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أنواع التقويم :
أن تحديد نوع التقويم يتوقف عمى نوع المعمومات والبيانات الالزمة في البرنامج المقوم،
ومن ثم يحدد نوع البرنامج المقوم
أوال  -التقويم التمهيدي:
ويقصد بو عممية التقويم التي تتم قبل البدء بتنفيذ البرنامج التربوي الستطالع الحال قبل
البدء .ويفيد ىذا النوع من التقويم في تشخيص خمفيات المتعممين المتباينة وخبراتيم
المتنوعة المتصمة بالمواقف التعميمية الجديدة والحصول عمى صورة أولية عمى مدى
استعداد الطمبة لمسير في العممية التعميمية ،وعمى ىذا فيمكن أن يطمق عميو التقويم
التشخيصي.
ثانيا  -التقويم البنائي أو التطويري أو التكويني-:
ويقصد بو عممية التقويم التي تحدث عدة مرات في أثناء تطبيق برنامج ما ،أو تجربة
بقصد تطوير ىذا البرنامج أو تمك التجربة .ويفيد ىذا النوع من التقويم في اكتشاف
االيجابيات وتدعيميا وتحديد السمبيات ومعالجتيا مما يجعل البرنامج التربوي المقوم في
حالة تطوير مستمرة.
ثالثا  -التقويم النهائي:
وىو الذي يتم في نياية تنفيذ البرنامج كمو أو في نياية المدة المحددة (كأن تكون فصالً
أو عاماً دراسياً).
ويمتاز ىذا النوع من التقويم بأنو يعكس تحصيل الطمبة بمقارنة كل منيم باآلخر .ومن
أىم خصائصو أن االحكام التقويمية فيو تتناول الطالب ،والمدرس ،والمنيج أو البرنامج في
ضوء مدى فعالية العممية التعميمية بعد االنتياء منيا بالفعل.
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رابعا  -التقويم التتبعي:
يطمق عمى نوع التقويم الذي يتتبع تقويم البرنامج أو المنيج عبر مراحل مختمفة،
ويأتي مع التقويم النيائي ،لغرض معرفة مستوى الكفاية التي يصل إلييا المتعمم ،لذا يطمق
عميو اسم التقويم التتبعي المستمر لتناولو عمميات النظام التعميمي المختمفة.

اإلدارة المدرسية
تعد اإلدارة المدرسية جزءاً من اإلدارة التربوية التي تشتق أسسيا ومبادئيا من ميدان
اإلدارة العامة وتحتفظ بخصوصيتيا في مجال التربية والتعميم .ويتحدد مستواىا اإلجرائي
بأنو عمى مستوى المدرسة ،وىذا المستوى ىو الذي يعمل عمى تحقيق األىداف التربوية،
وتنفيذ الب ارمج والمشروعات التي تم التخطيط ليا من قبل المستويات العميا.
مفهوم اإلدارة المدرسية:
ىي" :مجموعة من العمميات التنفيذية والفنية التي يتم تنفيذىا عن طريق العمل اإلنساني
الجماعي التعاوني بقصد توفير المناخ الفكري والنفسي والمادي الذي يساعد في حفز اليمم
وبعث الرغبة في العمل النشط المنظَم؛ فردياً كان أم جماعياً من أجل حل المشكالت
وتذليل الصعاب حتى تتحقق أىداف المدرسة التربوية واالجتماعية كما ينشدىا المجتمع "
كما تعرف اإلدارة المدرسية عمى أنيا :الجيود المنسقة التي يقوم بيا فريق من العاممين
في الحقل التعميمي (المدرسة) اداريين ،وفنيين ،بغية تحقيق األىداف التربوية داخل
المدرسة تحقيقاً يتماشى مع ما تيدف إليو الدولة ،من تربية ابنائيا ،تربية صحيحة وعمى
أسس سميمة".
وتعرف أيضا بأنيا" :كل نشاط تتحقق من ورائو االغراض التربوية تحقيقا فاعال ويقوم
بتنسيق ،وتوجيو الخبرات المدرسية والتربوية ،وفق نماذج مختارة ،ومحددة من قبل ىيئات
عميا ،او ىيئات داخل اإلدارة المدرسية".
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وعرفيا البعض عمى أنيا":حصيمة العمميات التي يتم بواسطتيا وضع االمكانيات
البشرية والمادية في خدمة أىداف عمل من األعمال ،واإلدارة تؤدي وظيفتيا من خالل
التأثير في سموك األفراد"
ويمكن استخالص تعريف شامل لإلدارة المدرسية من خالل التعريفات السابقة بأنيا:
مجموعة عمميات (تخطيط ،تنسيق ،توجيو) وظيفية تتفاعل بإيجابية ضمن مناخ مناسب
داخل المدرسة وخارجيا وفقا لسياسة عامة تصنعيا الدولة بما يتفق وأىداف المجتمع
والدولة.

مقارنة بين مفهوم اإلدارة التربوية واإلدارة التعميمية واإلدارة المدرسية :
إن ىذه المفاىيم الثالثة قد شاع استخداميا في الكتب والمؤلفات التي تتناول موضوع
اإلدارة في ميدان التعميم ،وقد تستخدم أحياناً عمى أنيا تعني شيئاً واحداً .ويبدو أن الخمط
في ىذه التعريفات يرجع فيما يرجع إلى النقل عن المصطمح االجنبي – – Education
الذي ترجم إلى العربية بمعنى(التربية) أحياناً والتعميم أحياناً أخرى .وقد ساعد ذلك بالطبع
إلى ترجمة المصطمح Administration Education

إلى اإلدارة التربوية تارة

واإلدارة التعميمية تارة أخرى عمى أنيما يعنيان شيئاً واحداً وىذا صحيح.
بيد أن الذين يفضمون استخدام مصطمح (اإلدارة التربوية) يريدون أن يتماشوا مع
االتجاىات التربوية الحديثة التي تفضل استخدام كممة (تربية) عمى كممة تعميم كون أن
التربية أشمل وأعم من التعميم ،وأن وظيفة المؤسسات التعميمية ىي (التربية الكاممة) وبيذا
تصبح اإلدارة التربوية مرادفة لإلدارة التعميمية .ومع ان اإلدارة التربوية تريد أن تركز عمى
مفيوم التربية ال عمى التعميم فإن اإلدارة التعميمية تعد أكثر تحديداً ووضوحاً من جانب
المعالجة العممية ،وأن الفيصل النيائي بينيما يرجع إلى جميور المربين والعاممين في
ميدان التربية ،وأييما يشيع استخدامو بينيم فإنيم يتفقون عمى استخدامو ..وبأي معنى
يستقر استخداميم لو ،أما بالنسبة لإلدارة المدرسية فيبدو أن االمر أكثر سيولة؛ ذلك ألن
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اإلدارة المدرسية تتعمق بما تقوم بو المدرسة من أجل تحقيق رسالة التربية ،ومعنى ىذا ان
اإلدارة المدرسية يتحدد مستواىا االجرائي بأنو عمى مستوى المدرسة فقط ،وىي بيذا تصبح
جزءا من اإلدارة التعميمية ككل ،أي أن صمة اإلدارة المدرسية باإلدارة التعميمية ىي صمة
الخاص بالعام.

