
 

 

 لثانيل الفصا

 ملتصمیا متقیی لمجا في قیةطمن میھمفا

 
 

 
 دتمھی

 

 غالبا ماو .ماص شخأو ما ء میة شيدارة أو أھجأو قیمة د یدمنھج لتحم ھو لتقییا

 إلنسانیةا یعرلمشاا نم سعةوا عةولمجم میةھألا ذات ضیعوالما غبالوإ زلتمیی دمیستخ

 .إلنسانیةا تمادلخا نم ارھغیو بلحاسا ومعل، یةرلتجاا لألعما،ا ونلفنا كلذ في بما

 للفعاا ملتقییا نال ملتصمیا منھجیة نع ملتصمیا لمجا في میةأھ لقا تلیس ملتقییا سیلةوو

 .دملمستخا لقب نم لحقیقيا ورلشعا نع رلتعبیوا دلجیا ملتصمی لىإ ولصولل للسبیا ھو
 

 ىلإ  ةجحا  في  نوكی  ھتالماعم  في  رءملا  و ملتقییرة واللمعایظم نق أو نساأ قلنسا"
 نفا میلقا هذھ تبغا اذإ يھیدبو .ھتاقاوط ھكولسل تاھجوم ةباثمب لعمت يتلاو ،"يمیقلا

 ھجانتإ لیقو لعملل ھعفادو دیفقو ھمعجتم نعو ھتاذ نع برتغی نانسإلا

 :لقیمةا معنى

 لقیمةا وممفھو معنى على الأو رفللتع جنحتا ملتصمیا لمجا على ارھثاوأ لقیمةا ملفھو

 :ماھ نییوازمت نیطخ في رتسی لقیمةا وملمفھ لعلمیةا سةدرافال

 أيلبنائیة للقیمة ص الخصائد ایدلى تحدف إیھوھو  :دي یرلتجالفلسفي ظور المنا: الأو

 .یةدیرلتجا یةظرلنا صلخصائا وءض في ملعاا اھمعنا
 

 :ئي راإلجظور المنا: ثانیا ائفھاأي وظیفیة للقیمة وظلص الخصائد ایدلى تحإ دفیھو

 ١قیاسھا كیفیةو
 

 : یاوللقیمة لغرد لمجالمعنى اعلى رف یة نتعدالبافي و
 

 م،یَِ  قِ   لدة احوا( :حلصحار افي مختاء للغة كما جاافالقیمة في  یماولسلعة تقا م َوَّ ق
 و

 ٢).دحواما بمعنى وھلسلعة م استقا َون الومكة یقوأھل 
 
 

 
 

 ١٢ص ٤٠٠٢ –لقیمة اسة دنھ–زي حلمي حجاود محم/د ١

 

 .٢٣٢ازي ـ ص للرح ـ لصحار امختا ٢
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 لثانيل الفصا
 

 

 نالفل ما :لایقو . ھنمث :عاتملا مةقیو .هردق :ءيلشا مةیق :طیسولا مجمعلا يفو

 رایمعلا ةلزنمب ءيشلا ھب موق ما :احالطصا ينعت و ،رمألا ىلع ماودو تابث ھلما :مةیق

 .للمثر، والسعن، والثما :لقیمةت افارادمتن مو ١ن،ال نقصادة ویار زغی نم
 

 نھاإ ءللشي ألساسیةا لخاصیةا نع ونلویق ءلعلماا نكا للقیمة لبنائیةا صلخصائا نعو

 ءيشلا نم عنبت ةصفلا أن يأ ءيلشل ةیعوضوملا مةقیلا اھیلع قلطن نأ نمكیو ھلتیضف

 .مةیقلا دقف ةصیالخا هذھ دقف ما اذإف درفلبا ھتقالعب سیلو ھتاذ
 

 أو  ھلادبتسا  أو  ھتنراقم  دنع  ءيشلا  ردق  وھف  داصتقالا  ملع  نادیم  في  مةقیلا  ظفل  امأ

 نم ھلمشی امو جتمنلا ةلفكت اھب دصقی جتمنلل ةیداقتصالا ةمقیلاو ىرخأ ءایشبأ ھتضیاقم
 .جنتاوإعمالة ف تكالیت وخاما لقیمة فيوا دعنء لشيانفع دى لعامة تعنى مم ایھمفا

 ثیحب ھبیذھت مع نكلو ممصملا ظرن ةھجو نم دیج موھفم وھو .درفلا ةطساوب ھمادختسا

 ٢ .یةولمعن، وایةدلما، المستقبلیةوالحالیة النفع واع انل أك لیشم

 :خصائصھاو مھاومفھو لقیمةا فیرتع ددفیح ئيراإلجا ظورلمنا ماأ

 نم ءيشلا ھب زیمتی ما ىلع قلطتو ھیف ابوغرم ءيشلا لعجت يلتا ةفصلا يھ مةلقیفا

 .ریدقتلل قتحسم ھلعجت تافص

 ولتقف ھل ةیعولنا غةیصلا ىلع لدتف ایفیك أو ءيلشا نمث ىلع لدتف ایمك مةیقلا مھفت دقو

 .ملعلاقیمة ل، لعماقیمة وب ألسلا قیمة

 فالقیمة للمجتمع بالنسبة میتھاأھ زتمی لتيا یةدلماا ظواھرلوا تعاوضولما تصفا يھ ملقیوا

 تسنى إذا )قیمة جماعیة(تصبح و )یةردلفالقیمة ا(ء لشين واإلنسااعالقة ن تنتج م ناھ

 ٣.ماء جماعي على شيم حكدار صص إألشخان امدد لع
 

 ريبالمعیا طتبریو رتأثیو فاعلیة وةبق یتمتع وھو مقا لفع نم ) لقیمةا( ظلف قشتا دقو

 ٤.وسلمحساقعي والل ایقاب ذيلا
 
 

 .٢٣١ ص ٤٣ مـ  قيم دةماـ  لفقهيةا لموسوعةا ١

 ددعلا – ويةعد تاسادر -ةیَّوبنَّلا ةنَّسلا يف اھقبیطت لائسوو اھتیَّمھأو اهموهمف :ةَّيراضحلا میقلا     ریشبلا دمَّ حمِ    ریبش دمَّ حمِ    ٢

 www.iua.edu.sd  -٢٠٠٢يناير  -٥١

 نلفنوا كلية – لمعدنيةا تلمنتجاا تصميم تقييمو ضعر في داةكأ ضياالفترا قعالوا تتقنيا – ماجستير – حيدو حمدا ءسما ٣

 ٢٠٠٢ - انجامعة حلو – لتطبيقيةا

٤
 یةلك -رصاعملا ثثاألا میمصتل يلامجلا دعبلا مییتق يف یةساألسا راییعملا ةسادر – رتیجسام – میھرا بإ لامج رىكف یناد  

 ٢٠٠٢وان  جامعة حل – بیقیةطلتا ونلفنا

http://www.iua.edu.sd/
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 :لقیمة وم امفھ
 

 یمیةوتقم حكاأى وھ .لالنفعال والفعوار لفكاعلى ف وقوالمء واألشیااعلى م حكاأي ھ

 .رربالضأو بالنفع ل، وبالجماأو بالقبح واب، وبالصأو أ طبالخر، وبالشأو  ربالخی
 

 كتل فتختل دقو طنشا أو ما وكلسل لتفضیو رختیاا أي تفضیلیة محكاأ يھ لقیمةا أن كما

 یةدالقتصاوا لثقافیةوا یةرلفكا لخلفیةا ربتقا دىلم بقاط قتتف أو رألخ ردف نم مألحكاا

  أن ریشع ملحكا بفصاح ءألشیاا على محكمھ ربتقا كلما تبرتقا فكلما .رادلألف لعلمیةوا

 ھل ةیشیمعلا  ھتایح  في  اھترخبو  ةاعملجا  نم  اھملعت  يلتا  رییامعلا  ىلع  ءانب  ھتارربم

 ١ .ةفلتمخلا ةیونمعلاو یةداملا ھتاجاحل عابشإلا ةجردو

 :جنتملل ھترظنل اعبت رخآل درف نم مةیقلا موھفم فلتخی دقو

 .لھا دملمستخا جالحتیا تبعا لمنتجا قیمة دیدتح يھ : دمللمستخ فالقیمة
 

 .تكلفة لبأق منافسة ركثأ تمنتجا جإلنتا دفتھ : للمنتج لقیمةا
 

 ٢.وقبالسل لعمیط اتبارالك لدام وذالستخن والمكات واقولاعلى د تعتم :ل لقیمة للعمیا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

١
 ٢٠٠٢ رلمعاصا ثألثاا ملتصمی لجماليا دلبعا متقیی في ألساسیةا رلمعاییا سةدرا – رماجستی – میراھبإ لجما رىفك یناد 

٢
 ١١ص ٤٠٠٢ – لقیمةا سةدنھ– زيحجا حلمي ودمحم/د 
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 لقیمةا

  

 
 

بالنسبة  لقیمةا للقیمة بالنسبة للعمیا
 منتجِ   لل

 دملقیمة بالنسبة للمستخا

 لثانيل الفصا
 

 
 
 
 

 

 

 )١-٢(لشك

 لقیمةوم امفھف ویرتع

 

 ظلفو ملتقییا قمشتدر مص كلمة نم ،لقیمةا ملتي یتالعملیة اعلى ق لطیو خاللھا نم
 ثحیوى میة قصوأھبیعة خاصة ذات طي عملیة وھ .ءلشياعلى قیمة م حكدار صإ

 یبا فيرتقل خدت علىم لحكا راراتینتج عنھا قولعملیة والحیاتیة ت اسارلممااجمیع 
 لعامةة الحیاب انوابجق تتعلم حكاوأ ؛لخاصةأو ا فباختالراد ألفاجمیع ل قبن مم تتو

 .ملتقییا تاھتجاوا وأھداف واعنوأ تیفارتع على رفسنتع یلي فیماو .میاتھومست

 ملتقییا تیفارتع

 : را  نتشاا تیفارلتعا ركثوأ أھم نم
 

   فیرعتلا اذھو ما عوضوم ولح ةزیم دیدحت وأ ةمیق عضول يجھنملا ریدقلتا ھنأ 

ر یدلى تقرورة إبالضؤدى لتي ال تت التقییمان امدة یدعواع نك أمثالیا فھناس لی

 دارمق ددیحو سلناا أو وادثلحا أو ءلألشیا كمي ریدتق ھو أو ؛ زلتمییا أو لقیمةا

 .مةظمند عواقدام باستخت لصفاأو ا لصفةا
 یةذلتغا رفیولت تماولمعلا ریدتقو لمنھجیةا بكتساا ھو ملتقییا   دةترلما ولح

 .ماوع ضوم
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 لتيوا"وع ضولما "دام ستخوا .مسعى منھجيم ھو لتقییإن افقا على واتن یفارلتعافى و
 أو جیاولوتكن أو سیاسة أو نامجرب لىإ رتشی أن نیمك ط أونشاأو حاجة ص أو شخ

 لخا ...متصمی
 

ن تتضمم لتقییل اعماأجمیع ن الت ماولمعلر ایدتقب وكتسااعلى د كؤیر ألخیف ایرلتعوا

 لتيات الالدالستت واماولمعلاصحة ول حم حكادار أصت وإلبیاناابلة رغت وماولمعلاجمع 

 ظمن على دیعتم لمنھجيا مفالتقیی .ال أم تھادارجو قیمتھا نادرق واءس منھا ادھنستم

 .ءةلكفاا دیدلتح أو ما خاصیة سلقیا علیھا قمتف دسناإ

 :١ بأنھ ملتقییا فیتصو
 

   عملية مرحلية متتابعة. 

    صحف لمشت دقو ققحت امو هطيطخت مت ما ةنراقمل عسومو قعمم لحليت مدقت 

 .تلمالئمة لالحتياجاا

    يةارالستمرواألثر س اقد تتضمن قياو لنتائج اكثر على أتركز. 

  لنتائج اكيف تم تحقيق ذا وألسئلة منها لمااتجيب على مجموعة من. 

 لتقويماث احدو إللتغيير ذج نمات ونظرياء م في بناهتساو. 

   سياسيةوتيجية استررات اللمؤسسة خيام تقد. 

   لمستقبليةالمتابعة واللتخطيط ة معرفية جديدة توفر قاعد. 





































 أللمانيةابل ش ينرهمؤسسة  - لمتابعةوالتقييم ل المدني حوالمجتمع ت اليل منظماد - شكرهللاء عال.د  ١
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 لثانيل الفصا
 

 

 

 )٢-٢(ل شك

 ملتقییاعملیة ت صفا

 ملتقییأھداف ا
 

 عةولمجم "دة مفیدة تریة مذتغ"م یدتقت ھو لتقییماظم امعن مم لعادف الھون اغالبا ما یك
 نعة تتضمومتن ة،عارلا ،لمانحةا تلجھاوا ء،لعمالت اعاومجمو ن،ییدارإلوا رئدوالوا

 دة إذانھا مفیأعلى م لتقییانتائج ت واظلمالحالى ظر إما یندة عاو .لصلةذات ا رىألخا

 لتيت اسادراسھلة فالت لیسره تأثیم ولتقیین العالقة بین الكرار، ولقذ اتخااعلى  دتساع

 دبع أن ثحی دىلما رةقصی ترارالقا على ربالتأثی نألحیاا ضبع في لتفش امةھ دوتب

 .تلحاالض افي بعح لمتان امأطول قتا رق وتستغد ق تلتقییماا

 لتأكدا :ساسيةأ ورمحا ثالثة لىإ لتقييما من ألساسيةا افدهألا أو تلغاياا تقسيم يمكنو

 فلتعروا تلمعلومال احو( ،)سةرالداموضع  لتعلما لحاجة لتغييراقت ولتدخل ا(

 تلتوصیاا ،)تتيجيااالسترا لتطویروا لنهايةا في( ءعطاإ أيلرا لتغييرق ارط لحو

 نمكول غفاأن إلك ، ذبط الثالثة بشكل مترور المحاالتعامل مع المهم امن  .١)لتطويروا

 .هتمهمب مايقلاو ةيقيقلحا هفادهأ زاجنإ عن مييقتلا روصق ىلإ يديؤ تانومكلا من
 

 

 

 

١
 أللمانيةا بل شينره مؤسسة - لمتابعةوا لتقييما لحو لمدنيا لمجتمعا تمنظما ليلد - شكرهللا ءعال. د 
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یة ذتغم یدتق
 دةمفیدة ترم

 :لجن ام
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 )٣ -٢( للشكا

 ملتقییا أھداف

 evaluation of :Typesم لتقییواع انأ

 لتصمیمیةا لعملیةا بیعةط بتناس أن نیمك لتيوا لمختلفةا ملتقییا واعنأ نم دیدلعا كناھ

 ھذا نم دفلھا أو تقییمھا میت لتيا لتصمیمیةا لعملیةا أو ملتصمیا كیفیةو عیةون على داعتماا

 لختاميوا ینيولتكا ھو مللتقیی یقیةرلتفوا ألساسیةا واعألنا أھم نمو م،لتقییا

 : )ديلتمھیا ،ئيداالبتا ،ليوألا(لقبليا ملتقییا
 

 ضيرافتم اتقییوھو  فيدء لبل اقبرى یج .لتصمیمیةت اسارلمماا فدھیو لىإ رفلتعا

 لبق )دراوملا مییقتو میمصتلا ثوحب جئاتن( ممصملا أو میلتصما قیرف ھلیإ لصو ما ىلع

 .لتصمیمیةالعملیة اقع نتائج وتم ولتصمیافي عملیة  دءلبا

 ):لبنائي ، احليرلما (یني ولتكا ملتقییا
 

 میوتق لىإ ؤديفی  .ملتصمیا عملیة مع بجن لىإ جنبا  ینيولتكا أو حليرلما ملتقییا ریسی
 نتحسیو في دعاسیو ھمییقت متی ما نتحسی ھیلكشت ذسة تنفیل دراخالن م أونامج رلبا
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 لثانيال لفصا
 

 

 ملتصمیا منھجیة ذھمتنفی ودةجو قیرلفوایمي ظلتنق السیام اتقییو راءات وإلجوا

 .لخا    تخالدلما
 

 :لتشخیصي م التقییا
 

 ميقو لتقييما مهم في تحديدور بد لتشخيصيا ةيهما تلمشكالت والصعوباا هجاتو  يلتا

 لتعاملج أو المناسبة للعالق ايتعلق بالطرار قرذ لتصميمية ككل التخاالعملية أو ا لتصميما

 .لمشاكلت والصعوبااتلك  مع

 ):لنھائيا ،لختاميا ( ريیرلتقا ملتقییا

 جئاتن فصو في صخلیو .لكك ةیمیمتصلا ةلیعملل جئانتلا دیدحت أو راثآلا ةسارد ھیف متی

 ریدتقو رلمختاا ملتصمیا ورةص في رھظت لتيوا ملتصمیا منھجیة أو نامجرب ذتنفیوع تباإ

 لنتائجا كتل لىإ أدت )لتصمیمیةا( لعملیةا ھذه تكان إذا ما ددامح دیدلجا ملتصمیا قیمة

 ).ملتصمیا(
 
 

 

 :مللتقییرى خواع أنأ كناوھ

 

 خليدالم التقییا ):كيرلتشاا( ھب موقی يذلا مییقلتا وھ رادألفا أونامج رببن یطتبرلما

 ملتي ستقیت ااطلنشام أو التصمیاعملیة 
 

 قلمسبم التقییا )ضيراالفتا( متقییأو  :رألثا ذيلم التقییا ھو قعویسعى لت تحتماالا

 ودة،لمقصر اغیره بآثاؤ لتنبم و التصمیأو التصمیمیة العملیة ن اموة جرلمالنتائج ا قتحقی

 : لمث لتصمیمیةا لعملیةا في سمیار دءلبا ،أو ملتصمیا دعتماا میت أن لقب ھذا رىیجو

 .دوى لجت اسا، ودراالجتماعيأو البیئي ر األثا متقیی

 ):النتقاليم التقییا(دة لمف امنتص متقیی
 

 متقیی بیني ف دورةفي منتصم یت لعملیةا لتصمیمیةا لتيا مسیت ،اھمقییت قبةرام دفبھ
 یقةطربم لتصمیمیة تتالعملیة ل احرامت ما كانم إذا تقییدف بھك لرة وذلمستما ةطألنشا

 قلتي تحقل ائدالبل افضر أالختیام لتصمیل ائدانا على بم ھلتقییم ایتن  أن یمكو ،ناجحة

 .وةجرلما ھدافألا

 :ديالستیعاأو اجعى ر ربأث ملتقییا
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 میتو راءبإج نمء النتھاد ابع ملتقییا لتصمیمیةالعملیة ا ةدوج ىدم ةسادر وھ ھفدھو
 للمستقبل اجن أمدة لمستفادروس الص استخالھداف، وامتھا لألدخو لتصمیمیةالعملیة ا

 نم  ةداتفسالاو  ةوجرملا  فداھلأل  ھتمدخو  ممیتصلا  ةدوج  ىدم  ىلع  فوقولل  متی  أو

 .ریطولتافي م لتصمیا بنواج

 : قيولفم التقییا

 :قي ولفم الیھما بالتقییر ایشان ما عملیتاھ
 

 ریرتقادام  باستخث  ثالم  مقیل  خالن  مم  لتقییا    -١ تقییمیة لخالن مدة مع
 .عیة وضوبالمف لنتائج تتصول صوللك لن وذیرخن آمقیمی

 ملتقییت  اعملیاومج  رابداء  ألم  تقیی     -٢ دللتأك سالمةر ولمعاییودة اجن م
 .لتقییمیة ت العملیاا

 
 

 

 
 قیرفرف حتى یتع

 

 
 ،لتصمیمیةالعملیة ن ام

 ):لتتابعيا(حلي رلمایني ولتكا ملتقییا

 ركبم  تقو  في  راكفألا  میقیتل  ھمیمصت  مت
 لجأ نم رلتغیی جتحتا لتيا أو ھدافألا مع بتتناس لتيا لئدالبوا تناولمكا على ملتصمیا

 .وةجرلمھداف األا قتحقی
 

 :١ approaches Evaluativeلتقییمیة ا تاھالتجاا
 

 سلیو  میقیتلاب  نیمئالقا  ظرن  ھھجو  أو  ھمییقت  متی  ما  ىلع  اءانب  مییقتلا  تاھاتجا  ددحتت

 :لىإ تاھالتجاا ھذه متقسی نیمكو ملتقییا ضعومو تقولا

 :لنتائجوات جارلمخا متقیی
 

 علىز  كری متقیی دىم أو  جمانربلا  ھثدحأ  يذلا  رغییلتا لعملیةا نتائجھا أو قفیما یتعل

 . نیدبالمستفی
 
 
 
 
 
 

 

1
June Lennie (coordinator), Marissa Perez, Savina Ammassari, and Jennifer Bisgard. 

Definitions of evaluation types, approaches and fields -independent evaluators web ring 

- May 2006 
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 :رألثا متقیی

 ،لعملیةأو انامج رلبن امودة لمقصرات التأثیدى أو المل ایطولاسع والر التأثیاعلى  زكری
 لتصمیمیةا لعملیةا ءنتھاا دبع متت ما دةعاو .ت قولض اببعم لتصمیا أو

 :داءألا متقیی
 

 ثحین مطط لمخداء األوالفعلي داء األانة رلمقاددة منیة محزة طفي نقم یتل تحلی ةدعاإو

 دراوملاو دوھلجا ھجیوت ةداإلع متی ما ةدعاو .فادھألا ققیحتو دراوملا مادختسا

 .للھیكا متصمی

 : كيرلتشاا ملتقییا
 

 مییقتلا  ةلیمع  فى  ةلحمصلا  باصحأ  نم  نیراتمخلا  ضعب  أو  لك  ھطاشن  نمضتی

 لملكیةوا دراتلقا ءبناو لیةولشما كةرلمشاا نم مختلفة تجادر طويتن لمختلفةا جھلمناوا

لخا . .. 
 

 :   لتمكینيا ملتقییا
 

 ذلتنفیوا طیطلتخا ملتقیی معینة أدوات دامستخا لخال نم مجرالبا ریطوت لىإ دفیھ

 سسةؤلما و لعملیةا وإدارة طیطتخ أو نامجرلبا في ملتقییا مجدب نامجرللب تيذالا ملتقییوا

 .ملتصمیاعملیة ن لمصلحة مب اصحان أعالي موى مستذات كة رمشا نیتضمو

 : نيولتعاا ملتقییا

 بصحان وألمقیمین اكة بیرلمشاون أو التعان امرة كبی جةدرعلى ول لحصالى دف إیھ

 .لمصلحةا

 : دةالستفااعلى ز تكرلما ملتقییا
 

 یةظرلنوا وبألسلوا وذجلنموا قلسیاا رختیاا نم نمیدلمستخا دتساع لتيا لعملیةا ھو

 قیرلفا قبیطت كیفیة و م،لتقییا في ودلمقصا مھاداستخا على زكیرلتا مع مللتقیی بألنسا

 .ملتقییا تجوالن
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 :لنسائيا ملتقییا

 لصلةا ذات ملتقییا تیاظرن متصمی دةعاإ أو تبنى نیتضم ما دةعا ذيلا ملتقییا ھو

 أن لىإ دفتھو لنسائیةا جھلمناوا تیاظرلنا مع فقاوات ركثأ ونلتك جھلمناا و تیاظرلنوا

 .وصصخلا ھجو ىلع آةرملا نمكتو ةلمشا ونكت

 :یةظرلمبني على نا ملتقییا
 

 ن وراءلتي تكمر التغییت ایاظرلى ند إلمسنم التقییا متصمی تعملیا .معینة اھفدھو
 سةھو درا ئیسيرلا تضاراالفتاصحة ن مق لتحقت وایاظرلنھذه ایة رارستمدى ام

 .اوراءھ لكامنةا

 :رتغیی أھم
 

 منھجي لتحلیو راضستعا و جمع نیتضم ذيلا كيرلتشاا ملتقییوا دصرلل وذجنم

أو لمصلحة ب اصحال أقبن مت معینة صممت حاولق ین طرعر لتغیص القص

 لتصمیمیةالعملیة انتائج ر وثام أساسا لتقییدم أتستخو  نمیدلمستخا
 
 
 

 evaluation of Fields ملتقییا تمجاال
 

 دفلھون ایكب لغالا في ألساسيا نلتحسیر وایطولتم ھو التقییا نم لمجال فكك لذلو
 .مییقتلل االجم حصبی نسیحتلاو ریوطتلل ھیف ىعسن :ملتقییت امجاالن مو مجرالبم اتقیی

 ،یعرلمشاوا ت،لسیاسام اتقییو ت، ویعارلتشوا دة،لمساعاجیا ولولتكنم اتقیی متقییو
 د،لمعھأو اسسة ؤلما ت،حارلمقتم اتقیی و ،لشخصيم التقییا و ت أولمنتجاا متقییو

 ١ .لتعلیمیةالعملیة ب واالطلم اتقیی، و تصمیمھات ومادلخا

 لمختلفة فيء األشیار أو العناصن ابیم لتقییأو انة رلمقاراء اجم إلتقییط ابواضأھم  نمو
 .لي نتائج حقیقیةل إلكي نصدة حومظل ظروف  أویا منھجیة زام نمو لیةآ ملتقییا

 لناجحةا نتمك نھاأ نمن لمختلفیص األشخاا یبا منھارقأو لنتائج س الى نفل إصولتا
 لنتائج فير اھاد وإظصب رلي جانإ .مختلفةس قیال سائدوات أو وألس انفدام باستخ

 
 
 

1 
John Chris Jones - Design Methods - second edition 1992 A VNR book (John Wiley and Sons,inc) - p387 
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 صیغة دامیة باستخددع طسائولا لفعالة في تحلیلھاا إلحصائیةا ركثم ألحكل امما یجع
 .حا وضو وقناعا و إ دایدتح

 اھب ةلقعتملا تامولمعلا لكو ممیصلتل لئادب داجیبإ موقن نیح ھنا دجن ممیلتصا ةلیمع يفو
 كلذ ونیك وبغرلما لمنتجوا ملتصمیا لمشكلة حال رهعتباوا لألفضا لیدلبا رختیاا مث

 ملتصمیء أھداف استیفاس التي تقیر المعاییاعلى دا  ستناار الختیاوم ایقث حی؛ تقییما  
 لتصنیعط ابواضو )منتج ت وعملیا(م لتصمیت الباطمتب لى جانن إمیدلمستخا تلباطمتو
 ١م لتسلیت اقوونة رولمو التكلفة ودة وابالجدة عاق تتعل لتيوا

 

 حشرملا وھ ونكیل مھدحأ بتخنی ھساسأ ىلع يذلاو لئادبلل میقیتلاف ممیتصلا لاجم ىفو
 : ٢علىء بناون یكن أن لمشكلة یمكا للح

 
 

 :دقلصاور الشعس واإلحساا   -أ
 یةظریلة نرة طولى خبج إیحتان كار وان یدلتقم و التقییافي ب ألسالین أھم اموھو 

 حتىم ألحكاذ اتخااساسا في ر أكعنصل خدیت وللتصمیماد لنقم والتقییل افي مجا عملیةو

 .لنتائج اعلى صحة ر ثؤتد تیة قذاعة زنل یحموحسابیا ب ألسالیر اكثأ مع
 

 :م للتصمیس لقیاددات اعلى محد العتماا -ب
 ءالستغنان اال یمكم لتقییافي دق لصاس الحاعلى د العتمااحتى في حالة وال ألحأي افي 

Criteri رات،مترولباأو ا و إن

a 

Norm رةثؤلمل اموالعأو ا

s 

 رلمعاییاعة ومجمن ع

 .دقلصاا سلحا على ءبنا ملتقییا وبسلأ في وحضوب رھظت ال تكان

ر ألمن اما كارز إذا بادد ومحل بشكد جوت )تمحكا(رة ثؤلمل اموالعر والمعاییأن اال إ

 علىر معیال كر ثأضیح وتل جن ام .مةظیقة منطربل ئداتفصیلي للبم تقییراء جإ بلطیت

 م،لتصمیا لمشكلة حال ونیك نأل شحرم هتجاا أو لیدب لك ولقب ریدلتقرن ایقام ث

 .ىرخألا لئادبلا اھیلع لصحت يتلا تاریدقتلبا ھققحی يذلا يلامجإلا
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 
K.Osman, N.Bojcetic , and D.Marjanovic – Multicriteria decision making product platform 

development and evaluation – International Design Conference- Design 2010 – Dubrovnik – 

   -20,2010 
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س قیاددات مح
 ملتصمیا

 تمحكار اومعایی

 )عيوضوم(

  على لتصميم مبنىا تقييم

 
س الحساا

 دقلصاور الشعوا

 )تيذا(

 
 
 
 
 
 

 )٤ -٢(لشك

 ملتصمیم اتقییس سأ

 

 
 ملتقییر امعایی

 

 ملحكافي دم لتي تستخواعلیھا ق لمتفس المقاییس واألساي م ھلتقییر ابمعایی ودلمقصا

در بقو Criteria. )رة ثؤمل مواع(ت محكاأو  Norm رمعاییون تكد قرار ولقذ اتخاوا

 دربق ملتصمیا أھداف بصل نم نابعةو ردةمتجو علمیةو ضحةوا راتشؤلما ھذه ونتكما 

 .طرافألالكافة ضیا رموسلیما م لحكد أو النقون ایك ما
 

 داءألءة اعلى كفاق فاالتفا یفيوظلا في  ةبوعصلا  رھظت  امینب  ھیلإ  ولصولا  لھسی
 خاصةم قیر ومعاییذھب مل لكم والحكاافي ذاھب مدة عل خداتتث لجمالیة حیا مألحكاا

 : ١يھ بھاذملا ذهھو لعملل ھمییقت في مكتحت ھب
 

Absolute Criteria لقةطلمر المعاییا -١ 

 لمالئمةدة واحولل الشكلیة مثب انوابالجم تھتولقا طلقیمة كیانا مك اتمتل فیھاو

 .یاومعن ونیك اودھجوو قفوالتوا

 Criteria Subjective لشخصیةر المعاییا -٢

 
 
 

١
 تاعورمش میكتح يف يراعمملا دقنلا یةلعاف دیدحتل ةمدختسملا مییقتلا راییعم طتنباسا – رتیجسام -  باقيلا دبع قوراف ھبھ 

 وسیورلبكالا
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 ذھبلمن ، وھذا احسھو أقناعا ر إألكثأن اة طببسار وھو مباشس مقیادم تقو

 .بالمنتجرد لفاصلة ل خالن لقیمة مر ایدتقم یتم ولتقیید اعواجمیع ق ھلیتجا
Relative Criteria لنسبیةر المعاییا -٣ 

 لمتلقيا نبیو للعما ھذا نبی لكتفاع للعما في لقیمةا داركت دأكمب كناھ وأن

 .لقیمةدراك اعقالنیة إلر معاییود جوحاجة لو رورةض
 

 رییامعلا إن ذإ ،امھنیب طلخلا يغنبی ال ھنا الإ رایمعلاو یمةقلا نیب لداتبملا رثیأتلا مغور

 لىإ ملقیا رتشی بینما .یةرلمعیاا سةربالمما خاصة تجیھاوتو داتشاإر و راتعتباا يھ

 معدت ملقیا إن أي یجابیةا دئكمبا فیھا وبغرلما تلحاالا أو تیاولوالوا تلتفضیالا

 .رفقا لألفكار ولمعاییذ ابینما تتخدئ لمبااعلى م لقیافتبنى  .١رلمعاییا
 

 ملتقییر امعاییف تصنین یمكو لىإ لمثرة قیاسھا مباشن لتي یمكاي وھكمیة  رمعایی

 يوھ رامباش تقییمھا أو قیاسھا نیمك ال لتيا يوھ صفیةولا رلمعاییوا .وزانألوا دألبعاا

 .بینھما ما أو ضفرلا أو وللقبا مبأحكا طتبرتو .للمنتج یحةرص تصفا دتع
 

 شفافیةوعیة وضومر كثم ألتقییم والحكن اكاق قیدلس اقابلة للقیار لمعاییت اكلما كانو

 تیةذالا رلمعاییا غىطت بلغالا ففي لتصمیمیةوا لفنیةا لألعماا متقیی في بةوصع دنج ذالھو

 لتقییمیةا رلمعاییا أھم نمو لفنیةا لألعماا متقییو دلنق عیةوضولما رلمعاییا على نللمحكمی

 :٢لتصمیمیة والفنیة ل األعمام اتقیید ولنقل امجا في
 

 .لمجتمعن والفنان والفایخ رخاصة بتا :یخیةرتار معایی -١
 رمعایی -٢ :ثقافیة لمجتمعت اصیاوخصن نابعة م ةیثارلتا  ھتاعیجرمو ھتادعاو

 .ھنوفنو ھمقیو

 .للعما منھا ونیتك لتيا دةلماا بیعةطب خاصة :یةدما رمعایی -٣

 .رهكذیتل ولعمدرك ایذي لرى البشل العقابیعة طخاصة ب :یةربشر معایی -٤
 :یةرفكویة ظرنر معایی -٥ أوفلسفیة أو علمیة س سأعلى د لنقد اعتمان انابعة م

 .یةظرن
 .ةخسارلا ھمقیو ھتیؤرو ھتادتقمعو عمجتملل اعيمجلا يجولدألیا ھجوتلا رییاعم  -٦

 .للعمالجمالیة في والتقنیة ب انوابالجص تختو :فنیةر معایی -٢
 

 
١
 رمعیاء لبنال خدنیة كمدالمیالفنیة ابیة رلتب االم طفي تقییدة لسائب األسالیاسة درا -رماجستی –ح لفتاد اعبوت صفر عبی 

 ملتقییمھ عيوضوم

 
 تاعومشر يمكتح يف ريامعملا دقنلا يةلعاف ديدحتل ةمدختسملا ييمقتلا راييعم طاتنبسا – رتيجسام - باقيلا بدع قوراف هبه ٢

 سيورلبكالوا
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 ةیركفلا ةسردملا في لثمتی يذلاو :لعملا ھب رھظی يذلا قالسیا نم عةبنا رییاعم  -٨

 -٩ .للعمالتي ینبع منھا البیئة والثقافة وامنیة زلرة الفتوا

 للعمط اتبارخاصة بار معاییوفنیة جمالیة ر على معاییل تشتمو :لقیمةر امعایی

 .ردهتفل ولعمز اتمیوقع وابال
 
 

 

 رلمعایین ایوتك
 

 د أنبع نمیدلمستخت الباطمعالجة متل خالن مم لتصمید أھداف ایدتحم یت فادھأو
 ملتصمیمیة لتقییالعملیة ل اخالدم تستخث بحیر قائمة بالمعایین یوتكم سسة یتؤلما

 .ملتصمیل ائدابت وحارمقت كلوذ ءستیفاوالتصمیمیة ول الحلل األفضول صولا دفبھ
criteri
a 

 ،سسة   ؤلمق أھداف اتحقین ومیدلمستخا  تغبار رنا بالمعاییھ ودلمقصوا

 .ملتصمیا متقیی خاللھا نم نیمك لتيا لسائولا ضحوت لتيا يھ نھاأ

 :١ما یلي ر ألمب الطیتر لمعاییك اتل دیدلتحو
 

 فبالتالير معیان مر كثك أنان ھكاذا فإ :لنسبي لھا وزن الر والمعاییف ایرتع .١
 وزانألوع امجمدة و حعلى ر معیال نسبى لكأو وزن میة نسبیة د أھجوت

 رخأبمعنى  أو لصحیح  د  احوالوى  اتسا ماظلنل النسبیة لكاما %٠٠١ لكو
 . ماظلنا ءادأ في ھیتمھأل اعبت  ةصخا ةبسن ذخیأ رایعم

 تلحاطمصل في شكر لمعیاابیعة وطمعنى ل یحمر معیال لكل كامف صو .٢
objectiv عملیةذا   كوشحة   رلمظم   اللن بالنسبة /  جإلنتاا

e 

 عیةوضوم

 .كالستھالا
 ود أيجدم ونا عھعى رایونھائي ل بشكر لنسبیة للمعاییوزان األرار اقم وإتقیی .٣
 .بعضھار ولمعایین ابیل خدات

 
 

 ٢ :يوھ روطلشا نم عةومجم رللمعیا رفواتت أن بیج ملتقییا رمعایی دیدتح عملیة دبعو

 تجادر لىإ) مختلفة سقیا داتحو( ختالفھاا مغر تجادرلا لیوبتح رلمعیاا یسمح أن ـ١

 ).دةحس واقیادات حو(نة رللمقا قابلة
 
 

 ٥٠٠٢ - مصر في لمعدنيا ثألثاا تمنتجا دةجو لضبط معايير ضعو –راه كتود سالةر – لاله عطاهللا محمد محمد ١

 رمعيا ءلبنا كمدخل نيةالميدا لفنيةا لتربيةا بالط تقييم في ةلسائدا ألساليبا سةدرا -ماجستير – حلفتاا عبد تصفو عبير ٢

 لتقييمهمموضوعي 
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 لثانيا للفصا
 

 

 ةرفتلا ساقیم عبتت تاسایق ،ھمادختسا نم ةتجالنا تاسایقلا نبأ رایمعلا فصتی أن ـ٢
 interval scale سلمقیااقعھا على ومف ثابتة باختالت الالدلھا أن  أي أنبمعنى 

 نلیكدات وحولن امن لمعیدد العا (٥) سعلى نفدل یس لمقیان امزء على جت جادر

 .سایمقلا نم رخأ زءج ىلع تاجدر )٥( ھنیعت يذلا ىنمعلا

 .سحقیقي للمقیار صفر فویتأن  ـ٣

 ١ راتمیترولباا دیدتح

 ون ذاتما تكدة عار لمعایین االرات میترولى بار إلمعاییل ایوحلة بتحرلمھذه ا متھتو

 رلعناصاضع ولى ج إیحتار ألمن افاذا لرة ، قیاسھا مباشن من یة ال تمكرعتبااخاصیة 
 لتمكینیةا رمعیال كق لتي تحقا سلھا بالقیاوتناومعھا ل لتعامن ایمكث حیدة ح على

 .عيوضولمم التقییوا

 ىطما لتعل مج مع بعضھا بشكدتنن أن لتي یمكرة واقیاسھا مباشن لتي یمكر افالعناص
 ھل  سایقلل  نیمكت ر،معنى بالنسبة للمعیا صخصائل تمثت قولس افى نفو أولمنتج ا

 . رمباش لبشك متصمی راتمیتروبا ارھعتباا نیمك سقیا دداتمح ما ملتصمیا
 

 : Specification Design ملتصمیا تصفاوام يھ ما

 

 میت راتلعباھذه ال خالن م، ولخاصةم ابلغتھن میدلمستخت احاجان عر لتعبیم ایت ما دةعا

 نم للقلیا رونفوی مفھ نمیدلمستخا دىل لمھمةا لبالمسائ ضحوالا سإلحساا ریطوت

 .لمنتجم اكیفیة تصمیول ح دشارإلا

 فصوت لتيا رلمعاییا نم عةومجم ضعوب ملتصمیا قیرف ومیق ما غالبا بلسبا ذالھو

 نیمدتخمسلا تاجحا يلع ىنبت يتلاو ،ھفتیووظ جتمنلا ةیھما نع لیصافتلا ضعب ستقیو

 .دةترلما میتھذتغو

 تاجحا ءاضرإل ولصولل قیرلفا ھلعفیس ما ولح قاتفا لثیمتب تافصاوملا هذھ موتقو

 .نتیرمت صفاوالماضع م وما یتدة عاو نمیدلمستخا

 :ملتصمیف اصیولتل خدكم للتحلیا

 

 لتحلیحلة  رفي  مم یتذي  لل ابالتحلیدأ تبم  لتصمیت  اصفاواضع  مویة لدالباة  طنق إن

 لنصو لقیاسیةا رلمعاییوا تلباطبالمت قائمة لشك على ونیك حلةرلما ھذه جنتاو .لمشكلةا

 
١
 ١٢٢١ - ةرهلقاا – لمؤلفا لناشرا – لهندسيةا لطبيعةا ذات تلمنتجاا تصميم فلسفة – سعد تعز محمد 
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    ملتصمیا متقیی لمجا في قیةطمن میھمفا                                                 
 

 

 نم ادھصر مت لتيوا تلباطلمتا نم نممك ددع ركبأ ركذ قیطر نع لقائمةا ھذه لىإ

 : ثحی للتجمیع یقةطر نم ركثوأ ظرن جھةو نم ركثأ
 

 .ألمانيوالمقاسة الكمیة ت الباطلمتن ابیق یرلتفم ایت .١

 .ملتصمیل ائدابن بی رقلتي ال تفت الباطلمتررة والمكت الباطلمتء الغاإ .٢

 .بلطمت لك میةأھ في ميھر لتسلس كناھ نكا إن دیدتح .٣

 .تلباطلمتامیة ب أھتیربتم لقیاا .٤
 رختباا .٥ ماد یدتحت ولباطلمتھذه ا تكانإن  ةظمالحم یتت لباطلمتھذه ا

 
 ثابتة

 
 بصفة

  .٦ .قیاسھاأو خصائصھا 

 قبیطتلل  ھبلیتاقو  روعشمو  بلطم  لك  ققحت  ةنیامكإ  نم  دكأتلا

 ١.ددةمحو

 نبیق یرلتفم المصماعلى م ولتصمیت اقة الحتماالومعت لباطلمتون اتكرض أن ال یفت

 عضو مث ،نیمدختمسلا تاجحا دیدحت متی ةیادبلا يفف . ھساقم ریغلاو ھساقملا تابلطتملا
 ؛فةدلمستھر المعاییا لنھا تمثأ ثحی میعلل أن ضع قبولكنھا تق ویرلفت العاطتل وماآ

 تاصفاوملا عیمج ءاتیفسا في قیرلفا لفشی دق كلذلو، تاقوعم نم ھھجاوی ما قیرلفا

 . رحقتملا میتصملا ىلع ءانب تافصاوملا لیدعت متی ھلیعو ، ةجردلا سنفب

لمعنیة ا وزاراتلوا تسساؤلما لقب نم ضعھاو میت لتيا تصفاوالما نم رخأ وعن كناھ

 حمایةو نماوأ سالمة نضماو لمنتجا ودةج نضما بھا دفتھو ن،میدلمستخوا تبالمنتجا

 كتل  فتختلو  .ملتصمیوا  لللعم  یمیةظتنو  یضةرع  طوطخ  رتعتبو  نمیدلمستخا

 نفم كلذلو ن،میدلمستخوا نبالمكا لخاصةا بیعةطلا بحس رىألخ لةدو نم تصفاوالما

 لھا ملتصمیا عتباإ نلضما متصمی لبك لخاصةا تصفاوالما كتل سةدرا روريلضا

 .واقألسا في ورھظبال لنھائيا للمنتج حلسماا نضماو
 

 ٢ : أن دنج رلمعاییا رختیاوا تصفاوالما كتابة و ھدافألاد یدتح
 نبیز للتمییو
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 لثانيل الفصا
 

 

 نم دممقلا صخمللا لصیافت في ملكتلا فدھب ممصملا ھب موقی ءارجإ وھ : فادھألا دیدتح

 نلیومملا نم رثكأ فرعی ممیتصلا قیرف أن رضفتملا نمو ھتایحملت فاشكستاو ولمملا
 

 : تصفاوالماكتابة  لثم  ةلقستم  تاھج  أو  ونلومملا  ھب  موقی  ءارجإ  وھ وعرمش "
 نمو  دعب  متت  ملو  عةقوتملا  تامیمصتلل  ةلوبمقلا  تاجرمخلا  ھیف  اوفرعی  "  مةاللسا

 نع ارھفوات بجوالا روطبالش یةدرا ركثأ ونیك تصفاوالما بكات أن ناھ رضلمفتا

 نلحالییا نلمصممیا
 

 رلمعاییر اختیاا لىت إصفاوالمواسة ولملمر اغیھداف ألل ایولتحراء جھو إ: صیغ
 دءلبا لقب نسبیا غامضة رغی بلغة تصفاوالموا یلةدلبا ھدافألا و ھدافألا سبقیا تسمح

 . ھساقم رییاعم ىلإ اھضعب مةجرت في
 

 

 )٥ – ٢(ل شك

 رلمعاییت واصفاوالمم والتصمین أھداف العالقة بیا

 
 
 

 ملتصمیم ایقیل مواعث ثالد جوتس، بالقیارة لمعایاعلى دا  عتمام التصمیم احالة تقیی فيو

 :١يوھ سلقیاا دداتمح علیھا قلطیو ساسھاأ علي
 
 

 ٢٠٠٢ لمعاصرا ثألثاا لتصميم لجماليا لبعدا تقييم في ألساسيةا لمعاييرا سةدرا – ماجستير – يماهبرإ لجما ىفكر يناد ١
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 : لعامةس القیاددات امح - أ

 بنوالجا متحك لتيوا ، تلمنتجاا لجمیع رةلمعایا في مھاداستخا یشیع لتيا لموالعا ىوھ

 .لتصمیمھا لعامةا

 :لتالیة س القیاددات امحن ضمم لخاصة بالتصمیر المعاییظم امع لخدتو
 

 : FAILYRE قإلخفاا -١

 فيف لضعط انقاد یدبتحك لوذ
 ھدافألق اتحقیدم ع ھو لتيا لمنتجاجلھا ن أم مصم

 ىلع  لعملا  يلالتابو  اھدوجول  میملتصا  ولبق  نمكی  ال  يتلا  و  ھمیمصت  دارملا  جنتملا

 .ملتصمیا أھداف قتحقی في قإلخفاا ليإ ؤديت تصمیمیة تكعقبا علیھا بلتغلوا لھازوا

 اذھ لبقی ردق يألو ،ھئجانتو ،ھعونو ،قافخإلا ىدم ىلع فرعلتل ىعسن مییقتلا ةاغلصیو
 .قإلخفاا طلنقاول ھذه اتنا دعنو ددنح رلمعاییا ذاكم وھلتصمیل انھا یفشن دوم لتيا

 ملتصمیایة في دالباة طلنقل نص و .دیدجن م للتي تشكوالتالیة رات االستفساا إلجابةا
 :منھارار لقالتي یبنى علیھا ر المعاییاعلیھا 

 

 ر ؟العتبااا في ذھنأخق إلخفاواع انأي أ 

  ق ؟إلخفااي نتائج ھما 

   ق ؟إلخفار ایعبء شين أي ع 

   ؟ قاخفإلا ثودح دنع ھلمع بجاولا ما 

   ؟ ھلیع وھ ما ىلع عضولا ولبق انل نمكت لھ 


 : INEVITABLE ملتحكل امواع -٢

 ھتراداو میمتصلا ةلیعمب قلتعت يھو
 ھدافألا قتحقی ءةكفا على رةثؤلما لموالعا ىوھ

 : اھنمو ھتاذ دح في ممیصتلا سلیو

   ت قولا. 

   ز إلنجاانامج رب. 

   ل لعماسة درا. 

    ر الختیاافي م لتصمیایة رحن مد یحر خء آشيأو أي. 


: OPTIMIZATION المثلیةا  - ٣ 
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 لثانيا للفصا
 

 

 مللتصمیل كحره ختیال واالمثل ایدللبول صولاى وة ، وھجرلمھداف األق اتحق ىوھ
 لجن امو ةباجإلا لكشت يتلاو ، وصصخلا ھجو ىلع  تابلطتملا  قیقحت ضعلى بع

 .سلقیاددات الخاصة بمحم التقییا رمعایی
 

 : تلمنتجان اة بعائلة معینة مطتبرلماعیة ولنالعامة س القیاددات امح  - ب
 

 كةرفیما بینھا بخاصیة مشتط تبرتت عة  منتجاوفیھا مجمرك لتي تشتل اموالعا ىوھ

 .بخ مثال طلخاصة بالا )نيواألا(ل ئوالست ایاوحال لمثال اسبی على

 : دةمنتج على حل لخاصة بكس القیاددات امح - ج
 

 ثیقاو اطتباار ةطتبرلما تلمنتجاا نم رهغی نع منتج لك زتمی لتيا لموالعا كتل ىوھ
 Main كتلر تعتبر ، وخآلى إمنتج ن مف لتي تختلوا

Function 

 ألساسیةایفة وظبال

 ملتقییراء  اجن إخاللھا یمكن لتي  موالمنتج  ما  زة لممیص  الخصائا   يل  ھموالعا

 . لمنتجا ھذا بنوالج عيوضولما

 Norms and Criteriaلمرجعي  ر المعیاوالمحكي ا رلمعیاا

 رتفسید و یدتحت باوعلى صعب لللتغس لقیال افي مجار ھظما ر أول لمعاییت اكان دقو

 داءألا ءةكفا وءض في نیریظن نبی نةرلمقاوا داءألا على ملحكوا تیاولمستا و تجادرلا

 .داءألءة اكفاص نة فیما یخرللمقاس لكمیة كأساالصیغ ذ اتتخوال ألحب اغلافي و .لفعلیةا
 

 دىم على مللحك بالتاليو داءألا ءةكفا على مللحك جیةرخا  بنوالجا فھي تلمحكاا ماأ

 ١.كیفیة أو كمیة تلمحكاا ھذه ونتك دقو دفلھا قتحقی

 ثحی نم رلمعیاا جعیةرم تلتقییماوا جعرلما محكیة تلتقییماا نم لك علي رفسنتعو

 :فیما یليروق لفوا صلخصائا
 

 assessment referenced :Criteria جعیةرم تمحكا ذو متقیی
 

 كلمحا ھب  دصقی سلقیاا عيوضولما للمستقا دللتأك لىول إصولا نم نسبي ریدتق
 .لحقیقيا وىللمست

 

 
١
 رمعیاء لبنال خدنیة كمدالمیالفنیة ابیة رلتب االم طفي تقییدة لسائب األسالیاسة درا -رماجستی –ح لفتاد اعبوت صفر عبی 

 ملتقییمھ عيوضوم
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 :جعیة رلمت المحكام ذو األساسي للتقییف ایرلتعا
 

 بتیرتم وي عملیة تقییھ تعاوضولمت ایاولأو نعة مومجمل تقییمھا مقابم لتي یتا
 جعیةرلمر المعاییم ذات التقییالعملیة ض كنقیق لسیااتأتى في ، ومسبقاددة لمحت المحكاا

 norm referenced assessment. ھو أو واطنمن عف لكشول ایحاذي لم التقییا
 نم ھب ما أو ،عیطتسی ال امو هءادأ عیطستی ما ثیح نم میقیتلا وعضومل فعضلاو ةولقا

 أو يعجرملا ىوحتملا مییقت ىمسی أن نمكیو .ددحم رایمعب سایقو ،ھب سیل امو تافص

 ١.جعیةرلمت المحكاذو ا رالختباا

 وىمستك أو لمحالى إبالنسبة م لصفة للتصمیر ایدلى تقإجع رلمامحكي م لتقییدف ایھو

 .قلطمل لصفة بشكم اتقییل برى ألخل ائدانة بالبرلى مقاإوء لجق دون لطم أداء

داء مسبقة لألت یاومستد یدتحب لطیتك لمحاجعي رمم لتقییق أن ایتضح جلیا فیما سبو 

 ماوى مستن مفصلة عددة ومحت ماومعلن موي لما یحتك لص، ذللخصائت أو للصفا أو

 .ھیف دمقتلا فصول بلاغلا في دمختسیو ،نیعم وعضوم ىلإ ةسبنلاب ھمقییت متی

 :٢رلمعیاامحكي م لتقییا صخصائ
 

 وىمستن عف لكشا -١ ف أوائوظلا أداء صلخصائا دتقیق دون لطم لبشك
 .نیرآلخص اخصائداء و نتھا بأوازبم

 فيدم تقدى مف كما یص؛ یفة ماوع أو وظضولمءة لكفان واإلتقادى افة مرمع  -٢
 نمعیل مجا

 ملتصمین اتمكدى فة مرمع -٣ وجرلموى المستالى ول إصولن ام لاجم في ھنم

 نمعی
 لتيت التصمیماوى امست :ت ھمیاومستث لى ثالت إلتصمیماف ابتصنیم تماھالا -٤

 تصلو لىإ وىلمستا ول ولمقبا وبلطم لتيت التصمیما، وا نمن تتمكم ل

 تاءارجإ ىلإ تامیمصلتا ھیف جاحتت يینب ىوستم ىلإ ةفاضباإل ،ھلیإ ولصولا

 . لیدللتع

ب ترلت أو اجادرفالس لتي تقاایفة وظجع متعلقا بالرلمامحكي  رالختباون ایكب أن یج

 ریدلتقأو اجة درلء ااطبإعوم یقص بشخر ال تتأثب أن یجك لمحاعلى  ةاطلمعا

 

Business dictionary.com 
١

 

 - لتقويمس والقيااليل د - فطين مسعد/زرة لجنااحمد أ   ٢ ٠١٠٢

http://www.tep.ps/userfiles/file/qif/birzeit/Evaluation_Manual.pdf 

http://www.tep.ps/userfiles/file/qif/birzeit/Evaluation_Manual.pdf
http://www.tep.ps/userfiles/file/qif/birzeit/Evaluation_Manual.pdf
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norm-referenced assessment test 
 رلمعیااجعي رمم لتقییا

 

 ملتصمیر اعناصءة كفار یدلتقدم یستخذي لم التقییك الر ذلمعیااجعي رمم بالتقییراد ی
 بالنسبة رلعناص تلتصمیماا رىألخا درةلقافي  یفةوظلأو ا .رالختباك الذیقیسھا  لتيا

 فدھب كلذو ىرخألا میمصتلا لئادبل ةسبنلبا هرصانعو میتصملا مةیق ریدقت ھیف متی ثیح
 درةقأو في سمة ض لبعم ابالنسبة لبعضھ متیبھرت لتياجة درلاتسمى و ١.یفة ماأو وظ

 ھذه فیھا لنا لتيا عةولمجما على قلطی بینما یةرمعیا جةدر ملتصمیا علیھا لحص

 .یةرفئة معیا جةدرلا
 

 لتياجة درلو ا ملتصمیا ینالھا ضنخفاع أو اتفادى ارعلى م للید ھتءافك جةدرمع 
 نم  ممیصت  لك  مةعال  ىلع  فوقولا  عیطتسن  اھلخال  نم  يتلاو  ،ةیرایمعلا  ھتعومجم

 .عةولمجمت ھذه اتصمیما لىوع إجرلد اال عنإجة قیمة درلذه الھون تكن لو راتیدتق
 .ملتقییس  افي  نف عةولمجما ذابھم لتصمیودة النسبي لجاضع ولالى ل إنا نصن ھمو

 ٢ .س لمقیاا
 

 :رلمعیااجعي رلمم التقییص اخصائ
 

 ل أولفشح واكالنجات لصفاض ابعد یدتحت ولتصمیمان ابیروق لفن اعف لكشا -١

 .فلضعوة والقا
 رتفس -٢ ودةج ملتصمیا جعيرمر الختباافي  رلمعیاا ودةنة بجوازلمل اخالن م

 .نسبیةودة لجرى، أي أن األخت التصمیماا

 .تلتصمیماف اعلى تصنید یساع -٣

 .رىألخت ابالنسبة للتصمیمام لتصمیاقیمة ول حرار قذ تخاافي د یساع -٤
 
 
 

 رلمعیاامحكیة ت لتقییمار و المعیااجعیة رمت لتقییمان ابی نةرلمقاا
 
 

 

 قصدت وعلى ثبادات للمفرت جارلدالتقدير ق ارطثر بعض ا –ماجستير  -لليحانياضي مشخص رابنت ف عفا ١

 -لمكرمةا بمكة يلثانوا ولألا لصفا تالباط ىلد دمتعد من رالختياا ذي تلرياضياا في تحصيلي رختباا تجادر

 )علم نفس(كلية تربية  –ى لقرام ا جامعة

http://www.jarwan-center.com/download/ArabicBooks/universitytheses/.pdf 

 ٠١٠٢  - لتقويمس والقيااليل د - فطين مسعد/زرة لجنااحمد أ ٢
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    ملتصمیا متقیی لمجا في قیةطمن میھمفا                                                 
 

 

ز كربینما تم و عال بشكم لتصمیاضع وعلى ر لمعیااجعیة رمت لتقییمام اتحك -١
 وضفرم/ولمقبل تصنیفیة مثرارات قذ تخااجع على رلمامحكیة رات ختباا

 رلمعیااجعیة رمت لتقییمادر اتص -٢ حكاماأ على ءةكفا مع  ھنتراقمب  میمصلتا

 ءةكفا على جعرلما محكیة تلتقییماا زكرت نحی في ت،لتصمیماا نم عةومجم
 لخاصةا ملتصمیا
 يف ؛تامیمصتلا نم ةعومجم فصول ھئجاتن رایعملا ةیعجرم تامییقتلا مدختست  -٣

 .ر مباشل لتصمیمیة بشكرارات اجع بالقرلمامحكیة ت لتقییماط اتبرتن حی
 دمتستخر  لمعیااجعیة  رمت  لتقییمات  اجادر   -٤ میولتق نامجربو  تلتصمیماا

 في م لتقییت  اجاز  درتمتان  في  حیث؛  لبحت  ااطنشام  و  لتصمیا تعملیاو
 ما دیدبالتح فتصو لقةطم ونتك ما دةعا بأنھا جعرلما محكیة ذات تلتقییماا

 یعطما ال یستف وائن وظمذه تنفیم لتصمیا یعطیست
 
 

 أن رلمعیاا جعیةرلموا جعرلما محكیة تلتقییماا صخصائ نم لك لتحلی دعن دنجو

 لمقاب ءةلكفاا أو أداء لمث قلطم كمح دض رختباا لىإ رتشی جعیةرلما ملتقییا تمحكا
 .مقیاسا تمحكان مدف لھا وإن دقم تصمیل كن كاإذا ما د یدي تحھجعیة رلمم التقییا

 ریطولتا تعملیا لخال ملتصمیا دمتق دىم فةرمع و فالكتشا كلوذ نمعی وىمست قحق

 .منھا ءالنتھاا دبعو ملتصمیوا

 :ة ما یلي ظمالحم تتد ق ٤٠٠٢م الیة مسیسبي في عاوجامعة  فىو
 

 تلمحكاا   - لجعیة تسجرلما ءةلكفات ایاومست( رییامعلا  ھجلست ما  سكع ىلع)
 ثحین مرف تعت یاولمستوھذه اجعیة رلما فائوظلا نقعة مولمتددة المحا

 ١.ریطولتم والتصمیاحلة رمء نتھاد ایتھا بعدتأم لتصمیا
 

 مماو قسب ج أنستنتاایع طنست ھلعجت  يتلا  ةصالخا  ھتافص  اتراختبالا  نم  وعن  لكل

 بیناسر لمعیااجعي رمر فاالختبا .ملتصمیاعملیة  لخدالمختلفة م التقییت امالئما لعملیا
 ملتقییت اعملیا لیةوألا نلمفاضلة بیافیھا م یت لتيوا رألفكاا م،لتصمیا میھمفاو مثن مو

 ھمییقت في جاتحن يذلاو .يئاھلنا میمتصلا يلإ ولصولل ھب لعملاو راكفألا ذهھ دحا يبنت
 صلقة  لخصائطلماللقیمة  ل  جع  لكي  نصرلمامحكیة   راتلالختبا رعناص فائووظ

 .لكك ةیمیمصتلا ةلیعملا فادھأ ققیحت في ھحاجن ىدمو ممیصتلا
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