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البرنامج اإلرشادى



: اإلرشادى البرنامج تعریف

 المنطقة فى الحالى الموقف عن صورة یتضمن الذى الكلى البیان بھ ویقصد
 من المشكالت ھذه لحل باقتراحات مصحوبة والحاجات والمشاكل التنمیة موضع
  . محددة إرشادیة أنشطة خالل



 : اإلرشادى البرنامج عناصر

 على بالتعرف وذلك : اإلرشادى البرنامج إلیھ یوجھ الذى الجمھور تحدید - ١
 . تناسبھم التى البرامج ونوعیة المختلفة واھتماماتھم خصائصھم

 الكفاءة رفع محاولة یشمل وھل : اإلرشادى البرنامج ومجاالت نطاق تحدید - ٢
. الخ ... الریفیة الصناعات نشر أم معین لمحصول اإلنتاجیة

  : اإلرشادیة البرامج ھذه لتحقیق األھلیة المساھمة ومؤسسات قنوات وجود - ٣
  . الریفیة القیادات طریق عن ذلك ویتم



: اإلرشادى البرنامج بناء مبادئ
 اإلرشادیة البرامج ووضع تخطیط عند بھا یھتدى التى المبادئ من عدد ھناك•

: المبادئ ھذه أھم من سلیمة أسس على

 السائدة المحلیة والظروف بالوضع جید وإلمام فھم أساس على البرنامج وضع - ١
:

: مثل الناس عن والبیانات المعلومات تجمیع على العملیة ھذه وتنطوى
. والثقافیــــــة واالقتصادیة االجتماعیة أوضاعھم *
    . واتجاھاتھم وتقالیدھم عاداتھم *
  . القائمة والمشاكل المتوفرة واإلمكانیات المصادر *



  : المحسوسة الحاجات مبدأ - ٢

 الملحة ورغباتھم المحسوسة الناس حاجات أساس على الجید البرنامج یبنى حیث
  وإشباع الحاجات ھذه مثل تحقیق إلى البرنامج یھدف وأن ، الحقیقیة واھتماماتھم

 واحدة مرة كلھا المجتمع مشاكل مواجھة یصعب حیث واالھتمامات الرغبات تلك
.



: لھا الحلول وتقدیم البرنامج أھداف الواضح التحدید - ٣
 بصورة مراجعتھا تجرى وأن وواضحة محددة البرنامج أھداف تكون أن بد ال

. المتغیرة والظروف الحادث التقدم ضوء وفى دوریة

: والمرونة بالثبات البرنامج یتصف أن - ٤
 بتكوین وذلك المقبلة السنین من لعدد البرنامج فاعلیة دوام الثبات بعنصر یقصد
 فیقصد المرونة عنصر أما . المدى قصیرة أھداف جانب إلى المدى بعیدة أھداف

 المشاكل فى أساسیة تغیرات من یطرأ لما وفقا الخطة تعدیل على القدرة بھ
. واإلحتیاجات



   : باالتزان البرنامج یتصف أن - ٥
 بحیث المزارعین غالبیة واھتمامات رغبات یغطى أن یجب الجید البرنامج إن

 االجتماعیة والمستویات العمریة الفئات كل تھم التى للمشاكل شامال یكون
. واالقتصادیة

: محددة عمل خطة على البرنامج تشتمل - ٦
 یستھدف متقن تنظیم على تشتمل تنفیذیة عمل خطة للبرنامج یكون أن ینبغى
. البرنامج أھداف بلوغ



: التنسیق مبدأ على تعتمد اإلرشادى البرنامج تخطیط عملیة - ٧
 اإلرشادیین المسئولین جمیع جھود تنسیق التخطیط عملیة تتطلب حیث

 فى والتكرار لالزدواجیة تجنبا بالریف األخرى المنظمات عن والمسئولین
. أخرى جھة من والمال والموارد الجھود وضیاع جھة من األنشطة

: تعلیمیة أداة بمثابة یعد البرنامج - ٨
  واختیار وتحلیلھا الحقائق تجمیع فى مساھمتھم خالل من الناس یتعلم حیث

 جانب إلى القرارات واتخاذ التفكیر طریقة األولویة حسب وترتیبھا المشاكل
. جدیدة وخبرات لمھارات اكتسابھم



: نتائجھ لتقییم السلیم األساس یوفر الجید اإلرشادى البرنامج - ٩
 وتحدید والضعف القوة أوجھ لتحدید أداة بمثابة للبرنامج الدورى التقییم یعد حیث

  مدى وتحدید البدائل أنسب واستخدام مناسبة قرارات إلى والوصول إنجازاتھ
. ألھدافھ البرنامج تحقیق

           : البرنامج تخطیط عملیة فى المحلیة المشاركة نطاق اتساع -١٠
  بالمساھمة الفئات لجمیع الممثلة القیادیة العناصر تشجیع على بالعمل وذلك
. وتقویمھ وتنفیذه البرنامج تخطیط فى الفعلیة



: اإلرشادى البرنامج بناء خطوات
 عملیة علیھا تنطوى التى المختلفة الخطوات لدراسة نماذج عدة وضعت لقد

 إلى العملیة ھذه یقسم الى " بسیون " نموذج أھمھا من اإلرشادیة البرامج وضع
: أساسیتین مرحلتین

: البرنامج تخطیط مرحلة :اوال
: ھى رئیسیة خطوات أربعة على المرحلة ھذه وتنطوى  



الحقائـــــق جمع - ١

الموقـــــف تحلیل - ٢

المشكـــالت تحدید - ٣

 
مراجعة العملیة - ٨

وضع خطة العمل - ٥تحدید األھــــداف- ٤

تنفیذ خطة العمل - ٦

تحدید مدى التقدم - ٧

"نموذج بیسون لتخطیط البرنامج اإلرشادى الزراعى " 

التقییـــــــــم

التقییـــــــــم



Collecting الراھن الوضع عن الحقائق تجمیع )١( of Facts :
  البرنامج تخطیط عملیة تتطلبھا التى والمعلومات الحقائق من أنواع ثالث توجد

: وھى اإلرشادى

  : االجتماعیة البیانات -أ
  تتطلب التى والتقالید والعادات والقیم االتجاھات مثل االھتمام مجاالت توضح *

. تغییرا
 فى تفید والتى المسترشدین جمھور أو المجتمع ألعضاء الممیزة الخصائص تبرز *

  . مرغوبة تعلیمیة مواقف إلعداد الصحیحة المناھج إختیار



   : اإلقتصادیة البیانات - ب
. المنطقة فى الناس جمیع تھم التى األساسیة المشاكل مجاالت توضح *

: المتبعة الزراعیة واألسالیب بالطرق تتعلق التى التكنولوجیة البیانات -جـ
 تقبل ودرجة الجدیدة الزراعیة واألفكار لألسالیب الزراع إستخدام مدى توضح *

 . لھا وتبنیھم الزراع



Analysis الموقف تحلیل )٢( of Situation :

 قابلة معلومات إلى الراھن الوضع بیانات ترجمة العملیة ھذه خالل ویتم
 وبدون ، القائمة والمشاكل الموقف على التعرف فى منھا واالستفادة لالستعمال

. لشيء تھدف وال معنى لھا لیس األرقام من مجموعة البیانات تلك تصبح ذلك



Determination والمشكالت الحاجات تحدید )٣( of Needs &
Problems :     

 الوضع بیانات مع )تحلیلھا بعد( الراھن بالوضع الخاصة البیانات بمقارنة وذلك
  یمثل والذى الموضعین بین التباین یتضح )العلمیة األبحاث نتائج( المرغوب
. )الثغرة أو الفجوة( المشاكل أو الحاجات

الوضع المرغوب

)مشاكل وحاجات(فجوة أو ثغرة 

الوضع الراھن 



Determination األھداف تحدید )٤( of Objectives :

 ، البرنامج خالل من تحقیقھا المرجو األھداف تحدید الخطوة ھذه خالل من ویتم
  . الملحة الزراع وحاجات رغبات مع تتفق األھداف لھذه أولویات وضع ویجب



: البرنامج تنفیذ مرحلة : ثانیا
: ھى رئیسیة خطوات أربعة على المرحلة ھذه وتنطوى

Setting العمل خطة وضع )٥( of Plane of Work :
 من مجموعة على تشتمل تفصیلیة خطة عن عبارة بـأنھا العمل خطة وتعرف

  . البرنامج علیھا تشتملا التى بالمراحل المتصل العمل لتنفیذ المحددة اإلجراءات



üالتالیة المعلومات العمل خطة تتضمن وعموما :
. لألھداف وفقا معالجتھا المراد المشاكل أو الرئیسیة الموضوعات -أ
. تحقیقھا المراد األھداف - ب
 التعلیمیة والوسائل الطرق وتحدید إنجازه المراد العمل لنوع موجز وصف -جـ

. لذلك المستخدمة
. إلیھ الوصل المراد الجمھور تحدید -د
. التنفیذ وأماكن العمل فى مساھمتھم المطلوب األشخاص تحدید -ھـ
. بالبرنامج مرحلة لكل المخصص الوقت یبین زمنى جدول - و
. البرنامج أھداف من تحقق ما مدى ومعرفة التنفیذیة الخطوات نتائج تقییم -ز



   : Execution of Plane of Workتنفیذ خطة العمل ) ٦(
ویتم فى ھذه الخطوة تنفیذ األنشطة التعلیمیة التى جاءت فى خطة العمل مع التقید 

.بواجبات وأدوار كل العاملین بالبرنامج اإلرشادى والفترة الزمنیة المحددة 

  Determination of Progressتقریر مدى التقدم فى تنفیذ البرنامج ) ٧(
:    

وتشمل ھذه الخطوة تقییم النتائج التى حققھا البرنامج فى ضوء التغییرات 
المرغوبة التى حدثت فى سلوك المزارعین ، والتغییرات التى طرأت فى 

.أوضاعھم االقتصادیة واالجتماعیة 



  : Reconsiderationإعادة النظر بالبرنامج ) ٨(
وتشمل ھذه الخطوة مراجعة كل الخطوات التى اتبعت فى تخطیط وتنفیذ  

:البرنامج وذلك بغرض 
إیجاد نقطة بدایة جدیدة مبنیة على التقدم الحادث وفى ظل الظروف األوضاع  -أ

.الجدیدة 
.التحقق من فاعلیة البرنامج فى تغییر سلوك جمھور المسترشدیــــــــن  - ب
.التحقق من السیر فى اتجاه األھداف الموضوعـــــــــــــــــــــــــــــــــة  -جـ
.تحدید نقاط القوة لالستمرار فى إتباعھا ونقاط الضعف لتالفیھا مستقبال  -د
.المساعدة فى تحدید أسبقیة المشاكل فــــــــــــــى الوضــــــــــع الجدید  -ھـ



المراجــــــــــعالمراجــــــــــع

، أساسیات علم اإلرشاد الزراعى ، دار المطبوعات ) دكتور(أحمد السید العادلى  -١
  . ١٩٧٢الجدیدة ، اإلسكندریة ، 

علم وتطبیق ، معھد بحوث : ، اإلرشاد الزراعى ) دكتور(أحمد كامل الرافعى  -٢
اإلرشاد الزراعى والتنمیة الریفیة ، مركز البحوث الزراعیة ، وزارة الزراعة 

. ١٩٩١/١٩٩٣وإستصالح األراضى ، 

، مبادئ اإلرشاد الزراعى ، مدیریة ) دكاتره(زكى حسین اللیلة ، سمیر عثمان  -٣
. ١٩٨٧دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، العراق ، 



، مرجع اإلرشاد الزراعى ، دار النھضة ) دكتور(محمد محمد عمر الطنوبى  -٤
. ١٩٩٨العربیة للطباعة والنشر ، بیروت ، 

، محاضرات فى أساسیات اإلرشاد الزراعى ، ) دكتور(مختار محمد عبد اهللا  -٥
. ١٩٩٦/١٩٩٧مطبعة كفر الشیخ الحدیثة ، 

، القیادة الریفیة بین القدرة والرغبة والقبول ، ) دكتور(یحیى على زھران  -٦
المؤتمر الدولى الحادى عشر لإلحصاء والحسابات العلمیة والبحوث اإلجتماعیة 

. ١٩٨٦والسكانیة ، جامعة عین شمس مارس 
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