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 مقدمة:

برنامج حيث ترشدنا إلى المستوى  أييعد التقويم من الخطوات األساسية التي يجب أن تراعى عند تصميم 

الذي توصل إليه المتعلم نتيجة تعرضه لخبرات معينة، كذلك يدلنا على الفرق بين المستوى قبل تقديم 

الخبرة وبعدها، والتقويم المستمر يعنى التشخيص والعالج إلى جانب استمرار التدريب إلتقان الخبرة أو 

 .المهارة المراد تعلمها

قويم تقدير قيمة الشيء أو إصدار حكم على شيء، وتقويم البرنامج اإلرشادي يقصد به ويقصد بالت     

إصدار حكم بشأن مدى فعالية البرنامج اإلرشادي لالستمرار في تنفيذه أو إجراء تعديالت عليه بهدف 

برنامج تحسينه ورفع كفاءته، ولذلك نسعى عند تقويم البرنامج اإلرشادي إلى تحديد سلبيات وايجابيات ال

 .العائد الناتج منهو التخطيط لهاالتي تم  اإلرشادية لألهداف تحقيقهاإلرشادي وقياس مدى 

، ولكي يتحقق األهداف اإلرشاديةوالبرنامج اإلرشادي الذي يتم اختياره يجب أن يكون له فعالية في تحقيق 

 ذلك يجب اإلجابة عن األسئلة التالية:

 اإلرشادي؟ وما خصائصهم؟ أو خصائصه؟من الذي يتلقى البرنامج  -

 هل سيتبع أسلوب اإلرشاد الفردي أم أسلوب اإلرشاد الجماعي؟ أم كالهما معا؟ -

ما نوع الخدمات اإلرشادية التي يحتاجها المسترشد أو المسترشدون؟ وهل يحتاج بعضهم لخدمات  -

 إضافية؟

 كم عدد الساعات التي سيتلقاها المسترشد؟ -

مالئم للمسترشدين أعضاء الجماعة اإلرشادية؟ أم أن بعضهم يحتاج إلى برنامج إضافي؟  هل البرنامج -

 أو تعديل في البرنامج األصلي؟

 من المشاركين في تنفيذ البرنامج؟ وهل لديهم كفاءة مهنية ألداء أدوارهم المخطط لها؟ -

 تقويم البرامج اإلرشادية
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 مسترشد والتي سينفذ فيها البرنامج؟ما خصائص البيئة)الطبيعية، اإلنشائية، الثقافية( التي يعيش فيها ال -

 هل يرتبط البرنامج بالخطة التعليمية للمسترشد ؟ أم يرتبط بمهارات وأنشطة الحياة اليومية الخاصة به؟ -

هل يتضمن البرنامج إجراءات خاصة تستخدم لمتابعة مدى تقدم المسترشد بعد االنتهاء من تنفيذ  -

 البرنامج؟

أعضاء هيئة التدريس بالمدرسة أو أشخاصا امج خدمات مساندة من الوالدين أو هل يحتاج البرن -

 آخرين؟

 كيف يتم اإلشراف وتوزيع المسئوليات على المشاركين في تنفيذ البرنامج والمستفيدين منه. -

واإلجابة عن األسئلة السابقة سيساعد على اختيار البرنامج المالئم لحل المشكلة، والتي من أجلها تم 

 اختبار البرنامج اإلرشادي

هو قرار يتخذه المرشد النفسي أو فريق اإلرشاد في شكل اختيار األدوات للبرنامج اإلرشادي  والتخطيط

والوسائل واالستراتيجيات وتوظيف اإلمكانيات وتحديد طرق ومعايير التقويم والتنسيق بينها، ومن خالل 

 ة التالية: التخطيط يسعى المرشد النفسي لإلجابة عن األسئل

 ماذا نعمل؟ التركيز على األهداف المطلوب تحقيقها. -

 البرنامج.كيف نعمل؟ تحديد اإلجراءات واألنشطة التي يتضمنها  -

 متى نعمل؟ تحديد الفترة الزمنية للبرنامج. -

 أين نعمل؟ تحديد المكان الذي ينفذ فيه إجراءات وأنشطة البرنامج اإلرشادي. -

هل المرشد النفسي فقط أم المرشد مع فريق اإلرشاد؟ وهل يمكن إشراك القائمين على من يقوم بالعمل؟  -

 تربية المسترشد في البرنامج؟

 ما هي اإلمكانات المتاحة؟ وهل هي اإلمكانات المطلوبة لتنفيذ البرنامج؟ -
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تغلب عليها ما هي الصعوبات أو الظروف التي يمكن أن تؤثر سلبا على تنفيذ البرنامج؟ وكيف يمكن ال -

 أو ايجاد بدائل لها؟

 البرامج اإلرشادية:أوال/ مفهوم تقويم 

 . مفهوم التقويم:0

م الشيء التقويم من فعل قوم، يقوم، تقويما، معناه الوزن والتقدير والتعديل واإلصالح، نقول قو  لغة:  1.1

قيمة معلومة)أحمد رضا، أي جعله مستقيماوأزال اعوجاجه، وقوم الشيء أي وزنه، وقوم المتاع جعل له 

0691: 986). 

 اصطالحا: 9.0

استخدام البيانات أو المعلومات التي يوفرها القياس في  "يعرف التقويم حسب عبد المجيد نشواني بأنه:

مدى االتفاق بين األداء إصدار أحكام أو قرارات تتعلق بالسبل المختلفة للعمل التربوي والتحقق من 

 (.911، ص 0681نشواني،)عبد المجيد " واألهداف

عملية منظمة لجمع وتحليل المعلومات بغرض تحديد درجة األهداف  "ويرى أحمد عودة أن التقويم:

التربوية واتخاذ القرارات بشأنها لمعالجة جوانب الضعف وتوفير النمو السليم المتكامل من خالل إعادة 

ثرائها  (.41، ص 4106) أحمد عودة، " تنظيم البيئة التربوية وا 

عملية منظمة لجمع المعلومات حول ظاهرة ما وتصنيفها وتحليلها وتفسيرها  "كما عرف التقويم بأنه:

)صالح  " لمعرفة مدى بلوغ أهداف التعلم، وذلك للوصول إلى أحكام عامة بهدف اتخاذ القرارات المالئمة

 .(664، ص 4111محمد علي أبو جادو، 

 

القول أن التقويم هو تلك العملية المستمرة التي تتضمن استخدام أدوات وعليه، من كل ما سبق يمكن      

القياس الدقيقة والموضوعية المتنوعة بغرض جمع المعلومات والبيانات حول ظاهرة معينة، وفي جميع 
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وذلك بقصد اتخاذ اإلجراءات الالزمة إما  ،مراحلها والحكم على تحقيق هذه الظاهرة لألهداف المحددة لها

 يز ودعم المكتسباتأو العالج في حالة عدم تحقق األهداف أو بعضها.بتعز 

 :نامج اإلرشاديمفهوم البر . 9

محمد أحمد إبراهيم سعفان على  يعرفهالبرنامج اإلرشادي خطوة هامة من خطوات العملية اإلرشادية، و 

األهداف، والتصميم البحثي زيج من األهداف الخاصة واالستراتيجية اإلرشادية الموجهة لتحقيق هذه أنه:" م

 والتنسيق بين كل ما سبق ،وتنفيذ البرنامج وتقويمه ،ومحتوى البرنامج واإلجراءات التنظيمية ،المالئم

 .(414، ص 4111") محمد أحمد إبراهيم سعفان، 

 والخبرات األنشطةوالمواقفخطـة محـددة ودقيقـة تشـمل مجموعـة مـن  :"بأنـه البرنامج اإلرشاديويعرف 

كسـابهم مهـارات معينـة تتناسـب  عد  البرنامج منالذيـن أ األفرادبهـدف تنميـة  المترابطةوالمتكاملة أجلهـم، وا 

، والنفسي وتشـمل هـذه الخطـة أسـلوب واالجتماعي، واالنفعاليوهـم: الجسـمي، والعقلي، منطبيعـة مع 

 (.00، ص 4108، الرشودبن سعد )عبد اهلل للتطبيـق الالزمةالزمنيـة  والمدةالتنفيـذ وأدوات التقييـم 

الممارسة اإلرشادية المنظمة تخطيطا وتنفيذا  بأنه:" البرنامج اإلرشادييعرف حمدي عبد اهلل عبد العظيم و 

وتقييما، والمستمدة من مبادئ وأسس وفنيات االتجاهات النظرية، يتم تنسيق مراحلها وأنشطتها وخبراتها 

جراءاتها وفق جدول زمني متتابع في صورة جلسات إرشادية فردية أو جماعية في ضوء جو نفسي آمن  وا 

ركين المشاركة اإليجابية، والتفاعل المثمر لتحقيق األهداف اإلرشادية وعالقة إرشادية تتيح لكل المشا

، 4102حمدي عبد اهلل عبد العظيم، )" بأنواعها وتقديم المساعدة اإلرشادية المتكاملة في أفضل صورها

 .(66ص 

مجموعة من اإلجراءات المنظمة المخطط :ومن خالل هذه التعاريف يتضح لنا أن البرنامج اإلرشادي هو

تقديم مجموعة من الخدمات اإلرشادية المباشرة وغير ، تقوم على أساس لها في ضوء أسس علمية
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بهدف مساعدتهم على تحقيق النمو السوي والصحة ، فرديا أو جماعياللمجموعة اإلرشادية المباشرة 

 .المرشدبين في جو يسوده األمن والطمأنينة وعالقة الود بينهم و ، النفسية

  :يقصد به ةمج اإلرشادياويم البر تقيتضح لنا أن  خالل تعريفنا لعملية التقويم والبرنامج اإلرشادي منف

 ،عملية قياس التغيرات السلوكية لجمهور اإلرشاد المترتبة على تنفيذ برنامج أو سياسة إرشادية معينة"

 ومدى تحقيق هذه التغيرات لألهداف الموضوعة مع تقدير فاعلية الطرق والمعينات المستعملة 

هذا باإلضافة إلى ضرورة قياس اآلثار االقتصادية واالجتماعية المترتبة على  ،للوصول إلى هذه التغيرات

 .(4111، مروى ياقوت)د "التغيرات السلوكية لجمهور اإلرشا

في تحقيق األهداف  وفشلهأونجاحه اإلرشادي الحكم على مدى فاعلية البرنامج أيضا:" ويقصد به 

 .(4110، هشام إبراهيم الخطيبو  أحمد محمد الزبادي )المسطرة له "

يعد التقويم أحد خطوات البرنامج اإلرشادي التي تعمل على تصحيح مساره والتحقق من فاعليته كما 

حيث يتم في هذه المرحلة قياس التغيير الحادث في الموقف السابق بعد  ،والوقوف على نتائجه وأثارها

وذلك بهدف العمل على تدعيم  ،وتحديد الجوانب االيجابية والسلبية للبرنامج ،تنفيذ البرنامج اإلرشادي

 .والعمل على مجابهة مسببات الفشلمسببات النجاح 

ويمه يشترط أن يكون البرنامج مرنا يسمح ولكي يتم تحسين وتطوير البرنامج اإلرشادي من خالل تق

 ، والمتمثلة فيما يلي للتذكير فقط:ومراحله وخطوات بنائه جوانبه المختلفةبإجراء التعديالت في 

 وتشمل الموضوعات التالية::مرحلة التخطيط للبرنامج اإلرشادي 0.9

 تحديد األهداف العامة والخاصة واإلجرائية. -

 إرشادية مناسبة لتحقيق األهداف.اختيار استراتيجية -

 اختيار تصميم بحثي مناسب.-

 اختيار محتوى البرنامج اإلرشادي.-
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 تحديد اإلجراءات التنظيمية للبرنامج اإلرشادي. -

 : تحديد أهداف البرنامج اإلرشادي 0.0.9

المعيار الذي  فهي،برنامج مقترح يتعتبر األهداف أولى الخطوات التي يجب مراعاتها عند التخطيط أل

ساعده وت رشدكما أنها توجه الم ،تختار في ضوئه محتويات البرنامج وتحدد أساليب تدريسه وطرق تقويمه

برنامج مقترح وضوح األهداف وتسلسلها  أيالمناسبة، فمن أبرز معالم  رشاديةفي اختيار الخبرات اإل

 دد مدى إمكانية تحقيقها بنجاحوسالمة صياغتها وتحديدها يتح هاوضوحر بقدووضوحها، ف وتحديدها

 .(0661)فائقة أحمد، 

واألهداف بشكل عام تنقسم إلى ثالثة مستويات، هي: أهداف عامة لإلرشاد، وأهداف خاصة له، وأهداف 

 إجرائية مشتقة من األهداف الخاصة.

النفسي هي: تتحقق بطريقة غير مباشرة، وقد اتفق على أن أهم العامة لإلرشاد  األهداف العامة: -أ

تحقيق الذات، تحقيق التوافق النفسي واالجتماعي والمهني، تحقيق الصحة النفسية، تحسين العملية 

 التعلمية.

تتحدد األهداف الخاصة في ضوء طبيعة المشكلة وبطريقة مباشرة من خالل  األهداف الخاصة: -ب

 الموجهة، وقد تكون أهداف معرفية أو سلوكية.برامج اإلرشاد النفسي 

األهداف اإلجرائيةبطريقة من األهداف الخاصة، وتتحققتشتق األهداف اإلجرائية األهداف اإلجرائية: -ت

وقد مباشرة من خالل البرامج اإلرشادي، كما يتم تحقيق هدف واحد أو أكثر في الجلسة اإلرشادية الواحدة، 

 (.406، ص 4111) محمد أحمد إبراهيم سعفان، تكون أهداف معرفية أو سلوكية

 اختيار استراتيجية إرشادية: 9.0.9

تحقيق األهداف التي تم تحديدها في الخطوة األولى يتم وضع االستراتيجية اإلرشادية في ضوء  من أجل

نظرية أو أكثر من نظريات اإلرشاد النفسي، وتتكون االستراتيجية من بعض الفنيات اإلرشادية واألنشطة 
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انتقائية  إستراتيجيةفيذ الفنية. وفي بعض الحاالت يختار المرشد النفسي والوسائل واإلجراءات الالزمة لتن

 بمعنى أنه يختار فنيات إرشادية مختلفة تقوم على نظريات إرشادية مختلفة.

 اختيار تصميم بحثي مناسب: 3.0.9

ية برامج اإلرشادتصميم غير تجريبي وتصميم تجريبي،وال تصميم البحث بشكل عام يأخذ شكال من اثنين:

نكون فيها بحاجة للتأكد من نوع العالقة  ولكن في بعض الحاالت ،تعتمد على التصميم التجريبيعموما 

بين المتغيرات البحثية أو نكون بحاجة لمعرفة مقدار انتشار المشكلة أو االضطراب في هذه الحاالت 

 نعتمد على التصميم غير التجريبي بجانب التصميم التجريبي.

 التجريبي:التصميم غير  -أ

عند محاولة قياس الظاهرة دون التدخل في تغييرها، ويركز االهتمام  التصميم غير التجريبييستخدم      

هنا على المتغيرات النفسية واالجتماعية، ويركز هذا التصميم على نوعين: التصميم الوصفي والعالئقي 

 الذي يهدف إلى قياس العالقة بين متغيرين أو أكثر عن طريق معامل االرتباط.

 التصميم التجريبي: -ب

تعتبر التصميمات التجريبية مركز اهتمام برامج التربية واإلرشاد النفسي والعالج النفسي، ألن فلسفة كل 

منها تقوم على تقديم الخدمات لحل المشكلة أو تحسين األداء أو تغيير اتجاهات ومعتقدات، وتقديم 

بل تنفيذ البرنامج وبعد تنفيذه الخدمات بهذا يعتبر تدخال في حد ذاته. وفي هذا النوع يتم قياس الظاهرة ق

للعوامل المؤثرة الظاهرة، وذلك بهدف لمعرفة مقدار التغير، كما أن التركيز يكون على التأثير السلبي 

 تغيير هذه العوامل أو التقليل من تأثيرها السلبي.

عدي واحد، ومن بين نماذج التصميمات التجريبية نذكر: دراسة الحالة، تصميم المجموعة الواحدة)قياس ب

قياس قبلي وقياس بعدي، قياسات متعددة(، تصميم المجموعات)المجموعة التجريبية في مقابل المجموعة 

 (.4111) محمد أحمد إبراهيم سعفان، (الضابطة
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 اختيار محتوى البرنامج اإلرشادي: 4.0.9

المناسب، والتي تثير اهتمام يشير المحتوى إلى المعرفة والمعلومات المفيدة والهامة والمعطاة في الوقت 

 توى ضمن مجمل المفاهيم التي تدرسالدارسين لتكون نتيجة إلقبالهم على البرنامج التعليمي، ويندرج المح

 والمعاصرة ة التي تقارن اإلسهامات الماضية، واألنظموالمبادئكالحقائق، والنظريات، واألفكار، 

 :حيث يستمد محتوى البرنامج من مصادر متعددة مثل ،صةوالمستقبلية لألفراد في المجاالت العامة والخا

والنشرات والتقارير  المواد الدراسيةوالكتب والمراجع العلمية والبحوث والدراسات السابقة في مجال الدراسة

 (.426، ص 4111) محمد أحمد إبراهيم سعفان، التي تنشرها المراكز والمؤسسات العلمية

بطريقتين: الطريقة األولى هي الطريقة التي تعتمد على تحديد حاجات ويتم اختيار المحتوى وتنظيمه 

أما الطريقة الثانية فتعتمد على تحديد مطالب المادة التعليمية إذا كان البرنامج  ،الدارسين ومشكالتهم

 .(4110)علي أحمد مدكور، تعليمي

وبعد األنشطة التي تقوم على  ،ثالثة أبعاد: بعد المعارف والعمليات العقلية اإلرشادي ولمحتوى البرنامج 

 ، ومن األدوات المستخدمة في تنفيذ محتوى البرنامجراروبعد المهارات كاتخاذ الق ،األداء أو اللفظ

ار األحبو  اإلرشادي: الكتب والمجسمات والصور والتسجيالت والكمبيوتر واألنترنت والرحالت والتمثيليات

 .والمناظرة، والحوار والمناقشة واأللعاب واألقالم واألوراق

 

 

 :اإلجراءات التنظيمية للبرنامج اإلرشاديتحديد  2.0.9

، فيه المكان الذي ينفذو ، هالجدول الزمني لتنفيذو ،تحديد مراحل البرنامج اإلجراءات التنظيمية تشمل

ونلخص المراحل العامة للبرنامج  .ميزانية البرنامجو  طريقة نشر النتائج تحديدو ، هتنفيذ المشاركون فيو 

 فيما يلي:
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عادة االستبصار بالمشكلة وآثارها وتهيئة المسترشد لتنفيذ البرنامج وتوزيع  المرحلة األولى: تبدأ بالتعارف وا 

 األدوار ومناقشة التوقعات.

في هذه المرحلة يتم التركيز على تنفيذ استراتيجيات عملية قائمة على المعارف والعمليات  المرحلة الثانية:

 العقلية واألنشطة والمهارات.

يتم في هذه المرحلة توفير معارف وعمليات عقلية ونشاطات ومهارات أكثر تعقيدا مع  المرحلة الثالثة:

رحلة الثانية، وهذه الفرص والمواقف قد تتم في المتوفير فرص ومواقف للمسترشد لتوظيف ما تم تعلمه 

داخل الجلسة أو خارجها، وهذه المرحلة يتضح فيها فعالية البرنامج اإلرشادي بشكل واضح، كما يتم 

 انتقال أثر التعلم إلى مواقف الحياة الفعلية.

من تحقيق األهداف فيهذه المرحلة ينهي المرشد النفسي البرنامج اإلرشادي بعد االنتهاء  الرابعة:المرحلة 

المرشد النفسي بتقويم البرنامج)القياس  هذه المرحلة يقوم أو بعد انتهاء الفترة الزمنية المحددة للبرنامج، وفي

عداد التقرير النهائي للبرنامج، ويمكن أن يخطط على إجراء دراسة المرشد النفسي مع المسترشد  البعدي( وا 

)محمد أو حدوث انتكاسهر إلى استمرار التحسن أو توقفه أخرى تشيتتبعية واحدة أو أكثر، ويتبعها تقارير 

 .(426، ص 4111أحمد إبراهيم سعفان، 

 :مرحلة تنفيذ البرنامج اإلرشادي 9.9

المرونة في يتم اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتنفيذ كل ما تم التخطيط له من قبل مع  مرحلة تنفيذ البرنامج في

بفعالية فإن هناك  تنفيذ البرنامج اإلرشادي إذا لزم األمر. ولكي يتمإجراء تعديالت على التخطيط 

 مسئوليات على المرشد النفسي يجب االلتزام بها حتى تتحقق هذه الفعالية، ومن أهمها:

 الجلسة اإلرشادية بفعالية.إدارة  -

 تنمية العالقات اإلنسانية بين المشاركين في البرنامج والمستفيدين منه. -

 التعلم داخل الجلسة له مغزى ومتعة.جعل  -
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 تهيئة المسترشدين للتفكير والعمل مع تدعيم اإليجابيات وتعديل السلبيات. -

تقييم ما يدور في الجلسة اإلرشادية وخارجها مع إدخال التعديالت إذا تطلب األمر)محمد أحمد إبراهيم  -

 .    (464، ص 4111سعفان، 

نهائهمرحلة تقويم البرنامج  3.9  البرنامجالذي يحدثه  يلمدى النجاح الفع ىلالحكم ع: اإلرشادي وا 

ككل عقب  وللبرنامج لكل جلسةم ويوتطبيق أدوات التق ،المشاكلمن  ير، وتقديم الحلول لكثاإلرشادي

 .منه نتهاءاال

 :  البرامج اإلرشادية / جوانب التقويمثانيا

يشتمل التقويم على جوانب العملية اإلرشادية الثالثة، وهي: المدخالت والمخرجات واإلجراءات التي       

 تحول المدخالت إلى المخرجات، ونشير إلى كل منها كاآلتي:

 المدخالت:  .0

يعيش يقصد بمدخالت العملية اإلرشادية كل المعلومات المتوفرة عن المسترشد ومشكلته والبيئة التي      

فيها، والبيئة التي حدثت فيها المشكلة وأيضا المشاركين في تنفيذ البرنامج وموارد وتكلفة البرنامج ومكان 

 وزمان تنفيذ البرنامج والفترة الزمنية التي تم فيها تنفيذ البرنامج.

 

 اإلجراءات اإلرشادية: .9

جيات( والمعارف واألنشطة والمهارات يقصد باإلجراءات اإلرشادية األساليب والطرق والفنيات)االستراتي

التي تقوم عليها والكيفية التي ينفذ بها البرنامج من خالل مراحل متالحقة، وتشمل اإلجراءات أيضا أداء 

المشاركين والمسترشدين، وفي كل مرحلة يتم فيها توظيف اإلجراءات المناسبة إلنجاز هدف أو عدة 

 تي:أهداف محددة، ويتم تقويم اإلجراءات كاآل

 هل ترتبط اإلجراءات باألهداف العامة والخاصة للبرنامج؟ -
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هل تتميز اإلجراءات بالبساطة والوضوح والفهم للقائمين على تنفيذ البرنامج والمستفيدين منه  -

 )المسترشدون(؟

 هل تقوم اإلجراءات على الشرح والفعل، أي على التوضيح والممارسات السلوكية؟ -

 جراءات وفقا لمعايير أو محكات محددة؟هل يمكن تقويم اإل -

 المخرجات اإلرشادية:.3

يقصد بالمخرجات اإلرشادية مدى تحقيق األهداف اإلرشادية والتي تقاس بمدى التغيير والتحسين في      

السلوك المستهدف، وأثار ذلك على جوانب شخصية المسترشد وعلى المحيطين به، ويعرف ذلك بالتقويم 

يذ التدخالت اإلرشادية متعدد األبعاد لنتائج اإلرشاد حيث يمكن الحكم على مدى تحقيق األهداف بعد تنف

في ضوء أبعاد أربعة، هي: النمائي، السلوك المستهدف، تأثير النتائج على المسترشد و تأثير النتائج على 

 اآلخرين، ونوضح كل بعد كما يلي:

يتم التقويم لمدى التغير والتطور الذي حدث في كل من: المعرفة  في هذا البعدالبعد النمائي:  0.3

 ة للمسترشد.والوجدان والخبر 

المقصود بالسلوك المستهدف هنا المشكلة أو االضطراب، وقد يكون بعد السلوك المستهدف: 9.3

 المطلوب تحقيقه هدفا أو أكثر من األهداف التالية:

 ايقاف السلوك غير المرغوب فيه. -

 التقليل من السلوك غير المرغوب فيه. -

 المناسبين.ضبط السلوك بحيث يتم في المكان والزمان  -

 زيادة السلوك المرغوب فيه. -
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يتم تقويم تأثير النتائج على المسترشد في ضوء تدرج تحسن بعد تأثير النتائج على المسترشد:  3.3

النتائج من المهم)تحقيق السلوك المستهدف( إلى األهم )تأثير ذلك على شخصية المسترشد( ويتم التحقق 

 وهي: من ذلك عن طريق تقويم جوانب ثالثة، 

 مدى الخلو من المشكلة أو االضطراب أو تقبلها أو ضبطها. -

 التالؤم مع الموقف أو الظروف. -

 اإليجابية أو اللياقة النفسية وهي تؤكد على المرونة واالنفتاح واالبتكار والعودة لالستمتاع بالحياة. -

يتشكل سلوكه من المجتمع الذي  باعتبار أن المرشد النفسي إنسانبعد تأثير النتائج على اآلخرين:  4.3

يعيش فيه، كان من المهم تقييم نتائج اإلرشاد الخاصة بالمسترشد على اآلخرين خاصة في مجال 

المشكالت التي لها طابع اجتماعي مثل مشكالت القلق االجتماعي والمشكالت األسرية، والسلوك 

 العدواني ... إلخ.

 خرين والتي نهتم بها عند التقويم ما يلي:ومن األدلة على وجود تأثير ايجابي على اآل

 تحمل المسؤولية االجتماعية. -

 احترام حقوق الغير. -

 التعامل مع اآلخرين بثقة واحترام. -

 ، ص4108أبو الحسن،  بن محمد الخالفات مع اآلخرين بأسلوب ناضج)نبيلمعالجة الصراعات و  -

 (92 - 91ص

 :للبرامج اإلرشادية قواعد التقويم الفعالثالثا/ 

 .عليهواضحة حالة البرنامج التي سيكون يجب أن يخطط تقويم العمل اإلرشادي بعناية وتحدد بصورة -

 .فالتقويم الذاتي يساعدهم في اإلنجاز ،مشاركة عاملي البرنامج اإلرشادي في التقويم -
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 .اإلرشادي أن يستمر التقويم ليتكامل مع مراحل تنمية البرنامج -

 .استخدام الوسائل الَفعالة والعملية وتمثيل النموذج المختار طبقًا للوسائل المتوفرة-

الموضوعية د المشاركين واالجتماعات والموادأن يرتبط التقويم في إحراز التغيرات السلوكية مقارنة بعد-

  .المالئمة

)نبيل بن محمد اسة التقويميةأن يؤخذ في االعتبار التحليل السكاني وتفسير النتائج عندما تخطط الدر  -

 .(92، ص 4108أبو الحسن، 

 :البرنامج اإلرشادي تقويم / مراحلرابعا

قد يتم التقويم بعد كل مرحلة إرشادية) أو كل جلسة إرشادية( ويعرف بالتقويم المرحلي، وقد يتم التقويم بعد 

 باختصار:االنتهاء من البرنامج ويعرف هذا بالتقويم النهائي، ونشير إلى كل نوع 

 التقويم التشخيصي:.0

حديد المكتسبات القبلية ، وذلك بغية تإرشاديتعلم أو في بداية أي برنامج عادة ما يجرى قبل بداية ال

 .حل مشكالتهمجاتهم واستعداداتهم لومعرفة قدراتهم وحا سترشدينللم

واستخدامه لتغذية  سترشدينالمعلومات عن المفالتقويم التشخيصي أسلوب تعليم وتعلم يقوم على مبدأ جمع 

والتعليم إلتاحة الفرصة راجعة في التخطيط لتعلمهم المستقبلي، وهو الذي يقوم على تفريد عمليات التعلم 

أن يتعلم ويحقق ذاتهويلبي حاجاته إلىأقصى ما تستطيع قدراته )محمد عبد الكريم الطراونة،  سترشدلكل م

 .(89، ص 4116

المختلفة ليتمكن فيما بعد  المسترشدين كمالحظ، محلل لسلوكات المرشد كونففي هذا النوع من التقويم ي

، ويمكن أن نلخص أهداف التقويم التشخيصي رشاديتي ينطلق منها ألداء فعله اإلمن تحديد األرضية ال

 فيما يلي:                    

 النطالق في التعليم الجديد. مسترشدينمعرفة المكتسبات المعرفية القبلية لل -
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 اكتشاف قدرات ومهارات واستعدادات الالزمة للتعليم الجديد ومستوياتها.  -

 المناسبة. قائطر المن التخطيط لعمله على مستوى الوسائل، المحتويات، األهداف و  المرشدتمكن  -

 . جماعة اإلرشاديةتحديد ال-

 .  لبرنامج اإلرشاديع األهداف المرسومة لمالمسترشدينىيمكن من تحديد مدى مالئمة مستو  -

 تحديد أي خلل أو نقص في المعلومات القبلية. -

 تقديم بعض الحلول لمعاجلة النقائص.-

 التقويم المرحلي:.9

يتم التقويم المرحلي أثناء تنفيذ البرنامج اإلرشادي، والهدف منه التأكد من فاعلية التدخالت اإلرشادية      

كشف لنا مدى تحقيق وتصحيح مسار إجراءات تنفيذ البرنامج اإلرشادي أوال بأول، وهذا النوع من التقويم ي

 .األهداف اإلجرائية

 ء الجوانب اآلتية:ويتم تقويم مدى تحقيق هذه األهداف في ضو 

 مدى زيادة فهم المسترشد واستبصاره بمشكلته. -

 مدى التحسن في حل المشكلة. -

 مدى التحسن في ايجابية المسترشد. -

األثر االيجابي على المسترشد وعلى المحيطين به)خاصة مع المشكالت التي تعتمد على التفاعالت  -

 االجتماعية(. 

 في اتجاه من االتجاهات اآلتية:في ضوء ما سبق يتم اتخاذ قرار 

 االستمرار في تنفيذ البرنامج. -

 إعادة الجلسة باإلجراءات نفسها. -

 إعادة الجلسة مع تغيير بعض اإلجراءات أو كلها. -



18 
 

 إعادة النظر في ترتيب األهداف. -

في ضوئها  توقف البرنامج والعودة إلى مرحلة ما قبل التنفيذ لمراجعة التشخيص والمعلومات التي تم -

 .    (414 - 410، ص ص 4111)محمد أحمد إبراهيم سعفان، التخطيط للبرنامج

 التقويم النهائي:.3

يتم التقويم النهائي بعد االنتهاء من تنفيذ البرنامج اإلرشادي، وهذا النوع من التقويم يكشف لنا مدى تحقيق 

 جابة عن هذه األسئلة:األهداف الخاصة للبرنامج، ولذلك نسعى في التقويم النهائي لإل

 ماذا تم تحقيقه؟ -0س

 ماذا تبقى ولم يتحقق؟ -4س

 ما أسباب عدم تحقيقه؟ -2س

 هل يمكن تحقيقه؟ -6س

 .(414، ص 4111)محمد أحمد إبراهيم سعفان، كيف يمكن تحقيقه؟ -1س

 يحقق مجموعة من األهداف يمكن تلخيصها فيما يلي: نهائيما سبق يتبين أن التقويم الانطالقا م

 يسمح بإجراء مقارنة ما بين األهداف المسطرة واألهداف المحققة فعال.  -

تنفيذ البرنامج في نهاية مرحلة سترشدوى الحقيقي الذي وصل إليه المعلى معرفة المست المرشديساعد  -

 .اإلرشادي

 لبلوغ األهداف النهائية. اإلجراءات اإلرشاديةمن الحكم على مدى مالئمة  المرشديمكن  -

 .فعالية البرنامج اإلرشاديتقدير -

 برنامج المقترح.للتخطيط الانات تمكن من إعادة التزويد ببي -

 :ناهج المستخدمة في تقويم البرامج اإلرشاديةمالخامسا/ 

 :منها البرامج اإلرشادية ويمهناك عدة مناهج تستخدم لتق
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ويقصد به قياس مدى إلمام المسترشدين بالمعارف والمهارات التي  على قياس التعلم: المنهج القائم -0

تم تقديمها لهم أثناء البرنامج اإلرشادي ويستخدم هذا المنهج مجموعة من المقاييس المختلفة للمعرفة 

 .والمهارة قبل وبعد تطبيق البرنامج اإلرشادي

ذلك المنهج لقياس التغير الحادث في أداء األعمال ويستخدم المنهج القائم على أساس السلوك:  -9

 .نتيجة للبرنامج اإلرشادي

ويستخدم ذلك المنهج لقياس درجة قبول المسترشدين للبرنامج المنهج القائم على قياس رد الفعل:  -3

 .اإلرشادي وكيفية تحسينه من وجهة نظرهم

لقياس وتقدير النتائج اإلجمالية للبرنامج ويستخدم هذا المنهج المنهج القائم على قياس النتائج:  -4

اإلرشادي التعليمي، ولكن من عيوب هذا المنهج صعوبة تقدير النتائج اإلجمالية بشكل موضوعي لتداخل 

 .المتغيرات المؤثرة على تلك العملية

 :خطوات تقويم البرامج اإلرشاديةسادسا/ 

 :تقويم البرنامج في النقاط التاليةخطوات (0664عمران) الصادق سعيدو  محمد عمر الطنوبي حدد

 .تحديد وتحليل أهداف البرنامج اإلرشادي -

 .واختيار المقاييس التي تبين التغير ،تحديد الدليل على حدوث التغير -

 م.يو جمع البيانات الالزمة للتق -

 .اإلرشادية ةاختيار العين -

 ت.تبويب وتحليل وتفسير البيانا -

 .االستفادة من النتائج -

 :تحديد وتحليل أهداف البرنامج اإلرشادي -0
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قبل تي قام بها  اإلجابة عن التساؤالت التاليةفي ضوء عملية التقويم ال يسعى المرشد النفسي إلى     

 وأثناء تنفيذه وبعد االنتهاء منه. اإلعداد للبرنامج

 هل تتماشى األهداف المسطرة للبرنامج اإلرشادي مع األهداف المحققة له؟ -

 المنتظر تحقيقه؟ هل تصف األهداف السلوك -

 هل األهداف مصاغة صياغة واضحة ودقيقة؟ -

جراءات تطبيقه؟ -  هل تتماشى األهداف مع طبيعة البرنامج، وخصائص العينة المستهدفة، وا 

 :واختيار المقاييس التي تبين التغير ،تحديد الدليل على حدوث التغير -9

ونظرا  ،المسترشد وسلوكه أثناء تنفيذ البرنامج اإلرشادي أو بعد تنفيذه تستخدم المالحظة في تقويم أداء

ألهمية المالحظة في جمع المعلومات الالزمة للتقويم فالبد أن تكون مالحظة علمية تركز على متابعة 

السلوك وتسجيله وتحليله وتفسيره ثم الوصول إلى قرارات علمية في ضوء ما تم مالحظته، ويمكن أن يقوم 

 لمالحظة المرشد النفسي أو المشاركون في تنفيذ البرنامج.با

تتحدد مؤشرات األداء التي تستخدم في التقويم في ضوء الموضوع أو الجانب الذي يتم تقويمه والهدف و 

 من التقويم، ومن أهم مؤشرات األداء في اإلرشاد النفسي:

 قوة الداللة اإلحصائية: 0.9

يتحول إلى تقديرات كمية نستخدمها في استخالص مؤشرات هذا األداء  األداء على االختبارات المختلفة

والعالقات المختلفة بين أنواعه، وألن الوسيلة المستخدمة في معالجة هذه البيانات هي اإلحصاء، فالبد 

 من التقدم نحو تفسير الدرجة من مدخل إحصائي مناسب يساعد على الفهم والتعامل مع هذه الدرجات.

صاء ميزة تلخيص البيانات المختلفة وتصنيفها بصورة واضحة تؤدي إلى سهولة تفسيرها ويوفر اإلح

ووضوح هذه التفسيرات بأقل تعبيرات لفظية ممكنة، باإلضافة إلى هذه الخطوات التلخيصية تدخل في 

 .كثير من األحيان في معالجة إحصائية تالية أكثر تطورا وتعقيدا
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 الصور والرسومات التوضيحية: 9.9

الصور والرسومات التوضيحية،  في بعض الحاالت يكون من األفضل توضيح النتائج باستعمال     

والصور والرسومات ال تقوم مقام التفسير ولكنهما ييسراه، ويجب استخدام الصور والرسومات إذا كانت 

 تبلور أفكارا مهمة أو توضح حاالت مختلفة.

ة للمرشد، مثل شكل تفاعله مع اآلخرين قبل تنفيذ البرنامج وباستخدام الصور يمكن توضيح حاالت مختلف

وبعد تنفيذه، وباستخدام الرسوم يمكن معرفة مدى التقدم في الظاهرة، والرسم الجيد هو الذي يربط الحقائق 

 ببعضها إلظهار الفكرة الرئيسية.

المعلومات في  ويفضل عند استخدام الصور والرسومات كتابة بيانات مختصرة أو رموز لوصف طبيعة

حاالت مختلفة أو كتابة العالقات بين البيانات. وعند استخدام تصميم تجريبي لدراسة الحالة يفضل 

االعتماد على الصور والرسومات التوضيحية عندما يكون من الصعب استخدام الطرق اإلحصائية التي 

 تعتمد على المتوسط والوسيط... إلخ.

 م:يو جمع البيانات الالزمة للتق -3

تحليل البيانات تنفيذه وبعد االنتهاء من تنفيذه، عن طريق  البيانات قبل التخطيط للبرنامج وأثناءيتم جمع 

بالطريقة الكمية وبالطريقة الكيفية، فعند استخدام الطريقة الكمية يتم تحليل البيانات بالعمليات 

لبيانات بالطريقة الكيفية يتم ذلك بطريقة اإلحصائية)الوسيط، المتوسط، التكرارات ...إلخ(. أما عند تحليل ا

 أو أكثر من الطرق اآلتية:

 ترتيب المعلومات زمنيا في هيئة قصة. العرض الروائي: -

 الوقوف على المعاني واألسباب. التفسير: -

التركيز هنا يكون على االختالفات في ظاهرة لدى الشخص نفسه أو لدى الشخص  الحاالت:عبر  -

 بالمقارنة بشخص آخر. 
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 اختيار العينة اإلرشادية: -4

سوف يطبق عليها البرنامج من حيث يحرص المرشد النفسي على اختيار العينة اإلرشادية التي     

أن تتمثل فيها جميع صفات  لجيدةيشترط في العينة او  هونها.تجانسها في السن والبيئة والمشكلة التي يواج

ال أخط ،يحاصحاألصل الذي اشتقت منه حتى يصبح استنتاجا  ، أنا في حكمنا على صفات ذلك األصلوا 

وال تتحقق هذه الفكرة إال إذا تساوت احتماالت ظهور كل جزء من أجزاء ذلك األصل في العينة المختارة 

 (.006، ص 0664)فؤاد البهي السيد، ذلك األصل في جميع خواصهاحتى تصبح العينة صورة صادقة ل

من ويفضل أن تكون العينة صغيرة في البرنامج اإلرشادي حتى يتحكم فيها من قبل الفريق اإلرشادي 

الصلة مع المجتمع األصلي لتكون الفئة التجريبية ممثلة  اةراعمعادة التوازن للجماعة المسترشدة، و أجإل

 . لتعميم بعدئذ في المجاالت ذات الصلة بالعينةفعال ، وتحقق ا

 :تتبويب وتحليل وتفسير البيانا -2

البيانات التي يتم جمعها قبل التخطيط للبرنامج وأثناء تنفيذه وبعد االنتهاء من تنفيذه تخضع للتحليل 

والمقصود مكن االعتماد عليها عند التقويم. ثم التلخيص لكي تكون مفيدة ولها داللة حتى ي ،والتفسير

فيقصد  التفسيرأما  ،بالتحليل تقسيم وتصنيف الظاهرة إلى عناصرها أو أشكالها واإلجابة عن أسئلة البحث

فهم دالالت النتائج في ضوء نظرية إرشادية أو نتائج البحوث والدراسات، ويلي التحليل والتفسير  به

 تلخيص النتائج إلى الحد الذي يسمح باالستفادة منها عند التقويم.

 

 :االستفادة من النتائج -6

تنظيم البيانات وتلخيصها وربطها معا لتصبح أكثر فهما ومعنى، ويتم االعتماد  يحرص المرشد على     

على التقارير التي يكتبها المرشد النفسي أو القائمون  على تنفيذ البرنامج أو المستفيدون منه في عملية 

 التقويم، وعند كتابة التقرير يجب اتباع االرشادات اآلتية:
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 يمة.التركيز على المعلومات ذات ق -

 .ربط المعلومات ببعضها حتى يسهل تفسيرها -

يفضل االعتماد على جداول أو أشكال أو رسوم توضيحية في التقرير حتى يزداد فهم التقرير واالستفادة  -

 منه في التقويم.

يتم إعداد شرائط مسجلة)سمعية وبصرية( للجلسات والتأكد من أن إجراءات البرنامج تسير كما هو  -

 .وما إذا كان هناك تحسن في أداء المسترشد وفي أداء المشاركين في تنفيذ البرنامجمخطط لها، 

 :البرامج اإلرشادية تقويممن يقوم بسابعا/ 

يتطلب التقويم الموضوعي أن يقوم به المرشد النفسي فهو بحكم تخصصه وخبرته يمكنه القيام       

بالتقويم بالطريقة العلمية، كما أن من مهامه الرئيسية في العملية اإلرشادية قيامه بالتقويم حيث يقوم 

المعلومات من مصادر  بالتخطيط للبرنامج اإلرشادي وتحديد معايير التقويم ومستوياته، ويقوم بجمع

مختلفة لتوظيفها في إصدار األحكام على جوانب القوة والضعف في البرنامج، ثم يعمل على إدخال 

 التغييرات عليه إذا لزم األمر. 

ويعتبر دور المرشد في تقويم المسترشد من ضرورات واجباته المهنية، ألن المرشد هو النموذج اليومي 

رشد، ومن خالل هذا التفاعل سواء في حجرة اإلرشاد أو خارجها يستطيع المتكرر والمتفاعل مع المست

المرشد تحديد مدى التقدم في تنفيذ البرنامج. ويمكن للوالدين واألخوة أيضا أن يلعبوا دورا فعاال في عملية 

ذ التقويم نتيجة ألنهم مصدر للمعلومات والبيانات الخاصة باالبن من ناحية ونتيجة اشتراكهم في تنفي

البرنامج من ناحية أخرى، وهنا المزدوج للوالدين واألخوة يجعل تقويمهم للبرنامج اإلرشادي على درجة من 

 األهمية.

رسة واألخصائي النفسي يضاف إلى ما سبق إمكانية االعتماد على أشخاص آخرين مثل: طبيب المد

 .(419 - 411ص  ، ص4111)محمد أحمد إبراهيم سعفان، واالجتماعي
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 :للبرامج اإلرشادية شروط التقويم الجيد ثامنا/

 لكي يكون التقويم علميا يتطلب توفر الشروط اآلتية فيه:

 ارتباط التقويم بأهداف البرنامج العامة والخاصة. -

 الشمول، إذ يجب أن يتناول التقويم كل جوانب البرنامج اإلرشادي. -

يد األهداف ويستمر حتى نهاية التنفيذ ثم بعد االستمرار، ومعنى االستمرار أن يبدأ التقويم منذ تحد -

 التنفيذ، فيما يعرف بالمتابعة.

التعاون، بمعنى ضرورة أن يشترك فيه المرشد النفسي وكل المشاركين في تنفيذ البرنامج والمستفيدين  -

 منه.

اإلحصائية، الصور لتقويم)مالحظة، اختبارات....( وتعدد مؤشرات األداء)قوة الداللة تعدد أدوات ا -

 والرسوم، مالحظة األداء والسلوك، التقارير....(.

 أن يعتمد التقويم على تحديد موقع المسترشد قبل تنفيذ البرنامج وبعد التنفيذ، وذلك في حالتين: -

 األولى: مقارنة أداء المسترشد بنفسه.

 .(419، ص 4111إبراهيم سعفان،  مسترشد بأداء المسترشدين اآلخرين)محمد أحمدالثانية: مقارنة أداء ال

 أخالقيات التقويم اإلرشادي:تاسعا/

 هناك أخالقيات للتقويم يجب االلتزام بها، ومن أهمها ما يلي:

 مراعاة الوضع االجتماعي للبيئة التي يتم فيها التقويم)المنزل، المدرسة، مؤسسة العمل( -

 إبراز الجوانب السلبية وااليجابية للبرنامج بأمانة. -

 مشكالت.مراعاة حقوق المسترشدين فال يشار إلى معلومات خاصة قد يترتب عليها  -

 نشر نتائج التقويم بأمانة. -

 .(4111) محمد أحمد إبراهيم سعفان، تحديد الفوائد واألضرار من إجراء هذا البرنامج -



25 
 

 خاتمة:

اضطراب وفق بناء محتوى مواجهة مشكلة أو عالج لبرنامج إرشادي النفسي بتطبيق  المرشد يقوم    

، وينظم جلسات إرشادية مع العميل أو الفئة المسترشدة ومالبسات تشكل ذلكإرشادي يستجيب لظروف 

يم كل جلسة و فاعل معها المسترشدون، ويقوم الفريق اإلرشادي بتقويقترح أنشطة وأدوار تناسب المشكلة يت

وامتالك القدرة على تصويب سلوكه بعد  ،للتعرف على مدى تقدم العميل في االقتراب وتبصر حالته

االستفادة من خدمات البرنامج ونجاحه في متابعة اإلرشاد النفسي طيلة تطبيق البرنامج الذي يستمر 

 ا، لذلك ينبغي عليه الحرص في تقويمه من حين إلى آخر حتى يحقق الغرض الذي وضع من أجله.شهور 

 قائمة المراجع:

 ، دار الحياة بيروت. 6اللغة، موسوعة لغوية حديثة، المجلد (: معجم في 0691أحمد رضا) -

 ، دار األمل للنشر والتوزيع، األردن.0(: القياس والتقويم في العملية التدريسية، ط4106أحمد عودة) -

الدار  ،0ط ،(: مبادئ التوجيه واإلرشاد النفسي4110هشام إبراهيم الخطيب)و  أحمد محمد الزبادي -

 .األردن، عمان ،العلمية الدولية

(: علم النفس التربوي، الطبعة الثانية، دار المسيرة للنشر والتوزيع 4111)صالح محمد علي أبو جادو -

 والطباعة عمان.

(: البرامج اإلرشادية لألخصائيين النفسيين وطرق تصميمها، سلسلة 4102عبد العظيم حمدي عبد اهلل ) -

 ، مكتبة أوالد الشيخ للتراث، أمجد للنشر.0، ط2الجزء تنمية مهارات األخصائي النفسي المدرسي، 

تصميم البرامجاإلرشادية، أسس ومبادئ ومناهج  (:4108عبد اهلل بن سعد الرشود وآخرون) -

، جمعية المودة للتنمية األسرية، 8، الجزء ألسري، دليل اإلرشاد األسريا البرامجاإلرشاديةفياإلرشاد

 الرياض.

 ، دار الفرقان، مؤسسة الرسالة ، بيروت.4علم النفس التربوي، ط(: 0681) عبد المجيد نشواني -
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 ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع، مصر.مناهج التربية أسسها وتطبيقاتها(: 4110علي أحمد مدكور) -

رسالة  ،واالبتكار لطفل ما قبل المدرسة (: برنامج مقترح لتنمية التذوق األدبي1066)فائقة على أحمد -

 .جامعة عين شمسة البنات كلي، دكتوراه غير منشورة

للنشر  ، دار الفكر العربي2، طعلم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري (:0646)ؤاد البهي السيدف-

 والتوزيع، مصر.

(: العملية اإلرشادية، التشخيص، الطرق العالجية اإلرشادية، البرامج 4111محمد أحمد إبراهيم سعفان) -

 اإلرشادية، إدارة الجلسات والتواصل، دار الكتاب الحديث، الكويت.

(: أثر استخدام أسلوب التقويم التشخيصي في تعلم قواعد اللغة 4116 )محمد عبد الكريم الطراونة -

، مجلة كلية التربية، جامعة 40العربية لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس قصبة معان، العدد 

 االمارات العربية المتحدة. 

البرامج اإلرشادية (: أساسيات تخطيط وتنفيذ وتقويم 0664عمران) الصادق سعيدو  محمد عمر الطنوبي -

 .الجماهيرية العربية الليبية ،البيضاء ،جامعة عمر المختار ،0ط ،الزراعية

، ير سألا اإلرشاد يف اإلرشادية البرامجتخطيط وتقويم  (:4108نبيل بن محمد أبو الحسن وآخرون) -

المودة للتنمية ، جمعية 8، الجزء ألسري، دليل اإلرشاد األسريا اإلرشاد في اإلرشادية البرامجتصميم 

 األسرية، الرياض.


