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 المقذمت:

٠ٙذف ٘زا اٌّششٚع اٌجسثٟ ئٌٝ دساسخ و١ف١خ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِٛاخٙخ  

اٌّسزخٍظخ ِٓ لبئّخ ػٍٝ رشخ١ض اٌٛالغ ٚاٌّإششاد األ١ِخ ِٓ خالي رمذ٠ُ سؤ٠خ ِمزشزخ 

 خجشاد ٚردبسة اٌؼبٌُ فٟ ٘زا األؽبس.

 :ٚ٘زا ٚرزّثً ِشىٍخ اٌجسث اٌسبٌٟ فٟ اٌزسبؤي اٌشئ١س اٌزبٌٟ

كيف يمكن تىظيف التكنىلىجيب الرقميت في مىاجهت األميت في مصر في ضىء التجبرة  

 العبلميت؟

 ويتفرع منه األسئلت التبليت: 

فٟ ِب أُ٘ اٌزدبسة اٌزٟ ٚظفذ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌىجبس  .0

 ِظش؟

 ئٌٝ أٞ ِذٜ زممذ ٘زٖ اٌزدبسة األ٘ذاف اٌزٟ لبِذ ِٓ أخٍٙب؟ .9

ِب أُ٘ اٌزدبسة اٌؼب١ٌّخ اٌزٟ ٚظفذ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس  .3

 ٕٙب فٟ رط٠ٛش اٌخجشح اٌّظش٠خ فٟ ِٛاخٙخ ِشىٍخ األ١ِخ فٟ ِظش؟ٚو١ف ٠ّىٓ اإلسزفبدح ِ

ِب اٌزظٛس اٌّمزشذ ٌزٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِٛاخٙخ األ١ِخ فٟ ِظش فٟ ػٛء  .4

 اٌزدبسة اٌؼب١ٌّخ؟

 أهذاف البحث:

رس١ًٍ أُ٘ اٌزدبسة اٌّظش٠خ اٌزٝ ٚظفذ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٝ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ  -0

 اٌىجبس.

ػشع ٚرس١ًٍ أُ٘ اٌزدبسة اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ إٌبخسخ فٝ ِدبي رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب  -9

 اٌشل١ّخ فٝ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس ٚسجً االسزفبدح ِٕٙب.

ٌزٝ رمَٛ ثٙب اٌدٙبد اٌسى١ِٛخ ٚاٌّدزّغ اٌّذٔٝ ٚإٌّظّبد سطذ ٚرس١ًٍ أُ٘ االدٚاس ا -3

 اٌذ١ٌٚخ فٝ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٝ ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس فٝ ِظش.

 اخٗ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٝ ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس.رج١ٓ أُ٘ اٌّؼٛلبد اٌزٝ رٛ -4

ٝ ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس فٝ ػٛء ٚػغ سؤ٠خ ِمزشزخ ٌزٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ ف -5

 ثؼغ اٌخجشاد ٚاٌزدبسة اٌؼب١ٌّخ.

 :منهج البحث وأدواته

فٝ ِدبي ١ّخ ٠سزخذَ اٌجسث اٌسبٌٝ إٌّٙح اٌٛطفٝ فٝ سطذ ٚرس١ًٍ اٌزدبسة اٌّس١ٍخ ٚاٌؼبٌ

رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ ٚأُ٘ ِالِر اٌٛالغ اٌدبٌٝ ٚاٌدٙٛد اٌسى١ِٛخ ٚاٌّذ١ٔخ 

١ب ئٌٝ اٌخشٚج ثشؤ٠خ ِمزشزخ ٌٍزٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ ٚاسزثّبس٘ب ثشىً أِثً ِٚؼٛلبرٙبسؼ

 فٝ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس فٝ ِظش.

 محبور البحث وخطىاته:

اإلؽبس سؼ١بً ٌزسم١ك أ٘ذاف اٌجسث اٌسبٌٟ ٠ٕمسُ اٌجسث ئٌٝ خضئ١ٓ ِزىب١ٍِٓ، ٠ّثً اٌدضء األٚي 

إٌظشٞ ٌٗ ث١ّٕب ٠زٕبٚي اٌدضء اٌثب١ٔبٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ ٚاٌشؤ٠خ اٌّمزشزخ ٌزٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب 

 اٌشل١ّخ فٟ ِسٛ األ١ِخ، ٚرأرٟ ِسبٚس اٌجسث ثمس١ّٗ ػٍٝ إٌسٛ اٌزبٌٟ:

: ٠زٕبٚي ِمذِخ شبسزخ أل١ّ٘خ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِدبي ِسٛ األ١ِخ المحىر األول

 ىجبس ٚػاللزٙب ثزسم١ك اٌز١ّٕخ اٌّسزذاِخ.ٚرؼ١ٍُ اٌ
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: ٠ٚزؼّٓ ػشع ٚرس١ًٍ ألُ٘ اٌزدبسة اٌّظش٠خ فٟ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ المحىر الثبني

 فٟ ِٛاخٙخ ِسٛ األ١ِخ ٚرس١ًٍ ٔزبئح ٘زٖ اٌزدبسة.

ِسٛ  : ٠ٚزٕبٚي أُ٘ اٌزدبسة اإلل١ّ١ٍخ ٚاٌؼب١ٌّخ فٟ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟالمحىر الثبلث

األ١ِخ ٚرس١ًٍ ٔزبئح ٘زٖ اٌزدبسة ٚث١بْ و١ف١خ االسزفبدح ِٕٙب فٟ رط٠ٛش اٌدٙٛد اٌّظش٠خ فٟ ٘زا 

 اإلؽبس.

: ٠ٚزؼّٓ اٌذساسخ ا١ٌّذا١ٔخ) ئخشاءارٙب ٚرس١ًٍ ٚرفس١ش أُ٘ إٌزبئح اٌزٟ افشصرٙب المحىر الرابع

ٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ػ١ٍّخ اٌزطج١ك ا١ٌّذأٟ( ٚاٌشؤ٠خ اٌّمزشزخ ٌزسس١ٓ ِّبسسبد رٛظ١ف ا

 ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس فٟ ِظش.

 

: ٚالغ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌشل١ّخ فٟ ِٛاخٙخ األ١ِخ اٌشل١ّخ فٟ ِظش ٠ٚزفشع  المحىر األول

 ِٓ اٌّسٛس سزخ أثؼبد:

 ويمكن اجمبلي أهم النتبئج اآلتيت:

 محى األميت : الفصىل المستخذمت حبليبً في البعذ األول من المحىر األول

ِٓ أفشاد ػ١ٕخ اٌّؼ١ٍّٓ اْ رىْٛ لش٠جخ ِٓ البِخ ٚسىٓ اٌذساس١ٓ  87,4%رش١ش إٌزبئح ئٌٝ اْ 

ِّب ٠سبػذ ػٍٝ رم١ًٍ ظب٘شح ازدبَ األ١١ِٓ ػٓ االٌزسبق ثٙزٖ اٌفظٛي، ِّب ٠ز١ر خزة األ١١ِٓ 

 ئٌٝ اٌزؼٍُ.

 ٛذاسس١١ٓ.البِخ ٚسىٓ اٌاٌّسزخذِخ زب١ٌبً فٟ ِسٛ األ١ِخ لش٠جخ ِٓ  ياٌفظ 

 .اٌّسبزخ ِٕبسجخ 

 .ٍُّٙاٌفظٛي لش٠جٗ ِٓ ِسً ػ 

 البعذ الثبني من المحىر األول )امكبنبث الذارسيين(

 ًسّبسد( ٠ّزٍه خٙبص ِٛثب٠( 

 البعذ الثبلث من المحىر األول)امكبنبث المعلم(

  ٗ٠زٍمٝ اٌزذس٠جبد اٌىبف١خ الوزسبة ِٙبساد اٌزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛخ١ب ٚرٛظ١فٙب فٟ ادائ

 وّؼٍُ.

ِّب ٠إدٞ ئٌٝ ػشٚسح اال٘زّبَ ثاػذاد ٚرذس٠ت اٌّؼ١ٍّٓ ٌٍزؼبًِ ِغ اٌزىٌٕٛٛخ١ب اٌزو١خ 

ٚاٌزطج١مبد إٌّبسجخ فٟ ِدبي رؼ١ٍُ ٚرؼٍُ اٌىجبس ٚاٌّٙبساد اٌّشرجطخ ثٙب ِٓ ِٙبساد االرظبي 

 ٚاٌزٛاطً.

 ) امكبنبث إدارة فصىل محى األميت(: األولالبعذ الرابع من المحىر 

  ْ٠ّزٍه اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ اإلداسح سؤ٠خ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ ِسٛ األ١ِخ.ا 

  رٛفش اإلداسح االِىبٔبد اٌّب١ٌخ إٌّبسجخ ٌٕدبذ اسزخذاَ ٚرٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ فظٛي

 ِسٛ ا١ٌّخ.

 البعذ الخبمس من المحىر األول: المؤسسبث الرسميت

 اٌالصِخ ٌٕدبذ رٛظ١ف  رذػُ اٌّسبفظخ فشع ا١ٌٙئخ ثبٌششل١خ ثبالِىبٔبد اٌّبد٠خ

 اٌزىٌٕٛٛخ١ب.

  ٠سشص اٌّسئ١ٌٛٓ ثبٌّسبفظخ ػٍٝ ِزبثؼخ خٙٛد ا١ٌٙئخ فٟ رٛظ١ف اٌزىٌٕٛٛخ١ب فٟ ِدبي

 ِسٛ األ١ِخ.

 البعذ السبدس من المحىر األول ) مؤسسبث المجتمع المذني(
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 اٌؼًّ ػٍٝ اسزخذاَ اٌٙٛارف اٌّسٌّٛخ وأدٚاد ٌزؼض٠ض ِؼشفخ اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ ٚاٌسسبة 

 ٌذٜ اٌىجبس.

  رمذَ اٌذػُ اٌالصَ ٌزٛظ١ف اٌّسزسذثبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ فٟ ِدبي ِسٛ األ١ِخ ٚرؼ١ٍُ اٌىجبس

 ٚرٌه ِٓ ِٕطك خذِخ اٌج١ئخ ٚاٌّدزّغ ٚاالٌزضاَ اٌٛؽٕٟ ٚاٌمِٟٛ.

 المحىر الثبني: معىقبث تطبيق وتىظيف التكنىلىجيب الرقميت في محى األميت الرقيمت:

 في اآلتى:يمكن اجمبلي أهم النتبئج 

 .أْ ٕ٘بن ػؼف فٟ اٌزد١ٙضاد اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌالصِخ 

 .ٓلٍخ اٌسٛافض اٌّمذِخ ٌٍذساس١ٓ ٚاٌّؼ١ٍّ 

المحىر الثبلث: متطلببث تىظيف التكنىلىجيب الرقميت في مجبل محى األميت لتحقيق التىظيف 

 الجيذ للتكنىلىجيب في مجبل محى األميت.

 يمكن اجمبلي أهم النتبئج في اآلتى:

  ْرٛفش ا١ٌٙئخ ثبٌزؼبْٚ ِغ اٌّسبفظخ ِٚإسسبد اٌّدزّغ اٌّذٟٔ اٌفظٛي إٌّبسجخ.ا 

 ٛٔبد اٌزو١خ فٟ ِسٛ األ١ِخرذس٠ت األ١١ِٓ ػٍٝ اسزخذاَ اٌز١ٍف. 

 .َرشد١غ ا١ٌٙئخ ٚفشٚػٙب ٌٍّؼ١ٍّٓ ػٍٝ االشزشان فٟ رٍه اٌذٚساد ٚاالٔزظب 

 ِخ ٌّسٛ األ١ِخ اٌشل١ّخ.اْ ٠ٛفش اٌّسئٌْٛٛ اٌجشاِح ٚاٌزطج١مبد اٌزىٌٕٛٛخ١خ اٌالص 


