
 أهمٌة دراسة إهتمامات الناس فً تخطٌط البرامج اإلرشادٌة

 مفهوم االهتمام 

دافع داخلى ٌدفع اإلنسان للوصول إلى غاٌة معٌنة أو هدف ٌعتقد أنه مفٌد عبارة عن 

 له .

) رغبة معبرة من قبل الفرد لٌتعلم  االهتمام  Fryer فراٌر ٌعرفوفى هذا السٌاق 

أو لٌدرس أو لٌكتسب مزٌد من المعرفة والمعلومات عن شىء معٌن فى بٌئته والتى 

 ٌعتقد أنها سوف تمنحه المزٌد من الرضا والسعادة واإلشباع ( . 

) صاحب مذهب التربٌة التقدمٌة فى التعلٌم ( كل باعث أو  جون دٌوىعرفه كما 

عنها غرض ٌتوافر فٌه قدر معٌن  من القوة ٌدفع الشخص نحو  دافع أو عادة ٌتولد

تحقٌقه هو بمثابة اهتمام . وذكر أن العملٌة التعلٌمٌة ال ٌمكن أن تنجح إذا لم ٌكن 

هناك قدر من االهتمام من قبل الدارسٌن . وإذا لم ٌكن هذا االهتمام موجودا ٌنبغً 

 هتمام .على القائم بالتدرٌس أو المرشد أن ٌولد هذا اال

 : طبٌعة اهتمامات الناس فى تخطٌط البرامج

إذا اهتم الناس بمشكلة فإن ذلك ٌدفعهم أو ٌحفزهم إلى الحصول على مزٌد من -1

 المعلومات والحقائق المتعلقة بهذه المشكلة .

الناس ٌمٌلون بطبٌعتهم إلى تعرٌض أنفسهم إلى المعلومات التى ٌعتقدوا أنها -2

 اتجاهاتهم . مالئمة الهتماماتهم و

 أهمٌة دراسة االهتمام بالنسبة للعمل اإلرشادي  

بزٌادة نطاق العمل اإلرشادى ومجاالته عمقا واتساعا عما علٌه االن هذا ٌجعل -1

لكى ٌكون للعمل اإلرشادى التجاوب المنشود فٌجب أن نعطى الهتمامات الناس 

 أهمٌة كبٌرة فى عملٌة وضع البرامج .



شادٌة ذاتها والحلول ونتائج البحوث وكذلك المزارع ٌسأل عن تعقد العملٌة اإلر-2

خدمات ذات طبٌعة معقدة وبتزاحم كل هذه األشٌاء تعد اهتمامات جمهور 

 المسترشدٌن هى المعٌار فى تخطٌط البرامج اإلرشادٌة .

كلما كثرت وتنوعت المنظمات التى تهتم بتطوٌر الرٌف وكذلك التقدم المذهل  -3

وسائل اإلعالم لذلك ٌنبغى أن ٌكون العاملٌن فى مجال اإلرشاد لدٌهم الذى حدث فى 

 .المهارة فى التعرف على اهتمامات المسترشدٌن

هناك تباٌن واضح بٌن جمهور المشترشدٌن من حٌث االهتمام وهذه االهتمامات -4

 تختلف باختالف الظروف االجتماعٌة واالقتصادٌة والثقافٌة.

ع من اهتمامات الناس وهذه تحدد نوع الوسائل التً ٌنبغً المشاركة التطوعٌة تنب-5

 استخدامها فى ترغٌب وإقناع وحفز األشخاص على المشاركة .

 االهتمام ٌعد نقطة البداٌة الصحٌحة ألي نشاط تعلٌمً هادف. -6

األسئلة التً تفٌد إجاباتها التعرف على اهتمامات الناس هً نفسها إن  ملحوظة:

 ؤالها عند التعرف على الحاجات .األسئلة التً تم س

 بعض االعتبارات المختلفة فً دراسة االهتمامات

فى عملٌة التبنً تعد مرحلة االهتمام مرحلة أساسٌة تتوقف علٌها هذه العملٌة  -1

. 

 ٌمكن إحداث تعدٌل فى اهتمامات الناس وتولٌد اهتمامات جدٌدة. -2

 التعلٌم ال ٌحدث بدون اهتمام من قبل الدارسٌن .-3

بد من تجمٌع حقائق وبٌانات عن اهتمامات الناس فى المنطقة موضع التنمٌة ال -4

. 



االهتمام أحد أوجه القوى المحركة للفرد وتؤثر على سلوكه وٌشعر بالسعادة  -5

 والراحة النفسٌة عند إشباع اهتماماته .

عندما ٌهتم الناس بمشكلة فإنهم ٌكونون أكثر شوقا ومٌال للبحث عن المزٌد من  -6

 مات والبٌانات المتعلقة بهذه المشكلة .المعلو

 األهداف فى العمل اإلرشادي الزراعً

  تعرٌف األهداف

 على أنها الغاٌات التى توجه إلٌها جهودنا  -: كلسى وهٌرنعرفها 

:على أنها اتجاه حركة معٌن أو وضع معٌن نسعى للوصول  عرف لٌجانز األهدافو

 إلٌه أو بلوغه من خالل العملٌات التعلٌمٌة .

وفى ضوء ذلك ٌنبغً على العاملٌن فى اإلرشاد أن ٌدركوا جٌدا أن كل الناس ال 

ترغب أبدا فى السٌر فى نفس االتجاه أو بنفس السرعة أو أن ٌقطعوا نفس المسافة  

تتباٌن فى أهمٌتها بالنسبة لمختلف الناس وبناء على ذلك فإنه )  فاتجاهات الحركة

ٌتعٌن على اإلرشاد الزراعى أن ٌتٌح فرصا عدٌدة أمام جمهور المسترشدٌن للسٌر 

 فى اتجاهات مختلفة وبسرعات متفاوتة ولمسافات متباٌنة (

 ى: وهو ذلك البرنامج الذبرنامج ارشادى متوازنوهذا ما ٌعبر عنه بمصطلح )  

 ٌتضمن أهدافا تمكن الناس من السٌر فى اتجاهات  مختلفة( .

) هو ذلك الهدف الذى ٌتٌح الفرصة  الهدف اإلرشادى الجٌدوبناء على ما تقدم فإن 

 أمام أكبر عدد ممكن من الناس للتحرك مسافة معٌنة ( 

عبارة عن هدف مرحلً أي بتحقٌق عدة أهداف مرحلٌة ٌتحقق الهدف  : المرمً

 النهائى.



هدف   objectiveهدف ثانوي أو فرعى أو مرحلً بٌنما ال   goalالمرمى 

 رئٌسً أو أساسً وبتحقٌق عدة أهداف مرحلٌة ٌتحقق الهدف الرئٌسً .

ٌهدف البرنامج األرشادي إلً النهوض بمحصول القمح فً منطقة معٌنه من  :مثال

 أردب فً فترة زمنٌة خمس سنوات  14إلً  9

. 

  

         

 

 

 مستوٌات األهداف فى اإلرشاد الزراعى

  :مستوٌات األهداف

  -ٌوجد أربعة مستوٌات لألهداف فى اإلرشاد الزراعى وهى كاألتى:

 األساسٌة.األهداف الشاملة أو  -1

  األهداف العامة.  -2

 األهداف التنفٌذٌة.  -3 

 األهداف التعلٌمٌة. -4

  أوال: مستوى األهداف الشاملة أو األساسٌة :

 وهى تلك األهداف بعٌدة المدى ) توجد فى دساتٌر األمة ( 

 تعلٌم الناس كٌفٌة تحدٌد مشاكلهم وحاجاتهم بدقة  - مثال

 السنوات

9 10 11 12 14 

Goal 

Objectives 



 مساعدة الناس فى اكتساب المعارف والمهارات المفٌدة  -      

 ثانٌا: مستوى األهداف العامة :

أكثر تحدٌدا من المستوى السابق وتتصل اتصاال مباشرا باإلرشاد الزراعى وتتعلق  

 بالنواحً االقتصادٌة واالجتماعٌة  والتعلٌمٌة . 

  ومن األمثلة علٌها :

 مكنهم من الزراعة بكفاءة .تزوٌد المزارعٌن بالمعارف التى ت –

 تنمٌة النواحً االجتماعٌة والتروٌحٌة لدى السكان الرٌفٌٌن.  -

إتاحة الفرصة ألهل الرٌف الكتشاف مواهبهم وتزوٌدهم بالمعارف والمهارات  -

 لتنمٌة القٌادة بٌنهم .

االهتمام بتحسٌن األحوال المعٌشٌة والصحٌة للسكان الرٌفٌٌن عن طرٌق إتباع  -

التغذٌة السلٌمة وأسالٌب الرعاٌة الصحٌة وغٌرها من المجاالت التً تدخل طرق 

 فى أنشطة االقتصاد المنزلً.

 أنواع من األهداف العامه :3وٌمكن أن نمٌز 

 أهداف عامة ذات طبٌعة إقتصادٌة. - أ

 أهداف عامة ذات طبٌعة أجتماعٌة.  - ب

 أهداف عامة ذات طبٌعة تعلٌمٌة.   - ج

 :دٌةاألهداف العامة االقتصا -أ

تتمثل فى زٌادة دخل المزارع عن طرٌق تطوٌر اإلنتاج الزراعً وتحسٌن وسائله  

) فاإلرشاد ٌسعى إلى وضع العملٌة اإلنتاجٌة الزراعٌة على أساس اقتصادي( أى 



توظٌف عوامل اإلنتاج من أرض ، وعمل ، ورأس مال، وإدارة  بطرٌقة تحقق 

 أقصى إنتاج ممكن بأقل التكالٌف .

 : هداف العامة االجتماعٌة لرإرشادأما األ -ب

فتنطوي على توعٌة السكان الرٌفٌٌن وجعلهم أكثر إدراكا وأكثر قدرة على تحدٌد 

مشاكلهم والتفكٌر المنطقً فً إٌجاد الحلول السلٌمة لها ، مع تشجٌع المبادرات 

 . الفردٌة والعمل الجماعً والتعاونً وبث روح االعتماد على النفس وتنمٌة القٌادة 

 :لرإرشاد أما األهداف العامة التعلٌمٌة -ج

فتنطوي على توسٌع أفاق الزراع وتثقٌفهم وتزوٌدهم بالمعارف المفٌدة والمهارات 

المناسبة وتوعٌتهم بكل ما ٌدور حولهم من أحداث وانعكاساتها على حٌاتهم العامة 

 والخاصة . 

 ثالثا : مستوى األهداف التنفٌذٌة أو القرٌبة :

ستوى من األهداف ٌعد أكثر دقة من المستوٌٌن السابقٌن وله عالقة أوثق هذا الم

باإلرشاد وٌركز على الفرد والجماعة وٌختص بمشاكل وحاجات الناس األقتصادٌة 

 -وٌمكن تناول األهداف التنفٌذٌة أو القرٌبة من ناحٌتٌن :واألجتماعٌة.   

اع باستخدام فكرة زراعٌة : من وجهة نظر المرشد الزراعى مثل إقناع الزراألولى

 معٌنة أو اإلقالع عن أسلوب زراعى معٌن .

: فمن وجهة نظر جمهور المسترشدٌن أنفسهم مثل كٌف ٌمكن  أما الناحٌة الثانٌة

 زٌادة أو النهوض بمحصول معٌن أو كٌفٌة استخدامهم آللة زراعٌة استخداما سلٌما. 

 ومن أمثلة األهداف التنفٌذٌة :

 الماشٌة المحلٌة عن طرٌق التهجٌن .تحسٌن سالالت  -

 زٌادة أو النهوض بإنتاج محصول زراعى معٌن . -



 

 رابعا : مستوى أهداف البرامج اإلرشادٌة التعلٌمٌة :

ومن أبرز خصائص األهداف األرشادٌة خاصة فى المستوى الرابع وهى أن تكون 

 ه. تعلٌمٌة بمعنى أن تحدد التغٌر السلوكى المطلوب إحداثه أوتنمٌت

وكما نعلم أن التعلٌم ٌعنى ببساطة إحداث تغٌر سلوكى مرغوب فٌه فى سلوك 

البشرومن الممكن أن ٌأخذ التغٌر التغٌر الناتج عن العملٌة التعلٌمٌة اإلرشادٌة 

 صورة أو أكثر من الصور التالٌة:

 تغٌٌر المعارف -1

التغٌرات التى  وٌقصد بها تلك التغٌرات التى تحدث فى المعارف الناس وأنواع هذه

تحدث فى البنٌان المعرفى للشخص وٌتحقق التغٌر السلوكى المعرفى من خالل 

 عملٌة تزوٌد الشخص بمعارف وأفكار جدٌدة من شأنها أحداث هذا التغٌر .

وٌعد إكتساب األنسان لمعلومات ومعارف جدٌدة عن شىء ما أولى مراحل التغٌٌر 

ارع فٌما ٌتعلق بفكرة زراعٌة معٌنة السلوكى المعرفى، والشك أن معارف المز

 ٌؤدى إلى تفهمه أفضل لهذه الفكرة الجدٌدة.

 تغٌٌر المهارات. -2

وٌقصد بذلك إحداث تغٌٌر فٌما ٌقزم به الشخص من مهارات معٌنه  وٌتعلق بكٌفٌة 

أداء الشخص لشىء ما بطرٌقة أفضل أو إمكان القٌام بعمل معٌن كان ٌصعب على 

 من قبل. هذا الشخص القٌام به

 والمهارات أما أن تكون:

مهارات فكرٌة أو ذهنٌة: وهى تعلم الفرد كٌف ٌفكر فى مشكلة ما وٌضع بدائل  - أ

 لحلها.



 مهارات ٌدوٌة : وهى تعطى للشخص تدرٌب ما مثل تعلٌم قٌادة الجرار. - ب

 

 

 تغٌٌر فى األتجاهات.   -3

 أى فٌما ٌحس أو ٌشعر به الناس.

 جاهات ومٌول قد تكون مع أو ضد أفكار معٌنة.فمن المعروف أن لدى الناس أت

األتجاة :هو عبارة عن مٌل وجدانى أو عاطفى تنظمه الخبرات السابقة لألنسان 

 لٌتفاعل إٌجابٌاً أو سلبٌاً نحو شىء معٌن أو شخص ما أو موقف معٌن .

وقد ٌكون إحداث التغٌٌر فى األتجاهات هو الذى ٌنال أهمٌة عالٌة فى الدور 

 األرشادى.

ولكً تفٌد األهداف التعلٌمٌة اإلرشادٌة فى إحداث تغٌٌرات حقٌقٌة فى معارف   

ومهارات واتجاهات الناس فإنه ٌنبغى أن تقابل تلك األهداف المعاٌٌر أو المقومات 

 التالٌة :

ٌمكن تنفٌذها فى ضوء المصادر واإلمكانات المتاحة لدى جمهور المسترشدٌن -1

كون واقعٌة ٌمكن بلوغها أو تحقٌقها بما هو متاح لدى المزارع أى بمعنى أخر أن ت

 العادي .

 أن ٌترتب على تحقٌقها نوع من اإلشباع أو الرضً لدى جمهور المسترشدٌن.-2

 أن تحدد بوضوح نوع التغٌٌرات السلوكٌة المطلوب المرغوب إحداثها وتنمٌتها.-3

 ى :وعموماً تتصف األهداف اإلرشادٌة التعلٌمٌة بما ٌل

 التحدٌد الواضح والدقٌق . -1



صٌاغة تلك األهداف بدقة ألن من ذلك من شأنه تسهٌل عملٌة قٌاس األنجازات  -2

 التى تمخضت األهداف. فكلما صٌغنا األهداف بدقة كلما سهل علٌنا تقٌم انجازاتها.

 تعكس المشاكل الحقٌقٌة والحاجات الملحة لجمهور المسترشدٌن . -3

أن ٌؤدى تحقٌقها إلى تحقٌق األهداف العامة التى ٌسعى اإلرشاد الزراعى  -4

 إلى تحقٌقها . 

 األدوار والمسئولٌات الملقاة على عاتق العاملٌن

 فى األرشاد الزراعى فٌما ٌتعلق بتخطٌط وتنفٌذ البرامج األرشادٌة

راعى فٌما ما هى األدوار والمسئولٌات الملقاة على عاتق العاملٌن فى األرشاد الز

 ٌتعلق بتخطٌط وتنفٌذ البرامج األرشادٌة؟

 أوالً: المرشد الزراعى . 

، وهو ملقى على عاتقه الوظائف والمهام األتٌة فى عملٌة وضع البرامج األرشادٌة

 وٌستمد تمٌزه بأنه فى عمل متصل ومباشر ٌومى بجمهور المسترشدٌن

دوره القٌادى فى البدء فى  أن المرشد الزراعى له)  -وٌذكر كل من كلسى وهٌرن: 

عملٌة تخطٌط البرنامج على المستوى المحلى بكل ما تشتمل علٌه من تجمٌع بٌانات 

كما تناط به مهمة التنظٌم والتنسٌق والتعاون مع األجهزة والمؤسسات األخرى 

 والتى قد ٌكون لها دخل لها من وضع البرنامج(.

لٌة وضع البرنامج األرشادى فى وتتلخص أهم مسئولٌات المرشد الزراعى فى عم 

 -األتى:

مسئولٌته فى عملٌة تجمٌع البٌانات والحقائق واألحصائٌات التى تتعلق  -1

بالوضع الحالى فى المنطقى حتى ٌمكن إتخاذها كإساس فى عملٌة تحدٌد 

 حاجات ومشاكل الجمهور.



مسئولٌته فى عملٌة إختٌار وتدرٌب القادة المحلٌٌن الرٌفٌٌن وتنظٌمهم فى  -2

 لجان ٌمكن األستعانه بها فى عملٌة تخطٌط وتنفٌذ البرنامج األرشادى.

مسئولٌته فى وضع خطط العمل السنوٌة وأٌضاً فى طبع البرنامج األرشادى  -3

 وتوزٌعه على كل من ٌهمهم األمر.

 دوره القٌادى فى عملٌة تنفٌذ البرنامج األرشادى. -4

 تحقٌق البرنامج ألهدافه.دوره فى التقٌٌٌم السنوى والمرحلى للتحقق من مدى  -5

مسئولٌته فى نقل وتصعٌد المشكالت التى ٌستعصى حلها محلٌاً إلى أجهزة  -6

البحوث من خالل األخصائٌٌن األرشادٌن وبالمثل نقل نتائج البحوث إلى 

 جمهور المسترشدٌن وحثهم على تبنٌها.

التعاون والتنسٌق مع الجهات والمؤسسات المعنٌة األخرى فى وضع  -7

 ج وتخطٌطه وتنفٌذه.البرنام

 ثانٌا: فـئة األخصائٌون األرشادٌون.

 أخصائى المواد اإلرشادٌة :

وهو شخص دارس ومتخصص فى فرع معٌن من فروع العلوم الزراعٌة   

 باألضافه إلى أنه ملم إلماماً كافٌاً بالمواد األرشادٌة.

صصه :هى عمله كهمزة وصل بٌن أجهزة البحث كل من مجال تخ مهمته األساسٌة

 والمرشد الزراعى فى الحقل .

 وواجباته األساسٌة:

 عملٌة تبسٌط النتائج العلمٌة المعقدة ووضعها من أسلوب سهل وبسٌط. -1

تصعٌد المشكالت التى ٌستعصى حلها مٌدانٌاً من المرشد الزراعى إلى  -2

 مراكز األبحاث.



 تدرٌب المرشدٌن أوالً بأول على المستجدات وتوصٌلها للمرشد. -3

المرشد والقادة المحلٌٌن فى وضع خطة العمل السنوٌة لألهداف مساعدة  -4

 الموضوعة فى البرنامج اإلرشادى.

تحلٌل المشكالت التى تظهرها البٌانات وتقٌٌم األنجازات ووضع وصٌاغة  -5

 األهداف ووضع األولوٌات بٌنها.

 

 ثالثاً: المفتش اإلرشادٌٌن

ى مستوى المركز، وٌنسق وهو الذى ٌشرف على عدد من المرشدٌن الزراعٌٌن عل

 عملهم وٌحل مشكالتهم الفنٌة واألدارٌة.

وٌشترك فى تدرٌب المرشدٌن والتنسٌق فى أنشطتهم ومحاوله تذلٌل العقبات التى 

 تقابلهم مٌدانٌاً وٌمدهم بالمعلومات الألزمة.

 رابعاً: جمهور المسترشدٌن والقادة المحلٌٌن.

 -فئة الزراع و مسئولٌتهم تقع فى االتى: - أ

األسهام واألشتراك فى عملٌة تخطٌط وتنفٌذ البرنامج على المستوى   -1

 المحلى.

 األلمام بالمشاكل ووضع الحلول المناسبة لها. -2

فئة القادة المحلٌٌن ) أعضاء تخطٌط وتنفٌذ البرنامج( ومسئولٌتهم تقع   - ب

 -:فى األتى

ٌقع على عاتقهم األشتراك فى دراسة وضع المنطقة وتجمٌع بٌانات  -1

 د المشكالت واألشتراك فى تحدٌد األهداف اإلرشادٌة.وتحدٌ



 المساهمة الفعالة فى تنفٌذ البرنامج والمعاونه فى تقٌٌم نتائجه. -2

 خامساً: المؤسسات والمنظمات الرٌفٌة األخرى.

هناك مؤسسات تعمل فى المناطق الرٌفٌة وقد ٌكون لها أرتباطاً وثٌقا باإلرشاد 

 الزراعى وعمله.

على المرشد أن ٌعمل على التنسٌق والتعاون مع تلك األجهزة ومن هنا ٌنبغى 

 والمنظمات.

وهناك أسباب متعددة ألهمٌة العمل من أجل إشراك ممثلى المنظمات والمؤسسات 

 -المحلٌة الرٌفٌة فى عملٌة وضع البرنامج األرشادى نذكر منها ما ٌلى :

للقائمٌن علٌها هدف هذه المنظمات هو خدمة المجتمع الرٌفى، وقد ٌكون  -1

إتصاالً وثٌقاً لجمهور المسترشدٌن لذلك فإنه ٌحبذ إشتراك هؤالء الناس 

 المعنٌٌن فى عملٌة تخطٌط البرنامج وتنفٌذه.

قد ٌكون لدى هؤالء القائمٌٌن فى المنظمات األخرى اهتمامات شخصٌة  -2

وخبرات مفٌدة ٌمكن االستفادة منها فى وضع البرنامج األرشادى ، فضالً عن 

 مكانٌة األستفادة من التسهٌالت التى قد تتواجد لدى هذه المنظمات المحلٌة.إ

بمشاركة القائمٌن والمسئولٌن فى المنظمات المحلٌة فى وضع البرنامج. ٌتم  -3

تفهمهم ألفضل أهداف البرنامج والبرامج األرشادٌة ومن ثم تعضٌدهم لها مادٌاً 

 ومعنوٌاً.

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شكل ٌوضح مراحل تخطٌط البرنامج اإلرشادي موزعة علً المستوٌات التنظٌمٌة 

 المختلفة

 

االدارة المركزٌة لإلرشاد 
الزراعً وضع الفلسفة 

واألهداف والسٌاسات العامة 
السكان  للعمل االرشادي

 المحلٌون

 القومً المستوي

 عةوزارة الزرا

 المحافظة

 مدٌرٌة الزراعة

 المركز

 اإلدارة الزراعٌة

إدارة االرشاد الزراعً وضع 
االهداف والسٌاسات االرشادٌة 

 المحلٌة

 قسم اإلرشاد الزراعً
 تشكٌل لجان التخطٌط المحلٌة

التوصل إلً قرارات بشأن المشاكل واالهتمام 
 والفرص المتاحة 

 وضع خطة عمل مكتوبة  

الهٌئات 
 المرتبطة

توضٌح الحاجة للعمل 
االرشادي ومساندة 

 وتدعٌم برامجة


