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سٍ انفٍم -يطثعح انًزكش انتزتىي نهثحىث واالًَاء  

2018تًىس  19  



 انُقاط األساسٍّح فً جىدج انتّقٍٍى
 

 :عوامل النّجاح التي تدخل في مسار الجودة•

 الجودةمسار مبادئ الجودة وخصائص  -       

 التربويةالتمويم في العملية المعاييرالتي تحكم جودة •

 وخصائصهتعرٌفه، وظائفه : التّموٌم-     

 التموٌمفً مسؤلة تساإالت  -     

 المهمة األدائٌة -     

 االختبار المفاهيم األساسية في قياس•

 االختبارات•

 جدول المواصفات•



Roue de Deming 





 
 يا هً عىايم انُّجاح انّتً تذخم فً يسار انجىدج ؟ 

ثشىً فعّبي ووبًِ فٍ رطىَش اٌجىدح ألْ ِمىٌخ  رطىَش اٌجىدح دوْ دعُ اإلداسح اَخزاط انًإسسح - 
 ورجُٕهب ٌهب هٍ خبطئخ

 

رغزىجت إعالْ األهذاف اٌعبِخ يشاركح فعانح ٌزؤُِٓ انجهاس انثشزي فً انًإسسح تذرٌة  -
 واإلجشائُخ اٌّشحٍُخ فٍ آْ ووزٌه اعذاد أدواد لُبط اٌجىدح

 

اعزجُبْ اٌشأٌ: ٌّخزٍف اٌفشلبء واألخز ثآسائهُ ورىلعبرهُ اإلصغاء انجٍذ -  

 

. ثهذف ِعبٌجخ اٌّغزجذاد واٌزىُف ِعهباطارعاو ٌتصف تانًزوَح سعُ  -  

    

.ٌزثُّٓ اٌّّبسعبد اٌّهُٕخ فٍ إطبس غُش سعٍّتحفٍش انًثادراخ عثز شثكاخ انتىاصم  -  

- 



 يا هً عىايم انُجاح انتً تذخم فً يسار انجىدج ؟

- أجهزة المرالبة والمٌاس مصحوبة برإٌة: مسار الجودة تنظيم اآللية العامة التي تتعلك بمواكبة -  
ألهداف المحددةلواضحة للتمدم والحرص على متابعة  التمدم وفما   

بهدف نشر ثمافة الجودة عبر إعداد خطة تواصلٌة تواكب دعم التواصل وتكييفه مع السياق   -
واعتبار جمٌع األطراف شركاء فعلٌٌن, الجودةمختلف المراحل وتبٌن السٌاسة المتبعة فً مسار   

فً إدارة العمل تحسين المدرة التشغيلية الداخلية بهدف التطوير في األداء العام في المؤسسة -
( اإلطار المرجعً ) ISO 9000  

واعتبار المشاكل دافعا إلٌجاد الحلول الثبات في المسار التمدمي والمضّطرد -    

الالعب الذي ٌدٌر وٌعمل على تطوٌر : لتسهٌل أداء المهمة تمتين العاللات بين مختلف الفرلاء  -
.االكتساب عند اآلخر ٌختلف دوره عن الالعب الذي ٌنفذ وٌكتسب  

 



 يثادئ انجىدج انتً تإّيٍ انُجاح وتهىغ األهذاف

التفوق.3 المٌاس.2   
تحمل الفرد . 1

 للمسإولٌة

الولاٌة .6
اٌزطبثك.5 والتبّصر مسار بناء .4 

 المهارات



 خصائص يسار انجىدج

التركٌز على 
 الهدف

 ثمافة التساإل

 من االستفهام الى الفهم

البساطة وعدم 
 التعمٌد

 التطور الدائم

التصوٌب من 
 لِبل المإّسسة

 تمهٌن

 المعلّم 
التمحور حول 

 المتعلّم

 آلٌات العمل

Processus 

الرإٌة/ التصّور  

Visualisation 



 خصائص يسار انجىدج

 

الفريميروحية العمل   

o الشراكة 

o توافكالى كآلٌة للنماش للوصول تعزٌز المفاوضات 

o  رابح -مبنٌة على رابحبناء حلول 

o  أعضاء الفرٌكالمتاحة عند كل الموارد استثمار وتوّظٌف 

 



 تعزٌف انتقىٌى
 

 ِذخالد عًٍ وِىضىعُخ ثذلخ اٌحىُ اصذاس رغزهذف ,عٍُّخ أعظ عًٍ رمىَ ِٕهجُخ عٍُّخ هى اٌزمىَُ•

 اٌمشاساد الرخبر رّهُذا ِٕهب وً فٍ واٌمىح اٌضعف جىأت رحذَذ ثُ وِٓ رشثىٌ ٔظبَ أٌ وِخشجبد

  . ٌالصالح إٌّبعجخ

 أْ هى عٍُهب اٌّزىافك اٌعبِخ واٌفىشح رٍُّز، ٔزبج أو رشثىَب ٔشبطب أو رعٍُّخ وضعُخ َىىْ اْ َّىٓ  اٌزمىَُ•

 .وفبَخ إِب ِىزغجخ ِعشفخ إِب َجُٓ اٌعًّ هزا

 

  وثهزا .وّٕزظش واٌّشجع اٌطبٌت ثه لبَ وعًّ إٌزبج ثُٓ اٌظبهش ٌٍفشق لُّخ اعطبء عًٍ لُبط وؤداح اٌزمىَُ•

 . لُبط أداح وً اعزخذاَ فٍ اٌّشجىح اٌّعبَُش ِع اٌزمىَُ َزىافك اْ اٌّطٍىة ِٓ اٌصذد

  



 
 

 ِبرا َخذَ اٌزمىَُ وِب هٍ وظبئفه األعبعُخ  ؟
 
 

 التمويم

 المصادلة

تحدين 
 وتطهير
 المنهج

 التعلم

 وعي الوالع

/تمويم النظام  

 المؤسسة

 العماب

 التحفيز





 
انتقىٌى فً انعًهٍح انتزتىٌحانًعاٌٍزانتً تحكى   

 
 :نًعاٌٍز انتً تستُذ عهى انُتٍجح أو عهى تقٍٍى االستزاتٍجٍاخ انًستخذيح فً انًهًح انتُفٍذٌح ا

هٕبن ِشىٍخ فٍ ِهّبد حً اٌّغؤٌخ فٍ : يعٍار انجىاب انىاحذ انًثًُ عهى انىصىل انى انهذف -
اٌّىاد اٌعٍُّخ ألْ اٌطبٌت ٌى اعزثبس اٌّعبسف اٌّغزهذفخ وثًٕ ِغبسا جُذا ٌٍحً ال َمُُ ثشىً ِٕصف 

 ارا أخطؤ فٍ اٌحغبة او ٔمً اٌجىاة اٌخبطًء

ِعُبس َعضص اٌّغبساد اٌّزجذدح وفشادرهب : يعٍار طزٌقح انىصىل انى انهذف فً انًهًح انتُفٍذٌح  -
ألٔه ِجٍٕ عًٍ االعزشارُجُبد إٌّفزح ثعذ اٌزٍّظ واالوزشبف  وثٕبئُخ اٌزجشَت واٌّحبوٌخ واٌخطؤ 

 وعًٍ ثٕبء عًّ فُه اثزىبس وخبسج عٓ اٌّؤٌىف  واٌزصىَت

connaissance-but de l’apprentissage + but de la tâche d’évaluation + 
manière optimale de réaliser la tâche 

 .كمواطنٌنالمعرفة فً حّلِ المشاكل فً السٌاق الذي نلتمٌه فً الحٌاة المستمبلٌّة  الطالب ٌستخدم  

 ...انجىاب انًفتىح فً اطار َشاط تقىًًٌ او وضعٍح تقىًٌٍح -

 

 

 

 



Quelques problèmes avec l’objet de 
l’évaluation 

• L’expérience de Wason (1966): on ne peut pas inférer la connaissance des 
individus en observant leur performance.  

• L’expérience de Bastien (1987): on ne peut pas inférer une connaissance en 
observant simplement la performance.  

• Entre la performance et la connaissance il y a la tâche. Selon comment l’élève 
interprète la tâche, il va parvenir ou non à mobiliser les connaissances 
nécessaires à la réalisation de la tâche. 

• L’expérience de Monteil et Huguet (1991): il n’y a toujours pas de lien entre 
performance et connaissances. Il y a toujours l’interprétation de la tâche entre 
elles. Mais cette expérience montre quelque chose de plus : l’interprétation de 
la tâche contient la représentation que l’élève se fait de lui-même, ses 
croyances dans sa capacité à réussir ou non la tâche, qui dépendant de la 
« valeur scolaire » de la discipline. 

(Musial, M., Pradère, F., & Tricot, A.,2012) 

 

 

 



انتزكٍش عهى انًعزفح أو عهى انًهارج :تساؤالخ فً يسأنح انتقىٌى 
يزكثح ؟تقًٍٍٍح انًهًح أو حم انًشكهح كىضعٍح أو عهى   

 

 .اٌّهّخ اطبس خبسج ِهبساره ِشالجخ عًٍ فمظ ٔشوض عٕذِب اٌّعشفخ َّزٍه اٌطبٌت ثؤْ االعزٕزبج َّىٓ ال•

 اٌّعبسف اعزثبسح ِٓ َزّىٓ ال أو األخُش هزا َزّىٓ ,ٌٍّهّخ ششحه وطشَمخ اٌطبٌت سإَخ ِٓ إٔطاللب

ً  األعبط : اٌّهّخ ٌزٕفُز اٌضشوسَخ  .اٌّهّخ َٕفز ٌىٍ اٌطبٌت َغزخذِهب اٌزٍانتفكٍز آنٍاخ هٍ اٌزمىَُ فٍ ارًا

 ٌٍّهّخ ششحه طشَمخ فٍ ٌٍطبٌت َعىد األعبعٍ اٌذوس اْ اٌّزوىسح اٌزجبسة ثُٕذ•

 َىٌُهب اٌزٍ ثبٌمُّخ واسرجبطهب عذِه او اٌّهّخ رٕفُز عًٍ لذسره فٍ اٌّزعٍُ رّثالد َزضّٓ اٌّهّخ ششح اْ•

 .اٌّذسعخ فٍ اٌزعٍُُّخ ٌٍّبدح

 

  

 



2012انًهًح األدائٍح وفق جاٌ ياري دٌكتٍم   

مجموعة متكاملة ومنظمة من المعارف المهمة التنفٌذٌة التً تستثٌر تمٌم الكفاٌة فً وضعٌة 
. والمهارات والسلوكٌات واالستراتٌجٌات  

. ال مثٌل لها ومفتوحة وسٌالٌة ونهائٌة ، المهمة االدائٌة بكونها مركبةتتصف   

تتوجه المهمة الممترحة فً التموٌم نحو العمل المندرج فً سٌاق محدد ٌتناسب مع الممارسات 
.االجتماعٌة االصٌلة والمرٌبة من الطالب  

• Toute tâche complexe requiert des démarches de compréhension, 

    d’analyse et d’application 

 





االختبار قياسالمفاهيم األساسية في   

 

هى طشَمخ ِٕظّخ ٌزحذَذ ِغزىي رحصًُ اٌطٍجخ ِٓ اٌّعٍىِبد واٌّهبساد فٍ ِبدح دساعُخ رُ  االختثار•

رّثً ِحزىي رٍه اٌّبدح ( األعئٍخ)رعٍّهب ِغجمبً ورٌه ِٓ خالي إجبثبرهُ عًٍ ِجّىعخ ِٓ اٌّثُشاد 

 واهذافهباٌذساعُخ 
 

 

   المقاسةفى الذىء من الخاصية يهجد  ماالعملية التى نحدد بهاسطتها كمية  هو المياس•

 المقاليةمن األسئلة أدق  الموضوعية األسئلة: دقة أدوات القياس  في اختالف 

 مختلفةالشخص في أوقات ولنفس  آلخرالمالحظة من شخص ختالف ا 
 

   



  
االختثار انجٍذخصائص   

  

 جدول مواصفات لتحميك التوازن

 الصدق

 الموضوعية الشمولية

 الثبات



 ِب هى جذوي اٌّىاصفبد ؟

 اٌذساعُخ اٌّبدح ِحزىي وَشثظ االخزجبس، ِحزىي َحذد رفصٍٍُ ِخطظ•

  زعٍُُّخاٌ اٌّبدح ِىضىعبد ِٓ ٌىً إٌغجٍ اٌىصْ وَجُٓ ، اٌزعٍُُّخ ثبألهذاف

  اٌّخزٍفخ ِغزىَبرهب فٍ اٌغٍىوُخو اٌّعشفُخ واألهذاف

 ِٓ واٌزؤوذ االخزجبس، فٍ اٌزىاصْ رحمُك هى  اٌّىاصفبد جذوي ِٓ اٌغشض•

 لُبط َشاد اٌزٍ زعٍُُّخاٌ اٌّبدح وِحزىي عٍُُاٌز ألهذاف ِّثٍخ عُٕخ َمُظ أٔه

  فُهب اٌزحصًُ

 

 



كون  
ت  دول ي  ات   ج  ن   من   المواصف  عدي  سي   ا جدهما : ب 

ل را  مث  وعات   وي    المادة   موص 
ال

ة   مي  لج 
ع ت 

خ ر ,  ي   والآ 
ق  ف  مث   ا  ات   لوي  اي  مل الكف  ش  ول وت  دول حق   الج 

ان   علي ة   ا ور  ة   الآهمي  ي  سن 
وعات   من   لكل الن  هداف   الموص  لة   وعدد ، والآ  وع كل اسث  عا موص  ت  ة   لكل ي  اي  ة   ،كف  اف  الآض    الي ي 

ال
ات   وي  ة   مست  حق 

 المست 
ال لكل لة   من   سو   .الآسث 

وعات    الموص 
لة    الآسث 

ات    والدرخ 

وع  الموص 

(1) 

لة    الآسث 

ة    الدرج 

وع  الموص 

(2) 

لة    الآسث 

ة    الدرج 

وع  الموص 

(3) 

لة    الآسث 

ة    الدرج 

لة   موع الآسث  ج 
م

 

ات   موع الدرخ  ج 
م

 

ة   ي  سن 
ان  الن   الآور 

لة   موع الآسث  ج 
م

  
ال

ات   وي   مست 
ة   ي  سن 

ان  الن  الآور 

وعات   لموص 
ل

ة    اي  ة   1كف  اي  ة   2كف  اي  ة   3كف  اي  ة   4كف  اي   5كف 

 شثكح تحقق/  انًىاصفاخكٍف ًٌكٍ تُاء جذول 



اء  -1 ث  ار ي  ث  ي 
ن   اج  وار  راعي   مت  م  ي  هود حج  ولة   الج  د  م المي  لج 

ع لت 
وع كل   .موص 

عطاء -2 ن   ا  ي   الور 
ق  ت  حق 

ال
ء لكل  ر    المادة   من   خ 

ال
ة   مي  لج 

ع ت 
الي   ، الث  ن   وي  ا  وع كل ف     موص 

د         ا ج  ة ما ي  حق 
ست  ت 

لة   من    ة جسب   الآ سث  ي  ة   ا همي  ي  سن 
 .الن 

ار -3 ث  ي 
ة   اج  ي  لة   عي    لاهداف  ل  ممث 

الت 
ة   مي  لج 

ع
ة    ق  عرب  مة   ب 

ظ  اس من  ث  ها مدى وف 
ق  حق 

ت 
ة    درج     ي 

ر   ي  ن   ،ة  كي  مكي 
لم وي 

المع
ع من    ب  ور  ة ب  لي 

ي   ا سث 
ات   ف  وي  مست 

ال
ة    لق  ث 

لك المج  هداف   لث    الآ 

ة   الطالب   ا كسات   -4 ق  رة   ب  ي  عدالة   كي  ار، ب  ث  ي 
ساعدة مما الآج  ي   ت 

م ف  ج 
ظ  ن  ة ي  ي  اء وف  ث  ي    ا 

كار      د  عة الآسي  ب  ور  وعات   علي وب  ان   الموص  ر  اي   ي 



 !شكرا  


