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 الممخص

إطار من الالمركزية والمشاركة المجتمعية بمثابة الضمان الوحيد الستدامة ي يعتبر التعميم ف
جتمعات المعاصرة. فمن اىم مزايا التوجو نحو عممية التطوير وتحقيق األىداف التنموية المرجوة لمم

الالمركزية: تنمية القدرات الفنية واإلدارية لمقيادات المحمية، ورفع كفاءاتيا، وما ينتج عن ذلك من 
حد ي سرعة اتخاذ القرار بعيدا عن القنوات البيروقراطية، وتحقيق مبدأ المشاركة المجتمعية التي تعد ف

رية وليست فقط وسيمة لتحسين العممية التعميمية. فالتعميم قضية قومية، وليست ذاتيا ىدفًا لمتنمية البش
ىذا ي واىتمام بتمك القضية. وفي وعي عام عمي حكومية فحسب، كما أن المشاركة وسيمة لتكوين رأ

ي في قد تؤدي المقومات المجتمعية التي ليحقق بشكل عام الوقوف عمي البحث الحالي السياق يأت
ريف محافظة أسيوط. ومن ثم تنبثق األىداف الفرعية ي في حقيق المركزية التعميم االساسنيايتيا لت
المقومات المجتمعية المرتبطة ي محصمتيا اليدف العام لمدراسة: التعرف عمي تحقق ف والتياآلتية 
كزية مشكالت المجتمعية التي تواجو المشاركة كآلية لتحقيق المر الصعوبات و الي التعرف عم بالتعميم؛

 تفعيل المشاركة الشعبية لتحقيق المركزية التعميم األساسيمقترحات لي ؛ التوصل إلالتعميم األساسي
 .بريف محافظة أسيوط

بحيث ي ضوء حدود الدراسة واألىداف البحثية سالفة الذكر، تم تصميم المنيج البحثي وف
كزي وكذلك المشاركة المجتمعية يقتصر البحث الحالي دراسة اإلدارة المدرسية في ظل النظام الالمر 

كمكونين رئيسيين من مكونات المركزية التعميم. ولقد تم استيداف التعميم األساسي بحمقتيو االبتدائي 
واإلعدادي وذلك لؤلىمية التربوية لتمك المرحمة في التنشئة االجتماعية والتربوية لتالميذ تمك المرحمة، 

محافظة أسيوط )المجال الجغرافي إلجراء ي ي في كافة قر وكذلك النتشار  مدارس التعميم األساس
ي أعضاء مجالس األمناء بالمدارس المختارة. ولقد أجر ي لمبحث فيقتصر عمي البحث(. أما الحد البشر 

وبغرض تحقيق األىداف  مدرسة من مدارس التعميم األساسي بريف محافظة أسيوط. 12البحث بعدد 
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ضوء نتائج االختبار ي ن لجمع البيانات الميدانية، تم تنقيحيا فالبحثية تم تصميم استمارة استبيا
مبحوث. وقد طبقت االختبارات اإلحصائية والتكرارات  162وقد جمعت االستمارات من عدد ، المبدئي

 والنسب المئوية بغرض تحميل بيانات الدراسة.
  -:االتيي توصمت إليها الدراسة تكمن في لعل أبرز النتائج الت

ي تحقيق ال مركزية التعميم األساسي إلي يمكن أن تفضي موعة من المقومات المجتمعية التوجود مج -1
رأسيا: وجود قرارات وزارية عديدة تسمح لممدرسة باإلدارة الذاتية وتكوين شركات فاعمة مع ي عم

وجود مجموعة من المدرسين داخل المدرسة ي مثل مجمس االمناء، باإلضافة إلي المجتمع المحم
 يؤمنون بالتغيير. ي المتعممين والمثقفين في المجتمع المحم وبعض

كثرة االجراءات  فتتمثل فى:ي التعميم األساسي المعوقات تحول دون تحقيق الالمركزية ف وجود -2
أن ي العالقة بين المدرسة والمجتمع، باإلضافة إلي تؤثر بالسمب عمي الروتينية في إدارات التعميم والت

انتشار قيم المحاباة والواسطة ي أفراد المجتمع، عالوة عمي ولية االجتماعية لدنقص االحساس بالمسئ
 والمحسوبية التي تضعف ثقة المجتمع في التعميم الحكومي.

عقد اجتماعات مجمس االمناء ي أىم المقترحات لتفعيل المشاركة المجتمعية، يتضح أن االنتظام ف من -3
عضاء، وتوفير قنوات االتصال المناسب لمشاركو تتناسب مع ظروف اغمب االي المواعيد التي ف

االفراد، وتقميل االجراءات ي الثقافي لدي المجتمع المحيط بالمدرسة، وتكثيف الندوات لتنمية الوع
 أشار إلييا أعضاء العينة البحثية.  ي التعميم من بين أىم المقترحات التي الروتينية ف

 لمقدمة والمشكمة البحثيةا
أىمية التعميم في حياة ي مي عمثمة اتفاق عال

المجتمع البشرى، وباستشراف القرن الحادي والعشرين 
وجدت مصر وسائر دول العالم نفسيا أمام تحديات 
عصر يسوده انفجار معموماتي وثورة تكنولوجيا 

فرضت نوعا من الصراع حول  ،واتصاالت غير مسبوقة
 من التفوق والتميز وما يرتبط بذلك من اً تحقيق مزيد
اتخاذ القرارات ي نسان المتعمم القادر عماإلحتمية توافر 

 الصائبة في مواجية التحديات في الوقت المناسب
التعميم قوة مؤثرة في التنمية  ويعد .(2006)عبداهلل،

البشرية والنيوض بالمجتمع المصري بصفة عامة 
وذلك من منطمق أن ما يزيد عن  ،والريف بصفة خاصة

الريف )الجياز المركزي  نصف سكان مصر يقطنون
(. لذلك تغيرت 2006 ،لمتعبئة العامة واإلحصاء تعداد

التعميم فمم يعد التعميم مجرد خدمات تقدم ي النظرة إل
نما اصبح عممية استثمارية منتجو تستيدف تنمية  وا 

ي عداد القو إي المورد البشرى، اذ يعمل التعميم عم
العممي ي وعنشر الي البشرية وتنمية قدرتيا، ويساعد عم

 (.2011 حمد،أوالعممي ألفراد المجتمع )
ذا كان التعميم في مجممو عممية محورية  وا 
لمنيوض المجتمعي، فان التعميم األساسي ىو العامل 

ويعد التعميم األساسي  .األىم لتحقيق التنمية المستدامة
جميع الحكومات وىو ي حق لجميع ألطفال وواجب عم

عميو سائر حقوق االنسان، ي يبني العامل الرئيسي الذ
 يعتبر جوىر عممية التنميةي والذ
تحتل قضية و  .(2008 الجالد،؛2006حسين،)

إلدارة عممية التنمية موقعًا  –كمنيج مقترح  –الالمركزية 
أدبيات التنمية سواء تمك المتعمقة ي فريدًا ف اصالحياً 

ترتبط بالممارسات ي أو نظيرتيا التي بالجانب األكاديم
، في كل من الدول النامية والمتقدمة . يةالواقع

قمب مجموعة من  في –وبحق  –فالالمركزية تقع 
تحسين تقديم الخدمات من ي إلي اإلصالحات التي تسع
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 World)المساءلة"ي خالل تعبيد "طريق قصيرة إل
Bank، 2004  ؛Brennen ،2002). 

ما سبق، وفي ظل ما يشيده ي عم وتأسيساً 
ل السنوات األخيرة من تغييرات نظامنا التعميمي خال

ضوء ي شاممة في ظل النظام الالمركزي لمتعميم ف
الدخول بمجتمعنا ي المشاركة المجتمعية والتي تيدف إل

مجتمع العمم والمعرفة، ي مراحل متقدمة في المصري إل
ي نجد أن المجتمع المصري بحاجة ماسة وضرورية إل

يممك من تعميم مختمف، تعميم مخطط تخطيطًا سميمًا 
األىداف والوسائل الكفيمة بتحقيق تمك األىداف )أين 

ل كما  ،(أين نريد أن نصلي كنا، وأين نحن اآلن، وا 
تحديد االحتياجات الفعمية والواقعية في ضوء ي إلي يسع

األولويات واآلليات المتاحة. تعميم يرتبط بالمجتمع 
من خالل رؤية ورسالة واضحة، يممك من ي المحم

لوسائل واألدوات ما يؤىمو لمتفاعل الواقعي الغايات وا
واإليجابي مع واقعنا الجديد، وذلك من خالل االعتماد 

المشاركة المجتمعية وما تحويو من إجراءات ي عم
دارية في المقومات اليامة لتحقيق الالمركزية اإل ىكإحد

 شوره،نظام التعميم األساسي )
 .(Peterson،1993؛2007

ذا كانت الالمركزية كثير ي كمنيج ال تحتاج إل وا 
مجال ي من التدقيق كواحدة من أفضل الممارسات ف

قضية ىذه ي ىي والت –التعميم، فإن القضية المحورية 
عممية ي إنما تكمن ف –الدراسة ومشكمتيا األساسية 

المناسب ي السياق المجتمعي وضع منيج الالمركزية ف
 ،بما يتضمنو ذلك السياق من أبعاد اجتماعية

وبيئية، بل وقيمية قبل كل ذلك.  ،وسياسية ،تصاديةواق
إذ ال بد من أن يكون ىناك فيم متعمق لؤلبعاد المختمفة 

عمييا عممية االنتقال بالالمركزية من ي تنطو ي الت
. وتركز ىذه الدراسة العمميالواقع ي إل النظرياإلطار 

التعميم ي تطبيق الالمركزية في بشكل خاص عم
زة األساسية وحجر الزاوية لمنظام األساسي كونو الركي

ي مجممو، وبدون إرساء ىذه المرحمة عمي في التعميم
أسس صالحة وقوية ال يمكن إقامة صرح التعميم المنشود 

 .المصريلمجتمعنا 
 الفمسفة والمفهوم التعميم:ي ف المشاركة المجتمعية

أصبحت المشاركة المجتمعية بين القطاع 
م العوامل المؤثرة في الحكومي وغير الحكومي من اى

تنفيذ السياسة التعميمية التي توضح اىمية الشراكة في 
 مجتمع متحضر ومعاصر،ي تطوير التعميم والوصول ال

 ييمأالفرص ألصحاب الحقوق بأن يعبروا عن ر  وتقديم
وتعكس المشاركة المجتمعية رغبة  (.2004 ،)كاظم

لة في في المشاركة الفعاي واستعداد ابناء المجتمع المحم
جيود اصالح التعميم وزيادة فاعمية العممية التعميمية 

وذلك لما سوف يعود عمييم بالنفع جراء وجود  عموما،
(. وتعد 2010 صالح،و  جوىر)نظام تعميم جيد 

المشاركة المجتمعية حاجة اجتماعية ألن المجتمع بأسره 
وذلك لما  المشاركة،ي الفرد القادر عمي في حاجة ال

نقص في المشاركة المجتمعية عند االفراد الي يترتب عم
إذ  من اضطراب وخمل في مؤسسات المجتمع المختمفة.

الجيل بأىمية المشاركة والنقص فييا أشد خطرًا يعد 
النظم والمؤسسات من الجيل بإدارتيا، ألن األول ي عم

ي ُيَدمَّر قبل ان يعطل، بينما اآلخر يعطل بالقدر الذ
 Mc ؛ 2007 المعطى، عبد) يمكن إصالحو وتعويضو

Mahon et al. ،2001) . 
وتعرف المشاركة المجتمعية في مجال العممية 
التعميمية بانيا جيود المواطنين في مجاالت التخطيط 

ي وتؤد. وصنع القرار والتنفيذ وتقويم العممية التعميمية
اشباع حاجات ىؤالء المواطنين من ي المشاركة ال

جانب  واحتواء الراء العام من جانب،
ويقصد بالمشاركة المجتمعية في  (.2006اخر)حسين،

 ي التعميم ايضا ذلك االرتباط الكامل في المجتمع المحم
يتضمن التفاوض بما  بجميع  منظماتو في التعميم
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والتخطيط  والمشاركة والمسؤولية في صنع القرار
 المشترك والتنفيذ والمتابعة والمساءلة عن االداء والتقويم

 .(2007 الشرعي،)
القيم والمبادئ التي تقوم عميها عممية المشاركة 

 العممية التعميميةي ف المجتمعية
فمسفة ي تقوم المشاركة المجتمعية في التعميم عم

وتحقيق التكاممية بين مؤسسات  والتطوع التعاون والتبادل
انيا تعد احد مقومات ي عالوة عم، المجتمع وافراده

ي اجتماعي يؤثر عمالمسئولية االجتماعية كجانب 
اىتمام الفرد ي الوسط المحيط بو حيث انيا تدل عم

ىم را ألىمية ىذه القيم سوف نستعرض أونظ .بالمجتمع
؛ أوليما :قيمتين تقوم عمييما المشاركة المجتمعية

المشاركة بجميع اشكاليا تعتبر إذ ، المسئولية االجتماعية
ومجاالتيا ليست تعبيرا صادقا عن حق من حقوق 

كونيا وحاجة من حاجاتو األساسية فحسب، وال  نسان،اال
بل لكونيا ايضا  ،دة لمتنمية الفعالةأديمقراطيا و  مبدأً 

اسموبا لمممارسة السياسية وتعبيرا عن المسئولية 
 ؛ثانييما. و (2007 العجمي،) المجتمعية لممواطن

تطوع عممية تعتبر المشاركة في جوىرىا إذ  ،التطوع
و يحول دونيا افيا يدفع نحوىا أطر من قبل أ واختيار

االجتماعي والمسئولية االجتماعية، ويعد ي حالة الوع
العمل التطوعي امتداد لقيم التكافل االجتماعي التي 
 حضت عمييا االديان السماوية وخاصة الدين اإلسالمي

 .(2007 المسمماني،)
 المشاركة المجتمعية في التعميم هدافأ

رات األخذ بيا في ىداف المشاركة وضرو أ تتعدد
مة والتعميم بصفة خاصة، ولعل مجال التنمية بصفة عا

نيا تجعل المجتمعات المحمية مسؤولة عن أا: يىممن أ
تخفيف حدة الفقر ودعم مشاركة السمطات المحمية في 

دعم التنمية المستدامة والعمل ي التعميم، وتعمل ايضا عم
ة معدالت زيادي الي دؤ تكما اتاحة التعميم لمجميع، ي عم

تسرب من خالل البقاء في المدرسة والتقميل من ظاىرة ال
ة لكل طالب يسبابيا الحقيقأي الوقوف الفعمي عم

. كذلك (2007العجمي، ؛2006 عمار،) ومعالجتيا
ربط المناىج باحتياجات الواقع ي المشاركة عمتعمل 

ي المحمى، وكذلك التحول من المسئولية التنفيذية ال
تحسين جودة ي تعمل عمكما معية، المسئولية المجت

العممية التعميمة التعميمية وذلك من خالل رفع كفاءة 
المدرسة مركزا من جعل كما أنيا تالنظام التعميمي، 

لمخدمة العامة  لجميع افراد المجتمع 
 .( 2006،؛ ىامسيو2006اندياى،)المحمى

 اإلدارة المدرسية في ظل النظام الالمركزي
ظل نظام تعميمي ي فىميتيا تكتسب الالمركزية أ

كبير الحجم كنظام التعميم المصري من عدد من العوامل 
وتعميق  ،تشمل: تفعيل الجيود الشعبية لدعم التعميم ذاتيا

ودعم الشعور بالممكية وتعزيز ، التوجو نحو الديموقراطية
أولياء االمور وعناصر ي قيم االنتماء والعمل العام لد

رساء ، المجتمع المحمى مبادئ المساءلة والمسئولية وا 
لصالح جودة العممية التعميمية. ي المحمي المستو ي عم

ي أسباب التوجو نحو تبني ولمتعرف بصورة أفضل عم
بد من فيم النتائج  ال ،الالمركزية في ادارة التعميم العام

إدارة النظام التعميمي وفقا لمنظام المركزي ي المترتبة عم
 :التاليالشكل  يوضحوكما 

المواطنين  يقوم( 1) رقم لشكلضوء اي فو 
مجمس الشعب، وعمل البرلمان ي بانتخاب ممثمييم ف

 ،سن القوانين معينة يطبقيا ويتبعيا النظام التعميميي عم
تضع وزارة التربية والتعميم عددا  اطار ىذه القوانيني وف

دارة شئون التعميم العام متحممة  من السياسات، وتعتبر وا 
من عناصره بنفسيا ومسندة بعضا منيا  مسئولية الكثير

اآلباء ي ذ لم يتوفر لدا  لممديريات واالدارات والمدارس. و 
 فالشيءوأولياء االمور الرضاء التام عن أداء المدرسة، 

يمكنيم القيام بو ىو اعالم ممثمييم من ي الوحيد الذ
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)مقتبسة من  مركزي تعلٌمً نظام ظل فً التعلٌم موقف(  9) شكل

 (2992رزق، 

 الوزارة مانالبرل

 المدرسة

 المدٌرٌة

 االدارة

المواطنو

 ن

أعضاء مجمس الشعب بواقع االمور ومصادر الشكوى، 
لشعب استدعاء وزير التربية ذلك تمكن لمجمس اي وعم

والتعميم لجمسة استماع حول مشكمة أو قضية تعميمية 
بعد المسافة التي تفصل الوزير ي مدوىذا ما يوضح ما. 

طول دورة ي عن المدرسة موطن الشكوى، ومد
المحاسبية فيي بالغة الكبر في إطار تطبيق النظام 

تراجع المحاسبية وضعف ي الي المركزي. مما قد يؤد
الخدمات التعميمية، وتراجع المشاركة من خالل ي ستو م

ي المواطنين. وعميو فان النظام التعميم المصري بحاجة ال
 نشأتكل تمك السمبيات وممن ىنا ي نظام ادارة يحتو 

فكرة استخدام االسموب الالمركزي في ادارة التعميم 
 .المصري

 
( موقف 2الشكل رقم )يوضح ي من ناحية أخر 

حيث يوجد مجال  ،ظل نظام تعميم المركزيي التعميم ف
أكبر لمشاركة المواطنين، الذين يقومون بانتخاب ممثمييم 

مجمس الشعب والمجالس الشعبية المحمية ومجالس ي ف
كل ي وتوفر عالقات قوية لممحاسبية االفقية عم ،االمناء

مستويات النظام. فإذا كان أداء المدرسة ضعيفا يمكن 
ي أولياء االمور بشكواىم ال ن أوأن يتقدم المواطنو 

 الشعبيالمجمس ي ممثمييم في مجمس االمناء أو ال
 ،المحمى. ونظرا لوجود عالقات المحاسبية االفقية القوية

نحو أسرع مقارنة بالنظام ي يمكن اتخاذ القرار وتنفيذه عم
كما يمكن لمجمس االمناء توجيو مدير المدرسة  ،المركزي

لتقارب مسافات المحاسبية  وكنتيجة ،لتحسين األداء
وتقويتيا، يتولد قدر أكبر من المحاسبية، مما يسيم في 

 المنهج البحثيتحسين الخدمات التعميمية 

 162أجري ىذا البحث عمي عينة قواميا 
مبحوثًا من أعضاء مجالس األمناء واآلباء والمعممين 

مدارس  6مدارس ابتدائى،  6مدرسة ) 12بعدد 
ة أسيوط. وقد تم اختيار العينة إعدادى( بريف محافظ

البحثية بأسموب العينة الطبقية العشوائية، وذلك من 
مراكز ي خالل اختيار ثالثة مراكز من مراكز اسيوط ى

تم جمع البيانات بواسطة أبوتيج، وديروط، والفتح. و 
استمارة استبيان أعدت خصيصًا لذلك الغرض، وتم 

 162 جميع المبحوثين وكان عددىمي تطبيقيا عم
من اعضاء مجالس االمناء  168مبحوثًا من اصل 
وقد تم تصميم االستبيان وفقًا ألىداف واالباء والمعممين. 

 20عينة قواميا ي البحث وتم إجراء اختبارًا مبدئيًا عم
مبحوثا، وتم جمع البيانات من خالل المقابمة الشخصية 

م،  2013لممبحوثين وذلك خالل شيري اكتوبر ونوفمبر 
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عرض البيانات وتحميميا باستخدام  االختبارات وتم 
اإلحصائية والنسب المئوية والتكرارات لتحقيق اليدف من 
البحث. وتضمنت الدراسة مجموعة من المتغيرات 

 النحو التالى: ي البحثية عم
 المتغير التابع  - أ

اإلداري المرغوب التخاذ القرار ي وىو المستو 
ك ثالثة مستويات بشأن  البيئة المحيطة بالمدرسة وىنا

 الوزارة (. –المديرية  –)المدرسة ي ادارية وى
 المتغيرات المستقمة - ب

 الرضا عن المدرسة
وتم قياسيا من خالل ثالثة بنود اساسية بواقع 

 سبع عبارات لكل بند وىى: 
 درجة الرضا عن الخدمات التي تقدميا المدرسة.  -أ

 درجة الرضا عن مدير المدرسة    -ب
 ا عن الييكل الوظيفي.درجة الرض -ت

 االتجاه نحو المشاركة
ويقصد بو ردود أفعال االشخاص نحو المشاركة 
.وتم قياس ىذا المتغير من خالل مقياس مكون من ست 
 عبارات، ثالث عبارات  ايجابية وثالث عبارات سمبية. 

 أهمية مشاركة المرأة في المدرسة  
ة وتم قياس درجة أىمية مشاركة المرأة باالستعان

 بمقياس مكون من خمس عبارات
 دور المدرسة في حل مشكالت المجتمع

تمعبو المدرسة في حل ي ويعبر عن الدور الذ
مشكالت المجتمع بالقرية  وقد تم قياس دور المدرسة 

 من خالل مقياس مكون من اربع عبارات 
ادراك اعضاء مجمس االمناء لألهداف واالختصاصات 

 المنوطة بهم

اعضاء مجمس االمناء ويعبر عن ادراك 
لؤلىداف واالختصاصات المنوطة بيم وقد تم قياس 

 ىإحدادراك المبحوثين من خالل مقياس مكون من 
 عشرَة عبارة 

تنفيذ اعضاء مجمس االمناء نحو االختصاصات 
 المنوطة بهم 

ويعبر عن اتجاىات  اعضاء مجمس االمناء 
نحو االختصاصات المنوطة بيم وقد تم قياس اتجاىات 

عشرَة  ىإحدالمبحوثين من خالل مقياس مكون من 
 .عبارة

 االنفتاح الثقافي
ويقصد بيا استخدام االجيزة الحديثة مثل  

)التميفزيون، التميفون األرضي، التميفون المحمول 
)الموبيل(، الكمبيوتر، الدش، الراديو( وتصفح خدمة 

 االنترنت، ومطالعة الصحف. 
 االنتماء لممدرسة

ة االنتماء باالستعانة بمقياس وتم قياس درج
 مكون من ست عبارات كميا سمبية.

 العالقة بين المدرسة والمنزل
ويعبر عن وجود عالقات وصالت بين اولياء 
االمور والمدرسة، وتم قياس قوة العالقة بين المدرسة 

 والمنزل باالستعانة بمقياس من خمس عبارات.
 وقد تم وضع سؤال لمعرفة أىم المعوقات التي
تعوق المشاركة المجتمعية في المدرسة، وتم قياسو من 

تعبر عن اىم المعوقات التي يمكن ان تواجو  15خالل 
 المشاركة.

كما تضمنت االستمارة سؤال مفتوح لمعرفة 
مقترحات المبحوثين لتفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق 

 الالمركزية بمدراس التعميم االساس.
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 شتهانتائج الدراسة ومناق

اإلداري المرغوب التخاذ ي عالقة بين المستو الأواًل: 
 القرار بشأن البيئة المحيطة والمتغيرات المستقمة 

ظير النتائج أن ىناك عالقة بين كال من ت
اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة ي المستو 

دور المدرسة في المحيطة والمتغيرات المستقمة االتية: 
االنفتاح الثقافي، أىمية مشاركة تمع، حل مشكالت المج

المرأة، االتجاه نحو المشاركة المجتمعية، العالقة بين 
ي وفيما يم المدرسة والمنزل، الرضا العام عن المدرسة.

 حده:ي عرضًا لكل متغير عم
 دور المدرسة في حل مشكالت المجتمع 

( أن ما 1تظير النتائج الموضحة بجدول رقم )
ن أ يرون ٪(72‚2اع المبحوثين )يقرب من ثالثة ارب

في حل مشكالت )منخفضًا( دور المدرسة محدودًا 

لدييم اتجاه نحو  ٪ 71‚6يتوزعون بحيث أن ، المجتمع
ي عماتخاذ القرارات بشأن البيئة المحيطة ي الالمركزية أ

 حيني المدرسة أو المديرية واإلدارة التعميمية، في مستو 
ي اه نحو المركزية أفقط لدييم اتج ٪0‚6ي ال يوجد سو 
من ناحية  الوزارة.ي مستو ي القرارات عم اتخاذ تمك

وفيما يتعمق بأفراد العينة البحثية الذين يرون أن  ،أخرى
حل مشكالت المجتمع، فقد بمغ ي لممدرسة دورًا مرتفعًا ف

 إجماليمن  ٪7‚4مبحوث يمثمون  12عددىم 
 ٪6‚2المبحوثين، ويتباين اتجاىيم نحو الالمركزية )

ي مستو ي اتخاذ القرارات عمي يميمون نحو الالمركزية أ
المديرية واإلدارة التعميمية، مقابل ي المدرسة أو مستو 

ي مستو ي يرون أن تمك القرارات يجب أن تتخذ عم 1٪‚2
  يتجيون نحو المركزية(.ي الوزارة )أ

وجد أن ىناك  ،وباختبار معنوية ىذه الفروق
داري المرغوب التخاذ اإلي تطابقًا نسبيًا بين المستو 

 المدرسة

 الوزارة البرلمان

 المدٌرٌة

 االدارة

 المــــــواطــــنون

مجلس 

 االمناء 

 

المجلس المحلى 

 للمركز 

 

المجلس المحلى 

 للمحافظة

رزق، )مقتبسة من  مركزي ال تعلٌم نظام ظل فى التعلٌم موقف(  2) رقم الشكل

2992) 
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القرار بشأن البيئة المحيطة ودور المدرسة في حل 
المحسوبة  2كامشكالت المجتمع، حيث بمغت قيمة 

عند  13‚3الجدولية  2كافي حين كانت قيمة  18‚1
واربع درجات حرية. وبتقدير درجة  0‚01معنويةي مستو 

ىذا التطابق وجد أنو متوسط نسبيا، حيث بمغت قيمة 
 درجة.‚ 334توافق المصحح معامل ال
ضوء ىذه النتائج، يتبين أن أعضاء مجالس ي وف

التوجو نحو الالمركزية حاًل مقترحًا ي األمناء يرون ف
حل مشكالت المجتمع، ي لتفعيل دور المدرسة ف
يغيب عن الكثير بمن فييم ي واالضطالع بدور أساس

المتخصصين أحيانًا وىو أن المدرسة ال يجب أن 
العممية التربوية فحسب، بل يجب أن ي ا عميقتصر دورى

يسيم ي يتعداىا لتمثل مركز لمتنوير واإلشعاع الحضار 
  حل المشكالت المجتمعية.ي بدرجة ما ف

 االنفتاح الثقافي
( أن ما 2تظير النتائج الموضحة بجدول رقم )

ي ٪( لدييم مستو 56‚2يزيد عن نصف المبحوثين )
لدييم اتجاه نحو  انفتاح ثقافي مستوى، كانوا جمعياً 

ي الالمركزية أي اتخاذ القرارات بشأن البيئة المحيطة عم
المدرسة أو المديرية واإلدارة التعميمية. من ناحية ي مستو 

أخرى، وفيما يتعمق بأفراد العينة البحثية الذين لدييم 
٪ من إجمالي 30.2انفتاح ثقافي منخفض )ي مستو 

٪ 28.3كزية )المبحوثين(، يتباين اتجاىيم نحو الالمر 
ي مستو ي اتخاذ القرارات عمي يميمون نحو الالمركزية أ

المديرية واإلدارة التعميمية، مقابل ي المدرسة أو مستو 
ي ٪ يرون أن تمك القرارات يجب أن تتخذ عم1.9
 يتجيون نحو المركزية(. ي الوزارة )أي مستو 

وباختبار معنوية ىذه الفروق وجد أن ىناك 
اإلداري المرغوب التخاذ ي لمستو تطابقًا نسبيًا بين ا

القرار بشأن البيئة المحيطة واالنفتاح الثقافي، حيث 
 2في حين كانت قيمة كا 9‚78المحسوبة  2بمغت قيمة كا

واربع درجات  0‚05معنويةي عند مستو  9‚49الجدولية 
حرية. وبتقدير درجة ىذا التطابق وجد أنو منخفض 

‚ 249المصحح نسبيا، حيث بمغت قيمة معامل التوافق 
 درجة.

ضوء ىذه النتائج، يتبين أن أعضاء مجالس ي وف
ي الرغم  من ان النتائج تظير المستو ي األمناء عم

المتوسط النفتاحيم الثقافي ولكنيم يرون في التوجو نحو 
الالمركزية حاًل مقترحًا لتفعيل العالقة المتبادلة بين 

م تبادل المدرسة والبيئة المحيطة، تمك العالقة التي تتس
  المنافع.

 مشاركة المرأة
( أن ما 3تبين النتائج الموضحة بجدول رقم )

٪( يرون أن 72‚8يقرب من ثالثة ارباع المبحوثين )
لمشاركة المرأة أىمية مرتفعة في حل مشكالت المجتمع، 

٪ لدييم اتجاه نحو الالمركزية 71‚6يتوزعون بحيث أن 
ي مستو ي عماتخاذ القرارات بشأن البيئة المحيطة ي أ

حين ال يوجد ي المدرسة أو المديرية واإلدارة التعميمية، ف
اتخاذ ي ٪ فقط لدييم اتجاه نحو المركزية أ1‚2ي سو 

الوزارة. من ناحية أخرى، ي مستو ي تمك القرارات عم
وفيما يتعمق بأفراد العينة البحثية الذين يرون أن لمشاركة 

وث مبح 21المرأة أىمية منخفضة، فقد بمغ عددىم 
٪ من إجمالي المبحوثين، ويتباين اتجاىيم 13‚0يمثمون 

ي ٪ يميمون نحو الالمركزية أ12‚8نحو الالمركزية )
المديرية ي المدرسة أو مستو ي مستو ي اتخاذ القرارات عم

٪ يرون أن تمك القرارات ‚6واإلدارة التعميمية، مقابل 
يتجيون نحو ي الوزارة )أي مستو ي يجب أن تتخذ عم

 . المركزية(
وباختبار معنوية ىذه الفروق وجد أن ىناك 

اإلداري المرغوب التخاذ ي تطابقًا نسبيًا بين المستو 
القرار بشأن البيئة المحيطة واالتجاه نحو اىمية مشاركة 

في حين  12‚26المحسوبة  2المرأة، حيث بمغت قيمة كا
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 0‚05معنويةي عند مستو  9‚49الجدولية  2كانت قيمة كا
واربع درجات حرية. وبتقدير درجة ىذا التطابق وجد أنو 

منخفض نسبيا، حيث بمغت قيمة معامل التوافق 
درجة.‚ 275المصحح 

 
التطابق النسبي بين المستوي اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة ودور المدرسة  :(1جدول رقم )

 في حل مشكالت المجتمع

 سح فً حمدور انمذر

 مشكالخ انمجتمع

 انمستىي اإلداري انمرغىب

 اإلجمانً انمذرسح اإلدارج انمذٌرٌح انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد

 72‚2 117 63‚0 102 8‚6 14 ‚6 1 دور مىخفض

 20‚4 33 19‚8 32 ‚6 1 صفر صفر دور متىسظ

 7‚4 12 5‚6 9 ‚6 1 1‚2 2 دور مرتفع

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً

  
 اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة واالنفتاح الثقافي ي التطابق النسبي بين المستو  :(2جدول رقم )

 االوفتاح انثقافً

 انمستىي اإلداري انمرغىب

 اإلجمانً انمذرسح اإلدارج وانمذٌرٌح انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد

 30‚2 49 24‚1 39 4‚3 7 ‚6 3 فتاح مىخفضاوي مستى

 56‚2 91 51‚0 83 4‚9 8 صفر صفر اوفتاح متىسظي مستى

 13‚6 22 13‚0 21 0‚6 1 صفر صفر اوفتاح مرتفعي مستى

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً

  
ضوء ىذه النتائج، يتبين أن أعضاء مجالس ي وف

ية التعميمية بكافة األمناء مشاركة المرأة في العمم
من االىمية بمكان وذلك لما لممرأة من ي مرحميا، لي

دور مؤثر في التنشئة االجتماعية لؤلبناء في ىذه 
 المرحمة العمرية، إذ انيا تكون االقرب لؤلبناء من االباء. 

 االتجاه نحو المشاركة المجتمعية
( أن ما 4توضح النتائج الموضحة بجدول رقم )

٪( لدييم اتجاه 88‚9عشار المبحوثين )يقرب من تسعة أ
مرتفع نحو المشاركة المجتمعية، يتوزعون بحيث أن 

اتخاذ القرارات ي ٪ لدييم اتجاه نحو الالمركزية أ88‚3
المدرسة أو المديرية ي مستو ي بشأن البيئة المحيطة عم

٪ فقط 0‚6ي حين ال يوجد سو ي واإلدارة التعميمية، ف
ي اتخاذ تمك القرارات عمي لدييم اتجاه نحو المركزية أ

الوزارة. من ناحية أخرى، وفيما يتعمق بأفراد ي مستو 
العينة البحثية الذين لدييم اتجاه منخفض نحو المشاركة 

٪ 8‚0مبحوث يمثمون  13المجتمعية، فقد بمغ عددىم 
من إجمالي المبحوثين، ويتباين اتجاىيم نحو الالمركزية 

ي تخاذ القرارات عماي ٪ يميمون نحو الالمركزية أ6‚8)
المديرية واإلدارة التعميمية، ي المدرسة أو مستو ي مستو 

ي ٪ يرون أن تمك القرارات يجب أن تتخذ عم1‚2مقابل 
 يتجيون نحو المركزية(. ي الوزارة )أي مستو 

وباختبار معنوية ىذه الفروق وجد أن ىناك 
اإلداري المرغوب التخاذ ي تطابقًا نسبيًا بين المستو 

شأن البيئة المحيطة واالتجاه نحو المشاركة القرار ب
في  14‚86المحسوبة  2المجتمعية، حيث بمغت قيمة كا

ي عند مستو  13‚3الجدولية  2حين كانت قيمة كا
واربع درجات حرية. وبتقدير درجة ىذا  0‚01معنوية
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التطابق وجد أنو متوسط نسبيا، حيث بمغت قيمة معامل 
 درجة.‚ 303التوافق المصحح 
البرامج ي ىذه النتائج ضرورة التركيز عم وتوضح

أعضاء ي من شأنيا زيادة االتجاىات اإليجابية لدي الت
مجالس األمناء ومن ثم الدفع باتجو تحقيق المركزية 

 ز األساسيالتعميم 
 العالقة بين المدرسة والمنزل 

( أن ما 5تظير النتائج الموضحة بجدول رقم )
رون أن ىناك ٪( ي58‚6يزيد عن نصف المبحوثين )

عالقة قوية بين المدرسة والمنزل، يتوزعون بحيث أن 
اتخاذ القرارات ي ٪ لدييم اتجاه نحو الالمركزية أ58‚0

المدرسة أو المديرية ي مستو ي بشأن البيئة المحيطة عم
٪ فقط 0‚6ي حين ال يوجد سو ي واإلدارة التعميمية، ف

ي عماتخاذ تمك القرارات ي لدييم اتجاه نحو المركزية أ
الوزارة. من ناحية أخرى، وفيما يتعمق بأفراد ي مستو 

العينة البحثية يرون أن ىناك عالقة قوية بين المدرسة 
٪ من إجمالي المبحوثين، ويتباين 7‚4والمنزل، فيمثمون

٪ يميمون نحو الالمركزية 6‚8اتجاىيم نحو الالمركزية )

ي المدرسة أو مستو ي مستو ي اتخاذ القرارات عمي أ
٪ يرون أن تمك 0‚6ية واإلدارة التعميمية، مقابل المدير 

يتجيون ي الوزارة )أي مستو ي القرارات يجب أن تتخذ عم
 نحو المركزية(. 

وباختبار معنوية ىذه الفروق وجد أن ىناك 
اإلداري المرغوب التخاذ ي تطابقًا نسبيًا بين المستو 

القرار بشأن البيئة المحيطة والعالقة بين المدرسة 
في حين  9‚94المحسوبة  2، حيث بمغت قيمة كاوالمنزل

 0‚05معنويةي عند مستو 9‚49الجدولية  2كانت قيمة كا
واربع درجات حرية. وبتقدير درجة ىذا التطابق وجد أنو 
متوسط نسبيا، حيث بمغت قيمة معامل التوافق المصحح 

 درجة.‚ 248
أىمية قيام عالقة تبادلية ي وىكذا نتيجة تؤكد عم

بين المدرسة من ناحية والمنزل من ناحية  ذات اتجاىين
أحدىما دون ي وأال تقتصر العممية التعميمية عمي أخر 

  اآلخر.
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اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة أهمية مشاركة ي التطابق النسبي بين المستو  :(3جدول رقم )
 المرأة.

 أهمٍح مشاركح انمرأج
 انمستىي اإلداري انمرغىب

 اإلجمانً انمذرسح اإلدارج وانمذٌرٌح انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد

 13.‚ 21 8‚6 14 3‚7 6 ‚6 1  أهمٍح مرتفعح

 14‚2 23 12‚3 20 1‚9 3 صفر صفر حمتىسط اهمٍح 

 72‚8 118 67‚3 109 4‚3 7 1‚2 2 حمرتفع اهمٍح

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً

 
اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة واالتجاه نحو ي التطابق النسبي بين المستو  :(4جدول رقم )

 المشاركة.
 انمستىي اإلداري انمرغىب 

 وحى انمشاركح االتجاي  
 اإلجمانً انمذرسح اإلدارج وانمذٌرٌح انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد

 8.‚ 13 6‚2 10 ‚6 1 1‚2 2 اتجاي مىخفض

 3‚1 5 3‚1 5 صفر صفر صفر صفر اتجاي متىسظ

 88‚9 144 79‚0 128 9‚3 15 ‚6 1 اتجاي مرتفع

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً

 
 لرضا المجتمعي عن المدرسة  

( أن ما 6تظير النتائج الموضحة بجدول رقم )
٪( لدييم درجة رضا 67‚9يزيد عن ثمثي المبحوثين )

٪ لدييم 67‚3لمدرسة، يتوزعون بحيث أنمرتفعة عن ا
اتخاذ القرارات بشأن البيئة ي اتجاه نحو الالمركزية أ

المدرسة أو المديرية واإلدارة ي مستو ي المحيطة عم
٪ فقط لدييم اتجاه 0‚6ي حين ال يوجد سو ي التعميمية، ف

ي مستو ي اتخاذ تمك القرارات عمي نحو المركزية أ
ما يتعمق بأفراد العينة الوزارة. من ناحية أخرى، وفي

البحثية لدييم درجة رضا مرتفعة عن المدرسة، فقد بمغ 
٪ من إجمالي المبحوثين، 3‚1مبحوث يمثمون 5عددىم 

٪ يميمون نحو 2‚5ويتباين اتجاىيم نحو الالمركزية )
المدرسة أو ي مستو ي اتخاذ القرارات عمي الالمركزية أ

٪ يرون أن 0‚6ل المديرية واإلدارة التعميمية، مقابي مستو 

ي الوزارة )أي مستو ي تمك القرارات يجب أن تتخذ عم
 يتجيون نحو المركزية(.

وباختبار معنوية ىذه الفروق وجد أن ىناك  
اإلداري المرغوب التخاذ ي تطابقًا نسبيًا بين المستو 

القرار بشأن البيئة المحيطة والرضا المجتمعي عن 
في  10‚01المحسوبة  2المدرسة، حيث بمغت قيمة كا

ي عند مستو  9‚49الجدولية  2حين كانت قيمة كا
واربع درجات حرية. وبتقدير درجة ىذا  0‚05معنوية

التطابق وجد أنو متوسط نسبيا، حيث بمغت قيمة معامل 
 درجة.‚ 249التوافق المصحح 

الدفع ي ... ىذا ويمكن توظيف تمك النتيجة ف
تعميم نظام الي باتجاه تحقيق الالمركزية المنشودة ف

ي بمثابة قوة دافعة تفض -الرضاي أ -األساسى، كونو
العممية ي في زيادة مشاركة أبناء المجتمع المحمي إل

 التعميمية. 
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معوقات تفعيل المشاركة المجتمعية لتحقيق المركزية 
 التعميم األساسي 

( لمعوقات المشاركة 7يعرض الجدول رقم )
تصورىا أفراد  المجتمعية في التعميم مرتبة تنازليًا كما

عينة البحث، ومنو يتضح أن كثرة االجراءات الروتينية 
بين المعوقات، ي في إدارات التعميم تحتل المرتبة األول

يمييا شيوع قيم المحاباة والواسطة والمحسوبية التي 
ي ، ويأتوىكذاتضعف ثقة المجتمع في التعميم الحكومي، 

في الرضا الوظيي مستو ي المرتبة األخيرة تدني ف
 لممديرين والمعممين.

 األساسيالمقومات المجتمعية لتحقيق المركزية التعميم 
ثمة مجموعة من المقومات أفرزتيا الدراسة يمكن 

بريف ي أن تدفع باتجاه تحقيق المركزية التعميم األساس
 محافظة أسيوط، من أىميا:

أعضاء مجالس ي لدي قو ي وجود اتجاه إيجاب .1
لعممية التعميمية. حيث اي األمناء نحو المشاركة ف

من ي الغالبية العظمي تم اكتشاف ىذا االتجاه لد
 –يمكن ي ٪(، األمر الذ88‚9أفراد العينة البحثية )
سموك يدفع ي أن يترجم إل –إذا أحسن استغاللو 

 بقوة نحو تحقيق الالمركزية المنشودة.
في المرتبة الثانية من ىذه ي سياق مقترب يأتي وف .2

المبحوثين نحو ي جو إيجابي لدالمقومات وجود تو 
أىمية مشاركة المرأة في العممية التعميمية، وقد 

عضوًا يمثمون  118موافقة ي حاز ىذا التوجو عم
٪ من إجمالي العينة البحثية. وتكتسب ىذه 72‚8

تقل فيو ي النتيجة أىمية خاصة لممجتمع الريفي الذ
 األنشطة التعميمية النظامية.ي مشاركة المرأة ف

المقوم الثالث من بين المقومات المجتمعية، أما  .3
فيمثمو الرضا المجتمعي عن المدرسة بإجماع 

أن ي ٪ من إجمالي األعضاء. فمن المنطق67‚9
يشارك األفراد بفعالية إذا توافر لدييم درجة عالية 
من الرضا عن المدرسة، أيًا ما كانت نوعية 

 المشاركة.
ي المنزل ىولعل العالقة اإليجابية بين المدرسة و  .4

بمثابة أحد المقومات اليامة لتحقيق المركزية 
، وذلك لما ليا من اىمية كبيرة في األساسيالتعميم 

زيادة التعاون المتبادل بين المدرسة والمجتمع 
المحيط، وقد اتفق أكثر من نصف ي المحم

 أىمية تمك العالقة.ي ٪( عم58‚6المبحوثين )
ع ألعضاء المرتفي االنفتاح الثقاف يعتبركذلك 

٪( من ضمن حزمة المقومات 56‚2مجالس األمناء )
يمكن التعويل عمييا الدفع باتجاه تحقيق المركزية ي الت

ي االنفتاح الثقافي ، كون األشخاص ذو األساسيالتعميم 
المرتفع ىم أشخاص يؤمنون بضرورة التغيير والتحول 

النظم الالمركزية بصفة عامة ي من النظم المركزية إل
 بصفة خاصة.ي ام التعميم األساسنظي وف
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اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة والعالقة بين ي التطابق النسبي بين المستو  :(5جدول رقم )
 المدرسة والمنزل.

 انعالقح تٍه
 انمذرسح وانمىسل

 انمستىي اإلداري انمرغىب
 اإلجمانً انمذرسح اإلدارج وانمذٌرٌح انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد
 7‚4 12 6‚8 11 صفر صفر ‚6 1 حمىخفض عالقح
 34‚0 55 27‚2 44 6‚2 10 ‚6 1 طحمتىس عالقح
 58‚6 95 54‚3 88 3‚7 6 ‚6 1 حمرتفع عالقح

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً

 
المشاركة المجتمعية لتحقيق المركزية مقترحات تفعيل 
 التعميم األساسي

دم أعضاء مجالس األمناء بمناطق الدراسة يق
مجموعة من المقترحات لتفعيل المشاركة المجتمعية 
بغرض تحقيق المركزية التعميم األساسي، من أىم تمك 

 المقترحات ما يمى:
االنتظام في عقد اجتماعات مجمس االمناء في  .1

 مواعيد تتناسب مع ظروف اغمب االعضاء. 
لمشاركة المجتمع  توفير قنوات االتصال المناسبة .2

 المحيط بالمدرسة.
تقميل االجراءات الروتينية في التعميم وبصفة  .3

 عالقة المدرسة بالمجتمع المحمى.ي خاصة ف

االىتمام بانتخاب مجمس االمناء والمعممين وتفعيمو  .4
وذلك بيدف التحكم في الموارد المالية لممدرسة من 

 خالليا.
باشتراك  إقامة حفل سنوي في نياية العام الدراسي .5

الطالب ودعوة اولياء االمور والمجالس المحمية 
والقيادات المحمية والشعبية بالقرية، وذلك لخمق 

تشجيع اولياء ي مناخ جاذب بالمدرسة يساعد عم
االمور والميتمين بالتعميم والمؤسسات لبذل الجيد 

 وتذليل الصعوبات التي تعترض المدارس. 
في فترة  ي المحم المجتمعفتح المدارس ابوابيا امام ابناء 

 الصيف واالجازات لالستفادة من امكانيات المدارس

اإلداري المرغوب التخاذ القرار بشأن البيئة المحيطة و الرضا المجتمعي ي ( التطابق النسبي بين المستو 6جدول رقم )
 عن المدرسة

 انرضا انمجتمعً 
 عه انمذرسح

 انمستىي اإلداري انمرغىب
 اإلجمانً انمذرسح ج وانمذٌرٌحاإلدار انىزارج

 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد
 3‚1 5 2‚5 4 صفر صفر ‚6 1 حمىخفض رضا درجح
 29‚0 47 25‚3 41 3‚1 5 ‚6 1 طحمتىسرضا  درجح
 67‚9 110 60‚5 98 6‚8 11 ‚6 1 حرضا مرتفع درجح

 100‚0 162 88‚3 143 9‚9 16 1‚9 3 االجمانً
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ع العددي والنسبي والترتيب  ألعضاء مجالس طبقا لمعوقات عممية المشاركة المجتمعية التوزي يوضح( 7جدول رقم )
 في المدرسة

 انمعىقاخ
 اإلجمانً مىافق حذماً ان غٍر مىافق

 انمرتثح
 ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد ٪ عذد

كثرج االجراءاخ انروتٍىٍح فً إداراخ  -1

انعالقح تٍه ً انتعهٍم تؤثر تانسهة عه

  انمذرسح  وانمجتمع

1 6‚  9 6‚5 152 8‚93  162 0‚100  االونى 

شٍىع قٍم انمحاتاج وانىاسطح  -2

وانمحسىتٍح انتً تضعف ثقح انمجتمع 

 فً انتعهٍم انحكىمً 

 انثاوٍح 100‚0 162 89‚5 145 6‚8 11 3‚7 6

عسوف أفراد انمجتمع عه انعمم  -3

انتطىعً وانثحث عه أعمال راخ 

 عائذ اقتصادي .

 انثانثح 100‚0 162 88‚9 144 9‚9 16 1‚2 2

ضعف ارتثاط انسٍاسح انتعهٍمٍح تثقافح  -4

 انمجتمع .

 انراتعح 100‚0 162 87‚7 142 9‚9 16 2‚5 4

معاواج وسثح كثٍرج مه اونٍاء االمىر  -5

 مه انفقر .

 انخامسح 100‚0 162 85‚8 139 9‚3 15 4‚9 8

وقص انقٍاداخ انترتىٌح واالدارٌح  -6

 انمذرسح.ي مستىً انمؤههح عه

 انسادسح 100‚0 162 85‚2 138 7‚4 12 7‚4 12

انرضا انىظٍفً ي مستىً تذو  -7

نهمذٌرٌه وانمعهمٍه ٌجعههم ٌحجمىن 

عه االتتكار وانتجذٌذ خىفا مه 

 انمساءنح    

 انساتعح 100‚0 162 83‚3 135 11‚7 19 4‚9 8

 
 المراجع

 أواًل: مراجع بالمغة العربية
.تصور مقترح 2011احمد شحاتو،ي احمد، مصطف

لتفعيل المشاركة المجتمعية في التعميم الثانوي 
ضوء بعض خبرات بعض الدول ي العام عم

)دراسة ميدانية بمحافظة المنيا(، رسالة ماجستير 
 غير منشورة، جامعة المنيا.     

.اليدر في 2008 محمد،الجالد، ىالو احمد إبراىيم 
مدارس الفصل الواحد بمحافظة الشرقية ودور 

رسالة ماجستير  في مواجيتو، يالمجتمع المحم
معيد الدراسات  ، جامعة القاىرة،غير منشورة

 التربوية. 
، 2006الجياز المركزي لمتعبئة العامة واإلحصاء 
 التعداد العام لمسكان واإلسكان والمنشآت.

المشاركة المجتمعية  .2007حسنين، العجمي، محمد 
 لمنشرالمكتبة العصرية  واالدارة الذاتية لممدرسة،

 المنصورة. ،والتوزيع
دور المشاركة  .2007الشرعي، بمقيس غالب، 

المجتمعية في اإلصالح المدرسي "دراسة 
مؤتمر اإلصالح المدرسي تحديات  ،تحميمية"

جامعة اإلمارات  –كمية التربية  وطموحات 
 .العربية المتحدة

 .2007 المسمماني، لمياء ابراىيم الدسوقي ابراىيم،
مجتمعية لتطوير التعميم العام تعزيز المشاركة ال
رسالة دكتوراه غير  ،العربية بجميورية مصر

 التربوية، جامعة القاىرة. معيد الدارسات ،ةمنشور 
. المشاركات في النظام التعميمي 2006اندياى، مالك، 

في السنغال، مستقبميات مجمة فصمية  لمتربية 
( 2المقارنة، المجمد السادس والثالثون العدد )
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، ترجمة: محمد كمال لطفى، مركز 2006يونيو
 مطبوعات اليونسكو بالقاىرة.
.االدراة الذاتية 2006حسين، سالمة عبد العظيم،

والمركزية التعميم، الطبعة االولى، دار الوفاء 
 لدنيا الطباعة والنشر، االسكندرية.

. دور الالمركزية 2012رزق، ايمن عثمان حامد عثمان 
ي مصر في ضوء في تطوير التعميم العام ف

الخبرات الدولية دراسة تحميمية نقدية، رسالة 
، جامعة القاىرة، معيد ةدكتوراه غير منشور 

 البحوث التربوية.
"دور المشاركة المجتمعية  .2007شوره، احمد حمدي،

ضوء ال مركزية  فيمصر  فيتطوير التعميم  في
مجالس األمناء ي دراسة مطبقة عم ،"التعميم

ن بإدارة قـنا التعميمية، المؤتمر واآلباء والمعممي
ولي العشرون لمخدمة االجتماعية، العممي الد

، كمية الخدمة االجتماعية، مارس جامعة حموان
 م(.12/3/2007: 11

 .2010ومحمد حسن جمعة جوىر، ؛عمى صالح،
الشراكة المجتمعية واصالح التعميم "قراءة في 

 مع المدني،تاألدوار التربوية لمؤسسات المج
 .العصريةمكتبة ال

. التنظيمات 2006 عبداهلل، غادة محمد فتحي احمد،
الشعبية ودورىا في تحقيق المشاركة المجتمعية 

رسالة  "،يةفي التعميم الثانوي العام "دارسة تقويم

كمية  جامعة عين شمس، ،ةماجستير غير منشور 
 البنات لآلداب والعموم والتربية.

ر مقترح تصو  .2007 عبد المعطى، أحمد حسين،
لتفعيل دور الجامعة في تدعيم مفيوم المشاركة 

طالبيا في ضوء بعض ي المجتمعية لد
المؤتمر الدولي  المتغيرات المجتمعية المعاصرة،

لكمية التربية بجامعة البحرين بعنوان التعميم 
 العالي ومتطمبات التنمية :نظرة مستقبمية.

ة مكتب مصر،ي اصالح التعميم ف .2006 عمار، حامد،
 .اإلسكندرية

.حممة التوعية 2006ناماتا، ي عمر، ىامسيو، وعيس
بالتعميم األساسي بالنيجر مع النقابات وممثمي 

ي اولياء االمور ،والسمطات السياسية عم
مستويات عدة، مستقبميات مجمة فصمية  لمتربية 

( 1المقارنة، المجمد السادس والثالثون العدد )
مركز  ، ترجمة: دعاء شراقى،2006مارس 
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ABSTRACT 

Education, in the context of decentralization and community participation, serves as 

the only guarantee for the sustainability of development process and to achieve the desired 

developmental goals of contemporary societies. Followings are of most important 

advantages of the trend towards decentralization: developing technical and administrative 

capacities of local leaders and raise their efficiency, accelerating decision-making away 

from the bureaucratic channels, and achieve the principle of community participation, 

which is a target for human development per se and not just a way to improve the 

educational process. Education is a national issue rather than governmental one. 

Additionally, participation is a mean to form public opinion aware of education issue. In 

this context, the present research came to generally realize the components of community 

potentials that may lead to the decentralization of basic education in the rural areas of 

Assiut Governorate. Accordingly, the following sub-goals are derived to fulfill the study’s 

overall objective: to identify the community potentials related to education; to realize the 

constraints faced by participation as a mechanism to decentralize basic education; and to 

reach proposals to activate public participation to decentralize basic education in rural 

Assiut Governorate. 

Based upon the limitations of study and research objectives aforementioned, a 

methodology is designed so that the research is limited to school administration, as well as 

community participation as two components decentralized education system. Basic 

education both primary and prep stages was targeted due to the importance of such stages in 

the socialization and education of pupils. Regarding respondents of this research, they were 

limited to members of the boards of trustees at selected schools. Twelve schools of basic 

education in rural Assiut Governorate were surveyed. In order to achieve research 

objectives, a questionnaire has been designed for the collection of field data. Data have 

been collected from 162 respondents. Statistical analyses, frequencies and percentages have 

been applied to analyze collected data. 

Perhaps the most striking results of the study lies in the followings: 1. There is a 

group of community potentials that could lead to the decentralization of basic education 

such as the existence of resolutions and many ministerial permit for the school self-

management and the formation of active involvements with local community like the Board 

of Trustees, in addition to the existence of educated persons in local community who 

believe in change; 2. As for the main obstacles that may prevent the decentralization in 

basic education, they are represented in: the large number of routine procedures in the 

departments of education that negatively affect the relationship between the school and the 

community, in addition to the lack of a sense of social responsibility among community 
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members, as well as the spread of the values of favoritism, nepotism and cronyism which 

undermine community confidence in public education; and 3. With respect to the most 

important proposals for activating community participation, they lie in the persistent 

attendance at the meetings of the board of trustees in the appointments that are matched 

with the circumstances of the majority of members, to provide channels of communication 

appropriate for the participation of the community surrounding the school, the 

intensification of seminars to develop cultural awareness among individuals, and reduce 

routine procedures in education. 


