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 املتميِّزيف للمعلم الوظيفي األداء تقومي نتائج بني العالقة
  أداة يف اللفظي التفاعل نسبو  العام التعليم مراحل

 فالندرز
 

 
 املاجستري درجة على احلصول اتبتطلمل استكماالً الرسالة هذه دِّمتقُ

  )تربوية إدارة ختصص( اآلداب يف
 

  عدادإ
 الرهيط فهد بن سليمان بن الرمحن عبد

 
 شرافإ

 احلصيين اهللا عبد بن حممد / لدكتورا
 م٢٠٠٤ / هـ١٤٢٥

 



 

 
 املتميِّزيف للمعلم الوظيفي األداء تقومي نتائج بني العالقة
 أداة يف اللفظي التفاعل ونسب  العام التعليم مراحل

 فالندرز
 
 

  عدادإ
 الرهيط فهد بن سليمان بن الرمحن عبد

 
 

      هـ١٨/٤/١٤٢٥  بتاريخ  األحد   يوم الرسالة هذه ُنوِقشت
 إجازهتا ومت

 
 
 
 

 التوقيع                                                        املناقشة جلنة أعضاء
 ...................       )مقرراً(   احلصيين اهللا عبد بن حممد /د
 ...................      )عضواً( البابطني الوهاب عبد بن العزيز عبد /د.أ
 ...................      )عضواً(   العولقي بكر أبو بن حسن /د



أ 

 الرسالة ملǺص
   الباحǬ اسم
  . الرهيط فهد بن سليمان بن الرمحن عبد

  الرسالة عنوان
 التفاعل ونسب العام التعليم مراحل يف املتميز للمعلم الوظيفي األداء تقومي نتائج بني العالقة 

 . فالندرز أداة يف اللفظي
  الدراسة أهداف

    : التالية األهداف حتقيق إىل  الدراسة تسعى 
 .فالندرز  أداة وفق املتميزين للمعلمني الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل حتليل .١
 املعلمـني   بـني  فالنـدرز  ألداة اللفظي التفاعل  نسب يف  - ُوِجد ِإن - الفرق معرفة .٢

 التقدير على لنياحلاص املعلمني و الوظيفي األداء تقومي يف ) ١٠٠( التقدير على احلاصلني
 . )٩٩,٧٥( إىل )٩٥ (من الدرجة على احلاصلني املعلمني : أي ، )١٠٠( من األقل

 النسـب  و  املتميـزين  للمعلمني اللفظي التفاعل نسب بني - ُوِجد ِإن - الفرق معرفة .٣
  . فالندرز لدى اللفظي للتفاعل القياسية

 التفاعـل  ونسـب   املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات بني العالقة دراسة .٤
 . الدراسة حجرة داخل اللفظي

  وإجراءاهتا الدراسة منهج
 بواقع إجراؤها يتم اليت البحوث من النوع ذلك وهو ) احلقلي ( الوصفي املنهج  الباحث استخدم 

 السلوك وقائع جلميع )باملشاركة املالحظة (الفعلية الباحث معايشة وبواسطة ، متكلف غري طبيعي
 كما ، البحث يف األخرى دون بعينها ملتغريات قصر أو سبقامل الضبط من نوع يأ ودومنا احلقل يف

 أو العالقة وجود معرفة على هدفه يقتصر والذي  ) االرتباطي ( الوصفي املنهج الباحث  استخدم
 . موجبة أو سالبة ، عكسية أو طردية هي فهل توجد كانت ،وإذا عدمها

 

Admin
Highlight



ب  

  الدراسة نتائج أهم
وسط املعلمني املتميزين ومتوسط فالندرز يف مجيع وجود فرق ذي داللة إحصائية بني مت )١

 وهي إصدار األوامر والتوجيهات والفئتني فئات التفاعل اللفظي عدا  الفئة السادسة
 فقد أثبتت الدراسة أنه ال يوجد فرق ذو ) هتماستجابة الطالب ومبادر(والتاسعة الثامنة 

 . فالندرز سطمتواملعلمني املتميزين ونسب متوسط داللة إحصائية بني 
 فالندرز املعلمني املتميزين ومتوسطنسب متوسط وجود فرق ذي داللة إحصائية بني  )٢

يف مجيع جماالت التفاعل اللفظي عدا اجملال الثاين وهو كالم التلميذ فقد أثبتت الدراسة 
 . فالندرز متوسطاملعلمني وجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسط أنه اليو

 املعلمني احلاصلني على الدرجة  نسب ة إحصائية بني متوسطجد فرق ذو داللاليو )٣
يف تقومي األداء ) ١٠٠(ألداء الوظيفي وغري احلاصلني على الدرجة يف تقومي ا) ١٠٠(

 . جماالت التفاعل اللفظي الوظيفي وذلك يف كٍل من  فئات التفاعل اللفظي و
تفاعل تميزين وبني نسب الاليوجد عالقة بني درجات تقومي األداء الوظيفي للمعلمني امل )٤

 . جماالت التفاعل اللفظي اللفظي اليت حصلوا عليها يف كٍل من  فئات التفاعل اللفظي و
  الدراسة توȍيات 

 فالنـدرز  أداة استخدام أجل من املتميزين للمعلمني تدريبية دورات بإقامة الباحث يوصي .١
 املتدنيـة  النسـب  رفع اللخ من لكوذ ، لديهم اللفظي التفاعل تحسنيل  راجعة كتغذية
  .الصفي أدائه يف للمعلمني قدوة املتميز املعلم إن حيث ، العالية النسب فضوخ

 أجـل  من راجعة كتغذية واستخدامها ، فالندرز بأداة التربوي امليدان يف املعلمني تعريف .٢
 .الصف داخل اللفظي تفاعلهم قياس

 األداء لتقومي فالندرز أداة توظيف كيفية ىعل وتدريبهم التربويني واملشرفني املديرين إعداد .٣
  .اللفظي غري التفاعل تقيس أخرى أدوات استخدام إىل إضافة ، الوظيفي

 مستويات مجيع وعلى السعودية العربية اململكة مستوى على وشاملة واسعة بدراسة القيام .٤
   . رهعناص جبميع السعودي املنهج تناسب سعودية قياسية نسب إجياد أجل من املعلمني



ج  

 
 
 
 

 اإلهداء
Ƃري عن واتنازل  الذين إǮمحقوقه من الك  
  الدراسة هذه إƢام أجل من نفȕ Ȅيب عن

 Ƭم Ƣامها بعد أهديها
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 شكروتقدير
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ه  

 شكروتقدير
 حيث سبحانه وأشكره  ،  الدراسة هذه بإمتام عليَّ َمنَّ نأ على ،  احلمد واهب ، اهللا أمحد

 . آخرا احلمد وله أوالً احلمد فله ، )ألزيدنكم شكرمت ولئن ( بقوله شكره ملن بالزيادة نتأذَّ
 بكليـة  التربوية اإلدارة قسم يف التدريس هيئة أعضاء إىل  والتقدير الشكر بفائق أتقدم مث
  منـهم   وأخـص  ، تشجيع أو تعليم أو توجيه من منهم قيتهمال على سعود امللك جامعة يف التربية
 و توجيهـاً  الكثري منحين الذي ، الرسالة هذه على املشرف ، احلصيين اهللا عبد بن حممد الدكتور
    الـدكتور  األسـتاذ  ، الرسالة مناقشة جلنة أعضاء بالشكر أخص كما ، وإشرافاً  ونقداً  تشجيعاً
 بقبـول  تفضـلوا  الذين العولقي بكر أبو بن حسن والدكتور بابطنيال الوهاب عبد بن العزيز عبد

 . سديدة توجيهات من ماقدموه على والتقدير الشكر خالص  مين فلهم ، الرسالة مناقشة
  إدارة مدير العبيكي علي بن إبراهيم األستاذ  سعادة إىل والتقدير الشكر  جزيل قدم أ كما

 عنـد   والتسـهيل  الدراسة إمتام يف  املساندة من منه مالقيته ىعل عنيزة حمافظة يف والتعليم التربية
 . املدارس يف تطبيقها

 الـذين  ملراحـل ا خمتلف يف العام التعليم مدارس مديري إىل  موصول والتقدير الشكرو   
 .  املدارس يف الدراسة تطبيق عند الباحث مهمة تيسري يف بآخر أو بشكل  أسهموا
ـ ِذأَ  الـذين   املعلمني إىل  أتقدم واالمتنان روالتقدي الشكر من بوافر و  مبقامستـهم  يل واُن
 ودارسـاً  حملـالً  القصريب ليس زمناً  دروَسهم و وعشت ،  وتصويراً وتسجيالً حضوراً الدروس
-١٤٢١ لعـام  املتميز ملعلما تكرمي جلنة ِقَبل من  كُرِّموا الذين املتميزون املعلمون وهم ، ومفسراً
 . هـ١٤٢٢
 . يفيدهم ما الدراسة هذه يف جيدوا أن وآمل ، للجميع والتقدير شكرال أكرر

                                           
   التوفيق ويل واهللا                                                                                          
 الباحث                                                                                                



و 

                                           ȃفهر ǂة                                     توياتاǶالصف                   
 ب-أ .......................... .........................................ملǺص الرسالة

 ج......................................... .....................................اإلهداء
 هـ-د..................................................................... شكروتقدير

 ح-و............................... ....................................فهرȃ اǂتويات
  ط......................................... .............................فهرȃ اجلداول

 ȃفهرȨي......... ..............................................................املالح 
 ١.................................................................................الفصل األول

 ٢............................................................................املدخل إىل الدراسة
 ٢.........................................................................................مقدمة

 ٤...............................................................................مشكلة الدراسة
 ٥...............................................................................أهداف الدراسة

 ٦..................................................................................اسةأمهية الدر
 ٦.................................................................................أسئلة الدراسة
 ٧................................................................................حدود الدراسة

 ٧...........................................................................مصطلحات الدراسة
ƆاǮ٩..................................................................................الفصل ال 
 ١٠................................................................................اإلطارالنظري

 ١٠.................................................................. تقومي األداء الوظيفي-أوالً

 ١٠...............................................................................مدخل تارخيي

 ١٠...........................................................................مفهوم تقومي األداء

 ١٢..................................................................أسس تقومي األداء الوظيفي

 ١٢..........................................................الفرق بني  التقومي والتقييم يف اللغة



ز  

 ١٣....................................................................أمهية تقومي األداء وأهدافه

 ١٥............................................................................طرق تقومي األداء

 ١٧.........................................................................أساليب تقومي األداء

 ٢١........................................................................... األداءمعايري تقومي

 ٢٣.........................................................................معوقات تقومي األداء

 ٢٦....................................................................اجتاهات تقومي أداء املعلم

 ٢٨.................................................تقومي أداء املعلم يف اململكة العربية السعودية

 ٣١...........................................................................علم املُتميِّز امل-ثانياً

 ٣١...............................................................................الَتميُّز يف اللغة

 ٣١...............................................................ز يف التربية مفهوم املعلم املتمي

 ٣٣................................................................  حتليل التفاعل اللفظي-ثالثاً

 ٣٤........................................................................للفظيأمناط التفاعل ا

      ٣٥................................................................أدوات التفاعل اللفظي
 ٣٦...................................................... يف أداة فالندرز اللفظي التفاعلفئات 

        ٤١............................................القواعد واألحكام األساسية للتفاعل اللفظي
 ٤٥.................................................................فئات التفاعل اللفظينسب 

 ٤٧............................................................... التفاعل اللفظيجماالتنسب 

ǬالǮ٥١..............................................................................الفصل ال 

 ٥٢...........................................................................الدراسات السابقة

 ٥٢..............................................   دراسات يف جمال تقومي األداء الوظيفي-أوالً

 ٦٦......................لتحليل التفاعل اللفظي   دراسات يف جمال تطبيق أداة فالندرز-ثانياً
 ٧٥........................................................... ملخص  الدراسات السابقة-ثالثاً

 ٧٨...............................................................................الفصل الرابع

 ٧٩..................................................................منهجية الدراسة وإجراءاهتا



ح  

 ٧٩...............................................................................منهج الدراسة

 ٧٩...............................................................................جمتمع الدراسة

 ٨٠..............................................................................أدوات الدراسة

 ٨١............................................................................إجراءات الدراسة

 ٨١.................................... للمعلمني املمتازين تقومي األداء الوظيفيدرجات -أوالً 

 ٨٢..........................................................  رصد أمناط التفاعل اللفظي-ثانياً

 ٨٤...................................................................عاجلة اإلحصائية  امل-ثالثاً 

Ȅامƪ٨٥.............................................................................الفصل ا 

 ٨٦...............................................................حتليل نتائج الدراسة وتفسريها

 ٨٦......................................................... وحتليلها نتائج الدراسةعرض -أوالً

 ٩٧..................................................................الدراسة تفسري نتائج -ثانياً

 ١٠٩...........................................................................سادȃلفصل الا

 ١١٠...........................................................................ملخص الدراسة

 ١١١.....................................................................نتائج الدراسةملخص 

 ١١٤..........................................................................توصيات الدراسة

  ١١٥..................................................................رحات الدراسةمقت
 ١١٦....................................................................................املراجع

 ١١٧............................................................................املراجع العربية

 ١٢٥...........................................................................املراجع األجنبية

Ȩ١٢٧....................................................................................املالح 

                                                     
 

 



ط 

ȃاجلداول فهر 
الصفǶة اجلدول عنوان رقمال
 ١٨ املقارنة أساليب يف الترتيب طريقة)١( جدول
 ١٩ املقارنة أساليب ضمن املزدوجة املقارنة طريقة)٢( جدول
 ٥٠ رزفالند لدى القياسية النسب)٣( جدول
 ٨٠ املختلفة التخصصات وفق املتميزين املعلمني عدد)٤( جدول
 ٨١ املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات)٥( جدول
 ٨٧ فالندرز أداة وفق اللفظي التفاعل فئات يف املتميزين املعلمني نسب)٦( جدول
 ٨٨ وفق أداة فالندرزنسب املعلمني املتميزين يف جماالت التفاعل اللفظي)٧( جدول

)٨( جدول
 مائـة  التقدير على احلاصلني املعلمني نسب متوسط بني  الفرق داللة

 اللفظي التفاعل فئات يف مائة من األقل التقدير على واحلاصلني
٨٩ 

)٩( جدول
 مائـة  التقدير على احلاصلني املعلمني نسب متوسط بني  الفرق داللة

 ظيفالل التفاعل جماالت يف مائة نم األقل التقدير على واحلاصلني
٩٠ 

)١٠(جدول
 التفاعـل  فئـات  يف املتميزين املعلمني نسب متوسط بني الفرق داللة
 فالندرز ونسب اللفظي

٩١ 

 التفاعـل  جماالت يف املتميزين املعلمني نسب متوسط بني الفرق داللة)١١(جدول
 فالندرز ونسب اللفظي

٩٣ 

)١٢(جدول
 نيللمعلم الوظيفي األداء تقومي درجات بني انلسبريم االرتباط معامل
 لفالندرز اللفظي التفاعل فئات يف اللفظي التفاعل ونسب يناملتميز

٩٦ 

)١٣(جدول
 نيللمعلم الوظيفي األداء تقومي درجات بني لسبريمان االرتباط معامل
 لفالندرز اللفظي التفاعل جماالت يف اللفظي التفاعل ونسب يناملتميز

٩٧ 

)١٤(جدول
 لفالنـدرز  اللفظي التفاعل فئات يف املتميزين املعلمني  نسب متوسط
 املختلفة التخصصات وفق

١٠٥ 



ي 

 ȃفهر Ȩاملالح                                           
الصفǶة امللȨǶ عنوان  الرقم
 ١٢٨ التعليمية الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء تقومي منوذج )١( ملحق

 )٢( ملحق
 إىل املوجـه  عنيـزة  حمافظة يف والتعليم التربية مدير سعادة خطاب
 للعـام  املتميـزين  املعلمـني  ترشيح ضوابط حول املدارس مديري
  هـ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسي

١٣١ 

 ١٣٣ هـ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسي للعام متميز معلم ترشيح استمارة )٣( ملحق

 )٤( ملحق
 التربيـة  مـدير  سعادة إىل املوجه التربية كلية عميد سعادة خطاب
  الدراسة بتطبيق للباحث بالسماح عنيزة حمافظة يف والتعليم

١٣٥ 

 )٥( ملحق
 إىل املوجـه  عنيـزة  حمافظة يف والتعليم التربية مدير سعادة خطاب
 على الدراسة بتطبيق للباحث بالسماح العام التعليم مدارس مديري
 املتميزين املعلمني

١٣٧ 

 ١٣٩ املتميزين املعلمني إىل لباحثا من املوجهة الرسالة )٦( ملحق
 ١٤١ والطالب املعلم بني اللفظي التفاعل حتليل يف الصفية املالحظة بطاقة )٧( ملحق
 ١٤٣ الصف داخل اللفظي التفاعل لرصد فالندرز مصفوفة من منوذج )٨( ملحق
 ١٤٥  اللفظي التفاعل فئات يف املتميزين املعلمني نسب )٩( ملحق
 ١٥٠  اللفظي التفاعل جماالت يف املتميزين املعلمني نسب )١٠(ملحق
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 الدراسة إƂ املدǹل •
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 الدراسة مشكلة •
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 الدراسة أسǞلة •
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 األول الفصل
 الدراسة إƂ املدǹل

  مقدمة
 على التركيز من االنتقال لخال من آثاره ظهرت ، وملحوظاً كبرياً تطوراăً التربية شهدت

 ارتبط وقد . ووسيلتها التربية غاية باعتباره املتعلم فكر إىل ، األساسية الغاية باعتباره املعريف اǂتوى
 بقصـد  املعلم يتبعها اليت اإلجراءات مجيع به قصدُي فصار ، التقليدية بالتربية فيةالص اإلدارة مفهوم
  . املعلومات يتلقى كي للمتعلم لاجملا وإفساح ، النظام وحفȘ الضبط

 الـيت  ، املدرسية التربية بينها من رىصغ منظومات تضم فإŒا ، كƎى منظومة التربية كانت وإذا 
     الصـفية   اإلدارة مفهوم  أصبح وبالتايل ، الصفية اإلدارة  ومنها فرعية  أنظمة  عدة  من  تتكون

 تعليميـة  أهـداف  لتحقيق املالئم املناǷ إشاعة يف يذوالتلم املعلم من كٍل لدور حتديداً يتضمن "
 . )٢٠ ، م٢٠٠٢ ، اƪطايبة ( " التالميذ ويعيها املعلم خيططها ، خمططة

 لسياسةل واملَُنفƍذ ، منها مصغرة وصورة ،  املدرسية اإلدارة من جزءاً Ǝتعت " الصفية اإلدارة أن كما 
 " بالعـام  اƪاȋ ةصل هي املدرسية باإلدارة الصفية ةاإلدار صلة أن أي ، اإلدارة هذه ơططها اليت

  . )١٦ هـ،١٤١٥ ، كرمي(
 التربـويني  لدى الرؤية يف وضوح من ماحتتاجه الصفية اإلدارة واقع تأمَّل من على والخيفى

 املشـرف  أو املدرسة ملدير جاز وإن ، خصوصاً التربوي واملشرف املدرسة مدير ولدى ، عموماً
 احلاضـر  الوقـت  يف جيوز فال Ü مضى فيما واالرجتال العفوية من بنوٍع املعلم عمِل تقومي التربوي
 الصفية املالحظة وأصول العلمي التقومي أسس وفق إالَّ التعليمية العملية أو املعلم على احلكم إصدار

 عن والبيانات املعلومات مجع إىل هتدف ومنظمة مقصودة عملية " هو التربوي والتقومي ، الصحيحة
 " لعالجهـا  الضـعف  بوجوان ، لتدعيمها القوة جوانب حتديد ŏدف التعليمية العملية وانبج
 اƪصـائص  من مبجموعة اƪروج ƹكن ، السابق التعريف خالل ومن )٢٣، هـ ١٤٢١، شعلة(
 وفـق  يـتم  أي ،  عملية التقومي أن وهي التربوي واملشرف املدرسة يرمد يدركها أن ينبغي اليت

          علميـة  ألسـس  خيضـع  ، منظم عمل وميالتق أن كما . واحدة طوةƝ واليتم ، متتالية خطوات



 ٣

 إصـدار  عنـد  وشـواهد  أدلة إىل يستند أي ، واملǘشرات والبيانات املعلومات مجع من ينطلق و
 جوانب بتحديد عƖت شاملة عملية  لكونه Ü التعليمية العملية جوانب جبميع يهتم  ،كذلك األحكام
 خطة بوضع تنتهي عالجية تشخيصية عملية نهأ  كما ،  لتدعيمها القوة وجوانب هالعالج الضعف
 .األداء لتحسني

 ، كفايتـه  درجة على والتعرف التدريس قياس  التربوي واملشرف املدرسة مدير ويستطيع
 ألمثلا جتاهاال إىل السلوك عديلت ثَمَّ ومن ، املثايل السلوك عن املعلم فكرة حتديد باإلمكان أنه كما

  أدوات خـالل  من إالǎ املعلم سلوك نم يعدل أن التدريس عملية يقوِّم أو  يالحȘ من واليستطيع
 بعبارات وصفها  دون البيانية والرسوم ألرقاما بلغة الصفي التدريس عملية وصف بواسطتها ƹكن
 كَـمŃ  إىل الكيف حتويل ƹكن فإنه " أخرى وبعبارة ، املوضوعية إىل منها الذاتية حكاماأل إىل أقرب
 . ) ٥ ، م١٩٧٩ ، هالل أبو( " العلمي نهجامل يف األسس كأحد

 عليـه  يتفـق  والذي للقياس القابل السلوك تصف اليت هي للسلوك املوضوعية واملالحظة 
 ، الوضـوح  و الدقـة  إىل تفتقر اليت واألحكام العموميات إصدار  وليس كبري حٍد إىل املالحظون

 ال ưا  - غالباً - وهي ،  اليوم حƓ سائدة والتزال بوينيالتر املشرفني مالحظات يف سادت واليت
 ، الالحقة الزيارة يف  حمتواها يغري  التربوي املشرف أن أو ، عليها التربوي املشرف مع املعلم يتفق
 .امتابعته من  املشرف يتمكن الوأ ،  واإليضاح التفصيل إىل تفتقر اليت العامة اتالتوصي من أŒا أو

 املالحظـة  تلك ، املوضوعية باملالحظة تمهت  فالندرز  اوضعه اليت  اللفظي التفاعل وأداة
 مالحظة من ىأعل ثباتٍِِ بدرجة مالحظته ƹكن الذي اللفظي اجلانب على نŃَصبُّوَت ، للقياس القابلة
 ưثلـة  عينة يعتƎ فرد ألي اللفظي السلوك أن " هو هنا األساسي واالفتراض ، اللفظي غري السلوك
 . )٧ ، م١٩٨٦ ، آمدون( " الكلي لسلوكه

 صـور الت وهو ، عموماً املالحظة ساد الذي التصور على تقوم األداة  فإن ذلك إىل إضافة 
  أداة Ʊـاح  يفسر ưا وهذا ،  استجابة و ُمثٍري  إىل البيئي املَُنبِّه حتلل اليت السلوكية بالنظريات املتأثر

 وليس للمالحظة القابل رساملد نشاط على ركزت األŒ ذلك Ü األخرى  تاألدوا بني من فالندرز
 والتطبيقـات  األƜاث أن كما ، تقديرها يف اɇخرون يتفاوت شخصية قدرات من ƹلكه ما على
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 الـنفس  وعلـم  النفسـي  والطب الصناعة جمال إىل والتعليم التربية جمال جتاوزت "  األداة Ƭذه
 . ) ١٦٧ ، ١٩٩٤ ، جالدري( " وغريها اعياالجتم

 ، العـام  التصور على املبين احلكم وهو ،  املدارس مديري من كثري على يغلب الشخصي احلكم و
 ، جهـة  مـن  أخرى إىل زيارة من احلكم يتفاوت  لذلك ، للمالحظة القابل لسلوكا حتليل دون

 . أخرى جهة من آخر إىل مدير من التصور  وخيتلف
  الدراسة مشكلة

 سـتراتيجيات  ا أهم كإحدى املعلم أداء تقومي لعملية تطرقت الدراسات من العديد هناك
 قـد  ما وإزالة ،  الدراسة حجرة داخل املعلم داءأ حتسني إىل تسعى واليت التربوي اإلشراف عملية
 تناولت اليت تلك الدراسة هذه مبوضوع صلة الدراسات أكثر أن إال ، معوقات من طريقه يعترض
 ونقداً حتليالً - استهدفت واليت ) هـ١٤٢٠( الغامدي  دراسة أبرزها ومن املعلم ءأدا تقومي  بطاقة

 العربيـة  باململكـة   والتعلـيم  التربية وزارة يف املستخدم( احلايل املعلم أداء تقومي منوذج حمتوى -
 ومـديري  تربويني مشرفني من مستخدميه قبل من امليدانية تطبيقاته واقع عن والكشف )السعودية

  . النموذج لذلك مطور تصور وضع يتم  ذلك ضوء وعلى ارسمد
 بأسـاليب  املتعلقة األƜاث أن إالǎ ، العاƁ ساد الذي التربوي فكرال يف التطور وجود ومع
 أول فكانـت   ، األخـرى  امليادين عن متأخراً جاء التالميذ مع املدرسني تفاعل وطرق التدريس
   .) ٢، م١٩٧٩ ، أبوهالل( أندرسون  دراسة م١٩٣٩ سنة يف الصفي التفاعل رقط لقياس دراسة

 يف أو ظهورها بدء يف األجنبية الدراسات من نظريها تواكب Ɓ العربية الدراسات أن كما
 دراسـة   اجملال هذا يف الدراسات أوائل ومن ، التربوية الدراسات من الفرع ŏذا الدارسني اهتمام

 كان حيث ،  االجتماعية املواد تدريس يف اللفظي التفاعل حتليل بعنوان واليت ) م١٩٧٥ ، اللقاين(
 .االجتماعية املواد يف التالميذ وحتصيل املباشر غري املعلم سلوك بني موجبة عالقة وجود نتائجها من

 تعتـƎ  " حيـث  التقومي أمهية على التأكيد  الوظيفي األداء تقومي أهداف ضمن ورد وقد
 مـن  كاملة عناية إعطاءĆها بالضرورة يستدعي ưا املوظفني حياة يف اƬامة الوثائق من األداء تقارير
 البند نص كما. ) ١٠ هـ،١٤١٢، املدنية اƪدمة ديوان( " التقارير ومعتمدي املباشرين الرؤساء
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 املـوظفني  بـني  العدالـة  حتقيـق  " على الوظيفي األداء تقومي يستهدفها اليت اجلوانب من الثالث
 ، املدنيـة  اƪدمة ديوان( " والعفوية العمومية عن بعيداً للتقومي العلمي باألسلو انتهاج أساسعلى

 . )١٠ ، هـ١٤١٢
 احلاصل ملعلما وهو ، املمتاز للمعلم حتديد من لوظيفيا األداء تقومي بطاقة يف ورد ملا ووفقاً

 وزارة من ورد ملا وتبعاăً ،  )١٠٠ ( إىل ) ٩٠(  من الدرجة على احلاصل أي  ، )ưتاز( تقدير على
 وفـق   وترشـيحهم   التعلـيم  و التربية إدارات يف املتميزين املعلمني تكرمي  حول والتعليم التربية
 العـام  التعلـيم  ِلُمعلمـي  اللفظي السلوك بتحليل الباحث قام فقد لذا  Ü  حمددة ومعايري ضوابط

 مـدير  قبل من ترشيحهم مت والذين  )١٠٠(  إىل  )٩٥ (  من الدرجة على احلاصلني )املَُتَميِّزين(
 الـيت  النسـب   ومقارناً ، الصفية للمالحظة فالندرز  أداة مستخدماً  التربوي املشرف و املدرسة
 تلـك   بـني  العالقة  ودارساً ، فالندرز إليها توصل اليت القياسية لنسب با املعلمون عليها حصل
 . التربوي واملشرف رسةاملد مدير قبل من املعلم عليه حصل الذي العام التقدير و النسب

 تلك بتطبيق توصي الصفية املالحظة يف فالندرز أداة طبقت اليت الدراسات غالب ولكون
 عن الكشف يف  احلالية الدراسة  تسهم أن يأمل  الباحث فإن  Ü  الدراسية املواد خمتلف على داةاأل

 اللفظي التفاعل ونسب العام لتعليما مراحل يف املتميز للمعلم الوظيفي األداء تقومي ائجنت بني العالقة
 . فالندرز  أداة يف

 الدراسة أهداف
 : التالية األهداف حتقيق إىل  الدراسة تسعى 

 .  فالندرز  أداة وفق املتميزين للمعلمني الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل حتليل .١
 املعلمـني   بـني  فالنـدرز  ألداة اللفظي التفاعل  نسب يف  - ُوِجد ِإن - الفرق  معرفة .٢

 التقدير على احلاصلني املعلمني و الوظيفي األداء تقومي يف ) ١٠٠( التقدير على احلاصلني
 . )٩٩,٧٥( إىل )٩٥ (من الدرجة على احلاصلني املعلمني : أي ، )١٠٠( من األقل

 النسـب  و  املتميـزين  للمعلمني اللفظي التفاعل نسب بني - ُوِجد ِإن - الفرق   معرفة .٣
  . فالندرز لدى اللفظي للتفاعل القياسية
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 التفاعـل  ونسـب   املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات بني العالقة دراسة .٤
 . الدراسة حجرة داخل اللفظي

   الدراسة أƵية
 : التالية األمور يف  الدراسة أمهية   تكمن

  كَمِّـي  موضوعي بشكل املختلفة ةالتعليم املراحل يف املتميزين  العام التعليم معلمي واقع  إبراز -
 املدرسة مدير أومع التربوي املشرف مع املعلم اليتفق قد  الذي  اللغوي الوصف عن بعيٍد ) َرقǐِمي(

 .الدراسة جمتمع خالل من  البدائعو  عنيزة  حمافظيت معلمي واقع الدراسة بŃِرزُت كما ،  حمتواه على
 َتَحـرِّي  وفـق  – دراسـة  أيُّ  جتَر Ɓ وأنه خاصة ، اتالدراس هذه ملثل التربوي امليدان حاجة -

 مبراحلـه  العـام  التعلـيم  مواد يف والطالب املعلم بني اللفظي التفاعل لتحليل  شاملة  - الباحث
ـ  تقـومي  نتائج بني العالقة دراسة  - الباحث علم إىل تناهى ما وفق – تتم وƁ ، املختلفة  نياملعلم
 . الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل ونسب يناملَُتَميِّز

 املعلومـات  مجـع  يف املوضوعية أن  على  املعلم أداء تقومي تناولت اليت الدراسات  مجيع تأكيد -
 . أدائه يف والضعف القوة جوانب حتديد  يف يساعد سوف الدراسة حجرة يف املعلم تدريس حول
   الدراسة أسǞلة
 :  التالية األسئلة عن لɌجابة الدراسة تسعى
 Ý املتميزين للمعلمني الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل واقع ما .١
 بـني  فالنـدرز  أداة وفق اللفظي التفاعل نسب يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .٢

 )١٠٠( من  األقل التقدير على احلاصلني واملعلمني )١٠٠( التقدير على احلاصلني املعلمني
 Ý )٩٩,٧٥ (إىل )٩٥( من ةالدرج على نياحلاصل نياملعلم : أي ،
 و املتميـزين  للمعلمـني  اللفظي لالتفاع نسب بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل .٣

 فالندرزÝ لدى اللفظي للتفاعل القياسية النسب
 اللفظـي  تفاعلال ونسب املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات بني العالقة ما .٤

 Ý الدراسة حجرة داخل
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   الدراسة حدود
  املوȑوعية -١

  مراحل يف  املتميز للمعلم الوظيفي األداء تقومي نتائج بني العالقة إجياد على الدراسة ِاقتصرت
 . فالندرز أداة يف اللفظي لتفاعلا ونسب لعاما التعليم
  املكانية -٢
 يالتربو واملشرف املدرسة مدير تقومي  حسب املتميزين العام التعليم معلمي الدراسة  تناولت
 . البدائع و عنيزة حمافظيت يف للمادة

  Ď- الزمانية  
Ńهـ١٤٢٤-١٤٢٣ العام من الثاين الدراسي الفصل يف الدراسة طُبِّقَت . 

  الدراسة مصطلǶات
 الوظيفي األداء تقومي

 ردَّويقَ املدنية اƪدمة ديوان يعدها اليت للنماذج وفقاً " املدرسة رمدي يعده الذي التقرير هو 
 دمةاƪ ديوان ( )" مرضي غري ، مرضي ، يدج ، جداً جيد ، ưتاز(  التقديرات بأحد وظفامل أداء
  . )٧ ، هـ١٤١٢ ، املدنية
  املُتŁمŁيِّز املعلم

 تقـومي  بطاقة ضمن  )١٠٠ ( إىل  )٩٥ (  من الدرجة على احلاصل العام التعليم معلم هو 
 العام خالل  التربوي واملشرف املدرسة مدير قبل من للتكرمي ُرشَِّح والذي للمعلم الوظيفي األداء

 . هـ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسي
  املدرسة مدير

 والتعليميـة  التربويـة  شǘوŒا مجيع على املشرف وهو مدرسته يف األول املسǘول هو " 
 ، هـ١٤٢٠ ، املعارف وزارة(" وسلوكاً أداءă لزمالئه احلسنة القدوة وهو واالجتماعية واإلدارية

 . العام التعليم مراحل يف  املدرسة مدير – هنا – به صودواملق . ) ١٧
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  العام التعليم مراحل
 .الثانوية واملرحلة  املتوسطة ةواملرحل االبتدائية املرحلة ، الثالث  النهارية املراحل هي 
    اللفظي التفاعل
 آخر ذوتلمي تلميذ بني أو التالميذ من جمموعة أو وتلميذ املعلم بني Ʒدث لفظي سلوكهو

 . الدراسة حجرة داخل
  فالندرز  أداة يف القياسية النسب
 التفاعـل  جمـاالت  من جمال ولكل اللفظي التفاعل فئات من فئة لكل املئوية النسب هي 
 . أƜاثه يف فالندرز إليها توصل اليت  اللفظي

  التربوɃ اإلشراف
 جبميـع   التعلمـي  التعليمي فباملوق ُتعŃَنى ، منظمة تعاونية دƹقراطية ةيقياد عملية هو " 
 العوامل دراسة إىل وهتدف ، وطالب ، ومعلم ، وبيئة ، وأساليب ، ووسائل ، مناهج من عناصره
 أفضـل  حتقيـقٍ  أجـل  من ،  وتنظيمها حتسينها على للعمل  ،وتقييمها ، املوقف ذلك يف املǘثرة

  . ) ٨٠، هـ١٤٢٢ ، الدويك ( " والتعليم علمالت ألهداف
  الصفية املالحظة
 ƹكن بصيȠ منه خمتارة فئات أو ، التربوي ، نسايناإل السلوك من حمدد لنوع متثيل هي" 
 . ) ١٢، م ١٩٩٩ ، محدان( "كفايته درجة على والتعرف التدريس قياس معها
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 الǮاƆ الفصل
Ƀارالنظرȕاإل  

  الوظيفي األداء تقومي -أوالً
  تارƸي مدǹل

 يقوِّم   اإلنسان      بدأ    منذ   ابتدأ     والتطوير      االصالح     معناه    يف   Ʒمل   والذي      التقومي     مفهوم    إن  
 طريق    عن   مشافهة    تمي   العلوم     حتصيل   تقومي    كان    ولذا     ،   شفهياً  كان    املبكرة     مراحله      ويف    ،   اإلنسان    

 الدراسات      بعض   أشارت     فقد   عام    بشكل   بالتقومي     قياساً   حديثاً    ظهر   فقد   األداء       تقومي    أما    سميعالت  
ـ ١٤٢٠  ،   الغامدي    (  ـ ١٤٠٧،   األمسري      Ü   ٩  ،   ه  األداء      تقومي    أسلوب    حداثة     إىل    )   ٢٣٥  ،     ه

 وƁ   ، األوىل      العاملية     احلرب     خالل    األمريكي      اجليȈ      يف   ظهر   إذ    ،   عام    بشكل   التقومي     بظهور    مقارنة   
 بشكل   اƪاȋ     القطاع     يف     املاضي    القرن     من   الثالثينات      وأوائل       العشرينات      أواخر      يف   إال    خدم يست 
  : وظهوره تطوره على ساعدا عامالن وهناك ، بعد فيما احلكومي القطاع إىل انتقل مث  ، كبري
 الصراع ظهور مَّثَ ومن ، العاملني عدد وزيادة عشر التاسع القرن يف املصنع ظهور - األول
 . األداء تقومي فكرة ظهور يف احلركة هذه أسهمت وبالتايل ، األجور عدالة حول نظيميالت

 إىل هتدف كانت اليت ، تايلور فردريك لَبِق من والوقت احلركة يŃلَعاِم دراسات بداية  - الثاين
 األسلوب استخدام ىلإ عمدت فقد لذا ، الربح من ملزيد التكاليف فضخ مع اإلنتاجية يف الزيادة
 . األداء وتقومي العمل لقياس العلمي

  األداء تقومي مفهوم 
 حكم إصدار     بواسطتها    يتم   القياس     على   نيةمب   منظمة   عملية   "   هو   الواسع     مبفهومه    التقومي   

 معيار   أو    قيمة   إىل    ونسبتها    ،   للقياس    اƪاضعة    اƪاصية    من   Ʒتوي    ما   ضوء   يف   قياسه   املراد      ǜالش    على 
ـ ١٤١٨  ،   زينة    أبو  (     " معني   يقومون      التربوي      واملشرف      املعلم    و   املدير     فإن    لذلك  و   )   ٢٠  ،   ه

  أحكام    إصدار     أجل    من   يقيسوŒا    اليت    للخصائص    األفراد       امتالك    مقدار حتديد أي ، القياس بعمليات
 أبوزينة    (     عليها   متفق   ةقيم   إىل    ونسبتها    ،   قياسها   مت   اليت    اƪاصية    من   هǘالء     ƹتلك   ما   ضوء   يف 
 ) ٢٠،   هـ١٤١٨،
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 نقيم   حني   فنحن   اعوج     ما   تصحيح   وكذلك     الشǜ    قيمة   بيان    تفيد "   التقومي     لمةك   أن    كما  
 خضر (   " الضعف    نقاط    من   لصهوƳ    قيمته   ونبني    نثمنه   أي    لنقومه    كبذل    نقوم    فإمنا    التلميذ    أداء    
 ) ١٥ ، هـ١٤٠٧،

 ،  وباستمرار      بانتظام     حتدث    رؤوسني  وامل     الرؤساء      بني   عالقة    "   فهو   الوظيفي     األداء       تقومي    أما  
 . ) ٩١ ، هـ١٤٠٢ ، ياغر  ( " حمدد أو عام ، رمسي أو عفوي ، ما نوع من قوميت وهو

لعوامل      هي   األداء       بتقومي    املتعلقة    األنشطة     أن    كما   "    كفاية    يف   احلاسم    األثر     ذات     ا
  . ) ٧٠٩ ، هـ١٤١٨ ، اƪطيب ( " املǘسسة يقهالتحق تسعى اليت األهداف وبلوȟ املخرجات
 املفهوم    يف   فهو   ،   للتقومي    اجلديدة      واألبعاد       التقليدي     ملفهوم  ا   بني   الباحثني     بعض   يفرق    و 
 سالمة (   " معينة   زمنية    فترة    خالل    وسلوكياته     املوظف     أداء      ملستوى    قياس    عملية   عن   عبارة   "   التقليدي   

ـ ١٤٠٨  ،   سنوية   رمسية    وثيقة    أنه      يوه    ،     جديدة     أبعاداً      هناك    أن      يذكر    كما   ،     )   ١٣٢  ،   ه
  الفصل    أو      النقل    أو      الترقية     أو      التوظيف     قرارات  يف العدالة إثبات عند ةقانوني ناحية من إليها يستند

 وظروفهم      املوظفني     Ɯقوق    األكƎ     االهتمام      إىل    باإلضافة     ،   الوظيفي     التطور     أو      التدريب      أو  
 ơطيطية   وسيلة   األداء       تقومي    وثيقة    اعتبار     مت   كذلك    ،   فيها   يعملون    اليت    العمل    وبيئة    االجتماعية    
 التدريبية      االحتياجات       حتديد    ŏدف البشرية القوى إدارة ơطيط يف املنظمة قبل من خدمتست ورقابية

  .   )١٣٢هـ،١٤٠٨ سالمة،(  لديها الوظيفي التطور سياسة حتديد وبالتايل  التعليمية أو
 نإ   حيث     األداء       وتقييم    ألداء    ا   تقومي    مصطلح   بني     التفريق     التقومي     أدبيات      يف   يغلب     كما 

 األهداف      حتقيق   درجة     حتديد    بغرض    املعلومات      وحتليل    جلمع   منظمة   عملية   "   عن   ة عبار    التقومي   
 قيمة   تقدير    أي    ،   التقييم إىل احلاجة  ويعلل ، ) ٢٩ ، هـ١٤٠٦ ، عودة( " بشأŒا قراراتال واơاذ
  ǜأن   يعين   "   وهذا     باحلاجات      وفائها     مدى    أو    األهداف       هذه    مصدر    إىل    إشارة     أي      اليوجد     بأنه    الش 
 "  باحلاجة     وفائه     مدى    على   الشǜ    قيمة   تعتمد   حيث   ،   التقييم    وهي    التقومي     ترافق     أخرى     يةعمل   هناك  

 . )٢٩ ،  هـ١٤٠٦ ، عودة(
 )األداء       تقومي  (   مصطلح   من   بدالً    ) األداء       تقييم (   مصطلح   دارسني  ال    بعض   يستخدم      كما  
  هو   ألداء    ا   متقيي   أن    حيث   املصطلحني    من   كل   بني   لالختالفات      وذلك     ،   متعمد   اختياره      أن    ويذكر   
 املوظف     أداء      مقارنة       طريق    عن   وذلك     ،   ما   موظف    ء ألدا     وصفية   أو    رقمية    قيمة   إعطاء       تعين   عملية 
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 عند   العملية    هذه    وتتمثل      ،   املوظف     ألداء      اجلهاز     قبل  من املعلنة التوقعات بتلك معينة فترة يف الفعلي
 شاملة   عملية   فهي   "         الوظيفي     داء   األ    تقومي    عملية   أما    ،   الوظيفي     األداء       تقييم   مناذج     بتعبئة   التطبيق  
 وانتهاءă     املتوقعة     األدائية       املستويات      حتديد    من   بدءاً     ،   اإلداري        والتطوير      لɌصالح    عمليات    تتضمن 
 وميتق   عمليات    من   جزئية    عملية   تعتƎ   اليت    الوظيفي     األداء       تقييم   مرحلة    متضمنة   األداء       تطوير    مبرحلة  

ـ ١٤١٥  ،   احلمود   (   "   حمددة     عملية   كونه    من   كثر أ   إدارياً       برناجماً       وهو    . . .   األداء       هذا    .  ) ٣١٤  ،   ه
 بني   االستخدام      يف   خلط   من   يالحȘ    ما   مقبوالً    يعد   Ɓ   أنه      يذكر    حيث   الغامدي      ذلك    يǘيد    كما 

 ). ١١ ، هـ١٤٢٠، الغامدي ( األداء وتقييم األداء تقومي مصطلحي
Ȅالوظيفي األداء تقومي أس  

 : مها أساسيني مبدأين على الوظيفي األداء تقومي الئحة بنيت
 تستوجب    خاصة   بطبيعة   العام     التعليم    األخص     وعلى    ،   التعليم    Ɯقل   العاملني     انفراد     -١
 . الرواتب تقدير كيفية حيث من خاصة معاملة

 العلمي    املستوى     حتسني   يف   االستمرار      يتطلب   وكفاءة      بقدرة     التعليم    Ɯقل   االستمرار      إن   -٢
 من   تقدم    ربط    األساس     هذا    وعلى    التخصصي    دريب  الت    أو    األكادƹية       الدراسات       طريق    عن   سواء  
 العلمي    مستواه     حتسني   على   بقدرته     الرواتب       سلم  مستويات     خمتلف   على   التعليم    حقل   يف   يعمل 

 . ) ٢، هـ١٤١٣ ، املدنية اƪدمة ديوان(
ȧة يف والتقييم التقومي  بني الفرȢالل  

 وقوَّم  "   ،   )   ٤٩٩  ، ١٢  م (     " هِعَوجَ    أزال      :   درأه      م قوَّ   "   قوَّم    مادة     يف   العرب     لسان    يف   ورد   
 عدله   :   املعوج     قَوَّم    "   الوسيط    املعجم    ويف    .   ) ٥٠٠  ،   ١٢  م   " (   قَدََّرها     :   أي    ،   قامها واست    السلعة  
 ،  الوسيط    املعجم  (   "   نهƣ   املتاع     وقيمة    قدره     الشǜ    وقيمة    ،   وƣنها    سعرها   والسلعة     عوجه    وأزال     
 . ) ٧٧٤-٧٧٣ ،  هـ١٣٨١

 ،  قيمة   Ƭا   :   قيمة   قالدة     وهذه     ،   قيمة   له  :   قيم   ثوب هذا " يِّمقَ لفȘ حتت اهللا جار أورد كما 
 Ɓ  أنه    املǘلف     ومراد      )   ٢٥٨  ،   م ١٩٦٨  ،   جاراهللا    (   "   نفيسة   قالدة     وهذه     ،   ƣني   ثوب    هذا    والصواب     

 ويف   ،   املستقيم    هو   القيم    "   قائالً    يضيف   كما   ،   قيمة   لفȘ   من   قَيِّمة   أو    قَيِّم   اشتقاق      العرب     عن   يصح 
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 دين    أي    :   القيمة    دين    وذلك     ،   الباطل     من   احلق    تبني   مستقيمة   أي    ،   قيمة   كتب   فيها   :   تعاىل    قوله 
  ،    م ١٩٦٨  ،   اهللا    جار  (   "   ميِّقَ   وخلقك    ميِّقَ   أنت    :   فقال    ملك   أتاين     :   احلديث     ويف    ،   املستقيمة    األمة   
٢٥٨( .  

 وه   ما   تعديل    يشمل   التقومي     لفȘ   أن    من   الوسيط    املعجم    ويف      العرب     لسان    يف   ورد     ما   ووفق   
 وهو    ،   االمسي     االشتقاق     يف   إال    إليه    حتاج اليُ    دلَّ َواملُ    اللفȘ  "   فإن    ،   القيمة    وضع   يشمل   كما   ،   معوج  

 من   وذهَّب     الكƎيت     من   ت َربŃكَ     فقالوا     ذلك    العرب     عن   ورد     وقد    خاصة   أمساء     من   صيȠ  اشتقاق  
 باستري   من   رَتسŃوبَ    البلور     من   ور لǐوبَ    القانون      من   قنَّن   اليوم     ويقولون      ،   البنج    من   وبنَّج    ،   الذهب   

 لغة   يف   للضرورة      االشتقاق     هذا    اللغوي     اجملمع    أجاز     وقد    )   التعقيم    يف   املعروفة      الطريقة     صاحب ( 
 . )٥٨ ، هـ١٤٠٧، املصري( " خاصة العلوم

 ،  التربية     يف   شائع   خطأ   التقييم    لفȘ   أن    إىل    منبهاً   املصطلحني    بني   التربويني      بعض   فرق    وقد  
لتقومي     عرف    حيث  نه    ا لتربوية      األهداف       حتقيق   مدى    حتدد    نظمةم   عملية   "   بأ  ،  عبداهللا   (   "   ا
 املصطلح    هذا    ويأź     معني   معيار    على   استناداً     الشǜ    قيمة   تقدير    "   فهو   التقييم    أما    )  ٢١ ، هـ١٤٢٣

 . ) ٢٢ ، هـ١٤٢٣ ، اهللا عبد ( " التربية يف شائع خطأ والتقييم ، االقتصادية اجلوانب يف
  وأهدافȼ األداء تقومي أƵية 

  "    حيث   عام    بشكل   التربوي      بالتقومي     االهتمام      من   منطلق   املعلم    أداء      بتقومي    االهتمام      إن  
 جزءاً    التربوي      التقومي     يصبح   أن    على   العمل    هي   العربية     التربوية      نظمنا   إىل    األوىل      دعوتنا     أن    نرى  

 تصل  أن تريد ưا موقعها تعرف أن أرادت إذا وتسيريه بنائه وخطة التربوي عملنا نسيج من اليتجزأ
ـ ١٤٠٤،   املعطي    عبد   (   "   اɇخرون       حققه   مبا   ذلك    وتقارن      تربوي     أداء      من   إليه    وتعتƎ    ) ٦٣  ،   ه

 جمال   يف   أثريت     اليت    واملعقدة      اƬامة     اإلدارية        السياسات     من   "   احلكومي     اجلهاز     يف   األداء         تقومي    عملية 
 القطاع    يف   نتاجية  اإل    الكفاءة      رفع    وسائل    من   كوسيلة   األخرية      العشرين     السنوات      يف   املدنية     اƪدمة   

 النفس    علماء    اهتمام     حمط   العمل    أداء      قياس    كان      كما .   )   ١٠٧  ،   م ١٩٨٩  ،   شيبان (   "   احلكومي   
 كافة    يف   أساسي   بدور     به   والتنبǘ     األداء       وصف   يقوم    "   حيث   ،   عاما    ستني  تتجاوز     لفترة    التطبيقيني  
 ،  الندي   (   "   األخرى      ميةظيالتن    القرارات        أنواع      من   العديد     ويف    املوظفني     بشئون    املتعلقة    القرارات      
 األداء      بتقومي    والتطبيقي     النظري     املستويني     على   اإلدارة      رواد من كثري اهتم كما ) ١٣ ، هـ١٤٠٧
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 تقومي   عدم    أن    إىل    "   البعض    ذهب    فقد   ،   األفراد       إدارة       يف   مهماً   عنصراً    يشكل   لكونه    نظراً    ،   الوظيفي   
 تدين   وبالتايل      ،   األداء       إعاقة     إىل    األمر     غالب    يف   سيǘدي    ،   األفراد       ألداء      املناسب    غري   التقومي     أو    األداء     

 "  بكفاءة     تدار     البشرية     غري   األخرى      املوارد       كانت    وإن     حƓ   ،   للمǘسسة   العامة     اإلنتاجية      مستوى  
 العمل    بيئة   يف   جتمع   اليت    األداء       معلومات     تستخدم    أن    كنƹ   كما   .   )   ٢٧  ،   م ١٩٩٠  ،   السلطان   ( 

 األغراض      شملت   كما   العلمي    البحث    ألغراض      أو    ،   د رشا إل وا    التوجيه     ألغراض      أو    إدارية       ألغراض    
 . ) ١٤ ، هـ١٤٠٧، الندي( " اإلدارية

لتعامل     حيث   من     أمهية      األداء       لتقومي    أن    تضحي     املنطلق    هذا    من و  لعملية    تلك   مع   ا  ا
 جمرد   العملية    هذه    تعد   أن    ال   ،   للواقع     مة ء مال   أكثر    العملية    هذه    جعل   حيث   ومن    ،   مبوضوعية  

  فإن   ذلك    إىل    إضافة    ،   األحوال       من   Ɯال    نظمةامل    يف   اليǘثر     املوظفني     ǘون  ش  أساليب    من   أسلوب  
 فقد   ،   للمنظمة   أهداف      من   Ʒققه   أن    ƹكن   ما   خالل    من   التقومي     أمهية    أثبتت    الدراسات       من   اً كثري 

ـ ١٤١٦  ،   الثبييت  (   مكريل    أوضح    الوظيفي     األداء       تقومي    يف   أمجعوا     الكتاب     معظم     أن          )   ٥٥  ،   ه
 : ليةالتا ئيسةالر األهداف على
 وتعزيز لتطوير معاً يعملوا أن وتشجعهم Ƭم تسمح بطريقة واملعلمني املشرفني تزويد .١

 . والتدريسية التعليمية  التطبيقات
 . األداء حمدودي للمعلمني بناءة مساعدة وضع أجل من طريقة تأمني .٢
 أو علمنيبامل االحتفاȗ قضايا حول منطقية قرارات اơاذ أجل من أساسية قاعدة تأمني .٣

 . فصلهم أو نقلهم أو حتويلهم
 مستويات اختالف قضايا حول تأكداً أكثر أحكام إصدار أجل من أساسية قاعدة تأمني .٤

 . الوظيفي السلم أو الرواتب خمصصات مثل ، التعويضية الƎامج يف األداء
 اللخ من بتِسُتكǐاُ اليت واملهارات املعارف تطبيق مدى حتديد أجل من معلومات تأمني .٥

 املعارف هذه استخدام واستمرارية مستوى تقدير أجل ومن ، العاملني أنشطة تطور
 . واملهارات

 األداء      لتقومي    أهدافاً        السعودية      العربية     باململكة    الوظيفي     األداء       تقومي    الئحة      وضعت   كما 
 :  وهي حتققها أن يفترض



 ١٥

 من املسئولني نكƍَمُت إذ فيالوظي اإلصالح وسائل من هامة يلةوس التقارير اعتبار -١
 . التوجيه أو التدريب من ملزيد Ʒتاجون الذين املوظفني على التعرف

 . األعلى الوظائف مللء واملقتدرة املناسبة الكفاءات اختيار -٢
 عن بعيداً للتقومي العلمي األسلوب انتهاج أساس على املوظفني بني العدالة حتقيق -٣

 . والعفوية العمومية
 اƪدمة ديوان( اجملدين مكافأة طريق عن العطاءو البذل من ملزيد املوظفني ودفع تشجيع -٤

 . ) ١٠ ، هـ١٤١٢ ،  املدنية
ȧرȕ األداء تقومي  

 تقومي   طريقة    أن    على   جتمع   أŒا    إال    األداء       تقومي    بعملية   تقوم    أن    ƹكن   اليت    اجلهات     تتعدد   
 اليت امليدانية الدراسات إحدى نتائج كشفت حيث ، عاملياً واملنتشرة السائدة هي للمرؤوس الرئيس
 األداء      ومي تق   عملية   أن    إىل    أشاروا      الدراسة      عينة   من   % ) ٩٣(   أن    أمريكية     مدينة    Ʀسني   يف   أجريت   

 أمريكية     والية     ) ٣٩(   يف   ذاهتا     العينة    من   % ) ١٠٠(   أن    كما   ،   املباشر    الرئيس     مسئوليات     ضمن  تقع 
ـ ١٤١٥،   احلمود     (   اشراملب    لرئيس  ا   قبل   من   دائماً     تتم   األداء       ومي تق   عملية   بأن    أفادوا       ،    ) ٣٢٨  ،   ه
 قبل   من   التنفيذ    سهلة  للمرؤوس      الرئيس     ومي تق   عملية   أن    على   مبنية   البحث    يشري   كما   النتائج     وهذه   
 ،  عنها   غƖ   يف   أŒا    تعتقد   ليت ا     عقبات ال    بعض   سببت   قد   بدائل     تبين   يف   االƳراط       عن   وتغنيها    ،   اإلدارة

 الئحة    مواد     من   ) ٣/ ٣٦    (   رقم    املادة      نصت   ثحي   ذلك    الوظيفي     األداء       تقومي    الئحة    وضعت   وقد  
 من   تمدعŃويُ    ،   نهع   ينوب    من   أو    للموظف    املباشر    يسالرئ     قبل   من   التقرير     دَعيُ   "   أن    على   األداء       تقومي  
  . ) ٧ ، هـ١٤١٢ ، اƪدمة ديوان ( " اǂددة الصالحيات حسب األعلى الرئيس قبل

 وميللتق   التقليدية     الطريقة     استخدام     نع   عوضاً   املطروحة      البدائل      أحد    أن    احلمود     يذكر    كما 
 على   عالوة     أعضاء     أربعة     إىل    ثالثة    من   جلنة   تشكل   الطريقة     هذه    ففي   اللجنة    ومي تق   طريقة    هي 

  نأ   ذلك    إىل    أضف   ،   الرئيسية     مهامها    ضمن  من   املرؤوس       ومي تق   مسئولية    وتكون     املباشر    املشرف   
 عليه   مايطلق    أو    الرئيس     ومي تق   عن   عوضاً   مطروحان      بديالن     مها   للزميل    الزمالء      ومي وتق    الذات      ومي تق 

 ينسجم   الذات  تقومي أسلوب أن   الندي يذكر و ، )٢٣٠ ،هـ١٤١٥، احلمود( التقليدية الطريقة
 الدفاعي      السلوك     من   التخفيف    يف   مفيداً    يكون    وقد    التنظيمية  القرارات ذاơا يف املشاركة األمناط مع



 ١٦

 أدائه      عن   مرتدة     مبعلومات     املوظف     تزويد     جلسات    يانا أح    مايسمى    أو    األداء       ومي تق   مبقابالت     املرتبط   
 قدرة    أكثر    غالباً    يكون    للموظف    الدافعي      التركيب     ألن    نظراً    الدافعية      ظاهرة     فهم   يف   يفيد   قد   كما   ، 

 أخرى    جهات    من   التقديرات       أو    عية موضو   األكثر     األداء       مقاييس    من   الذات      ومي تق   نتيجةب   التنبǘ    على 
 . )١٣٥-١٣٤ ، هـ١٤٠٧ ، الندي(

 وأنه     ،   أخرى     ات جه   من   يتم   الذي     ومي التق    من   أكثر    للتساهل    ƹيل   الذات      ومي تق   ولكون   
 التدريبية      االحتياجات       وحتليل    اإلدارية        القرارات        كاơاذ     معينة   ألغراض      استخدم    إذا     املشاكل     يسبب 

ـ ١٤٠٧  ،   الندي     (   املوظفني     تيار واخ     دِعيُ   أن    الوظيفي     األداء       تقومي    الئحة    منعت   فقد   )   ١٣٤  ،   ه
 الجيوز    "   أنه    على   الالئحة     مواد     من   )     ٤/ ٣٦    (   رقم    املادة      نصت   إذ    نفسه   عن   تقريراً     وظف امل  

 ،  املدنية     اƪدمة     ديوان      (   رئيسه    من   بتكليف   أو    منه   مببادرة      سواءă    نفسه   عن   تقريراً     يعد   أن    للموظف  
  . )   ٧ ، هـ١٤١٢

 سائدين    نوعني    على   قةالطري     هذه    وتعتمد    الزمالء تقومي الوظيفي األداء تقومي يف طرقال ومن
 يسةرئ    بسمات    دلفي    أسلوب    وƹتاز     ،   )   دلفي  (   طريقة    الثاين     والنوع      اللجان     طريقة    األول      النوع       : 
 )   Șالسمات    وهذه     التقليدي     واألسلوب      اللجان     أسلوب    عن   ه يزمت     )   ٧٩  ،   م ١٩٨١  ،   عبداحلفي 
 :هي

  املشتركني هوية إخفاء )١
 التكرار )٢
 . املرتدة التغذية يف التحكم )٣
 أن   إىل    يذهب    الذي     االفتراض       "   على     التقليدي     اللجان     أسلوب    أو    األسلوب     ذا ه   ويقوم   

 اجلماعة     يف   الفرد     للمتحدث    الظين    الرأي      جمرد    من   والثقة     الصحة    من   أكƎ    قدر    Ƭا   سيكون   األغلبية   
ـ ١٤٠٥  ،   بدر    (   "   املشاركة      ترشيحات   :   أشكال    ثالثة    الزمالء      لَبقِ   من   ومي التق    ويتخذ      )   ٧  ،   ه

  قل أل   موظف    أفضل    من (   يبت التر    يقة رط   تتماثل  و   ،   الزمالء      وتقديرات       ،   الزمالء      رتيب وت    ،   الزمالء    
 طريقة    أما    ،   الزمالء      قبل   من   )   تقدير    سلم  على   درجات      إعطاء   (   التقديرات       يقة روط    )   موظف  

 من   حمدد    عدد    بتسمية   العمل    مجاعة    يف   عضو   كل   يقوم    أن    يف   إجراءاهتا        فتتمثل   الزمالء      ترشيحات  
 قبل   من   ومي والتق     "   ،   معينة   خاصية   أو    حمدد    أداء      جلانب    بالنسبة    موظفني    فضل أك   اجلماعة     أعضاء   



 ١٧

 عن   فريدة     معلومات     العمل    مجاعة    ألعضاء     تتوفرفيها     اليت    املواقف      يف   مفيداً    الغالب     يف   يكون    الزمالء    
 وقادرين       ،   بينهم   فيما     األداء       مالحظة    على   قادرين  فيها يكونون واليت ، اɇخر البعضو بعضهم أداء
 الطريقتني     هاتني    أن    كما   )   ١٣٣  هـ،  ١٤٠٧،   الندي     (   " دقيق    بشكل   األداء       ذلك    ومي تق   ىعل 

 ووضوح    املتبادلة      الثقة    من   عالية    درجة     تتوافر     حينما   فعالية ب   تعمالن    "   الزمالء      وتقومي     الذاź      التقومي   
 قوميتال    جمرد    وليس    التطوير     هو   التقومي     من   األساسي    الغرض     يكون    وعندما     للزمالء     بالنسبة    الرؤية    
 الطرق    من   أيٍ    استخدام     أن    يبدو    سبق  ما   ضوء   وعلى      )   ٣٨٤ ، هـ١٤١٢ ، سيزالقي( " فحسب
لتحديد     يتطلب   السابقة    لدقيق     ا  أو   املǘشرات      على   منها   احلصول     ƹكن   اليت    املصادر      ألفضل    ا

 التقومي    من   الغرض     حتديد    وأن     كما ،   املوظف     أداء      جوانب     من   جانب    بكل   البيانات      أو    املعلومات    
 من   أيٍ    حتديد    عند   مراعاهتا      تتطلب     مور  أ     تقوƹه    املراد      والشخص     ،   املستخدمة     املعايري     ونوعية   
 عمل   ةعطبي   ن فإ   ذلك    إىل    باإلضافة     )   ٣٨٤-٣٨٣  هـ،  ١٤١٢  ، يسيزالق  (   السابقة     ومي التق    جهات  
  تتطلب   التقومي     عملية   حتكم   اليت    واألنظمة      واللوائح       املوظفني     لدى    الوعي     ومستوى     ،   املنظمة  
ـ ١٤٢٠  ،   الغامدي    (   ومي التق    بعملية   يقوم    من   اختيار     عند   حلسبان  ا   يف   وضعها    انطالقاً   و   )   ١٨  ،   ه

  : فإن مضى  ưا
 إىل وليس ، فقط املوظفني تطوير إىل هتدف نأ ينبغي األداء وميلتق عملية أي  -

 . مكافأهتم أو عقاŏم
 يف أواƪط  صوابلل قابلة مǘشرات إال ماهي الوظيفي ألداءا وميتق عمليات نتائج  -

 . جوهري قرار يأ لبناء ساساًأ كونت أن والينبغي ، واحد نآ
  ةحمدد أهدافاً وơدم واقعية تكون لكي ، املستطاع بقدر وميالتق مناذج تبسيط -
  وليس ، وميالتق عملية إجراء على املشرفني لتدريب تدريبية برامج وتنفيذ إعداد -

 . ) ٣٣٥ هـ،١٤١٥ ، احلمود( فقط وميالتق مناذج تعبئة
  األداء تقومي أساليب

ـ ١٤١١  ،   Ɯريي    (   األداء       تقومي    أساليب      إىل    الدراسات       بعض   تطرقت    ،  سالمة   Ü   ٦٦  ،   ه
 من   بغريه    املوظف     مقارنة     على   يعتمد   ما   منهاف   ) ١٠ ، هـ١٤١٣ ، الصواف ١٣٣Ü ، هـ١٤٠٨

 امه   ن التصنيف ا   ن ا هذ   و   ،   املوظف     عمل   Ƭا   النسبة ب   يقاس    حمددة     ملعايري    خيضع   ما   ومنها    ،   املوظفني   



 ١٨

ـ ١٤١٣  ،   الصواف      (   احلكومية     املنظمات     يف   انتشاراً      األكثر     ماأŒ    كما   ،   التصنيفات     أبسط    ،      ه
 : التالية األقسام إىل تقسيمها ƹكن  األداء تقومي أساليب فإن لذلكو ) ١١
  املقارنة األساليب  - أوال

 : شائعة طرق ثالث وƬا 
  الترتيب -١

 موظف    أضعف   خيتار    مث   ،   مثالً   ) ١(   رقم    ويعطيه    لديه    ظف مو   أفضل    الرئيس     خيتار    حيث 
 باملقارنة      املوظفني     باقي    بترتيب    يقوم    مث   موظفيه    جمموع    عدد    ƹثل   الذي     األخري     الرقم     ويعطيه    لديه  

 Ɯيث   ،   املعايري     أو    العناصر    ببعض   األسلوب     هذا    تدعيم    وƹكن      ،     موظف    وأضعف    موظف    فضل بأ 
 أساس   على   ائي هالن    الترتيب     ويتحدد     عنصر   لكل   بالنسبة    هموترتيب     ظفني وامل    جمموعة    مقارنة     يتم 

 . األسلوب هذا التايل اجلدول ويوضح منهم كلǆ عليها حصل اليت املختلفة رتبال جمموع
 * املقارنة أساليب يف الترتيب ȕريقة )١(  جدول

  تقوميلل اƪاȑعون املوظفون                                          
 التقومي عناȍر    

 هـ د ǯ ب أ
 ٢ ٥ ٤ Ď ١ اإلنتاǯ كمية
 ٥ ٤ ١ ٢ Ď  األداء جودة
Ơولية ملǞ١ ٢  املس Ď ٥ ٤ 

 ١ ٢ ٤ Ď ٥  املواظبة
 ١ ٤ Ď ٢ ٥  الرǗساء مع العالقة
 ١ ٤ ٥ Ď ٢ الزمالء مع العالقة
țموŎ٢ ٢٠ ١٤ ١٨ اĎ ١٥ 
 رابعال ألولا ǮاƆال ƪامȄا الǮالǬ الترتيب

 )١٢ ، هـ١٤١٣،  الصواف(*
  املزدوجة املقارنة -٢

 اليت    املزدوجة       املقارنة      طريقة    استخدام     يتم   النسبية    املوضوعية     من   أعلى    قدر    حتقيق   يف   رغبة  
 وƹكن    فيهما   األفضل     املوظف     الرئيس     وƷدد     ،   آخر    مبوظف    موظف    كل   مقارنة       أساس    على   تقوم  

 ظف مو   كل   اختيار     فيها   يتم   اليت    املرات      خالل    من   املوظفني     جلميع   العام     الترتيب     إىل    التوصل  
 استخدام    وƹكن    ،   منهم   لكل   التفضيالت     عدد    خالل    من   ي أ   ،     زدوجة   امل    املقارنة      يف   فرد    كأفضل  



 ١٩

 )-(   عالمة    كفاءة     األقل     وƹنح    ( + )   عالمة    األفضل     ƹنح   Ɯيث   املقارنة      عملية   سهيلتل   التايل     ول  داجل  
 .املوظفني من جزو لكل بالنسبة وذلك

  *املقارنة أساليب ȑمن املزدوجة ملقارنةا ȕريقة  )٢(  جدول
 د املوظǯ Ȥ املوظȤ ب املوظȤ أ املوظȤ  املوظفون     

   Ȥأ( املوظ(  - - - 
   Ȥب( املوظ(  +  - - 
   Ȥاملوظ )ǯ( + +  - 

    Ȥد( املوظ( + + +  
    țموŎا Ď+ ١ +٢+ Ď- 
 الرابع الǮالǬ الǮاƆ األول  الترتيب    

 ).١٣ ، هـ١٤١٣ ، الصواف(*
 عدد كان إذا تطبيقه يصعب أنه غري األفراد  حول نسبياً عالية اًأحكام يعطي األسلوب وهذا
  املقارنات عدد توضح التالية واملعادلة ، كبرياً األفراد
 : سيكون اإلمجايل املقارنات عدد فإن   ن  =  مقارنتهم املطلوب األفراد عدد كان إذا
  ] ٢ ÷ )١-ن( ن [
 هاتني على يǘخذو  ) ١٩٠ (  هي الالزمة املقارنات عدد فإن  )٢٠( املوظفني عدد كان فإذا

 هذه أن كما ، مرؤوس لكل بالنسبة القوة أو الضعف جوانب إيضاح عن عجزمها الطريقتني
 . واحدة جمموعة ملقارنة إال التصلح الطريقة

Ď-  التوزيع Ƀاإلجبار  
 أو الطبيعي التوزيع مبدأ على تعتمد وهي األداء ميتقو يف احلديثة الطرق من الطريقة هذه
 العاملني كفاءة مستوى توزيع على الطريقة هذه وتقوم  اإلحصاء علم يف الطبيعي باملنحƖ مايسمى
  ونالباق ويتوزع املتوسط اءداأل مستوى منه العظمى الغالبية متثل Ɯيث ، طبيعي منحƖ شكل على
 . )١٣٦ ، هـ١٤٠٨، سالمة( املنخفض أو العايل ، األخرى األداء مستويات على قليلة بنسب
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  املقارنة ȡري األساليب - ǭانياً
  احلرة التقارير -١

 وتقديره انطباعاته وفق وذلك ، املرؤوس عن الرئيس يكتبة تقرير على تعتمد الطريقة وهذه
 ،الشخصية املǘثرات من حتد اليت الضوابط غياب الطريقة هذه على ويعاب ، املوظف أداء  ملستوى
 املقاييس التوفر كما ، للموظف اًأساسي ضماناً تعد اليت الرؤساء تقديرات مراجعة أسس وغياب
 ، هـ١٤١٣، صوافال(  األعلى للوظائف املرشحني بني التفضيل عملية تسهل اليت املوحدة
١٥(. 
٢- ǯǽالنما  

 ، املوضوعية من أعلى درجة إىل والوصول احلر التقرير عيوب ملعاجلة النماذج استخدام يتم
 األداء كفاءة تقدير عند الرئيس ŏا يلتزم اليت والبيانات العناصر من عدد على باحتوائها تتميز واليت
 : مايلي إىل النماذج تقسيم ويتم ، مرؤوسيه  لدى
  التقومي يف يŃمِّالكǈ األسلوبŁ  تعتمد الƔ النماǯǽ -أ

 الدرجات متاماً متاثل درجة بوضع املرؤوس لدى عنصر كل توافر مدى الرئيس يقدر
 ، اجلامعات أو املدارس يف  البالط تقدير يف املستخدمة
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 يطيع أو ، اإلنتاج حجم عنصر أمام يذكر إƱازاً Ʒقق Ɓ الذي للمرؤوس صفراً يفيعط 
 )١٠٠( عادة للعناصر العظمى الكلية الدرجة وتكون ، إنتاجه حجم زاد كلما تتصاعد أرقاماً
 من يستحقه ما عنصر كل بإعطاء أو بالتساوي إما العناصر على الدرجات باقي وتوزع درجة
 . الرؤساء بشخصية تتأثر أŒا الطريقة هذه على ويعاب ، األمهية
  البيانية النماǯǽ -ب

 كل تدل ، املرتكزات من عدد على حتتوي بيانية تقدير بسالƁ الدرجات نع ستعاضُي
  : التايل الشكل يف كما ، للتقومي خمتلف مستوى على منها
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 )١٧-١٥ ، هـ١٤١٣، الصواف(
 
ǯ- ريقةȕ باألهداف اإلدارة  

 على ينبغي اليت املهنية األهداف من وعةجمم على واملشرف املوظف يتفق الطريقة هذه يف
 هذه قيقحت نسبة على بناء ذلك بعد املوظف أداء ويقاس ، حمددة زمنية فترة يف حتقيقها املوظف
 وتفاهم بينهما التعاون من نوع عنها ينتج ذلك وعلى ، ) ٣٦-٣٥ ، م١٩٨٦ ، هوانة( األهداف
 بعض هناك أن إال ، لƱɌاز املوظف وحفز دفع إىل وكذلك العمل يف قوية روابط إىل يǘدي مبدئي

 العمل تفويض ơشى اليت اإلدارات بعض يف ذريعاً فشالً  تفشل وأحياناً ، تواجهها اليت املشكالت
 . )٣٦ ،  م١٩٨٦ ، هوانة( ملوظفيها مستمرة مراقبة بدون
  األداء تقومي معايري

 مستوى حتديد ساسهأ على يتم الذي املقياس " Œاأ على األداء معايري باترك كريك يعرف
 تلك تصنيف ƹكن و ،) ٢٨ ، هـ١٤٢٠ ، الغامدي( " املوظف قبل من الفعلي العمل إƱاز
 :مايلي إىل املعايري
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  األداء معدالت  - أوال
 قد ما وبرغم ، اǂددة واجباته أداء على املوظف قدرة على تدل كمية مǘشرات وهي

 جتعل التحفظات بعض هناك أن إال األداء على للحكم موضوعية أسس من األداء معدالت توفره
 : التحفظات هذه وأهم منفردة عليها االعتماد املمكن غري من

 يف األحكام وإصدار التنبǘ توفري على قادر غري األداء معدالت أساس على وميالتق -١
 . املستقبل

 ياتعمل وبةلصع ،وذلك والتعقيد الصعوبة غاية يف أمراً يعد ةدواح أداء معدالت وضع -٢
 الوصول ولصعوبة ، اإلنسانية العلوم يف األداء جوانب من لكثري املباشرة القياس

 . الوظائف لكافة معيارية أداء إىلمعدالت
 لɈخرين تتح Ɓ أخرى عوامل لتوفر راجع عالية أداء معدالت حتقيق يكون قد -٣

 )٢٩، هـ١٤٢٠ ،الغامدي(
   الشǺصية الصفات  - ǭانياً

 الذي واالجتهاد اجلد مقدار يف فتتجلى موظف أي Ʊاح مدى توقع يف عايريامل هذه تساهم
 اليت الطرق وجتديد تنوع ومدى ، تالذا وحتقيق النجاح على تصميمه ومدى ، املوظف يظهره
 اليت واللباقة الƎاعة معيار هناك ذلك على وعالوة ، عمله مهام إلƱاز اɇخرين مع ŏا يتعامل
 هذه إىل االستناد أن إال ) ٣٨ ، م١٩٨٦ ، هوانه( ذلك تتطلب واقفم يف وظفامل يظهرمها
 : أمهها ومن النقد جوانب من بعضاً يواجه مبفردها الصفات
 . األكفاء أو الفاعلني املوظفني صفات حصر صعوبة -١
 . بالعمل عالقتها حيث من الصفات هذه بني النسبية األمهية اختالف -٢
 . لالجتهادات وميالتق عملية ضرَِّعُي ưا الصفات معظم قياس صعوبة -٣
 الغامدي( فيه يعيȈ الذي الظرف عن وميللتق اƪاضع الشخص صفات عزل صعوبة -٤

 . )٢٩،  هـ١٤٢٠،
 : وهي الشروط من دعد توافر األمر يتطلب األداء معايري استخدام وعند

 .  للمالحظة قابلة الصفات تكون أن -١
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 . متييزها دون Ʒول تداخالً متداخلة غري الصفات تكون أن -٢
 أو البتكارا على قدرته وإظهار املوظف إبداع عن الصفات عƎت أن  -٣

 . التطوير
  األداء نتائج – ǭالǮاً

 بدون ŏا املكلف واجباته أداء على املوظف قدرة و املهنية  املعايري األداء بنتائج املراد -١
 إƱاز إىل هتدف املعايري وهذه ، العمل ثناءأ يف تعترضه اليت املشكالت حل على قدرته جبانب خلل

 .  )٣٩ ،  م١٩٨٦ ،وانهه( الفرد ŏا يعمل اليت املǘسسة أهداف
  األداء تقومي معوقات

 : أصناف ثالثة إىل األداء تقومي معوقات تصنيف ƹكن
  التقرير ُمِعدِب متعلقة معوقات -أوالً
  التقومي بنظام ةمتعلق معوقات -ثانياً
 التقومي نظام بإدارة متعلقة قاتمعو -ثالثاً
  التقرير ُمِعدِب متعلقة معوقات  - أوال
١- ŉالتŁǶŊصي التفضيل أو زيǺالش  

 يعطي وقد ، حسناً تقديراً املوظفني بعض إعطاء إىل املديرين بعض ميل هو بالتحيز املراد
 . موضوعية غري وكلها عديدة عوامل إىل يرجع وذلك . صاحلهم غري يف تقديراً آخرين
  اللني أو الشدة -٢

 اللني مسلك املديرين من غريهم يسلك بينما ، الشدة منحى التقومي يف املديرين بعض ينحو
 ماًوِّقَُم يتبع وقد ، بينهما خالف بسبب ما معلٍم عقوبة لغرض الشدة مسلك املُقَوِّم يسلك وقد ،

 . الكفاءة من قدر على موظفيه أو همعلمي أن لɌدارة ليبني اللني أسلوب آخر
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Ď- الوسطية أو احلياد  
 الوقوف عدم إىل ميلهم أو ، الفردية قوالفر لتجاهلهم إما وذلك الوسطية إىل املديرين بعض يتجه
  ألسباب وأ املعلمني بني املنافسة تشجيع أمهية إلغفال أو ، املوظفني من أحد ترقية طريق يف

 . ) ٩٩ ،  م١٩٩٦ ،اجلندي( ماذكر غري أخرى شخصية
  الةاƬ تǭǖري -٤

 وبالتايل ، عيوبه كل على املوظف ŏا ƹتاز اليت الصفات من صفة تطغى ما عند وذلك
 نال املوظفني أحد أن لو ، فمثالً )٣١ ، م١٩٨٦ ،هوانه( به جدير غري عالياً تقوƹاً رئيسه يعطيه
 مع ، اٍلع تقومي على Ʒصل ما غالباً أنه  فامللحوȗ ، تقوƹه وقت وحان األمانة يف تقديرية جائزة
 بالفرد حتيط اليت املميزة الصفة أو اƬالة هذه ، املتوسط من أقل العمل يف احلقيقي إنتاجه أو أداءه أن
 على والظرف ةقواألنا اللطافة مثل صفات تطغى نيح Ʒدث كما ، تقوƹه على تǘثر ليتا هي

 . املوظف من املطلوبة العملية الصفات
٥- ȃماعة اإلحساƛ معينة  

 عرق إىل ينتمون الذين املوظفني من جمموعة أن املشرف يقرر عندما أاƪط هذا وƷدث 
 يعطيهم وƬذا ، ةوالكفاء املقدرة من واحد قدر على اجملتمع من معينة فئة من يأتون أو واحد
 كمجموعة عام بشكل املوظفني موِّقَُي أن املشرف يقرر عندما اƪطأ Ʒدث وكذلك ، نفسه التقدير
 . منهم واحد كلب اƪاȋ األداء حسب فردي لالبشك واحدة
đ- ǖطǹ ةاحلدǭا  

 وبالتايل حديثاً مالحظته مت سلوك من املرؤوس من بدر مبا يتأثر التقرير معد أن ذلك ويعين
 عمله يف متميز ما مرؤوس يكون فقد ، احلادثة تلك على بناء األخرى اءاألد أبعاد يف أدائه وميتق يتم
 شك بال سيǘثر حديثاً املالحȘ الضعف هذا ، أدائه يف ضعف عليه لوحȘ ميوالتق قبل ما فترة ويف
 العملية إىل النظر ينبغي ولذلك ، احلداثة خطأ تأثري حتت الرئيس لوقوع نظراً أدائه وميتق على
 احلمود( " وقتياً ثدƷ مبا تتأثر وقتية عملية وليست مستمرة عملية أŒا أساس على يةوƹالتق
 . ) ٣٢٦ ، هـ١٤١٥،
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  التقومي بنظام علȨتت معوقات – ǭانياً
  لɊداء معدالت وجود عدم -١

 وجودها وعدم ، املستهدف األداء معدالت مع فعليال أدائه مقارنة ما مرؤوس أداء وميتق يتطلب
 . التقومي عملية Ʊاح دون Ʒول قد  وضوحها أو
  التقومي ƴاǯǽ كفاءة عدم -٢

 تقومي مناذج كفاءة لعدم عديدة بأسبا وهناك ،  معقدة أو غامضة النماذج تلك تكون أن وهي
 : مايلي أمهها من األداء

 . التقومي لعناصر حمدده تعاريف على اشتماƬا عدم -أ 
 . املعƖ حمددة وغري واضحة غري وألفاȗ لعبارات استخدامها -ب 
 . نفسه األداء على تركز ال لعناصر تضمنها -ج 
 . للمرؤوس الراجعة أو ةاملرتد التغذية وسائل تطوير يف قصورها -د 
 اليت النماذج يف Ƭا املعطى الوزن مع مقارنة ألمهيتها تبعاً األداء لعناصر توزيعها عدم -ه 

 . الدرجات تستخدم
 . للوظائف الوظيفي الوصف غياب -و 
  التقومي نظام بǚدارة متعلقة معوقات - ǭالǮاً
 الدورية النشرات وتوزيع إȍدار قلة .١
 شرح على اليطلع قد كما ، املستخدمة التقومي واتبأد تعريفية نشرة اليتلقى املقوَّم أن وذلك  

  . املقوِّم من صدورها بعد بعمومها الدرجة يتلقى ما وغالباً ، األداء تقومي بنود وتفسري
 واملشرفني الرǗساء تدريب يف املساƵة قلة .٢
 استخدامها قبل املستخدمة األداة على املشرفني أو  املدارس مديري تدريب يتم أن يفترض  
 من كثري فشل إىل الباحثني بعض أشار  لذا ، التربوية املشاغل أو املناقشة حلقات خالل من

 املǘثر العامل وهو التقومي مسئولية يتولون ملن  الكايف التدريب توفري عدم بسبب " التقومي برامج
 . ) ٩٥، م١٩٨١ ، ستيل( " إدارية منظمة أي يف األداء تقومي فعالية يف
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Ď. املتابعة قلة  
 اةاملعط الدرجة ضوء وعلى للمعلم راجعة تغذية التقومي أداة تقدم أن هو هنا األساسي االفتراض

 . العام آخر للدرجة املعلم تلقي هو - غالباً - Ʒدث وما ، املعلم أداء حتسني يتم
  املعلم أداء تقومي هاتاƟا

 خالƬا من ƹكن اليت السبل و سائلالو إلجياد مستمرة حماوالت هناك أن من الرغم على  
 لقياس كاملة معايري Ʊد أن مبكان الصعوبة من أنه إال الفين مستواه وحتديد املعلم كفاءة تقومي
 من الكثري فيها تتداخل اليت النواتج من العديد تتضمن التدريس عملية أن ذلك ، املعلم كفاءة
 م١٩٩٦ ، اƪياط( واحد موقف يف مجيعاً اياسهوق فيها التحكم النهاية يف يصعب ưا العوامل

 يف االجتاهات بعض سادت لذلك ،  املعلم أداء تقومي خالƬا من يتم مداخل هناك أن غري ، )٣٤،
 : مثل املعلم أداء تقومي
  التالميذ Ơصيل ȑوء يف  املعلم أداء تقومي -١

 تعتين واليت ، فعيةالن باملدرسة مايسمى أو ، اإلنتاجية معيار على االجتاه هذا يعتمد
 وقد ، )٢٩، هـ١٤٠٤ ، محدان( فيه جتري اليت العمليات أو مدخالته دون التدريس مبخرجات

 أي  )النتيجة – العملية ( مصطلح استخدما حيث وفرست شنيروزن من لك االجتاه هذا أيد
 أن إىل احثانالب وخلص ، للتالميذ التعليمي والناتج علمامل عند املالحظة اتالسلوك بني العالقة
 أن ميديل يرى كما )٣٥ ، م١٩٩٦ ياط،اƪ( ميذالتال حتصيل وبني  املعلم وضوح بني عالقة هناك
 عن لتالميذه املعلم يعطيها اليت للنتائج جتميعية تقارير على املعلم كفاءة تقريره يف يعتمد االجتاه هذا

 استيعاŏا طلبةال على ملفترضا من اليت األخرى الشخصية ونواحي والقدرات واملعارف املعلومة
 العام أو الفصل Œاية يف وبعدي العام بداية يف قبلي اختبار بإجراء ذلك ويكون للتدريس كنتيجة
 : أمهها  من عيوب من االجتاه هذا والخيلو  ، )٣٥ ، م١٩٩٦ ياط،اƪ( الفرق ملعرفة الدراسي

 ملدرس اليكون كثرية بعوامل بطوترت مستمرة عملية املختلفة اجملاالت يف التالميذ منو نأ -أ 
 يف األخرى اجلوانب فصل صعوبة إىل باإلضافة هذا ، التأثري من حمدود قدر إال فيها واحد
 . Ƭا سبباً التدريس اليكون اليت واألمور بالتدريس املتعلقة الطالب تقدم قياس
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 . املعريف النمو وهو واحد جانب على التالميذ منو  رصŃقَ -ب 
 أن املمكن فمن عشوائية الغالب يف هي الفصول يف التالميذ توزيع ŏا ميت اليت األساليب -ج 

 يكون وهنا واحد فصل يف الضعاف والطالب واحد فصل يف املمتازون الطالب يتجمع
 . دقيق غري حكماً تالميذه حتصيل أساس على املعلم على احلكم

  الدراسة حǲرة مناǷ يف تǭǖريه اȃأس على املعلم تقومي -٢
 فقد ، التالميذ بتعلم وعالقته الدراسي املناǷ طبيعة حتديد دفŏ حماوالت عدة تبذل لقد

 متثل فئات عشر على يشتمل والذي أدائه على واحلكم املعلم سلوك يقيس مقياساً فالندرز وضع
 منطلقاً مبفردها تكون أن من ƹكنها  بتأييد حتƁ َȘ املقاييس هذه أن إال ، والتلميذ املعلم سلوك
 :  أبرزها من أسباب لعدة وذلك )٥٢ هـ،١٤٢٠، الغامدي(  أدائه ميلتقو
 املثال سبيل على إذ ، وتعقيدها الدراسة حجرة يف قاييسامل تلك مثل استخدام صعوبة -أ 

 من العديد إجراء إىل فالندرز مقياس استخدام خالل من املعلم سلوك على احلكم Ʒتاج
 .  احلسابية العمليات

 على لتدريبهم الالزمة الفترة طول عن فضالً املقاييس تلك  واملشرفني املعلمني تقبل صعوبة -ب 
 . استخدامها

 بالعني واإلشارة اإلƹاءة مثل اللفظية غري جوانبلل  ) ظيةاللف ( املقاييس هذه معظم إمهال -ج 
 حجرة جو يف تأثريها Ƭا واليت ، جممله يف اللفظي غري النشاط أو  ، الوجه بتقاسيم أو

 حدوثه تكرار على دائماً ينصب اللفظي بالسلوك االهتمام نفإ ذلك إىل إضافة ،  الدراسة
 كأساس االجتاه هذا على االعتماد إمكانية تتضاءل األسباب Ƭذه ونتيجة ، نوعيته على ال

  أخرى مبعايري وتدعيمه صعوبات من يواجهه ما على التغلب يتم Ɓ ما املعلم، أداء لتقومي
Ď- على املعلم أداء تقومي ȃمالحظة أسا ȼالتدريسية كفايات  

 األداء حيث من املوظفني مستوى وتقومي حتليل " بأنه الكفاية تقدير الباحثني أحد يعرف
 توضح كما ، )٨٥ ، هـ١٤٠٢ ، عمار( " العمل وعالقات الشخصية واƪصائص ، الوظيفي
 مجيع متثل التدريس يف يةالكفا إن " : فتقول التحديد وجه على التدريس يف الكفاية مفهوم ŏادر

 أمناط يف تظهر واليت ، املتدرب املعلم سلوك على تنعكس اليت واملهارات واملعارف اƎƪات
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 املوقف عناصر مجيع مع تفاعله عند املعلم ذلك ƹارسه الذي الدور خالل ، مهنية وتصرفات
 . ) ٨٩ ، هـ١٤١٤، قنديل( " التعليمي

 الكفايات إجادة على القائم االجتاه هذا ظهور يةامليالد الستينات أواخر شهدت كما
 ƹكن عام سلوك إال ماهي التدريس عملية أن مǘداها فرضية إىل االجتاه هذا ويستند ، التعليمية
 وتقوƹها هاتوجيه مث ومن وقياسها مالحظتها يسهل )كفايات( سلوكية أمناط إىل وحتليله جتزئته

  )٢٠٣ ، هـ١٤١٥ ، البابطني(
  السعودية العربية اململكة يف لماملع اءأد تقومي

 تقومي أمهية على موادها إحدى يف السعودية العربية اململكة يف التعليم سياسة وثيقة تǘكد
 التعليمية العملية تقَوَّم " نصه ما )٢١٤( رقم املادة يف ورد فقد ، جوانبها خمتلف يف التعليمية العملية
 وغريها الفين التوجيه وأساليب التدريس وطرائق والكتاب مواملعل املنهج من جوانبها خمتلف يف

 ،  املعارف وزارة( " لتقوميا وسائل سائر واستخدام االمتحانات نتائج دراسة طريق عن وذلك
 ، التقومي عملية أصول حول التصورات من  عدداً الوثيقة حددت وقد ) ٤٢-٤١ ، هـ١٤١٦
 ، والثبات والصدق املوضوعية صفات أدواهتا يف تتوفر وأن ، ومستمرة ، شاملة تكون أن وذلك
-١٠٤هـ،١٤١٩ ، املعارف وزارة ( املعلم بتقومي املتعلقة املهام التربوي املشرف دليل حددكما
 : التالية اجلوانب يف املعلم بتقومي التربوي املشرف يقوم حيث ، ) ١٠٥

 . وتقنياته اإلعداد أصول يراعي ، متكامالً منتظماً إعداداً الدروس إعداد -١
 ، اجلديد الدرس مبعطيات السابق الدرس مكونات وربط ، للدرس التمهيد -٢

 . له الطالب وهتيئة
 . املرغوبة األهداف Ʒقق بأسلوب الدرس تناول -٣
 املادة ربط على قدرهتم ومدى ، الدراسية للمادة الطالب استجابة قياس -٤

 . اجملتمع وواقع باحلياة الدراسية
 مباƷقق وتنويعها ، وتوظيفها ، التعليمية لوسائلل املعلم استخدام قياس -٥

 . منها املرجوة األهداف
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 واالجتاهات امليول يف ( الطالب بني الفردية للفروق املعلم مراعاة قياس -٦
 . متوازن بشكل الطالب على جهوده توزيع مع ) والقدرات واحلاجات

 األعمال من استفادهتم على والعمل ، العلمي التفكري على الطالب تدريب -٧
 . واالطالع بالقراءة اهتمامهم على وحثهم املƕلية والواجبات التحريرية

  . واالبتكار التجديد على وحرصه العامة وثقافته العلمية املعلم كفاية -٨
 من احلقيقي الطالب مستوى تظهر اليت املناسبة التقوƹية لɊساليب استخدامه -٩

 . والسلوكية التحصيلية الناحيتني
 املدرسي النشاط يف وجهوده ، والطالب واɇباء ، املدرسة إدارة مع تعاونه -١٠

 . اǂلية البيئة وخدمة
 املعارف وزارة( طالبه فعين مبا وقته استثمار على وحرصه العام مبظهره اهتمامه -١١

  . ) ١٠٥-١٠٤، هـ١٤١٩ ،
 راملǘمت هـ١٣٩٤ عام يف ُعِقد حيث أثره بالتقومي التعليم سياسة وثيقة الهتمام وكان

 للنهوض األساسية اجلوانب كإحدى املعلم أداء تقومي عملية أبرز والذي املعلم إلعداد األول
 أداء لتقومي مرومث فعال نظام إجياد ضرورة املǘمتر هذا توصيات أبرز من وكان ، التعليم مبستوى
 نيةاملد  اƪدمة ديوان أصدر هتماماال Ƭذا حتمية وكنتيجة )٥٧، هـ١٤٢٠، الغامدي( املعلم
 قبل ŏا املعمول الكفاية تقارير من  بديالً هـ١٤٠٤ عام يف وذلك يفيالوظ األداء لتقومي الئحة
 وكان ، الوظائف ملختلف األداء تقومي مناذج من عدد على الالئحة اشتملت وقد . التاريǸ ذلك
 على تملاش والذي التعليمية الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء بتقومي اƪاȋ النموذج ضمنها من

 إذ ،  التقدير إعطاء يف التدرج النموذج ذلك مالمح أبرز من وكان ، املعلم أداء لتقومي منوذج
  كحد واحدة درجة على املرضي غري لƷص حني يف أعلى  حدك درجات )٦( على املمتاز Ʒصل
ƅتاز( تقدير على احلصول ويتطلب ، أدư ( صل أنƷ على املعلم )ناصرالع مجيع يف درجات )٦ 
 الكلي املعلم تقدير يكون ذلك ضوء وعلى ، القوة مواطن من درجات )٣( واحد موطن إىل إضافة

 )٧٩-٦٤ ( من منخفض جيدجداً ، )٩٨-٨٠( من مرتفع جداً جيد ،  )١٠٠-٩٩ ( من  ưتاز :
 . )٣٢( من أقل مرضي وغري ، )٤٧-٣٢( من مرضي ، )٦٣-٤٨( من جيد ،
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 بعض إجراء العام ذلك يف مت إذ ، هـ١٤١١ عام حƓ قالساب بالنموذج العمل واستمر
 ، ومستجداته التربوي امليدان ملتطلبات ووفقا التعليمية اجلهات لرغبة استجابة عليه التعديالت
 ووزارة ، املدنية للخدمة العام الديوان ưثلي من ناملكو العمل فريق إليه توصل ما مع ومتشياً
 دراسة به واملنوط اإلسالمية سعود بن حممد اإلمام وجامعة البنات يملتعل العامة اسةالرئو ، املعارف
 املدنية اƪدمة ديوان( املعدل النموذج ضمن وقد ، بشأنه التوصيات ورفع املوضوع ذلك
 للخدمة العام الديوان رئيس الدولة وزير معايل قرار مبوجب اُعتمد والذي ) ٤ ، هـ١٤١٣،

 من عدداً هـ١/٧/١٤١١ يف به العمل بدأ و هـ٣٠/٥/١٤١١ وتاريǸ )١٣٦٨١( رقم املدنية
 بناءă واليت املعلم ƹتلكها أن يفترض اليت للكفايات مǘشرات مصمميه نظر يف متثل اليت العناصر
 السابق النموذج على أُحدث الذي التغيري ومن ، )٧٩، هـ١٤١٣ ، الثبييت ( أدائه تقومي يتم عليها
 بعني تǘخذ ترجيحية عناصر أصبحت ) والضعف القوة نمواط( العامة امللحوظات عناصر أن

 إىل درجتها ُخفƍضت وبالتايل متساوية درجات على احلاصلني بني التمييز ألغراض فقط االعتبار
 أنه حني يف ، ايلالتو على ضعف مواطن أو قوة مواطن لكل )٢-( ، )٢(+ بواقع درجات )٦(

 )١٠٠( وهي للنموذج الكلية الدرجة على ماملعل Ʒصل أن ưتاز تقدير على للحصول يتطلب
 يف املستمر والتطوير التطور حلركة وتبعاً ، مرضي غري )٥٠( من أقل على Ʒصل من وُيَعد درجة
 يف وذلك السعودية العربية اململكة يف العام التعليم معلم إلعداد الثاين املǘمتر ُعقد فقد  املعلم إعداد
 أمهية املǘمتر ذلك يف املشاركة التربوية املǘسسات إلدراك راًونظ ، املكرمة مكة يف هـ١٤١٣ عام

 ، وưارسة أسلوباً املعلم أداء تقومي عملية عليها تقوم اليت والنظم للوائح واملستمرة الدورية املراجعة
 جبعلها وذلك املعلم أداء تقومي بطاقة صياغة بإعادة املǘمتر ذلك توصيات وأهم أوىل طالبت فقد
 بعض أدخلت فقد ولذا ، إعدادها عند املعاصرة التربوية لالجتاهات اومبسايرهت موضوعيةو دقة أكثر

 على احلصول مدى اتساع أبرزها من كان هـ١٤١١ عام منذ املستخدم النموذج على التعديالت
 )٦٠( ليصبح مرضي غري لتقدير األدƅ احلد رفع مقابل يف )١٠٠-٩٠( من ليصبح ưتاز تقدير
 : التايل النحو على النموذج أصبح  ولذلك ، درجة )٥٠( من بدالً درجة
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    من ومرضي ، )٧٩-٧٠( من وجيد ، )٨٩-٨٠( من جداً جيد ، )١٠٠-٩٠( من ưتاز
 تاريǸ من ابتداءă النموذج ŏذا العمل وبدأ )٦٠( من أقل مرضي وغري ، )٦٩-٦٠(

 . )١ (  امللحق هـ١٨/٦/١٤١٧
  املُتميِّز املعلم -ǭانياً
   اللȢة يف يŊزالتŁم

 )امتاز(و )فامنازمتييزاً ميَّزه( وكذا باع وبابه وفرزه عزله الشǜ ماز " الصحاح خمتار يف ورد
 من يتميز يكاد وفالن ، بعض من بعضهم متيز إذا القوم )زامتا( يقال مبعƖ كله )استماز(و )متيز(و

Șعليه فالنا ماز " وسيطال املعجم يف ورد كما ، ) ٦٤١، هـ١٤٠٤، الرازي( يتقطع أي الغي : 
 ، الوسيط املعجم ( " وانعزل غريه عن وانفصل ، مثله على فضله بدا الشǜ )امتاز(و عليه فضله
  . ) ٩٠٠، هـ١٣٨١
  التربية يف تميزامل املعلم مفهوم

 بسمة غريه على امتاز الذي هو املتميز املعلم أن يتضح السابق اللغوي التعريف خالل من
 كما مثله على فضله بدا : الشǜ امتاز( الوسيط املعجم يف ورد كما إجيابية اتمس وهي بسمات أو
 امتالك على يدل  ) ưتاز(  التقدير أن حيث التقومي أدبيات يف عليه املتعارف هو املفهوم هذا أن

 . مثله على املعلم فضل فيها يبدو اليت اإلجيابية السمات أو السمة
 هو اجليد التدريس "  إن حيث ، اجليد التدريس لفȘ التدريس أدبيات يف ورد وقد
 والتربوية واالجتماعية والنفسية البشرية العوامل كافة اعتباره يف يأخذ الذي العلمي التدريس
 ، محدان ( " واألحوال الظروف خمتلف حتت منتجة بناءة تربوية عملية منه تصنع اليت واملادية
 ) ٢٧ ، هـ١٤٠٥

Ɓيرد و Șشراف العامة اإلدارة أعدته الذي املعلم دليل يف زاملتمي املعلم لفɌالتربوي ل ، 
 يف توافرها ينبغي اليت الصفات املعلم يعرف أن مبكان األمهية من " حيث اجليد املعلم لفȘ ورد وإمنا
 ماهو ،ومنها الطبيعية وخصائصه املعلم بذات يتعلق فطري ماهو الصفات هذه ومن اجليد املعلم
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 " ومهنية وأكادƹية عقدية صفات من املهين وعمله ، إعداده مراحل خالل تعلمه مبا يتعلق مكتسب
 : هي الصفات وهذه . ) ٦٢ -٥٦ ، هـ١٤١٨ ، املعارف وزارة(

  اجلسمية الصفات -أوالً
 . اجليدة بالصحة التمتع .١
 . الظاهرة العاهات من اƪلو .٢
  العقليةوالنفسية الصفات -ثانياً
  فطنةوال الذكاء من بقدر التمتع .١
  العامة الثقافة من بقدر التمتع .٢
  عنها والرضا الذات فهم من مرتفع بقدر التمتع .٣
  الوجدانية الصفات – ثالثاً
  اإلسالمية بالعقيدة الراسǸ اإلƹان .١
  الناس بني ونشره به مايǘمن إىل الدعوة يف الرغبة .٢

  املهنية الصفات
  التخصصية املعرفة -أوالً
  املهنية تواملهارا املعارف -ثانياً
  العامة الثقافة -ثالثاً

 املعلمني إعداد جملس أن ذكر حيث الكفǘ املعلم مصطلح الباحثني بعض أورد كما
  ) ٦٣ ، هـ١٤٠١ ، زيدان( املدرس وكفاية التدريس يف الفاعلية لقياس أساساً وضع بكاليفورنيا

  : معيارين حتت تندرج األسس وهذه
 : يف ويتمثل  اإلنتاج معيار – األول

  التالميذ لتعلم اإلمكانيات توفري -أ 
 . جملتمعهم الثقايف التراث وتقدير تفهم على الطالب مساعدة -ب 
 . والبيئة املدرسة بني طيبة عالقات تكوين يف املعاونة -ج  

 : من ويتضح  والتفاعل العملية معيار – الثاين
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 . للتوجيه السيكولوجية األسس وفق لتالميذه وإرشاده املدرس توجيه - أ
 . املدرسية األنشطة يف ومهارة بفاعلية املدرس مسهاإ - ب

 مرتبطة" سلوكية أمناطاً ƹلك من وهو الالفعَّ املعلم لفȘ الباحثني من البعض لدى ورد كما
 Ʋوها أفضل واجتاهات املدرسة عن الرضا تزايد مثل التالميذ عند فيها مرغوب أخرى بنواتج
 ).١٦، هـ١٤٢١ ، جابر( " املدرسة نم التخرج يف أعلى ومعدالت ، أفضل ذات ومفهوم

 املهام أدى إذا ) ٦٧ ، م١٩٩١ ، أبوسرحان( جيداً معلماً بأنه املعلم  آخر باحث وصفو 
 : التالية
  العلمية باملاة معرفة .١
  لتالميذه العلمية املادة نقل اتمهار امتالك .٢
   تالميذه وأعمال أعماله تقومي مهارات امتالك .٣
  اإلنسان نسانيةإ حتقيق والتعليم التربية من ألولا اƬدف جتعل فلسفة تطوير .٤

Ɓيرد و Șالعبـارة  تـرد  قد وإمنا التربويني قبل من عليه متفق كمصطلح املتميز املعلم لف 
 يعاون الذي " بأنه املتميز للمعلم فاًوص املثايل املدرس كتابه يف منري أورد فقد عفوي بشكل مدرجة
 الكشـف  يف معهـم  ويشترك منهم ويقترب أخطاءهم ححويص يعاوŒم ، التكيف على تالميذه

 ويتداول حتصيلهم عن تقارير ويكتب عنهم بيانات ويسجل منوهم ميقوِّ وهو واالبداع واالختراع
  ) ٥ ، هـ١٩٩٩ ، منري( " بيدهم لɊخذ أمورهم أولياء مع الرأي

                    )٩٥ (مـن  الدرجـة  علـى  احلاصـل  املعلـم  هـو  الدراسـة  هذه يف املتميز واملعلم
 الصادرة التوجيهات ضوء على املدرسة ومدير التربوي املشرف قبل من مرِّكُ والذي ) ١٠٠ (إىل
 . ) ٢( ملحق  والتعليم التربية  إدارة من
  اللفظي التفاعل Ơليل  -ǭالǮاً

 على مدتعت" أŒا جيد املعلم أداء على بواسطتها Ʒكم واليزال كان اليت لɊساليب املتتبع إن
 من كوسيلة املعلم يف املشرفني آراء أو ، له زميل يف املعلم رأي أو ، معلميهم يف التالميذ آراء

 إىل تفتقر األساليب هذه أن والشك ،  ) ١٩٢ ، م١٩٨٩ ، الزيود( " املعلم أداء قياس وسائل
 موضوع فيها مثليت والذي ، السلوكية املدرسة فلسفة من وانطالقاً  ، واملوضوعية والثبات الصدق
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 واملعارف املهارات من جمموعة أنه على التدريس وترى ، للمعلم الظاهري السلوك يف التقومي
 التقومي فإن  ، ) ٢٨ ، هـ١٤٠٤ ، محدان( شخصيته يف جمهاد على وعمل تعلمها اليت وامليول
 جلميع دةموح عامة معايري يستخدم تقين موضوعي هو " السلوكية الفلسفة أساس على يتم الذي
  . )٢٩ ، هـ١٤٠٤، محدان( " التدريسية والبيئات نياملعلم

 لɊهداف حتديد من ذلك يتضمنه مبا " شامالً التقومي يكون أن ينبغي املنطلق هذا ومن 
 ، عبداملعطي( " األداء ذلك قياس على القادرة العلمية لɊدوات وبناء ، السلوكية مبستوياهتا التربوية
 الباحثون توصل حƓ وثباتاً صدقاً أكثر أساليب عن البحث جرى لذلك بعاًوت  ) ٦٣ ، هـ١٤٠٤
 من عدد على حتتوي منظمة تقنية وسائل "  Ƭا تعريف أبسط يف وهي الصفية املالحظة أسلوب إىل

 تبويبها مث ورصدها عملياته ملشاهدة عادة وتستخدم ، التدريس هتم اليت العوامل أو السلوك
  ) ٣٣ ،هـ١٤١٩ ، محدان( " والتطوير للتحسني مناسبة قرارات إىل لوصولل وتفسريها وحتليلها
ȓاƴاللفظي التفاعل أ  

 املعرفة نقل بواسطته يتم الذي األسلوب "وهو االتصال عملية من  اللفظي لالتفاع  ينطلق
 البد لذلك ، فأكثر شخصني بني املشترك لتفاهما طريق عن منوها يف فيشاركا ɇخر شخص من
 ميداناً جعلها ưا ، فيه تعمل وجمال لتحقيقه تسعى دفوه فيه تسري واجتاه مكونات من العملية Ƭذه

 . ) ٢٠٩ ، هـ١٤٠٥ ، إدريس( " العلمية راسةوالد والتجريب والبحث للمالحظة
 : التالية األمناط إىل يصنفها أن االتصال لعملية املتتبع ويستطيع 
  االƟاه وحيد االتصال ƴط – األول

 أقل هوو  ، منهم قبلواليست التالميذ إىل نقله أو قوله يود ما املعلم يرسل النمط وهذا 
 ) ١٩٣ ، م١٩٨٩، الزيود( مطلقاً سلبياً موقفاً ذالتالمي يأخذ ففيه ، الفعالية حيث من األمناط
                                 . واملعارف احلقائق هي الطالب حصيلة تكون ما وغالباً ، التلقي سوى للمستقبل وليس
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  االƟاه ǭنائي االتصال ƴط - ƆالǮا
 املعلومات وصول من للتحقق ولكن باملشاركة للتالميذ املعلم يسمح االجتاه هذا ويف 
 ، املعلومات مصدر هو املعلم يظل  ولذلك ، أنفسهم التالميذ بني اتصال أي اليتم وبالتايل ، لديهم
 . للتالميذ وإيصاله باǂتوى تتعلق أسئلته نأ كما

ǬالǮي االتصال – الǭالǭ اهƟاال  
 واɇراء اƎƪات تبادل يتم وأن ، الصف تالميذ بني اتصال جيري بأن املعلم يسمح وفيه 

 يتيح  األسلوب هذا أن كما،  للتعلم وحيدال املصدر  املعلم  اليكون وهنا ، بينهم النظر جهاتوو
 ويف وسهولة، باختصار النظر وجهات عرض كيفية على والتدرب النفس عن التعبري فرȋ للجميع
-١٥٣ ، ٢٠٠١، قطامي(    أنفسهم التالميذ  وبني والتالميذ املعلم بني االتصال يزداد النمط هذا
١٥٥ ( . 
 اللفظي التفاعل أدوات

 حيث ،  امليالدي العشرين القرن لبداية  املنظمة الحظةامل ألدوات احلقيقية األصول ترجع
فالندرز، ( الفصل يف التالميذ شاركةم لتحديد أداة م١٩١٤ عام هورن األمريكي املرŸ طور

 الدراسة م١٩٣٩ سنة يف الصفي لتفاعلا طرق لقياس اǂاوالت أوائل من كان كما ) ٦ ، ١٩٧٠
 كسلو واقسم فقد )٧٦ ، هـ١٤٠٦ ، وفالندرز آمدون( وزمالؤه أندرسون  ŏا قام اليت

 مƬ وتبني ، متسلط غري والثاين متسلط سلوك األول : نوعني إىل الصف غرفة يف اللفظي املدرسني
 متسلط غري املدرس سلوك كان ،فإذا فيه االجتماعي املناƷ Ƿدد الصف يف املدرس سلوك أن

 التالميذ سلوك اتصف تسلطياً سلوكه كان وإذا ، والتلقائية باملبادرة التالميذ سلوك اتصف
 حتليلية بدراسة ليفني مع باالشتراك ووايت بتيل قام ، م١٩٤٣ عام ويف  . واإلحجام السلبيةب

 ٧٨-٧٧ ȋ، ȋ هـ١٤٠٦ ، وفالندرز آمدون( الصغار مجاعة يف الكبار قيادة تأثري مدى لبيان
 القرارات اơاذ يف القائد على كلياً يعتمد تسلطية قيادة مع املتفاعل الطفل أن وجدا حيث )
 ، لديهم واملبادأة اإلبداع روح بالتايل يضعف ưا املعلم لسلطة التالميذ جمموعة ومتتثل ، بادرةوامل
 البحوث من مجلة إىل وأفضتا " ، الصفي لتفاعلا يف حتول نقطة الدراستان هاتان شكلت وقد
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 ةŒاي ،ومع ) ١٩٧ ، م١٩٨٩، الزيود( " الصفي التفاعل ملالحظة أنظمة أفرزت اليت والدراسات
 بعدئذ قيحهابتن قام حيث الصفي اللفظي التفاعل ملالحظة أداته فالندرز ند أخرج اƪمسينات

 تطورت الذي النموذج فالندرز أداة تشكل وبينما ، املاضي امليالدي القرن  من الستينات خالل
 انتشاراً أوسعها تعد نفسه الوقت يف فإŒا الالحقة حظةاملال أدوات من العديد أساسه على
 األƜاث أن كما ، )١٤ ، هـ١٤١٩، محدان( التدريس وقياس مالحظة جماالت يف استخداماًو

 وعلم النفسي والطب الصناعة جمال إىل والتعليم التربية جمال جتاوزت " النظام Ƭذا والتطبيقات
  أباً فالندرز اُعتƎ إذا المبالغة بل"  ).١٦٧ ، ١٩٩٤ ، الدريج( " وغريها االجتماعي النفس

 ).٢٠٨، ١٩٩٨، رƹني( "الدراسة حجرة داخل الصفية لمالحظةل
 منها لɌفادة املعلمني ويدفعون ، التربويون يقدرها تربوية ưارسة بوصفه اللفظي والتفاعل  
 : مفادها عامة فرضية إىل يستند الباحثون إليه توصل ملا نتائج بوصفها

 يتواصلوا أن إىل ƹيلون فإŒم ، عالقة أو ما صفة تربطهم مكان يف اجتمعوا ما إذا األفراد نإ "
 املشاعر أو لɊفكار تبادل حالة إىل الوصول ŏدف اجلسدي أو اللفظي التواصل أدوات بإحدى
 . ) ٨٢٠ ، م٢٠٠٠ ، قطامي ( " تكيف حالة قيقلتح

 من جمموعة إىل لتدريسا قياس يف  خصوصاً فالندرز وأداة عموماً املالحظة أدوات وهتدف
  : أبرزها من األهداف

 . واملعلم املشرف وبني وتالميذه ماملعل بني اإلنسانية العالقات ونوعية مستوى حتسني -١
 . ومتفوقاً فعاالً سلوكاً ليكون هوحتفيز العام املعلم سلوك حتسني -٢
 . الواحدة احلصة خالل التدريسية وأساليبه سلوكه تنويع على املعلم حتفيز -٣
 . املباشر وغري اإلجياŸ السلوك ألنواع املعلم تبين نتيجة - غالباً - ميذالتال حتصيل ارتفاع -٤
 يف الضعف أو القوة نقاط حتديد ŏا يستطيعان وصفية حتليلية بأداة املشرف أو املعلم تزويد -٥
 . )٥٣ هـ،١٤١٩، محدان( اللفظية التدريسية مليةالع

  فالندرز أداة يف اللفظي التفاعل فǞات
 Üمحدان ١٣-٨  هـ،١٤٠٦ ، وفالندرز آمدون( فئات عشر من رزالندف أداة تتكون

 : التايل النحو على إيضاحها ƹكن و ، اللفظي للتفاعل  فئات هي  )٣٧-٣٥، ١٩٩٩
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 : التالية الرئيسة األقسام إىل األداة ندرزفال مقسَّ
  املدرȃ كالم -أوالً
  الطالب كالم -ǭانياً
 الفوȑى أو الصمت -ǭالǮاً

 طيعاليست  والذي ، االتصال عملية يف التداخل أو ، والطالب املعلم بني التواصل طاعانق وهو 
Șالطالب كالم أم املعلم كالم أهو  فيه الكالم يصنف أن املالح . 
  املدرȃ كالم -أوالً

 : مها رئيسني قسمني إىل املدرس سلوك  فالندرز مسَّق 
  املباشر ȡري التǭǖري -أ

 : اليةالت الفئات إىل وينقسم
  املشاعر تقبل -١

 الشعور هذا مثل عن التعبري يف احلق Ƭم بأن ويعترف طالبه به يشعر ما املدرس يتقبل
 شعور ضيحوتو قبول على يدل ما العبارات من الفئة هذه يف املدرس يستعمل ، عليه واليعاقبهم

 مواقف يف شاعرهم عن الطالب خالƬا من يعƎ عبارات على أيضاً الفئة هذه وتشتمل ، طالبه
 مستقبالً ستحدث بأحداث تتنبأ أو  احلاضر الوقت يف  االستياء أو بالفرح شعور  إىل وتشري سابقة
ăملة أو سارة األحداث هذه كانت سواءǘد وقلما " ، مƱ ًطالبه شعور يقبل مدرسا Ƒومن السل 

 املدرس كان إذا اصةخ ، الدراسة حجرة يف اإلجياŸ طالبه شعور املدرس يقبل أن أيضاً الصعب
 وفالندرز آمدون( " املشاعر العرض األفكار بعرض يهتم مكان أنه على الدراسي الفصل إىل ينظر
 . )٩ ،  هـ١٤٠٦ ،
 والتشǲيع الǮناء -٢

 على ذلك يكون أن دون التوتر إزالة منها يقصد اليت الدعابات بعض الفئة هذه تشمل
 جيد مثل واحدة كلمة يكون ما غالبا ثناءوال ، الفصل طالب من جمموعة أو طالب بحسا

 فيختلف التشجيع أما عمل من به ماقمت أعجبين لقد املدرس يقول وأحيانا ، صحيح أو وحسن
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 أو ، فكرتك عن أكثر حدثنا ، استمر ، ماتقوله تابع ، أكمل : التالية العبارات مثل ويتضمن قليال
 جلواب إعادة شكل على الثناء يكون وقد ، معينة فكرة عرض يف لالسترسال الطالب تدعو مههمة
 . الطالب أحد به قام  صحيح

Ď- األفكار قبول  
 ألفكار املدرس بتقبل خاصة الفئة هذه أن غري )١( والفئة الفئة هذه بني كبري تشابه هناك

 بإعادة املدرس يقوم رمبا اقتراحاً التلميذ يقدم عندما . مشاعر من عنه يعƎون ما وليس بهطال
     مثالً املدرس يقول وقد الطالب  ماقاله يوضح أو املدرس يلخص وقد ، بسيط بأسلوب تهصياغ

 صعبة الفئة هذه يف خاصة عبارات وهناك ) قصدت ما فهمت أنا ( ، ) مهمة نظر وجهة هذه (
 املدرس يعيد وعندما ، به اƪاصة فكرته  إىل ما طالٍب فكرة من املدرس ينتقل ما فغالباً ، التمييز
 حال أية وعلى . االعتبار بعني تǘخذ أن ينبغي الطالب فكرة أن إىل يشري أن عليه ، ما طالٍب فكرة
 نتميت الفكرة هذه وهل ، الفكرة نوع يقرر أن جيب املالحظات بتسجيل يقوم الذي املالحȘ إن ،
 تنتمي تكان إذا أما )٣( الفئة يف فتسجل التلميذ إىل تنتمي كانت فإذا  ، املعلم إىل أم التلميذ إىل
 . )٥( الفئة فمكاŒا املعلم إىل
٤- ȼلة توجيǞاألس  

 أن غري ، الطالب قبل من  عنها اإلجابة املدرس يتوقع اليت ةاألسئل على الفئة هذه تشتمل
   عنه جييب مث سǘاالً املدرس يلقي فقد ، عنها اإلجابة واليتوقع طالبه إىل أسئلة يوجه أحياناً املدرس

 هذه ضمن ارهااعتب الƹكن لذلك  عنها اإلجابة املدرس اليتوقع ئلةألسا  هذه أن حالواض فمن ،
 ، التعجب أو اإلنكار استفهام أو التقريرية باألسئلة يسمى ما وهي التعبريية األسئلة وكذلك الفئة
 ، واألمر التوجيه ومضموŒا السǘال ظاهرها اليت األسئلة أو ، الفئة هذه حتت إدراجها ƹكنال  إذ
 هذه ففي )Ý دكمقع تركت ملاذا ( قائالً تالميذه ألحد كالمه املدرس يوجه عندما Ʒدث ما  مثل
 الفئة ضمن يندرج األسئلة من النوع وهذا ، نهمكا إىل العودة الطالب من  املدرس يطلب  احلالة

)٧( . 
 تتصف اليت باشرةامل األسئلة منهاف : أنواع إىل إجابتها حسب األسئلة تصنيف وƹكن

 اإلفصاح يف ميذالتل حرية من Ʒد األسئلة من النوع هذاف  )خطأ( بـ أو )  صواب ( بـ إجابتها
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 تقدمي أو ƪطأا يف الوقوع خشية اإلجابة عن االمتناع إىل التلميذ يدفع ذلك  أن كما ، رأيه عن
 إجابة على األوىل بالدرجة ركزي األسئلة من النوع هذا فإن العموم وعلى ، مطلوبة غري إجابة
 ومقيدة حمددة تكون أن إما األسئلة فإن ذلك وعلى ، نفسه بالتلميذ االهتمام من أكثر التلميذ
 كل فإن ، وعموماً ، اإلجابة يف احلرية كامل التلميذ وتعطي واسعة تكون أو التالميذ إلجابات

 والانتقادية أمرية ليست هيو التالميذ من عليها اإلجابة ينبغي اليت  منها الواسعة أو املقيدة ألسئلةا
 . )٤( الفئة يف تصنف ،
  املباشر  التǭǖري  -ب

 : اɇتية األقسام إىل وينقسم
٥- ǳرة أو اإللقاء( والتلقني الشرȑاǂا (  

 تقدمي طريق عن الطالب إىل آراء أو أفكار أو حقائق أو معلومات بتقدمي هنا املدرس يقوم
 املدرس يستعمل وعندما ، مراجعة أو معني موضوع على طالبلا انتباه تركيز حماولة يف أو الدرس
 مالحظات إبداء يتخلله قد  إمنا ، الدرس من طويالً وقتاً خذيأ األسلوب هذا فإن التلقني أسلوب
 الشرح إال الفئة هذه ضمن  اليتم ، ذلك لىوع ، وتشجيع مدح عبارات أو أسئلة أو التالميذ من
 حول املدرس يوجهها اليت التعبريية لةاألسئ أو واملعلومات احلقائق وأ اɇراء تقدمي أو التفسري أو

 . )٥( الفئة تسجل وبالتايل عليها اإلجابة واليتوقع الدرس وعموض
  التوجيهات إعطاء -٦

 عبارة ولتحديد وتنفيذها ŏا االلتزام منهم ويتوقع طالبه إىل وامرهوأ توجيهاته املدرس يقدم
 االستجابة يف الطالب حرية مدى على االعتماد جيب طلباً أو جيهاًتو كانت إذا فيما املدرس
 طالبه ألحد قال إذا أما ، توجيهاً أعطى  قد فإنه  ) انتبهوا ( لطالبه املدرس يقول فعندما ، ملدرسه

 وطلباً توجيهاً  أعطى قد املدرس  فإن احلالة هذه ففي ، ) عليها امسك واكتب لسبورةا إىل اذهب(
 . واحد آن يف
  السلطة وتƎيرات النقد -٧

 سلوك لتغيري نقد عبارات من املدرس يوجهه ما هو املدرس كالم من الفئة ŏذه املقصود
 لكم أقوله ما اعملوا تعملون ما عجبينالي( لطالبه املدرس يقول كأن ، املرغوب االجتاه يف طالبه
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 هذه ، سلوكه عن فيها يدافع أو يƎر يتال املدرس عبارات أيضاً الفئة هذه ضمن ويدخل ،  ) فقط
 حماولته حالة يف وأ ما لدرس الشرح بعملية املدرس قيام حالة يف حتديدها الصعب من العبارات
 املدرس توضيحات الفئة هذه يف قعوي  ، طالبه إىل درس لتقدمي تدعوه اليت األسباب توضيح
 خاصة ) ٤ ،٣ ، ٢ ، ١( فئاتال إن . ملواقفه وتƎيراته نفسه عن املدرس دفاع وكذلك لسلطته
 فعندما . املباشر املدرس بسلوك خاصة فهي ) ٧، ٦، ٥( الفئات أما ، املباشر غري املدرس وكبسل

 . الذكر السالفة السبع الفئات أحد يف يقع حديثه فإن الدراسة حجرة يف املدرس يتحدث
  الطالب سلوǭ – ȫالǮاً
 : التاليتني الفئتني إىل نقسميو
  للمدرȃ بةاالستǲا -٨

 سǘال عن التلميذ جييب عندما أي ، أسئلةب تالميذه املدرس يبادر عندما الفئة هذه تستخدم
 إجابة كل الفئة ههذ حتت ويدخل ، إليه املعلم وجهه لتوجيه لفظياً يستجيب عندما أو املعلم وجهه
 . املدرس من تكليف على بناءă  أجاŏا التلميذ من
٩- Ơǫبادرة الطالب دƞ منȼ  

 يقول فقد ، ذلك منه املدرس يطلب نأ دون باحلديث ميذالتل بدء هو الفئة ŏذه املقصود
 نتيجة ذلك يكون أن دون معينة قضية عن يستفسر أو معيناً سǘاالً يوجه أو كلمة أو عبارة التلميذ
  . منه طلب أو املدرس من لتوجيه

 يقدمها اليت االستجابة لنوع العام التنبǘ  إمنا )٩، ٨( الفئتني بني التفريق لالسه من ليس
 ، نيتاملذكور الفئتني بني التمييز عملية يف جداً همم املدرس من مطروح سǘال ضوء على الطالب
 إذا أما ، )٨( فئةال حتت فيصنفها الطالب من املقدمة االستجابة نوع متوقعاً املالحȘ كان فإذا

 تكون وحينما ، )٩( فئةال حتت يصنفهاف منها متوقع هو عما خمتلفة الطالب استجابة جاءت
 هذه فإن معني موضوع حول خاصة فكرة عن أو اƪاȋ رأيه عن تعبرياً الطالب استجابة
 . )٩( الفئة حتت تصنيفها ƹكن االستجابة

  مشترȫ سلوȫ -رابعاً
 : هي فقط واحدة فئة ويضم



 ٤١

   الفوȑى أو الصمت -١٠
 يصعب حينما خاصة اللفظي االتصال يف بواالضطرا التداخل فترات الفئة هذه يف يسجل

 اليت التام السكون حلظات أيضاً فيه ويسجل ، احلديث أنواع بني الفواصل حتديد املالحȘ على
 . الطالب أو املدرس فيها اليتحدث
  اللفظي للتفاعل األساسية واألحكام القواعد
 صمم ، الدراسة حجرة داخل احلديث تصنيف عملية تكتنف اليت املعقدة املشكالت وجود بسبب
 تساعد والقواعد األحكام هذه إن ، التصنيف هذا تنظم اليت األساسية والقواعد األحكام من عدد

Șواألحكام القواعد هذه أن ُوِجد وكذلك املالئم التصنيف املعلم سلوك تصنيف على املالح 
 آمدون( املختلفة الدراسية املواد ولكل املستويات لكل الدراسي الصف داخل العمل يف مفيدة

 . )٢٥ ، م١٩٨٦ ، وفالندرز
  )١( قاعدة
  )٥( الفئة من رقما األبعد الفئة دائما فاختر أكثر أو فئتني بني ما عبارة انتماء يف لبس Ʒصل عندما
 بني من واحداً أو طرفاً )١٠( الفئة تكون عندما أنه وهي واحدة حالة تثناءباس عامة حقيقة وهذه
 السبب نإ . آخراً  خياراً متلك مادمت )١٠( الفئة  ơتر فال ، بينهما اللبس لحص نياللت الفئتني
 الفئة يف واملتمثل املركز عن عدتابت كلما أنه هو )٥( الفئة عن  األبعد الفئة اختيار وراء الكامن

 احلدوث يف  تكراراً لاألق الفئة اختيار يف املالحȘ يقوم ذلكل ، أقل التكرار حدوث أصبح )٥(
 )٢( الفئتني بني ملالحȘ لبس حصل اإذ ، ذلك ومثال ، اختيار هناك كان إذا )١٠( الفئة داماع
 الفئة اختيار فينبغي )٧( والفئة )٥( الفئة بني اللبس حصل إذا أما ، )٢( الفئة خيتار أن فينبغي )٣(و
)٧( . 

  )٢( قاعدة
 فال ، املباشر غري السلوك مبدأ على ثابتاً أو املباشر السلوك مبدأ على ثابتاً املعلم أسلوب كان إذا

 من للتغيري واضحة داللة هناك كانت إذا إال  ، العكس أو املباشر غري إىل املباشر السلوك من  تنتقل
 . املعلم قبل



 ٤٢

  مقيداً املعلم كان إذا فيما الرأي وإبداء للحكم جيد موقف يف هو جيداً تدريباً املدرب املالحȘ إن
 ةالوقتي التغريات إىل يقظاً املالحȘ يكون أن جيب ، الدراسة حجرة يف البهط حلرية مقيد غري أو

 أسلوب بأن املالحȘ شعر إذا ، العكس وعلى املباشر السلوك فئات يف احلدوث القليلة السريعة
 جداً حريصاً يكون أن فينبغي ) املباشر بالسلوك يسمى وهذا ( طالبه حرية تقييد هو السائد املعلم
 . املباشرة غري السلوكية للفئات لهاستعما عند

 اجلو يف يعمل املالحȘ ألن ، التحيز لعدم املتحيز املالحȘ قاعدة باسم عادة القاعدة هذه وتسمى
 ، املضادة الفئات إىل لالنتقال املالحȘ يǘهت من الرغم وعلى ، العام املباشر غري اجلو أو العام املباشر
 يف املضاد النوع إىل فعالً انتقل املعلم أن من التفاعل أمناط يف التغيري وقبل التأكد جيب أنه إال

 . السلوك
  )Ď( قاعدة
 يسأل أن األفضل من لكن  املعلم يقصدة مبا أو به اƪاصة بƕعته كثرياً يهتم أال للمالحȘ ينبغي
 يف بتقييدهم خيتص فيما وذلك Ý للطالب بالنسبة السلوك هذا يعين ماذا : التايل السǘال نفسه

 يف ، ذكية أŒا يعتقد بطريقة الطالب بتشجيع املعلم يقوم عندما  . احلرية هذه منحهم أو حريتهم
 )٧( الفئة يف العبارة هذه يصنف ملالحȘفا ، ألحدهم نقد أŒا على العبارة هذه الطالب يفهم حني
 وإعطائهم الطالب حرية تقييد هو تأثريها كان لكن ، الطالب سǘال ما بعبارة املعلم قصد وإذا

 هذه تأثري هو عبارة أي لتصنيف الثابت املعيار إذن )٦( فئة يف العبارة هذه فتصنف معينة توجيهات
 .  املعلم يقصده مبا العƎة وليست الطالب سلوك على العبارة
 اƪاȋ سلوكه عن واضح إدراك على احلصول يف املعلم مساعدة يف خاصة قيمة القاعدة Ƭذه إن
 على بعضهم يعلق أن ƹكن ، أشرطة على املسجل اƪاȋ حلديثهم املعلمني نيفتص حالة ففي . به

 التحدث على الطالب حث حقيقةً أحاول كنت أو ،  كذا قصدت لكين : بقوله املسجل حديثه
 أو  ، تشجيعهم أحاول كنت أو ، السǘال ذلك إجابة هو منهم أردته الذي أن أعتقد أو  ، أكثر

 فيما يفكر املعلم أن إىل تشري االحتجاجات هذه كل إن . الطالب فكرة استعمال هو ماقصدته
 . طالبه يف الفعلي سلوكه تأثري يف وليس هو يفعله أن ينوي أو يقصده



 ٤٣

 على املعلم سلوك تأثري مدى على االهتمام تركيز من تأź  للمعلم بالنسبة فالندرز أداة قيمة إن
 املعلم قبل من خاصة جيداً تدريباً  األداة هذه الاستعم ويتطلب ، راسةالد حجرة يف الطالب حرية
 موقفاً املعلم يتخذ أال املفروض ومن ، شريط على واملسجل به اƪاȋ درسه بتصنيف يقوم الذي
 عمله تقومي عملية ليست العملية أن جيداً يعي أن وجيب ، به اƪاȋ سلوكه يصنف عندما دفاعياً
 صفت أن ƹكن اليت الفئة ما : هي ببساطة القضية لكن  ، جيد غري أو  جيداً عمالً كونه حيث من
 . ưكنة صورة بأفضل اللفظي لتفاعلا من الصغري اجلزء هذا

  )٤( قاعدة
 يف املستعملة الفئات كل املالحȘ فيسجل  ، ثوان  الثالث خالل ةواحد فئة من رأكث حدث إذا
 تغيري حصول عدم حالة ويف . أخرى إىل  فئة من Ʒصل تغيري أي تسجيل ينبغي  إذن ، الفترة تلك
 حدوث على هااهتمام القاعدة هذه تركز . انفسه الفئة رقم تسجيل يعاد ، ثوان الثالث ضمن
 لكل ما فئٍة رقم املالحȘ يسجل عموماً . نثوا الثالث فترة خالل نيتخمتلف لفئتني منتمية عبارات
 فئة رقم تسجيل عادة يتم Ɯيث حظاتاملال تسجيل معدل على اǂافظة وينبغي ، ثوان ثالث فترة
 . ثوان ثالث لكل ةواحد
 يدون ، الثالث الثواين فترة خالل اللفظي التفاعل فئات يف تغيري هناك كان إذا ما ةحال ويف

Șذلك ومثال ، التغيري هذا املالح Ü كن فقط ثوان ثالث خاللƹ االً املعلم يسأل أنǘوجييب ، س 
 أن فيجب ، خمتلفة فئات ثالث  حدث فقط  القصرية الفترة هذه يف . املعلم يشجعه مث الطالب
 . املذكورة الثالث الفئات أرقام كل املالحȘ يسجل
  )٥( قاعدة
źا عبارات شكل على املعلم توجيهات تأƬ كن نتيجةƹ الطالب من جزء سلوك يف مالحظتها ، 
 على األول السǘال اقرأ ، بورةالس إىل اذهب ، ما لطالب املعلم يقول أن ƹكن أنه ذلك ومثال
 اليستجيب لكن ، توجيهات كأŒا املعلم عبارات بعض فتأź . اƀ ... مقعدك إىل ارجع ، السبورة

 لطالبه املعلم يقول فمثالً ، الفعلية التوجيهات تسبق ما غالباً العبارات وهذه الطالب Ƭا ƹتثل ال أو
 واɇن يقول ذلك بعد اǂاضرة )٥( الفئة إىل لعبارةا هذه تنتمي ، حةالرا من وقت لقضاء استعدوا
 . التوجيهات إعطاء )٦( الفئة إىل العبارة هذه تنتمي  بهمكت بأخذ اƪامس الصف يبدأ



 ٤٤

 )đ( قاعدة
 . السǘال طرح أي  ، )٤(  الفئة املالحȘ يسجل ، بامسه ميذاًتل املعلم يدعو عندما عادة 

 )Ē( قاعدة
  وكذلك ، )١٠( فئةال املالحȘ يسجل األقل على ثوان ثالث فترةول صمت فترة هناك كانت إذا

 . ذلك شابه وما صوت بدون السبورة على الكتابة أو ، الضحك
  )٨( قاعدة
 وهذا ، التشجيع  أي  ، )٢( رقم الفئة يسجل  فإنه ، ما لتلميذ يحةصح إجابة املعلم يكرر عندما
 . والثناء عالتشجي وتستحق ، صحيحة التلميذ إجابة أن يعين
  )Ĕ( قاعدة
 عليها موافق الفكرة هذه تعتƎ الصف طالب بقية إىل نقلهاوي طالب فكرة املعلم يكرر عندما

 . الطالب أفكار قبول )٣( الفئة ضمن فتسجل ، للنقاȇ ومطروحة
  )١٠( قاعدة
 عوض فينبغي )بينهما للمدرس يثحد وبدون ( مباشرة آخر طالب بعد احلديث يف طالب بدأ إذا
 . ɇخر طالب من احلديث لتغيري إشارة )٨( الفئة تكرارات أو )٩( الفئة تكرارات بني )١٠( الفئة
  )١١( قاعدة
 فتسجل )٩( الفئة تكرارات بني  اư  ، .. ƀتاز ، طيب ، نعم : مثل بكلمات  املعلم أجاب إذا

 ، باحلديث االستمرار يف Ƭم وإيذاناً للطالب تشجيع مبثابة الكلمات هذه وتعتƎ )٢( الفئة ضمن
 . )٢( الفئة  يف نفتص لذا

  )١٢( قاعدة
 هذه تسجل نفسياً طالبه وإراحة الفصل يف التوتر إزالة أجل من طالبه مع  املعلم ƹزح عندما
 من جمموعة أو بطالب االستهزاء أو التندر هو املزاح غرض كان إذا أما )٢( الفئة يف العبارة
 . )٧(  الفئة يف ارةالعب هذه فتصنف ،  بالطال

 



 ٤٥

  )١Ď( قاعدة
 عليها جييبوا أن طالبه من اليتوقع  املعلم ألن ، أسئلة ليست حقيقة هي البالغية أو البيانية األسئلة
 . اǂاضرة أنواع من نوعاً العتبارها )٥( الفئة يف تصنف ولذلك
  )١٤( قاعدة
 يقدم وعندما )٨( الفئة ضمن تقع إجابة حدوث إىل ارةإش هو  املعلم يطرحه الذي الضيق السǘال
 بتهإجا الطالب أبرز أو توسع إذا أما  ، )٨( الفئة ضمن تقع  فإŒا ، ومتوقعة ةحمدد إجابة الطالب
 . )٩( الفئة ضمن العبارات هذه فتصنف
  )١٥( قاعدة
 ).٨( الفئة املالحȘ فيسجل  املعلم قدمه واحد ضيق سǘال على طالب من أكثر جييب عندما
 اللفظي التفاعل اتفǞ نسب

  : البيانات حتليل يف التالية اإلحصائية املعاجلة استخدام يتم فالندرز أداة تطبيق عند
 : اإلمجايل اللفظي بسلوكه قياساً املشاعر بتقبل اƪاȋ اللفظي علمامل سلوك نسبة -١
 %                        ١٠٠×             ١ العمود جمموع         =

 ٧-١ األعمدة جمموع         
 : اإلمجايل اللفظي بسلوكه قياساً والتشجيع باملديح اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك نسبة -٢
 %                    ١٠٠×              ٢ العمود جمموع            =

 ٧-١ األعمدة جمموع             
 اللفظي بسلوكه قياساً ستعماƬاوا التالميذ أفكار بتقبل اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك نسبة -٣

  : اإلمجايل
 %                  ١٠٠×                 ٣ العمود جمموع           =

 ٧-١ األعمدة جمموع             
 
 



 ٤٦

 : اإلمجايل اللفظي بسلوكه قياساً األسئلة بطرح اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك نسبة -٤
 %                   ١٠٠×                    ٤ العمود جمموع       =

 ٧-١ األعمدة جمموع           
 :اإلمجايل اللفظي بسلوكه قياساً املعلومات وإعطاء بالشرح اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك نسبة -٥
 %                   ١٠٠×                 ٥ العمود جمموع          =

   ٧-١ األعمدة جمموع              
  :اإلمجايل اللفظي بسلوكه قياساً واألوامر التوجيهات بإعطاء اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك سبةن -٦
 %                  ١٠٠×                 ٦ العمود جمموع           =

 ٧-١ األعمدة جمموع             
 :اإلمجايل اللفظي هبسلوك قياساً وتƎيرالسلطة باإلنتقادات اƪاȋ اللفظي املعلم سلوك نسبة -٧
 %                       ١٠٠×                ٧ العمود جمموع            =

 ٧-١ األعمدة جمموع               
 :  املعلم لسلوك استجابةً التلميذ كالم نسبة -٨
 %                      ١٠٠×                   ٨ العمود جمموع          =

 ١٠-١ األعمدة جمموع             
 : منه  مبادرةً التلميذ كالم سبةن -٩
 %                 ١٠٠×                     ٩ العمود جمموع             =

  ١٠-١ األعمدة جمموع                 
 :  التواصل انقطاع أو أو السكوت نسبة -١٠
 %                 ١٠٠×                   ١٠ العمود جمموع             =

  ١٠-١ األعمدة جمموع               
 
 
 



 ٤٧

  اللفظي التفاعل  ƭاالت نسب
 جمال بكل املتعلقة املئوية النسب  هي  ، أƜاثه يف فالندرز إليها توصل اليت القياسية النسب

 على  احساŏ ويتم مأنفسه التالميذ وبني وتالميذه معلم كل بني اللفظية التفاعالت جماالت من
 : التايل النحو
  املعلم كالم نسبة -١

 كالم النسبة هذه ومتثل ، )Percent teacher talk( أي ،) TT( بالرمز Ƭا ويرمز 
 وحساب معلم بكل اƪاصة املصفوفة مراجعة من عليها احلصول ومت ، املباشر وغري املباشر املعلم
 الكلي اجملموع على وقسمتها ) ٧، ٦، ٥ ، ٤، ٣، ٢، ١( األعمدة يف التكرارات جمموع

 . )١٠٠( يف الناتج وضرب الواحدة املصفوفة يف للتكرارات
  التلميذ كالم نسبة -٢

 الطالب استجابة متثل وهي ، )Percent pupil talk( أي ،  ) PT( بالرمز Ƭا ويرمز 
 جمموع ابحس من عليها احلصول تميو ، االستفسار أو السǘال بطرح اللفظية مبادرهتم أو للمعلم

 الواحدة املصفوفة يف للتكرارات الكلي اجملموع على وقسمتها ) ٩ ، ٨( األعمدة يف التكرارات
 . )١٠٠( يف الناتج وضرب

  الفوȑى أو الصمت نسبة -٣
 متثل وهي ، )Percent silence or confusion( أي ، )SC( بالرمز Ƭا ويرمز 
 املعلم بني التواصل فيها ينقطع اليت فوضىال وفترات والطالب املعلم لقب من الصمت فترات

 الكلي اجملموع على  )١٠(  العمود يف التكرارات جمموع بقسمة عليها احلصول تميو ، والطالب
 . )١٠٠( يف الناتج وضرب الواحدة املصفوفة يف للتكرارات

  املعلم استǲابة نسبة -٤
 املعدلة النسبة وهي (، )teacher response ratio ، أي ، ) TRR( بالرمز Ƭا ويرمز 

 املعدلة النسبة وتستعمل ) revised I/D Ratio ( املباشر كالمه إىل املباشر غري املعلم كالم من
 حرية َتقǐِييد أو َتحŃِفيز على املعلم تركيز مدى تبني لكي ، املباشر كالمه إىل املباشر غري املعلم لكالم
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 وقسمة ) ٣+٢+١( األعمدة تكرارات جبمع  هاعلي احلصول تميو  ، الدراسة حجرة يف الطالب
 ،)١٠٠( يف الناتج وضرب ) ٧+٦+٣+٢+١( األعمدة يف للتكرارات الكلي اجملموع على ذلك
 " )٥(و " األسئلة توجيه" )٤( نيتالتالي فئتنيال تأثري من وتتخلص حتذف دلةاملع النسبة أن حيث
 املَُحفƍز أسلوبه يف مباشر غري أو مباشراً علمامل كان إذا ما حول معلومات وتعطي " والتلقني الشرح
 . ) ٤١-٤٠، هـ١٤٠٦، وفالندرز آمدون( الدراسة حجرة لداخ الطالب حلرية واملُقَيِّد
  الفورية املعلم مبادأة نسبة -٥

 Teacher immediate response( ، أي ، ) TRR89( بالرمز Ƭا ويرمز 

reaction( ، ا واملرادŏ هذه حساب تمي و  ، تالميذه ومشاعر أفكار  قبول أو ملدح املعلم ميل 
 وقسمة ) ٣ ، ٢ ، ١( األعمدة ومن ) ٩ ، ٨( الصفني من الناجتة اƪلية تكرارات جبمع النسبة
 ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ١( األعمدة ومن ) ٩، ٨( الصفني خاليا يف للتكرارات الكلي اجملموع على الناتج
 . )١٠٠( يف الناتج وضرب ) ٧
  املعلم أسǞلة نسبة -٦

 النسبة هذه ومتثل ، )Teacher question ratio ( ، ،أي ) TQR( بالرمز Ƭا ويرمز 
 جمموع قسمة طريق عن حساŏا تمي و تالميذه مناقشة يدير حينما األسئلة الستخدام املعلم ميل

 يف الناتج وضرب ) ٦ ، ٥ ( العمودين يف التكرارات جمموع على )٤( العمود يف التكرارات
)١٠٠( . 
  الفورية املعلم أسǞلة نسبة -٧

 )Teacheu  immediate question ratio ( ، أي: ) TQR89( بالرمز Ƭا ويرمز 
 أي أفكارهم على مترتبة آراء تقدمي مع التالميذ لكالم االستجابة إىل املعلم ميل عن تعƎ وهي ،

 اƪاليا يف التكرارات جبمع سبةالن هذه سبحتو ، الدرس يف التالميذ أفكار استخدام إىل ميله
 يف التكرارات جمموع على الناتج وقسمة ) ٤ ، ٩ ( ، ) ٤ ، ٨( واألعمدة الصفوف من املكونة
 وضرب ) ٥ ، ٩( ، ) ٤ ، ٩( ،  ) ٥، ٨( ، ) ٤ ، ٨( واألعمدة الصفوف من املتكونة اƪاليا
  ).١٠٠( يف الناتج
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  التلميذ مبادأة نسبة -٨
 نسبة توضح وهي ، ) Pupil teacher initiation( ، أي ) PIR( زبالرم Ƭا ويرمز 
 املعلم منه يطلب أن دون  باإلجابة ومبادرته الطالب مشاركة مدى إىل يشري الذي التلميذ كالم
 يف التلميذ لكالم الكلي اجملموع على )٩( العمود يف التكرارات بقسمة حساŏا تمي و ، ذلك

 . )١٠٠( يف جالنات وضرب ) ٩ ، ٨(العمودين
  املتعامد اǂتوɁ نسبة -٩

 املعلم تأكيد متثل وهي ، )Content emphasis ( ، أي ) CCR( بالرمز Ƭا ويرمز 
 يف التكرارات جمموع بضرب حساŏا تمي و ، واإللقاء الشرح خالل من العلمية املادة على

 ٥، ٤( الصفني من الناجتة يااƪال يف التكرارات جمموع منها مطروحاً )٢( يف ) ٥ ، ٤ ( العمودين
 وضرب كلها املصفوفة يف للتكرارات الكلي اجملموع على الناتج وقسمة ) ٥، ٤( العمودين ومن )

 . )١٠٠( يف الناتج
   املتواȍل السلوȫ أو )الǮبات( ااƪالي اȑطراد نسبة -١٠

 نع تعƎ وهي ، )Total sustained discourse (، أي ) SSR( بالرمز Ƭا ويرمز 
 هذه كانت وكلما ، ثوان ثالث من أكثر ةمعين فئة يف االستمرار إىل والتلميذ املعلم ميل مدى
 جبمع النسبة هذه حساب تمي و والتلميذ املعلم بني الكالم تبادل سرعة قلت كلما مرتفعة النسبة

 ( ، ) ٦ ، ٦ ( ، ) ٥ ، ٥ ( ، ) ٤ ، ٤ ( ، ) ٣ ، ٣ ( ، ) ٢ ، ٢( ، )١ ، ١( اƪاليا يف التكرارات
 للتكرارات الكلي اجملموع على قسمتها مث ) ١٠ ، ١٠ ( ، ) ٩ ، ٩ ( ، ) ٨ ، ٨ ( ، ) ٧ ، ٧

 . )١٠٠( يف الناتج وضرب
  التلميذ ǭبات حالة نسبة -١١

 : أي ) PSSR( بالرمز Ƭا ويرمز 
 (Pupil Sustained discourse( for teachers )) وهي Ǝالتلميذ ميل مدى عن تع 
 يف التكرارات جبمع النسبة هذه حساب تمي و ، ثوان ثالث من أكثر ةمعين فئة يف الستمرارا إىل

 يف الناتج وضرب بالتلميذ اƪاصة التكرارات جمموع على وقسمتها ) ٩ ، ٩( ، ) ٨ ، ٨( اƪاليا
)١٠٠(  . 
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 اهذ يف هودراسات لبحوثه نتيجة فالندرز إليها توصل اليت القياسية  النسب فإن  ذلك ضوء وعلى
 : اźɇ باجلدول مبينة  امليدان

 
 ∗فالندرز لدɁ القياسية النسب )Ď ( جدول

 النسبة اŎالالرقم القياسية النسبة اŎالالرقم
 القياسية

 %٤٤الفورية املعلم أسǞلة Ē %đ٨ املعلم كالم ١
 %Ď٤ التلميذ مبادأة ٨ %٢٠ التلميذ كالم ٢
Ď ى الصمتȑ١١/١٢ والفو% Ĕ توǂاɁ ٥٥ املتعامد% 
 %٥٠ اƪاليا تساو١٠ȧ %٤٢ املعلم استǲابة ٤
 %٢٥/٤٠ التلميذ ǭبات حالة١١ %đ٠ الفورية املعلم مبادأة ٥
đ لةǞ٢ املعلم أسđ%    

                                 
∗ Flanders, Ned (1970) . " Analyzing teaching behavior". 

copyright by Addison Wesley publishing companying. u.s.a , 
p.107.  
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 الǮالǬ الفصل
  السابقة الدراسات

 الوظيفي األداء تقومي ƭال يف دراسات  - أوالً
 ، اإلدارية املنظومة صرعنا كأحد عام بشكل التقومي تناولت الدراسات من العديد هناك

 اليت الدراسات أهم ومن الواسع مبفهومه التربوي التقومي تناولت أخرى تدراسا أجريت كما
 : املعلم أداء تقومي تناولت

 )م١ĔĒĔ(علي  دراسة 
 عرضها خالل من استبانة  فيها طَوَّر دراسة ستيت بول جامعة يف )م١٩٧٩( علي أجرى 
 وكانت ستيت بول جامعة يف املتدربني من وإدارياً معلماً )٢٦( وعلى التعليم خƎاء من ثالثة على
 ، األمريكية املتحدة الواليات يف يدرسون الذين السعوديني من وإدارياً معلماً )٢٠٠( الباحث عينة

 : إجيابيات من فيه ما أبرز  ومن ، املعلم أداء ميلتقو مقترح منوذج إىل الباحث وخلص
 . والتعليم التعلم عملية حتسني الرئيس غرضه النموذج أن -١
 يف ستستعمل اليت واملعايري ، اإلجراء على االطالع املعلمني لدى يكون أن البد -٢

 . التقومي منوذج
 . التقومي يف املشاركة خالل من قدراهتم تطوير يف يشاركون املعلمون -٣
 . املعلم تقومي حول بالبيانات والطالب الزمالء يزود -٤
 .الذاź التقومي على النموذج Ʒتوي -٥
 إلجراءات عدة مصادر وعلى ، البيانات من دةع مصادر على النموذج يعتمد -٦

 . البيانات مجع
 . السنة  مدار على يتم أي االستمرارية على التقومي تمديع -٧
 مهدد وغري بناءă جواً خيلق وأنه Ćملساعدهتم ُصمِّم النموذج أن  املعلمون Ʒس  -٨

 .Ƭم
 . التربوي واملشرف املدرسة مدير مع بالتعاون التقومي يتم -٩
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 : كالتايل فهي النموذج على اتالتحفظ أما
 . جيداً تدريباً مدرباً ومديراً حمترفاً مشرفاً يتطلب النموذج تطبيق -١
 نإ حيث ، التقومي برنامج يف مشاركةلل والطالب املعلمني لدى االستعداد اليتوفر قد -٢

 . Ƭم بالنسبة جديد اإلجراء هذا
 يف الرئيس صالحيات نم يقلل لكونه وذلك ، النموذج جتاه لفع رد هناك يكون قد -٣

 . التقومي
 . سلوكية أهداف كتابة النموذج يتطلب -٤

 
  )م١Ĕ٨١( الصائȠ دراسة

  ووضع أدائه مستوى حتسني ŏدف املعلم  أداء لتقومي منوذج بوضع )م١٩٨١( الصائȠ قام 
 املدارس يف تربوياً مشرفاً )٤٩( و ، مديراً )٤٤( و ومعلمة معلماً )٢٠٨( على اطبقه استبانة

 %)٧٥,٣( االستجابة نسبة وبلغت ، والرياض املكرمة ومكة والطائف أŏا من كل يف لثانويةا
 :أمهها من النتائج من عدداً الدراسة وأبرزت
 النموذج احتواء على مدارس ومديري ومشرفني معلمني من العينة أفراد آراء اتفقت -١

 . األداء لتقومي فعالة وسائل على
 يف األهداف صياغة يف املعلمون يشارك أن املديرين إىل باإلضافة املشرفون يفضل -٢

 تقومي إىل باإلضافة الذاź التقومي استخدام و ، واملناقشة املكان ختيارا وكذلك ، التقومي
 . الزمالء

  األداء سنيحت عن القائم النظام عجز على واملعلمني املديرين بني اتفاق شبه هناك -٣
 .  املهارات وصقل

 
  ) هـ١٤٠Ĕ (العسكر دراسة

 املرحلتني يف ŏا املعمول املعلمني حوافز حول دراسة ) هـ١٤٠٩ (العسكر  أجرى
 منطقة من عينة على ، الوظيفي أدائهم وتقومي تالميذهم بتحصيل وعالقتها والثانوية املتوسطة
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    معلماً )٢٠٨(و وكيالً )١٥(و ، مديراً )١٧( ƽلت السعودية العربية باململكة التعليمية اƪرج
 : التالية النتائج  الدراسة  عنه أسفرت ما أهم من وكان ، ومتعاقدين سعوديني بني ما

 اليت احلوافز و تالميذهم اختبارات عليه  دلت كما املعلمني أداء بني مهمة عالقة التوجد -
 . Ƭم منحت

 همتالميذ اختبارات نتائج عليه تدل كما السعوديني غري املعلمني أداء  بني عالقة توجد ال -
 . نالوها اليت املادية احلوافز وبني

 
  ) هـ١٤١Ď( احلرŸ دراسة

 العربية اململكة يف العام التعليم معلم أداء لتقومي برناجماً ) هـ١٤١٣( احلرŸ صمم 
 َضمََّنها رئيسة خصائص سبع إىل الباحث توصل ، التدريس نوعية حتسني ŏدف وذلك ، السعودية
 : هي واƪصائص ، اإلجرائية وخصائصها أمهيتها ملعرفة التربويني من مبجموعة واستعان الƎنامج
 ، متنوعة تدريسية طرقاً املعلم واستخدام ، التالميذ مع املعلم وتعامل العلمية املادة مع املعلم تعامل

 ضبط على املعلم وقدرة ، لديهم الناقد التفكري مهارات لتنمية التالميذ مشاركة على والتشجيع
 الثانية واملرحلة ، أنفسهم Ʋو للتالميذ اإلجيابية النظرة منو على يساعد التعلم من جو ق،وخل الفصل
 )٤٢( مبجموع خاصية لكل تفسريية خصائص ست بوضع الباحث فيها قام الƎنامج تصميم من

 مث ومن املعلمني ألحد الفيديو شريط طريق عن صممها اليت البطاقة ثبات حساب ومت . خاصية
 بعد التقومي وأعيد بالتربية املهتمني من فرداً )٢٧( طريق عن املصممة البطاقة باستخدام هأدائ تقومي
 وتشري )٠,٨٧( إىل الثبات مستوى ووصل نفسها اجملموعة خالل ومن نفسه للمعلم أسابيع ثالثة

 :يلي مبا املراحل هذه متثلت ، Ʊاحه لضمان متتالية مراحل خالل التقومي إجراء ضرورة إىل الدراسة
 . ومشرف ومدير معلم من التقومي عملية يف املشاركني مجيع تدريب يتم أن -
 . واملشرف املعلم بني قبلي اجتماع هناك يكون أن -
 .مباشرة الزيارة انتهاء بعد املعلم مع اجتماع ُيعقد أن -
        وحمددة للقياس قابلة مجلة يف تكتب أن على املعلم قدرات لتطوير خطة وضع يتم أن -

 . املعلم تقومي يف األساسية اجلوانب لحوو
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 )هـ١٤١Ď( فرǯ دراسة
  نظر وجهة من املعلم تقومي يف األساسية اجلوانب حول بدراسة )هـ١٤١٣( فرج قام
 اتضح مديراً )٢٥(و مشرفاً )٦٠( على اشتملت املكرمة مبكة املدارس ومديري التربويني املشرفني

 من  ينيالتربو واملشرفني املدارس مديري آراء بني صائيةإح داللة ذات فروقاً هناك أن الدراسة من
  : يلي ما الدراسة من اتضح كما ، املعلم تقومي يف األساسية اجلوانب حيث

 . الفئتني آراء بني إحصائية داللة ذات فروق اليوجد -
 ةاƪاص اجلوانب حيث من واملشرفني املدارس مديري آراء بني إحصائية داللة ذات فروق هناك -

 . املعلم تقومي يف اƪاصة اإلدارية النواحي وكذلك واملهنية والتربوية الفنية بالنواحي
 اجلوانب أمهية حيث من إحصائية لةدال ذات فروقاً هناك أن النتائج خالل من تبني كما -

 . املعلم تقومي يف األساسية
 

  )هـ١٤١Ď( مبارȫ احلكيم وعبد Û قاȑي دراسة
 األداء تقومي لبطاقة تقوƹية دراسة )هـ١٤١٣( مبارك يماحلك وعبد ، يقاض أجرى

 على  الدراسة إجراءات وكانت ، واملشرفني واإلداريني املعلمني نظر وجهة من للمعلمني الوظيفي
 : التايل النحو
 باملرحلة يعملون وإدارياً معلماً )٣١٤ ( منهم ، فرداً )٥٣٠( من الدراسة عينة تكونت -١

 املشرفني عدد كان بينما ، الثانوية باملرحلة يعملون وإدارياً اًمعلم )١٨٢ (و املتوسطة
 . التعليم بإدارة يعملون مشرفاً )٣٤(

 كان بينما والثانوية املتوسطة باملرحلة يعملون معلماً  )٤٥٢ (  الدراسة عينة ƽلت -٢
 باملرحلتني يعملون وكيالً )٢٤( و  مديراً  )١٨ ( منهم إدارياً )٤٢ (اإلداريني عدد

 . والثانوية املتوسطة
 ونسبة تربوي إعداد مع الباكالوريوس درجة Ʒملون اسةالدر عينة من %)٦٠,٦( -٣

 أن كما التربوي اإلعداد دون البكالوريوس درجة Ʒملون العينة من ) %١٠,٦(
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 القول وƹكن ، التربية يف املاجستري شهادة لونƷم الدراسة عينة من ) % ٨,٥ (نسبة
 . تربوياً مǘهلني تقريباً العينة نم ) %٨٠( نسبة بأن

 تسع على التربوي العمل يف خƎاهتم تزيد  الدراسة عينة من  %)٥٩,١ ( نسبة أن -٤
 العمل يف خƎاهتم تتراوح الدراسة عينة من %)٢١ (نسبة أن Ʊد بينما ، سنوات
 . سنوات ست من أقل إىل ثالث  بني التربوي

 عالية بدرجة موافقتهم أبدوا العينة أفراد من ) %  ٥٣,١ ( نسبة  أن هو الدراسة  نتائج أبرز وكان
 جبوانب دقيقاً ارتباطاً ترتبط حمددة أبعاد على موزعة الوظيفي األداء بطاقة  جعل Ʋو جداً وعالية
 هذا يف األداء بطاقة عن راضني غري العينة أفراد من) %٤٦,٩( نسبة أن Ʊد بينما ، الصفية املعلم
 . كامل بشكل اجلانب
 أبعاد على موزعة البطاقة جعل حول تام بشكل موافقني غري العينة أفراد من %)٦٩,٢( نسبة وأن
 . الصفي غري املعلم عمل جبوانب دقيقاً ارتباطاً ترتبط حمددة
 الكلية العنية أفراد عمل بني االجتاه أحادي التباين بتحليل يتعلق فيما دالة غري )ف( قيم وأن

 الوظيفي األداء تقومي ببطاقة اƪاصة العشرة العبارات مقياس على هتمإلجابا الكلية والدرجة
  . للمعلمني

 
  )هـ١٤١Ď( الǮبيƔ دراسة

 جامعة يف العام التعليم معلم إلعداد الثاين املǘمتر إىل  عمل ورقة  )هـ١٤١٣( الثبييت قدم 

 إعداده برامج بني املالتك خلق عملية يف وتقوƹه املعلم توجيه بطاقة دور "  بعنوان القرى أم

 : وهي املعلم تقومي بطاقة تطوير أجل من احللول بعض فيها اقترح " وتدريبه
 الوظيفي األداء حتليل عملية  يف الراجعة التغذية معلومات من االستفادة على العمل -١

Șدمة أثناء التدريبية الدورات حتسني يف املختلفة وأدواره للمعلم املالحƪإعداد وبرامج ا 
 . اƪدمة قبل علمامل
 ، وإعداده وتدريبه املعلم أداء تقومي عملية بني واملستمر املتبادل والتأثري التفاعل خلق -٢

 ưثالً منه اجلامعي سواءă ككل التعليمي للنظام التكاملية الكلية النظرة مبدأ لتحقيق وذلك



 ٥٧

 تنتفع وبذلك ، أخرى جهة من العام التعليم أو ، جهة من واملعلمني التربية كليات يف
 املǘسسات يف للمعلمني امليدانية اƎƪات من اƪدمة قبل املعلمني وتدريب إعداد برامج
 أثناء املعلمني تدريب برامج تنتفع ،كما ونشاطاهتا ưارساهتا وحتسني لتطوير التربوية
 لالرتقاء اƪدمة قبل املعلمني وتدريب إعداد مǘسسات لدى املتراكمة اƎƪات من اƪدمة

 . الƎامج تلك ستوىمب
 

  ) م١ĔĔđ ( وǽياب اƪياȓ دراسة
 يف اƪدمة أثناء املعلم كفاءة تقومي نظام حول دراسةب ) م١٩٩٦ ( وذياب اƪياط اشترك 
 جماالت أربعة على اشتملت استبانة الباحثان صمم  ،  تقوƹية دراسة ، الكويت بدولة التربية وزارة
 عينة على بتطبيقها وقاما اإلداري اجملال ، النظام سلبيات ، يةالتدريس الكفايات ، األهداف : وهي

 التعليمية املناطق بني وزعنيم مشرفاً )٦٨(و ، إدارياً)١٣٣(و معلماً )٣٢٢( من مكونة عشوائية
 التربوية املسئولية أن  الدراسة  وأوضحت الكويت لةبدو العام بالتعليم املختلفة الدراسية املراحلو

  املنهج من ملرجوةا لɊهداف املعلمني حتقيق مدى من التثبت هي املعلم كفاءة تقومي لنظام ةالرئيس
 بنود أهم أن إىل التدريسية الكفايات بنود حول العينة استجابات تشري كما ، يدرسونه الذي

 إعداد من الفين اجلانب يأź بينما ، املهنة بأخالق وااللتزام مالدوا على اǂافظة هي الكفايات
 معارضة وجود على أيضاً النتائج دلت وقد . الثانية املرتبة يف الفصل إدارة على والقدرة ، روسالد
Ǝالعينة أفراد بني حقيقي تباين وجود الدراسة أبرزت كما ، اجلديد التقومي لنظام املعلمني نم أك 
 . للمعلم السنوي التقرير ضمن واƪصومات للعقوبات جدول إيراد حول

 
   ) م١ĔĔđ( اجلندɃ دراسة

  املدرسة ملدير أساسية كمهارة األداء وتقومي الرقابة حول دراسة ) م١٩٩٦( ندياجل أجرى
 تقومي مهارة ƹارس  املدرسة مدير جتعل اليت السبل أهم عن البحث إىل الدراسة  سعت ، الفعال
 على شرافاإل يف عمله وƜكم ưارساته واقع من مقترحة بطاقة قدم كما ، الطرق بأفضل األداء
 لغرض املصممة البطاقات من العديد على اطالعه خالل ومن امليدانية التربية طالب من جمموعة



 ٥٨

 هيئة أعضاء من حمكمني على عرضها البطاقة صدق على وللحكم ، العامة التدريس مهارات قياس
 قام كما ، التعليمية املراحل خمتلف يف املدارس مديري من بعٍض وعلى التربية بكليات التدريس
 وهي %)٨٥,١( اتفاق نسبة أقل بلغت وقد ، جلƎت معادلة طريق عن ثباهتا من بالتأكد الباحث
 على موزعة فقرة )٣٤( على مشتملة النهائية صورهتا يف املقترحة البطاقة وأصبحت ، مقبولة نسبة
 : التايل  النحو على حماور Ʀسة
   الشخصية الجتماعيةا اƪصائص -
  عيةاالجتما اƪصائص -
   الصف إدارة مهارات -
  للدرس التخطيط اناتق مهارات -
   الدرس تنفيذ اتقان مهارات -
 أداء تقومي أساسها على ويتم  )٣ ( إىل ) صفر( من تقديرات أربع  وضع فقرة كل وأمام -

 Ƭا خصص البطاقة فقرات آخر أن اعتبار على درجة  )١٠٠( كلي ومبجموع ، املعلم
 . فقط واحده درجة

 
  )هـ١٤١đ( الǮبيƔ دراسة

 التدريس هيئة وأعضاء واملوجهني واملديرين املعلمني آراء " )هـ١٤١٦( الثبييت دراسة يف
 على استبانته الباحث طبق ، " ائفالط مدينة يف وتقوƹه املعلم توجيه بطاقة Ʋو التربوية باألقسام
 هيئة أعضاء ومجيع فيها الدراسية املواد  ومشريف الطائف مدينة مدارس ومعلمي مديري من عينة

 االستبانات عدد وبلȠ ، بالطائف املعلمني إعداد وكلية التربية بكلية التربوية باألقسام التدريس
 توصل %)٧٤( نسبته مبا استبانة )٤٠٦( منها العائد كان  العينة لعموم استبانة )٥٥٠( املوزعة
 : أمهها النتائج من عدد إىل الباحث
 : التالية البطاقة عناصر أمهية مدى يف األربع الدراسة عينة ئاتف بني قليلة فروق وجود -١

 ، الفصحى اللغة استخدام ، املعريف بالنمو االهتمام ، الدوام أوقات على اǂافظة
ȋوتقبله  املدرسي النشاط تنظيم على احلر . 



 ٥٩

 بأن املعلمني من %)٦٨,٣(و ، املشرفني من %)٨٣,٣(و ، املديرين من %)٩٠( أفاد -٢
 . التدريسية املهارات تطوير يف يساعد التقومي يف املتبع لوباألس

 فرȋ من يزيد التقومي يف املتبع األسلوب أن يرى املعلمني من %)٤٩,٢( نسبته ما -٣
  %)٦٠ (و ) %٥٥ ( إىل لتصل النسبة تزداد حني يف ، التدريبية بالدورات التحاقهم
 . التوايل على واملشرفني للمديرين بالنسبة

 ملعاجلة خطة وضع يتم أنه املديرين من %)٩٠( و املشرفني من %)٩٦,٧ ( يرى -٤
 %)٤٨,٨( إىل لتصل النسبة تتدƅ حني يف التقومي بطاقة عنها تكشف اليت السلبيات

 .املعلمني نظر وجهة من
 . عنهم املعدة األداء تقارير على يطلعون املعلمني من فقط %)٥٦,٦( -٥
 .اإلجيابيات من أكثر السلبيات يناقشون واملديرين املشرفني أن الدراسة كشفت -٦
 املعلم طموح من حتد كوŒا يف تتمثل  البطاقة سلبيات أهم أن الدراسة عينة أفادت -٧

 . ومحاسه
 . له املعطى والوزن الوظيفي األداء حمور أمهية بني توافق اليوجد أنه الدراسة أظهرت -٨

 
   ) هـ١٤١٨ (  الدǹيل فوزة دراسة

 األداء تقومي منوذج فاعلية مدى  حول استبانة  ) هـ١٤١٨ (  الدخيل فوزة  صممت 
 :التالية اǂاور ضمنتها ، الرياض مبدينة الثانوية البنات مبدارس للمعلمات الوظيفي

 .  كفاءته ومدى املعلمات تقومي يف املتبع التقوƹي األسلوب -
 . التعليمية العملية على التقومي عملية مردود -
 مجيع على دراستها الباحثة وطبقت ، التقومي سلبيات ملعاجلة واملقترحات التوصيات -

 من  %)٥٠( وعلى ، ديرةم )٦٦( عددهن والبالȠ الرياض مبدينة الثانوية املدارس مديرات
 الدراسة أسفرت  ماأبرز وكان مشرفة )٢١٢( يقارب مبا الرياض نةمبدي الفنيات املشرفات

 : نتائج من عنه



 ٦٠

 تقدير أسلوب أن على املديرات من %)٨٨(و شرفاتامل من ) %٨٥ ( آراء اتفاق .١
 الثانوية باملدارس الوظيفي املعلمات أداء تقومي يف املتبع األسلوب هو الدرجات
 . الرياض مبدينة للبنات

 من والثاين األول اƬدفني وحتقيق أمهية ترتيب حول العينة أفراد آراء اختالف .٢
 . اتوالتعليم اللوائح يف الواردة التقومي أهداف

 منوذج أن على املديرات من ) %٦٤( و  املشرفات من ) %٦٧ ( آراء اتفاق .٣
 القيادية الوظائف لشغل املناسبة الكفاءات اختيار يف يسهم الوظيفي األداء تقومي
 الواردة التقومي أهداف وحتقيق أمهية حيث من الثالث الترتيب يف بذلك آتياً األعلى
 . والتعليمات اللوائح يف
 أن على املديرات من ) % ٧٦,٦( وآراء  املشرفات من %)٧٣( راءآ اتفاق .٤

 قبل من والتوجيه واإلشراف املتابعة استمرار يف يسهم الوظيفي األداء تقومي منوذج
 من األول الترتيب يف بذلك آتياً  جداً عالية بدرجة للمعلمات واملديرات املشرفات
 . الوظيفي ءاألدا لتقومي العامة األهداف وحتقيق أمهية حيث

 من والثالث الثاين اƬدفني وحتقيق أمهية ترتيب حول العينة أفراد آراء اختالف .٥
 . الوظيفي األداء  لتقومي العامة األهداف

 فاعلية ملدى والثاين األول وحدوث أمهية ترتيب حول العينة أفراد آراء اتفاق .٦
 . يرهاوتطو التعليمية العملية حتسني يف الوظيفي األداء تقومي منوذج

 فاعلية ملدى الثالث العنصر وحدوث أمهية ترتيب حول العينة أفراد آراء اختالف .٧
 . وتطويرها التعليمية العملية حتسني يف األداء تقومي منوذج

 طرق ، اɇتيني االستبانة حموري يف ) ٠,٠١( مستوى عند دالة  )ت( قيمة أن  .٨
 يف الوظيفي األداء تقومي منوذج تواجه اليت واملشكالت ، الوظيفي األداء تقومي
 إجابات متوسط بني إحصائية داللة ذات فروق وجود إىل يشري ưا ، تطبيقه عملية

 . املديرات لصاſ املديرات إجابات ومتوسط  املشرفات
 



 ٦١

  ) هـ١٤٢٠ ( الȢامدɃ دراسة
 أداء )تقومي( تقييم لنموذج مطور تصور بعنوان دراسة ) هـ١٤٢٠ ( الغامدي أجرى 
 اختيار ،ومت امليدانية وتطبيقاته النموذج ǂتوى حتليلية دراسة ، السعودية العربية اململكة يف املعلم
 . هـ١٤١٦/١٤١٧ عام  املدرسة مدير قبل من تعبئتها مت اليت املعلمني أداء تقومي بطاقات من عينة
 لصوخ ، الدراسة جمتمع من ) %٩٢ (بلغت وبنسبة بطاقات )٩٠٨( على ةالعين اشتملت وقد

 : التالية النتائج  إىل الباحث
 : التنظيمية ولوائحه احلايل املعلم أداء تقومي منوذج إجيابيات أبرز  - أوالً 

  املعلم ألداء مهمة عناصر لنموذجا يضم - أ
 تقومي بطاقة يف ملحوظات من يƎز ما استخالȋ ضرورة على تأكيدها لالئحة يسجل  - ب

 يف العمل تطوير يف منها واإلفادة وحصرها تتوصيا من فيها دوِّن ما وُمدارسة األداء
 . امليدان

 : التنظيمية ولوائحه احلايل املعلم أداء تقومي منوذج سلبيات أبرز  - ثانياً
 : مثل ) النموذج بناء يف سلبيات ( املستخدم بالنموذج تتعلق سلبيات -أ

   ) األداء تقييم ( و ) األداء تقومي( مصطلحي بني خلط هناك اليزال -١
 . التدريبية بالدورات االهتمام دمع -٢
 . املعلم عليها Ʒصل أداء ِريَريŃتق آخر نتيجة على النموذج احتواء -٣
 . مركبة )عناصر( بنود على النموذج احتواء -٤
 . املعلم ألداء العنصر ذلك أمهية مع أعلى كحد للعنصر املعطاة الدرجة تناسب عدم -٥
 . منها للتحقق عليها يعتمد اليت األسس يف النموذج عناصر بني تداخل وجود -٦
 مالحظتها صعوبة رغم – النموذج يف والعالقات الشخصية الصفات عناصر حصول -٧

 . تقريباً النموذج درجة ثلث على – قياسها مث ومن
 . دقيقة غري بطريقة مصاغة عناصر النموذج يضم -٨
 سلبيات ، املعلم أداء لتقومي املستخدم ذجالنمو حتكم اليت والنظم باللوائح تتعلق سلبيات  -ب

 : مثل تنظيمية



 ٦٢

 .أدائه لتقومي املستخدم النموذج من نسخة على اجلديد املعلم حصول الالئحة التكفل -١
 . الزمالء تقومي أو الذاź للتقومي فرصة الالئحة المتنح -٢
 إال أدائه تقرير على املعلم اطالع اليتم ، املستخدم بالنموذج املرفقة اإلرشادات حسب -٣

 . الطلب عند
٤- Ɓ أمهيتها مع يتناسب بشكل األداء تقومي مناقشة الالئحة تطرح . 

 
  )هـ١٤٢Ď( الشنيفي دراسة

 الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء تقومي جتربة حول )هـ١٤٢٣( الشنيفي دراسة هدفت
 عملية حتكم اليت واللوائح األنظمة على التعرف إىل ، وينبع للجبيل لكيةامل اƬيئة مدارس يف التعليمية

 نتائج وحتليل وينبع للجبيل امللكية اƬيئة مدارس يف التعليمية الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء قوميت
 و ، تقريراً ٥٣٣ عددها بلȠ واليت هـ١٤٢١ للعام معتمد وظيفي أداء تقومي عملية آخر تقارير
 عددهم بلȠ ينوالذ باجلبيل امللكية اƬيئة مدارس يف التعليمية ظائفالو شاغلي نظر وجهات معرفة
 ) تربويني ومشرفني ، مدارس مديري ، مدارس وكيلي ، طالب مرشدي ، معلمني ( موظفاً ٤٩٦
 واɇثار ، به والقائمني التطبيق أسلوب ، التقومي بطاقة :  حيث من الوظيفي األداء تقومي عملية يف

 . التقومي نتيجة على املترتبة النظامية
 : مها أداتني طريق عن التحليلي الوصفي املنهج باحثال استخدم الدراسة أهداف ولتحقيق

 واملعتمدة ، باجلبيل امللكية اƬيئة مدارس يف التعليمية الوظائف لشاغلي الوظيفي األداء تقومي تقارير
 دراسياً عاماً مضواأ ưن التعليمية الوظائف شاغلي على وزعت واستبانة ، هـ١٤٢١ العام Œاية يف

 . أداء تقومي آخر قبل كامالً
 : مايلي الوظيفي األداء تقومي تقارير نتائج حتليل وكشف

 بينما ، ưتاز تقدير على حصلوا هـ١٤٢٠ تقومي يف التعليمية الوظائف شاغلي من %٥١ أن
 شاغلي من %٥٨,٩ حصل فقد هـ١٤٢١ عام يف أما ، جيدجداً تقدير على %٤١,٦ حصل

  . جداً جيد تقدير على منهم %٣٦,٨ لحص بينما ، ưتاز تقدير على التعليمية الوظائف



 ٦٣

 أظهرهتا واليت الوظيفي األداء تقومي عملية Ʋو التعليمية الوظائف شاغلي نظر وجهات وكانت
 : التايل النحو على ، االستبانة

 على حتتوي  األداء تقومي بطاقة أن املبحوثني من %٥٦,٨ يرى : التقومي بطاقة حيث من -١
 ، وسهلة واضحة البطاقة عبارات أن املبحوثني من %٤٩,٧ ويرى ، قياسها يصعب أداء عناصر
  .ومواصفاته عملهم مهام مجيع تشمل البطاقة أن املبحوثني من %٤٩,٣ ويرى
 املُقَوِّم أن املبحوثني من %٦٧,٧ يرى : عليه والقائمني ، األداء تقومي تطبيق بأسلو حيث من -٢

 تسهل إداراهتم أن منهم %٦٦,٩ ويرى ، الوظيفي دائهمأل التقوƹية زيارته مبوعد مسبقاً يشعرهم
 املقوِّم أن املبحوثني من %٦٦,٥ ويرى ، ونظامه الوظيفي األداء تقومي الئحة على عهمإطال

 املقوِّم أن املبحوثني من %٦١,٣ ويرى ، قصري بوقت Ƭم التقوƹية زيارته بعد مبالحظاته يناقشهم
 أنب املبحوثني من % ٥٥,٧ يرى كما ، أعلى تقومي على للحصول املوظفني بعض بتملق يتأثر
 النواحي ملعظم النظر دون ) السيئة أو اجليدة ( البارزة الوظيفي أدائهم نواحي ببعض يتأثر املقوِّم

 أدائهم تقومي فترة يلَبقُ وقلق نفسي وشحن توتر بوجود املبحوثني من % ٥٥,٧ ويشعر ، األخرى
 بسلوكهم تتأثر أدائهم تقومي نتائج أن املبحوثني من % ٥٣,٣ ىوير ، مباشرة وبعدها الوظيفي
 يبني املقوِّم نأ املبحوثني من % ٥٢,٢ وذكر ، شرةمبا النهائي للتقومي السابقة الفترة يف وأدائهم
 أن املبحوثني من  % ٥١,٩ وذكر ، الوظيفي أدائهم مستوى من للرفع يعملوه أن ينبغي ما Ƭم

 إبداء أن املبحوثني من % ٥١,٥ وذكر ، العام طوال الوظيفي أدائهم تقومي يةعمل يف يستمر املقوِّم
 أدائهم تقومي نتيجة على سلباً يǘثر وتصرفات آراء من قوِّمامل من يصدر فيما بصراحة نظرهم وجهة
 أدائهم يف والضعف القوة بنواحي يشعرهم املقوِّم أن املبحوثني من %٥٠ حوايل وذكر ، الوظيفي
 . النهائي التقومي وقبل امالع خالل
 أن املبحوثني من %٦٧ يرى ، الوظيفي األداء تقومي ائجنت على املترتبة النظامية اɇثار حيث من -٣

 وذكر ، أدائهم مستوى من للرفع يسعون جيعلهم أدائهم تقومي بنتيجة السنوية العالوة مقدار ربط
 يف اجلديد على يطلعون جيعلهم أدائهم تقومي يجةبنت العالوة مقدار ربط أن بحوثنيامل من %٥٧
 حوافز الوظيفي األداء تقومي نتيجة على تترتب أنه املبحوثني من %٥٤,٨ ويرى ، عملهم جمال
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 إشراك التقومي نتيجة على التترتب أنه املبحوثني من % ٤٩ ويرى ، املتميز األداء ألصحاب مهمة
 . وتأهيلية تدريبية برامج يف املوظف
 عارضه بينما ، الوظيفي األداء تقومي يجةبنت العالوة مقدار ربط املوظفني نم %٤٩,٧ أيد وقد

٤٨,٨% . 
 على األمهية حيث من الوظيفي األداء تقومي نتيجة على املترتبة النظامية اɇثار املبحوثون رتب وقد
  : التايل النحو

  ) العالوة مقدار ( املادي العامل -أ 
  الترقية -ب 
  آخر بعمل التكليف -ج 
  ) الوظيفي األمان( الوظيفة يف ءالبقا -د 
  تدريبية دورات يف االشتراك -ه 
 

  )م ٢٠٠Ď(  العاȍم دراسة
 بطاقة حول واملعلمني التربويني املشرفني اجتاهات حول بدراسة )م ٢٠٠٣(  لعاصما قام 
 معلمي من ) ١١٠ ( على العينة  اشتملت ، السعودية العربية اململكة يف الوظيفي األداء تقومي
 عن الدراسة وأسفرت  االجتماعية لموادل اًتربوي اًمشرف ) ٢٥ ( و الثانوية ملرحلةا  يف اعياتاالجتم
 : التالية النتائج
 القيـاس  معايري من كثري عن راضني ليسوا املعلمني تقومي بعملية يقومون الذين املشرفني أن .١

 .باململكة املعلمني أداء تقومي نظام عليها يقوم اليت
 الصـورة  يعكس املعلمني تقومي نظام أن يعتقدون ال التربويني واملشرفني املعلمني من كل .٢

 .املعلمني لقدرات احلقيقة
 نـواتج  على قائم املعلمني تقومي نظام أن يعتقدون ال التربويني واملشرفني املعلمني من كل .٣

 .التعليم أو التدريس
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 إىل يفتقـر  املعلمـني  أداء تقـومي  نظام أن يعتقدون التربويني واملشرفني املعلمني من كل .٤
 .املسبق التخطيط

 وما عبارات من التقومي استمارة تتضمنه مبا يهتمون ال التربويني واملشرفني املعلمني من كل .٥
 .عنها جينت
 أن البد وأŒا واضحة غري التقومي استمارة أن يعتقدون التربويني واملشرفني املعلمني من كل .٦

 .وضوحاً أكثر تكون
 من الكفاية فيه مبا يستفيدون ال املعلمني أن يعتقدون التربويني شرفنيوامل املعلمني من كل .٧

 .أدائهم تقومي نظام
 يتعلـق  مبا التربويني للمشرفني وكذلك للمعلمني واضحة غري التربوي اإلشراف أهداف .٨

 .الصفية بالزيارة
 لمنياملع أداء تقومي نظام من ءأجزا نيلتحس ضرورة هناك أن يعتقدون التربويون املشرفون .٩

  )التقومي واستمارة إجراءاته،(
 تقـومي  نظام ملراجعة ملحņة حاجة هناك أن يعتقدون التربويني واملشرفني املعلمني من كل.١٠
 .املعلمني لدى التدريس ملهارات احلقيقية الصورة يعكس أو يعطي كي املعلمني أداء
 نظـام  لتحسـني  اجلهود بذل من البد نهأ يعتقدون التربويني واملشرفني نياملعلم من كل.١١

 .الصفية الزيارات
 الزيارة بوقت املعلم إلخبار حاجة هناك أن يعتقدون التربويني واملشرفني املعلمني من كل.١٢

 .الصفية
 تقومي نظام إعداد يف مǘثر دور Ƭم ليس أن يعتقدون التربويني واملشرفني املعلمني من كل.١٣
  .املعلمني أداء
 
  ) هـ١٤٢٤( الزهراƆ دراسة

 املبكرة الصفوف معلمي لتقومي بطاقة إجياد أجل من دراسة ) هـ١٤٢٤( الزهراين  قدم 
 ، املقدسة العاصمة بتعليم االبتدائية املدارس ومديري املبكرة الصفوف مشريف نظر وجهة من
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 تطبيق إىل عمد بل ، ةعين اختيار إىل الباحث يعمد فلم بالكثري ليس الدراسة جمتمع عدد ولكون
 االبتدائية باملرحلة املبكرة الصفوف مشريف من واملكون الدراسة جمتمع أفراد كافة على راسةالد

 : مايلي الدراسة نتائج من كانو ، املقدسة العاصمة تعليم إلدارة التابعة االبتدائية املدارس ومديري
 ثبتتأ حاليا ŏا املعمول التقومي بطاقة بنود عن الدراسة جمتمع رضا مبدى يتعلق فيما )١

 متوسط على حصلت حيث الكفاءة من عالية درجة على البنود مجيع  أن الدراسة
 للمشرفني )٩٢,٨( و للمديرين )٩٠,٤( بواقع )٩٠,٣( مقداره ưتاز عام

 . التربويني
 احلالية التقومي بطاقة لبنود املعيارية الدرجة عن الدراسة جمتمع رضا مبدى يتعلق فيما )٢

 الكفاءة من متفاوتة درجة على للبنود املعيارية لدرجاتا مجيع  أن الدراسة أثبتت
 )٨٧,٧( بواقع )٨٧,٦( مقداره جيدجداً عام متوسط على حصلت حيث

 . التربويني للمشرفني )٨٧,٦(و للمديرين
 الدراسة أثبتت املقترحة التقومي بطاقة بنود عن الدراسة جمتمع رضا مبدى يتعلق فيما )٣

 متوسط على حصلت حيث الكفاءة من عالية درجة على حصلت البنود مجيع  أن
 للمشرفني )٩٤,٠٣(و للمديرين )٩٤,٦( بواقع )٩٤,٥( مقداره ưتاز عام

 . التربويني
ăاملبكرة الصفوف معلمي لتقومي مقترحة بطاقة ببناء الباحث قام السابقة النتائج على وبناء 

 . ةاألولي الصفوف ومشريف االبتدائية املدارس مديري رضا  ضوء على
 

 اللفظي التفاعل Ƕليلتل فالندرز أداة تطبيƭ Ȩال يف دراسات – ǭانياً
 هـو  الدراسـة  ŏذه يتعلق ما أن إال اللفظي اعلالتف حتليل تناولت عديدة دراسات هناك 
 F I : بـ عادة إليها يشار واليت ، اللفظي التفاعل لتحليل فالندرز أداة استخدمت اليت الدراسات

A C  أي : Flanders Interaction Analysis Categories  ، هذا يف الدراسات فمن 
 : اجملال
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  ) م١ĔĒ٤( نوǹǓري باقر دراسة

 واƪامس الرابع الصفني يف والتالميذ املعلم بني اللفظي التفاعل حتليل  الدراسة تناولت 
 بتسجيل باحثونال قام ، بغداد ةحمافظ مركز مدارس بعض يف واحلساب العلوم مادź يف االبتدائي
-١٩٧٣ العام خالل درساًوذلك )٣١( عن عبارة وهي ، للصوت مسجل بواسطة الدروس
 مدارس )٣(و للبنني اعتيادية مدارس )٥( منها كانت ، ابتدائية مدرسة )١٧( من  م١٩٧٤
 من خمتلفة مناطق يف منتشرة منوذجيتان مدرستان منها ، تلطةخم مدارس )٩( و للبنات اعتيادية
 : التالية األمور البحث نتائج أظهرت ،  بغداد
 ƽلها اليت الدروس أغلب يف لفالندرز القياسية النسب عن املعلم كالم نسب يف اƳفاض .١

 . البحث
 ، الدروس تيسري يف تالميذهم على يعتمدون املعلمني من الغالبية أن كذلك اتضح  .٢

 الثناء عبارات لموناملع أمهل كما ، لتالميذهم األسئلة توجيه على عملهم واقتصار
 . املستجيبني للتالميذ والتشجيع

٣. Șطويالً وقتاً استغرقت والفوضى الصمت فترات أن لوح . 
 . القياسية املعدالت مع باملقارنة التلميذ كالم معدالت يف ارتفاعاً النتائج أظهرت .٤
 . ضعيفة كانت التلميذ مبادأة أن ظهر .٥

 
    ) م١ĔĒđ ( اللقاƆ دراسة

 وادامل تدريس يف اللفظي التفاعل حتليل حول ) م١٩٧٦ ( اللقاين دراسة اشتملت
 شعبة من )الصباحي( العام الدبلوم طالب من طالب عشرة من مكونة عينة على ، االجتماعية

 وقام ،  م١٩٧٦-١٩٧٥ الدراسي العام يف ƽس عني جبامعة التربية بكلية االجتماعية املواد
 ثالث على موزعة مرات ثالث وتالميذه طالب كل نيب اللفظية التفاعالت بتسجيل الباحث
 وبالتايل ، دقيقة عشرين ملدة التسجيل مت كما ، كامل أسبوع منها كٍل بني يفصل متباعدة حصص
 نسب الباحث قارن وقد . حصص ثالث على موزعة دقيقة ستون طالب لكل الزمن جمموع فإن
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 ، امليدان هذا يف العديدة ودراساته لبحوثه تيجةن فالندرز إليها توصل اليت القياسية بالنسب الطالب
 :  يلي كما النتائج جاءت وقد

 . اإللقاء على تدريسهم يستند  املعلمني الطالب مجيع أن على النتائج دلت ، املعلم لكالم بالنسبة
  .القياسية النسب عن كثرياً التالميذ كالم نسبة اƳفاض على النتائج دلت ، التالميذ لكالم وبالنسبة

 أثناء يف كثرية صمت فترات هناك يكن Ɓ أنه على النتائج دلت فقد ، والفوضى الصمت أما 
 للتالميذ الكافية الفرȋ يعطَ وƁ ، الوقت معظم يف الكالم مصدر كان املعلم ألن وذلك التدريس

 وذلك قليلة كانت فقد الفوضى أما ، أسئلة من إليهم وجهه فيما أو قاله يماف التفكري أجل من
 . عليهم ويفرضه املعلم يقوله مبا التالميذ اللتزام
 كانوا وإن كبري حد إىل للتالميذ يستجيبون  املعلمني الطالب أن تبني ، املعلم ستجابةبا يتعلق وما
Ɓ القياسي املستوى إىل اجلانب هذا يف يصلوا . 
 املدح إىل ƹيلون كانوا املعلمني الطالب أن النتائج من تبني فقد ، الفورية املعلم مبادأة يف كذلك 

  األمر هذا يف الالزم من أكثر طويالً وقتاً قضوا أŒم على يدل وهذا التالميذ ومشاعر أفكار وتوحيد
 جداً قليلة كانت التالميذ ىلإ  املعلمون الطالب وجهها اليت األسئلة أن تبني  ، املعلم سئلةأ ويف 

 . الفورية املعلم ألسئلة بالنسبة احلال وكذلك
 . الكايف بالقدر تكن Ɓ  بالكالم التلميذ بادأةم أن النتائج ودلت

 الدروس مبحتوى بالغاً اهتماماً يهتمون  املعلمني أن املتعامد للمحتوى بالنسبة البحث نتائج ودلت 
 . بتدريسها قاموا اليت

 كانوا والتالميذ املعلمني الطالب أن على النتائج دلت فقد  ، واطرادها اƪاليا التساق النسبةب أما 
 يف وأخرياً ، ثوان ثالث من أكثر التفاعل فئات من معينة فئة يف االستمرار إىل واضح بشكل ƹيلون
      رقم التفاعل ئاتف من  فئة يف االستمرار إىل ƹيلون كانوا التالميذ أن تبني ، التلميذ ثبات حالة

 . ثوان ثالث من أكثر   )٩ (  رقم أو  )٨ (
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   )م١Ĕ٨٢( البابطني دراسة
 بني العالقة تقصي أجل من دراسة  )م١٩٨٢( البابطني أجرى كولورادو ƽايل جامعة يف

 يف املتوسطة املرحلة يف االجتماعية العلوم ملعلمي املباشر وغري املباشر واألسلوب املعلم فعالية
 املتوسطة املرحلة يف االجتماعية للعلوم معلماً أربعني الدراسة عينة ƽلت ، السعودية العربية اململكة
 : التالية النتائج الدراسة وأبرزت الصفي للتفاعل فالندرز أداة الباحث طبق ، الرياض مبدينة
 خالل من  لمنياملع تدريس وفاعلية علمنيللم اللفظي التفاعل بني داللة ذات عالقة اليوجد .١

 . الوظيفي  األداء تقومي
 حلرية ونومقيد تدريسهم يف مباشرون الرياض يف االجتماعية العلوم معلمي معظم .٢

 .الطالب
 ، وتشجيعه الطالب فيزحت من أكثر املعلمني لدى الصفي والضبط األوامر دارإص يغلب .٣

   . الدراسة حجرة جو على كبري بشكل يهيمنون املعلمني فإن وبالتايل
 

   )هـ١٤٠Ď(  يسلم ǹدƶة دراسة
 اللفظي التفاعل حتليل تناولت دراسة املكرمة مكة يف )هـ١٤٠٣(  يسلم خدجية طبقت

 توصلت ،  االبتدائية للمرحلة  معلمة عشرين على الدراسة اشتملت و االجتماعية املواد تدريس يف
 : التالية النتائج إىل الباحثة
 . فالندرز وضعها اليت القياسية النسبة من أعلى املعلمات كالم متوسط أن -١
 . مباشر املعلمات كالم أن -٢
 . للمعلمة استجابة التلميذات كالم مجيع -٣
 . التلميذات وأفكار مبشاعر املعلمات اهتمام عدم -٤
 . اإللقائية للطريقة املعلمات استخدام -٥
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  )هـ١٤٠٥( األهدل أƧاء دراسة
 معلمة عشرين العينة تضمنتو ، الرياضيات تدريس يف اللفظي التفاعل  الدراسة تناولت

 : التالية النتائج إىل الباحثة توصلت مدرسة وƣانني ƣانية واقع من وذلك مدارس تسع من
 النسبة هذه بلغت حيث املعلمات كالم  يف درزلفالن القياسية النسب عن  املصفوفة نسب اختالف

 أو الصمت ونسبة ،  %)٢٠ (الوقت من تبلȠ القياسية النسبة بينما احلصة وقت من ) %٦١(
 وقت من  %)١٢-١١ (    تبلȠ القياسية النسبة بينما  %)٢٣ (الوقت من بلغت  حيث الفوضى
 ưا والتلميذات املعلمة كالم من الوقت أخذ الفوضى أو الصمت أن يعين وهذا اللفظي التفاعل
 . املعلمات من احلصة إدارة تنظيم إعادة يتطلب

 
  ) م١Ĕ٨đ( البابطني دراسة

 غري واملعلم تربوياً املǘهل املعلم بني املقارنة أجل من دراسة ) م١٩٨٦( البابطني قدم 
 البحث عينة اشتملت ، التدريس عملية أثناء طالبه مع اللفظي بتفاعله خيتص فيما تربوياً املǘهل
 والعينة ، رياضال مبدينة الثانوية باملدارس يعملون اجتماعية مواد معلم )٢٦( وعشرين ستة على
 معلماً )١٢( عشر اثنا وعددها تربوياً املǘهلني املعلمني األوىل اجملموعة متثل جمموعتني على موزعة

 وقام ، معلماً )١٤( عشر أربعة وعددها تربوياً املǘهلني غري املعلمني الثانية اجملموعة ومتثل ،
Șم مع اللفظي مهتفاعل أمناط وسجل مرتني العينة يف مدرس كل بزيارة املالحŏحجرة داخل طال 
 الباحث وجد  ذلك ضوء وعلى ، اللفظي التفاعل ليللتح فالندرز أداة استخدام بواسطة الدراسة

 : استخدموا قد تربوياً املǘهلني املعلمني جمموعة أن
 تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة من أفضل  ) احلديث يف الطالب مبادأة( )٢( فئة .١

 من أقل كانا الفئة Ƭذه املعلمني جمموعيت متوسطي أن غري ، إحصائية لةدال ذي وبفرق
 . فالندرز إليه أشار الذي  القومي املتوسط

 تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة من أفضل ) احلديث يف الطالب مبادأة ( )٩( فئة .٢
 . إحصائية داللة ذي وبفرق
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 تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة من ليلبق أكثر  ) للطالب األسئلة توجيه ( )٤( فئة .٣
 املتوسط من بكثري أقل الفئة Ƭذه املعلمني جمموعيت متوسطي وأن إحصائياً دال غري وبفرق
 . فالندرز إليه أشار الذي القومي

 دال غري وبفرق تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة من أقل ) والتلقني الشرح ( )٥( فئة .٤
 القومي املتوسط من جداً بكثري أكثر الفئة Ƭذه املعلمني جمموعيت متوسطي أنو ، إحصائياً
 .فالندرز إليه أشار الذي

 جمموعة من بقليل أقل ) السلطة وتƎيرات النقد ( )٧( وفئة  ) التوجيهات إعطاء ( )٦( فئة .٥
 املعلمني يتجمموع متوسطي أن إال ، إحصائياً دالة غري وبفروق تربوياً املǘهلني غري املعلمني
 . فالندرز إليه أشار الذي القومي املتوسط من أقل

 بفرق ولكن تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة من أفضل ) للمعلم االستجابة ( )٨( فئة .٦
 . إحصائياً دال غري

 الصمت ( )١٠( وفئة ) الطالب أفكار تقبل( )٣( وفئة ) الطالب مشاعر تقبل( )١( فئة .٧
 . تربوياً املǘهلني غري املعلمني جمموعة مع تقريباً تساويةم بنسب  ) والفوضى

 جمموعيت بني إحصائية داللة ذات فروق التوجد أنه ، عام بشكل الدراسة نتيجة وكانت .٨
 أثناء طالŏم مع اللفظي تفاعلهم بأمناط يتعلق فيما تربوياً املǘهلني وغري املǘهلني املعلمني
 . الدراسة حجرة داخل التدريس

 
   ) م١Ĕ٨٨( القرشي ةدراس

  الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل  عالقة عن دراسة  ) م١٩٨٨( القرشي أجرى 
 بني العالقة على التعرف هو  الدراسة هذه من اƬدف وكان ، التالميذ Ʋو املعلم باجتاهات
 علمامل بني لفظيال التفاعل ومظاهر تالميذهم Ʋو االبتدائية املرحلة يف واملعلمات املعلمني اجتاهات
 باملرحلة ومعلمة معلماً )٣٦( على الدراسة عينة اشتملت ، الدراسة حجرة داخل والتلميذ
 اإلسالمية التربية بتدريس يقومون اإلناث من اɇخر والنصف الذكور، من نصفهم ، االبتدائية
 الصف إىل األول الصف من الدراسية الصفوف على موزعني والعلوم والرياضيات العربية واللغة
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 استخدم كما ، إعداده من وهو التالميذ Ʋو املعلمني اجتاهات مقياس الباحث واستخدم ، الرابع
 : اźɇ يف البحث نتائج تلخصت وقد ، الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل لتحليل فالندرز أداة
 ، التالميذ وƲ املرتفعة االجتاهات ذوي املعلمني جمموعة بني دالة فروقاً النتائج أظهرت .١

 املعلم بأسئلة اƪاصة الفئة يف التالميذ Ʋو املنخفضة االجتاهات ذوي املعلمني وجمموعة
 . التالميذ Ʋو املرتفعة االجتاهات ذوي املعلمني جمموعة صاſ يف قوالفر وكانت

 ملقياس تبعاً ، التالميذ مبادأة بنسبة اƪاصة الفئة يف اجملموعتني بني دالة فروقاً النتائج أظهرت .٢
 . املرتفعة االجتاهات ذوي املعلمني لصاſ فالندرز

 الوجدانية املعلم استجابة بنسبة اƪاصة الفئة يف اجملموعتني بني دالة فروقاً النتائج أظهرت .٣
 Ʋو املرتفعة الجتاهاتا ذوي املعلمني جمموعة صاſ يف قوالفر وكانت التالميذ Ʋو املوجبة
  التالميذ

 الوجدانية املعلم استجابة بنسبة اƪاصة الفئة يف اجملموعتني بني دالة وقاًفر النتائج أظهرت .٤
 Ʋو السالبة االجتاهات ذوي املعلمني جمموعة صاſ يف قوالفر وكانت التالميذ Ʋو السالبة
  التالميذ

٥. Ɓ كالم ونسبة ، املعلم كالم نسبة جماالت يف اجملموعتني بني دالة وقاًفر النتائج تظهر 
 . الصف داخل اللفظي التفاعل حتليل من يظهر كما ذالتالمي

  
  ) هـ١٤٠Ĕ ( نشوان دراسة

 ، التربية بكلية املعلمني الطلبة دروس يف اللفظي التفاعل بتحليل ) هـ١٤٠٩ ( نشوان قام 
 الطلبة دروس يف احلادث اللفظي التفاعل حتليل هو الدراسة هدف وكان سعود، امللك جامعة
 : التالية األسئلة طرحت فقد ولذلك املعلمني
 Ý املعلمني الطلبة دروس يف اللفظي السلوك أمناط ما -
 Ý اللفظي التالميذ سلوك أمناط ما -
  Ý املعلمني الطلبة دروس يف املباشرة وعدم املباشرة درجة ما -
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 ، فالندرز أداة باستخدام عشوائية بطريقة رهااختيا مت  درساً )٤٧( بتحليل الباحث وقام
 : يلي ما الدراسة نتائج وكشفت
 . شيوعاً األكثر هو املعلومات وإعطاء بالشرح اƪاȋ اللفظي ) املعلم( الطالب سلوك إن .١
 . ) % ٢٧,٨ (اللفظي  )املعلمني (الطلبة سلوك يف املباشرة إىل املباشرة عدم نسبة بلغت .٢
 . الدروس معظم يف ) % ٥٠( من أقل اللفظي التالميذ سلوك نسبة كانت .٣
 التواصل من كالً تقلل اللفظي السلوك من األمناط هذه أن إىل دراسةال توصلت وقد .٤

 استخدام على قادرين ليصبحوا املعلمني الطلبة تدريب من البد وƬذا ، الفعالني علموالت
 .املباشر غري اللفظي السلوك

 
  ) م١ĔĔ١ (إبراهيم دراسة

 وعالقته تدريسيال املوقف يف اللفظي التفاعل عن دراسة ) م١٩٩١ (إبراهيم أجرى 
  سبعة على البحث عينة اشتملت ، فيةالفلس املواد يف أدŸ الثانوي الثالث الصف طالب بتحصيل
 بواقع وذلك االسكندرية مبحافظة ثانوية مدارس أربع على موزعني واملنطق الفلسفة ملادź معلمني
 فروق وجود عدم النتائج أظهرت ، كامالن أسبوعان منها كل بني يفصل متباعدة مرات ثالث
 من تفاعلهما يف القريبان املعلمان Ƭا بالتدريس يقوم واليت األوىل اجملموعة طالب حتصيل بني

 معلمي أن يعين وهذا ، والفهم املعلومات ملستويي بالنسبة وذلك لفالندرز القياسية النسب
 .الطالب مع تفاعلهم خالل من وينياملست هذين خيدمون اجملموعتني
 يقوم اليت األوىل اجملموعة طالب حتصيل بني  )٠,٠١( مستوى عند دالة وقفر توجد كما
 بالنسبة وذلك لفالندرز القياسية النسب من تفاعلهما يف القريبان املعلمان Ƭا بالتدريس
 اجملموعة طالب وحتصيل ) والتقومي والتركيب والتحليل التطبيق( يف املتمثلة املعرفية للمستويات

 يف لفالندرز القياسية النسب عن تفاعلهما يف البعيدان املعلمان Ƭا بالتدريس ميقو اليت الثانية
 يف القريبني املعلمني أن يعين وهذا ، األوىل اجملموعة طالب لصاſ وذلك ، العليا املعرفية املستويات
 عم تفاعلهما يف البعيدين املعلمني من أفضل لفالندرز القياسية النسب من الطالب مع تفاعلهما
 األوىل اجملموعة لطالب تعليمية اًفرص أعطى وهذا ، لفالندرز القياسية النسب من الطالب
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 طالب تفوق بطريقة نظرهم وجهات عن والتعبري اɇراء وإبداء العالقات وإدراك واحلوار للمناقشة
 . الثانية اجملموعة

 
  )هـ١٤١٢( املنعم وعبد الشهراƆ دراسة

 التفاعل أمناط طبيعة عن الكشف إىل )هـ١٤١٢( نعمامل وعبد الشهراين دراسة سعت 
 اشتملت ، بأŏا التربية كلية يف واجتماعيات علوم ơصص املعلمني الطالب من كل لدى اللفظي
 وكذلك ، اجتماعيات ơصص وعشرة علوم ơصص منهم عشرة ، معلماً عشرين على العينة
 ، ةفالندرزالعشري أداة باستخدام لكوذ األمناط هذه يف الفرق  عن الكشف إىل الدراسة سعت
 حتصيل وبني املعلمني للطالب اللفظي التفاعل أمناط بني العالقة مدى على الوقوف  وكذلك
 . واالجتماعيات العلوم يف طالŏم

 بالسلوك باملقارنة )املعلمني( للطالب اللفظي السلوك سيطرة الدراسة نتائج أظهرت وقد
 يستخدمون مازالوا املعلمني الطالب من البحث عينة أفراد معظم وأن ، للمتعلمني اللفظي

 أفكارهم عن للتعبري لطالŏم الكافية الفرصة واليتيحون تدريسهم يف املباشرة يةاللفظ األساليب
 . للمعلومات واإللقاء بالشرح رئيس بشكل واهتموا وآرائهم

 املعلمني بني احلديث تواصل يف واضطراب تداخالت حدوث النتائج عرض من اتضح كما
 . الفعال التدريس حتقيق على القدرة وعدم ، الصف إدارة مشكلة ظهور إىل ذلك وأدى ، وطالŏم
 كوŒم إىل أدى ưا ، الدرس حول واألسئلة املادة حمتوى على املعلمني الطالب تركيز ظهر كما

 من املادة بيعةلط ما الدراسة أظهرت كما . مباشرين غري كوŒم من أكثر تدريسهم يف مباشرين
 سيطرة الدراسة أظهرت كما ، والتشجيع األفكار و املشاعر تقبل يف النسب واƳفاض ، تأثري
 . املعلمني على اإللقاء جانب

 
   ) هـ١٤١٥ ( عيد رجاء دراسة

 التربية دبلوم لطالبات اللفظي التفاعل حتليل حول  ) هـ١٤١٥ ( عيد رجاء أجرت 
 من طالبات ست على البحث عينة اقتصرت ، لفالندرز قياسيةال بالنسب مقارنة وتلميذاهتن
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 امللك جامعة ، التدريس وطرق املناهج بقسم جغرافيا ơصص التربية دبلوم بƎنامج امللتحقات
 العام التعليم مدارس يف الفعلي التدريب ƹارسن والالź هـ١٤١٢ الثاين الدراسي للفصل سعود
 الفصل وخرجيات ، سعود امللك جامعة اɇداب كلية من اجلامعية الشهادة على حاصالت وهن

 تدريبية دورات أي يتلقني Ɓ العينة أفراد مجيع بأن علماً ، هـ١٤١٢ اجلامعي للعام الثاين الدراسي
Ɓالتايل النحو على الدراسة نتائج جاءت و ، بالدبلوم االلتحاق قبل جمال أي يف يعملن و : 

 ألفراد ) % ٩٢,٤ (إىل وصل  املعلم كالم متوسط نسبة أن إىل البحث نتائج أشارت .١
 . لفالندرز القياسية النسبة عن مرتفعة وهي العينة

 منخفضة النسبة وهذه  %) ٤,٢( بلغت املتعلم كالم متوسط نسبة أن إىل النتائج أشارت .٢
 . لفالندرز القياسية بالنسبة قورنت ما إذا جداً

 مقارنة  جداً منخفضة نسبة وهي ) % ٣,٥( الفوضى أو الصمت متوسط نسبة جاءت .٣
 . لفالندرز القياسية بالنسبة

 النسبة وهذه  %) ٣٨,١( إىل وصلت املعلم استجابة نسبة متوسط أن إىل النتائج أشارت .٤
 . فالندرز لدى النسبة عن قليالً منخفضة

 
  السابقة الدراسات ملǺص - ǭالǮاً

 :  التالية النتائج  الوظيفي األداء تقومي يف السابقة الدراسات  أبرزت
 كما، التقومي منوذج يف ستستعمل اليت واملعايري ، اإلجراء على االطالع املعلمني لدى يكون أن البد
 الدراسات أكدت كما، التقومي يف املشاركة خالل من مقدراهت تطوير يف املعلمون يشارك أن ينبغي
 وعلى ، البيانات من عدة مصادر على هاعتمادو ، الذاź التقومي على النموذج  احتواء ضرورة على
 اعتماد ضرورة الدراسات أكدت فقد ذلك إىل إضافة ، البيانات مجع إلجراءات عدة صادرم

 عملية يف املشاركني مجيع تدريب يتم أنو ، السنة  مدار على يتم أي، االستمرارية على التقومي
 ُيعقد أنو ، واملشرف املعلم بني قبلي اجتماع هناك يكون أنو ، ومشرف ومدير معلم من التقومي
 تكتب أن على املعلم قدرات لتطوير خطة وضع مع ، املعلم مع اجتماع مباشرة لزيارةا انتهاء بعد
 . املعلم تقومي يف األساسية اجلوانب حول و وحمددة للقياس قابلة مجلة يف
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 ةبطاق يف ملحوظات من يƎز ما استخالȋ ضرورة على تأكيدها لالئحة يسجل كما
 .امليدان يف العمل تطوير يف منها واإلفادة وحصرها توصيات من فيها دوِّن ما وُمدارسة األداء تقومي
 احتواء،ك التنظيمية ولوائحه احلايل ملعلما أداء تقومي منوذج سلبيات الدراسات تأبرز  كما

 أمهية مع أعلى كحد للعنصر املعطاة الدرجة تناسب عدمو ، مركبة )عناصر( بنود على النموذج
 رغم – النموذج يف والعالقات الشخصية الصفات عناصر حصولو ، املعلم ألداء العنصر ذلك
 . تقريباً النموذج درجة ثلث على – قياسها مث ومن مالحظتها صعوبة

 النموذج من نسخة على اجلديد علمامل حصول التكفل الالئحة فإن ماسبق إىل إضافة
 حسبو الزمالء تقومي أو الذاź لتقوميل فرصة الالئحة نحالمت كما ، أدائه لتقومي املستخدم
 . الطلب عند إال أدائه تقرير على املعلم اطالع اليتم ، املستخدم بالنموذج املرفقة اإلرشادات
 ليسوا املعلمني تقومي بعملية يقومون الذين املشرفني أن الدراسات بعض أبرزت كما

 من كلو ، اململكة يف املعلمني أداء تقومي امنظ عليها قومي اليت القياس معايري من كثري عن راضني
 لقدرات ةياحلقيق الصورة يعكس املعلمني تقومي نظام أن يعتقدون ال التربويني واملشرفني املعلمني
 على ئمقا املعلمني تقومي نظام أن يعتقدون ال التربويني واملشرفني املعلمني من  الًك أن كما املعلمني
 ال و ، املسبق التخطيط إىل يفتقر املعلمني أداء تقومي نظام أن يعتقدون و ، التعليم أو التدريس نواتج
 التقومي استمارة أن يعتقدون  كما ، عنها جينت وما عبارات من التقومي استمارة تتضمنه مبا يهتمون
 نظام من فايةالك يهف مبا يستفيدون ال املعلمني أن و ، وضوحاً أكثر تكون أن البد وأŒا واضحة غري
 نظام ملراجعة ملحņة حاجة هناك أن  التربويني واملشرفني لمنياملع من كلǆ يعتقد كما ، أدائهم تقومي
 .املعلمني لدى التدريس ملهارات احلقيقية الصورة يعكس أو يعطي كي املعلمني أداء تقومي

 : التالية النتائج على اللفظي التفاعل حتليل يف السابقة الدراسات أغلب اتفقت كما
 قبول يف اƳفاضو ، املعلمني دروس من كثري يف املباشر غري  التأثري على املباشر التأثري سيطرة

 الطالب وكسل  إن حيث الطالب قبل من املبادرة قلةو ،  أفكارهم قبول وكذلك الطالب شاعرم
 النقد ونسبة يهاتوجوالت األوامر إصدار نسبة يف ارتفاعو ،  املعلم أسئلة عن  اإلجابة حول يتركز
 تدريس وفاعلية لمعلمنيل اللفظي التفاعل بني داللة ذات عالقة اليوجد أنه كما ،  السلطة وتƎير
 . املعلمني
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 ، للمعلم الوظيفي األداء تقومي تناولت اليت الدراسات أن اتضح السابق العرض خالل ومن
 مشـاركته  خالل من أدائه تقومي يف ماملعل مشاركة وعلى ، وأساليبه طرقه جهة من التقومي تناولت

 بالقـدرة  الوظيفي األداء تقومي كعالقة الفنية اجلوانب إىل التعرض دون ، التقومي أهداف صياغة يف
 تعـاƁ  ž اللفظـي  التفاعـل  تناولت اليت الدراسات أن كما ،  املعلم لدى الصفي التفاعل على

 للمعلم راجعة تغذية يشكل أن ينبغي والذي فيالوظي األداء ميتقو بتميز عالقته زاوية نم املوضوع
 التعلـيم  مراحل من حمددة رحلةم على السابقة الدراسات اقتصرت كما  ، أدائه حتسني أجل من
 ، اًواحد  اơًصص  الدراسات غالب تناولت كما ،  عليميةالت املراحل خمتلف إىل تتطرق وƁ ،  العام
 . مباشر وغريأ مباشر إىل املعلم تصنف واليت فالندرز هاقدم اليت للدراسات امتداد هيف  بالتايلو

 . عنه اإلجابة الدراسة هذه حتاول ما هو ، الدراسات تلك إليه تتطرق Ɓ ما ولعل
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 الرابع الفصل
  وإجراءاهتا الدراسة منهǲية
  الدراسة منهج

 يـتم  الـيت  البحوث من النوع ذلك " وهو ) احلقلي ( الوصفي املنهج  الباحث استخدم 
 جلميع )باملشاركة املالحظة (الفعلية الباحث معايشة وبواسطة ، متكلف غري طبيعي واقعب إجراؤها
 يف خرىاأل دون بعينها ملتغريات رصŃقَ أو املسبق الضبط من نوع يأ ودومنا احلقل يف السلوك وقائع
 ) االرتباطي ( الوصفي املنهج الباحث  استخدم كما، ) ٢١٨ ، هـ ١٤٢١ ، العساف(" البحث

 أو طرديـة  هي فهل توجد كانت ،وإذا عدمها أو العالقة وجود معرفة على هدفه يقتصر لذيوا "
 يطبـق  االرتباط معامل " أن كما  )٢٦١ ، هـ١٤٢١ ، عسافال( " موجبة أو البةس ، عكسية
 اختبارها ƹكن اليت اǂتملة املسببة العوامل عن للكشف وكذلك ، متغريين بني العالقة درجة لقياس
 . ) ٢٦٢ ،  هـ١٤٢١، العساف( " التجريƑ املنهج بواسطة

ƭالدراسة تمع   
ـ   على  حلاصلنيا  العام التعليم معلمي مجيع على دراسته الباحث  طبق         مـن  ةـالدرج

 يف للمـادة  التربوي املشرفو مديراملدرسة نظر وجهة من للتميز واملرشحني ) ١٠٠ ( إىل )٩٥ (
 أعـدها   رةاسـتما  ووفـق   )١ ( ملحق الوظيفي ءااألد تقومي بطاقة وفق البدائع و عنيزة حمافظيت
ـ ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسـي  العـام  خالل وذلك ، )٣ ( ملحق لذلك التربوي اإلشراف   ،  هـ
Ƞالعملـي  النشـاط  دروسهم على يغلب املعلمني من عدٍد باستثناء ،  معلماً )٦٩(  عددهم والبال 

 إداري، عمل إىل انتقلوا أو ، التدريس ملهنة املمارسني من سوالي أو ، والبدنية الفنية التربية كمعلمي
 جمتمـع  إىل )٤( التـايل  اجلدول يشري كما ، الدراسة تطبيق أثناء أخرى تعليمية إدارة إىل نقلوا أو

 معلمـاً  وأربعون سبعة عددهم و الدراسة عليهم طبقت الذين نواملتميز نواملعلم وهم ، الدراسة
)٤٧( . 
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 )٤(  جدول

 املǺتلفة التǺصصات وفȨ املتميزين املعلمني عدد
 املعلمني عدد التǺصصالرقم
 đ اإلسالمية التربية ١
 Ĕ عربيةال لȢةال   ٢
Ď ١٢ األولية الصفوف 
 ٤ الرياȑيات ٤
 ٨ العلوم ٥
đ ٥ االجتماعيات 
Ē ةȢليزية اللƱ٢ اإل 
 ١ اآلƃ احلاسب ٨

țموŎ٤ اĒ 
 
  الدراسة دواتأ

 F I A : بـ عادة اإليه يشار واليت ، فالندرزل لند اللفظي التفاعل أداة الباحث تخدماس 

C  أي : Flanders Interaction Analysis Categories 
 ƽلتـهم  الـذين  املتميزين معلمنيلل  الوظيفي األداء تقومي درجات الباحث استخدم كما
 تطبيـق  أثنـاء  عليها حتصلوا اليت  لفظيال التفاعل نسب وبني بينها العالقة دراسة لغرض  الدراسة

 . األداة
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  الدراسة إجراءات 
  املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات - أوالً

 )٥(  جدول
 املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات 

 رقم

 املعلم
 الدرجة املعلم رقم الدرجة املعلم رقم الدرجة املعلم رقم الدرجة

٢ ١٠٠ ١٤ ١٠٠ ١Ē ١٠٠ ٤٠ ١٠٠ 
١٠٠ ٤١ ١٠٠ ٢٨ ١٠٠ ١٥ ١٠٠ ٢ 
Ď ١ ١٠٠đ ٢ ١٠٠Ĕ ٤٢ ١٠٠ ĔĔ,٥ 
١ ١٠٠ ٤Ē ١٠٠ Ď٤ ١٠٠ ٠Ď Ĕ٨,Ē٥ 
١٠٠ ١٨ ١٠٠ ٥ Ď٤٤ ١٠٠ ١ Ĕ٨ 
đ ١ ١٠٠Ĕ ١٠٠ Ď٤٥ ١٠٠ ٢ Ĕ٨ 
Ē ١٠٠ ٢٠ ١٠٠ ĎĎ ٤ ١٠٠đ Ĕ٨ 
١٠٠ ٢١ ١٠٠ ٨ Ď٤ ١٠٠ ٤Ē Ĕđ 
Ĕ ١٠٠ ٢٢ ١٠٠ Ď١٠٠ ٥   

٢ ١٠٠ ١٠Ď ١٠٠ Ďđ ١٠٠   

١٠٠ ٢٤ ١٠٠ ١١ ĎĒ ١٠٠   

١٠٠ ٢٥ ١٠٠ ١٢ Ď١٠٠ ٨   

١Ď ٢ ١٠٠đ ١٠٠ ĎĔ ١٠٠   

 
 وثالثة ، )١٠٠( الدرجة على حصلوا قد معلماً )٤١(  أن إىل )٥ ( السابق اجلدول يشري

 على )٩٦( ، )٩٨,٧٥( ، )٩٩,٥( الدرجات وتوزعت ، )٩٨( الدرجة على حصلوا املعلمني من
 علـى  حصـلوا  قد )١٠٠( الدرجة على احلاصلني املعلمني فإن  لذلك وتبعاً ،  املعلمني من ثالثة

 فـإن   وƬـذا   ، )٣ ( ملحق  التربوي اإلشراف أعدها اليت التََّميُّز  استمارة وفق )٢٠٠( الدرجة
      ، )١٩٨,٧٥( و ، )١٩٩,٥( : هـي  )١٠٠( الدرجـة  على Ʒصلوا Ɓ الذين املعلمني درجات



 ٨٢

 الدرجة املكرم املعلم أعطوا قد املراحل مجيع يف املدارس مديري نإ  حيث ، )١٩٦(و ، )١٩٨ (و
 . تعليمال و التربية إدارة أعدهتا اليت االستمارة وفق كاملة
  اللفظي التفاعل أƴاȓ رȍد  -ياǭًان

 وفالندرز، آمدون( فالندرز أداة استعمال يف األساس تعتƎ اعلالتف لفئات التامة املعرفة إن
ـ  هي املالحȘ تدريب يف األوىل اƪطوة تكون لذلك )١٧ ، هـ١٤٠٦ ،  واالسـتظهار  Șاحلف

 أن يفضـل  كمـا  ،  تلقائية بطريقة يستجيب أن مالحȘلل ƹكن ذلك بعد ، الفئات Ƭذه الكامل
 املالحـȘ  يكتسب مسجلة أشرطة على ساعات عشر إىل ست من تتراوح لفترة التدريب يكون
ـ  بسهولة فاعلالت وتصنيف احلكم على القدرة  وفالنـدرز،  آمـدون  ويقـدم  ، واتسـاق  ةودق

 : للمالحȘ بالنسبة الثبات درجة لتحسني اقتراحات  ) ١٨، هـ١٤٠٦(
 فالنـدرز  أداة من ةاملناسب الفئة ىلإ ونسبته الكالم تصنيف على املالحȘ تدريب بداية يف

 عشـرة  Ʀس مدته حدوا مسجل شريط من بالتسجيل املالحظني من ثالثة أو اثنان يقوم أن Ʒبذ
 مساع إعادة بإمكانية مستعينني بينهم فيما اƪالف أوجه مبناقشة املالحظون يقوم ذلك بعد ، دقيقة

 . التسجيل
 مـن  ثالثـة  أو اثنان يقوم أن وهي ، املالحȘ ثبات درجة لتحسني مشاŏة طريقة وهناك
 وكـل  ، ثانيـة  شرةع Ʀس أو عشر مدهتا فترات على واحد شريط من التسجيل يف املالحظني
Șالعملية هذه وتتم ةاملناسب للفئة مناسب رقم وضع طريق عن قصريال التسجيل هذا يصنف مالح 
 أوجـه  ومناقشـة  التسجيل إعادة ƹكن االتفاق عدم حالة ويف ، مرتفع بصوت التسجيل بواسطة

 . مناسب حل إىل التوصل بقصد االختالف
 كامل شريط من يلبالتسج قيامه طريق عن تسجيله باتث مدى يقيس أن املالحȘ يستطيع

 يقـارن  مث ومن ، ثانية مرة نفسه الشريط من بالتسجيل يقوم الزمن من فترة انتظاره وبعد مبفرده
 . التسجيلني بني املطابقة  مدى على للوقوف الثاين التسجيل مع األول التسجيل

 بصورة التتم املالحظات متييز يف الدقة أن املبكر التدريب هذا خالل من للمالحȘ ويتبني
 . صحيحة أحكام إعطاء على القدرة لديه تتكون حƓ مناسب تدريب إىل حتتاج ولكنها تلقائية



 ٨٣

 مسجلة أشرطة خالل من فالندرز أداة استخدام على بالتدرب  الباحث قام ، لذلك تبعاً 
 الفصـل  خالل تميزينامل للمعلمني اللفظي فاعلالت أمناط رصدب  قام مث ، الدراسة عينة أفراد لبعض

 قبل من الدراسة تطبيق يف املوافقة على احلصول بعد  هـ١٤٢٤-١٤٢٣ العام من الثاين الدراسي
  يهمإل وجهها برسالة املعلمني استئذان و ، )٥( امللحق عنيزة حمافظة يف والتعليم التربية إدارة مدير
 أربعـني  التسجيل مدة وكانت ، فيديو شريط يف درس كل تسجيل مت الزيارة وأثناء )٦ ( ملحق
  الدراسة حجرة داخل املعلم ŏا يقوم اليت اللفظية وغري اللفظية النشاطات كافة لتشمل وذلك دقيقة
 التفاعل حتليل مت ذلك وبعد ، األداة استخدام على التدرب من ملزيد املعلم زيارة الباحث واستثمر ،

 التفاعل نسب استخراج مث ومن ، املتوسط حسابو  ، مرتني  املسجل طالشري خالل من اللفظي
 . املتميزين املعلمني لدى اللفظي

ـ  وƣانية صفاً عشرين من مكونة  الصفية للمالحظة بطاقة الباحث أََعدَّ  امللحـق   دةأعم
 يف األرقـام  تفريȠو ثوان ثالث كل  اللفظي التفاعل فئات أرقام من واحٍد رقٍم بتسجيل وقام)٧(

   . )٨( لحقامل لذلك معدة مصفوفة
 مـن  زوج كل ضعُوو  معلم بكل خاصة واحدة  عشرية مصفوفة يف التكرارات تضعُو
 إىل  األول الـرقم   يشـري  Ɯيث ،  العشرية املصفوفة يف  الصفية املالحظة ببطاقة الواردة األرقام
 ٥، ٧، ٦، ٦، ٤، ١٠ : التاليـة  األرقام لدينا كانت فإذا  ،  العمود إىل  الثاين يشريالرقمو الصف

-٦( ، ) ٦-٦( ، ) ٦-٤( ،) ٤-١٠( : اźɇ النحو على يتم املصفوفة يف وضعها فإن . ٨، ٤،
 يف املصـفوفة  خلية يف  األول الزوج وضع فقد ولذا ،  )٨( ملحق )٨-٤(،)٤-٥(،)٥-٧(، )٧

 لثةالثا واƪلية )٦( عمودال مع )٤( الصف يف الثانية واƪلية )٤( عمودال مع  )١٠( الصف  تقاطع
 أن كما  ،  األزواج بقية مع املصفوفة يف التسجيل يستمر وهكذا ، )٦( عمودال مع )٦( الصف يف

 بصـمت  يبتـدǛ  الـدرس  نأل  وذلك ،  ) ١٠(   الرقمب  وينتهي  )١٠(  بالرقم  يبدأ التسجيل
  . بصمت وينتهي

 
 



 ٨٤

  اإلحصائية املعاجلة  - ǭالǮاً
 جماالت ونسب اللفظي التفاعل فئات نسب راجاستخ عند املئوية النسب الباحث  استخدم .١

 . الدراسة جمتمع ألفراد  اللفظي التفاعل
 نسـب  متوسـط   السـتخراج   املعياري واالƲراف احلساŸ املتوسط  الباحث استخدم .٢

 .اللفظي التفاعل جماالت يفو  ،  اللفظي التفاعل فئات يف  املعلمني
 باملتوسـط  املعلمـني  نسب متوسط رنةمقا عند واحدة لعينة )ت( اختبار  الباحث طبق .٣

  .اللفظي التفاعل وجماالت  اللفظي التفاعل فئات نم كٍل يف فالندرز لدى  القياسي
 املعلمـني  متوسـطي  بني املقارنة عند مرتبطتني غري  لعينتني  ) ت ( اختبار  الباحث طبق .٤

 : أي ، )١٠٠( مـن  األقـل  الدرجة على اصلنيواحل ،  )١٠٠ ( الدرجة على احلاصلني
 التفاعـل  فئـات  من كٍل يف ) ٩٩,٧٥( إىل ) ٩٥ ( من الدرجة على نياحلاصل نياملعلم
 . اللفظي التفاعل وجماالت اللفظي

  اللفظي التفاعل نسب بني العالقة دراسة عند  لسبريمان  االرتباط معامل الباحث استخدم .٥
 ودرجات    -   اللفظي التفاعل وجماالت اللفظي التفاعل فئات يف  - املتميزين لمعلمنيل

 واملشـرف  املدرسـة  مدير قبل من تكرƹهم مت ضوئه على والذي الوظيفي  أدائهم تقومي
 . تربويال
 جـراء إل   SPSS    والتربويـة  االجتماعية للعلوم  اإلحصائي الƎنامج الباحث تخدماس .٦

 . السابقة اإلحصائية العمليات



 ٨٥

 
 
 
 
 

  اƪامȄ الفصل
 

 وتفسريها الدراسة نتائج Ơليل
  وƠليلها الدراسة نتائج عرȏ -أوالً
 الدراسة نتائج تفسري -ǭانياً
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 اƪامȄ الفصل
 وتفسريها الدراسة نتائج Ơليل
 وƠليلها الدراسة نتائج عرȏ – أوالً

 يف املتميـز  للمعلـم  الوظيفي األداء تقومي نتائج بني العالقة بإجياد الدراسة مشكلة حتددت         
 عـن  اإلجابـة  إىل الدراسة سعتو ، فالندرز أداة يف اللفظي التفاعل ونسب العام التعليم مراحل

 : التالية األسئلة
 Ý املتميزين للمعلمني الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل واقع ما : األول السǘال
 فالندرز أداة وفق اللفظي التفاعل نسب يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل : الǮاƆ السǘال

 ، )١٠٠( مـن   األقل التقدير على احلاصلني واملعلمني )١٠٠( التقدير على احلاصلني املعلمني بني
 Ý )٩٩,٧٥( إىل )٩٥( من الدرجة على نياحلاصل نياملعلم  : أي

ـ  نسب بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل : الǮالǬ السǘال  للمعلمـني  اللفظـي  لالتفاع
 فالندرزÝ لدى اللفظي لللتفاع القياسية النسب و املتميزين
 التفاعـل  ونسب يزيناملتم للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات بني العالقة ما : الرابع السǘال

 Ý الدراسة رةحج داخل اللفظي
 : األول السǘال إجابة

 Ý املتميزين للمعلمني الدراسة حجرة داخل اللفظي التفاعل واقع ما 
 خـالل   املتميـزين  للمعلمني اللفظي التفاعل أمناط برصد ثالباح قام ، السǘال هذا عن لɌجابة
 يف درس كـل  تسـجيل  مت الزيارة وأثناء ،  هـ١٤٢٤-١٤٢٣ العام من الثاين الدراسي الفصل
 وغـري  اللفظية النشاطات كافة لتشمل وذلك دقيقة أربعني التسجيل مدة وكانت ، فيديو شريط
 خالل من اللفظي التفاعل حتليل مت ذلك وبعد ،  راسةالد حجرة داخل املعلم ŏا يقوم اليت اللفظية
 لـدى  اللفظـي  التفاعل نسب استخراج مث ومن ، املتوسط وحساب ، مرتني  سجلامل الشريط
 . املعلمني



 ٨٧

 )٧ ( امللحق  أعمدة وƣانية صفاً عشرين من مكونة  الصفية للمالحظة بطاقة الباحث أََعدَّ
 يف األرقـام  وتفريȠ ثوان ثالث كل  اللفظي التفاعل توياتمس أرقام من واحٍد رقٍم بتسجيل وقام

 بكـل  خاصة واحدة  عشرية مصفوفة يف التكرارات ُوضعت . )٨( امللحق لذلك معدة مصفوفة
 Ɯيث ،  العشرية املصفوفة يف  الصفية املالحظة ببطاقة الواردة األرقام من زوج كل وُوضع  معلم
 ١٠ : التالية األرقام لدينا كانت فإذا Ü العمود إىل  الثاين رقمويشريال الصف إىل  األول الرقم  يشري
 ، ) ٦-٤( ،) ٤-١٠( : اźɇ النحو على يتم املصفوفة يف وضعها فإن . ٨، ٤، ٥، ٧، ٦، ٦، ٤،
 يف  األول الـزوج  وضع فقد ولذا Ü )١٠ ( ملحق )٨-٤(،)٤-٥(،)٥-٧(، )٧-٦( ، ) ٦-٦(

 العمـود  مع )٤( الصف يف الثانية واƪلية )٤( العمود مع  )١٠( الصف  تقاطع يف املصفوفة خلية
 بقيـة  مع املصفوفة يف التسجيل يستمر وهكذا ، )٦( العمود مع )٦( الصف يف الثالثة واƪلية )٦(

 نأ اعتبار على وذلك ،  ) ١٠(   بالرقم  وينتهي  )١٠(  بالرقم  يبدأ التسجيل أن كما  ،  األزواج
 التفاعل فئات من فئة كل نسبة Ɯساب الباحث قام كما ، بصمت يوينته بصمت يبتدǛ الدرس
 )٩ ( امللحق ، حدة على معلم لكل درزفالن أداة يف اللفظي التفاعل جماالت من جمال وكل اللفظي

 . النظري اإلطار يف النسب تلك حساب كيفية إىل الدراسة أشارت  وقد ، )١٠( امللحق ،
 )đ(  جدول

 فالندرز أداة وفȨ اللفظي التفاعل فǞات يف يناملتميز املعلمني نسب 
 رقم

 الفǞة
 للمعلمني العام املتوسط اللفظي التفاعل فǞات

  املتميزين

 على  احلاȍلني املعلمني متوسط

 )١٠٠ (تقدير
 

 على احلاȍلني املعلمني متوسط

 )١٠٠ (من أقل تقدير

 ٠    ٠,٠٠٢Ē١ ٠,٠٠٢Ďđ املشاعر تقبل ١
٢ Ǵيع املديǲ٠,١ ٠,١٥٥٨ والتشđ٠,١١٥ ٢ 
Ď ٠,٠٢ ٠,٠٢٤٥ األفكار تقبلĒ ٠,٠٠Ē٥ 
 Ď٨,٠ Ďđ٢,٠ Ďđ٥,٠ األسǞلة ٤
٥ ǳ٠,٤ الشرĎĎ ٠,٤ ٠,٤٢٨đĒ 
đ ٠,٠ التوجيهاتĎ٠,٠ ٨Ď٨Ē ٠,٠Ďđ 
Ē ٠,٠ النقدĎ٨Ĕ ٠,٠٢٥ ٠,٠٤١١ 
 ٠,١٨٢ ٠,١٥Ĕ ٠,١đ٢ الطالب إجابات ٨
Ĕ ٠,٠٤ ٠,٠٥١ الطالب مبادراتĔĒ ٠,٠٥ĔĒ 
 ٠,٠٥Ď ٠,٠Ē٥١ ٠,٠Ē٢Ď وȑىالف أو الصمت ١٠



 ٨٨

 ، اللفظـي  التفاعل فئات من فئة كل يف املتميزين املعلمني متوسط  إىل )٦( السابق اجلدول يشريو
 ،  الـوظيفي  األداء تقومي يف )١٠٠( تقدير على احلاصلني  املتميزين املعلمني متوسط يوضح كما

  . الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠( من أقل تقدير على احلاصلني املعلمني ومتوسط
  )Ē( جدول

 فالندرز أداة وفȨ اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب  

 رقم

Ŏالا

 التفاعل ƭاالت

 اللفظي
 

  العام املتوسط

 املتميزين للمعلمني

% 

 احلاȍلني املعلمني متوسط

 )١٠٠ (تقدير على
 احلاȍلني املعلمني متوسط

 من أقل تقدير على

)١٠٠( 
 Ē٢,٥Ď Ē١,٠ĎĎ Ď٤,Ē٢ املعلم كالم ١
 ٨٨Ď,٢Ď ١Ĕ,ĔĔ ٢٠,٤Ĕ التلميذ كالم ٢
Ď ى الصمتȑوالفو Ē,٠٥ Ē,ĎĎ ٥,١Ď٠ 
 ٠ĎĎ,đđ đ٨,٥٨ đ٨,٢٥ املعلم استǲابة ٤
 ٨١,٠đĒ ٢đ Ĕ٠,٤đ,٨Ĕالفورية املعلم مبادأة ٥
đ لةǞ١ املعلم أسĎ١ ٤Ďđ,Ē١١٥,٠١ ٨Ē 
Ē لةǞالفورية املعلم أس đ٨,١ đ٨,٠٤ đ٨,٥ĎĎ 
 ٢١,٢ ٤٢,٢Ē ٢đ,đĎ التلميذ مبادأة ٨
Ĕ Ɂتوǂاملتعامد ا ĒĎ,ĒĎ ĒĎ,٨٢ ĒĎ,١đĒ 

١٠ 
ȧاليا تساوƪا 

 واȑطرادها
٤٠,٥Ĕ ٤٠,Ďđ ٤٢,١Ĕ٢ 

 ٥,٤٢٨ Ē,ĔĒ Ē,đ٤ التلميذ ǭبات حالة١١
  
 ، اللفظـي  التفاعل جماالت يف حدة على معلم لكل العام املتوسط إىل )٧( السابق اجلدول يشري و

 واملعلمـني  ، الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠( تقدير على احلاصلني املعلمني متوسط وضحي كما
 اإلطـار  يف الدراسة أشارت وقد ، الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠( من أقل تقدير على احلاصلني
 السǘال عن أجابت قد الدراسة تكون وبذلك ، اللفظي التفاعل جماالت حساب كيفية إىل النظري
  . أسئلتها من األول



 ٨٩

 : الǮاƆ السǘال إجابة
 املعلمـني  بـني  فالندرز أداة وفق اللفظي التفاعل نسب يف إحصائية داللة ذات فروق توجد هل 

 نياملعلم : أي ، )١٠٠( من  األقل التقدير على احلاصلني واملعلمني )١٠٠( التقدير على احلاصلني
 Ý )٩٩,٧٥( إىل )٩٥ ( من الدرجة على نياحلاصل

 )٨(  لجدو
 التقدير على واحلاȍلني مائة التقدير على احلاȍلني املعلمني  نسب متوسط بني  الفرȧ داللة

 اللفظي التفاعل فǞات يف مائة من األقل
 قـــمر

 الفǞة

 
 التفاعل فǞات

 اللفظي

 تقدير على احلاȍلون املعلمون
١٠٠ 

 

 تقدير على  احلاȍلون املعلمون
 ١٠٠ من أقل

 االƲراف املتوسط  
Ƀاملعيار 

 االƲراف املتوسط
Ƀاملعيار 

 
 

 ت  قيمة

 
 

Ɂلةالدال مستو  
٠,٠١ 

 đđĔ,٠ ٠ ٠ ٠,٠٠Ĕ٨ ٠,٠٠٢Ē١  املشاعر تقبل ١
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

٢ Ǵيع املديǲ٠,١ والتشđ٠,٠ ٠,١١٥ ٠,١٠٤ ٢Ĕ١,٠٤١ ٤ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

Ď ٠,٠٢ األفكار تقبلĒ ٠,٠٠ ٠,٠٥٥Ē٠,٠١١ ٥Ē ٠,٨٥٨ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

 ٠,٢٨đ- ٠,١٤Ē Ď٨,٠ ٠,١Ēđ Ďđ٢,٠  األسǞلة ٤
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

٥ ǳ٠,٢٥ ٠,٤٢٨ الشرđ ٠,٤đĒ ٠- ٠,٢٢٥,Ď٥١ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

đ ٠,٠  التوجيهاتĎ٨Ē ٠,٠٤Ē ٠,٠Ďđ ٠,٠٤ĔĒ ٠,١٢٨ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

Ē ٠,٠٢٨ ٠,٠٢٥ ٠,٠٤١ ٠,٠٤١١ النقدĔ ٠,Ĕ٥٠ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

 đĔĎ,٠- ٠,٠ĒĒđ ٠,١٨٢ ٠,٠Ē٤ ٠,١٥Ĕ الطالب إجابات ٨
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

Ĕ ٠,٠٤ الطالب مبادراتĔĒ ٠,٠٤Ĕ ٠,٠٥ĔĒ ٠,٠ĒđĔ -٠,Ď٠Ē 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

١٠ 
ــمت  أو الصــ

 الفوȑى
٠,٠Ē٠,٠٥ ٥١Ĕ ٠,٠٥Ď ٠,٠٢Ď ٠,٨Ĕ٠ 

 داللة ǽو فرȧ اليوجد
 إحصائية

 



 ٩٠

 )Ĕ(  جدول
 التقدير على واحلاȍلني مائة التقدير على احلاȍلني املعلمني نسب متوسط بني  الفرȧ داللة

 اللفظي التفاعل ƭاالت يف مائة من األقل
 رقم

Ŏالا 
 

Ŏالا 

 على احلاȍلون املعلمون

 ١٠٠ تقدير
 

 تقدير على  احلاȍلون املعلمون

 ١٠٠ من لأق

 االƲراف  املتوسط  

Ƀراف  املتوسط  املعيارƲاال 

Ƀاملعيار  

 
 

 ت  قيمة

 
 

Ɂالداللة مستو 
٠,٠١ 

 Ď٥Ĕ,٠ ٥١١Ĕ,١Ď  Ē١,٠ĎĎ Ĕ٢,٨ Ē٢,٥Ď املعلم كالم ١
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 ١,٠٨đ- ١١,٥٥٠٥ ٨٨Ď,٢Ď ١Ĕ,ĔĔ Ē,đĔ التلميذ كالم ٢
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

Ď ى الصمتȑوالفو Ē,ĎĎ ٥,١ ٥,٥Ď٠ ٢,٢٨٨٠ ٠,Ĕđ٠ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 ٠,٢Ē١ Ĕ٨Ďđ,٠ĎĎ Ď٢,đđ ٥٤,١Ĕ đ٨,٥٨ املعلم استǲابة ٤
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 ١,٢٠٨ ٠١Ē٨,٢Ĕ ٨١,٠đĒ ١٥,٨ Ĕ٠,٤đ الفورية املعلم مبادأة ٥
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

đ لةǞ١ املعلم أسĎđ,Ē٨١ĎĒ,đ٢١١٥,٠١Ē ١٠Ď,ĎĎđĔ٠,ĎĒ١ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

Ē لةǞالفورية املعلم أس đ٢٢,٨ ٨,٠٤đ đ٨,٥ĎĎ ١Ĕ,ĒĎĎ٠,٠٥- ٤ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 đĎ٥,٠ Ĕ٨٥٢,٢١ ٢١,٢ ٢٢,٤٥ ٤٢,٢Ē التلميذ مبادأة ٨
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

Ĕ Ɂتوǂاملتعامد ا ĒĎ,١٥,٥ ٨٢ ĒĎ,١đĒ ١Ď,٤٠Ď٠,٠ ١ĔĒ 
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

١٠ 
ȧاليا تساوƪا 

  واȑطرادها
٤٠,Ďđ ١đ,٠Ē ٤٢,١Ĕ١ ٢Ē,Ďđ٠Ď -٠,٢٥Ĕ 

 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 đĎ١,٠ ٥,٨١Ď٤ ٥,٤٢٨ ٥,Ē,ĔĒ Ĕ التلميذ ǭبات حالة ١١
 داللة ǽو فرȧ اليوجد

 إحصائية

 املعلمـني  بـني  إحصـائية  داللة ذو فرق اليوجد  نهأ إىل  )٩( ، )٨(  السابقان اجلدوالن يشري
 )١٠٠( تقدير على احلاصلني غري واملعلمني الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠( تقدير على احلاصلني



 ٩١

 جمـاالت  من جمال كل يف و اللفظي التفاعل فئات من فئة كل يف وذلك ، الوظيفي األداء تقومي يف
 مـن  الثـاين  السـǘال  عن أجابت قد الدراسة تكون ذلكوب ، فالندرز أداة وفق اللفظي التفاعل
  .أسئلتها
  : الǮالǬ السǘال إجابة
 النسـب  وبني املتميزين للمعلمني اللفظي التفاعل نسب بني إحصائية داللة ذات فروق توجد هل

 فالندرزÝ لدى اللفظي للتفاعل القياسية
 )١٠(   جدول

  فالندرز ونسب اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب متوسط بني الفرȧ داللة

 رقم

 الفǞة
 الفǞات

 متوسط

 املعلمني

  املتميزين
 

 القياسية النسبة

 لفالندرز
 

 االƲراف

Ƀاملعيار 
 

  الداللة مستوɁ ت قيمة
٠,٠١ 

 إحصائية داللة ǽو فرȧ يوجد đ٨đ,٥ - ٠,٠٠Ĕ٢١ ٠,٠١ ٠,٠٠٢Ďđ املشاعر تقبل ١
٢ Ǵاملدي 

 والتشǲيع
٠,١٠ ٠,٠٥ ٠,١٥٥٨Ď Ē,٠٤đ يوجد ȧو فرǽ إحصائية داللة 

Ď ٠,٠٥١ ٠,٠٨ ٠,٠٢٤٥ األفكار تقبلĔ -Ē,ĎĎيوجد ٤ ȧو فرǽ إحصائية داللة 
 إحصائية داللة ǽو فرȧ يوجد Ĕ٨٢,٨ ٠,١Ē١ ٠,١٤ Ďđ٥,٠ األسǞلة ٤
٥ ǳ٠,٤ الشرĎĎ ٠,Ď٢,٥ ٠,٢٥١ ٤ĎĒ يوجد ȧو فرǽ إحصائية داللة 
đ ٠,٠ التوجيهاتĎ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٨Ēاليوجد ٠,٢٤٥- ١ ȧو فرǽ إحصائية داللة 
Ē ٠,٠ النقدĎ٨Ĕ ٠,٠ ٠,٠١ĎĔ٥,٠ ٥Ďđ يوجد ȧو فرǽ إحصائية داللة 
 إجابات ٨

 الطالب
٠,١đ٢ 

Ĕ مبادرات 

 الطالب
٠,٠٥١ 

٠,٢١ 
 

 إحصائية داللة دو فرȧ اليوجد ٠,٤٠٥ ٨,٢٢

 أو الصمت ١٠

 الفوȑى
٠,٠Ē٢Ď ٥,٨- ٠,٠٥٥٨ ٠,١٢đيوجد ٥ ȧو فرǽ صائيةإح داللة 

 
 : مايلي إىل )١٠( السابق اجلدول يشري



 ٩٢

 ،كما ) ٠,٠٠٧٦ ( بـ  فالندرز نسبة عن الطالب مشاعر قبول متوسط يف اƳفاض -١
 بـني  إحصـائية  ةدالل ذي فرق وجود  )ت( اختبار تطبيق اللخ من الدراسة أثبتت
 . املعلمني متوسط و فالندرز متوسط

 تطبيـق  وبعـد  )٠,١٢( بـ فالندرز نسبة عن والتشجيع املديح متوسط يف ارتفاع -٢
 املعلمـني  متوسـط  بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت  )ت( اختبار

 . فالندرز ومتوسط
ـ  فالندرز نسبة عن الطالب أفكار قبول متوسط يف اƳفاض -٣   وبعـد   ) ٠,٠٦   ( بـ

 املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة بينت  )ت( باراخت تطبيق
 . فالندرز ومتوسط

 اختبار أثبت كما، ) ٠,٢  (  بـ زفالندر نسبة عن األسئلة طرح متوسط يف ارتفاع -٤
 . املعلمني متوسط و فالندرز متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود )ت(

ـ   فالنـدرز  نسبة عن املعلمني لدى املعلومات وإلقاء الشرح متوسط يف ارتفاع -٥  بـ
 داللـة  ذي فـرق  دووج الدراسة أثبتت  )ت( اختبار تطبيق لالخ من و ، ) ٠,٠٩(

 . فالندرز ونسبة املعلمني نسبة بني إحصائية
  عن قليالً منخفضة أو متقاربة والتوجيهات األوامر إصدار فئة يف املعلمني نسبة جاءت -٦

 اليوجد أنه  )ت( اختبار  وأظهر ) ٠,٠٠٢ (  بينهما لفارقا أن حيث ، فالندرز نسبة
 . فالندرز متوسط و املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق

ـ  فالنـدرز  نسبة عن املعلمني لدى السلطة وتƎير النقد نسبة متوسط يف ارتفاع -٧   بـ
 املعلمـني  متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت ،كما ) ٠,٠٣(

 . فالندرز ومتوسط
 فالنـدرز  لنسـبة    مطابقة  ومبادراهتم الطالب إجابات فئة يف منياملعل نسبة جاءت -٨

 أثبتـت  كمـا    )٠,٢١(  ومبـادراهتم  الطالب إلجابات ندرزفال نسبة  تبلȠ حيث
 . املعلمني متوسط و فالندرز متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق اليوجد أنه الدراسة
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  يناملتميز املعلمني لدى النسبة جاءت  ، الفوضى أو الصمت وهو العاشر املستوى ويف -٩
  الدراسـة  أثبتـت  ) ت ( اختبار تطبيق وبعد  ) ٠,٠٥  ( بـ فالندرز نسبة من أقل

 . فالندرز متوسط و املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود

  )١١( جدول
     فالندرز ونسب اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب متوسط بني الفرȧ داللة
 رقم

 اŎال
 تاŎاال
 

 املعلمني متوسط

 % املتميزين

 لدɁ القياسية النسبة

 فالندرز
% 

 االƲراف

Ƀاملعيار 
% 

 ت قيمة
 

Ɂعند  الداللة مستو 

٠,٠١ 

 ١٤Ĕ,Ď ٤٥,Ĕ %đ٨ Ď٤,Ē٢ املعلم كالم ١
 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

 ٠,٤٠٥ ٨,٢٢ %٢٠ ٢٠,٤Ĕ التلميذ كالم ٢
 داللة ǽو فرȧ يوجد ال

 . إحصائية

Ď 
 الصمت

 ȑىوالفو
Ē,٥,٢٤ %١١/١٢ ٠٥ -đ,٤٨٠ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 .إحصائية

٤ 
 استǲابة

 املعلم
đ٨,٤ ٢١,٢٤ %٤٢ ٨,٢٥Ē٥ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

٥ 
 املعلم مبادأة

 الفورية
٨Ĕ,٢đ đ١ %٠Ē,١١,٢٢١ ٨٨ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

đ لةǞ١ املعلم أسĎ٢ ٤đ% ١Ď٢,ĔĒ ٥,٥đĔ 
 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
đ٢٢,٢ %٤٤ ٨,١Ĕ Ē,٤١٢ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

 ٢,٢Ē٢- ٢٢,٢٥ %٢đ,đĎ Ď٤التلميذ مبادأة ٨
 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

Ĕ 
Ɂتوǂا 

 املتعامد
ĒĎ,ĒĎ ٨,٤٨٥ ١٥,١٤ %٥٥ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

١٠ 
ȧتساو 

 اƪاليا

 واȑطرادها
٤٠,٥Ĕ ١ %٥٠đ,٤,٠١- ٠٥Ē 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية

 ǭبات حالة ١١

 التلميذ
Ē,đ٤ Ď٥/٤٠% Ĕ,١Ď -٢٤,٢Ĕ 

 داللة ǽو فرȧ يوجد

 إحصائية
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 : مايلي إىل )١١(  السابق اجلدول يشري كما
 النسـبة و املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد ،  )املعلم كالم(  جمال يف -١

ـ  فالنـدرز  نسبة نم   أكƎ املعلمني سطمتو كان حيث ، فالندرز لدى القياسية       بـ
) ٠,٠٤ ( . 

 الـيت  ةالنسـب   قرب مع ،  التلميذ بكالم يتعلق فيما إحصائية داللة ذو فرق اليوجد -٢
 . )٠,٠٠٥( بنسبة أعلى كانت حيث فالندرز نسبة من املعلمون عليها حصل

 النسبةو علمنيامل متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد ،  )والفوضى الصمت ( يف -٣
 .)  ٠,٠٥( بـ فالندرز نسبة من أقل املعلمني متوسط جاء حيث ، لفالندرز القياسية

 متوسـط  بـني  إحصائية داللة ذو فرق يوجد أنه الدراسة أثبتت ، املعلم استجابة يف -٤
 نسـبة  مـن  أكƎ املعلمني متوسط كان حيث ، لفالندرز القياسية النسبة و املعلمني
 . ) ٠,٣ ( بـ فالندرز

 متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق دووج الدراسة أثبتت  ، الفورية املعلم مبادأة ويف -٥
 النسـبة  مـن  أعلى املعلمني متوسط جاء حيث ، لفالندرز القياسية النسبة و املعلمني
 . ) ٠,٣ ( بـ لفالندرز القياسية

 متوسـط  بـني  إحصائية داللة ذي فرق وجود راسةالد أثبتت ، املعلم أسئلة جمال ويف -٦
 مقارنـة  جـداً  عالية املعلمني نسبة جاءت حيث ،لفالندرز القياسية النسبة و املعلمني
  . )١,١( بينهما الفارق أن حيث فالندرز بنسبة

 لـدى  النسبة كانت فقد ، الفورية املعلم أسئلة يف  إحصائية اللةد ذو فرق يوجد كما -٧
 . ) ٠,٢  (بـ فالندرز نسبة من أعلى املعلمني

 متوسـط  بـني  إحصائية ةدالل ذو فرق يوجد أنه الدراسة أثبتت ، التلميذ ادأةمب ويف -٨
 نسـبة  مـن  أقل املعلمني متوسط جاء فقد .فالندرز لدى القياسية النسبة و املعلمني
  . ) ٠,١(   بـ فالندرز
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   املعلمـني  نسبة بني إحصائية ةدالل ذا فرقاً الدراسة وجدت ، املتعامد اǂتوى نسبة يف  -٩
 فالنـدرز  نسبة من أعلى املعلمني نسبة كانت حيث ، فالندرز لدى القياسية بةالنسو
 . ) ٠,٢ ( بـ

 النسـبة  و املعلمـني  نسـبة  بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد  ،  اƪاليا تساوق يفو -١٠
 . ) ٠,١ ( بـ فالندرز نسبة عن املعلمني نسبة قلت فقد فالندرز لدى القياسية

 نسـبة  بـني  إحصائية داللة يذ فرق وجود الدراسة ثبتتأ  ، التلميذ ثبات حالة ويف -١١
               فالنـدرز  نسبة من أقل املعلمني لدى النسبة نتكا حيث ، فالندرز نسبةو  املعلمني
  . ) ٠,٣ (  بـ

  . أسئلتها من الثالث السǘال عن أجابت قد الدراسة تكون وبذلك
  : الرابع السǘال إجابة
 داخـل  اللفظـي  التفاعل ونسب ميزيناملت للمعلمني الوظيفي األداء قوميت درجات بني العالقة ما
 Ý الدراسة رةحج

 األداء تقومي يف املتميزين املعلمني درجات بني العالقة بإجياد الباحث قام السǘال هذا عن ولɌجابة
 . )٩( امللحق ، اللفظي التفاعل فئات يف املتميزين املعلمني ونسب  الوظيفي
 فئـات  مجيع يف إحصائياً الد غري لسبريمان االرتباط معامل أن  )١٢(  التايل دولاجل من ويتضح
  نسـب  وبني الوظيفي األداء يف املعلم تقدير بني عالقة اليوجد وبالتايل ، لفالندرز اللفظي التفاعل
 .   املعلم عليها حصل اليت اللفظي التفاعل فئات
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 )١٢(  جدول
 بونس يناملتميز نيللمعلم الوظيفي األداء تقومي درجات بني  نلسبريما االرتباȓ معامل   

 لفالندرز اللفظي التفاعل فǞات يف اللفظي التفاعل
 رقم

 فǞةال
 اللفظي التفاعل فǞات

 لفالندرز
 اǂسوبة ر قيمة

 الداللة مستوɁ عند القرار
٠,٠١ 

 املشاعر تقبل ١
 

 إحصائياً دال ȡري ٠,١٨٤

٢ Ǵيع املديǲ٠,١ والتشĔ١ ȡإحصائياً دال ري 

Ď األفكار تقبل 
 

٠,١ĔĒ 
 إحصائياً دال ȡري

 إحصائياً دال ȡري ٠,٠٢đ- األسǞلة ٤
٥ ǳري ٠,٠٥٢- الشرȡ إحصائياً دال 
đ ٠,١١ التوجيهاتđ ريȡ إحصائياً دال 
Ē ٠,٢٠ النقدđ ريȡ إحصائياً دال 
 إحصائياً دال ȡري ٠,١٠٠- الطالب إجابات ٨
Ĕ ٠,٠ الطالب مبادراتĒĎ ريȡ إحصائياً دال 
 إحصائياً دال ȡري ٠,١٠٨ الفوȑى أو الصمت ١٠

 
 ونسـب   الـوظيفي  األداء تقومي يف املتميزين املعلمني درجات بني العالقة بإجياد الباحث قام كما

 .  )١٠ ( امللحق ،  لفالندرز اللفظي التفاعل  جماالت يف املتميزين املعلمني
 :  )١٣(  التايل اجلدول من ويتضح

 ، لفالنـدرز   اللفظـي  التفاعـل  جماالت مجيع يف إحصائياً دال غري لسبريمان االرتباط معامل أن
 التفاعل جماالت نسب و ظيفيالو األداء يف  املتميزين املعلمني درجات بني عالقة اليوجد وبالتايل
 . املعلم عليها حصل اليت  اللفظي
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 )١Ď( جدول
 بونس يناملتميز نيللمعلم الوظيفي األداء تقومي اتدرج بني  لسبريمان االرتباȓ معامل  

 لفالندرز اللفظي التفاعل ƭاالت يف اللفظي التفاعل
 رقم

Ŏالا 
 اǂسوبة ر قيمة لفالندرز اللفظي التفاعل ƭاالت

 الداللة مستوɁ عند القرار
٠,٠١ 

 إحصائياً دال ȡري ٠,٠٠٥ املعلم كالم ١
 صائياًإح دال ȡري ٠,١ĎĒ- التلميذ كالم ٢
Ď ى الصمتȑ٠,٠ والفوĔري ٤ȡ إحصائياً دال 
 إحصائياً دال ȡري ٠,٠٥Ď- املعلم استǲابة ٤
 إحصائياً دال ȡري ٠,١٠Ē الفورية املعلم مبادأة ٥
đ لةǞ٠,٠٢ املعلم أسĒ ريȡ إحصائياً دال 
Ē لةǞ٠,٠ الفورية املعلم أسĎري ٠ȡ إحصائياً دال 
 حصائياًإ دال ȡري ٠,١٠٥ التلميذ مبادأة ٨
Ĕ Ɂتوǂ٠,٠٤ املتعامد اĔ ريȡ إحصائياً دال 
١٠ ȧاليا تساوƪطرادها اȑري ٠,٠٠٨- واȡ إحصائياً دال 
 إحصائياً دال ȡري ٠,٠٥٨ التلميذ ǭبات حالة ١١

 
 الدراسة نتائج تفسري – ǭانياً

 نياȍـل واحل )١٠٠( التقدير على احلاȍلني علمنيامل  نسب متوسط بني  الفرȧ داللة - )١(
 أداة وفȨ اللفظي التفاعل ƭاالت ويف اللفظي التفاعل فǞات يف )١٠٠( من األقل التقدير على

  فالندرز
 تقـدير  علـى  احلاصـلني  املعلمني بني إحصائية داللة ذو فرق اليوجد أنه النتائج لحتلي أظهر     

 األداء تقـومي  يف )١٠٠( تقـدير  علـى  احلاصلني غري واملعلمني الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠(
 اللفظـي  التفاعل جماالت من جمال كل يف و اللفظي التفاعل فئات من فئة كل يف وذلك ، الوظيفي
 األداء تقـومي  درجـات  يف املعلمـني  بني الفروق أن على مǘشراً يعطي وهذا ، فالندرز أداة وفق

 كقيام ، أخرى ابألسب تكون قد وإمنا ، الصف داخل اللفظي التفاعل بتحليل مرتبطة غري الوظيفي
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 أو املدرسة مدير تقدير إىل ترجع صورية فروقاً تكون وقد ، الصف خارج بأنشطة املعلمني بعض
 . الصف داخل اللفظي التفاعل تقيس أداة بأي ترتبط أن دون التربوي املشرف

 اللفظي التفاعل فǞات - )٢(
    أفكارهم وقبول الطالب مشاعر قبول -١

 كلتـا  يف  لـديهم  النسبة قلت املتميزين املعلمني أن تبني السابق النتائج حتليل خالل من 
 ، الفئتـان  تتالزم أن ويغلب الطالب رأفكا وقبول الطالب مشاعر قبول ومها والثالثة األوىل الفئتني
ـ  املشاعر أو الفكرة اءإبد من مزيد إىل الطالب يهيǜ الطالب فكرة قبول نإ حيث  Ƭـذه  احبةاملص
  السلبية أم اإلجيابية الطالب مشاعر قبول أن كما ، سلبية أم إجيابية املشاعر هذه كانت سواء الفكرة
 يف الفئتـان  هاتان تتالزم ولذلك ، املشاعر إبراز أو األفكار طرح على اجلرأة من مزيد إىل يدفعه
Ƴهذهو رأيه إبداء إىل يبادر الطالب كني فلم لفكرته الطالب إبداء وهي ةالتاسع الفئة مع فاضهماا 

 . )هـ١٤١٢( الشهراين ودراسة )هـ١٤٠٣( يسلم خدجية دراسة إليه توصلت ما هي النتيجة
٢- Ǵيع املديǲوالتش 

 مع يتناسب وهذا الطالب إجابة زيزتع أي والتشجيع املديح نسبة يف رتفاعاال واضحاăً بدا
 وهي ةالثاني الفئة نسبة ارتفاع أن إال ، طالبال إجابات يف فالندرز نسبة من املعلمني نسبة  قرب

 ولو حƓ مستمر بشكل والتشجيع املدح  عليهم يغلب املعلمني أن إىل سببه يعود  والثناء التشجيع
 . خاطئة الطالب قبل من اإلجابة كانت
Ď- لةǞاملعلم أس 

 املعلمـني  من كثري ةطبيع إىل يرجع وذلك ، املعلمني لةأسئ نسبة يف ارتفاع ذلك الزم كما
 حـرȋ  إىل ذلـك  يعـود  وقد ، الطالب من اإلجابة تلقي قبل مرة من أكثر السǘال طرح  وهي

  مبحتوى املعلمني اهتمام إىل ذلك يعود قد كما ، الطالب بني الفردية الفروق مراعاة  على املعلمني
 اإلجابـة  علـى  تعتمد اليت املباشرة األسئلة طرح إىل ذلك سبب يعود وقد ، الدراسية املقررات
 بـاقروآخرين  دراسة  توصلت  وقد ، فالندرز بنسبة قياساً النسبة  هذه ارتفعت ولذلك  املباشرة

  .  ưاثلة نتيجة إىل )م١٩٧٤(
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٤- ǳواإللقاء الشر  
 وذلـك  واإللقاء الشرح نسبة يف ارتفاع املعلمني على لوحȘ السابق التحليل  خالل من

 يف املالحȘ لدى اتضح وهذا ابيةالكت أو الشفهية التدريبات من ơلو اليت الدروس بعض إىل  مرده
 حيثكبري غري زفالندر نسبةو املعلمني نسبة بني الفارق كان وإن والتاريǸ اإلسالمية التربية دروس
 . متقاربتان النسبتني إن
  والتوجيهات األوامر إȍدار -٥

 أقل Œاإ حيث  التوجيهات إصدار يف القياسية فالندرز نسبة من املعلمني نسبة قربت  كما
 يكونوا فلم ، الصف  إدارة على املعلمني قدرة إىل  راجع وذلك جداً قليلة بنسبة ندرزفال نسبة من

 ذات الـدروس  يف املعلمـني  بعض ميل إىل  راجع ذلك أن كما ، ذلك يف عناء مزيد ىلإ Ʒتاجون
 . السبورة  على للكتابة الطالب إخراج إىل  العملية التطبيقات

đ- ير النقدƎالسلطة وت  
 لـيس  الفارق كان وإن القياسية فالندرز نسبةب  قياساً املعلمني لدى النقد نسبة رتفعتا 
 النقـد  مستمرة وبصورة تضييق والذي ،  يةاألول وفالصف معلمي دخول إىل راجع وذلك كبرياً
 إىل فالندرز نسبة من النقد ونسبة التوجيهات نسبة  قرب يرجع كما ، املستمرين  السلطة وتƎير
 قـد الن يتبع كما ، للسلطة وتƎير نقد التوجيه يتبع حيث ، كبري حد إىل احلدوث يف الفئتني زمتال

 . نفسها النتيجة إىل )م١٩٨٢( البابطني دراسة توصلت وقد ، لɊوامر إصدار السلطة وتƎير
Ē- لةǞومبادراهتم الطالب أس  

 فالندرز نسبة عن  دراهتمومبا الطالب إجابات نسبة  يف اًبسيط اًاƳفاض  الدراسة أظهرت
 الطالـب  استجابة نسبة ارتفاع إىل مردها فالندرز نسبة من النسبة هذه تقارب أن إال ، القياسية
 إىل راجـع  وذلك  ، للمعلم باستجابتهم قياساً ضعيفة الطالب مبادرات نسبة إن حيث ، للمعلم
 املقرر صلب مايف على املقصورة بةاإلجا وتعتمد الدراسي املقرر  حمتوى يف تدور اليت األسئلة كثرة
 إىل  املعلمني ميل إىل يرجع وذلك األسئلة طرح نسبة مع تتوافق Ɓ النسبة هذه نفإ ذلك إىل  إضافة
 نشاط أن كما ، الطالب بإجابة قياساً املعلم أسئلة نسبة من يرفع احلال بطبيعة وهذا السǘال تكرار
 عند االستطراد أو ، باإلجابة املبادرة دون املعلمني أسئلة عن اإلجابات على مقصوراً يظل البالط



 ١٠٠

 يسلم خدجية ودراسة )م١٩٧٤( باقر دراسة إليه توصلت ما مع تتفق النتيجة وهذه ، األسئلة إجابة
  . )م١٩٧٦( اللقاين ودراسة ، )هـ١٤٠٣(
  الفوȑى أو الصمت -٨

 فالندرز نسبة من أقل  املعلمني نسبة فجاءت أوالفوضى الصمت وهي  ةالعاشر  الفئة أما
 إجابـة  يعقبـها  اليت املباشرة األسئلة واعتماد للحوار املعلمني ميل إىل ذلك ُيعزى وقد ، القياسية
 تلقي يف التنظيم املعلمني على يغلب كما ، الصمت فترات من تقلل واليت  الطالب قبل من مباشرة
 للقاينا إليه توصل  ما مع تتفق تيجةالن وهذه ، والتشويȈ التداخل فترات فتقل البالط من اإلجابة

 .  )م١٩٧٦(
  اللفظي  التفاعل ƭاالت – )٣(
  املعلم كالم نسبة -١

 مراجعـة  مـن  عليهـا  احلصول ومت ، املباشر وغري املباشر املعلم كالم النسبة هذه ومتثل
 ) ٧، ٦، ٥ ، ٤، ٣، ٢، ١( األعمدة يف التكرارات جمموع وحساب معلم بكل اƪاصة املصفوفة
 هذا يفو . )١٠٠( يف الناتج وضرب الواحدة املصفوفة يف للتكرارات الكلي اجملموع على وقسمتها
 توصلت النتيجة وهذه ، بقليل القياسية فالندرز نسبة من أعلى النسبة جاءت )املعلم كالم(  اجملال
 إىل ذلـك  ُيعـزى  أن وƹكن ،  )هـ١٤١٥( عيد ورجاء )م١٩٧٦( اللقاين من كٍل دراسة إليها
 أن كما ، الدراسية احلصة وقت معظم على اذاالستحو إىل املعلمني تدفع اليت العامة التربوية الثقافة
 جممـوع  بقسـمة  تـتم  واليت ) I/D Ratio( املباشر الكالم إىل املباشر غري املعلم كالم نسبة

 يف مضـروباً  )٧-١( لɊقسـام  الكلـي  التكرار جمموع على )٤-١( لɊقسام الكلي التكرارات
 غـري  عبارة يقابلها باشرةم عبارة كل أن على يدل وهذا ، )٠,٥٢ (املعلمني نسبة جاءت )١٠٠(

 )الشوري( املباشر غري األسلوب إىل ƹيلون املتميزين املعلمني أن إىل النسبة هذه تشري كما ، مباشرة
 . )السلطوي( املباشر األسلوب إىل ميلهم من بقليل أكثر
  التلميذ كالم نسبة -٢

 ، االستفسـار  أو السǘال بطرح اللفظية مبادرهتم أو للمعلم الطالب استجابة متثل وهي  
 اجملمـوع  على وقسمتها ) ٩ ، ٨( األعمدة يف التكرارات جمموع حساب من عليها احلصول تميو



 ١٠١

 هذا يف املعلمني نسبة تقاربتو . )١٠٠( يف الناتج وضرب الواحدة املصفوفة يف للتكرارات الكلي
 استجابة عليها ترتبي واليت األسئلة طرح من يكثرون املعلمني نإ حيث ، فالندرز نسبة مع لاجملا
 داللـة  ذو فرق يوجد Ɓ لذلك ، قليلة الطالب من املبادرة نسبة كانت ولو حƓ ، الطالب قبل من

  .القياسية فالندرز ونسبة املعلمني نسبة بني إحصائية
Ď- ى أو الصمت نسبةȑالفو  

 التواصـل  ينقطع اليت الفوضى وفتراتأ والطالب املعلم قبل من الصمت فترات متثل وهي 
 علـى   )١٠(  العمـود  يف التكرارات جمموع بقسمة عليها احلصول تميو ،  تالميذوال املعلم بني

ـ  وهذه . )١٠٠( يف الناتج وضرب الواحدة املصفوفة يف للتكرارات الكلي اجملموع   هـي  بةالنس
 عـن  املتميزين املعلمني نسبة قلت ليتوا  اللفظي التفاعل فئات من ةالعاشر  لفئةا يف املئوية النسبة
 كافيـة  فرصـة  إتاحة عدم أو ، الصف إدارة يف احلزم إىل راجع لكوذ ،  القياسية فالندرز نسبة
 عيـد  ءورجـا  )م١٩٧٦( اللقاين دراسة وتوصلت وقد ، األسئلة طرح بعد التفكري يف البللط

 . ưاثلة ةنتيج إىل )هـ١٤١٥(
  املعلم استǲابة نسبة -٤

 revised I/D ( املباشـر  كالمـه  إىل املباشر غري املعلم كالم من املعدلة النسبة هيو  

Ratio ( مـدى  تـبني  لكي ، املباشر كالمه إىل املباشر غري املعلم لكالم املعدلة النسبة وتستعمل 
 جبمـع   عليها احلصول تميو  ، الدراسة حجرة يف الطالب حرية َتقǐِييد أو َتحŃِفيز على املعلم تركيز

 األعمـدة  يف للتكـرارات  الكلـي  اجملمـوع  على ذلك وقسمة ) ٣+٢+١( األعمدة تكرارات
 تأثري من وتتخلصأ حتذف املعدلة النسبة نإ حيث ،)١٠٠( يف الناتج ربوض ) ٧+٦+٣+٢+١(

 إذا مـا  حول معلومات وتعطي ) والتلقني الشرح ( )٥(و ) األسئلة يهتوج( )٤( التاليني القسمني
 ، الدراسـة  حجرة داخل الطالب حلرية واملُقَيِّد املَُحفƍز أسلوبه يف مباشر غري أو مباشراً املعلم كان
 أن على يدل ưا )٤٢( زرفالند متوسط من أكƎ ) ٦٨,٢٥( املعلمني متوسط جاء النسبة هذه ويف

 يف والتشـجيع  الثنـاء  كثرة إىل راجع وذلك )الشوري( املباشر غري التاثري عليهم يغلب املعلمني
 . التفاعل فئات من ، )٢( الفئة يف ارتفاع أي ، املباشرة غري األقسام

 



 ١٠٢

  الفورية املعلم مبادأة نسبة -٥
 النسـبة  هذه حساب تمي و  ، تالميذه ومشاعر أفكار  قبول أو ملدح املعلم ميل ŏا واملراد 
 على الناتج وقسمة ) ٣ ، ٢ ، ١( األعمدة ومن ) ٩ ، ٨( نيالصف من الناجتة اƪلية تكرارات جبمع

 ) ٧ ، ٦ ، ٣ ، ٢ ، ١( األعمـدة  ومـن  ) ٩، ٨( الصـفني  خاليا يف للتكرارات الكلي اجملموع
  نسـبة لتأثري وذلـك  فالنـدرز  نسبة من أعلى  النسبة هذه جاءت و . )١٠٠( يف الناتج وضرب
 والتشـجيع  الثنـاء  إىل ضافةباإل ، الطالب  من جابةإلا عليها يترتب واليت ملعلما قبل من األسئلة
 مـا  توافـق  النتيجة وهذه ، وتشجيعهم الطالب على الثناء إىل املعلم ميل اتضح ولذلك املستمر
 . دراسته يف )م١٩٧٦( اللقاين إليه توصل
đ- لة نسبةǞاملعلم أس  

 حساŏا تمي و تالميذه ةمناقش يدير حينما األسئلة الستخدام املعلم ميل النسبة هذه ومتثل 
 ) ٦ ، ٥ ( العمودين يف التكرارات جمموع على )٤( العمود يف التكرارات جمموع قسمة طريق عن

 مقارنـة   )١٣٤( املعلمني لدى عالية النسبة جاءت  املعلم أسئلة ويف . )١٠٠( يف الناتج وضرب
 حتريرية أو شفهية تطبيقات كانت الدروس من كثرياً ألن وذلك ،  )٢٦( القياسية فالندرز بنسبة
 أن إىل سـبق  كمـا  ذلك يعود كما ، املعلمني قبل من السǘال طرح سبةن يف ارتفاع إىل أدى ưا

 التطبيقـات  تكثـر  كما ، الدراسي املقرر صلب يف اليت املباشرة Ɋسئلةل  طرحهم يغلب املعلمني
 . التحريرية بالتطبيقات قياساً املعلمني لدى الشفهية

Ē- لةأس نسبةǞ  الفورية املعلم  
 أفكارهم على مترتبة آراء تقدمي مع التالميذ لكالم االستجابة إىل املعلم ميل عن تعƎ وهي

 اƪاليـا  يف التكرارات جبمع النسبة هذه سبحتو ، الدرس يف التالميذ أفكار استخدام إىل ميله أي
 يف التكـرارات  جمموع على الناتج وقسمة ) ٤ ، ٩ ( ، ) ٤ ، ٨( واألعمدة الصفوف من املكونة
 وضـرب  ) ٥ ، ٩( ، ) ٤ ، ٩( ،  ) ٥، ٨( ، ) ٤ ، ٨( واألعمدة الصفوف من املتكونة اƪاليا
 الطالـب  إجابة )٨( فئةال لتأثري تبعاً عالية املعلمني أسئلة جاءت الفئة هذه ويف ).١٠٠( يف الناتج
 . املعلمني قبل من األسئلة طرح وهي )٤( والفئة

 



 ١٠٣

  التلميذ دأةمبا نسبة -٨
  باإلجابة ومبادرته الطالب مشاركة مدى إىل يشري الذي التلميذ كالم نسبة توضح وهي 
 اجملمـوع  علـى  )٩( العمود يف التكرارات بقسمة حساŏا تمي و ، ذلك املعلم منه يطلب أن دون
 ءتجـا  اجملـال  هذا ويف . )١٠٠( يف الناتج وضرب ) ٩ ، ٨(العمودين يف التلميذ لكالم الكلي
 تركيـز و احلفـȘ  إىل التالميذ ميل إىل ذلك مرد ولعل ،  فالندرز من أقل  الطالب مبادرة نسبة

 إىل )م١٩٧٦( اللقـاين  اسةدر توصلت وقد ، املعرفة مستويات من  التذكر مستوى على املعلمني
 .  ưاثلة نتيجة
Ĕ- نسبة Ɂتوǂاملتعامد ا  

ـ  و ، واإللقاء الشرح خالل من العلمية املادة على املعلم تأكيد متثل وهي   حسـاŏا  تمي
 يف التكـرارات  جمموع منها مطروحاً )٢( يف ) ٥ ، ٤ ( العمودين يف التكرارات جمموع بضرب
 الكلـي  اجملمـوع  على الناتج وقسمة ) ٥، ٤( العمودين ومن ) ٥، ٤( الصفني من الناجتة اƪاليا

 لدى النسبة جاءت املتعامد اǂتوى ويف . )١٠٠( يف الناتج وضرب كلها املصفوفة يف للتكرارات
 العنيـة  أفراد هتماما إىل راجع وذلك )٥٥(  القياسية فالندرز نسبة من أعلى )٧٣,٧٣( املعلمني
 هـذه  اتفقت وقد ، التعليمية العملية ورحم أنه على املدرسي الكتاب إىل والنظر واملقرر، باǂتوى
 .   النسبة هذه اعارتف يف )م١٩٧٦( للقاينا  دراسة مع الدراسة
   املتواȍل السلوȫ أو )الǮبات( اƪاليا اȑطراد نسبة -١٠

 ، ثوان ثالث من أكثر ةمعين فئة يف االستمرار إىل والتلميذ املعلم ميل مدى عن تعƎ وهي  
 حساب تمي و والتلميذ املعلم بني الكالم تبادل سرعة قلت كلما مرتفعة النسبة هذه كانت وكلما
 ) ٥ ، ٥ ( ، ) ٤ ، ٤ ( ، ) ٣ ، ٣ ( ، ) ٢ ، ٢( ، )١ ، ١( اƪاليا يف التكرارات معجب النسبة هذه
 اجملمـوع  علـى  قسمتها مث  ) ١٠ ، ١٠ ( ، ) ٩ ، ٩ ( ، ) ٨ ، ٨ ( ، ) ٧ ، ٧ ( ، ) ٦ ، ٦ ( ،

 املعلمني سبةن قلت واضطرادها اƪاليا تساوق ويف . )١٠٠( يف الناتج وضرب للتكرارات الكلي
 أن إىل ذلـك  رجعوي . ثوان ثالث من أكثر  ةواحد فئة يف احلديث إىل الƹيل املعلم كونل وذلك
 من مبادرة إىل الحتتاج واليت املقرر صلب يف والسريعة القصرية األسئلة يعتمدون اجملتمع أفراد غالب
 . اإلجابة يف استمرار أو الطالب



 ١٠٤

  التلميذ ǭبات حالة نسبة -١١
ـ  و ، ثوان ثالث من أكثر ةمعين فئة يف االستمرار إىل لميذالت ميل مدى عن تعƎ وهي  تمي

 جممـوع  علـى  وقسمتها  ) ٩ ، ٩( ، ) ٨ ، ٨( اƪاليا يف التكرارات جبمع النسبة هذه حساب
 املعلمـني  سبةن قلت التلميذ ثبات حالة ويف )١٠٠( يف الناتج وضرب بالتلميذ اƪاصة التكرارات

 منه مبادرة دون املعلم أسئلة عن إجابة الطالب نشاط غالب أن  على يدل وهذا فالندرز نسبة عن
 الفئة يف تسجيلبال املالحȘ مرويست باملبادرة الطالب يستمر Ɯيث طويلة اإلجابات تكون أن ودون

)٩( . 
 التفاعـل  فǞـات  ونسب املتميزين للمعلمني الوظيفي األداء تقومي درجات بني العالقة  -)٤(

  الدراسة حǲرة داǹل اللفظي التفاعل وƭاالت اللفظي
 فئـات  مجيـع  يف إحصائياً دال غري لسبريمان االرتباط معامل أن  السابق النتائج حتليل من اتضح
 عالقـة  اليوجد وبالتايل ، لفالندرز اللفظي التفاعل جماالت مجيع ويف ، لفالندرز اللفظي التفاعل
 التفاعل التجما ويف التفاعل فئات يف لفظيال التفاعل  نسب و الوظيفي األداء يف املعلم تقدير بني
 التفاعـل  بتحليل مرتبط غري الوظيفي األداء تقومي أن على مǘشراً يعطي وهذا ، فالندرز أداة وفق

 Ɓ الـوظيفي  األداء تقومي درجات يف املتميزين املعلمني بني الفروق أن كما ، الصف داخل اللفظي
 . اللفظي التفاعل نسب يف فروق عليه يترتب

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ١٠٥

 )١٤( جدول
 املǺتلفة التǺصصات وفȨ لفالندرز اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب متوسط

 رقم

 فǞةال
 التفاعل فǞات

 اللفظي

ــط  متوس

ــي  معلم

 التربيــة

 اإلسالمية

ــط  متوسـ

 اللȢة معلمي

 العربية

ــط  متوسـ

  معلمــــي

 الصــفوف

 األولية

ــط  متوس

ــي  معلم

الرياȑيات

ــط  متوسـ

 معلمــــي

 تماعياتاالج

 متوسط

 معلمي

 العلوم

ــط  متوس

ــي  معلم

ــة   اللȢـ

  اإلƱليزية

 متــويط

 معلمــي

 احلاسب

ƃاآل 
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 والتشǲيع
٠,٠ ٠,٢ ٠,١٥ ٠,٢ ٠,٠٨Ĕ ٠,٠٥ ٠,٢ ٠,١٥ ٠,١٥ 

Ď ٠,٠٠ األفكار تقبلđ ٠,٠٠ ٠,٠٢Ĕ ٠,١ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٤Ď ٠,Ď ٠,٠٨ 
 ٠,١٤ ٠,٥ ٠,٤ Ď٤,٠ ٠,٢٥ ٠,٥ Ď٥,٠ ٠,٥ ٠,٢٨  األسǞلة ٤
٥ ǳ٠ الشر,đ ٠,٤ ٠,٢Ē ٠,Ď ٠,đ ٠ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٤٤,Ď٤ 
đ ٠,٠ ٠,٠٢  التوجيهاتđ ٠,٠ ٠,٠٤ ٠,٠٤ ٠,٠٤Ď ٠,٠٠đ ٠,٠٤ ٠,٠٢ 
Ē ٠,٠ ٠,٠٤ النقدĎ ٠,٠đ ٠,٠Ď ٠,٠٠٤٠,٠١ ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٢ 

٨ 
ــات  إجابـ

 الطالب
٠ ٠,١٥ ٠,٢ ٠,١٢ ٠,٢ ٠,١٥ ٠,٢ ٠,١٤,Ď 

Ĕ 
 مبـــادرات

 الطالب
٠,٠ ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,١ ٠,٠٤Ď ٠,٠٤ ٠,٠٥ ٠,٠٤ 

 
٠,٢١ 

 

١٠ 
 أو الصــمت

 الفوȑى
٠,٠ ٠,٠٥đ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠٨đ ٠,٠Ĕ ٠,٠ ٠,١١Ď ٠,١٢ 

 
 املǺتلفة التǺصصات وفȨ  اللفظي التفاعل فǞات نسب مقارنة - )٥(

 : يمايل )١٤( السابق اجلدول من يتضح
  املشاعر قبول  -١

 نسـبة  مـع  متطابقـة  نسبتهم جاءت حيث ، نسبة لىأع على العلوم معلمو حصل 
 األولية الصفوف معلمو مث ، )٠,٠٠٤( اɇيل احلاسب معلم ذلك بعد يأź ، )٠,٠١( ندرزفال
 وهي واحدة بنسبة  املعلمني باقي مث ،  )٠,٠٠٠٩( العربية اللغة معلمو يليهم ،  )٠,٠٠١٦(
 . )فرص(
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٢-  Ǵيع املديǲوالتش  
 źليزية واللغة العربية اللغة معلمو يأƱوالعلـوم  رياضياتوال األولية والصفوف ، اإل 
 يأź. )٠,١٥( بـ درزفالن نسبة من أعلى وهي )٠,٢( تقريباً واحدة نسبةب  اɇيل واحلاسب

ـ  فالندرز نسبة من أعلى وهي ) ٠,٠٩( بنسبة االجتماعيات معلمو ذلك بعد  ، )٠,٠٤( بـ
 فالنـدرز  نسـبة  مـن  أعلـى  أيضاً وهي )٠,٠٨( بنسبة اإلسالمية التربية معلمو ذلك يلي
 . )٠,٠٣(بـ
Ď-   األفكار تقبل  

 )٠,٢٢(بـ فالندرز نسبة من أعلى وهي )٠,٣( اɇيل احلاسب معلمي نسبة جاءت 
 فالندرز بنسبة يستماق إذا عالية نسبة وهي )٠,١٣( بنسبة اإلƱليزية اللغة معلمو ذلك يلي ،
 فالنـدرز  مـن  أقـل  وهـي  نفسها بالنسبة والرياضيات االجتماعيات معلمو مث ، )٠,٠٨(
  بعـد  يـأź  ، )٠,٠٢(بـ فالندرز من أقل بنسبة والعلوم العربية اللغة معلمو مث  )٠,٠٤(بـ
 وهـي  نسبة بأقل اإلسالمية التربية معلمو مث ، )٠,٠٠٩( بنسبة األولية الصفوف معلمو ذلك

)٠,٠٠٦( . 
٤-  ǳرȕ لةǞاألس   

 نسبة عن بفارق اɇيل واحلاسب والرياضيات العربية اللغة معلمي من كٍل نسب تتصدر
 )٠,٤( بنسـبة  اإلƱليزية واللغة األولية الصفوف معلمو ذلك يلي  )٠,٣٦( وقدره فالندرز
 اإلسـالمية  يـة الترب معلمو مث ، )٠,١٤( فالندرز بةبنس قيست ما إذا عالية نسبة أيضاً وهي

ـ  فالندرز نسبة من أعلى نسبة كذلك وهي تقريباً )٠,٣( بنسبة واالجتماعيات  ، )٠,٢(بـ
 .فالندرز بنسبة مقارنة عالية نسبة وهي )٠,٣٤( العلوم معلمي نسبة تأź وأخرياً
٥-  ǳاملعلومات وإلقاء الشر  

 )٠,٦( نسبةب املعلمني عةجممو واالجتماعيات اإلسالمية التربية معلمي نسب تتصدر 
 بنسبة اإلƱليزية واللغة األولية الصفوف معلمو ذلك بعد يأź ،  فالندرز نسبة تفوق نسبة هيو
 معلمي نسبة النسبة هذه يلي )٠,١٦(بـ فالندرز نسبة على تربو النسبة وهذه تقريباً )٠,٥(

ـ  تـأź  مث ، قليالً فالندرز نسبة من أعلى وهي )٠,٤( والعلوم اɇيل احلاسب  معلمـي  بةنس
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 العربيـة  اللغـة  ميعلم نصيب من نسبة أقل وكانت ، قليالً فالندرز نسبة من لأق الرياضيات
 . )٠,٢(  بلغت حيث
đ-  دارȍوالتوجيهات األوامر إ   

 نسبة من أعلى وهي )٠,٠٦( بلغت حيث النسب باقي العربية اللغة معلمي نسبة تفوق
ـ  نسب  النسبة هذه يلي )٠,٠٢( بـ فالندرز ـ  األوليـة  الصـفوف  يمعلم  ياتوالرياض

 معلمـو  يـأź  مث ، فالندرز لنسبة مطابقة وهي )٠,٠٤( نسبتهم بلغت حيث واالجتماعيات
 بنسـبة  اإلسالمية والتربية اɇيل احلاسب مث ، )٠,٠١( بـ فالندرز نسبة من أقل بنسبة العلوم

 . نسبة بأقل اإلƱليزية اللغة معلمو  أźي وأخرياً )٠,٠٢(
Ē- ير النقدƎالسلطة وت  

 حيـث  األوىل الدرجـة  يف األولية الصفوف  معلمي نسب تأź املعلم سلطة تƎير يف
 الصـفوف  يلـي  ، )٠,٠٥(بـ فالندرز نسبة من أعلى وهي )٠,٠٦( املعلمني نسبة بلغت
 نسـبة  مـن  أعلى  أيضاً وهي )٠,٠٤( بنسبة اإلسالمية والتربية العلوم معلمي نسب األولية
 نسـبة  مـن  أعلى وهي )٠,٠٣( بنسبة والرياضيات العربية اللغة مث )٠,٠٣( مبقدار فالندرز
 قريبـة  بنسبة اإلƱليزية واللغة االجتماعيات  نسب النسبتني هاتني بعد يأź ، ككذل فالندرز

 فالنـدرز  نسبة من أقل نسبة وهي )٠,٠٠٦( بنسبة اɇيل احلاسب وأخرياً ، فالندرز نسبة من
 . بكثري
  البالط جاباتإ  -٨

 النسـبة  بلغت حيث ، املعلمني من اجملموعة نسب اɇيل احلاسب معلمي نسب تتصدر
 الطـالب  إجابـات  يف فالندرز نسبة نإ حيث، فالندرز نسبة من  أعلى نسبة وهي )٠,٣(

 والعلـوم  والرياضـيات  األولية والصفوف العربية اللغة نسب ذلك يلي )٠,٢١( ومبادراهتم
 مث ، )٠,١٥( تقريبـاً  وهي فالندرز نسبة املعلمني هǘالء نسبة بتقار حيث يزيةاإلƱل واللغة

 . )٠,١٢( بنسبة االجتماعيات مث )٠,١٤( بنسبة اإلسالمية بيةالتر معلمو أźي
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Ĕ-  الطالب مبادرات  
 ذلـك  يلـي   فالندرز نسبة من قريبة وهي )٠,١( بنسبة  عربيةال اللغة معلمو يتصدر

 تـأź  مث ، فالنـدرز  نسـبة  من  أقل وهي )٠,٠٥( بنسبة يزيةاإلƱل واللغة األولية الصفوف
 )٠,٠٤( بنسـبة  اɇيل واحلاسب ، والعلوم  ، والرياضيات ، اإلسالمية التربية : التخصصات

 النسـب  أقـل  وهي )٠,٠٣( بنسبة تالجتماعياا وأخرياً ، فالندرز نسبة من أقل أيضاً وهي
 . فالندرز نسبةب  مقارنة
  والفوȑى الصمت  -١٠

źصصات تأơ ليزية واللغة الرياضياتƱالنسبة بلغت يثح النسب بأعلى والعلوم اإل 
 الصفوف معلمو مث )٠,٠٩( بنسبة العلوم لمومع ذلك يلي فالندرز لنسبة مطابقة وهي )٠,١(

 وأخـرياً  )٠,٠٦( بنسبة العربية واللغة االجتماعيات معلمو ذلك يلي )٠,٠٨( بنسبة األولية
źيل سباحلا معلم يأɇأقل النسب هذه ومجيع ، فالندرز نسبة من قريبة وهي )٠,٠٣( بنسبة ا 
 . فالندرز نسبة من
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 السادȃ الفصل
 الدراسة ملǺص

 املتميز للمعلم الوظيفي األداء تقومي تائجن بني العالقة تناولت دراسة بإجراء الباحث قام
 علـى  الدراسـة  أُجŃِرَيتŃ و ، فالندرز أداة يف اللفظي التفاعل ونسب لعاما التعليم مراحل يف

 التعليم  مدارس يف البنني مبعلمي  ِاختصت كما والبدائع  عنيزة حمافظيت يف  العام التعليم معلمي
 واملشـرف  املدرسة مدير تقومي  حسب املتميز العام عليمالت معلم وتناولت ، ) النهارية ( العام
ـ ١٤٢٤-١٤٢٣ العام من الثاين سيالدرا الفصل يف وطُبِّقَتŃ ، للمادة ربويالت   كمـا  ،  هـ

 إجراؤهـا  يتم اليت البحوث من النوع ذلك  وهو ) احلقلي ( الوصفي املنهج  الباحث استخدم
 جلميـع  )باملشـاركة  املالحظة (الفعلية احثالب معايشة وبواسطة ، متكلف غري طبيعي بواقع
ـ قَ أو املسبق الضبط من نوع يأ ودومنا احلقل يف السلوك وقائع Ńدون بعينـها  تملـتغريا  رص 

 يقتصـر  والذي  ) االرتباطي ( الوصفي املنهج الباحث  استخدم كما ،  البحث يف األخرى
 ، عكسـية  أو طرديـة  هي فهل توجد كانت ،وإذا عدمها أو العالقة وجود معرفة على هدفه
 . موجبة أو سالبة

 :  التالية األسئلة عن لɌجابة الدراسة سعت وقد
١. Ý ما واقع التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة للمعلمني املتميزين 
هل توجد فروق ذات داللة إحصائية يف نسب التفاعل اللفظي وفق أداة فالندرز  .٢

 األقل  التقدير على احلاصلني املعلمنيو )١٠٠( التقدير على احلاصلني املعلمني بني
  Ý)٩٩,٧٥  (إىل) ٩٥(من   على الدرجةني احلاصلني املعلم:، أي ) ١٠٠(من 

ل اللفظي للمعلمني هل توجد فروق ذات داللة إحصائية بني نسب التفاع .٣
  النسب القياسية للتفاعل اللفظي لدى فالندرزÝاملتميزين و

 الوظيفي للمعلمني املتميزين ونسب التفاعل ما العالقة بني درجات تقومي األداء .٤
Ý اللفظي داخل حجرة الدراسة 
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 : يلي ما الدراسة أهداف من وكان
 املتميزين وفق أداة  حتليل التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة للمعلمني .١

 .فالندرز 
  يف نسب  التفاعل اللفظي ألداة فالندرز بني  - ِإن ُوِجد -معرفة  الفرق  .٢

يف تقومي األداء الوظيفي و املعلمني  ) ١٠٠( احلاصلني على التقدير املعلمني
 على الدرجة  ني احلاصلني املعلم:، أي ) ١٠٠(لى التقدير األقل من احلاصلني ع

 .) ٩٩,٧٥ ( إىل)٩٥(من 
 املتميزين للمعلمني اللفظي فاعلالت نسب بني - ُوِجد ِإن - الفرق   معرفة .٣

 . فظي لدى فالندرز النسب القياسية للتفاعل اللو
 ونسب داء الوظيفي للمعلمني املتميزيندراسة العالقة بني درجات تقومي األ .٤

 .التفاعل اللفظي داخل حجرة الدراسة 
 علـى  حلاصلنيا العام التعليم معلمي مجيع من واملتكون الدراسة  جمتمع على دراسته الباحث  طبق

 التربوي فواملشر مديراملدرسة نظر وجهة نم للتميز واملرشحني ) ١٠٠ ( إىل )٩٥( من الدرجة
  اسـتمارة  ووفق  )١(  ملحق الوظيفي ءااألد تقومي بطاقة وفق  والبدائع عنيزة  حمافظيت يف للمادة
  . هـ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسي العام خالل وذلك ،  )٣(  ملحق لذلك التربوي اإلشراف أعدها
  . معلماً )٤٧(  عددهم و

 الدراسة نتائج ملǺص
 : التالية النتائج عن الدراسة تأسفر

 األداء تقومي يف )١٠٠( تقدير على احلاصلني املعلمني بني إحصائية داللة ذو فرق اليوجد -
 يف وذلـك  ، الوظيفي األداء تقومي يف )١٠٠( تقدير على احلاصلني غري واملعلمني الوظيفي
 أداة وفـق  للفظـي ا التفاعل جماالت من جمال كل يف و اللفظي التفاعل فئات من فئة كل

  . فالندرز
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 مـن  الدراسـة  أثبتت ،كما  فالندرز نسبة عن بالطال مشاعر قبول متوسط يف اƳفاض -
 متوسطو فالندرز متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود  )ت( اختبار تطبيق اللخ

 . املعلمني
 أثبتت   )ت( اختبار تطبيق بعدو ، فالندرز نسبة عن والتشجيع املديح متوسط يف ارتفاع -

 . فالندرز ومتوسط املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة
  )ت( اختبـار  تطبيق  عدوب  ، فالندرز نسبة عن الطالب أفكار قبول متوسط يف اƳفاض -

 . فالندرز ومتوسط املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة بينت
 فـرق  وجود )ت( اختبار أثبت كما ، زفالندر نسبة عن ةاألسئل طرح متوسط يف ارتفاع -

 . املعلمني متوسط و فالندرز متوسط بني إحصائية ةدالل ذي
ـ  منو فالندرز، نسبة عن علمنيامل لدى املعلومات وإلقاء الشرح متوسط يف ارتفاع -  اللخ

 ونسبة املعلمني نسبة بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت  )ت( اختبار تطبيق
 . فالندرز

ـ  منخفضة والتوجيهات األوامر ارإصد جمال يف املعلمني نسبة جاءت -  نسـبة   عـن  يالًقل
 و املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق اليوجد أنه  )ت( اختبار  وأظهر ، فالندرز
 .فالندرز متوسط

 أثبتت ،كما رزفالند نسبة عن لمنياملع لدى السلطة وتƎير النقد نسبة متوسط يف ارتفاع -
 . فالندرز ومتوسط املعلمني متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة

 كما  فالندرز لنسبة جداً قريبة ومبادراهتم الطالب إجابات جمال يف املعلمني نسبة جاءت -
 متوسـط  و فالنـدرز  متوسـط  بني إحصائية داللة ذو فرق  اليوجد أنه لدراسةا أثبتت
 .املعلمني

 أقـل   املتميزين املعلمني لدى النسبة جاءت  ، الفوضى أو الصمت وهي ةالعاشر ئةالف ويف -
 داللـة  ذي فـرق  وجـود   الدراسة أثبتت ) ت ( اختبار تطبيق وبعد فالندرز نسبة من

 . فالندرز متوسط و املعلمني متوسط بني إحصائية
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 النسـبة  و علمـني امل متوسط بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد ،  )املعلم كالم( جمال يف -
 . فالندرز نسبة نم أكƎ املعلمني متوسط كان حيث ، فالندرز لدى القياسية

 حصل اليت النسبة  قرب مع ،  التلميذ بكالم يتعلق فيما إحصائية داللة  ذو فرق  اليوجد -
 .  ندرزفال نسبة من  املعلمون عليها

 النسبة وبني املعلمني وسطمت بني إحصائية داللة ذو فرق يوجد ،  )والفوضى الصمت ( يف -
 .فالندرز نسبة من أقل املعلمني متوسط جاء حيث ، لفالندرز القياسية

  املعلمـني  متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت ، املعلم استجابة يف -
 .  فالندرز نسبة من أكƎ املعلمني متوسط كان حيث ، لفالندرز القياسية النسبةو

 متوسـط  بـني  إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت  ، الفورية ملعلما مبادأة ويف -
 القياسية النسبة من ىأعل املعلمني متوسط جاء حيث ، لفالندرز القياسية النسبة و املعلمني
 . لفالندرز

 نسبة جاءت حيث ، إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت ، املعلم أسئلة جمال ويف -
 . فالندرز بنسبة مقارنة جداً ةعالي املعلمني

 لدى النسبة كانت فقد ، الفورية املعلم أسئلة جمال يف  إحصائية داللة ذو قفر يوجد كما -
 . فالندرز نسبة من ىأعل املعلمني

  املعلمـني  متوسط بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة ،أثبتت التلميذ مبادأة ويف -
  . فالندرز نسبة من أقل املعلمني متوسط جاء قدف ، فالندرز لدى القياسية النسبةو

 و املعلمـني  نسـبة  بني إحصائية لةدال ذا فرقاً الدراسة وجدت ، املتعامد اǂتوى نسبة يف -
 . فالندرز نسبة من أعلى املعلمني نسبة كانت حيث ، فالندرز لدى القياسية النسبة

 القياسـية  النسبة و املعلمني نسبة بني إحصائية ةدالل ذو فرق يوجد  ،  اƪاليا تساوق ويف -
 . فالندرز نسبة عن املعلمني نسبة قلت فقد فالندرز لدى

 املعلمني نسبة بني إحصائية داللة ذي فرق وجود الدراسة أثبتت  ، التلميذ ثبات حالة ويف -
 .  فالندرز نسبة من بكثري أقل املعلمني لدى النسبة كانت حيث ، فالندرز نسبة و
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 الـيت  اللفظـي  التفاعل فئات  نسب و الوظيفي األداء يف املعلم يرتقد نيب عالقة اليوجد -
 .   املعلم عليها حصل

 الـيت   اللفظي التفاعل جماالت نسب و الوظيفي األداء يف املعلم يرتقد بني عالقة اليوجد  -
 . املعلم عليها حصل
 الدراسة توȍيات
 : يلي ما السابقة نتائجال خالل من الدراسة أبرزت
 : التالية بالنسب اللفظي التفاعل فئات يستخدمون املتميزين علمنيامل أن

 بنسبة  والتشجيع املديح ، فالندرز نسبة من أقل وهي ) ٠,٠٠٢٣٦( بنسبة  الطالب مشاعر قبول
 من أقل وهي )٠,٠٢٤٥( بنسبة  الطالب أفكار قبول ، فالندرز نسبة من أعلى وهي )٠,١٥٥٨(

  واإللقـاء  الشرح ، فالندرز نسبة من  أعلى وهي )٠,٣٦٥( بنسبة  املعلم أسئلة ، فالندرز نسبة
 وهـي  )٠,٠٣٨( بنسـبة   والتوجيهات األوامر ، فالندرز نسبة من أعلى وهي )٠,٤٣٣( بنسبة
 ،فالندرز نسبة من  أعلى وهي )٠,٠٣٨٩( بنسبة  السلطة وتƎير النقد ، فالندرز نسبة مع متقاربة
 بنسـبة   السـلطة  وتƎير النقد ،فالندرز نسبة من قريبة وهي )٠,١٦٢( بنسبة  الطالب إجابات

 مـن  أقل وهي )٠,٠٧٢٣( بنسبة الفوضى أو الصمت ، فالندرز نسبة من أقل وهي )٠,٠٥١(
 .فالندرز نسبة
 :التالية النسب لديهم اللفظي اعلالتف  جماالت أظهرت املتميزين املعلمني أن  كما
 وهي )٢٠,٤٩( بنسبة التلميذ كالم ، فالندرز نسبة من ىأعل وهي )٧٢,٣٤( بنسبة  املعلم كالم
 ، فالنـدرز  نسـبة  من أقل وهي )٧,٠٥( بنسبة  والفوضى الصمت ، فالندرز نسبة مع متقاربة
          بنسـبة  الفوريـة  املعلـم  مبادأة ، فالندرز نسبة من أعلى وهي )٦٨,٢٥( بنسبة  املعلم استجابة

 نسبة من بكثري أعلى وهي )١٣٤(  بنسبة املعلم أسئلة ، رزفالند نسبة من أعلى وهي )٨٩,٢٦ (
  بنسبة التلميذ مبادأة فالندرز، نسبة من أعلى وهي )٦٨,١(  بنسبة الفورية املعلم أسئلة ، فالندرز

 نسـبة  من أعلى وهي )٧٣,٧٣( بنسبة املتعامد اǂتوى ، فالندرز نسبة من  أقل وهي )٢٦,٦٣(
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 بنسبة التلميذ ثبات حالة فالندرز، نسبة من أقل وهي )٤٠,٥٩(  سبةبن اƪاليا تساوق ، فالندرز
 .فالندرز نسبة من بكثري أقل وهي )٧,٦٤(

 :  مبايلي الباحث يوصي النتيجتني هاتني ضوء وعلى
 كتغذية فالندرز أداة استخدام  أجل من املتميزين للمعلمني  تدريبية دورات إقامة .١

 املتدنيـة  النسـب  رفع خالل من لكوذ ، ملديه اللفظي التفاعل تحسنيل  راجعة
 . الصفي أدائه يف للمعلمني قدوة املتميز املعلم ألن وذلك ، العالية النسب فضوخ

 من راجعة كتغذية واستخدامها ، فالندرز بأداة التربوي امليدان يف املعلمني تعريف .٢
 . الصف داخل اللفظي تفاعلهم قياس أجل

 التفاعل  فئات مجيع يف إحصائياً دال غري لسبريمان االرتباط لمعام أن الدراسة نتائج أظهرت كما
 يرتقـد  بني عالقة اليوجد وبالتايل  ، لفالندرز اللفظي التفاعل جماالت ومجيع ، لفالندرز  اللفظي
 عليها حصل اليت اللفظي لالتفاع جماالت و اللفظي التفاعل  فئات نسب و الوظيفي األداء يف املعلم
 : مبايلي الباحث يوصي النتائج هذه ضوء وعلى  ، املعلم

 فالنـدرز  أداة توظيـف  كيفية على وتدريبهم التربويني واملشرفني املديرين إعداد .١
 . اللفظي غري التفاعل تقيس أخرى أدوات إىل إضافة ، الوظيفي األداء لتقومي كأداة

 يـع مج وعلى السعودية العربية اململكة مستوى على وشاملة واسعة بدراسة القيام .٢
 السـعودي  املنهج تناسب سعودية قياسية نسب إجياد أجل من املعلمني مستويات
   . عناصره جبميع

  الدراسة مقترحات
 : التالية  الدراسات إجراء الباحث يقترح

 مث ومـن  ، الوظيفي األداء يف  املتميزات  املعلمات من عينة على الدراسة هذه مثل تطبيق .١
  . الدرسة حجرة داخل اللفظي التفاعل ونسب فيالوظي هنأدائ  تقومي بني العالقة إجياد

 . والطالب املعلم بني اللفظي التفاعل جانب تراعي الوظيفي األداء تقوميل  بطاقة  ميتصم   .٢
 . الدراسة حجرة يف اللفظي غري التفاعل تقيس أخرى أدوات  قبيتط  .٣
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 ملراجعا
  العربية املراجع -أوالً
   طالب بتحصيل وعالقته التدريسي املوقف يف اللفظي التفاعل " ).م١٩٩١( . اهللا عبد ، إبراهيم

               التدريȄ وȕرȧ املناهج يف دراسات . " الفلسفية املواد يف أدŸ الثانوي  الثالث  الصف            
 . ٤٢-١٣ ȋ ȋ  ، ١١،ع ƽس عني جامعة  ، التربية كلية ، لقاهرةا            

 . ٣،ط١٢م ، صادر دار ، بريوت " العرب لسان " ).هـ١٤١٤.(حممد الدين مجال ، منظور ابن
  ،الفالح  طبعةم " التربية يف والتقومي القياȃ أساسيات " . )هـ١٤١٨(.كامل فريد ، زينة أبو

    . ٢ ط ، الكويت            
       . عمان ، ٣ع ، املعلم رسالة . " اجليد املعلم " . )م١٩٩١.( عودة عيد ، سرحان أبو
   Ơليل يف املستǺدمة املǺتلفة النظم : التدريȄ عملية Ơليل" . ) م١٩٧٩(. أمحد ، هالل أبو

                .  اإلسالمية النهظة مكتبة ، عمان . "والتالميذ املدرȃ بني اللفظي التفاعل            
  شركة . " العامة التربية أȍول : التربية علوم إƂ مدǹل " . )هـ١٤٠٥.( علي ، إدريس

      . ١ط ، الرياض ،  والنشر للطباعة العبيكان            
  ȋ ȋ ، ٥٢ع ، العامة اإلدارة " األداء تقييم مقابلة " . ) هـ١٤٠٧( .حسن ساƁ ، األمسري

            ٢٤٢-٢٣٥  . 
  ) ترمجة( ." الدراسة حǲرة يف املدرȃ دور" . ) هـ١٤٠٦(. فالندرز وند أدموند ، آمدون

  .الرياض ،سعود امللك جامعة ، املكتبات شئون عمادة ، البابطني الوهاب  عبد  عبدالعزير
  دراسة : الرياȑيات تدريȄ يف اللفظي التفاعل " . )هـ١٤٠٥.( صادق زين أمساء ، األهدل

         جامعة ، التربية كلية إىل مقدمة منشورة غري ماجستري رسالة " االبتدائية للمرحلة Ơليلية            
 . املكرمة مكة ، القرى أم            
 غري واملعلم تربوياً املǘهل املعلم بني مقارنة " .  ) م١٩٨٦( .الوهاب عبد العزيز عبد ، البابطني

   كلية ƭلة . " التدريس عملية أثناء طالبه مع اللفظي بتفاعله خيتص  فيما تريوياً  املǘهل            
           .١٧٩-١٤٩ ȋ ȋ ، ٣،م الرياض ، التربية            



 ١١٨

  املعلم للطالب الالزمة التعليمية الكفايات " . )هـ١٤١٥.( الوهاب عبد العزيز عبد ، البابطني
  امللك جبامعة التربية كلية يف عليه املشرف ونظر نظره وجهة من وتطبيقها أمهيتها وتقصي            
 . ٤٠٠-١٦٣ ȋ ȋ ، ٢ع ، الرياض ، سعود امللك جامعة ƭلة . " بالرياض سعود            

 املعلم بني اللفظي التفاعل Ơليل " ) م١٩٧٤.(  لفتة وسعدي فرناندز هرمانو صباح ، باقر
 عȐب يف واحلاسب العلوم مادź يف االبتدائي واƪامȄ الرابع الصفني يف والتالميذ
ȃداد حمافظة مركز مدارȢسسة ، والنفسية التربوية البحوث مركز ، بغداد جامعة " بǘم  

 .املوصل جامعة ، والنشر للطباعة الكتب ارد
 " بغداد يف املتوسطة املرحلة ملدرسي اللفظية االستجابة أمناط " . )م١٩٨٥.( يونس مƜ ، Ɩري

 . ٦٢-٣٩ ȋ ȋ ، ٢م ، التربية يةكل ƭلة
 ، واملعلومات املكتبات Ɯوث يف حديث كمنهج دلفي أسلوب " . )هـ١٤٠٥.( أمحد ، بدر

 الرياض ، ٢ع ، ١٢م ، اإلدارة مكتبة " األسلوب تقومي مع التطبيق مناذج لبعض دراسة

.ȋ ȋ ٢٢-٥  
 التكامل ǹلȨ عملية يف ȼƹوتقو املعلم توجيȼ بطاقة دور " . )هـ١٤١٣.( حامد علي ، الثبييت

 يف العام التعليم معلم إلعداد الثاين املǘمتر إىل مقدم Ɯث " وتدريبȼ إعداده برامج بني
 . ١٨-١ ȋ ȋ. هـ١٤١٣ شوال ٢٣-٢١ ، املكرمة مكة ، القرى أم جامعة

  التدريس هيئة وأعضاء واملوجهني واملديرين املعلمني آراء" . )هـ١٤١٦(. عواض عوض ، الثبييت 

 العرŸ اƪليج رسالة ". الطائف مدينة يف وتقوƹه املعلم توجيه بطاقة Ʋو التربوية باألقسام

 . ٧٩-٤٩ ȋ  ٥٦ع ، ،الرياض
 املهارات Û الفعال والعشرين احلادɃ القرن مدرȃ " . )هـ١٤٢١.( جابر احلميد عبد ، جابر

 . القاهرة ، العرŸ الفكر دار " املهنية والتنمية
 . ١ط ، دارالكتب ، بريوت " الصǶيǶة الكتابة " . )م١٩٦٨.( زهدي ، اهللا جار
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 : الفعال املدرسة ملدير أساسية كمهارة األداء وتقييم الرقابة " . )م١٩٩٦.(السيد عادل ، اجلندي
  -٧٣ ȋ ȋ ، ٤٢ع ، القاهرة ، احلديثة التربية رابطة ، املعاȍرة التربية " حتليلية دراسة

١١٠ . 
Ÿدراسة " العام التعليم معلم أداء لتقومي برنامج تصميم " . )هـ١٤١٣( . عدس طالل ، احلر 

  بكلية املنعقد السعودية العربية باململكة العام التعليم معلم إلعداد الثاين للمǘمتر مقدمة
 . هـ١٤١٣ لعام شوال شهر من ٢٣-٢١ الفترة خالل القرى أم جامعة ، التربية

 قياسها وأساليب مفاهيمها :التدريȄ مالحظة أدوات".) هـ١٤١٩( . زياد حممد ، محدان
 .احلديثة التربية  دار ، عمان " للتربية

  عمان " حديǮة واستراتيǲيات ƞبادǛ : التدريȄ ترشيد " . )هـ١٤٠٤( . زياد حممد ،  محدان

 .  احلديثة التربية دار ،
 واملشرفني للمعلمني بكتا : التدريȄ وتوجيȼ تقييم " . )هـ١٤٠٤( . زياد حممد ،  محدان

 . والتوزيع للنشر السعودية الدار ، الرياض " التربويني
  ." البدائل ، املعوقات ، الطرق ، الوظيفي األداء تقييم " ).هـ١٤١٥( .محاد بن أمحد ، احلمود

 . ٣٣٤-٣٠٦ ȋ ȋ ، ٢ع ، الرياض ، العامة اإلدارة
 . دŸ ، والتوزيع للنشر القلم دار " التربوɃ التقومي " . )هـ١٤٠٧.( رشيد فخري ، خضر
 .   ١ط ، عمان ، الشروق دار . "الصفي التفاعل" ).م٢٠٠٢(. ماجدوآخرون ، اƪطايبة
 والتǶصيل األداء تقومي أساليب " . )هـ١٤١٨.( اجلƎ اهللا وعبد ، شحات حممد ، اƪطيب

 السعودية العربية كةاململ يف العايل التعليم ندوة " واملعاȍرة التقليد بني اجلامعة لطلبة

 . ٧٥٠-٧٠٩ ȋ ȋ. الرياض ، هـ١٠/١٤١٨/ ٢٨-٢٥ من الفترة يف املنعقدة
  يف اƪدمة أثناء املعلم كفاءة تقومي نظام " . )م١٩٩٦(. ذياب الرحيم وعبد الكرمي عبد ، اƪياط

 . ٧٣-٢٧ ȋ ȋ ، الكويت ، ٣٨ ع ، التربوية اŎلة " الكويت بدولة التربية وزارة
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  للمعلمات الوظيفي األداء تقومي ƴوǯǽ فاعلية مدɁ" . )هـ١٤١٨( .حممد فوزة ، الدخيل
ȃدارƞ انوية البناتǮدينة الƞ ȏجلامعة  ،مقدمة منشورة غري ماجستري رسالة ". الريا 

 . التربية كلية ، بالرياض سعود امللك
 الرياض، . "التدريȄ علم إƂ مدǹل : التعليمية العملية Ơليل" . ) م ١٩٩٤( . حممد ، الدريج

 .٢الكتب،ط  عاƁ دار
 واإلشراف واملدرسية التربوية اإلدارة أسȄ" ).هـ١٤٢٢(. تيسريوآخرون ، الدويك

Ƀ٣ط ،  عمان ، الفكر دار . "التربو   . 
 بشاȡلي اƪاȋ اجلزء  Û الوظيفي األداء تقومي الئǶة" ).هـ١٤١٢(. املدنية اƪدمة ديوان

Ȥلرياضا  . "التعليمية الوظائ . 
 يف العاملني تدريب يف املدنية للǺدمة العام الديوان دور" ).هـ١٤١٣(. املدنية اƪدمة ديوان

 التعليم معلم إلعداد الثاين املǘمتر إىل  ةمقدم  عمل ورقة  . " أدائهم وتقومي التعليم حقل

 ȋ ȋ. الرياض . هـ١٤١٣ شوال ٢٣-٢١ ، املكرمة مكة ، القرى أم جامعة يف العام
٢١-١ . 
 .القرآن علوم مǘسسة ، دمشق "الصǶاƯ ǳتار " )هـ١٤٠٤.( بكر أŸ بن حممد ، الرازي
 من املبكرة الصفوف معلمي لتقومي مقترحة بطاقة " . )هـ١٤٢٤.( سعد بن سعيد ، الزهراين

 العاȍمة بتعليم االبتدائية املدارȃ ومديرɃ املبكرة الصفوف مشريف نظر وجهة
 مكة ، القرى أم ،جامعة التربية كلية إىل مقدمة ، منشورة غري ماجستري رسالة "املقدسة

 . املكرمة
 مطبعة ، العربية اللغة جممع ، ٢ج "الوسيط املعǲم " . )هـ١٣٨١.( وآخرون أمحد ، الزيات

 . مصر
 الشروق دار ، جدة " للمدرȃ اإلنتاجية الكفاية " . )هـ١٤٠١.( مصطفى حممد ، زيدان

 . والطباعة للنشروالتوزيع
  للنشر الفكر دار ، عمان ، األردن . " الصفي والتعليم التعلم " . )م١٩٨٩.( فهمي نادر ، الزيود
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 . ١ط ، والتوزيع            
 ȋ. الرياض ، ١ع ، ٩م ، اإلدارة مكتبة " التقومي حماسن سرد يف " . )م١٩٨١.( جيمس ، ستيل

ȋ ٩٧-٩٣ . 
  احلكومية باألجهزة وتطبيقاته الوظيفي األداء قوميت فعالية " . ) هـ١٤٠٨( .فهد سهيل ، سالمة

  ȋ ȋ ، ٥٥ع ، العامة اإلدارة معهد ، العامة اإلدارة ، " السعودية العربية اململكة يف
١٦٦-١٣١ . 

  اŎلة " والسلوك األداء إدارة إىل باألهداف اإلدارة من " . ) م١٩٩٠( صاſ فهد ، السلطان
 . ٤٣-٢٧ ، ٢ ع ، ١٤ م، لɌدارة العربية

 " واألداء التنظيمي السلوȫ " . ) هـ١٤١٢(. واالس جي أندروومارك ، سيزالقي
 . الرياض ، العامة اإلدارة معهد ، أمحد القاسم أبو جعفر:ترمجة

   "وتطلعات اƟاهات : التعليمية للمنظومة التربوɃ التقومي" ).هـ١٤٢١(. حممد اجلميل ، شعلة

 . ١ط ، رةالقاه ،   العرŸ الفكر دار .
 الوظائȤ لشاȡلي الوظيفي األداء تقومي Ɵربة " . )هـ١٤٢٣.( اهللا عبد بن علي ، الشنيفي

 إىل مقدمة منشورة غري ماجستري رسالة " وينبع للǲبيل امللكية اƬيǞة مدارȃ يف التعليمية

 .الرياض ، سعود امللك جامعة ، التربوية اإلدارة قسم ، التربية كلية
 باجلهاز األداء تقييم يف عمان سلطنة جتربة " . )م١٩٨٩.( شرف بنت طيفالل أمة ، شيبان

 . ١٣١-٩٩ ȋ ȋ. مسقط ، ٣٦ع ، اإلدارɃ " احلكومي
 للنماذج مقارنة دراسة : الوظيفي األداء تقومي " )هـ١٤١٣( .ماهر حممد ، الصواف

 ،  العامة دارةاإل " العربية مصر ومجهورية السعودية العربية باململكة املستخدمةوالتقارير
 . ٤٩-٧ ȋ ȋ  ، ٧٦ع

 "املسلمني العلماء لدɁ للمتعلمني التربوɃ التقومي " . )هـ١٤٢٣( . أمحد بن اهللا عبد ، اهللا عبد
 . الرشد مكتبة
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 العرŸ التربية مكتب " للǺطر معرȑة أمة ." )مترجم( ، )هـ١٤٠٤.( يوسف ، املعطي عبد

  . اƪليج لدول
 التفاعل ألƴاȓ مقارنة دراسة " . )هـ١٤١٢.( الشهراين وعامر ، أمحد منصور ، املنعم عبد

 وعالقة بŏǖا التربية بكلية )اجتماعيات-علوم ختصص( املعلمني الطالب لدɁ اللفظي
  املناهج قسم إىل قدمت ميدانية دراسة " املتوسطة املدرسة يف ȕالŏم بتǶصيل ǽلك

 . أŏا  ، دسعو امللك جامعة ، التربية ليةبك التدريس وطرق
  مكتبة ، الرياض ". السلوكية العلوم يف البǬǶ إƂ املدǹل." ) هـ١٤٢١(. صاſ ، العساف

  . العبيكان
  املتوسطة املرحلتني يف ŏا املعمول املعلمني حوافز" . )هـ١٤٠٩( . زيد بن حممد ، العسكر

 يف ميدانية دراسة : "الوظيفي أدائهم وتقييم تالميذهم بتǶصيل وعالقتها والǮانوية
  سعود امللك جامعة إىل مقدمة ، منشورة غري ماجستري رسالة . التعليمية اƪرǯ منطقة
  .التربية كلية ، بالرياض

 " )دلفاي( االستراتيجية : القرارات وصنع اجلماعي احلكم " . )م١٩٨١.( احلفيȘ عبد علي،
 . الرياض ، ٣١ع ، العامة اإلدارة

  ، ٢ع  ، الرياض ، " اإلدارة مكتبة " األداء تقومي نظم نقد " ).هـ١٤٠٢.(حسن حسني عمار،
            ȋ ȋ ٩٩-٩٠ 
 أربد ، األمل دار " التدريسية العملية يف والتقومي القياȃ " . )هـ١٤٠٦(. سليمان أمحد ، عودة

  . األردن ،            
 وتلميذاهتن التربية ومدبل لطالبات اللفظي التفاعل Ơليل " . )هـ١٤١٥( . أمحد رجاء ، عيد

  البحوث مركز ، التربية كلية ، سعود امللك جامعة "لفالندرز القياسية بالنسب مقارنة

 . ١ط ،التربوية
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  اململكة يف املعلم أداء تقييم لنموǯǽ مطور تصور" . )هـ١٤٢٠(. هندي حممد ، الغامدي
 امللك جامعة ، التربوية رةاإلدا قسم ، التربية كلية إىل مقدمة منشورة غري ماجستري رسالة
 .الرياض ، سعود

 نظر وجهة من املعلم تقومي يف ةاألساسي اجلوانب " . )هـ١٤١٣.( حسني اللطيف عبد ، فرج 
 إلعداد الثاين  املǘمتر إىل مقدم Ɯث " املكرمة ƞكة املدارȃ ومدراء التربويني املوجهني

 .  هـ١٤١٣  شوال ٢٣-٢١ ، مةاملكر مكة ، القرى أم جامعة يف العام التعليم معلم
 الوظيفي األداء تقومي لبطاقة تقوƹية دراسة " . )هـ١٤١٣( . مبارك احلكيم عبد سهيل ، اضيق

 الثاين املǘمتر إىل مقدم Ɯث  " واملوجهني واإلداريني املعلمني نظر وجهة من للمعلمني            

 شوال ٢٣-٢١ ، املكرمة مكة ، القرى أم جامعة يف العام التعليم معلم إلعداد
 .هـ١٤١٣

 باجتاهات وعالقته الدراسة رةجح داخل اللفظي التفاعل " . )م١٩٨٨( .الفتاح عبد ، القرشي 

 . ٢١٤- ١٩٣ ȋ ، ١٥ع ، الكويت ، التربوية اŎلة . "التالميذ Ʋو املعلم
 الفكر دار ، عمان ، األردن . " التدريȄ تصميم " . )هـ١٤٢١( . وآخرون يوسف ، قطامي

 . ١،ط والتوزيع والنشر للطباعة
  الشروق دار " التدريȄ سيكولوجية " .)م٢٠٠١.(قطامي ونايفة يوسف ، قطامي

 . ١ط ، ،عمان األردن ، للنشروالتوزيع
 .الرياض ، الدويل النشر دار " املعلم وإعداد التدريȄ " . )هـ١٤١٤.( الرمحن عبد ،يسن قنديل
  مكتبة ." والتطبيȨ النظرية بني الصفية اإلدارة" ).هـ١٤١٥( وآخرون  أمحد حممد ، كرمي

 .  ٢ط ، بريوت   ، الفالح
 وǓرائهم األردنيني الطلبة Ơصيل يف اللفظي التفاعل عملية تǭǖري " ).م١٩٧٨(. أمنار ، الكيالين
 مقدمةللجامعة منشورة غري ماجستري رسالة ، عمان " اإلعدادية املرحلة ȕلبة من عينة يف

 . يةاألردن
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  والنظرية األسليب : العمل أداء قياȃ " . )هـ١٤٠٧(. فار لآ وجيمس جي فرانك ، الندي
 . الرياض ، العامة اإلدارة معهد ، احلسن حممد رƜي ، ترمجة ." والتطبيقات

  ، " االجتماعية املواد تدريȄ يف اللفظي التفاعل Ơليل " )م١٩٧٦(. حسني أمحد ، اللقاين

 .  لكتبا عاƁ ، القاهرة
 أƧاء Û شائعة أمǮال Û ومراتبȼ الفصيǴ : لȢوية قطوف " . )هـ١٤٠٧( . الفتاح عبد ، املصري

 . ٢،ط بريوت ، كثري ابن دار " شائعة أǹطاء Û وألقاب
 . القاهرة ، غريب دار " أفضل تعليم Ʋو Û املǮاƃ املدرȃ ." )م١٩٩٩( . سامي حممد ، منري

  " التربية بكلية املعلمني الطلبة دروس يف اللفظي التفاعل حتليل " . )هـ١٤٠٩(. يعقوب ، نشوان
 .١٠٨-٧٩ ȋ ȋ ، ٢ ،١ع ، ١م ، سعود امللك جامعة ƭلة             
  لɊوفست أطلس مطابع ، الرياض . " التربوɃ املشرف دليل " .  )هـ١٤١٩.( املعارف وزارة

 ١ط ،
 . ١ط ،  العصر مطابع ، لرياضا . "  املعلم دليل " .  )١٤١٨.( املعارف وزارة
 ، الرياض . " السعودية العربية  اململكة يف التعليم سياسة " . )هـ١٤١٦.(املعارف وزارة

 . ٤ط ، البيان مطابع
 . الرياض . " العام التعليم ملدارȃ التنظيمية القواعد " . )هـ١٤٢٠( . ملعارفا وزارة
  معهد ƭلة " واملوضوعية الذاتية بني : األداء تقومي " . )م١٩٨٦( . اللطيف عبد وليد ، هوانة

 . ٥١-٣٥ ȋ ȋ ، ٤٩ ع ، العامة اإلدارة
 ، اإلدارة مكتبة ، عمار حسن حسني عرض ، " األداء تقومي نظم نقد " . ) م ١٩٨١(.إد ، ياغر

 . ٢ ع ، ٩م
 عيةاالجتما املواد تدريȄ يف اللفظي التفاعل Ơليل " . )هـ١٤٠٣.( عبداهللا خدجية ، يسلم

 أم جامعة ، التربية كلية إىل قدمت منشورة غري ماجستري رسالة " االبتدائية للمرحلة

 . املكرمة مكة ، القرى
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ȨǶ١(  مل( 

ǯǽوƴ لي وظيفيال األداء تقوميȡلشا Ȥالتعليمية الوظائ  
 : التقومي عناȍر
ƭțوالتقدير الدرجات مو : 

țموƭ درجات 

 الوظيفي داءاأل

țموƭ درجات 

 الصفات

 الشǺصية

țموƭ درجات 

 العالقات
țموŎالكلي ا 

 )النهائية الدرجة(

    
 

-ư)Ĕ٠تاز
١٠٠( 

ǯ ً٨٠(جدا-
٨Ĕ( 

-Ē٠(جيد
ĒĔ( 

ȏمر)đ٠-
đĔ( 

 ȡري

ȏأقل(مر 

 )đ٠من
     

 : عامة ملǶوظات
 )وجد إن( السابقة تقديراتك تدعم رئيسة ȑعȤ ومواȕن قوة مواȕن اǽكر
 عليها تشتمل وŏ Ɓا يتميز الƔ األǹرɁ العملية النشاȕات أو اإلƱازات ( : القوة اȕنمو

 . ) السابقة العناȍر
١-.............................................................................. 
٢-.............................................................................. 

 يف يكون أن دون عملȼ على وتǭǘر ŏا يتصȤ الƔ السلبية اجلوانب( : الضعȤ مواȕن
 . ) السابقة للعناȍر تكرار ǽلك
١-.............................................................................. 
٢-.............................................................................. 

 
  )وجد إن( قدراتȼ لتطوير العامة والتوȍيات التوجيهات

.................................................................................. 
................................................................................. 

..................................................................................
................................................................................. 
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............................................................................ 

............................................................................ 
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 ................................................. : التقرير معتمد ملǶوظات

........................................................................... 
 التاريخ             توقيعȼ             وظيفتȼ                  : التقرير معتمد اسم
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 : الوظيفي األداء -أ

 العناȍر

 احلد

 األقصى

 لدرجات

 التقومي

 الدرجة

 املعطاة

ǯ دام االلتزامǺة باستȢى اللǶالفص đ  

ǯ ȋالن تنظيم على احلرȓ٥ وتنفيذه املدرسي شا  

ǯ ٥  املعريف بالنمو االهتمام  

ǯ افظةǂالدوام أوقات على ا Ē  

ǯ با اإلملام Ȅإعداد يف التربوية ألس ȃالدرو 

  وتطبيقها
Ē  

ǯ على والقدرة العلمية املادة من التمكن ȨقيƠ 

  أهدافها
Ē  

ǯ ومراعاة املستمر بالتقومي االهتمام ȧالفر 

  الفردية
Ē  

ǯ مانفذ ومالئمة املنهج توزيع ȼ٤  للزمن من  

ǯ دامǺاملدرسية والكتب السبورة است 

 األǹرɁ التعليمية   والوسائل
٤  

ǯ يف املهارة ȏعر ȃ٥  الفصل وإدارة الدرو  

ǯ Ɂصيل مستوƠ ١٠  العلمي الطالب  

ǯ والعناية رسيةدامل والواجبات التطبيقات 

  بتصǶيǶها
٥  

țموŎا  Ē٢  

 : الشǺصية الصفات -ب
ǯ ȫ٤ )احلسنة القدوة( العام السلو  

ǯ ولية تقديرǞ٤ املس  

ǯ ٤ التوجيهات تقبل  

ǯ ٤ التصرف حسن  

țموŎ١ اđ  

 : مع العالقات -د 
ǯ ساءǗ٤ الر  

ǯ ٤ الزمالء  

ǯ ٤ وأولياء الطالب  

țموŎ١٢ ا   
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 إرشادات

 . لتقديره وفقا املناسبة الدرجة بإعطاء التقرير املباشر يسالرئ يعد -١
 التقرير عنه املعد ơص اليت التقومي عناصر من عنصر لك أمام لذلك املخصصة املƕلة يف الدرجة تسجيل يتم -٢
 عنها املعد الفئة حسب عنصر لكل اǂددة التقومي جات لدر األعلى احلد عن املعطاة الدرجة تزيد أال مراعاة مع

 . التقرير
  .)وجد إن( رأيه حسب على الضعف ومواطن القوة مواطن التقرير معد Ʒدد العامة امللحوظات ةمƕل يف -٣
 والعالقات الشخصية والصفات الوظيفي األداء عناصر درجات جمموع به سجلي للدرجات الكلي التقدير -٤
 .Ƭا املقابل التقدير على ويǘشر )ئيةالنها الدرجة( للدرجات الكلي اجملموع على للحصول جتمع مث
 . الطلب عند ، عليه التقرير عنه املعد اطالع يتم األعلى الرئيس قبل من التقرير اعتماد بعد -٥
٦- Șخذ ترجيحية عناصر هي ) الضعف أو القوة مواطن( العامة امللحوظات عناصر أن يلحǘاالعتبـار  بعني ت 

 . متساوية درجات على احلاصلني املدرسني بني التمييز ألغراض
 لـه  يوضـع  بل ، خاليا العنصر مكان يترك فال التقرير عنه املعد على الينطبق التقومي عناصر أحد كان إذا -٧

 ذلك أكان سواء( العنصر ذلك تتضمن اليت احلقول درجات متوسط طريق عن إليها التوصل يتم مناسبة درجة
 . ) العالقات يف أم الشخصية الصفات يف أم الوظيفي األداء يف
 يف الرأي يبني سعوديا كان فإذا Ü التقرير عنه املعد بشأن رأيه يوضح أن التقرير معد على : التقرير معد رأي -٨
 األسـباب  إبـداء  مع نقله أو بقائه مع التجديد أو التجديد عدم يف الرأي يبني متعاقدا كان وإذا ، بقائه أو نقله

 . املǘيدة
 : ظيفيالو األداء تقومي مصادر

 ...املوظف/ املدرسة وكيل / املشرف/ املدرس ملف -١
 . املباشر الرئيس ملحوظات تدوين سجل -٢
 . الشهري اإلƱاز تقرير -٣
 . )املدرسي( التحريري التحضري دفتر-٤
 . الرمسي الدوام دفتر -٥
  . التقومي دقة يف تساعد أخرى مصادر أي -٦



 ١٣١
 

 
 
 
 
 
ȨǶ٢(  مل( 

 ȑوابط حول املدارȃ مديرɃ إƂ املوجȼ عنيزة حمافظة يف والتعليم ربيةالت مدير سعادة ǹطاب
Ǵهـ١٤٢٢ -١٤٢١ الدراسي للعام املتميزين املعلمني ترشي 



 ١٣٢



 ١٣٣
 

 
 
 
 
 
ȨǶمل  )Ď( 

 هـ١٤٢٢ -١٤٢١ الدراسي للعام متميز معلم ترشيǴ استمارة



 ١٣٤
ȨǶمل  )Ď( 

 هـ١٤٢٢-١٤٢١ الدراسي للعام متميز معلم ترشيǴ استمارة
 .............................. : رباعياً املعلم اسم ....................................... : ةاملدرس

 ............................. : يدرسها الƔ املواد ..................................... : التǺصص
 

 األمǮلة املعطاة الدرجة املستǶقة الدرجة الترشيǴ معايري م
   ١٠٠ الوظيفي األداء تقومي درجة١

 ( العمليات من ƭموعة هي التدريȄ استراتيǲيات ١
Ûوسائل أساليب Û أنشطة ( ȨقƠ أهداف ȃالدر 

١٥  
 

 املعلـم  يتبعهـا  الƔ األساليب هي Û التفكري تنمية ٢

 الطالب لدɁ جديدة أفكار إنتاŏ ǯدف
١٠  

 

٢țاإلبدا 
 يف

Ď ١٥ التعليم تقنيات   

١ ȼ١٥ وإرشادهم الطالب توجي   Ďــاء  االنتم

 من
 ǹالل

٢ ȼازاتƱإ ǯارǹ ١٥ الدوام أوقات  
 

   ١٠ التعليم وإدارة املدرسة إدارة مع اإلƶاŸ التفاعل٤

   ١٠ دراسياً واملتǹǖرين املوهوبني الطالب ورعاية اكتشاف٥

đȼتلفة املدرسة أنشطة يف إسهامǺ١٠ امل   

țموŎ٢٠٠ الكلي ا   
 

  ) ماǽكر ȡري ( أǹرɁ معايري
........................................................................................................................................ 

........................................................................................................................................
........................................................................................................................... 

 
 : التوقيع                                   :...................................... املدرسة مدير اسم
Ƀالزائر املشرف رأ :         Ǵيرش                 Ǵا                                          اليرش( ..................................... 
Ƀنة رأǲالل                      Ǵيرش               Ǵ٢                                         . اليرش( .................................... 
Ȅنة رئيǲالل                                                                                                 Ď( .................................... 

                                                                                                                  ٤.....................................( 
 ............................................................................................................................. : الترشيǴ عدم مƎرات

....................................................................................................................................................



 ١٣٥

 
 
 
 
 
 
ȨǶ٤( مل( 

 حمافظة يف والتعليم التربية مدير سعادة إƂ املوجȼ التربية كلية عميد سعادة ǹطاب
 الدراسة بتطبيȨ للباحǬ بالسماǳ عنيزة



 ١٣٦



 ١٣٧

 
 
 
 
 
ȨǶ٥(  مل( 

  مدارȃ مديرɃ إƂ املوجȼ عنيزة حمافظة يف والتعليم التربية مدير سعادة ǹطاب
املتميزين املعلمني على الدراسة بتطبيȨ للباحǬ بالسماǳ العام التعليم



 ١٣٨

 



 ١٣٩

 
 
 
 
 
 
ȨǶمل  )đ( 

 املتميزين املعلمني إƂ الباحǬ من املوجهة الرسالة



 ١٤٠

 مالرحي الرمحن اهللا بسم
 

  اهللا حفظه                                                              /  األستاذ ، املعلم أخي
 : وبعد   وبركاته، اهللا ورمحة عليكم سالمال

 الطـالب  مبستوى النهوض يف بارز دور من التعليمية للعملية ما – الكرمي أخي -  عليك الخيفى
 ، الصـعوبة  غاية يف الصف داخل يتم الذي االجتماعي علالتفا حتليل أن عليك والخيفى ، العلمي
 . الدراسـة  حجـرة  داخل الكلي السلوك من عينة ƹثل وللطالب للمعلم اللفظي السلوك أن إال

 األداء تقـومي  نتائج بني العالقة " بعنوان املاجستري دراسة جيري أن -  اهللا بإذن  -  يعزم والباحث
 . " فالندرز لدى القياسية والنسب العام التعليم مراحل يف املتميز للمعلم الوظيفي
 فـإن  هـ١٤٢٢ -١٤٢١ لعام التعليم إدارة قبل من واُمرِّكُ الذين املتميزين املعلمني من ولكونك
 هذا يكون أن اهللا داعياً العلمي ơصصك يف التعليمي التميز عرȇ كِئلتبوُّ التهاين أحر يقدم الباحث
  وبينـه  بينـك  التعاون يتم أن ليأم والباحث ، التفوق من ومزيد العطاء من يدمز إىل حافزاً التميز

 التفاعـل  حتليـل  لأج من الدراسي الفصل هذا خالل روسكد من درساً يقامسك أن له بالسماح
 إعـادة  أجل من الدرس بتسجيل الباحث سيقوم كما ، بتدريسه تقوم الذي ơصصك يف  اللفظي
 عليهـا  اليترتـب  الزيارة هذه بأن علماً ، املالحظة لثبات حتقيقاً لكوذ أخرى مرة التفاعل حتليل
 *. الصفية املالحظة يف ) فالندرز ( ألداة تطبيقاً هي وإمنا لعملك تقوƹاً
 . خطاك اƪري طريق يف ويسدد ويرعاك Ʒفظك واهللا تعاونك حسن ومقدراً شاكراً

 
 الباحث / أخوك                                                                                                
  الرهيط سليمان بن الرمحن عبد                                                                                    
 هـ٢٧/١/١٤٢٤ ، األحد                                                                                     

 
 ، املسجل الشريط يف اللفظي التفاعل حتليل من الباحث فراȟ وبعد ، فقط البحث لغرض إال الشريط استخدام يتم لن ، الكرمي أخي : ملحوظة *

 . حمافظتك يف التربوي التدريب مكتبة به حتتفȘ أن رغبت إذا إال ، حوزتك إىل الشريط سيعود



 ١٤١

 
 
 
 
 
 
ȨǶمل  ) Ē( 

والطالب املعلم بني اللفظي التفاعل Ơليل يف الصفية املالحظة بطاقة



 ١٤٢

ȨǶمل  )Ē( 
 والطالب املعلم بني اللفظي التفاعل Ơليل يف الصفية املالحظة بطاقة

  : املعلم اسم                                  : املدرسة
  : احلصة                           : املوضوع                              : املادة
  : الصف                           : التاريǸ         : اليوم

 
١٠        
٤        
٦        
٦        
٧        
٥        
٤        
٨        
٤        
١        
٢        
٦        
٧        
٦        
٧        
٦        
٧        
٥        
٥        
٥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤٣

 
 
 
 
 

 
ȨǶ٨(  مل( 

ǯǽوƴ د زفالندر مصفوفة منȍل اللفظي التفاعل لرǹدا Ȥالص 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ١٤٤

ȨǶ٨(  مل( 
ǯǽوƴ د زفالندر مصفوفة منȍل اللفظي التفاعل لرǹدا Ȥالص 

  الǮانية األرقام                                                             

 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ țموŎا
١            
٢            
٣            
٤            
٥            
٦            
٧            
٨            
٩            

 
 
 
 
 

 األرقام
Ƃاألو 

١٠            
țموŎا            

            %   النسبة



 ١٤٥

 
 
 
 

 
 
ȨǶمل   )Ĕ( 

   اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 ١٤٦

 )ȨǶ  )Ĕمل
   اللفظي علالتفا فǞات يف املتميزين املعلمني نسب 

 فǞاتال
ــم  املعل

 األول
% 

ــم  املعل

ƆاǮال  
% 

ــم  املعل

ǬالǮال 
% 

ــم  املعل

  الرابع

% 

ــم  املعلـ

Ȅامƪا 
% 

ــم  املعلـ

ȃالساد 
% 

ــم  املعلـ

% السابع

ــم  املعل

  الǮامن
% 

ــم  املعل

 التاسع
% 

 املعلـــم

 العاشر
ــم %  رق

 تقومي درجة لفǞةا

 األداء

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ٠ ٠ ٠  املشاعر تقبل ١
٠,٠٠

٤ 
٠,٠٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ 

٢ 
Ǵاملــــدي 

 والتشǲيع
٠ ٠,٢ ٠,٠٥ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢,Ď ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ 

Ď ٠,٠ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٥ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٤ األفكار تقبلđ ٠,٠Ď ٠ ٠,٠١,Ď 
 ٠,٥ ٠,٤ ٠,٢ Ď,٠ đ,٠ ٠,١ ٠,٥ đ,٠ ٠,٤ đ,٠  األسǞلة ٤
٥ ǳ٠,٠ الشرĔ ٠ ٠,٨ ٠,٢ ٠,١ ٠,١,Ď ٠ ٠,٤,đ ٠,٤ ٠,٤ 
đ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٠٢  التوجيهاتĎ ٠,٠Ď ٠,٠٠ ٠,٠٢Ē ٠,٠đ ٠,٠٢ ٠,٠١ ٠ 

Ē ٠,٠ النقدđ ٠,٠٥ ٠,٢ 
٠,٠٠

Ĕ 
٠,٠٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠٨ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٠٢ 

٨ 
ــات  إجابـ

 الطالب
٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢Ē ٠,٠ ٠,١ ٠,٢Ē ٠,Ď ٠,Ď 

Ĕ 
 مبـــادرات

 الطالب
٠,٠ ٠,٠١ ٠,١ ٠,١ ٠,٠٥ ٠,٠٢ ٠,٠٤đ ٠,٠Ĕ ٠,٠٤ ٠,٠١ 

١٠ 
 أو الصــمت

 الفوȑى
٠,٠Ē ٠,٠ ٠,١đ ٠,٠ ٠,١ ٠,٠٥Ē ٠,٠ ٠,٠٨ ٠,٠٥ ٠,٢Ď 

 
 
 
 
 
 



 ١٤٧

 )Ĕ( ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب

 الفǞات

ــم  املعل

Ƀاحلاد 

 عشر
% 

ــم  املعل

Ɔــا Ǯال 

 عشر
% 

ــم  املعل

ǬالــǮال 

 عشر
% 

ــم  املعل

ــع  الراب

ــر  عش

% 

ــم  املعل

Ȅامƪا 

 عشر
% 

ــم  املعل

ȃالساد 

 عشر
% 

ــم  املعل

 السابع

 %عشر

 املعلم

 الǮامن

  عشر
% 

ــم  املعل

 التاســع

 عشر
% 

ــم  املعل

العشرون
 رقم %

ــةالفǞة  درجـ

ــومي  تقـ

 األداء

 الوظيفي

١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

١ 
ــل  تقبـ

  املشاعر
٠,٠٠ ٠ ٠ ٠ ٠Ĕ٠,٠٠ ٠Ď٠,٠ ٠ ٠đ 

٢ 
Ǵاملـــدي 

 والتشǲيع
٠,đ ٠ ٠,٢,Ď ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٠٤ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٠٨đ 

Ď 
ــل  تقبـ

 األفكار
٠,٠٠ ٠Ē٠,٠٠ ٠,٠٠٥٠,٠٢Ē٠,٠٠ ٠Ď٠,٠٠ ٠đ٠,٠٠Ď

 ٠,٠Ĕ đ,٠ ٠,٥ Ď,٠ đ,٠ Ď,٠ Ď,٠ đ,٠ Ē,٠ Ď,٠  األسǞلة ٤
٥ ǳ٠ ٠,٠٨ ٠,١ ٠,٠٥ الشر,Ē ٠ ٠,٢ ٠,٤,Ē ٠,Ď ٠,٨ ٠,٢ 
đ ٠,٠ التوجيهاتđ ٠,٠Ď ٠,٠Ē ٠,٠٠Ĕ٠,٠Ď ٠,٠Ē ٠,٠٠Ď٠,٠٤٠,٠Ď ٠,٠٠٥
Ē ٠,٠ ٠,٠٨ ٠,٠٠٨٠,٠٢ النقدĎ ٠,٠٠٤٠,٠ ٠,١Ĕ ٠,٠٢ ٠,٠٢٠,٠١ 

٨ 
ــات  إجاب

 الطالب
٠,٠Ĕ ٠,Ď ٠ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢,Ď ٠,٠Ĕ ٠,٠ ٠,٢ ٠,٢Ē 

Ĕ 
 مبادرات

 الطالب
٠,Ď ٠,٠ ٠,٠٢ ٠,٠٥Ď ٠,٠ ٠,٠٢ ٠,٠٤Ē ٠,٠ ٠,٠٥٠,١đ 

١٠ 
 أو الصمت

 الفوȑى
٠,٠Ē ٠,٠ ٠,٠٢ ٠,١ ٠,٠٤Ĕ ٠,٠Ĕ ٠,٠ ٠,٢Ĕ٠,١ ٠,٠٥ 

 
 

 
 



 ١٤٨

 )Ĕ( ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب

 الفǞات

ــم  املعل

Ƀاحلــاد 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ƆــاǮال 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

Ǭــ  الǮال

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ــع  الراب

 والǮالǭون

% 

ــم  املعل

Ȅامƪا 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ȃالساد 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

 الســابع

 لǮالǭونوا

% 

ــم  املعل

ــامن Ǯال 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ــع  التاس

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

األربعون
% 

 رقم

 فǞةال
 األداء تقومي درجة

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ٠ ٠,٠٠٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  املشاعر تقبل ١
٢ Ǵيع املديǲ٠,٠ ٠,٠٨ ٠,٢ ٠,١ ٠,١ ٠,١ والتشĔ ٠,٠đ ٠ ٠,٠٢ ٠,Ď 
Ď ٠,٠٠ ٠,٠١ األفكار لتقبđ ٠,٠٠ ٠ ٠,٠٠٥ ٠,٢ ٠,٠٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٠٨Ď ٠,٠٤ 
 ٠,٢ ٠,١ ٠ ٠,١ ٠,٤ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٥ Ď,٠ ٠,٤  األسǞلة ٤
٥ ǳ٠ ٠,٥ الشر,đ ٠,Ď ٠ ٠,٤,Ē ٠,đ ٠ ٠,٨ ٠,٨,Ĕ ٠,٠٨ 
đ ٠,٠٠  التوجيهاتĔ ٠,٠٠ ٠,٠١Ĕ ٠,٠٠ ٠,٠٠٢ ٠,٠٨đ ٠,٠Ď ٠,١ ٠,٠٠٢ ٠ 
Ē ٠,١ ٠,١ ٠,٠٥ ٠ ٠,٠٢ ٠,٠٠٨ ٠,٠١ ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠١ النقد 
 ٠,٢ ٠,٠٨ ٠ ٠,٠Ĕ ٠,١ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١ ٠,٢ الطالب إجابات ٨
Ĕ ٠,٠ ٠,٠٢ الطالب مبادراتĎ ٠,٠ ٠,٠٤ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢Ē ٠,٠٢ ٠,٠٤ ٠,٠٢ 
 Ď,٠ ٠,٠Ď ٠,١ ٠,٠Ď ٠,٠٤ ٠,٠١ ٠,٠Ĕ ٠,٠đ ٠,٠Ď ٠,٠٢الفوȑى أو الصمت ١٠

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 ١٤٩

 )Ĕ( ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل فǞات يف املتميزين املعلمني نسب

 الفǞات

ــم  املعلـ

Ƀــاد  احل

 واألربعون
% 

ــم  املعلـ

Ɔــا  الǮـ

 واألربعون

% 

ــم  املعلـ

ǬالــǮال 

 واألربعون
% 

ــم  املعلـ

 الرابـــع

 واألربعون

% 

 اƪامȄ املعلم

 واألربعون
% 

ــم  املعلـ

ȃالســاد 

 واألربعون
% 

ــم  املعلـ

ــابع  الس

 واألربعون
% 

 رقم

الفǞة
ــومي رجــةد  تق

 Ĕđ Ĕ٨ Ĕ٨ Ĕ٨ Ē٥,Ĕ٨ ٥,ĔĔ ١٠٠ الوظيفي األداء

  معامــــل

ȓاالرتبا 

 ٠,١٨٤ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠ ٠  املشاعر تقبل ١
٢ Ǵيع املديǲ٠,٠ ٠,١ ٠,١١٤والتشĔ ٠,٠Ď ٠ ٠,٠٨,Ď ٠,٠Ĕ ٠,١Ĕ١ 

Ď ٠,٠ ٠,٠١ ٠ ٠ ٠ ٠ األفكار تقبلĎ ٠,٠٠٥ 
 

٠,١ĔĒ 
 ٠,٠٢đ- ٠,٢ ٠,٥ ٠,٢ ٠,٤ ٠,٥ ٠,٥ Ď٤,٠  األسǞلة ٤
٥ ǳ٠ ٠,٤١ الشر,Ď ٠,Ď ٠,đ ٠,Ē ٠ ٠,٢,Ē -٠,٠٥٢ 
đ ٠,١  التوجيهاتĎ ٠,٠٠ ٠ ٠,١ ٠,١ ٠,٠١đ ٠,١١ ٠đ 
Ē ٠,٠ ٠,٠٥ ٠,٠١١ النقدĒ ٠,٢٠ ٠,٠٠٤ ٠,٠٠٤ ٠,٠٢ ٠đ 
 ٠,١٠٠- ٠,١ Ď,٠ ٠,٠Ĕ ٠,٢ ٠,٢ ٠,٢ ٠,١١ الطالب إجابات ٨

Ĕ 
ــادرات  مبــ

 الطالب
٠,٠ ٠,١ ٠,٠١ ٠,٠٠٨ ٠,٢ ٠,٠٢ ٠,٠٢ ٠ĒĎ 

١٠ 
ــمت  أو الصـ

 وȑىالف
٠,٠ ٠,٠٨ ٠,٠٥ ٠,٠٥ ٠,٠٢٨Ď ٠,٠ ٠,٠٨Ď ٠,١٠٨ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 ١٥٠

 
 
 
 

 
ȨǶ١٠(  مل( 

   اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب



 ١٥١

ȨǶ١٠( مل( 
   اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب

Ŏاالتا 
ــم  املعل

 األول
% 

ــم  املعل

ƆاǮال  
% 

ــم  املعل

ǬالǮال 
% 

 ماملعل
  الرابع

% 

 املعلــم

Ȅامƪا
% 

ــم  املعل

ȃالساد
% 

 املعلم

 السابع

% 

 املعلم

  الǮامن
% 

 املعلــم

 التاسع
% 

ــم  املعل

 العاشر
ــم %  رق

Ŏتقومي درجة لاا 

 األداء

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 Ē٠,٥ Ď٥,٥ĒĔ,ĔĒ١,đĒ ٥٨,٢đđ,Ď Ē١,٢ Ē,Ē٠ ١,Ĕ ĒĎ,đ٥ املعلم كالم ١

٢ 
 كــــالم

 يذالتلم
٢Ē,Ē ٢١ ١٥,٢,Ď Ď١٥,٨١٥,٨٢١ ٢١,٨ ١,٢٢١,١,đ ٢đ,Ĕ 

Ď 
ــمت  الص

 والفوȑى
đ,Ď ١١,Ē ١٢,٤ ٥,١ ٨ Ē ١đ,Ē٤,Ď Ē ٢,٥ 

٤ 
 اســتǲابة

 املعلم
Ēđ,٤ ٢Ď,١ Ē٠,Ď ٨Ĕ,Ďđ٠ Ēđ,đ ĒĎ,đđĒ,٨ ٤٨٨Ĕ,٥ 

٥ 
 املعلم مبادأة

 الفورية
Ĕ٤ ĒĔ,٤ Ĕ٠,٨ ĔĒ,Ē٨٠,Ď ٨Ĕ,đ Ĕ٥,٥Ĕ٠,ĎĔĒ,٥ Ĕ٨,Ĕ 

đ لةǞ٥ علمامل أسđ٢,٨١Ď٥,Ď٤đđ,١٥ ٤٢٢١,Ĕ ٢٠Ē đĒ,٨Ď٠,Ĕ١ ١٢٤Ď٢,Ĕ

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
Ĕ٤,đ ĒĔ,Ď ٨Ē,đ Ē٥,٤Ď٥,Ď Ĕ٢,٨ đĎ,٥Ď٤,٢٨đ,Ē Ē١ 

٨ 
ــادأة  مبـ

 التلميذ
١٥,٢ Ĕ ١Ĕ,Ĕ Ď٤,٢ĒĎ,Ď ٤,Ď Ď٥,٤٥Ď,Ĕ١٢ ٥,٤ 

Ĕ 
Ɂــو  اǂتـ

 املتعامد
ĒĒ,٥١,٢ ٨ Ē٤,Ĕ đ٨,ĎĒ٥ ٨٢,٢ ١,٤Ĕ,٢٨٠,٨ĒĎ,Ĕ٨١ ٥,Ē 

١٠ 
ȧــاو  تسـ

ــا  اƪاليـ

 واȑطرادها

١Ē,٢ ٢Ĕ,٥ ĎĎ,٢٥ ٢,Ēđ٤,Ē Ď٤ ٤,١Ē,Ĕ٥٢,٢Ď١,Ĕ ٢٢,đ 

 ǭبات حالة ١١

 التلميذ
٤,Ď ١ ٤,٤ ١,٢Ē,Ĕ٤Ē,١ ٢,٢ ٠ ٤Ď,٥٠,đ ٢,٨ 

 

 
 



 ١٥٢

 )١٠(  ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب

 اŎاالت

ــم  املعل

Ƀاحلاد 

 عشر
% 

ــما  ملعل

Ɔــا Ǯال 

 عشر
% 

ــم  املعل

ǬالــǮال 

 عشر
% 

 املعلم

 الرابع

 عشر

% 

 املعلم

Ȅامƪا 

 عشر
% 

ــم  املعل

ȃالساد 

 عشر
% 

ــم  املعل

 السابع

%عشر

ــم  املعل

ــامن Ǯال 

  عشر
% 

 املعلم

 التاسع

 عشر
% 

ــم  املعل

العشرون
 رقم %

اŎال
ــة  درجـ

 األداء تقومي

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ٨Ēđ,đ,Ĕ٥٥Ĕ,đ٨ ٤,đĔ ٥,đĎ ٨,٨٢,٥Ēđ ĔĔ٥Ē,Ē đ٨,٥٢ لماملع كالم ١

٢ 
 كـــالم

 التلميذ
٤٠,١ Ď١٥ ٢٢,١ ٨,٤,Ď١٤,Ē ٢Ē,Ĕ ٢٢,١ ١٥,٢ Ď٤,٥١٢,Ē 

Ď 
ــمت  الص

 والفوȑى
đ,Ĕ Ď,Ĕ Ĕ,Ĕ ٨ ٨,٥ ٢,٢,đ ٨ ١٥,٤,Ĕ ١٠ ٤,٨,Ē 

٤ 
ــتǲابة  اس

 املعلم
٨٨,Ē ٨٢,٤ đ٥,٤ Ē٢,٨٥٤,٢ Ē٢,٥ Ď٢,٤ Ēđ,Ď ٨ ٨٠Ď,٢ 

٥ 
ــادأة  مبـ

ــمامل  علـ

 الفورية
Ĕđ,٨ Ĕ٨ ٠Ĕ,Ĕ ĔĒ,đĔ٢,١ ĔĒ,٨ ٢Ĕ,٢ ĔĒ,٢ Ĕđ Ĕđ,Ĕ 

đ لةǞ٢ املعلم أسĔ٢,Ĕ٤٨đ,đĎĔ٢,٢Ďđ,٥đ٨,Ĕ ٢٨٢,đĎĎ,Ĕ ١٥٠,đ٢Ď١٢ ٨,Ĕ٥

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
٨Ĕ,Ď Ĕ٥,١ Ĕ٥,Ĕ ٥Ď,٥Ē٨٨ ٤,٥,Ď ٥٨,đ ٨١,٥ Ē٥,٤٢٢,٥ 

٨ 
ــادأة  مبـ

 التلميذ
Ēđ,Ē ١Ď,٥ ٥Ĕ,Ĕ ١đ,Ď٢٢,Ē Ē,Ĕ ٤đ,٢ ٥Ď,٢ Ď٤ ٤Ē,Ē 

Ĕ 
Ɂتـــوǂا 

 املتعامد
٢Ē,Ē ĒĒ,٥ đ٤,Ĕ ٨٨,٢Ē٠,٥ Ēđ đ٥,Ĕ Ĕ٠,đ Ēđ,٨ĒĒ,٢ 

١٠ 
ȧتســاو 

ــا  اƪاليـ

 واȑطرادها

١Ď,٢ ٨,٨ ٢đ,Ē ٢đ,٢٢,٨٥٥ ٨٤٢,٤Ĕ,٤ ĎĒ,٢٤,١٤٥,٤ ٤ 

 ǭبات حالة ١١

 التلميذ
Ĕ,Ď Ď,١ ١ Ď,١ Ē,٢ Ď,Ĕ١ ٥Ĕ,١٠ ٥,Ē ١đ,Ĕ١١,٥ 

 



 ١٥٣

 )١٠(  ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب

 اŎاالت

 املعلـــم

Ƀــاد  احل

والعشرون
% 

 املعلـــم

Ɔــا  الǮـ

والعشرون
% 

 املعلـــم

Ǭــ  الǮال

والعشرون
% 

 املعلـــم

 الرابــع

 والعشرون

% 

 املعلـــم

Ȅــام ƪا 

والعشرون
% 

 املعلـــم

ȃالساد 

والعشرون
% 

 املعلـــم

ــابع  الس

 والعشرون

% 

 املعلـــم

 الǮــامن

 والعشرون

% 

 املعلـــم

ــع  التاس

والعشرون
% 

ــم  املعل

الǮالǭون
 رقم %

اŎال
ــة  درجـ

 األداء تقومي

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 đ ĒĎ,Ĕ,Ē٢ đ٠,٢ ٨٠,١ ٥,٨Ď Ď٤,Ē٥ ١,đđ Ĕ Ēđ,Ĕ Ēđ,Ē٨,Ē١ املعلم كالم ١

٢ 
 كـــالم

 التلميذ
٢١,đ ١Ĕ,đ ١٥,đ Ď٢١,٥ ١,٥ Ĕ,١ ٢đ,đ ١Ē,Ē ١٢,٢ ٢٥ 

Ď 
ــمت  الص

 وȑىوالف
đ,Ē Ď,٥ Ē,Ē ٢,٤Ď Ď,١ Ē,Ď Ď,١ ٢,٤ ٢٢ ١Ď,Ĕ 

٤ 
ــتǲابة  اس

 املعلم
Ĕ٥,٨ đĒ,Ē đ٢,Ē ٨ ٨٠,٢Ď,Ĕ٥ đ٠,Ĕ ٤٠,ĔĒ ٨٢ ٤٤,٨,Ĕđ ٥Ď,Ĕ 

٥ 
ــادأة  مبـ

ــم  املعلـ

 الفورية
Ĕ٨,٨ Ĕ١,٤ Ĕ٥,Ď Ĕ٨ ١٠٠ ٢Ĕ,٤ đ٨ ٨,٢Ď,٢ Ĕđ,Ĕ٨ ٥đ 

đ لةǞاملعلم أس ĔĒ,Ĕ ٥٤,٥ Ď٤,Ē ١Ē١ ٤١ ١٨,١ ١٤٨,٢ ٥,٨đ٨,٥ ĒĒ,٤ Ē٢,٨ 

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
٨١ ٥٨,١ ٨١,٤,Ē Ē٥,١ Ē٨,Ď ٥đ,٥ Ď٤,Ĕ٥ ĔĎ,Ď đđ,Ĕ ٥٠ 

٨ 
ــادأة  مبـ

 التلميذ
٢٤ ٢٥,Ē ٢,٨ ٤٠,٨ ٤٥ Ď,Ē ٤Ē,١٤ ١٢,١ ٨,Ē Ď٢,đ 

Ĕ 
Ɂتـــوǂا 

 املتعامد
٥٤,Ē Ē٢,٨ Ē٤ Ē٨ ١,٨Ď,٨ ٢đ,đ ٨Ď,đ ٤٨,٢ ĒĔ,٨ đ٠,٨ 

١٠ 
ȧتســاو 

ــا  اƪاليـ

 واȑطرادها

Ďđ,٤١ ٨,Ď ٥٤,Ĕ Ď٨,Ĕ ĎĎ,١ đ٥٨,٢ ٢ Ď٢ ٠,٥Ĕ,٥ ĎĔ,٢ 

 ǭبات حالة ١١

 التلميذ
٨,Ď ٥,đ ٢١,٤ Ď٠,Ď ١٨,٨ ٠ ٠ Ď Ď,٥ Ď,٢ 

 



 ١٥٤

 )١٠(  ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل ƭاالت يف ميزيناملت املعلمني نسب

 اŎاالت

ــم  املعل

Ƀاحلــاد 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ƆــاǮال 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

Ǭــ  الǮال

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ــعال  راب

 والǮالǭون

% 

ــم  املعل

Ȅامƪا 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ȃالساد 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

 الســابع

 والǮالǭون

% 

ــم  املعل

ــامن Ǯال 

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

ــع  التاس

والǮالǭون
% 

ــم  املعل

األربعون
 رقم %

اŎال
ــة  درجـ

 األداء تقومي

 الوظيفي
١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ ١٠٠ 

 ٥Ď,Ĕ ٨đ,Ď ٨Ē,Ĕ ٨٢,٤ Ē,٨٠ ١,٨Ď Ē,Ē٠ ٨,ĒĎ ٨١,٥ ٢,ĒĔ املعلم كالم ١

٢ 
 كـــالم

 التلميذ
١Ĕ ١đ,٢٠ ٢,đ ٢٠,đ ١٥,Ĕ ٢ ١٥,٢ ١٥,٤,đ ١ ١١,١Ĕ,٨ 

Ď 
ــمت  الص

 والفوȑى
٢ ١,٨,Ď ٥,đ ٨,Ē ١ Ď,Ĕ ٢ ١٠,٢ ٢,٤,đ ٢đ,Ď 

٤ 
ــتǲابة  اس

 املعلم
٨Ē,٨ ٢Ē,٥ đĔ,Ď đđ,٨ ١Ĕ,٤ ĒĒ,٥ Ē٢,Ď ٠ đ٥,Ď ٤٨,٥ 

٥ 
ــادأة  مبـ

ــم  املعلـ

 الفورية
Ĕ٨,Ĕ٥ Ĕ٨,٨ Ĕ١,٤ Ĕ١,Ĕ Ĕđ Ĕ٤ ĔĒ ٨ ١٠٠ ٠Ē,đ 

đ لةǞ٨٢ املعلم أس,đ ١٥١ ٤٥,٤,đ ٨Ď,ĔĒ ĎĒ ١٨ ٤٠,٨,Ē ٢٨ ٠,Ē ٢٠Ē 

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
ĒĒ,٨ đĔ ĒĎ,Ď đ٥,٤ đ٥٤ ٤,٢,Ē ٤٠ ٠ ٢٨,٢,Ē ٨٥ 

٨ 
ــادأة  مبـ

 التلميذ
Ē,đ ١٥,đ đ,١١ ٤,đ ٤١ ٢٤,٤ ١١,٢,Ē ١٠٠ Ď١٥ ٠,٥ 

Ĕ 
Ɂتـــوǂا 

 املتعامد
١٠Ď,٨٤ ١,Ĕ đ٤,٥ Ē٥,Ď Ĕ١,đ ٨đ,٨ ٢Ĕ,٤ Ĕđ,٢ Ĕ٤٤ ٢,٨,Ĕ 

١٠ 
ȧتســاو 

ــا  اƪاليـ

 واȑطرادها

٤٢,Ē ٤đ,Ē Ď٥,٤ Ď٢,đ ٥Ď,đ ٥٨,٢ ٥١,٨ Ē٢,Ē Ē٢٨ ١,٢,Ď 

 ǭبات حالة 

 التلميذ
٠,đ Ď,٠ ١,đĎ ٤,Ď Ď,٨ đ,Ď ١٢,đ ١٤ ٠,Ď đ,Ď 

 



 ١٥٥

 )١٠(  ملȨǶ تابع
   اللفظي التفاعل ƭاالت يف املتميزين املعلمني نسب

 اŎاالت
 

 املعلـــم

Ƀــاد  احل

واألربعون
% 

 املعلـــم

ƆـــاǮال 

 واألربعون

% 

 املعلـــم

Ǭــ  الǮال

واألربعون
% 

 املعلـــم

ــع  الراب

 واألربعون

% 

 املعلـــم

Ȅــامƪا 

واألربعون
% 

 املعلـــم

ȃالساد 

واألربعون
% 

 السابع املعلم

 واألربعون
 رقم %

اŎال
ــة  درجـ

 األداء تقومي

 الوظيفي
١٠٠ ĔĔ,٥ Ĕ٨,Ē٥ Ĕ٨ Ĕ٨ Ĕ٨ Ĕđ 

 معامـــل

ȓاالرتبا 

 ٠,٠٠٥ Ē٤,٢ ٤٨ ١,đĎ ١,٨đ Ēđ,đ Ē٨,٢ Ĕ٨,٨٥ املعلم كالم ١

٢ 
 كـــالم

 التلميذ
١ ١١,٢đ,١٨ ٨,Ĕ ٢٨ ١١,٥,Ĕ ٢ ٤٤,٢Ď -٠,١ĎĒ 

Ď 
ــمت  الص

 والفوȑى
٤ ٢,٨,Ĕ٢,٤٤ ٤,٥ ٥ Ē,ĔĔ Ē,Ē Ď,٠,٠ ٢Ĕ٤ 

٤ 
ــتǲابة  اس

 املعلم
Ď٢,٨ đđ,٤ Ďđ,٨١ ٥,Ĕ ĔĒ,đ ١Ē,٢ Ĕđ,đ -٠,٠٥Ď 

٥ 
ــادأة  مبـ

ــم  املعلـ

 الفورية
Ĕ٥ Ĕ٨ ١,٥đ,đ Ĕ٥,٨ ĔĔ,٢٢,٥ ٢ Ĕ٠,١٠ ٠,٨Ē 

đ لةǞاملعلم أس đ٤,Ď ١Ď١٢٤ ٥,٢,Ĕ ٢٥,Ĕ Ď٠,٠٢ ٥٢,٨ ٤٥,٨ ٠٥,٥Ē 

Ē 
 املعلم أسǞلة

 الفورية
١٠٠ Ē٢ ĒĎ,٥ ٢Ē,Ĕ Ĕ١,Ď ٨١,đ Ď٠,٠ ٥,٢Ď٠ 

٨ 
ــادأة  مبـ

 التلميذ
٨,٨ ٠ Ĕ,٢ đ,٨ Ď,٠,١٠٥ ٥٠,٥ ٤٨,٤ ٥ 

Ĕ 
Ɂتـــوǂا 

 املتعامد
٤٥,Ď ٨ ٨١ ٨٤,٢Ĕ,Ē đ٥ ٢,٤Ē,٥ đ٠,٠٤ ٤,٢Ĕ 

١٠ 
ȧتســاو 

ــا  اƪاليـ

 واȑطرادها

Ē١,٠Ď đđ,٤ Ď٥ ١Ē,٢ ٨Ď,٢٨ ٤,đ ٤٥,Ĕ٠,٠٠٨- ٥ 

 ǭبات حالة ١١

 التلميذ
٠ Ď,Ĕ٠ ٥,Ĕ١١ ٠,٨٢ ١,٤٥ ٥,Ď ٠,٠٥٨ ١٤,١ 

 




