
ًًًً:تقويمًاهدافًالبرنامجًاالرشادي:ًثانياً 
فدددددكًةددددد ويًالمةترشددددددي ً(ًالتغيدددددراتًالةددددد و ي )ًاالهددددددافًتبددددداراتًتو ددددد ًالنتدددددا جً

واالنتاجيدد ًواالصتدددادي ًواالجتماتيدد ًالمنشددودوًوالمي ددولًترقيقادداًلدفددرادًالمةددتادفي ً
  امًومجتمعامًوتش لًاالهدافًاةاسًفكًو عًخي ًتنفيذًالبرنامجًوفكًاجدرا ًوتوا

لدددذليًيعددددًترديددددCriteriaًًتم يددد ًتقدددويمًناجرددد ًالناددداًاةددداسًفدددكًاشدددتقا ًالمعددداييرً
ً.االهدافًورة ًدياغتااًمةأل ًفكًغاي ًاالهمي 

ً:ويادفًتقويمًاهدافًالبرنامجًالىًماًي ك
 .مجًاالرشاديالتأ دًم ًدر ًترديدًاهدافًالبرنا -1
 .ا ًت و ًتباراتااًجيدوًالدياغ  -2
 .ا ًت و ًصاب  ًل قياس -3
 .يم  ًترقيقااً م ًاالم انياتًالمتار ًل منظم  -4

و دددذليًياددددفًالتقدددويمًالدددىً شدددفًالخ دددلًفدددكًالنقدددايًالةدددابق ًواةدددباب ًواصتدددرا ً
ً.معالجات 

ًًًًً:معاييرًتقويمًاهدافًالبرنامج
 .وجودًاهدافًم توب ً -1
برنددامجًت ددىًاةدداسًالمشدد دتًاالةاةددي ًلدفددرادًالمةددتادفي ًترديدددًاهدددافًالً -2

 .ومجتمعام
 .مد م ًاالهدافًلرلًالمش دتًالمعدًلااًالبرنامجً -3
 (.معرف ،ًمااروً،ًاتجاه)ًشمولي ًاالهدافًفكًتيويرًالجوانلًالة و ي ًً -4
 .انةجامًاالهدافًمعًتوجيااتًوزاروًالزرات ً -5
 . ًاالرشادي ارتبايًاهدافًالبرنامجًباهدافًالمنظم -6
 .انةجامًاالهدافًمعًالتودياتًالع مي ًفكًمجالًمو وعًالبرنامج -7
 .فكً و ًاالم اناتًالمتار ًل منظم ًاالرشادي ام اني ًترقي ًاالهدافًً -8
دصدد ًترديدددًاالهدددافًبريدديًيم دد ًصياةددااًويقددددًبددذليًارتددوا ًتبدداروًالادددفًً -9

والتغييددرًالمنشددودًت ددىًف دد ًالمةددتادفي ًوالمو ددوعًالددذيًةيردددلًفيدد ًالتغييددرً
 .ترقيق 



ً:التقويمًالتجميعك
وعًالتقددددويمًالددددذيًيجددددريًباددددفًصيدددداسًوتفةدددديرًالتغييددددراتًهددددوًندددد:ًالتقددددويمًالتجميعددددكًًً

ً.وتمثلًنتا جًالبرنامجًالتكًاردثااًالبرنامجًل مةتادفي ًومجتمعامًالة و ي 
تنفيدذهًلادمًًهدوً دلًالتغييدراتًالتدكًارددثااًالبرندامجًل مةدتادفي ًنتيجد ً:ناتجًالبرنامجًو

ر تامًفي ،ًلذليًفأ ًتقويمًناتجًالبرنامجًاوًالمشروعًيادفًالدىًصيداسًالتغييدراتًاومش
الةد و ي ًالتددكًارددثااًالبرنددامجًل مةدتادفي ًفددكًناايد ًتنفيددذهًاوًت ديًالتددكًتظادرًاثنددا ً
التنفيددذًاوًبعدددًفتددروًمدد ًاالنتاددا ًمدد ًتنفيددذهًرةددلًيبيعدد ًاالهدددافًل مشددروع،ًو ددذليً

ومدددداتًالمفيدددددوًالتخدددداذًالقددددراراتًالمتع قدددد ًباةددددتمرارًالتنفيددددذًاوًالتعددددديدتًتددددوفيرًالمع 
ً.الدزم ًاوًايقافًالتنفيذًاذاً انتًهنايًدعوباتًتواج ًالبرنامجًفكًترقي ًاهداف 

ً:وم ًمعاييرًتقويمًالناتجًماًي ك
التغييراتًالمخييد ًوالمردددوًفدكًاهددافًالبرندامجًوتشدملًالتغييدراتًالةد و ي ً -1

 .جي ًواالصتدادي واالنتا
 .خ وًالبرنامجًم ًاالثارًالجانبي ًالة بي ًفكًالمنيق ًالمةتادف ً -2
 .ر اًاالفرادًالمةتادفي ًت ًالنتا جًالتكًرققااًالبرنامجً -3
 .مدىًالتناةلًبي ًالنتا جًالتكًرققااًالبرنامجًوالمبالغًالمدروف ًت ي ً -4
 :ويت م ًماًي كمرةلًالىًمتخذًالقرارًًرتوثي ًنتا جًالتقويمًفكًتقريً -5

 .اهدافًالبرنامجًالتكًترققتًومةتوىًترقيقاا -ًأ
 .اهدافًالبرنامجًالتكًلمًتترق ًواةبالًذلي -ًل
 .التودي ًبخدوصًاالةتمرارًاوًايقافًالبرنامج -ًت
 .ًجوانلًاالفادوًفكًتنفيذًالبرامجًالدرق  -ًي

ً:التغييراتًالة و ي 
ددددلًاةةدددا ًت دددىًصيددداسًوينمجددداالتًالتقدددويمًًرًتقدددويمًانجدددازاتًالبرندددامجًمددد ًاهدددميعتبددد

التغييراتًالةد و ي ًل مةترشددي ًومداًيتبعداًمد ًتغيدراتًانتاجيد ًواصتددادي ًواجتماتيد ،ً
ً:ويم  ًصياسًالتغييراتًالة و ي ًل مةترشدي ًبعدوًير ًمناا

 :ًصياسًالمعارفً -1
 Acquisitionًمقياسًا تةالًالمع وماتًًًً -ًأ



 Retentionًبالمع وماتًًًًاالرتفاظمقياسً -ًل
 Conceptionًالمع وماتًمقياسًفامً -ًت

 :ًمقياسًالمااروً -2
 Intellection Skillصياسًالمااروًالعق ي ً -ًأ

 Psychmator Skillًمقياسًالمااروًالرر ي ً -ًل
بواةددددي ًمقيدددداسًاالتجاهدددداتًالتددددكًيغ ددددلًا ًت ددددو ًمدددد ً:ًصيدددداسًاالتجاهدددداتً -3

مدرظدد ًاوًاةددتجاب ًالفددردًالددىًتبدداراتًمعيندد ًتعيددكًل مقددومًدلدديد ًت ددىًاتجدداهً
 :وغالبا ًماًيةتخدمًمنااًنوتا ًهماالفردً

ً.اخذًالرأيًت ىًماًيجلًا ًت و ًت ي ًرال ًما:ًالنوعًاالول
التعدددرفًت دددىًدرجددد ًالموافقددد ًت دددىًتبددداراتًمقةدددم ًالدددىًفقدددراتً:ًالندددوعًالثدددانك

موافدد ًبشدددو،ًموافدد ،ًمرايددد،ًغيددرًموافدد ،ًغيددرً(:)ًمقيدداسًلي ددرت)ًاةددتجاب ً
ً(مواف ًبشدو

ماتيدد ًواالصتدددادي ًالمترتبدد ًتدد ًتنفيددذًالبرنددامجًفتتعددددًامدداًصيدداسًالنددواتجًاالجت
ً:وتخت فًمقاييةاا،ًوغالبا ًماًيةتخدمًفكًصياسًالتغيراتًاالجتماتي ًماًي ك

 .مقياسًالتغيرًاالجتماتك -1
 .مقياسًلتغيرًفكًمةتوىًالمعيش  -2
 .مقياسًالتغيرًفكًالمةتوىًالدركًوغيرهً -3

ً.نوعًويبيع ً لًتغييرًت ىًردووهذهًليةتًمقاييسًجاهزوًوانماًترددًفكً و ً
ً:صياسًتبنكًوانتشارًالتقاناتًالزراتي ًالرديث 

صياسًمعدلًتبندكًالتقانداتًوهدوًتبداروًتد ًالنةدب ًالم ويد ًلعدددًمد ً:ًاليريق ًاالولى*
نبتددىًرةددال ًارشددادي ًالددىًمجمددوعًمدد ًوددد تامًت دديًالرةددال ًخدددلًفتددروًزمنيدد ًمعيندد ً

ً:التالي ًويعبرًت ًهذهًالنةب ًبالمعادل 
ًتددًم ًتبنىًرةال ًارشادي ًخدلًفتروًمعين ًًًًًًًًًًًًًًًًً 111ًً×---------ً---------------------=ًًمعدلًالتبنك
 مجموعًتددًم ًود تامًالرةال ًفكًت يًالفتروًًًًًًًًًًًًًًًً

ً.رييً  ماًزادًمعدلًالتبنكً  ماًات رتً فا وًاليريق ًاالرشادي ًالمةتخدم 



ال ثيرًم ًالمقومي ًاخذًت اليفًاليريق ًاالرشادي ًالمةتخدم ًفكًالرةدبا ًيف لً*ً
تندددًتقويمادداًريدديًتنةددلًهددذهًالت دداليفًالددىًتددددًمدد ًتبنددىًالرةددال ًاالرشددادي ًخدددلً

ً:فتروًمعين ًويعبرًتنااًبالمعادل ًالتالي 
ً اجمالكًالت اليفًالنقدي ًل يريقًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًتددًالمتبني ًخدلًهذهًاليريق ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً 111×-------------------(=ًاوًل يريق ًاالرشادي )ًالت اليفًالنةبي ًل تبنك
ً

لعدمً فايد ًمعددلًالتبندكًوالت  فد ًالنةدبي ًل دلًمنامداًت دىًرددوًفدكً:ًاليريق ًالثالث *ً
لتددداخلًاليددر ًاالرشددادي ًوتجمددعًتأثيرهدداًًتقددويمًاليريقدد ًاالرشددادي ًالمةددتخدم ًونظددراً 

ت ىًالمةترشدي ًبماًيدعلًمعد ًفددلًاالثدارًالتع يميد ًل دلًيريقد ،ًفقددًي جدأًمقدومً
الير ًاالرشادي ًالىًمقارن ًتأثيرًبع ااًببعضًفكًمجتمعًمعي ،ًريديًيدتمًترتيباداً

هدددذاًوفقدددا ًلدرجددد ًفعاليتاددداًالمعبدددرًتنددد ًبمددداًتنالددد ًمددد ًاددددواتًتف ددديل،ًويي ددد ًت دددىً
ً.ًًالترتيلًالفعالي ًالنةبي ًل يريق 

 


