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**

ميؽنمضقاسمصعاظقةمغظاممتربويمعامعنمخاللمجودةمخمرجاتهمومعدىمضدرتهم
سؾىمإسدادمأصرادمعؤػؾنيمومسؾىمدرجةمساظقةمعنماظؽػاءة،مضادرؼنيمسؾىماإلبداعممممممممممم
وظدؼفم ماٌروغة ميف معواطؾة معلؿفدات ماظعصر ماٌكؿؾػة .مؼعؿؿد مذظك مسؾى مجودةم
ودائلماظؼقاسمواظؿؼوؼمماظيت متلاسدميف ماختاذمضراراتمعوضوسقةمبـاءًمسؾىمأدسم
سؾؿقة ،1باسؿؾارماظؿؼوؼممجزءا مأدادقا معنمغلقجماظـظامماظؿعؾقؿي،مصؿنمخالظهمؼؿمم
اظوضوفمسؾى عدىمهؼققمأػداصه،موؼؼدممعراجعةمعلؿؿرةمتلفمميفمتعدؼلموتطوؼر
اظـظام موتزؼد معن مطَػاءته موعن مثَمّ مغوسقة موجودة مخمرجات ،2موضد مؼرجع مضعفم
اظـظام ماظؿعؾقؿي(اٌدخالت مـ ماألغشطة مواظعؿؾقات مـ ماٌكرجات) ،مإدي مضعف ميفم
أدوات موودائل ماظؿؼوؼم اٌلؿكدعة مطؿا مخؾص مإدي مذظك ماٌؤمتر ماظعربي محولم

* عاجلؿريميفمسؾمماظـػسماظرتبوي.مهتمإذرافم:مد.حؾقبمتقؾقوؼن،مجاععةموػران،مغوضشتميفمجاغػيم
.8008

** باحثمدائممباٌرطزماظورينمظؾؾقثميفماألغـروبوظوجقاماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،موػران.
 1دؾطان ،محمؿد ماظلقد ،معؼدعة ميف مسؾم ماظـػس ماظرتبوي ،ماىزائر ،مدؼوان ماٌطؾوسات ماىاععقة ،م،3991م
ص.7.
 2أبومحطب،مصؤادموماظلقدمسـؿانمومصادق،مآعال،ماظؿؼوؼمماظـػلي،مطم،4ماظؼاػرة،ماألنؾوماٌصرؼة،م،3997م
ص.ص6.ـ.7
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اظؿـؿقة ،3موسؾقه مصإن مإصالح ماظؿؼوؼم مواظؿعرف مسؾى ماٌشؽالت ماٌرتؾطة مبأدواته،م
ؼُعدُ عدخالًمجقداًمإلصالحماظؿعؾقممواالرتؼاءممبلؿوىمجودةمخمرجاته.4
ؼؿم مذظك معن مخالل متؼوؼم مطلِّ عؽوغات ماظـظام مواظعـاصر ماٌرتؾطة مبه موعـفام
سـاصر ماٌوضف ماظؿعؾقؿي ماألدادقة واظػرسقة .موباسؿؾار ماظؿؾؿقذ مأحد ماظعـاصرم
األدادقة مصإغه مؼـؾغي مأن مؼؿضؿن ماظؿؼوؼم مذيقع جواغب مذكصقؿه :م(اٌعرصقة مـم
اظعؼؾقة مـ ماىلؿقة مـ ماظوجداغقة ..ماخل) ،مألغفا وحدة مواحدة .موظؽن مؼالحظ مأنم
اىاغبماٌعريفمـماظؿقصقلماظدراديمـمحيؿلمعؽانماظصدارة بنيمػذهماىواغب .م
إنّمسؿؾقةمتؼوؼمماظؿقصقلماظدراديمترتؾطمبفاماظعدؼدمعنماٌشؽالتمواظصعوباتم
واظيتمختؿؾفمباخؿالفمصؾلػةماظؼقاسمواهلدفمعـه،مدواءمطاغت :م
ـمعشؽالتمترتؾطمبأدوات اظؿؼوؼـممطاالخؿؾاراتماظؿقصقؾقةمم .م
ـمأومعشؽالتمترتؾطمباٌعاؼريماظيت مؼلؿـدمإظقفاميف تػلريمدرجةماظؿؾؿقذماظيتم
حصلمسؾقفاميفماخؿؾارمعا .م
ـمأومعشؽالتمترتؾطمبطؾقعةماظؼقاسم"اظؽالدقؽيمـماٌوضوسي"  .م

اإلشكالوة
تواجه ماٌدردة ماىزائرؼة معشاطل مسصقؾة متزداد مخطورة مو ماغؿشارا معع معرورم
اظزّعن،مصضعفماٌلؿوىمأصؾحماظلّؿةماظغاظؾةمسـدمأشؾؾقةماٌؿؿدردنيم،وؼؿضحمذظكم
عن مغؿائج ماالعؿقاغات ماحملدّدة مٌلؿؼؾل ماظؿالعقذ م،وغلؾة ماظؿلرب ماظيت مبؾغتم
ذروتفامبؿفاوزم500مأظفمتؾؿقذميفماظلـة5مطأضلمتؼدؼرم.موػذاماألخريمػوماظضققةم
األودي ،مواجملؿؿع مثاغقا ،مٌا مؼـزف معن مراضات مبشرؼة مو ماضؿصادؼةم
واجؿؿاسقة....إخل .مألن ماٌؤدلات ماظرتبوؼة ممل متعد مضادرة مظالدؿفابة مٌؿطؾؾاتم
اجملؿؿعميفمتوصريماظػردماظؽفءماظؼادرمسؾىمعلاؼرةماظعصرغةمومهؿلماٌلؤوظقة .م
ومخريمدظقلمسؾىمذظكمغلبماظـّفاحميفماالعؿقاغاتماظرّمسقة6محقثمأن :م
 3جابر ،مسؾد مايؿقد مجابر ،ماظؿؼققم مطأداة مظإلصالح ماظرتبوي ماٌؤمتر ماظعربي ماألول مظالعؿقاغات مو ماظؿؼوؼمم
اظرتبوي،ماظؼاػرة،ماٌرطزماظؼوعيمظالعؿقاغاتموماظؿؼوؼمماظرتبوي.8003،
4مشاٍ،محمؿود،ماظؼقاسموماظؿؼوؼم،محائلمدارماألغدظس،م،3997مص.
5مغؼالمسنموزارةماظرتبقة.
6مغػسماٌصدرماظلابق.
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 غلؾة ماظـّفاح ميف ماعؿقان مذفادة ماظؾؽاظورؼا مدـة م 8005محواظي م%17.88

ظرتتػعميفمدـةم8006مإديم .%56م
 غلؾةمناحمذفادةماظؿعؾقمماٌؿودطمطاغتم .%41م
 غلؾة ماظـفاح ميف مذفادة ماظؿعؾقم ماالبؿدائي مسؾى ماظصعقد ماظورين مطاغتم
،%51.57موػذامباظرّشممعنمحلابماٌعدلماظلّـوي.
ومظـؾؼيمغظرةمسنماظـؿائجميفمطلمعنموالؼيتموػرانمومععلؽر .م
م
م

سددماٌلفؾقـــــن م
غلؾةماظغائؾقـــــن م
غلؾةماظـاجقنيميفماالعؿقانمدونم
حلابماٌعدلماظلـوي .م
غلؾةماظـاجقنيمحبلابماٌعدلم
اظلـوي .م
غلؾةماياصؾنيمسؾىماٌعدلميفم
عادةماظرؼاضقاتميفماالعؿقان .م

عرطزممموػــــران

7

م

عرطزماحملؿدؼة8م(ععلـــؽر) م

8307

8054

% 5.80

% 6.27

% 45.35

% 11

% 63.73

% 76

% 48.87

% 17.68

م
ادؿفدصت ماظدرادة ماياظقة ماظؽشف مسن ماألداظقب ماظيت مؼؿؾعفا ماٌعؾّؿون ميفم
تؼوؼمماظؿّقصقلميفمعادةماظرؼاضقاتمظؾلـةماظلاددةمابؿدائي.موضدمهددتمعشؽؾةم
اظؾقث مباظلؤال ماظؿاظي:ػل مأدوات متؼوؼم ماظؿقصقل ماظدرادي مٌادة ماظرؼاضقاتم
ظؾلـةماظلاددةمابؿدائيمعؾـقةمسؾىمأدسمسؾؿقة؟موضدمتػرعمػذاماظلؤالمإديمأدؽؾةم
صرسقةمحاوظتمػذهماظدرادةماإلجابةمسـفامأػؿّفا:م م
3ـ عامػيماألداظقبماظيت مؼعؿؿدمسؾقفاماٌعؾؿونميف متؼوؼمماظؿقصقل ماظدراديم
ٌادةماظرؼاضقات؟ م
8ـمعامػيمأغواعماظؿؼوؼمماظيتمؼؼوممبفاماٌعؾؿون؟ م

7معدؼرؼةماظرتبقةمظوالؼةموػران.
8معدؼرؼةماظرتبقةموالؼةمععلؽر.
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1ــمعامػيماألدسماظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماٌعؾؿونميفمبـاءمػذهماألدوات؟ م
4ــ عا مػي ماٌعاؼري ماظعؾؿقة مظألدؽؾة ماظيت محيضروغفا م؟ م(عن ماىاغبم
اظلقؽوعرتي،موعنماىاغبماإلدؼوعرتي) .م

الفرضوات
بـاءمسؾىماألدؽؾةماٌطروحةمميؽنمهدؼدماظػرضقاتماظؿاظقةم :م
أوال:مم م
 .1تعدُّ ماالخؿؾارات ماظؽؿابقة ماظشؽل ماظؿؼوميي ماألطـر مادؿكداعا معؼارغة مععم
األذؽال ماظؿؼوميقة ماٌؿؿـؾة ميف:اظؿؿارؼن ماظؿطؾقؼقة ،ماظواجؾات ماٌـزظقة ،ماألدؽؾةم
اظشػفقة،ماٌشارؼعمظإلنازم(أوماظؾقوث).
 .2ؼعدُّماظؿؼوؼمماًؿاعيمواٌؿؿـلميفماالخؿؾاراتماظصػقةماظـوعماظوحقدمعنمأغواعم
اظؿؼوؼم ماظذي مؼؼوم مبه ماٌعؾؿون معؼارغة معع ماظؿؼوؼم ماظؿؿفقدي مواظؿؼوؼم ماظؿؽوؼينم
وذظكمعنمخاللمتصرحياتماٌعؾؿني.
ثاغقا :م
 .3تعدُّ ماظؽؿب ماٌدردقة ماٌصدر ماظوحقد ماظذي مؼعؿؿد مسؾقه ماٌعؾؿون ميف مإسدادم
أدواتماظؿؼوؼمموذظكمعنمخاللمتصرحياتماٌعؾؿني.
 .4إنّ اخؿؾارات ماٌعؾؿني مال متؿوصر مسؾى ماًصائص ماظلقؽوعرتؼةم
األدادقة:اظصدقم،اظـؾات،ماظشؿوظقةموماظؼدرةمسؾىماظؿؿققز.
 .5إنّماخؿؾاراتماٌعؾؿنيمتؼؿصرمسؾىماٌلؿوؼاتماظدغقامعنماألػدافمواٌؿؿـّؾةم
يف:ماٌعرصةمو ماظؿطؾقق؛ معؼارغةمععماٌلؿوؼاتماظعؾقاماٌؿؿـّؾةميفماظؼدراتماظعؼؾقةم
اظعؾقامطؿوزقفماٌعؾوعاتمواظؼدرةمسؾىمحلماٌشؽالتم.

منهجوة البحـث
ضلّمماظؾاحثماظدرادةمإديمجزأؼن،مخصصّماىزءماألولمظؿقدؼدماألداظقبماظيتم
ؼعؿؿدمسؾقفاماٌعؾؿونميفمتؼوميفممظؾؿقصقلميفمعادةماظرؼاضقات؛موطذظك مظؿقدؼدم
أغواع ماظؿؼوؼم ماظيت مؼوزػوغفا ميف ماظؼلم معع ماظؿالعقذ ،مواظؽقػقة ماظيت مؼؿؾعوغفا ميفم
إسدادماخؿؾاراتفم،مغظرا مظدورػاماهلامميفمايؽممسؾىمعلؿوىموعلؿؼؾلماظؿؾؿقذ،موم
عن مأجل مذظك مأُسدّت مادؿؿارة معوجّفة مظعقـة معن ماٌعؾؿني مبؾغت م 87ععؾؿا مذويم
خربةميفمتدرؼسماظلـةماظلاددة،مظإلجابةمسنماألدؽؾةماٌطروحة .م
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ثمّمخُصِّصماىزءماظـاغيم(بعدمغؿائجماىزءماألولماظيتمخؾصتمإديمأنماألدؾوبم
اظوحقدماٌطؾقمعنمررفماٌعؾؿنيمؼؿؿـلميفماالخؿؾاراتماظؽؿابقة)مٌعرصةمومممهدؼدم
علؿوؼاتماألػدافماظؿعؾقؿقةموماٌعرصقةماظيتمعنماٌػرتضمأنماطؿلؾفاماظؿالعقذميفم
غفاؼةماظطورماظـّاغي معنمأجلمذظك مضامماظؾاحثمبإسدادماخؿؾارميفمعادةماظرؼاضقاتم
رؾّؼهمسؾىمسقـةمعنماظؿالعقذمبؾغتم380متؾؿقذا.
ومضدمعرّتمػاتانماألداتانممبكؿؾفماٌراحلماٌوضوسقةميفمإسدادػا.
وظؼد ماحؿوى ماظؾقث مسؾى ماثين مسشر مصصال م،خصّص معـفا ممثاغقة مصصولم
ظؾفاغبماظـظريم،موأربعةمظؾفاغبماظؿطؾقؼي .م
خصّصمالفصل األولمظطرحماإلذؽاظقةمواظػرضقاتموأػدافماظؾقث .م
أعّامالفصل الثانيمخصصمظؾؿعرؼفمباظؿؼوؼممواظؿؼققمموماظؼقاسمواظؿؿققزمبقـفا .م
صاظؼقاسمػومسؿؾقةمتعقنيمأرضاممأومعلؿوؼاتمخمؿؾػةمظؾصػةماٌؼادةمباخؿالفم
األصراد .9م
مأعّا ماظؿؼققم مصقؼؿصر مسؾى مإصدار مايؽم مسؾى مضقؿة ماألذقاء ،مأي متؼدؼر معدىم
اظعالضة مبني معلؿوى ماظؿقصقل مواألػداف ممبعـى متؼدؼر مضقؿة ماظشئ مادؿـاداً مإديم
ععقارمععني.10مم م
ومأعّاماظؿؼوؼممػو هدؼدمعدىمعا مبؾغـاهمعنمناحميف مهؼققماألػداف ماظيتم
غلعى مإدي مهؼقؼفا محبقث مؼؽون مسوغا مظـا مسؾى مهدؼد ماٌشؽالت موتشكقصم
األوضاعموععرصةماظعؼؾاتمواٌعوّضاتمبؼصدمهلنيماظعؿؾقةمورصعمعلؿواػاموهؼققم
أػداصفا.11م م
الفصل الثالث محول ماالخؿؾارات ماظؿقصقؾقة ماظيت متعؿرب مأحد مأدوات ماظؼقاسم
واظيت متؼدم مععؾوعات مسن معدى ماطؿلاب موادؿقعاب ماظؿؾؿقذ مظؾكربات ماٌعرصقةم
مبلؿوؼاتفاماٌكؿؾػةمواٌفاراتماظيت ممتمدرادؿفا،موصىمضوءمعامتلػرمسـهمغؿائجم
االخؿؾارات متؿم مسؿؾقة ماظؿؼوؼم ،موسؾقه مصإن ماٌشؽالت ماٌؿعؾؼة مباالخؿؾاراتم
 9معراد ،مصالح مأريد ،م ماألداظقب ماإلحصائقة ميف ماظعؾوم ماظـػلقة مواظرتبوؼة مواالجؿؿاسقة ،ماظؼاػرة ،ماألنؾوم
اٌصرؼة ،8000 ،ص.38.
 10ماظرودان ،مصاروق ،مأداظقبماظؼقاسمواظؿشكقصميف ماظرتبقةماًاصة،مسؿان،مدارماظػؽرمظؾطؾاسةمواظـشر،م
،3999مص.36.
 11مظؼؿش ،معصطػى م؛ ماظؾواظقز ،محمؿد ،مخؾقل ماٌعاؼطة م"اظؼقاس مواظؿؼوؼم ميف ماظرتبقة ماًاصة ،مدار ماظػؽرم
ظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿوزؼع،مط،3م،8000مص. 88.
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اظؿقصقؾقةمتـلقبمسؾىماظؿؼوؼم،موحؿىمؼؿقؼقماهلدفمعنماظدرادةماياظقةمصإغهم
ؼؿممتـاولماٌشؽالتماٌؿعؾؼةمباخؿؾاراتماظؿقصقلماظدراديمواظيتمػي :م
معشؽالتمغظمماالعؿقاغات :مؼؼؿصر ماظؿؼوؼم ميف ماٌؤدلات ماظؿعؾقؿقة مسؾى مضقاس ماظؿقصقل معن مخاللم
االخؿؾارات ماظؿقصقؾقة مباسؿؾارػا ماألداة ماألدادقة موإن ممل متؽن ماظوحقدة ،مواظيتم
ؼعؿؿدمسؾقفاميفمإصدارماألحؽاممواختاذماظؼراراتماظرتبوؼةمبشأنمعلؿوؼاتماظؿالعقذم
واالغؿؼالمعنمصفمإديمآخر .م
معشؽؾةمتػلريماظدرجةماظيتمحيصلمسؾقفاماظطاظبميفماالخؿؾارماظؿقصقؾى :معنماٌشؽالتماظيتمترتؾطمباظـظرؼةماظؽالدقؽقةمػيمعشؽؾةمتػلريماظدرجةماظيتم
حيصل مسؾقفا ماظػرد ميف ماخؿؾار معا مواظيت متؿوضف مسؾى ماٌعقار مأو ماحملك ماظذيم
ؼؽلبماظدرجةمععـىمأومدالظة،موصىمإرارمػذهماظـظرؼةممت مبـاءماخؿؾاراتمعرجعهم
احملك(ؼفدفماظؼقاسمعرجعي ماحملكمإديمتؼوؼممأداءماظػردموهدؼدمعدىمتؼدعهم
باظـلؾةمجملؿوسةمعنماٌفاراتمأوماألػدافموععرصةمجودةماألداءميف مضوءمحمؽاتم
حمددةمعلؾؼا).موأخرىمعرجعهمإديمععقارم(حقثمتلـدمإديمععقارمعلؿوىماىؿاسةم
اظيت مؼـؿؿي مإظقفا ماظػرد ،موحيدد معلؿوى ماىؿاسة ممبؿودط مدرجاتفا مسؾىم
االخؿؾار ،موؼؿغري مػذا ماٌعقار مبؿغري ماىؿاسة ،محقث متعؿؿد مصؾلػة ماظؼقاس مسؾىم
اظؿؿققزمبنيماألصرادمبفدفماالغؿؼاءمواالخؿقار).مصؾؽلمعـفامعشؽالتفاماظيت مترتؾطم
باظؿقصقلماظدرادي .م
 معشؽالت ماٌؿعؾؼة مباالخؿؾارات ماظيت مؼؿم مبـاؤػا ميف مإرار ماظـظرؼةماظؽالدقؽقة12مػي :م
م3ـ ماًصائص ماظلقؽوعرتؼة مظالخؿؾارات متعؿؿد مسؾى مخصائص مسقـة ماألصرادم
اظيت مجيرىمسؾقفاماالخؿؾار،موسؾىمخصائصمسقـةماٌػرداتماظيت مؼشؿؿلمسؾقفام
االخؿؾار ،معا مؼؤدى مإدي مغظام مضقاس مغػلي موتربوي مشري معلؿؼر ،ممبعـى متغريم
ععاعالتماظصدقمواظـؾاتموصعوبةماٌػرداتمبؿغقريمضدراتماألصراد .م
8ـ مؼػرتض مأن ماالخؿؾار مؼؼقس معؿغرياً مأحادي ماظؾعد مورمبا مال مؼؽون مذظكم
صقققاًميفمطـريمعنماألحقان .م
 12مسالم ،مصالح ماظدؼن،م اظؼقاسمواظؿؼوؼمماظرتبويموماظـػليمأدادقاتهمومتطؾقؼاتهمومتوجفاتهماٌلؿؼؾؾقة،م
اظؼاػرة،مدارماظؼؽرماظعربي،م،8000مص.ص680.ـ.683
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1ـ مؼػرتضمأنماظدرجةماظيت محيصلمسقفامصردمميؽنمذيعفا،مطؿامظومطاغتم
متـلمعقزاغاًمخطقاًموايؼقؼةمأنمػذاماٌقزانمعـقـقاً .مصاظػرقماظـابتمبنيمدرجؿنيم
عنمدرجاتماالخؿقارمخيؿؾفمععـاهمباظـلؾةمظدرجةماظؼدرةماٌؼادةمحبلبمعوضعم
اظدرجاتمسؾىمعؿصلماظؼدرة .م
4ـ ؼػرتضمأنمدرجاتماالخؿؾارماظيت ممتـلماظؼدرةماٌؼادةمداظةمخطقةمعطردة،م
مبعـى مطؾؿا مزادت مدرجة ماظػرد مدل مذظك مسؾى مزؼادة معؼدار ماظؼدرة مظدؼه ،موظؽنم
ؼالحظمأحقاغامأنمبعضماألصرادمعرتػعيماظؼدرةمحيصؾونمسؾىمدرجاتمعـكػضةمأوم
اظعؽس .م
5ـ متغري متؽوؼن ماالخؿؾار ممبرور ماظزعن محلب ماإلضاصة مأو مايذف مأو مزروفم
اٌوضفماالخؿؾاري .م

نتائج البحث
3ـ ماالخؿؾارات ماظؽؿابقة مػي ماظشّؽل ماظؿـّؼوميي ماظوحقد ماٌلؿكدم معؼارغة مععم
األداظقب ماظؿؼوميقة ماٌؿؿـّؾة ميف:اظؿؿارؼن ماظؿّطؾقؼقة ،ماظواجؾات ماٌـزظقة ،ماألدؽؾةم
اظشػفقة،ماٌشارؼعمظإلناز.
8ـ ماظؿؼوؼم ماًؿاعي م(اظؿفؿقعي) مواٌؿؿـل ميف ماالخؿؾارات ماظػصؾقة مػو ماظـوعم
اظوحقدماظذيمعنمخالظهمؼؿممايؽممسؾىماظؿؾؿقذ .م
1ـ مؼعؿؿد ماٌعؾؿون مسؾى مطؿاب ماظؿؾؿقذ م،و موربؿفم ماظذاتقة ميف مإسداد مأدؽؾةم
االخؿؾاراتماظػصؾقة .م
4ـ ماخؿؾارات ماٌعؾؿني مال متؿوصر مسؾى ماًصائص ماظلقؽوعرتؼة :ماظصدق،م
اظـؾات،ماظشؿوظقة،موماظؼدرةمسؾىماظؿؿققز.م م
5ـ اخؿؾاراتماٌعؾؿنيمالمهؼّقمحؿّىماٌلؿوؼاتماظدغقامعنماألػدافماٌعرصقة .م

االقرتاحات م
 اظؿؼوؼم مايؼقؼي م(األصقل) :تؼوؼم مأداء ماٌؿعؾم معن مخالل معواضف مايقاةم
اظواضعقة مواظيت مترتؾط ممبشروسات متؽشف مسن معفارات محل ماٌشؽالت موهؾقلم
اٌعؾوعاتموبـائفاميفمدقاقمجدؼدمومؼضممسدةمعػاػقممعـفا :م
• اظؿؼوؼم ماظشاعـــل :ػو مغظام مؼؼوّم مذيقع مجواغب ماظؿعؾم :ماٌعرصقة مواٌفارؼةم
واظوجداغقةمظدىماٌؿعؾم .م
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• أسؿالماٌؿعؾم .م
• األغشطةماظالصػقة  .م
• عفاراتماظؿػؽري .م
• دفالتماألداءمأوماظصقائفماظوثائؼقة.
عــال:م م
3ـمعؾفمإنازماٌؿعؾم:م(م%50معنماظدرجةماظؽؾقة)مومؼضمّ :م
 ماألسؿالماظؿقرؼرؼةم(%35معنماظدرجةماظؽؾقة)م .م
 ماألداءاتماظشػفقةمواٌـاضشاتماظصػقةم( .)%35م
 ماألغشطةماٌصاحؾةمظؾؿادةمم( )%35م
 ماظلؾـوكم( .)%5م
 8ــماخؿؾاراتمغفاؼةماظػصلماظدرادي%50(:معنماظدرجةماظؽؾقة) .م
1ـ مماألغشطةماظالصػقة م
خرائطماٌػاػقمم :م
وتؿؽون مـ مخرؼطة ماٌػفوم مـ معن مغؼاط ماظؿؼاء  Nodesمتـل ماٌػفوم ،موخطوطم
عوصوصة بني ماظـؼاط ممتـل ماظعالضات ،موغؼاط ماالظؿؼاء مسؾى ماًطوط ممتـل ماظعالضةم
اظطؾقعقةمبنيمعػفوعني.مم
 مغظرؼةماظلؿاتماظؽاعـة:مغظرؼةماالدؿفابةماٌػردة.مم
جاءت مػذه ماظـظرؼة مٌواجفة مجواغب ماظضعف مأو ماظؿغؾب مسؾى ماٌشؽالت ميفم
اظـظرؼةماظؽالدقؽقةميفماظؼقاس .م
وتؿضؿنمغظرؼةماالدؿفابةمظؾؿػردةمثالثةممناذجمأدادقةمختؿؾفمحلبمسددم
اظؾاراعرتات مورؾقعؿفا مػي ممنوذج مراش  Rasch Modelأحادى ماظؾاراعرت مـم
منوذجمظوردم Lordثـائيماظؾاراعرتمـمومنوذج  Birnbaumثالثيماظؾاراعرت .
ومنوذجمRaschمؼوصرمعؿطؾؾاتماظؼقاسماٌوضوسيمسـدعامتؿقؼقمصروضهموػى :م
3ـمأحادؼةماظؾعد:محقثمؼعرفماٌؿغريم"اظلؿةمأوماظؼدرة"مبوادطةمجمؿوسةمعنم
بـودماالخؿؾارمذاتمصعوبةمأحادؼةماظؾعد،مأي مأنمبـودماالخؿؾارمالمختؿؾفمصقؿام
بقـفامإالمعنمحقثمعلؿوىماظصعوبةمصؼط،مطؿامؼؽونماألصرادمذوي مضدرةمأحادؼةم
اظؾعد،مهددموحدػامعلؿوىمأدائفممسؾىماالخؿؾار .م
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8ـ م ادؿؼالظقةماظؼقاس:موؼعـىمذظكمادؿؼاللمصعوبةماظؾـدمسنمطلمعنمصعوبةم
بـود ماالخؿؾار ماألخرى موضدرات ماألصراد ماظذؼن مجيقؾون مسؾقفا ،موأؼضا مادؿؼاللم
تؼدؼر مضدرات ماألصراد مسن مضدرات مأي مجمؿوسة مأخرى معن ماألصراد ماظذؼن مؼؤدونم
االخؿؾارمأومسؾىمصعوباتماظؾـودماظيتمؼؤدوغفا .م
1ـ متوازي ماٌـقـقاتماٌؿقزةمظؾؾـود ،ممبعـىمأنمذيقعمبـودماالخؿؾارمؼؽونمهلام
ضوةممتقزؼةمعؿلاوؼة.
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