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 تخطيط وتقويم البرامج اإلرشادية

يعرف البرنامج اإلرشادي بأنو بيان لمموقف واألىداف والمشكالت والحمول اإلرشادية المقترحة  
عادة نظر باستمرار، ويعد أساس كل  لمواجية ىذه المشكالت، وىو ثابت نسبيًا لكنو يحتاج إلى مراجعة وا 

 خطة إرشادية سوف تتبع بعد ذلك.

 بناء البرنامج

يتمثل بناء البرنامج في ذلك النشاط المستمر بين أجيزة اإلرشاد ومستقبميو لُتعرف من خاللو  
المشكالت وتحدد فيو األىداف والغايات، وتتخذ اإلجراءات لبموغ األىداف، ويعني ذلك أن البناء ىو 

مرحمة التخطيط  اإلجراء التطبيقي لمتخطيط، ويمكن تقسيم عممية البناء إلى مرحمتين أساسيتين ىما :
 ومرحمة التنفيذ .

 البرنامج اإلرشادي تخطيطمرحمة  –أواًل 

ىي عممية دراسة الماضي والحاضر من أجل التنبؤ لممستقبل، وعمى ضوء ىذا التنبؤ تحدد  
األىداف والحاجات واإلمكانات البشرية وغير البشرية التخاذ كل ما يمكن من إجراءات لبموغ األىداف 

  تحديد الطريقة والمكان المناسبين لتنفيذ تمك اإلجراءات في الميعاد المناسب .المرجوة، مع 

ويراعى عند تخطيط البرنامج اإلرشادي الموازنة بين مختمف العوامل المادية والبشرية والمالية  
المتاحة وبين الحاجات والمشكالت القائمة بين المزارعين، مما يساعد عمى تخطيط متوازن وواقعي، 

البرامج اإلرشادية الزراعية عمى  تخطيطكن تمخيص مجموعة من المبادئ الميمة يجب مراعاتيا عند ويم
 النحو اآلتي :

 يشتمل البرنامج الجيد عمى خطة عمل محددة -1

يعد البرنامج عديم الجدوى والفائدة إذا لم تكن لو خطة عمل تنفيذية تتضمن تنظيمًا يستيدف بموغ  
 وة .البرنامج أغراضو المرج

 اتساع نطاق المشاركة المحمية في عممية التخطيط -2
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مراعاة تشجيع أفراد المجتمع المحمي والقيادات الممثمة لجميع الفئات االجتماعية واالقتصادية  
 بالمشاركة الفعمية في جمع البيانات األساسية لمتخطيط ووضع البرنامج وتنفيذه وتقويمو .

 في تخطيطهيتطمب البرنامج وقتًا كافيًا  -3

يجب أن يراعى عند وضع البرامج اإلرشادية احتياجيا لوقت كاف حتى يتاح لممزارعين فرصة  
 تدارس الموقف وعمل تحميل دقيق لموضع، وبذلك يمكن تخطيط البرنامج عمى أسس سميمة .

 تعد عممية تخطيط البرامج مجااًل تعميمياً  -4

وذلك من خالل مساىمتيم في جمع حقائق عن  فقد يتعمم المشتركون في ىذه العممية الكثير، 
المجتمع والقيام بتحميميا، والتوصل إلى تحديد المشكالت الميمة، والمشاركة في جميع العمميات 
التخطيطية والتنفيذية والتقييمية لمبرنامج، وبذلك يتعمم الناس طريقة التفكير واتخاذ القرارات وغير ذلك من 

 األمور المكتسبة .

 البرنامج أهدافًا جوهرية ومحددةيتضمن  -5

لكي يستطيع المرشد الزراعي جذب انتباه المزارعين وتحفيزىم عمى العمل يجب أن يتضمن  
البرنامج عند التخطيط لو أىدافًا جوىرية وحمواًل عممية تقابل احتياجاتيم الضرورية، ويجب أن يتحققوا من 

ة، وبالتالي يتولد لدييم دافعًا لمعمل والمساعدة في إمكانية استفادتيم مع مجتمعيم من الحمول المقترح
 تخطيط وتنفيذ البرنامج .

 يسمح البرنامج بتقويم نتائج تطبيقه -6

يجب أن يسمح البرنامج الجيد بتقويم النتائج التي سوف يتم التوصل إلييا بعد الخطوات المتخذة  
 في عمميتي التخطيط والتنفيذ .

 البرنامج اإلرشادي الزراعي خطوات عممية تخطيط

 إن عممية تخطيط البرنامج اإلرشادي تشتمل عمى عدة خطوات أساسية عمى النحو اآلتي : 

 دراسة واقع المجتمع المستيدف . -
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 تحميل البيانات الناتجة عن الدراسة وحصر المشكالت وترتيبيا حسب أولوياتيا . -

 التحميل . صياغة األىداف لمعالجة المشكالت الناتجة عن -

 تحديد مقدرة المنظمة اإلرشادية واإلمكانات المتاحة . -

 تصميم خطة العمل لموصول إلى ىذه األىداف . -

 دراسة واقع المجتمع المستهدف -1

يتم دراسة واقع المجتمع المستيدف بطرائق مختمفة كالمالحظة إذا كان المجتمع صغيرًا، أو عن  
والبيانات المتوفرة لدى مختمف المصادر، أو استمارات البحث طريق المقابمة، أو اإلحصائيات 

، حيث يتم من خالل ىذه الدراسة تحديد المالمح الرئيسة لممجتمع لمنظمة(، أو المسوح ااالستبيان)
كالموقع والظروف الجوية وحجم المجتمع وتاريخو، باإلضافة إلى األوضاع االجتماعية من حيث التركيب 

لقيادة والقيم والعادات االجتماعية، واألوضاع االقتصادية التي تتمثل بعناصر اإلنتاج االجتماعي ومراكز ا
ومصادره وأساليب اإلنتاج والنشاطات الصناعية المرافقة لو، والخدمات العامة مثل التعميم والخدمات 

صر الصحية وطرق المواصالت وتوفر الخدمات وأسموب التسويق والتكاليف اإلنتاجية، كما ويتم ح
 المشكالت التي يعاني منيا المجتمع وذلك من وجية نظر أفراده .

 تحميل البيانات الناتجة عن الدراسة وحصر المشكالت وترتيبها حسب أولوياتها :  -2

 يدف والخوض بعمق في غمرة مشاكمو بعد الحصول عمى معمومات مفصمة حول المجتمع المست
مما سينتج عنو حصر وعد لجميع احتياجات المجتمع  ،يتم دراسة ىذه المعمومات وتحميميا بشكل دقيق

ومن ثم يجب الجموس مع المجتمع المدروس لمتأكد معو حول  ،ات التي تعترضو والمشاكل والصعوب
. وىنا ال بد من  النتائج التي تم التوصل إلييا وتحديد أولوياتيا لممباشرة في معالجتيا ضمن خطة مدروسة

التنويو إلى انو يجب عمى الجميور المستيدف أن يعي بأن المشكمة المزمع حميا تقع ضمن إمكانية 
فإذا كانت  ىناك صعوبة كبيرة في حل مشكمة ما بسبب عدم توفر المواد األولية مثاًل  ،لمنظمة اإلرشاديةا

ممحة يسيل عمى  ى اختيار مشكمة أخرىفيجب العمل عمى تأجيميا والنظر مع األفراد المستيدفين إل
وذلك  ،ىذا وتعتبر عممية تحديد األولويات من أصعب مراحل بناء البرنامج اإلرشادي ،المنظمة تحقيقيا 

بسبب تدخل عوامل عديدة يتمثل في رأي كل من : الجميور المستيدف وقيادتو المحمية بأىمية المشاكل 
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التي تنعكس عمى سياسة التنظيم اإلرشادي ، إضافة اسة العامة لمدولة السيو مينيين الفنيين والو وأولوياتيا ، 
 إلى اإلمكانات المتاحة لتخطيط وتنفيذ البرامج اإلرشادية .

 ويكمن تصنيف المشكالت التي تم حصرىا نتيجة الدراسة إلى ثالثة أنواع :

ق عادة بكافة مشكالت تقع في نطاق العمل اإلرشادي : إذ يستطيع اإلرشاد حميا وىي تتعم -
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 عمى كيفية الوصول إلى  -
 القروض واستغالليا بشكل صحيح .

 مشكالت ال طاقة لإلرشاد بيا : كالتي تتعمق بسياسة الدولة والخدمات العامة . -

 جة المشكالت الناتجة عن التحميل صياغة األهداف لمعال -3

ُتمثل األىداف الحاالت المستقبمية واألوضاع المرغوبة التي يتطمع إلييا كل من المخطط والمنفذ 
وترتبط األىداف ارتباطًا وثيقًا بالمشكالت حيث تتحدد ، كين في البرنامج والمنتفعين منو المشتر وجميع 

 األىداف بمقارنة الحالة الحالية بالحالة البديمة وتقدير الفجوة وتحديد المطموب لردميا.

أن  وىنا البد من اإلشارة إلى أنو ليس من الضروري، يد المشكالت يتم صياغة األىداف بعد تحد
تستجيب األىداف لكافة المشكالت المقترحة دفعة واحدة ، فمنيا ما يمكن معالجتيا عمى المدى 

والبد أيضًا من معرفة أن البرامج اإلرشادية ليست من  ،ما يستمر لفترة طويمة من الزمن  القصير ومنيا
 تعالج : أنميمتيا 

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

 تحديد مقدرة المنظمة اإلرشادية واإلمكانات المتاحة  -4
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بكيفية توظيفيا لتحقيق األىداف  أي حصر الموارد المتاحة لتنفيذ البرنامج اإلرشادي والتفكير
 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 

 ص اليدف المراد تحقيقو وتكاليف الوصول إليو .ىي خصائ

تحديد أىداف البرنامج اإلرشادي وتكاليفيا : عمى أساس المستوى المنصوح بو من قبل  -
 مؤسسات البحوث العممية 

وضع ميزانية لبيان المواد الالزمة لتنفيذ البرنامج ، وتسمسل األحداث واألنشطة والمواعيد  -
يرادات وتكاليف البرنامج بشكل كامل . المثالية لبداية وانتياء  كل نشاط ، وا 

 خطة العمل لموصول عمى األهداف  تصميم -5

بيان باألعمال اإلرشادية المختمفة التي سوف تتبع في كل مرحمة من تعرف خطة العمل بأنيا 
مى مراحل البرنامج، ويعني ذلك أنو سوف يكون لدينا خطة عمل محددة عند كل مرحمة، وىي الجواب ع

 ماذا وأين ومتى وكيف تؤدى الميمة وخطة العمل الجيدة ينبغي أن توضح اآلتي : 

 اليدف اإلرشادي المراد تحقيقو . -1

 جميور المسترشدين المراد الوصول إلييم . -2

 المحتوى التعميمي . -3

 من سيقوم بعممية التعميم ؟ -4

 اليدف . الطرق والمعينات اإلرشادية التي سوف تستخدم في تحقيق -5

 متى سيتم التنفيذ ؟ بمعنى تحديد مواعيد لمقيام بتنفيذ الخطة . -6

 أين سيتم التنفيذ ؟ بمعنى تحديد أماكن لمقيام بتنفيذ الخطة . -7
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وذلك بعد صياغة  ،يقوم المرشد الزراعي بالتحضير لوضع خطة العمل لموصول إلى األىداف        
ذ النشاطات اإلرشادية وتتضمن خطة العمل الجدول الزمني لتنفي ،ذه األىداف والتعرف عمى المجتمع ى

ي يتم تنفيذىا عمى فترات من مجموع من الخطط الت حيث أن البرنامج اإلرشادي يتألف عادةً  ،المختمفة
الذي تكون فترتو أطول من فترة بعض من أىداف البرنامج اإلرشادي يعالج كل منيا ىدف أو و  ،مختمفة 

. ويجب التنويو ىنا إلى أنو يتوجب عمى المرشد الزراعي أن يناقش مسودة خطة العمل  الخطة اإلرشادية
 مع الجميور المستيدف أو من يمثمو من القادة المحميين . وتتضمن خطة العمل كل من : 

الوسائل واألساليب التي يمكن إتباعيا لتحقيق األىداف ومدى قبول الناس ليا ، وىل يتعارض ىذا  -1
مع عادات وتقاليد المجتمع ، وىل سبق وتم تجريب األسموب المقترح في المجتمع وماذا كانت األسموب 
وما ىي الموارد الالزمة لتنفيذ الخطة ، والجميور الذي سيشارك في تنفيذ الخطة وحصر  ،النتيجة 

 وىل ىناك من إمكانية إلقناعيم .  ،المعارضين لمخطة

ا والموارد الالزمة وكيفية تأمينيا واألفراد المنفذون لكل نشاط نشطة التي يمكن تنفيذىا وموعدىاأل -2
كالمرشد والمختص مثاًل وما ىي النتائج المتوقعة . ىذا ويجب أن تكون خطة العمل مرنة أي قابمة لمتأقمم 

ويتم عادة وضع خطة سنوية تتضمن األنشطة التي ستنفذ خالل عام  ،والتعديل تبعًا لمظروف الطارئة 
 ،رة كل نشاط وفترات الركود في العام ) حيث تستغل ىذه الفترات عادة في تدريب المرشدين (كامل وفت

 وفترات المعارض الزراعية وغيرىا .  ،والمناسبات الدينية ،والمعينات الالزمة لمتنفيذ

 مكونات خطة العمل 

عبارة عن المعمومات التي تمكن القارئ من معرفة الخطة و تميزىا عن  عنوان أو اسم خطة العمل :
 الخطط األخرى المكونة لمبرنامج اإلرشادي وذلك عمى النحو التالي :

 خطة عمل رقم )    ( لعام ............. لمفترة من ............ إلى .................. .

 ....................................... .اسم المرشد الزراعي ........................

 منطقة العمل أو اسم الوحدة اإلرشادية .................................. .

 الموضوع ) وصف مختصر وشديد لممشكمة ( .................................. .
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أن يكون وصف المشكمة مختصرًا ضمن خطة العمل وكما أتت ضمن  مشكمة / مشاكل خطة العمل :
 البرنامج اإلرشادي.

 الجدول الزمني لألحداث

 اسم المنفذ المكان الطريقة اإلرشادية النشاط اليوم والتاريخ

 األحد
 1/7/2018 

تحسين نوعية 
 لعميقةا

 إيضاح عممي  
 المشاىدةب

حظيرة أحد 
 المزارعين

المرشد الزراعي 
 زيد
 

 

 مقارنة بين البرنامج اإلرشادي وخطة العمل 

 خطة العمل البرنامج اإلرشادي
 بداية إلجراءات التنفيذ -1 نياية إلجراءات التخطيط -1
يتناول منطقة جغرافية قد تتطابق مع  -2

 منطقة عمل المرشد أو تزيد عمييا
 تقتصر عمى المنطقة الجغرافية لممرشد -2

 تتناول عدد محدود من المشكالت أو أجزاءىا -3 شامل في تناولو لممشكالت -3
يقوم المرشد لوحده بإعدادىا مع مساعدة من  -4 يقوم عدد كبير بإعداده -4

 يراه مناسباً 
 مدة تنفيذىا أقل -5 مدة تنفيذه أطول -5
أىداف تعميمية خالصة في صياغتيا وأكثر دقة  -6 أىداف عامة وأقل دقة وتحديدًا وتخصصاً  -6

 وتحديدًا وتخصصاً 
 جزء من البرنامج ومشتقة منو -7 مجموعة من الخطط -7

 

  تنفيذ البرنامج اإلرشاديمرحمة  –ثانيًا 

تبدأ عممية تنفيذ البرنامج بالدعاية لو وذلك إما عن طريق وسائل اإلعالم الجماىيرية كاإلذاعة و         
ة مع الجميور ديأو عن طريق االتصاالت الفر  ،التمفزيون و الصحف و اإلعالنات و الممصقات

حيث يتم من خالليا شرح ألىداف البرنامج اإلرشادي و الفائدة التي سيجنييا  ،المستيدف مباشرة 
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حيث  ، ثم تبدأ بعدىا عممية التنفيذ الفعمي لمبرنامج ،فيما لو نفذ ىذا البرنامج بنجاح الجميور المستيدف 
وال بد من  ،مراحل البرنامج في وقتيا المحدد ال بد من توافر كافة الموارد الالزمة لتنفيذ كل مرحمة من

 مسك سجالت من قبل المرشد الزراعي غايتيا :

  مراقبة و متابعة سير العمل. 
  إنذار مبكر لممشرفين عمى تنفيذ البرنامج لنقاط الضعف والقوة لمبرنامج أو لميارات المرشدين ومدى

 مسار ىذا البرنامج نحو تحقيق أىدافو .حيث أن ىذا يمعب دورًا ىامًا  في تصحيح ، فيميم لعمميم 
  امج جديدة أخرى.تُفيد في تخطيط بر 
  . تُفيد في فيم أفضل لممجتمع 

كما يجب عمى المرشد أن يقوم بإعداد تقارير دورية ) شيرية أو فصمية ( يبين فييا مدى التقدم الذي 
 حيث يبين ىذا التقرير : ،أىم العقبات المعترضة وصل إليو البرنامج اإلرشادي و 

  األىداف الخاصة لمفترة التي يغطييا التقرير. 
  األنشطة المخططة. 
  المشاركون في األنشطة المنفذة . 
  تقرير عن بعض المعايير المستخدمة كعممية توزيع بعض المواد األولية عمى المزارعين . فالمقرر

ألف  100ولكنو تبين أنو تم توزيع  ،ألف شجيرة رعوية في تمك الفترة  200مثاًل ىو توزيع 
 فيذا يدل عمى عدم القيام بتنفيذ الخطة بالشكل المطموب .  فقط  شجيرة

 تقويم البرنامج اإلرشادي

العممية التي تحدد درجة تحقيق التغيرات السموكية المرغوبة  »يعرف تقويم البرنامج اإلرشادي بأنو         
 . «التي حدثت نتيجة الجيود اإلرشادية التي بذلت في تنفيذ البرنامج 

 ويم البرنامج اإلرشادي الزراعيخطوات عممية تق

 تحديد وتحميل أهداف البرنامج التعميمي اإلرشادي  -1
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 يةف البرنامج التعميمي اإلرشادي من خالل عمموفق أىداف دقيقة وواضحة طبقًا ألىدا التقويم يجري
ع ن تحديد أىداف البرنامج التعميمي أمر ضروري لتحديد نو ، ألوالوضع السابق المقارنة بين ما تم انجازه

 ق واألساليب التقويمية .ائواختيار الطر  المعمومات المطموب جمعيا

 وقياسهتحديد الدليل عمى حدوث التغير  -2

لبراىين التي تشير انواع الدالئل و وواسع عمى أدقيق  القائمين بعممية التقويم إجراء تحرٍ ينبغي عمى 
عمى حدة لتحديد الدالئل  لٌ اإلرشادي كداف البرنامج التعميمي ، وىذا يتطمب دراسة أىالى حدوث التغير 

اييس عمى النحو ولقياس التقدم نحو ىدف تعميمي يمكن ذكر بعض المق ،اتمام ىذا اليدف عمى والبراىين
 (  1963كمسي وىيرون  اآلتي : )

 مقياس القيمة : يستعمل في تحديد القيمة التي يراىا الناس في االشياء، وفي اظيار ما يعتقد انو ميم  - أ

مقياس االتجاه : يظير ما يشعر بو الناس نحو االشياء ، وما اذا كانوا مع او ضد مسألة أو حقيقة  - ب
 أو مشكمة معينة .

حدى طرائقيا طريقة األسئمة التي يكون االستفتاء - ت ات وذلك لمعرفة آراء الناس في مسائل مختمفة ، وا 
 جوابيا نعم أو ال .

اختبار المعرفة وسعة اإلدراك ) المعمومات العامة ( لمعرفة إذا كان شخص ما يفيم معرفة مكتسبة  - ث
 أو يستطيع تطبيقيا فينبغي اختبار سعة إدراكو وفيمو ليا .

ارة : تستعمل في تحديد مقدار الميارة المكتسبة، ويمكن أن تظير كمًا من الميارات معدالت المي - ج
 المكتسبة ودرجة اكتسابيا. 

 جمع البيانات  -3

ىناك أشكال متعددة ألساليب وطرائق جمع البيانات ، ومن الضروري اختيار الطرائق واألساليب         
وسيمة تتوقف إلى حد كبير عمى دقة اختيار وسيمة جمع التي تتناسب وأىداف الدراسة، ألن دقة أية 

وىناك عديد من الطرائق واألساليب التي تستخدم في جمع البيانات الالزمة لعممية التقويم نورد  ،البيانات
 منيا :

 االستبيان  - أ

 المقابمة الشخصية . - ب
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 المالحظة اليومية المنتظمة . - ت

 اختيار العينة -4

بيانات من جميع مفردات المجتمع األصمي فإنو يمكن اختيار عدد قميل من إذا لم يتيسر جمع ال        
باستعمال وحدات المجتمع أو ما يسمى بالعينة، وذلك اختصارًا لموقت والجيد والنفقات، ويتم اختيار العينة 

طاء العينة المجتمع مع أقل قدر من التحيز واألخ تمثلأن وسائل مناسبة في االختيار بطريقة يمكن معيا 
 ، ويتوقف نجاح استخدام أسموب المعاينة عمى تقدير حجم العينة، وكيفية اختيارىا، وتحديد نوعيتياخرىاأل

 تبويب وتحميل وتفسير البيانات  -5

 تبويبمختمفة يتم ق ائغراض التقويم من خالل استخدام وسائل وطر بعد تجميع البيانات الالزمة أل     
غراض التحميل االحصائي ، وذلك لمكشف عن ما وتصنيفيا الى فئات وتييئتيا ألىا البيانات وترميز ىذه 

 تعنيو ىذه البيانات والمعمومات . 

 االستفادة من النتائج  -6

االستفادة منيا  أي ؛ما لم تأخذ حيز التطبيق ة تحميل وتفسير البيانات ال تعني شيئاً ن نتائج عمميإ     
التي  الميمةن ىذه النتائج توضح النقاط رشادية الزراعية المستقبمية ، كما أر البرامج التعميمية االفي تطوي

 (  1977 وأىميا : ) الخولي امج التعميمية االرشاديةيجب مراعاتيا واالنتباه إلييا في توجيو البر 

 تحديد نقاط القوة والضعف في البرنامج السابق ومسببات كل منيا والعمل عمى تالفي األخطاء .  - أ

القائمين بالعمل التعميمي االرشادي وجميور المتعممين شعورًا بالرضا واالرتياح بمعرفتيم  إعطاء - ب
 بنتائج البرنامج .

 توفير أساس مدعم بالحقائق لتحسين البرامج التعميمية االرشادية القادمة . - ت

ت تحديد نقطة بداية جديدة مبنية عمى حقيقة التغيرات السموكية لجميور المسترشدين والتغيرا - ث
 االقتصادية واالجتماعية الناتجة عن ىذه التغيرات السموكية .

 تفيد نتائج التقويم في إدارة العمل االرشادي التعميمي المبني عمى أساس الحقائق بداًل من التخمين  - ج
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