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  :مشكلة الدراسة وأهمیتها 

امــة تتطلــب منــه االهتمــام بكــل ثرواتــه یمــر المجتمــع المصــري فــي الوقــت الحــالي بمرحلــة تنمویــة ه
ومـــوارده وتنمیتهـــا علـــى النحـــو الـــذي یضــــمن لـــه مســـایرة المجتمعـــات المتقدمـــة ، وتحقیـــق التنمیــــة 
المتكاملة ولما كان طریق التنمیة المتكاملـة هـو تحقیـق التكامـل والتعـاون والتنسـیق بـین كافـة الـنظم 

لمجتمـع فـي منظومـة تكاملیـة فـي نطـاق والخدمات المختلفـة ، فـرض ذلـك إدخـال جمیـع مؤسسـات ا
تنمیـــة المجتمـــع ، حیـــث أصـــبحت النظـــرة المتكاملـــة هـــي أســـاس العمـــل حیـــث یجـــب التركیـــز علـــى 
العمـل اإلنمـائي فـي الجوانــب االقتصـادیة واالجتماعیـة والعمرانیـة والثقافیــة والصـحیة باإلضـافة إلــى 

  .حقیق التكامل البنائي الوظیفي النواحي المتصلة بالرعایة االجتماعیة مما یوصلنا ألهمیة ت
ولما كان العنصر البشري یمثل مـورد هـام مـن مـوارد المجتمـع فـإن العمـل علـى تـوفیر مقومـات     

، ولمــا كانــت  النمــو االجتمــاعي الســلیم للمجتمــع یمثــل ضــرورة تفرضــها متطلبــات الظــروف الحالیــة
ة تـــوفیر مقومـــات النمـــو المـــرأة الریفیـــة عنصـــر مـــن عناصـــر المجتمـــع البشـــري فـــرض ذلـــك ضـــرور 

االجتمــاعي الســلیم لهــا واالهتمــام بتعلیمهــا ، لــذا ســعت كــل مؤسســات الدولــة إلتاحــة الفرصــة للمــرأة 
تاحــة الفرصــة للفتیــات لیدرســن  ٕ وتعلیمهــا ومــن ثــم تنمیتهــا فاتجهــت إلنشــاء مــدارس الفصــل الواحــد وا

ة لتنمیــة میــولهن واإلســهام فــي مــواد تعلیمیــة نظریــة لمحــو أمیــتهن التعلیمیــة بجانــب تــدریبات تطبیقیــ
تحسین ظروف بیئاتهن المحلیة واإلسهام في إمداد الفتاة بمقومات اإلنتاج تأكیدًا علـي العالقـة بـین 
التعلــیم والعمــل المنــتج وتهیئــة الفتــاة للحیــاة األســریة بإعــدادها ثقافیــًا ومهنیــًا واجتماعیــًا واقتصــادیًا ، 

للمجتمع المحـیط بهـا ، ورفـع مسـتوى األسـر ومشـاركتها فتكون تلك المدارس مصدر إشعاع وتنویر 
  .في التنمیة 

لذا تحددت مشكلة الدراسة في أن الباحث یقوم بدراسة وصـفیة للوقـوف علـى تكامـل الخـدمات     
االجتماعیة لتنمیة الفتاة الریفیة في الفصل الواحد بهدف التعـرف علـى إمكانیـة وجـود هـذا التكامـل 

شـباع احتیاجاتهـا ووضـع بینها وبین المؤسسات ا ٕ لخدمیة بالقریة مما یسـاعد علـى حـل مشـكالتها وا
  :تصور مقترح لهذا التكامل لذا كان عنوان الدراسة 

  "" تكامل الخدمات االجتماعیة لتنمیة الفتاة الریفیة فى مدارس الفصل الواحد"" 
  : أهداف الدراسة 

  
ن مدرســة الفصــل الواحــد ومنظومــة التعــرف علــى العوامــل المــؤثرة علــى عملیــة التكامــل بــی) ١(

  .الخدمات الموجودة بالقریة 



التعــرف علــى االحتیاجــات والمشــكالت التــى یمكــن إشــباعها وحلهــا لمدرســة الفصــل الواحــد ) ٢(
  .عن طریق تكاملها مع منظومة الخدمات بالقریة 

لتحقیـق التكامـل بـین مدرسـة الفصـل الواحـد ومنظومـة الخـدمات  التوصل إلى تصور مقترح) ٣(
  .فى القریة لسد احتیاجات وحل مشكالت مدرسة الفصل الواحد 

  :تساؤالت الدراسة 
ما هى العوامل المؤثرة على عملیة التكامل بین مدرسـة الفصـل الواحـد ومنظومـة الخـدمات ) ١(

  بالقریة ؟
یمكــن إشــباعها وحلهــا لمدرســة الفصــل الواحــد عــن  مــا هــى االحتیاجــات والمشــكالت التــى) ٢(

  طریق تكاملها مع منظومة الخدمات بالقریة ؟
ما هو التصور المقترح لتحقیق التكامل بین مدرسـة الفصـل الواحـد ومنظومـة الخـدمات فـى ) ٣(

  القریة لسد احتیاجات وحل مشكالت مدرسة الفصل الواحد ؟
  :مفاهیم الدراسة 

  ""مدرسة الفصل الواحد    -األسلوب التكاملى  -التنمیة الریفیة  ""  
                :الموجهات النظریة  
  نظریة الفعل االجتماعي - نظریة التبادل -لنظریة الصراع االجتماعي 

  :اإلجراءات المنهجیة للدراسة 
  الدراسات الوصفیة تعد هذه الدراسة من :نوع الدراسة  -١

اعي باحـــث طریقـــة اســـتخدم ال :المـــنهج المســـتخدم  -٢  .١ ح االجتم  ة المســـحبطریقـــ المس
للفتیــات الریفیــات الدارســات فــي مــدارس الفصــل الواحــد فــي الصــفوف الثالــث  الشــامل للمســئولین

  .والرابع والخامس ، ممن هم قادرین على إفادة الباحث فیما یتعلق بموضوع البحث 

وجهـــات ورؤســـاء المســـح الشـــامل للمســـئولین مـــن مـــدارس الفصـــل الواحـــد مـــن معلمـــات وم  .٢
  .أقسام ومدیري إدارة 

عن تنفیذ  المسح الشامل لرؤساء المنظمات الخدمیة والریفیة الموجودة في القرى المطبق علیها 
  .إلدارات التعلیمیة ومدیریة التربیة والتعلیم هذه البرامج فى الجمعیات والمدارس واومتابعة 

  :أدوات جمع بیانات الدراسة  -٣

  .ن لرؤساء المنظمات الخدمیة العاملة في القرى المطبق علیها الدراسة استمارة استبیا -١



استمارة استبیان للمسئولین عن مـدارس الفصـل الواحـد وهـم المعلمـات والموجهـات ورؤسـاء  - ٢
  .األقسام ومدیري اإلدارة 

اســـتمارة اســـتبار للفتیـــات الدارســـات فـــي مـــدارس الفصـــل الواحـــد مـــن الصـــفوف الثالـــث والرابـــع  -٣
  .مس ممن هم قادرین على إفادة الباحث فیما یتعلق بموضوع بحثه والخا

  :مجاالت الدراسة  -٤

عینــة مــن مــدارس الفصــل الواحــد النشــطة فــى بعــض القــرى وتمثــل فــى : المجــال المكــانى   .أ 
مدرسـة فـى مركـز الفیـومممن  ٣٢مـدارس مـن مجمـوع  ٦التابعـة لمركـز الفیـوم وهـى عـددها 
  .الباحث  تنطبق علیهم الشروط التى وضعها

  :المجال البشرى  .ب  

  :ه هنا مجتمع البحث وهو مكون من والمقصود ب

  .رؤساء المنظمات الخدمیة العاملة في القرى المطبق علیها الدراسة  -١

المسئولین عن مدارس الفصل الواحد وهم المعلمـات والموجهـات ورؤسـاء األقسـام ومـدیري  -٢
  .اإلدارة 

س الفصـل الواحــد مـن الصـفوف الثالــث والرابـع والخـامس ممــن الفتیـات الدارسـات فــي مـدار  -٣
  .هم قادرین على إفادة الباحث فیما یتعلق بموضوع بحثه 

  :المجال الزمنى .ج 

م حتـــى أتـــم  ٢٠٠١وهـــى الفتـــرة التـــى تســـتغرقها الدراســـة مـــن بدایـــة تســـجیل الموضـــوع فـــى أكتـــوبر 
  . ٢٠٠٣الباحث دراسته فى دیسمبر 

     :وصلت إلیها الدراسة أهم النتائج التى ت -٥

توصــلت الدراســة لمجموعــة مــن العوامــل المــؤثرة علــى عملیــة التكامــل بــین مدرســة الفصــل ) ١(
  .الواحد ومنظومة الخدمات بالقریة 

توصـــلت الدراســـة إلـــى أهـــم االحتیاجـــات والمشـــكالت التـــى یمكـــن إشـــباعها وحلهـــا لمدرســـة ) ٢(
  .دمات بالقریة الفصل الواحد عن طریق تكاملها مع منظومة الخ

توصلت الدراسة إلى التصور المقترح لتحقیق التكامل بین مدرسة الفصـل الواحـد ومنظومـة ) ٣(
  .الخدمات فى القریة لسد احتیاجات وحل مشكالت مدرسة الفصل الواحد 

  
 


