جامعة بنها -كلية الزراعة ( كلية معتمدة قرار رقم  151بتاريخ  3112/5/32من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) – برنامج العلوم االقتصادية

واالجتماعية الزراعية  -أسئلة امتحان الفصل الدراسي األول

 –3119/3112درجات االمتحان ( 21درجة)

أسئلة مادة :بناء البرامج االرشادية (نظرى نهائي)  -المستوى :دراسات عليا  -شعبة :االقتصاد-

الزمن :ساعتان

أجب عن األسئلة اآلتية موضحا إجابتك بالرسم كلما أمكن ذلك:

السؤال األول ( 42درجة)( :أ) ( 51درجة) :ما المقصود بـ  -ثالثة فقط – مما يلى:
بناء البرامج االرشادية – البناء االجتماعي -تخطيط البرنامج االرشادي – واقعية تخطيط البرنامج االرشادي.

(ب) ( 9درجات) :وضح رأيك فى تفسير ما يلي:
 -5أهمية اشتراك المسترشدين في التخطيط االرشادي.
 -4أهمية البرامج االرشادية.
 -3أهمية دراسة الحاجات االنسانية عند تخطيط البرامج االرشادية.

السؤال الثانى ( 54درجة) :ماذا نعني بقولنا:
 -5إعادة النظر في البرنامج االرشادي.
 -4مكونات برنامج التخطيط االرشادي.
 -3إجراءات تنفيذ خطة عمل البرنامج االرشادي.

السؤال الثالث ( 42درجة) :قارن  -بإيجاز -بين  -ثالثة فقط  -مما يلى:
)5
)4
)3
)2

خطوات نموذجي :بيسون  ،والطنوبي من نماذج بناء البرنامج االرشادي.
خطوات نموذجي :برادفيلد  ،وليجانز من نماذج بناء البرنامج االرشادي.
تصنيف مستويات األهداف  ،وتصنيف الحاجات البشرية عند تخطيط البرنامج االرشادي.
قواعد وضع خطة  ،وقواعد تخطيط  :البرامج االرشادية.
مع أطيب األمنيات بالتوفيق والتفوق ،،،أستاذ المادة

جامعة بنها -كلية الزراعة

 :أ.د/

سامى أحمد عبد الجواد عفيفى

( كلية معتمدة قرار رقم  151بتاريخ  3112/5/32من قبل الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد ) –

برنامج العلوم االقتصادية واالجتماعية الزراعية – إجابة

امتحان الفصل الدراسي األول  –3119/3112درجات االمتحان ( 21درجة)

إجابة مادة :بناء البرامج االرشادية (نظرى نهائي)  -المستوى :دراسات عليا  -شعبة :االقتصاد -الزمن :ساعتان
إجابة السؤال األول ( 31درجة):

(أ) ( 51درجة) :المقصود بـ  -ثالثة فقط – مما يلى:
-1-

 بناء البرامج االرشادية :هو ذلك النشاط المستمر المشترك بين أجهزة االرشاد ومستقبليه. البنااااااء االجتمااااااعي :هوووووو التلووووورس الوووووف النووووواخ المسوووووتهدمين مووووون ويوووووم ة ا وووووه وووووووالته االجتماايووووو والتلليميوووووواالقت ادي .
 تخطيط البرنامج االرشادي :هف املي دراس الماضف والواضر وتف يمكن التنبؤ للمستقبل.– واقعية تخطيط البرنامج االرشادي .هف بداي التةطيط ويلمل ويهدس التةطيط إلف تطوير هذا الواقع.

(ب) ( 9درجات) :تفسير ما يلي:
 أهميااااة اشااااتراك المسترشاااادين فااااي التخطاااايط االرشااااادي :تنميوووو الواجوووو إلووووف التحييوووور لجلوووول الواجوووو ر بوووو وبنووووااالق تحيير والتورك نوو التحيير وتثبيت التحيير واللمل الف استقرار الوضع الجديد وبنا االق نها ي بالتواي .
 أهمياااة البااارامج االرشاااادية :لهوووا أهميووو كبيووورة موووف اىرشووواد الزرااوووف مثووول اكتشووواس وتنميووو القيوووادات الموليووو وتجنوووضووويال المووووارد المتاوووو ووجوووود دليووول يبسووور طلووو ااتموووادات ماليووو وضووومان اووود انتكووواخ البووورامل اووون تحييووور القوووا مين
باىرشاد ودراس ما سيتةذ من إجرا ات إرشادي لتنبيذها.
 أهمياااة دراسااااة الحاجااااات االنساااانية عنااااد تخطاااايط الباااارامج االرشاااادية :تلتبوووور الواجووووات اىنسووواني ركيووووزة أساسوووويلنجووووا أد جهوووود بشوووورد وإ بالهووووا يلوووود تق وووويرا س موووون المسوووو ولين مللوووويه تةطوووويط وتنبيووووذ بوووورامل التنميوووو البشووووري والووووف
األكوووواديميين ضوووورورة إجوووورا المزيوووود موووون البووووووم والدراسووووات والووووف المرشوووود الزرااووووف مسوووواادة الووووزرال مووووف ملرموووو
واجاته اللام والةا .

إجابة السؤال الثانى ( 13درجة) :معني قولنا:
إعادة النظر في البرنامج االرشادي :أد مراجل كل األنشط التف اتبلت مف تةطيط وتنبيذ البرنامل.

.5

مكونااااات برنااااامج التخطاااايط االرشااااادي :يتضوووومن البرنووووامل المةطووووطا وووويا ل هووووداس وتوديوووود اوووون وضووووع
.2
الواجووووات واالهتمامووووات والمشووووكالت واألشووووةام المشوووواركين مووووف التةطوووويط وشووووروط التنسوووويم مووووع الجمااووووات والهي ووووات
والمنظمات األةرد.
إجاااااراءات تنفياااااذ خطاااااة عمااااال البرناااااامج االرشاااااادي :ضوووووبط مواايووووود التنبيوووووذ والطووووورق والقنووووووات االت وووووالي
.3
المةتارة للتنبيذ واألماكن واىمكانات المساادة مف التنبيذ والنواوف اىرشادي اللام .

إجابة السؤال الثالث ( 31درجة) :المقارنة  -بإيجاز -بين  -ثالثة فقط  -مما يلى:
( )5-5خطوات نموذج :بيسون من نماذج بناء البرنامج االرشادي:
تجميووووع وقووووا م اوووون المجتمووووع المولووووف وتوليوووول الموقووووس وتوديوووود المشووووكالت وتوديوووود األهووووداس ووضووووع ةطوووو اللموووول
وتنبيذ الةط وتقرير التقد ومراجل ةطوات اللملي .

( )4-5خطوات نموذج :الطنوبي من نماذج بناء البرنامج االرشادي:
التبكيووور والتهيوووؤ النبسوووف للمةططووووين وتوديووود األهوووداس الر يسووووي وتنظيمهوووا وتجميوووع البيانووووات اووون المشوووكالت والموووووارد
وتوليووووول البيانوووووات وتنظوووووي المشوووووكالت والواجوووووات والتهي ووووو النبسوووووي لجمووووواهير الوووووزرال ووضوووووع الةطووووو وتنبيوووووذ الةطووووو
الر يسي والتقوي الشامل.

( )5-4خطوات نموذج :برادفيلد من نماذج بناء البرنامج االرشادي:
تجميع الوقا م وتوليل الوقا م وتوديد المشووواكل واقترا الولول وةط اللمل ووضووووع البرنامل والتقيي وتوقيم الرضووووا
وإاادة النظر.

( )2-2خطوات نموذج :ليجانز من نماذج بناء البرنامج االرشادي:
توليل الموقس وتوديد األهداس والتللي والتقيي وإاادة النظر.

( )5-3تصنيف مستويات األهداف عند تخطيط البرنامج االرشادي:




أهداف بيان شاملة :وهف نها ي وتلتبر اي ر يسي للمجتمع.
أهداف عامة :وهي االكثر توديدا ومرتبط باىرشاد الزرااف.
أهداف تنفيذية :وهف مودودة وبتوقيقها ن ل إلف األهداس اللام .
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( )4-3تصنيف مستويات الحاجات البشرية عند تخطيط البرنامج االرشادي:
 وفقا ً ألهميتها للفردا واجات ملو وواجات أقل إلواوا وواجات ير ملو .
 وفقا للرؤية أو الوضوح :واجات موسوس واجات ير موسوس .
 وفقااااا لقاااادرة الفاااارد علااااى إشااااباج حاجاتاااا  :واجووووات يوميوووو يلتموووود البوووورد الووووف نبسووووه مووووف إشووووبااها وواجووووات يلووووز
إشوووبااها بوجوووود طووورس ثوووان مكمووول لووو ول وواجوووات يلجووود البووورد موووف إشوووبااها إلوووف االنضوووما إلوووف جمااووو رسووومي وواجوووات
يج أن تقو الدول بها من برامل للتنمي االقت ادي .
 وفقا ً لدرجة اإلشباج :واجات مشبل وواجات جارد إشبااها وواجات مؤجل إشبااها.
 وفقا لمادية أو المادية للحاجات :واجات مادي وواجات ملنوي .

( )5-2قواعد وضع خطة البرامج االرشادية:





نواي األهداس التلليمي التف ترمف إليها الةدم اىرشادي .
نواي الةبرات التلليمي التف توقم أهداس الةدم اىرشادي .
تدثيرات الةبرات التلليمي التف تقدمها الةدم اىرشادي الف الوياة الريبي .
قدرة رجال اىرشاد الف النجا مف الو ول إلف أهداس الةدم اىرشادي .

( )4-2قواعد تخطيط البرامج االرشادية:
الواقليووووو  -ترتيووووو األولويوووووات – الشووووومول – التكامووووول – االسوووووتمراري – المرونووووو  -الموازنووووو بوووووين جميوووووع الجوانووووو
اشووووتمال البرنووووامل الجيوووود الووووف ةطوووو اموووول موووووددة  -اتسووووال نطوووواق المشووووارك الموليوووو مووووف امليوووو التةطوووويط  -يتطلوووو
البرنوووامل وقتوووا س كاميووووا س موووف تةطيطووووه  -ااتبوووار امليووو تةطوووويط البووورامل مجوووواالس تلليميوووا س  -يتضووومن البرنووووامل أهوووداما جوهريوووو
وموددة  -يسمح البرنامل بتقيي نتا ل تطبيقه.
تم بحمد هللا وتوفيقه إجابة امتحان الفصل الدراسي األول  8102/8102إجابة مادة :بناء البرامج االرشادية (نظرى نهائي) -المستوى :دراسات عليا  -شعبة :االقتصاد...
مع أطيب األمنيات بالتوفيق والتفوق ،،،أستاذ المادة

-2-

 :أ.د/

سامى أحمد عبد الجواد عفيفى

-

