
المستوى  –لمقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة  العاشرة المحاضرة 

 الثالث قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمٌة الرٌفٌة

 الطرق المختلفه لتخطٌط البرامج االرشادٌه:

تختلف وفقا للظروف السٌاسٌه واالقتصادٌه واالجتماعٌه ومستوٌات 

واالرشادٌه المتوافره وٌمكن ترتٌب هذه الطرق السته االمكانٌات البشرٌه والمادٌه 

لتخطٌط البرنامج االرشادي وفقا لشٌوع استخدامها ودرجه اولوٌاتها فً االهمٌه 

 العالمٌه كما ٌلً:

 التخطٌط عن طرٌق اللجان الممثله: اوال:

وفٌه ٌتم التخطٌط عن طرٌق لجنه للقرٌه او المركز بمناقشة المشكالت الرئٌسٌه  

واالحتٌاجات االساسٌه فً اجتماعات متعدده ٌحضرها جماهٌر المسترشدٌٌن 

وافراد المجتمع الرٌفً بمختلف اهتماماتهم وبعد ذلك تقوم هذه اللجنه بتخطٌط 

 البرنامج االرشادي

  التخطٌط عن طرٌق لجنه خاصه لبناء البرنامج االرشادي : :ثانٌا

القرٌه ممثله للقري واالحٌاء وفٌه تشكل لجنه خاصه علً مستوي المركز او 

والمنظمات المحلٌه والمؤسسات والوكاالت المعنٌه بشؤون االرشاد الزراعً 

بغرض بناء البرنامج االرشادي وتقوم هذه اللجنه بمناقشه المشكالت القائمه 

 بٌنها وتقوم بتقدٌم برنامج مقترح نابعا منها

فٌا او وفقا لالهتمامات ثالثا: التخطٌط عن طرٌق لجان خاصه غٌر ممثله جغرا

وهنا تقوم لجنه متطوعه وغٌر ممثله للمناطق الجغرافٌه المتباٌنه فً  الرٌفٌه:

المنطقه من مراكز او قري وقد تكون غٌر ممثله اٌضا لكافة االهتمامات 

والقطاعات الرٌفٌه لجماهٌر المسترشدٌٌن وتقوم هذه اللجنه بنفسها بمناقشة 

ئها الخاصه واقتراح برنامج منبثق من هذه المشكالت من وجهة نظر اعضا

 المشكالت المرئٌه لهم



رابعا: التخطٌط عن طرٌق المرشد الزراعً بنفسه بعد اجراء االتصاالت مع 

وهنا ٌقوم المرشد الزراعً علً مستوي القرٌه او المركز بعمل عدة  القاده:

لمقتدي بها لقاءات واتصاالت بالقٌادات الرٌفٌه المعروفه والمنظور الٌها وا

فرادى دون ان ٌكونوا مشكلٌٌن فً صورة لجان لتخطٌط البرامج ثم ٌقوم هو 

بنفسه بعد ذلك بتخطٌط البرنامج االرشادي مهتدٌا باالراء التً تحصل علٌها 

 واقتنع بها وباهمٌتها.

  خامسا: التخطٌط بواسطة المرشد معتمدا علً معلوماته وخبراته الذاتٌه:

سه بعد حصر صغٌر او اختٌار من قائمة المشروعات المعده فً هنا ٌقوم المرشد بنف

المنطقه المتواجده فً كلٌات الزراعه او المعاهد الزراعٌه االخري  او اقسام 

البحوث والتجارب الزراعٌه التً قد تتوفر بالقرٌه او المركز او المنطقه وٌقوم 

ه ومعرفته بعد ذلك بوضع البرنامج االرشادي معتمدا علً خبراته الذاتٌ

 الشخصٌه.

وهنا  سادسا: التخطٌط عن طرٌق اللجان السلعٌه او لجان االهتمامات الخاصه:

تقوم لجان ذات اهتمامات سلعٌه او خدمٌه خاصه غٌر منظمه فً صورة لجان 

 او مجموعه ممثله للمركز او القرٌه لتخطٌط البرنامج االرشادي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فصل الثانى ال

 الزراعٌةالبرامج االرشادٌة  

إتضح مما سبق أن جمٌع األعمال واألنشطة االرشادٌة تتطلب التخطٌط بعناٌة ودقة 

حتى تحقق أهدافها، وإتضح أٌضا أن األنشطة االرشادٌة تتكامل مع بعضها  وال ٌتم تخطٌط 

نشاط إرشادی معٌن بمعزل عن بقٌة األنشطة االرشادٌة، فالقٌام بطرق االٌضاح العملً أو 

االرشادٌة، أو استخدام المعٌنات االرشادٌة على سبٌل المثال هو جزء من برنامج االجتماعات 

ارشادی عام ٌعمل من خالله المرشدون الزراعٌون والزراع على تحقٌق التنمٌة الزراعٌة فً 

 مجتمعهم المحلً.

بأنه بٌان باغراض وأهداف التنظٌم ووصف الموقف السائد  تعرٌف أي برنامجوٌمكن 

ت التً ٌسعى لحلها والحلول المقترحة لها. وعلى ذلك فنن البرنامج االرشادي وعرض المشكال

الزراعً الٌختلف فً مضمونه عن المفهوم العام للبرنامج، فهو عبارة عن "بٌان شامل للموقف 

الحالً والمشاكل القائمة واألهداف واالجراءات المقترحة التً ٌسعى البرنامج لتحقٌقها من أجل 

 .التحل هذه المشك

وبوضوح أكثر فنن البرنامج االرشادي عبارة عن "وثٌقة مكتوبة تتضمن األهداف التً 

ٌتوقع المرشد تحقٌقها خالل فترة محددة من الزمن، وتحدٌد الوسائل الضرورٌة لتحقٌق هذه 

األهداف، والموارد الالزمة إلنجاز البرنامج وخطة العمل التً تحدد جدول األعمال اإلرشادٌة 

 ب القٌام بها لتحقٌق أهداف البرنامج".التً ٌج

ومن هذا التعرٌف ٌتضح أن البرنامج االرشادي ٌتضمن بٌانا فً شكل مكتوب ٌشتمل 

على وصف للموقف الحالى وتحدٌد االحتٌاجات والمشكالت وتقرٌر لألهداف وأن هذا البرنامج 

ول زمنً محدد وكٌز ٌشارك فً إعداده المسترشدٌن بالتعاون مع المرشدٌن الزراعٌة، وله جد

 جغرافً لتنفٌذه، وٌتطلب وضع خطة عمل محددة لتحقٌق أهداف البرنامج. 

 فائدة البرنامج االرشادي المكتوب:

 تظهر فائدة البرنامج المكتوب )أي المخطط فً وثائق( فٌما ٌلً: 

عند تعٌٌن مرشد جدٌد فً المنطقة فٌمكن استخدام نفس البرنامج المواصلة العمل من  -1

 المرحلة التً انتهى الٌها المرشد السابق.

 ضمان استمرارٌة أعمال اإلرشاد الزراعً على النحو المالئم وحسب الخطة الموضوعة. -2

 امكانٌة تقٌٌم االنجازات وتحدٌد نواحً الضعف والقصور فً البرنامج.  -3



 أسباب وضع أهداف محددة للبرنامج االرشادي: -

وواضحة للبرنامج االرشادي من أهم الخطوات فً بناء تعد عملٌة وضع أهداف محددة 

 البرنامج االرشادي لألسباب التالٌة:

أنها تجعل المسترشدٌن ٌتوقعون الخدمات االرشادٌة التً سوف تقدم لهم وتجعلهم ٌشعرون  -1

  بمدى كفاءة المرشد الزراعً فً منطقتهم.

األعمال واألنشطة االرشادٌة التً ٌجب أنها توفر للمرشد الزراعى قاعدة قوٌة لتخطٌط  -2

 القٌام بها وتوزٌعها على أساس زمنی أسبوعً أو شهری.

البدء فً البرنامج  أنها تجعل المرشد الزراعً ٌتوقع وٌحدد الموارد التً ٌحتاج الٌها قبل -3

 بفترة طوٌلة.

وأداء المرشد أنها تعتبر مقٌاس ٌستخدمه كبار المسئولٌن االرشادٌٌن للحكم على كفاءة  -4

 الزراعً، وبالتالً تقدٌم المشورة الالزمة لتحسٌن األوضاع.

أنها تساعد األجهزة والتنظٌمات المعاونة على تنسٌق أعمالها مع األنشطة التً ٌقوم بها  -5

 المرشد الزراعً من أجل تحقٌق األهداف المحددة للبرنامج.

 أهداف البرامج االرشادٌة الزراعٌة:

الت مرتبطة بالخدمة االرشادٌة الزراعٌة بشكل مباشر وتتطلب توجٌه الجهود هناك أربعة مجا

 االرشادٌة نحوها وهً:

 االنتاج الزراعً. - أ

 تسوٌق المنتجات الزراعٌة  - ب

 صٌانة الموارد الطبٌعٌة وتنمٌتها واستخدامها بشكل عقالنی. -ج

 االدارة المزرعٌة والمنزلٌة.  -د 

 تهدف البرامج اإلرشادٌة فٌها إلى ماٌلً: مجال االنتاج الزراعی ًفف

اختٌار المحاصٌل والحٌوانات ذات االنتاجٌة العالٌة من أجل توفٌر الغذاء المناسب للمواطنٌن  -1

 وتصدٌر الفائض.

زٌادة انتاج المحاصٌل المطلوبة لالستهالك المحلى وتصدٌر الفائض منها من أجل تحقٌق  -2

 . عائد مادی اقتصادی

البشرٌة وتوفٌر قوة  كفاءة اإلنتاج الى الحد الذي ٌعمل على تقلٌل التكلفة والمجهوداتزٌادة  -3

  العمل لتنمٌة الصناعات المحلٌة.

 والخارجٌة. تحسٌن نوعٌة المنتجات الزراعٌة لمقابلة طلب األسواق المحلٌة -4



 ، فساد االنتاج تقلٌل الخسارة الناتجة من االصابة باألمراض والحشرات التً تودي الى - 5

 أما من حٌث تسوٌق المنتجات الزراعٌة فإن البرامج االرشادٌة فٌها تهدف إلى ما ٌلً:

توفٌر المعلومات بصفة دورٌة عن طلب السوق للمنتجات التً تنتج محلٌا وتعرٌف المزارع  -1

  بالمواسم ذات الطلب العالً.

 توفٌر المعلومات عن كٌفٌة تنوع االنتاج لمقابلة المتطلبات المختلفة.  -2

 المهارة فً حصاد وتعبئة االنتاج وشحنه. -3

 توفٌر المعلومات عن كٌفٌة تصنٌع المنتجات وتسوٌقها تعاونٌا. -4

توفٌر المعلومات والمهارات الالزمة بعملٌات تجمٌع وتدرٌج وتجهٌز وتعبئة ونقل وتخزٌن  -5

 نتجات الزراعٌة وتحدٌد أسعارها.الم

عاطفة الناس واتجاهاتهم  ٌرثكٌفٌة االعالن عن المنتجات الزراعٌة بشكل علمً ومناسب لٌ -6

 لشراء السلعة المنتجة.

ومن حٌث صٌانة الموارد الطبٌعٌة وتنمٌتها واستخدامها بشكل عقالنی، فإن البرامج 

  االرشادٌة ٌهدف إلى أن تغطى النواحً التالٌة:

 تعلٌم الناس عن مدى الحاجة إلى الحفاظ على الموارد الطبٌعٌة. -1

 مساعدة الناس على استخدام الموارد المتاحة بصورة عقالنٌة. -2 

تعلٌم الناس كٌفٌة تقلٌل أو منع تعرٌة التربة والحفاظ علٌها ومنع التلوث ووقاٌة النباتات  -3

 والحٌوانات والمحافظة علٌها.

على االشتراك فً البرامج القومٌة الخاصة بصٌانة الموارد الطبٌعٌة والحفاظ تحفٌز الناس  -4

 علٌها.

أما االدارة المزرعٌة والمنزلٌة فإن البرامج االرشادٌة ٌجب أن تهدف إلى تغطٌة النواحً 

 التالٌة:

 تحلٌل الموارد المتاحة لدى الزراع والمجتمع المحلً. -1

 باألعمال المزرعٌة.التدرٌب على صنع القرارات المتصلة  -2

 االحتفاظ بالسجالت المزرعٌة وتحلٌلها.  -3

 توفٌر المعلومات الخاصة بالعملٌات االدارٌة المختلفة.  - 4

 لتغٌرات الحادثة وضرورة مساٌرتهاتوفٌر المعلومات حول ا -5 

 

 


