
 Evaluation:التقويم 
التقويم عمل يمارسه  انسسهاو ولمهراد عةيهةل يهمل يومه  سهوال  هاو ةله    هورل      

يمارسهه  مههو   طريقههال عوههةوريال مههو اقههل الوجههو  عحههم قههوةل و هه ال مهها أومق ههوةل 
ةاد عمجهههال م اوهههرل  ههه  و  اقتههه   سهههوال  اسهههد ألههههةا  ايوميهههال ومهههةق ت قيق ههها  أعمهههال
 مهه م .وظيفههال يمارسهه ا  أو  ههج مةمههل و ةامههلمقتمةهه    ههج قماعتهه  و  و ةضههو فههرة 

،  مةسهههم تقهههويم الطةهههام الهههةا سم حههه  واععمهههال التهههج سقهههوم   ههها او ال هههرام  التهههج سسهههمة ا
 التقويم هه. .سةطي ها جيمهاو وواسههاو، او جهوم اعسهتاة عمههل طم ه   مةسهم اعطاههها جيمهاو وواسها  

 ال جيهههههة التسفيهههههةعمحيهههههال تسظيميهههههال ت هههههة   لهههههم ت سهههههيو مسهههههتوق السوهههههاطاد التهههههج ع تههههها 
الت قههههو   ههههورل مسظمههههال وموضههههوعيال مههههو ممهمههههال السوههههاطاد و ةاليت هههها و فالت هههها )او

ضههطمب  ههم عمههال ويسههاعة  ههج اع (وتم يرههها  ههج ضههول مهها ستههويم ت قيقهه  مههو أهههةا 
الةمحيهال التهج ترمهج  لهم )واتيهاة القهرار مسهتق م ويةهر   هةل   مسه   التيطيط وال رمقهال

وضهههوعيال  ةاليهههال وستهههاه  السوهههاطاد والق هههوة وةلههه   هههج أو سقهههرر و  هههورل سظاميهههال  وم
 .(ضول األهةا  المرسومال

 :  تحتقج  ول قوهر ومةسم الةمحياليول ةا سقة لحتقويم الةةية مو التةار  
  .. (عمحيال ت ةية جيمال الوجل) مس  رتايحعر    قة   

 ، (  عمالأ اول اسقااه مو سما   قاةلةرقال ) Boyle ويةر  
عمحيههههال ا ههههةار   ههههم عحههههم جيمههههال اعوههههيال واعوههههيا  : وع مههههاووعر هههه  ا ههههو  طهههه  

 .لقةير هةه القيمال Evidence ما يفية ضرورل استيةام المةايير والموضوعاد 
 الاراعج انرواةو ج مقال    
عمحيهههال ت ةيهههة مهههةق التسيهههراد  هههج سهههحو  : (ا مهههة السهههية)عر ههه  الةهههاةلج   هههج  هههيو  

 ت م او اتقاهههههات م ستيقههههال الق ههههوةرامةههههار  م او م ههههاالمستروههههةيو سههههوال  يمهههها يتةحههههو  
 .والتةر  عحم ما ام و ت قيقال مو اعهةا  اعرواةيال التةحيميال اعرواةيال

 المستروههةيو جيها  التسيهراد السهحو يال لقم هور عمحيههال) مسه  8791ا مهة عمهر   يةر ه 
راد يههههمةيسههههال ومههههةق ت قيههههو هههههةه التسي  روههههاةيال وسياسههههالالمترت ههههال عحههههم تسفيههههة  رسههههام  

ههةه   لهملحو هول  المسهتةمحالال مع تقةير  اعحيال الطهرو والمةيسهاد موضوعال لألهةا 
ال عحههم ضههرورل جيهها  ا  ههار اعجت ههاةيال واعقتماعيههال المترت هه  لههم  انضهها الالتسيههراد ،



تم و مهو جيها  المهةق الهةا تح  الةمحياد التهج مهو يمل ها سه أا( راد السحو ياليالتسي
 انروههاةالههةيو عمههل مة ههم  ان ههراةاد ر  ومةحومههاد وم ههاراد واتقاهههمةهها  يهه تسيههرد 

 وا ان ههراةتههم رسهوي ا لههةق هه عل راد واضهه ال لحةيهاو يهالاراعهج سههوال  اسهد هههةه التسي
عاالههد  ههج ةور اسههت مال التسييههر وهههج  ههج  أواس ههاظ ههرد ستههاه  الههتةحم الةالههال عحي هها ، 

 وا ههههمرراد وتههههم يراد يههههتس سههههت ةا  لههههمث ، والتههههج قههههرال  ههههةو  ا و ال ههههة  لههههمطريق هههها 
 األ راة ومقتمة م  و يهيال ج  يال  رياليالتسيتةطج ستاهق ا  او  قعاجت اةيال واقتماعيال 

را  هج س ايهال ال رسهام  قهحيال تقويم عمالسا قال يستست   مس ا اعت رد الت ومن التعريفات 
اعيههرق، واس هها  ةوو  قيههال عسا ههر ال رسههام  اعروههاةا النااات ر هها عحههم اعروههاةا وت
، و التالج  همو ههةه لت ةية مةق ما ت قو مو اهةا  ال رسام   قياس الناتتر ا عحم 
، واس ههها ت قهههو  اههههةل قاهيهههال ويسهههمم ههههةا السهههوب مهههو بعاااال اللااامولي  تتسهههم التةريفهههاد

، والمطا قال تةسهج التوا هو  هيو الستهاه  المت ققهال واعههةا  المطا قالالتةريفاد  تةريفاد 
 .يموهو ما يسمم  المف وم التقحيةا لحتقو المسووةل، 

وع يقت ههر اقرالههها عحههم و ههج ال قيقههال او عمحيههال التقههويم هههج عمحيههال وههامحال ومسههتمرل 
او  واس ههههها تيههههةم عمحيهههههال اتيههههاة القهههههراراد المتةحقههههال  ال رسهههههام  السههههات  الس هههههاهج لح رسههههام 

 .، وجة عر  ال  ير مو ال ا  يو والةحمال التقويم   ةا اعتقاه ةسا ره الميتحفال
 Frutchey  :ت هههويو  -3 تط يهههو مةهههايير -2قمهههع مةحومهههاد، -8   يهههث عر ههه   مسههه

 .استستاقاد وا  ام واتياة جراراد
 ههج الف ههر التقهههويمج تطههور واتقههاه  ههارا ( يةمههال اتيههاة القههراراد) ويم ههل هههةا اعتقههاه 

 هةث عحههم تت قهة ة هر او مةظهم اة يههاد التقهويم : Grunbach رس هها   وههةا مها ا هةه 
 .راو التقويم عمحيال ليةمال اتياة القرا

 قة عر هد التقهويم اعروهاةا  مسه  الةمحيهال التهج تسهتيةم اعسهحو  الةحمهج  Callupاما 
لت هويو اعسهتستاقاد وا هةار اع  هام  هول الةمهل اعروههاةا لتهو ير ال قهاهو  مسها  

 .ومسظمت 
اسهه  عمحيههال مسظمههال لح  ههم عحههم جيمههال التسظههيم  :روههاةا التقههويم األ  يتةههار مههو اوههمل   

 مههاوتسفيههةها مههع جيهها   ههل  انروههاةا هه  ومرا ههل  سههال ال رسههام   والةههامحيو انروههاةا



و ت حيهههل التةريههه  الوهههامل .لحمستفةهههيو مس ههها راد سهههحو ياليهههههههةه ال هههرام  مهههو تسي قتههه ق 
 .يتضح ما يمتج: انرواةالحتقويم 
 :ا تياليتضمو المقاعد  انرواةاأو التقويم  -8

 .وأهةا  لتسظيم المت ةال   ةا ا انةاريالاألسالي  والسياساد :التسظيم - أ
 .الةامحوو عحم  ل المستوياد   ةا التسظيم - 
 .و ياغت ا انرواةامرا ل تيطيط ال رسام   -ج
ويطههال الةمههل  مهها  ههج ةلهه  الطههرو  انروههاةامرا ههل تسفيههة ال رسههام   -ة

 .انرواةيالوالمةيساد 
 .انرواةاالستاه  الس اهيال لح رسام   -ح
 .ويطال التقويم  قرالاد - 

 . ي وهج تم ل الوضع المرغو   وأهةا ويم  سالا عحم مةايير يتم التق -2
و ياساد تساعة عحم تو ي  الوضع الهراهو اةعهل  أوع ة مو تو ر م وراد  -3

 .تو يفا يم و مقارست  مع الوضع المرغو    
ههههةا ال  هههم    هههةارويهههتم .   هههم عحهههم الوضهههع الهههراهو   هههةارالتقهههويم يتضهههمو  -4

ت ايس مها  أووتقويم مةق تطا ق ما   ي لمرغو   مقارسال الوضع الراهو  الوضع ا
  الوضههع الههراهو ت هه  وي فههج  ههج عمحيههال التقههويم   ههم. عههو  ةضهه ما الهه ة 
ع ههة مههو مقارست مهها واليههروج  ههرأا يم ههل   ههم   ة.  قههط  يهه والوضههع المرغههو  
 .عحم الوضع الراهو

  
 Brack &moss  را  ومو  ورها يم ل عمحيال التقويم  ما ي  :الو ل   
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