
  مرآز البحوث الزراعية
المعمل المرآزى للنظم 

  الزراعية الخبيرة
شبكة اتصال التنمية الزراعية 

 والريفية

  
 

Agricultural Research Centre 
 

Central Lab for Agricultural Expert Systems 
 

Rural and Agricultural Development 
Communication Network 

 
UTF/EGY/021/EGY 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج تقييم الحلقة التدريبية الثالثة

  لمجموعات االتصال من أجل التنمية وأخصائي االتصال بالقرى
  

  

  محمد حسن قاسم / دكتور

  مدير وحدة االتصال من أجل التنمية 



  

  ومستشار المشروع

  

  

  ج  لتدريب المدربين – ١الدورة التدريبية  •

 ج لتدريب أخصائي االتصال -  ٢الدورة التدريبية  •

  

  

  

  

  

  ٢٠٠٧أبريل  - مارس 



  

  الفهرس
  ٢  ................................................................................................................................................................  الفهرس

  ٣  ..................................................................................................................................................................  مقدمة

  ٤  .................................................................................................................................................  الهدف العام للتدريب

  ٤  ..........................................................................................................................................................  خطة التدريب

  ٥  ...............................................................................................  "التخطيط االتصالى الريفى: " ج – ١دورة تدريب المدربين 

  ٥  ......................................................................................................................  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

  ٥  .........................................................................................................................................................  طرق التدريب

  ٥  .....................................................................................................................................................  اختيار المتدربين

  ٦  ....................................................................................................................................................  البرنامج التدريبى

  ٦  .................................................................................................................................  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم

  ٧  .................................................................................................................................................  المتدربين ووظائفهم

  ٨  ....................................................................................................................................................  نتائج تقييم الدورة
  ٨  ...................................................................................................  نتائج اختبار المعلومات للموضوعات المقدمة بالدورة: أوال
  ٩  ..................................................................................................................................  لتدريبآراء المتدربين فى ا: ثانيا
  ١٠  ...........................................................................................................  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

  ١٢  .................................................................................  "استراتيجيات التعليم والتعلم: "ج – ٢دورة تدريب أخصائيو االتصال 

  ١٢  ....................................................................................................................  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

  ١٢  .......................................................................................................................................................  طرق التدريب

  ١٤  ..................................................................................................................................................  ج التدريبىالبرنام

  ١٤  ...............................................................................................................................  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم

  ١٥  ................................................................................................................................  :قائمة المتدربين ومواقع عملهم

  ٢١  .........................................................................................  نتائج المتابعة الميدانية لدورات تدريب أخصائى االتصال بالقرى

  ٢٢  ........................................................................................................  ٥/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة اإلسماعيلية 

  ٢٣  .............................................................................................................  ١٠/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة البحيرة

  ٢٣  ..............................................................................................................  ١٢/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة الفيوم

  ٢٤  ..................................................................................................................................................  نتائج تقييم الدورة
  ٢٤  ........................................................................................................  متوسطات درجات االختبار المعرفي للمبحوثين: أوال
  ٢٥  ..............................................................................................................  أراء المتدربين المتعلقة بالدورات التدريبية: ثانيا
  ٢٧  ...........................................................................................................  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

  ٢٩  ..................................................................  اإلختبار المعرفى لدورة تدريب المدربين فى مجال التخطيط االتصالى: ١ملحق رقم 

  ٣١  ....................................................  اإلختبار المعرفى لدورة أخصائيو االتصال فى مجال استراتيجيات التعليم والتعلم: ٢ملحق رقم 

  ٣٣  ...........................................................................................................................  تقييم الدورة التدريبية: ٣ملحق رقم 



  

  مقدمة

تعتمد استراتيجية بناء الهيكل التنظيمى لوحدة المعلومات واالتصال من أجل التنمية على الالمركزيـة  

الوحـدة  : ولتحقيق الالمركزية يتكون الهيكل التنظيمى للوحـدة مـن ثـالث مسـتويات    . واالستدامة

ونظرا . ةالمركزية، ومجموعات االتصال الفرعية بالمحافظات، وأخصائيو االتصال بالقرى المستهدف

لحداثة المفاهيم وبالتالى أساليب التنفيذ فقد تضمن المشروع مكونا تدريبيا يعتمد فى تنفيذه علـى نقـل   

خبرات التعليم الى مستوى المحافظات لتأهيل المجموعة متعددة التخصصات ليكونوا مدربين يقومون 

. عـدادهم فـى المسـتقبل   بتدريب أخصائيو االتصال بمحافظاتهم، ومواجهة أى توسع أو تغيير فى أ

وتساعد هذه اإلستراتيجية على استدامة عمل الشبكة حتى فى حالة تغيير العاملين فى القرى، أو ضـم  

وتتكون الخطة التدريبيـة مـن   . أفراد جديدة الى قوة العمل دون االعتماد على برامج تدريب مركزية

دورة مركزية، يليها قيام هـؤالء   أربع حلقات تدريبية تتضمن كل منها تدريب مجموعة المدربين فى

المدربين بتدريب العاملين الميدانيين فى سبع دورات محلية، وتنتهى بعض الحلقات بعقد ورشة عمـل  

  .  تقييمية للمراجعة والمتابعة وتصحيح المسار

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

وركزت أهداف التدريب التفصيلية على إعداد المدربين ليصبحوا . عمل التشاركى ومعالجة المحتوىال

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

 كما أيضا إعداد أخصائى. القرية، واستخالص، ومعالجة، وتطوير، وتوصيل محتوى أنظمة الشبكة

جمع ومراجعة وصياغة رسالة عن طريق : االتصال بمحافظات المشروع ليصبحوا قادرين على

 . مشاركة الريفيين فى المعرفة والخبرات، وتفسير وشرح وتوصيل رسالة من وإلى الريفيين

أما الحلقة التدريبية الثانية فقد استهدفت بصفة عامة أن يعرف العاملين بالشـبكة منهجيـة وأسـاليب    

ت االتصال بالمشاركة، وأن يصبحوا قادرين على تطبيق ذلك فى عملهم بالقرى مـع جمهـور   وأدوا

لهذا فقد ركزت على إعداد أخصائى االتصال بمحافظات المشـروع ليصـبحوا   . الريفيين المستهدف

التعرف على مشكالت واحتياجات الريفيين عن طريق تحليل الوضع الـراهن لتخطـيط   قادرين على 

اتصالى، التعرف على أنواع المسح االتصالى الريفي بالمشاركة ومنهجيتـه، اسـتخدام    وتنفيذ برنامج

أدوات وأساليب المسح االتصالى الريفي بالمشاركة، تخطيط وتنفيذ وتقييم المسح االتصـالى الريفـي   

  .بالمشاركة

ين على وضع وتركز الحلقة التدريبية الثالثة على إعداد مجموعات االتصال بالمحافظات ليكونوا قادر

وتنفيذ خطة اتصالية مناسبة لمستوى القرى، ومتمشية مع الخطة االتصالية على مسـتوى المحافظـة   



  

كما تستهدف أيضا تدريبهم على التنسيق لتنفيذ الحمالت االتصالية المتكاملـة  . والمستوى العام للشبكة

فزيون، وطرق االتصال الفرديـة  لتنفيذ خليط الوسائط المستخدم بداية من الرادكون، واإلذاعة ، والتلي

أما تدريب أخصائيو االتصال فتركز على إعداد أخصائيو االتصال بالقرى للعمـل  . والجماعية بالقرى

  .  كميسرين، وما يتطلبه ذلك العمل من مهارات اتصالية

  

  الهدف العام للتدريب

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

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  •

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

  مستحدثة؛

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

  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   

  .   العامة، وذلك فى خليط متجانس سهل اإلستيعاب والتطبيق من الموضوعات

دربين، ثم دورة لتدريب أخصائيو االتصال، أما تنفيذ كل حلقة من هذه الحلقات فيبدأ بدورة لتدريب الم

  . وتنتهى غالبا بعرض ومناقشة نتائج التطبيق الميدانى فى ورشة عمل تقييمية



  

  "التخطيط االتصالى الريفى: " ج – ١دورة تدريب المدربين 
  

  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

  يرةالمعمل المركزى للنظم الزراعية الخب   مكان عقد الدورة

  ٢٩/٣/٢٠٠٧الى    ٢٥/٣/٢٠٠٧أيام من    ٥                   المدة

  أهداف الدورة    

) مرشدين -مديري إرشاد - باحثين(تستهدف الدورة تدريب المجموعات الفرعية للوحدة بالمحافظات 

  :ليصبحوا قادرين على

  تخطيط وتنفيذ وتقييم خطة لالتصال الريفى على مستوى القرية - 

 فعالة فى الحمالت االتصالية القصيرة للرادكون واإلشراف على تنفيذهاالمشاركة ال - 

  

  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، والسبورة البيضاء، والسبورة الورقية،  Data Showعرض البيانات 

  .والكروت

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

ساسيا فى لهذا فإن التطبيق العملى يعتبر جزأ أ. بمشاركة أخصائى اإلتصال بالقرى بعد تدريبهم

الدورة والذى تم عن طريق إعداد وتنفيذ وتقييم دورة تدريبية ألخصائى االتصال تحت إشراف 

  .مستشارى المشروع بالوحدة

  

  اختيار المتدربين

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

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

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

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

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



  

وحدة التنسيق والسياسات للمرأة فى الزراعـة،  : إحتياجات الريفيين وأسلوب اإلتصال بالمشاركة وهى

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

  .يفيةالزراعى التنمية الر

    

  البرنامج التدريبى

  

 الموضوعات والجدول الزمنى لدورة التخطيط االتصالى الريفى
 اليــوم الموضــــــــوع الساعات المحـاضر

  األول التسجيل واالفتتاح ١ محمد قاسم. د

٢٥/٣/٢٠٠٧  
 

أحمد جمال الـدين  . د. أ

 وهبة

 حتمية ومتطلبات التنمية الريفية • ٤

 ة الريفيةسياسات ونماذج التنمي •

 ٢٦/٣الثانى   المتطلبات واإلجراءات  -الميزة النسبية  -األسواق : التحديث الزراعى ٥ محمد عمران. د

 ٢٧/٣الثالث  تصميم إستراتيجيات المعلومات واالتصال ٥ محمد عبد العال. د. أ

  ٤ ليلى حماد. د. أ

١ 

 التخطيط والتصميم : خطط المعلومات واالتصال •

  حمالت االتصالية القصيرة للرادكونالمشاركة فى ال •

  ٢٨/٣الرابع 
 

وضع األهداف التنموية، الموارد المتاحة، األهداف المباشرة والنتائج، المخـاطر   ٤ سمير عبد الغفار. د. أ

 خطة العمل -والمميزات، والتوقيت 

 ٢٩/٣الخامس 

  التقييم وختام الدورة • ١ شكرى بدران. د

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

  

  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم
  أستاذ اإلرشاد الزراعى ووكيل كلية الزراعة جامعة القاهرة    محمد حسن عبد العال . د.أ 

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

 وكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية      لشناوىليلى حماد ا. د.أ 

 رئيس بحوث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية    سليمان الغفار عبد سمير.د. د.أ 

 الخبير االقتصادى    محمد عبد الرحيم شريف عمران .د 

  

التدريبية وقاموا وقام مدير وحدة االتصال ومستشارى الوحدة باإلشراف على جميع الجلسات 

  .بالمساهمة فى الشرح والمناقشة لربط المفاهيم النظرية بالواقع التطبيقى للشبكة

  



  

  المتدربين ووظائفهم

 الوظيفة االسم م
 بالبحيرةمجموعة االتصال والتنمية         

  ي البارودمحطة البحوث الزراعية بإيتا -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد   عصام عبد اللطيف مبروك. د ١

  مديرية الزراعة بالبحيرة  – مدير المراكز اإلرشادية  موسى أحمد مصباح. م ٢

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

 مجموعة االتصال والتنمية بأسيوط         

  حوث الزراعية بشندويلمحطة الب - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   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         

 حوث الزراعية بتاج العز  محطة الب - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   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         

  اإلقليمية بالفيوم  محطة البحوث  هبه عصام الدين علي سالمه. 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         

  حطة البحوث الزراعية باإلسماعيليةم -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد   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         

  بسخامحطة البحوث الزراعية  - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   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         

  محطة البحوث الزراعية بالنوبارية - رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   محمود رجب التركى . د 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

  كزية لإلرشاد الزراعىاإلدارة المر  محمد عباس محمد رجب. 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 معهد بحوث األراضى

 ١        ١ هد بحوث اإلرشادمع

 ٢٥ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٣ ٤ أجمالى

  

  نتائج تقييم الدورة

  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 % ٦٠ر من من المتدربين حصل على أكث% ٢٨مباشرة أن 

من الدرجات % ٥٠، بينما حصل على أقل من %٦٠- %٥٠منهم على دراجات تراوحت بين % ٤٠

  ).٢(من المتدربين، وهذه النتائج موضحة بالجدول رقم % ٣٢نسبة قدرها 

تبار بواسطة المدربين كما تم فى اختبار المعلومات البعدى فى الدورة السابقة؛ لم يتم وضع أسئلة االخ

لهذا روعى فى اختيار الموضوعات أن تختبر المفاهيم وارتباطها بتطبيق . ولكن وضعها مدير الوحدة

كما روعى أن تختبر الفهم الكلى للمتدربين دون اختبار جزيئات متناثرة . هذه الموضوعات الميدانى

بته، وبالتالى فى نتائجه مثل اختبار من هنا جاء هذا االختبار متقاربا فى صعو. لكل وحدة تدريبية

  .الدورة السابقة

وتعتبر نتائج االختبار منطقية ومقبولة أيضا وذلك مقارنةً بحداثة المادة العلمية، واعتمادها على الفهم 

) ٤جدول رقم (ويؤكد هذا االستنتاج ما جاء فى نتائج تقييم التدريب ). لإلستراتيجيات والخطط(الكلى 

إعطاء المتدربين ، وزيادة الوقت المخصص للدورةالمتدربون تكرارا  تاقتراحاحيث كانت أعلى 

، مما يعكس مستوى صعوبة وحداثة تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر، واألساس المعرفى قبل الدورة

  .المادة التعليمية كما أدركها المتدربون



  

  ت المتحصل عليه فى اختبار المعلوماتاألعداد والنسب المئوية للمتدربين وفقا لنسب الدرجا: ٢جدول 

  %  األعداد فئات النسب

  ٢٨  ٧  % ٦٠أكثر من 

  ٤٠  ١٠ %٦٠- %٥٠من 

  ٣٢  ٨  %٥٠أقل من 

  ١٠٠  ٢٥  اإلجمالى

  

  آراء المتدربين فى التدريب: ثانيا

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

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

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

تميزت هذه الدورة بأنها قد حققت توقعات جميع المتدربين بال ) ٣جدول (وتشير نتائج هذا التقييم 

وقاعة التدريب والمستوى العلمى للمدربين كان مرتفعا من وجهة  استثناء، وأن إمكانيات التدريب

  %. ٩٦و% ٩٢نظرهم بنسب تراوحت بين 

% ٤٠من المتدربين قد عبروا عن وضوح أهداف التدريب بصورة متوسطة، وأن % ٢٤ورغم أن 

لى منهم اعتبروا أن ما تدربوا عليه لم يتفق مع طبيعة عملهم إال بصورة متوسطة؛ فإن ذلك يرجع ا

حداثة الموضوعات التدريبية والصعوبة التى واجهها التدربون فى ربط المادة العلمية بخبراتهم السابقة 

إال أن هذه النتيجة أيضا تشير الى ما بذله المتدربون . خاصة فى مجال المشاركة فى التخطيط والتنفيذ

ورة يمكنهم تطبيق كل ما تعلموه منهم أنه بعد انتهاء الد% ٩٦من جهد لفهم المادة التدريبية حيث أكد 

منهم بأنه استطاع التوافق مع مستوى صعوبة التدريب بصورة % ٩٢فيها بصورة كبيرة، كما أفاد 

 .  منهم استطاع التمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب بصورة كبيرة أيضا% ٨٨كبيرة، وأن 

  

تدربين وما كان مخططا من قبل لتحققه ومن النتائج السابقة يتضح أن هناك توافق كبير بين آراء الم

كما يتضح كذلك أن المجموعات الفرعية لوحدة اإلتصال من أجل التنمية قد كونت مفاهيم . الدورة

  . العمل التى يتطلبها التنفيذ مستقبال

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  األعداد والنسبة المئوية للمتدربين وفقا آلرائهم المتعلقة بالدورة التدريبية: ٣جدول 
 ضعيفة متوسطة كبيرة تقيـيـــمبنود ال

  % األعداد  % األعداد  % األعداد
  -  -  -  -  ١٠٠.٠٠  ٢٥ .حققت الدورة ما توقعته منها

  -  -  ٤.٠٠  ١  ٩٦.٠٠  ٢٤ .كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  -  -  ٤.٠٠  ١  ٩٦.٠٠  ٢٤ .بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  -  -  ٨.٠٠  ٢  ٩٢.٠٠  ٢٣ .كانت قاعة التدريب مناسبة

  -  -  ٨.٠٠  ٢  ٩٢.٠٠  ٢٣ المستوى العلمي للمدربين كان مناسبا

  -  - ٨.٠٠  ٢ ٩٢.٠٠  ٢٣ .استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

  -  -  ١٢.٠٠  ٣  ٨٨.٠٠  ٢٢ .استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  -  -  ١٦.٠٠  ٤  ٨٤.٠٠  ٢١ ربت عليهكان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تد

  -  -  ٢٠.٠٠  ٥  ٨٠.٠٠  ٢٠ كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

  -  -  ٢٤.٠٠  ٦  ٧٦.٠٠  ١٩ .أهداف التدريب كانت واضحة

  -  -  ٤٠.٠٠  ١٠  ٦٠.٠٠  ١٥ .يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  -  -  ٤٠.٠٠  ١٠  ٦٠.٠٠  ١٥ ".أسلوب التدريب كان مناسبا

  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

أنه ) ٤(تشير النتائج المتعلقة بمقترحات المتدربين لتحسين التدريب مستقبال، والموجودة بالجدول رقم  

كأى مادة حديثة يأخذها المتدربون بشغف حتى ولو كانت صعبة؛ أعرب مـا يقـرب مـن نصـف     

تهم فى أن يزيد الوقت المخصص للدورة، كما أعرب ما يقرب من ربعهم عن رغب%) ٤٨(المتدربون 

وقد كان اهتمام المتدربين واضحا . زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريبعن رغبتهم فى %) ٢٤(

 -األسـواق  : التحديث الزراعى" أثناء التدريب من زيادة مناقشتهم مع مدربيهم خاصة فى موضوع 

حيث مست هذه الموضوعات المتغيرات المحيطـة بالقريـة   " المتطلبات واإلجراءات -الميزة النسبية 

" تصميم إستراتيجيات المعلومات واالتصـال "وكذا موضوع . وفرص التنمية التى يمكن التحرك فيها

والذى أوضح للمتدربين الصورة العامة للعمل االتصالى بالمشاركة سواء فى التخطيط أو التنفيـذ أو  

  .التقييم



  

من المتدربون أنه بعد انتهاء الدورة يمكنهم تطبيق كل ما تعلموه فيها بصـورة  % ٩٦ورغم ما أكده 

منهم بأنه استطاع التوافق مع مستوى صعوبة التدريب بصـورة كبيـرة   % ٩٢كبيرة، وما عبر عنه 

، إعطاء المتدربين األساس المعرفـى قبـل الـدورة   منهم % ٤٠، و%٣٢؛ إقترح ما بين )٣جدول (

ويبـدو أن ثقـة   . العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشـويقا ، وبسيط المادة العلمية بصورة أكبرتو

المتدربين فى أنفسهم قد زادت الى الدرجة التى يعتبرون فيها أنهم قد استطاعوا التوافق مع صـعوبة  

. قبـل الـدورة  األساس المعرفى ) اآلخرين(إعطاء المتدربين التدريب أكثر من غيرهم، لهذا إقترحوا 

وعلى أى حال فإن ذلك يعبر عن إدراك المتدربين لمستوى التدريب على أنه أكثر حداثة أو أنه عالى 

  .الصعوبة بشكل عام

  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ٤جدول 
  %  العدد  المقترح

 ٤٨.٠٠ ١٢  زيادة الوقت المخصص للدورة

 40.00 10 قبل الدورةإعطاء المتدربين األساس المعرفى

 40.00 10 تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

 32.00 8 العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا

 24.00 6 زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب

 24.00 6 شرح أهداف الدورة بصورة أوضح

 20.00 5 جعل التدريب يسير بصورة أبطأ

 20.00 5 ة التى يغطيها التدريبتقليل المادة العلمي

 16.00 4 تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب

 16.00 4 زيادة سرعة التدريب

 12.00 3 تحسين الجانب التنظيمى للدورة

 12.00 3 تقليل الوقت المخصص للدورة

  

    

  

   

  

  



  

  "استراتيجيات التعليم والتعلم: "ج – ٢دورة تدريب أخصائيو االتصال 
  

  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

  ز اإلرشاد بالبحيرة والفيوم والنوبارية مراك

  الدقهلية -مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس 

  ١٢/٤/٢٠٠٧حتى  ٤/٤/٢٠٠٧من     أيام ٥  :المدة

  :تستهدف الدورة تدريب أخصائيو االتصال بقرى المشروع ليصبحوا قادرين على :أهداف التدريب

   استخدام أساليب تعليم وتعلم الكبار لتغيير سلوك الريفيين •

 إدارة المناقشة كميسر وتعريف وإقناع جمهور الريفيين بموضوع معين •

 استخدام طرق االتصال الفردية فى مقر الشبكة بالقرية •

 تنفيذ اجتماعات الدعوة للعمل الجماعى واتخاذ القرارات الجماعية •

  تنفيذ الجتماع مشاهدة ومناقشة برامج اإلعالم •

  

  طرق التدريب

  :ق تدريبية هىاعتمد التدريب على ثالث طر

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

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

  النظرى

فـى  التطبيق الميدانى للتدريب على استخدام أدوات جمـع البيانـات، وأدوات االتصـال الري    •

 بالمشاركة فى القرى تحت إشراف المدربين 

  تداول اآلراء واألفكار لتحليل وتدوين المعلومات التى تم جمعها •

  

  

  



  

  



  

  البرنامج التدريبى
  الموضوعات والجدول الزمنى لدورة استراتيجيات التعليم والتعلم

 اليوم الموضــــــــوع الساعات

  األربعاء علماستراتيجيات التعليم والت –تعليم الكبار  ٢

 المعارف، واالتجاهات، والمهارات –مكونات السلوك  ٣ ٤/٤/٢٠٠٧

  الخميس مهارات التحدث ٣

 مهارات االستماع  ٢ ٥/٤ 

  الثالثاء دور الميسر  ٢

  تدريب عملى ٣ ١٠/٤ 

  األربعاء  طرق االتصال الفردى والجماعى ٢

  تدريب عملى  ٣ ١١/٤

  الخميس  خاذ قرار جماعى التدريب على عقد اجتماع الت ٢

  التدريب على عقد اجتماع لمشاهدة ومناقشة برامج اإلعالم  ٢ ١٢/٤

  تقييم الدورة والختام ١

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

  

  

  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم

  . االت من أجل التنمية باإلعداد وتنفيذ وتقييم التدريبقامت مجموعات وحدة المعلومات واالتص
  

  بالبحيرةمجموعة االتصال والتنمية 

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

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

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   حمد سيد عبد الناصرأ/ 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    – 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   هبه عصام الدين علي سالمه. م ١٠

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

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

           

  مجموعة االتصال والتنمية باألسماعيلية

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

  مديرية الزراعة باإلسماعيلية  جمعة محمد السيد الحسيني/م ١٤

  مدير مركز إرشاد طوسون  على نور حسين محمود/م ١٥

           

  مجموعة االتصال والتنمية بكفر الشيخ

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

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

  رقالوارشاد  مركزمدير   فايز فهمى شلبى/ م ١٨

           

  مجموعة اإلتصال والتنمية بالنوبارية

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

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

  د أبو بكرمدير مركز إرشا  سامى عشماوى سيد احمد/ م ٢١

  

  :قائمة المتدربين ومواقع عملهم
  النوبارية

 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
أبو  أبو النور جمعية الزهور الهام شوقى الباسوسى .١

 طارق الصافى حسين .٢ المطامير
 جمعية الزهور هانم محمد عبد الحميد .٣

 احمد قطب محمود مرزوق .٤ طه حسين
 سعد زغلول جمعية الزهور حمد زكرياهناء عبد المنعم أ .٥
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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 لدقهليةا

 ١١٥ 58 57 ٥٠ أجمالى

  

  نتائج المتابعة الميدانية لدورات تدريب أخصائى االتصال بالقرى

تم اختيار أربعة محافظات لمتابعة لتدريب بها حيث تمت المتابعة بواسطة مدير الوحـدة ومستشـار   

وص المـادة التدريبيـة   واستهدفت المتابعة تقديم العون والمشورة للمدربين بخص. االتصال بالمشاركة

على تخطـيط وتنفيـذ وتقـيم دورة    وشملت المتابعة التعرف على قدرات المدربين . وإدارة التدريب

تدريب أخصائيو االتصال بالقرى حول موضوع استراتيجيات التعليم والتعلم، والتعرف علـى حسـن   

ريبية واسـتعدادهم لتطبيقهـا   سير العملية التدريبية، وعلى قدرات المتدربين على استيعاب المادة التد

كما شملت المتابعة أيضا التعرف على نقاط القـوة،  . ميدانيا تحت إشراف المجموعات الفرعية للوحدة

والضعف، والصعاب الميدانية التى قد تواجه التطبيق، وقدرة المجموعات الفرعية وما يتبعهـا مـن   

  . ريبى أثناء المتابعة الميدانية بالمحافظاتوفيما يلى ملخص للموقف التد. أخصائيو اتصال على تذليلها

  

  ٤/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة : النوبارية قطاع 

فى مقر المركز اإلرشـادى   ٤/٤/٢٠٠٧تمت زيارة المتابعة فى اليوم األول للدورة التدريبية الموافق 

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

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



  

برنامج التدريب فى ذلك اليوم التعرف على مبادئ تعليم الكبار، واستراتيجيات التعليم والتعلم، وكـذا  

اح الدورة كل مـن  وقد حضر إفتت. التعرف على مكونات السلوك من معارف، واتجاهات، ومهارات

السيد المهندس مدير اإلرشاد بمديرية الزراعة الذى تحدث عن دور الإلرشاد فى التنميـة الزراعيـة   

كما حضر االفتتاح كذلك السيدة ضـحى  . والريفية وطرق التعاون للتوصل للهدف المنشود فى التنمية

  .محمد بيومى رئيسة جمعية الزهور النسائية وأخصائية التنمية الريفية

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

  .البيضاء، وجهاز العرض فوق الرأس، والسبورة الورقية فى الشرح إضافة الى التدريب العملى

وبجانب اشتراك المستشارين فى شرح المادة التدريبية، فقـد دارت المناقشـة حـول تنفيـذ الخطـة      

وقد أبدى الميسرين حماسا كبيرا للعمل حيث تم تعريفهم علـى  . االتصالية، واستعدادات المواقع للعمل

وقد أفادوا بـأن جميـع   . خطة االتصال ومراحل تنفيذها بدأ من الندوات العامة بالقرى، ودورهم فيها

لعمل على حلها مع أجهزة الحاسب قد تم تسلمها، وأن هناك مشكلة انقطاع االتصال التليفونى وجارى ا

  . السنترال

  

  ٥/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة اإلسماعيلية 

وقـد تـم   . تم متابعة  التدريب بمديرية الزراعة بمحافظة اإلسماعيلية فى اليوم الثانى للدورة التدريبية

  . التدريب بقاعة الرئيسية بنفس مبنى المديرية

االستماع، حيث جرى مناقشـة المتـدربين فـى    وقد كان موضوع المحاضرة عن مهارات التحدث و

وأثار التدريب العملـى حمـاس   . تطبيق هذه المهارات على الواقع عن طريق األمثلة ولعب األدوار

المتدربين وأظهروا استعدادا طيبا لفهم وتطبيق أسلوب يناسب األنماط المختلفة للحديث سواء جـرى  

واستخدم فـى التـدريب   . مع لمتحدث من هذه األنماطهذا الحديث بواسطتهم، أو كانوا فى موقع المست

  . السبورة السوداء والورقية، كما استخدمت المناقشات ولعب األدوار أثناء الشرح

وتطرقت المناقشة الى تنبيه المتدربين القتراب موعد تنفيذ الخطة االتصالية، وسـؤالهم عـن مـدى    

إال أنهـم  . ألجهزة فى المواقع وأنها جاهزة للعملوقد أفاد المتدربون بوجود ا. استعداد المواقع للعمل

ذكروا كذلك أن الشبكة لم تعمل بعد، وأن مدير أحد المواقع يطلب استخدام الجهاز أحيانا فى األعمال 

وتم تعريفهم بأن الشبكة كان مقرر لها العمل فى أول أبريل وسيتم تشغيلها . اإلدارية الخاصة بالموقع

اك بعض المرونة فى التعاون مع مدير الموقع لمساعدته فى إنجاز بعـض  فى أقرب وقت، كما أنه هن

أعماله الضرورية بدون اإلخالل بسير العمل فى الشبكة، خاصة أن بالموقع جهاز حاسب آخر تعطل 



  

وتساءلوا عن مواعيد العمل، ومواعيـد النـدوات واالجتماعـات األسـبوعية، وعـن      . بصفة مؤقتة

وقد تم توضيح جميع هذه األمور للحاضـرين  . أجور الخبراء وغيرهاالمخصصات المالية للضيافة و

كما تم توضـيح أن تفاصـيل   . وأن مسير العمل موجود فى الخطة االتصالية مع مجموعة المحافظة

التنفيذ سيتم وضعها بالمشاركة بينهم وبين مجموعة االتصال بالمحافظة أثناء اجتماع المتابعة الشهرى 

ة للمحافظة بناء على احتياجات الريفيين فى قراهم، وما يرونه مطلـوب  فى صورة خطة عمل شهري

  . أثناء استخدامهم للشبكة

  

  ١٠/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة البحيرة

وقد تـم  . جاءت زيارة محافظة البحيرة فى اليوم الثالث من التدريب وذلك بمقر مركز إرشاد الكردود

شاد بالمحافظة فى بداية الزيارة والذى كان قـد حضـر افتتـاح    مقابلة السيد المهندس مدير عام اإلر

  .ثم تم زيارة موقع التدريب. الدورة فى يومها األول

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

  .ى التدريب العملىالبيضاء، وجهاز العرض فوق الرأس، والسبورة الورقية فى الشرح إضافة ال

  وقد جرى التدريب حل موضوع دور الميسر، حيث قام المدربون بشرح الجوانب النظرية للموضوع

وتلـى ذلـك قيـام    . ومبادئ التعامل مع الريفيين عن طريق التيسير وليس النصح والتوجيه المباشر

عـب األدوار علـى دور   المدربين بتقسيم المتدربين الى مجموعات تمهيدا لتدريبهم عمليا عن طريق ل

وقد ناقش المستشارين مع المتدربين جوانب تنفيذ الخطة االتصـالية، واسـتعدادات المواقـع    . الميسر

وقد أبدى الميسرين حماسا كبيرا للعمل حيث تم تعريفهم على خطة االتصال ومراحل تنفيـذها  . للعمل

  .  بدأ من الندوات العامة بالقرى، ودورهم فيها

بون على درجة كبيرة من الوعى واالستيعاب، والمشاركة، وكان هناك تنافس وحماس وقد كان المتدر

  كبير بينهم مما دفع المجموعة إلى مزيد من االجتهاد

  

  ١٢/٤/٢٠٠٧تاريخ المتابعة :  محافظة الفيوم

قام المستشارين بزيارة موقع التدريب بمقر المركز اإلرشادى بقرية شدموه وذلك فى اليوم الخـامس  

وقد كان من المقرر تدريب المتدربين نظريا وعمليا على عقد إجتماع لعـرض  . خير من التدريبواأل

  . ومناقشة برامج اإلعالم



  

وقد اشترك المستشارين فى التدريب العملى على عقد اإلجتماع الذى تم عن طريـق لعـب األدوار،   

. بتنفيذها داخل قاعة التدريب حيث قامت مجموعة كل قرية بالتخطيط لعقد ندوة عامة بالقرية ثم قامت

حيث تلى ذلك قيام باقى المتدربين بتحليل ونقد أداء المجموعة بناء على ما تم دراسته مـن معـايير   

  . ومبادئ

وتلى ذلك مناقشة الخطة التدريبية مع الميسرين حيـث انحصـرت أسـئلتهم فـى موعـد التنفيـذ،       

ئولين، وإدارة المقر اإلتصالى، ومواعيد العمل، والمخصصات المالية الالزمة، ودعوة الخبراء أو المس

وقد تم شرح جميع هذه النقاط تفصيليا مع التعرض ألسلوب . وأخيرا مدى استدامة العمل بهذه المراكز

كما تم التركيز على أسـلوب التعامـل مـع    . متابعة العمل وتزامن أنشطة الشبكة مع أنشطة اإلعالم

  . كة الستيفائهااحتياجات الريفيين ورفعها على الشب

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

  . فى إدارة المناقشة واستخدام معينات التدريب

  نتائج تقييم الدورة

  متوسطات درجات االختبار المعرفي للمبحوثين: أوال

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

مستوى معرفي مرتفع بمحافظتى أسيوط والنوباريه، والبحيرة والتي تراوحت : تركزت في ثالث فئات

%  ٨٢,٦٤ -%٨٧,٨٦درجة، وبنسب مئوية تراوحت بـين   ١٢,١٣، ١٣,١٨درجاتها المتوسطة بين 

ومستوى معرفي متوسط لمحافظات الدقهليـة  . تينبالرغم من عدم تقارب إعداد المتدربين في المحافظ

على التوالى وبنسب مئوية  ٩,٨٧، ٩,٧٩، ١١,١٣وكفر الشيخ واإلسماعيلية بدرجات متوسطة بلغت 

فأقـل  % ٦٥ومستوى معرفي منخفض بالنسبة للفئـة الثالثـة بنسـبة    %.  ٦٥,٢ -% %٧٤,٢بين 

  . لمحافظة الفيوم

  

  نسب المئوية الختبار المعلوماتاألعداد ومتوسط الدرجات وال: ٦جدول 
 % *متوسط الدرجات عدد المتدربين المحافظة

  ٨٧,٨٦  ١٣,١٨  ٢٨ اسيوط

  ٨٢,٦٤  ١٢,٣٧  ٨ النوبارية

  ٨٠,٨  ١٢,١٣  ٢٧ البحيرة

 ٧٤,٢  ١١,١٣ ٦ الدقهلية

  ٦٥,٨٠  ٩,٨٧  ٦ االسماعيلية



  

  ٦٥,٢  ٩.٧٩  ٢٨ كفر الشيخ

  ٥٥,٠٠  ٨,٢٥  ١٢ الفيوم

  درجة 15= اجمالى الدرجات * 

  

وتشير النتائج الى ما أسفر عنه التنافس بين المحافظات وما قامت به الوحدة من توجيه وحل مشكالت 

. التدريب خاصة فى محافظة اإلسماعيلية التى حققت درجات منخفضة فى الدورة التدريبيـة الثانيـة  

عادت محافظة الدقهلية  حيث إستعادت محافظة أسيوط والبحيرة والنوبارية مكانتهم فى الصدارة، بينما

كما صعدت محافظة اإلسماعيلية درجتين بصعوبة بين هـذا التنـافس   . الى مكانها فى المرتبة الرابعة

إال أن هـذا  . الشديد نتيجة تدخل مستشارى المشروع تشجيعهم والعمل على حل مصاعب التـدريب 

جاءت نتائج التدريب العملى  وعلى أى حال؛ فقد. التقدم كان على حساب محافظتى كفر الشيخ والفيوم

  .   إيجابية وتشير الى استيعاب المتدربين للمفاهيم

  

  التدريبية تأراء المتدربين المتعلقة بالدورا: ثانيا

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

  . بنسبة ضئيلة المحافظات، رغم تميز بعض المحافظات عن بعضها

أن آراء  أيضـا إلـى  ) ٧(وبتحليل نقاط القوة فى التدريب من وجهة نظر لمتدربين؛ يشـير جـدول   

تشير نتـائج تقيـيم   %. ٨٧.٩٨المتدربين فى التدريب كانت مرتفعة التقدير بصفة عامة حيث بلغت 

ريب خاصة فى جانبـه  التدريب الى مدى تقدير الميسرين لمدربيهم نظرا لما بذلوه من جهود أثناء التد

ونظـرا  . العملى، وهو ما يظهر بوضوح فى إرتفاع نسبة آرائهم فى المرتبة األولى والثالثة والخامسة

لحرص الوحدة على توفير المادة العلمية مكتوبة قبل بدء الدورة لجميع المتـدربين، كانـت أهـداف    

وعلى عكس الدورات %. ٩٣.٣التدريب واضحة من وجهة نظر الغالبية العظمى من الميسرين بنسبة 

  %.٩١.٦٥التدريبية السابقة كان رأى المتدربين أن الدورة حققت ما توقعوه منها بدرجة عالية بلغت 

ومن ناحية أخرى، مازال لدى المتدربين الشعور بأن خلفيتهم المعرفية لـم تسـاعدهم كثيـرا علـى     

وعلى . ة تقريبا فى الدورات السابقةالتماشى مع صعوبة التدريب، وهو الرأى الذى تكرر بنفس النسب

أى حال فإنه من المتوقع أن يقل هذا الشعور مع بداية العمل، خاصة مع دعم مجموعـات اإلتصـال   

  .بالمحافظات للميسرين أثناء التطبيق وتقدير الميسرين لهم كما ظهر من التقييم

  



  

  

  



  

  ريبيةالنسب المئوية ألراء المتدربين المتعلقة بالدورة التد: ٧جدول 
 آفر أسيوطالنوبارية الفيوم الدقهلية رأى المتدربين

 الشيخ
 متوسط إسماعيلية  البحيرة

 ٩٦.٠٨ ١٠٠.٠٠ ٩٤.٨٧ ٩٠.٤٨ ٩٤.٠٥ ٩٥.٨٣ ٩٧.٣٣ ١٠٠.٠٠ المستوى العلمى للمدربين كان مناسبا

  ٩٣.٣٠  ٨٣.٣٣  ٨٩.٧٤  ٨٨.١٠  ٩٧.٦٢  ١٠٠.٠٠  ٩٤.٣٣  ١٠٠.٠٠  أهداف التدريب كانت واضحة

ساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتـدريب العملـىكانت م

  مفيدة

٩٢.٦٧  ٨٨.٨٩  ٨٣.٣٣  ٩٢.٨٦  ٩٨.٨١  ٨٧.٥٠  ٩٧.٣٣  ١٠٠.٠٠  

  ٩١.٦٥  ٨٣.٣٣  ٨٩.٧٤  ٨٦.٩٠  ٩٤.٠٥  ٨٧.٥٠  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  حققت الدورة ما توقعته منها

  ٩٠.٥٣  ٨٨.٨٩  ٨٢.٠٥  ٨٩.٢٩  ٩١.٦٧  ٨٧.٥٠  ٩٤.٣٣  ١٠٠.٠٠  أسلوب التدريب كان مناسبا

  ٨٩.٨٩  ٨٨.٨٩  ٨٥.٩٠  ٨٥.٧١  ٩٥.٢٤  ٨٧.٥٠  ٩١.٦٧  ٩٤.٣٣ عد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيهاب

  ٨٩.٣٨  ٧٧.٧٨  ٨٧.١٨  ٨٦.٩٠  ٨٢.١٤  ٩١.٦٧  ١٠٠.٠٠  ١٠٠.٠٠  كانت قاعة التدريب مناسبة

  ٨٨.١٥  ٩٤.٤٤  ٧٩.٤٩  ٧٩.٧٦  ٨٥.٧١  ٨٣.٣٣  ٩٤.٣٣  ١٠٠.٠٠  كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  ٨٥.٥٨  ٧٢.٢٢  ٨٨.٤٦  ٨٠.٩٥  ٨٨.١٠  ٨٣.٣٣  ٩١.٦٧  ٩٤.٣٣ فق ما تدربت عليه مع طبيعة عملىيتوا

  ٨٠.٣٣  ٦١.١١  ٧٩.٤٩  ٨٠.٩٥  ٨٩.٢٩  ٧٩.١٧  ٨٣.٣٣  ٨٩.٠٠ استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

كان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم مـا تـدربت

  عليه

٧٩.٥٧  ٦٦.٦٧  ٧٦.٩٢  ٨٥.٧١  ٧٦.١٩  ٧٠.٨٣  ٩١.٦٧  ٨٩.٠٠  

  ٧٨.٦١  ٦٦.٦٧  ٧٩.٤٩  ٨٥.٧١  ٧٩.٧٦  ٧٥.٠٠  ٨٦.٠٠  ٧٧.٦٧ استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب
  ٨٧.٩٨  81.02 84.72 86.11 89.39 85.76 93.5 95.36  متوسط

  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

عما كانت عليه فى الدورات السابقة رغم تنويع أسـاليب  لم تختلف مقترحات الميسرين للتدريب كثيرا 

 : والتالى ملخص لهذه المقترحات. التدريب وموضوعاته

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

ة العلميـة  تركيزهم على المناقشات ولعب األدوار، فقد جاء ظل مقترح العمل على جعل المـاد 

وعلـى أى حـال   . أكثر تشوقا فى المركز األول كما كان فى الدورات التدريبية األولى والثانية

فمن المنتظر أن تنخفض اقتراحات المتدربين فى هذا الشأن بعد التدريب القادم علـى اسـتخدام   

دورة تدريبية  المعينات التدريبية والوسائط التي تساعد على تنشيط العملية التدريبية والمقرر له

  . كاملة ضمن البرنامج التدريبى المتكامل

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

وهذين المقتـرحين يعكسـا   . بمقترح تبسيط المادة العلمية، فقد جاءا فى المرتبتين الثانية والثالثة

ورغم أن المادة العلمية قد كانت محددة، كما تـم  . ة العلميةإحساس المتدربين بصعوبة فهم الماد

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



  

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

عد أن كان يحتل المرتبتين الخامسـة والسادسـة فـى    فقد إحتفظا بالمرتبتين الرابعة والخامسة ب

 .الدورات التدريبية السابقة

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

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

اس المعرفي قبل الدورة فى المرتبة السادسة بعد أن كان يحتل المرتبة الرابعة فى إلمامهم باألس

 . الدورة السابقة، والمرتبة الثانية فى الدورة األولى

متدربين  ٢٣من المتدربين بزيادة المادة العلمية، والذى يقابله مقترح  ٣٢أما بالنسبة لمقترحات  •

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

  . الى أن تناسب الغالبية العظمى من المتدربين، وذلك كما فى الدورات السابقة

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

علم بأن بـاقى  ) متدرب ٢٨(قترحوا تقليلها مع الذين ا) متدرب ٢١(اقترحوا زيادة هذه السرعة 

. يرون أن سـرعة التـدريب مناسـبة   ) متدرب ٦٦(المتدربين الذين لم يستجيبوا لهذا لمقترح 

  .  ويالحظ أن الفجوة بين عدد من قدموا هذين المقترحين قد قلت عن الدورات السابقة

  

  تكرارات مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ٨جدول 
الدقهلية إجمالي اإلسماعيلية النوبارية الشيخكفر أسيوط البحيرة الفيوم  مقترحات المتدربين

 العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا 18 19 ٢٢ 8 3 4 2  ٧٦

 تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر 19 12 ١٧ 7 5 4 3  ٦٧

  زيادة الوقت المخصص للدورة ١٦ ٦ ١٨ ٥ ١ ١ ١  ٤٨

 شرح أهداف الدورة بصورة أوضح 11 8 ١٢ 6 1 3 1  ٤٢

 زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب 8 7 ٦ 7 - 3 1  ٣٢

 إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة 2 7 ١١ 5 2 2 2  ٣١

 تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب 11 7 ٦ 2 2 - 2  ٣٠

 ظيمى للدورةتحسين الجانب التن 9 3 ٩ 6 2 - -  ٢٩

 جعل التدريب يسير بصورة أبطأ 8 6 ٨ 5 - 1 -  ٢٨

 تقليل الوقت المخصص للدورة 6 12 ٣ 2 2 - - ٢٥

 تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب 7 5 ٥ 2 1 - 3  ٢٣

 زيادة سرعة التدريب 6 7 ٤ 3 - 1 -  ٢١

  
 



  

  مجال التخطيط االتصالى اإلختبار المعرفى لدورة تدريب المدربين فى : ١ملحق رقم 

٢٩/٤/٢٠٠٧-٢٥  

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

  :أكمل

  :عند إختيار مشروع لتنمية القرية يجب أن  يعتمد اإلختيار على معايير اقتصادية مثل

١............................. ........................... 

٢....................................................... . 

٣....................................................... . 

٤....................................................... . 

  

يادة القيمة المضافة للمنتج الزراعى فى أربعة يمكن أن يكون للقطاع الخاص فى القرية دورا فعاال فى ز

  :محاور هى

  .........................المحور المكانى وهو  .١

 .........................المحور الزمنى وهو  .٢

 .........................المحور الشكلى وهو  .٣

  .......................محور نقل الملكية وهو  .٤

  

  :نمية المناسب للقريةضع عالمة امام نموذج الت

  النموذج التكاملى(           ) 

  النموذج التكيفى(           ) 

  نموذج المشروعات(           ) 

  

  )ضع رقما يدل على الترتيب(رتب المراحل التالية الخاصة بتصميم إستراتيجية االتصال 

  تحديد أهداف االتصال والحلول(       ) 

  صالتحديد مداخل االت(       ) 

  تنفيذ المسح االتصالى الريفى بالمشاركة(       ) 

  االشراف على تنفيذ األنشطة(       ) 

  وضع المواد االتصالية(       ) 



  

  



  

  اإلختبار المعرفى لدورة أخصائيو االتصال فى مجال استراتيجيات التعليم والتعلم: ٢ملحق رقم 

  ١٢/٤/٢٠٠٧الى  ٤/٤/٢٠٠٧

  

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

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

  

  ):لتأكيدىا -الشهيد  –العدوانية  –الخضوع (أكتب على يمين العبارات التالية نوع السلوك الذى يعبر عنها 

  :عندما أغضب مع شخص فإننى عادة

 أشكو لآلخرين فى أسى (          ) 

 أعطيه بعض التلميح عسى أن يفهم ما أريد أن أقوله(          ) 

  .أتحدث مع هذا الشخص على إنفراد وأعبر عن يدور فى تفكيرى مباشرة ولكن بشكل ودى(          ) 

 أريد أن أقولهأواجه هذا الشخص بما (          ) 

  

  

  

  :ضع عالمة صح أو خطأ

عندما يتحدث شخص ما إليك ، فمن المفضل أن تستمع فى المقام األول إلى األفكار أكثر من استماعك (        ) 

  الحقائق

  إذا اعتقدت أن المتحدث ليس لديه شىء مهم يقوله فمن المفضل أن أغير الحديث إلى موضوعات أخرى(        ) 

  

  

  :أكمل

  ......... و ....... و............ شمل الرسالة بشكل عام على ثالث عناصر أساسية هى ت -

، و ..........ـ اإلتصال اإلقناعى ببينما يتعلق ، ..........................ـ يتعلق األتصال اإلخبارى ب -

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

  :وهىخبارى اإلتصال اإل الرسالة فى هناك عدة أنماط لتنظيم -

  ...................................النمط  –أ 

  ...................................النمط  -ب 

  ...................................النمط  -جـ 



  

 ...................................النمط  -د 

  



  

  تقييم الدورة التدريبية : ٣ملحق رقم 
  ............................................موضوع الدورة 

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

بصورة   

  كبيرة

بصورة 

  متوسطة

بصورة 

  ضعيفة

       كانت إمكانيات التدريب مناسبة

        استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

       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

        كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

       ت قاعة التدريب مناسبةكان

        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 

    ية التى يغطيها التدريبتحديث المادة العلم  زيادة الوقت المخصص للدورة

    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    أوضح شرح أهداف الدورة بصورة

   تقليل الوقت المخصص للدورة  تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

  :يمكن أن تكون هذه الدورة التدريبية أفضل إذا

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

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

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

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


