
المستوى  –لمقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة  التاسعةالمحاضرة 

 الثالث قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمٌة الرٌفٌة

 -االرشادى ودوره فى التنمٌة الرٌفٌة :ٌة للتخطٌط لاالهمٌة العلمٌة والعم

البرنامج االرشادى كغٌرة من انواع البرامج المجالٌة الرئٌسٌة والفرعٌة لتخطٌطه 

 -اهمٌة كبٌرة ٌمكن حصرها فى النقاط السبعة التالٌة :

ٌساعد التخطٌط على تحدٌد الحاجات والمشكالت وتنظٌمها وترتٌبها وفقا  -1

 الولوٌتها .

سلٌم فانه ٌتعذر رسم السٌاسات وما تتضمنة من برامج بدون التخطٌط ال -2

 ومشروعات للتنفٌذ .

تساعد عملٌات التخطٌط السلٌم الى ضمان التنسٌق وعدم التعارض بٌن الجهود  -3

والخطط بما ٌتحقق معه وفرة فى تكالٌف التنفٌذ وفى وقت االنجاز والتنفٌذ بما 

ات البرنامج االرشادى ٌؤدى فى النهاٌة الى معظمة العائد الصافى النجاز

المخطط نظرأ لتحقٌق االهداف بأقل تكالٌف ممكنة وفى اقصر وقت ممكن 

 وبأكبر حصٌلة ممكنة .

ٌحشد التخطٌط جمٌع االمكانٌات والموارد البشرٌة والمادٌة والطبٌعٌة بشكل  -4

 ٌضمن استخدامها الفعال لتحقٌق االهداف .

وبات المحتمل الوقوع فٌها فى ٌساعد التخطٌط على رسم الحلول للمواقف والصع -5

عملٌة التنفٌذ فٌؤدى بذلك الى نجاح البرنامج والخطة وضمان استمرارٌة التنفٌذ 

. 

ٌتعذر تنفٌذ االهداف بعٌدة المدى دفعة واحدة ولذلك فان التخطٌط ٌساعد على  -6

وضع الخطط المناسبة للوصول الى اهداف مرحلٌة ٌمكن من الوصول الى 

 االهداف النهائٌة .

عن طرٌق التخطٌط السلٌم ٌمكن وضع مواعٌد لالولوٌات بٌن األهداف على  -7

اساس تحقٌق االهداف الملحة والعاجلة اوال لمجابهة الظاهرة العامة والمشكلة 



الكائنة فى كافة المجتمعات وهى زٌادة حاجات المجتمع غالبا عن مصادره 

 وموارده .

 

اإلرشادي وتحقٌق التنمٌة الرٌفٌة فً وٌمكن تلخٌص األدوار الرئٌسٌة للتخطٌط 

 -النقاط الثالثة التالٌة:

ٌساهم التخطٌط االرشادى من خالل مشاركة الجماهٌر االرشادٌة فى وضع  - أ

البرامج السلٌمة وتنفٌذها ومتابعتها وفقا للمعدالت االقتصادٌة التى ٌرسمها 

عملٌة المتخصصون على المستوى االعلى بما ٌضمن استمرارٌة ودٌنامٌكٌة 

التخطٌط االقتصادى بوجه عام وأثر ذلك على التنمٌة االقتصادٌة االجتماعٌة 

 بصفة خاصة ومن ضمنها التنمٌة الرٌفٌة .

ٌساعد التخطٌط االرشادى عن طرٌق تحدٌده للحاجات والمشكالت وتنظٌمه   - ب

الولوٌاتها وحشد جمٌع االمكانٌات والموارد البشرٌة والمادٌة والطبٌعة بشكل 

استخداماتها الفعالة فى حل المشكالت القائمة وسد االحتٌاجات الملحة ٌضمن 

 وبالتالى تحقٌق أهداف زٌادة االنتاج الزراعى الكلى وزٌادة الدخل الرٌفى الكلى .

ٌساعد التخطٌط االرشادى السلٌم فى ضمان التنسٌق وعدم التعارض والتكامل  -ج

ٌوفر التكالٌف والوقت وٌحقق االنتاج  للجهود المبذولة والخطط التنموٌة الرٌفٌة مما

مما ٌزٌد صافى الدخل وما لذلك مرتفع بأقل العائد وتكالٌف ممكنةالعالى والدخل ال

 من آثار فعاله فى التنمٌة الرٌفٌة .

اقصر وال شك ان النقاط الثالثة المذكورة هى المحاور الثالثة الرئٌسٌة لتحقٌق 

ة زٌادة االنتاج والدخل والحد من التكالٌف التنمٌة الرٌفٌة وهى المساهمة المحلٌ

والتعارض والعادات السٌئة مما ٌمعظم الدخل الرٌفى وٌرفع مستوى المعٌشة وهما 

 ركٌزتى التنمٌة الرٌفٌة .

 االسس العامه لتخطٌط البرامج االرشادٌه واالرشادات التخطٌطٌه

 اساسا عاما وهم:هناك احد عشر  :االسس العامه لتخطٌط البرامج االرشادٌه -أ



الظروف المحلٌه  وءالبرنامج االرشادى الجٌد هو ذلك الذي ٌوضع فً ض -1

من الواجب  السائده على اساس التحلٌل الدقٌق للحقائق المتواجده فً الموقف:

على رجال االرشاد الزراعى ان ٌتعرفوا علً الظروف وعلً االوضاع المحلٌه 

المتواجده فً المنطقه المزمع تنفٌذ البرنامج بها متضمنه حقائق عن الجماهٌر 

المستفٌده والمستهدفه سواء كانت شخصٌه ام اقتصادٌه ام اجتماعٌه والتعرف على 

ٌم السائده فً المجتمع والمشكالت الواقعٌه العادات والتقالٌد واالتجاهات والق

 المتواجده اٌا كان نوعها 

البرنامج الرشادى الجٌد هو ذلك الذي ٌنبثق من حاجات الناس المحسوسه  -2

انه امر جوهرى ان ٌكون مبنٌا على اساس حاجات الجماهٌر :  ورغباتهم الملحه

م الواقعٌه واهتماماتهم المحسوسه او الذي ٌمكن اثارة االحساس بها وكذلك رغباته

الحقٌقٌه وان ٌعمل علً تحقٌق هذه الحاجات لشباع تلك الحاجات واالهتمامات 

 ومن حاجات الناس ورغباتهم 

 تحلٌل الموقف ودراسته  -

 تفسٌر الحقائق والبٌانات المتعلقه بهذا الموقف  -

 على ان تحدد المشكالت الواقعٌه المراد للبرنامج حلها واولوٌاتها  -

وٌجب مراعاة التركٌز على البدء فى المشاكل البارزه التً تهم وتمثل حاجات 

 اكبر عدد ممكن من الجمهور االرشادى 

من : ف وٌقدم لها حلوال مقبوله ومرضٌهالبرنامج االرشادي الجٌد ٌحدد االهدا -3

الواجب معرفة ان الهدف االرشادي هو هدف تعلٌمى بالدرجه االولً ولكً ٌكون 

تعلٌمٌا جٌدا ٌجب ان ٌقابل بالرضا وٌؤدي الً اسعاد الجماهٌر االرشادٌه هدفا 

وٌحدد فً ضؤ ذلك ما ٌسعً البرنامج الً تحقٌقه وذلك لالحتفاظ باهتمام 

ه علً المشاركه االٌجابٌه فً عملٌة زالجمهور االرشادي وجذب انتباهه وحف

 تنمٌه البرامج االرشادٌه لمرحلتٌها التخطٌطٌه والتنفٌذٌه 

والمقصود هنا  البرنامج االرشادي الجٌد ٌتوفر فٌه عنصري الدوام والمرونه:-4

هو دوام فاعلٌه البرنامج لعدد من السنوات المستقبلٌه فً ضؤ مدي اهداف 



اف طوٌلة ومتوسطة المدي بجانب اهداف دعلً اه البرنامج وتحقق ذلك باشتماله

كذلك ٌجب ، ٌجابٌه ملموسه فً وقت قصٌر نسبٌاقصٌرة المدي التً تحقق نتائج ا

ان ٌكون البرنامج مرنا والمقصود بمرونه البرنامج مقدرته علً مقابلة الظروف 

الطارئه بدرجه معقوله من الفاعلٌه حتً ٌمكنه مقابلة احتٌاجات الجماهٌر 

رشادٌه فً ضؤ كل من الظروف والتغٌرات المتوقعه والتً قد تنتج متطلبه اال

 .ادخال بعض التغٌرات الطفٌفه المالئمه لمجابهة الظروف الطارئه الجدٌده

ٌجب ان ٌشتمل البرنامج  البرنامج االرشادي الجٌد ٌتصف باالتزان مع التركٌز:-5

نشطه تناسب كل االعمار االرشادي الجٌد علً ما ٌهم غالبٌه الناس متضمنا ا

والفئات والمستوٌات االجتماعٌه واالقتصادٌه فً المنطقه موضع التنمٌه حٌث 

ٌؤدي التنوع فً االنشطه الً االستفاده القصوي من جمٌع الكفاءات والخبرات 

المختلفه فً مجال البرنامج فً المجتمع المحلً رسمٌه كانت ام تطوعٌه ام 

 .شعبٌه

االرشادى الجٌد ٌجب ان ٌكون له خطة عمل محدده ومرنه  فً نفس البرنامج  -6

التنفٌذ وخطة العمل الجٌده  زال قٌمه الي برنامج اال اذا اخذ طرٌقه الً حٌ الوقت:

( ماذا؟؟؟ ، عدد 1البد ان تجٌب كما سبق االشاره الٌها علً سبعة اسئله عدد )

( اٌن؟؟؟ 1عدد ) ( متً؟؟؟ ،1( كٌف ؟؟؟ و، عدد )2( من ؟؟؟ ، عدد )2)

تفصٌلها ببساطه شدٌده كما ٌلى مع مراعاة اتصاف كل اجابه بالمرونه المناسبه 

 واالسئله هً 

)اي ما( الماده التعلٌمٌه التً سٌقدمها البرنامج اي المحتوي التعلٌمً ومن  ؟ماذا -

اي المصدر المقدم لهذه الماده سواء المرشدٌن او ؟سٌقدم هذه الماده التعلٌمٌه 

وٌطبقونها اي  ؟االخصائٌٌن المرشدٌٌن ومن هم الذٌن سٌستقبلون الماده العلمٌه

اي الطرق واالسالٌب ؟جماهٌر االرشاد الزراعً وكٌف ستقدم الماده التعلٌمٌه 

والمعٌنات التعلٌمٌه االرشادٌه التً ستستخدم فً تقدٌم الماده العلمٌه من القائمٌن 

ستقباال جٌدا من جماهٌر المسترشدٌن ، كٌف بعملٌه التعلٌم االرشادي لتستقبل ا

وقٌاس اي اسلوب ومجال تقٌم االنشطه  ؟ستقٌم او تحدد االنجازات المحققه



اي برنامج زمنً واٌن ستقدم الماده  ؟االرشادٌه ومتً ستقدم هذه الماده التعلٌمٌه

 .؟العلمٌه

هً ابدا حٌث هذه العملٌه ال تنت عملٌة تخطٌط البرنامج عملٌه مستمره ودائمه: -7

ان المواقف فً المناطق عرضه للتغٌرات المستمره نتٌجة للمتغٌرات االقتصادٌه 

واالجتماعٌه والبٌئٌه المتوقعه او غٌر المتوقعه او الطارئه وٌتغٌر تبعا لذلك 

المشكالت والحاجات وكذلك تتغٌر الحلول لتجابهها نظرا للتقدم والتطور 

تعدٌل فً صٌاغة االهداف االرشادٌه وخطط التكنولوجً المستمر مما ٌستلزم ال

 .العمل التنفٌذٌه لتالئم وتساٌر حدوث تلك التغٌرات

ان البرنامج االرشادي وسٌله وعملٌه  ٌعتبر البرنامج االرشادي عملٌه تعلٌمٌه: -8

تعلٌمٌه لتحقٌق غاٌات واهداف معٌنه ولٌس هو فً حد ذاته غاٌه ومن خالل 

مجاال تعلٌمٌا ممتازا ٌتعلم منه الناس من خالل تخطٌط البرنامج الذي ٌعتبر 

مشاركتهم فً عملٌة التخطٌط كٌفٌة تشخٌص ودراسة المشكالت والوصول الً 

قرارات بشانها ووضع اولوٌات االهداف واكتسابهم خبرات ومهارات وبذلك 

تساهم هذه العملٌه التعلٌمٌه فً خلق القٌادات الرٌفٌه المسؤوله وزٌادة االتجاهات 

 .موالٌه لالعمال واالنشطه التً تساهم فٌها الحكومات معهال

ٌتطلب انجاز هذه  عملٌة تخطٌط وبناء البرنامج االرشادي عملٌه تنسٌقٌه: -9

العملٌه تنسٌق جهود جمٌع المقٌمٌن من مرشدٌن زراعٌٌن واخصائٌٌن مرشدٌٌن 

االمر وذلك  وقاده محلٌٌن وغٌرهم من الجهات الرسمٌه والشعبٌه االخري المعنٌه ب

لضمان زٌادة معدالت التطبٌق للبرامج االرشادٌه وعدم التكرار واالزدواجٌه 

وصٌانة الموارد والمصادر المحدوده سواء من البشر او المال او المهمات او 

 حتً الوقت

ٌعتمد التقٌٌم فً  البرنامج االرشادي المخطط جٌدا ٌحدد وسائل تقٌٌم النتائج: -11

علً مدي ودرجه وضوح االهداف فً اذهان كل من جماهٌر العمل االرشادي 

المرشدٌن والمسترشدٌٌن ومعرفة التغٌرات المرغوبه وتوافر السجالت والبٌانات 

الموضحه للتغٌرات المحققه كذلك ٌجب ان ٌحدد  وسٌلة قٌاس وتقٌٌم النتائج 



ك تقٌٌم المحققه نهائٌا فً نهاٌة فترة البرنامج الزمنٌه وكما ٌجب ان ٌكون هنا

مرحلً علً فترات دورٌه بجانب ذلك الذي ٌتم عند نهاٌة تنفٌذ البرنامج وهذا 

  .ٌتطلب من المرشد االلمام باصول وقواعد عملٌة التقٌٌم االرشادي

من الواجب  ٌجب اشراك المسترشدٌٌن فً عملٌتً تخطٌط وتنفٌذ البرنامج: -11

رسمٌٌن علً سمٌٌن وغٌراده المحلٌٌن رالعمل علً تشجٌع المسترشدٌٌن والق

االشتراك والمساهمه االٌجابٌه فً عملٌتً تخطٌط وتنفٌذ البرنامج حتً ٌكون 

البرنامج من صنعهم معبرا عن حاجتهم ومشاكلهم وبذلك تزٌد من قدراتهم الذاتٌه 

وثقتهم فً انفسهم وممارستهم للمهام القٌادٌه فً المجتمعات المحلٌه بجانب ضمان 

صٌات التً ٌتضمنها البرنامج بمعدالت اكبر واسرع وٌمكن تنظٌم انتشار وتبنً التو

عملٌة المشاركه من خالل لجان او مجالس استشارٌه او مجالس ادارات جمعٌات 

 .ومؤسسات محلٌه تعاونٌه

 : اهم االرشادات التخطٌطٌه -ب

البرنامج االرشادي والخطط االرشادٌه لتتناسب مع المجتمع وظروفه  ةماقلٌجب  -1

الثقافٌه واالقتصادٌه واالجتماعٌه السائده ولذلك وجب قبل التخطٌط اجراء دراسه 

 .تحلٌلٌه للموقف

اجات الفعلٌه المحسوسه الفراد ومجموعات ٌان ٌنبع البرنامج وخططه من االحت -2

  .وتحدٌد المشكالت واولوٌاتها المجتمع المحلً ولذلك ٌجب دراسة

ٌجب تضامن وتعاون مختلف المستوٌات التنظٌمٌه االرشادٌه فً تخطٌط  -3

البرامج االرشادٌه لالستفاده من جهود وخبرات المستوٌات االعلً العلمٌه بجانب 

 .المستوٌات االدنً العملٌه والتطبٌقٌه

رحلة تخطٌط البرنامج وذلك البد من اشراك االفراد المحلٌٌن فً اي منطقه فً م -4

 .لضمان فاعلٌة هذه البرامج المخططه وسرعة تطبٌقها

البد ان ٌعقب التقٌٌم التخطٌط بخطواته ومراحله المختلفه لتصحٌح ما قد ٌظهر  -5

من اخطاء غٌر محسوسه او متوقعه وبالتالً تعدٌل المسار باستمرار فً ضؤ 

 المرونه التخطٌطٌه.



التعلٌمٌه ووسائل بلوغها وتحقٌقها ومقاٌٌس انجازاتها فً ٌجب وضوح االهداف  -6

 .تخطٌط البرامج االرشادٌه

 . ٌجب مراعاة عدم االزدواجٌه فً االدوار والمهام التخطٌطٌه -7

ٌجب توفٌر التموٌل واالمكانٌات بما ٌتناسب مع الخطوات االجرائٌه التنفٌذٌه  -8

  المشار الٌها فً التخطٌط

مرونه فً التخطٌط المكانٌة الحفاظ علً استمرارٌة تنفٌذ ٌجب مراعاة الدقه وال -9

 .البرامج المخططه

 


