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 ** إبراهومبغداد حممد 

ميؽنمضقاسمصعاظقةمغظاممتربويمعامعنمخاللمجودةمخمرجاتهمومعدىمضدرتهم
مممممممممممممسؾىمإسدادمأصرادمعؤػؾنيمومسؾىمدرجةمساظقةمعنماظؽػاءة،مضادرؼنيمسؾىماإلبداعم

ماٌكؿؾػة. ماظعصر معلؿفدات معواطؾة ميف ماٌروغة مجودةموظدؼفم مسؾى مذظك مؼعؿؿد
م مسؾىمأدسمميفتلاسدمماظيتودائلماظؼقاسمواظؿؼوؼم اختاذمضراراتمعوضوسقةمبـاًء

،مصؿنمخالظهمؼؿمماظؿعؾقؿيعنمغلقجماظـظاممماأدادقماباسؿؾارماظؿؼوؼممجزء ،1سؾؿقة
 تعدؼلموتطوؼرميفعلؿؿرةمتلفمممعراجعةدمم،موؼؼهعدىمهؼققمأػداص اظوضوفمسؾى

مَط معن موتزؼد مَثاظـظام موعن مخمرجاتمّمػاءته موجودة مضعفم2غوسقة مؼرجع موضد ،
م ماظؿعؾقؿي)اظـظام مضعف مإدي ماٌكرجات(، مـ مواظعؿؾقات ماألغشطة مـ ميفاٌدخالت

ماظؿؼوؼم موودائل محولمماٌلؿكدعة أدوات ماظعربي ماٌؤمتر مذظك مإدي مخؾص طؿا

                                                                                                              
*

مجاغػيغوضشتميفمذرافم:مد.حؾقبمتقؾقوؼن،مجاععةموػران،مإ.مهتمسماظرتبويعاجلؿريميفمسؾمماظـػ 

8008. 
**

 وػران.ماالجؿؿاسقةموماظـؼاصقة،مروبوظوجقاـباٌرطزماظورينمظؾؾقثميفماألغمدائممباحث 
1

م  ماظلقددؾطان، ماظـػسماظرتبويم،حمؿد مسؾم ميف معؼدعة ماىزائر، ماٌطؾوساتماىاععقة، م،3991م،دؼوان
 .7.ص

2
،م3997م،األنؾوماٌصرؼة،ماظؼاػرة،م4مط،ماظؿؼوؼمماظـػلي،مآعالصادق،مماظلقدمسـؿانمومصؤادموحطب،مأبوم 

 .7ـ6.ص.ص
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م3اظؿـؿقة موسؾقه مبأدواته،م، ماٌشؽالتماٌرتؾطة مواظؿعرفمسؾى ماظؿؼوؼم مإصالح صإن
 .4هعدخاًلمجقدًامإلصالحماظؿعؾقممواالرتؼاءممبلؿوىمجودةمخمرجات ُؼعُد

م مطلِّؼؿم متؼوؼم مخالل معن موعـفام ذظك مبه ماٌرتؾطة مواظعـاصر ماظـظام عؽوغات
م ماٌوضف مواظػرسقة األدادقةماظؿعؾقؿيسـاصر ماظع. مأحد ماظؿؾؿقذ ـاصرموباسؿؾار
م مصإغه مذيقعمؼـؾغياألدادقة ماظؿؼوؼم مؼؿضؿن مـ أن م)اٌعرصقة مجواغبمذكصقؿه:

م مـ ماىلؿقة مـ ماظوجداغقة.اظعؼؾقة ماخل(، مواحدة غفاأل. مأنمم.وحدة مؼالحظ وظؽن
م.بنيمػذهماىواغب ـمحيؿلمعؽانماظصدارةماظدراديـماظؿقصقلمماٌعريفاىاغبم
واظصعوباتممظعدؼدمعنماٌشؽالترتؾطمبفاماتماظدراديسؿؾقةمتؼوؼمماظؿقصقلمإّنم
م:طاغتمدواءم،ختؿؾفمباخؿالفمصؾلػةماظؼقاسمواهلدفمعـهمواظيت
م.ماالخؿؾاراتماظؿقصقؾقةمممطاظؿؼوؼـ عشؽالتمترتؾطمبأدواتـم

ماظيتتػلريمدرجةماظؿؾؿقذم يفؼلؿـدمإظقفامماظيتـمأومعشؽالتمترتؾطمباٌعاؼريم
م.اخؿؾارمعاميفحصلمسؾقفام

م.  "اٌوضوسيـمماظؽالدقؽي"مؾقعةماظؼقاسـمأومعشؽالتمترتؾطمبط

 اإلشكالوة

م ماىزائرؼة ماٌدردة متواجه معشاطل معرورمسصقؾة معع ماغؿشارا مو مخطورة تزداد
وؼؿضحمذظكم،اظغاظؾةمسـدمأشؾؾقةماٌؿؿدردنيمأصؾحماظّلؿةممصضعفماٌلؿوىماظّزعن،

ماالعؿق مغؿائج معن ماظؿالعقذ مٌلؿؼؾل ماحملّددة مبؾغ،اغات ماظيت ماظؿلرب تموغلؾة
ققةمػوماظضماألخريطأضلمتؼدؼرم.موػذامم5أظفمتؾؿقذميفماظلـةم500امبؿفاوزمذروتف
ماألودي مثاغقا، ماضؿصادؼةمم،واجملؿؿع مو مبشرؼة مراضات معن مؼـزف ٌا

ممإخل.واجؿؿاسقة.... مضادرة متعد ممل ماظرتبوؼة ماٌؤدلات ٌؿطؾؾاتممظالدؿفابةألن
مصرغةمومهؿلماٌلؤوظقة.اجملؿؿعميفمتوصريماظػردماظؽفءماظؼادرمسؾىمعلاؼرةماظع

م:حقثمأنم6اظّرمسقةماالعؿقاغاتومخريمدظقلمسؾىمذظكمغلبماظـّفاحميفم

                                                                                                              
3

مجابرم،جابر  مايؿقد مسؾد ماظؿؼوؼمم، مظالعؿقاغاتمو ماألول ماظعربي ماٌؤمتر ماظرتبوي مظإلصالح مطأداة اظؿؼققم
 .8003ي،اٌرطزماظؼوعيمظالعؿقاغاتموماظؿؼوؼمماظرتبو،ماظؼاػرةم،اظرتبوي

 .ص،م3997م،حائلمدارماألغدظسم،اظؼقاسموماظؿؼوؼمم،حمؿودم،شاٍم4
 غؼالمسنموزارةماظرتبقة.م5
 غػسماٌصدرماظلابق.م6
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 م ميف ماظـّفاح ماماعؿقانغلؾة مذفادة مدـة مم8005ظؾؽاظورؼا  %17.88حواظي

م%.56إديمم8006ميفمدـةمعظرتتػ
 م%.41غلؾةمناحمذفادةماظؿعؾقمماٌؿودطمطاغتم
 م ماظؿعؾقم مذفادة ميف ماظـفاح مطاغتمماالبؿدائيغلؾة ماظورين ماظصعقد سؾى

 وػذامباظّرشممعنمحلابماٌعدلماظّلـوي.م،51.57%
مومظـؾؼيمغظرةمسنماظـؿائجميفمطلمعنموالؼيتموػرانمومععلؽر.

م
م)ععلـــؽر(م8ةعرطزماحملؿدؼم7نعرطزممموػــــرام

 8054 8307مسددماٌلفؾقـــــن

 % 6.27 % 5.80مغلؾةماظغائؾقـــــن

دونممقاناالعؿغلؾةماظـاجقنيميفم

محلابماٌعدلماظلـوي.
45.35 % 11 % 

غلؾةماظـاجقنيمحبلابماٌعدلم

ماظلـوي.
63.73 % 76 % 

غلؾةماياصؾنيمسؾىماٌعدلميفم

م.االعؿقانعادةماظرؼاضقاتميفم
48.87 % 17.68 % 

م
ميفمادؿ ماٌعّؾؿون مؼؿؾعفا ماظيت ماألداظقب مسن ماظؽشف ماياظقة ماظدرادة فدصت

ظرؼاضقاتمظؾلـةماظلاددةمابؿدائي.موضدمهددتمعشؽؾةمتؼوؼمماظّؿقصقلميفمعادةما
ماظرؼاضقاتم مٌادة ماظدرادي ماظؿقصقل متؼوؼم مأدوات ماظؿاظي:ػل مباظلؤال اظؾقث
ظؾلـةماظلاددةمابؿدائيمعؾـقةمسؾىمأدسمسؾؿقة؟موضدمتػرعمػذاماظلؤالمإديمأدؽؾةم

مم:أػّؿفاصرسقةمحاوظتمػذهماظدرادةماإلجابةمسـفام
مػيماألداظقبماظيتـ 3 ماظدراديمعا ماظؿقصقل ماٌعؾؿونميفمتؼوؼم مسؾقفا مؼعؿؿد

مٌادةماظرؼاضقات؟
معامػيمأغواعماظؿؼوؼمماظيتمؼؼوممبفاماٌعؾؿون؟مـ8

                                                                                                              
 عدؼرؼةماظرتبقةمظوالؼةموػران.م7
 عدؼرؼةماظرتبقةموالؼةمععلؽر.م8
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معامػيماألدسماظيتمؼعؿؿدمسؾقفاماٌعؾؿونميفمبـاءمػذهماألدوات؟مــ1
ممػيمعاــ 4 م؟ محيضروغفا ماظيت مظألدؽؾة ماظعؾؿقة ماىاغبم)اٌعاؼري عن

م.(اغبماإلدؼوعرتيوعنماىماظلقؽوعرتي،

 الفرضوات

مةمميؽنمهدؼدماظػرضقاتماظؿاظقةم:بـاءمسؾىماألدؽؾةماٌطروح
مأوال:مم

مععم .1 معؼارغة مادؿكداعا ماألطـر ماظؿؼوميي ماظشؽل ماظؽؿابقة ماالخؿؾارات تعدُّ
م ميف:األذؽال ماٌؿؿـؾة ماظؿؼوميقة ماظواجؾااظؿؿارؼن ماألدؽؾةممتاظؿطؾقؼقة، اٌـزظقة،
 )أوماظؾقوث(.مازظإلنمع،ماٌشارؼةاظشػفق
ؼعدُّماظؿؼوؼمماًؿاعيمواٌؿؿـلميفماالخؿؾاراتماظصػقةماظـوعماظوحقدمعنمأغواعم .2

ماظؿؽوؼينم مواظؿؼوؼم ماظؿؿفقدي ماظؿؼوؼم معع معؼارغة ماٌعؾؿون مبه مؼؼوم ماظذي اظؿؼوؼم
 وذظكمعنمخاللمتصرحياتماٌعؾؿني.

مثاغقا:
ما .3 مسؾقه ماظذيمؼعؿؿد ماظوحقد ماٌصدر ماظؽؿبماٌدردقة مإسدادمتعدُّ ميف ٌعؾؿون

 أدواتماظؿؼوؼمموذظكمعنمخاللمتصرحياتماٌعؾؿني.
م إّن .4 ماظلقؽوعرتؼةماخؿؾارات ماًصائص مسؾى متؿوصر مال اٌعؾؿني

 األدادقة:اظصدقم،اظـؾات،ماظشؿوظقةموماظؼدرةمسؾىماظؿؿققز.
معنماألػدافمواٌؿؿـّؾةم .5 إّنماخؿؾاراتماٌعؾؿنيمتؼؿصرمسؾىماٌلؿوؼاتماظدغقا

مو ماٌعرصة ميفماظؼدراتماظعؼؾقةمميف: ماٌؿؿـّؾة مععماٌلؿوؼاتماظعؾقا معؼارغة اظؿطؾقق؛
 حلماٌشؽالتم.مىاظعؾقامطؿوزقفماٌعؾوعاتمواظؼدرةمسؾ

 منهجوة البحـث

اىزءماألولمظؿقدؼدماألداظقبماظيتممإديمجزأؼن،مخصّصماظؾاحثماظدرادةممضّل
ماٌعؾؿونميفمتؼوميفممظؾؿقصقلمؼعؿؿدمسؾق ظؿقدؼدممك؛موطذظيفمعادةماظرؼاضقاتفا

ماظيت ماظؿؼوؼم ميفمأغواع ماظيتمؼؿؾعوغفا مواظؽقػقة ماظؿالعقذ، معع ماظؼلم ميف مؼوزػوغفا
ومم،ظدورػاماهلامميفمايؽممسؾىمعلؿوىموعلؿؼؾلماظؿؾؿقذماإسدادماخؿؾاراتفم،مغظر

مأجلمذظكم ماٌعؾؿنيمبؾغتممُأسّدتعن معن مظعقـة معوّجفة مذويم 87ادؿؿارة ععؾؿا
مظإلجابةمسنماألدؽؾةماٌطروحة.،ملاددةخربةميفمتدرؼسماظلـةماظ
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أنماألدؾوبمإديمصماىزءماظـاغيم)بعدمغؿائجماىزءماألولماظيتمخؾصتمصِّثّممُخ
ومممهدؼدمعرصةمٌمؿابقة(اظوحقدماٌطؾقمعنمررفماٌعؾؿنيمؼؿؿـلميفماالخؿؾاراتماظؽ

ذميفمعلؿوؼاتماألػدافماظؿعؾقؿقةموماٌعرصقةماظيتمعنماٌػرتضمأنماطؿلؾفاماظؿالعق
ضامماظؾاحثمبإسدادماخؿؾارميفمعادةماظرؼاضقاتممعنمأجلمذظكمغفاؼةماظطورماظـّاغي

 .اتؾؿقذم380رّؾؼهمسؾىمسقـةمعنماظؿالعقذمبؾغتم
 ومضدمعّرتمػاتانماألداتانممبكؿؾفماٌراحلماٌوضوسقةميفمإسدادػا.

مصصولم ممثاغقة معـفا م،خّصص مصصال مسشر ماثين مسؾى ماظؾقث ماحؿوى وظؼد
م،موأربعةمظؾفاغبماظؿطؾقؼي.مظؾفاغبماظـظري
مظطرحماإلذؽاظقةمواظػرضقاتموأػدافماظؾقث.مالفصل األولخّصصم

ما.بقـفاظؼقاسمواظؿؿققزمماظؿؼققمموظؾؿعرؼفمباظؿؼوؼممومخصصمالفصل الثانيامّعأ
صاظؼقاسمػومسؿؾقةمتعقنيمأرضاممأومعلؿوؼاتمخمؿؾػةمظؾصػةماٌؼادةمباخؿالفم

م.9داألصرا
مم مصماظؿؼققمأّعا معدىمقؼؿصر مأيمتؼدؼر ماألذقاء، مضقؿة مسؾى مايؽم سؾىمإصدار

مإديم مادؿـادًا ماظشئ مضقؿة متؼدؼر مواألػدافممبعـى ماظؿقصقل معلؿوى مبني اظعالضة
م.مم10ععقارمععني
م مأّعا مػوو معنمناحميفمهؼققماألػدافماظيتم اظؿؼوؼم مبؾغـاه معدىمعا هدؼد

مو ماٌشؽالت مهدؼد مسؾى مظـا مسوغا مؼؽون محبقث مهؼقؼفا مإدي تشكقصمغلعى
األوضاعموععرصةماظعؼؾاتمواٌعّوضاتمبؼصدمهلنيماظعؿؾقةمورصعمعلؿواػاموهؼققم

مم.11أػداصفا
ماالخؿؾاراتماظؿقصقؾقةمالفصل الثالث أدواتماظؼقاسممداظيتمتعؿربمأحمحول

ماٌعرصقةم مظؾكربات ماظؿؾؿقذ موادؿقعاب ماطؿلاب معدى مسن مععؾوعات متؼدم واظيت
ماٌكؿؾػةمواٌفاراتم مغؿائجمماظيتمبلؿوؼاتفا مسـه متلػر معا متمدرادؿفا،موصىمضوء

مباالخؿؾاراتم ماٌؿعؾؼة ماٌشؽالت مصإن موسؾقه ماظؿؼوؼم، مسؿؾقة متؿم االخؿؾارات

                                                                                                              
م،صالحمأريدمعراد،م9 مم مواظرتبوؼة ماظـػلقة ماظعؾوم ميف األنؾومم،ظؼاػرةام،واالجؿؿاسقةاألداظقبماإلحصائقة

 .38.ص ،8000 ،اٌصرؼة
مواظـشراظرتبقةماًاصةمأداظقبماظؼقاسمواظؿشكقصميفم،صاروقم،اظرودانم10 مظؾطؾاسة ماظػؽر ،م،مسؿان،مدار

 .36ص.،م3999
مم،ظؼؿشم11 معصطػى ماٌعاؼطةم،حمؿدماظؾواظقز،؛ ماًاصةمخؾقل ماظرتبقة ميف م"اظؼقاسمواظؿؼوؼم ماظػؽرم، دار

 .88.صم،8000م،3ط،مظؾطؾاسةمواظـشرمواظؿوزؼع
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اظؿقصقؾقةمتـلقبمسؾىماظؿؼوؼم،موحؿىمؼؿقؼقماهلدفمعنماظدرادةماياظقةمصإغهم
مػي:ؼؿممتـاولماٌشؽالتماٌؿعؾؼةمباخؿؾاراتماظؿقصقلماظدراديمواظيتم

معشؽالتمغظمماالعؿقاغات:م-
م ماظؿؼوؼم مخاللمميفؼؼؿصر معن ماظؿقصقل مضقاس مسؾى ماظؿعؾقؿقة اٌؤدلات

م ماظوحقدة، متؽن ممل موإن ماألدادقة ماألداة مباسؿؾارػا مواظيتاالخؿؾاراتماظؿقصقؾقة
إصدارماألحؽاممواختاذماظؼراراتماظرتبوؼةمبشأنمعلؿوؼاتماظؿالعقذممؼعؿؿدمسؾقفاميف

م.واالغؿؼالمعنمصفمإديمآخر
ماالخؿؾارماظؿقصقؾى:ميفحيصلمسؾقفاماظطاظبمماظيتعشؽؾةمتػلريماظدرجةمم-

ماظيتدرجةماظعشؽؾةمتػلريممػيترتؾطمباظـظرؼةماظؽالدقؽقةمماظيتعنماٌشؽالتم
م مسؾقفا مميفماظػردحيصل معا ممواظيتاخؿؾار ماحملك مأو ماٌعقار مسؾى ماظذيتؿوضف

مبـاءماخؿؾاراتمعرجعهمؼؽلبماظدرجةمععـىمأومدالظة،موصىمإرارمػذهماظـظرؼةممت
ماظػردموهدؼدمعدىمتؼدعهممعرجعيؼفدفماظؼقاسم)احملك مأداء احملكمإديمتؼوؼم

ضوءمحمؽاتمميفباظـلؾةمجملؿوسةمعنماٌفاراتمأوماألػدافموععرصةمجودةماألداءم
تلـدمإديمععقارمعلؿوىماىؿاسةم)حقثمموأخرىمعرجعهمإديمععقارم(.حمددةمعلؾؼا

مومؼـؿؿيماظيت ماظػرد، مسؾىمإظقفا مدرجاتفا ممبؿودط ماىؿاسة معلؿوى حيدد
ماظؼقاسمسؾىم مصؾلػة محقثمتعؿؿد مبؿغريماىؿاسة، ماٌعقار موؼؿغريمػذا االخؿؾار،

ترتؾطمماظيتؾؽلمعـفامعشؽالتفام(.مصاظؿؿققزمبنيماألصرادمبفدفماالغؿؼاءمواالخؿقار
ماظدرادي.باظؿقصقلم
مم- مباالخؿؾارات ماٌؿعؾؼة مماظيتعشؽالت مبـاؤػا اظـظرؼةممإرارميفؼؿم

م:ػيم12اظؽالدقؽقة
ماألصرادممـ3م مسؾىمخصائصمسقـة مظالخؿؾاراتمتعؿؿد اًصائصماظلقؽوعرتؼة
ماالخؿؾار،موسؾىمخصائصمسقـةماٌػرداتمماظيت ؼشؿؿلمسؾقفامماظيتجيرىمسؾقفا

م مضقاس مغظام مإدي مؼؤدى معا متغريمموتربويمغػلياالخؿؾار، ممبعـى معلؿؼر، شري
مرداتمبؿغقريمضدراتماألصراد.ععاعالتماظصدقمواظـؾاتموصعوبةماٌػ

مأحادمـ8 معؿغريًا مؼؼقس ماالخؿؾار مأن مذظكمميؼػرتض مؼؽون مال مورمبا اظؾعد
مطـريمعنماألحقان.ميفصقققًام

                                                                                                              
ماظدؼنم،سالمم12 ماٌلؿؼؾؾقة،مصالح متوجفاته مو متطؾقؼاته مو ماظـػليمأدادقاته ماظرتبويمو ،ماظؼقاسمواظؿؼوؼم

 .683ـ680.ص.ص،م8000،مدارماظؼؽرماظعربيماظؼاػرة،
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ممـ1 ماظدرجة مطاغتمماظيتؼػرتضمأن مظو مصردمميؽنمذيعفا،مطؿا حيصلمسقفا
مخطقًام ماٌقزانمعـقـقًامتـلمعقزاغًا مصاظػرقماظـابتمبنيمدرجؿنيم.وايؼقؼةمأنمػذا

عنمدرجاتماالخؿقارمخيؿؾفمععـاهمباظـلؾةمظدرجةماظؼدرةماٌؼادةمحبلبمعوضعم
ماظدرجاتمسؾىمعؿصلماظؼدرة.

متـلماظؼدرةماٌؼادةمداظةمخطقةمعطردة،مماظيتؼػرتضمأنمدرجاتماالخؿؾارمـ 4
مظدؼه ماظؼدرة معؼدار مزؼادة مسؾى مذظك مدل ماظػرد مزادتمدرجة مطؾؿا وظؽنمم،مبعـى

اظؼدرةمحيصؾونمسؾىمدرجاتمعـكػضةمأوممعرتػعيرادمؼالحظمأحقاغامأنمبعضماألص
ماظعؽس.

مزروفممـ5 مايذفمأو مأو ماظزعنمحلبماإلضاصة ممبرور ماالخؿؾار متؽوؼن تغري
م.االخؿؾارياٌوضفم

 ثنتائج البح

ماظؽؿابقةمـ3 ماظؿاظّشمػيماالخؿؾارات مععمـّؽل معؼارغة ماٌلؿكدم ماظوحقد ؼوميي
ميف:اظؿؿارؼن ماٌؿؿـّؾة ماظؿؼوميقة ماظواجؾاماألداظقب ماألدؽؾةممتاظّؿطؾقؼقة، اٌـزظقة،

 ظإلناز.معاظشػفقة،ماٌشارؼ
ماظـوعممـ8 مػو ماظػصؾقة ماالخؿؾارات ميف مواٌؿؿـل م)اظؿفؿقعي( ماًؿاعي اظؿؼوؼم

ماظوحقدماظذيمعنمخالظهمؼؿممايؽممسؾىماظؿؾؿقذ.
مإمـ1 ميف ماظذاتقة موربؿفم م،و مطؿابماظؿؾؿقذ مسؾى ماٌعؾؿون مأدؽؾةمؼعؿؿد سداد
ماراتماظػصؾقة.االخؿؾ
ممـ4 متؿوصاخؿؾارات مال ماًصاٌعؾؿني مسؾى ماظصدق،مر ماظلقؽوعرتؼة: ائص

ماظـؾات،ماظشؿوظقة،موماظؼدرةمسؾىماظؿؿققز.م
مؼاتماظدغقامعنماألػدافماٌعرصقة.اخؿؾاراتماٌعؾؿنيمالمهّؼقمحّؿىماٌلؿوـ 5

ماالقرتاحات

 م معو )األصقل(:مايؼقؼياظؿؼوؼم مخالل معن ماٌؿعؾم مأداء اضفمايقاةمتؼوؼم
م موهؾقلممواظيتاظواضعقة ماٌشؽالت محل معفارات مسن متؽشف ممبشروسات ترتؾط

م عـفا:ؼضممسدةمعػاػقمممومجدؼددقاقمميفاٌعؾوعاتموبـائفام
ماظشاعـــل • مواٌفارؼةم :اظؿؼوؼم ماٌعرصقة مؼؼّوممذيقعمجواغبماظؿعؾم: مغظام ػو

م.واظوجداغقةمظدىماٌؿعؾم
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م.اٌؿعؾمأسؿالم •
م. ةاألغشطةماظالصػق •
م.اظؿػؽريعفاراتم •
 .اظوثائؼقةدفالتماألداءمأوماظصقائفم •

معــال:م
معنماظدرجةماظؽؾقة(مومؼضّم:م%50عؾفمإنازماٌؿعؾم:م)ممـ3
 م.عنماظدرجةماظؽؾقة(مم%35األسؿالماظؿقرؼرؼةم)م
 م(.%35األداءاتماظشػفقةمواٌـاضشاتماظصػقةم)م
 م(%35األغشطةماٌصاحؾةمظؾؿادةمم)م
 م(.%5اظلؾـوكم)م
م.عنماظدرجةماظؽؾقة(م%50)اظدرادي:اخؿؾاراتمغفاؼةماظػصلممــ 8
م األغشطةماظالصػقةمم ـ1

م:مخرائطماٌػاػقم
م مغؼاط معن مـ ماٌػفوم مخرؼطة مـ موخطوطمممتـل Nodes اظؿؼاءوتؿؽون اٌػفوم،

ماظعالضةممبني عوصوصة ممتـل ماًطوط مسؾى ماالظؿؼاء موغؼاط ماظعالضات، ممتـل اظـؼاط
 مم.عػفوعنياظطؾقعقةمبنيم

 مم.غظرؼةماالدؿفابةماٌػردةماظؽاعـة:غظرؼةماظلؿاتمم 
ماٌشؽالتم ماظؿغؾبمسؾى مجواغبماظضعفمأو مٌواجفة ماظـظرؼة ميفجاءتمػذه

م.اظؼقاسميفاظـظرؼةماظؽالدقؽقةم
مثالثةممناذجمأدادقةمختؿؾفمحلبمسددم وتؿضؿنمغظرؼةماالدؿفابةمظؾؿػردة

م مورؾقعؿفا مراشمػياظؾاراعرتات مـمأح  Rasch Model  منوذج ماظؾاراعرت ادى
 . اظؾاراعرتمثالثي  Birnbaum  اظؾاراعرتمـمومنوذجمثـائيLord ممنوذجمظورد
مسـدعامتؿقؼقمصروضهموػى:ماٌوضوسيؼوصرمعؿطؾؾاتماظؼقاسممRaschومنوذجم

أحادؼةماظؾعد:محقثمؼعرفماٌؿغريم"اظلؿةمأوماظؼدرة"مبوادطةمجمؿوسةمعنممـ3
أنمبـودماالخؿؾارمالمختؿؾفمصقؿاممي،مأخؿؾارمذاتمصعوبةمأحادؼةماظؾعدبـودماال

مؼؽونماألصرادمذو مإالمعنمحقثمعلؿوىماظصعوبةمصؼط،مطؿا ضدرةمأحادؼةمميبقـفا
ماظؾعد،مهددموحدػامعلؿوىمأدائفممسؾىماالخؿؾار.



 دراسة مودانوة... أسالوب تقووم التحصول يف مادة الرواضوات

61 

ادؿؼالظقةماظؼقاس:موؼعـىمذظكمادؿؼاللمصعوبةماظؾـدمسنمطلمعنمصعوبةممـ8
ماظذ ماألصراد موضدرات ماألخرى ماالخؿؾار مادؿؼاللمبـود موأؼضا مسؾقفا، مجيقؾون ؼن

مضدراتم مسن مضدراتماألصراد مؼؤدونممأيتؼدؼر ماظذؼن ماألصراد معن مأخرى جمؿوسة
مؼؤدوغفا.ماظيتاالخؿؾارمأومسؾىمصعوباتماظؾـودم

مبعـىمأنمذيقعمبـودماالخؿؾارمؼؽونمهلامم،اٌـقـقاتماٌؿقزةمظؾؾـودميتوازمـ1
  ضوةممتقزؼةمعؿلاوؼة.


