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حيوية منظمات التعليم األساسي بريف محافظة القليوبية
(دراسة حالة بمركز شبين القناطر)
مازن محمد محمود بركات

قسم االجتماع الريفي ،كلية الزراعة ،جامعة عين شمس
تاريخ القبول9021/9/21 :

تاريخ التسليم9025/29/92 :

الملخص

استهدفت الدراسة الحالية التعرف علي درجة حيوية منظمات التعليم األساسي فى ريف محافظة القليوبية باعتبارها احدي المحافظات
عالية الترتيب بين محافظات الجمهورية على دليل التنمية البشرية( .)8002والتعرف علي اثر المتغيرات الشخصية واإلدارية علي درجة حيوية
منظمات التعليم األساس ي موضوع الدراسة ،واخي ار تقدير حجم الفجوة بين درجة الحيوية الراهنة ودرجة الحيوية المثلي للمنظمات التعليمية
المدروسة سواء علي مستوي المحاور الداخلة في تكوين المقياس او علي مستوي المقياس الكلي.
استخدمت الدراسة المنهجية البحثية للتقييم االجتماعي التي انتهجها ب ركات* في دراساته ألوجه التقييم االجتماعي ،ويضم إطار المعاينة
علي مستوى مركز شبين القناطر  248مدرسة( 28مدرسة ابتدائية 00 ،مدرسة إعدادية) ،ولضمان تمثيل المدارس تمثيال جيدا فقد رؤى سحب
عينة عشوائية منتظمة بكسر معاينة قدره  %80من قائمة أسماء المدارس وذلك بسحب مفردة من كل خمسة(المفردة الثالثة فى الترتيب) ،لذلك
تم تمثيل عينة الدراسة بمنظمات التعليم األساسي بمركز شبين القناطر بنحو  22مدرسة ابتدائية و 20مدارس إعدادية رفعت الي 28مدرسة
بإجمالي 00مدرسة لتمثل نحو  %8002من جملتها ،وذلك لضمان جودة التحليل اإلحصائي للبيانات.
وقد تم إعداد ثالثة استمارات لالستبيان االولي خاصة بمديري مدارس العينة(تضمنت نوعين من البيانات ،األول خاص بمحاور الحيوية
والثاني خاص بمديري المدارس) ،والثانية استمارة خاصة بأعضاء مجالس االباء ،والثالثة للبيانات السجلية الموثقة بمدارس العينة والتي تم
ج مع بياناتها عن طريق وحدة الجودة باالدارة التعليمية ،حيث تم جمع هذة البيانات خالل شهري اغسطس وسبتمبر .8020
وتشير نتائج الدراسة الى أن درجة الحيوية لمنظمات التعليم األساسي المدروسة بلغت  ،% 0.08بينما بلغت فجوة الحيوية لها نحو
 ،% 40022كما أن محاور الفعالية ا لمجتمعية % ،للنجاح المتمم ،كفاءة العنصر البشري شكلت المحاور األعلى درجة علي المقياس وتأتي في
المرتبة األولي بين المحاور االحدي عشر التي دخلت المقياس ،ويليها في األهمية محاور البيئة الداخلية ،الحجرات المدرسية ،واالنشطة
المدرسية ،في حين أن محاور االتصال األف قي ،الوسائل التعليمية ،البيئة الخارجية تمثل المحاور األدنى درجة في مساهمتها في بناء المقياس.
وقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي الي أن أهم هذه العوامل فعالية اجتماعات مجالس االباء والتدريب حيث تشرح هذه المتغيرات نحو
 %2809من التباين في درجة الحيوية لهذه المنظمات ،كما قدمت الدراسة ترتيبا لمدارس العينة ومحاور القياس فى ضوء فجوة الحيوية لكل
منهما علي حده.

كلمات دليلية :الحيوية -فجوة الحيوية – منظمات التعليم األساسي.

المقدمة

يعتبر ر ر ررر التعلر ر ر رريم ه ر ر ر ررو أقر ر ر رروى أداة لتحقير ر ر ررق النم ر ر ر ررو
االقتصر ررادي واالجتمر رراعي و للتقلير ررل مر ررن الفقر ررر وتحسر ررين
مس ررتوى المعيش ررة ،وق ررد أدرك ررت ال رردول أهمي ررة التعل رريم ف ررى

تر رراكم رأس الم ررال البش ررري ال ررذي ي ررؤثر ب رردورة ف ررى الطاق ررة
اإلنتاجير ر ررة ،حير ر ررث أشر ر ررارت الد ارسر ر ررات الحديثر ر ررة الر ر رري أن
اإلنتاجي ررة تر ررتبط بش رركل الث ررروة التعليمي ررة ،كم ررا أوض ررحت

د ارس ررات أخ ررري م رردي الت ررأثير الفع ررال للتعل رريم عل ررى ط ررول
العمر(مرجع  2التنمية البشرية .)22

ونظر ر ار لسررررعة خط رري التغيرررر التكنول رروجي والعولم ررة

أصررب التعلرريم بررال األهميررة مررن زاويتررين ،األولرري :تزويررد
المجتمررع باحتياجاترره مررن قرروة العمررل القررادرة علررى اكتسرراب
مهارات جديدة ،وثانيا :دعرم التوسرع فرى المعرفرة وانتشرارها
مما يساهم في تنمية الموارد البشرية.
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ومر ررع التسر ررليم بأهمير ررة التعلر رريم فقر ررد أولر ررت جمهورير ررة

أوال :اإلطار النظري ،ثانيرا :الد ارسرات السرابقة ،ثالثرا

مصر العربية اهتماما واسعا بالتعليم بصفة عامة ،والتعلريم

منهجي ررة الد ارس ررة ،رابع ررا نتر رائج الد ارس ررة الميداني ررة ،خامس ررا

األساسرري بصررفة خاصررة ،لمررا للتعلرريم األساسرري مررن أهميررة

المناقشررة العامررة للنتررائج وفيمررا يلرري اسررتع ار

فررى تمكررين الطفررل مررن التفكيررر السررليم ،وتررأمين قرردر أوفرري

العناصر:

مررن المعررارف والمهررارات والخيررارات الترري تسررم لرره بررالتهيؤ

أوال :مفهوم حيوية المنظمة:

الحي رراة العملي ررة أومواص ررلة تعليم رره للم ارح ررل األعل رري(دع رراء

حيويررة المنظمررة هرري قرردرتها علرري تحقيررق أهرردافها بالصررورة

للحياة وممارسة التدريبات المهنية الترى تعرده لالنخرراط فرى
.)4.

أش ر ررار روب

ب ر ررالك(Black-1992

مرروجز لهررذه

 )Robال ر رري أن

المرغوبررة مررن قبررل العرراملين فيهررا والمسررتفيدين منهررا ،ويررري

وق ررد اتبع ررت جمهوري ررة مص ررر العربي ررة ف ررى الس ررنوات
األخيرة عدة استراتيجيات تصب جميعها فى خدمة العملية

حتميررة وجررود ثمانيررة عمليررات أساسررية للحفرراظ علرري عمررل
أي منظمر ر ررة بكفر ر رراءة وحيوير ر ررة ،وهر ر رري :غاير ر ررات المنظمر ر ررة

التعليمية وخاصة التعليم األساسي كمنظمة اجتماعية لرفع

وأهر رردافها ،التخطر رريط ،التنفير ررذ ،التقير رريم ،تنظر رريم العالقر ررات،

كفاءتها وفعاليتهرا للحفراظ علرى نوعيرة الملتحقرين بره ،لرذلك
يصب من األهمية بمكران د ارسرة مؤسسراته للوقروف علري

دافعيررة االنجرراز ،ترروفير الوسررائل ،وتنميررة القرردرات .ويؤكررد
"ب ررالك" عل رري أن أي نق ررص ف رري واح ررد أو أكث ررر م ررن ه ررذه

مرردي حيويتهررا وقرردرتها علرري االسررتمرار بمررا يخرردم الهرردف

العملي ررات الثمانير ررة ير ررؤدي الر رري ع رردم قر رردرة المنظمر ررة علر رري

منهررا كقاعرردة لإلمررداد بعناصررر فاعلررة ومررؤثرة فرري التنميررة

تحقيررق أهرردافها ،وهررو مررا أخ ررذت برره د ارسررات عديرردة مثررل

البشرية التي تمثل قاطرة التنميرة االقتصرادية واالجتماعيرة،

وهو ما يعكس مشكلة الدراسة وأهميتها في آن واحد.
أهداف الدراسة

ريح ر ر رران وآخ ر ر رررون ( ،)8000الشر ر ر رريف( ،)8008ص ر ر ررفاء
رجائي(.)8020
ويررري بركررات ( )8002أن الحيويررة المنظميررة تعمررل

تسررتهدف هررذة الد ارسررة بصررفة اساسررية الوقرروف علررى

بمثاب ر ررة المظل ر ررة الت ر رري تعك ر ررس ك ر ررل م ر ررن كف ر رراءة و فعالي ر ررة

مرردي حيويررة منظمررات التعلرريم األساسرري فررى ريررف مركررز

المنظمررة ،و بمعنرري آخررر فرران كررل مررن الكفرراءة و الفعاليررة

شرربين القناطرمحافظررة القليوبيررة و العوامررل المررؤثرة عليهررا

دالتررين مررؤثرتين ف رري حيويررة المنظمررة ،الت رري تعكررس نجرراح

وذلك من خالل تحقيق االهداف الفرعية التالية:

المنظمررة واسررتمرار بقائهررا فرري خدمررة محيطهررا الجتمرراعي،

 .1التعرف على درجة حيوية منظمات التعليم األساسي

ومررن ثررم فانرره يلررزم لقيرراس الحيويررة المنظميررة احرردي عشررر

بمركررز شرربين القنرراطر محافظررة القليوبيررة مررن خررالل

محر ررو ار رئيسر رريا يتضر ررمن كر ررل منهر ررا العدير ررد مر ررن العناصر ررر

بناء مقياس متعدد المحاور للحيوية.

الفرعية التري تختلرف مرن منظمرة الري أخرري حسرب طبيعرة

 .2التع رررف عل رري اث ررر المتغير ررات الشخص ررية واإلداري ررة

خدمتها للمحيط االجتماعي الرذي تعمرل فيره ،وهري محراور

 .3تقدير حجم الفجوة بين درجة الحيوية الراهنرة ودرجرة

اإلمكانير ر ر ررات المتاحر ر ر ررة -العنصر ر ر ررر البشر ر ر ررري -األنشر ر ر ررطة

الحيويررة المثلرري للمنظمرات التعليميررة المدروسررة علرري

المنظميررة -االتصررال األفقرري -االتصررال ال أرسرري -التنسرريق

مسررتوي المحرراور الداخلررة فرري تكرروين المقيرراس وعلرري

المنظمر ر رري -الفعالير ر ررة المجتمعير ر ررة للمنظمر ر ررة مر ر ررن منظر ر ررور

مستوي المقياس الكلي.

مج ررالس االب رراء -االنج رراز الفعل رري م ررن منظ ررور األه ررداف،

علي درجة حيوية منظمات التعليم األساسي.

خطة الدراسة:

لتحقي ررق أه ررداف الد ارس ررة ت ررم وض ررع خط ررة تض ررمنت

الدراسة بموجبها علي العناصر التالية:
2

البيئر ر ررة الخارجير ر ررة -البيئر ر ررة الداخلير ر ررة -ت ر ر روافر الوسر ر ررائل-

وهو ما أخذت به الدراسة الراهنة.

ثانيا :الدراسات السابقة:
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تباينررت الد ارسررات فرري تناولهررا للمنظمررات االجتماعيررة
حيث اهتمت بع

الدراسات بدراسة المنظمرة مرن خرالل

فعاليتهر ررا (د ارسر ررة محمر ررد ( ،)8000-الجبر ررالي،)8008 -

Alex. J. Agric. Sci.

اإلحص ر ر ررائي للبيان ر ر ررات وبي ر ر رران ه ر ر ررذه الم ر ر رردارس ب ر ر ررالملحق
(.)2

وق ر ر ررد ت ر ر ررم إع ر ر ررداد اس ر ر ررتمارات االس ر ر ررتبيان و إجر ر ر رراء

(علر رري ،)8000 -بينمر ررا اهتمر ررت د ارسر ررات أخ ر رري بد ارسر ررة

االختبررارات الالزمررة للتأكررد مررن صررحتها ،حيررث تررم جمعهررا

الكف رراءة (دع رراء( ،)8020 -االم ررام  ،)2222-ف رري ح ررين

من مديري مدارس العينة بمساعدة اإلدارة التعليمية بمركرز

ركر ر ررزت د ارسر ر ررات أخر ر ررري علر ر ررى د ارسر ر ررة الر ر رردور (وفر ر رراء -

شر رربين القنر رراطر ،وتضر ررمنت نر رروعين مر ررن البيانر ررات ،األول

 ( ،)8020اب رراهيم( ،)8028 -عبررد الحررافظ ،)8000 -

خ رراص بمح رراور الحيوي ررة(الس ررابق اإلش ررارة إليه ررا ) والث رراني

االجتماعية من منظور التنسيق المنظمري (محمرد وآخررون

سر ر ر ر ررنوات اإلدارة -عالقر ر ر ر ررات العمر ر ر ر ررل -فعالير ر ر ر ررة مجلر ر ر ر ررس

( ،)8004 -حم ر ر رراد ،)2224 -أم ر ر ررا م ر ر ررن ق ر ر ررام بد ارس ر ر ررة

اآلبرراء)،واسررتمارة خاصررة بأعضرراء مجررالس اآلبرراء تضررمنت

المنظم ر ر ررات االجتماعي ر ر ررة م ر ر ررن منظ ر ر ررور الحيوي ر ر ررة فكان ر ر ررت

 .مجرراالت لقيرراس فعاليررة المرردارس فرري خدمررة مجتمعاتهررا

(حن ر ر رران ،)8000 -كم ر ر ررا تن ر ر رراول فري ر ر ررق آخ ر ر ررر المنظم ر ر ررة

خرراص بمررديري المرردارس (السررن -الخبررة -الترردريب -عرردد

د ارسر ررات(ريحر رران وآخر رررون( ،)8000 -زينر ررات الش ر رريف-

المحليررة مررن وجهررة نظرهررا (المجررال الصررحي ،والتعليمرري،

( ،)8008صفاء رجائي.)8020 -

وال ررديني ،واالجتم رراعي ،والقيم رري والز ارع رري) ،إض ررافة ال ررى

ثالثا :منهجية الدراسة:

اسررتمارة للبيانررات السررجلية الموثقررة لمرردارس العينررة(بوحرردة

اس ر ر ر ررتخدمت الد ارس ر ر ر ررة المنهجي ر ر ر ررة البحثي ر ر ر ررة للتقي ر ر ر رريم

االجتمر رراعي(مر ررنهج المس ر ر االجتمر رراعي بالعينر ررة ،والمر ررنهج
الكمر رري) التر رري انتهجهر ررا بركر ررات (محاض ر ررات فر رري التقير رريم
االجتمرراعي للد ارسررات العليررا  )8020/8024فرري د ارسرراته

ألوج ر ر ر رره التقي ر ر ر رريم االجتم ر ر ر رراعي ،وآلي ر ر ر ررة بن ر ر ر رراء المق ر ر ر رراييس

الجررودة لرردي اإلدارة التعليميررة) والتررى أجابررت علرري العديررد

م ر ررن أس ر ررئلة االس ر ررتبيان الكمي ر ررة(أع ر ررداد الم ر رردارس ،أع ر ررداد
المدرسين ،أعداد الفصول ،أعداد التالميذ ،أعداد العاملين
اإلداري ررين ،النس ررب المئوي ررة للنج رراح الم ررتمم ،وأخير ر ار درج ررة
فعالية اجتماع مجالس اآلباء) وقد تم جمع البيانرات خرالل

االجتماعية(بركات .)8000

شهري أغسطس وسبتمبر .8020

عينة الدراسة:

المفاهيم اإلجرائية والقياس الرقمي للمتغيرات:

يضر ررم إطر ررار المعاينر ررة علر رري مسر ررتوى مركر ررز شر رربين

أ -المتغير التابع :درجة حيوية المنظمة:

القن ر ر رراطر  28مدرس ر ر ررة ابتدائي ر ر ررة 00 ،مدرس ر ر ررة إعدادي ر ر ررة،

اسررتخدمت الد ارسررة  22محررو ار لقيرراس الحيويررة وفقررا

بإجمر ررالي  248مدرسر ررة عل ر رري مسر ررتوي التعلر رريم األساس ر رري

للتعريررف اإلج ارئرري الررذي أخررذت بررة الد ارسررة وهررذه المحرراور

عينة عشوائية منتظمة بكسر معاينة قدره  %80من قائمرة

التعليمير ررة  -اإلمكانير ررات المتاحر ررة(الحج ر ررات المدرسر ررية)-

أسماء المدارس وذلك بسحب مفردة من كل خمسة(المفردة

العنصر البشرري -األنشرطة المنظميرة -االتصرال األفقري-

الثالث ر ررة ف ر ررى الترتي ر ررب) ،ل ر ررذلك ت ر ررم تمثي ر ررل عين ر ررة الد ارس ر ررة

االتصال ال أرسري -التنسريق المنظمري -الفعاليرة المجتمعيرة

مدرس ر ررة ابتدائي ر ررة و 20م ر رردارس إعدادي ر ررة رفع ر ررت ال ر رري28

الفعلر ر رري مر ر ررن منظر ر ررور األهر ر ررداف (نسر ر ررب النجر ر رراح المر ر ررتمم

مدرسر ر ر ر ر ر ر ر ررة بإجمر ر ر ر ر ر ر ر ررالي 00مدرسر ر ر ر ر ر ر ر ررة لتمثر ر ر ر ر ر ر ر ررل نحر ر ر ر ر ر ر ر ررو

للمرحلررة) و يعررر

الجرردول( )2ملخصررا لتوصرريف القيرراس

 %8002مر ر ررن جملتهر ر ررا ،وذلر ر ررك لضر ر ررمان جر ر ررودة التحلير ر ررل

الرقمي لمقياس الحيوية.

،ولض ررمان تمثي ررل الم رردارس تمث رريال جي رردا فق ررد رؤى س ررحب

بمنظمات التعليم األساسي بمركز شبين القناطر بنحو 22

ه رري :البيئ ررة الخارجي ررة -البيئ ررة الداخلي ررة -تر روافر الوس ررائل

للمنظمر ررة مر ررن منظر ررور فعالير ررة مجر ررالس اآلبر رراء -االنجر رراز

جدول  :2لتوصيف القياس الرقمي لمحاور مقياس الحيوية
3
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المحاور
البيئة الخارجية
البيئة الداخلية
الوسائل التعليمية
الحجرات المدرسية
العنصر البشري
األنشطة المدرسية
االتصال األفقي
االتصال الرأسي
التنسيق المنظمي
الفعالية المجتمعية للمدرسة
نسب النجاح المتمم
اإلجمالي

المصدر :عينة الدراسة

ألمدي النظري
حد ادني
0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
2
22
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حد اعلي
22
.0
98
229
00
840
40
28
40
84
20
908

ألمدي الفعلي
حد ادني
.
88
84
49
20
98
28
4
20
28
0
880

حد اعلي
22
02
.8
202
82
828
8.
28
08
88
2
022

المتوسط
الحسابي
2004
4800
000.
9200
8200
24202
2200
900
2202
8200
900
42002

االنحراف
المعياري
0020
2200.
20094
80092
0022
0.080
4000
8042
9094
0020
8002
224098

الحاسب اآللي ،الميكروسكوب ،جهاز عر

 .1محور البيئة الخارجية

شملت الدراسة  .عناصر أساسية وهي :سالمة

البيئة المدرسية ،فناء المدرسة’ سور المدرسة ،نظافة
البيئة الخارجية للمدرسة ،الخضرة والتشجير حول

الرأسي ،جهاز عر

الصور

الصور المعتمة ،المجالت ،الكتب،

المعار  ،المجسمات ،السبورات الخشبية ،السبورات

األسمنتية ،السبورات الفلوماستر ،الطباشير ،األقالم

المدرسة ،وجود المدرسة في مكان امن .ومدي توافرها

الماركر الملونة ،الدفاتر القالبة ،النماذج ،الباور بوينت،

حيث أعطيت القيم( )2في حالة التواجد و(صفر) في

الفيديو.

حالة عدم التواجد ،مضروبة في القيم الرقمية لتوصيف
الحالة التى عليها العنصر( 0في حالة جيدة 8 -في حالة

متوسطة 2 -في حالة رديئة)

عدم التواجد مضروبة فى القيمة الرقمية لتوصيف الحالة
التى عليها العنصر( 0في حالة جيدة 8 ،في حالة
متوسطة 2 ،في حالة رديئة) ،وقد استخدم الجمع الجبري

 .2محور البيئة الداخلية

تم استخدام 20عناصرهي مصدر مياه آمن ،صرف

صحي آمن ،مصدر إضاءة آمن ،دورات مياه صالحة،
ملعب مدرسي ،مقاعد بحوش المدرسة ،أحوا

وقد أعطيت القيم( )2في حالة التواجد( ،صفر) في حالة

زرع،

ميكروفون ،مقصف مدرسي ،علم المدرسة .وقد أعطيت
لكل عنصر قيم( )8في حالة التواجد والكفاية )2( ،في
حالة التواجد و عدم الكفاية )0( ،في حالة عدم التواجد،
ثم ضربت القيم الرقمية لتوصيف الحالة التى عليها
العنصر( 0في حالة جيدة 8 ،في حالة متوسطة 2 ،في
حالة رديئة) وقد استخدم الجمع الجبري للنتائج كمؤشر

رقمي لهذا المحور.

 .3محور الوسائل التعليمية:

اشتمل قياس هذا المحور على  84عنص ار هي:

الكاسيت ،االسطوانات ،مكبر الصوت ،الخرائط ،الرسوم
البيانية ،الرسوم اإليضاحية ،اللوحات التعليمية ،أجهزة

لنتائج القيم كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.
 .4محور الحجرات المدرسية:

استخدمت الدراسة  02عنص ار هي :الفصول

الدراسية ،حجرة اإلدارة ،حجرات المدرسين ،المكتبة ،حجرة
الحاسب اآللي ،المعمل المدرسي ،العيادة الطبية ،حجرة
التربية الرياضية ،حجرة الموسيقي ،حجرة األنشطة الفنية،
حجرة التدبير المنزلي ،حجرة التربية الزراعية ،حجرة

األشغال اليدوية ،مسرح المدرسة .مكاتب للمدرسين ،مقعد

للمدرسين ،دواليب /أدراج حفظ للمدرسين ،مقاعد للتالميذ،
سبورات ،شبابيك آمنة ،أدوات مدرسية ،مستلزمات تدبير
منزلي ،مستلزمات أنشطة فنية ،مستلزمات معامل علمية،
مستلزمات مكتبة (ترابيزات ،مقاعد ،آلة تصوير) ،آالت
موسيقية ،أدوات رياضية ،ماكينة تصوير قائمة بأعمال
االمتحانات ،مستلزمات عيادة طبية ،أجهزة حاسب آلي،
5
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نت ،مكتب لمدير المدرسة ،انترية استقبال ،دواليب/أدراج

وقد أعطيت القيم الرقمية( )4دائما ،و( )0غالبا،

حفظ لوثائق المدرسة ،مستلزمات مسرح مدرسي(إضاءة،

و( )8أحيانا)2( ،نادرا)0( ،ال يحدث ،حيث رجحت بقيم

وقد أعطيت القيم ( )2في حالة التواجد( ،صفر)

مستوى القرية 0 ،علي مستوى المركز 4 ،على مستوى

في حالة عدم التواجد مضروبة فى القيمة الرقمية

المحافظة 0 ،علي مستوى الجمهورية) حيث استخدم

لتوصيف الحالة التى عليها العنصر( 0في حالة جيدة8 ،

الجمع الجبري لنتائج القيم كمؤشر جبري لقياس هذا

في حالة متوسطة 2 ،في حالة رديئة) ،وقد استخدم

المحور.

مالبس واكسسوار ،ماكياج).

المشاركة بالنشاط 2( ،علي مستوى المدرسة 8 ،علي

الجمع الجبري لنتائج القيم كمؤشر رقمي لقياس هذا

 .7محور االتصال األفقي:

 .5محور العنصر البشري(كادر المدرسين ،كادر الفنيين

بالمدارس األخرى داخل القرية (كحد أقصي أربعة

المحور.

استخدمت الدراسة مستويين للقياس األول يتعلق

و اإلداريين ،وكادر العمال):

مدارس) والثاني يختص بالمنظمات االجتماعية المتواجدة

استخدمت الدراسة أربعة عناصر أساسية هي:

داخل القرية ( الوحدة المحلية ،مركز الشباب ،جمعية

 -المؤهل العلمي :حيث أعطيت الفئات التالية)2.( :

تنمية المجتمع المحلي ،الوحدة الصحية ،الجمعية

للمؤهل دون المتوسط ،و( ).لمؤهل االبتدائي ويق أر

القيم الرقمية ( )4في حالة دائما و ( )0في حالة غالبا،

ويكتب.

( )8في حالة أحيانا )2( ،في حالة نادرا )0( ،في حالة

للمؤهل العالي )28( ،للمؤهل المتوسط)2( ،

 محل اإلقامة :وأعطيت قيم ( )8لإلقامة داخل القريةو( )2لإلقامة خارج القرية.

التعاونية الزراعية ،الوحدة االجتماعية) حيث أعطيت

ال يحدث ،و قد استخدم الجمع الجبري كمؤشر رقمي
لقياس هذا المحور.

 -التدريب :استخدم عدد الدورات التدريبية التي حصل

 .8محور االتصال الراسي:

 -عدد سنوات العمل :تم تقسيم عدد سنوات العمل الى

مستوى اإلدارة التعليمية ،ومستوى قطاع التعليم الذي

ثالثة فئات متساوية متدرجة تصاعديا حيث

والتعليم

عليها كل عنصر بشري(حد أقصي  2وادني .)8

تراوحت قيم هذا العنصر بين( )0-2حيث تم بناء

استخدمت الدراسة ثالثة مستويات للقياس وهي

تتبعه

المدرسة،

ومستوي

مديرية

التربية

بالمحافظة ،حيث أعطيت القيم الرقمية( )4في حالة دائما

المؤشر علي ثالثة مستويات هى كادر المدرسين،
كادر الفنيين واإلداريين ،وكادر العمال ،وقد استخدم

و( )0في حالة غالبا )8( ،في حالة أحيانا )2( ،في حالة

نادرا )0( ،في حالة ال يحدث ،وقد استخدم الجمع الجبري

الجمع الجبري كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.

كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.

 .6محور األنشطة المدرسية

استخدمت الدراسة  28عنص ار للقياس هي :أنشطة

المناسبات

الدينية،

المناسبات

القومية،

الرحالت،

المعار  ،حفالت السمر ،األنشطة اإلذاعية المدرسية،

 .9التنسيق المنظمي:

استخدمت الدراسة مستويين للقياس تعكس درجة

التنسيق المنظمي(على غرار االتصالين األفقي والرأسي)
مع المنظمات االجتماعية الواقعة في نطاق القرية أو

األنشطة الصحية المدرسية ،األنشطة البيئية والمجتمعية،
مسابقات أجمل فصل ،مسابقات اشطر فصل ،مسابقات

الوحدة المحلية( .منظمات  +المدارس األخرى) وكذلك
علي المستويات اإلدارية العليا ( 0مستويات) وذلك فيما

الفصول الرياضية ،الحفالت الختامية للعام الدراسي.

يختص باألنشطة المشتركة ودعمها ماليا وفنيا حيث
أعطيت القيم الرقمية( )4في حالة دائما و( )0في حالة
5
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غالبا )8( ،في حالة أحيانا )2( ،في حالة نادرا)0( ،في

أهميتها فى التأثير علي درجة حيوية مدارس التعليم

حالة ال يحدث ،وقد استخدم الجمع الجبري كمؤشر رقمي

األساسي موضوع الدراسة وهذه المتغيرات هي :السن

 .11الفعالية المجتمعية للمدرسة من وجهة نظر مجالس

الدورات التدريب التي حصل عليها ،الخبرة اإلدارية

لقياس هذا المحور.
اآلباء:

استخدمت الدراسة ستة عناصر أو مجاالت لقياس

هذا المحور هي المجال الصحي ،والتعليمي ،والديني،
واالجتماعي ،والقيمي والزراعي ،حيث أعطيت القيم ()4

في حالة دائما و( )0في حالة غالبا )0( ،في حالة
أحيانا )2( ،في حالة نادرا )0( ،في حالة ال يحدث ،وقد
استخدم الجمع الجبري كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.
 .11محور النجاح المدرسي:

استخدمت الدراسة نسبة نجاح آخر العام لشهادات

المتممة(االبتدائية

واإلعدادية)

للعام

الدراسي

( )8020/8024كمؤشر رقمي للقياس بعد معادلة كل
المؤشر مكون من عشرة

 %20بدرجة واحدة ليصب
درجات.

 .12المقياس النهائي لحيوية المنظمات:

استخدم المجموع الجبري لكل من المحاور االحدي

عشر السابقة بعد تحويلها الي قيم  z scoreفي بناء مقياس
الحيوية وفقا للطريقة المنطقية(بركات  )8002وتطبيق

شروط بناء المقياس عليها

بالسنوات ،عالقات العمل داخل المدرسة ،فعالية
اجتماعات مجلس اآلباء(من قياسات وحدة الجودة باإلدارة
الجدول( )8توصيفا لهذه المتغيرات.

التعليمية) ،ويعر

ج -فروض الدراسة:

الدراسة باختبارات صحة الفرو

اختصت فرو

المتعلقة بالهدف الثاني ،حيث تم صياغة فر
واحد ومنه تم اشتقاق سبعة فرو

نظري

إحصائية قوامها كما

يلي:
الفرض النظري األول:

االطالع

في ضوء الدراسات السابقة التي أتي

عليها يمكن القول بان حيوية منظمات التعليم األساسي

تتأثر ببع

الخصائص الشخصية والمقومات اإلدارية

لمديري هذه المنظمات ،ومن هذا الفر
اشتقاق سبعة فرو

النظري تم

إحصائية(صفرية) بيانها كما يلي:

الفروض اإلحصائية(:)1-2

وتشترك جميعها في مقولة واحدة مؤداها "ال توجد

عالقة بين بع

الخصائص الشخصية والمقومات

اإلدارية لمديري منظمات التعليم األساسي (المتغيرات

ب -القياس الرقمي لمتغيرات الدراسة المستقلة:
في إطار االستع ار

الحالي لمدير المدرسة ،عدد سنوات خبرته العملية ،عدد

المرجعي للدراسات السابقة

المستقلة) وبين درجة حيوية هذه المنظمات(المتغير

التابع) عينة الدراسة كل علي حده".

تم تحديدي عدد ستة متغيرات مستقلة تري الدراسة
جدول  :9توصيف المتغيرات المستقلة:
المتغيرات
السن
الخبرة العملية
التدريب
الخبرة اإلدارية
عالقات العمل
فعالية اجتماعات مجالس اإلباء

المصدر :عينة الدراسة

الفرض اإلحصائي السابع:

6

ألمدي النظري/الفعلي
حد اعلي
حد ادني
09000
48000
04000
80000
2000
8000
20000
0000
0000
2000
0000
2000

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

42
8008
40.
200
008
000

402
002
80.
802
200
202
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ويختص بالتأثير المجمع للمتغيرات المستقلة علي

محو ار المحددة لمقياس الحيوية مع تباين أهميتها حيث

المتغير التابع ومنطوقة "ال توجد عالقة بين متغيرات

كانت النتائج مرتبة على النحو التالي :محور الفاعلية

الشخصية والمقومات اإلدارية لمديري منظمات التعليم

االتصال الراسي ،محور كفاءة الحجرات المدرسية،

األساسي وبين درجة حيوية هذه المنظمات".

محوراالتصال األفقي ،محور البيئة الداخلية ،محور البيئة

رابعا :نتائج الدراسة:

الخارجية ،محور األنشطة المدرسية ،محور الوسائل

الدراسة المستقلة مجتمعة والمتمثلة في بع

الخصائص

المجتمعية للمدرسة من منظور مجلس االباء ،محور

التعليمية ،التنسيق المنظمي ،محورمؤشر النجاح في

الهدف األول :توصيف مقياس الحيوية:

الشهادات المتممة ،محور كفاءة العنصر البشري ،وعلية

أ -سعة المقياس:

لبناء مقياس الحيوية تم استخدام  22محور أساسيا

للقياس(تضمنت  288عنص ار فرعيا) ،حيث تم استخدام
القيم النهائية الخاصة بكل محور منها كمؤشر رقمي
لقياس المحور وحساب مصفوفة االرتباط لتطبيق شروط
الجمع واإلضافة وذلك بعد تحويله الي قيم  z scoreوفقا

لما يعرضه الملحق( )8و هوا ما يعني ان المحاور

يمكن القول أن محاور الفاعلية المجتمعية للمدرسة من
منظور مجلس االباء ،االتصال الراسي ،وكفاءة الحجرات
المدرسية ،تشكل أهم المحاور المفسرة للحيوية(،)%2202

في حين أن محاور والتنسيق المنظمي ،ومؤشرات النجاح
فى الشهادات المتممة والعنصر البشري تمثل ادني
المحاور مساهمة في تفسير الحيوية(.)%0002

الحدي عشر بعناصرها دخلت فى بناء المقياس وفق هذة

ج -العمق او القوة:

ب-األهمية النسبية للمحاور:

الواحد الصحي عند الخطوة الحادية عشر واألخيرة ،كما

الشروط.
ولبيان أهم المحاور التى شكلت قوام المقياس فقد

استخدمت طريقة االنحدار المتدرج الصاعد حيث

ويوضحه معامل التحديد المعدل للنموذج والذي بل

بلغت نسبة "ف"  228204وهي معنوية أيضا علي

مستوي  000002هو ما يعرضه الجدول (.)0

أوضحت نتائج التحليل اإلحصائي دخول االحدي عشر
جدول  :3األهمية النسبية للمحاور الداخلة في بناء مقياس الحيوية:
معمل التحديد

المحور
الفاعلية المجتمعية للمدرسة
االتصال الراسي
كفاءة الحجرات المدرسية
االتصال األفقي
البيئة الداخلية
البيئة الخارجية
النشطة المدرسية
الوسائل التعليمية
التنسيق المنظمي
 %للنجاح المتمم للمرحلة
العنصر البشري

المصدر :عينة الدراسة

وقد بل
معامل ثباته

00290
00208
00202
00220
00222
00220
00220
.022.
00229
00222
20000

معامل التحديد المعدل
التراكمي
0090.
002.2
00222
002.0
00228
0022.
00220
00228
00224
0022.
20000

* معنوي علي جميع مستوى المعنوية

22008
22.09
22200
00004
08902
.0004
28900
20802
284202
88.200
228204

معامل صحة المقياس  0022كما بل

 ،09200وانحراف معياري  0.09درجة ،وبتقسيم المدى

 ،00900وقد تراوح هذا المدى النظري

النظري الى ثالثة فئات متساوية الطول ومتدرجة

للمقياس بين  220908درجة ،بمتوسط حسابي بل

8

%
للتباين المفسر
900.
2208
000
408
808
0004
0004
0008
0008
0008
0004

نسبة ف*

تصاعديا يمكن القول أن غالبية المدارس قد وقعت فى
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الفئة متوسطة الحيوية بنسبة بلغت  %.000من جملة

مجالس اآلباء ايجابيا مع درجة الحيوية،

مدارس العينة ،وهو يوضحه الجدول(.)4

منطقية مرتبطة بشدة مع طبيعة ديناميكية ومرونة مديري

المدارس من صغار السن ،وهو ما يشير اليه نتائج

الهدف الثاني:

وقد اختص بقياس اثر المتغيرات الشخصية

الجدول(.)0

واإلدارية علي درجة الحيوية ،وتشير النتائج الخاصة
بصحة الفرو

وهي نتائج

المرتبطة بهذا الهدف الى قبول الفرو

السبعة موضوع الدراسة حيث ثبتت معنويتها جميعا علي
مستوى .00002
وتشير النتائج الى أن متغيرات العمر ،والخبرة

العملية ،والخبرة اإلدارية ترتبط جميعها سلبيا مع مقياس

ولبيان أهم العوامل المعنوية علي درجة الحيوية
لمنظمات التعليم األساسي موضوع الدراسة استخدمت
الدراسة أسلوب االنحدار المتدرج الصاعد ،وقد أشارت

نتائج التحليل اإلحصائي الي أن أهم هذه العوامل فعالية

اجتماعات مجالس االباء والتدريب حيث تشرح هذه
المتغيرات نحو  %2809من التباين في درجة الحيوية

الحيوية ،وهو ما يمكن تفسيره بأن مديري المدارس من

لهذه المنظمات وفق ماتشير اليه بيانات الجدول(.).

فئة صغار السن أكثر ديناميكية ومرونة وأكثر تدريبا من

*معامل الصحة=( ن  xر)(+2 /ن x )2-ر

كل من بيئة العمل الداخلية والخارجية ،فى حين ارتبطت

=00289

نظرائهم كبار السن ،إضافة الى تأثيرهم االيجابي علي

حيث ن= ،00ر(متوسرط معرامالت االرتبراط الكليرة)

متغيرات التدريب ،وعالقات العمل ،وفاعلية اجتماعات
جدول :4توزيع منظمات التعليم األساسي علي مقياس الحيوية
البيان
عدد
%

منخفضة الحيوية
95253 – 22
2
000

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية

مرتفعة الحيوية
439 -42254
20
0000

متوسطة الحيوية
42254 –95254
22
.000

الجملة
00
200

جدول  :5معامالت االرتباط البسيط لعالقة مقياس الحيوية لمنظمات التعليم األساسي بدرجة حيويتها
معامالت االرتباط
المتغير
00922السن
00400الخبرة العملية
00222
التدريب
004.9الخبرة اإلدارية
00222
عالقات العمل
00222
فاعلية اجتماعات مجالس اآلباء
المصدر :بيانات الدراسة الميدانية

جدول :1التأثير المجمع لمتغيرات الدراسة المستقلة علي المتغير التابع
المتغير
فعالية اجتماعات مجالس االباء
التدريب

المصدر :بيانات الدراسة الميدانية

معمل التحديد
00228
00289

الهدف الثالث :ويختص بتحديد حجم فجوة الحيوية:
 -1علي مستوي إجمالي المدارس عينة الدراسة:

معامل التحديد المعدل
00292
00282

 %للتباين المفسر
2902
400

*معنوي علي مستوى 00002

نسبة ف*
802008
292020

وقد اختص الهدف الثالث بتحديد فجوة حيوية
منظمات التعليم األساسي موضوع الدراسة حيث بل
متوسط درجة الحيوية إلجمالي منظمات التعليم األساسي
9
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الحسابي مقسوما على الحد األعلى لقياسه ومن الشكل

درجة وهو ما يعني ان نسبة حيوية منظمات التعليم

( )0يتض أن اكبر فجوات المحاور تمثلت في المحاور

الفجوة لحيوية هذه المنظمات هي النسبة المكملة والتي

البيئة الخارجية علي الترتيب ،في حين أن اقل المحاور

بلغت  .%40022وذلك كما يوضحها الشكل(.)2

فجوة في حيويتها تمثلت فى  0 ،22 ،20وهي محاور

األساسي بالعينة بل  ،%0.008وبمعني آخر أن نسبة

 9،0،2وهي محاور االتصال األفقي ،الوسائل التعليمية،

الفعالية المجتمعية % ،للنجاح المتمم ،كفاءة العنصر
البشري ،وذلك من منظور مجالس اآلباء.
خامسا :المناقشة العامة للنتائج:

في ضوء نتائج التحليل اإلحصائي ،والمناقشة

المتعمقة مع وحدة جودة التعليم لمدارس التعليم األساسي
بمركز شبين القناطر يمكن القول بما يلي:
 -2أن فجوة الحيوية لمنظمات التعليم األساسي المدروسة
شكل 2

 -2علي مستوي المدارس عينة الدراسة:

وعلي مستوى المدارس فقد تم استخدام العر

البياني التالي(شكل  )8لبيان درجة الحيوية والفجوة لكل
منظمة تعليمية ،ومنة يتض أن هناك  20مدارس بلغت
درجة حيويتها  %90على األقل من درجة المقياس،
حيث مثلت مدارس نادي فوده االبتدائية بكفر سندوه،
شوقي يونس الرسمية االبتدائية لغات/عرب جهينة ،علي

الدبيس االعدادية بمنية شبين القيم العليا علي
المقياس(أرقام  82 ،0 ،4من الملحق  )2حيث بلغت

نسب حيويتها  %9009 ،%9909 ،%9202علي
الترتيب.

وعلي مستوى المدارس الدنيا علي المقياس(اقل من

 )%00مثلت مدارس على الدبيس االعدادية بمنية شبين،
المريج االبتدائية ،وأخي ار كفر شبين االبتدائية القيم الدنيا
على المقياس(أرقام  22 ،2 ،9من الملحق  )2حيث
بلغت نسب حيويتها  %0. ،%0409 ،%0802علي
الترتيب.

 -3علي مستوي محاور الحيوية المدروسة :

لبيان فجوة الحيوية لكل محور من المحاور

المدروسة ،استخدمت الدراسة النسبة المئوية للمتوسط

11

بلغت  ،%40022وهي نتيجة وان كانت مرضية
لوحدة الجودة باإلدارة التعليمية في ضوء المقارنة

بالوضع السابق علي عملها اال أنها تعتبر من منظور
التقييم االجتماعي فجوة كبيرة نسبيا تحتاج لبذل المزيد
من الجهود لالرتقاء بالمدارس منخفضة الحيوية،
وخاصة بالعمل علي المحاور التي تنخف

مساهماتها عن  %00من درجة قياسها الكلية الداخلة
في بناء المقياس(االتصال االفقي ،الوسائل التعليمية).
 –8هناك  20مدارس فقط هي التي تزيد حيويتها عن
 % 90من الدرجة اإلجمالية للقياس ،في حين هناك
 .مدارس انحصرت حيويتها بين(،)%90 -%00
بينما انخفضت حيوية  24مدرسة عن (% 00بيانها
بالشكل  ،)8وهو ما يمكن معه القول أن هناك نحو
(%4.09ما يقارب من نصف العينة) تمثل المدارس

األكثر أولوية والتي تحتاج الي جهد كبير لرفع درجة
حيويتها.
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شكل  :3فجوات محاور الحيوية المدروسة
المصدر :بيانات الدراسة الميدانية
* -2البيئة الخارجية -8 ،البيئة الداخلية -0 ،الوسائل التعليمية -4 ،الحجرات المدرسية -0 ،العنصر البشري -. ،االنشطة المدرسية-9 ،

االتصال االفقي -2 ،االتصال الرأسي-2 ،التنسيق المنظمي 20 ،الفعالية المجتمعية -22،نسب النجاح المتمم -28 ،اجمالي المقياس

 –0أن محاور الفعالية المجتمعية % ،للنجاح المتمم،

أوقات الفراغ لطالب هذه المرحلة خاصة في

وتأتي في المرتبة األولي بين المحاور االحدي عشر

القضاء علي حجرات األنشطة المدرسية تحت وطئ

التي دخلت المقياس ،ويليها في األهمية محاور البيئة

الكثافة المدرسية العالية وتحيل هه الحجرات الي

الداخلية ،الحجرات المدرسية ،واالنشطة المدرسية ،في

فصول مدرسية ،وهو ما يتنافي مع مصطل التربية

حين أن محاور االتصال األفقي ،الوسائل التعليمية،

الذي يزين اسم الو ازرة المختصة بالتربة والتعليم.

مساهمتها في بناء المقياس ،وهي نتيجة منطقية تتفق

التعليم األساسي عن واقعها االجتماعي من جهة،

مع ضعف االتصال االفقي للمداؤس مع منظمات

ويعني أيضا أن المنظمات االجتماعية تعمل في جزر

المجتمع المدني بمحيط عملها ،وضعف كفاءة

منعزلة برغم كونها في نطاق جغرافي واحد!

كفاءة العنصر البشري شكلت المحاور األعلى درجة

البيئة الخارجية تمثل المحاور األدنى درجة في

الوسائل التعليمية المتاحة ،واهمال البيئة الخارجية
للمدرسة.

األجازات المدرسية .وهذه نتيجة منطقية في ضوء

 –0أن قصور االتصال األفقي يعكس انعزال منظمات

 -.اتصاف االتصال الرأسي مع المستويات اإلدارية
العليا بالوسطية برغم كونه

اتصاال بالمستويات

 –4ضعف األنشطة المدرسية يعتبر محو ار محدود

المرجعية المعيارية التي تعمل هذه المنظمات وفق

االهمية في ضوء وسطية مشاركته ،برغم كونه مدخال

معاييرها الفنية والقيمية! ومن المستغرب أيضا أن

من جهة ،ومساعدتهم علي تذوق أوجه الفنون

لتقييم كفاءتهم اإلدارية ومن ثم يحاولون قدر الطاقة

واآلداب وهو ما يعكس قصور المستويات اإلدارية

عدم االتصال اال للضرورة القصوى!

تربويا هاما لتنمية مهارات وهوايات الطالب اإلبداعية

يعتبر المديرون أن االتصال الرأسي وسيلة سلبية

العليا في دعم تنمية هذه الجوانب اإلبداعية لدي

 –9في ضوء وسطية االتصالين األفقي والرأسي علي

الطالب ويعكس في ذات الوقت األثر السلبي علي

درجة التنسيق

المقياس من الطبيعي ان تنخف

1
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المنظمي لمنظمات التعليم األساسي مع المنظمات
االجتماعية العاملة في ذات النطاق الجغرافي والتي

تتكامل معها في خدمة مجتمعها المحلي!

 -2تلعب مجالس اآلباء دو ار كبي ار باعتبارها رافدا في
حيوية منظمات التعليم األساسي وفق ما اظهرته
النتائج ،وهو أمر غير متوقع في ضوء ماهو معروف
من شكلية هذه المجالس! غير أن وحدة الجودة
أوضحت أن ظهور هذا المحور هو نتيجة منطقية

رسررالة دكترروراة غيررر منشررورة ،كليررة الز ارعررة ،جامعررة عررين
شمس9005،

االمررام ،محمررد السرريد :العالقررات التعاونيررة التنسرريقية االفقيررة بررين
الوح رردات المحلي ررة و ب ررين غيره ررا م ررن المنظم ررات الريفي ررة

بمحافظرة الدقهليرة ،د ارسرة وصرفية فري التنسريق المنظمرري
والعم ر ررل المش ر ررترك م ر ررن اجر ر رل التنميةالريفي ر ررة المتكامل ر ررة،

الم ررؤتمر الث رراني لالقتص رراد والتنمي ررة ف رري مص ررر و ال رربالد
العربية،كلية الزراعة ،جامعة المنصورة.2242 ،

البرن ر ررامج االنم ر ررائي لالم ر ررم المتح ر رردة :تقري ر ررر التنمي ر ررة البشر ر ررية،

لجهودها في إشراك المجتمع المحلي في مواجهة

2222

التعليمي ،وليس باعتبارها جهات رقابية بقدر ماهي

9004

جيد بالمجتمع.

االجتماعير ررة فر رري تنمير ررة قر ررري محافظر ررة سر رروهاج ،رسر ررالة

بع

المشكالت التي تواجه المدرسة خالل نشاطها

جهات للدعم االجتماعي والمعنوي ووسيط اتصال
 -2قدمت الدراسة مقياسا تطبيقيا متعدد االبعاد لقياس
الحيوية لمدارس التعليم االساسي عينة الدراسة يمكن

استخدامة فى دراسات التقييم االجتماعي للمنظمات
المختلفة في دراسات الحقة وهو ما يمثل اضافة
منهجية جديدة.

البرن ر ررامج االنم ر ررائي لالم ر ررم المتح ر رردة :تقري ر ررر التنمي ر ررة البشر ر ررية،
الجب ر ررالي ،جم ر ررال ال ر رردين يوس ر ررف:معوق ر ررات بعر ر ر

المنظم ر ررات

دكتوراة ،كلية الزراعة ،جامعة المنيا9009 ،

العادلي،عبررد الفترراح :د ارسررة تحليليررة للعوامررل المنظميررة المررؤثرة
عل رري مس ررتوى التنس رريق االفق رري ب ررين المنظم ررات الريفي ررة،
د ارسر ررة حالر ررة فر ررى احر رردي المجتمعر ررات الريفير ررة المحلير ررة

بمحافظر ر ررة كفر ر ررر الشر ر رري  ،مجلر ر ررة االسر ر رركندرية للبحر ر رروث
الزراعية ،مجلد  ،42عدد  ،3عام 2224

 -20قدمت الدراسة بطريق مباشر خطة عمل يمكن

الش ر رريف ،زينر ررات هاشر ررم :التنسر رريق المنظمر رري وحيوير ررة الجهر رراز

المدارس المتدنية الدرجة علي المقياس وذلك من واقع

الجمعير ررة العلمير ررة المركزير ررة للتنمير ررة المحلير ررة واالقليمير ررة

بواسطتها رفع حيوية المدارس موضوع الدراسة خاصة

االرشررادي بمحافظ ررة القليوبي ررة ،مجلررة التنمي ررة المتكامل ررة،

قراءة محاور القياس الخاصة بالحيوية.

المتكاملة9009 ،

المراجع

بركات،محم ررد مجم ررود :االحص رراء االجتم رراعي وط رررق القي رراس،

اب رراهيم،عالء محمررد سررعيد :دور الوحرردات المحليررة القرويررة فررى
التنميررة الريفيررة بمحافظررة بنرري سررويف ،رسررالة ماجسررتير،

كلية الزراعة جتمعة الفيوم 9029

ابررو بكررر ،وفرراء خلرري :دور الجمعيررات االهليررة فرري بنرراء قرردرات
المر ررأة الريفي ررة ،د ارس ررة مطبق ررة عل رري الجمعي ررات االهلي ررة

بمحافظة المنيا ،كلية الخدمرة االجتماعيرة ،جامعرة الفيروم
9024

الهادي للطباعة والكمبيوتر ،القاهرة9000 ،

بركر ررات ،محمر ررد محمر ررود :محاض ر ررات فر رري التقير رريم االجتمر رراعي
للدراسات العليا9004 ،

عبررد الحفرريط محمررد اسررماعيل :الرردور التنمرروي لجمعيررات تنميررة
المجتمر ررع المحلر رري ،د ارسر ررة ميدانير ررة فر رري رير ررف محافظر ررة

اسرريوط ،رسررالة ماجسررتير ،كليررة الز ارعررة ،جامعررة المنيررا،
9005

رجائي ،حنان محمد :المنظمات الريفية ودورها في تنمية الريف
المصري في ظل سياسة االقتصاد الحر ،رسالة دكتوراة،

احمد ،اشرف يونس :دراسة لبع

العوامل المؤثرة علري فعاليرة

جمعيررات تنميررة المجتمررع المحل ري فررى الريررف المصررري،

12

كلية الزراعة ،جامعة عين شمس9003،
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ABSTRACT
The present study aimed at assessing the viability of basic education organizations in the government of
Qaliubiya as one of the provincial high ranking among the governorates of the republic on the Human
Development Index (2008). The study aimed first to identify the degree of vitality of rural basic education
organizations in Qaliubiya province. Secondly it identities the impact of personal and administrative variables
on the vitality of basic education organizations, third it estimates the size of the gap between the current
vitality degree and optimal vitality degree of educational organizations studied both at the dimensional level
involved in the formation of scale or macro-scale
The study Used systematic research of social assessment which was used by Barakat * in his studies of
the social assessment (lectures in social assessment for Graduate Studies 2008) The sample frame of Shibin
el-Qanater center 142 included 92 primary schools .50 junior high school, and to ensure that schools are well
represented it was felt a systematic random sample from the list of schools was selected and the withdrawal of
names by withdrawing one in five (third in the individual standings), the sample study of basic education
organizations of Shebin represent about 18 elementary schools, 12 junior high, a total of 30 schools.
The study results indicate that viability degree of basic education organizations was 56.2%, while the
viability gap was 43.98%, and the dimensions of community effectiveness,% of success complementary, the
efficiency of the human element formed dimensions had top score on the scale and ranked first among the
eleven dimensions, followed in importance the internal environment dimensions, school rooms, and school
activities, while the horizontal communication, teaching aids, the external environment represents the
minimum degree in their contribution to the construction of the scale
The Results indicated that the most important factors are, effectiveness of parent meetings and training ,
which explain 92.7% of the variation in the vital degree of these organizations, as the study made
arrangement for the schools of the sample and measuring axes in the light of the vital gap for each of them
separately
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المدرسة
طحانوب االبتدائية رقم واحد
منية شبين االبتدائية بنين
الشهيد احمد محمد حيدر الرسمية (لغات) /طحا
شوقي يونس الرسمية االبتدائية لغات /عرب جهينة
نادي فوده االبتدائية بكفر سندوة
كفر شبين االبتدائية لغات
علي الدبيس االبتدائية بمنية شبين
منية شبين االبتدائية مشتركة
الموريج االبتدائية المشتركة
طحانوب االبتدائية رقم 8
كفر شبين االبتدائية رقم 0
مجمع طحورية االبتدائية المشتركة
الكردود االبتدائية المشتركة
تل بني تميم االبتدائية الجديدة
كفر شبين للتعليم األساسي

المصدر :االدارة التعليمية بمركز شبين القناطر ،وحدة الجودة.8020،
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المدرسة
مجمع العسايلة االبتدائي
الكوم األحمر االبتدائية
كفر سعد بحيري للتعليم األساسي
شوقي يونس اإلعدادية الرسمية بعرب جهينة
المريج اإلعدادية المشتركة
علي الدبيس اإلعدادية بنات
المالح اإلعدادية المشتركة بكفر طحا
علي الدبيس اإلعدادية بنين بمنية شبين
كفر شبين اإلعدادية بنين
الشهيد إسالم رمضان بطحورية
كفر الشرفاء اإلعدادية المشتركة
كفر الشوبك اإلعدادية المشتركة
الكوم االحمر اإلعدادية المشتركة
كفر سندوة اإلعدادية المشتركة
منشأة الكرام اإلعدادية المشتركة.
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