األهداؾ Objectives
تعرٌؾ الهدؾ :

صاغ فً عبارة تصؾ تؽٌٌرا مقترحا ٌُراد أحداثه فً
صد ُم َ
ٌعرؾ الهدؾ بأنه َم ْق َ
الفرد .
ٌصعب تقوٌم أو قٌاس تلك األهداؾ ما لم تحدد بدقة  ،كما أنه لن ٌتم تحدٌد وانتقاء
الماد الدراسٌة  ،والمحتوى وطرائق التدرٌس المالئمة ما لم ٌتم تحدٌد األهداؾ
وصٌاؼتها صٌاؼة علمٌة سلٌمة  .وٌمكن القول بأن الهدؾ ذا المؽزى الفعال هو

ذلك الذي صٌػ بطرٌقة وأسلوب ٌمكنه من إٌصال ما قصده المرسل أو المعلم أو
المرشد الزراعً إلى ذهن المستقبل  ،أو الدارس أو المزارع .

صٌاؼة األهداؾ
لكً نختار مجموعة األهداؾ المناسبة أو المهمة والمنسقة  ،فإنه ٌجب القٌام
بعملٌة التصفٌة أو الؽربلة  ،والنتٌجة النهائٌة لعملٌة التنقٌة ٌجب أن تكون
قائمة صؽٌرة من األهداؾ المنتقاة  ،وأن تكون مصاؼة بطرٌقة تجعلها أكثر
عونا ومساعدة للمعلم أو للمرشد الزراعً أثناء عملٌة التعلم  ،كما ٌجب أن
تنبع األهداؾ من المجتمع ومن الدارسٌن أنفسهم .

معاٌٌر صٌاؼة األهداؾ المناسبة

ذكر  Durckerعام  : ٔ9ٙٙعادة ما ٌبدأ الناس بالرأي أول قبل الحقٌقة

وإن عملٌة إبداء اآلراء ومناقشتها ٌعتبران فً الواقع الخطوة األولى لطرٌقة
الختٌار لمجموعة األهداؾ فً الموقؾ التعلٌمً  ،ومن اآلراء تفرض الفروض
التً تختبر للتوصل إلى الحقائق المدعمة لألهداؾ .

وذكر " جون دٌوي " عام  ٔ9ٙٙمجموعة من المعاٌٌر للؽرض الجٌد منها على

سبٌل المثال :
ٔ -ضرورة ارتباط الؽرض بالموقؾ  :فلٌس فً اإلمكان فرض أن النهاٌات تقع

خارج األنشطة .
ٕ -مرونة الؽرض وصالحٌته للتؽٌٌر  :إن األؼراض خطط مبدئٌة  ،وإذا كان

الؽرض نافعا فلن تحتاج إلى أي شًء أكثر من ذلك  ،أما إذا كان الؽرض ؼٌر نافع
فٌحتاج إلى إعادة كتابته وصٌاؼته من جدٌد

ٖ -ل ٌمثل الؽرض تنفٌذ شًء  ،ولكنه ٌمثل فقط النهاٌة المتوقعة والمتصورة .

عرؾ " ماجر  " Magerثالثة مكونات لألهداؾ " وهذه المكونات هً :
ولقد ّ
ٔ -السلوك
من الضروري تعرٌؾ السلوك المتوقع تحقٌقه ( والنهائً ) تعرٌفا محددا  ،وبذلك
ٌمكن تحدٌد نوع السلوك الذي نحكم به على أن المتعلم قد حقق الهدؾ .

ٕ -الظروؾ – الشروط
من الضروري تحدٌد نوع السلوك المرؼوب فٌه فً ظل الظروؾ والشروط التً
ٌتوقع أن ٌتم فٌها تحقٌق السلوك .
ٖ -المستوٌات
من الضروري تحدٌد معاٌٌر األداء عن طرٌق وصؾ كٌؾ ٌمكن للمتعلم أن ٌؤدي

األداء السلٌم والمقبول .

خطوات صٌاؼة األهداؾ التً تصؾ السلوك المرؼوب تحقٌقه بدقة
ٔ -تحدٌد السلوك النهائً بدقة حتى ٌكون شاهدا أو دلٌال عل مدى تحقٌق المتعلم
للهدؾ أو األهداؾ .

ٕ -تحدٌد السلوك المرؼوب فٌه عن طرٌق وصؾ الظروؾ الهامة التً ٌتوقع أن ٌتم
فٌها تحقٌق السلوك .

ٖ -تحدٌد معاٌٌر األداء المقبول عن طرٌق وصؾ مستوى اإلجادة التً ٌنبؽً فٌها
أن ٌصل الفرد بأدائه لٌكون مقبول .

الهدؾ اإلرشادي الجٌد
ٔ -الصٌاؼة الجٌدة الواضحة وتحدٌد نوع التؽٌر المطلوب .
ٕ -أن ٌكون منبثقا من حاجات ومشاكل الناس .

ٖ -أن ٌكون سهل التحقٌق فً ظل الوضع الحالً .
ٗ -أن ٌؤدي إلى الرضا بعد تحقٌقه لمن ٌشارك فً التنفٌذ .
٘ -أن ٌكون مبررا .
 -ٙأن ٌكون مرؼوبا اجتماعٌا واقتصادٌا .
 -7أن ٌكون هادفا وبناء ومساعدا فً تنمٌة األفراد والبرنامج .

 -8قابال للتقوٌم .

لكً تكون األهداؾ ذات قٌمة ٌجب أن ٌتوفر فٌها الشروط التالٌة :
 -1تحدٌد االحتٌاجات والرغبات .

 -2تحدٌد التغٌر المرغوب الوصول إلٌه .
 -3تحدٌد األفراد الذٌن ٌشتركون  ،والمحتوى الذي سٌستخدم .
 -4اختٌار األهداف العملٌة .

ٌجب أن ٌخضع الهدؾ للمعاٌٌر التالٌة :
•

هل التغٌر المقترح فً قمة االحتٌاجات المرغوبة  ،أو قرٌبا ً منها ؟

•

هل هو تغٌٌر ذو أهمٌة لكثٌر من المزارعٌن ؟

•

هل ٌحظى هذا الهدف بتأٌٌد كامل من الجهات القٌادٌة المحلٌة ؟

•

عند تطبٌقه  ،هل هناك تأكٌد لنجاحه ؟

•

هل الهدف بسٌط وقابل للتطبٌق بواسطة المزارعٌن ؟

•

هل فً إمكانٌة المرشد الزراعً والمختصٌن إعطاء اإلرشادات المناسبة لتحقٌق هذا الهدف .

الفرق بٌن الهدؾ والمرمى
الهدؾ  :اتجاه حركة معٌنة
المرمى  :مسافة فً اتجاه ما ٌتوقع الفرد أن ٌقطعها فً فترة زمنٌة معٌنة
مثال :

لنفرض أن هدؾ البرنامج اإلرشادي ( ٘ سنوات ) فً منطقة ما النهوض بمتوسط
إنتاجٌة قمح مروي من ٖ – ٗ طن  /هـ  ،وعلى ذلك ٌكون المرمى بالنسبة لكل سنة
من سنوات البرنامج هو زٌادة متوسط إنتاج الهكتار من القمح بمقدار ٕٓٓ كػ عن
محصول السنة السابقة لها وهكذا .

وفٌما ٌلً بعض األسئلة التً قد تسأل وتفٌد إجابتها فً قٌاس مدى فائدة األهداؾ
اإلرشادٌة فً تحقٌق الؽاٌة منها :
• هل هذه األهداؾ دٌنامٌكٌة ؟

• هل ٌمكن تحقٌق هذه األهداؾ فً ضوء المستوى الحالً للمسترشدٌن ؟
• هل هذه األهداؾ تعبر بصدق عن المتؽٌرات السلوكٌة المرؼوب إنماءها فً

الناس ؟

أسس وضع األولوٌات بٌن األهداؾ
• هل لهذا الهدؾ عالقة وثٌقة بحاجات واهتمامات المسترشدٌن الملحة والمحسوسة ؟
• هل هذا الهدؾ سٌساعد فً مقابلة وإشباع هذه الحاجات الملحة والمحسوسة ؟
• هل فً اإلمكان أن تتم جمٌع أنواع التؽٌرات التً ٌدعو إلٌها هذا الهدؾ ؟

• هل الموارد واإلمكانات المتاحة فً المنطقة موضع التنمٌة تمكن من العمل وإحداث
التؽٌرات التً نص علٌها الهدؾ ؟
• هل المسترشدون أنفسهم لدٌهم الحماس الكافً فً السعً نحو تحقٌق هذا الهدؾ ؟
• هل لهذا الهدؾ عالقة وثٌقة باألوضاع العامة الحالٌة فً المنطقة موضع التنمٌة ؟

المرجع والمصدر :
 -1الطنوبي محمد عمر ،عمران الصادق سعيد (  – )1997أساسيات تخطيط

وتنفيذ وتقويم البرامج اإلرشادية الزراعية  .منشورات جامعة عمر المختار ،الطبعة
األولى ،البيضاء ،الجماهيرية العربية الليبية 303 ،صفحة .

