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 اإلهـــداء

 ون �حتاللوأ�رسى يف جسٕاىل شهداء فلسطني �امة 

وٕالـى روح وال�دي العز�ز رمز ال�رب والوف�اء ا�ي طاملا انتظر هذا الیوم مع 

 ا��اء � �لرمحة...

 ....نبع احلنان ٔأيم الغالیة اىل

 �ائليت الكرميةوزوجيت احلبيبة و وٕاىل 
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 الشـــكر و الـتـقدیــر

ر أتقدم بالحمد والشكر هللا سبحانه وتعالى الذي أكملني الصب
 حتى أكمل حیاتي العلمیة طیلة هذه السنین

واتوجه بالشكر الى كل من ساعدني حتى انهل العلم بمختلف 
أنواعه   د. فدوى اللبدي... التي  لم تبخل علّي بتوجیهاتها 

 وارشاداتها... أدامها اهللا نبراسًا لمسیرة التعلیم

 ب 





 :الملخص

هدفت الدراسة إلى فحص دور وتأثیر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في  

فلسطین، وقد استخدم الباحث تجربة مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة في وزارة 

 التنمیة االجتماعیة كحالة دراسیة لقیاس مدى مساهمة الفئات االجتماعیة 

المختلفة ومشاركتها في مجموعات التخطیط المشترك في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في 

فلسطین، ولقیاس دور وزارة التنمیة االجتماعیة في بناء قدرات أعضاء مجموعات التخطیط وأدائها 

ط لدورها، وللتعرف على المشكالت ومعیقات تطویر نظام الحمایة االجتماعیة قبل استخدام التخطی

 بالمشاركة.

وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي، لیتمكن من وصف الدور الذي تحدثه مجموعات التخطیط 

المشترك للخدمات االجتماعیة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة، من خالل توظیف المنهج الكمي 

جموعة من لتحلیل البیانات واختبار الفرضیات واستخالص النتائج وتقییمها ومن ثم الخروج بم

التوصیات واستخدم االستبیان كأداة لجمع البیانات.. كما استخدم الباحث المنهج المقارن بعد 

لتخطیط استخالص النتائج، الجراء مقارنة بین واقع نظام الحمایة االجتماعیة قبل استخدام ا

 . بالمشاركة وواقعه الحالي

ترك للخدمات االجتماعیة في وزارة وقد تكون مجتمع الدراسة من أعضاء مجموعة التخطیط المش

ضافة لموظفي المدیریات والوزارة ذوي التنمیة االجتماعیة في محافظة القدس، الخلیل ونابلس، باإل

 ب 
 



 89) عضو وموظف، وأجریت الدراسة على عینة من 278العالقة بالمجموعة، والبالغ عددهم ( 

 % من مجتمع الدراسة.32شخص بنسبة 

التخطیط بالمشاركة لعب دورا بدرجة مرتفعة في عملیة تطویر نظام الحمایة وقد أشارت النتائج ان 

االجتماعیة، وساهم التخطیط بالمشاركة بشكل مرتفع في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة من خالل 

عقد لقاءات متكررة بین مجموعات التخطیط بالمشاركة مع فئات/مجموعات اجتماعیة مختلفة في 

ه الفئات، وساهم التخطیط بالمشاركة في وصول كافة الشرائح االجتماعیة، تحدید احتیاجات هذ

ولعبت وزارة التنمیة االجتماعیة دورا في بناء قدرات أعضاء مجموعة التخطیط وأدائها لدورها، 

كما أشارت  وساهمت الفئات االجتماعیة المختلفة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین، 

مشاركة كافة الفئات االجتماعیة في مجموعات التخطیط ساهم بدرجة متوسطة في ن النتائج الى أ

التوزیع العادل للخدمات التي یقدمها نظام الحمایة االجتماعیة، وساهمت مجموعات التخطیط 

المشترك بمعالجة المعیقات التي تواجه تطویر نظام الحمایة وخاصة ضعف االمكانیات المالیة لوزارة 

جتماعیة، وبینت النتائج عدم وجود فروق في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط التنمیة اال

بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى مكان السكن، واالنتماء 

في حین كانت هناك فروقات  .المؤسسي، والمسمى الوظیفي، وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي

ابات المبحوثین تعزى الى موقع العمل، وأن الفروق كانت بین القدس ونابلس في متوسطات اج

وكانت الفروق لصالح القدس، كما جاءت الفروق بین الخلیل ونابلس وكانت الفروق لصالح الخلیل، 

ویعود السبب الى أن الوزارة  خصصت ما یقارب ملیون دوالر لمجموعات التخطیط في محافظة 

 القدس 

 ج 
 



للمجموعة دور في تقدیم كان مع األشخاص ذوي اإلعاقة، كما  لمجموعة ألولویة العملنفیذ خطة الت

خدمات الرعایة المنزلیة لألشخاص ذوي االعاقة الشدیدة في محافظة الخلیل، أما في محافظة نابلس 

كان تعاون الوزارة في تطبیق خطة المجموعة بخصوص تشغیل مركز اإلعاقة الشدیدة ضعیف وهذا 

 اجابات المبحوثین.واضح في 

وأوصت الدراسة وزارة التنمیة االجتماعیة أن تعتمد بشكل كامل على مشاركة المجموعات في بناء 

خطط عملها، وتخصیص موازنة مالیة للمجموعات لتدریب وتطویر أداء أعضاء المجموعات، وعلى 

م وزارة التنمیة باختیار الوزارة  توظیف نتائج عمل مجموعات التخطیط في تنفیذ برامجها، وضرورة قیا

أعضاء المجموعات بدقة ومهنیة أكثر وضرورة استقطاب أصحاب الكفاءات والخبرات العالیة، 

وضرورة تعزیز المفهوم الالمركزي في اتخاذ القرار بما یسهم في تحقیق االستقاللیة للمجموعات وذلك 

مجموعات التخطیط المشترك یقوي دور المجموعات في اتخاذ القرارات، مع ضرورة تعمیم تجربة 

للخدمات االجتماعیة لیشمل كافة المحافظات لتحقیق شمولیة في تمثیل كافة الفئات في كافة مناطق 

 تواجدهم.
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The Role and the Impact of Participatory Planning in the Development 

of Social Protection System in Palestine 

Prepared by: Rashad Sameer Ahmad Abu-Hmaid 

Supervisor: Dr. Fadwah Labadi 

Abstract  

This research aims to study the role and the impact of participatory planning in the 

development of social protection system in Palestine. The researcher used the Joint 

Planning Groups (JPGs) for social services of the Ministry of Social Development as case 

studies to measure the extend of the contribution of various social groups and their 

participation in the JPGs in developing the social protection system in Palestine. He also 

want to measure the role of the Ministry of Social Development in building the capacities 

of JPGs members to perform their roles as well as the role of the Ministry in identifying 

the problems and obstacles in the development of social protection system before the 

participatory planning approach. 

The researcher used the Descriptive method to be able to describe the role of the JPGs in 

the development of the social protection system by analyzing data, testing hypotheses, 

extracting and evaluating results, and then coming up with a set of recommendations. The 

researcher also used the comparative method to compare the reality of the social 

protection system before using participatory planning and its current reality. 

The study community may be members of the JPGs for Social Services in the Ministry of 

Social Development in Jerusalem, Hebron and Nablus governorates, in addition to the 

staff of the directorates and the ministry related to the group (278 members and 

employees), The study was conducted on a sample of 89 people with 32% of the study 

population. 

The results indicated that participatory planning has played a significant role in the 

development of the social protection system and it contributed significantly to the 
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development of the social protection system by holding frequent meetings for the JPGs in 

partnership with different social groups in determining the needs of these groups. The 

Ministry of Social Development has also played a role in building the capacity and 

performance of the members of the JPGs. Moreover, the various social groups have 

contributed to the development of the social protection system in Palestine. The JPGs 

have contributed to addressing the obstacles facing the development of the protection 

system, especially the lack of the financial capacities for the Ministry of Development. 

The results showed that there were no differences in the respondents' answers about the 

role of participatory planning in the development of the social protection system in 

Palestine due to the place of residence, institutional affiliation, years of experience, and 

the scientific qualification. On the other hand, were differences in the average responses 

of the respondents attributed to the working place, and the differences were between 

Jerusalem and Nablus. Differences were in favor of Jerusalem. Differences were also 

between Hebron and Nablus. The differences were in favor of Hebron. The reason is that 

the ministry allocated approximately 1 million dollars to the JPGs in Jerusalem 

governorate to implement the action plan of the group that prioritize working with people 

with disabilities. The group also has a role in providing home care services for people 

with severe disabilities in the Hebron governorate. In Nablus governorate, the Ministry's 

cooperation in implementing the group's plan regarding the operation of the disability 

center was very weak; this was shown clearly in the responses of the participants in the 

study. 

The study recommends the Ministry of Social Development to rely entirely on the 

participation of JPG in building its action plans, and the allocation of financial budget for 

the JPGs to train and develop the performance of members of the groups. The study also 

recommends that the ministry should employ the results of the work of the JPGs in the 

implementation of their programs, and that the Ministry of Social Development needs to 

choose members of the JPGs more accurately and professionally and the need to attract 

owners of high competencies and expertise as well as the need to promote the concept of 

decentralized decision-making so as to contribute to the independency of the JPGs and it 

strengthens the role of the groups in decision-making, with the need to disseminate the 
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experience of the JPGs for social services to the rest of the governorates; to achieve 

comprehensive representation of all groups in all areas of their presence. 
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 الفصل األول

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار العام للدراسةاإلط

 :المقدمة 1.1

یعتبر التخطیط من أهم وظائف اإلدارة، ومن الصعب تصور مؤسسة ما تمارس نشاطها في عالم الیوم بدون 

ممارسة هذه الوظیفة األساسیة، حیث یبعد التخطط العمل المؤسسي عن العشوائیة أو االرتجال الذي یجعله 

لذا فان تجنب هذه المواقف الحرجة توجب الحاجة للتخطیط  عرضة لمفاجآت ومواقف سیئة لیست بالحسبان.

على اعتبار أن التخطیط بمفهومه العام هو عملیة إداریة تتضمن تحدید األهداف ووسائل تحقیقها، وتهیئة 

 ).1998الموارد الالزمة لذلك وتخصیصها، وتحدید مراحل العمل وأولویاته (یاسین، 

خدم لبلورة األولویات واألهداف التنمویة للتجمعات السكانیة، وتحدید والتخطیط التنموي هو منهج علمي یست

البرامج والمشاریع القادرة على تحقیق هذه األهداف خالل فترة زمنیة معینة بما یتماشى مع تطلعات السكان 

 ). 2011خلیفة، أخذًا بعین االعتبار الموارد والفرص المتاحة والمعوقات المحتملة (

طیط التنموي االستراتیجي أنه یساعد البلدیات على استخدام المنطق العلمي في تحلیل ومن ممیزات التخ

الموارد المختلفة والسبل المثلى الستغاللها ویشجع على االبتكار واإلبداع في استغالل الموارد المتاحة بشكل 

المختلفة في إطار  مستدام، باإلضافة الى ذلك فانه یعمل على تنظیم الجهود المبذولة من قبل المؤسسات

تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة ویزید من دافعیة المؤسسات وأفراد المجتمع في عملیة تقبل وتنفیذ الخطط، 
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كذلك یسهل عملیة التواصل بین مؤسسات المجتمع لخدمة المصلحة العامة ویمكن البلدیات على التكیف مع 

 ).2011المتغیرات (صالح، 

هو عالمة فارقة في ادارة جمیع أنواع المنظمات واالنظمة، ولقد أصبح وحدة أساسیة  من الثابت أن التخطیط

في الهیكل التنظیمي في كافة المنظمات ویشمل التخطیط ألي عملیة النظر في األهداف المستقبلیة وسبل 

ي اعتماد تحقیقها، ولتحقیق األهداف المرجوة هناك مجموعة من اإلجراءات والمتطلبات والترتیبات، وینبغ

استراتیجیات لتحقیق نتائج فعالة تقوم على تقییم الحقائق واالحتیاجات واإلمكانیات، وعادة تلجأ المجتمعات 

 ).2011(صالح، . مختصة الى التخطیط التقلیدي، والتخطیط التقلیدي یقوم عادة من قبل فرق أو وحدات

لمشاركة، وهذا المنهج كما ثبت أداة قویة ومع التقدم العلمي أصبحت عملیة التخطیط هي منهج التخطیط با

 .)1998(یاسین،  من استراتیجیات التخطیط، وقد أظهرت نتائج فعالة، وفوائد تعود على عملیات التخطیط.

إن إشراك المواطنین في عملیة التخطیط یساعد على ضمان وضع خطة من شأنها أن تكون مقبولة على 

ن وأصحاب المصلحة، وهذا یعكس االحتیاجات المحددة واألولویات نطاق واسع من قبل مستقبلیها المستفیدی

الفعلیة لفئات المجتمع، وحتى یتم الفهم الحقیقي لالحتیاجات العامة، وحتى تحظى بالقبول والدعم من 

المجتمع المحلي. إن المشاركة المباشرة من المجتمع في التخطیط یشجع الحكومة على االستجابة، ویقوي 

لة، ویزید فعالیة الخطط، ویخفف من الصراع بین األطراف المعنیة وأصحاب المصلحة لتحقیق عملیة المساء

 .)1965(دافیدوف،  النتائج المتوقعة

ویناقش البحث منهج التخطیط بالمشاركة كأداة استرتیجیة في عملیة التخطیط یتم خاللها وضع أفكار 

 وفقا الحتیاجات المجتمع. ووجهات نظر جمیع األطراف ومناقشتها وتحدید أولویاتها
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وستشتمل الدراسة أیضا على عرض لحالة دراسیة وهي "مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة 

في وزارة التنمیة االجتماعیة في فلسطین"، والتي تشكلت من قبل عدد من المؤسسات الحكومیة  واألهلیة 

ن ثم بدأت الوزارة في التوسع في بقیة المحافظات، والقطاع الخاص في محافظة الخلیل والقدس ونابلس وم

والتي اعتمدت في عملها على صیاغة وٕاعداد منهجیة التخطیط بالمشاركة كمنهج للتخطیط للخدمات 

االجتماعیة كأحد أدوات تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین من خالل تفعیل دور المؤسسات 

كوادر البشریة وبناء قدراتهم الفنیة للتجاوب مع متطلبات هذا المنهج المحلیة في عملیة التخطیط وتطویر ال

  التخطیطي.

 :مشكلة الدراسة 2.1

 التخطیط بالمشاركة المجتمعیة كمدخل من مداخل التخطیط، والذي یعتمد علىاستخدام  الضعف فيإن 

فجوة في تحدید  ، ذلك خلقاعداد الخطط بناءا على االحتیاجاتفي مشاركة جمیع الجهات المستفیدة 

االحتیاجات الحقیقیة للفئات المهمشة في المجتمع، ولم یضع احتیاجاتها ضمن األولویات الرئیسیة لدى 

 .)2010(الرمحي،  صناع القرار في الوزارة والمؤسسات ذات العالقة.

كافؤ في عدم تفي نظریته التخطیط الدفاعي (التخطیط بالمناصرة) ) 1965دافیدوف (وحسب هذا تسبب أن 

الفرص في توزیع الخدمات االجتماعیة للفئات المهمشة في فلسطین، نظرا لعدم اشراكهم في طرح مشاكلهم 

واحتیاجاتهم أمام الجهات المسؤولة، لذا كان البد من تضافر الجهود األهلیة مع الجهود الحكومیة وتكاملها 

 .ذه الخدمات لهذه الفئاتول هلحل هذه المشكلة، وضرورة تحدید المشكالت التي تحول دون وص
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الحمایة االجتماعیة حیث تم تطبیق التخطیط بالمشاركة من  حور مشكلة البحث في "دراسة حالة" نظامتتمو 

التخطیط بالمشاركة في تطویر  أجل تطویر النظام، وعلیه تتحدد مشكلة الدراسة بفحص مدى مساهمة وتأثیر

 ج المترتبة على ذلك.نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین وما النتائ

 :مبررات الدراسة 3.1

من مبررات القیام بهذه الدراسة هو عدم وجود أدبیات سابقة تحدثت عن دور التخطیط بالمشاركة في  -

والجامعات وذلك بعد مراجعة المكتبات العامة  تطویر نظام الحمایة االجتماعیة "حسب علم الباحث"

 .ودور النشر والمواقع االلكترونیة

رر الذاتي كون الباحث یعمل في المشروع المختص في إنشاء مجموعات التخطیط للخدمات والمب -

 االجتماعیة في وزارة التنمیة االجتماعیة.

 الحصول على درجة الماجستیر. -

 :أهداف الدراسة 4.1

هـا بین الفئات المهمشـة بـاختالف أنواعاالجتماعیة نظرا لضعف تحقیق مبدأ تكافؤ الفرص في توزیع الخدمات 

وتكاملهـا لحـل والقطاع الخاص ومواقعها الجغرافیة، كان البد من تضافر الجهود األهلیة مع الجهود الحكومیة 

والعمــل علــى ایصــال صــوتها اســتنادا للواقــع هــذه المشــكلة، وضــرورة تحدیــد االحتیاجــات الحقیقیــة لهــذه الفئــات 

رئیســـیة وأهـــداف فرعیـــة، وقـــد جـــاءت  ة الـــى أهـــدافأهـــداف الدراســـ تنقســـمقـــد اللمســـؤولین وصـــناع القـــرار، و 

 :على النحو التالي هياألهداف و  ،ترجمة للهدف الرئیسي للدراسةاألهداف 

 الهدف الرئیسي: -

4 
 



 تأثیر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین.مدى فحص دور و 

 األهداف الفرعیة للدراسة: -

 وتنقسم األهداف الفرعیة الى قسمین هما:

 وهي: التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطینأهداف تتعلق في دور  

قیاس مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في مجموعات التخطیط المشترك في  .1

 تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین.

 رات أعضاء مجموعات التخطیط وأدائها لدورها.قیاس دور وزارة التنمیة االجتماعیة في بناء قد  .2

التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في أهداف تتعلق في بمدى تأثیر  •

 وهي: فلسطین

 

المشكالت ومعیقات تطویر التخطیط بالمشاركة في معالجة استخدام منهجیة مدى تأثیر التعرف على  -

 م التخطیط بالمشاركة.نظام الحمایة االجتماعیة قبل استخدا

 :أسئلة الدراسة 5.1

نسعى من خالل أسئلة الدراسة الى تحقیق أهداف الدراسة، من االجابة عن أسئلتها، حیث تم قسم األسئلة 

 حسب توزیعة األهداف أسئلة رئیسیة واسئلة فرعیة، وهي على النحو التالي: 

 السؤال الرئیسي:  -

 كة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین؟المشار التخطیط بتأثیر مدى ما دور و 
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 االسئلة الفرعیة: -

ما مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في التخطیط في تطویر نظام الحمایة  .1

 االجتماعیة في فلسطین.

 وأدائها لدورها. ما دور وزارة التنمیة االجتماعیة في بناء قدرات أعضاء مجموعات التخطیط .2

تطویر التي واجهة المشكالت ومعیقات ساهم استخدام منهجیة التخطیط بالمشاركة في معالجة  هل .3

 ؟نظام الحمایة االجتماعیة قبل استخدام التخطیط بالمشاركة

 :أهمیة الدراسة 6.1

تكمن أهمیة الدراسة في إظهار دور وتأثیر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة  

 ن، ویمكن أن تتضح أهمیتها في جانبین هما: في فلسطی

 األهمیة العلمیة للدراسة: -

حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة  تعتبر هذه الدراسة األولى .1

 .وبعد الرجوع للمكتابات العامة ودور النشر والمواقع االلكترونیة "حسب علم الباحث"  في فلسطین

 مفهوم التخطیط بالمشاركة ونظام الحمایة االجتماعیة.إلقاء الضوء على  .2

 لومات عن التخطیط بالمشاركة والحمایة االجتماعیة.إضافة حقائق وأدبیات ومع .3

بحاث أخرى حول موضوع إلجراء دراسات وأ انطالقیتوقع من هذه الدراسة أن تكون نقطة  .4

 مة أخرى في فلسطین.طیط المشترك وكیفیة تفعیلها وذلك بهدف تطویر أنظخمجموعات الت

 األهمیة التطبیقیة: -
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نتائج الدراسة ربما تساعد المسؤولین في القطاعات المختلفة في رسم سیاسات واستراتیجیات فعالة  .1

حول كیفیة تفعیل دور المجموعات وأهمیتها، واستخدمها لتطویر التخطیط بالمشاركة في تطویر 

 األنظمة المختلفة  في فلسطین.

 .الدراسة مرجعیة هامة لمجموعات التخطیط المشترك حول كیفیة تطویر مهامها یمكن أن تشكل هذه .2

 :محددات الدراسة 7.1

 تتمثل محددات الدراسة في أنها: 

عدم وجود دراسات سابقة تتناول موضوع مجموعات التخطیط للخدمات االجتماعیة في وزارة التنمیة  -

وبعد  "حسب علم الباحث"وذلك  یة في فلسطیناالجتماعیة ودورها في تطویر نظام الحمایة االجتماع

 .مراجعته المكتبات العامة والجامعات ودور النشر والمواقع االلكترونیة

 اقتصار الدراسة فقط على تجربة مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة. -

نظام اقتصار الدراسة على فحص الدور والتأثیر الذي یحدثه التخطیط بالمشاركة على تطور  -

 .طالحمایة االجتماعیة فق
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 :حدود الدراسة 8.1

 یكون نطاق الدراسة على الحدود التالیة : 

الحدود البشریة: أعضاء مجموعات التخطیط المشترك في محافظات الخلیل والقدس ونابلس، موظفي  -

ام اهللا وزارة التنمیة االجتماعیة في مدیریات هذه المحافظات وموظفي المقر الرئیسي للوزارة في ر 

 المنتدبین في العمل مع المجموعات.

 الحدود المكانیة : فلسطین. -

 .2017 تموز -2016الحدود الزمانیة : الفترة المحددة من شهر كانون ثاني / -

 :المنهج العلمي 9.1

كونه المنهج االكثر استخداما كما كان ذلك واضحا في  للقیام بالدراسة الوصفيالمنهج  استخدامتم  

، وهذا المنهج له امكانیة في راسات السابقة وهو االكثر مالئمة لمثل هذا النوع من الدراساتمراجعة الد

وصف الدور الذي تحدثه مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة في تطویر نظام الحمایة 

تائج واختبار الفرضیات واستخالص الن من خالل توظیف المنهج الكمي لتحلیل البیاناتاالجتماعیة، 

مقارنة  إلجراءوتقییمها ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصیات. كما استخدم الباحث المنهج المقارن، 

بعد أن تم  قبل استخدام التخطیط بالمشاركة وواقعه الحاليالحمایة االجتماعیة في فلسطین نظام بین واقع 

 .استخدام التخطیط بالمشاركة

الدراسات التي تناولت منهج التخطیط بالمشاركة ونظام الحمایة راجعة كافة األدبیات و قام الباحث بم 
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االجتماعیة في فلسطین وفي الصعیدین العربي والعالمي، واالطالع على نتائج هذه الدراسات واألبحاث 

 وربط العالقة معها ومع نتائج هذه الدراسة.

 مجتمع الدراسة. من لجمع البیانات األولیة كأداةوالمقابلة  االستبانةستخدم الباحث أو     

 :مصطلحات الدراسة 10.1 

العملیات التي توّجه وتراعي الروابط بین األطراف "كما عرفه البنك الدولي هوالتخطیط بالمشاركة:  -

للتشجیع على المشاركة الفاعلة والتفاوض بین  -السلطات المحلیة والمواطنین والشركات  -المعنیة 

من خالل جدول أعمال  لقرار، واالبتكار في سیاسات إدارة المدینةالفعالیات، واآللیات الشفافة في صنع ا

مخططات التنمیة المحلیة والذي یوضع من خالل هؤالء الممثلون، بحیث یكون نابع من خالل وجهات 

 .)3ص، 2007(البنك الدولي،  ".نظر محلیة ومعرفة السكان األصلیین

لیین والمؤسسات بهدف صیاغة خطط التنمیة : جهود مشتركة من خالل الناس المحالتعریف االجرائي -

ولتحدید االحتیاجات واختیار أفضل البدائل المتاحة لتنفیذها، وینبغي أن تكون مبنیة على الحوار 

 تتعلم فیه كل األطراف المشاركة من داخل المجتمع المحلي ومن خارجه. ،والتفاوض وصنع القرار

تهتم "البرامج التي مم المتحدة لبحوث التنمیة االجتماعیة، كما عرفها معهد األ نظام الحمایة االجتماعیة: -

وتتكون الحمایة االجتماعیة من  بمنع وٕادارة والتغلب على الحاالت التي تؤثر سلًبا على رفاهة الشعب

السیاسات والبرامج الرامیة إلى الحد من الفقر والضعف من خالل تعزیز كفاءة أسواق العمل، مما یقلل 

للمخاطر ویعزز قدرتهم على إدارة المخاطر االقتصادیة واالجتماعیة، مثل البطالة  من تعرض الناس

 .)UNRISD, 2010,P 144(.   "واإلقصاء والمرض والعجز والشیخوخة
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: مجموعة من الخطط والبرامج في وزارة التنمیة االجتماعیة في فلسطین في مجاالت التعریف االجرائي -

والتأهیل لكل الفئات المهمشة والضعیفة كالمسنین وذوي اإلعاقة  مكافحة الفقر والتمكین والرعایة

واألطفال واألیتام واألحداث والمرأة واألسر الفقیرة، من خالل الجمع ما بین البعد اإلغاثي والبعد التنموي، 

 تساعد في تحسین ظروف هذه الفئات.

)، 2016( لتنمیة االجتماعیةكما عرفتها وزارة امجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة:  -

من خالل جدول أعمال  الحوار بین الممثلین المتعّددینركة التي تُْبَنى على قاعدة تموعات المشمجال"

من خالل هؤالء الممثلون، بحیث یكون نابع من خالل وجهات  طات التنمیة المحلیة والذي ُیوضعمخط

فاوض بین جمیع الجهات المشتركة بدًال من نظر محلّیة ومعرفة السكان األصلیین. وهو نوع من الت

نتیجة لذلك، فالسكان المحلیین سُیصبحوَن  الهیمنة الخارجیة على جدول أعمال المشروعات المحلیة.

 ."الممثلین بدًال من أْن َیُكونوا متلقون للقرارات السیادیة من القوى الخارجیة فقط

لي  تتولى تعریف وتحدید األولویات في منطقة هیئة تشاركیة على المستوى المح التعریف االجرائي: -

عملها ووضع خطط مقترحة لتطویر الخدمات االجتماعیة وتقدیم الدعم الفني  والتشبیك والتنسیق في 

سبیل تطویر قطاع الخدمات االجتماعیة في المدیریة المحددة، بالتنسیق مع هیاكل وزارة التنمیة 

ائدة للقطاع وبالعمل التشاوري والتنسیقي مع مؤسسات حكومیة االجتماعیة بصفتها المؤسسة الوطنیة الق

 .وغیر حكومیة وشبكات تخصصیة محلیة ذات عالقة
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 الفصل الثاني

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 طار النظري واألدبیات السابقةاإل

 :اإلطار النظري  1.2

 :مقدمة 1.1.2

ركة المجتمعیة كمدخل من مداخل من خالل مراجعتي لمشكلة الدراسة والمتعلقة في التخطیط بالمشا

التخطیط والذي یعتمد مفهومه على مشاركة جمیع الجهات المستفیدة من نتائج التخطیط، فغیاب التخطیط 

بالمشاركة یخلق فجوة في تحدید االحتیاجات الحقیقیة للفئات المهمشة في المجتمع، ویغیب احتیاجاتها ضمن 

 الوزارة والمؤسسات ذات العالقة.ولویات الرئیسیة لدى صناع القرار في األ

وهذا یسبب في عدم تكافؤ الفرص في توزیع الخدمات االجتماعیة للفئات المهمشة في فلسطین، نظرًا 

اشراكهم في طرح مشاكلهم واحتیاجاتهم أمام الجهات المسؤولة، لذا كان البد من تضافر الجهود األهلیة  ملعد

حول دون وصول هذه لمشكلة، وضرورة تحدید المشكالت التي تَ مع الجهود الحكومیة وتكاملها لحل هذه ا

الخدمات لهذه الفئات، وقد حققت بعض المؤسسات والقطاعات نجاح في استخدام التخطیط بالمشاركة في 

تطویر برامجها وتوصیل الخدمات لكافة فئات المجتمع، بینما لم ینجح التخطیط في غیاب المشاركة وسیادة 

محور مشكلة البحث في "دراسة حالة"  نظام  الحمایة االجتماعیة حیث تم تطبیق التخطیط المركزیة، لذلك تت
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بالمشاركة من أجل تطویر النظام وعلیه تتحدد مشكلة الدراسة بفحص مدى مساهمة وتأثیر التخطیط 

  بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین وما النتائج المترتبة على ذلك.

مشكلة الدراسة تتمحور حول دور وتأثیر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة، كون و

بحیث أن وصول الخدمات كحق لجمیع أفراد المجتمع على قدم المساواة، إذن فال بد من التطرق الى مفهوم 

جب أن یكون متاح لكل فئات العدالة االجتماعیة والمساواة ومفهوم الحق، كون أن نظام الحمایة االجتماعیة ی

المجتمع وتحدیدا الفئات المهمشة، ولكن النظام األبوي والطبقي ونظرة المجتمع التقلیدیة والفوقیة للفئات 

المهمشة ال تساویها ببقیة فئات المجتمع تجعلها في وضع أدنى مهمشة وتبقى اتكالیة على الجهات الرسمیة 

بناء المؤسسات وغیر معنیة ببناء قدرات أفراد المجتمع وخاصة الفئات والطبقات المیسورة، فالحكومات معنیة ب

المهمشة مما یجعلهم عالة على التنمیة وغیر مساهمین بها. فعند التخطیط للتنمیة یتم ذكر احتیاجات الفئات 

 المهمشة من وجهة نظر وتوقعات الجهات الرسمیة والقائمین على التخطیط الذین یعیشون في أبراج عاجیة،

وال یدركون االحتیاجات الفعلیة ألفراد الشعب وبالتالي تكون النتیجة أن االحتیاجات الحقیقیة للفئات المهمشة 

لم تتعرض لها الخطة، فیبقى الواقع قائما والفجوة بین الطبقات قائمة والالمساواة تزداد وحقوق الفئات المهمشة 

 منتهكة وبالتالي تبقى التنمیة منقوصة وعرجاء.

ل هذا الفصل خلفیة نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین، ونبذة عن مجموعات التخطیط المشترك ویشم

 للخدمات االجتماعیة، والبعد النظري، ومراجعة لألدبیات السابقة.

 

 

12 
 



  نبذة حول قطاع الحمایة االجتماعیة في فسطیّن  2.1.2

 تحلیل الواقع: •

ه وفئاته الضعیفة والمهشمة خصوصا، عنصرا ئما، ولفقراة للشعب الفلسطیني عمو تعتبر الحمایة االجتماعی

رئیسیا من عناصر بقائه واستمراریته وصموده، حیث تعرض على امتداد تاریخه المعاصر إلى شتى أنواع 

الحروب واالحتالل والتهجیر واالقتالع وٕالى محاوالت طمس هویته وثقافته الوطنیة . وهذا ترك األثر الكبیر 

الحمایة االجتماعیة في ظل االحتالل وغیاب دولة فلسطینیة حتى قدوم السلطة الوطنیة على نشوء مؤسسات 

. حیث باشرت السلطة في إنشاء المؤسسات التي لم تكتمل حتى هذه اللحظة ألسباب 1994في العام 

عداد موضوعیة وذاتیة، والتي في برنامجها بناء مؤسسات الدولة على رأس أولویاتها. األمر الذي دفع نحو إ

الحمایة االجتماعیة واحدة منها، بهدف تعزیز صمود الشعب  استراتیجیةالقطاعیة الوطنیة وتعد  االستراتیجیات

 .)2016(وزارة التنمیة االجتماعیة،  الفلسطیني وتماسكه أمام التحدیات التي یواجهها.

نسبة الفقر في المجتمع یعاني المجتمع الفلسطیني من تدني مستویات المعیشة وتدهور سبل العیش، بلغت 

% في الضفة 17.8% بواقع  25.8االستهالكوفقًا لخط فقر اإلنفاق على  2016الفلسطیني خالل العام 

% من األفراد في فلسطین یعانون من الفقر المدقع، 12.9كما تبین أن  % في قطاع غزة،.38.8الغربیة و

مع العلم أن خط الفقر لألسرة المرجعیة قد % في قطاع غزة. هذا 21,1% في الضفة الغربیة، و7.8بواقع 

(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،  .شیكل 1832شیكل، وخط الفقر المدقع قد بلغ  2293بلغ 

2016(. 
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الذي أفقده القدرة على بناء مؤسسات قادرة على  االحتاللیواجه قطاع الحمایة االجتماعیة تحدیات نتیجة 

في األراضي  االحتاللمتزایدة ألفراد المجتمع نتیجة ممارسات وٕاجراءات مواجهة الظروف واالحتیاجات ال

 – 2013 قطاع الحمایة االجتماعیة ستراتیجیة(ا الفلسطینیة، في ظل محدودیة الموارد المتاحة أمامه.

2016.( 

فلسطین تسعى وزارة التنمیة االجتماعیة وبالشراكة والتنسیق مع أطراف وهیكل نظام الحمایة االجتماعیة في 

من الوزارات والمؤسسات الحكومیة ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات الدولیة الى توفیر 

حمایة اجتماعیة للمواطن الفلسطیني من خالل برامج حمایة ورعایة ووقایة وتمكین وتوعیة مبنیة على النهج 

یم صمود المواطنین والحفاظ على التماسك المبني على الحقوق وبما یضمن الشفافیة والعدالة، وذلك لتدع

والتضامن االجتماعي. لكن، هذا یستدعي تكثیف واستمرار جهود الحكومة الفلسطینیة بالتعاون مع المؤسسات 

العاملة في القطاع على تعزیز التنسیق والتواصل وتوظیف الموارد الالزمة، وٕاعداد الخطط على كل 

حالة الفقر والضغط المتزاید على الخدمات، بهدف تعزیز صمود  المستویات، من أجل التخفیف ومعالجة

الشعب الفلسطیني في أرضه ووطنه وتحقیق التنمیة االجتماعیة واالقتصادیة المالزمة لالنتقال من مرحلة 

 ).2016(وزارة التنمیة االجتماعیة،  إلى مرحلة االستقالل. االحتالل

ة ومشتّتة من المؤسسات الحكومیة وغیر الحكومیة والقطاع یضم قطاع الحمایة االجتماعیة مجموعة كبیر  

الخاص والمؤسسات الدولیة على حٍد سواء. وكانت هذه المحاولة األولى من نوعها والتي توّجت بإنجاز 

قطاع الحمایة االجتماعیة بمسؤولیة وزارة التنمیة االجتماعیة وبالشراكة الفاعلة مع المؤسسات  استراتیجیة

قضایا مماثلة بمعناها الواسع بما یشمل الخدمات المقدمة  تع الحمایة االجتماعیة، التي عالجطاالعاملة في ق
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 2014 ،للفقراء والمهمشین والضعفاء، وامتدت لتشمل قضایا التأمینات االجتماعیة. (وزارة التنمیة االجتماعیة

-2016 .( 

 :نبذة عن مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة 3.1.2

تضع دولة فلسطین الدور الذي تلعبه الحمایة االجتماعیة في مصاف أولویاتها كما هو معبر عنه في 

سیاساتها وتوجهاتها التخطیطیة. وعالوة على ذلك، فإن هناك تقدیر متزاید ألهمیة بناء القدرات المناطقیة 

ین العام والخاص والمجتمع وتحقیق الالمركزیة في تقدیم الخدمات الحكومیة وتعزیز الشراكة بین القطاع

المدني في تقدیم الخدمات المحلیة، بما في ذلك تطویر معاییر الجودة للخدمات. كما وینعكس هذا في خطة 

) 2016-2014، و2013 -2011( ةالتنمیة الوطنیة الفلسطینیة واستراتیجیة قطاع الحمایة االجتماعی

 ).2022 – 2017واستراتیجیة قطاع التنمیة االجتماعیة (

لة عن تطویر سیاسات الحمایة االجتماعیة الشاملة والتنسیق رة التنمیة االجتماعیة هي المسؤو إن وزا

والصیاغة واإلشراف على تقدیم الخدمات وٕاصالح قطاع الحمایة. وقد قامت وزارة التنمیة االجتماعیة بتنسیق 

على مدى العقدین الماضیین،  عملها بالتعاون مع شركاء وطنیین ودولیین خاصة على المستوى المركزي

وبشكل متواتر تسعى إلى تطویر وتنظیم ومأسسة عملها وتنظیمه بالتعاون مع المؤسسات والمنظمات المحلیة 

عن طریق تعزیز الشراكة وشراء الخدمات. هذا وتتابع الوزارة تطویر نظام خدمات اجتماعیة مبني على 

مختلفة (العام والخاص والمجتمع المدني) من أجل تقدیم أساس المجتمع وتعزیز الشراكة بین القطاعات ال

بة على الخدمات من قبل اقمعاییر الجودة ضمن نظام مفصل للر الخدمات االجتماعیة المحلیة على أساس 

الوزارة. ومن أجل تحقیق أهدافها، تسعى الوزارة لالستفادة من كافة الخدمات المتاحة والتي تقدمها منظمات 
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 – 2013 قطاع الحمایة االجتماعیة ستراتیجیة(اوالقطاع الخاص على المستوى المحليالمجتمع المدني 

2016( . 

إن مشروع المساعدة الفنیة األوروبیة یعمل على تطویر قدرات وزارة التنمیة االجتماعیة على التخطیط واإلدارة 

مع المجتمع المحلي  من أجل تقدیم ومراقبة خدمات الحمایة االجتماعیة من خالل رفع مستوى الشراكة

والقطاع الخاص. وفي هذا السیاق، یركز المشروع على التطویر التنظیمي للخدمات االجتماعیة خاصة على 

مستوى مدیریات وزارة التنمیة االجتماعیة والشركاء ذوي العالقة في كل مدیریة. كما تم العمل على رفع 

 )2016 – 2013 قطاع الحمایة االجتماعیة ةستراتیجی(ا قدرات المدیریات والشركاء خالل المشروع.

ومن أجل تحقیق أفضل النتائج في مجال الشراكة والعمل المشترك ولتطویر قطاع الخدمات االجتماعیة 

باعتبار أنها الركیزة األساسیة في نظام الحمایة االجتماعیة، یعمل المشروع على تعزیز وتمكین هذه 

رائدة وهي القدس والخلیل ونابلس ومن  -الث محافظات نموذجیة التوجهات من خالل العمل المكثف في ث

ثم بدأت الوزارة في التوسع في كافة المحافظات وتشكیل مجموعات فیها. وبالتنسیق الوثیق مع وزارة التنمیة 

االجتماعیة ومدیریاتها وأصحاب العالقة على المستوى المحلي، فإنه تم إنشاء مجموعات التخطیط للخدمات 

ماعیة كآلیة لتنسیق وتخطیط هذه الخدمات. كما تقوم مجموعات التخطیط بتحدید وترتیب أولویات االجت

واحتیاجات السكان الفقراء والفئات المهمشة والمعرضة، وٕانشاء آلیات محلیة تهدف إلى تحسین الخدمات 

 ستراتیجیة(اق علیها. االجتماعیة وطریقة وصولها إلى األشخاص المعنیین من خالل الشراكة والمعاییر المتف

 .)2016 – 2013 قطاع الحمایة االجتماعیة

والمجموعة المشتركة لتخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة المحلیة هیئة تشاركیة على المستوى المحلي  

تتولى تعریف وتحدید األولویات في منطقة عملها ووضع خطط مقترحة لتطویر الخدمات االجتماعیة وتقدیم 
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والتشبیك والتنسیق في سبیل تطویر قطاع الخدمات االجتماعیة في المدیریة المحددة، بالتنسیق  الدعم الفني

مع هیاكل وزارة التنمیة االجتماعیة بصفتها المؤسسة الوطنیة القائدة للقطاع وبالعمل التشاوري والتنسیقي مع 

المعلومات حول  مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة وشبكات تخصصیة محلیة ذات عالقة. (للمزید من

قرار وزیر  2الخاص باإلطار المرجعي للمجموعات وملحق رقم  1المجموعات االطالع على الملحق رقم 

  ).2016التنمیة بإنشاء المجموعات) (وزارة التنمیة االجتماعیة، 

 :النظریات المتعلقة في مشكلة الدراسة 4.1.2

من النظریات التي یمكن أن تساعدنا في فهم مشكلة من أجل مناقشة وتحلیل المشكلة ال بد من مراجعة عدد 

الدراسة، واعتمادها في البحث لإلجابة على عدة أسئلة مرتبطة بمشكلة الدراسة، فأي من النظریات التي 

سنستعرضها تتطرق لمفهوم العدالة االجتماعیة واالحتیاجات الحقیقیة للفئات المهمشة ومفهوم الحقوق 

یسعى التخطیط بالمشاركة الى توفیرها، وما األسباب التي تحدد الواقع الدوني للفئات  والمساواة واالنتماء التي

المهمشة وفق ما تطرحه كل نظریة ؟ وما هي الحلول واأللیات التي تطرحها تلك النظریات لمواجهة عدم 

 المساواة وغیاب العدالة االجتماعیة وما النظریات التي تقاوم التخطیط المركزي؟

 ظریة العقالنیة للتخطیط الشامل:أوال: الن

)، وغالبا ما ینظر له باسم "أب علم االجتماع". وقد سعى 1857-1798یمكن إرجاعها الى أوغست كونت (

كونت لتطبیق طرق المالحظة والتجریب، وقد أعرب عن اعتقاده بأن استمرار االجتماعیة یمكن أن تحل 

رمي. بمساعدة علم االجتماع ویعتقد كونت أن البشریة المشاكل من قبل التطبیق بعض قواعد التسلسل اله

 .تتقدم نحو أفضل دولة الحضارة
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ومن بعض األفكار الرئیسیة التي أدخلها كونت هي النظرة الشمولیة في التخطیط، وهي من األفكار التي 

نحو  تعتبر جوهر عملیة التخطیط الحضري، ویعتقد أوال أن تكوین الجمعیات قبل كل شيء أسست الطریق

التخطیط، ومن العلوم الكالسیكیة في دراسة المجتمعات والظواهر االجتماعیة وهي أمر أساسي لنظریة 

تخطیط عقالني شامل. والنظریة تطلعت الى الفكر والنموذج الكالسیكي، وتنطوي على مفهوم المراقب 

هي وفقا للعلوم الكالسیكیة ال المحاید، وتسعى الى معرفة الحقیقة وبالتالي معرفة حقائق العالم الخارجي، و 

نهایة لها، ألن طرق جمع المعلومات ال یمكن أبدا أن یكون حصریة. ویمكن أن یكون دائما القیاس أكثر دقة 

 والمزید من العینات یمكن أن یكون أفضل في اختبار النتائج.

طیط أكثر شموال وتحلیال وركز في نظریته على نهج المشاركة في نظریات التخطیط العمراني، ویعتقد أن التخ

للبحث في مشكلة التخطیط، وأفضل خطة هي التي یستخدم بها المخطط نظرة أكثر شموال بالنظر في كافة 

التوجهات واالتجاهات للبحث في حل المشكلة وعناصرها المختلفة، وعبر تحلیالت وضعها المخططون 

هذه المعرفة ستكون دائما غیر  -ب النظریةوحس-أنفسهم لمعرفة أنها صالحة لحل المشاكل الحضریة، ولكن 

 .كافیة. دون ان تكون تحلیالتها أكثر عمقا وشمولیة

ومن الدروس المستفادة من النظریة العقالنیة للتخطیط الشامل في المناطق الحضریة أن التخطیط یكون من 

مدن، وبالتالي تجعل خطط خالل تحلیالت عمیقة، وهذه التحلیالت قد تحدث التنمیة طویلة األجل للبلدان وال

 طویلة األجل بدقة كبیرة وتساعد في تطویرها.
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وفقا لعلم الكالسیكي كان التركیز في تحلیل التخطیط على قیاس العوامل الكمیة، مثل التغیرات في عدد 

السكان والعمر، وتغیر األسعار، ومقدار حركة المرور في الطرق، واألحجام والمسافات والخدمات العامة 

 رنة لقاعدة المستخدمین، والقدرات التقنیة وأنظمة البنیة التحتیة.مقا

و"أوغست" لیس فقط والد علم االجتماع، ولكن أیضا عرف باسم والد (التخطیط االجتماعي)، من خالل 

تحدیده الهدف النهائي لعلم االجتماع كعلم في خدمة االجتماعیة والتقدم االجتماعي، وقال انه یأخذ دور 

للمخطط العلمي. وأنه لیس للمحتوى قیمة دون تحلیل شامل معتمد على كافة عناصر المجتمع،  المعیاري

ولكنه یؤكد أن علماء علم االجتماع یركز على استخدام قدرات التفسیر والتنبؤ لمساعدة البشریة لحل مشاكلها 

اري في ات التخطیط المعیولخلق دول متفوقة تمتلك الحضارة. وبالتالي أصبحت العلوم الوصفیة أداة من أدو 

 الكفاح من أجل مجتمع أفضل.

هذا النهج هو واضح في مفهوم "المصلحة العامة"، وضعت كهدف للتخطیط عقالني شامل، وبالتالي الفائدة 

عامة، وبالتالي المنفعة المشتركة. وبواسطة التحلیل ممكن المساواة في الحصول على الخدمات والمساحات 

 هي للصالح العام وهنا كان ال بد من المشاركة هنا وبالتالي تحقیق المصلحة العامة.الخضراء والنظیفة، و 

وبعد دراستنا وتحلیلنا لهذه النظریة نجد أنها ركزت على شمولیة الخطط وتمثیلها لكافة الفئات والتجمعات، 

تحقیق مبدأ  كما أن هذه النظریة الشمولیة شملت كافة االحتیاجات والقطاعات وبالتالي ممكن من ذلك

والتدخل. كما أنها اعتمدت على التعمق في التحلیل والبحث في أسباب المشكالت  المساواة في شمولیة العمل

والبحث عن األسباب الجذریة لمشاكل المجتمع وبالتالي حلولها سوف تكون جذریة نابعة من السبب الرئیسي 
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المصالح العامة دون التركیز على مصالح فئة ولیس السبب الظاهري للمشكالت، اعتمدت هذه النظریة على 

 .)Raine Mäntysalo, 2005عن األخرى وبالتالي لم تفضل مصالح فئة عن الفئات االخرى(

 :Advocacy Planningثانیا: نظریة التخطیط بالمناصرة أو التخطیط الدفاعي 

مشتركة  عامة یعبر عن مصلحةألنه  الشامل التخطیط لفكرة) من بین النقاد 1965كان "بول دافیدوف" (

. في مقالته الكالسیكیة "الدعوة والضعیفة الصغیرة الشرائح حاجة ویتجاهل وهو صوت القوى الغالبة والمؤثرة،

المنخفض  الدخل مجموعاتوالتعددیة في التخطیط" والتي حدد فیها المطالبات بأن یخدم التخطیط 

العدید من الجماعات الضعیفة والصغیرة وهذا سوف  في مجتمع یحتوي على الضعیفة الفقیرة المجموعات

لفئة دون  انحیازمستمر وبالتالي لن یكون هناك  الصراع من حالة في من المخططین مجموعاتیخلق 

أخرى، وحسب نظریته أنه في مجتمع تعددي ال یمكن أن یكون هناك أي قیم موضوعیة، علمیا أو غیر ذلك. 

صلحة العامة" ولكن كوننا في مجتمع فیه العدید من األحداث واألماكن فمن السهل أن نتفق في تحدید "الم

والعادات الثقافیة، واألنماط االجتماعیة والدوافع العاطفیة المختلفة، وركز أن الحل لجمیع مشاكل المجتمع 

جات تعتمد على المشاركة في التخطیط العمراني بمشاركة عینات من كافة الفئات العمریة، ولتحدید االحتیا

 والمستفیدین من الخدمات، وركز على أن المدن تختلف حسب طبیعتها وتكوینها وتختلف بوظائفها.

وبحسب النظریة یتعین على الحكومات المحلیة أن تستخدم نهج المشاركة في نظریات التخطیط من الجهات 

خطیط للمدن، وأن التخطیط الفاعلة الرئیسیة من خالل اختیار فئات ممیزة مثل المهندسین المعماریین في الت

یعني االنتقال بین اثنین أو أكثر من متنافسین وجهات النظر، على غرار اإلجراءات القانونیة والتخطیط 

بالمناصرة هو بدافع تمكین الفئات المهمشة والدفاع عن حقوقها، ولكن بموجب وجهة نظره التخطیط باعتباره 
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كسب المصالح، هو یساعد في ترجمة مصالح المواطنین  صراعا على السلطة المعارضة والمتصارعة على

ویعمل على معالجة إشكالیاتهم وهو محاوالت إلعطاء احتیاجات المجموعة المزید من الوزن والمصداقیة 

تحویلها إلى لغة الخبرة. وفقا لشؤون الجماعة، وبناء على ذلك قد ینتج نوعان من االشكالیات أوال صعوبة 

وموقف عدائي تجاه المهنیة مع الرغبة في االستفادة من معرفة الخاص. وثانیا، هناك  الجمع بین المجموعات

 للبلد. ةیسيء في عالقات المجموعات المخططشعور قد 

 یعبر عن الواقع في ولكنه مشتركة عامة مصلحة یفترض وأنه الشامل التخطیط بشدة هذه النظریة انتقدت

المناداة إلى  إلى أدى ما وهذا والضعیفة الصغیرة الشرائح حاجة لیتجاه والغالبة، وأنه المؤثرة صوت القوى

 الضعیفة المجموعات مصالح عن للدفاع الستینات فترة في تطور تفعیل مفهوم التخطیط الدفاعي والذي

 المجتمع مساعدة الدفاعي التخطیط في بالضرورة ولیس المنخفض)، الدخل مجموعات والفقیرة واألقلیات(

الصراع للدفاع عن حقوق كافة المجموعات بغض النظر  من حالة في المخططین من عاتمجمو  خلق لكنه

عن حجمها وقوة تأثیرها، باالعتماد على تنوع خبرات األعضاء وتجربتهم العملیة ولیس باالعتماد على حجم 

 المجموعات التي یمثلونها.

ات الصغیرة والمهمشة وتمكینها بغض من خالل تحلیل هذه النظریة نجد أنها ركزت على الدفاع عن المجموع

النظر عن حجمها وقوة تأثیرها، كما أنها ساهمت في البحث في عالج مشاكل الفئات المهمشة وركزت على 

ضرورة ترجمة هذه االحتیاجات والمشاكل إلى خطط لعالجها والبحث في حلول لها باعتبار أنها جزء من 

لها لضمان مصداقیة الدولة في مراعاة احتیاجات فئات  مجتمع یحق له االهتمام مع ضرورة وضع تقدیر

 مجتمعها.
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 ثالثا: نظریة التخطیط التدرجي:

تقوم هذه النظریة في عملیة صنع القرار من خالل كون السیاسة العامة ماهي في حقیقة األمر إال استمراریة 

النظریة هو تشارلز لندبلوم  للنشاطات الحكومیة السابقة، مع وجود بعض التعدیالت التدریجیة، وصاحب هذه

ویسمیها  "،The science of Muddling Through1) في مقالته الشهیرة: "علم التخبط العشوائي 1959(

باعتبار أن صانعي القرارات یفضلون تجزئة  Incrementalism Disjointed ةكذلك بالتدریجیة المجزأ

 .لفي كل منها هامشا مطلوبا من الحالمشكالت عند صیاغة القرارات، لغرض التمكن من 

ویقوم النموذج التدریجي على أساس أن القرار والسیاسة العامة عملیة تراكمیة محورها اإلضافة لما تم في 

الماضي، ومحاولة تحسین الوضع بصورة آنیة وجزئیة، وعلیه فإن البرامج والمشروعات الراهنة وما یتصل بها 

 تتخذ كقاعدة یبنى علیها مع إضافة بعض التعدیالت الجزئیة.من سیاسیات 

سعى " تشارلز " لتحقیق التعددیة في علم التخطیط العام. ومن خالل ذلك یمكن التوصل إلى اتفاق بین عدد 

متنوع ومختلف من االفكار باعتبارها عالقة تنافسیة بین سیاقات الخبرة المتنوعة وصراع المصالح المتعددة، 

  .لوب المساومة وتنازالت نحو تحقیق فائدة المجموعات المعنیة من قضیة التخطیطوهو أس

كان الهدف هو تطویر نظریة التخطیط الواقعیة، ى مبادرة المعرفة باسم التدرج، و ویستند في نظریته عل

 ونصیحتهم للمخططین حول كیفیة التخطیط في قلة وعدم وجود معلومات من خالل التركیز فقط على فترة

صغیرة للخطط، واالعتماد فقط على سیاسة التخطیط القائمة على الخبرة المتراكمة للمخططین، والتخطیط من 

 
                                                 



خالل تقییم المصالح المختلفة والمجموعات العملیة للتخطیط، وهو یركز على التعددیة والسیاسات المقارنة مع 

 اآلخرین، والسیاسة التعددیة بین جماعات المصالح المختلفة .

ركز في نظریته على المجموعات مختلفة التوجهات باعتبارها طاقة األفكار ومنبع التوجهات دون التركیز وی

على مجموعات ضیقة أهدافه محددة، وبالتالي من الممكن من خالل ذلك تحدید االحتیاجات والعمل على 

خطط قصیرة األمد ومن ثم ظریته بالتدرج من النالتطلعات واالحتیاجات، وركز في  صیاغة خطة تنمویة تلبي

التحول الى الخطط طویلة األمد، كما ركز على االعتماد على الخطط الضیقة أوال ومن ثم التوسع، أي 

اعتماد خطط األحزاب واألطر السیاسیة وبالتالي بناء خطط تنمویة ذات بعد شمولي تلبي احتیاجات الدولة 

 من الخطة العامة للدولة. یتجزأباعتبارها جزء ال 

ومن خالل تحلیلنا لهذه النظریة نجد أنها تركز على األهداف القصیرة المدى ولیس على التخطیط الطویل، 

وتعمل على تحدید احتیاجات جمیع المجموعات والتعددیات بغض النظر عن حجمها وبالتالي تساهم في 

تمییز أو استبعاد لحقوقها  تحقیق وتوفیر احتیاجات كافة الفئات، كما أنها ركزت على التنوع والتعددیة دون

وهذا من مبدأ المساواة بین جمیع الفئات بغض النظر عن نوعها او توجهاتها أو حجم تمثیلها وجمعت بین 

 كافة المصالح دون أن تطغى فئة على غیرها من الفئات.

 :Mixed Scanning model (Amitai Etzioni, 1967)نظریة الفحص المختلط رابعًا: 

)، والذي دعا إلى ضرورة إیجاد نموذج توفیقي في عملیة 1967أمیتاي اتزیوني ( ووذج هصاحب هذا النم

صنع القرار واتخاذه، بحیث تجمع هذه النظریة بین النظریة الكلیة الرشیدة وكما تأخذ أیضا بجانب من أفكار 

 النظریة التدریجیة في التخطیط. 
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ها إلى النظریة العقالنیة على أساس أنها نظریة خیالیة، وجاءت أفكار اتزیوني بناء على االنتقادات التي وجه

وأن صانع هذا القرار هو إنسان ال یمكن أن یتصف بكل صفات الكمال التي تؤهله التخاذ قرار رشید، كما 

وجه انتقادات للنظریة التدریجیة تجلت في أن اإلنسان ال یعرف كل البدائل، وأن هذا النظریة تركز على 

 ماضیها دون االهتمام بالمستقبل.حاضر المؤسسة و 

وعلیه فقد قدم اتزیوني بدیال أطلق علیها الفحص المختلط، واعتبر أن عملیة التخطیط والتنفیذ وظیفتان 

متكاملتان، ما یعني أن مرحلة التخطیط تستدعي اعتماد النظریة الرشیدة ومرحلة التنفیذ تتطلب اعتماد 

 النظریة التدریجیة في التخطیط.

لي فإن اتزیوني حاول التوفیق بین النظریتین من أجل الحصول على نموذج قائم على الدمج بین وبالتا

 العقالنیة والتدریجیة التي تعتبر األسس التي یقوم علیها نظریة الفحص المختلط.

ومن خالل تحلیل هذه النظریة نجد أنه جمع بین جمیع الفئات واحتیاجاتها، وركز على اختالف وتنوع 

اجات وبالتالي ومن خالل هذه النظریة نستطیع تلبیة احتیاجات جمیع الفئات دون تمییز، ومن خالل االحتی

 ذلك من الممكن الوصول الى العدالة في تقدیم الخدمة لكل محتاجیها.

مع في التخطیط بالمشاركة ومقارنتها وبعد هذا التحلیل ومن خالل االطالع على فلسفة كل نظریة •

دور وتأثیر التخطیط بالمشاركة على تطویر نظام الحمایة االجتماعیة أجد نظریة  هدف دراستي في "فحص

التخطیط بالمناصرة أو التخطیط الدفاعي" هي األقرب لدراستي بحیث أوجبت مشاركة الفئات المهمشة في 

تهم عملیات التخطیط للدفاع عن حقوقهم، وضرورة تمثیل كافة الفئات في عملیات التخطیط لتحدید احتیاجا

والدفاع عنها في ظل تنافس المصالح وأن هذا بحد ذاته یمثل تحقیق للمصلحة العامة، وتطالب النظریة 
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 بتمثیل كافة الفئات والمجموعات وأن ذلك یحقق المساواة والعدالة كما أن ذلك یعطي قوة ومصداقیة للخطط

 من خالل دفاع كل فئة عن مصالحها.

 : طیط بالمشاركةالتخ 5.1.2

 :  خلفیة تاریخیة 1.5.1.2

أن مفهوم التخطیط بالمشاركِة في عملیات التنمیِة َلیَس جدیدَة بالكامل. في نهایة األربعینات كانت المبادرات 

األولى لدعم أعمال التنمیة والتطویر بالدول النامیة من خالل فكر تشاركي لتحقیق للتنمیِة. حیث ظهر مفهوم 

م والذي 1947مرة في قانون تخطیط المدن البریطاني الذي صدر عام المشاركة الشعبیة في التخطیط ألول 

أشار إلى ضرورة مناقشة وأخذ رأي أصحاب العالقة موضوع التخطیط، كما أن في الخمسینات وبشكل ُمحّدد 

في الستّیناِت كان هناك جهد كبیرًا للمبادراِت الداعیة إلى دعم منهج التخطیط بالمشاركة من خالل انخراط 

 ).2011، خلیفة(اطنین المحلّییِن في الُجهوِد لتحسین الوضع المعیشي لمجتمعاِتهم، المو 

ومع مطلع سبعینیات القرن العشرین بدأ مفهوم المشاركة الشعبیة ینتشر بشكل واسع في الدراسات واألبحاث 

عي والنمو التنمویة، وأصبحت المشاركة تعتبر عنصر أساسي لنجاح خطط التنمیة وتحقیق التقدم االجتما

 ).2001(غنیم،  .االقتصادي الدائم وكذلك أصبحت المشاركة الشعبیة هدفا رئیسا للتنمیة

نشیر هنا أن فكرة المشاركة للمواطنین المحلیین (التي تسمى الشورى في المجتمعات العربیة) نشأت من و 

التخطیط التأییدي خالل عقد  تعالیم دینینا اإلسالم، ولكن نجد أن المجتمعات الغربیة تبنتها من خالل حركة

خالل المخططین  هذا المفهوم منالستینات، وخالل العقود القلیلة الماضیة استمرت أعمال اإلصالح وٕاعادة شرح 

 ).Burke,1981ن (ن المحلیین والمواطنیالمحترفین وسیاسین ومطور 
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 :مفهوم التخطیط بالمشاركة 2.5.1.2

یز وتوجیه الجهود لتحقیق منهج التخطیط بالمشاركة؛ إال أن مفهوم بالرغم ِمْن أن العقد الماضي أهتم بتحف

التخطیط بالمشاركة في عملیات التنمیة لیس جدیدة بالكامل، یتالءم التخطیط بالمشاركة مع طبیعة عمل 

وأهداف المنظمات األهلیة، فال بد من مشاركة المؤثرین في هذه العملیة سواء من داخل أو خارج المنظمة، 

في بناء االستراتیجیة  لتفعیل المشاركة في العملیة التخطیطیة تجعل الفرد یلعب دورًا هاما في الحیاة  لتساهم

كما یمكن  السیاسیة واالجتماعیة واالقتصادیة، وزیادة الشعور بالمسؤولیة واالنتماء للوطن والمؤسسات.

بالقضایا العامة وزیادة المعرفة  التخطیط بالمشاركة المجتمع المحلي وخاصة الفئات المستهدفة من الوعي

وتوسیع خیارات المجتمع المحلي نحو التغییر بالمجتمع، ویساهم في بناء قدرات المجتمع المحلي في تحدید 

كما ان المشاركة المجتمعیة تؤسس لتحقیق عدالة في توزیع  ،االحتیاجات واألولویات واتخاذ القرارات المحلیة

 .)2002من الفقر، وتؤدي الى تعزیز مفاهیم الدیمقراطیة (وادي واألشقر،  لحدالموارد والخدمات االساسیة وا

 دوافع التخطیط بالمشاركة 3.5.1.2

 فهي: عدة دوافععلى مستوى المواطن  )2001غنیم (حسب إن للمشاركة المجتمعیة في التخطیط 

العمل مع االخرین ومزاملة ذات أبعاد سیاسیة واجتماعیة منها العمل من أجل الصالح العام، وحب دوافع 

 .األصدقاء، والرغبة في كسب شعبیة بین المواطنین أو الحصول على مركز في الهیئات والجمعیات المختلفة

الدافع الذاتي للمشاركة بوجود حاجات اجتماعیة تتمثل باالنتماء، وحاجات التقدیر وتحقیق الذات، وحوافز 

 مادیة ومعنویة
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التي و جتماعیة عوامل اهناك عدة أن  )2001غنیم ( في عملیة التخطیط قال وبخصوص العوامل التي تساعد

 لمشاركة وتتلخص باآلتي:تساعد في عملیة اتشكل 

قنوات تكون بها المشاركة الفعلیة اإلیجابیة في التخطیط ولیست المشاركة الشكلیة، وتعد المجالس  وجود .1

 خیر أمثلة معبرة عن هذه القنوات.المحلیة المنتخبة والمنظمات والجمعیات على اختالفها 

 وضع تشریعات تؤكد وتحمي المشاركة في التخطیط. .2

 اجتماعیة تعمل على إزالة معوقات المشاركة في التخطیط. استراتیجیةوضع  .3

 تأكید القیم المجتمعیة النافعة في العملیة التخطیطیة. .4

 لخ.مساعدة المواطنین على المشاركة بالتدریب والتعلیم والتوجیه .. ا .5

 

 :التعریفات للتخطیط بالمشاركة 4.5.1.2

استخدام األفراد أو الجماعات في عملیة اتخاذ القرار، ") هو 1989التخطیط بالمشاركة حسب األشعب (

 ."ویمكن أن یكون ذلك بشكل رسمي أو غیر رسمي

ا المرء مع غیـره تلك العملیة التي یقتسم فیه"تعرف المشاركة الشعبیة في اللغة بأنها ) 2001غنیم ( حسبو 

 ).168،ص 2001. (غنیم، "تأدیـة عمل ما

االستخدام الفعلي للجماعات الوطنیة في تخطیط واتخاذ "مشاركة المواطن تعني  ) أن2004ویقول المالكي (

 ."القرار

التخطیط التشاركي بأنه "أفعال مشتركة من جانب الناس المحلیین وكادر المشروع ) 2008غانم (عرف وقد 
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هذه األفعال بمثابة یاغة خطط التنمیة واختیار أفضل البدائل المتاحة لتنفیذها"، ینبغي أن تكون بغرض ص

حوارا وتفاوضا وصنع قرار یتعلم فیه الطرفان؛ من داخل المجتمع المحلي ومن  خارجه، فیما یتعلق 

ترمي و ع المحلي، باألنشطة التي یقوم أبناء المجتمع المحلي بمساندة من الناس الذین من خارج المجتم

اقترابات التخطیط التشاركي إلى تقویة القدرة المحلیة على التنمیة المستدامة باصطالح المعرفة والمهارات 

عملیة تعلم في اتجاهین بین المجتمع المحلي والمشروع، ینبغي أن اذا هو والتنظیم، فالتخطیط التشاركي 

ود االقتراب اندة للوقائع المحلیة المتغیرة، فینبغي أن یزُ تسهل عملیة التعلم هذه أقلمت خدمات المشروع المس

التشاركي المخططین وصانعي القرار بالمعلومات الضروریة لتوفیر بیئات ممكنة ومساندة مؤسسیة أكثر 

كفایة، یستغل هذا التخطیط التشاركي مفهوم "الحوار التفاوضي" بین األطراف المنخرطة وهي المجتمع 

 ).72، ص 2008والمشروع أو المؤسسات (غانم، أو أرباب األسر  الجماعاتالمحلي أو 

تمع المحلي بالمشاركة في لمجهي مسؤولیة كل فرد من أفراد ا": مفهوم المشاركة االجتماعیة في التنمیة

صنع القرارات التي تؤثر في حیاته وتخطیط برامج تنمیة مجتمعیة أكثر واقعیة ومالءمة وباستخدام أفضل 

 ).10، ص2003(مسلم،  "تاحةللموارد الم

اشتراك السكان جمیعهم أو بعضهم في الحیاة " هومفهوم المشاركة المجتمعیة أن  )1999وقال غنیم (

السیاسیة واالقتصادیة واالجتماعیة بما في ذلك تحدید األهداف العامة للدولة، وهي بذلك تمثل مستوى 

لتخطیط تشیر إلى دخول السكان في اللجان والهیئات المشاركة المجتمعیة في ا و."ةمتقدمًا من الدیمقراطی

المسئولة عن إعداد وتنفیذ ومتابعة الخطط التنمویة وبمستویاتها المختلفة، على أن یكون اشتراك السكان 

اشتراكا فعلیًا بحیث یؤدي إلى ما یعرف بالتنمیة الصاعدة من القاعدة باتجاه القمة، والتي تركز على 

 ). 134، ص1999للحكومة في مجال التنمیة (غنیم، تخفیف الدور القیادي
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مشاركة في مفهومها التنموي تعني مشاركة ومساهمة قطاع عریض من السكان وخصوصًا الجماعات الو  

األقل حظًا في اختیار وٕاعداد وتنفیذ ومتابعة سیاسات ومراجعة مشاریع التنمیة التي یمكن من خاللها 

یتعلق منها بتحسین مستویات معیشة السكان أو المجموعات تحقیق أهداف التنمیة وخصوصًا ما 

  ). 1999المستهدفة (غنیم، 

إن نجاح وفاعلیة التخطیط بالمشاركة یعتمدان على مشاركة األطراف ذوي العالقة بالمنظمة في جمیع 

لة، مراحل عملیة التخطیط، ومن الضروري أن یكون توقیت المشاركة مناسبا، لتكون عملیة التخطیط  فعا

وتحقق المشاركة هدفها كما یجب أن یتوافق توقیت المشاركة مع مراحل التخطیط التالیة  (مجدي، 

2004(: 

  مرحلة التحلیل: وهي تشخیص الوضع القائم وتحدید العناصر االستراتیجیة من خالل تحلیل  البیئة

 .الداخلیة والبیئة الخارجیة

 هداف والخطط االستراتیجیةمرحلة التخطیط: وهي وضع الرؤیة والرسالة واأل. 

  :وهي وضع خطط من برامج وأنشطة وموازنات مالیة واجراءات تنفیذیة مرحلة التنفیذ. 

 مرحلة الرقابة: وهي تقییم أداء المؤسسة والتأكد من مدى تحقیق األهداف. 

 :مبادئ التخطیط بالمشاركة 5.5.1.2

ملیة منهجیة تعرف بشكل دقیق الخطوات ) یتطلب ع2011إن التخطیط السلیم والفعال حسب القریشي (

 التي تؤدي إلى إیجاد حلول مثالیة كما أن هذه العملیة یجب أن تعبر عن المبادئ التالیة:

 رات المتوقعة، ویجب یالشمولیة: بحیث یأخذ بعین االعتبار كافة الخیارات الهامة باإلضافة الى التأث
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كل وتعریفها وطرح أسئلة هامة  وذات عالقة، حیث على واضعي السیاسات بذل كافة الجهود لفهم المشا

 .أن التخطیط الفاعل یجب أن ال ینحصر في حل واحد ألن ذلك قد یعرض  العملیة برمته للخطر

 حیث أن هذه العملیة یجب أن ال تتضمن إهداراً للوقت أو للمصادر المالیة :الفاعلیة. 

 تأثر بعملیة التخطیطشاملة: إشراك كافة األفراد والمجموعات التي تؤثر وت. 

 :بحیث تقود الخطوة الواحدة إلى خطوة تلیها منطقیة. 

  شفافة: یجب أن تكون عملیة التخطیط شفافة، بحیث یستطیع كل فرد له عالقة من فهم كیفیة  عمل

 .العملیة برمتها

 ألمد، وهذا الدمج: یجب على القرارات الفردیة والقصیرة األمد أن تدعم القرارات االستراتیجیة طویلة ا

یستدعي وجود نظام تقویم شامل، وذلك لمساعدة المؤسسة في إیجاد حلول قد تبدوا  صعبة ومكلفة 

 على المدى القصیر.

  :یجب أن تكون النتائج مفهومة لدى جمیع المعنیین الوضوح. 

 : تفسیر المشاركة 6.5.1.2

یط وتأثیر المجتمع المحلي عملیة تنش"شاركة المجتمع بأنها م Srinivasan (1990)فسر سرینفسن 

والجماعات المستفیدة على اتجاهات وأسالیب تنفیذ مشروعات التنمیة من وجهة نظر احتیاجاتهم لَتحسین 

حیاتهم المعیشیة من حیث الدخل، التنمیة الذاتیة واالعتماد الذاتي بالمشاركة في عملیات اتخاذ القرارات َأو 

 ."قرارات أخرى تمس احتیاجاتهم المحلیة

عملیة تخویل جزء من المهام والمشاركة في اتخاذ " بأنهاالمشاركة Forester  (1988) وعرف فورستیر

هذا الرأي یستند على تمییز  ،"القرار إلى السكان المحلیین والفئات األقل تمثیًال بالمجتمع المدني
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فالمشاركة  اعیة المختلفة،االختالفات في السیطرة السیاسیة واالقتصادیة بین المجموعات والطبقات االجتم

 بهذا المعنى َتستوجب إیجاد منظمات للمواطنین المحلیین ذات استقاللیة واعتماد على الذات.

 :) إن نجاح المشاركة في عملیة التخطیط یتطلب ثالثة مبادئ رئیسیة، وهي2001وقال غنیم (

 ت المجتمع، وكافة المستویات أن ال تقتصر المشاركة على أناس من طبیعة واحدة وٕانما تشمل جمیع فئا

 .اإلداریة المختلفة من الهیئات والمؤسسات والمنظمات

  مشاركة جمیع األطراف ذوي العالقة في اتخاذ القرارات وتحدید األولویات التنمویة، وان ال تزاولها فقط

 نخبة من المجتمع بمفردها لكي ال تخدم مصالح هذه الفئة دون غیرها.

 ط والتنمیة حاجات وأولویات المجتمع المحلي والفئة المستهدفة، وان  تكون عملیة أن تعكس عملیة التخطی

 .التخطیط واقعیة، وعدم تطبیق نماذج خطط تنمویة مستوردة

 :مستویات المشاركة في عملیة التخطیط 7.5.1.2

 بتصنیف التخطیط بالمشاركة إلى ثالث مستویات أساسیة وفقًا لسلوك Milbrath)(1965 قام ملبرث

 مشاركة المجتمع المحلى:

ال لى أن شكل مشاركة المجتمع المحلییركز فیه ملبرث ع  "الال مباالة"المستوى األول والذي یدعى  -

تتعدى أكثر من رد على االستبیانات والتصویت بدون علم، وبذلك یجد أنهم یلعبون دور المشاهدین كما 

 مجتمعهم.یفتقرون إلى تفاعلهم مع القرارات المصیریة التي تهم 

أما أولئك الذین یكون بینهم وبین الجهات الرسمیة نوع من التواصل من خالل مشاركتهم في المنتدیات  -

 ."االنتقالي"العامة واللجان الرسمیة فهم یمثلون المستوى الثاني والذي یسمیه 
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ي الحقیقة من المقاتل" الذي فیه ُیصبُح المواطن جزَء ف"أما أعلى مستوى من المشاركة فیسمیه ملبرث   -

وتمثیل في اللجان مثل لجنِة التخطیط َأو یساعد في  ةمسؤولیعملیة اتخاذ القراراِت، ویحصل على 

 تأسیس وتنظیم جمعیات مدنیة الجمعیاِت العامة.

 :وصف وتحدید سّلم المشاركة في عملیة التخطیط 8.5.1.2

م ورعایة عملیة المشاركة، ومشاركة تمثل المستوى األول والثاني، وهي مجرد تعلیالمناورة والعالج:  -

 .)2004في الرأي والنصیحة لكسب تأیید المجتمع بدون أي مشاركة في اتخاذ القرار (قراریة، 

في هذا المستوى یتم إعالم المواطنین بحقوقهم ومسؤولیاتهم، حیث یقوم المسؤولین  بعرض اإلعالم:  -

 .)2004المشروع على المواطنین في نهایة المشروع (المالكي، 

هي أحد أسالیب مشاركة المواطنین من خالل استطالعات الرأي، واالجتماعات  االستشارة:  -

 .)2006واستفسارات عامة وتعتبر هذه المشاركة شكلیة ال تتعدى ان تكون تزیینًا للقرارات (غنیم، 

لمخططات، : وهي بمثابة انتخاب لجنة من الوجهاء یشاركون في اللجان المقررة لتحكیم االسترضاءا -

ویحق للمواطنین إبداء الرأي والنصیحة في الخطة والمشروع وتحتفظ لجنة الوجهاء بحقها باألخذ برأي 

 .)2004المواطنین أمال (المالكي، 

: یتم إعادة توزیع الصالحیات بین المواطنین وأصحاب النفوذ في اتخاذ القرار في مرحلة الشراكة -

رات في المشروعات والخطط التي تهم هؤالء السكان المحلیین، المفاوضات وتحمل مسؤولیة اتخاذ القرا

وذلك من خالل تشكیل لجان مشتركة من المواطنین المحلیین ومتخذي القرار وأصحاب المصالح ویكون 

هناك صالحیة لكًال منهم في عملیة اتخاذ القرار مما یوضح أن هذه المرحلة تمثل نقلة نوعیة في مشاركة 
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لیین في عملیة المشاركة في اتخاذ القرار وكذلك المسؤولیة في دعم مصالحهم (قراریة، هؤالء السكان المح

2004(. 

هو تخویل جزء من الصالحیات إلى اآلخرین لتسهیل عملیة التنفیذ والوصول إلى تفویض السلطة:  -

التفویض  األهداف التنظیمیة،  فالتفویض ال یلغي مسؤولیة المفوض عن النتیجة النهائیة للعمل، كما أن

حالة مؤقتة تنتهي بانتهاء المهمة التي تم التفویض لها، ففي التفویض تجد  المستوى األعلى یفوض 

األدنى في جزئیة محددة، وال یتیح له إال قدراً یسیراً من المعلومات بالكاد ما یساعد على تنفیذ المهمة، 

). وقد عرف 2006(عبد العزیز،  وتكون المسؤولیة عن النتائج منوطة بالمفوض ولیس بالمفوض إلیه

 .”إسناد مهام ألشخاص ومحاسبتهم علیها من جانب“التفویض بأنه  )2002(الهواري، 

یعتبر من أعلى مستویات المشاركة حیث یقوم المواطنون المحلیون بصنع  سیطرة أو رقابة المواطنین: -

لة للمجتمع المحلي دوراً في إدارة سیاسة وٕادارة القرار بشكل شبه كامل، وتلعب الجمعیات األهلیة الممث

 .)2004الموارد وتوجیهها نحو االحتیاجات الفعلیة (قراریة، 

 

 

 :مراحل المشاركة في عملیة التخطیط 9.5.1.2

) مراحل التخطیط بالمشاركة الى عدة مراحل استنادا لدور الفئات المشاركة في Stein )1995 لقد قسم ستین

 ة بناء الخطة وهي على النحو التالي:عملیة التخطیط واستنادة لعملی

وهي عملیة تحفیز لفكرَة المشاركة، وترّوج لهذه العملیة  (Initiation):اإلطالع وتأهیل األفراد للمشاركة .1

 .التي سیشارك فیها أفراد المجتمع المحلي
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ي وهي مرحلة تركز على فهم المخطط الذي َسُیدیر العملیة التخطیطیة ف (Preparation):التحضیر .2

بناء عالقة مع من سیوجه ألیهم المخطط من سلطات محلیة، وكذلك أصحاب المصالح والمنتفعین وذلك 

 .لبناء الثقة وٕایجاد اتصال مباشر مع هذه المجموعات لكسب التأیید للخطط التنمویة

خالل هذه المرحلة یتم اتخاذ القرارات في مشروعات التنمیة من خالل  :Participation)المشاركة ( .3

النابعة من جموع المشاركین في إعدادها من سیاسیین وأصحاب مصالح  االستراتیجیةتحدید التوجهات 

 .وسكان محلیین لضمان تحقیق المصلحة العامة

وهي مرحلة تسعى إلى تحقیق االستمراریة في المشاركة من خالل  (Continuation):االستمراریة   .4

 (Stein, 1995).یاغة األهداف وفقًا للمتغیراتتكوین لجان لمتابعة وتقییم الخطة وٕاعادة ص

 .أهمیة وفوائد التخطیط بالمشاركة 10.5.1.2

المشاركة المجتمعیة لم تطلق كمفهوم مجرد خال من العناصر والمتغیرات بل العكس التخطیط ب

 تماما، وكان الفرد ولم یزل هو الحافز الرئیس وراء تلك الحاجة، وبخاصة بعد إدراكه لحقیقة أن

 مستقبل الوجود اإلنساني والبناء مرتبط أشد االرتباط بمسألة التعاون والمساندة على وفق التطورات

 لیها اإلنسان مقارنة بقدراته، وللتخطیط بالمشاركة عدة فوائد منهاإفي كم ونوع األهداف التي یسعى 

 ):2009قدومي، (

 ر التزاما في مرحلة التطبیقتقویة االلتزام: عندما یشارك الناس في التخطیط یكونون أكث. 

   زیادة المعرفة واإلدراك: مشاركة الناس في تحلیل الوضع، تجعلهم أكثر قدرة على مواجهة

 .التحدیات والتجاوب مع الفرص
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  تحلیل أفضل: إن تبادل وجهات النظر بین المجموعات المختلفة تؤدي إلى تصورات متنوعة

 .للقضایا واغناء عملیة التحلیل

 إن مشاركة العاملین والناس تعمل على إكساب المهارات والخبرة رات:بناء القد. 

  :یصبح المشاركون أكثر قدرة على بناء هدف یخدم مصلحة الجمیع بناء هدف مشترك 

كما أن التخطیط القائم على المشاركة یساهم في تحسین محتوى الخطط التنمویة ویسهل تنفیذها 

 ) وذلك من خالل :1998صقور (وتفعیل دورها وتأثیرها  كما أشار ال

  تقدیم تصور واضح ومحدد لطبیعة المشاكل التي تواجهها الجماهیر، األمر الذي یساعد على رسم

 األهداف وتحدید األولویات بدقة.

 .تعزیز ثقة الجماهیر بنفسها وتؤكد على القیم الخاصة باحترام الجهد العام والمال العام 

  الصفوة المحلیة وتعمل على إزالة الكثیر من المشاكل االجتماعیة تساهم المشاركة في الحد من دور

 واالقتصادیة الناجمة عن طبیعة البنى االجتماعیة القائمة.

  تخلق استعداد نفسي لدى الجماهیر لتقبل التغییر والتحدیث المنتظر نظرا للمشاركة الشخصیة أو

لك وأثره االقتصادي واالجتماعي التمثیلیة في إحداث ذلك من ناحیة، ولوجود قناعة بأهمیة ذ

 االیجابي على حیاة المجتمع واألفراد من ناحیة أخرى.

  تقلل المشاركة الشعبیة من البیروقراطیة اإلداریة، وتعزز من مبدأ التنسیق بین هیئات التخطیط في

 المستویات اإلداریة المختلفة.
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 :المعیقات التي تؤثر على التخطیط بالمشاركة 11.5.1.2

) تؤدي الى فشل Rietbergen-McCracken )1998عملیة التخطیط بالمشاركة معیقات حسب  تواجه

 هذه العملیة برمتها، وتتمثل معیقات التخطیط بالمشاركة في النقاط التالیة:

  الوقت والمال: ان تقنیات التخطیط بالمشاركة لیست مكلفة، إال ان عملیة التخطیط تحتاج الى كثیر

والوقت والجهد وخصوص اذا استلزمت أنشطة تحضیریة مثل حمالت التوعیة  من المصادر المالیة

 .والتدریب والتحضیر لالجتماعات لكافة المعنیین

  الرفض والتالعب: هناك بعض المجموعات او األفراد المنخرطین في عملیة التخطیط  بالمشاركة قد

ثال هناك  بعض المسؤولین قد یجدون صعوبة في تقبل عملیة صنع القرار بالمشاركة على سبیل الم

یشعرون بالتهدید اذا تعرضت مصالحهم أو مسؤولیاتهم أو سلطاتهم  للتقویض من قبل المشاركین 

اآلخرین، كما أن هناك بعض المعنیین یمكن أن یتالعبوا بعملیة  التخطیط بالمشاركة من أجل 

 .أجندات شخصیة

 :مشاركة یعتمد بشكل أساسي على قدرة  عملیة إن نجاح عملیة التخطیط بال تصعید وتیرة المخاطر

التخطیط على التأقلم مع ظروف مختلفة ومتعددة، ولهذا السبب عندما تقوم جهة ما باستنساخ تجربة 

سابقة أو بوضع معاییر الستخدام عملیة التخطیط بالمشاركة تبرز هناك  مخاطر من حیث إمكانیة 

 .أن یصبح عنصر المشاركة فارغا من المعنى
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 :التنمیة المستدامة وعالقتها بالتخطیط المشترك 12.5.1.2

 نمط على یدل على الطبیعة، األوروبي للمحافظة أعده االتحاد المستدامة الذي التنمیة مفهوم أن 

 االستجابة على القادمة قدرة األجیال في ضرر إلحاق بدون الحالیة األجیال لحاجات یستجیب تنموي

 بجانب واالجتماعیة األهداف البیئیة، تحقیق هي " :المستدامة نمیةالت وتعرف .الذاتیة لحاجاتها

 الحالیة األجیال تستجیب لحاجات التي الرشیدة التنمیة تحقیق على والقدرة االقتصادیة، األهداف

 أو المساس، دون والموارد االقتصادیة المتاحة البیئیة للموارد األمثل االستخدام خالل من وتحققها،

 تعریض ودون التنمویة، واالستجابة لمتطلباتها حاجیاتها، تلبیة على القادمة األجیال ةلقدر  التعریض

 االرتقاء الى یؤدي نشاط اقتصادي فهي ."واالستنزاف للدمار، بها الطبیعیة والمقومات البیئة،

 نممك قدر وبأقل المتاحة، الموارد الطبیعیة على الحرص من ممكن قدر بأكبر االجتماعیة بالرفاهیة

 للبیئة السریع التدمیر مع طریق للتعامل كأحسن المستدامة التنمیة واتبعت البیئة، إلى اإلساءة من

المستدامة (البكري،  مفهوم التنمیة 1987والبیئة سنة  للتنمیة الدولیة المفوضة وتبنت الطبیعیة،

2008.( 

 القرار وصانعي المخططین االقتراب التشاركي تزود قائم، مؤسسي إطار في التنمیة مشروعات وتعمل 

 المحلیة القدرة مستوى یحدد كفایة، أكثر ومساندة مؤسسیة ممكنة بیئات لتوفیر الضروریة بالمعلومات

 موارد إدارة نظم بتنمیة واهتمامها المحلیة قدرة المجتمعات مدى جودة أكثر خارجیة خدمات لطلب

 بمزید أسفل من الواردة للطلبات مستجیبة المؤسسیة تكون البیئات أن ینبغي لالستدامة، قابلیة أكثر

 للتخطیط المؤسسیة والمساندة السیاسي االلتزام یعزز التخطیط التشاركي الالمركزي، التخطیط من
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 المقومات أحد المشاركة المحلیة، وتعتبر والجماعات بین المؤسسات مشترك فهم ببناء المحلي

 المجتمع مساهمة فهي المشاركة التنموي مفهوم أما المجتمع، في الدیمقراطیة مفهوم لتعزیز األساسیة

 والتي التنمیة، ومشاریع سیاسات وبرامج وتنفیذ وٕاعداد اختیار في حظا األقل الفئات وخاصة المحلي

المستهدفة  والفئات للمجتمع المحلي المعیشة مستوى تحسین إلى وتؤدي التنمیة أهداف تحقق قد

 ).2004(قراریة، 

 المعرفة والمهارات إلى التخطیط عملیة أثناء االنتباه المهم من تشاركي مشروع وخالل تصمیم 

 من المهم الموجودة، التنظیمیة األبنیة وأیضا المحلیة االتصال ونظم المحلیة والقرارات ٕواإلجراءات

 منه. المستبعدة أو المحلي القرار صنع في الموجودة القوة جماعات وٕادراكات سجل فهم

 في ستستعمل التي والحوافز األدوات اختیار یتم أساسها وعلى أسفل المعرفة من ذهه تأتي أن فینبغي 

 الجماعات حاجات وبالذات المحددة المحلي لحاجات المجتمع االستجابة

 .)Laban,1991ة(یالمضار 

  وتساهم المشاركة المجتمعیة في تحقیق مبدأ التنمیة بالمساعدة على تحدید المعوقات والمحددات التي

ء من عجلة النمو االقتصادي واالجتماعي في الدولة، مما یسهل التخطیط والتطبیق ویساهم في تبطي

رفع اإلنتاجیة على مستوي المواطن والحكومة في آن واحد. إن الغایة من تبني نظام اإلدارة المحلیة 

ذا هي إشراك أكبر عدد من سكان المنطقة في إدارة وتنظیم وحل مشاكلهم المحلیة بأنفسهم وه

االشتراك الفعلي یكون أصدق تعبیر للدیمقراطیة والحكم السلیم إال أنه من الصعوبة بمكان إشراك 

أن عدد السكان بازدیاد  -جمیع األفراد المحلیین للقیام بعملیة إدارة وتنظیم الشؤون المحلیة خاصة

نتخاب أشخاص بین عن طریق ا –على الصعید المحلي  –مستمر فقد أخذ بمبدأ الدیمقراطیة النیابیة 
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سكان الوحدة اإلداریة لتمثیل هؤالء السكان  في إدارة وتنظیم الشؤون المحلیة بواسطة مجالس محلیة 

 ).2001(الشیخلي،

 :الدراسات السابقة   2.2

                                             االطالع علیها والتي لها ارتبا في هذا الفصل سوف یتم استعراض الدراسات السابقة التي تم 

                   دراسة، منها ثماني دراسات محلیة بموضوع الدراسة، ولقد تم االطالع على سبعة عشر

 جنبیة.أعربیة، وأربع دراسات  دراسات  وخمسة

هدفت إلى  تطویر أسالیب "، GIS الموارد باستخدام االستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافیة

دوات أالتشاركي لإلدارة المستدامة لألراضي باستخدام التكامل العقالني للتخطیط المحلي واإلقلیمي 

المعلومات الجغرافیة، ولتطویر أسالیب إدماج المعارف المحلیة ومعلومات التخطیط اإلقلیمي 

ألغراض التخطیط اإلقلیمي من أسفل إلى أعلى، ولتطویر أسالیب جدیدة لمعالجة القضایا الحرجة 

 في اإلدارة المستدامة.

ي نتائجها أن العوامل االجتماعیة واالقتصادیة والثقافیة ال تلعب دورا كبیر في رسم قالت الدراسة ف

السیاسات، وقالت أیضا أن معرفة المزارعین بالقیود الفیزیائیة الحیویة مثل مخاطر الفیضانات 

 والتعریة تشكل العوامل ذات الصلة التي یمكن استخدامها كمدخالت نظم المعلومات الجغرافیة لتحدید

وبناء الخرائط والخطط مختلفة، وقالت الدراسة أیضا أن العوامل التي یقودها التخطیط التشاركي 

 المحلي ویوفرها تساهم بشكل كبیر في عملیة بناء المخططات والخطط للمجتمعات المحلیة.
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بأهمیة معرفة المزارعین والفئات المستهدفة من المخططات بالمعلومات  )،2002وأوصى سیدغو (

القیود الفیزیائیة الحیویة ومخاطر الفیضانات والتعریة والتي تشكل العوامل ذات الصلة التي  مثل

یمكن استخدامها كمدخالت نظم المعلومات الجغرافیة لتحدید وبناء الخرائط والخطط مختلفة، وأوصت 

ر بضرورة االعتماد على اشراك الفئات في بناء المخططات وخطط التدخل لتجنب احداث االخطا

 ولتقلیل من تفاقم المشكالت.

 في العمراني التخطیط في الشعبیة والمشاركة الوعي تفعیل لیاتآ") بعنوان 2004دراسة قراریة ( -

 في تبحث والنظریات التي النماذج من االستفادة هدفت الدراسة إلى تحدید كیفیة"، و الغربیة الضفة

 تواجه وأقالیم لمناطق الحاالت الدراسیة عضب وكذلك والتخطیط العمراني، الشعبیة والمشاركة الوعي

 التي والمشاكل والمعوقات الحالي التخطیط والواقع عملیة تطور والمعوقات، وتحدید المشاكل نفس

 والمشاركة الوعي واقع جنین، دراسة مدینة الغربیة وفي الضفة في لشعبیةا المشاركة منها تعاني

 كحالة جنین مدینة وفي عام الغربیة بشكل الضفة في العمراني التخطیط عملیة في الجماهیریة

 العمراني في التخطیط عملیة في الجماهیریة والمشاركة لتفعیل الوعي والطرق الوسائل دراسیة، اقتراح

  .الغربیة الضفة

العمل على  فلسطین، وضرورة في الشعبیة والمشاركة الوعي الى أهمیة تفعیلالدراسة توصلت و 

 إلى ثقته، باإلضافة وكسب للمواطن العمراني التخطیط في الشعبیة مشاركةال ودور أهمیة توضیح

 إعداد المخططات بعملیات للقیام معه یعمل رئیس بناء جهاز على والعمل التنسیق المؤسسي

 التدریبیة، البرامج والدورات إقامة كذلك والتخطیط المحلي المستوى على وجمع المعلومات الهیكلیة،
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 بما المتخصصة والقیادات الفنیة األساسیة البنیة لتوفیر والفني المالي الدعم توفیر على والحرص

  .الواحد الفریق بروح العمل فاعلة وأخیًرا شعبیة مشاركة یستوجب

العمل  یتوجب والسكان حیث المسؤولة الجهات بین جدیدة مسارات استحداث بضرورةالدراسة أوصت 

 وتبادل في زیادة الخبرات یساعد كونه أعاله، المذكورة هاتالج بین مفتوحة اتصال قنوات توفیر على

 أن بد ال أساسها تدریبیة التي على ورشات عمل یتوجب كما الفاعلة، المشاركة تتم وبهذا األفكار،

 التخطیط، مجال في مهنیة عاملة قوى تأهیل على العمل المستقبلیة، المخططات الهیكلیة إعداد یقوم

 إلى التفكیر والتخطیط مجرد من والتخطیط التطویر على قیادة تعمل حلیةم سلطة بناء على العمل

 نسبة نشر الفلسطیني، المحیط تخطیط وتطویر في المواطنین المحلیین مشاركة التنفیذ، زیادة حیز

 التخطیط. في المشاركة الشعبیة بأهمیة الوعي من عالیة

       ركزت "، والتي ي تنمیة المجتمع المحليدور المشاركة الشعبیة ف) بعنوان "2007دراسة الدسوقي (  

التعرف على دور المشاركة الشعبیة في تنمیة المجتمع المحلي في الجانب التعلیمي، والتعرف إلى 

على العوامل التي تشجع أهل الریف على المشاركة، وكذلك العملیات التي یجب أن یشارك فیها أهل 

میة المجتمع المحلي، وأسباب العزوف عن الریف، والى التعرف على المشكالت التي تعوق تن

 المشاركة، والى التعرف على مدى ارتباط مبدأ تكافؤ الفرص بتوزیع الخدمات التعلیمیة.

أن معظم أفراد العینة یرون أن المشاركة هي التعاون، ومساعدة الغیر، وأن الدراسة أوضحت نتائج 

متغیر السن، أوضحت النتائج اختالف  المشاركة تحقیق للخدمات، واختالف مفهوم المشاركة حسب

مفهوم المشاركة حسب الحالة التعلیمیة، ومن النتائج أیضا إن معظم أفراد العینة الذین یشاركون في 
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مرحلة التخطیط یشاركون في تجمیع البیانات، ویشاركون في تحدید حاجات المواطنین، بینما من 

  جزء بسیط منهم في تحدید مشكالت المواطنین.

ى الدسوقي بضرورة إیجاد قنوات اتصال بین المواطنین والمؤسسات المعنیة بالتعلیم، وضرورة أوص

 التوعیة بموضوع المشاركة والتنمیة وٕاظهار مدى أهمیة المشاركة في تنمیة المجتمع المحلي.

ى هدفت الدراسة إلبعنوان "برامج الحمایة االجتماعیة في االراضي الفلسطینیة" ) 2008دراسة ماس ( -

فترة  خالل الدولیة المؤسسات قبل من والمقدمة االجتماعي الحكومیة الدعم برامج على التعرف

 وعدد تمویلها ووتیرتها حجم له، ورصد مخططا كان بما هذه المساعدات واقع ومقارنة الدراسة،

 .منها المستفیدین

 توفیر مجال في یراث) كومؤسسات وزارات( الفلسطینیة الحكومة دور تراجعوتوصلت الدراسة الى 

 مقومات توفیر عن الفلسطینیة للسلطة المتراكم العجزبسبب  والمحرومة الفقیرة لألسر الحمایة

 تسبب. للسلطة المقدم الدعم ونوعیة كمیة في والمانحون اإلسرائیلیون وتحكم موازنتها، تمویل استدامة

 ببلورة یتعلق فیما خاصة البدایة، مربع إلى التطویریة العملیات بعض إعادة في والمقاطعة الحصار

 ما الجمع على تقوم الفقر مكافحة مجال في إستراتیجیة وتطویر المعالم، واضحة اجتماعیة سیاسة

 الفقر، شدة حسب الفقراء مجتمع في التنوع االعتبار بعین وتأخذ والتنموي، اإلغاثي البعدین بین

 الدعم برامج تقییم یمكن التي الثالث محاورالفي  تراجعحدوث  .للفقراء المتاحة الموارد ونوعه،

 .االجتماعي
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وعنوانها "دور منظمات المجتمع المدني في تعزیز المشاركة السیاسیة في ) 2008دراسة شیخ علي ( -

 المدني، وبین المشاركة السیاسیة، المجتمع منظمات بین العالقة على هدفت إلى التعرففلسطین"، 

 فلسطین، على في التنمیة السیاسیة عملیة لخدمة وتحویلها لعالقةا هذه ظروف تحسین باإلمكان وهل

 .التنمیة روافد من أساسي رافد المشاركة أن افتراض

مفهوم  وتعمیم ونشر إیصال عن المدني المجتمع منظمات الى أن عجزوكان من أهم نتائج الدراسة 

 هذه تمركزو  واالكتفاء وشمولیة، اتساعا أكثر قطاعات إلى وأهدافه وبرامجه المدني المجتمع

 الریفیة السكانیة التجمعات داخل التواجد وضعف الكبیرة والبلدات المدن المنظمات ونشاطاتها داخل

 المادیة اإلمكانیات لفلسطین، وضعف الشامل الوطني المستوى على والمهّمشة اجتماعیا واقتصادیا

 المدني المجتمع منظمات الیات ومشاریعفع في المباشرة الشعبیة والمساهمة المادیة جهة من الذاتیة

 أوسع إلى ومنظماته المدني المجتمع مفهوم أهمیة إیصال المنظمات في هذه فشل نتیجة الفلسطیني

 الفلسطیني المجتمع ومجموعات أفراد وبین بینها التفاعل الالزم وخلق الفلسطینیة االجتماعیة الشرائح

 األمر أخرى، هذا ناحیة من الفلسطیني عیشه الشعبی الذي االقتصادي الصعب والوضع ناحیة، من

 ویضعها السیاسیة السلطة عن وهي االستقاللیة میزاتها ألهم المنظمات فقدان هذه إلى تلقائیا یؤدي

 الالزم واإلعالمي والسیاسي الدعم المادي على للحصول السیاسیة القوى تأثیر بآخر تحت أو بشكل

 التي تفرضها الشروط والمواصفات وفق خارجیة جهات من ديالما الدعم لطلب ویدفعها منهجیة،

 أولویات ّسلم عن تحدید المدني المجتمع منظمات الخارجیة. وقالت أیضا عجز الجهات هذه غالبیة

 كثیر من واعتمادها في والخارجیة الداخلیة وعالقاتها وبرامجها ومشاریعها ألهدافها استراتیجي

مبدأ  من عن االستفادة وعجزها بدقة، مدروسة حقیقیة مبادرة أو یطتخط الفعل دون ردة على الحاالت
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المدني  الالزمة للمجتمع األفضلیات تحدید أجل من العامة أو الخاصة والتجارب تراكم الخبرات

 مدني.  كمجتمع االستراتیجیة وأهدافه المستقبلیة لحاجته أو تستجیب الفلسطیني

 وطرح السیاسیة، المدنیة والمشاركة الثقافة مفهوم صیاغة إعادة على دراسه إلى العملال توصوقد أ

 اجتماعیة شرائح االجتماعیة، دمج وٕاشراك الشرائح أوسع على بصیغته الجدیدة، وتعمیمه المفهوم

 األولى، إشاعة خطوات تشكیلها المدني منذ المجتمع األساسیة لمنظمات البنیة في ومتنوعة واسعة

 نموذجا لكي تشكل المدني أوال، المجتمع الداخلیة لمنظمات األوساط في الحقیقیة الدیمقراطیة روح

 إشاعة مبدأ المحاسبة أجل ناحیة، ومن من لها تدعو التي والتنمیة المشاركة في یحتذى به 

 نظام بعیًدا عن دیمقراطیة مباشرة انتخابات عبر القیادة تبادل نهج اعتماد خالل من والشفافیة،

 في السیاسیة والطوعیة المشاركة مفهوم عن البعید الحزبي السیاسي عیینالت وأسالیب المحاصصة،

 .ثانیة ناحیة من الدائم التنموي والنشاط االنتساب

بعنوان "دور المشاركة المجتمعیة في تنمیة وتطویر المجتمع المحلي" والتي ) 2008دراسة قدومي ( -

دراسة  خالل من المجتمع المحلي تنمیة وتطویر في المجتمعیة المشاركة دور هدفت إلى توضیح

 في دور المحلي المجتمع أفراد نظر وجهة نابلس، وٕالى معرفة مدینة في السكنیة األحیاء للجان حالة

 في المجتمع المحلي وتطویر تنمیة المجتمعیة في أدوات المشاركة من كأداة السكنیة األحیاء لجان

مفهوم  باتجاهاتهم نحو المرتبطة الدراسة عینة ألفراد المتغیرات بعض تأثیر وتحدید نابلس، مدینة

، المستخدمة في التنمیة المجتمعیة المشاركة ادوات تأثیر وأدواتها، وتحدید المشاركة المجتمعیة

 السكنیة، وتوضیح األحیاء لجان بها تقوم التي األنشطة لطبیعة السكان ومشاركة تفهم مدى وتوضیح
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األحیاء  لجان ما بین التعاون مجاالت توضیحو  للجان،ا من المساعدة لطلب السكان توجه مدى

 .المحلیة والمؤسسات السكنیة

 المجتمعیة نحو المشاركة الدراسة عینة أفراد لدى إیجابي وتوجه رغبة وجود إلىالدراسة توصلت و 

 كأداة السكنیة لجان األحیاء بدور علم على وهم المحلي، المجتمع وتطویر تنمیة في دورها وأهمیة

 طبیعة یتفهمون وأن السكان المحلي المجتمع وتطویر تنمیة في المجتمعیة المشاركة أدوات من

 الدافع أن النتائج كذلك أظهرت فیها، ویشاركون السكنیة األحیاء لجان بها تقوم التي األنشطة

 یاتیةالح زیادة خبرتهم في األحیاء السكنیة هو رغبتهم لجان إلى المجتمع أفراد انضمام وراء األساسي

 العالقات وتنمیة بالنفس، الثقة ثم زیادة ومن الجماعي والعمل وتعزیز االنتماء وتطویرها وتنمیتها

 في العمل أن إلى النتائج كما أشارت مفیدة. أعمال في الفراغ أوقات شغل إلى باإلضافة العامة

 العمر غیرمت على یعتمد البرامج المجتمعیة ال مسئولي بعض نظر وجهة من التطوعي المجال

 هو التطوعي العمل األهم في سواء، وأن حد على واإلناث للذكور متاح االنتساب ألن والجنس

 تطویر الشخصیة في واالستعداد والرغبة والتعلیم العطاء على والقدرة بالعمل االلتزام

 حیاءلجان األ قدرات وذلك لتعزیز الحي ألفراد التطوعي العمل نطاق توسیع بضرورة الدراسة وأوصت

 مع وحثهم بأهمیة العمل التطوعي السكان توعیة ضرورة وكذلك ومعالجتها، المشكالت على مواجهة

 أن أهمیة على أكدت الدراسة السكنیة، كما األحیاء لجان أنشطة في الفاعلة على المشاركة ذویهم

 حول فتائهماست أفراده من خالل مطالب على والتعرف المجتمع حاجات بتفقد المعنیة الجهات تقوم

 تزوید على األحیاء السكنیة، والعمل لجان لعمل نظام إیجاد یتم وأن لهم، المقدمة الخدمات مستوى

 بأحیائهم. المتعلقة واإلحصاءات المهمة بالمعلومات الرسمیة الجهات قبل من األحیاء لجان
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لتنمیة والحكم وعنوانها "دور المجالس المشتركة في الضفة الغربیة في ا) 2009دراسة عبدربه ( -

الدور التنموي لمجالس التخطیط المشتركة في الضفة الغربیة  زاأبر والتي هدفت الى  المحلي"

باإلضافة الى دورها في تعزیز وحدات الحكم المحلي وكذلك العقبات والمعیقات حیث تعتبر هذه 

التعلیمیة المجالس العمود الفقري للخدمات المقدمة للمواطنین في كافة المجاالت الصحیة و 

 واالقتصادیة واالجتماعیة.

قالت هناك حاجه ملحة لتعزیز التخطیط للتنمیة المحلیة،  وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج حیث

من أجل تحدید االحتیاجات وتحدید األولویات على أسس علمیة مهنیة بعیدة عن العشوائیة، وأن 

خالل إشراك المجتمع المحلي تمت بطلب من  عملیات تحدید االحتیاجات واألولویات التي تمت من

 الجهات المانحة.

تعزیز ثقافة المشاركة المجتمعیة لدى المجالس المشتركة، وأهمیة ببضرورة االهتمام الباحث أوصى و 

قیام السلطة الوطنیة بتعزیز تجربة المجالس المشتركة من خالل وتضمین الموازنة العامة بنود دعم 

ع العالقات الخارجیة والتوائمة مع مجالس أجنبیة وعربیة لنقل التجربة التنمیة المحلیة، توسی

 واالستفادة ولتطویر العمل.

ات المحلیة ئسسة المشاركة المجتمعیة في أعمال الهیأ) بعنوان "تعزیز وم2010دراسة الرمحي ( -

 الفاعلة یةالمجتمع المشاركة ومأسسة لتعزیز عام إطار الفلسطینیة"، حیث هدفت الدراسة الى إیجاد

 بیئة خلق في المساهمة وكذلك المحلي، المستوى على القرار وصناعة في عملیات التخطیط

 اتخاذ في حقیقي دور ولعب الرأي عن التعبیر من المواطن ومؤسساته مالئمة تمكن دیمقراطیة

 .تمس حیاته التي القرارات
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 المشاركة أشكال من أكثر أو التمارس شك الفلسطینیة المحلیة الهیئات من توصلت إلى أن العدید

 من ذاتیة بمبادرات جاءت تكون أن إما وهذه الممارسات مختلفة؛ وأدوات متباینة وبدرجات المجتمعیة

 في ضعف مانحة، هنالك جهات من ممولة نشاطات في سیاق جاءت تكون قد أو المحلیة، الهیئة

 وجود وذلك بسبب قلة أخرى؛ جهة من المحلیة والهیئة من جهة ومؤسساته المواطن بین التواصل

 في التشاركي ودوره المحلیة الهیئات عمل بطبیعة المواطن معرفة مناسبة، قلة تواصل وأدوات آلیات

 القرارات وصناعة التخطیط في المواطن مشاركة بأهمیة المحلیة الهیئة وعي التنمیة، ضعف إحداث

 قیاًسا جدواها بعدم لدیه تولدت لقناعات تیجةن بالمشاركة المواطن اهتمام المحلي، قلة على المستوى

المجتمعیة هو  المشاركة ترسیخ تواجه التي التحدیات أهم سابًقا. من تمت شكلیة على مشاركات

الهیئات المحلیة،  من العدید لدى المجتمعیة المشاركة وأدوات ومستویات مفهوم وضوح في ضعف

 المجتمعیة في المشاركة وجدوى بأهمیة اًناأحی المحلیة والهیئات الجمهور وقناعة وعي وضعف

 لتعزیز الالزمة والتعلیمات األنظمة المحلیة، وغیاب التنمیة وٕاحداث الرشید الحكم ممارسات تجسید

 .المحلیة أعمال الهیئات في الفاعلة المجتمعیة المشاركة ومأسسة

المجتمعیة،  لمشاركةلجنة ا لجنة تسمى محلیة هیئة في كل ) بضرورة تشكیل2010لرمحي (اأوصى 

 السنویة التنمویة التنفیذ خطط إعداد وضرورة بالمشاركة، استراتیجیة تنمویة خطط وضرورة إعداد

 المحلیة اتالهیئ تفویضضرورة العالقة،  المجتمع المحلي وأصحاب ممثلي من مهنیین بمشاركة

 بإحداث مباشرة عالقة ذات مشاریع تنفیذ نشاطات، برامج، على لإلشراف مدنيال مجتمعال لمؤسسات

 .المحلیة الهیئات عمل وأنظمة لوائح مع یتعارض ال وذلك بما المحلیة، التنمیة
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التخطیط التشاركي في المنظمات المجتمعیة: دراسة أفضل  بعنوان ") 2010دراسة فینسا قومس (

تطویر  هدف الدراسة هو تحدید استراتیجیات التخطیط التشاركي الناجحة فيكان و "،  الممارسات

 المتاحف، وتسلیط الضوء على صوت الطفل في متاحف كونهم احد الفئات المستهدفة من المتاحف.

أن أفضل الممارسات في عملیة التخطیط هي التي تعتمد على مشاركة الفئات نتائج الدراسة قالت و 

تحلیل وعالج والقطاعات المتعددة، وأن ذلك یمكن أن یكون مرجعا ودلیال للقادة ولصناع القرار في 

المشكالت التي تواجههم، وأن عملیة االستفادة من تجارب المجتمعات األخرى هي مرجعا 

 للمجتمعات في بناء الخطط للمجتمعات. 

)، بضرورة االستفادة من تجارب التخطیط التشاركي للمجتمعات المحلیة 2010أوصى فینسا قومس (

یع وللمجتمعات المحلیة بصفتها مرجعا رئیسیا في واالعتماد علیها كدلیل في عملیة التخطیط للمشار 

 تحلیل المشكالت وأداة لتحلیل أسبابها.

 ر براونیعملیة المشاركة والتنوع االجتماعي والدخل في تطو بعنوان " )2010دراسة میتشل رودرن ( -

والتي هدفت إلى تحلیل درجة التخطیط التشاركي بین العاملین في شركة  "Brownfield فیلد

"Norra Djurgårdsstaden ،وفهم فعالیته، وال سیما فیما یتعلق بتعزیز التنوع االجتماعي والدخل  "

وقضایا محوریة والتي تساهم في تحقیق االستدامة االجتماعیة، وٕالى التعرف على كیف تم توظیف 

وما هي التخطیط التشاركي ومدى فعالیته، وما هو السیاق اإلقلیمي للتخطیط التشاركي واالجتماعیة، 

وسائل تحقیقه وما هي فوائد القیام بذلك وما هي التحدیات، ومن الذي یتم تضمینها في عملیة 

 المشاركة، وما هي االمور التي یجري تجاهلها في التخطیط التشاركي.
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الى أن التخطیط التشاركي یوفر إمكانیة إلشراك أصحاب المصلحة والذي قد یسهم الدراسة توصلت 

ض الخالفات معهم التي قد تنشأ معهم، والتخطیط التشاركي هو فرصة لخلق ذلك في تجاوز بع

التنمیة شاملة، وأن أسلوب التخطیط التشاركي یساهم في عالج مشكلة التكالیف الباهظة للمشاریع 

 .من خالل اشراك أصحاب المصالح ودمجهم في المشاریع

خطیط التشاركي، واالعتماد على )، بضرورة االعتماد على عملیة الت2010أوصت دراسة رودرن (

المنهج الشمولي في التخطیط بحیث یتم اشارك كافة القطاعات والفئات في عملیة التخطیط 

االستراتیجي، وفي عملیة بناء الخطط، وأوصت أیضا بضرورة اشراك كافة أصحاب المصالح 

 والعالقة بالمشاریع لتحقیق تنمیة أكثر شمولیة.

" التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في البلدیات الفلسطینیة المستحدثةعنوان "ب) 2011أما دراسة خلیفة ( -

هدفت إلى مراجعة البیئة الحالیة من المشاركة المجتمعیة في التخطیط في البلدیات الفلسطینیة والتي 

المستحدثة، وتحلیل التطبیق الحالي من التخطیط التشاركي المجتمعي، وتسلیط الضوء على 

المعتمدة التخطیط التشاركي المستخدم في البلدیات الفلسطینیة وتحلیل فعالیة هذه االستراتیجیات 

 االستراتیجیات.

وجود موقف إیجابي ورغبة بین أفراد عینة الدراسة نحو المشاركة المجتمعیة كان من أهم نتائجها 

لمشاركة وأهمیة دورها في عملیة التخطیط، وتكشف الدراسة أیضا أن هناك عدم اهتمام لموضوع ا

أظهرت النتائج أن الدافع األساسي وراء هذا النهج  ،بسبب التجارب الماضیة السلبیة لعملیة المشاركة

الجدید هو المانحین، حیث یعملوا على تشجیع زیادة المشاركة المجتمعیة، سواء في عملیة التخطیط 
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اء القدرات للمجتمع تظهر الدراسة أن هناك حاجة ملحة لبنو تحدید األولویات في المجتمع،  وأ

هناك عوائق واضحة لنهج ووان  ،والبلدیات لممارسة التخطیط التشاركي بالطریقة القائمة على المعرفة

 العشائریة، ونقص الموارد. ،التخطیط القائم على المشاركة، ومنها السیاسة

كما ، غیرهافي البلدیات و التخطیط التشاركي تبني وتنفیذ وتطبیق نموذج  لضرورةوتوصي الدراسة 

وضع القواعد واللوائح نحو المشاركة في التخطیط وٕانشاء وحدة لتسهیل ومراقبة تم وتوصي أیضا أن ی

وبناء قدرات الفئات المشاركة في هذه  مأسسة نهج التخطیط التشاركي، مع ضرورة هذه العملیة

 .العملیة

الممارسات التشاركیة في  في يخطیطن الفالو  انالمخطط الفن ") في دراسته 2012أندرسون (وهدف  -

إلى تعمیق وتجسید وفهم دور المبادرات التعاونیة والتشاركیة في مجال التنمیة " التنمیة الحضریة

الحضریة عن طریق ربط الممارسات التعاونیة والتشاركیة في التنمیة الحضریة، والحصول على مزید 

ة العامة أمر أساسي في التخطیط من المعرفة في مجال التخطیط العمراني، وفهم كیف أن مشارك

 الحضري.

) الى عدد من النتائج من أهمها إن الممارسات والتجارب المختلفة هي 2012توصل اندرسون (

تساعد في رسم السیاسات، وقد تكون هذه طریقة هامة لتشكیل الدیمقراطیة والتنمیة الحضریة بشكل 

طین، حیث أن المعرفة والخبرة ال یمكن أعمق، وضرورة االعتماد على الخبرات المتنوعة للمخط

تجاهلها في التخطیط الحضاري من أجل التنمیة الشاملة، ألن خبرة المواطنین المحلیین ومعرفتهم في 

كیفیة إنشاء األحیاء المحلیة من حیث تحدید االحتیاجات وماذا یحتاج وماذا ال یحتاج هي العامل 
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دید طرق لتحلیل المشكالت وتوضیح الوضع بناء األساس في التخطیط الحضاري، ویمكنهم من تح

 على الواقع.

) أوصي بضرورة االستفادة من كافة الممارسات والتجارب المختلفة الحالیة والسابقة 2012اندرسون (

لكي تساعد في رسم السیاسات، وضرورة االعتماد على الخبرات المتنوعة للمخططین، وخاصة خبرة 

ضرورة االستفادة من التجارب و في كیفیة إنشاء األحیاء المحلیة،  المواطنین المحلیین ومعرفتهم

المحلیة في بناء االهداف وتحدید االحتیاجات الفعلیة، وضرورة توفیر موازنات لتلبیة هذه االحتیاجات 

ولتحقیق األهداف، وضرورة التعاون مع كافة اجزاء ومكونات المجتمعات في عملیة التخطیط 

 التشاركي.

 مدى هدفت إلى تحدیدوالتي ، بعنوان "المشاركة السیاسیة في قطاع غزة" )2012ة (زیدیدراسة  -

 المشاركة مبدأ تحقیق على العمل أولویة المجتمعیة، وتحدید المشاركة مفهوم وصحة انتشار

 في الشفافیة حیث من المغازي بلدیة في المجتمعیة المشاركة مبدأ تطبیق مدى قیاس المجتمعیة،

 العامة مع البلدیة األحیاء، اجتماعات ،لجان البلدي المجلس القرار، اتخاذ آلیة لدیة،الب منهجیة عمل

 .المواطنین

 المشاركة في التخطیط الحضري، وتأثیر في المواطنین لمشاركة الى أن هناك تأثیرالدراسة توصلت 

البلدي على  جلسالم خالل من المواطنین تمثیل المجتمعیة، وتأثیر على المشاركة القرار اتخاذ آلیة

 المجتمعیة. المشاركة
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 في خطط للمشاركة آلیة اعتماد عبر للمواطنین المجتمعیة المشاركة تعزیزالدراسة بضرورة أوصت 

 المشاركة المجتمعیة عبر لدعم والمعنوي التقني الدعم من مزیدا في خلق مةھالبلدیات، والمسا عمل

 العدید من في مفهوم المشاركة المجتمعیة تسویقاألمر، و  السنویة لهذا الموازنات من جزء تخصیص

 المشاركة المجتمعیة تطبیق، و المحلي المجتمع من ثقافة وقریب بشكل سلس اإلعالمیة القنوات

 .المدني عمل مؤسسات المجتمع في برامج وتعزیزها

 والقوانین الدولیة والمواثیق االتفاقیات بین االجتماعیة الرعایة) بعنوان "2013دراسة فتح الرحمن ( -

 دولة اإلمارات في الدولة والمجتمع انتقال شرح في یتمثل رئیسي هدف من وانطلقت الدراسة" المحلیة

 المنظم للرعایة المؤسسي والعادات إلى الدور القیم في النظرة المجتمعیة إلى النظرة المتأصلة من

 مسار الرعایة نتقال، ولتوضیح، وتمثل في قوانین الرعایة االجتماعیة أحد وجوه هذا اال االجتماعیة

عبر مؤسساتها، ومقارنتها مع المواثیق الدولیة للرعایة  الدولة جهد االجتماعیة وترسیخها وٕابراز

 االجتماعیة.

 التي التنمویة تتوافق والنهضة مسارات اتخذت اإلمارات دولة في إلى أن الرعایةالدراسة وصلت وت

االجتماعیة هي  العالمیة، وأن عملیة الرعایة واإلنسانیة شریةالب التنمیة مؤشرات الدولة وفق تشهدها

 المجتمعیة القدرات جهد مؤسساتي بحت، وأن الرعایة االجتماعیة تعتمد على تقدیم الخدمات وبناء

 اإلنسان، كرامة حفظ قوانین الرعایة على االجتماعیة، واعتمدت الرفاهیة وتحقیق الفرد قدرات وبناء

 وحقوق اإلنسان. مساواةوال العدالة وتحقیق
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 نشاطات في األساسي المحور باعتباره المختلفة الرعایة برامج تقدیم على بالحرصالدراسة أوصت  -

 الفعالة المشاركة في المرأة للطفولة، وضرورة االهتمام بحق الكاملة الرعایة الدولة، واالهتمام بتحقیق

 اإلنسانیة قیم المجتمع، وٕاعالء في مختلفةال القطاعات في دورها أداء خالل من التنمیة عملیة في

 .والبشریة اإلنسانیة التنمیة خالل والمساواة من والعدالة

هدفت إلى " والتي المشاركة المجتمعیة في المؤسسات غیر الربحیةبعنوان ") 2013دراسة محمود ( -

اف التعرف على المشاركة المجتمعیة في المؤسسات غیر الربحیة من حیث عناصرها واألطر 

وسائل وأدوات المشاركة، محفزات المشاركة، وٕالى التعرف على  المشاركة، مستویات المشاركة،

معیقات المشاركة المجتمعیة في المؤسسات غیر الربحیة، وٕالى التوصل إلى مقترحات تعزیز 

 المشاركة المجتمعیة في المؤسسات غیر الربحیة.

نمیة في أنشطتها المختلفة یشیر إلى غیاب واضح إلى ان واقع إدارة مشروعات التالدراسة توصلت و 

لمشاركة المجتمع المحلي (األفراد، والمؤسسات)، وهناك طموح مرتفع من المبحوثین بمشاركة اكبر 

االعتماد النسبي لألسس المختلفة وللمشاركات النسبیة للجهات المختلفة في للمجتمع المحلي، وان 

من أهم المعیقات للمشاركة المجتمعیة هي االحتالل و  إدارة مشروعات التنمیة بدرجة متوسطة،

واعتماد المؤسسة الداعمة على أجندة الممول باإلضافة إلى میل المؤسسة نحو التفرد بقیادة العمل 

 التنموي، وضعف التنسیق ما بین المؤسسات المجتمعیة.
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لشراكة المجتمعیة، عبر بتبني نموذج اإلدارة التشاركیة، وضرورة تعزیز ثقافة االدراسة أوصت وقد 

برامج وأنشطة منظمات المجتمع المدني، وخلق إعالم تنموي قائم على مبدأ الشراكة المجتمعیة، 

 والتعاون بین كافة األطراف لبناء قاعدة بیانات خاصة بالمجتمع المحلي.

استخدم وعنوانها "دور المشاركة المجتمعیة في تحقیق التنمیة المستدامة" و ) 2014القیق ( دراسة -

 المشاركة دور توضیح هدفت  إلىالتخطیط التنموي االسترتیجي للمدن الفلسطینیة كحالة دراسیة" و 

 دلیل االجراءات المتبع في حسب تعتبر والتي االستراتیجیة التنمویة إعداد الخطط في المجتمعیة

إلى  تطرق البحثی المدن، وكذلك لهذه التطویر مالمح رسم في األساسیة الركیزة هذه الخطط إعداد

 في المحلي المستدامة للمجتمع التنمیة تحقیق في المجتمعیة المشاركة تلعبه أن یمكن الذي الدور

 إعداد في اتباعها تم التي المشاركة المجتمعیة وسائل على الفلسطینیة، وتلقي الدراسة الضوء المدن

 والمشاركة المحلي المجتمع ثليمم لجنة غزة من خالل قطاع لبلدیات االستراتیجیة التنمویة الخطط

 هذه إلعداد واكبت المراحل المختلفة التي والفنیة اللجان المتخصصة في العالقة ألصحاب الفاعلة

 دورها، أهمیتها، تكوینها، حیث، من اللجان هذه في المشاركة جوانب یستعرض البحث حیث الخطط،

برامج  على والقائمین المسؤولین تزوید ة إلىالدراس هذه تهدف بها، كما المتعلقة المعوقات، والمشاكل

 ذوي العالقة من المشاركة الفئات به قامت الذي الدور أهمیة بمؤشرات عن المحلي تنمیة المجتمع

 العمرانیة ألحیاء المدینة. البیئة في المستدامة التنمیة المجتمعیة وتعزیز األولویات تحدید في

 المجتمعیة وادراكهم المشاركة نحو األفراد لدى یجابيإ وتوجه رغبة إلى وجود ت الدراسةتوصلو 

العمل  المحلي، وطبیعة للمجتمع التنمیة المستدامة تحقیق في به الذي یقومون الدور ألهمیة

ممثلي  لجنة رفد  وضرورة االستراتیجیة التنمویة الخطط إعداد مراحل واكب بعض الذي المتخصص
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الالزمة  والمعلومات باالستشارات وتزویدهم اسات التفصیلیةوبالدر  الفنیة بالكوادر المحلي المجتمع

 القرارات الصائبة. اتخاذ على تعینهم التي

وبالدراسات  الفنیة بالكوادر المحلي المجتمع ممثلي لجنة رفد بضرورة )2014أوصت دراسة القیق (

الصائبة،  لقراراتا اتخاذ على تعینهم التي الالزمة وتزویدهم باالستشارات والمعلومات التفصیلیة

االستراتیجي  التخطیط مراحل كافة في المحلي المجتمع ممثلي بضرورة اشراك الدراسة وأوصت

المشكالت  مواجهة على البلدیات قدرات وذلك لتعزیز الحي ألفراد العمل التطوعي وتوسیع نطاق

 القائمة الجهاتفي  المشاركة في التخطیط مأسسة یتم أن الضروري من أوصت أنه ومعالجتها، كذلك

 أساسیة اداة المجتمعیة المشاركة تصبح بحیث وتطویره تنمیة المجتمع تفعیل دور المواطنین في على

 والمجتمع. البیئة وتحسین واالجتماعي االقتصادي بالمستوى مستقبلي یستهدف االرتقاء أي عمل في

إلى المتغیرات الراهنة" في دراسته "الحمایة االجتماعیة والتنمیة في ظل ) 2014الكردي ( هدف -

  التعرف على واقع الحمایة االجتماعیة والتنمیة في ظل المتغیرات الراهنة.

وفكریة  وسیاسیة اجتماعیة عقبات تواجه الثالث العالم دول في التنمیةوأوضحت نتائج الدراسة أن 

فقد  ذلك من رغمالتنمیة، وبال على سلباً  تؤثر والتي والمفاهیم العادات بعض على التغلب وصعوبة

التنمیة، وقالت  تحقیق عناصر من مهم اإلنسان عنصر أن من انطالقاً  بالتنمیة العربیة الدول اهتمت

جهة  من بالحمایة االجتماعیة االهتمام باتجاه تدفع الیوم العربي الواقع في متغیرات راهنة أنه هناك

االتجاه  هما اتجاهین تأخذ نأ ال بد التنمیة أخرى، وتوصلت أیضا الى أن جهة من والتنمیة

تحسین  إلى تهدف واسعة مجاالت تشمل االجتماعیة التنمیة ذلك أن معًا، االقتصادي واالجتماعي
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الدخل القومي  تحسین إلى تسعى االقتصادیة التنمیة وأن كرامته، على والحفاظ حیاة اإلنسان نوعیة

 .جید معیشة مستوى تحقیق ثم ومن الفرد دخل تحسین ثم ومن

بتقدیم  العربیة الحكومات قبل من المناسبة اإلجراءات اتخاذ ) بضرورة2014أوصى الكردي (

الحمایة  برامج والمحتاجین، وتوسیع الضعیفة للفئات والنفسي المادي والدعم الحمایة االجتماعیة

العنایة الصحیة  على الحصول وتحسین األساسي، التعلیم على الحصول وتعزیز االجتماعیة،

حال  في التي تعیش الفئات مستهدفة اجتماعي أمان شبكة تشكل التي التنمیة ببرامج سیة، القیاماألسا

 النزوح. ومن البطالة من والحد العمل فرص وخلق الفقر، من

استخدم نفس المنهج وجود تشابه كبیر بینها في وبعد مراجعة المنهجیات المتبعة في هذه الدراسات نجد       •

)، 2007)، الدسوقي (2013دراسة كال من محمود (واضحا في وكان ذلك في  المنهج الوصفي وهو

قدومي ، )2012زیدیة ( )،2014الكردي (، )2009)، وعبد ربه (2008، قدومي ()2012زیدیة (

 .)2011دراسة خلیفة (، و )2012كما استخدم اندرسون ( )،2010دراسة رودرن (، )2008(

ستبیان باإلضافة الى المقابالت واالجتماعات البؤریة كأداة االوقد اعتمدت معظم هذه الدراسات على 

 .جمع المعلومات من مجتمع الدراسةل

 .بدراسته) أسالیب المقابالت كأداة لجمع المعلومات الخاصة 2010استخدام فینسا قومس (و 

       إلى الوصول في یفید ألنه المقارن الوصفي المنهج )2013واستخدم الباحث فتح الرحمن (

 الحدیثة.
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العلمیة من  للمصادر العلمي التحلیل على )، استخدمت المنهج الوصفي الكیفي القائم2014ودراسة الكردي (

في حین اعتمد الباحث  .االجتماعیة والتنمیة الحمایة بمتغیري تتعلق وٕاحصاءات وتقاریر ودراسات أبحاث

 يالى المنهج الوصفي التحلیل باإلضافة) في دراسته 2012زیدیة (

) المنهج التحلیل من خالل مراجعة األدبیات السابقة والدراسات ذات العالقة 2012كما استخدم اندرسون (

ة لجمع المعلومات وللمقارنة بموضوع الدراسة، واعتمد أیضا على المجموعات البؤریة والمقابالت الفردیة كأدا

 بینها وبین نتائج الدراسات السابقة في آلیة لعالج المشكالت التي طرحتها الدراسة.

 التنمویة الخطط إعداد على القائمة المختلفة ) على المقابالت الجماعیة مع اللجان2014وقد اعتمد القیق (

 ممثلي المؤثر لمشاركة الدور من استكشاف لباحثا مكنت بالمرونة تتسم التي المنهجیة االستراتیجیة، وهذه

 المشاركة هذه التي واجهت المعوقات أهم معرفة كذلك العمل، سیر على انعكاسه ومدى المحلي المجتمع

 ال المراحل القادمة، في المشاركة هذه وفاعلیة مستوى لتحسین التجربة هذه من استخالصها یمكن التي والعبر

 ممیزة. تجربة كانت غزة قطاع في االستراتیجیة التنمویة الخطط إعداد في تمعیةالمج المشاركة وأن سیما

كذلك  المحلیة، الهیئات أعمال بإنجاح وعالقتها المجتمعیة المشاركة أدبیات منهجیته أیضا مراجعة وتضمنت

 االستراتیجي ويالتنم التخطیط لجنة أعضاء مع المقابالت من العالقة، والعدید مراجعة الوثائق والتقاریر ذات

 جانب إلى هذا المختلفة، التنمویة المجاالت في واللجان المتخصصة المؤسسي البناء ولجان األساسي والفریق

 المجتمع وممثلي العالقة اصحاب مع المجتمعیة المختلفة واللقاءات العمل وورش االجتماعات من العدید

 التنمویة. الخطة إعداد أشرف على الذي رياالستشا للفریق كرئیس الباحث عمل تخللت والتي المحلي
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)، اعتمد على المقابالت مع الفئات المتعددة منها الفئات االداریة في المشروع، 2002دراسة سیدغو (

ومقابالت مع القرویین واعتمد أیضا على مراجعة التقاریر والدراسات والخرائط المتعلقة بالمشروع لتحلیل 

واعتمد أیضا على المنهج المقارن للمقارنة بین مالحظات المشاركین في المشكلة وللبحث في حلول لها، 

 المقابالت وللمقارنة بین نتائج التقاریر واالبحاث التي تناولت عالج هذه المشكلة.

 والمفاهیم النظریات تناول من خالل للدراسیة والمعلوماتي النظري اإلطار استخدمت ) فقد2004أما قراریة (

 بعض في العمراني التخطیط في الشعبیة من المشاركة نماذج إلى باإلضافة الشعبیة، مشاركةبال ذات العالقة

 المشاركة الشعبیة وأهمیة دور على لالطالع واالستنتاج والتقییم التحلیلي اإلطار استخدم العالم، كذلك دول

 .فلسطین في التخطیط في

 المجتمع المدني، وتأثیره عمل تاریخ سرد في التاریخي المنهجاستخدم ب) 2008شیخ علي (استخدم  في حین

 لتوجهات دراسته التحلیلي في الوصفي المنهج استخدم الباحث السیاسیة، وكذلك المشاركة مجریات على

 هذا استخدام في نلحظ أن یمكن فلسطین، وحیث في السیاسیة المشاركة لتعزیز المدني الفلسطیني المجتمع

التنمیة  على وانعكاسه السیاسیة المشاركة مجال المدني في المجتمع منظمات لسلوكیات المنهج تفسیرا

 . فلسطین في السیاسیة

) استخدم مراجعة األدبیات الخاصة بالمشاركة المجتمعیة، مراجعة الوثائق 2010الباحث الرمحي (وكذلك 

 كلته.مش مع الجهات ذات العالقة في تحلیل ذات العالقة، واعتمد على إجراء ورش عمل تشاوریة
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنهج واإلجراءات

تناول هذا الفصل المنهج الذي استخدمه الباحث في هذه الدراسة، ویتضمن وصفا لإلجراءات التي قام بها في 

اسة تنفیذ دراسته، من حیث وصف مجتمع الدراسة وعینتها، والطریقة التي تم اختیار العینة بها، وأدوات الدر 

والطرق التي تم اتباعها في إعدادها، والتأكد من صدقها وثباتها، وخطوات تطبیقها، وتصمیم الدراسة 

 وٕاجراءاتها، والمعالجة اإلحصائیة التي تم استخدامها في تحلیل النتائج .

 :منهج الدراسة  1.3

سات السابقة والدراسات علما أن هذا المنهج االكثر استخداما في الدرا استخدم الباحث المنهج  الوصفي

لیتمكن من وصف الدور الذي تحدثه مجموعات التخطیط وقد استخدم هذا المنهج ، المشابة لمثل هذه الدراسة

المشترك للخدمات االجتماعیة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة، من خالل توظیف المنهج الكمي لتحلیل 

تقییمها ومن ثم الخروج بمجموعة من التوصیات. واستخدم البیانات واختبار الفرضیات واستخالص النتائج و 

مقارنة  إلجراءاالستبیان كأداة لجمع المعلومات كما استخدم الباحث المنهج المقارن بعد استخالص النتائج، 

 بین واقع نظام الحمایة االجتماعیة قبل استخدام التخطیط بالمشاركة وواقعه الحالي.
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 :مجتمع الدراسة  2.3

مع الدراسة من أعضاء مجموعة التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة في وزارة التنمیة تكون مجت

لموظفي المدیریات والوزارة ذوي العالقة بالمجموعة  باإلضافةاالجتماعیة في محافظة القدس، الخلیل ونابلس، 

والبالغ عددهم  ( ، 2017حزیران -2016/كانون ثانيخالل الفترة الزمنیة التي أجریت فیها الدراسة بین 

 ) عضو وموظف.278

 :عینة الدراسة 3.3

استخدم الباحث العینة الطبقیة العشوائیة حسب قوائم أعضاء المجموعات وموظفي الوزارة وحسب التقاریر 

اإلحصائیة الصادرة عن وزارة التنمیة االجتماعیة في الضفة الغربیة في اختیار عینة الدراسة، حیث تم تقسیم 

لى ثالث طبقات (القدس، الخلیل، نابلس)، كما تم تقسم األعضاء الى طبقات حسب االنتماء المجموعات ا

الوظیفي لكل شخص هل هو ممثل مؤسسة عضو في المجموعة أم هو من موظفي الوزارة ذوي العالقة 

) عضو وعضوة أي بنسبة 89بالمجموعات، بحیث تكون العینة ممثلة للمجتمع، فكان عدد أفراد العینة (

) استبانة صالحة 89) استبانة على مجتمع الدراسة، وتم استرداد (90%. حیث قام الباحث بتوزیع (32

) توزیع أفراد 1.3للتحلیل، وبعد إتمام عملیة جمع البیانات، تم إجراء التحلیل اإلحصائي لها، ویبین الجدول (

 العینة حسب متغیرات الدراسة.
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 حسب متغیرات الدراسة):  توزیع أفراد العینة  1.3جدول رقم (

 

 العدد البدائل المتغیرات
 مكان السكن

 
 41 مدینة
 35 قریة
 13 مخیم

 33 ذكر الجنس
 56 أنثى

 8 موظفي وزارة التنمیة االجتماعیة المقر العام رام اهللا االنتماء المؤسسي
 19 موظفي مدیریة التنمیة االجتماعیة

 62 ع المدني أعضاء المجموعة ممثلي مؤسسات المجتم
 3 مدیر عام فأعلى المسمى الوظیفي

 21 مدیر / نائب مدیر
 25 رئیس قسم

 19 موظف
 10 رئیس قسم أو عضو مجلس إدارة

 11 غیر ذلك
 25 القدس موقع العمل

 27 الخلیل
 29 نابلس
 8 رام اهللا

 11 سنوات فأقل 5 عدد سنوات الخبرة
 10 سنوات 10-6من 
 25 سنة 15 – 11من 

 43 سنة 15أكثر من 
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 6 ثانوي فما دون المؤهل العلمي
 11 دبلوم

 57 بكالوریوس
 11 ماجستیر
 0 دكتوراه

 35 حكومي قطاع عمل المؤسسة
 32 مجتمع مدني
 11 قطاع خاص
 11 قطاع دولي

، ومن مراجعتنـا 89بالغ عددهم ) أعاله توزیع افراد العینة حسب متغیرات الدراسة وال1.3یوضح الجدول رقم (

%، فــي حــین نجــد أن 46مــن افــراد العینــة هـم مــن ســكان المــدن أي بنسـبة   41لمتغیـر مكــان الســكن نجـد أن 

% مـن 15مـن أفـراد العینـة بمـا نسـبته  13%،  و39من افراد العینـة هـم مـن سـكان القـرى أي بمـا نسـبته  35

لدراســـة مـــدى الفـــرق بـــین األثـــر الـــذي أحدثـــه اســـتخدام ، ولقـــد اســـتخدم الباحـــث هـــذا المتغیـــر ســـكان المخیمـــات

لتخطـیط بالمشـاركة فـي المواقـع التخطیط بالمشاركة بین المواقع الجغرافیة وهل كان هنالك أثر ملموس لنتائج ا

رافیــة ولمقارنــة الفــرق فــي نتــائج ذلــك اعتمــادا علــى التوزیــع الجغرافــي، ولقیــاس مــدى العدالــة فــي التوزیــع غالج

 تمثیل ألعضاء المجموعات.الجغرافي وال

%) مـن 63مـن أفـراد العینـة ( 56ویوضح الجدول أیضا توزیع افـراد العینـة حسـب النـوع االجتمـاعي ونجـد أن 

%، وسـبب زیـادة نسـبة اإلنـاث عـن الـذكور هـو أن 37فـرد بمـا نسـبته  33اإلناث، في حـین كـان عـدد الـذكور 

نظـرا  ن ذلـك واضـح فـي قـوائم أعضـاء المجموعـات.عدد أعضاء المجموعات من اإلناث أكثر من الذكور وكـا

أكبــر مـن نســبة الــذكور،  اإلنــاثفـي مجتمــع الدراســة أكبـر مــن عــدد الـذكور لــذا كانــت نسـبة  اإلنــاثلكـون عــدد 

 .103ومن الذكور  175عضاء من اإلناث حیث بلغ عدد األ
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افظـات المسـتهدفة مـن الدراسـة اما بخصوص التوزیع الجغرافـي ألفـراد عینـة الدراسـة اهـتم الباحـث بتغطیـة المح

بنســب متقاربــة، لیــتمكن مــن فحــص دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي كــل 

ـــابلس  ـــع علـــى النحـــو التـــالي محافظـــة ن  27%، الخلیـــل 32.5شـــخص بمـــا نســـبته  29محافظـــة، فكـــان التوزی

م اهللا فكان عدد االشخاص مـن وزارة %، اما را28.5شخص بما نسبته  25%، القدس 30شخص بما نسبته 

، حیـث أن رام اهللا %9بمـا نسـبته  8التنمیة والذین لهم عالقة فقط بالمجموعة وتـم اسـتهدافهم مـن الدراسـة هـو 

 .اقتصر االستهداف على موظفي الوزارة "المقر العام" ذوي العالقة بالمجموعات

العینــة جمیــع المؤسســات المشــاركة  بنســب وبخصــوص قطــاع عمــل المؤسســة التــي ینتمــي االفــراد لهــا، غطــت 

شـــخص مـــن المؤسســـات  35تتفـــق مـــع حجـــم تمثـــیلهم فـــي المجموعـــات، وقـــد كـــان التوزیـــع علـــى النحـــو التـــالي 

شـــخص مـــن القطـــاع  11%، 36شـــخص مـــن القطـــاع األهلـــي بمـــا نســـبته  32%، 39الحكومیـــة بمـــا نســـبته 

 %.12من المؤسسات الدولیة بما نسبته  11%، و12الخاص 

% برتبــة 24% مـن المبحـوثین برتبــة مـدیر عــام فـأعلى، 3ا یتعلـق بالمســمى الـوظیفي ألفــراد العینـة فكــان وفیمـ

% مـنهم رئـیس مؤسسـة او عضـو مجلـس ادارة، 11% بدرجـة موظـف، 21% بوظیفة رئـیس قسـم، 28مدیر، 

ن بـاختالف % اجابوا غیر ذلك، وقـد اسـتخدم الباحـث هـذا المتغیـر لقیـاس مـدى الفـرق فـي رؤیـة المبحـوثی12و

مســـمیاتهم الوظیفیـــة لعملیـــة التخطـــیط المشـــترك، وهـــل هنـــاك اخـــتالف فـــي وجهـــات نظـــر المبحـــوثین بـــاختالف 

 مسمیاتهم.

وتم أیضا فحص عدد سنوات الخبرة للمبحوثین المستهدفین من هذه الدراسة لمعرفة مدى االختالف في التوجه 

% مــن المبحــوثین 12ات خبــرتهم، حیــث كــان نحــو التخطــیط بالمشــاركة لــدى المبحــوثین بــاختالف عــدد ســنو 
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ـــرتهم  ســـنة، وكانـــت النســـبة  15الـــى 11% مـــنهم مـــن 28ســـنة،  11الـــى  6% مـــن 11ســـنوات فأقـــل،  5خب

 سنة. 15من المبحوثین لدیهم خبرة أكثر من  %48العظمى 

 :أداة الدراسة 4.3

ركة في تطویر نظام الحمایة لفحص فرضیات الدراسة، قام الباحث ببناء استبانة لقیاس دور التخطیط بالمشا

االجتماعیة في فلسطین، وقد تم بناء االستبانة بعد االطالع على الدراسات السابقة ذي العالقة بموضوع 

) 45الدراسة. ومن خالل االستفادة من ذوي االختصاص في مجال اإلدارة، وقد اشتملت االستبانة على (

المعلومات األولیة، والمحور الثاني تكون من أربعة  فقرة، مقسمة على محورین: المحور األول تكون من

مجاالت: المجال األول یقیس مدى مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في تطویر نظام الحمایة 

) فقرة، والمجال الثاني یقیس دور الوزارة في بناء قدرات أعضاء 13االجتماعیة في فلسطین، وقد تكون من (

) فقرة، والمجال الثالث یقیس مدى مساهمة الفئات 12أدائها لدورها، وتكون من (مجموعة التخطیط و 

االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في مجموعات التخطیط المشترك في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في 

 ) فقرات، والمجال الرابع یقیس مدى معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات9فلسطین، وتكون من (

 ).3) فقرة، كما في المحلق رقم (11تطویر نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشاركة، وتكون من (

 :صدق األداة 5.3

)، 2للتحقق من صـدق أداة الدراسـة، تـم عـرض االسـتبانة علـى مجموعـة مـن المحكمـین كمـا فـي الملحـق رقـم (

ض الفقـرات، وتـم حـذف بعـض الفقـرات، حتـى وعلى ضوء المالحظات التي أشاروا إلیها، تم إعادة صـیاغة بعـ

 خرجت االستبانة في شكلها النهائي.
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 :ثبات األداة 6.3

للتحقــق مــن ثبــات أداة الدراســة، تــم اســتخدام ثبــات االتســاق الــداخلي لفقــرات األداة باســتخدام معادلــة الثبــات   

افة إلـى الدرجـة الكلیـة كمـا هـو كرونباخ ألفا على عینة الدراسة في كل مجال من مجاالت أداة الدراسة، باإلض

 ): 2.3موضح في الجدول (

 ): معامل الثبات كرونباخ ألفا لمجاالت أداة الدراسة2.3جدول رقم (

قیمة معامل الثبات ألفا  عدد الفقرات المجال
 كرونباخ

مدى مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في 
 تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین

13 0.913 

دور الوزارة في بناء قدرات أعضاء مجموعة التخطیط 
 وأدائها لدورها

12 0.913 

مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في 
مجموعات التخطیط المشترك في تطویر نظام الحمایة 

 االجتماعیة في فلسطین

9 0.896 

 مدى معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات تطویر
 نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشاركة

11 0.919 

 0.963 45 الدرجة الكلیة ألداة الدراسة

أن درجــة ثبــات أداة الدراســة الكلــي مرتفعــة، حیــث بلغــت قیمــة معامــل الثبــات ألفــا  )3. 3الجــدول (یالحــظ مــن 

% مـن 96ى اسـترجاع مـا نسـبته عند الدرجـة الكلیـة، أي أن أداة الدراسـة المسـتخدمة قـادرة علـ 0.96كرونباخ 

البیانــات، والنتــائج الحالیــة فیمــا لــو تــم إعــادة اســتخدامها وتوزیعهــا مــرة أخــرى علــى العینــة نفســها؛ أي فــي حالــة 

 إعادة القیاس، وتعد معامالت الثبات المستخرجة لهذا المقیاس مناسبة وتفي ألغراض الدراسة. 
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 :متغیرات الدراسة 7.3

لمتغیــرات الدیمغرافیــة: (مكــان الســكن، الجــنس، االنتمــاء المؤسســي، المســمى الــوظیفي، لمتغیــرات المســتقلة:  اا

 موقع العمل، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، قطاع عمل المؤسسة).

 المتغیر التابع: دور التخطیط المشترك في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة.

 :  المعالجة اإلحصائیة 8.3

ة، قــام الباحــث بمراجعتهــا تمهیــدا إلدخالهــا إلــى الحاســوب، وقــد تــم إدخالهــا للحاســوب بعــد جمــع بیانــات الدراســ

بإعطائها أرقامًا معینة، أي بتحویل اإلجابات اللفظیة إلى رقمیة حسب مقیاس لكرت الخماسي، حیث أعطیـت 

 3أعـرف)  درجـات، اإلجابـة (ال 4درجـات، اإلجابـة (موافـق)   5اإلجابة علـى درجـة الممارسـة (موافـق بشـدة) 

 درجات، اإلجابة (غیر موافق) درجتین واإلجابة (غیر موافق بشدة) فقد أعطیت درجة واحدة.

وقد تمت المعالجة اإلحصائیة الالزمة للبیانات، تم استخراج األوسـاط الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة للفقـرات 

ــــم فحــــص فرضــــیات الدراســــة باســــتخدام ا ــــد ت ــــة للمجــــاالت، وق ــــدرجات الكلی ــــات المســــتقلة وال ــــار (ت) للعین ختب

للفرضیات ذات المتغیر المستقل بمستویین، أما الفرضیات ذات المتغیر المستقل بثالثة مسـتویات تـم اسـتخدام 

)، ولقیـاس الصـدق والثبـات، فقـد تـم اسـتخدام معادلـة One Way ANOVAاختبـار تحلیـل التبـاین األحـادي(

ت االرتبــاط بیرســون بــین الفقــرات والــدرجات الكلیــة لهــا، ) ومعــامالAlpha Cronbachالثبــات كرونبــاخ ألفــا(

ولفحــــــص دور التخطــــــیط بالمشــــــاركة فــــــي تطــــــویر نظــــــام الحمایــــــة االجتماعیــــــة فــــــي فلســــــطین تــــــم اســــــتخدام 

)Regression Model وذلك باستخدام الحاسوب وبرنامج الرزم اإلحصائیة (SPSS. 

66 
 



 

 الفصل الرابع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 نتائج الدراسة عرض وتحلیل 

 :تمهید 1.4

لنتائج الدراسة، التي توصل إلیها الباحث عن "دور التخطیط بالمشاركة  تضمن هذا الفصل عرض ومناقشة  

في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین"، وبیان عالقة كل من متغیرات الدراسة من خالل استجابة 

 یانات اإلحصائیة التي تم الحصول علیها. أفراد العینة على أداة الدراسة، وتحلیل الب

 وحتى یتم تحدید درجة متوسطات استجابة أفراد عینة الدراسة تم اعتماد المقیاس الوزني اآلتي:  

 مدى متوسطها الحسابي الدرجة

 فأقل 2.33 منخفضة

 3.67-2.34 متوسطة

 فأعلى 3.68 مرتفعة

 

: 
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ا دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئیسي: م 1.2.4

  في فلسطین؟

لإلجابـة عـن هـذا الســؤال، قـام الباحـث بحسـاب المتوســطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة الســتجابات      

لحمایـة دور التخطـیط بالمشـاركة فـي تطـویر نظـام ا أفراد عینة الدراسة على مجاالت االسـتبانة التـي تعبـر عـن

 ) یوضح ذلك:1.4والجدول ( االجتماعیة في فلسطین

): المتوسـطات الحسـابیة واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد عینـة الدراسـة لمجـاالت دور 1.4جدول (

 التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین

المتوسط  المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

مدى مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في  1
 تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین

 مرتفعة 0.67 3.82

دور الوزارة في بناء قدرات أعضاء مجموعة التخطیط  2
 وأدائها لدورها

 مرتفعة 0.73 3.82

مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في  3
طیط المشترك في تطویر نظام الحمایة مجموعات التخ

 االجتماعیة في فلسطین

 مرتفعة 0.75 3.80

مدى معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات  4
 تطویر نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشاركة

 مرتفعة 0.80 3.79

 مرتفعة 0.63 3.81 الدرجة الكلیة 
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المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد ) الــذي یعبــر عــن 4.1ویالحــظ مــن الجــدول (  

عینـــة الدراســـة لمجـــاالت دور التخطـــیط بالمشـــاركة فــــي تطـــویر نظـــام الحمایـــة االجتماعیـــة فـــي فلســــطین، أن 

) وهــذا یــدل علــى أن دور التخطــیط 0.63) وانحــراف معیــاري (3.81المتوســط الحســابي للدرجــة الكلیــة بلــغ (

نظام الحمایة االجتماعیة في فلسـطین جـاء بدرجـة مرتفعـة. وهـذا یوضـح لنـا األثـر الـذي  بالمشاركة في تطویر

یحدثــه التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین، وان لــه دور كبیــر فــي عملیــة 

ریـة التـي قمنـا تطویر نظام الحمایة االجتماعیة، ویلعب دورا في ذلـك. وعنـد ربـط هـذا الـدور فـي االدبیـات النظ

)، 2008(قــدومي، بمراجعتهــا إلعــداد هــذه الدراســة نجــد أنهــا تشــترك فــي األثــر الــذي حددتــه دراســة كــال مــن 

) والتـــي ربطـــت تطـــور التخطـــیط بالمشـــاركة فـــي مـــدى اشـــراك الفئـــات المجتمعیـــة فـــي 2014ودراســـة (القیـــق، 

 عملیات التخطیط.

التخطــیط بالمناصــرة أو التخطــیط الــدفاعي دافیــدوف یــة وهــذه النتیجــة تــرتبط فــي التوجــه الــذي طالبــت بــه نظر 

ركـزت علـى الـدفاع عـن المجموعـات الصـغیرة والمهمشـة وتمكینهـا بغـض النظـر عـن حجمهــا  والتـي)، 1965(

وقــوة تأثیرهــا، كمــا أن النظریــة ســاهمت فــي البحــث فــي عــالج مشــاكل الفئــات المهمشــة وركــزت علــى ضــرورة 

لــى خطــط لعالجهــا والبحــث فــي حلــول لهــا باعتبــار أنهــا جــزء مــن مجتمــع ترجمــة هــذه االحتیاجــات والمشــاكل ا

یحق له االهتمام مع ضرورة وضع تقدیر لهـا لضـمان مصـداقیة الدولـة فـي مراعـاة احتیاجـات فئـات مجتمعهـا، 

 وهذا ارتباط كلي مع هذه النتیجة.
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یر نظام الحمایة االجتماعیة السؤال األول: ما مدى مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في تطو 

  في فلسطین؟

لإلجابة عن هذا السؤال، قام الباحث بحساب المتوسطات الحسابیة، واالنحرافات المعیاریـة السـتجابات أفـراد   

مدى مسـاهمة وتـأثیر التخطـیط بالمشـاركة المجتمعیـة فـي  عینة الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 ) یوضح ذلك:2.4والجدول ( جتماعیة في فلسطینتطویر نظام الحمایة اال

): المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لمجــال مــدى 2.4جــدول (

 مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 عیاريالم

 الدرجة

ساهم عقد لقاءات متكررة بین مجموعات التخطیط 
بالمشاركة مع فئات/مجموعات اجتماعیة مختلفة في تحدید 

 احتیاجات هذه الفئات 

 مرتفعة 0.82 4.11

أصبحت الوزارة أكثر معرفة في احتیاجات الفئات المهمشة 
 ومطالبها في محافظتكم

 مرتفعة 0.82 4.06

خطیط المشترك وحد الجهود لخدمة استخدام منهجیة الت
 الفئات المهمشة من ذي قبل

 مرتفعة 0.87 3.98

استخدام الوزارة لمنهجیة التخطیط المشترك جعلها تعمل 
 بناء على أولویات واحتیاجات المناطق والمحافظات

 مرتفعة 1.11 3.93

أصبحت المؤسسات الممولة وذات العالقة بنظام الحمایة 
رفة في طبیعة احتیاجات كافة الفئات االجتماعیة اكثر مع
 المهمشة من ذي قبل

 مرتفعة 0.94 3.86
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یشمل التخطیط للتنمیة بالمشاركة االحتیاجات الفعلیة 
 للفئات المهمشة في محافظتكم

 مرتفعة 0.93 3.85

أسهم استخدام الوزارة لمنهجیة التخطیط بالمشاركة في 
 فظتكمتوزیع الخدمات االجتماعیة بشكل عادل في محا

 مرتفعة 0.94 3.82

أصبحت الفئات المهمشة لدیها معرفة اكبر في الخدمات 
 االجتماعیة التي تقدمها الوزارة في محافظتكم

 مرتفعة 1.01 3.76

ساهم التخطیط بالمشاركة بتحقیق العدالة والمساواة  من 
 ذي قبل

 مرتفعة 0.96 3.73

لفئات سهل استخدام الوزارة للتخطیط المشترك في وصول ا
 المهمشة لحقوقها في الخدمات االجتماعیة

 مرتفعة 0.94 3.71

شمل التخطیط كل فئات المجتمع وتحدیدا الفئات المهمشة 
 في محافظتكم

 مرتفعة 0.99 3.69

ساهم التخطیط المشترك من تمكین الفئات المهمشة من 
 المشاركة في التنمیة 

 متوسطة 1.04 3.61

وصول كافة الشرائح ساهم التخطیط بالمشاركة في 
 االجتماعیة  الى الحق في الحمایة االجتماعیة 

 متوسطة 1.11 3.52

 مرتفعة 0.67 3.82 الدرجة الكلیة

 

) أن المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكلیـة لمجـال مـدى مسـاهمة وتـأثیر التخطــیط 2.4ویالحـظ مـن الجـدول (     

) وانحــــراف معیــــاري 3.82بلــــغ ( یــــة فــــي فلســــطینبالمشــــاركة المجتمعیــــة فــــي تطــــویر نظــــام الحمایــــة االجتماع

)، وهــذا یــدل علــى أن مــدى مســاهمة وتــأثیر التخطــیط بالمشــاركة المجتمعیــة فــي تطــویر نظــام الحمایــة 0.67(

جــاء بدرجــة مرتفعــة، حیــث كانــت الفقــرة (ســاهم عقــد لقــاءات متكــررة بــین مجموعــات  االجتماعیــة فــي فلســطین

اجتماعیــة مختلفــة فــي تحدیــد احتیاجــات هــذه الفئــات) أكثــر الفقــرات التخطــیط بالمشــاركة مــع فئات/مجموعــات 
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(قــدومي، )، وهــذه النتیجــة تــرتبط مــع نتیجــة دراســة 0.82) وانحــراف معیــاري (4.11أهمیــة بمتوســط حســابي (

ـــة 2007) و(الدســـوقي، 2008 ـــر فـــي تطـــویر الخـــدمات االجتماعی ) حیـــث اشـــارتا أن للتخطـــیط بالمشـــاركة أث

 وفي رسم السیاسات للتجمعات السكانیة. للفئات ذات العالقة،

بینمــا كانــت الفقــرة (ســاهم التخطــیط بالمشــاركة فــي وصــول كافــة الشــرائح االجتماعیــة الــى الحــق فــي الحمایــة 

 ).0.67) وانحراف معیاري (3.52االجتماعیة) أقل الفقرات أهمیة بمتوسط حسابي (

الوصــول الــى كافــة الشــرائح االجتماعیــة نظــرا ویــرى الباحــث أنــه لــم تــتمكن مجموعــات التخطــیط المشــترك مــن 

لعـــدم اشـــراكهم بشـــكل فاعـــل فـــي عملیـــات التخطـــیط للخـــدمات االجتماعیـــة مـــن قبـــل الـــوزارة، ولصـــعوبة تحدیـــد 

االحتیاجـات الفعلیـة للفئـات المهمشـة لكونهـا متنوعـة مــن فـرد آلخـر، وألن الفتـرة التـي أسسـت فیهـا المجموعــات 

ا منذ عامین فقط، وعملیة القیاس لنتائج ذلك تحتاج وقت أطول، وكون أن هي فترة قصیرة حیث باشرت عمله

المجموعات فقط أسست في البدایة في ثالث محافظات فقط ولم تشمل كافة المحافظات، ولكن یتوقـع الباحـث 

وحسب تجربته أن یكون هنـاك زیـادة فـي عملیـة وصـول كافـة الشـرائح فـي المسـتقبل نظـرا لتوجـه الـوزارة لتعمـیم 

 ذه التجربة على باقي محافظات الوطن.ه

التخطـــیط بالمناصـــرة أو التخطـــیط الـــدفاعي دافیـــدوف مـــع نظریـــة نظریـــة التخطـــیط وتتوافـــق هـــذه النتیجـــة مـــع 

عن أهمیة اشراك المجموعات المحلیة في عملیة تحدید االحتیاجات مـن أجـل التخطـیط لهـا بصـفتها )،1965(

ة االهتمــام بالمجموعــات الصــغیرة والفقیــرة بغــض النظــر عــن ر رو ، وضــأكثــر معرفــة فیمــا تحتــاج ومــا ال تحتــاج

 حجمها وبالتالي تساهم في تحقیق وتوفیر احتیاجات كافة الفئات.
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ومقارنة مع واقع نظام الحمایة االجتماعیة قبل اشراك مجموعات التخطیط نجد أن هناك تطور على الخدمات 

اء المجموعـــات فـــي بنـــاء خطـــة وزارة التنمیـــة االجتماعیـــة بشـــكل افضـــل مـــن ذي قبـــل مـــن حیـــث اشـــراك أعضـــ

االجتماعیــة، ومــن خــالل اشــراك الفئــات المهمشــة فــي بنــاء الخطــط وفــي اعــداد السیاســات المتعلقــة فــي نظــام 

الحمایــة االجتماعیــة حیــث تــم اشــراك مجموعــات التخطــیط المشــترك الــثالث فــي الخلیــل والقــدس ونــابلس فــي 

، وكــــان هــــذا واضــــح فــــي اجابــــات 2022- 2017یــــة االجتماعیــــة جلســــات اعــــداد خطــــة الــــوزارة لقطــــاع التنم

ســـاهم عقـــد لقـــاءات متكـــررة بـــین مجموعـــات التخطـــیط بالمشـــاركة مـــع فئات/مجموعـــات المبحـــوثین فـــي الفقـــرة (

شـمل التخطـیط كـل ) والتـي جـاءت النتیجـة مرتفعـة، والفقـرة (اجتماعیة مختلفة في تحدید احتیاجات هذه الفئـات

)، ومقارنـة مـع واقـع اشـراك الفئـات المهمشـة فـي عملیـة ا الفئـات المهمشـة فـي محـافظتكمفئات المجتمع وتحدیـد

 االجتماعیـةلوزارة التنمیـة  االستراتیجیةنجد أنه في السابق وحسب الخطط  االجتماعیةالتخطیط لنظام الحمایة 

خطــیط كانــت نــادرة فــي األعــوام الســابقة وحســب خبــرة الباحــث إن عملیــة اشــراك الفئــات المهمشــة فــي عملیــة الت

وكانــت تــأتي فــي فتــرة مــا بعــد إعــداد الخطــط وكانــت تقتصــر فقــط علــى عــدد محــدود مــن المؤسســات وكانــت 

العملیة فقط في أغلب األحیان لعرض الخطط ولیس للمشاركة في بناء الخطـط، ولكـن مقارنـة مـع عملیـة بنـاء 

تــي قامــت بإعــدادها الــوزارة بعــد عملیــة ، وال2022 – 2016لقطــاع التنمیــة االجتماعیــة  االســتراتیجیةالخطــة 

إنشاء مجموعات التخطیط المشترك فإن الوزارة قامت بإشـراك المجموعـات مـن خـالل لقـاءات مكثفـة منـذ بدایـة 

عملیـــة إعـــداد الخطـــة، وكـــان هنـــاك الكثیـــر مـــن التعـــدیالت والتـــي اســـتندت بهـــا الـــوزارة لمالحظـــات ومـــداخالت 

بــین المســودة األولیــة للخطــة والنســخة النهائیــة والتــي تــم اقرارهــا بنــاء  المجموعــة وكــان هــذا واضــح فــي المقارنــة

 على مالحظات ومداخالت المجموعات. 
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ـــات واحتیاجـــات وبمراجعـــة فقـــرة ( ـــاء علـــى أولوی ـــة التخطـــیط المشـــترك جعلهـــا تعمـــل بن ـــوزارة لمنهجی اســـتخدام ال

خبــرة الباحــث وحســب تقــاریر الــوزارة  ) ومقارنتهــا بــالواقع نجــد أن الــوزارة بالفعــل وحســبالمنــاطق والمحافظــات

وخطتها االستراتیجیة قامت باستخدام توصیات المجموعات في طرح احتیاجـات المحافظـات والمنـاطق وتبنیهـا 

ن مجموعات التخطیط المشترك ركزت في أولویة عملها عالجدیدة ومن األمثلة لذلك  االستراتیجیةفي خططها 

مـــع األشـــخاص ذوي اإلعاقـــة الشـــدیدة، وهـــذا البنـــد تبنتهـــا الـــوزارة فـــي  وبنـــاء علـــى تحلیلهـــا للواقـــع علـــى العمـــل

خططها ومشاریعها وأصبحت توجه الممولین للعمل مع هذه الفئات حیث قامت باالتفاق مع منظمة الیونسیف 

للعمل مع األطفال ذوي اإلعاقات الشدیدة، كما قامت الوزارة باالتفاق مع البنـك الـدولي والـذي خصـص موازنـة 

ة لهذا البند للعمل مـع هـذه الفئـات، كمـا أن الـوزارة وبنـاء علـى توصـیات مجموعـة التخطـیط فـي محافظـة خاص

ذوي اإلعاقـــة خصصـــت بنـــد خـــاص فـــي موازنتهـــا للعـــام  لألشـــخاصالقـــدس حـــول موضـــوع األدوات المســـاندة 

 ملیون شیكل لهذا البند.  2.5بقیمة  2017

  ت أعضاء مجموعة التخطیط وأدائها لدورها ؟السؤال الثاني: ما دور الوزارة في بناء قدرا

لإلجابة عـن هـذا السـؤال، قـام الباحـث بحسـاب المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد 

دور الــوزارة فـي بنــاء قـدرات أعضــاء مجموعـة التخطــیط  عینـة الدراسـة علــى مجـاالت االســتبانة التـي تعبــر عـن

 ) یوضح ذلك:3.4(والجدول  وأدائها لدورها
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): المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لمجــال دور 3.4جــدول (

 الوزارة في بناء قدرات أعضاء مجموعة التخطیط وأدائها لدورها

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

 مرتفعة 0.79 4.13 تشارك في اجتماعاتها والنقاشات التي تدور في المجموعاتتعطي الوزارة المجموعات هامش من وقتها و 

 مرتفعة 0.95 4.01 تلجأ الوزارة الى المجموعات لطرح مشاكلها والبحث في حلول لها أكثر من ذي قبل.

 مرتفعة 0.95 3.96 امتالك الوزارة للمستلزمات المادیة والفنیة یترك أثر في تطویر نظام الحمایة.

 مرتفعة 0.88 3.94 تقوم الوزارة بأختیار ذوي الخبرات والمهارات العالیة كأعضاء للمجموعات.

 مرتفعة 1.02 3.87 تهتم الوزارة بتوصیات المجموعات أكثر من ذي قبل

 مرتفعة 0.94 3.83 تقوم الوزارة بعملیة التقییم والرقابة على أداء أعضاء المجموعات بشكل مستمر لتفعیل دور المجموعات.

 مرتفعة 1.11 3.79 تضع الوزارة برامج اعداد وتوجیه ألعضاء المجموعات لتحسین أداء المجموعات.

 مرتفعة 0.79 3.77 تلجأ الوزارة الستخدام أسالیب تحفیزیة الستقطاب الكفاءات والخبرات لعضویة المجموعة.

 مرتفعة 1.11 3.76 تقوم الوزارة باختیار األعضاء بموضوعیة وشفافیة دون تحیز

 متوسطة 1.11 3.61 تعتمد الوزارة بشكل كامل على مشاركة المجموعات في بناء خطة عملها.

 متوسطة 1.22 3.59 تخصص الوزارة موازنة مالیة للمجموعات لتدریب وتطویر أداء أعضاء المجموعات.

 توسطةم 1.15 3.57 تستخدم الوزارة نتائج عمل مجموعات التخطیط في تنفیذ برامجها. 

 مرتفعة 0.73 3.82 الدرجة الكلیة
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) أن المتوسط الحسابي للدرجة الكلیة لمجـال دور الـوزارة فـي بنـاء قـدرات أعضـاء 2.4ویالحظ من الجدول (  

) وهــذا یــدل علــى أن دور الــوزارة فــي 0.73) وانحــراف معیــاري (3.82بلــغ ( مجموعــة التخطــیط وأدائهــا لــدورها

جــاء بدرجــة مرتفعــة، حیــث كانــت الفقــرة (تعطــي الــوزارة  التخطــیط وأدائهــا لــدورهابنــاء قــدرات أعضــاء مجموعــة 

المجموعــات هــامش مــن وقتهــا وتشــارك فــي اجتماعاتهــا والنقاشــات التــي تــدور فــي المجموعــات) أكثــر الفقــرات 

)، بینمــا كانــت الفقــرة (تســتخدم الــوزارة نتــائج عمــل 0.79) وانحــراف معیــاري (4.13أهمیــة بمتوســط حســابي (

ـــة بمتوســـط حســـابي ( ـــذ برامجهـــا.) أقـــل الفقـــرات أهمی ـــاري 3.57مجموعـــات التخطـــیط فـــي تنفی ) وانحـــراف معی

)1.15.( 

ومن خالل تحلیل هذه النتائج وربطها مع األدبیات التي تم مراجعتها نجد مدى الترابط بین هذه النتیجة ونتائج 

) والتــي ركــزت علــى 2014الكــردي، (ســة ) ودرا2008(فــتح الــرحمن، االدبیــات الســابقة للدراســة مثــل دراســة 

أهمیــة بنــاء قــدرات أعضــاء المجموعــات التشــاركیة ودعمهــا لتمكینهــا مــن أداء دورهــا بشــكل فعــال ومــن خــالل 

  تعریفها بالمهام واألدوار المطلوبة منها خالل المجموعات.

ارة فــي بنــاء قــدرات الشــركاء ومقارنــة مــع دور وزارة التنمیــة االجتماعیــة قبــل التخطــیط بالمشــاركة، لــم تهــتم الــوز 

وأعضـــاء المؤسســـات، ولكـــن بعـــد اســـتخدام التخطـــیط بالمشـــاركة اصـــبحت الـــوزارة تهـــتم أكثـــر فـــي بنـــاء قـــدرات 

 أعضاء المجموعات من أجل توحید المفاهیم المتعلقة في نظام الحمایة االجتماعیة.

(تعطـــي الـــوزارة المجموعـــات  ومقارنـــة الوضـــع الحـــالي مـــع قبـــل اســـتخدام التخطـــیط المشـــترك وخاصـــة فـــي فقـــرة

هـــامش مـــن وقتهـــا وتشـــارك فـــي اجتماعاتهـــا والنقاشـــات التـــي تـــدور فـــي المجموعـــات) نجـــد أن الـــوزارة أعطـــت 

المجموعات اهتمام ووقت أكبـر مـن خـالل تحدیـد وجـوب عقـد اجتماعـات دوریـة للمجموعـات (مـرة كـل شـهر)، 
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مل المجموعات حیث كلف الـوزیر الوكیـل المسـاعد كما كلفت موظفي من الدرجات العلیا في الوزارة بمتابعة ع

لشــؤون المــدیریات لمتابعــة المجموعــات ورصــد تقاریرهــا ونتــائج عملهــا أوال بــأول، كمــا كلــف مــدراء المــدیریات 

برئاسـة المجموعــات والمتابعــة والتنســیق مــع األعضــاء لضــمان ســیر العمــل بالشــكل المطلــوب، وهــذا یــدل علــى 

 رة بالمجموعات.  مدى االهتمام من قبل الوزا

وبخصوص فقرة (تلجأ الوزارة الى المجموعات لطرح مشاكلها والبحث فـي حلـول لهـا أكثـر مـن ذي قبـل) والتـي 

ــــى  جــــاءت االجابــــات فیهــــا مرتفعــــة، نجــــد انــــه وبالفعــــل أن الــــوزارة طرحــــت العدیــــد مــــن االشــــكالیات لــــدیها عل

االعاقـة فـي محافظـة نـابلس، حیـث قامـت المجموعات كان من أهمها موضوع عجز الوزارة عن تشـغیل مركـز 

المجموعــة بتشــكیل لجــان متخصصــة لمتبعــة تشــغیل المركــز مــع الجهــات المختصــة والــوزارات ومكتــب الســید 

 .الرئیس بصفتها مجموعة ضاغطة على الجهات المعنیة لحل هذه المشكلة

جموعات التخطیط المشترك السؤال الثالث: ما مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في م

  في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین ؟

لإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بحسـاب المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد   

اركتها في مدى مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومش عینة الدراسة على مجاالت االستبانة التي تعبر عن

 ) یوضح ذلك:4.4والجدول ( مجموعات التخطیط المشترك في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین
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): المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لمجــال مــدى 4.4جــدول (

المشترك في تطویر نظام الحمایـة مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في مجموعات التخطیط 

 االجتماعیة في فلسطین

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 الدرجة

بناء قدرات وتدریب وتطویر مهارات أعضاء المجموعات یساهم في 
 تطویر نظام الحمایة االجتماعیة

 مرتفعة 0.88 4.16

فة أعضاء المؤسسات المشاركة في مجموعات التخطیط تمثل كا
 شرائح المجتمع 

 مرتفعة 0.83 3.95

معرفة أعضاء المجموعات من ممثلي المؤسسات الشریكة بشكل 
 واضح لمهامهم وأدوارهم  یسهم في تطویر  نظام الحمایة االجتماعیة.

 مرتفعة 0.94 3.94

أعضاء المجموعات الذي یمتلكون القدرة على استخدام التكنولوجیا 
 م الحمایة.الحدیثة یساعد في تطویر نظا

 مرتفعة 1.01 3.87

مشاركة الفئات المهمشة في عضویة المجموعات ساهم في بناء الثقة 
 بینها وبین مقدمي الخدمات االجتماعیة

 مرتفعة 1.01 3.75

هناك مشاركة في عضویة مجموعات التخطیط من كافة الشرائح 
 االجتماعیة بما فیها الفئات المهمشة 

 مرتفعة 0.99 3.69

الفئات المهمشة في عضویة المجموعات ساهم في إیصال  مشاركة
 صوتها لصناع القرار في الوزارة أو الجهات المعنیة

 مرتفعة 0.99 3.68

مشاركة الفئات االجتماعیة بما فیها الفئات المهمشة في عضویة 
المجموعات كان له دور في تطویر الخدمات االجتماعیة التي یقدمها 

 ةنظام الحمایة االجتماعی

 متوسطة 1.15 3.59

مشاركة كافة الفئات االجتماعیة ساهم في التوزیع العادل للخدمات 
 التي یقدمها نظام الحمایة االجتماعیة

 متوسطة 1.28 3.52

 مرتفعة 0.72 3.80 الدرجة الكلیة
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حـراف ) وان3.80) أن المتوسط الحسابي للدرجـة الكلیـة لمجـال االتصـال بلـغ (4.4ویالحظ من الجدول (     

) وهذا یدل على أن مساهمة الفئات االجتماعیـة المختلفـة ومشـاركتها فـي مجموعـات التخطـیط 0.72معیاري (

جاء بدرجة مرتفعة، حیث كانت الفقرة (بنـاء قـدرات  المشترك في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین

ایة االجتماعیة) أكثر الفقرات أهمیة وتدریب وتطویر مهارات أعضاء المجموعات یساهم في تطویر نظام الحم

)، بینمـــا كانـــت الفقـــرة (مشــاركة كافـــة الفئـــات االجتماعیـــة 0.88) وانحـــراف معیــاري (4.16بمتوســط حســـابي (

ساهم في التوزیع العادل للخدمات التي یقدمها نظام الحمایة االجتماعیـة) أقـل الفقـرات أهمیـة بمتوسـط حسـابي 

 ).1.28) وانحراف معیاري (3.52(

 لـدى إیجـابي وتوجـه رغبـة وجـود) والتـي توصـلت الـى 2014وتتشـابه هـذه النتـائج مـع نتـائج دراسـة (القیـق، 

 للمجتمع التنمیة المستدامة تحقیق في به الذي یقومون الدور ألهمیة وادراكهم المجتمعیة المشاركة نحو االفراد

 .االستراتیجیة التنمویة الخطط اعداد مراحل واكب بعض الذي المتخصص العمل المحلي، وطبیعة

حیث أن لها فقط عامین، وأن اقتصارها فقط على ثالث  تأسیسهاویرى الباحث أن كون المجموعات في بدایة 

محافظــات جعــل دور أعضــاء المجموعــات فــي تطــویر الخــدمات االجتماعیــة بدرجــة متوســطة،  كــذلك االمــر 

ي التوزیــع العــادل للخــدمات التــي یقــدمها نظــام مشــاركة الفئــات االجتماعیــة اســهم بدرجــة متوســطة فــبالنســبة ل

 الحمایة االجتماعیة .

وارتباطــا مــع نظریــة التخطــیط بالمناصــرة وخاصــا الفقــرات (مشــاركة الفئــات المهمشــة فــي عضــویة المجموعــات 

ساهم فـي إیصـال صـوتها لصـناع القـرار فـي الـوزارة أو الجهـات المعنیـة) نجـد أن النظریـة ركـزت علـى شـمولیة 

لتخطــیط التشــاركي للفئــات المهمشــة والمجموعــات الصــغیر لمــا لــه مــن أهمیــة فــي الــدفاع عــن حقوقهــا عملیــة ا
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الفئـات المهمشـة والـدفاع عـن حقوقهـا، تمكـین وألنها أكثر معرفة في تحدید احتیاجاتها، وهو یساعد فـي عملیـة 

إلعطــاء احتیاجــات  هــو یســاعد فــي ترجمــة مصــالح المــواطنین ویعمــل علــى معالجــة إشــكالیاتهم وهــو محــاوالت

 المجموعة المزید من الوزن والمصداقیة تحویلها إلى لغة الخبرة.

مقارنـة مــع ذي قبـل نجــد أن اشــراك الفئـات المهمشــة فــي عملیـات التخطــیط أصـبح افضــل مــن قبـل ولكــن لــیس 

بالمســتوى المطلــوب، وبخصــوص دور الفئــات المهمشــة فــي تطــویر الخــدمات االجتماعیــة فــأن الوضــع الحــالي 

فضل من قبل ولكن بمستوى متوسط ولیس كبیر، أما بخصوص عدالة التوزیع للخـدمات االجتماعیـة نجـد أن أ

استخدام التخطیط المشـترك سـاهم نوعـا مـا ولـو بشـكل بسـیط فـي عملیـة التوزیـع العـادل والمسـاواة بـین الفئـات، 

ات االجتماعیــة، ولــو أن النتــائج وبـالرغم مــن ضــعفه اال أنــه أوجــد نوعــا مــن المســاواة فــي التوزیــع العــادل للخــدم

بدرجة متوسطة اال أنه اصبح هناك احساس بالعدالة في التوزیـع والوصـول للخـدمات االجتماعیـة، وهـذا سـاهم 

فــي تحدیــد االحتیاجــات الفعلیــة الحقیقیــة للقطاعــات االجتماعیــة، وعمــل علــى تســلیط الضــوء علــى احتیاجــات 

 جهات المعنیة لتوفیر دعم لتطویر هذه الخدمات.الفئات المهمشة، والعمل على الضغط على ال

امــا بخصــوص شــمول المجموعــات لكافــة الشــرائج فقــرة (هنــاك مشــاركة فــي عضــویة مجموعــات التخطــیط مــن 

كافة الشرائح االجتماعیة بما فیها الفئات المهمشة) والتـي جـاءت فـي االجابـات بشـكل مرتفـع ومقارنـة ذلـك مـع 

الـــوزارة نجـــد أنـــه قبـــل مجموعـــات التخطـــیط  تأسســـهاالشـــبكات التـــي كانـــت ذي قبـــل ومـــن خـــالل مراجعـــة قـــوائم 

المشــترك كانــت عملیــة اشــراك الشــرائح االجتماعیــة مقتصــر علــى عــدد محــدود مــن المؤسســات ومحــدود جــدا، 

ولكـــن بعــــد إنشـــاء المجموعــــات نجـــد أن عضــــویتها یشــــمل عـــدد كبیــــر مـــن ممثلــــي كافـــة القطاعــــات والشــــرائح 

لعضــــویة علــــى ممثلــــي للقطاعــــات الرئیســــیة الحكومیــــة واألهلیــــة والقطــــاع الخــــاص االجتماعیــــة حیــــث شــــملة ا

 والبلدیات والمجالس القرویة الصغیرة والجمعیات المراكز المتخصصة من كافة مناطق المحافظات المستهدفة.
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 السؤال الرابع: ما مدى معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات تطویر نظام الحمایة بعد استخدام

  التخطیط بالمشاركة؟

لإلجابة عـن هـذا السـؤال قـام الباحـث بحسـاب المتوسـطات الحسـابیة، واالنحرافـات المعیاریـة السـتجابات أفـراد  

مــدى معالجــة مجموعــات التخطــیط المشــترك لمعیقــات  عینــة الدراســة علــى مجــاالت االســتبانة التــي تعبــر عــن

 ) یوضح ذلك:5.4والجدول ( ةتطویر نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشارك

): المتوســطات الحســابیة واالنحرافــات المعیاریــة الســتجابات أفــراد عینــة الدراســة لمجــال مــدى 5.4جــدول (

 معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات تطویر نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشاركة

المتوسط  الفقرات
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 جةالدر 

تؤثر ضعف امكانیات الوزارة المالیة في عدم تطور نظام 
 الحمایة االجتماعیة في فلسطین 

 مرتفعة 1.04 4.07

أسهم تنوع خلفیات أعضاء المجموعات في تطور نظام 
 الحمایة االجتماعیة

 مرتفعة 0.89 4.05

 مرتفعة 1.04 3.96 أسهمت المجموعات في بناء الثقة بین الوزارة والمؤسسات

أسهمت المجموعات في بناء الثقة بین الفئات المهمشة 
 والقائمین على نظام الحمایة االجتماعیة

 مرتفعة 0.96 3.86

ضعف خبرات أعضاء المجموعات یساهم في عدم تطویر 
 نظام الحمایة االجتماعیة.

 مرتفعة 1.05 3.83

التزام الوزارة بالخطط والتوصیات التي تصدر عن مجموعات 
 التخطیط

 مرتفعة 1.08 3.74

انتهاج الوزارة للنموذج الالمركزي  في التخطیط  واتخاذ 
 القرارات 

 مرتفعة 1.14 3.71
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یؤثر تركیز أعضاء المجموعات على مصالحهم الخاصة في 
 عدم تطور نظام الحمایة االجتماعیة

 مرتفعة 1.18 3.69

أسهمت المجموعات في توفیر النقص في خدمات نظام 
 اعیةالحمایة االجتم

 مرتفعة 1.17 3.68

أسهمت المجموعات في معالجة مشكلة التوزیع العادل 
 لخدمات نظام الحمایة االجتماعیة

 متوسطة 1.11 3.62

حققت المجموعات العدالة والمساواة التي كان یفتقر لها نظام 
 الحمایة االجتماعیة

 متوسطة 1.23 3.51

 مرتفعة 0.80 3.79 الدرجة الكلیة

 

) أن المتوسـط الحسـابي للدرجـة الكلیـة لمجـال مـدى معالجـة مجموعـات التخطـیط 5.4ن الجـدول (ویالحظ مـ  

) واالنحــراف المعیــاري 3.79المشــترك لمعیقــات تطــویر نظــام الحمایــة بعــد اســتخدام التخطــیط بالمشــاركة بلــغ (

حمایــة بعــد )، وهــذا یــدل علــى أن مــدى معالجــة مجموعــات التخطــیط المشــترك لمعیقــات تطــویر نظــام ال0.80(

استخدام التخطیط بالمشاركة جاء بدرجة مرتفعة، حیث كانت الفقرة (تـؤثر ضـعف امكانیـات الـوزارة المالیـة فـي 

) وانحــراف 4.07عــدم تطــور نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین) أكثــر الفقــرات أهمیــة بمتوســط حســابي (

والمسـاواة التـي كــان یفتقـر لهــا نظـام الحمایــة )، بینمـا كانــت الفقـرة (حققــت المجموعـات العدالــة 1.04معیـاري (

 ). 1.23) وانحراف معیاري (3.51االجتماعیة) أقل الفقرات أهمیة بمتوسط حسابي (

) في أن لضعف االمكانیـات المادیـة للمؤسسـات أثـر 2008وترتبط هذه النتائج مع نتائج دراسة (الشیخ علي، 

 مدى دورها في عملیات التخطیط بالمشاركة.
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د أن مــن التحــدیات الرئیســیة التــي تــم ذكرهــا فــي اإلطــار النظــري والتــي تقــف أمــام موضــوع التخطــیط كمــا نجــ

بالمشاركة هو (الوقت والمال) حیث أن عملیة التخطیط تحتاج الى كثیر من المصـادر المالیـة والوقـت والجهـد 

ماعــــات لكافــــة وخصــــوص اذا اســــتلزمت أنشــــطة تحضــــیریة مثــــل حمــــالت التوعیــــة والتــــدریب والتحضــــیر لالجت

 .المعنیین

في نظریة التخطیط بالمناصرة أو  )1965( وارتباطا مع نظریات التخطیط بالمشاركة نجد أن دافیدوف

ركزت على الدفاع عن المجموعات الصغیرة والمهمشة وتمكینها بغض النظر عن  التخطیط الدفاعي التي

ل الفئات المهمشة وركزت على ضرورة حجمها وقوة تأثیرها، كما أنها ساهمت في البحث في عالج مشاك

ترجمة هذه االحتیاجات والمشاكل الى خطط لعالجها والبحث في حلول لها باعتبار أنها جزء من مجتمع 

 یحق له االهتمام مع ضرورة وضع تقدیر لها لضمان مصداقیة الدولة في مراعاة احتیاجات فئات مجتمعها.

لــدى الــوزارة اســهم فــي ضــعف فــي تخصــیص الــوزارة لموازنــة مالیــة ویــرى الباحــث أن محدودیــة المــوارد المالیــة 

  للمجموعات لتدریب وتطویر أداء أعضاء المجموعات.

) في عرضه للمعیقات الرئیسیة لموضوع التخطیط بالمشاركة Rietbergen-McCracken,2001وقال (

طیط  بالمشاركة قد هو الرفض، حیث أن هناك بعض المجموعات او االفراد المنخرطین في عملیة التخ

یجدون صعوبة في تقبل عملیة صنع القرار بالمشاركة على سبیل المثال هناك  بعض المسؤولین قد یشعرون 

بالتهدید اذا تعرضت مصالحهم أو مسؤولیاتهم أو سلطاتهم  للتقویض من قبل المشاركین االخرین، كما ان 

جندات شخصیة وهذا یرتبط أبالمشاركة من أجل ملیة  التخطیط هناك بعض المعنیین یمكن ان یتالعبوا بع
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مع اجابات المبحوثین عن فقرة (یؤثر تركیز أعضاء المجموعات على مصالحهم الخاصة في عدم تطور 

 نظام الحمایة االجتماعیة) والتي جاءت اجاباتها بشكل مرتفع.

طویر نظام الحمایة، ألنه ما تفي اشارت النتائج الى أنه ما زال هناك قصور في مساهمة التخطیط بالمشاركة 

زالـت الحمایــة ال تصــل الــى كافـة الشــرائح حســب رأي المبحثــوین بشـكل مرتفــع، كمــا لــم تسـاهم فــي خلــق توزیــع 

عـــادل للخـــدمات فلـــم تحقـــق العدالـــة والمســـاواة بشـــكل مرتفـــع، كمـــا یتضـــح أن الـــوزارة  ال تســـتخدم نتـــائج عمـــل 

التخطـیط فـي بدایـة تاسیسـها وعـدم  تكـون أن مجموعـاكـن أن یكـون سـبب ذلـك مالمجموعات بشكل كامـل، وی

 شمولیة كافة المحافظات.   

كمـــا ومقارنـــة مـــع ذي قبـــل وحســـب خبـــرة الباحـــث وحســـب التقیـــیم الـــذي نفذتـــه وزارة التنمیـــة االجتماعیـــة لعمـــل 

مجموعـــات التخطـــیط وبخصـــوص الفقـــرة التـــي تحـــدثت عـــن (أســـهمت المجموعـــات فـــي بنـــاء الثقـــة بـــین الـــوزارة 

سســات) أو الفقــرة التــي تحــدثت عــن (أســهمت المجموعــات فــي بنــاء الثقــة بــین الفئــات المهمشــة والقــائمین والمؤ 

على نظام الحمایة االجتماعیة) نجد أن مؤشر الثقة تحسن في االستبیان وبالفعل كان هناك تحسـن للثقـة بـین 

 موعات التخطیط المشترك.الوزارة والمؤسسات وما بین الوزارة الفئات المهمشة بعد عملیة استخدام مج

وبخصوص موضوع انتهاج الوزارة للنموذج الالمركزي في التخطیط واتخاذ القرارات نجـد ذلـك ومقارنـة مـع ذي 

قبــل قــد تحســن وتحــول العمــل فــي الكثیــر مــن المواضــیع مــن مركزیــة الــى الالمركزیــة، حیــث كــان ســابقا هنــاك 

الـوزارة ومواثقهـا وحسـب خبـرة الباحـث كـان فـي البدایـة  مركزیة في القرار والتعامل في الخطـط وبمراجعـة خطـط

ایـــة قـــرارات تتعلـــق بالمجموعـــة توقـــع فقـــط مـــن قبـــل وزیـــر التنمیـــة االجتماعیـــة، وكـــان ســـابقا الـــوزیر هـــو رئـــیس 

المجموعــات، ولكــن حالیــا تــم تعــدیل ذلــك بقــرار مــن الــوزیر بحیــث أصــبح مــدیر المدیریــة فــي كــل محافظــة هــو 
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كـل المراسـالت توقـع مـن قبـل المـدیر ولـیس الـوزیر وبهـذا نجـد أنـه وبالفعـل هنـاك  رئیس المجموعـة، واصـبحت

 الى الالمركزي وهذا التحول نتج عن مجموعات التخطیط المشترك وتوصیاتها. يتحول من النظام المركز 

 فحص واختبار الفرضیات 4.22

تخطـیط المشـترك للخـدمات الفرضیات من أجل وصف الدور الذي تحدثه مجموعـات ال بفحص لقد قام الباحث

االجتماعیة فـي تطـویر نظـام الحمایـة االجتماعیـة، مـن خـالل تحلیـل البیانـات واختبـار الفرضـیات واسـتخالص 

النتائج وتقییمها ومـن ثـم الخـروج بمجموعـة مـن التوصـیات. ومـن المفتـرض ان تسـاهم هـذه الفرضـیات وعملیـة 

مقارنــة بــین الفرضــیات والنتــائج اعتمــادا علــى تحلیــل اجابــات تحلیلهــا فــي اســتخراج النتــائج النهائیــة للدراســة ولل

المبحــوثین وربطهــا مــع الدراســات الســابقة ونظریــات التخطــیط بالمشــاركة، وســوف تســاعد الفرضــیات مــن قــدرة 

الباحث على فهـم مشـكلة الدراسـة مـن خـالل تفسـیر العالقـات بـین المتغیـرات والعناصـر المختلفـة المكونـة لهـذه 

عد الباحث في جمع البیانات ذات الصلة بالمشكلة، ومـن المفتـرض أن تسـاعد الفرضـیات علـى المشكلة، وتسا

تحدیــد االســالیب واإلجــراءات الختیــار الحــل المقتــرح للمشــكلة، وتســاهم فــي تقــدیم تفســیرات لألحــداث والظــروف 

 ل علمي.والظواهر المسؤولة عن هذه المشكلة والمساهمة في تقدیم النتائج بطریقة ذات معنى وبشك
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 النتائج المتعلقة بالفرضیة األولى: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى مكان السكن

) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAولفحص الفرضیة الصفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحـادي  (  

عینــة الدراســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى 

 ) یوضح ذلك6.4ن السكن، والجدول (مكا

الستجابة أفراد العینـة فـي متوسـطات )One Way ANOVA( : نتائج تحلیل التباین األحادي )6.4(جدول

التخطیط بالمشاركة فـي تطـویر نظـام الحمایـة االجتماعیـة فـي فلسـطین تعـزى  إجابات المبحوثین حول دور

 إلى مكان السكن

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.360 1.035 0.416 2 0.833 بین المجموعات
 0.402 86 34.599 داخل المجموعات

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.36) ومستوى الداللة (1.03) أن قیمة ف للدرجة الكلیة(6.4یالحظ من الجدول (     

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (

یر نظام الحمایة االجتماعیة في متوسطات إجابات المبحوثین حول  دور التخطیط بالمشاركة في تطو 

 فلسطین تعزى إلى مكان السكن.
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یرى الباحث أن جمیع المبحوثین والمبحوثات سواء من سكان المدینة أو القریة أو المخیم كانت اجاباتهم 

متقاربة لكونهم یعملون في مؤسسات تتشارك في نوعیة الخدمات التي تقدمها ولدیهم شراكات سابقة في مجال 

ن هناك تأثیر للتخطیط بالمشاركة على تطویر نظام الحمایة ألخدمات االجتماعیة، وهم یلمسون تقدیم ا

 االجتماعیة.  

 النتائج المتعلقة بالفرضیة الثانیة: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 عزى إلى الجنسالحمایة االجتماعیة في فلسطین ت

ولفحص الفرضیة الصفریة، تم استخدام اختبار "ت" والمتوسطات الحسابیة الستجابة أفراد عینة الدراسة في  

إجابات المبحوثین دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى 

 ) یوضح ذلك:7.4الجنس، والجدول (

ر "ت" للعینات المستقلة الستجابة أفراد العینة في إجابات المبحوثین حـول  دور ): نتائج اختبا7.4جدول (

 التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى الجنس

المتوسط  العدد الجنس 
 الحسابي

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة "tقیمة"

 0.627 0.488 0.66 3.85 33 ذكر

 0.62 3.78 56 أنثى
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)، وهي 0.62)، ومستوى الداللة (0.48) أن قیمة "ت" للدرجة الكلیة (7.4یتبین من خالل الجدول (     

ذات داللة إحصائیة  )؛ لذا تم قبول الفرضیة الصفریة التي تنص على أنه ال توجد فروق0.05أعلى من (

ر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام ) في إجابات المبحوثین حول  دو α ≤ 0.05عند مستوى الداللة (

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى الجنس وبذلك تم قبول الفرضیة الصفریة.

یرى الباحث أن سبب هذه النتیجة كون أن الذكور واإلناث یعملون في نفس المؤسسات وكالهما یكمل عمل 

 الوظائف في نفس المؤسسات األعضاء.اآلخر في تقدیم الخدمات االجتماعیة حیث یتبوأ كالهما نفس 

 النتائج المتعلقة بالفرضیة الثالثة: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى االنتماء المؤسسي

) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAالتبـاین األحـادي  (ولفحـص الفرضـیة الصـفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل  

عینــة الدراســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى 

 ) یوضح ذلك:8.4، والجدول ( االنتماء المؤسسي
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ینـة فـي متوسـطات الستجابة أفراد الع)One Way ANOVA( : نتائج تحلیل التباین األحادي )8.4(جدول

إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة فـي تطـویر نظـام الحمایـة االجتماعیـة فـي فلسـطین تعـزى 

 إلى االنتماء المؤسسي

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.560 0.584 0.237 2 0.475 بین المجموعات
 0.406 86 34.958 داخل المجموعات

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.56) ومستوى الداللة (0.58) أن قیمة ف للدرجة الكلیة(8.4یالحظ من الجدول (     

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (

ت المبحوثین حول  دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في متوسطات إجابا

 فلسطین تعزى إلى االنتماء المؤسسي.

األعضاء والوزارة في تقدیم الخدمات  توحسب رأي الباحث یعزى سبب هذه النتیجة هو التشارك بین المؤسسا

 كن هناك فرق في االجابات.االجتماعیة من أجل تطویر نظام الحمایة االجتماعیة لم ی
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 النتائج المتعلقة بالفرضیة الرابعة: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى المسمى الوظیفي

) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAحـادي  (ولفحـص الفرضـیة الصـفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین األ

عینــة الدراســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى 

 ) یوضح ذلك:9.4المسمى الوظیفي ، والجدول (

سـطات الستجابة أفراد العینـة فـي متو )One Way ANOVA( : نتائج تحلیل التباین األحادي )9.4(جدول

إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة فـي تطـویر نظـام الحمایـة االجتماعیـة فـي فلسـطین تعـزى 

 إلى المسمى الوظیفي

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.66 0.653 0.268 5 1.342 بین المجموعات
 0.411 83 34.090 موعاتداخل المج

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.66) ومستوى الداللة (0.65) أن قیمة ف للدرجة الكلیة(9.4یالحظ من الجدول (     

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (

ول  دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في متوسطات إجابات المبحوثین ح

 فلسطین تعزى إلى المسمى الوظیفي.
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یرى الباحث ان سبب هذه النتیجة أن جمیع العاملین في المؤسسات على اختالف مسماهم الوظیفي یعملون 

خالل القیام بالمهام في توفیر برنامج معین وتقدیم خدمات معینة حیث یكمل كل موظف دور اآلخر من 

 المنوطة بهم.

 النتائج المتعلقة بالفرضیة الخامسة: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى موقع العمل

) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAن األحـادي  (ولفحـص الفرضـیة الصـفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل التبـای 

 عینــة الدراســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى

 ) یوضح ذلك:10.4، والجدول ( موقع العمل

الســتجابة أفــراد العینــة فــي )One Way ANOVA( : نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي )10.4(جــدول

ــة االجتماعیــة فــي متو  ســطات إجابــات المبحــوثین حــول دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمای

 فلسطین تعزى إلى موقع العمل

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.035 2.998 1.130 3 3.390 بین المجموعات
 0.377 85 32.042 اتداخل المجموع
 88 35.432 المجموع
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) وهـي أقـل مــن 0.03) ومسـتوى الداللـة (2.99) أن قیمـة ف للدرجـة الكلیــة(10.4یالحـظ مـن الجـدول (     

) فــي α ≤ 0.05)؛ أي أنــه توجــد فــروق دالـة إحصــائیًا عنــد مســتوى الداللــة (α ≤ 0.05مسـتوى الداللــة (

ـــة فـــي متوســـطات إجابـــات المبحـــوثین حـــول  دو  ر التخطـــیط بالمشـــاركة فـــي تطـــویر نظـــام الحمایـــة االجتماعی

ـــع العمـــلفلســـطین تعـــزى إلـــى  . ولمعرفـــة مصـــدر الفـــروق اســـتخدم الباحـــث  التحلیـــل اإلحصـــائي المتقـــدم موق

)Post-Hoc) واستخدام اختبار (LSD) یوضح ذلك:11.4)، والجدول ( 

ات المبحوثین حول دور التخطیط ) للفروق في متوسطات إجابLSD): نتائج اختبار(11.4(جدول

 بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى موقع العمل

 رام اهللا نابلس الخلیل القدس موقع العمل
  0.432949   القدس

  0.386925   الخلیل

     نابلس

     رام اهللا

انت بین القدس نابلس وكانت الفروق لصالح القدس ) أن الفروق ك11.4تشیر المعطیات الواردة في الجدول (

حیث كان المتوسط الحسابي أعلى، كما جاءت الفروق بین الخلیل ونابلس وكانت الفروق لصالح الخلیل، 

والذي كان المتوسط الحسابي أعلى، ومن خالل تحلیلنا لنتائج ذلك ومن خالل اطالعنا على دور 

أن هناك فرق ملحوظ على أرض الواقع وهذا كان له األثر في أن  المجموعات في المحافظات الثالث وجدنا

النتائج مختلفة حیث أن الوزارة ومن خالل دور مجموعات التخطیط في محافظة القدس خصصت ما یقارب 

ملیون دوالر لتنفیذ خطة المجموعة ألولویة العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أن كان للمجموعة دور 

الرعایة المنزلیة لألشخاص ذوي االعاقة الشدیدة في محافظة الخلیل، أما في محافظة في تقدیم خدمات 
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نابلس كان تعاون الوزارة في تطبیق خطة المجموعة بخصوص تشغیل مركز اإلعاقة الشدیدة ضعیف وهذا 

 واضح في اجابات المشاركین في الدراسة.

 النتائج المتعلقة بالفرضیة السادسة: 

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ت داللةال توجد فروق ذا

ولفحص الفرضیة الصفریة، تم استخدام  الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

) الستجابة أفراد عینة الدراسة حول  دور التخطیط One Way ANOVAتحلیل التباین األحادي  (

، والجدول  عدد سنوات الخبرةكة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى بالمشار 

 ) یوضح ذلك:12.4(

الســتجابة أفــراد العینــة فــي )One Way ANOVA( : نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي )12.4(جــدول

ــة اال جتماعیــة فــي متوســطات إجابــات المبحــوثین حــول دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمای

 فلسطین تعزى إلى عدد سنوات الخبرة

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.449 0.891 0.360 3 1.080 بین المجموعات
 0.404 85 34.352 داخل المجموعات

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.44) ومستوى الداللة (0.89أن قیمة ف للدرجة الكلیة( )12.4یالحظ من الجدول ( 

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (
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متوسطات إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین 

 إلى عدد سنوات الخبرة. قبول الفرضیة الصفریة.تعزى 

ویرى الباحث أن السبب في ظهور هذه النتیجة عمل جمیع الموظفین كفریق واحد وكمجموعة واحدة لتحقیق 

األهداف التي یسعون الیها، وأثناء العمل یتبادلون الخبرات لذا تجد دورهم في تقدیم الخدمات االجتماعیة 

 متقارب.

 قة بالفرضیة السابعة: النتائج المتعل

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى المؤهل العلمي

) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAولفحـص الفرضـیة الصـفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحـادي  ( 

نــة الدراســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى عی

 ) یوضح ذلك:13.4المؤهل العلمي ، والجدول (
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الســتجابة أفــراد العینــة فــي )One Way ANOVA( : نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي )13.4(جــدول

ــة االجتماعیــة فــي متوســطات إجابــات المبحــوثین حــول دور التخطــیط بال مشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمای

 فلسطین تعزى إلى المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.422 0.946 0.382 3 1.145 بین المجموعات
 0.403 85 34.287 داخل المجموعات

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.42) ومستوى الداللة (0.94) أن قیمة ف للدرجة الكلیة(13.4یالحظ من الجدول ( 

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (

یة االجتماعیة في فلسطین متوسطات إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحما

 تعزى إلى المؤهل العلمي.

یرى الباحث أن المبحوثین (أعضاء مجموعات التخطیط المشترك) خضعوا لنفس التدریبات على أیدي نفس 

 المدربین مما وحد المفاهیم العلمیة لدیهم بالرغم من أختالف مؤهالتهم العلمیة لذا تقاربة ارائهم.

 الثامنة:  النتائج المتعلقة بالفرضیة

إحصائیة في إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام  ال توجد فروق ذات داللة

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى قطاع عمل المؤسسة
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) السـتجابة أفـراد One Way ANOVAولفحـص الفرضـیة الصـفریة، تـم اسـتخدام تحلیـل التبـاین األحـادي  ( 

ســة حــول  دور التخطــیط بالمشــاركة فــي تطــویر نظــام الحمایــة االجتماعیــة فــي فلســطین تعــزى إلــى عینــة الدرا

 ) یوضح ذلك:14.4قطاع عمل المؤسسة ، والجدول (

الســتجابة أفــراد العینــة فــي )One Way ANOVA( : نتــائج تحلیــل التبــاین األحــادي )14.4(جــدول

ــة االجتماعیــة فــي متوســطات إجابــات المبحــوثین حــول دور التخطــیط بالمشــارك ة فــي تطــویر نظــام الحمای

 فلسطین تعزى إلى قطاع عمل المؤسسة

مجموع  مصدر التباین
 المربعات

درجات 
 الحریة

متوسط 
 المربعات

قیمة "ف" 
 المحسوبة

مستوى 
 α الداللة 

 0.932 0.146 0.061 3 1.182 بین المجموعات
 0.415 85 35.250 داخل المجموعات

 88 35.432 المجموع

) وهي أكبر من 0.93) ومستوى الداللة (0.14) أن قیمة ف للدرجة الكلیة(14.4یالحظ من الجدول (  

) في α ≤ 0.05)؛ أي أنه ال توجد فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة (α ≤ 0.05مستوى الداللة (

ة االجتماعیة في فلسطین متوسطات إجابات المبحوثین حول دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمای

 تعزى إلى قطاع عمل المؤسسة.

یرى الباحث ان السبب من وراء ظهور هذا التقارب في أراء المبحوثین بالرغم من اختالف قطاع عمل 

المؤسسات التي ینتمون الیها مرجعه هو الشراكة والعمل المشترك بین هذه المؤسسات والتعاون المستمر بینهم 

 مات االجتماعیة والقطاعات االخرى.وخاصة في قطاع الخد
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 الفصل الخامس

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 االستنتاجات والتوصیات

تضمن هذا الفصل ملخص النتائج التي توصلت الیها الدراسة التي بحثت في دور التخطیط بالمشاركة في   

والمقترحات المنبثقة من تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین، كما تضمن مجموعة  من التوصیات 

  نتائج الدراسة.

 :ملخص النتائج 5-1

أشارت النتائج ان التخطیط بالمشاركة لعب دورا بدرجة مرتفعة في عملیة تطویر نظام الحمایة  .1

 االجتماعیة

ساهم التخطیط بالمشاركة بشكل مرتفع في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة من خالل عقد لقاءات  .2

ت التخطیط بالمشاركة مع فئات/مجموعات اجتماعیة مختلفة في تحدید احتیاجات متكررة بین مجموعا

 .هذه الفئات

للخدمات االجتماعیة ولمزودیها في المناطق  الشرائح االجتماعیة م التخطیط بالمشاركة في وصولساه .3

   التي استهدفتها الدراسة.
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ء مجموعة التخطیط وأدائها رات أعضالعبت وزارة التنمیة االجتماعیة دورا بدرجة مرتفعة في بناء قد .4

 .لنقاشات التي تدور في االجتماعاتالمجموعات وا لدورها، حیث تشارك في اجتماعات

مساهمة الفئات االجتماعیة المختلفة ومشاركتها في مجموعات التخطیط المشترك في تطویر نظام  .5

 .جاء بدرجة مرتفعة الحمایة االجتماعیة في فلسطین

ات االجتماعیة في مجموعات التخطیط ساهم بدرجة متوسطة في التوزیع العادل مشاركة كافة الفئ .6

 للخدمات التي یقدمها نظام الحمایة االجتماعیة.

ساهم استخدام التخطیط بالمشاركة من خالل منهجیة مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة  .7

 الحمایة. تطویر نظامالتي تواجه معیقات ال معالجةفي  بدرجة مرتفعة

المعیقات لتطویر نظام كثر هي من أضعف االمكانیات المالیة لوزارة التنمیة االجتماعیة تشیر النتائج أن  .8

 الحمایة االجتماعیة في فلسطین.

) في متوسطات إجابات α ≤ 0.05بینت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائیًا عند مستوى الداللة ( .9

اركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین تعزى إلى المبحوثین حول دور التخطیط بالمش

 .وعدد سنوات الخبرة، والمؤهل العلمي مكان السكن، واالنتماء المؤسسي، والمسمى الوظیفي،

بینت النتائج أن هناك فروقات في متوسطات اجابات المبحوثین تعزى الى موقع العمل، وأن الفروق  .10

لفروق لصالح القدس، كما جاءت الفروق بین الخلیل ونابلس وكانت كانت بین القدس نابلس وكانت ا

خصصت ما یقارب ملیون دوالر لمجموعات  فروق لصالح الخلیل، ویعود السبب الى أن الوزارةال
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التخطیط في محافظة القدس لتنفیذ خطة المجموعة ألولویة العمل مع األشخاص ذوي اإلعاقة، كما أن 

خدمات الرعایة المنزلیة لألشخاص ذوي االعاقة الشدیدة في محافظة  كان للمجموعة دور في تقدیم

الخلیل، أما في محافظة نابلس كان تعاون الوزارة في تطبیق خطة المجموعة بخصوص تشغیل مركز 

 جابات المشاركین في الدراسةإعاقة الشدیدة ضعیف وهذا واضح في اإل

 :  التوصیات  2.5

یات الدراسة فإن الباحث یوصي بعدة توصیات لعدة جهـات وهـي علـى النحـو وبناًء على التحلیل السابق لمعط

 التالي:

 :توصیات لوزارة التنمیة االجتماعیة 

 على الوزارة أن تعتمد  بشكل كامل على مشاركة المجموعات في بناء خطة عملها.  •

 تخصیص موازنة مالیة للمجموعات لتدریب وتطویر أداء أعضاء المجموعات.  •

 توظیف نتائج عمل مجموعات التخطیط في تنفیذ برامجها.  على الوزارة •

ضرورة قیام وزارة التنمیة باختیار أعضاء المجموعات بدقة ومهنیة اكثر وضرورة استقطاب  •

 اصحاب الكفاءات والخبرات العالیة. 

ضرور تعزیز المفهوم الالمركزي في اتخاذ القرار بما یسهم في تحقیق االستقاللیة للمجموعات  •

 یقوي دور المجموعات في اتخاذ القرارات. وذلك
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ضرورة تعمیم تجربة مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة لیشمل كافة المحافظات  •

 لتحقیق شمولیة في تمثیل كافة الفئات في كافة مناطق تواجدهم.

 :توصیات للمجموعات 

جتماعیـــة فـــي فلســـطین ألعضـــاء ضـــرورة العمـــل علـــى توحیـــد المفـــاهیم المتعلقـــة فـــي نظـــام الحمایـــة اال .1

 مجموعات التخطیط بما یسهم في تعزیز دورهم في عملیات التخطیط.

 وتزویدهم باالستشارات والمعلومات وبالدراسات التفصیلیة الفنیة بالكوادر رفد المجموعات ضرورة .2

 الصائبة. القرارات اتخاذ على تعینهم التي الالزمة

 :توصیات لمؤسسات المجتمع المدني 

نموذج التخطیط التشاركي وضرورة تعزیز ثقافة الشراكة المجتمعیة، عبر برامج وأنشطة  تبني.1

منظمات المجتمع المدني، وتعزیز جو الشراكة المجتمعیة، والتعاون بین كافة األطراف للوصول 

 للتنمیة.

عمل الوزارات  في خطط للمشاركة آلیة إعتماد عبر للمواطنین المجتمعیة المشاركة تعزیز.2

 عبر لدعم المشاركة المجتمعیة والمعنوي التقني الدعم من مزیدا في خلق مةھمؤسسات، والمساوال

 .األمر السنویة لهذا الموازنات من جزء تخصیص

من  وقریب بشكل سلس اإلعالمیة القنوات من العدید في المجتمعیة تسویق مفهوم المشاركةضرورة  .3

  المحلي. المجتمع ثقافة
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 :توصیات عامة 

ن یكون أعضاء المجموعات ممثلین لكافة المناطق والتجمعات السكانیة بما یشمل اشراكهم ضرورة ا .1

 خطیط وتحدید احتیاجاتهم ویحقق المساواة والعدالة االجتماعیة.تفي ال

 توفیر العمل على یتوجب حیث والسكان المسؤولة الجهات بین جدیدة مسارات استحداث ضرورة .2

 األفكار، وتبادل زیادة الخبرات في یساعد كونه أعاله، المذكورة الجهات بین مفتوحة اتصال قنوات

 تدریبیة لألعضاء. ورشات عمل یتوجب كما الفاعلة، المشاركة تتم وبهذا

ضرورة االهتمام بتعزیز ثقافة المشاركة المجتمعیة لدى المجموعات المشتركة، وأهمیة قیام الوزارة  .3

وتضمین الموازنة العامة بنود دعم التنمیة المحلیة، بتعزیز تجربة المجموعات المشتركة من خالل 

وتوسیع العالقات الخارجیة والتوأمة مع مجموعات أجنبیة وعربیة لنقل التجربة واالستفادة ولتطویر 

 العمل.
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)1ملحق (  

    

    

 دولة فلسطین       

 وزارة التنمیة االجتماعیة

 

 

ویر نظام الحمایة االجتماعیة من خالل التخطیط القائم على الشراكة وبناء مشروع المساعدة الفنیة لتط
 .)بدعم من االتحاد األوروبي(المرحلة الثانیة -القدرات المؤسسیة 

 إطار مرجعي للمجموعات المشتركة لتخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة

 2016تشرین أول 

 

 خلفیة  .1

اإلتحاد األوروبي على تحسین وتطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین من تعمل وزارة التنمیة اإلجتماعیة وبدعم من 
خالل التخطیط القائم على الشراكة وبناء القدرات المؤسسیة. ویأتي هذا في الوقت الذي تعترف فیه دولة فلسطین بالدور الذي 

عكس ذلك في خطة التنمیة الوطنیة الفلسطینیة تلعبه الحمایة اإلجتماعیة بوصفها مجاال رئیسا للسیاسات. وعلى هذا النحو ین
واستراتیجیة قطاع الحمایة االجتماعیة. وعالوة على ذلك تعترف السلطة الفلسطینیة بأهمیة تحقیق الالمركزیة في تقدیم الخدمات 

لمحلیة، بما في ذلك االجتماعیة وتعزیز الشراكة بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني في تقدیم الخدمات االجتماعیة ا
 تطویر معاییر الجودة والخدمة ونظام الرصد.

إن وزارة التنمیة االجتماعیة هي المسؤولة عن تطویر سیاسات الحمایة االجتماعیة الشاملة والتنسیق والصیاغة واإلشراف على 
طنیین والدولیین خاصة على المستوى تقدیم الخدمات وتنفیذ إصالحات القطاع. كما وتقوم الوزارة بتنسیق عملها مع الشركاء الو 

المركزي، كما وسعت في اآلونة األخیرة إلى إضفاء المزید من الطابع الرسمي على عملها وتنظیمه مع المنظمات المحلیة من 
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خالل الشراكة وشراء الخدمات. كما وتقوم وزارة التنمیة االجتماعیة بتطویر نظام خدمات اجتماعیة متكامل ومنسق، وتعزیز 
 لشراكة بین القطاعین العام والخاص والمجتمع المدني في تقدیم الخدمات االجتماعیة المحلیة على أساس معاییر جودة متقدمة. ا

إن واحدة من نقاط التطویر المستقبلي، التي تم تحدیدها من قبل الوزارة والشركاء، الحاجة إلى تحسین نظام تخطیط الخدمات 
نظرا للحاجة الى نظام عمل مشترك ورسمي ومقنع بین كافة ذوي العالقة لتفادي التضارب  اإلجتماعیة بشكل ممؤسس وموحد،

واالزدواجیة وهدر المصادر وضعف الخدمات الموجهة لبعض الفئات والمناطق المهمشة، باالضافة إلى ضعف التشارك في 
 المعلومات وتبادل البیانات. 

ة وتنفیذ استراتیجیات عمل وزارة التنمیة اإلجتماعیة، وال سیما في تلك الجوانب وفي هذا السیاق فإن المشروع سیقدم الدعم إلدار 
االستراتیجیة التي تركز على التطویر التنظیمي والمركزیة خدمات المساعدة االجتماعیة من المقر الرئیسي لوزارة التنمیة 

أساس االحتیاجات المحلیة المقررة والشراكة مع اإلجتماعیة، بهدف تقدیم خدمات حمایة إجتماعیة مرنة وذات جودة عالیة على 
المجتمع المدني والقطاع الخاص. ومن أجل ذلك وبهدف تطویر العمل المشترك، قام المشروع فإن بإنشاءوبناء فدرات 

-2016مجموعات لتخطیط الخدمات اإلجتماعیة في محافظات القدس والخلیل ونابلس، ویهدف في المرحلة الحالیة والقادمة (
) إلى تعمیم هذه التجربة في باقي مدیریات التنمیة االجتماعیة باالستفادة من الدروس المتعلمة من المرحلة السابقة. 2019

 وفیما یلي وصف مفصل للمجموعات المشتركة لتخطیط وتطویر الخدمات اإلجتماعیة. 

 

 التعریف .2

ة تشاركیة على المستوى المحلي  تتولى تعریف وتحدید المجموعه المشتركة لتخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة المحلیة هیئ 
األولویات في منطقة عملها ووضع خطط مقترحة لتطویر الخدمات االجتماعیة وتقدیم الدعم الفني  والتشبیك والتنسیق في سبیل 

بصفتها المؤسسة الوطنیة تطویر قطاع الخدمات االجتماعیة في المدیریة المحددة، بالتنسیق مع هیاكل وزارة التنمیة االجتماعیة 
 القائدة للقطاع وبالعمل التشاوري والتنسیقي مع مؤسسات حكومیة وغیر حكومیة وشبكات تخصصیة محلیة ذات عالقة.

 

 المسؤولیات .3

بالتناسق مع استراتیجیة الوزارة تجاه قطاع الخدمات االجتماعیة، تكون لمجموعات تخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة 
 لعامة التالیة: المسؤولیات ا

المساهمة في تحسین عملیة تخطیط وتطبیق برامج الخدمات االجتماعیة من خالل هیاكل شراكة فاعلة وأطر متفق علیها  .1

 بین الشركاء للتنفیذ على المستوى المحلي.
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صصیة المساهمة في تحسین نوعیة وجودة الخدمات االجتماعیة في المحافظة من خالل تمكین الشركاء والشبكات التخ .2

 ومقدمي الخدمات العاملین في مجال عمل وزارة التنمیة االجتماعیة.

المساهمة في تمكین نظام الخدمات االجتماعیة في المحافظات كجزء من عملیة تعزیز اآللیات المحلیة في تقدیم الخدمات  .3

 وتفعیل المصادر.

، ممثلة بمدیریاتها، والشركاء المحلیین والشبكات العمل مع المدیریة على تعزیز التعاون والشراكة والتنسیق بین الوزارة .4

 التخصصیة لتقدیم خدمات اجتماعیة فعالة.

العمل على ضمان تلبیة أفضل المصالح للفئات المستفیدة التي تخدمها الوزارة والقطاع الذي یمثله األعضاء في المجموعة،  .5

 تفاقیات الدولیة ذات الصلة.وباالستناد الى القوانین واللوائح واالستراتیجیات المحلیة واال

 المساهمة في بناء قاعدة البیانات الوطنیة لقطاع الحمایة االجتماعیة. .6

 

 المهمات .4

تكون لمجموعات التخطیط للخدمات االجتماعیة، بالعمل مع وزارة التنمیة االجتماعیة ومكتب المدیریة، المهمات المحددة 
 التالیة:

توجیة للمدیریة في مجال الخدمات االجتماعیة من خالل تحدید األولویات والتدخالت المساهمة في تقدیم الدعم واالسناد وال .1

 الالزمة في المحافظة. 

تمثیل قطاعات الخدمات االجتماعیة وضمان أن تكون االستراتیجیات والبرامج والمشاریع منسجمة مع احتیاجات المحافظة  .2

 ومصالح المواطنین المستفیدین من الخدمات االجتماعیة.

تحلیل االحتیاجات االجتماعیة والموارد المتوفرة داخل المحافظة وٕانشاء آلیات استهداف أفضل عن طریق  المساهمة في .3

 االستفادة مما یتم من دراسات في كل محافظة.

الربط بین األولویات من احتیاجات الخدمة االجتماعیة داخل المحافظة بالتزامن مع األولویات والسیاسات الوطنیة  .4

ساهمة في مناقشة السیاسات واالستراتیجیات الوطنیة المتعلقة بالحمایة والخدمات االجتماعیة وضع خطة عمل سنویة والم

تشمل مجموعة من النشاطات المكملة لعمل المدیریة في مجال أو أكثر من مجاالت الخدمات االجتماعیة في المحافظة 

 ماعیة.مع الموائمة مع االستراتیجیة الوطنیة للتنمیة االجت

القیام بنشاطات وفعالیات لتجنید المصادر المادیة والبشریة لتطویر الخدمات االجتماعیة ذات األولویة للمحافظة وحسب  .5

 خطة العمل المتفق علیها، مع إمكانیة إنشاء صندوق محلي للخدمات االجتماعیة تشرف علیه المجموعة حسب القانون. 

طراف الفاعلة والشبكات التخصصیة في تقدیم الخدمات االجتماعیة وتعزیز ضمان الشراكات والصالت الواضحة بین األ .6

 تبادل المعلومات والبیانات ذات العالقة. 
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 مراجعه ودراسة القوانین ذات العالقة بالخدمات االجتماعیة وتقدیم المقترحات بشأنها. .7

صصة بقضایا الفئات االجتماعیة حسب الحاجة، تستطیع مجموعات التخطیط في كل محافظة إنشاء مجموعات عمل متخ .8

التي تعمل معها وزارة التنمیة االجتماعیة وتنسق مع الشبكات التخصصیة لدعمها كل في مجالها، وهذه الفئات هي: 

 األشخاص ذوي اإلعاقة، األطفال، المسنون واألسر والنساء في ضائقة. 

 

 تشكیل المجموعات وعضویتها .5

 مات االجتماعیة المحلیة في كل مدیریة من مدیریات وزارة التنمیة االجتماعیة. یتم إنشاء مجموعة تخطیط وتطویر الخد )1

  مؤسسة في كل مدیریة برئاسة مدیریة الوزارة، وعضویة كل من: 30-20یتم تشكیل مجموعة التخطیط من  )2

 س األعلى للشباب.وزارات ذات عالقة كالصحة والتربیة والتعلیم والعمل والحكم المحلي ووزارة شؤون المرأة، والمجل -
 مؤسسات تمثیلیة للقطاع الخاص بما ال یزید عن مؤسستین -
 مؤسسات 4مؤسسات أهلیة وطنیة تعمل بنشاط في المدیریة بما ال یزید عن  -
 مؤسسة 15مؤسسات وشبكات تخصصیة محلیة ممثلة لقطاعات الخدمات االجتماعیة كافة بما ال یزید عن  -

ي مجموعه التخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة المحلیة من قبل مدیر/ة مدیریة التنمیة یتم دعوة المؤسسات األعضاء ف )3

 االجتماعیة.

 تقوم كل مؤسسة بترشیح عضو دائم للمجموعة یتخصص ویعمل في مجال الخدمات االجتماعیة. )4

ان استمرار وفعالیة عمل تقدم وزارة التنمیة االجتماعیة، ممثلة بمدیریاتها، كافة التسهیالت اللوجستیة الالزمة لضم )5

 مجموعات التخطیط. 

 تعین كل مدیریة موظفا متخصصا أو أكثر لمتابعة مجموعة التخطیط، یتابع عملها وینسق مهماتها. )6

 

 اإلدارة واالجتماعات والمداوالت .6

ویتولى یترأس مدیر مدیریة التنمیة االجتماعیة في كل مدیریة رئاسة مجموعه تخطیط وتطویر الخدمات االجتماعیة،  )1

مسؤولیة الدعوة لالجتماعات الدوریة للمجموعة ووضع أجندة االجتماعات بالتشاور مع األعضاء والجهات المخولة في 

 الوزارة.

 تجتمع مجموعة التخطط مرة كل شهرین بدعوة من رئیس المجموعة، أو في حاالت الضرورة.  )2

سؤول والمذكور سابقا)، ویتم إرساله لألعضاء بما ال یحرر محضر اجتماع من قبل منسق المجموعه  (موظف المدیریة الم )3

 یزید عن أسبوع من عقد االجتماع ویعرض على األعضاء للمصادقة والتوقیع في االجتماع الالحق.
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یتم أرشفة محاضر االجتماعات والوثائق المتعلقة بالمجموعه وعملها في مقر مدیریة التنمیة االجتماعیة، وكذلك على  )4

 نیة للمجموعة الطالع الجمیع.  الصفحة االلكترو 
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 )3ملحق (

 أداة الدراسة

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

 

 

 القدس جامعة
 المستدامة التنمیة معهد

 المستدامة الریفیة التنمیة في الماجستیر برنامج
 .المحترمین السادة

 وبعد،،، طیبة تحیة

دور التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في وان "یقوم الباحث بإعداد رسالة ماجستیر بعن 
وذلك استكماًال فلسطین، حالة دراسیة "مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة في وزارة التنمیة االجتماعیة"، 

تم بناء هذه االستبانة بعد القدس، وقد  من جامعة لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في التنمیة الریفیة المستدامة
 االطالع على األدبیات والدراسات السابقة.

فحص دور وتأثیر التخطیط بالمشاركة في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین من خالل ویهدف البحث ل 
، والتعرف على مستوى یةدراسة حالة "مجموعات التخطیط المشترك للخدمات االجتماعیة" والتي أنشأتها وزارة التنمیة االجتماع

ممارسة إدارة المجموعات ألدوارها في التخطیط، وتوضیح طبیعة التأثیر للمجموعات على تطویر وتحسین نظام الحمایة 
 االجتماعیة، ومحاولة التوصل إلى توصیات تفید المسؤولین في الوزارة والتي تساهم في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة.

 ألغراض فقط المعلومات لكم على أن هذه ونؤكد جیدًا وتعبئة فقراتها، االستبانة بقراءة كرمحضرتكم الت من نرجو 
 العلمي. البحث

 ولكم جزیل الشكر واالحترام

 الباحث

 الجزء األول: البیانات الشخصیة:
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 ج. مخیم                     أ. مدینة                      ب. قریة      السكن:      مكان .1

 ب. أنثى             أ. ذكر                               :الجنس .2

  المؤسسي:  االنتماء .3

 موظفي وزارة التنمیة االجتماعیة المقر العام رام اهللا. . أ
 موظفي مدیریات التنمیة االجتماعیة. . ب
 ممثل أحد مؤسسات المجتمع المدني األعضاء في المجموعة.  . ت

 

 الوظیفي:           المسمى .4
ج. رئیس قسم                                      ام فأعلى                         ب. مدیر/ نائب مدیرأ.  مدیر ع
 ه. رئیس أوعضو مجلس إدارة                                  د. موظف

 و. غیر ذلك حدد:............. 

 موقع العمل :  .5

 اهللا د. رام       ج. نابلس                   ب. الخلیل  أ. القدس

 عدد سنوات الخبرة:   .6

 سنوات          10 – 6سنوات واقل                           ب. من  5أ. 

 .سنة 15سنة                     هـ.  أكثر من  15- 11ج. من 

 یوسأ. ثانوي فما دون.                ب. دبلوم            ج. بكالور المؤهل العلمي:              .7

 هـ. دكتوراة             د. ماجستیر                

 قطاع عمل المؤسسة: .8
 منظمات مجتمع محلي)/ب. مجتمع مدني(منظمات مجتمع المدني          حكومي            أ. 
 دوليقطاع خاص                      ج. قطاع  . ت

 عند اإلجابة الصحیحة: Xالجزء الثاني: ارجو وضع إشارة 
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ط بالمشاركة هو جهود مشتركة من خالل الناس المحلیین والمؤسسات بهدف صیاغة خطط التنمیة ولتحدید التخطی 2 •
 .ر أفضل البدائل المتاحة لتنفیذهااالحتیاجات واختیا

 

ر المحو 
 األول

قیاس مدى مساهمة وتأثیر التخطیط بالمشاركة المجتمعیة في 
 2تطویر نظام الحمایة االجتماعیة في فلسطین؟

موافق 
 بشدة

غیر  موافق
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

ال 
 أعرف

أسهم استخدام الوزارة لمنهجیة التخطیط بالمشاركة في توزیع   .1
 الخدمات االجتماعیة بشكل عادل في محافظتكم
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 في محافظتكم

     

استخدام الوزارة لمنهجیة التخطیط المشترك جعلها تعمل بناء على   .4
 ت المناطق والمحافظاتأولویات واحتیاجا

     

أصبحت الفئات المهمشة لدیها معرفة اكبر في الخدمات االجتماعیة   .5
 التي تقدمها الوزارة في محافظتكم

     

استخدام منهجیة التخطیط المشترك وحد الجهود لخدمة الفئات   .6
 المهمشة من ذي قبل

     

 أصبحت المؤسسات الممولة وذات العالقة بنظام الحمایة  .7
االجتماعیة اكثر معرفة في طبیعة احتیاجات كافة الفئات المهمشة 

 من ذي قبل

     

      ساهم التخطیط بالمشاركة بتحقیق العدالة والمساواة  من ذي قبل  .8
شمل التخطیط كل فئات المجتمع وتحدیدا الفئات المهمشة في   .9

 محافظتكم
     

ح االجتماعیة  الى ساهم التخطیط بالمشاركة في وصول كافة الشرائ  .10
 الحق في الحمایة االجتماعیة 

     

ساهم التخطیط المشترك من تمكین الفئات المهمشة من المشاركة   .11
 في التنمیة 

     

یشمل التخطیط للتنمیة بالمشاركة االحتیاجات الفعلیة للفئات   .12
 المهمشة في محافظتكم

     

بالمشاركة مع ساهم عقد لقاءات متكررة بین مجموعات التخطیط   .13
 فئات/مجموعات اجتماعیة مختلفة في تحدید احتیاجات هذه الفئات 

     

119 
 

                                                 



 

المحور 
 الثاني

قیاس دور الوزارة في بناء قدرات أعضاء مجموعات التخطیط 
 وأدائها لدورها
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غیر 
موافق 
 بشدة
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      بلتهتم الوزارة بتوصیات المجموعات أكثر من ذي ق  .1
تعتمد الوزارة بشكل كامل على مشاركة المجموعات في بناء   .2

 خطة عملها.
     

      تستخدم الوزارة نتائج عمل مجموعات التخطیط في تنفیذ برامجها.   .3
تضع الوزارة برامج اعداد وتوجیه ألعضاء المجموعات لتحسین   .4

 أداء المجموعات.
     

دیة والفنیة یترك أثر في تطویر امتالك الوزارة للمستلزمات الما  .5
 نظام الحمایة.

     

تقوم الوزارة بأختیار ذوي الخبرات والمهارات العالیة كأعضاء   .6
 للمجموعات.

     

تلجأ الوزارة الى المجموعات لطرح مشاكلها والبحث في حلول لها   .7
 أكثر من ذي قبل.

     

لكفاءات تلجأ الوزارة الستخدام أسالیب تحفیزیة الستقطاب ا  .8
 والخبرات لعضویة المجموعة.

     

تعطي الوزارة المجموعات هامش من وقتها وتشارك في   .9
 اجتماعاتها والنقاشات التي تدور في المجموعات

     

      تقوم الوزارة باختیار االعضاء بموضوعیة وشفافیة دون تحیز.  .10
 تخصص الوزارة موازنة مالیة للمجموعات لتدریب وتطویر أداء  .11

 أعضاء المجموعات.
     

تقوم الوزارة بعملیة التقییم والرقابة على أداء أعضاء المجموعات   .12
 بشكل مستمر لتفعیل دور المجموعات.
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 یتام)( وھي الفئات التي تعتبر في ضائقة اجتماعیة أو اقتصادیة، ومنھا األشخاص ذوي اإلعاقة، كبار السن، األطفال، النساء، األ 3

المحور 
 الثالث

 3مساهمة الفئات االجتماعیة قیاس  ما مدى
ومشاركتها في مجموعات التخطیط المشترك في تطویر  المختلفة

 عیة في فلسطین؟ نظام الحمایة االجتما
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 بشدة

غیر  موافق
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أعضاء المؤسسات المشاركة في مجموعات التخطیط تمثل كافة   .2
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جتماعیة بما فیها الفئات المهمشة في عضویة مشاركة الفئات اال  .3
المجموعات كان له دور في تطویر الخدمات االجتماعیة التي 

 یقدمها نظام الحمایة االجتماعیة

     

مشاركة كافة الفئات االجتماعیة ساهم في التوزیع العادل للخدمات   .4
 التي یقدمها نظام الحمایة االجتماعیة

     

شة في عضویة المجموعات ساهم في مشاركة الفئات المهم  .5
 ایصال صوتها لصناع القرار في الوزارة أو الجهات المعنیة

     

مشاركة الفئات المهمشة في عضویة المجموعات ساهم في بناء   .6
 الثقة بینها وبین مقدمي الخدمات االجتماعیة

     

أعضاء المجموعات الذي یمتلكون القدرة على استخدام التكنولوجیا   .7
 حدیثة یساعد في تطویر نظام الحمایة.ال

     

معرفة أعضاء المجموعات من ممثلي المؤسسات الشركة بشكل   .8
واضح لمهامهم وادوارهم  یسهم في تطویر  نظام الحمایة 

 االجتماعیة.

     

بناء قدرات وتدریب وتطویر مهارات أعضاء المجموعات یساهم   .9
 في تطویر نظام الحمایة االجتماعیة

     

                                                 



 

 

 شكرا لكم على حسن تعاونكم معنا

المح
ور 
 الرابع

قیاس مدى معالجة مجموعات التخطیط المشترك لمعیقات  
 تطویر نظام الحمایة بعد استخدام التخطیط بالمشاركة؟ 

موافق 
 بشدة

غیر  موافق
 موافق

غیر موافق 
 بشدة

ال 
 أعرف

1
. 

      انتهاج الوزارة للنموذج الالمركزي  في التخطیط  واتخاذ القرارات 

2
. 

ة بالخطط والتوصیات التي تصدر عن مجموعات التزام الوزار 
 التخطیط

     

3
. 

تؤثر ضعف امكانیات الوزارة المالیة في عدم تطور نظام 
 الحمایة االجتماعیة في فلسطین 

     

4
. 

یؤثر تركیز أعضاء المجموعات على مصالحهم الخاصة في 
 عدم تطور نظام الحمایة االجتماعیة

     

5
. 

مجموعات یساهم في عدم تطویر نظام ضعف خبرات أعضاء ال
 الحمایة االجتماعیة.

     

6
. 

أسهم تنوع خلفیات أعضاء المجموعات فیتطور نظام الحمایة 
 االجتماعیة

     

7
. 

      أسهمت المجموعات في بناء الثقة بین الوزارة والمؤسسات

8
. 

أسهمت المجموعات في بناء الثقة بین الفئات المهمشة والقائمین 
 ى نظام الحمایة االجتماعیةعل

     

9
. 

أسهمت المجموعات في معالجة مشكلة التوزیع العادل لخدمات 
 نظام الحمایة االجتماعیة

     

1
0 

حققت المجموعات العدالة والمساواة التي كان یفتقر لها نظام 
 الحمایة االجتماعیة

     

1
1 

ایة أسهمت المجموعات في توفیر النقص في خدمات نظام الحم
 االجتماعیة
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