المحاضرة الحادٌة عشر لمقرر البرامج والمشروعات االرشادٌة
– المستوى الثالث قسم االقتصاد واالرشاد الزراعى والتنمٌة
الرٌفٌة
مواصفات البرنامج االرشادی:
ٌتصف البرنامج االرشادي بما ٌلً:
 -1أنه من البرامج التطبٌقٌة التً تخدم المجتمع المحلً.
ٌ -2حتاج الى االعتراف من قبل المجموعة المستهدفة.
 -3لٌس هناك إجبار فً الموافقة على البرنامج.
ٌ -4تصف بالمرونة لمواجهة أي تغٌر فً الظروف المحلٌة.
ٌ -5تصف بالشمولٌة ألنه ٌقابل كل االحتٌاجات الخاصة بالرٌفٌٌن.
 -6الٌتصل بالحاجات الضرورٌة للناس فقط بل ٌنظر الى المستقبل.
ٌ -7ساهم بشكل فعال فً التنمٌة الرٌفٌة وهو بذلك ٌساهم فً النهوض بالمجتمع
ككل.
 -8تتم العملٌة التعلٌمٌة خله بشكل غٌر رسمی وفً جو دٌموقراطً.

خصائص البرنامج االرشادي الجٌد
البرنامج االشادى الجٌد هو الذي
ٌ -1راعً اهتمامات المسترشدٌن ومٌولهم ورغباتهم.
ٌ -2ستخدم أسالٌب مختلفة الرشاد الزراع وتوعٌتهم.
ٌ -3هٌئ الجو الكتشاف قدرات ومهارات جدٌدة لدى المسترشدٌن.
ٌ -4عاون المسترشدٌن على التعرف على امكانٌاتهم وخبراتهم وتطلعاتهم.
ٌ -5وفر وسائل العمل الجاد لدى المسترشدٌن.
ٌ -6بدأ وٌنتهً فً المٌعاد المخطط له.

ٌ -7تٌح الفرصة للمسترشدٌن لتكوٌن عالقات طٌبة مع بعضهم البعض ومع
المرشدٌن الزراعٌٌن والجهاز اإلرشادی.
ٌ -8شجع أكبر عدد ممكن على االشتراك فً البرنامج.
ٌ -9حقق األهداف فً المواعٌد المحددة.
ٌ -1۱حقق نتائج اٌجابٌة لدى المسترشدٌن والمجتمع المحلً.
بعض المبادئ الفلسفٌة لالرشاد و المرتبطة بتنمٌه البرامج االرشادٌة
 -1تفترض الخدمة االرشادٌة فً تنمٌة البرامج:
 أن التعلٌم هو تغٌٌر ٌتضمن التغٌٌر :أ -كٌفٌة أداء االشٌاء .
ب -كٌفٌة التفكٌر فً حل مشكلة معٌنة أو اتخاذ قرار
ج -كٌفٌة الشعور نحو شئ معٌن
 المستهدفون من الخدمة االرشادٌة سوف ٌشاركون فً تحدٌد التغٌرالمرغوباحداثة
 المستهدفون ٌجب أن ٌشاركوا فً كل مراحل عملٌات تنمٌة البرنامج و هً:أ -التنظٌم للتخطٌط
ب -التخطٌط
ج -تنفٌذ البرنامج
د -تقٌٌم البرنامج
ٌ -2بدأ البرنامج االرشادي من حٌث ٌكون الناس.
 -3هناك اختالف وتباٌن بٌن الناس فً:
 المواقف االجتماعٌة المواقف الثقافٌة المواقف االقتصادٌة -الدافعٌه

 االهتمام و الفهم الموقف االخالقًٌ -4جب العمل مع الناس ولٌس لهم وٌعنً مساعدة الناس لمساعدة انفسهم
ٌ -5جب مشاركة جمٌع المستوٌات التنظٌمٌة لالرشاد فً عملٌات تنمٌة البرنامج
وهً القرٌة – المركز – المحافطة
ٌ -6جب أن تكون برامج الخدمة االرشادٌة متاحة لكل الفئات المستهدفة و الممكن
التعامل معها بصرف النظر عن الجنس و اللون و أصل المنشا و النوع و الحالة
اال جتماعٌة
ٌ -7تقبل الزراع البرنامج اذا رأوا أنه وسٌلة مناسبه لحل مشاكلهم
ٌ -8مٌل الزراع الً المقاومة عندما ٌتم اخبارهم بما هً مشاكلهم وما هً التغٌرات
التً ٌجب علٌهم عملها
 -9المشاركون فً تخطٌط البرنامج ٌدركون أن البرنامج المخطط بمشاركتهم
ٌتضمن المشاكل التً ٌرغبون فً حلها.
 -1۱تخطٌط البرنامج االرشادي عملٌه تعلٌمٌة من خالل العمل
 -11التخطٌط ٌتم مع الناس ولٌس لهم
ٌ -12جب أن ٌكون التنظٌم لبناء البرنامج مبنً علً القانون(تشرٌع) و بذلك ٌكون
هناك روابط واضحه مع الناس الذٌن سوف ٌكونون الفئات المستهدفه ومع
مجموعاتهم االجتماعٌة و نظمهم و مؤسساتهم
 -13االهداف و االولوٌات المتصلة بمشكالت الناس وحاجاتهم و اهتماماتهم تحدد
بالتعاون بواسطة هؤالء الذٌن سوف ٌحدس منهم التغٌٌر والذٌن ٌمارسون التاثٌر
للتغٌر
ٌ -14مكن اثارة واظهار الرغبه فً التغٌٌر من خالل المشاركة
ٌ -15مكن االستفادة من المصادر البشرٌة وتدعٌمها بطرٌقه تنمً عدم االعتمادٌة
واالتكالٌه.
 -بعض االفتراضات (المسلمات) فً بناء البرامج االرشادٌه

ٌعتمد بناء البرامج االرشادٌه علً االفتراضات(المسلمات) التالٌة:
 )1أن االوضاع الراهنة للمعٌشة فً المجتمع الرٌفى ووسائل تحقٌق هذه
المعٌشة لٌست هى ماٌجب أن ٌكون بل ٌمكن تطوٌرها باستمرار الى وضع
أحسن .
ٌ )2مكن مساعدة الزراع على تحقٌق و ضع أفضل للحٌاة عن طرٌق تنظٌم ادارة
الموارد التكنولوجٌة و البشرٌة و الطرق التعلٌمٌة و التسهٌالت الطبٌعٌة
ٌ )3مكن مساعدة و توجٌة الزراع فً حل مشاكلهم من خالل قادة رسمٌٌن
(مرشحٌن) لدٌهم المعرفة و المهارة
 )4التغٌٌر أمر ضرورى وجوهرى ومطلب سابق للتقدم .
 )5سوف ٌستمر الزراع فً اتباع اسالٌبهم الحالٌه فً التفكٌر و االداء حتى
ٌكتسبوا و ٌحصلوا علً خبرات تؤدى الً رفض أنماط التفكٌر و االداء
القدٌمة وتبقً االنماط الجدٌدة .
ٌ )6تطلب قبول الزراع لالنماط الجدٌدة للتفكٌر و االداء وجود حوافز تدفعهم الى
تبنى الممارسات الموصى بها تفوق الحوافز التً تدفعهم الً االستمرار فً
االنماط الحالٌه.
ٌ )7حدث التقدم فقط عندما ٌتوفر للفرد معلومات و أفكار حول االسالٌب و
الممارسات المحسنة و عندما ٌتوفر لهذا الفرد المهارة و الشجاعة و الفرص
لتجربة هذه االسالٌب .
ٌ )8ستدعً التقدم احداث التغٌٌر ولكن لٌس من الضرورى ان كل تغٌر ٌؤدي
الً تقدم ولكن الذي ٌؤدى الً تقدم هو التغٌٌر المخطط و المحدد و الموجة
فً اتجاة مرغوب
 )9اكثر انواع التعلٌم كفاءة هو الناتج عن اال ختبار و االنتقاء ولٌس بالصدفة و
الناتج عن عمد تحت الظروف الممكنة.

)1۱

ٌعتبر احداث التغٌرات التعلٌمٌة فً المسترشدٌن مطلب ضرورى

الحداث انواع التغٌٌرات االخري لٌس فً المجتمع الرٌفً فقط و لكن فً اي
مجتمع.
)11

ٌكمن نجاح البرنامج االرشادى فً مساعدة كل فرد و أسرته

بالمجتمع فً تحقٌق افضل مستوى معٌشً ممكن اقتصادٌا و اجتماعٌا عن
طرٌق مساعدة الذات من خالل عملٌة تعلٌمٌة مخططة.

وظائف البرنامج االرشادى
لماذا نحتاج الى البرنامج االرشادى؟ لقد حدد كلسى و هٌر نى الوظائف التالٌة
للبرنامج االرشادي:
 )1البعد عن االرتجال ودراسة ما سٌتخذ من اجراءات ارشادٌة و مبرراتها.
 )2الحصول علً وثٌقة مكتوبة فى صورة برنامج تكون متاحة لالستعمال العام.
 )3اتاحة الفرصة للحصول علً بٌان مكتوب ٌمكن فى ضوئه تقٌٌم االعمال
االعمال المختلفة.
 )4اتاحة الفرصة لوجود أهداف تمكن من قٌاس وتقٌٌم التقدم الحادث.
 )5اٌجاد معٌار أو وسٌلة تختار على أساسها:
أ -المشاكل الهامة والملحة من تلك العارضة.
ب -التغٌرات الدائمة من تلك المؤقتة.
 )6لتفادى الخلط بٌن الوسائل و الغاٌات وكذلك لتنمٌة الحاجات المحسوسة وغٌر
المحسوسة.
 )7لضمان دوام واستمرار البرنامج عند تغٌٌر االشخاص القائمٌن به.
 )8المساعدة فى اكتشاف وتطوٌر وتنمٌة القٌادات المحلٌة الرٌفٌة.
 )9تجنب ضٌاع الوقت و المجهود وتنمٌة الكفاءة العامة فً االداء.
)1۱

ٌعد بمثابة مبررات لطلب اعتمادات مالٌة لتنفٌذ البرنامج االرشادي.

)11

تحدٌد االطار العام الذى ٌعمل فى حدوده العمل االرشادى.

االسالٌب الرئٌسٌة فى بناء البرامج االرشادٌة

فٌما ٌلى بعض االسالٌب الرئٌسٌة التى ٌمكن االعتماد علٌها فً بناء البرامج
االرشادٌة
 -1أسلوب المشروع :فى هذا األسلوب ٌتم اعداد قائمه بالمشروعات أو
الموضوعات الممكنة واختبارها وتلخٌصها ثم ٌتم اعداد البرنامج بناء على طلب
األغلبٌة من الزراع والمرشدٌن و أخصائً المواد الفنٌة كل فئه علً حده أو
بواسطة المجموعات الثالث و بعد ذلك ٌتم عرض القائمة على الزراع الختبارها
واختٌار ما ٌرغبون العمل معها وعادة ما ٌتم صٌاغة البرنامج من الموضوعات
أو المشروعات التى اتفق علٌها االغلبٌة من الزراع.
أ -ممٌزات هذا األسلوب
( )1تتطلب وقت أقل من المرشدٌن و الزراع فى المنطقة.
( )2تعطً خطة محددة و واضحة للمرشدٌن و المسترشدٌن.
( )3تبسٌط عملٌة التعلٌم حٌث أن كل موضوع أو مشروع ٌعتبر وحدة
مستقلة.
ب -أوجه القصور:
(ٌ )1همل األسرة كوحدة أساسٌة فى المجتمع و ذلك بتركٌز االنتباه على
أجزاء صغٌرة من اهتمامات األفراد.
(ٌ )2ركز على التغٌرات فى الممارسة و لٌس التغٌرات فً السلوك البشرى.
(ٌ )3عتمد علً مشاركة عدد قلٌل من المرشدٌن و الزراع.
(ٌ )4منع تكامل الموضوعات المتعددة داخل كل قسم و التوحد فى العمل بٌن
األقسام الفنٌة المتعددة وبالتالى ٌعوق التكامل بٌن جوانب الحٌاة الرٌفٌة.
( )5عادة ما ٌحدث تعارض بٌن مشروع و آخر.
( )6لٌس بالضرورة أن ترتبط قائمة الموضوعات أو المشروعات بمشكالت
األسر بالمجتمع المحلً.
-2األسلوب السلعى :عادة ما ٌخطى هذا االسلوب خطوة متقدمة عن االسلوب
السابق وذلك باالهتمام بكل مجاالت الموضوعات أو المشروعات وفى هذا

األسلوب تقوم مجموعات ذات اهتمام خاص مثل لجان انتاج االلبان بالمجتمع
المحلى بتخطٌط البرامج لمقابلة احتٌاجات و اهتمامات الزراع فى مجال محدد.
أ -ممٌزات هذا األسلوب:
(ٌ )1ساعد المزارع التجارٌة فى التخطٌط لتحسٌن الناحٌة االقتصادٌة.
( )2بناء البرنامج فى هذا التوجه سهل نسبٌا وٌتطلب قلٌل من الوقت.
ب -أوجه القصور:
(ٌ )1بدو أنه ٌركز علً المزارع التجارٌة وٌتجاهل المشروعات الزرعٌة
ألكثر من سلعة واحدة وعلى ذلك فان المزارع الذى ٌملك مزرعة متعددة
األغراض ٌجب علٌه الدمج بٌن المعلومات التى ٌحصل علٌها من
االجتماعات االرشادٌة المتنوعة و الغٌر مرتبطة ببعضها حٌث أن كل
اجتماع ٌتناول مجال سلعى محدد
-3أسلوب المشكلة :هذا األسلوب على الرغم من أنه ٌستخدم داخل العدٌد من
األسالٌب األخري اال أنه عادة ما ٌستخدم كأسلوب منفرد بواسطة قسم من األقسام
الفنٌة الزراعٌة و االقتصاد المنزلى أو الشباب الرٌفى
فى هذا األسلوب تحدد المشكالت التى ترتبط بالمزارع أو ربة البٌت أو الشباب
الرٌفى وتشكل الحلول الممكنة للمشكالت أساس البرنامج السنوى
أ -ممٌزات هذا األسلوب:
(ٌ )1عتبر هذا األسلوب مجال واسع للحٌاة الرٌفٌة أكثر من التوجه السلعى أو
المشروع
(ٌ )2وفر التكامل فى العمل لكل قسم من األقسام الفنٌة
(ٌ )3هتم بالحٌاة الكلٌة للفرد ولٌس ببعض أجزاء من حٌاته
ب -أوجه القصور:
(ٌ )1هتم بحاجات و أهتمامات الفرد ولكنه ٌهمل الفرد كعضو فى الوحدة
األساسٌة فى المجتمع وهى األسرة

(ٌ )2منع التوحد فى العمل بٌن األقسام الثالث وهى الزراعة واالقتصاد
المنزلً والشباب الرفى
 -4األسلوب األسريٌ :تطلب هذا االسلوب اعطاء اهتمام كبٌر لٌس فقط
للموضوعات المزرعٌه او المنزلٌه ،ولكن اٌضا ً الى تحقٌق حٌاه اسرٌه ناجحه .
ان هذا االسلوب ٌعمل على تحقٌق التكامل بٌن وحدات الحٌاه الرٌفٌه الثالث
وهى -:المزرعه ،المنزل  ،االسره حٌث ان االسره ترٌد منزل مرٌح للمعٌشه
كما ان المزرعه هى الوحده التى تقدم الدعم المالى لالسره والمنزل .ولذلك فان
االسره سوف تعمل على تحقٌق احسن حٌاه للمعٌشه فى حاله ما ٌكون البرنامج
االرشادى متضمنا ً لهذه المجاالت الثالثه وباتزان .
وٌتم تنفٌذ هذا االسلوب االسرى فى تخطٌط البرنامج االرشادى على النحو
التالى :
 ٌقوم الجهاز االرشادى بالمجتمع المحلى (القرٌه) بالعمل مع لجان ممثلهالزراع ،المراه  ،الشباب ولٌس مع كل االسر الرٌفٌه .
 تقوم اللجنه بتقٌٌم البرامج االرشادٌه للعام السابق او االعوام السابقه . تقوم اللجنه بتحلٌل الموقف الحالى  ،لتحدٌد المشاكل الرئٌسٌه التى تواجهاالسر الرٌفٌه وتمنع من تحقٌق حٌاه رٌفٌه احسن .
 بعد تحدٌد المشاكل االسرٌه الرئٌسٌه ٌتم تقسٌم اللجنه الى لجان فرعٌه تقوم كل لجنه فرعٌه بدراسه الحلول الممكنه لمشكله من المشكالت وتحدٌدوصٌاغه االهداف ( .الحلول الممكنه للمشكالت ربما تتطلب تغٌرات فى
المعارف او المهارات او االتجاهات ) .
 ٌتم عرض االهداف على اللجنه العامه بعد تحدٌدها وصٌاغتها بواسطهاللجان الفرعٌه  ،حٌث ٌتم مناقشتها ووضعها فى برنامج محدد طوٌل
االجل .
 تقوم اللجنه عند ذلك بتحدٌد اى االهداف او المشكالت التى تتطلب اهتمامعاجل والتى ٌجب ان تتضمنها خطه العمل السنوٌه .

أ -ممٌزات هذا االسلوب-:
)ٌ )1عتبر حاجات واهتمامات االسره ذات اهمٌه قصوى .
(ٌ )2عمل على ان ٌكون هناك اتزان بٌن مكونات االسره
( )3تعتبر الممارسات وسائل ولٌست غاٌات مع تغٌر الغاٌات بتغٌر سلوك
الناس
(ٌ )4نمى فى الناس القدره على التفكٌر وحل مشكالتهم
(ٌ )5ضمن مشاركة كل اعضاء االسره وهٌئه االرشاد  ،مما ٌضمن التكامل
والتوحد .
ب – أوجه القصور -:
(ٌ )1حتاج الى وقت كبٌر .
( )2نقص التدرٌب لدى هٌئة االرشاد .
(لذلك فان هذا التوجه ٌتطلب ان ٌتدرب المرشدٌن على العمل والتعاون مع
الناس فى تخطٌط وتقٌٌم برامج العمل الحالٌه لمعرفه ما ٌمكن اهماله من
االعمال لتوفٌر الوقت الذى ٌمكن تكرٌسه فى بناء البرنامج)
وٌمكن القول بانه اذا ارادت الخدمه االرشادٌه مساعده االسر الرٌفٌه فى تحقٌق
احسن حٌاه ممكنه ٌ ،جب ان ٌستخدم االسلوب االسرى بعناٌه بواسطه رجال
االرشاد لٌكون اسلوب فعال فى بناء البرنامج االرشادى .

