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AAbbssttrraacctt  

  

The present study aimed to finding out the The Role of Students Management 

Councils  in development Citizenship for Student in Post-Basic Education Schools in 

Sultanate of Oman, the study used the descriptive methods, also used the 

questionnaire to collect data and information were applied to a sample of (360) 

Students. The findings of the study showed that The Role of Students Management 

Councils  in development  Citizenship for Student in Post-Basic Education Schools in 

Sultanate of Oman was medium Degree,  Results also showed that there were no 

significant differences at (α ≤ 0.05) in the study variable Class, while there are 

significant differences in the gender variable in favor of Males.  
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ملخص دراست دور مجالس اإلدارة الطالبيت في تنميت المواطنت لذى 

 ما بعذ األساسي في سلطنت ُعمان طلبت مذارس التعليم 

 

 حعام الدٍي العَد دمحم إبساهَن .د

 ظلطٌت عُواى -وىجاهعت ًص 

h.ibrahim@unizwa.edu.om 

 

 خوَط البوظعَدً . د

 ظلطٌت عُواى -وشازة الخسبَت والخعلَن 

 

 السمخص: 
هدفج الدزاظت الحالَت إلي الخعسف علي دوز هجالط اإلدازة الطالبَت فٌ حٌوَةت الووانٌةت 

َن هةةا بعةةد ايظاظةةٌ فةةٌ ظةةلطٌت عُوةةاى ل واظةةخلدهج الدزاظةةت الوةةٌ   لةةدى نلبةةت هةةدازض الخعلةة

الوصفٌل كوا اظةخلدهج اسظةخباًت فةٌ جوةب البَاًةاث والوعلوهةاث وحةن حطبَ  ةا علةي عٌَةت ه وًةت 

( نالب ونالبت؛ وحوصلج ًخائ  الدزاظت إلي أى دوز هجالط اإلدازة الطالبَت فةٌ حٌوَةت 033هي)

لَن ها بعد ايظاظةٌ فةٌ ظةلطٌت عُوةاى جةاج بدزجةت هخوظةطتل كوةا الووانٌت لدى نلبت هدازض الخع

كشفج الٌخائ  عي عدم وجود فسوق ذاث دسلةت إحاةائَت فةٌ اظةخجاباث أفةساد عٌَةت الدزاظةت عٌةد 

هخغَةس الاةا الدزاظةٌ ل بٌَوةا حوجةد فةسوق فةٌ هخغَةس الٌةو   ( حُعةصى إلةيα ≤ 0.05هعةخوى )

 اسجخواعٌ ولاالح الركوز.

 الخعلَن ها بعد ايظاظٌ.  -الووانٌت  -هجالط اإلدازة الطالبَت  احيت:الكلماث المفت
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 المقذمت:

اجتعخفهه لوللاجعػجتهه ليتأهتهههيلدتههجمكثيههخامل ههغلاجعتههجميتلاجتعي ههخةللاجٌعتههي  يػاجههالاجتمعتهه ل

تػاجههه لهههحتلاجعتههجميتلج،لوإذالجههعلم ههغلجههجتلاجتمعتهه لنههجراتل ع ػ هه لوثههػرةلاصدالههيصتلواجتعتػ ههيت

تبيمل تىلاجتييةلاجتمعتعيه لاجتالهخ  ل ثههلدهتهيرلاجثتيفهيتلاجػش يه لواجتػ يه ،لودهجيهجلفسػفلدؤثخلس

لواجتفيظل تىلاجهػ  .ل،اجعالنيتلواجتيعلاإل سي ي لواجتمعتعي لواجختتي 

في تيههههههه لصجهههههههجل هههههههغلوجهههههههػدلجيههههههههل هههههههغلب فهههههههي ةلولههههههههحتلاجعتهههههههجميتلليهههههههععل ػاجهههههههه وجكههههههه ل

،لوججمهههههههالعهههههههياجعهههههه لدت  ههههههال هههههههغل ػاجهاجتمعتهههههه لججمههههههالكيفههههههه لاجتعههههههيرفلواجتهههههههيراتلواصدميههههههههيتل

اجتػاش ههههههه لاجالهههههههيجت لاجعههههههه لد تهههههههفل الهههههههتت لاجتمعتههههههه ل تهههههههىل الهههههههتت لاجفهههههههخد،لودمعتهههههههالم هههههههعخل

واجههههػص لجتههههػشغ،لو عتتهههههلاجتسهههه ػجييتلو عصههههػملفهههه لاجتيههههي لبي  تههههي ل ههههغلأجهههههلد تيههههه لبيص عتههههي ل

سهههههيتلاجتمعتههههه لوإ هههههال لكتتعهههههالو  دجعهههههال تهههههىلاجتسهههههعػتلاجعهههههيجت ،لوجهههههحالدعهههههػجىلكثيهههههخل هههههغلاجتؤس

اجتمعتعيهههههه ل سهههههه ػجي للههههههخسلود تيهههههه لاجتػاش هههههه لفهههههه ل فههههههػسلاجصتبهههههه ل ثههههههه لا سههههههخة،لواجتجرسهههههه ،ل

وجتي ههههههيتلاجخفههههههيا،لودورلاجعبههههههيدة،لوا  جمهههههه ،للواجمتعيههههههيت،لوليخهههههههيل ههههههغل ؤسسههههههيتلاجتمعتهههههه ل

لل.  (Alred and Fleming,2006,70-71)اجتتت 

ا بتيثلحػ لاجععتعلأشيرل خكدلود عتهلاجتػاش  ل تىل ميصتلٌ ععجدةلو ع ػ  ،لحيثل

أنلاجتػاش  لدعضتغلل جتلاجتييةلبيجتجيخ  لاجعي  لجتععتيعلواجثتيف لاجعيب لجتتفػضي لا وروبي 

بيجتتػالواجػاجبيت،للاجتعخف  والثاني اجتيعلبتيلد تتال غلاجعج لواجتسيواة،لاألولل،ختس ل ميصت

خا لاجعالنيتلاج خالي لواجعتفيدلاصدميهيتلبتيلدعضت ال غلاجتس ػجي لواصسعتالجي لوإثلوالثالث

واجتػارلل،واجتييدةل،ودتجيجلاجت  ت ل،دالتيعلاجعته اجتهيراتلبتيلدعضت ال غواجخاب لواجعت يغ؛ل

 تجرس لواجتمعت لاجتتت اجت يخلاجاجسيينيتلبتيلدعضت ال غلالخامذ و  ؛اجفخ قلوب ي واجت ين يتل

(European Commission,2007,65) .ل
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لختس ل ميصتلجتتػاش  ،للوصم لأجبخديللوحجدت اجػ  لاجػش  لواجهػ  لبتيللاألولب  جا

لبدعضت ال غلاج عػرل ليعضت ال غلاجتعخف للوالثانييص عتي لواجػص لجتػشغ، اجع ػرلاجسييس لبتي

ل لواجتي ػنلواجتؤسسيتلاصجعتي ي ، للوالثالثبيجسييس  لاجتتػالواجػاجبيت، لبتيللوالخابع خا ية اجتيع

واج مي  ،لواجععيشفلواإل اليفلل،واجتس ػجي ،لواجتثيجخةلواجالجال،واجتبيدرةل،اصحعخا يعضت ال غل

ل لاجت  التلوالخامذواجعفيؤ ، لحه ل ثه لاجعي    Schmidt and)لاجتهيرات

Others,2005,18).لللل

ل لوخُتالت لواجتهيرات لاجععتيع لاجبخ صي  بجم   لاجعتػ   House of)تمتذ

Commons,2007,7 اجتعخف لواجفهعلاجتسع يخلبيجتتػاللاألول ،ل(للإجىلثالث ل  ي خلجتتػاش

اجتي ػ ي لواإل سي ي ،لواص عخافلبيجع ػملاجػش  لواجتػ  لواإلنتيت ل،لواجع ػرلاجسييس لوفهعل طعل

ل لاجت ع، لج طي  لا سيسي  لاجخاليئز لو عخف  لاجع ل د تي لوالثانياججمتتخاشي ، لاجعػا ه  هيرات

ةلاجسييسي لواجخوحي لوا خالني لواصجعتي ي لواجثتيفي ،لدعضتغلاجععتعلجتعفكيخلف لاجتضيميلاجتعي خل

لف ل لواجتجيث لجتكال  لواجععتع لو اليدرهي، لاجتعتػ يت لدتتيه لخال  ل غ لوا حجاث واجت يكه

لوخيرجل لداخه لواصجعتي ي  لا خالني  لواجتس ػجي  لبيج فذ، لاجثت  لودعتع لواجت يضخات، اجت ين يت

لاجت يرك  ل هيرات لد تي  لواجثيجث لاجعفيوضللاجتجرس ، ل هيرات لد تي  ل لدعضتغ لحيث واجعته

لاجصيجفلأنلم ػنل فيجل واجت يرك لف لاجتس ػجي لاجتععتت لبي   ص لاجتجرسي لواجتمعتعي ،لودعتع

لف لاجتييةلو هععلبت  التل معتعا،لو تج لاجعػنلواجتسي جةلجآلخخ غ.

اص عتي لبتيللاألولل، خكدلاجبتثلواجعصػ خلاجعخبػيلبيجيتغلأربع ل ميصتلجتتػاش  لود يو 

اجتتػالبتيليعضت ال غللوالثانيواإل سي  ،لل،واإلسال  ل،واجتػ  ل،يعضت ال غلاص عتي لاجػش  

ل، اجكخ ت  واجتعي ت  ، اجععبيخ،لواجتسيواةل وحخ   واج فسي ، اجالتي  واجخ يم  ، ف لاجععتيع تقاج

ل لاجتجرسي لال عخيبجواجعخشيح للوالثالث؛ ل غ ليعضت ا لبتي لواحعخا لاجاجػاجبيت لاجبي  ، ل تى تفيظ
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لواجتفيظل لاجعته، لواحعخا  لاجػنت، لودتجيخلنيت  لاجتتعتكيتلاجعي  ، لواجتفيظل تى لواجتػا يغ، اج طع

ل لاجػش ي ، لاجخ ػز لواحعخا  ل، لاجػش ي  لاجػحجة ل غللاجتمعتعي  اجت يرك لوالخابع تى لدعضت ا بتي

ل.(2-1،ل2005) تػيلوآخخون،للاجتتت اجتمعت لخج  لف للاجت يرك لواجعصػم

تههههجدلفل(11-8،ل2011)لبت عههههفلاجعخبيهههه لاجعخبههه لجههههجو لاجختههههي لأ هههيلاجتبيههههفلفهههه لدراسهههعا

بههههيجػشغلواجههههجفيمل  ههههاللاصفعخههههيراص عتههههي لبتههههيليعضههههت ال ههههغللاألولجتتػاش هههه ل،لل مههههيصتختسهههه ل

اجتتػالبتيليعضهت ال هغلدهػفيخلاجععتهيع،لودتهجمعلاجخ يمه لاجالهتي ،لللوالثانيواجتخصل تىلسال عا،ل

اجػاجبههيتلبتههيليعضههت ال ههغللوالثالثثثخلاجتيههيةلاجكخ تهه ،لواجعههج لواجتسههيواة،لواجتخ هه لاج خالههي ،لودهػفي

وا  ههههخلبههههيجتعخوفلواج ههههه ل ههههغلاجت كههههخ،لواجتفههههيظل تههههىللاحعههههخا لاج طههههي ،لو ههههج لخيي هههه لاجههههػشغ،

،لواجتتيفطه للعاواجتسيهت لف لد تيلواجست لواجصي  لجػج لا  خ،لواججفيمل غلاجػشغ،للاجتتعتكيت،

اجتمعتعيهه لبتههيليعضههت ال ههغلاجتيههي لبي  تههي لاجعصػ يهه ل اجت ههيرك لوالخابثثع؛لاجتخافههقلاجعي هه  تههىل

بتهههيليعضهههت ال هههغللاجتهههيعلاجعي ههه لوالخثثثامذودتػ ههه لأوا هههخلاجتمعتههه ،لودتهههجمعلاج الهههيت لجتتهههػاش يغ،ل

ل واإلخالص،لواجالبخ.ل،ا  ي  ل ا خالالاجفيضت ل ثه

صتلاجتػاش ههه لأ ههههيلدعضهههتغلسهههع ليعضهههحل هههغلخهههال ل هههخضلا را لاجسهههيبت ل هههغل مهههيإذنل

اص عتهههي لواجهههػص لجتهههػشغ،لواجت هههيرك لاجتمعتعيههه ،لواجتههههيراتلجتتهههػا،لواجػاجبهههيت،لولا مهههيصتلهههه ل

لاجتييدي ،لواجتيعلاجعي  .

ودعهههػجىلاجتجرسههه ل سههه ػجي لإ هههجادلاجصتبههه لإ هههجادالسهههتيتيلجتتيهههيةلاصجعتي يههه لودتتيهههقلا  هههغل

د تي لنيعلو  ي خلاجتػاش  لف ل فػسهعل ثههلاص عتهي للاج فس لواصجعتي  لججىيهع،لوذجظل غلخال 

لل.(93،ل2016واجػص لاجػش  للاجحيلمتتقلدتيسظلاجتمعت لواسعتخارت)لجػشبي لو يح ،ل

لاجتػاش  لو عع لنيع لودأ يه لود تي  لللخس ل فػس لاجتجارسلاجصتب ف  لخال للف   غ

ل لاججراسي ، لوستػكييدهعاجت يه  لوإرشيدادهع لاجتجرسي بيجتجرس لاجعي تيغلودػجيهيدهع لوا   ص  ،لل،
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ل لف  لاإلدار  واجت يرك  لاجتجرس ل  ثهلاجتجرسي لاجع طيتيت لإدارة لا بي لل، متذ و متذ

لاجعته،واجتعتتيغ لوفخا ل، لواجتمين  Office for Standards of)اجصتب لو ميجذل،

Education,2010,5-7).ل

يععل اجتجارس،لوهػلهي   لأحجلأسيجيفلد تي لودأ يهلاجتػاش  لف متذلاجصتب لُ ععبخلول

دارةلاجتجرسي لف لادخيذلاجتخاراتلإلام يركل،لحيثلا عخيبلأ ضي هيلجعتثهلجمتي لشتب لاجتجرس 

و ععلاسع يردهعلف لاجتضيميلل،اجتجرسي اإلدارةللهعلوبيغو  ػنلحتت لو هلجي ل،يجصتب اجع لدععتقلب

لاجتجرسي  لاجتػا جلو  يركل،لواجتػضػ يت لورسع لاجتجرس  لخص  لد فيحللف  لدت ع لاجع  اجعي  

  يركلف لد تي لودصػ خلخص لاجععتعلاجالفي ،لواصدفيال تىلاجتػا جلاجع لولا   ص لاجتجرسي ،ل

ل لاجععتيتي  لاجتخاراتلب أنلاجتػاد لوادخيذ لاجال في ، لا   ص  لود طيع لاجيػ ي ، لا   ص   ثهلدت ع

لف لأو لجععتيق لاجتععتت  لواجتخارات لواجبخ مييت، لاجتجرسي  لاجكعف لاججروسلاجصتب اله لودػفيخ ،

حقلاجت يرك لف لاخعييرل جيخللوُ ت حلجا ،لوض ل عيييخلدتييعلاجصيجفاجت يرك لف لاصخعيير  ،لول

يجت يرك لف لدتػ علاجتجرس ،لكتيلمتػ لب،لاجتمتذاجتجرس لوصججلأنلمتطىلاجتجيخلبتػافت لونبػ ل

لمٌلدتػ علأدائهيلواجععيونل  لا جهدةلاجت ػ ي لاجتس ػج ل غلد علاجتجرس لأو ت حلاجت يرك ل،لكتي

ل.(Vassiliou,2012,44-45فيهي)ف لاخعييرلاجتػضفيغلاجمجدل

ف لولل،اجديلاجتػحجاخعييرلولاجصتب لبيجت يرك لف لوض ل يثيالاجتجرس لل متذلمتػ كتيل

ووض لاجخحالتلاجتجرسي ،لد طيعللول،لواسعخجا لأ يكغلاجتعف،لصتب جتخدائغلدػفيخللاإلشخافل تى

ل ػاجه لاجت  التلاجستػكي ولاص ضبيطلاجتجرس لواجعتػبيت،لدتتيقلولل،اجتتػالواجػاجبيت يثيال

للجتصتب  لاجتجرس لواصهعتي ، لل،لج طيف  لاجتجرس وإ جار لل، تيف  لاججراس لونتود طيع ل،اجيػ 

لول لاجتجرسي إدارة لل،اج ػادي لف  لاجتجرس واجت يرك  لودصػ خ لدتسيغ -Rowe,2003,32)خص 

ل.(33
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لودع  هلاإلدارةلاجصالجي بتميجذللف لاجتجارسلُدعخفل ميجذلاجصتب لتينوف لستص  ل ُل

ل ل غ لاجتجرس (، لاجعي ) جيخ لاجصالجي ،لاجت خف لاإلدارة ل متذ لورئيذ لاجصالجي ، لاإلدارة و  خف

لاجعالنيتل لو س ػجػ لاجصالجي ، لاإلدارة ل متذ لسخ لوأ يغ لاجصالجي ، لاإلدارة ل متذ لرئيذ و يئف

ل.(15-13،ل2011)وزارةلاجعخبي لواجععتيعلبستص  ل تين،لالجي اجعي  لجتمتذلاإلدارةلاجص

(لأنل12-8ل،2011وأشيرلدجيهلاإلدارةلاجصالجي لجػزارةلاجعخبي لواجععتيعلف لستص  لُ تينل)

 ميجذلاإلدارةلاجصالجي لدتػ لبعجيجل غلا دوارلف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب لاجتجارسل ثه لد تي ل

جتلاجصتب ،لودجر بهعل تىلدتتهلاجتس ػجي لوحسغلاجعالخفلف لاجتػانفلاجتيعلواجتفيهيعلاجعخبػ  لج

لود تي ل لججيهع، لو بيدئهي لاج ػرت لنيع لود تي  لاجكي   ، لونجرادهع لإ  ي ييدهع لود تي  اجتييدي ،

شخالييدهعلودعد دلثتعهعلبأ فسهع،لود تي لنيعلاص عتي لجتػشغلواجػص لجتتيئج،لود مي لثتيف لاجعتهل

 لججيهعلف لخج  لاجتمعت لاجتتت ،لو سي جدهعل تىلدتجيجلأهجافهعلاجتسعتبتي لاجعصػ  لاإل سي 

ف لضػ ل عصتبيتلاجع تي لاصنعاليدم لواصجعتي ي لجتستص  ،لودعخ فهعلبأهتي لدػضيفلا ستػبل

لاجتتت ل لاجتمعت  ل   لاجعػا ه لف  ل هيرادهع لود تي  لدػاجههع، لاجع  لاجتضيمي لحه لف  اجعتت 

واجتسيهت لف لد طيعلود فيحلبعسلاجت يلهلواجتسيبتيتلواجتتي اتلاجعجر بي لواإلنتيت لواجعيجت ،ل

لاجفالػ ج لو ميجذ لا   ص  لجتي يت لاجستص  لتتثت  لداخه ل غ لاجخستي  لاجػفػد لواسعتبي  ،

ل وخيرجهي.

دورل ميجذلاجصتب لف لد تي لأهتي لونجلأكجتلكثيخل غلاججراسيتلاجسيبت لا ج بي ل تىل

تجارسلاجاجصتب لف لأنل متذلل(Alderson,2000)لأججرسػنلليئ لدراس أشيرتل عاجتػاش  لحيثل

 تيرس لاججمتتخاشي لودج يعلنيتهيلولجتتيفط ل تىلحتػالاجصتب ،لف لافّعي للمتػ لججورلاص متيد  

للججيهع لأسيجيفلادالي ل ع ػ   لوأنلاجتمتذلمسعخج  لاجخوابطلجيغ، لاجعي تيغلجج ع لوهي   لاجصتب 

لاجتمتذاصجعتي ل  ثهلبيجتجرس  لو تيف  لأخبيرلاجتمتذ، لو  خة لواجعتير خلاججور  ، كتيلل؛يت،
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مسيهعلف لد تي لنيعلاصحعخا لواجكخا  ،لواجععبيخل غلاجصتب لودصػ خلاجتهيراتلواجتػاهفلاجخي  ل

جهعل،لواصسعتيملإجىلاجصتب لووجهيتل طخهعلوجعهلأرا هعل ػض لاهعتي ،لواجت يرك لف ل   ل

ل لاجتجرسي ، للد عولاجتخارات لاججي ي ، لبيجتيع لواصجعدا  لاجفكخ لاجلودأ يهحخ   لولنيع عسي حلاجسال 

لولاجول لاجتسيواة للواجعجاج لواصحعخا لاجفخدم لاجخالػ ي لودتجيخالجان ، دتتهلولواص ضبيط،

لاجتس ػجييتلواجعصػمل.

ل لدراس  لأ ي لبأيخج جا لاجتػ   لاج بيب  National Youth Council of) متذ

Ireland,2001)أ فسهعل تىلاجصتب للوا عتيدلثت لج عيل متذلاجصتب إجىلأنللهيم عيئلػ تتفعل

ل لاجتس ػجييت، لدتته لف  لكتي لوبيغ لوبي هع لاجصتب  لجيغ لاجعالنيت لبيجتجرس يج ع لاجعي تيغ لكيف 

لاجتتت  لواجتمعت  لا  ػر لوأوجيي  لاجصتب ، لجيغ لاص ضبيط لدعد د لف  لو سي ج لا   ص لول، د طيع

ل ثه لاجخ يضل اجال في  لاجتسيبتيت لي  لواجخحالت، لاجتجرسي  لواصحعفيصت لاجعتهليكتي ل فهػ  ج ع

ل لاجتجرس ، ل تالف لخال  ل غ لاجصتب  لجيغ لاجتجرساجلبعتتييتلواصهعتي اجت ع  جتتبي  لل ياليي  

    خو يتلاج طيف لواجعمتيه.ل تىلد طيعلواإلشخافلواجعمهيدات،

ل عيئ  للوك فت لديتػر لل غل(Taylor,2002)دراس  لف  لاجصتب  ل ميجذ اجتجارسلأن

لفعي لاإل متيد   ل ػت لاجتجرس لجهي لإدارة لاجتجرسي لف  لاجتخارات لوادخيذ لو    ل، دعد دلوف 

لكمد ل غلدصػ خلاجتمعت ،ل لودصػ خلاجتجرس  لاجتػاش   لود تي  لواصجعتي ي  اجتهيراتلاج خالي 

وأنلاجعتي يتلاجتميجذلكي تلف لونتلاجخاح لاجتجرسي ،لوأنلاجتػضػ يتلاجع ليخكدلاجتمتذل

يهيلكي تلدػفيخل خافقلدعسعلبيجسال لوا  ينلوصلسيتيل تعفلاجتجرس ،لوإدخي لدتسي يتل تىل ت

،لووجبيتلاجعبخ يتل   ص لاجتمتذاجديلاجتجرس ،لوجت لولدوراتلاجتييت،لود طيعلاجيػ لاججراس ،ل

لودج يعاج حا ،لواجستيحلجتصتب لبت ين  لوجهيتل طخهع،لواجتسيهت لف لدتػ علا دا لاجتجرس ،ل
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دج يعلول،لوحهلاجت  التل،اجعتجثلواجت ين  ،لودتتهلاجتس ػجييتل  هيراتلاصدالي لاجفعيج ل ثه

لاججمتتخاشي ل غلخال لحخ  لاجخأيلواجععبيخ.ل

 ميجذلوجػدل جةلأسيجيفلدسعخج هيلل(Trafford,2004)دخافػردللوختالتل عيئ لدراس 

  ص لاجتييةلاجتجرسي ل ثه لاسعتبي لجعفعيهل  يرك لاجصالبلف لأف لاجتجارسلاص متيد  للاجصتب ل

لإجىلاإلدارةلاجتجرسي ،ل ش يويلاجصالبلو   الدهعلو  ين عهيلف لاجعتي يتلاجتمتذلودالعيجهي

وإشخاكلودكتيفلاجصالبلاجُتهتتيغلبأ تي لوأ  ص لود مهعلبفعيجي لف لاجتييةلاجتجرسي لوإكسيجهعل

لبيصجعتي يت لاصهعتي  لو لواجخبخات، لاجتهيرات ل غ لأ ضي للاجعجيج لجيغ ل   لاجتسعتخة اجتفعػح 

اجتمتذلواجصتب ،لودسهيهل تهلودجاو لاجتعتػ يت،لوإشخاكلاجصتب لف ل تتييتلاجتخاجع لاجعخبػ  ،ل

ودج يعلنيعلاصحعخا لاجتعبيد لجيغلاجصتب لواجتعتتيغلواإلدارة،لودج يعلا   ص لاجتجرسي لاجتخعتف ل

لا جعيبلاجتخعتف .ل ثهلاج ػاديلاجخ يضي لاجع لمتيرسلفيهيلاجصتب 

ف للأنل متذلاجصتب ل(Feuer and Mayer,2009)دراس لفيػرلو ييخلوأجخزتل عيئ ل

لكيجفػر يي لوصم  ل لل جارس لحيػ   لبأدوار لاجععتيعللحيثمتػ  ل تػ لاجصتب  لدافعي  لز يدة ل تى معته

تىل اجتعتتيغللو سي جة،لو ػاجه ل   التلاجعسخب،لاجبي  لاجتجرسي دتسيغلل غلخال لواجععتع

وأوجيي لا  ػرلل،لودج يعلاجعالنيتلاإل سي ي لجيغلشتب لاجتجرس اجمجيجةل تيرسعهعلاجععتيتي لدصبيق

ف ل   لوادخيذلاجتخاراتلاجتجرسي ،لود تي لول،لواجت يرك لف لدصػ خلاجسييسيتلاجععتيتي لواجتمعت 

عتيعلواجععتعلداخهلف ل تتييتلاجعلاجصتب لععبيخل غلرأي،لواجاجثتيف لاججمتتخاشي لف ل فػسلاجصتب 

لوأ يجهع،ل لودصتعيدهع لو  يكتهع لجتتعخحيدهع لواجتعتتيغ لاإلدارة لنبه ل غ لاجميج لواصسعتيم اجتجرس ،

ل.لا بي لواجتعتتيغحقلاجعالػ تلف ل متذللجالوأنلاجتمتذ

ل للوأضهختل عيئ  لو ػاك لجيبتخ أنل متذلل(Griebler and Nowak ,2012)دراس 

الدأثيخلفعي لف لد تي لاجتػاش  لججتلاجصتب لحيثلُدج علدػا تهعلاجصتب لف لاجتجارسلاج تسيو  لجه
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لاجبعس لبعضهع لواجتمعت ل   لا  ػر لوأوجيي  لبيجتجرس  لاجعي تيغ لوبيغ ل هيرادهعلوبي هع لود تي  ،

لجآل لواجعتجيخ لاصحعخا  لنيع لودأ يه لستػكييدهع، لودتسيغ لاجتهيراتلل،خخ غاجتييدي ، ود تي 

ل لاجصالب، ل فػس لف  لاجتخاراتلاججمتتخاشي  لوادخيذ لُ    لف  لاجت يرك  ل ثه  لبتتػنهع ودعخ فهع

ودتسيغلاجبي  لاجتيدم لواصجعتي ي لاجتجرسي لجعكػنلل،سي لوف ل تتييتلاجعتسيغلواجعصػ خاجتجرل

 جيذب لجمتي لاجصتب .للل

أنل متذلاجصالبلف لكثيخل غلدو لاجعيجعلل ((Cook,2014كػك وأشيرتل عيئ لدراس 

لاجُتعت لاجػصميت لآجي ل ثه لوأسعخاجيي لب  جا لأو عير ػ لووصم  لو يػز ت جا لاجُتعتجة لواجتتتك  لا  خ  ي  جة

 هت لجع تي لاجُتػاش  لججتلشتب لاجتجارسلحيثلُدعبخل غل ػتلاجصتب لف لآ يجهعلودصتعيدهعلف ل

لف ل لاجتميجذ لدخكد لكتي لُ عتيدة، لدعتيتي  لخج   لدتت  لف  لحتػنهع ل غ لوُدجاف  لاجتجرسي ، اجتيية

 تىلد تي لنيعلاصحعخا لواجعجاج لواجتسيواةلجيغلجتي لاجصتب ،لكتيلُدج علكثيخل غلاجتهيراتل تتهيل

 .لاجت  التلوٌ   لوادخيذلاجتخارات ثهلاجتػارلواجُت ين يتلوحهللججيهع

أنل متذلاجصتب لف لاجتجارسلاإليخج جم لل(Fleming,2015)دراس لفتتي  للوبي تل عيئ 

اجصتب ،لحيثلُمعخفهعلبتتػنهعلوف لأهتي لأنلم ػنلججيهعلستصيتلٌيج علنيعلاجتػاش  لف ل فػسل

و الحييتلجع فيحلجخا مهعلو  خو يدهعلوأ  صعهعل،لو معتهعلم يركػنلف ل تتييتلاجعتػ علاجحاد ل

اجتجرس لوف ل تتييتلاجعتسيغلواجعصػ خ،لودتفيدلاجصتب لف ل تيرس لا   ص ،لود تي ل هيراتل

لودج ي لججيهع، لواج تيش لآ ي لاجتػار ل غ لواجععبيخ لأ تيجهع، لجتي  لف  لواجععيون لاجت يرك  لنيع ع

لاجصالبلوشتػحيدهعلف لاجبي  لاجتجرسي ،لولد تي لاجعالنيتلجي هعلوبي هعلوبيغلاجعي تيغلبيجتجرس 

 .لوأوجيي لا  ػرلواجتمعت 

أنل متذلاجصتب لف لل(Quinn and Owen,2016)دراس لكػنلوأونللوأشيرتل عيئ ل

لاجعالنيتلجيغلاجصتب لاجتجارسلاصجع لاجتجرسي ل،لو ج ع لججتلاإلدارة جائي لا سعخاجي لهػل ػدهعل
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لاجصتب  لججت لاجتييدة ل هيرات لو  ت  لاجتتت ، لا  ػرواجتمعت  لوأوجيي  لل،واجتعتتيغ لي ت  نيعلكتي

اجععيونلواجت يرك لواجعجاج لواجتسيواةلجي هعل،لودأ يهلنيعلاججمتتخاشي لولخسلاجعتهلاجعصػ  لف ل

سهع،لواجت يرك لف لدتسيغلجي  لدعتيعلودعتعلاجصتب لودػفيخلاحعييجيدهعلاجععتيتي ل،لواجت يرك ل فػل

 ف لُ   لاجتخاراتلاجتجرسي .للل

رالههههفللأشههههيرتل عهههيئ لدراسهههه اهعتههههتلأمضهههيملاججراسههههيلاجعخبيههه لبتمههههيجذلاجصتبهههه ،لحيهههثلونهههجل

د تيههه لاجتمعتههه لل ههغل مهههيجذلاجصتبهه لفههه لاجتهههجارسلاجثي ػ هه لاجعي ههه لبتالهههخإجهه لنالهههػرللل(1998)

لاجتتت لجضعفلوسيئهلاصدالي لجي هتي،لوإلفي لأهجافال يليعضتغلد تي لاجتمعت لاجتتت .لل

بعهسلاجالهعػبيتلاجعه لدتهجل هغلوجهػدللإجهىلل(ل2004)أجهػلاجتيسهعللودػ تتل عيئ لدراسه 

ضهعفلولا  ه ي لاجصهالبلبيجعتتيه لاجععتيتيه ،لل  ثههللاجصتب لفه لاجتهجارسلاجتالهخ  ل ميجذلفي تي ل

ال لاجصههههالبلودههههػ يعهعلبأهتيعههههيلوأهههههجافهي،لوكيفيهههه لاجت هههيرك ،ل تههههيلسههههي جلفههه لضههههعفلانع ههههيمل هههإل

حتيتيههه لجت ههه الدهعلداخههههلاجتجرسههه ،للفضهههالل هههغللاجصهههالبلبمهههجواهيللخي ههه لوا ههههيلصلدتهههج لحتهههػصمل

لبمجوتلهحتلاجتميجذلوفعيجيعهي.لضعفلن ي  لاجتعتتيغلوأوجيي لاص ػر

بتمهههيجذلاجخي ههه للبعهههسلاجتعػنهههيتللغلوجهههػد ههه(ل2005)ل هههجج لدراسههه لوك هههفتل عهههيئ ل

و ههج لوضههػحهي،لو مدهههيل ههغللاجتمههيجذ ثههه لنالههػرلأهههجافلهههحتلفهه لاجتههجارسلاجتالههخ  لللاجصتبهه 

لاجتمهههيجذاجههخبطلجههيغلحيههيةلاجصههالبلداخههههلاجتجرسهه لوحيههيدهعلخيرجهههي،لوأمضهههيلضههعفلاهعتههي لهههحتل

فضههالل ههغل ههج لن ي ههه لبيجمػا ههفلاجعتالههيتي لواجععتيتيهه ،ل تههيليعخدههفل تيههالضههعفلجخا مهههي،لهههحال

لل.وا عبيرهيل جمت لاجمجوتللاجتميجذاجتييدةلاجتجرسي لججورلدتظل

لود يوجت ل)لدراس ل ل2006اجهجهػد لاج طي ل( لف  لاججمتتخاشي  لواجتتيرس  لاجت يرك  وان 

،لود يوجتلاججراس ل ميجذلاجصتب لكأحجلأسيجيفلاجت يرك لاجمتي ي للاجععتيت لف لدوج لاجكػ ت

لاجتتيرسي ل تى لودجيه لودػ تت لاجتجارس، ل جيخي لنبه ل غ لاججمتتخاشي  لت لأنل عيئ  لإجى اججراس 
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لفخصل لودضيؤ  لاجت يسب ، لدون لكي ت لاجكػ ت لدوج  لف  لاجععتيت  لاج طي  لف  لاجصتب  إسهي يت

متتهلدكػ غل تيلإكسيبلاجصتب لبعسلاجتفيهيعلواجتيعلواصدميهيتلاجتخدبص لبيجت يرك لاججمتتخاشي ،ل

لول لف ل مي لاجعتاليهلاجعتت لأكثخل غلاجػ  لاجسييس لججيهع، اصهتي لدخكيدلإسهي يتلاجصتب 

 ل.بي   ص 

لجتميجذلاج2010) يدالو خضتلدراس  لبعسلاجعميربلاجعيجتي  لف لاجتجارسللصتب (

لإجىلأنل لودػ تتلاججراس  لوك جا، لوأجتي يي لاجتعتجة لواجتتتك  له لاجػصميتلاجتعتجة لدو  ف ل جة

ل لدمخب  للصتب اجل ميجذ لو   لاجتخاراتللصتب اجدد ج لف لادخيذ لودتثيهلاجصتب  لاص عخيبيت، بعتتي 

لاججمتتخاشي ،ل لو تيرس  لاصدالي  لوأسيجيف لاجعصػ   لاجعته ل ؤسسيت ل تى لواجععخف اجتجرسي ،

لد ييخل لف  لفي تيغ لأ ضي م لم ػ ػن لوكيف لب يي هع، لاإلحسيس لججيهع لودػجج لحتػنهع، و عخف 

لل معتعهع،لوز يدةلثتعهعلف لأ فسهع.

دعههي  ل ههغل ههجةل عػنههيتلدتههجهيل ههغللاجصتبهه نل مههيجذلأل(2010)دمحم عههيئ لدراسهه للتوأجههخزل

لونتهه وجهػدلدعهيونلجهيغلاجتعتتهيغلواجصهالب،للنته ل  ثههلاجتالهخيللدتبيه لاحعييجهيتلاجتمعته لاجتجرسه 

ازدحههي لاجيههػ لاججراسهه لبتههيلصمسههتحل تيرسهه لولو هه لاجصههالبلبيهتيهه لاجت ههيرك لفهه لدتههظلاجتمههيجذ،ل

اجت هيرك لاجسهتبي لولضهعفل يدا يه لاجالز ه لجتتيرسه لاص  هص ،لولتلاجصهالب،لدعهجدل  ه الولاج  يط،ل

 ههج لولوجيههي لاص ههػر،لأدارةلاجتجرسهه لولإوجههػدلن ههػاتلادالههي ل فعػحهه لجههيغللونتهه  ههغلجي ههفلاجصههالب،ل

ل.لل ػرلبيهتي ل  يرك لاج يئهعلف لدتظلاجتميجذ وجيي لاأانع يمل

لاجصالبل ميجذف للاجتالػرجالاجعجيجل غلأولل غ(لل2011)رسععلدراس  عيئ للوك فت

  صعهي،لوضيقلأ غلاجت يرك لاإلمميجي لف للهع دوف ل ثهاجتجارسلاجثي ػ  لاجعي  لبتالخلف ل

ل لجهي، لاجتخالال  لا  يكغ لدػافخ لنت  ل   لجتتيرسعهي، لاجتعيح لولاجػنت لدػ ي  بأهتي للاجصتب  تز

ل. تيرسعهعلاججمتتخاشي لداخهلاجتجرس ل غلخال ل ميجذلاجصتب 
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 جراسة:مذكمة ال

(لإجىلأنل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف ل جارسلاجععتيعل يل2012)لدراس لاجتعػج لتأشيرل

ل ل غ ل متػ   لدػاجا ل تين لستص   لف  لا سيس  لاجتيي للاجت  التبعج لو غ لفعيجيعهي ل غ دتج

ل،لونت جتتيي لبتهي الجتتمتذوجػدلونتلكيف للنت  ثه للب في لوفعيجي لودتيدلبأدوارهيلاجت ػش لجهي

لوضػل لولح لأ ضي ت، لججت لاجتمتذ لدجر بأدوار للهعودأهيتلهعضعف لولجتتيي  لاجتييدم ، نت لبأدوارهع

 غلاجت يرك لف للاجتعفػنيغلاجصتب خػفل،لولداراتلاجتجارسلواجتعتتيغإ غلنبهللدتفيدهعلود ميعهع

لحخ  لدروسهليملاجتمتذ لونتل تى لف  لإص لاجصالجي  لاجتميجذ لي  ط لوص لونعهع، لضييم لو ج  ع

تط،لونت ل  يرك لأ ضي لاجتمتذلف لأ تي لاجت يوب لاجيػ ي لخال لونتلاجفخاغ،لونت لاجتسيبتيتلف

 .صالبلاجتتعيجيغلجتعػجيالواصرشيد سي جةلإدارةلاجتجرس لف لاصدالي لبأوجيي لا ػرلاج

ل يغا ديليغاجعسيؤجودأسيسيمل تىل يلسبقلمت غلأنلدعتجدل   ت لاججراس لف ل

ف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس للاجصالجي دورل ميجذلاإلدارةل يل -1

ل؟ستص  لُ تينلف ل

(لف لاسعميبيتلأفخادل ي  لα ≤ 0.05ههلدػججلفخوالذاتلدصج لإحاليئي لل  جل سعػتل) -2

ل؟اججراس لواجالفاججراس لدعدتلإجىل ع يخاتللاج ػملاصجعتي  ،ل

 : أىجاف الجراسة

لهجفتلهحتلاججراس لإجى       

ف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل يلاجصالجي لدورل ميجذلاإلدارةلخفل تىلاجعع -1

ل.ستص  لُ تينف لبعجلا سيس ل

(لف لاسعميبيتلأفخادلα ≤ 0.05اسعك يفلوجػدلفخوالذاتلدصج لإحاليئي لل  جل سعػتل) -2

ل.واجالفلاججراس  ي  لاججراس لدعدتلإجىل ع يخاتللاج ػملاصجعتي  ،ل
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 : سةأىسية الجرا

فهههه لكػ هههههيلمت ههههغلأنلدفيههههجلأ ضههههي ل مههههيجذلاإلدارةلاجصتبهههه ،لدتثتههههتلأهتيهههه لهههههحتلاججراسهههه ل

واجتمههههيجذلاجتجرسههههي ،لواجسههههتصيتلاجععتيتيهههه لاجعتيههههيلاجتتثتهههه لفهههه لوزارةلاجعخبيهههه لواجععتههههيعلواجتههههجيخ يتل

غل هههلاجععتيتيهه لاجعيبعههه لجههههيلفههه لكيفيهه لد تيههه لاجتػاش ههه لب ههههل ميصدههههيلجههجتلشتبههه لاجتهههجارسلاجُعتي يههه 

ل.خال ل ميجذلاإلدارةلاجصتب ل

 حجود الجراسة:

ل ا د دتثتتلحجودلاججراس لف ل

فههه لد تيههه لاجصالجيههه لدورل مهههيجذلاإلدارةل لحيهههثلانعالهههختل تهههىلالحثثثجود السؾيثثثؾ ية .1

ل.لاجتػاش  

ل.لشتب لاجالفيغلاجتيديل  خلواجثي  ل  خحيثلانعالختل تىللالحجود البذخية: .2

 رسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لبستص  لُ تين.لحيثلانعالختل تىل جالالحجود السكانية: .3

ل .لل2017-2016اجعي لاججراس للف حيثلأجخ تللالحجود الدمشية: .4
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 مرظمحات الجراسة:

 : الظالبيةسجالذ ال -2

ل غللبأ هي" ٌدعخف لز الئهعللاجصتب  متػ  لرستي  ل غلنبه لا عخيجهع ليعع داخهلاجتجرس 

ل (Storey,2012,3 ) لإشيرل تتي لدمتتخاشي .جعتثيتهعلواجععبيخل غلوجهيتل طخهعلف

 غلجتيه لاجفالهػ لواجالهفػفلاججراسهي لو سهيهتػنلل  عخبػنلل تثتػنل"لأ هيفل تىلعخّلدُلكتيل

 جةلفهه لب هه هلفعههي لفهه لادخههيذلاجتههخاراتلاجتجرسههي لاجعهه لديسههخلودسههيخلأ تههي لاجتجرسهه لوذجههظلجتتسههي

 .(Clarke,2006,6) دتسيغلجػدةلا دا 

  هههههههيطلشالجهههههه لدخبهههههههػيللفل مهههههههيجذلاإلدارةلاجصالجيهههههه لبأ هههههههي"وفهههههه لسههههههتص  لُ تهههههههينلدعههههههخل

مسههههههعىلإلفسههههههيحلاجتمهههههههي لأ ههههههي لاجصتبههههههه لجتت ههههههيرك لاإلمميجيههههههه لفهههههه لأ  هههههههص لوفعيجيههههههيتلاجتجرسههههههه ل

ود هههههههميعهعل تهههههههىلإجهههههههجا لاجهههههههخأيلوانعهههههههخاحلاجبهههههههخا  لواجفعيجيهههههههيتلواجت هههههههيرك لاجمهههههههيدةلفههههههه لد فيهههههههحهيل

ود تيهههههههه لنههههههههيعلاجههههههههػص لجتههههههههػشغللودتييتهههههههههي؛لب يهههههههه لد تيهههههههه لشخالههههههههييدهعلودعد ههههههههدلثتههههههههعهعلبأ فسهههههههههع،

،ل2011)وزارةلاجعخبيههههه لواجععتهههههيعلبسهههههتص  ل تهههههين،ل"ونييددهههههالاجخشهههههيجةلودخسهههههييلنهههههيعلاج هههههػرتلجهههههجيهع

ل.(8

لاجبيحث لُمعخف لدعخ فيت ل غ لسبق ل ي ل تى للينودأسيسيم لاجصالجي  لبأ هيلاجتميجذ إجخائييم

لبعجلا سيسلاجتجرس لشتب  متػ  ل  عخب لُدتثهلجتي ل ،ل لف لستص  لُ تينبتخحت لاجععتيعل ي

ل ػدول لأفكيرللهعه  ل غ لدعبخ لحيث لاجتجارس لاجتجرسي لهعف  لاجتيية لف  لوآ يجهع ،لودصتعيدهع

لودتييتهي لد فيحهي لف  لاجميدة لواجت يرك  لواجفعيجييت، لاجبخا   لوانعخاح لاجخأي لإججا  ل تى ل،ود معهع

اجخشيجة،لودخسييلنيعللود تي لشخالييدهعلودعد دلثتعهعلبأ فسهع،لود تي لنيعلاجػص لجتػشغلونييددا

ل.اج ػرتلواججمتتخاشي لججيهع

ل
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 : السؾاطشة -3

إ جادلاجتػاشغلاجفخدلوددو جتلبتمتػ  ل غلاجتعيرفلواجتهيراتلواصدميهيتل"لُدعخفلبأ هي

ل. (Haste,2010,163) ل"اجع لدج عل  يركعالف لاجتمعت لودؤكجلهػ عالاجتج ي 

ف لا سخةلواجتجرس لواجتمعت ،لةلاجيػ ي ل تتي ل  يرك لف لأ  ص لاجتييدعخفلبأ هيلكتيل

و ضػ  ل يجت لف لاجمتي  ،لوأ  ص لدصػ ي ،لواجت يرك لاصجعتي ي لواجسييسي ،لواجبعجل غل

ل ل، لاجاجع ف لوإثخا  لاإل سينواجتػهب ، لوحتػا لبيجتي ػن  De Weerd and) تعخف 

Others,2005,179).ل

لاجبيحث لُمعخف لدعخ فيت ل غ لسبق ل ي ل تى لبأ هيالينودأسيسيم ل غللجتػاش    متػ  

ل لوا عتي  لوواجبيت لحتػا ل غ لواجستيت لدمعهللاجخاليئز ل ي   لونيع ل معتعي  لو  يرك  ووص 

لُ تينلاجصتب  لستص   لف  لا سيس  لبعج ل ي لاجععتيع ل خحت  لاجتس ػجي للف  لدتته ل تى نيدر غ

هعل غلاجسع لوججيهعل عيرفلو هيراتلدت  لواجت يرك لو تيرس لاص عتي لاجتعبيد لجخوحلاجعصػمل

ل تيرس ل ل تى لونيدر غ ل تت ، لبأستػب لاجتيية لوف  لاججراس  لف  لدػاجههع، لاجع  لاجت  الت جته

لاجعفكيخلاج ينجلوادخيذلاجتخاراتلحػ لاجتضيميلاجتتتي لواجعيجتي لاجع لدػاجالاجتمعت .ل

 

 اإلجخاءات السشيجية لمجراسة:

،لوأدادهيلواجعتتقل غل جنهيلعهي،لو ي دتجيجل  ه لاججراس ،لو معتعهيلودعتثهلدتظلاإلجخا اتلف 

لكتيل لوذجظ لاجتعتػ يت، لودتتيه ل عيجم  لف  لاسعخجا هي لدع لاجع  لاإلحاليئي  لوا سيجيف وثبيدهي،

لمأد  

ل

ل
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ل

 مشيج الجراسة:

لاجت ه لاجػ ف  لاججراس  اجصخ ت لاجت طت لججراس لحتيئقلراه  للحيثلإ ا"لادب لاجبيحثلف لهحت

خاد،لأولأحجاث،لأولأوضيمل عي  ،لوذجظلجهجفلاكع يفلحتيئقل ععتت لبطيهخةلأول ػنف،لأولأف

لوك فل لواجعالنيتلاجع لدعالهلجهي،لودفسيخهي لأولاجعتتقل غل ت لحتيئقلنجمت لوآثيرهي ججيجة

ل.ل(106،ل2011،لاجتعيمصا"ل)اجمػا فلاجع لدت تهيل

 :مجتسع الجراسة

ل لجتي  ل غ لاججراس  ل معت  لدكػن لا سيسشتب  لبعج ل ي لاجععتيع لُ تين جارس لستص   لف  ف لل 

ل.ل خعتفلاجتتيفطيت

  يشة الجراسة:

ل ي  ل   لأخح لجت تدع لاججراس  ل معت  ل فخاد ل360)ػائي  ل( لوشيجب  ل تيفطيتل غل6)ف شيجبيم )

ل) ل تيفط 11إجتيج  لوه  ل( لُ تين لستص   لوشتي لولل ستط،لف  لاج خني ، لوج ػب اجطيهخة،

ل لاجبيش  ، لوج ػب لواججاختي ، لاجبيش  ، لأخح لدع لجت تحيث ل  ػائي  لكهل4)ل ي   لف  ل جارس )

ل .كهل تيفط ل غلاجتتيفطيتلاجتخعيرة جارسلشيجبيملوشيجب لف لل(60 تيفط ،لودعلاخعييرل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 (2ججول )

 والرف الجراسيتؾزيع  يشة الجراسة حدب الشؾع االجتسا ي 

 الرف الجراسي الشؾع االجتسا ي

 ذكؾر

 
 إناث

 الحادي  ذخ

 
 الثاني  ذخ

292 

 

292 

 

292 

 

292 

 

472 472 

 

 أداة الجراسة:

لاجتخدبص ل لاجسيبت  لواججراسيت لاج طخي لا دب لإجى لاجخجػم لبعج لاججراس  لأداة لبإ جاد لاجبيحثين ني 

لسع ل ميصت(لفتخةلبعجلاجعت يع،ل ػز  ل تىل54بتػضػملاججراس ،لحيثلدكػ تلاصسعبي  ل غل)

،لواجثيجثلات(لفتخل8واشعتهل تىل)لجػاجبيتا،لواجثي  لفتخات(ل10ودضتغل)لاجتتػالرئيس ،لا و ل

(لفتخات،ل7واشعتهل تىل) اجت يرك لاجتمعتعي  ات،لواجخاب (لفتخل9ودضتغل)اص عتي لواجػص لجتػشغل

ل.لل(لفتخة11(لفتخات،لواجسيدسلاجتيعلاجعي  لواشعتهل تىل)9واجخي ذلاجتهيراتلاجتييدي لودضتغل)

لصجق األداة الجراسة:

اةلدعل خضهيل تىل متػ  ل غلاجُتت تيغل غلذويلاجخبخةلواجتخعاليغلجتعتتقل غل جالا دللل

ل ل جدهع لوبتغ ل، لاجععتيتي  لاإلدارة ل ميصت لبمي ع لل  خةف  لاجعخبي  لكتييت لف  لوذجظ  ت تيغ،

،لووزارةلاجعخبي ل،لولجي ع لُ تيراجستصينلنيجػسلونسعلاجعخبي لواججراسيتلاإل سي ي لبمي ع ل دوتل
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ونجل يدتلاصسعبي يتلاجتت ت لجتيعهي،لوأجت لاجتت تػنل تىل جنهي،لواجععتيعلبستص  لُ تين،ل

ل لجتييس لف للاجتميصتو الئتعهي لاجت يسب  لاجععجمالت لإجخا  لبعج لوذجظ لأجتهي، ل غ لوُضعت اجع 

 ضػ ل الحطيتلاجتت تيغلودػجيهيدهع.

 ثبات األداة لمجراسة:

(لدػضحل2اجثبيتلو عيئ لاجمجو ل)ني لاجبيحثينلبيسعخجا ل عي هلأجفيلكخول بيخلصسعخخاجل عي هل

 ذجظ.

 (3ججول )

 معامالت الثبات تبعًا لسجاالت االستبانة

 قيسة الثبات الٌبعج

 0.79 اجتتػال

ل0.77لاجػاجبيت

ل0.77لاص عتي لواجػص لجتػشغ

ل0.77لاجت يرك لاجتمعتعي 

ل0.82لاجتهيراتلاجتييدي 

ل0.86لاجتيعلاجعي  

ل0.95لاصسعبي  لك ه

لاجم ل)يػضح لاجعي ل2جو  لاجثيجت لجتغ لحيث ل يجي  لثبيت لبتيت  لدعتع  لاصسعبي   لأبعيد لجتي  لأن )

ل(،لوذجظليج ل تىلأنلأداةلاججراس لدعتع لبتيت لثبيتل يجي .0.95جألداةل)

 متغيخات الجراسة:

ل.اجُتع يخ غلا دييغاشعتتتلهحتلاججراس ل تىل
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ل ل)لذكخ،لأ ثى(.اج ػملاصجعتي  لوجال سعػ ينلهتي(لل1

 (.اجثي  ل  خل–اجتيديل  خل ل)وجال سعػ ينلهتي اجالفلاججراس (ل2

 السعالجات اإلحرائية:

(ل  لاسعخجا لاجتعيجميتلSPSSدعلادخي لاجبيي يتلف لاجتيسفلا ج ل تىلاجبخ ي  لاصحاليئ ل)

 اإلحاليئي لا دي  

تلججتلأفخادلاجعػز عيتلاجعكخار  ،لواج سفلاجت ػ  لاجع لدهجفلإجىلاجععخفل تىلدكخارلاصجيبي -

ل ي  لاججراس .

 أجفيلكخول بيخلجتسيبل عي هلاجثبيت. -

 اجتعػسطلاجتسيج لواص تخافلاجتعييريل. -

 اخعبيرل)ت(لججراس لاجفخوالجيغل عػسصيتلاسعميبيتلأفخادل معت لاججراس . -

 نتائج الجراسة وتفديخاتيا: 

ججراس لبتيثلدتتلاإلجيب لدسهياللجعخضل عيئ لاججراس لودفسيخادهيلفتجلدعلدال يفهيلوفتيل س ت لا

 غلكهلسؤا ل تىلحجت،لوفيتيليت ل خضلجعتظلاج عيئ لولاجبيي يتلاإلحاليئي لاجتععتت لجهيلوفتيل

لحسيبلاجتجتل) لدع ل تييسلجي ختلاجثالث ، لشػ لخالمي لدتسيتال تىل2=1-3جعتجيج لو غلثع )

علإضيف لهحتل(،لوبعجلذجظلد0.66=3÷2أكبخلنيت لف لاجتتييسلجتتالػ ل تىلشػ لاجختي لأيل)

لاجختي ،لواجمجو ل) لاجتجلا  تىلجهحت (ليػضحل3اجتيت لإجىلأنهلنيت لف لاجتتييسلوذجظلجعتجيج

لذجظ

ل

ل

ل
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 (4ججول )

 الثالثيالحجود الجنيا والعميا لسقياس ليكخت 

 الستؾسط الحدابي)طؾل الخمية( الحجوثدرجة 

 2.77إلى           2مؽ        يعيفة

 3.44إلى       2.77أكبخ مؽ     متؾسظة

 4إلى      3.44أكبخمؽ    كبيخة

 

ما دور مجالذ اإلدارة الظالبية في الشتائج الستعمقة باإلجابة  ؽ الدؤال األول الحي نرو: 

 ؟تشسية السؾاطشة لجى طمبة مجارس التعميؼ ما بعج األساسي في سمظشة ُ سان 

لاصسلللل لودفخ غ لاججراس ، ل معت  ل تى لاصسعبي   لدصبيق لاجتعػسصيتلبعج لحسيب لدع عميبيت

ل(لأد يتليػضحلذجظ.4اجتسيجي لججرج لاجتػافت ل تىلا بعيدلاجثالث لجتجراس ،لواجمجو ل)

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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ل

 (5ججول )

 االستبانة لسجاالتالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

تختيب 

تختيب 

 السجال

رقؼ 

 السجال
 السجال

الستؾسط 

الستؾسط 

 الحدابي

االنحخاف 

نحخاف اال 

 السعياري 

 الجرجة

 متؾسظة 2.53 2.86 الحقؾق  2 4

 يعيفة 2.54 2.73 الؾاجبات 3 7

 متؾسظة 2.52 2.84 االنتساء والؾالء لمؾطؽ 4 5

 متؾسظة :2.5 2:.2 السذاركة السجتسعية 5 2

 متؾسظة 2.57 2.89 السيارات الحياتية 6 3

 يعيفة 2.59 2.75 القيؼ العامة 7 6

  2.49 2.84 بي العامالستؾسط الحدا

ل

أنلدورل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسل(ل4يعضحل غلاجمجو ل)

ل لُ تين لستص   لف  لا سيس  لبعج ل ي لاجععتيع لدرج لك هلا داةللجتميصتبيج سب  لضتغ لكي ت

لتتميصتلجدخاوحلاجتعػسطلاجتسيج للكتيل(،1.73) ي لجتغللوبتعػسطلحسيج  اجتعػسص لاجتجوث

لو)1.91جيغ) لواجضعيف ل(1.62( لاجتعػسص  لاجتجوث لدرج  لجيغ لا وجىلأي لاجتخدب  لف  لوجي  ،

لل مي  ل لاجتمعتعي  لحسيج )ل عػسص لحجوث ججرج اجت يرك  ل،(1.91وبتعػسط لاجتخدب لل وف 
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جي ل(،لول1.78 عػسص لوبتعػسطلحسيج )لحجوث وبجرج اجتهيراتلاجتييدي للجي ل مي لاجثي ي ل

(،لأ يلاجتخدب ل1.75اجتتػالوبجرج لحجوثل عػسص لوبتعػسطلحسيج )ل مي اجثيجث للف لاجتخدب 

لوبتعػسطل ل عػسص  لحجوث لوبجرج  لجتػشغ لواجػص  لاص عتي  ل مي  لفيهي لفمي  اجخابع 

لاجعي  لوبجرج لحجوثلضعيف ل (،1.73حسيج ) ف لحيغلجي لف لاجتخدب لاجخي س ل مي لاجتيع

لحسيج ) لاج1.64وبتعػسط لف  لوجي  ل مي (، لوا خيخة لاجسيدس  لحجوثل تخدب  لوبجرج  اجػاجبيت

ل.ل(1.62ضعيف لوبتعػسطلحسيج )

 تىلحجتل تىلل مي وجتد جل غلاجععتقلف ل عيئ للاججراس لودفسيخادهيلسػفليععلد يو لكهلللل

لاج تػلا د  

:الحقؾق األول:  السجال  

 .ج لاجتجوثودرل (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  5و ػضحلاجمجو ل)
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 ( 6ججول )

 مجال الحقؾق بالشدبة لفقخات  الحجوثالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة 

 

 الفقخة م التختيب
سط
ستؾ

ال
 

االنحخاف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

9 2 
تعخيفيؼ بحقؾقيؼ التي كفمتيا ليؼ الجولة في الحرؾل  مى تعميؼ 

 متسيد.
 فةيعي :2.7 2.73

 يعيفة 2.76 2.65 تبريخىؼ بحقؾقيؼ في مسارسة األنذظة السجرسية. 3 22

 يعيفة 2.85 2.77 تعخيفيؼ بحقؾقيؼ في السذاركة في انتخابات مجالذ الفرؾل.  4 7

8 5 
تخكيده  مى حخية تعبيخ الظمبة  ؽ أفكارىؼ وآماليؼ وتظمعاتيؼ 

 نحؾ مدتقبميؼ الجراسي والسيشي.
 يعيفة 2.83 2.74

4 6 
اىتسامو بحقيؼ في  قج اجتسا ات مع إدارة السجرسة لسشاقذة 

 مذكالتيؼ وقزاياىؼ.
 متؾسظة 2.88 3:.2

6 7 
مدا جتيؼ في تحجيج أىجافيؼ السدتقبمية في يؾء متظمبات 

 التشسية االقترادية واالجتسا ية بالدمظشة. 
 متؾسظة 2.78 2.83

 متؾسظة 2.85 2.95 إشخاكيؼ في  سميات التظؾيخ السجرسي. 8 5

 متؾسظة 2.93 6:.2 ترسيؼ مؾقع الكتخوني لشذخ أخبار وإنجازات الظمبة والسجرسة. 9 3

 متؾسظة 2.93 3.28 وجؾد مقرف صحي يقجم وجبات صحية لمظمبة.  : 2

: 22 
تسثيميؼ في السجالذ السجرسية مثل مجمذ إدارة الفرؾل 

 واألنذظة.
 يعيفة 2.75 2.69

 متؾسظة 2.53 2.86 الستؾسط العام
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لاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل(لأنل5يعضحل غلخال لاجمجو ل) دورل ميجذلاإلدارة

كي تلضتغلدرج لشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تينلبيج سب لجتمي لاجتتػال

(ل،لوحالتتل1.54(لو)2.07حيثلدخاوحلاجتعػسطلاجتسيج لجيغ)لواجضعيف لاجتعػسص اجتجوثل

(ل2.07حسيج لجتغل) تىلأ تىل عػسطلوجػدل تالفل ت لمتج لوجبيتل تي لجتصتب "اجفتخةل"ل

دباليخهعلبتتػنهعلف ل تيرس لا   ص ل(ل،لجي تيلحالتتلاجفتخة"ل0.82وبي تخافل عييريلنجرتل)

لل0.65).وا تخافل عييريلنجرتل)لل1.54).ل تىلأنهل عػسطلحسيج لجتغ)اجتجرسي "

:الؾاجباتلالثاني؛ السجال  

 .ودرج لاجتجوث (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  6مجو ل)و ػضحلاج

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

389 | P a g e 

 

 

 ( 7ججول )

 الؾاجبات ودرجة الحجوث بالشدبة لفقخات مجالالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية 

 

التختي

 ب

 الفقخة م
سط
ستؾ

ال
 

االنحخا

ف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

 متؾسظة 2.79 2.79 مبة والسعمسيؽ واإلدارة واآلباء.تج يؼ العالقات بيؽ الظ 2 3

 يعيفة :2.7 2.58 السحافغة  مى مستمكات السجرسة. 3 8

2 4 
تذجع الظمبة  مى القيام بحسالت نغافة لمبيئة السجرسية وتجويخ 

 مخمفاتيا.
 متؾسظة 2.85 2.89

9 5 
رة تؾجيو الظمبة إلى احتخام وتشفيح أوامخ وقخارات السعمسيؽ واإلدا

 السجرسية.
 يعيفة 2.72 2.49

 يعيفة 2.83 2.76 تعديد التدام الظمبة بعادات وتقاليج السجتسع  . 6 6

5 7 
السدا جة في إيجاد حمؾل لسذكالت الظمبة الدمؾكية مثل اليخوب مؽ 

 السجرسة والتجخيؽ وتخخيب األثاث السجرسي.
 يعيفة 2.85 2.77

 يعيفة :2.7 2.75 .التخشيج في استخجام مؾارد السجرسة  8 7

 متؾسظة 2.83 2.79 السذاركة في أ سال تدييؽ وتجسيل السجرسة. 9 4

 يعيفة 2.54 2.73 الستؾسط العام

ل

لاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل6يعضحل غلخال لاجمجو ل) لأنلدورل ميجذلاإلدارة )

لجتمي ل لُ تينلبيج سب  لا سيس لف لستص   لبعج ل ي ل جارسلاجععتيع لضتغلجبيتلاجػاشتب  كي ت

لجيغ) لاجتسيج  لاجتعػسط لدخاوح لحيث لواجضعيف  لاجتعػسص  لاجتجوث لو)1.78درج  ل،ل1.38( )
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" تىلد م لاجصتب ل تىلاجتيي لبتتالتل طيف لجتبي  لاجتجرسي لودجو خل ختفيدهيلوحالتتلاجفتخةل"ل

ػجيالد(ل،لجي تيلحالتتلاجفتخة"ل0.74(لوبي تخافل عييريلنجرتل)1.78حسيج لجتغل)أ تىل عػسطل

".ل تىلأنهل عػسطلحسيج لاجصتب لإجىلاحعخا لود فيحلأوا خلونخاراتلاجتعتتيغلواإلدارةلاجتجرسي ل

للل0.60).وا تخافل عييريلنجرتل)لل1.38)جتغ)

االنتساء والؾالء لمؾطؽ:لالسجال الثالث؛  

 ودرج لاجتجوث. (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  7و ػضحلاجمجو ل)
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 ( 8ججول )

االنتساء  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة الحجوث بالشدبة لفقخات مجال

 والؾالء لمؾطؽ

 

التختي

 ب

 الفقخة م

سط
ستؾ

ال
 

االنحخا

ف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

 يعيفة 2.65 2.39 االىتسام باالحتفال بالسشاسبات الؾطشية والجيشية. 2 :

 يعيفة 2.74 2.52 م الدمظاني وتحية العمؼ.احتخام الدال 3 8

4 4 
تشسية ميارة الظمبة في التؾاصل مع السجتسع السحمي واإلقميسي 

 والعالسي. 
 متؾسظة :2.7 2:.2

 يعيفة 2.73 :2.4 تشسية قيؼ االنتساء لمؾطؽ والؾالء لمقائج. 5 9

 متؾسظة 2.84 2:.2 ظشة.تعخفيؼ بالسشاطق الجغخافية وطبيعتيا البيئية والدكانية بالدم 6 5

 متؾسظة 2.89 3.27 تعخيفيؼ بالسشاطق الدياحية الستشؾ ة بالدمظشة. 7 3

 متؾسظة 2.83 2.95  خض قرص نجاح كفاءات وطشية في كافة السجاالت . 8 6

 متؾسظة 2.82 3.28 تذجيعيؼ  مى شخاء الرشا ات السحمية.  9 2

 يعيفة 2.86 2.74 حثيؼ  مى التزحية في سبيل الؾطؽ. : 7

 متؾسظة 2.52 2.84 الستؾسط العام

ل

لاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل7يعضحل غلخال لاجمجو ل) لأنلدورل ميجذلاإلدارة )

ل لجتمي  لُ تينلبيج سب  لا سيس لف لستص   لبعج ل ي لاجععتيع ل جارس لجتػشغلشتب  لواجػص  اص عتي 
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ل لدخاوح لحيث لواجضعيف  لاجتعػسص  لاجتجوث لدرج  لضتغ لجيغ)كي ت لاجتسيج  (ل2.17اجتعػسط

ل1.28و) ل" لاجفتخة لوحالتت ل، ل( لاجتتتي  لاجال ي يت لشخا  ل تى ل عػسطلد ميعهع لأ تى " تى

اصهعتي لبيصحعفي ل(ل،لجي تيلحالتتلاجفتخة"ل0.70(لوبي تخافل عييريلنجرتل)2.17حسيج لجتغل)

لواججي ي  لاجػش ي  لجتغ)لبيجت يسبيت لحسيج  ل عػسط لأنه ل تى ل1.28)" ل ل لنجرتلوا تخاف عييري

للل0.54).)

السذاركة السجتسعية:لالسجال الخابع؛  

 ودرج لاجتجوث. (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  8و ػضحلاجمجو ل)
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 ( 9ججول )

السذاركة  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة الحجوث بالشدبة لفقخات مجال

 السجتسعية

 

التختي

 ب

 خةالفق م

سط
ستؾ

ال
 

االنحخا

ف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

 متؾسظة 2.85 2.82 .في السجتسع السحمي  تذجيعيؼ  مى السذاركة في االنتخابات 2 6

5 3 
تفعيل دور األنجية الخيايية والثقافية بالؾاليات مؽ خالل السذاركة 

 في السدابقات التي تشغسيا تمػ األنجية. 
 متؾسظة 2.89 2.99

3 4 
تاحة الفخصة لمظمبة لديارة األنجية الخيايية والثقافية و سل  زؾية إ

 بيا.
 متؾسظة :2.8 :3.2

8 5 
تذجيع ثقافة العسل التظؾ ي اإلنداني لجى الظمبة في خجمة 

 السجتسع.
 يعيفة 2.85 2.75

 متؾسظة 2.87 2.82 د ؾة أ زاء مجالذ اآلباء واألميات لديارة السجارس وتؾ ية الظمبة. 6 7

4 7 
االستفادة مؽ إرشادات السؤسدات الرحية في تؾفيخ نغام غحائي  

 صحي لمظمبة.
 متؾسظة 2.88 3.23

2 8 
زيارة بعض مؤسدات القظاع الخاص لمتعخف  مى الخجمات التي 

 تقجميا لمسجتسع.
 متؾسظة 2.88 3.32

 متؾسظة :2.5 2:.2 الستؾسط العام

ل
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لأنلدورل ميجذلاإل8يعضحل غلخال لاجمجو ل) لاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل( دارة

كي تلاجت يرك لاجتمعتعي لشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تينلبيج سب لجتمي ل

(ل1.64(لو)2.21ضتغلدرج لاجتجوثلاجتعػسص لواجضعيف لحيثلدخاوحلاجتعػسطلاجتسيج لجيغ)

ل ل" لوحالتتلاجفتخة لبعسل ؤسسيتلاجتصيملاجخيصلجتععخفل،  تىلاجخج يتلاجع لدتج هيلز يرة

لحسيج ل"جتتمعت  ل عػسط لأ تى ل)ل تى ل)2.21جتغ لنجرت ل عييري لوبي تخاف لجي تيل0.77( ل، )

"ل تىلأنهلاإل سي  لججتلاجصتب لف لخج  لاجتمعت للد مي لثتيف لاجعتهلاجعصػ  "لحالتتلاجفتخة

للل0.74).وا تخافل عييريلنجرتل)لل1.64) عػسطلحسيج لجتغ)

:سيارات الحياتيةالل؛الخامذالسجال   

 ودرج لاجتجوث. (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  9و ػضحلاجمجو ل)
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 ( :ججول )

السيارات  الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة الحجوث بالشدبة لفقخات مجال

 الحياتية

 

التختي

 ب

 الفقخة م

سط
ستؾ

ال
 

االنحخا

ف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

 يعيفة 2.82 2.76 السشاقذة والحؾار حؾل القزايا التعميسية التي تيؼ الظمبة. 2 9

 متؾسظة 2.83 2.86 السذاركة في صشع واتخاذ القخارات وتحسل السدئؾليات. 3 7

 متؾسظة :2.8 2.94 الخحالت(.  -االحتفاالت -اإل جاد والتشغيؼ والتجييد) االجتسا ات 4 5

 يعيفة 2.82 2.74 الظمبة وتعديد ثقتيؼ بأنفديؼ.  تشسية شخريات 5 :

 متؾسظة 2.88 5:.2 مسارسة  سميات البيع والذخاء مؽ خالل تفعيل السقرف السجرسي. 6 2

8 7 
تجريب الظمبة  مى تحسل السدئؾلية وحدؽ الترخف في السؾاقف 

 الحياتية.
 متؾسظة 2.78 2.82

 متؾسظة 2.848 2:.2 لتقاريخ.التقؾيؼ الحاتي والشقج البشاء وكتابة ا 8 3

 متؾسظة 2.83 2.89 طخح السبادرات وتقجيؼ السقتخحات. 9 6

 متؾسظة 2.84 2.95 تشسية إمكانيات وقجرات الظمبة الكامشة. : 4

 متؾسظة 2.57 2.89 الستؾسط العام

ل

لاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل9يعضحل غلخال لاجمجو ل) لأنلدورل ميجذلاإلدارة )

 جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تينلبيج سب لجتمي لاجتهيراتلاجتييدي لكي تلشتب ل
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(ل1.63(لو)1.94ضتغلدرج لاجتجوثلاجتعػسص لواجضعيف لحيثلدخاوحلاجتعػسطلاجتسيج لجيغ)

ل ل" "  مى مسارسة  سميات البيع والذخاء مؽ خالل تفعيل السقرف السجرسي،لوحالتتلاجفتخة

ل)جلأ مى متؾسط حدابي ل)2.21تغ لنجرت ل عييري لوبي تخاف لاجفتخة0.77( لحالتت لجي تي ل، "لل(

لجتغ)لتشسية شخريات الظمبة وتعديد ثقتيؼ بأنفديؼ لحسيج  ل عػسط لأنه ل تى لل1.63)"

للل0.71).وا تخافل عييريلنجرتل)

:القيؼ العامةل؛الدادسالسجال   

  لاجتجوث.ودرج (لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  10و ػضحلاجمجو ل)
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 ( 22ججول )

 القيؼ العامة الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية ودرجة الحجوث بالشدبة لفقخات مجال

 

التختي

 ب

 الفقخة م

سط
ستؾ

ال
 

االنحخا

ف 

 السعياري 

درجة 

 الحجوث

 يعيفة :2.7 2.63 تعخيفيؼ بقيؼ العجل والتدامح. 2 :

 يعيفة :2.7 :2.6 ؼ التخبؾية لجى الظمبة. تشسية القيؼ والسفاىي 3 7

 يعيفة :2.7 2.62 تذجيعيؼ  مى الرجاقة ومحبة اآلخخيؽ. 4 22

 متؾسظة 2.85 2.79 معالجة السذكالت باليجوء والحكسة. 5 6

 يعيفة 2.82 2.64 تشسية قيؼ الدالم والؾئام. 6 9

 يعيفة 2.79 :2.5 إكدابيؼ قيؼ احتخام اآلخخيؽ. 7 22

 يعيفة 2.83 :2.6  يؼ قيؼ إكخام الزيف ومدا جة السحتاج. تج 8 8

 متؾسظة 2.83 2.89 تذجيعيؼ  مى الشقج البشاء واليادف. 9 3

 متؾسظة 2.84 2.86 تخسيخ قيؼ الحمؼ ويبط الشفذ في نفؾسيؼ. : 4

 متؾسظة 2.87 2.86 استشفار قيؼ الذجا ة والجخأة واإلقجام في نفؾسيؼ. 22 5

 متؾسظة 2.86 2.96 مبة بأىسية تؾعيف األسمؾب العمسي في حل القزايا.تعخيف الظ 22 2

 يعيفة 2.592 2.75 الستؾسط العام

ل
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(لأنلدورل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتل10يعضحل غلخال لاجمجو ل)

ضتغلكي تلاجتيعلاجعي  لشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تينلبيج سب لجتمي ل

لجيغ) لاجتسيج  لاجتعػسط لدخاوح لحيث لواجضعيف  لاجتعػسص  لاجتجوث لو)1.85درج  ل،ل1.49( )

"  مى أ مى تعخيف الظمبة بأىسية تؾعيف األسمؾب العمسي في حل القزايا وحالتتلاجفتخةل"ل

ل)1.85جتغل)لمتؾسط حدابي ل0.75(لوبي تخافل عييريلنجرت لجي تيلحالتتلاجفتخة" ل، إكدابيؼ (

للل0.68).وا تخافل عييريلنجرتل)لل1.49)"ل تىلأنهل عػسطلحسيج لجتغ)لخيؽقيؼ احتخام اآلخ

الثحي نرثو:ىل تؾجثج فثخوق ذات داللثة إحرثائية لالشتائج الستعمقة باإلجابة  مثى الدثؤال الثثاني

( تعثثدى إلثثى ُمتغيثثخات الشثثؾع α ≤ 0.05فثثي اسثثتجابات أفثثخاد  يشثثة الجراسثثة  شثثج مدثثتؾى )

 شؾات الخبخة؟االجتسا ي، والسؤىل العمسي، وس

 غلأجهلاإلجيب ل تىلهحالاجسؤا لدعلاسعخجا لاجتعػسصيتلاجتسيجي لواص تخافيتلاجتعيير  ل

لو عضحلذجظل غلخال لا د  واجالفلاججراس لاج ػملاصجعتي  لليل(لجتع يخل(T-Testواخعبيرل

 بالشدبة لستغيخ الشؾع االجتسا ي: -2

ل لاسعخجا  لدع لT-TESTاخعبير لل لاجفخوا لدصج  لجتعخف  لاججراس  ل ي   لأفخاد لاسعميبيت ججورلف 

 ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  ل

ل( 11دبعيلجتع يخلاج ػملاصجعتي  ل،لوكي تلاج عيئ لكتيليبيغلاجمجو ل)لُ تين

ل

ل

ل

ل
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 (22الججول )

لجور مجالذ اإلدارة الظالبية في تشسية  T-TESTتبار الستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية واخ

 السؾاطشة لجى طمبة مجارس التعميؼ ما بعج األساسي في سمظشة ُ سان تبعا لستغيخ الشؾع االجتسا ي

 السجال
الشؾع 

 االجتسا ي
 العجد

 الستؾسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 
 قيسة )ت(

درجات 

 الحخية

مدتؾي 

 الجاللة

 الحقؾق 
 22.32 2.52 6:.2 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.45 2.67 292 أنثى  

 الؾاجبات 
 9.77 2.54 2.92 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.45 2.55 292 أنثى  

 االنتساء والؾالء لمؾطؽ 
 7.73 2.52 2.98 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.48 2.72 292 أنثى  

 السذاركة السجتسعية 
 :6.8 2.59 3.26 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.57 2.87 292 أنثى  

 السيارات الحياتية 
 9.82 2.54 9:.2 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.52 :2.6 292 أنثى  

 القيؼ العامة 
 :8.6 2.622 2.94 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.522 2.58 292 أنثى  

 السجاالت ككل 
 99.: 2.46 2:.2 292 ذكخ

  

469 

  

2.222 

 2.43 2.67 292 أنثى  
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(لبأ ههههههالصلدػجههههههجلفههههههخوالذاتلدصجهههههه لاحالههههههيئي ل  ههههههجل سههههههعػتل11يعضههههههحل ههههههغلخههههههال لاجمههههههجو ل)

جههههههجورل مههههههيجذلاإلدارةلاجصالجيهههههه لفهههههه لد تيهههههه لاجتػاش هههههه لجههههههجتلشتبهههههه ل ههههههجارسلل((α≤0.05اججصجهههههه 

دبعههههههيلجتع يههههههخلاج ههههههػملاصجعتههههههي  لفهههههه لجتيهههههه لاجععتههههههيعل ههههههيلبعههههههجلا سيسهههههه لفهههههه لسههههههتص  لُ تههههههينل

لأداةللاججراس ل تيلمع  لادفيال ي  لاججراس لوأ الصلدأثيخلجت ػملاصجعتي  .لصت مي

 :الرف الجراسيبالشدبة لستغيخ  -3

ل لاسعخجا  لدع لT-TESTاخعبير لل لاججراس  ل ي   لأفخاد لاسعميبيت لف  لاجفخوا لدصج  ججورلجتعخف 

يلبعجلا سيس لف لستص  ل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل 

ل( 12دبعيلجتع يخلاجالفلاججراس ل،لوكي تلاج عيئ لكتيليبيغلاجمجو ل)لُ تين

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل

ل
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 (23ججول )

لجور مجالذ اإلدارة الظالبية في تشسية  T-TESTالستؾسظات الحدابية واالنحخافات السعيارية واختبار 

 الرف الجراسيسمظشة ُ سان تبعا لستغيخ السؾاطشة لجى طمبة مجارس التعميؼ ما بعج األساسي في 

 العجد الدشة الجراسية السحؾر
 الستؾسط

 الحدابي

 االنحخاف

 السعياري 
 قيسة )ت(

درجات 

 الحخية

مدتؾي 

 الجاللة

 الحقؾق 
 2.72 2.55 2.88 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.658 

 2.52 2.85 292 الثاني  ذخ  

 الؾاجبات 
 2.49 2.56 2.74 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.829 

 2.52 2.72 292 الثاني  ذخ  

االنتساء والؾالء 

 لمؾطؽ 

 2.25- 2.54 2.84 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.9:4 

 2.49 2.84 292 الثاني  ذخ  

السذاركة 

 السجتسعية 

 2.72- 2.62 2.97 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.22: 

 2.59 6:.2 292 الثاني  ذخ  

 ارات الحياتية السي
 :2.3- :2.5 2.89 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.884 

 2.56 :2.8 292 الثاني  ذخ  

 القيؼ العامة 
 2.39 2.63 2.79 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.324 

 2.56 2.72 292 الثاني  ذخ  

 السؾاطشة ككل 
 2.26 2.52 2.85 292 الحادي  ذخ

  

469 

  

2.992 

 2.46 2.84 292 الثاني  ذخ  
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(لبأ ههههههالصلدػجههههههجلفههههههخوالذاتلدصجهههههه لاحالههههههيئي ل  ههههههجل سههههههعػتل12يعضههههههحل ههههههغلخههههههال لاجمههههههجو ل)

جههههههجورل مههههههيجذلاإلدارةلاجصالجيهههههه لفهههههه لد تيهههههه لاجتػاش هههههه لجههههههجتلشتبهههههه ل ههههههجارسلل((α≤0.05اججصجهههههه 

فهههههه لجتيهههههه للالرثثثثثثف الجراسثثثثثثياجععتههههههيعل ههههههيلبعههههههجلا سيسهههههه لفهههههه لسههههههتص  لُ تههههههينلدبعههههههيلجتع يههههههخل

فههههه لسههههه ل تهههههيلمع ههههه لادفهههههيال ي ههههه لاججراسههههه لوأ هههههالصلدهههههأثيخلجتالهههههفلاججراسههههه ل مهههههيصتلأداةللاججرا

ل.كاللاجس عيغلاججراسيعيغ

 مشاقذة نتائج الجراسة وتفديخىا:

دور مجالذ اإلدارة مشاقذة الشتائج الستعمقة باإلجابة  ؽ الدؤال األول الحي نرو: ما 

 ؟ساسي في سمظشة ُ سان الظالبية في تشسية السؾاطشة لجى طمبة مجارس التعميؼ ما بعج األ

ل لأن لاججراس  ل عيئ  ل جارسلأشيرت لشتب  لججت لاجتػاش   لد تي  لف  لاجصالجي  لاإلدارة ل ميجذ دور

جي تلججرج ل عػسص لب  هل ي ،لكتيلجي تل عػسص لاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تينل

لجي تيلاجت يرك لاجتمعتعي ،لواجتهولاجتتػا،لواص عتي لواجػص لجتػشغ،لل ميصتف ل يراتلاجتييدي ؛

لاجعي  . لواجتيع لاجػاجبيت ل ميج  لف  لضعيف  لاجتس ػجيغللجي ت لاهعتي  لنت  لإجى لذجظ لُمعدت ونج

ل تىل ميجذلا بي لوا  هيتلو ميجذل لاجصالجي لحيثليخكدونلفتط بيجتجارسلبتميجذلاإلدارة

لاجتجارس لل؛إدارات لُمعدت ل ميجذكوربتي لجصالب لاجتت ػح  لاجالالحييت لنت  لإجى اإلدارةللحجظ

اإلدارةلل اجعي ،لو  خفلاإلشخافلججورلػنل تػ وللاجتجارسليل جيخللياجصالجي لحيثليعضتغلد  يته

ل لاجعي تيغلبيجتجرس  ل غلهي   فعتظللجذيأ تي لاجتملو سيصخونلو ػجهػنلليعجختػنللوهعاجصالجي 

لجىلأنونجلُمعدتلذجظلأمضيملإ،لاجتميجذلصلدع  هلفتطل غلاجصتب لكتيلف لكثيخل غلدو لاجعيجعل

لاجعي تيغلوأجيي لا  ػرلواجتمعت لدتظلاجتميجذلليخأهجافل لدفتجللواضت ل  جلهي   لممعتهي  تي

لللل.كثيخل غلاجج ع
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(،ل2005 هجج ل)ولل(،ل2004(،لوأجهػلاجتيسهعل)1998رالهفل)لودعفقلهحتلاج عيم ل ه ل عهيئ لدراسهيت

مههههيجذلاجصتبهههه ل(لواجعهههه لدػ ههههتتلإجههههىلأنل 2012(،لواجتعههههػج ل)ل2012(،لورسههههععل)2010دمحمل)و

اجتيهي لبتهي ههيلوأدوارههيلواجعه لدخكهدلفه لدتهجل هغلفعيجيعههيلوكفيئعههيلل هعػبيت هغل  ه التلولدعي  ل

أججرسهههههػنللوجكهههههغلدخعتهههههفلههههههحتلاج عيمههههه ل ههههه ل عهههههيئ لدراسهههههيت عطتههههههيل تهههههىل مهههههيصتلاجتػاش ههههه .ل

(Alderson,2000(ل،لو متهذلاج هبيبلاجتهػ  لبأيخج هجال)National Youth Council of 

Ireland,2001(ل،لوديتهههػرل)Taylor,2002(ل،للودخافههههػردل)Trafford,2004ل،لوفيههههػرلو ههههييخل)

(Feuer and Mayer,2009،ل)وجيبتههخلو ههػاك،لل) (،ل2010و ههيدال)لGriebler and 

Nowak ,2012) (لوكهههػكلل،Cook,2014(ل،لوفتتيههه  ل)Fleming,2015ل،لوكهههػنلوأونل)

(Quinn and Owen,2016لواجعه لأشهيرتلأنل مههيجذلاجص)تبه لدُهج عل مهيصتلاجتػاش ه لجههجتل

لشتب لاجتجارسل.للل

ل تىلل لد يو لكهل مي ل تىلحجت لسػفليعع لودفسيخادهي لاججراس  ل ل غلاجععتقلف ل عيئ  وجتد ج

لاج تػلا د  

 السجال األول: الحقؾق:

أشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلاإلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتلشتبههه ل هههجارسل

 ههيلبعههجلا سيسهه لفهه لسههتص  لُ تههينلبيج سههب لجتمههي لاجتتههػالكي ههتلضههتغلدرجهه لاجتههجوثلاجععتههيعل

اجتعػسص لواجضعيف ،لونهجلٌمعهدتلذجهظلإجهىلأنلأ ضهي لدتهظلاجتمهيجذلوصسهيتيلاجصتبه لصلُيهجركػنلأنل

كثيخل غل ييديغلو ميصتلاجعتههلاجتجرسه لواجعه لدععتهقلبتتهػالاجصتبه لضهتغلاخعالي هيدهيلجعهج ل

لأ ضي لدتظلاجتميجذل تىلأدا ل هي هيلو س ػجييدهيلوأدوارهيلاجتخعتف لواجتع ػ  .لاصهعتي لجعجر ف
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(لواجع لدػ تتلإجىلضهعفلإ هال لاجصتبه ل2004أجػلاجتيسعل)ليتهحتلاج عيم ل  ل عيئ لدراس ودعفق

(لواجعه لك هفتل هغلنالهػرلأههجافلههحتل2005و هجج ل)ل؛ودػ يعهعلبأهتي لوأههجافل مهيجذلاجصتبه 

(لواجعهه لأجههخزتلنتهه لو هه لاجصههالبلبيهتيهه لاجت ههيرك لفهه ل2010دمحمل)ول؛حهياجتمههيجذلو ههج لوضههػل

(لواجعه لأضههختل تهزلدػ يه لاجصتبه لبأهتيه ل تيرسهعهعلاججمتتخاشيه لل2012رسععل)ولل؛دتظلاجتميجذ

(لواجع لأشيرتلإجهىلأنل مهيجذلاإلدارةل2012اجتعػج ل)،لولداخهلاجتجرس ل غلخال ل ميجذلاجصتب 

عل هههيلبعهههجلا سيسههه لفههه لسهههتص  ل تهههينلُدعهههي  ل هههغلنتههه لوضهههػحلأدوارلاجصالجيههه لفههه ل هههجارسلاجععتهههي

لاجتمتذلججتلأ ضي تل،لوضعفلدجر بهعلودأهيتهعلجتتيي لبأدوارهعلاجتييدم .

اجعه لأشهيرتلإجهىلأنلول(لAlderson,2000أججرسهػنل)لدراسهيت عهيئ لوجكغلدخعتفلهحتلاج عيم ل ه ل

 متهذلولل؛فه لاجتتيفطه ل تهىلحتهػالاجصتبه متػ لججورلفّعي للف لاجتجارسلاإل متيد  ل متذلاجصتب 

 اجعه لدػ هتتلإجهىول(لNational Youth Council of Ireland,2001اج بيبلاجتهػ  لبأيخج هجال)

أنل متههذلاجصتبهه ليههج علحتههػالاجصتبهه لفهه لد طههيعلا   ههص لاجال ههفي ل ثههه لاجتسههيبتيتلاجخ يضههي ل

فهه ل خزتلأنل مههيجذلاجصتبهه (لاجعهه لأجههTaylor,2002ديتههػرل)ولواصحعفههيصتلاجتجرسههي لواجههخحالت،ل

ود طههيعل جهههيل ههػتلفعههي لفهه لإدارةلاجتجرسهه لو هه  لوادخههيذلاجتههخاراتلاجتجرسههي لاجتههجارسلاإل متيد هه 

اجيهههػ لاججراسههه ،لولاخعيهههيرلاجهههديلاجتجرسههه ،لوجتههه لاجعبخ هههيتل   هههص لاجتمتهههذ،لولدهههػفيخلوجبهههيتل

فهههه ل ذلاجصتبهههه (لاجعهههه لأضهههههختلأنل متههههTrafford,2004دخافههههػردل)وللل؛اج ههههحا لاجالههههتي لجتصتبهههه ل

فيههػرلو ههييخلولل؛يههج علإشههخاكلاجصتبهه لفهه ل تتيههيتلاجتخاجعهه لاجعخبػ هه لاجتجرسههي لاجتههجارسلاإل متيد هه 

(Feuer and Mayer,2009ل)فهه ل هههجارسللوصمهه لكيجفػر يهههيلاجعههه لجي ههتلأنل متههذلاجصتبههه لول

،لرسهي فه ل ه  لوادخهيذلاجتهخاراتلاجتجولم هيركلفه لدصهػ خلاجسييسهيتلاجععتيتيه لاجتجرسهي ،لا  خ  يه ل

واجععبيههخل ههغلرأيلاجصتبهه لفهه ل تتيههيتلاجععتههيعلواجههععتعلداخهههلاجتجرسهه ،لوحههقلاجعالههػ تلفهه ل متههذل

ا بهههي لواجتعتتهههيغ،لواصسهههعتيملاجميهههجل هههغلنبههههلاإلدارةلواجتعتتهههيغلجتتعخحهههيدهعلو  هههيكتهعلودصتعهههيدهعل
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أنل متهذلاجصتبه ل واجعه لوضهتت (Griebler and Nowak ,2012جيبتهخلو هػاكل)ول وأ هيجهع؛

اجتجارسلاج تسيو  لدعهخفلاجصتبه لبتتهػنهعل ثهه لاجت هيرك لفه لُ ه  لوادخهيذلاجتهخاراتلاجتجرسهي لف ل

وفههه ل تتيهههيتلاجعتسهههيغلواجعصهههػ خل،لودتسهههيغلاجبي ههه لاجتيدمههه لواصجعتي يههه لاجتجرسهههي لجعكهههػنلجيذبههه ل

أنل متهذلاجصتبهه لفهه لكثيههخل ههغلدو لاجعههيجعلاجعهه لأشههيرتل(لCook,2014كههػكلل)ولجمتيه لاجصتبهه ؛ل

ػصمههيتلاجُتعتههجةلا  خ  يهه لواجتتتكهه لاجُتعتههجةلو يػز ت ههجالووصمهه لأو عههير ػلب  ههجالوأسههعخاجييلُمعبههخل ثهههلاج

 غل ػتلاجصتب لف لآ يجهعلودصتعيدهعلف لاجتيهيةلاجتجرسهي ،لودُهجاف ل هغلحتهػنهعلفه لدتته لخج ه ل

رسلأنل متههذلاجصتبهه لفهه لاجتههجالاجعهه لدػ ههتتلإجههىل(Fleming,2015فتتيهه  ل)ولدعتيتيهه لُ عتيههدة؛ل

جهههجيهعلسهههتصيتلو هههالحييتلجع فيهههحلجهههخا مهعلو  هههخو يدهعللوأنبتتهههػنهعللاجصتبههه لاإليخج جمههه لُمعهههخف

 وأ  ههههصعهع،لو معتهههههعلم ههههيركػنلفهههه ل تتيههههيتلاجعتههههػ علاجههههحاد للوفهههه ل تتيههههيتلاجعتسههههيغلواجعصههههػ خ

(لاجعههه لأضهههختلأنل متههذلاجصتبهه لفههه لQuinn and Owen,2016اجتجرسهه ؛لوكههػنلوأونل)

ػل هػدهعللجهجتلاإلدارةلاجتجرسهي لواجتسه ػجيغلبيجتجرسه ،لو  هيركلفه لدتسهيغلاجتجارسلا سعخاجي لهه

لجي  لدعتيعلودعتعلاجصتب لودػفيخلاحعييجيدهعلاجععتيتي ،لوف لُ   لوادخيذلاجتخاراتلاجتجرسي .للل

 الؾاجبات:لالسجال الثاني؛

شتبههه ل هههجارسلأشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلاإلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتل

اجععتههيعل ههيلبعههجلا سيسهه لفهه لسههتص  لُ تههينلبيج سههب لجتمههي لاجػاجبههيتلكي ههتلضههتغلدرجهه لاجتههجوثل

اجتعػسههص لواجضههعيف ،لونههجلٌمعههدتلذجههظلإجههىلنتهه لاجسههتصيتلواجالههالحييتلاجتت ػحهه لجتمههيجذلاجصتبهه ،ل

عهيلوربتهههيلٌمعهههدتلذجهههظلإجهههىل هههج لوجهههػدل يدا يههه ل سهههعتت لجعتهههظلاجتمهههيجذلدت ههه هعل هههغلاجتيهههي لبأ  هههص

اجتيهي لل تهيهعلوفعيجييدهيلوبخا مهيلاجع لُدعهخفلاجصتبه لودهػجههعلودخشهجهعل تهػلاجػاجبهيتلاجعه لي ب ه 

ودخكيههدهعل تههىلدتالههيهلدروسهههعل ،لونههجلٌمعههدتلذجههظلأمضههيملإجههىلا  هه ي لاجصتبهه جهههيلجعههج يعلاجتػاش هه 

للللونت لدػافخلونتلكيفلججيهعلجتتيي لبأ  صعا.
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أنل متهذلاجصتبه لصل (لواجعه لأشهيرتلإجهى2004أجهػلاجتيسهعل)لودعفقلهحتلاج عيم ل ه ل عهيئ لدراسهيت

(للواجعه لدػ هتتلإجهىلضهعفل يدا يهه ل2010دتهج لحتهػصملحتيتيه لجت ه الدهعلداخههلاجتجرسه ،لودمحمل)

(لواجعهه لأجههخزتلنتهه ل2012اجتعههػج ل)ول،ل متههذلاجصتبهه لواجالز هه لجتتيرسهه لأ  ههصعهيلب فههي ةلوفعيجيهه 

،لوخهههػفلاجصتبههه لاجتعفهههػنيغل هههغلاجت هههيرك لفههه لاجتمتهههذلاوجهههػدلونهههتلكهههيف لجتتمتهههذلجتتيهههي لبتهي ههه

ونته لدتفيهدل مهيجذلاإلدارةلاجصالجيه لود هميعهيل هغلنبههل حخ يمل تىلدروسهعلو ج لضييملونعهع،

ل.إداراتلاجتجارسلواجتعتتيغ

أنل(لواجع لأشهيرتلإجهىلAlderson,2000وجكغلدخعتفلهحتلاج عيم ل  ل عيئ لدراسيتلأججرسػنل)ل

ا ضههههههبيطلاجصههههههالبلداخهههههههلاجتجرسهههههه ؛لو متههههههذلاج ههههههبيبلاجتههههههػ  لبأيخج ههههههجالل متههههههذلاجصتبهههههه ليههههههج ع

(National Youth Council of Ireland,2001لواجع لدػ تتلإجى) أنل متهذلاجصتبه ليهج عل

اجعالنههههيتلواصدالههههيصتلجههههيغلاجصتبهههه لوبيهههه هعلوبههههيغلكيفهههه لاجعههههي تيغلبيجتجرسهههه ،لو سههههي جلفهههه لدعد ههههدل

تيهيتلاجالهيي  لاجتجرسهي لجتتبهي  لواجعمهيهدات،لواإلشهخافلاص ضبيطلاجتجرس لجيغلاجصتبه ،لو ههععلبعت

(لاجعهههه لأجههههخزتلأنل مههههيجذلTaylor,2002؛لوديتههههػرل) تههههىلد طههههيعل  ههههخو يتلاج طيفهههه لواجعمتيههههه

اجصتبهه لفهه لاجتههجارسلاإل متيد هه لم ههيركلفهه لدههػفيخل خافههقل جرسههي لدعسههعلبيجسههال لوا  ههينلوصلسههيتيل

(لاجعه لأضههختلTrafford,2004ودخافهػردل) تيهيت؛ تعفلاجتجرس ،لوإدخي لدتسهي يتل تهىلدوراتلاج

أنل متهههذلاجصتبههه لفههه لاجتهههجارسلاإل متيد ههه لدسهههيهعلفههه لإشهههخاكلودكتيهههفلاجصتبههه لاجُتهتتهههيغلبأ تهههي ل

 Feuer andوفيهههػرلو ههههييخل)وأ  هههص لدسهههي جلفهههه لد مههههعلبفعيجيهههه لفههه لاجتيهههيةلاجتجرسههههي ؛ل

Mayer,2009ر يههيلا  خ  يهه لم ههيركلفهه ل(لواجعهه لجي ههتلأنل متههذلاجصتبهه لفهه ل ههجارسلوصمهه لكيجفػل

 ػاجهههه ل  ههه التلدسهههخبلاجصتبههه ،لو سهههي جلاجتعتتهههيغل تهههىلدصبيهههقل تيرسهههعهعلاجععتيتيههه لاجمجيهههجة،ل

وبيهه هعلوبههيغلكيفهه ل و ههج علاصدالههيصتلواجعالنههيتلاإل سههي ي لجههيغلشتبهه لاجتجرسهه لبعضهههعلاجههبعس

 واجعه لوضهتت (Griebler and Nowak ,2012وجيبتهخلو هػاكل)؛لاجتهعتهيغلبيجعتتيه لاجععتيتيه 
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أنل متهذلاجصتبهه لفه لاجتههجارسلاج تسههيو  لُيهج علدػا ههتهعل ه لبعضهههعلاجههبعس،لوبيه هعلوبههيغلهي هه ل

(لواجعهه لFleming,2015اجعهي تيغلبيجتجرسه لوأوجيههي لا  هػرلوأ ضهي لاجتمعتهه لاجتتته ؛لوفتتيه  ل)

وبيهه هعللاإليخج جمهه لم ههيركلفهه لد تيهه لاجعالنههيتلجههيغلاجصتبهه  أشههيرتلأنل متههذلاجصتبهه لفهه لاجتههجارس

(لواجعه لأشهيرتلأنل متهذلQuinn and Owen,2016وبهيغلاجعهي تيغلبيجتجرسه ؛للوكهػنلوأونل)

يهههج علاجعالنهههيتلجهههيغلاجصتبههه لواجتعتتهههيغلوأوجيهههي لا  هههػرلواجتمعتههه لا سهههعخاجي لاجصتبههه لفههه لاجتهههجارسل

لاجتتت .

للاالنتساء والؾالء لمؾطؽ:لالسجال الثالث؛

إلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتلشتبههه ل هههجارسلأشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلا

اجععتههيعل ههيلبعههجلا سيسهه لفهه لسههتص  لُ تههينلبيج سههب لجتمههي لاص عتههي لواجههػص لجتههػشغلكي ههتلضههتغل

سهيصخةل هجدل هغلاجهي هيتلاجتجرسهيى ل تهىللدرج لاجتجوثلاجتعػسص لواجضعيف ،لونجلٌمعهدتلذجهظلإجهى

واجتمههينلل،واجك ههيف لواجتسههخحل لاإلذا هه لواجههخحالتجتي ههل  ثهههلا   ههص هههحالاجمي ههفل ثهههلجتي ههيتل

،ل ثهههه لاجتم ههه لاجتيجيههه ،لوجم ههه ل عيبعههه لاجعتالهههيهلاججراسههه ،لوجم ههه ل عيبعههه لوسهههيئهلاج تههههلاجتجرسهههي 

واجتم هه لاجتجرسههي لجتسههيبت لاجتتيفطهه ل تههىلاج طيفهه لواجالههت لفهه لاجبي هه لاجتجرسههي ،لوجم هه لاجخههج يتل

لواجتمهيجذلاجتجرسههي ،لليه لاجتجرسهي لأولاجتتالههفلاجتجرسه اجتجرسهي ،لوجم ه ل خانبه لاجمتعيهه لاجععيو 

،لبيإلضهيف لإجهىلاجت هيه لاججراسهي لوا   ههص ل ثهه ل متهذلا بهي لوا  ههيت،لو متهذلإدارةلاجتجرسه 

(لواجعه لأشهيرتلإجهىلأنل2005اجالفي لاجتخدبص لجهي.لودعفقلهحتلاج عيم ل  ل عهيئ لدراسهيتل هجج ل)

لداخهلاجتجرس لوحييدهعلخيرجهي.لاجصتب ةل غلاجخبطلجيغلحييل يجد متذلاجصتب ل

ل

ل
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للالسجال الخابع؛ السذاركة السجتسعية:

أشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلاإلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتلشتبههه ل هههجارسل

كي هتلضهتغلدرجه لاجت هيرك لاجتمعتعيه لاجععتيعل يلبعجلا سيس لفه لسهتص  لُ تهينلبيج سهب لجتمهي ل

ضهعفلاجعالنه لجهيغلاجتجرسه لوا سهخةلواجتمعته لعػسص لواجضعيف ،لونجلٌمعهدتلذجهظلإجهىلاجتجوثلاجت

دتهظللبهأدوارف لستص  لُ تين،لوضعفلانع يملاإلدارةلاجتجرسي لواجتعتتيغلوأوجيي لا  هػرلواجتمعته ل

ل.اجتميجذ

نالههػرل مههيجذلاجصتبهه ل واجعهه لأشههيرتلإجههى(ل1998رالههفل)ودعفههقلهههحتلاج عيمهه ل هه ل عههيئ لدراسههيتلل

 لاجتجارسل غلد تيه لاجتمعته لاجتتته ،لوإلفهي لأهجافهال هيليعضهتغلد تيه لاجتمعته لاجتتته ؛لوأجهػلف

(لواجع لدػ هتتلإجهىلضهعفلن ي ه لاجتعتتهيغلوأوجيهي لاص هػرلبمهجوتلههحتلاجتمهيجذل2004اجتيسعل)

(لواجعهه لك ههفتل ههغل ههج لن ي هه لاجتيههيدةلاجتجرسههي لجههجورلدتههظلاجتمههيجذل2005و ههجج ل)وفعيجيعهههي،ل

هتيه ل  هيرك لأ(لاجعه لأضههختل هج لانع هيملأوجيهي لا  هػرلب2010ههيل جمته لاجمهجوت،لودمحمل)وا عبيرل

(لواجعههه لختالهههتلإجهههىلنتههه ل سهههي جةل متهههذلاإلدارةل2012واجتعهههػج ل)ل،ج هههيئهعلفههه لدتهههظلاجتمهههيجذأ

ل.للاجصالجي لإدارةلاجتجرس لف لاصدالي لبأوجيي لأ ػرلاجصالبلاجتتعيجيغلجتعػجيالواصرشيد

(لواجعههه لأضههههختلأنل متهههذلاجصتبههه لفههه ل2010عيمههه ل ههه ل عهههيئ لدراسههه ل هههيدال)ودخعتهههفلههههحتلاج 

اجػصمههههيتلاجتعتههههجةلواجتتتكهههه لاجتعتههههجةلوأجتي يههههيلوك ههههجالمسههههيهعلبفعيجيهههه لفهههه لدعخ هههه لاجصتبهههه ل  ههههجارس

 بتؤسسيتلاجعتهلاجعصػ  لوأسيجيفلاصدالي لبيجتمعت لواصسعثتيرلا  ثهلجتػاردت.

لل:السيارات الحياتيةل؛الخامذالسجال 

أشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلاإلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتلشتبههه ل هههجارسل

كي ههتلضههتغلدرجهه لاجتهههيراتلاجتييديهه لاجععتههيعل ههيلبعههجلا سيسهه لفهه لسههتص  لُ تههينلبيج سههب لجتمههي ل

ج علهههحالتهه لأ  ههص لوفعيجيهيتلاجتمتههذلاجعهه لدههناجتهجوثلاجتعػسههص لواجضههعيف ،لونههجلٌمعهدتلذجههظلإجههىل
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ي ل عيمههه لضهههعفلخبهههخةلأ ضهههي لدتهههظلاجتمهههيجذلو هههج لوجهههػدل يدا يههه ل سهههعتتالجههههيلدت ههه هعل هههغلاجتمهه

أمضههيملإجههىلونهجلٌمعههدتلذجههظلدالهتيعلود فيههحلفعيجيههيتلوبههخا  لوأ  هص لدُههج علاجتهههيراتلاجتييديهه لجههجيهع،ل

ضههعفلاصدالههي لاجفعههي لجههيغلاجتمتههذلوجتيهه لشتبهه لاجتجرسهه ،لوربتههيلٌمعههدتلذجههظلإجههىلدخكيههدلاجصتبهه ل

ل.اليهلاججراس لأكثخل غلا   ص لاجع لد ت ل هيرادهعلاجتييدي  تىلاجعت

وجهههػدلبعهههسل (لواجعههه لدػ هههتتلإجهههى2004ودعفهههقلههههحتلاج عيمههه ل ههه ل عهههيئ لدراسهههيتلأجهههػلاجتيسهههعل)ل

واجههجهػدلل؛ا  ه ي لاجصتبه لبيجعتتيه لاجععتيتيه للاجالعػبيتلاجع لدتجل غلفي تي ل مهيجذلاجصتبه ل ثهه

يتلاجصتبه لفه ل مهي لاجعتالهيهلاجعتته لأكثهخل هغلاصهتهي لواجع لك فتل غلدخكيدلإسهي  (2006)

أنل مهههيجذلاجصتبههه لدعهههي  ل هههغل هههجةل(لواجعههه لأشهههيرتلإجهههىل2010دراسههه لدمحمل)ولل؛بأ  هههص لاجتػاش ههه 

 عػنيتلدتجهيل غلدتبيه لاحعييجهيتلاجتمعته لاجتجرسه لاجتالهخيل ثهه لازدحهي لاجيهػ لاججراسه لاجهحيل

الز هه لجتتيرسهه لاص  ههص ،لواجت ههيرك لاجسههتبي ل ههغلصمسههتحلبتتيرسهه لا   ههص ،لوضههعفلاجتيدا يهه لاج

ورسهههععلجي هههفلاجصهههالب،لونتههه لوجهههػدلن هههػاتلادالهههي ل فعػحههه لجهههيغلإدارةلاجتجرسههه لوأوجيهههي لاص هههػر؛ل

(لواجعهه لأجههخزتل ههغلاجعجيههجل ههغلأوجههالاجتالههػرلفهه ل مههيجذلاجصتبهه لفهه لاجتههجارسلاجثي ػ هه لل2012)

 لأ  ههههصعهي،لوضههههيقلاجػنههههتلاجتعههههيحلاجعي هههه لاجتالههههخ  ل ثهههههل ههههدوفهعل ههههغلاجت ههههيرك لاإلمميجيهههه لفهههه

(لواجعهه لختالههتلإجههىلنتهه ل2012،لواجتعههػج ل)جتتيرسههعهي،ل هه لنتهه لدههػافخلا  ههيكغلاجتخالالهه لجهههي

ل  يرك ل متذلاإلدارةلاجصالجي لف لأ تي لاجت يوب لاجيػ ي لخال لونتلاجفخاغ.

إجهىلأنل(لواجعه لأشهيرتلAlderson,2000وجكغلدخعتفلهحتلاج عيم ل ه ل عهيئ لدراسهيتلأججرسهػنل)

اصجعتي هيت،لواجعتهير خ،ل مسيهعلف لد تي لاجتههيراتلواجتػاههفلاجخي ه لبيجصتبه ل ثهه  متذلاجصتب ل

؛لو متهذلاج هبيبللو   لاجتخارات،لودتتههلاجتسه ػجي ل،لو  هخةلأخبهيرلاجتمتهذ،لو هتيف لاجتمتهذ

أنل (لواجعهه لدػ هتتلإجههىNational Youth Council of Ireland,2001اجتهػ  لبأيخج هجال)

يد جل غلثت لوا عتيدلاجصتب ل تىلأ فسهعلف لدتتهلاجتس ػجييت،لود عل فههػ لاجعتههللذلاجصتب  مت
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اجالههيي  لاجتجرسههي لجتتبههي  ل اجت ههع لجههيغلاجصتبهه ل ههغلخههال ل تالههفلاجتجرسهه ،لواجت ههيرك لفهه لأ تههي 

(لاجعه لTaylor,2002وديتهػرل)ل؛واجعمهيدات،لواإلشخافل تىلد طهيعل  هخو يتلاج طيفه لواجعمتيههل

دسههيهعلبفعيجيهه لفهه لدعد ههدلاجتهههيراتلاج خالههي ل تلأنل مههيجذلاجصتبهه لفهه لاجتههجارسلاإل متيد هه أجههخزل

 ؛للاجعتهههههجثلواجت ين هههه ،لودتتهههههلاجتسههههه ػجييتل،لواص عههههخافلبيجت ههههيكهلوحتههههههي  ثههههه لواصجعتي يهههه 

 (لاجعهه لأضهههختلأنل متههذلاجصتبهه لفهه لاجتههجارسلاإل متيد هه لدسههيهعلفهه Trafford,2004ودخافههػردل)

؛لل هغلاجتههيراتلواجخبهخاتل ثهه إدارةلاصجعتي هيتل،لودسههيهل تههلودهجاو لاجتعتػ هيتلإكسيجهعل جيهج

(لواجعهه لجي هتلأنل متههذلاجصتبهه لفهه ل ههجارسلوصمهه لFeuer and Mayer,2009وفيهػرلو ههييخل)

إكسههههيبلاجصتبهههه ل هههههيراتل ععههههجدةل ثههههه ل هههه  لوادخههههيذلاجتههههخارات،للفهههه لمسههههيهعكيجفػر يههههيلا  خ  يهههه ل

(لواجعهههه لأشههههيرتلأنل مههههيجذلاجصتبهههه لفهههه لاجػصمههههيتلاجتعتههههجةل2010)و ههههيدالل؛واجعػا هههههلاجفعههههي 

واجتتتك لاجتعتجةلوأجتي ييلوك جالٌيج علكثيهخامل هغلاجتههيراتلاجتييديه لجتصتبه ل ثهه لاص عخيبهيت،لوادخهيذل

أنل واجعه لوضهتت (Griebler and Nowak ,2012وجيبتهخلو هػاكل)؛للاجتهخاراتل،لواصدالهي 

ودتسهههههيغل  ههههههيراتلُ ههههه  لاجتهههههخارات،لواجعػا هههههه،ليو  لُيهههههج ع متهههههذلاجصتبههههه لفههههه لاجتهههههجارسلاج تسههههه

أنل متهذلاجصهالبلفه لكثيهخل هغلدو لاجعهيجعل (لواجعه لك هفت(Cook,2014وكهػكل؛للاجسهتػكييتل

 ثهههلاجػصمههيتلاجُتعتههجةلا  خ  يهه لواجتتتكهه لاجُتعتههجةلو يػز ت ههجالووصمهه لأو عههير ػلب  ههجالوأسههعخاجييلدُههج عل

ثههههه لاجتههههػارلواجُت ين ههههيت،لوحهههههلاجت هههه الت،لوٌ هههه  لوادخههههيذلكثيههههخل ههههغلاجتهههههيراتلجههههجتلاجصتبهههه ل 

 اإليخج جمههه  (لواجعههه لأشهههيرتلأنل متهههذلاجصتبههه لفههه لاجتهههجارسFleming,2015وفتتيههه  ل)اجتهههخارات،ل

 Quinn and؛للوكههههػنلوأونل)لم ههههيركلفهههه لد تيهههه ل هههههيراتلاجتههههػارلواج تههههيشلجههههجتلاجصتبهههه 

Owen,2016ههيراتلمسهيهعلفه لد تيه لسهعخاجي لا (لواجع لأشيرتلأنل متذلاجصتب لف لاجتهجارسل 

ل.ُ   لاجتخاراتلاجتجرسي ل ،لواجت يرك لف اجتييدةلججتلاجصتب 

ل
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 :القيؼ العامةل؛الدادسالسجال 

أشهههيرتل عهههيئ للاججراسههه لأنلدورل مهههيجذلاإلدارةلاجصالجيههه لفههه لد تيههه لاجتػاش ههه لجهههجتلشتبههه ل هههجارسل

جتهيعلاجعي ه لكي هتلضهتغلدرجه لاجتهجوثلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لستص  لُ تهينلبيج سهب لجتمهي لا

 تهههىللاجكتههه ل هههغلنبههههلاجتسههه ػجيغلبيجتهههجارسلاجتعػسهههص لواجضهههعيف ،لونهههجلٌمعهههدتلذجهههظلإجهههىلاص عتهههيد

و ههيليههخدبطلجهههيل ههغلأ  ههص ل ههفي لوص ههفي لفهه لهههحالاجتمههي ،لكتههيلأنلدههج يعلهههحالاجت ههيه لاججراسههي ل

 واجتتههي اتلواصجعتي ههيتلاجعي هه اجتمههي لمتعههيجلإجههىلدالههتيعلود فيههحلفعيجيههيتلخي هه ل ثههه لاج ههجواتل

للل.وهحالجعليعجربل تيالشتب لدتظلاجتميجذ

وجهههػدلبعههههسل (لواجعههه لدػ ههههتتلإجهههى2004ودعفهههقلههههحتلاج عيمههه ل هههه ل عهههيئ لدراسهههيتلأجههههػلاجتيسهههعل)

 (2006)اجهههجهػد؛لولضههعفلنيتهه لاجت ههيرك  اجالههعػبيتلاجعهه لدتههجل ههغلفي تيهه ل مههيجذلاجصتبهه ل ثههه

تبههههه لفههههه لإكسهههههيبلاجصتبههههه لبعهههههسلاجتفهههههيهيعلواجتهههههيعلدضهههههيؤ لدورل مهههههيجذلاجصواجعههههه لك هههههفتل هههههغل

(لواجعه لأشهيرتلإجهىلأنل مههيجذل2010)دراسه لدمحم؛لولواصدميههيتلاجتخدبصه لبيجت هيرك لاججمتتخاشيه ل

(لواجعه لأجهخزتل هغلل2011؛لورسهععل)لأ  هصعااجصتب لدعي  ل غلضعفلاجتيدا ي لاجالز ه لجتتيرسه ل

دػ يههه لاجصتبههه لصهتيههه ل تيرسهههعهعلنهههيعلل تهههزاجعجيهههجل هههغلأوجهههالاجتالهههػرلفههه ل مهههيجذلاجصتبههه ل ثههههل

ل.اججمتتخاشي لداخهلاجتجرس 

(لواجعه لأشهيرتلإجهىلأنلAlderson,2000وجكغلدخعتفلهحتلاج عيم ل ه ل عهيئ لدراسهيتلأججرسهػنل)

كتهيلمسهيهعلفه لد تيه لنهيعل  متذلاجصتب لمسيهعلف ل تيرس لاججمتتخاشي لودج يعلنيتهيلجهجتلاجصتبه ،

 ههه لاجفكهههخلواصجعهههدا لبهههيجتيعلاججي يههه ،لود هههعلأمضهههيملنهههيعلاجسهههال لواجعسهههي حلاصحعهههخا لواجكخا ههه ،لود هههعلحخل

واجتسههههههيواةلواجالههههههجان ،لودتهههههههجيخلاجخالػ ههههههي لاجفخدمهههههه لواصحعهههههههخا لواجعجاجهههههه لواص ضههههههبيط،لودتتههههههههل

 National Youth Council ofاجتس ػجييتلواجعصػمل؛لودراس ل متذلاج بيبلاجتهػ  لبأيخج هجال)

Ireland,2001ٌيهج علنهيعلاص ضهبيطلاجتجرسه لجهيغلاجصتبه للأنل متذلاجصتبه  جىواجع لدػ تتلإ(ل
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دههههههج عل فهههههه لاجتههههههجارسلاإل متيد هههههه ل(لاجعهههههه لأجههههههخزتلأنل مههههههيجذلاجصتبهههههه Taylor,2002)وديتههههههػر؛ل

(لاجعه لأضههختلأنل متهذلTrafford,2004ودخافػردل) اججمتتخاشي ل غلخال لحخ  لاجخأيلواجععبيخ؛

؛لوفيهػرللاصحعهخا لاجتعبهيد لجهيغلاجصتبه لواجتعتتهيغلواإلدارةاجصتب لفه لاجتهجارسلاإل متيد ه لدُهج علنهيعل

(لواجعه لجي هتلأنل متهذلاجصتبه لفه ل هجارسلوصمه لكيجفػر يهيلFeuer and Mayer,2009و هييخل)

(لواجع لأشهيرتلأنل مهيجذل2010د ت لاجثتيف لاججمتتخاشي لف ل فػسلاجصتب ل؛لو يدال)لا  خ  ي 

 تيرسه لاججمتتخاشيه لواإلحسهيسلليهج ع لاجتعتهجةلوأجتي يهيلوك هجالاجصتب لف لاجػصمهيتلاجتعتهجةلواجتتتكه

أنل متهذلاجصتبه ل واجعه لوضهتت (Griebler and Nowak ,2012وجيبتهخلو هػاكل)؛لبيجهػ ه 

و ؤ ههههههلنهههههيعلاصحعهههههخا لواجعتهههههجيخلجآلخهههههخ غلل،لود تيههههه لاجتههههههيراتلفههههه لاجتهههههجارسلاج تسهههههيو  لُيهههههج عل

أنل متههذلاجصههالبلفهه لل (لواجعهه لك ههفت(Cook,2014وكههػكل؛للاججمتتخاشيهه لفهه ل فههػسلاجصتبهه 

كثيههخل ههغلدو لاجعههيجعل ثهههلاجػصمههيتلاجُتعتههجةلا  خ  يهه لواجتتتكهه لاجُتعتههجةلو يػز ت ههجالووصمهه لأو عههير ػل

وفتتيههه  ل،لم هههيركلفههه لد تيههه لنهههيعلاصحعهههخا لواجعجاجههه لواجتسهههيواةلجهههيغلجتيههه لاجصتبههه لب  هههجالوأسهههعخاجييل

(Fleming,2015لواجع لأشيرتلأنل متذلا)دهج يعلنهيعلاجتجارسلاإليخج جمه لم هيركلفه لجصتب لف ل

(لواجعه لQuinn and Owen,2016؛للوكهػنلوأونل)لاجت يرك لواجععيونلف لجتي لأ تهي لاجصتبه 

ي تهه لنههيعلاجععههيونلواجت ههيرك لواجعجاجهه لواجتسههيواةلأشههيرتلأنل متههذلاجصتبهه لفهه لاجتههجارسلا سههعخاجي ل

ل.نيعلاجعتهلاجعصػ  لف ل فػسهعلجيغلاجصتب ل،لو ؤ هلنيعلاججمتتخاشي لو  خس

ل

الثحي نرثو:ىل تؾجثج فثخوق ذات داللثة إحرثائية لالشتائج الستعمقة باإلجابة  مثى الدثؤال الثثاني

الشثثؾع  ي ( تعثثدى إلثثى ُمتغيثثخ α ≤ 0.05فثثي اسثثتجابات أفثثخاد  يشثثة الجراسثثة  شثثج مدثثتؾى )

 ؟والرف الجراسياالجتسا ي، 

ل تىلاج تػلا د  وسػفليععل  ين  ل عيئ لكهلُ ع يخل تىلحجتل
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ل ُمتغيخ الشؾع االجتسا ي -2

ل سعػتل ل  ج لاحاليئي  لدصج  لذات لفخوا لدػجج لأ ا لاججراس  ل عيئ  أضهخت

جورل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل يلجل((α≤0.05اججصج 

ف لجتي لأبعيدلأداةللاجحكػروجاليجحلدبعيلجتع يخلاج ػملاصجعتي  للبعجلا سيس لف لستص  لُ تين

كثيخامل غل ميصتلاجتػاش  لدععتجل تىلأ  ص ل ععجدةلو ع ػ  ل،لونجلٌمعدتلذجظلإجىلأنللاججراس 

لاجتجرسي ل لواجعمهيدات لاجتبي   لباليي   لاجُتععتت  لا   ص  ل ثه لفيهي ل  يرك  لأكثخ لاجحكػر م ػن

ل لاجػش ي  لبيجت يسبيت لاصحعفيصت لوأ  ص  لودمتيتهي، ل  لو طيفعهي لاجت يرك  لوأ  ص  واججي ي ،

لواجتتي اتل لواصجعتي يت لاج جوات لوأ  ص  لووكيصت، لو  طتيت ل ؤسسيت ل غ لاجتتت  اجتمعت 

لللنيعلاجتػاش  .اجعي  لاجع لُدج عل

ل الرف الجراسيُمتغيخ  -3

ل((α≤0.05أ الدػججلفخوالذاتلدصج لاحاليئي ل  جل سعػتلاججصج ك فتل عيئ لاججراس ل

دارةلاجصالجي لف لد تي لاجتػاش  لججتلشتب ل جارسلاجععتيعل يلبعجلا سيس لف لججورل ميجذلاإل

ف لجتي لأبعيدلأداةلاججراس ،لونجلٌمعدتلذجظلإجىلأنلستص  لُ تينلدبعيلجتع يخلاج ػملاصجعتي  ل

ل للاجصتب جتي  لد ػم لاججراسي  تى لمخضعػنللاجالفػف لو  يخللواخعالفهي لواحجة ل جرسي  جثتيف 

لمخضعػنلجتخاراتلونػا يغلوجػائحللد طيت ل ع يبا يػجالأ  ص لوبخا  لوفعيجييتلاجتػاش  ،لكتي

لاجصتب لف لد تي لاجتػاش   لدتجدلدورل ميجذلإدارة ،لبيإلضيف لإجىلأنلود خ عيتلدعتيتي لواحجة

لاجالفػفل لجتي  لفيهي لم يرك لواجد يرات لاجخحالت ل ثه لواجبخا   لوا   ص  لاجفعيجييت ل غ كثيخ

 .لدلجي هياججراسي لدونلدتيي

 

 



 

424 | P a g e 

 

 

 تؾصيات الجراسة:

لف لضػ ل يلأسفختل  الاججراس لاجتيجا ي ل غل عيئ لودتتيتهيلودفسيخهيلدػ  لاججراس لبي د  ل

نيي لإداراتلاجتجارسلبعتجلجخا  لدجر بي ل  ضي ل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لبتيثليععلدجر بهعل -

لفيهيل تىلاجتيي لبتهي هعلو س ػجييدهعلوأدوارهع.

 غلاجصتب لأسػةلب ثيخلليجتي لأ ضيئهليعضتغجذلاإلدارةلاجصالجي لبتيثليهل مإ جةلد  ي -

لل.جو اج غل

لاجتيي لبمتي ل -   حل ميجذلاإلدارةلاجصالجي ل د جل غلاجستصيتلواجالالحييتلحعىليعس ىلجهي

ل هي هيلوأدوارهيلو س ػجييدهيلب في ةلوفعيجي .

عت غل غلد فيحلأ  صعهيلوبخا مهيلتميجذلاإلدارةلاجصالجي لحعىلدجدخاليزل يدا ي ل سعتت ل -

لوفعيجيعهيلاجتخعتف لواجتع ػ  .

وإجخائعهيلاجع طيتي ل غلدخشيحلودالػ تلوإ النللاصهعتي لبي عخيبيتل ميجذلاإلدارةلاجصالجي  -

لجج علنيعلاججمتتخاشي لف ل فػسلاجصتب .ل عيئ 

أسبػملجت ين  للاهعتي ل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لبعتجلاجعتي يتلدور  لف لحجودلاجعتيملكه -

لو   الدهعلورف لدػ ييدهيلإجىلإداراتلاجتجارس.نضيميلاجصتب لواهعتيدهعل

نيي لإداراتلاجتجارسلجعػفيخلحمخاتل سعتت لجتميجذلاإلدارةلاجصالجي ل مهدةلب يف لاجػسيئهلل -

لواإل  ي يتلجعتجلاجعتي يدهيلوجتيئعهي.لل

لاجصالجي - لاإلدارة لو ميجذ لوا  هيت لا بي  ل ميجذ لاإلدارةلدضتيغ ل ميجذ ل غ لأ ضي   

لاجصالجي .

لأش ي ل - لكيف  لجعتجمع لاجتتت  لاجتمعت  لوأ ضي  لا  ػر لوأوجيي  لبيجتجرس  لاجعي تيغ لهي   نيي 

لاجج علجتميجذلاإلدارةلاجصالجي .
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لوأوجيي ل - لبيجتجرس  لاجعي تيغ لوهي   لاجصتب  ل   لدػا تهع لجعج يع لاجصالجي  لاإلدارة ل ميجذ نيي 

ل. غلخال ل ػان لا عخ ت،لو تفلو مالتلدور  لخي  لجهيلا  ػرلواجتمعت لاجتتت 

اصهعتي لجعتػ علأدا ل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لسػا لأكينلدتػ علذاد ل غلخال لأ ضيئهي،لأ ل -

لدتػ علخيرج ل غلخال لاجتس ػجيغلبيجتجرس لأولاجُتعيبعيغل غلاجتجيخ يتلواجػزارة.

ر  ل غلأدائهيلإجىلإداراتلاجتجارسلو ميجذلنيي ل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لجعتجمعلدتير خلدول -

لا بي لوا  هيتلو ميجذلاإلدارات.

اجع سيقلواجعكي هلاجعي لجيغل ميجذلاإلدارةلاجصالجي لوليخهيل غلاجتميجذلواجتمينلوجتي يتلل -

لاج  يطلاجتجرس لحعىلدعت غل غلاجتيي لبأدوارهيلو س ػجييدهيلو هي هيلب في ةلوفعيجي .ل

رةلاجصالجي لجػض لخص لس ػ  ل   صعهيلوبخا مهيلو عيبع لد فيحهيلنيي ل ميجذلاإلدال -

لودتػ تهي.

 مخاجع الجراسة:

 أواًل؛ السخاجع العخبية:

ل يج.) لإجهي  لاجتيسع، ل2004أجػ دراسة تقؾيسية لجور التشغيسات السجرسية في د ؼ (.

لاصالسسارسة الجيسقخاطية لمظالب لاجخج   لكتي  ل، ل   ػرة لليخ ل يجسعيخ لرسيج  جعتي ي ل،

  الخ.ل-بمي ع لاجفيػ 

(.لدورلاجتجرسهه لفهه لد تيههه لنههيعلاجتػاش هه لجهههجتل2016جػشبههي ،لسههعجلاجههجيغ؛للمهههيح ،لسههي ي .)

 -مجمثة العمثؾم اإلندثانية واالجتسا يثثةاجتععتتهيغل ل خحته لاجععتهيعلاجتعػسهطلواجثهي ػيل تػذجهي،ل

ل.103-91(،ل2،ل)الجدائخ –جامعة قاصجي مخباح

،لتخبية السؾاطشة : االتجاىات السعاصخة في تخبية السؾاطشة(.ل2011اجتبيف،لفهجلإجخاهيعل.)

لاجخ يضل   عفلاجعخبي لاجعخب لججو لاجختي .
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دور التنظيماث المذرسيت في المرحلت الثانويت العامت في (. 8991زاغبل اٍواى شغلول.)

 -طغَس هٌشوزة ل كلَت الخسبَت بجاهعت عَي شو ل زظالت هاجعخَستنميت المجتمع المحلي

 هاس.
التخظيط التخبؾى لتحجيث التشغيسات السجرسية لسخحمة (.ل2012رسعع،لرست ل بجلاجتتظ.)

،لالتعميؼ قبل الجامعى فى يؾء الستغيخات الثقافية واالجتسا ية فى السجتسع السرخى 

 اجتيهخة لاجتخكدلاجتػ  لجتبتػثلاجعخبػ  لواجع تي ل.

رسثالة بهي لوا  ههيت لدمهيربل يجتيه ل،ل(.ل ميجذلاجصتبه لو مهيجذلا 2010 يدا،لإجهي ل.)

ل.22-19(،ل2-1)49األردن،  –السعمؼ 

ل بحذ هٌشوز بالوؤحوس ديمقراطيت التعليم وتعليم الذيمقراطيت(. 5332عدلٌل هوٍدا.)

العٌوً العابب عشس : الووانٌت الواسٍت وهعخ بل الدٍو سانَت  ل ال اهسة : هسكص البحود 

 م.8813ل  8812والدزاظاث العَاظَت ل 
 لجى السؾاطشة تشسية قيؼ في األساسية السجرسة دور(.ل2005وأخخون.)  يجح  تػي،لأحتج

ل جن ل خكدلاجبتثلواجعصػ خلاجعخبػي. ،التالميح

لدمحم.) لاشخف لاصمتين ل ػر ل2010 يج، دور التشغيسات السجرسية في مؾاجية احياجات (.

كتي لاجخج  لاصجعتي ي لبمي ع ل،لرسيج ل يجسعيخلليخل   ػرة،لومذكالت السجتسع السجرسي

  الخ.ل-حتػان

،لاجكػ هت لاتجاىثات حجيثثة فثي البحثث العمسثي(.ل2011اجتعيمصا،ل بجلاجعد دل صهي..ل) .1

ل  عب لاجفالح.ل

مجى مسارسة السجثالذ السجرسثية ألدوارىثا (.ل2013اجتعػج ل،ل بجلهللالجغلسيجعلجغل ت .)لل

،لرسههيج لاألساسثثي بسحافغثثة الباطشثثة جشثثؾبومياميثثا الؾعيفيثثة  فثثي مثثجارس التعمثثيؼ مثثا بعثثج 

لستص  لُ تينل.ل- يجسعيخلليخل   ػرة،لكتي لاجعتػ لوا دابلبمي ع ل دوتل
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(.لاجت يرك لاجمتي ي لواجتتيرسيتلاججمتتخاشي لفه لاج طهي ل2006اجهجهػد،لدص ل بجلاجػاحجل.)

 .56-13(،ل81)ل21،للالكؾيت -السجمة التخبؾية اجععتيت لف لدوج لاجكػ ت،ل

ل،ل ستط.دليل اإلدارة الظالبية(.ل2011وزارةلاجعخبي لواجععتيعلبستص  ل تين.)
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