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  مقدمة

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

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

ونظرا . المركزية، ومجموعات االتصال الفرعية بالمحافظات، وأخصائيو االتصال بالقرى المستهدفة

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

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

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

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

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

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

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

  .  تقييمية للمراجعة والمتابعة وتصحيح المسار

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

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

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

رسالة عن طريق  جمع ومراجعة وصياغة: 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    

لقرى مـع جمهـور   وأدوات االتصال بالمشاركة، وأن يصبحوا قادرين على تطبيق ذلك فى عملهم با

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 

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

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

  .بالمشاركة

وركزت الحلقة التدريبية الثالثة على إعداد مجموعات االتصال بالمحافظات ليكونـوا قـادرين علـى    

خطة االتصـالية علـى مسـتوى    وضع وتنفيذ خطة اتصالية مناسبة لمستوى القرى، ومتمشية مع ال



  

كما تستهدف أيضا تدريبهم على التنسيق لتنفيذ الحمالت اإلتصـالية  . المحافظة والمستوى العام للشبكة

المتكاملة لتنفيذ خليط الوسائط المستخدم بداية من الرادكون، واإلذاعة ، والتليفزيون، وطرق االتصال 

االتصال فقد ركز على إعـداد أخصـائيو االتصـال    أما تدريب أخصائيو . الفردية والجماعية بالقرى

  .بالقرى للعمل كميسرين، وما يتطلبه ذلك العمل من مهارات اتصالية

 - باحثين(أما الحلقة التدريبية الرابعة فقد استهدفت تدريب المجموعات الفرعية للوحدة بالمحافظات 

ية بسيطة، ونقد واجهة ليصبحوا قادرين على وضع وصياغة خطة اتصال) مرشدين - مديري إرشاد

تخاطب ومجموعة من الرسائل المصاغة لوسائل اإلعالم المختلفة، وأن يكونوا قادرين على صياغة 

أما تدريب أخصائيو االتصال فقد . خطة بسيطة الستخدام المواد اإلتصالية باالستعانة بنموذج مبسط

لى التعرف على خصائص ركز على إعداد أخصائيو االتصال بقرى المشروع ليصبحوا قادرين ع

الجمهور المستهدف، واختيار وسائل االتصال والجمهور والتوقيت المناسبين لمختلف الرسائل، 

وتوثيق مشروع للشباب ووضعه على الشبكة، وإعداد وتنفيذ خطة العمل اإلتصالية بالمشاركة، 

  . واقتراح خطة عمل شهرية للقرية التى يعمل بها

  

  الهدف العام للتدريب

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

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

  . الريفيين بهذه الوسائل

  

  خطة التدريب

ع الخطة العامة للتدريب على أساس تقسيم التـدريب  لوض Spiro-designتم إتباع التصميم الحلزونى 

الى حلقات تدريبية متتابعة، تغطى كل حلقة قدر مناسب من جميع المجاالت التخصصية العامة، وذلك 

  .   فى خليط متجانس سهل اإلستيعاب والتطبيق من الموضوعات

على التوازى ليقوموا بتـدريب  دورات  ٧وقد تم تنفيذ هذه الحلقة فقد بدأ بدورة لتدريب المدربين، ثم 

وقد كـان  . أخصائيو االتصال، وانتهى بعرض ومناقشة نتائج التطبيق الميدانى فى ورشة عمل تقييمية

أيام تدريب، إال أنه قد تم إختصار هذا الوقت الى خمسـة   ١٠مقرر لدورة إعداد المدربين أن تتم فى 

بعد موافقة مسئول الـدعم الفنـى للمشـروع     أيام تدريبية ويوم واحد يخصص لورشة العمل التقييمية



  

وسوف يتم تغطية باقى المواد التدريبية فى التدريب المخصص لتنفيذ الخطـة اإلتصـالية   . بالمنظمة

  .باعتبار أنه أقرب الى التنفيذ منه الى أعداد المدربين



  

  "التكنولوجيا واللغة واألساليب: وسائل االتصال: " د – ١دورة تدريب المدربين 
  

  صف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرةو

  المعمل المركزى للنظم الزراعية الخبيرة   مكان عقد الدورة

  ١٩/٧/٢٠٠٧الى    ١٥/٧/٢٠٠٧أيام من    ٥                   المدة

  أهداف الدورة    

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

  :ليصبحوا قادرين على

  تحليل جمهور الريفيين المستهدف وصياغة األهداف اإلتصالية - 

  نقد واجهة تخاطب ومجموعة من الرسائل المصاغة لوسائل اإلعالم المختلفة - 

 صياغة خطة بسيطة الستخدام المواد اإلتصالية باالستعانة بنموذج مبسط  - 

  

  طرق التدريب

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

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 

  .وتصفح الرادكون واألنترنت

ما الجانب العملى فقد اعتمد على تخصيص مهام محددة لجماعة كل محافظة لتقوم بتنفيذها على أ

لهذا فإن التطبيق العملى يعتبر جزأ أساسيا فى . الواقع بمشاركة أخصائى اإلتصال بالقرى بعد تدريبهم

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

  .مستشارى المشروع بالوحدة

  

  اختيار المتدربين

باحـث،   ٢٠المتدربين فى هذه الدورة هم الجماعات الفرعية للوحدة بمحافظات المشروع وعـددهم  

وقد . ومدير إرشاد، ومدير مراكز إرشادي، باإلضافة الى متدرب من مركز الدعم اإلعالمى بدكرنس

ات على الشبكة من المستوى المركـزى والتـى يجـب أن    تم إختيار أربعة ممثلين لمصادر المعلوم



  

معهد بحوث األراضـى  : تتناسب معلوماتها مع إحتياجات الريفيين وأسلوب اإلتصال بالمشاركة وهى

  .والمياه والبيئة، ومعهد بحوث اإلرشاد الزراعى التنمية الريفية

  البرنامج التدريبى

  
  الموضوعات والجدول الزمنى لدورة وسائل االتصال

الساعات المحـاضر  اليــوم الموضــــــــوع

  األحد التسجيل واالفتتاح ١ محمد قاسم. د

١٥/٧/٢٠٠٧  
 

 )المتصل(خصائص المحاور  –التعرف على خصائص الجمهور المستهدف  ٢ ليلى حماد. د. أ

 وضع أهداف االتصال واألهداف التعليمية المرتبطة بها  ٢

 ١٦/٧األثنين    قدمة عن تكنولوجيا الصوتيات والصوتيات المرئيةم  ٢ عبد الحميد إبراهيم. د. أ

  مبادئ تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ١ محمد قاسم. د

  قابلية استخدام واجهات التخاطب ومحتواها  ٢

 ١٧/٧الثالثاء   المواد المطبوعة –اللغة المكتوبة  –) اإلنقرائية(قابلية القراءة  ٢ محمد قاسم. د

  اللغة المرئية –اللغة التفاعلية  –اللغة   ٢ عبد الحميد إبراهيم. د .أ

  نقد بعض واجهات التخاطب والرسائل المصاغة لوسائل اتصال مختلفة  ١ محمد قاسم. د

األهداف والغايات واألسـاليب   –اإلجراءات التطبيقية الستخدام المواد اإلعالمية  ٣ زينب على. د. أ

  المستخدمة

ــاء  األربعــ

١٨/٧   
  وضع خطة الستخدام المواد اإلعالمية باالستعانة بنموذج مبسط  ٢ عبد الحميد إبراهيم. د. أ 

 ١٩/٧الخميس  وضع الخطة اإلتصالية ٢ شكرى بدران. د. أ

  الحمالت اإلعالمية القصيرة  ٢ أحمد جمال وهبة. د. أ

  توجيه لتدريب أخصائيو االتصال ١ شكرى بدران. د. أ

  ام الدورةالتقييم وخت

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

  

  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم
  مدير معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية    احمد جمال الدين وهبة . د.أ 

  التنمية الريفيةوكيل معهد بحوث اإلرشاد الزراعى و      عبد الحميد ابراهيم. د.أ 

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

  رئيس بحوث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية      شكرى محمد بدران. د.أ 

  رئيس بحوث بمعهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية      زينب على محمد. د.أ 

  مدير وحدة المعلومات واالتصال من أجل التنمية      ممحمد حسن قاس. د 



  

وقد تم إختيار المدربين من معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية نظر لميل المادة التدريبية 

وقد أشرف مدير وحدة االتصال ومستشارى الوحدة على جميع . الى الجانب التطبيقى بشكل عام

  .همة فى الشرح والمناقشة لربط المفاهيم النظرية بالواقع التطبيقىالجلسات التدريبية وقاموا بالمسا

  



  

  المتدربين ووظائفهم

 الوظيفة االسم م
 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   احموسى أحمد مصب. 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   د البيرعما/ م ٥

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   جمال ابراهيم 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         –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   ن عبد الحميد خالدحسي. م ١١

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

 مجموعة االتصال والتنمية باألسماعيلية         

  يةمحطة البحوث الزراعية باإلسماعيل -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         

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

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

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

 مندوبى الجهات المشاركة         

  معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية - قسم ترشيد المرأة الريفية   شرين واكد . د ٢٢

  معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية - ة قسم ترشيد المرأة الريفي  عزة عبد الكريم.د 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 لفيوما 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 معهد بحوث األراضى

 ٣        ٣ معهد بحوث اإلرشاد

 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 % ٦٠من المتدربين حصل على أكثر من % ٦٩.٥٧مباشرة أن 

من الدراجات، وهذه النتائج موضحة بالجدول رقم % ٦٠على % ٣٠.٤٣قى المتدربين وهم حصل با

)٢.(  

وقد روعى فى اختيار الموضوعات المختبرة أن تقيس تحصيل المفاهيم وارتباطها بالتطبيق الميدانى 

وحدة كما روعى أن تختبر الفهم الكلى للمتدربين دون اختبار جزيئات متناثرة لكل . لهذه الموضوعات

  .من هنا جاء هذا االختبار متقاربا فى صعوبته وبالتالى فى نتائجه. تدريبية

وتعتبر نتائج االختبار منطقية ومقبولة خاصة فى ارتفاع نسبة الدرجات المرتفعة، باعتبار أن المادة 

ن ساعد هذا باإلضافة الى أن اكتمال الخلفية المعرفية لدى المتدربي. تميل أكثر الى الجانب التطبيقى

على وضوح أهداف التدريب والعمل فى المشروع بصفة عامة، وبالتالى سهولة فهم موضوعات هذه 

، حيث أشار جميع المتدربين الى )٤(ويؤكد هذه النتائج ما تظهره آراء المتدربين فى جدول . الدورة

أشاروا الى  هذا إضافة الى انخفاض نسبة المتدربين الذين. أن التدريب يتوافق مع طبيعة عملهم

  .الصعوبة النسبية لمادة التدريب
  

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

  %  األعداد فئات المتدربين

  ٦٩.٥٧  ١٦  % ٦٠أكثر من 

  ٣٠.٤٣  ٧ %٦٠- %٥٠من 

  ٠  ٠  %٥٠أقل من 



  

  ١٠٠  ٢٣  اإلجمالى

. رنة بين النسب المئوية لدرجات المتدربين فى الدورات األربعة السابقةمقا) ٣(ويوضح جدول 

وتظهر النتائج إنخفاضا فى مستوى التحصيل فى الدورتين الثانية والثالثة، وهو ما قد يرجع لحداثة 

بينما عاد مستوى التحصيل الى . المفاهيم وصعوبة الموضوعات النظرية التى تناولتها هاتين الدورتين

  .اع فى الدورة الرابعة مع بدء اكتمال الخلفية المعرفية لدى المتدربين كما أسلفنااإلرتف

   
  مقارنة النسب المئوية لدرجات المتدربين فى الدورات التدريبية األربعة: ٣جدول 

 الدورة الرابعة الدورة الثالثة الدورة الثانية الدورة األولى فئات المتدربين

  ٦٩.٥٧  ٢٨  ٢٨  ٨٨  % ٦٠أكثر من 

  ٣٠.٤٣  ٤٠  ٤٤  ١٢  %٦٠- %٥٠من 

  ٠  ٣٢  ٢٨  ٠  %٥٠أقل من 

  

  آراء المتدربين فى التدريب: ثانيا

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

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

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

وعلى عكس . وتشير نتائج هذا التقييم الى الرضاء التام لجميع المتدربين عن إمكانات التدريب

الدورات التدريبية السابقة فإن جميع المتدربين اعتبروا أن ما تدربوا عليه يتوافق مع طبيعة عملهم، 

  .  منهم أنه بعد انتهاء الدورة يمكنهم تطبيق كل ما تعلموه فيها بصورة كبيرة،% ٩٥.٦٥كما أكد 

وقد تميزت تقديرات المتدربين لهذه الدورة باإلرتفاع بصفة عامة، حيث تجاوزت جميع تقديراتهم 

فى نفس % ٧٨,٦٢فى فئة التقدير المرتفع عدا مدى توافقهم مع صعوبة التدريب الذى بلغ % ٨٦.٩٦

  .الفئة

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  األعداد والنسبة المئوية للمتدربين وفقا آلرائهم المتعلقة بالدورة التدريبية: ٤جدول 
 ضعيفة متوسطة كبيرة بنود التقيـيـــم

  % األعداد  % األعداد  % األعداد
  -  -  ٠.٠٠  ٠  ١٠٠.٠٠  ٢٣ كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  -  -  ٠.٠٠  ٠  ١٠٠.٠٠  ٢٣ يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  -  -  ٤.٣٥  ١  ٩٥.٦٥  ٢٢ بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  -  - ٤.٣٥  ١ ٩٥.٦٥  ٢٢ المستوى العلمى للمدربين كان مناسبا

  -  -  ٨.٧٠  ٢  ٩١.٣٠  ٢١ حققت الدورة ما توقعته منها

  -  -  ٨.٧٠  ٢  ٩١.٣٠  ٢١ كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

  -  -  ٨.٧٠  ٢  ٩١.٣٠  ٢١ كانت قاعة التدريب مناسبة

  -  -  ٨.٧٠  ٢  ٩١.٣٠  ٢١ أهداف التدريب كانت واضحة

  -  -  ١٣.٠٤  ٣  ٨٦.٩٦  ٢٠ أسلوب التدريب كان مناسبا

  -  -  ١٣.٠٤  ٣  ٨٦.٩٦  ٢٠ استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  -  -  ١٣.٠٤  ٣  ٨٦.٩٦  ٢٠ تدربت عليهكان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما

  -  -  ٢١.٧٤  ٥  ٧٨.٢٦  ١٨ استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

  

لمقارنة نتائج تقدير المتدربين للدورات التدريبية األربعة تم ترجيح قيم اإلجابات بإعطـاء وزن لكـل   

، واعتبرت القيمة )٢(ى ، والمتوسطة ف)٣(حيث تم ضرب تقدير المبحوث للقيمة المرتفعة فى . درجة

نتائج هذه المقارنـة،  ) ٥(ويوضح جدول . الضعيفة كما هى، ثم تم إستخراج النسبة المئوية لهذه القيم

ألى بنـد،  % ٩٠حيث يظهر أن التقديرات فى الدورات األربعة كانت مرتفعة جدا حيث لم تقل عـن  

ـ %. ٩٤وذلك بمتوسط  ة نظـر المتـدربين، إال أن   وورغم أن كل دورة كان لها ما يميزها من وجه

متوسط قيم أعلى أربعة آراء للمتدربين تشير الى حسن اإلعداد للـدورات مـن حيـث اإلمكانيـات،     

أما آراء المتدربين فى البنود األربعة . وإختيار المدربين، وتوضيح األهداف، وتجهيز قاعات التدريب

المحتوى للتطبيـق، ومناسـبته لتوقعـات     المرتفعة التالية فتشير الى مناسبة المحتوى من حيث قابلية

أما تقديرات . المتدربين، وتوافقه مع طبيعة العمل، إضافة الى مؤشر التوافق بين المدربين والمتدربين

المتدربين فى البنود األربعة األخيرة فتعكس تقدير المتدربين الذاتى لتوافقهم مع المحتوى مـن حيـث   

  . الحداثة والتعقيد

  

  



  

  

   
  ارنة النسب المئوية لتقديرات المتدربين الدورات التدريبية األربعةمق: ٥جدول 

الدورة  

 األولى

الدورة 

 الثانية

الدورة 

 الثالثة

الدورة 

 الرابعة

متوسط 

  التقدير

  ٩٧.٦٧  ١٠٠.٠٠  ٩٨.٦٧  ٩٣.٣٣  ٩٨.٦٧ .كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  ٩٦.٦٤  ٩٨.٥٥  ٩٧.٣٣  ٩٦.٠٠  ٩٤.٦٧ المستوى العلمي للمدربين كان مناسبا

  ٩٦.٢٨  ٩٧.١٠  ٩٢.٠٠  ٩٦.٠٠  ١٠٠.٠٠ .أهداف التدريب كانت واضحة

  ٩٦.٢٨  ٩٧.١٠  ٩٧.٣٣  ٩٨.٦٧  ٩٢.٠٠ .كانت قاعة التدريب مناسبة

  ٩٤.٦٤  ٩٨.٥٥  ٩٨.٦٧  ٨٨.٠٠  ٩٣.٣٣ .بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  ٩٤.٦١  ٩٧.١٠  ٩٣.٣٣  ٩٠.٦٧  ٩٧.٣٣ لى مفيدةكانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العم

  ٩٣.٦١  ٩٧.١٠  ١٠٠.٠٠  ٨٥.٣٣  ٩٢.٠٠ .حققت الدورة ما توقعته منها

 ٩٣.٠٠ ١٠٠.٠٠ ٨٦.٦٧ ٩٠.٦٧ ٩٤.٦٧ .يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  ٩٢.٥٨  ٩٥.٦٥  ٩٦.٠٠  ٨٥.٣٣  ٩٣.٣٣ .استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  ٩١.٢٥  ٩٥.٦٥  ٩٤.٦٧  ٨٤.٠٠  ٩٠.٦٧ ساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تدربت عليهكان لدى األ

  ٩٠.٨٦  ٩٢.٧٥  ٩٧.٣٣  ٨٢.٦٧  ٩٠.٦٧ .استطعت أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريب

  ٩٠.٥٨  ٩٥.٦٥  ٨٦.٦٧  ٩٢.٠٠  ٨٨.٠٠ ".أسلوب التدريب كان مناسبا

 ٩٤.٠٠  97.1 94.89 90.22 93.78  متوسط تقديرات الدورة

  

  مقترحات المتدربين لتحسين الدورة التدريبية: ثالثا

) ٦(تشير النتائج المتعلقة بمقترحات المتدربين لتحسين التدريب مستقبال، والموجودة بالجدول رقـم   

 ٩الى أن مقترح زيادة الوقت المخصص للدورة جاء فى مقدمة مقترحـات المتـدربين وذلـك مـن     

) متـدرب  ١٣(قليل هذا الوقت، بينما لم يـر بـاقى المتـدربين    متدربين مقابل متدرب واحد إقترح ت

وقد يرجع سبب هذا اإلقتراح الى ميل المحتوى الى الناحية التطبيقية . ضرورة لزيادة أو تقليل الوقت

وقد جاء هذا المقترح قبل تطبيق المهمة . ورغبة المتدربين فى ممارسة التطبيق بعد الشرح واإليضاح

لى أحد مشروعات الشباب، وتوثيقه بواسطة ميسرى االتصال ثم وضـعه علـى   الميدانية للتعرف ع

وعلى أية حال فإن التدريب فى مرحلة تنفيذ خطة االتصال سوف يغطـى هـذا الجانـب    . الرادكون

متدربين والخاصة بالمحتوى التدريبى،  ٥-٤أما المقترحات األربعة التالية والتى قدمها . بتفصيل أكثر

هذا المقترح كانوا من الباحثين نظرا إلتساع خلفيتهم المعرفية بـالمحتوى عـن    فاألرجح أن أصحاب

وعلى أي حال فإنه من المفضل وجود هذه الفئة بين مجموعات االتصال بالمحافظات . باقى المتدربين

  .   لدعم باقى أفراد المجموعة عند التطبيق على الواقع



  

  

  

  

  التدريبيةمقترحات المتدربين لتحسين الدورة : ٦جدول 
  %  العدد  المقترح

 ٣٩.١٣ 9 زيادة الوقت المخصص للدورة

 ٢١.٧٤ 5 إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة

 ٢١.٧٤ 5 العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا

 ٢١.٧٤ 5 تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

 ١٧.٣٩ 4 تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب

 ٨.٦٩ 2 يادة المادة العلمية التى يغطيها التدريبز

 ٨.٦٩ 2 شرح أهداف الدورة بصورة أوضح

 ٨.٦٩ 2 تحسين الجانب التنظيمى للدورة

 ٤.٣٥ 1 جعل التدريب يسير بصورة أبطأ

 ٤.٣٥ 1  زيادة سرعة التدريب

 ٤.٣٥ 1 تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب

 ٤.٣٥ 1 رةتقليل الوقت المخصص للدو

  

  

   

  

  



  

  "إعداد وتنفيذ خطة العمل االتصالية : " د – ٢دورة تدريب أخصائيو االتصال 
  

  وصف الدورة التدريبية وأهدافها المباشرة

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

  لى التوازى دورات ع ٧   :عدد الدورات التدريبية

  مديريات الزراعة بمحافظات أسيوط وكفر الشيخ واإلسماعيلية   :مكان عقد الدورة

  مراكز اإلرشاد بالبحيرة والفيوم والنوبارية 

  الدقهلية -مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس 

  ٢/٨/٢٠٠٧حتى  ٢٩/٧/٢٠٠٧من     أيام ٥  :المدة

  :ل بقرى المشروع ليصبحوا قادرين علىتستهدف الدورة تدريب أخصائيو االتصا :أهداف التدريب

  التعرف على خصائص الجمهور المستهدف •

  اختيار وسائل االتصال والجمهور والتوقيت المناسبين لمختلف الرسائل •

 توثيق مشروع للشباب ووضعه على الشبكة  •

  إعداد وتنفيذ خطة العمل اإلتصالية بالمشاركة •

  اقتراح خطة عمل شهرية للقرى •

  

  طرق التدريب

  :مد التدريب على ثالث طرق تدريبية هىاعت

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

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

  النظرى

ت، وأدوات االتصـال الريفـى   التطبيق الميدانى للتدريب على استخدام أدوات جمـع البيانـا   •

  بالمشاركة فى القرى تحت إشراف المدربين 

  تداول اآلراء واألفكار لتحليل وتدوين المعلومات التى تم جمعها •

  



  

  البرنامج التدريبى
  الموضوعات والجدول الزمنى لدورة إعداد وتنفيذ خطة العمل االتصالية

 اليوم الموضــــــــوع الساعات

 ٢٩/٧/٢٠٠٧األحد  )المتصل(خصائص المحاور  –ص الجمهور المستهدف التعرف على خصائ ٣

 )اإلنقرائية(قابلية القراءة  ٢

 ٣٠/٧االثنين  نموذج مشروعات الشباب –الكتابة لشبكة الرادكون  ٣

 الحمالت اإلعالمية القصيرة  ٢

 ٣١/٧الثالثاء  اختيار الطرق -وضع األولويات  -تحديد االحتياجات : خطة العمل اإلتصالية ٣

  وضع خطة العمل اإلتصالية باستخدام نموذج خطة العمل   ٢

تطبيق عملى فى القرى لوضع خطة العمل اإلتصالية وتوثيق مشروع للشباب ووضـعه علـى    ٥

  الشبكة

 ١/٨األربعاء 

 ٢/٨الخميس   )مشروع للشباب –خطة اتصال مقترحة (عرض المجموعات لنتائج التدريب فى القرى  ٢

  قتراح خطة عمل شهرية لكل قريةإ  ٢

  تقييم الدورة والختام ١

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

  

  قائمة المدربين ومجاالت خبراتهم

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

  بالبحيرةموعة االتصال والتنمية مج

   محطة البحوث الزراعية بإيتاي البارود -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

  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   أحمد سيد عبد الناصر/ م ٦

          

  جموعة اإلتصال والتنمية بالدقهليةم 

  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

  رنس            مركز الدعم اإلعالمي بدك  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  مجدى محمد محمود ابو زيد. م ١٢

  تنمية باألسماعيليةمجموعة االتصال وال

  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  نور حسين محمود على/م ١٥

           

  خمجموعة االتصال والتنمية بكفر الشي

  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

  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

  

  قائمة المتدربين ومواقع عملهم
  النوبارية

 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
أبو  أبو النور جمعية الزهور سراج الصافى عبد الصادق .١

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

 احمد قطب محمود مرزوق .٤ طه حسين
 سعد زغلول جمعية الزهور هناء عبد المنعم أحمد زكريا .٥
 محمد عبد النبى خالد عيد .٦
جمعية تنمية  مة عبد الملك عبد الحميدفاط .٧

 المجتمع المحلى

 العدل
 محمود عبد الملك عبد الحميد .٨

  
  

  

  

  



  

  البحيرةمحافظة 
 المركز القرية الموقع أسم المتدرب م
   منشأة عامر الجمعية الزراعية  عامر سعيد عبد الحميد .٩

  كفر الدوار
 

  رانيا الشحات عبد القادر .١٠
  إدريس خيري احمد محمد  .١١
   أبو كباريه الجمعية الزراعية  نجوى إبراهيم محمود .١٢

  محمد كرم أبو هواش .١٣ أبو حمص
  وليد سعد محمد طلبة  .١٤
   الكردود المركز اإلرشادي  لبنى عبد المقصود بالل .١٥

حوش 

 عيسى

  إيهاب محمد نجيب .١٦
  محمد نجيب محمود  .١٧
 اقكفر الو الجمعية الزراعية  صالح محمد إمام .١٨
  رشا فتحي عبد المالك  .١٩
  مبروك عبد العليم البحيري  .٢٠
   النجيلي المركز اإلرشادي  فتحي كامل عبد العزيز .٢١

أبو 

 المطامير

  سحر عبد الحميد عبد المنعم .٢٢
  السيد زكي مسعود  .٢٣
 نوبار الجمعية الزراعية  صفاء خميس محمود .٢٤
  غادة كامل محفرس .٢٥
  سماكعبد الملك شحاته ال  .٢٦
   الحمراء الجمعية الزراعية  منصور عيد رفاعى .٢٧

  

وادي 

 النطرون

  ماجدة مصطفى محمود .٢٨
  سليمان دسوقي سليمان   .٢٩
 بني سالمة الجمعية الزراعية  أمال كمال إسماعيل .٣٠
  حنان محمود سالم حافظ .٣١
  أيمن السيد السيد عبد اهللا  .٣٢
  دمنهور  نشأة راغبم  الجمعية الزراعية  هبه محمد القمري .٣٣
  سمير احمد محمد .٣٤
  صبري عبد العزيز إدريس  .٣٥

  



  

  محافظة اسيوط
 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
 ابوتيج ابو خرص الجمعية الزراعية سماح عثمان عبد الخالق .٣٦
 محمود عبد الجواد محمود .٣٧
 الجمعية الزراعية نااكرام علي حس .٣٨

 كريمالمحمد فتحي عبد  .٣٩ دكران
 بني صالح الجمعية الزراعية عبد الرحيم شيرين محمد عبد الحكيم .٤٠

 القوصية
 محمد طلعت عبد الحكيم .٤١
 االنصار الجمعية الزراعية متولي عصمت عبد المعتمد .٤٢
 احمد محمود شحات .٤٣
 ابنوب جزيرة بهيج الجمعية الزراعية شوزال مكرم عرابي .٤٤
 يسري احمد محمد .٤٥
 دير شو الجمعية الزراعية ن محمد سيد خليلايما .٤٦
 محمد احمد علي مراد .٤٧
  موشا المركز اإلرشادى ساويرس ينى حكيم .٤٨
 محمود على أحمد على .٤٩
 ديروط نزلة فرج الجمعية الزراعية الباقي ناهد رفعت بدر عبد .٥٠
 ابراهيم رفعت بدر عبد الباقي .٥١
 ساحل سليم الغريب يةالجمعية الزراع تيسير احمد خلف سيد .٥٢
 كريا عبده عبد العزيزز .٥٣
جمعية تنمية  منى فوزى عبد الحميد على .٥٤

 المجتمع

 منفلوط سراوه
 محمد علي سمير .٥٥
 بوها كوم مركز الشباب دعاء سالمة عبد المالك .٥٦
 صديق بكر رزق .٥٧
 جحدم مركز الشباب سمة خلف عبد العاطيب .٥٨
 عالء احمد رمضان حسين .٥٩
 شعران بني الجمعية الزراعية نشوي حسن عبد العال .٦٠
 حسن عبد العال حسن على .٦١
 نزلة رميح الجمعية الزراعية عثمان عبد الرحيم سليمان على .٦٢
   بد الحكيم عبد الحميد على حسنع .٦٣

  



  

  الدقهليةمحافظة 
 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
  الزراعيةالجمعية   عبد الخالق احمد ابراهيم .٦٤

 
القباب 

 الصغرى

  

  احمد عمر على ابراهيم  .٦٥ دكرنس
  ايمان محمود ابو العز حسن .٦٦
  الجمعية الزراعية  اشرف عبد الرحمن احمد .٦٧

 
 الكرما

  إجالل رمضان احمد  .٦٨
  نادية عطية محمود .٦٩

  
  الفيـوم محافظة

 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
  لجمعية الزراعيةا محمد أحمد عبد الصمد .٧٠

  معجون 

  

 إطسـا
 هانم جابر عبد اهللا .٧١
  زينب فايد عبد الوهاب .٧٢
  الجمعية الزراعية هالل محمد سامي .٧٣

 نادية خميس واعر .٧٤  الجعافرة 
  حسناء صابر علي .٧٥
المركـز  سعد عبد الستار عبد اهللا .٧٦

  اإلرشادي

  

  شدموه

  
 سوسن عيد أحمد .٧٧
  حمودثريا عبد الفتاح م  .٧٨
  الجمعية الزراعية دينا سكران عبد السميع .٧٩

  الربع 

يوسف 

 نورا مصطفي جاد .٨٠ الصديق
  أحمد محمد عبد الحميد إسماعيل  .٨١

  
  اإلسماعيليةمحافظة 

 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
  بمركز شبا  احمد صالح احمد بيومي .٨٢

  

القنطرة   البناهوة

  اهللانادية صالح الباز عبد  .٨٣  غرب
  بمركز شبا  هناء عبد العزيز النبوى .٨٤

  

  االخارسة
  عبد الستار دنرمين السيد عبد الموجو .٨٥
  اإلسماعيلية  طوسون  بمركز شبا  سامى عبده باشا حسن .٨٦



  

    أمال حنيدق حسن محمد الرمادي  .٨٧

  كفر الشيخمحافظة 
 المركز القرية الموقع اسم المتدرب م
  فيظعصام عبد الحميد عبد الح .٨٨

  كفرالطايفـة  مركز شباب
 خكفر الشي

  همت خليفة حسين .٨٩
  عبد اهللا عبد الباقى على ريحان .٩٠

  سوسو على احمد فرج .٩١  اإلتحاد  جمعية زراعية
  احمد فهمى شلبى .٩٢

  المشارقة  جمعية زراعية
 سيدي سالم

  جيهان محمد بسيونى .٩٣
  احمد ابراهيم جبر .٩٤

  الحليم بلتاجى صفاء محمد عبد .٩٥  بوريد  مركز شباب
  ابراهيم السيد خميس .٩٦

  نشوى أحمد القلينى .٩٧  الهندسة وحدة بيطرية
  طه عواد محمد .٩٨

  رحاب محمود غازي .٩٩  الخـوالد مركز شباب
  مركز إرشادي  احمد محمد محمد على.١٠٠

 
  هالة عادل محمد.١٠١  الطايفـة

  جمعية زراعية  محمد عبده النويشى.١٠٢

  
  مد عبد السالم النورجمنال مح.١٠٣  الصالحات

  مركز شباب  محمود اسماعيل البنا.١٠٤

  

منيــة 

  قلـين

 قلــين
  ريهام رشدى ابو على.١٠٥
  صالح محمد عبد الغنى.١٠٦

  الطيبة  جمعية زراعية
  الحامول

  زينب احمد سالم.١٠٧ 
  جمعية زراعية  عصام يوسف اسماعيل.١٠٨

  

  البنـا

  امال السيد محمد.١٠٩  
  جمعية زراعية  هشام مصطفى السيد .١١٠

  

 
  دريهام طنطاوي عبد الجي.١١١  زيـدان

  مركز إرشادي  مجدى على صالح.١١٢
 

 
  نهاد صادق على عبد الرحمن.١١٣  القـرن

  جمعية زراعية  دمخلص محجوب عبد المجي.١١٤
 

  عزبة عمرو
 مطوبس

  سنية عبد العليم عبد المنعم المرشدى.١١٥



  

  جغرافىإجمالى أعداد المتدربين وتوزيعهم ال: ٧جدول 

 عدد المتدربين عدد القرى المحافظات
 إجمالي ذكر إناث

 ٢٨ 1٦ 1٢ ١٤ أسيوط

 ٢٧ 1٦ 1١ ٩ البحيرة

 ١٢ 4 8 ٤ الفيوم

 ٢٨ 14 14 ١٤ كفر الشيخ

 ٨ ٥ ٣ ٤ النوبارية

 ٦ ٢ ٤ ٣ اإلسماعيلية

 ٦ 3 3 ٢ الدقهلية

 ١١٥ ٦٠ 5٥ ٥٠ أجمالى

  

  ب أخصائى االتصال بالقرىنتائج المتابعة الميدانية لدورات تدري

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

واستهدفت المتابعة تقديم العون والمشورة للمدربين بخصوص المـادة التدريبيـة   . االتصال بالمشاركة

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

، والتعـرف علـى    إعداد وتنفيذ خطة العمل االتصـالية تدريب أخصائيو االتصال بالقرى حول موضوع 

حسن سير العملية التدريبية، وعلى قدرات المتدربين على اسـتيعاب المـادة التدريبيـة واسـتعدادهم     

ما شملت المتابعة أيضا التعـرف علـى   ك. لتطبيقها ميدانيا تحت إشراف المجموعات الفرعية للوحدة

نقاط القوة، والضعف، والصعاب الميدانية التى قد تواجه التطبيق، وقدرة المجموعات الفرعيـة ومـا   

وفيما يلى ملخص للموقف التدريبى أثناء المتابعة الميدانيـة  . يتبعها من أخصائيو اتصال على تذليلها

  . بالمحافظات

  

  ٢٩/٧/٢٠٠٧األحد الموافق لمتابعة تاريخ ا: محافظة اإلسماعيلية

شكرى بدران بزيارة . في تمام الساعة العاشرة صباحا قام د ٢٩/٧/٢٠٠٧انه في يوم األحد الموافق 

  :مديرية الزراعة بمحافظة اإلسماعيلية مكان التدريب ألخصائي االتصال بالقرى وتالحظ األتي

  .متدرب ٦أن عدد الحضور من المتدربين  -١

 .ف من انعقاد الدورة الحاليةتم مناقشة الهد -٢

 .تم شرح وتوضيح محاضرات اليوم عن كيفية تحليل الجمهور -٣



  

 .أفاد ميسرى البناهوه والرياح بان سنترال القرية غير مشترك في خدمة االنترنت المجاني -٤

أفاد شباب قريتا البناهوه والرياح بأنه قد تم اإلعالن وإخبار أهالي القرية عن حضور أتوبيس  -٥

لكن تم إعالمنا بانه تقرر عـدم   ١/٨/٢٠٠٧نولوجيا المعلومات المتنقل يوم األربعاء نادي تك

  .في الموعد المحدد مما يؤدي إلى عدم المصداقية لدى جمهور القرية سحضور األتوبي

 .تم مناقشة الطرق المختلفة لالتصال بالجمهور -٦

 .تم مناقشة الفرق بين التسويق التجاري والتسويق االجتماعي -٧

  .لتدريب بدرجة جيدة وميسرى االتصال بالقرى لديهم تفاعل جيدتم ا -٨

 .تم استخدام المعينات السمعية والبصرية بصورة جيدة -٩

  .المكان مناسب للعملية التدريبية-١٠

  

  ٣٠/٧/٢٠٠٧االثنين الموافق تاريخ المتابعة : محافظة الفيوم

. محمـد قاسـم ود  . ة صباحا قام دفي تمام الساعة العاشر ٣٠/٧/٢٠٠٧انه في يوم االثنين الموافق 

شكرى بدران بزيارة المركز اإلرشادي بقرية شدموه بمحافظة الفيـوم مكـان التـدريب ألخصـائي     

  :االتصال بالقرى وتالحظ األتي

  .متدرب ١٢أن عدد الحضور من المتدربين  -١

 . حضر جميع أفراد فريق االتصال من أجل التنمية بالمحافظة -٢

 .د الدورة الحاليةتم مناقشة الهدف من انعقا -٣

تم شرح وتوضيح محاضرات اليوم عن الكتابة على شبكة الرادكون، ومناقشـة مشـروعات    -٤

وتم شرح وتوضيح الحمالت اإلعالمية القصيرة . الشباب وكيفية عملها وتسجيلها على الشبكة

شكري بدران مستشار المشـروع بتوضـيح المفـاهيم    / وكيفية إدارتها وقام األستاذ الدكتور 

 .متعلقة بالحمالت االتصالية وكيفية تطبيقهاال

  : تم مناقشة مدى استعداد المواقع للعمل وهي كالتالي -٥

  .موقع الربع غير مجهز باألثاث وجاري بحث تلك المشكلة وتسهيل العقبات - 

موقع الجعافرة ال يوجد به كهرباء بالرغم من توافر المعـدات والتليفـون وجـاري     -

 .تركيب العداد

  .والمرور لمتابعة سير العمل بالمواقع بالمحافظة غير متوفرة وسيلة التنقل - 



  

التدريب يتم بصور جيدة ويتم توضيح طريقة العمل ويستخدم جهاز الحاسب اآللي والداتا شو  -٦

 .للعرض والتوضيح

التدريب يتم بطريقة جيدة والمكان مناسب لعملية التدريب مـن حيـث المسـاحة والتهويـة      -٧

 .فاعلين مع العملية التدريبيةواإلضاءة، والمتدربين مت

قام الدكتور مدير الوحدة بشرح وتوضيح الطرق اإلتصـالية وكيفيـة اسـتخدامها وأنـواع      -٨

  .االجتماعات وكيفية إعداد ومفهوم الحملة اإلتصالية

  

  ٣١/٧/٢٠٠٧الثالثاء الموافق تاريخ المتابعة : منطقة النوبارية

شـكرى بـدران   . مام الساعة العاشرة صباحا قـام د في ت ٣١/٧/٢٠٠٧انه في يوم الثالثاء الموافق 

بزيارة المركز اإلرشادي بقرية أبو بكر الصديق بمنطقة النوبارية مكان التدريب ألخصائي االتصـال  

  :بالقرى وتالحظ األتي

  .متدرب ٨أن عدد الحضور من المتدربين  -١

 . حضر جميع أفراد فريق االتصال من أجل التنمية بالمنطقة -٢

 .هدف من انعقاد الدورة الحاليةتم مناقشة ال -٣

وضع  –تحديد االحتياجات  -:تم شرح وتوضيح محاضرات اليوم عن خطة العمل االتصالية -٤

  .وضع خطة العمل االتصالية باستخدام نموذج خطة العمل –اختيار الطرق  –األولويات 

 : تم مناقشة مدى استعداد المواقع للعمل وهي كالتالي -٥

قد على خط تليفون وجـاري التركيـب والموقـع مجهـز     موقع سعد زغلول تم التعا - 

  .باألثاث

  .موقع طه حسين جاري تأسيسه -

 .موقع أبو النور جاري تأسيسه -

  .موقع العدل جاهز وجاري العمل لتوصيل خط التليفون - 

التدريب يتم بطريقة جيدة والمكان مناسب لعملية التدريب مـن حيـث المسـاحة والتهويـة      -٦

  علين مع العملية التدريبيةواإلضاءة والمتدربين متفا

تم عمل مداخلة من الدكتور محمود التركي في صياغة الرسالة والطرق اإلتصالية مع تجاوب  -٧

  .المتدربين



  

إلهام شوقي الباسوسي بمتدربة أخرى وهي سماح الصافي عبد الصـادق  / تم استبدال المتدربة -٨

 .وذلك بقرية أبو النور

  

  ١/٨/٢٠٠٧ألربعاء الموافق اتاريخ المتابعة : محافظة كفر الشيخ

جاءت زيارة محافظة كفر الشيخ فى اليوم الرابع من التدريب وهو اليوم المخصص للتدريب العملـى  

محمد قاسم بزيارة ثالث قرى لمتابعة الميسرين أثناء تنفيذ المهمة الميدانية وهـى  . وقد د. فى القرى

وقـد وجـد أن موقـع    . كة الرادكونالتعرف على مشروع ناجح للشباب، وتوثيقه، ووضعه على شب

ال يتضمن أسم محافظة كفر الشيخ، كما تم تلقى مكالمات تليفونيـة   Back endالمشروع على الشبكة 

من معظم المحافظات لنفس السبب وقد قام مدير الوحدة باتصال بالمهندس عبد الرحمن السيد محمـد  

  . مصمم النظام لحل هذه المشكلة، والتى تم تصحيحها فورا

وقد تم مناقشة الميسرين فى المشروعات التى قاموا بالتعرف عليها حيث لوحظ أن بعضـهم حـاول   

وقد تم توضيح الهدف من التدريب بإعتبار أن المهمة تشمل . كتابة مشروع من واقع خبرته الشخصية

ميسـر  فيجب على ال. تطبيق لكافة مراحل عملية االتصال بالمشاركة وال تقتصر على إستخدام الشبكة

التعرف على المشروعات المنفذة فى القرية أو بواسطة أفرادها، ومقابلة هؤالء األفـراد، والتحـاور   

  . معهم بشأن المشروع، ثم أخيرا تدوين المشروع ووضعه على النظام

  

  ٢/٨/٢٠٠٧الخميس الموافق تاريخ المتابعة : محافظة الدقهلية

زينب على فى اليوم األخير من التدريب بمقـر  . سم ودمحمد قا. تم متابعة محافظة الدقهلية بواسطة د

وقد كان الميسرين يقومون باستخدام الحاسب وجهاز عرض البيانات . مركز الدعم اإلعالمي بدكرنس

وقد لوحظ أن بعـض خانـات   . الخاصين بالمركز لمراجعة ما تم وضعه على الشبكة من مشروعات

قتراح الميسرين إضافة بعض المعلومـات األخـرى   النظام غير معرفة بصورة واضحة، إضافة الى ا

وقد . وقد تم مناقشة أسلوب كتابة المشروع حيث وجد أن الصياغة غير مفهومة أحيانا. عن المشروع

تم مراجعة إنقرائية ما تم كتابته، ومقترحات الميسرين لتغيير هذا المحتوى سواء كان خاص بهـم أو  

  . ة وحماسهم لتبسيط الكتابة ملحوظاوكانت استجابة المتدربين عالي. بغيرهم

وقد كانت قدرات الميسرين على إستخدام الحاسب والشبكة تتقدم بشكل كبير رغم التـدريب السـريع   

وقد أفادوا بأنهم يقومون بتدريب أنفسـهم أو باالسـتعانة بمجموعـة    . الذى تلقوه على هذا االستخدام

  .المحافظة أو أصدقائهم



  

بلة وكيل مركز الدعم اإلعالمي، ومشاهدة أسلوب العمل فى إنتـاج الحلقـات   وقد تم أثناء الزيارة مقا

كما تم مقابلة المدير المالى المسئول عن اإلنتـاج ومناقشـة بعـض    . التليفزيونية الخاصة بالمشروع

  .الجوانب المتعلقة بالجانب المالى لإلنتاج
 

  نتائج تقييم الدورة

  متدربينمتوسطات درجات االختبار المعرفي لل: أوال

أن متوسطات درجات معرفة المتدربين للمحتوى التدريبي كـان  ) ٨(تشير البيانات الواردة فى جدول 

أما محافظة الفيوم فقد جاء متوسط درجات الميسرين بها . مرتفعا بشكل ملحوظ فى معظم المحافظات

  . الثة السابقةمنخفضا نسبيا، إال أنها كان أعلى من متوسط الدرجات فى الدورة التدريبية الث

  
  األعداد ومتوسط الدرجات والنسب المئوية الختبار المعلومات: ٨جدول 

 % *متوسط الدرجات عدد المتدربين المحافظة

  ٩١.٢٥  ٩.١٢  ٨ النوبارية

  ٨٨.٣٣  ٨.٨٣ ٦ الدقهلية

  ٨٨.٢١  ٨.٨٢  ٢٨ كفر الشيخ

  ٨٦.٦٧  ٨.٦٧  ٦ االسماعيلية

  ٨٦.٠٧  ٨.٦١  ٢٨ اسيوط

  ٨٤.٨١  ٨.٤٨  ٢٧ البحيرة

 ٦٣.٣٣  ٦.٣٣  ١٢ الفيوم

  درجات ١٠= اجمالى الدرجات * 
  

لمقارنة بين النسب المئوية لدرجات الميسرين فى الدورات التدريبيـة األربعـة   ) ٩(ويعرض جدول 

ويالحظ أن المتوسط العام لدرجات التحصيل عن الدورات كانت تقل من الدورة األولى الـى  . السابقة

ومن المرجح أن يعكس ذلـك مـدة صـعوبة    . الدورة الرابعة بشكل ملحوظ الثالثة، ولكنها زادت فى

محتوى الدورتين الثانية والثالثة على وجه الخصوص، بينما قد يرجع االرتفاع فى درجـات الـدورة   

. الرابعة الى اكتمال الخلفية لدى المتدربين مما ساعدهم على سرعة استيعاب موضوعات هذه الدورة

  .حماس المتدربين لبدء العمل الميدانى قد ساهم فى تحصيلهم للمحتوى هذا باإلضافة الى أن
   

  مقارنة متوسطات النسبة المئوية لدرجات الميسرين فى الدورات التدريبية األربعة: ٩جدول 
 متوسط المحافظة الدورة الرابعة الدورة الثالثة الدورة الثانية الدورة األولى عدد المتدربين المحافظة

  ٨٥.٨٤  ٨٦.٠٧  ٨٧.٨٦  ٧٧.٧٧ 91.67 ٢٨ اسيوط

  ٨٤.٨٣  ٨٤.٨١  ٨٠.٨  ٨٤.٦٢ 89.1  ٢٧ البحيرة



  

  ٨٣.٩١  ٨٨.٣٣ ٧٤.٢ ٨٩.٧٧ 83.33 ٦ الدقهلية

 ٨٢.٣٨  ٩١.٢٥  ٨٢.٦٤  ٦٧.٣١ 88.33  ٨ النوبارية

  ٧٥.٩٩  ٨٨.٢١  ٦٥.٢  ٧٧.٢٣ ٧٣.٣٣ ٢٨ كفر الشيخ

  ٧٢.٧٨  ٨٦.٦٧  ٦٥.٨٠  ٦٣.١ 75.53  ٦ االسماعيلية

  ٦٧.٢٩ ٦٣.٣٣  ٥٥.٠٠  ٦٨.٦٢ 82.20  ١٢ الفيوم

  ٧٩.٠٠ ٨٤.٠٩  ٧٣.٠٧ ٧٥.٤٩ ٨٣.٣٥   متوسط درجات الدورة

وتشير النتائج أيضا الى ما أسفر عنه التنافس بين المحافظات وما قامت به الوحدة من توجيـه وحـل   

مشكالت التدريب خاصة فى محافظات كفر الشيخ، واإلسماعيلية، والفيوم والتـى حققـت درجـات    

ومن المالحظ أن محافظة أسيوط قد جاء ترتيبها األولى فى . ى الدورة األربعة على التوالىمنخفضة ف

الدورتين األولى والثالثة، بينما جاءت محافظة الدقهلية فى المركز األول فى الدورة الثانية، ومنطقـة  

ة وتشـير الـى   وعلى أى حال؛ فقد جاءت نتائج التدريب العملى إيجابي. النوبارية فى الدورة الرابعة

  .   استيعاب المتدربين للمفاهيم

  

  التدريبية تأراء المتدربين المتعلقة بالدورا: ثانيا

إلى أن تخطيط وتنفيذ التدريب كان جيدا فى جميع ) ١٠(تشير أراء المبحوثين بصفة عامة فى جدول 

  . المحافظات، رغم تميز بعض المحافظات عن بعضها بنسبة ضئيلة

  

  لمئوية ألراء المتدربين المتعلقة بالدورة التدريبيةالنسب ا: ١٠جدول 
 آفرأسيوط الفيوم الدقهلية رأى المتدربين

 الشيخ
 متوسط النوبارية إسماعيلية  البحيرة

  ٩٥.٠٣ 87.5 100 88 96.43 96.3 96.97 100  كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

 ٩٤.٥٤ 87.5 100 89.33 90.48 97.53 96.97 100  ن مناسباالمستوى العلمى للمدربين كا

  ٩٣.٧٩ 95.83 83.33 90.67 95.24 97.53 93.94 100  أهداف التدريب كانت واضحة

  ٩١.٨٩ 79.17 94.44 86.67 96.43 92.59 93.94 100  أسلوب التدريب كان مناسبا

  ٩١.٣٩ 83.33 94.44 88 91.67 91.36 90.91 100  حققت الدورة ما توقعته منها

  ٨٨.٦٣ 70.83 83.33 84 95.24 92.59 100 94.44  بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

  ٨٥.٤٠ 79.17 66.67 84 83.33 87.65 96.97 100  كانت قاعة التدريب مناسبة

  ٨٥.١٣ 75.00 77.78 74.67 88.1 86.42 93.94 100  كانت إمكانيات التدريب مناسبة

  ٨٤.٩٤ 79.17 83.33 78.67 85.71 88.89 78.79 100  أن أتوافق مع مستوى صعوبة التدريباستطعت 

  ٨٢.٨٦ 62.5 77.78 82.67 83.33 88.89 84.85 100  استطعت أن أتمشى مع السرعة المطلوبة فى التدريب

  ٨١.٢٠ 75.00 61.11 77.33 88.1 90.12 87.88 88.89  يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

  ٨٠.٥٠ 79.17 66.67 74.67 79.76 83.95 84.85 94.44  ان لدى األساس المعرفى الذى مكننى من فهم ما تدربت عليهك

  ٨٧.٩٤  ٧٩.٥١  ٨٢.٤١ ٨٣.٢٢  ٨٩.٤٨  ٩١.١٥ ٩١.٦٧  ٩٨.١٥  متوسط

  



  

أن آراء المتـدربين   وبتحليل نقاط القوة فى التدريب من وجهة نظر لمتدربين؛ يشير الجدول أيضا إلى

فقد أشارت آراء المتدربين الى %. ٨٧.٩٤دريب كانت مرتفعة التقدير بصفة عامة حيث بلغت فى الت

تقديرهم المرتفع للمدربين، حيث جاءت أعلى ست بنود الى حسن مساعدة المدربين للتدريب، وإرتفاع 

يـة  مستواهم العلمى، وجودة شرحهم ألهداف التدريب، ومناسبة أسلوبهم فى التدريب، ونجاحهم فى تلب

وقد تراوحت تقـديراتهم  . توقعات المتدربين، وتمكنهم من توضيح الجانب التطبيقى لمحتوى التدريب

أما البندين التاليين فيعكسا تقدير المتدربين لمكان وإمكانات %. ٨٨.٦٣و % ٩٥.٠٣لمدربيهم ما بين 

تفاعلهم مـع  وجاءت باقى تقديرات المتدربين مشيرة الى %. ٨٥.١٣و % ٨٥.٤التدريب بنسبة بين 

وعلى أية حال فإن وضع المتدربين لتقديراتهم عن أنفسهم فى المراتـب  . المحتوى والعملية التدريبية

يعتبر مؤشرا جيدا على إدراك المتدربين لتطلب األمر جهدا أكبر ) رغم أنها مازالت مرتفعة(األخيرة 

  . وتقبلهم التحدى للتفوق فى التطبيق

  

  تحسين الدورة التدريبيةمقترحات المتدربين ل: ثالثا

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

  : وفيما يلى ملخص لهذه المقترحات. التدريب وموضوعاته

جاءت األربعة مقترحات األولى لتعكس اقتراح المتدربين للتغلـب علـى صـعوبة المحتـوى      •

ترح حوالي ثلثي الميسرين أن يكون المحتوى أكثر تشويقا، واقتـرح حـوالى   التدريبى، حيث اق

نصفهم أن يكون المحتوى أكثر بساطة، وأن يخصص لها وقتا أطول، بينما أقترح ثلثهم أن يـتم  

. زيادة المـادة التدريبيـة  %) ٢٦.٩٦(هذا باإلضافة الى اقتراح حوالى ربع الميسرين . تحديثها

يجرى اآلن على تحرير وتبسيط المحتوى تمهيدا إلنتاجه مطبوعا فى  وعلى أية حال فإن العمل

كما سيتم إنتاج المحتوى أيضا فى صورة وحدات تعلم إلكترونـي  . صورة وحدات للتعلم الذاتي

  .  مما سيجعل المحتوى أكثر تشويقا

 تحسـين : شملت مقترحات تنظيم وتنفيذ الدورة التدريبية والتى عرضها حوالى ربع الميسـرين  •

جعل التدريب يسير بصـورة  ، وشرح أهداف الدورة بصورة أوضح، والجانب التنظيمى للدورة

ويمكن مالحظة تركز الميسرين أصحاب هذا االقتراح فـى محافظـات كفـر الشـيخ،     . أبطأ

والبحيرة، واإلسماعيلية مقارنة بباقى المحافظات، ومع ذلك فلم تعكس درجات التحصـيل فـى   

  . فرقا بينها وبين متوسط هذه الدرجات) ٨ جدول(االختبار المعرفى 



  

ورغـم  . وقد تعلقت باقى مقترحات المتدربين بتقليل الوقت، والمحتوى، وزيادة سرعة التدريب •

قلة عدد من تقدموا بهذه المقترحات إال أنهم قد يكونوا من بين من كانت خلفيتهم المعرفية قوية 

المتـدربين  ) غيرهم مـن (بة أيضا إعطاء وهو ما قد يفسر طلب هذه النس. عن موضوع الدورة

وعلى أى حال فإن ضآلة نسبة مقدمى االقتراح تشير فى الوقـت  . األساس المعرفى قبل الدورة

نفسه الى رضاء باقى المتدربين وأن حجم المحتوى وسرعة التـدريب تناسـب الغالبيـة مـن     

  . المتدربين

  

  

  التدريبية تكرارات مقترحات المتدربين لتحسين الدورة: ١١جدول 
إجمالي % اإلسماعيلية الدقهلية الفيوم النوبارية الشيخ كفر أسيوط البحيرة  مقترحات المتدربين

  العمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقا 20 14 20 4 4 6 1 69  ٦٠.٠٠

  تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر 17 10 14 4 2 3 2 52  ٤٥.٢٢

  دة الوقت المخصص للدورة زيا 14 9 15 3 5 3 1 ٥٠  ٤٣.٤٨

  تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب 14 9 9 4 1 1 0 38  ٣٣.٠٤

  تحسين الجانب التنظيمى للدورة 8 6 11 2 1 3 2 33  ٢٨.٧٠

  شرح أهداف الدورة بصورة أوضح 10 7 9 1 2 2 1 32  ٢٧.٨٣

  لتدريبزيادة المادة العلمية التى يغطيها ا 14 6 7 1 0 2 1 31  ٢٦.٩٦

  جعل التدريب يسير بصورة أبطأ 7 5 9 3 2 4 0 30  ٢٦.٠٩

  تقليل الوقت المخصص للدورة 5 5 6 2 0 1 ٤ ٢٣  ٢٠.٠٠

 إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة 10 2 6 0 2 0 0 20  ١٧.٣٩

  زيادة سرعة التدريب 6 2 6 0 2 0 0 16  ١٣.٩١

  العلمية التى يغطيها التدريبتقليل المادة  2 3 6 1 2 0 0 14 ١٢.١٧

  

  
 



  

  الرابعة لتدريب المدربين ةورشة العمل التقييمية للدورة التدريبي

١٦/٨/٢٠٠٧  

  

  وصف ورشة العمل وأهدافها المباشرة

  مكان انعقاد الورشة

  المعمل المركزي للنظم الزراعية الخبيرة     

  

   األهداف

  .لشبكة بواسطة الميسرين فى القرىاستعراض المشروعات الصغيرة التى تم تحميلها على ا •

 .اقتراح معايير لبنود توثيق المشروعات الصغيرة •

اقتراح التعديالت الالزمة لصفحة التحميل وصفحة العرض للمشـروعات الصـغيرة بنظـام     •

  الشباب

  مناقشة وتعديل خطط العمل الشهرية المقترحة من مواقع الشبكة بقرى المشروع •

 فحات المحافظات على الشبكة مراجعة المقترحات المصورة لص •

  

  ١٦/٨/٢٠٠٧يوم  المدة 

  

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

  مستشار االتصال بالمشاركة  شكرى محمد بدران. د.أ 

  مستشار استراتيجية االتصال والنشر  زينب على محمد. د.أ 

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

  مصمم نظام الشباب  عبد الرحمن السيد محمد. م  

  مصمم الجرافيك  أحمد فؤاد. م  

  

  المتدربين بالمجموعات الفرعية لوحدة المعلومات واالتصاالت من أجل التنمية 

   بارودمحطة إيتاي ال -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد   عصام عبد اللطيف مبروك. د 

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



  

  مدير مدير المركز اإلرشادي بكوم البركة  محمد محمود الطاهر. م 

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

  الزراعة بأسيوطمديرية  –مدير المراكز اإلرشادية   عماد البير/ م 

  مدير مركز إرشاد نزة قرار   جمال ابراهيم عبد الناصر/ م 

  محطة تاج العز   -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   مشيرة فتحى العجمى/ د 

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

  م اإلعالمي بدكرنس            مركز الدع  عبد الحكيم محمد شعبان. 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 -وث اإلرشاد رئيس فرع معهد بح  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 

  مديرية الزراعة –مدير المراكز اإلرشادية   فايز احمد خضر/ م 

  الورق إرشاد مركز  فايز فهمى شلبى/ م 

  محطة النوبارية -رئيس فرع معهد بحوث اإلرشاد الزراعى   محمود إبراهيم التركى/ د.أ 

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

  مدير مركز إرشاد أبو بكر  سامى عشماوى سيد احمد/ م 

  

  ممثلى الجهات المشاركة

   

  معهد بحوث األراضى والمياه والبيئة  خالد محمود عبد اللطيف.م  

  معهد بحوث اإلرشاد الزراعى والتنمية الريفية  وائل هيكل. م 

  



  

  الجدول الزمنى
  تسجيل وافتتاح   ٩:٣٠ – ٩:٠٠

        استعراض المشروعات المحملة على الشبكة   ١٠:٣٠ – ٩:٣٠

  زينب على. د             باحث من كل محافظة

    أحمد جمال . د      اقتراح معايير بنود توثيق المشروعات الصغيرة ١١:٣٠ – ١٠:٣٠

  محمد قاسم. د    تي التحميل والعرض بنظام الشباباقتراح تعديالت صفح ١٢:٣٠ – ١١:٣٠

  عبد الرحمن السيد . م                    

  

  استراحة غذاء ١٣:٣٠ – ١٢:٣٠

  

  شكرى بدران. د    ن مواقع قرى المشروعمناقشة خطط العمل الشهرية المقترحة م  ١٤:٣٠ – ١٣:٣٠

  احمد فؤاد. م    استعراض الصور الملتقطة واقتراح شكل صفحات المحافظات   ١٥:٣٠ – ١٤:٣٠

  

  ختام ورشة العمل     ١٥:٣٠

  



  

  مسير جلسات العمل

  إفتتاح ورشة العمل

ف ورشة العمل، ثم قام بإستعراض أهدا. قام مدير الوحدة بإفتتاح الدورة مرحبا بالمشاركين والزمالء

وتلخصت المهمة فى تنفيذ الميسـرين لجلسـات   . والمهمة موضوع لتدريب والمناقشة أثناء الجلسات

إتصال بالمشاركة للتعرف على أحد المشروعات الناجحة فى القرية، والتى يمكن للشـباب اإلسـتفادة   

  ). ٤ملحق (ثم توثيق هذا المشروع، ثم وضعه على شبكة الرادكون . منها

أشاد مدير الوحدة بما حققه الميسرين من إنجاز بإعتبار أن هذا أول إستخدام لهم لشبكة الرادكون، وقد 

  .وأن معظم القرى إستكملت وضع مشروعات صغيرة أو متناهية الصغر فى نظام الشباب

   

  استعراض المشروعات المحملة على الشبكة: الجلسة األولى

زينب على قائمـة علـى إدارة   . خصصة للقرى حيث كانت دبدأت الجلسة األولى بمراجعة المهام الم

وقد قام مندوب عن كل محافظة بعرض مشروع تم وضعه على الشبكة، حيث تم العرض من . الجلسة

  :وقد تضمن العرض ما يلى. شبكة الرادكون على اإلنترنت مباشرة

هيـة  قام المهندس عماد البير بعرض مشروعين ضـمن المشـروعات متنا  : محافظة أسيوط •

كان المشروع األول عن صناعة الجريد، والمشروع الثـانى عـن زراعـة عـش     . الصغر

 .الغراب

وقد قام المهندس موسى مصباح بعرض مشروع عن تربية دودة الحريـر  : محافظة البحيرة •

 إلنتاج الشرانق

وقام المهندس عبد الحكيم شعبان بعرض مشروع عن إنتاج األعالف غير : محافظة الدقهلية •

 يديةالتقل

قام المهندس فايز خضر بعرض مشروع عن اسـتخدام بـذرة القطـن    : محافظة كفر الشيخ •

 .للحصول على الزيت واألعالف

قام الدكتور حسن القرعلى بعرض مشـروع عـن تصـنيع مالبـس     : محافظة اإلسماعيلية •

 .المدارس االبتدائي واإلعدادي

 تربية النحل وقامت المهندسة هبة سالمة بعرض مشروع عن: محافظة الفيوم •

أفاد الدكتور محمود التركى بعدم تمكن الميسرين من وضـع المشـروعات   : منطقة النوبارية •

  .على الشبكة نظرا لبطء الشبكة وتكرار فصل الخطوط



  

وقد طالب الحاضرون بفتح الباب لمناقشة المشروعات أثناء عرضها ولكن تم تذكيرهم بأن الهدف من 

و استكمال هذه المشروعات ولكن الهدف هو التوصل الى معـايير  ورشة العمل ليس نقد أو تصحيح أ

وطلب منهم إرجاء مناقشة معوقات توثيق هذه المشـروعات  . لتوحيد بنود نموذج وضعها على الشبكة

على الصفحة الخاصة بالمشروعات الى الجلسة الثانية، حيث أنها تعتبر األساس فى تعديل واسـتكمال  

  .هذه الصفحة

   

  اقتراح معايير بنود توثيق المشروعات الصغيرة: نيةالجلسة الثا

لتنظيم إستخالص  system modelفى هذه الجلسة اقترح الدكتور أحمد جمال إستخدام نموذج النظام 

وأوضح أن إتباع هذا النموذج البسيط سـوف يسـاعد علـى حصـر     . المحتوى وتوثيقه على الشبكة

وأى النظام هو جزء من . ح الصورة الشاملة للمشروعالبيانات وضمان إستكمال المطلوب منها لتوضي

  .نظام أكبر، ويحتوى أيضا على نظم فرعية أخرى

  

  

  

  

  

  

ويمكن النظر ألى مشروع على أنه نظام له مدخالت وعمليات تحويلية ومخرجات، وأنه يتفاعل فـى  

  :المشروع تتكون من من هنا يمكن إعتبار البيانات المطلوبة لعرض. بيئة معينة يتأثر بها ويؤثر فيها

  :المدخالت. ١

  نوعها –حجمها : العمالة •

  من خارج الوطن –من خارج القرية  –محلية : خامات •

  رأس المال/ التكاليف •

  المكان/ الموقع •

  آالت –معدات : التكنولوجيا •

  المعلومات •

  :الخطوات/ العمليات. ٢

  مخرجات  خطوات/ عمليات تحويلية  مدخالت

  البيئة



  

  اإلدارة •

  كمية اإلنتاج –وصف النظام  –النشاط  •

  

  :المخرجات. ٣

  ة المنتجةالسلع •

  التسويق •

  وصف المنتج  •

  :البيئة. ٤

  إحتياجات المنطقة •

  اآلثار الجانبية •

  الثقافية –االجتماعية  –البيئة األخالقية  •

  )تراخيص وتصاريح وموافقات(البيئة القانونية  •
  

وبمناقشة النموذج وما يوضح من بنود لصفحة المشروعات قام المشاركون بمناقشـة حـول معـايير    

  :وتلخصت المناقشات فيما يلى. تتوثيق المشروعا

  . هذه الصفحة لتوثيق المشروع وليست قصة نجاح، وليست دراسة جدوى كذلك

الهدف من هذه الصفحة هو إثارة إنتباه الشاب مساعدته على التعرف على أكثر من فرصة إلختيـار  

لوعى كجزء مـن  لهذا فإن هذه المعلومات تساعد فى مرحلة ا. منها ما يتمشى مع إهتماماته وظروفه

ومن المتوقع أن يقوم الشاب بإختيار أكثر من مشروع يعرضه الميسر عليه، ثم يقـوم  . عملية التبنى

بإعادة التفكير فيه، ثم يناقشه مع أفراد آخرين أو يقرأ عنه، ثم يعود ثانيا للميسر لمعرفة المزيد عـن  

  .المشروع الذى وقع إختياره عليه

وتحتوى هذه الصفحة علـى  . ذه الصفحة بالصفحة األولى فى الجريدةولتبسيط الصورة يمكن تشبيه ه

أما إذا أراد القارئ اإلستزادة مـن  . العديد من الموضوعات مصاغة بشكل يلفت إنتباه قارئ الجريدة

مـن  ...). ، أو التفاصيل على صفحة ...البقية صفحة (المعلومات عن الموضوع فعادة ما يجد عبارة 

أن تحتوى هذه الصفحة تفاصيل كثيرة مثل بنود التكاليف، أو خطوات التنفيـذ،   هذا المنطلق فال يجب

  .الخ...أو مواصفات المكان 

  

  اقتراح تعديالت صفحتي التحميل والعرض بنظام الشباب: الجلسة الثالثة



  

. فى مناقشة مفتوحة إلجراء التعديالت الالزمة على الصفحة الخلفية لتوثيق مشروعات الشباب، قام د

  . مد قاسم والمهندس عبد الرحمن السيد بإدارة الحوارمح

  

يجب أن يوجد بالنظام إمكانية تحميل صور، أو ملفات تحتوى التفاصيل، أو وضـع روابـط لنظـام    

  .النشرات أو دراسات الجدوى أو الجمعيات األهلية مثال

لتفاصـيل التـى   تساءل المشاركون عن إضافة مزايا وعيوب المشروع وتم اإلتفاق على أنها ضمن ا

ويمكن إضافة بند عن األمور التى يجب أخـذها  . يمكن ضعها فى الملف المرفق إذا طلب األمر ذلك

  .فى االعتبار عند تنفيذ المشروع

تساءل المشاركون عن وضع المشروعات الفاشلة والمحاذير حيث أنها تمثل أيضـا خبـرات مفيـدة    

المرحلة الحالية، أو توثيقها مـن خـالل نظـام     وتم االتفاق على عدم وضعها على األقل فى. أيضا

  . المنتدى

وهـل  . وتكرر هذا االقتراح والرد بالنسبة لتفاصيل المصروفات، وحسابات اإليرادات والمصروفات

توضع التكاليف الثابتة والمتغيرة، ورأس المال النقدي والعيني؟ وقد أتفق على وضـع خانـة لـرأس    

  المال، وخانة للموقع أو المكان؟

وهل توثق فى شـكل  . ونوقشت تفاصيل العمالة ومؤهالتها وأنها تستخدم أحيانا لتصنيف المشروعات

عمالة ثابتة ومؤقتة، أعمال إدارة وعمالة يدوية، عمالة دربة على حرفة، وعمالـة تحمـل مـؤهالت    

ـ . الخ... معينة  ا فيهـا  وقد أتفق على أن توضع فى خانتين إحدهما للعدد واألخرى لنوعية العمالة بم

  .اإلدارة

  ). ٥(وقد استمرت المناقشة وتم اإلتفاق فيها على تعديل معظم البنود كما يظهر فى الملحق رقم 

  

  مناقشة خطط العمل الشهرية المقترحة من مواقع قرى المشروع: الجلسة الرابعة

ـ      ة بعد مناقشة مفتوحة لخطط العمل الشهرية التى وضعها الميسـرين فـى القـرى الخمسـون التابع

  :وقد أبدى عدة مالحظات كان أهمها. شكرى بدران بالتعليق على هذه الخطط. للمشروع، قام د

الخطط غير مترابطة وال تمثل تخطيط للتنفيذ، ولكنها تمثل تخيل الميسـرين لمـا يمكـن أن     •

  .يقدموه

 .الخطط تمثل موضوعات غير مترابطة قد تعكس أو ال تعكس إحتياجات القرية •

 وذج االتصال بالمشاركةالخطط ال توظف نم •



  

 .تتناول الخطة الواحدة عدة موضوعات وال تعتمد على أسلوب الحمالت القصيرة •

 . اإللتزام ببنود خطة االتصال كان جيدا رغم تلك المالحظات ونموذج خطة العمل مفهوم •

مدير الجمعية أو المركز اإلرشادى أو نادى الشباب أو الوحدة (المقصود بتوقيع مدير الموقع  •

 .فى القرية هو إخطاره بما يجرى، وضمان مساندته فى التنفيذ..) المحلية 

يجب أن تبدأ خطة العمل بعرض الشبكة وموضوعاتها على الـريفيين، ثـم مناقشـتهم فـى      •

يلى ذلك مناقشة هذا الموضوع واإلتفاق على تنفيـذه،  . الموضوع المناسب إلحتياجات القرية

  .يذ بتوفير المعلومات الالزمة من الشبكة، ثم توثيق هذا العملثم يتم معاونة الريفيين على التنف
  

  استعراض الصور الملتقطة واقتراح شكل صفحات المحافظات: الجلسة الخامسة

قام المهندس احمد فؤاد باستعراض الصور التى تم التقاطها بواسطة مجموعات المحافظات على جهاز 

هذه الصور والتى كان القليل منا يعبر عن المطلـوب   وقام المشاركون بالتعليق على. عرض البيانات

  .وال يعكس صور معبرة عن المحافظة وارتباطها بالزراعة

وقد قام مدير الوحدة بشرح مختصر عن أسلوب التصوير للصور الثابتة، وأفاد بأنه سيتم دراسة هـذا  

ـ  . األسلوب بالتفصيل فى التدريب الخاص بتنفيذ الخطة اإلتصالية ذكير المشـاركين بـأن   كما قـام بت

المطلوب هو صور تعطى إنطباع لمستخدم شبكة الرادكون عن أنها شبكة تتبع وزارة الزراعة، وأنها 

تستهدف التنمية الريفية، كما أن صفحة المحافظة البد أن تعبر عن تميز كل محافظـة خاصـة فـى    

  .المجال الزراعى
  

  ختام ورشة العمل

  :لثالثة والنصف بالقرارات التاليةتم إختتام ورشة العمل فى الساعة ا

يقوم المهندس عبد الرحمن بتعديل الصفحة الخلفية لمشروعات الشباب كما تم اإلتفاق عليـه   •

  .أثناء الجلسة

يتم إخطار الميسرين بإعادة وضع المشروعات على الصفحة مرة أخرى بعد تعديلها على أن  •

  .تكون المشروعات واقعية وليست مقترحة

ميسرين بعمل التعديالت الالزمة فى خطط العمل الشهرية وإرسالها مرة أخـرى  يتم إخطار ال •

  .لوحدة االتصال من أجل التنمية بالقاهرة

  . يتم إلتقاط مجموعة جديدة من الصور يراعى فيها المعايير المتفق عليها فى الجلسة األخيرة •

  



  

  واللغة واألساليب التكنولوجيا: التقييم النهائى لدورة وسائل االتصال: ١ملحق رقم 

  

  دورة تدريب المدربين

  ١٩/٧/٢٠٠٧الى   ١٥/٧/٢٠٠٧من  

  

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

  

  أكمل

  .........تعتمد الحمالت اإلتصالية القصيرة فى شبكة لرادكون على الوسائط . ١

  

االتصاالت الجانب التكنولوجي للعمل فى الرادكون، أما العمل تعتبر تكنولوجيا المعلومات و. ٢

  ......................................الميدانى فى التنمية فيعتمد على األسس العلمية لـ 

  

  سنوات.... يعتبر النص سهل فى القراءة للقارئ العادى إذا كان مناسبا لمن أمضى فى التعليم . ٣

  

  :ولة قراءة النص عن طريق جمع الرقمين التاليينيمكن التعرف على سه. ٤

  لعدد الكلمات الصعبة فى النص+ ............... عدد الكلمات فى الجملة  ............... 

  ٠.٤ثم قسمة الناتج على 

  

  :أهم بنود الجدول الذى يمثل خطة العمل اإلتصالية هى. ٥

................. ،............. ،..................... ،................. ، ................  



  

  إعداد وتنفيذ خطة العمل االتصالية: التقييم النهائى لدورة وسائل االتصال: ٢ملحق رقم 

  

  دورة تدريب أخصائيو االتصال

  ٢/٨/٢٠٠٧حتى  ٢٩/٧/٢٠٠٧من 

  

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

  : ........................................................المحافظة والمركز

  : ...................القرية

   :الموقع

  ( )، وحدة بيطرية ( )، وحدة محلية ( )، جمعية زراعية ( )، نادى شباب ( )مركز إرشاد 

  

  أكمل

  .........ى الوسائط تعتمد الحمالت اإلتصالية القصيرة فى شبكة لرادكون عل. ١

  

تعتبر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الجانب التكنولوجي للعمل فى الرادكـون، أمـا العمـل    . ٢

  ......................................الميدانى فى التنمية فيعتمد على األسس العلمية لـ 

  

  سنوات.... ن أمضى فى التعليم يعتبر النص سهل فى القراءة للقارئ العادى إذا كان مناسبا لم. ٣

  

  :يمكن التعرف على سهولة قراءة النص عن طريق جمع الرقمين التاليين. ٤

لعدد الكلمات الصعبة فى النص ثـم  + ............... عدد الكلمات فى الجملة  ............... 

  ٠.٤قسمة الناتج على 

  

  :أهم بنود الجدول الذى يمثل خطة العمل اإلتصالية هى. ٥

................. ،............. ،..................... ،................. ، ................ 



  

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

  
  :الدورةعند الخانة التى تعبر عن رأيك فى التدريب لهذه  √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

       الذى مكننى من فهم ما تدربت عليهكان لدى األساس المعرفى

        بعد إنتهاء الدورة يمكننى تطبيق كل ما تعلمته فيها

        كانت مساعدة المدربين لى أثناء الشرح والتدريب العملى مفيدة

       كانت قاعة التدريب مناسبة

        يتوافق ما تدربت عليه مع طبيعة عملى

       أهداف التدريب كانت واضحة

       العلمى للمدربين كان مناسبا المستوى

  

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

    تحديث المادة العلمية التى يغطيها التدريب  زيادة الوقت المخصص للدورة

    تحسين الجانب التنظيمى للدورة    إعطاء المتدربين األساس المعرفى قبل الدورة

   جعل التدريب يسير بصورة أبطأ  عمل على جعل المادة العلمية أكثر تشويقاال

    زيادة سرعة التدريب  زيادة المادة العلمية التى يغطيها التدريب

    تقليل المادة العلمية التى يغطيها التدريب    شرح أهداف الدورة بصورة أوضح

   للدورة تقليل الوقت المخصص  تبسيط المادة العلمية بصورة أكبر

  :يمكن أن تكون هذه الدورة التدريبية أفضل إذا

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

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

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

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



  

   المهمة الميدانية لميسرى القرى لتوثيق مشروع للشباب: ٤ملحق رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  الصفحة الخلفية لتوثيق مشروع للشباب بعد التعديل: ٥ملحق رقم 
  

   
 


