقويم هو قياس المعارف والمكتسبات، وإعطاء قيمة ألداء التلميذ من خالل النقطة التي تعكس 

تحانات اممختلف في  ة تساؤالت بخصوص النقط المحصل عليهاأداءه خالل مسار تعليمي معين، فإن هذا التقويم يطرح عد

البكالوريا، خاصة وأن نقط المراقبة المستمرة تعرف ارتفاعا ملحوظا مقارنة بنقط االمتحان الجهوي واالمتحان الوطني 

 الموحد في مختلف الشعب األدبية والعلمية.

قويم الداخلي الذي يعتمده المدرس بشكل مستقل، من في مجال تقويم المكتسبات، تدخل المراقبة المستمرة ضمن الت

، وذالك حسب (De Landsheer, 1979: 116) أجل تقويم المادة التي قام بتدريسها لتالميذه خالل فترة تعليمية محددة

من لوطني ضاألهداف العامة والتوجيهات التربوية الخاصة بالمادة الدراسية. بينما يدخل كل من االمتحان الجهوي واالمتحان ا

 De التقويم الخارجي، هذا األخير "يجريه أشخاص خارجين عن الفريق التعليمي المسؤول عن تنفيذ البرنامج الدراسي"

Landsheer, 1979: 113) ) .أن  ذلك، كاديميألوبشكل عام فإن التقويم الخارجي يجيب على متطلبات وشروط التقويم ا

بشكل موضوعي، عكس االختبارات الداخلية المنجزة من طرف بإنصاف وتالميذ االختبارات الخارجية تسعى إلى تقويم ال

 ,Gillieron Giroud) النتائج اإلشهاديةاألساسي إلجراءات إصدار  محددالمدرسين. وبالتالي فإن التقويم الخارجي هو ال

Ntamakiliro, 2010: 183)  . 

لخامسة الخاصة بالتقويم واالمتحانات، ومن المبادئ واألهداف إذا ما انطلقنا من الميثاق الوطني والسيما من الدعامة ا

والمتعلقة بالمراقبة المستمرة في السلك  7112مارس  77الصادرة بتاريخ  39العامة الواردة في المذكرة الوزارية رقم 

تخاذ التي حصلوها قصد االثانوي التأهيلي، سنجد أن من بين أهداف هذه األخيرة هو"تتبع أعمال التالميذ واستثمار النتائج 

اإلجراءات التصحيحية الضرورية لتطوير أدائهم"،  وهذا يعني أن المراقبة المستمرة باعتبارها إجراءا تقويميا، تلعب دورا 

مهما في تكوين التالميذ معرفيا في جميع المواد خاصة المواد المقررة في السنة الختامية من سلك البكالوريا. وبالتالي نستنتج 

 ا تحتل موقعا مركزيا في امتحانات البكالوريا.   أنه

في  الجهويومعدالت االمتحان الوطني ومعدالت االمتحان المراقبة المستمرة  معدالتغير أن التباين الحاصل بين 

 ،األدبية والعلمية مختلف الشعب
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، جتياز االمتحان الوطني الموحديشير إلى أن الغاية من المراقبة المستمرة لم تعد هي تكوين التالميذ وتأهيلهم ال  

  في المئة من النتائج النهائية المتحانات البكالوريا 72بل أصبحت مؤشرا أساسيا للرفع من معدالتهم خاصة وأنها تشكل 

 التالي:  اإلشكاليإشكالية الدراسة تتمحور حول السؤال ما سبق فإن بناءا على 

أو بعبارة أخرى إلى أي حد  امتحانات البكالوريا؟مختلف  ا فينسجام بين النقط المحصل عليهإلى أي حد هناك ا

ي في االمتحان الجهوفي االمتحان الوطني وفي المراقبة المستمرة و بين النقط التي حصل عليها التلميذ فيهناك تقارب 

ويمكن تجزيء  ؟الدراسةية والتكوين التي شملتها جهوية للترباألكاديميات ال على مستوى العلوم الفيزيائيةاآلداب و تيشعب

 سؤال اإلشكالي على الشكل التالي:ال

 أسئلة الدراسة: -1-1

معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني بين  أو تقارب هل هناك انسجام .0

 ؟  العلوم الفيزيائيةتي اآلداب وشعب في

الت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني على مستوى بين معدالت المراقبة المستمرة ومعد تباينل هناك ه .7

 ؟والعلوم الفيزيائية في شعبتي اآلداب الجهوية للتربية والتكوين األكاديميات

  ؟لعلوم الفيزيائيةفي شعبتي اآلداب وا بة المستمرة والمعدل العامالمراق معدالتهناك عالقة ارتباطية بين هل  .9

االمتحان الوطني والمعدل معدالت االمتحان الجهوي ومعدالت المراقبة المستمرة وهل هناك اختالف بين معدالت  .3

  ؟شعبة العلوم الفيزيائيةوعلى مستوى شعبة اآلداب  على مستوىالعام 

 :فرضيات الدراسة -1-2

 :الفرضية العامة 

ة راقبة المستمرفروض الم تيتضمن معدالالمغربية ) بيان نقط لشهادة البكالوريا 10عينة تتكون من انطالقا من 

بين النقط أو تقارب انسجام هناك ، نجد أنه ال يوجد (والمعدل العام االمتحان الوطني تاالمتحان الجهوي ومعدال تومعدال

التلميذ في المراقبة المستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجهوي في شعبتي اآلداب  من طرف عليها المحصل

جهوية للتربية والتكوين التي شملتها الدراسة. وتتفرع عن هذه الفرضية العامة توى األكاديميات العلى مسوالعلوم الفيزيائية 

 الفرضيات التالية:

انسجام بين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي  ال يوجد -0

 اآلداب والعلوم الفيزيائية.

ت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني على مستوى بين معدال تباينهناك  -7

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية.

 هناك عالقة ارتباطية بين معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية.  -9

االمتحان الوطني والمعدل العام معدالت االمتحان الجهوي ومعدالت معدالت المراقبة المستمرة و اختالف بين هناك -3

 شعبة اآلداب وشعبة العلوم الفيزيائية  على مستوى
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 متغيرات الدراسة: -1-3

 

 تتكون الدراسة من المتغيرات التالية: 

 كويناألكاديميات الجهوية للتربية والت- المتغيرات المستقلة

 الشعب: شعبة اآلداب العصرية، شعبة العلوم الفيزيائية. -

 معدالت امتحانات البكالوريا: المراقبة المستمرة، االمتحان الجهوي، االمتحان الوطني، المعدل العام المتغير التابع:  

 

 الدراسة: صطلحاتم -1-4

تين، دورة عادية ودورة استدراكية. ويتكون من هو امتحان يجرى خالل سنتي سلك البكالوريا في دورامتحان البكالوريا: 

، والمراقبة المستمرة، %21بنسبة  واالمتحان الوطني الموحد، ويحتسب ،%72االمتحان الجهوي الموحد ويحتسب بنسبة 

 %.72بنسبة  وتحتسب

لشعبة د الدراسية لجميع الموالسنة الدراسية وتشمل فروض وهي اختبارات فصلية تجرى على امتداد االمراقبة المستمرة:  

)دليل  من المعدل العام لنيل شهادة البكالوريا %72، وتحتسب معدالتها بنسبة المقررة في السنة الختامية من سلك البكالوريا

 . (8: 7102امتحانات نيل شهادة البكالوريا، 

 لجهوي، وتشمل اختباراته ثالثعلى الصعيد ا امتحان ينظم في نهاية السنة األولى من سلك البكالوريااالمتحان الجهوي: 

)دليل امتحانات نيل شهادة البكالوريا،  %72مواد غير تلك التي يشملها االمتحان الوطني الموحد، وتحتسب نتائجه بنسبة 

7102 :2).  

 لكل المميزة المواد اختباراته وتشمل البكالوريا، سلك من النهائية السنة تمامتحان ينظم في م االمتحان الوطني الموحد:

 شهادة لنيل المعدل العام من  50% بنسبة االمتحان هذا معدل ويحتسب الثانية. األجنبية اللغة إلى باإلضافة دراسية شعبة

)دليل امتحانات نيل شهادة  سواء حد على األحرار والمترشحون الرسميون المترشحون اختباراته ويجتاز البكالوريا

 .(2: 7102البكالوريا، 

 

 :أهمية الدراسة -1-5

ات التعليمية، يالتقويمية في مختلف المستو سةالممارتحسين بما أن جهود المختصين في التعليم ال تتوقف بخصوص 

اقبة تجلى في االختالف بين نقط المرتي تبكالوريا والالعلى مستوى امتحانات  االختالالتتعرف نوعا من  فإن هذه الممارسة

 الوطني. حان الجهوي ونقط االمتالمستمرة ونقط االمتحان 

الذي و، دقة التقويم مبدأ غياب على تحيلي تال االختالالت ههو إبراز هذهذه الدراسة  الغاية منفإن من هذا المنطلق 

 يرجع في الغالب إلى الطريقة المتبعة في تقويم أعمال التالميذ.

 :أهداف الدراسة -1-6

  ابينه الختالفدرجة اودراسة متحان الجهوي االواالمتحان الوطني والمراقبة المستمرة  معدالتتحليل ومقارنة. 

 بين نقط المراقبة المستمرة  درجة االنسجاممن خالل دراسة  تقويم أعمال التالميذمكامن الخلل في  التعرف على

 واالمتحان الجهوي. ونقط االمتحان الوطني
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 إبراز مساهمة المراقبة المستمرة في الحصول على البكالوريا 

 حدود الدراسة  -1-7

ومعدالت االمتحان الجهوي المراقبة المستمرة  معدالتالوقوف على االختالف بين  إلىمن خالل هذه الدراسة نسعى 

 المتعلقة بشهادة البكالوريا على مستوى:االمتحان الوطني  معدالتو

  ديمية جهة االقنيطرة وأك-جهة الرباطأكاديميات جهوية للتربية والتكوين: أكاديمية  خمس في العلوم الفيزيائيةشعبة

 -أكاديمية جهة مكناسسطات و–أكاديمية جهة الدار البيضاء تافياللت و -جهة درعةخنيفرة وأكاديمية -بني مالل 

 ، فاس

  خنيفرة وأكاديمية جهة درعة–أكاديميات جهوية للتربية والتكوين: أكاديمية جهة بني مالل  في خمس اآلدابشعبة- 

 ،ماسة-سفاس وأكاديمية سو -رة وأكاديمية جهة مكناسالقنيط-تافياللت وأكاديمية جهة الرباط

الجهوية   ألكاديمياتا بين النقط بالنسبة لهاتين الشعبتين وفي عدافإن نتائج هذه الدراسة تقدم تفسيرات عن التب بالتاليو 

 . التي شملتها الدراسة فقطللتربية والتكوين 

  :الدراسة يةمنهج -2

 والتحقق أسئلته اإلجابة عن أجل من بحثه لطبيعة وفقا الباحث يتبعه علمي منهج علمية دراسة لكل أن الواضح من

أساسا على  ارتكزنا فيه الذي الوصفي-إطار المنهج التحليل في يندرج دراستنا موضوع فإن الصدد، هذا وفي فرضياته. من

هذه النقط أي دراسة وتحليل ، 7102سنة لالعلوم الفيزيائية و تي اآلدابشعبامتحان البكالوريا ل انات نقطبيتحليل مضمون 

 : الشكل التالي التي شملتها الدراسة علىحسب األكاديميات ومقارنتها 

  الوطني االمتحان معدالت االمتحان الجهوي ومعدالتالمراقبة المستمرة ومعدالت أي  النتائج العامة، مقارنة 

 اآلداب وشعبة العلوم الفيزيائية. بالنسبة لشعبة

 ف بين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني على دراسة االختال

 مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

  شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية منبين معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في  يةاالرتباط العالقةدراسة 

 . Pearson خالل اختبار

 قارنة بين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب م

 والعلوم الفيزيائية.

 لدراسة:األصلي ل مجتمعال -2-1

 .*7102لسنة للشعب األدبية والعلمية مجموع بيانات نقط البكالوريا من األصلي للدراسةمجتمع  يتكون

 :عينة الدراسة -2-2

                                                           

يف التخصصني  7102ملرتشحني لوجل سلك اإلجازة بكلية علوم الرتبية لسنة حصلنا على بيانات نقط البكالوريا من أرشيف كلية علوم الرتبية، وهي بيانات خاصة با* 
 علوم الرتبية والدراسات الفرنسية.
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ي اآلداب تشعبادة البكالوريا، هبالتالميذ المحصلين على ش ةخاصبيان نقط البكالوريا  10 الدراسة منينة ع تتكون 

 .7102لسنة  أكاديميات جهوية للتربية والتكوين خمس العلوم الفيزيائية موزعة علىو

 ويمكن تمثيلها على الشكل التالي: 

 2117لسنة  ة للتربية والتكويناألكاديميات الجهويو الشعب : عينة الدراسة حسب1جدول

 عدد بيانات النقط األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين

 شعبة اآلداب شعب العلوم الفيزيائية

 النسبة المؤوية  تكرارال النسبة المؤوية لتكرارا

 % 20 7 %36 21 القنيطرة  -أكاديمية جهة الرباط

 % 29 11 %22 16 خنيفرة-أكاديمية جهة بني مالل

 % 20 7 %11 6 تافياللت-أكاديمية جهة درعة

 % 17 6 %11 6 فاس-أكاديمية جهة مكناس

 % 0 1 %13 7 سطات-أكاديمية جهة الدار البيضاء

 % 14 5 %1 1 ماسة-أكاديمية جهة سوس

 % 100 35 %111 56 المجموع

 

 أداة الدراسة: -2-3

تي لشعب يابيانات نقط البكالورتفريغ المضمون من أجل إن طبيعة الدراسة التحليلية استدعت استخدام شبكة تحليل 

بارها باعتنقط المراقبة المستمرة واالمتحان الجهوي واالمتحان الوطني حسب األكاديميات أي ؛ العلوم الفيزيائيةو اآلداب

ة من طرف الممنوح قطنالتي تصاحب ال تهذه الشبكة انطالقا من التقديرا بناءقمنا ب. وقد البيانات تفريغاألداة المناسبة ل

الخاصة بكل شعبة  بيانات النقط رقيمبت استقيناها من التقديرات المعتمدة في التعليم المغربي والفرنسي. وقمنا التياألساتذة و

من أجل التحليل اإلحصائي لعينة الدراسة ودراسة العالقات  SPSSكما اعتمدنا على   قراءتها وتحليلها.ها ولتسهيل تفريغ

 بين متغيراتها. الترابطية
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الشعب واألكاديميات الجهوية للتربية والتكوين االمتحانات و عينة الدراسة حسب: شبكة تحليل مضمون 2جدول

 2117لسنة 

األكاديميات الجهوية  الشعب

 للتربية والتكوين

االمتحان

 ات

 التقديرات 

 ضعيف 

 [6-8[ 

 ناقص

[8-11[ 

 مقبول

[11-12[ 

 مستحسن

[12-14[ 

 حسن

[14-16[ 

 حسن جدا

[16-18[ 

 ممتاز

[18-

21] 

ية
ائ

زي
في

ال
م 

و
عل

ال
 

-أكاديمية جهة الرباط

 القنيطرة 

-أكاديمية جهة بني مالل

 خنيفرة

-أكاديمية جهة درعة

 تافياللت

-أكاديمية جهة مكناس

 فاس

أكاديمية جهة الدار 

 سطات-البيضاء

  أكاديمية سوس ماسة

المراقبة 

 المستمرة

       

ان االمتح

 الجهوي

       

ب
دا

آل
ا

 

االمتحان 

 الوطني

       

المعدل 

 العام

       

 

 نتائج الدراسة:عرض  -3

بعد تفريغ محتوى بيانات نقط البكالوريا وترتيبها حسب التخصصات وحسب المواد وحسب األكاديميات الجهوية 

ائي لتي حصلنا عليها من خالل التحليل اإلحصللتربية والتكوين باالعتماد على شبكة تحليل المضمون، سنعرض النتائج ا

 للبيانات على الشكل التالي:

 عرض النتائج العامة لشعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية من خالل: 

  ختبارباالعتماد على اومقارنتها في كل شعبة راقبة المستمرة والمعدل العام م معدالتين بدراسة العالقات االرتباطية  -

Pearson   

المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم  معدالت ة بينمقارن  -

  الفيزيائية
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 عرض النتائج حسب متغير األكاديميات من خالل:و 

 شعبتياالمتحان الوطني والمعدل العام في معدالت االمتحان الجهوي ومعدالت لمراقبة المستمرة ومقارنة معدالت ا -

 العلوم الفيزيائية واآلداب حسب األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

 

 عرض النتائج العامة  .1.3

 شعبة العلوم الفيزيائية: .1.1.3

لشعبة  الجهوي والمعدل العاماالمتحان معدالت االمتحان الوطني ومعدالت المراقبة المستمرة و يبين معدالت -3 جدول

 :العلوم الفيزيائية

اتقديرالاالمتحانات/

 % ت

 ناقص

[8-11[ 

ار
كر

لت
ا

 

 مقبول

[11-12[ 

ار
كر

لت
ا

 

 مستحسن

[12-14[ 

ار
كر

لت
ا

 
 حسن

[14-

16[ 

ار
كر

لت
ا

 

 حسن جدا

[16-

18[ 

ار
كر

لت
ا

 

 ممتاز

[18-

21] 

ار
كر

لت
ا

 

12.6 2 %3.6 1 %1 1 %1 المراقبة المستمرة

% 

1

1 

42.2% 24 33.2% 12 

53.6 3 %5.6 1 %1 1 %1 االمتحان الجهوي

% 

3

1 

41. % 23 1% 1 

12.5 االمتحان الوطني

% 

7 12.5% 7 37.5% 2

1 

23.2

% 

1

3 

12.5% 7 1.8% 1 

2 %37.5 1 %1 1 %1 المعدل العام 

1 

44.6

% 

2

5 

16.1% 2 1.8% 1 

 

ت معدالاالمتحان الجهوي ومعدالت المراقبة المستمرة ومعدالت بين  تباين كبيرنالحظ أن هناك  جدولمن خالل ال

-01] ] و01-8]الفئتين بين  ضعيفة معدالتل العام، حيث نجد أن عدد التالميذ الذين حصلوا على االمتحان الوطني والمعد

في كل فئة، بينما لم يحصل أي  22تالميذ من أصل  2في الفئتين، أي  %0722نسبة وصل إلى  في االمتحان الوطني ] 07

ا أن عدد كما نالحظ أيضمتحان الجهوي أو المعدل العام. في هاتين الفئتين سواء في المراقبة المستمرة أو اال ةتلميذ على نقط

أي  % 9921إلى بشكل كبير ووصل  ] في المراقبة المستمرة مرتفع71-08بميزة ممتاز ] معدلحصلوا على  نالتالميذ الذي

لوطني حصل على نفس الميزة بالنسبة لالمتحان ا 22، بينما تلميذ واحد من أصل تلميذ 22تلميذ من أصل  01ما يمثل 

 لكل منهما، في حين لم يحصل أي تلميذ على نفس الميزة بالنسبة لالمتحان الجهوي. %028والمعدل العام وبنسبة 

 73ما يمثل  أي]  في المراقبة المستمرة 08-02على ميزة حسن جدا ] واتالميذ حصلال أغلبكما نجد أيضا أن 

، %2922متحان الجهوي بنسبة ال] في ا02-03يزة حسن ]على م 22من أصل تلميذا  91حصل، بينما 22من أصل  اتلميذ

، أما بالنسبة لالمتحان الوطني فأغلب %3322 ةنسببتلميذ حصلوا على نفس الميزة في المعدل العام  22من أصل تلميذا  72و

 .%9222بنسبة  اتلميذ 22من أصل  تلميذا 70ما يمثل ] أي 03-07] التالميذ حصلوا على ميزة مستحسن
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 المعدل العام والمراقبة المستمرة  معدالتالعالقة الترابطية بين  يوضح: 4ل جدو

 المعدل العام المراقبة المستمرة 

 عالقة االرتباط المراقبة المستمرة 

Corrélation de Pearson 

1 ,752** 

 الداللة

Sig. (bilatérale) 

. ,000 

 عالقة االرتباط المعدل العام

Corrélation de Pearson 

,752** 1 

 الداللة

Sig. (bilatérale) 

,000 . 

**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral). 

المراقبة المستمرة  معدالتالذي يبين درجة الداللة بين متغيرين كميين ) Pearson*يقدم الجدول نتائج اختبار 

بة المستمرة  والمعدل المراق بمعدالت بط بين المتغيرين. بالنسبة لمستوى الداللة بينوالمعدل العام( كما يبين قوة العالقة التي تر

، =12227rمما يشير إلى أن هناك عالقة دالة جدا بينهما، كما أن هذه العالقة قوية إيجابيا  =sig 12111العام فهو يساوي 

 عام.المراقبة المستمرة تأثر بشكل كبير على المعدل ال معدلوهذا يعني أن 

 يمثل نقط المراقبة المستمرة والمعدل العام حسب معامل  -1مبيان 

*Nuage de points 

 

                                                           
 غياب العالقة بين املتغيرين  r=0العالقة ضعيفة إيجابيا بين املتغيرين. وإذا كانت:    =r-1العالقة قوية إيجابيا بين املتغيرين . وإذا  كانت:  r= +1: إذا كانت *

 ليست هناك عالقة بين املتغيرين R=0هناك عالقة سلبية بين املتغيرين. وإذا كانت:  R<0هناك عالقة إيجابية بين املتغيرين. وإذا كانت:  r >0: إذا كانت *
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 12222المراقبة المستمرة والمعدل العام يساوي  معدالتنالحظ من خالل التمثيل المبياني أن معامل االرتباط بين  

r=  ارتفع  المراقبة المستمرة معدالتكلما ارتفعت  هأنوهو يدل على وجود عالقة ارتباطية قوية وإيجابية بين المتغيرين، أي

 المراقبة المستمرة تأثر بشكل قوي على المعدل العام لدى تالميذ شعبة العلوم الفيزيائية. معدالتمعها المعدل العام وبالتالي فإن 

 

 شعبة اآلداب: .2.1.3

 المعدل العام لشعبة اآلدابيبين معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الوطني واالمتحان الجهوي و -5جدول 

االمتحانات/ الميزة 

% 

 مقبول

[11-

ار ]12
كر

لت
ا

 

 مستحسن

[12-

ار ]14
كر

لت
ا

 

 حسن

[14-

ار ]16
كر

لت
ا

 
حسن 

 جدا

[16-

18[ 

ار
كر

لت
ا

 

 ممتاز

[18-

ار [21
كر

لت
ا

 

57.1 11 %28.6 1 %1 1 %1 المراقبة المستمرة

% 

21 14.3

% 

5 

14.3 21 %61 7 %21 2 %5.7 االمتحان الجهوي

% 

5 1% 1 

22.2 18 %51.4 2 %25.7 1 %1 االمتحان الوطني

% 

8 1% 1 

11.4 28 %81 3 %8.6 1 %1 المعدل العام 

% 

4 1% 1 

] في شعبة اآلداب مرتفع بشكل 71-08ممتاز ]من خالل الجدول نالحظ أن عدد التالميذ الذين حصلوا على ميزة 

تحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام، لم يحصل مباالمقارنة %0329واضح على مستوى المراقبة المستمرة بنسبة 

أي تلميذ على نفس الميزة من جهة، من جهة أخرى لم يحصل أي تلميذ على ميزة مقبول في المراقبة المستمرة وفي االمتحان 

كما نالحظ ].07-01من التالميذ حصلوا على ميزة مقبول ] %222بينما في االمتحان الجهوي  ،الوطني وفي المعدل العام

 بنسبة في المعدل العام وقد سجلت كأعلى نسبة، وفي االمتحان الجهوي  %81] مرتفعة بنسبة 02-03أيضا أن ميزة حسن ]

  .%2023بنسبة  ، وفي االمتحان الوطني21%

 ببين العالقة الترابطية بين معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام لشعبة اآلداب  -6جدول 

 المعدل العام قبة المستمرةالمرا 

 عالقة االرتباط المراقبة المستمرة 

Corrélation de Pearson 

1 ,067 

 الداللة

Sig. (bilatérale) 

. ,702 

 عالقة االرتباط المعدل العام

Corrélation de Pearson 

,067 1 

 الداللة

Sig. (bilatérale) 

,702 . 
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وهو يفوق مستوى الداللة  12217قط المراقبة المستمرة والمعدل العام يساوي يبين الجدول أن مستوى الداللة بين ن 

وهذا يعني أنه  توجد عالقة   =12122rأي أن العالقة بين المتغيرين غير دالة، كما أن معامل االرتباط يساوي  1212

 .ضعيفة وغير دالةارتباطية بين نقط المراقبة المستمرة والمعدل لكن هذه العالقة 

 

  االرتباط يمثل معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام حسب معامل -2ان مبي

Nuage de points 

 

وهذا يشير إلى أنه توجد عالقة ارتباطية بين نقط  =r 12113بين المتغيرين يساوي  يبين المبيان معامل االرتباط

. وهذا يعني أن نقطة المراقبة المستمرة تأثر على نقطة المراقبة المستمرة ونقط المعدل العام لكن هذه العالقة ضعيفة إيجابيا

 المعدل العام بالنسبة لتالميذ شعبة اآلداب لكن بشكل ضعيف.

معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام لشعبتي مقارنة بين  .1.3.3

 اآلداب والعلوم الفيزيائية 

 المراقبة المستمرة في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية   يبين مقارنة بين معدالت -7جدول 

 مستحسن %الشعب/الميزة

[12-14[ 

 حسن

[14-16[ 

 حسن جدا

[16-18[ 

 ممتاز

[18-21] 

 %14.3 %57.1 %28.6 1% اآلداب

 %33.2 %42.2 %12.6 %3.6 العلوم الفيزيائية

يزتين حسن وحسن جدا في المراقبة المستمرة من خالل الجدول، نالحظ أن عدد التالميذ الذين حصلوا على الم

مرتفع في شعبة اآلداب مقارنة بعدد التالميذ الذين حصلوا على نفس الميزة في شعبة الفيزياء، وأنه لم يحصل أي تلميذ من 

 في شعبة العلوم % 922تلميذ حصال على نفس الميزة بنسبة  22شعبة األدب على ميزة مستحسن في حين تلميذين من أصل 

مقارنة بتالميذ  %9921كما نالحظ أن التالميذ الذين حصلوا على ميزة ممتاز في شعبة العلوم الفيزيائية مرتفع الفيزيائية 

 .%0329شعبة اآلداب 
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 يبين مقارنة بين معدالت االمتحان الجهوي في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية   -8جدول 

 مقبول %الشعب/الميزة

[01-07[ 

 مستحسن

[07-03[ 

 حسن

[03-02[ 

 حسن جدا

[02-08[ 

 %14.3 %61 %21 %5.7 اآلداب

 %41.1 %53.6 %%5.4 %1 العلوم الفيزيائية

بالنسبة لمعدالت االمتحان الجهوي نالحظ أنها مرتفعة بشكل ملحوظ في شعبة اآلداب مقارنة بشعبة العلوم الفيزيائية 

على التوالي، بينما نقط شعبة العلوم الفيزيائية  %21و %71ة ]وبنسب02-03] وحسن]07-01خاصة في الميزتين مستحسن ]

 .%3020] وبنسبة 08-02مرتفعة في الميزة حسن جدا]

 يبين مقارنة بين معدالت االمتحان الوطني في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية  -2جدول 

 ناقص  %الشعب/الميزة

[8-01[ 

 مقبول

[01-07 [ 

 مستحسن

[07-03[ 

 حسن

[03-02[ 

 سن جداح

[02-08[ 

 ممتاز

[08-71] 

 %1 %22.2 %51 %26 %1 %1 اآلداب

 %1.8 %12.5 %23.2 %37.5 %12.5 %12.5 العلوم الفيزيائية

 

] مرتفعة في شعبة 08-02] وحسن جدا]02-03أما بالنسبة لنقط االمتحان الوطني، فنالحظ أن النقط الجيدة؛ حسن ]

] 03-07أن تالميذ شعبة اآلداب لم يحصلوا علة نقط ضعيفة؛ ناقص]على التوالي، و %7721و %20اآلداب وبنسبة 

في الميزتين. كما نالحظ أيضا أن تلميذ  %0722] مقارنة بتالميذ شعبة العلوم الفيزيائية الذين سجلوا نسبة 07-01ومقبول]

 ].71-08واحد ينتمي إلى شعبة العلوم الفيزيائية حصل على ميزة ممتاز ]

 ة بين معدل العام في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية  يبين مقارن -11جدول 

 مستحسن %الشعب/الميزة

[07-03[ 

 حسن

[03-02[ 

 حسن جدا

[02-08[ 

 ممتاز

[08-71] 

 %1 %11.4 %81 %8.6 اآلداب

 %1.8 %16.1 %44.6 %37.5 العلوم الفيزيائية

 

اب، لعلوم الفيزيائية وشعبة اآلدن بين شعبة اأن هناك تباي المعدل العام، فنالحظ من خالل الجدولفيما يخص نقط 

] بنسبة 08-02وحسن جدا] %9222] بنسبة 03-07فنقط تالميذ شعبة العلوم الفيزيائية مرتفعة في الميزتين مستحسن]

كما نالحظ أن تلميذ واحد فقط ينتمي إلى  %81، بينما نقط تالميذ شعبة اآلداب مرتفعة فقط في الميزة حسن بنسبة 0220%

 بة العلوم الفيزيائية حصل على ميزة ممتاز في المعدل العام.شع
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 :للتربية والتكوين ةالجهوي الدراسة حسب متغير األكاديمياتعرض نتائج  .2.3 

 شعبة العلوم الفيزيائية  .1.2.3

لشعبة العلوم الوطني والمعدل العام الجهوي واالمتحان المراقبة المستمرة واالمتحان  معدالت توزيع  - 11جدول

 للتربية والتكوين ةالجهوي الفيزيائية حسب األكاديميات

 

األكاديميات 

الجهوية للتربية 

 والتكوين

 

 االمتحانات

 التقديرات

 ناقص

[8-

11[ 

 مقبول

[11-

12[ 

 مستحسن

[12-14[ 

 حسن

[14-

16[ 

حسن 

 جدا

[16-

18[ 

 ممتاز

[18-

21] 

المجمو

 ع

 

–سال -الرباط

 القنيطرة

المراقبة 

 مرةالمست

النسبة 

 المئوية

0% 0% 10% 25% 40% 25% 100% 

 21 5 8 5 2 0 0 التكرار

االمتحان 

 الجهوي

النسبة 

 المئوية

1% 0% 5% 60% 35% 0% 100% 

 20 0 7 12 1 0 0 التكرار

االمتحان 

 الوطني

النسبة 

 المئوية

10% 20% 40% 15% 15% 0% 100% 

 20 0 3 3 8 4 2 التكرار

النسبة  امالمعدل الع

 المئوية

0% 0% 45% 30% 20% 0% 100% 

 20 0 4 7 9 0 0 التكرار

 

 خنيفرة-بني مالل

 

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 12.5

% 

56.2

% 

31.2

% 

100% 

 16 5 9 2 0 0 0 التكرار

االمتحان 

 الجهوي

النسبة 

 المئوية

0% 0% 6.2% 43.8

% 

50% 0% 100% 

 16 0 8 7 1 0 0 التكرار

االمتحان 

 الوطني

النسبة 

 المئوية

6.2% 6.2

% 

43.8% 25% 18.8

% 

0% 100% 

 16 0 3 4 7 1 1 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% 25% 50% 25 % 0% 100% 
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 16 0 4 8 4 0 0 التكرار

 

 تافياللت -درعة

 

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 57.1

% 

14.3

% 

28.6

% 

100% 

 7 2 1 4 0 0 0 التكرار

االمتحان 

 الجهوي

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 71.4

% 

28.6

% 

0% 100% 

 7 0 2 5 0 0 0 التكرار

االمتحان 

 الوطني

النسبة 

 المئوية

0% 28.6

% 

42.9% 14.3

% 

0% 14.3

% 

100% 

 7 1 0 1 3 2 0 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% %57.1 28.6

% 

0% %14.

3 

100% 

 7 1 0 2 4 0 0 التكرار

 

 -الدار البيضاء

 سطات

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 0% 28.6

% 

71.4

% 

100% 

 7 5 2 0 0 0 0 التكرار

االمتحان 

 الجهوي

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 42.9

% 

57.1

% 

0% 100% 

 7 1 4 3 0 0 0 التكرار

ن االمتحا

 الوطني

النسبة 

 المئوية

14.3

% 

0% 42.9% 28.6

% 

14.3

% 

0% 100% 

 7 0 1 2 3 0 1 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% 14.3% 71.4

% 

14.3

% 

0% 100% 

 7 0 1 5 1 0 0 التكرار

 

 مكناس -فاس

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 0% 0% 66.7

% 

33.3

% 

100% 

 6 2 4 0 0 0 0 التكرار

االمتحان 

 الجهوي

النسبة 

 المئوية

0% 0% 16.7% 50% 33.3

% 

0% 100% 

 6 0 2 3 1 0 0 التكرار
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االمتحان 

 الوطني

النسبة 

 المئوية

50% 0% 0% 50% 0% 0% 100% 

 6 0 0 3 0 0 3 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

1% 1% 51% 50% 1% 0% 100% 

 6 0 0 3 3 0 0 التكرار

 

الذي يبين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت االمتحان الوطني أعاله   الجدولقراءة انطالقا من 

 :نالحظ أنوالمعدل العام 

ي فلم يحصل أي تلميذ على معدالت منخفضة نالحظ أنه بالنسبة للمراقبة المستمرة : القنيطرة-سال-أكاديمية الرباط -0

] بنسبة 08-02تلميذا حصلوا على ميزة حسن جدا] 71تالميذ من أصل  8 في حين ]،07-01] و]01-8]فئتين ال

لكل  %72[ بنسبة 71-08] وميزة ممتاز ]02-03وهي الميزة التي سجلت أكبر نسبة تليها ميزة حسن ] % 31

 71تلميذا من أصل  07ان الجهوي، لالمتحبالنسبة لكل فئة. أما بالنسبة  71تالميذ ما أصل  2منهما أي ما يمثل 

] بنسبة 08-02وقد سجلت كأكبر نسبة تليها ميزة حسن جدا ] %21] بنسبة 02-03حصلوا على  ميزة حسن ]

] هي من 03-07فإن ميزة مستحسن ]. وبخصوص االمتحان الوطني 71تالميذ من أصل  2أي ما يمثل  72%

] 08-02] وحسن جدا ]02-03تليها ميزة حسن ] 71تالميذ من أصل  8أي ما يمثل  %31سجلت أكبر نسبة 

-08. كما نالحظ أنه لم يحصل أي تلميذ على ميزة ممتاز]71تالميذ ما أصل  9لكل منهما أي ما يمثل  %02بنسبة 

 [ في االمتحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. 71

بالنسبة للمراقبة المستمرة واالمتحان الجهوي نالحظ من خالل الجدول أعاله أنه خنيفرة: -أكاديمية بني مالل -7

] 01-8]بميزة ناقص لم يحصل أي تلميذ من التالميذ المنتمون لهذه األكاديمية على معدالت ضعيفةوالمعدل العام، 

على نقطة بميزة ناقص  تلميذا 02من أصل االمتحان الوطني فقد حصل تلميذ واحد  ، بينما في]07-01]مقبولو

معدالت المراقبة كما نالحظ أيضا أن  منهما.لكل  %227بنسبة  ]07-01] واحد بميزة مقبول] وتلميذ 8-01]

المستمرة مرتفعة مقارنة بمعدالت االمتحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام خاصة في الميزة حسن جدا 

أي  %9027[ بنسبة 71-08والميزة ممتاز ]تلميذا،  02تالميذ من أصل  1أي ما يمثل  % 2227] بنسبة 02-08]

ال في االمتحان الجهوي  [71-08ممتاز ]تلميذا، ولم يحصل أي تلميذ على ميزة  02تالميذ من أصل  2ما يمثل 

 وال في االمتحان الوطني وال في المعدل العام.

ى ميزة ممتاز حصل تلميذ واحد عل ،تالميذ منتمون لهذه األكاديمية 2أصل ه مننالحظ أن أكاديمية درعة تافياللت:   -9

، وحصل تلميذين على نفس الميزة لكل منهما %0329بنسبة وفي المعدل العام و[ في االمتحان الوطني 08-71]

ولم يحصل أي تلميذ على نفس الميزة في االمتحان الجهوي وفي المعدل ، %7822بنسبة  في المراقبة المستمرة

أغلب التالميذ المنتمون لهذه األكاديمية حصلوا على ميزة ه بالنسبة لالمتحان الجهوي العام. كما نالحظ أيضا أن

، بينما في االمتحان الوطني أغلب التالميذ تالميذ 2تالميذ من أصل  2أي ما يمثل  %2220بنسبة  ]02-03] حسن

 تالميذ. 2تالميذ من أصل  9وهي تمثل  %3721] بنسبة 03-07حصلوا على ميزة مستحسن ]
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تالميذ حصلوا على ميزة ممتاز  2تالميذ من أصل  2نالحظ من خالل الجدول أن ات: سط-أكاديمية الدار البيضاء -4 

، ولم يحصل أي تلميذ على نفس الميزة ال في االمتحان الجهوي %2023[ في المراقبة المستمرة بنسبة 08-71]

 2الميذ من أصل ت 3. كما نالحظ أنه بالنسبة لالمتحان الجهوي وال في االمتحان الوطني وال في المعدل العام

 %3721، وبالنسبة لالمتحان الوطني أكبر نسبة كانت هي %2023بنسبة  ]08-02حصلوا على ميزة حسن جدا ]

تالميذ حصلوا  2]، أما بالنسبة للمعدل العام 03-07حصلوا على ميزة مستحسن ] 2تالميذ من أصل  9وهي تمثل 

 %2023] بنسبة 02-03على ميزة حسن ]

-8تالميذ حصلوا على ميزة ناقص ] 2تالميذ من أصل  9بالنسبة لهذه األكاديمية نالحظ أن س: مكنا-أكاديمية فاس -5

لم يحصل أي تلميذ على هذه الميزة في المراقبة المستمرة وفي االمتحان في االمتحان الوطني، و %21] بنسبة 01

[ في 71-08على ميزة ممتاز ] تالميذ حصال 2الجهوي وفي المعدل العام. كما نالحظ أيضا أن تلميذين من أصل 

ولم يحصل أي تلميذ على نفس الميزة في االمتحان الوطني، واالمتحان الجهوي  %9929المراقبة المستمرة بنسبة 

 والمعدل العام. 

 

 شعبة اآلداب .2.2.3

حسب  اآلدابتوزيع معدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام لشعبة  -12جدول

  األكاديميات الجهوي للتربية والتكوين

 

األكاديميات 

الجهوية 

للتربية 

 والتكوين

 

 االمتحانات

 التقديرات

 مقبول

(11-12( 

 مستحسن

(12-

14( 

 حسن

(14-

16( 

 حسن جدا

(16-

18( 

 ممتاز

(18-

21( 

 المجموع

 

-درعة

 تافياللت 

 

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 28.6

% 

28.6% 42.9

% 

100% 

 7 3 2 2 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الجهوي

 المئوية

%14.3 28.6% 42.9

% 

14.3% 0% 100% 

 7 0 1 3 2 1 التكرار

النسبة  االمتحان الوطني

 المئوية

0% 14.3% 71.4

% 

14.3% 0% 100% 

 7 0 1 53 1 0 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% 100

% 

0% 0% 100% 

 7 0 0 7 0 0 التكرار
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-بني مالل

 خنيفرة

 

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 40% 40% 20% 100% 

 10 2 4 4 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الجهوي

 المئوية

10% 30% 40% 20% 0% 100% 

 10 0 2 4 3 1 التكرار

النسبة  االمتحان الوطني

 المئوية

0% 30% 50% 20% 0% 100% 

 10 0 2 5 3 0 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 20% 70% 10% 0% 100% 

 10 0 1 7 2 0 التكرار

 

سال -الرباط

 القنيطرة

 

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 14.3

% 

85.7% 0% 100% 

 7 0 6 1 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الجهوي

 المئوية

0% 0% 85.7

% 

14.3% 0% 100% 

 7 0 1 6 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الوطني

 المئوية

0% 42.9% 28.6

% 

28.6% 0% 100% 

 7 0 2 2 3 0 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% 71.4

% 

28.6% 0% 100% 

 7 0 2 5 1 0 التكرار

 

 -فاس

 مكناس

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 33.3

% 

66.7 0% 100% 

 6 0 4 2 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الجهوي

 المئوية

0% 0% 83.3

% 

16.7% 0% 100% 

 6 0 1 5 0 0 التكرار
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النسبة  االمتحان الوطني

 المئوية

0% 16.7% 66.7

% 

16.7% 0% 100% 

 6 0 1 4 1 0 التكرار

النسبة  المعدل العام

 المئوية

0% 0% 100

% 

0% 0% 100% 

 6 0 0 6 0 0 التكرار

 

 ماسة-سوس

المراقبة 

 المستمرة

النسبة 

 المئوية

0% 0% 20% 80% 0% 100% 

 5 0 4 1 0 0 التكرار

النسبة  االمتحان الجهوي

 المئوية

0% 40% 60% 0% 0% 100% 

 5 0 0 3 2 0 التكرارات

النسبة  االمتحان الوطني

 المئوية

0% 20% 40% 40% 0% 100% 

 5 0 2 2 1 0 ارالتكر

النسبة  المعدل العام

 المئوية

1% 20% 60% 20% 0% 100% 

 5 0 1 3 1 0 التكرار

 من خالل معطيات الجدول نالحظ أن:

 [ 71-08في الميزة ممتاز ] %3721: بالنسبة للمراقبة المستمرة أعلى نسبة سجلت هي تافياللت-أكاديمية درعة

نتمون لهذه األكاديمية، ولم يحصل أي تلميذ على نفس الميزة في االمتحان تالميذ م 2تالميذ من أصل 9وهي تمثل 

-01الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. وبالنسبة لالمتحان الجهوي، حصل تلميذ واحد على ميزة مقبول]

 وتلميذ واحد على ميزة حسن %7822] بنسبة 03-07ل تلميذين على ميزة مستحسن ]ص، وح%0329] بنسبة 07

وهي أكبر نسبة سجلت بالنسبة  %3721] بنسبة 02-03تالميذ حصلوا على ميزة حسن ] 9و %0329جدا بنسبة 

لالمتحان الجهوي. أما بالنسبة لالمتحان الوطني فأغلب التالميذ المنتمون لهذه األكاديمية حصلوا على ميزة حسن 

حصلوا تالميذ  2أي فجميع التالميذ  ، وبخصوص المعدل العام2تالميذ من أصل  2وهي تمثل  %2023بنسبة 

 .%011على ميزة حسن بنسبة 

 في المراقبة المستمرة  ] 71-08تالميذ على ميزة ممتاز ] 01حصل تلميذين من أصل خنيفرة: -أكاديمية بني مالل

 ولم يحصل أي تلميذ أخر على هذه الميزة في االمتحان الجهوي واالمتحان الوطني والمعدل العام. %71بنسبة 

هي  . والميزة التي حصلت على أعلى نسبةفي االمتحان الجهويوبالنسبة للميزة مقبول فقد حصل عليها تلميذ واحد 

بالنسبة لالمتحان  %21، و01تالميذ من أصل  3بالنسبة لالمتحان الجهوي وتمثل  %31 ؛] 02-03الميزة حسن ]

 .بالنسبة للمعدل العام 2وتمثل  %21تالميذ و 2الوطني  وتمثل 
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  حصل 2تالميذ من أصل  2أي : بالنسبة للتالميذ المنتمون لهذه األكاديمية، نالحظ أن معظمهم القنيطرة -سال–الرباط

بينما في االمتحان الجهوي واالمتحان الوطني  %8222] في المراقبة المستمرة بنسبة 08-02على ميزة حسن جدا]

. ولم 2أي ما يمثل تلميذين من أصل  %7822على هذه الميزة  والمعدل العام لم تتجاوز نسبة التالميذ الذين حصلوا

 ].71-08يحصل أي تلميذ على ميزة ممتاز ]

 وأن عدد : نالحظ أنه لن يحصل أي تلميذ من التالميذ المنتمون لهذه األكاديمية على ميزة ممتاز مكناس-فاس ،

تالميذ  3أي ما يمثل  %2222ة فقط بنسبة التالميذ الذين حصلوا على ميزة حسن جدا مرتفع في المراقبة المستمر

، أما بالنسبة المتحان الجهوي واالمتحان الوطني نالحظ أن معظم التالميذ حصلوا على ميزة حسن 2من أصل 

-03لكل منهما على التوالي. وبالنسبة للمعدل العام حصل كل التالميذ على ميزة حسن ] %2222و %8929بنسبة 

 .%011] بنسبة 02

 زة حسن مي بالنسبة للمراقبة المستمرة نالحظ أن معظم التالميذ المنتمون لهذه األكاديمية حصلوا على :ماسة-سوس

تالميذ، ولم يحصل أي تالميذ على ميزتي مقبول وممتاز ال في  2تالميذ من أصل  3] أي ما يمثل 08-02جدا ]

  ال في المعدل العام.المراقبة المستمرة وال في االمتحان الوطني وال في االمتحان الجهوي و

 :مناقشة النتائجتحليل و -4

 7112الخاصة بتنظيم الدراسة بالتعليم الثانوي الصادرة بتاريخ نونبر  037إذا انطلقنا من المذكرة الوزارية  رقم 

 ؛اسية للتقويمسوالمتضمنة للتوجيهات المتعلقة بالتقويم التربوي بالسلك الثانوي التأهيلي، نجد أنه من بين المبادئ واألهداف األ

توحيد أشكال التقويم ضمانا لتكافؤ الفرص]...[، وتفعيل البعد التكويني للمراقبة المستمرة ]...[ وتأهيل التالميذ من خالل 

بحت تلعبه الدور الذي أصالمراقبة المستمرة الجتياز االمتحانات الموحدة. لكن النتائج التي توصلت إلها الدراسة تشير إلى أن 

المستمرة لم يعد مقترن باألهداف والمبادئ التي جاءت بها المذكرات الوزارية حول التقويم، ولم يعد الهدف منها هو المراقبة 

الخاصة  12تتبع مدى تنمية الكفايات المستهدفة لدى التالميذ ورصد تعثراتهم قصد استدراكها )المذكرة الوزارية رقم 

هيلي(، وإنما أصبحت مؤشرا رئيسيا في نجاح التالميذ وحصولهم على شهادة بالمراقبة المستمرة في التعليم الثانوي التأ

طني بين نقط المراقبة المستمرة ونقط االمتحان الوالذي بينته نتائج الدراسة  البكالوريا. وما يفسر ذلك هو التباين الكبير 

ج اإلحصائي لمعطيات الدراسة واستخراالتحليل  ، فبعدا الدراسةمشملته الشعبتين اللتانواالمتحان الجهوي على مستوى 

ومعامل les statistiques descriptives اإلحصائيات الوصفية  (العالقات الترابطية بين متغيراتها باالعتماد على 

 (،توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: Coefficient de corrélation Pearsonاالرتباط 

 يزيائية شعبة العلوم الف ات الجهوية للتربية والتكوين في التخصصينكاديمياألقارنة النقط حسب على مستوى م

 :هت النتائج أن، فقد بينوشعبة اآلداب

  دراسة لكن في جميع األكاديميات التي شملتها الجدا نقط المراقبة المستمرة مرتفعة م الفيزيائية؛ بالنسبة لشعبة العلو

، وكانت أكاديمية الدار ]71-08ين حصلوا على ميزة ممتاز ]ويظهر ذلك من حيث عدد التالميذ الذ بنسب متفاوتة

وأكاديمية  %9929مكناس بنسبة -أكاديمية فاس تلتها  %2023سطات هي من حصلت على أعلى نسبة -البيضاء

القنيطرة بنسبة -ثم أكاديمية الرباط %7822تافياليت بنسبة -وأكاديمية درعة ،% 9027خنيفرة بنسبة -بني مالل

في الميزة  % 2220هي من حصلت على أعلى نسبة البيضاء -أكاديمية الدارفإن سبة لالمتحان الجهوي بالنو .72%

من  8أي ما يمثل   %21تلتها أكاديمية بني مالل بنسبة  تالميذ  2من أصل 2]  أي ما يمثل 08-02]حسن جدا 
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هي من حصلت على أعلى نسبة ] فإن أكاديمية درعة تافياللت 02-03النسبة للميزة حسن ]تلميذا. وب 02أصل  

تلميذا من أصل  07وهي تمثل  %21سال بنسبة -أكاديمية الرباطتلتها  ،2تالميذ من أصل  2وهي تمثل  2023%

 والمعدل العام أما بالنسبة لالمتحان الوطني. 2تالميذ من أصل  9وهي تمثل  %21وأكاديمية مكناس بنسبة  71

دة التي سجلت حصول التالميذ المنتمون إليها على نقطة بميزة ممتاز فكانت أكاديمية درعة تافيالت هي الوحي

 .تالميذ 2وهي تمثل تلميذ واحد من أصل  %0329وبنسبة 

 اصة في خن نقط المراقبة المستمرة مرتفعة في جميع األكاديميات التي شملتها الدراسة، بالنسبة لشعبة اآلداب: فإ

، ونقط االمتحان الجهوي مرتفعة %71خنيفرة بنسبة -اديمية بني ماللوأك  %3721تافياللت بنسبة -أكاديمية درعة

مقارنة بباقي األكاديميات، ونقط االمتحان الوطني والمعدل العام مرتفعة  %71خنيفرة بنسبة -في أكاديمية بني مالل

 مقارنة بباقي األكاديميات. %7822سال بنسبة -في أكاديمية الرباط

  اختبار  بينبين نقط المراقبة المستمرة والمعدل العام في التخصصين: رتباطية دراسة العالقات االعلى مستوى 

Pearson12227وية إيجابيا وق 1211جدا دالة ارتباطية  على وجود عالقةr=  معدل المراقبة المستمرة بين

ي ارتفاع فل كبير بشكيساهم المراقبة المستمرة معدل المعدل العام في شعبة العلوم الفيزيائية، مما يدل على أن و

ة غير دالعدل المراقبة المستمرة والمعدل العام بين م االرتباطية قة. أما في شعبة اآلداب فإن العالالمعدل العام

عدل العام لكن تلعب دورا في ارتفاع المنقطة المراقبة المستمرة  وهذا يعني أن  =12122r وضعيفة ،12217

   بدرجة ضعيفة.

  أن نقط ج :  بينت النتائفي التخصصين اآلدابشعبة  ومعدالتشعبة العلوم الفيزيائية  تعلى مستوى مقارنة معدال

. ونقط االمتحان %0329مقارنة بشعبة اآلداب  %9921المراقبة المستمرة مرتفعة في شعبة العلوم الفيزيائية 

متحان الوطني مرتفعة .. ونقط اال%0329. مقارنة بشعبة اآلداب %3020الجهوي مرتفعة في شعبة الفيزياء بنسبة

بنسبة شعبة اآلداب . ونقط المعدل العام مرتفعة في %0722. مقارنة بشعبة الفيزياء %7721بنسبة  اآلدابفي شعبة 

 .%3322مقارنة بشعبة العلوم الفيزيائية  81%

يم الداخلي ي التقوإن التباعد بين نقط المراقبة المستمرة ونقط االمتحان الوطني واالمتحان الجهوي، يشير إلى أنه ف

تدخل في عملية التقويم والتي تقلص من درجة الموضوعية للتالميذ أي المراقبة المستمرة هناك مجموعة من العوامل التي 

 .في إعطاء النقط للتالميذ

 يعني أنه بالنسبة للمراقبة المستمرة فإن األستاذ الذي يدرس المادة هو نفسه من يضع الفروض التقويمية وهوهذا  

نفسه من يقوم بتصحيحها، وخالل هذه العملية يمكن أن تتدخل العوامل التي تحدث عنها مجموعة من الباحثين في مجال 

تاذ سالتقويم أمثال أنا بونبواغ، ودوالندشير وبونيول وغيرهم، وهي عوامل مرتبطة باألستاذ كاالهتمام الذي يوليه األ

 De Landsheere, (1979:250), L’effet de stéréotype)لنمطية الصورة ا أو ( Bonboir, (1972:123)،للتلميذ

التي يتبناها األستاذ بخصوص تلميذ معين، كميله إلى منح نفس النقطة للتلميذ رغم اختالف وتيرة أدائه أو عدم تركيزه على 

 Effet de contraste etأثر التباين والترتيباألخطاء أثناء تصحيحه لورقة امتحانه. هناك أيضا عوامل أخرى وهي 

d’ordre  :أثناء التصحيح، ألن "النقط التي يمنحها لورقة معينة لها عالقة بترتيبها بين بقية  األستاذ عامل يؤثر على وهو

 األوراق، فيمكن لورقة أن تحصل على نقط ضعيفة ألنه تم تصحيحها بعد ورقة تم تقيمها على أنها جيدة أو ممتازة،
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صحيح األوراق ونهايتها حيث أن المصحح غالبا ما يكون صارما في التصحيح في األوراق األولى كما لها عالقة ببداية ت  

تي تحظى بالترتيب ال وهذا يعني أن معدل التلميذ رهين  ,Bonniol Et Vial, (1997:59) ) على عكس األوراق األخيرة"

يلعب دورا مهما وهو عامل   (,Effet de Halo" De Landsheere, (1979:92) أثر هالوو"به ورقته أثناء التصحيح. 

قراراتهم بخصوص النقط التي يمنحونها للتالميذ، "فالخصائص  على أساسه يتخذ بعض األساتذةفي عملية التصحيح و

الشخصية للتلميذ وانتماءه االجتماعي وطريقة لباسه وسمعته داخل المؤسسة، كلها عناصر تتدخل في العالقة البيداغوجية 

جودة كتابة التلميذ أي خطه في االمتحان  كما أن .(BONNIOL Et VIAL, 1997:60 ) بين المدرس والتلميذ" التي تجمع

ضح كما وثقافي يؤثر على التنقيط -واألخطاء اإلمالئية ومظهره الخارجي )لطيف، مهذب، جميل..(،وأيضا وسطه السوسيو

 ذلك دوالندشير.

 فروض المراقبة المستمرة أثناء التصحيح وموقف وسلوكه خالل  وضعية األستاذتشير إلى أن  العواملكل هذه 

تحان الوطني . في حين أنه في االمتحان الجهوي واالميؤثر بشكل كبير في عملية التنقيط وبالتالي في النتائج النهائية للتلميذ

طرف  االمتحان الذي تم وضعه من يكون التلميذ  مجبر على استخدام معارفه ومكتسباته التعليمية من أجل اإلجابة على أسئلة

 هيئات خارجية عن المؤسسة التعليمية التي يدرس بها.

حليل نقط حول تاسة التي قام بها لوجيي ووينبرغ ونتائج التباعد التي أبانت عليها دراستنا قريبة من نتائج الدر

 07 ث توصلت الدراسة إلى وجود فرقالبكالوريا والتي خصت دراسة التباعد بين نقط مادة الفرنسية حسب المصححين، حي

نقطة. بالنسبة لدراستنا فكان أكبر فرق بين نقط المستمرة ونقط االمتحان الوطني هو 09وأخر منح  0بين مصحح منح  نقطة 

في االمتحان الوطني  9272في المراقبة المستمرة و 02222تلميذ حصل على وهي ل بالنسبة لشعبة العلوم الفيزيائية، 0722

، فقد حصل تلميذ في مادة اللغة االنجليزية 8222أما بالنسبة لشعبة اآلداب فأكبر فرق كان هو  دة الفيزياء والكيمياء.في ما

 في االمتحان الوطني 01221في المراقبة المستمرة وعلى  01212على 

ة تلميذ في المراقب"نجد أنه ال يوجد انسجام بين النقط المحصل عليها الالفرضية العامة للدراسة فإن  من هنا و

جهوية ت العلى مستوى األكاديمياالمستمرة وفي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجهوي في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية 

قد تحققت، أي أنه ال يوجد انسجام بين النقط المحصل عليها التلميذ في المراقبة للتربية والتكوين التي شملتها الدراسة"، 

جهوية ت العلى مستوى األكاديميافي االمتحان الوطني وفي االمتحان الجهوي في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية المستمرة و

 للتربية والتكوين.

ال يوجد انسجام بين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي بالنسبة للفرضية الثانوية األولى:"

عة المراقبة المستمرة مرتفأي أن معدالت "، فقد تحققت اآلداب والعلوم الفيزيائيةومعدالت االمتحان الوطني في شعبتي 

 اآلداب.العلوم الفيزيائية وشعبة  مستوى شعبتيعلى الوطني الجهوي واالمتحان االمتحان  معدالتمقارنة ب

 حان الجهوي ومعدالتبين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمت تباينهناك " :ةنيالثاالثانوية أما الفرضية 

 . فقد تحققت أيضا،"االمتحان الوطني على مستوى األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في شعبتي اآلداب والعلوم الفيزيائية
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حيث أبانت الدراسة أن معدالت المراقبة المستمرة مترفعة جدا في جميع األكاديميات التي شملتها الدراسة وبنسب   

كأعلى نسبة،  بينما معدالت االمتحان الوطني مرتفع في  %2023سطات بنسبة -كاديمية الدار البيضاءمتفاوتة، تتقدمها أ

  .%0329على باقي األكاديميات بنسبة ت أكاديمية درعة تافيال

: "هناك عالقة ارتباطية بين معدالت المراقبة المستمرة والمعدل العام في شعبتي ثالثةالالثانوية بالنسبة للفرضية 

والمعدل مرة المراقبة المستمعدالت  هناك عالقة ارتباطية بين النتائج أن فقد أبانت فقد تحققت،داب والعلوم الفيزيائية." اآل

في شعبة ة وقوي إيجابية بشكلالمعدل العام، فكلما ارتفع معدل المراقبة المستمرة ارتفع معه المعدل العام، وهذه العالقة كانت 

 .فكانت العالقة  إيجابية لكنها ضعيفة اآلدابشعبة  يأما فالعلوم الفيزيائية 

: "هناك اختالف بين معدالت المراقبة المستمرة ومعدالت االمتحان الجهوي ومعدالت الرابعة الثانوية أما بالنسبة للفرضية

النتائج على ت أبان ثحي أيضا فقد تحققتاالمتحان الوطني والمعدل العام على مستوى شعبة اآلداب وشعبة العلوم الفيزيائية" 

ل االمتحان الوطني والمعدمعدالت المراقبة المستمرة واالمتحان الجهوي مرتفعة في شعبة العلوم الفيزيائية، و معدالت أن

 .اآلدابالعام مرتفعة في شعبة 

 خالصة:

 وي واالمتحانالجهاالمتحان والمراقبة المستمرة  معدالتبين  االنسجامانطالقا من تحليل بيانات النقط ودراسة 

 ث تعرفيحب المعدالتبين ية، أوضحت النتائج أن هناك اختالف كبير الوطني في شعبتي اآلداب العصرية والعلوم الفيزيائ

مما يشير إلى أن المراقبة المستمرة لها دور  ،ارتفاعا ملحوظا في كل األكاديميات التي شملتها الدراسة المراقبة المستمرة

ن التالميذ على شهادة البكالوريا، إذ تساهم في رفع معادالتهم وذلك باعتبارها جزءا من المعدل كبير في حصول مجموعة م

 .النهائي

متحان االمتحان الجهوي واال معدالتوالمراقبة المستمرة  معدالتنقط فالتباعد الذي توصلت إليه نتائج الدراسة بين 

يرهم ضاقبة المستمرة لم تعد تهدف إلى تقويم أداء التالميذ وتحعلى مستوى مختلف األكاديميات يشير إلى أن المرالوطني  

شكل ب عن كفاياتهم الحقيقيةى نقط مرتفعة حتى إن لم تكن تعبر تخويلهم للحصول علإلى االمتحان الوطني وإنما إلى 

  موضوعي. 

 : بالعربية  المراجع 

، م، سلسلة مراجع قانونية، العدد السابع عشرالميثاق الوطني للتربية والتكوين، منشورات المركز المغربي لإلعال -0

  7119الطبعة الثانية، 

والتكوين  وزارة التربية الوطنيةدليل امتحانات نيل شهادة البكالوريا، المركز الوطني للتقويم واالمتحانات والتوجيه،  -7

 7102المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، 

 .7108شتنبر  72واالمتحانات والتوجيه تم اإلطالع عليها بتاريخ وثيقة صادرة عن المركز الوطني للتقويم  -9

والخاصة بالتقويم التربوي بسلك التعليم الثانوي  7112نونبر  02الصادرة بتاريخ  037المذكرة الوزارية رقم  -3

 التأهيلي.
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