
 تحلٌل المنتج

هو تمٌٌم المنتج ألغراض تطوٌر المنتج أو مراجعته أو شرائه. لد ٌتم تنفٌذ ذلن من لبل المنتج أو العمٌل أو  

طرف ثالث مثل مدونة مراجعة المنتج. كجزء من تحلٌل المنتج ، ٌمكن اختبار المنتج وجمع المعلومات من 

نة مع المنتجات المنافسة فً السوق. مصادر مثل العمالء ومحللً الصناعة. لد ٌتضمن تحلٌل المنتج ممار  

فً حالة التمٌٌم من لبل العمٌل ، ٌمكن تمٌٌم المنتج بناًء على مجموعة من المتطلبات أو احتٌاجات العمالء. فٌما 

 .ٌلً أمثلة توضٌحٌة لتحلٌل المنتج
 تمٌٌم التكلفة

على نطاق واسع مثل فرٌك تطوٌر المنتج الذي ٌحسب ممدار تكلفة التصمٌم الممترح إلنتاجه  . 
 الوظائف

الوظائف هً ما ٌفعله المنتج. على سبٌل المثال ، ٌمكن للعمٌل تمٌٌم وظائف الروبوت الصناعً ممابل مجموعة  

 من المتطلبات و المٌزات

 المٌزات

ات هً كٌفٌة تنفٌذ الوظائف. على سبٌل المثال ، اثنٌن منمٌات الهواء التً تإدي وظائف مماثلة فً إزالة الجسٌم 

 الدلٌمة من الهواء التً لها واجهات مستخدم مختلفة. غالبًا ما ٌتم تمٌٌم المٌزات من حٌث سهولة االستخدام

 
 المكونات و الخامات

جودة مكونات أو مواد المنتج مثل منتج غذائً بمكونات عضوٌة طبٌعٌة ممارنة بمنتج ٌحتوي على إضافات 

 كٌمٌائٌة

 
 التحلٌل الحسً

ات باستخدام الحواس البشرٌة مثل الذوق والرائحة واللمس والبصر والصوت واإلحساسهو تمٌٌم المنتج   

 
 الشكل والمظهر

 ٌعبر عنه بالجاذبٌة البصرٌة الشاملة للمنتج

 
 تجربة العمٌل

تجربة العمٌل الشاملة بما فً ذلن الخدمات التً لد ٌتم تمدٌمها مع المنتج. على سبٌل المثال ، النظر فً مستوى  

العمالء الذي ٌمدمه البنن كجزء من تحلٌل المنتج المالًدعم   

 



 
 التعبئة والتغلٌف

 مثل تجربة فتح المنتج وإعادة استخدامه

 
 اإلنتاجٌة

 ممدار ما انجزنه بواسطة المنتج فً وحدة زمنٌة مثل سرعة ادخال النص الى الهاتف المحمول  

 الكفاءة:

استهالن الموارد للمنتج مثل الطالة التً تستخدمها االجهزة الكهربائٌة مثل الثالجة   

 
 المتانة 

لدرة المنتج على االحتفاظ بالمٌمة بمرور الولت وعند تعرضه للضغوط. على سبٌل المثال ، أرٌكة جلدٌة ال 

د ٌتم تمٌٌم ذلن من خالل اختبار أشهر. ل 6سنوات على عكس تلن التً تبدو مهترئة فً  5تزال تبدو جدٌدة بعد 

 الحٌاة المتسارع أو بمعلومات من العمالء الحالٌٌن للمنتج

 
 الموثولٌة

أداء متسك مع مرور الولت. على سبٌل المثال ، طابعة تحافظ على ولت تشغٌل عاٍل بٌن جمٌع العمالء ممابل  

 طابعة تتعطل بسرعة وصعبة الصٌانة

 
 التوافك

مدى جودة تكامل المنتج مع أشٌاء أخرى مثل الهاتف المحمول الذي ٌتكامل بسهولة مع أدوات النسخ االحتٌاطً  

 للبٌانات والتطبٌمات التً تمدمها العدٌد من الشركات المصنعة

 
 المعاٌٌر

طاٌرةاالمتثال لمعاٌٌر مثل وسادة معتمدة بشكل مستمل النخفاض انبعاثاتها من المركبات العضوٌة المت  

 
 السالمة

تمٌٌم سالمة المنتج مثل منظمة تموم بإجراء اختبارات التصادم على المركبات   

 



 
 المخاطرة

هً المخاطر المرتبطة بمنتج مثل مخاطر تعلك البائع بالمنتج البرمجً   

 األمن والخصوصٌة

هزة المنزلٌة التً تتصل اجراء تمٌٌمات لألمان والخصوصٌة للمنتج. على سبٌل المثال ، بالنظر إلى لٌمة األج

 باإلنترنت ممابل اآلثار األمنٌة لهذا االتصال

 
 الشروط واألحكام

و هً  االتفالٌات المانونٌة المرفمة مع المنتج ، على سبٌل المثال ، اتفالٌات ترخٌص البرنامج التً تنطبك على 

 الهاتف المحمول

 
 جودة المطابمة

منتج مرالب بجودة كافٌة بحٌث ٌكون كل منتج هو نفسه على عكس العمٌل الذي ٌواجه خطر الحصول على  

منتج معٌب. ٌمكن للعمالء تمٌٌم ذلن من خالل البحث عن مراجعات العمالء التً تبلغ عن منتج معٌب أو من 

 خالل البحث عن بٌانات من وكاالت ومنظمات حماٌة المستهلن

 

 المٌمة 

ة نسبة الجودة إلى السعر. فً هذا السٌاق ، ٌتم تمٌٌم الجودة من حٌث مالءمة المنتج للغرضممارن   

تعتمد معظم االفكار على المنتجات السابمة المشابهة او المستوحاة من الطبٌعة و نادرا ٌموم المصممون بتصمٌم 

 منتجا جدٌدا

ث ٌعد تحلٌل المنتج مٌزة رئٌسٌة فً البحث عن مما ٌساعد الفنانٌن و المصممٌن و حركات التصمٌم المختلفة حٌ

 منتج جدٌد و تطوٌره و مٌزة رئٌسة فً تحسٌن المنتج

 ما ٌجب مراعته عند تحلٌل المنتج:

الصناعًإجراء تحلٌل مفصل للمنتج   

 ٌجب أال تصف ببساطة مٌزات المنتج بل تشرح وتحلل نجاح أو فشل هذه المٌزات    

 اذكر كٌف ألهمن تحلٌلن    

 استخدم صوًرا مختلفة أو ٌفضل صورن الخاصة إلبراز تحلٌلن    

للمنتجاستخدم عدًدا من الصور إلبراز الجوانب المختلفة     

     



 أهم المالحظات

 )حدد وجهه نظرن )أوصف 

 )برر وجهه نظرن )لماذا وكٌف 

 الترح تطوٌر/تحسٌنات/ بدائل 

 تبرٌر التراحن 
 

 تحلٌل المنتج:

  النماط ادناه عند تحلٌل المنتجات.ٌجب علٌن شرح جمٌع 

 .احبغ "أهى انخهًُحبث" نهحظىل ػهً إخبببث ػبنُت اندىدة 

 .َدب أٌ حكىٌ كخببخك واضحت 

 .يٍ انًهى أًَضب أٌ حسخخذو يفشداث خبطت ببنًىضىع 

 

 النماط األساسٌة عند تحلٌل المنتج:

 :خًبنُبث 

 :انؼًُم 

 انخكهفت 

 :انبُئت 

 :انحدى 

 :ٌاأليب 

 :وظُفت 

 :انخبيبث 

 :حظُُغ 

 :انشأي انخبص 

 

 

 طرق التمٌٌم وعملٌة التصمٌم

المرحلة األكثر ابتكاًرا فً عملٌة التصمٌم هً مرحلتها المفاهٌمٌة التً تتخذ فٌها معظم المرارات مع تطوٌر 

 المنتجات المتمدمة وتصنٌع المنتج أكثر تفصٌال.

 هذا ٌعنً أنه فً هذه المرحلة من عملٌة التصمٌم ٌحتاج المصممون إلى ذلن: 

 التنبإ بسلون المستخدمٌن وتشغٌل المنتجات أو األنظمة. 



أحد االتجاهات الرئٌسٌة خالل عملٌة التصمٌم هو أن المنتجات ٌجب أن تظهر وجهة نظر المستخدمٌن النهائٌٌن 

لسوق. هذا ٌعنً أنه ٌجب على المستخدم تمٌٌد ٌتم تضمٌنه فً مشروع ، من المفهوم األولً لتوزٌعها على ا

 التصمٌم من مرحلته األولٌة ومتابعته طوال المشروع

باستمرار. من أجل تحمٌك ذلن ٌجب على المصمم أن ٌكون له جسم معرفة المستخدمٌن وسلوكهم الذي ٌمكن 

 الحصول علٌه من 

 )أ( البحث 

 نظمة )ب( تمٌٌم نفس المنتجات / األ

 ، )ج( تمٌٌم المنتجات / األنظمة ذات الصلة 

 )د( التمٌٌم المنتجات / األنظمة المتولعه. 

لذلن ، ٌُنظر إلى التمٌٌم على أنه جزء من عملٌة التصمٌم ٌتفاعل مع جمٌع مراحلها. ٌحدث أثناء عملٌة التصمٌم  

م وتمٌٌم نتائجها. الطبٌعة مشروع التصمٌم بؤكملها. بسبب اإلمكانات ٌجب تعزٌز نماط الضعف فً مفاهٌم التصمٌ

تحدد أي نوع من األسالٌب واالستراتٌجٌات والمعرفة مطلوب. ٌوضح الجدول طرق / تمنٌات التمٌٌم األكثر 

شٌوًعا المستخدمة. هم انهم تم تطبٌمه لتمٌٌم سهولة استخدام المنتج كتمنٌات منفصلة أو مجتمعة. االختٌار من 

ما هً لٌود التصمٌم التً ٌجب أن تكون تم تمٌٌمها. على سبٌل  -عتمد على أهداف التصمٌم الطرٌمة المناسبة ست

المثال ، لتحدٌد احتٌاجات المستخدمٌن ، لد ٌمرر المصمم تحدٌد الممابالت أو تمٌٌم لائمة المراجعة ؛ لفهم مهام 

ول. فً هذه الورلة المهمة وتحلٌل المستخدم والمعرفة الكامنة وراءهم المهمة و ٌمكن استخدام تحلٌل البروتوك

 روتوكول سٌكون أكثر بسبب لابلٌة التطبٌك للتصمٌم وألنها ٌمكن أن تكمل بعضها البعض.الب

 مفهوم جودة المنتج

ال ٌوجد تعرٌف محدد وواضح لجودة المنتج و هذا ألن من مفاهٌم الجودة " لدرة المنتج على تحمٌك اإلشباع  

 الكامل لحاجات ورغبات المستهلن بالل تكالٌف داخلٌة 

أو أنها : " حالة دٌنامٌكٌة مرتبطة بالمنتجات المادٌة والخدمات واألفراد والعملٌات وبالبٌئة المحٌطة بحٌث  

ك هذه الحاالت مع التولعات .تتطاب  

ومن التعرٌفٌن السابمٌن ٌمكن استنتاج بؤن جودة المنتج هً عبارة عن ممدرة الخصائص الملموسة المتواجدة فً  

السلعة المتمنة و الخالٌة من العٌوب على إرضاء الزبون وتلبٌة تولعانه وٌمكن التمٌٌز بٌن ثالث مداخل رئٌسٌة 

ج. مرتبطة بمفهوم جودة المنت  

: أي المواصفات الملموسة وغٌر الملموسة فً تصمٌم المنتج .  جودة التصمٌم  

: نمصد بها مطابمة المنتج أو الخدمة للمواصفات الموضوعة فً التصمٌم . جودة المطابمة   

:  نعنً بها لدرة المنتج على أداء المهمة التً أنجز ألجلها وفك احتٌاجات ورغبات الزبائن .جودة األداء  

 



  مستوٌات وتصنٌفات المنتج :

 أوال مستوٌات المنتج

تشٌر أدبٌات إستراتٌجٌة المنتج إلى أن هنان خمسة مستوٌات أساسٌة للمنتج تسعى من خاللها المإسسة إلى  

 تمٌٌز نفسها فً السوق وهذه المستوٌات هً : 

جوهر المنتج : - 1  

حمٌمة األمر ، فالمنتج هو موجه أصال إلشباع حاجات ٌدور هذا المفهوم حول ما ٌموم العمٌل بشرائه فعال من  

جمٌلة ، فإنن ال تشتري لونها أو شكلها أو  .ورغبات األفراد سواء كان سلعة أو خدمة . فعندما نموم بشراء

فصلها و إنما تموم بشراء لٌمة للمظهر الجمٌل الذي ستعطٌن إٌاه هذه المالبس لذا ٌجب على رجال التسوٌك أن 

فسهم مزودي منافع و فوائد ٌسعى العمٌل من خاللها إلشباع حاجاته ورغباتهٌعتبروا أن  

. مستوى المنتج األساسً : 2   

بعد أن ٌتمكن رجال التسوٌك من معرفة المنفعة التً سٌإدٌها طرح المنتج الجدٌد ، فإنهم ٌنتملون إلى المنتج  

األساسً والذي ٌحتاجه الشخص فعال لتؤدٌة المنفعة مثل الفنادق ، ال بد أن تتوافر فٌها الغرف ، األسرة ، 

دي المنفعة للزبائن ، أي أنه فً هذا المستوى المرافك الصحٌة ، وغٌر ذلن من األشٌاء األخرى التً سوف تإ

ٌتم تحوٌل جوهر المنتج إلى سنتج أو سلعة ملموسة والتً تؤخذ عدة صفات مثل اللون ، الحجم ، الشكل ، األبعاد 

. 

. مستوى المنتج المتولع : 3   

ج الجدٌد بشكل أساسً ، بعد أن تجاوز رجال التسوٌك المرحلتٌن السابمتٌن ، فإنهم ٌتوجهون لعملٌة تطوٌر المنت 

وأن المنتج المتولع ما هو إال حصٌلة اإلتجاهات والظروف التً ٌتولعها الزبائن تلمائٌا عند شرائهم للمنتج ، مثال 

فً نظام الفنادق ٌتولع الزبائن النظافة اإلضاءة ، وسائل النمل متوفرة وهكذا . أي أن هذه المرحلة تتعلك بكافة 

زبون ومن ضمنها عملٌة تطوٌر المنتجات الجدٌدة فعملٌة تطوٌر المنتج الجدٌد موجودة الظروف التً ٌتولعها ال

 لكافة المستوٌات ولكنها األكثر تواجدا فً هذه المرحلة .

مستوى المنتج اإلضافً :  - 4   

سات هً المنتجات والخدمات المتزاٌدة التً تفوق مستوى تولع الزبون كما أن معظم أدوات المنافسة بٌن المإس

الحدٌثة و العالمٌة تتولف على الخدمات اإلضافٌة المرافمة للمنتج والتً ال ٌتولعها الزبون . إن معظم المإسسات 

التً حممت مٌزة تنافسٌة لدمت خدمات إضافٌة مع منتجاتها إلى الزبائن ، مما أدى إلى زٌادة درجة إشباع 

 حاجاتهم ورغباتهم وتم الحصول على رضاهم من خاللها

 e  إن مفهوم الخدمات اإلضافٌة ٌعنً تلن الطرٌمة التً ٌرغب فٌها الزبون الحصول على المنتجات ذات

الخدمات األخرى ، فالمنافسة هً لٌست بٌن منتجات المإسسات والمصانع ولكن بٌن ما تموم كل مإسسة 

دٌم الخدمة ، والتخزٌن بإضافته لمستوى المخرجات لدٌها من تعبئة وتغلٌف وخدمات ما بعد البٌع ، وطرٌمة تم

 وخدمات الزبائن واألشٌاء األخرى التً ٌمٌمها الزبائن .



. مستوى المنتج الممكن أو المحتمل :5  

هذا المستوى هو ألصى مستوى ٌمكن أن تصل إلٌه المإسسة ، إذ تموم بوضع كافة اإلضافات والتولعات  

حث عن طرق جدٌدة إلشباع رغبات وحاجات الزبائن الطرح المنتج فً السوق فً المستمبل ، كمٌام المإسسة بالب

منذ اللحظة الحالٌة وبإٌجاد رلم التمٌٌز منتجائها عن منتجات المنافسٌن مثل تركٌز المإسسات على بناء الموالع 

 االلكترونٌة 

 تصنٌف المنتجات

تجات المادٌة أو الخدمات بداٌة ٌمكن المول أن المنتجات التً تموم معظم المإسسات بتمدٌمها تنحصر إما فً المن 

 غٌر الملموسة ، وفً السطور التالٌة سٌتم التعرض لتصنٌفات المنتجات :

. السلع االستهالكٌة  1    

 أوال . مبادئ تصمٌم المنتج

بهدف إرشاد الجهات المسإولة عن تصمٌم المنتج السلعً أو فرٌك العمل ومساعدتهم فً تمٌٌم بدائل التصمٌم  

األفضل فإن األمر ٌتطلب اعتماد عدد من المبادئ األساسٌة فً هذا الصدد و التً ٌمكن وصوال إلى البدٌل 

 اختصارها باالئً : 

تملٌل لدر اإلمكان عدد األجزاء الداخلة فً صنع المنتج - 1  

استخدام األجزاء الشائعة وكذلن العملٌات اإلنتاجٌة المتاحة . - 2   

نمطٌة. استخدام األجزاء واألدوات العمل ال 3   

تبسٌط العملٌات التجمٌعٌة من حٌث : - 4   

المثبتات والمالحك سهلة االستخدام .  -أ          

ب . التركٌز على سهولة الوصول إلى األجزاء خالل عملٌات التجمٌع .          

تامٌن التدفك المنتظم للعملٌات اإلنتاجٌة و التجمٌعٌة على حد سواء . -ج          

مة التصنٌع المندمجة فً تصنٌع مجموعة متنوعة من المنتجات استخدام طرٌ - 5   

جعل مواصفات المنتج و التفاوت والمسموح بها معمولة و غٌر معمدة - 6  

. تصمٌم المنتج وجعله متٌنا ولوٌا  7   

 

 

 



 لتصمٌماتمٌٌم ل مٌة فً مجاطٌم منهمفا
 

  مدغالبا ما ٌستخوماص شخأو ما ء مٌة شًدارة أو أهجأو لٌمة د ٌدمنهج لتحهو : لتمٌٌما

بما فً  إلنسانٌةاٌع رلمشان اسعة مواعة ومٌة لمجمهألذات اضٌع والمابالغ ز وإلتمٌٌ

 سٌلةوو .إلنسانٌةت امادلخن اا مرهغٌب ولحاسام وعل،ٌة رلتجال األعماون ،الفنالن ذ

 وه للفعاا لتمٌٌما نال لتصمٌما منهجٌة نع لتصمٌما لمجا فً مٌةأه للا تلٌس لتمٌٌما

  .مدلمستخا للب نم لحمٌمًا ورلشعا نع رلتعبٌوا دلجٌا لتصمٌم لىإ ولصولل للسبٌا

 المٌمة :

 مفهوم المٌمة ٌسٌر فً خطٌن متوازٌٌن 

 اوال : المنظور الفلسفً التجرٌدي :

 صلخصائ وءض فً لعاما اهمعنا أيلبنائٌة للمٌمة ص الخصائد اٌدلى تحإف دٌهوهو 
 ٌةدٌرلتجا ٌةظرلنا

 المنظور التجرٌدي :ثانٌا : 

 و ٌهدف الى تحدٌد الخصائص الوظٌفٌة أي وظائفها و كٌفٌة لٌاسها 

 

  :القٍوت هفھوم
 وبالخطؤ بالشر، أو بالخٌر تموٌمٌة أحكام وهى . واالنفعال والفعل الفكر وعلى والموالف األشٌاء على أحكام هً
 وتفضٌل اختٌار أي تفضٌلٌة أحكام هً المٌمة أن كما. بالضرر أو وبالنفع بالجمال، أو وبالمبح بالصواب، أو

 والثمافٌة الفكرٌة الخلفٌة تمارب لمدى طبما تتفك أو ألخر فرد من األحكام تلن تختلف ولد نشاط أو ما لسلون
ه مبررات أن ٌشعر الحكم فصاحب األشٌاء على حكمهم تمارب كلما تماربت فكلما . لألفراد والعلمٌة وااللتصادٌة

  المعٌشٌة هحٌات فً هوخبرت الجماعة من تعلمها التً المعاٌٌر على بناءهً 
  . المختلفة والمعنوٌة المادٌة هلحاجات اإلشباع ودرجة

 : للمنتج هلنظرت تبعا آلخر فرد من المٌمة مفهوم ٌختلف ولد
 . لها المستخدم الحتٌاج تبعا المنتج لٌمة تحدٌد هً : للمستخدم فالمٌمة
 . تكلفة بؤلل منافسة أكثر منتجات إلنتاج تهدف : للمنتج المٌمة

 . بالسوق العمٌل الرتباط وذلن واالستخدام والمكان الولت على تعتمد : للعمٌل لمٌمةا

 التقٍٍن تعرٌفاث
 : انتشارا التعرٌفات وأكثر أهم من

عدٌدة أنواع فهنان مثالٌا لٌس التعرٌف وهذا ما موضوع حول مٌزة تحدٌد أو لٌمة لوضع المنهجً التمدٌر هأن 
 أو الحوادث أو لألشٌاء كمً تمدٌر هو أو ؛ التمٌٌز أو المٌمة تمدٌر إلى بالضرورة تإدى ال التً التمٌٌمات من

   منظمة لواعد باستخدام الصفات أو الصفة ممدار وٌحدد الناس
 

ما موضوع المرتدة حول التغذٌة لتوفٌر المعلومات وتمدٌر المنهجٌة اكتساب هو التمٌٌم . 
 تتضمن التمٌٌم أعمال جمٌع الن المعلومات وتمدٌر اكتساب على ٌإكد األخٌر والتعرٌف



 التً واالستدالالت المعلومات صحة حول أحكام وإصدار البٌانات وغربلة المعلومات جمع
 نظم على ٌعتمد المنهجً فالتمٌٌم . ال أم وجدارتها لٌمتها لدرنا سواء منها نستمدها

 الكفاءة لتحدٌد أو ما خاصٌة لمٌاس علٌها متفك إسناد

 ٌتصف التمٌٌم بأنه :

يخخببؼت يشحهُت ػًهُت . 

فحض حشًم ولذ ححمك ويب حخطُطه حى يب نًمبسَت ويىسغ يؼًك ححهُم حمذو 

 . نالحخُبخبث انًالئًت

واالسخًشاسَت األثش لُبط حخضًٍ لذ و انُخبئح ػهً أكثش حشكض . 

انُخبئح ححمُك حى وكُف نًبرا يُهب األسئهت يٍ يدًىػت ػهً حدُب . 

انخمىَى إحذاد و نهخغُُش وًَبرج َظشَبث بُبء فٍ وحسبهى . 

وسُبسُت اسخشاحُدُت خُبساث نهًؤسست حمذو . 

انًسخمبهُت وانًخببؼت نهخخطُظ خذَذة يؼشفُت لبػذة حىفش 

 

 التقٍٍن أھذاف
 تتضمن لمجموعة متنوعة " مفٌدة مرتدة تغذٌة " تمدٌم هو التمٌٌمات معظم من العام الهدف ٌكون ما غالبا

  وَىخذ ثالد يحبوس نهخمُى 

 التأكذ والتعرف :

 حىل انًؼهىيبث يىضغ انذساست 

 التعلن
 انخذخم ولج انحبخت نخغُُش االسخشحُدُبث 

 التوصٍاث و التطوٌر 

 فٍ انُهبَت اػطبء انشأٌ حىل طشق انخغُُش و انخطىَش

 

 يكىٌ إغفبل أٌ رنك ، يخشابظ بشكم انثالثت انًحبوس يغ انخؼبيم انًهى يٍ

 بًهًخه  وانمُبو انحمُمُت أهذافه إَدبص ػٍ انخمُُى لظىس إنً َؤدٌ انًكىَبث يٍ

 

 التقٍٍن أنواع

 التصمٌمٌة العملٌة طبٌعة تناسب أن ٌمكن والتً المختلفة التمٌٌم أنواع من العدٌد هنان
 هذا من الهدف أو تمٌٌمها ٌتم التً التصمٌمٌة العملٌة أو التصمٌم وكٌفٌة نوعٌة على اعتمادا
 والختامً التكوٌنً هو للتمٌٌم والتفرٌمٌة األساسٌة األنواع أهم ومن التمٌٌم،
  : )التوھٍذي االبتذائً، األولً،  (القبلً التقٍٍن

هو تمٌٌم افتراضً ٌجرى لبل البدء فً الممارسات التصمٌمٌة و ٌهدف الى التعرف على ما وصل الٌه فرٌك 
 التصمٌم او المصمم لبل البدء فً عملٌة التصمٌم و تولع نتائجها 

 
 
 



  ):البنائً الورحلً،  (التكوٌنً التقٍٍن
او تحسٌن ما ٌتم تمٌٌمه و  تموٌم إلى فٌإدي . التصمٌم عملٌة مع جنب إلى جنبا التكوٌنً أو المرحلً التمٌٌم ٌسٌر

  البرنامجٌساعد فً تحسٌن شكله من خالل دراسة تنفٌذ 
  :التشخٍصً التقٍٍن

 الحخبر ككم انخظًًُُت انؼًهُت أو انخظًُىانخٍ حىاخه  يبهُت انظؼىببث وانًشكالثَمىو بذوس يهى فٍ ححذَذ 

 . وانًشبكم انظؼىببث حهك يغ انخؼبيم أو نهؼالج انًُبسبت ببنطشق َخؼهك لشاس

  ):النھائً الختاهً،  (التقرٌري التقٍٍن
 أو برنامج وتنفٌذ إتباع نتائج وصف فً وٌلخص . ككل التصمٌمٌة للعملٌة النتائج تحدٌد أو اآلثار دراسة هفٌ ٌتم

 هذه كانت إذا ما محددا الجدٌد التصمٌم لٌمة وتمدٌر المختار التصمٌم صورة فً تظهر والتً التصمٌم منهجٌة
 ). التصمٌم ( النتائج تلن إلى أدت ) التصمٌمٌة ( العملٌة

 

  :للتمٌٌم أخرى أنواع وهنان
 الذاخلً التقٍٍن

 التصمٌمٌة النشاطات أوعملٌة التصمٌم  أو ببرنامج المرتبطٌن به األفراد ٌموم الذي التمٌٌم هو
 الوسبق التقٍٍن

 بآثاره التنبإ و التصمٌم أو التصمٌمٌة العملٌة من المرجوة النتائج تحمٌكهى انخمُُى انزٌ َسؼً نخىلغ احخًبالث 
 : مثل التصمٌمٌة العملٌة فً رسمٌا البدء ،أو التصمٌم اعتماد ٌتم أن لبل هذا وٌجرى الممصودة، غٌر
  الجدوى ودراسات االجتماعً، أو البٌئً األثر تمٌٌم

 

 

  ):االنتقالً التقٍٍن  (الوذة هنتصف تقٍٍن
 وذلن المستمرة األنشطة مرالبة دورة العملٌة التصمٌمٌة التً سٌتم تمٌٌمها، بهدف منتصف فً تمٌٌم بٌنً ٌتم

 بدائل على هنا التمٌٌم ٌتم أن وٌمكن ناجحة، بطرٌمة تتم التصمٌمٌة العملٌة مراحل كانت ما إذا تمٌٌم بهدف
 . المرجوة األهداف تحمك التً البدائل أفضل الختٌار التصمٌم
  :االستٌعادي أو رجعى بأثر التمٌٌم

 وخدمتها التصمٌمٌة العملٌة جودة مدى دراسة هو هالتصمٌمٌة وهدف من العملٌة االنتهاء بعد وٌتم بإجراء التمٌٌم
 هوخدمت التصمٌم جودة مدى على للولوف ٌتم أو المستمبل أجل من المستفادة الدروس واستخالص لألهداف،
 . التطوٌر فً التصمٌم جوانب من واالستفادة المرجوة لألهداف

 
  :الفولً التمٌٌم

 : الفولً بالتمٌٌم الٌهما ٌشار عملٌتان هما
  بالموضوعٌة تتصف لنتائج للوصول وذلن آخرٌن ممٌمٌنل تمارٌر تمٌٌمٌة معدة من خالل خال من التمٌٌم - 1
 للتؤكد من جودة المعاٌٌر و سالمة العملٌات التمٌٌمٌة . التمٌٌمٌة العملٌات التمٌٌم وعملٌات برامج ألداء تمٌٌم - 2

  :)التتابعً  (المرحلً التكوٌنً التمٌٌم
 تحتاج التً أو األهداف مع تتناسب التً والبدائل المكونات على التصمٌم مبكر ولت فً األفكار لتمٌٌم هتصمٌم تم

 . المرجوة األهداف تحمٌك أجل من لتغٌٌر
 

 :التمٌٌمٌة االتجاهات
 ولٌس بالتمٌٌم المائمٌن نظر هوجه أو هتمٌٌم ٌتم ما على بناءا التمٌٌم اتجاهات تتحدد
 : إلى االتجاهات هذه تمسٌم وٌمكن التمٌٌم وموضع الولت
  :والنتائج المخرجات تمٌٌم
 . بالمستفٌدٌن ٌتعلك فٌما نتائجها أو أو العملٌة البرنامج أحدثه الذي على مدى التغٌٌر ٌركز تمٌٌم



  :األثر تمٌٌم
 العملٌة، أو البرنامج من الممصودة التؤثٌرات أو المدى الطوٌل الواسع التؤثٌر على ٌركز
 . الولت ببعض التصمٌم التصمٌمٌة أو العملٌة انتهاء بعد تتم ما وعادة

 
  :األداء تمٌٌم

 حٌث من المخطط واألداء الفعلً األداء لممارنة محددة زمنٌة نمطة فً ٌتم تحلٌل وإعادة
 والموارد الجهود توجٌه إلعادة ٌتم ما وعادة . األهداف وتحمٌك الموارد استخدام
 . الهٌكل تصمٌم

 التمٌٌم التشاركً: 
 التمٌٌم عملٌة فى المصلحة أصحاب من المختارٌن بعض أو كل هنشاط ٌتضمن

 والملكٌة المدرات وبناء الشمولٌة المشاركة من مختلفة درجات تنطوي المختلفة والمناهج
 .. الخ .

  :التمكٌنً التمٌٌم
 والتنفٌذ التخطٌط لتمٌٌم معٌنة أدوات استخدام خالل من البرامج تطوٌر إلى ٌهدف

 المإسسة و العملٌة وإدارة تخطٌط أو البرنامج فً التمٌٌم بدمج للبرنامج الذاتً والتمٌٌم
 . التصمٌم عملٌة من المصلحة أصحاب من عالً مستوى ذات مشاركة وٌتضمن

  :التعاونً التمٌٌم
 وأصحاب الممٌمٌن بٌن المشاركة أو التعاون من كبٌرة درجة على الحصول إلى ٌهدف

 . المصلحة
  :االستفادة على المرتكز التمٌٌم

 والنظرٌة واألسلوب والنموذج السٌاق اختٌار من المستخدمٌن تساعد التً العملٌة هو
 الفرٌك تطبٌك كٌفٌة و التمٌٌم، فً الممصود استخدامها على التركٌز مع للتمٌٌم األنسب
 . التمٌٌم لنواتج

 
  :النسائً التمٌٌم

 الصلة ذات التمٌٌم نظرٌات تصمٌم إعادة أو تبنى ٌتضمن ما عادة الذي التمٌٌم هو
 أن إلى وتهدف النسائٌة والمناهج النظرٌات مع توافما أكثر لتكون المناهج و والنظرٌات

 .الخصوص هوج على المرآة وتمكن شاملة تكون
  :نظرٌة على المبنً التمٌٌم
 مدى.دراسة هو تصمٌم معٌنة وهدفها الرئٌسً وراء عملٌات تكمن التً التغٌٌر نظرٌات إلى المسند التمٌٌم

 . وراءها الكامنة االفتراضات صحة من والتحمك النظرٌات هذه استمرارٌة
 

 :التمٌٌم مجاالت
 للتطوٌر هفٌ مجال نسعى فكل والتحسٌن ولذلن التطوٌر هو التمٌٌم الهدف األساسً من ٌكون الغالب فً

 للتمٌٌم مجاال ٌصبح والتحسٌن
  

 المرشح هو لٌكون أحدهم ٌنتخب اأساسه على والذي للبدائل فالتمٌٌم التصمٌم مجال وفى
   :على بناء ٌكون أن ٌمكن المشكلة لحل

 : الصادق والشعور اإلحساس - أ
 نظرٌة طوٌلة خبرة إلى ٌحتاج كان وان التمدٌر و التمٌٌم فً األسالٌب أهم من وهو

 حتى األحكام اتخاذ فً أساسا كعنصر وٌدخل للتصمٌمات والنمد التمٌٌم مجال فً وعملٌة
 . النتائج صحة على تإثر لد ذاتٌة نزعة وٌحمل حسابٌا األسالٌب أكثر مع



 : للتصمٌم المٌاس محددات على االعتماد - ب
المعاٌٌر  مجموعة االستغناء عن ٌمكن ال التمٌٌم فً الصادق الحس على االعتماد حالة فً حتى األحوال أي فً
 إال. الصادق الحس على بناء التمٌٌم أسلوب فً بوضوح تظهر ال كانتو إن البارومترات، المإثرة أو العوامل أو
 األمر كان ما إذا وبارز محدد بشكل توجد ) محكات ( المإثرة والعوامل المعاٌٌر أن

 التمدٌر ٌمارن ثم على معٌار كل أثر توضٌح اجل من . منظمة بطرٌمة للبدائل تفصٌلً تمٌٌم إجراء ٌتطلب
 تحصل التً بالتمدٌرات ٌحممه الذي اإلجمالً التصمٌم، لمشكلة حال ٌكون ألن مرشح اتجاه أو بدٌل كل لبول
 األخرى البدائل علٌها

 التقٍٍن هعاٌٍر
 تكون ولد المرار واتخاذ الحكم فً تستخدم والتً علٌها المتفك والمماٌٌس األسس هً التمٌٌم بمعاٌٌر الممصود

 وعلمٌة واضحة المإشرات هذه تكون ما وبمدر Criteria. ) مإثرة عوامل ( محكات أو Norm معاٌٌر
 فاالتفاق األطراف لكافة ومرضٌا سلٌما الحكم أو النمد ٌكون ما بمدر التصمٌم أهداف صلب من ونابعة ومتجردة

 عدة تتداخل حٌث الجمالٌة األحكام فً الصعوبة تظهر بٌنما هإلٌ الوصول ٌسهل .األداء الوظٌفً كفاءة على
 خاصة ولٌم معاٌٌر مذهب ولكل االحكام فً مذاهب

 :هً المذاهب وهذه للعمل تمٌٌمه فً تتحكم به
 المطلمة المعاٌٌر - 1

 والمالئمة الوحدة مثل الشكلٌة بالجوانب وتهتم مطلما كٌانا المٌمة تمتلن وفٌها
 . معنوٌا ٌكون ووجودها والتوافك

  الشخصٌة المعاٌٌر - 2

 المذهب وهذا ، أحسن هو إلناعا األكثر أن ببساطة وهو مباشر ممٌاس وتمدم
 . بالمنتج الفرد صلة خالل من المٌمة تمدٌر وٌتم التمٌٌم لواعد جمٌع ٌتجاهل

 النسبٌة المعاٌٌر - 3
 معاٌٌر لوجود وحاجة ضرورة هنان المتلمً وأن وبٌن العمل هذا بٌن كتفاعل العمل فً المٌمة تدارن كمبدأ

 . المٌمة إلدران عمالنٌة
  التمٌٌم إلى معاٌٌر تصنٌف وٌمكن

 واألوزان األبعاد مباشرة مثل  لٌاسها ٌمكن التً وهً المعاٌٌر الكمٌة
 وترتبط  .للمنتج صرٌحة صفات تعدو هً التً الٌمكن تمٌٌمها او لٌاسها مباشرة و   .الوصفٌة والمعاٌٌر 

 . بٌنهما ما أو الرفض أو المبول بؤحكام
 وشفافٌة موضوعٌة أكثر والتمٌٌم الحكم كان الدلٌك للمٌاس لابلة المعاٌٌر كانت وكلما
 الذاتٌة المعاٌٌر تطغى الغالب ففً والتصمٌمٌة الفنٌة األعمال تمٌٌم فً صعوبة نجد ولهذا

 الفنٌة األعمال وتمٌٌم لنمد الموضوعٌة المعاٌٌر على للمحكمٌن
 :  والتصمٌمٌة الفنٌة األعمال وتمٌٌم النمد مجال فً التمٌٌمٌة المعاٌٌر أهم ومن 
 . والمجتمع والفنان الفن بتارٌخ خاصة : تارٌخٌة معاٌٌر - 1
 هوفنون هولٌمه التراثٌة وعاداته المجتمع ومرجعٌات خصوصٌات من نابعة : معاٌٌر ثمافٌة - 2
 . العمل منها ٌتكون التً المادة بطبٌعة خاصة : مادٌة معاٌٌر - 3
 وٌتذكره العمل ٌدرن الذي البشرى العمل بطبٌعة خاصة : بشرٌة معاٌٌر - 4
 فلسفٌة أو علمٌة أسس على النمد اعتمادمعاٌٌر نابعة من  : وفكرٌة نظرٌة معاٌٌر - 5
 . الراسخة ولٌمه ورإٌته ومعتمداته للمجتمع الجماعً األٌدلوجً هالتوج معاٌٌر - 6

 . العمل فً والجمالٌة التمنٌة بالجوانب وتختص : فنٌة معاٌٌر 7 
 الفكرٌة المدرسة فً ٌتمثل والذي : العمل هب ٌظهر الذي السٌاق من نابعة معاٌٌر - ٨

 . العمل منها ٌنبع التً والبٌئة والثمافة الزمنٌة والفترة
  العمل بارتباط خاصة ومعاٌٌر جمالٌة فنٌة معاٌٌر على وتشتمل : المٌمة معاٌٌر - ٩ 

 . وتفرده العمل وتمٌز بالوالع



 الوعاٌٍر تكوٌن
 لائمة تكوٌن ٌتم المإسسة وأهداف المستخدمٌن متطلبات معالجة خالل من التصمٌم أهداف تحدٌد ٌتم أن بعد

 ألفضل الوصول وذلن بهدف . التصمٌم وبدائل ممترحات لتمٌٌم التصمٌمٌة العملٌة خالل تستخدم بحٌث بالمعاٌٌر
  التصمٌمٌة الحلول

 بالمعاٌٌر هنا والممصود
 ، المإسسة أهداف وتحمٌك المستخدمٌن رغبات
 :  ٌلً ما األمر ٌتطلب المعاٌٌر تلن ولتحدٌد

 وزن أو نسبٌة أهمٌة توجد فبالتالً معٌار من أكثر هنان كان فإذا : لها النسبً والوزن المعاٌٌر تعرٌف . 1
 النسبٌة لكامل النظام تساوي الواحد الصحٌح األوزان مجموع و حدة على معٌار لكل نسبى

 
 للنظم مصطلحات موضوعٌة بالنسبة شكل فً المعٌار وطبٌعة معنى ٌحمل معٌار لكل كامل وصف . 2

 . االستهالن/ عملٌة اإلنتاج وكذا المرشحة
 أي وجود عدم هنا وٌراعى نهائً بشكل للمعاٌٌر النسبٌة األوزان وإلرار تمٌٌم . 3
 

 . وبعضها المعاٌٌر بٌن تداخل
 

   :وهً الشروط من مجموعة للمعٌار تتوافر أن ٌجب التمٌٌم معاٌٌر تحدٌد عملٌة وبعد

 درجات إلى ) مختلفة لٌاس وحدات ( اختالفها رغم الدرجات بتحوٌل المعٌار ٌسمح أن 1
 ). واحدة لٌاس وحدات ( للممارنة لابلة

 الفترة ممٌاس تتبع لٌاساته استخدام من الناتجة المٌاسات بؤن المعٌار ٌتصف أن 2
 نفس على ٌدل الممٌاس من جزء على درجات الممٌاس على مولعها باختالف ثابتة دالالت لها أن أي أن بمعنى
  الوحدات من المعٌن العدد

 . للممٌاس حمٌمً صفر ٌتوفر أن 3.
 

 1 البارومٌترات تحدٌد
 ذات تكون ما عادة المعاٌٌر الن بارومٌترات إلى المعاٌٌر بتحوٌل المرحلة هذه وتهتم

 العناصر وضع إلى ٌحتاج األمر فان لذا ، مباشرة لٌاسها من تمكن ال اعتبارٌة خاصٌة
 التمكٌنٌة معٌار كل تحمك التً بالمٌاس وتناولها معها التعامل ٌمكن حٌث حدة على

  لتعطى ما بشكل بعضها مع تندمج أن ٌمكن والتً مباشرة لٌاسها ٌمكن التً فالعناصر . الموضوعً والتمٌٌم
 لٌاس محددات ما لتصمٌمه ال للمٌاس تمكٌن للمعٌار، بالنسبة معنى خصائص تمثل الولت نفس وفى أو لمنتجا

 . مباشر بشكل تصمٌم بارومٌترات اعتبارها ٌمكن
 
 :التصمٌم مواصفات هً ما

 اإلحساس تطوٌر ٌتم العبارات هذه خالل ومن الخاصة، بلغتهم المستخدمٌن حاجات عن التعبٌر ٌتم ما عادة
 . المنتج تصمٌم كٌفٌة حول اإلرشاد من الملٌل ٌوفرون فهم المستخدمٌن لدى المهمة بالمسائل الواضح

 عن التفاصٌل بعض وتمٌس توصف التً المعاٌٌر من مجموعة بوضع التصمٌم فرٌك ٌموم ما غالبا السبب ولهذا
 بتمثٌل المواصفات هذه وتموم .المرتدة وتغذٌتهم المستخدمٌن حاجات علً تبنى والتً ،هووظٌفت المنتج ماهٌة
 . مرتٌن المواصفات وضع ٌتم ما وعادة المستخدمٌن حاجات إلرضاء للوصول الفرٌك سٌفعله ما حول اتفاق

  :التصمٌم لتوصٌف كمدخل التحلٌل
 تحلٌل مرحلة فً ٌتم الذي بالتحلٌل تبدأ التصمٌم مواصفات لوضع البداٌة نمطة إن

 ونصل المٌاسٌة والمعاٌٌر بالمتطلبات لائمة شكل على ٌكون المرحلة هذه ونتاج . المشكلة
 من رصدها تم والتً المتطلبات من ممكن عدد أكبر ذكر طرٌك عن المائمة هذه إلى



 : حٌث للتجمٌع طرٌمة من وأكثر نظر وجهة من أكثر
 . واألمانً المماسة الكمٌة المتطلبات بٌن التفرٌك ٌتم . 1
 . التصمٌم بدائل بٌن تفرق ال التً والمتطلبات المكررة المتطلبات إلغاء . 2
 . متطلب كل أهمٌة فً هرمً تسلسل هنان كان إن تحدٌد . 3
 . المتطلبات أهمٌة بترتٌب المٌام . 4
 لٌاسها أو مالحظة خصائصها ٌتم المتطلبات كانت هذه ما إن وتحدٌد المتطلبات اختبار هذه . 5
 . للتطبٌك بصفة ثابتة ومحددة ولابلٌته ومشروع مطلب كل تحمك إمكانٌة من التؤكد . 6 .
 
 فمن ولذلن والمستخدمٌن، بالمكان الخاصة الطبٌعة حسب ألخرى دولة من المواصفات تلن وتختلف .

 لها التصمٌم إتباع لضمان تصمٌم بكل الخاصة المواصفات تلن دراسة الضروري
 . األسواق فً بالظهور النهائً للمنتج السماح وضمان
  : أن نجد المعاٌٌر واختٌار المواصفات كتابة و األهداف تحدٌد بٌن وللتمٌٌز

 : األهداف تحدٌد
 من الممدم الملخص تفاصٌل فً التكلم بهدف المصمم هب ٌموم إجراء هو 

 الممولٌن من أكثر ٌعرف التصمٌم فرٌك أن المفترض ومن هتلمٌحات واستكشاف الممول
 

  :المواصفات كتابة
 للتصمٌمات الممبولة المخرجات هفٌ ٌعرفوا  السالمة مشرعو مثل مستملة جهات أو الممولون به ٌموم إجراء هو

 عن توافرها الواجب بالشروط دراٌة أكثر ٌكون المواصفات كاتب أن هنا المفترض ومن بعد تتم ولم المتولعة
 الحالٌٌن المصممٌن

 :المعاٌٌر اختٌار
 البدٌلة األهداف و األهداف بمٌاس تسمح إلى صٌغ والمواصفات الملموسة غٌر األهداف لتحوٌل إجراء هو 

 . ةمماس معاٌٌر إلى بعضها ترجمة فً البدء لبل نسبٌا غامضة غٌر بلغة والمواصفات
 

 :وهً المٌاس محددات علٌها وٌطلك أساسها علً التصمٌم ٌمٌم عوامل ثالث توجد
 
  :العامة المٌاس محددات - أ

 الجوانب تحكم والتً ، المنتجات لجمٌع المعاٌرة فً استخدامها ٌشٌع التً العوامل وهى
 . لتصمٌمها العامة
 : التالٌة المٌاس محددات ضمن بالتصمٌم الخاصة المعاٌٌر معظم وتدخل

  فً الضعف نماط بتحدٌد وذلن المنتج أجلها من األهداف التً صمم تحمٌك عدم هو : FAILYRE اإلخفاق - 1
 على العمل وبالتالً لوجودها التصمٌم لبول ٌمكن ال التً و هتصمٌم المراد المنتج
 . التصمٌم أهداف تحمٌك فً اإلخفاق إلً تإدي تصمٌمٌة كعمبات علٌها والتغلب زوالها



 : التحكم عوامل - 2
 ه وادارت التصمٌم بعملٌة تتعلك األهداف وهً تحمٌك كفاءة على المإثرة العوامل وهى
 : ومنها ذاته حد فً التصمٌم ولٌس

الولت . 

اإلنجاز برنامج . 

العمل دراسة. 

االختٌار فً التصمٌم حرٌة من ٌحد آخر شًء أي أو 
 : االمثلٌة3 -

 بعض على للتصمٌم كحل واختٌاره االمثل للبدٌل الوصول وهى ، المرجوة األهداف تحمك وهى



 المٌاس بمحددات الخاصة التمٌٌم معاٌٌر اجل ومن اإلجابة تشكل والتً ، الخصوص وجه على المتطلبات تحمٌك
. 

  :الونتجاث هن هعٍنت بعائلت الورتبطت النوعٍت العاهت القٍاس هحذداث - ب
 مشتركة بخاصٌة بٌنها فٌما ترتبط منتجات مجموعة فٌها تشترن التً العوامل وهى
 . مثال بالطبخ الخاصة ) األوانً ( السوائل حاوٌات المثال سبٌل على

 
 
  :حذة على هنتج بكل الخاصت القٍاس هحذداث - ج

 األساسٌة وثٌما بالوظٌفة ارتباطا المرتبطة المنتجات من غٌره عن منتج كل تمٌز التً العوامل تلن وهى
 ٌمكن خاللها من والتً ما لمنتج الممٌزة الخصائص هً العوامل تلن وتعتبر ، آخر إلى منتج من تختلف والتً
 . المنتج هذا لجوانب الموضوعً التمٌٌم إجراء

  Norms and Criteriaالورجعً والوعٍار الوحكً الوعٍار
 تفسٌر و تحدٌد صعوبات على للتغلب المٌاس مجال فً ظهر ما أول المعاٌٌر كانت ولد

 األداء كفاءة ضوء فً نظٌرٌن بٌن والممارنة األداء على والحكم المستوٌات و الدرجات
 . األداء كفاءة ٌخص فٌما للممارنة كؤساس الكمٌة الصٌغ تتخذ األحوال اغلب وفً . الفعلٌة

 مدى على للحكم وبالتالً األداء كفاءة على للحكم خارجٌة الجوانب فهً المحكات أما
  كٌفٌة أو كمٌة المحكات هذه تكون ولد الهدف تحمٌك

.  

  assessment referenced :Criteriaهرجعٍت هحكاث رو تقٍٍن
 الحمٌمً نسبً للمستوى إلى تمدٌر الوصول للتؤكد من به المٌاس الموضوعً المستمل المحن ٌمصد

 
  :المرجعٌة المحكات ذو للتمٌٌم األساسً التعرٌف

 من مجموعة ممابل تمٌٌمها ٌتم التً الموضوعات وترتٌب أولوٌات تمٌٌم عملٌة هً
 المرجعٌة المعاٌٌر ذات التمٌٌم لعملٌة كنمٌض السٌاق فً وتؤتى مسبما، المحددة المحكات
 مستوى أو المحن إلى بالنسبة للتصمٌم الصفة تمدٌر إلى المرجع محكً التمٌٌم وٌهدف

 . مطلك بشكل الصفة تمٌٌم بل األخرى بالبدائل ممارنة إلى لجوء دون مطلك أداء
 لألداء مسبمة مستوٌات تحدٌد ٌتطلب المحن مرجعً التمٌٌم أن سبك فٌما جلٌا ٌتضح و
 ما مستوى عن ومفصلة محددة معلومات من ٌحتوي لما ذلن للخصائص، أو للصفات أو
 .معٌن، موضوع إلى بالنسبة تمٌٌمه ٌتم

 : الوعٍار هحكً التقٍٍن خصائص
 خصائص و بؤداء تمٌد بموازنتها دون مطلك أو الخصائص بشكل الوظائف مستوى أداء عن الكشف - 1

 اآلخرٌن
 معٌن مجال فً تمدم مدى ٌصف كما ما؛ وظٌفة أو لموضوع والكفاءة اإلتمان مدى معرفة - 2
 منه المرجو المستوى إلىمعٌن ال التصمٌم تمكن مدى معرفة - 3
 التً وصلت التصمٌمات مستوى : هم مستوٌات ثالث إلى التصمٌمات بتصنٌف االهتمام - 4

 تحتاج بٌنً مستوى إلى ،باإلضافةهإلٌ من الوصول تتمكن التً لم والتصمٌمات مطلوبالو  إلى المستوى الممبول
 . للتعدٌل إجراءات إلى التصمٌمات فٌه

 الوعٍار هرجعً التقٍٍن

 التصمٌم عناصر كفاءة لتمدٌر ٌستخدم الذي التمٌٌم ذلن المعٌار مرجعً بالتمٌٌم ٌراد
 الوظٌفة المدرة أو بالنسبة لعناصر التصمٌمات األخرى فً االختبار ذلن ٌمٌسها التً

ترتٌبهم بالنسبة  بهدف وذلن األخرى التصمٌم لبدائل بالنسبة وعناصره التصمٌم لٌمة تمدٌر فٌه ٌتم حٌث .
 لبعضهم فً سمة او وظٌفة ما



  :الوعٍار الورجعً التقٍٍن خصائص
 أو والفشل كالنجاح الصفات بعض وتحدٌد التصمٌمات بٌن الفروق عن الكشف - 1

 . والضعف الموة
 أن أي األخرى، بجودة المعٌار التصمٌمات الموازنة خالل مرجعً من االختبار فً تفسر جودة التصمٌم - 2

 نسبٌة الجودة
 . التصمٌمات تصنٌف على ٌساعد - 3
 . األخرى للتصمٌمات بالنسبة التصمٌم لٌمة حول لرار اتخاذ فً ٌساعد - 4

 الوعٍار هحكٍت التقٍٍواث و الوعٍار هرجعٍت التقٍٍواث بٍن الوقارنت
 على المرجع محكٌة اختبارات تركز بٌنما و عام بشكل التصمٌم وضع على المعٌار مرجعٌة التمٌٌمات تحكم - 1

 مرفوض / ممبول مثل تصنٌفٌة لرارات اتخاذ
 فً التصمٌمات، من مجموعة مع هبممارنت المعٌار أحكاما على كفاءة التصمٌم مرجعٌة التمٌٌمات تصدر - 2 

 كفاءة على المرجع محكٌة التمٌٌمات تركز حٌن
 الخاصة التصمٌم

 محكٌة التمٌٌمات ترتبط حٌن فً التصمٌمات؛ من مجموعة لوصف هنتائج المعٌار مرجعٌة التمٌٌمات تستخدم - 3
 مباشر بشكل التصمٌمٌة بالمرارات المرجع

 البحث؛ نشاطات و التصمٌم وعملٌات وبرنامج تستخدم لتموٌم التصمٌمات المعٌار مرجعٌة التمٌٌمات درجات - 4
 ما بالتحدٌد وتصف مطلمة تكون ما عادة بؤنها المرجع محكٌة ذات التمٌٌمات فً التمٌٌم درجات تمتاز حٌن فً

  ٌستطٌع ال وما وظائف من تنفٌذه التصمٌم ٌستطٌع
 


