
 

 1 التقييم الفعال

 التقييم الفعال
 

 
 
 
 

 لتقديم التقييمات المفيدةمفيدة  لأفكار ووسائ
 
 
 
 
 
 
 



 

 2 التقييم الفعال

 منظمة التوستماسترز العالمية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مفيدة لتقديم التقييمات المفيدة لأفكار ووسائ
 

 العالمية التوستماسترز منظمة
 9559 بريد: صندوق 

(Mission Viejo)، 99695 كاليفورنيا  
 (949)8588955 األمريكية ةالمتحد الواليات

tminfo@toastmastersorg اإلليكتروني: البريد   

www.toastmasters.org 
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مث هييا مثييل يمكيين تطويرهييا وتحسيي نها ، و الهاميية مهيياراتال ميينالخطابيية العاميية والقيييادة تعييد 

 ال يب الرئيسيلالتوستماسيترز، يط يع ع يل التعق يب اسيم التق ييم، وهيو منظمة أية مهارة أخرى. في 
الخطابيييات واألدوار القياديييية  ةسحظيييفيييل هيييذا المنصيييب تقيييوم بم لتع يميييي.لبرنيييامل التوستماسيييترز ا

. فإذا كنت تريد حًقا تنميية يقومون بنفس الشلء لكهم و لجهودهم،  تم تق يًماوتقد ألعضاء ناديك
 تق يمات فعالة ومف دة. وت قلمهارات القيادة والخطابة لديك، فسبد وأن تتع م كيفية تقديم 

 
 

 مقدمة
مدرسيييه هييل ط ييب منييك أحييد زمسئييك فييي ال هدت طف ييك فييي عمييل واجبييسيياعو هييل سييبع 

 نصيحة بشأن مشروع ماه هل سبع وقدمت اقتراحات إلل الحكومة المح يةهالالعمل تقديم 
أنييك اسييتمعت  ح ييث، فيييمكن القييول بأنييك كنييت ت عييب دور المقيييم. قمييت بهييذش األشييياءإذا 
إنك تقيوم بيدور التق ييم بشيكل أو بيوخر  ومًييا  . بلتعق باتال بت أعمالهم وقدمت إل هملآلخرين وراق
 وفي المجتمع ككل. ومكتبكفي منزلك 
نييوادي ب   تحييع النيياس، لهييا أهمييية كب ييرةلتق يييم أن عم ييية ا ؛ نجييدالتوستماسييترزمنظميية فييي 

عم ييات ن مهارات الخطابة والقيادة لد هم، وتتحسن هذش المهيارات مين خيسل التوستماسترز لتحس 
فييييي كتيييياب الموجييييودة ع ييييل المشيييياريع  المعتمييييدة الخطييييب وتقييييديم بإعييييداداألعضيييياء  يقييييومالتق يييييم. 
القائييييد ، أو   عبييييون أدوار القيييييادة أثنيييياء اسييييتومال المشيييياريع الييييواردة فييييي كتيييياب المييييتمكن التواصييييل
بميا  ل جهود المبذولية فيل الخطابية والقييادة. كما يقدم زمسؤهم من أعضاء النادي تق يمات المتمكن
 تنمية مهاراتهم في الخطابة والقيادة.ع ل ء ألعضايساعد ا

 
 تسيبب  ربميا وع يل النيادي ككيل.تأث ر بيال  ع يل الخط يب  لهماالتق يم  لهجة ومحتوى إن 

ال يسييياعد فيييي تنميييية مهيييارات  المبيييال  فييييهالتق يم فيييي تيييرك أحيييد األعضييياء ل نيييادي. فييحييياد الالتق يييم 
يحياولون المقيميون األوفياء  نجيد أنقييض ع يل النو . ويشيعرش بيالحزن  اإلحبيا بالعضو، بل يصي به 

 تقديم تق يمات مف دة ومشجعة.إ جاد األرض الوسط، ل
في تق يم اآلخرين مين أعضياء النيادي، إال أن  الوقتوع ل الرغم من أنك ستقضي معظم 
 ح يث أنيك ستصيبس مسيتمع الحيياة.جمييع جوانيب  فيلالمهارات التي سيتتع مها قيد يمكنيك تطبيقهيا 

الييواردة فيييه  واألسييال ب األفكييار. مييع قييراءة هييذا الوتيياب بعناييية وتطب ييع دى أوثييرومفكيير نقييأفضييل، 
تقديم التق يميات البنياءة والفعالية  القدرة ع لالتق يمات التي تقدمها، فسرعان ما ستتوون لديك  ع ل
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سيتعر  و أخيرى ل تق ييم مت ق هيا. بيل إنيك سيتتع م طيرق ومسياعدة واإل جابية التي من شأنها تحف يز 
كيفيية تق ييم  تع يمالمتاحة لمساعدتك، ومساعدة زمسئك مين أعضياء النيادي، فضيس عين  ادرالمص

 النادي نفسه ل تأود من ت ب ته الحتياجات األعضاء.
 
 

 عندما تكون المقيم

 دور المقيم 

 وبنيياء تق يييم أحييد الخطبيياء أو القييادة، سيييكون هييدفك الرئيسييي هييو تقييديم رد فعييل نزيييهل تعيي نعنييدما 
ع يل  قاضيياميع الع يم بأنيك ال تويون بيذلك  نمياذج التق ييم المتاحية.لشخص باسيتخدام لجهود ذلك ا

تعق بييك ع ييل جهييود الخطابيية تقييدم  فانييك ببسيياطةعنييدما تقييوم بعم ييية التق يييم، الخطبيية أو القيييادة. 
تيأث ر هيذا اليرأى   يذكرالبيد أن  مجرد رأى شخصيي. التق يم ال  تعدى كونه لدى الشخص.والقيادة 

 قائيييد أو والجوانيييب التيييل يمكييين ل، ج يييدا القائيييد أو الخط يييب التيييل أداهيييا الجوانيييبو  ييييك،الخطييياب ع 
 .لإلصسحتوصيات خاصة  إلل باإلضافةتطويرها،  الخط ب

قبييول أفكييارك أنييه ال يمكنييك ت   يير سيي وك الشييخص أو إجبييارش ع ييل ضييع فييي اعتبييارك           
إذا  المشيييروع،إعيييادة لخط يييب أو القائييد أن تط ييب مييين ا، كمييا أنيييه ال يمكنيييك والتحسيي نات المقترحييية

إنميا مين خيسل تق يميك، كنت ترى أنه ليم يحقيع أهيدا  المشيروع أو ليم  نفيذش ع يل النحيو األمثيل. 
يمكنييك تقييديم مع ومييات يأخييذها الخط ييب أو القائييد بعيي ن االعتبييار فييي إعييداد المشيياريع المسييتقب ية، 

 . فقطأو القائد  الخط ب إللقرار قبول االقتراحات التي تقدمها  يعود
ل تقيديم التعق بيات التيي تسحظهيا، فك ميا ع ي ا، فإنيك ت قيل تحف يزً إذا لم تع ن كمقييمحتل           

 هييذاال يكييون ك مييا زادت اسييتفادته. الخط ييب أو القائييد،   ت قاهيياالتييي  التعق بيياتزادت التق يمييات أو 
نميا  نب يالمعي نالذي يقدمه المقيم  بنفس التفص لالتق يم  بعيض األشيياء التيي أجياد ي أن  يذكر ، وا 

وبعييييض التوصيييييات المقترحيييية  تحسيييي نها،ف هييييا الخط ييييب أو القائييييد وبعييييض األشييييياء التييييي يمكيييين 
أعضاءها بنمياذج تق ييم قصي رة لتيدوينها وتقيديمها ل قائيد أو الخط يب  األنديةتزود معظم ل تحس ن. 

 . مكنك كتابة تق يمك ع ل قطعة ورق في كل اجتماع، أو ي
ف يين تلو ييف بتقييديم أي تق يمييات حتييل تقييرأ ادي التوستماسييترز، جد ييدا بنييإذا كنييت عضييًوا           

حضور ثسثة أو و نائب رئيس النادي لشئون التع يم حول عم ية التق يم،  معوتتحدث  ،هذا الوتاب
مشروع واحد أو أوثر  إتمام إلل باإلضافةأربعة اجتماعات ع ل األقل ح ث قدم آخرون تق يمات، 
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المع وميات والخبيرات التيي يمكنيك سيتعطيك هيذش األنشيطة  نفسيك.شاريع الخطابة أو القييادة بممن 
 االستناد إل ها عند إعداد تق يمك األول. 

 

 كيف تستعد لعمل تقييم 

يسيتحع أفضيل فهو/هل  ربما األسابيع في إعداد المشروع.لقد قضل الخط ب أو القائد الساعات و 
 ال تحتييياج اليييليم الج يييد، إنيييك دتق ييييم اليييذي تقدميييه باإلعيييداد والتقيييال ال بيييد أن  تسيييم تق ييييم ممكييين.

 دقيقة ل قيام بما   ي: 55إلل  ع ل األقل الساعات إلعداد التق يم، بل ستحتاج
 

القائييد تواصييل المتقييدم و موال المييتمكنتواصييل مكييل مشييروع وارد فييي كتييب القرررا ة الموررروع   .5
بة فيي تق ييم المشيروع إذا ليم توين تجد صيعو سيوأهيدا  متنوعية. مخت يف له غيرض  المتمكن

وصيييف المشيييروع  اءةقييير قيييم بالوتييياب و  احصيييلوقبيييل االجتمييياع،  .ع يييل درايييية بيييه وبأهدافيييه
 وأهدافه.

. يشييرح هييذا الييدل ل العناصيير التييي  جييب البحييث عنهييا أثنيياء تقيرريم الموررروع نمررو جقرررا ة  .9
لوتابة   وجد به فراغات كما المتحدث أو القائد، ب المتع قةسئ ة قائمة باألكما يطرح  .التق يم

 المتحييدث أو القائييد بعييد االجتميياع. الييذي سييتقدمه إلييل المكتييوبالتع يقييات. وهييذا هييو التق يييم 
ال  جيب أن  وع يل اليرغم مين ذليكالشيفهي،  كلتق يميك ستستخدم هيذا اليدل ل كأسياس كما أن

التع  ييع ع ييل عناصيير أخييرى بخصييوص  كنييت تريييد إذاالنقييا .  ع ييل هييذش كتق يميييقتصيير 
 .الشخص، فهذا أمر مرحب بهود جه

ن كانت مهم ة في بعض األوقاتأو القائد   الخطيبالتحدث إلى  .3  .تعد هذش خطوة مهمة وا 
أوثير إفيادة إذا كنيت ع يل درايية باألهيدا  العامية ل شيخص وبالجوانيب التيي  كتق يميسيكون 

نييه يعمييل أ إذا أخبييرك القائييد ؛، ع ييل سييب ل المثييالوالتعق ييبيحتيياج الشييخص ف هييا ل مسيياعدة 
حتييل لييو لييم  ييذكر فييل  فييي تق يمييك تتنيياول هييذا الجانييب ربميياع ييل تقوييية مهارتييه التنظيمييية، 

 .دل ل التق يم

 
التعق بييات السييابقة التييي ت قاهييا الخط ييب أو اط عييت ع ييل أوثيير فائييدة إذا أيضييا سييتوون           
ميييواطن  إليييل رلنظفقيييط بيييا، وال توتفيييي ةبقاتق يميييات سيييأى تقيييديم  تجنيييبتقيييدم أحيييرزش،  وأىالقائيييد 

التيل لهيا  الطبيعيية واإليمياءاتسيساهم كس من التواصل الج يد باسيتخدام العي ن  الضعف الطفيفة.
ال ولويين لخطبيية ع ييل اهم فييي التييأث ر اتسييسالعوامييل  كييل هييذش ؛ والقواعييد النحوييية الصييحية معنييل

 ع ل النقا  الخارجة عن غرض التق يم.   جب أن تركز كث را
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 تقييمك 

دل ييل التق يييم  واط ييع ع ييلحصييل ع ييل الوتيياب ميين الخط ييب أو القائييد جتميياع النييادي، ااقبييل بييدء 
مرح يية  إلييليصييل بييك  أنال تسييمس لعق ييك . عيين قييربوشيياهد  بحييرص. اسييتمع ل مشييروع المناسييب
 . دون مسحظات ع ل دل ل التق يم متل رغبت في ذلك. التشويش أوالتعجب 
دل ل التق يم ولوين  أومل .كإعداد تق يمابدأ فل ك مته، بعد انتهاء الخط ب أو القائد من           

 ال تمت يك بأنيكع ًميا  تق يميك الشيفهل. بعيدها أعيد سيؤالع يك التع  ع ع يل كيل  تذكر أنه ال  جب
 رأوبي لت طية جميع النقا . بداًل مين ذليك، اختير نقطتي ن أو ثيسث تعتقيد بأنهيا ع يل لواف  الوقت ال

بالصيدق والنزاهية. إذا ليم يعجبيك أي شييء فيي أداء الشيخص، مين األهميية لتوضييحها. تحيل  قدر
شيي ًئا آخيير يمكيين تحسيي نه. يحبييذ بعييض  راحة، بييل اذكيير شيي ًئا أجيياد فيييه إلييل جانييبال تقييل ذلييك صيي

بيييي ن كييييل تع يقيييي ن  طريقيييية نالسييييندوتشن ح ييييث  ييييتم تقييييديم اقتييييراح التحسيييي نالتوستماسييييترز أعضيييياء 
 ط ب أو القائد ت   رها.  خيحع لالتي  الجوانبإ جاب  ن. ال تقيم سوى 

 وضييسكييان تنظيييم الخطبيية مشوًشييا فييي إحييدى النقييا ، قييل ذلييك ولويين كيين محييدًدا. إذا           
عنييدما كنييت تتحييدث عيين نثييم قييدم مقترحييات التطييوير والتحسيي ن.  شالتشييوي األمييور التييل أدت إلييل

إذا كنيت أعط يت كيل . القديميةأم  الجد يدةإليل الشياحنة  تشي ركنيت ما الشاحنة، لم أون متأوًدا إذا 
من شأنه توضيس اإلشيارات  هذان أل واستخدمته خسل الخطبة لوان ذلك أجدى.مم ًزا  لقباشاحنة 

ضييفاء روح الدعابييةن. أو ن عييدد االقتراحييات إلييل  قصييرأن التق يييم مف ييد، ولونييي أعتقييد بييأن  اعتقييدوا 
وصيييف تيييرك أميييا إذا ثسثييية بيييدال مييين خمسييية ربميييا كيييان أفضيييل ، وأقيييل اسيييتنفادا لطاقييية الخط يييبن. 

، فس تتوانل في قيول ذليك، نعنيدما ذكيرت ت يك انطباعا قويا فل نفسك الخط ب ألحد الموضوعات
 القطعة من الح وى سال لعابين. 

 

  التقييمتقول كيف 

فيي ذليك ع يل الخط يب أو القائيد شيأنه  كب يرتق يميك بالو ميات ليه تيأث ر  التل ت قل بهاطريقة الإن 
تسيييتخدم ج يييدة ولونيييك  أفكييياريكيييون ليييديك و  تعطيييل معنيييل ج يييدعنيييدما ه. شييأن محتيييوى التق ييييم نفسييي

ك ماتيك بعنايية  اختيار ين تيؤتي رسيالتك ثمارهيا. ف، الو مات التل تضع الشيخص فيل وضيع دفياعل
 متبًعا في ذلك اإلرشادات التالية. 

  فأنت ال تتحدث نيابة عن الجمهور، وانك تعطل رأيك فقط، فقط نفسكلتذكر أنك تتحدث ،
فييي  صييي ة الجمييعاسييتخدام  تجنييببيياقي الحضييور. عيين أراء  أرائييكلواقييع قييد تخت ييف وفييي ا
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حد ثك مثل ننعتقدن، ننيرىن، ن يرى الجمهيورن، نليم يفهيم الجمهيورن وغ رهيا مين الو ميات التيي 
 توحي بأنك تتحدث نيابة عن اآلخرين. 

  ك هيييو اليييذى يعطيييل آخييير غ ييير  تيييوحل بيييأن شيييخصالتيييي  المجيييردةبالمثيييل، تجنيييب البيانيييات
ال تقييل نإنهييم يقولييونن، التق يييم، أو تييوحل بييأن التق يييم موجييه لشييخص أخيير غ يير المتحييدث. 

 . المبهمةغ رها من اإلشارات استخدام  وأنحري بالمرءن، ن رى الناسن، 

 من الخطأ أن ل انهكذان، نبالقادة األوفاء  يقوموعبارات الحكم، مثل نال  ألفاظاستخدام  تجنب
 كنتن.  هلقمتن، ون هلعمل ذلك بطريقة صحيحة،  جب ع يكن، نإذا كنت تريد نن، تقول

 كنيت محتيار ن، نلقد تأثرت بيياستخدم الو مات التي تصف ردود أفعالك تجاش الخط ب، مثل ن
إذان،  ،ال ييييرض ميييين الخطبيييية أوثيييير يمكيييين توضيييييسن، نعنييييدما سييييمعتن، نأعتقييييد بخصييييوص

 ونأعجبني حد ثك عندمان. 

  بدو تذمرا، فتورار النقا  قد منها انتهاءكنقطة بمجرد أى ال تورر  . 

 فهذش المبال ات تق ل من قيمة رسالتك ،استخدام ك مات ع ل غرار نأبًدان، وندائًمان تجنب . 

 

 التقييم تسميمك 

 مباشييرة . انظييًراوال تييوحل بالتهد ييدبطريقيية ودودة ومباشييرة  رأيييك الشخصييلم تقييديم، فإنييك تقيي ماعنييد
ع ييك أن تفعيل ميا  وال  نب يي ابخطيب هيذا لييس ابتسيم.ك متيك.  لت قي ب نمياإلل الخط ب أو القائد 

جهودك فيي مسياعدة الخط يب أو القائيد. تجنيب اسيتخدام أوثر منه إلل شخصك   فت االنتباش إلل 
مين ذليك هيو توضييس إحيدى النقيا  حيول  ال رضأو ل ة الجسد ما لم يكن  اإليماءات المبال  ف ها

 جهود الشخص. 
 

 عند اختتام التقييم 

التحف ييييز وال هفيييية لبييييدء العمييييل فييييي  نهييييل االجتميييياع مستشييييعًرا  جييييب ع ييييل الخط ييييب أو القائييييد أن 
. أم الكيان الخط يب أو القائيد متحفيًزا ميا طريقية إنهائيك التق ييم إذا  غالبا ما تحيددالمشروع التالي. 

م أو احتيييرا مييين شيييأنها مسييياعدة الفيييرد ع يييل تويييوين الثقييية بيييالنفسحيييد ثك بمسحظييية إ جابيييية  اختيييتم
 . النفس

 ومييدى تييأث رشميين جهييود الشييخص  جانييب أعجبييكيمكنييك أن تنهييي حييد ثك باإلشييارة إلييل           
اذكيير هييذا التحسيين وقييدم لييه التهنئيية ، الجوانييبفييي بعييض  مث يير الشييخص تحسيينأظهيير إذا ع يييك. 
 ثم ع ع ع يه. ثر فيك بصورة إ جابيةما أ. اوتشف شيء ع يه
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 المتابعة 

ثم اسأل الشخص إذا كانت لدييه أيية أسيئ ة  المكتوبد الوتاب مع تق يمك االجتماع، أع انتهاءبعد 
 مين األشيياء التيل أو تع يقات حول تق يمك. تأود من أن الخط ب أو القائد لم يسي  فهيم أي شييء

إذا كيان بإمكانيك  اسيأل، افعل ذلك ح نئيذ. قولهاترغب في  لديك أي تع يقات أخرى  . إذا كاناق ته
 يكون أوثر نفًعا. بطريع مخت فة لالتق يم  فلقول أو عمل أي شيء 

 

 المتابعة مع الجمهور 

 التحييدث مييع دترييي ربمييا مجييرد رأيييك الشخصييل.عيين كونييه   تعييدىكمييا سييبع ذكييرش، فييإن تق يمييك ال 
 هذش ولون، األراءتخت ف  ربما كان تق يمك مناسًبا ودقيقا. ما الجمهور لترى إذا منخرين أعضاء أ
 تو ف بتق يم أحد الخطباء أو القادة.  عندماالمرة القادمة  ساعدك فيات قد تالتعق ب

 
 

 عندما تكون أنت الخطيب أو القائد

هييي العامييل  اتالتق يمييو  ييية مهييارات الخطابيية والقيييادة لييديك.نييادي التوستماسييترز لتنم انييك التحقييت
كيل  دةاسيتفا أوبيرلضيمان الحصيول ع يل  بعيدة أشيياءويمكنك القييام  لتحق ع هذا الهد . الرئيسل

 مرة تتحدث ف ها. 
 

 مقيم ونائب رئيس النادي لموئون التعميمية بأهدافك أخبر ال  1

التخطيييط لسجتماعييات التييي ميين  فييلسيسيياعد ذلييك نائييب رئيييس النييادي ل شييئون التع يمييية 
 سييعر  الخط يب أيًضيا ميا اليذي  جيب ع ييه وضيع مساعدتك فيي تحق يع أهيدافك.شأنها 

 لتالي. ا كمشروعفي االعتبار عند تق يم 
 
 

 استعراضها  تريد منها خاصةبأي نقاط أخبر المقيم   2

 إليييلبالجوانيييب التيييل تحتييياج ف هيييا تحقيقيييه، أو بميييا تطميييس فيييل ك ميييا زادت معرفييية المقييييم 
 المقيم ع ل مساعدتك. قدرةزادت ك ما ، المساعدة
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 أثنا  تقييمك بحرص, استمع إلى المقيم  3

أفعيال ال تصيدر أى تق يميات أو ردود يقوليه. إليل ميا  ج يدا انظر إلل المقيم مباشرة وانتبه
وال تنتقد المقييم أو تعتيرض ع ييه أو تشي ر بيأي إيمياءات  تح ل باالحترامما تسمعه.  ع ل

ال  هبأني بصيدر رحيب أو دعابات. سرعان ما يكتشف الخطباء الذ ن ال  تقب ون التق يمات
بعييد انتهيياء  تحييدث إليييهلييه إلييل المقيييم، فييي تق يييمهم. فييإذا كييان لييديك مييا تقو  أحييًدا  رغييب

 االجتماع.
 

  لمتحسينكل تعميق أو اقتراح ب اهتم  4

مييا  تحييدث عنييهن أو  هييذا الزم ييل ال يعيير ن حكم ع ييل أي شيييء يقولييه المقيييم.بييالال تنيدفع 
نإنهييا لييم تسييتوعب القضيييةن، بمييا يعنييي أنييك قييد فاتييك بعييض النقييا  القيميية بشييأن التعق ييب. 

ن بعييض أرائييه عمييا رآش أو سييمعه. وقييد توييو  شخصيييرأيييه السييوى  يقييدمتييذكر أن المقيييم ال 
ليين يمكنييك معرفيية يكييون بعضييها كييذلك. لييك فييي حيي ن قييد ال  مف ييدةو ومسحظاتييه صييالحة 

 ذلك ما لم تستمع إل ها وتأخذها بع ن االعتبار. 
 

 قيم جهودك بنفسك   5

األخطياء التيي أم ال، وغالبيا ميا تيدرك كنيت قيد حققيت غرضيك ميا إذا  الحكيميمكنيك عادة 
ك تييأعجب النقييا  التييلقيييادة، دون البيية أو اخطال مشييروع ميين مشيياريع ت ف هييا. بعييد كييلوقعيي

 عند اإلعداد لمشروعك القادم.  اتحس نه والنقا  التل  جب ع يك
 

  بعد االجتماع المقيم معتحدث   6

 أوفييس تهيياجم  احييذرولويين  التق يييم الييذي ت ق تييه. هييي فرصييتك لطييرح أييية أسييئ ة حييول هييذش
 مييا إذا كنييت تييرى أن المقيييم كييان بمقييدورش قييول شيييء الييرغم ميين ذلييك؛ع ييل  تييوبا المقيييم.

دة إليييك، ف تقييل ذلييك ولتقييدم بشيكل أوثيير فعالييية أو كييان قييادًرا ع ييل تقييديم مزييد ميين المسيياع
كنيييت ترغيييب فيييي  يالتييي بعيييض الجوانيييبلمقييييم اقتراحيييات التحسييي ن. إذا ليييم  يييذكر ابعيييض 

 . واط ب رأيه ف ها همناقشتها معالحصول ع ل تعق به بشأنها، احرص ع ل 
 

 باقي أعضا  النادي  معتحدث   7

ط بيت التعق يب مين ، وقد تزييد منفعتيك إذا ميا رأى واحديعرض واحد و هو شخص ك مقيم
وكمييا ذكيير آنًفييا، تشييجع معظييم النييوادي جميييع أعضييائها ع ييل  بيياقل األعضيياء الحضييور.
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ي النفيع بالنسيبة غايية فيهيذش التعق بيات ويون ديم تعق ب كتابي موجز إلل الخط يب. قيد تتق
األعضيياء  اسييألقيميية بال يية أيًضييا.  لييه فييان التعق ييب الشييفوى  ؛ذلييك وع ييل الييرغم ميينلييك، 

  ن.التحس عن كيفية ائسنص واط ب منهماآلخرين عن رأ هم في أدائك 
 

  في تقييماتك ادخل بعض التنوع
بيي ن  كلنادييي يمكيين ولويينسييالفة الييذكر هييي أوثيير الطييرق التييي تسييتخدمها النييوادي. ال اتإن التق يميي

 بعض االقتراحات: وفيما   لأيًضا.  هااالستفادة منو  برامل التق يم األخرى تجربة الح ن واآلخر 
 

 فع ل سب ل المثال،  . يك ف كل مقيم بجزء مع ن من عم ية التق يم.التقييم المخصص
فيما يك ف أحد المقيم ن بتق يم بداية حد ث الخطباء الثسثة الذ ن أعدوا ك ماتهم س فلا، 

 يك ف آخر بتق يم تنظيم كل منهم.

 

 يقييييم كيييل المقيميييون جمييييع الخطيييب أو األدوار الجماعية)مناقورررات المجنرررة ورررات اقالن .
أو إليييي إلقييياء الضيييوء ع  هيييا التيييل تحتييياج العناصييير  ع يييلمسحظيييات  ويضيييعون القياديييية، 
يمكن ، كا   النقاش مع المقيم ن. إذا كان هناك وقت . بعد ذلك يقود المقيم العام مناقشها
 تقديم تع يقاتهم أيًضا.  ل جماه ر

 
 شيرائط ف يد و وتعيرض ت يك دة ع يل  يتم تصيوير الخطبياء والقيا  الفيديومن ورائط  التقييم

أثنيياء تقييديم الشييرائط خييسل االجتميياع إذا سييمس الوقييت بييذلك. يشيي ر كييل مقيييم إلييل الشييريط 
الشرائط إلل أخذ اء والقادة  خطبيمكن لي لتوضيس النقا  التي  تحدث عنها. تق يمه الشفو 

الخط ييب أو القائييد يم مييع  تقابييل المقييربمييا ، لمزيييد ميين التنييوعمنييازلهم لمشيياهدتها بأنفسييهم. 
 لخطبة. االستعراض الشريط وتق يم ذلك بعد 

 
 حيدث ن والقيادة ع يل شيرائط صيوتية. المت خطيب يتم تسيج ل   مرن وررائط الكاسريت التقييم

الميذكورة بخصيوص تق يميات  باألسيال بتماع النادي أو الشرائط خسل اجهذش يمكن تق يم 
 شرائط الف د و.

 
   "ويعطييه تعق يب فيوري. يقوم الملقيم بإيقا  المتحدث أو القائيد تقييمات "إيقاف المتحدث

الملقييم ويقيول ليه: نال   وقفيهل  ايية،  منخفضإذا كان صوت المتحدث  ع ل سب ل المثال؛
قيييم أن  وقييف القائييد ويقييول: نقييد أو يم .نسييماعك. ارفييع صييوتكأسييتطيع  تقييديم  تييودكيين ل مل



 

 12 التقييم الفعال

المتحيدث أو القائيد ع يل  بالطبع؛ البد مين االجتماعن.لتحس ن  الخاصةبعض االقتراحات 
 االجتماع. سببا فل اإللهاء عنقد يكون  ألنههذا النوع من التق يم قبل االجتماع، 

 
  تعمم المزيد؟ ترغب فىهل 

تنف ييذها لمسيياعدتك  ناديييكالعد ييد ميين البييرامل التييي يسييتطيع لييد ها التوستماسييترز العالمييية  منظميية
 رئيييساط ييب ميين نائييب أنييت وزمسئييك ميين أعضيياء النييادي حتييل توونييوا مقيميي ن بمسييتوى أفضييل. 

 في جدول اجتماع النادي. أن  درج ت ك البرامل النادى ل شئون التع يمية 
يقيدم بعيض األفكيار نيامل ع يل ه ئية نيدوة (، وهيو بر 955)كتالوج رقيم  فن التق يم الفعال          
 وكجيزء مينالفرصة لممارسية هيذش األسيال ب.   وفرإلجراء التق يمات الفعالة كما  المف دة واألسال ب

فيي  والضيعف سياعدك فيي التعير  ع يل نقيا  القيوةاستمارة اسيتبيان تالبرنامل، سيط ب منك ملء 
 بواسيطةالبرنيامل   نفيذفيميا بعيد.   كمرجيع يمكنيك اسيتخدامه عميلتق يم النادي، كما ستت قل كتاب 

هييذا البرنييامل  بتنف ييذالنييادي  إننييا نوصييليسييت رق حييوالي سيياعت ن ونصييف.  و، ناديييكأحييد أعضيياء 
 مرة واحدة ع ل األقل كل عام.

الناجحييية  بيييراملال س سييي ةأجيييزاء ( وهيييو أحيييد 999التحف يييزن )كتيييالوج رقيييم نالتق ييييم بهيييد            
ناديييك لصييالس أحييد أعضيياء  بواسييطة تنف ييذش أيضييادقييائع ويمكيين  55مدتييه  نييادي. هييذا البرنييامل ل

أن ميين رغم ع ييل الييدورة تذك رييية حييول أسييال ب التق يييم. و  وأإنييه يقييدم نظييرة سييريعة  النييادي بأوم ييه.
برنييامل نفيين التق يييم الفعييالن، إال أنييه يعييد طريقيية سييريعة  هييذا البرنييامل ليييس ع ييل قييدم المسيياواة مييع

تق يمييات أفضييل. كمييا أن تنف ييذ هييذا البرنييامل يف ييد أيًضييا فييي حاليية  تقييديم ع ييللتحف ييز األعضيياء 
 انضمام الوث ر من األعضاء الجدد إلل النادي دفعة واحدة.

وغالًبا ما  األعضاءتهم  البرامل التع يمية التي لعرض، مؤتمًرين كل عام تعقد المقاطعة          
لتنف يييذ  المحيييددبالمقاطعييية لمعرفييية الموعيييد  لالمسيييئو يمكنيييك سيييؤال . ل تق ييييم  يييتم تخصييييص برنييياملً 

 البرنامل القادم.
أيًضييا برنامًجييا يسيياعد النييادي ع ييل تق يييم لييد ها توستماسييترز العالمييية ال منظمييةكمييا أن           

. يسيمس  نياديالناجحية لبيرامل ال س سي ةلن، وهيو نميوذج آخير  لحظيات الصيدقنفسه. وهو برنيامل ن
لمسييياعدته فيييل أن يكيييون أوثييير النيييادي،  انيييب مييين جوانيييب تشييي  لجتح  يييل كيييل بهيييذا البرنيييامل  ليييك

تنف ييذ ذليك البرنييامل فيي سيياعة مسيياعدة األعضياء فييي تحق يع أهييدافهم. ويمكين فاع يية فيمييا  تع يع ب
 إننا نوصي النادي بتنف ذ هذا البرنامل مرة واحدة سنوًيا.واحدة. 

 
 

 أدوات التقييم الموصى بها
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فباإلضييافة إلييل  وأسييال ب التق ييم.ييية مجموعيية متنوعية ميين أدوات التوستماسيترز العالم منظمييةتقيدم 
 بما   ي: ربما تهتمصدقن، الالتحف زن ونلحظات برامل نفن التق يم الفعالن ونالتق يم من أجل 

 
 أعضيييياء النييييادي لجميييييعيمكيييين  (563رقييييم  )كتييييالوج :والتقييمررررات المرررروجزة اتاالقتراعرررر 

لمييييييييد ر لقييييييييادة والخطبيييييييياء وكييييييييذلك الخمسيييييييية ميييييييين لتقييييييييديم تق يمييييييييات مييييييييوجزة  اسيييييييتخدامه
نأفضل خط بن وغ رهيا مين االقتراعات التل تجرى الختيار نب اج إلل، االجتماع/الج سة

 الجوائز.

 
 لمقييم  يوجز النقيا  التيي  نب يي ع يل ا (565رقيم )كتيالوج  :نمو ج تقييم الخطبرة الفرديرة

 ت ط تها. 
 

 لمحية ن ميواد التق ييم التاليية: مي نسيخة 95يحتوي ع ل  (567)كتالوج رقم  :أدوات التقييم
 تق يم المقيم. نموذج ، ونموذج تق يم الخطبة الفردية، و عن خطابك

 

ادرس . اطيرح األسيئ ة. اآلخيرين مهارات التق يم لديك. راقب المقيمي ن ابذل قصارى جهدك لتطوير
. فميع م هيامقيتجيد فائيدة فيي زييارة نيوادي التوستماسيترز األخيرى واالسيتماع إليل  ربماهذا الوتاب. 

لمجموعييية متنوعييية مييين التق يميييات، سييييكون بمقيييدورك تطيييوير مهاراتيييك وتنم تهيييا  الوب ييير التعيييرض
ستصييبس لييديك ومسياعدة زمسئييك ميين أعضيياء النيادي ع ييل تنمييية مهييارات الخطابية والقيييادة لييد هم. 

ميع  تعامستيكتصبس أوثر ثقية فيي ارات التق يم خارج نطاق النادي، فاستخدام مهع ل  القدرة أيضا
 المجتمع.و اآلخرين في العمل والمنزل 


