
 وتشمل ما يأتي:تقويم البرنامج اإلرشادي -1
 .قويم عملية تخطيط البرنامجت -1

طووا  خال ة من مجموعة من المراحل أويكون عملية تخطيط البرامج األرشادتت
مووا بالجوانوو  ليكووون م ولووكلي يتطلوو  موون المقوووم عنوود تقويمووح لإووك  المراحوول  ن

 :أآلتية
 .درجة تمثيل البيانا  لحقائق الواقع - أ
 .كفاءة أسالي  جمع البيانا  -  
 .فراد المستإدفينالدقة في وصف وتحديد األ -  
 .الدقة قي وضع أألهداف التعليمية - ث
 .الدقة في تحديد المشاكل والحاجا  - ج

 
 :تقويم عملية تنفيك  البرنامج أإلرشادي -2

وتمثل هك  المرحلة استخدام الطرق والوسائل األرشادبة المناسبة لتنفيوك خطوة          
 :يةالعمل ولكلي يتطل  من المقوم  ن يكون ملما بالجوان  أآلت

 .واقعية خطة العمل ومرونتإا - أ
 .التوقيتا  المناسبة للتنفيك ومالئمتإا للموسم الزراعي -  
 .مالئمة المادة العلمية لظروف المسترشدين ولالهداف أإلرشادية -  
 .كفاية عدد العاملين لتنفيك خطة العمل - ث

ويجووووري التقووووويم هنووووا لتحديوووود أفضوووول الطوووورق والمعينووووا  :يم الطوووورق والوسووووائلو تقوووو -3
 .لي على المقوم األخك بالمحاور أآلتيةكدية التي تتالءم مع أهداف البرنامج لاإلرشا

 .مالئمة الطرق والوسائل مع طبيعة البيانا  -أ
 مالئمة الطرق والوسائل مع ظروف المستر شدينز - 

 .مالئمة الطرق والوسائل لطبيعة الرسالة أإلرشادية - ج
ة بوقو  محودد موع ككور نوو  ترتي  فقرا  تنفيوك البرنوامج وتكوون مرنبطو: الخطة

 .المجإود المراد تحقيقح
   monitoring:المتابعة 



جموووع  Recerding وتسوووجيل Measringقيوووا   عمليوووة:تعووورف المتابعوووة بأنإوووا   
Collecting  وتوصيلCommuncating وتحليل Analyzed   البيانوا  لتووفير

 .المناسبةالمعلوما  الالزمة التخاك القرارا  
مليوة جمووع ووتسوجيل وتحليوول البيانوا  لتوووفير المعلوموا  الالزمووة او تعورف بأنإووا ع

 .التخاك القرار المتلق بالمنظمة وبرامجإالالدارة 
والبووود مووون التمييوووز بوووين التابعوووة والتقوووويم حيوووث  نإموووا نشووواطان مختلفوووان مووون حيوووث  

ة تكامليووة وظيفيووة بووين ولكوون هنوواي عالقوو.مصوادر المعلومووا  واألهووداف وإل وورا  
- العالقة بين المتابعة والتقويم  المصطلحين 

 ك تعمول المتابعوة  علوى تووفير - ن عمليتي المتابعة والتقويم مرتبطتان يبعضوإما  
معلومووا  عوون درجووة تنفيوووك انشووطة البوورامج كمووا هوووو مخطووط وتحديوود الت يوور الوووكي 

 on-goingوهووك  المعلومووا  تسووتخدم فووي عمليووة التقووويم المسووتمر. يطوورأ عليإووا 
evaluation   والتقويم ألبعوديأيكون سنويا  ثناء تنفيك البرامج  الكيو(Ex-post 
Evaluation )  والوووكي يجوووري لقيوووا  اثووور ونتوووائج البووورامج اإلرشوووادية علوووى المووود

الطويوولل لووكلي بوورز  الحاجووة  لووى المتابعووة  ثنوواء تنفيووك البرنووامج  مووا التقووويم فوويمكن 
ر التقووووويم المسووووتمر الحلقووووة عتبوووويو .  ن يكووووون  ثنوووواء تنفيووووك البرنووووامج أو بعوووود انتإائووووح

ارنووة مق ك يركووز التقووويم المسووتمر علووى ال لديبعووضوورورية بووين المتابعووة والتقووويم الال
ق تحقومأي موا بوين ال)قا بسوملوي موع موا هوو مخطوط ومحودد فعبين تش يل البرامج ال

اسوووتخدام المعلوموووا  التوووي يوفرهوووا  التقوووويم المسوووتمر فوووي  نيمكووولوووكلي (.وألهوووداف 
كوووون اسووووتخدامإا شووووطة أو للبرنووووامج وكووووكلي يمنسووووارا  سووووواء لالالتعووووديل بعوووو  الم
العالقووووة بووووين المتابعووووة والتقووووويم ويمكوووون تمثيوووول .دي للبرنووووامج بعووووالنجوووواز التقووووويم ال

 المستمر والبعدي كما في الشكل األتي 
 التقويم مستمر                      التقويم ألبعدي               لمتابعة     ا

 زيادة أإلنتاجية         تطبيق التوصيا  تنفيك البرنامج
 بداية البرنامج                              نإاية تنفيك البرنامج  
 فرق بين المتابعة والتقويمالوالجدول أألتي يبين  



  
وتعمووول عمليتوووي المتابعوووة والتقوووويم المسوووتمر كنظوووام معلومووواتي علوووى جموووع وتووووفير 
المعلومووووا  وهووووي تشووووكل أألسووووا  لفدلووووة التووووي تسوووواعد فووووي قيووووا  موووود  أالنجوووواز 

 .القيا  ألهداف البرنامج ومستوياتإا تحدد المؤشرا  التي تستخدم في
 العالقة بين المتابعة والتقويم وأهداف البرنامج 

لوووكلي يجووو   ن تحووودد .مووون أهوووم مؤشووورا  المتابعوووة والتقوووويم هوووي أهوووداف البرنوووامج
أألهووووداف بدقوووووة ووضوووووول وخصوصوووووا تلوووووي التووووي لإوووووا عالقوووووة بتشووووو يل وأداء واثووووور 

 البرنامجل
برنووامج أإلرشووادي ومون أهووم المشوواكل التووي تواجووح القووائمين علووى المتابعووة والتقووويم لل

 مووووو  أهووووداف البرنووووامج أو عوووودم وضوووووحإا وبعوووودها عوووون الموضوووووعية وبالتووووالي 
 .صعوبة قيا  درجة أالنجاز

 .والشكل أألتي يوضح العالقة ما بين المتابعة والتقويم وأهداف البرنامج
 
 
 
 

 التقويم المتابعة

 يجري داخل المؤسسة  -1
 يوفر نتائج  سريعة -2
 جتتم  ثناء تنفيك لبرنام-3
البيانووووووا  المتحصوووووول عليإووووووا عوووووون انجووووووازا   -4

 البرنامج
 ن عن البرنامجالنتائج مفيدة للمسؤولي -5

يجوووووووري داخليوووووووا أو خارجيوووووووا بواسوووووووطة  -1
 آخرين 

 يحتاج لوق  لتوفير البيانا  المطلوبة-2
 يتم  ثناء أو بعد تنفيك البرامج  -3
البيانوووووووووا  المتحصووووووووول عليإوووووووووا عوووووووووون  -4

  انجازا  البرنامج وبيانا  أخر 
لين عن البورامج و البيانا  مفيدة للمسؤ  -5

 والمخططين وصانعي القرار



 
 تحليل الموقف الراهن    

 
 تحليل المشاكل                        أجراء

 
 التعديال                      اف البرنامجهدتحليل ا

 
 

 وضع خطة العمل                   الداخلية
 

                                                               
 نفيك خطة العملت     

 
 المتابعة

 التقويم المستمر          
                                                                                           


