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 أوعثي  عيج د دسا يً صد بالتقوٌم الحكم على شيً  عييٌ  ٌق: التربوي اإلشرافالتقويم في 

 .تقوٌم عيلم أو ،تحصٌ  طالب فً عقسس دسا ً عيٌ  أوو ٌلة تيلٌعٌة  أوعشسوع تسبوي 

 

 األ ييالٌبالبحييع عيي   إلييىالحييدٌع عيي  ععلٌيية التقييوٌم ٌقييود  أ : وطرائااا التقااويم أساايلي 

 :والطسق التً ٌعك  اتباع ا إلجسا  ععلٌة التقوٌم والتً تتعث  بعا ٌلً

وهً عواج ة شخصٌة بٌ  عدٌس العدس ية كعشيسم عقيٌم والعدس يٌ  ب يدم  :العقابلة .1

التييييسم عليييى احتٌاجيييات م التسبوٌييية والتدسٌ يييٌة وهساح يييم واتجاهيييات م حيييو  ع جييية 

 .التدسٌس

ٌقوم الباحع بوضيي ا ب يدم الكشيم  األ حلةوهً عباسة ع  عجعوعة ع   :اال تباجة .2

 ،وعيسفة الصييوبات التيً تيتيسي  يٌس ععلٌية التيدسٌس ،ع  االحتٌاجات التدسٌ ٌة

 .عج ا اإلجابةثم ٌطلب ع  العدس ٌ  

 .عدٌس العدس ة اإلٌ ٌلجأ  ،شفوٌة أوتحسٌسٌة  أعاوهً  :االختباسات .3

ٌيالج ييا عييدٌس  أ وهييً تبييٌ  جقيياط الضيييم التييً ٌعكيي   :دسا يية التقيياسٌس وال ييج ت .4

 .العدس ة

وعي   ،اإلشيسام إليىوهذه الطسٌقية تكشيم عي  عيدج حاجية العدس يٌ   :األدا تقوٌم  .5

 .أص فً عيالجة الصيوبات العتواجدة  اإلشساماثس 

 

 أ العيياٌٌس التيً البيد  أو األ يسهجيا  عجعوعية عي  : التي يقاوم لييااي التقاويم األسس

 ،واضيحة وعبٌجية األ يستكو  هيذه  أ تساعى ع  تخطٌط ععلٌة التقوٌم وتجفٌذها وٌجب 

 :األ سوع  هذه  ،أهداف ال ذه اليعلٌة الججاح فً بلوغ  أسٌداذا عا 

ليعلٌية التقيوٌم الججياح  أسٌيداذا عا  :العشاسكة الفيالة أ اسٌبجى التقوٌم على  أ ٌجب  .1

وتحقٌق ال دم العسجو عج يا وللقٌيام بيدوسها عليى اكعي  وجي ، البيد عي  اشيتسا  كي  

بي   ،بحٌيع ال ٌقتصيس التقيوٌم عليى شيخد واحيد ،الع تعٌ  باليعلٌة التيلٌعٌة بالتقوٌم

ٌكييو  التقييوٌم ععلٌيية عشيياسكة تياوجٌيية بييٌ  كيي  الع تعييٌ  باليعلٌيية التيلٌعٌيية  أ البييد 

ودوسه  أهعٌتييي كييي  ح يييب  ،والعجتعيييأ بأكعلييي  األعيييسكالعيييدسس والطاليييب ووليييً 

بحٌييع تتضييا عييواط  القييوة والضيييم لتحقٌييق الجعييو العتكاعيي  الشيياع   ،وإعكاجٌاتيي 

 .التسبوٌة وتوجٌ  ا الوج ة ال لٌعة األهدامق وتحقٌ
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ٌعتيد  أ وٌقصيد بالشيعو  هجيا هيو  :اج  ععلٌة شاعلة أ اسٌبجى التقوٌم على  أ ٌجب  .2

التسبوٌة الياعة والخاصة )بيالعواد والعساحي  الدسا يٌة   األهدامالتقوٌم لٌشتع  على 

التفكٌيس  وأ الٌب ال لوكٌة العجشودة جعٌي ا ع  ع اسات وعيلوعات وعٌو  واألهدام

ٌشييتع  علييى جعٌييأ عجاصييس اليعلٌيية  أ اجيي  ٌجييب  إلييىباإلضييافة  ،واالتجاهييات والقييٌم

الجشييياطات  أوالو ييياح   أو ،الطساحيييق أوالتيلٌعٌييية التيلعٌييية  يييوا  عج يييا العقيييسسات 

 .وغٌسها

 ،ٌكيو  التقيوٌم ععلٌية داحسٌية ولٌ يت خطٌية أ ٌجب  :ٌكو  التقوٌم ع تعسا   أ ٌجبغً  .3

فييالتقوٌم الع ييتعس ٌ يياعد كيي  عيي  العييدسس والطالييب علييى عيسفيية عييدج تقييدع م فٌعييا 

عسحلييية ٌحققوج يييا لٌيييدسكوا جواجيييب الضييييم وعحاولييية  أوٌججييي و  عيييأ كييي  خطيييوة 

 .عيالجت ا ع  اج  تغٌٌس الع اس وبلوغ ال دم

التقيوٌم اليلعيً هيو اليذي ٌت يم بالصيدق  أ  :علعٌية أ يسٌبجيى التقيوٌم عليى  أ ٌجب  .4

ال لٌعة واتخاذ  األحكام إصداسوهذه ال عات تكو  عوجا  على  ،ت والعوضوعٌةوالثبا

 .القساسات العجا بة

 

 :وظيئف التقويم

فاألهييدام عجييد صييٌاغت ا تكييو   ،التيلٌعٌيية األهييدامالع يياعدة فييً الحكييم علييى  ٌعيية  .1

 .خطح ا أوععلٌة تقوٌم تبٌ  عدج صد  ا  إلىبعثابة فسوي تحتاج 

الع اعدة فً سفأ ع توج اليعلٌة التيلٌعٌة ع  طسٌق تحدٌد عيدج تقيدم الطي ب جحيو  .2

واتخييياذ القيييساسات ال  عييية لتعكٌيييج م عييي  تحقٌيييق تلييي   ،التسبوٌييية العقيييسسة األهيييدام

 .بالع توج العطلوب األهدام

لٌيعي  عليى تيدعٌم جقياط  ،التيسم على جيواحً القيوة والضييم فيً تحصيٌ  الطي ب .3

 .ج الضيم وت فٌ القوة وٌ يى لي 

  وعي  الصييوبات التيً  أبجياح ماألعوس بعيلوعات د ٌقة ع  عيدج تقيدم  أولٌا ت وٌد  .4

 .تواج  م

الحكم على عدج فيالٌة التجاسب التسبوٌية  بي  تطبٌق يا عليى جطياق وا يأ ععيا ٌ ياعد  .5

 .الو ت والج د إهداسعلى ضبط التكلفة وفً الحٌلولة ع  غٌس 
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 :أنميط التقويم

تيً تشيك  اليعلٌيية العيليم عي  بيٌ  اليجاصيس الع عية ال أ عي  العييسوم  :العيليمتقيوٌم  .1

وبيالجرس ل يذه  ،هذه اليعلٌية أهدامخطسها وأكثسها فاعلٌة فً تحقٌق أالتيلٌعٌة. وع  

الخطوسة فقد اصبا عي  الضيسوسي االهتعيام باعيداد العيليم وعي  ثيم تقوٌعي  بصيوسة 

شخصييٌت  الع جٌيية بجواجب ييا ال ييلبٌة  دأبييياد ٌقيية وع ييتعسة لع يياعدت  علييى اكتشييام 

عليى  إٌجابٌاتجدٌد وتطوٌس كفا ت  والذي ٌجيكس  إلىلكً ٌؤدي ذل  بالتالً  اإلٌجابٌة

م العيلييم تقوٌعييا  علعٌييا  البييد عيي   أ ولكييً ج ييتطٌأ ، ت عٌييذه ععيي   أوالجيييسم  أ جقييو 

ٌيؤدي  أ وعا هً الجواجب الع جٌة التً ٌتحلى ب ا والتيً ٌتقج يا لكيً ٌ يتطٌأ  ،العيلم

 .ععل  بججاح

 أ العتوخيياة عجي  البييد  األهيدامالتسبيوي  اإلشييساملكييً ٌحقيق  :العدس ية إداسةتقيوٌم  .2

ذليي  ال  للعييدٌس دوسا   ،ٌييولً اهتعاعييا  بالغييا  إلداسة العدس يية ولعييدٌسها بشييك  خيياد

ف ييو كقاحييد تسبييوي فييً عدس ييت   ،فييً ججيياح اليعلٌيية التسبوٌيية بيياس ا  وتييأثٌسا  واضييحا  

العدس ية وتقيوٌم عيدٌسها  إداسةع ؤو  ع   ٌادة ك  جشياط فٌ يا ليذا تييد ععلٌية تقيوٌم 

للعشييسم التسبييوي فعيي  خ ل ييا ٌ ييتطٌأ العشييسم  األ ا ييٌةبالييذات عيي  الواجبييات 

 .أهداف اٌق ٌطوس اليعلٌة التسبوٌة وٌسفأ ع تواها بعا ٌكف  تحق أ التسبوي 

 األهييداملتقييوٌم ععيي  العيلييم هييو عييدج تحقٌييق  األ ا ييًالعيٌيياس  أ  :تقييوٌم الت عٌييذ .3

فياذا كاجيت االختبياسات  ،التيلٌعٌة العسغوبة كعا ٌر س فً عيياسم الت عٌيذ و يلوك م

فا  جتاحد هيذه االختبياسات  األهدامالتً ت تخدم فً تقوٌم الت عٌذ تيكس بصدق هذه 

 .ععل  أهدامتيد عقٌا ا  لعدج ججاح العيلم فً تحقٌق  أ ٌعك  

 

 


