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: نظااا ل لااف عااد  عااا ل وععاادا  نوعيااةل وماادمليل وعنوااطة تعمليااايلل ومخر ااايل ومطااة لل قااويمل ودعاام ال هااود التخطييٍ * 

 .تفي الم  مع المحليل والموارد المحلية

 رلنوعة من النشاطات ادلتداخلة ادلخططة، ترمي إىل حتقيق أهداف زلددة بتوفري سلرجات معينة. نظا : -

 أن حيققه واضح الرلال فيه للغنوض أو التأويل، وهو زلدد نوعاً، وغري زلدد زمناً. الربنامج اإلطار العام دلا يريد عد  عا : -

، ومعةةايري  الربنةةامج  تةة جل اذلةةدف العةةام وتوضةةح زي،يةةة إصلةةازل، وهةةي ادلر ةةد لنشةةاطاترلنوعةةة مةةن اذلةةداف اللةةغرية الةةي ععاادا  نوعيااة: -

 يقاس هبا مدى صلاحه أو فشله عند إجراء التقييل والتقومي، وجيب أن تتنتع بل،ات أساسية هامة.

 لتن،يذ نشاطاته. برنامجرلنوعة ادلوارد البشرية أو ادلادية أو ادلعنوية أو التقنية الي حيتاجها أي  مدملي: -

أو فشةةةله  ةةةا  الربنةةةامجرلنوعةةةة النشةةةاطات أو اإلجةةةراءات ادلحةةةتخدمة لتإويةةةل ادلةةةدخات إىل سلرجةةةات، وعليهةةةا يتو ةةة  صلةةةاح  عمليااااي: -

 دتتلكه من  درات وز،اءات يف استخدام ادلدخات واالست،ادة القلوى منها.

للنجتنةع اللةي مةن نةاتج  بةه  الربنةامج الي حتقق من خال مزج ادلدخات، وتضل عةادة مةا أسةهل  الربنامجإصلازات أو نتائج  مخر اي: -

 مادي أو معنوي أو بشري هبدف إ باع حاجات اجتناعية أو ا تلادية زلددة.

ق األهةداف الةددة يف حتقية الربنةامجهتةدف إىل حتديةد مةدى ز،ةاءة  ،عنلية محةتنرة ودائنةة تشةنل زةل مرحلةة مةن مراحةل التن،يةذ تقويم: -

   .له

 (: Community Participation) املشبركة يف نطبق اجملتوغ احمللً* 

مةةن البدايةة وعةةرب مراحلهةةا ادلختل،ةة بةةدًء بةةالتخطيل، مةرورامل بالتن،يةةذ وادلتابعةةة،  الةربامج وادلشةةاريعإ ةراك أفةةراد اعتنةةع وهاعاتةه يف وضةةع وتن،يةةذ 
نه وصةةةوالً للتقةةةومي. الةةةذين يتو ةةةع مةةةنهل أن يلعبةةةوا دوراً حيويةةةاً يف حيةةةاة رلةةةتنعهل، تةةةنعكس بةةةرغبتهل يف االنةةةدماج بةةةاعتنع وادلحةةةا ة يف حتحةةةي

 تطويرل أي تننيته. والعنل على

 هنهجٍة وػلوٍة  -هفبهٍن ػبهة وهصطلحبت 
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 :(Evaluation)* تقىٌن 

يةةاس نشةةاط معةةم  حةةب نةةاك خةةاف بةةم ادلهتنةةم هبةةذا اعةةال حةةول ادللةةطلح الواجةةب اسةةتعناله )تقةةومي أو تقيةةيل(، للتعبةةري عةةن عنليةةة  ه
 يعتند على معرفة  ينة الشيء وفق معيار تقاس به .  فال قييم. معايري معينة

فيإتةوي علةى معةةس أوسةع وأيةل، ويهةةدف زعنليةة إىل معرفةة فينةةا إ ا حقةق مشةروع أو برنةةامج مةا أهدافةةه، أو إىل  :عماا مطاطلا ال قااويم* 
مةع مقةاييس أو أو الربنةامج أي درجة حقق ادلشروع تطوراً جتال الوصةول إىل اذلةدف، و ةد يكةون هةدف التقةومي مقارنةة نتةائج حققهةا ادلشةروع 

 معايري أو مؤ رات معروفة. 

 

 (:Social Participationركة اجملتوؼٍة )املشب* 

، ويف إ ةةراك اعنوعةةات والةةربامج بشةةكل واسةةع يف التننيةةة، ماةةل إ ةةراك ادلحةةت،يدين ادلحةةتهدفم يف إدارة ادلشةةاريع ااسةةتعنل م،هةةوم اادلشةةارزة
 ةةراك اعتنةةع ادلةةدو يف صةةريورة صةةنع القةةرار علةةى اللةةعيد اللةةي، وهتةةدف إىل دتكةةم النةةاس إو  .ادلهنشةةة بشةةكل أزةةرب يف حيةةاة اعتنةةع اللةةي

على التعبري عن حقائق حياهتل و روطها وحتليلها، ولتخطةيل أن،حةهل للعنةل الةذي سةيقومون بةه ورصةد نتائجةه وتقو ةه، وحتحةم العا ةات 
وسائل تلرف عدة يف عا اهتنا، وادلقاربات األخرى الي جتنةع بةم التنكةم اجلندرية عرب تشجيع الرجال والنحاء على التواصل وازتشاف 

 على محتوى القاعدة مع التشديد على ضرورة خلق بيئة دتّكن اعنوعات ادلهنشة من نيل حقو هل اإلنحانية. 

 .أو جهات أخرى خارجية الربنامجو لك من خال طرق وأساليب وأدوات سلتل،ة  كن استخدامها من  بل العاملم يف 

 

 (:Social Mobilizationالتؼبئة اجملتوؼٍة ) -التنوٍة* 

 تعتةةرب تننيةةة اعتنةةع مةةن الناحيةةة الن ريةةة  اابةةة التن ةةيل اذلةةادف جلناعةةات اعتنةةع الةةذين يتةةأ رون  شةةكات مشةة زة، وعةةن طريةةق التحةةهيات
 عدة الذاتية، و لك هبدف تننية القيادة اللية وأفراد اعتنع وحتقيق الرفاهية يف اعتنع. والتوجيه  كن تننية ادلوارد اعتنعية وفقاً دلبدأ ادلحا

 ػنبصر التنوٍة:* 

 (: إ راك الناس يف عنلية زيادة اإلنتاج.Productivityاإلنتاجية ) -أ

 (. وتشنل القدرات وال،رص االساسية.Social Equityالعدالة االجتناعية )-اإلنلاف  -ب
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 (: القدرة على ح،ظ نوعية احلياة على ادلدى الطويل... .Sustainabilityاالستدامة ) -ج

 (:  يث تكون التننية نابعة من األفراد ال من أجلهل... .Empowermentالتنكم ) -د

الم  معيااة ودعاام عمليااة تييياار بي ااالي شاااملة م قاملااة ومقطااود  تواام   وانااق الحيااا  كافااة وتقااو  علاا  المواااركة  التنوٍيية:* 

 ال هود المحلية وتع مد ال خطيط المّنظم.

 ألهنا سلحلة متتالية من النشاطات خال ف ة زمنية زلددة يتو ع منها نتائج ملنوسة  ريبة أو بعيدة ادلدىعملية:  -

يةةة تحةةعى لتإقيةةق هةةذا حتةةول مةةن وضةةع معةةم إىل وضةةع أو حالةةة أخةةرى مةةن خةةال خطةةة متكاملةةة تضةةل هةةدفاً ومةةوارد بشةةرية ومادتييياار:  -
 اذلدف.

 التننوي.اإلر ادي أو يلبح حال اعتنع أفضل وأغس وأ وى شلا هو عليه  بل التدخل بي الي:  -

متعةةددة األبعةةاد واألنشةةطة، هتةةدف إىل إحةةداث تغيةةري يف سةةلوك األفةةراد وتقويةةة انتنةةائهل عتنعةةاهتل وتحةةخري طا ةةاهتل للنحةةا ة شاااملة:  -
 ان استنرار عنلية التننية يف اعتنع ادلحتهدف وغريل.والعطاء والتجديد لضن

 أن يّولد نشاط معم نشاطات أخرى  يث تغذي بعضها بعضاً وتحاعد يف حتقيق نتائج متتابعة متناسكة ومتوازية.م قاملة:  -

أي عنليةةةة ملةةةننة وسلطةةةل ذلةةةا، تحةةةاعد اعتنةةةع اللةةةي علةةةى حتليةةةل ومواجهةةةة وحةةةل مشةةةكاته عةةةن طريةةةق التواصةةةل والت،اعةةةل  مقطاااود : -
 والعنل اجلناعي.

تغطي النواحي اإلنحانية واالجتناعيةة واال تلةادية والاقافيةة والبيئيةة...فهي تةزامن وتناسةق واهتنةام متةوازن، توم   وانق الحيا  كافة:  -
 ات اعتنع اللي وليس جبانب واحد منها.وهتتل  اج

تقوم على فلح،ة اجلهود الذاتيةة ومشةارزة أفةراد اعتنةع اللةي يف إدارة  ةؤونه فكةراً وختطيطةاً وتن،يةذاً يف تقو  عل  المواركة الم  معية:  -
 إطار منّ ل يوظ  ادلوارد اللية ادلتاحة.

اس من خارج اعتنع اللي، وتزويةدل بادلحةاعدات ال،نيةة وادلاديةة وغريهةا شلةا يعجةز اعتنةع الي تّعد األصل واألسدعم ال هود المحلية:  -
 اللي عن توفريل _ وهو إ ارة لدور اجلهة القائنة على ادلشروع والربنامج التننوي _.

ن ةةام لةةه هةةدف عةةام وأهةةداف نوعيةةة ومةةدخات وعنليةةات وسلرجةةات وتقةةومي وفةةق زلةةور معةةم يعتنةةد مبةةدأ الت،اعةةل ال خطاايط المااّنظم:  -
 والتداخل مع زلاور أخرى يتناها معها وفق دلبدأ التن يل والتكامل. 
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 : (Gender)النىع االجتوبػً * 
لكل من الذزر واألناى، والي تكتحب بالتعليل والتدريب وتتغري  رور الزمن وتتباين تبايناً  اسعاً من  قافةة ألخةرى  األدوار الددة اجتناعياً 

 .حت  ابتة مال األدوار البيولوجيةوداخل الاقافة الواحدة، فهي ديناميكية ولي

أسةاس بيولةوجي، وهةي اللةورة الةي ين ةر هبةا اعتنةع  ال،روق بم اجلنحم على أسةس  قافيةة واجتناعيةة، ولةيس علةى :يعين فمفهو  ال ندر
 إىل النحاء والرجال، واألسلوب الذي يتو عه يف ت،كريهل وتلرفاهتل، مرتكزاً يف  لك إىل أسلوب تن يل اعتنع.

 

 (: Empowermentالتوكني )* 

النحةةاء(. حةةم يتنكنةةوا مةةن ازتحةةاب ادلهةةارة واخلةةربة. العنليةةة الةةي بواسةةطتها يلةةبح األفةةراد  ةةادرين إىل التعةةرف علةةى أوضةةاعهل )خلوصةةاً 
ويطةةةورن  ةةةدراهتل باالعتنةةةاد علةةةى الةةةذات، زةةةوهنل  ةةةادرين علةةةى أداء هيةةةع األدوار  ات القينةةةة اعتنعيةةةة العليةةةا، مةةةن خةةةال م،هةةةومي النةةةوع 

 االجتناعي والتنكم؛ فاألول هو ادلن،ذ للااو. زنا أن أهداف حتليل األول هو ن،حها التنكم.

 

  :ٌقىم التوكني ػلى ثالثة هظبهر 

الةةذي  كةةن األفةةراد مةةن ادلشةةارزة بنشةةاط متحةةاوا يف صةةنع القةةرارات االجتناعيةةة واال تلةةادية  (power to):مظهاار القاادر  علاا  -1
 والحياسية.

 

اعتنعةي، مةن الذي  كةن األفةراد مةن تن ةيل أن،حةهل مةع غةريهل مةن األفةراد ضةنن التن ةيل   (power with):مظهر القدر  مع  -2
 أجل حتقيق أهداف مش زة.

 

 الذي  كن األفراد من أن يلبإوا أزار وعياً و قة بالن،س.  (power within): مظهر القدر  في -3
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 ةةعور أفةةراد اعتنةةع اللةةي بوجةةود مشةةكات حقيقيةةة تحةةتلزم التلةةدي ذلةةا، ورغبةةتهل اللةةاد ة يف إجيةةاد احللةةول ادلناسةةبة، و ةةدرهتل  :الييىػً *

 على القيام بذلك.

، جيةةب دراسةةة إمكانيةةات و ةةدرات أفةةراد اعتنةةع اللةةي، والةةةتأزد مةةن إ ةةاهنل بقةةدراهتل علةةى إحةةداث برنةةامج بةةل البةةدء بةةأي  االسييتؼدا :* 

 لتغيري.ا

 خلدمتها. الربنامجاعنوعة الي يحعى  الفئة املستهدفة:* 

 .بعد تن،يذ الربنامج والوضع الذي ينبغي أن يكونوا فيه بل الربنامج، ق بم حالة ال،ئة ادلحتهدفة احلالية ال،ر  :الفجىات* 

 لتإقيق أهدافها االس اتيجية. ،ما لربنامجادلؤسحة الي تقدم التنويل   املبنح:* 

 .و إجياباً أسلباً  بالربنامجل يؤ ر أو يتأ ر أي  خص أو رلنوعة أو تن ي  أصحبة املصلحة:* 

 على ال،ئة ادلحتهدفة على ادلدى البعيد. الربنامجنتيجة/ م،عول   األثر:* 

 لتإقيقها. الربنامجادلقاصد العامة )الغايات( الي يحعى   األهداف/ األغراض:* 

دد يحتخدم لبيان التغيري. املؤشرات: *    ياس زلمل

 .تن،يذل، ول، ة طويلةعلى ال،ئة ادلحتهدفة بعد االنتهاء من وفوائدل وغاياته لربنامج استنرارية أ ر اضنان   االستداهة:* 

 .ة والقياس والتقومي)النقطة ادلرجعية( وتحتخدم للنقارن برنامجادلعلومات الي توضح نقطة بداية أي   خ  االسبس:* 
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       ة:ٌفٍهقدهة تؼرّ

وحتقيةةق النتةةائج ادلنشةةودة هبةةدف خلةةق بيئةةة عنةةل  االسةة اتيجياتهةةي موجهةةات مدروسةةة إلعةةداد  الزراعيااة: السياسااة* 

 . مناسبة

ترمةةي إىل حتقيةةق هةةدف معةةم عةةن طريةةق ترهةةة الحياسةةات إىل  ،هةةي خطةةة عنةةل طويلةةة ادلةةدىاالساا راتي ية الزراعيااة:  *

 :من خال ادلوضوعة االس اتيجية، ويتل حتقيق أهداف االس اتيجيوا ع عنلي عرب عنلية التخطيل 

 - سياسةةةةات) :زنةةةةا يلةةةةيادلحةةةةتهدف   اعتنةةةةعاألفةةةةراد يف  احتياجةةةةات -حاجةةةةات الةةةةي تلةةةة   والمواااااريع الباااارامجبعااااداد 

 (.برامج ومشاريع وأنشطة - اس اتيجية

  التخطٍ  للرباهج اإلرشب ٌة:* 

بغةةةرض حتقيةةةق  اإلر ةةةاديةالعنليةةةة الةةةي يةةةتل بواسةةةطتها تلةةةنيل الربنةةةامج اإلر ةةةادي علةةةى أسةةةس علنيةةةة تةةةرتبل بالحياسةةةات 

 .  أهدافها البعيدة

يوجةةةد نشةةةاط  زنةةةا أنةةةه ال  ،الةةةةريةةةد ذلةةةا أن تكةةةون فعّ ود ةةةة إ ا أمل جنيةةةع أعنةةةال اإلر ةةةاد الزراعةةةي تتطلةةةب التخطةةةيل بعنايةةةة ف

عةةام أو عةةرض ل فةةام إجةةا هةةو جةةزء مةةن برنةةامج  اجتنةةاعإر ةةادي يةةتل التخطةةيل لةةه  عةةزل عةةن غةةريل بةةل زةةل بيةةان عنلةةي أو 

 . إر ادي عام يعنل من خاله ادلر د وادلح  دون على حتقيق التننية يف منطقتهل

 الزراػًالقطبع   –ختطٍ  وتقىٌن الرباهج اإلرشب ٌة 

Planning and Evaluation of agricultural Extension Programs – Projects 
 

http://extension.sudanagri.net/tags/18083/posts
http://extension.sudanagri.net/tags/270114/posts
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 :أشكبل التخطٍ  للرباهج* 

 : ا كن التنييز بم نوعم متباينم 

الةزراعيم واالخلةائيم ن يبالتعةاون مةع ادلر ةدادلحتهدفم،  -مالري،ي تاللمركزيةل:القاعد ل  – ال خطيط من عسف  -1

 .واإلمكانيات ادلتاحة االحتياجاتعلى أساس 

وأهةداف  ، وخطةلةر د تن،يةذ اخلطةل ححةب سياسةة الدولةيطلب من ادل :تالمركزيةلالقمةل  – ال خطيط من ععل  -2

 التننية ادلحتدامة.

 وهنا ينبغي لربامج اإلر اد الناجإة أن تشنل النوعم وأن توازن بم ادلتطلبات القطرية واللية. 

 

  ي:هبب ئ وهرتكزات التخطٍ  اإلرشب * 

مكاهنةا و ر ةادية أيةاً زةان نوعهةا وزماهنةا صلةاح اخلدمةة اإل ىلةه عةدة مبةادا واسةس تعكةس مةد اإلرشاادية البارامجختطيل * 

  :وتشنل ويف هيع مراحله

 . منه واالنطاقواعتنع ادلحتهدف خلوصاً، عنوماً، رصد الوا ع ال،علي  :ةالواقعي  -1

تكون خطة اإلر اد محيطرة وموجهة وتشنل زافة ادلوارد ادلتاحة، و لك لضنان حتقيةق التناسةق : وال قام  الومول -2

 . ر ادية والزراعية بادلنطقة ادلن،ذ هبا الربنامجوالقرارات والحياسات واخلطل اإلبم زافة عناصر الربنامج والتكامل بم 

دلواجهةة هيةةع ال ةةروف الزمانيةة وادلكانيةةة والحياسةةية واال تلةادية والاقافيةةة بادلنطقةةة ادلوجةةه وهةةي  ابليةةة اخلطةةة  :المروناة -3

 . ما  د يطرأ من م،اجآت ومتغرياتأو عند ك مع جواز التغيري عند احلاجة لذل ،ذلا الربنامج

http://extension.sudanagri.net/tags/18083/posts
http://extension.sudanagri.net/tags/270114/posts
http://extension.sudanagri.net/tags/270114/posts


 

 
  األستاذ األكاديمي: دمحمد عوّاد        يةكلية الهندسة الزراع  -اقتصاد زراعي  – السنة الخامسة    النظري قررالم –تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية 

أو األسةةاليب الو ائيةةة ل ةةاهرة ادلت،اعلةةة مةةع بعضةةها )سلحةةلة م ابطةةة مةةن العنليةةات ادلتداخلةةة وادلتكاملةةة : االساا مرارية -4

للوصةةةةول إىل وضةةةةع احللةةةةول وحتقيةةةةق  ادلتابعةةةةة، وميالتقةةةةطةةةةة، اخل ، ةةةةروفالتشةةةةخيص وحتديةةةةد ال ،لوا ةةةةعادراسةةةةة ، معةةةةموضةةةةع 

 .)األهداف والغايات ادلرجوة

والتكامةةل والشةةنول لعناصةةر اخلطةةة وتنحةةيقها مةةع األهةةداف الةةي يةةراد  ،بةةم زافةةة اجلهةةات ادلشةةارزة بالربنةةامج :ال نسااي  -5

 . الازمة للتن،يذ واالس اتيجياتحتقيقها من خال ختطيل وتن،يذ الربنامج واألساليب والوسائل واخلطل 

 -اجلهةات ادلعنيةة،  ومتخةذي القةرارم، البةاحاالةزراعيم نيادلر ةدادلهندسةم و ، زارعمزل األطراف ادلعنيةة )ادلة  :ال عاون -6

 الداعنة،...(

مةةع حتديةةد مةةا هةةي  ،ارزاتجةةراءات ومشةةإمةةن يضةةنن الربنةةامج تن ةةيل د يةةق  ةةا فيةةه ال واااركية:  –الفّعالااة المواااركة -7

هةةداف يةةتل حتقيةةق األ حةةم ، مةةن داعنةةم ومن نةةم ومن،ةةذين ومحةةتهدفم...،مشةةاركودور زةةل  ،فةةراد ادلشةةارزةاجلهةةات واأل

 ادلرجوة منه

مةةن و بوذلةا ومائنتهةا ميةة والشةةعبية  بةول ادلشةارزة احلكو  زحةةبو  الربنةامجتقنةم : )الةةتأييد احلكةومي والشةةع ( ال قناين -8

 .دفاعتنع ادلحته

إلصلةةاح  الةةة وحتنةةل ادلحةةئوليةضلةةو ادلشةةارزة ال،عّ  واالجتةةال أفةةراد وتن ينةةات اعتنةةع اللةةي: اجلهةةد ادلبةةذول مةن الديناميقيااة -9

 الربنامج.

 


