
 اإلرشادي التعلٌم تقوٌم مجاالت

  وأهدافه التنظٌمً الهٌكل تقوٌم - 1

 للمنظمة التنظٌمً الهٌكل دراسة المجال هذا فً التقوٌم ٌتناول

 إال هو ما منظمة أو مؤسسة ألي التنظٌمً الهٌكل ألن اإلرشادٌة،

 ولكً ، المنظمة هذه أهداف وتحقٌق ، العمل انسٌابٌة لتسهٌل وسٌلة

 واألنشطة المهام تنجز أن ٌجب واجباتها أداء فً فعالة المنظمة تكون

 للمنظمة التنظٌمً الهٌكل تقوٌم عند لذلك ، اختصاصاتها كل فً

  : اآلتٌة النقاط مراعاة ٌجب اإلرشادٌة



 لكافة موجودا   اإلرشادية التعليمية للمنظمة التنظيمي الهيكل يكون أن يجب•

   . المحلي المستوى حتى القومي المستوى من المستويات

 االتجاه ثنائية االتصالية فالعالقات اإلرشادية، المنظمة أقسام بين االتصالية العالقات•

   . المعلومات انسياب تسهل ألنها وضرورية مهمة التنظيمية المستويات مختلف بين

 الهيكل أجزاء كل في العاملين لكل التدريبية واالحتياجات العاملين كفاءة درجة•

 . التنظيمي

 . الرسمية وغير الرسمية المنظمات وبقية اإلرشادية المنظمة بين العامة العالقات•

   . العلمي البحث ومؤسسات اإلرشادية التعليمية المنظمة بين التكامل•

 واألعمال ، القريب المستقبل في بها القيام والمزمع الجارية، األعمال وطبيعة حجم•

 . اإلرشادية المنظمة في قسم لكل الموكلة



  المنظمة فً العاملٌن تقوٌم

 رئٌسٌن لسببٌن ضروري أمر اإلرشادٌة المنظمة فً العاملٌن تقوٌم إن

  : هما

 المهمة األمور من تعد التً اإلدارٌة والترقٌات الحوافز تقدٌم -أ

 فإن ذلك وخالف ، المنظمة فً كفاءتهم استمرار لضمان للعاملٌن

   األهداف وتحقٌق واجباتها أداء فً فعالة غٌر تصبح اإلرشادٌة المنظمة

 تحدٌد خالل من وذلك فاعلٌتهم، وزٌادة العاملٌن كفاءة رفع -ب

   . اإلرشادٌة المنظمة فً للعاملٌن التدرٌبٌة االحتٌاجات

 األخذ ٌجب الزراعٌة اإلرشادٌة المنظمة فً العاملٌن تقوٌم وعند        

  : عامل لكل اآلتٌة والنشاطات األمور االعتبار بعٌن



 .حجم وطبٌعة األعمال التً ٌقومون بها •

 .المؤهالت التً ٌحملها كل عامل •

 .الدروات التدرٌبٌة التً شاركوا فٌها •

 .تحدٌد مسؤولٌاتهم وكفاءتهم •

 . فهم العاملٌن لطبٌعة األعمال الموكلة لهم •



   اإلرشادي التعلٌمً البرنامج تخطٌط عملٌة تقوٌم

 تعلٌمٌة عملٌة اإلرشادي البرنامج وتنفٌذ تخطٌط عملٌة ُتعد        

 وألجل ، مرحلة لكل مالزمة صفة التقوٌم وإن ، مراحل بعدة تمر تخطٌطٌة

  : اآلتٌة األمور مراعاة ٌلزم عامة بصورة اإلرشادي التخطٌط عملٌة تقوٌم

 من خطط الذٌن المتعلمٌن جمهور تحدٌد فً المستخدمة الدقة درجة•

   . البرنامج أجلهم

 واالجتماعٌة االقتصادٌة للظروف والبٌانات الحقائق تمثٌل درجة•

 . المتعلمٌن بجمهور المحٌطة

 . البٌانات جمع فً المتبعة واألسالٌب الطرائق كفاءة •

   . صٌاغتها ودقة للبرنامج التعلٌمٌة األهداف وضوح درجة•



 . الطارئة الظروف مع التكٌف على وقدرتها العمل خطة مرونة درجة •

 . البرنامج أهداف لتحقٌق المختارة العلمٌة المادة كفاٌة •

 ، جهة من المتعلمٌن جمهور لظروف العلمٌة المادة مالءمة درجة •

 . أخرى جهة   من التعلٌمً البرنامج وألهداف

 . وتسلسلها العلمٌة المادة تنظٌم •

 . المالئمة اإلرشادٌة والمعٌنات الطرائق استخدام درجة •

 جمهور فراغ أوقات مع ومالءمتها الزمنٌة الخطة توقٌت دقة •

   المتعلمٌن



   الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج تقوٌم عملٌة خطوات

   اإلرشادي التعلٌمً البرنامج أهداف وتحلٌل تحدٌد -1

 طبقا   وواضحة دقٌقة أهداف وفق ٌجري التقوٌم بأن سابقا   ذكرنا كما

 تم ما بٌن المقارنة عملٌة خالل من اإلرشادي التعلٌمً البرنامج ألهداف

 ضروري أمر التعلٌمً البرنامج أهداف تحدٌد ألن السابق، والوضع انجازه

 واألسالٌب الطرائق واختٌار جمعها المطلوب المعلومات نوع لتحدٌد

 . التقوٌمٌة



 وقٌاسه التغٌر حدوث على الدلٌل تحدٌد -2

 أنواع على وواسع دقٌق تحر   إجراء التقوٌم بعملٌة القائمٌن على ٌنبغً

 أهداف دراسة ٌتطلب وهذا ، التغٌر حدوث الى تشٌر التً والبراهٌن الدالئل

 على والبراهٌن الدالئل لتحدٌد حدة على كل   اإلرشادي التعلٌمً البرنامج

 بعض ذكر ٌمكن تعلٌمً هدف نحو التقدم ولقٌاس الهدف، هذا اتمام

   ( 1963 وهٌرون كلسً ) : اآلتً النحو على المقاٌٌس

 فً الناس ٌراها التً القٌمة تحدٌد فً ٌستعمل : القٌمة مقٌاس•

  مهم انه ٌعتقد ما اظهار وفً االشٌاء،

 كانوا اذا وما ، االشٌاء نحو الناس به ٌشعر ما ٌظهر : االتجاه مقٌاس•

 . معٌنة مشكلة أو حقٌقة أو مسألة ضد او مع



 وإحدى ، مختلفة مسائل فً الناس آراء لمعرفة وذلك االستفتاءات•

 . ال أو نعم جوابها ٌكون التً األسئلة طرٌقة طرائقها

 كان إذا لمعرفة ( العامة المعلومات ) اإلدراك وسعة المعرفة اختبار•

 اختبار فٌنبغً تطبٌقها ٌستطٌع أو مكتسبة معرفة ٌفهم ما شخص

 . لها وفهمه إدراكه سعة

 وٌمكن المكتسبة، المهارة مقدار تحدٌد فً تستعمل : المهارة معدالت•

   .اكتسابها ودرجة المكتسبة المهارات من كما   تظهر أن



   البٌانات جمع -3

 اختٌار الضروري ومن ، البٌانات جمع وطرائق ألسالٌب متعددة أشكال هناك

 وسٌلة أٌة دقة ألن الدراسة، وأهداف تتناسب التً واألسالٌب الطرائق

 مراعاة ٌجب وهنا  البٌانات جمع وسٌلة اختٌار دقة على كبٌر حد إلى تتوقف

  : اآلتٌة النقاط

 . والدراسة التقوٌم من الهدف

 . المبحوثٌن وخصائص طبٌعة

 . التقوٌم أو الدراسة وأهمٌة حجم

 . والبٌانات المعلومات على للحصول المتوقعة المصادر

  الزمن عامل مراعاة مع البٌانات لجمع المتوفرة والبشرٌة المادٌة اإلمكانٌات



 العٌنة اختٌار -4

 فإنه األصلً المجتمع مفردات جمٌع من البٌانات جمع ٌتٌسر لم إذا        

 وذلك بالعٌنة، ٌسمى ما أو المجتمع وحدات من قلٌل عدد اختٌار ٌمكن

 وسائل باستعمال العٌنة اختٌار وٌتم والنفقات، والجهد للوقت اختصارا  

 أقل مع المجتمع العٌنة تمثل أن معها ٌمكن بطرٌقة االختٌار فً مناسبة

 أسلوب استخدام نجاح وٌتوقف األخرى، واألخطاء التحٌز من قدر

 نوعٌتها وتحدٌد اختٌارها، وكٌفٌة العٌنة، حجم تقدٌر على المعاٌنة



  للتقوٌم الالزمة البٌانات جمع طرائق -5

 لعملٌة الالزمة البٌانات جمع فً تستخدم التً واألسالٌب الطرائق من عدٌد هناك

 : منها نورد التقوٌم

  االستبٌان

 . الشخصٌة المقابلة

 . المنتظمة الٌومٌة المالحظة

 

  البٌانات وتفسٌر وتحلٌل تبوٌب -6

 وطرائق وسائل استخدام خالل من التقوٌم ألغراض الالزمة البٌانات تجمٌع بعد     

 ألغراض وتهٌئتها فئات الى وتصنٌفها وترمٌزها البٌانات هذه تبوٌب ٌتم مختلفة

   . والمعلومات البٌانات هذه تعنٌه ما عن للكشف وذلك ، االحصائً التحلٌل



   النتائج من االستفادة -7

 حٌز تأخذ لم ما شٌئا   تعنً ال البٌانات وتفسٌر تحلٌل عملٌة نتائج إن     

 االرشادٌة التعلٌمٌة البرامج تطوٌر فً منها االستفادة أي التطبٌق؛

 ٌجب التً المهمة النقاط توضح النتائج هذه أن كما ، المستقبلٌة الزراعٌة

   : وأهمها االرشادٌة التعلٌمٌة البرامج توجٌه فً إلٌها واالنتباه مراعاتها

 ( 1977 الخولً )



 

 على والعمل منها كل ومسببات السابق البرنامج فً والضعف القوة نقاط تحدٌد•

   . األخطاء تالفً

 بالرضا شعورا   المتعلمٌن وجمهور االرشادي التعلٌمً بالعمل القائمٌن إعطاء•

 . البرنامج بنتائج بمعرفتهم واالرتٌاح

 . القادمة االرشادٌة التعلٌمٌة البرامج لتحسٌن بالحقائق مدعم أساس توفٌر•

 لجمهور السلوكٌة التغٌرات حقٌقة على مبنٌة جدٌدة بداٌة نقطة تحدٌد•

 التغٌرات هذه عن الناتجة واالجتماعٌة االقتصادٌة والتغٌرات المسترشدٌن

 . السلوكٌة

 الحقائق أساس على المبنً التعلٌمً االرشادي العمل إدارة فً التقوٌم نتائج تفٌد•

   التخمٌن من بدال  



  الزراعً اإلرشادي التقوٌم إجراء تعرقل التً العوامل

 الزراعً بالمرشد المتعلقة العوامل 1-

 قد التً التعلٌمٌة العملٌة قائد الزراعً المرشد فً القصور نواحً بعض ٌلى فٌما     

 : وهً ، سلٌمة تقوٌمٌة عملٌات إجراء عدم الى تدفعه

 . ( محاكاة ) معٌنة معاٌٌر لبناء وقابلٌته إمكانٌاته ضعف•

 .الفكرٌة الجهود على المبذولة العملٌة للجهود تفضٌله•

 وجود عدم أي التقوٌمٌة، األنشطة بتخطٌط المتعلقة التوصٌات وتنفٌذ تحقٌق عدم•

 . التقوٌم عملٌة إلجراء معٌنة خطة

 . السلوكٌة التغٌرات إلى األهداف تلك ترجمة و األهداف تحدٌد صعوبة•

 الالزمة البٌانات جمع فً المستخدمة الوسائل أنسب اختٌار فً  المعرفة نقص•

 التقوٌمٌة للعملٌة



   بالمتعلم المتعلقة العوامل -2

 التقوٌم عملٌة عرقلة عن مسؤولة تكون قد التً العوامل بعض هناك

 منهم علٌها المتحصل البٌانات تكون وبذلك أنفسهم بالمتعلمٌن المتعلقة

 :منها بعضا   نورد دقٌقة غٌر

  . التقوٌم عملٌة الى السلبٌة واالتجاهات النظرة  - أ

     . النٌة سوء دالئل بمثابة اإلجراءات تلك بأن الشعور -ب

 . التقوٌم نتائج استخدام سوء من الخوف – ت

 . التقوٌم عملٌة تصاحب التً الخالفات حدوث من الخوف – ج

 فً فاعلٌته عدم على دلٌل التقوٌم لعملٌة السلبٌة النتائج بأن االعتقاد -ح

 . اإلرشادي للبرنامج التعلٌمً المحتوى فهم



 التقوٌم عملٌة إجراء طبٌعة إلى العائدة العوامل -3

 البٌانات، جمع أسالٌب اختٌار أجل من وجهدا   وقتا   التقوٌم ٌتطلب – أ

 البٌانات، وتفسٌر التغٌرات، اتمام درجة على والبراهٌن الدالئل وتحدٌد

 . النتائج واستخالص

 . التقوٌمً النشاط حساب على األخرى النشاطات إلى األولوٌة إعطاء -ب

 . العلمٌة واإلمكانٌات الموارد توفر عدم – ج

 البرامج تقوٌم عملٌة إجراء أمام عائقا   االقتصادٌة التكالٌف تكون قد – د

 . الزراعٌة اإلرشادٌة

 . التقوٌم وأهمٌة بجدوى اإلٌمان عدم – ه
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