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Abstract:
The objective of this study was to investigate the impact of providing different activities
and programs on developing youth capabilities in Jordan youth centers. For this purpose,
we targeted the elective members of these centers and chose a sample totaling338
members, 196 of who were males and the rest were females. We designed a questionnaire
that included 24 sections dealing with three major issues: the social, athletic, and cultural
aspects. Many statistical testes were used to evaluate the results such as mean, standard
deviation, one way ANOVA, and TOKEN statistical test. The results showed a high
agreement on all questionnaires sections at a confidence level of 0.05 among the target
group based on gender, educational level, geographic region, and other variables.
However, the educated members with bachelor degree showed a better response. The
study demonstrated the positive impacts of the programs targeted the youth by the centers.
Therefore, the study recommends building more training fields and recognizing
distinguished and talented participants in these activities. The study also recommends
taking the technological advancement into account when designing future activities.
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أﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب
وﻝﻴد ﺼﺎﻝﺢ اﻝﻨﺴور ,وزارة اﻝﺸﺒﺎب ,اﻻردنwaleedalnsour@ymail.com,

اﻝﻤﻠﺨص
ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على أثر البرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في
تنمية القدرات لدى الشباب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية  ،وتكونت عينة الدراسة من
) (338فردا من الجنسين بواقع ) (196من ذكور و) (142من اإلناث  ،واستخدمت االستبانه كأداة
للدراسة ،والتي تكونت من ) (24فقرة استبيانية مقسمة بالتساوي على محاور الدراسة الثالثة وھي
) المجال االجتماعي ،المجال الرياضي ،المجال الثقافي(  ،حيث تم استخدام المتوسطات الحسابية
واالنحرافات المعيارية واألھمية النسبية واختبار )ت( وتحليل التباين األحادي ) one WAY
 (ANOVAواختبار توكي للمقارنات البعدية لإلجابة عن أسئلة الدراسة .وأظھرت النتائج موافقة
عينة الدراسة بدرجة مرتفعة على جميع فقرات مجاالت الدراسة  ،ولم تظھر النتائج فروق ذات
داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ( 0،05 ≥αفي تقديرات أفراد عينة الدراسة ألثر البرامج
واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القدرات لدى الشباب تعزى لمتغيرات الدراسة
وھي ) الجنس  ،المؤھل العلمي ،مدة العضوية ،اإلقليم( باستثناء متغير المؤھل العلمي ولصالح
البكالوريوس على المجال االجتماعي فقط .وفي ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحث بإنشاء
المالعب الرياضية في المراكز الشبابية ،وتكريم المتميزين في األنشطة والبرامج التي تقدمھا
المراكز  ،وإعداد دراسات خاصة بالبرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية بما يتناسب مع
التطور التكنولوجي واحتياجات الظروف المعاصرة.

ﻤﻘدﻤﺔ اﻝدراﺴﺔ وأﻫﻤﻴﺘﻬﺎ
يعتبر المجلس االعلى للشباب في المملكة االردنية الھاشمية المظلة الرسمية للعمل الشبابي
في االردن  ،حيث يشرف على ما يزيد عن ) (600مؤسسة شبابية ورياضية ،يستفيد الشباب من
خاللھا في تطوير قدراتھم وامكاناتھم وتعزيز طموحاتھم بالتعاون مع االھالي والجامعات والعديد
من الوزارات مثل وزارة التربية والتعليم ووزارة العمل ووزارة التعليم العالي ومختلف مؤسسات
المجتمع المدني والقطاع الخاص .وقيادة الشباب من خالل المراكز الشبابية تعتبر من األمور
الھامة ،النھم يمثلون العزم والفتوة والقوة وسرعة التغير ،واختالف الرأي والنزعة الفردية،
وبالتالي ال بد من توفر البرامج واالنشطة التي تساھم في تنمية قدراتھم المختلفة وتوسع مداركھم
نحو الغد الغامض .اذ تشير تعليمات المراكز الشبابية لسنة ) (2003الى شمول االنشطة والبرامج
التي تقدمھا المراكز الشبابية لخدمة الشباب ضمن الفئة العمرية لعضوية المراكز الشبابية وھي
الفئة العمرية ) (24-12سنه )تعليمات المراكز الشبابية  .(2003 ،إن الشباب ھم عماد األوطان
وسياجھا القوي ،وھم المؤشر البارز والمميز على قدرة الدولة والمجتمع على توجيه المستقبل
وتوظيف الحاضر ،ويعتبر الشباب مشروعا وطنيا وقوميا تتحدد من خالله مالمح الحاضر
والمستقبل  ،كما يعتبر الشباب العنصر الحيوي في العملية التنموية ،األمر الذي يتطلب منا أن
نھيئھم ليكونوا رجال المستقبل الذين يحملون رسالة األجيال القادمة).السرحان .(2004 ،كانت
رعاية الشباب في األردن وحتى صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم ) (13لسنة )(1968
تعتمد على جھود المؤسسات األھلية والخاصة كالنوادي الرياضية واالجتماعية  ،وكانت محكومة
بقانون الجمعيات الخيرية بإشراف من وزارة اإلنشاء والتعمير  ،وأصبحت فيما بعد وزارة التنمية
االجتماعية  ،ثم جاءت مرحلة الرعاية الشبابية المبلورة حيث أنشئت وزارة الشباب عام )، (1984
وفي عام ) (2001صدرت اإلرادة الملكية السامية بان يكون المجلس األعلى للشباب خلفا قانونيا
وواقعيا لوزارة الشباب والرياضة .وتعد المراكز الشبابية في األردن من أھم االذرع الرئيسية
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للمجلس االعلى للشباب الشبابية  ،ومن المؤسسات الشبابية الفاعلة التي تستقطب الشباب ضمن
فئتھا العمرية للنھوض بمختلف مستوياتھم والمساھمة في تحقيق ذاتھم  ،وقضاء وقت حر ھادف
من خالل النشاطات الرياضية والفنية والثقافية والتطوعية التي تھدف إلى صقل شخصية الشباب
األردني من مختلف الجوانب  ،وتحقيق فلسفة رعاية الشباب من خالل مراكز الشباب والشابات
المنتشرة في جميع أنحاء المملكة والتي بلغت ) (183مركزا منھا ) (104مركزا للشباب و)(79
مركزا للشابات.
وضمن تعليمات المراكز الشبابية تشكل في المراكز ھيئات ادارية تساعد ھيئة االشmراف علmى
ادارة شؤون المركز ويكون قوامھا من ) (9-7أعضmاء يmتم انتخmابھم بطريقmة االقتmراع السmري ،وقmد
كانت ھذه العملية سابقا تنتج عن التزكية اال ان اھتمام المجلmس االعلmى للشmباب بتفعيmل دور الشmباب
فmmي التنميmmة والمشmmاركة الشياسmmية وزرعھmmا فmmي أنفmmس الشmmباب سmmاھم فmmي تفعيmmل اھتمmmام الشmmباب فmmي
التنافس الشريف والحر النتخاب ممثليھم في ادارة المركز ،وقmد حmدد المجلmس االعلmى للشmباب يومmا
وطنيا عاما النتخابات المراكز الشبابية على مستوى المملكmة محmدد زمنيmا خmالل شmھر كmانون األول
مmmن كmmل عmmام .ويعتبmmر عضmmو المركmmز مmmن اھmmم عناصmmر العمليmmة الشmmبابية باالضmmافة الmmى عناصmmر
االشراف والمركز واالنشطة والبرامج .وقد جاءت ھmذه الدراسmة لتسmليط الضmوء علmى أثmر البmرامج
واالنشطة التي تنفذھا المراكز الشبابية فmي تنميmة قmدرات الشmباب وخاصmة فmي الجوانmب االجتماعيmة
والثقافية والرياضية وتنبع أھمية الدراسة من خالل ما يلي:
تسلط الضوء على البرامج الثقافية والرياضية واالجتماعيmة التmي تقmدمھا المراكmز الشmبابية
في االردن.
تعرف القارئ على الدور الحقيقي الذي تلعبه األنشطة والبرامج في تنميmة قmدرات الشmباب
بشكل عام.
تسھم في تعزيز قدرات أعضاء المجالس االدارية في المراكز في تقييم البرامج واالنشmطة
التي تقدمھا المراكز الشبابية.
بتقmدير الباحmث )وحسmب رأيmه( لmم يmتم التطmرق إلmى دراسmة ھmذا الموضmوع بشmكل خmmاص
للوقوف على أثر البرامج واالنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية قدرات الشباب.
تقدم ھذه الدراسة واقعا علميا عن أثر البرامج واالنشطة للمسؤولين عن القطmاع الشmبابي
-5
فmmي االردن يمكmmن ان يسmmاھم فmmي تعزيmmز البmmرامج واالنشmmطة ومعالجmmة الثغmmرات وتطmmوير العمmmل فmmي
المراكز الشبابية بشكل عام.
أھداف الدراسة
تھدف الدراسة الحالية إلى ما يلي:
التعرف على أثر األنشطة والبرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية قدرات الشباب من وجھة
نظر أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز.
التعرف على نقاط القوة والضعف في البرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية ألعضائھا.
التواصل مع الشباب األردني وتعزيز أدوارھم من خالل االستفادة من آرائھم والتغذية الراجعة .
تطوير األنشطة والبرامج الشبابية في المراكز الشبابية.
التعرف علmى االختالفmات فmي تقmديرات أعضmاء المراكmز الشmبابية حmول أثmر األنشmطة والبmرامج فmي
تنمية قدرات الشباب وفقا لمتغيرات الدراسة) الجنس ،المؤھل العلمي ،مدة العضوية ،اإلقليم(.
مشكلة الدراسة
تعتمmmد قmmدرات الشmmباب علmmى حجmmم ونmmوع االنشmmطة التmmي تقmmدمھا المراك mز الشmmبابية ال سmmيما انھmmا
الشريك الفعلي لالسرة والمدرسة في مرحلة الطفولة والشباب المبكرة  ،وتسھم المراكز الشبابية في
صقل شخصية الشباب والنھوض بمختلف مستوياتھم الفكرية والسلوكية  ،وتmدريبھم علmى المھmارات
العصرية حتmى يتمكنmوا مmن مواجھmة التغيmرات والتقلبmات بشmكل افضmل وايسmر  ،ولمmا كانmت النتmائج
اإليجابيmmة لنشmmاطات المراكmmز وتقmmدمھا تعتمmmد علmmى تعmmدد النشmmاطات وتنوعھmmا وتنشmmيط العضmmوية فmmي
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المراكز  ،فان التنوع والشمول في االنشطة والبرامج يساھم بشكل افضل في تطوير قدرات الشبابية
وتحفيmmز الجوانmmب االبداعيmmة واالبتكاريmmة لmmديھم .وتھmmتم بعmmض المراكmmز الشmmبابية بmmبعض االنشmmطة
والبرامج على حساب االنشطة االخرى كمثل االھتمmام بmالبرامج واالنشmطة الرياضmية بشmكل افضmل
من البرامج الثقافية واالجتماعية ،وبھدف تحقيق التوازن في اھداف المراكز الشmبابية والتmوازن فmي
قدرات الشباب وتنوعھا جاءت ھmذه الدراسmة اذ تكمmن مشmكلتھا فmي التبmاين فmي حجmم ونmوع وشmمول
االنشطة والبرامج التي تنفذھا المراكmز بmاختالف االقلmيم او طبيعmة المركmز سmعيا فmي تنويmع البmرامج
واالنشطة وتعزيز أثرھا في تنمية القدرات الشmاملة لmدى الشmباب فmي مرحلmة العضmوية فmي المراكmز
الشبابية.
أسئلة الدراسة
تھدف الدراسة إلى اإلجابة عن السؤالين التاليين:
السؤال الرئيس االول :
ما أثر البرامج واالنشطة التmي تقmدمھا المراكmز الشmبابية فmي تنميmة القmدرات لmدى الشmباب مmن وجھmة
نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
السؤال الفرعي االول:
ما أثر البرامج واالنشطة االجتماعية التي تقmدمھا المراكmز الشmبابية فmي تنميmة القmدرات لmدى الشmباب
من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
السؤال الفرعي الثاني:
ما أثر البرامج واالنشطة الرياضية التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القدرات لmدى الشmباب مmن
وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
ج -السؤال الفرعي الثالث:
ما أثر البرامج واالنشطة الثقافية التي تقmدمھا المراكmز الشmبابية فmي تنميmة القmدرات لmدى الشmباب مmن
وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
السؤال الرئيس الثاني :
ھmل ھنmmاك فmmروق ذات داللmmة إحصmmائية عنmmد مسmmتوى الداللmmة ) (0,05≥αفmmي تقmmديرات أفmmراد عينmmة
الدراسة ألثر البرامج واالنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القmدرات لmدى الشmباب تعmزى
لمتغيرات) الجنس ،المؤھل العلمي ،سنوات العضوية ،اإلقليم( ؟
مصطلحات الدراسة
الشباب :لغة :كمmا وردت فmي القmواميس العربيmة ومنھmا لسmان العmرب البmن منظmور تعنmي
الفتmmوة والفتmmاء  ،بمعنmmى الحيويmmة والقmmوة والديناميكيmmة ،وباإلنجليزيmmة فكلمmmة)  (YOUTHتعنmmي أول
الشيء بمعنى انه طازج وحيوي  ،لذلك قيل قديما بmان الشmمس ال تسmطع فmي المسmاء كمmا تسmطع فmي
الصباح)،السرحان .(2003
 المرك))ز الش))بابي *  :مؤسسmmة حكوميmmة تتبmmع للمجلmmس االعلmmى للشmmباب وتسmmتقطب الشmmباب مmmنالجنسين ضمن الفئة العمرية ) (24-12لالستفادة من البرامج واالنشmطة التmي ينفmذھا بھmدف تحقيmق
النمو المتوازن لدى الشباب وقضاء وقت حر وھادف لديھم.
القائد اإلداري :يعرفه ليكرت بأنه" الشخص الذي يمتلك فن التأثير وحmث المرؤوسmين علmى أداءواجباتھم برغبة وحماسة بغية تحقيق أھداف الجماعة)،زريق .(2001
مش))رف /مش))رفة المرك))ز*:ھmmو الشmmخص الmmذي يتmmولى مسmmؤولية اإلشmmراف علmmى المركmmز
الشبابي ،وجميع األنشطة التي تنفذ فيه ،باإلضافة إلى قيامه باألعمال اإلدارية المختلفة.
عض))و مجل))س إدارة المرك))ز * :ھmmو العضmmو المنتخmmب مmmن قبmmل أعضmmاء الھيئmmة العامmmة فmmي
المركز الشبابي والذي يمثلھم في إحدى لجان المركز ،ويساھم في إدارة المركز بالتعاون مmع الھيئmة
اإلشرافية للمركز .
*تعريف إجرائي للباحث.
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مجاالت الدراسة
المجال البشري :أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز الشبابية في المملكة األردنية الھاشمية.
المجال المكاني :مراكز الشباب والشابات المنتشرة في جميع المحافظات األردنية.
المجال الزماني  :تم إجراء ھذه الدراسة خالل عام ).(2016
اإلطار النظري والدراسات السابقة
اوال :االطار النظري
يلعب الشباب دورا محوريا وبناءا في المجتمعات  ،اذ ال يمكن لألمم ان تتقدم وتزدھر دون
وجود الجھود الواضحة للشباب  ،وتعتبر المجتمعات الفتية مصدر علم وعمل تساھم بشكل فاعل
في تنمية البشرية .وقد دعا ديننا اإلسالمي الحنيف إلى االھتمام بالشباب فقد قال تعالى في محكم
كتابه" إنھم فتية أمنوا بربھم وزدناھم ھدى" )الكھف آية .(13وقال عليه الصالة والسالم"
أوصيكم بالشباب خيرا فإنھم أرق أفئدة ،فلقد بعثني ﷲ بشيرا ونذيرا فحالفني الشباب وخالفني
الشيوخ"ز وعن أبي ھريرة رضي ﷲ عنه أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال" أعينوا أوالدكم
على البر" وعن ابن عباس رضي ﷲ عنھما أن رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلم قال " أكرموا
أوالدكم وأحسنوا أدبھم " .ويتميز المجتمع األردني بأنه مجتمع فتي اذ تقارب نسبة الشباب الى
الثلثين من نسبة السكان  ،وھذا ما يزيد من حجم المسؤولية الملقاة على عاتق المؤسسات الراعية
والداعمة للشباب ومن اھمھا المجلس االعلى للشباب الذي يعتبر المظلة الرسمية للعمل الشبابي في
االردن.
مفھوم الشباب
ورد مصطلح الشباب في العديد من المعاجم اللغوية ويشير ھذا المصطلح الى الطازج من الشيئ
وأوله ،اذ ان كلمة ) (YOUTHباالنجليزية تشير الى معنى الطازج والحيوي والقتي في اصله
وقوته ) ،المعجم الوسيط( ،وإجرائيا ولغايات ھذه الدراسة فان الشباب ھم الفئة العمرية التي تتراوح
بين سن  12سنة وحتى  24سنة وھي الفئة العمرية لالنضمام الى عضوية المراكز الشبابية في
االردن وھي الفئة المستھدفة في ھذه الدراسة.
أھمية الشباب
يشير)السرحان (2004 ،الmى ان الشmباب األردنmي دون سmن الثالثmين يشmكلون مmا نسmبته )(%74
من مجموع السكان ،كمmا يشmير )تقريmر التنميmة البشmرية ،2000 ،ص (20انmه عmام ) (1998شmكلت
المجموعmmة العمريmmة مmmن ) (10إلmmى ) (24عام mا ً مmmا نسmmبته ) (%35,1مmmن إجمmmالي عmmدد السmmكان فmmي
األردن ويحتل األردن المرتبmة الثامنmة مmن بmين ) (161دولmة مmن حيmث فتmوة المجتمmع .والشmباب ھmم
عماد األمة وسياجه المتين وھم من يعول عليھم إلدارة شؤون المستقبل لmذا ال بmد مmن تھيئmتھم تھيئmة
سليمة وتسليحھم بالعلم والمعرفة والمھارات الحياتية استعدادا للمستقبل  ،وقد أمر جاللmة الملmك عبmد
ﷲ الثاني ابن الحسين بوضع قضايا الشباب على سلم األولويات أليمان جاللتmه المطلmق بmأن الشmباب
ھم فرسان التغيير والقوة التي ستسmھم إذا مmا تmم بناءھmا البنmاء الصmحيح فmي متابعmة المسmيرة ودأب
جاللتmmه يوجmmه الحكومmmات المتعاقبmmة للعنايmmة بmmالملف الشmmبابي وايالئmmه جmmل اھتمmmامھم ،وعلmmى الصmmعيد
الرسمي يتولى مھمmة إدارة الملmف الشmبابي بكافmة حيثياتmه المجلmس األعلmى للشmباب منmذ تشmكيله عmام
) (2001والmmذي جmmاء خلفmmا رسmmميا لmmوزارة الشmmباب ووزارة الشmmباب والرياضmmة ومؤسسmmة رعايmmة
الشباب ،ومھما كانmت تلmك المسmميات فھmي مؤسسmات رسmمية وطنيmة تتmولى مھمmات جسmيمة وتحمmل
عبء جيل بأكمله بمرحلة فاقت فئة الشباب غيرھا من الفئآت العمرية بالمملكة .وتنبع أھمية الشmباب
من الطاقة الكبيرة التي تتميز بھا ھذه الفئة والتي تعد استثمارا حقيقيا باإلنسان ،باإلضافة إلmى الmدور
الحقيقي الذي تلعبه ھذه الفئة اجتماعيا وسياسيا واقتصmاديا وتنمويmا ،إذ ال يمكmن أن تشmھد أي البلmدان
تنمية حقيقية دون االستثمار بعنصر الشباب.
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مراحل رعاية الشباب في األردن
مرت عملية رعاية الشباب في األردن ضمن مراحل متعددة وھي:
مرحلة الرعاية العفوية والتلقائية :ھذه المرحلة اعتمدت في معاملة الشباب على التطوع والعفوية
والنجدة وكان ھدفھا خدمة الشباب دون التزام مھني بذلك.
مرحلة الرعاية غير المبلورة بصيغة نھائية كمھنة رسمية :حيث كانت مسؤولية الشباب مرتبطة
بأكثر من جھة رسمية وشعبية ،ولم يكن ھناك جھاز مختص يعنى بالشباب األردني.
مرحلة الرعاية الشبابية المتخصصة :وھذه المرحلة ممثلة بوزارة الثقافة والشباب ثم وزارة
الشباب ،ثم وزارة الشباب والرياضة ،والمجلس األعلى للشباب حاليا.
فرعاية الشباب األردني حتى صدور قانون مؤسسة رعاية الشباب رقم ) (13لسنة
) (1968كانت تعتمد على جھود المؤسسات األھلية والخاصة كالنوادي الرياضية واالجتماعية
وكانت وزارة الشؤون االجتماعية )التنمية االجتماعية حاليا( تشرف إشرافا يكاد يكون شكليا على
ھذه النوادي ،وبناءا على توجيھات المغفور له جاللة الملك الحسين بن طالل طيب ﷲ ثراه أعلنت
الحكومة عزمھا على إقامة ھذه المؤسسة عام ) (1966ليكون أمر رعاية الشباب األردني منوطا
بھا ،حيث بقيت تابعة لرئاسة الوزراء حتى عام ) (1977حيث أنشئت وزارة الثقافة والشباب
فأصبحت المؤسسة منذ ذلك الحين تابعة لھذه الوزارة حتى عام ) (1984عندما أفردت وزارة
خاصة بالشباب وبقي قانون المؤسسة يحكم عمل الوزارة حتى عام ) (1987بصدور قانون رعاية
الشباب رقم ) (8لسنة ) ،(1987الذي حكم العملية الشبابية في األردن حتى عام ) (2001حيث
صدرت اإلرادة الملكية السامية بتشكيل المجلس األعلى للشباب ليكون الخلف القانوني واإلداري
لوزارة الشباب والرياضة بموجب القانون المؤقت رقم ) (65لسنة ) (2001حيث يھدف المجلس
األعلى للشباب إلى تحقيق ما يلي) :السرحان :(2004 ،
تنشئة شباب متمسك بعقيدته منتم لوطنه وأمته ،واع لموروثھا الحضاري وقيمھا ،متحل بروح
المسؤولية ،قادر على تعزيز النھج الديمقراطي والتعددية الفكرية ،واحترام حقوق اإلنسان والتعامل
مع معطيات العصر والتقنية الحديثة ،تعميق انتماء الشباب للوطن ،والوالء للقيادة الھاشمية،
واحترام الدستور وسيادة القانون ومبادئ الثورة العربية الكبرى ،تنظيم واستثمار طاقات الشباب بما
يكفل مشاركتھم الفاعلة في التنمية البشرية المستدامة ،وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي،
وتشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية ،باعتبارھا جزءا من أنشطة الشباب بھدف تنمية
اللياقة البدنية وتھذيب النفس.
قانون المجلس األعلى للشباب
صدر قانون المجلس األعلى للشباب تحت رقم ) (65لسmنة ،2001حيmث نصmت المmادة ) (3علmى
"انه يؤسس في المملكة مجلmس يسmمى )المجلmس األعلmى للشmباب(  ،يتمتmع بشخصmية اعتباريmة ذات
استقالل مالي وإداري ويھدف إلى تحقيق ما يلي-:
أ -تنشئة شباب متمسك بعقيدته  ،منتم لوطنه وأمته واع لموروثھا الحضmاري وقيمھmا  ،متحmل بmروح
المسؤولية  ،قادر على تعزيز النھج الديمقراطي والتعددية الفكرية واحترام حقوق اإلنسان والتعامmل
مع معطيات العصر والتقنية الحديثة.
ب -تعميق انتماء الشباب للوطن والوالء للقيادة الھاشمية واحتmرام الدسmتور وسmيادة القmانون ومبmادئ
الثورة العربية الكبرى.
ج -تنظmmيم طاقmmات الشmmباب واسmmتثمارھا بمmmا يكفmmل مشmmاركتھم الفاعلmmة فmmي التنميmmة البشmmرية المسmmتدامة
وترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي.
د -تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة الترويحية بقصد تنمية اللياقة البدنية وتھذيب النفس.
والمجلس تدار شؤونه مسترشmدين برؤيتmه التmي يصmبو إلmى تحقيقھmا وھmي" تنشmئة وتنميmة شmباب
أردني واع لذاته وقدراته منتم لوطنه ،ومشارك في تنميتmه وتطmوره مشmاركة حقيقيmة فاعلmة ومmتمكن
من التعامل مع متغيرات العصر ومستجداته بوعي وثقة واقتدار ضmمن بيئmة داعمmة وآمنmة " وكmذلك
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رسالته التي يؤديھا وھي " االرتقاء برعاية الشباب في األردن وتنميتھم معرفيmا ً ومھاريmا ً وقيميmا ً بمmا
يمكنھم من التعامل مع مستجدات العصر وتحدياته بكفاءة وفاعلية بتحسين السياسات المستخدمة فmي
تطوير قدراتھم الكامنة وتوظيفھا لتحقيق التنمية البشرية المستدامة بأبعادھا االقتصادية واالجتماعيmة
والسياسية والثقافية والبيئية واألمنية في إطmار مmن النمmاء المسmتمر واالنتمmاء للmوطن والmوالء للقيmادة
حفاظmmmا ً وتعظيمmmmا ً للمكتسmmmبات التmmmي تmmmم تحقيقھmmmا وكmmmذلك االرتقmmmاء بعمليmmmات التنسmmmيق والتعmmmاون بmmmين
المؤسسات الوطنيmة – الحكوميmة واألھليmة – والعربيmة والدوليmة المعنيmة بالشmباب" ) قmانون المجلmس
رقم ) (65لسنة.(2001
تعليمات المراكز الشبابية في األردن
نصت المادة – -3من تعليمmات مراكmز الشmباب لعmام  1993الصmادرة بموجmب المmادة –-8
من نظام تنظيم وإدارة وزارة الشباب رقم – -12لعام ) (1987على تحقيق ما يلي:
إعmmداد الشmmباب إعmmدادا سmmليما متوازنmmا مmmن النmmواحي الوطنيmmة والخلقيmmة والثقافيmmة والفنيmmة والرياضmmية
واالجتماعية.
ترسيخ قيم العمل التطوعي والجماعي لدى الشباب.
استثمار األوقات الحرة لدى الشباب استثمارا إيجابيا.
إكساب الشباب أساليب الحوار البناء واحترام الرأي في إطار من الحرية المسؤولة.
توعية الشباب الكتشاف مھاراتھم اإلبداعية وتحسين أساليب تفكيرھم.
ويستدعي تحقيق ھذه األھmداف التكامmل والتنmاغم واالنسmجام بmين عناصmر العمليmة الشmبابية
الممثلة بالمشرف أو القائد الشmبابي أو المرسmل والمؤسسmة الشmبابية والبرنmامج أو الرسmالة باإلضmافة
إلى الشباب وھم العنصر األھم في العملية الشبابية.
اإلشراف على المراكز الشبابية
يرى )الربضي  (2002أن من أھم خصائص المشرف اإلدارية واالجتماعية:
قيادة الفريق.
تشجيع الشباب على اإلبداع وطرح األفكار الجديدة.
احترام حقوق اإلنسان.
إتاحة الفرصة للشباب للتعبير عن أنفسھم بحرية.
وتلعب الخبرة في التعامل مmع الشmباب دورا ھامmا فmي إنجmاح العمليmة الشmبابية ،كمmا أن إدارة وتنفيmذ
البرامج الخاصة بالشباب تتطلب الشخصية المتوازنة القادرة على إجادة فن الحوار وفن التعامل مmع
الشباب حتى تحقق العملية الشبابية أھدافھا ،وكذلك القائد الشبابي الmذي يرافmق ويتmابع النشmاطات مmع
الشباب في مختلف المواقع وغالبا ما يجمعھم الميدان والمعسmكر والنشmاطات الالمركزيmة ،إذ يسmاھم
رئيس المركز والمشرفين على المركز مساھمة فاعلة في توفير األنشطة والبرامج الداعمmة لتطmوير
قدرات الشباب وتميزھم من خالل اختيارھم األنشطة والبmرامج الھادفmة إلmى بنmاء الشخصmية القياديmة
وتسليح الشباب بالعلم والمعرفة وبناء القدرات القيادية.
البرامج واألنشطة الشبابية
يؤكد )السرحان (1994 ،أن البرامج واألنشmطة الشmبابية تعتبmر عmامال أساسmيا مmن عوامmل
إنجاح العملية الشبابية بكافة عناصرھا –المشmرف الشmبابي والشmباب والمؤسسmة الشmبابية والبرنmامج
وتھدف البرامج واألنشطة الشبابية إلى:
توعية الشباب وتثقيفھم وتوسيع مداركھم وافقھم.
إكسابھم مھارات فنية ومعرفية وحركية ومھنية وتقنية....الخ.
تعويدھم على االعتماد على الذات وتحمل المسؤولية.
إكسابھم معلومات قيمة في مجال العمليات االجتماعية كالتعاون والتكيف والتنافس وغيرھا.
تنمية روح اإلبداع واالبتكار والمبادرة الفردية.
تحقيق التوازن في حياتھم النفسية واالجتماعية.
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اسmmتثمار طاقmmات الشmmباب وإمكانmmاتھم وتوظيmmف أوقmmات فmmراغھم بمmmا ھmmو نmmافع ومفيmmد لھmmم ومجmmتمعھم،

ويشير تقريmر الشmباب العmالمي ) (2003بmان الحmق فmي احتmرام وقmت الفmراغ والوقmت الحmر لصmالح
الشباب يعتبر من اھم حقوق الشباب.
تحقيmق التفاعmmل والتواصmل الفعmmال بmين الشmmباب أنفسmmھم مmن جھmmة وبيmنھم وبmmين المسmؤولين فmmي البيئmmة

المحلية.
تعويد الشباب على احترام الرأي والرأي اآلخر في إطار من الحرية المسؤولة والمنضبطة

تعويد الشباب على ممارسة دور القيادة والتبعية.

ويؤكد )النابلسي  (2005أن مراكز الشباب في األردن تسعى لتحقيق األھداف التالية:
 (1تعزيز االنتماء للوطن والوالء للقيادة الھاشمية واالعتزاز بھما.
 (2صقل مواھب الشباب وتنمية شخصياتھم ،واعدادھم للمشاركة الفاعلة في التنمية المستدامة.
 (3ترسيخ قيم العمل الجماعي والتطوعي لدلى الشباب وإكسابھم المھارات.
أسس البرامج واألنشطة الشبابية
تتحدد أسس البرامج واألنشطة الشبابية فيما يلي) :دليل النشاط لمراكز الشباب .(1985
•
مراعmmاة الفmmروق الفرديmmة بmmين الشmmباب مmmن حيmmث الميmmول واالھتمامmmات والرغبmmات واالسmmتعدادات
والقدرات.
تعدد أنواع النشاطات واتساعھا بحيث تكشف عن ميول الشباب وقدراتھم.
•
مراعاة التجانس في الميول في مجموعة النشاط الواحدة ادعى إلى حسmن التفmاھم والتعmاون واإلنتmاج
•
المثمر ودعم االتجاه الجماعي في التفكير واألداء وتثبيته.
•
ديمقراطية النشاطات الشبابية ،أي أن النشاطات الشبابية لجميع الشباب دون تمييز.
مراعmmmاة الفmmmروق البيئيmmmة بmmmين المؤسسmmmات الشmmmبابية بحيmmmث يmmmنعكس ھmmmذا التفmmmاوت علmmmى برامجھmmmا
•
وطروحاتھا.
ربط النظرية بالتطبيق في مجاالت النشmاطات المختلفmة بالمعرفmة إلmى جانmب المھmارة بھmدف تحسmين
•
األداء والتمرس بالحياة الواقعية واستكمال مقومات المواطنة الصالحة.
ربط النشاط الشبابي داخل المراكز الشبابية بالبيئة والمجتمع المحلي.
•
البرمجة والتخطيط في النشاطات الشبابية.
•
ويسعى كافmة العmاملين بmالمجلس إلmى بنmاء قmدرات الشmباب وتنميmة مmواھبھم وقmدراتھم بmالتركيز علmى
المھارات القيادية للشباب وتنمية الجانب السلوكي االيجابي ويالحظ من خالل العمmل مmع الشmباب ان
العمل الشبابي يحتاج الى اإلدارة والقيادة معا فمثلما يؤدي المدير او رئmيس القسmم او رئmيس المركmز
او المشmmرف اعمالmmه االداريmmة ويسmmتخدم سmmلطته الرسmmمية لتحقيmmق ذلmmك فانmmه مطالmmب بmmان يكmmون قmmدوة
للشباب داخل وخارج المؤسسة الشبابية وان يتحلى بالسلوك القيادي للتاثير ايجابيا في سلوك الشباب
خاصة وان العمل الشبابي يعتمد بشكل كبير على البرامج الميدانية الالمنھجية والتmي تتطلmب الخبmرة
الكافية والشخصية القيادية القادرة على كسب االستحسان والتmاثير فmي اتجاھmات الشmباب وتوجھmاتھم
لتحقيق أھداف العملية الشبابية )الحسنات.(2009,2006 ،
ثانيا :الدراسات السابقة:
تم االطالع على العديد من الدراسات المتشابھة والمرتبطة بموضوع الدراسة  ،وتم اختيار
مجموعة من الدراسات العربية واألجنبية ومنھا :
 :1الدراسات العربية:
 قام العبابنه ) (2004بدراسة بعنوان" الكفايات اإلدارية لدى القيادات في المجلس األعلىللشباب"  ،ھدفت إلى معرفة ما إذا كان ھناك فروقا في درجة امتالك القيادات في المجلس األعلى
للشباب للكفاءات اإلدارية باختالف الجنس ,والمؤھل العلمي ,الخبرة ,ومكان العمل ,وبلغ حجم عينة
الدراسة ) (128عامالً في المجلس األعلى للشباب ،وأثبتت نتائج الدراسة بان القيادات في المجلس
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األعلى للشباب يمتلكون كفاءات التخطيط  ,وكفاءات حل المشكلة ,وصنع القرار  ,وكفاءات اإلبداع
والتمييز  ,والعالقات اإلنسانية ,وكفاءات تقويم أداء العاملين بدرجة متوسطة ,كما أظھرت النتائج
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في امتالك القيادات للكفايات اإلدارية تعزى للجنس ,أو
المؤھل العلمي ,أو مكان العمل ,ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية في امتالك الكفاية اإلدارية
تعزى للخبرة العملية ولمن ھم )أكثر من خمس سنوات(.
 وقام العودات ) (2004بدراسة ھدفت إلى" وضع نموذج مقترح لمراكز الشباب في األردن فيضوء تقييم الواقع الحالي من وجھة نظر المشرفين واألعضاء" ،وتكونت عينة الدراسة من
) (498فردا منھم )  (118مشرفا ومشرفة و )  (380عضوا واستخدم الباحث االستبانة كأداة
للدراسة ،وبعد التأكد من صدق األداة وثباتھا ،أظھرت النتائج ضعف كبير في توفر اإلمكانات
المادية في المراكز وجاء تقييم مجاالت األنشطة الجتماعية والرياضية والثقافية بدرجة كبيرة في
حين جاء تقييم مجاالت اإلمكانات والتسھيالت وتكنولوجيا المعلومات واألنشطة الفنية بدرجة
متوسطة ،أما المجال اإلداري فجاء تقييمه بدرجة متدنية ،وأظھرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات
داللة إحصائية في تقديرات المشرفين واألعضاء في تقييم واقع المراكز الشبابية على جميع
مجاالت الدراسة.
 وقام )الغويري  (2005بدراسة ھدفت الى" تقويم االداء الدارات مراكز الشباب منوجھة نظر منتسبيھا في االردن" ،وقد تكونت عينة الدراسة من ) (414منتسبا ومنتسبة تم
اختيارھم بالطريقة العمدية ،وتم استخدام االستبيان كاداة للدراسة والذي تكون من )(50فقرة
موزعة على ستة محاور ھي :االھداف واالستراتيجيات،التوجيه والقيادة،المھارات
االدارية،المھارات االجتماعية والنفسية،الخدمات والنشاطات ،االمكانات والتسھيالت،واظھرت
النتائج تميز محور المھارات االجتماعية والنفسية عن المحاور االخرى ،ووجود فروق دالة
احصائيا على جميع المحاور واالداة الكلية تعزى لمتغير االقليم والمستوى الدراسي،واوصى
الباحث بضرورة التاھيل الجامعي لالداريين ،ودعم المراكز المال والمادي،وربط المراكز الشبابية
بالمجتمع والبيئة ومؤسسات الدولة.
 وقام )دغش (1996 ،بدراسة ھدفت للتعرف على "الكفايات القيادية  ,ودرجة ممارستھالدي مشرفي مراكز الشباب في األردن من وجھة نظر األعضاء " ,كذلك التعرف على الفروق في
الكفايات القيادية لدى مشرفي مراكز الشباب تبعا ً لمتغيرات )المؤھل العلمي والخبرة والمنطقة(,
وقد تكونت عينة الدراسة من ) (511عضواً تم اختيارھم بالطريقة العشوائية الطبقية ,واستخدم
الباحث االستبانه كأداة لجمع البيانات  ,وأظھرت نتائج الدراسة أن درجة توفر الكفايات القيادية لدى
مشرفي مراكز الشباب كانت بدرجة كبيرة  ,كذلك أظھرت نتائج الدراسة عدم وجود داللة إحصائية
في الكفايات األدائية الكلية وعلى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير المؤھل العلمي  ,كما أشارت
إلى وجود فروق دالة إحصائية في الكفايات القيادية الكلية وعلى بعد الكفايات الشخصية تعزي
لمتغير الخبرة اقل من خمس سنوات  ,وأصحاب الخبرة من خمسة إلى اقل من عشر سنوات
ولصالح الخبرة من خمسة إلى اقل من عشر سنوات ,كذلك وجود الفروق الدالة اإلحصائية في
الكفايات القيادية الكلية وعلى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير المنطقة.
 كما قام ظاظا ) (1999بدراسة ھدفت إلى" تحديد االحتياجات التدريبية لمشرفي مراكزالشباب في األردن من وجھة نظر المشرفين واإلداريين في وزارة الشباب" ،وتكونت عينة
الدراسة من ) (58مشرفا ومشرفة و ) (46إداريا من العاملين في وزارة الشباب ،واستخدمت
استبانه مكونة من ) (50فقرة كأداة للدراسة ،وأظھرت النتائج وجود حاجة عالية لدى المبحوثين
للتدريب على مھارات القيادة والتوجيه والتنظيم والتنسيق والمتابعة والتقويم واتخاذ القرار ،كما
أظھرت وجود فروق ذات داللة إحصائية في وجھات نظر المشرفين واإلداريين تعزى للمؤھل
العلمي ولصالح فئة البكالوريوس فأكثر.
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 وقام )المومني  (2003بدراسة بعنوان "الكفايات اإلدارية الالزمة لمشرفي مراكزالشباب ودرجة ممارستھا من وجھة نظر المشرفين أنفسھم" ،وھدفت الدراسة إلى التعرف على
الكفايات اإلدارية لمشرفي المراكز الشبابية ودرجة ممارسة ھذه الكفايات  ,وقد تكون مجتمع
الدراسة من جميع مشرفي مراكز الشباب في إقليم الشمال وعددھم ) (65مشرفا ومشرفة ,تم اختيار
العينة بطريقة الحصر الشامل  ,وقد استخدم الباحث المنھج الوصفي واستخدم االستبانه كأداة لجمع
البيانات والتي تكونت من  30فقرة ،وأظھرت نتائج الدراسة بان درجة القدرة على ممارسة
مشرفي مراكز الشباب للكفاية اإلدارية ودرجة أھميتھا متباينة وان ھناك فروق دالة إحصائيا بين
متغيري القدرة واألھمية في بعض الكفايات ,باإلضافة إلى وجود فروق إحصائية لمتغير المؤھل
العلمي ولصالح حملة البكالوريوس.
 وقام عطية) (1999بدراسة بعنوان" نظام معلومات مقترح للعمل بمراكز الشباب"  ،ھدفت الmىوضع نموذج للعمل بمراكز الشباب وانشطتھا المتعلقة بالعمmل بتلmك المراكmز ومعالجmة تلmك البيانmات
السترجاعھا كمعلومات لھا صفة الشمول والتكامل ، ،وتكونت عينة الدراسة من )  (97قائmدا شmبابيا
مmmن ) (8مراكmmز شmmباب مmmن محافظmmة القmmاھرة ، ،واسmmتخدمت المقابلmmة الشخصmmية واالسmmتبيان وتحليmmل
الوثائق والنشرات لجمع البيانات  ،واظھرت النتائج ان استخدام المعالجة اليدوية للبيانات يؤدي الmى
قصور في االداء كما تم تحديد السياسات االدارية التmي تحكmم العمmل بمراكmز الشmباب ممmا سmاھم فmي
تحديد القطاعات التي يعمل بھا النظام المقترح وكذلك تم تحديد البيانmات الواجmب توافرھmا السmتكمال
النظام.
 وقام الصاوي والشھاب ) (2002بدراسة ھmدفت إلmى "التع)رف عل)ى ال)دور الترب)وي ال)ذيتق))وم ب))ه مراك))ز الش))باب ف))ي دول))ة الكوي))ت" ،مmmن وجھmmة نظmmر العmmاملين بھmmذه المراكmmز ،واألعضmmاء
الشmmباب المتmmرددين علmmى ھmmذه المراكmmز" ،وتكونmmت عينmmة الدراسmmة مmmن ) (21فmmردا مmmن العmmاملين فmmي
المراكز بدولة الكويت وعددھا تسعة مراكز ،و ) (407شmابا مmن الشmباب المتmرددين علmى المراكmز،
وتم استخدام االستبيان كأداة للدراسة ،وأظھرت نتائج الدراسة أن ھناك رغبة لmدى الشmباب فmي تعلmم
العmmاب معينmmة مثmmل الفروسmmية ،والكمبيmmوتر ،ويmmرى المmmدربون أن األجھmmزة غيmmر كافيmmة ،كمmmا أظھmmرت
النتائج أن الشباب المنتسبين إلى المراكز ال يmرون بmان أنشmطتھم فmي المراكmز تشmغلھم عmن اسmتيعاب
دروسھم.
 :2الدراسات االجنبية:
قام ورو ) (Waro1994بدراسة بعنوان" العالقة بين صفات القائد الشبابي ودافعية
اإلنجاز" لدى فئة يشرف عليھا في كندا ،وتكونت عينة الدراسة من ) (250فردا من المشاركين في
النشاطات الشبابية ،واستخدم مقياس لدافعية اإلنجاز وقائمة بأھم صفات القائد الشبابي ،وأظھرت
النتائج أن المشاركين يحبذون سمات المشرف المتمثلة بمراعاة الفروق الفردية بين المشاركين،
وإدراك الميول الفردية ،وتوضيح األھداف من النشاط.
وقام سونج س وكاو.ز ) (Song C. & Cao. Z 1997بدراسة بعنوان" البرامج
اإلدارية في اإلدارة الرياضية في جمھورية الصين الشعبية –  10أعوام من النجاح" ھدفت
الدراسة إلى بيان نجاح البرامج اإلدارية التي استخدمتھا اإلدارة الرياضية في الصين ،حيث تحقق
نجاح منقطع النظير فيما يتعلق بالتطور المنھجي وفي معطيات البرامج وكذلك تعيين خريجي ھذه
البرامج وھو ما قامت به كلية التربية الرياضية في جامعة بكين ،ومنذ أول صف دراسي لھذه
البرامج منذ ستة أعوام تم تعيين  %24من الخريجين في الرياضة والثقافة البدنية بواسطة اللجنة
الحكومية المسئولة  %41 ،بواسطة اللجان الخاصة في المقاطعات ،و %35بواسطة االتحادات
والمؤسسات الرياضية المختلفة ،وقد أظھرت الدراسة التتبعية في تقييمھا للخريجين أنھم على
مستويات عالية من الكفاءة  ،وبذلك فان البرنامج الحكومي الذي تم تطبيقه على المجال الرياضي
أكد على قدرات الطالب في تحقيق األھداف الخاصة بالبرنامج.
منھجية الدراسة
365

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 5(3), pp. 356-387

الطريقة واإلجراءات
سmmيتم فmmي ھmmذا الفصmmل وصmmف مجتمmmع الدراسmmة وعينتھmmا ،واألدوات التmmي اسmmتخدمت فيھ mا
ودالالت صدقھا وثباتھا ،كمmا سmيتم تنmاول متغيmرات الدراسmة وإجراءاتھmا والطmرق اإلحصmائية التmي
استخدمت في استخالص النتائج وتحليلھا.
منھج الدراسة:
تم استخدام المنھج الوصفي باألسلوب المسحي كونه المنھج المالئم والمناسب لطبيعة ھmذه
الدراسة.
مجتمع الدراسة:
تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز الشبابية في المملكة
األردنية الھاشمية وعددھم) (1281شابا وشابه.
عينة الدراسة:
تكونت عينة الدراسة من ) (338فردا من أعضاء المجالس اإلدارية فmي المراكmز الشmبابية
 ،والذين أجابوا علmى أداة الدراسmة .وبنسmبة )  ( % 37مmن المجتمmع الكلmي للدراسmة ،والجmدول رقmم
) (1يبين توزيع أفراد عينه الدراسة تبعا لمتغير الجنس .
ﺠدول ) (1وﺼف أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر ﺠﻨس اﻝﻤﺴﺘﺠﻴب
اﻝﻤﺘﻐﻴر
اﻝﺠﻨس

اﻝﻔﺌﺔ

اﻝﻌدد

اﻝﻨﺴﺒﺔ

ذﻜر

196

58.0

أﻨﺜﻰ

142

42.0

اﻝﻤﺠﻤوع

338

100

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول أن أﻜﺜر ﻤن ﻨﺼف أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨوا ﻤن اﻝذﻜور إذ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ) (% 58.0ﺒﻴﻨﻤﺎ
ﺒﻠﻐت ﻜﺎﻨت اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻝﻤﺘﺒﻘﻴﺔ ﻤن اﻹﻨﺎث إذ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ).(% 42.0
ﺠدول ) (2وﺼف أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ
اﻝﻤﺘﻐﻴر

اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ

اﻝﻔﺌﺔ

اﻝﻌدد

اﻝﻨﺴﺒﺔ

اﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

111

32.8

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

115

34.9

دﺒﻠوم

50

14.8

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

59

17.5

اﻝﻤﺠﻤوع

338

100

ﺘﺸﻴر ﻗﻴم اﻝﻨﺴب اﻝﻤﺌوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﺠدول إﻝﻰ أن ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨوا ﻤﻤن ﻴﺤﻤﻠون ﻤؤﻫل
اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ اﻝﻌﺎﻤﺔ إذ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ) (% 34.9ﺘﻼﻫم اﻝذﻴن ﻴﺤﻤﻠون ﻤؤﻫل اﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ إذ ﻤﺜﻠوا
ﺜﻠث اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺘﻘرﻴﺒﺎ ) (% 32.8وﻴﻼﺤظ أن ﻤؤﻫل اﻝدﺒﻠوم واﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ﻜﺎﻨوا ﺒﺄﻋداد ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ
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وﺒﺄﻓﻀﻠﻴﺔ ﻝﻤؤﻫل اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس ) (% 17.5ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن ﻤؤﻫل اﻝدﺒﻠوم اﻗل أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ إذ ﺒﻠﻐت
ﻨﺴﺒﺘﻬم ).(% 14.8
ﺠدول ) (3أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز
اﻝﻤﺘﻐﻴر

ﻋدد ﺴﻨوات اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز

اﻝﻔﺌﺔ

اﻝﻌدد

اﻝﻨﺴﺒﺔ

اﻗل ﻤن  3ﺴﻨوات

88

26.0

 5 – 3ﺴﻨوات

130

38.5

 5ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

120

35.5

اﻝﻤﺠﻤوع

338

100

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول ) (3أن ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨوا ﻀﻤن ﻤدة ﻋﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز ﺘراوﺤت ﺒﻴن )(5 – 3
ﺴﻨوات إذ ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ) (% 38.5ﺘﻼﻫم اﻝذﻴن ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻬم أﻜﺜر ﻤن  5ﺴﻨوات ﺒﻨﺴﺒﺔ )(35.5
ﺒﻴﻨﻤﺎ ﻜﺎن اﻷﻓراد اﻝذﻴن ﻤدة ﻋﻀوﻴﺘﻬم اﻗل ﻤن  3ﺴﻨوات ﻗد ﺤﻘﻘوا اﻝﻨﺴﺒﺔ اﻷﻗل إذ ﺒﻠﻐت )26.0
.(%
ﺠدول ) (4أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺤﻴث ﻤﺘﻐﻴر اﻹﻗﻠﻴم اﻝذي ﻴﺘﺒﻊ إﻝﻴﻪ اﻝﻤﺴﺘﺠﻴب
اﻝﻤﺘﻐﻴر

اﻻﻗﻠﻴم

اﻝﻔﺌﺔ

اﻝﻌدد

اﻝﻨﺴﺒﺔ

اﻝﺸﻤﺎل

96

28.0

اﻝوﺴط

103

31.0

اﻝﺠﻨوب

139

41.0

اﻝﻤﺠﻤوع

338

100

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (4أن ﻤﻌظم أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻜﺎﻨوا ﻤن إﻗﻠﻴم اﻝﺠﻨوب ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم )(% 41
ﺘﻼﻫم اﻷﻓراد ﻤن إﻗﻠﻴم اﻝوﺴط وﺒﻨﺴﺒﺔ ) (% 31ﺒﻴﻤﻨﺎ ﻜﺎن اﻷﻓراد ﻤن إﻗﻠﻴم اﻝﺸﻤﺎل ﻫم اﻗل أﻓراد
اﻝﻌﻴﻨﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت ﻨﺴﺒﺘﻬم ).(% 28
أداة اﻝدراﺴﺔ:
ﻝﻠﺘﻌرف إﻝﻰ اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب
"
ﺘم اﺴﺘﺨدام اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻜﺄداة ﻝﻠدراﺴﺔ ﺤﻴث ﺘﻤت اﻹﺠراءات اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ:
-1

إﻋــداد اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻷﺴﺎﺴــﻴﺔ ﻝﻼﺴــﺘﺒﺎﻨﺔ وﻋرﻀــﻬﺎ ﻋﻠــﻰ ﻋــدد ﻤــن اﻝﻤﺤﻜﻤــﻴن اﻝﻤﺨﺘﺼــﻴن ﻓــﻲ
اﻝﺠﺎﻤﻌﺎت واﻝﻤﺠﻠس اﻷﻋﻠﻰ ﻝﻠﺸﺒﺎب.
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ﺒﻌــد إﻋــداد اﻝﺼــﻴﻐﺔ اﻝﻨﻬﺎﺌﻴــﺔ ﻝﻼﺴــﺘﺒﺎﻨﺔ ﺘــم ﺘوزﻴﻌﻬــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻝﻤﺒﺤــوﺜﻴن ﺤﻴــث طﻠــب ﻤــﻨﻬم

-2

ﺘﻌﺒﺌــﺔ اﻝﺒﻴﺎﻨــﺎت دون ذﻜــر اﻻﺴــم ووﻀــﻊ إﺸــﺎرة )×( أﻤــﺎم اﻝدرﺠــﺔ اﻝﺘــﻲ ﻴﻌﺘﻘــد اﻝﻤﺒﺤــوث أﻨﻬــﺎ ﺘﻨﺎﺴــب
درﺠﺔ اﻹﺠﺎﺒﺔ أو اﻹﺤﺴﺎس ﺒﺎﻝﻔﻘرة.
-3

ﺘم ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎت ﺒﻌد أرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤن ﺒداﻴﺔ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ.

-4

ﺘم اﺴﺘﺨدام ﺴﻠم ﻝﻴﻜﺎرت اﻝﺨﻤﺎﺴﻲ ذو اﻝـدرﺠﺎت ) أواﻓـق ﺒﺸـدة ،وﻝﻬـﺎ  5درﺠـﺎت( ) أواﻓـق،
وﻝﻬﺎ  4درﺠﺎت ( )ﻤﺤﺎﻴد ،وﻝﻬـﺎ  3درﺠـﺎت( ) ﻻ أواﻓـق ،وﻝﻬـﺎ درﺠﺘـﺎن() ﻻ أواﻓـق ﺒﺸـدة ،وﻝﻬـﺎ درﺠـﺔ
واﺤدة(.
ﺼدق اﻷداة:
ﻝﻠﺘﺄﻜد ﻤن ﺼدق اﻷداة ﺘم ﻋرض اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ﻋﻠﻰ ﻋدد ﻤن اﻝدﻜﺎﺘرة واﻝﻤﺨﺘﺼﻴن وذﻝـك ﺒﻬـدف
:
 ﺘﺤدﻴد ﺴﻼﻤﺔ ودﻗﺔ ﺼﻴﺎﻏﺔ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن اﻝﻨﺎﺤﻴﺔ اﻝﻠﻐوﻴﺔ. ﺘﺤدﻴد ﺼﻼﺤﻴﺔ ﻓﻘرات اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ وﻤدى ﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻝﻠﻐرض اﻝذي ﺼﻤﻤت ﻤن اﺠﻠﻪ. إﻀﺎﻓﺔ أو ﺘﻌدﻴل أو ﺤذف اﻝﻔﻘرات ﻓﻲ ﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ . ﻤﻌرﻓﺔ اﻨﺘﻤﺎء اﻝﻔﻘرات ﻝﻠﻤﺠﺎل اﻝذي اﻨدرﺠت ﺘﺤﺘﻪ.ﺜﺒﺎت اﻷداة:
ﻝﺒﻴﺎن ﻤﺴﺘوى ﺜﺒﺎت اﻷداة ﺘم اﺴﺘﺨدام أﺴﻠوب ) ﻜروﻨﺒﺎخ اﻝﻔﺎ(  ،ﺤﻴث ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (5ﻨﺘﺎﺌﺞ
ﺜﺒﺎت ﻤﺠﺎﻻت اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب.

ﺠدول ) (5ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻜروﻨﺒﺎخ اﻝﻔﺎ
اﻝرﻗم

اﻝﻤﺠﺎل

ﻋدد اﻝﻔﻘرات

ﻗﻴﻤﺔ أﻝﻔﺎ ﻜروﻨﺒﺎخ

1

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

8

0.856

2

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

8

0.873

3

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

8

0.883

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ

24

0.925

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (5أن اﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺜﻼﺜﺔ ﺘﺘﻤﺘﻊ ﺒﻘﻴم اﺘﺴﺎق داﺨﻠﻲ ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ ﺤﻴث ﺒﻠﻐت
ﻝﻠدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻤﺠﺎﻻت اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى
اﻝﺸﺒﺎب ) (0.925ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ﻜروﻨﺒﺎخ اﻝﻔﺎ ) (0.856ﻝﻤﺠﺎل اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠﻐت
) (0.873ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ و ﺒﻠﻐت ) (0.883ﻝﻸﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺘﻌد ﺠﻤﻴﻊ ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ
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وﻜﺎﻓﻴﺔ ﻷﻏراض ﻤﺜل ﻫذﻩ اﻝدراﺴﺔ وﺘﺸﻴر إﻝﻰ ﻗﻴم ﺜﺒﺎت ﻤﻨﺎﺴﺒﺔ ﺤﻴث ﻜﺎﻨت ﺠﻤﻴﻌﻬﺎ اﻜﺒر ﻤن 0.60
وﻫﻲ اﻝﻘﻴﻤﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻌﺘﻤدﻫﺎ ﻤﻌظم اﻝدراﺴﺎت واﻷﺒﺤﺎث.
إﺠراءات اﻝدراﺴﺔ :
 ﺘم إﻋداد اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ وﻋرﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺤﻜﻤﻴن ﺜم ﺘم ﺘوزﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ. ﺘﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﺘوزﻴﻊ ﺒﺎﻝﻴد ﻤن ﺨﻼل ﻤﺸرﻓﻲ وﻤﺸرﻓﺎت اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ  ،ﺜم ﺘم ﺠﻤﻊ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎتﺨﻼل أرﺒﻌﺔ أﺴﺎﺒﻴﻊ ﻤن ﺒداﻴﺔ ﺘوزﻴﻌﻬﺎ.
 ﺘم اﺴﺘﻌﺎدة )  (338اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤن أﺼل ) (362اﻝﻌدد اﻹﺠﻤﺎﻝﻲ. ﺘﻤت ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻓرز وﺘﻔرﻴﻎ اﻝﺒﻴﺎﻨﺎت ﻓﻲ ﺠداول ﺨﺎﺼﺔ ﺤﻴث ﺘم اﺴﺘﺒﻌﺎد ) (24ﻤﻨﻬﺎ ﻝﻌدم ﻤطﺎﺒﻘﺘﻬﺎو /أو ﻋدم ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺒﻴﺎﻨﺎﺘﻬﺎ ﺒﺎﻝﻜﺎﻤل ،وﺸﻤﻠت ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻝﻔرز ﺠﻤﻴﻊ اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺎت اﻝﻤﻜﺘﻤﻠﺔ وﻋددﻫﺎ )(338
اﺴﺘﺒﺎﻨﺔ ﻤﻨﻬﺎ ) (196ذﻜور و)  ( 142إﻨﺎث.
 ﺘﻤت اﻝﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ واﺴﺘﺨراج اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻤن ﺨﻼل اﻝﺤﺎﺴب ﻓﻲ ﻤرﻜز ﺨﺎص.ﻤﺘﻐﻴرات اﻝدراﺴﺔ:
اﻝﻤﺘﻐﻴرات اﻝﻤﺴﺘﻘﻠﺔ  :وﻫﻲ أرﺒﻌﺔ ﻤﺘﻐﻴرات وﺸﻤﻠت :
 - 1اﻝﺠﻨس :واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﻓﺌﺘﻴن:
 -أﻨﺜﻰ

 ذﻜر -2اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ  :واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ أرﺒﻌﻪ ﻤﺴﺘوﻴﺎت:
 -اﻗل ﻤن ﺜﺎﻨوﻴﺔ

– دﺒﻠوم

– ﺜﺎﻨوﻴﺔ

– ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

 -3ﺴﻨوات اﻝﻌﻀوﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤرﻜز :واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﺴﺘوﻴﺎت:
 -اﻗل ﻤن  3ﺴﻨوات

 -ﻤن -3اﻗل ﻤن  5ﺴﻨوات  5 -ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

 -4اﻹﻗﻠﻴم :واﺸﺘﻤل ﻋﻠﻰ ﺜﻼث ﻓﺌﺎت:
-

 -اﻝوﺴط

اﻝﺸﻤﺎل

 -اﻝﺠﻨوب

اﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺘﺎﺒﻊ :ﻫو ﻤﺠﻤوع اﺴﺘﺠﺎﺒﺎت أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ ﻋﻠﻰ أداة اﻝدراﺴﺔ ) اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﻪ ( ﺤول " اﺜر
اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب " ،ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر
أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹدارﻴﺔ ،ﺤﻴث ﺘﻌﺘﺒر ﻤﺠﺎﻻت اﻝدراﺴﺔ اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻤﺘﻐﻴرات ﺘﺎﺒﻌﺔ.
اﻝﺘﺼﻤﻴم اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ:
ﻝﺘﺤﻠﻴل اﻹﺠﺎﺒﺎت وﻤﻌرﻓﺔ درﺠﺔ اﻝﻤواﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻓﻘرات اﻝﺠزء اﻝﺜﺎﻨﻲ ﻤن اﻻﺴﺘﺒﺎﻨﺔ  ،ﻓﻘد ﺘم اﻋﺘﻤﺎد
اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﺘﺎﻝﻲ:
ﺠدول) (6اﻝﻤﻌﻴﺎر اﻹﺤﺼﺎﺌﻲ اﻝﻤﻌﺘﻤد ﻓﻲ اﻝدراﺴﺔ
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ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘدﻨﻴﺔ

أﻗل ﻤن 2.49

ﺒدرﺠﺔ ﻤﺘوﺴطﺔ

3.49 – 2.50

ﺒدرﺠﺔ ﻋﺎﻝﻴﺔ

أﻜﺜر ﻤن 3.50

اﻝﻤﻌﺎﻝﺠﺔ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ:
ﻝﻺﺠﺎﺒــﺔ ﻋــن أﺴــﺌﻠﺔ اﻝد ارﺴــﺔ ﺘــم اﺴــﺘﺨراج اﻷوﺴــﺎط اﻝﺤﺴــﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤ ارﻓــﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴــﺔ واﻷﻫﻤﻴــﺔ
اﻝﻨﺴـﺒﻴﺔ ﻝﻠﻔﻘـرات  ،وﺘــم اﺴــﺘﺨدام ﺘﺤﻠﻴــل اﻝﺘﺒــﺎﻴن اﻷﺤــﺎدي ) (ONE WAY ANOVAواﺨﺘﺒــﺎر "ت"
) ، (t-testﺒﺎﻹﻀﺎﻓﺔ إﻝﻰ اﺨﺘﺒﺎر )ﺘوﻜﻲ ( ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ أﺴﺌﻠﺔ اﻝدراﺴﺔ.
ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝدراﺴﺔ
ﻴﺘﻨﺎول ﻫذا اﻝﻔﺼل ﻋرﻀﺎً ﻝﻠﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺘﻲ ﺘوﺼﻠت إﻝﻴﻬﺎ اﻝدراﺴﺔ ﻤن ﺨﻼل إﺠﺎﺒﺎت
اﻝﻤﺴﺘﻬدﻓﻴن ﻋن اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﺘﻲ ﺘم طرﺤﻬﺎ  ،واﻝﺘﻲ ﻫدﻓت إﻝﻰ اﻝﺘﻌرف ﻋﻠﻰ " اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب" ،ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس
اﻹدارﻴﺔ.
اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﺎﻝﺴؤال اﻷول:
ﻨص اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻷول ﻤﺎ أﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹدارﻴﺔ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال ﻓﻘد اﺴﺘﺨدﻤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ
اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ ﻝﻜل ﻤﺠﺎل ﻤن ﻤﺠﺎﻻت اﻷﻨﺸطﺔ ﺤﻴث ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻝﺴؤال.
ﺠدول ) (7اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز
اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤرﺘﺒﺔ ﺘرﺘﻴﺒﺎً ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎً
اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري

اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ

اﻝرﻗم

ﻤﺠﺎﻻت اﻷﻨﺸطﺔ

1

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

4.31

3

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

4.26

0.60

2

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

4.11

0.66

82.2

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ

4.22

0.50

84.4

اﻝﻤﺴﺘوى

اﻝرﺘﺒﺔ

0.54

86.2

ﻤرﺘﻔﻊ

1

85.2

ﻤرﺘﻔﻊ

2

ﻤرﺘﻔﻊ

3

ﻤرﺘﻔﻊ

ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول ) (7أن اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات
ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻜﺎن ﻤرﺘﻔﻌﺎ )وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات أﻓراد ﻋﻴﻨﺔ اﻝدراﺴﺔ( ،إذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ﻝﻠﺒراﻤﺞ
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اﻝﻤﺨﺘﻠﻔﺔ )اﻝﺜﻼﺜﺔ ﻗﻴد اﻝدراﺴﺔ( ) (4.22ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (84.4إذ ﺘراوﺤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ
ﺒﻴن )، (4.11 – 4.31وﺠﺎء ﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ ﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻝذي ﺘﺤﻘق ﺒﻤﺘوﺴط
ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.31وأﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (86.2وﻓﻲ اﻝﻤرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة ﺠﺎء ﺒرﻨﺎﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.11ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ).(82.2
وﻗد ﺘﻤت اﻹﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﺴﺌﻠﺔ اﻝﻔرﻋﻴﺔ اﻝﻤرﺘﺒطﺔ ﺒﺎﻝﺘﺴﺎؤل اﻷول وذﻝك ﻋﻠﻰ اﻝﻨﺤو اﻝﺘﺎﻝﻲ:
اﻝﺴؤال اﻝﻔرﻋﻲ اﻷول:
ﻨص اﻝﺴؤال ﻤﺎ أﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات
ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹدارﻴﺔ؟
ﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
واﻝﺠدول ) (8ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول ) (8اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ

الرقم
1
3
8
2
5
6
7
4

اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ
المتوسط االنحراف
الفقرة
الحسابي المعياري
تعزز البرامج واألنشطة من مفاھيم العمل
التطوعي لدى الشباب
4.49
0.72
تسھم المراكز الشبابية في تنمية الحس
التعاوني لدى الشباب
0.75
4.37
تسھم البرامج واألنشطة في تعزيز قدرات
الشباب االجتماعية
0.72
4.36
تنمي البرامج واألنشطة مھارات العمل
بروح الفريق الواحد لدى الشباب
0.66
4.35
تتبنى المراكز الشبابية البرامج واألنشطة
الداعمة للعالقات االجتماعية لدى الشباب
4.29
0.73
تعزز البرامج واألنشطة من اھتمامات
الشباب في المحافظة على البيئة الحيطة
4.29
0.78
تعزز البرامج واألنشطة من دور الشباب في
تنمية المجتمعات المحلية
0.79
4.26
تسھم األنشطة والبرامج في دعم ذوي
االحتياجات الخاصة
0.92
4.04

األھمية
النسبية

المستوى
مرتفع

89.8
مرتفع
87.4
مرتفع
87.2
مرتفع
87.0
مرتفع
85.8
مرتفع
85.8
مرتفع
85.2
مرتفع
80.8
مرتفع

مجال البرامج واألنشطة االجتماعية
86.2
0.54
4.31
ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول ) (8أن اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻜﺎن ﻤرﺘﻔﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ
 ،إذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.31ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (86.2وﺠﺎء اﺜر ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﻤرﺘﻔﻌﺎ ،إذ
371

الرتبة
1
2
3
4
5
5
7
8

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 5(3), pp. 356-387

ﺘراوﺤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ) ، (4.04 –4.49وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻔﻘرة ) (1وﻫﻲ "
ﺘﻌزز اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻤن ﻤﻔﺎﻫﻴم اﻝﻌﻤل اﻝﺘطوﻋﻲ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب " ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.49و
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (89.8وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻔﻘرة ) (4وﻫﻲ " ﺘﺴﻬم اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺒراﻤﺞ ﻓﻲ
دﻋم ذوي اﻻﺤﺘﻴﺎﺠﺎت اﻝﺨﺎﺼﺔ" ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.04ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ).(80.8
اﻝﺴؤال اﻝﻔرﻋﻲ اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﻨص اﻝﺴؤال ﻤﺎ أﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﺘـﻲ ﺘﻘـدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜـز اﻝﺸـﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓـﻲ ﺘﻨﻤﻴـﺔ اﻝﻘـدرات
ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹدارﻴﺔ؟
ﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
واﻝﺠدول ) (9ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول ) (9اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ
ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ
اﻝر
ﻗم
1
3
2
6
4
8
5
7

اﻝﻤﺘوﺴط اﻻﻨﺤراف اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻝﻔﻘرة

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎري اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ

ﺘﺴﻬم اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى

ﻤرﺘﻔﻊ

اﻝﺸﺒﺎب

4.29

0.78

85.8

ﺘدﻋم اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻠﻲ اﻝﺸﺒﺎب ﺒﺎﻝروح اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

4.26

0.73

85.2

ﺘﻌزز اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺠذب اﻝﺸﺒﺎب ﻝﻤﻤﺎرﺴﺔ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

0.78

84.0
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘﻨظم اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﺒطوﻻت اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ اﻝﻤﺘﻨوﻋﺔ ﺒﻴن
أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ

4.16

0.84

83.2

ﺘﻠﺒﻲ اﻷﻨﺸطﺔ واﻝﺒراﻤﺞ ﺤﺎﺠﺎت اﻝﺸﺒﺎب اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

4.10

0.88

82.0

4.06

0.96

81.2
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻹﻤﻜﺎﻨﺎت اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات
3.94

1.06

78.8

ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻼﻋب اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات

ﻤرﺘﻔﻊ

اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب

3.86

1.11

77.2

ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

4.11

0.66

82.2
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ﻤرﺘﻔﻊ
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘﺘﺒﻨﻰ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺨطﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘد ارت

اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب

ﻤرﺘﻔﻊ
ﻤرﺘﻔﻊ

4.20

اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب

اﻝﻤﺴﺘوى اﻝرﺘﺒﺔ

ﻤرﺘﻔﻊ

1
2
3
4
5
6
7
8
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ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول ) (9أن اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻜﺎن ﻤرﺘﻔﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ،
إذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.11ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (82.2وﺠﺎء اﺜر ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﻤرﺘﻔﻌﺎ ،إذ
ﺘراوﺤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ) ، (3.86 –4.29وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻔﻘرة ) (1وﻫﻲ
"ﺘﺴﻬم اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب" ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.29و
ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ،(85.8وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻔﻘرة  (7وﻫﻲ " ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻼﻋب
اﻝﻼزﻤﺔ ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب " ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (3.86ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ).(77.2
اﻝﺴؤال اﻝﻔرﻋﻲ اﻝﺜﺎﻝث:
ﻨص اﻝﺴؤال ﻤﺎ أﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات
ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﻤن وﺠﻬﺔ ﻨظر أﻋﻀﺎء اﻝﻤﺠﺎﻝس اﻹدارﻴﺔ؟
ﺘم ﺤﺴﺎب اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ،واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
واﻝﺠدول ) (10ﻴﺒﻴن ذﻝك.
ﺠدول ) (10اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻔﻘرات ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
ﻤرﺘﺒﺔ ﺘﻨﺎزﻝﻴﺎ

اﻝرﻗم
3
7
6
1
4
8

اﻝﻔﻘرة

اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻷﻫﻤﻴﺔ

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري

اﻝﻨﺴﺒﻴﺔ

ﺘﻨﻤﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻘدرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝدى

اﻝﻤﺴﺘوى
ﻤرﺘﻔﻊ

4.29

اﻝﺸﺒﺎب

0.80

85.8

ﺘﺸﺠﻊ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻝﻤﺸﺎرﻜﺔ
ﺒﺎﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ اﻝﻤﺠﺘﻤﻊ اﻝﻤﺤﻴط

ﻤرﺘﻔﻊ
4.28

0.78

85.6
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﺨطﺔ واﻀﺤﺔ ﻝﻸﻨﺸطﺔ
4.27

واﻝﺒراﻤﺞ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

0.77

85.4
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﻜﺘﺒﺎت ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى
4.26

اﻝﺸﺒﺎب

0.89

85.2
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘﺴﻬم اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻨﺸر اﻝوﻋﻲ اﻝﺜﻘﺎﻓﻲ ﻝدى
اﻝﺸﺒﺎب

4.25

0.78

85.0

ﺘوﻓر اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻨﺸرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻝداﻋﻤﺔ

4.25

0.80

85.0
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اﻝرﺘﺒﺔ
1
2
3
4
5
5
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ﻝﺘﻨﻤﻴﺔ ﻗدرات اﻝﺸﺒﺎب
2
5

ﺘﺸﺘﻤل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ ﻓﻲ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ
اﻝﻤﺴﺎﺒﻘﺎت اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﺒﻴن اﻷﻋﻀﺎء

ﻤرﺘﻔﻊ
4.24

0.76

84.8
ﻤرﺘﻔﻊ

ﺘدﻋم اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزﻴن ﻤن أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ
اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

4.21

0.84

84.2

ﻤﺠﺎل اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

4.26

0.60

85.2

ﻤرﺘﻔﻊ

ﻴﻼﺤظ ﻤن اﻝﺠدول ) (10أن اﺜر اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻜﺎن ﻤرﺘﻔﻌﺎ وﻓﻘﺎ ﻝﺘﻘدﻴرات أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ،
إذ ﺒﻠﻎ اﻝﻤﺘوﺴط اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.26ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ) ، (85.2وﺠﺎء اﺜر ﻓﻘرات اﻝﻤﺠﺎل ﻤرﺘﻔﻌﺎ ،إذ
ﺘراوﺤت اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﺒﻴن ) ،(4.21 –4.29وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷوﻝﻰ اﻝﻔﻘرة ) (1وﻫﻲ
"ﺘﻨﻤﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﻘدرات اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب" ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.29و ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ
) ، (85.8وﺠﺎءت ﻓﻲ اﻝرﺘﺒﺔ اﻷﺨﻴرة اﻝﻔﻘرة) (5وﻫﻲ " ﺘدﻋم اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ اﻝﻤﺘﻤﻴزﻴن ﻤن
أﻋﻀﺎﺌﻬﺎ ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ" ﺒﻤﺘوﺴط ﺤﺴﺎﺒﻲ ) (4.21ﺒﺄﻫﻤﻴﺔ ﻨﺴﺒﻴﺔ ).(84.2
ﺜﺎﻨﻴﺎ :اﻝﺴؤال اﻝرﺌﻴس اﻝﺜﺎﻨﻲ:
ﻨــص اﻝﺴـــؤال:ﻫـــل ﻫﻨــﺎك ﻓـــروق ذات دﻻﻝـــﺔ إﺤﺼـــﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨــد ﻤﺴـــﺘوى اﻝدﻻﻝـــﺔ ) (0,05≥αﻓـــﻲ
ﺘﻘــدﻴرات أﻓ ـراد ﻋﻴﻨــﺔ اﻝدراﺴــﺔ ﻷﺜــر اﻝﺒ ـراﻤﺞ واﻷﻨﺸــطﺔ اﻝﺘــﻲ ﺘﻘــدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜــز اﻝﺸــﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓــﻲ ﺘﻨﻤﻴــﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﻌزى ﻝﻤﺘﻐﻴرات )اﻝﺠﻨس ،اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ،ﺴﻨوات اﻝﻌﻀوﻴﺔ ،اﻹﻗﻠﻴم( ؟
ﻝﻺﺠﺎﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻝﺴؤال ﻓﻘد اﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر)  ( tﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔروق ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس ﺒﻴﻨﻤﺎ
اﺴﺘﺨدم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي ﻝﻠﺒﺤث ﻓﻲ اﻝﻔروق ﺘﺒﻌﺎ ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ واﻹﻗﻠﻴم واﻝﺠداول
اﻝﺘﺎﻝﻴﺔ ﺘﺒﻴن ذﻝك.
اﻝﺠدول ) (11ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر "ت" ﻝﻠﻔروق ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت ﺘﻘدﻴرات أﻓراد اﻝﻌﻴﻨﺔ ﻷﺜر اﻝﺒراﻤﺞ
واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس
اﻝﺒراﻤﺞ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝﺠﻨس

اﻝﻌدد

اﻝﻤﺘوﺴط اﻻﻨﺤراف

ﻗﻴﻤﺔ

ﻤﺴﺘوى

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻝﻤﻌﻴﺎري

ت

اﻝدﻻﻝﺔ

1.40

0.162

1.68

0.092

1.18

0.520

ذﻜر

196

4.34

0.51

أﻨﺜﻰ

142

4.26

0.57

ذﻜر

196

4.16

0.64

أﻨﺜﻰ

142

4.04

0.68

ذﻜر

196

4.24

0.62
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أﻨﺜﻰ

142

4.28

0.56

ذﻜر

196

4.25

0.51

أﻨﺜﻰ

142

4.19

0.49

0.98

0.326

ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (11إﻝﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ )α
≥  (0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﺠﻨس  ،وذﻝك اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ إذ ﺒﻠﻐت )(0.98
 ،وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.326ﺤﻴث ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ ﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻻن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺎﻨت
اﻜﺒر ﻤن  ، 0.05ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (1.40وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.162ﻝﺒراﻤﺞ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠﻐت ) (1.68وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.700ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺒﻠﻐت
ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (1.18وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.520ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم
ﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻤن)  (0.05ﻤﺎ ﻴﻌﻜس أن وﺠﻬﺔ ﻨظر
اﻝذﻜور واﻹﻨﺎث ﻤﺘﻘﺎرﺒﺔ ﻓﻲ ﺘﻘدﻴر اﺜر ﻫذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ.
ﺠدول ) (12اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز
اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ
اﻝﺒراﻤﺞ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ

اﻝﻌدد

اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري

أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

111

4.32

0.48

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

118

4.33

0.49

دﺒﻠوم

50

4.11

0.74

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

59

4.40

0.50

أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

111

4.08

0.64

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

118

4.10

0.64

دﺒﻠوم

50

4.01

0.77

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

59

4.27

0.59

أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

111

4.27

0.66

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

118

4.28

0.49

دﺒﻠوم

50

4.08

0.74

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

59

4.33

0.50
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أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

111

4.22

0.48

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

118

4.24

0.44

دﺒﻠوم

50

4.06

0.69

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

59

4.33

0.44

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (12ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ وﺒﺎﺴﺘﻌراض ﻗﻴم
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴن وﺠود ﻓروق )ظﺎﻫرﻴﺔ( ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻔﺌﺎت ﻀﻤن ﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن
اﻝﺒراﻤﺞ وﻝﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔروق ودﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘد اﺴﺘﺨدم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي وﻴوﻀﺢ
اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم ) (13ﻴﺒﻴن ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر.

ﺠدول ) (13ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي ﻝﺒﺤث اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ
اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ
اﻝﺒراﻤﺞ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

ﻤﺠﻤوع

درﺠﺎت

ﻤﺘوﺴط

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

اﻝﺤرﻴﺔ

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

2.53

3

0.84

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

94.96

334

0.28

اﻝﻜﻠﻲ

97.49

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

2.09

3

0.70

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

143.45

334

0.43

اﻝﻜﻠﻲ

145.54

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

2.00

3

0.67

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

117.73

334

0.35

اﻝﻜﻠﻲ

119.72

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

1.96

3

0.65

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

82.40

334

0.25

اﻝﻜﻠﻲ

84.36

337

ﻤﺼدر اﻝﺘﺒﺎﻴن
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ﻗﻴﻤﺔ ف
2.97

1.62

1.89

2.65

ﻤﺴﺘوى
اﻝدﻻﻝﺔ
0.032

0.184

0.131

0.049
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ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (13إﻝﻰ وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ )≥ α
 (0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ ،وذﻝك اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ إذ ﺒﻠﻐت
) ، (2.65وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.049ﺤﻴث ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ .ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ف
اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (2.97وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.032ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠﻐت )(1.62
وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.184ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (1.89وﺒﻤﺴﺘوى
دﻻﻝﺔ ) (0.131ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم ﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى
اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻤن)  (0.05ﺒﺎﺴﺘﺜﻨﺎء ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺤﻴث
ﻜﺎﻨت ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ﻝﻬذﻩ اﻝﺒراﻤﺞ اﻗل ﻤن  .0.05وﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺼﺎدر اﻝﻔروق ﻓﻘد
اﺴﺘﺨدم اﺨﺘﺒﺎر ﺘوﻜﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﺤﻴث ﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم ) (14ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر.
ﺠدول ) (14ﻨﺘﺎﺌﺞ اﺨﺘﺒﺎر ﺘوﻜﻲ ﻝﻠﻤﻘﺎرﻨﺎت اﻝﺒﻌدﻴﺔ ﻝﺘﺤدﻴد ﻤﺼﺎدر اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ
اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ

اﻝﺒراﻤﺞ

اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

أﻗل ﻤن

اﻝﻤؤﻫل اﻝﻌﻠﻤﻲ

اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ

دﺒﻠوم

ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

 4.32أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

 4.33ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
*

 4.11دﺒﻠوم
 4.40ﺒﻜﺎﻝورﻴوس
 4.22أﻗل ﻤن اﻝﺜﺎﻨوﻴﺔ

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

 4.24ﺜﺎﻨوﻴﺔ ﻋﺎﻤﺔ
*

 4.06دﺒﻠوم
 4.33ﺒﻜﺎﻝورﻴوس

ﺘﺸﻴر ﻨﺘﺎﺌﺞ اﻝﺠدول رﻗم ) (14إﻝﻰ ظﻬور ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻲ ﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ
اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﻜذﻝك اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ ﺒﻴن اﻷﻓراد ﺒﻤؤﻫل اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس واﻷﻓراد ﺒﻤؤﻫل اﻝدﺒﻠوم
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ﺒﺤﻴث أن ﻫذﻩ اﻝﻔروق ﻜﺎﻨت ﻝﺼﺎﻝﺢ )أﻓﻀﻠﻴﺔ( ﻤؤﻫل اﻝﺒﻜﺎﻝورﻴوس وذﻝك ﻷﻨﻪ ﺤﻘق اﻝﻤﺘوﺴط
اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ اﻷﻜﺒر وﻜﻤﺎ ﻫو ﻤﺒﻴن ﻓﻲ اﻝﺠدول.
ﺠدول ) (15اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز
اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ
ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ

اﻝﺒراﻤﺞ

اﻝﻌدد

اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري

أﻗل ﻤن 3ﺴﻨوات

88

4.30

0.51

ﻤن 5-3ﺴﻨوات

130

4.32

0.49

5ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

120

4.30

0.60

أﻗل ﻤن 3ﺴﻨوات

88

4.08

0.74

ﻤن 5-3ﺴﻨوات

130

4.07

0.65

5ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

120

4.17

0.60

أﻗل ﻤن 3ﺴﻨوات

88

4.30

0.51

ﻤن 5-3ﺴﻨوات

130

4.22

0.63

5ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

120

4.26

0.62

أﻗل ﻤن 3ﺴﻨوات

88

4.23

0.50

ﻤن 5-3ﺴﻨوات

130

4.20

0.50

5ﺴﻨوات ﻓﺄﻜﺜر

120

4.24

0.51

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (15ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ وﺒﺎﺴﺘﻌراض ﻗﻴم
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴن وﺠود ﻓروق )ظﺎﻫرﻴﺔ( ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻔﺌﺎت ﻀﻤن ﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ ﻤن
اﻝﺒراﻤﺞ وﻝﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔروق ودﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘد اﺴﺘﺨدم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي وﻴوﻀﺢ
اﻝﺠدول اﻝﺘﺎﻝﻲ رﻗم ) (16ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر.
ﺠدول ) (16ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي ﻝﺒﺤث اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ
اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ
اﻝﺒراﻤﺞ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

ﻤﺼدر اﻝﺘﺒﺎﻴن
ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

ﻤﺠﻤوع

درﺠﺎت

ﻤﺘوﺴط

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

اﻝﺤرﻴﺔ

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

0.02

2

0.01
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ﻗﻴﻤﺔ ف
0.04

ﻤﺴﺘوى
اﻝدﻻﻝﺔ
0.960
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اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

97.47

335

اﻝﻜﻠﻲ

97.49

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

0.73

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

144.82

335

اﻝﻜﻠﻲ

145.54

337

2

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

119.38

335

اﻝﻜﻠﻲ

119.72

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

0.36

0.34

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻝﻜﻠﻲ

0.11

0.29

2

2

84.36

337

0.620

0.48

0.36
0.05

84.25

0.84

0.43
0.17

335

0.432

0.804

0.22

0.25

ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (16إﻝﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ )α
≥  (0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر ﻤدة اﻝﻌﻀوﻴﺔ  ،وذﻝك اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ إذ ﺒﻠﻐت
) ، (0.22وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.804ﺤﻴث ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻻن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ
اﻝﻤﺤﺴوب ﻜﺎن اﻜﺒر ﻤن  .0.05ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (0.04وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ )(0.960
ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠﻐت ) (0.84وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.432ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ
وﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (0.48وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.620ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ وﺘﻌد ﻫذﻩ
اﻝﻘﻴم ﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻤن) . (0.05
ﺠدول ) (17اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز
اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻹﻗﻠﻴم
اﻝﺒراﻤﺞ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻝﻤﺘوﺴط

اﻻﻨﺤراف

اﻝﺤﺴﺎﺒﻲ

اﻝﻤﻌﻴﺎري
0.50

اﻹﻗﻠﻴم

اﻝﻌدد

اﻝﺸﻤﺎل

96

4.31

اﻝوﺴط

103

4.31

0.60

اﻝﺠﻨوب

139

4.30

0.52

اﻝﺸﻤﺎل

96

4.04

0.70

اﻝوﺴط

103

4.07

0.71
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اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

اﻝﺠﻨوب

139

4.19

0.58

اﻝﺸﻤﺎل

96

4.31

0.55

اﻝوﺴط

103

4.25

0.64

اﻝﺠﻨوب

139

4.22

0.60

اﻝﺸﻤﺎل

96

4.22

0.45

اﻝوﺴط

103

4.21

0.59

اﻝﺠﻨوب

139

4.24

0.46

ﻴﺒﻴن اﻝﺠدول رﻗم ) (17ﻗﻴم اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ واﻻﻨﺤراﻓﺎت اﻝﻤﻌﻴﺎرﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ
ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻹﻗﻠﻴم وﺒﺎﺴﺘﻌراض ﻗﻴم
اﻝﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﺤﺴﺎﺒﻴﺔ ﻴﺘﺒﻴن وﺠود ﻓروق )ظﺎﻫرﻴﺔ( ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝﻔﺌﺎت ﻀﻤن ﻜل ﺒرﻨﺎﻤﺞ
وﻝﺘﺤدﻴد أﻫﻤﻴﺔ ﻫذﻩ اﻝﻔروق ودﻻﻝﺘﻬﺎ اﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻓﻘد اﺴﺘﺨدم ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي وﻴوﻀﺢ اﻝﺠدول
رﻗم ) (18ﻨﺘﺎﺌﺞ ﻫذا اﻻﺨﺘﺒﺎر.
ﺠدول ) (18ﻨﺘﺎﺌﺞ ﺘﺤﻠﻴل اﻝﺘﺒﺎﻴن اﻷﺤﺎدي ﻝﺒﺤث اﻝﻔروق ﻓﻲ اﻝﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ
اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻹﻗﻠﻴم
اﻝﺒراﻤﺞ

ﻤﺼدر اﻝﺘﺒﺎﻴن
ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ

اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

اﻝﺤرﻴﺔ

اﻝﻤرﺒﻌﺎت

0.002

2

0.001

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

97.49

335

اﻝﻜﻠﻲ

97.49

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

1.52

2

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

144.03

335

اﻝﻜﻠﻲ

145.54

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

0.38

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

119.34

335

اﻝﻜﻠﻲ

119.72

337

ﺒﻴن اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت
اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ

ﻤﺠﻤوع

درﺠﺎت

ﻤﺘوﺴط

2

0.05

2

داﺨل اﻝﻤﺠﻤوﻋﺎت

84.30

335

اﻝﻜﻠﻲ

84.36

337
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ﻗﻴﻤﺔ ف
0.001

ﻤﺴﺘوى
اﻝدﻻﻝﺔ
0.996

0.29
0.76

1.76

0.173

0.43
0.19

0.54

0.584

0.36
0.03
0.25

0.10

0.905
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ﺘﺸﻴر اﻝﻨﺘﺎﺌﺞ ﻓﻲ اﻝﺠدول ) (18إﻝﻰ ﻋدم وﺠود ﻓروق ذات دﻻﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﻋﻨد ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ )α
≥  (0.05ﺒﻴن ﻤﺘوﺴطﺎت اﻝدرﺠﺔ اﻝﻜﻠﻴﺔ ﻝﻠﺒراﻤﺞ واﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺘﻲ ﺘﻘدﻤﻬﺎ اﻝﻤراﻜز اﻝﺸﺒﺎﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﻨﻤﻴﺔ
اﻝﻘدرات ﻝدى اﻝﺸﺒﺎب ﺘﺒﻌﺎً ﻝﻤﺘﻐﻴر اﻹﻗﻠﻴم  ،وذﻝك اﺴﺘﻨﺎداً إﻝﻰ ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ إذ ﺒﻠﻐت )، (0.10
وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.905ﺤﻴث ﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴﻤﺔ داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻻن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ اﻝﻤﺤﺴوب
ﻜﺎن اﻜﺒر ﻤن  .0.05ﻜﻤﺎ ﺒﻠﻐت ﻗﻴﻤﺔ ف اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (0.001وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.996ﻝﺒراﻤﺞ
اﻷﻨﺸطﺔ اﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺒﻠﻐت ) (1.76وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.173ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝﺜﻘﺎﻓﻴﺔ وﺒﻠﻐت
ﻗﻴﻤﺔ ت اﻝﻤﺤﺴوﺒﺔ ) (0.54وﺒﻤﺴﺘوى دﻻﻝﺔ ) (0.584ﻝﺒراﻤﺞ اﻷﻨﺸطﺔ اﻝرﻴﺎﻀﻴﺔ وﺘﻌد ﻫذﻩ اﻝﻘﻴم
ﻏﻴر داﻝﺔ إﺤﺼﺎﺌﻴﺎ ﻷن ﻗﻴﻤﺔ ﻤﺴﺘوى اﻝدﻻﻝﺔ ﻜﺎﻨت أﻜﺒر ﻤن ) . (0.05
مناقشة وتحليل النتائج
في ضوء النتائج التي أخرجتھا الدراسة ،ستتم في ھذا الفصل مناقشة وتحليل النتائج لتحديد أثر
البرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القدرات لدى الشباب من وجھة نظر
أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز ،والتعرف فيما إذا كان ھناك وجود اختالفات ذات داللة
إحصائية لتقديرات أفراد عينة الدراسة حول أثر البرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في
تنمية القدرات لدى الشباب تبعا لمتغيرات الدراسة ) الجنس ،المؤھل العلمي ،سنوات العضوية،
اإلقليم(.
تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول:
نص السؤال ال)رئيس األول  :م)ا أث)ر الب)رامج واألنش)طة الت)ي تق)دمھا المراك)ز الش)بابية ف)ي تنمي)ة
القدرات لدى الشباب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
تشير النتائج الواردة في الجداول الخاصة باإلجابة على ھذا السؤال إلى التقديرات المرتفعة
ألثر البرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القدرات لدى الشباب  ،حيث يشير
الجدول رقم )  (7إلى أن اثر البرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية القدرات لدى
الشباب كان مرتفعا )وفقا لتقديرات أفراد عينة الدراسة( ،إذ بلغ المتوسط الحسابي للبرامج المختلفة
)الثالثة قيد الدراسة( ) (4.22بأھمية نسبية ) ، (84.4إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )4.31
– ، (4.11وجاء في المرتبة األولى برامج األنشطة االجتماعية والذي تحقق بمتوسط حسابي
) (4.31وأھمية نسبية ) ، (86.2وفي المرتبة األخيرة جاء برنامج األنشطة الرياضية بمتوسط
حسابي ) (4.11بأھمية نسبية ) .(82.2حيث تبعث ھذه النتائج على التفاؤل بالدور الذي تقوم به
المراكز الشبابية في دعم وتطوير قدرات الشباب األردني ،ورغم االختالفات الطفيفة في إجابات
أفراد عينة الدراسة وعلى مختلف مجاالتھا إال أن التقديرات جاءت مرتفعة ألثر البرامج واألنشطة
التي تقدمھا المراكز .وتعود ھذه النتيجة للتخطيط المسبق للبرامج واألنشطة الشبابية  ،حيث تعد
المراكز الشبابية خططھا قبل نھاية العام السابق لتنفيذھا ويجب ان تكون متوازنة بين جميع
المجاالت وتتناسب مع المستوى العمري ألعضاء المراكز الشبابية  ،كما تتم مناقشتھا مع أصحاب
االختصاص ويتم تعديلھا بعد التأكد من شمولھا لمختلف الفئات العمرية ولمختلف المجاالت الثقافية
والرياضية واالجتماعية  ،والتي تسھم بدورھا في صقل شخصية الشباب وتنمية قدراتھم .كما
تضاف إلى األنشطة وبرامج المراكز األنشطة والبرامج التي تقدمھا وزارة الشباب من خالل
مديرياتھا المركزية ومديريات الشباب في المحافظات باإلضافة إلى األنشطة التي تقدمھا
المؤسسات الوطنية والجامعات والمنظمات والمؤسسات العاملة مع الشباب ،إذ تشكل ھذه البرامج
في مجملھا مساھمة حقيقية في تنمية قدرات الشباب ومعارفھم .
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نص السؤال الفرعي األول  :ما أثر البرامج واألنشطة االجتماعية الت)ي تق)دمھا المراك)ز الش)بابية
في تنمية القدرات لدى الشباب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
يشير الجدول رقم ) (8والمتعلق باإلجابة عن السؤال الفرعي األول والخاص باألنشطة
والبرامج االجتماعية إلى التقديرات المرتفعة ألفراد عينة الدراسة  ،حيث تدعم ھذه البرامج
واألنشطة قدرات الشباب في التواصل مع اقرأنھم وتعزيز العالقات االجتماعية بينھم ،والتواصل
مع البيئة المحيطة  ،وبالرغم من التفاوت الطفيف بين نتائج الفقرات إال أن جميع الفقرات كانت
ذات تقدير مرتفع  ،إذ تميزت فقرة تعزيز مفاھيم العمل التطوعي لدى الشباب وكانت ذات أعلى
متوسط حسابي في حين كانت الفقرة الخاصة بدعم ذوي االحتياجات الخاصة ھي األقل بين جميع
فقرات المجال االجتماعي .وقد يعزى ذلك إلى عدم توفر الممرات الخاصة بذوي االحتياجات
الخاصة في بعض المراكز الشبابية وخاصة القديمة منھا والمستأجرة ،ويؤكد الباحثون ضرورة
تفعيل التواصل بين أعضاء المراكز الشبابية وذوي االحتياجات الخاصة وتنفيذ الزيارات الدورية
لدور الرعاية الخاصة والعناية بھم .
نص السؤال الفرعي الثاني  :ما أثر البرامج واألنشطة الرياضية التي تقدمھا المراكز الشبابية في
تنمية القدرات لدى الشباب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
تشير النتائج الواردة في الجدول رقم ) (9والخاصة بالمجال الرياضي إلى التقديرات المرتفعة
ألفراد عينة الدراسة ألثرھا في تنمية قدرات الشباب بالرغم من تدني مستويات المتوسطات
الحسابية للمجال الرياضي مقارنة بالمجال االجتماعي ،ويعزى ذلك إلى أن األعمال التطوعية
واألنشطة االجتماعية التي تنفذھا المراكز ذات تكلفة أقل من األنشطة الرياضية  ،كما أن طبيعة
المباني في بعض المراكز الشبابية تفتقر إلى اإلمكانات الرياضية والمالعب الالزمة وھذا ما يتضح
من إجابات أفراد عينة الدراسة على المجال الرياضي .حيث حصلت الفقرة الخاصة بالمالعب
الرياضية على اقل متوسط حسابي بين جميع فقرات المجال الرياضي ،ويعزى ذلك أيضا إلى أن
العديد من المراكز الشبابية ما زالت مستأجرة وال تشتمل مالعب كافية إلرضاء أعضاء المراكز ،
بالرغم من اھتمام وزارة الشباب مؤخرا في تطوير المراكز الشبابية واستبدال المراكز المستأجرة
بمباني حديثة ومجھزة خاصة بالمجال الرياضي ،ولحين إتمام ذلك يمكن ألعضاء المراكز الشبابية
االستفادة من المرافق الرياضية والمالعب المتوفرة في المدن الرياضية واألندية المجاورة.
نص السؤال الفرعي الثالث  :ما أثر البرامج واألنشطة الثقافية الت)ي تق)دمھا المراك)ز الش)بابية
في تنمية القدرات لدى الشباب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟
يشير الجدول رقم ) (10والمتعلق بنتائج المجال الثقافي إلى التقدير المرتفع ألفراد عينة الدراسة
ألثر البرامج واألنشطة في تنمية قدرات الشباب  ،إذ تراوحت المتوسطات الحسابية لفقرات ھذا
المجال بين ) (4،21-4،29وبشكل متقارب جدا ،وبالرغم من موافقة أفراد عينة الدراسة على
الدور الذي تسھم به األنشطة والبرامج الثقافية إال أن الفقرة األقل في ھذا المجال تشير إلى الضعف
في دعم المتميزين في األنشطة والبرامج الثقافية .وقد يعزى ذلك إلى انخفاض المخصصات المالية
المرصودة في المراكز لھذه الغاية ،إذ يؤكد الباحثون على ضرورة دعم التميز واإلبداع واالبتكار
لدى الشباب وتوفير المخصصات الالزمة لتكريم المتميزين منھم .وتشير خالصة تقدير أفراد عينة
الدراسة للمجاالت الثالثة )االجتماعية والرياضية والثقافية( إلى أن األھمية النسبية لجميع الفقرات
تراوحت بين ) (89،88-77،28وجميعھا مرتفعة  ،بالرغم من تميز المجال االجتماعي عن المجال
الرياضي  ،وذلك مؤشر على األثر الجيد للبرامج واألنشطة التي تقدمھا المراكز الشبابية
ألعضائھا ،إذ تشكل ھذه النتيجة إجابات المستھدفين عن السؤال األول للدراسة بفروعه الثالثة .وقد
اتفقت نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة العبابنه ) (2004والتي أثبتت بان قيادات المراكز الشبابية
يمتلكون كفاءات التخطيط  ،وتتفق مع نتيجة دراسة العودات ) (2004والتي جاء فيھا تقييم مجاالت
األنشطة الجتماعية والرياضية والثقافية في المراك الشبابية بدرجة كبيرة ،واختلفت مع نتيجة
دراسة ورو ) (Waro1994والتي أظھرت ضرورة تحديد أھداف األنشطة لدى المشاركين.
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تحليل ومناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيس الثاني:
نص السؤال الرئيس الثاني:
ھل ھناك ف)روق ذات دالل)ة إحص)ائية عن)د مس)توى الدالل)ة ) (0,05≥αف)ي تق)ديرات أف)راد عين)ة
الدراس)ة ألث))ر الب))رامج واألنش))طة الت)ي تق))دمھا المراك))ز الش))بابية ف)ي تنمي))ة الق))درات ل))دى الش))باب
تعزى لمتغيرات) الجنس ،المؤھل العلمي ،سنوات العضوية ،اإلقليم( ؟
أثبتت النتائج الواردة في الجدول رقم ) (11والمتعلقة بمتغير الجنس  ،عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا لھذا المتغير ،ويعزى ذلك إلى تشابه
البرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية سواء للذكور أم لإلناث  ،حيث تتواجد المراكز الشبابية
وعددھا ) (183مركزا شبابيا منھا ) (104للذكور و) (79لإلناث في جميع محافظات المملكة
والمدن والبوادي والقرى  ،وتتوحد النفقات الخاصة باألنشطة والبرامج في جميع المراكز الشبابية.
كما تتشابه الخطط بين المراكز جميعھا باستثناء بعض األنشطة الخاصة باإلناث مثل تنسيق الزھور
وبعض الحرف النسائية  ،وتشكل نسبة المراكز الشبابية للذكور ) (%58واإلناث) (%42وھي
النسبة الحقيقية لتوزيع أفراد عينة الدراسة بين الذكور واإلناث  ،وبالتالي فان النتيجة لم تكن نتيجة
مختلفة عن التوقعات  ،وتتشابه نتيجة ھذه الدراسة مع دراسة العبابنه ) (2004بعدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في امتالك القيادات للكفايات اإلدارية تعزى لمتغير الجنس .ويشير الجدول رقم
) (12والمتعلق بنتائج متغير المؤھل العلمي إلى وجود فروق ظاھرية بين المتوسطات تبعا لھذا
المتغير  ،وتؤكد ذلك النتائج الواردة في الجدول رقم ) (13أيضا ،وبعد استخدام اختبار توكي والذي
صمم للمقارنات البعدية في االختالفات تبين بان الفروق ذات داللة إحصائية وحقيقية ،وكانت
لصالح حملة درجة البكالوريوس وعلى المجال االجتماعي تحديدا ،وذلك وفق نتائج الجدول رقم
) ، (14ويعزى ذلك إلى أن حملة البكالوريوس ھم األعضاء ذوي الخبرة األكبر في المراكز
الشبابية والنسبة األكبر في عضوية مجالس اإلدارة في المراكز كذلك ولذلك ساھمت ھذه الفئة في
ترجيح كفة اإلجابات على أداة الدراسة .كما أن حملة البكالوريوس تميزوا بخبراتھم التطوعية
واألنشطة االجتماعية والتي كانوا يمارسونھا في جامعاتھم ،كما تعزى ھذه النتيجة ولكونھا متعلقة
بالبعد االجتماعي إلى عملية النضج االجتماعي لدى الجامعيين وتطور العالقات االجتماعية لديھم
وتماسھم المباشر مع المجتمع المحيط وتعاونھم مع ذوي االحتياجات الخاصة ودورھم المتميز في
تنمية المجتمعات المحلية واإلعمال التطوعية .إذ تتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل من المومني
) (2003وظاظا) (1999بوجود فروق إحصائية لمتغير المؤھل العلمي ولصالح حملة
البكالوريوس  ،بينما اختلفت مع نتيجة دراسة العبابنه) (2004والتي أظھرت عدم وجود فروق
ذات داللة إحصائية في امتالك القيادات للكفايات اإلدارية المؤھل العلمي .وباإلشارة إلى الجدول
رقم ) (15والمتعلق بالفروق الفردية الخاصة بمتغير مدة العضوية تبين وجود فروق ظاھرية بين
متوسطات الفئات  ،وللتأكد من ذلك تم إجراء تحليل التباين األحادي وفق الجدول رقم ) (16والذي
نفى وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،وقد تعزى ھذه النتيجة إلى أن جميع أعضاء المراكز
الشبابية بما فيھم أعضاء مجالس اإلدارة يستفيدون وبتوازن من البرامج واألنشطة التي تقدمھا
المراكز الشبابية منذ بداية العضوية في المراكز.
كما أن األنشطة والبرامج تشمل جميع الفئات العمرية في المراكز وفي مختلف المجاالت
االجتماعية والثقافية والرياضية  ،لذلك كانت إجابات جميع أفراد عينة الدراسة متشابھة مع ھذه
النتيجة  ،وذلك بالرغم من التوقعات التي كانت تميل إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح
ذوي مدة العضوية األطول ) (5سنوات فأكثر ،وتختلف ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة دغش
) (1996والتي بينت وجود فروق دالة إحصائية في الكفايات القيادية الكلية وعلى بعد الكفايات
الشخصية تعزي لمتغير الخبرة اقل من خمس سنوات  ,وأصحاب الخبرة من خمسة إلى اقل من
عشر سنوات ولصالح الخبرة من خمسة إلى اقل من عشر سنوات .كما تختلف مع نتيجة دراسة
العبابنه ) (2004والتي بينت وجود فروق ذات داللة إحصائية في امتالك الكفاية اإلدارية تعزى
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للخبرة العملية ولمن ھم )أكثر من خمس سنوات( .ويشير الجدول رقم ) (17والمتعلق بمتغير اإلقليم
إلى وجود فروق ظاھرية بين متوسطات الفئات ،وللتأكد من ذلك تم إجراء تحليل التباين األحادي
والمبين في الجدول رقم ) (18والذي نفى بدوره وجود فروق في إجابات أفراد عينة الدراسة تبعا
لمتغير اإلقليم  ،وقد يعزى وجود الفروق الظاھرية البسيطة بسبب االختالف في عدد األفراد بين
فئات األقاليم  ،إذ أن عدد أفراد عينة الدراسة من إقليم الجنوب ) (139وعدد أفراد العينة من إقليم
الشمال ) (96ولھذا الفرق كان متوقعا وجود فروق ولصالح أفراد إقليم الجنوب ،لكن تحليل التباين
األحادي نفى ذلك .كما يعزى ذلك إلى التشابه الكبير بين إجابات أفراد عينة الدراسة وعلى مختلف
المجاالت باإلضافة إلى تشابه الظروف واألنشطة والبرامج في جميع المراكز الشبابية للذكور
واإلناث ،إذ تختلف ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة دغش ) (1996والتي بينت وجود الفروق الدالة
اإلحصائية في الكفايات القيادية الكلية وعلى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير المنطقة.وتختلف
كذلك مع نتيجة دراسة الغويري ) (2005والتي أظھرت وجود فروق دالة إحصائيا على جميع
المحاور واألداة الكلية تعزى لمتغير اإلقليم .ومن خالل التحلي اإلحصائي إلجابات أفراد عينة
الدراسة على ھذا السؤال تبين التطابق النسبي إلجابات األفراد وفق جميع متغيرات الدراسة
باستثناء متغير المؤھل العلمي ولصالح حملة البكالوريوس وھذا ما يؤكد تشابه الظروف واألنشطة
والبرامج في مختلف المراكز الشبابية على مستوى المملكة مما يبين األثر االيجابي لألنشطة
والبرامج الي تقدمھا المراكز الشبابية في تنمية قدرات الشباب.
االستنتاجات:
في ضوء النتائج التي أظھرتھا الدراسة تم استنتاج ما يلي:
تميز األنشطة والبرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية والتي تعزز من قدرات الشباب.
حققت األنشطة والبmرامج فmي المجmال االجتمmاعي أفضmلية فmي رأي أعضmاء المراكmز
الشبابية عن األنشطة والبرامج في المجال الرياضي.
مطالبmmة أفmmراد عينmmة الدراسmmة بتعزيmmز الحmmوافز والمكافئmmات للمتميmmزين فmmي األنشmmطة
والبرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية.
تميز انطباع أفراد عينة الدراسmة حmول دور المراكmز فmي تفعيmل قmيم العمmل التطmوعي
لدى الشباب وعلى المجmال االجتمmاعي وكانmت األعلmى باألھميmة النسmبية بmين جميmع فقmرات الدراسmة
وعلى جميع المجاالت بنسبة ).(89،88
كانmmت الفقmmرة األقmmل بmmين جميmmع فقmmرات الدراسmmة حmmول نقmmص المالعmmب الرياضmmية فmmي
المراكز الشبابية والتي حصلت على اقل أھمية نسبية وعلى جميع المجاالت بنسبة).(77،28
ال توجmmد فmmروق ذات داللmmة إحصmmائية عنmmد مسmmتوى الداللmmة ) (0,05≥αفmmي تقmmديرات
أفراد عينة الدراسmة ألثmر البmرامج واألنشmطة التmي تقmدمھا المراكmز الشmبابية فmي تنميmة القmدرات لmدى
الشmmباب تعmmزى لمتغيmmرات) الجmmنس ،المؤھmmل العلمmmي ،سmmنوات العضmmوية ،اإلقلmmيم( باسmmتثناء متغيmmر
المؤھmل العلمmي ولصmالح حملmة البكmالوريوس وعلmى المجmال االجتمmاعي فقmط ،وھmذا مmا أكmده تحليmmل
التباين األحادي ونتائج تحليل اختبار توكي للمقارنات البعدية.
ظھmmرت بعmmض الفmmروق الظاھريmmة)المبدئيmmة( فmmي إجابmmات أفmmراد عينmmة الدراسmmة تبعmmا
لمتغيmmري )مmmدة العضmmوية ،واإلقلmmيم( ولكmmن نفmmى تحليmmل التبmmاين األحmmادي وجmmود فmmروق ذات داللmmة
إحصائية.
األثmmر االيجmmابي لألنش mطة والبmmرامج التmmي تقmmدمھا المراكmmز الشmmبابي فmmي تنميmmة قmmدرات
الشباب.
التوصيات:
اسmmتنادا إلmmى االسmmتنتاجات التmmي خرجmmت بھmmا الدراسmmة  ،وفmmي ضmmوء تحليmmل ومناقشmmة النتmmائج  ،نقmmدم
التوصيات التالية:
إنشاء المالعب الرياضية في المراكز الشبابية وحسب اإلمكانات المتاحة.
(1
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تكريم المتميزين في األنشطة والبرامج التي تقدمھا المراكز الشبابية للذكور واإلناث.
(2
(3
إعداد دراسات خاصmة بmالبرامج واألنشmطة التmي تقmدمھا المراكmز الشmبابية بمmا يتناسmب مmع
التطور التكنولوجي واحتياجات الظروف المعاصرة.
(4
إعmmداد دراسmmة شmmاملة تتضmmمن مشmmاركة جميmmع أعضmmاء المجmmالس اإلداريmmة فmmي المراكmmز
الشبابية.
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 المومني ،زياد علmي ".(2003) .الكفاي)ات اإلداري)ة الالزم)ة لمش)رفي مراك)ز الش)باب ودرج)ة ممارس)تھامن وجھة نظر المشرفين أنفس)ھم" ،مجلmة أبحmاث اليرمmوك .سلسmلة العلmوم اإلنسmانية واالجتماعيmة
".المجلد ) (19العدد )2ب( جامعة اليرموك ،اربد ،األردن.
 النابلسي ،كامل وآخرون) "(2005رسائل لمشرفي المراكز الش)بابية " ،المجلmس األعلmى للشmباب ،عمان  ،األردن.
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