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ٌقوم المرشد الزراعً بالتحضٌر لوضع خطة العمل للوصول إلى األهداف، وذلك بعد 

صٌاغة هذه األهداف والتعرف على المجتمع ، وتتضمن خطة العمل الجدول الزمنً 

لتنفٌذ النشاطات اإلرشادٌة المختلفة حٌث أن البرنامج اإلرشادي ٌتألف عادة من 

مجموع من الخطط التً ٌتم تنفٌذها على فترات مختلفة   فٌعالج كل منها هدف أو 

بعض من أهداف البرنامج اإلرشادي الذي تكون فترته أطول من فترة الخطة 

وٌجب التنوٌه هنا إلى أنه ٌتوجب على المرشد الزراعً أن ٌناقش مسودة . اإلرشادٌة 

وتتضمن خطة . خطة العمل مع الجمهور المستهدف أو من ٌمثله من القادة المحلٌٌن 

 :العمل كل من 



وهل ٌتعارض ، واألسالٌب التً ٌمكن إتباعها لتحقٌق األهداف ومدى قبول الناس لها الوسائل -1

وهل سبق وتم تجرٌب األسلوب المقترح فً المجتمع ، هذا األسلوب مع عادات وتقالٌد المجتمع 

والجمهور الذي سٌشارك فً تنفٌذ ، وماذا كانت النتٌجة ، وما هً الموارد الالزمة لتنفٌذ الخطة 

 . الخطة وحصر المعارضٌن للخطة، وهل هناك من إمكانٌة إلقناعهم 

 

التً ٌمكن تنفٌذها وموعدها والموارد الالزمة وكٌفٌة تأمٌنها واألفراد المنفذون لكل األنشطة  -2

هذا وٌجب أن تكون خطة العمل مرنة . نشاط كالمرشد والمختص مثالً وما هً النتائج المتوقعة 

أي قابلة للتأقلم والتعدٌل تبعاً للظروف الطارئة ، وٌتم عادة وضع خطة سنوٌة تتضمن األنشطة 

حٌث تستغل هذه الفترات ) التً ستنفذ خالل عام كامل وفترة كل نشاط وفترات الركود فً العام 

والمعٌنات الالزمة للتنفٌذ والمناسبات الدٌنٌة وفترات المعارض ( عادة فً تدرٌب المرشدٌن 

 الزراعٌة وغٌرها 



  المكتوبة العمل خطة مزايا
 . وتغيرات مستقبمية وأوضاع أىداف من ورد بما اإلرشادي الجميور أمام الزراعي اإلرشاد جياز التزام ُتؤكد1.
 واقعياً  أساساً  يضع وىذا ، تواجييا التي والمشكالت لممنطقة الواقعية لألوضاع الجميور تفيم عمى ُتساعد   2.

 . اإلرشاد مع الجميور لتعاون
 تجاه اإلرشاد ودور واحتياجاتيم األىالي واىتمامات المنطقة مشكالت تفيم عمى األخرى المؤسسات ُتساعد3.

 وأنشطة أنشطتيا بين التنسيق ويسيل اإلرشادي، لمدور المؤسسات ىذه تقبل عمى يساعد مما ، المشكالت
 . اإلرشادية االىتمامات مع اىتماماتيا تعارض حاالت من ويقمل اإلرشاد،

  . اإلرشادي البرنامج بناء في والمشتركين العاممين كل بين الفيم توحيد إلى ُتؤدي4.

جراءات أىداف من بو ورد ما تنفيذ عمى العاممين جيود كل توجيو عمى ُتساعد5.   . وا 

 عمى ُيساعد مما ، البرنامج بناء عممية في المشتركين واألىالي لمعاممين التدريبية االحتياجات معرفة إلى تؤدي6.
 . مياميا أداء عمى الفئات ىذه لمساعدة تدريبية دورات بناء

 وتتضمن ىذا ، أىداف من تحقق ما ومدى نتائجو وقياس اإلرشادي البرنامج تقييم عممية عمييا تستند وثيقة7.
 المتاحة واإلمكانات واألىداف والحمول والمشكالت الموقف وبيان البرنامج بناء مراحل : من كالً  المكتوبة الخطة

 . والتقييم العالقة ذات والمؤسسات



   العمل خطة مكونات
 : التالية المكونات من اإلرشادية العمل خطة تتكون

 الخطة اسم أو العنوان-

 المشكمة-

 التعميمية األىداف-

 لألحداث الزمني الجدول-

 عن تميزىا و الخطة معرفة من القارئ تمكن التي المعمومات عن عبارة : العمل خطة اسم أو عنوان
 : التالي النحو عمى وذلك اإلرشادي لمبرنامج المكونة األخرى الخطط
 . .................. إلى ............ من لمفترة ............. لعام (    ) رقم عمل خطة
 . ............................................................... الزراعي المرشد اسم

 . .................................. اإلرشادية الوحدة اسم أو العمل منطقة
 . .................................. ( لممشكمة وشديد مختصر وصف ) الموضوع

 ضمن أتت وكما العمل خطة ضمن مختصراً  المشكمة وصف يكون أن : العمل خطة مشاكل / مشكمة
 .اإلرشادي البرنامج



 .العمل لخطة التعميمية األهداف

 : ىي و ثالث مكونات اليدف صياغة تتضمن أن1.
 .تغيره المتوقع السموك-
 .التغيير يطاليم الذين األفراد-
 .اكتسابو المراد لمسموك التخصصي المجال تشكل التي الفنية المادة-

 عممية انتياء بعد المتعمم لمفرد يحدث أن يتوقع ما إلى اليدف ُيشير أن -2
 العمل بخطة وردت التي التعميمية اإلجراءات تنفيذ انتياء بعد أو ، التعمم

 . ( المتوقعة النتائج )  
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 خطة العمل البرنامج اإلرشادي

 التنفٌذ إلجراءات بداٌة -1 التخطٌط إلجراءات نهاٌة -1

 عمل منطقة مع تتطابق قد جغرافٌة منطقة ٌتناول -2

 علٌها تزٌد أو المرشد

 للمرشد الجغرافٌة المنطقة على تقتصر -2

 أجزاءها أو المشكالت من محدود عدد تتناول -3 للمشكالت تناوله فً شامل -3

 ٌراه من مساعدة مع بإعدادها لوحده المرشد ٌقوم -4 بإعداده كبٌر عدد ٌقوم -4

 مناسباً 

 أقل تنفٌذها مدة -5 أطول تنفٌذه مدة -5

 وتحدٌداً  دقة وأكثر صٌاغتها فً خالصة تعلٌمٌة أهداف -6 وتخصصا   وتحدٌدا   دقة وأقل عامة أهداف -6

 وتخصصاً 

 منه ومشتقة البرنامج من جزء -7 الخطط من مجموعة -7

 مقارنة بين البرنامج اإلرشادي وخطة العمل 

 



 (2015 رزوق، ) اإلرشادي البرنامج تنفيذ مرحمة – ثانيا  

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

 سيجنييا التي الفائدة و اإلرشادي البرنامج ألىداف شرح خالليا من يتم حيث ، مباشرة المستيدف
 حيث ، لمبرنامج الفعمي التنفيذ عممية بعدىا تبدأ ثم ، بنجاح البرنامج ىذا نفذ لو فيما المستيدف الجميور

 من بد وال المحدد، وقتيا في البرنامج مراحل من مرحمة كل لتنفيذ الالزمة الموارد كافة توافر من بد ال
 : غايتيا الزراعي المرشد قبل من سجالت مسك

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

 . أىدافو تحقيق نحو البرنامج ىذا مسار تصحيح في  ىاماً  دوراً  يمعب ىذا أن حيث ، لعمميم فيميم
أخرى جديدة برنامج تخطيط في تُفيد. 
لممجتمع أفضل فيم في تُفيد .  



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

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

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



 (1997، عمران، الطنوبي)أهمية البرامج اإلرشادية الزراعية 

 وأساس عماد فيي الزراعي اإلرشاد في كبيرة أىمية الزراعية اإلرشادية لمبرامج 
 : باآلتي األىمية ىذه وتتمخص فشمو أو نجاحو
  لتنفيذىا إرشادية إجراءات من يتخذ سوف ما دراسة في االرتجال عن االبتعاد -1
 . لبموغو والوسيمة اليدف يحدد بيان لوجود الفرصة إتاحة -2
 . اإلرشادية التوعية إطارىا في تعمل التي الحدود تعيين -3
 النجاح وقياس الجديدة االتجاىات عمى الحكم أساسو عمى يمكن إطار وجود -4
 . الفشل أو

 . اإلرشاد عمى القائمين تغيير عند البرامج انتكاس عدم ضمن -5
 . اإلرشادية البرامج لتنفيذ مالية اعتمادات لطمب الدليل وجود -6
 . المتاحة الموارد عمى المحافظة -7

 . المحمية القيادات وتنمية اكتشاف -8        



 ووضع تخطٌط عند بها واالسترشاد مراعاتها ٌنبغً التً المهمة األسس
 السلٌمة اإلرشادٌة البرامج

 الظروف ضوء فً توضع التً البرامج تلك هً الجٌدة اإلرشادٌة البرامج -1

 . السائدة المحلٌة

 الناس حاجات من تنبثق التً البرامج تلك هً الجٌدة اإلرشادٌة البرامج -2

 .الفعلٌة ورغباتهم المحسوسة

 . المناسبة المرضٌة الحلول وٌقدم األهداف ٌحدد الجٌد اإلرشادي البرنامج -3

 . واالستمرارٌة المرونة عنصرا فٌه ٌتوفر الجٌد اإلرشادي البرنامج -4

 . التركٌز مع باالتزان ٌتصف الجٌد اإلرشادي البرنامج -5

 . محددة عمل خطة له تكون أن ٌنبغً الجٌد اإلرشادي البرنامج -6

 عملٌة فً اشتراكهم خالل من للناس تعلٌمٌة أداة ٌعد اإلرشادي البرنامج -7

 ودراسة وتشخٌص المسؤولٌة حس وٌتعلمون بأهمٌتهم ٌشعرون تخطٌطه

 واتجاهات مهارات اكتسابهم إلى باإلضافة بشأنها، القرارات واتخاذ المشكالت

 . جدٌدة

 . تنسٌقٌة عملٌة اإلرشادي البرنامج وبناء تخطٌط عملٌة -8

 (1997 عمران، ،الطنوبً) . النتائج لتقوٌم الطرٌق ٌمهد الجٌد اإلرشادي البرنامج -9



 الزراعًالهٌكل التنظٌمً الالزم لبناء البرنامج اإلرشادي 

 

 القرٌةلجنة التخطٌط على مستوى  –أوال  

 لجنة التخطٌط على مستوى الناحٌة أو المنطقة –ثانٌا  

 لجنة تخطٌط البرنامج اإلرشادي على مستوى المحافظة  –ثالثا  



 (1997، عمران، الطنوبي)خطة عمل لجان التخطيط 

 : اآلتي تتضمن التخطيط بمجان خاصة عمل خطة ىناك يكون أن يجب
 . التخطيط لمجنة المحددة األىداف -1
 . والمسؤوليات المختمفة األدوار -2
 . الفرعية المجان وعدد التخطيط يتناوليا التي العمل مجاالت -3
 . المجنة اجتماع مواعيد -4
 . األعضاء تغيير طريقة -5
 . عضو لكل العضوية مدة -6
 . األمر تطمب إذا األعضاء تدريب خطة -7
 . األعضاء دعوة وطريقة مواعيد تحديد -8
 . عضو كل عمى الخطة توزيع -9



 (1997، عمران الطنوبً)أسس تشكٌل اللجان 

 :ٌجب أن تراعى األسس اآلتٌة عند تشكٌل اللجان 

 :  تحدٌد اللجان الرئٌسة والفرعٌة وقد ٌتم ذلك عن طرٌق  -1

 .التخصص  -أ

 .الموقع الجغرافً  -ب

 .اختٌار األعضاء  -2

 .تحدٌد األدوار لألعضاء فً اللجان المختلفة  -3

 .وضع خطة عمل اللجان  -4



 اإلرشادي البرنامج تخطيط في بدورىا القيام في التخطيط لجان وكفاءة نجاح ويتوقف
 : يأتي ما عمى

 . المحميين والقادة والييئات لممزارعين ممثمين وجود -1

 . القرارات واتخاذ مقترحاتيم وتقديم معرفتو حسب كل بفعالية األعضاء مشاركة -2

 . التخطيط وأىداف ألدوارىم األعضاء تفيم -3

 . بدايتو من البرنامج بوضع األعضاء اشتراك -4

 . لألعضاء الكافي والتدريب اإلعداد -5

 . الزراعي المرشد من التكنولوجية المعمومات توفير



 (1997، عمران، الطنوبً)العوامل المؤثرة على تخطٌط البرامج 

 :ٌمكن تحدٌد أبرز العوامل التً تؤثر فً التخطٌط بصفة عامة فً أقسام ثالثة هً 

 الداخلٌةالعوامل  –أوال  

 العوامل الخارجٌة  –ثانٌا  

 العوامل الدولٌة  –ثالثا  



 : المراجع

 تخطيط أساسيات – (1997 ) سعيد الصادق عمران عمر، محمد الطنوبي -1

 الطبعة المختار، عمر جامعة منشورات . الزراعية اإلرشادية البرامج وتقويم وتنفيذ

 . صفحة 303 الميبية، العربية الجماىيرية البيضاء، األولى،

 قسم . الزراعي اإلرشاد في منشورة غير محاضرات – (2015) طالل رزوق، -2

  . البعث جامعة الزراعية، اليندسة كمية الزراعي، االقتصاد


