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  مقدمة

قرية فقيـرة،   ٥٠لتحقيق الهدف الثانى لشبكة اتصال التنمية الريفية والزراعية الذى يركز على تنمية 

خطة تدريبية للعاملين بالشبكة على المستوى الميدانى فـى مجـال اسـتخدام المعلومـات      تم وضع

وتتكون الخطة التدريبية من أربع حلقات تدريبية تتضـمن كـل منهـا    . واالتصاالت من أجل التنمية

 تدريب مجموعة المدربين فى دورة مركزية، يليها قيام هؤالء المدربين بتدريب العاملين الميدانيين فى

  .  سبع دورات محلية، وتنتهى الحلقة بعقد ورشة عمل تقييمية للمراجعة والمتابعة وتصحيح المسار

وقد استهدفت الحلقة التدريبية األولى بشكل عام أن يكون لدى العاملين بالشبكة خلفية معرفية عن 

ربين ليصبحوا وركزت أهداف التدريب التفصيلية على إعداد المد. العمل التشاركى ومعالجة المحتوى

إعداد وتنفيذ وتقييم برامج تدريبية قصيرة، وتطبيق مدخل االتصال بالمشاركة في : قادرين على

كما استهدفت الحلقة . القرية، واستخالص، ومعالجة، وتطوير، وتوصيل محتوى أنظمة الشبكة

جمع : لىالتدريبية األولى أيضا إعداد أخصائى االتصال بمحافظات المشروع ليصبحوا قادرين ع

ومراجعة وصياغة رسالة عن طريق مشاركة الريفيين فى المعرفة والخبرات، وتفسير وشرح 

 . وتوصيل رسالة من وإلى الريفيين

وتركز الحلقة التدريبية الثانية على أن يعرف العاملين بالشبكة منهجية وأسـاليب وأدوات االتصـال   

  . لهم بالقرى مع جمهور الريفيين المستهدفبالمشاركة، وأن يصبحوا قادرين على تطبيق ذلك فى عم

  

  الهدف العام

يستهدف التدريب إعداد الكوادر البشرية القادرة على فهم عملية االتصال بالمشاركة وتطويعها لتنميـة  

الى شبكة الرادكون ووسائل اإلعالم، مـع ربـط   /فقراء الريف، وتنسيق سيل المعلومات المتدفق من

  . الريفيين بهذه الوسائل

  

  خطة التدريب

  :نظرا إلستهداف التدريب

 إعداد مدربين فى مجال االتصال بالمشاركة، وإعداد ميسرى اتصال  •

وأن تكون هذه األفراد قادرة على تيسير تعامل جمهور الريفيين مع تكنولوجيـات ومفـاهيم    •

  مستحدثة؛

 مجتمعهم؛وقادرين أيضا على نشر معلومات متنوعة وتشجيع الريفيين على تطبيقها لتنمية  •



  

  ونظرا ألن الخلفية المعرفية لدى معظمهم عن هذه الموضوعات إما معدومة أو ضعيفة  •

لوضع الخطة العامة للتـدريب علـى أسـاس تقسـيم      Spiro-designفقد تم إتباع التصميم الحلزونى 

التدريب الى حلقات تدريبية متتابعة، تغطى كل حلقة قدر مناسب من جميع المجـاالت التخصصـية   

  .   امة، وذلك فى خليط متجانس سهل اإلستيعاب والتطبيق من الموضوعاتالع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  االتصال

  المشاركة

  األدوات  المحتوى

  إدارة المعرفة

  الحلقة التدريبية األولى

  الثانية الحلقة التدريبية

  الحلقة التدريبية الثالثة

  الحلقة التدريبية الرابعة



  

  

  

أما تنفيذ هذه الحلقات فيبدأ بدورة لتدريب المدربين، ثم دورة لتدريب أخصائيو االتصال، ثم عـرض  

  . ومناقشة نتائج التطبيق الميدانى فى ورشة عمل تقييمية



  

  ب - ١دورة تدريب المدربين 
  "المسح االتصالى الريفي بالمشاركة " 

  

  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

  المعمل المركزى للنظم الزراعية الخبيرة   مكان عقد الدورة

  ٢٤/١/٢٠٠٧الى  ١٤/١/٢٠٠٧من : أيام  ٩                   المدة

  أهداف الدورة    

) مرشـدين  -مديري إرشاد -باحثين(ة بالمحافظات تستهدف الدورة تدريب المجموعات الفرعية للوحد

  :ليصبحوا قادرين على

التعرف على مشكالت واحتياجات الريفيين عن طريق تحليل الوضع الراهن لتخطيط وتنفيـذ   •

 برنامج اتصالى

 التعرف على أنواع المسح االتصالى الريفي بالمشاركة ومنهجيته •

 بالمشاركة  استخدام أدوات وأساليب المسح االتصالى الريفي •

  .تخطيط وتنفيذ وتقييم المسح االتصالى الريفي بالمشاركة •

  

  طرق التدريب

أعتمد التدريب فى جانبه النظرى على طريقة المحاضرة المدعمة بالمناقشة وتداول اآلراء واألفكار 

جهاز : لتوصيل محتوى الدورة؛ وقد استخدم المدربون العديد من المعينات التدريبية فى العرض هى

، وجهاز العرض فوق الرأس، وجهاز عرض الصور المعتمة،  Data Showعرض البيانات 

  .والكروت الملونة pin boardوالسبورة البيضاء، والسبورة الورقية، والسبورة الدبوسية 

أما الجانب العملى فقد اعتمد على تخصيص مهام محددة لكل جماعة لتقوم بتنفيذها على الواقع 

لهذا فإن التطبيق العملى يعتبر جزأ أساسيا فى . تصال بالقرى بعد تدريبهمبمشاركة أخصائى اإل

  :الدورة والذى تم عن طريق

إعداد وتنفيذ وتقييم دورة تدريبية ألخصائى االتصال تحت إشراف مستشارى المشروع  •

  بالوحدة

استخدام أدوات االتصال وأدوات جمع المعلومات مع هؤالء األخصائيين بالمشاركة مع  •

 ريفيين للتعرف على بعض القرى المختارةال



  

عرض نتائج تنفيذ هذه المهام فى ورشة عمل تقييمية باستخدام الرسوم، وبرامج عرض  •

 .، وجهاز عرض الصور المعتمةPower Pointالبيانات 

 مناقشة هذه المهام وأساليب تنفيذها مع جماعة المدربين •

يل لمعظمة األثر التدريبى والتطبيقى مشاركة المدربين فى اإلتفاق على ما يلزم من تعد •

  .للمحتوى

  

  اختيار المتدربين

تبعا للهيكل التنظيمى لوحدة المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية، فإن المتدربين فى هذه الدورة هم 

من البـاحثين،   ٢٠جميع أفراد الوحدة فى الجماعات الفرعية بالمحافظات السبع للشبكة والبالغ عددهم 

إرشاد، ومديرى المراكز اإلرشادي، كما تم إختيار متدرب من مركـز الـدعم اإلعالمـى    ومديري 

وقد تم إختيار أربعـة ممثلـين   . بدكرنس للعمل ضمن مجموعة الدقهلية للتنسيق مع مجموعة اإلعالم

لمصادر المعلومات على الشبكة من المستوى المركزى والتى يجـب أن تتناسـب معلوماتهـا مـع     

وحدة التنسيق والسياسات للمرأة فى الزراعـة،  : يين وأسلوب اإلتصال بالمشاركة وهىإحتياجات الريف

اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى، معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة، ومعهد بحـوث اإلرشـاد   

  .الزراعى التنمية الريفية

    



  

  البرنامج التدريبى

  

  ى الريفى بالمشاركةالموضوعات والجدول الزمنى لدورة المسح االتصال
الساعات المحـاضر  اليــوم الموضــــــــوع

  األول التسجيل واالفتتاح ١ محمد قاسم. د

 مقدمة عن المسح االتصالى الريفى بالمشاركة  -االتصال من أجل التنمية  ٤ محمد عبد العال. د.أ يناير ١٤

  :أسلوب تحليل الوضع الراهن ٥ مجدى أنور. د

  لمنطقيةالغرض واألسس ا •

 النتيجة للمواقف الطارئة/استخدام أسلوب شجرة المشكلة فى تحليل السبب •

  الثانى

 يناير ١٥

  :منهجية المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٥ فتحي الشاذلي. د.أ

 ما يجب تجنبه -المبادئ  •

  ما هو المتوقع من تنفيذه -أنواع المسح االتصالى الريفى بالمشاركة  •

  الثالث

 يناير ١٦

  :أدوات وأساليب المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٥ أحمد جمال وهبة. د.أ

  تعريف الحاضرين، اإلحماء، الحفز •

 التعرف على المجتمع المحلى •

 جمع البيانات المتعلقة بالموضوعات االتصالية •

  تحليل الموضوعات الهامة •

  الرابع

 يناير ١٧

  :فى بالمشاركةأدوات المسح االتصالى الري ٥ محمد نسيم سويلم. د.أ

اإلخباريين         -المقابلة المتعمقة -إدارة جماعات المناقشة البؤرية -العصف الذهنى

  الخامس

 يناير ١٨

  :تخطيط وتنفيذ المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٥ ليلى حماد. د. أ

نى التخطيط واإلعداد للعمل الميدا -التعرف على الموضوعات الهامة وتحديدها 

 عرض النتائج -تحليل نتائج المسح االتصالى الريفى  -جمع البيانات الميدانية 

  السادس

 يناير ٢١

خلفية عن المسح المبـدئى   -المسح المبدئى لبدء المسح االتصالى الريفى بالمشاركة  ٥ محمد شاكر. د.أ

 لشبكة اتصال التنمية الريفية والزراعية

  السابع

 يناير ٢٢

  : أدوات المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٢.٥ غصابر الصبا. د.أ

 التوزيع الزمنى لألعمال الموسمية -خريطة الموارد 

  الثامن

 يناير ٢٣

  الخريطة االجتماعية •  ٢.٥ محمد عنتر. د.أ

  تحليل الجمهور •

  التاسع )الجندر(تحليل أدوار الرجال والنساء  ٢ كاملة منصور. د.أ

  المعرفة المحلية  ٢  أحمد جمال وهبة. د.أ يناير ٢٤

  .تخصيص المهام التنفيذية لما تم التدريب عليه ١ شكري بدران. د.أ

 صباحا وينتهي في الثالثة والنصف ظهرا ٩:٣٠يبدأ اليوم التدريبي في تمام الساعة * 

  



  

  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم
  المرأة الريفيةالمشرف على وحدة التنسيق والسياسات لتنمية     كاملة منصور . د.أ 

  أستاذ اإلرشاد الزراعى ووكيل كلية الزراعة جامعة القاهرة  محمد حسن عبد العال . د.أ 

 أستاذ اإلرشاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة األسكندرية    فتحي الشاذلي . د.أ 

  أستاذ اإلرشاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة األزهر    محمد نسيم سويلم . د.أ 

  مدير معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية    محمد شاكر . د.أ 

  وكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  احمد جمال الدين وهبة . د.أ 

 وكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية    ليلى حماد الشناوى. د.أ 

 والتنمية الريفية رئيس بحوث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى    محمد ابراهيم عنتر. د.أ 

 باحث أول بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية    صابر الصباغ. د 

 -خبير تدريب -باحث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية     مجدى أنور حسنين. د 

  )GTZ, Egypt( مشروع إدارة المياه فى الزراعة

  

إلشراف على جميع الجلسات التدريبية وقاموا وقام مدير وحدة االتصال ومستشار االتصال با

  .بالمساهمة فى الشرح والمناقشة لربط المفاهيم النظرية بالواقع التطبيقى للشبكة

  

  المتدربين ووظائفهم

 الوظيفة االسم م
 بالبحيرةمجموعة االتصال والتنمية         

  ة البحوث الزراعية بإيتاي البارودمحط -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد   عصام عبد اللطيف مبروك. د ١

  مديرية الزراعة بالبحيرة  – مدير المراكز اإلرشادية  إسماعيل على التالوى. م ٢

 مدير مدير المركز اإلرشادي بكوم البركة  محمد محمود الطاهر. م ٣

 مجموعة االتصال والتنمية بأسيوط         

  محطة البحوث الزراعية بشندويل - اإلرشاد الزراعى  رئيس فرع معهد بحوث  أحمد محمد الكتاتنى/ د ٤

 مديرية الزراعة بأسيوط – مدير المراكز اإلرشادية  عماد البير/ م ٥

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   جمال ابراهيم عبد الناصر/ م ٦

 مجموعة اإلتصال والتنمية بالدقهلية         

 محطة البحوث الزراعية بتاج العز   - اإلرشاد الزراعى  رئيس فرع معهد بحوث  مشيرة فتحي العجمي. د.أ ٧

  مديرية الزراعة بالدقهلية         – مدير المراكز اإلرشادية  وفاء على خليفة. م ٨

  مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس              عبد الحكيم محمد شعبان. م ٩

 مجموعة اإلتصال والتنمية بالفيوم         

  محطة البحوث اإلقليمية بالفيوم   الدين علي سالمههبه عصام . م ١٠

  مديرية الزراعة بالفيوم  – مدير المراكز اإلرشادية  حسين عبد الحميد خالد. م ١١



  

  مدير مركز إرشاد شدموه  مجدى محمد محمود ابو زيد. م ١٢

  
 مجموعة االتصال والتنمية باألسماعيلية         

  محطة البحوث الزراعية باإلسماعيلية -يس فرع معهد بحوث اإلرشاد رئ  القرعلي نحسن عبد الرحم/د ١٣

  مديرية الزراعة باإلسماعيلية  جمعة محمد الشريف/م ١٤

  مدير مركز إرشاد طوسون  نور حسين محمود على/م ١٥

 مجموعة االتصال والتنمية بكفر الشيخ         

  محطة البحوث الزراعية بسخا - راعى رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الز  حسن على شرشر/ د.أ ١٦

  مديرية الزراعة – مدير المراكز اإلرشادية  فايز احمد خضر/ م ١٧

  الورقارشاد  مركزمدير   فايز فهمى شلبى/ م ١٨

 مجموعة اإلتصال والتنمية بالنوبارية         

  الزراعية بالنوباريةمحطة البحوث  - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   محمد يوسف شلبى/ د.أ ١٩

 مديرية الزراعة بالنوبارية – مدير المراكز اإلرشادية  سهير اسماعيل حامد/ م ٢٠

  مدير مركز إرشاد أبو بكر  سامى عشماوى سيد احمد/ م ٢١

 مندوبى الجهات المشاركة         

  وحدة التنسيق والسياسات للمرأة فى الزراعة  وسام شحاتة محمد. د ٢٢

  اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى  عباس محمد رجب محمد. م ٢٣

  معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة  خالد محمود عبد اللطيف.م ٢٤

  معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  وائل هيكل. م ٢٥

  

  إجمالى أعداد المتدربون وتوزيعهم الجغرافى: ١جدول 
 أجمالى الدقهلية البحيرة اإلسماعيلية الفيوم النوبارية أسيوط كفر الشيخ القاهرة 

 ٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  المحطات البحثية

 ٧ ١ ١ ١ ١ ١ ١ ١  مديريات الزراعة

 ٦  ١ ١ ١ ١ ١ ١  المراكز اإلرشادية

 ١ ١        مركز الدعم اإلعالمى

 ١        ١ اإلدارة المركزية لإلرشاد

 ١        ١ وحدة التنسيق والسياسات

 ١        ١ بحوث األراضىمعهد

 ١        ١ معهد بحوث اإلرشاد

 ٢٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ أجمالى

  

  نتائج التقييم

   نتائج اختبار المعلومات للموضوعات المقدمة بالدورة: أوال



  

بعد نهاية الدورة التدريبية ) ١ملحق رقم (أوضحت النتائج الخاصة باختبار معلومات المتدربين 

من الدرجة النهائية، على حين حصل % ٦٠المتدربين حصل على أكثر من  من% ٢٨مباشرة أن 

من الدرجات % ٥٠، بينما حصل على أقل من %٦٠- %٥٠منهم على دراجات تراوحت بين % ٢٨

  ).٢(من المتدربين، وهذه النتائج موضحة بالجدول رقم % ٢٨نسبة قدرها 

ختبار مسبقا، كما لم يتسنى لهم مراجعة المادة ومن الجدير بالذكر أنه لم يتم إخطار المتدربين بهذا اإل

لهذا فإن هذه النسب تشير الى فهم المتدربين للمادة العلمية أكثر مما تشير الى . المكتوبة أو قراءتها

مقدار إستظهارهم لمحتواها، خاصة أن أسلوب صياغة األسئلة كان يركز على جوهر المفاهيم دون 

  . نصها

فمن المتوقع أن تتجاوز درجات إختبار أخصائيو االتصال بالقرى، درجات بناءا على هذا اإلفتراض 

مدربيهم سابقة الذكر، وذلك بعد أن يتيسر لهؤالء المدربين تدعيم فهمهم بمحتوى المادة المكتوبة، 

وعلى أى حال فإن النتائج المذكورة فى جدول . وتصميمهم إلستراتيجيات التدريب المناسبة لمتدربيهم

صحة اإلفتراض السابق، علما بأن إختبار المعرفة الخاص بالمدربين كان متشابها الى حد تؤكد ) ٦(

  .  كبير مع إختبار متدربيهم

  
  األعداد والنسب المئوية للمتدربين وفقا لنسب الدرجات المتحصل عليه فى اختبار المعلومات: ٢جدول 

  %  األعداد فئات النسب

  ٢٨  ٧  % ٦٠أكثر من 

  ٤٤  ١١  %٦٠- %٥٠من 

  ٢٨  ٧  %٥٠أقل من 

  ١٠٠  ٢٥  اإلجمالى

  

  فيما يتعلق بأراء المتدربين فى التدريب: ثانيا

شمل التقييم التعرف على آراء المتدربين فى مدى مناسبه التدريب لهم، ومدى توافقه مع طبيعة 

عملهم، والفائدة المتوقعة منه مستقبال، إضافة إلى آرائهم فى مناسبة مكان، وأسلوب، وأدوات 

  ). ٣(لتدريب، كما شمل التقييم بنود أخرى موضحة بالملحق رقم ا

الى تعبير المتدربين عن صعوبة موضوع الدورة بالنسبة لهم، فقد ) ٣جدول (وتشير نتائج هذا التقييم 

الى أنهم استطاعوا التوافق مع مستوى صعوبة التدريب %) ٥٢(أشار أكثر من نصف المتدربين 



  

من المتدربين أن قدرتهم على التمشي مع السرعة المطلوبة فى % ٤٤بشكل متوسط، كما قرر 

  .التدريب كانت متوسطة كذلك

ومن الواضح أن شعور المتدربين بصعوبة التدريب يرجع الى حداثة موضوعات التدريب بالنسبة 

من المتدربين أن خلفيتهم المعرفية عن الموضوع لم تساعدهم % ٣٢لخبراتهم وتوقعاتهم، حيث عبر 

من المتدربين عن أن الدورة حققت بصورة % ٣٦الفهم إال بصورة متوسطة، كما أعرب على 

من % ٦٤كما لم يتوقع أن تكون الدورة قابلة للتطبيق بصورة كبيرة سوى . متوسطة لتوقعاتهم

  .  المتدربين

يات وأسلوب أما بالنسبة لتقييم المتدربين لإلعداد للدورة وتنظيمها، والمستوى العلمى للمدربين، وإمكان

فقد تراوح . التدريب، فقد القى تحسنا ملحوظا مقارنة بتقديراتهم لهذه البنود فى الدورة التدريبية األولى

  . من المتدربين% ٩٦، و%٧٦عدد من كانت تقديراتهم مرتفعة لهذه البنود بين 

  

من قبل لتحققه  ومن النتائج السابقة يتضح أن هناك توافق كبير بين آراء المتدربين وماكان مخططا

  .الدورة

  

  األعداد والنسبة المئوية للمتدربين وفقا آلرائهم المتعلقة بالدورة التدريبية: ٣جدول 
 ضعيفة متوسطة كبيرة بنود التقيـيـــم

  % األعداد  % األعداد  % األعداد
  -  -  ٤.٠٠  ١  ٩٦.٠٠  ٢٤ .كانت قاعة التدريب مناسبة

  -  -  ١٢.٠٠  ٣  ٨٨.٠٠  ٢٢ .أهداف التدريب كانت واضحة

  -  -  ١٢.٠٠  ٣ ٨٨.٠٠  ٢٢ المستوى العلمي للمدربين كان مناسبا

  -  -  ٢٠.٠٠  ٥  ٨٠.٠٠  ٢٠ .كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  ٨.٠٠  ٢  ١٢.٠٠  ٣  ٨٠.٠٠  ٢٠ .يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  -  -  ٢٤.٠٠  ٦  ٧٦.٠٠  ١٩ ".أسلوب التدريب كان مناسبا

  -  -  ٢٨.٠٠  ٧  ٧٢.٠٠  ١٨ أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدةكانت مساعدة المدربين لى

  -  -  ٣٦.٠٠  ٩  ٦٤.٠٠  ١٦ .بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  ٤.٠٠  ١  ٣٦.٠٠  ٩  ٦٠.٠٠  ١٥ .حققت الدورة ما توقعته منها

  ٨.٠٠  ٢  ٣٢.٠٠  ٨  ٦٠.٠٠  ١٥ كان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تدربت عليه

  -  -  ٤٤.٠٠  ١١  ٥٦.٠٠  ١٤ .استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  -  -  ٥٢.٠٠  ١٣  ٤٨.٠٠  ١٢ .استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

  

  



  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

، والموجودة بالجـدول رقـم   أوضحت النتائج المتعلقة بمقترحات المتدربين لتحسين التدريب مستقبال 

وقد جاء المقترح الخاص بالعمل على جعل المادة . أن هناك أحدى عشر مقترح ذكرها المتدربين) ٤(

من المتدربين، تلى ذلك مقترح زيادة الوقت % ٦٠فى المرتبة األولى حيث ذكره " العلمية أكثر تشويقا

يط المادة العلمية بصورة أكبـر فـى   منهم، ثم جاء مقترح تبس% ٥٦المخصص للدورة والذى ذكره 

والـذى ذكـره    إعطاء المتدربين األساس المعرفي قبل الدورة، ثم مقترح %٥٢المرتبة الثالثة بنسبة قدرها 

من المتدربين، ثـم  % ٢٠، تبعه مقترح شرح أهداف الدورة التدريبية بصورة أوضح وذلك من %٤٨

  %. ٢٠دريب حيث ذكره أيضا نسبة قدرها جاء مقترح تحديث المادة العلمية التى يغطيها الت

ويالحظ أن إقتراحات المتدربين كانت أقل بشكل عام عن إجمالى مقترحاتهم فـى الـدورة التدريبيـة    

ورغم ذلك فقد تكرر المقترحين الثانى والثالث فى نفس الترتيب فـى الـدورتين ولكـن تـم     . السابقة

كما تبادل المقترح الرابع مكانـه مـع المقتـرح     .اقتراحه فى هذه الدورة من عدد أقل من المتدربين

وما زالت هذه المقترحات تعكس إحساس المتدربين بصـعوبة فهـم محتـوى الـدورة مـن      . األول

  .  وبشكل عام فجميع هذه المقترحات يمكن تلبيتها نسبيا فى الدورة القادمة. الموضوعات نظرا لحداثتها

  

  التدريبية مقترحات المتدربين لتحسين الدورة: ٤جدول 
  %  العدد  المقترح

  ٦٠.٠٠  ١٥ "العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا

  ٥٦.٠٠  ١٤  .زيادة الوقت المخصص للدورة

  ٥٢.٠٠  ١٣  تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

  ٤٨.٠٠  ١٢ .إعطاء المتدربين األساس المعرفي قبل الدورة

  ٣٦.٠٠  ٩  .أوضح ةشرح أهداف الدورة التدريبية بصور

  ٢٠.٠٠  ٥ تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب

 ٢٠.٠٠  ٥ .الدورة.تقليل الوقت المخصص للدورة

  ١٦.٠٠  ٤  .زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب

  ١٢.٠٠  ٣ .جعل التدريب يسير بصورة أبطأ

  ١٢.٠٠  ٣  تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب

  ٤.٠٠  ١  .زيادة سرعة التدريب

  

  



  

  



  

  ب -  ٢دورة تدريب أخصائيو االتصال 
  "تحليل احتياجات الريفيين من المعلومات وحل مشكالتهم"

  

  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

  :تم تنفيذ هذا التدريب بنفس البرنامج والمادة التدريبية فى سبع دورات على التوازى بيانها كالتالى

  دورات على التوازى  ٧   :عدد الدورات التدريبية

  مديريات الزراعة بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ واالسماعيلية   :مكان عقد الدورة

  مراكز اإلرشاد بالبحيرة والفيوم والنوبارية 

  الدقهلية -مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس 

   ٨/٢/٢٠٠٧حتى  ٤/٢/٢٠٠٧من     أيام ٥  :المدة

  :و االتصال بقرى المشروع ليصبحوا قادرين علىتستهدف الدورة تدريب أخصائي :أهداف التدريب

التعرف على مشكالت واحتياجات الريفيين عن طريق تحليل الوضع الراهن  •

  لتخطيط وتنفيذ برنامج اتصالي

  استخدام أدوات وأساليب المسح االتصالى الريفى بالمشاركة •

  .تخطيط وتنفيذ وتقييم المسح االتصالى الريفى بالمشاركة •

  

  طرق التدريب

  :عتمد التدريب على ثالث طرق تدريبية هىا

المحاضرة المدعمة بالمناقشة ولعب األدوار، والعمل فى مجموعات، مع إسـتخدام معينـات    •

تدريبية مثل جهاز العرض فوق الرأس والنماذج المكتوبة والرسوم والكروت لتغطية الجانب 

  النظرى

نـات، وأدوات االتصـال الريفـى    التطبيق الميدانى للتدريب على استخدام أدوات جمـع البيا  •

 بالمشاركة فى القرى تحت إشراف المدربين 

  تداول اآلراء واألفكار لتحليل وتدوين المعلومات التى تم جمعها •

  

  

  



  

  



  

  البرنامج التدريبى
  الموضوعات والجدول الزمنى لدورة تحليل احتياجات الريفيين من المعلومات وحل مشكالتهم

 يومال الموضــــــــوع الساعات

  األحد التسجيل واالفتتاح ١

٤/٢/٢٠٠٧  
 

 أسلوب تحليل الوضع الراهن ٢

 النتيجة/استخدام أسلوب شجرة المشكلة فى تحليل السبب ٢

التخطيط  - التعرف على الموضوعات الهامة وتحديدها : تخطيط وتنفيذ المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٢

 ات الميدانية جمع البيان - واإلعداد للعمل الميدانى 

  االثنين

٥/٢  
إدارة  -العصف الذهنى  - تعريف الحاضرين، اإلحماء، الحفز : أدوات المسح االتصالى الريفى بالمشاركة ٣ 

 مقابلة اإلخباريين                   - جماعات المناقشة البؤرية 

  الثالثاء ةالخريطة االجتماعي -التوزيع الزمنى لألعمال الموسمية  -خريطة الموارد  ٣

  المعرفة المحلية - ) الجندر(تحليل أدوار الرجال والنساء  - تحليل الجمهور  ٢ ٦/٢

التوزيع الزمنى لألعمال  -خريطة الموارد : تطبيق عملى بقرى المتدربين على جمع البيانات المتعلقة بكل من ٥

  المعرفة المحلية - ) رالجند(تحليل أدوار الرجال والنساء  - الخريطة االجتماعية  - الموسمية 

  األربعاء

٧/٢ 

  الخميس  تحليل نتائج المسح االتصالى الريفى وعرض النتائج ٢

  عرض ومناقشة مهام المتدربين بالقرى   ٢ ٨/٢

  تقييم الدورة والختام ١

  صباحا وينتهي في الثالثة والنصف ظهرا ٩:٣٠يبدأ اليوم التدريبي في تمام الساعة * 

  

  جاالت خبراتهمقائمة المدربين وم

  . قامت مجموعات وحدة المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية باإلعداد وتنفيذ وتقييم التدريب
  

  بالبحيرةمجموعة االتصال والتنمية 

   محطة البحوث الزراعية بإيتاي البارود -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد   عصام عبد اللطيف مبروك. د ١

  مديرية الزراعة بالبحيرة  – مراكز اإلرشاديةمدير ال  اسماعيل التالوى. م ٢

  مدير مدير المركز اإلرشادي بكوم البركة  محمد محمود الطاهر. م ٣

           

  مجموعة االتصال والتنمية بأسيوط

  محطة البحوث الزراعية بشندويل - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   أحمد محمد الكتاتنى/ د ٤

  مديرية الزراعة بأسيوط – المراكز اإلرشاديةمدير   عماد البير/ م ٥

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   أحمد سيد عبد الناصر/ م ٦

          

  مجموعة اإلتصال والتنمية بالدقهلية 

  محطة البحوث الزراعية بتاج العز   - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   مشيرة فتحي العجمي. د.أ ٧

  مديرية الزراعة بالدقهلية         – المراكز اإلرشادية مدير  وفاء على خليفة. م ٨

  مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس              عبد الحكيم محمد شعبان. م ٩



  

  

  

  مجموعة اإلتصال والتنمية بالفيوم

  محطة البحوث اإلقليمية بالفيوم   هبه عصام الدين علي سالمه. م ١٠
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  إجمالى أعداد المتدربين وتوزيعهم الجغرافى: ٥جدول 

 عدد المتدربين عدد القرى المحافظات

 إجمالي ذكر إناث

 ٢٨ 1٦ 1٢ ١٤ أسيوط

 ٢٧ 15 12 ٩ البحيرة

 ١٢ 4 8 ٤ الفيوم

 ٢٨ 14 14 ١٤ كفر الشيخ

 ٨ 4 4 ٤ النوبارية

 ٦ ٢ ٤ ٣ اإلسماعيلية

 ٦ 3 3 ٢ الدقهلية

 ١١٥ 58 57 ٥٠ أجمالى

  

  نتائج المتابعة الميدانية لدورات تدريب أخصائى اإلتصال بالقرى

نظرا لقصر فترة التدريب وعقد دورات التدريب السبع على التوازى، فقد تم إختيار خمس محافظات 

واسـتهدفت  . المتابعة بواسطة الوحدة المركزية بمستشـاريها الثالثـة  وقد تمت . لمتابعة لتدريب بها

وشملت المتابعة .  المتابعة تقديم العون والمشورة للمدربين بخصوص المادة التدريبية وإدارة التدريب

على تخطيط وتنفيذ وتقيم دورة تدريب أخصائيو االتصال بالقرى حول التعرف على قدرات المدربين 

تياجات الريفيين من المعلومات وحل مشكالتهم، وشملت المتابعة التعرف على سير موضوع تحليل اح

العملية التدريبية، وعلى قدرات المدربين على إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، وتخطيط وإدارة التدريب 

الميدانى لتدريب أخصائيو االتصال على استخدام أدوات تحليل الوضع الراهن، وتحديـد المشـكالت   

كما شملت المتابعة أيضا التعرف على نقاط القـوة،  . حلولها واالتفاق على أولوياتها بقرى المشروعو

وفيما يلى ملخص . والضعف، والصعاب الميدانية التى واجهت التدريب، وقدرة المدربين على تذليلها 

  . للموقف التدريبى أثناء المتابعة الميدانية بالمحافظات

  

  ٤/٢/٢٠٠٧خ المتابعة تاري: محافظة الدقهلية



  

تم زيارة مركز الدعم اإلعالمى بدكرنس حيث يتم التدريب، ومقابلة السيد مدير المركـز المهنـدس   

محمود الشربينى، ومصاحبته الفتتاح الدورة حيث تم إيضاح أهداف الدورة، وأهميـة موضـوعاتها   

،  وباألهـداف التنمويـة   للمتدربين، وتوضيح مدى ارتباطها بعمل أخصائي االتصال بشبكة الرادكون

  . التى يسعى المشروع لتحقيقها بالقرى الفقيرة

تلى ذلك بدأ الموضوع التدريبى لليوم األول والذى تناول أسلوب تحليل الوضع الـراهن واسـتخدام   

شجرة المشكلة فى تحليل السبب والنتيجة، وبعد الشرح النظرى للموضوع والـذى شـمل مناقشـات    

العملى لألدوات فى تحليل الوضع الراهن بالقرى، وتتبع أسـباب المشـكالت،   لتوضيح كيفية التطبيق 

واألهداف المقابلة، وما يمكن أن تساهم به شبكة معلومات التنمية الريفيـة والزراعيـة فـى تقـديم     

أعقب ذلك جلسة تدريب . المعلومات ودعم التواصل مع الجهات التى يمكن أن تساهم فى تقديم الحلول

تقسيم المتدربين إلى ثالث مجموعات  كل مجموعة مكونة من فردين للتـدريب علـى    عملى تم فيها

تعانى منها القرى وهى مشكالت الصرف ) افتراضية(استخدام شجرة المشكلة  لتحليل ثالث مشكالت 

وقامت مجموعة االتصال بإدارة الجلسة، كما  قامـت  . الصحى ، وتسويق القطن ، وحرق قش األرز

  .لمتدربين بعرض نتيجة عملها، ثم جرت مناقشات مفتوحة شارك الجميع فيهاكل مجموعة من ا

كما كانـت  . وقد بدأت الدورة فى المواعيد المحددة لها، وتميزت بالنظام واإللتزام بالوقت والمضمون

قاعة التدريب مناسبة من حيث االتساع، واإلضاءة، كما تم استخدام السبورة البيضاء، وجهاز العرض 

وقد إبدى المتدربون الحمـاس  . أس، والسبورة الورقية فى الشرح إضافة الى التدريب العملىفوق الر

لموضوعات الدورة والذى إنعكس على مشاركتهم ،وطـرح األسـئلة، وإنـدماجهم وتفـاعلهم مـع      

  .الموضوعات المطروحة

كمـا   . بينكما بذل المدربون جهدا ملحوظا فى توصيل المحتوى التدريبى وتقريبه ألذهـان المتـدر  

ساعدوا على تشجيع المتدربين على التفاعل والمشاركة فى الموقف التدريبى مما ساعد على توسـيع  

  .دائرة النقاش واالستفادة من الموضوعات التدريبية ومن استيعاب المتدربين ألدوات التحليل

  

  ٥/٢/٢٠٠٧تاريخ المتابعة : محافظة كفر الشيخ

. يوم الثانى للتدريب وذلك بمقر مديرية الزراعة حيث يتم التـدريب تم زيارة محافظة كفر الشيخ فى ال

  . هانى عسر مدير اإلرشاد الزراعى بالمحافظة قبل حضور التدريب/ وقد تم زيارة المهندس

وقد شمل التدريب إستخدام أدوات االتصال فى إطار المسح اإلتصالى الريفـى بالمشـاركة، حيـث    

وقـد تبـادل المـدربون إبـداء     . المطبوعة، والسبورة الورقية إستخدمت المناقشات وبعض التمارين



  

وقـد  . التعليقات لربط إستخدام هذه األدوات بأساليب جمع البيانات التى تم تناولها فى اليـوم السـابق  

تالحظ على حوائط قاعة التدريب وجود بعض الملصقات المعدة يدويا كمعينات للتدريب فـى اليـوم   

تالحظ كذلك عند سؤال أحد المتدربين أن . على بعض المفاهيم المحورية السابق، والتى ركزت بذكاء

المدرب قام بإستعادة أوراق السبورة المستخدمة سابقا والتى كانت تحمل بعض الكروت المستخدمة فى 

  . الشرح

. ورغم كبر عدد المتدربين، فقد كان تجاوبهم مع التدريب كبير وتفهمهم للموضوعات وتطبيقاتها عالى

  . ا كان إلبتكارية مجموعة المدربين تأثيرا متبادال مع المدربين خاصة أثناء المناقشاتكم

كانت قاعة التدريب مناسبة من حيث اإلتساع والهدوء النسبى، إال أن مجموعة التدريب قامت بإعـادة  

تصـميم  (تشكيل طريقة الجلوس بالقاعة من شكل الصفوف متدرجة اإلرتفاع أمام منصـة مرتفعـة   

  .الى شكل الدائرة المفتوحة، مما ساعد على زيادة مشاركة المتدربين وتقليل إحساسهم بالتوتر) اعةالق

  

  ٦/٢/٢٠٠٧تاريخ المتابعة : النوبارية قطاع 

فى مقر المركز اإلرشـادى   ٦/٢/٢٠٠٧تمت زيارة المتابعة فى اليوم الثالث للدورة التدريبية الموافق 

متدربين ومتدربات أثنين من كل  ٨وقد حضر التدريب . التدريبية بأبو بكر الصديق حيث تعقد الدورة

  .مركز من المراكز األربع للمشروع بقرى أبو النور، وطه حسين ، والعدل، وسعد زغلول

وقد تضمن برنامج التدريب فى ذلك اليوم التدريب على رسم خريطة المـوارد، وخريطـة توزيـع    

وتحليل جمهور الريفيين، وتحليل األدوار االجتماعية للمرأة  األعمال الموسمية، والخريطة االجتماعية،

  .والرجل، إضافة إلى أساليب التعرف على التراث المعرفى المحلي

كما تـم اسـتخدام السـبورة    . وقد كان مكان التدريب مناسبا من حيث االتساع، والهدوء، واإلضاءة

  .شرح إضافة الى التدريب العملىالبيضاء، وجهاز العرض فوق الرأس، والسبورة الورقية فى ال

كما كان المتدربون على درجة كبيرة من الوعى واالستيعاب، والمشاركة، وكان هناك تنافس وحماس 

كبير بينهم للتفوق حيث يوجد طلبات من أفراد آخرين بالمناطق المجاورة للعمل مع المشروع مما دفع 

بين وناقشوا ما سبق أن تدربوا عليه فى األيام وقد استعرض المتدر. المجموعة إلى مزيد من االجتهاد

السابقة للدورة من أدوات المسح اإلتصالى باستخدام أسلوب العصف الذهنى والمناقشـات البؤريـة،   

  ). السرقة(وتحليل شجرة المشكلة متناولين مشكلة تلوث البيئة، وأحد المشكالت اإلجتماعية 

  

  ٧/٢/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة الفيوم



  

قام المستشارين بزيارة موقع التدريب فى اليوم الرابع للتدريب حيث كان من المقرر نزول المتدربين 

  . الى أحد القرى لتنفيذ التطبيق الميدانى

وقد أفاد المدربون بأنه قد تم نزول المتدربين الى القرية فى اليوم السابق للتدريب على جمع البيانـات  

  . المطلوبة

والتى يقع بها مقر (من الريفيين من السيدات والرجال والشباب من قرية شدموه وبعد تجمع مجموعة 

قامت أحد المتدربات بشرح سبب اإلجتماع وطلبت من الحاضرين ذكر أهم لمشكالت ) التدريب أيضا

وبعد أن ذكر الحاضـرين  . التى تعانى منها القرية والتى يمكن للشبكة أن تساعد أهل القرية على حلها

شكالت، إنتقلت المناقشة الى تحديد أكثر هذه المشكالت حدة لتحليلها، والتى أجمع الحاضرين بعض الم

وقد ساعد تحليل أسباب المشكلة بروز المزارعين . على أنها نقص مياه الرى خاصة فى نهايات الترع

د كمـا سـاع  . المتضررين منها وانغماسهم فى المناقشة البؤرية للتعرف على جوانب هـذه المشـكلة  

استمرار تحليل المشكلة وإختالف المجموعة فى اآلراء على توصلهم الى بعض الحلول التى قد تساعد 

  . على حل المشكلة إضافة الى ما كان يدور فى أذهانهم من حلول تقليدية

وقد كان المتدربين على قدر عالى من الوعى والتفتح فى التعامل مع الريفيين، وذوى قدرات متميـزة  

  . المناقشة وإستخدام معينات التدريبفى إدارة 

  

  ٨/٢/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة اإلسماعيلية 

وقد تم . تم متابعة  التدريب بمديرية الزراعة بمحافظة اإلسماعيلية فى اليوم الختامى للدورة التدريبية

مقابلة السـيد   محمد نصر البعلى، كما تمت/ مقابلة السيد رئيس قطاع الزراعة باإلسماعيلية المهندس

نظرا ألن قاعة التدريب الرئيسية مشغولة بدورة تدريبيـة  . المهندس مدير اإلرشاد الزراعى بالمديرية

  . أخرى؛ فقد تم التدريب  بقاعة أخرى بالدور الثالث بنفس مبنى المديرية

وقد جرى مناقشة المتدربين فى الموضوعات التى تم التدريب عليها  للتعـرف علـى مـدى الفهـم     

وقد تبين أنهم قاموا بتنفيذ التـدريب العملـى بقريـة    . واالستيعاب لها  وكيف تم التطبيق الميدانى لها

وقد تم اللقاء بمركـز الشـباب  بالقريـة    . دقيقة بالسيارة ٢٥البناهوه التى تبعد عن المديرية بحوالى 

محليـات، ومـن   كما ضم اللقاء بعض القيادات الرسمية مـن ال . فرد بعضهم من الزراع ١٢حضره 

وقد شارك الجميع فى رسم . مركز شباب البناهوه، وكذلك العمدة، وشيخ البلد، وناظر المدرسة بالقرية

الخريطة االجتماعية، وخريطة الموارد، والخريطة التاريخية بالقرية، وتحليل أدوار الجنـدر داخـل   

جات الشعبية، كما تم تحليل المنزل وفى العمل الزراعى، وفى عرض المعرفة المحلية فى مجال العال



  

المشكالت ذات األولوية بالقرية والمتمثلة فى مشكالت األمية خاصة أمية اسـتخدام الحاسـب اآللـى    

  .ومشكلة الصرف الصحى، وتلوث البيئة

ألن هـذا  -ونظرا ألن قاعة التدريب المتواجد فيها المتدربين فى هذا اليوم كانت غير مجهزة بمعينات

فقد جرى نقلهم إلى قاعة التدريب الرئيسية والتى كـان    -الدورة  وتقيم المتدربين اليوم هو يوم ختام

التدريب بها قد إنتهى لمراجعة المحتوى وكيف كان استخدامهم لشجرة المشكلة فى تحليل مشكلة البيئة 

  . والصرف الصحى، وأتضح فهمهم وقدرتهم على استخدام  تلك األدوات عمليا

األفرخ الورقية فى نقل ما أسفر عنه التطبيق الميدانى مع الريفيين  ان استخدمووقد لوحظ أن المتدربي

كما كان لديهم فهم واضح لألدوات وقدرة على تطبيقها اتضحت من المراجعة معهـم  . بقرية البناهوه

  .ومن نتائج التطبيق الميدانى التى أستعرضوها مع المستشارين

بصورة جيدة، وقاموا بتدريب عملى فى اليوم الـذى سـبق   كما استطاع المدربين أن ينظموا الدورة 

التطبيق الميدانى، عالوة على تحقيق المشاركة المجتمعية خالل التطبيق الميـدانى سـواء بمشـاركة    

األهالى أو القيادات الرسمية، أو المحلية الموجودة بالقرية فى استخدام أدوات تحليل الوضع الـراهن  

  . داخل قريتهم

  

  رات التدريبنتائج إختبا

  متوسطات درجات االختبار المعرفي للمبحوثين: أوال

ان متوسطات درجات معرفة المتـدربين للمحتـوى التـدريبي    ) ٦(تشير البيانات الواردة فى جدول 

مستوى معرفي مرتفع بمحافظتى الدقهلية والبحيرة والتـي تراوحـت بـين    : تركزت في ثالث فئات

بالرغم من عدم تقارب %  ٨٩.٧٧ -%٨٤.٦٢تراوحت بين  درجة، وبنسبة مئوية ١١.٦٧ -١١.٠٠

ومستوى معرفي متوسط لمحافظتي أسيوط وكفر الشيخ بدرجة بلغت . إعداد المتدربين في المحافظتين

و مستوى معرفي مـنخفض  %.  ٧٧.٧٧ -% ٧٧.٢٣بنسب مئوية تراوحت بين  ١٠.١١، ١٠.٠٤

  . فيوم والنوبارية واإلسماعيليةفأقل لمحافظات ال% ٧٥بالنسبة للفئة الثالثة بدرجة 

وتشير النتائج الى ما أسفر عنه ما قامت به الوحدة من توجيه وحل مشكالت التـدريب خاصـة فـى    

المحافظات التى حققت درجات منخفضة فى الدورة التدريبية األولى، حيث قفزت محافظة الدقهلية من 

ة كفر الشيخ من المرتبة األخيرة الى المرتبة المرتبة الرابعة لتحتل المرتبة األولى، كما صعدت محافظ

إال أن محافظة اإلسماعيلية مازالت فـى  . واحتفظت محافظتى البحيرة والفيوم بنفس الترتيب. الرابعة

المراتب األخيرة وهو ما يتطلب إعادة نظر فى ترتيبات التدريب فى الدورات القادمة، مـع مراجعـة   



  

ية حال؛ فقد جاءت نتائج التدريب العملى الميدانى إيجابية وتشير وعلى أ. إحتياجات التدريب لمتدربيها

  .   الى استيعاب المتدربين للمفاهيم، وقدرتهم على التنفيذ وذلك فى ورشة العمل التقييمية كما سيرد الحقا

  



  

  األعداد ومتوسط الدرجات والنسب المئوية الختبار المعلومات: ٦جدول 
 % *الدرجاتمتوسط  عدد المتدربين المحافظة

 ٨٩.٧٧  ١١.٦٧ ٦ الدقهلية

  ٨٤.٦٢  ١١.٠٠  ٢٧ البحيرة

  ٧٧.٧٧  ١٠.١١  ٢٨ اسيوط

  ٧٧.٢٣  ١٠.٠٤  ٢٨ كفر الشيخ

  ٦٨.٦٢  ٨.٩٢  ١٢ الفيوم

  ٦٧.٣١  ٨.٧٥  ٨ النوبارية

  ٦٣.١  ٨.٢  ٦ االسماعيلية

  درجة 13= اجمالى الدرجات * 

  

  التدريبية تأراء المتدربين المتعلقة بالدورا: ثانيا

إلى أن تخطيط وتنفيذ التدريب كان جيدا فى جميـع  ) ٧(تشير أراء المبحوثين بصفة عامة فى جدول 

ويالحـظ مـن ترتيـب آراء    . المحافظات، رغم تميز بعض المحافظات عن بعضها بنسبة ضـئيلة 

فقد جاءت أقـل نسـبة   . المتدربين أن نسبة رضائهم عن التدريب تنخفض كلما زاد عددهم فى الدورة

ات المتدربين فى جودة التدريب فى محافظات أسيوط وكفر الشيخ والبحيرة التى يتراوح عـدد  لتقدير

وهذا التأثير منطقى وفى نطاق المقبول حيث بلغ الفرق بـين  . متدرب ٢٨ – ٢٧المتدربين فيها بين 

% ١١تقديرات المتدربين لجودة التدريب فى أعلى المحافظات ترتيبا، وبين أقلها فى الترتيب حـوالى  

فقط، وهو ما يشير الى ان الدورات التدريبية بالمحافظات السبع للمجموعات االتصالية حققت أهدافها 

  .من وجهة نظر المتدربين

أيضا إلى وجـود درجـة   ) ٧(وبتحليل نقاط القوة فى التدريب من وجهة نظر لمتدربين؛ يشير جدول 

مساعدة : يتعلق برأى المتدربين فى لجميع المحافظات فيما% ٩٧.٤٣، %٩٠.١٩عالية تراوحت بين 

، أهداف التـدريب ، ووضوح المستوى العلمى للمدربين، وأثناء الشرح والتدريب العملى لهمالمدربين 

مناسـبة قاعـة   ، وبعد إنتهـاء الـدورة  وه تطبيق ما تعلم ، وإمكان المتدربينأسلوب التدريبومناسبة 

ويالحظ أن معظم هذه النقاط تركز على قـدرات  . المتدربونما توقعه لق الدورة يحق، ومدى تالتدريب

  . المدربين على التنفيذ والتدريب وتزكى ما بذلوه من جهد ومدى تمكنهم من التدريس

إال أنها كانت أقل من مجموعة اآلراء % ٨٢أما باقى آراء المتدربين فقد كانت مرتفعة أيضا تتجاوز 

ز على مدى شعور المتـدربين بصـعوبة المـادة    ويالحظ أن هذه المجموعة من اآلراء ترك. السابقة



  

ومن المتوقع أن يكون إحساس المتدربين مشوبا بالحذر عند التعـرض  . العلمية، وقدرتهم على فهمها

  .   لمفاهيم علمية مستحدثة، خاصة وأن خلفياتهم المعرفية متفاوتة ومتنوعة

  

  دريبيةالنسب المئوية ألراء المتدربين المتعلقة بالدورة الت: ٧جدول 
 آفر أسيوط إسماعيلية الفيومالنوبارية الدقهلية  

 الشيخ
 متوسط  البحيرة

  ٩٧.٤٣  ٩١.٠٠  ٩٥.٣٣  ٩٨.٦٧  ٩٧.٠٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠ كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

 ٩٦.٩٥ ٩٥.٠٠  ٩٦.٣٣  ٩٧.٦٧  ١٠٠.٠٠  ٩٤.٠٠  ٩٥.٦٧  ١٠٠.٠٠ المستوى العلمى للمدربين كان مناسبا

  ٩٦.٠٥  ٨٩.٦٧  ٨٨.٠٠  ٩٧.٦٧  ١٠٠.٠٠  ٩٧.٠٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  أهداف التدريب كانت واضحة

  ٩٢.٧٦  ٨٣.٣٣  ٩١.٦٧  ٩٦.٣٣  ٨٥.٠٠  ٩٧.٠٠  ٩٦.٠٠  ١٠٠.٠٠  أسلوب التدريب كان مناسبا

  ٩١.٧١  ٨٧.٣٣  ٧٩.٦٧  ٩٣.٦٧  ٩٤.٠٠  ٩٧.٠٠  ٩٦.٠٠  ٩٤.٣٣ بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  ٩١.٥٧  ٨٨.٣٣  ٨٩.٣٣  ٨٠.٣٣  ٩٧.٠٠  ١٠٠.٠٠  ٩١.٦٧  ٩٤.٣٣  كانت قاعة التدريب مناسبة

  ٩٠.١٩  ٨٠.٦٧  ٨٨.٠٠  ٩٢.٦٧  ٨١.٦٧  ٩٤.٠٠  ١٠٠.٠٠  ٩٤.٣٣  حققت الدورة ما توقعته منها

  ٨٨.٤٣  ٨٢.٠٠  ٨٣.٣٣  ٩٢.٦٧  ٩٤.٠٠  ٨٥.٠٠  ٨٧.٦٧  ٩٤.٣٣ استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  ٨٦.٠٠  ٧٨.٣٣  ٧٧.٣٣  ٨٧.٦٧  ٩٧.٠٠  ٧٥.٦٧  ٩١.٦٧  ٩٤.٣٣ يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  ٨٥.٢٩  ٧١.٦٧  ٨٢.٠٠  ٨٧.٦٧  ٧٥.٦٧  ٩٤.٠٠  ٩١.٦٧  ٩٤.٣٣  كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  ٨٤.٣٨  ٨٢.٠٠  ٨٢.٠٠  ٨٢.٦٧  ٩٤.٠٠  ٨١.٦٧  ٧٩.٣٣  ٨٩.٠٠ كان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تدربت عليه

  ٨٢.٥٢  ٧٩.٣٣  ٨٤.٦٧  ٨٤.٠٠  ٧٨.٦٧  ٧٨.٦٧  ٨٣.٣٣  ٨٩.٠٠ استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

   84.06 86.47 90.97 91.17 91.17 92.75 95.33  متوسط

  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

تكرة أثناء التـدريب، كمـا زاد   رغم أن المدربين قد استخدموا العديد من معينات التدريب المب •

تركيزهم على المناقشات، فقد جاء ظل مقترح العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشوقا فـى  

وعلى أى حال فمن المنتظـر أن تـنخفض   . المركز األول كما كان فى الدورة التدريبية السابقة

ات التدريبية والوسائط التي اقتراحات المتدربين فى هذا الشأن بعد التدريب على استخدام المعين

تساعد على تنشيط العملية التدريبية والمقرر له دورة تدريبية كاملة ضمن البرنـامج التـدريبى   

  . المتكامل

وبالنسبة لمقترحات المبحوثين نحو زيادة الوقت المخصص للدورة التدريبيـة والـذى يـرتبط     •

وهذين المقتـرحين يعكسـا   . لثانية والثالثةبمقترح تبسيط المادة العلمية، فقد جاءا فى المرتبتين ا

ورغم أن المادة العلمية قد كانت محددة، كما تـم  . إحساس المتدربين بصعوبة فهم المادة العلمية

 . تبسيطها بدرجة كبيرة، إال أن تنوع خلفيات المتدربين مازالت مسيطرة على تفكيرهم



  

وزيعها مـع أهـداف الـدورة والعناصـر     نظرا إلعداد المادة العلمية قبل الدورة التدريبية، وت •

األساسية للبرنامج التدريبى على المتدربين قبل بدء الدورة؛ فقد جاء مقترح المتدربين بضرورة 

 . إلمامهم باألساس المعرفي قبل الدورة فى المرتبة الرابعة بعد أن كان يحتل المرتبة الثانية

ريب، وشرح أهداف الدورة بصورة أوضـح  أما مقترحى تحديث المادة العلمية التي يغطيها التد •

 .فقد إحتفظا بالمرتبتين الخامسة والسادسة كما فى الدورة التدريبية السابقة

متدربين  ٢٨من المتدربين بزيادة المادة العلمية، والذى يقابله مقترح  ٤١أما بالنسبة لمقترحات  •

ن قدر المادة التدريبية مع ميلها فقط لتقليل المادة العلمية التي يغطيها التدريب، فهو يعكس تواز

  . الى أن تناسب الغالبية العظمى من المتدربين

وبخصوص سرعة تناول هذه المادة بالتدريب فقد تقاربت الى حد كبير أعداد المتدربين الـذين   •

علم بأن بـاقى  ) متدرب ١٨(مع الذين اقترحوا تقليلها ) متدرب ٤٣(اقترحوا زيادة هذه السرعة 

  .  يرون أن سرعة التدريب مناسبة) متدرب ٥٤(ذين لم يستجيبوا لهذا لمقترح المتدربين ال

  

  تكرارات مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ٨جدول 

الدقهلية إجمالي اإلسماعيلية النوبارية الشيخ كفر أسيوط البحيرة الفيوم  مقترحات المتدربين
 ة العلمية أكثر تشويقاالعمل على جعل الماد ٢١ ٢٢ ١٨ ٦ ٥ ٤ ٤ 80

 زيادة الوقت المخصص للدورة ٢٠ ١٧ ٢٠ ٦ ٤ ٥ ٦ 78

 تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر ١٦ ١٦ ١٦ ٢ ٥ ٤ ٤ 63

 إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة ١٦ ١٥ ١١ ٢ ٤ ٢ ٢ 52

 تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب ١٣ ١٧ ٩ ٢ ٢ ١ ١ 45

 شرح أهداف الدورة بصورة أوضح ١٠ ١٤ ١٢ ٢  ٣ ٢ 43

 جعل التدريب يسير بصورة أبطأ ١١ ١٣ ١٢  ٢ ٣ ٢ 43

 زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب ٨ ١٦ ٩ ٥ ١ ١ ١ 41

 تحسين الجانب التنظيمى للدورة ١٢ ١٦ ٦ ٤  ٢  40

 تقليل الوقت المخصص للدورة ٦ ٩ ٥ ٤ ٤ ٣ ٦ 37

 تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب ٦ ٤ ٨ ٢ ١ ٣ ٤ 28

  زيادة سرعة التدريب ٤ ٦ ٣ ٢ ٢ ١  18

  

  
  



  

  ورشة العمل لمشاركة الخبرات فى المهام الميدانية على المسح االتصالي الريفي بالمشاركة 

12/2/2007  

  

  وصف ورشة العمل وأهدافها المباشرة

  مكان انعقاد الورشة

  راعية الخبيرةالمعمل المركزى للنظم الز     

  

  :  األهداف

مشاركة الخبرات الخاصة بتنفيذ المهام الميدانية للمسح االتصالي الريفي بالمشـاركة   •

 فى محافظات المشروع

الخريطة االجتماعية  -التوزيع الزمني لألعمال الموسمية  -عرض خريطة الموارد  •

 .تحليل الجندر فى مجموعة مختارة من القرى -

  : المدة

  ١٢/٢/٢٠٠٧م يو        

  

  :المشاركون
  وحدة المعلومات واالتصال من أجل التنمية

  مدير وحدة المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية  محمد حسن قاسم. د 

  )الميسر(مستشار االتصال بالمشاركة   شكرى محمد بدران. د.أ 

  )متابع ومعلق(مستشار اإلعالم   زينب على محمد. د.أ 

  

  ريفى بالمشاركةمدربى المسح االتصالى ال

  جامعة القاهرة  –أستاذ اإلرشاد الزراعى ووكيل كلية الزراعة   محمد حسن عبد العال. د.أ 

  أستاذ اإلرشاد الزراعى بكلية الزراعة جامعة األزهر  محمد نسيم سويلم . د.أ  

  وكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  احمد جمال الدين وهبة . د.أ 

  وكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  ماد الشناوى  ليلى ح. د 

  باحث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  مجدى أنور حسنين. د  

    

  المتدربين بالمجموعات الفرعية لوحدة المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 



  

   محطة إيتاي البارود -د رئيس فرع معهد بحوث اإلرشا  عصام عبد اللطيف مبروك. د 

  مديرية الزراعة بالبحيرة  – مدير المراكز اإلرشادية  اسماعيل التالوى. م 

  مدير مدير المركز اإلرشادي بكوم البركة  محمد محمود الطاهر. م 

  محطة شندويل -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   أحمد محمد الكتاتنى/ د 

  مديرية الزراعة بأسيوط – رشاديةمدير المراكز اإل  عماد البير/ م 

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   جمال ابراهيم عبد الناصر/ م 

  محطة تاج العز   -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   نجاح محمد عبود. م 

  مديرية الزراعة بالدقهلية         – مدير المراكز اإلرشادية  وفاء على خليفة. م 

  مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس              عبانعبد الحكيم محمد ش. م 

  محطة البحوث اإلقليمية بالفيوم   هبه عصام الدين علي سالمه. م 

  مديرية الزراعة بالفيوم  – مدير المراكز اإلرشادية  حسين عبد الحميد خالد. م 

  مدير مركز إرشاد شدموه  مجدى محمد محمود ابو زيد. م 

  محطة اإلسماعيلية -يس فرع معهد بحوث اإلرشاد رئ  القرعلي نحسن عبد الرحم/د 

  مديرية الزراعة باإلسماعيلية  جمعة محمد السيد الحسيني/م 

  مدير مركز إرشاد طوسون  نور حسين محمود على/م 

  محطة سخا -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   حسن على شرشر/ د.أ 

  ة الزراعةمديري – مدير المراكز اإلرشادية  فايز احمد خضر/ م 

  الورقارشاد  مركز  فايز فهمى شلبى/ م 

  محطة النوبارية -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   محمد يوسف شلبى/ د.أ 

  مديرية الزراعة بالنوبارية – مدير المراكز اإلرشادية  سهير اسماعيل حامد/ م 

  مدير مركز إرشاد أبو بكر  سامى عشماوى سيد احمد/ م 

  

  لمشاركةممثلى الجهات ا

  وحدة التنسيق والسياسات للمرأة فى الزراعة  وسام شحاتة محمد. د 

  اإلدارة المركزية لإلرشاد الزراعى  محمد عباس محمد رجب. م 

  معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة  خالد محمود عبد اللطيف.م 

  معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  وائل هيكل. م 

  



  

  الجدول الزمنى
  تسجيل     ٩:٣٠ –   ٩:٠٠

  محمد قاسم    . د              االفتتاح   ١٠:٠٠ –   ٩:٣٠

ــكرى . د.ا          عرض برنامج ورشة العمل    ١٠:١٥ – ١٠:٠٠ ش

  بدران 

  "قريتين"عرض مجموعة أسيوط  ١٠:٤٥ – ١٠:١٥

  " قرية" عرض مجموعة الفيوم  ١١:٠٠ – ١٠:٤٥

  احمد جمال. د.ا              تعليق     ١١:١٥ – ١١:٠٠

  "قرية" عرض مجموعة اإلسماعيلية   ١١:٣٠ – ١١:١٥

  "قرية" مجموعة الدقهلية   عرض ١١:٤٥ – ١١:٣٠
  شكري بدران. د.ا –محمد نسيم . د.ا          تعليق   ١٢:٠٠ – ١١:٤٥

  استراحة غذاء   ١٢:٤٥ – ١٢:٠٠

  "قريتين"مجموعة البحيرة   عرض ١:١٥ – ١٢:٤٥  

  "تينقري"عرض مجموعة كفر الشيخ   ١:٤٥ –  ١:١٥  

  ليلى حماد . د.أ              تعليق    ٢:٠٠ –  ١:٤٥

  "قرية" عرض مجموعة النوبارية  ٢:١٥  – ٢:٠٠    

  محمد ىزينب عل. د.ا                  تعليق    ٢:٣٠ – ٢:١٥

 مناقشة والتوصيات     ٣:٣٠  – ٢.٣٠

  



  

  مسير جلسات العمل

دة االتصـال مـن أجـل    صباحا باالفتتاح الذي قام به مدير وح ٩:٣٠بدأت ورشة العمل في الساعة 

ق  ٤٥لمـدة   ةساعة، تخللتها استراح  ١:٤٥التنمية، وأعقب ذلك أربع جلسات متتالية مدة كل جلسة 

وقد عرض في كل جلسة نتائج وخبرات التدريب العملي الميداني ألخصائي االتصـال  . لتناول الغذاء

 ٢٥عقب الجلسات تعليق مدتـه  وقد أ. فى محافظتين، عدا الجلسة األخيرة التي تناولت محافظة واحدة

وانتهت الورشة بمناقشـة مفتوحـة شـارك    . دقيقة لكل جلسة قام به المدربون ومستشارى المشروع

  .الجميع فيها، ثم قدم عرض للدروس المستخلصة والتوصيات

  

  :الجلسة األولى

  :وتم فيها عرض نتائج التدريب العملي لمجموعتي أسيوط والفيوم

  

  :مجموعة أسيوط

كـم عـن مركـز     ٣لمجموعة التدريب العملي في قرية واحدة هي قرية دير شو، والتي تبعد نفذت ا

أخصائي إلى قرية دير شـو؛ حيـث    ٢٨وأنتقل جميع أخصائي االتصال بالمحافظة وعددهم . أبنوب

وقام األهالي بمعاونة أخصائي االتصال بمسح موارد القريـة  . اجتمعوا مع أهالي القرية بساحة واسعة

ام خريطة الموارد، كما قاموا من خالل المناقشات بتحديد مشكالت القريـة، وتتبـع األسـباب    باستخد

. وأشترك الجميع بعد ذلك في مناقشات لتحديد األولويات والحلول المقترحة. باستخدام شجرة المشكلة

قديمـة  وقد تصدرت مشكلة إنشاء المدرسة قائمة األولويات، حيث ال يوجد بالقرية إال مدرسة واحدة 

وقد ساهم األهالي بالجهود الذاتية فـي شـراء قطعـة أرض لبنـاء     . ليس بها فصول للتعليم الثانوي

تلي ذلك مشكلة عـدم وجـود   . المدرسة منذ ثالث سنوات وإلى اآلن لم يحصلوا على تصريح بالبناء

  .وحدة صحية بالقرية، فمشكلة عدم وجود وحدة بيطرية بالقرية

المشكالت وأولويات الحلول، وأقتصر تحليل األسباب على المستوى األول وقد تم تحليل أسباب بعض 

وركزت المناقشات على مقترحات الحلول الممكنة التنفيذ تحت ظروف القريـة  . لها دون تتبع الجذور

لذلك دارت المناقشات حول مشكلة عدم وجود وحدة صحية بالقرية، حيث . والتي يظهر أثرها سريعا

توصف في منزل أحد المتطوعين بالقرية بـالجهود الذاتيـة إلجـراء العالجـات     تم أقترح إنشاء مس

العاجلة، واإلسعافات السريعة إلى حين الذهاب إلى الوحدة الصحية أو المستشفى بمركز أبنوب والتى 

 .ال تبعد مسافة كبيرة عن القرية



  

ومـع نفـس    ءاللقـا استخدم في االتصال الريفي بالمشاركة مناقشات الجماعات البؤرية فـي نفـس   

كما لم يتم تحليل الجندر أو التعرف على التراث . المجموعة، بينما لم يستخدم أسلوب العصف الذهني

 .المعرفى والخبرات، وطبقت باقي األدوات األخرى تلقائيا أثناء المناقشات

  

  :مجموعة الفيوم

الميدانيـة، حيـث تـم تقسـيم     تم التقديم لعرض المجموعة بشرح الكيفية التى تم بها التخطيط للمهام 

حيث انتقلت . أفراد ٣مجموعات كل منها  ٤أخصائي إلى  ١٢اخصائى االتصال بالمحافظة وعددهم 

، وحـدد دور لكـل أخصـائي اتصـال  فـي      )مركز إطسـا(المجموعات األربع إلى قرية شدموه 

. تلـك األدوار بيـنهم  مع تبادل ل مالمجموعة، حيث تولى فرد التنظيم، وآخر التلخيص، والثالث التقيي

وكانت اللقاءات التي قام بها أخصائيو االتصال تمت مع كافة فئات المجتمع رجال ونسـاء وشـباب   

  . توشابا

: وعرضت المجموعة نتائج استخدام جميع األدوات التي قام األهالي بالمشاركة فى جمع بياناتها وهى

لألعمال الموسمية، وجداول تحليل الجندر  خريطة الموارد، والخريطة االجتماعية، والتوزيع الزمني 

على أساس عدد الساعات اإلجمالية  لألنشطة التي تقوم بها كل من المرأة والرجل، كمـا اسـتخدمت   

وتم من خالل المناقشـات وربـط النتـائج    . المجموعة أسلوب تحليل المشكلة بأسلوب شجرة المشكلة

يد المشكالت  ذات األولوية، وهى مشكلة نقص المتحصل عليها من أدوات تحليل الوضع الراهن تحد

المياه في نهايات الترع، والتي من تحليل األسباب أتضح أنها متعددة األسباب والتـى كـان أبرزهـا    

  .مخالفة المساحة المخصصة لزراعة األرز، ومخالفة نظم الري خاصة من الزراع على رأس الترع

ليب متعددة في تبعـا لسـير المناقشـة، ومـع نفـس      وقد استخدم في االتصال الريفي بالمشاركة أسا

المجموعة من عصف ذهني، ومناقشات المجموعات البؤرية، والمناقشـات المتعمقـة، كمـا جـرت     

  .مناقشات فردية

  

  :الجلسة الثانية

  مجموعة اإلسماعيلية

 قامت المجموعة قبل التنفيذ الميداني بتدريب أخصائي االتصال الستة على رسـم خريطـة للمـوارد   

للمنطقة المحيطة بالمديرية، كما تم استخدام الكروت الملونة في عمليات التدريب مما ساعد على فهـم  

  .المتدربين لألدوات وتطبيقها



  

مزارع وبعـض   ١٣وقد قامت المجموعة بااللتقاء باألهالي بقرية البناهوه، حيث تجمع ما يقرب من 

ئيين األهالي في عمل توزيع زمنـي لألنشـطة   الشباب، والقيادات المحلية والرسمية، وساعد األخصا

ولـم  ) تحليل الجندر( خاصة الزراعية، كما قاموا بتحليل أدوار الرجال والنساء في األنشطة اليومية 

  .يشترك في هذا التحليل النساء حيث كان اللقاء صباحا بمركز الشباب

ماعية أيضا، حيث أظهرت وقد عرضت المجموعة خريطة الموارد والتي اشتملت على الخريطة االجت

توزيعات السكان، وتجمعات العائالت، كما أوضحت الخريطة حدود القرية وموقعها علـى الطريـق   

وقد ساهم إظهار خريطة القرية في لفت نظر مجموعة األهالى الى ). بورسعيد  -اإلسماعيلية(السريع 

وقد دفع تحليل شجرة . طريقنوعيات محددة من المشكالت فرضها الموقع وهى كثرة الحوادث على ال

هذه المشكلة األهالي الى أن يطلبوا من أخصائي االتصال المساعدة في تحديد فصـيلة الـدم لجميـع    

  .الشباب بالقرية إلمكان االستعانة بهم في حالة احتياج مصاب  لنقل دم

  

  مجموعة الدقهلية

مجموعـات، كـل    ٣ إلـى ) شـاب  ٣+ تشابا ٣(قامت المجموعة بتقسيم أخصائي االتصال الست 

ونفذ التطبيق العملي بقرية الكرما، حيث تقابلت المجموعة مع ما يقـرب  . مجموعة مكونة من فردين

  .، وتم اللقاء في مركز شباب الكرما )نساء ٥+رجال  ١٠(فرد ١٥من 

وقد طبق أسلوب العصف الذهني في االتصال مع األهالي، واستخدمت  أدوات  متعددة للتعرف على 

لراهن بالقرية منها خريطة الموارد، مع رسم تخطيطي للقريـة، والخريطـة االجتماعيـة،    الوضع ا

والتوزيع الموسمي لألنشطة الزراعية، وتحليل الجندر، والتوزيع الموسمي لألنشطة الزراعية، كما تم 

تحديد مشكالت القرية وهى مشكلة تلوث البيئية، ومشكلة تسويق القطن، والمخلفات، وقد جـاء فـي   

لمقدمة مشكلة الصرف الصحي وباستخدام شجرة المشكلة في تحليل األسباب أتضح أنها متعددة فـي  ا

مقدمتها عدم وجود شبكة صرف صحي، وعدم توافر الوعي لدى اإلفراد، عالوة على عـدم تـوافر   

  .عربات لكسح ترنشات الصرف الصحى

  

  :الجلسة الثالثة

  مجموعة البحيرة

أخصائي إلـى ثـالث    ٢٧أخصائي االتصال بالمحافظة والبالغ عددهم قامت مجموعة البحيرة بتقسيم 

توجهت المجموعة األولى إلى قرية الكردود، والثانية إلى . فرد ٩مجموعات، كل مجموعة مكونة من 



  

. قرية منشية راغب، والمجموعة الثالثة إلى قرية كفر الواق، والقرى الثالث تتبع مركز حوش عيسى

فـرد،   ٢٠مع الرجال وأخرى مع النساء حيث بلغ عدد الرجال والشـباب   وتم عمل لقاءات منفصلة

  .امرأة وفتاه ١٥والنساء 

:  وقامت المجموعة بعرض نتائج استخدام األدوات فى المسح االتصالى الريفـى بالمشـاركة وهـى   

كما استخدمت شجرة المشكلة فى تحليـل مشـكالت القريـة    . خريطة الموارد، والخريطة اإلجتماعية

تى تبلورت فى المشكلة البيئية، والمشكلة اإلجتماعية المتمثلة فى وجود صراعات بـين العـائالت   وال

داخل قرية الكردود، وقد قدم األهالى بعض المقترحات بتدخل الجهات الحكومية لضبط السلوك البيئي 

به من  اما قامو ولحل الخالفات بين العائالت وبدون ذلك لن تتحقق التنمية داخل القرية وهذا بناء على

  .تحليل باستخدام أدوات المسح واالتصال

وقد تميز العرض باستخدام وسائل متعددة  لعرض نتائج المسح بقرية الكردود، وربط األهـالى مـن   

، )قطعة أرض فضاء غيـر مسـتغلة  (خالل خريطة الموارد بين وجود بعض الموارد غير المستغلة 

تخدام قطعة األرض تلك فى معالجة المخلفات مما يساعد فى وبين حل مشكلة تلوث البيئة من خالل اس

  .حل مشكلة تلوث البيئة

  

  مجموعة كفر الشيخ

أخصائي بمحافظة  ٢٨بدأ العمل الميداني باجتماع تلقين مسبق مع مجموعات االتصال و البالغ عددهم 

المدربون مـا  وجرى تدريبهم على أسلوب العصف الذهني باستخدام الكروت، وشرح لهم . كفر الشيخ

ثم قسموا بعد ذلك إلى . سوف يقومون بعمله بعد تدريبهم تدريب مبدئي على المهام الميدانية المطلوبة

، وتوجهت كل مجموعة إلى قرية من القرى الثالث التي تم اختيارهـا  )فرد ٩-٩-١٠(مجموعات  ٣

وتم عمل . ركز سيدى سالمقرية الطايفة، وقرية كفر الطايفة مركز كفر الشيخ، وقرية أبو زيد م: وهى

زراع وشـباب، و   ١١(فرد  ١٥اجتماعات مع مجموعة من االهالى بلغ عددهم بقرية الطايفة حوالي 

وقد استخدم في االتصال بالمشاركة مع األهالي أسلوب العصف الذهني، كمـا اسـتخدمت   ). النساء ٤

  .أدوات المسح بالمشاركة جميعها عدا أسلوب تحليل الجندر

ضت المجموعة نتائج المسح باستخدام خريطة الموارد، والخريطة االجتماعيـة، وتحليـل   وقد استعر

التوزيع الموسمي لألنشطة واألعمال، كما تم استعراض نتائج تحليل شجرة المشكلة للتعـرف علـى   

  .أسباب مشكلة التلوث البيئي وجذورها

  



  

  :الجلسة الرابعة

  مجموعة النوبارية

نتائج استخدام أدوات المسح االتصالى الريفى بالمشاركة بقرية طـه   قامت مجموعة النوبارية بعرض

أخصائى، حيث قام االخصائيون بعمـل   ٨حسين، والتى استخدمها أخصائيو االتصال والبالغ عددهم 

وبإتباع اسلوب العصف الذهنى واستخدم أدوات . سيدات بالقرية ٦مزارع ومستثمر، و ٢٥لقاءات مع 

لة فى خريطة الموارد، والخريطة اإلجتماعية، والتوزيع الموسـمى لألنشـطة   المسح المختلفة والمتمث

الزراعية، وتحليل الجندر، إضافة إلى شجرة المشكلة أتضح أن المشكلة ذات األولوية بالقرية هى عدم 

وقد تعلم المتدربين من ربط المعلومات وتحليل خريطة الموارد أن الموقـع الجغرافـى   . وجود مقابر

  . رض نوعية معينة وغير تقليدية من المشكالتللقرية يف

  

 :تعليق المدربين

رغم أن أسلوب العرض كان أكثر تحديدا من الحلقة التدريبية األولى، كمـا اسـتخدمت فيـه     •

معينات متنوعة كان الجهد المبذول فى إعدادها واضحا؛ إال أن الخط المنطقى فـى ترتيـب   

هداف العناصر التى تم عرضها فـى تكامـل   العرض يجب ان يتبع إطار واضحا يربط بين أ

  .موضوعى

لم يتم توجيه عناية كافية لإلعداد لزيارة المناطق التي سيجرى المسح االتصالي فيهـا نظـرا    •

  .  لضيق الوقت المخصص للتدريب

  .يجب االهتمام بالتدريب على أسلوب المالحظة كأداة للتعرف على المجتمع، واكتشاف الواقع •

ويمكـن  . وارد للقرى بشكل محدود، وكان يمكن أن تتضمن بنود متعـددة تم رسم خرائط الم •

االسترشاد بما هو متاح من خرائط عن جميع قرى مصر بمركز المعلومات، بجهـاز بنـاء   

  .وتنمية القرية المصرية

يجب أن يتكامل استخدام األدوات وربط النتائج المتحصل عليها من مسح قرية محددة؛ حيـث   •

يطة الموارد، والخريطة االجتماعية، والمجتمعية، وتحليل قراءاتها تحدد ما أن العالقة بين خر

  .يمكن عمله من عمل تنموي داخل هذه القرية

يجب توجيه عناية خاصة للميزة النسبية للقرية التة يتم مسحها عـن غيرهـا مـن القـرى،      •

  .وعرض ذلك بشكل واضح خاصة على الريفيين



  

يين أن يراعى فيه أهداف جمع البيانات، وتطبيـق معـايير   إختيار جماعات المقابلة من الريف •

  .االختيار

ساعدت خريطة الموارد على كشف نوعيات من المشكالت ذات خصائص معينـة فرضـها    •

الموقع الجغرافي للقرية كما هو الحال في قرية البناهوه في اإلسماعيلية، وطه حسـين فـي   

  . النوبارية

  

  :إيجابيات التدريب

لميدانى للحلقة التدريبية الثانية باستخدام العديد من األساليب التى ساعدت على تميز التطبيق ا •

ورغم أن هذه األساليب ظهرت فى بعض المواقع دون أخـرى؛ إال أنهـا   . نجاح هذه التطبيق

  :  وهذه األساليب كما يلى. يجب أن تعمم لالستفادة من هذه الخبرات

ور الريفيين سـواء فـي التـدريب، أو العمـل     تطبيق مبدأ المشاركة بين فريق العمل وجمه •

  .الميداني

تهيئة فريق العمل وإعداده قبل العمل من أجل شرح األهداف وخطة العمـل، مـع التـدريب     •

  .عملي المبدئي على المهام الميدانية

  .ساعد التنوع في أدوات التحليل على زيادة الفهم وزيادة المعرفة بالمجتمع •

  .رض النتائجاستخدام أساليب مبتكرة في ع •

  .إشراك القادة محليين ورسميين في مجموعات األهالي المشاركة في التحليل •

  

  :السلبيات في التدريب

كان العمل أقرب إلى المسح اإلجتماعى دون التركيز على المشكالت وعالقتهـا باألسـباب،    •

  .وبشبكة المعلومات

ل كيفية االستفادة منهـا  تركيز العرض على توصيف ما تم الحصول عليه من نتائج دون تناو •

  .المعلومات وعبر أخصائيو االتصال بالقرى ةفى خدمة المجتمعات الفقيرة عبر شبك

  .االفتقار إلى إطار يحدد كل األنشطة المعروضة •

  . عرضت المشكالت دون التعرض لدرجة تفاقمها أو حدتها •

  



  

  :التوصيات

رية وتطبيـق المهـام الميدانيـة    يجب إعطاء مهلة لتنسيق العمل مع الريفيين قبل النزول للق •

  .لالتصال باألهالي والترتيب معهم

  .االهتمام بكيفية عمل الخرائط االجتماعية، وكيفية تفسيرها واالستفادة منها •
  



  

  ١ملحق رقم 

  التقييم البعدى

  ٢٥/١/٢٠٠٧تقييم دورة تدريب المدربين فى مجال المسح االتصالى الريفى بالمشاركة 

  

  ............................................................................................ :األسم

  

  ضع عالمة صح أو خطأ

المسح االتصالى الريفى بالمشاركة هو طريقة بحث اتصالى تستخدم األساليب الميدانيـة  (          ) 

مواد ووسـائط  والمقابالت والعمل الجماعى لتوليد المعلومات من أجل تصميم برامج و

  .اتصالية فعالة لألغراض التنموية لضمان مناسبتها وملكيتها بواسطة الناس

يتم تحديد اإلطار األولي لتحليل الموقف عن طريق تحليل القضايا الهامة كما قدمها (          ) 

  . المشروع أو المنظمة الراغبة في إجراء المسح االتصالي الريفي بالمشاركة
  

  :أكمل

للناس، خاصة .............. ، ..............، ..............مية اإلنسانية هى عملية زيادة التن - ١

  .الريفيين والفقراء من أجل حياة ممتدة صحية ومشبعة

  :من أنماط التحيز الشائعة والواجب تجنبها فى بحوث االتصال الريفى بالمشاركة - ٢

    ................................   *      ................................   *  

    ................................   *      ................................   *  

هناك نمطين من بحوث االتصال الريفى بالمشاركة وكالهما يرتبط بالمشروع التنموى أياً ما كان  - ٣

  ..............والبحث ، ..............وهما البحث 

بجانب مناقشتهم فى القضايا االقتصادية (أخصائى االتصال بالقرية يجب أن يساعــد الناس  - ٤

فى التعرف على وتحديد أولويات ) واالجتماعية والبيئية العامة فى المجتمع المحلى

.............. ،.............. ،.............. ،.............. (NOPS) 

شخص، أما جلسات العصف ....... إلى .......راد الجماعة البؤرية ما بين يتراوح عدد اف - ٥

  . أفراد....... إلى .......الذهنى فإن أنسب عدد للمشاركين من 

وبالتالى فإن ذلك يتيح للمقابلة أن تكون .............. المقابالت المتعمقة غالبا ما تجرى مع  - ٦

  متعمقة فى الموضوع



  

  

  

  لمات فى العمود األيمن بتفسيرها فى العمود الثانىوصل خطا بين الك

 المواقف السلبية غير المرغوبة التى تعيق المجتمع  الحاجات

 نقصاً فى المدخالت المادية أو النفسية الفرص

 المناسبات أو الضرورات التى تظهر فى مواقف معينة المشاكل

 طرق التعامل مع المواقف السلبية الحلول

 

  أماكن النقط أكمل فى 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

………………………
 

………………………………
….. 

……………………
 

  

……………………………
 

 

.........................

..............................

.........................

.....................................

  شجرة مشكلة تراكم القمامة فى القرية



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  ٢ملحق رقم 

 تقيم دورة تدريب أخصائى اإلتصال فى مجال

  تحليل احتياجات الريفيين من المعلومات وحل مشكالتهم 

  : ................................الموقع.   .........................................: األسم 

  : ..............................المحافظة...................................  : ........القرية

  :أكمل
  .الناس..................، و.............التنمية اإلنسانية هى عملية زيادة قدرات و -

، وفروعهـا والتـى   .......... لتحليل شجرة المشكالت علينا أن نتتبـع جـذورها التـى تمثـل      -

  ...............تمثل

بالشبكة، ويعتمد الحل على إيجاد فرص لحل المشكلة بتـوفير  ......... كل شجرة مشكالت يقابلها -

  .المعلومات ، وتحقيق اتصال فعال بين المرتبطين بالمشكلة والحل

  ........ .لفهم أدوار ومسئوليات كل من الرجل والمرأة فى المجتمع يمكن استخدام أسلوب -

  

  :أوخطأ ضع عالمة صح
  .يستخدم العصف الذهنى لتوليد أفكار مبتكرة حول موضوعات محددة(       ) 

  .اإلخباريين هم أفراد من خارج المجتمع لديهم معرفة متميزة فى موضوع معين(       ) 

  

  :ضع رقم العمود األول أمام ما يناسبه من العمود الثانى
وضيح العالقة بين المؤسسـات، أو المجموعـات   شكل تخطيطى لت(    )الموارد البشرية      .١

 الهامة بالقرية

توضح الفروق اإلجتماعية واإلقتصادية بـين الوحـدات المعيشـية    (    ) الرسم التنظيمى    .٢

 بالقرية

الخريطــــــة . ٣

 اإلجتماعية         

وهى الناس وما يملكون من المال والمعارف والخبرات والمهارات (    )

 المهن والحرف بالمجتمعوالمؤهالت و

هى المؤسسات والتنظيمات، والعادات والثقافات االعراف الموجودة (    )الموارد المجتمعية   . ٤

 بالقرية

وهى األرض وما بداخلها وما فوقها من تربة وغابـات ومراعـى   (    )الموارد الطبيعية    . ٥

 ومياه ومناخ ومعادن وحيوانات



  

  ٣حق رقم مل

  تقييم الدورة التدريبية عن
............................................  

  
  :عند الخانة التى تعبر عن رأيك فى التدريب لهذه الدورة √من فضلك ضع عالمة 

بصورة  

  كبيرة

بصورة 

  متوسطة

بصورة 

  ضعيفة

        كانت إمكانيات التدريب مناسبة

       التدريباستطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة

        حققت الدورة ما توقعته منها

       أسلوب التدريب كان مناسبا

       استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

        كان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تدربت عليه

       بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

        لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدةكانت مساعدة المدربين 

        كانت قاعة التدريب مناسبة

       يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

        أهداف التدريب كانت واضحة

       المستوى العلمى للمدربين كان مناسبا

  

  :عند الخانة التى تعبر عن مقترحاتك لتحسين التدريب مستقبال √من فضلك ضع عالمة 

    تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب    ادة الوقت المخصص للدورة زي

   تحسين الجانب التنظيمى للدورة   إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة

    جعل التدريب يسير بصورة أبطأ   العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا

    زيادة سرعة التدريب  زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب

    تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب  شرح أهداف الدورة بصورة أوضح

    تقليل الوقت المخصص للدورة    تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

  :يمكن أن تكون هذه الدورة التدريبية أفضل إذا

• ....................................................................  

• ....................................................................  

• .................................................................... 


