
 تقوٌم البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة

 

 تحقٌق درجة تحدد التً العملٌة » بأنه اإلرشادي البرنامج تقوٌم ٌعرف

 التً اإلرشادٌة الجهود نتٌجة حدثت التً المرغوبة السلوكٌة التغٌرات

 . « البرنامج تنفٌذ فً بذلت



    التقوٌم أهمٌة

  المحلً المجتمع حققها التً المنجزات قٌاس -1

 , تحقٌقه أمكن الذي التقدم مدى عن واضحة فكرة التقوٌم نتائج تعطً

 من مزٌد بذل على ٌحفزهم ذلك فإن الناس رغبات إشباع أمكن ما وإذا

   . المعٌشٌة مستوٌاتهم لتحسٌن الجهود

   والتأٌٌد المساعدة من مزٌد الجتذاب وسٌلة -2

 إرشادي برنامج حققها التً الطبٌعٌة النتائج إبراز فً التقوٌم عملٌة تفٌد

 أعضاء مساندة من مزٌد إلى ٌدعو المشجع العمل هذا ومثل , ناجح

   . مماثلة أخرى برامج والهٌئات المجتمع



   والتنفٌذ التخطٌط أساس -3

 تحقٌق اتجاه فً ٌسٌر البرنامج أن من بأول أوالا  التأكد المهم من

 األمر ٌستدعً وقد ,تحقٌقه ٌتم لم وما تحقٌقه تم ما ومعرفة األهداف

 فً المستعملة الطرق تغٌٌر أو , األهداف نطاق توسٌع أو تعدٌل

 . إلٌها الوصول



   بالبرنامج القائمٌن خبرات تنمٌة -4

 األفراد طبٌعة ومعرفة الدقٌقة للمالحظة فرصة التقوٌم عملٌة تعطً

 استجاباتهم حٌث من وذلك البرنامج, وتنفٌذ تخطٌط عملٌة فً المشتركٌن

 طرأت التً التغٌٌرات نوع ومعرفة النشاط, هذا فً الفعلٌة ومشاركتهم

 هذه فً المساهمة نتٌجة نظرهم ووجهات واتجاهاتهم سلوكهم على

 فً النجاح وبالتالً كفاءاتهم, لزٌادة وسٌلة التقوٌم عملٌة وتعد , العملٌة

 والتركٌز األولوٌات وتحدٌد األخطاء تصحٌح فرصة ذلك وٌوفر ,مهمتهم

 هذه لمثل المساندة والمنظمات الهٌئات تمّكن التقوٌم عملٌة أن كما علٌها,

   . واضحة أسس على قراراتها اتخاذ من البرامج



 التقوٌم فوائد

 بناء فً المشاركة العناصر كفاءة مستوى تحسٌن على التقوٌم ٌساعد -1

 تحسٌنها على والعمل الضعف مواقع تحدٌد خالل من اإلرشادي البرنامج

 وسائل من وسٌلة التقوٌم ٌعد وبهذا تدعٌمها, على والعمل القوة ومواقع

 . والتنظٌمً المهنً والتقدم والتعلٌم والتطوٌر التحسٌن

 اإلرشادي التنظٌم تحدٌث عملٌات توجٌه على تساعد أداة التقوٌم ٌُعد -2

 من المنتفع المجتمع فً السلوكٌة التغٌٌرات لمقابلة وإجراءاته وطرائقه

 . اإلرشادي التنظٌم خدمات

   اإلرشادٌة والنشاطات البرامج استمرارٌة على تساعد أداة التقوٌم ٌُعد -3



 العاملٌن شعور تدعٌم على التقوٌم ٌظهرها التً اإلٌجابٌة النتائج تساعد -4

 الثقة ٌعطٌهم وهذا قٌمتها, لها إنجازات ٌحققون بأنهم الزراعً باإلرشاد

 .إلٌه ٌنتمون الذي اإلرشادي وبالتنظٌم وبأعمالهم بالنفس

 التنظٌم علٌها ٌستند ركٌزةا  التقوٌم ٌظهرها التً اإلٌجابٌة النتائج تشكل -5

 . ومادٌاا  معنوٌاا  برامجه بدعم المسؤولة الجهات إقناع فً اإلرشادي

 إلى واإلمكانٌات الجهود كل توجٌه على المستمر التقوٌم ٌساعد -6

   . تحقٌقها المرغوب األهداف



 التقوٌم معوقات

 اإلرشاد فً العاملٌن قبل من الرغبة وعدم اإلحجام من نوعاا  هناك أن لوحظ

 : اآلتٌة األسباب إلى ذلك وٌعود التقوٌم, بأعمال بالقٌام الزراعً

 باألمان الشعور -1

 نتٌجة جهود من به نقوم فٌما نجحنا أننا نعتقد األحٌان من كثٌر فً 

 من كاف كم على مبنٌة وغٌر سطحٌة تكون قد مظاهر من أمامنا نراه لما

 عدم إلى ٌدفعنا باألمان شعوراا  بالنجاح اإلحساس هذا ٌعطٌنا وقد الحقائق,

 ٌكمن وقد عملنا, تقوٌم إلى تهدف التً المنتظمة العلمٌة للدراسات الحماس

 نتائج من ٌظهره قد وما التقوٌم من بالخوف شعوري ال إحساس هذا وراء

 .باألمان الشعور وتفقدنا نفعله فٌما ثقتنا تهز قد



 العادة -2

 الممارسات هذه تصبح أن إلى معٌن لعمل ممارساتنا تكرار ٌدفعنا 

 ٌرجع وقد للتقوٌم, تعرٌضها أو تغٌٌرها فً نرغب ال عادات المتكررة

 وأفادت أفادتنا قد الممارسات هذه مثل بأن اعتقادنا إلى ذلك فً السبب

 فً والمال والجهد الوقت لضٌاع داع   ٌوجد وال ٌكفً وهذا بالماضً غٌرنا

 . لتقوٌمها المحاولة



 الفهم سوء -3

 فهم على تدل ال أفكار والمشرفٌن العاملٌن من كثٌر بٌن ٌشٌع 

 التقوٌم عملٌة أهداف أن البعض ٌعتقد فقد التقوٌم, عملٌة ألهداف صحٌح

 وٌترتب للمساءلة, وتعرٌضهم العاملٌن أخطاء كشف على فقط تقتصر

 التقوٌم إلجراءات العاملٌن هؤالء مقاومة الصحٌح غٌر الفهم هذا على

  . بالتنظٌم اإلدارٌة ومراكزهم المهنٌة مواقعهم على حفاظاا 



   التقوٌم مستوٌات

 النحو على للتقوٌم مستوٌات خمسة إلى مقسماا  مقٌاساا  Frutchy فروتشً وضع

   : اآلتً

  العرضً الٌومً التقوٌم -1

 فً األخذ بدون إرادٌة ال بطرٌقة معٌنة أشٌاء قٌم عن أحكام إصدار من به نقوم ما هو

   . ألحكامنا أساساا  منظمة قواعد أو مبادئ االعتبار

  شعوري وعً عن التقوٌم -2

 والتخٌل التفكٌر من نوعاا  ٌتضمن ألنه التقوٌم, مبادئ لتطبٌق واعٌة محاولة ٌمثل

 عن عدمه من بالرضا الشعور أسباب عن لتساؤالت الفرد إثارة مثل  القائم للوضع

 عن علٌها المتحصل المعلومات ما حد إلى االعتبار بعٌن ٌؤخذ وهنا , القائم الوضع

 . المالحظات هذه من إلٌها التوصل ٌمكن التً واالستنتاجات المالحظة طرٌق



   المخطط أو المقصود التقوٌم -3

 والتطبٌق التخطٌط من المزٌد على التقوٌم من المستوى هذا ٌنطوي

 الفنٌة الخبرة من نوع إلى المستوى هذا ٌحتاج ما وعادة التقوٌم, لمبادئ

 البحث أو المٌدانٌة الدراسات تعقٌد درجة إلى ٌصل ال لكنه ,والتدرٌب

   . العلمً

   المٌدانٌة الدراسات -4

 من مزٌد إلى تحتاج وهً سابقاتها, من مجاالا  وأوسع تعقٌداا  أكثر تعد

 الدقة على الحصول لضمان العلمً البحث مبادئ تطبٌق فً االلتزام

 تحت لتقع الماجستٌر مثل العلمٌة الرسائل بعضهم وٌضٌف , المطلوبة

   . المقٌاس من المستوى هذا



  العلمً البحث -5

 فنٌة بطرائق مستعٌناا  معقدة مشاكل وٌعالج , المقٌاس من األخٌر الطرف على ٌقع

 العالقات تتضمن التً التجرٌبٌة االستنتاجات إلى والتوصل معلومات على للحصول

 . المقٌاس من الموقع هذا  تحتل أن ٌمكن التً للدراسات المتغٌرات بٌن السببٌة

 

 الرسمً غٌر التقوٌم هما التقوٌم من نوعٌن بٌن نمٌز أن ٌمكن أنه القول وخالصة

 معٌنة أشٌاء قٌم عن أحكام إصدار من به نقوم ما إلى األول وٌشٌر  الرسمً والتقوٌم

   .  شعورٌة ال بطرٌقة واألدلة المعاٌٌر بعض ذلك فً مستخدمٌن

 ,الزراعي اإلرشادي العمل في التقويم عن نتحدث حين نعنيه ما فهو الرسمي التقويم أما

   . التقويم عملية من والمتبقي األكبر الجزء عليه ينطوي وما



 الرئٌسٌة لتقوٌم البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة ( الخصائص ) السمات 



   التعلٌمٌة للعملٌة مكملة خطوة التقوٌم ٌعد -1

 : التالٌة العناصر من التعلٌمٌة العملٌة مدخالت تتكون معروف هو كما

   المتعلمٌن جمهور

  تعلٌمً محتوى

  تعلٌمٌة وسائل 

  تعلٌمٌة معٌنات

   التعلٌمً المناخ

 أهداف هناك تكن لم ما التعلٌمٌة العملٌة فً فعالة غٌر العناصر هذه تبقى        

 األهداف هذه وتصبح تحقٌقه, أو إنجازه ٌنبغً ما وتوضح تحدد التعلٌمٌة للعملٌة

 األهداف هذه لتحقٌق خطة وجود بمعنى برامج هناك تكن لم ما فعالة غٌر التعلٌمٌة

 . التعلٌمٌة



 البرامج تنفٌذ من بد ال التعلٌمٌة العملٌة فً المدخالت هذه كافة ترجمة وألجل

 بالنشاط القٌام ٌتطلب وهذا , الفعلً التطبٌق موضع ووضعها اإلرشادٌة التعلٌمٌة

 على الدلٌل ٌوفر ال بذلك واالكتفاء نفسه التعلٌمً بالنشاط القٌام لكن نفسه, التعلٌمً

 العملٌة نواتج تحدد تقوٌمٌة جهود هناك تكن لم ما إنجازها تم قد التعلٌمٌة األهداف أن

 وٌكون المتعلمٌن, سلوك فً حدثت التً السلوكٌة التغٌرات تحدٌد خالل من التعلٌمٌة

 األهداف صٌاغة حٌث من ككل التعلٌمٌة العملٌة لتقوٌم النهائٌة الخطوة بمثابة التقوٌم

 التعلٌمٌة والوسائل والطرائق المتعلمٌن لجمهور مالءمتها ومدى التعلٌمٌة

 إجراؤه ٌمكن التقوٌم أن عن فضالا  هذا , التعلٌمً بالنشاط القائمٌن من المستخدمة

 . التعلٌمٌة العملٌة خطوات من خطوة كل فً



    التعلٌمً البرنامج أهداف ضوء فً  التقوٌم ٌتم -2

 على التقوٌمٌة األنشطة تستند أن ٌجب بل فراغ, من التقوٌم ٌحدث أن ٌمكن ال        

 بد ال اإلرشادٌة التعلٌمٌة العملٌة أن وبما , النتائج على للحكم استخدامه ٌمكن أساس

 التغٌرات وهذه المتعلمٌن, جمهور سلوك بتغٌٌر تعنى تعلٌمٌة أهداف على تشتمل أن

 : منها متعددة وصوراا  أشكاالا  تأخذ

   المعارف فً التغٌرات -

  االتجاهات فً التغٌرات -

   المهارات فً التغٌرات -

 األهداف إلى تستند أن بد ال الفعالة التعلٌمٌة العملٌة تقوٌم فإن لذلك        

 نقطة بمثابة التعلٌمٌة األهداف اعتبار وٌمكن التعلٌمٌة, البرامج فً المنصوصة

 التغٌرات حدوث إتمام درجة ومدى اإلنجاز مدى لتحدٌد المستخدم والمعٌار االنطالق

 . المتعلمٌن جمهور سلوك فً حدثت التً السلوكٌة



   العلمً البحث أشكال من شكل التقوٌم -3

 وحدوث إتمام درجة تقٌس التقوٌمٌة العملٌة فإن سابقاا  الحظنا كما        

 , التعلٌمٌة العملٌة نتٌجة حصلت التً السلوكٌة التغٌرات فً اإلنجاز

 التً لألهداف التعلٌمً البرنامج إنجاز درجة عل الحكم ٌستخلص ومنها

 تسلك أن ٌتوجب والسلٌم العلمً الحكم إلى الوصول وألجل , ٌتضمنها

 تلخٌص وٌمكن , العلمً المنهج أو األسلوب التقوٌمٌة الدراسات

   : باآلتً التقوٌم مجال فً المتبع العلمً األسلوب



   المالحظة -أ

  المشكلة تحدٌد -ب

  األهداف صٌاغة -ج

   العلمٌة الفروض وضع -د

   العٌنة اختٌار -ه

   الالزمة البٌانات جمع -و

   المتجمعة البٌانات تحلٌل -ز

   الفروض خطأ أو صحة اختبار -ح

  النتائج استخالص -ط

   النتائج تعمٌم -ي

 العلمً شكله أخذ قد ٌكون التقوٌم فإن السابقة الخطوات طبقت ما إذا األمر واقع وفً

  السلٌم



  مختلفة وطرائق وأسالٌب وسائل استخدام التقوٌم ٌتطلب -4

 كبٌرة مجموعة إلى األمر واقع فً موجهة اإلرشادٌة التعلٌمٌة البرامج        

 ٌجب لذلك واالهتمامات, والرغبات والحاجات المشاكل فً المجتمع أفراد من ومتباٌنة

 , المتعلمٌن جمهور فً التباٌن هذا االعتبار فً اإلرشادٌة التعلٌمٌة البرامج تأخذ أن

 متعددة أهداف تتضمن أن ٌجب اإلرشادٌة التعلٌمٌة البرامج فإن ذلك إلى واستناداا 

 لتنفٌذ ونتٌجة المحلً, المجتمع أفراد من عدد أكبر مشكالت وحل رغبات إلشباع

 فً متباٌنة تكون المتعلمٌن سلوك فً تظهر التً التغٌرات فإن التعلٌمٌة البرامج

 لمثل تقوٌم إجراء عند الواجب فمن لذلك حدوثها, ودرجة وشدة وصورها أشكالها

 التغٌٌر لحدوث الالزمة البٌانات جمع وأسالٌب وسائل نطور أن التعلٌمٌة البرامج هذه

 هذا أحدثه الذي التغٌٌر نوع مع ٌتناسب بما التعلٌمً البرنامج أهداف من هدف لكل

   . الهدف



   والنوعٌة الكمٌة اإلنجازات على التقوٌم ٌشتمل أن ٌنبغً -5

 جمهور من متباٌنة كبٌرة لمجموعة الموجهة اإلرشادٌة التعلٌمٌة األنشطة إن        

 تعلٌمٌة وطرائق أسالٌب تتبع لم ما فعالة األنشطة هذه تكون أن ٌمكن ال المتلقٌن

 التعلٌمً العمل فً الكمٌة االنجازات فإن لذلك , المتعلمٌن جمهور باختالف مختلفة

 المٌدانٌة والزٌارات واالنجازات التعلٌمٌة الساعات عدد إلى تشٌر اإلرشادي

 ضرورة تعنً ال الذكر السابقة األسالٌب لكن والطرٌقة, النتائج لعرض واإلٌضاحات

 الدلٌل أو البرهان تقدم وال , األنشطة بهذه اشتراكهم نتٌجة المتعلمون تعلمه ما مقدار

 لتعطً الوقت نفس فً ضرورٌة أنها إال السلوكٌة, التغٌرات وحدوث إتمام درجة على

 هذا التعلٌمٌة العملٌة على القائمٌن من المتبعة والطرائق األسالٌب عن واضحة صورة

 , جهة من



 حدثت التً التغٌٌرات إلى تشٌر فإنها النوعٌة االنجازات ناحٌة من أما 

 ومهارات معارف من تمثله وما المسترشدٌن جمهور سلوك فً فعالا 

 أو الحقل فً تطبٌقها تم التً واألفكار األسالٌب نوع وتشمل واتجاهات,

 هذه لتطبٌق نتٌجة االقتصادي المردود على ذلك وٌنعكس , المنزل

 . واألفكار األسالٌب
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