
 عناصر البرنامج اإلرشادى

 تحديد الجميور الذى يوجو إليو البرنامج اإلرشادى :  -1

 وذلؾ بالتعرؼ عمى خصائصيـ واىتماماتيـ المختمفة ونوعية البرامج التى تناسبو 

 تحديد نطاؽ ومجاالت البرنامج اإلرشادى : -2

وىؿ يشمؿ محاولة رفع الكفاءة اإلنتاجية لمحصوؿ معيف أـ نشر الصناعات الريفية .  

 الخ. 

 وجود قنوات ومؤسسات المساىمة األىمية لتحقيؽ ىذه البرامج اإلرشادية : -3

 ويتـ ذلؾ عف طريؽ القيادات الريفية. 

 مبادئ بناء البرنامج اإلرشادى

تخطيط ووضع البرامج اإلرشادية عمى أسس سميمة  ىناؾ عدد مف المبادئ التى ييتدى بيا عند

   مف أىـ ىذه المبادئ :

لمام جيد بالوضع والظروف المحمية السائدة :  -1  وضع البرنامج عمى أساس فيم وا 

 وتنطوى ىذه العممية عمى تجميع المعمومات والبيانات عف الناس مثؿ:

 أوضاعيـ االجتماعية واالقتصادية والثقافيػػػػػػة . - 

 عاداتيـ وتقاليدىـ واتجاىاتيـ .    - 

  المصادر واإلمكانيات المتوفرة والمشاكؿ القائمة . - 

   مبدأ الحاجات المحسوسة: -2



حيث يبنى البرنامج الجيد عمى أساس حاجات الناس المحسوسة ورغباتيـ الممحة واىتماماتيـ 

شباع تمؾ الرغبات الحقيقية ، وأف ييدؼ البرنامج إلى تحقيؽ مثؿ ىذه الحاجات  وا 

  واالىتمامات حيث يصعب مواجية مشاكؿ المجتمع كميا مرة واحدة .

 التحديد الواضح أىداف البرنامج وتقديم الحمول ليا: -3

ال بد أف تكوف أىداؼ البرنامج محددة وواضحة وأف تجرى مراجعتيا بصورة دورية وفى ضوء 

  التقدـ الحادث والظروؼ المتغيرة .

 أن يتصف البرنامج بالثبات والمرونة:  -4

يقصد بعنصر الثبات دواـ فاعمية البرنامج لعدد مف السنيف المقبمة وذلؾ بتكويف أىداؼ بعيدة 

المدى إلى جانب أىداؼ قصيرة المدى . أما عنصر المرونة فيقصد بو القدرة عمى تعديؿ 

  جات.الخطة وفقا لما يطرأ مف تغيرات أساسية فى المشاكؿ واإلحتيا

 أن يتصف البرنامج باالتزان :   -5

إف البرنامج الجيد يجب أف يغطى رغبات واىتمامات غالبية المزارعيف بحيث يكوف شامال 

  لممشاكؿ التى تيـ كؿ الفئات العمرية والمستويات االجتماعية واالقتصادية .

 يشتمل البرنامج عمى خطة عمل محددة: -6

عمؿ تنفيذية تشتمؿ عمى تنظيـ متقف يستيدؼ بموغ أىداؼ ينبغى أف يكوف لمبرنامج خطة 

  البرنامج .

  عممية تخطيط البرنامج اإلرشادى تعتمد عمى مبدأ التنسيق: -7

حيث تتطمب عممية التخطيط تنسيؽ جيود جميع المسئوليف اإلرشادييف والمسئوليف عف 

مف جية وضياع الجيود المنظمات األخرى بالريؼ تجنبا لالزدواجية والتكرار فى األنشطة 

  والموارد والماؿ مف جية أخرى .



  البرنامج يعد بمثابة أداة تعميمية: -8

حيث يتعمـ الناس مف خالؿ مساىمتيـ فى تجميع الحقائؽ وتحميميا واختيار المشاكؿ وترتيبيا 

  حسب األولوية طريقة التفكير واتخاذ القرارات إلى جانب اكتسابيـ لميارات وخبرات جديدة .

  البرنامج اإلرشادى الجيد يوفر األساس السميم لتقييم نتائجو: -9

حيث يعد التقييـ الدورى لمبرنامج بمثابة أداة لتحديد أوجو القوة والضعؼ وتحديد إنجازاتو 

  والوصوؿ إلى قرارات مناسبة واستخداـ أنسب البدائؿ وتحديد مدى تحقيؽ البرنامج ألىدافو .

          ة المحمية فى عممية تخطيط البرنامج: اتساع نطاق المشارك -01

وذلؾ بالعمؿ عمى تشجيع العناصر القيادية الممثمة لجميع الفئات بالمساىمة الفعمية فى 

  تخطيط البرنامج وتنفيذه وتقويمو .

 بناء البرامج اإلرشادية

يجعؿ وتعتمد البرامج اإلرشادية التعميمية أساسا عمى حاجات واىتمامات الزراع وىذا 

وتتعدد االحتياجات اإلرشادية لمزراع بتعدد وتنوع المواقؼ التي يتواجد . البرنامج االرشادى واقعيا

فييا المسترشدوف، حيث تتطمب منيـ سموكا معينا في معارفيـ ومياراتيـ واتجاىاتيـ ، ويجب أف 

لمزراع في  ترتبط األىداؼ التي تسعى البرامج اإلرشادية لتحقيقيا باالحتياجات اإلرشادية

 : المجاالت المختمفة وذلؾ لما يمي

 . ألف الشخص المدفوع بالحاجة يكوف أكثر استعداد لمتعمـ -1

 .إف الشخص الذي يتعمـ يكوف عمى استعداد الجتياز المصاعب مف أجؿ إشباع احتياجاتو -2

 .أف األىداؼ التعميمية التي تقابؿ حاجة لدى المتعمـ غالبا ما تكوف ذات معنى -3

 دراسة تحميمية لحاجات الناس



حاجات الناس ىى العمود الفقري الذى يتـ عميو وضع البرامج اإلرشادية ومشاركة جميور 

( تحدد فى ضوء   voluntary participationالمسترشديف فى البرنامج ) المشاركة التطوعية 

 ية .مدى تجاوب تمؾ البرامج مع حاجاتيـ الفعمية ومشاكميـ واىتماماتيـ الحقيق

 مفيوم الحاجة 

 من وجية نظر اإلرشاد  -1

: الحاجة ىى نقص فى شىء معيف يحس بو اإلنساف وعبر عف ىذه ليجانز تعريؼ 

 الحاجة عمى أنيا تمثؿ فجوة أو ثغرة بيف وضعيف وضع حالى ووضع مرغوب الوصوؿ إليو 

فى تصوره لمحاجات أورد مالحظتيف األولى : أف اإلنساف كائف حى محاط  ليجانز

بظروؼ خارجية  وأخرى داخمية مف عادات وتقاليد وقيـ وسعادة ىذا الكائف فى وجود حالة مف 

 االتزاف بيف القوتيف 

المالحظة الثانية : الحاجات تكتشؼ مف خالؿ مقارنة بيانات الوضع الحالى والوضع 

وؿ إليو . المطموب الوص  

 من وجية نظر عمم النفس  -2

ىناؾ نوعيف مف القوى التى تحرؾ أو تدفع اإلنساف قوى ايجابية ومف أمثمتيا الرغبة ،  

 الحاجة ،  اإلرادة  وقوى سمبية مثؿ الكراىية ، والخوؼ .

 وقد استعمموا اإلرادة اإليجابية عمى أنيا مرادؼ لمحاجة التى تدفع اإلنساف وتحفزه 

 من وجية نظر األنثربولوجى  -3



اإلرادة ىى حالة أو وضع يريد الناس تحقيقو أو اإلبقاء عميو بينما الحاجة ىى السموؾ 

التى تمكف مف تحقيؽ أو اإلبقاء عمى تمؾ اإلرادات أى أف اإلرادة ىى حاجات مرغوب فييا أى 

ار اليدؼ أما الحاجات الناتج النيائى الذى يرغب اإلنساف فى تحقيقو أو الوصوؿ إليو أى باختص

 فإنيا تشير إلى الوسائؿ الفعالة لتحقيؽ ىذه االرادات أو األىداؼ .

 من وجية نظر التربية والتعميم  -4

شباع وسعادة اإلنساف  الحاجة ىى نقص فى شىء ما إذا ما وجد فإنو يزيد مف رضا وا 

الحاجات وأف ىذا النقص يقوده بطريقة ما إلى الوسائؿ الكفيمة بإشباع وتمبية تمؾ  

ىناؾ اتفاؽ عمى أف الحاجة ىى المحرؾ األساسي لمسموؾ اإلنساني  الخالصة :  

 تصنيف الحاجات اإلنسانية

 1-وفقا لمدى أىمية الحاجات ومدى إلحاحيا : 

: وىى أساسية وال يمكف االستغناء عنيا وتحتاج إلى إشباع فوري حتى يعود حاجات ممحة  -

 االتزاف والصفاء لمفرد وتأخير إشباعيا يحدث قمؽ وتوتر ويؤثر عمى الصحة النفسية لمفرد 

 : يمكف تأجيؿ إشباعيا لفترة بسيطة قد تكوف أياما أو أسابيع   حاجات أقل إلحاحا -

 تتسـ بالمرونة وبالتالي تأثير نقصيا عمى الصحة النفسية لمفرد أقؿ حاجات غير ممحة : -

 2-وفقا لمدى إحساس أو إدراك الفرد لمحاجات : 

وىى يسيؿ عمى الفرد إدراكيا ومف ثـ يسيؿ عميو إشباعيا إلى حد   حاجات محسوسة : -

 ما 



وىى غير مدركة مف قبؿ الفرد ويحتاج إلى مف يبصره بيا  اجات غير محسوسة :ح -

 ويحوليا إلى حاجات محسوسة كي يسيؿ إدراكيا ومف ثـ اشباعيا 

 3- وفقا لدرجة إشباع الحاجات :

 : وىى ترتبط بماضي اإلنساف  حاجات تم إشباعيا -

: وىى ليا قوة ضغط عمى الفرد تدفعو لمقياـ بسموؾ معيف  حاجات جارى إشباعيا -

 إلشباعيا وترتبط بحاضر الفرد 

ربما لحاجتيا إلمكانيات غير متوفرة فى الوقت  حاجات مؤجل إشباعيا لممستقبل : -

 الحالى أو ألنيا ال تمثؿ قوة ضغط شديدة عمى الفرد

 4- وفقا لمدى قدرة الفرد عمى إشباع تمك الحاجات 

ت يمكف لمفرد إشباعيا بنفسو حاجا -  

حاجات يمكف إشباعيا باالشتراؾ مع شخص آخر  -  

حاجات تشبع مف خالؿ المنظمات والمؤسسات  -  

حاجات تشبع بجيود الدولة  تعميـ ، كيرباء ، صرؼ صحي ، ....  -  

 النظريات الدافعية

 Maslow نظرية تدرج الحاجات لماسمو 

ىناؾ مجموعة مف الحاجات التى يشعر بيا الفرد وتعمؿ كمحرؾ لمسموؾ اإلنساني 

 وتتمخص النظرية فى االتى 



اإلنساف كائف يشعر باالحتياج ألشياء معينة وىذا االحتياج يؤثر عمى سموكو فالحاجات غير  -1

وسعى منو المشبعة تسبب توترا لدى الفرد والفرد يود أف ينيى حالة التوتر مف خالؿ مجيود 

 إلشباع ىذه الحاجة وبالتالي فالحاجة غير المشبعة ىى حاجة تؤثر عمى السموؾ .

تتدرج الحاجات فى ىـر يبدأ بالحاجات األساسية األولية الالزمة لبقاء اإلنساف وتتدرج فى  -2

 سمـ يعكس مدى أىمية وضرورة تمؾ الحاجات 

ألولية ثـ الحاجات األمنية فاالجتماعية ثـ يتقدـ الفرد فى إشباعو لمحاجات بدءا بالحاجات ا -3

 حاجات التقدير وأخيرا حاجات تحقيؽ الذات .

الحاجات غير المشبعة لفترة طويمة أو تمؾ التى يعانى الفرد مف صعوبة إشباعيا قد تؤدى  -4

إلى إحباط وتوتر حاد يسبب آالما نفسية ويؤدى األمر إلى العديد مف الوسائؿ الدفاعية التي 

 ردود أفعاؿ يحاوؿ الفرد مف خالليا أف يحمى نفسو مف ىذا اإلحباط تمثؿ 

 

 



وىى التى تدخؿ فى الحفاظ عمى الفرد  والحفاظ عمى نوعو ) الحاجات الفسيولوجية : -0

,,,,,,,,,,,,,,,,,, ( إذا افترضنا نظريا أف  -النوـ  –التنفس  –المشرب  –الممبس  –المأكؿ 

أف يفكر أوال فى إشباع ىذه الحاجات ويمكف القوؿ أف  إنساف محروـ مف كؿ شىء فالبد

اإلنساف الذى يعانى لفترة  مف إشباع تمؾ الحاجات فإنو قد يميؿ فى المستقبؿ إلى إشباع تمؾ 

الحاجات ولكف بصورة مبالغ فييا حتى ولو أنو وصؿ إلى درجات جيدة مف اإلشباع ، وىذه 

بيف الفئات التى عانت لفترات طويمة مف  الظاىرة يمكف رؤيتيا بوضوح فى مجتمعنا خاصة

الحرماف ثـ ازدادت غنى أو ثروة فنجد أف سموكيـ يمثؿ إصرارا عمى إشباع الحاجات 

 الفسيولوجية .

فيى  : تتمثؿ فى محاولة تأميف الحياة مف أى أخطار وكذا المستقبؿ الحاجات األمنية-2

ة األجر ، التأمينات االجتماعية تتحقؽ فى مجاؿ العمؿ مف خالؿ السالمة المينية ، زياد

 ، الرعاية الصحية ، أنظمة المعاشات 

وتتمثؿ فى رغبة اإلنساف فى وجوده بيف آخريف مف األصدقاء  الحاجات االجتماعية :-3

 وذلؾ مف خالؿ المركز الوظيفي أو النفوذ داخؿ الجماعة التي ينتمي إلييا . 

ة الفرد إلى المكانة االجتماعية المرموقة وىنا يتـ التركيز عمى حاجحاجات التقدير : -4

واحتراـ االخريف لو والقوة والمقدرة والكفاءة ، ويمكف أف تمعب الجوائز والترقيات واأللقاب 

دورا مؤثرا فى ىذا المجاؿ ، كذلؾ الشكر مف اآلخريف والتقدير وخطابات الثناء ، 

................... 

إلنساف أف يحقؽ ذاتو مف خالؿ تعظيـ قدراتو ومياراتو وىنا يحاوؿ احاجات تحقيق الذات : -5

 الحالية والمحتممة فى محاولة لتحقيؽ أكبر قدر ممكف مف اإلنجازات التى تسعده شخصيا 



 تقسيم درفر لمحاجات 

 قسـ الحاجات إلى ثالث فئات :

   Existence Needsحاجات البقاء    -1

تمثؿ الحاجات االجتماعية وجزء مف الحاجة   Relatedness Needحاجات االنتماء  -2

 إلى التقدير 

الجزء المتبقي مف الحاجة إلى التقدير وحاجات   Growth Needالحاجة إلى النمو  -3

 تحقيؽ الذات 

األساليب الدفاعية التى يمجأ إلييا اإلنسان عندما يواجو صعوبات فى إشباع 

 الحاجات :

 ني السموؾ العدواني: قد يكوف لفظي أو بد-1

 التبرير أو اإلسقاط: يحاوؿ أف يمصؽ الفرد التيـ باآلخريف أو النظاـ المحيط بو  -2

 النوادي ( –التعويض: ) النقابات -3

االنسحاب: يقـو اإلنساف بتغيير سموكو ال إراديا إلى شخص منطوي وقد يسمؾ سموؾ -4

 عدواني 

 الموقف الدافعي لمورجان

حاجات أو دوافع مستقمة أو منفصمة بل الشخص ال يتصرف عمى أساس مستوى 

وقد قدـ مورجاف تفسير   أسماه العالم مورجان الموقف الدافع إن سموكو يتم وفقا لما

 لمموقؼ الدافع عمى أساس ثالث مراحؿ :



 مثير داخمى ) حاجة ( تسبب -1

زالة التوتر -2  السموؾ الوظيفي وىو كؿ سموؾ يقوـ بو الشخص بقصد إشباع الحاجة وا 

 ما يتجو إليو السموؾ وعند تحقيقو يزوؿ التوتر ومف ثـ تشبع الحاجة اليدؼ وىو -3

 أىمية الحاجات فى وضع وتخطيط البرامج اإلرشادية

الناس تحدد مدى إسياميا فى البرامج فى ضوء مدى إدراؾ ىذه البرامج لحاجاتيـ ومشاكميـ 

ة والكفاءة فى التعرؼ عمى لذا فإنو يتعيف عمى القائميف بالعمؿ اإلرشادي أف تتوافر فييـ الميار 

 وتحديد وتقييـ ىذه الحاجات

 وىناك أسئمة تفيد إجاباتيا فى التعرف عمى حاجات الناس : 

ىؿ ىناؾ حاجات بارزة لجميور المسترشديف فى المنطقة موضع التنمية ؟ إذا كانت اإلجابة -1

 نعـ 

 ما عدد ىؤالء الناس ومف ىـ ؟ -2

 ما أسباب ظيور تمؾ الحاجات ؟ -3

 ىؿ تـ التعرؼ عمى تمؾ الحاجات مف واقع تحميمنا لمموقؼ ؟ -4

 ماىى األىمية النسبية لكؿ مف ىذه الحاجات ؟ -5

 ىؿ يمكف إشباع تمؾ الحاجات فى ضوء اإلمكانات والمصادر المتاحة فى المنطقة ؟ -6

 ما ىى النتائج المحتممة إذا لـ يتـ إشباع تمؾ الحاجات فى فترة زمنية معينة ؟-7

  :واليدف من تحميل االحتياجات اإلرشادية ىو جمع وتقويم المعمومات لالجابة عن سؤالين ىما

 ما الذى نفعمو ؟  -



 ما الذى سنفعمو فى المستقبؿ ؟  -

باعتبارىا مكونا مف ثالث مراحؿ ىى :  تحميل االحتياجات اإلرشاديةلذلؾ نجد مف المفيد اف نشرح  -

 المالحظة، والبحث، والتحميؿ.

  :المالحظة -0

يجب إجراء مراجعة لممعمومات األساسية المتوفرة عف المنطقة موضع التنمية لمحصوؿ عمى صورة 

حديثة عما يحدث فييا بصفة عامة، ويمكف أف نبدأ بالبحث عف مشكالت وفرص البرنامج 

افة اإلجراءات اإلرشادي،ومعرفة اتجاىات القادة والزراع الموجو ليـ البرنامج اإلرشادي والتعرؼ عمى ك

 والسياسات الحالية والمتعمقة بإدارة العمؿ المزرعي

  :البحث -2

ىو إجراء دراسة بيدؼ جمع المزيد مف المعمومات التفصيمية والمحددة بمجاؿ البرنامج اإلرشادي ، عف 

 : طريؽ أحد أساليب جمع المعمومات التالية

 .سواء فردية او جماعية –المقابالت  -                              .المالحظة الشخصية  -

 .اليوميات كسجؿ األنشطة -                                            .االستبياف -

 .دراسة األنظمة وأساليب العمؿ  -                              .نماذج مف البرامج  - 

 .االختبارات والمقاييس  -                                       .تقويـ األداء  -

 :التحميل -3

عداد تقرير صالح لمتنفيذ وىذه الميارة  يتضمف تحميؿ المعمومات مف أجؿ استبعاد غير المناسب منيا وا 

يمكف تنميتيا عف طريؽ الممارسة، ويمكف أف يتـ تدعيميا بواسطة اساليب التحميؿ اإلحصائية والتحميؿ 

 االلكترونى لممعمومات ،

 : انب رئيسية لتحميل المعموماتجو  3وىناك 



  :تحميؿ لمنظاـ

 ويتضمف تحديد أىداؼ وسياسات الجياز اإلرشادي وتحميؿ الموارد البشرية المتوفرة فييا

  :تحميؿ لمميمة

بتحديد المعارؼ والميارات والقدرات واالتجاىات التى يجب أف تتوفر فى القائد المحمي والمزارع 

 .لموضوعة لمنجاح فى أداء الميمة المكمؼ بياالمستيدؼ لتناسب المستويات ا

  :تحميؿ لمشخص

بقياس مستوى األداء الحالى لممزارع وتحديد متطمبات الوصوؿ باألداء لممستوى المرغوب،         

وأسموب ) المالحظة، والبحث، والتحميؿ ( لالحتياجات اإلرشادية، أسموب منظـ يركز عمى فحص 

لبرنامج ودراسة المنطقة ككؿ ، ويمدنا بالمعمومات الالزمة لتحديد االحتياجات اإلرشادية وأىداؼ ا

اإلرشادي، ومحتوى البرنامج اإلرشادي الزراع الذيف يحتاجوف إلى ىذا البرنامج اإلرشادي، وىذا 

األسموب يعزز فرص تطوير األنشطة اإلرشادية المناسبة لالحتياجات التى تعتبر خبرات تعميمية فعالة 

 . واستخداـ أمثؿ لمموارد المتاحة

 


