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The degree of satisfaction among services recipi-
ents to the performance of the Higher Council for 
Youth services from the perspective of heads of 

clubs in the Northern Regions

Abstract 

This study has been prepared by the employee 
at the Higher Council for Youth, Mr. Nayef Abu 
Rumman for the purpose of recognizing the level of 
satisfaction of the receivers of the Council services 
in Jordan from the point of view of the heads of the 
youth clubs in the north region namely in Jerash, 
Ajloon, Mafraq and Irbid governorates. 

The study sample consisted of (75) president in 
the four mentioned governorates; a (23) paragraphs 
questionnaire and applying TUKEY range test 
and the Statistical Package for the Social Sciences 
(SPSS) analytical method had been used for this 
purpose. 

The results showed a high level of satisfaction 
of the Council for Youth’s services in all the aspects 
of the study; it also showed no statistical significant 
differences at the (0,05>a) at the satisfaction 
of the study sample according to the academic 
qualification variable whereas some statistical 
significant differences has been noted according to 
experience and governorate variable. 

The researcher recommends the importance of 
the continuation of the positive connectivity amongst 
the Higher Council’s employees and the sport clubs 
as a whole; and the necessity of conducting a similar 
study covering all the rest of the governorates in the 
kingdom as well as studies on the Higher Council’s 
service receivers. 

Key words: (Higher Council for Youth, sport 
clubs, service receiver) 

ملخص: 

رمان  �أبو  نايف  �ملوظف  قبل  �لدر��سة من  �إعد�د هذه  مت 
)�ملجل�س �لأعلى لل�سباب( بهدف �لتعرف �إىل مدى ر�سا متلقي 
يف  �لأندية  روؤ�ساء  نظر  وجهة  من  �ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة 
يف  �لأندية  روؤ�ساء  جميع  من  جمتمعها  وتكون   ، �ل�سمال  �إقليم 
وتكونت   ، )جر�س،�ملفرق،عجلون،�ربد(  حمافظات  يف  �ل�سمال 
��ستبانه  ��ستخد�م  ومت  نادي.  رئي�س   )75( من  �لدر��سة  عينة 
�ختبار  ��ستخد�م  ومت  ��ستبيانية،  فقرة   )23( من  مكونه 
وبرنامج  �لأحادي  �لتباين  وحتليل  �لبعدية  للمقارنات  توكي 

 . )SPSS(
وبينت �لنتائج م�ستوى عاليا من �لر�سا عن �أد�ء �ملجل�س 
فروق  وجود  عدم  �لدر��سة  بينت  كما   ، �ملجالت  جميع  وعلى 
)α≤ 0.5( يف ر�سا  �لدللة  �إح�سائية عند م�ستوى  ذ�ت دللة 
هناك  تبني  ولكن  �لعلمي،  �ملوؤهل  متغري  وفق  �لدر��سة  عينة 

وجود فروق وفق متغري�ت �خلربة و�ملحافظة. 
بني  �لإيجابي  �لتو��سل  ��ستمر�ر  باأهمية  �لباحث  يو�سي 
�إعد�د  و�رشورة   ، �لريا�سية  و�لأندية  �ملجل�س  يف  �لعاملني 
�ململكة.  حمافظات  يف  �لأندية  جميع  تخ�س  م�سابهه  در��سة 
�لأعلى  �ملجل�س  من  �خلدمة  متلقي  عن  �أخرى  در��سات  و�إعد�د 

لل�سباب. 
�لأندية  لل�سباب،  �لأعلى  )�ملجل�س  املفتاحية  الكلمات 

 . �خلدمة(  متلقي  �لريا�سية، 
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مقدمـــة: 
، فقال تعاىل يف  �ل�سباب هم ع�سب �لأمة ومعيار تقدمها 
�لكهف  هدى}  وزدناهم  بربهم  اآمنوا  فتية  {اإنهم  كتابه  حمكم 
" �أو�سيكم بال�سباب خري�  �ل�سلة و�ل�سلم  ، وقال عليه   )1(  )13(
�ل�سباب  فحالفني  ونذير�  ب�سري�  �هلل  بعثني  لقد  �أفئدة  �أرق  فاإنهم 

وخالفني �ل�سيوخ". 
يعد �ملجل�س �لأعلى لل�سباب من �أكرث �ملوؤ�س�سات �حلكومية 
�لريا�سية(  و�لأندية  �ل�سبابية  )�لقطاعات  باملو�طنني  �رتباطا 
�لوطن  �سكان  ثلثي  �إىل  مبا�رشة  تقدم  �لتي  خدماته  خلل  من   ،
تقريبًا، حيث ي�سري �ل�رشحان )2004( )2( �ىل �أن ن�سبة من هم دون 
�سن �لثلثني من �ملجتمع �لأردين )74 %( من جمموع �ل�سكان، 

وهم جمموع �سباب �لوطن وبفئاته �لعمريه �ملختلفة. 
�لعلى  للمجل�س  �ملوؤقت  �لقانون  من   )3( �ملادة  ن�ست  وقد 
�لهتمام  توجيه  على"   )3(  )2001( ل�سنة   )65( رقم  لل�سباب 
بقيادة �ل�سباب يف خمتلف �جلو�نب" وذلك من منطلق �حلر�س على 
تقدمي خدمات تتميز بالكفاءة و�جلودة، وتعتمد على مبد�أ تب�سيط 
�لد�ري  �لعبء  تخفيف  وبهدف  �ملجل�س،  مركز  يف  �لإجر�ء�ت 
وتي�سري �إجناز معاملت �ملر�جعني، �إْذ حر�س �ملجل�س على تطوير 
ق�سم خدمة �جلمهور وتنظيمه ليقوم على تقدمي �خلدمات من خلل 
�لت�سهيل و�لإر�ساد يف �إجناز �ملعاملت يف �أ�رشع وقت ممكن و�أقل 
بالأولوية  تتمتع  �لتي  �لريا�سية من �جلهات  �لأندية  وتعد  جهد، 
يف تلقي خدمات �ملجل�س ، �إْذ ي�رشف �ملجل�س على )350( ناديا 

ريا�سيا �جتماعيا على م�ستوى �ململكة )4( . 
تقدميها  يف  �ل�ستمر�ر  يعني  ل  للمر�جع  �خلدمة  تقدمي  �إن 
�أن  تقت�سي  �حلديثة  �لإد�رة  يف  �جلودة  معايري  �إن  بل  وح�سب، 
�أكدت  فقد  لأد�ئها،  و�مل�ستمر  �لدوري  بالتقييم  �ملوؤ�س�سة  تقوم 
�ل�سرت�تيجية �لوطنية لل�سباب )2005( )5( على �رشورة م�ساركة 
�ملو�طنني �لفاعلة و�سمانها يف عملية �لتنمية �لوطنية �ملتكاملة 
ثقافيا وريا�سيا و�قت�ساديا، و�لتاأكد من �سوية �خلدمات �ملقدمة 
وبالتايل حتقيق درجة عالية من ر�سى متلقي �خلدمة. ومن هنا 
جاءت هذه �لدر��سة �لتي �سعت لقيا�س درجة ر�سى متلقي �خلدمة 
عن �خلدمات �لتي يقدمها �ملجل�س �لأعلى لل�سباب من وجهة نظر 
�لفئة �لأهم من متلقي �خلدمة وهم روؤ�ساء �لأندية �لريا�سية ، �إْذ 
تعترب مقدمة ل�سل�سلة در��سات تتبعها عن �إقليمي �لو�سط و�جلنوب 

يف �لأردن. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
ل�رشيحة  �ملتعددة  خدماته  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  يقدم 
عري�سة من �ل�سباب �لأردين ، وتتمثل هذه �خلدمات يف �لتو��سل 
مبا  و�أن�سطتها  بر�جمها  وتطوير  ودعمها  �ملوؤ�س�سات  هذه  مع 
�ملجل�س  �أهد�ف  يتنا�سب مع  ، ومبا  �لوطنية  �لأهد�ف  يتو�ءم مع 
بني  �لآر�ء  تفاوت  يف  �لدر��سة  م�سكلة  وتكمن  لل�سباب.  �لأعلى 

، فهناك من ي�سكر جهود �ملجل�س  ر�سى متلقي خدمات �ملجل�س 
، وهناك من ي�سري �ىل تق�سري �ملجل�س يف بع�س �ملجالت، ونظر�ً 
م�ستوى  على  ريا�سيا  ناديا   )350( على  ي�رشف  �ملجل�س  لكون 
�ململكة مت �ختيار جمتمع �لدر��سة من هذه �لأندية، فجاءت هذه 

الدرا�صة للإجابة عن ال�صوؤالني الآتيني: 
�أد�ء  ● عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  ما  �لأول:  �ل�سوؤ�ل 

�إقليم  �لأندية يف  روؤ�ساء  نظر  لل�سباب من وجهة  �لأعلى  �ملجل�س 
�ل�سمال؟ 
�ل�سوؤ�ل �لثاين: هل هناك فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند  ●

م�ستوى �لدللة )α≤ 0.05( يف تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة عن 
مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب تعزى 

ملتغري�ت )�ملوؤهل �لعلمي، �سنو�ت �خلربة، �ملحافظة( ؟ 

أهداف الدراسة: 
ت�صعى الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الأهداف الآتية: 

�لتعرف �إىل مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س  ●
�لأعلى لل�سباب من وجهة نظر روؤ�ساء �لأندية يف �إقليم �ل�سمال يف 

�لأردن. 
�لتي  ● �خلدمات  يف  و�ل�سعف  �لقوة  عو�مل  �إىل  �لتعرف 

يقدمها �ملجل�س ملتلقي خدماته. 
�لتعرف �إىل �لفروق يف تقدير�ت روؤ�ساء �لأندية يف �إقليم  ●

تبعا  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  �ل�سمال عن مدى ر�ساهم عن 
لبع�س �ملتغري�ت �لدميغر�فية. 

أهمية الدراسة
تنبع اأهمية الدرا�صة مما ياأتي: 

Ú  لتي� �لباحث(  ر�أي  )ح�سب  �لأوىل  �لدر��سات  من  تعد 
تناولت �لتعرف �إىل ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س �لأعلى 
�أهم  من  تعد  �لريا�سية  �لأندية  �أن  �سيما  ل   ، �لأردن  يف  لل�سباب 

�جلهات �لتي تتلقى خدمات �ملجل�س. 
Ú  در��سة لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  يف  للم�سوؤولني  تقدم 

�أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  م�ستوى  لقيا�س  ميد�نية  علمية 
�ملجل�س. 

Ú  لتي� �خلدمات  يف  و�ل�سعف  �لقوة  مو�طن  عن  �لك�سف 
يقدمها �ملجل�س. 

Ú  متهد لدر��سة علمية �ساملة جلميع �أندية �ململكة للتعبري
يف  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  عن 

�لأردن. 

مصطلحات الدراسة: 
Ú  هي لل�سباب*:  �لأعلى  �ملجل�س  يقدمها  �لتي  �خلدمة 

�ملجل�س  ينفذها  �لتي  و�لرب�مج  و�لأن�سطة  و�لتاأ�سي�س  �لرت�خي�س 
�لأعلى لل�سباب �أو موؤ�س�ساته خلدمة �ل�سباب و�ملجتمعات �ملحلية. 
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Ú  ملوؤ�س�سات� �أو  �ملجموعات  �أو  �لفرد  �خلدمة*:  متلقي 
�ل�سبابية �لتي ت�ستفيد من �لرب�مج و�لأن�سطة �لتي ينفذها �ملجل�س 

�لأعلى لل�سباب. 
Ú  أردنية� وطنية  موؤ�س�سة  لل�سباب*:  �لأعلى  �ملجل�س 

وتدير  عليها  وت�رشف  �ل�سبابية  �ملوؤ�س�سات  توؤ�س�س  حكومية 
بر�جمها وخدماتها �لتي تقدم لل�سباب. 

Ú  وريا�سية �سبابية  موؤ�س�سات  هي  �لريا�سية*:  �لأندية 
�أنحاء  جميع  يف  وموزعة  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  عليها  ي�رشف 
�لأردين فوق  لل�سباب  �لرب�مج و�لأن�سطة �ملختلفة  لتقدمي  �ململكة 
عمر )18( �سنة، وتد�ر ماليا و�إد�ريا من قبل هيئة �إد�رية منتخبة، 

باإ�رش�ف �ملجل�س. 
Ú  حمافظات �ل�سمال*: هي �ملحافظات يف �سمال �لأردن

)جر�س ، �إربد ، �ملفرق، عجلون( . 

جماالت الدراسة: 
Ú  ملجال �ملكاين: �إقليم �ل�سمال ، وي�سمل حمافظات )�إربد�

، �ملفرق، جر�س، عجلون( . 
Ú  .ملجال �لب�رشي: روؤ�ساء �لأندية يف �إقليم �ل�سمال�
Ú  عامي خلل  �لدر��سة  هذه  �أعدت  �لزماين:  �ملجال 

 . )2015 ،2014(

الدراسات السابقة: 
يف �سوء �سح �لدر��سات �لعلمية �لتي تناولت ر�سى متلقي 
�خلدمة وبخا�سة يف �ملوؤ�س�سات �ل�سبابية و�لريا�سية ، فقد و�سل 
�لباحث �إىل عدد من �لدر��سات �ملتعلقة بر�سى متلقي �خلدمة من 
بع�س �ملوؤ�س�سات �لر�سمية و�لتعليمية وبع�س �لدر��سات �ملرتبطة، 

ومنها: 
در��سة )ال�صاري وزايد،2006( �لتي تناولت مدى ر�سى طلبة 
عن  عمان  �سلطنة  يف  قابو�س  �ل�سلطان  جامعة  يف  �لرتبية  كلية 
�لإ�رش�ف �لأكادميي وطبيعة توقعاتهم منه، حيث �أجريت �لدر��سة 
على )501( طالبا وطالبة ، وبينت �لنتائج �أن �لطلبة غري ر��سني 
�لدر��سة  يف  �لتقدم  ومع  مر�ٍس،  ب�سكل  �لأكادميي  �لإ�رش�ف  عن 
ي�سبحون �أقل ر�سى عن �لإ�رش�ف �لد�خلي من �لإ�رش�ف �خلارجي 

ومن جن�سيات �أخرى. 
على  �لتعرف  �ىل  هدفت  �لتي   )1411 )العتيبي،  ودر��سة 
م�ستويات �لر�سى �لوظيفي بني موظفي �لقطاع �حلكومي و�خلا�س 
يف دولة �لكويت، �إْذ تكونت عينة �لدر��سة من )378( من موظفي 
�لقطاع �حلكومي، و )282( من موظفي �لقطاع �خلا�س، و�أظهرت 
�لقطاع  موظفي  بني  دللة�إح�سائية  ذ�ت  فروق  وجود  �لنتائج 
�حلكومي و�خلا�س وفقا ملتغري�ت )�لر�تب، �لرتقيه ، عدد �ساعات 
�لعمل، مو�عيد �لدو�م، ظروف �لعمل، �ملكانة �لجتماعية( ، وعدم 
يف  �لعام  �لر�سى  درجة  بني  دللة�إح�سائية  ذ�ت  فروق  وجود 
�لقطاعني �حلكومي و�خلا�س، وهناك �رتباط بني درجة �لر�سى 
وجميع متغري�ت �ل�سخ�سية يف �لقطاع �حلكومي با�ستثناء �لر�تب 

و�ملوؤهل �لعلمي ، �أما بالن�سبة للقطاع �خلا�س فهناك �رتباط بني 
با�ستثناء  �ل�سخ�سية  �ملتغري�ت  وجميع  �لوظيفي  �لر�سى  درجة 

�ملوؤهل �لعلمي. 
قيا�س  �إىل  هدفت  �لتي   )2007 واآخرون،  )جودة  ودر��سة 
م�ستوى جودة خدمة �لإقر��س لدى �سندوق �لتنمية و�لت�سغيل يف 
�لدر��سة  عينة  بلغت  فقد   ، �خلدمة  متلقي  نظر  وجهة  من  �لأردن 
مقرت�سا، و��ستخدمت �ل�ستبانة كاأد�ة للدر��سة، و�أظهرت   )260(
و�أو�سى   ، �خلدمة  جودة  من  مقبول  م�ستوى  وجود  �لنتائج 
�لباحثون ب�رشورة قيام �ل�سندوق مبر�جعة �ل�رشوط و�ل�سمانات 

بحيث يتم منح �لقرو�س على �سمانة �مل�رشوع �لقائم. 
ودر��سة )احل�صنات، 2006( �لتي هدفت �إىل �لتعرف �إىل دور 
�ملجل�س �لأعلى لل�سباب يف تعزيز مفهومي �لولء و�لنتماء لدى 
�ملر�كز  يف  و�لأع�ساء  �مل�رشفني  نظر  وجهة  �لأردنيني  �ل�سباب 
�ل�سبابية، وقد تكّونت عينة �لدر��سة من )396( فرد�ً منهم )120( 
�لإد�رية  �ملجال�س  �أع�ساء  من  )276( ع�سو�ً  و  م�رشفًا وم�رشفة، 
�ل�ستبانة  �لباحث  و��ستخدم  �لأردن،  يف  �ل�سبابية  �ملر�كز  يف 
على  موزعة  فقرة   )40( من  تكونت  حيث  �لبيانات  جلمع  كاأد�ة 
خم�سة جمالت ، وقد �أظهرت نتائج �لدر��سة�أن هناك درجة تقدير 
�ملجل�س  لدور  �ل�سبابية  �ملر�كز  يف  و�لأع�ساء  للم�رشفني  عالية 
�ل�سباب  �لولء و�لنتماء لدى  لل�سباب يف تعزيز مفهومي  �لأعلى 
�لأردين وعلى خمتلف جمالت �لدر��سة ، ووجود فروق ذ�ت دللة 
�ملجالني  وعلى  و�لأع�ساء  �مل�رشفني  تقدير�ت  �إح�سائيةبني 
بني  فروق  ووجود  �مل�رشفني،  ل�سالح  و�لجتماعي(  )�لثقايف 
�ملوؤهل  ملتغري  تعزى  �لثقايف(  )�ملجال  على  �مل�رشفني  تقدير�ت 
�لعلمي ل�سالح ذوي �ملوؤهل �لعلمي )بكالوريو�س فاأعلى( ووجود 
�مل�رشفني  ل�سالح  تعزى ملتغري �خلربة  نف�سه  �ملجال  فروق على 
�سيفيه  �ختبار  ��ستخدم  حيث  فاأكرث(  �سنة   11( �خلربة  ذوي 
ب�رشورة  �لباحث  �أو�سى  وقد  �لبعدية،  للمقارنات   )Scheffe(
من  لتمكينهم  �ل�سبابية  �ملر�كز  يف  وتدريبهم  �مل�رشفني  تاأهيل 

�إي�سال ر�سالة �ل�سباب �لأردين بكفاية و�قتد�ر. 
"و�سع منوذج  2004( ، �لتي هدفت �ىل  ودر��سة )العودات، 
�حلايل  �لو�قع  تقييم  �لأردن يف �سوء  �ل�سباب يف  مقرتح ملر�كز 
�لدر��سة من  "، وتكونت عينة  �لأع�ساء  من وجهة نظر �مل�رشفني 
 ، ع�سو�   )380( و  وم�رشفة  م�رشفا   )118( منهم  فرد�   )498(
و��ستخدم �لباحث �ل�ستبانة كاأد�ه للدر��سة بعد �لتاكد من �سدق 
�لأد�ه وثباتها، و�أظهرت �لنتائج �سعفًا كبري�ً يف توفر �لإمكانات 
�لجتماعية  �لن�سطة  جمالت  تقييم  وجاء   ، �ملر�كز  يف  �ملادية 
و�لريا�سية و�لثقافية بدرجة كبرية، يف حني جاء تقييم جمالت 
�لفنية  �لإمكانات و�لت�سهيلت وتكنولوجيا �ملعلومات و�لأن�سطة 
بدرجة متو�سطة، �أما �ملجال �لإد�ري فجاء تقييمه بدرجة متدنية 
يف  �إح�سائيه  دللة  ذ�ت  فروق  توجد  ل  �أنه  �لنتائج  و�أظهرت 
�ل�سبابية  �ملر�كز  و�قع  تقييم  يف  و�لأع�ساء  �مل�رشفني  تقدير�ت 

على جميع جمالت �لدر��سة. 
�لتعرف  �إىل  هدفت  �لتي   )2014 )جنم،واملبي�صني  ودر��سة 
�إىل تاأثري �تاأثري �خلدمات �لتي تقدمها �ملوؤ�س�سة �لعامه لل�سمان 

* تعريف اجرائي للباحث.
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�ملوؤ�س�سة  �لأد�ء يف  �لر�سى عن  �لأردين على م�ستوى  �لجتماعي 
من  �ملنتفعني  من  ع�سو�ئية  عينة  �ختيار  ومت   ، عمان  مدينة  يف 
خدمات �ل�سمان وعددهم )120( فرد� ، ومت ��ستخد�م �ل�ستبانه 
كاأد�ه جلمع �لبيانات ، و�أظهرت �لنتائج �أن م�ستوى �خلدمات �لتي 
عن  �لر�سى  �أوجه  �ىل  بالإ�سافة  مرتفعا  كان  �ملوؤ�س�سه  تقدمها 
�لأد�ء باملوؤ�س�سة كان مرتفعا ، كما �أظهرت �لنتائج وجود �أثر ذي 
دلله �إح�سائيه للخدمات على م�ستوى �لر�سى عن �أد�ء �ملوؤ�س�سة 
�إجر�ء  لتبني  �ل�سمان  موؤ�س�سة  �لدر��سة ب�رشورة دعوة  و�أو�ست   ،
�لعاملون  بها  ي�سارك  �لتي  �ل�سنويه  �لدوريه  و�لدر��سات  �مل�سوح 
ومتلقو �خلدمه ل�ستطلع �لرَاء وقيا�س �لجتاهات نحو خدماتها 

وخ�سائ�سها وجودتها . 
�لتعرف  هدفتاإىل  �لتي  وقبيلت،2010(  )حجازين  ودر��سة 
�إىل درجة ر�سى �لعاملني �لإد�ريني يف مديريات �لرتبية و�لتعليم 
وتكونت  و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  من  لهم  �ملقدمة  �خلدمات  عن 
عينة �لدر��سة من )1289( موظفًا وموظفة ، و��ستخدما �ل�ستبانة 
متغري�ت  و��ستملت  فقرة،   )44( من  تكونت  �لتي  للدر��سة  كاأد�ة 
�لعمل،  طبيعة  �لعلمي،  �جلن�س،�ملوؤهل  )�ملديرية،  على  �لدر��سة 
 )SPSS( وبرنامج  �خلما�سي  ليكرت  �سلم  ��ستخد�م  ومت  �خلربة( 
�لر�سى  من  مرتفعًا  م�ستوى  �لنتائج  وبينت  �لنتائج،  ل�ستخر�ج 
بالن�سبة للذكور على م�ستوى ر�سى �لإناث ، بالإ�سافة �إىل ن�سبة 
رتبة  ولذوي  �لعليا  �ل�سهاد�ت  حلملة  بالن�سبة  �ملرتفعة  �لر�سى 
 )20( �خلربة  لذوي  �ملرتفعة  و�ملو�فقة  �لرتب،  باقي  عن  �ملدير 
�لأمن و�ل�ستقر�ر  �لباحثان ب�رشورة زيادة  �سنة فاأكرث، و�أو�سى 
�لجتماعية  �ملكانة  منح  على  و�لعمل  للعاملني،  �لوظيفي 

و�لقت�سادية للعاملني. 
تناولت  �لتي   )Kara, and Deshield, 2004( ودر��سة 
بن�سلفانيا  جامعة  يف  �لأعمال  �إد�رة  طلبة  ر�سى  بني  �لعلقة 
يف  �لبقاء  يف  ونيتهم  طالبا   )146( �لدر��سة  عينة  بلغت  حيث   ،
�إيجابية  علقة  هناك  �أن  �لدر��سة  بينت  وقد   ، �جلامعة  �أو  �لكلية 
بني �ملتغريين ، ومت �ل�ستنتاج باأن موؤ�س�سات �لتعليم ذ�ت �لتوجه 
نحو �لهتمام بالطالب يكون لديها فر�سة �أكرب لإ�سباع حاجات 

طلبها ورغباتهم، ومن ثم �لحتفاظ بهم حتى تخرجهم. 
�لتي   )Baykal,el al, 2005( واآخرين  باكال  الكو  ودر��سة 
بحثت يف مدى ر�سى طلبة كلية �لتمري�س يف جامعة ��سطنبول 
)تركيا( ، حيث تبني للباحثني �أن متو�سط �لر�سى عاٍل يف �ل�سنة 
�لأوىل ومنخف�س يف �ل�سنه �لثانية ليعود فريتفع يف �ل�سنه �لثالثة 
ثم ينخف�س يف �ل�سنة �لر�بعة، وبذلك �أعلن �لطلبة �أنهم �إذ� �أتيحت 
لهم فر�س �لختيار ف�سوف يختارون �خت�سا�سا �آخر كرغبة �أوىل 

وذلك لأن �لكلية �أخفقت يف تلبية رغباتهم. 

التعليق على الدراسات السابقة: 

در��سات �سابقة  ق�صمني:  اإىل ى  ال�صابقة  الدرا�صات  تنق�صم 
�مل�سابهة  �لدر��سات  وتتعلق  مرتبطة  �سابقة  ودر��سات  م�سابهة، 
در��سات  مثل  مبا�رش  ب�سكل  �خلدمة  متلقي  ر�سى  بقيا�س 
)�ل�ساري وز�يد،2006( ، )�لعتيبي 1411هـ( ، )جنم،و�ملبي�سني 
باكال  )�لكو  ودر��سة   ، وقبيلت،2010(  )حجازين   ،  )2014

و�َخرين )Baykal,el al, 2005( ، فيما تتعلق �لدر��سات �ملرتبطة 
در��سة  مثل  و�ملوؤ�س�سة  �خلدمة  متلقي  بني  �لعلقة  بطبيعة 
و�آخرون،  )جودة   ، )�حل�سنات،2006(   ، )�لعود�ت،2004( 
�أهم  . وكانت   )Kara, and Deshield, 2004( ودر��سة   ،  )2007
�ل�ستبانه  ��ستخد�مها  �ل�سابقة  �لدر��سات  بني  �لت�سابه  �أوجه 
�ملوؤ�س�سات  �لر�سى �ملقبول عن خدمات  ، ودرجة  للدر��سة  كاأد�ة 
با�ستثناء در��ستي )جنم،و�ملبي�سني  �لدر��سات  �أجريت فيها  �لتي 
2014( ، )حجازين وقبيلت،2010( و�لتي كان م�ستوى �لر�سى 
ذ�ت  فروق  وجود  يف  �لت�سابه  ى  �إىل  بالإ�سافة  مرتفعا،  فيها 
دللة �إح�سائية وفق بع�س متغري�ت �لدر��سة يف معظم �لدر��سات 
مكانيا  بينها  فيما  �ل�سابقة  �لدر��سات  تختلف  بينما  �ل�سابقة، 
�أعمال  وطبيعة  �ملتغري�ت  يف  �لختلف  �إىل  بالإ�سافة  وزمانيا 
�ملوؤ�س�سات �لتي �أجريت فيها �لدر��سات، كما �ختلفت نتائج در��سة 
)�ل�ساري وز�يد،2006( و�لتي بينت عدم ر�سى طلبة كلية �لرتبية 

عن �لإ�رش�ف �لأكادميي و�لد�خلي يف جامعة قابو�س. 
يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع  �حلالية  �لدر��سة  وتت�سابة 
للدر��سة  كاأد�ة  �ل�ستبانة  ��ستخد�م  �إىل  بالإ�سافة  �أهد�فها  معظم 
�ملوؤهل  �جلن�س،  )�خلربة،  مثل  �ملتغري�ت  بع�س  يف  و�لت�سابه 
نتائج معظم  �ملتو�سط مع  �لر�سى  و�لت�سابه يف م�ستوى  �لعلمي( 
فروق  وجود  يف  �لت�سابه  �ىل  بالإ�سافة   ، �ل�سابقة  �لدر��سات 
هذه  تختلف  بينما  �ملتغري�ت،  بع�س  وفق  �إح�سائيه  دللة  ذ�ت 
ومتثل  �لدر��سة  عينة  �ختيار  يف  �ل�سابقة  �لدر��سات  مع  �لدر��سة 
�ملتغري�ت  بع�س  و�لختلف يف  كامل،  �لدر��سة  �لعينة مبجتمع 
�لتي  �لنتائج  يف  و�لختلف  باملبحوثني،  �خلا�سة  �لدميغر�فية 
�أظهرت  بالنتائج حيث  �ل�سابقة  �لدر��سات  �أهم مقارنات  تعد من 
عام،  ب�سكل  �لر�سى  من  �ملتو�سط  �مل�ستوى  �لدر��سة  هذه  نتائج 
فيما بينت نتائج بع�س �لدر��ساتاأن �مل�ستوى �ملقبول مثل در��سة 
در��سة  نتائج  مثل  �ملرتفع  �مل�ستوى  �أو  وز�يد،2006(  )�ل�ساري 
كل من )جنم،و�ملبي�سني 2014( و )حجازين وقبيلت،2010( . 
ما مييز هذه �لدر��سة عن �لدر��سات �ل�سابقة �أنها تفردت يف 
�ختيار جمتمع �لدر��سة من روؤ�ساء �لأنديه �لريا�سية كفئة هامة 
من �لفئات �لتي تتلقى خدمات �ملجل�س �لأعلى لل�سباب، وتفردها 
يف  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  خدمات  متلقي  ر�سى  در��سة  يف 
�لأردن، كما متيزت هذه �لدر��سة بت�سمني متغري �ملحافظة كاأحد 

�ملتغري�ت �لهامة بالن�سبة لإ�رش�ف �ملجل�س �لأعلى لل�سباب. 

الطريقة واإلجراءات
وجمتمعها  �لدر��سة  منهج  و�لإجر�ء�ت  �لطريقة  ت�سمل 
�لدر��سة  ومتغري�ت  وثباتها  و�سدقها  �لدر��سة  و�أد�ة   ، وعينتها 
والتي   ، للدر��سة  عملت  �لتي  و�ملعاجلة  �لإح�سائي  و�لت�سميم 

�صيتم البحث فيها على التوايل: 

أوال: منهج الدراسة: 

مت ��ستخد�م �ملنهج �لو�سفي لأنه �ملنهج �ملنا�سب للدر��سات 
�لجتماعية، �لتي تعترب هذه �لدر��سة من �سمنها. 
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ثانيا: جمتمع الدراسة: 

تكون جمتمع �لدر��سة من جميع روؤ�ساء �لأندية �لريا�سية 
)�ربد، �ملفرق،  �لأردن يف �ملحافظات  �ل�سمال يف  يف حمافظات 

عجلون، جر�س( وعددهم )114( فرد�. 

ثالثا: عينة الدراسة: 

باأ�سلوب  وذلك  كامل،  مبجتمعها  �لدر��سة  عينة  متثلت 
�حل�رش �ل�سامل، حيث مت توزيع )114( ورقة ��ستبانية عاد منها 
)93( ورقة ومت ��ستبعاد )18( ومت قبول )75( فقط بن�سبة ) 66 
�خلا�سة  �لبيانات  تدقيق  بعد  ،وذلك  �لدر��سة  جمتمع  من   )%
تنطبق  �لتي  �ملعادة  �ل�ستبانات  �عتماد  مت  حيث   ، بال�ستبانة 
عليها �ل�رشوط �خلا�سة بالبحث �لعلمي ، و�جلدول رقم )3،2،1( 

�لتايل يبني توزيع �أفر�د عينه �لدر��سة تبعا ملتغري�تها.
جدول )1( 

توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤهل العلمي

الن�صبة املئويةالتكراراملوؤهل العلمي

1925.3�قل من ثانوية

2026.7ثانوية

1216.0دبلوم

2432.0بكالوريو�س فاأعلى

Total75100.0

جدول )2( 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير الخبرة

الن�صبة املئويةالتكراراخلربة

3040.0�قل من 5 �سنو�ت

2330.7�أقل من 10 �سنو�ت

102229.3 �سنو�ت فاأكرث

Total75100.0

جدول )3( 
توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغير المحافظة

الن�صبة املئويةالتكراراملحافظة

2432.0�ربد

2026.7�ملفرق

1520.0عجلون

1621.3جر�س

Total75100.0

رابعا: أداة الدراسة: 

و�صفت  والتي  للدرا�صة  كاأداة  ال�صتبانة  ا�صتخدام  مت 

مبا ياأتي: 
تكونت من )23( فقرة ��ستبانية. -
�إىل  - و�ملق�سم  �خلما�سي  ليكارت  �سلم  �عتماد  مت 

�مل�ستويات )�أو�فق بدرجة كبرية جد�، �أو�فق بدرجة كبرية، �أو�فق 
بدرجة متو�سطة، �أو�فق بدرجة �سعيفة، �أو�فق بدرجة �سعيفة جد�( 

.
ذوي  - �ملحكمني  من  عدد  على  �ل�ستبانه  عر�س  مت 

�لخت�سا�س بهدف حتكيمها.

خامسا: صدق االستبانه: 

بهدف �لتاأكد من �سدق �ل�ستبانة مت عر�سها على عدد من 
جمال  يف  و�لخت�سا�س  �لر�أي  �أ�سحاب  من  �ملحكمني  �ل�سادة 

�لدر��سات �ل�سبابية و�لجتماعية ، وذلك ملعرفة: 
�لتعديلت �للزمة لكل جمال. -
�نتماء �لفقر�ت للمجال �لذي تندرج حتته. -
�سلمة�ل�سياغة �للغويه ودقتها. -

بع�س  وتعديل  �ل�ستبانه  من  فقر�ت   )5( �إلغاء  مت  وقْد 
�لفقر�ت �لتي �أ�سار �إليها كل فرد من طاقم �ملحكمني.

سادسا: ثبات االستبانة: 

�ألفا  �ختبار  تطبيق  مت  �لدر��سة  ��ستبانة  ثبات  من  للتاأكد 
كرونباخ ، ملعرفة معاملت �ل�ستقر�ر و�ل�ستقر�ر �لكلي.و�جلدول 

رقم )4( �لتايل يبني ذلك.
جدول رقم )4( 

نتائج اختبار كرونباخ الفا

الفا كرونباخاملجال

10.87

20.86

30.87

40.88

0.87الداة ككل

سابعا: إجراءات الدراسة: 

مت طلب �ملو�فقة على �إعد�د �لدر��سة من عطوفة �لدكتور  -
بالوكالة،  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  عام  �أمني  �لروي�سان  عاطف 

بحيث يتم �إعد�د در��سات لحقة عن �إقليمي �لو�سط و�جلنوب.
مت �إعد�د �ل�ستبانة ومت عر�سها على عدد من �ملحكمني  -

�ملخت�سني بهدف �لتاأكد من �سدقها ، حيث تكونت من )28( فقرة 
��ستبانية موزعة بالت�ساوي على جمالت �لدر��سة �لأربعة.

�ل�سادة  - ملحظات  على  بناًء  �لفقر�ت  بع�س  تعديل  مت 
كل  من  و�حدة  فقرة  بو�قع  فقر�ت   )5( حذف  مت  فقد  �ملحكمني 
هذ�  من  فقرتني  حذف  مت  فقْط  �لثالث  �ملجال  با�ستثناء  جمال 
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�ملجال.
بعد �لتاأكد من �سدق �أدو�ت �لدر��سة وثباتها مت توزيعها  -

على جميع �أفر�د جمتمع �لدر��سة وعددهم )114( فرد�، حيث متت 
��ستعادة )93( ورقة ��ستبيانية من �أ�سل )114( .

بعد تفح�س �ل�ستبانات �ملعادة وتدقيقها مت ��ستبعاد  -
)18( ��ستبانة ب�سبب عدم �كتمال تعبئة بياناتها.

متت عملية �لفرز وتفريغ �لبيانات للأور�ق �ل�ستبانية  -
�لباقية وعددها )75( ��ستبانة .

مت حتديد جمتمع �لدر��سة من روؤ�ساء �لأندية؛ لأنهم من  -
�أهم �لفئات �لتي تتلقى خدمات �ملجل�س.

�حل�سابية  - �ملتو�سطات  لقيم  و�سف  �إعطاء  �لباحث  فكر 
�لتي حت�سلت من خلل ثلثة م�ستويات للو�سف هي )منخف�س، 

متو�سط، مرتفع( وذلك باعتماد �لنهج �لآتي : 
�أعلى وزن )ليكرت( - �أدنى وزن = 5 - 1=33،1– �إذن = 

)1 - 33،2( منخف�س، و )34،2 - 67،3( 
عدد �مل�ستويات �ملرغوب 3

متو�سط، و )68،3 - 5( مرتفع.

ثامنا: متغريات الدراسة: 

Ú  :ملتغري�ت �مل�ستقلة: وت�سمنت متغري�ت ثلثة وهي�
�ملوؤهل �لعلمي: وله �أربعة م�ستويات: . 1

- �أقل من ثانوي - ثانوي - دبلوم - بكالوريو�س فاأعلى 
�سنو�ت �خلربة: وتت�سمن ثلث فئات: . 2

- �أقل من 5 �سنو�ت – من 5 – �أقل من 10 �سنو�ت – 10 
�سنو�ت فاأكرث

�ملحافظة: . 3
- جر�س - �ملفرق - �إربد - عجلون

Ú  أندية� روؤ�ساء  �إجابات  ميثل  وهو  �لتابع:  �ملتغري 
حمافظات �ل�سمال على �ل�ستبانة حول مدى ر�سى متلقي �خلدمة 

من �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب.

تاسعا: املعاجلة اإلحصائية اليت متت: 

من  �لعديد  ��ستخد�م  مت  �لدر��سة  �أهد�ف  حتقيق  �أجل  من 
�لإح�سائي  �لتحليل  برنامج  با�ستخد�م  �لإح�سائية  �لأ�ساليب 
و�لنحر�فات  �حل�سابية،  �ملتو�سطات  �لأ�ساليب:  ومن   ،  )SPSS(
 ، )ANOVA( ملعيارية،وكرونباخ �ألفا ، وحتليل �لتباين �لأحادي�
و�ختبار توكي للمقارنات �لبعدية، ومتَ حتويل �لجابات وفق �سلم 
�حل�سابية  �ملتو�سطات  يت�سمن  �سلم ثلثي  �إىل  ليكارت �خلما�سي 
و�لنحر�فات �ملعيارية و�لأهميه �لن�سبية بحيث تتم �ملقارنة مع 
�ملعيار �لح�سائي �ملعتمد يف �لدر��سة و�ملت�سمن ثلثة مفاتيح 

هي )منخف�س، متو�سط، مرتفع( .

عرض النتائج: 

أوالً: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال األول: 

اخلدمة  ◄ متلقي  ر�صى  مامدى  على:  �لأول  �ل�سوؤ�ل  ن�س 
اأداء املجل�س الأعلى لل�صباب من وجهة نظر روؤ�صاء الأندية  عن 

يف اإقليم ال�صمال؟ 
�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية،  للإجابة عن هذ� 
عينة  �أفر�د  لتقدير�ت  �لن�سبية  و�لأهمية  �ملعيارية،  و�لنحر�فات 
�لدر��سة على جمالت �لأد�ة �ملتعلقة لقيا�س م�ستوى مدى ر�سى 
نظر  وجهة  من  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي 

روؤ�ساء �لأندية يف �إقليم �ل�سمال و�جلدول �لتايل يو�سح ذلك: 
جدول )5( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت األداة مرتبة تنازليًا حسب 
المتوسطات الحسابية

رقم الرتبة
املتو�صط املجالاملجال

احل�صابي
النحراف
املعياري

الأهمية 
امل�صتوىالن�صبية

12

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة 

عن كفاءة 
�ملوظف مقدم 

�خلدمة

متو�سط3.560.8071.2

23

مدى ر�سى 
متلقي 

�خلدمةعن 
�لإجر�ء�ت �لتي 
يقدمها �ملجل�س

متو�سط3.440.8268.8

31

مدى ر�س 
متلقي 

�خلدمةعن 
تعامل 

�مل�سوؤولني يف 
�ملجل�س

متو�سط3.320.8864.4

44

مدى ر�س 
متلقي �خلدمة 

�لنطباعية �لعام 
عن �أد�ء �ملجل�س 

�لأعلى لل�سباب

متو�سط3.180.9463.6

متو�سط3.380.7467.6الكلي

يبني �جلدول رقم )5( �أن مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء 
�إقليم  يف  روؤ�ساء�لأندية  نظر  وجهة  من  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س 
�لثاين  �ملجال  �لآتي:  �لنحو  على  تنازلًيا  مرتبة  جاءت  �ل�سمال 
�خلدمة  مقدم  �ملوظف  كفاءة  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى   "
�ملجال  تله   ،  )3.56( ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  " �حتل 
يقدمها  �لتي  �لإجر�ء�ت  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  �لثالث" 
�أما   ،  )3.44( ح�سابــي  مبتو�سط  �لثانية  �ملرتبة  يف   " �ملجل�س 
�ملجال �لأول"مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن تعامل �مل�سوؤولني يف 
 ، �لثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.32(  "، فقد �حتل �ملرتبة  �ملجل�س 
�لعام  �لنطباعه  �لر�بع" مدى ر�سى متلقي �خلدمة  تله �ملجال 
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مبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبة  يف  لل�سباب"  �لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  عن 
جلميع  �لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  وقد   ،  )3.18( ح�سابــي 
�ملتو�سط  �مل�ستوى  �سمن  كانت  وجميعها   )3،38( �ملجالت 
ح�سب درجات �لتقدير.وفيما يلي تف�سيل لكل جمال من جمالت 

�لدر��سة.
Ú  :النتائج املتعلقة باملجال الأول

�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت 
 ، �لأول  للمجال  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  لتقدير�ت  �لن�سبية  و�لأهمية 

و�جلدول رقم )6( يو�سح ذلك.
جدول )6( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول " مدى رضى متلقي 
الخدمة عن تعامل المسؤولين في المجلس " مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الأهمية 
امل�صتوىالن�صبية

11
ي�سهل �لو�سول 
�إىل �مل�سوؤولني 

يف �ملجل�س.
متو�سط3.581.1271.6

23

يهتم �مل�سوؤول 
مبقابلة متلقي 
�خلدمة ويجيب 

عن ��سئلتة 
و��ستف�سار�ته 

ب�سكل و�ِف.

متو�سط3.511.0970.2

32
يتو�جد 

�مل�سوؤول يف 
موقعه.

متو�سط3.471.0069.4

46

يتفهم �مل�سوؤول 
حاجات 

ومتطلبات 
متلقي �خلدمة.

متو�سط3.270.9865.4

55
يتخذ �مل�سوؤول 
�لقر�ر �ملنا�سب 

دون تاأخري.
متو�سط3.111.0762.2

64
هناك م�ساو�ة 

يف �لتعامل من 
قبل �مل�سوؤولني.

متو�سط3.031.1860.6

متو�سط3.320.8866.4الكلي

عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  �أن   )6( رقم  �جلدول  يبني 
و�أن   ،  )3.58–  3.03( بني  تر�وحت  قد  �لأول  للمجال  �لدر��سة 
�لفقرة رقم )1( ، و�لتي ن�ست على " ي�سهل �لو�سول �إىل �مل�سوؤولني 
يف �ملجل�س " قد �حتلت �ملرتبة �لأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.58( ، 
وجاءت نتيجة �لفقرة رقم )3( و�لتي كان ن�سها " يهتم �مل�سوؤول 
ب�سكل  و��ستف�سار�ته  ��سئلته  عن  ويجيب  �خلدمة  متلقي  مبقابلة 
حني  يف   ،  )3.51( ح�سابي  مبتو�سط  �لثانية  �ملرتبة  يف   " و�ٍف 
يف  م�ساو�ة  هناك   " ن�سها  كان  و�لتي   )4( رقم  �لفقرة  �حتلت 
 ،  )3.03( " �أخري� مبتو�سط ح�سابي  �مل�سوؤولني  قبل  �لتعامل من 
فيما كان �ملتو�سط �حل�سابي �لكلي جلميع فقر�ت �ملجال )3،32( 

ومب�ستوى متو�سط وفق درجات �لتقدير.

Ú  :النتائج املتعلقة باملجال الثاين
�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت 
لتقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة لفقر�ت �ملجال �لثاين ، و�جلدول رقم 

)7( يو�سح ذلك.
جدول )7( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني " مدى رضى متلقي 
الخدمة عن كفاءة الموظف مقدم الخدمة " مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الأهمية 
امل�صتوىالن�صبية

17

ي�سهل 
�لو�سول 

�إىل �ملوظف 
مقدمة 

�خلدمة يف 
�ملجل�س.

مرتفع3.760.9475.2

28

يتعامل 
�ملوظف 

مع متلقي 
�خلدمة 
مبهنية 
عالية.

متو�سط3.601.0372

312
يلم �ملوظف 

متو�سط3.591.0371.8بطبيعة عمله.

411

ينجز �ملوظف 
�ملعاملت 
يف �لوقت 
�ملنا�سب.

متو�سط3.511.0670.2

59

يتعامل 
�ملوظف 

مع متلقي 
�خلدمة 

ب�سفافية 
وو�سوح.

متو�سط3.471.0069.4

610
يتو�جد 

�ملوظف على 
ر�أ�س عمله.

متو�سط3.421.0768.4

متو�سط3.560.8071.2املجموع الكلي

عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  �أن   )7( رقم  �جلدول  يبني 
�لدر��سة لفقر�ت �ملجال �لثاين قد تر�وحت بني )3.56 - 3.76( ، 
و�أن �لفقرة رقم )7( و�لتي كان ن�سها ي�سهل �لو�سول �ىل �ملوظف 
ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة   " �ملجل�س  يف  �خلدمة  مقدم 
يتعامل  على"  ن�ست  �لتي   )8( رقـم  �لفقرة  وجاءت   ،  )3.76(
�لثانية  �ملرتبة  يف  عالية."  مبهنية  �خلدمة  متلقي  مع  �ملوظف 
مبتو�سط ح�سابي )3.60( ، كما �أظهرت نتائج �لدر��سة �أن �لفقرة 
 " عمله  ر�أ�س  على  �ملوظف  ن�سها" يتو�جد  كان  �لتي   )10( رقم 
،فيما كان   )3.42( �لأخرية مبتو�سط ح�سابي  �ملرتبة  جاءت يف 
�ملتو�سط �حل�سابي �لكلي جلميع فقر�ت �ملجال )3،56( مب�ستوى 

متو�سط وفق درجات �ملعيار �ملعتمد.
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Ú  :النتائج املتعلقة باملجال الثالث
�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت 
لتقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة لفقر�ت �ملجال �لثالث: و�جلدول رقم 

)8( يو�سح ذلك.
جدول )8( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث " مدى رضى متلقي 
الخدمة عن اإلجراءات التي يقدمهاالمجلس" مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الأهمية 
امل�صتوىالن�صبية

113

تتميز �لإجر�ء�ت 
�لتي يقدمها 

�ملجل�س بدقه 
وو�سوح.

متو�سط3.631.0072.6

217

تتوفر �لنماذج 
و�لوثائق 

�للزمة لإجناز 
�ملعاملت.

متو�سط3.610.9872.2

316

ي�سهل �لت�سال 
و�لتو��سل مع 

�ملجل�س عرب 
و�سائل �لت�سال 

�ملتاحة.

متو�سط3.521.0870.4

414

يتم �لتعامل مع 
معاملت متلقي 

�خلدمة ب�رشية 
تامة.

متو�سط3.291.0565.8

515

يلتزم �ملجل�س 
بتب�سيط 

�لإجر�ء�ت 
للت�سهيل على 

متلقي �خلدمة.

متو�سط3.151.0163

متو�سط3.440.8268.8الكلي

عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  �أن   )8( رقم  �جلدول  يبني 
 )3.63  -  3.15( بني  تر�وحت  قد  �ملجال:  هذ�  لفقر�ت  �لدر��سة 
�لتي  �لجر�ء�ت  و�لتي ن�ست على"تتميز   )13( �لفقرة رقم  و�أن   ،
يقدمها �ملجل�س بدقه وو�سوح." �حتلت �ملرتبــة �لأوىل مبتو�سط 
و�لتي كان ن�سها"   )17( رقم  �لفقرة  ، وجاءت   )3.63( ح�سابي 
تتوفر �لنماذج و�لوثائق �للزمة لإجناز �ملعاملت." يف �ملرتبة 
�أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  )3.61( كما  �لثانية مبتو�سط ح�سابي 
بتب�سيط  �ملجل�س  يلتزم   " �أن  على  ن�ست  �لتي   )15( رقم  �لفقرة 
�لإجر�ء�ت للت�سهيل على متلقي �خلدمة." �حتلت �ملرتبــة �لأخرية 
�لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  فيما   )3.15( ح�سابي  مبتو�سط 
درجات  وفق  متو�سط  مب�ستوى   )3،44( �ملجال  فقر�ت  جلميع 

�لتقدير.
Ú النتائج املتعلقة باملجال الرابع

�ملعيارية  و�لنحر�فات  �حل�سابية  �ملتو�سطات  ح�ساب  مت 
لتقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة لفقر�ت �ملجال �لر�بع: و�جلدول رقم 

)9( يو�سح ذلك.

جدول )9( 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الرابع" مدى رضى متلقي 

الخدمة االنطباعية العام عن أداء المجلس األعلى للشباب" مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات 
الحسابية

رقم الرتبة
املتو�صط الفقراتالفقرة

احل�صابي
النحراف 
املعياري

الأهمية 
امل�صتوىالن�صبية

118

يتم �تخاذ 
�لإجر�ء�ت 

على �ل�سكوى 
و�لقرت�حات 

�لو�ردة �إىل 
�سندوق 

�ل�سكاوي.

متو�سط3.311.1066.2

223
يلتزم �ملجل�س 

بتنفيذ �لقر�ر�ت 
�ل�سادرة عنه

متو�سط3.261.1465.2

321

يتفهم �ملجل�س 
و�قع �لأفر�د 

و�ملوؤ�س�سات �لتي 
تتلقى خدماته.

متو�سط3.151.1063

422
ي�سهل �لو�سول 

�إىل �خلدمات �لتي 
يقدمها �ملجل�س.

متو�سط3.151.1363

520

ي�ستفيد متلقو 
�خلدمة من 

خدمات �ملوقع 
�للكرتوين 

للمجل�س.

متو�سط3.121.1162.4

619

يتوفر �لتن�سيق 
بني �لعاملني 

يف �ملجل�س 
بخ�سو�س 

حاجات 
ومتطلبات متلقي 

�خلدمة.

متو�سط3.081.3961.6

متو�سط3.180.9463.6الكلي

عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  �أن   )9( رقم  �جلدول  يبني 
�لدر��سة لفقر�ت هذ� �ملجال: قد تر�وحت بني )3.08 - 3.31( ، 
و�أن �لفقرة رقم )18( �لتي ن�ست على �أن " يتم �تخاذ �لإجر�ء�ت 
على �ل�سكوى و�لقرت�حات �لو�ردة �إىل �سندوق �ل�سكاوي." �حتلت 
رقم  �لفقرة  وجاءت   ،  )3.31( ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبــة 
)23( �لتي كان ن�سها" يلتزم �ملجل�س بتنفيذ �لقر�ر�ت �ل�سادرة 
�أظهرت  كما   )3.26( �لثانية مبتو�سط ح�سابي  �ملرتبة  عنه." يف 
" يتوفر  �أن  �لتي ن�ست على   )19( �لفقرة رقم  �أن  �لدر��سة  نتائج 
�لتن�سيق بني �لعاملني يف �ملجل�س بخ�سو�س حاجات ومتطلبات 
متلقي �خلدمة " �حتلت �ملرتبــة �لأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.08( 
، فيما بلغ �ملتو�سط �حل�سابي �لكلي جلميع فقر�ت �ملجال )3،18( 

ومب�ستوى متو�سط وفق درجات �لتقدير �ملعتمدة.
�لتي  �خلدمات  يف  و�ل�سعف  �لقوة  عو�مل  �إىل  وللتعرف 
يقدمها �ملجل�س �لأعلى لل�سباب ملتلقيها ، تبني �جلد�ول )5 - 9( 
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عو�مل  من  تعد  �ملجل�س  يف  �لعمل  و�إجر�ء�ت  �ملوظف  كفاءة  �أن 
تتقدم على عملية تعامل  و�لتي  �ملقدمة  للخدمات  �لد�عمة  �لقوة 
 ، �ملجل�س  خدمات  عن  �لعام  و�لنطباع  �ملجل�س  يف  �مل�سوؤولني 
علمًا �أن هذين �جلانبني �لأخريين ل ميكن �عتبارهما من عو�مل 
�ملتو�سطات  �إىل  ت�سري  �لنتائج  لأًن  �ل�سعف يف خدمات �ملجل�س؛ 
�ملتقاربة لآر�ء �ملبحوثني وعلى جميع جمالت �لدر��سة �لأربعة 
�لتقييم  م�ستويات  وفق  �ملتو�سط  �لتقدير  مب�ستوى  كانت  و�لتي 

�ملعتمد.

ثانيا: عرض النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني: 

دللة  ◄ ذات  فروق  هل هناك   " �لثاين على:  �ل�سوؤ�ل  ن�س 
اإح�صائية عند م�صتوى الدللة )α≤ 0،05( يف تقديرات اأفراد عينة 
اأداء املجل�س الأعلى  الدرا�صة عن مدى ر�صى متلقي اخلدمة عن 

لل�صباب يعزى ملتغريات )املوؤهل العلمي، اخلربة، املحافظة( .
Ú النتائج املتعلقة مبتغري املوؤهل العلمي

�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية،  للإجابة عن هذ� 
و�لنحر�فات �ملعيارية، و�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي و�جلدول 

رقم )10( يو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية.
جدول )10( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد األداة تبعا لمتغير المؤهل العلمي

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

مدى ر�سى متلقي 
�خلدمة عن تعامل 

�مل�سوؤولني يف �ملجل�س

193.290.87�أقل من ثانوية

203.581.01ثانوية

123.170.64دبلوم

243.220.88بكالوريو�س فاعلي

Total753.320.88

مدى ر�سى متلقي 
�خلدمة عن كفاءة 

�ملوظف مقدم �خلدمة

193.530.82�قل من ثانوية

203.860.72ثانوية

123.460.63دبلوم

243.390.89بكالوريو�س فاعلى

Total753.560.80

مدى ر�سى متلقي 
�خلدمة عن �لإجر�ء�ت 

�لتي يقدمها�ملجل�س

19�قل من ثانوية
20

3.34
3.60

0.88
0.88

123.270.62دبلوم

243.470.83بكالوريو�س فاعلى

Total753.440.82

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

مدى ر�سا متلقي 
�خلدمة �لنطباعية 

�لعام عن �أد�ء �ملجل�س 
�لأعلى لل�سباب

193.131.13�أقل من ثانوية

203.341.10ثانوية

123.190.56دبلوم

243.080.81بكالوريو�س فاعلى

Total753.180.94

الكلي

�قل من ثانوية
193.320.79

203.590.78ثانوية

123.270.56دبلوم

243.290.75بكالوريو�س فاعلى

Total753.380.74

يتبني من �جلدول رقم )10( �أن هناك فروقًا ظاهرية بني 
�لدر��سة على مدى ر�سى �خلدمة  �أفر�د عينة  متو�سطات تقدير�ت 
تبعًا لختلف متغري �ملوؤهل �لعلمي، ولتحديد دللة تلك �لفروقات 

مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �لأحادي، و�جلدول )11( يو�سح ذلك.
جدول )11( 

تحليل التباين األحادي ألثر متغير المؤهل العلمي

م�صدر املجالت
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

م�صتوى 
الدللة

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمه 

عن تعامل 
�مل�سوؤولني يف 

�ملجل�س 

بني 
1.85530.618�ملجموعات

0.7970.500 د�خل 
55.077710.776�ملجموعات

56.93274�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمه 

عن كفاءة 
�ملوظف مقدم 

�خلدمه 

بني 
2.61330.871�ملجموعات

1.3950.251 د�خل 
44.316710.624�ملجموعات

46.92974�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمه 
عن �لجر�ء�ت 

�لتي يقدمها 
�ملجل�س 

بني 
1.07230.357�ملجموعات

0.5200.670 د�خل 
48.786710.687�ملجموعات

49.85874�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمه 

�لنطباعية 
�لعام عن 

�أد�ء �ملجل�س 
�لأعلى لل�سباب 

بني 
0.76230.254�ملجموعات

0.2800.840 د�خل 
64.503710.908�ملجموعات

65.26574�لكلي
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م�صدر املجالت
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

م�صتوى 
الدللة

الأداة ككل

بني 
1.30330.434�ملجموعات

0.7910.503 د�خل 
38.990710.549�ملجموعات

40.29274�لكلي

. )α≤ 0.05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   )11( �جلدول  من  يت�سح 
�أفر�د  تقدير�ت  .بني   )α≤ 0.05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية 
�ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  عن  �لدر��سة  عينة 

يعزى ملتغري �ملوؤهل �لعلمي. 
Ú النتائج املتعلقة مبتغري اخلربة

�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية،  للإجابة عن هذ� 
و�لنحر�فات �ملعيارية، و�ختبار حتليل �لتباين �لأحادي و�جلدول 

رقم )12( يو�سح �ملتو�سطات �حل�سابية.
جدول )12( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد األداة تبعا لمتغير الخبرة

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

مدى ر�سى متلقي 
�خلدمة عن تعامل 

�مل�سوؤولني يف 
�ملجل�س

303.190.79�أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
233.590.70�سنو�ت

10223.221.10 �سنو�ت فاأكرث

Total753.320.88

مدى ر�سى متلقي 
�خلدمة عن كفاءة 

�ملوظف مقدم 
�خلدمة

303.230.72�أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
233.700.72�سنو�ت

10223.860.84 �سنو�ت فاأكرث

Total753.560.80

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة عن 

�لجر�ء�ت �لتي 
يقدمها �ملجل�س

303.270.71�أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
233.630.67�سنو�ت

10223.471.06 �سنو�ت فاأكرث

Total753.440.82

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة عن 
�لنطباعية �لعام 

لأد�ء �ملجل�س �لأعلى 
لل�سباب

302.880.83�أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
233.470.63�سنو�ت

10223.291.23 �سنو�ت فاأكرث

Total753.180.94

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

الكلي

303.150.63�أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
233.600.57�سنو�ت

10223.460.95 �سنو�ت فاأكرث

Total753.380.74

يتبني من �جلدول رقم )12( �أن هناك فروقًا ظاهرية بني 
متو�سطات تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة على مقيا�س مدى ر�سى 
�خلدمة تبعًا لختلف متغري �خلربة، ولتحديد دللة تلك �لفروقات 
مت ��ستخد�م حتليل �لتباين �لأحادي، و�جلدول )13( يو�سح ذلك.

جدول )13( 
تحليل التباين األحادي ألثر متغير الخبرة

م�صدر املجالت
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة عن 
تعامل �مل�سوؤولني 

يف �ملجل�س

بني 
2.46421.232�ملجموعات

1.6290.203 د�خل 
54.468720.756�ملجموعات

56.93274�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة عن 

كفاءة �ملوظف 
مقدم �خلدمة 

بني 
5.68022.840�ملجموعات

4.9580.010 د�خل 
41.249720.573�ملجموعات

46.92974�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة عن 

�لجر�ء�ت �لتي 
يقدمها �ملجل�س

بني 
1.64720.824�ملجموعات

1.2300.298 د�خل 
48.211720.670�ملجموعات

49.85874�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة 

�لنطاعية �لعام 
عن �أد�ء �ملجل�س 

�لأعلى لل�سباب

بني 
4.78622.393�ملجموعات

2.8490.064 د�خل 
60.478720.840�ملجموعات

65.26574�لكلي

الأداة ككل

بني 
2.87521.437�ملجموعات

2.7660.070 د�خل 
37.417720.520�ملجموعات

40.29274�لكلي

. )α≤ 0،05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم   )13( �جلدول  من  يت�سح 
�أفر�د  تقدير�ت  .بني   )α≤ 0،05( �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية 
�ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  عن  �لدر��سة  عينة 
�لثاين  �ملجال  با�ستثناء  �ملجالت  جميع  على  لل�سباب  �لأعلى 
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مدى ر�سا متلقي �خلدمة عن كفاءة �ملوظف مقدم �خلدمة يعزى 
م�ستوى  �ي  ل�سالح  �لفروق  تلك  م�سادر  ولتحديد  �خلربة  ملتغري 
من م�ستويات �خلربة مت ��ستخد�م �ختبار توكي للمقارنات �لبعدية 

و�جلدول رقم )14( يبني ذلك: 
جدول )14( 

اختبار توكي للمقارنات البعدية ألثر الخبرة على المجال الثاني

)J(  Mean Difference )I- J( اخلربة )I( اخلربة

�أقل من 5 �سنو�ت
5 - �أقل من 10 

- 0.467�سنو�ت

- 0.630 )*( 10 �سنو�ت فاأكرث

5 - �أقل من 10 
�سنو�ت

0.467�أقل من 5 �سنو�ت

- 100.164 �سنو�ت فاأكرث

10 �سنو�ت فاأكرث

0.630 )*( �أقل من 5 �سنو�ت

5 - �أقل من 10 
0.164�سنو�ت

يت�سح من �جلدول �أعله �أن هناك �أثر�ً بني م�ستويات �خلربة 
ول�سالح ذوي �خلربة 10 �سنو�ت فاأكرث ؛ لأٌن �لفرق بني خربة �أقل 
من 5 �سنو�ت و10 �سنو�ت فاكرث كان ل�سالح 10 �سنو�ت فاكرث 

ح�سب قيمة فرق �ملتو�سطات �ملبينة.
Ú النتائج املتعلقة مبتغري املحافظة

�ل�سوؤ�ل مت ح�ساب �ملتو�سطات �حل�سابية،  للإجابة عن هذ� 
�لأحادي  �لتباين  حتليل  و�ختبار  �ملعيارية،  و�لنحر�فات 
يو�سح   )15( رقم  و�جلدول  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  لتقدير�ت 

�ملتو�سطات �حل�سابية
جدول )15( 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألبعاد األداة تبعا لمتغير المحافظة

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن 
تعامل �مل�سوؤولني يف �ملجل�س

242.960.87�ربد

203.560.67�ملفرق

152.980.72عجلون

163.900.90جر�س

Total753.320.88

مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن 
كفاءة �ملوظف مقدم �خلدمة

243.510.79�ربد

203.530.96�ملفرق

153.380.65عجلون

163.840.70جر�س

Total753.560.80

النحرافاملتو�صطالعددالفئةاملجال

مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن 
�لجر�ء�ت �لتي يقدمها �ملجل�س

243.180.86�ربد

.203.4090�ملفرق

153.650.72عجلون

163.680.68جر�س

Total753.440.82

مدى ر�سى متلقي �خلدمة 
�لنطباعية �لعام عن �أد�ء 

�ملجل�س �لأعلى لل�سباب

243.101.05�ربد

203.130.84�ملفرق

153.070.87عجلون

163.470.97جر�س

Total753.180.94

الكلي

243.190.80�ربد

203.410.74�ملفرق

153.270.63عجلون

163.720.66جر�س

Total753.380.74

يتبني من �جلدول رقم )15( �أن هناك فروقًا ظاهرية بني 
�لدر��سة على مدى ر�سى �خلدمة  �أفر�د عينة  متو�سطات تقدير�ت 
تبعًا لختلف متغري �ملحافظة، ولتحديد دللة تلك �لفروقات مت 
يو�سح  �لتايل   )16( و�جلدول  �لأحادي،  �لتباين  ��ستخد�م حتليل 

ذلك.
جدول )16( 

تحليل التباين األحادي ألثر متغير المحافظة

م�صدر املجالت
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة 

عن تعامل 
�مل�سوؤولني يف 

�ملجل�س

بني 
11.33833.779�ملجموعات

5.8860.001 د�خل 
45.593710.642�ملجموعات

56.93274�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة 

عن كفاءة 
�ملوظف مقدم 

�خلدمة

بني 
1.85830.619�ملجموعات

0.9750.409 د�خل 
45.071710.635�ملجموعات

46.92974�لكلي

مدى ر�سى 
متلقي �خلدمة 
عن �لجر�ء�ت 

�لتي يقدمها 
�ملجل�س

بني 
3.23131.077�ملجموعات

1.6400.188 د�خل 
46.627710.657�ملجموعات

49.85874�لكلي
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م�صدر املجالت
التباين

جمموع 
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

الدللة
مدى ر�سى 

متلقي �خلدمة 
�لنطباعية 

�لعام عن 
�أد�ء �ملجل�س 

�لأعلى لل�سباب

بني 
1.77330.591�ملجموعات

0.6610.579 د�خل 
63.491710.894�ملجموعات

65.26574�لكلي

الأداة ككل

بني 
2.96830.989�ملجموعات

1.8820.140 د�خل 
37.324710.526�ملجموعات

40.29274�لكلي

. )α≤ 0،05( ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة *

دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �أعله  �جلدول  من  يت�سح 
�أفر�د  تقدير�ت  .بني   )α≤ 0،05 �لدللة  م�ستوى  عند  �إح�سائية 
�ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  عن  �لدر��سة  عينة 
�لأول  �ملجال  با�ستثناء  �ملجالت  جميع  على  لل�سباب  �لأعلى 
عن مدى ر�سا متلقي �خلدمة عن تعامل �مل�سوؤولني يف �ملجل�س 
ل�سالح  �لفروق  تلك  م�سادر  ولتحديد   ، �ملحافظة  ملتغري  يعزى 
�أي حمافظة من �ملحافظات يف �إقليم �ل�سمال مت ��ستخد�م �ختبار 

توكي للمقارنات �لبعدية.و�جلدول )17( يبني ذلك
جدول )17( 

اختبار توكي للمقارنات البعدية ألثر المحافظة على المجال األول

)J(  Mean Difference )I- J( املحافظة )I( املحافظة

�إربد 

- 0.601�ملفرق

- 0.023عجلون

- 0.939 )*( بني �ربد وجر�س جر�س
ول�سالح جر�س

�ملفرق

0.601�ربد

0.578عجلون

- 0.338جر�س

عجلون

0.023�ربد

- 0.578�ملفرق

- 0.916 )*( بني عجلون وجر�س جر�س
ول�سالح جر�س

جر�س

0.939 )*( �ربد

0.338�ملفرق

0.916 )*( عجلون

بني  �أثر�ً  هناك  �أن   )17( رقم  �أعله  �جلدول  من  يت�سح 
بني  و�أي�سا  جر�س  ول�سالح  وجر�س  �إربد  بني  �ل�سمال  حمافظات 
عجلون وجر�س ول�سالح جر�س وذلك ح�سب قيمة فرق �ملتو�سطات 

�ملبينة.

حتليل ومناقشة النتائج
�لتي خرجت  �لنتائج ومناق�ستها  يتناول هذ� �جلزء حتليل 
معادلت  عدة  لإخر�جها  ��ستخدمت  و�لتي   ، �لدر��سة  هذه  بها 
�إح�سائية للتعرف �إىل مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س 
�لأعلى لل�سباب من وجهة نظر روؤ�ساء �لأندية يف �إقليم �ل�سمال يف 
�لأردن، وهنا يو�سح �لباحث �أنه مت �عتماد �سلم ليكارت �خلما�سي 
يف �ل�ستبانة و�لذي ي�ستمل على خم�سة مفاتيح مت حتويلها عند 
)منخف�س  وهي  للت�سحيح  مفاتيح  ثلثة  �إىل  �لنتائج  �إخر�ج 
 2،34 للمتو�سطات من  )متو�سط  و   )2،33  -  1 للمتو�سطات من 
ما  وح�سب   )5  -  3،68( من  للمتو�سطات  )مرتفع  و   )3،67  -
لأر�ء  �حل�سابية  �ملتو�سطات  وفق  �لنتائج  جد�ول  يف  مو�سح  هو 

�ملبحوثني.
حتليل ومناق�صة نتائج ال�صوؤال الول:  ◄

ن�س �ل�سوؤ�ل �لأول : ما مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء 
�إقليم  �لأندية يف  روؤ�ساء  نظر  لل�سباب من وجهة  �لأعلى  �ملجل�س 

�ل�سمال؟ 
عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى  �أن   )5( رقم  �جلدول  بني 
�لندية يف  روؤو�ساء  نظر  لل�سباب من وجهة  �لعلى  �ملجل�س  �أد�ء 
�ملجال  �لآتي:  �لنحو  على  تنازلًيا  مرتبة  جاءت  �ل�سمال  �قليم 
مقدم  �ملوظف  كفاءة  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  مدى   " �لثاين 
تله   ،  )3.56( ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبة  �حتل   " �خلدمة 
�لتي  �لإجر�ء�ت  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  �لثالث"مدى  �ملجال 
يقدمها�ملجل�س " يف �ملرتبة �لثانية مبتو�سط ح�سابــي )3.44( ، 
�أما �ملجال �لأول" مدى ر�سا متلقي �خلدمة عن تعامل �مل�سوؤولني 
يف �ملجل�س "، فقد �حتل �ملرتبة �لثالثة مبتو�سط ح�سابي )3.32( 
، تله �ملجال �لر�بع" مدى ر�سا متلقي �خلدمة �لنطباعه �لعام 
عن �أد�ء �ملجل�س" يف �ملرتبة �لأخرية مبتو�سط ح�سابــي )3.18( 
 )3،38( �ملجالت  جلميع  �لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  فيما 

وجميعها كانت �سمن �مل�ستوى �ملتو�سط ح�سب درجات �لتقدير.
بالرغم من �لتقارب يف �لنتائج �لتي �أخرجتها �لدر��سة بني 
جميع �ملجالت و�لختلف �لب�سيطة يف �ملتو�سطات و�لنحر�فات 
جمال  ميز  �لدر��سة  يف  �مل�ستهدفة  �لفئة  ر�أي  �أن  �إل  �ملعيارية 
كفاءة �ملوظف يف �ملجل�س على جميع �ملجالت �لأخرى ، ويعزى 
و�ىل  �ملوظفني  تدريب  �ملجل�س يف  به  يقوم  �لذي  �لدور  �إىل  ذلك 

�لتو��سل �مل�ستمر بني �ملوظفني يف �ملجل�س و�لأندية �لريا�سية.
�لتجديد  ب�سبب  �لإجر�ء�ت  عن  �لر�سى  تر�جع  ويعزى 
�أما تر�جع  �لريا�سية،  بالأندية  �لإجر�ء�ت و�ملتعلقة  �مل�ستمر يف 
�إىل  فيعزى  �ملجل�س  يف  �مل�سوؤولني  تعامل  عن  �لر�سى  م�ستوى 
بالإ�سافة  �ملجل�س  مب�سوؤويل  �لأندية  �إد�ر�ت  بع�س  �حتكاك  قلة 
�أو  �ملجل�س  رئي�س  �سو�ء  �ملجل�س  �إد�ر�ت  يف  �مل�ستمر  �لتغيري  �إىل 
�لأمني �لعام �آو مدير �لأندية و�ل�سوؤون �لريا�سية، كما �أن مطالب 
وبذلك  جميعها،  حتقيقها  �ل�سعب  ومن  كثرية  �لريا�سية  �لأندية 
�لعام هو �لأقل كمح�سلة نهائية لهذ�  كان �لر�سى عن �لنطباع 

�لتقييم.
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به  يقوم  �لذي  �لدور  �إىل  �لنتيجة  هذه  �لباحث  يعزو  كما 
من  �لريا�سية،  �لأندية  يف  �خللفات  بع�س  معاجلة  يف  �ملجل�س 
�لأندية من �ملوظفني  �إد�رية موؤقتة، لإد�رة  خلل ت�سكيل هيئات 
�لذي تقوم به هذه  �لكفاءة و�خلربة يف �ملجل�س و�لدور  �أ�سحاب 
�لهيئة �ملوؤقتة يف ت�سويب �لإجر�ء�ت، بهدف تن�سيط دور �لأندية 
وحتقيق �أهد�فها بال�سكل �ملطلوب، لذلك كان م�ستوى �لر�سى عن 
من  �أعلى  �ملجل�س  بها  يقوم  �لتي  و�لإجر�ء�ت  �ملوظفني  كفاءة 
نتيجة  مع  �لدر��سة  هذه  نتيجة  تختلف  حيث  �لأخرى،  �ملجالت 
�لفئة  ر�سى  بني  �لعلقة  حول   )2006 وز�يد،  )�ل�ساري  در��سة 

�مل�ستهدفة و�مل�رشفني و�لإر�ساديني.
وي�سري �جلدول رقم )6( و�خلا�س مبجال" مدى �لر�سى عن 
تعامل �مل�سوؤولني يف �ملجل�س" �إىل متيز �لفقرة رقم )1( ، و�لتي 
 " �ملجل�س  يف  �مل�سوؤولني  �إىل  �لو�سول  ي�سهل   " �أن  على  ن�ست 
، وجاءت   )3.58( �لأوىل مبتو�سط ح�سابي  �حتلت �ملرتبة  و�لتي 
نتيجة �لفقرة رقم )3( �لتي كان ن�سها " يهتم �مل�سوؤول مبقابلة 
�أ�سئلته و��ستف�سار�ته ب�سكل و�ٍف" يف  متلقي �خلدمة ويجيب عن 
�ملرتبة �لثانية مبتو�سط ح�سابي )3.51( ، يف حني �حتلت �لفقرة 
�لتعامل من قبل  " هناك م�ساو�ة يف  رقم )4( و�لتي كان ن�سها 
�مل�سوؤولني " �ملرتبة �لأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.03( ،فيما كان 
�ملتو�سط �حل�سابي �لكلي جلميع فقر�ت �ملجال )3،32( ومب�ستوى 

متو�سط وفق درجات �لتقدير.
ويعزى ذلك �إىل �عتماد �مل�سوؤولني يف �ملجل�س على �سيا�سة 
و�إد�ر�ت  �ملجل�س  �إد�رة  بني  �مل�ستمر  و�لتو��سل  �ملفتوح،  �لباب 
�لأندية من خلل �ملقابلت يف �ملكاتب و�لت�سالت و�لزيار�ت 
بالتو��سل  يهتمون  �ملجل�س  يف  �مل�سوؤولني  �أن  كما   ، �ملتعددة 
يتعلق  فيما  �أما  م�ستمر،  ب�سكل  �لأندية  ودعم  �لأنديه  �إد�ر�ت  مع 
باملو�فقة �ل�سعيفة على بند �مل�ساو�ة بالن�سبة لتعامل �مل�سوؤولني 
يف �ملجل�س فيعزى ذلك �إىل طبيعة �لأندية ذ�تها ،فالأندية تختلف 
�لحتاد�ت  �إىل  و�لنت�ساب  �لت�سنيف  ناحية  من  بع�سها  عن 
�أهد�فها  حتقيق  ودرجة  جمتمعها  يف  وفعاليتها  وم�ساركاتها 
و�إد�ر�ت  �ملجل�س  �إد�رة  بني  �لر�سمي  �لعمل  فاإن طبيعة  وبالتايل 
�لأنديه تختلف من حيث �لدعم �ملايل للأندية، و�لذي- باعتقادي 
�أن تقدير ر�سى روؤ�ساء �لأندية لبند �مل�ساو�ه جاء  �أرى  كباحث- 
من هذ� �جلانب، فدعم �لأندية يكون من خلل جلنة خمت�سة وفق 

�أ�س�س وتعليمات و��سحة بهذ� �ل�ساأن.
مدى   " �لثاين  باملجال  �خلا�س   )7( رقم  �جلدول  وي�سري 
�لر�سى عن كفاءة �ملوظف" �أن �لفقرة رقم )7( �لتي كان ن�سها" 
" �ملرتبة  �إىل �ملوظف مقدم �خلدمة يف �ملجل�س  �لو�سول  ي�سهل 
�لأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.76( ، وجاءت �لفقرة رقـم )8( و�لتي 
عالية."  �خلدمة مبهنية  متلقي  �ملوظف مع  ن�ست على" يتعامل 
يف �ملرتبة �لثانية مبتو�سط ح�سابي )3.60( ، كما �أظهرت نتائج 
�لدر��سة �أن �لفقرة رقم )10( و�لتي كان ن�سها" يتو�جد �ملوظف 
ح�سابي  مبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبة  يف  جاءت   " عمله  ر�أ�س  على 
فقر�ت  جلميع  �لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  فيما   ،  )3.42(

�ملجال )3،56( مب�ستوى متو�سط وفق درجات �ملعيار �ملعتمد.

وبالرغم من �لتناق�س بني �سهولة �لو�سول للموظف وعدم 
يف  كبري�  لي�س  �لفارق  �أن  �إل  عمله،  ر�أ�س  على  �ملوظف  تو�جد 
�أن طبيعة  �لعبارتني، ويعزى ذلك �ىل  �ملتو�سطات �حل�سابية بني 
�لعمل �ل�سبابي طبيعة ميد�نية لأنَ �لتو��سل مع �لأندية �لريا�سية 
غالبا ما يتم من خلل زيار�ت �ملوظفني �ملعنيني ملقر�ت �لأندية 
و�لتو��سل مع �مل�سوؤولني هناك، و�لطلع على و�قعها، كما تعزز 
�لفقرة �لثامنة من تعامل موظفي �ملجل�س باملهنية �لعالية و�لتي 
على  بدورهم  و�لقيام  �أعمالهم  لطبيعه  �ملوظفني  تفهم  عن  تعرب 

�أكمل وجه.
عن  �لر�سى  بدرجة   " و�ملتعلق   )8( رقم  �جلدول  �أما 
�لجر�ء�ت" فقد �أظهرت نتائجه �أن �لفقرة رقم )13( و�لتي ن�ست 
وو�سوح."  بدقه  �ملجل�س  يقدمها  �لتي  �لجر�ء�ت  "تتميز  على 
�حتلت �ملرتبــة �لأوىل مبتو�سط ح�سابي )3.63( ، وجاءت �لفقرة 
�للزمة  و�لوثائق  �لنماذج  تتوفر  ن�سها"  كان  �لتي   )17( رقم 
لإجناز �ملعاملت." يف �ملرتبة �لثانية مبتو�سط ح�سابي )3.61( 
كما �أن �لفقرة رقم )15( �لتي ن�ست على" يلتزم �ملجل�س بتب�سيط 
�لإجر�ء�ت للت�سهيل على متلقي �خلدمة." �حتلت �ملرتبــة �لأخرية 
�لكلي  �حل�سابي  �ملتو�سط  كان  فيما   ،  )3.15( ح�سابي  مبتو�سط 
درجات  وفق  متو�سط  مب�ستوى   )3،44( �ملجال  فقر�ت  جلميع 

�لتقدير.
بها  يتعامل  �لتي  �لجر�ء�ت  عن  �لر�سى  يظهر  عام  ب�سكل 
�أن  �إل   ، �لأندية  روؤ�ساء  نظر  وجهة  من  لل�سباب  �لأعلى  �ملجل�س 
�لإجر�ء�ت  و�سوح  تبني  �لتي  �ل�سكلية  �لختلفات  بع�س  هناك 

ودقتها، وتوفر �لنماذج و�لوثائق �للزمة لجناز �ملعاملت.
مديرية  يف  ناٍد  لكل  خا�س  ملف  وجود  �إىل  ذلك  ويعزى 
�إىل وجودها يف مديريات  بالإ�سافة  �ل�سبابية  و�لهيئات  �لأندية 
بالجر�ء�ت  �ملوظفني  جميع  و�لتز�م   ، �ملحافظات  يف  �ل�سباب 
تخ�س  �لتي  �ملجالت  جميع  يف  بالأندية  �خلا�سة  و�لتعليمات 
�لأعلى  �ملجل�س  ي�سعى  �لإجر�ء�ت  بتب�سيط  يتعلق  وفيما  �لأندية، 
�إىل �لتقليل من �لعمليات �خلا�سة بالإجر�ء�ت علما بان  لل�سباب 
�لقانونية  �لإجر�ء�ت  وفق  ت�رشي  بالأندية  خا�سة  معاملت  �أية 
و�ملنطقية، �إذ تتطلب بع�سها مزيد� من �لوقت يف �لتحقق، و�تخاذ 
)�لعود�ت،  در��سة  مع  ذلك  �تفق  ب�ساأنها.فقد  �للزمة  �لقر�ر�ت 

.  )2004
وبالإ�سارة�إىل �جلدول رقم )9( و�خلا�س ب" مدى �لر�سى 
على  ن�ست  و�لتي   )18( رقم  �لفقرة  �أن  تبني  �لعام"  و�لنطباع 
�إىل  �لو�ردة  و�لقرت�حات  �ل�سكوى  على  �لإجر�ء�ت  �تخاذ  يتم   "
ح�سابي  مبتو�سط  �لأوىل  �ملرتبــة  �حتلت  �ل�سكاوي."  �سندوق 
يلتزم  ن�سها"  كان  و�لتي   )23( رقم  �لفقرة  وجاءت   ،  )3.31(
�لثانية  �ملرتبة  يف  عنه."  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  بتنفيذ  �ملجل�س 
�لفقرة  �أن  �لدر��سة  نتائج  �أظهرت  كما   )3.26( ح�سابي  مبتو�سط 
يف  �لعاملني  بني  �لتن�سيق  يتوفر  على"  ن�ست  و�لتي   )19( رقم 
�حتلت   " �خلدمة  متلقي  ومتطلبات  حاجات  بخ�سو�س  �ملجل�س 
�ملتو�سط  بلغ  فيما   ،  )3.08( ح�سابي  مبتو�سط  �لأخرية  �ملرتبــة 
�حل�سابي �لكلي جلميع فقر�ت �ملجال )3،18( ومب�ستوى متو�سط 
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وفق درجات �لتقدير �ملعتمدة.
رقم  �ل�سابق  �جلدول  يف  �لو�ردة  �لنتيجة  يوؤكد  ما  وهذ� 
و�لتغذية  بالتفاعل  �ملجل�س  و�هتمام  �لجر�ء�ت  بخ�سو�س   )8(
�ملجل�س  �إد�رة  و�لتز�م   ، �ل�سكاوي  �سندوق  و�رد�ت  مع  �لر�جعة 
يتعلق  فيما  �أما  عنه،  �ل�سادرة  �لقر�ر�ت  بتنفيذ  لل�سباب  �لأعلى 
كانت  و�إن   ، �ملجل�س  يف  �لعاملني  بني  ن�سبيا  �لتن�سيق  ب�سعف 
وز�يد،2006(  )�ل�ساري  در��سة  نتيجة  مع  تتفق  �لنتيجة  هذه 
�سوء  يف  �لباحث  توقعات  عن  خمتلفة  �لنتيجة  هذه  كانت  فقد 
بخ�سو�س  �ملجل�س  يف  �لعاملني  بني  �ملتكررة  �لجتماعات 
يف  و�مل�سوؤولني  �ملجل�س  يف  �لعاملني  وبني  جهة،  من  �لأندية 
�ملختلفة  �للجان  ت�سكيل  بالإ�سافة�إىل  �أخرى،  جهة  من  �لأندية 
�مل�ستمر بني  �لتن�سيق  �ملتكررة بهدف  �ملجل�س و�جتماعاتها  يف 

�لعاملني و�لأندية �لريا�سية.
حتليل ومناق�صة نتائج ال�صوؤال الثاين:  ◄

عند  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  هناك  هل  �ل�سوؤ�ل:  ن�س 
م�ستوى �لدللة )α≤ 0،05( .يف تقدير�ت �أفر�د عينة �لدر��سة عن 
مدى ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب يعزى 

ملتغري�ت )�ملوؤهل �لعلمي، �خلربة، �ملحافظة( .
�سيتم حتليل �لنتائج �لتي خرجت بها هذه �لدر��سة عن هذ� 
على  متغري  كل  تناول  خلل  من  بالتف�سيل  ومناق�ستها  �ل�سوؤ�ل، 

حدِة.
Ú  :املوؤهل العلمي

ظاهرية  �ختلفات  ظهور  �إىل   )10( رقم  �جلدول  ي�سري  �إذ 
يف  �لأندية  روؤ�ساء  ر�سى  مدى  تقدير  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت 
�إقليم �ل�سمال عن �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب تبعا ملتغري �ملوؤهل 
يف  و�ملو�سح  �لأحادي  �لتباين  حتليل  �إجر�ء  مت  حيث   ، �لعلمي 
�جلدول رقم )11( للتاأكد من وجود �ختلفات من عدمها، وتبني 
لتغري  تبعا  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  وجود  عدم  �لتحليل  بعد 

�ملوؤهل �لعلمي لروؤ�ساء �لأندية.
�إْذ  �لأندية  روؤ�ساء  موؤهلت  بني  �لتقارب  �إىل  ذلك  ويعزى 
عدد  �أن  حني  يف   )20( �لعامة  �لثانوية  �سهادة  حاملي  عدد  �إن 
كانت  وبالتايل  فرد�،   )24( فاأعلى  �لبكالوريو�س  درجة  حاملي 
�لأردين  �ملجتمع  �أن  للباحث، كما  بالن�سبة  �لنتيجة متوقعة  هذه 
ب�سكل عام جمتمع موؤهٌل من �لناحية �لعلمية وينت�سب �إىل �لأندية 
�لتعليمات  �أن  كما   ، �ملوؤهلني  من  مرتفع  م�ستوى  �لريا�سية 
�جلديدة للأندية �لريا�سية يف �لأردن ت�سرتط وجود ن�سبة عالية 
�أدنى ، وبالتايل ي�ساعد هذ� �لعامل  من حملة �لبكالوريو�س كحد 
ب�سكل  �لأندية  لروؤ�ساء  �لعلمي  �لتاأهيل  يف  �لتجان�س  وجود  على 
هذه  �تفقت  حيث  عام،  ب�سكل  �لريا�سية  �لأندية  و�أع�ساء  خا�س 

�لنتيجة مع در��سة )�حل�سنات،2006( .
Ú  :صنوات اخلربة�

�أو�سح �جلدول رقم )12(   ، بالن�سبة ملتغري �سنو�ت �خلربة 
عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  بني  ظاهرية  فروقًا  هناك  �أن 
متغري  لختلف  تبعًا  �خلدمة  ر�سى  مدى  مقيا�س  على  �لدر��سة 

من  عدمها  �م  �لختلفات  هذه  بوجود  �لتاأكد  مت  وبذلك  �خلربة، 
 )13( رقم  �جلدول  يف  و�ملو�سح  �لأحادي  �لتباين  حتليل  خلل 
�لذي �أكد بدوره عدم وجود فروق ذ�ت دللة �إح�سائية عند م�ستوى 
�أفر�د عينة �لدر��سة عن مدى  �لدللة )α = 0.05( .بني تقدير�ت 
ر�سى متلقي �خلدمة عن �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب على جميع 
�خلدمة  متلقي  ر�سى  "مدى  �لثاين  �ملجال  با�ستثناء  �ملجالت 
وبهدف  �خلربة"  ملتغري  يعزى  �خلدمة  مقدم  �ملوظف  كفاءة  عن 
حتديد م�سادر تلك �لفروق مت ��ستخد�م �ختبار توكي للمقارنات 
�ثر�ً  هناك  �أن  تبني  ،حيث   )14( رقم  باجلدول  و�ملبني  �لبعدية، 
بني م�ستويات �خلربة ول�سالح �خلربة )10 �سنو�ت فاأكرث( حيث 
تتفق هذه �لنتيجة مع نتيجة در��سة )حجازين وقبيلت،2010( 

بخ�سو�س تفوق �لأكرث خربة.
تلعب �خلربة دور� بارز� يف �لتقييم، �إْذ �إن هناك �لعديد من 
كروؤ�ساء  �سو�ء  �لزمنية  �لفرتة  هذه  جتاوزو�  ممن  �لأندية  روؤ�ساء 
�لحرت�م  �إل  �خلرب�ت  بهذه  يليق  ل  وبالتايل  �أع�ساء  �أو  للأندية 
خلربتها و�آر�ئها ، ويعزو �لباحث هذه �لنتيجة �إىل �هتمام روؤ�ساء 
�لأندية بالتطوير �مل�ستمر عرب فرتة عملهم يف �لأندية و�لتي تتطلب 
تر�كم �خلرب�ت لدى �ملوظفني �ملتعاملني مع �لأندية ، وبالرغم من 
�سعوبة �لو�سول من �لناحية �لإح�سائية �ىل هذه �لنتيجة �لدقيقة 
يتطلب  �لريا�سية  �لأندية  �لطويلة يف  �خلرب�ت  هذه  �أن وجود  �إل 
�أعلى  �إىل  �لعمل �مل�ستمر على تطوير كفاء�ت �ملوظفني، للو�سول 

درجات �لر�سى من متلقي �خلدمة من �ملجل�س �لأعلى لل�سباب.
Ú  :املحافظة

بينت �لنتائج �لو�ردة يف �جلدول رقم )15( �أن هناك فروقًا 
مدى  على  �لدر��سة  عينة  �أفر�د  تقدير�ت  متو�سطات  بني  ظاهرية 
دللة  ولتحديد  �ملحافظة،  متغري  لختلف  تبعًا  �خلدمة  ر�سى 
و�ملبينة يف  �لأحادي  �لتباين  ��ستخد�م حتليل  �لفروقات مت  تلك 
�إح�سائية  )16( حيث تبني عدم وجود فروق ذ�ت دللة  �جلدول 
�خلدمة  �لدر��سة عن مدى ر�سى متلقي  �أفر�د عينة  تقدير�ت  بني 
با�ستثناء  لل�سباب على جميع �ملجالت  �لأعلى  �أد�ء �ملجل�س  عن 
�مل�سوؤولني  " مدى ر�سا متلقي �خلدمة عن تعامل  �لأول  �ملجال 
يف �ملجل�س يعزى ملتغري �ملحافظة" ، وحتى يتم حتديد م�سادر 
تلك �لفروق ل�سالح �أي حمافظة من �ملحافظات يف �إقليم �ل�سمال 
يف  مبني  هو  كما  �لبعدية  للمقارنات  توكي  �ختبار  ��ستخد�م  مت 
للمحافظات  تبعا  فروق  وجود  �أكد  �لذي   )17( رقم  �جلدول 

ول�سالح حمافظة جر�س.
من  �لتاأكد  يف  �لدقيق  و�لتمحي�س  �لت�سل�سل  مت  وكما 
�لختلفات يف تقدير �أفر�د عينة �لدر��سة تبعا ملتغري�ت �لدر��سة 
يف  هنا  �لتدقيق  مت  �خلربة(  )متغري  �ل�سابق  �ملتغري  بخ�سو�س 
حمافظة  ل�سالح  �ختلفات  هناك  �أن  فتبني  �ملحافظة،  متغري 
�أن  يعني  ل  �لختبار�ت  �مل�ستوى من  بهذ�  �لتدقيق  �أن  �إذ  جر�س، 
�لختلفات و��سحة ب�سكل كبري ، وبالرغم من عدم توقع �لباحث 
�لنتيجة يف �سوء تعامل �مل�سوؤولني يف �ملجل�س مع جميع  لهذه 
�أن  �إل �نه يبدو  �لأندية على م�ستوى �ململكة على م�سافة و�حده، 
باقي  �آر�ء  عن  �ختلف  جر�س  حمافظة  يف  �لأندية  روؤ�ساء  تقييم 
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روؤ�ساء �لأندية يف حمافظات �ل�سمال.
وقد يعزى ذلك �إىل �نخفا�س عدد �لأندية يف حمافظة جر�س 
قيا�سا باملحافظات �لأخرى تبعا ل�ستجابات �أفر�د عينه �لدر��سة، 
مع  جر�س  حمافظة  يف  �لأندية  �إد�ر�ت  بني  �لتو��سل  �سعف  �أو 
�مل�سوؤولني يف �ملجل�س �لأعلى لل�سباب، قيا�سا مع تو��سل روؤ�ساء 
�ل�سمال �لخرى.حيث �ستتم �ل�ستفادة من  �لأندية يف حمافظات 
متلقي  ر�سى  تعزيز  �إىل  للتو�سل  عندها  و�لوقوف  �لنتائج  هذه 
�خلدمة من �أد�ء �ملجل�س �لأعلى لل�سباب وخا�سة �لأندية �لريا�سية.

االستنتاجات: 
من خلل الربط بني اأهداف الدرا�صة والنتائج التي اأظهرتها 

مت ا�صتنتاج ما ياأتي: 
�ملجل�س . 1 �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  م�ستوى  ي�سكل 

حمافظات  يف  �لأندية  روؤ�ساء  نظر  وجهة  من  لل�سباب  �لعلى 
�ل�سمال ب�سكل عام م�ستوى متو�سط وعلى جميع �ملجالت، حيث 

�نح�رشت �ملتو�سطات بني )3،08،3،76( .
يتميز ر�سى متلقي �خلدمة يف جمال كفاءة �ملوظفني . 2

عن باقي �ملجالت ويعد من �أهم عو�مل �لقوة يف �خلدمات �لتي 
يقدمها �ملجل�س.

�ىل . 3 �لو�سول  �سهولة  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  يتميز 
من  ويعد  مرتفع،  مب�ستوى  �ملجل�س  يف  �خلدمة  مقدم  �ملوظف 

عو�مل �لقوة يف �خلدمات �لتي يقدمها �ملجل�س.
�لعام . 4 ح�سل جمال ر�سى متلقي �خلدمة عن �لنطباع 

ترتيب  يف  �لخرية  �ملرتبة  على  لل�سباب  �لعلى  �ملجل�س  لأد�ء 
رغم  �ملجل�س  خدمات  يف  �سعف  عامل  ي�سكل  وبذلك  �ملجالت 

ت�سنيفه �سمن �مل�ستوى �ملتو�سط مبتو�سط ح�سابي )3،18( .
�أفر�د . 5 �إح�سائية يف تقدير�ت  ل توجد فروق ذ�ت دللة 

�لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  �لدر��سة عن  عينه 
لل�سباب تبعا ملتغري �ملوؤهل �لعلمي.

�أفر�د . 6 تقدير�ت  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد 
�لأعلى  �ملجل�س  �أد�ء  عن  �خلدمة  متلقي  ر�سى  �لدر��سة عن  عينه 

لل�سباب تبعا ملتغري �خلربة ول�سالح �لفئة )10 �سنو�ت فاأكرث( .
�أفر�د . 7 تقدير�ت  يف  �إح�سائية  دللة  ذ�ت  فروق  توجد 

�لعلى  �ملجل�س  �د�ء  �خلدمة عن  متلقي  ر�سى  �لدر��سة عن  عينه 
لل�سباب تبعا ملتغري �ملحافظة ول�سالح حمافظة جر�س.

التوصيات: 
يف �صوء النتائج التي خرجت بها الدرا�صة يو�صي الباحث 

مبا ياأتي: 
�ملجل�س . 1 يقدمها  �لتي  للخدمات  �مل�ستمر  �لتح�سني 

�لأعلى لل�سباب للأندية �لريا�سية.
تعزيز �لتو��سل مع �لأندية �لريا�سية من خلل �لتجو�ل . 2

و�لزيار�ت �ملتكررة مل�سوؤويل �ملجل�س.

تب�سيط �لإجر�ء�ت �ملتعلقة يف �لأندية �لريا�سية.. 3
 حت�سني �سورة �ملجل�س �أمام �إد�ر�ت �لأندية �لريا�سية.. 4
قبل . 5 من  �لريا�سية  �لأندية  مع  �لتعامل  يف  �مل�ساو�ه 

�مل�سوؤولني يف �ملجل�س �لعلى لل�سباب.

اهلوامش
�لقر�آن �لكرمي، �سورة �لكهف ، �لآية )13( . . 1
و�لعتز�ز . 2 �ل�سباب   "،  )2004( قظام  حممود  �ل�رشحان،   

�لوطني" ، �سل�سلة �لتثقيف �ل�سبابي، �ملجل�س �لعلى لل�سباب 
،عمان، �لردن. 

ل�سنة . 3  )65( رقم  لل�سباب  �لعلى  للمجل�س  �ملوؤقت  �لقانون 
)2001( ، �ملادة )3( . 

�أر�سيف مديرية �لندية و�لهيئات �ل�سبابية/ �ملجل�س �لعلى . 4
لل�سباب، �لردن )2015( . 

�لأوىل . 5 �ملرحلة  لل�سباب/  �لوطنية  �ل�سرت�تيجية  وثيقة 
)2005( ، �ملجل�س �لعلى لل�سباب، عمان، �لردن. 

املصادر واملراجع

أوالً: املراجع باللغة العربية: 

�لقر�آن �لكرمي. . 1
�ل�سنة �لنبوية �ل�رشيفة. . 2
للمر�كز . 3 مقرتح  منوذج  "بناء   )2004( مو�سى   ، �لعود�ت 

غري  ماج�ستري  ر�سالة  �لأردن"،  يف  �لنموذجية  �ل�سبابية 
،عمان،  �لأردنية  �جلامعة  �لريا�سية،  �لرتبية  كلية  من�سورة، 

�لأردن. 
ر�سا . 4 درجة   "  )2010( وقبيلت،حممد  نائل  حجازين، 

عن  و�لتعليم  �لرتبية  مديريات  يف  �لد�ريني  �لعاملني 
�خلدمات �ملقدمة لهم من وز�رة �لرتبية و�لتعليم" ، مديرية 
و�لتعليم،  �لرتبية  وز�رة  �لرتبوي،  و�لبحث  �لتخطيط  �د�رة 

عمان، �لردن. 
جودة،جمال وم�سطفى، با�سل و�ل�سعدي، يو�سف )2007( " . 5

�لتنمية  لدى �سندوق  �لقر��س  م�ستوى جودة خدمة  قيا�س 
�لردنية  �ملجلة  �خلدمة".  متلقي  نظر  وجهة  من  و�لت�سغيل 
: �س )283 -   )2( 10 �لعلوم �لن�سانية  �لتطبيقية:  للعلوم 

 .  )302
�حل�سنات،�سامل حممد )2006( "دور �ملجل�س �لأعلى لل�سباب . 6

�لأردين"  �ل�سباب  لدى  و�لنتماء  �لولء  مفهومي  تعزيز  يف 
�لريا�سية،  �لرتبية  كلية  من�سورة،  غري  ماج�ستري  ر�سالة   ،

جامعة �لريموك، �ربد، �لأردن. 
�ل�سارمي ،عبد�هلل،وز�يد، كا�سف )2006( " مدى ر�سا طلبة . 7

�لكادميي  �ل�رش�ف  عن  قابو�س  جامعة  يف  �لرتبية  كلية 
وطبيعة توقعاتهم منه"، جملة كلية �لرتبية، جامعة �لإمار�ت 



2017 مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات التربوية والنفسية - اجمللد اخلامس - ع )17( - نيسان 

65

�لعربية �ملتحدة، �ل�سنة �حلادية و�لع�رشون، �لعدد )23( �س 
 . )59(

بني . 8 �لوظيفي  �لر�سا   " )1411هـ(  غازي  �آدم   ، �لعتيبي 
 :" �لكويت  دولة  يف  و�خلا�س  �حلكومي  �لقطاعني  موظفي 
در��سة ��ستطلعية مقارنة، جملة �لد�رة �لعامة، معهد �لد�رة 

�لعامة ، مج 30، ع 69، رجب، �س )31 - 62( . 
"�أثر ر�سا �خلدمات . 9 جنم، عبود و�ملبي�سني ،حممد )2014( 

�لردين  �لجتماعي  لل�سمان  �لعامه  �ملوؤ�س�سه  تقدمها  �لتي 
مدينة  يف  �ملوؤ�س�سه  يف  �لد�ء  عن  �لر�سا  م�ستوى  على 
عمان"، جملة �لدر��سات �لعلوم �لد�ريه ، �ملجلد )41( �لعدد 
�لردنيه �س  �جلامعه   ، �لعلمي  �لبحث  ،عمادة   2014،  )2(

 . )155(
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