
 مشاكل التخطيط وصعوباتو 

 مف أىـ المشاكؿ التى نالحظيا فى التخطيط السيما فى الدوؿ النامية 

 أوال : ندرة الكفايات العممية والفنية 

فكما نعمـ أف التخطيط بشكمو العممى السميـ يحتاج إلى أفراد مدربيف لدييـ المؤىالت العممية 

العممى السميـ إذا عدـ وجود مثؿ ىذه الكفايات وتمؾ والميارات الفنية التى تمكنيـ مف التخطيط 

 الميارات بالتأكيد سيجعؿ التخطيط عممية صعبة بؿ عممية مستحيمة .

 ثانيا : نقص البيانات واإلحصاءات أو عدم مصداقيتيا 

التخطيط يحتاج إلى احصاءات عديدة فى شتى النواحى وذلؾ لرسـ الخطط عمى أسس واقعية 

ر مف دوؿ العالـ الثالث والدوؿ النامية ال يتوافر لدييا اإلحصاءات العادية وثابتة ولألسؼ كثي

 كعدد السكاف والمواليد والوفيات و.......

ىذا األمر يجعؿ المخططيف يعتمدوا عمى بيانات واحصاءات ناقصة وغير وافية أوغير صحيحة 

 مما يكوف لو أثر سمبى بعيد المدى عمى الخطة ونتائجيا. 

 وبة تحقيق المرونة فى الخطط العامة ثالثا : صع

مف المعموـ أنو مف النادر أف يحدث تنفيذ لممشروعات اإلنمائية وفقا لما ىو مرسـو ليا مف 

تقديرات فى الخطة ، حتى لو كانت تمؾ التقديرات فييا دقة كاممة عند وضعيا وموضع ذلؾ 

صفة مؤكدة لذا فإف ذلؾ يتطمب التغيير الدائـ فى الظروؼ واألحواؿ والذى يتعذر التنبؤ بو ب

متابعة تنفيذ الخطة أوال بأوؿ ومقارنة ما تحقؽ فعال بما ىو مقدر أصال واجراء التغيرات الالزمة 

 عمى الخطة حتى تتفؽ تقديراتيا مع ما تحقؽ فعمو . 



 رابعا : مشكمة المركزية فى التخطيط 

ة عميا مركزية تشرؼ عمى مجرى التخطيط ليس أمرا سيال وانما ىو عمؿ معقد يحتاج إلى إدار 

الحياة اإلجتماعية واإلقتصادية والنشاط اإلنسانى بكافة فروعو ونواحيو ىذه السمطة ينبغى ليا أف 

يكوف لدييا السمطة الكافية لمتابعة كافة القطاعات فى المجتمع وىذا ما قد يكوف صعب الحدوث 

ادى اإلدارة المركزية فى تعميماتيا مما فى كثير مف الدوؿ النامية وىناؾ خطورة أيضا مف أف تتم

يؤدى إلى صعوبات وأخطاء كثيرة فى التنفيذ ويمكف لتالفى ذلؾ أف تقتصر ميمة إدارة التخطيط 

المركزية عمى تحديد األىداؼ العامة فقط مع ترؾ تحديد البرامج والمشروعات الالزمة لبموغ ىذه 

 األىداؼ عمى المستويات األدنى . 

 المبادأة أو المبادرات الفردية  خامسا : تجاىل

بمعنى يؤدى التخطيط المركزى إلى تجاىؿ المبادرات الفردية ، فكما نعمـ أف مشاركة األفراد فى 

التخطيط لو أىمية كبيرة جدا حيث أف األفراد وممثمييـ مف القادة المحمييف يمكف أف يسيموا 

ما أيضا فى اقتراح الحموؿ واختيار بخبراتيـ ووجيات نظرىـ ليس فقط فى تحديد المشكالت وان

 البدائؿ.

 سادسا : ارتفاع التكاليف 

مف المعروؼ أف التخطيط لو تكمفة قد تكوف عالية وىذا بند بصفة خاصة قد يكوف مف المشاكؿ 

التى تقابميا كثير مف الدوؿ النامية سواء فى الحصوؿ عمى المعمومات ووضع الخطط واستخداـ 

 يمكف أف يقوى عمييا اال الدوؿ المتقدمة أو متوسطة التقدـ  . المتخصصيف وىذه كميا ال

 تخطيط البرامج اإلرشادية

 نبدأ بتفسير بعض المفاىيـ األساسية فى عممية وضع البرامج اإلرشادية 



   Extension program planning عممية تخطيط البرنامج اإلرشادى-1

 تمؾ العممية التى تشمؿ أربع مراحؿ أساسية ىى : 

 تجميع بيانات وحقائؽ ومعمومات عف الوضع الحالى فى المنطقة التى يراد تنميتيا  -أ

Collect facts and information about local situation    

  Analyze facts and information'sتحميؿ ىذه الحقائؽ والمعمومات  –ب 

 Determine problemsتحديد المشكالت  -ج

 Decide on Objectivesتقرير األىداؼ  -د

  : البرنامج اإلرشادى -2

يتضمف ثالث أشياء صورة عف الموقؼ الحالى فى المنطقة  statementىو عبارة عف بياف 

موضع التنمية ، مشاكؿ وحاجات الناس الممحة ، األىداؼ المقترحة لمقابمة وحؿ تمؾ المشكالت 

 والتى سوؼ تنفذ مف خالؿ المجيودات اإلرشادية التعميمية .

 :  Annual plan of work خطة العمل السنوية-3

ذ تستمر فى العادة لفترة زمنية جرى العرؼ عمى أف تكوف لمدة سنة ىى عبارة عف خطة لمتنفي

ينجز خالليا ىدؼ أو عدة أىداؼ مف أىداؼ البرنامج وىى فى العادة وثيقة مكتوبة شاممة لكافة 

 who، مف  whatالتفاصيؿ الخاصة بتنفيذ البرنامج ففييا اإلجابة عمى التساؤالت االتية : ماذا 

، وكيؼ سيتـ التقييـ . وعادة ىى وثيقة يسترشد  When، متى  Where، أيف  How، كيؼ 

 بيا القائموف بالعمؿ اإلرشادى فى تنفيذ أنشطتيـ التعميمية اإلرشادية . 

 Function of Ex Prوظائف البرنامج اإلرشادى  -3



  -طبقا لكتاب كمسى وىيرف أعطو الوظائؼ االتية لمبرنامج اإلرشادى : 

العدوؿ عف اإلرتجاؿ أو العشوائية ودراسة ما سوؼ يتخذ مف اجراءات إرشادية عمى أساس -1

 عممى منظـ 

 clientlessيعتبر البرنامج وثيقة مكتوبة الستعماؿ كافة الناس جميور المسترشديف  -2

يتيح الفرصة لوجود بياف مكتوب يحدد اليدؼ أو األىداؼ والوسيمة أو الوسائؿ فى تحقيؽ  -3

 .ؾ األىداؼتم

( يمكف عمى أساسو أف تحدد criteria) معايير criterionوجود برنامج يعتبر بمثابة معيار  -4

 المشاكؿ الممحة مف المشاكؿ العرضية ، والتغيرات الدائمة مف التغيرات المؤقتة . 

يف يعطى البرنامج صفة الدواـ أو اإلستمرار وضماف عدـ انتكاس البرنامج عند تغيير القائم -5

 عميو ألى سبب مف األسباب .

 يساعد عمى تطوير ونمو واكتشاؼ القيادات المحمية. -6

 تفادى أو تجنب الوقوع فى أخطاء أثناء تقدير الوسائؿ الالزمة لتحقيؽ األىداؼ . -7

 تجنب ضياع الوقت والمجيود . -8

 فيذ البرنامج .وجود برنامج مكتوب يعد فى حد ذاتو دليؿ لطمب اعتمادات مالية تمـز لتن -9

وجود برنامج يحدد اإلطار العاـ أو الفمسفة أو المنيج الذى يعمؿ فى ضوئو جياز اإلرشاد  -10

 الزراعى فى المنطقة موضع التنمية. 



 أىداف البرامج اإلرشادية الزراعية:

ىناؾ أربعة مجاالت مرتبطة بالخدمة اإلرشادية الزراعية بشكؿ مباشر وتتطمب توجيو الجيود 

 اإلرشادية نحوىا وىي:

 ( اإلنتاج الزراعي.1

 ( تسويؽ المنتجات الزراعية.2

 ( صيانة الموارد الطبيعية وتنميتيا واستخداميا بشكؿ عقالني.3

 ( اإلدارة المزراعية والمنزلية.4

 : فائدة البرنامج اإلرشادي المكتوب

 تظير فائدة البرنامج المكتوب )أي المخطط في وثائؽ( فيما يمي:  

عند تعييف مرشد جديد في المنطقة فيمكف استخداـ نفس البرنامج لمواصمة العمؿ مف المرحمة  (1

 التي انتيي إلييا المرشد السابؽ.

 عمي النحو المالئـ وحسب الخطة الموضوعة. اإلرشاد الزراعي ( ضماف استمرارية أعماؿ2

 برنامجإمكانية تقييـ االنجازات وتحديد نواحي الضعؼ والقصور في ال (3

 خصائص البرنامج اإلرشادي الجيد:

 البرنامج اإلرشادي الجيد ىو الذي:

 يراعي اىتمامات المسترشديف وميوليـ ورغباتيـ. -1

 يستخدـ أساليب مختمفة إلرشاد الزراع وتوعيتيـ. -2

 يييئ الجو الكتشاؼ قدرات وميارات جديدة لدي المسترشديف. -3



 ي إمكانياتيـ وخبراتيـ وتطمعاتيـ.يعاوف المسترشديف عمي التعرؼ عم -4

 يوفر وسائؿ العمؿ الجاد لدي المسترشديف. -5

 يبدأ وينتيي في الميعاد المخطط لو. -6

يتيح الفرصة لممسترشديف لتكويف عالقات طيبة مع بعضيـ البعض ومع المرشديف  -7

 الزراعييف والجياز اإلرشادي.

 امج.يشجع أكبر عدد ممكف عمي االشتراؾ في البرن -8

 يحقؽ األىداؼ في المواعيد المحددة. -9

 يحقؽ نتائج ايجابية لدي المسترشديف والمجتمع المحمي. -10

 بناء البرنامج اإلرشادي  

 سمسة مف الخطوات المتضمنة تخطيط وتنفيذ و تقويـ البرنامج اإلرشادي 

 تخطيط البرنامج اإلرشادي:أواًل: 

مجموعػػة إجػػػراءات تشػػمؿ تحديػػػد المجػػػاؿ واليػػدؼ العػػػاـ  لمبرنػػػامج، تحديػػد االحتياجػػػات، وضػػػع 

األولويػػػات، تحديػػػد جميػػػور المسترشػػػديف، إعػػػداد أىػػػداؼ البرنػػػامج التعميميػػػة، تحديػػػد طػػػرؽ تقػػػويـ 

 البرنامج. 

 تصميم وتنفيذ البرنامج اإلرشادي: ثانيًا:

ميمي و تحديد المصادر المفيدة لمبرنػامج، اختيػار تتضمف ىذه المرحمة إعداد محتوى البرنامج التع

عػػداد طػػرؽ و وسػػائؿ البرنػػامج اإلرشػػادية، تحديػػد الجػػدوؿ الزمنػػي لتنفيػػذ وتقػػويـ البرنػػامج، تنفيػػذ  وا 

 البرنامج.



 تقويم البرنامج اإلرشادي:ثالثًا: 

مجموعػػػػة مػػػػف الخطػػػػوات المنظمػػػػة لجمػػػػع المعمومػػػػات وتحميميػػػػا بغػػػػرض معرفػػػػة تحقيػػػػؽ البرنػػػػامج 

 ىدافو، تحديد قيمة لمبرنامج، تطوير البرنامج، واتخاذ القرارات حياؿ البرنامج. أل

  أوال: تخطيط البرامج اإلرشادية

 %( 70أطوؿ مرحمة في البرنامج اإلرشادي ) -

 يعتمد نجاح البرنامج عمى مدى سالمة ودقة الخطوات المتبعة في تخطيط البرنامج -

تحديد االحتياجات، وضػع األولويػات، تحديػد جميػور المسترشػديف، إعػداد األىػداؼ التعميميػة،  -

 تحديد طرؽ تقويـ البرنامج. 

 مراحل تخطيط البرنامج اإلرشادي:

 :تحديد المجال واليدف العام  لمبرنامج -1

 معرفة المجاالت اإلرشادية المطموبة مف واقع الخطط التنموية والسياسات الزراعية -

 اختيار مجاؿ مناسب لمبرنامج ينسجـ مع السياسات الزراعية -

)اإلنتػػػاج الزراعػػػي، التسػػػويؽ، اإلدارة المزرعيػػػة، التنميػػػة الزراعيػػػة المسػػػتدامة، القيػػػادة الريفيػػػة،  -

 حماية      البيئة، المعدات الزراعية( 

 :تحديد احتياجات المزارعين -2  

  تحديد القضايا والمشاكؿ الممحة -

 لواقع الحالي والوضع المأموؿ      الفجوة بيف ا -

 مشاركة جميع الفئات المعنية -



اسػػتخداـ الوسػػائؿ المناسػػبة )االسػػتبيانات، حمقػػات النقػػاش، اجتماعػػات المػػزارعيف، المعمومػػات  -

 الشخصية، المعمومات الحكومية، االحصاءات السكانية، الدراسات السابقة(

 تحميؿ البيانات -

 وضع األولويات: -3

 قضايا المزارعيف الممحةتحديد أىـ  -

 محدودية المصادر -

 زيادة كفاءة اإلرشاد -

 المعايير)أعداد المتأثريف، المساىمة في حؿ قضايا اخرى، توفر امكانية الحؿ( -

 تحديد المزارعين المستيدفين بالبرنامج: -4

 الفئة المتأثرة بالموضوع  -

االجتمػػاعي، االقتصػػادي، اخػػتالؼ خصػػائص المػػزارعيف )النشػػاط، الحيػػازة، المسػػتوى العممػػي،  -

 طرؽ التعميـ(

 طبيعة المشكمة/ تحديد المزارعيف -

 إعداد أىداف البرنامج التعميمية: -5

 تحديد ما يمكف أف يتعممو، يفعمو المزارع كنتيجة لحضور البرنامج  -

 تحدد المنيج التعميمي، الطرؽ اإلرشادية، مؤشرات التقويـ -

 جوىر البرنامج -

 قولة،مالئمة، محسوسةالخصائص: محددة، مقاسو، مع -

 المستويات: معرفو، اتجاه، ميارات، رغبات، ممارسات، نيائيو) اقتصادية، اجتماعية، بيئية( -



 : تتضمنو  ثانيًا: تصميم وتنفيذ البرنامج -

 إعداد المحتوى التعميمي و تحديد المصادر المفيدة لتنفيذ البرنامج -

عداد الطرؽ اإلرشادية -  اختيار وا 

عداد وسائؿ  -  الدعايةتحديد الجدوؿ الزمني لمتنفيذ وتقويـ البرنامجاختيار وا 

 عقد البرنامج  -

 تصميم وتنفيذ البرنامج

 إعداد المحتوى التعميمي و تحديد المصادر المفيدة:  -1

 يبنى عمى أىداؼ البرنامج لتحقيقيا -

 االستعانة بالمتخصصيف، مناىج البرامج السابقة)التحوير( -

بحثية، العممية، مراكز المعمومات، الجيات الحكومية تكويف عالقات عممية مع الجيات ال -

 )ذات النشاط المماثؿ(

عداد الطرق اإلرشادية: -2   اختيار وا 

تعتمػػػػد عمػػػػى االىػػػػداؼ و المحتػػػػوى التعميمػػػػي وخصػػػػائص الجميػػػػور ومػػػػدى تػػػػوفر المػػػػوارد الماديػػػػة 

 والبشرية المالئمة

 تتضمن الطرق اإلرشادية:

المحاضػػرات، ورش العمػػؿ، الحقػػوؿ اإلرشػػادية، الوسػػائؿ االعالميػػة، الزيػػارات الحقميػػة والشخصػػية، 

 االنترنت، االجتماعات اإلرشادية ، حمقات النقاش، النشرات

 :تحديد الجدول الزمني لتنفيذ وتقويم البرنامج -3

 وضع جدوؿ زمني لتنفيذ جميع نشاطات البرنامج -



الموسػػػـ الزراعػػػي، عػػػدـ تػػػزامف تنفيػػػذ  مراعػػػاة اختيػػػار التوقيػػػت المناسػػػب لممػػػزارعيف ) عمميػػػات  -

 البرنامج مع نشاط يستقطب أعداد كبيرة مف المزارعيف(

 تنفيذ البرنامج:

 %(70الفرصة المثمى لضماف االستفادة مف الجيود المبذولة في تخطيط البرنامج ) -

 أىمية مضاعفة الجيود النجاز المياـ إلنجاح البرنامج  -

 فترة التخطيطقصيرة نسبيًا مقارنة مع طوؿ  -

 تتفاوت الفترة حسب طبيعة وأىداؼ البرامج المختمفة -

 عرض لمعظم خطوات بناء البرامج اإلرشادية بالتفصيل

 نماذج في وضع البرامج اإلرشادية

قدمت نماذج متعددة مف أمريكا وأوروبا لدراسة المراحؿ والخطوات التي ينطوي عمييا 

ف كانت ىذه  النماذج تختمؼ فيما بينيا في عدد الخطوات والمراحؿ وضع البرامج األرشادية وا 

التي يشتمؿ عمييا كؿ نموذج منيا إال أنيا في الواقع تشترؾ كميا في المنطؽ والمضموف النيائي 

 وىي أربع نماذج كما يمي:

    Legans Modelنموذج ليجانز:  -1

    Powers Modelنموذج بورز:  -2

   Matthews Modelنموذج ماثيوس:   -3

     Pesson Modelنموذج بيسون:  -4

 



 Legans Modelنموذج ليجانز:  -1

 يتكون من خمس خطوات ىي:

دراسة الموقؼ الحالي بالمنطقة موضع التنمية إلي أف نصؿ منة إلي مرحمة وضع  -1

 اآلىداؼ وذلؾ مف خالؿ بيانات وحقائؽ.

يترتب عمي ذلؾ مرحمة وضع األىداؼ وىي تأػي نتيجة تجميع بيانات وحقائؽ وبالتالي  -2

 تحديد الممشكالت ومف ثـ صياغة األىداؼ.

 عممية التنفيذ ويقصد بيا وضع تمؾ األىداؼ موضع التنفيذ الفعمي. -3

)تقويـ( فبعد عمؿ المجيود التعميمي يتـ تقييـ األنجازات التي ترتبت عمييا )ماذا حققنا,  -4

 وماذا فشمنا في تحقيقو(.

أيف نجحنا وأيف فشمنا وكيؼ نبدأ مف حيث النقطة مراجعة الخطوات السابقة كميا لمعرفة  -5

 التي إنتيينا عندىا, وىي عممية مستمرة ودائمة.

 
2 

 



 Powers Modelنموذج بورز:    -2

 -يتكون من ست خطوات :

ويالحظ أنو ال يوجد إختالؼ بينو وبيف نموذج ليجانز إال في المسميات وعدد الخطوات فقط. 

 باألتي:حيث ييتـ ىذا النموذج 

إيجاد التنظيـ الذي يمكف مف وضع البرنامج بحيث يسمح بمشاركة الناس المحمييف في ىذا  -1

تالؼ أنو يسمح خالبرنامج وفي العمؿ األرشادي أو مف يمثميـ أوينوب عنيـ.وىنا نجد أف األ

نما يري  بمشاركة جميور المسترشديف وىذا لـ  يرد في نموذج ليجانز لكنو ال ينكر ذلؾ وا 

 بديييات. أنيا

عممية التخطيط, أي تخطيط البرنامج األرشادي وىي تمؾ العممية التي تحتوي عمي أربع  -2

 خطوات وىي تجميع البيانات والحقائؽ, وتحميميا, وتحديد المشكالت ثـ تقرير األىداؼ.

 البرنامج النيائي والذي سيتـ وضعو وتخطيطة. -3

 فة التفاصيؿ عف ىذا البرنامج.خطة العمؿ السنوية وىي تمؾ الخطة المفصمة وبيا كا -4

 تنفيذ البرنامج أي وضع خطة العمؿ السنوية موضع التنفيذ الفعمي. -5

 تقييـ انجازات البرنامج الذي تـ تنفيذه. -6

 Matthews Modelنموذج ماثيوس:   -3

إعتبر ماثيوس عممية وضع البرامج األرشادية كعمـ ويحتاج إلي دراسة معقدة كعمـ النفس 

  -وتتمخص خطواتو في األتي: واألجتماع وغيرىا.

 الوضع في المنطقة موضع التنمية. -1

 وجود التنظيـ الذي يسمح بمشاركة جميور المسترشديف. -2



عممية التخطيط والتي تتمخص في أربع خطوات ىي تجميع البيانات, والحقائؽ, ثـ تحميميا ثـ  -3

 تحديد المشكالت وأخيرًا تقرير األىداؼ.

 وضع خطة العمؿ السنوية. -4

 يـ واألنشطة المرتبطة بو.التعم -5

نجازاتة. -6  التقيـ ووضع التقارير النيائية عف البرنامج وا 

 كما أدخؿ ماثيوس بعض المؤثرات عمي بعض خطوات البرنامج:

الدفع أو الحفز األنساني  -البناء األجتماعي,  -اليوية ,  –وضع  (1ففي الخطوة رقـ )

والبشري, والدور.  حيث أنو عند دراسة الوضع في المنطقة موضع التنمية يجب وضع تمؾ 

األشياء في األعتبار. فمعرفة ىوية جميور المسترشديف وىؿ ىي تعكس بناء المجتمع الذي 

وىؿ يمثموا البناء والنسيج األجتماعي, فالبد أف  يتـ دراستة أو الواقع المحمي بالمنطقة

يضموا توليفة متجانسة تعكس البناء األجتماعي. كما أف أي جماعة مف الناس عندما تعمؿ 

مع بعضيا تحتاج عممية حفز ودفع إلستخراج أحسف الطاقات الموجودة عندىـ,  وأيضًا 

لعامميف في البرنامج  وتحديد البد مف تحديد الدور الذي سيقوـ بو كؿ فرد مف األفراد ا

 المواصفات الميمة لموظيفة.

أو كيفية إتخاذ   Decision makingعممية صنع القرار –( وضع 2وفي الخطوة رقـ )

أي آداب المناقشة والحوار وكيؼ  Group dynamicsوديناميكيات الجماعة  -القرا, 

والحراؾ  -ؿ التعميمات, نستمع إلي آراء اآلخريف وكيفية الرد عمي األسئمة وكيؼ توك

وعممية الحراؾ األجتماعي قد تكوف ليا شكميف وىما:   Social mobilityاألجتماعي  

حراؾ رأسي أي األنتقاؿ مف طبقة إلي أخري ألعمي وقد يكوف األنتقاؿ ألسفؿ وىذا ضد 



ة الطبيعة, وحراؾ أفقي ويتمثؿ في اليجرة مف منطقة ألخري بقصد األرتقاء لمكانة اجتماعي

 أسمي.

وىو العممية التي مف خالليا  Communication األتصاؿ  –وضع  (5وفي الخطوة رقـ )

 Learning التعميـ يتـ تبادؿ األفكار واألراء والمشاعر واألنطباعات بيف فرديف أو أكثر., 

أي ينبغي أف يتـ إقامة الموقؼ التعميمي بحيثةيخرج المسترشد بخبرة تعميمية تدفعة إلي 

بنشاط في الموقؼ التعميمي ويخرج الدارس بمعني أو مضموف لما تعممة وخبرة القياـ 

فينبغي تخفيض التوتر في  Tension reduction تخفيض وتقميؿ التوتر تعميمية مفيدة., 

الذيوع أي موقؼ تعميمي حتي يتـ توفير األرتياح الذىني لمدارس لتقبؿ ما يتـ تعممة., 

ف التبني والذيوع واألنتشار يعني خروج الفكرة مف مصدرىا ويأتي م  Diffusion واإلنتشار 

األصمي إلي أف تصؿ إلي أسماع الناس المعنييف بيا و عممية التبني تبدأ مف حيث إدراؾ 

الناس لمفكرة وحتي نصؿ إلي مرحمة تنفيذىـ لمفكرة , لذا فميمة النشاط األرشادي ينبغي مف 

 –( وضع 6حتي تبنييـ ليا.  وفي الخطوة رقـ ) خالليا األعالف عف الفكرة ومتابعة الناس

 أي تحديد ما أمكف مف األنجازات واإليجابيات والسمبيات وىكذا.  Evaluationالتقويـ 

 



 
 Pesson Modelنموذج بيسون:  -4

 يتكوف مف ثماني خطوات مقسمة عمي مرحمتيف:

   program planningمرحمة تخطيط البرنامج    -1

 تحميؿ الموقؼ                    -جمع الحقائؽ -التالية : وتتكوف مف الخطوات 

 تحديد األىداؼ               -تحديد المشاكؿ  -

 program actionمرحمة تنفيذ البرنامج    -2

 تنفيذ خطة العمؿ              -وضع خطة العمؿ  -وتتكوف مف الخطوات التالية: 

 تحديد نواحي التقدـ التي حدثت  -

 ائية )و تتـ لممرحمتيف التخطيط والتنفيذ(المراجعة الني -



 وأفترض بيسوف ثالث بديييات يجب أف تكوف واضحة وىي: 

يجب أف يتواجد التنظيـ الذ يمكف بمقتضاه تسييؿ عممية مشاركة جميور المسترشديف  -1

 وقادتيـ المحمييف في عممية تخطيط وتنفيذ البرنامج.

سوؼ يخدميا البرنامج األرشادي والتي يجب أف تحدد أيضًا بوضوح ما ىي الفئات التي  -2

سوؼ توجو أنشطتنا إلييا وىؿ ىـ الزراع أـ ربات البيوت أـ الزراع وربات البيوت والشباب 

 الريفي.

يجب أيضًا أف نحدد نطاؽ أو مجاالت تركيز البرنامج األرشادي المزمع وضعو في المنطقة  -3

 موضع التنمية.

 شرح خطوات البرنامج: 

 : وتشتمؿ عمي رنامجمرحمة تخطيط الب -1

وفييا يتـ تجميع البيانات عف الموقؼ الحالي بالمنطقة موضع  تجميع الحقائؽ والبيانات -

التنمية وذلؾ عف المجاالت التي سيتـ التركيز عمييا وىي نقطة البداية المنطقية والطبيعية 

دقة الحقائؽ لبناء البرنامج ونجاحو أو فشمة في النياية, وسوؼ يتحدد إلي حد كبير بمدي 

والبيانات المجمعة ) ألف ما بني عمي باطؿ فيو باطؿ(. وىنا فإف سؤااًل يطرح نفسو وىو ما 

 ىي نوعية البيانات والحقائؽ التي سيتـ تجميعيا؟ 

 : ويمكن األجابة بأن ىناك ثالث أنواع من البيانات والحقائق وىي

المسترشديف ومستوي وىي بيانات عف خصائص   Social dataبيانات إجتماعية:  

 تعميميـ وثقافاتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ وفئاتيـ العمرية وحيازاتيـ المزرعية .

 -وىذه البيانات مفيده في تحقيؽ مطمبيف :

 األوؿ :ىو تحديد السمات البارزة والخصائص التي يتميز بيا الجميور الذي نعني بو.



ىؤالء الناس وبموجب ىذا نستطيع إنتقاء والثاني: ىو معرفة الطريقة المثمي لمتعامؿ مع 

 األسموب األكثر مناسبة لمتعامؿ مع ىؤالء الناس.

وتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بنواحي األنتاج وبالمحاصيؿ   Economic dataبيانات إقتصادية  

الميمة مثؿ متوسط األنتاج والدخؿ ومستويات األسعار وعممية التسويؽ وما يجابييا مف 

يؼ مستمزمات األنتاج الزراعي ومدي سيولة أوصعوبة الحصوؿ مشاكؿ وعقبات وتكال

 عمييا.

وتنصرؼ إلي األساليب والطرؽ التي يتبعيا جميور المسترشديف في  بيانات تكنولوجية:

األنتاج بمستوياتيا المختمفة ومدي حداثة أوبدائية الطرؽ المتبعة وعقمية المزارع إتجاه 

إلي إحداث عممية تغير مقصودة وذلؾ يتحقؽ في التغير, ألف البرنامج األرشادي ييدؼ 

ضوء البيانات المتوفرة عف الوضع الحالي حتي يمكننا الوصوؿ إلي الوضع المرغوب مف 

 خالؿ البرنامج.

 :وتتمثل مصادر ىذه البيانات والحقائق في

الناس أنفسيـ: وذلؾ مف خالؿ أخذ عينة عشوائية منيـ وعمؿ استبياف بالمقابمة الشخصية  -1

 انات أولية(.)بي

الرجوع إلي السجالت والبيانات ) بيانات ثانوية( ويجب أف تكوف ىذه البيانات صحيحة  -2

ودقيقة وحقيقية وتجدد بأستمرار حتي تعكس الوضع الحالي ويشارؾ المرشد الزراعي والقادة 

 المحمييف في تجميع تمؾ البيانات.

بيانات الوضع الراىف إلى معمومات قابمة ويتـ خالؿ ىذه العممية ترجمة تحميل الموقف:  -

لالستعماؿ واالستفادة منيا فى التعرؼ عمى الموقؼ والمشاكؿ القائمة ، وبدوف ذلؾ تصبح 

  تمؾ البيانات مجموعة مف األرقاـ ليس ليا معنى وال تيدؼ لشيء .



مع ( ابعد تحميمي)ذلؾ بمقارنة البيانات الخاصة بالوضع الراىف  ويتـ  تحديد المشاكل: -

بيانات الوضع المرغوب )نتائج األبحاث العممية( يتضح التبايف بيف الموضعيف والذى يمثؿ 

 وفي ىذه الخطوة نتخيؿ األتي   الحاجات أو المشاكؿ )الفجوة أو الثغرة( .

أردب, ومف خال نتائج  10وجدنا بيا أف متوسط إنتاج فداف القمح حوالي منطقة ما ؟؟ 

عمي أف األنتاج األمثؿ لمفداف في ىذه المنطقة يجب أف يكوف حوالي البحوث العممية تعرفنا 

أردب, وبااللي تـ التوصؿ إلي أف ىناؾ فجوة تـ إستنتاجيا مف خالؿ مقارنة بيانات  20

الوضع الحالي بالوضع المرغوب وىذه الفجوه تعادؿ المشكمة ) وكمما زادت الفجوة إتساعًا 

 ي األولوية التي يجب أف تعطي ليا(كمما دؿ ذلؾ عمي خطورة المشكمة ومد

ويتوقؼ نجاح تمؾ الخطوة عمي التحديد الجيد لممشكمة ألف األىداؼ ىي   تحديد األىداف : -

عبارة عف إيجاد حموؿ لممشكالت القائمة. فإذا أحسنا تشخيص المشكمة يمكننا تحديد أىداؼ 

حموؿ تمؾ المشكمة بدقة. وفي مرحمة تحديد األىداؼ يتبيف لنا أف ىناؾ مشكالت كثيرة و 

اتيا حيث يجب وضع نظاـ لألولويات بيف المشكالت, حيث أيضًا تختمؼ المشكالت في أولوي

ذا ما تـ تحديد المشكالت بشكؿ  تناؿ المشكالت ومف ثـ األىداؼ األكثر إلحاحًا األولوية وا 

 جيد سيتـ تحديد األىداؼ بشكؿ جيد وطبقًا لمدي أىميتيا لجميور المسترشديف. 

 وتشتمؿ عمي   تنفيذ خطة العمل) البرنامج(  -2

حيث يتـ وضع خطة العمؿ السنوية موضع التنفيذ الفعمي العمل  السنوية:  وضع خطة -

 وعموما تتضمف خطة العمؿ المعمومات التالية :

 الموضوعات الرئيسية أو المشاكؿ المراد معالجتيا وفقا لألىداؼ . -أ

 األىداؼ المراد تحقيقيا . -ب



وسائؿ التعميمية المستخدمة وصؼ موجز لنوع العمؿ المراد إنجازه وتحديد الطرؽ وال -جػ

 لذلؾ .

 تحديد الجميور المراد الوصؿ إليو . -د

 تحديد األشخاص المطموب مساىمتيـ فى العمؿ وأماكف التنفيذ . -ىػ

 جدوؿ زمنى يبيف الوقت المخصص لكؿ مرحمة بالبرنامج . -و

  تقييـ نتائج الخطوات التنفيذية ومعرفة مدى ما تحقؽ مف أىداؼ البرنامج . -ز

وىذه الخطوة عمي جانب كبير مف األىمية ألنو ال يعني كثيرًا بأمر التنفيذ في الدوؿ  

النامية, ويجب أف يتـ التنفيذ طبقًا لخطة محكمة تقتضي تحديد المسئوليات والمياـ التي 

توكؿ لكؿ فرد في تنفيذ البرنامج وتوفير األمكانيات والموارد في المكاف المناسب والوقت 

 التنفيذ الفعاؿ لمخطة كما ىو مقرر ليا وبعد تماـ عممية التنفيذ ننتقؿ إلي ,,,,المناسب. و 

وتشمؿ ىذه الخطوة تقييـ النتائج التى حققيا البرنامج فى ضوء  تحديد نواحي التقدم: -

التغييرات المرغوبة التى حدثت فى سموؾ المزارعيف ، والتغييرات التى طرأت فى أوضاعيـ 

أي ما ىي األنجازات التي ترتبت عمي تنفيذ البرنامج, وىذه  االقتصادية واالجتماعية .

 ية أو تعميمية ثـ نأتي إلي,,,,,األنجازات قد تكوف إقتصادية أو إجتماع

 المراجعة النيائية:  -

خطوة مراجعة كؿ الخطوات التى اتبعت فى تخطيط وتنفيذ البرنامج وذلؾ ال وتشمل ىذه

 بغرض :

 إيجاد نقطة بداية جديدة مبنية عمى التقدـ الحادث وفى ظؿ الظروؼ األوضاع الجديدة . -أ

 سموؾ جميور المسترشديػػػػػػػػف .التحقؽ مف فاعمية البرنامج فى تغيير  -ب

 التحقؽ مف السير فى اتجاه األىداؼ الموضوعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة . -جػ



 تحديد نقاط القوة لالستمرار فى إتباعيا ونقاط الضعؼ لتالفييا مستقبال . -د

 لجديدالمساعدة فى تحديد أسبقية المشاكؿ فػػػػػػػػػػػػػػى الوضػػػػػػػػػػع ا -ىػ

 تعقيب:

نموذج بيسوف نموذج مفصؿ ومنطقي وبو تفصيؿ لممراحؿ والخطوات التي ينطوي عمييا 

تنفيذ البرنامج األرشادي, ونجد أف كؿ النماذج تتفؽ عمي بداية واحدة لمبرنامج األرشادي 

 وتنتيي أيضًا نياية واحدة مع إختالؼ المسميات.

 

 

 Matthews Modelنموذج ماثيوس:   -4

ماثيوس عممية وضع البرامج األرشادية كعمـ ويحتاج إلي دراسة معقدة كعمـ النفس إعتبر 

  -وتتمخص خطواتو في األتي: واألجتماع وغيرىا.



 الوضع في المنطقة موضع التنمية. -7

 وجود التنظيـ الذي يسمح بمشاركة جميور المسترشديف. -8

والحقائؽ, ثـ تحميميا  عممية التخطيط والتي تتمخص في أربع خطوات ىي تجميع البيانات, -9

 ثـ تحديد المشكالت وأخيرًا تقرير األىداؼ.

 وضع خطة العمؿ السنوية. -11

 التعميـ واألنشطة المرتبطة بو. -11

نجازاتة. -12  التقيـ ووضع التقارير النيائية عف البرنامج وا 

 كما أدخؿ ماثيوس بعض المؤثرات عمي بعض خطوات البرنامج:

الدفع أو الحفز األنساني  -البناء األجتماعي,  -اليوية ,  –وضع  (1ففي الخطوة رقـ )

والبشري, والدور.  حيث أنو عند دراسة الوضع في المنطقة موضع التنمية يجب وضع تمؾ 

األشياء في األعتبار. فمعرفة ىوية جميور المسترشديف وىؿ ىي تعكس بناء المجتمع الذي يتـ 

اء والنسيج األجتماعي, فالبد أف يضموا توليفة دراستة أو الواقع المحمي بالمنطقة وىؿ يمثموا البن

متجانسة تعكس البناء األجتماعي. كما أف أي جماعة مف الناس عندما تعمؿ مع بعضيا تحتاج 

عممية حفز ودفع إلستخراج أحسف الطاقات الموجودة عندىـ,  وأيضًا البد مف تحديد الدور الذي 

 امج  وتحديد المواصفات الميمة لموظيفة.سيقوـ بو كؿ فرد مف األفراد العامميف في البرن

أو كيفية إتخاذ القرا,   Decision makingعممية صنع القرار –( وضع 2وفي الخطوة رقـ )

أي آداب المناقشة والحوار وكيؼ نستمع إلي  Group dynamicsوديناميكيات الجماعة  -

 Socialالحراؾ األجتماعي  و  -آراء اآلخريف وكيفية الرد عمي األسئمة وكيؼ توكؿ التعميمات, 

mobility   وعممية الحراؾ األجتماعي قد تكوف ليا شكميف وىما: حراؾ رأسي أي األنتقاؿ مف



طبقة إلي أخري ألعمي وقد يكوف األنتقاؿ ألسفؿ وىذا ضد الطبيعة, وحراؾ أفقي ويتمثؿ في 

 اليجرة مف منطقة ألخري بقصد األرتقاء لمكانة اجتماعية أسمي.

وىو العممية التي مف خالليا يتـ  Communication األتصاؿ  –وضع  (5وة رقـ )وفي الخط

أي  Learning التعميـ تبادؿ األفكار واألراء والمشاعر واألنطباعات بيف فرديف أو أكثر., 

ينبغي أف يتـ إقامة الموقؼ التعميمي بحيثةيخرج المسترشد بخبرة تعميمية تدفعة إلي القياـ بنشاط 

التعميمي ويخرج الدارس بمعني أو مضموف لما تعممة وخبرة تعميمية مفيدة., في الموقؼ 

فينبغي تخفيض التوتر في أي موقؼ تعميمي  Tension reduction تخفيض وتقميؿ التوتر 

  Diffusion الذيوع واإلنتشار حتي يتـ توفير األرتياح الذىني لمدارس لتقبؿ ما يتـ تعممة., 

ويأتي مف التبني والذيوع واألنتشار يعني خروج الفكرة مف مصدرىا األصمي إلي أف تصؿ إلي 

أسماع الناس المعنييف بيا و عممية التبني تبدأ مف حيث إدراؾ الناس لمفكرة وحتي نصؿ إلي 

مرحمة تنفيذىـ لمفكرة , لذا فميمة النشاط األرشادي ينبغي مف خالليا األعالف عف الفكرة 

أي   Evaluationالتقويـ  –( وضع 6بعة الناس حتي تبنييـ ليا.  وفي الخطوة رقـ )ومتا

 تحديد ما أمكف مف األنجازات واإليجابيات والسمبيات وىكذا.

 



 

 Pesson Modelنموذج بيسون:  -4

 يتكوف مف ثماني خطوات مقسمة عمي مرحمتيف:

   program planningمرحمة تخطيط البرنامج    -3

 تحميؿ الموقؼ                    -جمع الحقائؽ -الخطوات التالية : وتتكوف مف 

 تحديد األىداؼ               -تحديد المشاكؿ  -

 program actionمرحمة تنفيذ البرنامج    -4

 تنفيذ خطة العمؿ              -وضع خطة العمؿ  -وتتكوف مف الخطوات التالية: 

 تحديد نواحي التقدـ التي حدثت  -



 المراجعة النيائية )و تتـ لممرحمتيف التخطيط والتنفيذ( -

 وأفترض بيسوف ثالث بديييات يجب أف تكوف واضحة وىي: 

يجب أف يتواجد التنظيـ الذ يمكف بمقتضاه تسييؿ عممية مشاركة جميور المسترشديف  -4

 وقادتيـ المحمييف في عممية تخطيط وتنفيذ البرنامج.

الفئات التي سوؼ يخدميا البرنامج األرشادي والتي  يجب أف تحدد أيضًا بوضوح ما ىي -5

سوؼ توجو أنشطتنا إلييا وىؿ ىـ الزراع أـ ربات البيوت أـ الزراع وربات البيوت والشباب 

 الريفي.

يجب أيضًا أف نحدد نطاؽ أو مجاالت تركيز البرنامج األرشادي المزمع وضعو في المنطقة  -6

 موضع التنمية.

 شرح خطوات البرنامج: 

 : وتشتمؿ عمي مرحمة تخطيط البرنامج -3

وفييا يتـ تجميع البيانات عف الموقؼ الحالي بالمنطقة موضع  تجميع الحقائؽ والبيانات -

التنمية وذلؾ عف المجاالت التي سيتـ التركيز عمييا وىي نقطة البداية المنطقية والطبيعية لبناء 

ي حد كبير بمدي دقة الحقائؽ والبيانات البرنامج ونجاحو أو فشمة في النياية, وسوؼ يتحدد إل

المجمعة ) ألف ما بني عمي باطؿ فيو باطؿ(. وىنا فإف سؤااًل يطرح نفسو وىو ما ىي نوعية 

 البيانات والحقائؽ التي سيتـ تجميعيا؟ 

 : ويمكن األجابة بأن ىناك ثالث أنواع من البيانات والحقائق وىي



بيانات عف خصائص المسترشديف ومستوي تعميميـ وىي   Social dataبيانات إجتماعية:  

 وثقافاتيـ وعاداتيـ وتقاليدىـ وفئاتيـ العمرية وحيازاتيـ المزرعية .

 -وىذه البيانات مفيده في تحقيؽ مطمبيف :

 األوؿ :ىو تحديد السمات البارزة والخصائص التي يتميز بيا الجميور الذي نعني بو.

لمتعامؿ مع ىؤالء الناس وبموجب ىذا نستطيع إنتقاء  والثاني: ىو معرفة الطريقة المثمي

 األسموب األكثر مناسبة لمتعامؿ مع ىؤالء الناس.

وتشمؿ كؿ ما يتعمؽ بنواحي األنتاج وبالمحاصيؿ   Economic dataبيانات إقتصادية  

الميمة مثؿ متوسط األنتاج والدخؿ ومستويات األسعار وعممية التسويؽ وما يجابييا مف مشاكؿ 

 وعقبات وتكاليؼ مستمزمات األنتاج الزراعي ومدي سيولة أوصعوبة الحصوؿ عمييا.

وتنصرؼ إلي األساليب والطرؽ التي يتبعيا جميور المسترشديف في  بيانات تكنولوجية:

األنتاج بمستوياتيا المختمفة ومدي حداثة أوبدائية الطرؽ المتبعة وعقمية المزارع إتجاه التغير, 

رشادي ييدؼ إلي إحداث عممية تغير مقصودة وذلؾ يتحقؽ في ضوء البيانات ألف البرنامج األ

 المتوفرة عف الوضع الحالي حتي يمكننا الوصوؿ إلي الوضع المرغوب مف خالؿ البرنامج.

 :وتتمثل مصادر ىذه البيانات والحقائق في

الشخصية  الناس أنفسيـ: وذلؾ مف خالؿ أخذ عينة عشوائية منيـ وعمؿ استبياف بالمقابمة -2

 )بيانات أولية(.



الرجوع إلي السجالت والبيانات ) بيانات ثانوية( ويجب أف تكوف ىذه البيانات صحيحة  -2

ودقيقة وحقيقية وتجدد بأستمرار حتي تعكس الوضع الحالي ويشارؾ المرشد الزراعي والقادة 

 المحمييف في تجميع تمؾ البيانات.

ة ترجمة بيانات الوضع الراىف إلى معمومات قابمة ويتـ خالؿ ىذه العمميتحميل الموقف:  -

لالستعماؿ واالستفادة منيا فى التعرؼ عمى الموقؼ والمشاكؿ القائمة ، وبدوف ذلؾ تصبح تمؾ 

  البيانات مجموعة مف األرقاـ ليس ليا معنى وال تيدؼ لشيء .

مع ( بعد تحميميا)ذلؾ بمقارنة البيانات الخاصة بالوضع الراىف  ويتـ  تحديد المشاكل: -

بيانات الوضع المرغوب )نتائج األبحاث العممية( يتضح التبايف بيف الموضعيف والذى يمثؿ 

 وفي ىذه الخطوة نتخيؿ األتي   الحاجات أو المشاكؿ )الفجوة أو الثغرة( .

أردب, ومف خال نتائج البحوث  10وجدنا بيا أف متوسط إنتاج فداف القمح حوالي منطقة ما ؟؟ 

أردب,  20العممية تعرفنا عمي أف األنتاج األمثؿ لمفداف في ىذه المنطقة يجب أف يكوف حوالي 

وبااللي تـ التوصؿ إلي أف ىناؾ فجوة تـ إستنتاجيا مف خالؿ مقارنة بيانات الوضع الحالي 

بالوضع المرغوب وىذه الفجوه تعادؿ المشكمة ) وكمما زادت الفجوة إتساعًا كمما دؿ ذلؾ عمي 

 ورة المشكمة ومدي األولوية التي يجب أف تعطي ليا(خط

ويتوقؼ نجاح تمؾ الخطوة عمي التحديد الجيد لممشكمة ألف األىداؼ ىي   تحديد األىداف : -

عبارة عف إيجاد حموؿ لممشكالت القائمة. فإذا أحسنا تشخيص المشكمة يمكننا تحديد أىداؼ 

ؼ يتبيف لنا أف ىناؾ مشكالت كثيرة و حموؿ تمؾ المشكمة بدقة. وفي مرحمة تحديد األىدا

أيضًا تختمؼ المشكالت في أولوياتيا حيث يجب وضع نظاـ لألولويات بيف المشكالت, 



ذا ما تـ تحديد المشكالت  حيث تناؿ المشكالت ومف ثـ األىداؼ األكثر إلحاحًا األولوية وا 

 المسترشديف.  بشكؿ جيد سيتـ تحديد األىداؼ بشكؿ جيد وطبقًا لمدي أىميتيا لجميور

 وتشتمؿ عمي   تنفيذ خطة العمل) البرنامج(  -4

حيث يتـ وضع خطة العمؿ السنوية موضع التنفيذ الفعمي وضع خطة العمل  السنوية:  -

 وعموما تتضمف خطة العمؿ المعمومات التالية :

 الموضوعات الرئيسية أو المشاكؿ المراد معالجتيا وفقا لألىداؼ . -أ

 تحقيقيا .األىداؼ المراد  -ب

وصؼ موجز لنوع العمؿ المراد إنجازه وتحديد الطرؽ والوسائؿ التعميمية المستخدمة  -جػ

 لذلؾ .

 تحديد الجميور المراد الوصؿ إليو . -د

 تحديد األشخاص المطموب مساىمتيـ فى العمؿ وأماكف التنفيذ . -ىػ

 جدوؿ زمنى يبيف الوقت المخصص لكؿ مرحمة بالبرنامج . -و

  نتائج الخطوات التنفيذية ومعرفة مدى ما تحقؽ مف أىداؼ البرنامج . تقييـ -ز

وىذه الخطوة عمي جانب كبير مف األىمية ألنو ال يعني كثيرًا بأمر التنفيذ في الدوؿ النامية,  

ويجب أف يتـ التنفيذ طبقًا لخطة محكمة تقتضي تحديد المسئوليات والمياـ التي توكؿ لكؿ فرد 

ج وتوفير األمكانيات والموارد في المكاف المناسب والوقت المناسب. والتنفيذ في تنفيذ البرنام

 الفعاؿ لمخطة كما ىو مقرر ليا وبعد تماـ عممية التنفيذ ننتقؿ إلي ,,,,



وتشمؿ ىذه الخطوة تقييـ النتائج التى حققيا البرنامج فى ضوء  تحديد نواحي التقدم: -

المزارعيف ، والتغييرات التى طرأت فى أوضاعيـ  التغييرات المرغوبة التى حدثت فى سموؾ

أي ما ىي األنجازات التي ترتبت عمي تنفيذ البرنامج, وىذه األنجازات  االقتصادية واالجتماعية .

 قد تكوف إقتصادية أو إجتماعية أو تعميمية ثـ نأتي إلي,,,,,

 المراجعة النيائية:  -

اتبعت فى تخطيط وتنفيذ البرنامج وذلؾ خطوة مراجعة كؿ الخطوات التى ال وتشمل ىذه

 بغرض :

 إيجاد نقطة بداية جديدة مبنية عمى التقدـ الحادث وفى ظؿ الظروؼ األوضاع الجديدة . -أ

 التحقؽ مف فاعمية البرنامج فى تغيير سموؾ جميور المسترشديػػػػػػػػف . -ب

 ػػػػػػػػػػػػػػػػة .التحقؽ مف السير فى اتجاه األىداؼ الموضوعػػػػػػػػػػػػػػػػػ -جػ

 تحديد نقاط القوة لالستمرار فى إتباعيا ونقاط الضعؼ لتالفييا مستقبال . -د

 المساعدة فى تحديد أسبقية المشاكؿ فػػػػػػػػػػػػػػى الوضػػػػػػػػػػع الجديد -ىػ

 تعقيب:

نموذج بيسوف نموذج مفصؿ ومنطقي وبو تفصيؿ لممراحؿ والخطوات التي ينطوي عمييا تنفيذ 

البرنامج األرشادي, ونجد أف كؿ النماذج تتفؽ عمي بداية واحدة لمبرنامج األرشادي وتنتيي أيضًا 

 نياية واحدة مع إختالؼ المسميات.



 


