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 الملخص

ال كنولوجيررف مرردت  طبيرر   أجررره ىررلا البحررث بصررف  أدفدرري  بيرردف ال  رررف عمرر 
للررم مررل ارردا ا ىررداف و  ب ررم موررروعفت ال نميرر  الريفيرر  بمحف  رر  درروىفجالرقميرر   رري 

 الفرعي  ال فلي  : 

ب ررم موررروعفت م كنولوجيررف الرقميرر   رري   الودررف ا الما مفرر  لمرردت  طبيررال  رررف عمرر  
ال ي  ال طبيقفتعم  مدت االد ففدة مل ىله  ال نمي  الريفي  بريف محف    دوىفج،ال  رف

 ررري االر قرررفة بحفلررر  ال نميررر  الريفيررر   ررري المورررروعفت  ال كنولوجيررر  ؤدييرررف ىرررله الودرررف ا 
ا ال كنولوجيف الرقمير   ري ال نمير  الريفير   ري ل  رف عم  ا دوار المر قب  لودف ، اال نموي 

عمرر  أىررم المق رحررفت والودررف ا ل ف يررا دور ودررف ا ال كنولوجيررف  ، ال  رررفمنطقرر  الدرادرر 
  دور ودرف ا ال كنولوجيرف و حديد أىم الموكدت ال ي   ،الرقمي   ي عممي  ال نمي  الريفي 

لمق رحرررفت ل ف يرررا دور ودرررف ا ال  ررررف عمررر  أىرررم ا، الرقميررر   ررري عمميررر  ال نميررر  الريفيررر 
مل وجي  ن ر المبحوثيل، و م جمع البيفنفت  ال كنولوجيف الرقمي   ي عممي  ال نمي  الريفي 
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بوادررررط  ادرررر مفرة ادرررر بيفل أعرررردت اصيصررررفي لررررللم ال رررررم و ررررم  طبيقيررررف عمرررري عينرررر  
ىي (مبحوثفي  ي ما مف الموروعفت ال نموي  الم و رة  ي القرت محا الدراد  و 969قواميف)

 الموروعفت ال  ميمي  ،والموروعفت الصحي  ، والمراكز اإلروفدي .
عررل أل أىررم م وقررفت  ف يررا ودررف ا ال كنولوجيررف الرقميرر   رري  البحررثن ررف    أدررفرتو 

عردم وجرود  ردري  كرفف  -9الموروعفت ال نموي  و قرفي لررأه المبحروثيل ىري عمر  ال ر ير :
م  رروا ر م فمررا  رردري  عمرر  الحفدرر  عررد -2لم ررفمميل بفلموررروعفت ال نمويرر   رري الريررف، 

عرردم  ررو ير  -4،المدربرر  نقررا الكرروادر البوررري  -3وودررف ا ال كنولوجيررف الرقميرر  ، اآللرري
عرردم وعرري اإلدارة بفلرردور الررله  ؤديررو  -5المفديرر  )أجيررزة ، نقررفط االن رنررت(،  اإلمكفنيررفت

ميل عمر  ال مرا عردم  حفيرز القرف  -6الودف ا ال كنولوجي  الرقمي   ي  حدريل أداة ال مرا،
الررو يل اإلداره الرله يقرف  -7 حفيزاي كف يفي ل وجي يم عمر   طبير  الودرف ا ال كنولوجير ، 

عدم  و ر الوبك   ي كثير مل  -8حف دي دول  طوير ال ما و طبي  ال كنولوجيف الرقمي  بو،
 المنفط  الريفي .

 
 المقدمة ومشكلة البحث

التنميننة الريفيننة ك ذلننث المننيةر الفعننا  وىننو مننأ أزننرز المتتيننرا  التنني تننيةر  نني عمميننة 
 الحنالي ك العصر  ي زتطور المجتمعا  التكنولوجيا الرقمية  يذه التكنولوجيا أصزح  مرتزطة

  تساىم  يي تطوراك أكةر مجتمعا  إلى النامية المجتمعا  أىمية لنق  األكةر الوسيمة وتعد
 صنمة ذا  إلكترونينة معموماتينة عمى خندما  يعتمد جديد مجتمع زناء  ي مزاشرة زطريقة

 مينم يندور حنو  منا إذا سنيا  يزنرز ومنأ ىننا والتعمنيم ك  واإلنتناج االتصنا  زخندما  مزاشنرةك

 وتخطني المراحن  الفقنرك تخطني عمنى القندرة النامينة لمزمنداأ تقندم الرقمينة  كانن  التكنولوجينا

 لمتنمية. التقميدية
 مضنننا ة زقيمنننة يتمتنننعو  النمنننو إلنننى يسنننتند معر ننني مسنننار إلنننى واالنتقنننا 

(ك ولقنننننند وصنننننن  عنننننندد مسننننننتخدمي شننننننزكة المعمومننننننا  الدوليننننننة Chapman,0220:0).اكزننننننر
زميننوأ مسننتخدم ألنيننا أصننزح   6.1)االنترن (كأحنند أىننم الوسنناق  الرقميننة إلننى مننا يزينند عننأ 

 (The world bank, 0222أسي  وصواًل لممعمومة وأكةر قوة لتدعيم العم .)
تحسنننننيأ الوصنننننو  لممعمومنننننا  وتحميننننن  االسنننننتط عا  ك  الرقمينننننةتكنولوجينننننا ويمكنننننأ لم

أصنزح  الحاسنزا  الشخصنية أدوا  نموذجينة لمزحن   وحين ك  التنموينةوتصميم المشروعا  
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أأ تسناعد  الرقمينةتكنولوجينا الالزراعي  ي كةير مأ الندو  خصوصنًا النامينة ك كنذلث تسنتطيع 
وتقوينة وتعزينز عممينا  التخطنيط  قياس تطزيقا  السياسا  كل ي معالجة زرامج تخفيف الفقر 

والتقييم ؛  اليند عمى سزي  المةا  نظم  قواعد زيانا  لتعزيز مة  ىذه الزنرامج  ني كةينر منأ 
وزالتنالي  ن أ دخنو  وسناق   كأنحاء العالم المتفرقة زاستخدام أدوا  ووساق  التكنولوجيا الحديةنة

 إحننندا كفننناءة الحالنننة التنموينننة و يعمننن  عمنننى ر نننع  المجتمنننع الريفنننيالتكنولوجينننا الرقمينننة  ننني 
ىنذه أأ متتيرا  التنمية لدى سكانو مأ النريفييأ ك ومنأ ىننا تنأتي أىمينة ىنذه الدراسنة ؛ حين  

عمميننة التنميننة  نني  الرقميننةتحدينند النندور الننذي تمعزننو الوسنناق  التكنولوجيننة  تينندف إلننىالدراسننة 
  ىاج.الريفية  وزصفة خاصة  ي مشروعا  التنمية الريفية زمحا ظة سو 

 اإلطفر الن ره
 ىنذا العصنر  ني  زتطنور المجتمعنا مرتزطنة ارتزاطنًا وةيقناً  الرقمينة التكنولوجينا أصنزح 

 تسناىم  يني متطنورة ك مجتمعنا  إلنى النامينة المجتمعنا  أىمينة لنقن  األكةنر الوسنيمة حي  تعد

 اشنرةمز صنمة ذا  إلكترونينة معموماتينة عمنى خندما  يعتمند  مجتمنع زنناء  ني مزاشنرة زطريقنة

 كانن  إذا منا  ني مينم يتمحنور سنيا  يزننرز ك وىننا االتصنا ك واإلنتناجكوالتعميم زخندما 

 التقميدينة وتخطني المراحن  الفقنرك تخطي عمى القدرة النامية لممجتمعا  تقدم التكنولوجيا الرقمية

منأ  اكزنر مضنا ة زقيمنة ويتمتنع النمنوك إلنى يسنتند معر ني مسنار إلنى زنذلث واالنتقنا  لمتنمينةك
 (.(Chapman,022000 لناحية االقتصاديةا

 نى النز د  صنز  سنكاأ المنناطل الريفينة والناقينةأومنع زداينة القنرأ الحنادى والعشنريأ   
االقتصننناد  النامينننة يواجينننوأ كةينننر منننأ التحنننديا  اينننر المتوقعنننة ك التنننى نتجننن  عنننأ عولمنننة

عمننى الضننتوط  وةوالتتييننرا  السياسننية ك زاالضننا ة إلننى األضننرار التننى لحقنن  زالزيقننة ك عنن 
تحديا  التنمية المستدامة ك ومقاييس جنودة الحيناة ك وايرىنا منأ التحنديا  التنى الديموجرا يو و 

 التكنولوجينننناتزوينننندىم زلمننننريفييأ و  لموصننننو إسننننتحدا  نظننننم معموماتيننننة واتصنننناالتيو تسننننتوج  
 (0221والمعارف الجديدة التى تعتزر مفتاح التنمية.)صال ك

 محطنا   ني موجنودة دورا ىاما  ى ك  مناحى الحياة ك  يي ميةالرق وتمع  التكنولوجيا

 والمحاسزةك والتعميم ك والزراعة الماليةك والمشروعا  ك المكات  وأدوا  النق ك وميسسا  الز ك
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 ك والرياضننة والطاقنةك والصننحا ةك والتصنننيعك والنندواءك والصننحة الزين ك و نني والتندري ك

 (FAO,0226;0).وايرىا
 مجناال  أكةنر الحنالي الوقن   ني الرقمينة التكنولوجينا سنتخداما ا أصنزح  ولقند   

 المتقدمنة العالمينة الشنركا  مختمنف أأ ن حنظ حين  وتنأةيرا نشناطا وزنروزا اإلنسنانية الحضنارة

 موقعنا تحتن  الرقمينة التكنولوجينا  عالينا  أأ كمنا ن حنظ .رقيسني زشنك  عميينا تعتمند أصنزح 

الرقمينة متمةمنة  ني  تكنولوجيناوالمادينة ك وال والصنناعية االقتصنادية السنزال حمزنا   ني ريادينا
ىننى األداة اليامننة لمسننيطرة عمننى المعمومننا   ننى واليواتننف المحمولننة الحاسنن  اىلننى واإلنترننن  

 يننذه التكنولوجيننا تسننتطيع نقنن  وتوصنني  كميننا  كزيننرة مننأ المعمومننا  والمعننارف  كىننذا العصننر
جترا يننة المتفرقننة لكا ننة المسننتخدميأ ك ويمكننأ  ننى أى مكنناأ  ننى العننالم و ننى كا ننة المننناطل ال

الزراعنننى واإلرشننناد  الصنننحي والتعميمننني وكنننذلث المجنننا  تطزينننل ىنننذه التكنولوجينننا  نننى المجنننا 
الزراعى الذى يعتمند عمنى نشنر المعمومنا  والمعنارف الزراعينة لممنناطل الريفينة لتحسنيأ ور نع 

ى اتخنناذ القننرارا  المزرعيننة ك كمننا المسننتوى المعيشننى ك وزيننادة اإلنتنناج الزراعننى والمسنناعدة عمنن
تنننو ر قننننوا  اتصنننا  واسنننعة زنننيأ الييقنننا  الزحةينننة الزراعينننة ك والمنظمنننا  التنموينننة الحكومينننة 

 (Zazueta, 0222)حكوميةالواير 
كما يمكنأ اسنتخدام اليواتنف المحمولنة  ني تحقينل مكاسن  اجتماعينة واقتصنادية عديندة 

نامينة تسنتخدم المحمنو  لنندعم أنشنطتيا  ني مجننا  لينذا  ن أ العديند مننأ المنظمنا   ني النندو  ال
(. ويسنتفيد أصنحا  المصنمحة منأ خصنناق  0266الصنحة والتعمنيم والزراعة)قاسنم كالجمن  ك

المحمننو  لنندعم ميننام التنميننة الريفيننة زاعتزنناره قننناة اتصننا  موةننول زيننا وحاضننرة لمتواصنن   نني 
 مجاال  الصحة واإلرشاد والتعميم والتنمية.

سنننياما  التننني وضننن   يينننا اعتمننناد التنمينننة الريفينننة  ننني مصنننر عمنننى ومنننأ أزنننرز اإل    
 عمنى( والتني تقنوم RADCON) والريفينة الزراعينة التنمينة اتصنا التكنولوجينا الرقمينة شنزكة 

سنتخدام واالتصناال ك  تكنولوجينا المعمومنا ىمنا رقيسنيتيأ دعنامتيأ  واإلتصناال  المعمومنا  وا 

دارة والزرمجينا ك الننظم زتطنوير واالتصناال   ومناتكنولوجيا المعم وتخت  .التنمية أج  مأ  وا 

 المسنتخدميأ جمينور النى لتصن  مصنادرىا منأ تند قيا  نى والنتحكم المعمومنا ك منأ محتواىنا
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 ومصنادرىاك المعمومنا ك ىنذه نوعينة أمنا كالمناسن  الوقن  و نى الصنحيحة زالصنورة المسنتيدف

 (المعر نة إدارة)وتطزيقينا يميناو  لينا جميورالمسنتخدميأ ومعر نة وعرضنياك صنيااتيا واسنمو 
 المعمومنا  مصنادر زنرزط ذلنث وينرتزط .التنمية أج  مأ المعموما  استخدام عميو نطمل ما  يذا

 مفينوم تحن  ينندرج منا وىنو التنموينة زنالجيود المسنتيد يأ منأ زمسنتخدمييا(التنموينة الجينا )

 (06  0221)قاسم كزدراأك .التنمية أج  مأ اإلتصا 
سننوال عننأ طريننل الوصننو  األسنني  واألرخنن  لممعمومننا  عننأ السنننمع تحسننيأ أداء األ

والخدما ك تحسيأ نوعية المنتج ك تحسنيأ إداري منأ خن   اتخناذ قنرار  أ ضن  وأسنرعكتو ير 
المعر ننة التنني تعتزننر عننامً  ىامننًا لينتنناجك تسننيي  وتنسننيل طننرل العمنن   نني التجننارة الدوليننةك 

يفييأ والمننزارعيأ مننأ تزنناد  األ كننار مننع األخننريأ زيننادة سننرعة انتشننار المعمومننا ك تمكننيأ الننر 
 ي الدو  األخرى وتحسيأ نوعية حياتيمك تمكنيأ النريفييأ والمنزارعيأ منأ  وسواء  ي الداخ  أ

المشنننناركة  نننني عمميننننة اتخنننناذ القننننرارا  مننننأ خنننن   اسننننتخدام تكنولوجيننننا المعمومننننا  واالتصننننا  
دوليننة )االنترننن ( والنندواقر المتمقننة وايننر الحديةننة مةنن  الزرينند االليكتروننني وشننزكة المعمومننا  ال

ذلننثك المسنناعدة  نني توجيننو المعمومننا  والتكنولوجيننا الرقميننة لخدمننة الزراعننة عننأ طريننل رزننط 
األخصناقييأ والمرشننديأ النزراعييأ  نني المجتمعنا  المختمفننة زصنورة أكةننر  اعمينةك زيننادة تزنناد  

األخنننذة  نننني النمنننوك زينننادة  ننننر   األزحنننا  الزراعينننة زننننيأ الننندو  المتقدمنننة والنننندو  النامينننة أو
المننزارعيأ  نني تسننويل منتجنناتيمك خفننق درجننة التقسننيم المعر نني عننأ طريننل رزننط المنظمننا  
المختمفة المنتشرة  ي مناطل جترا ية مختمفة وتمكنيم مأ العم  معا زشك  أكةر  اعمينةك تفيند 

المعننروق مننأ   نني تحدينند حالننة المحاصنني  والتنزنني زانتاجيننة األراضنني المزروعننة وتقنندير حجننم
المحاصننني   ممنننا يفيننند زالتنننالي  ننني المسننناعدة عمنننى اتخننناذ قنننرارا  تسنننعير وتسنننويل المنتجنننا  
الزراعيننة ك تحسننيأ االتصننا  وزيننادة المشنناركة ونشننر المعمومننا  وتزنناد  والمعننارف والميننارا ك 
تزويننند المنننزارعيأ زالمعنننارف والمعمومنننا  التننني يحتننناجوأ إليينننا إلدخنننا  المسنننتحدةا  الزراعينننة 

 استخدام مواردىم االقتصادية زشك  أ ض .و 

تسننناعد التكنولوجينننا  ننني إتاحنننة  نننر  جديننندة لمحصنننو  عمنننى أدوا  مزتكنننرة ومتقدمنننة و 
لمقازمة احتياجا  الريفييأ والمنظما  الزراعية وذلث عأ طريل استخدام قننوا  اتصنا  رأسنية 
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مومنننا  واسنننتخدام وأ قينننة والتننني منننأ شنننأنيا أأ تعمننن  عمنننى زينننادة قننندراتيم عمنننى اسنننتخراج المع
المعر نننة ممنننا يزيننند منننأ مجينننوداتيم الفعالنننة  ننني التنمينننة ك وتعمننن  ايضنننًا عمنننى تسنننيي  حصنننو  

 (   022  0221صال  ك  )الريفييأ عمى المعموما  المتاحة عمى شزكة االنترن .

دورًا أساسنننيًا  ننني تنمينننة المشنننروعا  والمنظمنننا   الرقمينننةتكنولوجينننا اليمكنننأ أأ تمعننن  و 
زيادة قدراتيا لممشاركة  ي حنوارا  لتزناد  المعمومنا   يمنا زينينا وكنذلث منع  الريفية عأ طريل

 تمزيننننةالزنننناحةيأ وصننننناع السياسننننا   نننني المجتمعننننا  الريفيننننة حتننننى يننننتم التوصنننن  إلننننى كيفيننننة 
 تمنننننث المشنننننروعا  والمنظمنننننا .زينننننا احتياجننننناتيم وتحسنننننيأ  عالينننننة األعمنننننا  التننننني تقنننننوم 

(Magazine of e-agriculture.0220;0 ك و) ىننناث العدينند مننأ التطزيقننا  التنني يمكنننأ
رصننندىا لمتكنولوجينننا الرقمينننة  ننني مشنننروعا  التنمينننة الريفينننة  ننني القطاعنننا  المختمفنننة)التعميم 

 كالصحة كالزراعة(منيا ما يمي0 
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عمننيم كحينن  يمكننأ زواسننطتو يمةنن  التعمننيم االلكتروننني نقمننة نوعيننة زنن  قفننزة  نني مجننا  الت
تطننوير العمميننة التعميميننة مننأ مجننرد أنيننا عمميننة تمقننيأ لممعمومننا  إلننى اعتزارىننا عمميننة زحنن  

وضنحيا نواستط ع وىناث العديد مأ المزررا  ل نتقنا  زنالتعميم منأ التقميندي إلنى االلكترونني 
  المعمومنا  عمنى  الحصنو   ني السنرعة إلنى ك الحاجنة  المعمومنا  وتند ل المعر ي  ي0االنفجار
 األيندي المعقندةك تنو ير الرياضنية والعممينا  األعمنا  أداء  ني واإلتقناأ المينارة إلنى ك الحاجنة

 كتنمينة المسنتقزمية العمن   نر  ك تحسنيأ النتعمم صنعوزا  لمشنك   الحمنو  العاممنةك إيجناد

 خاصنة مينارة أو متطنورة معر نة يتطمن  ال الحاسن  اىلني  عمياكاسنتخدام عقمية معر ية ميارا 

 الترزينة ميناديأ  ني الكزينرة  اقندتيا منع مقارننة الحواسني  أسنعار انخفناق ك واسنتخدامو لتشنتيمو

(أأ ىنناث مزنررا  كةينرة يمكنأ عرضنيا ىنني0أأ  090 0220كمنا يضنيف )الموسننىك. والتعمنيم
 واالستكشافكتحسنيأ الزحن  منناخ ك تييقنة  الطن    قنا  لجمينع مناسنزة الحاسن  األلني أداة

 والتجنار  الصنور عنرق مةن  التعميمينة الوسناق  منأ زاإل نادة المنطقني كالسنماح التفكينر يةوتنم

 زواسنطة التوجيينا  وتقنديم والشنراق  التعميمينة األ ن م ك عنرق شاشنة الجيناز عمنى المعممينة

 التجنار  إجنراء  ني المحاكناة عمنى قندرة  ممحاسن  المحاكناة عمنى كالقندرة الصنوتي التسنجي 
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 عمنى ك القندرة  لينا اإلعنداد خطنورة منأ ويحند التكمفنة يقم  مما  ك  ع  مأ إجراقيا زدال التعميمية

 يسناعد المينارا  ك رزنط  المعقندة العممينا  أداء  ني والجيند الوقن  المزاشنرك تنو ير التفاعن 

 ننواتج المعمنم كتحسنيأ ك مساعدة اىخر دوأ موضوع لتعمم الميارا  رزط عمى الطال  الحاس 

 منأ سمسنمة إلنى المدروسنة المنادة ك تقسنيم  الراجعنة التتذية ك تقديم لمط   لتعمما عممية و عالية

دارة النتحكم عمنى ك القندرة المعمومنا  واسنترجاع تخنزيأ عمنى التتازعا كالقندرة  منأ العديند وا 

 . الممحقا 
 : الموروعفت الصحي   ي الرقمي   طبي  ال كنولوجيف -2

 الصنناعية الندو   ني االقتصنادية لقطاعنا ا أىنم منأ عنام زشنك  الخندما  قطناع يعتزنر

 وتعند  محمينا تننتج الخندما  ومعظنم األمريكيك اإلجمالي القومي الناتج يمة  ةم  حي  الكزرى

 أمنر  نأي ك الندو  زنيأ المسنا ا  إلتناء  ني المعمومنا  واالتصناال  عمييا كوتساىم الطم  و ل

 تقمين  إلنى ينيدي ممنا العنالم  كن  ني أو سماعو مشاىدتو يمكأ األرق عمى ما مكاأ  ي يحد 

 منأ % 02والتني تصن  لحنوالي  الخدما  تحسيأ وزالتالي ال زمةك والزرمجيا  المعدا  تكمفة

%  ني 22 ك 02 زنيأ منا تشنك  التكنولوجينا الرقمينة األأ وقند أصنزح  . العالمينة التجنارة حجنم
 والتخمنيأ الخزنرة ىعمن تعتمند كان  األطزاء قز  مأ األمراق تشخي  وعممية الطزية الخدما 

 معرو نوك واينر جديندة المنريق منينا يعاني التي الحالة كان  إذا خصوصا معظم األحياأك  ي

 حالنة  ني زيننيم لمتشناور أخنرى دو   ني لنو زمن ء أطزناء مراسنمة الطزي  إلى أحيانا يضطر مما

  مجنا  ني العممني التطنور قزن  كزينريأ وقتنا وجيندا تتطمن  كانن  العممينة وىنذه .المنريق
 عممينا   زندوأ الفحوصنا  الداخمينة إجنراء مجنا   ني الحنا  التكنولوجينا الرقمينة ك وكنذلث

 الحنا  زالنسنزة وكنذلث وممكننةك سيمة الداخمية الطزية المعاينة عممية تكأ لم الشعاعي التصوير

 الخاصنة والراحنة التعقنيم ووسناق  زسنيطة تقندميا التني الطزينة الخندما  كانن  قديما لممستشفيا 

 وانرف الطزينة والمعندا  األجينزة منأ التقنينا  كنذلث السنميمك زالشنك  متنو رة مرضنى ليسن زال

( 0260)وزارة الصننحة المصننريةك الحننالي ىنني زالشننك  كمننا متننو رة تكننأ لننم العمميننا 
(UNDP,0262;0)  

 لمجميع متو رة الطزية المعموما  أصزح  واالتصاال  والمعموما  التكنولوجيا ةورة ومع
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  يمكأ , العالم  ي المتطورة الطزية المشروعا  زيأ االتصا  وخطوط اإلنترن  شزكة مأ خ  

 مكناأ أي و ني األمريكينة المتحندة الوالينا   ني تنتم معقندة ةينجراح إجنراء عممينة مشناىدة اىأ

 كا نة  ناأ العنالم منأ زقعنة أي  ني اكتشنا و جديند ينتم منرق ك  نأي ومزاشنر حني ززن  زالعنالم

 منأ ع جنو طنرل ومسنززاتوك وحتنى وأعراضنو المنرق ىنذا تعنرف فسنو  زنذلث الميتمة الجيا 

 زالزياننا  المعمومنة واالحتفناظ عمنى الحصنو  ينتم حين  والمعمومنا  االتصناال  وسناق  خن  

معمومنا   إلنى وتحويمينا المتطنورة الحاسن  أجينزة خن   منأ ومعالجتينا المنرق زينذا الخاصنة
 ىذا يومنا  ي يستطيع اىلي اإلنساأ أأ كما . جةالحا عند منيا واالستفادة واسترجاعيا وتخزينيا

 خن   منأ اإلنسناأك جسنم منأ الحساسنة األجنزاء  ني والمعقندة الدقيقنة العممينا  الجراحينة إجنراء

 . العممية إجراء خطوا  عأ والدقيقة زالمعموما  الصحيحة اىلي اإلنساأ ىذا تتذية
 زحين  مننو االسنتفادة رضنىلمم التكنولنوجي التطنور أتناح : الصنحية الخندما  مواقنع

 شنزكة خن   منأ العنالم  ني طزين  أي عمنى المرضنية حالتنو يعنرق· أأ منريق كن  يسنتطيع

 المحمينيأ األطزناء عمنى حنالتيم عنرق منأ يتعرضنوا لمحنرج أأ يمكنأ منأ اإلنترن  ك خصوصا

 زكن  حنالتيم عنرق لممرضنى ىنذه المواقنع تتني  ك معنالجتيم نظنام عنأ راضنيأ اينر ىنم منأ أو

 عزنر زيننيم  يمنا زن  والتحناور ك المختصنيأ عمنى أشنعة وصنور طزينة تقنارير منأ الطزينة لالوةناق

 الصحية. مشاكميم لمناقشة محادةة ارف
  طبي  ال كنولوجيف الرقمي   ي الموروعفت الزراعي )المراكز اإلروفدي ( -3

زاعتزارىننا المصنندر الرقيسنني لنندخ  االزيننة سننكاأ الريننف ك زالتننة الزراعننة أىميننة  تشننك 
تعنند التنميننة الزراعيننة حجننر الزاويننة  نني ك و زاإلضننا ة إلننى مننا تننو ره مننأ  ننر  عمالننة كزيننرة ليننم

 ني إحدا  التنمية الريفية المتكاممة ك ولذلث  ن أ أي مجينود مزنذو  لتنمينة قطناع الزراعنة ىنو 
إحنندا  نننوعيأ مننأ زوجننو خننا  زينندف  وتنميننة القطنناع الزراعننيك األصنن  موجننو لتنميننة الريننف

زكن  منا يتضنمنو منأ  االقتصاديك والتكنولوجيما اقتصادي يسعى لر ع المستوى التتيير أحدى
عناصنننر مادينننة لمسنننكاأ الننننريفييأ ك واألخنننر اجتمننناعي يسنننعى إلننننى اإلعنننداد الفكنننري والنفسنننني 

زمنا يسناعدىم عمنى التكينف منع ظنروف الحيناة زكن  منا ينطنوي عمينو ىنذا اإلعنداد منأ  لمريفييأ
أداة قويننة التكنولوجيننا الرقميننة تعتزننر ك كمننا (00 6001ىكتزوينند زالمعننارف والميننارا  )مصننطف
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منندادىم زالمعننارف والميننارا  التنني يحتنناجوأ إلييننا  نني تحسننيأ حينناتيمك  الننريفييأجنندًا لتعمننيم  وا 
وكننذلث تنميننة مينناراتيم الشخصننيةك وقنند أةزتنن  الدراسننا  التنني قامنن  زيننا ميسسننا  دوليننة مةنن  

والتندري   كولي أأ االسنتةمار  ني مجناال  التعمنيموالزنث الند  (FAO)منظمة األاذية والزراعة
اينننر الرسنننمي كاإلرشننناد الزراعننني  ننني الرينننف يحقنننل عاقننندًا اسنننتةماريًا أعمنننى زكةينننر منننأ عواقننند 

التكنولوجيننا الرقمينننة  ننني  تطزينننلاسننتةمار التكنولوجينننا الزراعيننة ذاتيننناك ومننأ ىننننا تظينننر أىميننة 
ك حين  أصنز  االتصنا  حقيقنة ضنرورية ةقطاع اإلرشاد الزراعني كأحند مجناال  التنمينة الريفين

لنى  ك أام  الناس يقومنوأ زاإلتصنا  وتمقني ك ي حياة الريفييأ الحديةة ونقن  المعمومنا  منأ وا 
أ لنم يكنأ االتصنا  عممينم األساسني. شنزكة كوتعند (FAO ,0226) زعضنيم النزعق حتنى وا 

 Rural and Agricultural Developmentوالريفينننة الزراعينننة التنمينننة اتصننا 

Communication Network ( RADCON )   أزنرز اإلسنياما  التني وضن   يينا منأ
 رقيسنيتيأ دعنامتيأ اعتماد التنمية الريفية  ي مصر عمنى التكنولوجينا الرقمينة والتني تقنوم عمنى

سنتخدام واالتصناال ك  تكنولوجينا المعمومنا ىمنا ك التنمينة أجن  منأ واإلتصناال  المعمومنا  وا 
دارة والزرمجينا ك الننظم زتطنوير واالتصناال   اتكنولوجينا المعمومن تخنت و   منأ محتواىنا وا 

 المسنتيدف المسنتخدميأ جمينور النى لتصن  مصنادرىا منأ  نى تند قيا والنتحكم المعمومنا ك

 وأسنمو  ومصنادرىاك المعمومنا ك ىنذه نوعينة أمنا الوقن  المناسن ك و نى الصنحيحة زالصنورة

 منا  ينذا المعر نة( وتطزيقينا)إدارة ميناو ي لينا ألمسنتخدمياجمينور  ومعر نة وعرضنياك صيااتيا

 المعمومنا  مصنادر زنرزط ذلنث وينرتزط .أجن  التنمينة منأ المعمومنا  اسنتخدام عمينو نطمنل

 مفينوم تحن  ينندرج منا وىنو التنموينة المسنتيد يأ زنالجيود منأ التنموية(زمسنتخدمييا )الجينا 

كة الرادكنوأ تنصن  ومعظنم أنشنطة شنز ك(06  0221)قاسم كزندراأك .التنمية أج  مأ اإلتصا 
متعامنن  مننع جميننع أىنن  ىننذه القرية.والينندف األساسنني ليننا ىننو تنميننة القريننة زتنميننة ل نني القريننة 

أىمياكأي توسيع الفر  أماميم لمعيشة أ ض كونظرًا لتننوع سنكاأ القنرى واخنت ف اىتمامناتيم 
وعيأ مننأ مننع ننن (رادكننوأ) والريفيننة الزراعيننة التنميننة   شننزكة اتصننا مننولننذا تتعا ومشننك تيمك

المعمومننا  0 المعمومننا  المتاحننة عمننى الشننزكة ك والمعمومننا  التنني يقننوم الميسننريأ  نني القريننة 
زوضنعيا عمننى الشننزكةك و نني أي مننأ الحننالتيأ يجنن  أأ توجننو المعمومننا  إلننى الفقننة المقصننودة 
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 (620ك 0221أساس خطة العم  االتصالي عمى الشزكة. )أزو السعودك واخروأ0و زياكألن
 بحثي الطريق  ال

أجنننننننري ىنننننننذا الزحننننننن  زمحا ظنننننننة سنننننننوىاج كمجنننننننا  جترا ننننننني لمدراسنننننننة ك عمننننننني عيننننننننة 
(مزحوةنننًا منننأ العنننامميأ  ننني المشنننروعا  التنموينننة )التعميمينننة كالصنننحيةك المراكنننز 610قوامينننا)

زطريقننة قصننديو إلجننراء الدراسننة ىنني طمننا  اإلرشننادية(ك وعميننو تننم اختيننار أرزعننة مراكننز إداريننة
لوجننود المراكننز اإلرشننادية التنني تطزننل التكنولوجيننا الرقميننة زيننذه وذلننث  وطيطننا وسنناقمتو وأخمننيم

المراكز اإلدارية والتي تعد محورًا لممشروعا  التنموية  ي الريف زالمحا ظة وتم اختينار القنرى 
التننني تقنننع زينننا ىنننذه المراكنننز اإلرشنننادية وىننني 0قرينننة مشنننطا التازعنننة لمركنننز طمنننا وزينننا المركنننز 

المطننور  اإلرشنناديزنيننو التازعننة لمركننز طيطننا وزيننا المركننز المطننور زمشننطاك قريننة  اإلرشننادي
المطننور زالج ويننةك قريننة  اإلرشنناديززنيننوك قريننة الج ويننة التازعننة لمركننز سنناقمتو وزيننا المركننز 

المطننننور زالننننديازا  ك وتننننم اختيننننار  اإلرشنننناديالننننديازا  التازعننننة لمركننننز أخمننننيم وزيننننا المركننننز 
لتعميميننة المعتمنندة  نني القننرى السننازقة أمننا القننرى المشننروعا  الصننحية المطننورةك والمشننروعا  ا

التي لم تكأ متو رة  يينا ىنذه المشنروعا  التنموينة  ن أ اختينار ىنذه المشنروعا  تنم منأ أقنر  
 كنناأ اختيننار المشننروعا  الصننحية ىننو الوحنندة الصننحية المطننورة  -قريننة لمقريننة المتننو ر  ييننا

رينننة زنينننو)مركز طيطنننا( ك والوحننندة زقرينننة مشنننطا ) مركنننز طما(كوالوحننندة الصنننحية المطنننورة زق
الصنننحية المطنننورة زقرينننة الج وينننة)مركز سننناقمتو(ك والوحننندة الصنننحية المطنننورة زقرينننة النننديازا  
)مركنننز أخمنننيم(كوتم اختينننار المشنننروعا  التعميمينننة المعتمننندة وىننني؛ مدرسنننة المننندمر اإلعدادينننة 

واصنن  اإلعداديننة )مركننز طمننا( ك ومدرسننة مجمننع زنجننا اإلزتننداقي )مركننز طيطا(كومدرسننة زننني 
)مركنننز ساقمتو(كومدرسنننة نيننندة اإلعدادينننة القديمنننة)مركز أخميم(كوذلنننث تحقيقنننًا لميننندف النننرقيس 
لمدراسننة وىننو التعننرف عمننى منندى تطزيننل التكنولوجيننا الرقميننة  نني تمننث المشننروعا  زاعتزارىننا 

تني تقرىنا مشروعا  قاقمنة لتنمينة المجتمنع الريفني زميشنرا  التنمينة الزشنرية الة ةنة الرقيسنية ال
األمم المتحدة  ي تقارير التنمية الزشرية المتتالية الصادرة عنأ مشنروع األمنم المتحندة اإلنمناقي 

(UNDP وىي الصحة متمةمة  ي الوحدا  الصحية المطورة ك والتعمنيم متمنةً   ني المندارس )
لننندخ  معتمننندًا  ننني ذلنننث عمنننى منننا تقنننره المعتمننندة منننأ قزننن  ىيقنننة ضنننماأ الجنننودة واالعتمننناد ك وا
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مختمف الدراسا   ي أأ مصندر دخن  سناكني الرينف ىنو الزراعنة معتزنرًا أأ اإلرشناد الزراعني 
ىننو قنناطرة التنميننة الزراعيننة  نني الريننف وزالتننالي كاننن  المراكننز اإلرشننادية المطننورة ىنني ممةنن  

 الدخ   ي ريف المحا ظة لتحقيل أىداف الدراسة.
 ت:أدمو  جمع البيفنف

تنم جمنع الزيانننا  زواسنطة اسننتمارة اسنتزياأ أعند  خصيصننًا لنذلث التننرق وتنم تطزيقيننا 
مزحوةنًا  ني  610عمى جميع المزحوةيأ وىم  قة العامميأ زالمشنروعا  التنموينة وكناأ عنددىم 

 مختمف المشروعا  التنموية المذكورة سازقًا.
زنارًا مزندقيًا عمنى عيننة منأ وقد تم تصميم االسنتزياأ و قنًا ألىنداف الزحن  وتنم إجنراء اخت

مزحوةننًا ك وتننم جمننع الزيانننا  مننأ خنن   المقازمننة الشخصننية لممزحننوةيأ  02المزحننوةيأ عننددىا 
م ك وتننم عننرق الزيانننا  وتحميميننا زاسننتخدام النسنن   0260وذلننث خنن   شننيري مننارس وأزرينن  

 المقوية والتكرار  لتحقيل اليدف مأ الزح .
 الم فلج  الكمي  لمبيفنفت:

(   2يىن  الدراسني تنم إعطنناء المزحنو  درجنة تعزننر عنأ مسنتوى تعميمننو وىني ميىن  عننا )(الم6
 (.6(   كميى  متوسط)0كميى   ول كمتوسط)

(مدة العم  تم إعطاء المزحو  درجة تعزر عأ مدة الخدمة  ي المشروعا  التنموينة كحين  0
 69-62ك منننأ   0سننننوا  0-2ك منننأ  6سننننوا  2تنننم تقسنننيم المزحنننوةيأ إلنننى    أقننن  منننأ 

 .9سنة  أكةر 62ك مأ      2سنة
(الوسننيمة التكنولوجينننة المسننتخدمو  ننني المشننروعا  التنموينننة 0 تننم إعطننناء درجننة لكننن  وسنننيمة 2

 2ك الياتف المحمو       0ك االنترن     6الحاس  اىلي  -يستخدميا المزحو  
مة توظفيننا (توظيننف التكنولوجيننا الرقميننة لخدمننة المسننتفيديأ 0 تننم إعطنناء درجننة عننأ كنن  وسنني9

 كال يوظف صفر.  6كأحيانًا    0المشروعا  التنموية لخدمة المستفيديأ وىي  داقما
لممسننناعدة  ننني إنجننناز مينننام المشنننروعا  التنموينننة  ننني  الرقمينننةتكنولوجينننا الل وسننناق  ينننتطز (2

0 تننننم إعطنننناء درجنننة لكنننن  مسننننتوى منننأ مسننننتويا  تطزيننننل الوسننناق  التكنولوجيننننة  نننني  العمننن 
 كال    صفر             6كلحد ما      0ك نعم   المشروعا  التنموية
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تنم إعطناء درجنة  لمتواص  مع اإلدارةالمشروعا  التنموية  ي  الرقميةتكنولوجيا  ال ( توظيف1
لكن  مسننتوى مننأ مسننتويا  توظيننف الوسناق  التكنولوجيننة  نني المشننروعا  التنمويننة لمتواصنن  

 صفر   ال              6لحد ما       0مع اإلدارة  نعم 
(اسنننتخدام وسننناق  التكنولوجينننا الرقمينننة )الحاسننن  اىلنننيك االنترنننن  كاليننناتف المحمنننو (  ننني 1

األاننننراق المختمفننننة ك تننننم إعطنننناء درجننننة لكنننن  مسننننتوى مننننأ مسننننتويا  االسننننتخدام لموسنننناق  
 ال يوظف     صفر.    6أحيانًا     0التكنولوجية  ي المشروعا  التنموية   داقما

تكنولوجينننا الوسننناق   توظينننف ألدوارتنننوح لمعر نننة توقنننع المزحنننوةيأ كمنننا تنننم وضنننع سنننيا  مف (7
العم كوكنذا سنيا  مفتنوح لمعر نة معوقنا  تطزينل وسناق  التكنولوجينا الرقمينة  ني  ي  الرقمية

المشروعا  التنمويةكوسيا  مفتوح لمعر ة مقترحا  المزحوةيأ لمتتم  عمى معوقنا  تطزينل 
مويننةكتم تجميننع األراء وتصنننيفيا و قننًا لتكرارىننا مننأ التكنولوجيننا الرقميننة  نني المشننروعا  التن

 المزحوةيأ 
(تم تجميع استجازة المزحوةيأ عأ األاراق التي توظنف  يينا كن  الوسناق  التكنولوجينة  ني 1

 المشروعا  التنموية. 
 النتائج ومناقشتها

 خصائص المبحوثين-
 المؤهل الدراسي : -1

%( منأ المزحنوةيأ حاصنميأ عمنى 22.19)(أأ 6أظير  النتاقج الواردة زالجندو  رقنم )
%( ك زينمنا زمتن  71.20ميى  عا  ك وكاأ أامنزيم  ني المشنروعا  التعميمينة زنسنزة زمتن  )

%( مننأ إجمننالي المزحننوةيأ وكنناأ أامننزيم 66.09نسننزة الحاصننميأ عمننى ميىنن   ننول متوسننط )
%(ك أمنننا عنننأ المزحنننوةيأ الحاصنننميأ عمنننى ميىننن  71.09 ننني قطننناع الصنننحة زنسنننزة زمتننن  )

%(مننأ إجمننالي المزحننوةيأ ككنناأ أامننزيم  نني قطنناع الصننحة 29.06متوسننط  زمتنن  نسننزتيم )
 %(.16.26زنسزة زمت  )

 مدة العمل:-2

%( مننأ المزحننوةيأ قنند قضننوا منندة أكةننر 12.22(أأ )6أظيننر  النتنناقج زالجنندو  رقننم )
سننننننننة  ننننننني عممينننننننم وكننننننناأ أامنننننننزيم  ننننننني المشنننننننروعا  التعميمينننننننة زنسنننننننزة زمتننننننن   62منننننننأ 

سنة  ني عممينم  69 -62ك زينما زمت  نسزة المزحوةيأ الذيأ قضوا مأ  %(مزحو 21.11)
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%( 29.61%( مننأ المزحننوةيأ كنناأ أامننزيم  نني المشننروعا  الصننحية زنسننزة زمتنن  )69.02)
% مننيم  ني 22%(كناأ 66.12يم )تسنوا   ي عممينم  كانن  نسنز 0 -2ك الذيأ قضوا مأ 

 لتساوي%  ي المشروعا  الصحية زا22المشروعا  التعميمية و
 الواصي  المدرود  ممبحوثيل و قفي لاصف صيمال دده والندبي ل وزيع اليوضح :(9جدوا رقم )

 المؤهل الدراسي
 االجمالي اإلرشاد الزراعي الصحة التعليم 

 % العدد % العدد % العدد
 90 1.01 9 9..9 02 13.10 90 مؤهل عال

مؤهل فوق 
 متوسط

1 3.2. 05 ...9 1 1.11 09 

 59 1.01 9 30.21 .2 .9.1 .0 متوسط مؤهل
 0.9 .3.. 01 ...29 1. 1..52 90 االجمالي

 مدة العمل
 32 1.11 1 2..19 00 53.09 03 سنوات 5أقل من 

 31 1011 1 51.11 01 51.11 01 سنة9 -5

01-01 00 15..1 02 51.0. 1 1011 31 

05+ 5. 5.... 21 39.10 01 011 013 

 0.9 .3.. 01 ...29 1. 1..52 90 االجمالي

 المصدر0 استمارة االستزياأ
  ي ال ما: ال كنولوجيف الرقمي . اد ادام 2

%( منأ المزحننوةيأ يسنتخدموأ الحاسنن  92.20أأ ) (0أظينر  النتناقج زالجنندو  رقنم )
%ك زينمنا  ني 10.70اىلي  ي عمميم ك وكاأ أكةنرىم  ني المشنروعا  التعميمينة زنسنزة زمتن  

%ك زينما جاء العامموأ  ني المراكنز اإلرشنادية  ني 01.26مت  نسزتيم المشروعا  الصحية ز
 %مأ اجمالي المزحوةيأ  ي المراكز االرشادية.96.11المرتزة األخيرة  كان  نسزتيم 

 ننني العمننن   زمتننن  نسنننزتيم  أمنننا عنننأ مسنننتخدمي شنننزكة المعمومنننا  الدولينننة )االنترنننن (
روعا  الصنحية  ني صندارتيم زنسنزة %مأ اجمنالي المزحنوةيأ كجناء المزحنوةيأ  ني المشن0.0
% مننننأ المزحننننوةيأ العننننامميأ  نننني المشننننروعا  الصننننحية ك ةننننم المزحننننوةيأ  نننني 62.20زمتنننن 
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%ك ةم المزحوةيأ  ي المراكنز اإلرشنادية زنسنزة زمتن  2.16المشروعا  التعميمية زنسزة زمت  
 %مأ المزحوةيأ  ي قطاع اإلرشاد الزراعي.1.22

%منأ اجمنالي 0.16 ي العم   كان  نسنزتيم  )الموزاي ( أما عأ مستخدمي الياتف المحمو 
المزحننوةيأ كجنناء المزحننوةيأ  نني المشننروعا  الصننحية  نني صنندارة المسننتخدميأ زنسننزة زمتننن  

%ك ولنم يسنتخدم 96.11%ك ةم المزحنوةيأ  ني قطناع المراكنز االرشنادية زنسنزة زمتن  60.00
 المحمو  أحدًا مأ المزحوةيأ  ي قطاع التعميم.

ةيأ النذيأ اسنتخدموا جمينع الوسناق  التكنولوجينة الكمزينوتر واالنترنن  الموزاين   ني وعأ المزحنو 
% مننأ اجمننالي المزحننوةيأ ك جنناء المزحننوةيأ  نني المشننروعا  22.21العمنن   كاننن  نسننزتيم 

التعميمينننننة  نننننني صننننندارة المسننننننتخدميأ لجمينننننع الوسنننننناق  التكنولوجينننننة المننننننذكورة زنسنننننزة زمتنننننن  
%ك ةننم المزحننوةيأ 21.20وعا  الصننحية زنسننزة زمتنن  %ك ةننم المزحننوةيأ  نني المشننر 26.20

 % .1.22استخدميا مزحوةًا واحدًا زنسزة زمت  حز    ي قطاع االرشاد الزراعي
لم كنولوجيف الرقمي   ي ال ما د ادام المبحوثيل ال وزيع ال دده والندبي ال يوضح:(2جدوا رقم )

 بفلموروعفت ال نموي 
 االجمفلي جميع الودف ا فياالموب االن رنت الكمبيو ر الودف ا

 % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد % ال دد 
 20.71 11 26.20 07 2.22 2 2.16 2 10.70 29 يةلتعميمالمشروعا  ا
 29.01 27 21.20 00 60.00 66 62.20 0 01.26 62 يةالصحالمشروعا  

 7.12 60 1.22 6 96.11 2 1.22 6 96.11 2 يةاالرشادالمراكز 
 999 963 35.58 58 9.89 96 9.29 95 45.39 74 لياالجمف
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 .  و يف ال كنولوجيف الرقمي  لادم  المد فيديل مل الموروعفت ال نموي :3
( تفاوتًا كزيرًا زيأ مندى توظينف المزحنوةيأ  ني المشنروعا  2أظير  النتاقج  ي الجدو  رقم )
التعامننن  مننع المسنننتفيديأ لتقنننديم  الزراعننني(مأ حينن  واإلرشنننادالتنمويننة الة ةنننة)التعميم والصننحة 

وجيننا الرقميننة كحينن  كاننن  نسننزة تطزيننل المزحننوةيأ لالخنندما  المختمفننة ليننم عزننر وسنناق  التكنو 
%(منأ 67.61%(ك زينما لم يوظنف )10.10يأ )يدلمتكنولوجيا لخدمة الفقة األولى مأ المستف
أمننا عننأ المسننتفيديأ مننأ   نني الفقننة األولننىك لممسننتفيديأالمزحننوةيأ التكنولوجيننا لتقننديم الخنندما  

 واإلرشنادالفقة الةانية   أ توظيف المزحنوةيأ  ني المشنروعا  التنموينة الة ةنة)التعميم والصنحة 
الزراعنننني( مننننأ حينننن  التعامنننن  مننننع المسننننتفيديأ لتقننننديم الخنننندما  المختمفننننة ليننننم عزننننر وسنننناق  

%(مننننننأ المزحننننننوةيأ 96.11%(ك زينمننننننا لننننننم يوظننننننف )21.29وجيننننننا الرقميننننننة كاننننننن  )لالتكنو 
 ي الفقة الةانيةك وعنأ المسنتفيديأ منأ الفقنة الةالةنة  ن أ  لممستفيديأالتكنولوجيا لتقديم الخدما  

الزراعنني( مننأ  واإلرشننادتوظيننف المزحننوةيأ  نني المشننروعا  التنمويننة الة ةننة)التعميم والصننحة 
ة الرقمينن التكنولوجينناحينن  التعامنن  مننع المسننتفيديأ لتقننديم الخنندما  المختمفننة ليننم عزننر وسنناق  

%(منننأ المزحنننوةيأ التكنولوجينننا لتقنننديم الخننندما  90.02%(ك زينمنننا لنننم يوظنننف )22.1كانننن  )
  ي الفقة الةالةة. لممستفيديأ
:يوضح ال وزيع ال دده والندبي لممبحوثيل ل و يف ال كنولوجيف الرقمي  لادم  3جدوا رقم 

 المد فيديل

 

 االجمالي ال أستخدم أحيانا   دائما   االستجابات
فئات 

 المستفيدون
 عدد % عدد % عدد % عدد

 0.2 09.99 .3 15.29 91 29.13 0. (0مستفيدون )
 011 ...10 1. 12.95 2. .01.5 30 (3مستفيدون )
 .03 19.31 3. .22.1 11 9..05 31 (2مستفيدون )

 122 011 051 011 0.0 011 013 االجمالي
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 واصا مع اإلدارة. و يف ال كنولوجيف الرقمي   ي إنجفز ميفم ال ما وال 4
أأ أكةننر منأ نصنف المزحننوةيأ  ني المشنروعا  التعميميننة  (9أظينر  النتناقج  نني جندو  رقنم )

%(منننيم مننأ 6.61%( يوظفننوأ التكنولوجيننا  نني إنجنناز ميننام عمميننم  يمننا لننم يسننتفد)22.99)
%( مننننيم منننأ 20.19توظينننف التكنولوجينننا الرقمينننة  ننني انجننناز مينننام العمننن  ك زينمنننا اسنننتفاد )

التكنولوجيا  ي التواص  مع اإلدارةك و ني المشنروعا  الصنحية أظينر  النتناقج أيضنًا الوساق  
%(منننيم 62.17%( يوظفننوأ التكنولوجيننا  نني إنجنناز ميننام عمميننم  يمننا لننم يسننتفد)61.02أأ )

%( مننيم منأ 00.21مأ توظيف التكنولوجينا الرقمينة  ني انجناز مينام العمن  ك زينمنا اسنتفاد )
التواصنننن  مننننع اإلدارةك ظيننننر  النتنننناقج أأ المزحننننوةيأ  نننني المراكننننز  الوسنننناق  التكنولوجيننننا  نننني

 %(  يمنا لنم يسنتفد2.06اإلرشاديًة يوظفنوأ التكنولوجينا  ني إنجناز مينام عممينم زنسنزة زمتن  )
منننننيم مننننأ توظيننننف التكنولوجيننننا الرقميننننة  نننني انجنننناز ميننننام العمنننن  ك زينمننننا اسننننتفاد  %(0.21)
 . التواص  مع اإلدارة %( منيم مأ الوساق  التكنولوجيا  ي2.20)

:يوضح ال وزيع ال دده والندبي ل و يف المبحوثيل ال كنولوجيف الرقمي  إلنجفز ميفم ال ما 4جدوا رقم 
 وال واصا مع اإلدارة

 

 إنجفز ميفم ال ما
 % االجمفلي  لم يد ج  % ال  % لحد مف % 

الموروعفت 
 ي ال  ميم

25.44 42 24.85 4 2.36 2 9.98 99 53.84 

 37.86 64 2.95 5 95.87 27 99.65 98 8.28  يالصحوروعفت الم
 8.28 94 9099 9 2.36 4 2.36 4 3.55 ي االروفدالمراكز 

 999 969 4.94 7 29.79 35 37.86 64 37.27 االجمفلي
 ال واصا مع اإلدارة

الموروعفت 
 ي ال  ميم

24.26 26 95.38 22 93.99 3 9.77 99 53.84 

 37.86 64 9.59 9 7.99 92 99.24 99 98.34  يالصحالموروعفت 
 8.28 94 9099 9 8.88 95 9.77 3 3.55 ي االروفدالمراكز 

 999 969 2.36 4 23.8 39 28.49 48 46.95 االجمفلي
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الرقمية في مجاالت العمل التنموي من وجهة نظر تكنولوجيا المعوقات تطبيق . 5
 المبحوثين:

أأ أىنننم المعوقنننا  لتطزينننل التكنولوجينننا الرقمينننة  ننني (1قنننم )أظينننر  النتننناقج النننواردة زالجننندو  ر 
المشننروعا  التنمويننة مننأ وجيننة نظننر المزحننوةيأ ىنني عنندم وجننود تنندري  كنناف عمننى الوسنناق  

%( ك زينمنننا احتمننن  عقزنننة عننندم 90.00التكنولوجينننة  ننني المشنننروعا  التعميمينننة زنسنننزة زمتننن  )
%(ك أمننا عننأ 61.11نسننزة زمتنن  )تننو ر الشننزكة الترتينن  األخيننر  نني المشننروعا  التعميميننة ز

المشروعا  الصحية  احتم  عقزنة النروتيأ اإلداري الترتين  األو  منأ وجينة نظنر المزحنوةيأ 
%( ك زينمنا جناء  عقزنة عندم تنو ر الشنزكة الترتينن  77.77 ني المشنروعا  الصنحية زنسنزة )

احتمن  عقزنة %(ك وأظير  النتاقج أنو  ي المراكز اإلرشادية 66.66األخير  ي زنسزة زمت  )
%(ك زينمننا 70.00عندم تننو ر الشننزكة الترتين  األو  مننأ وجيننة نظننر المزحنوةيأ زنسننزة زمتنن  )

جنناء  عقزننة عنندم تحفيننز القنناقميأ عمننى العمنن   نني الترتينن  األخيننر زالنسننزة ليننم زنسننزة زمتنن  
(2.99. )% 

 الموروعفت ال نموي يوضح م وقفت  طبي  ال كنولوجيف الرقمي   ي :5جدوا رقم 
 االجمالي االرشاد الصحة التعليم شروعات التنمويةالم م

 % عدد % عدد % عدد % عدد المعوقات 
 %011 .2 22.. 2 11.11 .0 13.33 09 عدم وجود تدريب كاف 0
 %011 39 9.11 3 ..... .0 35.93 9 عدم توفير االمكانيات المادية )أجهزة( 3
 %011 39 2.11 0 ...95 33 ...31 . عدم تحفيز القائمين على العمل 2
 %011 39 2.91 0 99.99 30 50..0 5 الروتين اإلداري 1
 %011 32 1 1 .9.5. .0 21.12 9 نقص الكوادر البشرية 5
 %011 39 9.11 3 ..... .0 35.93 9 عدم وعي اإلدارة .
 %011 .0 93.33 02 00.00 3 ....0 2 عدم توفر الشبكة 9
سب عدم توافر معامل تدريب على الحا .

 األلي 
. 2..2. 03 51.51 3 9.91 33 011% 

 %011 .2 22.. 2 11.11 .0 19.33 09 عدم وجود تدريب كاف 0
 %011 319 .00.1 31 1..59 035 91..3 1. االجمالي
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 :م  م  عم  م وقفت  طبي  ال كنولوجيف الرقمي المبحوثيل ل . مق رحفت6
ز مقترحنننا  التتمننن  عمنننى معوقنننا  تطزينننل أأ أزنننر (7أظينننر  النتننناقج النننواردة زالجننندو  رقنننم )

مقتننرح تحوينن  الخنندما  جنناء التكنولوجيننا الرقميننة  نني المشننروعا  التنمويننة0  نني مجننا  التعمننيم 
%( مأ المزحوةيأك زينمنا احتن  مقتنرح تنو ير نقناط 71.72الورقية إلى الكترونية زنسزة زمت  )

%(منأ المزحنوةيأ ك 97.22تن  )االنترن   ي المشروعا  التعميمينة الترتين  األخينر زنسنزة زم
أمنننا  ننني المشنننروعا  الصنننحية  قننند أظينننر  النتننناقج النننواردة زننننفس الجننندو  أأ مقتنننرح تعننندي  
السموث اإلداري التقميدي قد تصدر مقترحا  المزحوةيأ  ي المشنروعا  الصنحية زنسنزة زمتن  

لوجينننا %( منننأ المزحنننوةيأ ك زينمنننا تنننأخر مقتنننرح التننندري  الفعنننا  عمنننى وسننناق  التكنو 12.10)
الرقمينننة الترتيننن  األخينننر منننأ وجينننة نظنننر المزحنننوةيأ  ننني المشنننروعا  الصنننحية زنسنننزة زمتننن  

%(ك وأظينننر  النتننناقج أيضنننًا أأ مقتنننرح تنننو ير نقننناط االنترنننن  قننند جننناء  ننني مقدمنننة 20.12)
%( كنننأعمى 7.22المقترحنننا  التننني قننندميا المزحوةنننوأ  ننني المراكنننز اإلرشنننادية زنسنننزة زمتننن  )

 استجازاتيم  ي ىذا الصدد.المقترحا  التي ورد  ز
 :يوضح مق رحفت ال  م  عم  م وقفت  طبي  ال كنولوجيف الرقمي   ي الموروعفت ال نموي 6جدوا رقم

 اإلجمفلي اإلروفد الصح  ال  ميم الموروعفت ال نموي  م
 % عدد % عدد % عدد % عدد المق رحفت 
 %999 49 7.59 3 45.99 98 47.59 99  و ير نقفط االن رنت 9
ال دري  الف فا عم  ودف ا  2

 ال كنولوجيف
57 69.99 39 32.63 7 7.36 95 999% 

  ديا الدموم اإلداره ال قميده  3
 الرو يني

22 34.37 42 65.62 9 9.99 64 999% 

عدم القدرة عم  ال  فما مع المواقع  4
 االلك روني 

49 64.96 23 35.93 9 9.99 64 999% 

 %999 68 9.99 9 45.58 39 54.49 37 ودف ا الرقمي  و ير الدعم المفلي لم 5
 و ير الكوادر البوري  القفدرة عم   6

 ال  فما مع ال كنولوجيف الرقمي 
98 59.99 98 59.99 9 9.99 36 999% 

 حويا الادمفت الورقي  إل   7
 الك روني 

22 78.57 6 29.42 9 9.99 28 999% 
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  وصيفت البحث:
نتاقج منأ وجنود العديند منأ المعوقنا  التني تقنف حناقً  دوأ  ي ضوء ما أسفر  عنو ال

   تطزيل التكنولوجيا الرقمية  ي المشروعا  التنموية زمحا ظة سوىاج ك لذا يوصي الزاح  زننننن0
إقامننة دورا  تدريزيننة لمعننامميأ زالمشننروعا  التنمويننة عننأ توظيننف التكنولوجيننا الرقمينننة 

ير معامننن  الحاسننن  اىلننني المتصنننمة زاالنترنننن   ننني وأىميتينننا  ننني المشنننروعا  التنموينننةك تنننو 
المشننننروعا  التنمويننننةك تزوينننند المشننننروعا  التنمويننننة زننننالكوادر الزشننننرية المدرزننننة ذا  الكفنننناءة 
العاليننةك تننو ير األجيننزة والمعنندا  ال زمنننة لتطزيننل التكنولوجيننا الرقميننة زالمشننروعا  التنموينننة 

عا  التنمويننة و قنننًا لمكفنناءة ولنننيس األقدمينننة المختمفننةك تحننندي  الييكنن  اإلداري لمعمننن  زالمشنننرو 
يمكأ تطوير السنموث اإلداري لممشنروعا   حتىلتمكيأ  قا  الشزا  مأ تولي اإلدارة  كمعيار

التنمويننننننةكتطزيل مزنننننندأ ال مركزيننننننة  نننننني إدارة المشننننننروعا  التنمويننننننةك تمييننننننز العننننننامميأ  نننننني 
ع مسنننننتواىم الننننوظيفيك نشنننننر المشننننروعا  التنمويننننة النننننذيأ يوظفننننوأ التكنولوجينننننا الرقميننننة ور نننن

الخندما  والرسنناق  المجانيننة عمنى اليواتننف المحمولننة لمعننامميأك رزنط خنندما  المحمننو  زقاعنندة 
زيانا  تازعة لموزارا  المعنية زالعم   ي المشنروعا  التنموينةك نشنر المواقنع االلكترونينة عمنى 

معنامميأ زالمشنروعا  الشزكة الخاصة زك  مشروع تنمويك نشر المعموما  والمعارف ال زمة ل
 التنموية عمى شزكة االنترن .

 المراجع
 المراجع ال ربي 

االتصننا   .2998أبرو الدرر ود ، ايررره حدررل ، محمررد حدررل قفدررم ،عمررفد الحدرريني نجرم،
لزراعنني ا  ك معينند زحننو  اإلرشنناد  course 0 A-Cزالمشنناركة لمميسننريأ 

 والتنمية الريفية ك مركز الزحو  ك القاىرةك مصر.
التعمنننيم اإللكتروني..مفيومنننو.. وخصاقصنننو  2992، عبرررد ان برررل عبرررد ال زيرررز، المودررر 

.. واقنننده .. معوقاتنننوك ورقنننة عمننن  مقدمنننة إلنننى نننندوة مدرسنننة المسنننتقز   ننني الفتنننرة 
 جامعة الممث سعودك المممكة العرزية السعودية. ىن 61-67/1/6902

تقنارير  2995ير  المحمير ، (، وزارة ال اطريط وال نمUNDPبرنفم  ا مم الم حدة اإلنمف ي )
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 التنمية الزشرية لممحا ظا  ك محا ظة سوىاج .
.تطزيقننا  الكمزيننوتر واإلنترننن   نني الزراعننة ك مننذكرا  ايننر  2996صررفلح ، أحمررد محمررد ، 
قسنننم المجتمنننع الريفننني واإلرشننناد الزراعننني ك كمينننة الزراعنننة ك جامعنننة   منشنننورة ك 

 أسيوطك مصر.
خطنة االتصنا  زالمشناركة لمسنتخدمي  .2996مرد، قفدرم، محمرد حدرل، بردرال، وركره مح

 الخزيرةكوزارة الزراعة واستص ح األراضيك مصر.شزكة 
اسنتخدام النزراع لميناتف المحمنو   ني  (.2999قفدم، محمد حدل، الجمرا، محمرد  رفرو ،)

االتصننناال  المتعمقنننة زالزراعنننة زجميورينننة مصنننر العرزيةكمعيننند زحنننو  اإلرشننناد 
 لزراعيةك مصر.الزحو  ا الزراعيك مركز 
إنعكاسننننا  التكنولوجيننننا عمننننى العنصننننر الزشننننري  نننني  .(9998)مصررررطف  ، أحمررررد درررريد ، 

ك مجمننننندك 72المنظمنننننا  العرزينننننةك ورقنننننة عمننننن ك دورينننننة أ نننننال  اقتصننننناديةكالعدد 
كمركنز الزحنو  والتوةينلك إتحناد التننرف التجارينةك أزنوظزيك اإلمنارا  العرزيننة 60

 المتحدة.
اإلسنننننننتراتيجية المصنننننننرية ل تصننننننناال   2999الم مومرررررررفت،وزارة اال صرررررررفالت و كنولوجيرررررررف 

وزارة االتصنننناال  وتكنولوجيننننا موقننننع ك (0262-0227وتكنولوجيننننا المعمومننننا  )
 المعموما   

http://www.mcit.gov.eg/Ar/ICT_for_Development/ICT_for_Health 
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ABSTRACT 
This research was conducted mainly in order to identify the 

extent of the application of digital technology in some rural 

development projects in the governorate of Sohag, through the 

following objectives: 

- Identify the extent of the application of different methods of 

digital technology in some rural development projects in Sohag 

Governorate, stand on the usefulness of these applications 

performed by these technological means to the upgrading of the 

status of rural development in developmental projects, identify the 

roles expected of the means of digital technology in rural 

development in the study area, stand on the most important 

proposals and means to activate the role of the mass of digital 

technology in the rural development process, identify the most 

important problems that hinder the role of mass digital technology 
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in the rural development process, identify the most important 

proposals to activate the role of the mass of digital technology in 

the process of rural development from the standpoint of the 

respondents, Data was collected by questionnaire prepared 

specifically for that purpose and was applied on 162 sample 

Mbhotha in various developmental projects available in the 

villages under study which educational institutions, health 

institutions, and extension centers. The results of the search 

identifieded  the most important obstacles to activate the means of 

digital technology in development projects according to opinion of 

the respondents are, as follows: 1 - the lack of adequate training 

for workers of development projects in the countryside, 2 - lack of 

training on the computer and means of technology  digital, 3 - lack 

of manpower, 4 – no supplying  material (devices, Internet points), 

5 - lack of awareness of management role played by means digital 

technology in improving the performance of work, 6 - low 

motivation level of those who work to apply technological means, 

 7 - routine administrative is preventing the development work 

and the application of digital technology, 9 - lack of network in 

many rural areas . 


