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د. منٌر سعٌد البلداوي              مبادئ االرشاد                       تاسعة المحاضرة ال  

  التخطٌــــــــط االرشادي : 

مفهوم التخطٌط   :    

على انه رسم للمقررات التً ٌنبغً اتباعها فً توجٌه النشاط ٌعرف التخطٌط               

 البشري لتحقٌق نتائج معٌنة فً فترة زمنٌة محددة . 

 

  فوائد التخطٌط  :    

، خطط االرشاد وغٌرها .عدم تعارض او تداخل الخطط فٌما بٌنها  -1   

تحدٌد المسار فً عملٌة التنفٌذ .  -2   

ٌات المتاحة .االستخدام االمثل لإلمكان -3   

تحدٌد االولوٌة للمشاكل . -4   

ٌر العاملٌن .ٌغت والنقل عند  ةعملٌة التخطٌط مفٌدة فً استمرار العمل خاص -5   

.ـ سهولة القٌام بعملٌة التقٌٌم  6  

ـ عملٌة التخطٌط مفٌدة فً تنمٌة قابلٌات المساهمٌن فٌها . 7  

 انواع التخطٌط ومستوٌاته  :

:ٌقسم التخطٌط االتً   

.زراعً  ، عمرانً، : قد ٌكون تخطٌط اقتصادي  حسب االهداف المرجوةـ  1  

ومن ضمنها ـ حسب الفترة الزمنٌة الالزمة لبلوغ االهداف :  2  

  ا- خطة طوٌلة االمد  :  تمتد من  )23 - 33 ( سنة   تشمل تغٌٌر هٌكلً ، او تطور 

 قطاعات االقتصاد .

  ب- خطة متوسطة األمد  :  تمتد من  ) 4 – 7 ( سنة  ، وغالبا تكون خمسٌة 

االهداف الرئٌسٌة لإلنتاج و وطبٌعتها هو تحدٌد اتجاه و معدل التطور االقتصادي وتحدٌد  

 االستهالك و االستثمار وتكون هذه االهداف ذات طبٌعة توجٌهٌة الزامٌة . 
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  جـ - خطة قصٌرة األمـــــد  :    تكون عادة سنوٌة  

وتطبق فً االرشاد الزراعً على محصول حولً مثالً الذي ال تتعدى فترة انتاجه ثمانٌة  

اشهر ، وتكون اهداف هذه الخطة اكثر ارتباط بالعمل حٌث ان ارقامها تعتبر اوامر 

او الرقابٌة و ٌمكن تقسٌمها الى نصف سنوٌة او ربع سنوٌة او شهرٌة.  للوحدات االنتاجٌة  

 

:لتحقٌق اهدافه وهً عتمد علٌها : التً ٌد من المبادئ عدخطٌط على ٌقوم الت   

 1 ـ الواقعٌة 

 2 ـ الشمول والتكامل 

 3 ـ المرونة 

 4 ـ الموازنة   : اي الموازنة بٌن االهداف واالمكانٌات 

 5 ـ التعاون والتنسٌق 

 6 ـ التوقٌت  :   اي نوع التخطٌط 

 7 ـ التقٌٌم 

 

 

الزراعً :ـ باإلرشادمفهوم التخطٌط    

والجهة المستفٌدة  اإلرشاديالمرشد الزراعً ومن له عالقة بالعمل فٌها هو عملٌة ٌشترك 

تبوٌب هذه المعلومات و المعلومات عن المنطقة  ٌشتركون فً عملٌة جمع ( ،  الفالحٌن)

صنع االهداف الكفٌلة للتغلب على ووتحلٌلها وتبٌان المشاكل واعطاء افضلٌة للمشاكل ثم 

هً الخطة  مكتوبةالمشاكل واقتراح السبل للتوصل الى االهداف ووضعها فً وثٌقة 

حب ٌم اعداد خطة عمل ث والبرنامج االرشادي واستحصال الموافقات االصولٌة لتنفٌذها

بموجبها . والعمل دالتقٌ  
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   البرنامج االرشادي :   

الى الذي ٌكشف عن الموقف او هو البرنامج وهو الناتج النهائً لعملٌة التخطٌط او بناء   

ن او الموقف الحالً للمنطقة هرح عن الوضع الراشهنة وهو بٌان ٌتضمن االرالحالة 

لمشاكل وهو المفترضة لمقابلة هذه اهداف س فٌها واالجات النااكل وحمشا و، المخطط لها 

.  عمللا ةر فٌه وٌنفذ البرنامج من خالل خطظاٌعاد الن امر ولذمستوبت ط ثا نشا  

 خطة العمــــــــــل :

 ةً خطل للبرنامج وفاتنفٌذ الفعالمكن من ت ض االجراءات التفصٌلٌة مرتبة بكٌفٌة وهو عر

 ؟  من متى ؟   ذا؟ما ٌن ؟أ ؟ كٌف    :اآلتٌة  األسئلةعلى كل من  اإلجابة العمل ٌتم 

. التقٌٌم الى  اإلشارة ىال باإلضافة  

 

 خطوات بناء البرنامج االرشادي  :

الموقف ) المشكالت (  -1   

ل لوالح وأ  االهداف -2   

العمل  ةالتعلٌم وخط -3  

  ً (والتعلٌم تقٌٌم النشاط التقٌٌم ) -4

اعادة النظر  -5   

 

: اإلرشادٌةتخطٌط البرامج  المبادئ التً ٌعتمد علٌها فً  

اي ،  المشكلةاو  موقفساس التحلٌل الدقٌق للاٌنبغً ان ٌقوم بتخطٌط البرامج على   -1

الخ الزراعٌة ........ و و االقتصادٌة االجتماعٌة جوانبكافة العن المعلومات  توفر ٌجب

نتاج االنوع وعن  بالمنطقة االمكانات المتوفرةومعرفة  اإلٌجابٌة و السلبٌةومعرفه النواحً 

كذلك  و المنطقةادات فً ٌرض وعن عدد المزارعٌن وعن نوع القونوع االستغالل فً اال

    ط السابقة . ٌجب معرفة نوع الخط
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تقابل الحاجات  الملحة :  ٌنبغً اختٌار المشاكل التً   -2  

( حاجات غٌر ملموسة   ،حاجات ملموسة    ، حاجات ملحة تقسم الحاجات الى )       

على الحاجات الملحة فً تنفٌذ اي برنامج ارشادي ، لكً ٌستفٌد اكٌد  بشكل ٌتم التركٌز 

من المزارعٌن .منه اكبر عدد   

 

ٌجب ان ٌشمل البرنامج االرشادي جمٌع المشاكل موضع اهتمام جمٌع افراد االسرة  -3 

 الرٌفٌة ومختلف الجماعات االقتصادٌة و االجتماعٌة  . 

 

و الطوٌل تسم البرنامج بالمرونة :   وذلك لمقابلة المواقف المتغٌرة على المدى ٌان  -4 

  القصٌر و المواقف الطارئة . للمتغٌرات الحادثة فً المدى 

 

 

 


