المحاضرة الثامنة لمقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة – المستوى الثالث قسم
االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمٌة الرٌفٌة
تخطٌط العمل اإلرشادي الزراعً
نشأت فكرة التخطٌط كمنهج علمى منذ بداٌات القرن العشرٌن ،وأول من
أدخل لفظ التخطٌط فً تعرٌفه للنشاط القائم فً المجتمع هو االقتصادي النمساوی
كرٌستان شونٌدر فً مقال طبع عام ۹۱۹۱م ،وطبق هذا االصطالح باالدارة
العسكرٌة فً المانٌا أثناء الحرب العالمٌة األولى.
ثم استخدم لفظ التخطٌط وفكرته فً الخطط الخمسٌة ابتداء من عام ۹۱۹۱
فً االتحاد السوفٌتً والدول الشرقٌة ،وما أن لبثت الدول الغربٌة أٌضا أن تأخذ
بمبدأ التخطٌط وخاصة بعد حدوث األزمة االقتصادٌة التً حلت بالدول الغربٌة فً
عام  ۹۱۹۱والتً عرفت باسم "الكساد العظٌم".
ومع نهاٌات القرن العشرٌن تأكدت قضٌة التخطٌط حٌث أصبحت قضٌة
مسلم بها ال تقبل الجدل والمناقشة ،بل ٌستخدم التخطٌط فً جمٌع المجتمعات
المعاصرة باختالف أنظمتها االقتصادٌة واالجتماعٌة واألٌدٌولوجٌة السائدة لتحقق به
تقدمها االقتصادي واالجتماعً المنشود.
وتقوم فلسفة التخطٌط على أن اإلنسان ٌواجه قوى الطبٌعة والمجتمع ،ولهذا
فانه ٌجد نفسه مضطرا لبذل الجهد الواع الشباع حاجاته واالبقاء على كٌانه ووجوده
ولذلك فاإلنسان كائن اجتماعی مخطط ،فطبٌعة الحٌاة الحدٌثة وما ٌصاحبها من
تغٌرات اجتماعٌة واقتصادٌة تتطلب تخطٌط سلٌما وموضوعٌا لصالح المجتمع
وأفراده جمٌعا.
 مفاهٌم وأسس عامة عن البرامج اإلرشادٌة وتخطٌطها -1بعض التعرٌفات الرئٌسٌة :
(أ) االرشاد الزراعى :

هو عملٌة تعلٌمٌة غٌر مدرسٌة ٌقوم بالتطبٌق الفعلى لمراحلها المختلفة
والمتشابكة جهاز متكامل من المهنٌٌن والقادة المحلٌٌن متهدٌا فى ذلك بفلسفة
عمل واضحة بغرض خدمة الزراع وأسرهم وبٌئتهم واستغالل امكانٌاتهم المتاحة
وجهودهم الذاتٌة ومساعدتهم على توجٌهها لرفع مستواهم االقتصادى
واالجتماعى عن طرٌق أحداث تغٌرات سلوكٌة مرغوبة فى معارفهم ومهارتهم
واتجاهاتهم .
(ب) تخطٌط البرامج :
هى عملٌة دراسة الماضى والحاضر حتى ٌمكن التنبؤ بالمستقبل والذى
على ضوئة تحدد األهداف واالحتٌاجات وتحصر االمكانٌات البشرٌة والمادٌة
الالزمة التخاذ االجراءات المناسبة لمقابلة هذا االحتٌاجات واألهداف واشباع
الرغبات مع توضٌح الطرٌقة االرشادٌة المناسبة من طرق ومعٌنات ارشادٌة
مختلفة وامكنة التنفٌذ المختلفة لهذه الطرق االرشادٌة فى الموعد االكثر مناسبة
للتنفٌذ.
(ج) البرنامج :
هو ذلك البٌان الكلى النواع النشاط المقرر اتخاذها للقٌام بعمل ارشادى
معٌن متضمنا بٌان للموقف واألهداف والمشكالت والحلول االرشادٌة المقترحة
لمقابلة هذه المشاكل للقضاء علٌها او الحد منها وٌستمر عاده فتره زمنٌه اقلها
عام واحد وربما ٌقتصر على موسم زراعى واحد وهو ٌشكل االساس للخطط
االرشادٌه التى ستتبع بعد ذلك.
(د) خطه البرنامج  :هى بٌان باالعمال االرشادٌه المختلفه التى ستتبع فى كل
مراحل البرنامج.
(هـ) عملٌه تنمٌه البرامج االرشادٌه:
هى عملٌه تخطٌط وتنفٌذ البرامج االرشادٌه وهى النشاط المستمر
والمتعاون فٌه متضمنا كل من القٌادات الرٌفٌه المحلٌه وموظفى االرشاد
الزراعى والتى تحدد فٌها المشكالت وتقرر االهداف ،وتتخذ فٌها االعمال

واالجراءت لتحقٌق االهداف ،ومنها ٌتم توزٌع االدوار فى اداء العلمٌه التعلٌمٌه
االرشادٌه وٌتضمن عده مراحل وخطوات تتضمن تخطٌط البرنامج ،واعداد
خطط العمل التعلٌمٌه وتنفٌذها وتقٌٌمها لتحدٌد االنجازات.
(و) خطه العمل االرشادي :
هى خطه تعلٌمٌه لجمهور ارشادى محدد ٌضعها المرشد الزراعى الفنى
بنفسه مبٌنه على االهداف المحدده التى ٌشترك فى تقرٌرها كل من الموظفٌن
االرشادٌٌن وممثلى الجماهٌر الرٌفٌه وقٌادتهم المستفٌده من هذه الخطط والبرامج
وتحتوى على اجابات لسبعه اسئله رئٌسٌه هى ماذا تعلمه للجمهور ،ومن هذا
الجمهور المستهدف المستفٌد بالتحدٌد ،كٌف ستقوم بالتعلٌم اى الطرق واالسالٌب
االرشادٌه التعلٌمٌه المزمع استخدامها ،اٌن ستقوم بالتعلٌم اى اماكن تنفٌذ الطرق
والمعٌنات االرشادٌه ،ومتى ستنفذ هذه الطرق واالنشطه اى برنامج زمنى لتعلٌم
االنشطه ومن سٌقوم بالتعلٌم كٌفٌه تقٌٌم االنجازات والتى ٌجب ان توضع فى
الخطه (باالختصار 7اسئله منها ( )۹من ؟ وعدد ()۹ماذا ؟و عدد ( )۹كٌف ؟
وعدد ( )۹اٌن ؟ وعدد ( )۹متى ؟ ).
(ر) انواع البرامج :
هناك عده اسس استخدمت فى تقسٌم البرامج بصفه عامه واالرشادٌه
بصفه خاصه نقدمها هى واالنواع للموقف التابعه لها فى الجزء التالى
تقسم البرامج إلً أربعة أنواع-:
 -۹من حٌث األساس المجالً
 -۹من حٌث األساس النطاقً
 -۹من حٌث األساس المصدري
 -4حٌث االساس الزمنى .
 -1االساس االول وهو االساس المجالى :
وفٌه تنقسم البرامج الى مجاالت العامه التى تغطٌها او تعمل فى اطارها
:مثل البرامج السٌاسٌه،البرامج االجتماعٌه ،البرامج الزراعٌه ،البرامج الصناعٌه

،البرامج الثقافٌه ،البرامج التدربٌه ،البرامج الصحٌه ،البرامج الفنٌه ،البرامج
الترفٌهٌه وغٌر ذلك من المجاالت العامه والتى قد تنقسم بدورها الى برامج فرعٌه
فى اطار كل من هذه البرامج العامه المجالٌه كبرامج النهوض بالمحاصٌل
الزراعٌه ،النهوض باالنتاج الحٌوانى ،زٌاده االنتاج كل من البترولى وتنمٌه
المعدنٌه ووتنشٌط السٌاحه ،زٌاده حجم التبادل التجارى  ،الصحه العامه ،اهداف
تنظٌم االسره ،تعلٌم الكبار ،ومحو االمٌه وغٌر ذلك من البرامج الفرعٌه
المتخصصه فى اطار البرامج العملٌه المجالٌه العامه.
 -۹االساس الثانى وهو االساس النطاقى :
وفٌه تنقسم الى انواع وفقا لنطاقها وما ٌتضمن من برامج مجالٌه وطرٌقه ادارتها
:حٌث تنقسم الى برامج جزئٌه ،برامج شامله ،وبرامج متكامله :
أ -البرامج الجزئٌه :وهى تلك التى تغطى مجال واحد رئٌسى او جزء من
مجال لها اهداف محدده واضحه وفى الغالب هى برامج متخصصه وجمهورها
محدد لنا ومعروف ومحدود .
ب -البرامج الشامله :هى عاده تغطى اكثر مجال واحد متكامله مع بعضها
تحت اداره مركزٌه واحده وقد ٌكون لها اجهزه فرعٌه او اقلٌمٌه تابعه لها
ج -البرامج المتكامله :وهى مثل الشامله تتضمنت اكثر من مجال ولكن
كل مجال ٌخضع وٌتبع الداره منفصله ولكنها تتكامل مع بعضهال فى ضوء
لجان تنسٌقٌه.
-3االساس الثالث وهو االساس المصدرى :
وتنقسم فٌه البرامج وفقا لنوعٌه او مستوى المصدر الذى تتبع له او هو
مسئول عن ادارتها فقد ٌكون البرنامج مركزى بٌروقراطى سلطوى اى تنبع من
اعلى الى اسفل وقد ٌكون البرنامج شعبً محلى دٌموقراطى اى تنبع من االسفل
الى االعلى ،وقد ٌكون البرنامج مزدوج المصدر ومنه ٌحدث مشاركه بٌن القاعدة
والقمة فى وضع البرنامج وله عدة اشكال وفقا لمستوى المشاركة ونوعٌتها
ومستواها فقد تكون المشاركة تخطٌطة او مشاركة تنفٌذٌة او مشاركة عامة

وهناك نوع سائد من هذه البرامج المزدوجة المصدر فى كتٌر من الدول النامٌة
االخذه بأسلوب التخطٌط العلمى والسٌاسة الدٌمقراطٌة ومن بٌنها جمهورٌة مصر
العربٌة وهو ٌجمع بٌن الالمركزٌة فى االقتراح والتنفٌذ والمركزٌة فى التخطٌط
والمتابعة والتقٌٌم .
 -4االساس الرابع وهو االساس الزمنى :
وفٌه ٌنقسم البرنامج على أساس المدد المخطط من اجلها لتحقٌق أهدافه وقد
ٌكون البرنامج على هذا االساس
أ -برنامج طوٌل المدى  :ومدته تبلغ عشرة سنوات او ٌزٌد وهذا النوع عادة ال
ٌجرى اال فى الدول المتقدمة علمٌا والثابتة الظروف االقتصادٌة واالجتماعٌة الى
حد كبٌر والمتوافر بها قاعدة من البٌانات الغزٌرة العلمٌة واالسالٌب التكنولوجٌة
الوفٌرة العداد هذه البٌانات واالحتفاظ بها وتكون التوقعات المبٌنة علٌها دقٌقة الى
درجة كبٌرة.
ب -برنامج متوسط المدى ومدتة تبلغ حوالى خمسة سنوات فى المتوسط وهذا
النوع عادة تقوم به الدول النامٌة البادئة فى التقدم والتطور التعلمى واالقتصادى
واالجتماعى والمعتمدة على قاعدة فنٌه مناسبة لحصر البٌانات واالحتفاظ بها والتنبؤ
المناسب الى حد ما من واقعها وهو النوع السائد فى الكثٌر من الدول المتقدمة نسبٌا
فى العالم الثالث ومنها جمهورٌة مصر العربٌة .
ج -برنامج قصٌر المدى وهو عادة برنامج سنوى وهو عادة برنامج مرحلى او
جزئى او خطوة من برنامج اطوال مدى لو قد ٌكون برنامج مستقل فى حد ذاتة
وتلجأ اى هذا النوع من البرنامج الدول فى بداٌة مراحلها التنموٌة فى حالة عدم
توافر قاعدة قوٌة من البٌانات العلمٌة واالسالٌب التى تمكنها من التنبؤات الدقٌقة
نسبٌا لفترات اطول من عام واحد واٌضا تلجأ الى هذا النوع من البرنامج الدول
الخاضعة لطروف تتسم بالتقلبات الدائمة والمستمرة وغٌر المتوقعة او تلك التى
تخضع فى سٌاستها الى العدٌد من الضغوط والمالبسات والمؤثرات الخارجٌة

د -وهناك مدى زمنى اخر هو البرامج الموسمى وهو ٌغطى موسم واحد فقط ثقافى
او زراعى او نشاطى وهو عادة ٌكون جزء من البرنامج السنوى له اهداف موسمٌة
تختلف وتتباٌن عن االهداف فى المواسم السنوٌة االخرى واحٌانا ما ٌحل محل
البرامج خطط عمل موسمٌة فى اطار برنامج زمنى ولعل هذة االسس االربعة
الم جمعة من مختلف المراجع والكتابات المهتمة بموضوع البرامج وتخطٌطها بصفة
عامة وابرامج االرشادٌة بصفة خاصة لٌست اسس التقسٌم الوحٌدة بل ٌوجد غٌرها
ولكننا رأٌنا وجهة نظرنا الفردٌة انها اهم االسس التى تقسم الٌها انواع البرامج
بصفة عامة وٌمكن ان ٌنطبق منها على تلك البرامج االرشادٌة  .وقد حاولنا ان
نشرح ببساطة االختالف بٌن انواع البرامج التابعة لكل اساس ونرجو ان ٌكون
االنواع واالسس والفروق بٌنها قد اتضحت – ولتجمع هذة االنواع نركزها للتذكر
وفقا لتقسٌماتها االربعة فٌما ٌلى -:
أ -االساس المجالى وٌتبعة عدة مجاالت عامة وفرعٌة وفقا لمجاالت الحٌاة
المختلفة .
ب -االساس النطاقى  :وٌتبعة برامج جزئٌة وشاملة ومتكاملة فى كل من
المجاالت العامة التى تنقسم الٌها المجاالت التخطٌطٌة فى التقسٌم المجالى .
ت -االساس المصدرى  :وٌتبعة برامج مركزٌة بٌروقراطٌة سلطوٌة  ،برامج
شعبٌة محلٌة دٌمقراطٌة  ،برامج مزدوجة المصدر ومدى االزدواجٌة
للمصدر ٌختلف حسب درجة ومستوى مرحلة المساهمة المحلٌة
والبٌروقراطٌة من جهة او المركزٌة والبٌروقراطٌة ممن جهة أخرى.
ث -االساس الزمنى  :وٌتبعة البرامج طوٌلة المدى  ،متوسطة  ،قصٌرة المدى ،
الموسمٌة .
وبعد تقدٌم لمفاهٌم واسس التخطٌط وبعض االسس العامة لتقسٌم البرامج ننتقل بعد
ذلك الى مناقشات اكتر تخصصٌة ارشادٌة فٌما بقى من هذا الفصل االول وٌتضمن
االهمٌة العلمٌة والعلمٌة لتخطٌط االرشادى ودورة فى التنمٌة واالسس العامة
لتخطٌط البرامج االرشادٌة وٌلى هذا بعض االرشادات التخطٌطٌة الذى ٌرى

اهمٌتها الشدٌدة والتى ٌمكن ان تكون مؤشرات اساسٌة ٌستعٌن بها العاملٌن فى
االرشاد الزراعى فى تخطٌطهم للبرامج االرشادٌة ثم ٌلى ذلك عرض الهم طرق
التخطٌط للبرامج االرشادٌة مع شرح الوضع القائم فى مصر فى ضوء هذة
االطرق.

