
 مقرر تخطيط وتقييم البرامج االرشادية

 تقديم:

بدأ اإلرشاد الزراعي كفكرة ثـ كحركة في الظيور في النصؼ الثاني مف القرف التاسع 

بالواليات المتحدة  1914 حيث تـ تأسيس الجياز االرشادى في صورتو المنظمة في سنة  عشر،

وأسرىـ ممف لـ يتح ليـ فرص التعميـ كنوع مف التعميـ غير الرسمي يوجو أساسا لتعميـ الزراع 

المدرسي النظامي ،أو ممف يريدوف المزيد مف العمـ. وذلؾ لألخذ بما توصى بو نتائج البحوث مف 

أفكار وأساليب عصرية بيدؼ االرتقاء والنيوض بمستوياتيـ االقتصادية واالجتماعية. وىكذا فاف 

اؿ بيف أجيزة البحث العممي وجميور الزراع اإلرشاد نشأ في ىذه الدوؿ ليكوف بمثابة حمقة لالتص

يمكف مف خاللو نقؿ نتائج البحوث والمعارؼ والتوصيات واألساليب والخبرات الزراعية بعد 

 .تبسيطيا إلى مف ىـ فى حاجة إلييا لالنتفاع بيا عمى مختمؼ المستويات التنفيذية

نما تجاوزتو  إلى اإلسياـ بدور كبير ولـ تكف رسالة اإلرشاد الزراعي تقتصر عمى ذلؾ وا 

فى زيادة فاعمية نتائج مختمؼ البحوث في المجاالت التطبيقية .وعمى ذلؾ فاف اإلرشاد نشأ في 

تمؾ الدوؿ كأداة لتخطى الفجوة بيف المكتشفات العممية الزراعية وليدة البحث الزراعي العممي 

سة زراعية حقيقية تستيدؼ ومجاالت تنفيذىا ،وذلؾ نتيجة إيماف ىذه الدوؿ بتعذر نجاح أي سيا

ارتفاع المستويات المعيشية لمزراع وقياـ مجتمعات ريفية أكثر عصرية ،وتقدـ إال إذا وصمت 

نتائج البحوث الى القاعدة العريضة مف الزراع ،وأسرىـ حتى يضعونيا ىـ بدورىـ موضع التنفيذ 

 .السميـ

وير المجتمعػػات الريفيػػة إال أف اإلرشػػاد الزراعػػي كنشػػاط تعميمػػي يسػػتيدؼ النيػػوض ،وتطػػ

يتطمب نوعاف مف التخطػيط لبمػوغ أىدافو،وغاياتػو ،شػأنو فػي ذلػؾ شػأف بقيػة األنشػطة األخػرى فػي 



كمػػػا أف مجيػػػوداف المرشػػػد الزراعػػػي إذا مػػػا اقتصػػػرت عمػػػى  المجػػػاالت االقتصػػػادية واالجتماعيػػػة ،

ميمتػػػو سػػػتكوف فػػػاف  مجػػػرد تقػػػديـ نصػػػائح عارضػػػة لمػػػزراع دوف أف يكػػػوف ىنػػػاؾ برنػػػامج مخطػػػط،

قاصرة ومصيرىا الفشؿ،ومف ىنا تظير ضرورة وأىمية إلماـ المرشد الجيد بأسػس وقواعػد تخطػيط 

وبنػػػاء البػػػرامج اإلرشػػػادية، حتػػػى تػػػأتى ىػػػذه البػػػرامج معبػػػرة عػػػف مشػػػاكؿ وحاجػػػات الػػػزراع الفعميػػػة 

 ورغباتيـ واىتماماتيـ الحقيقية

تي تتصؿ بمفيـو وأىمية التخطيط نستعرض األطر المعرفية والنماذج التطبيقية الوسوؼ 

بصفة عامة وتخطيط البرامج اإلرشادية الزراعية, مراحؿ تخطيط البرنامج اإلرشادي, النماذج 

التي  وضعت في بناء البرامج اإلرشادية الزراعية, أىمية دراسة إىتمامات الناس في تخطيط 

اعي فيما يتعمؽ بتخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية, وأدوار ومسؤليات العامميف في اإلرشاد الزر 

, و كيؼ يمكف البرامج اإلرشادية الزراعية. باإلضافة إلي مفيـو وأىمية التقييـ التعميمي اإلرشادي

إجراء تقييـ لمستويات تخطيط وتنفيذ البرنامج اإلرشادي, والخطوات الفعمية إلجراء التقييـ 

 اإلرشادي

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 الفصل األول

 مصطمحات هامة

  change agent: التغييروكيل 

دخاؿ التقنيات الحديثة  وىو الشخص الذي يسعى ويعمؿ لإلصالح ويسيؿ مف عممية التغيير وا 

 .بطريقة مخططة إلى نظـ المزارعيف

 change:التغيير 

ىو أي تعديؿ أو تبديؿ ذو قيمة ايجابية فى وضع مستقر أو حالة راىنة. ويؤدى الى تحقيؽ 

 .عينيفمنفعة أو فائدة إلفراد م

  planning:التخطيط

ىو عممية تعبئة وتنسيؽ وتوجيو الموارد والطاقات والقوى البشرية والمعنوية والمادية والسياسية 

واإلدارية المتاحة بالمجتمع حاضرا ومستقبال لتحقيؽ أىداؼ اقتصادية واجتماعية مرغوبة. ويتـ 

عمى أف يكوف ذلؾ في أقصر وقت  تحقيؽ تمؾ األىداؼ في فترة واحدة وفى سمسمة زمنية موقوتة

 .وبأقؿ التكاليؼ الممكنة

 Extension program planning: بناء البرنامج االرشادى 



عبارة عف سمسمة مف العمميات المتصمة والمستمرة والمعقدة والمتداخمة والتي تتضمف تنظيـ 

عداد خطة العمؿ السنوية )أو  المرحمية( والخطط وتخطيط وتحديد محتوى البرنامج واألىداؼ ،وا 

التعميمية وتنفيذ الخطط ، والتقييـ،وكتابة التقرير عف االنجازات التي تـ تحقيقيا،واالستفادة مف 

 .نتائجيا فى تخطيط البرامج التالية

 Extension program:البرنامج االرشادى

ؽ عمييا عبارة عف بياف مكتوب تحدد فيو االحتياجات ،واالىتمامات والمشكالت التي تـ االتفا

والتي تقع في مجاؿ العمؿ االرشادى، باإلضافة إلى تحديد األىداؼ المتعمقة بيذه المشكالت 

 .والتي يراد تحقيقيا خالؿ فترة زمنية محددة

  Program planning:تخطيط البرنامج 

عبارة عف العمميات التي يتـ بواسطتيا تحديد خطوات تنفيذ البرنامج االرشادى عف طريؽ لجاف 

 .العامميف في اإلرشاد وممثميف عف الزراع والييئات المعنية بالعمؿ الزراعيمف 

  Educational plan:الخطة التعميمية

عبارة عف إطار مفصؿ ،يحدد األىداؼ التعميمية في صورة احتياجات المتعمـ، والمحتوى أو 

المساعدة في التعميـ الموضوع المراد تعميمو وأساليب التعميـ المناسبة، وكذلؾ المواد والوسائؿ 

 .ومعايير أجراء التقييـ

 Educational Goal: الهدف التعميمي

عبارة عف جممة تحدد بيا الفئة المستيدفة والسموؾ المرغوب تغييره والمحتوى أو مجاؿ الحياة 

 .الذي سوؼ يحدث فيو التغيير المطموب



 working Goal :الهدف التنفيذي

 .وؼ تتخذ لتحقيؽ األىداؼ التعميميةوىو الذي يحدد اإلجراءات التي س

 Need: المشكمة أو الحاجة التعميمية

موقؼ أو حالة والتي بعد دراستيا ،يعتقد أنيا يجب أف تتغير ،والتغير المطموب يمكف تحقيقو كميا 

 . أو جزئيا مف خالؿ العممية التعميمية

 Educational situation:الموقف التعميمي 

يمكف أف يتغير فييا سموؾ المتعمـ في ضوء ىدؼ البرنامج وخطة ىي مجموعة الظروؼ التي 

 .العمؿ

 مصطمحات يجب التفرقة بينها 

 المشروع ، البرنامج  ,اإلستراتيجية  ، السياسة ، اإلجراءات

 يشير إاى التخطيط بعيد المدى والتوجو العاـ لمعمميات . strategyاألستراتيجية 

أما معناه فى اإلدارة فيو ال يختمؼ كثيرا عف معناه العسكرى ، حيث يشير إلى االىداؼ العامة 

لممجتمع أو لممنظمة والتى تعتبر أىداؼ طويمة المدى جدا مع توضيح وتخصيص لمموارد 

 الالزمة لتحقيؽ تمؾ األىداؼ 

يات العميا فى ىى مجموعة مف المبادىء والمفاىيـ التى تضعيا المستو  policyالسياسة 

المجتمع لكى تسترشد بيا مختمؼ المستويات األخرى عند وضعيا لخططيا وخاصة فيما يتعمؽ 

جراءاتو .  ببرامج العمؿ وا 



وبعبارة إخرى تعد السياسة بمثابة دستور لمعمؿ فيى اإلطار الدائـ الذى يوجو الفكر فى اتخاذ 

فى انسجاـ وتوافؽ وصوال إلى اليدؼ  القرارات. وفى نطاقيا تتـ جميع التصرفات وكؿ ذلؾ يتـ

 المحدد. 

أى أف السياسة مجموعة خطط وقواعد ومبادىء تبيف وتحدد كيؼ ولماذا نخطط بأسموب معيف 

 لتحقيؽ األىداؼ اإلستراتيجية التى وضعيا المجتمع أو المنظمة . 

ىء عريضة وبشكؿ أكثر تحديدا فإف اإلستراتيجية نسعى لتحقيقيا مف خالؿ مجموعة خطط ومباد

 تسمى السياسات 

 وهناك مجموعة من الخصائص التى يجب أن تتوافر فى السياسة الجيدة يمكن تمخيصها فى

 االتى: 

 ينبغى أف تعتمد السياسة عمى األىداؼ اإلستراتيجية لممجتمع أو المنظمة  -1

 يجب أف تتفؽ السياسة مع المعايير األخالقية  -2

 يجب أف تكوف السياسة مكتوبة وبمغة واضحة وبسيطة  -3

 يجب القياـ بالمراجعة الدورية لمسياسة  -4

 يجب أف تتسـ السياسة باإلستقرار  -5

 يجب أف تتكامؿ السياسات الفرعية مع السياسة الرئيسية  -6

اإلجراء ىو طريقة محددة سمفا تبيف كيفية تنفيذ أعماؿ روتينية أو  procedures اإلجراءات 

ىو مجموعة مختارة مف خطوات العمؿ التى تطبؽ عمى األعماؿ وتبيف بشكؿ محدد ودقيؽ 

 الطريقة أو األسموب التى يتـ بيا تنفيذ األعماؿ . 



  project والمشروعplan الخطة البد كذلؾ التمييز بيف 

ف نتفؽ عمى أف الخطة القومية أو المحمية تكوف شاممة لجميع النشاط يمكف أ planالخطة 

البشرى.  فالخطة مثال تتضمف النواحى الصحية والزراعية والثقافية إلى غير ذلؾ ويمكف أف 

تنقسـ كؿ ناحية مف ىذه النواحى الى مشروعات كاممة فمثال قد تشمؿ الخطة فى النواحى 

 الزراعية :

 ربة مشروعات لتحسيف الت -

 مشروعات لتعميـ البذور المنتقاه -

 مشروعات لمكافحة االفات  -

 مشروعات لتحسيف سالالت األبقار ...................إلخ -

ويتطمب كؿ مشروع تصميـ وافى يشتمؿ عمى كافة العناصر المرتبطة بتنفيذ ىذا المشروع أى أف 

 لتحقيؽ ىدؼ البرنامج .كؿ برنامج فى مجاؿ محدد قد يشتمؿ عمى أكثر مف مشروع 

 

 مفهوم التخطيط

 بمفهومه الشامل  التخطيط 

 -ىناؾ العديد مف التعاريؼ التى أعطيت لمفيـو التخطيط بمعناه الشامؿ وىذه أمثمة منيا :   

عمى أنو )عممية تنبؤ بما سيكوف عميو المستقبؿ مع اإلستعداد  Vayol فايول عرفو -  

يركز ىذا التعريؼ عمى التنبؤ بإعتباره جوىر العممية التخطيطية ولكنو فى نفس  لمواجيتو(.

 الوقت يتضمف التفكير والتحميؿ واإلعداد لمواجية التغيرات التى قد تحدث فى المستقبؿ  .



أف التخطيط ىو )اختيار فى جوىره وتظير الحاجة اليو عندما يتـ  Goetz جوتزبينما يرى  -

ؿ مف التصرفات الممكنة( . أى أف تعريؼ جوتز ينظر إلى التخطيط بإعتباره العثور عمى البدائ

 عممية إلتخاذ القرارات .

 what ought toالتخطيط بأنو ) التقرير المقدـ لما يجب عممو  Koontzبينما يعرؼ كونتز  -

be done  وكيؼ يمكف عمموHow  ومتى يمكف عمموWhen  ومف الذى يقـو بيذا العمؿ 

who لكى يمكف أف نغطى الفجوة بيف ما نحف فيو وما نرغب فى الوصوؿ إليو ( . وذلؾ 

اإلختيار القائـ عمى الحقائؽ ووضع  )عمميةالتخطيط عمى أنو  Terry تيرىبينما يعرؼ  -

واستخداـ الفروض المتصمة بالمستقبؿ عند تكويف األنشطة المقترحة والتى يعتقد بأىميتيا 

 نشودة(. المولزوميا لتحقيؽ النتائج 

فى كتابو التخطيط اإلجتماعى عرؼ التخطيط بمعناه  الدكتور أحمد كمال أحمد إال أف      

الشامؿ حيث ذكر أف التخطيط اإلجتماعى واإلقتصادى ) عممية جماعية توازف بيف الحاجات 

المتعددة واإلمكانات والموارد المتاحة لتحقيؽ األىداؼ المطموب بموغيا فى فترة زمنية معينة 

 وبأقؿ التكاليؼ الممكنة ( .

لتخطيط ىو أسموب عممى يعمؿ عمى إستخداـ الموارد الطبيعية والبشرية ويذكر أيضا أف ا

والمادية بطريقة تحقؽ الرفاىية لكؿ الشعب ، ويتضمف حسف إستخداـ الموارد والمصادر المتاحة 

أو تمؾ التى يحتمؿ ظيورىا واإلفادة منيا فى المستقبؿ ) البتروؿ ، المعادف ، المناجـ ( .كذلؾ 

ضافة خدمات يتضمف حسف توزيع ا لخدمات األساسية مع رفع مستوى ما يقدـ منيا بالفعؿ وا 

 أخرى جديدة الزمة لممجتمع .

  -تكمـ عف التخطيط وذكر األتى : الدكتور محمد الشافعى



ىو أسموب فى التنظيـ والتنسيؽ والتوقيت والعمؿ يعتمد عمى الربط الواضح بيف مكونات المشكمة 

كانيات المتاحة لحميا واألثار المباشرة وغير المباشرة لكؿ حؿ ومظاىرىا وأسبابيا  وبيف اإلم

والتخطيط ىو أسموب فى التفكير والتنظيـ عند أداء األعماؿ وأسموب فى التنسيؽ بيف  منيا.

 الموارد وأقصى ما يمكف تحقيقو مف أىداؼ .

ة يتـ ) عممية ذىني من خالل إستعراض التعاريف السابقة يمكن أن نعرف التخطيط عمى أنه

خالليا اتخاذ قرارات لإلختيار بيف البدائؿ المتاحة لموصوؿ إلى أىداؼ محددة لمواجية مشكالت 

 معينة فى ضوء الموارد المتاحة وخالؿ فترة زمنية محددة ( .

  -وعمى ذلك يمكن أن نمخص عناصر مفهوم التخطيط فى النقاط المحددة االتية  :

 أوال : اف التخطيط ىو عمؿ ذىنى فى طبيعتو 

 ثانبا : اف التخطيط ييتـ بالحقائؽ الفعمية التى تحدد مف خالليا المشكالت والتى ينبغى مواجيتيا 

 ثالثا : اف التخطيط ييتـ بحصر الموارد المتاحة بالمجتمع سواء كانت مادية أو بشرية 

 يمكف تحقيقيا فى ضوء الموارد المتاحة  رابعا : يتـ خالؿ التخطيط تحديد األىداؼ التى

 خامسا : يتـ خالؿ التخطيط اتخاذ قرارات لإلختيار بيف البدائؿ المتاحة لتحقيؽ األىداؼ 

سادسا: يتـ خالؿ التخطيط تحديد فترة زمنية معينة لتحقيؽ كؿ ىدؼ مف األىداؼ المرغوب 

 الوصوؿ إلييا .

 أهمية التخطيط في العمل االرشادى

تطوير المجتمعات الريفية في المقاـ األوؿ ستيدؼ العممية التعميمية اإلرشادية الفعالة والتي تإف 

ال تحدث بطريقة عشوائية, بؿ البد وأف تكوف وليدة جيد منسؽ خاضع لمتحميؿ  بيا النيوضو 



والدراسة, فيي تتعامؿ مع مسترشديف غير متجانسيف, في ظؿ وجود مشاكؿ معقدة وتكنولوجي 

باستمرار. واليدؼ مف وضع البرامج اإلرشادية الزراعية ليس مجرد نشر معارؼ وتوصيات متجدد 

بيف الزراع وأسرىـ ولكف أيضًا دفعيـ لتفيميا واالقتناع بيا وحفزىـ عمي تطبيقيا, ويستمـز ذلؾ 

ويمكف االىتماـ بتخطيط العمؿ االرشادي ورسـ منيج لمعمؿ بيدؼ تحقيؽ غاياتو المنشودة. 

 :فيما يمي   Important of planningمية التخطيطأهإيجاز 

نظرا الف حاجات  . تحديد الحاجات والمشكالت والمساعدة عمى تنظيميا حسب أولويتيا  -1

إفراد المجتمع أكثر دائما مف مصادره وموارده لذلؾ فاف التخطيط السميـ يمكف مف وضع 

يحدد الحاجات حيث  .العاجمة أوالقواعد لألولويات مف األىداؼ لتحقيؽ األىداؼ الممحة أو 

في حدود  و والمشكالت ويساعد عمي تنظيميا وترتيبيا وفقًا ألولويات أىمية التخطيط

  .إمكانيات وموارد المجتمع المتاحة

حيث  .يساعد التخطيط في تحديد ورسـ السياسات وما تتضمف مف برامج وخطط لمتنفيذ  -2

ت فالتخطيط يعتبر بمثابة الوسيمة التنظيمية يتعذر بدوف التخطيط السميـ تحديد السياسا

 والتنسيقية التي تساعد عمي تحقيؽ األىداؼ.

يساعد في تنسيؽ الجيود وعدـ تعارض الخطط مما يحقؽ وفر في تكاليؼ التنفيذ والوقت   -3

الالـز النجازىا وبما يؤدى في النياية إلى تحقيؽ األىداؼ بأقؿ التكاليؼ وفى أقصر وقت 

يساعد في حشد جميع اإلمكانات والموارد البشرية والمادية والطبيعية بشكؿ  حيث .ممكف

  .يضمف استخداميا الفعاؿ وتحقيؽ األىداؼ

يساعد عمي رسـ الحموؿ لممواقؼ والصعوبات المحتمؿ الوقوع فييا في المستقبؿ أي في مرحمة  -4

مما يؤدى إلى  اسياالتنفيذ وذلؾ يؤدي إلي نجاح الخطط في تحقيؽ أىدافيا وضماف عدـ إنتك

 .نجاح الخطة وضماف استمرار التنفيذ



يعتبر التخطيط عممية مستمرة في جميع مراحؿ تنمية البرنامج االرشادى حيث يتطمب تنفيذ   -5

 .اى مرحمة التخطيط لتنفيذىا

يؤدي التخطيط إلي تنسيؽ الجيود وعدـ تعارض الخطط بما يحقؽ وفرًا في التكاليؼ والوقت   -6

والجيد الالـز إلنجاز األعماؿ. مما يؤدي إلي تحقيؽ األىداؼ بأقؿ التكاليؼ الممكنة وفي 

 أقصر وقت ممكف.

 طبيعة التخطيط 

تبدأ بإعداد وتجييز برامج  الخطوة األولى فى أى محاولة جادة لتطوير أى مجتمع ينبغى أف     

متقنة ومدروسة، ويشير لفظ برنامج إلى وجود نوع مف التركيز ووضع أولويات لذا فإنو مف 

المفترض فيمف يعيد إلييـ بعممية التخطيط أف يكونوا قادريف عمى تمييز الحاجات الممحة لمناس 

ميزانية محدودة .مثؿ ىذه مف الحاجات األقؿ إلحاجا ألف ىناؾ مشكالت كثيرة وحاجات كثيرة وال

ىتماماتيـ الحقيقية لكى يكتب ليا  البرامج ينبغى أف تبنى عمى حاجات الناس الفعمية ورغباتيـ وا 

 النجاح .

وبرامج التنمية ال تحدث عفوا ولكف ينبغى أف يخطط ليا كى تحدث فيى إذا ال تأتى مف فراغ أو 

الى التخطيط تنبع مف تعقد وأىمية الشىء الذى  تحدث تمقائيا وانما ينبغى القياـ بيا،  فاف الحاجة

نخطط مف أجمو فالػػػػػتخطيط شىء ضرورى وأساسى ألى نشاط يقوـ بو اإلنساف فى أى مجاؿ 

مف المجاالت .كذلؾ فإف أىمية التخطيط تكمف فى كشؼ وتمييد الطريؽ واعداد األساس 

 ألنشطة وأعماؿ سوؼ يتـ تنفيذىا فى المستقبؿ.



ىو نشاط عقمى أو ذىنى ألنو يتضمف دراسة وتحميؿ واستعماؿ لمحقائؽ  دفالتخطيط الجي

واألساسيات والمبادىء لذا فإنو يقتضى مف المخططيف أف يتوافر فييـ ميارات معينة وتكنيكات 

 خاصة 

والتخطيط عممية مستمرة ودائمة وىى أيضا عممية طبيعية فى حياة اإلنساف إذ كؿ فرد منا يقـو 

 ى أنو يقوـ بيا.بإجرائيا دوف وع

والتخطيط كذلؾ فى جوىره عممية اتخاذ قرارات سيجرى تنفيذىا فى المستقبؿ فإذا لـ تتخذ ىذه 

 القرارات عمى أساس عممى منظـ فإنيا سوؼ تفشؿ بالتأكيد فى تحقيؽ اليدؼ منيا.

 أنواع التخطيط 

  -يمكف تقسيـ أنواع التخطيط وفقا لألتى :

 أوال حسب درجة إلزام الخطة 

  Indicative planningالتخطيط التأشيرى   -1

ذلؾ التخطيط الذى ال يمـز أحد بتنفيذه أى تضعو الدولة لإلسترشاد بو ولكف ال يوجد لو فى 

التنفيذ أى الزاـ ، وعدـ االخذ بو ال يجعؿ اإلنساف عرضة لمعقاب وتكوف الخطة فى صورة 

 توصيات مفيدة. 

  Obligatory planningالتخطيط األمر أو اإلجبارى  -2

وىو ذلؾ التخطيط الذى ينبغى أف يؤخذ بو ويوضع موضع التنفيذ  ولو قوة القانوف وينبغى 

عمى الوحدات المحمية والفرعية واألفراد أف تأخذ بو ) مثاؿ : تطعيمات وزارة الصحة ، 

 ء .تخطيط ممـز لكافة الوحدات المحمية ، ........ ( وعدـ تنفيذه يوقع عمييـ الجزا



 ثانيا: حسب درجة شمول الخطة 

  Partial planningتخطيط جزئى  -1

 أى يتـ التخطيط لمقطاع الزراعى ، الصناعى ، السياحى ....... كؿ عمى حدة .

  Comprehensive planningتخطيط شامؿ  -2

 .ىو التخطيط الذى يشمؿ كافة القطاعات الموجودة بالمجتمع وكافة المجاالت فى خطة مترابطة 

 ثالثا : حسب درجة المركزية فى التخطيط

 Centralization planningتخطيط مركزى  -1

 ىو الذى تنفرد بو المستويات المركزية ويفرض عمى المستويات األخرى .   

  planning  De centralizationتخطيط ال مركزى    -2

كانت مستويات محمية ىو الذى يقوـ عمى أساس أف كؿ الوحدات تشترؾ فى التخطيط سواء 

 أو اقميمية أو مركزية .

 رابعا : حسب طول فترة الخطة ) أو الفترة الالزمة لبموغ األهداف ( 

 : سنة أو أقؿ . Annual planخطة سنوية   -

 : مف سنة إلى أقؿ مف خمس سنوات .  Short termخطة قصيرة األجؿ   -

ة تتراوح مف خمس سنوات إلى أقؿ : تغطى فترة زمني Medium termخطة متوسطة األجؿ  -

 سنوات 11مف 

 سنوات.  11: تزيد عف   Long termخطة طويمة األجؿ أو المدى  -



 خامسا : حسب مستويات التخطيط 

تخطيط عمى مستوى المجتمع المحمى : ىو الذى يأخذ فى اإلعتبار المشاكؿ والظروؼ  -1

والمستويات المحمية وال يغفؿ عالقة المجتمع المحمى بالمجتمعات المحمية المجاورة لو 

 والمستويات األخرى أيضا . 

المركز  التخطيط عمى مستوى المركز اإلدارى : ىذا النوع مف التخطيط يراعى فيو ظروؼ -2

 كوحدة ادارية.

التخطيط عمى أساس المحافظة أو اإلقميـ أو المستوى القومى : ييتـ بالتخطيط فى ىذا  -3

المستوى وعادة ما يكوف أكثر تعقيدا مف المستوييف السابقيف  ولكؿ نوع مف ىذه المستويات 

 ضرورة معينة يقتضييا التخطيط .

 سادسا : حسب أسموب التخطيط 

  Autocraticوب أوتوقراطى تخطيط بأسم -1

 يتحكـ فيو شخص واحد أو عدد قميؿ مف األشخاص فى التخطيط . 

 Democratic تخطيط بأسموب ديموقراطى  -2

يشارؾ فيو جميع أفراد الشعب وطوائفو بجانب المخططيف أى مشاركة أكبر عدد ممكف مف 

 .أفراد الشعب

 األسس والمبادىء التى تحكم التخطيط الجيد :



إف العمؿ اإلرشادى الزراعى كنشاط يستيدؼ تنمية وتطوير المجتمعات الريفية يتطمب ىو      

اآلخر تخطيطا جيدا لكى يمكف بموغ األىداؼ الموضوعة شأنو فى ذلؾ شأف بقية األنشطة فى 

 مختمؼ القطاعات اإلقتصادية واإلجتماعية وغيرىا ........

س والمبادىء والقواعد التى يجب مراعاتيا فى عممية ا يتضح لنا أىمية معرفة األسنمف ى     

وضع البرامج اإلرشادية لكى تأتى ىذه البرامج فى نياية األمر إنعكاسا حقيقيا عف حاجات الناس 

 , والتي تتمثؿ في األتي:الفعمية واىتماماتيـ الحقيقية

 Realistic الواقعية فى التخطيط -1

فعمية أى يبنى عمى أساس واقع مف اإلحتياجات أى أف يكوف التخطيط مبنى عمى حقائؽ 

والمتطمبات الفعمية وأيضا الواقعية فى تقدير الموارد واإلمكانات المتاحة والتى يمكف 

 استخداميا فى تنفيذ الخطة .

 Comprehensivenessالشمول  -2

ينبغى أف يشتمؿ التخطيط كافة جوانب المجتمع المختمفة فالتخطيط الجيد ىو الذى يمس 

ويأخذ فى اإلعتبار جميع نواحى المجتمع )التخطيط الزراعى، الصناعى، 

الثقافى................... ( الشموؿ ىنا ال يقصد بو الشموؿ الوظيفى بؿ أيضا الجغرافى، 

يكوف التخطيط لممجتمع الكبير أى ال ينبغى أف نركز عمى ناحية ونتجاىؿ نواحى أخرى ألف 

 نيائى وىو التنمية الشاممة .إغفاؿ جانب ال يحقؽ اليدؼ ال

  Integration لتكاملا -3

التخطيط ال يعنى التفكير فى المشروعات تفكير مستقؿ أى كؿ منيا عمى حده ثـ ضميا إلى 

بعضيا البعض لكى يتحقؽ التكامؿ ) مزج ميكانيكى ( ولكف بينما التخطيط ينبغى أف يكوف 



بالنسبة لالخر وتأثيرىا عمى بعضيا التفكير فى المشروعات ككؿ ويعرؼ كؿ منيا أىميتيا 

 أى أف المزج ىنا مزج كيماوى . 

 Flexibility  المرونة -4

أى تستطيع أف تتكيؼ الخطة مع المشكالت والمتغيرات أو مدى قابمية الخطة لمواجية 

المشكالت والتغيرات والمفاجأت غير المتوقعة والتى قد تحدث أثناء التنفيذ والتى ال يمكف 

بيا ، ونجاح الخطة يعتمد إلى حد بعيد عمى مرونتيا فينبغى أف تتسـ الخطة بقدر مف التنبؤ 

المرونة يتيح ليا استيعاب الظروؼ والمتغيرات واألوضاع المستجدة دوف أف تتأثر الخطة 

 والبرنامج .

 Continuity اإلستمرارية -5

ط أو البرامج فيذه ما اف عممية التنمية عممية مستمرة ال تنتيى بإنتياء مجموعة مف الخط

ىى اال وسائؿ لتحقيؽ الغايات فمثال الخطة الخمسية قد تترجـ فى أىداؼ اال أف ىذه 

األىداؼ ال تتوقؼ أو تنتيى مع نياية الخطة فنبدأ فى خطة ثانية وثالثة ... واليدؼ ىو 

دـ الحصوؿ عمى مزيد مف اإلستمرارية فى التقدـ اإلقتصادى واإلجتماعى والرغبة فى التق

 المستمر. 

 Progressiveness التقدمية -6

إف نجاح الخطة وضماف إستمرار عممية التخطيط مرتبط بالجانب التقدمى ليا والذى ىعكس 

اإلستفادة الكاممة مف الخطة لصالح الغالبية العظمى مف المواطنيف والجانب التقدمى يرتبط 

س أى أف كؿ خطة ينبغى ليا أف بالرقى الدائـ فى األحواؿ اإلقتصادية واإلجتماعية لمنا

 تؤدى إلىنتائج ممموسة لموصوؿ إلى أىداؼ المجتمع .



 Coordination & Cooperation التنسيق والتعاون -7

نجاح أى مشروع يشترؾ فى تنفيذه أكثر مف جية او شخص يتوقؼ عمى التعاوف بيف 

ف كافة أفراد المجتمع الجيات أو األفراد ومف المعروؼ أف التخطيط الناجح يعتمد عمى تعاو 

عمى إختالؼ تخصصاتيـ مع قادتيـ وأجيزتيـ المحمية واألجيزة الحكومية واألىمية وأيضا 

يعتمد عمى مدى التنسيؽ بيف تمؾ األجيزة والييئات ومف المعمـو أف التنسيؽ والتعاوف يمنعاف 

 اإلزدواجية وتكرار العمؿ ومف ثـ يوفرا الكثير مف الجيد والماؿ.

 لخارجية ا مراعاة التخطيط لمظروف المحمية ) الداخمية فى المجتمع ( وأيضا الظروف -8

فالبد مف معرفة ظروؼ الييئات الدولية الممولة وكذلؾ المصادر الداخمية لمتمويؿ ،، كذلؾ 

 يجب أف نضع فى اإلعتبار بدائؿ إلستخداـ ىذه الموارد ودراسة الظروؼ المحمية دراسة جيدة 

  وعدم التعقيد والوضوح Simplicityالبساطة  -9

البد وأف تكوف الخطة مفيومة ليس فقط لألشخاص الذيف قاموا بوضعيا ولكف لممواطنيف 

أيضا، فحتى تكوف الخطة مفيومة لمرجؿ العادى ينبغى أف تكوف مكتوبة بشكؿ يسيؿ اإللماـ 

مى تبسيط وترجمة بيا وتفيميا، ونجاح المخططيف فى الواقع يرتبط إلى حد كبير بمقدرتيـ ع

 األىداؼ المعقدة والمتشابكة إلى أىداؼ بسيطة يسيؿ عمى الرجؿ العادى فيميا وادراكيا .

  Timingالتوقيت  - 11

لكؿ خطة زمف محدد تنفذ خاللو إذ يجب تحديد فترة زمنية يتـ خالليا التنفيذ وأيضا ال تتجاوز 
 ى البرامج والخططىذه الفترة وذلؾ ألنو قد يفقد أفراد المجتمع الثقة ف


