
 Administrative Performance Evaluation تقويم األداء اإلداري : سابعًا:
  Evolution ماهية التقويم

َسِن َتق ِويم   َلَقد   وردت كلمة التقويم في قوله تعالى: بسم اهلل الرحمن الرحيم نَساَن ِفي َأح                                     َخَلق َنا اْلِ 

      ( 88. )النمل:  انه خبير بما تفعلون ءصنع اهلل الذي أتقن كل شي وقوله تعالى  

 المعنى اللغوي للتقويم:

توجد كلمتان تددنن وو تييددان لبيدان قيمدة الهدي  قمدا تقدويم وتقيديم والملدصلي الول لدحيي ل ويدا  يدراد        
 ( 2002منه معاني عدة منها بيان قيمة الهي  )تثمينه(.)الرهدان:

 ل انعوجاج , وقوم السلعة بمعنى سعرقا , والتقويم ودق ووهمل من التقييم. ويعني ويضا من قوم وي لحي ووزا

 : أما معنى التقويم اصطالحا

يقلد به القدرة على الحكم على قيمة المادة ل رض معين وقذه الحكام يجب ون تبنى على معدايير محدددة     
 .معايير داخلية )التنظيم( وو معايير خارجية )مناسبة المادة للهدف(. 

ويقلددد بدده التعددديل وو التحسددين  لددى  (Valuation)وعددم ووهددمل مددن التقيدديم  (Evaluation)ُيعدددا التقددويم      

جانب تقدير القيمة من الحكم والكييية, لذا تتصلب عملية التقويم  جرا  عمليات القيدا  ب درض  لددار الحكدام 

 على السلوك في ضو  معيار وو قدف محدد ؟

حدددد مدددق تحقيددق ُيعدددا التقددويم عمليددة نزمددة لي مجددال مددن محدداور الحيدداة وقددي جددز  مددن العمليددة التربويددة, ي   

القداف تحديد نقاص الضعف والقوة في مختلف جوانب المواقف التعليمية بهدف تصوير وتحسين عمليدة الدتعلم. 

 (        2000)جامبل :

 



      

 

 

 

 

اسدتخدم التقدويم مندذ قدديم الزمدان وتصدور خد ل تصدور اللدناعة والنهدصة انقتلدادية فهدو لدي  وليدد اليدوم وقدد 

الجيش  ثنا  وبعد المعارك آذ كان يقوم القادة بمراجعة خصصهدم العسدكرية لبيدان القدوة والضدعف فدي استخدم في 

اسددتخدام  اقددذه الخصددص , حتددى ون فتددرة السددتينات مددن القددرن الماضددي وصلددق عليهددا مرحلددة المعددايير والتددي تتخللهدد

 والتربوية ......الخ. والمعايير للحكم على كل النهصة اللناعية والعسكرية وانقتلادية  المقايي

ون التقدددم فددي مجددال التربيددة والتعلدديم ولددبي مددن الضددروري اعتمدداد معددايير لقيددا  النتددا   التربويددة مددن اجددل    

 القدرن بدايدة مندذ والهدمولي النظدامي بهدكله للتربيدة التقدويم ودخدل النهوض والتصور فدي مجدال التربيدة و التعلديم.

 عدددن كثيدددرا   تختلدددف ن عمدددل بياندددات ولهدددا وقددددافها لهدددا رسدددمية  داريدددة اجتماعيدددة منظومدددة التربيدددة العهدددرين كدددون

, فدددخل فددي مجددال تقددويم الصالددب والمعلددم والمددنه  واودارة والبنيددة وكددل النهددصة الداخلددة فددي  الخددرق النظمددة

 مجال التربية والتعليم .

والمددواد   ,التقددويم يسدداعدنا علددى تقدددير فاعليددة التدددري  ووثددره, ويجعلنددا نهددك فددي قيمددة المندداق  التعليميددة ن  "   

الجدددوق".  ةبلدديتها عديمددرفضددها  والمراجعددة وو نقددوم بالتعددديلوالوسددا ل التعليميددة ممددا قددد يدددفعنا لن  ةيالدراسدد

 ( 2000)اومام:

وما على مستوق التربيدة والتعلديم فدان ميهدوم التقدويم قدد هدمل جميدل ووجده النهداص التربدوي والتعليمدي, فهدو       

معنى بجمل وتنظيم وتحليل البيانات المتعلقة بهذه النهصة لتحديد مدق فاعليتها وجواندب القدوة والضدعف  فيهدا 



ة مددن اجددل تهيددست المسددتلزمات ال زمددة ولدد   وو ومدددق قددرب وو بعددد وو تحقيقهددا لتقددداف التربويددة والتعليميدد

 تصوير قذه النهصة وتهيست الجوا  المناسبة لتحقيقها لتقداف التربوية . 

ومددا علددى مسددتوق قاعددة الدددر  وو الدا  التدريسددي فهددي "عمليددة منظمددة لجمددل وتحليددل المعلومددات لتحديددد      

واتخاذ قرارات بهسنها ويهير قذا الميهوم ضمنا   لى ضرورة مدق تحقيق القداف التعليمية من خ ل المتعلمين 

 م لنها عملية مقلودة و قادفة". والوجدانية, كخصوة وولى في عملية التعلي ريةاوالمهلياغة القداف المعرفية 

 :خصائص التقويم الناجح 

 يتلف البرنام  التقويمي الناجي بعدد من الخلا ص والسمات تتلخص في اآلتي :    

, فمددث  فددي التربيددة الرياضددية ن  خددرقيقتلددر التقددويم علددى جانددب دون بقيددة الجوانددب ال ونن ينب ددي .1 

ويتجاقددل الجوانددب النيسددية وانجتماعيددة والمعرفيددة .  والمهاريددة يهددتم التقددويم بالجوانددب البدنيددة ونينب ددي 

 فهو هامل متكامل .

الصلبدة سدلوكيا مددن  وميقد ونينب دي  آذيتسدق برندام  التقدويم مدل وقدداف المددنه  ويعبدر عنهدا ,  ونيجدب .2 

فسقددداف المددنه  وتحقيقهددا تلددبي الهدددف منظددور القددداف والغددراض التعليميددة والقدديم المتضددمنة بهددا . 

 وتقويمها . من النهصة

 اولددد  فدددي  اتدددنظم عمليدددة التقدددويم وتجمدددل نتا جهدددا بحيدددم يلدددبي تيسددديرقا ذا م دددزق مييدددد ونيجدددب .3 

وي ونهددا تتحددول  لددى تكمدديم يمكددن الحكددم مددن خ لهددا علددى الرقددام التددي  لتفضددل.والتحسددين والتصددوير 

 وللنا وليها في التقويم. 

 عدن فضد    , و الواقعيدة و اونسدانية و انتسداق المروندةو  و العمليدة و انسدتمرارية و التنويل الهمولية.4 

 المتسلسلة. والخصوات المراحل متعددة التقويم عملية  ن

 

 



  :أهداف التقويم    

قنالددك وقددداف عديدددة للتقددويم ومددن خدد ل قددرا ات الباحددم وجددد ون قددذه القددداف يمكددن ون تكددون وقددداف       
 تصبيقها بلورة لحيحة وان من ابرز وقداف التقويم قي:. معلمية قوية  ذا ما ت

 التنبؤ بنتا   التقويم النها ي ..1 
  ثارة دوافل المتعلمين نحو التعليم..2 

 وتحييز رغباتهم العلمية الهادفة .تنظيم التعليم لديهم .3 
 تهخيص اللعوبات لديهم من قبل المعلم وو الموجه التربوي..4 
 تعزيز التمكن لديهم, فض   عن توفر ت ذية راجعة للمعلم والمتعلم ..5 
 والدا ية للمدر .  اريةهوالمالتعلم لحد اوتقان ونسيما بمجال الكيايات العلمية .6 

 :مراحل التقويم

ون عمليدة التقدويم تمددر بمراحدل عديدددة وحسدب تبدداين ورا  العلمدا  والخبددرا  ون ونهدم يتيقددون علدى وصددار عدام لهددذه 

 المراحل تتحدد بالتالي .

 ويجب توخي الدقة عند جمل المعلومات.  وو اللية المراد قياسها ,  جمل المعلومات حول الهي.1 

 التحليل :وي تحليل المعلومات وما بهكل منصقي وو  حلا ي ..2 

 التيسير : وي توضيي ما تم تحليله ..3 

  للهي  المقيم .كما موضي بالمخصص قيمة  عصا اتخاذ القرار : وي .4 
    

 

 خمطط يوضح مراحل التقويم

 

 اتخاذ قرار تفسير تحليل جمع معلومات



 التقويم :أنواع 

بتعدددد ونددوات التقددويم المسددتخدمة فددي العمليددة التربويددة علددى المدددة الزمنيددة لتصبيقدده وبحسددب صبيعددة المعلومددات   

) الجهددة التددي تقددوم بعمليددة مندده , وبحسددب الصددرف المقدديم ,  ونوعيددة المحاكدداة ) المعددايير ( المسددتخدمة وال ددرض

 التقويم ( . وحسب تيسير نتا   انختبار وفيما يلي عرض لهذه النوات:  

 أنواع التقويم حسب الفترة الزمنية:                                      

   Initial – Evaluation التقويم التمهيدي)القبلي(

يسدتخدم عدادة قبدل البدد  بتنييدذ البددرام  الدراسدية وي بدايدة كدل عدام دراسددي ويهددف  لدى الكهدف عدن المهددارات    

الضددرورية ال زمددة , والتددي يمتلكهددا الصلبددة قبددل البددد  بتنييددذ البرنددام  كمددا يهدددف الكهددف عددن مهددارات الصلبددة 

سثير البرنام  الدراسي عليهم وو مقارندة ودا هدم ومعارفهم قبل البد  بعملية التدري  لغراض مختلية مثل معرفة ت

 بمجموعات وخرق.

 .  Formative – Evaluation التقويم أثناء العمل )المستمر(

عمليددة تقيميدده منهجيدة ) منظمددة ( تحدددم وثنددا  التدددري  ,  بسنددهيصلدق عليددة وحيانددا التقددويم التكدويني ويعددرف     

وغرضها تزويدد المددر  والمدتعلم بت ذيدة راجعده مدن اجدل تخمدين العمليدة التعليميدة , ومعرفدة مددق تقددم الصالدب 

وللتسكد من س مة سير العمليدة التدريسدية نبدد مدن وجدرا  تقدويم بهدكل دوري ومسدتمر خد ل اليتدرة الزمنيدة التدي 

لتدري  الوحدة , فدالتقويم الدذي يجدري فدي قدذه المرحلدة قدو التقدويم التكدويني فدلذا كاندت المعلومدات التدي حددت 

يددتم جمعهددا بددسدوات التقددويم تهددير  لددى ون التقدددم غيددر مددرض نبددد مددن تحديددد جوانددب الضددعف ووجددرا  تدددري  

ندب العمليدة للتقدويم البندا ي وقدي ع جي . فالتقويم اليومي والسبوعي والههري وربما اليلدلي للصلبدة قدي الجوا

 ونهصة تقويم سريعة .

 



 . Summative – Evaluatiion التقويم النهائي )الختامي ( 

ويقلددد بدده التقددويم الددذي يسددتند  لددى نتددا   انختبددارات التددي يعصيهددا المدددر  فددي نهايددة الهددهر او منتلدديه     

تحلديل الصالدب . وقدذا الندوت  اليلل الدراسي وو نهايته , ثم رلد نتا جها في سدجل الع مدات مدن اجدل تقدويم

فيدده مدددق نجددا  الصالددب فددي وداراك  يكمددل التقددويم السددابق حيددم يتحدددد فيدده موقددل كددل صالددب مددل اقروندده ويتجدددد

 المنه  وفهمه.

  Diagnostic -– Evaluatiion التقويم التشخيصي 

ثندددا  عمليدددة الدددتعلم والدددتعلم اللددديي , باسدددتخدام ودوات  ويعندددي بيدددان مدددواصن القدددوة والضدددعف لددددق المدددتعلم قبدددل وال

 تهخيلية سوا  للصلبة المتيوقين وو الضعاف تحلي  .

ذا تددم التقددويم علددى مسددتوق جمعددي       وال ددرض الساسددي مددن التهددخيص قددو بنددا  بددرام  ع جيددة للصالددب , وال

)لدف بسكملده ( فدال رض مندة قدو السدما  للمددر  بتلبيدة حاجدة الصلبدة الخالدة  بدالتعلم  , كاكتهداف وسداليب 

 تبات صرق تدري  جديدة ومناسبة للصلبة .تدري  خاص ة لمحاولة و

 التقويم بحسب طبيعة المعلومات :

 : التقويم الذي يعتمد على جمل معلومات رقمية عن تحليل الصلبة  التقويم الكمي.1 

: التقويم الذي يعتمد على جمل معلومات ليظية لولف عملية تعلم الصالب, وذلك من  التقويم النوعي.2 

خ ل الم حظة , وو وي وداة تحقق قذه ال اية , وقذا يساعد على تكوين لورة حقيقة  عن اقتمامات 

 .لى نوت المعلومات التي تم قياسهاتياعله انجتماعي مل زم  ه , والحكم عالصالب وميوله واتجاقاته و 

 :التقويم بحسب الغرض منه

 يمكن تقسيم التقويم حسب ال رض منة  لى عدة ونوات منها :  

 اسية .التقويم لغراض تعديل الخصص والبرام  الدر .1 



 التقويم لغراض تلنيف الصلبة..2 

 التقويم لغراض التعيين والقبول ..3 

 التقويم لغراض التنبؤ والكهف عن انستعدادات..4 

 التقويم لغراض التحقق من التعلم , والتسكد من نوعية النتا  ..5 

 التقويم لغراض التسكد من الجهد المبذول..6 

      ملية التقويم (التقويم على حسب المقوم )الجهة التي تقوم بع.7 

 :     أدوات التقويم  

يمكددن اسددتخدامها وجددرا  عمليددة   نَّ الحددديم عددن عمليددة التقددويم يقودنددا  لددى البحددم عددن الدوات التددي         

 التقويم والتي تتمثل بما يستي :

: وقددي مواجهددة هخلددية بددين مدددير المدرسددة كمهددرف مقدديم والمدرسددين بهدددف التعددرف علددى  المقابلةةة.1 

 احتياجاتهم التربوية والتدريسية وودا هم واتجاقاتهم حول مهنة التدري  .

: وقددي عبددارة عددن مجموعددة السدد لة يقددوم الباحددم بولدديها بهدددف الكهددف عددن انحتياجددات  االسةةتبانة.2 

 التدريسية ومعرفة اللعوبات التي تعترض سير عملية التدري  , ثم يصلب من المدرسين اوجابة عنها 

 : وقي وما تحريرية وو هيوية , يلجس  ليها مديري اوهراف التربوي . االختبارات.3 

 : وقي تبين نقاص الضعف التي يمكن ون يعالجها مديري اوهراف التربوي . تقديم التقارير والسجالت.4 

: وقذه الصريقة تكهف عدن مددق حاجدة المدرسدين  لدى اوهدراف , وعدن وثدر اوهدراف فدي  تقويم األداء.5 

 معالجة اللعوبات المتواجدة ول   .   

: وقددي الم حظددة الموضددوعية القا مددة علددى مهدداقدة معلددم وو صالددب فددي مواقددف صبيعيددة وو المالحظةةة.6 

ملدددصنعة وكتابدددة تقريدددر خددداص باسدددتمارة تسدددمى اسدددتمارة الم حظدددة بهددددف التعدددرف علدددى مددددق  ودا ددده 

 لللف المراد م حظتها . 

 


