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  ةدممق. ١

على دعامتين رئيسيتين هما تكنولوجيا ) رادكون(شبكة اتصال التنمية الزراعية والريفية  قومت

وتختص تكنولوجيا . علومات واالتصاالت، وإستخدام المعلومات واإلتصاالت من أجل التنميةمال

جيات، وإدارة محتواها من المعلومات، والتحكم فى النظم والبرمر ت بتطويصاالتالمعلومات واال

صحيحة وفى الوقت لا تدفقها من مصادرها لتصل الى جمهور المستخدمين المستهدف بالصورة

ما نوعية هذه المعلومات، ومصادرها، واسلوب صياغتها وعرضها، ومعرفة جمهور أ. المناسب

ما نطلق عليه استخدام المعلومات من أجل  فهذا) لمعرفةا إدارة(ا بيقهالمستخدمين لها وفهمها وتط

من المستهدفين  اهبمستخدمي) الجهات التنموية(ويرتبط ذلك بربط مصادر المعلومات . التنمية

  .وهو ما يندرج تحت مفهوم اإلتصال من أجل التنمية) الفقراء(موية نبالجهود الت

اصة فى المناطق الريفية جل التنمية خأ تصال مناإل مالخبرة الى صعوبة تطبيق مفهو رتشيو

تصال إلاوللعديد من األسباب منها إرتفاع نسبة األمية بين الريفيين، وإرتفاع تكلفة أجهزة الحاسب 

حصول على التمويل الالزم، وضعف إرتباط الخطط االتصالية لباإلنترنت، وصعوبة ا

ة المرتبطة بها، لجهود المحليا ضحة لدعمت وابإسترتيجيات الحد من الفقر، وعدم وجود سياسا

وعدم قيام هذه الخطط على إحتياجات الفقراء الحقيقية، وأن مبادراتها تقوم على مشروعات 

  .دامة مراكز االتصالتتطالعية، وضعف استغالل واسسا صغيرة أو

دولة لت اافى االستفادة من استراتيجي) الفيركون(ن نجاح شبكة اتصال البحوث واإلرشاد أ الإ

ع ونشر تكنولوجيات المعلومات واالتصاالت، وقدرتها على التعامل مع جمهور ئمة على تشجيقاال

العمل اليومي لتحقيق  نمن مشروع تجريبي الى جزء م اهالزراع وتلبية احتياجاتهم، وكفاءة تحول

 صاالت مناالتاستدامة استغاللها؛ أدى الى تشجيع التوسع فى تطبيق مفهوم استخدام المعلومات و

  .لريفيةجل التنمية اأ

ر الفرق بين تطبيق الفيركون والرادكون فى أن الفيركون شبكة تقوم على مفهوم الربط صينحو

، كما أن جمهورها محدود وواضح التخصصات )بين البحوث واإلرشاد(ولى ألا المؤسسى بالدرجة

هاز لجن امية لواالهتمامات، عالوة على اعتمادها على ميسري اتصال ذوى كفاءات عا

؛ بينما يعتمد الرادكون على الربط بين أفراد األسرة الريفية على اختالف اهتماماتهم اإلرشادي

عتمد على ميسرى اتصال من يمتنوعة التخصصات، كما  ةيوبين العديد من المنظمات التنمو

  أنإال. القرية ذاتها يشرف على عملهم وتدريبهم مجموعة من اإلرشاديين بنفس المحافظة

لب على عقبات غللت Mixed Mediaفى االعتماد على مفهوم الوسائط المختلطة تان تشتركان بكالش



  

من أجل . سابقة الذكر ةاالتصال من أجل التنمي مهاالتصال ومشاركة المعرفة التى تعيق تطبيق مف

ة كقرية فقيرة وتمكينهم من المشار ٥٠الجهود في  زركيت"هذا كان الهدف الثاني للمشروع 

، كما ركز الهدف الثالث "الشبكة لالستفادة مما تنتجه من معلومات ومعارفة شطأني ية فابيجإلا

ة االستفادة من معلومات دلمجتمعات الريفية وزيااب سيق مع وسائل اإلعالم لدعم االتصالنالت "على

  ".١الشبكة

  

                                                 
* Troilo, Alberto R., Rural and Agricultural Development Communication Network – RADCON, Third 
Mission 8 August – 12 September 2006, unpublished mission report.  

  ابة الذكية فى مرحلة اإلمتدادجتسالا

  *مراحل تطوير شبكة الرادآون: ١شكل 
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  دافهاأل ١.١

ة بطرق التصال للشبكا طرق دعملالخطة االتصالية على استخدام الوسائط المختلطة  دعتمت

كما تعتمد أيضا على أساليب االتصال بالمشاركة، وربطها بتكنولوجيا . االتصال المألوفة للريفيين

من أخصائي االتصال من أبناء البيئة الريفية  المعلومات واالتصاالت بواسطة عنصر بشرى

لى ريق التعرف عط ة عنلقريويساعد ذلك على تنظيم جهود التنمية فى ا. لجمهور المستخدمين

بلغة مفهومة  اهاحتياجات ومشكالت الريفيين الحقيقية، وتلبيتها من مصادرها، وصياغت

ستفادة من جهود التنمية الموجهة الللمستخدمين، ومشاركتهم خبراتهم وأفكارهم، وتمكينهم من ا

  . إليهم

ل بطرق االتصا ونادكرال ةفإن الهدف العام للخطة هو دعم االتصال وتدفق معلومات شبكا هذل

بالمشاركة بقرى المشروع  لاصينفذها أخصائي االتصال لدعم االت لتىايه والجماعية دلفراالتقليدية 

وتتحدد األهداف . ريفيين من المعلومات التنمويةللتصبح الشبكة أداة فعالة لتلبية احتياجات ا

  :التنفيذية للخطة فى

دكون راالع شروالمختارة بم رىالقبوع رجمهور الريفيين فى مناطق المش فعريت •

  وأهدافه

لمحملة على الشبكة للريفيين من خالل طرق ا ةة المعلومات المتعلقة بالتنمية الريفيحإتا •

  المشروع االتصال الفردية والجماعية بقرى

  رف على احتياجات وخبرات وأفكار الريفيين بقرى المشروع ونقلها عبر الشبكةعالت •

عبر اإلذاعة والتلفزيون والعمل على  عالمي للشبكةإلل ااتصاليق مع جهود انسلتا •

تكاملها مع طرق االتصال الفردية والجماعية وعبر الشبكة عند التفاعل مع الريفيين 

  .بقرى المشروع

  .ريفيين على العمل الجماعيلة اعدسام •

  

  )المدخالت(كانات المتاحة للتنفيذ ماإل ١.٢

  :نات التاليةكاإلمافر والخطة لنجاح تنفيذها على ت دعتمت

تدريبهم على أساليب االتصال بالمشاركة  متصائي اتصال من أهل القرية أخ •

خمسة أيام  ةومتفرغين للعمل التطوعى فى القرية ما بين الخامسة والثامنة مساءا لمد

  .فى األسبوع



  

وعة اتصال بالمحافظة مؤهلة فى مجال استخدام المعلومات واالتصاالت من ممج  •

يذهم للخطة فنتتصال بالقرى واإلشراف على يب أخصائي االدرلت ةنميتأجل ال

  .االتصالية، والمساعدة فى تقييم األنشطة اإلتصالية ومحتوى الشبكة واإلعالم

األنشطة اإلتصالية بالقرية، به مكان مجهز يصلح كمقر  بأحد المنظمات ذاتن كام •

ظمة مع منلنقطة اإلتصال تشمل جهاز حاسب وطابعة، ويصلح لعقد اجتماعات 

  . أفراد ١٠يين فى حدود الريف

  .حاسب موصل بشبكة اإلنترنت وطابعةز هاج •

ة ية األنظمة المعلوماتية لشبكة الرادكون مؤهلة بمحتوى مناسب، وتشمل إمكانوعجمم •

  .وضع المحتوى من القرية عن احتياجات وخبرات المجموعات المستهدفة

وتتوافق مع المعلومات محدد سلفا،  مجرنابفق وإعالمية إذاعية وتلفزيونية تبث ة ادم •

  .المتاحة على الشبكة

  

  وذج العام لالتصالمالن ١.٣

الشكل  ىتوضيحه ف نيمك IMI modelالخطة على نموذج اتصال بسيط يعرف باسم  دعتمت

  :التالي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  اورحلما  لةيلوسا اورحلما  ونكرادلا

  IMIلنموذج االتصالىا:٢كلش

  المعلومات رصادم  ونكرادلا
Stakeholders  

  ونكرادلا

  االتصالى العام لشبكة الرادكونلنموذجا:٣كلش

  الريفيين



  

  

  

بين ة ميألة ابع نسارتفلصعوبة تحقيق اإلتصال المباشر بين الريفيين والرادكون إل انظرو

، وإرتفاع تكلفة أجهزة الحاسب واإلتصال باإلنترنت وغيرها، فمن المتوقع أن تكون نسبة الريفيين

لهذا السبب تم . لنموذج ضعيفة للغايةاالريفيين المستفيدين مباشرة من خدمات الشبكة طبقا لهذا 

  :يينيفوالربكة تكوين نقاط االتصال بالقرى ليعمل بها أخصائي االتصال كوسيط بين الش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سيتم دعم هذه الجهود االتصالية بالقرية بطرق االتصال اإلعالمى فى اإلذاعة والتلفزيون،  كما

  :لذلك فإن النموذج يشمل العناصر التالية

  

  

  

  

  

  

  
صال تا طاقن

 القرية

  

يين فلريا

فى قرى 

  وعرالمش

  المعلومات رصادم  كونرادلا
Stakeholders  

  عاتاجتما

  
  تدوان

تاقاءل
عة اإلذا

  والتلفزيون

صال ات طقان

 القرى

  المعلومات رصادم  ونكرادلا  يينفلريا
Stakeholders  

  ونكرادلا

  لقاءات - ندوات  - عاتاجتما

  نولوجيا المعلومات واالتصاالتكتلتغلب على معوقات استخداما:٤كل ش

  لمخطط االتصالى لتكامل الوسائطا:٥كلش



  

  

  

  

  

  

  

  

  :فإن الخطة تعتمد فى العمل مع جمهور الريفيين بالقرى على النقاط التالية الهذ

الريفيين بالشبكة وما تقدمه من خدمات وطرق قرية لتعريف ل ندوات عامة فى ك قدع •

  اإلستفادة منها

تقبال سال بالنقاط االتصالية المختارة بالقرية فى التوقيت المناسب إلصإلتا ويئخصاأ داجتو •

  جات والخبرات واألفكاراحتيالريفيين والتعامل معهم لتبادل اإل

جيع العمل التنموى المشترك لتش امتمهاإل جتماعات دورية مع المجموعات ذاتإ قدع •

  الجماعى بمساعدة معلومات الشبكة

جتماعات لمناقشة الموضوعات التى تم بثها عن طريق وسائل اإلعالم، وتقييمها، إ قدع •

  .لموضوعات التى تناسب إحتياجاتهماوإقتراح 

 ديثحتمرار تسإلص إحتياجات ومتطلبات أهل القرية من المعلومات الالزمة الخستإ •

  عات الشبكةضومو

الخبرات الناجحة واألفكار المفيدة للريفيين والتى تصلح للتطبيق من باقى جمهور  قيوثت •

  الشبكة

الريفية باستخدام الطرق واألدوات  ةجه قدر مناسب من النشاط  االتصالي الى المرأون يأ •

  المناسبة لنوعية الرسائل الموجهة إليها

  

  ئم باالتصالاالق. ٢

  :الية لتشملتصإلاية لالعم تسعت

على المستوى المركزي وتختص بتنسيق : المعلومات واإلتصاالت من أجل التنمية حدةو •

  وإدارة العمل واإلشراف المباشر على التنفيذ والتقييم



  

عن تنفيذ  ةلوهى مسئو: الفرعية لوحدة االتصال من أجل التنمية بالمحافظة وعةملمجا •

  . الخطة وتدريب أخصائيو االتصال

من  ٣-٢(لعنصر األساسي لتنفيذ االتصال بالمشاركة فى القرية وهم ا: تصالاالو يئصاخأ •

 عوالذين تم اختيارهم وتدريبهم على االتصال بالمشاركة والتعامل م) الشباب والشابات

  .الريفيين والشبكة

ز الدعم االعالمى بدكرنس والذى يتبع اإلدارة كرمويقوم بها : ة العمل اإلعالمىوعجمم •

وتختص بالتنسيق مع وسائل االعالم والجهات المعنية . ىرشاد الزراعلإلة يركزمال

لتخطيط وتنفيذ وبث المعلومات اإلعالمية الخاصة بالشبكة بناء على ما يتم تحديده من 

  .جاتاإحتي

  

  ر ومسئوليات المجموعة الفرعية على مستوى المحافظةاأدو ٢.١

  الميةعإلامج افي مرحلة إعداد وتنفيذ وتقييم البر كرتشا •

  كة في تحديد المعلومات والخبرات التي تفيد المستفيدينرشالما •

قترحات حول صالحية الرسالة ومدى مناسبتها للموضوعات التي يتم بثها على م ضعو •

  .الشبكة

المعلومات والخبرات التي يتم نقلها من المجتمع المحلي  قيثركة في إعداد وتوامشال •

  .رشادالبحوث واإل مع طلربالوضعها على الشبكة من خالل 

  .ركة في إعداد وتنفيذ وتقييم الدورات التدريبية لمجموعات االتصال داخل القريةشالما •

  .اء لمحتوى الشبكةدأ العاملين وتقييم ة األنشطة االتصالية والمشاركة في تقييم أداءبعتام •

لى عة الفتيات في مجموعات االتصال لوضع قصص النجاح الخاصة بالمرأة ركشام •

  .ام على الشبكة وتعليم هذه األنشطة من خالل الخبيرظنللص ء المخصجزلا

ة ونشر أفكار، واحتياجات، وآراء، ومقترحات الريفيين التى تم بثها على الشبكة جعرام •

  جموعةم لر محافظات كافى أط

  
  ستوى القرية ملى ع ر ومسئوليات أخصائي االتصالاأدو ٢.٢

رادكون وما تقدمه من معلومات وخدمات ارة بشبكة المختال ىم بتعريف الريفيين بالقرالقيا •

  .عن طريق االتصال المباشر وباستخدام المطبوعات ولوحة اإلعالنات



  

كون للشباب والمرأة الريفية والزراع فى نقاط دالمعلومات الموجودة على شبكة الرا ةتاحإ •

  .االتصال

ن خالل ساء القرية مون جالرتزام بأساليب االتصال بالمشاركة عند التعامل مع لاال •

إذاعة ( استخدام طرق االتصال الفردي والجماعي وتوظيف طرق االتصال الجماهيري 

  ).وتليفزيون

  .م األنشطة االتصالية لشبكة الرادكونيالقرية لتنفيذ وتقي ىوخطة عمل على مست دعداإ •

بثها ة واركشف على احتياجات وخبرات الريفيين والريفيات من خالل االتصال بالمرلتعا •

  .مة الرادكونعلى أنظ

اقتراحات وخبرات وأفكار المتعاملين مع شبكة الرادكون من خالل نماذج التقييم  عجميت •

  .الخاصة بالخطة

الخاصة بمجاالت المرأة الريفية من خالل الفتيات المشاركات  وتنفيذ وتقييم األنشطة دعداإ •

  .في النظام

  

  تر المعلومادمصا. ٣

. يع مستخدمى الشبكة هم مصادر لمعلوماتها فى الوقت نفسهلذكر، فإن جمق اساب IMIلنموذج  بعات

  . ن تمر عبر شبكة الرادكون لتصل الى المستهدفينأو بمعنى أن جميع المعلومات البد

نه فى بداية عمل الشبكة فإنها تعتمد على معلومات من المصادر ذات الجهود التنموية لربط أ إال

هذه الجهود التنموية الى أن يستقر تفاعل جمهور ن المستهدف بفييلرياهذه المصادر بجمهور 

وعلى هذا فإن مصادر المعلومات . كتمل دائرة المشاركةتل الشبكة مع الجهات التنموية عبر الشبكة

  :نقسم الىت

  :ت ذات الجهود التنمويةالجها .١

  وإدارات وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية تيئاه •

  محدودة النشاط عة النشاط أومتسية عمات التطوظلمنا •

  اإلئتمان والتمويل تيوب •

  ات التنميةعوشرم •

  اإلعالم لئساو •

  الريفيين بقرى المشروع رمهوج .٢



  

  عام، والريفيين ومجموعاتهم بشكل خاص ور المتعامل مع شبكة اإلنترنت بشكلهلجما .٣

  ور الريفى الذى تستهدفه وسائل اإلعالم هلجما .٤

  

  ق االتصاليةرالط. ٤

  :التالية فى تنفيذ الخطة بشكل عامق االتصالية لطرستخدم ات

لهذا فإن شكل المحتوى، . الشبكة هى الطريقة المحورية لالتصال: الرادكون بكةش •

تصال، والهدف منه هى العناصر األساسية التى والجمهور المستهدف، وإتجاه اال

ليها وا بكةشوإضافة الى نقل المحتوى من ال. تعتمد عليها طرق اإلتصال األخرى

يضا مساعدة من يرغب من شباب أ يأخصائى االتصال، فإن على األخصائبواسطة 

  . القرية على استخدام الشبكة بنفسه وإمكاناته إن وجدت

طريقة األساسية لالتصال بالريفيين عن طريق التواجد لوهى ا: ال الشخصيتصالا •

اءا ى الثامنة مسلسة امالمستمر ألخصائى االتصال بمقار الشبكة فى القرية من الخا

دم هذه الطريقة أساسا فى تلبية احتياجات األفراد ختسوت. لمدة خمسة أيام أسبوعيا

جيل الخبرات سمن المعلومات، وت) اقل من خمسة أفراد(والجماعات الصغيرة 

  . الناجحة، وبث متطلبات واحتياجات المعلومات الى الشبكة

ألولى بخصائص بط بالدرجة اتى ترتنظرا لطبيعة االجتماعات ال: ماعاتتالجا •

وفى إطار ). أفراد فأقل ١٠(، فيتم استخدامها مع المجموعات هتاجمهورها واهتمام

  : ةيالعمل للشبكة يتم استخدام أشكال االجتماعات التال

o  قشته واستطالع رأى اومن موضوع متخصص طرحل :اع توعية وتشاورماجت

عقد بمقر نقطة وي. قترحاتهممهم وتالريفيين عن المعلومات المتاحة واحتياجا

  االستعانة فيه بقادة الرأى أو القادة المحليين متياالتصال وقد 

o  وأخذ  ،لطرح أفكار تستلزم العمل الجماعى: اع لحفز العمل الجماعىماجت

ويعقد داخل أو . اآلراء بشأن تنفيذها، وتحديد المعلومات المطلوبة للتنفيذ

جتماع القادة المحليين م وتنفيذ االيتنظ ىخارج نقطة اإلتصال، ويشترك ف

  .الرأى، كما يمكن االستعانة بخبير من خارج القرية ةداوق

o  وماته على لأو التنفيذ الجماعى لموضوع تتاح مع/للتخطيط و: اع تنفيذماجت

ويعقد داخل أو خارج نقطة اإلتصال، ويشترك فى تنظيم وتنفيذ . الشبكة



  

 جاالستعانة بخبير من خارى، كما يمكن أالر ةاالجتماع القادة المحليين وقاد

  .لقريةا

o  لطرح الموضوعات التى تم بثها إعالميا فى : اع مناقشة برامج االعالمماجت

االتصال، وقد يتم فيه االستعانة بحلقات  ةويعقد بمقر نقط. إطار أنشطة الشبكة

وفى إطار هذه الخطة وبالتنسيق مع الخطة . مسجلة على أقراص مدمجة

لى اإلعالن عن مواعيد ع لز عند خلط طرق االتصا؛ يتم التركيةالميعاإل

اإلذاعة والموضوعات التى سيتم طرحها من خالل طرق االتصال الفردي 

عرض ومناقشة الريفيين فى محتوى  نكما يتضم. الجماعي والمطبوعات

الموضوعات اإلعالمية، وتقييم استفادتهم منه، وتحديد احتياجاتهم من 

) Reach(طية غتلما يتضمن قياس معدل اك. ليب العرضت وأساالموضوعا

وتقييم ما تم تحويله من . واعيد المناسبة لتعرض فئات الريفيين المستهدفةموال

  .ها إعالميا الى ملفات صوت وفيديوثملخصات الموضوعات التى تم ب

 ةندو دومبدئيا سيتم عق. يتم استخدام الندوات العامة مع بدء عمل الشبكة: اتولندا •

ريفيين بالشبكة، وأهدافها، وطرق اإلستفادة لا قرية تستهدف تعريف واحدة فى كل

  .منها

اكز الدعم رتستخدم العربات المجهزة إرشاديا التابعة لم: ات المجهزة إرشاديابلعرا •

أما . ارة العامة لإلرشاد عند التوعية عن الشبكة فى المراحل األولىداإل –اإلعالمى 

نامج المرور الخاص بها لدعم الموضوعات التى يتم تنسيق برفحقة فى المراحل الال

  . يتم التركيز عليها فى الخطة العامة للمشروع

ات مثل الملصقات فى مقر عيتم تدعيم طرق اإلتصال المباشر بالمطبو: وعاتبلمطا •

المشروع بالقرية واألماكن العامة المطروقة، وكذا فى اماكن التجمع للريفيين 

كما . زراعة ومحطات البحوث وغيرهالا شادية ومديرياتالمراكز اإلر مثل ةبالمحافظ

 News(تستخدم المطويات وخطابات الدعوة والنشرات الخفيفة والنشرة الدورية 

letter ( قف المناسبة لكل منهاالموافى.  

تعتبر طرق االتصال الجماهيري عبر اإلذاعة والتلفزيون من الوسائل : اإلعالم لسائو •

ما تعتمد فى محتواها على محتوى الرادكون ك ،تخدام الشبكةالموازية الس اليةصاالت

ويساعد خليط الوسائل هذا على تكرار نفس الموضوعات بلغات . بصفة أساسية



  

، والوصول الى المستخدمين على اختالف مواعيد تعرضهم للوسائل، ةاتصالية مختلف

  . اليه سائل اإلعالممهور ووتوسيع قاعدة الجمهور الذى يتعرض للشبكة بضم ج

تستخدم لوحة إعالنات بمقر نقاط االتصال بالقرى للتوعية عن : اإلعالنات توحال •

المثارة وغيرها من  الشبكة وخدماتها والعاملين بها ومواعيد العمل الموضوعات

الجمعيات الزراعية ومراكز الشباب (المواد التى تساعد على تعرف جمهور المقر 

لها بجانب عرض خطة عمل مع غير أوقات لى الشبكة فىع) يةلوالوحدات المح

كا تستخدم .. النقطة االتصالية شاملة مواعيد االجتماعات وجمهورها ومواعيد انعقادها

برامج اإلعالمية الخاصة بالشبكة، وموعد زيارة العربة للعرض الجدول الزمنى ل

  .ةبالقريالمجهزة إرشاديا وغيرها من األحداث التى تهم الريفيين 

  

  وىمحتال. ٥

ونظرا للطبيعة . الذكر فإن الشبكة هى الوسيلة األساسية لتبادل المعلومات قساب IMIلنموذج  بعات

ابة الحتياجات الريفيين؛ فإن محتوى الشبكة من جالديناميكية للشبكة وقيامها على مبدأ االست

يق شكل تياجات عن طرحاال هويتم التعرف على هذ. المعلومات يتحدد بناء على هذه االحتياجات

  .  مبسط من المسح االتصالى الريفى بالمشاركة

للتوعية بالشبكة وأهدافها، والخدمات التى تقدمها ويتم فى المراحل األولى من  ىحتوم •

  .لندوات العامة بالقرى ووسائل اإلعالماخالل 

حديد تى األنشطة التنموية على الشبكة والذى تم وضعه بناء على دراسات ومحت •

ويعمل أخصائي االتصال . من خالل االتصال بالمشاركة فى القرية حتياجات، أوالا

على إتاحته من خالل زيارات الريفيين لنقاط االتصال، ومن خالل االجتماعات 

  :ويتضمن هذا المحتوى المجاالت التالية. صة بهذه النقاطصالمتخ

o ل الزراعى ويغطيه محتوى نظام الفيركونالمجا  

o ه محتوى نظام فرصة عمل للشبابالشباب ويغطي ل معمالعل جام  

o العمل مع المرأة الريفية ويغطيه محتوى نظام ركن المرأةل جام  

o فةيالعمل البيئي ويغطيه محتوى نظام نحو بيئة نظل جام  

o العمل الجماعى ويغطيه محتوى نظام الجمعيات فى خدمة المجتمعل جام  

o ية ومات التسويقلالمع محتوى نظام هيطالتسويق الزراعى ويغل جام  



  

لتركيز على أحد الموضوعات الرئيسية على اتم يوفيها : وسائل اإلعالم ىحتوم •

أكبر عدد من  الشبكة والتى تحظى بأولوية مرتفعة كاحتياج ذو اهتمام مشترك بين

القرى المستهدفة، وذلك لمدة أسبوعين فى جميع وسائل اإلعالم وباستخدام الطرق 

ات االهتمام من أفراد كل قرية فى التفاعل الموضوعات ذ ببجان ية والجماعية،درفال

ويتم تنفيذ هذه الحمالت فى المراحل الالحقة حتى تقوم على احتياجات . اليومي العادي

عد تعرضهم للشبكة ووسائل اإلعالم، وتفهمهم ألسلوب الشبكة فى بوآراء الريفيين 

مع األفراد والفئات وى بمناقشته تالمح بعد إذاعة هذا نيم األخصائيوويق .تحقيق التنمية

المستهدفة فى القرية من خالل االجتماعات الخاصة بذلك، مع استطالع آرائهم فيها، 

  .وفى أسلوب المعالجة، ومواعيد البث

مفتوح للجمهور يتم وضعه على الشبكة بواسطة المستخدم للشبكة مباشرة، أو وى حتم •

حتوى أيضا توثيق ضمن هذا المتوي. لأخصائيو االتصا لالمستخدم الشبكة من خ

  .الخبرات الناجحة للريفيين فى جميع المجاالت واحتياجات ، واقتراحات المستخدمين

  

  :ت التنفيذاآلي. ٦

 يركون على تدفق منتظم للمعلومات ، بناء على أدوار محددة لمقدمىفت آلية عمل شبكة الدعتما

فشبكة . أو الوصول اليهال المعلومات ادخإللومات، باإلضافة الى التوقيت المفتوح سواء عم

بين (نائها على نفس الخطوط التنظيمية للشبكة الواقعية بتم  virtual networkالفيركون االفتراضية 

 أما فى شبكة الرادكون فيفترض أن يبدأ مسار تدفق). ظيم اإلرشادىنالتنظيم البحثى والت

قيق االستجابة من مصادر ثم يتشعب لتح ين،يمعلومات فيها من احتياجات المستخدمين الريفلا

المعلومات الى الشبكة واإلعالم وأخصائيو االتصال دون االعتماد على خطوط تنظيمية محددة 

فمشاركة خبرة ناجحة لمزارع أو . على دقة تزامن هذا التدفق وذلك فى إطار زمنى محدد يعتمد

يمية بالمعنى ضع لشبكة تنظختال نظائرهما عن طريق الشبكة أو وسائل اإلعالم  عمقرية 

لهذا كان من الضرورى فى شبكة الرادكون وضع أساس للربط بين األنشطة اإلتصالية . المعروف

وكما اعتمد . ومصادر المعلومات من جهة أخرى وكيفية تنفيذها من جهة، وبين المستخدمين

 كال مبسطة منشى ألن آليات العمل تعتمد عإ، ف IMIالنموذج االتصالى للشبكة على نموذج 

 Participatory Rural Communicationأساليب المسح االتصالى الريفى بالمشاركة وأدواته 

Appraisal .عد هذه اآلليات على اختصار العمل اإلداري للشبكة، وقيامه على الالمركزية، اوتس



  

) ديث والصيانةحالت(د الى مستخدميها بأقل قدر من التحكم الفنى عب وتيسر نقل ملكية الشبكة فيما

  . على المستوى المركزى لتحقيق االستدامة حتى فى حالة ضعف التمويل

  :آليات التنفيذ فى النقاط التالية خصلتوت

  

  اة تنفذ يوميا وأسبوعيطأنش ٦.١

كة، وأهدافها، بالشباألنشطة االتصالية فى جميع القرى بعقد ندوة عامة لتعريف الريفيين  بدأت

كما تستهدف الندوة التعرف على رأى الريفيين بصفة . بها أسلوب العملوا، هوطرق االستفادة من

ت حوتعقد هذه الندوات ت. عامة فى هذا النوع من االتصال وكيف يمكن تنمية القرية عن طريقه

نسيق مع القادة المحليين بالقرى عند تخطيط وإدارة وتقييم تلاإشراف مجموعة المحافظة، كما يتم 

  .هذه الندوات

يين لتعريفهم على محتويات الشبكة وتلبية احتياجاتهم من المعلومات تقبال الريفسإ متي •

إستثناء بالمتاحة يوميا لمدة خمسة أيام فى األسبوع، من الخامسة الى الثامنة مساءا، 

المعلومات من الجهات المعنية مباشرة عن طريق  بلطيتم . مواعيد االجتماعات

وجود هذه اإلمكانية فيتم حصر هذه  فى حالة عدم أما .الشبكة إذا سمح النظام بذلك

وفى كلتا الحالتين يتم توثيق االحتياجات . االحتياجات ورفعها الى مجموعة المحافظة

لبها من مصادرها، والتى طب ها على الشبكة، والتى تم تلبيتهارالتى أمكن تلبيتها لتوف(

فى النموذج والمقترحات  راءوضوعات االهتمام واآلملى ا ، إضافة)لم يمكن تلبيتها

  .المخصص لذلك

اجتماعات شهريا بكل نقطة اتصال، حيث يقوم أخصائيو االتصال بالقرية  ٨قد عتم ي •

 ةيى لوحة إعالنات النقطة االتصالفبوضع خطة عمل شهرية تنشر على الشبكة و

ذات ..)  اعزر – اءنس –شباب (وتتضمن عقد اجتماعين أسبوعيا لفئة محددة 

ان فى أحد هذه االجتماعات بخبير أو مسئول مرة فى الشهر ويستع. تركةشت مااهتمام

ويتم توثيق االجتماعات وما أسفرت عنه من أفكار . تبعا لمتطلبات خطة العمل

قبات ومقترحات على النموذج الخاص بذلك فى نفس اليوم وبحد أقصى عواحتياجات و

  :الى يةوتنقسم هذه االجتماعات األسبوع. خالل نفس األسبوع

o الموضوعات التى تم تحميلها حديثا على الشبكة، أو  عرضلاع األول متالجا

  ذو أولوية عالية وتحديد احتياجات المعلومات له بالتبادل ضوعولمناقشة م



  

o باستخدام األقراص (ى لعرض ومناقشة الموضوعات اإلعالمية نلثااماع تالجاو

  ، أو للدعوة لعمل جماعى بالتبادل)المدمجة

ظة أسبوعيا بتجميع إنجازات المحافظة، واحتياجات المعلومات جموعة المحافم متقو  •

الشبكة، ومقترحات النقاط االتصالية والعقبات التى تواجهها،  ىعل االمطلوب توفيره

كما تقوم المجموعة بتحليل هذه االحتياجات واالتفاق . تائج تقييم البرامج اإلعالميةنو

  :وعةثم تقوم المجم. على األولويات

o ا التقرير الى الوحدة الرئيسيةل هذاإرسب  

o ص مقترحات الموضوعات التى تتطلب إنتاج برامج إعالمية الستخا

  . الستخدامها عند وضع الخطة اإلعالمية

سبوعيا بتحليل احتياجات المحافظات وترسل المقترحات من أة يالرئيس ةالوحد قومت •

  :المعلومات

o معنية وأولويات لشبكة من الجهات الالى عرة طلب وضع معلومات وى صف

  االحتياج لهذه المعلومات

o رة طلب تعديل أو تحديث نظام الى مطورى النظم المعنيين بالمعمل وصى ف

  .المركزى للنظم الزراعية الخبيرة

o تقرير الى مركز الدعم اإلعالمى المختص يتضمن نتائج تقييم ة رصو فى

  .  حدةحاتهم ومقترحات الورمقتوالريفيين للبرامج المادة اإلعالمية 

o رة نشرة دورية أسبوعية أو كل أسبوعين يتم تحميلها على الشبكة وصى ف

  تتضمن اإلنجازات المتميزة واألخبار واألنشطة المرتقبة للشبكة 

  

  فذ شهرياتنة طأنش ٦.٢

  اعات متابعة أداء أخصائيو االتصال بالقرىماجت ٦.٢.١

o داء الشبكة وقدرتها خصائيين بالقرى، وأاأل ءف هذا االجتماع متابعة أدادستهي

ر من يخويعقد االجتماع فى األسبوع قبل األ. على توفير المعلومات انسيابها

اسة الباحث رئحافظة بمكل شهر بمقر مجموعة االتصال من أجل التنمية بال

ويتم فى االجتماع استعراض إنجازات نقاط . ومعاونه باقى المجموعة

داء وتعليماتهم لتحسينه، وعة االتصال على األمجم االتصال، ومالحظات



  

يمكن  ام والتعرف على عقبات األداء التى تواجه األخصائيين ومحاولة حل

لتعرف على والشبكة، امنها، والتدريب على ما يستجد من تحديث ألنظمة 

وفى نهاية االجتماع يتم اإلتفاق على خطة العمل . آراء ومقترحات الحاضرين

بكة، كما يتم توثيق االجتماع فى النموذج الشهرية للمحافظة وتوثيقها على الش

  .الخاص بذلك

o صور لخطة العمل الشهرية للمحافظة بناء على التقارير األسبوعية ت ضعو

  .لنقاط االتصال

o المدمجة لما سيتم عرضه من برامج إعالمية على نقاط  اصاألقر وزيعت

  . االتصال

  تصال بالمحافظات الت اااع متابعة أداء مجموعماجت ٦.٢.٢

o ى للنظم الزراعية زكرفى األسبوع األخير من كل شهر بمقر المعمل الم ديعقو

الخبيرة ويضم جميع العاملين بالمجموعات الفرعية للوحدة بالمحافظات، 

، ومطورى النظم، وذلك برئاسة )مصادر المعلومات(جهات المعنية للممثلين و

قبل االجتماع  وتقوم الوحدة. نميةتال لوحدة المعلومات واالتصاالت من أج

ط العمل المقترحة للشهر طخوباستعراض عمل المحافظات على الشبكة، 

 اضع استعراويتم فى االجتم. التالى، ووضع مالحظاتهم عنه تمهيدا لمناقشتها

إنجازات مجموعات االتصال والجهات المعنية ومطورى النظم، وطرح 

والتعرف على تعليماتها لتحسينه، اء ومالحظات وحدة االتصال على األد

ة حل ما يمكن منها، والتدريب لواعقبات األداء التى تواجه المحافظات ومح

 مقترحاتوعلى ما يستجد من تحديث ألنظمة الشبكة، والتعرف على آراء 

وفى نهاية االجتماع يتم االتفاق على خطة العمل الشهرية للشبكة . لحاضرينا

تمهيدا لعرضه على اللجنة  وتوثيقها على الشبكة، كما يتم توثيق االجتماع

  .التنفيذية للشبكة

  



  

  ة تنفذ كل ثالثة أشهرطأنش ٦.٣

  الخطة اإلعالمية وضع ٦.٣.١

عالمية لوسائل اإلعالم؛ فيتم وضع هذه اإلبالخطة  الرتباط الخطة اإلعالمية للشبكة ظران

 :تتشكل من ىالت ميةوعة اإلعالملمجاويقوم بوضع الخطة . الخطط كل ثالثة أشهر

وعات االتصال بالمحافظات التى تغطيها محطة اإلذاعة وقناة التليفزيون المعنيان، مجم

، وأخصائيو مى اإلعالتوممثل الوحدة الرئيسية لالتصال من أجل التنمية ، وممثلى وسيل

  .اإلنتاج ومدير الشئون المالية بمركز الدعم، ويرأسه مدير مركز الدعم

o لها فى اجتماع بمقر مركز الدعم اصيفت واالتفاق على خطةلناقشة امتم ي

اإلعالمي المختص تحضره المجموعة اإلعالمية وذلك قبل شهر على األقل 

  .من بداية الدورة اإلذاعية

o حتياجات الريفيين بالقرى، وأولوياتها، وتقييمهم لما ا عرف علىتالخطة بال أبدت

خصائيي ية ألرهشسبوعية والاأل رتم بثه من برامج إعالمية من خالل التقاري

ثم يتم ترتيب أولويات اإلنتاج . االتصال ومجموعات االتصال بالمحافظة

يتم ساإلعالمى، واإلتفاق على البرامج واألشكال الفنية للموضوعات التى 

ها، وأماكن ومواعيد اإلنتاج، ومواعيد مراجعة النص قبل اإلنتاج، اجإنت

هذا باإلضافة الى . اعةاإلذ ديعج، وكذا موانتاومواعيد إختبار النسخة بعد اإل

اإلتفاق على ما يقترح إنتاجه من مطبوعات سواء ملصقات أو مطويات، 

  .هاعوملخص لتصميمها ومحتواها، وكميات إنتاجها ودورة توزي

  ذ الخطة اإلعالميةيتنف ٦.٣.٢

o ألهداف او بعد تحديد الموضوعات: النص ومراجعته قبل اإلنتاج ةتابك

وعة اإلعالمية ملمجاإنتاجها إعالميا، تقوم  ة للبرامج التى سيتميليمعالت

حث بمحطة بحوث تاج العز، ومسئول اإلنتاج اإلعالمى، االب( الفرعية

ير مركز الدعم وبالتنسيق مع مدإشراف  تحت) ومسئول الشبكة بمركز الدعم

  :الوحدة الرئيسية باآلتى

ملة على الشبكة حت مابها من معلوم طبالموضوعات وما يرت لرساإ 

أحد الخبراء المختصين سواء فى محطات البحوث الزراعية الى 



  

داخل اإلقليم الزراعى، أو غيرها لتنقيح المحتوى ودعمه بما يلزم من 

  .ميةليف التعاإضافات لتحقيق األهد

المحتوى الى الجهات اإلعالمية لوضعه فى الشكل الفنى  لارسإ 

أن يشمل  ويجب. و مع لإلنتاجيناريعادته فى شكل سإو المتفق عليه،

جذب اإلنتباه، التوعية، (البعد المعرفى : السيناريو على ثالث أبعاد

كره، لا/تغيير اإلتجاه، الحب(، والبعد العاطفى )التعرف، الفهم، التذكر

  .بقدر اإلمكان) النية للتنفيذ(، والبعد التنفيذى )نحيازإلا

  تاجهه والموافقة على إنتاجعرالى األخصائى لم ويرإرسال السينا دعاي 

  السيناريو النهائى الى الجهات اإلعالمية لبدء عملية اإلنتاج  لرسي 

o ون مع االجهات اإلعالمية بإنتاج البرامج اإلذاعية والتليفزيونية بالتع قومت

كز الدعم اإلعالمى المختص تبعا للمادة العلمية المكتوبة، والترتيبات، مر

  .ليهملذين تم الموافقة عاين ثومواقع التصوير، والمتحد

o تقوم المجموعة اإلعالمية الفرعية بالتنسيق مع : ر النسخة قبل اإلذاعةابختا

ها رضقبل ع ةوحدة االتصال من أجل التنمية بإختبار النسخ النهائية المنتج

ويتلخص اإلختبار فى عرض النسخة بمقر . وذلك بحضور مخرج المادة

ثم يتم . المستهدفين لة لفئة المشاهدينثمم ةدعم اإلعالمى على مجموعلا مركز

التعرف على مدى تحقيق البرنامج لألهداف التعليمية الموضوعة عن طريق 

اد العينة، فرلدى أ ةقياس قدرة البرنامج على إحداث تغيرات معرفية وعاطفي

ف على آرائهم رعتكما يتم ال. وقدرة المحتوى على تكوين نوايا التنفيذ لديهم

، ووضوح الهدف، ومناسبة الشكل دة العلمية للموضوعالمافى تغطية 

اإلعالمى للموضوع من حيث التصميم، وتسلسل العرض، وزمنه، والموسيقى 

زمة مع المجموعة الالت الييقوم بعد ذلك المخرج بمناقشة التعد. الخ...

  .الفرعية وتنفيذ ما يتفق عليه

o ا للجدول الزمنىعتب ام إنتاجها والموافقة عليهت ىرض الموضوعات التع تمي 

  .المرفق بالخطة

o يتم تسليم الشرائط المنتجة بعد عمل التعديالت الى : األقراص المدمجة جانتإ

  :ة باآلتيعية الفرعمركز الدعم اإلعالمي والذي يقوم تحت إشراف المجمو



  

ة يتوص(المادة الموجودة على الشرائط الى ملفات رقمية  لحويت 

  لكامل النسخ) وفيديو

اص مدمجة لتوزيعها بواقع نسخة لكل ن النسخ على أقرمدد ع جانتإ 

قرية يغطيها اإلعالم، ونسخة لمجموعة االتصال بالمحافظات، ونسخة 

ن أجل م التصالاللعربة المجهزة إرشاديا، وثالث نسخ لوحدة 

  .التنمية، ونسخة مرفقة بتقرير تنفيذ الخطة

يلها الى ووتح ر المادة العلمية للنسخ المنتجة بدون إخاللاصختا 

فى حدود دقيقة (، وملفات فيديو )دقائق ٥- ٣فى حدود (صوت ملفات 

  .  ، ثم تحميلها على الشبكة فى النظام المناسب)واحدة

  

  يل الخطة اإلعالميةوتم ٦.٣.٣

لخطة التفصيلية لإلنتاج واإلذاعة، ا ضهذا النشاط كل ثالثة أشهر بعد عر يلتمو تمي 

  .لتمويلتنفيذية وجهات الة انوتفاصيل التكاليف على اللج

   

  ج المطبوعاتاإنت ٦.٣.٤

وحدة االتصال من أجل التنمية بالتنسيق مع المجموعة اإلعالمية بحصر  متقو 

سيق لتصميمها ووضع محتواها، نتلعة، واابر المتيالمطبوعات الالزمة بناءا على تقار

  .  علإلنتاج والتوزي لهااوعرضها على اللجنة التنفيذية للموافقة عليها وتمويلها، وإرس

  ر إنجاز األنشطة اإلعالميةيتقر ٦.٣.٥

 مركز الدعم اإلعالمي بالتعاون مع الوحدة الرئيسية لالتصال من أجل التنمية بكتابة قومي

  : يتضمن هرثة أشالرير كل ثقت

o متابعة ما تم تنفيذه من أنشط إعالمية بما فيها وصف للبرامج المقدمة،  جتائن

ا، وعقبات اإلنتاج، وما تم اتخاذه للتغلب رأى الجمهور فيهوا، هوأشكال تقديم

  .عليها، ومقترحات المجموعة اإلعالمية

o مقترح الخطة هب اجتماع تخطيط األنشطة اإلعالمية، ويرفق جئتان 

ويتم عرض . ات وأزمنة اإلنتاج واالختبار، وخطة التمويل الالزمةوعبالموض



  

فتره كافية تسمح ببدء ره وتمويله قبل اقرإلهذا المقترح على اللجنة التنفيذية 

  .اإلنتاج فى الوقت المناسب

o بالتقرير نسخة من مجموعة األقراص المدمجة للمادة إلعالمية التى تم  قرفي

  .حتوى وتصميم المطبوعات المقترح إنتاجهالملخصات مكما يرفق به . اهثب
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  ا يشادربة المجهزة إرالع ٦.٣.٦

مع مركز الدعم اإلعالمى أثناء وضع الخطة اإلعالمية لتضمين أنشطة الشبكة لتنسيق اتم ي

ويجب أن تجهز العربة بجهاز حاسب، وأن يتم تدعيمها . ضمن جدول العربة

ويمكن استخدام هذه . ت، والشرائط، واألقراص المدمجة الخاصة بالشبكةعاالمطبوب

لندوات العامة، كما يمكن أن تقوم الشبكة أثناء ا لشغيتالعربات لدعم المراحل األولى ل

ويمكنها أيضا التوعية . بدعم قرى المشروع عند عرض ومناقشة البرامج اإلعالمية

  .االعتيادي اهروع أثناء نشاطمشيها الطبالمشروع فى غير القرى التى يغ

  ريب فى مجال االتصال من أجل التنميةدالت. ٧

ت فى العمل التنموى من المجاالت الحديثة على لومات واالتصاالعالم استخدام تكنولوجيا رعتبي

المجتمع الريفى والعاملين على تنفيذ األنشطة التنموية، كما أن إستراتيجيات تطويع هذه 

لهذا فإن . اإلتصالى ومشاركة المعلومات يستند الى أسس وخبرات أكثر حداثة بطات للرجيولالتكنو

هو عنصر أساسي لنجاح الشبكة خاصة عند  ب وكيفية تنفيذهاساليالتدريب على أسس هذه األ

لهذا فإن دعم الخطة اإلتصالية عن طريق بناء قدرات . وضع مبدأ استدامة العمل فى االعتبار

  :  تلف مستوياتها يتم فى ثالث مراحلمخة على ملاعالكوادر ال

  

  مج التدريب فى مرحلة اإلعدادابرن ٧.١

ت االتصال بالمحافظات وأخصائيو االتصال حلة تعرف مجموعارالم ف التدريب فى هذهدستهي

ت االتصال اونبالقرى على مبادئ وأسس االتصال بالمشاركة، والعمل الجماعى، واستخدام ق

ولضمان اإلستدامة تعتمد آلية التدريب على تحويل مجموعات . ىالاالتص طالحديثة، والتخطي

تصال بالقرى التابعة لمحافظاتهم، دريب أخصائيو االا بتاالتصال بالمحافظات الى مدربين ليقومو

وينفذ . هميبرثم يتم تقييم دورات التدريب المنفذة فى ورشة عمل يحضرها مجموعات االتصال ومد

  :أربع حلقات تدريبية فى الموضوعات التاليةى ريبى فدهذا البرنامج الت

بها ير المحتوى، يعقووتط تدريب المدربين فى مجال االتصال بالمشاركة وإدارة ورةد •

  . سبعة دورات تدريبية بالمحافظات ألخصائي االتصال بعنوان مداخل المشاركة



  

عة سبيليها  مسح االتصالى الريفى بالمشاركة،لا تدريب المدربين فى مجال ورةد •

  دورات تدريبية بالمحافظات ألخصائي االتصال بعنوان استراتيجيات التعليم والتعلم 

التكنولوجيا، واللغة، واألساليب : ئل االتصالن فى مقدمة لوسايدربمتدريب الة ورد •

  يتبعها سبعة دورات تدريبية بالمحافظات ألخصائي االتصال بعنوان إدارة المحتوى

ل خطط المعلومات واالتصال يعقبها سبعة دورات جان فى ميتدريب المدربة ورد •

  االتصال  لسائوتدريبية بالمحافظات ألخصائي االتصال بعنوان استخدام 

اإلضافة الى تدريب هذه األفراد على استخدام الحاسب واألنترنت وتشغيل أنظمة بذا ه •

  .ةالخبير ن طريق المعمل المركزى للنظم الزراعيةع مشبكة الفيركون، والذى يت

  

  مج التدريب فى مرحلة التنفيذابرن ٧.٢

  :دف البرنامج فى هذه المرحلةهيستو

االتصال بالقرى على كيفية تنفيذ افظات وأخصائيو حالمبمجموعات االتصال  بدريت •

. الخطط االتصالية اإلعالمية، وكيفية استخدام شبكة الرادكون فى العمل التنموى

حتوى أنظمة الرادكون فى العمل م ستخداماكيفية : وتشمل موضوعات الدورات

يقية، نظام لتسونظام الشباب، نظام المرأة، نظام البيئة، نظام المعلومات ا: التنموى

م اظنتنفيذ الخطة االتصالية، تنفيذ الخطة األعالمية، استخدام . يات األهليةالجمع

 الاالتص تمجموعا(وتبدأ الحلقة التدريبية بدورة لتدريب المدربين . المتابعة

فى دورة تدريبية مركزية لمدة عشرة أيام، يليها تدريب أخصائيو ) بالمحافظات

  .ظات لمدة خمسة أيام على التوازىاالتصال بالقرى فى سبع دورات مجمعة بالمحاف

عات االتصال بالمحافظات التابعة لها ومجالمجموعة الفرعية لإلعالم وم يبدرت •

وتتم الدورة التدريبية فى . ج اإلعالمىتال االنحإعالميا على تنفيذ مهامهم فى مرا

المحافظات  عاتوثالثة أيام وتشمل مهام المجموعة الفرعية لإلعالم ومهام مجم

  .ما قبل اإلنتاج، ومرحلة اإلنتاج، ومرحلة النشر: عة فى مراحلالتاب

  . إلضافة الى تدريب هذه األفراد على تشغيل أنظمة شبكة الرادكوناب اهذ  •

  



  

  زانيةيالم. ٨

تم يو). ١ملحق رقم (ى بداية العمل التنفيذى بالقرى فبالشبكة  ةتم تمويل مرحلة النشر والتوعيي

ثة أشهر بعد عرض تفاصيلها واألنشطة المقترحة، وتفاصيل مويل الخط االتصالية كل ثالت

  )٢ملحق . (التكاليف على اللجنة التنفيذية وجهات التمويل

  

  ابعة والتقييمتالم. ٩

    Formative evaluationييم التتبعى قالت ٩.١

جزأ من آليات العمل فى يتزء ال جعن طريق تقارير متابعة اإلنجاز والتى تعتبر  يتمو

  :وتنقسم الى. لمواقعجميع ا

  .صال بالمحافظاتتالر أسبوعية من نقاط االتصال بالقرى وتقدم الى مجموعات ايقارت •

  :قدمتة وير شهرريقات •

o موعات االتصال بالمحافظات الى الوحدة الرئيسية بعد عقد اجتماعات جن مم

  متابعة األداء الشهرية

o نسيقية بعد عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية واللجنة التى سية اليوحدة الرئالن م

  متابعة األداء الشهرية

  :ر ربع سنوية وتقدميقارت •

o الرئيسية الى اللجنة التنفيذية  حدةومجموعة اإلعالمية بالتنسيق مع اللن ام

  واللجنة التنسيقية بعد وضع الخطة اإلعالمية

  

من نظام  لة بها؛ فإن استخدام شكل معدلامات العيألن الشبكة متاحة لجميع المستو انظرو

مل، والتخطيط الدورى ألعمال علامتابعة شبكة الفيركون يمثل أفضل خيار لرفع التقارير، وتوثيق 

مح هذا النظام فى الوقت نفسه لجميع العاملين بالتعرف على مستوى التقدم سي امك .الشبكة

المنافسة،  ا يحفزهم على العمل ويدعم روحمممواقع لومعدالت اإلنجاز لمواقعهم لمقارنة بباقى ا

  .ها بين المستويات المختلفةلواباإلضافة الى اختصار وقت كتابة التقارير الورقية، وعناء تد

  

وتعقد شهريا لجميع العاملين بالشبكة فى تتابع زمنى كما : عة األداءبمتا عاتاجتما •

  :يلى



  

o صال تاالو أخصائي يعاع لجمممجموعة االتصال بكل محافظة بعقد اجت قومت

  ألسبوع الثالث من كل شهر بالقرى فى ا

o العاملين بالمجموعات الفرعية  عيالوحدة الرئيسية بعقد اجتماع لجمم قوت

، ومطورى )مصادر المعلومات(وممثلين للجهات المعنية  ات،ظللوحدة بالمحاف

  النظم فى األسبوع األخير من كل شهر

o ألسبوع األول من الشهر التالىا عقد فىيع اللجنة التنفيذية وماجتا  

  

   Summative evaluationييم التجميعى قالت ٩.٢

جازات وما ناإل عن طريق إجراء دراسة لتحليل إنجازات الشبكة وتقييم أثر هذه ذلكو

ويتم فى نهاية مرحلة اإلعداد ونهاية مرحلة التحديث . أحدثته من تغيرات فى القرية

  .وأساليبه تبعا لكل مرحلة وتختلف أهداف التقييم). مشروعالنهاية (ونهاية مرحلة التنفيذ 

ويستهدف بشكل عام التعرف على النموذج األفضل للعمل : نهاية مرحلة اإلعداد مقييت •

ويتم فيه تقييم األثر المعرفى والتطبيقي لمجموعة مختلفة . ية لتعميم تطبيقهرالق داخل

ات تحليل تقارير المتابعة وبيان لىضافة اإمن خليط االتصال باستخدام استبيانات، 

يم فى تعديل الخطة االتصالية، وتطوير خطة عمل يقتوتتركز مخرجات هذا ال. الشبكة

  .  لمرحلة التحديث

وينصب الهدف العام لهذا التقييم على تذليل عقبات : لة التحديثحمر ةنهاي يمقيت •

إلعالم سواء عن ا وسائل ىاالتصال وتلبية احتياجات المعلومات على الشبكة أو ف

أو تعديل برامج اإلعالم، أو عن  ةفانظمة الفرعية للرادكون أو بإضطريق تحديث األ

ويتم فيه تحليل تفاعل . ماتطريق انضمام جهات مشاركة جديدة كمصادر للمعلو

المستخدمين مع أنظمة وبرامج الشبكة وسهولة استخدام شاشاتها والتجول فيها وسرعة 

يارة لمستخدمين لألنظمة معلومات المطلوبة، وتكرارات زالل على ووسهولة الحص

يتم تحليل  كما. number of hitsار تجولهم بها روتك number of visits ةفالمختل

 reachالنسبي للقوالب اإلعالمية المستخدمة، ومعدل التغطية اإلعالمية  رفيعاألثر الم

نجاح الجهات المشاركة  دىمات وموة الى تحليل احتياجات الريفيين من المعلفإضا

حليل نفس األدوات السابقة وتكون مخرجاته تلاويستخدم فى هذا . ة فى تلبيتهاالحالي

  . رح بضم جهات مشاركة أخرىتومق خطة لتحديث األنظمة الفرعية للرادكون



  

ويهدف هذا التقييم تحديد مدى نجاح ): نهاية المشروع(نهاية مرحلة التنفيذ  مقييت •

 ،ريفى التنفيذ، ومقترحات التطو أهدافها، ونقاط الضعف والقوة يقفى تحق الشبكة

. ووضع أسس لبناء خطة استدامة عمل الشبكة تتكامل مع خطة إدارة األعمال

ا التحليل نفس األدوات السابقة وتكون مخرجاته خطة إلدارة الشبكة ذى هفويستخدم 

  .٢فى مرحلة ما بعد انتهاء التمويل األجنبي

  

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  ير التقييم يمعا ٩.٣

o من حيث فعالية البناء التنظيمى فى تحقيق المركزية : إدارة الشبكة ميقيت

فئة، ومناسبة نظامى تقييم  لكل التخطيط والتنفيذ، ومناسبة المهام الموكولة

  .األداء والتدريب

o من حيث: المعلومات يمقيت  

                                                 
* Troilo, Alberto R., Rural and Agricultural Development Communication Network – RADCON, Third 
Mission, 8 August – 12 September 2006, unpublished mission report. 
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  نلمعلومات المتبادلة بالنسبة لوحدة الزماجم ح 

  معلومات المتبادلةع النوت 

  تخدمين لمعلومات الشبكةالمس فةعرم 

  )التطبيق والفعالية(دة المستخدمين من المعلومات فاستإ 

  المعلومات للمستخدمين يةهمأ 
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  المعلومات  يةفاك 
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  لجهات المشاركة والشبكةاين ب .١

  لشبكة والريفيين ا ينب .٢

  حافظاتمبال خصائيو االتصال بالقرى ومجموعات االتصالأ ينب .٣

  حدة االتصال المركزية مجموعات االتصال بالمحافظاتو ينب .٤

  حدة االتصال والمجموعة اإلعالميةو ينب .٥

  الشبكةو إلعالماجموعة م ينب .٦

  لجمهورجموعة اإلعالم وام ينب .٧

  لشبكة والجمهورا ينب .٨
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  ار الخليط االتصالى األفضل لألستخدام مع الرادكون فى القريةتيخا. ١٠

من نماذج اإلتصال تفاصيل عن مراحله، وارتباطها بإستجابة المنتفعين من التدخل  ديدعل الوتنات

بطء التغيير الذى  وتجمع معظم هذه النماذج على. هاأو رفض اإلتصالى سواء بتبنى الفكرة الجديدة

يمكن تحقيقه عن طريق التدخل االتصالى منفردا، دون دعم هذا التدخل اقتصاديا أو تشريعيا أو 

. ديدة أو تبنيهاج ةلوجيا، خاصة عندما يستهدف دفع المستهدفين على تطبيق فكرتكنوبتوفير ال

فى منظومة على ط اتصالى من عدة طرق اتصالية ليخدام ختوتتفق دراسات االتصال على أن اس

  . التوالي أو التوازي يحقق تأثيرا أعلى من استخدام هذه الطرق منفردة

طرق االتصال لدعم تدفق المعلومات من الشبكة الى  ند ميطار مشروع الرادكون تتاح العدإ فىو

ها بين الضعف والقوة، كما يرفى تأث وتتراوح هذه الطرق اإلتصالية. فقراء من الريفيينلا جمهور

اوح بين قدرتها على مساعدة الريفيين على المعرفة، أو حفزهم للعمل الفردي أو الجماعي، أو تتر

  . والتطبيق تبنيدعمهم بالمعلومات فى مراحل ال

أى دولة أخرى، فال يمكن نقل أى خليط  ىف الختالف طبيعة الريف المصري عن نظيره رانظو

ومن جهة . تحت الظروف المصرية ى مكان آخر دون إعادة اختبارهف أن نجح اتصالي سبق

أخرى، فإن طبيعة القرى الفقيرة وسكانها من الريفيين تختلف عن غيرها من القرى فى قلة 

  .المشاركة نم منظماتها، وقدرات العمل الجماعي، وعزوف أهلها وتخوفهم فوضع إمكاناته،

لفقيرة اختبار طرق ولى لعمل الرادكون فى القرى األراحل امفقد كان من الضروري فى الا هذل

االتصال المدعمة للشبكة بهدف إختيار خليط الوسائط المناسب لتحقيق سرعة الشبكة فى االستجابة 

  .من المعلومات فى الوقت المناسب نفيييالحتياجات الر

حلة رى مف رىق ١٠ى لتعرف على تأثير كل من هذه المعامالت بإجمالل م إختيار قريتينت قدو

تيار خمس أساليب للتدخل االتصالى الختبارها، يسبق كل منها عقد ندوة عامة تم اخ كما. اإلعداد

  :يب هىلساألوهذه ا. لتعريف الريفيين بالقرية عن الشبكة وخدماتها

القرية وتلبية إحتياجاتهم من  ىف ال أخصائى االتصال للريفيين بمقر الشبكةبستقا •

  .لشبكةباتهم وخبراتهم الناجحة على اطلميل متحالمعلومات وت

 – اءنس –شباب (محددة  فئةلالشبكة  مقرباجتماع  عقد +بال الريفيين بمقر الشبكة قاست •

ضوعات التى تم تحميلها حديثا على والم ذات اهتمامات مشتركة لعرض..)  اعزر

  .الشبكة



  

محددة  فئةلكة شبلاقر م اجتماع داخل أو خارج عقد +ال الريفيين بمقر الشبكة قبستا •

ذات اهتمامات مشتركة لمناقشة موضوع ذو أولوية عالية ..)  اعزر – اءنس –شباب (

  .وتحديد احتياجات المعلومات

محددة  فئةللشبكة اقر مماع داخل أو خارج تاجد عق +بال الريفيين بمقر الشبكة قاست •

وية عالية ولع ذو أوذات اهتمامات مشتركة لمناقشة موض..)  اعزر – اءنس – شباب(

م عمل يتنظللشبكة اقر مأو خارج  اخلدعقد إجتماع + بالتنفيذ وإتخاذ قرار جماعى 

  .جماعى بمساعدة القادة المحليين وقادة الرأى

 – اءنس – بابش(محددة  فئةلالشبكة  مقرباجتماع  عقد +بكة شال رال الريفيين بمققبستا •

تم تحميلها حديثا على  تىعات الوذات اهتمامات مشتركة لعرض الموض..)  اعزر

عرض ومناقشة الموضوعات اإلعالمية المرتبطة بالموضوعات السابقة +  الشبكة

  ).باستخدام األقراص المدمجة(

  

  صال األفضل لالستخدام مع الرادكون فى القريةتاال المعامالت الختيار خليط مصميت

ا
مع
ل

ا
لة
م

  

  التصالارق ط فظةحالما ةيلقرا

القبستا

بمقر 

  الشبكة

عماجتا

  توعية

ع مناقشة ماجتا

وتحديد 

  احتياجات

ع ماجتا

م عمل يتنظل

  جماعى

رض عع اجتما

اقشة نمو

  وعات اإلعالموضم

          √  رةيلبحا  ية الزراعية بكفر الواقمعلجا  ١

          √  طسيوأ  ية الزراعية بأبو خرصمعلجا

        √  √  مولفيا  ية الزراعية بمعجونمعلجا  ٢

        √  √  اريةبلنوا  نسائى بقرية سعد زغلولالى ادلنا

      √    √  لشيخافر ك  ة البيطرية بقرية الهندسةحدولا  ٣

      √    √  رةيلبحا  ية الزراعية بمنشأة راغبمعلجا

    √  √    √  اعيليةمإلسا  طوسونباب بالشز ركم  ٤

    √  √    √  طسيوأ  ز اإلرشادى بموشاكلمرا

٥  

  

  √      √  √  لشيخافر ك  إرشاد القرنز ركم

  √      √  √  ةليهلدقا  ية الزراعية بقرية الكرمامعلجا

  

ريق المقابلة الشخصية بإستخدام استبيان، طعن  اية مرحلة اإلعدادهى نفم جمع البيانات توسي

  .البؤرية، وتحليل تقارير متابعة األداء تاعاموالمناقشة الجماعية من خالل الج

 


