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 شكر وتقدير
 

تقاادم بعظااةم يةااه فااي اسااتكمال درجااة الماجسااتير، و لإصاابو ين سااهل لااي دربااي فااي تحقياا  مااا يشااكر هللا ي

 العون والمساعدةبسام بنات الذي لم يبخل علي في تقدةم  لدكتورا الفا لإلى يستاذي ومشرفي  الشكر

 ، فله كل االحترام والتقدير.حصائيعلى التحليل اإل، و منذ البداةة

 ور ع مااي األطاار .معهااد التنمةاة المسااتدامة فااي جامعاة القاادس، وعلاى ريسااه الادكت والج ياال إلاىالشاكر 

 يع اء لجنة التحكةم. ويخص بالذكرنجاح هذه الدراسة كل من ساهم في إ بالشكر إلى يتوجه كما

بااد عوالدكتور م بالشااكر الج ياال إلااى لجنااة مناقشااة الرسااالة المااوقرة ماان الاادكتور بسااام بنااات رئةسااًا، ويتقااد

 ممتحنًا خارجةًا. ة ناهدة العرجاداخلةا، والدكتور  ممتحناً  الصباغالوهاب 

 ولاؤي  القا اي ندةم بالذكر ويخص الجامعة في دراستي يثناء برفقتي كانوا الذين األصدقاء كل شكريو 

لاااى .االساااتبانات تو ياااع فاااي سااااعدني مااان لوكااا ديرياااة،  وتاااوجيهي تعلةماااي فاااي سااابباً  كاااان مااان كااال وا 

 هاااذه نجاااا إ فاااي بعياااد يو قرياااب مااان معاااي سااااهم مااان لكااال بالشاااكر يتوجاااه ين ةفاااوتني وال .ومسااااعدتي

 .الدراسة

 

 

 روي فهد صنصور
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 مصطلحات الدراسة

ت في محافظة بي ةالمشاركة المجتمعةي    تبحث هذه الدراسة دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع

ة وردت مفاهةم ومصطلحات تخدم هذه الدراسة، ولهذه المفاهةم والمصطلحات تعريفات نظري وقد لحم،

 وقد تم اعتماد التعريفات اآلتةة:  ،ويخرى إجرائةة

بتها تركي ير الهيئات المحلةة ف: هيئة منتخبة مباشرة من الهيئة العامة، تناظالمجلس المحلي الشبابي

 لحكم المحليآلةات عمل هيئات ا واالطالع علىوظائفها. تتةح للشباب المشاركة في الحكم و 

المشاكل اليومةة،  وآلةات حلي تةسير الحةاة اليومةة للمواطنين فخاصة و مسؤولةاتها، و 

 (.2009 ،رشادي للمجالس المحلةةالدليل اإل) المحلةة وتطوير مجتمعاتهم
 

 الحكوماة، ساواء يعماالالتي ةسعى من خاللها المواطنون إلاى التايثير فاي  نشطةاألمجموعة  :المشاركة

بطريقة مباشرة من خالل صةاغة السةاسات العامة وتطبةقها، يو بطريقة غير مباشرة من خالل 

 (.2004البنك الدولي، )الرسميين اختةار المسؤولين 
 

لمجتماااع المحلاااي وجماعاتاااه المؤهلاااة بموجاااب ا يفااارادالعملةاااة التاااي تتاااةح لجمةاااع  المشـــاركة المجتمعيـــة:

 الخطاااا والمشاااروعات المحلةاااة وتنفياااذها إعااادادفاااي  ودوراً  ،آرائهااام عااان للتعبيااار فرصااااً  ،القاااوانين

بهاااادف تحقياااا  التنمةااااة االقتصااااادةة  ،بشااااكل مباشاااار وغياااار مباشاااار ومتابعتهااااا والرقابااااة عليهااااا،

شااباع ،واالجتماعةااة والسةاسااةة وتحسااين نوعةااة حةاااة السااكان  اإل اارارحاجاااتهم بعدالااة دون  وا 

 جهاا ةالمجتمااع وجماعتااه وتنظةمهااا للعماال مااع األ يفااراد. يو هااي تعبئااة جهااود بالمصااالح القومةااة

 (.2006الرسمةة وغير الرسمةة لرفع المجتمع اقتصادةًا واجتماعةًا )الخطيب، 

 



 د
 

فاا  و خابااات المحلةااة و البلاادي الااذي يااتم انتخابااه فااي االنتي: ةقصااد بهااا المجلااس القااروي الهيئــة المحليــة

نهاا مؤسساة ي( علاى 1997، 1الهيئاات المحلةاة الفلساطينةة رقام  )قاانون  فايلهاا التعريف الوارد 

مان  شاراف المباشارولهاا مركا  ماالي مساتقل، وتتباع لإ محلةة مساتقلة مرتبطاة بمنطقاة جغرافةاة

يئاة ل مواطني الهومباشر من قب حراً  ها مجلس منتخب انتخاباً إدارتو ارة الحكم المحلي، ويتولى 

 المحلةة.
 

 الحكومةااة جهاا ةالمجتمااع وجماعتااه وتنظةمهااا للعماال مااع األ يفااراد: تعبئااة جهااود تنميــة المجتمــع المحلــي

 (.24: 2005 )كفاوين، لرفع مستوى المجتمع اقتصادةا واجتماعةا ةحكومةالوغير 
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 الملخص

ى لادمحلةاة الشابابةة فاي تع يا  المشااركة المجتمعةاة هدفت الدراسة الحالةة التعرف إلى دور المجاالس ال

، وتناولااات الدراساااة المو اااوع كظااااهرة متعاااددة األبعااااد، الماااواطنين الفلساااطينيين فاااي محافظاااة بيااات لحااام

درة الدراسااة، ماان ناا يهمةااةتناولتهااا األبحاااث النظريااة والميدانةااة، ولاام تركاا  عليهااا ماان بعااد واحااد، وتنبااع 

علاااى حاااد علااام  –لااات المجاااالس المحلةاااة الشااابابةة والمشااااركة المجتمعةاااة األبحااااث والدراساااات التاااي تناو 

جاراء ودورها في إثاارة اهتماام البااحثين والمهتماين بالبحاث العلماي مان طلباة الدراساات العلةاا إل -الباحث

 الم يد من الدراسات في هذا المجال.

 معلوماات عاماة األولالقسم ر الباحث استبانة تكونت من قسمين رئةسين:  م وتحقةقًا لهذا الهدف طور 

يداة  فقرة، وطبقت( 40تكون من ) المجتمعةة الذيعن المبحوثين، و م القسم الثاني مقةاس المشاركة 

( مواطناااًا ومواطناااة ماان ساااكان محافظاااة بيااات لحااام، اختيااارت بالطريقاااة 383الدراسااة علاااى عيناااة بلغااات )

غير  بربيبي، ، وب رد و، حلةاة )شابابةةمتغيار تصانيف المجاالس الم :الطبقةة العشوائةة، طبقةاة مان حياث

  .SPSS، لل لوم االجتميعي، )حصيئييً بيستخدام ب نيمج ال زم اإلإحصيئيجمع البيينيت عولجت 

 

 فاي محافظاة بيات لحام نالفلساطينييالمواطنين  لدىن درجة المشاركة المجتمعةة يج الدراسة ت نتائيظهر 

 إيجااااابيوبيناااات النتااااائج وجااااود تاااايثير (،3.84ة )كاناااات عالةااااة، إذ بلااااح المتوسااااا الحسااااابي لهااااذه الدرجاااا

يات المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين فاي محافظاة بللمجالس المحلةة الشبابةة في تع ي  

درجاااة المشااااركة المجتمعةاااة لااادى وجاااود عالقاااة طردةاااة باااين متغيااار العمااار و الدراساااة  تيظهااار لحااام، كماااا 

فااااي درجااااة المشاااااركة  اً إحصااااائةووجااااود فاااارو  دالااااة حاااام، المااااواطنين الفلسااااطينيين فااااي محافظااااة بياااات ل

 فاي محافظاة بيات لحام وفقاا لمتغيارات الجانس، والمؤهال العلماي، نالفلسطينييالمواطنين  لدىالمجتمعةة 

 بينما لم تظهر يةة فرو  وفقًا لبقةة متغيرات الدراسة. 



 و
 

 ة الشابابةة، والتوساع فيهاا: تعماةم فكارة المجاالس المحلةايهمهااوخرجت الدراسة بمجموعاة مان التوصاةات 

 تع يا  وغارس مفاااهةم العمال التطاوعي، والمشااركة المجتمعةااة، و كافاة لتشامل المادن، والقارى الفلسااطينةة

إلاى  ارورة إجاراء دراساات تبحاث بشاكل  اإل اافةبوتنميته،  للمشاركة في بناء المجتمع المواطنينلدى 

وحداثااة  همةااةألالمجتمعةااة بااين المااواطنين  علااى التوجااه نحااو المشاااركةتفصاايلي المتغياارات التااي تااؤثر 

 .المو وع
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Abstract 

The current study aimed to investigate the role of local youth councils in promoting 

community participation in Bethlehem governorate. The study approached the literature as 

a multi-dimensional phenomenon which addressed both theoretical and applied research. 

The significance of this recent study is the first which dealt with this theme, to the author 

knowledge which in turn encourages other researchers to work on further research on this 

important issue. 

 

A 40-item questionnaire was formulated which was divided into two sub-scales as follows: 

the general information of the participants; and the second section dealt with the 

community participation (40 items). The random stratified method was utilized which 

comprised of a sample size of 383 male and female respondents among the Palestinian 

citizens in Bethlehem District. The collected data was statistically analyzed using the 

statistical package for social sciences (SPSS).  

 

The results revealed that the participants experienced a high level of community 

participation. The mean scores and standard deviation were (M 3.84 SD 0.36). The 

findings revealed a positive effect of local youth councils on community participation 

among the sampled population. It was found that community participation increased 

among the Palestinian citizens controlled by local youth councils. 

The results of the study revealed significant statistical differences in community 

participation among the participants due to gender, educational level. However, no 

statistical significant differences were found in the rest of the study variables, that is, 

religion, marital status, and place of residency. In addition, the findings revealed a positive 

correlation between age and community participation.  

 

 



 ح
 

In light of the current study and its discussions, the following is recommended: circulate 

and expand the idea of local youth councils and to all the Palestinian cities and towns; the 

need to promote and instill the concepts of volunteerism concepts and community 

participation for a better participation in the process of community building and 

development; and finally, further research is essential to develop an understanding of more 

variables that affect citizens' community participation.    
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 األول الفصل

 الخلفية العامة للدراسة
 

 المقدمة 1.1

 طالقاااً ان المجتمااع وتحقةقهااا التنمةااة فايعملةااة  و ااروريًا لقةاام ةاً يساساا تعتبار المشاااركة المجتمعةااة مكونااً 

 ره فايهو محور هذه العملةة ووسيلتها، فمن خالل المشاركة المجتمعةة ةمارس الفارد دو  اإلنسانن يمن 

المجتمااع  ينشااطةالمجتمااع وتفاااعلهم فااي  يفاارادعاان ماادى اناادما   وتعباار ،واالجتماعةااةالحةاااة السةاسااةة 

 .بشكل طوعي

 ،كةسالوك المشاار  إلاىتترجم بادورها والتاي سا فارادن المشاركة من القةم الغائةة التي توجه سالوك األيكما 

 ينوان يااا داد التواصااال بيااانهم، وبماااا ول حلاااالجمااااعي لل باإلطاااارالمجتماااع  يفااارادياااؤمن  نيهاااي تتطلاااب و 

ي فا ن ةصبح الحوار مفهوما سائداً يفيجب  ،خر واحترامهالحوار واالعتراف بالريي اآل إلىالتواصل ةقود 

 (.2012)عبد السادة،  في المجتمع فرادعم  ثقافة األ

رائهاام، آعاان ر يااالمجتمااع بموجااب القااانون فرصااا للتعب يفاارادن المشاااركة هااي العملةااة التااي تتااةح لجمةااع إ

عداد المشروعات وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها لتحقي  التنمةة علاى جمةاع المساتوةات، إ ودورهم في 

مان وبيئاة فاعلااة. آفهاو يخلا  و اع معةشااي  ،طاار قااانونيإن ةكاون لهاا يالمشااركة يجااب   ولكاي تتحقا
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   اااع مو اااع التنفياااذ والرقاباااة ن تو يسااالفا، و القاااانوني قاااوانين عادلاااة ومعلناااة للماااواطنين  اإلطاااارويتطلاااب 

 (.2014 حنا،)

جاال البعااد التنمااوي، باال ية العامااة  اارورة ملحااة لااةس فقااا ماان ت مشاااركة الشااباب فااي الحةااايصاابحلقااد و 

نمااا تشاامل ا    المشاااركة علااى فئااة دون غيرهااا، و النظااام السةاسااي، بحيااث ال ةقتصاار حاا يهاادافلتحقياا  

 األماااروتوساااع قاعاادة المشااااركة لتشاامل فاااي نهاةااة الرجاااال علااى حاااد سااواء، المشاااركة الشاااباب والنساااء و 

 حوال على توسةع قاعدة الشرعةة للمؤسساتفةه الشباب التي تساعد في كل األ شرائح المجتمع كله بما

ن إذا فامقراطي، لاةندة علاى الخةاار الادالسةاساي، مماا ةعطيهاا قاوة تمثيلةاة مسات للنظاامالتمثيلةة والتنفيذةاة 

لااى إواطنااة التامااة بكاال مظاهرهااا وصااوال قاارار بااينهم يتمتعااون بالماب اإلشاااركة الشاابماان يول مؤشاارات م

 مسؤولةات المواطن. 

 بيهميتاااهمشااااركة الشاااباب فاااي العملةاااة التنموةاااة تكمااان بداةاااة فاااي تحقيااا  الفااارد لذاتاااه وشاااعوره  يهمةاااةن إ

ن هنالاك يهذا ةعني و  ،لخطااةشتركون في و ع  فالشباب عندما ةشاركون في العملةة التنموةة وقةمته،

اب بحجااام المشاااكلة التاااي و ذاك. وبو اااع الخطاااا بالمشااااركة ةشاااعر الشااابيهاااذا المشاااروع  علاااى جماعااااً إ

 (.2006 ،رحال) ةعانون منها

 المجتمااع يفاارادصاافوف  والسةاسااي بااينن انتشااار نساابة عالةااة ماان درجااات الااوعي الثقااافي واالجتماااعي إ

، فكلماا واتجاهاتهاابال وفاي نوعةاة المشااركة  ،عامال مهما لاةس فةماا يتعلا  بحجام المشااركة ةعد وهيئاته

فاعلةاة،  ويكثار يكبارمجااالت يكثار كانات المشااركة و  مفاردات إلى امتدت المشاركةارتفعت نسبة الوعي 

 هااادافهاااذه األلتحقيااا   ويف ااال الوساااائلالعاماااة  هااادافن ةشاااارك فاااي و اااع األوةكاااون لدةاااه الفرصاااة أل

نجا ها ل مساؤولةة بوبالمقا ،عات في المساهمة في تنمةة مجتمعاتهموالجما فرادمسؤولةة األ وهذا ةعني وا 

حثين ةعاادها ن بعااا الباااإالمشاااركة المجتمعةااة فاا همةااةأل ه. ونظااراً يفااراداحتةاجااات  إشااباعالمجتمااع فااي 
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                   الوساااااائل الرئةساااااةة لتمكاااااين المجتماااااع  يحااااادوسااااايلة فاااااي حاااااد ذاتهاااااا وةقااااادر فاعليتهاااااا بقااااادر ماااااا تصااااابح 

 (.2012) يدةة، 

وتوصاف هاذه المجتمعاات  ،من حيث التعاداد فاي المجتماع الفلساطيني األكبرتعد فئة الشباب الشريحة و 

نمااء المجتماع وصاناعة إفعلاى الشاباب ةقاع عاات   ،نها مجتمعات فتةة ذات هرم ساكاني كبيار القاعادةيب

ي فادماجهاا ا  حة و لشاريلجمةع الدول هو كةفةة االستفادة من طاقة هاذه ا األكبرن التحدي إمستقبله، لذا ف

تبار نهاا تعيال إلاى ذلاك إهذه الفئاة ووعاي الحكوماات  يهمةة، ورغم واإلنتاجةةمسارات الحةاة االجتماعةة 

تحقياا  جاال توظياف طاقااات الشاباب و يت مان ال يوجااد سةاساات واسااتراتيجةا حياث ة،مان الفئاات المهمشاا

 .(2016 ،الفلسطيني لإحصاء)الجها  المرك ي  مشاركتهم في شؤون المجتمع

دور الشااباب والمؤسسااات الشاابابةة فااي المشاااركة المجتمعةااة، ظهاارت  ونظاارًا ألهمةااةوماان هااذا المنطلاا  

ن لادى الماواطنيدور المجاس المحلةاة الشابابةة فاي تع يا  المشااركة المجتمعةاة إلى هذه الدراسة للتعرف 

 ن في محافظة بيت لحم.يالفلسطيني
 

 مشكلة الدراسة 2.1

الشاابابةة فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة فااي  المحلةااةدور المجااالس راسااة فااي معرفااة تتمحااور مشااكلة الد

محاادوديتها لاادى الشااباب كلة فااي حجاام المشاااركة المجتمعةااة و ةالحااه هنالااك مشاا إذمحافظااة بياات لحاام، 

ة جمةاع طلبااتهم دون المواطنين نظرا لتعود المجتمع المحلي على النظار إلاى البلدةاة بينهاا وجادت لتلبةاو 

منااظرة للهيئااات المحلةاة فاي تركيبتهااا  الشابابةة لتكاون قاد ظهاارت فكارة المجاالس المحلةااة و  ،همة مناهمساا

ها. وقد انبث  هذا المشروع من الحاجة الفعلةة لتوفير السبل واآللةات ل يادة انخارا  فئاة يعمالووظائفها و 

اركة المجتمعةاة لماا لاه مان و ياادة وعاي الماواطنين بمفهاوم المشا ،الشباب في الخدمة المجتمعةاة المدنةاة

عاان السااؤال  لإجابااةماان هنااا جاااءت فكاارة الدراسااة ياا  المصاالحة العامااة فااي المجتمااع. و فااي تحق يهمةااة
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        الشاابسبي   ااز ز ايااا المشااسرم  المجزم ياا   ااز محس  اا   المحلياا دور المجااسل   مــا الاارئةس اآلتااي:

 ؟بيت لحم
 

 مبررات الدراسة 3.1

دور المجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي مو ااوع المشاااركة المجتمعةااة، و  همةااةجاااءت هااذه الدراسااة نظاارا أل

 :إلى إعداد هذه الدراسة الباحث ومن يهم العوامل التي دفعت ،بيت لحم في محافظة سةما تع ي ها وال

ل، ي لعملةة التنمةة لما ةمثله الشباب مان ثقاساسالمرتك  األ ألنهمشريحة الشباب ومؤسساته  يهمةة -1

نه مجتمع فتي، ين المجتمع الفلسطيني يوصف بيفي عملةة التغير السةما و  يهميتهمنب هذا إلى جا

 على مشاركتهم الفعالة في المجتمع.  من التيكيدالبد  الذ

المشاااركة المجتمعةااة لاادى المااواطنين فااي محافظااة الذاتةااة فااي معرفااة وتقيااةم مسااتوى  رغبااة الباحااث -2

 بيت لحم. 

 المشاركة المجتمعةة. يهمةةلدى كافة فئات المجتمع ب لى تع ي  المعرفة والوعيالسعي إ -3

  حداثة المو وع وقلة الدراسات التي تناولت مو وع المجالس المحلةة الشبابةة، ويهميته في تع يا -4

 المشاركة المجتمعةة وتنميتها لدى المواطنين في محافظة بيت لحم.

 

 الدراسة أهمية 4.1

ة المشااركة المجتمعةا فاي تع يا ومسااهمتها لمؤسساات الشابابةة ا الدراسة مان يهمةاة دورهذه  يهمةةتنبع 

لفلساااطيني الاااذي تعاااد وي امااامسااااهمة هاااذه المؤسساااات العماال التن الستكشااافوالتااي تعتبااار مااادخال مهماااا 

 :التوجه ألهميته في هذا  منهذا المو وع  اختةاروةيتي هم ركائ ه، ي معةة من المشاركة المجت
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لمحلاي التاي حه هذه المجالس من نشاطات تواصلةة ماع مجتمعهاا االمواطنين لما تتة مشاركةتفعيل  .1

تع يا  بيانهم و  فةماام فاي تع يا  الشاباب ، مما ةسااهمتعددة نشطةتعمل كفاعل اجتماعي وحا ن أل

 .خالل العمل التشاركي الذي ةسهم في عملةة التنمةة الشاملةتواصلهم مع مجتمعاتهم المحلةة من 

ن فاااي المؤسساااات الحكومةاااة وغيااار و العااااملتمكن المتخصصاااون سااايمااان خاااالل نتاااائج هاااذه الدراساااة  .2

ريي الا تنمةة وتع ي  إلىوتصمةم البرامج اإلرشادةة التي تهدف  ،الحكومةة في و ع الخطا الجيدة

 ا.ويشكاله ايهميتهبةان و  المشاركة المجتمعةةعام نحو ال

علاااى و اااع خطاااا  اعدساااتوفر هاااذه الدراساااة قاعااادة مااان المعلوماااات للماااواطن الفلساااطيني، مماااا ةسااا .3

 لى تع ي  المشاركة لدى المواطنين في محافظة بيت لحم.مستقبلةة للسعي إ

 تعد هذه الدراسة حلقة مكملة لسلسلة يبحاث ودراسات سابقة عن المشاركة المجتمعةاة، والتاي ةمكان .4

 ين تساهم في إثراء المكتبة العلمةة في مثل هذه المو وعات الهامة.

 انعي القرار في المؤسسات المختلفة بتبني مفاهةمها.تفيد ص إن توصةات الدرراسة .5

راسة ا .6 ، تمعةاةالمج المشااركةللمؤتمرات والندوات والدورات التدريبةة فاي مجاال  ستكماالً تعتبر هذه الدر

 لتكون نقطة االنطالقة في صناعة التنمةة.

 

 الدراسة أهداف 5.1

ركة جالس المحلةة الشبابةة فاي تع يا  المشاالى دور المإالرئةسي لهذه الدراسة في التعرف يتمثل الهدف 

 في محافظة بيت لحم؟ن الفلسطينيين لدى المواطنيالمجتمعةة 

 يلي: فةماالفرعةة فةمكن تلخةصها  هدافاأل يما

 .المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحملى مستوى إالتعرف  -1

 .المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحمالمشاركة المجتمعةة لدى  معرفة مؤشرات -2
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المشاااركة المجتمعةااة لاادى المااواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام الفاارو  فااي  إلااىالتعاارف  -3

 ةوالفئاا، السااكن ومكااان االجتماعةااة، والحالااة والدةانااة، العلمااي، والمؤهاال الجاانس،وفقااًا لمتغياارات: 

 .العمرية
 

 الدراسة أسئلة 6.1

ع يا  لرئةس لهذه الدراسة في: ما الدور الاذي تسااهم فةاه المجاالس المحلةاة الشابابةة فاي تيتمثل السؤال ا

 في محافظة بيت لحم؟ين الفلسطينيين لدى المواطنالمشاركة المجتمعةة 

 ئلة الفرعةة فةمكن تلخةصها فةما يلي:سيما األ

 ؟لحم في محافظة بيتلدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعةة ستوى م ما -1

 ؟  في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعةة مؤشرات ما  -2

 فاي محافظاة بيات لحاملدى المواطنين الفلساطينيين المشاركة المجتمعةة  في درجةهل هنالك فرو   -3

 ةوالفئاا، السااكن ومكااان االجتماعةااة، والحالااة والدةانااة، العلمااي، والمؤهاال الجاانس،وفقااًا لمتغياارات: 

 ؟العمرية

 

 فرضيات الدراسة 7.1

 تي،:، إلى التحقق من صح، الف ضييت اآلتس ى الد اس، الحيلي

 لادىالمشااركة المجتمعةاة  درجاةفاي  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة  .1

 .الجنس تع ى لمتغير ن في محافظة بيت لحم،المواطنين الفلسطينيي

 لادىالمشااركة المجتمعةاة  درجاة فاي (α≤ 0.05)ة عند المساتوى ئةإحصاال توجد فرو  ذات داللة  .2

 العلمي. المؤهل تع ى لمتغير في محافظة بيت لحم،المواطنين الفلسطينيين 
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 لادىالمشااركة المجتمعةاة  درجاةفاي  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة  .3

 الدةانة. متغيرتع ى ل في محافظة بيت لحم،المواطنين الفلسطينيين 

 لادىالمشااركة المجتمعةاة  درجاةفاي  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة  .4

 االجتماعةة. الحالة تع ى لمتغير في محافظة بيت لحم،المواطنين الفلسطينيين 

 لادىالمشااركة المجتمعةاة درجاة فاي  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة  .5

 السكن. مكان تع ى لمتغير في محافظة بيت لحم،لمواطنين الفلسطينيين ا

المشااركة درجاة باين متغيار العمار و  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةذات داللة عالقة ال توجد  .6

 .في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المجتمعةة 

لادى المشااركة المجتمعةاة درجاة فاي  (α≤ 0.05)ة عند المساتوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة  .7

 .تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة، في محافظة بيت لحمالمواطنين الفلسطينيين 

 

 حدود الدراسة 1.8

 :يليتتلخص الحدود ال منةة والمكانةة والبشرية للدراسة فةما 

  :ة بيت لحمظمحافالحدود المكانةة.  

  :محافظة بيت لحم مواطنينالحدود البشرية. 

  :2016/2017العام الحدود ال منةة. 
 

 محددات الدراسة 9.1

 .المجالس المحلةة الشبابةةندرة الكتب والمراجع والدراسات التي تناولت مو وع 
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 هيكلية الدراسة 10.1

 :على النحو اآلتي وهي مقسمة ،تشتمل الدرراسة على خمسة فصول

راسااااة :األولالفصل   ،ايهميتهاااامبرراتهااااا، و و  ومشااااكلتها، ،الدراسااااةوتشاااامل مقدمااااة  ،ةعاااارا خلفةااااة الدر

 تها.تفصيل هةكليو  ، وحدودها، ومحدداتها،هاوفر ةات ،ويسئلتها ،هايهدافو 

 .والدراسات السابقة ،يت من محتوةات اإلطار النظري  :الفصل الثاني

 وعيناااة ،والمجتماااع الاااذي يجريااات علةاااه الدراساااة ،يتطااار  إلاااى مااانهج الدراساااة ويدواتاااه  :الفصل الثالث

راساة و  ،الدرراسة وخصائصها جراءات التحقا  مان صاد  يداة الدر  ية ااً ثباتهاا، ويباين وا 

 لخصائص العينة. حصائيالتحليل اإل

 مان المبحاوثين، للبةاناات التاي تام الحصاول عليهاا حصاائيةعرا نتاائج التحليال اإل  :الفصل الرابع

 صحة الفر ةات.يسئلة الدراسة، والتحق  من  علىواإلجابة  ،ثم عرا تلك النتائج

االسااتنتاجات والتوصااةات التااي و  ملخصااًا لمناقشااة نتااائج األساائلة والفر ااةات : يت اامنالفصــل الخــامس

 بنيت على نتائج الدراسة.
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 ثانيالفصل ال

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 
 مقدمة 1.2

 ، إذو وع اإلدارة المحلةة في فلسطينيتكون هذا الفصل من يربعة مباحث رئةسة، يتناول األول منها م

ساطين يت من المفهوم والنشية والمرك ية والالمرك ية في اإلدارة والتطور التااريخي للحكام المحلاي فاي فل

. والسااالطة الفلسااااطينةة، األردنااااي، والنظاااام اإلساااارائيليبااااالحتالل  مااااروراً عهاااد االنتااااداب البريطااااني مااان 

تمعةاااة مااان حياااث المفهاااوم والنظرياااة، وةعاااالج الثالاااث مو اااوع الثااااني مو اااوع المشااااركة المجيتنااااول و 

 ، يمااابياات لحااممحافظااة المشاااركة الفاعلااة للشااباب فااي الهيئااات المحلةااة والمجااالس الشاابابةة المحلةااة فااي 

اسااة وتحديااد يوجااه الشاابه واالخااتالف بااين الدر ، عليهاااقيااب السااابقة والتع تالدراسااا لالفصاال الرابااع فيتناااو 

 لسابقة.الحالةة والدراسات ا
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 المحلية في فلسطين دارة: اإلاألول المبحث 2.2

 مقدمة 1.2.2

كان من تفوةا السلطة المرك ية إلاى مؤسساة محلةاة تقاوم بتقادةم الخدماة للسا اً المحلةة نوع دارةتمثل اإل

مرك ياااة الحكااام المحلاااي باااالنظر إلاااى النظاااام  كماااا تعكاااس مااادى مرك ياااة يو ال المقةماااين  ااامن دائرتهاااا.

 القائم في الدولة.السةاسي 

المحلةاااة تتطلاااب مشااااركة الساااكان فيهاااا، كاااون خااادمات السااالطة المحلةاااة تماااس مختلاااف ناااواحي  دارةواإل

ماادى و المحلةااة،  دارةمثاال ماادى تفاعاال السااكان مااع اإل ،حةاااتهم. فمشاااركة السااكان تحماال مؤشاارات عاادة

 مرك ية السلطة المحلةة وغيرها.

بياات  محافظااةلشاابابةة فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة فااي هااذا الفصاال دور المجااالس المحلةااة ا يتناااول

 والسةاسةة والدينةة. داريةفي مختلف النواحي اإل يهمةةبيت لحم من مدينة ، بما تمثله لحم

 

 تعريف الهيئة المحلية 2.2.2

ين الهيئااة المحلةااة  .(2011) النظااام الااداخلي الموحااد للمجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي فلسااطينجاااء فااي 

هااا لوفاا  التعريااف القااانوني  ،لمجلااس القااروي يو البلدةااة التااي يااتم انتخابهااا فااي االنتخابااات المحلةااةهااي ا

علااى ينهااا سمؤسسااة محلةااة مسااتقلة  1997( لساانة 1والااوارد فااي قااانون الهيئااات المحلةااة الفلسااطيني رقاام )

ويتااولى  ،لمحلاايوةشاارف عليهااا مباشارة و ارة الحكاام ا ،مرتبطاة بمنطقااة جغرافةااة ولهاا مركاا  مااالي مساتقل

 من قبل مواطني الهيئة المحلةة. ومباشراً  حراً  ها مجالس منتخبة انتخاباً إدارت

 ةمكن تبرير الحكم المحلي بما يلي:ينه  (Yildrim, 1993)يرى 

 تشجع التعلةم السةاسي بيوسع يشكاله. تعتبر مؤسسة لها صفة شرعةة 

 .تعمل كهيئة إبداعةة وتقدةم خبرة ومبادرات 
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 واالستجابة لةءساع ي  المت. 

 خدمات بكفاءة وفاعلةة.و  تقدم تمثيل محلي 

 .تؤثر على السلطة المرك ية 

 ةاة.الحفاظ على التقاليد المتعلقة بالحكم المحلي وجعلها طريقة حالهوةة المحلةة و  تساهم في بناء 

 .تلعب دورا مهما في التعدةالت التي تحمي التعددةة 

  الفعالة. وتشجع المواطنة جديدةتعمل كوسيلة تواصل توفر خدمات عدة 

 .تعمل كقوة موا نة للقوة التي تعمل في الخدمة العامة 

 هموتطلعات تعكس احتةاجات السكان المحليين. 

 .يقدر من الحكومة على تلمس طريقة تقدةم الخدمات 

 .تع   اإلحساس بالوحدة والكمال واالنتماء في مجتمع متحد 

 على التنوع واالختالف والتعددةة. التنوع المحلي وتيكد احتةاجات تلبي 

 .توفر الفرص إلنتا  قةم جديدة وبرو  مصالح اجتماعةة في المنظمة االجتماعةة 

 .توفر التدريب للمشاركة في الشؤون العامة على نطا  واسع 

 .تداول السلطة والفرص والخةارات بين المواطنين 

 ية.ها المركيساسالعقبات التي  وتحد منالمكانس  إدارةتوفر س  

 .تؤدي إلى واقعةة اقتصادةة واجتماعةة وتو يع عادل للموارد 

  فرص للمصالح الدةمقراطةة الجديدة عبر المؤسسات المجتمعةة.ببرو  تسمح 

 .تدافع عن المنافع االقتصادةة وخل  الموارد 

 .تساهم بالوحدة الوطنةة واإلقلةمةة والدولةة 

  دارةي في اإلاإلنسانتطمح لتحقي  البعد. 
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 نظام الحكم المحلي أهداف 3.2.2

داريةسةاسةة و  يهدافنظام الحكم المحلي ل  حياث ين معظام نظام الياوم تتجاه إلاى واقتصادةة واجتماعةة ا 

 دافهااأل يماا .هادافاألولياد الكثيار مان االعتباارات و  إالاالتجاه  ولةس هذاخذ بنظام الحكم المحلي، األ

 تتعل  بما يلي:فالسةاسةة 

 ارسااة التربةااة السةاسااةة للماواطنين الااذين يتادربون علااى ممعبار  هاااوتعمةق مقراطةاةالمفاااهةم الدة تنمةاة

برا  القةادات السةاسةةالدةمقراطةة واختةار القةادة التنفيذةة والتش  .ريعةة، وا 

  تدريبها على تحمل المسؤولةة، وربا الشاعب بالنظاام السةاساي عان طريا  تواصال يع ااء الهيئاات

 المرك ية. دارةالمشاركة الشعبةة لسد الثغرات في يداء اإل المحلةة مع الحكومة، ودعم

  تااادعةم الوحااادة الوطنةاااة عبااار الق ااااء علاااى الن عاااات االنفصاااالةة، ومسااااعدة الدولاااة علاااى مواجهاااة

دارةاأل ماااات الناتجاااة عااان الحاااروب والثاااورات، و   األقلةاااات الدينةاااة والقومةاااة لشاااؤونهم الخاصاااة مماااا ا 

 (.2009)عمرو،  نفصالةةةساهم في الق اء على الن عات اال
 

 :فةما يلي واالقتصادةة داريةاإل هدافاألوتتلخص 

 والسااكان  دارةعباار التفاعاال بااين اإل داريااةاإل وتحقياا  الكفاااءة تخفيااف العاابء عاان الساالطة المرك يااة

 بإنجاا لنجاح النشاطات المطلوبة، الق ااء علاى البيروقراطةاة عبار قةاام يع ااء المجاالس المحلةاة 

 طقهم، تحقيا  الرقاباة الشاعبةة علاى المنفاذين للنشااطات المحلةاة، وتحقيا  االساتعمالمستل مات منا

 األمثل للموارد المالةة بتوفير الخدمات ألكبر عدد من المواطنين بيةسر السبل.

 داريةإتاحة المجال لتجربة مختلف نظم الحكم اإل. 

 دةة للدولة.واقتصا إدارية ةساهم نظام الحكم المحلي في توفير قةادات وكوادر 

 .يؤدي نظام الحكم المحلي إلى  با النفقات العامة والعدالة في تو يعها 

 ةساعد نظام الحكم المحلي علاى تهيئاة البنةاة التحتةاة الال ماة لالساتثمار فاي المشااريع االقتصاادةة، 
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 (.2009)عمرو،  العامة و يادة اإليرادات بما ةحق  التنمةة المحلةة
 

 يلي:فةما عةة االجتما هدافاألوتتمثل 

 .النهوا بالمجتمعات المحلةة وتنميتها اقتصادةا واجتماعةا 

 بالموطنين عبر روابا عدة تربا الحكام بالمحكومين. دارةربا اإل 

  والمواطن. اإلنسانب الثقة  المحلةة، وتعميالوحدات  يفرادتدعةم الروابا الروحةة بين 

 ديثة.التخفيف من آثار الع لة التي فر تها المدنةة الح 

 ن مان خاالل ماا تقاوم باه القةاادات المحلةاة ما تقوةة البنااء االقتصاادي واالجتمااعي والسةاساي للدولاة

 (.2009)عمرو،  المواطنين في حل مشاكل البطالة والهجرة واألمةة وغيرها إشراك
 

 هاوصالحيات مهام الهيئات المحلية 4.2.2

الوظائف والصالحةات والسالطات  ين 1997سنة ( ل1رقم ) الهيئات المحلةة الفلسطينةةقانون جاء في 

 ين( ورغااام تنوعهاااا، ةمكنناااا 15للهيئاااات المحلةاااة، التاااي وردت فاااي الماااادة رقااام ) القاااانون التاااي ةمنحهاااا 

 نصنفها في مجموعات وظةفةة كما يلي:

ى: وترك  على التخطةا، وتتناول تخطةا المدن والقرى والشاوارع وا عطااء رخاص الهادم المجموعة األول

نشاء الساحات والحدائ  والمنت هات.والب   ناء، وتنظةم فتح الشوارع واالرتدادات، وخا التنظةم وا 

علااااى الخاااادمات األساسااااةات، وتشاااامل المةاااااه والكهرباااااء والصاااارف الصااااحي  المجموعااااة الثانةااااة: وتركاااا 

 باإل افة إلى جمع النفاةات والف الت من الشوارع والمنا ل والمحالت العامة.

ثقافةة على الخدمات وتتسع لتشمل إدارة األسوا  والحرف والمقابر، والمراك  الة: وترك  لمجموعة الثالثا

دارة الكوارث الطبةعةة، والرقابة على الصحة العامة.  والريا ةة، ومراك  اإلسعاف، وا 
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 رى يخ يعمالإلى  اإل افةوممتلكات الهيئة المحلةة ب يصولو  يموال إدارةعلى المجموعة الرابعة: وترك  

 خر.يو تشريع يو قانون آهذا القانون  يحكامقت ي القةام بها بمقت ى ة

( فااي دراسااته حااول البلاادةات والتنمةااة المسااتدامة فااي قطاااع غاا ة انااه بااالرغم ماان 2015) وةشااير العصااار

ن إال يشهده قطاع الحكم المحلي في فترة السلطة الفلسطينةة  والصالحةات التي لألحكامالتطور الكمي 

احة، ةات في  وء الموارد المتاألولبمفهوم المشاركة الشعبةة في التخطةا وتحديد  له تطويرةقابذلك لم 

ا خيار، وهاذا ما، والاذي هاو الهادف األمما ساهم في فتور العالقة بين الهيئات المحلةة والمجتمع المحلي

لدةاة بتع يا  حةاء رغم قةام البوجود قصور في عمل لجان األ يكد علىرئةس بلدةة غ ة حيث  إلةه يشار

 كمشاركة شعبةة.  األحةاءدور لجان 

 

 توجهات بشأن الحكم المحلي 5.2.2

 بشين الحكم المحلي هي: تثالثة توجها ةمكن القول إن هناك

 الذي ةق ي بإخ اع اإلدارات المحلةة إخ اعا تاما للسلطة المرك ية. :التوجه المركزي 

للهيئاااات المحلةاااة، فةماااا تبقاااى مهماااة  إدارياااةحياااث ةعطاااي هاااذا التوجاااه صاااالحةات  التوجـــه الالمركـــزي:

 التخطةا واتخاذ القرارات من مهام السلطة المرك ية.

هااذا التوجااه ةعنااي خلاا  هيئااات حكاام محلااي لهااا صااالحةات تشااريعةة وتنفيذةااة  توجــه فصــل الســلطات:

 وق ائةة  من مناطقها، مع تحديد صالحةات الحكم المرك ي بما ةحفه وحدة الدولة.

 ية:المركز  أشكال

المرك ياة ينهااا تقااع فااي  يشااكال( عاان 2000) جااء فااي تقرياار الالمرك ياة فااي الحكاام المحلااي فاي فلسااطين

 هي: ينواعثالثة 

 .نقل اتخاذ القرار اإلداري لمكاتب الحكم اإلداري في المحافظات بفعل توسةع صالحةاتها 
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 ماااع الرساااوم تفاااوةا السااالطة فاااي مجاااال الخااادمات إلاااى السااالطات المحلةاااة، وكاااذلك إعطائهاااا حااا  ج

 وال رائب.

  نقاال الساالطة السةاسااةة إلااى كةانااات فرعةااة مااع إعطائهااا صااالحةات اتخاااذ قاارارات دون الرجااوع إلااى

 .(2008سالم ) السلطة المرك ية

 

 العوامل المؤثرة على نظام الحكم المحلي 6.2.2

عالةة ل التقنةة المع ولة في ظ ةشهد العالم تغيرات متسارعة على مختلف األصعدة؛ فالعالم لم ةعد ج راً 

ي فاابااالتغيرات المتسااارعة  نظاام الحكاام المحلةااةتتاايثر و  لالتصاااالت واجتةاااح العولمااة لمعظاام بقاااع العااالم.

 التي نجملها فما يلي:العالم، 

 :العوامل السةاسةة

  تغياار ييديولوجةااة نظااام الحكاام المحلااي التااي كاناات تعباار عاان الت ااامن المحلااي لطاارد ساالطة الدولااة

المرك ية، ومن مؤشرات ذلك إهماال العنصار  دارة رورة عملةة لتعوةا عج  اإل المرك ية لتصبح

 البشري في تقسةم يقالةم الدولة إلى االرتكا  على عناصر اقتصادةة وجغرافةة.

 سااي السةا واسااتقرار النظااامالتبعةااة السةاسااةة للخااار   الحالااة السةاسااةة السااائدة فااي الدولااة ماان ناحةااة

 (.2009)عمرو،  ي والقومي والتكتالت الح بةةللغو واالنقسام العرقي وا

 
 :العوامل االقتصادةة

  ت تقاادم علااى يصاابح لمحلااي، بااالتقاادم العلمااي والتقنااي، حيااث لاام تعااد الخاادمات تقاادم علااى مسااتوى

ةة كوحدات ساسمستوى الوطن يو حتى على مستوى الدول مما يفقد الهيئات المحلةة شخصيتها األ

 مستقلة.
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 حدود لتصبح يدوار الهيئات المحلةة هامشةة.العولمة التي يلغت ال 

  االهتمام بالبيئة يتم على مستوى إقلةمي متجاو ا الوحدات المحلةة. يصبحالعوامل البيئةة حيث 

  ومشااااركة  اهتمامااااً  ويكسااابها ياااادة اختصاصاااات الهيئاااات المحلةاااة مماااا  اد مااان الماااوارد المالةاااة لهاااا

 (.2009)عمرو،  شعبةة مت ايدة
 

 :جتماعةةالعوامل اال

 فاااإن ،فاااإذا كاااان النظاااام السةاساااي الحااااكم اساااتبدادةاً  ،التركيباااة االجتمااااعي للنظاااام السةاساااي الحااااكم 

الطبقااة الحاكمااة تااتحكم فااي الطبقااة المحكومااة بطريقااة تجعاال الحكاام المحلااي مرك يااا، والعكااس هااو 

 الموجود في النظم الدةمقراطةة.

 ماين ونسابة المتعل ،والمهناي ،وتو يعهم الجغرافي ،التركيبة السكانةة للمجتمع من حيث كثافة السكان

 وتخصصاتهم.

 ه ألن يي تغيياار سةاسااي ال ةصاااحبه تغيياار ثقااافي فةمااا يتصاال باا ؛اللغااة والثقافااة والمعتقاادات الدينةااة

       وك الساااااكان المحلياااااين فاااااي حااااادود عملاااااهوسااااال ،يخلااااا  فجاااااوة خطيااااارة باااااين نظاااااام الحكااااام المحلاااااي

 (.2009)عمرو، 

 

 ئات المحلية في فلسطينواقع الهي 7.2.2

و ع الهيئات المحلةة في فلسطين يجمع بين الخ وع للسلطة المرك ياة لاو ارة  ( ين2008سالم ) يذكر

الحكاام المحلااي ماان جهااة، والفو ااى الناجمااة عاان عاادم يحكااام الااو ارة قب ااتها علااى كافااة نااواحي عماال 

 المجالس المحلةة من جهة يخرى.

تتنااوع باااين ف( 2009) عماارويشااار إليهااا كاام المحلاااي فهااي كمااا يمااا يساااليب تشااكيل مجااالس هيئااات الح

وفاي  ،2004يسلوب التعياين هاو الاذي سااد قبال انتخاباات عاام فالتعيين واالنتخاب واألسلوب الم دو . 
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، ويسلوب االنتخاب الذي جاء علاى حاالت معينة حلت فيها الحكومة مجلس بلدي وعينت شخصا آخر

 لذي يجمع بين االنتخاب والتعيين.م دو  ا، واألسلوب ال2004ثر انتخابات ي

 

 المحلية في فلسطين دارةمحلي واإلتاريخ الحكم ال 9.2.2

 االنتداب البريطاني 1.9.2.2

ي كااان الهاادف المرسااوم لهااذا اإلنجلياا  العثمانةااة، ووقااوع فلسااطين تحاات الحكاام  اإلمبراطوريااةبعااد سااقو  

 هودي في فلسطين.االنتداب هو تهيئة الظروف إلقامة الوطن القومي الي

ياااريس كااال لاااواء حااااكم  ،لاااواءً  13قساااموا فلساااطين إلاااى  اإلنجليااا ( ين 2004) اشاااتةة وحبااااسوة ااايف 

( 2008) يحمااد وةشاايرعساكري ماارتبا بالحاااكم فااي القاادس، الااذي يارتبا بالحاااكم العسااكري فااي القاااهرة. 

 ،لاواء القادس :لوةاة هايين الحكم المحلي البريطاني كان مرك يا، كما قسمت فلسطين خالله إلى ثالثة ي

 واللواء الجنوبي في ةافا. ،واللواء الشمالي في حةفا

 اتسم بالمرك ية الشديدة والسالطة المطلقاة للمنادوب الساامي ،جديد للبلدةات و ع قانون 1934في عام و 

يجريااات يول انتخاباااات بلدةاااة بعاااد صااادور  1927فاااي حااال وتغييااار وتعياااين المجاااالس البلدةاااة. فاااي عاااام 

تام  1934صدر قاانون البلادةات، وقبلاه عاام  1936، وفي عام 1926خابات للبلدةات عام مرسوم االنت

 .(2005 )جبريل، ينمما يجج الصراعات العائلةة في فلسط ،مدينة وقرية 20إجراء االنتخابات في 

 
 في الضفة الغربية والمصري في غزةالعهد األردني  2.9.2.2

حااكم  1949( يناه عاين عاام 2008) يحمادويورد باألردن، يلحقت ال فة الغربةة  1948بعد نكبة عام 

ناابلس. وكاان عادد  في القدس، والجنوب فاي الخليال، والشامال فاي ا: الوسيقالةم وهيإداري ريس ثالثة 

صدر قانون بلدةات  1954. في العام 1951عملت  من القانون البريطاني حتى العام  البلدةات ثمان  
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ة على قطاع الحكم المحلي عبر و ارة الداخلةة، وكذلك فعل قانون رقم يردني ع   من السةطرة الحكومة

 .1962، والقانون الصادر عام 1955عام  29

 ياذكر اشاتةه وحبااس، و المحلةاة شابه معطلاة دارةالمصرية كانات اإل دارةقطاع غ ة الذي خ ع بدوره لإ

لةة، وكاان فاي قطااع غا ة جارى علةاه تعادةالت شاك 1934ين القانون البريطاني الصاادر عاام  (2004)

ه بلديتان فقا هما غ ة وخانيونس، ثم يقاةم فاي العهاد المصاري مجلاس قاروي إدارتعندما استلمت مصر 

، ويخلاااص الكاتباااان إلاااى ين مفهاااوم الحكااام المحلاااي لااام يجااار تطاااويره فاااي العهاااد 1950ديااار الااابلح عاااام 

 .هموع ل ء المجالس المحلةةالمصري، وبقي الحاكم المصري هو صاحب الكلمة العلةا في تعيين رؤسا

 

 االحتالل اإلسرائيلي 3.9.2.2

 بلدةاة حياثعشارين ةكن هنالاك ساوى خماس و  لم 1967عام احتالل إسرائيل لما تبقى من فلسطين بعد 

ها مهامها دون غير وةة والغرف التجارية التي مارست االحتالل على البلدةات والمجالس القر  يبقت قوات

لةة، وعن ذلاك ةقاول )عمارو، حلقة الوصل بين السكان والسلطات اإلسرائي حتفيصبمن الدوائر العربةة 

حكام ذاتاي تحات الساةادة اإلسارائيلةة؛ فرؤسااء البلادةات كانات لهاا مصاالح  هو إقاماةن السبب إ( 2009

نفعةة وال يوجد لهم هوةة سةاسةة، وقد قامت عالقات شخصةة بين رؤسااء هيئاات محلةاة وموشاي دةاان 

 .آنذاكإلسرائيلي و ير الدفاع ا

( عن مخطا إسرائيل بهذا الشين بينه سعى  من تولي شمعون بيرس و ارة الدفاع 2009) ةقول عمرو

  في بحيث تشمل التعلةم واالقتصاد بعيدا عن االنخرا ،خلفا لدةان لتوسةع صالحةات رؤساء البلدةات

م لحكم اإلسرائيلي، مع وعدهةصبح رئةس البلدةة يقرب إلى حاكم لواء تحت ا إذاألمور السةاسةة، 

 بامتةا ات ومنافع شخصةة لهم.
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 1973قةااادات محلةااة سااابقة، إال ين حاارب يكتااوبر عااام  وقتهااا وقااد يفاار ت 1972جاارت انتخابااات عااام 

ت ، واالنتخاباا1974واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينةة ممثال شرعةا وحيدا للشعب الفلسطيني عام 

للحكاام  1977اسااة إسارائيل السااالفة الاذكر. ثام جاااء حا ب اللةكااود عاام يفشال سة 1976التاي جارت عااام 

والاااذي اعتبااار ال ااافة الغربةاااة وغااا ة جااا ءا مااان )يرا إسااارائيل( لةغيااار التوجاااه اإلسااارائيلي نحاااو الهيئاااات 

 المحلةة الفلسطينةة.

 مارست إسرائيل سلطة عسكرية على المجالس المحلةة الفلسطينةة، وبعد فصل القدس عن ال فة يذكر

بعااد ين قساامت جهااا  حكمهااا إلااى جهااا   ،( ين إساارائيل قساامت ال اافة إلااى ساابعة يقااالةم2008) يحمااد

( ين األلوةااة الساابعة هااي: الخلياال، نااابلس، رام هللا، بياات 2009) عسااكري وآخاار ماادني. ويااذكر عماارو

كاان لحم، جنين، يريحا وطولكرم بعد سل  القدس وجعلها عاصمة إلسرائيل. وبالنسبة لقطااع غا ة الاذي 

فااي العهااد المصااري مقسااما إلااى يربااع مناااط  هااي غاا ة ودياار الاابلح وخااانيونس ورفااح، فقااد دمجهااا الحكاام 

ق ااء غا ة وق ااء خاانيونس وق ااء العاري   :اإلسرائيلي بسيناء لتصبح عباارة عان ثالثاة منااط  هاي

 لة اف إليها الحقا ق اء شمال سيناء. 

ين لاام ةكاان سااهال؛ فقااد كااان مطلوبااا ماان ماانهم تبنااي يت اح ين مهااام رؤساااء الهيئااات المحلةااة الفلسااطينيو 

ومتوافا  ماع الرغباة اإلسارائيلةة، وير اي األردن ذات  ،غير متعااطف ماع منظماة التحريار اً سةاسة اً خط

 . همومصالح ، وتلبةة رغبات المواطنين الفلسطينيينالنفوذ في ال فة الغربةة تحديداً 

د القواسمي رئةس بلدةة الخليل ومحماد ملحام رئاةس فهمثل )إسرائيل بع ا منهم  وين يبعدتكما حصل 

 بلدةة حلحول وقبلها عبد الجواد صالح رئةس بلدةة البيرة(. 

بااراهةمماان جهااة يخاارى تعاارا بع ااهم لمحاااوالت االغتةااال )كااريم خلااف رئااةس بلدةااة رام هللا و  الطوياال  ا 

، والساجن والت ايي  لرؤسااء رئةس بلدةة البيرة وبسام الشكعة رئةس بلدةة نابلس( فاي مطلاع الثمانينةاات

بلاااادةات آخاااارين وماااانهم وحيااااد الحمااااد هللا رئااااةس بلدةااااة عنبتااااا، وهناااااك ماااان تعاااارا لالغتةااااال ماااان قباااال 



20 
 

. كمااا لاام تساالم بعااا البلاادةات ماان تساالم 1986المصااري رئااةس بلدةااة نااابلس عااام  كظااافراإلساارائيليين 

( 2009) عمارو ذكريايين، حياث ها بعد عا ل رؤساائها الفلساطينإدارت با  عسكريين إسرائيليين لتولي 

 إن مرحلااة وةمكاان القااول عاا ل رؤساااء بلاادةات رام هللا ونااابلس ودورا وجنااين ودياار دبااوان وغاا ة وقلقيلةااة.

وامار العساكرية التاي كبلات يئاات المحلةاة الفلساطينةة بفعال األمرحلة مرت علاى اله يسوياالحتالل كانت 

 .(2003ال ومحمد، رحوسةاستها ومصلحتها ) يتالءم وحددته بما ،عملها

 
 عهد السلطة الفلسطينية 4.9.2.2

مسااؤولةة الحكاام المحلااي ماان االحااتالل بإرثااه الثقياال لتشااكل  1994تولاات الساالطة الفلسااطينةة منااذ العااام 

و ارة الحكام المحلاي التاي تمثال مرجعةااة وسالطة علةاا للمجاالس المحلةااة الفلساطينةة، ويانظم عمال قطاااع 

( الااذي هااو قااانون الهيئااات المحلةااة الصااادر عاان الساالطة الفلسااطينةة 1الحكاام المحلااي كاال ماان القااانون )

الاذي عادل  2008( لعاام 9، وقانون المرسوم رقم )1996وقانون االنتخابات المحلةة عام ، 1997عام 

( قاااانون السااالطة 2009، 2013-2011بحساااب )ملخاااص اساااتراتيجةة قطااااع الحكااام المحلاااي واإلداري 

( عاان 2008بصااالحةات المجااالس المحلةااة الفلسااطينةة ينقاال )يحمااد،  . فةمااا يتعلاا 1997المحلةااة عااام 

ال ةعطي الهيئاات  1997( الصادر عن السلطة الفلسطينةة لسنة 1( ين القانون )2005)عبد العاطي، 

ي المحلةة صالحةات فعلةة في مجاالت التعلةم والشؤون االجتماعةة وال ارائب وغيرهاا. وين النظاام الاذ

هيئاات المحلةة ولةس الحكم المحلي، حيث ين القاانون الفلساطيني لل دارةسطينةة هو اإلتتبناه السلطة الفل

 المحلةة ةشتر  في كثير من االختصاصات واإلجراءات الرجوع إلى و ارة الحكم المحلي.

( في عهد السلطة الفلسطينةة تم تيسةس و ارة الحكم المحلاي لتكاون مساؤولة 2003) محمد ورحال ةقول

 لباً ثارت سايك لتعاوةا مرحلاة االحاتالل التاي ذلاتطورت تطورا ملحوظا و  القطاع، حيثا عن تطوير هذ

و لجاان يمجلس قاروي من بلدةة و عدد الهيئات المحلةة على مسيرة الهيئات المحلةة وخدماتها فقد  ادت 
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 حيث تعمال، 2003( حتى عام 498من ) يكثر إلى( قبل دخول السلطة الفلسطينةة 139مشاريع من )

 منها: يهدافة الحكم المحلي على تحقي  عدة و ار 

 لتااتالءمبمؤسسااات الحكاام المحلااي  وذلااك لالرتقاااءالحكاام المحلااي  وترسااي  مفهااومتعمااةم الالمرك يااة  .1

 بناء الدولة.و  واألهداف الوطنةة

 مع الح ر.ئم ليتالاالرتقاء بمستوى الخدمات في الريف  .2

 يئات المحلةة.هبناء المقدرات الذاتةة لل .3

رؤةاة فاي مجاال الحكام  إليجاادالهيئات المحلةاة التاي كانات قائماة قبال قةاام السالطة  و اعيمراجعة  .4

 .والخصوصةة الفلسطينةة تتالءم

 
 ينمالحظات حول تجربة الحكم المحلي خالل مختلف عهود الحكم في فلسط 10.2.2

طة كاناااات تعباااار دومااااا عاااان مصااااالح الساااال ،( ين هيئااااات الحكاااام المحلااااي2007ر )ةقااااول الرياااااحي وجاااااب

 المرك ية، ولةس عن مصالح القاعدة الشعبةة.

، 1934تطاوير هيئاات الحكام المحلاي وجارت انتخاباات عاام  اإلنجليا في عهاد الحكام البريطااني حااول 

ني ولكان التجرباة لاام توفا  كثياارا بسابب الخالفااات العائلةاة. وقااد صادر قااانون البلادةات فااي العهاد البريطااا

 قدوم السلطة الوطنةة الفلسطينةة.وبقي العمل به ساريا حتى  1936عام 

 خالل الحكم األردني والمصري تراجع الحكم المحلي بسبب التوجه المرك ي للدولتين؛ ففاي غا ة لام تجار

 انتخابات، وفي ال فة الغربةة تدخلت السلطة األردنةة يكثر من مرة في النتائج.

ة، ين مقاربين لهاا فاي المجاالس المعيناخالل فترة االحتالل تدخلت إسرائيل في الهيئات المحلةة عبار تعيا

صدار األوامر العسكرية التي تخدم االحتالل و د صالح الفلسطينيين.  وا 
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 المشاركة المجتمعية من حيث المفهوم والنظرية المبحث الثاني: 3.2

 خية عن مفهوم المشاركة المجتمعيةلمحة تاري 1.3.2

لااى المدنةااة ةقصااد بهااا كناةااة عاان إبالنساابة و  ،ماادني بطبعااه اإلنسااانن إةقااول اباان خلاادون فااي مقدمتااه 

 مان ال مان خاالل إلاىوجاوده  وال ياتماناه ال تكام حةااة المنفارد مان البشار  ومعناى ذلاكاالجتماع البشاري 

المعاونة في جمةاع المساعدة و  إلىفهو محتا   ،ووجودهلما هو عاج  عن استكمال حةاته  ،هجنس يبناء

 .وما بعدهاثم المشاركة  يوالالمفاو ة  ال بد فيها من وتلك المعاونةحاجاته. 

مااارة فااي نهاةاااة الخمسااينات نتيجااة االخاااتالف الكبياار باااين الواقااع التاااي  ألوللقااد ظهاار مفهاااوم المشاااركة 

 شاروعاتن فشال العدياد مان الميلاى إانتهاوا . و والمهنةة وتوقعاتهم الشخصةةتعةشه المجتمعات المختلفة 

 التنموةة فاي المجتمعاات طنين من المشاركة في صةاغة الخطااستبعاد المواالتنموةة ةعود بالسبب من 

قةاااادات المجتماااع هاااو المتغيااار  والمشااااركين مااانلاااى اعتباااار اساااتراتيجةة المشااااركة إالتاااي ياااؤدي ، النامةاااة

 (.1999 )خاطر،فشل  يو نجاح مشروعات التنمةة إلىي الذي يؤدي ساساأل

المواطنين في نفس  مشاركة وتحليله  منبه  ة التعرفمفهوم المشاركة جهد كبير في محاول حظي فقد

 لكنهاا قاسام مشاتركو علاى مجتماع بعيناه  راً كان جهاود المشااركة لاةس حإ المجتمع الذي ةعة  فةه الفرد.

شااركة هاي بمثاباة الم ين يساسبين كافة المجتمعات التي ةقترب مفهومها من ح  تقرير المصير على 

 ير.و ممارسة ح  تقرير المصيالتطبي  العملي 

 هااا تسااتمد جااذورها ماان مفهااوم الحريااةفين ،ن المشاااركة هااي التطبياا  العملااي لحاا  تقرياار المصاايريوبمااا 

 لااىإنااه توصاال يفإننااا سااوف نجااد  ،ساابة لهااذا المفهااومسماااركسس بالن يعمااالذا استعر اانا إبالنساابة للفاارد، فاا

 .هيجلسصةاغة هذا المفهوم في  وء الميتافي يقةة بالنسبة للحرية عند كل من سكنتس وس
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ساعى كافاة المصاير التاي ت وحا  تقريارالمشااركة هاي بمثاباة الحرياة  ينلةه هاو إل و ن ما نريد الوصي إذ

الاذي ةحكام المشاااركة  اإلطاارو ين الهادف العااام أل ،بايخرى  يوتااوفيره بصاورة المجتمعاات علاى تحقةقاه و 

 (.1995 خاطر،وللمجتمع )تحقي  الرفاهةة للفرد  هو

لفاة التنموةاة المخت نشاطةهي نظام متكامل لتيمين المشاركة في األ ،المجتمعةة المشاركة نةمكن القول إ

وبشااعور إنساااني عمياا   ،الااذين يتمتعااون بإحساااس عااال بالمسااؤولةة تجاااه مجااتمعهم شااخاصماان قباال األ

عاون وةكون هؤالء في العادة الشباب من الجنساين الاذين يتمت ،يدفعهم إلى التفاعل مع الفئات المستهدفة

 (.2008)قدومي،  متمي ة من األجةال المؤسسة بالخبرات المتراكمةبدرجة 

المجتماااع شاااركاء ةعتبااار مفهاااوم المشااااركة المجتمعةاااة يكثااار اتسااااعا مااان المشااااركة، حياااث يتقاسااام فةاااه و 

ى الشااراكة المجتمعةااة علاا تعماالالمرجااوة، كمااا  هاادافلتحقياا  األ والمصااالح المتبادلااة وصااوالً  المساائولةات

 فاي ،والتنساي  باين التنظةماات االجتماعةاة والمهنةاة فاي مجتماع األماة ،افر الجهاودوت  ،توثي  الروابا

، وتقاساام المعااارف وتع ياا  الثقااة، وقااد تصاال إلااى فكاااروتبااادل الخباارات واأل ،جااو ماان التفاااهم والتعاااون 

وتكاملهاااا مااان يجااال إيجااااد عالقاااات تعاونةاااة فعالاااة تحقااا  الشاااراكة الكاملاااة )سااالةم،  ،ماااا ينشاااطةانااادما  

2005). 

 
 المشاركة المجتمعية  2.3.2

( 2007) السايد ةشايرو  المشاركة فاي صاورتها البساةطة تعناي ين ةشاترك يكثار مان طارف فاي عمال ماا.

المجتمع. المصطلح ةشير إلاى المسااندة  يهدافإلى ين المشاركة تتطلب اندما  كل شخص في تحقي  

 عالها.الشعبةة للقةادات الحكومةة ومحاولة التيثير في قراراتها ويف

 يعماااالة فاااي تااام تعرياااف المشااااركة المجتمعةاااة فاااي ورقاااة سةاساااات تع يااا  وميسساااة المشااااركة المجتمعةااا

بينهااا ساامة ماان ساامات الحكاام المحلااي الرشاايد تمكاان المااواطن ومؤسساااته ماان ( 2011) الهيئااات المحلةااة
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كماا وتحفا  المباادرات المشاركة في عملةة التخطةا والتنفيذ والتقيةم واالستخدام األمثل للموارد المتاحاة، 

حااداث التنمةااة المحلةااة، وهااي فااي نفااس الوقاات ال تعنااي  والمساااهمات المختلفااة لخدمااة الصااالح العااام وا 

 التدخل في صالحةات ومسؤولةات مجالس الهيئات المحلةة المنتخبة والممنوحة لها بموجب القانون.

 و االجتماعةاااةالحةاااة السةاسااةة ي ة ماان خاللهااا دورا فااي/ةقصااد بالمشاااركة العملةااة التااي يلعااب الماااواطن

، وتنفيااذ الخطااا العامااة، واتخاااذ القاارارات هاادافلمجتمعااه، وتكااون لدةااه الفرصااة للمشاااركة فااي و ااع األ

 (.2010 خرون،والبرامج )رحال وآ

وعاان دور المشاااركة فااي فكاار المخططااين جاااء فااي )ملخااص اسااتراتيجةة قطاااع الحكاام المحلااي واإلداري 

مشااركة الماواطنين واالساتجابة الحتةاجااتهم كاون ذلاك يحاد  يهمةاةإلى  رةاإلشا( 2009، 2011-2013

يسس الحكم الرشيد، كما جاء النص على ين السلطة الوطنةة ملت مة بتقرياب الحكوماة مان الشاعب عان 

 .ومسؤوالً  طري   مان كون الحكم المحلي مخوالً 

 :يهمهامن عديدة و  اً ينواعركة ن للمشاي( 2010)عن مرك  موارد التنمةة  (2014حنا )دراسة  تشيرو 

احااة تا  قامتهااا، و إعاان المشاااريع المااراد  تت ويااد السااكان بمعلوماااالمشاااركة بتبااادل المعلومااات: وهااي : يوالً 

 الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ القرارات.

 فااي تنمااوي رييهااممشااروع  ييالتااي يتااةح فيهااا المسااؤولون عاان  وهااي الحالااة: المشاااركة باالستشااارة: ثانةاااً 

 المتعلقة بالمشروع. ألمورا

الةاة تكاوين جماعاات للعمال فاي المشااريع التاي تعنايهم بفعهاي تنظاةم الماواطنين و : مرحلاة التنفياذ: و ثالثاً 

 تامة إلنجا  المهام الملقاة على عاتقهم.
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 المجتمعية المشاركة أهمية 3.3.2

 خص في:تلتالمشاركة التي  يهمةة( 2010) رحال والصاوي ويبو حالوةكل من يورد 

 هم واحتةاجاتهم.يولوةاتتعلم الناس كةفةة حل مشاكلهم وترتيب  -1

 مشاركة الحكومة في تحمل ج ء من يعبائها ونفقاتها والتكامل معها. -2

ي  يادة وعي النااس وانتماائهم لمجاتمعهم ومحارباة الفسااد وتقوةاة العالقاة ماع الحكوماة والمسااهمة فا -3

 التقدم والرفاهةة.

( تتمثل في الةايس مان إمكانةاة 2010) رحال والصاوي ويبو حالوة كة فهي بريييما عن معةقات المشار 

وتدني مستوةات الوعي والدخل ومكانة المرية،  عف منظمات المجتماع المادني، ويساباب  ،تغيير الواقع

غيرهااا. نفسااةة واجتماعةااة كعاادم الثقااة بااالنفس والالمباااالة والمواقااف المساابقة والعااادات والتقاليااد والخجاال و 

ولتع ياااا  المشاااااركة ال بااااد ماااان و ااااع قااااوانين وتشااااريعات فااااي هااااذا المجااااال، و اااارورة تهيئااااة الظااااروف 

الدةمقراطةاااة كتاااداول السااالطة واالنتخاباااات الدورياااة وحرياااة التعبيااار ووجاااود يحااا اب و ااامان حااا  الترشاااح 

 واالنتخابات.

ي ةمثلون يقلةة يكثر من نصف المجمع الفلسطين ين الشباب الذين ةشكلون عدداً ( 2010)ةالحه رحال 

بااالمفهوم السةاسااي؛ حيااث ين دورهاام مغيااب لصااالح فئااة قليلااة ماان الناااس، ولتغيياار الو ااع السااائد ياارى 

 ااارورة تبناااي النظاااام السةاساااي للمسااااواة كحقةقاااة واقعةاااة علاااى مساااتوةات اللاااون والجااانس والااادين واللغاااة 

 وغيرها.

آن واحااد، فبينمااا تساااعد المشاااركة يمااا ماان حيااث المنظااور التنمااوي فتعتباار المشاااركة غاةااة ووساايلة فااي 

حيث  على تعظةم استخدام القدرات البشرية كوسيلة ل يادة مستوةات التنمةة، فإنها تعتبر غاةة ية ًا من

ينهااا تساامح للناااس بتحقياا  توقعاااتهم بالكاماال وتاادعم مساااهمتهم األف اال فااي المجتمااع )تجمااع المجااالس 

 (.2014المحلةة الشبابةة، 
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( 2011)المااااواطنين لحقااااو   اإلرشاااااديركة المجتمعةااااة كمااااا جاااااء فااااي الاااادليل ويت اااامن مفهااااوم المشااااا

 :يهمهامجموعة من القةم، من 

 االلت ام.االنتماء و  -

 التعاون بين المواطنين لصناعة المستقبل للمجتمع وحل مشكالته وتطوير قدراته. -

 فات معهم.والخبرات والثقا فكارواأل واآلراء فكارتبادل األ علىوالعمل  اآلخرينالثقة ب -

 هم.يفكار وتقبل  اآلخرينالتعددةة والتسامح وقبول  -

 المصلحة الشخصةة. علىتغليب المصلحة العامة  -
 

 .القةم التي يت منها مفهوم المشاركة المجتمعةة(: 1.1) وةمثل الشكل

 

 (.2011 لحقو  المواطنين، اإلرشاديالدليل ) ( قةم المشاركة المجتمعةة1.1الشكل )

 

 المجتمعية  وسلبيات المشاركة تاإيجابي 4.3.2

التااااي ةمكاااان  اتيجابةااااتحقاااا  المشاااااركة المجتمعةااااة فااااي تنمةااااة المجتمعااااات المحلةااااة بمجموعااااة ماااان اإل

 :ا كما يليهتو ةح

هااااذا مااااا نفتقااااده فااااي و  ،قطاعااااات المجتمااااع والمسااااؤولةة لاااادى باالنتماااااء اإلحساااااسالمشاااااركة تخلاااا   (1

 .الح ريةمجتمعاتنا 

 لعمل التطوعي ممارسة حقةقةة للدةمقراطةة في المجتمع.تتةح المشاركة المجتمعةة وا (2

التااي تتفاا   هااداف  األوتحقياا ،ماان المؤسساااتيالمجتمااع علااى  اعاااتماان قباال جم رقابةاااً  تحقياا  دوراً  (3
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 حاجة المجتمع.و 

 المجتمع.في تغيير برامج المؤسسة وفقا الحتةاجات جماعات  تلعب المشاركة دوراً  (4

بالنساابة لالحتةاجااات  ولوةاااتاألالقةااادات التااي تااؤثر فااي نساا  ن ااج التثقيااف و تحقاا  فرصااة للااتعلم و  (5

 للنظرة الواقعةة للحلول المناسبة.

ات، بمااا ةحقاا  دعاام هااذه مناااا المؤسسااظااروف المجتمااع و  المجتمااع تعاااة المشاااركة تجعاال قةااادة  (6

  مان تيييدها.المنظمات و 

 

 :فتتلخص فيما يليما سلبيات المشاركة أ

لاى التشااركةة فاي المعاملاة مماا ياؤدي اة الجمع بين الجهود النظامةة و جانخفاا الروح المعنوةة نتي (1

 ها.هدافعدم تحقي  المؤسسة أل

هد لى استهالك الجإالسلةم يؤدي ن لم يتم توجيهه بالشكل إس ال ائد لدى الجماعات المشاركة الحما (2

 الوقت.و 

 التقوةم.ابعة و مكانةة المتإمارسة السلطة داخل المؤسسة وعدم خل مو تخليانعدام ال با  (3

ليتها فاااي االرتقااااء و كوماااات عااان مساااؤ تخلاااي الحلاااى الفقاااراء و إقااال العااابء لمشااااركة نقاااد يناااتج عااان ا (4

 . (1999)خاطر،التطويرو 

 
 أساليب تشكيل المجالس المحلية ومدى المشاركة الشعبية فيها 5.3.2

 :هيجري فيها تشكيل المجالس المحلةة ( يربعة طر  ي1996(عك  واألعر  وجبرال يذكر

  االنتخااااب المباشااار: حياااث ياااتم انتخااااب يع ااااء المجلاااس المحلاااي مباشااارة مااان قبااال ساااكان المنطقاااة

ألنفسهم إما بشكل مساتقل يو  امن قاوائم، وهاذا األسالوب متباع فاي  يشخاصالمحلةة، عبر ترشةح 

 دول كالوالةات المتحدة وفرنسا والهند وعدد من الدول العربةة.



28 
 

 خاااب غالبةااة يع اااء المجلااس المحلااي بشااكل مباشاار ماان قباال عباار انت كاالنتخاااب واالختةااار: وذلاا

ها الكفاءات التي ةحتا  ل يساسالسكان، كما ةقوم األع اء المنتخبون باختةار العدد المتبقي على 

 المجلس.

 طة السااالطة المرك ياااة التاااي تختاااار اساااياااين كافاااة يع ااااء المجلاااس المحلاااي بو التعياااين: حياااث ياااتم تع

 يهااا. يااتم اتباااع هااذه الطريقااة فااي العديااد ماان الاادول العربةااة والاادولاألع اااء بناااء علااى توصااةة ممثل

 النامةة.

  م يج من االنتخاب والتعيين: يتم انتخاب عدد من األع اء بشكل مباشر، وتقوم السالطة المرك ياة

 بتعيين عدد آخر من األع اء.

ي هااشر، وهاذه الطريقاة ى التي تت من االنتخاب المباألوليبدو ين المشاركة الكاملة تتحق  في الحالة 

المتبعاااة فاااي الااادةمقراطةات الغربةاااة، وتتحقااا  بااادرجات فاااي االنتخااااب والتعياااين وفاااي حالاااة المااا يج مااان 

 االنتخاب والتعيين، وتكاد تنعدم في حالة التعيين.

 

 الهيئات المحلية أعمالواقع المشاركة المجتمعية في  6.3.2

هنااك  (،2011)المحلةاة الهيئاات  يعماالمعةاة فاي ورقة سةاسات تع ي  وميسسة المشاركة المجتبحسب 

العديااااد ماااان يشااااكال المشاااااركة المجتمعةااااة التااااي تمارسااااها الهيئااااات المحلةااااة، وباااادرجات مختلفااااة؛ وهااااذا 

 سةا  نشاطات ممولة من جهات مانحة. من بمبادرة ذاتةة من الهيئة المحلةة، يو  المشاركات تكمن

 ن يربعة مستوةات هي:واقع المشاركة المجتمعةة تندر   موت يف ين

  اإلخبار/اإلفصاااح: عباار إصاادار نشاارات وبةانااات ومعلومااات تهاام المااواطنين ماان قبياال المخططااات

 الهةكلةة والو ع المالي وما شابه.

  التشااااور: مااان قبيااال تشاااكيل لجاااان قطاعةاااة وعقاااد اجتماعاااات تشااااوريه ولقااااءات جماهيرياااة، وتاااوفير
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 ةاسة الباب المفتوح.وتبني س ،صنادي  شكاوي، وتشكيل لجان يحةاء

  ممثلاااي المجتماااع المحلاااي فاااي عملةاااة إعاااداد  إشاااراكالمشااااركة فاااي التخطاااةا وصاااناعة القااارار: عبااار

الخطاااا التنموةاااة لمااادن وبلااادات فلساااطينةة، يو المشااااركة فاااي تحدياااد االحتةاجاااات، يو مشااااركة فئاااة 

 معينة )كالشباب مثال( في تصمةم مشروع يو االشتراك في عملةة صنع القرار.

 اريع ومشا نشطةتطوعةة يو تقدةم تبرعات مالةة وعينةة أل يعمالمساهمة المالةة يو العينةة: كتنفيذ ال

 خاصة.

نها م( ينها البرامج التي ةستفيد 2007)وجابر الرياحي عها المواطنون يذكر وعن البرامج التي يتفاعل م

تتادنى  ل والعمل مقابل الغذاء. كمااالمواطن وتخدم مصلحته، وال يدفع مقابلها ثمنا مادةا. وبرامج التشغي

لمحلاي يما يسااليب التواصال باين المجاالس المحلةاة والمجتماع ا، المشاركة في البرامج التثقةفةة والتوعوةة

فهاااي إماااا إجاااراء المشااااورات ماااع المؤسساااات األهلةاااة والقاعدةاااة، يو إجاااراء مشااااورات ماااع مثقفاااي البلااادة 

 ينفسهم. ووجهائها، يو إجراء مشاورات مع المواطنين

تمارس نها إ( 2010الرمحي ) المحلةة ةقولالهيئات  يعمالعن واقع المشاركة المجتمعةة في بالحديث و 

 وهاذه الممارساات إماا ،شكال يو يكثار مان يشاكال المشااركة المجتمعةاة وبادرجات متبايناة ويدوات مختلفاة

ممولااة ماان جهااات مانحااة. ين تكااون جاااءت بمبااادرات ذاتةااة ماان الهيئااة المحلةااة. يو فااي سااةا  نشاااطات 

على شكل مساهمات بالجهد والمال وتكاون فاي معظمهاا مباادرات مان الماواطن يو و يمن ناحةة يخرى، 

 مؤسساته.

الهيئااااات المحلةااااة  يعماااالواقااااع ممارساااات المشاااااركة المجتمعةاااة فااااي  ني إلاااى( 2010وةشاااير الرمحااااي )

وغيار ملا م  مؤساسها على نحو غيار الفلسطينةة تقتصر على عدد من الهيئات المحلةة وتتم في معظم

مان هيئاات الحكام ن . وة ايف يالعديد من الحااالت شاكلةة وغيار فعالاة وغيار ممثلاة تكون في ينهاكما 
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والهيئاة المحلةاة مان جهاة يخارى؛  ،في التواصل بين المواطن ومؤسسااته مان جهاة تعاني  عفاً المحلي 

 منها:األسباب  نتيجة عدد منوذلك 

  التنمةة. إحداثفي  ودوره التشاركيصل ومعرفة المواطن بعمل الهيئات لةات تواوجود آقلة 

 المساتوى  في التخطةا وصناعة القارارات علاى مشاركة المواطن يهمةة عف وعي الهيئة المحلةة ب

 المحلي.

  ةة مشااركات شاكل لدت لدةه بعدم جدواها قةاًسا علىقلة اهتمام المواطن بالمشاركة نتيجة لقناعات تو

 .اً تمت سابق

المبحث الثالث: المشاركة الفاعلة للشباب في الهيئات المحلية والمجالس الشـبابية  4.2

 بيت لحم محافظةالمحلية في 

 مقدمة 1.4.2

لاك تتطلب مبادئ الدةمقراطةة والالمرك ية مشاركة المواطنين في قرارات هيئات الحكام المحلاي، وةايتي ذ

، 1997( لساانة 1يئااات المحلةااة الفلسااطينةة رقاام )( بحسااب قااانون اله2004) اشااتةة وحباااس كمااا ةقااول

والاذي  امن للماواطن واللجاان  1996وكذلك قانون انتخاب مجاالس الهيئاات المحلةاة الفلساطينةة لسانة 

 المحلةة دورا في قرارات البلدةات وهيئات الحكم المحلي.  

اساااتثمارا لطاقااااتهم وتااايتي مشااااركة الشاااباب تجسااايدا لمبااادي المواطناااة بماااا تت ااامنه مااان حقاااو  وواجباااات و 

لااب ه الشااباب فااي تنمةااة مجتمعاااتهم المحلةااة. ويتطوتع ياا ا للاادور الااذي ةمكاان ين يلعباا وقاادراتهم الخالقااة،

اتخاااذ القاارارات داخاال مؤسساااتهم وجااود حةاااة دةمقراطةااة الشااباب فااي المشاااركة المجتمعةااة و  تع ياا  دور

 آرائهاامعبياار عان مساااحة حقةقةاة للت شابابوماانح الالمساااواة والعدالاة داخاال المؤسساة،  علاىحقةقةاة قائمااة 

 (.2010، خرون )رحال وآ في تطوير الخطا والبرامج
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الشباب من عمر الفلسطيني شعب فتي، فقد بلغت نسبة  بن الشعالتو يع العمري للسكان ي يظهرحيث 

% مااان الفئاااة 37الساااكان، مااانهم  يجماااالي% مااان 30را اااي الفلساااطينةة حاااوالي ( سااانة فاااي األ15-29)

 ،الفلساطيني لإحصااء المركا ي  )الجها  ( سنة29-20من الفئة العمرية ) % 63( و19-15)العمرية 

2016.) 

 
 هيئات المحلية في محافظة بيت لحمال 2.4.2

فاي ال افة الغربةاة وقطااع غا ة. تقاع  ةعشار  دة مان المحافظاات الفلساطينةة الساتحافظة بيت لحم واحام

كام، والمديناة مهماة جادا للمساةحيين ألنهاا مساقا  10المحافظة إلى الجنوب من مدينة القدس على بعد 

 ،وحناااا )بناااات ( نسااامة169402عااادد ساااكان المحافظاااة ) حياااث يبلاااح، يس السااايد المساااةح علةاااه الساااالمر 

2015.) 

 :اً قروة اً ( مجلس24و) ،عشر بلدةةت م محافظة بيت لحم بحسب و ارة الحكم المحلي احدى 

 ، وكان يول رئةس له هو سالم يبو السبل.1912بيت جاال: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .1

 ، وكان يول رئةس له هو جريس حنا قمصةة.1956بيت ساحور: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .2

 ، وتريسه عبد الفتاح عبد هللا ديرية.1997بيت فجار: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .3

 و ميخائيل يبو سعادة.، وكان يول رئةس له ه1875بيت لحم: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .4

 وتريسه حينها سلةمان مفرح. 1997تقوع: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .5

 عبد المطلب الحسيني. ويتريسه حالةاً . 1997جناتة: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .6

 برئاسة عبد هللا محمد عطا هللا غنةم. 1997الخ ر: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .7

 برئاسة يحمد مصطفى معالي. 1996لس البلدي عام الدوحة: تم تيسةس المج .8

 برئاسة على موسى يبو رمةس. 1997 عترة: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .9
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 حساسنة. إبراهةموكان يول رئةس له  1997العبيدةة: تم تيسةس المجلس البلدي عام  .10

 .بدر يكرمرئةس لها  وكان يول 2016المجلس البلدي عام  تيسةستم  :بتير .11
 

حوساان، الخااص، النعماان،  ،وجاب الاذيب ،رطاس، يم سلمونة، بيت تعماريجالس القروةة فهي: لميما ا

وخلاة  ،وبري اعة ،والمنشاةة، ماراح معاال، المعصارة، نحاالين، هنادا ة ،دار صالح، الشواورة، ماراح ربااح

ت ةسان، بيخلة الحداد، ك رحال،وادي النةص، وادي فوكين، الولجة. واد  ،اللو ، الجبعة، جورة الشمعة

 .الرشايدة ،سكاريا

 
 المشاركة في مختلف مجاالت الحياةاالستثمار في الشباب عبر  3.4.2

يسااباب تسااتدعي مشاااركة الشااباب فااي الحةاااة السةاسااةة والثقافةااة  ك عاادةين هنااا( 2010) موسااى تشااير

ماا. إ اافة واالجتماعةة، حيث ين ما ةقارب نصف سكان الدول النامةة ال تتجاو  يعمارهم العشارين عا

هور إلى واقع حةاة الشباب حيث الفقر والتفاوت االجتماعي، وتادهور جاودة التعلاةم وانتشاار البطالاة وتاد

 الخدمات الصحةة وانتشار العولمة وتدني مشاركة الشباب في عملةات اتخاذ القرار.

ة، لساكان والتنمةامشااركة الشاباب كماا جااء فاي الماؤتمر الادولي ل يهمةاةكما ين المعاهدات الدولةاة تقار ب

لمشاااااركة الكاملااااة داخاااال وفااااي اتفاقةااااة األماااام المتحاااادة لحقااااو  الطفاااال تاااام اإلقاااارار بحاااا  الشااااباب فااااي ا

 مجتمعاتهم.

 
 مام مشاركة الشباب وطرق معالجتهاالمعيقات أ 4.4.2

 ر إلاىعدة معةقات يمام مشاركة الشباب منها العالقات التراتبةة التي بين الكباار والشاباب، والنظا هنالك

خدمات ال دور لهم، وهناك مخاوف قد تكون غير مبررة بخصوص العمال ماع  وشباب على ينهم متلقال

 قطاع الشباب.
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 ترى الكاتبة  رورة مراعاة ما يلي: ،وفي سبيل مقاربة تحل هذه اإلشكالةة

 ام بالمجموعات المهمشة في المجتمع.ماالهت .1

حةة والتعلةمةااة والمشاااركة فااي مختلااف اعتماااد نهااج مبنااي علااى الحقااو  لحماةااة حقااو  الشااباب الصاا .2

 المجاالت.

ر منظاو  إلاى اإل اافة، بق ااةاهمويادافع عان  لشابابل االعتبارات الثقافةاةلمراعاة اعتماد نهج ثقافي  .3

 .(2010موسى، والشابات )جسماني يراعي احتةاجات الشباب 

 
 تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية إجراءات 5.4.2

ة مجتمعاااتهم المحلةاااة ةاامين مشاااركة الشااباب الفاعلااة فااي تن (2011ن )جاااء فااي دلياال حقااو  المااواطني

 وفةماااوو ااعها مو ااع التنفيااذ،  اإلجااراءاتتتطلااب تبنااي المؤسسااات فااي هااذه المجتمعااات مجموعااة ماان 

 المقترحة: اإلجراءات هذهيلي بعا 

 تع ي  التواصل باستمرار مع قطاع الشباب عبر وسائل االتصال المختلفة. -

 اجات الشباب واهتماماتهم من خالل االجتماعات الدورية.النظر في احتة -

 الشباب في الهيئات القةادةة للمؤسسات وفي مواقع اتخاذ القرار فيها. إشراك -

 طالع الشباب على الجوانب التي تهمهم وتعنيهم.إ -

 بناء قدرات الشباب وتدريبهم باستمرار. -

 ا.تحفي  وتوعةة الشباب بالمجاالت التي ةمكن المشاركة به -

 توفير فرص لمشاركة الشباب المجتمعةة والتطوع في المؤسسات.  -
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 تعريف تجمع المجالس المحلية الشبابية: 6.2.4

ةاة، مؤسسة فلسطينةة يهلةة، تشاكل إطاارًا وطنةاًا شااماًل، ة ام تحات رايتاه كافاة المجاالس الشابابةة المحل

 ى الصاعيد المحلاي واإلقلةماي والادولي.وةمثلهاا علا ،ويدافع عنهاا وعان حقوقهاا ،وةعمل معها ومن يجلها

 (.)تجمع المجالس المحلةة الشبابةة
 

 فكرة تجمع المجالس المحلية الشبابية ومبرراته: 1.6.2.4

الشااابابةة  المحلةاااة ، حياااث ساااميت آناااذاك بالمجاااالس2009باااديت فكااارة المجاااالس المحلةاااة الشااابابةة عاااام 

مجااالس لتكااون مناااظرة للهيئااات المحلةااة فااي المساااندة، حيااث قاماات فكاارة المشااروع علااى تيسااةس هااذه ال

 يااادة لهااا. وقااد انبثاا  هااذا المشااروع ماان الحاجااة الفعلةااة لتااوفير الساابل واآللةااات يعمالتركيبتهاا ووظائفهااا و 

 االنخارا  المساؤول فاي انخرا  فئة الشباب في الخدمة المجتمعةة المدنةة، عبر إطار شابابي قاادر علاى

اجاات الشاباب وطموحااتهم المساتقبلةة علاى المساتوى المحلاي. طبقات مجال الحكم المحلي، وتمثيل احتة

فكاارة المجااالس المحلةااة الشاابابةة المساااندة فااي يربااع هيئااات محلةااة هااي: بياات فجااار والاارام وكفاار نعمااة 

امج اإلصااالح الاادةمقراطي الدولةااة،  اامن برناا (CHF)وساالفيت، وذلااك بالتعاااون بااين كاال ماان مؤسسااة 

 المعلم )المورد(.تواصل( ومرك  تطور المحلي )

، تم االنتقال لمستوى جديد من العمل، وهو المجالس المحلةة الشبابةة، حيث قاام 2010وفي بداةة عام 

الشاابابي بمراجعااة معمقااة لمفهااوم مجااالس مساااندة، يو مجااالس ظاال شاابابةة، حيااث نظاار  (شااارك)منتاادى 

فاعلاااة والماااؤثرة فاااي الشاااين لتشاااكيل مجاااالس محلةاااة شااابابةة، وسااايلة لمشااااركة الشاااباب ال (شاااارك)منتااادى 

المشااركة  المحلي، بشكل ةحاكي بالكامل ما يتم فاي الهيئاات والمجاالس المحلةاة، وال يتوقاف األمار عناد

الدولةااة، لتيسااةس مجااالس  (CHF)الشااكلةة فيهااا. وماان هنااا باادي العماال المشااترك بااين المنتاادى، ومؤسسااة 

، فااي عاادد ماان المواقااع )كمرحلااة 22-15محلةااة شاابابةة منتخبااة ت اام فااي ع ااويتها الشااباب ماان عماار 

، يريحا، قلقيلةة، سلفيت، الطيبة، الرام، بيت فجار، بيت ساحور، حلحول، إذنا. حياث عنبتايولى( هي: 
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يجريت االنتخابات في سبعة مواقع جديدة، مع اإلبقااء علاى المجاالس الشابابةة فاي كال مان بيات فجاار، 

 (.2010، رون خآو   ماعرة) 2009والرام، وسلفيت المنتخبة عام 

 
 تعريف القيادة التشاركية 2.6.4.2

قوم ين القةادة في المجلس المحلي الشبابي ت (2011ة )مهارات للمجالس المحلةة الشبابةجاء في دليل ال

نهااا مباادي وقةمااة تحكاام العالقااات بااين يالعماال الفااردي، حيااث  يساااسعلااى المفهااوم التشاااركي ولااةس علااى 

 المجلاس الشابابي. علاى يهادافقائاد/قادة قاادرين علاى تحقيا  رؤةاة و األع اء. وهذا ال ةمنع مان بارو  

 دوار.يمتعوا به من صفات وةقوموا به من ما ةمكن ين يت يساس

ئر عن م اةا الحكم المحلي ينه ةع   المساواة بتوفير إمكانةة الوصول إلى دوا (Yildrim, 1993)ةقول 

الحكم المحلي يوفر فرص إ افةة للتصاويت،  كما انالسةاسة وفرص مشاركة المواطنين في الحوكمة. 

نهاا تشكيل االتحادات وممارسة حرية التعبير. وعندما ةسرد مبررات الحكم المحلاي الكثيارة ياذكر منهاا يو 

ة فااي تشااكل قااوة موا يااة مقاباال الوحاادة المتجانسااة للدولااة المرك يااة، وينهااا تااوفر التاادريب للمشاااركة الواسااع

 الشؤون العامة.

 فإنن البعا يرى ين الحكم المحلي ومؤسساته هي مؤسسات مجتمع مدني، وبالنظر إلى ي

(Yildrim, 1993)  يرى ين الحكم المحلي هو مورد ةمكن االشتراك فةه واستعماله بالت امن مع

 مكونات المجتمع المدني األخرى.

التاي  -بارى دفعات بلادةات المادن الك (Yildrim, 1993)ةقاول عنهاا  كمااثقافة الحكم المحلي والتمساك و 

 لاام تكاان قااادرة علااى التعاااطي مااع مسااتوى المشاااركة الواسااعة ال اارورية لالسااتقرار السةاسااي والدةمقراطةااة

 إلى إنشاء هةاكل صغيرة على المستوى المحلي هي مجالس األحةاء. -الحقةقةة 
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 هأهدافو  تعريف المجلس المحلي الشبابي 3.6.4.2

( ين المجلاس المحلاي 2011محلةاة الشابابةة فاي فلساطين، جاء في )النظام الاداخلي الموحاد للمجاالس ال

 الشابابي هااو مجموعاة ماان الشااباب والشاابات الااذين انتخبااتهم الهيئاة العامااة للمجلااس وفا  نظااام األغلبةااة

يئاة العددةة بطريقة دةمقراطةة مباشرة لةكونوا ممثلين لهم. والذين سةعملون بشكل تطوعي إلاى جاناب اله

عامااًا حيااث  (25يقاال ماان  – 15الفئااة العمريااة ) ةكونااون  اامنمجلااس القااروي(. المحلةااة )البلدةااة يو ال

 .ويناظر الهيئة المحلةة في تركيبتها ووظائفها .ه النظام الداخلييعمالينظم 

الهيئااات المحلةااة  يعمااالالمجلااس الشاابابي وساايلة ميسسااة منظمااة وفاعلااة ل اامان مشاااركة الشااباب فااي 

 .ماتةا وتنموةاعلى عملها ومسؤولةاتها خد واالطالع

ليل فاي الادكماا يلاي  جاءتها فقد تحقةقلالمجالس المحلةة الشبابةة  التي تسعى هدافاأل إلىبالنسبة  يما

 (:2009) الشبابةة للمجالس المحلةة اإلرشادي

 .تكريس ممارسات الحكم الدةمقراطي الرشيد في العمل الشبابي .1

 (األدوار، المسؤولةات تع ي  معرفة الشباب بهيئات الحكم المحلي )الوظائف، .2

 (ممارسة العملةة الدةمقراطةة )المشاركة، العملةة االنتخابةة، صناعة القرار، التخطةا .3

 .ة ومنحهم الفرصة لممارسة مهام قةادةةيجابةتطوير قدرات الشباب في القةادة اإل .4

القااارار تاااوفير منبااار للشاااباب ةعبااارون فةاااه عااان آرائهااام وطموحااااتهم واهتمامااااتهم للتااايثير علاااى صاااانع  .5

 .الوطني والمحلي

تمكااين الشااباب ماان تحديااد المشاااكل التااي تااواجههم وتشااجةعهم علااى العماال التطااوعي لإسااهام فااي  .6

 .تطوير المجتمع الفلسطيني

 

 



37 
 

 بنية المجلس المحلي الشبابي 4.6.4.2

ن سبيالهيئة العامة: وهي اإلطار العام المشكل للمجالس المحلةة الشبابةة، ويتكون من الشباب المنت .1

 .( عاماً 25يقل من  – 15للهيئة العامة من كال الجنسين  من الفئة العمرية من )

ن ماان قباال الهيئااة العامااة، بحيااث ةشااغل كاال ماانهم و محلااي الشاابابي: هاام الشااباب المنتخبااالمجلااس ال .2

 .منصبا يناظر يحد مناصب األع اء في الهيئات المحلةة

م المجلااس المحلااي الشاابابي بتشااكيلها مااان لجااان المجلااس المحلااي الشاابابي: وهااي اللجااان التاااي ةقااو  .3

يع اء الهيئة العامة، ويريس كل لجنة ع او مان يع ااء المجلاس الشابابي، وتهادف إلاى مسااعدة 

األع اااء المنتخبااين فااي تخطااةا وتنفيااذ المبااادرات والنشاااطات والمشاااريع، وةكااون عاادد اللجااان فااي 

 .جو  للمجلس إ افة لجنة يو يكثرالمجلس الشبابي مساوةا لعدد اللجان في الهيئة المحلةة وي

 (.2010، خرون آو   ماعرة) 24-16تجري كل عامين للفئة العمرية  االنتخابات .4

 
 المجالس المحلية الشبابية في محافظة بيت لحم 7.4.2

 ،2009كان بدايتها في نهاةة شهر كانون الثاني  ،مجالس محلةة شبابةة ةثمانةت م محافظة بيت لحم 

الهيئاة يع ااء س شبابي بيت فجار المحلاي المسااند للمجلاس المحلاي، حياث يبلاح حيث تم انتخاب مجل

شاااابًا وشاااابة  بعاااد سلسااالة مااان ور  العمااال واللقااااءات التاااي عملااات علاااى  (481) العاماااة الباااالح عاااددهم

 شااااباً  (13)ترساااي  فكااارة المواطناااة والحكااام الرشااايد فاااي عقاااول الشاااباب، ويتااايلف المجلاااس المنتخاااب مااان 

المجلس على تحول كبير في حةاة الشاباب الاذين كاانوا ةستكشافون جواناب جديادة فاي وشابة، وقد عمل 

و الحةااة، وان مااا نعةشاه اآلن ماان الشاعور بالمسااؤولةة والقاادرة علاى الفعاال والمشااركة فااي صانع القاارار هاا

 (.2010، وآخرون حدث سةصاحبنا في كل يوم من حةاتنا القادمة ) ماعرة 
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 :كل من البلدات التالةة لمحلي الشبابي فيكما يجريت انتخابات للمجلس ا

 واد فوكين. 

 الخ ر. 

 جاال بيت. 

 بيت لحم. 

 بلدة تقوع. 

 بلدة بتير. 

 بيت ساحور. 

 بيت فجار. 

 

 التي يقودها الشباب في المجالس المحلية الشبابية األنشطةعلى  أمثلة 7.4.3

  علااى الفعاال والقةااام لقااد  اارب مجلااس شاابابي بياات فجااار مااثال رائعااا فااي قاادرة الشااباب الفلسااطيني

 باألنشااطة والمشاااريع، ونفااذ المجلااس العديااد ماان المشاااريع واألنشااطة ومنهااا مشااروع التوعةااة البيئةااة

الذي يشتمل علاى  راعاة األشاجار وطاالء جواناب الطرقاات وتو ياع ساالل النفاةاات فاي البلادة ورسام 

ع مجلاس الشابابي مان المشارو جاداريات تعناى بالبيئةاة فاي المنااط  العاماة فاي البلادة، وبعاد انتهااء ال

البيئاااي، انتقااال إلاااى مشاااروع اكبااار وهاااو مشاااروع ثقاااافي تمثااال فاااي إقاماااة يسااابوع ثقاااافي ويشاااتمل علاااى 

معرا تراثي، فني، كتابي، ويمسةات شعرية وتراثةة، وفلكلور شعبي، ومعرا للفيديو يشتمل على 

، والعماال علااى إعااداد عارا يفااالم وثائقةااة عاان البلاادة، وقااام المجلااس ية ااا بتنظااةم مخةمااات صااةفةة

 تمي ة.مواقف للباصات في داخل البلدة والعديد من الدورات المثالةة وغيرها من األنشطة الرائعة والم

 شاابا وشاابة مان  70يطل  المجلس المحلي الشبابي في بيات جااال مخاةم سإحناا غيارس بمشااركة  كما
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قاادم ماان خاللهااا معلومااات عاان  األولعامااا. وتاام تنفيااذ ناادوة فااي اليااوم  17-14الفئااة العمريااة ماان 

الحكم المحلي ومهام البلدةة ودورها في تطوير المدينة، وفاي الشا  الثااني مان الياوم تام تنفياذ نشاا  

ريا ي حيث طلب المدرب من المشتركين تجمةع بعا النفاةاات الصالبة كقنااني المةااه والعصاائر 

النشاا  لتشاجةع المشااركين علاى  حياث ةحادث هاذا عليهاا،الفارغة وقام بتعلةمهم علاى كةفةاة العا   

لعمل شيء من الالشيء. وسينفذ المشتركون اليوم مجموعة من ال يارات الميدانةة  اإلبداعيالتفكير 

فااي شااوارع المدينااة لةقااابلوا الناااس وةساايلونهم عاان مشاااكلهم واحتةاجاااتهم، حيااث يهاادف هااذا النشااا  

وسةقومون بنقل هذه االحتةاجات  المجتمع، ل يادة معرفة المشتركين بالمشاكل والتحدةات التي توجه

يتخللااه مجموعاة ماان  يةاام 5للمجلاس البلادي ومحاولااة البحاث عان حلااول لهاا. وةساتمر المخااةم لمادة 

التدريبات المسرحةة والدراما مع المدربة ميرنا سخلة وتنفيذ مجموعة من الور  التي ستناق  الواقع 

 السةاسي واالقتصادي واالجتماعي في المدينة.

  قاام مجلااس محلااي شااباب تقااوع ب يااارة مدينااة الخلياال، وذلااك  اامن مشااروع تع ياا  المشاااركة الشاابابةة

ة الذي ينظمه مركا  وئاام الفلساطيني وبالتعااون ماع البعثاة البابوةاة الاذي يهادف إلاى تع يا  المشاارك

ئاااة الشاااباب  ااامن الفالشااابابةة فاااي الجواناااب السةاساااةة واالجتماعةاااة وتطاااوير القااادرات الفردةاااة لااادى 

( من اجل  ياادة المشااركة المجتمعةاة لاديهم وتع يا  مفهاوم المواطناة وقادرتهم فاي 25-18العمرية )

 .التيثير على صانعي القرارات

شاابا  35وبديت ال يارة باستقبال محافه الخليل كامل حميد حيث رحب بالوفد ال يف الاذي ة ام 

جااواء العاصاافة، مؤكاادا علااى يهمةااة ين هااذه ال يااارة مغااامرة جميلااة فااي ظاال هااذه األ مؤكااداً  وشااابة،

 المشروع الهادف إلى تع ي  دور الشباب في المجتمعس، مشيرا إلى ين المحافظة مستعدة لتقدةم كل

 .لديهمما يل م من اجل المشاركة الشبابةة وتع ي  روح اإلبداع 
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ظة هذه ال يارات إلى محاف يهمةةكما استعرا الو ع العام في محافظة الخليل، مشيرا إلى 

ة لقدةمالخليل في ظل اإلجراءات اإلسرائيلةة في محةا الحرم اإلبراهةمي الشريف وقلب البلدة ا

 من المدينة ومحةا المستوطنات، منوها إلى ين هذه اإلجراءات تهدف في مجملها إلى إجبار

 .المواطن الفلسطيني على الرحيل

  مان بلدةاة بيات لحام حفاال فاي قاعاة ونظم المجلس المحلي الشبابي في بيت لحام والاذي ةعتبار جا ًء

يئااة فيينااا فااي البلدةااة لتكااريم الطلبااة الناااجحين فااي الثانوةااة العامااة ماان يع اااء المجلااس الشاابابي واله

 .فيرا بابون، ويع اء المجلس البلدي الحفل رئةسة البلدةة العامة، و م

  لخامس من برنامج شارك رئةس ويع اء المجلس المحلي الشبابي بيت لحم في فعالةات العام اكما

سبسااطةة للااروم  يساااقفةالشااباب الفلسااطيني المغتاارب والمعااروف باساام اعاارف تراثااك بح ااور رئااةس 

المطران عطاهلل حنا ومفتي محافظة بيت لحم الشي  عبد المجيد عطاا، ورئاةس مؤسساة  األرثوذكس

ؤسساااة ، مشاااروع مااانظم مااان قبااال م"اعااارف تراثاااك الاااوطني"األرا اااي المقدساااة المساااةحةة المساااكونةة 

ينماااا كناااا ومهماااا يناااا فلسااطين كلنااا الاااوطن كل"المقدساااة المساااةحةة المسااكونةة تحااات شاااعار  األرا ااي

 ، وةق ي بتع ي  دور الشباب الفلسطيني المغترب في بنااء الدولاة الفلساطينةة ودعام مقومااتسبعدنا

 .ةةصمودها وتنميتها عبر بناء الشراكات مع كافة المؤسسات الشبابةة والتنموةة واالقتصاد

 األرا اينصار في كلمته مؤسسة  إيلةاومن جانبه شكر رئةس المجلس المحلي الشبابي بيت لحم 

ربااا الشااباب فااي  إلااىالمقدسااة المسااةحةة المسااكونةة ودورهااا الكبياار فااي هااذا البرنااامج الااذي يهاادف 

المجلاااس بالشاااباب المغتاااربين معرباااا عااان إعجاباااه  باسااام، كماااا ورحاااب األمدول االغتاااراب باااوطنهم 

 إلاااىالكبيااار الاااذي يظهاااره الشاااباب لاااوطنهم، بعاااد ماااا تكبلاااوه مااان صاااعوبات فاااي طاااريقهم  نتمااااءباال

دول، هاي الوالةاات المتحادة األميركةاة، وتشايلي،  10الوفد جاء مان  ين إلىفلسطين، ويذكر ةشار 

ةطالةاوهندوراس، والسلفادور،   .ويسترالةا، ونةكارغوا، وكولومبةا، وقطر، واألردن، وا 
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 الفصح المجيد نظمت بلدةة بيت لحم بالتعاون مع مرك  حفه التراث الثقافي وبمناسبة عيد

س، والمجلس المحلي الشبابي مسابقة فصحةة بعنوان سبيت لحم والشباب رمٌ  للتراث والح ارة

 هدفت للتعررف على تاري  ويصالة المواقع التراثةة والتاريخةة في مدينة بيت لحم.

 ي مسايرة تحات شاعار سجيال قاارئس لادعم الحملاة الوطنةاة لتشاجةع شارك يهالي مدينة بيت سااحور فا

اء تحت شعار سقارر  ورحالمحلي في بيت سا والمجلس الشبابيبالتعاون مع الوكالة األميركةة  .القراءة

 قااادة الغاادس، حيااث تت اامن الحملااة ينشااطة مختلفااة مثاال ورشااات القااراءة، والحكااواتي، وقااراءة اليااوم...

ويو حت الوكالة، في بةان لها، ين هذه الحملة تيتي  امن  .ج التعلةمةةالقصص لألطفال، والبرام

إلاى  االستراتيجةة بعيدة المدى لمشاريع التعلةم في الوكالة بال فة الغربةة وقطااع غا ة، التاي تساعى

 .تشجةع الفلسطينيين على القراءة، بتعاون وثي  مع و ارة التربةة والتعلةم العالي

مشاركة من مختلف الفئات العمرية، اجتمعوا لتسلةا ال وء على يهمةة وشهدت مسيرة بيت ساحور 

ماا القراءة، ولدعم مبادرة المجلس المحلي الشبابي التي تهدف إلى إنشاء مكتبة عامة فاي مادينتهم، ك

سةعمل مجلاس محلاي شابابي بيات سااحور علاى جماع التبرعاات المادةاة إلنشااء المكتباة، إلاى جاناب 

 .لتبااااااارع بالكتاااااااب المساااااااتعملة للمكتباااااااة التاااااااي ساااااااتخدم األطفاااااااال والشااااااابابدعاااااااوة يهاااااااالي المديناااااااة ل

الذي  وشدد رئةس بعثة الوكالة األميركةة للتنمةة الدولةة في ال فة الغربةة وقطاع غ ة دةفيد هيردن،

م، شارك في المسيرة، على يهمةة القراءة، قائال سيود تشجةع اآلباء على القاراءة بصاوت عاال ألطفااله

 .(2010، آخرون ) ماعرة و  قاء ةمكنهم قراءة الكتب معاكما ين األصد
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 الدراسات السابقة 5.2

 الدراسات العربية 1.5.2

 في فلسطين والحكم المحلي المحلية دارةدراسات تناولت اإل 1.1.5.2

فااي ساابيل الوقااوف علااى آخاار مااا نشاار بخصااوص محاااور الدراسااة الحالةااة، قااام الباحااث باااالطالع علااى 

 قة وكان منها ما يلي:الدراسات الساب

الستكشاف مدى  ( بعنوان "التطور القانوني للهيئات المحلية في فلسطين"2015)خالد،  دراسة هدفت

تطااور القااوانين الناظمااة للهيئااات المحلةااة الفلسااطينةة فااي الفتاارة الواقعااة بااين الحكاام العثماااني حتااى قةااام 

مان  امنها المانهج الوصافي الاذي  ،ج بحثةاةالسلطة الوطنةة الفلسطينةة. واستخدمت الدراسة عادة منااه

سااعى لتحدياااد مميااا ات التطاااور القاااانوني للهيئاااات المحلةااة وتحدياااد خصائصاااها وج ئةاتهاااا، كماااا اساااتخدم 

الباحااث الماانهج التاااريخي السااتعراا التطااور التاااريخي والقااانوني للهيئااات المحلةااة، إ ااافة إلااى الماانهج 

هااام نتاااائج الدراساااة ين االحاااتالل ومااان ي  لتلاااك الهيئاااات.التحليلاااي مااان يجااال فهااام مااادى التطاااور القاااانوني 

وساةطر عليهاا عبار قراراتااه  ،اإلسارائيلي ساعى الساتغالل الهيئاات المحلةاة لصاالحه، و ااي  عليهاا مالةااً 

شااؤونه المحلةااة، وسااعى السااتغالل الهيئااات المحلةااة  إدارةالعسااكرية ممااا حااد ماان اشااتراك المجتمااع فااي 

ين  -ية اً  –من نتائجها دف الذي لم ةفلح االحتالل فةه. و ل، وهذا الهإلنشاء قةادة تتساو  مع االحتال

ن المشاااارع المجااااالس المحلةااااة، كمااااا ي عمااااالرساااام السةاسااااات العامااااة ألو ارة الحكاااام المحلااااي هااااي ماااان ي

الفلسطيني كبل الهيئات المحلةاة مان ناحةاة اإليارادات والنفقاات بموافقاة و يار الحكام المحلاي مماا حرمهاا 

من الصاالحةات  اً الدراسة بمنح الهيئات المحلةة م يد ويوصت المالي واإليرادات الال مة. من االستقالل

والخدمةاااة، والساااماح لهاااا بإيجااااد لجاااان دائماااة لدراساااة الق ااااةا المهماااة، وتعاااديل قاااانون  دارياااةالمالةاااة واإل

 ،ورد فيهااانتخاب الهيئات المحلةاة عبار تحدياد مادة معيناة لنشار ساجالت النااخبين لالعتاراا علاى ماا 
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و رورة إصدار األنظمة القانونةة الال مة لتنفيذ يحكام قانون الهيئات المحلةة الفلساطينةة، وعقاد دورات 

 تدريبةة لموظفي الهيئات المحلةة وموظفي و ارة الحكم المحلي الفلسطينةة.

فـي  حلـي( بعنـوان: "الحكـم الم2014، المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة-مـواطندراسة )يما 

فقااد هاادفت إلااى إلقاااء ال ااوء علااى عاادد ماان الق اااةا والمشاااكل التااي فلســطين واقــع ورؤيــة مســتقبلية" 

ةعاني منها الحكم المحلي، وتقدةم اقتراحات وتوصةات إلصاالح الو اع الحاالي، حتاى تاتمكن البلادةات 

محاسابة مماا هااو ة واللور، وجعلهاا يقارب إلاى المسااءوالمجاالس القروةاة مان تقادةم خادمات يف ال للجمها

استخدمت الدراسة المانهج المقاارن حياث قارنات فلساطين ماع تجاارب بعاا الادول فاي هاذا علةه اآلن. و 

المجاااال، وذلاااك الستة ااااح الوجهاااة الماااراد تبنيهاااا عناااد تطبيااا  الالمرك ياااة فاااي فلساااطين، ومااادى درجاااة 

 ،اتثةقاة باين تاوفر القادر توصالت الدراساة إلاى وجاود عالقاة و  الالمرك ية المراد منحهاا للهيئاات المحلةاة.

الكفاااءة فااي تقاادةم الخاادمات مااع  اارورة و اااع آلةااات للمساااءلة المجتمعةااة لتجنااب يي سااوء اساااتخدام و 

 المواطنين وسد الفجوة باين الماواطنين والمساؤولين، و اع رؤةاة إشراكللصالحةات وانتشار الفساد عبر 

رادة سةاساةة لتحقيا  الالمرك ياة،  ارورة نقال المصاادر   المالةاة للهيئاات المحلةاة حتاى تااتمكنوا احة وا 

ماان تقاادةم الخاادمات،  اارورة ين تتناسااب عملةااة الالمرك يااة مااع السااةا  السةاسااي واإلداري واالجتماااعي 

جب التوجه نحو الالمرك ية، ي يهدافن تتناسب مع ادي لكل دولة بما فيها فلسطين، ويوالثقافي واالقتص

الحكوماة المرك ياة والهيئاات المحلةاة فةماا يخاص و اع  ن تتوفر عالقات تنسي  وتباادل معلوماات بايني

 السةاسات والتواف  على تقاسم المسؤولةات وتوفر التمويل.

التااي اعتماادت علااى  المحليــة فــي األرم المحتلــة" دارة( بعنــوان: "اإل1993)شــهوان،  دراســةوتناولاات 

لةاة فاي األرا المحتلاة، المح دارةلدراسة واقاع اإل 1990-1988نتائج بحث ميداني يجري في العامين 

اعتمدت الدراسة منهجةة االساتبةانات والمقاابالت ماع المساؤولين فاي المجاالس المحلةاة فاي ال افة وغا ة 

جااراء وكانات يهام توصاةات الدراساة إ مان خاالل عيناة عشاوائةة ماان الماواطنين فاي ال افة الغربةاة وغاا ة.
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داريةتعدةالت قانونةة ومالةة و   تتعاديل قاانون االنتخابااالبلادةات القائماة، و توسةع حدود  وق ائةة منها ا 

قاااراا للمجاااالس  والترشاااةح، إعطااااء صاااالحةات واساااتقاللةة للمجاااالس البلدةاااة، إنشااااء صاااندو  تنمةاااة وا 

الدراساااة بمجاااال المشااااركة  يوصااات المحلةاااة، مسااااهمة البلااادةات فاااي مشااااريع إنتاجةاااة واساااتثمارية. كماااا

نشااء مكتاب للعالقاات العاماة تتم إتاحة الفرصة للمواطن للمش ينالمجتمعةة  اركة في القارارات الهاماة، وا 

 بلدةة لتشجةع التواصل مع الجمهور.في المجالس ال

 

 للمشاركة المجتمعية: الدراسات العربية 2. 1. 5. 2

( بعنوان "أثر العمـل التطـوعي فـي تنميـة المشـاركة المجتمعيـة لـدى 2016، إيماندراسة )كما هادفت 

العمل التطوعي في تنمةة المشاركة المجتمعةة لادى طلباة جامعاة عرف إلى يثر الت "طلبة جامعة القدس

ولاام تناولتهااا األبحاااث النظريااة والميدانةااة،  كظاااهرة متعااددة األبعاااد،المو ااوع  الدراسااةالقاادس، وتناولاات 

( طالب 369الدراسة ) وبلغت عينةحيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي  ،من بعد واحديها ترك  عل

 مساتوى  الدراساة ينهام نتاائج ي  وكان من. اختيرت بالطريقة الطبقةة العشوائةةبة في جامعة القدس، وطال

ت يظهار كماا  ،العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة كان متوسطا ومستوى المشاركة المجتمعةة كان عالةاً 

القادس ووجاود  النتائج وجود عالقة طردةة بين العمل التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة لادى طلباة جامعاة

وفقاا  ،فاي مساتوى العمال التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة لادى طلباة جامعاة القادس اً إحصاائةفرو  دالاة 

ًا وفقاًا لبقةاة إحصاائةبينماا لام تظهار الدراساة فروقاًا دالاة لمتغيري الجنس والسنة الدراسةة ومكاان الساكن، 

في ثقافة طلبة  اً  عف الدراسة ين هناك إليهاوكان من يهم االستنتاجات التي خلصت . متغيرات الدراسة

لادى  إدراكالجامعة الجدد ووعيهم بمفهوم العمل التطوعي، ويبعاده، ويشكاله المختلفة، بينماا كاان هنااك 

المشااركة المجتمعةاة  يهمةاةطلبة الجامعة لمساؤوليتهم االجتماعةاة وحرصاهم لق ااةا مجاتمعهم والاوعي ب

يدوارهان المجتمعةاة  يهمةاة اا  ياادة وعاي الطالباات الجامعةاات بتجاه جامعتهم والمجتمع بشكل عام وية
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ومشاااركتهن فااي صااناعة القاارار، والمساااهمة فااي تحقياا  التنمةااة، وبناااء الااوطن ومؤسساااته. كمااا خرجاات 

: تع ياااا  وغاااارس مفاااااهةم العماااال التطااااوعي، والمشاااااركة يهمهاااااالدراسااااة بمجموعااااة ماااان التوصااااةات ماااان 

ةااة والتعلااةم ماان خااالل المؤسسااات التعلةمةااة والمجتمعةااة مثاال: األساار، المجتمعةااة، بتوجةااه ماان و ارة الترب

مجااالس الطلبااة فااي الجامعااات  الدراسااة بتاادعةم يوصااتودور العبااادة ماان خااالل المناااهج الدراسااةة، كمااا 

التجاهااات الشااباب نحااو العماال التطااوعي والجماااعي المشااترك بعياادًا عاان األطاار الح بةااة ال ااةقة.  كمااا 

تاحاااة الفرصاااة  همةاااةن بشاااكل عاااام ألليبتوعةاااة المساااؤو  يوصااات مشااااركة المااارية فاااي صاااناعة التنمةاااة، وا 

للطالبات الجامعةات بيدوار يكثر فاعلةة في جهاود العمال التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة، وتع يا  ذلاك 

 من خالل التنسي  والتفاعل مع المؤسسات التي تعنى بشؤون وق اةا المرية.

بعنوان "الشباب والمشاركة المجتمعية دراسة ميدانيـة فـي جامعـة ( 2012دراسة )عبد السادة،  هادفت

تحدياااد العوامااال المو اااوعةة ، و إلاااى تحدياااد العوامااال الذاتةاااة التاااي ت ياااد مااان المشااااركة المجتمعةاااة بغـــداد"

محاولاااة و اااع مؤشااارات لمفهاااوم المشااااركة ، المجتمعةاااة التاااي تحفااا  المشااااركة المجتمعةاااة عناااد الشاااباب

تحقيا   باإلمكاانكاان  إذاوذلك الساتدالل  ،واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي المجتمعةة عند الشباب.

 المشاااركة االجتماعةااة للشااباب فااي التنمةااة، وتكوناات عينااة الدراسااة ماان الشااباب الجااامعيين ماان جامعااة

 هم نتائج الدراساةن ي وكان م .شابة 150وشاب  150 إلىمقسمين ، وشابة( شاب 300وعددهم )بغداد 

 %( فااااي حااااين يجاااااب 38.6) قليلااااة بنساااابة ة الشااااباب فااااي منظمااااات المجتمااااع الماااادنينساااابة مشااااارك ين

%( بعدم المشاركة في منظمات المجتمع المدني ورجحوا سبب ذلك كاون هاذه المنظماات يساماء 61.3)

غلاب ي  ينوجاد ، كماا حقةقاي لهاا يغلب المنظمات يسماء فقاا ال وجاودفيي ال تعمل بشكل قانوني  ،فقا

، يماا الابعا فكاان السةاساةة ةكاون بمفاردهم نشاطةاألاتخاذ القرار فاي المشااركة فاي  ينالمبحوثين بينوا 

 نشااطةاألحااول المشاااركة فااي  اإلعااالموسااائل  تاايثيرين بتاايثير آخاارين كاااألب واألم وغياارهم، كمااا وجااد 

مااا  ونااادراً  يغلبهااا موا ااةع سةاسااةة اإلباااءمااع  األبناااءالموا ااةع التااي يتحاااور فيهااا  ينو ، التطوعةااة قلياال
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 يوصااتو  .الجامعةااة نشااطةاألالمبحااوثين ةشاااركون فااي يتحاااورون مااع األم فااي موا ااةع كهااذه، ويغلااب 

تشاجةع  مناذ الصاغر، فارادعلى قةم المشااركة والحاوار باين األ األسريةالتنشئة  الدراسة في النهاةة بتركي 

مان الااتعلم علااى  ىولاااألتعمال الماادارس منااذ المراحال  ين اارورة  ،األسارةالقاارار فااي  اتخااذالشاباب علااى 

 تنمااي روح التعاااون والمشاااركة فااي التنمةااة لاادى الشااباب فااي المسااتقبل، تطااوير باارامج ونشاااطاتها لكااي

المنظمات  ومنظمات المجتمع المدني والسةما األح ابتشجةع الشباب من قبل الدولة على االنتماء إلى 

 امج التااي تحااث علااى قااةم التعاااون والباار  األفااالمماان خااالل عاارا  اإلعااالمتفعياال دور وسااائل  ،األهلةااة

ماان منتاادةات الشااباب ومراكاا  التاارويج التااي تحااث علااى  اإلكثاااروالمشاااركة فااي بناااء المجتمااع وتنميتااه، 

 .التي تسهم في تنمةة المجتمعات المحلةة التطوعةة نشطةاألالمشاركة في 

لمســتدامة فــي ا دور المشــاركة المجتمعيــة فــي التنميــة الحضــريةس ( بعنــوان2012دراســة )ســكي   ماااي

نظاري مان شاينه تفعيال  إطاارس هادفت لو اع بلديـة غـزة أحيـاءية: تجربة لجـان حالة دراس-مدينة غزة

والمؤسسااات والبلاادةات  فااراددور المشاااركة المجتمعةااة ماان خااالل دراسااة واقااع تلااك المشاااركة، وتوعةااة األ

لةات وبارامج مدينة غ ة، وو ع آة المستدامة في وبدورها الفاعل في التنمةة الح ري بيهميتهاوالو ارات 

 وتطبةقها علىالمعلومات  استبانة لجمعتطوير  علىالدراسة  تع ي  وترغيب في المشاركة. وقد اعتمدت

حااي لجنااة  يع اااءن، وكااذلك ماان خااالل المقااابالت مااع ا( شخصااا ماان سااكان حااي الشااي  ر ااو 102)

ل % مان العيناة مارسات العما68 ين: يهمهاامجموعاة مان النتاائج  إلاى وخلصت الدراسةر وان.  الشي 

% 79يعلى نسبة، واعتبار ماا نسابته  ىن مجال المشاركة حصل علالتطوعي كمشاركة مجتمعةة، كما ي

الدراسااااة ين % ماااان عينااااة 69، وةعتقااااد يبنائااااه ىن المشاااااركة المجتمعةااااة حاااا  ماااان حقااااو  الااااوطن علااااي

 انهام لام ةسامعو % مان العيناة ي44وبارامج المؤسساة، واعتبار البلادةات  وفاعلةاةة المشاركة ت ياد مان كفااء

الدراسة ب رورة تفعيل دور المشااركة المجتمعةاة فاي التنمةاة الح ارية فاي  يوصتكما .عن لجان الحي

مان خاللهاا االرتقااء بالمنااط   والتاي ةمكان مدينة غ ة ونشر ثقافة المشاركة المجتمعةاة عناد الماواطنين،
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ن التاااي ت ااامن العمااال يلمحلةاااة، وسااان القاااوانبتع يااا  لالمرك ياااة فاااي الهيئاااات ا يوصاااتالح ااارية، كماااا 

 بالمشاركة المجتمعةة.

( بعنوان "مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية دراسة ميدانية 2011دراسة )خشمون،  كانات

هال مشااركة المجاالس : على ساؤال الدراساة وهاو اإلجابةتحاول قسنطينة" –على مجالس بلديات والية 

وائةاااة، فاااي تصاااور وتخطاااةا وتنفياااذ ومتابعاااة بااارامج التنمةاااة المحلةاااة علاااى لت الالشاااعبةة البلدةاااة للسااالطا

مستوى البلدةات التي انتخبوا فيها، مشاركة حقةقةة، تنسجم ومهاام هاؤالء المنتخباين وتساتجيب لتطلعاات 

جاااااءت الدراسااااة كمحاولااااة سوساااايولوجةة بهاااادف تساااالةا ال ااااوء علااااى مختلااااف جوانااااب  ماااان انتخاااابهم؟

لتقرب يكثر من يع ااء هاذه المجاالس لمعرفاة وجهاات نظارهم، باعتباارهم شاركاء المو وع، من خالل ا

يين فااي هااذه العملةااة والتقاارب يكثاار ماان ممارسااتها الميدانةااة ومعرفااة مختلااف العقبااات والمشااكالت يساساا

اعتمدت الدراسة مانهج سالمساح االجتمااعيس عان طريا  جماع المعلوماات بطريقاة منظماة و  المحةطة بها.

 حياث .ا ثم تصنةفها وتحليلها وتفسيرها ومن ثم تعمةمها، لالستفادة العلمةة منها مستقبالً ةإحصائومقننة 

المحلةااة علااى مسااتوى  وجاادت الدراسااة ين مشاااركة المجااالس الشااعبةة البلدةااة للدولااة، فااي إحااداث التنمةااة

تعاااني ماان المااواطنين ومااا  الاات  البلاادةات التااي انتخبااوا فيهااا، مااا  الاات محاادودة وال تسااتجيب لتطلعااات

مشاااكالت عديااادة، تقاااف عقباااة فاااي طريقهاااا وتحاااول دون تجسااايدها الحقةقاااي باااالمعنى الاااذي تحملاااه كلماااة 

 رورة إعادة النظر في األسالوب اإلداري المركا ي، الاذي تادار باه  هم توصةات الدراسةي  ومن مشاركة.

ركة االجتماعةاة، حياث المحلةة بالبلدةة وذلاك لكثارة عيوباه وتنافةاه ماع مبادي المشاا مختلف شؤون التنمةة

علااااى اعتماااااد األساااالوب الالمركاااا ي، الااااذي يتناسااااب يكثاااار مااااع فكاااارة المشاااااركة وةسااااامح  يجااااب العماااال

جااراء التعاادةالت ا  ، و (1990) اارورة إعااادة النظاار فااي القااانون البلاادي لساانة ب يوصااتكمااا  .ةبالالمرك ياا

ة الحقةقةاااة الفاعلاااة، فاااي الال ماااة التاااي ت ياااد مااان فرصاااة تمكاااين المجاااالس الشاااعبةة البلدةاااة، مااان المشاااارك

العمااال علااى مسااااعدة البلاادةات فاااي البحااث عااان مصااادر محلةاااة،  ماااع  اارورة ،التنمةاااة المحلةااة إحااداث
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التنموةة والتخلص قدر اإلمكان مان االعتمااد علاى التمويال المركا ي، الاذي ة اعف  لتمويل مشروعاتها

 ارورة تنبةاه األحا اب إلاى ب لدراساةا يوصاتو  مان اساتقالليتها، وي ياد مان توجةاه قارارات مجالساها. كثيراً 

التدقي  يكثر، عند تقدةم المرشحين للمجالس الشعبةة البلدةة والى االعتماد قدر اإلمكاان علاى المقاايةس 

المو وعةة واألخالقةة، يثناء ترتيب قوائم المرشحين، للتقليل من الخالفات، التي ةمكان ين تنشاي بسابب 

 األخالقي وما إلى ذلك.اختالف المستوى الثقافي يو التعارا 

. محلـي"دور المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع البعنوان: س( 2008لعبد الجبار ) أخرى دراسة  فيو 

المجااااالس التعاااارف علااااى دور الجهااااود الشااااعبةة و لااااى إهااااي دراسااااة اجتماعةااااة ميدانةااااة. هاااادفت الدراسااااة و 

ترتااب علااى هااذا الاادور ماان ساالبةات يمااا عةااة فااي مجاااالت التنمةااة المحلةااة و المجتم تالمحلةااة، والمنظمااا

يجابةااو   ينشااطةعلااى المشاااركة فااي  اإلقبااال: ارتفاااع نساابة يهمهاااعاادة نتااائج  إلااىتوصاالت الدراسااة . و اتا 

ت يظهاار يجااب المساااهمة فةااه. و  اً وطنةاا اً ة واجباالااى كااون المشاااركيرجااع ذلااك إالتنمةااة المحلةااة المختلفااة و 

شاااملت العااااطلين عااان العمااال بماااا فاااي ذلاااك  الدراساااة عااادم اقتصاااار المشااااركة علاااى الماااوظفين فقاااا بااال

 اركةعلاى المشاا ارتفااع مسااتوى التعلاةم يجعاال الماواطن قااادراً  ياادة الاادخل و  ينوكشافت الدراسااة  الطاالب.

 يشااخاصعاادم وجااود مةااة والفقاار و ات المشاااركة الشااعبةة هااي األماان معوقاافااي تنمةااة المجتمااع المحلااي. و 

 يتحملون مسؤولةة تنمةة المجتمع. 

( بعنــــوان "دور المؤسســــات الشــــبابية فــــي التــــأثير فــــي القــــوانين 2007)الريــــاحي، دراســــة هاااادفت 

لفحاص دور المؤسساات الشابابةة والسياسات العامـة ورقـة سياسـات بـالتركيز علـى مؤسسـات نـابلس" 

في رسم السةاسات العامة للشاباب، ومادى فاعلةاة هاذا الادور. كماا ساعت الدراساة لتغطةاة جواناب تتعلا  

مااااة ه ق اااااةا الشااااباب، وجعلهااااا يكثاااار مالءتاااايثير فااااي السةاسااااات الوطنةااااة العامااااة تجااااابالمقاااادرة علااااى ال

البةانااات المنشااورة والدراسااات والقااوانين  حتةاجااات هااذه الفئااة ماان المجتمااع. وكاناات يدوات البحااث هاايال

خلصت الدراسة إلى إعطاء ت المرك ة والمقابالت الفردةة. و المتعلقة بالمو وع، كما استعملت المجموعا



49 
 

ورة وا ااحة حااول دور المؤسسااات الشاابابةة فااي رساام السةاسااات العامااة، ومكااامن الخلاال الااذي اعتاارى صاا

سااواء مااان ناحةااة الخلااال المعرفااي يو التنساااي  والتكاماال فاااي عماال المؤسساااات يو  ،دور تلااك المؤسساااات

 الصعوبات الداخلةة التي تعةشها تلك المراك .

يجاااد الحلااول إلااى إ عمــل التطــوعي فــي فلســطين"( بعنــوان "الشــباب وال2007دراســة )رحــال، ت يشااار و 

كماااا الممكنااة إلشااكالةة انخااارا  فئااات المجتمااع بمختلاااف إمكانةاااتهم فااي الحةااااة االجتماعةااة والتطوعةااة، 

إلاى إلقاااء ال اوء علااى واقاع العماال التطاوعي فااي فلساطين وتع ياا ه وكشاف العقبااات التااي  الدراسااة ساعت

كتب خةة والوصفةة والمقارن والقانوني، واعتمد البحث على التعتر ه. استخدمت الدراسة المناهج التاري

ومصااادر يولةااة كاااالقوانين والوثااائ  والمقااابالت للحصاااول علااى المعلوماااات  األنترناااتوالاادوريات وشاابكة 

 المطلوبة. وتوصلت الدراسة إلى تراجع العمل التطاوعي بعاد قادوم السالطة الفلساطينةة، وكانات األساباب

ى ة والنظر إلى العمل التطوعي على ينه من اختصاص القو يجابةتراجع القةم اإل والمظاهر متعددة منها

الةسااارية، و ااعف المااوارد المالةااة للمنظمااات التطوعةااة، و ااعف الااوعي بمفهااوم وفوائااد المشاااركة فااي 

ة. كماااااا الحظااااات الدراساااااة ين العمااااال التطاااااوعي، وعااااادم وجاااااود تعرياااااف باااااالبرامج والنشااااااطات التطوعةااااا

األحةااان فااي اتخاااذ القاارارات فااي المؤسسااات التطوعةااة،  يغلاابوعااات ال ةشاااركون فااي ن والمتطالمتطااوعي

فااااي الباااارامج التدريبةااااة الخاصااااة بتكااااوين جياااال ماااان يخاااارى وقلااااة  ،وهناااااك قلااااة تشااااجةع للعماااال التطااااوعي

 المتطوعين.

( بعنــوان "دور الهيئــات المحليــة فــي فلســطين فــي تعزيــز المشــاركة 2005) ألســعد أخــرى  دراســةوفاي 

حــداث ــة وا  وجههااا تع ياا  المشاااركة والتنمةااة بكافااة ي يهمةااةراسااة حااول تركاا ت هااذه الد السياســية" التنمي

هااااا فااااي عملةااااة البناااااء الاااادةمقراطي والتمثياااال السةاسااااي علااااى دور السةاسااااةة واالقتصااااادةة واالجتماعةااااة و 

لاى مجموعااة لدراسااة إخلصات امااواطنين والهيئاات المحلةااة والحكوماة المرك يااة و المشااركة بااةم جمهاور الو 



50 
 

حكام صاالح مبنااي جال بنااء ساي  مبادي المشااركة المجتمعةاة مان ي ارورة تر  يهمهاامان و  ،مان التوصاةات

 الطموحات.على الدةمقراطةة وسةاسة المشاركة في الهموم و 

 باب في الهيئات المحلية والمجتمعشالدراسات العربية للمشاركة الفاعلة لل 3.1.5.2

المشـاركة المجتمعيـة فـي تعزيـز الفلسـطيني دور الشـباب نـوان "( بع2015 ،وحنادراسة )بنات هدفت 

دور الشاااباب الفلساااطيني بمسااالمةه ومساااةحةه فاااي تع يااا  المشااااركة إلاااى التعااارف  محافظـــة بيـــت لحـــم "

خاصاة تتمثال فاي كونهاا ريادةاة مان حياث اساتطالعها  ةيهمةا لحام. للدراساةالمجتمعةة في محافظة بيت 

المسةحيين حول سبل تع ي  المشااركة المجتمعةاة. اساتخدمت الدراساة ميدانةا آراء شباب من المسلمين و 

شاابا وشاابة مان  380وكانت يداة الدراسة عبارة عن اساتبانة و عات علاى عيناة بلغات  ،المنهج الوصفي

ة للعلاوم االجتماعةاة حصاائةالمسلمين والمسةحيين بمحافظة بيت لحم، ثم عولجت عبر برنامج الر م اإل

(SPSS). راسة إلى ين الشباب من مسلمين ومسةحيين لهام دور كبيار فاي تع يا  المشااركة توصلت الد

المجتمعةاة فااي محافظااة بياات لحاام. وبيناات النتاائج تشااديد المبحااوثين علااى دور المشاااركة المجتمعةااة فااي 

ن تع ي  الروابا الدينةة بين يبناء الادةانتين، وين المشااركة المجتمعةاة تتجلاى بوجاود التعددةاة الدينةاة، وي

لااى عاادم وجااود  المشاااركة االجتماعةااة مااع يبناااء الاادةانات األخاارى غياارت ماان اتجاهاااتهم نحااو الحةاااة، وا 

فاارو  بااين دور الشااباب المسااةحيين والمساالمين فاااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة. وبيناات النتااائج وجاااود 

محافظااة  فاارو  فااي دور الشااباب الفلسااطيني )مساالمين ومسااةحيين( فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة فااي

بياات لحاام وفقااا لمتغياارات االنتماااء لمؤسسااات المجتمااع الماادني، ومكااان السااكن، والمؤهاال العلمااي بحيااث 

كلمااااا ا داد االنتماااااء لمؤسسااااات المجتمااااع الماااادني وارتفاااااع المؤهاااال العلمااااي، والسااااكن المخااااتلا ا دادت 

ةة تشاكل حجار ال اوةاة المشاركة المجتمعةة والعكس صحةح. يما يهم النتائج فكان ين المشاركة المجتمع

وكاااان مااان  وخطاااوة رئةساااةة نحاااو تفعيااال دور الشاااباب فاااي حاااوار األدةاااان وتنمةاااة المجتماااع الفلساااطيني.

توصااةات الدراسااة العماال علااى تع ياا  مبااادئ المشاااركة المجتمعةااة لاادى الشااباب ماان مختلااف األدةااان، 
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ماع، إ اافة إلاى  ارورة والعمل على إقامة مشاريع تشجع المشاركة المجتمعةة مان مختلاف فئاات المجت

 إدخال قةم المشاركة المجتمعةة في المناهج التعلةمةة الفلسطينةة.

( بعنـــوان "المشـــاركة المجتمعيـــة ودورهـــا فـــي تنميـــة وتطـــوير المجتمـــع 2008دراســـة )قـــدومي،  مااااي

تو اةح دور  فقاد كاان الهادف منهاا المحلي: حالة دراسـية للجـان األحيـاء السـكنية فـي مدينـة نـابلس"

وكاذلك البحاث فااي العالقاة ماا باين المشاااركة  ،هوتطاوير  ركة المجتمعةاة فاي تنمةاة المجتمااع المحلايالمشاا

مدينااة نااابلس. وتلقااي الدراسااة ال ااوء علااى إحاادى  المجتمعةااة ومسااتواها فااي تنمةااة المجتمااع المحلااي فااي

دورهاا، وجودهاا،  :الساكنةة فاي مديناة ناابلس مان حياث وسائل المشاركة المجتمعةة، وهي لجاان األحةااء

والمنهج  ،الوصفي التحليلي من المنهج الدراسة كلاستخدام  يهميتها، المعوقات، والمشاكل المتعلقة بها.

عينة الدراسة مان  تالمعلومات. تكون الوصفي الميداني باالعتماد على مصادر يولةة ويخرى ثانوةة من

كاااذلك قاااام الباحاااث باااإجراء  فاااي المديناااة.  يحةااااء 8مااان خاااالل عيناااة عشاااوائةة طبقةاااة مااان  اً ( فااارد943)

مقااابالت مااع يع اااء لجااان األحةاااء  إجااراء المجتمااع المحلااي إلااى جانااب يفاارادالدراسااة علااى عينااة ماان 

المجتمعةااة فااي بعااا المؤسسااات العاملااة فااي مدينااة  ولي الباارامجؤ ومااع مسااالسااكنةة فااي محافظااة نااابلس 

المشاااركة  عينااة الدراسااة نحااو فااراديلاادى  إيجااابيوجااود رغبااة وتوجااه  إلااىت نتااائج الدراسااة يشااار و  نااابلس.

األحةاء السكنةة  ، وهم على علم بدور لجانهوتطوير  دورها في تنمةة المجتمع المحلي يهمةةالمجتمعةة و 

الساكان يتفهمااون طبةعااة  كايداة ماان يدوات المشااركة المجتمعةااة فاي تنمةااة وتطااوير المجتماع المحلااي وين

الدراساة ب ارورة توساةع نطاا   يوصاتو  .ة وةشااركون فيهااالتي تقوم بها لجاان األحةااء الساكنة نشطةاأل

األحةاااء علااى مواجهااة المشااكالت ومعالجتهااا،  وذلااك لتع ياا  قاادرات لجااان ،الحااي فاارادالعماال التطااوعي أل

التطااوعي وحااثهم مااع ذويهاام علااى المشاااركة الفاعلااة فااي  العماال يهمةااةوكااذلك  اارورة توعةااة السااكان ب

ين تقااوم الجهااات المعنةااة بتفقااد حاجااات  يهمةااةالدراسااة علااى  كاادتلجااان األحةاااء السااكنةة. كمااا ي ينشااطة

من خالل استفتائهم حول مساتوى الخادمات المقدماة لهام، وين ياتم  هيفرادالمجتمع والتعرف على مطالب 
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السااكنةة، والعماال علااى ت ويااد لجااان األحةاااء ماان قباال الجهااات الرساامةة  إيجاااد نظااام لعماال لجااان األحةاااء

 .المهمة المتعلقة بيحةائهم اتبالمعلومات واإلحصاء

الدور و "المنظمات القاعدية والمجالس المحلية الرؤية  ( بعنوان:2007الرياحي وجابر )دراسة هدفت 

 األهلةااةللتعاارف علااى الرؤةااة والاادور التنمااوي الماارتبطين بعماال المجااالس المحلةااة والمنظمااات  التنمــوي"

لي المقابلاة الفردةاة المعمقاة عان طريا  مقابلاة مساؤو استخدم الباحثان منهجةة المسح بيسالوب  القاعدةة.

توصلت الدراسة إلى ين مجاالس الحكام المحلاي  المؤسسة القاعدةة. ورؤساء ويع اء المجالس المحلةة.

يلاف نسامة( تتميا  بمجموعاة مان الظاروف منهاا:  25-5مكان الدراسة والتي يبلح عدد سكانها ما بين )

كة ة لهذه المجاالس، توساعت المشاار إيجابة اً حكم المحلي خلقت يو اعاالنتخابات الدةمقراطةة لهيئات ال

ثير مان الشعبةة في المشاريع والبرامج المختلفة بشكل كبير نتيجة االنتخابات، غةاب الرؤةة التنموةة للك

ومسااااؤولةات وصااااالحةات المجااااالس المحلةااااة، هناااااك قيااااود  يدوارالمجااااالس المحلةااااة، الحاجااااة لتو ااااةح 

ي ت مع و ارة الحكام المحلايصبحة تحد من المشاركة ونوعيتها وخاصة للنساء، العالقة اجتماعةة وثقافة

عالقااة تعاااون وشااراكة، ةشااكل التموياال يحااد يهاام التحاادةات للمجااالس المحلةااة،  اارورة االرتقاااء ب لةااات 

المشااااركة والتخطاااةا بالمشااااركة ماااع المجتماااع المحلاااي،  ااارورة فااارا القاااانون، ودراساااة فكااارة مجاااالس 

 ت المشتركة، وم يد من االهتمام بالمرية.الخدما

"مشـاركة الشـباب فـي صـناعة القـرار فلسـطين  :( بعنـوان2007)المـالكي ولـدادوة وشـلبي،  دراسةما ي

فقااد هاادفت إلااى رصااد وتحلياال دور الشااباب ودرجااة مشاااركتهم فااي الهيئااات القةادةااة داخاال  واقــع وافــاق"

حول مدى منح المؤسساات الشابابةة الفرصاة للشاباب المؤسسات الشبابةة، حيث تمحورت يسئلة الدراسة 

للمشاركة وتطوير قدراتهم القةادةة، وعن ريي المؤسسات الشبابةة بذلك، وعن معةقات المشاركة الشبابةة 

يماااا منهجةاااة الدراساااة فقاااد كانااات عقاااد مجموعاااة مااان ور  العمااال والمجموعاااات  وكياااف ةمكااان تجاو هاااا.

لشاباب ومان قةااديين فاي مؤسساات شابابةة فاي ال افة وغا ة. كاان المرك ة والمقابالت لجمع بةانات من ا
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( سانة، 29-18مجتمع الدراسة هو األسر الفلساطينةة ماع التركيا  علاى فئاة الشاباب مان الفئاة العمرياة )

% ماان المؤسسااات الشاابابةة، 49توصاالت الدراسااة إلااى ين  يساارة فلسااطينةة. 1260وقاد بلااح حجاام العينااة 

، قد تيسست بعد قدوم السلطة الفلسطينةة، وين معظام المؤسساات 2007في عام  372التي بلح عددها 

% 26% و53الشاابابةة هااي ماان حيااث كةانهااا القااانوني هااي يندةااة شاابابةة ريا ااةة وثقافةااة وفنةااة بنساابة 

مشااركة الشاباب فاي  ينت الدراساة يظهار ةة جديدة من حيث مجاالت عملها. و منها جمعةات خيرية والبق

%، ويسباب قلة المشاركة تعود لعدم وجود وقت فراغ، 17دنةة حيث بلغت حوالي المؤسسات الشبابةة مت

يو هوةة المؤسسة الح بةة يو بعدها عن مكان السكن يو يسباب اجتماعةة وثقافةة؛ وحتى هذه المشاركة 

مشااااركة  ين كماااا .إن تمااات فهاااي  اااعةفة فاااي الهيئاااات القةادةاااة وال تتعااادى الجواناااب االجتماعةاااة والفنةاااة

ب فااي صاانع القاارار ال تتعاادى تقاادةم المشااورة، والمشاااركة فااي الهيئااات الوسااةطة كاللجااان والاادوائر الشاابا

الدراساااة فاااي النهاةاااة بو اااع قاااانون عصاااري للعمااال الشااابابي،  ااارورة دعااام السااالطة  يوصاااتو  المختلفاااة.

 ارورة الفلسطينةة للقطاع الشبابي، تطوير بنةة تحتةة تسهل علاى المؤسساات الشابابةة القةاام بمهامهاا، 

التاا ام المؤسسااات الشاابابةة بينظمتهااا ولوائحهااا الداخلةااة، تعريااف المؤسسااات الشاابابةة بنفسااها فااي الوسااا 

الااذي تعمااال فةاااه، تطاااوير بااارامج خاصاااة بالنساااء وتساااهيل مشااااركتهن، علاااى المؤسساااات الشااابابةة التااا ام 

 .داريةالمهنةة و رورة تطوير قدراتها المالةة واإل

 
 الدراسات األجنبية2.5.2

 ذيجا ء مان برناامج الدراساة الا هاي ""الحكـم المحلـي فـي فلسـطين :بعنـوان (Sigoles, 2010) دراسـة

 علاااى مااادى العاااام داخااال األرا ااايحاااول كةفةاااة تنظاااةم العمااال بحاااوث للتنمةاااة ل يطلقتاااه الوكالاااة الفرنساااةة

لةمةاااة، إقلةماااي، االنقساااامات اإلق يسااااستقاسااام السااالطة علاااى  الوكالاااة تشااامل نشااااطاتها. هاااذه الفلساااطينةة

، العالقات بين المجالين السةاسي واإلداري، وتو ياع المساؤولةات والماوارد، وماا المحليسةاسي ال التنظةم
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. واعتماادت الدراسااة الماانهج التاااريخي والتحليلااي، وجاااء فيهااا ين االنقسااام الااذي تعةشااه المناااط  إلااى ذلااك

اب داخل األسرة الواحدة. تاذكر يدى إلى تكوين حكم محلي مرك ي، واستقط 2007الفلسطينةة منذ عام 

الدراسة محاربة السلطة الفلسطينةة للمؤسسات المجتمعةة التابعة لحمااس فاي ال افة الغربةاة مثال لجاان 

 ال كاة وغيرها.

"المشــاركة المجتمعيــة مــن اجــل الحكــم  :( بعنــوانWaheduzzaman,2010) أجراهــادراســة وفااي 

التحق  من العوائ  التي تحول  إلىهدفت الدراسة  سالديشالرشيد: دراسة برامج التنمية الريفية في بنغ

السااابل  إليجااااد ية ااااً كماااا ةساااعى البحاااث  ،دون عملةاااة المشااااركة المجتمعةاااة فاااي هيئاااات الحكااام المحلاااي

مان ذاتةاة  تعقاب كال إلاىالممكنة ل يادة المشااركة المجتمعةاة التاي تساهم فاي الحكام الرشايد. كماا هادفت 

امال المو اوعةة العو و  ،المنتخبين والساكان المحلياين( المحليين لحكوميين)مواقف الحكومة والمسؤولين ا

المشااااركة. وقاااد اعتمااادت هاااذه  يماااامالقانونةاااة لمشااااركة الشاااعب( التاااي تسااابب الحاااواج  و  دارياااة)الااانظم اإل

راسااة اسااتخدمت المقابلااة كاايداة للدو  األساائلة.جمةااع  إجاباااتالدراسااة علااى الماانهج النااوعي للحصااول علااى 

ك مشاااااكل متعااااددة تسااااهم فااااي عاااادم فعالةااااة المشاااااركة ن هنااااايكشاااافت النتااااائج السااااتبةان. و جانااااب ا إلااااى

السااكان ال ياادركون ن المنتخباين و حكاوميين والممثلااين الن الجهاات الفاعلااة مثال المسااؤولييالمجتمعةاة وهةاا

 ةدارياااإللةااات المشاااركة المجتمعةااة المباشاارة ماان خااالل اللجااان آتمعةااة، كمااا كاناات قةمااة المشاااركة المج

متااين ل اامان المشااركة المجتمعةااة كممثاال شاارعي علااى  نظاام قااانونيال يوجااد المختلفاة كاناات خاطئااة، و 

 ن الحكوميين الساةطرة علاىدارية غير مكتملة مما مكن المسؤوليالالمرك ية اإل ينالمستوى الريفي. كما 

جتماااعي الااذي يااؤثر فااي يس المااال االر لااى إاالفتقااار و المالةااة.  باااألمورن المنتحبااين فةمااا يتعلاا  الممثلااي

ر نماااوذ  جدياااد للتغلاااب علاااى الحاااواج  غيااا ءالدراساااة بناااا يوصاااتة النااااس فاااي قاااادتهم المحلياااين. و فصااا

درا  لجااااان ماااان إالمجتمعةااااة الفعالااااة فااااي برنااااامج التنمةااااة المحلةااااة. مشاااااركة  تحااااول ماااانالظاااااهرة التااااي 

ركة لجنااااة ماااان المحلااااي. ومشاااااغياااار حكومةااااة داخاااال مناااااط  الحكاااام  مؤسساااااتالمااااواطنين ماااان خااااالل 
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صاادار ،غياار حكومةااة مؤسساااتين فااي جمةااع المشاااريع المحلةااة عباار المااواطن   قااوانين ت اامن تع ياا وا 

المشاركة المجتمعةة لتطوير الثقة بين القطاعات المختلفة وتفعيل دور المجتمع المدني الذي ةساعد في 

 .تطوير ريس المال االجتماعي

المنظمات غير  ر"دو  :بعنوان (Hedayat Allah & Marof Redzua, 2010)دراسة وقد سعت 

 اهمة المنظمااتسام ىتو اةح ماد إلاىمان الهناد  الحكومية في تشجيع التنمية المجتمعيـة المسـتدامة"

نظااري لااربا وظااائف  إطااار ىعلااماادت الدراسااة لتنمةااة المجتمعةااة المسااتدامة، واعتغياار الحكومةااة فااي ا

 ىعلا البلادان النامةاة فاي العاالم الثالاث، كماا اعتمادالمنظمات غير الحكومةة في بالتنمةاة المساتدامة فاي 

المنظمااات غياار  ين. ويو ااحت الدراسااة اإلطااارنظااري تحلياال الدراسااات السااابقة فااي تكااوين هااذا  إطااار

جااال التمكاااين مااان ي ىدوار التاااي تسااااعد المجتمااع علاااوظاااائف واألالباارامج وال مااانالحكومةااة لاااديها العدياااد 

تمكاااين  ىالمنظماااات غيااار الحكومةااة لاااديها القااادرة علااا ين إلاااىسااة التنمةااة المساااتدامة. وقاااد توصااالت الدرا

قاااة بتمويااال المشااااريع تطبيااا  البااارامج والوظاااائف المتعل المجتماااع وتحقيااا  التنمةاااة المساااتدامة مااان خاااالل

 ىفاي الماد عمال وتولياد الحلاولالاذات مان خاالل فارص  ىاالعتمااد علاو بناء القدرات،  ينشطةالصغيرة و 

التنمةااة المجتمعةااة المسااتدامة، ماان خااالل بناااء وتطااوير  يقتصااادي ةسااهم فااالطوياال، وهااذا التمكااين اال

ة وحال قدرات المجتماع مثال القادرة والمهاارة والمعرفاة لتعبئاة الماوارد، وتخطاةا وتقاةم المباادرات المجتمعةا

 ع للمشااركة فاي المشااريع ومسااعدته، كماا يناه ةحفا  المجتمافارادحةاة األ ىلكسب السةادة عل المشكالت

عبئااة المجتمعااات ت ىعلااالحكومةااة لااك تعماال المنظمااات غياار ذ ىعااالوة علاا الحةاااة.حسااين نوعةااة ت ىعلاا

جمةاااع هاااذه البااارامج  ينالاااذات. وباختصاااار تو اااح الدراساااة  ىعلااااالعتمااااد  ىعلاااالمحلةاااة لتكاااون قاااادرة 

 تساهم في تحقي  التنمةة المستدامة. ينالحكومةة ةمكن  وظائف المنظمات غير

 "قيـادة ومشـاركة الشـباب لمبـادرات شـبابية لتنميـة المجتمـعس: بعنـوانWright, 2008) ) دراسةيما 

تام جماع  وبعد ين( مبحوثا. 15) على الدراسة في الحي المرك ي في مدينة سان فرننسةسكو يجريتفقد 
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 .يبعااادتلخصاات نتااائج الدراسااة باايربع  مجموعااات البؤريااة والمالحظااة،المقااابالت، وال البةانااات ماان خااالل

من توظيف تحليلهم لتطبي   االشباب تمكنو  ين: من خالل التطبي  العملي. ثانةاً  االشباب تعلمو  ين: يوالً 

كاان لعمال الشاباب بطريقاة تشااركةة فاي  :)تع ي  مهارات التحليل والتفكيار العلةاا(. ثالثااً  هميفكار عملهم و 

تطورت المهارات القةادةة يث ، حإيجابي يثرقةادتهم لعملهم وبالتعاون مع مجتمعهم والتنسي  مع الكبار 

مشاركة الشباب فاي عملةاات اتخااذ القارار، ومانحهم بعاا السالطة كاان لهاا  :للشباب بشكل فعال. رابعاً 

 للشباب. والمهارات القةادةةفي بناء القدرات  إيجابي يثر ية اً 

اولات نفقاد ت فـي كنـدا" األفريقـي"المشـاركة المجتمعيـة للشـباب : بعنـوان( Karki, 2007)دراسـة  يماا

 ين فاي بارامجللملتحقاسانة و  24 -16للفئة العمرياة مان  ةيص وألفريقةالمشاركة المجتمعةة للكنديين من 

ر يثاالعوامل التي تادفعهم للمشااركة، و هدفت الدراسة للتعرف على باب في مدينة وينتسور في كندا. و الش

ساااباب التاااي تااادفع الشاااباب ألإن ا :النتاااائج يبااار التحااادةات التاااي تاااواجههم وقاااد كانااات لااايهم و مشااااركتهم ع

ماان خااالل الشاابكات  وتشااكيل عالقاااتخلاا  صااداقات الرغبااة فااي التفاعاال االجتماااعي و للمشاااركة هااي 

: مااان خاااالل المشااااركة المجتمعةاااة تمكنااات الر اااى. ثانةااااً و  يجاااابيالشاااعور اإل ىباإل اااافة إلااا المختلفاااة

وخلااا   ،ةإيجابةااهم بصااورة فااراغ يوقاااتل اسااتغالشاابكات مختلفااة بياانهم و المجموعااة ماان بناااء عالقااات و 

مج عادم تاوفر باران عان المشااركة بسابب ثالثًا: إن كثيرًا من الشباب عاا فو الشعور باالنتماء. صداقات و 

كباار طفاال و غلاب البارامج كانات تنصاب فاي العمال ماع األمناسبة في نظرهم يو غيار جذاباة لهام، ألن ي 

رغباتهم فاي االلتحاا  فاي  ىباإل اافة إلام عماره مان تيقارانهم وفئااالسن. فةما كانت مياولهم للعمال ماع 

 .ومهارتهمبرامج تطور قدراتهم 

ـــوان: (Dubin,1994) دراســـةهااادفت  ـــة" بعن ـــي والديمقراطي ـــز الحكـــم المحل إلاااى تع يااا  تطاااور  "تعزي

لجةكا، فنلندا، فرنسا، مؤسسات تشاركةة يكثر دةمقراطةة في مدن  من منطقة المشروع )وهي النمسا، ب

الةابان، هولندا، وتركةا(. كما هدف الكتاب والنشاطات المرتبطة بالمشاروع إلاى تاوفير ةطالةا، هنغاريا، إ
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يسس صلبة واستراتيجةات متعددة األبعاد إليجاد وتع ي  هكذا مؤسسات وهةاكل للحوكمة فاي السالطات 

للحكام  تاوفير ماواد يولةاة وثانوةاة تتعلا  باالتحول الادةمقراطي -ية ااً  – ةاألهداف المتوخاالمحلةة. ومن 

كانات منهجةاة الدراساة هاي الحالاة الدراساةة، حياث ين لكال دولاة  المحلي واإلصالح في مختلاف الادول.

 من الدول المذكورة ظروفها الخاصة بها.

 

 تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة منها 3.4.2

 المشاركة المجتمعةة حول دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي على يصالة الدرراسة ث حرص الباح

كعامااال مهااام فاااي تحقيااا  التنمةاااة  المو اااوع همةاااةبااادافع مااان الشاااعور بالمساااؤولةة، وأل علاااى حاااد علماااه،

 فااي هااذا الفصاال امة وبناااء الااوطن، إذ قاادم الباحااثى نحااو تحقياا  التنمةااة المسااتداألولااالبشاارية، الخطااوة 

راسااة الحالةااة، وكااعااددًا ماان الدراسااات السااابقة المحلةااة والعربةااة واألجنبةااة والمتعلقاا ان ذلااك ة بمو ااوع الدر

ت ين عادد الدراساا الباحاث لةاة والعربةاة، والعالمةاة، والحاهحصيلة معاناة فاي البحاث فاي المكتباات المح

لمجاالس المتعلقة بمفهوم العمل المشاركة المجتمعةة كان قلاةاًل، وبالمقابال كاان عادد الدراساات المتعلقاة ا

دراساات يجنبةاة،  وخماس رباع دراساات محلةاة،يذلك اقتصارت فقاا علاى بالمحلةة الشبابةة اقل بكثير، وبا

ع ال بيس بها، حيث ين استطال المجتمعةةوكان من المالحه ين الدراسات األجنبةة المتعلقة بالمشاركة 

األدبةاااات المتعلقاااة بالمشااااركة المجتمعةاااة يؤكاااد يناااه مو اااوع ذو توجاااه فكاااري وترباااوي، وةعتبااار مااان يهااام 

الجتماعةااااة واالقتصااااادةة، واسااااتغالل طاقااااات الشااااباب، وبااااذلك لاااام تتعاااارا يي ماااان مرتكاااا ات التنمةااااة ا

حام والمشاركة المجتمعةة لمواطنين محافظة بيات ل الشبابةةالدراسات السابقة لمو وع المجالس المحلةة 

 ى في مو وعها.األوللتكون الدرراسة الحالةة  -حسب اطالع الباحث -
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ها يهادافللباحاث فاي دراساته، فةماا يتعلا  بتحدياد مشاكلة الدراساة و  قدمت الدراسات السابقة مسااعدة كبيارة

طااار النظاااري وبناااء الدراسااة، وقاااد قااام الباحااث بمناقشااة تلاااك الدراسااات ماان خاااالل ، ومجماال اإلويهميتااه

 محاور ثالث:

المؤسسااات و  لاادى الشااباب بالمشاااركة المجتمعةااةالمتعلقااة  تنوعاات الدراسااات: مجــال العينــة وحجمهــا .1

 الباحااث وجاادعنااد اختةااار عينااة الدراسااة، وقااد  المحلااي مالماادني والحكااؤسسااات المجتمااع ومالشاابابةة 

( 15) إذ بلاح يصاغر حجام عيناة المساتخدمة فاي الدراساات الساابقة، تباينًا وا حًا في حجم العينات

، وآخاارون فااي دراسااة )المااالكي ، بينمااا كااان يكباار حجاام عينااة Wright, 2008))ة ي دراساافااردًا فاا

 .فلسطينةة يسرة( 1260) (2007

ل المشااركة المجتمعةاة كعاما جمةاع الدراساات التاي تناولات مفهاوميكادت نتاائج النتائج والتوصـيات:  .2

 ابيإيجا، إ اافة إلاى وجاود تايثير الها المساتقلةة بينها، وبين المتغيرات إيجابة، ين هناك عالقة تابع

توساااةع دائااارة المشااااركة  الدراساااات جمةعهاااا ب ااارورة يوصاااتعلاااى المتغيااارات التابعاااة فاااي الدراساااة، و 

 اتخاذهااا،فئااة الشااباب ودورهااا فااي صااةاغة القاارارات و  علااىالتركياا   مااع وبخاصااةالمجت فاارادالعامااة أل

  اارورةوحااث المااواطنين علااى المشاااركة بالعماال االجتماااعي ماان خااالل وسااائل اإلعااالم المختلفااة، و 

 ،ي علااى الدةمقراطةااةترسااي  مباادي المشاااركة المجتمعةااة ماان يجاال بناااء حكاام صااالح مبناا العماال علااى

 .وسةاسة المشاركة في الهموم والطموحات

 يتي:إلى بعا يوجه التشابه واالختالف بين الدرراسة الحالةة والدراسات السابقة، كما ة اإلشارة وةمكن

 أوجه التشابه بين الّدراسة الحالية والدراسات السابقة: (أ

 الدراسات السابقة. فيلحالةة، كما في الدرراسة ا تابعكمتغير  المشاركة المجتمعةة استخدام .1

 الدراسات السابقة. كافةاستخدام المنهج الوصفي، وهذا ما تم استخدامه في  .2
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راساااة الحالةاااة  .3 لااا  ، والثااااني: يتعالمجاااالس المحلةاااة الشااابابةة: يتعلااا  األولاساااتخدام مقةاساااين فاااي الدر

 بالمشاركة المجتمعةة. 
 

 سات السابقة:أوجه االختالف بين الّدراسة الحالية والدرا (ب

 المشاركة المجتمعةة. على دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي تركي  الدرراسة الحالةة  .1

راساة الحالةاة هاو تطبةقهاا علاى عيناة مان  .2 لحام( المجتماع الفلساطيني )محافظاة بيات يهام ماا ةميا  الدر

ابةة الس المحلةة الشابدور المجالتي تتناول  -على حد علم الباحث-ى فلسطينةًا وعربةًا األول لتكون 

قف الباحث لم ة، و ن في محافظة بيت لحميالمشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطيني في تع ي 

 على يي دراسة سابقة تناولت هذا المو وع.

 .واستخدمت العينة الطبقةة العشوائةة المواطنين في محافظة بيت لحمشمل مجتمع العينة جمةع  .3

 استكمااًل وامتدادًا للدراسات السابقة وما نادت به من توصةات.وستكون الدراسة الحالةة  .4
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 الفصل الثالث

 اإلطار المنهجي للدراسة
 

 مقدمة 1.3

وكااذلك مجتمااع  ،إلجااراء دراسااته الباحااث رهاااويدواتهااا التااي اختا ،ةسااتعرا هااذا الفصاال منهجةااة الدراسااة

راسااة الااذي يجاار  راسااة وخصائصااهاعلةااه الباحااث الدراسااة، وعيى الدر  حااثوالطريقااة التااي اتبعهااا البا ،نااة الدر

 ة لبةاناااتحصااائةوطريقااة المعالجااة اإل ،للتيكااد ماان صااد  يداة الدراسااة، وكةفةااة التحقاا  ماان ثبااات األداة

 .الدراسة

 

 منهج الدراسة 2.3

راسااااة و  راسااااة الحالةااااة الماااانهج الوصاااافي، وذلااااك لمالئيهاااادافاسااااتنادًا إلااااى طبةعااااة الدر متااااه ها اسااااتخدمت الدر

ألغراا الدراسة، من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة الدرراسة في الوقت الحا ر وكماا هاي فاي الواقاع 

لمثال هاذه  -فاي ريي الباحاث-من خالل وصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألف ال

 الدراسات.
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 مجتمع الدراسة 3.3

راساة ماان جمةاع  ، 2016/2017للعااام ينيين فاي محافظااة بيات لحاام المااواطنين الفلسااطيتكاون مجتمااع الدر

 (.2016الفلسطيني،  لإحصاء( مواطنًا ومواطنة )الجها  المرك ي 221802البالح عددهم )

 

 عينة الدراسة 4.3

راساااة عيناااة اختةاااار تااام  الختةاااار اإلحصاااائةة األساااس علاااى باالعتمااااد لمجتمعهاااا ممثلاااة تكاااون  بحياااث الدر

فيهااا مجااالس ) تصاانيف المجااالس المحلةااة متغياار حيااث ماان طبقةااة ائةة،العشااو  الطبقةااة بالطريقااة العيناات

مواطناًا ومواطناة فاي محافظاة بيات ( 383) مان العيناة وتكونات ،(وال يوجد فيهاا مجاالس شابابةة شبابةة،

 حساب موقع باستخدام من مجتمعها( %5) مقدارها خطي بنسبة الدرراسة عينة حجم حساب تم وقد لحم،

. وقااد شااملت (2.5) رقاام ملحاا  فااي وا ااح هااو كمااا ،  وذلااكwww.surveysystem.com العينااات

العينة مواطنين من جمةع التجمعاات الساكانةة التاي فيهاا مجاالس محلةاة شابابةة وهاي: بيات لحام، وبيات 

ت الدراساة عيناة ممثلاة ساحور، وبيت جاال، وبيات فجاار، وتقاوع، والخ ار، وبتيار، وواد فاوكين، و ام

 مااان الماااواطنين فاااي التجمعاااات الساااكانةة التاااي ال يوجاااد فيهاااا مجاااالس محلةاااة شااابابةة، اختيااارت عشاااوائةاً 

، وهااي: (SPSS) االجتماعةااة للعلااوم اإلحصااائةة الاار م برنااامج فااي العشااوائي االختةااار طريقااة باسااتخدام

لعساااكرة، واد النااةص، جااورة الشاامعة، حسااان، نحااالين، الدوحااة، الولجااة، دار صااالح، العبدةااة،  عتاارة، ا

راساااة مجتماااع تو ياااع( 1.3) رقااام الجااادول ربااااح معاااال، الشاااواورة. ويو اااح  ناااوع لمتغيااار وفقااااً  والعيناااة الدر

 .المؤسسة

 

 العينة المطلوبة مجتمع الدراسة التصنيف الرقم
 183 105952 مجالس محلةة شبابةة  .1
 200 115850 مجالس محلةة غير شبابةة  .2

 383 221802 المجموع

http://www.surveysystem.com/
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 للعينة. الدةمغرافةة الخصائص (2.3) رقم الجدول يو حو
 

 خصائص العينة الديمغرافية. األعداد، والنسب المئوية ل(2.3جدول رقم )

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات
  الجنس

- 
 

 47.5 182 ذكر
 52.5 201 أنثى

  الفئة العمرية
3 
 

30- 213 56.1 
30-44 115 30.3 

45+ 52 13.6 
  المؤهل العلمي

 
- 
 

 7.3 28 ي فما دون أساس
 45.7 175 ثانوي 
 11.5 44 دبلوم

 35.5 136 بكالوريوس فأعلى
  الديانة

 79.1 303 مسلم -
 20.9 80 مسيحي

  الحالة االجتماعية
- 
 

 46.0 176 أعزب
 50.1 192 متزوج
 3.9 15 غير ذل 

 - لس المحليةتصنيف المجا
 47.8 183 شبابية 

 52.2 200 غير شبابية
  السكن مكان

- 
 

 41.5 159 مدينة
 58.5 224 قرية
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 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 5.3

 العمرياااة، والفئاااة الجااانس، لمتغيااارات: وفقااااً  الدةمغرافةاااة العيناااة خصاااائص (2.3) رقااام الجااادول يو اااح

 وذلااك السااكن، ومكااان المحلةااة، المجااالس وتصاانيف االجتماعةااة، والحالااة ،والدةانااة العلمااي، والمؤهاال

 يلي: كما

 :الجنس لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 1.5.3

 مقابااااال ذكاااااور العيناااااة يفاااااراد مااااان (%47.5) ين (2.3) رقااااام الجااااادول فاااااي الاااااواردة المعطةاااااات تشاااااير

 اإلناث. من منهم (52.5%)

 العمرية: الفئة غيرلمت وفقاً  العينة أفراد توزيع 2.5.3

 عاان يعمااارهم تقاال مماان العينااة يفااراد ماان (%56.1) ين (2.3) رقاام الجاادول فااي الااواردة النتااائج بيناات

 ممان (مانهم%13.6) كاانو  سانة، (44 -30) العمرياة الفئاة  امن هم ممن (%30.3و) سنة (30)

 سنة. (45) عن ي يدون 

 :العلمي المؤهل لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 3.5.3

 المؤهاال ذوي  ماان العينااة يفااراد ماان (%7.3) ين (2.3) رقاام الجاادول فااي الااواردة المعطةااات ماان يت ااح

 وكاااااان ،الااااادبلوم درجاااااة حملاااااة مااااان (%11.5) ثاااااانوي، مااااانهم (%45.7) دون، فماااااا يساساااااي العلمااااي

 فيعلى. البكالوريوس درجة حملة من منهم %(35.5)

 :الديانة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 4.5.3

 ،مسااااااالمون  العينااااااة يفااااااراد ماااااان (%79.1) ين (2.3) رقاااااام الجااااااادول فااااااي الااااااواردة المعطةااااااات شاااااايرت

 .المسةحيين من منهم (%20.9و)
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 االجتماعية: الحالة لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 5.5.3

 العاااا اب، ماااان العينااااة شااااملتهم نماااام (%46) ين (2.3) رقاااام الجاااادول فااااي الااااواردة المعطةااااات تشااااير

 يرامل(. )مطلقين، األخرى  الحاالت ذوي  من منهم (%3.9) وكان لمت وجين،ا من (%50.1و)

 :المحلية المجالس تصنيف لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 6.5.3

 فاااي ةساااكنون  العيناااة يفاااراد مااان (%47.8) ين (1.3) رقااام الجااادول فاااي الاااواردة المعطةاااات مااان يت اااح

 مجااالس بهااا يوجااد ال تجمعااات فااي سااكنون ة ماانهم (%52.2و) شاابابةة، محلةااة مجااالس فيهااا تجمعااات

 شبابةة. محلةة

 السكن: مكان لمتغير وفقاً  العينة أفراد توزيع 7.5.3

 المااادن، سااكان ماان العينااة يفااراد ماان (%41.5) ين (2.3) رقاام الجاادول فااي الااواردة المعطةااات تشااير

 القرى. سكان من منهم (%58.5) وكان

 

 جمع البيانات ةأسلوب وأدا 6.3

األدبةاات  راسة الحالةة يسلوب المسح بالعينة، واالستبانة يداًة لجمع البةانات، فبالرجوع إلاىاستخدمت الدر 

، دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي  المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحامالسابقة، ولفحص 

ات مختلفاة، ، وتم تعديلها بناًء على طلب توجيهات عشرة من المحكماين بتخصصااستبانة الباحث طور

 (.2.3(، )1.3الملح  )

القساام األول معلومااات عامااة عاان المبحااوثين ماان حيااث:   اام، يينرئةساا ينماان قساام االسااتبانة تكوناات

 المحلةاة، المجاالس وتصانيف االجتماعةاة، والحالة والدةانة، العلمي، والمؤهل العمرية، والفئة الجنس،

 ( فقاارة،40الااذي تكااون ماان )كة المجتمعةااة المشااار حااين  اام القساام الثاااني مقةاااس  فااي السااكن، ومكااان

راسااة تركاا ت فااي االختةااار ماان ساالم خماسااي، علااى نمااا لةكاارت  اإلجابااةعلمااًا بااين طريقااة  عاان يداة الدر
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(Likert Scale :وذلااك كمااا ةاايتي ،) ،وبااذلك يوافاا  بشاادة، يوافاا ، بااين بااين، ال يوافاا ، وال يوافاا  بشاادة

راسااة الحالةااة متغياارًا  راسااةشاامل ، كمااا تلمشاااركة المجتمعةااةاهااو تابعااًا تحااوي الدر  المتغياارات المسااتقلة الدر

 وتصااانيف االجتماعةاااة، والحالاااة والدةاناااة، العلماااي، والمؤهااال العمرياااة، والفئاااة الجااانس،: ، وهاااياآلتةاااة

 (.3.3، وذلك كما هو وا ح في الملح  رقم )السكن ومكان المحلةة، المجالس

 

 صدق أداة الدراسة 1.6.3

راسااااة بعر ااااها علااااى مجموعااااة ماااان المحكمااااين الااااذين يباااادوا عااااددًا ماااان تاااام التحقاااا  ماااان صااااد  يد اة الدر

من و  ،المالحظات حولها التي تم يخذها بعين االعتبار عند إخرا  األداة بشكلها النهائي، هذا من ناحةة

وذلك  ،( لفقرات األداةFactor Analysisناحةة يخرى تم التحق  من الصد  بحساب التحليل العاملي )

 (.3.3ا ح في الجدول رقم )كما هو و 
 

 الدراسة( لفقرات مقياس Factor Analysis) (: نتائج التحليل العاملي3.3جدول رقم )

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.64 يحب ين يقري عن تاري  بلدي  .1
 0.66 همةةيعطي الق اةا المجتمعةة قدرًا من األ  .2
 0.61 علي ين يكون إنسانًا مهتمًا بما يجري في مجتمعي  .3
 0.87 المحافظة على األماكن العامة واجب الحكومة وحدها  .4
 0.88 في مجتمعي اآلخرينيهتم ب  .5
 0.68 لكل شخص الح  في ين ةعبر عن ريةه حتى لو كان لمعظم الناس ريي آخر  .6
اشاااعر ينناااي قرياااب مااان يبنااااء مجتمعاااي بغاااا النظااار عااان مساااتوى تعلاااةمهم، ثاااروتهم، ديااانهم، يو   .7

 0.75 اسةةوجهات نظرهم السة

 0.67 يهمني ح ور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعةة  .8
 0.64 من الواجب ين يتنا ل الشخص عن بعا حقوقه في سبيل سعادة من يهمه يمرهم  .9

 0.62 يحرص على مشاركة يبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلفة  .10
 0.64 من الال م محاسبة كل من يهمل في عمله  .11
 0.63 معي في حل المشاكل التي تواجههم ك يبناء مجتيشار   .12
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راسة دال جمةع ( ين التحليل العاملي ل3.3تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ) فقرات يداة الدر

جالس المحلةة الشبابةة دور المًا، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وينها تشترك معًا في قةاس إحصائة

 درجة التشبع الفقرات الرقم
 0.63 في الق اةا المجتمعةة اآلخرينلدي القدرة في التيثير على   .13
 0.62 يحاول ين يتصرف بالطريقة الصحةحة في مجتمعي  .14
 0.60 مناقشة المشاكل المجتمعةة وتبادل الريي فيها ةعمل على حلها  .15
 0.67 في عمل مجتمعي اآلخرينك يشار عندما يشعر باالرتةاح   .16
 0.65 كل فرد ةستطةع ين ةساهم في حل مشاكل مجتمعه  .17
 0.66 بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي يي تيثير في مجتمعي  .18
 0.69 بع اً إن المشاركة المجتمعةة هي السبيل األف ل لتمكين يبناء مجتمعي من تفهم بع هم   .19
 0.76 ةة شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةةتعتبر المشاركة المجتمع  .20
 0.74 الصدي  الجيد، جيد سواء كان اسمه محمد يو حنا  .21
 0.65 تنمةة المجتمع مسؤولةة كل مواطن  .22
 0.64 ةكفي القراءة عن المناط  البعيدة في وطننا بداًل من  يارتها  .23
 0.67 يت اي  من مناقشة المو وعات العامة مع يبناء مجتمعي  .24
 0.64 حب ين يكون ناشطًا في حركة اجتماعةة من يجل حقو  المواطن في بلديي  .25
 0.60 عندما يكلف بعمل مجتمعي يبذل فةه قصارى جهدي  .26
 0.60 يشترك بجمع توقةعات من يجل مصلحة عامة  .27
 0.69 التطوعةة التي تفيد مجتمعنا عمالشترك في األييحب ين   .28
 0.70 من لةس معي فهو  دي  .29
 0.66 المجتمعةة عمالري ين ةق ي الشباب ج ءًا من عطلتهم الصةفةة في خدمة األمن ال رو   .30
 0.60 تتجلى المسؤولةة االجتماعةة في المشاركة المجتمعةة   .31
 0.68 من سهل علير المشاركة في نقاشات تعنى باألمور المجتمعةة  .32
 0.78 يحب ين يعمل ما تتف  علةه جماعة ينا ع و فيها  .33
 0.86 ي مكان جيد ألعة  فةهيعتقد ين بلد  .34
 0.63 نجا اتنا الوطنةةإيحب ين يتحدث الجمةع عن   .35
 0.64 يفكر في مستقبل بلدي بكل تفاؤل  .36
 0.86 مجتمعي ويستمتع بوجودي معهم يفرادينسجم مع   .37
 0.71 عن تصرفاتي اآلخرينيهتم بما ةفكر   .38
 0.61 اء مجتمعي اآلخرون يستطةع المشاركة في الق اةا المجتمعةة مثلما ةقوم به يبن  .39
 0.61 متابعة ق اةا الوطن في اإلذاعة والتلف يون يبعث في نفسي الملل  .40
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، في  وء اإلطار النظري الذي بني المقةاس في تع ي  المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحم

 ه.يساسعلى 

 

 ثبات أداة الدراسة 2.6.3

راسة بيبعادها المختلفة بطريقة االتسا  الداخلي بحساب معادلة ال ثبات تم حساب الثبات ألداة الدر

ة تتمتع األداة بدرجة عالة (، وبذلك0.88(، وبلغت قةمة الثبات )Cronbach Alphaكرونباا يلفا )

 جدًا من الثبات. 

 

 ة للبياناتحصائيالمعالجة اإل 7.3

راساااة قااام الباحاااث بمراجعتهاااا تمهيااادًا إلدخالهااا للحاساااوب، ويدخلااات إلاااى الحاساااوب  بعااد جماااع بةاناااات الدر

 5 إلاى رقمةاة، حياث يعطيات اإلجاباة يوافا  بشادةً  بإعطائها يرقامًا معينة، يي بتحويل اإلجابات اللفظةاة

 درجات، وال يواف  درجتين، وال يواف  بشدة درجاة واحادة، وذلاك 3درجات، وبين بين  4درجات، ويواف  

دور المجـــالس  فاااي الفقااارات الموجباااة وعكسااات فاااي الفقااارات الساااالبة، بحياااث كلماااا ا دادت الدرجاااة ا داد

 والعكس صحةح.  المجتمعية في محافظة بيت لحم المحلية الشبابية في تعزيز المشاركة

ةة الحساابة الال مة للبةانات باساتخرا  األعاداد، والنساب المئوةاة، والمتوساطات حصائةتمت المعالجة اإل

راساة عناد المساتوى  واالنحرافات ، عان طريا  االختباارات α≤0.05المعةارية، وقد فحصت فر اةات الدر

 ة اآلتةة:حصائةاإل

 .(T.test)اختبار ت -1

 .(One way analysis of variance)اختبار تحليل التباين األحادي  -2

 (.Pearson correlationاالرتبا  بيرسون )معامل  -3

 (.Factor analysis) التحليل العاملي -4
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 (.Cronbach Alpha) معامل الثبات كرونباا يلفا -5

 ولفهم (،SPSS)ة للعلوم االجتماعةة ئةحصاتم ذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الر م اإل

 .(4.3في الجدول رقم ) كما هو وا حنتائج الدرراسة ةمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابةة 

 

 (: مفتاح المتوسطات الحسابية. 4.3جدول رقم )

  دور المجالس المحلية الشبابية في تعزيز المشاركة المجتمعية المتوسط الحسابي
 لحم في محافظة بيت

 منخفضة 1-2.33
 متوسطة 2.34-3.67

 عالية 3.68-5
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 لفصـل الرابـعا

 نتائـج الدراسـة
 

 مقدمة 1.4

ي فدور المجالس المحلةة الشبابةة حول  يت من هذا الفصل عر ًا كاماًل ومفصاًل لنتائج الدراسة،

 ،هاافيهدل اإلجابة عن يسئلة الدرراسة و ، وذلك من خالتع ي  المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحم

 ة المناسبة. حصائةفر ةاتها باستخدام التقنةات اإل ختباروا

 

 نتائج أسئلة الدراسة 2.4
 

 . السؤال األول:1.2.4

 ؟  في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعية رجة دما 

المتوسااطات الحسااابةة، واالنحرافااات المعةاريااة، والنسااب ، و األعاادادلإجابااة عاان هااذا السااؤال اسااتخرجت 

، وذلاك كماا هاو فاي محافظاة بيات لحاملادى الماواطنين الفلساطينيين المشااركة المجتمعةاة رجاة دلالمئوةة 

 (.1.4وا ح في الجدول رقم )
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رجة دل(: األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية 1.4) جدول رقم

 في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعية 

 )%(الوزن النسبي االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد المتغير

 76.8 0.36 3.84 383 درجة المشاركة المجتمعةة

 

ين لاادى الماااواطنالمشاااركة المجتمعةااة رجاااة دين ( 1.4يت ااح ماان المعطةااات الاااواردة فااي الجاادول رقاام )

(، وبلاح 3.84كانات عالةاة، إذ بلاح المتوساا الحساابي لهاذه الدرجاة ) في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

 (.%76.8الو ن النسبي لها )

 
 :السؤال الثاني 2.2.4

 ؟  في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعية ما مؤشرات 

والمتوسااطات الحسااابةة، واالنحرافااات المعةاريااة والنساااب ، األعااادادلإجابااة عاان هااذا السااؤال اسااتخرجت 

مرتباة حساب  فاي محافظاة بيات لحاملادى الماواطنين الفلساطينيين المشاركة المجتمعةاة  المئوةة لمؤشرات

 (. 2.4األهمةة، وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم )
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 ب المئويـــة لمؤشـــرات: المتوســـطات الحســـابية، واالنحرافـــات المعياريـــة، والنســـ(2.4جـــدول رقـــم )

 مرتبة حسب األهمية في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعية 

 المشاركة المجتمعيةمؤشرات  رقم الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 89.4 0.75 4.47 حنا يو محمد اسمه كان سواء جيد الجيد، الصدي   .1

2.  
 النااس لمعظام كاان لاو حتاى ريةاه عان ةعبار ين فاي الحا  خصشا لكال
 87.8 0.71 4.39 آخر ريي

 86.8 0.79 4.34 عمله في يهمل من كل محاسبة الال م من  .3
 86.2 0.79 4.31 مواطن كل مسؤولةة المجتمع تنمةة  .4
 83.6 0.70 4.18 االجتماعةة المسؤولةة يشكال من شكل المجتمعةة المشاركة تعتبر  .5
 83.0 0.82 4.15 بلدي تاري  عن يقري ين يحب  .6
 82.8 0.76 4.14 مجتمعي في الصحةحة بالطريقة يتصرف ين يحاول  .7
 82.4 0.82 4.12 مجتمعي في يجري  بما مهتماً  إنساناً  يكون  ين علي  .8
 82.0 0.79 4.10 جهدي قصارى  فةه يبذل مجتمعي بعمل يكلف عندما  .9

 81.4 0.79 4.07 مجتمعي عمل في اآلخرين يشارك عندما باالرتةاح يشعر  .10
 80.6 0.94 4.03 مجتمعه مشاكل حل في ةساهم ين ةستطةع فرد كل  .11

12.  
 تعلةمهم، مستوى  عن النظر بغا مجتمعي يبناء من قريب ينني اشعر

 80.4 0.84 4.02 السةاسةة نظرهم وجهات يو دينهم، ثروتهم،

 80.2 0.86 4.01 حلها على ةعمل فيها الريي وتبادل المجتمعةة المشاكل مناقشة  .13

14.  
 مان مجتمعي يبناء لتمكين األف ل السبيل هي المجتمعةة المشاركة إن
 80.0 0.84 4.00 اً بع  بع هم تفهم

 79.8 0.75 3.99 المجتمعةة المشاركة في االجتماعةة المسؤولةة تتجلى  .15
 79.4 0.80 3.97 األهمةة من قدراً  المجتمعةة الق اةا يعطي  .16
 79.0 0.82 3.95 مجتمعي في باآلخرين يهتم  .17
 78.8 0.84 3.94 فيها ع و ينا جماعة علةه تتف  ما يعمل ين يحب  .18
 78.0 0.83 3.90 المختلفة مناسباتهم في مجتمعي يبناء مشاركة على يحرص  .19
 77.8 0.99 3.89 فةه ألعة  جيد مكان بلدي ين يعتقد  .20
 77.6 0.82 3.88 معهم بوجودي ويستمتع مجتمعي يفراد مع ينسجم  .21
 77.4 0.87 3.87 مجتمعنا تفيد التي التطوعةة األعمال في اشترك ين يحب  .22
 76.6 0.80 3.83 تواجههم التي المشاكل حل في مجتمعي يبناء يشارك  .23

24.  
 مجتمعاي يبنااء باه ةقاوم مثلماا المجتمعةاة الق اةا في المشاركة يستطةع
 76.4 0.82 3.82 اآلخرون 

 76.0 0.97 3.80 ؤلتفا بكل بلدي مستقبل في يفكر  .25

26.  
 في المواطن حقو   يجل من اجتماعةة حركة في ناشطاً  يكون  ين يحب
 75.4 1.01 3.77 بلدي
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المتوسط  المشاركة المجتمعيةمؤشرات  رقم الفقرة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 يالوزن النسب
)% ( 

 75.2 1.02 3.76 الوطنةة نجا اتناإ عن الجمةع يتحدث ين يحب  .27

28.  
 خدماة فاي الصةفةة عطلتهم من ج ءاً  الشباب ةق ي ين ال روري  من

 75.0 0.87 3.75 المجتمعةة األعمال

 74.8 0.87 3.74 المجتمعةة باألمور تعنى نقاشات في المشاركة علير  هلس من  .29
 74.4 0.91 3.72 عامة مصلحة يجل من توقةعات بجمع يشترك  .30

31.  
 مان سعادة سبيل في حقوقه بعا عن الشخص يتنا ل ين الواجب من
 72.8 1.08 3.64 يمرهم يهمه

 72.6 0.95 3.63 عةةالمجتم الق اةا في اآلخرين على التيثير في القدرة لدي  .32
 69.8 0.97 3.49 المجتمعةة باألمور تعنى التي الندوات ح ور يهمني  .33
 69.0 1.14 3.45 تصرفاتي عن اآلخرين ةفكر بما يهتم  .34
 58.4 1.25 2.92 الملل نفسي في يبعث والتلف يون  اإلذاعة في الوطن ق اةا متابعة  .35
 53.8 1.23 2.69 مجتمعي في تيثير يي مثلي إلنسان يوجد ال األحوال بكل  .36
 52.0 1.15 2.60 مجتمعي يبناء مع العامة المو وعات مناقشة من يت اي   .37
 48.6 1.23 2.43  يارتها من بدالً  وطننا في البعيدة المناط  عن القراءة ةكفي  .38
 48.2 1.26 2.41  دي فهو معي لةس من  .39
 48.0 1.29 2.40 وحدها الحكومة واجب العامة األماكن على المحافظة  .40

 

فاي محافظاة بيات لدى المواطنين الفلساطينيين المشاركة المجتمعةة ( مؤشرات 2.4يو ح الجدول رقم )

، سحناا يو محماد اسمه كان سواء جيد الجيد، الصدي : سجاء في مقدمتهاوقد ، مرتبة حسب األهمةة لحم

 الاال م ماناله سس، تاآخار ريي النااس لمعظام كاان لاو حتاى ريةاه عان ةعبار ين فاي الحا  شاخص لكالوس

 المجتمعةاة المشااركةوين س، سماواطن كال مساؤولةة المجتماع تنمةةس ، ثمسعمله في يهمل من كل محاسبة

 س.االجتماعةة المسؤولةة يشكال من شكل

 

 :السؤال الثالث 3.2.4

وفقاًا  فاي محافظاة بيات لحاملادى الماواطنين الفلساطينيين المشااركة المجتمعةاة هل هناك فارو  فاي درجة

 ؟  لعمريةا والفئة، السكن ومكان االجتماعية، والحالة والديانة، العلمي، والمؤهل الجنس،رات: لمتغي
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لادى الماواطنين المشااركة المجتمعةاة درجاة تم و ع ست فر ةات للفرو  فاي لإجابة عن هذا السؤال 

 لحالاااااةوا والدةاناااااة، العلماااااي، والمؤهااااال الجااااانس،وفقاااااًا لمتغيااااارات: فاااااي محافظاااااة بيااااات لحمالفلسااااطينيين 

 (. 11.4-2.4ول رقم )اوذلك كما هو وا ح في الجد، العمرية والفئة ،السكن ومكان االجتماعةة،

 

 نتائج فرضيات الدراسة 3.4

 :ىاألول الفرضية 1.3.4

لااادى المشااااركة المجتمعةاااة درجاااة فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةال توجاااد فااارو  ذات داللاااة 

 .تع ى لمتغير الجنس بيت لحمفي محافظة المواطنين الفلسطينيين 

ن لدى المواطنيالمشاركة المجتمعةة درجة ( للفرو  في t.testالفر ةة تم استخدام اختبار ت )الختبار 

 (.3.4، وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم )تع ى لمتغير الجنس في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين  ( للفروق فيt.test(: نتائج اختبار ت )3.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ةحصائيالداللة اإل

 0.37 3.89 182 ذكر
381 2.382 0.018 

 0.34 3.80 201 أنثى

 
ة عنااد المسااتوى إحصااائة( إلااى وجااود فاارو  ذات داللااة 3.4لااواردة فااي الجاادول رقاام )تشااير المعطةااات ا

(α≤ 0.05 ) درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى المااواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تعاا ى فااي

العينة الذكور، الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى، وبذلك  يفرادلمتغير الجنس، لصالح 

 الفر ةة قد رف ت.تكون 
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 :الفرضية الثانية 2.3.4

لااادى المشااااركة المجتمعةاااة درجاااة فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةال توجاااد فااارو  ذات داللاااة 

 .تع ى لمتغير الدةانة في محافظة بيت لحمالمواطنين الفلسطينيين 

ن لدى المواطنيلمجتمعةة المشاركة ادرجة ( للفرو  في t.testالفر ةة تم استخدام اختبار ت )الختبار 

 (.4.4، وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم )تع ى لمتغير الدةانة في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين ( للفروق في t.test(: نتائج اختبار ت )4.4جدول رقم )

 .الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الديانة

المتوسط  العدد نةالديا
 الحسابي

االنحراف 
قيمة ت  درجات الحرية المعياري 

 ةحصائيالداللة اإل المحسوبة

 0.36 3.85 303 مسلم
381 1.266 0.206 

 0.33 3.80 80 مسيحي

 

ة عند المستوى إحصائة( عدم وجود فرو  ذات داللة 4.4يتبين من المعطةات الواردة في الجدول رقم )

(α≤ 0.05 ) جة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى در في

 .لمتغير الدةانة، وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت

 

 :الثالثة الفرضية 3.3.4

لااادى المشااااركة المجتمعةاااة درجاااة فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةال توجاااد فااارو  ذات داللاااة 

 .تع ى لمتغير مكان السكن يت لحمفي محافظة بالمواطنين الفلسطينيين 

ن لدى المواطنيالمشاركة المجتمعةة درجة ( للفرو  في t.testالفر ةة تم استخدام اختبار ت )الختبار 

، وذلاك كماا هاو وا اح فاي الجادول رقام تعا ى لمتغيار مكاان الساكن فاي محافظاة بيات لحامالفلسطينيين 

(5.4.) 
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لدى المواطنين المشاركة المجتمعية درجة للفروق في ( t.testنتائج اختبار ت ) :(5.4جدول رقم )

 تعزى لمتغير مكان السكن في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

 العدد مكان السكن
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 درجات الحرية المعياري 

قيمة ت 
 ةحصائيالداللة اإل المحسوبة

 0.37 3.84 159 مدينة
381 0.329- 0.742 

 0.35 3.85 224 قرية
 

ة عند المستوى إحصائة( إلى عدم وجود فرو  ذات داللة 5.4تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم )

(α≤ 0.05 ) درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى في

 لمتغير مكان السكن، وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت.

 

 رابعة:ال الفرضية 4.3.4

درجاااة المشااااركة المجتمعةاااة لااادى فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةتوجاااد فااارو  ذات داللاااة ال 

 .المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة

( one way analysis of varianceالختبار الفر اةة تام اساتخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي )

مشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار درجة الللفرو  في 

 (.6.4، وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم )الحالة االجتماعةة

( one way analysis of varianceاختبار تحليل التباين األحادي )(: نتائج 6.4جدول رقم )

نين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطللفروق في 

 .لمتغير الحالة االجتماعية

 مصدر التباين
درجات 
 مجموع المربعات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 ةحصائيالداللة اإل المحسوبة

 0.680 1.360 2 بين المجموعات
 0.128 48.522 380 داخل المجموعات 0.005 5.327

 ----- 49.883 382 المجموع
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ة عنااد المسااتوى إحصااائة( إلااى وجااود فاارو  ذات داللااة 6.4تشااير المعطةااات الااواردة فااي الجاادول رقاام )

(α≤ 0.05 ) درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى المااواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تعاا ى فااي

سااتخدم يجاااد مصاادر هااذه الفاارو ، المتغياار الحالااة االجتماعةااة، وبااذلك تكااون الفر ااةة قااد رف اات. وإل

( للمقارنااات الثنائةااة البعدةااة للفاارو  فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى tukey testاختبااار تااوكي )

المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة، وذلك كما هو وا ح في 

 (. 7.4الجدول رقم )
 

مقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة ( للtukey testتوكي ) (: نتائج اختبار7.4جدول رقم )

المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة 

 االجتماعية

 غير ذلك مت و  يع ب المقارنات

 -0.14538 -0.11705*  يع ب

 -0.02833   مت و 

    غير ذلك

  

لدى المشاركة المجتمعةة درجة ين الفرو  في ( 7.4) تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم

كانت بين المواطنين  تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة في محافظة بيت لحمالمواطنين الفلسطينيين 

الع اب والمت وجين، لصالح المت وجين، الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى، وذلك كما 

ةة لدرجة المشاركة المجتمعةة تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة في هو وا ح من المتوسطات الحساب

 (. 8.4الجدول رقم )
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لدى المشاركة المجتمعية لدرجة (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 8.4جدول رقم )

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية في محافظة بيت لحمالمواطنين الفلسطينيين 

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية

 0.38 3.78 176 أعزب

 0.32 3.90 192 متزوج

 0.49 3.92 15 غير ذل 

 

 الفرضية الخامسة: 5.3.4

درجاااة المشااااركة المجتمعةاااة لااادى فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةال توجاااد فااارو  ذات داللاااة 

 .لمتغير المؤهل العلمي المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى 

( one way analysis of varianceالختبار الفر اةة تام اساتخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي )

درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار للفرو  في 

 (.9.4، وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم )المؤهل العلمي

( one way analysis of varianceاختبـار تحليـل التبـاين األحـادي )(: نتـائج 9.4ل رقم )جدو

درجــة المشــاركة المجتمعيــة لــدى المــواطنين الفلســطينيين فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى للفــروق فــي 

 .لمتغير المؤهل العلمي

 مصدر التباين
درجات 
 مجموع المربعات الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة ف 
 ةحصائيالداللة اإل المحسوبة

 0.223 0.670 3 بين المجموعات
 0.130 49.213 379 داخل المجموعات 0.163 1.719

 ----- 49.883 382 المجموع
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 ة عند المستوى إحصائة( إلى عدم وجود فرو  ذات داللة 9.4تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم )

(α≤ 0.05 ) لمواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى درجة المشاركة المجتمعةة لدى افي

 لمتغير المؤهل العلمي، وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت.
 

لدرجة المشاركة المجتمعية لدى (: المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 10.4جدول رقم )

 المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي العدد لعلميالمؤهل ا
 0.33 3.90 28 ي فما دون أساس

 0.39 3.80 175 ثانوي 
 0.32 3.88 44 دبلوم

 0.32 3.88 136 بكالوريوس فأعلى
 

 سادسة:ال الفرضية 6.3.4

المشااااركة درجاااة باااين متغيااار العمااار و ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةذات داللاااة عالقاااة ال توجاااد 

 .في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين عةة المجتم

عالقاة باين متغيار ( للPearson correlation)معامال االرتباا  بيرساون الفر ةة تم اساتخدام  الختبار

، وذلااك كمااا هااو فااي محافظااة بياات لحااملاادى المااواطنين الفلسااطينيين المشاااركة المجتمعةااة درجااة العماار و 

 (.11.4وا ح في الجدول رقم )

 

عالقة بين متغير ( للPearson correlation)معامل االرتباط بيرسون نتائج  :(11.4ول رقم )جد

 في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعية درجة العمر و 

 ةحصائيالداللة اإل قيمة )ر( العدد المتغيرات

 0.000 0.188* 383 العمر*درجة المشاركة المجتمعية
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ة عند إحصائة( إلى وجود عالقة طردةة ذات داللة 11.4المعطةات الواردة في الجدول رقم )تشير 

درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في بين متغير العمر و ( α≤ 0.05)المستوى 

ن محافظة بيت لحم، بحيث كلما ا داد متغير العمر ا دادت درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطني

 الفلسطينيين في محافظة بيت لحم والعكس صحةح، وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت.
 

 :الرابع السؤال. 4.2.4

فـي يين لـدى المـواطنين الفلسـطينالمشـاركة المجتمعيـة ما دور المجالس المحلية الشبابية في تعزيز 

 ؟  محافظة بيت لحم

لااادى الماااواطنين شااااركة المجتمعةاااة المدرجاااة تااام و اااع فر اااةة للفااارو  فاااي لإجاباااة عااان هاااذا الساااؤال 

وذلاك كماا هاو وا اح فاي  المحلةاة، المجاالس تصانيف تع ى لمتغير في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

 (. 12.4الجدول رقم )
 

 سابعة:ال الفرضية 7.3.4

لدى المشاركة المجتمعةة درجة في ( α≤ 0.05)ة عند المستوى إحصائةال توجد فرو  ذات داللة 

 .تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة في محافظة بيت لحملسطينيين المواطنين الف

اطنين لدى المو المشاركة المجتمعةة درجة ( للفرو  في t.testالفر ةة تم استخدام اختبار ت )الختبار 

، وذلك كما هو وا ح في تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة في محافظة بيت لحمالفلسطينيين 

 (.12.4الجدول رقم )
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ـــار ت )12.4جـــدول رقـــم ) ـــائج اختب ـــدى ( للفـــروق فـــي t.test(: نت ـــة ل درجـــة المشـــاركة المجتمعي

 المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير تصنيف المجالس المحلية

تصنيف المجالس 
 المحلية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 درجات الحرية
قيمة ت 
 المحسوبة

 ةحصائياإلالداللة 

 0.33 3.97 183 شبابية
381 7.071 0.000 

 0.34 3.72 200 غير شبابية

 

ة عند المستوى إحصائة( إلى وجود فرو  ذات داللة 12.4تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم )

(α≤ 0.05 ) درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى في

ير تصنيف المجالس المحلةة، لصالح المواطنين الذين ةسكنون في تجمعات سكانةة فيها مجالس لمتغ

 .محلةة شبابةة، الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى، وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت
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  الفصل الخامس

 ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات

 مقدمة 1.5

راسااة  راسااة  واسااتنتاجاتهاةعااالج الفصاال الحااالي نتااائج الدر  تهاوفر ااةامااع األخااذ بعااين االعتبااار يساائلة الدر

راسااااة ومقارنتهااااا بالدراسااااات السااااابقة إن وجاااادتإلااااى  إ ااااافة ،هايهاااادافو  وبلااااورة بعااااا  ،تحلياااال نتااااائج الدر

 لنتائج الدراسة. التوصةات استناداً 

 

 ملخص نتائج الّدراسة ومناقشتها 2.5

 ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: اًل:و أ

فــي  لــدى المــواطنين الفلســطينيينالمشــاركة المجتمعيــة رجــة دبق المتعلــ األولملخــص نتــائج الســؤال 

 .محافظة بيت لحم

فاي محافظاة بيات لحام  نالفلساطينييالمواطنين لدى درجة المشاركة المجتمعةة  ينت نتائج الدراسة يظهر 

(. وهاذه %76.8(، وبلح الو ن النسبي لها )3.84لمتوسا الحسابي لهذه الدرجة )كانت عالةة، إذ بلح ا

 يفارادلادى  إيجاابيعلى وجاود رغباة وتوجاه  يكدت ( التي2008دراسة قدومي )نتائج النتيجة تتواف  مع 

هذه  ف تكما ت ،دورها في تنمةة وتطوير المجتمع المحلي يهمةةعينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعةة و 
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علااى دور المشاااركة المجتمعةااة فااي تع ياا   يكاادت( التااي 2013وحنااا )دراسااة بنااات نتااائج مااع لدراسااة ا

الااااروابا الدينةااااة بااااين يبناااااء الاااادةانتين، وين المشاااااركة المجتمعةااااة تتجلااااى بوجااااود التعددةااااة الدينةااااة، وين 

افقات ه النتيجاة تو المشاركة االجتماعةة مع يبناء الدةانات األخرى غيرت مان اتجاهااتهم نحاو الحةااة. هاذ

حكام صاالح مبنااي الو  ،مبادي المشااركة المجتمعةااة ين ترسااي ( التاي بينات 2005سااعد )يدراساة نتاائج ماع 

دراساة نتاائج هاذه النتيجاة ماع  توافقات . كمااوالطموحااتسةاساة المشااركة فاي الهماوم على الدةمقراطةاة و 

 إلاىالتنمةاة المحلةاة المختلفاة  طةينشاعلاى المشااركة فاي  اإلقباالع نسابة ( في ارتفا2008عبد الجبار )

لاى ارتفااع درجاة المشااركة المجتمعةاة إةشاير الباحاث يجب المساهمة فةاه. و  اً وطنة اً ة واجبكون المشارك

التااي  يبنائااه، علااى ينهااا حاا  ماان حقااو  الااوطن إلااىلاادى المااواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام 

 (.2012دراسة سكةك )نتائج ات كما جاء في المؤسس البلدةات وبرامج وفاعلةة كفاءة من ت يد

ن نييييرى الباحث ين هذه النتائج تدل على ارتفاع مستوى المشاركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطو 

  ةع   الواقع الفلسطينيإلى ين  باإلشارة، في ظل وجود المجالس المحلةة الشبابةة في محافظة بيت لحم

 كماا العمل الفريقي التي تشجع المشاركة المجتمعةاةتعاون والمشاركة و تؤمن بقةم ال وجود ثقافة مجتمعةة

ممااا  ،اصاالوقنااوات التو  فاارادالمواصااالت التااي تااؤثر علااى ساالوكةات األن تطااور الوسااائل التكنولوجةااة و ي

 سااهولة علااى تساااعدو  اآلراء إبااداءن والمشاااركة فااي التواصاال بااين المااواطنيلااى تسااهل التفاعاال و إيااؤدي 

ؤسساات ن هنالك الكثيار مان المإلى ي اإل افةو بين القرى المجاورة، ببين يج اء القرية يوالتنقل  الحركة

ؤسساات المجتماع المادني للمشااريع مؤولةة المجتمعةاة وتشاجةع الحكوماة و تتبناى بارامج المسا يخاذتالتي 

 المبادرات التي تعتمد على المشاركة المجتمعةة.و 

مبااادي المشااااركة  ىالتاااي تعتماااد علاااالتعددةاااة الطائفةاااة و ن وجاااود ي( 2013دراساااة حناااا )بينااات نتاااائج كماااا 

 االنتمااءلاى جاناب إيناة، و دون امتةاا  لفئاة معيياد لادور دمن جمةع الطوائاف والماذاهب دون تح الفاعلة
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الن ااالت التاي قادمها شاعب التمساك بالهوةاة الفلساطينةة وةظهار ذلاك مان خاالل الت احةات و الاوطني و 

 المشاركة في صنع القرار. يهمةةتمع الفلسطيني بمن وعي يبناء المج و ادتفلسطين 

 
يين فـي المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسـطينمؤشرات ق بالمتعلملخص نتائج السؤال الثاني 

 محافظة بيت لحم.

حسااب مرتبااة  لمجتمعةااة لاادى المااواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاامت مؤشاارات المشاااركة ءجااا

 األهمةاةكانات النتاائج مرتباة حساب و  ،الل المتوساا الحساابي والاو ن النسابي( مان خا2.4الجدول رقم )

حسااابي متوسااا  باايعلىحنااا  يو حماادي اساامه كااان سااواء جيااد الجيااد، الصاادي  ينوقااد جاااء فااي مقاادمتها 

 كان لو حتى ريةه عن ةعبر ين في الح  شخص لكل ينيليها الفقرة  م(. ث89.4نسبة مئوةة ) (4.47)

 كال محاسابة الاال م مانيلةاه  .(87.8)مئوةاة  وبنسابة (4.39) حسابيخر بمتوسا آ ريي الناس لمعظم

 مساؤولةة المجتماع تنمةاةيليهاا  ثام  (86.8)مئوةاة وبنسابة (4.34) حسابيعمله بمتوسا  في يهمل من

 شاكل المجتمعةاة المشااركة تعتبارويليهاا   (86.2)نسابة مئوةاة بو   (4.31)مواطن بمتوساا حساابي كل

 .(83.6)ونسبة مئوةة   (4.18)بمتوسا حسابي   االجتماعةة ولةةالمسؤ  يشكال من

ها ساالميمحافظااة بياات لحاام بم ين مااواطنيعلااى ماان خااالل مااا سااب  ياارى الباحااث ين هااذه النتااائج تاادل 

هااذه النتيجااة  ينلهاام دور كبياار فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة فااي محافظااة بياات لحاام. كمااا  هايومسااةح

ددةااة ةااة بااين يبناااء الاادةانتين، وين المشاااركة المجتمعةااة تتجلااى بوجااود التعتاادل علااى تع ياا  الااروابا الدين

لااى الدينةااة، وين المشاااركة االجتماعةااة مااع يبناااء الاادةانات األخاارى غياارت ماان اتجاهاااتهم نحااو الحةاااة، وا  

فاي  ءجتمعةاة كماا جااعدم وجود فارو  باين دور الشاباب المساةحيين والمسالمين فاي تع يا  المشااركة الم

 (.2015حنا )راسة بنات و دنتائج 
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 علاااىالمشااااركة المجتمعةاااة تعااا   االعتمااااد  همةاااةالمبحاااوثين أل إجاباااات ين لاااىإكااال هاااذه النتاااائج تشاااير 

المتااوفرة، وذلااك  واإلمكانةاااتبمشااكالتهم  فاارادوتع ياا  وعااي األ لة متعاونااة.و خلاا  شخصااةة مسااؤ الاانفس و 

طااراف التااي تاارتبا والتنسااي  بااين األوجااه التعاااون  يااادة يهااذه المشااكالت و  علااىحلااول للتغلااب  إليجاااد

 (.2008دراسة قدومي )نتائج في  ية اً لةه اإلشارة إبالعملةة التخطةطةة وهذا ما تم 

تع ي  كل من مبدي المواطنة من خالل معرفة الحقو   ىة المجتمعةة تعمل علالمشاركن يويرى الباحث 

ع المجتمة المواطن في انتع ي  مك ل علىوالواجبات ومبدي االنتماء واالنحةا  لمصلحة الوطن، كما ةعم

الماواطنين فاي األعماال  فاإن مشااركة يخارى، جهاة ومان .ككال المجتماع طاقاات فاي توظياف وتسااعد

 التي الدةمقراطةة، العملةة خالل من المشاركة وتترجم هذه مصالحهم، عن حقةقي تعبير هي المجتمعةة

 م،لرغبااته تحقةقااً  والمشااركة، واالختةاار، تفكيار،ال فاي الحارة إرادتهام التعبيار عان فاي هامحق علاى تؤكاد

عبار  بالمشااركة الدساتور ةحاددها التاي القانونةاة األهلةاة وفا  الماواطنين حا  مان وعلةاه .وطموحااتهم

 .المختلفة والقنوات اآللةات

قبااال علااى ( فااي ارتفاااع نساابة اإل2008دراسااة عبااد الجبااار )نتااائج فااي  ية اااً  إلةااه اإلشااارةتاام ا هااذا ماا 

يجاااب  اً وطنةااا اً لاااى كاااون المشااااركة واجباااإيرجاااع ذلاااك و  ،التنمةاااة المحلةاااة المختلفاااة ينشاااطةشااااركة فاااي الم

 .لألف لتحفي هم على المشاركة لتغير الواقع ةه، باختالف جمةع فئات المجتمع و المساهمة ف

 

 :ومناقشتهاملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة 

درجاااة فاااي ( α≤ 0.05)ة عناااد المساااتوى إحصاااائةة إلاااى وجاااود فااارو  ذات داللااا ت المعطةااااتيشاااار  .1

المشااااركة المجتمعةاااة لااادى الماااواطنين الفلساااطينيين فاااي محافظاااة بيااات لحااام تعااا ى لمتغيااار الجااانس، 

 لىإلك قد ةعود ذلمشاركة المجتمعةة عندهم يعلى، و العينة الذكور، الذين كانت درجة ا يفرادلصالح 

 سلوكةة حيث كما هو وينما  ويعرافت وتقاليد رتبا بعاداالثقافة السائدة في المجتمع التي ت
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وتعاااد هااااذه العالقاااة الهرمةااااة ماااع المااارية،  علاااىقاااائم ذكااااوري مجتماااع  الفلساااطينيالمجتماااع  ينمعاااروف  

التاااي تفساااح التنشااائة االجتماعةاااة  ألسااااليبالعالقاااات مااان قواعاااد السااالوك العاااام التاااي هاااي نتيجاااة مباشااارة 

 األساارةالتنشاائة فااي  يساااليب ينكمااا  ،فااي المجتمااع فاارادالمجااال لعالقااات تساالطةة غياار متكافئااة بااين األ

 .األسرةتختلف باختالف 

 واألنشااااطة ،إيجابةااااة نحااااو الناااااس يكثاااار اً فالمجتمعااااات ذات الاااانما الاااادةمقراطي فااااي التنشاااائة تنااااتج يفااااراد

ن سرة ذات نما متسلا لي وي ،فالفرد الذي عا  في نما مجتمع ،مع اآلخرين تعاوناً  ويكثراالجتماعةة 

 يسارة يوو سةاساةة مثال فارد قاد عاا   امن مجتماع ياجتماعةاة  ينشطةفي  ن ةشارك في طوعةاً يقع يتو 

 نجا  والعمل والمشاركة.وتغذي قةم اإل ،دةمقراطةة تع   مهارة الحوار وتوفر لهم مناا الحرية

علاى  من برامج التنمةاة تهادف للمسااواة باين الجنساين وتوجاه النظار األخيرة كثير اآلونةكما ظهرت في 

هاا في الحصول على المساواة مما يتةح ل المريةومطالبة  ،يهمةة مشاركة المرية كع و فعال في المجتمع

 حر سلةم معافى.  فكر

لااااى ت ااااحةات كثياااارة إمجتمعةااااة راجااااع فااااي المشاااااركة ال اإلناااااثكمااااا قااااد ةكااااون تاااادني مسااااتوى مشاااااركة 

لاى المتابعاة الميدانةاة إ اإل اافةمشاكالتهم بلاى مشاكالت الماواطنين و إلالساتماع تخصةص وقت كبيار و 

سار يالت عان و مساؤ كان مت وجاات و  إذالاى النسااء خاصاة قاد تكاون شااقة عو  ،لك من متاعابذ إلىما و 

 فاي القارى المحلةاة خاصة فاي مساتوى المجاالس ، وبفي المجتمع المريةاسب مع صورة ن هذا ال يتنيكما 

 لماالكيا دراساةنتاائج  إلاى اإل اافة( ب2010شامون )دراساة خنتائج هذه النتيجة تتف  مع . و األريافو ي

 (.2016) إةماندراسة نتائج مع ، واختلفت (2007)وآخرون 

 

درجاة فاي ( α≤ 0.05)ة عناد المساتوى إحصاائةعدم وجود فارو  ذات داللاة لى إت المعطةات يشار  .2

وبذلك ، المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الدةانة
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تتجلااى بوجااود التعددةااة المشاااركة المجتمعةااة ن يلااك ةعاا و الباحااث فااي ذتكااون الفر ااةة قااد قبلاات، و 

ن المااواطنين ماان مساالمين ومسااةحيين لهاام دور كبياار فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااة فااي يالدينةااة، و 

 .اجبااتوتقاسام الحقاو  والو  ،مماا ةعكاس صاورة التعااة  والتااخي باين الادةانتين ،بيت لحاممحافظة 

 (.2014دراسة حنا )نتائج هذه الدراسة تختلف مع و 

درجااة فااي ( α≤ 0.05)ة عنااد المسااتوى إحصااائةعاادم وجااود فاارو  ذات داللااة  ت النتااائج إلااىيظهاار  .3

ن، المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار مكاان الساكالمشاركة

ى منطقااة احااث ان المشاااركة المجتمعةااة ال تقتصاار علااةعاا و البو  وبااذلك تكااون الفر ااةة قااد قبلاات.

ة واحتةاجااات إيجابةااو فااي المدينااة نااابع ماان قااةم يفالساالوك االجتماااعي للمااواطنين فااي القريااة  ،معينااة

المشاااركة  يهمةااةالتثقيااف بعمل البلاادي القااائم علااى التوعةااة و لايهمةااةعلىمباادي قااائم تعاااون منحقةقةااة و 

 المجتمعةة في الحةاة العامة.

درجااااة فااااي ( α≤ 0.05)ة عنااااد المسااااتوى إحصااااائةلااااى وجااااود فاااارو  ذات داللااااة إت النتااااائج ر يظهاااا .4

المشااااركة المجتمعةااااة لااادى المااااواطنين الفلساااطينيين فااااي محافظاااة بياااات لحااام تعاااا ى لمتغيااار الحالااااة 

االجتماعةاااة، وباااذلك تكاااون الفر اااةة قاااد رف ااات. حياااث ان الفااارو  كانااات باااين الماااواطنين العااا اب 

قااد ةعااود لمشاااركة المجتمعةااة عناادهم يعلااى، و تاا وجين، الااذين كاناات درجااة اوالمتاا وجين، لصااالح الم

التي تقاربهم  لةاتو المسؤ ها المت وجين من غير المت وجين و دوار التي ةقوم بلى اختالف األإالسبب 

دائهاااام يشااااةة و الااااوعي لمسااااتوى الحةاااااة المعا لااااى  يااااادةإاحتةاجاتااااه ممااااا يااااؤدي ماااان التماااااس الواقااااع و 

 (.2104) دراسة حنانتائج هذه النتيجة تتف  مع نمةة المجتمع، و معةة في تالمشاركة المجتلدور 

درجااة فااي ( α≤ 0.05)ة عنااد المسااتوى إحصااائةعاادم وجااود فاارو  ذات داللااة  ت النتااائج إلااىيظهاار  .5

المشااااركة المجتمعةاااة لااادى الماااواطنين الفلساااطينيين فاااي محافظاااة بيااات لحااام تعااا ى لمتغيااار المؤهااال 

لاااة قاااد قبلااات. وقاااد تفسااار هاااذه النتيجاااة بعااادم وجاااود فااارو  ذات دال العلماااي، وباااذلك تكاااون الفر اااةة
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حةاااة يرجااع الااى  نهااج ين المشاااركة هاايالمجتمعةااة ة بااين المؤهاال العلمااي ودرجااة المشاااركة إحصااائة

هااذه الثقافاة العاماة والتربةاة وحالااة الاوعي العاام للشااخص وتبنةاه لق ااةا مجتمعااه والبشارية جمعااء، و 

دراسااة حنااا نتااائج هااذه الدراسااة مااع  ت(، وتعار اا2015ة العصااار )دراساانتااائج تتفاا  مااع  النتيجااة

(2014.) 

باين متغيار ( α≤ 0.05)ة عناد المساتوى إحصاائةتشاير النتاائج إلاى وجاود عالقاة طردةاة ذات داللاة  .6

درجة المشاركة المجتمعةة لدى الماواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام، بحياث كلماا العمر و 

دت درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت ا داد متغير العمر ا دا

كلماا  إلاى يناهباحاث هاذه النتيجاة ال وةعا  و لحم والعكس صحةح، وبذلك تكاون الفر اةة قاد رف ات. 

افاة تا داد كلماا فالثق ،التجاارب التاي مار بهاا ادت تراكماات خبراتاه الحةاتةاة و  في العمر اإلنسانتقدم 

صاغر سانا تحد من مشاركة الفئة العمرية األ وين هنالك بعا القيود التي تعي  يما كبر بالعمر. ك

 من المشاركة العملةة.

درجة المشااركة في ( α≤ 0.05)ة عند المستوى إحصائةالنتائج إلى وجود فرو  ذات داللة  تيشار  .7

جاااالس المجتمعةاااة لااادى الماااواطنين الفلساااطينيين فاااي محافظاااة بيااات لحااام تعااا ى لمتغيااار تصااانيف الم

المحلةة، لصالح الماواطنين الاذين ةساكنون فاي تجمعاات ساكانةة فيهاا مجاالس محلةاة شابابةة، الاذين 

 كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى، وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت. 

يجابةاه دور مهماا و الشبابةة كان ل ةوجود المجالس المحلة نيالباحث  ويرى  ادف  ياادة الاوعي الهاا فاي و ا 

ن تعريااااف الشااااباب يالمختلفااااة، حيااااث المجتمااااع ت اركة المجتمعةااااة والتطااااوع مااااع مؤسسااااافهااااوم المشاااابم

ثاارت فااي ترشاايد الشااباب يالخدماتةااة التااي قاادمها نين ماان خااالل المشاااريع التنموةااة واالجتماعةااة و المااواطو 

 البناء.العطاء و  ىمور عدة ساعدتهم عليول ح
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نباااع مااان اإلرادة الصاااادقة إلنجاااا  خااادمات لصاااالح الفااارد ألناااه ي، متاااداد للمواطناااة الفاعلاااةافاااالتطوع هاااو 

بالتنمةاااة بمختلاااف يشاااكالها وتعميااا  المشااااركة المجتمعةاااة مااان يجااال مساااتقبل  والمجتماااع تهااادف للنهاااوا

 (.2005يف ل )السعادات، 

ى عا   مان مساتو  ،ن ارتبا  المجالس المحلةة الشبابةة بمفهوم المواطنة والواجباتييؤكد الباحث على و 

ن كااال مااان العمااال أل األطااارافلحقاااو  المترتباااة علاااى كااال مشااااركة المجتمعةاااة مااان خاااالل فهااام امفهاااوم ال

الجماااعي والمواطنااة الصااالحة والمسااؤولةة االجتماعةااة وا عطاااء الفرصااة لكافااة فئااات المجتمااع للمشاااركة 

قتصاااادةة والسةاساااةة فاااي فاااي تنمةاااة الحةااااة االجتماعةاااة واال لهاااا دوروالمسااااهمة فاااي تنمةاااة مجتمعااااتهم 

 األكباارنسااتذكر خصوصااةة الو ااع الفلسااطيني الااذي ةعتباار الشااباب الشااريحة  ينهنااا يجااب جااتمعهم، و م

 نماء المجتمع.إفي المجتمع مما ةقع على عاتقه 

ن خاالل القاةم علاى محةطهاا االجتمااعي ما إيجاابيبشاكل  يثارتفالمجالس المحلةة الشبابةة وف  النتاائج 

 سيساباب علاى رفع مساتوى التشااركةة باين الشات الدةمقراطةة و ة والممارسايجابةةة اإلعوالمعايير المجتم

 التسامح.و  باآلخراالحترام المتبادل والقبول 
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 استنتاجات الدراسة: 3.5

 جات:باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليل بةاناتها، خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتا

  الماااواطنين الفلساااطينيين فاااي محافظاااة    إدراكالمجتمعةاااة  ركةالمشااااعكسااات النتاااائج المتعلقاااة بدرجاااة  -

 ، ويبعاده، ويشكاله المختلفة.بمفهوم المشاركة المجتمعة ووعيهم بيت لحم

ليتهم و لمسااؤ ن فااي محافظااة بياات لحاام المااواطنيعكساات النتااائج المتعلقااة بالمشاااركة المجتمعةااة إدراك  -

اهمة فااي تحقياا  التنمةااة للااوطن، وشااعورهم وحرصااهم لق اااةا مجااتمعهم؛ ماان يجاال المساا االجتماعةااة

 .المجتمعةةدورهم في الحةاة  يهمةةب

مااا فماان خااالل  ،المجااالس الشاابابةة فااي تع ياا  المشاااركة المجتمعةااةوفعالةااة  يهمةااةعكساات النتااائج  -

وفعالةاات تسااهم فاي  ياادة وتع يا  روح العمال والتعااون والمشااركة  ينشاطةتتةحه هذه المجالس من 

 البناء الوطني.سي  قةم المواطنة والعدالة و الجماعةة، وتر 

تطوير  السلوكةات المبنةة علىخاصة القةم و و المعايير التي ترعاها المجالس المحلةة الشبابةة م و ةالق -

المواطناااة والعمااال الصاااالح تهم المعرفةاااة قامااات بتع يااا  المسااااواة و ءكفااااماااواهبهم و و  فااارادشخصاااةة األ

 االنتماء لديهم.و 

دور الماارية  ااعف فااي وعااي و و ثقافةااة تقيااد مشاااركة الماارية اجتماعةااا، اعةااة يهنالااك محااددات اجتم -

 .مشاركتها المجتمعةةالفلسطينةة و 

 فاي محافظاة بيات لحاملدى المواطنين الفلساطينيين المشاركة المجتمعةة درجة فرو  في عدم وجود  -

 .العلمي(المؤهل  ،مكان السكن ،)الدةانةتع ى للمتغيرات التالةة: 

تع ى  في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعةة درجة في فرو   وجود -

 .االجتماعةة(الحالة  ،)الجنسللمتغيرات التالةة: 
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فاي لادى الماواطنين الفلساطينيين المشااركة المجتمعةاة درجاة عالقة طردةة بين متغير العمار و وجود  -

دادت درجااااة المشاااااركة المجتمعةااااة لاااادى ، بحيااااث كلمااااا ا داد متغياااار العماااار ا  محافظااااة بياااات لحاااام

 .والعكس صحةح في محافظة بيت لحمالمواطنين الفلسطينيين 

تع ى  في محافظة بيت لحملدى المواطنين الفلسطينيين المشاركة المجتمعةة درجة وجود فرو  في  -

لمتغيااار تصااانيف المجاااالس المحلةاااة، لصاااالح الماااواطنين الاااذين ةساااكنون فاااي تجمعاااات ساااكانةة فيهاااا 

 لس محلةة شبابةة، الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى.مجا
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 توصيات الدراسة: 4.5

 بما ةيتي: نتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحثاستنادًا إلى ال

 رى القالتشامل كافاة المادن و التوساع فيهاا و  ،جالس المحلةاة الشابابةةفكرة المتفعيل و تعمةم على  العمل -

 نشاء مجالس شبابةة محلةة بها.إلم يتم التي  لفلسطينةةا

تراتيجةة لتطااوير قطاااع الحكاام المحلااي نحااو تحقياا  التنمةااة المسااتدامة ساانشاااء خطااة اإالعماال علااى  -

 ة القطاعااتالمشااركة المجتمعةاة مان كافاالشافافةة والن اهاة و  :المباادئ مثالعادد مان  باالرتكا  على

تمكيااانهم مااان جااال بنااااء المواطناااة الصاااالحة، و يمااان خااااص  الشاااباب بشاااكلالمجتمعةاااة بشاااكل عاااام و 

 المشاركة في الحةاة العامة.

تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتيخاذ دورهاا فاي تشاجةع الشاباب فاي بنااء المجتماع مان خاالل  -

 عملةة التطوع لتنمةة المجتمعات المحلةة التي ةسكنونها.

ن تعمال المادارس مان يحياث يجاب المجتمعةاة، ، والمشااركة هاوغرسا تع ي  مفاهةم العمال التطاوعي -

المشااركة فاي التنمةاة روح التعااون و  ونشااطات تنمايامج ى مان الاتعلم علاى تطاوير بار األولاالمراحل 

 في الشباب في المستقبل 

تاحة فرصة  همةةتوعةة المسؤولين بشكل عام أل -  وبايدوار يكبارمشاركة المرية في صناعة التنمةة، وا 

العمااال التطاااوعي والمشااااركة المجتمعةاااة، وتع يااا  ذلاااك مااان خاااالل التنساااي   فاعلةاااة فاااي جهاااود يكثااار

 .هاوق اةا والتفاعل مع المؤسسات التي تعنى بشؤون المرية

علااى تبحااث بشااكل تفصاالي المتغياارات التااي تااؤثر  الباااحثين ب اارورة إجااراء دراساااتيوصااي الباحااث  -

 .وحداثته المو وع همةةألالتوجه نحو المشاركة المجتمعةة بين المواطنين 
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 المصادر والمراجع

ــــة (. ا2008يحمااااد، يةماااان ) ــــات المحلي ــــي الهيئ ــــم الصــــال  ف ــــة للحك ــــة والعملي لمؤشــــرات المفاهيمي

 نابلس: جامعة النجاح الوطنةة. رسالة ماجستير غير منشورة،الفلسطينية. 

 س. المجلاااسالبلـــديات وهيئـــات الحكـــم المحلـــي فـــي فلســـطين(.س2004شاااتةة، محماااد وحبااااس، يساااامة )ا

 االقتصادي الفلسطيني للتنمةة واإلعمار )بكدار(، الطبعة األولى.

دور الشــباب الفلســـطيني فـــي تعزيـــز المشـــاركة المجتمعيـــة فـــي (. س2015مجاااد )، حناااو  بساااام، بنااات

ر سلسلة يورا  المؤتمر/ يورا  ماؤتم –س. مرك  الدوحة الدولي لحوار األدةان محافظة بيت لحم

، الدوحاة، (DICID)دةاان. مركا  الدوحاة الادولي لحاوار األدةاان الدوحة الحادي عشر لحاوار األ

 دولة قطر، الطبعة األولى.

  :Retrieved March 2017, from (.2014تجمع المجالس المحلةة الشبابةة )

http://www.ylc.ps/ar  

 Retrieved April .الدليل اإلرشادي لحقوق المواطنين (.2011)، اعتدال الجريري ، حذةفة و جالمنة

-043128AM-http://watchpalngos.org/ar/uploads/19122012from: , 2016

pdf.1 

 . رام هللا.تكان والمنش االسقاطات السكانةة للس(. 2016الجها  المرك ي لإحصاء الفلسطيني )

(. دليال السالطات 2000الفلسطيني واالتحااد الفلساطيني للسالطات المحلةاة )الجها  المرك ي لإحصاء 

 . رام هللا.ةالمحلةة الفلسطينة

ــدركها المواطنــون س (.2014حنااا، مجااد )      دور المشــاركة المجتمعيــة فــي تعزيــز الحكــم الصــال  كمــا ي

 القدس.. رسالة ماجستير غير منشورة، القدس: جامعة الفلسطينيون في محافظة بيت لحم"

http://watchpalngos.org/ar/uploads/19122012-043128AM-1.pdf
http://watchpalngos.org/ar/uploads/19122012-043128AM-1.pdf
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ــة فــي فلســطين. (2015خالااد، يحمااد ) ة ، سلساالة الرسااائل األكادةمةااالتطــور القــانوني للهيئــات المحلي

 (. بير  يت: جامعة بير  يت.3)

المجـــالس البلديـــة فـــي التنميـــة المحليـــة )دراســـة ميدانيـــة علـــى  مشـــاركة(. 2011خشااامون، محماااد )

 ة، قسنطينة: جامعة منتوري.. رسالة دكتوراه غير منشور قسنطينة-مجالس بلديات والية 

(. تموياال الوكالااة 2013دراسااة تقيةمةااة لواقااع المشاااركة المجتمعةااة فااي يعمااال هيئااات الحكاام المحلااي )

 المنفاذ مان LGI من برنامج الحكم المحلي والبنةة التحتةة  USAIDاألمريكةة للتنمةة الدولةة 

 سابقا. (CHF)قبل مؤسسة مجتمعات عالمةة 

ــوادي الشــبابية (.2006رحااال، عماار ) دى . رام هللا: منتااالشــباب والمؤسســات واألطــر والمشــاريع والن

 شارك الشبابي.

 مركا  إعاالم حقاو  اإلنساان . رام هللا:الشباب والعمـل التطـوعي فـي فلسـطين"(. س2007رحال، عمر )

 شمس. –والدةمقراطةة 

ركا  م . رام هللا:المشـاركةتقرير هموم التنمية الشبابية المجتمعية والحـق فـي (. 2010رحال، عمر )

 شمس. –إعالم حقو  اإلنسان والدةمقراطةة 

الشـــباب والمجتمـــع: دور الشـــباب فـــي (. س2010) ، كاااريمرحاااال، عمااار والصااااوي، علاااي، ويباااو حاااالوة

ــم الصــال  ــة والحك  – مركاا  إعااالم حقااو  اإلنسااان والدةمقراطةااة .س رام هللا:المشــاركة المجتمعي

 شمس، الطبعة األولى.

أعمــال الهيئــات  ورقــة سياســات تعزيــز ومأسســة المشــاركة المجتمعيــة فــي(. 2010يحمااد ) الرمحااي،

 .USAID وبتمويل من CHF. تم إعداد هذه الورقة بالتعاون مع مؤسسةالمحلية الفلسطينية

ورقاة  سدور المؤسسات الشـبابية فـي التـأثير فـي القـوانين والسياسـات العامـة(.س2007الرياحي، إةااد )

 كي  على مؤسسات نابلس. رام هللا: مرك  بةسان للبحوث واإلنماء.سةاسات بالتر 
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ـــدور (. سا2007الريااااحي، إةااااد وجاااابر، فاااراس ) ـــة وال ـــة "الرؤي ـــة والمجـــالس المحلي لمنظمـــات القاعدي

 س. رام هللا: مرك  بةسان للبحوث واإلنماء.التنموي 

 لمحلةة الشبابةة.(. نشرة المجالس ا2010 ماعرة، بدر وشوةكي، وسام، وعواشرة، ماجدة )

 Retrieved August 2016, from: 

 http://www.youth.ps/new/userfiles/file/sharek-youth-council-newsletter 

وتنمةاة  . القدس: مرك  الدةمقراطةةتنظيم األحياء بالمشاركة في الواقع المقدسي(. 2008سالم، وليد )

 المجتمع.

 -مة فـي مدينـة غـزةاجتمعية في التنمية الحضـرية المسـتد. دور المشاركة الم(2012) يمجد سكةك،

ــة  ــة: تجرب ــة إدراســة حال ــة غــزة. لجن ــاء بلدي الجامعااة غاا ة: رسااالة ماجسااتير غياار منشااور. حي

 .     اإلسالمةة

اإلصــالح التربــوي والشــراكة المجتمعيــة المعاصــرة مــن (. 2005محااروس )، األصاامعيو  ساالةم، محمااد

 دار الفجر للنشر والتو يع. . القاهرة:المفاهيم إلى التطبيق

(. و ارة الحكاااام 2011سةاسااااات تع ياااا  وميسسااااة المشاااااركة المجتمعةااااة فااااي يعمااااال الهيئااااات المحلةااااة )

 رام هللا. المحلي.

 : مؤسسة شباب الجامعة.اإلسكندرية. علم اجتماع التنمية(. 2007السيد، طار  )

 .38-2، (3)3مجلة شؤون تنموةة، . اإلدارة المحلية في األرم المحتلة(. 1993) ةشهوان، يسام

لاة . مجدراسة ميدانيـة فـي جامعـة بغـداد-الشباب والمشاركة المجتمعية (.2012) عبد السادة، يساور

 .54-21، (1)32البحوث التربوةة والنفسةة، 

يار . رساالة ماجساتير غالبلديات والتنمية المحلية المستدامة في قطاع غـزة (.2015العصار، محمد )

 األقصى.ة: جامعة منشورة، غ  
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. اإلدارة المحليــة فــي فلســطين والعــالم العربــي(. 1996العكاا ، فااو ي واألعاار ، حساان وجباار، هشااام )

 عمان: جامعة القدس المفتوحة. 

جامعاة -كلةاة الحقاو  القادس: . 2009-1850 اإلدارة المحلية فـي فلسـطين(. 2009عمرو، عادنان )

 القدس.

ــة المشــاركة المجتم (.2008) قاادومي، منااال ــة وتطــوير المجتمــع المحلــي: حال ــة ودورهــا فــي تنمي عي

ــابلس ــة ن ــي مدين ــاء الســكنية ف . رسااالة ماجسااتير غياار منشااورة، نااابلس: دراســية للجــان األحي

 جامعة النجاح الوطنةة.

 جامعة القدس المفتوحة. . رام هللا: تنظيم المجتمع .(2005) محمود كفاوين،

مشاركة الشـباب فـي صـناعة القـرار فلسـطين (. 2007) المالكي، مجدي ولدادوة، حسن وشلبي، ةاسر

 . رام هللا: مرك  بةسان للبحوث واإلنماء.واقع وافاق

(. إعااااداد 2000المجموعااااة االستشااااارية للتنمةااااة الريفةااااة الالمرك يااااة فااااي الحكاااام المحلااااي فااااي فلسااااطين )

 ة الدولةة.المجموعة االستشارية للتنمةة الريفةة ممولة من قبل الوكالة األمريكةة للتنمة

ركا  .مالمدني مقابل الوالء العضوي: دراسة لحالة الحكم في فلسـطين الوالء (.2005محمد، جبريال )

 ا، رام هللا، فلسطين. مبانورا

 (. و ارة الحكم المحلي.2013ملخص استراتيجةة قطاع الحكم المحلي واإلداري )

-http://www.youth.ps/advocacyمنتاااااااااادى شااااااااااارك الشاااااااااابابي نشاااااااااارات المجااااااااااالس المحلةااااااااااة.

Periodicals-ar 

الحكــم المحلــي فــي فلســطين واقــع ورؤيــة (. 2014) المؤسسااة الفلسااطينةة لدراساة الدةمقراطةااة-ماواطن

 . رام هللا.مستقبلية

 



96 
 

 ,Retrieved January 2017  .1997( لسنة 1(.  قانون رقم )1997) الهيئات المحلةة الفلسطينةة
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 .(: رسالة طلب تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة(1ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 جامعة القدس

 عمادة الدراسات العليا

 بشريةالموارد ال مؤسسات وتنميةالبناء برنامج الماجستير في 

 الدكتور................................. المحترم.حضرة 

 ،،،تحية طيبة وبعد

ي عية فمدور المجالس المحلية الشبابية في تعزيز المشاركة المجتسبإجراء دراسة حول الباحثقوم ة
بناء  وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في"دراسة مقارنة –محافظة بيت لحم 

 خبرة . يرجو التكرم بتحكةم استبانة الدراسة لما عهدناه فةكم مننمةة الموارد البشريةالمؤسسات وت
 ومعرفة علمةة في البحوث العلمةة.  

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

        

  إشراف الدكتور: بسام بنات

 إعداد الباحث: روي صنصور

ansour@bethlehem.edurs 

Mobile:0598371567 
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 رسالة تسهيل مهمة. :(2ملحق رقم )
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 .(: أسماء أعضاء لجنة تحكيم أداة الّدراسة )االستبانة(3ملحق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أسم الدكتور المشار   الرقم
 الجامعة التخصص في التحكيم

 جامعة القدس علم النفس عمر الريماوي الدكتور  1
 جامعة القدس عمالاأل إدارة علي صالحالدكتور  2
 جامعة القدس علم اجتماع شاهر سالمةالدكتور  3
 جامعة القدس المفتوحة علم اجتماع الدكتور حسن البرميل 4
 جامعة القدس المفتوحة علم اجتماع الدكتور محمد فرحات 5
 بيت لحم جامعة علم نفس خ ر مصلح الدكتور 6
 بيت لحم امعةج علم نفس ة ناهدة العرجاالدكتور  7
 بيت لحم جامعة علم اجتماع محمود حمادالدكتور  8
 جامعة ماكواري_ استرالةا علم اجتماع صبحي البدوي الدكتور  9
 جامعة ميتشغن_ الوالةات المتحدة األمريكةة علم اجتماع حسن ةحيىالدكتور  10
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 .)أداة الدراسة( االستبانة :(4ملحق )

 الرحيم بسم هللا الرحمن

 جـــامعــة القـــدس

 عمــادة الدراســات العليــا

 برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

 

 أخي المواطن / أختي المواطنة

 تحية طيبة وبعد،،،
دراسـة  ة بيـت لحـم:دور المجالس المحلية الشبابية في تعزيـز المشـاركة المجتمعيـة فـي محافظـةقوم الباحث بإجراء دراسة حول س

ك س، وذلااك اسااتكمااًل لمتطلبااات الحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي بناااء المؤسسااات وتنمةااة المااوارد البشاارية، وقااد وقااع علةاامقارنــة
ماًا باين االختةار عشوائةًا لتكون  من عيناة الدراساة، لاذا يرجاو مناك التعااون بتعبئاة هاذه االساتبانة بماا يتوافا  ماع وجهاة نظارك، عل

راسااة هااي ألغااراا البحااث العلمااي فقااا، وساايتم الحفاااظ علااى سااريتها، وال ةطلااب منااك كتابااة اساامك يو مااا ةشااير إلةااك، بةانااات  الدر
 شاكرين لك حسن تعاونك.

 وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.

 إشراف: د. بسام بنات        إعداد: روي صنصور

 

 : معلومات عامة.األول القسم
 رمز اإلجابة التي تنطبق علي .الرجاء وضع دائرة حول 

 .أنثى2  .ذكر1  . الجنس1

 . العمر........ سنة2

 .مسيحي/ة2 .مسلم/ة1  . الديانة3

 .غير ذل 3 .متزوج/ة2 .أعزب/اء1 . الحالة االجتماعية4
   .قرية2  .مدينة1  . مكان السكن5

 أعلىبكالوريوس ف .4   .دبلوم3  .ثانوي 2 ي فما دون أساس.1  . المؤهل العلمي6

 .ال يوجد فيه مجالس شبابية2  .فيه مجالس شبابية1 . تصنيف المجلس البلدي7
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 القسم الثاني: المشاركة المجتمعية.

 سبة.يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/ترينها منا

أوافق  الفقرات الرقم
بين  أوافق بشدة

 بين
ال 
قأواف  

ال 
أوافق 
 بشدة

 5 4 3 2 1 يحب ين يقري عن تاري  بلدي  .1
 5 4 3 2 1 همةةيعطي الق اةا المجتمعةة قدرًا من األ  .2
 5 4 3 2 1 علي ين يكون إنسانًا مهتمًا بما يجري في مجتمعي  .3
 5 4 3 2 1 المحافظة على األماكن العامة واجب الحكومة وحدها  .4
 5 4 3 2 1 في مجتمعي اآلخرينيهتم ب  .5
لكاال شاااخص الحاا  فاااي ين ةعبااار عاان ريةاااه حتاااى لااو كاااان لمعظااام   .6

 الناس ريي آخر
1 2 3 4 5 

اشااعر يننااي قريااب ماان يبناااء مجتمعااي بغااا النظاار عاان مسااتوى   .7
 تعلةمهم، ثروتهم، دينهم، يو وجهات نظرهم السةاسةة

1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يهمني ح ور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعةة  .8
جب ين يتنا ل الشخص عن بعا حقوقه في سبيل ساعادة من الوا  .9

 من يهمه يمرهم
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 يحرص على مشاركة يبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلفة  .10
 5 4 3 2 1 من الال م محاسبة كل من يهمل في عمله  .11
 5 4 3 2 1 ك يبناء مجتمعي في حل المشاكل التي تواجههم يشار   .12
 5 4 3 2 1 في الق اةا المجتمعةة اآلخرينالتيثير على لدي القدرة في   .13
 5 4 3 2 1 يحاول ين يتصرف بالطريقة الصحةحة في مجتمعي  .14
 5 4 3 2 1 مناقشة المشاكل المجتمعةة وتبادل الريي فيها ةعمل على حلها  .15
 5 4 3 2 1 في عمل مجتمعي اآلخرينك يشار يشعر باالرتةاح عندما   .16
 5 4 3 2 1 اهم في حل مشاكل مجتمعهكل فرد ةستطةع ين ةس  .17
 5 4 3 2 1 بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي يي تيثير في مجتمعي  .18
إن المشاركة المجتمعةة هي السبيل األف ل لتمكين يبناء مجتمعي   .19

 من تفهم بع هم البعا
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تعتبر المشاركة المجتمعةة شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةة  .20
 5 4 3 2 1 الصدي  الجيد، جيد سواء كان اسمه محمد يو حنا  .21
 5 4 3 2 1 تنمةة المجتمع مسؤولةة كل مواطن  .22
 5 4 3 2 1 ةكفي القراءة عن المناط  البعيدة في وطننا بداًل من  يارتها  .23
 5 4 3 2 1 يت اي  من مناقشة المو وعات العامة مع يبناء مجتمعي  .24
حركة اجتماعةة من يجل حقو  المواطن  يحب ين يكون ناشطًا في  .25

 في بلدي
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 عندما يكلف بعمل مجتمعي يبذل فةه قصارى جهدي  .26
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 5 4 3 2 1 يشترك بجمع توقةعات من يجل مصلحة عامة  .27
 5 4 3 2 1 التطوعةة التي تفيد مجتمعنا عماليحب ين اشترك في األ  .28
 5 4 3 2 1 من لةس معي فهو  دي  .29
ال روري ين ةق ي الشباب ج ءًا من عطلتهم الصةفةة في من   .30

 المجتمعةة عمالخدمة األ
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 تتجلى المسؤولةة االجتماعةة في المشاركة المجتمعةة   .31
 5 4 3 2 1 من سهل علير المشاركة في نقاشات تعنى باألمور المجتمعةة  .32
 5 4 3 2 1 يحب ين يعمل ما تتف  علةه جماعة ينا ع و فيها  .33
 5 4 3 2 1 يعتقد ين بلدي مكان جيد ألعة  فةه  .34
 5 4 3 2 1 يحب ين يتحدث الجمةع عن انجا اتنا الوطنةة  .35
 5 4 3 2 1 يفكر في مستقبل بلدي بكل تفاؤل  .36
 5 4 3 2 1 مجتمعي ويستمتع بوجودي معهم يفرادينسجم مع   .37
 5 4 3 2 1 عن تصرفاتي اآلخرينيهتم بما ةفكر   .38
ةع المشااااركة فاااي الق ااااةا المجتمعةاااة مثلماااا ةقاااوم باااه يبنااااء يساااتط  .39

 مجتمعي اآلخرون 
1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 متابعة ق اةا الوطن في اإلذاعة والتلف يون يبعث في نفسي الملل  .40
 

 شكرًا جزياًل لحسن تعاونكم.

 الباحث.
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 .حساب حجم العينة: (5ملحق )
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 س المحلية الشبابية.نشرات المجال :(6ملحق )
 

 



106 
 

 

 



107 
 

 



108 
 

 

 

 



109 
 

 

 



110 
 

 

 



111 
 

 



112 
 

 



113 
 

 



114 
 

 

 



115 
 

 فهرس المالحق

 
 الصفحة عنوان الملحق الرقم
راسة )االستبانة( 1  98 رسالة طلب تحكةم يداة الدر
 99 رسالة تسهيل مهمة 2
 100 يسماء يع اء لجنة تحكةم يداة الدرراسة )االستبانة( 3
 101 )يداة الدراسة( االستبانة 4
 104 العينة حساب حجم 
 105 نشرة المجالس المحلةة الشبابةة 5
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70 

2.4 
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71 

3.4 
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73 
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74 

5.4 
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75 

6.4 
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75 

7.4 
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76 
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77 
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