
  باللغة العربیة بیانات البحث المنشور

  استخدام تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في التخطیط لتنمیة المجتمع في مصر  البحث العلمي عنوان
  الباحث بیانات

  
قسم التنمیة  –كلیة الخدمة االجتماعیة  -د. خلیل عبد المقصود عبد الحمید         جامعة الفیوم

  مصر – kha00@fayoum.edu.eg  kha271@yahoo.comوالتخطیط . 
التساؤل هنا حول استخدامات هذه التكنولوجیا في التخطیط لتنمیة المجتمع في مصر؟ وهل یمكن ان یكون لتكنولوجیا   الملخص

  ذا المجال مما ینعكس بدوره على تحقیق التنمیة في المجتمع.االتصاالت والمعلومات دور في ه
  - أهداف الدراسة:

  -تستهدف الدراسة تحقیق االهداف التالیة:
التعرف على استخدامات تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات في التخطیط لتنمیة المجتمع في مصر. وذلك  - الهدف الرئیسي:

  من خالل عدد من االهداف الفرعیة .
  -ت الدراسة:تساؤال

هل یستفید العاملون في مجال التنمیة من اسهامات تكنولوجیا  -تحددت تساؤالت الدراسة في االجابة على التساؤل الرئیسي:
  االتصاالت والمعلومات في التخطیط لتنمیة المجتمع؟

ت والمعلومات في تنمیة الدراسة من النوع الوصفي التحلیلي حیث تستهدف اسهامات تكنولوجیا االتصاال  -نوع الدراسة:
  المجتمع من خالل مساهمتها في مراحل التنمیة المختلفة.

  استخدم الباحث منهج المسح االجتماعي الشامل.  - المنهج المستخدم:
 بمقیاس  -أداة الدراسة:

  تم اختیار عینة الدراسة على النحو التالي.عینة الدراسة : 
) مدیرًا حیث ال توجد هذه الوظیفة في ٢٦جمیع مدیرین إدارات تنمیة القریة على مستوى محافظات الجمهوریة وعددهم ( -

 ) محافظة ومدینة األقصر .٢٥محافظة القاهرة وتوجد في جمیع المحافظات وعددها (

 ویة.) رئیس وحدة قر ٥٥جمیع رؤساء الوحدات المحلیة القرویة في محافظة الفیوم وعددهم ( -

) ٦) مسئوًال رؤساء مراكز المحافظة وعددهم (٥٥مسئولي التنمیة في الوحدات المحلیة القرویة بمحافظة الفیوم وعددهم ( -



  

 رؤساء.

  النتائج العامة للدراسة :
 أوضحت نتائج الدراسة الخاصة أن تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات تفید في المساهمة في التنمیة بصورة عامة وذلك بنسبة

  % ویرى المشتغلون بالتنمیة أن تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات تفید في تخطي الحواجز والعقبات المادیة والطبیعیة٨١,٥
  التخطیط. –الوحدات المحلیة  – تنمیة المجتمع  -  تكنولوجیا االتصاالت والمعلومات  الكلمات المفتاحیة

  . جامعة القاھرة -دمة االجتماعیة بالفیومعشر لكلیة الخ سادسالمؤتمر العلمى ال  اسم المجلة او جھة النشر
   ٢٠٠٥مایو  ٥-٤  تاريخ النشر


