تخطٌط البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة
ٌعد التخطٌط عملا ذهنٌاا ،ألنه التفكٌر المنظم الذي ٌسبق عملٌات التنفٌذ بهدف
مواجهة المستقبل ،وتفادي األخطاء والمصاعب التً ٌحتمل حدوثها فً المستقبل .
التخطٌط  :عملٌة منتظمة تتضمن اتخاذ مجموعة من القرارات واإلجراءات للوصول

إلى أهداف محددة على مراحل معٌنة وخلل فترة أو فترات زمنٌة مقدرة ،مستخدمة
كافة اإلمكانٌات المادٌة والبشرٌة والمعنوٌة الحالٌة والمستقبلٌة المتوقعة أحسن
استخدام .

( قالدة)1983 ،

تخطٌط البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة  :عملٌة اجتماعٌة اقتصادٌة وسٌاسٌة وتكنولوجٌة
منظمة ومستمرة ومواكبة للمناخ العام فً المجتمع؛ تشارك فٌها جهات متعددة بهدف

تقلٌل الفجوة بٌن ما هو كائن وما هو مرغوب ،وذلك فً مجال أو أكثر من المجاالت
الزراعٌة كخطوة لتحقٌق التنمٌة الرٌفٌة فً مدة محددة مستخدمة فً ذلك ما هو متاح
أو سوف ٌتاح من موارد .

( الطنوبً وآخرون)1989 ،

مزايا التخطيط

( الطنوبي ،عمران)1997 ،

 -1التخطيط السميم ىو الوسيمة التنظيمية التنسيقية المتكاممة التي تساعد عمى تحقيق األىداف ،وذلك
عن طريق تحديد اإلطار العام لمخطة وما ُيراد الوصول إليو والبرامج والمشروعات التنفيذية لذلك .
 -2إن التخطيط السميم بحاجة إلى كثير من الفنيين واإلداريين ،حيث يضمن التخطيط تعبئة جميع
الموارد البشرية والمادية والطبيعية واإلدارية والسياسية  ،ويضمن حسن استخداميا لتحقيق األىداف .
 -3تؤدي عمميات التخطيط إلى تكوين برامج متكاممة ،والى تنسيق الجيود وعدم تعارض الخطط ،
وذلك يضمن توفير الجيد والنفقات مع ضمان تحقيق األىداف .
 -4يساعد التخطيط عمى التنبؤ بالصعوبات المختمفة في مراحل التنفيذ وعمى كافة المستويات ،ويقدم
الحمول المناسبة في الوقت المناسب بما يضمن تحقيق األىداف المقررة.
 -5إن التخطيط طويل المدى ىو النوع األمثل لمدول المتأخرة لتحقيق قفزةً إلى األمام ،ألنو ال يمكن
تحقيق األىداف البعيدة دفعةً واحدةً .

 -6عن طريق اشتراك المواطنين مع أصحاب القرار يمكن معرفة االحتياجات والمشكالت الممحة
الالزمة لإلشباع والحل ،والبدء بأكثرىا إلحاحاً بعد ترتيبيا حسب أولوياتيا .
 -7أصبح التخطيط ضرورة لمواجية المستقبل ومواكبة التطور العممي والتكنولوجي .

 -8يمكن تحقيق األىداف عن طريق التخطيط ،ومتابعة برامج الخطة حتى لو تغيرت إدارات المشروع؛
بمعنى أن العمل سوف يستمر حتى لو تغير مدير أو قائم عمى التنفيذ . ...

أنواع التخطٌط

أوالً – ِب َح ْسب طبٌعة األهداف المرجوة

ثانٌا ً – ِب َح ْسب الفترة الالزمة لبلوغ األهداف

هو ما ٌسمى بالبعد الزمنً للخطة وهذه بدورها تقسم إلى :
 -1خطة طوٌلة األجل :

تمتد لفترة تزٌد عن عشر سنوات .
 -2خطط متوسطة األجل
تمتد من  7-4سنوات وغالبا ا خمس سنوات .
 -3خطط قصٌرة األجل
هً خطط سنوٌة فً القطاع الزراعً .

البرنامج اإلرشادي
ٌعرف البرنامج اإلرشادي بأنه بٌان للموقف واألهداف والمشكلت والحلول اإلرشادٌة
المقترحة لمواجهة هذه المشكلت ،وهو ثابت نسبٌا ا لكنه ٌحتاج إلى مراجعة وإعادة نظر باستمرار ،وٌعد
أساس كل خطة إرشادٌة سوف تتبع بعد ذلك.

القواعد األساسٌة للتخطٌط

( الطنوبً ،عمران)1997 ،

تنحصر معاٌٌر نجاح التخطٌط أو قواعده األساسٌة اللزم مراعاتها بصفة عامة والتخطٌط اإلرشادي
بصفة خاصة فً القواعد اآلتٌة :

 -1الواقعٌة
 -2ترتٌب األولوٌات
 -3الشمول

 -4التكامل
 -5االستمرارٌة
 -6المرونة

 -7الموازنة بٌن جمٌع الجوانب

أوالً  -تخطٌط البرنامج

( الطنوبً ،عمران)1997 ،

ٌراعى عند تخطٌط البرنامج اإلرشادي الموازنة بٌن مختلف العوامل المادٌة
والبشرٌة والمالٌة المتاحة وبٌن الحاجات والمشكلت القائمة بٌن المزارعٌن ،مما ٌساعد
على تخطٌط متوازن وواقعً ،وٌمكن تلخٌص مجموعة من المبادئ المهمة ٌجب

مراعاتها عند تخطٌط البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة على النحو اآلتً :
ٌ -1شتمل البرنامج الجٌد على خطة عمل محددة
 -2اتساع نطاق المشاركة المحلٌة فً عملٌة التخطٌط
ٌ -3تطلب البرنامج وقتا ً كافٌا ً فً تخطٌطه
 -4تعد عملٌة تخطٌط البرامج مجاالً تعلٌمٌا ً

ٌ -5تضمن البرنامج أهدافا ً جوهرٌة ومحددة
ٌ -6سمح البرنامج بتقوٌم نتائج تطبٌقه

ثانٌا ً – بناء البرنامج

( الطنوبً ،عمران)1997 ،

ٌمكن تقسٌم عملٌة البناء إلى مرحلتٌن أساسٌتٌن هما  :مرحلة التخطٌط ومرحلة التنفٌذ .
ثالثا ً – الخطة
خطة العمل الجٌدة ٌنبغً أن توضح اآلتً :

 -1الهدف اإلرشادي المراد تحقٌقه .
 -2جمهور المسترشدٌن المراد الوصول إلٌهم .
 -3المحتوى التعلٌمً .
 -4من سٌقوم بعملٌة التعلٌم ؟
 -5الطرق والمعٌنات اإلرشادٌة التً سوف تستخدم فً تحقٌق الهدف .

 -6متى سٌتم التنفٌذ ؟ بمعنى تحدٌد مواعٌد للقٌام بتنفٌذ الخطة .
 -7أٌن سٌتم التنفٌذ ؟ بمعنى تحدٌد أماكن للقٌام بتنفٌذ الخطة .

خطوات بناء البرنامج اإلرشادي الزراعً

(رزوق)2015 ،

أوالً – مرحلة تخطٌط البرنامج اإلرشادي
إن عملٌة تخطٌط البرنامج اإلرشادي تشتمل على عدة خطوات أساسٌة على
النحو اآلتً :
 -دراسة واقع المجتمع المستهدف .

 تحلٌل البٌانات الناتجة عن الدراسة وحصر المشكلت وترتٌبها حسب أولوٌاتها . صٌاغة األهداف لمعالجة المشكلت الناتجة عن التحلٌل . تحدٌد مقدرة المنظمة اإلرشادٌة واإلمكانات المتاحة . -تصمٌم خطة العمل للوصول إلى هذه األهداف .

 -1دراسة واقع المجتمع المستهدف
يتم دراسة واقع المجتمع المستيدف بطرائق مختمفة كالمالحظة إذا كان
المجتمع صغي ًار ،أو عن طريق المقابمة ،أو اإلحصائيات والبيانات المتوفرة لدى
مختمف المصادر ،أو استمارات البحث ( االستبيان ) ،أو المسوح المنظمة ...
حيث يتم من خالل ىذه الدراسة تحديد المالمح الرئيسة لممجتمع كالموقع والظروف

الجوية وحجم المجتمع وتاريخو ،باإلضافة إلى األوضاع االجتماعية من حيث
التركيب االجتماعي ومراكز القيادة والقيم والعادات االجتماعية ،واألوضاع
االقتصادية التي تتمثل بعناصر اإلنتاج ومصادره وأساليب اإلنتاج والنشاطات
الصناعية المرافقة لو ،والخدمات العامة مثل التعميم والخدمات الصحية وطرق
المواصالت وتوفر الخدمات وأسموب التسويق والتكاليف اإلنتاجية ،كما ويتم حصر

المشكالت التي يعاني منيا المجتمع وذلك من وجية نظر أفراده .

 -2تحميل البيانات الناتجة عن الدراسة وحصر المشكالت وترتيبها حسب أولوياتها :
بعد الحصول عمى معمومات مفصمة حول المجتمع المستيدف والخوض بعمق في
غمرة مشاكمو  ،يتم دراسة ىذه المعمومات وتحميميا بشكل دقيق ،مما سينتج عنو حصر
وعد لجميع احتياجات المجتمع والمشاكل والصعوبات التي تعترضو  ،ومن ثم يجب
الجموس مع المجتمع المدروس لمتأكد معو حول النتائج التي تم التوصل إلييا وتحديد

أولوياتيا لممباشرة في معالجتيا ضمن خطة مدروسة .
والمشكمة عبارة عن فجوة بين وضع حالي قائم وبين وضع نطمح بالوصول إليو ،

وقد تمثل أيضاً حالة أو عقبة في طريق الوصول إلى المرغوب .

ويكمن تصنيف المشكالت التي تم حصرىا نتيجة الدراسة إلى ثالثة أنواع :
 مشكالت تقع في نطاق العمل اإلرشادي  :إذ يستطيع اإلرشاد حميا وىيتتعمق عادة بكافة المشكالت التعميمية في مجال اإلنتاج والتسويق وكافة

النشاطات التي تدور حول مصادر دخل األسرة المتعمقة بالزراعة واستيالك
األسرة الريفية وتنمية المرأة وشباب الريف .
 مشكالت يمعب اإلرشاد دور الوسيط بيا  :كعممية إرشاد المزارعين عمىكيفية الوصول إلى القروض واستغالليا بشكل صحيح .
 مشكالت ال طاقة لإلرشاد بيا  :كالتي تتعمق بسياسة الدولة والخدماتالعامة .

 -3صياغة األهداف لمعالجة المشكالت الناتجة عن التحميل
تُمثل األىداف الحاالت المستقبمية واألوضاع المرغوبة التي يتطمع إلييا كل من
المخطط والمنفذ وجميع المشتركين في البرنامج والمنتفعين منو  ،وترتبط األىداف
ارتباطاً وثيقاً بالمشكالت حيث تتحدد األىداف بمقارنة الحالة الحالية بالحالة البديمة
وتقدير الفجوة وتحديد المطموب لردميا.
بعد تحديد المشكالت يتم صياغة األىداف  ،وىنا البد من اإلشارة إلى أنو ليس
من الضروري أن تستجيب األىداف لكافة المشكالت المقترحة دفعة واحدة  ،فمنيا ما
يمكن معالجتيا عمى المدى القصير ومنيا ما يستمر لفترة طويمة من الزمن  ،والبد
أيضاً من معرفة أن البرامج اإلرشادية ليست من ميمتيا أن تعالج :

 األىداف التي ليا الصفة الخدمية كعممية تأمين المواد األولية
 األىداف التي التيم الجميور المستيدف
 األىداف التي ال يمكن أن تقوم بيا منظمة تنموية أخرى .

 -4تحديد مقدرة المنظمة اإلرشادية واإلمكانات المتاحة
أي حصر الموارد المتاحة لتنفيذ البرنامج اإلرشادي والتفكير بكيفية توظيفيا
لتحقيق األىداف المنشودة بكفاءة عالية  .وىذا يتطمب مراعاة ما يمي :

 طبيعة اليدف ونوعو  :بمعنى ىل ىو ىدف سيل أم صعب المنال ،وما وضعو الحالي  ،وما ىي آراء ووجيات نظر الجميور المستيدف بالوضع
الراىن والوضع الذي يرغبون الوصول إليو  ،وما ىي خصائص اليدف المراد
تحقيقو وتكاليف الوصول إليو .
 تحديد أىداف البرنامج اإلرشادي وتكاليفيا  :عمى أساس المستوىالمنصوح بو من قبل مؤسسات البحوث العممية

 وضع ميزانية لبيان المواد الالزمة لتنفيذ البرنامج  ،وتسمسل األحداثواألنشطة والمواعيد المثالية لبداية وانتياء كل نشاط  ،وايرادات وتكاليف
البرنامج بشكل كامل .
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