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 يـــــــــم   :والتـــق 

التقٌٌم  :  هو عملٌة تحدٌد مدى التغٌرات التً حدثت فً سلوك  التقوٌم أو ٌعرف    

المسترشدٌن ، سواء فٌما ٌتعلق بمعارفهم او مهاراتهم نتٌجة المجهودات التعلٌمٌة 

 االرشادٌة .  واٌضا التعرف على مدى ما امكن تحقٌقه من االهداف االرشادٌة .  

سلوب علمً منظم للتفكٌر و عن طرٌق ٌم ٌحدد اوجه الضعف و القوة و هو بمثابة اووالتق 

 نتائجه ٌتم معرفة السبل التً ٌمكن عن طرٌقها تحسٌن البرنامج . 

 

  يـــــم  :واهميــــــة التق 

 ٌفٌد فً الوصول الى اصوب القرارات و انسب البدائل .  -

 ٌم المرحلً للبرامج فً الكشف عن كفاءة و نقاط القوة والضعف فٌها .وٌساعد التق -

ٌم االٌجابٌة للعاملٌن فً االرشاد الزراعً شعورا بالطمأنٌنة و ونتائج التقتعطً  -

 الرضا والثقة بمجهوداتهم و تحفزهم لبذل المزٌد .

 بأنفسهمتحفٌز الفالحٌن على المشاركة فً الجهود التعلٌمٌة المبذولة عندما ٌلمسوا  -

 المطبق . النتائج االٌجابٌة للبرنامج االرشادي 

فً التعرف على فاعلٌة و كفاءة الطرق و الوسائل و المعٌنات ٌم وٌساعد التق -

 االرشادٌة المستخدمة و تحدٌد االفضل منها . 

ضع و صٌاغة االهداف تنمٌة مهارة وكفاءة العاملٌن باإلرشاد الزراعً فً و -

 االرشادٌة . 

 

  يم  :والتق انــــــواع

بعض االنشطة و البرامج االرشادٌة تحتاج الى تقٌٌم نتائجها اول  يم المرحلي :  والتق -1 

ٌم النهائً فً نهاٌة وول و بصورة دورٌة منتظمة . اي ٌفضل عدم االقتصار على التقأب

 البرنامج او نهاٌة العام .

االرشادي او النشاط ٌم الذي ٌتم عند نهاٌة البرنامج وهو التق يم النهائي  :  والتق -2 

 لسلبٌات التً ظهرت فً العمل .لتجاوز ا
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  يم  : والخطوات االساسية لعملية التق

هذه الخطوة اساسٌة و ضرورٌة للخطوات التً تلٌها     تحديد االهداف و صياغتها  : -1 

 ، الن اهداف البرنامج التً ٌسعى لتحقٌقها تعتبر معٌار اساس الختٌار الطرق واالسالٌب . 

اي تحدٌد البرهان على التغٌر ، او حدوث التغٌر او الدلٌل الذي ٌشٌر    :تحديد الدليل  -2 

 هو دراسة االهداف . الى حدوث التغٌر ، و االسلوب الصحٌح هنا

و طرق جمع  ألسالٌبهناك اشكال متعددة    و طرق جمع البيانات :اختيار اساليب  -3 

 البٌانات منها :  

 اختبارات المعرفة .  -

 اختبارات الفهم .  -

 اختبارات المهارة . -

 مقاٌٌس االتجاه . -

 مقاٌٌس القٌم . -

 االستبٌانات . -

 المقابالت الشخصٌة . -

 . المقابالت الجماعٌة -

 دراسة الحالة . -

 الدراسة المنقحة للسجالت .  -

 او خلٌط من هذه االسالٌب . 

 

ٌجب ان تكون هذه العٌنة عشوائٌة و ممثلة لجمٌع افراد المجتمع اختيار العينة   :    -4

 وان ٌتاح لكل فرد من افراد المجتمع فرصة متساوٌة فً عملٌة االختٌار . 

 

القائم بالعملٌة ان ٌنفذها بكل دقة الن اي ٌنبغً على    :  جمع المعلومات و البيانات   -5

وقد ٌساعد فً هذه الخطوة االسترشاد خطأ سٌؤثر على صحة و سالمة البٌانات المتجمعة 

  فً االعتبارات التالٌة : 

 ٌم و المبحوث علٌهم . ووجود عالقة طٌبة بٌن القائم بالتق  -أ  

ان ٌكون الباحث محاٌداً .  أي بمعنى عدم االٌحاء للمبحوثٌن بإجابات تؤثر فً  -ب  

 اجاباتهم .
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قرت الى البٌانات المتجمعة ال تعنً شٌئاً فٌما اذا افت  تحليل و تفسير البيانات :    – 6 

 الدقة و االمانة ، لذلك ٌجب ان تكون البٌانات مدعمة بالحقائق . 

تعنٌه البٌانات و المعلومات و تتطلب  هً محاولة للكشف عن ماعملٌة تفسٌر المعلومات 

القٌام بعملٌة تبوٌب البٌانات و عمل المقارنات و الكشف عن المضمون و المغزى الحقٌقً 

 لهذه البٌانات .

 

نتائج الدراسة اذا لم ٌتم االستفادة منها و اعتمادها     يمية   :وج الدراسة التقنتائ  -7 

ذاتها فلذلك ٌجب  فً حد كأساس فً توجٌه البرامج و االنشطة فإنها تصبح ذات فائدة قلٌلة

 استعمال هذه النتائج التقٌٌمٌة و تطبٌقها . 

 

 مجاالت التقويم االرشادي  :  

 هناك ثالث مجاالت رئٌسة للتقوٌم فً العملٌة االرشادٌة الزراعٌة هً :      

 تقويم الهيكل التنظيمي لإلرشاد و اهدافه .  -1

 تقويم العاملين بالجهاز اإلرشادي الزراعي . -2

 تقويم عمليتي تخطيط و تنفيذ البرنامج االرشادي .  -3

 


