
 .Evaluation of Extension Program: تقويم البرنامج االرشادي
هو عملية تحديد التغيرات التي حدثت فيي ليلوا الملترشيديو ليوام فيميا : التعريف   

تعليمييية والتعييرف عليي  يتعلييب بمعييارفوم او مويياراتوم او اتماهيياتوم نتيميية للمموييودات ال
 (.العادلي) ما امكو تحقيقه مو االهداف االرشادية 

عمليية مليتمرت تشييمي ممييص عنابير البرنييامج : اميا دكتيور حليييو  فيير فقيد عرفييه  
االرشيادي للتحقيب ميو بييحة تحدييدها او امراشويا وكشيف موانييم ال ليي الموميود فيوييا 

بتطويرهيياو وتحديييد مييا حققييه البرنييامج  واقتييرام معالماتييه ل دميية ات يياا القييرارات المتعلقيية
 .مو اهدافه ل دمة ات اا القرارات المتعلقة بالتمرار تنفياه او ما يتطلم مو تعديالت

 :االهداف
التقويم ادات لتحليو البرامج االرشادية ت طيطًا وتنفياًا وبالتالي تحلييو عمليية   -1

 .اتهالتعليم االرشادي والا بغرض كشف ال لي فيوا واقترام معالم
 (.ما حققه مو اهدافه) التقويم ادات لتحديد فاعلية البرنامج   -2
التقييويم ادات ل دميية ات يياا القييرارات المتعلقيية بالبرنييامج لييوام المتعلقيية بتطييوير   -3

 .عنابره او تقرير التمرار او ايقاف تنفياه
الملييياعدت فيييي تيييوفير قاعيييدت معلوميييات ت يييدم تطيييوير عملييييات ت طييييط وتنفييييا   -4

 .قةالبرامج االح
 .التقويم يوفر مبررات للحبوي عل  الت بيص المالي االزم للبرنامج  -5

ومييو المبييادم الموميية لعملييية تقييويم البييرامج االرشييادية هييو انوييا عملييية هادفيية   
اي انوا تودف ال  تحقيب اغراض معينةو واو وفص االهداف هو اليا  مويم 

م او تحيييدد فيييي تحدييييد ممييياالت او عنابييير البرنيييامج التيييي تقيييومو وعليييية يمييي
اهيداف البرنييامج تحديييد وافيي  ودقييب و كمييا انوييا تعييد اليا  فييي وفييص  طييط 
التقويم وتنفياهاو ففاًل عو اعتبارها احد مبادر اشتقاب المعايير للحكم عل  

 .فاعلية عملية تقويم البرنامج االرشادي
التقييييويم  1691بيييينف لييييكريفو : انييييواو تقييييويم البييييرامج االرشييييادية ومماالتييييه 

 :فه ال  حلم اغرا
 



  Structural Evaluation: التقويم البناشي  -1
هيييو نيييوو التقيييويم الييياي يشيييمي ممييييص عنابييير البرنيييامج دوو ناتميييهو اي   

يمييري  ييالي مراحييي تطييوير البرنييامج اي مرحلتييي الت طيييط والتنفييياو حييي  
يلييياعد فيييي كشيييف ال ليييي فيييي عنابييير البرنيييامج واقتيييرام معالماتيييه وتيييوفير 

 .دمة ات اا القرارات التطويرية لعنابر البرنامجالمعلومات المفيدت ل 
 :االهداف

 .تقويم عملتي الت طيط والتنفيا بغرض كشف ال لي واقترام معالماته  -1
 .تطوير عملتي الت طيط والتنفيا  -2
 .توفير معلومات ل دمة ات اا القرارات الالزمة لتطوير البرنامج  -3
 .لتنفياتحديد ما حققه البرنامج  الي مرحلتي الت طيط وا  -4

 :مماالته
 :تقويم ت طيط البرنامج اإلرشادي   -1
هي عبارت عو التبيميم اإلمراشيي المقتيرم لتنفييا : طة تنفيا البرنامج اإلرشادي       

ومييو الموييم او تكييوو  طييط البييرامج اإلرشييادية بييحيحة . البرنييامج وتحقيييب افهييداف 
واو تقيويم الت طييط يويدف . التحديد وممكنة التنفيا وتؤدي ال  تحقيب أهداف البرامج 

ال  التحقييب  والتككيد ميو او  طية البرنيامج بيحيحة التحدييد وممكنية التنفييا فيي  يي  
اإلمكانييييات المتاحييية وال يييروف القاشمييية وتيييؤدي الييي  تحقييييب أهيييداف البرنيييامج المنبثقييية 

وكشييف ال لييي فييي عملييية الت طيييط واقتييرام التعييديالت الالزميية لمعالميية ال لييي . عنييه
 . قرارات المتعلقة بالت طيط مو  الي توفير البيانات الالزمة لالا و دمة  ال

ويشمي تقويم ت طيط  البرنامج أو المشروو اإلرشادي مميص عنابر هاه ال طة التيي 
 .هي 
 المشكلة المعد لوا البرنامج  -1
 أهداف البرنامج -2
 .و طة تنفيا البرنامج -3
ممييياال تقويمييييا فرعييييا فيييمو  طييية كميييا او كيييي عنبييير ميييو العنابييير الليييابقة يمثيييي  

 .تقويم البرنامج أإلرشادي



ولكي يتم التاكد مو او عنابر البرنامج االرشيادي قيد ميرد اداشويا بشيكي بيحي  لياا 
 :فكو التقويم في هاا المماي يتطلم االلمام بما يلي

 .درمة تمثيي البيانات لحقاشب الواقص القاشم -1
 .كفامت اللوم او الاليم ممص البيانات  -2
 .الدقة في وبف وتحديد االفراد الملتودفيو  -3
 الدقة في تحديد المشاكي والحامات   -4
 الدقة في وفص االهداف التعليمية واالتفاب عليوا وبياغتوا بوفوم  -5
والليالية الزراعيية  درمة ارتباط االهداف االرشيادية بفلليفة الموياز االرشيادي  -9

 .للدولة
 :تقويم المشكالت المعد لوا البرنامج: اوالً 
والمشيييكلة هيييي وفيييص غبييير مرغيييوم فييييه أو فميييوت بييييو ميييا ينبغيييي او يكيييوو عليييية     

كمييا او البرنييامج أإلرشييادي يعييد مييو امييي معالميية واحييدت أو .ومييا هييو عليييه أالو الواقييص
و ويعيد تحدييد المشيكلة او ية المومة في المنطقة المليتودفأكثر مو المشكالت الزراع

مومييًا لنمييام ت طيييط البرنييامج والييا الو تحديييد المشييكالت المعييد لوييا البرنييامج عيياماًل 
المشكلة يمثي احدد  طيوات ت طييط البرنيامج واليا  مويم فيي تحدييد االهيدافو كميا 

واليا   Extension Orginazationيعتبير التحدييد اليدقيب مويم للمن مية االرشيادية 
مومية الو امكانياتوا ومواردها محدودت ويمم اليت داموا فيي بيرامج ومشياريص ارشيادية 

والييييا حتيييي  موييييود المن ميييية االرشييييادية والعييييامليو فيوييييا والمييييوارد المالييييية الم ببيييية 
 .للمشاريص يمم او تلتغي اقتباديًا وتحقب الفاشدت المرموت منوا

بييحة  ج االرشييادي يوييدف اليي  التحقييب مييوواو تقييويم المشييكالت المعييد لوييا البرنييام  
بة لتنفييييا البرنيييامج فيييي المنطقييية تحدييييد المشيييكلة وانويييا محيييددت بدقييية واو المشيييكلة منالييي

المليتودفة وكشييف ال ليي فييي هيياا الممياي واقتييرام الحلييوي والتعيديالت الالزميية لتميياوز 
 .المشكلة

 أهداف تحديد المشكالت  لالا مو اهم  
 عامي موم لنمام ت طيط البرنامج -1
 ألا  في تحديد أفهداف -2



كانييييات المن مييية يعتبييير تحدييييد المشيييكلة مويييم للمن مييية أإلرشيييادية واليييا فو ام -3
 .ومواردها محدودت ويمم أو تلت دم لحي مشكالت زراعية مومة للملتودفيو

 :م معايير تقويم المشكلة اهومو  
 .مو بيو ممموعة المشاكي المومودت في المنطقة ا تيار المشكلة  -1
 .واو تكوو مومة بالنلبة للملتودفيو  -2
 او تكوو والعة النطاب ومؤثرت اقتبادياً   -3
فيي  طية ( لفيية)كلة المعد لويا البرنيامج ميص معلوميات عنويا كتابة المش -4

 البرنامج
 


