
Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 1, pp. 1-15, 2016 (Arabic) 

 1 

 القليوبية محافظة بريف األساسي التعليم منظمات حيوية

 (القناطر شبين بمركز حالة دراسة)
  بركات محمود محمد مازن

  شمس عين جامعة الزراعة، كلية الريفي، االجتماعقسم 

 21/9/9021 :تاريخ القبول                                92/29/9025 تاريخ التسليم:

 الملخص
اسة الحالية التعرف علي درجة حيوية منظمات التعليم األساسي  فى ريف محافظة  القليوبية باعتبارها احدي المحافظات استهدفت الدر 

(. والتعرف علي اثر المتغيرات الشخصية واإلدارية علي درجة حيوية 8002عالية الترتيب بين محافظات الجمهورية على دليل التنمية البشرية)
ي موضوع الدراسة، واخيرا تقدير حجم الفجوة بين درجة الحيوية الراهنة ودرجة الحيوية المثلي للمنظمات التعليمية منظمات التعليم األساس

 .المدروسة سواء علي مستوي المحاور الداخلة في تكوين المقياس او علي مستوي المقياس الكلي
ركات* في دراساته ألوجه التقييم االجتماعي، ويضم إطار المعاينة استخدمت الدراسة المنهجية البحثية للتقييم االجتماعي التي انتهجها ب

مدرسة إعدادية(، ولضمان تمثيل المدارس تمثيال جيدا فقد رؤى سحب  00مدرسة ابتدائية،  28مدرسة) 248علي مستوى مركز شبين القناطر 
مفردة من كل خمسة)المفردة الثالثة فى الترتيب(، لذلك من قائمة أسماء المدارس وذلك بسحب  %80عينة عشوائية منتظمة بكسر معاينة قدره 

مدرسة  28مدارس إعدادية رفعت الي 20مدرسة ابتدائية و 22تم تمثيل عينة الدراسة بمنظمات التعليم األساسي بمركز شبين القناطر بنحو 
 ات.من جملتها، وذلك لضمان جودة التحليل اإلحصائي للبيان %8002مدرسة لتمثل نحو 00بإجمالي 

وقد تم إعداد ثالثة استمارات لالستبيان االولي خاصة بمديري مدارس العينة)تضمنت نوعين من البيانات، األول خاص بمحاور الحيوية 
والثانية استمارة خاصة بأعضاء مجالس االباء، والثالثة  للبيانات السجلية  الموثقة بمدارس العينة والتي تم  والثاني خاص بمديري المدارس(،

 .8020مع بياناتها عن طريق وحدة الجودة باالدارة التعليمية، حيث تم جمع هذة البيانات خالل شهري اغسطس وسبتمبر ج
، بينما بلغت فجوة الحيوية لها نحو % 0.08وتشير نتائج الدراسة الى أن درجة الحيوية لمنظمات التعليم األساسي المدروسة بلغت 

لمجتمعية، % للنجاح المتمم، كفاءة العنصر البشري شكلت المحاور األعلى درجة علي المقياس وتأتي في ، كما أن محاور الفعالية ا% 40022
المرتبة األولي بين المحاور االحدي عشر التي دخلت المقياس، ويليها في األهمية محاور البيئة الداخلية، الحجرات المدرسية، واالنشطة 

 قي، الوسائل التعليمية، البيئة الخارجية تمثل المحاور األدنى درجة في مساهمتها في بناء المقياس.المدرسية، في حين أن محاور االتصال األف
وقد أشارت نتائج التحليل اإلحصائي الي أن أهم هذه العوامل فعالية اجتماعات مجالس االباء والتدريب حيث تشرح هذه المتغيرات نحو 

ظمات، كما قدمت الدراسة ترتيبا لمدارس العينة ومحاور القياس فى ضوء فجوة الحيوية لكل من التباين في درجة الحيوية لهذه المن 2809%
 منهما علي حده. 

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

 المقدمة
 النمرررررررررو لتحقيرررررررررق أداة أقررررررررروى هرررررررررو التعلررررررررريم يعتبرررررررررر
 وتحسرررررين الفقرررررر مرررررن للتقليرررررل و واالجتمررررراعي االقتصرررررادي

 فررررى التعلررريم أهميررررة الررردول أدركررررت وقرررد المعيشررررة، سرررتوىم
 الطاقررررة فررررى برررردورة يررررؤثر الررررذي البشررررري المررررال رأس تررررراكم

 أن الرررررري الحديثررررررة  الدراسررررررات أشررررررارت حيررررررث اإلنتاجيررررررة،
 أوضررررحت كمررررا التعليميررررة، الثررررروة بشرررركل ترررررتبط اإلنتاجيررررة

 طررررول علررررى للتعلرررريم الفعررررال التررررأثير مرررردي أخررررري دراسررررات
 (.22 البشرية يةالتنم 2 مرجع)العمر

 والعولمررررة التكنولرررروجي التغيررررر خطرررري لسرررررعة ونظرررررا
 تزويرررد: األولررري زاويترررين، مرررن األهميرررة برررال  التعلررريم أصرررب 

 اكتسرراب علررى القررادرة العمررل قرروة مررن باحتياجاترره المجتمررع
 وانتشرارها المعرفرة فرى التوسرع دعرم: وثانيا جديدة، مهارات

 .البشرية الموارد تنمية في يساهم مما
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 جمهوريررررة أولررررت فقررررد التعلرررريم بأهميررررة التسررررليم ومررررع
 والتعلريم عامة، بصفة بالتعليم واسعا اهتماما العربية مصر

 أهميررة مررن األساسرري للتعلرريم لمررا خاصررة، بصررفة األساسرري
 أوفرري قرردر وتررأمين السررليم، التفكيررر مررن الطفررل تمكررين فررى
 بررالتهيؤ لرره تسررم  الترري والخيررارات والمهررارات المعررارف مررن

 فرى لالنخرراط تعرده الترى المهنية التدريبات رسةومما للحياة
 دعررراء)األعلررري للمراحرررل تعليمررره أومواصرررلة العمليرررة الحيررراة
4..) 

 السررررنوات فررررى العربيرررة مصررررر جمهوريرررة اتبعررررت وقرررد
 العملية خدمة فى جميعها تصب استراتيجيات عدة األخيرة
 لرفع اجتماعية كمنظمة األساسي التعليم وخاصة التعليمية
 لرذلك بره، الملتحقرين نوعيرة علرى للحفراظ اليتهراوفع كفاءتها
 علري للوقروف مؤسسراته دراسرة  بمكران األهمية من يصب 
 الهررردف يخررردم بمرررا االسرررتمرار علررري وقررردرتها حيويتهرررا مرردي
 التنميرررة فررري ومرررؤثرة فاعلرررة بعناصرررر لإلمرررداد كقاعررردة منهرررا

 واالجتماعيرة، االقتصرادية التنميرة قاطرة تمثل التي البشرية
 .واحد آن في وأهميتها الدراسة مشكلة كسيع ما وهو

 الدراسة أهداف
 علررى الوقرروف اساسررية بصررفة الدراسررة هررذة تسررتهدف

 مركرررز ريررف فررى  األساسرري التعلرريم منظمررات حيويررة مرردي
 عليهرررا المرررؤثرة العوامرررل و القليوبيرررة  القناطرمحافظرررة شرربين
 :التالية الفرعية االهداف تحقيق خالل من وذلك

 األساسي التعليم منظمات ويةحي درجة على التعرف .1
 خررالل مررن القليوبيررة محافظررة القنرراطر شرربين بمركررز
 .للحيوية المحاور متعدد مقياس بناء

 واإلداريررررة الشخصررررية المتغيرررررات اثررررر علرررري التعرررررف .2
 .األساسي التعليم منظمات حيوية درجة علي

 ودرجرة الراهنرة الحيوية درجة بين الفجوة حجم تقدير .3
 علرري المدروسررة التعليميررة اتللمنظمرر المثلرري الحيويررة
 وعلرري المقيرراس تكرروين فرري الداخلررة المحرراور مسررتوي
 .الكلي المقياس مستوي

  :الدراسة خطة
 تضررررمنت خطرررة وضرررع ترررم الدراسرررة أهرررداف لتحقيرررق

 :التالية العناصر علي بموجبها الدراسة

 ،ثالثرا السرابقة الدراسرات: ثانيرا النظري، اإلطار: أوال
 ،خامسرررا الميدانيرررة الدراسرررة ائجنتررر رابعرررا الدراسرررة، منهجيرررة
 لهررذه مرروجز اسررتعرا  يلرري وفيمررا للنتررائج العامررة المناقشررة
 :العناصر

 :المنظمة حيوية مفهوم: أوال
 أن الررررري( Rob Black-1992)برررررالك روب أشرررررار

 بالصررورة أهرردافها تحقيررق علرري قرردرتها هرري المنظمررة حيويررة
 ويررري منهررا، والمسررتفيدين فيهررا العرراملين قبررل مررن المرغوبررة
 عمرررل علرري للحفرراظ أساسررية عمليررات ثمانيررة وجررود حتميررة

 المنظمرررررررة غايرررررررات: وهررررررري وحيويرررررررة، بكفررررررراءة منظمرررررررة أي
 العالقرررررات، تنظرررريم التقيررررريم، التنفيررررذ، التخطررررريط، وأهرررردافها،
 ويؤكرررد. القررردرات وتنميرررة الوسرررائل، تررروفير االنجررراز، دافعيرررة

 هررررذه مررررن أكثررررر أو واحررررد فرررري نقررررص أي أن علرررري" بررررالك"
 علرررري المنظمررررة قرررردرة عرررردم الرررري يررررؤدي يررررةالثمان العمليررررات
 مثرررل عديررردة دراسرررات بررره أخرررذت مرررا وهرررو أهررردافها، تحقيرررق
 صرررررررفاء ،(8008)الشرررررررريف ،(8000) وآخررررررررون ريحررررررران
  .(8020)رجائي

 تعمررل المنظميررة الحيويررة أن( 8002) بركررات ويررري
 فعاليرررررة و كفررررراءة مرررررن كرررررل تعكرررررس التررررري المظلرررررة بمثابرررررة

 الفعاليررة و فرراءةالك مررن كررل فرران آخررر بمعنرري و المنظمررة،
 نجررراح تعكرررس التررري المنظمرررة، حيويرررة فررري مرررؤثرتين دالترررين

 الجتمرراعي، محيطهررا خدمررة فرري بقائهررا واسررتمرار المنظمررة
 عشررر احرردي المنظميررة الحيويررة لقيرراس يلررزم فانرره ثررم ومررن

 العناصررررر مررررن العديررررد منهررررا كررررل يتضررررمن رئيسرررريا محررررورا
 طبيعرة حسرب أخرري الري منظمرة مرن تختلرف التري الفرعية

 محراور وهري فيره، تعمرل الرذي االجتماعي للمحيط متهاخد
 -تررررررروافر الوسرررررررائل -البيئرررررررة الداخليرررررررة -البيئرررررررة الخارجيرررررررة

األنشرررررررررطة  -العنصرررررررررر البشرررررررررري -اإلمكانيرررررررررات المتاحرررررررررة
التنسرريق  -االتصررال الرأسرري -االتصررال األفقرري -المنظميررة
الفعاليررررررة المجتمعيررررررة للمنظمررررررة مررررررن منظررررررور  -المنظمرررررري

الفعلررري مرررن منظرررور األهرررداف، االنجررراز  -مجرررالس االبررراء
 وهو ما أخذت به الدراسة الراهنة.

 ثانيا: الدراسات السابقة:
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 االجتماعيررة للمنظمررات تناولهررا فرري الدراسررات تباينررت
 خرالل مرن المنظمرة بدراسة  الدراسات بع  اهتمت حيث

 ،(8008 -الجبررررالي) ،(8000- محمررررد دراسررررة) فعاليتهررررا
 بدراسررررة ريأخرررر دراسررررات اهتمررررت بينمررررا ،(8000 -علرررري)

 حررررين فرررري ،(2222- االمررررام) ،(8020 -دعرررراء) الكفرررراءة
 - وفررررررراء) الررررررردور دراسررررررة علرررررررى أخررررررري دراسرررررررات ركررررررزت
 ،(8000 - الحررافظ عبررد) ،(8028 -ابررراهيم)  ،(8020

 المنظمرررررررة آخرررررررر فريرررررررق تنررررررراول كمرررررررا ،(8000 -حنررررررران)
 وآخررون محمرد) المنظمري التنسيق منظور من االجتماعية

 بدراسرررررررة قرررررررام مرررررررن مررررررراأ ،(2224 -حمررررررراد) ،(8004 -
 فكانرررررررت الحيويرررررررة منظرررررررور مرررررررن االجتماعيرررررررة المنظمرررررررات
 -الشررررريف زينررررات) ،(8000 -وآخرررررون ريحرررران)دراسررررات
 .(8020 -رجائي صفاء) ،(8008

 منهجية الدراسة:: ثالثا
 للتقيررررررررريم البحثيرررررررررة المنهجيرررررررررة الدراسرررررررررة اسرررررررررتخدمت

 والمررررنهج بالعينررررة، االجتمرررراعي المسرررر  مررررنهج)االجتمرررراعي
 التقيررررريم فررررري محاضررررررات) بركرررررات تهجهررررراان التررررري( الكمررررري

 دراسرراته فرري( 8024/8020 العليررا للدراسررات االجتمرراعي
 المقرررررررررراييس بنرررررررررراء وآليررررررررررة االجتمرررررررررراعي، التقيرررررررررريم ألوجرررررررررره

 (.8000 بركات)االجتماعية
 عينة الدراسة:

 شررررربين مركرررررز مسرررررتوى علررررري المعاينرررررة إطرررررار يضرررررم
 إعداديرررررررة، مدرسرررررررة 00 ابتدائيرررررررة، مدرسرررررررة 28 القنررررررراطر
 األساسررررري التعلررررريم مسرررررتوي علررررري مدرسرررررة 248 بإجمرررررالي
 سرررحب رؤى فقرررد جيررردا تمثررريال المررردارس تمثيرررل ،ولضرررمان

 قائمرة من %80 قدره معاينة بكسر منتظمة عشوائية عينة
 المفردة)خمسة كل من مفردة بسحب وذلك المدارس أسماء
 الدراسررررررة عينررررررة تمثيررررررل تررررررم لررررررذلك ،(الترتيررررررب فررررررى الثالثررررررة

 22 بنحو القناطر شبين بمركز األساسي التعليم بمنظمات
  28الررررري رفعرررررت إعداديرررررة مررررردارس 20و ابتدائيرررررة مدرسرررررة

               نحررررررررررررررررررو لتمثررررررررررررررررررل مدرسررررررررررررررررررة00 بإجمررررررررررررررررررالي مدرسررررررررررررررررررة
 التحليررررررل جررررررودة لضررررررمان وذلررررررك جملتهررررررا، مررررررن 8002%

          بررررررررالملحق المررررررردارس هرررررررذه وبيرررررررران للبيانرررررررات اإلحصرررررررائي
(2.) 

 إجرررررررراء و  االسرررررررتبيان اسرررررررتمارات إعرررررررداد ترررررررم وقرررررررد
 جمعهررا تررم حيررث صررحتها، مررن للتأكررد الالزمررة ختبرراراتاال
 بمركرز التعليمية اإلدارة بمساعدة العينة مدارس مديري من

 األول البيانرررررات، مرررررن نررررروعين وتضرررررمنت القنررررراطر، شررررربين
 والثرررراني(  إليهرررا اإلشرررارة السررررابق)الحيويرررة بمحررراور خررراص
 عرردد -الترردريب -الخبرررة -السررن) المرردارس بمررديري خرراص

 مجلررررررررررس فعاليررررررررررة -العمررررررررررل عالقررررررررررات -اإلدارة سررررررررررنوات
 تضررمنت اآلبرراء مجررالس بأعضرراء خاصررة ،واسررتمارة(اآلبرراء

 مجتمعاتهررا خدمررة فرري المرردارس فعاليررة لقيرراس مجرراالت .
المجرررال الصرررحي، والتعليمررري، ) نظرهرررا وجهرررة مرررن المحليرررة

 الررررى إضرررافة ،والرررديني، واالجتمررراعي، والقيمرررري والزراعررري(
 بوحرردة)العينررة لمرردارس الموثقررة  السررجلية للبيانررات اسررتمارة
 العديرررد علررري أجابرررت والترررى( التعليميرررة اإلدارة لررردي الجرررودة
 أعررررررداد المرررررردارس، أعررررررداد)الكميررررررة االسررررررتبيان أسررررررئلة مررررررن

 العاملين أعداد التالميذ، أعداد الفصول، أعداد المدرسين،
 درجررررة وأخيررررا المرررتمم، للنجررراح المئويرررة النسرررب اإلداريرررين،

 خرالل البيانرات جمع تم قدو ( اآلباء مجالس اجتماع فعالية
 .8020 وسبتمبر أغسطس شهري

 :للمتغيرات الرقمي والقياس اإلجرائية المفاهيم

 :المنظمة حيوية درجة: التابع المتغير -أ

 وفقرررا الحيويرررة لقيررراس محرررورا 22 الدراسرررة اسرررتخدمت
 المحرراور وهررذه الدراسررة بررة أخررذت الررذي اإلجرائرري للتعريررف

 الوسررررائل ترررروافر -الداخليرررة البيئررررة -الخارجيرررة البيئررررة: هررري
 -(المدرسرررررية الحجررررررات)المتاحرررررة اإلمكانيرررررات - التعليميرررررة
 -األفقري االتصرال -المنظميرة األنشرطة -البشرري العنصر
 المجتمعيرة الفعاليرة -المنظمري التنسريق -الرأسري االتصال
 االنجررررراز -اآلبررررراء مجرررررالس فعاليرررررة منظرررررور مرررررن للمنظمرررررة
 المررررررتمم النجرررررراح نسررررررب) األهررررررداف منظررررررور مررررررن الفعلرررررري
 القيرراس لتوصرريف ملخصررا( 2)الجرردول يعررر  و( للمرحلررة
 .الحيوية لمقياس الرقمي
 

 لتوصيف القياس الرقمي لمحاور مقياس الحيوية :2جدول 
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المتوسط  ألمدي الفعلي ألمدي النظري المحاور
 الحسابي

االنحراف 
 حد اعلي حد ادني حد اعلي حد ادني المعياري

 0020 2004 22 . 22 0 البيئة الخارجية

 .2200 4800 02 88 0. 0 البيئة الداخلية
 20094 .000 8. 84 98 0 الوسائل التعليمية
 80092 9200 202 49 229 0 الحجرات المدرسية
 0022 8200 82 20 00 20 العنصر البشري

 0.080 24202 828 98 840 0 األنشطة المدرسية
 4000 2200 .8 28 40 0 االتصال األفقي

 8042 900 28 4 28 0 تصال الرأسياال
 9094 2202 08 20 40 0 التنسيق المنظمي

 0020 8200 88 28 84 0 الفعالية المجتمعية للمدرسة
 8002 900 2 0 20 2 نسب النجاح المتمم

 224098 42002 022 880 908 22 اإلجمالي

 المصدر: عينة الدراسة

 محور البيئة الخارجية .1
صر أساسية وهي: سالمة عنا .شملت الدراسة 

سور المدرسة، نظافة ’ البيئة المدرسية، فناء المدرسة
البيئة الخارجية للمدرسة، الخضرة والتشجير حول 
المدرسة، وجود المدرسة في مكان امن. ومدي توافرها 

( في حالة التواجد و)صفر( في 2حيث أعطيت القيم)
ف حالة عدم التواجد، مضروبة في القيم الرقمية لتوصي

في حالة  8 -في حالة جيدة 0الحالة التى عليها العنصر)
 في حالة رديئة( 2 -متوسطة

 محور البيئة الداخلية .2

عناصرهي مصدر مياه آمن، صرف 20تم استخدام 
صحي آمن، مصدر إضاءة آمن، دورات مياه صالحة، 
ملعب مدرسي، مقاعد بحوش المدرسة، أحوا  زرع، 

سة. وقد أعطيت ميكروفون، مقصف مدرسي، علم المدر 
في  (2( في حالة التواجد والكفاية، )8لكل عنصر قيم)

( في حالة عدم التواجد، 0حالة التواجد و عدم الكفاية، )
ثم ضربت القيم الرقمية لتوصيف الحالة التى عليها 

في  2في حالة متوسطة،  8في حالة جيدة،  0العنصر)
شر حالة رديئة( وقد استخدم الجمع الجبري للنتائج كمؤ 

 رقمي لهذا المحور. 
 محور الوسائل التعليمية: .3

عنصرا هي:  84اشتمل قياس هذا المحور على 
الكاسيت، االسطوانات، مكبر الصوت، الخرائط، الرسوم 
البيانية، الرسوم اإليضاحية، اللوحات التعليمية، أجهزة 

الحاسب اآللي، الميكروسكوب، جهاز عر  الصور 
تمة، المجالت، الكتب، الرأسي، جهاز عر  الصور المع

المعار ، المجسمات، السبورات الخشبية، السبورات 
األسمنتية، السبورات الفلوماستر، الطباشير، األقالم 
الماركر الملونة، الدفاتر القالبة، النماذج، الباور بوينت، 

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

لقيمة الرقمية لتوصيف الحالة عدم التواجد مضروبة فى ا
في حالة  8في حالة جيدة،  0التى عليها العنصر)

في حالة رديئة(، وقد استخدم الجمع الجبري  2متوسطة، 
 لنتائج القيم كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.

 محور الحجرات المدرسية: .4

عنصرا هي: الفصول  02استخدمت الدراسة 
درسين، المكتبة، حجرة الدراسية، حجرة اإلدارة، حجرات الم

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 

مقاعد للتالميذ،  للمدرسين،للمدرسين، دواليب/ أدراج حفظ 
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 

ة، أجهزة حاسب آلي، االمتحانات،  مستلزمات عيادة طبي



Alex. J. Agric. Sci.                                                                        Vol. 61, No. 1, pp. 1-15, 2016 (Arabic) 

 5 

نت، مكتب لمدير المدرسة، انترية استقبال، دواليب/أدراج 
حفظ لوثائق المدرسة، مستلزمات مسرح مدرسي)إضاءة، 

كسسوار، ماكياج(.  مالبس وا 
( في حالة التواجد، )صفر( 2وقد أعطيت القيم )

في حالة عدم التواجد مضروبة فى القيمة الرقمية 
 8في حالة جيدة،  0العنصر) لتوصيف الحالة التى عليها

في حالة رديئة(، وقد استخدم  2في حالة متوسطة، 
الجمع الجبري لنتائج القيم كمؤشر رقمي لقياس هذا 

 المحور.
)كادر المدرسين، كادر الفنيين محور العنصر البشري .5

 و اإلداريين، وكادر العمال(:

 استخدمت الدراسة أربعة عناصر أساسية هي:
( .2حيث أعطيت الفئات التالية: ) المؤهل العلمي: -

( 2( للمؤهل المتوسط، )28للمؤهل العالي، )
( لمؤهل االبتدائي ويقرأ .للمؤهل دون المتوسط، و)

 ويكتب.

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

التدريب: استخدم عدد الدورات التدريبية التي حصل  -
 (.8وادني  2كل عنصر بشري)حد أقصي  عليها

عدد سنوات العمل: تم تقسيم عدد سنوات العمل الى  -
ثالثة فئات متساوية متدرجة تصاعديا حيث 

( حيث تم بناء 0-2تراوحت قيم هذا العنصر بين)
المؤشر علي ثالثة مستويات هى كادر المدرسين، 
كادر الفنيين واإلداريين، وكادر العمال، وقد استخدم 

 الجمع الجبري كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور.

 محور األنشطة المدرسية .6

عنصرا للقياس هي: أنشطة  28استخدمت الدراسة 
المناسبات الدينية، المناسبات القومية، الرحالت، 
المعار ، حفالت السمر، األنشطة اإلذاعية المدرسية، 
األنشطة الصحية المدرسية، األنشطة البيئية والمجتمعية، 

سابقات أجمل فصل، مسابقات اشطر فصل، مسابقات م
 الفصول الرياضية، الحفالت الختامية للعام الدراسي.

( غالبا، 0( دائما، و)4وقد أعطيت القيم الرقمية)
(ال يحدث، حيث رجحت بقيم 0(نادرا، )2( أحيانا، )8و)

علي  8علي مستوى المدرسة،  2المشاركة بالنشاط، )
على مستوى  4وى المركز، علي مست 0مستوى القرية، 

علي مستوى الجمهورية( حيث استخدم  0المحافظة، 
الجمع الجبري لنتائج القيم كمؤشر جبري لقياس هذا 

 المحور.       

 محور االتصال األفقي: .7

استخدمت الدراسة مستويين للقياس األول يتعلق 
بالمدارس األخرى داخل القرية )كحد أقصي أربعة 

بالمنظمات االجتماعية المتواجدة  مدارس( والثاني يختص
داخل القرية ) الوحدة المحلية، مركز الشباب، جمعية 
تنمية المجتمع المحلي، الوحدة الصحية، الجمعية 
التعاونية الزراعية، الوحدة االجتماعية( حيث أعطيت 

( في حالة غالبا، 0( في حالة دائما و )4القيم الرقمية )
( في حالة 0الة نادرا، )( في ح2( في حالة أحيانا، )8)

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

 محور االتصال الراسي: .8

استخدمت الدراسة ثالثة مستويات للقياس وهي 
مستوى اإلدارة التعليمية، ومستوى قطاع التعليم الذي 
تتبعه المدرسة، ومستوي مديرية التربية والتعليم 

( في حالة دائما 4، حيث أعطيت القيم الرقمية)بالمحافظة
( في حالة 2( في حالة أحيانا، )8( في حالة غالبا، )0و)

( في حالة ال يحدث، وقد استخدم الجمع الجبري 0نادرا، )
     .كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور

 التنسيق المنظمي: .9

استخدمت الدراسة مستويين للقياس تعكس درجة 
ى غرار االتصالين األفقي والرأسي( التنسيق المنظمي)عل

مع المنظمات االجتماعية الواقعة في نطاق القرية أو 
+ المدارس األخرى( وكذلك  منظمات .الوحدة المحلية)

مستويات( وذلك فيما  0) علي المستويات اإلدارية العليا
يختص باألنشطة المشتركة ودعمها ماليا وفنيا حيث 

( في حالة 0لة دائما و)( في حا4أعطيت القيم الرقمية)
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(في 0( في حالة نادرا، )2( في حالة أحيانا، )8غالبا، )
حالة ال يحدث، وقد استخدم الجمع الجبري كمؤشر رقمي 

     .لقياس هذا المحور

الفعالية المجتمعية للمدرسة من وجهة نظر مجالس  .11
 اآلباء:

استخدمت الدراسة ستة عناصر أو مجاالت لقياس 
مجال الصحي، والتعليمي، والديني، هذا المحور هي ال

( 4واالجتماعي، والقيمي والزراعي، حيث أعطيت القيم )
( في حالة 0( في حالة غالبا، )0في حالة دائما و)

( في حالة ال يحدث، وقد 0( في حالة نادرا، )2أحيانا، )
         .استخدم الجمع الجبري كمؤشر رقمي لقياس هذا المحور

 :محور النجاح المدرسي .11

استخدمت الدراسة نسبة نجاح آخر العام لشهادات 
للعام الدراسي  المتممة)االبتدائية واإلعدادية(

( كمؤشر رقمي للقياس بعد معادلة كل 8024/8020)
بدرجة واحدة ليصب  المؤشر مكون من عشرة  20%

 درجات.   

 المقياس النهائي لحيوية المنظمات: .12

االحدي  استخدم المجموع الجبري لكل من المحاور
في بناء مقياس  z score عشر السابقة بعد تحويلها الي قيم

( وتطبيق 8002 الحيوية وفقا للطريقة المنطقية)بركات
 شروط بناء المقياس عليها 

 القياس الرقمي لمتغيرات الدراسة المستقلة: -ب
في إطار االستعرا  المرجعي للدراسات السابقة 

تري الدراسة تم تحديدي عدد ستة متغيرات مستقلة 

أهميتها فى التأثير علي درجة حيوية مدارس التعليم 
السن  األساسي موضوع الدراسة وهذه المتغيرات هي:

الحالي لمدير المدرسة، عدد سنوات خبرته العملية، عدد 
الدورات التدريب التي حصل عليها، الخبرة اإلدارية 

عالقات العمل داخل المدرسة، فعالية  بالسنوات،
باإلدارة ت مجلس اآلباء)من قياسات وحدة الجودة اجتماعا

 ( توصيفا لهذه المتغيرات. 8التعليمية(، ويعر  الجدول)
 فروض الدراسة: -ج

اختصت فرو  الدراسة باختبارات صحة الفرو  
المتعلقة بالهدف الثاني، حيث تم صياغة فر  نظري 
واحد ومنه تم اشتقاق سبعة فرو  إحصائية قوامها كما 

 يلي: 
 لفرض النظري األول:ا

في ضوء الدراسات السابقة التي أتي  االطالع 
عليها يمكن القول بان حيوية منظمات التعليم األساسي 
تتأثر ببع  الخصائص الشخصية والمقومات اإلدارية  
لمديري هذه المنظمات، ومن هذا الفر  النظري تم 
 اشتقاق سبعة فرو  إحصائية)صفرية( بيانها كما يلي:

 (: 1-2ض اإلحصائية)الفرو 
وتشترك جميعها في مقولة واحدة مؤداها "ال توجد 

والمقومات  عالقة بين بع  الخصائص الشخصية
اإلدارية لمديري منظمات التعليم األساسي )المتغيرات 
المستقلة( وبين درجة حيوية هذه المنظمات)المتغير 

 التابع( عينة الدراسة كل علي حده". 

 يرات المستقلة:توصيف المتغ :9 جدول
 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي ألمدي النظري/الفعلي المتغيرات

 حد اعلي حد ادني

 402 42 09000 48000 السن
 002 8008 04000 80000 الخبرة العملية

 .80 .40 2000 8000 التدريب
 802 200 20000 0000 الخبرة اإلدارية
 200 008 0000 2000 عالقات العمل

 202 000 0000 2000 فعالية اجتماعات مجالس اإلباء
 المصدر: عينة الدراسة

 الفرض اإلحصائي السابع: 
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ويختص بالتأثير المجمع للمتغيرات المستقلة علي 
المتغير التابع ومنطوقة "ال توجد عالقة بين متغيرات 
الدراسة المستقلة مجتمعة والمتمثلة في بع  الخصائص 
الشخصية والمقومات اإلدارية لمديري منظمات التعليم 

 األساسي وبين درجة حيوية هذه المنظمات".
 رابعا: نتائج الدراسة:

 هدف األول: توصيف مقياس الحيوية:ال
 سعة المقياس: -أ

محور أساسيا  22لبناء مقياس الحيوية تم استخدام 
عنصرا فرعيا(، حيث تم استخدام  288للقياس)تضمنت 

القيم النهائية الخاصة بكل محور منها كمؤشر رقمي 
لقياس المحور وحساب مصفوفة االرتباط لتطبيق شروط 

وفقا  z scoreد تحويله الي قيم الجمع واإلضافة وذلك بع
( و هوا ما يعني ان المحاور 8لما يعرضه الملحق)

الحدي عشر بعناصرها دخلت فى بناء المقياس وفق هذة 
 الشروط.

 األهمية النسبية للمحاور:-ب
ولبيان أهم المحاور التى شكلت قوام المقياس فقد 
استخدمت طريقة االنحدار المتدرج الصاعد حيث 

ج التحليل اإلحصائي دخول االحدي عشر أوضحت نتائ

محورا المحددة لمقياس الحيوية مع تباين أهميتها حيث  
الفاعلية  كانت النتائج مرتبة على النحو التالي: محور

 المجتمعية للمدرسة من منظور مجلس االباء، محور
كفاءة الحجرات المدرسية،  االتصال الراسي، محور

ئة الداخلية، محور البيئة محوراالتصال األفقي، محور البي
محور األنشطة المدرسية، محور الوسائل  الخارجية،

التعليمية، التنسيق المنظمي، محورمؤشر النجاح في 
الشهادات المتممة، محور كفاءة العنصر البشري، وعلية 

الفاعلية المجتمعية للمدرسة من  يمكن القول أن محاور
اءة الحجرات االتصال الراسي، وكف منظور مجلس االباء،

(، %2202المدرسية، تشكل أهم المحاور المفسرة للحيوية)
في حين أن محاور والتنسيق المنظمي، ومؤشرات النجاح 
فى الشهادات المتممة والعنصر البشري تمثل ادني 

 (.%0002المحاور مساهمة في تفسير الحيوية)
 العمق او القوة: -ج

ي بل  ويوضحه معامل التحديد المعدل للنموذج والذ
الواحد الصحي  عند الخطوة الحادية عشر واألخيرة، كما 

وهي معنوية أيضا علي  228204بلغت نسبة "ف" 
 (. 0) هو ما يعرضه الجدول 000002مستوي 

 األهمية النسبية للمحاور الداخلة في بناء مقياس الحيوية:: 3جدول 
معامل التحديد المعدل  معمل التحديد المحور

 التراكمي
% 

 اين المفسرللتب
 نسبة  ف*

 22008 .900 .0090 00290 الفاعلية المجتمعية للمدرسة
 22.09 2208 002.2 00208 االتصال الراسي

 22200 000 00222 00202 كفاءة الحجرات المدرسية
 00004 408 002.0 00220 االتصال األفقي
 08902 808 00228 00222 البيئة الداخلية
 0004. 0004 .0022 00220 البيئة الخارجية

 28900 0004 00220 00220 النشطة المدرسية
 20802 0008 00228 ..022 الوسائل التعليمية
 284202 0008 00224 00229 التنسيق المنظمي

 88.200 0008 .0022 00222 للنجاح المتمم للمرحلة %
 228204 0004 20000 20000 العنصر البشري

 * معنوي علي جميع مستوى المعنوية                                المصدر: عينة الدراسة       

كما بل   0022وقد بل  معامل صحة المقياس 
، وقد تراوح هذا المدى النظري 00900معامل ثباته  
درجة، بمتوسط حسابي بل   220908للمقياس بين 

وبتقسيم المدى  درجة، 0.09، وانحراف معياري 09200
فئات متساوية الطول ومتدرجة  النظري الى ثالثة

فى تصاعديا  يمكن القول أن غالبية المدارس قد وقعت 
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من جملة  %000.الفئة متوسطة الحيوية بنسبة بلغت 
 (. 4مدارس العينة، وهو يوضحه الجدول)

 الهدف الثاني:
وقد اختص بقياس اثر المتغيرات الشخصية 

صة واإلدارية علي درجة الحيوية، وتشير النتائج الخا
بصحة الفرو  المرتبطة بهذا الهدف الى قبول الفرو  
السبعة موضوع الدراسة حيث ثبتت معنويتها جميعا علي 

 .00002مستوى 
وتشير النتائج الى أن متغيرات العمر، والخبرة 
العملية، والخبرة اإلدارية ترتبط جميعها سلبيا مع مقياس 

من  الحيوية، وهو ما يمكن تفسيره بأن مديري المدارس
فئة صغار السن أكثر ديناميكية ومرونة وأكثر تدريبا من 
نظرائهم كبار السن، إضافة الى تأثيرهم االيجابي علي 
كل من بيئة العمل الداخلية والخارجية، فى حين ارتبطت 
متغيرات التدريب، وعالقات العمل، وفاعلية اجتماعات 

مجالس اآلباء ايجابيا مع درجة الحيوية،  وهي نتائج 
نطقية مرتبطة بشدة مع طبيعة ديناميكية ومرونة مديري م

المدارس من صغار السن، وهو ما يشير اليه نتائج 
 (.0الجدول)

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

فعالية ليل اإلحصائي الي أن أهم هذه العوامل نتائج التح
التدريب حيث تشرح هذه اجتماعات مجالس االباء و 

من التباين في درجة الحيوية  %2809المتغيرات نحو 
 .(.لهذه المنظمات وفق ماتشير اليه بيانات الجدول)

  ر  x(2-ن+)2(/ ر x ن=) الصحة معامل*
 (ليرةالك االرتبراط معرامالت متوسرط)ر ،00=ن حيث

=00289 

 توزيع منظمات التعليم األساسي علي مقياس الحيوية: 4جدول
 منخفضة الحيوية البيان

22 – 95253 
 متوسطة الحيوية

95254– 42254 
 مرتفعة الحيوية

42254- 439 
 الجملة

 00 20 22 2 عدد
% 000 .000 0000 200 

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية

 البسيط لعالقة مقياس الحيوية لمنظمات التعليم األساسي بدرجة حيويتها معامالت االرتباط :5جدول 
 معامالت االرتباط المتغير

 00922- السن
 00400- الخبرة العملية

 00222 التدريب
 004.9- الخبرة اإلدارية
 00222 عالقات العمل

 00222 فاعلية اجتماعات مجالس اآلباء
 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية

 التأثير المجمع لمتغيرات الدراسة المستقلة علي المتغير التابع :1جدول
 نسبة  ف* للتباين المفسر % معامل التحديد المعدل معمل التحديد المتغير

 802008 2902 00292 00228 فعالية اجتماعات مجالس االباء
 292020 400 00282 00289 التدريب

 00002*معنوي علي مستوى  المصدر: بيانات الدراسة الميدانية
 

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

وقد اختص الهدف الثالث بتحديد فجوة حيوية 
منظمات التعليم األساسي موضوع الدراسة حيث بل  
متوسط درجة الحيوية إلجمالي منظمات التعليم األساسي 
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 908ن إجمالي الدرجة الكلية البال  درجة م 42002
درجة وهو ما يعني ان نسبة حيوية منظمات التعليم 

، وبمعني آخر أن نسبة %0.008األساسي بالعينة بل  
الفجوة لحيوية هذه المنظمات هي النسبة المكملة والتي 

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

 
 2شكل 

 علي مستوي المدارس عينة الدراسة: -2
وعلي مستوى المدارس فقد تم استخدام العر  

( لبيان درجة الحيوية والفجوة لكل 8البياني التالي)شكل 
مدارس بلغت  20منظمة تعليمية، ومنة يتض  أن هناك 

على األقل من درجة المقياس،  %90درجة حيويتها 
، سندوه بكفر االبتدائية فوده ناديحيث مثلت مدارس 

 علي جهينة، عرب/لغات دائيةاالبت الرسمية يونس شوقي
القيم العليا علي  شبين بمنية االعدادية الدبيس

( حيث بلغت 2من الملحق  82 ،0 ،4المقياس)أرقام 
علي  %9009، %9909 ،%9202نسب حيويتها 

 الترتيب.
وعلي مستوى المدارس الدنيا علي المقياس)اقل من 

، شبين بمنية االعدادية الدبيس على( مثلت مدارس 00%
القيم الدنيا  االبتدائية شبين كفر، وأخيرا االبتدائية لمريجا

( حيث 2من الملحق  22، 2، 9على المقياس)أرقام 
علي  %.0، %0409، %0802بلغت نسب حيويتها 

 الترتيب.
 علي مستوي محاور الحيوية  المدروسة : -3

لبيان فجوة الحيوية لكل محور من المحاور 
ة المئوية للمتوسط المدروسة، استخدمت الدراسة النسب

الحسابي مقسوما على الحد األعلى لقياسه ومن الشكل 
( يتض  أن اكبر فجوات المحاور تمثلت في المحاور 0)

وهي محاور االتصال األفقي، الوسائل التعليمية،  9،0،2
البيئة الخارجية علي الترتيب، في حين أن اقل المحاور 

حاور وهي م 0، 22، 20فجوة في حيويتها تمثلت فى 
للنجاح المتمم، كفاءة العنصر  الفعالية المجتمعية، %

 البشري، وذلك من منظور مجالس اآلباء.
 :للنتائج العامة المناقشة: خامسا
 والمناقشة اإلحصائي، التحليل نتائج ضوء في
 األساسي التعليم لمدارس التعليم جودة وحدة مع المتعمقة
 : يلي بما القول يمكن القناطر شبين بمركز

 المدروسة األساسي التعليم لمنظمات الحيوية فجوة أن -2
 مرضية كانت وان نتيجة وهي ،%40022 بلغت
 المقارنة ضوء في التعليمية باإلدارة الجودة لوحدة

 منظور من تعتبر أنها اال عملها علي السابق بالوضع
 المزيد لبذل تحتاج نسبيا كبيرة فجوة االجتماعي التقييم
 الحيوية، منخفضة بالمدارس اءلالرتق الجهود من

 تنخف  التي المحاور علي بالعمل وخاصة
 الداخلة الكلية قياسها درجة من %00 عن مساهماتها

 (.التعليمية الوسائل االفقي، االتصال)المقياس بناء في
 عن حيويتها تزيد التي هي فقط مدارس 20 هناك –8

 هناك حين في للقياس، اإلجمالية الدرجة من % 90
 ،(%90 -%00)بين حيويتها انحصرت دارسم .

 بيانها)% 00 عن مدرسة 24 حيوية انخفضت بينما
 نحو هناك أن القول معه يمكن ما وهو ،(8 بالشكل
 المدارس تمثل (العينة نصف من يقارب ما)4.09%
 درجة لرفع كبير جهد الي تحتاج والتي أولوية األكثر
 .حيويتها
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 فجوات محاور الحيوية المدروسة :3 شكل

 المصدر: بيانات الدراسة الميدانية   
 -9  االنشطة المدرسية، -. العنصر البشري، -0 الحجرات المدرسية، -4 الوسائل التعليمية، -0 البيئة الداخلية، -8 البيئة الخارجية، -2*

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

الفعالية المجتمعية، % للنجاح المتمم،   محاور أن –0
 درجة األعلى المحاور شكلتكفاءة العنصر البشري 

 عشر االحدي المحاور بين األولي المرتبة في وتأتي
 البيئة محاور األهمية في ويليها مقياس،ال دخلت التي

 في المدرسية، واالنشطة المدرسية، الحجرات الداخلية،
االتصال األفقي، الوسائل التعليمية،  محاور أن حين

 في درجة األدنى المحاور تمثلالبيئة الخارجية 
 تتفق منطقية نتيجة وهي المقياس، بناء في مساهمتها

 منظمات مع سللمداؤ  االفقي االتصال ضعف مع
 كفاءة وضعف عملها، بمحيط المدني المجتمع
 الخارجية البيئة واهمال المتاحة، التعليمية الوسائل
 .للمدرسة

 محدود محورا يعتبر المدرسية األنشطة ضعف –4
 مدخال كونه برغم مشاركته، وسطية ضوء في االهمية
 اإلبداعية الطالب وهوايات مهارات لتنمية هاما تربويا
 الفنون أوجه تذوق علي ومساعدتهم جهة، من

 اإلدارية المستويات قصور يعكس ما وهو واآلداب
 لدي اإلبداعية الجوانب هذه تنمية دعم في العليا

 علي السلبي األثر الوقت ذات في ويعكس الطالب

 في خاصة المرحلة هذه لطالب الفراغ أوقات
 ضوء في منطقية نتيجة وهذه. المدرسية األجازات
 وطئ تحت المدرسية األنشطة حجرات ليع القضاء
 الي الحجرات هه وتحيل العالية المدرسية الكثافة
 التربية مصطل  مع يتنافي ما وهو مدرسية، فصول
  .والتعليم بالتربة المختصة الوزارة اسم يزين الذي

 منظمات انعزال يعكس األفقي االتصال قصور أن –0
 جهة، من االجتماعي واقعها عن األساسي التعليم
 جزر في تعمل االجتماعية المنظمات أن أيضا ويعني
 !واحد جغرافي نطاق في كونها برغم منعزلة

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

 وفق المنظمات هذه تعمل التي المعيارية المرجعية
 أن أيضا  المستغرب نوم! والقيمية الفنية معاييرها
 سلبية وسيلة الرأسي االتصال أن المديرون يعتبر
 الطاقة قدر يحاولون ثم ومن اإلدارية كفاءتهم لتقييم
 !القصوى للضرورة اال االتصال عدم

 علي والرأسي األفقي االتصالين وسطية ضوء في –9
 التنسيق درجة تنخف  ان الطبيعي من المقياس
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 المنظمات مع األساسي التعليم لمنظمات المنظمي
 والتي الجغرافي النطاق ذات في العاملة االجتماعية

 !المحلي مجتمعها خدمة في معها تتكامل
 في رافدا باعتبارها كبيرا دورا اآلباء مجالس تلعب -2

 اظهرته ما وفق األساسي التعليم منظمات حيوية
 معروف ماهو ضوء في متوقع غير أمر وهو النتائج،

 الجودة وحدة أن غير! المجالس هذه شكلية من
 منطقية نتيجة هو المحور هذا ظهور أن أوضحت
 مواجهة في المحلي المجتمع إشراك في لجهودها
 نشاطها خالل المدرسة تواجه التي المشكالت بع 

 ماهي بقدر رقابية جهات باعتبارها وليس التعليمي،
 اتصال ووسيط والمعنوي االجتماعي للدعم جهات
 . عبالمجتم جيد

 لقياس االبعاد متعدد تطبيقيا مقياسا الدراسة قدمت -2
 يمكن الدراسة عينة االساسي التعليم لمدارس الحيوية

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

 يمكن عمل خطة مباشر بطريق الدراسة قدمت -20
 خاصة الدراسة موضوع المدارس حيوية رفع ابواسطته
 واقع من وذلك المقياس علي الدرجة المتدنية المدارس

 .بالحيوية الخاصة القياس محاور قراءة
 المراجع

 فررى القرويررة المحليررة الوحرردات دور: سررعيد محمررد ابررراهيم،عالء
 ماجسررتير، رسررالة سررويف، بنرري بمحافظررة الريفيررة التنميررة
 9029 لفيوما جتمعة الزراعة كلية

 قرردرات بنرراء فرري االهليررة الجمعيررات دور: خلرري وفرراء بكررر، ابررو
 االهليررررة الجمعيررررات علرررري مطبقررررة دراسررررة الريفيررررة، المرررررأة

 الفيروم جامعرة االجتماعيرة، الخدمرة كلية المنيا، بمحافظة
9024  

 
 

 فعاليرة علري المؤثرة العوامل لبع  دراسة :يونس اشرف احمد،
 المصرررري، الريرررف فرررى يالمحلررر المجتمرررع تنميرررة جمعيرررات

 عررين جامعررة الزراعررة، كليررة منشررورة، غيررر دكترروراة رسررالة
 9005شمس،

 بررين االفقيررة التنسرريقية التعاونيررة العالقررات: السرريد محمررد االمررام،
 الريفيرررة المنظمرررات مرررن غيرهرررا برررين و المحليرررة الوحررردات
 المنظمرري التنسريق فري وصرفية دراسرة الدقهليرة، بمحافظرة
 المتكاملرررررة، التنميةالريفيرررررة لاجررررر مرررررن المشرررررترك والعمرررررل
 الررربالد و مصرررر فررري والتنميرررة لالقتصررراد الثررراني المرررؤتمر

 .2242 المنصورة، جامعة الزراعة، العربية،كلية

 البشررررررية، التنميرررررة تقريرررررر: المتحررررردة لالمرررررم االنمرررررائي البرنرررررامج
2222 

 البشررررررية، التنميرررررة تقريرررررر: المتحررررردة لالمرررررم االنمرررررائي البرنرررررامج
9004 

 المنظمرررررات بعررررر  معوقرررررات:يوسرررررف الررررردين جمرررررال الجبرررررالي،
 رسررررالة سرررروهاج، محافظررررة قررررري تنميررررة فرررري االجتماعيررررة

 9009 المنيا، جامعة الزراعة، كلية دكتوراة،

 المرررؤثرة المنظميرررة للعوامررل تحليليرررة دراسررة :الفتررراح العادلي،عبررد
 الريفيرررة، المنظمرررات برررين االفقررري التنسررريق مسرررتوى علررري
 المحليرررررة يفيرررررةالر  المجتمعرررررات احررررردي فرررررى حالرررررة دراسرررررة

 للبحررررررروث االسررررررركندرية مجلرررررررة الشررررررري ، كفرررررررر بمحافظررررررة
 2224 عام ،3 عدد ،42 مجلد الزراعية،

 الجهرررراز وحيويررررة المنظمرررري التنسرررريق: هاشررررم زينررررات الشررررريف،
 المتكاملرررة، التنميرررة مجلرررة القليوبيرررة، بمحافظرررة االرشرررادي
 واالقليميرررررة المحليرررررة للتنميرررررة المركزيرررررة العلميرررررة الجمعيررررة
 9009 المتكاملة،

 القيررراس، وطررررق االجتمررراعي االحصررراء :مجمرررود بركات،محمرررد
 9000 القاهرة، والكمبيوتر، للطباعة الهادي

 االجتمرررراعي التقيرررريم فرررري محاضرررررات: محمررررود محمررررد بركررررات،
 9004 العليا، للدراسات

 تنميرررة لجمعيررات التنمرروي الرردور: اسرررماعيل محمررد الحفرريط عبررد
 افظررررةمح ريررررف فرررري ميدانيررررة دراسررررة المحلرررري، المجتمررررع
 المنيررا، جامعررة الزراعررة، كليررة ماجسررتير، رسررالة اسرريوط،
9005 

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

 9003شمس، عين جامعة الزراعة، كلية
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 قرري بربع  الريفية التنموية االحتياجات دراسة: صفاء رجائي،
 جامعررة الزراعررة، كليررة ماجسررتير، رسررالة الفيرروم، حافظررةم

 9025 الفيوم،

 العوامرررل بعررر : يحررري مجررردي بركرررات، محمرررد ابرررراهيم، ريحررران
 الريفيرررة، التنمويرررة المنظمرررات حيويرررة درجرررة علررري المرررؤثرة
 9003 ،1 العدد المنصورة، جامعة مجلة

 التنميرة فرى االساسري التعلريم مكرون دراسة: محمد دعاء صال ،
 الزراعة، كلية دكتوراة، رسالة قنا، محافظة بريف يةالبشر 
 9020 شمس، عين جامعة

 النسرررررق محرررررددات: المجيرررررد عبرررررد نبيلرررررة مترررررولي، محمد،اسرررررامة
 شررمال بمحافظررة العبررد بئررر مركررز قررري برربع  المنظمرري
( 54) مجلررد الصرحراء، لبحرروث المصررية المجلررة سريناء،
 القررراهرة، المطريرررة، الصرررحراء، بحررروث مركرررز ،(2)العررردد

9004 
black rob, OMAF factsheet: “taking your organization’s 

pulse”, ntario: Ontario ministry of Agriculture and 

food, 1992 . 

Viability of Basic Education Organizations in Qaliubiya Rural 

Areas 

(Case Study in Shebin District) 

Mazen Mohamed barakat 

Faculty of Agriculture, Ain-Shams University, Cairo Egypt 

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 

Key words: viability-viability gap- basic education organizations 
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 اتالملحق
  الدراسة عينة المدارس أسماء: 2 ملحق
 المدرسة رقم المدرسة رقم
 االبتدائي العسايلة مجمع .2 واحد رقم االبتدائية طحانوب 2
 ائيةاالبتد األحمر الكوم 29 بنين االبتدائية شبين منية 8
 األساسي للتعليم بحيري سعد كفر 22 طحا(/ لغات) الرسمية حيدر محمد احمد الشهيد 0
 جهينة بعرب الرسمية اإلعدادية يونس شوقي 22 جهينة عرب/ لغات االبتدائية الرسمية يونس شوقي 4
 المشتركة اإلعدادية المريج 80 سندوة بكفر االبتدائية فوده نادي 0
 بنات اإلعدادية الدبيس علي 82 لغات ئيةاالبتدا شبين كفر .
 طحا بكفر المشتركة اإلعدادية المالح 88 شبين بمنية االبتدائية الدبيس علي 9
 شبين بمنية بنين اإلعدادية الدبيس علي 80 مشتركة االبتدائية شبين منية 2
 بنين اإلعدادية شبين كفر 84 المشتركة االبتدائية الموريج 2
 بطحورية رمضان إسالم الشهيد 80 8 رقم تدائيةاالب طحانوب 20
 المشتركة اإلعدادية الشرفاء كفر .8 0 رقم االبتدائية شبين كفر 22
 المشتركة اإلعدادية الشوبك كفر 89 المشتركة االبتدائية طحورية مجمع 28
 المشتركة اإلعدادية االحمر الكوم 82 المشتركة االبتدائية الكردود 20
 المشتركة اإلعدادية سندوة كفر 82 الجديدة االبتدائية يمتم بني تل 24
 .المشتركة اإلعدادية الكرام منشأة 00 األساسي للتعليم شبين كفر 20

 .8020الجودة، وحدة القناطر، شبين بمركز التعليمية االدارة: المصدر
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