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 ،الفعالية المنظمية ،الوحدات المحلية الكلمات الدالة: 

 المنظمات االجتماعية
 

 زـــــالموج
 

استتتفده اتتلا البحتت  ئيتتفة لتيرتتية التعتت ه علتت  

ئعتتتتش ات تتتت ات لعاليتتتتة الوحتتتتدات المحليتتتتة ال    تتتتة 

ئمحالظة ئني سو ف،  قد تمثلت  االة اله الدلاسة لتي 

ة ال    تة ئمحالظتة ئنتي ستو ف، جميع الوحتدات المحليت

 حتد  احليتة ق   تة،  قتد تت  جمتع البيا تات  39 عدداا 

البحثيتتة اتتم لجمتتالي اتتلا العتتدد اتتم الوحتتدات المحليتتة 

ال    تتة ئالمحالظتتة،  للحيتتوا علتت  البيا تتات الميدا يتتة 

الالزاة للدلاسة ل د تت  تيتمي  استتبياا  تاؤ ئ  ستا  

  ئيا تتتات اتتتلا الوحتتتدات المحليتتتة ال    تتتة،  تتتت  استتتتيفا

االستتتبياا اتتم  تتالا الم ائلتتة الؤسيتتية ل  ستتا  اتتله 

الوحدات،  قد ت  جمع البيا تات  تالا  تف غ طسرت   

م.  قتتتد استتتتسدم لتتتي   تتتف ئيا تتتات 2011 ستتتبتمب  

الدلاستتتتتتتتتتتتة  تتتتتتتتتتتت  اتتتتتتتتتتتتم  جتتتتتتتتتتتتدا ا التوز تتتتتتتتتتتتع 

التك الغ، المتوس الحرائي، المتوستتتتتتتتت  الحرتتتتتتتتتائي 

ااتت  المتت ج ،  اال حتت اه المعيتتالغ،  متتا استتتسدم اع

الثبتتتتات اطلفتتتتاخ     بتتتتاة لت تتتتد   دلجتتتتة  بتتتتات ئعتتتتش 

 الم ا ي  الم  بة.
 

 ولقد تمثلت أهم نتائج الدراسة فيما يأتي

ليما  تعلق ئالمت   األ ا للفعالية،  او دلجة  أوالً:

قيام الوحدات المحلية المدل سة ئتح يق طادالفا، ل د 

ام الوحدات المحلية  %25,6طظف ت  النتاتج طا   حو 

    ة المدل سة ذات دلجات انسفضة ئالنربة ل ياافا ال

انفا تتميز  %46,2ئتح يق طادالفا لي حيم طا ق ائة 

ام  %28,2ئدلجات اتوس ة،  ط يً ا لإا حوالي 

الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات 

 ا تفعة ئالنربة ل ياافا ئتح يق طادالفا.

فعالية  الساؤ ليما  تعلق ئالمت   الثا ي لل ثانياً:

ئمرتوى ال ضا الوظيفي، ل د ئينت النتاتج طا  حو 

ام الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات  2,6%

دلجات انسفضة ام ال ضا الوظيفي لي حيم طا ق ائة 

انفا ذات دلجات اتوس ة ام ال ضا  33,4%

ام الوحدات المحلية ال    ة  %64الوظيفي،  طا 

 ة ام ال ضا الوظيفي.المدل سة ذات دلجات ا تفع

طاا ليما  ستص ئالمت   الثال  للفعالية  المتعلق  ثالثاً:

ئمرتوى التكاا  المنظمي، ل د ط ضحت  تاتج الدلاسة  

ام الوحدات المحلية ال    ة المدل سة  %2,6طا  حو 

تتميز ئدلجة انسفضة ام التكاا  المنظمي الكلي،  

ام انفا تتميز ئدلجة اتوس ة  %23 طا حوالي 

 %74,4التكاا  المنظمي الكلي،  ط يً ا لأا ق ائة ام 

ام الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات 

 ا تفعة ام التكاا  المنظمي الكلي.

 ئالنربة للمت   ال ائع للفعالية  المتعلق رابعاً: 

ئاإل تاجية المنظمية، ل د ط الت النتاتج لل  طا  حو 

ال    ة المدل سة ذات ام الوحدات المحلية  48,7%

دلجات انسفضة ام اإل تاجية المنظمية لي حيم طا  

انفا ذات دلجة ل تاجية انظمية  %33,4حوالي  ربة 

ام  %17,9اتوس ة،  ط يً ا لأا اا    ب ام 

الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات 

 ا تفعة ام اإل تاجية المنظمية.

 المقدمة والمشكلة البحثية
 

ت الد لتة حتد ثًا للت  طاميتة التنميتة ال  فيتة لتي  تنبف

عل  ارتتوى المتتمتع ال  فتي لحرت  ئت  علت  ارتتوى 
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المتتمع المي غ ئؤ يه  ال  في  الحض غ،  قد قاات 

الد لة ئالكثي  ام المؤ  عات لي احا لة جتاد  لتح يتق 

طاداه التنمية ال  فية ئال   ة المي  ة ئفتده تسلييتفا 

تتتي تعتتيه ليتته  لحتتدا  ت يتت ات اتتم التسلتتف النرتتبي ال

اادلتتة  ات تتول   اس  تتة ستتوا   ا تتت لتتي المتتتاالت 

االقتيتتاد ة، ط  االجتماعيتتة،  ذلتتو للنفتتوم ئتتالمتتمع 

ال  فتتتي،  تح يتتتق الت تتتدم االجتمتتتاعي  االستتتتفاد  اتتتم 

 . (19: 1994)عبد العال، اإلاكا يات البؤ  ة المتاحة 

 اتتم طجتت  ذلتتو ااتمتتت الد لتتة ئإ ؤتتا  الكثيتت  اتتم 

المنظمات االجتماعية ال  فية ئتال  ف الميت غ،  التتي 

ت  ي استلف اتاالت الحيا   استلف ط ؤ ة الت  فييم  

لفنتتتتاظ انظمتتتتات اقتيتتتتاد ة،  اجتماعيتتتتة،   تتتتحية، 

: 2002)محمووود،  تعليميتتة،  سياستتية للتتي سيتت  ذلتتو 

178.)  

 تعد الوحد  المحلية ام طا  المنظمتات التنمو تة لتي 

نظمتة حكوايتة انو تة ئإحتدا  ال  ف المي غ  لفي ا

ت ي ات جوا  ة لي ئنيتات   ظتاتف التنظ  االجتماعيتة 

ال  فيتتتتة،  اتتتتي انظمتتتتة تنرتتتتي ية لمستلتتتتف التنظيمتتتتات 

األ تتت ى لتتتي ال   تتتة،  ت تتتوم ئالتنرتتتيق،  التتت ئ  ئتتتيم 

استلتتف التفتتود  األ ؤتت ة االقتيتتاد ة،  االجتماعيتتة، 

 الرياستتية الحكوايتتة انفتتا  سيتت  الحكوايتتة علتتي حتتد 

    اتم  ت  لإ فتا تتتدغ د ًلا تنمو ًتا افًمتا لتي تنفيتل سوا

 .(123: 1989)خميس، اؤال ع التنمية ال  فية. 

  تمث  الد ل االجتماعي للوحد  المحلية ال    ة لي 

لئ  البنا  الحكواي ئال اعد  الؤعبية،   ح ق الا الد ل 

االجتماعي عددًا ام األاداه طامفا  العم  علت  تح يتق 

راا  ئتال ي  اإل رتا ية عتم    تق تأ يتد ح  تة الث ة ئاإل 

الفتت د  احتتت ام   ااتتته اتتم  تتالا العمتت  التمعتتي التتلغ 

 .(4: 1990)عبد العزيز،  ئ  الف د ئمتتمعه 

لتتلا تتتتلسص اؤتتكلة اتتلا البحتت  لتتي دلاستتة الواقتتع 

التت اام للوحتتدات المحليتتة ال    تتة،  احا لتتة تو تتيف 

  علت  الوقتوه لعاليتفا لي لحدا  التنمية ال  فية، عتال 

عل  طا  المؤكالت التي تواجه العم  ئالوحدات المحلية 

 ال    ة،   لا طا  ا ت حات ت و  اا. 

 األهداف البحثية
 

 تتمثل األهداف البحثية للدراسة فيما يلي

تو تتيف الواقتتع التت اام للوحتتدات المحليتتة ال    تتة   -1

 ئمحالظة ئني سو ف.

 التعتتت ه علتتت  ئعتتتش ات تتت ات لعاليتتتة الوحتتتدات  -2

 المحلية ال    ة ئمن  ة الدلاسة.

ت د   حت  الفتو  ئتيم ات ت ات الفعاليتة المنظميتة   -3

ال اانتة،  الحتد األقيت  لكتت  ات ت  اتم ات تت ات 

 الفعالية المدل سة.

التعتتتتت ه علتتتتت  طاتتتتت  المؤتتتتتكالت التتتتتتي تواجتتتتته   -4

العملبالوحتتتدات المحليتتتة ال    تتتة المدل ستتتة،   تتتلا 

الوحدات ا ت حات حلفا ام  جفة  ظ  ل سا  اله 

 المحلية.
 

 االستعراض المرجعي
 

تمثتت  اإلدال  المحليتتة التا تت  التنفيتتلغ اتتم الرتتل ة 

التتتي تمتتال  لتتي الد لتتة،  اتت  ئتتللو تعتبتت  جتتزً ا اتتم 

التفاز التنفيلغ اللغ   وم ئإدال  ئعش الم الق ال وايتة 

ائواستتت ة طجفزتتتته الم  ز تتتة،  ط ًضتتتا ئعتتتش الم التتتق 

ات المحليتة التتي تتتول  المحلية التي  ت ظ طا اتا للوحتد

لدالتفتتا،  متتا ت تتوم ئ ستت  الرياستتة المحليتتة  تنفيتتلاا لتتي 

ل ال الرياسة ال واية، سوا  عل  ارتوى المحالظة، ط  

 .(18 – 17: 1979)أغا،الم  ز، ط  المد نة ط  ال   ة 

 لإلدال  المحلية عد   ظاتف لتيرتية طامفتا  تتولي  

كاا،  تح يتتتق الستتتداات الم تب تتتة ئالبنيتتتة التحتيتتتة للرتتت

التنمية االجتماعية  االقتياد ة للمحليات ئيتفة  ا تة 

 للمتتمتتع ئيتتفة عااتتة،   ل تتتاد  تتوو اتتم التعتتا ا ئتتيم 

الحكواة الم  ز ة  المحليات ئيول  تتتدغ للتي ز تاد  

للاايتتتة الرتتتكاا المحليتتتيم،   تحفيتتتز ال اقتتتات المحليتتتة 

 تتميعفتتا لتتدلع عمليتتة التنميتتة علتت  المرتتتوى المحلتتي، 

دلاو عتم الميتال  المحليتة  ضتماا التوز تع العتادا  ال

 .  (81 – 80: 2002)العزب،  للموالد

 ل تتد اتت  تؤتتكي   حتتدات الحكتت  المحلتتي ئمرتتتو ات 

 ل تتتاً ل تتتوا يم اإلدال  المحليتتتة، حيتتت   تبا تتت  الوحتتتد  

المحلية ال    ة ا تيا اتفا ام  الا المتل  الؤعبي 

دال تة ئفتا امثلتة المحل  لل   ة،  األجفتز  التنفيل تة  اإل

لي لتي  الوحتد  المحليتة،  المتلت  التنفيتلغ  التفتاز 

اإلدالغ ئالوحتتد  المحليتتة،  لكتت  اتتم المتتتال  الؤتتعبية 

المحلية،  المتال  التنفيل ة افتام اعينتة حتدداا ال تا وا 

 .(18: 1997)المجالس القومية المتخصصة، 

  مكتتتم تع  تتتف لعاليتتتة الوحتتتدات المحليتتتة ال    تتتة 

 ة  الفعالية المنظميتة ئيتفة عااتة علت  ط فتا ئيفة  ا

تعبيتت  عتتم قتتدل  المنظمتتة علتتي تح يتتق طاتتدالفا، حيتت  
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   ز الا المففوم علي اس جات ط   تاتج طدا  الوحدات 

المحلية،  اللغ  تعيم ئموجبه طدا  العم  المناست  التلغ 

: 2003)سووويلم،  تتت  طدا ه لبلتتوه األاتتداه المحتتدد  

91). 

الفعاليتتة  المنظميتتة  ل تتا لتعتتدد   تتعتتدد اتتدا   قيتتا 

 تبا م تع  فات الا المففوم،  لي اتلا اليتدد  تفتق  ت  

: 1989(، وخموووويس )38-31: 1987الحنفووووي )اتتتتم  

(، والهلبوواوي 53-51: 1990(، وعبوود العزيووز )51-53

-213: 2000(، وعبووووووود الووووووورحم  )63-66: 1998)

: 2003(، وسووويلم )52- 45: 2002(، والعووزب )215

علتت  طا انتتاظ  (46-42: 2011ومحموود )(، 102-107

عددًا ام المدا   ال تيرية ل يا  الفعالية المنظمية، اتم 

طامفا  اتد   تح يتق األاتداه،  اتد   اتوالد النظتام، 

 اتتتد   العمليتتتات،  اتتتد   الكفتتتا  ،  اتتتد   جمفتتتول 

 المتعااليم،  اد   النرق المفتوح. 

 الا  قد ت  تيتمي   متوذم ا تت ح للفعاليتة المنظميتة

للوحدات المحليتة ال    تة  ؤتم   مرتة احتا ل لتيرتية 

اتتتي  تح يتتتق األاتتتداه،  ال ضتتتا التتتوظيفي،  التكااتتت  

المنظمتتتي،  اإل تاجيتتتة المنظميتتتة،  استتتتفاد  التمفتتتول 

 المرتفده ام  داات الوحد .  
 

 

 األسلوب البحثي
 

 أوالً: المجال الجغرافي والبشري للدراسة

دلاسة، حي  ا تي ت احالظة ئني سو ف إلج ا  ال

تعد لحدى احالظات لقلي   ماا اليعيد اللغ  ض  

 ئني سو ف،  المنيا،  ا   احالظات التيز ،  الفيوم،

احالظات ذات  ائع ل في،  ت ع المحالظة عل  جا بي 

الني ،   حداا ام الؤماا احالظة التيز ،  ام 

التنوب احالظة المنيا،  ام ال  ب احالظة الفيوم، 

ة البح  األحم ،  تبلغ المراحة  ام الؤ ق احالظ

اليوا 2,3    نفا حوالي  2م10954الفعلية للمحالظة 

 39ادا،   7ا ا ز  تبعفا  7 رمة اوزعيم عل  

ق  ة،  ئلغ عدد النتوو  222 حد  احلية ق   ة،  

)مركز المعلومات  767 العزب  الكفول ئالمحالظة 

 ودعم اتخاذ القرار بمحافظة بني سويف، بيانات غير

 .(2011منشورة، 

 تتمث   االة اله الدلاسة لي جميع الوحدات المحلية 

ال    ة ئمحالظة ئني سو ف،  عل  ذلو تعد  حد  التحلي  

ئفله الدلاسة اي الوحد  المحلية ال    ة،   ظً ا ألا 

 حد  احلية ق   ة حي   عد  39احالظة ئني سو ف تض  

ل غ جمع  الا العدد ام الوحدات   ي   ربيا، للا ل د

البيا ات البحثية ام لجمالي الا العدد ام الوحدات المحلية 

 ال    ة ئالمحالظة.

 

 : أدوات جمع وتحليل البياناتثانياً 

للحيوا عل  البيا ات الميدا ية الالزاة للدلاسة ت  

تيمي  استبياا  اؤ ئالوحدات المحلية ال    ة 

 الا المدل سة،  قد ت  استيفا  ئيا ات االستبياا ام 

الم ائلة الؤسيية ل  سا  اله الوحدات المحلية،  قب  

لبنود  Pretestئدا ة جمع البيا ات ت  لج ا  ا تبال قبلي 

االستبياا  لتأ د  دق األسئلة،  ادى لف  المبحو يم 

لفا حي  ت  لي ضو   تاتج الا اال تبال لج ا  

 التعد الت الالزاة عل  االستبياا.

ف غ طسرتت    ستتبتمب  تتت  جمتتع البيا تتات  تتالا  تت

م،  ئعد اال تفا  ام جمع البيا تات  ا اجعتفتا تت  2011

تيمي  دلي  لت ايزاا،  عل  طساسته تت  تف  تغ البيا تات 

 د  ا،    لد الفا لل  الحاس  اآللتي لتحليلفتا ئاالستتعا ة 

 .Spssئالب  ااج اإلحياتي 

 قد استسدم  لي   ف ئيا ات اله الدلاستة جتدا ا 

لغ،  المتوستت  الحرتتائي،  اال حتت اه التوز تتع التكتت ا

المعيالغ،  ذلو ل ت م   تف البيا تات،  متا استتسدم 

خ ل يا  دلجة  بات ئعتش αاعاا  الثبات     با ألفا ا

 .( andZeller,1979:Carmines 44) (1)الم  بة الم ا ي  

ئيوووة و ووور  قيووواا المتغيووورات ثالثووواً: المفووواهيم ا جرا

 البحثية

 

فووي توفوويف الواقووع الووراه   المتغيوورات المسووتخدمة -أ

 لوحدات المحلية القروية المدروسةل

ئلغ عدد المت ي ات البحثية المرتسداة لي تو يف 

 14الواقع ال اام للوحدات المحلية ال    ة المدل سة 

 ات يً ا ئحثيا ت  قياسفا عل  النحو اآلتي 

 

                                                 
، P(N  /NP  =α+1-(1المعادلة المرتسداة لي حراب اعاا  الثبات اي   خ1ا

= عدد عبالات N= اعاا  الثبات الم دل للم يا  ااعاا  طلفاخ،  αحي    حي   

 Carmines= اتوس  اعااالت االلتبا  الدا لي ئيم ئنود الم يا  ا Pالم يا ، 
and Zeller, 1979: 44.خ  
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 عمر الوحدة المحلية القروية -1

تي ا ت عل    يد ئه عدد الرنوات الميالد ة ال

الوحد  المحلية ال    ة انل ل ؤاتفا  حت  تال خ جمع 

 البيا ات،  ذلو ألق ب سنة ايالد ة.

 

 التابع للوحدات المحلية القروية النطا  السكاني-2

 عب  عم عدد سكاا ال  ى اللغ   ع لي الن اق 

اإلدالغ للوحد  المحلية ال    ة،  قد ت  تحد ده  ب ًا 

كاا الوالد  ام ا  ز المعلواات لت د  ات طعداد الر

 دع  ال  ال ئد واا عام احالظة ئني سو ف لعام 

 م.2011

 

 درجة التنشئة الوظيفية -3

 قي  ام  الا ستاا لتي  الوحد  عم حضوله 

ألغ د لات تدل بية لي اتاا اإلدال  المحلية، حي  

طع   دلجتاا لي حالة االجائة ئنع ،  دلجة  احد  لي 

ال.  لي حالة االجائة ئنع  ل د ت  توجيه حالة االجائة ئ

 مرة اسئلة ل تي  الوحد  تعك  لي اتملفا حت  

  وو التدل بات  ادى توال فا اع احتياجات العم ، 

 ذلو عل  ا يا  لئاعي، حي  طُع يت االستتائات 

عل   1، 2، 3، 4عل  ئنود الا الم يا  ال ي  ال قمية  

 الت تي   ل اً التتاه    عبال .

 

 مستوى خبرة رئيس الوحدة -4

  يد ئه لي اله الدلاسة عدد الرنوات التي قضااا 

 لتي  الوحد  المحلية لي عمله ئو فه لتيًرا لفله

الوحد  ئاإلضالة لل  عدد الرنوات التي قضااا لي 

 عمله ئاإلدال  المحلية قب  لتاسة الوحد .

 

 االنتقائية -5

 ،  قي  ام  الا توجيه ستاليم ل تي  الوحد

األ ا  عك  ا دال العنا ة التي تُ اع  ام التفات 

المرئولة عند ا تيال ل سا  الوحدات،  ذلو عل  

ا يا  لئاعي، حي  طُع يت االستتائات عل  الا 

عل  الت تي   ل اً  1، 2، 3، 4الرتاا ال ي  ال قمية  

التتاه االستتائة، طاا الرتاا الثا ي ليعك  دلجة 

ال يادات ئالوحد ،  ذلو عل   اوضوعية ا تيال  تعييم

ا يا   ماسي، حي  طُع يت االستتائات عل  الا 

عل  الت تي   1، 2، 3، 4، 5الرتاا ال ي  ال قمية  

  ل اً التتاه االستتائة.
 

 الوضوح -6

 قي  ام  الا ستاا المبحو  عم دلجة  ضوح 

   ام  قواعد العم  ئالوحد ،  األاداه الوالد  ئ ا وا 

حلية،  األد ال السا ة ئالعااليم ئالوحد ، اإلدال  الم

 ذلو ام  الا اال تيال اا ئيم  مرة استتائات اي  

 اضحة تماًاا،   اضحة،  لل  حد اا،  سي   اضحة، 

 سي   اضحة عل  اإل الق، حي  طع يت اله 

 عل  الت تي . 1،2،3،4،5االستتائات ال ي  ال قمية  

 

 درجة الرسمية -7

مت ي  ام  الا توجيه ترع  قد ت  قيا  الا ال

عبالات للمبحو يم تعك  لي اتملفا ارتوى ال سمية 

دا   الوحد  المحلية ال    ة،  قد  ي ت ئعش اله 

العبالات لي  ول  ل تائية لي حيم  يغ البعش 

اآل   لي  ول  سلبية حي   ل  ام    ابحو  طا 

 حدد دلجة اوال ته عل     عبال ،  ذلو ام  الا 

ا ئيم  م  استتائات اي  اوالق تماًاا، اال تيال ا

 اوالق،  لل  حد اا،  سي  اوالق،  سي  اوالق عل  

اإل الق، حي  طع يت اله االستتائات ال ي  ال قمية  

عل  الت تي  لي حالة العبالات اإل تائية،  1،2،3،4،5

 العك  لي حالة العبالات الرلبية.  قد ت  جمع 

لمبحو يم عل  الدلجات المعب   عم استتائات ا

 العبالات الترعة لتعب  لي اتملفا عم دلجة ال سمية.
 

 االنغماا الوظيفي -8

 قد ت  قياسه ام  الا توجيه  م  عبالات 

للمبحو  تعك  ارتوى اال  ما  الوظيفي ل تي  

الوحد ،   يغ ئعضفا ئيول  ل تائية لي حيم  يغ 

البعش اآل   لي  ول  سلبية،  قد ت  التعبي  لقمياً 

عم استتائات المبحو يم عل  اله األسئلة عل   ف  

 النحو المتبع ئالم يا  الرائق.

 

 الالمركزية -9

 قي  ام  الا توجيه  م  عبالات للمبحو  

تعك  ال  الات المفمة التي تتسل دا   الوحد  ئحي  

 ل  ام    ابحو  طا  وض  ادى قيام العااليم لي 

اله ال  الات، الوحد  المحلية ئالمؤال ة لي اتساذ 
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 ذلو ام  الا اال تيال ئيم طلئع استتائات اي  داتًما، 

 طحيا ًا،   ادًلا،  ال، حي  طع يت اله االستتائات 

 ، عل  الت تي .1،2،3،4ال ي  ال قمية  

 

 يةاالبتكار -10

 قد ت  قيا  الا المت ي  ام  الا توجيه  م  

عبالات تعك  ادى توال  ل ؤ االئتكال دا   

،   ي ت ئعضفا لي  ول  ا تائية لي حيم الوحد 

البعش اآل    يغ لي  ول  سلبية،  قد ت  التعبي  

لقمياً عم استتائات المبحو يم عل  اله األسئلة عل  

 ف  النحو المتبع ئم ياسي دلجة ال سمية،  اال  ما  

 الوظيفي.

 

 المستوى التكنولوجي -11

 قي  عم    ق ستاا لتي  الوحد  عم ادى 

خ ام األجفز   المعدات الحد ثة الالزاة 8عدد ا جود 

لعم  الوحد  حي  طع يت دلجتيم لي حالة  جوداا 

 دلجة  احد  لي حالة عدم  جوداا،  لي حالة الوجود 

ت  ستاا المبحو  عم حالة اله األجفز   المعدات، 

 ذلو ام  الا اال تيال ئيم  ال  استتائات ا   

 يت اله جيد ،  اتوس ة،  اتفالكة حي  طع

عل  الت تي ،  ما ت   1،2،3االستتائات ال ي  ال قمية  

ستاا المبحو   للو عم ادى  فا ة اله اآلالت 

 المعدات،  ذلو ام  الا اال تيال اا ئيم  ال  

استتائات اي   اه،   اه لحد اا،  سي   اه حي  

عل   1،2،3طع يت اله االستتائات ال ي  ال قمية  

لجمالي دلجات اله البنود جميعًا الت تي ،  قد ت  جمع 

لتعب  لي اتملفا عم المرتوى التكنولوجي للوحد  

 المحلية ال    ة.

 

 

 نطا  ا شراف البشري -12

 ت  قياسه ئإجمالي عدد العااليم ئالوحد  المحلية 

ال    ة المدل سة عل  استلف تسيياتف  

ااإلدال وا،  الفنيوا،  الكتبة،  العماا الداتموا، 

 اا المتقتواخ. العم

 

 ر ا مكانيات المادية والتأثيثيةدرجة تواف -13

 قد ت  قيا  الا المت ي  عم    ق ستاا لتي  الوحد  

المحلية ال    ة عم ادى  جود عدد ستة ام السداات 

 الملح ات السا ة ئمبن  الوحد ،  عدد  مرة ام ط واو 

 األ ا  الالزم لعم  الوحد  حي  طع يت دلجتيم لي حالة

 جوداا،  دلجة  احد  لي حالة عدم  جوداا،  لي حالة 

 جوداا ت  ستاا المبحو  عم حالة اله الملح ات، 

 السداات،  األ ا ،  ذلو عل  ا يا   ال ي، حي  

 1،2،3طُع يت االستتائات عل  اله األسئلة ال ي  ال قمية  

عل  الت تي   ل اً التتاه االستتائة،  ما ت  ستاا المبحو  

عم ادى لضاه عم حالة الملح ات،  السداات،  للو 

ً ت  التعبي  عنه   األ ا ،  ذلو عل  ا يا   ال ي ط ضا

لقمياً عل   ف  النحو الرائق.  قد ت  جمع لجمالي دلجات 

اله البنود جميعًا لتعب  لي اتملفا عم دلجة توال  

 اإلاكا يات الماد ة التأ يثية للوحد  المحلية ال    ة.

 

 ل الداخلياالتصا -14

 ت  قياسه ام  الا ستاا لتي  الوحد  عم دلجة 

حد   طلئعة ام األاول المتعل ة ئاالتياا دا   الوحد ، 

 ذلو ام  الا اال تيال اا ئيم طلئع استتائات اي  داتًما، 

 طحيا ًا،   ادًلا،  ال، حي  طع يت اله االستتائات ال ي  

لجمالي عل  الت تي ،  قد ت  جمع  1،2،3،4ال قمية  

دلجات اله البنود جميعًا لتعب  لي اتملفا عم ات ي  

 االتياا الدا لي دا   الوحد  المحلية ال    ة.
 

في وفف محاور الفعالية المتغيرات المستخدمة  -ب

 المنظمية

ئلغ عدد المحا ل المرتسداة لي قيا  ارتوى 

الفعالية المنظمية طلئعة احا ل،  ت  قياسفا عل  النحو 

 اآلتي  

 

 المحلية القروية بتحقيق أهدافها مدى قيام الوحدة -1

 قيرمم  الا تحد د سبعة عؤ  ادلًا لتيريا ت وم 

الوحدات المحلية ال    ة ئأداتفا،  اتائعة تنفيلاا،    

ستاا ل سا  الوحدات المحلية عم ادى تح يق    

اده ام اله األاداه ال تيرية،  ما ت  استسدام عدد 

ية المندلجة تحت    اده لتيري ام األاداه الف ع

حي   رأا المبحو  عم ادى تح ي فا ئوحدته،  ذلو 

ام  الا اال تيال اائيم  م  استتائات لتيرية اي  

تح  ت ئالكاا ،  تح  ت،   وًعا اا،  ل  تتح ق،  ل  
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تتح ق عل  اإل الق حي  طع يت اله االستتائات 

ا عل  الت تي .   ظ ً  1،2،3،4،5ال ي  ال قمية  

ال تاله عدد األاداه الف عية المندلجة تحت    

اده لتيري  ل د ت  تتميع الدلجات المعب   عم 

استتائات المبحو يم لك  اده لتيري،  ت  حراب 

المتوس  الحرائي لك  انفا ليع ي  ز ًا  ربيا اترا  ا 

لتميع األاداه ال تيرية،    جمعت دلجات اله 

م الوحد  المحلية المتوس ات لتعب  عم احول ادغ قيا

 ال    ة ئتح يق طادالفا.

 لت د   حت  الفتو  ئيم المرتوى ال اام لتح يق 

طاداه الوحدات المحلية ال    ة،  المرتوى األاث  لفا، 

ل د ت    ح ال يمة ال قمية المعب   عم المتوس  

الحرائي للمرتو ات الفعلية لتح يق األاداه الف عية 

ي ام ال يمة ال قمية المندلجة تحت    اده لتير

المعب   عم الحد األقي  لدلجات ا يا  تح يق الا 

 الفده ال تيري.

 

 الرضا الوظيفي -2

خ عبال  ل  سا  21 قي  ام  الا توجيه عدد ا

الوحدات المحلية ال    ة المدل سة تعك  طا  التوا   

المتعل ة ئالعم ،  قد  ل  ام    ابحو  طا  حدد 

له التوا  ،  ذلو ام  الا دلجة ال ضا عم    ام ا

اال تيال اا ئيم  م  استتائات اي  لام جدًا، 

 لام،  لل  حد اا،  سي  لام،  سي  لام عل  

اإل الق حي  طع يت اله االستتائات ال ي  ال قمية  

عل  الت تي ،    جمعت الدلجات المعب    1،2،3،4،5

عم ئنود الم يا  لتعب  لي اتملفا عم احول ال ضا 

ي،  قد قدل حت  لتو  ال ضا الوظيفي ام  الا الوظيف

  ح اتوس  ارتو ات ال ضا الوظيفي الفعلية ام الحد 

 األقي  لدلجات ا يا  ال ضا الوظيفي.

 

 

 

 التكامل المنظمي -3

ت  قياسه ام  الا توجيه ستاا ل تي  الوحد  عم 

 بيعة   ك  العالقة التي ت ئ     قر  ئ ي ه ام طقرام 

قرًماخ،   لا  12المستلفة ا عدداا  الوحد  المحلية

 بيعة   ك  العالقة التي ت ئ   حدته اع سي اا ام 

المنظمات،  اإلدالات،  المرتو ات اإل  الية ا عدداا 

لدال خ،  ذلو ام  الا اال تيال اا ئيم طلئع  12

استتائات لتيرية  عالقة تعا  ية،  عالقة تنالرية، 

ي  طع يت اله  عالقة   اعية،  ال توجد عالقة، ح

عل  الت تي ،     1،2،3،4االستتائات ال ي  ال قمية  

جمعت الدلجات السا ة ئبنود الا الم يا  لتعب  لي 

اتملفا عم ارتوى التكاا  المنظمي.  قد ت  ت د   

حت  الفتو  ئيم المرتوى ال اام للتكاا  المنظمي، 

 المرتوى األاث  له ام  الا   ح اتوس  ارتو ات 

 الفعلي ام الحد األقي  لدلجات الا الم يا .التكاا  

 

 ا نتاجية المنظمية -4

ت  قياسفا ئتوجيه ستاا ل  سا  الوحدات المحلية 

ال    ة عم عدد المؤ  عات التي قاات ئفا الوحد  

المحلية  الا السم  سنوات الرائ ة.  قد ت  ت د   حت  

الفتو  ئيم ارتوى اإل تاجية المنظمية ال اام، 

توى األاث  لفا ام  الا   ح اتوس  ارتو ات  المر

اإل تاجية المنظمية ال اانة ام المرتوى األاث  لفا، 

حي  ت  النظ  لل  المرتوى األاث  لإل تاجية المنظمية 

ئاعتباله طعل  قي  ارتو ات اإل تاجية المنظمية الفعلية 

 ام ئيم جميع الوحدات المحلية ال    ة المدل سة.
 

 ةالنتائج البحثي
 

أوالً: توفيف  الواقع الراه  للوحدات المحلية 

 القروية المدروسة

التوز ع العددغ  النربي  (1جدول ) وض  

ً لبعش المت ي ات  للوحدات المحلية ال    ة  ل ا

المنظمية المدل سة،  انه  تبيم التفاو طعمال اا    ب 

ام  ال ة طلئاو الوحدات المحلية المدل سة، ئاإلضالة 

فام النربي لي الحت  الركا ي اللغ تسداه لل  اال س

اعظ  الوحدات المحلية المدل سة،  التفاو دلجة 

 ام الوحدات المدل سة،  %69,3التنؤئة الوظيفية لدى 



 319                       بعض مؤشرات فعالية الوحدات المحلية القروية بمحافظة بنى سويف 

 

Arab Univ. J. Agric. Sci., 22(2), 2014 

 التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة  ل اً لبعش المت ي ات المنظمية المدل سة . 1جدول رقم 

 

 المتغيرات
 39ن = 

 يراتالمتغ
 39ن = 

 % عدد % عدد

 عمر الوحدة: -1

 سنةخ 24انسفش اطق  ام  -

 سنةخ 41 -24اتوس  ا -

 سنةخ 41ا تفع اط ب  ام  -

 

 الحجم السكاني: -2

 طلفخ 145انسفش اطق  ام  -

 طلفخ 265 -145اتوس  ا -

 طلفخ 265ا تفع اط ب  ام  -

 

 درجة التنشئة الوظيفية: -3

 دلجاتخ 7اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 12 -7اتوس ة ا -

 دلجةخ 12ا تفعةاط ب  ام  -

 

 مستوى خبرة رئيس الوحدة: -4

 سنةخ 11انسفش اطق  ام  -

 سنةخ 20 -11اتوس  ا -

 سنةخ 20ا تفع اط ب  ام  -

 

 درجة االنتقائية: -5

 دلجاتخ 5اطق  ام  انسفضة -

 دلجاتخ 7 -5اتوس ة ا -

 دلجاتخ 7ا تفعةاط ب  ام  -

 

 درجة الوضوح: -6

 دلجاتخ 7اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 11 -7توس ة اا -

 دلجةخ 11اط ب  ام  ا تفعة -

 

 درجة الرسمية: -7

 دلجةخ 21اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 33 -21اتوس ة ا -

 دلجةخ 33اط ب  ام  ا تفعة -

 

3 

6 

30 

 

 

36 

2 

1 

 

 

3 

9 

27 

 

 

17 

8 

14 

 

 

2 

20 

17 

 

 

9 

15 

15 

 

 

23 

1 

15 

 

7,7 

15,3 

77,0 

 

 

92,5 

5,0 

2,5 

 

 

7,7 

23,0 

69,3 

 

 

43,0 

20,5 

36,5 

 

 

5,1 

51,3 

43,6 

 

 

23,0 

38,5 

38,5 

 

 

59,0 

2,5 

38,5 

 درجة االنغماا الوظيفي: -8

 دلجةخ 12اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 18 -12اتوس ة ا -

 دلجةخ 18ا تفعة اط ب  ام  -

-  

 درجة الالمركزية: -9

 دلجةخ 10اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 15 -10اتوس ة ا -

 دلجةخ 15ا تفعة اط ب  ام  -

 

 كارية:درجة االبت -10

 دلجةخ 12اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 18 -12اتوس ة ا -

 دلجةخ 18ا تفعة اط ب  ام  -

 

 المستوى التكنولوجي: -11

 دلجةخ 27انسفش اطق  ام  -

 دلجةخ 45 -27اتوس  ا -

 دلجةخ 45ا تفع اط ب  ام  -

 

 مستوى االشراف البشري: -12

 طل ادخ 10انسفش اطق  ام  -

 ل دخ 15 -10اتوس  ا -

 ل دخ 15ا تفع اط ب  ام  -

 

 توافر ا مكانيات المادية: -13

 دلجةخ 37اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 62 -37اتوس ة ا -

 دلجةخ 62ا تفعة اط ب  ام  -

 

 درجة االتصال الداخلي: -14

 دلجاتخ 8اطق  ام  انسفضة -

 دلجةخ 12 -8اتوس ة ا -

 دلجةخ 12ا تفعة اط ب  ام  -
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 ا سفام ارتوى السب   لدى ق ائة  يف عدد ل سا  

الوحدات، عال   عل  توس   ٍ  ام دلجة اإل ت اتية 

 يف عدد   المرتوى التكنولوجي الساؤ ئأ ث  ام

الوحدات، لي ا ائ  التفاو دلجة  ضوح قواعد العم  

 ام الوحدات المدل سة. %38,5ئالنربة لنحو 

عال   عل  اا سبق،  تض   للو ام ئيا ات  

التد ا ا سفام دلجة ال سمية لدى ق ائة  يف عدد 

الوحدات المدل سة، لي ا ائ  التفاو دلجات  ٍ  ام 

اال  ما  الوظيفي  توال  اإلاكا يات الماد ة التأ يثية 

 االتياا الدا لي لدى ق ائة  يف عدد الوحدات 

و دلجة الالا  ز ة المدل سة،  ما اتض   للو التفا

لدى  حو  ال ة طلئاو الوحدات،  التفاو دلجة 

ام الوحدات،  ط ي اً ا سفام  %64,2اإلئتكال ة لدى 

ام  %67,0ارتوى اإل  اه البؤ غ ئالنربة لنحو 

 الوحدات المحلية المدل سة.
 

 ثانياً: وفف مؤشرات الفعالية المنظمية

ً لبعش ات  ات لعالي  ة  تنا ا الا التز    فا

الوحدات المحلية ال    ة، حي   تضمم الا الو ف 

طلئعة ات  ات للفعالية اي  ادى قيام الوحد  المحلية 

ال    ة ئتح يق طادالفا،  ال ضا الوظيفي،  التكاا  

 المنظمي،  اال تاجية المنظمية.
 

المؤشر األول: مدى قيام الوحدة المحلية القروية 

 بتحقيق أهدافها

، ادى قيام الوحد  المحلية  تنا ا الا المت   

ال    ة ئتح يق طادالفا،  قد ت  ت ريمه لل  ارتو يم 

لتيرييم، حي   رتع م المرتوى األ ا  التو يف 

العام لمت   ارتوى تح يق األاداه ال سمية للوحدات 

المحلية ال    ة، لي حيم  رتع م المرتوى الثا ي  

اده ام ادى قيام الوحد  المحلية ال    ة ئتح يق    

 طادالفا ال تيرية.
 

التوفيف العام لمؤشر مستوى تحقيق األهداف  -أ

 الرسمية للوحدات المحلية القروية

ئاستع ام التوز ع العددغ  النربي للوحدات  

المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لمت   دلجات قيام 

الوحد  المحلية ال    ة ئتح يق طادالفا تبيم طا اله 

دلجة، ئمتوس   52-21ا ئيم الدلجات تت ا ح ا

 7,5دلجة،  ا ح اه اعيالغ ئلغ  37,3حرائي قدله 

التوز ع العددغ  النربي  (2جدول )دلجة.   وض  

ً لمدى قيام  للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل ا

الوحد  المحلية ال    ة ئتح يق طادالفا، حي  تبيم ام 

لية ام الوحدات المح %25,6ئيا ات التد ا طا  حو 

ال    ة المدل سة ذات دلجات انسفضة ئالنربة ل ياافا 

انفا تتميز  %46,2ئتح يق طادالفا لي حيم طا ق ائة 

ام  %28,2ئدلجات اتوس ة،  ط يً ا لإا حوالي 

الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات 

 ا تفعة ئالنربة ل ياافا ئتح يق طادالفا.
 

قروية بتحقيق كل هدف مدى قيام الوحدة المحلية ال -ب

 م  أهدافها الرئيسية

التوز ع العددغ  النربي  (3جدول ) وض   

للوحدات المحلية ال    ة  ل ًالمدى تح يق األاداه 

ال تيرية، حي  تبيم طا طعل  اتاالت تح يق األاداه 

 ا ت ليال  اتاا ئنا   تنمية ال   ة، لي حيم  اا 

 طقلفا او اتاا الرياحة.
 

 ني: الرضا الوظيفيالمؤشر الثا

ئاستع ام التوز ع العددغ  النربي للوحدات  

المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لمت  دلجات ال ضا 

الوظيفي  ل  سا  الوحدات المحلية تبيم ام ئيا ات 

دلجة  88-25التد ا طا اله الدلجات تت ا ح اا ئيم 

دلجة،  ا ح اه اعيالغ  69,4ئمتوس  حرائي قدله 

التوز ع العددغ  (4جدول )جة.   وض  دل 11,2ئلغ 

 النربي للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل اً 

لدلجة ال ضا الوظيفي ل  سا  اله الوحدات، حي  

ام الوحدات المحلية  %2,6 تبيم ام التد ا طا  حو 

ال    ة المدل سة ذات دلجات انسفضة ام ال ضا 

ات انفا ذ %33,4الوظيفي لي حيم طا ق ائة  ربة 

ام  %64دلجات اتوس ة ام ال ضا الوظيفي،  طا 

الوحدات المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات 

 ا تفعة ام ال ضا الوظيفي.
 

 المؤشر الثالث: التكامل المنظمي

ئاستع ام التوز ع العددغ  النربي للوحدات 

المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لمت   دلجة التكاا  

 -48الدلجات  تت ا ح  اا ئيم المنظمي، تبيم طا اله 

دلجة، 85,2دلجة، ئمتوس  حرائي قدله  96
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التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لمدى قيام الوحد  . 2رقم  جدول

 المحلية ئتح يق طادالفا

 

 % عدد مدى قيام الوحدة المحلية القروية بتحقيق أهدافها

 دلجةخ 31 -21انسفضة ا -

 دلجةخ 42 -32اتوس ة ا -

 دلجةخ 52 -43ا تفعة ا -

10 

18 

11 

25,6 

46,2 

28,2 

 100,0 39 اليــا جم

 
 

 اتوس ات تح يق األاداه ال تيرية للوحدات المحلية ال    ة المدل سة .3 رقم جدول

 

 الترتيب المتوسط مجاالت تحقيق األهداف

 اتاا ئنا   تنمية ال   ة المي  ة -

 اتاا  ئوا األزا  -

 تاا الكف ئا ا -

 اتاا الؤئوا االجتماعية -

 اتاا  ئوا اإلسكاا  الؤئوا العم ا ية  الم الق  -

 اتاا  ئوا األ قاه -

 اتاا الؤباب  ال  اضة -

 اتاا الؤئوا اليحية -

 اتاا  ئوا التعلي  -

 اتاا  ئوا التضاام االجتماعي -

 اتاا الؤئوا الزلاعية -

 اتاا الؤئوا االقتياد ة -

   المفنياتاا ال وى العاالة  التدل  -

 اتاا التعا ا -

 اتاا اليناعات الح لية  التعا ا اإل تاجي -

 اتاا  ئوا الث الة  اإلعالم -

 اتاا الرياحة -

4,0 

3,7 

3,7 

3,6 

3,6 

3,5 

3,5 

3,5 

3,3 

2,9 

2,9 

2,9 

2,7 

2,6 

2,5 

2,5 

2,4 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

 

 جدولدلجة.   وض   12,7 ئا ح اه اعيالغ ئلغ 

التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة  (5)

المدل سة  ل اً لدلجة التكاا  المنظمي،  انه  تبيم طا 

ام الوحدات المحلية ال    ة المدل سة  %2,6 حو 

ذات ارتوى انسفش ام التكاا  المنظمي، لي حيم طا 

ذات ارتوى اتوس  ام التكاا   %23,0حوالي 

ام الوحدات  %74,4 ائة ام المنظمي،  ط ي اً لإا ق

المحلية ال    ة المدل سة ذات ارتوى ا تفع ام 

 التكاا  المنظمي.
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لدلجة ال ضا  التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا .4رقم  جدول

 الوظيفي

 

 % ددــــــــع درجة الرضا الوظيفي

 دلجةخ 46 -25انسفضة ا -

 جةخدل 76 -49اتوس ة ا -

 دلجةخ 88 -76ا تفعة ا -

1 

13 

25 

2,6 

33,4 

64,0 

 100,0 39 ا جمالي

 

 التكاا  المنظمي التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لدلجة .5رقم جدول 
 

 % ددــــــــع درجة التكامل المنظمي

 دلجةخ 63 -48انسفضة ا -

 دلجةخ 80 -64اتوس ة ا -

 دلجةخ 96 -81ا تفعة ا -

1 

9 

29 

2,6 

23,0 

74,4 

 100,0 39 ا جمالي

 

 

 ر الرابع: االنتاجية المنظميةالمؤش

ئاستع ام التوز ع العددغ  النربي للوحدات  

المحلية ال    ة المدل سة  ل ًا لمت   دلجات 

اإل تاجية المنظمية، تبيم طا اله الدلجات تت ا ح اا 

دلجة،  14,8دلجة، ئمتوس  حرائي قدله  30 -5ئيم 

 (6جدول )دلجة.   وض   6,2 ا ح اه اعيالغ ئلغ 

التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحليةال    ة 

ً لدلجة اإل تاجية المنظمية حي  تبيم طا  المدل سة  ل ا

ام الوحدات المحلية ال    ة المدل سة  %48,7 حو 

ذات دلجات ا تفعة ام اإل تاجية المنظمية، لي حيم 

انفا ذات دلجة ل تاجية انظمية  %33,4طا حوالي 

ام الوحدات  %17,9اتوس ة،  ط ي اً اا    ب ام 

المحلية ال    ة المدل سة ذات دلجات ا تفعة ام 

 اإل تاجية المنظمية.

 

ثالثاً: الفجوة بي  مؤشرات الفعالية المنظمية الراهنة 

 والحد األقصى لمؤشرات الفعالية المدروسة

يم المرتوى ال اام الفتو  ئ (7جدول ) وض   

 الحد األقي  لمت  ات الفعالية المنظمية المدل سة، 

 انه  تبيم طا المدى الفعلي لنربة لتو  ات  ات 

 %11,3الفعالية المدل سة قد ت ا ح ئيم حد طد   قدله 

ئالنربة لمت   التكاا  المنظمي،  حد طعل  قدله 

ئالنربة لمت   اال تاجية المنظمية.  تتوزو  50,7%

بة الفتو  ئالنربة لباقي ات  ات الفعالية المدل سة  ر

لمت   ال ضا  %16,4ئيم ال م الحد م ئواقع 

 لمت   اال تاجية المنظمية. %36,0الوظيفي، 

 

رابعاً: أهم المشكالت التي تواجه العمل بالوحدات 

المحلية القروية ومقترحات حلها م  وجهة نظر 

 رؤساء الوحدات

  

تواجه العمل بالوحدات المحلية  أهم المشكالت التي -أ

 القروية م  وجهة نظر رؤساء الوحدات:

طا  المؤكالت التي تواجه العم   (8جدول ) وض  

ئالوحدات المحلية ال    ة المدل سة ام  جفة  ظ  

ل سا  الوحدات حي   تبيم ام ئيا ات التد ا طا 

ئندًا ام  20ل سا  الوحدات المحلية قد ذ   ا 

 تواجه الوحد  المحلية  تعوقفا عم ال يام المؤكالت التي 
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 التوز ع العددغ  النربي للوحدات المحلية ال    ة المدل سة  ل اً لدلجة اإل تاجية المنظمية .6رقم جدول 
 

 % ددــــــع درجة ا نتاجية المنظمية

 دلجةخ 13 -5انسفضة ا -

 دلجةخ 22 -14اتوس ة ا -

 دلجةخ 30 -23ا تفعة ا -

19 

13 

7 

48,7 

33,4 

17,9 

 100,0 39 يــــــا جمال

 

 الفتو  ئيم المرتوى ال اام  الحد األقي  لمت  ات الفعالية المنظمية المدل سة .7رقم جدول 
 

 مؤشرات الفعالية
المستوى 

 الراه 

الحد األقصى 

 للمؤشر

حجم 

 الفجوة

نسبة 

 الفجوة
 الترتيب

 ادى تح يق طاداه الوحد  .1

 ال ضا الوظيفي .2

 التكاا  المنظمي .3

 اال تاجية المنظمية .4

3,2 

69,4 

85,2 

14,8 

5,0 

88,0 

96,0 

30,0 

1,8 

18,6 

10,8 

15,2 

36,0% 

16,4% 

11,3% 

50,7% 

3 

2 

1 

4 
 

 ظ  ل سا   طا  المؤكالت التي تواجه العم  ئالوحدات المحلية ال    ة المدل سة ام  جفة .8رقم جدول 

 اله الوحدات

 % عدد المشكالت م  وجهة نظر رؤساء الوحدات

   ص الميزا ية  عدم  فا تفا لت د   السداات  المؤ  عات التنمو ة -1

 قلة الم تبات  الحوالز الماد ة السا ة ئالعااليم ئالوحد  -2

     حت  المبن  السا ة ئالوحد   عدم اناسبتفا ألدا  العم  -3

   ص األ ا   اإلاكا يات التتفيز ة ئالوحد  -4

 جفز  السا ة ئعم  الوحد   ص اآلالت  المعدات  األ -5

 قيول  سات  الموا الت الالزاة ال ت االت لتي  الوحد   العااليم ئفا -6

 عدم  جود سل ات تنفيل ة لدى لتي  ال   ة -7

 التدا   لي اال تيا ات ئيم لتيري ال   ة  الم  ز -8

 اآل ال الرلبية الناجمة عم الي او ئيم الؤعبيم  التنفيل يم -9

 األاالي ئالتب عات ئتفودا  اللاتية لدع  الوحدات المحلية عدم قيام -10

 قلة ل ؤ التدل   العااليم ئالوحد  -11

 عدم  جود  حدات سكنية  ا ة ئالعااليم ئالوحد  ام  الم ال   ة -12

 عدم تفف  األاالي ل بيعة العم  ئالوحد  -13

  ث   الؤكا ى الكيد ة ام ئعش العااليم ضد زاالتف  -14

  ال الرلبية الناجمة عم الي او ئيم  بال العاتالتاآل -15

 عدم تفف  ئعش ال يادات الؤعبية لمففوم التنمية -16

 عدم قيام    ة الؤ  ة ئتولي  الدع  األاني الكالي لعم  الوحدات -17

  ث   لعماا ال قائة عل  ط ؤ ة الوحد  ئما  ترب  لي تع يد اإلج ا ات  -18

 ة ارت لة  ا ة ئالوحد  المحليةعدم  جود  حد  حرائي -19

 عدم  جود ل د اراحي ئك   حد  ألدا  د له لي لي  التعد ات -20

36 

34 

32 

30 

28 

27 

26 

25 

24 

24 

23 

23 

23 

22 

22 

22 

21 

20 

20 

19 

92,3 

87,2 

82,1 

76,9 

71,8 

69,2 

66,7 

64,1 

61,5 

61,5 

59,0 

59,0 

59,0 

56,4 

56,4 

56,4 

53,8 

51,3 

51,3 

48,7 
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فا، حي   وض  التد ا طا طا  اله المؤكالت اي ئعمل

  ص الميزا ية،  ليفا قلة الم تبات  الحوالز الماد ة 

للعااليم ئالوحد ، لي حيم طا طقلفا طامية اي عدم 

 جود ل د اراحي ئك   حد  ألدا  د له لي لي  

 التعد ات.
 

قروية م  مقترحات تطوير الوحدات المحلية ال -ب

 حداتوجهة نظر رؤساء الو

طا  الم ت حات التي ذ  اا  (9جدول ) وض  

ل سا  الوحدات المحلية ال    ة ئؤأا ت و   العم  

ئفله الوحدات، حي  تمثلت طا  اله الم ت حات لي ان  

ل سا  الوحدات اليالحية اع دع  الالا  ز ة،  ليفا 

دع  ال دلات المالية للوحدات، لل  سي  ذلو ام 

 ئالتد ا. الم ت حات الموضحة تفييالً 
 

 مناقشة النتائج والتوفيات
 

 : مناقشة النتائجأوالً 

لي ضو  النتاتج التي طسف ت عنفا الدلاسة  مكم 

الس  م ئبعش التفري ات  المالحظات،  ذلو عل  

 النحو التالي 

ط الت  تاتج الدلاسة لل  طا اعظ  الوحدات  .1

خ ذات دلجات %71,8المحلية ال    ة المدل سة ا

توس ة ام تح يق األاداه السا ة انسفضة لل  ا

لفله الوحدات، حي   مكم للجاو ذلو لل  ضعف 

اإلاكا يات البؤ  ة لفله الوحدات احي   تيف 

 %67ذلو اع اا سيق  طا ط ضحته النتاتج ام طا 

ام الوحدات المدل سة تعا ي ام ا سفام ارتوى 

اإل  اه البؤ غخ،  ما  مكم للجاو ذلو ط ضا لل  

كا يات الماد ة للوحدات ظ  ه   ص اإلا

المدل سة،  او اا عب  عنه ل سا  اله الوحدات 

 الا ع ضف  ألا  المؤكالت التي تعا ي انفا 

  حداتف .

ط الت  تاتج الدلاسة لل  طا الوحدات المحلية  .2

ال    ة المدل سة تميزت ئدلجات عالية ام تح يق 

األاداه لي اتاالت  تنمية  ئنا   تنمية ال   ة  

األزا ،   داات الكف ئا  لي حيم طا  اتاا 

اتاا الث الة  اإلعالم،  اتاا الرياحة  ا ت ذات 

دلجات انسفضة ام تح يق األاداه،  لئما   جع 

تفري  ذلو لل  لا جفاز ئنا   تنمية ال   ة  اا   ع 

عل  عات ه تنمية ال  ف ام  الا التنريق اع 

الوحدات المحلية،  ئمؤال ة األاالي  ال يادات 

الؤعبية  التنفيل ة ئتنفيل المؤ  عات التنمو ة، 

 تحد د األ لو ات األساسية  ل ًا الحتياجات األاالي 

اث   الكف ئا ،  او اا  اا اتبعًا ئتت ئة الد لة 

ئب  ااج    ق،  ام    اازاا حت  اآلا اناظ 

اؤ  عات تنمو ة طقاافا جفاز ئنا   تنمية ال   ة 

تفا  ت ييمفا، طاا اتاا ئالوحدات المحلية  ت  اتائع

األزا  ليمكم تفري ه ئأا ال  ف  تميز ئالتد م  

 ام     اا ل ؤا  المعااد الد نية اإلئتداتية، 

 اإلعداد ة،  اكات  تحفيظ ال  آا الك    ئال  ى 

ال  فية طا   بيعي  ام األ لو ات، لي حيم   جع 

تفري  ا سفام دلجات تح يق األاداه لمتاا 

الم لل  ط ه طق  طامية ئالنربة أل لو ات الث الة  اإلع

األاالي  التي ت  ز عل  المؤ  عات التنمو ة  

 ام    قلة االاتمام ئإ ؤا  المكتبات،  قيول 

الث الة ئال  ى  اا  بيعيا عند تح يق األاداه، 

  للو  اتاا الرياحة  اللغ ط ضحت النتاتج 

حيوله عل  دلجات انسفضة لئما  مكم تفري ه 

طا احالظة ئني سو ف ال تعتب  احالظة  لي ضو 

سياحية لذ تفت   لوجود األاا م الرياحية،  السداات 

الرياحية التي ت دم للراتحيم،  الزات  م للمحالظة 

 ام    ا عك  ذلو عل  ال  ى لأ ب  اتاا 

 الرياحة طق  ااتمااا.

ام ل سا   %97,4ط ضحت  تاتج الدلاسة طا  .3

مدل سة  تمتعوا ئدلجة الوحدات المحلية ال    ة ال

 بي    اتوس ة ام ال ضا الوظيفي عل  ال س  ام 

 جود الكثي  ام المؤكالت التي تواجه اله 

الوحدات،  لئما  مكم تفري  ذلو لي ضو   ظ  ة 

الد ل االجتماعي حي  ت غ اله النظ  ة طا جا بًا 

 بيً ا ام الرلوظ البؤ غ  ترق،   أ ل  كال اعينًا 

االجتماعية الم تب ة ئالم ا ز  لي ائ  التوقعات

االجتماعية التي  ؤ لفا األل اد لي البنياا 

االجتماعي حي  تمال  اله التوقعات ض ً ا علي 

سلوظ األل اد  دلعف  ألا  رلكوا الرلوظ اللغ 

 توقعه انف  المتتمع  لت بيق الا عل  ل سا  

الوحدات المحلية  تد طا طل اد المتتمع  نظ  ا لل  

وحدات المحلية عل  ط ف  ط حاب ا ا ز ل سا  ال

 اجتماعية عالية،  ا  لي ال ال  األ ث  تعليًما،
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 طا  ا ت حات ت و   الوحدات المحلية ال    ة ام  جفة  ظ  ل سا  الوحدات .9رقم جدول 

 

 % عدد مقترحات التطوير م  وجهة نظر رؤساء الوحدات

  ز ة لي اتساذ ال  الاتان  ل سا  الوحدات اليالحية اع دع  الالا  -1

 دع  ال دلات المالية للوحدات ئما  راعداا عل  طدا  عملفا ئكفا   -2

 للع  فا   المعدات  اآلالت ئالوحد  -3

 ز اد  الحوالز للعااليم ئالوحد  اع تولي  حالز ل ائة للراعات اإلضالية -4

 ة ئحالز اناس  ل ؤا  اؤ  و للنظالة ئالوحد  المحلية  التعاقد اع عماا  ظال -5

 تولي  الحاسبات اآللية اع ل ؤا  قواعد البيا ات الالزاة لدع  اتساذ ال  الات -6

 تولي   سيلة ا ت اا اناسبة ل تي  الوحد  لتيري  عملية اتائعة المؤ  عات -7

 ل ؤا   ند ق ئك   حد  لدع  السداات التنمو ة ئال   ة  -8

 ي اتائعة  ت يي  المؤ  عات التنمو ةتعا ا ال يادات الؤعبية اع الوحد  ل -9

 التع ه عل  احتياجات الوحدات  العم  عل  تولي اا -10

 ز اد  التنريق ئيم الوحد   طجفز  الؤ  ة  األاالظ إلزالة التعد ات  -11

 االاتمام ئإقااة ابا ي اتكاالة تليق ئالوحد  المحلية -12

 اا لي  التعد اتتولي  افند    ائي  ل د اراحي ئك   حد  إلاك -13

 التوسع لي ط ؤ ة توعية األاالي ئ بيعة عم  الوحد   حثف  عل  دعمفا  ارا دتفا -14

 لزالة ط جه التضالب لي ا تيا ات  ٍ  ام لتي  الوحد   لتي  الم  ز -15

 ل ؤا   حد  حرائية  ا ة ئك   حد  -16

 مستلفةاالاتمام ئتدل   العااليم ئالوحدات لي اتاالت تسيياتف  ال -17
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 األلق  افنيا،  ط ث   عيًا،  ط ف  قد   ل ي ا   

 الا التوقع  ز د ام الض   االجتماعي عليف  

ات المثالية ئما  تعلق ئ دلتف  اللتزااف  ئفله الرلو ي

عل  ح  المؤكالت  ت د   السداات المحلية اع 

لحراسف  ئأامية العم  اللغ   واوا ئه،  ط ًضا 

 عولا  ئم دال الت دم اللغ ح  ه لي لتاسته 

 لضاته عم عمله   تي  للوحد   ساعده عل  

اواجفة المؤكالت اع  عوله ئاألااا الوظيفي، 

اللغ  تل اه عند تأد ة األعماا   الت د  ،  التؤتيع

ام ال تي  المبا  ،  اا  ياحبه ام لضا طاالي 

 ال   ة عم الوحد .

ام الوحدات المحلية  %97,4ئينت  تاتج الدلاسة طا .4

ال    ة المدل سة ذات ارتوى تكاا  انظمي 

ا تفع  اتوس ،   مكم تفري  ذلو لي ضو  تحوا 

 ز ة  التوجه الحكواي ام الم  ز ة لل  الالا 

 تيتة لتحرم طدا  المس   المي غ،  التوجه 

الحكواي المرتم  اللغ طع    كال اتناس ًا ام 

التنظي  اإلدالغ الالا  زغ،  اللغ  ت  لي ل تاد 

 عالقة اتكاالة للوحد  المحلية دا ليا   الجيا.

ط الت  تاتج الدلاسة لل  طا ا سفام  توس   .5

ام  %82,1ارتوى اإل تاجية المنظمية لدى  حو 

لجمالي الوحدات المحلية ال    ة المدل سة، حي  

 مكم تفري  ذلو لي ضو  اعتبالات انفا ضعف 

اإلاكا يات البؤ  ة،    ص االعتمادات المالية 

المسيية لفله الوحدات،  ا   ف  االعتبالات 

التي طاكم لي ضو  تفري اا ا سفام ارتوى 

 تح يق طاداه اله الوحدات. 
 

 تثانياً: التوفيا
 

 وفي الدراسة، عنها أسفرت التي  النتائج ضوء في

 يمك  النتائج، لهذه السابقة المناقشة ضوء

 المهتمي  تفيد قد التي التوفيات بعض استخالص

 والمسئولي  عامة، بصفة الريفية التنمية بمجال

 الوحدات تطوير مجال في والمشاركي  التنفيذيي 

 يالتال النحو على وذلك القروية، المحلية
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لي ضو  اا ط ضحته النتاتج ام ا سفام ارتوى  -ط

تح يق طاداه الوحدات ال    ة المدل سة لي ئعش 

 اتاالت عملفا، للا تو ي الدلاسة ئاألتي 

قيام التفات اإل  الية ئإج ا  ت يي  سنوغ   -1

أل لو ات تح يق األاداه عل  طا ت  ز الوحدات 

عل  األاداه التي تبيم ا سفام ارتوى تح ي فا، 

ا ة اا  تعلق انفا ئمتاالت الرياحة،  الث الة   

 األعالم،  اليناعات الح لية  التعا ا اإل تاجي، 

لل  سي  ذلو ام األاداه التي ط ضحت  تاتج 

 الدلاسة ا سفام ارتوى تح ي فا.

لي ضو  اا ط ضحته  تاتتفا ام ا سفام ارتوى   -2

تح يق األاداه السا ة ئمتاا الرياحة، للا 

ئض  ل  ت  يز ااتمام األجفز  تو ي الدلاسة 

التنفيل ة ئالرياحة  مولد اقتيادغ،   ا ة 

 ئال  ى التي  مكم طا تتول  ئفا ا واات الرياحة.

لي ضو  اا ط ضحته  تاتتفا ام ا سفام ارتوى   -3

تح يق األاداه السا ة ئمتاا الث الة  األعالم، 

للا تو ي الدلاسة ئض  ل  الت  يز عل  االاتمام 

للكت  ئالوحدات المحلية  ان   ئإ ؤا  د ل

 الت ا يص السا ة ئفا  ا اقبة  ؤا فا.

لي ضو  اا ط ضحته  تاتتفا ام ا سفام ارتوى   -4

تح يق األاداه السا ة ئمتاا اليناعات الح لية 

 التعا ا اإل تاجي، للا تو ي الدلاسة ئض  ل  

 ؤا   لدال  ا ا ز التدل   المفني، الت  يز عل  ط

 المراعد  عل  ترو ق انتتات  ئك   حد  احلية،

التمعيات التعا  ية اإل تاجية،   للو تولي  

السااات الالزاة للح لييم  اإل  اه عل  

 توز عفا.

 ظً ا لما ط ضحته النتاتج ام ا سفام ارتوى  -5

استفاد  التمفول المرتفده ام السداات التي 

ت دافا الوحدات المحلية ال    ة لي اتاا الؤئوا 

للا تو ي الدلاسة ئض  ل  ااتمام  االقتياد ة،

الد لة ئالمؤ  عات الي ي    المتنااية الي  ، 

 تؤتيع الؤباب عل  تنفيلاا لتح يق األاداه 

الم جو  انفا،  ذلو ام  الا قيام الوحدات 

المحلية ال    ة ئالتنريق اع الفيئات االتتما ية 

الما حة لل   م لتمو   المؤ  عات الي ي   

لي   للؤباب ئفاتد  ئري ة، اع ت د    المتنااية ا

 داات لعداد دلاسات التد ى،  اتائعة اله 

 المؤ  عات. 

لي ضو  اا ط ضحته النتاتج ام ارتوى ا سفام  -ب

ال ضا الوظيفي لبعش الوحدات المحلية ال    ة 

 المدل سة للا تو ي الدلاسة  ئاآلتي

 ضع طس  لمن  المكالآت  ل ًا للتفود المبل لة ام  -1

 لعااليم لتنفيل طاداه الوحد .قب  ا

ان  حالز اعنوغ ام  الا الثنا    لمات التؤتيع  -2

 التي  تل ااا ل سا  الوحدات ام ل ساتف .

 ضع طس  اوضوعية للت قي لؤ    ظاتف  -3

ل سا  الوحدات المحلية ال    ة،  تؤتيع التنال  

 ئيم العااليم ئالوحد  لؤ   اله الوظاتف.

ت المحلية ال    ة اوضع  ضع ا ت حات ل سا  الوحدا -4

 التنفيل اتفعي  ا ت حات ل سا  الوحداتخ.
 

ئنا  عل  اا ط ضحته  تاتج الدلاسة ام ا سفام   -م

اإل تاجية المنظمية ئالوحدات المحلية ال    ة المدل سة، 

 لي ضو  اله النتاتج،  تو ي الدلاسة الحالية ئ يام 

 ل سا  الوحدات المحلية  ئتنفيل اآلتي

دلاسات لتحد د االحتياجات التنمو ة لك  لج ا    -1

 حد  احلية  ل ًا للمت لبات األساسية للركاا ئن اق 

 عم  اله الوحدات.

ت تي  األ لو ات التنمو ة  ل ا لالحتياجات الفعلية   -2

 للركاا.

تحد د جد ا زاني لتنفيل المؤ  عات التنمو ة   -3

 ذات األ لو ة المت داة.

تنفيل اله المؤ  عات ت د   الدع  المالي الالزم ل  -4

التنمو ة ام  الا المواز ة،  ئمؤال ة المرتفيد م 

 ام  داات اله الوحدات.
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