
  باللغة العربیة بیانات البحث المنشور

  دراسة الوضع الراهن لتخطیط وتنفیذ برامج التنمیة الریفیة على المستوى المحلى واإلقلیمي والقومي  البحث العلمي عنوان
  ینالباحث بیانات

  
  أ.د. اقبال االمیر السمالوطى  المعھد العالى للخدمة االجتماعیة مدينة نصر. - ١

قسم التنمیة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -صود عبد الحمید         جامعة الفیومد. خلیل عبد المق
  مصر – kha00@fayoum.edu.eg  kha271@yahoo.comوالتخطیط . 

یًا للنهوض بالمجتمع الریفي ورفع مستوى معیشة أفراده ،إال أن الهوة بین الریف بالرغم من جهود التنمیة التى تبذل حال  الملخص
والحضر ال زالت متسعة ، مما یشیر إلى أن هناك خلل ما فى تخطیط وتنفیذ برامج التنمیة الریفیة واألجهزة القائمة علیها ، لذا 

وصول الى مقترح الستراتیجیة واقعیة للتنمیة الریفیة فى كان ضروریًا دراسة واقع أجهزة التخطیط والتنفیذ للتنمیة من أجل ال
  مصر. 

التعرف على أهم األجهزة التى تشارك فى تخطیط برامج التنمیة الریفیة على المستویات  - ١أهداف الدراسة:
  المختلفة(القومى واإلقلیمي والمحلى).

 على المستویات المختلفة(القومى واإلقلیمي والمحلى).التعرف على أهم األجهزة التى تشارك فى تنفیذ برامج التنمیة الریفیة  - ٢

التعرف على أهم المعوقات التى تواجه تخطیط و تنفیذ برامج التنمیة الریفیة على المستویات المختلفة(القومى واإلقلیمي  - ٣
 والمحلى).

  وضع استراتیجیة واقعیة للتنمیة الریفیة لمواجهة معوقات تخطیط و تنفیذ برامج التنمیة الریفیة على المستویات المختلفة . - ٤
  تساؤالت الدراسة : 

  ما هى أهم األجهزة التى تشارك فى تخطیط برامج التنمیة الریفیة ؟ - ١
  ما هى أهم األجهزة التى تشارك فى تنفیذ برامج التنمیة الریفیة ؟ - ٢
 واالقلیمى والمحلى؟ ماهي معوقات تخطیط برامج التنمیة الریفیة على المستوى القومى - ٣

 ما هى معوقات تنفیذ برامج التنمیة الریفیة على المستوى القومى واإلقلیمي والمحلى؟ - ٤

   - اإلجراءات المنهجیة:
  المسح االجتماعى بالعینة -المنهج المستخدم:وصفیة              -نوع الدراسة :



  

  عینة من رؤساء الوحدات المحلیة القرویة بمحافظتى الفیوم والجیزة.  - ینة الدراسة :ع
  دلیل مقابلة . - ٢استمارة استبیان.           -١     -أدوات الدراسة :
أوضحت الدراسة عدم وجود تنسیق بین الجهات الحكومیة المسئولة عن التنمیة الریفیة مما ینعكس  - ١ -نتائج الدراسة:

  على مستویات التنمیة المطلوب تحقیقها. سلباً 
  تعد المركزیة الشدیدة من أهم معوقات تنفیذ مشروعات التنمیة الریفیة.  - ٢

  المستوى القومى  - التنمیة الریفیة  الكلمات المفتاحیة
  أكادیمیة البحث العلمى، القاھرة.  اسم المجلة او جھة النشر

  ١٩٩٧  تاريخ النشر


