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 تقيم تأثري استخدام الربامج اإلعالمية  املنتجة
 ملشروع شبكة أتصال التنمية الريفية والزراعية 

  )الرادآون (
القناة  -واملذاعة من خالل إذاعة وتليفزيون وسط الدلتا

 السادسة
   

مر
 
مش
ال
و
 
وح
ال



  :تمهيد مقدمة و * 
عـرف علـى   تعتبر المواد اإلعالمية بصفة عامة أدوات مساعدة للوصول إلى األفراد ، وللت

احتياجات المجتمع ومشكالته من أجل وضعها فى بؤر اإلهتمام  لدى المسـئولين ومتخـذى   

القرار ، كما إنها تدعم التواصل بين المجتمعات، وتنتقل عبرها الخبرات والمعلومـات إلـى   

عدد كبير من الناس فى وقت قصير، وهى تفيد فى خلق إهتمام عام حـول قضـايا معينـة    

  .الطارئة والتى تحتاج لسرعة  اتخاذ قرارات وافعال لمعالجة الموقف خاصة فى الحاالت

  

بتكوين شراكات مـع الجهـات و المؤسسـات    ) الرادكون( ومن هنا جاء إهتمام مشروع -

اإلعالمية بهدف إنتاج برامح إعالمية واستخدامها لـدعم مشـروع الرادكـون فـى نشـر      

لى تطوير المحتوى المعلوماتى  لها بما المعلومات الموجودة على الشبكة، وفى المساعدة ع

يتناسب مع احتياجات االفراد المتجددة والمتطورة ، و فى استخدام البرامج المنتجة والمذاعة 

بعد رفعها إلى الشبكة فى جذب وتشجبع األفراد لإلقبال على مراكـز االتصـال  للتواصـل    

  .ولإلنتفاع بخدمات الشبكة لتحسين وتطوير حياتهم ومجتمعاتهم

  

على التعاون مع وسائل إعالم محلية هى مركز الـدعم  كبدايةوقد إعتمدت الخطة اإلعالمية -

القناة السادسة؛ حيث أنها موسسـات   -اإلعالمى بدكرنس ، وإذاعة وتليفزيون وسط الدلتا

لديها االستعداد للتعاون وللعمل أن إعالمية تخدم أهداف تنموية بمنطقة عمل المشروع، كما 

الرادكون لنشر معلومات  شبكة اتصال التنمية الريفية والزراعية ضمن برامجها مع مشروع 

قريـة   ١٩وتغطى األنشطة اإلعالمية لتلـك المؤسسـات    .الهادفة لخدمة التنمية اإلعالمية

  وهـى  .كفر الشيخ، واإلسـماعيلية ، والدقهليـة  : هى  محافظات ثالث محافظاتبموجودة 

  :بها مراكز لالتصال يالقرى التاليةو  ،رادكونمحافظات تغطيها أنشطة مشروع ال

  

كفرالطايفــة، وزبــدان، واإلتحــاد، والمشارقـــة،     : محافظة كفر الشيخ  :  أوال -

وبوريد، والهندسة، والخـوالد، ومنية قلـين، والصـالحات، والطيبة، والبنـا، والقــرن، 

  .عزبةعمرو، وميت قلين

  

  .ناهوه، وطوسون، والرياحالب: محافظة اإلسماعيلية": ثانيا-

  .القباب الصغرى، والكرما :) قرية ٢(محافظة الدقهلية  ":ثالثا-

  



ميسر قاموا بعقـد اجتماعـات المشـاهدة     ٢القرى السابقة عدد بمركز اتصال   ويوجد بكل

تحـت   بإذاعة وتليفزيون وسط الدلتا واالستماع للحلقات اإلذاعية والتليفزيونية التى تم بثها

كل الذين  أشتركوا فى ادارة المناقشات، و فى نهاية  اتموعات االتصال بالمحافظجإشراف م

لتعرف على آراء الحضور فيها من حيت الشكل ل ةتم  مناقشة موضوع الحلقت كانت اجتماع

والمضمون والمحتوى، وكفاية المعلومات، واستفادتهم منها، وما يرغبون فيه من معلومات 

يع أخرى، والشكل الذى يفضلون به تقديم تلك المعلومـات  حول موضوعها، أو حول مواض

لهم، كما تضمن التقيم تأثير تلك البرامج فى المساعدة على زيادة اتصال األفـراد بمراكـز   

  .االتصال وبالشبكة 

  

، ٢٠٠٧وقد تم تنفيذ إجتماعات االستماع والمشاهدة خالل األشهرالثالثة األخيرة من عام  -

بإذاعـة   التى تـم انتاجهـا وبثهـا   حلقات اإلذاعية والتليفزيونية لاحبث تم عرض ومناقشة 

،  وكان الهدف من تلك االجتماعـات دعـم شـبكة    القناة السادسة -وتليفزيون وسط الدلتا

تفديم معلومات من و، استخدام تلك البرامج اإلعالميةالرادكون وتعريف الناس بها، من خالل 

فى موضوعات تهم الزراع فى نواحى واإلذاعية   ونيةمن خالل  تلك الحلقات التليفزيالشبكة 

لمناقشتها وللتعرف على آراء  المحليةخبرات التجارب وبعض ال متعددة ،باإلضافة إلى نقل 

  :تنفيذ االجتماعات  عندالريفيين فيها، وقد اتبعت الخطوات التالية 

  

  :وضع خطة  شهرية للعمل * 

 المشروع بالتعاوناالتصال بقرى  بمراكزـ قام بوضعها ميسرى االتصال الموجودين 

  .ومجموعة اإلعالم الفرعيةات مجموعات االتصال بالمحافظ والتنسيق مع

عدد االجتماعات التى سيتم عقدها،  هاول محدد باوقد تضمنت الخطة وضع جد -

ومواعيدها، والموضوعات التى سبتم طرحها ومناقشتها باالستعانة بالبرامج اإلعالمية 

وتحديد الفئات المستهدفة، والمشاركين الذين سيتم دعوتهم سواء من الخبراء،  المنتجة،

 على أن تحددأوالمسئولين، أوالقيادات المعنية والتى لها إرتباط بموضوع الحلقة، 

  .كل قرية بفراد جات األاحتياطلبات وبناء على  االجتماعات موضوعات

اجتمـاع  (  أسـبوعان  بكـل مركـز   وتضمنت الخطة  فى بدايتها عقد اجتماع مرة كـل   -

،  كما تضمنت تحديد وتقسـيم لـألدوار بـين    ) اجتماع مشاهدة لنفس الموضوع+ استماع



يرحبون بتقديم خدمات معاونة لتسهيل عقـد   المتطوعين من أبناء القرية الذينالميسرين و

  .االجتماعات

عالم فى األنشطة الشهرية الستخدام برامج اال طالخط تول  مثلاو تم تلخيص ذلك فى جد* 

  . كما هو موضح أسفل  بكل محافظة لمشروع الرادكونواتنموية  االتصالية 

  الخطة الشهرية الستخدام برامج االعالم فى األنشطة االتصالية

  األسبوع

  

  التاريخ
الهدف من

 االجتماع

المادة 

اإلعالمية 

المستخدمة

المحتويات،

  أو

 الموضوع

األدوات 

المتطلباتو

الفئات 

مستهدفةال

مدعوين 

  آخرين

  

مكان 

االجتماع

أنشطة 

  اخرى

                    

                    

                    

                    

  

المختارة لتنفيـذ البرنـامحج اإلعالمـى     لتفاوت عدد مراكز االتصال بالمحافظات" ونظرا -

 محافظـة  مراكـز فـى   ٣كفـر الشـيخ، و  محافظـة  مركز فى  ١٤، حيث تبلغ  التجريبى

لذا روعى إعادة توزيع عدد االجتماعات بـين   ة،الدقهليمحافظة ركزان فى اإلسماعيلية، وم

بمعنى   ،بكل محافظةالمحافظات الثالث بما يسمح بإمكانية عرض عدد مناسب من الحلقات 

حتى يمكن عـرض عـدد    أن االجتماعات كانت أكثر تكثيفا بمحافظتى الدقهلية واالسماعيلية

  .رة التقيمخالل فت مناسب من الحلقات المذاعة

  

ودرب عليهـا اخصـائيو   " إعـدت مسـبقا  للتقـبم   نماذج  باستخداموقد تم تقيم الحلقات  -

االتصال، و قام بجمعها ميسروا االتصال الذين نفذوا إجتماعات المناقشـة تحـت اشـراف    

  .مجموعات االتصال بالمحافظات

  

ثها بإذاعة وتليفزيون وسط م  الحلقات اإلذاعية والتليفزيونية التى تم بااستخد تم تفعيل و -

   وباسـتخدام ،   CDs  األقراص المدمجة بعرضها بالمراكزباستخدامالقناة السادسة،  -الدلتا

   :التقيم والتقرير التالى يعرض نتائج.الشبكةإلى و  الحواسبها  إلى عالحلقات التى تم رف

  : الثوتوزيعهم بين المحافظات الثفى االجتماعات عدد المشاركين أ:  "أوال



  
وتوزيعهم علىالمحافظات الثالثة المنفذ بها  ستماعأعداد ونسب المشاركين فىاجتماعات اال) :  ١(جدول

  البرنامح اإلعالمى

عدد أ

  المشاركين

فى 

  االجتماعات

  

  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ

عدد 

االحتماعا

  ت

عدد

الحضو

  فئة/ر

% 

  الحضور

عدد

االحتماعا

  ت

عدد

/الحضور

  فئة

%  

عدد 

/الحضور

  فئة

عدد

االحتماعا

  ت

عدد 

/الحضور

  فئة

%  

عدد 

/الحضور

  فئة

٥.٦٩ ١٢ ٢  - - - -  -  ٦ 

١٣.٢٧ ٢٨ ٤  - - - -  -  ٧ 

٣٠.٣٣ ٦٤ ٨  - - - - - ٨ 

١٢.٨٠ ٢٧ ٣  - - ٣.١١ ١٨ ٢ ٩ 

١٨.٩٦ ٤٠ ٤  - - ٧٢.٦٦ ٤٢٠ ٤٢ ١٠ 

٥.٢١ ١١ ١ ١٢.٢٢ ٤٤ ٤ ١١.٤٢ ٦٦ ٦ ١١ 

٦.٦٧ ٢٤ ٢ ١٠.٣٨ ٦٠ ٥ ١٢ - - - 

١٠.٨٣ ٣٩ ٣ - - - ١٣ - - - 

٦.٦٣ ١٤ ١ ١٥.٥٥ ٥٦ ٤ ٢.٤٢ ١٤ ١  ١٤ 

٧.١١ ١٥ ١ ١٦.٦٧ ٦٠ ٤ - - - ١٥ 

١٣.٣٣ ٤٨ ٣ - - - ١٦ - - - 

١٤.١٧ ٥١ ٣ - - - ١٧ - - - 

  -  - -  ١٠.٥٦ ٣٨ ٢ - -  - ١٧أكثر من 

  ٥٦  اإلجمالى

  

١٠٠  ٢١١  ٢٤  ١٠٠ ٣٦٠ ٢٥ ١٠٠ ٥٧٨  

  

أن إجمـالى عـدد اجتماعـات االسـتماع     )  ١( موجودة بجـدول أوضحت نتائح  التقيم وال

اجتماع خالل الثالثة أشهر األخيرة  ١٠٥ توالمشاهدة  التى تم عقدها بالمحافظات الثالث بلغ

 ٢٥مركز اتصال بمحافظة كفـر الشـيخ، و   ١٤اجتماع بـ  ٥٦منها نفذ  ، ٢٠٠٧من عام 

التصال بمحافظـة  ىاإجتماع بمركز ٢٤مراكز اتصال بمحافظة اإلسماعيلية، و ٣اجتماع بـ

 ٦فرد بإعداد تراوحت مـا بـين    ١١٤٩الدقهلية، وقد حضر تلك االجتماعات ما يقرب من 

فرد  ٣٦٠فرد  بمحافظة كفر الشيخ، و ٥٧٨فرد بكل اجتماع، حضر منهم   ٢٠أفراد وحتى 

 ومـن نتـائج الجـدول    .فرد بمحافظة الدقهلية ٢١١بمحافظة اإلسماعيلية، على حين حضر

أفرد  بلغت نسبتها  ١٠ يبلغنتبين أن االجتماعات التى كان يحضرها عدد من األفراد  السابق

بمحافظة كفر الشيخ وهى أعلى نسبة بـين   هاعقدتم من إجمالى اإلجتماعات التى % ٢.٦٦

الفئات المختلفة ألعداد الحاضرين ، على حين كانت أعلـى نسـبة بمحافظـة األسـماعيلية     



 فرد باالجتماع الواحد حيـث بلغـت   ١٥عدد من األفراد يبلغ  ان يحضرهالالجتماعات التى ك

من إجمالى اإلجتماعات بمحافظة االسماعيلية، وبلغت تلك النسـبة فـى   %  ١٦.٦٧نسبتها 

. أفـرد   ٨لالجتماعات التى كان يحضرها عدد من األفراد يبلـغ  % ٣٠.٣٣محافظة الدقهلية

أفـراد   ٨لحاضرين باالجتماع الواحد تراوحت مابين ومن ذلك نتبين أن النسبة الغالبة لعدد ا

  . فرد فى غالبيتها ١٥وحتى 

  

اجتماعات االسـتماع والمشـاهدة، وتـوزيعهم يـبن      الفئات المشاركة فى "ثانيا

  :المحافظات الثالث
تماعات االستماع جاة فىلمشاركللفئات ا والنسب المئويةوالتوزيع عدد األ) :  ٢( جدول

  ات الثالثبالمحافظ والمشاهدة

فئات  

المشاركي

  ن

  

  اإلجمالى  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ

 %  عدد 

  

  فئة%/   عدد   %/  عدد  %/ عدد

  

 ٢٨.٣٧ ٣٢٦ ٣٥.٥٥ ٧٥ ١٠.٢٨ ٣٧ ٣٧.٠٢ ٢١٤ زراع

 ١٩.٩٣ ٢٢٩ ٦.١٦ ١٣ ٢٥.٢٨ ٩١ ٢١.٦٣ ١٢٥ ريفيات

 ٢٧.٥٠ ٣١٦ ٢٥.١٢ ٥٣ ٣٨.٠٦ ١٣٧ ٢١.٨٠ ١٢٦ شباب

 ١٨.٨٩ ٢١٧ ٢٣.٢٢ ٤٩ ٢٥.٠٠ ٩٠ ١٣.٤٩ ٧٨ شايات

فئات 

  أخرى

٥.٣١  ٦١  ٩.٩٥  ٢١ ١.٣٩ ٥ ٦.٠٦  ٣٥  

  ١٠٠  ١١٤٩  ١٠٠  ٢١١ ١٠٠ ٣٦٠ ١٠٠  ٥٧٨  اإلجمالى

  

المشـاركين فـى اجتماعـات     والخاصة بفئات)  ٢( أوضحت نتائح  التقيم الموجودة بجدول

لشابات ،عالوة علـى  والمشاهدة  أنهم كانوا من الزراع، والريفيات ، والشباب، وا االستماع

فئات أخرى شاركت فى حضور االجتماعـات كالعـاملين باإلرشـاد، و بعـض الخبـراء ،      

والمتخصصين، ومسئولين من  وزارة الزراعة ومديريات الزراعة الموجـودة بالمحافظـات   

الثالث، ومن مراكز الشباب، والقادة المحليين، وممثلى بعض الهيئـات العاملـة بالتنميـة    

أن أعلى نسبة حضورعلى مستوى " ية المجتمع المحلى، وتبين من النتائج أيضاكجمعيات تنم

مـن أجمـالى الحاضـرين    %  ٢٨.٣٧المحافظات الثالث كانت للزراع حيث بلغت نسبتهم 

، فنسبة الريفيـات والتـى بلغـت    %٢٧.٥٠باالجتماعات ، تلتهم نسبة الشباب والتى بلغت 



، فنسبة المشاركين من فئات أخرى % ١٨.٨٩، تلى ذلك نسبة الشابات وقدرها % ١٩.٩٣

  %.  ٥.٣١والتى بلغت 

تى بمحافظالزراع كانت نسبتهم األعلى فى الحضور أن اتضح وعلى مستوى كل محافظة - 

على التوالى %   ٣٥.٥٥، و%  ٣٧.٠٢كفر الشيخ والدقهليةحيث وصلت تلك النسب إلى  

لمحافظتين، على حـين كانـت نسـبة    من إجمالى الحاضرين باالجتماعات التى تم عقدها  با

الشباب هى األعلى بين نسب المشاركين باالجتماعات التى تم عقدها بمحافظة االسـماعيلية  

  ، )  ٢( جدول % ٣٨.٠٦حيث وصلت تلك النسبة إلى  

وربما مرجع ذلك أن محافظتى كفر الشيخ والدقهلية من المحافظات الزراعية التقليدية التـى  

المحاصيل التقليدية كاألرز والقمح والتى تهم الزراع التقليـديين، علـى    تنتشر فيها زراعة 

عكس محافظة االسماعيلية والتى تعتبر من المحافظات التى تشتهر بزراعـات غيرتقليديـة   

كالفاكهة مثل المانجو والفروالة وبعض محاصيل الخضر كالفاصوليا والتى قد تهـم فئـات   

  .  أخرى  من غير الزراع التقليديين

  : أعدد وأنوع االجتماعات التى تم عقدها بمراكز االتصال بالمحافظات الثالث: "ثالثا

  

   لنوعها "أعداد ونسب االجتماعات التى تم عقدها بالمحافظات الثالث وفقا):٣(جدول

  

يتضح أن عدد اجتماعات المشاهدة التى تـم عقـدها   ) ٣(من نتائج التقيم الموجودة بجدول

%  ٦٠.٩٥كل نســبة قـدرها  اجتماع أى ما يش ٦٤باستخدام الحلقات التليفزيونية بلغت 

  من

اجتماع اسـتماع   ٤١أجمالى عدد االجتماعات التى تم عقدها بالمحافظات الثالثة فى مقابل   

من اجمالى االجتماعات، مما يرجح تفضيل استخدام الحلقـات  %  ٣٩.٠٥تشكل نسبة قدرها

 

  

  نوع االجتماع

  اإلجمالى  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ

 % عدد

  

  %  عدد  %/  عدد  % عدد

  

 ٦٠.٩٥ ٦٤ ٦٨.٠٠ ١٧ ٦٦.٦٧ ١٦ ٥٥.٣٦ ٣١اجتماع مشاهدة-

 ٣٩.٠٥ ٤١ ٣٢.٠٠ ٨ ٣٣.٣٣ ٨ ٤٤.٦٤ ٢٥ استماعاجتماع -

  اإلجمالى 

  

١٠٠.٠ ١٠٥  ٢٤ ٢٥ ٥٦

٠  



فـى نقـل    التليفزيونبة عن اإلذاعية لتكامل الصوت مع الصورة مما يجعلها أكثـر فاعليـة  

  . وتوضيج المعلومات

  
الموضوعات التى تناولتها اجتماعات االستماع والمشاهدة من خالل الحلقات اإلذاعية  ":رابعا

  : والتليفزيونية بالمحافظات الثالث

  

الموضوعات التى تناولتها إجتماعات االستماع والمشاهدة باستخدام الحلقات ) :  ٤( جدول

  اإلذاعية والتليفزيونية المسجلة 

باسـتخدام   بالنسبة للموضوعات التى تم مناقشتها فى اجنماعات االسـتماع والمشـاهدة   -

  ، ومن النتائج المعروضة) ٤( نجدها موضحة بالجدول رقم  ذاعية والتليفزيونيةاإل الحلقات

يتضح أن هناك موضوعات احتلت أهمية من حيث عدد مرات تناولها فى االجتماعات مثـل   

، وتحسين الطرق ) الرادكون( موضوعات التعريف بشبكة اتصال التنمية الريفية والزراعية 

لبان بالمنزل، و تصنيع األعالف غير التقليديـة مـن مخلفـات    التقليدية لتصنيع منتجات اال

المحاصيل الزراعية، حيث احتلت مراتب متقدمة، و بلع عدد االجتماعات التى تـم عقـدها   

  %  العددد  موضـــــــــــــــــــوعات الحلقات
    

  ١٨.١٠ ١٩ .التعريف بمشروع و شبكة الرادكون- ١

  ١٧.١٤ ١٨ التقليدية لتصنيع منتجات االلبان بالمنزلتحسين الطرق  - ٢

  ١١.٤٣ ١٢ .تصنيع األعالف غير التقليدية من المحاصيل الحقلية- ٣

  ٩.٥٢ ١٠  )السالل منتحات الجريد-السجاد اليدوى(المشروعات  الصغيرة- ٤

  ٧.٦٢ ٨ .ارشادات عن زراعة محصول الطماطم- ٥

  ٦.٦٧ ٧ تربية نحل العسل - ٦

  ٥.٧١ ٦ .وانتاج عيش الغرابزراعة - ٧

  ٥.٧١ ٦ .نحو قرية أفضل - ٨

  ٤.٧٦ ٥ ).البغلية(الوجبات الغذائية المتوارثة - ٩

  ٤.٧٦ ٥  .وجمعية المحافظة على القيم-تحسين الصجة(الجمعيات األهلية-١٠

  ٣.٨١ ٤ .التربية المنزلية اآلمنة للدواجن -١١

  ٢.٨٦ ٣ .ارشادات عن زراعة األرز-١٢

  ١.٩٠ ٢ .شادات عن زراعة محصول اللوبياار -١٣

  ١٠٠ ١٠٥  اإلجمالى



اجتمـاع علـى    ١٢، و١٨، و١٩باستخدام  الحلقات اإلذاعية والتليفزيونية المتعلقة بهـا  

  .التوالى  بالثالث محافظات

  

دف من انتاج واستخدام البرامج األعالمية وهو نشر الوعى والتعريف وهذا يتمشى مع اله-

بالشبكة، وأيضا نشر معلومات منها تفيد الزراع والريفيات، عالوة على أن إنتاج وبث تلـك  

  .أتاح فرصة أكبر أمام الميسرين الستخدامها بالمقارنة بالحلقات المتأخرة" الحلقات مبكرا

  

لصغيرة، وزراعة محصول الطماطم،وتربية نحل العسـل،  تلتها موضوعات المشروعات ا -

الهتمام الشباب بالحصول على معلومات عن مشروعات  مختلفة " وإنتاج عيش الغراب نظرا

تعينهم عند التفكير فى بدأ  تكوين مشروعات تفيدهم فى العمل والكسب، كما كانت الحلقـات  

لتحسين وتطوير بيئة القريـة مـن    و التى تتناول تجارب محلية مختلفة) نحو قرية أفضل( 

فى الحصول على معلومات عنها القتناعهم باهميتها " الموضوعات التى رغب الحضور أيضا

فى تحقيق التنمية وتطوير المجتمعات، وقد بلغ عدد االجتماعات التى تم عقـدها باسـتخدام   

علـى   ٦، و٦و، ٧، و٨، و١٠الحلقات اإلذاعية والتليفزيونية المتعلقة بتلك الموضـوعات  

  .التوالى لكل موضوع منها

  

إلحتياجات كل قرية على نحو  " ت متفاوته وفقا"أما باقى الموضوعات فقد نالت أهتماما-

  ) .٤(ماهو موضح بالجدول رقم

  

  :يةحلقات  اإلعالمالرأى المشاركين فى : "خامسا
  

و سـهولة   تم استطالع آراء المشاركين فى االجتماعات من حيث شكل ومضمون الحلقات،

فهمها، ومواعيد عرضها، وطولها ، و كم المعلومات المقدم  من خاللها ، وكذا فى رغبـة  

المشاركين فى االستماع إلى معلومات أكثر عن موضوع الحلقـات، فكانـت النتـائج كمـا     

  : كالتالى) ٥(يوضحها جدول

  

  جمالىاإل  الدقهلية  اإلسماعيلية كفر الشيخ 



آلرائهم فى بعض " التوزيع والنسب  المئوية للمشاركين فى االجتماعات وفقا): ٥(جدول رقم 

  الجوانب المتعلقة بالحلقات االعالمية

  

الشـكل  الحضوركان رائـيهم  أن  نصف عدد من "أن أكثر قليال) ٥(الموجودة بجدول أظهرت النتائج -

% ٥٤.٨٣حيث ذكرت ذلك نسبة قدرها  بدرجة كبيرة "كان مناسبا ات الحلقاتموضوع الذى قدمت به

ـ عاأن كل من مومن إجمالى عدد المشاركين فى االجتماعات ،على حين ذكرت نسب أعلى من ذلك  د ي

،  %٧٣.٥٤هـى   تلك النسب على التوالى وكانت بدرجة كبيرة "أيضا الحلقات،وكذا طولها كان مناسبا

٦٣.٦٢% .  

  

من المشاركين أن المضمون كان %  ٧٢.٨٥أما بالنسبة لمضمون الحلقات فقد ذكرت نسبة قدرها  -

من المشاركي أن كم المعلومات المقـدم  %  ٤٥.٨٧سهل الفهم بدرجة كبيرة، كما ذكرت نسبة قدره 

فى االستماع إلـى  برغبتها  % ٧١.٦٣ة كبيرة تقدربـ  ، كما عبرت نسب"أيضا بدرجة كبير" كافيا كان

  .الحلقات معلومات أكثر عن موضوع

  

والنتائج فى مجملها تعكس آراء أيحابية  للمشاركين فى االجتماعات نحو البنود المختلفة التى تـم    -

  .استطالع اآلراء فيها 

  %  عدد   الجوانب التى تم االستطالع حولها

  

  %  عدد   %/  عدد   %  عدد 

  

الشكل المقدم بـه الموضـوع كـان-١

 بدرجة كبيرة" مناسبا

٦٠.٧ ٣٥١

٣ 

٤٢.٧ ١٥٤

٨ 

٥٩.٢ ١٢٥

٤ 

٥٤.٨ ٦٣٠

٣ 

المضمون كان سهل الفهم  بدرجة  -٢

 كبيرة

٦١.٤ ٣٥٥

٢  

٩٦.٦ ٣٤٨

٧ 

٦٣.٥ ١٣٤

١ 

٧٢.٨ ٨٣٧

٥ 

بدرجة " موعد الحلقة كان مناسبا -٣

  .كبيرة

٦٠.٣  ٣٤٩

٨  

٦٥.٨  ١٣٩  ١٠٠  ٣٦٠

٨  

٧٣.٥  ٨٤٥

٤  

.طول الحلقة كان مناسبا بدرجة كبير-٤

  

٥٨.٦  ٣٣٩

٥  

١٥.١  ٣٢  ١٠٠  ٣٦٠

٧  

٦٣.٦  ٧٣١

٢  

" كم المعلومات المقدم كان كافيا-٥

  بدرجة كبير

٦٦.٧  ٣٨٦

٨  

٢٧.٧  ١٠٠

٨  

١٩.٤  ٤١

٣  

٤٥.٨  ٥٢٧

٧  

أرغب فى االستماع إلى معلومات  -٦

  .أكثر عن الموضوع

٦٢.٨  ٣٦٣

٠  

٩١.٦  ٣٣٠

٧  

٦١.٦  ١٣٠

١  

٧١.٦  ٨٢٣

٣  

إجمالى المشاركين باالجتماعات بكل 

  محافظة

١١٤٩  ٢١١  ٣٦٠  ٥٧٨   



  

  :ة اإلذاعية والتليفزيونيحلقات  ال منالمشاركين  استفادة  :"سادسا

  

من الحلقات  اإلذاعية  تهمستفادال" وفقا المشاركين أعداد ونسب )  ٦(  جدول رقم

  والتليفزيونية

  %*  عدد نوع االستفادة

  ٧٧.٤٦  ٨٩٠ .اكتساب معلومات جديدة عن الموضوع-١

  ٧٢.١٥  ٨٢٩ .تغير إيحابى إلتجاهات المشاركين حول الموضوع -٢

  ٧٠.١٥  ٨٠٦ ".مستقيالالرغبة فى االستفادة من المعلومات-٣

  ٣٠.٦٤  ٣٥٢ .أو التطبيق الفعلى لمعلومات الحلقة/االستفادة -٤

    ١١٤٩  اإلجمالى

  .حسبت النسبة المئوية بالنسبة ألجمالى الحضور باالجتماعات* 

  

اجتماعـات   مـن المتعلق باسـتفادة المشـاركين   و )٦( الموجود بجدول رقم  أظهرالتقيم -

حلقـات  بالمحافظات الثالت باسـتخدام ال  بمراكز االتصال تم عقدهااالستماع والمشاهدة التى 

  :التالية نتائجال اإلذاعية والتليفزيونية

  

الحاضرين  قـد   إجمالى من%  ٧٧.٤٦ قدرها نسبةأكثر من ثالثة أرباع الحاضرين ب أن -

ديدة تتعلق بموضوع الحلقات، كما حدث تغير إيحابى فى إتجاهات  نسبة أكتسبوا معلومات ح

سـبة قـدرها   عبـرت ن  كمـا من االحاضرين نحو موضوعات الحلقات ، %  ٧٢.١٥قدرها 

  ".البمستق من المعلومات المكتسبةعن الرغبة فى االستفادةمن االحاضرين % ٧٠.١٥

  

  % ٣٠.٦٤ات فقد ذكرت نسبة قدرها لحلقأو التطبيق الفعلى لمعلومات ا/االستفادة أما عن  -

/ بجميع االجتماعات التى تم عقدها بالمحافظات الثالث أنهم اسـتفادوا  الحاضرين من إجمالى

  .معلومات من الحلقات" وطبقوا فعليا

  

وتعكس تلك النتائج الثأثير االيجابى للحلقات اإلذاعية والتليفزونية علـى معلومـات واتجاهـات    

    .ك االجتماعات وعلى ممارستهم الفعليةالذين شاركو فى تل



  

ارتباط موضوعات الحلقات بنشاط المشاركين فى اجتماعـات االسـتماع   : "بعاسا

  والمشاهدة
فى اجتماعات االستماع والمشاهدة  لمشاركيناألعداد والنسب المئوية ل )  ٧( جدول رقم

  همبنشاط الحلقات اإلذاعية والتليفزيونية فى إرتباط آلرائهم" وفقا

  

يتضح أن نسبة مرتفعة من الحاضرين تقدر بحوالى ) ٧(من النتائج  المعروضة بجدول رقم 

من إجمالي الحضور ترى أن موضوعات الحلقات كانت مرتبطة بنشاطهم، علـى  % ٧٢.٣٢

أن موضوعات الحلقات ليست مرتبطة بنشـاطهم، وقـد   % ٢٧.٦٨حين ذكرت نسبة قدرها 

ذلك إلى أن االجتماعات ضمت فئات مختلفة من المجتمع بهدف توعيتهم بشبكة اتصال  يرجع

التنمية الريفية والزراعية ، كما كان دافع الحضور لدى الـبعض هـو حـب االسـتطالع ،     

والرغبة فى معرفة مايتم عرضه وتقديمه مـن معلومـات باسـتخدام الحلقـات اإلذاعيـة      

  .  والتليفزيونية

  :ت والمعلومات التى يحتاج المشاركين فيها لمعلومات المجاال ":ثامنا
  
  :"التى يحتاجون فيها معلومات مستقيال المجاالت: ١

ارتباط موضوع 

الحلفة بنشاط 

  الحضور

  اإلجمالى الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ

 % عدد

  

  % عدد  %/ عدد  % عدد

  

مرتبط بنشـاط -١

  .الحضور
 

٨٣١٧٢.٣٢ ١٦٥٧٨.٢٠ ٦٦.٦٧ ٢٤٠ ٤٢٦٧٣.٧٠ 

غيرمرتبط -٢

 بنشاط الحضور

٣١٨٢٧.٦٨ ٢١.٨٠ ٤٦ ٣٣.٣٣ ١٢٠ ١٥٢٢٦.٣٠ 

  ١٠٠ ١١٤٩  ١٠٠  ٢١١ ١٠٠ ٣٦٠ ١٠٠ ٥٧٨  إإلجمالى 



 
" فى اجتماعات االستماع والمشاهدةوفقا لمشاركينالتكرار والنسب المئوية ل )  ٨( جدول رقم

  فيها معلومات مستقبال ونتاججالمجاالت التى يألرائهم فى 

  
  

م    المجاالت التى يحتاج المشـاركين فيهـا   يتضج أن  ) ٨(من نتائج  التقيم التى يعرضها جدول رق

لنسـب ذكرهـا   " على مستوى المحافظات الـثالث كانـت كالتـالى وفقـا     "ت مستقباللمعلوما

الشباب، ثم المرأة، فالزراعة، ثم التسويق، ثم البيئة، فالجمعيات األهليـة حيـث   : باالجتماعات

، % ١٧.٢٤ ، و% ١٩.٢٥، و% ٢٥.٠٠بلغت نسب  ذكرهـا النسـب التاليـة علـى التـوالى      

والنتائج  السابقة تعكس إهتماما بتقديم المعلومات التى % . ١١.٤٩و%   ١٢.٩٣، و% ١٤.٠٨

تفيد الشباب  حيث شكل الشباب  نسبة كبيرة من الحاضرين باإلجتماعات، كما أن هناك رغبـة  

من الحاضرين فى مساعدتهم بتوفير ما يحتاجون إلية من معلومات، ونفـس األمـر بالنسـبة     

  اإلجمالى  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ  المجاالت

 %التكرار

  

  %   التكرار  %/  التكرار %التكرار

  

 ٢٥.٠٠ ٨٧ ٢٦.٤٧ ١٨ ٢٤.٤٩ ٢٤ ٢٤.٧٣ ٤٥ . الشباب -١

 ١٩.٢٥ ٦٧ ٧.٣٥ ٥ ٢٢.٤٥ ٢٢ ٢١.٩٨ ٤٠ .المرأة -٢

  ١٧.٢٤  ٦٠  ١٩.١٢  ١٣ ٨.١٦ ٨ ٢١.٤٣  ٣٩  .الزراعة-٣

  ١٤.٠٨  ٤٩  ٢٣.٥٣  ١٦ ١٣.٢٧ ١٣ ١٠.٩٩  ٢٠  .التسويق-٤

  ١٢.٩٣  ٤٥  ١٠.٢٩ ٧ ١٣.٢٧ ١٣ ١٣.٧٤  ٢٥  البيئة-٥

الجمعيات  -٦

  .األهلية
١١.٤٩  ٤٠  ١٣.٢٤ ٩ ١٨.٣٧ ١٨ ٧.١٤  ١٣  

إجمالى 

  التكرارات

١٠٠  ٣٤٨  ١٠٠  ٦٨ ١٠٠ ٩٨ ١٠٠  ١٨٢  



يؤثرعلى قدرتها االنتاجية وأدائهـا ألدوارهـا    للمرأة  حيث  تعانى من نقص كبيرفى المعلومات

  . األسرية والمجتمعية

وبالنسبة للنتائج على مستوى كل محافظة نجد أن مجـاالت الشـباب والمـرأة    

تصدرت باقى المجاالت بالنسبة لمحافظتى كفر الشيخ واألسماعيلية، بينما  كـان  

سـبة لمحافظـة   مجالى الشباب والتسويق هما المتصدران باقى المجـاالت بالن 

الدقهلية، تلى ذلك مجالى الزراعة فى كل من محافظتى كفر الشـبخ والدقهليـة،   

بينما كانت الجمعيات األهلية فى محافظة اإلسماعيلية على نحو ما هو موضـح  

  ).٨(بجدول

  :المعلومات التى يطلبها الحاضرون  -٢
  المشـاركون باالجتماعـات  لمعلومات التى يطلبها األعداد والنسب المئوية وفقا ل) ٩(جدول 

  % العدد نوع المعلومات التى يطلبها الجاضرون
    

  ٩.٤٢  ١٣  .االستخدام المبسط لشبكة الرادكون والنظم -١

  ٢٣.٩١  ٣٣  مشروعات الشباب والمرأة -٢

  ٩.٤٢  ١٣  .عمل وجبات وأغذية غبر تقليدية وتكاليفها-٣

  ٥.٠٧  ٧  .الجمعيات األهلية-٤

  ٧.٢٥  ١٠  )الزبادى/ الحبنة البيضاء الطرية( عمل منتجات البان -٥

  ٥.٨٠  ٨  )صلصة الطماطم/و االلبان/الخضروات(حفظ  وتخزين األغذبة -٦

  ٧.٩٧  ١١  .وتجميل القرىالبيئة -٧

  ١٠.٨٧  ١٥  .مصادر الخامات /المعاملة بالموالس/السيالج/ المدرة لأللبان( األعالف  -٨

  ٢.١٧  ٣  زراعة عيش الغراب-٩

  ٦.٥٢  ٩  التسويق -١٠

  ١.٤٥  ٢  .تربية األرانب -١١

  ١.٤٥  ٢  .الزراعة على االسطح -١٢

  ٣.٦٢  ٥  .تربية الدواجن وأمراضها -١٣

  ٢.١٧  ٣  .لماعزتربية ا-١٤

  ٢.٩٠  ٤  تحصينات الحيوانات و مواعيدها -١٥

  ١٠٠  ١٣٨  اإلجمالى



شروعات يتضح أن المعلومات المتعلقة بم) ٩(ومن النتائج المعروضة بجدول رقم

مـن   %  ٢٣.٩١نسـبة قـدرها     هـا طلبالشباب والمرأة قد أحتلت الصدارة حيث 

المشاركون باالجتماعات، تلتها المعلومات المتعلقة بالمرأة من عمـل  وجبـات ومنتحـات    

،، تم المعلومات المتعلقة بتصـنيع األعـالف   %  ١٥.٢٢غذائية ، وتخزينها وبلغت نسبتها 

مـن   ١٠.٨٧%والخامات المطلوبة حيث ذكرهـا نسـبة قـدرها    غير التقليدية، وتكاليفها، 

مـا   االستخدام المبسط لشبكة الرادكون والمشاركون، تلى ذلك المعلومات التى تساعد على 

من المشاركين، كما أحتلت معلومات  ٩.٤٢  حيث ذكر ذلك نسبة قدرها نظمعليها من 

سب التالية على التـوالى  البيئة والجمعيات األهلية أهتمام المشاركون فذكرته الن
  . ٥.٠٧ و ،%٧.٩٧

  

ــة   ــدواجن وأمراضــها، والتحصــينات البيطري ــت معلومــات التســويق، وال ــا احتل كم

ومواعيدها،وتربية الماعز، وانتاج فطر عيش الغراب درجات متفاوتـه مـن حيـث طلـب     

  ).٩(المشاركين لها على نحو ما هو موجود بالجدول رقم

  ":مستقبال" رح لتقديم المعلوماتالشكل اإلعالمى المقت ":تاسعا
  

فى اجتماعات االستماع  لمشاركينألراءا" التكرار والنسب المئوية وفقا) ١٠(جدول رقم
  "والمشاهدة فى الشكل اإلعالمى المقترح لتقديم المعلومات مستقبال

  
والمتعلقة بمقترحات المشاركون فى الشـكل  )  ١٠(أوضحت النتائج  الموجودة بالجدول رقم

فإتضح أن  العرض اإليضـاحى   ،يرغبون فى تقدم المعلومات لهم به مستقبالالذى اإلعالمى

  اإلجمالى  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ  المجاالت

 *%التكرار 

  

  *%التكرار  *%/التكرار   %* التكرار

  

 ٤٤٨٢٩.١٩ ١٢١٢٣.٦٣ ١٤٥٢٩.٩٠ ١٨٢٣٣.٨٣  .تقديم معلومات -١

 ٣٩٧٢٥.٨٦ ١٢٧٢٤.٨٠ ١٦.٧٠ ٨١ ١٨٩٣٥.١٣ .حوار ومناقشات -٢

  ١٤.٦٦ ٢٢٥  ١٨.٥٥  ٩٥ ١٣.٨١ ٦٧ ١١.٧١ ٦٣  .تمثيليات تعليمية-٣

عرض إيضاحى -٤

  . باألفالم

٣٠.٢٩ ٤٦٥  ٣٣.٠١ ١٦٩ ٣٩.٥٩ ١٩٢ ١٩.٣٣ ١٠٤  

  ١٠٠ ١٥٣٥ ١٠٠  ٥١٢ ١٠٠ ٤٨٥ ١٠٠ ٥٣٨  التكراراتإجمالى 



مدمجة ذكرته النسبة األكبر من المشاركين على أو الشرائط، أو االقراص ال باستخدام األفالم،

مـن إجمـالى التكـرارات، تـاله     %   ٣٠.٢٩مستوى الثالث محافظات بنسبة تبلغ حوالى 

%.  ٢٥.٨٦، فشكل حوار ومناقشات بنسبة %٢٩.١٩تقديمها فى صورة معلومات  بنسبة 

ـ   ا يكـون ذلـك   وجاء فى الترتيب األخير تقديم المعلومة فى شكل تمثليات تعليميـة ، وربم

  . لألرتباط الذى قد ينشأ بين التمثيلية ومدى جدية وصدق المعلومة المقدمة

  

 المقترحة حيث ذكرته نسبة  االشكالبالنسبة لكل محافظة فقد جاء شكل الحوار فى مقدمة  -

لمشاركون فى االجتماعات بمحافظة كفر الشيخ  ، وربمـا هـذا   امن % ٣٥.١٣بلغت حوالى 

لرغبة منهم فى فهم المعلومات بصورة دقيقة واالستفسار عـن الجوانـب   اإلقتراح مرجعة ا

الغامضة من خالل الحوار والمناقشة للوصول إلى حالة من األقتناع ويعكس هـذا اإلختيـار   

  .وعى كبير لدى الحضور

  

بالنسبة لمحافظتى اإلسماعيلية والدقهلية فقد جاء العرض األيضاحى للمعلومة فى مقدمة  -

على التوالى من %  ٣٣.٠١، و%  ٣٩.٥٩عالمية المقترحات بنسبة تقدر بحوالى االشكال اإل

إجمالى الذين حضروا اإلجتماعات ، وهذا يوضح أهتمام المشـاركين بـالنواحى الثطبيقـة    

للمعلومات ومعرفة كيفية استخدامها وخطوات ذلك وهويعكس  اهتمـام بالجانـب العملـى    

  .فى االجتماعات والتطبيقى فى المعرفة لدى المشاركين



  ":الوسيلة المفضلة لتقديم المعلومات ":عاشرا
 

  فى اجتماعات االستماع والمشاهدة  لمشاركينالتكرارات والنسب المئوية ل) ١١(جدول رقم

  ألرائهم فى الوسيلة المفضلة لتقديم المعلومات" وفقا

 حسبث النسب المئوية بالنسية إلجمالىعدد الحضور بكل محافظة *     
  

والمتعلقة بأراء المشاركين فـى الوسـيلة   ) ١١(أوضحت نتائج التقيم الموجودة بجدول رقم 

أن البرامج التليفزيونية مع الشـبكة هـى األكثـر    فأتضج لمفضلة لتقديم المعلومات اليهم ا

جتماعات االسـتماع  اركين بامن إجمالى  المش%  ٧٤.٩٣ها نسبة قدرها تحيث ذكر" تفضيال

ذلك البرامج اإلذاعيـة مـع الشـبكة، ثـم      والمشاهدة على مستوى المحافظات التالثة، تلى

مـن    على التـوالى %  ٤٠.٢، و %  ٤٢.٣٠ بمفردها بنسب قدرها البرامج التليفزيونية

مما يؤكد أهمية اسـتخدام وسـائل    مستوى المحافظات الثالثة أجمالى التكرارات وذلك على

اإلعالم بجانب الشبكة لتوضيج المعلومات حيث تساعد على جذب الحواس مما يزيـد مـن   

فى نفس الوقت الـذى إحتلـت فيـه     .استيعاب وفهم  الحاضرين لما يقدم لهم من معلومات

الشبكة بمفردها واإلذاعة بمفردها تفضيال أقل مما سبق على نحو مـاهو موضـح بحـدول    

)١١.(  

  

  اإلجمالى الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ  المجاالت

 *% التكرار

  

  %التكرار   *%/لتكرار ا *% تكرار ال

  

٥٨.٧ ١٢٤ ٨.٠٦ ٢٩ ١٩.٧٢ ١١٤ . شبكة الرادكون -١

٧ 

٢٣.٢٤ ٢٦٧ 

٣٦.٩ ٧٨ ٥.٥٦ ٢٠  ٧.٤٤ ٤٣ .برامج إذاعية -٢

٧ 

١٢.٢٧ ١٤١ 

٦٨.٧  ١٥٤  ٦٢.٧٨  ٢٢٦  ١٤.١٩  ٨٢  .برامج تليفزيونية-٣

٢  

٤٠.٢١  ٤٦٢  

برامج إذاعية -٤

  والشيكة

٢٦.٤  ١١٩  ٧٠.٠٠  ٢٥٢  ١٩.٩٠  ١١٥

٠  

٤٢.٣٠  ٤٨٦  

برامج تليفزيونية -٥

  والشبكة

٩٣.٣  ١٩٧  ٩١.٦٧  ٣٣٠  ٥٧.٧٩  ٣٣٤

٦  

٧٤.٩٣  ٨٦١  

  ١١٤٩  ٢١١ ٣٦٠ ٥٧٨  إإلجمالى 



 امـج التليفزيونيـة والشـبكة   بالنسبة لكل محافظة فقد أختلف ترتبب  التفضيل حيث أحتلت البر

وأرتفعـت  كرارات ، من أجمالى الت %  ٥٧.٧٩ المقدمة فى  كفر الشيخ بنسبة تقدر بحوالى

فى محافظـة  %  ٩٣.٣٦ فى محافظة األسماعيلية، وإلى%  ٩١.٦٧هذه النسبة لتصل إلى

%   ٥.٥٦الدقهلية، وكانت أدنى نسب التفضيل للبرامج اإلذاعية بمفردها والتى وصلت إلـى  

والنتائج تؤكد أهميـة اسـتخدام   . فى كفر الشيخ %  ٧.٤٤فى محافظة االسماعيلية ، وإلى 

  .اإلعالم متكاملة مع الشبكة لتدعيم استفادة الريفيين مما بها من معلومات وسائل 

  

البرامج اإلعالمية لشبكة الرادكون كما يـراه المشـاركين فـى     دعم: حادىعشر 

  :أجتماعات االستماع والمشاهدة

  

فى االجتماعات االستماع والمشاهدة  ينلمشاركلالمئوية  األعداد والنسب )١٢( جدول رقم 

  لشبكة الرادكون  من دعم  البرامج اإلعالمية فيما تقدمه ألرائهم" وفقا

  حسبت النسبة المئوية بالنسبة ألجمالى عدد الحاضرين*  
  

ذكر ما يزيد عن نصف عدد المشاركين فى إجتماعـات االسـتماع والمشـاهدة ونسـبتهم      

ساعدت على زيادة االتصال بمراكـز   البرامج اإلعالمية من إجمالى الحضور أن%  ٥٣.٤٤

أن البـرامج اإلعالميـة   %  ٤٩.٨٧ االتصال، كما ذكر عدد أقل قليال من النصف ونسـبته 

الرادكون، وذلك على مستوى المحافظات الثالث جـدول   تصال بشبكةاالعلى زيادة ساعدت 

)١١.(  

   

دعم البرامح 

  اإلعالمية للشبكة
  اإلجمالى  الدقهلية اإلسماعيلية كفر الشيخ

 *% عدد

  

  *% عدد  *% عدد  *% عدد

  

ساعدت علـى -١

ــال ــادة االتص زي

 . بالمراكز

٦١٤٥٣.٤٤ ١٤٠٦٦.٣٥ ٨٧.٧٨ ٣١٦ ١٥٨٢٧.٣٤ 

ساعدت على  -٢

زيادة االتصال 

 . بالشبكة

٥٧٣٤٩.٨٧ ١٣٢٦٢.٥٦ ٨٥.٠٠ ٣٠٦ ١٣٥٢٣.٣٦ 

 ٥٧٨  إإلجمالى 

  

٣٦٠ 

  

٢١١  

  

١١٤٩  

  



ى محافظة األسماعيلية إن البرامج أما على مستوى كل محافظة فقد ذكرت نسب عالية ف-

اإلعالمية ساعدت على زيادة االتصال بالمركز، وعلى االتصال بالشبكة وكانت تلك النسب 

، على حين أنخفضت نسب من ذكر ذلك بمحافظة %٨٥.٠٠،  % ٨٧.٧٨هى على التوالى 

، على التوالى بالنسبة لالتصال بالمراكز% ٢٣.٣٦، و % ٢٧.٣٤كفر الشيخ لتصل إلى 

ولالتصال بالشبكة، فى حين كانت النسب لمحافظة الدقهلية عالية وتقع بين النسب السابقة 

  ).١٢(على النحو الموضح بجدول

معلومات ألخرين نتيجة مشاهدة أو سماع دور المشاركين فى االجتماعات فى نقل  :ثانى عشر

  :حلقات البرنامج اإلعالمى

 

لقيامهم بنقل معلومات " اركبن فىاجتماعات وفقااألعداد والنسب المئوية للمش) ١٣(جدول 

  ألخرين نتيجة مشاهدة أو سماع حلقات البرنامج اإلعالمى    

  

بنقل معلومات ألخرين نتيجة مشاهدة أو   ام قأن عدد من ) ١٣(توضح النتائج الموجودة بجدول 

  فرد بالمحافظات الثالث ٤١٠سماع حلقات البرنامج اإلعالمى بمراآز االتصال بلغ عددهم 

درها      ـ    عـدد  إجمالىمن  %  ٣٥.٦٨وهذا العدد يمثل نسبة ق  تاالمشـاركين فـى اجتماع

رد، وهى نسبة     ١١٤٩االستماع والمشاهدة التى تم عقدها بالمحافظات الثالث والبالغ عددهم  ف

ليست قليلة مما يعنى أن تفعيل استخدام البرامج اإلعالمية فى العملية االتصالية بالمراآز ساعد  

  اإلجمالى  الدقهلية  اإلسماعيلية  كفر الشيخ  نقل المعلومات 

  عدد   %  عدد 

  

  عدد     عدد  

  

  

ل القيــــام  - بنق
ن   ات م معلوم

  الحلقات ألخرين 
 

٤١٠٣٥.٦٨ ١١٩٥٦.٤٠ ١٣.٦١ ٤٩ ٢٤٢٤١.٨٧ 

إجمالى المشاركين 

  فى االجتماعات
 

١١٤٩ ٢١١ ٣٦٠ ٥٧٨ 



خالل تلك البرامج بصورة مباشرة و بصورةغير   على زيادة نشر معلومات شبكة الرادآون  من 

  .مباشرة من خالل األفراد الذين شاهدوا الحلقات

  

ث بلغت   - ة حب ة الدقهلي ر نسبة آانت بمحافظ د أن أآب ل محافظة فنج ، % ٥٦.٤٠بالنسبة لك

ا  %  ١٣.٦١،  فاالسماعيلية  بنسبة ٤١.٨٧% تلتها آفر الشيخ  بنسبة  ، وربما مرجع ذلك م

آال من محافظتى الدقهلية وآفر الشيخ من طابع ريفى تقليدى يتميز بثقافة سرعة نشر تتميز به 

    .ونقل المعلومات بين الناس مقارنة بمحافظة االسماعيلية

  

المترددين على مراكز االتصال فى غيرأوقات األجتماعات  لسماع  أومشاهدة  :ثالث عشر

  :البرامج اإلعالمية أو الستعارت أقراصها المدمجة 

لسماع   فى غيرأوقات األجتماعات لمترددين على مراكز االتصال اأعداد ) ١٤(جدول 

  أقراصها المدمجة أو الستعارتالبرامج اإلعالمية ومشاهدة أ

  
مركز اتصال بالمحافظات الثالث بأن عدد المترددين على  ١٩ذكر الميسرين  الموجودين فى 

مراكز االتصال فى غيرأوقات األجتماعات  لسماع  أومشاهدة البرامج اإلعالمية بلغ عددهم 

بمحافظة  ٨٣بمحافظة اإلسماعيلية، و ٩٧الشيخ ، وبمحافظة كفر  ٢٢١، منهم ٤٠١

  ).١٤(الدقهلية جدول

  

  اإلجمالى  الدقهلية  اإلسماعيلية كفر الشيخ  نوع الخدمات المطلوبة 

 عدد

  

  عدد

  

  عدد   عدد

  

طلب سـماع أو مشـاهدة -١

 ية البرامج اإلعالم
٤٠١ ٨٣ ٩٧ ٢٢١ 

طلب استعارة األقراص  -٢

 .المدمجة 
١٢٨ ٢٠ ١٨ ٩٠ 



وزيادة األعداد فى محافظة كفر الشيخ عن محافظتى اإلسماعيلية والدقهلية قد يرجـع إلـى   

زيادة عدد مراكز االتصال بالمحافظة مقارنة بمحافظتى االسماعيلية والدقهلية، مما يعنى فى 

ين بمحافظتى االسماعيلية والدقهلية ليسوا األقـل إذاعلمنـا أن   حقيقة االمر أن عدد المتردد

 ١٤مركز اتصال على التوالى ،  فى مقابـل   ٢، ٣عدد مراكز االتصال بكل  محافظة منهما 

 .مركز اتصال بمحافظة كفر الشيخ



(Annex   )         
  نموذج  التقيم المستخدم

 والمشاهدة للحلقات اإلعالمية/ اجتماعات االستماع
  (       ) تليفزيونية (       )        ذاعية إ: (       ) القرية: (       ) المحافظة

  : ........................................................................................موضوع الحلقة

  ....................................: ....................................................الهدف من الحلقة

  فئات مشاركة أخرى (   ) شابات  (   ) شباب (   ) ريفيات (   ) زراع :   المشاركين فى االجتماع

  )يذكر عدد الموافقين على كل بند(  رأى المشاركين في الحلقة

موافق بدرجة  بـــنود الــــــــــــرأى

  كبيرة

 )عدد( 

موافق بدرجة  

 متوسطة

 )عدد(

 موافق بدرجة 

  صغيرة

 )عدد(

    الشكل المقدم به الموضوع كان مناسبا -

    المضمون كان سهل الفهم -

    موعد الحلقة كان مناسبا -

    طول الحلقة كان مناسبا          -

    " كم المعلومات المقدم كان مناسبا -

    أرغب في االستماع إلى معلومات أكثر عن الموضوع -

  

  :التليفزيونية بعد السماع،أو المشاهدة/استفادة  المشاركين من الحلقة اإلذاعية

 عدد نـــوع االستفادة
 اكتساب معلومات جديدة عن الموضوع  -
  تغيرإيجابى التجاهات المشاركين حول الموضوع -
  أو التطبيق للمعلومات مستقبال/الرغبة فىاالستفادة-
يسـأل بعـد   (تطبيق الفعلي لمعلومات الحلقـةأوال/االستفادة  -

 )تكرار الحضور الجتماعات االستماع والمشاهدة
 

  

  العدد):                 يذكر العدد( ارتباط موضوع الحلقة بنشاط الحضور -

  مرتبط بنشاط الحاضرين -

 غير مرتبط بنشاط الحاضرين -

  :"مجاالت يحتاج المشاركين لمعلومات فيها مستقبال



،الشباب المشروعات (   )، الجمعيات األهلية (   ) ، البيئة(    )، التسويق(   )، المرأة (   )الزراعة

.(   )  

  :نوع المعلومات التى يطلبها الحاضرين 

حول موضوع  

  ...................................................................................................الحلقة

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

  :حول موضوعات أخرى

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

  : ضع عالمةصح أمام درجة المشاركة( ضرين في مناقشات االستماع أو المشاهدة درجة مشاركة الحا

  )أكثر من نصف الحاضرين يشارك( مشاركة عالية 

 أقل من نصف الحاضرين يشارك( مشاركة منخفضة 

 العدد:                                                    الوسيلة المفضلة لتقديم تلك المعلومات

  عن طريق شبكة الرادكون -

 عن طريق برامج إذاعية -

 عن طريق برامج تليفزيونية -

 عن طريق برامج إذاعية  والشبكة -

 عن طريق برامج تليفزيونية والشبكة -

 عن طريق األقراص المدمجة المسجل عليها البرامج التليفزيونية مع الشبكة -

  )يذكر عدد أمام كل اختيار"( تلك المعلومات مستقبالالشكل  اإلعالمى المقترح لتقديم -

تمثلية (      ) حوار ومناقشات مع خبراء ومتخصصين (     )  تقديم معلومات حول الموضوع-

  (      )غير ذلك يذكر(     )  عرض إيضاحى باألفالم (   )    تعليمية

  العدد                    :        يذكر عدد الموافقين على البنود التالية من الحاضرين

برامج اإلذاعة والتليفزيون المسجلة ساعدت على -

 :زيادة االتصال بمراكز االتصال بالقرية

 

برامج اإلذاعة والتليفزيون المسجلة ساعدت على -

 :زيادة االتصال بشبكة الرادكون

    

ة فى غير مواعيد يذكرعدد من يتردد على المركز لمشاهدة حلقات إذاعية أوتليفزيوني -  

  (         )اإلجتماعات

 (             )يذكرعدد من يطلب استعارة األقراص المدمجة لمشاهدتها أو االستماع إليها      -    

 (             ) يذكرعدد من نقل معلومات آلخرين نتيجة لمشاهدة ولسماع حلقة إذاعية أو تليفزيونية  -  
 


