
 أسالٌب تخطٌط وتنفٌذ البرامج اإلرشادٌة الزراعٌة

 فً تستخدم التً األسالٌب أو المناهج هذه لكل مختصر وصف ٌلً فٌما

 : الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج وتنفٌذ وضع



 األوتوقراطًاألسلوب 

 أو األشٌاء على للحكم المقدرة ٌمتلكون ال الناس أن األسلوب هذا ٌفترض

 أو ٌُفرض اإلرشادي البرنامج فإن األسلوب هذا تنفٌذ ظل وفً تحدٌدها،

 تخطٌط فً المزارعٌن إشراك عدم أن فٌه رٌب ال ومما الناس على ٌُملى

   البرنامج نجاح فرصة من وٌقلل التنفٌذ فً مساندتهم من ٌضعف البرنامج



 أسلوب عدم التدخل فً شؤون اآلخرٌن 

 متاحة، معلومات لدٌه اإلرشادي بالعمل القائم أن األسلوب هذا ٌفترض

 للعون طلبا   الزراعً المرشد إلى الذهاب فً الحق للناس أن هذا وٌعنً

 األوتوقراطً األسلوب شأن شأنه التدخل عدم وأسلوب والمساعدة،

 ٌحتاجها تعلٌمٌة خبرة هو البرامج تخطٌط بأن القائلة الحقٌقة ٌتجاهل

 تحبذ التً الزراعً اإلرشاد مبادئ مع المنهج هذا وٌتنافى ، الناس

 . ممثلٌهم خالل من التخطٌط فً المزارعٌن إشراك



 الدٌمقراطً األسلوب

 بإشراك ٌكون البرامج أفضل على الحصول أن المنهج هذا ٌفترض

 واألخصائٌون والمرشدون ، وتنفٌذها تخطٌطها فً ممثلٌهم أو المزارعٌن

 البرامج تخطٌط فً الخبرة لدٌهم آخرون أفراد وأٌة ، الزراعٌون

  االهتمام موضع بالمنطقة المحٌطة المحلٌة بالظروف واإللمام اإلرشادٌة

 ومساهمة اشتراك بأهمٌة ٌعترف المنهج أو األسلوب فهذا وباختصار

 فً وكفاءاتهم ومهاراتهم بمعارفهم وٌعترف البرامج تخطٌط فً الناس

 . أجلهم من والتخطٌط التفكٌر



 الصفات الشخصية لممشاركين في بناء البرنامج اإلرشادي



  Educational level : التعلٌمً المستوى -1

 الجماعة بمهام أعلم ٌكون األعلى التعلٌمً المستوى ذا الفرد أن فٌه رٌب ال مما

 األشٌاء على والحكم ، المشاكل بتحلٌل األمً الفرد من وحاجاتها وأهدافها ومشاكلها

 فعالة اتصاالت تحقٌق على وأقدر ، الصحٌح القرار واتخاذ ، اآلخرٌن أدوار وتصور

 والرؤساء الزمالء من اآلخرٌن فً والتأثٌر  اإلقناع على وأقدر ، االتجاهات جمٌع على

 وأبلغ ، الفردٌة والصراعات المشاكل واحتواء الهمم شحذ على وأقدر ، والمرؤوسٌن

 فً ومرنا   محببة قٌم ذا وٌكون ، عمله فً دقٌقا   وٌكون الناس حاجات عن التعبٌر فً

 لها الصفات هذه وكل ، اآلخرٌن ومع نفسه مع ومخلصا   ، للجماعة وقٌادته تعامله

 . الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج بناء فً الجماعة بمشاركة الفرد قٌام عند الطٌب أثرها



   العامة المعارف -2

 ٌرسمونها التً المعرفٌة الخرٌطة أو الصورة فً بٌنهم فٌما األفراد ٌختلف

 ذلك ومرجع ، به الخاصة المعرفٌة خرٌطته فرد فلكل بهم المحٌط للعالم

  الفسٌولوجً تركٌبهم واختالف لألفراد والمادٌة االجتماعٌة البٌئة اختالف

 . السابقة وخبراتهم ورغباتهم حاجاتهم وتباٌن



 ونوع وحجم مع ٌتناسب ما عمل أداء فً الفرد كفاءة أن به المسلم ومن

 البرامج بناء فً التعاون ذلك بٌن ومن ، لدٌه التً المعلومات ودقة وحداثة

 األهداف معرفة فً غٌره عن ممٌزا   الفرد ٌكون حٌث الزراعٌة، اإلرشادٌة

 والتحلٌل الفهم على وأقدر ، البرنامج ٌتضمنها التً والمعٌنات والطرق

    القرارات اتخاذ فً جٌدا   مشاركا   ٌكون ثم ومن ، األشٌاء بٌن والربط

 ذوي من البرنامج بناء فً المشاركون األفراد ٌختار أن ٌجب ولهذا

 .  فاشال   التخطٌط ٌكون منظمة معرفة فبدون ، أمكن كلما الجٌدة المعارف



 االتجاهات -4

 األفكار تبنً : مثل شتى أمور فً أساسٌا   دورا   األفراد اتجاهات تلعب

   ... وغٌرها البرامج بناء وفً البشرٌة واالتصاالت المستحدثة المزرعٌة

 بناء فً المشاركٌن المزارعٌن اتجاهات كانت كلما المثال سبٌل فعلى

 أو البرنامج ومضمون اإلرشادي الجهاز ممثلً من كل نحو إٌجابٌة البرامج

 درجة زٌادة على تساعد فإنها  ... المنطقة فً المزارعٌن ونحو  أهدافه

 من الفرٌق أعضاء ٌختار أن ٌفضل ولهذا ، البرنامج بناء فً مشاركتهم

 .ذلك أمكن كلما وغٌرها العناصر تلك نحو اإلٌجابٌة االتجاهات ذوي



 الواقعٌة -5

 أفراد جمٌع فً الواقعٌة عنصر توفر اإلرشادي البرنامج لبناء ٌلزم

 عن بعٌدا   كان إذا التخطٌط ألن ، المهمة بهذه القٌام إلٌه الموكل الفرٌق

 وعادات ورغبات وحاجات مشاكل من فٌه بما المحلً المجتمع واقع

 خطط ما هو الفعال فالبرنامج ، الخٌال من ضربا   ٌكون سوف للمزارعٌن

 . موارد من متاح هو ما أو قائم هو لما الواقع من أساس على



  الثقة -6

 على منه المطلوبة بالمهام ٌقوم عندما نفسه فً الفرد ثقة بذلك ٌقصد

 على قدرتهم وفً ومرؤوسٌه رؤسائه فً ٌثق وأن ، األكمل الوجه

 واإلمكانات الموارد فً والثقة البرنامج، بناء فً الفعالة المشاركة

 قدرة فً المخطط ٌثق أن وٌجب البرنامج، باحتٌاجات اإلٌفاء على المتاحة

 . الزراعٌة البرامج وتقوٌم وتنفٌذ تخطٌط فً المشاركة على المزارعٌن



  الرٌفٌة -7

 المجال تكوٌن فً مهما   دورا   خارجٌة منبهات من فٌها بما الطبٌعٌة البٌئة تلعب

 المجال عن ٌختلف ما قرٌة فً نشأ زراعً لمرشد الحٌوي فالمجال   للفرد الحٌوي

 بالحقائق ملٌئة الرٌفٌة البٌئة ألن ، مدٌنة فً وٌقٌم نشأ الذي لزمٌله الحٌوي

 ذخٌرة تكوٌن فً تساهم التً والحاجات والمشاكل والمنزلٌة المزرعٌة والممارسات

 بحاجات أعلم فٌصبح  البٌئة، هذه فً ٌعٌش الذي للفرد واسعة عامة معرفٌة

 االقتصادٌة أحوالهم معرفة على وأقدر ، االجتماعٌة وقٌمهم وعاداتهم المزارعٌن

 مشاركته عند رٌب وبال ذلك أثر وٌنعكس تفكٌرهم، لطرق تفهما   وأكثر ، والمعٌشٌة

 التنمٌة ولبرامج جانب من المنطقة ومشاكل لحاجات مواكبة إرشادٌة برامج بناء فً

 . اآلخر الجانب من الرٌفٌة



  االتصالٌة القدرة -8

 ألن ، بالمزارعٌن االتصال فً المهارة لدٌه ٌكون أن التخطٌط لجنة عضو فً ٌشترط

    والتقوٌم والتنفٌذ للتخطٌط الالزمة والحقائق البٌانات تجمٌع فً كثٌرا   ٌساعد ذلك

 للمزارعٌن البرنامج نقل عند األهمٌة من درجة على تعد االتصال مهارات أن كما

 القٌام فً أهمٌة من للفرد االتصالٌة للمهارة ما جانب إلى هذا ، بأهمٌته وإقناعهم

 وزمالئه الفرد بٌن والتكامل التنسٌق وتحقٌق للبرنامج والنهائً المرحلً بالتقوٌم

 البرنامج جوانب بٌن وانسجام تكامل حدوث على ٌساعد مما ، رؤسائه وبٌن وبٌنه

   . متزن إرشادي برنامج بناء ثم ومن ، ككل



  الدقة -9

 فً الدقة تتوفر أن وٌجب ، عالٌة دقة البرنامج بناء خطوات جمٌع تتطلب

 لحاجات مواكبة جٌدة إرشادٌة لبرامج تطلعنا ما إذا وذلك ، الجمٌع

 ٌتسم أن األمر ٌتطلب لذا ، الرٌفٌة للتنمٌة ومحققة المزارعٌن ومشاكل

 تجمٌع فً التدقٌق ذلك فً بما شًء كل فً بالدقة الجماعة فً فرد كل

 على الحكم فً والتدقٌق ، منها لالستفادة وتفسٌرها وتحلٌلها البٌانات

 الطرق واختٌار األهداف صٌاغة فً والتدقٌق القرارات، واتخاذ األشٌاء

 . والُمعٌنات



 التخطٌط ومبادئ بأهمٌة اإلٌمان -10

 ومبادئه أسسه جٌدا   ٌعً وأن ، وأهمٌته بالتخطٌط الفرد ٌؤمن أن ٌجب

 لألهداف الكافً واإلدراك الهمم شحذ على ٌساعد ذلك ألن ومعوقاته،

 ٌشارك وبذلك المعوقات من كثٌر وتجنب التخطٌط فً والمرونة والموارد

 . جٌدة برامج بناء فً وفعالٌة بجد الجماعة الفرد



 القٌم -11

   المخطط قٌم -أ

 . الواقعٌة البٌانات على لالعتماد المخطط تدفع : الدقة قٌمة•

 على ولٌس الممكن على فقط ٌعتمد ألن المخطط تدفع : الواقعٌة قٌمة•

 . الخٌال

 واتخاذ أحكامه إصدار فً وإخالصه المخطط عدل : العدل قٌمة•

 . ناجحة برامج وضع على ٌساعد مما قراراته،

 للبرنامج المجتمع أفراد دعم ضمان على ٌعمل : اإلخالص قٌمة•

 . إرضائهم من ٌزٌد مما األفراد كافة بٌن المساواة وٌضمن



   : المنفذ قٌم -ب

 . األمانة    •

 . التحٌز عدم     •

 . البرنامج إلنجاح الجهد لبذل االستعداد     •

 أجل من المتغٌرة الظروف ضوء فً بالتعدٌالت للقٌام االستعداد    •

 . العام الصالح

  : المقٌم قٌمج-

 قرارات وٌصدر بالموضوعٌة ٌتسم الجٌدة الحمٌدة القٌم ذو فالمقٌم

 . صحٌحة وأحكام



 بالمنطقة الكافً اإللمام -12

 بالمنطقة كبٌرا   إلماما   ملما   البرنامج بناء فً المشارك الفرد ٌكون أن ٌجب 

 من مناسب بكم المجموعة إمداد على ٌساعد ذلك ألن البرنامج، فٌها سٌنفذ التً

 ٌجب التً األمور ومن ، البرنامج لبناء أساسٌة تعتبر التً والمعلومات الحقائق

 : ٌلً ما والتنمٌة االهتمام محور المنطقة وتخص بها اإللمام

  التربة عن معلومات -1

 النباتً اإلنتاج عن معلومات -2

 الحٌوانً اإلنتاج مجال فً -3

 المزارعٌن عن معلومات -4

 المنطقة فً السائدة المشاكل -5



    السابقة الخبرات -13

 الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج وتقوٌم وتنفٌذ تخطٌط لجان تشكٌل عند ٌراعى 

 متعددة واجتماعٌة زراعٌة مجاالت فً الجٌدة الخبرة ذات العناصر اختٌار محاولة

 القٌام علٌها وٌسهل الجماعة معارف زٌادة على تساعد الخبرة ألن ، ومتنوعة

 . وكفاءة بسرعة بمهامها

   المرونة -14

 مواجهة أجل من والتنفٌذ التخطٌط فً المرونة إلى البرنامج بناء ٌحتاج 

 مع التعامل فً مرنا   الفرد ٌكون أن ٌجب لذلك تعترضه، قد التً والمعوقات المشاكل

 مع التعامل فً أٌضا   ومرنا   ، المتاحة والمعٌنات والموارد والحقائق البٌانات

 فٌها بما المتنوعة المواقف مع والتكٌف العمل على وقادرا   ٌشاركها، التً المجموعة

 . البرنامج فعالٌة فً تؤثر ومتغٌرات مناخ من



 التعاون – 15

 بالمهام والقٌام األنشطة، من العدٌد إنجاز فً مهمة أدوارا   التعاون ٌلعب 

 ٌتطلب لذلك الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج وتنفٌذ تخطٌط منها عالٌة بكفاءة المتنوعة

 عدم حٌن فً الجماعة، أفراد بٌن دائما   وتنمٌتها الحمٌدة الصفة هذه وجود األمر

 . وتأخٌره العمل وعرقلة والموارد الوقت هدر إلى ٌؤدي واالختالف التعاون

  اإلخالص -16

   الجماعة مع مخلصا   ٌكون أن قبل أوال   نفسه مع مخلصا   الفرد ٌكون أن ٌجب 

 جٌدة أعمال هذا عن وٌنتج إخالص، بكل والفعل القول فً مهامها فً ٌشاركها حٌث

 . كفاءة بأقصى المتاحة والموارد الوقت واستثمار فعالة وخطط



   الدافعٌة -17

 الزراعٌة اإلرشادٌة البرامج بناء فً الفعالة الفرد مشاركة تتطلب 

 ٌتعلق ما كل فً المتعددة بالمهام للقٌام تحفزه التً الدوافع توفر

 الحاجات إشباع على تساعد الدوافع ألن ، والتقوٌم والتنفٌذ بالتخطٌط

 . المتعددة
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