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ملخص: 

وجهة  من  للمجتمع  ال�شاملة  التنمية  يف  اإىلدورال�شباب  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هدفت 
يف  ا�شتخدمت  الأردن،  يف  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  نظر 
هي:  اأربعة  جمالت  يف  �شنفت  فقرة   )58( ت�شمنت  الباحثان  طورها  ا�شتبانة  الدرا�شة 
التنمية ال�شيا�شية والوطنية، والتنمية القت�شادية، والتنمية الجتماعية، والتنمية الإدارية، 
نتائج  اأظهرت  املذكورة،  املوؤ�ش�شات  من  وطالبًة  طالبًا   )312( بلغت  عينة  على  وطبقت 
الدرا�شة اأن غالبية فقرات املجالت ح�شلت على درجة موافقة كبرية، واأن الرتتيب التنازيل 
ملجالت الأداة ح�شب اآراء اأفراد العينة هي: التنمية الإدارية، والتنمية الجتماعية، والتنمية 
القت�شادية، والتنمية ال�شيا�شية والوطنية، وبينت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيًا تبعًا 
ملتغري اجلن�ص على جمايل التنمية ال�شيا�شية، والتنمية الإدارية، وعلى املجال الكلي لالأداة 
ول�شالح الإناث، كما اأظهرت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيًا تبعًا ملتغري الكلية ل�شالح 
طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب، وطلبة كلية تدريب عمان، بينما مل تظهر فروق دالة تبعًا 
ملتغريْي: املعدل الرتاكمي، وم�شتوى تعليم الأب، ويف �شوء النتائج انتهت الدرا�شة بعدد من 

التو�شيات
الكلمات املفتاحية: التنمية ال�شاملة، ال�شباب، موؤ�ش�شات التعليم العايل، وكالة الغوث 

الدولية 
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The Role of Youth in Comprehensive Development 
of Society from Students› Perspectives at UNRWA 

Higher Education Institutions in Jordan.

Abstract: 

The study aimed at identifying the comprehensive development of 
society, and the role of youth in this development from students’perspectives 
at UNRWA higher education institutions in Jordan.A survey questionnaire 
consisting of (58) itemswas developed by the researchers and was distributed 
on four domains as follows: Political and Civic Development, Economic 
Development, Social Development, and Administrative Development.The 
survey questionnaire was applied to a sample of (312) students from the 
aforementioned institutions.Study results showed that the majority of the 
items of all the domains scored a high degree of approval, results also showed 
that the respondents’ perspectives of the domains of the questionnaire are 
mentioned in descending order as follows: Administrative Development, Social 
Development, Economic Development, Political and Civic Development.
Results showed that there was a statistically significant difference that can be 
attributed to gender on the domains of political development, administrative 
development, and on the overall domains of the survey in favor of females.
Results also showed that there were statistically significant differences on 
the type of college variable in favor of students of the Faculty of Educational 
Sciences and Arts (FESA) , and Amman Training Center (ATC) .However, the 
study did not show statistically significant differences on the variables of the 
student’s GPA, and the parents’ level of education.The study put forward a 
number of recommendations.

Keywords: comprehensive development, youth, higher education 
institutions, UNRWA
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مقدمة: 
احلياة:  جمالت  خمتلف  يف  والتطورات  التغريات  عليه  تغلب  ع�رس  يف  اليوم  نعي�ص 
والجتماعية،  والقت�شادية،  وال�شيا�شية،  والإدارية،  والتعليمية،  والرتبوية،  املعرفية، 
وغريها، الأمر الذي يتطلب من موؤ�ش�شات الرتبية الر�شمية وغري الر�شمية يف املجتمع، و�شع 
العقد  يف  املت�شارعة  الع�رس  جتديدات  مواكبة  من  اأفراده  متكن  وتعليمية  تاأهيلية  برامج 
الثاين من الألفية الثالثة، وياأتي يف مقدمة املعنيني بهذا املو�شوع موؤ�ش�شات وزارة الرتبية 
يف  الطلبة  اإعداد  يف  بواجباتها  القيام  منها  يتوقع  التي  العايل  التعليم  ووزارة  والتعليم، 
املراحلكافةاإعداداً متكاماًل يف جميع جوانب �شخ�شياتهم، وتاأهيلهم للم�شاهمة يف خدمة 
جمتمعهم ونه�شته م�شتقباًل، خا�شة ال�شباب من هوؤلء الطلبة الذين يعول عليهم فيقيادة 
التطورات املرتقبةيف املجتمع لتواكب النفجاراملعريف والتقدم التكنولوجي الهائل الذي 
نتائج قيام هذه   )Lobman, 2011( مي�ص جميع مرافق احلياة املختلفة، ويو�شح لومبان 
كانت  التاريخية  الناحية  من  العامة  املدار�ص  “اإن  فيقول:  عدمه  من  بدورها  املوؤ�ش�شات 
املوؤ�ش�شة الرئي�شةامل�شئولة عن اإعداد ال�شباب للم�شاركة يف جمتمع دميقراطي، واأن تركيزها 
احل�رسي على املعارف واملهارات يعوق قدرتها على اأن تكون البيئات التي تدعم التنمية 

ال�شاملة.”
ومن هنا ل بد من الرتكيز على الرتبية املتكاملة لل�شباب، التي ي�شهل من خاللها تعليم 
هوؤلء ال�شباب وتدريبهم وا�شتثمار طاقاتهم واإمكاناتهم لتوظيفها لال�شتفادة من اإمكانات 
الدولة وثرواتها املختلفة، وا�شتثمارها يف اأف�شل �شورة ممكنةكي تعمل على تنمية املجتمع 

تنمية �شاملة.
ويتميز ال�شباب عن غريهم من فئات املجتمع باحليوية والن�شاط، ولذلك يتوقع منهم 
اأن يكونواقادة التغيري وفر�شانه يف اأي جمتمع من املجتمعات، فكلمة �شاب يف اللغة ماأخوذة 
من )�شبب( ، وال�شباب اأوال�شبان جمع �شاب، وتعني الفتاء واحلداثة )ابن منظور، 1994( ، 
وتطلق كلمة �شاب على الذكر والأنثى، ويف اللغة الإجنليزية تعني كلمة �شاب )Youth( الفرتة 
الأوىل من العمر التي فيها احليوية والفتوة )رباح، 2010، �ص 348( ، اأما يف ال�شطالح 
فلم ُيتََّفق على مفهوم معني اأو تعريف واحد لل�شباب، وذلك عائد اإىل اختالف الأفكار، وتباين 
املفاهيم، وتعدد الأهداف التي يقوم عليها التحليل ال�شيكولوجي والجتماعي الذي يخدم 
هذه الفئة يف اأي من املجتمعات، ولذلك نرى املفكرين والعلماء والرتبويني قد اختلفوا حول 
البيولوجي،  اإجرائية، فكان هناك من تبنى املفهوم  ال�شباب من وجهة نظر علمية  مفهوم 
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الذي يرى اأن ال�شباب حالة عمرية تخ�شع لنمو ع�شوي من جهة، ولثقافة املجتمع من جهة 
اأخرى، وهناك من تبنى املفهوم ال�شيكولوجي الذي يرى اأن ال�شباب مرحلة عمرية وطور من 
اأطوار منو الإن�شان الذي يكتمل فيه ن�شجه الع�شوي والعقلي والنف�شي، وهناك من راأىاأن 
ال�شباب وال�شبابية تعد قيمة معنوية قد تتوافر يف اأعمار خمتلفة وتتميز باحلما�ص والفاعلية 

)عبد النبي، 2010( )النابل�شي، 2010، �ص: 51- 52( .
والأمم  اليون�شكو  تعريف  يف  ورد  فقد  العمريةلل�شباب،  املرحلة  حتديد  اختلففي  وقد 
 ، )Jappa,2009( املتحدة باأن ال�شباب هم الفئة الذين ترتاوح اأعمارهم بني 15 اإىل 25 �شنة
وحددت دول اأخرى بدايته من11اأو 12 �شنة اإىل 30 �شنة، ووزعته دول اأخرى بح�شب مرحلة 
املراهقة املمتدة من عمر15- 21 �شنة، ومرحلة الر�شد املبكر من عمر21- 30 �شنة، واتفق 
يف الأردن مع هذا التوزيع اإل اأنهم عّدوا املرحلة الأوىل تلك التي متتد بني �شن 15- 18، 
واملرحلة الثانية من عمر 18– 25 �شنة، وهي ال�شن التي يتحقق فيها التزان البيولوجي، 
البيولوجي  الجتاه  فاإن  وهكذا  والجتماعي،  واجلن�شي،  والعاطفي،  والنف�شي  والعقلي، 
يحدد ال�شباب مبرحلة زمنية اتفق عليها عامليًا وعربيًا باأنها متتد من عمر 15- 25 �شنة 

)ال�رسحان، 1994، �ص: 18( 
وال�شباب هم عدة امل�شتقبل، وحالهم ينبئ عن �شورة هذا امل�شتقبل، فمتى كان واقعهم 
يبعث على الر�شا كان امل�شتقبل واعداً، كيف ل وهم القادة اللذين عليهم م�شوؤوليات ج�شام ل 
بد اأن ينه�شوا بها، من حيث الرتبية واملعرفة والتوازن والنتماء والقدرة على الإبداع، واأي 
اإهمال لأي جانب من هذه اجلوانب ل يعني �شوى هدم لبنة من لبنات امل�شتقبل، وبالتايل 
ال�شباب والعناية بهم  اأي زيادة يف رعاية  هدر طاقة املجتمع املاأمولة، وعك�ص ذلك فاإن 
واملحافظة عليهم، تعني تثبيت بناء قواعد امل�شتقبل ومتتني اأ�ش�شه.)جرار، 2000، �ص: 15( 
�شكان  من  كبرية  ن�شبة  ي�شكلون  الذين  ال�شباب  اأن  اإىل   )Jappa,2009( جابا  وي�شري 
املجتمعات يعربون عن رغبتهم يف امل�شاركة يف املجتمع من خالل العمل التطوعي، ولي�ص 
من خالل ال�شيا�شة التي ينفرون منها، واأن طاقاتهم اإن مل ُت�شتثَمر �شوف تتحول اإىلاملخدرات 

واجلرمية والعنف، ويتحولون اإىل مورد اقت�شاد ي�شائع.
وتقا�ص املجتمعات بوجود ال�شباب فيها كمًا ونوعًا، فالوجود الكمي لهم يعني تزايد 
ال�شكان املحلية والعاملية، فيقال هذا جمتمع  اإح�شائيًات  ن�شبتهم يف املجتمعات بح�شب 
اأن زادت ن�شبة فئة ال�شباب فيه، وميكن القولإن هذا ينطبق على املجتمع الأردين،  �شبابي 
ال�شباب ي�شكلون ن�شبة  اأن  الأنباءالأردنية )برتا(  فهو جمتمع �شاب فتي، فقد ذكرت وكالة 
اأن 37.3% من  اأظهرت  اإح�شاءات عام 2010  اإن  الأردين، حيث  عالية من فئات املجتمع 
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ال�شكان حتت �شن 15 �شنة، و59.5% مابني 15 – 64 �شنة، بينما 3.2% من ال�شكان يف عمر 
واإن كانت هناك درا�شات يف تواريخ خمتلفة   ،http:// www.petra.gov.jo �شنةواأكرث   65
رفعت هذه الن�شب اأو جعلتها دون ذلك، بح�شب نظرتهم اإىل حتديد املرحلة العمرية لل�شباب.

يت�شفون  يتمثل مبا  باأنه  النبي )2010(  لل�شباب فيو�شحه عبد  النوعي  الوجود  اأما 
و�رسعة  والفاعلية  كالديناميت  غريهم،  عند  تتوافر  ل  ومهارات  وقدرات  مميزات  من  به 
يتمتعون  ما  اإىل  اإ�شافة  املجتمع،  والتوافق بني مطالبهم ومطالب  والن�شجام  ال�شتجابة 
به من مرونة وطاقات فيا�شة، ومن هذه الو�شعية جاءت مقولة: )ال�شباب ن�شف احلا�رس، 
احل�شارات  اأثبتته  ما  وهذا  امل�رسق،  غدها  وهم  الأمماحلا�رس،  اأمل  فهم   ، امل�شتقبل(  وكل 
الإن�شانية عرب م�شرية التطور التاريخي للب�رسية، فمن اإدراك ال�شعوب واملجتمعات الإن�شانية 
ومتعاظم  كبري  دور  من  توؤديه  ملا  ورعايتها  ال�رسيحة  بهذه  الهتمام  نبع  ال�شباب،  لدور 
يف خدمة املجتمع وتطويره، من اإعداد القيادات وبلورة الروؤى والأفكار واملواقف، والقدرة 
على التخطيط والتنفيذ، وحديثًا �شنفت الأمم املتحدة ال�شباب )بالفاعل الأول( يف احلراك 
ال�شالم والتنمية  ال�شباب بق�شايا  َفُربط  الهادف للتغيري والتحول نحو الأف�شل،  املجتمعي 
ال�شبيل  هو  قدراتهم  وتطوير  ال�شباب  تنمية  فاإن  املنطلق  هذا  من  والبيئة،  والدميقراطية 
للنهو�ص بالبلدان، وحتقيق اأهدافها التنموية، ومن هنا ظلت املجتمعات امل�شتنرية تراهن 
على �شواعد ال�شباب وطاقاتهم، للم�شاركة يف تنمية املجتمع تنمية �شاملة من جميع جوانبه.
وت�شري درا�شة �شفوت )2010( التي قدمتها اإىل املوؤمتر العاملي احلادي ع�رس للندوة 
عقد  الذي  الجتماعية”،  وامل�شئولية  “ال�شباب  عنوان:  حتت  الإ�شالمي  لل�شباب  العاملية 
جملة  من  يعانون  العربي  العامل  يف  ال�شباب  اأن  اندوني�شيا  بجمهورية  جاكرتا  ميدينة  ف 
اأزمات انعك�شت على عالقتهم ودورهم يف حتمل امل�شئولية الجتماعية، ب�شبب غياب اخلطط 

وال�شرتاتيجيات املتعلقة بهم.
التخطيط  وزارة  اأعدتها  التي  والجتماعية  القت�شادية  التنمية  خطة  حددت  وقد 
والتعاون الدويل )2004- 2006( يف الأردن روؤيتها لل�شباب، وهي: اإعداد جيل من ال�شباب 
املتميز ج�شمًاوفكراً وخلقًا و�شلوكًا، والقادر على التفكري والتحليل والإبداع، واملدرك حلقوقه 
العمل والبناء،  وواجباته جتاه وطنه واأمته، واحلري�ص على امل�شاركة يف خمتلف مراحل 
الربامج وتنظيمهاوال�شيا�شات  اإعداد  الروؤية ن�شت ر�شالة اخلطة على:  وبهدف حتقيق هذه 
اأوقات فراغهم مبا يعود  الهادفة اإىل تنمية ال�شباب واإطالق طاقاتهم الإبداعية، وا�شتثمار 
والتن�شيق،  والتكامل  وال�شمولية  الت�شاركية  من  اإطار  يف  املجتمع،  وعلى  عليهم  بالنفع 
و�شوًلاإىل تكوين جيل متميز ومبدع وخالق، وا�شتثمار دوره يف العملية التنموية ال�شاملة 
باأبعادها القت�شادية والجتماعية وال�شيا�شية والثقافية كافة، وهذا يتطلب تنظيم طاقات 
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ال�شباب وا�شتثمارها مبا يكفل م�شاركتهم الفاعلة يف التنمية الب�رسية امل�شتدامة، وتر�شيخ 
قيم العمل اجلماعي والتطوعي لديهم.

وتوؤكد اجلاروف )2010( اأن امليثاق الوطني يف الأردن جاء ليوؤكد على دور ال�شباب 
بتمكينهم  وذلك  معًا،  وو�شائلها  التنمية  اأهداف  اأهم  من  باعتبارهم  ال�شاملة  التنمية  يف 
وتوفري  والجتماعيةكافة،  والقت�شادية  ال�شيا�شية  اجلوانب  يف  املجتمعية  امل�شاركة  من 
املناخ املنا�شب لإطالق طاقاتهم واإبداعاتهم، وتوجيه قدراتهم نحو البناء والتنمية، وو�شع 

الربامج الكفيلة بتحقيق ذلك، مع ال�شعي احلثيث حلماية ال�شباب من النحراف، واأ�شبابه.
اأول(  )الأردن  مفهوم  ي�شاراإىلاأن  ال�شاملة  والتنمية  ال�شباب  بني  العالقة  ولتو�شيح 
الذي ينادى به يف الأردن، هو م�رسوع نه�شة وا�شتنها�ص يحرك مكامن القوة عند الفرد 
التنمية  من  جديدة  ملرحلة  ويوؤ�ش�ص  الأوائل،  والبناة  الّرواد  بداأه  ما  وي�شتكمل  واملجتمع، 
�شباب  طاقات  تطلق  تنمية  وهي  والإدارية،  والرتبوية  والثقافية  وال�شيا�شية  القت�شادية 
)القطاونة،  لوطنهم.  بالنتماء  العتزاز  من  النابع  املبدع  وحتفزعملهم  و�شاباته،  الأردن 

والعطنة، 2011، �ص: 134( 
فيبينون  العالقة  هذه   )147 �ص:   ،2009( والتثبيتات  وا�شحق،  اخل�شور،  ويو�شح 
املجتمع، مبا يحقق  الن�شاطات يف  اأوجه  �شاملة ملختلف  التنمية هي عملية ح�شارية  اأن 
واإطالق  لكفاءاته،  وتطوير  له،  لالإن�شان وحترير  بناء  اأي�شًا  وكرامته، وهي  رفاهةالإن�شان 
لقدراته للعمل والبناء واكت�شاف موارد املجتمع وتنميتها وال�شتثمار  الأمثل لها من اأجل 
بناء الطاقة الإنتاجية القائمة على العطاء امل�شتمر، وهناك التنمية الجتماعية والإدارية 
والتطور  العلم  خالل  من  كلها،  املجالت  يف  حتديثالأردن  على  تعتمد  التي  والتعليمية 
اإىل م�شتوى مرموق بني الأمم، يعيد لالأمة  التكنولوجي يف جميع جمالت احلياة، و�شوًل 
كلها:  امليادين  يف  ال�شامل  والإ�شالح  امل�شتدامة  التنمية  وهناك  وح�شارتها،  اأجمادها 
علمي  منهج  وفق  والثقافية،  والفكرية  والتكنولوجية  والإعالمية  والقت�شادية  الإدارية 

يحقق هذه الأهداف.
فمن  وغاياتها،  التنمية  وقود  لأنها من  معًا،  والو�شيلة  الهدف  ال�شباب  وتعد طاقات 
خالل تدريب ال�شباب وتاأهيلهم ليقوموا بواجباتهم، ن�شري بخطى وا�شعة نحو حتقيق التنمية 

ال�شاملة للمجتمع.
وحمفزة  داعمة  بيئة  وتوفري  باأبعادهاكافة،  وامل�شتدامة  ال�شاملة  التنمية  ولتحقيق 
مت�شمة بالعدالة واحلرية واحلياة الكرمية، يجباأن يكون ال�شباب هم هدف التنمية وو�شيلتها 
وحمورها الأ�شا�ص، ول بد اأن تن�شب اجلهود كافة على اأهمية ال�شتثمار يف الإن�شان تعليمًا 



60

دور الشباب في التنمية الشاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة مؤسسات 
التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية في األردن

د.بسام عمر غامن
د. عودة عبد اجلواد أبو سنينة

وتدريبًاوتاأهيال م�شتمراً، بهدف اإعداد جيل من ال�شباب معافى فكراً وخلقًا و�شلوكًا وج�شمًا، 
ول بد من الرتكيز على دور ال�شباب املحوري يف التنمية الوطنية امل�شتدامة بكافة اأبعادها، 
كما ل بد من تنظيم طاقات ال�شباب وا�شتثمارها مبا يكفل م�شاركتهم الفاعلة يف التنمية 
الب�رسية امل�شتدامة، وتر�شيخ قيم العمل اجلماعي والتطوعي لديهم، ولهذا مييل ال�شباب اإىل 
ال�شاملة وامل�شتدامةباأبعادها كافة، رغبة منهم يف التغيري  الندماج يف العملية التنموية 
والإ�شالح والنهو�ص والتطور، وال�شطالع بدورهم الرائد يف م�شرية احلياة، والتعبري عن 

اإرادتهم الطاحمة لل�شعود والتميز.)ال�رسحان، 2004، �ص: 83( 
اأنف�شهم  نظرهم  وجهة  معرفة  من  بد  ل  كان  املجتمع  تنمية  يف  ال�شباب  ولأهمية 
ال�شباب  ال�شباب فيها، ولهذا جاءت هذه الدرا�شة لتك�شف عن دور  ال�شاملة، ودور  بالتنمية 
يف التنمية ال�شاملة للمجتمع، من وجهة نظر طلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل يف وكالة الغوث 

الدولية يف الأردن.

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
املنوط  واملهمات  الواجبات  وحتدد  ملجتمعاتها،  ال�شاملة  بالتنمية  الدول  تهتم 
اأكمل وجه ممكن، وت�شع اخلطط والربامج  التنمية على  باملوؤ�ش�شات والأفراد لتحقيق هذه 
التي تعمل على ن�رس التوعية حول التنمية واأهميتها، واأهمية قيام كل فئة من فئات املجتمع 
اأنها  للتطورات املتجددة، كما  الدولة احلديثة املواكبة  �شليم، بهدف بناء  باأدوارهم ب�شكل 
الأفراد واملوؤ�ش�شات  التي تقي�ص من خاللها مدى فهم  الأ�ش�ص واملعايري واملوؤ�رسات  ت�شع 
لأدوارهم، ومدى اإنتاجيتهم املتوقعة منهم، من هنا ميكن بلورة م�شكلة الدرا�شة يف الإجابة 
من  للمجتمع،  ال�شاملة  التنمية  ال�شباب يف  دور  ما  الآتي:  الرئي�ص  ال�شوؤال  عن 
الدولية يف  الغوث  وكالة  العال يف  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  نظر  وجهة 
االأردن، على كل جمال من املجاالت االأربعة التي تقي�شها اال�شتبانة؟ وعالقة 

ذلك ببع�ص املتغريات، وقد تفرع من هذا ال�شوؤال االأ�شئلة االآتية: 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف ا�شتجابات . 1

يف  ال�شباب  دور  نحو  الأردن  يف  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة 
التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغرياجلن�ص؟ 

هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف ا�شتجابات . 2
يف  ال�شباب  دور  نحو  الأردن  يف  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة 

التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري الكلية؟ 
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هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف ا�شتجابات . 3
يف  ال�شباب  دور  نحو  الأردن  يف  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة 

التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي للطالب؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة )α≥0.05( يف ا�شتجابات . 4

يف  ال�شباب  دور  نحو  الأردن  يف  الدولية  الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة 
التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري م�شتوى تعليم الأب؟ 

أهداف الدراسة: 

ت�شعى هذه الدرا�شة اإل حتقيق االأهدافالرئي�شة االآتية: 
طلبة  - نظر  وجهة  من  للمجتمع،  ال�شاملة  التنمية  يف  ال�شباب  دور  اإىل  التعرف 

موؤ�ش�شات التعليم العايل يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن.
التي يدر�ص فيها، ومعدله  - الطالب امل�شتجيب، والكلية  اأثر متغريات: جن�ص  معرفة 

ال�شاملة  التنمية  يف  ال�شباب  دور  نحو  نظره  وجهة  يف  والده،  تعليم  وم�شتوى  الرتاكمي، 
للمجتمع.

أهمية الدراسة: 
على  كافة  الدول  به  تهتم  وح�شا�شًا  حيويًا  مو�شوعًا  بتناولها  الدرا�شة  تتميزهذه 
تركيزها  للمجتمع، مع  ال�شاملة  التنمية  األ وهو مو�شوع  وم�شتوياتها،  م�شاربها  اختالف 
على نظرة ال�شباب اإىل هذه التنمية، ودورهم فيها، باعتبارهم فر�شان التغيري الذين يتوقع 
منهم الإ�شهام الفاعل يف ر�شم م�شاراتها تخطيطًا، وامل�شاركة فيها تنفيذاً وتقوميًا ومتابعًة 
بد من معرفة اجتاهات  بناء حا�رس املجتمع وم�شتقبله، ومن هنا كان ل  بهدف حت�شني 
هوؤلء ال�شباب ومواقفهم من التنمية ال�شاملة، وتكمن اأهمية هذه الدرا�شة يف اأنها قد تخدم 
�شيا�شي  اإ�شالح  عمليات  املدة  هذه  يف  ي�شهد  الذي  كالأردن  بلد  يف  بالتنمية  املهتمني 
�شناع  ت�شاعد  قد  فهي  امل�شتويات،  كافة  وعلى  �شامل  وتربوي  واقت�شادي  واجتماعي 
العربية  املنطقة  يف  �شابهه  وما  البلد  هذا  يف  والوزارات  املوؤ�ش�شات  بع�ص  يف  القرارات 
ال�شيا�شية،  والتنمية  والقت�شاد،  والتخطيط،  العايل،  والتعليم  والتعليم،  الرتبية  كوزارات: 
والثقافة وال�شباب والريا�شة، والإعالم، واملوؤ�ش�شات التابعة لها، اأو لغريهايف و�شع اخلطط 
ور�شم ال�شيا�شات وحتديد الأولويات التنموية الوطنية، من خالل تتبعهم حلاجات ال�شباب 
وتق�شيهم ملعتقداتهم واجتاهاتهم حول التنمية ال�شاملة وجمالتها، باعتبارهم جزءاً هامًا 
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من غايات التنمية واأهدافها، وهم الذين يقع على عاتقهم تنفيذ براجمها م�شتقباًل، فتهتم 
هذه الوزارات يف تلبية احتياجات ال�شباب، وت�شع احللول للم�شكالت التي قد يواجهونها، 

وت�شتثمر اإمكاناتهم، وتوجه طاقاتهم نحو امل�شاركة يف اأوجه التنمية ال�شاملة املتعددة.
ويعتقد الباحثان- يف حدود علمهما- اأن هذه الدرا�شة تعد اأول درا�شة اأردنية تتناول 
معتقدات ال�شباب حول التنمية ال�شاملة ودورهم فيها، خا�شة يف موؤ�ش�شات التعليم العايل يف 
وكالة الغوث الدولية التي يعد جميع طلبتها الدار�شني فيها من اأبناء الالجئني الفل�شطينيني 
الذين يعي�شون يف الأردن، ويحمل كثري منهم جن�شيتها، كما اأن غالبية هوؤلء الطلبة ق�شوا 

مراحل تعليمهم الأوىل يف مدار�ص الوكالة.

مصطلحات الدراسة، وتعريفاتها اإلجرائية: 

ت�شمنت الدرا�شة جمموعة من امل�شطلحات االأ�شا�شية، التي عررّفت على النحو 
االآتي: 
التنمية ال�شاملة: عملية حتول تاريخي متعدد الأبعاد، مي�ص الهياكل القت�شادية  ◄

ولي�ص جمرد  داخلية،  بقوى  مدفوعًا  ويكون  الدولة،  والجتماعية، وغريها يف  وال�شيا�شية 
بالقبول  �شيا�شية حتظى  موؤ�ش�شات  اإطار  يجري يف  وهو  قوى خارجية،  لرغبات  ا�شتجابة 
العام وت�شمح با�شتمرار التنمية، ويرى معظم اأفراد املجتمع يف هذه العملية ما يعد اإحياء 
وجتديداً وتوا�شاًل مع القيم الأ�شا�شية للثقافة الوطنية )الكفري، 2004( ويقت�رس املفهوم 
يف هذه الدرا�شة على اأربعة جمالت هي: التنمية ال�شيا�شية والوطنية، والتنمية القت�شادية، 
ودورهم  التنمية  نحو  ال�شباب  اجتاهات  وتقا�ص  الإدارية،  والتنمية  الجتماعية،  والتنمية 
فيها يف الدرا�شة احلالية بالدرجة التي يح�شل عليها الطالب نتيجة ا�شتجاباته على فقرات 

ال�شتبانة املعدة لذلك.
ال�شباب: هم اأفراد املجتمع الذين ترتاوح اأعمارهم ما بني )15- 24( �شنة، وهو  ◄

العمر املعتمد عامليًا وعربيًا واأردنيًا )ال�رسحان، 2004، �ص: 40( ، وهو ينطبق يف هذه 
اأعمار )18- 23( �شنة، ويدر�شون يف موؤ�ش�شات  الدرا�شة على املرحلة العمرية للطلبة من 
 ، )FESA( التعليم العايل يف وكالة الغوث الدولية، املمثلة يف كلية العلوم الرتبوية والآداب

. )ATC( وكلية تدريب عمان ، )WTC( وكلية تدريب وادي ال�شري
موؤ�ش�شات التعليم العال يف وكالة الغوث الدولية: يق�شد بها الكليات التي تتبع  ◄

وكالة الغوث الدولية يف الأردن، ويدر�ص فيها الطلبة الذين ينهون مرحلة التعليم الثانوي 
بنجاح �شمن معدلت القبول التي ت�شعها هذه الكليات وهي: كلية العلوم الرتبوية والآداب، 
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تخ�ش�شات  يف  البكالوريو�ص  درجة  ومتنح  والتعليم،  الرتبية  جمال  يف  متخ�ش�شة  وهذه 
ال�شاعات  بنظام  وتعمل  واآدابها،  العربية  واللغة  واآدابها،  الجنليزية  واللغة  ال�شف،  معلم 
فيها  الدرا�شة  ينهي  اأن  للطالب  ميكن  بحيث  الأردنية،  اجلامعات  من  كمثيالتها  املعتمدة 
الدبلوم يف تخ�ش�شات  �شنوات، وكلية تدريب عمان، وهي كلية متنح درجة  خالل 3- 4 
طبية واأخرىاإدارية، ومدة الدرا�شة فيها �شنتان، وكليةتدريب وادي ال�شري، وهي اأي�شًا متنح 
درجة الدبلوم ولكن يف تخ�ش�شات هند�شية ومدة الدرا�شة فيها �شنتان، وت�شري كال الكلّيتني: 
يف  التطبيقية  البلقاء  جامعة  تتبع  التي  الكليات  نظام  وفق  ال�شري  ووادي  عمان،  تدريب 

الأردن.
وكالة الغوث الدولية )UNRWA( : هي موؤ�ش�شة دولية تتبع لهيئة الأمم املتحدة،  ◄

وتعمل   ،302 رقم  العامة  اجلمعية  قرار  مبوجب   ،1949 عام  اأول  كانون   8 يف  تاأ�ش�شت 
الأونروا )وكالة الأمم املتحدة لإغاثة وت�شغيل الالجئني الفل�شطينيني يف ال�رسق الأدنى( على 
تقدمي الدعم واحلماية وك�شب التاأييد حلوايل خم�شة ماليني لجئ فل�شطيني م�شجلني لديها 
يف الأردن، ولبنان، و�شورية، والأرا�شي الفل�شطينية املحتلة، اإىل اأن يوجد حل ملعاناتهم، 
والأونروا م�شوؤولةعن اإدارة برامج التعليم وال�شحة والإغاثة واخلدمات الجتماعية املوجودة 
ًول بالكامل تقريبًا من خالل التربعات الطوعية  داخل املخيمات الفل�شطينية وخارجها، ومُتَ

التي تقدمها الدول الأع�شاء يف منظمة الأمم املتحدة.)موقع الأونروا( 
http:// www.unrwa.org/ atemplate.php

الدراسات السابقة: 
وقف الباحثان على بع�ص الدرا�شات العربية والأجنبية التي تقرتب يف حمتوياتها من 

مو�شوع الدرا�شة، وفيما ياأتي عر�س لهذه الدرا�شات.

الدراسات العربية:

اأجرى الدراو�شة )2012( درا�شة بعنوان »دور ال�شباب يف التغيري يف املجتمع الأردين 
التغيري  ال�شباب يف  التعرف على دور  اإىل  الأردنية، هدفت  من وجهة نظر طلبة اجلامعات 
الأردنية احلكومة واخلا�شة )جامعة  الأردين من وجهة نظر طلبة اجلامعات  يف املجتمع 
عينة  حجم  بلغ  وقد   ، العربية(  وعمان  والإ�رساء،  والأردنية،  وموؤتة،  طالل،  بن  احل�شني 
الدرا�شة )500( مبحوث من هذه اجلامعات، اأظهرت نتائج الدرا�شة اأن اأكرث و�شائل الت�شال 
العربية،  والف�شائيات  والنرتنت،  الفي�شبوك،  هي:  التغيري  يف  ال�شباب  علىدور  تاأثرياً 
واملنابر والدرو�ص الدينية، واملوؤ�ش�شات التعليمية، والندوات واملحا�رسات، يف حني كانت 
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الأقل تاأثرياً  حمطات FM غري الأردنية، والتلفزيون الأردين.وبينت النتائج اأن لل�شباب دوراً 
كبرياً يف عملية التغيري الجتماعي، كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�شائية 
يف دور ال�شباب يف التغيري تعزى ملتغري امل�شتوى الدرا�شي، بينما مل تظهر فروق ذات دللة 

اإح�شائية تعزى ملتغريات النوع الجتماعي، والعمر، ومكان اإقامة الأ�رسة.
واأجرى ال�شامي )2011( درا�شة ميدانية هدفت اإىل معرفة م�شتوى امل�شاركة ال�شيا�شية 
لدى ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني يف ع�رس العوملة، ا�شتخدم فيها ا�شتبانة طبقها على عينة 
الدرا�شة التي تكونت من 469 طالبًا وطالبًة من جامعة الأق�شى، وكان من نتائج الدرا�شة 
 ،%66.9 بلغت  الفل�شطيني  ال�شباب  لدى  ال�شيا�شية  امل�شاركة  مل�شتوى  الكلية  الدرجة  اأن 
ال�شيا�شية، واأرجعوا �شبب  اأ�شكال امل�شاركة  اأبرز  اأن النتماء احلزبي هو  اأكدوا  ال�شباب  واأن 
عزوفهم عن امل�شاركة ال�شيا�شية اإىلاأن الأحزاب ت�شعى مل�شاحلها ولي�ص للم�شلحة الوطنية، 
واأن النتماء اأحيانًا لالأحزاب يتم ب�شبب الإغراءات املادية، كما اأن النتماء لأي حزب ي�شبب 
امل�شاركة  م�شتوى  بني  عالقة  توجد  ل  اأنه  الدرا�شة  نتائج  وبينت  له،  للمنتمني  امل�شكالت 
التنظيمي،  والنتماء  الأ�رسة،  ودخل  الجتماعي،  النوع  ومتغريات  ال�شباب  لدى  ال�شيا�شية 

ونوع الكلية، واحلالة الجتماعية، ومكان ال�شكن.
العمل  ال�شباب اجلامعي يف  اإىل دور  التعرف  اإىل   )2010( النابل�شي  وهدفت درا�شة 
الباحثة  ا�شتخدمت  الهدف  لهذا  البيانات  جمع  وبغر�ص  ال�شيا�شية،  وامل�شاركة  التطوعي 
م�شتوى  من  وطالبًة  طالبًا   1150 من  تكونت  ع�شوائية  عينة  على  طبقتها  ا�شتبانة 
اجلامعي  م�شاركةال�شباب  اأن  اإىل  الدرا�شة  اأ�شارتنتائج  اجلامعةالأردنية،  يف  البكالوريو�ص 
يف فعاليات العمل التطوعي، والعمل ال�شيا�شي من خالل الع�شوية والنت�شاب �شعيفة يف 
كال املجالني، واأنها اأكرث �شعفًا يف املجال ال�شيا�شي، كما اأن دور الأ�رس�شلبي و�شعيف يف 
امل�شاركة  جمال  يف  �شلبية  اأكرث  وهو  التطوعي،  العمل  يف  للم�شاركة  اأبنائها  على  التاأثري 
التطوعي، وامل�شاركة  اإىلالعمل  العينة ينظرون  اأفراد  اأن غالبية  النتائج  ال�شيا�شية، وبينت 
اأنهم  اإل  اإيجابية، ويقدرون دورهما يف بناء الوطن ودعم م�شرية التنمية،  ال�شيا�شية نظرة 
الن�شغال  منها:  املجالني،  كال  يف  امل�شاركة  وبني  بينهم  حتول  معوقات  وجود  يرون 
وجود  وعدم  للم�شاركة،  احلوافز  وعدمتوفر  ال�شخ�شية،  باأموراحلياة  والهتمام  بالدرا�شة، 
اأماكن،  حيث  من  ال�شيا�شية،  وامل�شاركة  بالتطوع  املتعلقة  توفراملعلومات  وعدم  القدوة، 
واأوقات، وكيفية امل�شاركة، اإ�شافةاإىل عدم القتناع باأ�شلوب العمل وفقدان امل�شداقية فيه، 
اأما عن التوجهات امل�شتقبلية للم�شاهمة يف العمل التطوعي وامل�شاركة ال�شيا�شيةفاإن نتائج 
الدرا�شة ك�شفت اأن لدى غالبية اأفراد العينة توجهات للم�شاركة يف امل�شتقبل يف الفعاليات 
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ميل  لديهم  العينةلي�ص  اأفراد  من  العظمى  الغالبية  فاإن  ذلك  من  العك�ص  وعلى  التطوعية، 
للم�شاركة ال�شيا�شية، �شواء بالت�شويت اأو الرت�شح اأو النت�شاب حلزب ما.

واأعدت جمعية اأجيال ماأرب االجتماعية الثقافية التنموية، بالتعاون مع موؤ�ش�شة 
اليمن،  ماأرب يف  �شباب حمافظة  ا�شتهدفت  درا�شة ميدانية   )2010( االجتماعي  االإر�شاد 
وذلك �شمن م�رسوع الإر�شاد التنموي الذي تنفذه املوؤ�ش�شة يف املحافظة، وقد اأ�شارت نتائج 
الدرا�شة اإىلاأن م�شكلة الثاأر القبلي تعد من اأكربامل�شكالت التي تقف اأمام م�شاركة ال�شباب 
التعليم وجودة خمرجاته،  واأن �شعف جودة  التنمية يف املحافظة وم�شاهمتهم فيها،  يف 
يعدمن اأبرزامل�شكالتالتي يعاين منها ال�شباب خا�شة واملجتمع عامة، الأمر الذي يوؤدي اإىل 
تاأ�شي�ص جيل غري واٍع ول متعلم، كما اأن م�شكلة البطالة تقف اأمام م�شاركة ال�شباب يف �شوق 
العمل، ويزيد من هذه البطالة ثقافة العيب لدى جمتمع املحافظة، حيث ينظرون اإىلالأعمال 

املهنية نظرة دونية.
درا�شة بعنوان: »امل�شئولية الجتماعية لل�شباب يف حماية   )2010( �شفوت  واأجرت 
الأمن الثقايف والجتماعي للمجتمع، درا�شة حالة م�رس اأمنوذجا«، بهدف ر�شد املتغريات 
امل�شئولية  مفهوم  تنمية  يف  الدين  دور  وبيان  للمجتمع،  الثقايف  علىالأمن  �شلبًا  املوؤثرة 
امل�شاركة  على  القائمة  ال�شباب  تن�شئة  بني  العالقة  عن  الك�شف  اإىل  اإ�شافة  الجتماعية، 
وبينت حملهم مل�شئولياتهم الجتماعية، ثم العالقة بني تقوي�ص الأمن الجتماعي لل�شباب 
وبني م�شاركتهم يف م�شئولية حماية الأمن الجتماعي، ا�شتخدمت الباحثة املنهج التحليلي، 
ومنهج درا�شة احلالة على اإطار الدرا�شة امليدانية الذي  تناول ال�شباب يف املجتمع القاهري 
ال�شباب يف  واقع  اأن  الدرا�شة  نتائج  بينت  ع�شوائية طبقية،  عينة  وفق  املختلفة  ب�شياقاته 
العامل العربي يعاين من جملة اأزمات انعك�شت على عالقة ال�شباب ودوره يف حتمل امل�شئولية 
على  وخطية  �شلبية  ب�شورة  اأّثر  الثقافية  وال�شرتاتيجيات  اخلطط  غياب  واأن  الجتماعية، 
املجتمع، وتخلفهم عن دورهم يف حماية  انعزالهم عن حماية  و�شاهم يف  ال�شباب  ثقافة 

جمتمعاتهم من الغزو الثقايف.
الذكور  اجلامعي  ال�شباب  »اجتاهات  بعنوان:  درا�شة   )2009( ال�شلطان  اأجرى  كما 
عن  اإىلالك�شف  هدفت  �شعود(،  امللك  جامعة  على  تطبيقية  )درا�شة  التطّوعي«  العمل  نحو 
هذه الجتاهات نحو ممار�شة العمل التطوعي، وماهيةالأعمال التطوعية التي يرغبون يف 
بالأعمال  اجلامعي  ال�شباب  التحاق  دون  حتول  التي  املعوقات  حتديد  وكذلك  ممار�شتها، 
التطوعية.وقد ا�شتخدم الباحث مدخلني من مداخل املنهج الو�شفي هما: مدخل الدرا�شات 
الوثائقية )Documentary Approach( لتو�شيح اخللفية النظرية للعمل التطوعي، ومدخل 
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ال�شباب  ل�شتق�شاء اجتاهات   )Sample Survey Approach( بالعينة  امل�شح الجتماعي 
اجلامعي نحو العمل التطوعي من خالل تطبيقا ا�شتبانة على عينة ع�شوائية طبقية مكونة 
اأن متو�شط ممار�شة  اأ�شفرت نتائج الدرا�شة عن  من )373طالبًا( من الفئة امل�شتهدفة، وقد 
وجود  النتائج  بينت  حني  يف  جداً.  �شعيف  م�شتوى  هو  التطوعي  للعمل  اجلامعي  ال�شباب 
اكت�شاب مهارات  اأن  الدرا�شة  اأو�شحت نتائج  التطوعي، كما  العمل  اإيجابية نحو  اجتاهات 
املجتمع،  خدمة  يف  وامل�شاعدة  مفيدة،  باأمور  الفراغ  وقت  و�شغل  اخلربة،  وزيادة  جديدة، 
والثقة بالنف�ص، وتنمية ال�شخ�شية الجتماعية تاأتي يف مقدمة الفوائد التي يجنيها ال�شباب 
نتائج  واأ�شارت  اأهميةمرتفعةجداً،  ذات  ويرونها  التطوعي،  العمل  يف  م�شاركتهم  جراء 
نحو  اجلامعي  ال�شباب  اجتاهات  بني  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  اإىلعدم  الدار�شة 
حماور ممار�شة العمل التطوعي، واملعوقات التي حتول دون م�شاركة ال�شباب اجلامعي يف 
العمل التطوعي، والأ�شاليب والآليات الالزمة لتفعيل م�شاركة ال�شباب يف العمل التطوعي 

تعزى اإىلاأي من متغريي: الكلية اأو التخ�ش�ص.
ال�شباب  م�شاركة  معوقات  على  الوقوف  اإىل   )2009( خطايبة  درا�شة  وهدفت 
اأفراد  على  طبقها  ا�شتبانة  الباحث  اأعد  البيانات  وجلمع  ال�شيا�شية،  الأحزاب  يف  اجلامعي 
العينة املكونة من 1355 طالبًا وطالبًة، من ثالث جامعات اأردنية هي: اجلامعة الأردنية، 
عن  يحجم  اجلامعي  ال�شباب  اأن  الدرا�شة  نتائج  بينت  موؤتة،  وجامعة  الريموك،  وجامعة 
م�شتقبلهم  تعر�ص  من  اخلوف  منها:  متعددة  لأ�شباب  ال�شيا�شية  الأحزاب  يف  امل�شاركة 
على  تاأثريها  وغياب  والإقليمية،  القبلية  القوى  على  ال�شيا�شية  الأحزاب  واعتماد  للخطر، 
ال�شيا�شية، و�شعف  الثقة بالأطراف  الأحداث املختلفة، و�شعف اهتمامها بال�شباب، وعدم 
وعي ال�شباب ال�شيا�شي، والثقايف، والجتماعي، وبينت النتائج وجود فروق دالة اإح�شائيًا 
حول معيقات م�شاركة ال�شباب يف الأحزاب ال�شيا�شية تعزى ملتغريي اجلن�ص ونوع الكلية، 
كما بينت النتائج اأن الو�شع القت�شادي لل�شباب هو اأهم العوامل تاأثرياً على م�شاركتهم يف 

الأحزاب ال�شيا�شية من عدمها.
 )2008( »بكدار«  واالأعمار  للتنمية  الفل�شطيني  االقت�شادي  املجل�س  واأ�شدر 
ودورهم  فل�شطني  يف  ال�شباب  اأو�شاع  حتليل  بهدف  والتنمية«،  »ال�شباب  بعنوان:  درا�شة 
جمال  يف  ال�شباب  اأو�شاع  لتح�شني  املقرتحات  اأهم  وبيان  التنموية،  املوؤ�ش�شات  بناء  يف 
امل�شاركة والإ�شالح يف العملية القت�شادية، بينت النتائج اأنه على الرغم من اأن 99% من 
ارتفاع  يف  هو  العايل  بالتعليم  واهتمامهم  والكتابة،  القراءة  يعرفون  الفل�شطيني  ال�شباب 
دائم، فاإن نوعية التعليم الذي يتلقونه ل يحقق التنمية القت�شادية واملجتمعية امل�شتدامة، 
ب�شبب وجود ق�شور يف الهياكل التنظيمية، و�شعف التدريب على املهارات الالزمة ل�شوق 
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ال�شباب من فئة 19- 25 �شنة قي فل�شطني، يعانون  اأن ثلث  اأي�شًا  النتائج  العمل، وبينت 
ال�شباب  ت�شتهدف  التي  التع�شفية  الحتالل  اإجراءات  بينها:  من  عدة  لأ�شباب  البطالة  من 
ومتكينهم، وعدم توافرالتكنولوجيا املالئمة لتو�شيع �شوق العمل ل�شتيعاب العدد الكبري من 
خا�شة  �شغرية  م�شاريع  لإن�شاء  التمويل  على  احل�شول  فر�ص  قلة  اإىل  اإ�شافة  اخلريجني، 
بال�شباب، وافتقار املناهج الدرا�شية اإىل التدريب يف جمال املبا�رسة يف الأعمال والريادة، 
املمكن  الأ�شواق  عن  املعلومات  كفاية  وعدم  ال�شيا�شية،  البيئة  يف  ال�شباب  م�شاركة  وقلة 
ال�شتثمار فيها لدى ال�شباب، علمًا باأن ن�شبة م�شاركة الن�شاء يف �شوق العمل الفل�شطيني ل 
تتعدى 10%، اأما عن امل�شاركة يف �شنع القرار فت�شري الدرا�شة اإىل اأن ن�شبة م�شاركة ال�شباب 
يف �شنع القرار ال�شيا�شي تكاد تكون معدومة، وذلك عائد اإىل غياب ال�شباب عن امل�شاركة 

يف الأحزاب ال�شيا�شية.
اجلامعي  ال�شباب  دور  اإىل  التعرف  اإىل  هدفت  درا�شة   )2008( امل�رضي  واأجرى 
الفل�شطيني يف التنمية، ومدى م�شاركتهم يف تنمية جمتمعهم، واملعوقات التي تواجههم، 
والت�شوراملقرتح لتعزيزهذه امل�شاركة، وعالقة ذلك ببع�ص املتغريات، طبقت الدرا�شة على 
عينة قوامها 430 طالبًا وطالبًة من جامعات قطاع غزة: الأق�شى، والإ�شالمية، والأزهر، 
بينت النتائج اأن ن�شبة م�شاركة ال�شباب اجلامعي الفل�شطيني يف التنمية و�شلت قرابة %70، 
وهذه ن�شبة ت�شري اإىل معدل اإيجابي يف ظل الظروف ال�شعبة التي يعي�شها الفل�شطينيون، وقد 
حظيت امل�شاركة القت�شادية باملرتبة الأوىل تلتها الجتماعية والثقافية، وجاءت امل�شاركة 
يف التنمية ال�شيا�شية يف املوقع الأخري، كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا 
حول امل�شاركة يف التنمية تعزى ملتغري اجلن�ص، اأو التخ�ش�ص، وظهرمنالنتائج اأن الحتالل 
الإ�رسائيلياأبرز معوق مل�شاركة ال�شباب يف التنمية، يليه الف�شاد الإداري، ثم انت�شار ظاهرة 
لل�شباب،  واملعنوية  املادية  احلوافز  وجود  وعدم  الفل�شطيني،  املجتمع  يف  والفقر  البطالة 
وراأى اأفراد العينةاأن ن�رسالدميقراطية ي�شاعد على تعزيز م�شاركة ال�شباب يف التنمية، واأن 
البناء  ال�شباب يف عمليات  الديني واحلزبي يعززان م�شاركة  التخل�ص من ظاهرة التطرف 

والتغيري الوطنيني.
وهدفت درا�شة النق�شبندي، وخمادمة )2002( اإىل تق�شي طبيعة امل�شاركة ال�شيا�شية 
للطلبة يف اجلامعات الأردنية احلكومية والأهلية، والعوامل املوؤثرة يف هذه امل�شاركة، قام 
الباحثان بتطويرا�شتبانة جلمع البيانات وتطبيقها على عينة من الفئة امل�شتهدفة تكونت 
حتليل  وبعد  التطبيقية،  العلوم  وجامعة  الأردنية،  اجلامعة  من  وطالبًة  طالبًا   268 من 
النتائج خل�شت الدرا�شة اإىل اأن امل�شاركة ال�شيا�شية للمبحوثني داخل اجلامعات اأكرث منها 
خارجها، ومل يظهر ب�شكل وا�شح اأثر العامل القت�شادي على امل�شاركة ال�شيا�شية، واحلال 
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كذلك بالن�شبة لأثر مناهج تدري�ص العلوم ال�شيا�شية، وقد بدا اأن الثقة يف املناخ ال�شيا�شي 
العام مهزوزة، لكن لوحظ بع�ص التمايز بني الذكور والإناث يف عملية امل�شاركة ال�شيا�شية، 
خمتلفًا  الأمر  وكان  الإناث،  عند  منها  اأكرث  الذكور  عند  اجلامعة  خارج  امل�شاركة  فكانت 
داخل اجلامعة، اإذ كانت م�شاركة الإناث اأو�شع رغم غيابهن الوا�شح عن ع�شوية املجال�ص 

الطالبية، وهّن اأكرث حرية داخل احلرم اجلامعي.
لدى  ال�شيا�شية  الجتاهات  عن  الك�شف  اإىل  هدفت  بدرا�شة   )1993( امل�شاقبة  وقام 
الطلبة اجلامعيني، واإبراز العالقة بني هذه الجتاهات وبني عدد من املتغريات، اإ�شافة اإىل 
الدرا�شة  اأغرا�ص  ولتحقيق  الجتاهات،  ت�شكيل  يف  والثقافية  ال�شيا�شية  التن�شئة  اإظهاراأثر 
ا�شتخدم الباحث ا�شتبانة طبقها على عينة ع�شوائية قوامها 562 طالبًا وطالبًة من خمتلف 
كليات جامعة الريموك، بينت النتائج وجود ميول واهتمامات وا�شحة لدى �رسائح عينة 
الدرا�شة بالأمور ال�شيا�شية وال�شالح العام والق�شايا املرتبطة بهذا الأمر، كما بينت النتائج 
وامل�شاركة  ال�شيا�شي  العمل  ممار�شة  يف  والإناث  الذكور  اهتمامات  بني  تفاوت  وجود 
ال�شيا�شية ل�شالح الذكور، واأظهرت النتائج اأن 74.2% من الطلبة لديهم ولء �شيا�شي قوي 
اأي�شًا  النتائج  ودلت  الديني،  الجتاه  توؤيد  العينة  من   %57.8 واأن  وا�شح،  وطني  وانتماء 
على اهتمام الطلبة الكبري باملبادئ الدميقراطية واحلريات العامة، مع تدين يف الهتمام 

بالع�شائرية.

الدراسات األجنبية: 

Critical�( درا�شة بعنوان: تطوير الوعي الناقد )Diemer.; Li, 2011( داميرول  أأجرى
Mar�( وامل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية لدى الأقليات املهم�شة من ال�شباب )Consciousness
ginalized Youth( ، ُطّبقت ا�شتبانة الدرا�شة على 665 �شابًا من هذه الأقليات ممن ترتاوح 
اأعمارهم بني 15- 25 عاما لدرا�شة مدى اهتمامهم بالقرتاع والت�شويت يف النتخابات، 
اأظهرت النتائج وجدود عالقات ارتباطيه بني الوعي الناقد وامل�شاركة ال�شيا�شية الإيجابية 
بني  دالة  عالقة  وجود  اأي�شًا  واأظهرت  والجتماعية،  والقت�شادية  العرقية  والختالفات 
اهتمام اأولياءاأمور ال�شباب وجمتمع الأقران بالتنمية ال�شيا�شيةوالجتماعية، ومدى اهتمام 
م�شاركة  على  تنبوؤيًا  موؤ�رساً  يعد  بدوره  وهذا  والجتماعية،  ال�شيا�شية  بامل�شاركة  ال�شباب 

ال�شباب يف النتخابات 
واأجرى اأ�شاريا واآخرون )Acharya& Others, 2010( درا�شة بعنوان: امل�شاركة يف 
Ma�( واحلياة ال�شيا�شية لدى ال�شباب يف ولية مهارا�شرتا )Civil Society(  ململجتمع املدين
harashtra( يف الهند، بهدف ا�شتق�شاء مدى م�شاركة ال�شباب يف املجتمع املدين والعوامل 
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 pro�( املرتبطة بذلك، ومدىم�شاركتهم يف العمليات ال�شيا�شية، والتزامهم بالقيم الجتماعية
socialvalues( ، اأ�شارت نتائج الدرا�شة اإىلاأن فر�ص امل�شاركة يف املجتمع املدين واحلياة 
ال�شيا�شية حمدودة لدى عدد كبري من ال�شباب، خا�شة الإناث منهم، واأن القيم الجتماعية مل 
ُيلتزم بها ب�شكل موحد، كما اأكدت النتائج على اأهمية التفاعل بني اأولياءالأمور واملعلمني 
والإداريني، لت�شهيل م�شاركة ال�شباب يف املجتمع املدين واحلياة ال�شيا�شية، ومتكينهم من 

التعبريعن القيم الجتماعية واملدنية التي يوؤيدونها.
واأجرت دو�شتي جوليت )Dostic- Goulet,2009( درا�شة بعنوان: »�شبكات النرتنت 
الجتماعية وتنمية الهتمام بال�شيا�شة«، ركزت فيها على تق�شي اأ�شباب انخفا�ص م�شاركة 
ال�شيا�شية،  ال�شيا�شية، وكيفية تنمية الهتمام بامل�شاركة  ال�شباب يف النتخابات واحلياة 
اأن اأهم  وبعد تطبيق الدرا�شة امل�شحية على 499 مراهقا ملدة ثالث �شنوات، بينت النتائج 
ب�شبكات  ان�شغالهم  هو  ال�شيا�شية  احلياة  يف  الندماج  عن  ال�شباب  عزوف  وراء  الأ�شباب 
اإ�شافةاإىل عدم تنمية الهتمام  على النرتنت،   )Social Networks( التوا�شل الجتماعي 
بال�شيا�شة من قبل الباحثني واملدر�شني واأولياء اأمور الطلبة، وبينت النتائج اأي�شًا اأن اأولياء 
اأبنائهم، فيكونوناأكرث اهتمامًا بال�شيا�شةمن  الطلبة املهتمني بال�شيا�شة يوؤثرون يف  اأمور 
اأقرانهم الذين ل يهتم اآباوؤهم بال�شيا�شة، واأظهرت النتائج مدى تاأثري الأ�شدقاء يف تنمية 

الهتمام ال�شيا�شي.
للو�شول  »الرتبية  بعنوان:  درا�شتها  يف   )Colby, 2007( كولبي  واأ�شارت 
طلبة  من  جمموعة  بني  للراأي  با�شتطالع  زمالئها  وبع�ص  قامت  اأنها  اإىلالدميقراطية«، 
اأكرث  التطوعية  الأعمال  يف  للم�شاركة  ميلهم  �شبب  حول  املختلفة،  واجلامعات  الكليات 
من امل�شاركة يف الأن�شطة ال�شيا�شية، وكان من اإجاباتهم اأن الطلبة مينحون فر�شًا عديدة 
للعمل التطوعي، ويجدون ت�شجيعًا على ذلك حتى من قبل مدر�شي التنمية ال�شيا�شية، بينما 
هم يجدون فر�شا قليلة وت�شجيعًا اأقل للم�شاركة يف ال�شيا�شة، كما اأن اخلدمة الجتماعية 
اجلامعة،  يف  والقبول  الثانوية  املدر�شة  من  للتخرج  �رسط  هي   )communityservice(
وهي مدرجة �شمن كثري من امل�شاقات اجلامعية، اإ�شافةاإىل وجود احلوافز والت�شجيع على 

امل�شاركة يف خدمة املجتمع، ولي�ص على امل�شاركة يف العمل ال�شيا�شي.
 )Jarvis; Montoya; Mulvoy, 2005( ومولفوي  ومونتويا،  جارفي�س،  واأجرى 
الإجابة  العاملني وطلبة اجلامعات«، بهدف  لل�شباب  ال�شيا�شية  »امل�شاركة  بعنوان:  درا�شة 
واجتاهاتهم  العامل،  ال�شباب  ميار�شها  التي  ال�شيا�شية  امل�شاركة  اأ�شكال  اأ�شئلةحول  عن 
و�شلوكاتهم ال�شيا�شية مقارنة مع اقراأنهم من طلبة اجلامعات، وال�شرتاتيجيات التي ميكن 
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اأن توؤثر يف زيادة م�شاركتهم ال�شيا�شية، جمع الباحثون بياناتهم حول املو�شوع من خالل 
الت�شال الهاتفي باأكرث من 1000 �شاب من العاملني وطلبة اجلامعات، من اأعمار19- 23 
لدى   )politicalSocialization( ال�شيا�شية  التن�شئة  م�شتوى  اأن  الدرا�شة  نتائج  بينت  عامًا، 
ال�شباب العاملني كان منخف�شًا، اإ�شافة اإىل تدين الهتمام بامل�شاركة ال�شيا�شية، و�شعف 
امل�شاركة يف احلياة املدنيةومهاراتهاقيا�شًا بطلبة اجلامعات، واأظهرت النتائج اأن ان�شمام 
mobilization op�(  لل�شباب العاملني اإىل جمموعات، وفر�ص حتقيقهم للحراك الجتماعي

portunities( هي اأكرث من طلبة اجلامعات، وبينت النتائج اأي�شًا اأن هوؤلء ال�شباب اظهروا 
اهتمامًا اقل بامل�شاركة بالفعاليات ال�شيا�شية من زمالئهم من طلبة اجلامعات، كما بينت 
pow�(  للنتائج اأن التن�شئة ال�شيا�شية والهتمام ال�شيا�شي هي من اأقوى املوؤ�رسات التنبوؤية

erful predictors( مب�شاركة ال�شباب العاملني يف احلياة ال�شيا�شية.

تبني لدى الباحثنْي من خالل املراجعة التحليلية للدرا�شات ال�شابقة اأن هذه الدرا�شات 
تنوعت يف طبيعتها، وبيئاتها، واأهدافها، فدرا�شات كل من: ال�شامي )2011( ، وامل�رسي 
يف  ال�شباب  دور  تناولت   ،  )2008( )بكدار(  الفل�شطيني  القت�شادي  واملجل�ص   ،  )2008(
امل�شاركة  اأخرى  درا�شات  تناولت  بينما  العوملة،  ع�رس  يف  والتنمية  ال�شيا�شية  امل�شاركة 
ال�شيا�شية وعالقتها ببع�ص الأمور، فدرا�شة النابل�شي )2010( تعر�شتلدور ال�شباب يف العمل 
 Jarvis;Montoya;( التطوعي وامل�شاركة ال�شيا�شية، ودرا�شة جارفي�ص، ومونتويا، ومولفوي
نحوها،  والجتاهات  ممار�شتها  حيث  من  ال�شيا�شية  امل�شاركة  تناولت   )Mulvoy, 2005
ودرا�شةدامير ويل )Diemer.; Li, 2011( ، ركزت على امل�شاركة يف احلياة ال�شيا�شية لدى 
الأقليات املهم�شة، ودرا�شة اأ�شاريا واآخرون )Acharya & others, 2010( تناولت م�شاركة 
درا�شات  وهناك  بذلك،  املرتبطة  والعوامل  ال�شيا�شية  واحلياة  املدين  املجتمع  يف  ال�شباب 
اأجيال ماأرب )2010(  التنمية، مثل: درا�شة جمعية  اأ�شكال  تناولت معوقات امل�شاركة يف 
 Dostie( ودرا�شة دو�شتي جوليت ، )ودرا�شة م�شاقبة )1993( ، ودرا�شة خطايبة )2009 ،
النق�شبندي، وخمادمة  ، وتناولت درا�شة  ، ودرا�شة امل�رسي )2008(   )– Goulet , 2009
الدرا�شات  غالبية  اأن  فيالحظ  للعينات  بالن�شبة  اأما  ال�شيا�شية،  امل�شاركة  طبيعة   )2002(

تناولت ال�شباب من طلبة اجلامعات.
وقد ت�شابهت هذه الدرا�شة مع الدرا�شات ال�شابقة يف عينة الدرا�شة، فبع�ص اأفراد عينتها 
كانوا من طلبة اجلامعة، وهم طلبة كلية العلوم الرتبوية والآداب، ولكن الختالف يكمن يف 
اأن اأفراد العينة الآخرين كانوا من طلبة كليات املجتمع املتو�شطة، وهم طلبة كليتي: تدريب 
عمان، ووادي ال�شري، وهذه املوؤ�ش�شات كلها تتبع منظمة دولية واحدة تخت�ص برعاية �شوؤون 
الالجئني الفل�شطينيني، وهي وكالة الغوث الدولية )UNRWA( وجميع الطلبة فيها هم من 
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اأبناء الالجئني الذين در�شوا يف مدار�ص الوكالة منذ بداية تعلمهم، وجاءوا ليكملوا درا�شتهم 
يف موؤ�ش�شات التعليم العايل التابعة لها.

املتغريات  بع�ص  تناولها  يف  الدرا�شات  بع�ص  مع  اأي�شًا  الدرا�شة  هذه  وت�شابهت 
، وامل�شاقبة )1993(،  ، وامل�رسي )2008(  ال�شامي )2011(  ونتائجها، كدرا�شة كل من: 
واأ�شاريا، واآخرون )Acharya, others 2010( ، ولكنها متيزت عنها بتناول متغريات اأخرى 
اأمكن  التي  الدرا�شات  معظم  اأن  اإىل  اإ�شافة  الأب.  تعليم  وم�شتوى  الرتاكمي،  املعدل  هي: 
التو�شل اإليها دارت حول جمال التنمية ال�شيا�شية، بينما ركزت هذه الدرا�شة على اأكرث من 

جمال من جمالت التنمية ال�شاملة.
وقد ا�شتفادت الدرا�شة احلالية من الدرا�شات ال�شابقة يف اأمورعدة، مثل: اإعداد الإطار 

النظري، وتطوير اأداة الدرا�شة، والت�شميم الإح�شائي، ومقارنة النتائج.

الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها:

الغوث  وكالة  يف  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  من  الأ�شلي  الدرا�شة  جمتمع  تكون 
العام  من  الثاين  الف�شل  يف  الدرا�شة  مقاعد  على  هم  الذين  جميعهم،  الأردن  يف  الدولية 
بن�شبة  طالبًا   )520( منهم:  وطالبًة،  طالبًا   )2287( وعددهم   ،2012 الدرا�شي2011/ 

)22.7%( من جمموع الطلبة، و )1767( طالبة وميثلون )77.3%( من املجموع.
طلبة  من  املتاح  وبح�شب  الب�شيطة،  الع�شوائية  بالطريقة  الدرا�شة  عينة  اُختريت  وقد 
هذه املوؤ�ش�شات، حيث اأُختري )95( طالبًا من الذكور، مّثلوا ما ن�شبته )30.4%( من العينة، 
و )217( طالبة ن�شبتهن من العينة )69.6%( ، وجاء هذا التفاوت يف الن�شب ب�شبب قلة عدد 
الذكور يف كليتي: العلوم الرتبوية، وتدريب عمان، حيث ل تتجاوز ن�شبتهم )6%( من جمتمع 

هاتني الكليتني، واجلدول )1( يبني توزيع جمتمع الدرا�شة وعينتها وفق الكلية واجلن�ص
الجدول )1( 

توزيع مجتمع الدراسة وعينتها وفق الكلية والجنس

الكلية/ الن�س
عينة الدرا�شةجمتمع الدرا�شة

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

 (FESA) 551003105823118141العلوم الرتبوية
 (ATC) 50653703167894تدريب عمان



72

دور الشباب في التنمية الشاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة مؤسسات 
التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية في األردن

د.بسام عمر غامن
د. عودة عبد اجلواد أبو سنينة

الكلية/ الن�س
عينة الدرا�شةجمتمع الدرا�شة

املجموعاإناثذكوراملجموعاإناثذكور

 (WTC) 415111526562177وادي ال�شري

5201767228795217312املجموع

أداة الدراسة وخصائصها السيكومرتية: 
اأُعدت اأداة الدرا�شة )ا�شتبانة( بعد الطالع على بع�ص الأدب الرتبوي املتعلق بالتنمية 
ال�شاملة، مثل درا�شات: امل�رسي )2008( ، والنابل�شي )2010( ، وال�شامي )2011( ، وبع�ص 
الكتب التي تناولت جمالت التنمية الأربعة، وعالقتها باملو�شوع مثل: الرفوع )2004( ، 

وال�رسحان )2004( .
خم�شة  على  موزعة  فقرة،   )86( من  الأولية  �شورتها  يف  الدرا�شة  اأداة  تكونت  وقد 
ومعوقات  الجتماعية،  والتنمية  القت�شادية،  والتنمية  ال�شيا�شية،  التنمية  هي:  جمالت، 
التنمية، ومعززات التنمية، ومت التحقق من ال�شدق الظاهري لأداة الدرا�شة من خالل عر�شها 
من  والآداب  الرتبوية  العلوم  كلية  يف  التدري�ص  هيئة  اأع�شاء  من  املحكمني  من  عدد  على 

التخ�ش�شات الرتبوية واللغوية.
ويف �شوء مالحظات املحكمني اأُجريت التعديالت املنا�شبة، فاتخذت الأداة �شورتها 
ال�شيا�شية  التنمية  هي:  جمالت،  اأربعة  على  موزعة  فقرة   )58( من  تاألفت  التي  النهائية، 
متثل  وهذه  الإدارية،  والتنمية  الجتماعية،  والتنمية  القت�شادية،  والتنمية  والوطنية، 

التنمية ال�شاملة يف هذه الدرا�شة )ملحق 1( 
ويبني اجلدول )2( جمالت ال�شتبانة، وعدد الفقرات التي متثلها واأرقامها، كما وردت 

يف اأداة الدرا�شة ب�شورتها النهائية.
الجدول )2( 

مجاالت االستبانة وعدد الفقرات التي تمثلها، وأرقامها

اأرقام الفقراتعدد الفقراتاملجاالتالرقم

1 – 1919املجال الأول: التنميةال�شيا�شيةوالوطنية1
20 – 1534املجال الثاين: التنمية القت�شادية2
35- 1347املجال الثالث: التنمية الجتماعية3
48 – 1158املجال الرابع: التنمية الإدارية4

1- 5858الكلي
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ثبات األداة: 

اأن ُبنيت ال�شتبانة، وُحكمت طبقها الباحثان على عينة مكونة من )30( طالبًا  بعد 
عينة  خارج  من  الأردن  يف  للوكالة  التابعة  العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  من  وطالبًة، 
حيث  الداخلي،  الت�شاق  طريقة  با�شتخدام  ال�شتبانة  ثبات  من  التحقق  مت  وقد  الدرا�شة، 
ا�شتخرج معامل كرونباخ األفا لالت�شاق الداخلي، وذلك على كل جمال من جمالت ال�شتبانة 

وعليها كاملة، ويبني اجلدول )3( هذه النتائج.
الجدول )3( 

معامات ثبات استبانة التنمية الشاملة

معامل األفااملجال

0.75الأول: التنمية ال�شيا�شية والوطنية
0.72الثاين: التنمية القت�شادية

0.81الثالث: التنمية الجتماعية 
0.79الرابع: التنمية الإدارية

0.91الكلي

كما   ،  )0.91( بلغ  قد  كاملة  لال�شتبانة  الثبات  معامل  اأن   )3( اجلدول  من  يالحظ 
بطريقة   )0.81( و   )0.72( بني  ما  الأربعة  الفرعية  للمجالت  الثبات  معامالت  تراوحت 
مقبولة  وهي  الن�شفية،  التجزئة  بطريقة   )0.77( و   )0.67( بني  وما  الداخلي،  الت�شاق 

لأغرا�ص الدرا�شة احلالية.

حمددات الدراسة: 

تتحدد نتائج هذه الدرا�شة يف �شوء ما ياأتي: 
يف  ♦ العايل  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  على  الدرا�شة  اقت�رست  حيث  الدرا�شة:  عينة 

وكالة الغوث الدولية، يف الأردن وهي: كلية العلوم الرتبوية والآداب، وكلية تدريب عمان، 
وكلية وادي ال�شري الذين هم على مقاعد الدرا�شة يف الف�شل الثاين من العام الدرا�شي 2011/ 

.2012
اأداة الدرا�شة: اإذ ا�شُتخدمت ا�شتبانة من اإعداد الباحثنْي للتعرف اإىل التنمية ال�شاملة  ♦



74

دور الشباب في التنمية الشاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة مؤسسات 
التعليم العالي في وكالة الغوث الدولية في األردن

د.بسام عمر غامن
د. عودة عبد اجلواد أبو سنينة

للمجتمع ودور ال�شباب فيها، ومت التحقق من دللت ال�شدق والثبات لها، واقت�رست الأداة 
على اأربعة جمالت للتنمية ال�شاملة، هي: التنمية ال�شيا�شية والوطنية، والتنمية القت�شادية، 

والتنمية الجتماعية، والتنمية الإدارية.
متغريات الدرا�شة امل�شتقلة: اقت�رست على: اجلن�ص، والكلية، واملعدل الرتاكمي،  ♦

وم�شتوى تعليم الأب.
وهذا يحد من تعميم نتائج هذه الدرا�شة على �شوى ما ذكر يف املحددات اأعاله.

طريقة تصحيح استجابات أفراد العينة على فقرات االستبانة: 
ا�شتخدم الباحثان توزيع ليكرت اخلما�شي للتعرف اإىلدور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة 
للمجتمع من وجهة نظر طلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن، 
وفق  الفقرات،  من  فقرة  كل  حمتوى  على  املوافقة  لدرجة   )5 –1( من  الدرجات  واأعطيت 
التدريج التايل للموافقة: كبرية جداً )5( ، وكبرية )4( ، ومتو�شطة )3( ، وقليلة )2( ، وقليلة 

جداً )1( .
املحكمني،  اآراء  اإىل  ا�شتناداً  الطلبة،  لدى  املوافقة  درجة  على  للحكم  معايري  عت  ُو�شِ
درجات  توزيع  اإمكانية  اإىل  املحكمون  اأ�شار  فقد  التدريج،  يف  الفئات  عدد  على  واعتماداً 
املوافقة يف ثالث فئات، وهي: كبرية، ومتو�شطة، وقليلة، بن�شبة 2: 1: 2..وفيما ياأتي هذه 

املعايري.
3.43- 2.625،00- ˃ 13.42- ˃ 2،61املتو�شط ال�شابي

بدرجة كبريةبدرجة متو�شطةبدرجة قليلةدرجة ال�شيوع

منهج الدراسة وإجراءات تنفيذها: 
اتبعت هذه الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، اإذ ُوزيِّعت ا�شتبانة التنمية ال�شاملة على 
عينة ع�شوائية من طلبة موؤ�ش�شات التعليم العايل يف الوكالة يف الأردن، واأ�رسف الباحثان 
حيث  منها،  ال�شالح  غري  وا�شتبعاد  ال�شتجابات  وجمع  وتعبئتها،  ال�شتبانة  توزيع  على 
اأُعتمدت 312 ا�شتجابة من اأ�شل 315 ا�شتجابة، ثم ُحللت البيانات با�شتخدام الختبارات 

الإح�شائية املالئمة، للو�شول اإىل النتائج ومناق�شتها، وا�شتخال�ص التو�شيات منها.

املعاجلة اإلحصائية: 
الطلبة على ما ت�شمنته فقرات  الأول حول درجة موافقة  ال�شوؤال  الإجابة عن  بهدف 
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املجالت الأربعة، ا�شتخرجت املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية والن�شب املئوية 
لدرجاتهم على الفقرات املرتبطة بكل جمال من جمالت الأداة، ومقارنتها بدرجات القطع 

)املعايري( املحددة م�شبقًا.
الطالب،  جلن�ص  تبعًا  الطلبة  لدى  املوافقة  درجة  حول  الثاين  ال�شوؤال  عن  ولالإجابة 

ا�شتخرجت نتائج اختبار )ت( للعينات امل�شتقلة ملعرفة دللة الفروق بني اآراء الطلبة.
التباين  حتليل  اختبار  نتائج  ا�شتخرجت  والرابع  الثالث  ال�شوؤالني:  عن  ولالإجابة 

الأحادي، متبوعًا باختبار �شيفيه للمقارنات البعدية.

نتائج الدراسة ومناقشتها:

ال�شوؤال الأول: ما دور التنمية ال�شاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة  ◄
موؤ�ش�شات التعليم العال يف وكالة الغوث الدولية يف االأردن؟ 

املعيارية،  والنحرافات  احل�شابية،  املتو�شطات  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
والن�شب املئوية لدرجات موافقة الطلبة على كل فقرة من فقرات املقيا�ص، وعلى كل جمال 
من املجالت، ثم قورنت املتو�شطات الناجتة بدرجات القطع املحددة م�شبقًا ملعرفة درجة 

املوافقة على كل فكرة، وتبني اجلداول من 4- 8 هذه النتائج.

أوالً- اجملال الكلي: 
الجدول )4( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية ألفراد العينة المتعلقة بدور الشباب 
في التنمية الشاملة للمجتمع على مجاالت الدراسة األربعة، والمجال الكلي

درجة املوافقة الن�شبة املئوية االنحراف املعياري املتو�شط ال�شابي املجال الرتبة

كبرية 82.2 0.62 4.11 التنمية الإدارية 1
كبرية  80.2 0.59 4.01 التنمية الجتماعية 2
كبرية 79.6 0.44 3.98 التنمية القت�شادية 3

كبرية  78.2 0.47 3.91 التنمية ال�شيا�شية والوطنية  4

كبرية 80.0 2.12 4.00 الكلي

ي�شري اجلدول )5( اإىلاأن املتو�شط احل�شابي للمجال الكلي لدرجة موافقة اأفراد العينة 
املتعلقة بدور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة للمجتمع من وجهة نظر طلبة موؤ�ش�شات التعليم 
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العايل يف وكالة الغوث الدولية يف الأردن قد بلغ )4.00( درجات وبن�شبة مئوية )80.0 %( 
الأوىل مبتو�شط  املرتبة  الإدارية يف  التنمية  ، وهذه درجة موافقة كبرية، وقد جاء جمال 
الجتماعية  التنمية  جمال  الثانية  املرتبة  يف  وجاء   ،  )%  82.2( وبن�شبة  درجة   )4.11(
مبتو�شط )4.01( درجة وبن�شبة )80.2%( ، بينما احتل جمال التنمية القت�شادية املرتبة 
ال�شيا�شية  التنمية  جمال  جاء  فيما   ،  )%78.2( وبن�شبة  درجة   )3.98( مبتو�شط  الثالثة 
والوطنية يف املرتبة الرابعة والأخرية مبتو�شط )3.91( درجات وبن�شبة )78.2%( ، ويالحظ 
اأن درجة املوافقة على كل من املجالت الأربعة واملجال الكلي كانت كبرية، قيا�شًا مبعايري 
احلكم على درجة املوافقة لدى الطلبة املحددة م�شبقًا، بال�شتناد اإىل اآراء املحكمني، وعدد 

الفئات يف التدريج.

ثانياً- جمال التنمية السياسية: 
الجدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الموافقة
على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليًا ضمن المجال األول )التنمية السياسية والوطنية( 

رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

احرتام حقوق ال�شباب وحرياتهم مينع انزلقهم يف موجات 119
كبرية4.440.8288.8العنف والتطرف ال�شيا�شي

قيام املوؤ�ش�شات الدينية بدورها يف توعية ال�شباب حول 213
كبرية4.370.8487.4ق�شايا الوطن يحميهم من التطرف باأ�شكاله.

كبرية4.360.8487.2امل�شاركة ال�شيا�شية تعزز انتماء ال�شباب لوطنهم والولء له.34

ح�شور ال�شباب للندوات واملوؤمترات ال�شيا�شية يزيد وعيهم 49
كبرية4.340.8486.8ال�شيا�شي وينميه.

كبرية4.330.8486.6م�شاركة ال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية هي حق من حقوقهم.51

م�شاركة ال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية هي واجب من 62
كبرية4.230.8784.6الواجبات الهامة جتاه الوطن.

م�شاركة ال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية ت�شاهم يف حتقيق 73
كبرية4.210.8884.2مكانة اجتماعية مرموقة لهم يف املجتمع

م�شاركة املراأة يف النتخابات الوطنية: الربملانيةوالبلدية 88
كبرية4.081.0681.6يعد من مظاهر التنمية ال�شيا�شة املتقدمة.
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رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

م�شاهمة و�شائل الإعالم يف التوعية الوطنية لل�شباب يعزز 918
كبرية4.020.9180.4م�شاركاتهم يف الفعاليات ال�شيا�شية.

متثيل ال�شباب يف املجال�ص النيابية يف البلد ي�شاهم يف 107
كبرية4.000.8980حت�شني م�شاركاتهم يف التنمية ال�شيا�شية.

الحتاد واملجال�ص الطالبية لها دور هام يف تاأهيل ال�شباب 1111
كبرية3.960.9979.2للم�شاركات ال�شيا�شية م�شتقباًل.

ان�شمام ال�شباب لالأحزاب ال�شيا�شية ينمي الوعي ال�شيا�شي 126
كبرية3.920.9878.4لديهم.

تعتمد م�شاركات ال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية على قيام 1317
كبرية3.900.9478الأ�رسة بدورها يف تنمية الوعي الوطني لديهم.

حوار الأ�شاتذة مع طلبتهم يف الكليات حول الق�شايا 1415
كبرية3.880.9877.6ال�شيا�شية يف البلد يعد من متطلبات التنمية ال�شيا�شية.

م�شاركة املراأة يف الفعاليات والأن�شطة ال�شيا�شية يعد من 1516
كبرية3.821.0176.4مقومات التنمية الوطنية

م�شاركة ال�شباب يف احلمالت الدعائية للمر�شحني 1610
كبرية3.511.1570.2لالنتخابات يعد من موؤ�رسات وعيهم ال�شيا�شي.

�شباب الكليات لالأحزاب ال�شيا�شية ينمي وعيهم الوطني 175
متو�شطة3.411.1468.2بق�شايا الأمة.

م�شاركة ال�شباب يف فعاليات العت�شام والتظاهر العامة 1812
متو�شطة3.341.2066.8يدل على وعيهم بق�شايا الوطن واملواطنة.

العت�شام والتظاهر داخل حرم الكلية لإبداء الراأي يف 1914
متو�شطة3.202.0164ق�شايا الوطن املختلفة يعد مظهراً اإيجابيًا

كبرية3.910.4778.2الكلي

ال�شيا�شية  )التنمية  الأول  باملجال  املرتبطة  املوافقة  درجة  اإىلاأن   )5( ي�شرياجلدول 
موافقة  درجة  وهذه   ،  )%78.2( مئوية  وبن�شبة   3.91 مقداره  مبتو�شط  كانت  والوطنية( 
كبرية ب�شكل عام، وتراوحت املتو�شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال بني )3.20 - 4.44( 
، وكان هناك )16( فقرة ح�شلت على درجة موافقة كبرية، بينما ح�شلت ثالث فقرات فقط 
على درجة موافقة متو�شطة، وقد جاءت الفقرة رقم )19( “ احرتام حقوق ال�شباب وحرياتهم 
مينع انزلقهم يف موجات العنف والتطرف ال�شيا�شي” يف املرتبة الأوىل مبتو�شط ح�شابي 
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العربي  العامل  نتائج ما يحدث يف  يرون  ال�شباب  اأن  اإىل  النتيجة  4.44، وميكن عزو هذه 
ومواطنيها  الدول  بني  التفاهم  عن�رس  فوجود  لذا  احلقوق،  احرتام  عدم  �شببها  ثورات  من 
هو �شبيل ممتاز ملنع ظهور اجلماعات املتطرفة، وقد جاء بعد الفقرة املذكورة اأربع فقرات 
مبتو�شطات ح�شابية متقاربة وهي على الرتتيب: الفقرة رقم 13 “ قيام املوؤ�ش�شات الدينية 
مبتو�شط  باأ�شكاله”  التطرف  من  يحميهم  الوطن  ق�شايا  حول  ال�شباب  توعية  يف  بدورها 
لوطنهم  ال�شباب  انتماء  تعزز  ال�شيا�شية  امل�شاركة   “  )4( رقم  الفقرة  ثم   ،4.37 ح�شابي 
والولء له” مبتو�شط ح�شابي 4.36، والفقرةرقم )9( “ح�شور ال�شباب للندوات واملوؤمترات 
ال�شيا�شية يزيد وعيهم ال�شيا�شي وينميه” مبتو�شط ح�شابي 4.34، والفقرة رقم )1( م�شاركة 
ال�شباب يف التنمية ال�شيا�شية هي حق من حقوقهم مبتو�شط ح�شابي 4.33، وميكن اإرجاع 
ن�رس  يف  وعلمائه  دورالدين  باأهمية  يوؤمنون  ال�شباب  اأن  اإىل  ترتيبها  ح�شب  النتائج  هذه 
الوعي بني النا�ص، خا�شة اأنهم يرون تاأثري العلماء على النا�ص، وهم يريدون من املوؤ�ش�شات 
الدينية اأن تقوم بدورها على اأكمل وجه، ليكونوا �شدا بني ال�شباب والتطرف الذي قد ينتج 
عن ابتعادهم عن الدين واأهله، اأما عن الفقرتني الباقيتني فيمكن عزو نتيجتهما اإىل اأنهما 
يكمالن بع�شهما بع�شًا، فم�شاركة ال�شباب يف العملية ال�شيا�شية جتعلهم على اطالع على 
انتماوؤهم له، ومن هنا فهم  اأمور وطنهم وق�شاياه، وبالتايل يزداد حر�شهم عليه، وينمو 
ويزداد  معرفتهم،  لتنمو  ال�شيا�شية  واملوؤمترات  الندوات  ح�شور  متابعة  على  يحر�شون 
وعيهم، وزيادة الوعي تدعوهم اإىل مزيد من امل�شاركة ال�شيا�شية، وبخا�شة اأنهم يدركون اأن 
هذه امل�شاركة حق من حقوقهم التي كفلها لهم الد�شتور، فهم ي�شاركون عالنية ل يف ال�رس 
واخلفاء.وقد ح�شلت الفقرة )14( التي ن�شها: “العت�شام و التظاهر داخل حرم الكلية لإبداء 
الراأي يف ق�شايا الوطن املختلفة يعد مظهراً اإيجابيًا” على درجة موافقة متو�شطة وجاءت 
يف الرتتيب الأخري يف املجال، ورمبا تعزى هذه النتيجة اإىل اأن الطلبة على درجة من الوعي 
�شلبي،  تظاهري  ب�شكل  الراأي  لإبداء  املنا�شب  وغري  املنا�شب  املكان  بني  مييزون  جتعلهم 
خا�شة وهم ي�شاهدون تبعات العت�شامات وامل�شكالت املرتبطة بها يف العامل من حولهم 

ويالحظ اأن النتائج اأعاله تلتقي مع بع�ص نتائج الدرا�شات ال�شابقة يف بع�ص جوانبها، 
فهي تلتقي مع درا�شة امل�رسي )2008( التي خل�شت اإىل اأن التخل�ص من ظاهرة التطرف 
اأننااأمام  اأي  الديني واحلزبي يعزز م�شاركة ال�شباب يف عمليات البناء والتغيري الوطنيني، 
اأن مننح ال�شباب حقوقهم،  اإىل  عالقة قوية تو�شح ق�شية التطرف، فاخلال�ص منه يحتاج 
واإذا منحت احلقوق فلن يكون هناك داع للتطرف، وبالتايل يقدم ال�شباب على امل�شاركة يف 

التنمية بكل جهد ممكن 
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ثالثاً- جمال التنمية االقتصادية: 
الجدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الموافقة 
على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليًا ضمن المجال الثاني )التنمية االقتصادية( 

رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

م�شاعدة ال�شباب يف اختيار التخ�ش�شات العلمية 2021
كبرية4.550.6991املطلوبةل�شوق العمل ي�شاهم يف حت�شني التنمية القت�شادية.

وجود قطاع عمل عام قوي ل�شتيعاب اخلريجني ال�شباب 2126
كبرية4.370.9287.4يعطيهم فر�شا للقيام بدورهم يف التنمية القت�شادية.

دعم م�شاريع ال�شباب القت�شادية التنموية �شبيل جيد 2224
كبرية4.370.8187.4لربطهم باملجتمع وخططه لتنمية اقت�شادية ناجحة.

تطبيق مبداأ تكافوؤ فر�ص العمل لل�شباب يعد من ظواهر 2334
كبرية4.360.8787.2التنمية القت�شادية وموؤ�رساتها

اإجراء امل�شابقات بني ال�شباب يف جمال الخرتاعات 2423
كبرية4.340.8586.8التكنولوجية يدعم دورهم يف التنمية القت�شادية.

زيادة عدد اجلامعات ل�شتيعاب ال�شباب ي�شاهم يف تلبية 2520
كبرية4.320.8986.4حاجات التنمية القت�شادية

تبني القطاع القت�شادي اخلا�ص للمبدعني ال�شباب ودعمهم 2633
كبرية4.200.9384ي�شاهم يف ت�رسيع عجلة التنمية القت�شادية.

اإيجاد املوارد الب�رسية ال�شبابية املدربة قد يعو�ص النق�ص 2722
كبرية4.190.8383.8يف املوارد املالية الالزمة للتنمية القت�شادية

اإ�رساك ال�شباب يف برنامج الت�شحيح القت�شادي يف الدولة 2827
كبرية4.010.8980.2يعد من مظاهر التنمية القت�شادية.

اإعادة العمالة الوافدة اإىل بالدها ي�شاهم يف حل م�شكلة 2928
كبرية3.941.0178.8البطالة يف اأو�شاط ال�شباب.

التنمية القت�شادية تتطلب حماربة النزعة ال�شتهالكية لدى 3031
كبرية3.900.9278ال�شباب )تر�شيد ال�شتهالك( 

م�شكلة البطالة بني ال�شباب ناجتة عن ميلهم للعمل الوظيفي 3130
كبرية3.871.1177.4والبتعاد عن املجال املهني

ح�رس عمل املراأة يف اجلوانب املنا�شبة لطبيعتها ي�شاهم يف 3232
كبرية3.841.1176.8حل م�شكالت املجتمع القت�شادية.
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رقم الفقرة الرتبة
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ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

حل م�شكلة البطالة يف اأو�شاط ال�شباب اجلامعي يكمن يف 3329
متو�شطة3.281.3165.6م�شاعدتهم للهجرة والعمل يف اخلارج.

العتماد على اخلربات اخلارجية لتح�شني التنمية 3425
متو�شطة2.931.3458.6القت�شادية يغني عن اجلهد املبذول يف اإعداد ال�شباب لذلك

كبرية3.980.4479.6الكلي

يالحظ من اجلدول )6( اأن درجة موافقة اأفراد العينة الكلية املرتبطة باملجال الثاين 
مئوية  وبن�شبة   3.98 مقداره  مبتو�شط  عام،  ب�شكل  كبرية  كانت  القت�شادية(  )التنمية 
)79.6%( ، و قد ح�شلت )13( فقرة على درجة موافقة كبرية، بينما �شجلت فقرتان درجة 
لفقرات  احل�شابية  املتو�شطات  وتراوحت   )25( و   )29( الفقرتان:  وهما  متو�شطة  موافقة 
“م�شاعدة  التي كان ن�شها:  الفقرة رقم )21(  اأن  ، ويالحظ   )4.55 – املجال بني )2.93 
ال�شباب يف اختيار التخ�ش�شات العلمية املطلوبة ل�شوق العمل ي�شاهم يف حت�شني التنمية 
متو�شطها  كان  حيث  عليها،  املوافقة  درجة  بح�شب  ترتيبًا  الأعلى  كانت  القت�شادية” 
ون�شهما:   )24( و   )26( الفقرتان  والثالثة  الثانية  املرتبتني  يف  وجاء  احل�شابي4.55 
“وجود قطاع عمل عام قوي ل�شتيعاب اخلريجني ال�شباب يعطيهم فر�شا للقيام بدورهم 
يف التنمية القت�شادية”، و” دعم م�شاريع ال�شباب القت�شادية التنموية �شبيل جيد لربطهم 
واحد 4.37،  اقت�شادية ناجحة.” وقد جاءتا مبتو�شط ح�شابي  لتنمية  باملجتمع وخططه 
وميكن اإرجاع النتيجة الأوىل اإىل وعي ال�شباب باأهمية م�شاعدة املعنيني للطلبة يف جمال 
التوجيه املهني لختيار الدرا�شة التي تتفق مع قدرات الطالب وحاجات املجتمع، وهذا الأمر 
معمول به يف املدار�ص يف الأردن حيث ترتب اإدارات هذه املدار�ص لقاءات مع الطلبة الذين 
الثانوية  م�شارات  تو�شيح  يتم من خاللها  اأمورهم  واأولياء  الأ�شا�شي  العا�رس  ال�شف  اأنهوا 
املهنية والأكادميية وحاجات املجتمع من املهن والوظائف، وت�شاهم موؤ�ش�شات الإعالم يف 
هذا املجال اأحيانا من خالل ا�شت�شافة بع�ص املعنيني للحديث حول هذه الأمور، وال�شباب 
هنا يرون اأهمية هذا التوجيه وا�شتمراريته حتى مع الطلبة الذين ينهون املرحلة الثانوية 
قطاع  ق�شور  يالحظون  ال�شباب  اأن  اإىل  عزوهما  فيمكن  التاليتان  النتيجتان  اأما  بنجاح، 
التالية منطقية وهي  اأفواج اخلريجني، وبالتايل فالنتيجة  ا�شتيعاب  الأردن يف  العمل يف 
اأن تدعم الدولة م�شاريع ال�شباب اخلا�شة، وهذه النتيجة تلتقي مع بع�ص نتائج الدرا�شات 
ال�شابقة حيث اأ�شارت درا�شة جمعية اأجيال ماأرب )2010( اإىل اأن م�شكلة البطالة وقلة فر�ص 
العمل هي من اأبرز امل�شكالت التي تقف اأمام م�شاركة ال�شباب وم�شاهمتهم يف اأوجه التنمية، 
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ولذلك كان من اأبرز تو�شيات هذه الدرا�شة �رسورة دعم م�رسوعات ال�شباب ال�شغرية الرامية 
اقت�شادي واجتماعي و�شيا�شي  ا�شتقرار  اأجل حتقيق  الفقر والبطالة، من  التخفيف من  اإىل 

لل�شباب.
اأما الفقرتان اللتان ح�شلتا على درجة موافقة متو�شطة، فكان ن�ص قبل الأخرية منها: 
»حل م�شكلة البطالة يف اأو�شاط ال�شباب اجلامعي يكمن يف م�شاعدتهم للهجرة والعمل يف 
اإىل العمل وطلب الرزق، ولذلك  ال�شباب يتوقون  اأن  اإىل  اخلارج«، وميكن عزو هذه النتيجة 
اإىل من ي�شاعدهم على ذلك حتى ولومن خالل الهجرة خارج الوطن، ومع  فهم يحتاجون 
فيه،  رزقهم  يجدون  لو  ويتمنون  وطنهم،  يحبون  فهم  متو�شطة  ذلك  على  فموافقتهم  ذلك 

في�شاهمون يف خدمته وامل�شاركة يف تنميته وهم داخله.
واأما الفقرة التي جاءت يف املرتبة الأخرية يف هذا املجال وكان ن�شها: »العتماد على 
اخلربات اخلارجية لتح�شني التنمية القت�شادية يغني عن اجلهد املبذول يف اإعداد ال�شباب 
لذلك« فيمكن اإرجاع درجة املوافقة املتو�شطة عليها اإىل اأن املبحوثني ل يرون غ�شا�شة 
يف العتماد على اخلربات اخلارجية الناجحة لتح�شني التنمية القت�شادية، لكنهم يعون اأن 
العتماد الكلي على ذلك يجعل الوطن حتت رحمة الآخرين، ولذلك فهم يرون �رسورة تدريب 
ال�شباب خلدمة وطنهم، وامل�شاهمة يف تنميته، فهم اأبناء هذا الوطن، وهم الذين �شيكونون 
اأكرث اإخال�شا له، حيث اأن رقي جمتمعهم وتقدمه �شيعود بالأثر اليجابي عليهم، وعك�ص ذلك 

هو ال�شحيح.

رابعاً- جمال التنمية االجتماعية: 
 الجدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للدرجات على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليًا 
ضمن المجال الثالث )التنمية االجتماعية( 

رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

الثقة املتبادلة بني ال�شاب وجمتمعه الذي يعي�ص فيه، 3536
كبرية4.300.8886حتميه من الوقوع فري�شة ملوجات التطرف

تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية يف املجتمع يعد من 3635
كبرية4.300.9586حلول معيقات التنمية الجتماعية

ربط التنمية الجتماعية بالقيم الدينية يجعل ال�شباب اأكرث 3742
كبرية4.300.8986اهتماما بامل�شاركة فيها
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رقم الفقرة الرتبة
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ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

ا�شرتاك ال�شباب يف العمل التطوعي الجتماعي يح�شن 3837
كبرية4.270،8485.4دورهم يف حتقيق التنمية الجتماعية

الرتبية الأ�رسية هي الأ�شا�ص الذي تبنى عليه م�شتويات 3941
كبرية4.230.9484.6م�شاركات ال�شباب يف التنمية الجتماعية

وجود برامج تدريبية ت�شاعد ال�شباب على تكوين حياة 4046
كبرية4.150.8783اأ�رسية �شوية ومتوازنة هو من موؤ�رسات التنمية الجتماعية

وعي املراأة القانوين بحقوقها وواجباتها يعد حجر الزاوية 4147
كبرية4.101.0082يف م�شاهمتها بفاعلية يف جهود التنمية الجتماعية.

تتحمل املوؤ�ش�شات التعليمية الدور الأكرب يف تدريب ال�شباب 4243
كبرية4.080.9481.6على خدمة املجتمع وتنميته

اإ�رساك ال�شباب يف خطط التنمية الجتماعية يعزز فر�ص 4344
كبرية4.070.9181.4التغيري املاأمول نحو الأف�شل.

تف�شل الكثري من م�رسوعات التنمية الجتماعية نتيجة جلهل 4445
كبرية4.050.9381الباحثني بثقافة املجتمع

ت�شجيع ال�شباب على القيام بالأبحاث الجتماعية ي�شاهم 4538
كبرية4.000.9680يف تقلي�ص معيقات التنمية الجتماعية

ت�شجيع ال�شباب على التم�شك بقيم الآباء والأجداد يحميهم 4639
كبرية3.691.1573.8من النزلق يف تقليد ما حتويه الثقافات الدخيلة

اإ�رساك ال�شباب يف �شبكات التوا�شل الجتماعي )في�شبوك، 4740
كبرية3.471.2369.4تويرت، ..( هو من �شبل التنمية الجتماعية.

كبرية4.010.5980.2الكلي

)التنمية  الثالث  باملجال  املرتبطة  الكلية  املوافقة  درجة  اأن  اإىل   )7( اجلدول  ي�شري 
موافقة  درجة  وهذه   )%80.2( مئوية  وبن�شبة   ،4.01 مقداره  كانت مبتو�شط  الجتماعية( 
كبرية ب�شكل عام، وقد جاءت درجات املوافقة كبرية على جميع فقرات املجال، اإذ تراوحت 
املتو�شطات احل�شابية لفقرات هذا املجال بني )3.47  - 4.30( ، ويالحظ اأن الفقرات )36( 
و )35( و )42( احتلت املرتبة الأوىل بح�شب ترتيب درجات املوافقة، مبتو�شط ح�شابي واحد 
4.30، وهي على الرتتيب: »الثقة املتبادلة بني ال�شاب وجمتمعه الذي يعي�ص فيه، حتميه من 
الوقوع فري�شة ملوجات التطرف«، و »تطبيق مبداأ تكافوؤ الفر�ص التعليمية يف املجتمع يعد 
من حلول معوقات التنمية الجتماعية« و »ربط التنمية الجتماعية بالقيم الدينية يجعل 
الكبريةعلى  املبحوثني  موافقة  الباحثان  ويعزو  فيها«،  بامل�شاركة  اهتماما  اأكرث  ال�شباب 
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هذه الفقرات اإىل اأنها جاءت متكاملة مع موافقتهم على الفقرات التي تتحدث عن التطرف، 
املتكامل  الوعي  وهذا  ال�شيا�شية،  التنمية  جمال  يف  عليها  التعليق  مت  التي  الدين  واأهمية 
على  نتائجه  يرون  وهم  ل  كيف  كافة،  باأ�شكاله  التطرف  يرف�شون  ال�شباب  اأن  اإىل  ي�شري 
العدالة يف حتقيق  اأن  اأمتهم ووطنهم ومعتقداتهم، وهم يحبون دينهم ويثقون به، ويرون 
يوؤيدون  �شتكون من خالل تطبيقه باعتدال ودون تطرف، ولذلك فهم  العلم والعمل  فر�ص 
الجتاهات التي تنادي بربط املجتمع به، ويرون اأنه ملجاأ يحميهم من كثري من امل�شكالت، 
قرابة  اأن  نتائجها  بينت  التي   )1993( امل�شاقبة  درا�شة  نتيجة  مع  تتوافق  النتيجة  وهذه 

60% من الطلبة اجلامعيني يوؤيدون الجتاه الديني.

خامساً- جمال التنمية اإلدارية: 
الجدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لدرجات الموافقة 
على فقرات أداة الدراسة مرتبة تنازليًا ضمن المجال الرابع )التنمية اإلدارية( 

رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

الإدارة هي مدخل لأي �شكل من اأ�شكال التنمية، ودونها 4848
كبرية4.480.8089.6لتتحقق الأهداف مهما كانت الدولة متقدمة تكنولوجيًا

اإ�رساك ال�شباب يف دورات قيادية يعزز دورهم امل�شتقبلي 4954
كبرية4.320.9086.4يف قيادة املجتمع وتنميته

التدريب امل�شتمر لالإداريني يف اأثناء خدمتهم بهدف تطوير 5055
كبرية4.250.8885مهاراتهم، �شبيل فاعل يف التنمية الإدارية.

اإ�شناد املهام الإدارية املنا�شبة لل�شباب يجعلهم اأكرث 5150
كبرية4.230.8884.6قدرةعلى التطور والإبداع يف التنمية الإدارية

�شالح الهيكلة الإدارية وما يرتبط بها من لوائح واأنظمة 5258
كبرية4.201.0184هو اأهم موؤ�رسات التنمية الإدارية

وجود النماذج املثالية الناجحة يف العمل الإداري يحفز 5351
كبرية4.200.9284ال�شباب على تقليدهم واإتباع خطاهم

�شقل املواهب ال�شبابية الواعدة يف املجال الإداري يحتاج 5452
كبرية4.160.9383.2اإىل �شيا�شات تربوية مدرو�شة

النجاح يف التنمية الإدارية الواعية قد ي�شد العجز يف 5549
كبرية4.120.9482.4املوارد املالية للدولة

وجود معايري يتم ال�شتناد اإليها يف تقييم الأداء الوظيفي 5653
كبرية4.080.9981.6يعد موؤ�رسا على التنمية الإدارية.
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رقم الفقرة الرتبة
املتو�شط الفقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرةيف املجال

ال�شابي
االنحراف 
املعياري

الن�شبة 
املئوية

درجة 
املوافقة

5757
جناح التنمية الإدارية يكمن يف ردم الفجوة بني ما ميلكه 
القيادي من قيم عظيمة، وما يقوم به فعليا من ممار�شات 

اإدارية
كبرية3.971.0179.4

تربع املوظف لال�شتمرار يف العمل بعد انتهاء الدوام 5856
كبرية3.871.1275.6الر�شمي دون اأجر موؤ�رس على فاعلية الإدارة امل�شئولة  عنه

كبرية4.110.6282.2الكلي

)التنمية  الرابع  باملجال  املرتبطة  الكلية  املوافقة  درجة  اأن  اإىل   )8( اجلدول  ي�شري 
الإدارية( كانت مبتو�شط مقداره 4.11، وبن�شبة مئوية )82.2%( وهي درجة موافقة كبرية، 
درجة  اأن  اأي   )4.48  -  3.87( بني  املجال  هذا  لفقرات  احل�شابية  املتو�شطات  وتراوحت 
املوافقة كبرية على كل فقرة من فقرات املجال، وميكن اأن ُيرجع الباحثان هذه النتيجة اإىل 
اإميان الطلبة ال�شباب بدور الإدارة والقيادة واأهميتهما يف كل جمال من جمالت التنمية 
توعية  ت�شهم يف  الر�شمية  الر�شمية وغري  الرتبية  و�شائل  اأن  اإىل  ذلك  يعود  ال�شاملة، ورمبا 
واأنه  الوزارات واملوؤ�ش�شات وال�رسكات املختلفة،  الإداري يف كل  باأهمية اجلانب  املجتمع 
ل ميكن النجاح يف حتقيق اأهدافها ب�شكل فاعل اإل من خالل الإدارة ال�شليمة، وتويل وكالة 
اأهمية كبرية للجانب الإداري والقيادي حيث تقوم بعقد الدورات وور�شات  الغوث الدولية 
العمل حوله جلميع الطلبة الدار�شني يف موؤ�ش�شات التعليم العايل فيها، اإ�شافة اإىل اأن هناك 
الرتبوية،  كالإدارة  واأهميته،  الإداري  اجلانب  على  تركز  اجلامعية  امل�شاقات  من  العديد 

واإدارة ال�شفوف.
للباحثني  تبني  الأربعة  الدرا�شة  جمالت  على  الكلية  املوافقة  درجة  ترتيب  وحول 
وجود بع�ص املوافقات مع درا�شة امل�رسي )2008( حيث حلت امل�شاركة يف جمال التنمية 
ال�شيا�شية يف املرتبة الأخرية فيها، ودرا�شة النابل�شي )2010( التي خل�شت اإىل اأن م�شاركة 
ال�شباب يف املجال ال�شيا�شي هي الأكرث �شعفًا، واإن كان اأفراد العينة ينظرون اإىل امل�شاركة 

ال�شيا�شية نظرة اإيجابية ويقدرون دورها يف دعم م�شرية التنمية 
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الثاين: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية يف  ◄

يف  الدولية  الغوث  وكالة  العال يف  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  ا�شتجابات 
االأردن نحودور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري الن�س؟ 
لالإجابة عن هذا ال�شوؤال اُ�شتخرجت نتائج اختبار )ت( ملجموعتني م�شتقلتني للك�شف 

عن دللة الفروق بني املتو�شطات تبعا ملتغري اجلن�ص ويبني اجلدول )9( هذه النتائج: 
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الجدول )9( 
نتائج اختبار )ت( لداللة الفروق بين المتوسطات تبعًا لمتغير الجنس

م�شتويات جماالت االأداة
املتغري

عدد 
االأفراد

املتو�شط 
ال�شابي

االنحراف 
م�شتوى قيمة تاملعياري

الداللة

ذكورالتنمية ال�شيا�شية والوطنية
اإناث

95
217

72.44
75.19

9.62
8.572.51 -0.01

ذكورالتنمية القت�شادية
اإناث

95
217

59.66
59.77

7.43
6.200.13 -0.90

ذكورالتنمية الجتماعية
اإناث

95
217

51.45
52.49

8.82
7.181.01 -0.32

ذكورالتنمية الإدارية
اإناث

95
217

43.77
45.80

8.32
6.022.14 -0.03

ذكوراملجاالت ككل
اإناث

95
217

227.33
233.25

27.88
22.781.97 -0.05

يالحظ من اجلدول )9( وجود فروق ذات دللة اإح�شائية على كل من: جمال التنمية 
ال�شيا�شية والوطنية، وجمال التنمية الإدارية، واملجال الكلي، ول�شالح الإناث، وميكن عزو 
ذلك اإىل اأن اهتمامات الإناث مبفاهيم التنمية ال�شيا�شية والوطنية والتنمية الإدارية اآخذة 
العربية  واملنطقة  احلا�رسعامة،  الوقت  يف  العامل  يعي�شها  التي  الظروف  ظل  يف  بالتزايد 
التنمية مبجملها هي خارج  اأن  اعتقادهم  الع�شور يف  مر  على  النا�ص  و�شع  فقد  خا�شة، 
نطاق اهتمام الإناث، واإنها من م�شوؤوليات الذكور، ولذلك فقد كر�ص الآباء وامل�شئولون هذه 
املعتقدات من خالل ممار�شاتهم، اأما وقد تغريت الأحوال فقد بتنا نرى اهتمامات الإناث 
املتزايدة باأن يكون لهن دور فاعل يف احلياة املجتمعية وتطويرها وتنميتها، فراأيناها تكون 
اللجان والحتادات الن�شائية، وت�شارك من خاللها يف تنمية املجتمع يف جوانب متعددة، 
وهي بذلك تفر�ص دورها على املجتمع، وتغري كثريا من مفاهيمه، ولئن دخلت املراأة جمال 
امل�شاركة يف تنمية املجتمع يف اجلانب الجتماعي مبكرا، فقد جاهدت للدخول يف املجالني 
فتكون  نف�شها  تفر�ص  اأن  فا�شتطاعت  عليها،  حمظورين  كانا  اللذين  والإداري  ال�شيا�شي 
الد�شاتري  التي ت�شع  اللجان  الأحزاب، وم�شاركة يف  الربملان، وع�شواًموؤ�ش�شًايف  نائبا يف 
الإداري، فقد جنحت يف تكوين  اأما عن دورها يف املجال  ال�شيا�شية وتتابعها،  والقوانني 
�رسكات وموؤ�ش�شات واإدارتها، ف�رسنا نراها �شمن هيئات املديرين، وجمال�ص الإدارة، وبتنا 
ن�شمع بها وقد تبواأت مركز مديرعام موؤ�ش�شة، وعميد كلية، وحتى رئي�شة جامعة، وتكاد ل 
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تخلو وزارة من موقع لها، اأي اأن امل�شوؤوليات الإدارية العليا مل تعد قا�رسة على الذكور دون 
اأحد، وهذا رمبا يكون قد  الإناث كما كانت �شابقا، ذلك كلهوما �شابهه مل يعد خافيًا على 
اإيجابًا على اجتاهات الإناث نحو امل�شاركة يف جمالت التنمية ال�شاملة، فجاءت  انعك�ص 
ا�شتجاباتهن املتميزة يف هذه الدرا�شة، ورمبا يعزز هذه ال�شتجابة اأن جميع الفتيات يف 
جمتمع الدرا�شة الذي اأخذت منه العينة هن من بنات الالجئني الفل�شطينيني الذين ما زالت 
ق�شيتهم عالقة، فهي ترى وت�شمع يف منزلها وحميطها ما يتعلق بوطنها امل�شلوب، ومن هنا 

يرتفع الهتمام باملجال ال�شيا�شي لديها.
وتختلف النتائج املتعلقة بهذا ال�شوؤال مع نتائج درا�شات كل من: الدراو�شة )2012( 
دالة  فروق  وجود  درا�شاتهمعدم  نتائج  اإذبينت   ،  )2008( وامل�رسي   )2011( وال�شامي 
اإح�شائيًا تعزى ملتغري اجلن�ص فيما يتعلق مبو�شوعات اأبحاثهم.كما اأنها اختلفت مع نتائج 
يف  والإناث  الذكور  اهتمامات  بني  تفاوت  وجود  اأظهرت  التي   )1993 )امل�شاقبة  درا�شة 

ممار�شة العمل ال�شيا�شي وامل�شاركة ال�شيا�شية ل�شالح الذكور 
النتائج املتعلقةبال�شوؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية يف  ◄

يف  الدولية  الغوث  وكالة  العال يف  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  ا�شتجابات 
االأردن نحو دور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري الكلية؟ 
لكل   ANOVA الأحادي  التباين  اختبار  نتائج  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية،  املتو�شطات   )10( اجلدول  ويبني  املجالت،  من  جمال 

ل�شتجابات اأفراد العينة على اأداة الدرا�شة 
الجدول )10( 

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية الستجابات أفراد العينة على أداة الدراسة

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيعدد الطلبةالكليةاملجال

التنمية ال�شيا�شية والوطنية

14175.558.09 (FESA) كلية العلوم الرتبوية
9475.059.49 (ATC) كلية تدريب عمان
7771.329.30 (WTC) كلية وادي ال�شري

31274.368.98املجموع

التنمية القت�شادية

14159.676.54 (FESA) كلية العلوم الرتبوية
9460.026.28 (ATC) كلية تدريب عمان
7759.527.11 (WTC) كلية وادي ال�شري

31259.746.59املجموع
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االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيعدد الطلبةالكليةاملجال

التنمية الجتماعية

14152.467.59 (FESA) كلية العلوم الرتبوية

9452.697.97 (ATC) كلية تدريب عمان

7751.017.61 (WTC) كلية وادي ال�شري

31252.177.72املجموع

التنمية الإدارية

14145.427.50 (FESA) كلية العلوم الرتبوية

9445.376.30 (ATC) كلية تدريب عمان

7744.516.27 (WTC) كلية وادي ال�شري

31245.186.85املجموع

من اأجل فح�ص الفر�شية ا�شتخرجت نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني 
املتو�شطات، والنتائج يف اجلدول )11( تبني ذلك: 

الجدول )11( 

نتائج تحليل التباين األحادي )ANOVA( لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير الكلية 

جمموع م�شادر التبايناملجال
متو�شط درجات الريةاملربعات

م�شتوى الداللةفاملربعات

التنمية ال�شيا�شية 
والوطنية

952.942بني املجموعات
476.47
78.066.100.00 24120.57309داخل املجموعات

25073.51311املجموع

التنمية 
القت�شادية

11.942بني املجموعات
5.97

43.630.140.87 13482.51309داخل املجموعات

13494.45311املجموع

التنمية 
الجتماعية

140.582بني املجموعات
70.29
59.501.180.31 18386.08309داخل املجموعات

18526.65311املجموع
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جمموع م�شادر التبايناملجال
متو�شط درجات الريةاملربعات

م�شتوى الداللةفاملربعات

التنمية الإدارية
46.422بني املجموعات

23.21
47.090.490.61 14551.53309داخل املجموعات

14597.95311املجموع

املجاالت ككل
2640.252بني املجموعات

1320.13
598.102.210.11 184812.82309داخل املجموعات

187453.07311املجموع

يالحظ من اجلدول )11( وجود فروق ذات دللة بني املتو�شطات احل�شابية على املجال 
الأول فقط«التنمية ال�شيا�شية والوطنية« وعدم وجود فروق ذات دللة بني املتو�شطات يف 
نتائج  ا�شتخراج  مت  الأول  املجال  على  الفروق  دللت  عن  وللك�شف  املتبقية،  املجالت 

اختبار«�شيفيه« كما هو مو�شح يف اجلدول )13( .
الجدول )12( 

نتائج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية بين متوسطات األداء تبعًا لمتغير الكلية

الكلية

20.49كلية العلوم الرتبوية
34.22

- 10.49كلية تدريب عمان
33.73

- 14.22كلية وادي ال�شري
23.73 -

العلوم  كلية  طلبة  اإح�شائيةبني  دللة  ذات  فروق  وجود   )12( اجلدول  من  يالحظ 
الرتبوية، وطلبة كلية وادي ال�شري ل�شالح طلبة كلية العلوم الرتبوية )1( ، وبني طلبة كلية 
يالحظ  مل  بينما   ،  )2( عمان  تدريب  طلبة  ل�شالح  ال�شري  وادي  وطلبةكلية  عمان،  تدريب 
وجود فروق بني فئات املجال الدرا�شي املتبقية، ويعزو الباحثان ذلك اإىل اأن  كلية العلوم 
الرتبوية والآداب، هي كلية جامعية يدر�ص الطلبة فيها بني 3- 4 �شنوات، ياأخذون خالل 
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ذلك م�شاقات ومقررات يف الثقافة العامة، والرتبية الوطنية، وحقوق الإن�شان، وكلها تتعر�ص 
اإىل جوانب يف التنمية باأ�شكالها واأدوار اأفراد املجتمع- وال�شباب منهم- فيها، وهم يتناولون 
هذه املقررات ب�شكل مو�شع اأكرث من الذي يتعر�ص له طلبة كلية تدريب عمان التي هي كلية 
جامعية متو�شطة، تكون الدرا�شة فيها ملدة �شنتني فقط، اأما عن تفوق طلبة تدريب عمان على 
طلبة كلية وادي ال�شري يف هذا املجال فرمبا يعود اإىل طبيعة الدرا�شة يف كال الكليتني، فكلية 
تدريب عمان تقدم تخ�ش�شات خمتلفة: اإدارية، وجتارية ونظم معلومات، وعلوم طبية واأ�شنان 
و�شيدلة، وهم يتناولون خالل درا�شتهم م�شاق الرتبية الوطنية، الذي يركز على جوانب التنمية 
والندوات  املحا�رسات  اأن�شطة  يف  الطلبة  م�شاركة  اإىل  اإ�شافة  فيها،  ال�شباب  ودور  ال�شاملة 
املتعلقة بهذا املجال، والتي ُتَنّظم يف الكلية التي ت�شرتك مع كلية العلوم الرتبوية والآداب 
�شمن جممع واحد عائد لوكالة الغوث الدولية، وميكن للطلبة يف كال الكليتني ح�شور اأن�شطة 
بع�شهم بع�شًا، بعك�ص كلية تدريب وادي ال�شريالتي تقع يف منطقة بعيدة عن هذا املجتمع، كما 
اأنها تركز على التخ�ش�شات الهند�شية فقط، ولي�شت الرتبية الوطنية وحقوق الإن�شان وما �شابه 
من �شمن املقررات الدرا�شية يف تخ�ش�شهم، الأمر الذي رمبا يكون قد اأثر على ا�شتجاباتهم 
فيما يتعلق باملو�شوع، وتختلف النتائج هنا مع نتائج درا�شة ال�شلطان )2009( التي اأظهرت 
عدم وجود فروق دالة اإح�شائيًا بني اجتاهاتال�شباباجلامعينحوحماورممار�شةالعماللتطوعي، 
اأو املعوقات التي حتول دون ذلك، اأو الأ�شاليب والآليات الالزمة لتفعيل م�شاركة ال�شباب يف 

العمل التطوعي تعزى اإىل متغري الكلية.
النتائج املتعلقة بال�شوؤال الرابع: هل توجد فروق ذات داللة اإح�شائية عند  ◄

العال  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  ا�شتجابات  )α≥0.05( يف  الداللة  م�شتوى 
يف وكالة الغوث الدولية يف االأردن نحو دور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة 
اأقل   -80 فوق،  فما   90( للطالب؟  الرتاكمي  املعدل  ملتغري  تعزى  للمجتمع، 
من 90، 70- اأقل من 80، اأقل من 70( ، لالإجابة عن هذا ال�شوؤال ا�شتخرجت املتو�شطات 
احل�شابية والنحرافات املعيارية ل�شتجابات الطلبة حول دور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة 
املعدل  ملتغري  تبعًا  كاملة  وعليها  الدرا�شة،  اأداة  جمالت  من  جمال  كل  على  للمجتمع 
الرتاكمي، ثم ا�شتخرجت نتائج حتليل التباين الأحادي ANOVA للك�شف عن دللة الفروق 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات   )13( اجلدول  ويبني  املتو�شطات،  بني 

ملجالت الدرا�شة
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الجدول )13( 
المتوسطات واالنحرافات الستجابات الطلبة حول دور الشباب في التنمية الشاملة لمتغير المعدل التراكمي

االنحراف املعيارياملتو�شط ال�شابيعدد الطلبةاملعدل الرتاكمياملجال

التنمية ال�شيا�شية والوطنية

902076.409.12 فما فوق 
8010173.379.28 اأقل من 90 
7014974.118.46 اأقل من 80 

4276.629.72اأقل من 70
31274.368.98املجموع

التنمية القت�شادية

902059.555.87 فما فوق 
8010159.646.55 اأقل من 90 
7014959.956.58 اأقل من 80 

4259.297.20اأقل من 70
31259.746.59املجموع

التنمية الجتماعية

902053.707.03 فما فوق 
8010152.328.33 اأقل من 90 
7014952.007.12 اأقل من 80 

4251.718.67اأقل من 70
31252.177.72املجموع

التنمية الإدارية

902045.256.09 فما فوق 
8010145.167.52 اأقل من 90 
7014945.286.09 اأقل من 80 

4244.838.18اأقل من 70
31245.186.85املجموع

املجاالت ككل

9020234.9023.84 فما فوق 
80101230.4923.77 اأقل من 90 
70149231.3524.01 اأقل من 80 

42232.4528.98اأقل من 70
312231.4524.55املجموع
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من اأجل فح�ص الفر�شية ا�شتخرجت نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني 
املتو�شطات واجلدول )14( يبني ذلك: 

الجدول )14( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير المعدل التراكمي

جمموع م�شادر التبايناملجال
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
م�شتوى فاملربعات

الداللة

التنمية ال�شيا�شية 
والوطنية

406.303135.431.690.17بني املجموعات
24667.2130880.09داخل املجموعات

25073.51311املجموع

التنمية القت�شادية

17.0935.700.130.94بني املجموعات
13477.3630843.76داخل املجموعات

13494.45311املجموع

التنمية الجتماعية

62.02320.670.340.79بني املجموعات
18464.6330859.95داخل املجموعات

18526.65311املجموع

التنمية الإدارية

6.7432.250.050.99بني املجموعات
14591.2130847.37داخل املجموعات

14597.95311املجموع

 املجاالت ككل

375.793125.260.210.89بني املجموعات
187077.28308607.39داخل املجموعات

187453.07311املجموع

ي�شرياجلدول )14( اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائيةيف اآراء اأفراد العينة نحو 
دور ال�شباب يف التنمية ال�شاملة للمجتمع، على جميع جمالت الدرا�شة، وعلى املجال الكلي 
لها تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي للطلبة، اأي اأن هذا املعدل مل يكن له تاأثري على م�شتوى 
املعدلت  ذوي  من  الطلبة  اأن  اإىل  تعود  قد  النتيجة  هذه  اأن  الباحثان  ويرى  ا�شتجاباتهم، 
املتعلقة  والأن�شطة  للم�شاقات  بتعر�شهم  يتعلق  فيما  واحدة  ظروفهم  املختلفة  الرتاكمية 
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بالتنمية ال�شاملة يف كلياتهم من عدمه، واأن حمتوى هذه املقررات يعد من �شمن املعلومات 
الثقافية العامة، التي قد تعطى للطلبة من م�شتويات علمية وثقافية خمتلفة.

اإح�شائية  ◄ داللة  ذات  فروق  توجد  هل  النتائج املتعلقة بال�شوؤال اخلام�ص: 
الدولية  الغوث  وكالة  العال يف  التعليم  موؤ�ش�شات  طلبة  ا�شتجابات  يف 
ال�شاملة للمجتمع، تعزى ملتغري  التنمية  ال�شباب يف  االأردن نحو دور  يف 

م�شتوى تعليم االأب؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  ا�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
فيها على كل جمال من جمالت  ال�شباب  ودور  ال�شاملة  التنمية  الطلبة حول  ل�شتجابات 
حتليل  نتائج  ا�شتخرجت  ثم  الأب،  تعليم  م�شتوى  ملتغري  تبعًا  كاملة  وعليها  الدرا�شة  اأداة 
التباين الأحادي ANOVA للك�شف عن دللة الفروق بني املتو�شطات.ويبني اجلدول )15( 

املتو�شطات احل�شابية والنحرافات املعيارية ملجالت الدرا�شة
الجدول )15( 

المتوسطات واالنحرافات الستجابات الطلبة حول دور الشباب في التنمية الشاملة للمجتمع 
تبعا لمتغير مستوى تعليم األب

االنحرافاملتو�شطالعددتعليم االأباملجال

التنمية ال�شيا�شية والوطنية

9074.008.12اأقل من الثانوية العامة )التوجيهي( 
7675.058.97الثانوية العامة )التوجيهي( 

8173.989.25دبلوم متو�شط
6574.519.89بكالوريو�ص فاأكرث

31274.368.98املجموع

التنمية القت�شادية

9059.296.85اأقل من الثانوية العامة )التوجيهي( 
7659.626.46الثانوية العامة )التوجيهي( 

8159.786.60دبلوم متو�شط
6560.456.44بكالوريو�ص فاأكرث

31259.746.59املجموع
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االنحرافاملتو�شطالعددتعليم االأباملجال

التنمية الجتماعية

9052.187.28اأقل من الثانوية العامة )التوجيهي( 
7651.868.35الثانوية العامة )التوجيهي( 

8152.737.33دبلوم متو�شط
6551.858.14بكالوريو�ص فاأكرث

31252.177.72املجموع

التنمية الإدارية

9045.646.25اأقل من الثانوية العامة )التوجيهي( 
7645.706.73الثانوية العامة )التوجيهي( 

8145.116.17دبلوم متو�شط
6544.028.43بكالوريو�ص فاأكرث

31245.186.85املجموع

املجاالت ككل

90231.1124.33اأقل من الثانوية العامة )التوجيهي( 
76232.2224.22الثانوية العامة )التوجيهي( 

81231.5924.73دبلوم متو�شط
65230.8225.55بكالوريو�ص فاأكرث

312231.4524.55املجموع

من اأجل فح�ص الفر�شية، ا�شتخرجت نتائج حتليل التباين الأحادي لدللة الفروق بني 
املتو�شطات واجلدول )16( يبني ذلك: 

الجدول )16( 
نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق بين المتوسطات تبعا لمتغير مستوى تعليم األب

جمموع م�شادر التبايناملجال
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
م�شتوى فاملربعات

الداللة

التنمية ال�شيا�شية 
والوطنية

61.52320.510.250.86بني املجموعات
25011.9930881.21داخل املجموعات

25073.51311املجموع
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جمموع م�شادر التبايناملجال
املربعات

درجات 
الرية

متو�شط 
م�شتوى فاملربعات

الداللة

التنمية 
القت�شادية

51.96317.320.400.76بني املجموعات
13442.4830843.64داخل املجموعات

13494.45311املجموع

التنمية الجتماعية

39.60313.200.220.88بني املجموعات
18487.0530860.02داخل املجموعات

18526.65311املجموع

التنمية الإدارية

128.30342.770.910.44بني املجموعات
14469.6530846.98داخل املجموعات

14597.95311املجموع

املجاالت ككل

83.65327.880.050.99بني املجموعات
187369.43308608.34داخل املجموعات

187453.07311املجموع

اإح�شائية عند م�شتوى  اأعاله عدم وجود فروق ذات دللة  يالحظ من اجلدول )16( 
الأب،  تعليم  مل�شتوى  تعزى  كاملة  وعليها  ال�شتبانة،  جمالت  على   )0.05≤α( الدللة 
اأن  اإىل  النتيجة  هذه  الباحثان  يعزو  اأن  وميكن  اإح�شائيًا،  دالة  غري  )ف(  قيمة  كانت  اإذ 
جداً  قلياًل  يكون  قد  23�شنة(   -18( العمرية  املرحلة  هذه  يف  الطلبة  على  الآباء  تاأثري 
لطبيعة التلقي يف هذه املرحلة، حيث اقرتاب اكتمال النمو متعدد اجلوانب عند اأفراد هذه 
الفئة العمرية، اإ�شافة اإىل اأن معظم اآباء هوؤلء الطلبة هم من الذين مروا يف مرحلة حظر 
اإىل  اخلم�شينات  اأوا�شط  من  ا�شتمرت  التي  الأردن،  يف  احلزبي  ال�شيا�شي  والعمل  الأحزاب 
اأوا�شط الثمانينات وما تخللها من مالحقات وم�شايقات اأمنية، ولذلك مل يكونوا لي�شجعوا 
يتوقعونه  قد  ال�شيا�شي ملا  باجلانب  املتعلقة  التنمية خا�شة  امل�شاركة يف  اأبناءهم على 

من اآثار �شلبية على الأبناء.
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توصيات الدراسة: 

يف �شوء نتائج الدرا�شة ويف اإطار حدودها يقرتح الباحثان التو�شيات االآتية: 
ال�شاملة ودور فئات  ♦ التنمية  الأبحاث والدرا�شات حول مو�شوع  اإجراء املزيد من 

اأخرى من املجتمع فيها.
ال�شغرية  ♦ ال�شباب  م�رسوعات  دعم  فيها  املتخ�ش�شة  واملوؤ�ش�شات  الدولة  تبني 

واجتماعي  اقت�شادي  ا�شتقرار  حتقيق  اأجل  من  والبطالة،  الفقر  من  التخفيف  اإىل  الرامية 
و�شيا�شي لل�شباب.

اإيجاد فر�ص منظمة لل�شباب، وتقدمي احلوافز التي  ♦ ال�شيا�شية على  حث املنظمات 
توؤدي اإىل تو�شيع دائرة امل�شاركة ال�شيا�شية بينهم، مبا يوؤدي بهم اإىل اأن ي�شبحوا مواطنني 
ال�شيا�شي،  وعيهم  يزداد  عندما  .خا�شة   )responsible citizens( امل�شوؤولية  قدر  على 

ويتملكون مهارات فاعلة، وتتقوى ثقتهم باأنف�شهم وقدراتهم.
ال�شتثمار الأمثل مل�شتوى الوعي املرتفع لدى الطلبة يف اأوجه التنمية ال�شاملة عرب  ♦

اإدماجهم يف برامج وم�شاريع ي�شتطيعون من خاللها توظيف طاقاتهم وخرباتهم 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
جرار، �شالح )2000( الثقافة وال�شباب يف القرن احلادي والع�رسين، وزارة الريا�شة . 1

وال�شباب، عمان، الأردن. 
اأكربامل�شكالت . 2 الثاأر   )2010( التنموية  الثقافية  الجتماعية  ماأرب  اأجيال  جمعية 

املعيقة مل�شاركة ال�شباب يف التنمية: درا�شة ميدانية، ا�شتخل�شت يف ت2، 2011 من 
http:// marebpress. net/ news_details. php?sid=21940

ال�شبابية . 3 باملراكز  امللتحقات  وال�شابات  ال�شباب  اجتاهات   )2010( اأمل  اخلاروف، 
التابعة للمجل�ص الأعلى لل�شباب نحو النوع الجتماعي، جملة النجاح لالأبحاث، العلوم 

الإن�شانية، مج 24، ع8، �ص: 2359ـ 2394
دار . 4 عمان،  الوطنية،  الرتبية   )2009( قا�شم  والثبيتات،  رباح  وا�شحق،  علي  اخل�شور، 

كنوز املعرفة العلمية. 
الأحزاب . 5 يف  اجلامعي  ال�شباب  م�شاركة  معوقات   )2009( �شامن  يو�شف  خطايبة، 

ال�شيا�شية: درا�شة ميدانية يف الأردن، املجلة الأردنية للعلوم الجتماعية، مج 2، ع 3، 
�ص: 318- 339. 

الدراو�شة، عبداهلل �شامل )2012( دور ال�شاب يف التغيري يف املجتمع الأردين من وجهة . 6
نظر طلبة اجلامعات الأردنية، ورقة علمية قدمت ملوؤمتر فيالدلفيا ال�شابع ع�رس املنعقد 

بني 6- 8/ 11/ 2012، عمان
واقت�شادية، . 7 واإ�شرتاتيجية،  �شيا�شية،  اإ�شحاق )2009( ق�شايا معا�رسة،  ـرباح، حممد 

واجتماعية، وثقافية تربوية، عمان، دار كنوز املعرفة العلمية. 
اآذار . 8 ا�شتخرج يف  الثاين،  اهلل  عبد  امللك  فكر جاللة  ال�شباب يف   )2011( اأمل  ر�شوان، 

http:// www. dpp. gov. jo/ 2012/ 10. html :2013 من
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