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  ملخص

يمالتعرف على االھتمامات القيادية ھدفت الدراسة إلى   لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقل
ة ة نظر أعضاء المجالس اإلداري ي األردن من وجھ وب ف تھا من خالل ، الجن حيث تمت دراس

ة ) واستعمال السلطة، االھتمام بالعمل، االھتمام باألعضاء(مجاالت ثالثة ھي  ى معرف وھدفت إل
دى المشرفين ة ل ات  القيادي ة الدراسة لالھتمام راد عين ديرات أف ي تق روق ف ع   .الف ون مجتم وتك

ة ن الدراس ة) ١٨٤( م الس اإلداري اء المج م أعض ابة وھ ابا وش ة ، ش ة بطريق ار العين م اختي وت
أداة لجمع ، وأستخدم المنھج الوصفي باألسلوب المسحي، الحصر الشامل تبانه ك وأستخدمت االس

ا ، وتم التأكد من صدقھا حيث عرضت على عدد من المحكمين ذوي االختصاص، البيانات وثباتھ
ة من خالل حساب معامل ات المعياري ، االتساق الداخلي، وتم حساب األوساط الحسابية واالنحراف

ار  ادي) t-test( "ت"واختب اين األح ل التب ار ) One Way ANOVA( وتحلي وكي(واختب ) ت
ة ات البعدي رف   .للمقارن ام المش ائج اھتم رت النت ل(وأظھ اء، والعم لطة، باألعض كل ) والس بش

ة روق ذات دالل ود ف ع، وبينت وج ة  مرتف توى الدالل د مس ديرات ) α≤0,05(إحصائية عن ي تق ف
ر  زى لمتغي ة تع ع الدراس راد مجتم ة(أف تثناء ) المديري ل باس االت واألداة كك ع المج ى جمي وعل

ة الكرك ال العمل ولصالح مديري ام بمج ر الجنس ولصالح ، االھتم روق تعزى لمتغي ووجدت ف
روق تعزى ل، اإلناث ر العمرفي حين  لم تظھر النتائج وجود ف ائج أوصى . متغي وفي ضوء النت

ة ي المملك بابية ف ز الش ع المراك مل جمي ابھة تش ة مش داد دراس رورة إع ث بض ف ، الباح وتكثي
ة للمشرفين ارات ، البرامج التي تساھم في تفعيل االھتمامات  القيادي ى مھ دريب المشرفين عل وت

  .دى أعضاء المراكز الشبابيةوتنمية اإلحساس بالمسؤولية ل، والتشاركية، اإلدارة باألھداف
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Abstract 

The study aimed to identify the leadership interests of youth Centers 
supervisors in the south district of Jordan. The study was conducted 
through three aspects: (interests for members, interests for labor and 
authority use) which aimed to identify the differences in estimation of the 
population individuals for leadership interests of supervisors. The 
population study consisted of (184) male and female of administrative 
councils. Descriptive approach and survey method in addition to a 
questionnaire were used for data collection. To ensure the content 
validity, it was given to a jury of judges who are specialist in this field of 
study. Testing the reliability, it was applied on a sample of the 
population. Internal consistency of the test was calculated by using, the 
media, standard deviation, t-test,  One Way ANOVA and Tawke test. 
The results of the study revealed the supervisors high interest of 
members, labor and authority. It also revealed the significant statistical 
differences at (0, 05≥ α) in the estimation of the study population due to 
the directorate variable. It also showed that there are significant 
differences due to the gender variable in favor of female, but there is no 
significant due to the age variable. In the light of the results, the 
researcher recommends to replicate the study on all youth centers in 
Jordan. He also recommends doing more intensive programs to help 
activate the leadership interests for supervisors, and training supervisors 
on the skills of management by objectives, participation and developing 
the sense of responsibility among youth centers members.  

  
  مقدمة الدراسة

بابھا ، يعد الشباب أمل األمم وعنوان حاضرھا ومستقبلھا ه ش ويقاس تقدم األمم بما وصل إلي
ي ، من رقي وحضارة األمر الذي يتطلب األخذ بيد ھذه الفئة من خالل التوجيه والقيادة المميزة الت

تقبلھا درة في رسم مالمح مس ديھم الق ة الصحيمكن أن تعزز ل وجيھھم الوجھ من خالل يحة ، وت
ي تتطلب ، االستثمار األمثل لطاقاتھم واھتماماتھم وتعد القيادة الشبابية من أھم المفاھيم الحديثة الت

اتھم  السمات والسلوكات المميزة والمعبرة عن القدوة والقدرة على استيعاب رغبات الشباب وحاج
  .في قالب يجعل من توجھاتھم  معاول عمل وبناء

ق، (نقال عن ) Ordway Teadاوردوي تيد (يرى  ادة ھي) ١٨، ص ٢٠٠١زري  :ان القي
ه" ون في تحقيق ق ھدف يرغب اونون لتحقي م يتع اس وجعلھ ، "نشاط يمارسه شخص للتأثير في الن
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، ويتوقف نجاح اإلدارة في تحقيق أھدافھا باعتبار ممارسة المدير لدور القائد، وتعد مكملة لإلدارة
  .وليس باعتبار السلطات الممنوحة له

ح  اوي(وتوض اب ومك ادة، ) ٦٢، ص ٢٠٠٠ ،خط تراتيجيات بالقي طلح االس اط مص ارتب
تقة ، حيث إن لفظ االستراتيجية استخدم منذ عدة قرون في العمليات الحربية وھي كلمة يونانية مش

ه ) الجنرال( أي كيف يستخدم القائد، وتعني فن القيادة" استراتيجوس"من كلمة  وى المحيطة ب الق
  . ر في الحروبلضمان النص

ة ) ١١٦، ص ٢٠٠٤أبو حليمة، (ويبين  ادة الديكتاتوري أن أنماط سلوك القائد تتكون من القي
ة ا تشبه الديكتاتوري ة في جوھرھ ادة األوتوقراطي ط، والقي د فق د القائ ، حيث تركز السلطات في ي

ة ال ادة الديمقراطي رارات، والقي اذ الق رعة اتخ ة وس اط والحرك ز بالنش ا تتمي ؤمن ولكنھ ي ت ت
ة )الترسلية أو القيادة الحرة( وقيادة عدم التدخل وتسمى، بالمشاركة الجماعية رك الحري ا تت ؛ وفيھ

  .  للمرؤوسين في تحديد أھدافھم واتخاذ القرارات

ه ) ٩، ص٢٠٠٨، الجعافرة( ويؤكد اعي، وعلي أن القيادة تعد من أھم مظاھر التفاعل االجتم
ه اكتساب ، لعالقات اإلنسانية، ومھارات االتصالفان القائد مسئول عن االھتمام با ا يتطلب من مم

اح املين بنج ادة الع ن قي ه م ي تمكن انية الت ة واإلنس ة والفني ارات العلمي اس، ( وتضيف، المھ عب
ة) ٧ص، ٢٠٠٨ ة جليل ة وطني داعي مھم بابي اإلب ى أن التثقيف الش ات ، إل ى رأس أولوي ع عل تق

رار وطن  القائمين على التخطيط وأصحاب الق رؤى وتطلعات ال ذه الخطط مع ال بحيث تنسجم ھ
  .وقيادته

بابية من األمور الحساسة ادة الشباب من خالل المراكز الش د قي زم ، وتع ون الع م يمثل ألنھ
ر ة، والفتوة والقوة وسرعة التغي رأي والنزعة الفردي د ال تناسب بعض  ، واختالف ال الي ق وبالت

ادة الشباب، السلوكات  القيادية  ادة وققي ين في قي ام مع اج اھتم تحكم بعض الظروف في انتھ د ت
ة ، المركز مثل طبيعة األعضاء، وعددھم والبيئة واإلمكانات والصالحيات ك طبيع م من ذل واألھ

  .االھتمام  القيادي الخاص بالمشرف

ير رحان( ويش من ) ٣٩، ص ٢٠٠٦، الس رت ض ي األردن م باب ف ة الش ى أن رعاي إل
  :المراحل التالية

  ة ةمرحل ة والتلقائي ة العفوي ة : الرعاي ة والفزع ى التطوع والعفوي دت عل ة اعتم ذه المرحل ھ
  .والنجدة

 ة رسمية ة كمھن ورة بصيغة نھائي ر المبل حيث كانت مسؤولية الشباب : مرحلة الرعاية غي
  .مرتبطة بأكثر من جھة رسمية وشعبية، دون وجود جھاز رسمي يعنى بالشباب األردني

 باب ة الش ة الرعاي باب: ية المتخصصةمرحل ة والش وزارة الثقاف ة ب ة ممثل ذه المرحل م  ، وھ ث
  .وزارة الشباب، ثم وزارة الشباب والرياضة، وأخيرا المجلس األعلى للشباب
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ي ، وتعد المراكز الشبابية من أھم المؤسسات  التي تھدف إلى صقل شخصية الشباب األردن
اء وتوزع ھذه المراكز في ، وتحقيق فلسفة رعاية الشباب غ عددھا زھ ة ويبل ع أنحاء المملك جمي

  .مركزا) ١٠٣(

دة من  بابية لتصبح ممت وفي ظل المجلس األعلى للشباب توسعت العضوية في المراكز الش
  ).٢٠٠٤تعليمات المراكز الشبابية ( .سنة، فشملت طلبة المدارس والجامعات) ٢٤-١٢(

ز و المرك بابية عض ة الش ر العملي من عناص تھدف، وتتض و المس رامج، وھ ر ، والب ومق
  .ومشرف المركز الذي يعد القائد والمدير والمدرب والمنسق للعملية الشبابية في المركز، المركز

  
  أھمية الدراسة

  ع أھمية الدراسة من خالل ما يليتنب

ة .١ د دراس م الباحث( ال توج دود عل ي ح ات ) ف ة االھتمام ى معرف وف عل وان للوق ذا العن بھ
 .لشبابية في األردنالقيادية لمشرفي المراكز ا

ن  .٢ تفادة م باب لالس تقطاب الش ي اس ا ف ب دورا محوري بابية تلع ز الش ي المراك ادة ف أن القي
ز اطات المرك د أو ، نش وية أو الح يط العض ي تنش يا ف دا رئيس ادي بع ام  القي ذ االھتم ويتخ

 .التقليص منھا

كيفية تعامل مشرفي تطلع نتائج الدراسة الحالية المسؤولين في المجلس األعلى للشباب على  .٣
ع األعضاء ز م ل، المراك ذ للعم داد والتنفي ة اإلع ة ، وكيفي رامج التدريبي وير الب دا لتط تمھي

 .وتوجيھھا بشكل أفضل لخدمة أعضاء المركز، الخاصة بالقيادة في المراكز
  

  مشكلة الدراسة

باب  ية الش قل شخص ى ص دف إل ي تھ ة الت ات التربوي ن المؤسس بابية م ز الش د المراك تع
ارات العصرية ى المھ دريبھم عل ة، وت لوكية واألدائي ة والس توياتھم الفكري ي ، والنھوض بمس لك

  .يتمكنوا من مواجھة التغيرات والتقلبات بشكل أفضل وأيسر

ا اطات وتنوعھ دد النش ى تع د عل ز تعتم اطات المراك ة لنش ائج اإليجابي ت النت ا كان ، ولم
ذه ا، واجتذاب أكبر عدد من الشباب ادة المركز فان مصدر ھ ى قي د عل رامج والممارسات يعتم لب

  .وما ينطوي عليھا من اھتمامات قيادية

ا ادة واھتماماتھ ى القي يس عل كل رئ د بش بابي يعتم ل الش ا أن العم ي ، وبم ؤولين ف ان المس ف
ة  بابية تساھم بنسبة عالي ادة الش ان القي اق ب ى اتف المجلس األعلى للشباب والمؤسسات الشبابية عل

ز، اح أو فشل المؤسسةجدا في إنج ان انخفاض العضوية في المراك ا ، لذلك نجد ب وشح برامجھ
  .يعود لالھتمام القيادي لدى مشرفيھا
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تفادة من  دور الرئيسي في استقطاب الشباب لالس فاالھتمام القيادي لدى المشرفين  يلعب ال
ز رامج المراك رامج المراكز ، ب ل من الشباب من ب تفادة عدد قلي دو أن اس ي ويب ود ألسباب ف يع

دى مشرفيھا ذلك أصبح من الضروري إعداد الدراسات ذات ، أغلبھا تتعلق باالھتمام القيادي ل ل
الة والتوسع فيھا لتشمل كافة مراكز  المملكة لمعرفة دور االھتمام القيادي ، العالقة في تحقيق رس

  .المراكز الشبابية
  

  أھداف الدراسة

  إلى التعرف علىتھدف الدراسة 

مامات  القيادية لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقليم الجنوب من وجھة نظر أعضاء االھت .١
 .المجالس اإلدارية 

 ).المديرية العمر،، الجنس(درجة االختالف في االھتمامات القيادية تبعا لمتغيرات  .٢
  

  أسئلة الدراسة

  لى اإلجابة عن السؤالين التاليينتھدف الدراسة إ

ة  ما االھتمامات القيادية .١ لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقليم الجنوب في األردن من وجھ
 نظر أعضاء المجالس اإلدارية؟

ة  .٢ توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل اك ف ل ھن راد  )α≤0,05(ھ ديرات أف ي تق ف
وب تعزى  يم الجن مجتمع الدراسة لالھتمامات القيادية  لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقل

 ؟) الجنس، العمر، المديرية أو المحافظة( لمتغيرات
  

  مصطلحات الدراسة

ى ، الشخص الذي يمتلك فن التأثير" يعرفه ليكرت بأنه: القائد اإلداري وحث المرؤوسين عل
  ).١٣ص ، ٢٠٠١زريق، ( أداء واجباتھم برغبة وحماسة بغية تحقيق أھداف الجماعة

ز/مشرف  رفة المرك ؤو**: مش ولى مس ذي يت و الشخص ال ز ھ ى المرك راف عل لية اإلش
ق  ة لتحقي ة الالزم ال اإلداري ه باألعم ى قيام ه، باإلضافة إل ذ في الشبابي، وجميع األنشطة التي تنف

  .األھداف

ويشرف عليھا موظفون ، ھو مؤسسة حكومية تتبع للمجلس األعلى للشباب: المركز الشبابي
ب، معينون وفقا لنظام الخدمة المدنية ا للش د المركز مجمع ة ويع ة العمري ) ٢٤-١٢(اب ضمن الفئ

  ).٧٦ص، ٢٠٠٤، الخوالدة( سنة لممارسة النشاطات المختلفة التي تحقق طموحاتھم ورغباتھم



 ......" يلدى مشرفي المراكز الشبابية فاالھتمامات القيادية "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٣٤

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ي المركز : **عضو مجلس اإلدارة ة ف ة العام ل أعضاء الھيئ ھو العضو المنتخب من قب
  .الشبابي والذي يمثلھم في إحدى لجان المركز، ويساھم في إدارة المركز

  
  ت الدراسةمجاال

ري ال البش ي : المج وب ف يم الجن ي إقل بابية ف ز الش ي المراك ة ف الس اإلداري اء المج أعض
  .األردن

  .مراكز الشباب والشابات في محافظات الجنوب :المجال المكاني

  .١/٣/٢٠٠٩ -٨/١١/٢٠٠٨تم إجراء ھذه الدراسة خالل الفترة من : المجال الزماني
  

  رائي للباحثتعريف إج

  لسابقةالدراسات ا

ة، ھدفت ) مديسون(دراسة في ) Kolb 1989(أجرى كولب  في الواليات المتحدة األمريكي
دى الشباب"إلى معرفة  ارات األساسية ل ة ، "اثر المراكز الشبابية في تطوير المھ وتكونت عين

ى ، شابا وشابة) ٤٠(الدراسة من  ا يھدف إل يھم برنامج ق عل واستخدم المنھج التجريبي حيث طب
ى معرفة  ارات بالمشرفين عل اط المھ ذلك ارتب ات، وك ارات بالدراسة والنظري اط المھ مدى ارتب

ن  رفون م ه المش ا يمتلك ين م ة ب ة إيجابي ود عالق ة وج ائج الدراس بابية، وأظھرت نت ز الش المراك
  .ومدى اكتساب الطالب لھا، كفاءة

د الشبابي العالقة بين صفات القائ"دراسة ھدفت إلى معرفة ) Waro1994(وأجرى ورو 
دا ة الدراسة من ، "ودافعية اإلنجاز لدى فئة يشرف عليھا في كن ردا من ) ٢٥٠(وتكونت عين ف

اس  ي من خالل استخدام مقي نھج التجريب المشاركين في النشاطات الشبابية، واستخدم الباحث الم
از ة اإلنج اركين ي، لدافعي ائج أن المش رت النت بابي، وأظھ د الش أھم صفات القائ ة ب ذون وقائم حب

ة ول الفردي اركين، وإدراك المي ين المش ة ب روق الفردي اة الف ة بمراع رف المتمثل مات المش ، س
  .وتوضيح األھداف من النشاط

ة ) ١٩٩٦دغش ( وأجرى ى معرف ة  ودرجة ممارستھا "دراسة ھدفت إل ات القيادي الكفاي
ذلك التعرف عل"لدي مشرفي مراكز الشباب في األردن من وجھة نظر األعضاء روق ، ك ى الف

رات اً لمتغي باب تبع ز الش رفي مراك دى مش ة ل ات القيادي ي الكفاي رة ( ف ي والخب ل العلم المؤھ
ة ن  ،)والمنطق ة م ة الدراس ت عين د تكون وائية ) ٥١١(وق ة العش ارھم بالطريق م اختي واً ت عض
ة ة  ،الطبقي ة الدراس ه طبيع حي لمالءمت نھج الوصفي المس تخدم الباحث الم تملت أداة ، واس واش

اتال تبانه لجمع البيان ى اس ة  ،دراسة عل ات القيادي وفر الكفاي ائج الدراسة أن درجة ت وأظھرت نت
رة ة  ،لدى مشرفي مراكز الشباب كانت بدرجة كبي ائج الدراسة عدم وجود دالل ذلك أظھرت نت ك

 كما ،إحصائية في الكفايات األدائية الكلية وعلى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير المؤھل العلمي
ات الشخصية ، أشارت إلى وجود فروق دالة إحصائية في الكفايات القيادية الكلية وعلى بعد الكفاي
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نوات ن خمس س ل م رة اق ر الخب ن عشر  ،تعزي لمتغي ل م ى اق ة إل ن خمس رة م وأصحاب الخب
نوات ر س ن عش ل م ى اق ة إل ن خمس رة م الح الخب نوات ؛ ولص ة  ،س روق الدال ود الف ذلك وج ك

  .ايات القيادية الكلية وعلى جميع أبعاد الدراسة تعزى لمتغير المنطقةاإلحصائية في الكف

رى دة( وأج ة ) ١٩٩٦ ،الخوال ى معرف دفت إل ة ھ ال "دراس دم إقب ي ع ؤثرة ف ل الم العوام
ز الشبابية في األردن ى المراك ة الدراسة من "الشباب عل ابة، ) ١٥٠(، وتكونت عين شاب وش

نھج الوصفي تخد، واستخدم الباحث الم اتواس ع البيان أداة لجم تبانة ك ائج ، مت االس وأظھرت نت
اني  ى أن مب ود إل ى المراكز يع ال الشباب عل ؤثرة في عدم إقب ر العوامل الم الدراسة إلى أن أكث
ة  ة لممارس احات والقاعات الكافي ن المالعب والس بة ؛ م ا الشروط المناس وفر فيھ ز ال تت المراك

ى األ، األنشطة ر إل ز تفتق ذه المراك اوان ھ ا وأدواتھ ة ولوازمھ اغل المھني ة والمش زة الحديث ، جھ
  .باإلضافة إلى أن اغلب المشرفين غير مؤھلين علميا ومسلكيا كقادة شبابيين

وان) Richard & others, 1997(أجرى ريتشارد وآخرون و ر أساليب " دراسة بعن أث
ى ا"القيادة والخبرة والتوجه التنافسي على تماسك فريق رياضي ادة ، ھدفت إل أثير القي ار ت ختب

ة ) ٣١(وتكونت عينة الدراسة من ، بالعالقة مع التوجه التنافسي والمھارة والخبرة والتماسك العب
نس ي، ت نھج التجريب نھج الوصفي والم تخدام الم م اس اس ، وت ة لمقي ة الدراس ث خضعت عين حي

االجتماعية التي تعرف  وأربعة أسئلة عن المعايير، واستبيان بيئة الجماعة، القيادة في الرياضيات
اجح ھو ، بالتماسك والمھارة والتوجه التنافسي والخبرة ق الن وأشارت النتائج إلى أن نموذج الفري

  .ذلك الذي يشتمل على مستوى عال من التنافس والتماسك والمھارة وأسلوب القيادة

رون  اثرين وآخ رت ك وان ) Katherine & others, 1998(وأج ة بعن ادة "دراس القي
وترال ة الكمبي ، ھدفت للتحقق من "تغيرية وحل المشاكل وتماسك الجماعة ضمن فريق أكاديمي

تر ة تشس ي جامع وتر ف ق الكمبي ك فري ة وتماس درات القيادي اليب والق ة ) Chester( األس بوالي
ة دة األمريكي ات المتح ي الوالي لفانيا ف ن ، بنس ة م ة الدراس ت عين ا) ٢٤(وتكون تخدم ، موظف واس

يالمنھج التجر ة ، يب ارين وخضعت العين ق  :األول -الختب ادة للفري اس القي ار لقي اني –اختب : والث
رات ، اختبار لقياس درجة التماسك االجتماعي وأظھرت النتائج أن القيادة التغيرية والتماسك متغي

ة دى الجماع ة ل ك ، ھام ات ذات التماس د الجماع دث عن ة تح ادة التغيري ى أن القي ارت إل ا أش كم
 .العالي
رىو ومني( أج وان) ٢٠٠٣ ،الم ة بعن ز " دراس رفي مراك ة لمش ة الالزم ات اإلداري الكفاي

ھم رفين أنفس ر المش ة نظ ن وجھ تھا م ة ممارس باب ودرج ات ، "الش ة الكفاي ى معرف دفت إل ھ
ات ذه الكفاي ة لمشرفي المراكز ودرجة ممارسة ھ وتكون مجتمع الدراسة من ، اإلدارية الالزم

ي إق باب ف ز الش رفي مراك ددھممش يعھم وع مال جم يم الش ار ) ٦٥( ل م اختي رفة، وت رفا ومش مش
تبيان ، واستخدم المنھج الوصفي باألسلوب المسحي، العينة بطريقة الحصر الشامل واستخدم االس

ات ع البيان أداة لجم ى ممارسة مشرفي ، ك درة عل ي  درجة الق اين ف ائج الدراسة التب وأظھرت نت
درة  ،جة أھميتھامراكز الشباب للكفاية اإلدارية ودر ري الق ين متغي ة إحصائيا ب ووجود فروق دال

ات ي بعض الكفاي ة ف ي ، واألھمي ل العلم ر المؤھ ائية لمتغي روق إحص ود ف ى وج افة إل باإلض
  .ولصالح حملة البكالوريوس
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رى  ه(وأج ول ) ٢٠٠٤ ،العبابن ة ح س "دراس ي المجل ادات ف دى القي ة ل ات اإلداري الكفاي
باب ى للش ى " األعل دفت إل ي ھ ادات ف تالك القي ة ام ي درج روق ف د ف ت توج ا إذا كان ة م معرف

اختالف الجنس رة ،والمؤھل العلمي، المجلس األعلى للشباب للكفاءات اإلدارية ب ان  ،والخب ومك
عامالً في المجلس األعلى للشباب، وتم استخدام المنھج الوصفي ) ١٢٨(وبلغ حجم العينة  ،العمل

أ تبانة ك تخدمت االس حي، واس اتالمس ع البيان ي  ، داة لجم ادات ف ان القي ة ب ائج الدراس ت نت وأثبت
يط اءات التخط ون كف باب يمتلك ى للش س األعل رار، ، المجل نع الق كلة، وص ل المش اءات ح وكف

ائج عدم وجود ، وكفاءات اإلبداع ا أظھرت النت وكفاءات تقويم أداء العاملين بدرجة متوسطة، كم
تالك ال ي ام ائية ف ة إحص روق ذات دالل نسف زى للج ة تع ات اإلداري ادات للكفاي ل  ،قي أو المؤھ

ة تعزى  ،العلمي أو مكان العمل، ولكن توجد فروق ذات داللة إحصائية في امتالك الكفاية اإلداري
  ).أكثر من خمس سنوات(للخبرة العملية ولمن ھم 

  
  التعليق على الدراسات السابقة

يتم التعليق ، شابھة والمرتبطةاشتملت الدراسات السابقة على عدد من الدراسات الم حيث س
  :به واالختالف مع الدراسة الحاليةعليھا متضمنا أوجه التشا

  بالنسبة للمحاور الرئيسية .١

ة  ل دراس رافية مث ة واإلش ب اإلداري ابقة الجوان ات الس ض الدراس ت بع ومني، (تناول الم
ه، (، و)١٩٩٦دغش،  (، )٢٠٠٣ ا تناولت بعض الدراسات ت)٢٠٠٤العبابن ل الجوانب ، كم حلي

ل دراسة ة مث ا تناولت بعض ، )Richard others, 1997( ريتشارد واخرون، االجتماعي فيم
ات ورو  بابية كدراس ات الش ادة والمؤسس ات القي ب Waro1994(  (الدراس  ، كول

)Kolb1989( ،)دة رون )١٩٩٦، الخوال اثرين وآخ ي ، )Katherine&others,1998(، وك ف
دى مشرفي حين اختلفت الدراسة الحالي ة ل ة مع الدراسات السابقة بأنھا تناولت االھتمامات القيادي

بابية ، المراكز الشبابية في إقليم الجنوب حيث استھدفت أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز الش
  .بمحافظات الجنوب في األردن

  بالنسبة لألھداف .٢

ى ت ا ھدفت إل ق تشابھت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة بأنھ ادة في تحقي يم دور القي قي
ل ، أھداف المؤسسات الشبابية والرياضية ا في تفعي والتعرف على الكفايات القيادية ومدى أھميتھ

  .دور المؤسسات الشبابية والرياضية في خدمة مجتمعاتھا

ى  ة ھدفت إل ابقة ؛ فالدراسة الحالي اختلفت أھداف الدراسة الحالية مع أھداف الدراسات الس
رف عل بابيةالتع ز الش رفي المراك دى مش ة ل ات القيادي ي و، ى االھتمام تالف ف ة االخ درج

  ).المديرية العمر،، الجنس( االھتمامات القيادية تبعا لمتغيرات
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  بالنسبة للعينات .٣

اء  ملت أعض ي ش ات الت ي العين ابقة ف ات الس ع بعض الدراس ة م ة الحالي ابھت الدراس تش
بابية كدراسات ك بالمراكز والمؤسسات الش دغش، (، (Waro1994(ورو ، )Kolb1989( ول

  ).١٩٩٦الخوالده، (، و)١٩٩٦

ابقة كانت  ان بعض الدراسات الس ابقة ب ة مع بعض الدراسات الس واختلفت الدراسة الحالي
ين كدراسة  ا العب و موظفين كدراسة أ، )Richard others, 1997(ريتشارد واخروت عينتھ

رون  اثرين واخ ة، )(Katherine&others,1998ك ه( ودراس رفين ، )٢٠٠٤، العبابن أو مش
ة )٢٠٠٣المومني، (كدراسة  راد عين ات حيث يتوسط عدد اف راد العين ا اختلفت في عدد اف ، كم

 .الدراسة الحالية عدد أفراد عينات الدراسات السابقة

  بالنسبة للمنھج المستخدم .٤

نھج ي الم ابقة ف ات الس ع بعض الدراس ة م ة الحالي ابھت الدراس د اس، تش نھج فق تخدمت الم
ات حي كدراس لوب المس في باالس دة( الوص ومني(،  )١٩٩٦ ،الخوال ش، (،  )٢٠٠٣، الم دغ

  ).٢٠٠٤، العبابنه(، و)١٩٩٦

بينما اختلفت مع بعض الدراسات السابقة التي استخدمت المنھج التجريبي كدراسات كاثرين 
، )Kolb1989(كولب و، (Waro1994( روو، )Katherine & others, 1998(وآخرون 

ارد وآخرون  ة ريتش ع دراس ت م ا اختلف تخدمت ) Richard & others, 1997(كم ي اس الت
  .المنھج الوصفي والمنھج التجريبي معا

  بالنسبة الداة جمع البيانات .٥

ا ، تشابھت الدراسة الحالية مع معظم الدراسات السابقة باستخدام االستبانه كأداة للدراسة بينم
ات ال ع بعض الدراس ت م ات واختلف ة كدراس اداة للدراس ار ك تخدمت االختب ي اس ابقة الت رو س

)Waro1994) ، كولب)Kolb1989( ، وكاثرين وآخرون)Katherine & others, 1998(.  

  مدى اإلفادة من الدراسات السابقة .٦

  :اكتسبت الدراسة  من خالل االطالع على الدراسات السابقة

 .فھم أعمق ألھمية ومشكلة البحث   .أ 

 .وأسئلة البحث  صياغة أھداف    .ب 

 .اختيار المنھجية وأداة جمع البيانات المناسبة  .ج 

 .تصور واضح لمجاالت الدراسة وصياغة االستبانه  .د 
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  اسة الحالية عن الدراسات السابقةما تميزت به الدر .٧

وب  بابية جن دى مشرفي المراكز الش ة ل انفردت الدراسة الحالية بدراسة االھتمامات القيادي
ار ، ھا لمدى اھتمام المشرفين باألعضاء، والعمل، والسلطةاألردن من خالل تقييم زت باختي وتمي

اذ  ي اتخ ركاء ف فھم ش ة بوص ع للدراس بابية كمجتم ز الش ي المراك ة ف الس اإلداري اء المج أعض
د ، القرار و يع تقلة ،فھ ا المس كما تميزت الدراسة بتفردھا في اختيار متغير العمر ضمن متغيراتھ

  .ي اختالفات وجھات النظر تبعا لفئاتهمن المتغيرات المھمة  ف
  

  الطريقة واإلجراءات

ة نھج الدراس ذه  :م ة ھ بته لطبيع حي لمناس لوب المس في باالس نھج الوص تخدام الم م اس ت
  .الدراسة

تكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء المجالس اإلدارية في المراكز  :مجتمع الدراسة
وفقا ألسلوب الحصر الشامل؛ حيث ، با وشابهشا) ١٨٤(الشبابية في إقليم الجنوب وعددھم 

الكرك، الطفبلة، (: تمثلت عينة الدراسة بمجتمعھا كامال موزعين على محافظات الجنوب األربعة
يبين توزيع أفراد المجتمع حسب المديرية والجنس،  فيما يبين ) ١(والجدول رقم ، )العقبة، معان

  .لمديرية والعمرتوزيع أافراد المجتمع  حسب ا) ٢( الجدول رقم

  .)١٨٤=ن (توزيع أفراد مجتمع الدراسة حسب المديرية والجنس  : )١( دولج

  المديرية
 الجنس

 المجموع
  اإلناث  الذكور

 ٥٧ ٣٥ ٢٢ مديرية الكرك
 ٣٨ ٢٦ ١٢ مديرية الطفيلة
 ٤٧ ٢١ ٢٦ مديرية معان
 ٤٢ ٧ ٣٥ مديرية العقبة
  ١٨٤  ٨٩  ٩٥  المجموع

  .)١٨٤=  ن( متغير العمر د مجتمع الدراسة حسبتوزيع أفرا :)٢( جدول

 المديرية
 العمر

المجموع
 سنة٢٤اقل من  - ١٨ سنة١٨اقل من - ١٥ سنة١٥اقل من- ١٢

 ٥٧ ١٤ ٢٣ ٢٠ الكرك
 ٣٨ ٨ ٢٢ ٨ الطفيلة
 ٤٧ ٢٠ ١٧ ١٠ معان
 ٤٢ ١٢ ٢١ ٩ العقبة

 ١٨٤ ٥٤ ٨٣ ٤٧ المجموع
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  أداة الدراسة

أ تبانة ك ام الباحث بتصميم اس اتق ع المعلوم وي ، داة لجم ى األدب الترب ادا عل ك اعتم وذل
   :فقرة موزعة على ثالثة مجاالت ھي) ٣٠(والدراسات السابقة، حيث اشتملت األداة على 

 االھتمام باألعضاء: المجال األول  

 االھتمام بالعمل: المجال الثاني 

 استعمال السلطة: المجال الثالث  

ية عامة عن المستجيبين وھي الجنس، والعمر، كما اشتملت األداة على معلومات شخص
  .والمديرية

خماسي التدريج من قبل أفراد مجتمع ) ليكرت(ولتحديد مدى االستجابة على مقياس 
  ).٣(المعيار المبين في جدول رقم  فقد تم اعتماد، الدراسة

  .الخماسي) ليكرت(معيار االستجابة وفقا لمقياس  :)٣(جدول 
  المعيار  النسبة
  بدرجة كبيرة جدا  %٨٠من أكثر 
  بدرجة كبيرة  %٧٩-٧٠
  بدرجة متوسطة  %٦٩-٦٠
  بدرجة قليلة  %٥٩ -٥٠
  بدرجة قليلة جدا  %٥٠قل من أ

  صدق األداة

للتحقق من صدق محتوى األداة تم عرضھا على ثمانية محكمين من أعضاء الھيئات 
 : غرضفي الجامعات األردنية وذلك ب ةالتدريسية من حملة درجة الدكتورا

 تحديد دقة وسالمة الصياغة اللغوية.  

 معرفة انتماء الفقرات للمجال الذي تندرج تحته. 

 إضافة أو تعديل الفقرات لكل مجال. 

 تحديد مدى صالحية فقرات األداة وتمثيلھا للغرض الذي بنيت من أجله. 

ة ن، حيث تم تعديل بعض الفقرات من خالل الصياغة اللغوي يم م ة التحك ر ھيئ م تغي عدد  ول
رات من حيث ، الفقرات وقد استفاد الباحث من مالحظات المحكمين في تعديل صياغة بعض الفق

  .البناء واللغة
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  ثبات األداة

للتأكد من ثبات األداة قام الباحث بحساب معامل االتساق الداخلي من خالل استخدام معادلة 
  .يوضح معامالت الثبات )٤( ، والجدول رقم)٠.٩٣(حيث بلغت قيمة الثبات ) كرونباخ ألفا(

  .معامالت الثبات لمجاالت الدراسة واألداة ككل :)٤(جدول 
 معامل االتساق الداخلي المجاالت 

 ٠.٨٩ االھتمام باألعضاء
 ٠.٨٥ االھتمام بالعمل
 ٠.٧٩  استعمال السلطة

 ٠.٩٣ األداة ككل

ھتمام باألعضاء أن معامل االتساق الداخلي  لمجال اال) ٤(يتضح من خالل الجدول رقم 
وكانت نسبة ، )٠.٨٥(والتي كانت ى من نسبة مجال االھتمام بالعمل بنسبة أعل) ٠.٨٩(كان 

وجميعھا تعد قيما كافية ، )٠.٧٩(مجال استعمال السلطة األقل بين المجاالت الثالثة بقيمة ثبات 
القيمة ثباتا حيث تشكل ھذه ) ٠.٩٣(في حين بلغت قيمة الثبات لألداة ككل ، لثبات المجاالت

  .وكافيا ألداة الدراسة
  

  إجراءات الدراسة

  م تت داد االس ينا وعرضھبانة إع ادة المحكم ى الس م ، عل ة ت ديالت الالزم راء التع د إج وبع
ثم جمعت خالل ثالثة ، ١٠/١/٢٠٠٩-٣خالل الفترة من على مجتمع الدراسة باليد  اتوزيعھ

  .توزيعھااسابيع من 

  عملية فرز وتفريغ البيانات في جداول تمت و، )٢١٧( أصل استبانة من) ١٩١(تم استعادة
تبعاد ، خاصة م اس تبانات) ٧(حيث ت رز ، اس ة الف ا ) ١٨٤(وشملت عملي تبانة منھ ) ٩٥(اس

 .لإلناث) ٨٩(للذكور و

 العمليات اإلحصائية من خالل الحاسب االلكتروني تمت.  
  

  متغيرات الدراسة
  المتغيرات المستقلة  .أ

  أنثى -    ذكر -:  الجنس
 ٢٤أقل من  -١٨من  - . سنة ١٨أقل من  -١٥من  - . سنة ١٥أقل من  -١٢من - :العمر
  .سنة

  العقبة -  معان -  الطفيلة -  الكرك -  :المديرية
 .تقديرات أفراد مجتمع الدراسة على مقياس االھتمامات القيادية:  المتغير التابع  .ب
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  المعالجة اإلحصائية

؛ حيث تم استخراج )SPSS(تخدام البرنامج اإلحصائي لإلجابة عن أسئلة الدراسة تم اس
التكرارات والنسب المئوية، باإلضافة إلى استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 

إليجاد الفروق بين استجابات أفراد ) t-test() ت(واختبار ) ANOVA(وتحليل التباين األحادي 
  .للمقارنات البعدية) توكي( تخدام اختبارعينة الدراسة حسب متغير الجنس، وتم اس

  
  عرض النتائج 

  عرض النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول  :أوالً 

القيادية  لدى مشرفي المراكز الشبابية في إقليم  االھتماماتما : "نص السؤال األول على
  ؟"الجنوب من وجھة نظر أعضاء المجالس اإلدارية 

م حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات لإلجابة عن ھذا السؤال ت
) ٧+٦+٥(والجداول أرقام ، أفراد عينة الدراسة على األداة  في كل مجال من مجاالت الدراسة

  :توضح ذلك

  االھتمام باألعضاء: المجال األول

فراد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أ) ٥( يوضح الجدول رقم
  ):االھتمام باألعضاء(وھو ، العينة على المجال األول

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االھتمام باالعضاء :)٥(جدول 

  الفقرات الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

 ٨٧.٤ ٠.٨٤ ٤.٣٧ يستمع المشرف لمشكالت األعضاء ١
ويھتم برغباتھم في ، المشرف األعضاء يشجع ٣

 ممارسة النشاطات
٨٦.٨ ٠.٧٩ ٤.٣٤ 

 ٨٥.٥ ٠.٧٦ ٤.٢٩ يھتم المشرف بتنشيط العضوية في المركز  ٤
 ٨٥.٦ ٠.٨٠  ٤.٢٨ يثني لمشرف على جھود األعضاء وأدائھم ٢
يشجع المشرف االبتكار واإلبداع لدى أعضاء  ٥

 المركز
٧٩.٢ ٠.٩٦ ٣.٩٦ 

ھتم بإسداء الرأي والمشورة المشرف غير م ٨
 لألعضاء

٦٨.٨ ١.١٩ ٣.٤٤ 

يھتم المشرف بمشاركة األعضاء في صنع القرار  ٩
 بدرجة ضعيفة

٦٨.٦ ١.٢٣ ٣.٤٣ 
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 )٥(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

يمنح المشرف الحرية الكاملة لألعضاء إلعداد  ٧
 برامج المختلفةال

٦٧.٨ ١.١٤ ٣.٣٩ 

 ٦٧.٨ ١.٣٧ ٣.٣٩ المشرف غير مھتم بالعدالة والمساواة بين األعضاء ١٠
مشاركة المشرف لألعضاء في النشاطات محدودة  ٦

 جدا
٦١.٦ ١.٢٢  ٣.٠٨ 

 ٧٦.٠ ٠.٥٠ ٣.٨٠  الدرجة الكلية للمجال

م  دول رق ن الج ات ال) ٥(يتضح م ابية واالنحراف تجابات أن المتوسطات الحس ة الس معياري
ين  مجال االھتمام باألعضاء األفراد على فقرات اري، )٤.٣٧-٣.٠٨( تراوحت ب انحراف معي  ب

م )١.٣٧-٠.٧٦( رة رق ابي) ١( ، وأن الفق ط حس ى، وبمتوس ة األول ي المرتب ت ف ) ٤.٣٧( حل
م )٠.٨٤( وبانحراف معياري رة رق ة) ٢(، فيما جاءت الفق ة الثاني ا، في المرتب بي وبمتوسط حس

اري ) ٤.٣٤( انحراف معي رة )٠.٧٩( وب ت الفق ين احتل ي ح ط ) ٦(، ف رة بمتوس ة االخي المرتب
ابي  اري) ٤.٣٤(حس انحراف معي د ، )١.٢٢( وب ي تع ى الت ة األول رات الخمس ح ان الفق ويتض

ى ، احتلت أعلى المتوسطات الحسابية، فقرات ايجابية ابية األدن في حين كانت المتوسطات الحس
لب رات الس وث، يةللفق اس مصداقية المبح ا، ووضعت أصال لقي ب عكس نتائجھ ا أن ، ويتطل كم

ر لوب الح ن األس ر ع ي تعب رات الت لي( الفق ام ) الترس ى اھتم دل عل ا ي اء مم ا األعض م يقرھ ل
  . المشرف بمشاركة األعضاء والعدالة والمساواة بينھم

  :االھتمام بالعمل: المجال الثاني

الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد  المتوسطات) ٦(يوضح الجدول رقم 
  ): االھتمام بالعمل(العينة على المجال الثاني وھو 

  .ام بالعملالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات مجال االھتم :)٦( جدول

  الفقرات الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

 ٨٧.٤ ٠.٨٤  ٤.٣٧ .بتحقيق أھداف المركز يھتم المشرف ١٣
 ٨٦.٠ ٠.٩٤ ٤.٣٠  .المشرف يھتم بالتخطيط للنشاطات وتنظيمھا ١١
 ٨٥.٦ ٠.٨٥ ٤.٢٨ .يلتزم المشرف بتنفيذ خطة النشاطات بشكل دقيق ١٢
يمارس المشرف الرقابة المستمرة على أداء  ١٤

 .األعضاء
٨٤.٠ ٠.٨٢ ٤.٢٠ 

مكانات لخدمة يھتم المشرف بتوفير كافة اإل ١٥
 .األعضاء

٧٩.٢ ١.٠٧ ٣.٩٦ 
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  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )٦(تابع جدول رقم ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

األھمية 
  النسبية

المشرف غير مھتم بتوجيه األعضاء لتحقيق  ١٩
 أھداف المركز

٧٢.٤ ١.١٧ ٣.٦٢ 

يترك المشرف لألعضاء حرية ممارسة النشاطات   ١٨
  دون رقابة

٦٩.٦ ١.١٩ ٣.٤٨ 

يجتمع المشرف باألعضاء  للتباحث في أمور  ٢٠
 المركز بشكل نادر جدا

٦٣.٠ ١.٤٠ ٣.١٥ 

 ٥٦.٢ ١.٢٨ ٢.٨١ المشرف غير مبال بتحديد أولويات العمل ١٦
 ٥٣.٤ ١.٢٠ ٢.٦٧ ال يبدي المشرف اھتماما بتقييم نشاطات األعضاء ١٧

 ٧٣.٦ ٠.٦٤ ٣.٦٨  الدرجة الكلية للمجال

راد ) ٦(لجدول رقم يتضح من ا أن المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة أف
م)٤.٣٧-٢.٦٧( مجتمع الدراسة على فقرات مجال االھتمام بالعمل تراوحت بين رة رق  ، وأن الفق

ابي) ١٣( ى وبمتوسط حس ة األول ت المرتب اري ، )٤.٣٧( نال انحراف معي ت )٠.٨٤(وب ، واحتل
اري)٤.٣٠( وبمتوسط حسابي، بة الثانيةالمرت) ١١(الفقرة رقم  انحراف معي ا ، )٠.٩٤( ، وب بينم

رة، وبمتوسط حسابي) ١٧(جاءت الفقرة  اري) ٢،٦٧( بالمرتبة األخي انحراف معي ، )١،٢٠( وب
في حين كانت المتوسطات ، ويتضح ان الفقرات الخمسة األولى نالت أعلى المتوسطات الحسابية

لب رات الس ى للفق اس مصداقية المبحوثالحسابية األدن د وضعت أصال لقي ا أن ، ية، وكانت ق كم
ي أن المشرفين ) الترسلي(الفقرات التي تعبر عن األسلوب الحر  ك يعن ا األعضاء، وذل م يقرھ ل

  .يھتمون بالتشاركية والتعاون مع األعضاء والرقابة وتحديد أولويات العمل

  جال استعمال السلطةم: المجال الثالث

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستجابة األفراد على ) ٧( يبين الجدول رقم
  .فقرات المجال الثالث

  .المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجال استعمال السلطة :)٧(جدول 

  االنحراف  المتوسط  الفقرات  الرقم
األھمية 
  النسبية

 ٨٥.٦ ٠.٩١  ٤.٢٨ يعرض المشرف األفكار ويرحب بأسئلة األعضاء  ٢١
يعرض المشرف القرارات بشكل أولي لتكون قابلة   ٢٢

 .للتغيير
٨٤.٠ ٠.٩٠ ٤.٢٠ 

 ٨٢.٨ ٠.٩٠ ٤.١٤ .يتقبل المشرف اقتراحات األعضاء ٢٣
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  )٧(جدول رقم تابع ... 

  االنحراف  المتوسط  الفقرات  الرقم
األھمية 
  النسبية

يحدد المشرف اإلطار العام للمشكلة ويمنح الحرية  ٢٤
  عضاء لصنع القرارلأل

٧٧.٠ ١.٠٢ ٣.٨٥ 

ال يسمح المشرف لألعضاء باتخاذ أي قرار يتعلق   ٣٠
 .بھم أو بالمركز

٧٠.٨ ١.٢٢  ٣.٥٤ 

 ٧٢.٨ ١.١٠ ٣.٦٤ .يتخذ المشرف قراراته بشكل مفاجئ لألعضاء ٢٩
 ٧٣.٢ ١.١٨ ٣.٦٦ يرحب المشرف بالقرارات المشتركة مع األعضاء  ٢٥
بشكل فردي فيما يتعلق يتخذ المشرف قراراته  ٢٨

 .بشؤونه الخاصة فقط
٦٤.٢ ١.٢٧ ٣.٢١ 

 ٥٨.٠ ١.١٦ ٢.٩٠ يوافق المشرف األعضاء في أي قرار يتخذونه ٢٧
ال يھتم المشرف بالمشاركة في صنع أو اتخاذ   ٢٦

 .القرار
٥٦.٢ ١.١٧ ٢.٨١ 

 ٧٢.٤ ٠.٥٢ ٣.٦٢  الدرجة الكلية للمجال

الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات أن المتوسطات ) ٧(يتضح من الجدول رقم 
 وأن الفقرة رقم) ١.٢٧- ٠.٩٠(، وبانحراف معياري )٤.٢٨-٢.٨١(تراوحت بين  ھذا المجال

وجاءت ، )٠.٩١(، وبانحراف معياري )٤.٢٨(جاءت بالمرتبة األولى، وبمتوسط حسابي ) ٢١(
في ، )٠.٩٠( انحراف معياري، وب)٤.٢٠( بالمرتبة الثانية، وبمتوسط حسابي) ٢٢(الفقرة رقم 

، وبانحراف معياري )٢،٨١( المرتبة األخيرة، وبمتوسط حسابي) ٢٦(حين احتلت الفقرة رقم 
باستثناء ، ويتضح من الجدول ان الفقرات االيجابية نالت أعلى المتوسطات الحسابية، )١،١٧(

ات الخاصة بھم أو التي أشارت إلى أن المشرف ال يسمح لألعضاء باتخاذ القرار) ٣٠(الفقرة 
 التي تعد سلبية، فحصلت على متوسط حسابي اقل من الفقرة االيجابية) ٢٩( أما الفقرة، بالمركز

)٢٥ .(  

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة ) ٨( ويبين الجدول رقم
  الثالثة

  .الدراسة الثالثةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت  :)٨( جدول
  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المجاالت  الرقم
 ٠.٤٥  ٣.٧٩ باألعضاء االھتمام  ١
 ٠.٤٤ ٣.٦٨ بالعمل االھتمام  ٢
 ٠.٤٦ ٣.٦٢ السلطة استعمال  ٣

 ٠.٣٧ ٣.٧٠ الكلي
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أن المتوسطات الحسابية لالھتمامات القيادية لدى المشرفين ) ٨(يتضح من الجدول رقم 
باألعضاء  وان مجال االھتمام) ٠،٤٦ - ٠،٤٤( بانحراف معياري) ٣،٧٩-٣،٦٢( بين تراوحت

السلطة  وجاء مجال استعمال، بالعمل بالمرتبة الثانية تاله مجال االھتمام، جاء بالمرتبة األولى
وجاءت تقديرات أفراد عينة الدراسة على األداة ككل بدرجة تقدير كبيرة جدا، ، بالمرتبة الثالثة

  ).٠،٣٧( ، وانحراف معياري)٣،٧٠( سط حسابيوبمتو

  تعلقة باإلجابة عن السؤال الثانيالنتائج الم  :ثانياً 

ھل ھناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة : "نص السؤال الثاني على
)0,05≥α(  في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة لالھتمامات القيادية لدى مشرفي المراكز

  ؟) المحافظة( الجنس، العمر، المديرية( يم الجنوب تعزى لمتغيراتالشبابية في إقل

  النتائج المتعلقة بمتغير الجنس  .أ 

) ٩(والجدول رقم "ت"تم استخدام المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار 
  .يوضح ذلك

في  إليجاد الفروق" ت" المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية واختبار :)٩(جدول 
  .تقديرات أفراد مجتمع الدراسة تبعا لمتغير الجنس

 العدد الجنس  المحاور
المتوسط 
 الحسابي

 قيمة تاالنحراف المعياري
الداللة 
 اإلحصائية

 االھتمام
 باألعضاء

 ٠.٤٣٩ ٣.٨٠  ٩٥ ذكر
٠.٨٢ ٠.٢٢٨ 

 ٠.٤٧٥ ٣.٧٨ ٨٩ أنثى
 ٠.٤٣٨ ٣.٥٩ ٩٥  ذكربالعمل االھتمام

٠.٠٠٦ ٢.٧٩٨* 
  ٠.٤٤٤  ٣.٧٨ ٨٩ أنثى

 استعمال
 السلطة

 ٠.٤٤٨ ٣.٦٠ ٩٥ ذكر
٠.٤٧٧ ٧١٣ 

 ٠.٤٩٠ ٣.٦٥ ٨٩ أنثى
 ٠.٣٧٢ ٣.٦٦ ٩٥ ذكر الكلي

٠.١٧٤ ١.٣٦٥ 
 ٠.٣٨٢ ٣.٧٤ ٨٩ أنثى

أنه ال توجد فروق ظاھرية في متوسطات تقديرات أفراد عينة ) ٩(يتضح من الجدول رقم 
باستثناء مجال االھتمام بالعمل ؛ فقد أشارت ، الدراسة الدراسة تعزى لمتغير الجنس في مجاالت

  .النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث

  النتائج المتعلقة بمتغير العمر  .ب 

تم  تقديرات أفراد المجتمع على مجاالت الدراسة واألداة ككل حسب متغير العمرلبيان 
  .يوضح ذلك) ١٠( والجدول رقم ، األحادياستخدام تحليل التباين 
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تحليل التباين األحادي لتقديرات أفراد العينة على مجاالت الدراسة واألداة ككل  :)١٠(جدول 
  .حسب متغير العمر

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

  الداللة  قيمة ف

 االھتمام
 باألعضاء

 ٠.٠٧٠ ٢ ٠.١٤٠  بين المجموعات
 ٠.٢٠٩  ١٨١ ٣٧.٨١١ داخل المجموعات ٠.٧١٥ ٠.٣٣٦

  ١٨٣ ٣٧.٩٥٢ الكلي
 االھتمام
 بالعمل

 ٠.٣٤١ ٢ ٠.٦٨٣ بين المجموعات
 ٠.٢٠٠ ١٨١ ٣٦.٢٥٩ داخل المجموعات ٠.١٨٥ ١.٧٠٤

  ١٨٣ ٣٦.٩٤٢ الكلي
 استعمال
 السلطة

 ٠.١٧٢ ٢ ٠.٣٤٣ بين المجموعات
 ٠.٢٢٠ ١٧٩ ٣٩.٣٤١ اخل المجموعاتد ٠.٦٤٠ ٠.٧٨١

  ١٨١ ٣٩.٦٨٤ الكلي
 ٠.٠٣٩ ٢ ٠.٠٧٨ بين المجموعات الكلي

 ٠.١٤٤ ١٨١ ٢٣.٠٤٩ داخل المجموعات ٠.٧٦٢ ٠٢٧٢
  ١٨٣ ٢٦.١٢٧  الكلي

 أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ١٠(يتضح من الجدول رقم 
)0,05≥α (أفراد مجتمع الدراسة في االھتمامات القيادية تعزى لمتغير العمر في تقديرات.  

  )المحافظة( النتائج المتعلقة بمتغير المديرية  .ج 

يوضح تقديرات أفراد المجتمع ) ١١(تم استخدام تحليل التباين األحادي، والجدول رقم 
  .حسب متغير المديرية 

على مجاالت الدراسة واألداة ككل حسب تحليل التباين األحادي لتقديرات األفراد  :)١١(جدول 
  متغير المديرية

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 الداللة  قيمة ف

 االھتمام
 باألعضاء

 *٠.٠٠٠ ٧.٧١٠ ١.٤٤١ ٣  ٤.٣٢٢ بين المجموعات
   ٠.١٨٧  ١٨٠ ٣٣.٦٣٠ داخل المجموعات

    ١٨٣ ٣٧.٩٥٢ الكلي
 ٠.١٠ ٢.١٠٦ ٠.٤١٧ ٣ ١.٢٥٢ بين المجموعات بالعمل ماالھتما

   ٠.١٩٨ ١٨٠ ٣٥.٦٨٩ داخل المجموعات
    ١٨٣ ٣٦.٩٤٢ الكلي
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

  مصدر التباين  المجاالت
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

 الداللة  قيمة ف

 استعمال
 السلطة

  *٠.٠٤ ٢.٧٣٦ ٠.٥٨٣ ٣ ١.٧٤٩ بين المجموعات
   ٠.٢١٣ ١٧٨ ٣٧.٩٣٥ داخل المجموعات

    ١٨١ ٣٩.٦٨٤ الكلي
  *٠.٠٠٢ ٥.٠٦١ ٠.٦٧٧ ٣ ٢.٠٣٢ بين المجموعات الكلي

   ٠.١٣٤ ١٨٠ ٢٤.٠٩٥ داخل المجموعات
    ١٨٣ ٢٦.١٢٧ الكلي

م  دول رق ن الج ة) ١١(يتضح م توى الدالل د مس ة إحصائية عن روق ذات دالل د ف ه توج  بأن
)0,05≥α (ر ، في تقديرات أفراد مجتمع الدراسة على جميع المجاالت واألداة ككل ويعزى لمتغي

ة  روق ذات دالل ود ف دم وج ى ع ائج إل ت النت ل، إذ دل ام بالعم ال االھتم تثناء مج ة باس المديري
ه ائية في ار ، إحص تخدام اختب م اس ديريات  ت ين الم ايز ب ى التم رف عل وكي(وللتع ات ) ت للمقارن
  :يوضح ذلك) ١٢(جدول رقم البعدية وال

للمقارنات البعدية لمتغير المديرية على مجاالت الدراسة واألداة ) توكي( اختبار :)١٢(جدول 
  .ككل

  المجاالت
)I (

 المديرية
)J (

المديرية
  متوسط الفروقات

(I-J) 
 الداللة

 *٠.٠٠٠  *٠.٤٠٢  الطفيلة الكرك باألعضاء االھتمام
 ٠.٣٨١ ٠.١٣٨ معان

 ٠.٩٦١ ٠.٠٤٨ لعقبةا
 ٠.٩٩٤ ٠.٠٢٤ معان الكرك السلطة استعمال

 ٠.٥٧٦ ٠.١٣٤ العقبة
 ٠.٠٠٣ ٠.٢٧٧ الطفيلة الكرك الكلي

 ٠.٨٧٦ ٠.٠٥٥ معان
 ٠.٨٠٦ ٠.٠٧٣ العقبة

انه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) ١٢( يتضح من الجدول رقم 
)0,05≥α ( مجتمع الدراسة تعزى  لمتغير المديرية ولصالح مديرية الكرك في تقديرات أفراد

  .عن المديريات األخرى
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  مناقشة النتائج

ة ا الدراس ي أظھرتھ ائج الت ى النت اء عل د ، بن ائج لتحدي ة النت زء مناقش ذا الج ي ھ تتم ف س
اء  ر أعض ة نظ ن وجھ وب م يم الجن ي إقل بابية ف ز الش رفي المراك دى مش ة ل ات القيادي االھتمام

  .مجالس اإلدارية فيھاال

ز الشبابية ":  سؤال األولالنتائج المتعلقة بال دى مشرفي المراك ة ل ا االھتمامات القيادي م
  ؟"في إقليم الجنوب

رات  قبل مناقشة النتائج ال بد من التوضيح  بان الفقرات الخمسة األولى من كل مجال تعد فق
ام الحر ٨+٧+٦ايجابية، أما الفقرات  ر عن االھتم رات التاسعة ، أو الترسلي فتعب د الفق ا تع بينم

تم عكس  الي ي ة ومصداقية المبحوث، وبالت اس دق ك لقي لبية، وذل رات س والعاشرة لكل مجال فق
  .نتائجھا للمقارنة أو المطابقة مع الفقرات االيجابية

إلى اھتمام المشرفين بمشكالت األعضاء وتشجيعھم، واالھتمام ) ٥(يشير الجدول رقم 
وھذا مؤشر على االھتمام الواضح باألعضاء على ، في ممارسة النشاطات الھادفةبرغباتھم 

دغش ( وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة، اعتبار أنھم العنصر األھم في العملية الشبابية
كم ، والتي تشير إلى توفر الكفايات القيادية لدى مشرفي المراكز الشبابية بدرجة كبيرة) ١٩٩٦

التي أشارت إلى أھمية اإلشراف الذي يراعي ) Waro 1994ورو (دراسة تتفق مع نتيجة 
التي ) ١٩٩٦الخوالدة (بينما تختلف مع نتيجة دراسة ، الفروق الفردية وإدراك الميول الفردية

  .أشارت إلى عدم تأھيل المشرفين كقادة شبابيين

خالل االھتمام إلى اھتمام المشرفين بالعمل بدرجة متقدمة من ) ٦( ويشير الجدول رقم
وھذا ما يعكس استفادة المشرفين من ، بتحقيق أھداف المركز واالھتمام بالتخطيط والتنظيم

وبالتالي التكامل والتوازن بين اھتمام المشرف ، البرامج اإلدارية المكثفة التي يشاركون بھا
التي ) Waro1994ورو ( وتتفق ھذه النتيجة مع نتيجة دراسة. باألعضاء واالھتمام بالعمل

) ٢٠٠٤عبابنه (وتتفق أيضا مع نتيجة دراسة ، أشارت إلى قدرة المشرف على توضيح األھداف
) ٢٠٠٣المومني (بينما اختلف مع نتيجة دراسة ، التي أشارت إلى توفر الكفايات في التخطيط

  . التي أظھرت التباين في الكفايات اإلدارية لدى المشرفين

المشرف منھج اإلدارة باألھداف والمشاركة في صنع  إلى إتباع) ٧(ويشير الجدول رقم 
بالرغم من اتفاق آراء مجتمع الدراسة على عدم سماح  واالستماع ألسئلة األعضاء،، القرار

وھذا مؤشر على أھمية التشاركية ، المشرف للعضو باتخاذ القرار الخاص به أو بالمركز
ويعزى ذلك أيضا إلى اھتمام ، اذ القراروعدم الفردية في اتخ، والديمقراطية في قيادة الشباب

المشرفين بصنع القرار المشترك والمسؤولية المشتركة بين المشرف والعضو، وتتفق ھذه 
التي بينت العالقة التشاركية والتعاونية بين المشرف ) ٢٠٠٣المومني(النتيجة مع نتيجة دراسة 

أوضحت العالقة المتميزة بين  التي) Kolp 1989كولب (واألعضاء كما تتفق مع نتيجة دراسة 
التي أكدت ) Katherine&others,1998كاثرين وآخرون (ودراسة ، المشرفين واألعضاء

التي أشارت إلى أن ) ١٩٩٦الخوالده (اھمية  القيادة التغييرية، بينما تختلف مع نتيجة دراسة 
  .اغلب المشرفين غير مؤھلين كقادة شبابيين
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األعضاء، والعمل، (تمام المشرفين بالمجاالت الثالثة إلى اھ) ٨(ويشير الجدول رقم 
بدرجة كبيرة، رغم تميز اھتمامھم باألعضاء عن مجالي العمل والسلطة، ويعود ذلك ) والسلطة

ألھمية عنصر الشباب في المجتمع األردني والذي يشكل نسبة تقارب الثلثين من مجموع السكان، 
يتم تدريب المشرفين وتأھيلھم لقيادته بالشكل األمثل من  إذ تشكل ھذه الفئة جانبا استثماريا مھما

  .خالل التوجيه والرعاية 
دھا  م تحدي وتشير النتائج الواردة في الجداول األربعة السابقة إلى أن الفقرات السلبية والتي ت
ى  ذا مؤشر ا عل ة الدراسة، وھ ة عين ل غالبي بالفقرتين األخيرتين من كل مجال ثم رفضھا من قب

  .ية ودقة المبحوثينمصداق
ا أو  ٦/٧/٨وتبين النتائج الواردة في الجداول ذاتھا بان الفقرات  تم تميزھ م ي من كل مجال ل

رة  تثناء فق وثين باس ل المبح ن قب ا م ث) ٣٠(إقرارھ ال الثال ن المج ى أن ، م را عل ذا مؤش وھ
لطة ل والس اء والعم ون باألعض رفين يھتم ار، المش رف خ اء بالتص ماح لألعض دم الس ج وع

ائج الحضور الواضح  الل النت ن خ ر م ث يظھ راف ،حي ة، أو إش ومة دون رقاب داف المرس األھ
  .للمشرف والعمل المشترك بين المشرف واألعضاء

أن األسلوب الديمقراطي للقائد الشبابي ، ويرى الباحث من خالل خبرته بالعمل مع الشباب
وتنشيط ، بالمسؤولية المشتركة يساھم في تعزيز الثقة بالنفس لدى الشباب وتعزيز اإلحساس

محلية من خدمات العضوية في المراكز، مما يسمح باستفادة العدد األكبر من الشباب في البيئة ال
باإلضافة إلى استثمار مواھب وقدرات الشباب وتوجيھھا بما يعود عليھم بالنفع  ،المراكز الشبابية

التي أكدت العالقة التشاركية ) Kolp 1989كولب ( والفائدة، وھذه النتيجة تتفق مع نتيجة دراسة
  .والتعاونية  بين المشرف واألعضاء

ا  تمرة كم اركات المس ة للمش ذه الدراس ة لھ وح كنتيج ام بوض ود االھتم بب وج ود س ويع
ى للشباب دھا المجلس األعل تفادة من مختلف ، لمشرفي ھذه المراكز في الدورات التي يعق واالس

بابالبرامج التدريبية التي تقيم ى للش ى ، ھا المؤسسات ذات العالقة مع المجلس األعل باإلضافة إل
اركي  نھج التش اج ال م ضرورة انتھ ز وإدراكھ ي إدارة المراك رفين ف بيا للمش ة نس رة الطويل الخب

بابية ز الش داف المراك ن أھ يس م دف رئ اء كھ ع األعض اوني م تخدام ، والتع ن اس ا أن حس كم
م الديمقراطي وما يشوبه من حاالسلوب  د من أھ نية حرجة يع ة س ذر ودقة في التعامل مع مرحل

  .متطلبات فن التعامل مع الشباب، ومن أھم المخرجات التي تسعى العملية الشبابية إلى تحقيقھا
اني ؤال الث ة بالس ائج المتعلق توى "  :النت د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ل توج ھ

ز في تقديرات أفراد مجتمع الدر) α≤0,05(الداللة  اسة لالھتمامات القيادية لدى مشرفي المراك
  .؟)" الجنس ،العمر، المديرية أو المحافظة(الشبابية في إقليم الجنوب تعزى لمتغيرات 

والمتعلق بمتغير الجنس انه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية ) ٩( يشير الجدول رقم
ت النتائج إلى وجود فروق دالة تعزى لمتغير الجنس باستثناء محور االھتمام بالعمل، فقد أشار

  .إحصائية بين الذكور واإلناث ولصالح اإلناث

ا مشرفون  وقد يعزى ذلك إلى التجانس في إدارات المراكز، حيث أن مراكز الشباب يقودھ
ر مختلطة، أما مراكز الشابات فتقودھا مشرفات إناث، ذكور بابية غي ا أن المراكز الش ذه ، كم وھ
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ة ع نتيج ق م ة تتف ة  النتيج ه(دراس ر ) ٢٠٠٤ ،العبابن زى لمتغي روق تع ود ف ر وج م تظھ ي ل الت
  .الجنس

ى  ك ال وفيما يتعلق بالفروق الدالة إحصائيا تبعا لمتغير الجنس في  مجال العمل فقد يعزى ذل
وتنظيمھا بخصوصية تختلف ، اھتمام المشرفات على مراكز الشابات بتخطيط البرامج واألنشطة

ث ت باب، بحي رامج الش ن ب ال،ع ذا المج ي ھ ا ف د دورھ ادات والتقالي ب الع ض  لع تم بع إذ تھ
ات  الي ال يسمحون بمشاركة الفتي ة الن بعض األھ المشرفات بالنشاطات والبرامج داخل المنطق

وبالتالي فان تقدير أفراد عينة الدراسة ، ببعض البرامج التي تتطلب المبيت خارج مناطق سكناھم
دى الم تخدم ل ادي المس نمط القي ة لل رفات بنوعي ام المش ن اھتم ر ع ل يعب ال العم ي مج رفات ف ش

ام المشرفات  ة وعن اھتم ام المشرفين من جھ البرامج والخطط والتنظيم بشكل يختلف عن اھتم
  .بمجاالت الدراسة األخرى من ناحية ثانية

) ١٠(وباإلشارة الى متغير العمر فقد اظھر تحليل التباين األحادي الموضح في الجدول رقم 
ةعد د مستوى الدالل ى أن كل ، )α≤0,05( م وجود فروق ذات داللة إحصائية عن ك ال ويعزى ذل

ة األخرى رامج تختلف عن الفئ اطات وب ا نش ة لھ ة الثالث ات العمري ن الفئ ة م تم ، فئ الي يھ وبالت
ات ات والرغب ول والحاج اة المي ا لمراع ة تبع ة العمري رف بالفئ ة ، المش ة العمري ا أن الفئ كم

ة الدراسة ) سنة١٨اقل من -١٥( المتوسطة تشكل النسبة العظمى من أعضاء المراكز ومن عين
م  د عن ) ٢(كما يشير الجدول رق ة تزي ذه الفئ راد ھ ان نسبة أف ين ب ذي يب ة %) ٤٠(وال من العين

كاملة وھذا يشكل ثقال مھما لھذه الفئة إلخفاء أية فروق قد تكون  في التقديرات تبعا لمتغير العمر 
  .الدراسة واألداة ككلعلى محاور 

ة أوالمحافظة) ١١(ويشير الجدول رقم  ر المديري ق بمتغي اين ) والمتعل ل التب من خالل تحلي
تثناء  األحادي إلى وجود فروق ظاھرية ذات داللة إحصائية على جميع المحاور واألداة ككل باس

روق إحصائية ه وجود ف ين في م إجراء، محور االھتمام بالعمل؛ إذ لم يتب ار حيث ت وكي( اختب ) ت
الذي اظھر أن الفروق ذات الداللة اإلحصائية في ) ١٢(للمقارنات البعدية كما يشير الجدول رقم 

  .مجالي االھتمام باألعضاء واالھتمام بالسلطة لصالح مديرية الكرك

ويعزى ذلك الى أن أھداف المراكز الشبابية وخططھا وبرامجھا التختلف بين مركز وآخر، 
ديرات ، تمام بالعمل بشكل كبير لدى مشرفي المراكز الشبابيةويتقارب االھ ا االختالف في التق أم

ة  ى المجموعات المقرب المتعلقة بمجالي االھتمام باألعضاء واالھتمام بالسلطة؛  فقد يعزى ذلك ال
In-group) ( التي تربط المشرفين بأعضاء المراكز في مديرية الكرك والتي يحكمھا القرابة كما

ديريات ) ٢١٣ص، ٢٠٠٢ ،درة (إليھا أشار  ام باألعضاء بشكل أفضل عن الم ز االھتم مما يمي
رى ة، األخ ة دراس ع نتيج ق م ة تتف ذه النتيج رون( وھ اثرين وآخ  & Katherine ك

others,1998 (التي أظھرت أن القيادة التغييرية تحدث عند الجماعات ذات التماسك العالي.  

د الباحث بان قدم المراكز الشبابية في محافظة الكرك أسھم وفي مجال االھتمام بالسلطة يعتق
ين  تمر ب اون المس رار والتع ي صنع الق اھمة ف رات أفضل للمس اب خب ي اكتس ة ف اھمة فاعل مس

بابية في محافظة الكرك ، المشرفين واألعضاء ين المراكز الش كما أن كثافة البرامج المشتركة ب



 ١١٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ سالم الحسنات

  ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

اذ ، ظةتساھم في حدة التنافس بين مراكز المحاف ة التشاركية في اتخ ذا التوجه الرؤي دعم ھ ا ي مم
  .القرار  في المركز الواحد بين المشرف وأعضاء المركز

ي بينت وجود ) ١٩٩٦ ،دغش(تتفق ھذه النتيجة تبعا لمتغير المديرية مع نتيجة دراسة  الت
ة( و تختلف عن نتيجة دراسة، فروق تعزى لمتغير المنطقة م تظ) ٢٠٠٤ ،العبابن ى ل ا إل ھر فروق
  .تعزى لمتغير مكان العمل

  
  االستنتاجات

  في ضوء نتائج الدراسة ومناقشتھا تم استنتاج ما يلي

ام  .١ ق لالھتم ع يسھل الطري املين بشكل مرتف أن اھتمام مشرفي المراكز الشبابية بالعمل والع
 .المرتفع بالسلطة، ومختلف العمليات ذات العالقة داخل وخارج المركز

 .المراكز الشبابية عن إدارات المراكز الشبابية في إقليم الجنوب قبول ورضا أعضاء .٢

 .عدم وجود فروق جوھرية بين مجاالت الدراسة لالھتمامات القيادية لدى مشرفي المراكز .٣

ام   .٤ وازن في مجاالت اھتم إن معادلة نضوج االھتمام  القيادي المناسب تكتمل من خالل الت
  .العمل والسلطةالقائد بتوازن وتكامل بين األعضاء و

  
  التوصيات

ا الدراسة ي توصلت إليھ تنتاجات الت ى االس ائج ،استنادا إل يوصي ، وفي ضوء مناقشة النت
  :الباحث

ث  .١ ة بحي توى المملك ى مس بابية عل ز الش ع المراك ة تشمل جمي ة مماثل داد دراس ضرورة إع
ات  ز االھتمام باب لتعزي ى للش س األعل ي المجل ؤولين ف ع المس ا م اقش نتائجھ ة تن المحقق

داف الة  ،لألھ ى رس لبي عل أثير الس ات ذات الت ن االھتمام ة ع رات الناجم ة الثغ ومعالج
 .المراكز الشبابية

ة المستخدمة  .٢ إجراء التنقالت اإلدارية لمشرفي المراكز الشبابية بناء على االھتمامات القيادي
دا ق أھ ي تحقي اھم ف ي تس ة الت ات القيادي ى االھتمام درتھم عل دى ق ديھم، وم ز ل ف المراك

 .الشبابية 

اركية  .٣ داف والتش ارات اإلدارة باألھ ى مھ بابية عل ز الش رفي المراك ل مش دريب وتأھي ت
 .والتعاون، وتنمية اإلحساس بالمسؤولية لدى األعضاء

  
  العربية واألجنبية المصادر والمراجع

 افرة راھيم ،الجع ادات الش. )٢٠٠٨(. إب اءات القي دريبي الخاص بتطوير كف دليل الت  .بابيةال
  .٩. األردن .المجلس األعلى للشباب .)٨٩(رقم اإلصدار  .سلسلة التثقيف الشبابي

 ع .١ط   .الحديث في اإلدارة الرياضية). ٢٠٠٤(. فائق ،أبوحليمه ل للنشر والتوزي  .دار وائ
  .١٨-١٦. األردن .عمان



 ......" يلدى مشرفي المراكز الشبابية فاالھتمامات القيادية "ـــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١١٥٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٤(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 جامعة عين  .ارةكلية التج .القيادة اإلدارية الفعالة). ٢٠٠٠( .نادية ،ومكاوي .عايدة، خطاب
  .مصر .شمس

 بابية). "١٩٩٦( .يحي  ،الخوالدة  ."العوامل المؤثرة في عدم إقبال الشباب على المراكز الش
  .المملكة األردنية الھاشمية .معھد اإلدارة العامة .دراسة مقدمة لدورة اإلدارة العليا

 ة الشباب في األردن ).٢٠٠٤( .يحي ،الخوالده اء -والء-عطاء -إنجاز: رعاي سلسلة  .انتم
  .٧٦ . األردن .عمان .المجلس األعلى للشباب  .التثقيف الشبابي

 دالباري، درة ة . )٢٠٠٢( .وآخرون .عب ات .اإلدارة الحديث اھيم والعملي ز   .٣ط .المف المرك
  .٢١٣. األردن .عمان .العربي للخدمات الطالبي

 ش الح  ،دغ ر" ).١٩٩٦( .ص ا لمش ب توافرھ ة الواج ات القيادي باب الكفاي ز الش في مراك
ة نظر األعضاء الة ". ودرجة ممارستھا من قبل مشرفي المراكز في األردن من وجھ رس

  .األردن .عمان .الجامعة األردنية .كلية التربية الرياضية .ماجستير غير منشورة
 ع .األسس والوظائف -اإلدارة ).  ٢٠٠١(. إيھاب ،زريق ة للنشر والتوزي  .دار الكتب العلمي

  .مصر .القاھرة
 بابية .كيف نساعد الشباب).  ٢٠٠٦( . محمود ،السرحان رامج الش ل الب سلسلة التثقيف  .دلي

  .٤٠-٣٩ .األردن .المجلس األعلى للشباب .)٦٢(رقم اإلصدار  .الشبابي
 ه ماعيل ،العبابن ي " ).٢٠٠٤( .إس باب ف ى للش س األعل ادات المجل ة لقي ات اإلداري الكفاي

   .األردن .اربد .جامعة اليرموك .شورةرسالة ماجستير غير من" األردن
 بابي).  ٢٠٠٨( .انتصار ،عباس داع الش ة اإلب بابي .تنمي م اإلصدار .سلسلة التثقيف الش  رق

  .٧  .األردن .المجلس األعلى للشباب .)٨٦(
 األردن .عمان . "تعليمات المراكز الشبابية". )٢٠٠٤( .المجلس األعلى للشباب      .  
 ومني اد ،الم ة " ).٢٠٠٣( .زي باب ودرج ز الش رفي مراك ة لمش ة الالزم ات اإلداري الكفاي
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