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 اإلهداء

  
  إلى األرض التي ترعرعت بين ربوعها 

  
  إلى األرض التي أطعمتني من خيراتها 

  
  إلى وطني الغالي فلسطين 

  
  بيع دفاقة أمي وأبي  إلى من فجرا في حياتي ينا

  
  إلى نصفي اآلخر زوجي الحبيب

  
  إلى  ابنتي الغالية جود

  
  إلى النور الذي ينير لنا حياتنا إخواني وأخواتي

  
  إلى أغلى صديقاتي لينا، وسحر، وميادة

  
  إلى الشباب الذي يرغب بالتميز والرقي ومنهم نستمد الفرحة واألمل 

  
  ه الرسالة إلى كل من مد يد العون لي النجاز هذ

  
  إليهم أهدي جهدي المتواضع

  
  سناء عمر صالح طلوزي



أ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إقرار
  

 قدمت لجامعة القدس ولنيل درجة الماجستير وأنهـا نتيجـة أبحـاثي             اأقر أنا مقدم هذه الرسالة أنه     
 الرسالة وأي جزء منها لم يقـدم لنيـل درجـة ألي             هالخاصة باستثناء ما تمت اإلشارة له، وأن هذ       

  .و معهدجامعة أ
  
  

  :...................التوقيع
  

  سناء عمر صالح طلوزي
  

......................... 

  
  
  
  
  
 
  
  



ب 

  شكر وتقدير
  

  الحمد هللا رب العالمين أشكره على توفيقي على إتمام هذه الرسالة
  

جاز هذه  أتقدم بالشكر الجزيل الى جامعة القدس ممثلة بكافة موظفيها والعاملين فيها  إلتاحتهم لي الن              
  .الرسالة والى معهد التنمية المستدامة ممثال بالهيئة األكاديمية واإلدارية لما بذلوه من جهد وعطاء

  
  .وأتقدم بالشكر الوفير الى أستاذي الفاضل الدكتور طارق الحاج الذي أشرف على هذا الدراسة

  
  . أبدوه من مالحظات قيمةكما أتقدم الى بالشكر الى األستاذة األفاضل، أعضاء لجنة المناقشة لما

  
حمـاد  . زهير الصباغ، د  .نضال جيوسي، د  .مجدي زامل، د  .عبد الرحمن الحاج إبراهيم، د    .والى د 

أباهر السقا لمراجعتهم لالستبيان ولمالحظتهم القيمة التي ساهمت في إخراج االسـتبيان            . حسين، د 
  .بصورته النهائية

  
  . ومشاركاته التي أسهمت في انجاز هذا العملكما أتقدم لزوجي لدعمه المتواصل وإلرشاداته

  
وشكر لوزارة الداخلية والعاملين فيها في قسم الجمعيات والى المنظمات الشبابية وهيئاتها اإلداريـة              

  .الذين أعطوني من وقتهم وأجابوا على فقرات االستبانة بصدق وموضوعية
  

إلنجاز هذه الرسالة سائلة اهللا عـز  وأخير أخص بالشكر كل من ساندني ودعمني وقدم لي المساعدة   
  .وجل أن يجزيهم كل خير

  
  سناء عمر طلوزي



ج 

  مصطلحات الدراسة
  

  :لقد تم تعريف المصطلحات إجرائيا وذلك حسب ما تم استخدامها في الدراسة
  

عبارة عن مرحلة عمرية أو طور من أطوار نمو اإلنسان والذي            :  الشباب
ـ   (سـنة   24-14يبدأ من  سـن       زي لإلحـصاء   الجهـاز المرك

، حيث يكتمل النضوج العضوي له والعقلـي        )2005الفلسطيني،
وهذه المرحلة العمرية تخضع لنمو بيولوجي من ناحية        . والنفسي  

وهنـاك تعريفـات ذات طـابع       ,ولثقافة مجتمع من ناحية أخرى      
اجتماعي تحدد أن الشباب عبارة عن مجموعـة مـن الـسمات            

 كانـت هـذه الفئـة       والخصائص إذا وجدت في فئة من السكان      
  ).2006أبوعفيفه، (شبابا

وحدات اجتماعية تكونت لتحقيق أهـداف مـن خـالل تـرابط             :  المنظمات الشبابية
مجموعة من األفراد بشكل منتظم، وهي تقدم خدمات مـصممة          
لتلبية االحتياجات التنموية للشباب عن طريق البرامج واألنـشطة     

نظمات أماكن يمارس   وهذه الم . والتي تساهم في بناء شخصياتهم    
فيها الشباب أنشطتهم المختلفة إلشباع حاجاتهم وتنمية ميـولهم،         
وتهدف المنظمات الشبابية الى التنمية الفردية والتنمية االجتماعية        
للشباب كوسيلة لبناء مجتمع قائم علـى الديمقراطيـة والحريـة           

وتقدم المنظمات الشبابية مجموعة من البرامج      ). 2007رحال،  (
نشطة ومنها برامج صحية ورياضية وبرامج فنيـة وثقافيـة          واأل

  ).2006أبوعفيفه، (واجتماعية 
يستخدم مصطلح التنمية االجتماعية في العمل الـدولي بالرفـاه           :  التنمية االجتماعية

االجتماعي التنموي باعتبارها تعظيم الجهود اإلنسانية باالعتمـاد        
كذلك توفير التعلـيم    على الذات والمشاركة واتخاذ القرار، وهي       

والصحة والمسكن المالئم والعمل المناسـب لقـدرات اإلنـسان          
واألمن والتامين االجتماعي، والقضاء على االسـتغالل، وعـدم         

  ).2009سروجي، (تكافؤ الفرص 
  العملية التي يمارس الفرد من خاللها دورا في الحياة السياسية  :  المشاركة

الله الفرصة في أن يشارك في      االجتماعية لمجتمعه ويمتلك من خ    



د 

وضع األهداف العامة وكذلك أفضل السبل النجاز هذه األهـداف          
  ).2000سالم، (

ــر  ــات غيـ المنظمـ
  الحكومية

مجموعات طوعية ال تستهدف الربح ويقودهـا أشـخاص ذوي           :
أبوسـيف،  (اهتمامات مشتركة وهي تؤدي عدة وظائف إنسانية        

2005.(  



ه 

  الملخص
  

لى التعرف إلى دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعيـة            هدفت هذه الدراسة إ   
في محافظات شمال الضفة الغربية، والتعرف على أهداف المنظمات الشبابية والبرامج واألنـشطة             
التي تقوم بها هذه المنظمات في مجال التنمية االجتماعية، إضافة إلى ذلك تحديـد دور كـل مـن                   

المؤهل العلمي ومكان السكن والعمر والحالة االجتماعية وأثرها علـى التنميـة            متغيرات الجنس و  
  .االجتماعية

  
إرتات الباحثة القيام بهذه الدراسة واختيارها بدوافع ذاتية حيث أنها نفذت العديد من البـرامج التـي     

باحثة بتطوير  ولتحقيق أهداف الدراسة قامت ال    . تلبي احتياجات الشباب في مجال التنمية االجتماعية      
 فقرة، وزعت على خمس مجاالت وهي التعلـيم، والخـدمات العامـة،             44إستبانة بلغ عدد فقراتها     

وشغل أوقات الفراغ، والصحة، والخدمات الطبية، والمـشاركة االجتماعيـة، وتـوفير الحاجـات              
 338نة من   وبعد التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة تم توزيعها على عينة عشوائية مكو            . األساسية

عامال في المنظمات الشبابية غير الحكومية في محافظات شمال الضفة الغربية، باإلضافة إلى ذلـك               
 مقابلة مع خبراء ومتخصصين ومدراء مؤسسات لمعرفة دور المنظمـات           15قامت الباحثة بإجراء    

  .الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية
  

إحصائيا باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية وقد توصلت        وبعد جمع البيانات تم معالجتها      
الدراسة إلى أن الدرجة الكلية لمجال التعليم والخدمات العامة وشغل أوقـات الفـراغ والمـشاركة                
االجتماعية كانت متوسطة، أما مجالي الصحة والخدمات الطبية وتوفير الحاجات األساسـية كانـت              

 ومدراء المؤسسات أن المنظمات الشبابية لم       نقابلة الخبراء والمتخصصي  وأسفرت نتائج م  . منخفضة
تترك بصمة حقيقية في مجاالت التنمية االجتماعية، وال تتوفر لديها أنشطة تشغل أوقات فـراغهم،               
وغالبية األنشطة هي رياضية، والتحدي األكبر والمعيق لهذه المنظمات هو عدم توفر اإلمكانيـات              

  .نظمات وعدم توافق البرامج واألنشطة التي تقدمها مع احتياجات الشبابالمادية لهذه الم
  

واهم االستنتاجات التي توصلت إليها الدراسة أن هناك جهود للمنظمات الشبابية في مجال التنميـة               
االجتماعية ولكنها مبعثرة وغير منظمة وغالبية برامجها تثقيفية ودورها إغـاثي ال تنمـوي، وأن                

االحتالل وقلة اإلمكانيات المادية وفرض المانح خطته وبرامجه على هذه المنظمات،           السبب في ذلك    
  .وعدم التخصص في مجال واحد في عملها

  



و 

أهميـة  :وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج توصلت الباحثة إلى عدد من التوصيات منها              
 من أجل رسم الخطط التنمويـة       تنسيق الجهود ما بين المنظمات الشبابية الحكومية وغير الحكومية        

لتفعيل دور الشباب، والقيام بأنشطة وبرامج  تنموية، وتأسيس جماعات شبابية تشارك في المنظمات              
الشبابية، وإجراء البحوث والدراسات التي تهتم بالشباب وتحدد احتياجاتـه، وتعمـل علـى تثقيفـه       

  .وتوعيته واالهتمام به



ز 

The Role of the non governmental Youth Organizations' in the social 
development in the northern West Bank 
 
Abstract: 
 
This study aimed at recognizing the non governmental Youth Organizations' Role in the 
north of the West Bank and recognizing the aims of the organizations' programs and 
activities which these organizations carry out in the area of social development and the 
obstacles they face. Moreover, determining the variables of sex, qualification, residence, 
age and marital status to find out their effect on social development. 
 
The researcher decided and chose to do this study self-motivate, that she carried out 
several programs that could fulfill the young needs. 
 
To achieve the objectives of this study, the researcher developed a questionnaire of 44 
items discussed five major particles in life which are : Education, Public Services, Leisure 
Activities, Health and Medical Services and Social Participation to obtain the young basic 
needs. 
 
After assuring the reliability and validity of study instrument as a random sample consisted 
of 338 workers in the non governmental youth organizations  in the northern parts of the 
west bank (Nablus, Jenin, Tulkarem, Qalqilia, and Salfit). In addition to this, the researcher 
made 15 interviews with specialists, experts and managers to recognize the organizations 
role in social development. 
 
After gathering the data and statistically processed using the SPSS, the study found out that 
the over-all degree concerned to the variables of "Education, Public services, Leisure 
Activities and Social Participation, was average but Health, Medical services and Social 
Participation and obtaining the basic needs was low. 
 
The interviews showed that the Young Organizations didn't give a real influence in the 
case of social development and doesn't have activities to fill the young free time, and most 
activities are concerned with sport. The biggest challenge is the financial problem related 
to capabilities towards the young needs. 
 
The most which the study found out, there are efforts for the youth organizations in the 
field of social development but scattered and nonsystematic, and most of the programs are 
educational and their role is relief more than developmental, the reason for this is 
occupation through lack of specialization resulted from that the supporting countries 
impose certain plans and processes upon the organizations. 
 
Through to what the researcher found out, she recommended: efforts and cooperation 
should be done between governmental and non governmental organizations to plan 
developmentally to interact and activate the young role and do more activities, establishing 
young groups participating in the youth organizations and making researches caring about 
the young.   
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  الفصل األول

_____________________________________________________  

  أهميتهاخلفية الدراسة و

  
   المقدمة1.1

  

تعرف التنمية على أنها العملية التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين كافـة والحكومـة لتحـسين                 
الظروف االجتماعية واالقتصادية في المجتمعات لمساعدتها على االندماج في حياة األمة والمساهمة            

سياسية وإدارية وهي عملية شاملة     في تقدمها بأقصى ما يمكن، وهي بذلك عملية اجتماعية وثقافية و          
وتسعى التنمية إلى استغالل الموارد المتاحة والتـي        . تمتد جذورها لتصل إلى مختلف جوانب الحياة      

يمكن إتاحتها، ومنها التنمية بأنواعها التي تعمل على دفع األفراد والمجتمعات باسـتمرار لتحقيـق               
ية رافد لمجـاالت التنميـة األخـرى االقتـصادية          فالتنمية االجتماع . التقدم االجتماعي واالقتصادي  

ففي مجال التنمية االجتماعية تـساهم فـي دعـم التنميـة            .. واإلدارية والسياسية والثقافية وغيرها   
  ). 2009حالوة، (االقتصادية من خالل تحسين نوعية الموارد فهي تمثل إحدى عوامل اإلنتاج 

  
يق الرقي والتقدم من خالل تلبيـة حاجـات المجتمـع    إذن عملية التنمية عملية هادفة تسعى إلى تحق 

وتتضمن التنمية تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية من خالل دعم التنمية لقـدرات              
األفراد وتحسين أوضاعهم  وإكسابهم المهارات وتعزيز قدراتهم لتعظيم االستغالل األمثل لتحـسين             

  .مستويات معيشية أفضل لألفراد
  

ا التنمية االجتماعية التي تسعى إلى تحسين وتعزيز نوعية الحياة للناس، وذلـك عـن طريـق            ومنه
إنشاء مجموعة من المؤسسات التي تحترم الحريات والحقوق وتسعى لزيـادة الفـرص وتكافؤهـا               
وتشجع على المشاركة، والرقي بوعي المجتمع والمساهمة في الخدمات للوصول بالمجتمع إلى نوع             
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إن خصوصية الوضع الفلـسطيني علـى       ). 2009سروجي،  (ار والتقليل من االنحراف   من االستقر 
جميع األصعدة السياسية واالقتصادية والثقافية واالجتماعية تحتم علينا عند الحـديث عـن التنميـة               
االجتماعية في فلسطين أن ال نعزلها عن الـسياق التـاريخي للتطـور االقتـصادي واالجتمـاعي                 

  .لفلسطين
  

لفلسطيني ومنذ إقامة أول مستوطنة صهيونية على أرضه وخالل االسـتعمار البريطـاني             فالشعب ا 
 وتـشريد   48والهجرات الصهيونية المتعاقبة واالستيالء على األرض ومواردها وبعد ذلـك نكبـة             

 التي تم اقتالع وتشريد قسم آخر من الشعب         67الشعب إلى الجئين في الوطن وفي الشتات، ونكسة         
  ).2007رحال،(ا الشعب تعرض إلى حالة من اإلفقار الجماعيالفلسطيني هذ

  
كل ذلك ترتب عليه حرمان الشعب الفلسطيني من حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته وبالتالي حقه                

فالتنمية االجتماعية تسعى إلى تحسين  نوعية الحياة للناس مـن           . في التنمية كباقي الشعوب األخرى    
جتماعية وثقافية، وذلك من خالل المنظمات  التطوعية غير الحكوميـة،           نواح عدة اقتصادية منها وا    

ومن هذه المنظمات الشبابية التي تلعب دورا حيويا في تنمية العنصر البـشري وبالتـالي اسـتفادة                 
  ).2009أبو زيد، (المجتمع من هذا العنصر وطاقاته 

  
لمـواطنين المهـارات الفنيـة      تلعب المنظمات الحكومية وغير الحكومية دورا بارزا في إكـساب ا          

واإلدارية وتنمية الوعي لديهم وذلك من خالل تنظيم البرامج واألنشطة في عـدة مجـاالت منهـا                 
  .اجتماعية واقتصادية وسياسية وثقافية

  
وقد برز دور المنظمات غير الحكومية باعتبارها قناة للمشاركة االجتماعية والسياسية ووسيلة لدعم             

لخاص والدور اإلنمائي فهي تعتبر شريكا في التنمية ومنها االجتماعية والتـي            التحول إلى القطاع ا   
  ). 2000مؤسسة التعاون، (ترتكز على التشغيل والفقر واالندماج االجتماعي 

  
ومن هذه المنظمات غير الحكومية المنظمات الشبابية التي تلعب دورا عظيما في خدمـة الـشباب                

 قدراتهم وتعزيز مـشاركتهم االجتماعيـة وهـذا يعـزز دور            وقضاياهم ورفع الوعي لديهم وبناء    
  .المنظمات الشبابية في صقل شخصيات الشباب في مختلف الميادين المجتمعية

  
وقد اعتمد دور المنظمات قبل دخول السلطة على الجانب السياسي، وبعد ذلك التركيز على الـدور                

لرعاية الصحية ولكن بعد قيـام الـسلطة        الخيري واإلنمائي والخدماتي حيث نشأ العديد من لجان ا        
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ازداد االهتمام بقطاع الشباب وارتفع عدد المنظمات الشبابية والتي شجعت العمل التطـوعي، وقـد               
اعتمدت هذه المؤسسات على التمويل من الدول المانحة، والتي أصبحت تنفذ مشاريع وبرامج حسب              

ات علـى بـرامج حـسب اهتمـام الـشباب           ما تريده المساعدات والمنح، لذا لم تركز هذه المنظم        
واحتياجاته من تعليم وصحة ونوع اجتماعي، ولذلك كانت هذه المنظمات تهتم في معالجة القـضايا               

  ).2004تقرير التنمية البشرية، (واالحتياجات األساسية للشباب الفلسطيني 
  

كومية وغير ربحية   وتقع المسؤولية على عاتق المؤسسات الشبابية والتي هي غالبا مؤسسات غير ح           
تسعى إلى تنمية وتفعيل وتطوير القدرات لهؤالء الشباب في كافة المجاالت االجتماعية واالقتصادية             
والرياضية والثقافية والسياسية، وحتى يحدث ذلك نحتاج إلى تفاعل من هذه المؤسسات مع الـشباب               

ناسبهم وحسب احتياجاتهم حتى    لدعمهم واحترام توجهاتهم وإشراكهم في صنع القرار والتخطيط لما ي         
  .نعزز مشاركتهم ونفعلها

  
كان لهذه المنظمات دورا في تمكين الشباب وتطوير قدراته ومساندته في عملية البنـاء والتنميـة،                
فعملت هذه المنظمات على تفعيل الكثير من البرامج واألنشطة التي تساعد علـى تنميـة وتفعيـل                 

االت االجتماعية واالقتصادية والرياضية والسياسية مـن اجـل         وتطوير القدرات لهذه الفئة في المج     
  .االرتقاء بقدراتهم

  
إن المنظمات التي ترعى الشباب تساهم في إعداد شباب سليم متكامل في شخصية قادر على خدمة                

ويجب أن يكون لهذه المؤسسات دور في توعيـة الـشباب           . نفسه ومجتمعه وأمته واستثمار طاقاته    
وقد ارتبط تشكيل المنظمات الجماهيرية والشبابية في فلسطين بـادوار          . وب تحقيقها باألهداف المطل 

ووظائف مختلفة فمن الدور الوطني والدفاع عن الهوية إلى الدور التنمـوي والمجتمعـي والبنـاء                
  ).2007رحال، (الديمقراطي 

  
زمات النمـو الـسليم     ومن هنا نلمس دور المنظمات الشبابية الهام في العمل الجاد لتوفير كل مستل            

والتقدم للشباب الفلسطيني وخاصة في موضوع التنمية االجتماعية وتنمية ثقافة الوعي والمـشاركة             
  .لدى الشباب

  
ومع أن هناك الكثير من المؤسسات في فلسطين تقوم برعاية الشباب الفلسطيني، وتنمية إبداعاته إال               

ونجـد أن   . لشاب وعلى جوانب غير مهمـة     أن هذه الرعاية ما زالت تقتصر على جزء قليل من ا          
هؤالء الشباب يعانون من اإلهمال وقلة التوجيه وقلة التخطيط التنموي مما كان له دورا في التقليـل          
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من استثمار الطاقة الشبابية في عدة مجاالت وكان االحتالل والمؤسسات الرسمية وغيـر الرسـمية              
  ).2008المالكي، شلبي، لداودة، (هدافهم والقوانين أثرا في حرمان هذه الفئة من تحقيق أ

  
لقد أجريت عدة دراسات وأبحاث وأعدت تقارير كثيرة عن وضع المنظمـات الـشبابية ودورهـا                
والمشاكل التي تواجهها من حيث قلة الدعم والكفاءات فـي العنـصر اإلداري وضـعف الخطـط                 

لتنمية االجتماعية فهو يعـد دراسـة   والبرامج الهادفة لدعم الشباب، أما دور المنظمات الشبابية في ا        
جديدة في حدود علم الباحثة حيث سيتم التركيز على دور المنظمات الشبابية في التنمية االجتماعية،               
وسيتم التطرق إلى عمل هذه المنظمات وبرامجها وأنشطتها التنموية والتي تعزز التنمية االجتماعية             

ول دون تحقيق مثل هذه التنمية وبعض استراتيجيات        وسيتم الوقوف على المشاكل والعقبات التي تح      
  .ومؤشرات التنمية ووضع الحلول المستقبلية

  
وتعتبر التنمية دعامة أساسية للقطاعات االقتصادية واالجتماعية والسياسية في الدولـة، ومحركهـا             

 كانت  األساسي هم فئة الشاب والذين يعمل البعض منهم في منظمات شبابية غير حكومية، ومن هنا              
الدراسة في محافظات شمال الضفة الغربية في التعرف على واقع التنمية االجتماعيـة فيهـا ودور                
المنظمات الشبابية غير الحكومية في رفدها بالخبرات والمهارات وخاصة أن هناك ضعف في عمل              

تماعية من هنا   المنظمات الشبابية وإحباط الشباب بعدم تلبية احتياجاته وتعزيز دوره في التنمية االج           
كانت الحاجة للقيام بهذه الدراسة من أجل تطوير الشباب بشكل علمي ومهني بحيث يخدم الـشباب                

  .والمجتمع
  

   مشكلة الدراسة2.1

  

تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية              
  ).، سلفيتة، جنين، طولكرم، وقلقيلينابلس(في محافظات شمال الضفة الغربية 

  
   أهداف الدراسة3.1

  

التعرف إلى دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية فـي محافظـات               •
 . شمال الضفة الغربية

التعرف على أهداف المنظمات الشبابية والبرامج واألنشطة التي تقوم فيها في مجال التنمية              •
 .االجتماعية
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 .المعيقات والمشكالت التي تواجه المنظمات الشبابية غير الحكوميةدراسة  •

التعرف على الدور الذي تقوم به المنظمات الشبابية في التنمية االجتماعية فـي مجـاالت                •
التعليم، الخدمات العامة وشغل أوقـات الفراغ،الـصحة والخـدمات الطبيـة، المـشاركة              (

 ). الحاجات األساسيةراالجتماعية وتوفي

اغة مقترحات تنفيذية تساهم في تطوير أداء المنظمات الشبابية غير الحكومية في تعزيز             صي •
 .التنمية االجتماعية

  
   أهمية الدراسة4.1

 
تكمن أهمية الدراسة من كون المنظمات الشبابية أصبح لها دورا مميزا في الحياة العامة في فلسطين                

لتي تسعى إلى بناء المجتمع واستقراره وهذا يعود        من خالل مجموعة البرامج التي تقوم بتنفيذها، وا       
  .بالفاعلية على تعزيز مشاركة الشباب اجتماعيا

  
لذا لهذه الدراسة أهمية علمية  في التعرف على دور المنظمـات الـشبابية فـي تعزيـز التنميـة                    

  .االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية
  

للقراء والباحثين في موضـوع المنظمـات الـشبابية         ويمكن أن تشكل هذه الدراسة إطارا مرجعيا        
ودورها في التنمية االجتماعية، ويمكن أن تشكل كذلك إطارا مرجعيا ألبحاث جديدة في موضـوع               

ويمكن االستفادة من نتائج هذه الدراسة في تعزيز        . المنظمات الشبابية ودورها في التنمية االجتماعية     
الجتماعية، كذلك تساهم هذه الدراسة في تطـوير أداء الباحثـة           دور المنظمات الشبابية في التنمية ا     

  .كونها تعمل في هذه المنظمات
  

   أسئلة الدراسة5.1

  
مـا  : تمثلت اسئلة الدراسة في سؤال رئيس ومجموعة من االسئلة الفرعية، أما السؤال الرئيسي فهو             

حافظـات شـمال الـضفة      هو دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية فـي م           
  :الغربية؟ واما األسئلة الفرعية فكانت

  
ما هي أهداف المنظمات الشبابية والبرامج واألنشطة التي تقوم بها وتساهم في تفعيـل دور                •

 هذه المنظمات في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية ؟
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ية غير الحكومية فـي محافظـات       ما هي المشكالت والمعيقات التي تواجه المنظمات الشباب        •
 شمال الضفة الغربية  ؟

التعلـيم،  (ما الدور الذي تقوم به المنظمات الشبابية في التنمية االجتماعية فـي مجـاالت                •
الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ، الصحة والخدمات الطبيـة، المـشاركة االجتماعيـة             

 ؟) الحاجات األساسيةروتوفي

ساهم في تطوير أداء المنظمات الشبابية غير الحكوميـة لتعزيـز           ما هي المقترحات التي ت     •
  التنمية االجتماعية؟

  
   فرضيات الدراسة6.1

  

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
  محافظات شمال الضفة الغربية    يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        

 .في التنمية االجتماعية 

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        

 .في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الجنس

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(عند مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات داللة إحصائية        •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        

 .في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يلعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        ا

 .في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        

 .في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        

 .لمتغير الحالة االجتماعيةفي التنمية االجتماعية تعزى 

في متوسطات إجابات   ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           •
 محافظات شمال الضفة الغربية     يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف        
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ـ      (في التنمية االجتماعية بين المجاالت المختلفة        غل أوقـات   التعليم، الخـدمات العامـة وش
 ). الحاجات األساسيةرالفراغ،الصحة والخدمات الطبية، المشاركة االجتماعية وتوفي

  
   مبررات الدراسة7.1

  

بما أن فئة الشباب فئة حيوية في كافة المجتمعات فهي فئة القوة والعطاء، وتمثل عنـصر التنميـة                  
ـ         ابا ويحظـى بنـسبة جيـدة مـن       والبناء والقيادة المستقبلية، ويعتبر المجتمع الفلسطيني مجتمعا ش

  .المنظمات الشبابية التي تسعى إلى رعاية الشباب وتطويره وتنمية قدراته
  

من جانب آخر كان االهتمام والتركيز لدى المنظمات الشبابية وخاصة التنموية على فئـة الـشباب                
د تنمويـة   وذلك من خالل البرامج واألنشطة المختلفة التي تسعى من خالل رسم أهدافها إلى أبعـا              

  .والتي تسعى إلى إحداث تنمية تتالءم مع المجتمع وأفراده
  

هذا وبدوره يقودنا إلى االهتمام بموضوع الشباب والمنظمات التي ترعى الشباب وتسعى إلى إحداث              
  .تنمية اجتماعية من خالل المشاركة وتامين الحياة لهم

  
  :مبررات ذاتية. 1.7.1

  

 الشبابية وذلك كون الباحثة تهتم بأداء وعمل مثل هذه المنظمات           ترتكز هذه الدراسة على المنظمات    
وتعتبر الباحثة مشاركة فاعلة في مثل هذه المنظمات من خالل المـشاركة فـي ورشـات العمـل                  

  .والندوات والعمل فيها
  

  :مبررات عامة. 2.7.1

  

ية من خالل الوقـوف     هذه دراسة تقيميه لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماع          
  .على احتياجات الشباب ومدى مناسبة برامج هذه المنظمات الحتياجات الشباب وقدراته

  
   حدود الدراسة8.1

  

 وتقتصر. 2011-2010سيتم إجراء هذه الدراسة في الفصل األول للعام : الحدود الزمانية •
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الفصل الدراسي األول   هذه الدراسة على الفترة الزمنية التي جرى تطبيق الدراسة فيها وهي            
 2011-2010للعام 

نـابلس،  (سيتم إجراء هذه الدراسة في محافظات شمال الـضفة الغربيـة            : الحدود المكانية  •
 ).، وسلفيتةوجنين، وطولكرم، وقلقيلي

سوف يتم إجراء هذه الدراسة على عينة عـشوائية مـن العـاملين فـي               : الحدود البشرية  •
  . محافظات شمال الضفة الغربيةالمنظمات الشبابية غير الحكومية في
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  الفصل الثاني

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

   المقدمة1.2

  

تهدف التنمية االجتماعية إلى تحسين نوعية الحياة للناس سواء كانت اقتصادية اجتماعية أو ثقافيـه               
من البرامج واألنشطة عن طريق مؤسسات ومنظمات تطوعية تحترم الحقـوق           من خالل مجموعة    

وتـشمل  . والحريات وتشجع التنوع الثقافي والمشاركة النشطة ألبناء المجتمع وتسعى لتكافؤ الفرص      
هذه المنظمات االتحادات والنقابات ومنها المنظمات الشبابية غير الحكومية التي تسعى إلى تعزيـز              

  ) .2009سروجي، (ناس وتوطيد الجهود للوصول بهم إلى درجة من التقدم والتطور نوعية الحياة لل
  

وتساهم هذه المنظمات بشكل فاعل في عملية التنمية حيث أن لها دوراً أساسياً في تعبئـة الجهـود                  
الشعبية والتعبير عنها وتجميع القوى المجتمعية لخدمة الصالح العام، ومن خاللها نستطيع الوصول             

وتعتبر هذه المنظمات األقدر على االتصال بالقوى الـشعبية         . رابط عناصر المجتمع وتساندها   إلى ت 
ألنها تمتلك طبيعة تطوعية شعبية فهي تلمس حاجاتها ومشكالتها وتمثل تطلعاتها وتعبر عنها ومـن               

عبـد  (ثم هي تتملك القدرة على صياغة وسن سياسات التنمية االجتماعية في المجـاالت المختلفـة              
  ).2007للطيف، ا
  

وهنا تأتي أهمية االعتماد على مشاركة الشباب في برامج ومشروعات التنميـة االجتماعيـة ألنـه                
سيزيد من فاعلية هذه البرامج فالشباب يمتلكون قدرات وطاقات عظيمة يمكـن اسـتغاللها لفائـدة                

وسيلة للتغير يمكـن    وتعتبر الجمعيات والمنظمات الشبابية أداة و     ). 2006رشوان،  (المجتمع وتقدمه   
من خاللها استثمار جهود الشباب وبالتالي اندماجهم بالمجتمع حتى يكون لهم تـأثير فـي قراراتـه                 
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وتحديد أهدافه لذا أصبح موضوع المنظمات الشبابية وتطويرها للمـشاريع لـصالح الـشباب مـن         
ي وتعزيز دور الشباب    المواضيع التي ال يمكن إغفالها فهي مرتبطة بمسألة النمو والتطور االجتماع          

  .في تحقيق المجتمع
  

   مفهوم التنمية2.2

  

تعرف التنمية بأنها مجموعة الجهود التي من خاللها يكون االستخدام األمثل للثروة المادية والبشرية              
فعمليـة  ). 2007عبد اللطيـف،  (بهدف إحداث تغيير في أنماط السلوك وأنواع العالقات االجتماعية        

عية وسياسية وثقافية وإدارية واقتصادية وهي عملية شاملة وتوصل المجتمع إلى           التنمية عملية اجتما  
وتهدف التنمية إلى تحقيق رفاه اإلنـسان وكرامتـه         . مرحلة متقدمة، وتطال جوانب الحياة المختلفة     

وتطوير كفاءته وإطالق قدراته للبناء والتنمية وحتى يكون هناك تنمية حقيقية فهـي بحاجـة إلـى                 
  ). 2002الصيرفي،عبد الخالق،رمضان، (ود الرسمية والشعبية معاًتضافر الجه

  
وتعتبر التنمية عملية تغيير في االتجاهات والمهارات وأنماط الحياة المختلفة ولكن هنـاك مقـاييس               
كمية تقاس بها التنمية وتدل على درجة التقدم في مختلف القطاعات فمثالً في مجال الـصحة يـتم                  

ل وفيات األطفال فطول العمر ونسبة الوفيات وعدد األطباء وعدد األسرة فـي             القياس بناء على معد   
 سـنة   15وفي مجال التعليم تقاس نسبة األميين من سـن          . المستشفيات ومعدل المواليد والخصوبة   

أمـا فـي    . فأكثر إلى عدد السكان ونسبة المنخرطين في التعليم االبتدائي والثانوي إلى عدد السكان            
ادي فتقاس التنمية بأعداد السيارات ونسبة العاملين في األنشطة المختلفة وبنشاط البلد            المجال االقتص 

  ).2009سروجي، (االقتصادي وقطاع الكهرباء والمياه والغاز والنقل والمتاجر والمواصالت 
  

وتعرف التنمية على أنها العملية التي يمكن بها توحيد جهود المواطنين والحكومة لتحسين الظروف              
جتماعية واالقتصادية في المجتمع للمساعدة على االندماج في الحيـاة والمـساهمة فـي تقـدمها              اال

  ).2009حالوة، صالح، (ألقصى حد 
  

   أنواع التنمية وأشكالها 3.2

  

تعتبر التنمية عملية تغيير إدارية هادفة وشاملة لكل جوانب الحياة المختلفة االقتصادية واالجتماعيـة          
. ة والثقافية في مجتمع معين حتى يتم نقل هذا المجتمع إلى أوضاع حياتية أفضل             والسياسية والفكري 

  : وأهم أشكال التنمية وأنواعها
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وتشمل عملية تغيير هادفة وشاملة لجوانب الحياة االقتصادية في مجتمع          : التنمية االقتصادية  •
ن حاجـات   معين حتى يتم نقل هذا المجتمع إلى وضع اقتصادي أفضل، ويتم من خالل تأمي             

الفرد من سلع وخدمات وتحقيق تطوير في عملية البحث العلمي وتوظيف نتـائج البحـث               
العلمي في مجاالت التنمية، بحيث يتم استثمار ما لدى اإلنسان والبيئة من إمكانات وطاقات              

 .والتي من خاللها يكون التقدم نحو األفضل

ة إجمالي النتـاج الزراعـي ورفـع        هدف هذا النوع من التنمية هو زياد      : التنمية الزراعية  •
مستوى دخل الفرد في القطاع الزراعي بحيث يكون تشغيل كامل للعمل الزراعي والقضاء             
على ظاهرة البطالة وتطوير الثروة النباتية والحيوانية وتطوير الدراسات والبحوث العلميـة            

 ) .2009نافعة، (من أجل رفع مستوى اإلنتاج الزراعي

يعتبر مفهوم التنمية السياسية مفهوم حديث وهو تنشئة الـشباب سياسـياً            : التنمية السياسية  •
للمشاركة الفاعلة في الحياة العامة بحيث يمتلكوا المعارف والمهـارات ويلتزمـوا بـالقيم              

 . األساسية والديمقراطية والمبادئ السياسية للمجتمع والدولة
 

الفكرية وتحقيق المـساواة فـي الحقـوق        وهنا  يتطلب إطالق الحريات ووجود التعددية السياسية و        
والواجبات بين جميع األفراد وقيام األحزاب السياسية وتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني والمرأة             

  .والشباب في الحياة السياسية
  

عبارة عن تنمية طاقات األفراد إلى أقصى حد ممكن وإشباع حاجاتـه            : التنمية االجتماعية    •
قيق التعاون واالنسجام بين أفراد المجتمع وترسيخ مجموعـة مـن           االجتماعية من خالل تح   

القيم السلوكية والقناعة بأن المجتمع يتسع للجميع على اختالف اتجاهاتهم وقيمهم وأعراقهم            
 ).  2007السيد، (وأجناسهم 

وهي عبارة عن جهود من أجل إحداث تغيير ثقافي في الفكـر وأسـاليب              : التنمية الثقافية    •
يث نصل إلى قدرة  على التمييز بين العناصر الثقافية التقليدية والعناصر الجديدة             السلوك بح 

المستخدمة وهنا يتطلب تطوير حركة إلحياء روح البحث والتقصي بحيث يتم القضاء على             
 ). 1995الطيطي، (الفجوة الثقافية داخل المجتمعات 

ة وثقافية وسياسية شاملة هدفها     وهي عبارة عن عملية اقتصادية واجتماعي     : التنمية البشرية    •
, تحسين دائم ومستمر لرفاهية السكان جميعا من خالل المشاركة فـي األنـشطة الحـرة                

 البشرية إلى تنمية اإلنسان من جميع النواحي السياسية واالقتـصادية           ةويهدف مفهوم التنمي  
 ).2009نافعة، (واالجتماعية والثقافية والعلمية والفكرية 

 



 12

  تنمية االجتماعية مفهوم ال4.2
 

يستخدم مفهوم التنمية االجتماعية في العمل الدولي للتعبير عن الرفاه االجتماعي التنموي حيـث أن               
  ).1995خميس، (تعظيم الجهود اإلنسانية يكون باالعتماد على الذات والمشاركة واتخاذ القرار 

  
م استراتيجيات التنمية المـستمرة     ويعرف كذلك مفهوم التنمية االجتماعية في تحديد الموارد واستخدا        

باإلضافة إلى توفير التعليم والصحة والمسكن المالئم والعمل المناسب لقـدرات اإلنـسان واألمـن               
  ).2007سروجي، (والتأمين االجتماعي والقضاء على االستغالل وعدم تكافؤ الفرص 

 
بالهدف هو وصول اإلنسان    والمقصود  , وقد حدد أبو زيد مفهوم التنمية بأنها هدف وأسلوب وعملية         

إلى حالة من اإلحساس بالكرامة وزيادة الفاعلية وذلك بزيادة فاعلية مؤسسات ومنظمات المجتمـع              
وذلك ضمن حدود ومعايير وقيم معينة وبأسلوب وبطريقة معينة تسعى إلى تنمية الطاقات البـشرية               

ناس وعامـل لتحقيـق العدالـة       وحسن استثمارها وزيادة المشاركة الشعبية كون التنمية حق لكل ال         
االجتماعية وتحقيق تكافؤ الفرص ولذلك يمكن اعتبارها عملية وعلى المسئولين أن يضعوا نـصب              

  ).2009أبو زيد، (أعينهم تحقيق استقرار المجتمع 
  

 ووتؤكد التنمية االجتماعية على أهمية العنصر البشري ضمن مفهوم االستثمار البشري، فاإلنسان ه            
ة وغايتها النهائية كمستفيد من مخرجاتها وهي بذلك إستراتيجية قومية مخطط لها تهـدف              أداة التنمي 

وبذلك يـدخل   . إلى تحسين طاقة اإلنسان االجتماعية بحيث تتوافق مع حاجاته ومتطلبات تغير نموه           
ار ضمن مفهوم التنمية االجتماعية مفاهيم الحرية والعدالة والطمأنينة والمشاركة والرعاية واالستقر          

التي يجب توفيرها للمواطن لزيادة قدرته على اإلنتاج مع التركيز علـى العالقـات بـين النـاس                  
  ). 2007عبد اللطيف،(والمنظمات في المجتمع لتسهيل حل المشكالت المجتمعية 

  
   أهمية التنمية االجتماعية5.2

  
 المعيـشة، وتنميـة     تسعى التنمية االجتماعية إلى إشراك جميع أعضاء المجتمع إلى تحسين مستوى          

  :وتكمن أهمية التنمية االجتماعية في أنها. قدرات األفراد بغرض إشباع الحاجات وتطوير المجتمع
  

تساهم التنمية االجتماعية في تحقيق المجتمع والدولة فهي تزرع في نفوس األفراد الـشعور               •
 على توفير األمن    فالدولة لم تعد تقتصر وظيفتها    . بالوجدان الجماعي والمشاركة االجتماعية   

 والنظام والحماية بل تعدت إلى تحقيق رفاهية اجتماعية واالرتقاء بالمواطن إلى مستوى 
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 معيشي أفضل والسمو بأفكاره ومعتقداته بما يتناسب مع القيم اإلنسانية

تساهم التنمية االجتماعية في تحقيق وتأمين المجتمع والوصول به إلى االستقرار بالتقليل من              •
اف أو االتجاه نحو المبادئ الهدامة، إذن نستطيع بها الوصول إلى وحـدة المجتمـع               االنحر

المادية والمعنوية والتي تقوم على قوة الروابط والعالقات ما بين أفراده فهي توحد أفكارهم              
 ). 2003عطية، (ومشاعرهم وتسعى إلى تكامل وظائفهم واتحاد مواقفهم 

 وجهات النظر بين أفراد المجتمـع الواحـد وتحقيـق           تسعى التنمية االجتماعية إلى تقريب     •
  .العالمالتقارب االقتصادي واالجتماعي بين شعوب 

تسعى التنمية االجتماعية إلى الرقي بوعي المجتمع فالمشاركة فـي البـرامج االجتماعيـة               •
والمساهمة في الخدمات واإلصالح االجتماعي يوسع آفاق الفرد وتصبح صـفات اإليثـار             

والتضحية من صفاته وهذه الصفات ضرورية لتعزيز الشعور الجماعي عكس          وحب الغير   
 ).2009أبو زيد، (األنانية وحب الذات والتي هي مبادئ منفردة 

  
   أهداف التنمية االجتماعية6.2

  

إن جوهر التنمية االجتماعية هو اإلنسان فهي عملية ديناميكيـة تـساهم فـي إحـداث التغيـرات                  
  :جتمع ووظائفه، ومن أهم أهداف التنمية االجتماعيةاالجتماعية في بناء الم

  
 . تهتم التنمية االجتماعية برفاهية اإلنسان والعدل االجتماعي  •

تعمل على استغالل الموارد المتاحة وعلى دفع األفراد والجماعات لتحقيق التقدم االجتماعي             •
 . واالقتصادي

جه نحو إشباع الحاجات اإلنـسانية      بما أن التنمية االجتماعية هي عملية تغيير مقصود ومو         •
وضـمن مجـاالت التنميـة    . وتعتمد على توجيه التغير والسيطرة على محتوياته واتجاهاته   

 : االجتماعية يمكن تحديد أهدافها كاآلتي 

التعليم وذلك بتحسين وتطوير مستوى التعليم المهني والعام ولجميع المستويات وإتاحة كافة             •
عليمية والثقافية لكافة قطاعات المجتمع وتوفير البحـوث العلميـة          التسهيالت واإلمكانات الت  

 .والمراكز العلمية وتشجيعها 

الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ وزيادة القدرة على االنفتاح العقلـي وعلـى األفكـار                •
الجديدة والعالم الخارجي وأهمية المشاركة مع أفراد المجتمع في المشروعات وذلـك مـن              

عبـد  (  األماكن العامة واألماكن الثقافية من حدائق ومالعب وسينما ومـسرح            خالل توفير 
 ).2007اللطيف،
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النهوض بالمستوى الصحي، وذلك بتـوفير الخـدمات الطبيـة          : الصحة والخدمات الطبية   •
 . لألطفال والشباب والكبار وبرامج التوعية والتثقيف الصحي

اسبة والخـدمات االجتماعيـة والبـرامج       وذلك بتوفير الظروف المن   : المشاركة االجتماعية  •
الشاملة للمحافظة على العدل وضمان الحقوق ورفع مستويات األفـراد وذلـك بـالنهوض              
باألفراد من خالل المشاركة في تحقيق استقرار المجتمع من عمل تطوعي وحل مـشكالت              

 ).2009حالوة ،صالح، (والمشاركة في المناسبات واألنشطة التي تخدم المجتمع 

وذلك بتوفير االحتياجات األساسية من مأكل ومـشرب ومـسكن          : فير الحاجات األساسية  تو •
ومساعدة األفراد والجماعات على تلبية احتياجاتهم ومطالبهم المتغيرة حتى يستطيعوا القيام           

  ).2006رشوان، (بأدوارهم على الوجه األكمل في رفع ودفع عملية التنمية 
  

  : ة أن تحقق أهدافها تحتاج إلى توفير عدة عوامل منهاوحتى تستطيع التنمية االجتماعي
 

 . المشاركة الجماهيرية في مشروعات التنمية •

 .توفير سياسة تعليمية مخطط لها ومدروسة •

 .وجود عادات وتقاليد ومعتقدات  •

 .إطار ثقافي وشعبي •

 ).2007عبد اللطيف،(عوامل سكانية ومحاكاة تقاليد اجتماعية  •

  
ى وجود تنمية اجتماعية وتنمية الوعي والمشاركة فـي مـشروعات التنميـة     العوامل تدلل عل هوهذ

وهنا أهمية تنمية المبادئ من جانب األهالي       . ومشاركة أفراد المجتمع في اختيار مشروعات التنمية      
لمساعدتهم في الحفز وتنمية مجتمعاتهم ونشر المعرفة في الصحف والمجالت واإلذاعـة والتلفـاز              

 عدد ممكن من األفراد وتطوير السياسة التعليمية للمساهمة في تنميـة العـادات              وإشاعتها بين أكبر  
االستهالكية التي تتفق وظروف المجتمع ورغبة األفراد في الحصول على فـرص عمـل أفـضل                

  ).2009أبو زيد، (وأهمية وجود الدافعية والطموح للعمل 
  

ـ           االت التنميـة األخـرى االقتـصادية       وهنا ال يمكن إهمال دور التنمية االجتماعية في رفدها لمج
واإلدارية والسياسية فالفرد الذي يمتلك مستوى تعليم جيد سـيؤدي إلـى تطـوير فـي المـستوى                  
االجتماعي االقتصادي  والذي سيؤهله لتسحين التصرفات والتعقل مع أفراد المجتمع ومـن خـالل               

تثمارية تعمل على تشغيل األيـدي      التنمية االجتماعية يزيد الوعي للفرد ويستطيع اختيار مشاريع اس        
  .العاملة التي تخدم البلد وتحسن نوعية الحياة وتشجع على اإلبداع
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   مؤشرات التنمية االجتماعية7.2

  

يمكن اعتبار التنمية االجتماعية نمط حياة جديد يتضمن قيما واتجاهات ووسائل وأهداف ولها معايير              
تغيرات التي تحدث فـي البنيـان االقتـصادي         ومؤشرات ديناميكية ومتحركة وهي تتغير حسب ال      

واالجتماعي والسياسي في المجتمع ولكن هناك بعض المؤشرات التي يمكـن اعتبارهـا أساسـية               
  :ونستطيع من خاللها تحديد مالمح التنمية االجتماعية وهي كاآلتي

  
 مدى انتشار األمية بحيث يتم تحويل العنصر البشري من عنصر يشكل عبئا على التنميـة               •

إلى عنصر يكون هو الدافع لهذه التنمية وهنا تأتي ضمن تطوير سياسـة التعلـيم وتـوفير                 
 .فرص التعليم للجميع

 رمدى التجانس الثقافي وانتشار المعرفة وتوفر الصحف والمجالت واإلذاعة والتلفاز وتـوف            •
 ).2003عطية، (اإلطار الثقافي والشعبي 

في المشروعات التي تهم المجتمع والقدرة على       درجة المشاركة االجتماعية ومدى المشاركة       •
االنفتاح العقلي على األفكار الجديدة والعالم الخارجي ومنها تبدأ درجة اإلحساس باالنتمـاء             

 .للمجتمع والسعي نحو تطويره وتقدمه

مدى توفير الخدمات الصحية وانخفاض اإلصابة باألمراض وتحـسين النـواحي الـصحية             •
 . الوسائل الصحية من أسرة وأجهزة ومعدات طبية وأدويةونشر الوعي الصحي وتوفر

توفير الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ من حدائق ومالعب وسـينما وأمـاكن ثقافـة                •
  ).2002الصيرفي، عبد الخالق، رمضان، (وخدمات آمنة 

 
   مقومات ومبادئ التنمية االجتماعية8.2

  

 المشاركة والتوازن والتكامل وهـذه تحتـاج إلـى          هناك عدة مبادئ تقوم عليها عملية التنمية وهي       
  : دراسة وتحديد دقيق لمراحل التنمية االجتماعية وهي كاآلتي

  
يتم فيها دراسة تاريخ المجتمع واألوضاع الحالية واستشارة المجتمع من          : مرحلة االكتشاف  •

 األفراد  خالل القيادات والمنظمات المحلية وتحديد المشكلة وعقد اجتماعات غير رسمية مع          
 . المهتمين بذلك العمل

 . إقناع األفراد بالعمل واستخدام الحوار والتدريب عليه: مرحلة التنظيم •

 وهي مرحلة يتم فيها تعريف وتحديد للمشكلة ووضع حدود للنقاش ووضع : مرحلة النقاش •



 16

بدائل وحلول للمشكلة ودراسة مزايا وعيوب كل حل من الحلول المقترحة ووضـع أسـس               
حكيمة لتقسيم البدائل واتخاذ قرارات االختيار ولوضع مبادئ العمل المستهدف لحل           ومبادئ  
 .المشكلة

عمل مشروع يتضمن إجراءات وآليات العمل وتحليل القرارات التـي يـتم            : مرحلة العمل  •
 ). 2009سروجي، (االتفاق عليها 

واألفـراد  عمل تقويم ونقد العمل وإجراء اتصاالت مع المؤسـسات          : المشروعات الجديدة  •
داخل المجتمع وإثارة النقاشات حول حلول المشكالت واستخدام الضغط من خـالل جعـل              

 . المناقشات متجهة إلى استخدام أساليب ذات مزايا جيدة 

أهمية االهتمام بالمشكالت المعقدة وزيادة المسؤولية االجتماعية للتعامـل         : استمرارية العمل  •
 ). 2009أبو زيد، ( واإلبداع واإلنتاج مع هذه المشكالت واستمرارية التغيير

  
وهنا ال بد من ظهور أدوات اجتماعية عديدة صادرة عن اإلدارة والتنظيمات القائمـة مـن أجـل                  
الوصول إلى تغيير في الظواهر والنظم والعالقات السائدة في المجتمع وهذا له ارتباط وثيق بالتنمية               

 إلى دفعة قوية موجهة للبرامج التي لها تأثير مباشـر           الشاملة وهذا ما يسمى التغير البنائي ونحتاج      
ويلزم وضـع إسـتراتيجية مالئمـة     ) .2007عبد اللطيف، (على زيادة الكفاءة مثل تنمية المجتمع       

متضمنة إعداد خطط التنمية االجتماعية بحيث تكون متكاملة ومتوازنة مع بـاقي أنـواع التنميـة                
من مبادئ التنمية االجتماعية أن تعبر بـرامج التنميـة عـن            و. االقتصادية وتنمية الموارد البشرية   

الحاجات األساسية للمجتمع وهنا ال بد من مشاركة األهالي واهتمامهم ببرامج التنمية واالنتقال مـن               
مجال الحاجات إلى مجال المصالح ، إلحداث التوازن في كافة المجاالت واكتشاف وتشجيع وتدريب              

  ).  2009أبو زيد، (ألن عملية التنمية ال تتحقق إال بالقيادات الشعبيةالقيادات الشعبية المحلية 
  

هذا يدعم التركيز على مساهمة الشباب وأجهزة رعاية األمومة والنساء وأهمية استخدام التنظيمـات              
الطوعية واستخدام تنظيمات إدارية فعالة وتعبئة كافة الموارد المحلية والقومية وتبني خطة التنميـة              

زنة والتي تهدف إلى النهوض بالمجتمع المحلي وإلى تشجيع إسـهام األهـالي فـي شـؤون                 المتوا
  .مجتمعاتهم وإعطاء أهمية لتغيير اتجاهات األفراد وأهمية التنسيق الكامل بين برامج التنمية 

  
   واقع التنمية االجتماعية في فلسطين9.2

  

الل وحالة الفساد في مؤسسات الـسلطة       إن خصوصية الحالة الفلسطينية والناتجة عن استمرار االحت       
وطبيعة العالقة بين مختلف الشرائح والقوى السياسية والمساعدات الخارجية باتت مجتمعة لها تأثير             
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باإلضافة إلى التغيرات السريعة واالنتقال من المقاومـة والـصمود إلـى            . على التنمية في فلسطين   
ة وغياب السيطرة الفلسطينية على الموارد الضرورية        إلى آثار سلبية على التنمي     ىالسالم والبناء أد  

حد بشكل كبير من إمكانية التنمية وكانت المحاوالت التنموية معتمدة على فلسفة المقاومة لالحـتالل    
والصمود أمام التحديات التي تواجه المجتمع الفلسطيني والتصدي لمشكلة فقـدان الـسيطرة علـى               

إذن التنمية في فلسطين ارتبطت باألوضاع االقتـصادية        .ذ القرار الموارد الطبيعية وعلى عملية اتخا    
ويمكن الوقوف على عدة مراحل مرت فيهـا المجـاالت          . والسياسية التي عاشها الشعب الفلسطيني    

  :التنموية في األراضي الفلسطينية
  

ارتبط العمل التنموي الفلسطيني منذ بداياته األولـى بالعوامـل الوطنيـة            : المرحلة األولى  •
السياسية، وظل رافدا أساسيا من روافد العمل الوطني، وداعما ومـساندا هامـا للحركـة               

، 1917فمع انتهاء الحرب العالمية األولى واحـتالل فلـسطين عـام            . الوطنية الفلسطينية 
، ومن ثم إصدار وعد بلفور بتأسـيس وطـن          1922وإعالن االنتداب البريطاني عليها عام      

لعبت المنظمات األهلية   . 1948عام  " إسرائيل"ن وقيام دولة    قومي لليهود على ارض فلسطي    
دورا هاما على صـعيد مقاومـة الهجـرة         ) 1948-1917(الفلسطينية خالل هذه المرحلة     

اليهودية ومصادرة األراضي باعتبارها الخطر األساسي الذي كان يهدد المجتمع الفلسطيني           
ونشأ العديد من الجمعيـات     .  من جهة ويمس أي تطور اقتصادي اجتماعي من جهة أخرى         

الفلسطينية التي ركزت نشاطاتها على تقديم جميع أنواع المساعدات اإلغاثية واإلنسانية،كما           
استمرت هذه الجمعيات بتقديم العديد من المساعدات اإلغاثية إلى منكوبي الحرب والالجئين            

ز على مقاومة تأسـيس     إن  العمل األهلي في تلك الفترة ترك       ).  1999سالم،   (نالفلسطينيي
وطن قومي يهودي في فلسطين، وقد اختلفت أشكال العمل األهلي في تلك الفترة فنـشطت               

، واتحادات الطـالب والمـرأة والنـوادي        "1925-جمعية العمال العرب  "النقابات العمالية   
واختلف هذا الدور  للمنظمات األهليـة       ). 2004عبد الهادي،   (الرياضية والجمعيات الخيرية  

ل فترة التواجد األردني في الضفة الغربية والتواجد المصري في قطاع غزة بعد قيـام               خال
هبوطاً واضحاً في العمل األهلي     ) 1967-1949(دولة إسرائيل، حيث شهدت الفترة مابين       

نتيجة لظروف مختلفة كان من أهمها حالة اإلحباط الواسعة في صفوف المجتمع الفلسطيني             
، إضافة إلى ضعف األحـزاب الـسياسية وتالشـيها       1948بة عام   التي رافقت أوضاع النك   

تقريبا، وكذلك تشديد قبضة النظام األردني والمصري علـى حريـة وحركـة المـواطنين              
وتركز الهدف  ). 1990الموسوعة الفلسطينية،   ( في الضفة الغربية وقطاع غزة       نالفلسطينيي

ية على المناطق التي ضـمت إلـى   في البداية على مركزة السلطة والقوة والسيطرة العسكر    
وتم استخدام  .  يتم عمل الكثير لتحسين األوضاع االقتصادية واالجتماعية       ماألردن ومصر ول  
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وتمت . وسائل عنيفة وقاسية إلحكام لسيطرة على الشؤون المدنية واألمنية في الفترة األولى           
ة مـن قبـل حكـام       السيطرة على جميع شؤون التعليم والصحة والرفاه االجتماعي والتجار        

وإن التطور االقتصادي االجتماعي الذي بدأت      ). 2004عبد الهادي،   (األردنيين والمصريين   
بعض مالمحه تتشكل في عهد االنتداب وخاصة خالل الحرب العالمية الثانية قد توقف تماما              

ويعود السبب الجوهري في توقف التطور االقتصادي االجتمـاعي         . 1948بعد حرب عام    
طاع الفلسطينيين عن مصادرهم الطبيعية وخاصة األرض التي فقدوها إضافة إلـى            إلى انق 

ولقد تركز مضمون العمل األهلي في هذه الفترة على مقاومـة           . اقتالعهم وتشتتهم بالخارج  
كافة مشاريع التوطين، حيث اعتبرت قضية الالجئين وحق العودة محور العمل السياسي في             

اإلغاثي الخيري حيث قامت الجمعيات الخيرية بتقديم خـدمات         تلك الفترة إضافة إلى العمل      
  .عامة طارئة لالجئين الفلسطينيين

شهدت مرحلة السبعينات تطورا مهما على صعيد إعادة تنظـيم وتنـشيط            : المرحلة الثانية  •
العمل األهلي الفلسطيني وخاصة مع ظهور منظمة التحرير الفلسطينية واالتفاق على كونها            

ي والوحيد للشعب الفلسطيني والتي قامت بإنشاء العديد من االتحادات الشعبية           الممثل الشرع 
ودعمـت منظمـة التحريـر      . بالخارج والتي هدفت إلى تعزيز صمود الشعب الفلـسطيني        

الفلسطينية وفصائلها المختلفة إنشاء لجان العمل التطوعي في الضفة الغربية وقطاع غـزة             
تشهد هذه الفترة نشوء وتطور مؤسسات تقوم  بتقـديم          لم  ). 1990الموسوعة الفلسطينية،   (

. خدمات نوعية للمجتمع الفلسطيني، واستمرت تعمل ضمن اإلطار اإلغاثي ومن ثم التنموي           
ولم تنشا في فلسطين في هذه الفترة منظمات تنموية بالمعنى الواسع، بل منظمـات هـدفها                

سـرائيلية واألردنيـة وبعـض      تقديم الخدمات واقتصر تقديم الخدمات على المؤسسات اإل       
وقد ساهمت السياسة السلبية    . منظمات األمم المتحدة وبعض المنظمات األمريكية واألوربية      

تجاه العملية التنموية في فترة السبعينات إلى تعزيز األهداف والسياسات اإلسرائيلية تجـاه             
وتعزيـز إلحـاق    األراضي المحتلة وخاصة تدمير أية إمكانية لتنمية فلـسطينية مـستقبلية            

 . باالقتصاد والسوق اإلسرائيليينناالقتصاد والسوق الفلسطينيي

في هذه الفترة كان هناك عدة مبـادرات        ) 1992-1984(مرحلة ما قبل أوسلو ما بين عام         •
من اجل التنمية من الداخل والخارج وكانت المساعدات الخارجية تقدم العون إلى فلـسطين              

وكـان  . ت الجماهيرية التي اعتمدت على الدعم الخارجي      فظهر هناك مجموعة من المنظما    
هناك تمويل البرامج ذات الطابع التنموي في فلسطين مع وجود تدخل مركزي فهذا الـدعم               
يتحكم بالتنمية عن بعد ،حيث أن جميع القرارات المتعلقـة باإلسـتراتيجيات واألولويـات              

ويمكن إجمـال   . لشركات الداعمة   والمشاريع وااللتزامات والشركاء كانت كلها تؤخذ من ا       
 1987 -1948التدخالت التنموية في هذه المراحل في تمثلها في الصمود في السنوات من             
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م والمرحلة الثالثـة تمثلـت فـي        1990-1988ومرحلة االحتياجات األساسية الطارئة  من     
 ). 2009حالوة، صالح،  (1993-1991اإلعداد للحكم الذاتي من 

م وبدأت بعد اتفاقية أوسلو حيث تعهـدت وكـاالت الـدعم            2000-1994مرحلة تمتد من     •
الدولية لمؤازرة عملية السالم ودعم قيام السلطة الفلسطينية وذلك من خالل تدخالت تنموية             

وكان العمل التنموي في    . في فلسطين للتوصل إلى حالة من السالم واالستقرار في المنطقة           
تباحث في السلم واألولويـات ومـع أطـراف         هذه المرحلة علني وشفاف ومكشوف وتم ال      

وعندما تـسلمت الـسلطة إدارة قطـاع        . السلطة والدول واألعضاء وفي اإلتحاد األوروبي     
الخدمات االجتماعية من صحة وتعليم وشؤون اجتماعية من االحتالل حيث تـم فـي عـام      

 الـسابقة   م نقل الصالحيات المدنية حسب اتفاقية أوسلو وعملت السلطة في المجاالت          1994
 والجمعيات األهلية ومؤسـسات  تبالتعاون مع مؤسسات من وكالة الغوث الدولية والمؤسسا    

  ).2010رحال،(القطاع الخاص 
اندلعت انتفاضة األقصى وكانت هنا مرحلة المقاومة والصمود مـرة          : 2000مرحلة ما بعد     •

اشـرة  أخرى وقامت مؤسسات السلطة ومؤسسات المجتمع المـدني بنـشاطات تنمويـة مب            
لتحسين الحياة للمواطنين خاصة المحتاجة من خدمات صحية وتعليمية ورعاية اجتماعيـة             

  2002وكان إلقامة جدار الفصل العنصري أثرا سلبيا على قيام التنمية، وقـد شـهد عـام                 
مصادرة مساحات واسعة من األراضي الفلسطينية واقتالع األشجار وهدم المنازل وسيطرة           

د المائية وقامت إسرائيل بتعطيل المشاريع الفلسطينية الهامـة وكـذلك           إسرائيل على الموار  
ظهور البطالة بين صفوف أبناء المجتمع، هذا أدى إلى حالة من الفوضى والفقر وأوقـات               
الفراغ وبرزت أزمة انقطاع المساعدات التي رافقـت اإلعـالن عـن نتـائج االنتخابـات       

  ).2004عبد الهادي،  (2006التشريعية عام 
 

من هنا ال يمكن  تجاهل أن إسرائيل تسيطر على نسبة كبيرة من أراضي ومياه الـضفة الغربيـة                    
وقطاع غزة وقد سعت إسرائيل بكل ما تملك من قوة إلى فرض إجراءات لعرقلة عمليـة التنميـة                  

  . االجتماعية ففرضت ضرائب عالية وشددت الحصار على الضفة الغربية والقطاع 
  

لي كفل الحق في التنمية لمختلف الشعوب وتبنته الجمعيـة العموميـة لألمـم              ومع أن المجتمع الدو   
المتحدة فإن إسرائيل ما زالت تنكر على الشعب الفلسطيني هذا الحق حتى في االتفاقـات الـسياسية      

فاالحتالل اإلسرائيلي يقوم بإفشال المشاريع التنموية ويواصل سياسـة  . الموقعة مع السلطة الوطنية   
دمير المنازل واقتالع األشجار وإغالق المعابر وإعاقة التـصدير ويقـف عقبـة أمـام               الحصار وت 

  ). 2010رحال، (االستقالل السياسي  واالقتصادي الفلسطيني 
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   معيقات التنمية االجتماعية في فلسطين10.2

  

ما زال هناك معيقات تحول دون تنمية اجتماعية في األراضي الفلسطينية وهذا يقلـل مـن قـدرة                  
سلطة والمؤسسات األهلية على إنشاء مرافق اجتماعية وذلك بسبب محدوديـة المـوارد الماليـة               ال

وهنـاك  . المخصصة للقطاع االجتماعي بالنسبة للنمو السكاني الكبير في األراضـي الفلـسطينية             
محدودية في عالقات التنسيق والتعاون بين الوزارات التي تعنى بالتنمية االجتماعيـة مـن جهـة                

ظمات األهلية ووكالة الغوث الدولية والقطاع الخاص مع أن هناك لقاءات دورية وتنسيق بـين               والمن
قطاعات التعليم والصحة والخدمات االجتماعية ولكنها عالقات محدودة وغير مبنيـة علـى أسـس               
واضحة لشكل ومضمون هذا التعاون، وهذا يحد من بلورة رؤية إستراتيجية شاملة لمكافحة الفقـر               

لة والتنمية في قطاعات الصحة والتعليم واإلسكان والعمل باإلضافة إلى ضعف البنية القانونية             والبطا
الخاصة بالتنمية االجتماعية حيث أن الكثير من القوانين تم إقرارها من قبـل المجلـس التـشريعي                 

  ).2000عقل، فراج، (ولكنها غير منفذة مثل قانون حقوق المعاقين والجمعيات الخيرية
  

ك محدودية في مشاركة المجتمع المحلي في تحديد احتياجاته وأولوياته التنموية فهناك مشاريع             وهنا
فهناك ضعف في اإلدارة الفعالة للبرامج والمشاريع       , تنفذ وتتعارض مع االحتياجات الحقيقية للسكان       

 وغيـاب   التنموية وضعف البناء التنظيمي والموارد البشرية وضعف مقومات ومبادئ الحكم السليم          
  :إذن يمكن تقسيم المعوقات والتحديات إلى . رؤية سياسية واجتماعية واضحة

  
 :التحديات والمعيقات الخارجية، ومنها •

 
o الحصول على معونات مشروطة. 

o نقص في رؤوس األموال. 

o عدم كفاية المدخرات. 

o         اعيـة  اللجنة االقتصادية واالجتم  (عدم القدرة على استيعاب التكنولوجيا بشكلها الصحيح
 ).2003لغربي آسيا، 

 
تحديات سكانية واجتماعية تتمثل فـي عـادات وتقاليـد وقـيم            : التحديات لمعيقات الداخلية   •

وضعف الشعور بالمسؤولية االيجابية إزاء المجتمـع ككـل         . موروثة والجمود االجتماعي  
وهناك مشكالت تتعلق باالستيطان ومشكالت في المؤسسات االجتماعية ونقص الكفـاءات           

إلدارية والقيادة وطرق االتصال ومؤسسات التنمية وتسلط بعض فئات المجتمع على فئات            ا
 . أخرى
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  )واقع وأرقام( مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية11.2

  

هناك حركة نشطة وقوية تسعى جادة لزيادة مشاركة الشباب وتفاعلهم في المجتمع الذي يعيشون فيه               
لقطاع الرسمي من خالل المنظمات الشبابية حيث هناك أكثـر مـن            وهذه الحركة منتشرة أكثر في ا     

 من المنظمات الشبابية األخرى التي تقدم برامج للشباب في          250 نادي ومركز شبابي وحوالي      500
 منها تركـز علـى القـضايا        500 هناك حوالي    2008الضفة الغربية وقطاع غزة وفي مسح لعام        

افية والرياضية وهناك القليل منها ما يركز على الصحة وحقوق          واألنشطة االجتماعية والنسائية والثق   
ديمقراطية وكانت النشاطات الرياضية والفنـون هـي األولـى ضـمن            % 3صحة و % 6اإلنسان  

نشاطات هذه الجمعيات ومن ثم الخدمات االجتماعية وبناء القدرات وبالنسبة للمجـاالت الرياضـية              
 في السياسة والنضال من أجل المصالحة الوطنية فقد كان          ننييوالثقافية والترفيه فإن انشغال الفلسطي    

هناك تقصير في األنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية فاألنشطة الترفيهية تسهم إسهاما كبيراً فـي              
تطوير الشباب الفكري والعاطفي ويمكنها أن تواجه مشكالت صحية نفسية ناتجة عن النزاع والعنف              

يد في تحسين الكثير من المهارات االجتماعية والعمـل الجمـاعي وتعزيـز             وكذلك هذه األنشطة تف   
من الشباب الفلسطيني يقضي وقت فراغه فـي المنـزل          % 77 أفاد حوالي    2005التسامح ففي عام    

  ).2008المالكي، شلبي، لدادوة، (
  

عزيز وفي مجال تعزيز الصحة للشباب الفلسطيني فإن هناك ندرة في وجود معلومات شاملة حول ت              
الصحة على المستوى الوطني باستهداف الشباب ويفتقر الشباب إلى حمالت توعيـة حتـى علـى                

 للجهـاز   2008المستوى األصغر من المواضيع كالتدخين والمخدرات وقد أشارت إحصائيات  عام            
من الشباب الذكور يعرفون ثالثة تغيرات تحدث لهـم أثنـاء           % 89اإلحصاء الفلسطيني أن حوالي     

وعدد من الشباب اإلناث اللواتي يعرفن ثالثة تغيرات تحدث لهن أثناء البلوغ أقـل حـوالي                البلوغ  
 مـن خـالل األصـدقاء والكتـب         ةويتعلم هؤالء الشباب عن قضاياهم الـصحية الرئيـسي        % 83

وحسب اإلحصائيات فإن مجاالت الصحة المـستهدفة       ). 2009جهاز اإلحصاء الفلسطيني،  (واألسرة
فقط ،على سبيل المثال تضخ أموال طائلة على برامج التوعية والتثقيف حـول             تحدد من قبل المانح     

 فـي   2009انتقال مرض نقص المناعة اإليدز وهذه البرامج شملت توعية الفتيان والفتيات لـسنة              
 لألرض المحتلة ولكنه ال يذكر تثقيف بشأن التغذية والتدخين وغيرها مـن المواضـيع               فاليونيسي

  ).2010منتدى شارك الشبابي، ( الفلسطيني األكثر أهمية للشباب
  

% 44.3 أن   2000 وبعد مقارنتها مع إحصائيات العـام        2007وقد كانت نتيجة اإلحصائيات للعام      
وهي النسبة األعلى من بـين      . من إجمالي المنظمات غير الحكومية لديها برامج ثقافية علمية أدبية         
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ثير من الجمعيـات الخيريـة واألنديـة الـشبابية          مختلف البرامج، ويعود هذا االرتفاع إلى أن الك       
هذا باإلضافة إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، بالمقارنة مع          . والرياضية لديها برامج ثقافية   

، فإن المنظمات التي تقدم برامج ثقافية علمية أدبية احتلت المركـز األول أيـضاً               2000تعداد العام   
من إجمـالي المنظمـات     % 56.4، حيث أن كانت النسبة      2007ولكن بنسبة أعلى من تعداد العام       

  ).2008المالكي، شلبي، لدادوة، (
  

، وارتفـع    2000 برنامجاً في تعـداد العـام        497هناك ارتفاع في عدد البرامج حيث كانت عددها         
وقد احتلت البرامج التعليمية والتربويـة المركـز        . 2007 برنامجاً في تعداد العام      615ليصل إلى   

وإذا ما قورنت مع إحـصائيات      % 27.4رابع من حيث نسبة البرامج التي تقدمها، وبلغت حوالي          ال
 يتضح أنه على الرغم من ازدياد عدد المنظمات التي تقدم برامج تعليمية وتربوية، فإن               2000عام    

  وكانت تحتل المركز الثالث بالمقارنة مع باقي       2000في العام   % 35.4نسبتها تراجعت حيث بلغت     
, وبالنسبة لألنشطة الـشبابية والرياضـية       .  إلى المركز الرابع   2007البرامج، وتراجعت في العام     

فعلى الرغم من ارتفاع عددها وبقائها في المرتبة الخامسة بالمقارنة مع باقي البرامج، فإن نـسبتها                
  .2007للعام % 26.8 إلى 2000العام % 30.0تراجعت من 

  
  ية المنظمات غير الحكوم12.2

  

المنظمات غير الحكومية هي منظمات طوعية يقودها أشخاص ذوو اهتمامـات مـشتركة وتقـوم               
  ).2005أبوسيف، ( بخدمات  متنوعة وال تهدف إلى تحقيق الربح 

  
وتنشط المنظمات غير الحكومية في فلسطين في عدة مجاالت منها االرتقـاء بـالوعي والتثقيـف                

مجموعة من األنشطة الرياضية واالجتماعية والثقافية ورفع       وتمكين الشباب وتنمية الطفل من خالل       
  .الكفاءة المهنية والتدريب وتطوير البحوث والمعرفة العلمية

  
   مفهوم الشباب 13.2

  

هناك عدة تعريفات للشباب وتختلف هذه التعريفات تبعا الختالف األهداف المنشودة واألفكار العامة             
فالشباب مرحلة عمرية   . جي واالجتماعي الذي يخدم تلك األهداف     التي يعتمد عليها التحليل السيكولو    

أو طور من أطوار نمو اإلنسان حيث يكتمل نضجه العضوي والعقلي والجسمي والنفسي وعادة ما               
أمـا تعريـف المدرسـة      .  وهذا تعريف المدرسة البيولوجية    30-13 أو من    25-15يبدأ من سنة    
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خضع لنو بيولوجي من ناحية ولثقافة المجتمع من ناحية         السيكولوجية فترى الشباب مرحلة عمرية ت     
والشباب هو حقيقة اجتماعية وهـذا تعريـف        . أخرى وهنا تكون اكتملت عملية التطبيع االجتماعي      

ويتمتع الشباب بسمات وخصائص منها على سبيل المثال أن الشباب طاقـة            . المدرسة السيسولوجية 
  .ه فهو طاقة إنسانية متميز بالحماسة والجرأة واالستقالليةللتغيير والتشكيل، والشباب اجتماعي بطبع

والشباب دائما ناقد فهو على درجة عالية من الحيوية والمرونة مليء باالندفاع واالنطالق والتحرر              
فهو قادر على االستجابة للمتغيرات من حوله وسرعة استيعابه كبيـرة ولديـه حـب االسـتطالع                 

  ).2004أبوعفيفة، (سارية والفضول وكثرة األسئلة االستف
  

وتعتبر مرحلة الشباب مرحلة عمرية و حالة نفسية يمر بها اإلنسان وتتميز هذه المرحلة بالحيويـة                
والقدرات العالية والطاقات وهي مرحلة انتقالية من مرحلة الطفولة إلى مرحلة الشباب وفيها تحمـل               

ابن (داثة، وشباب الشيء أوله وجمعها شبان     ونعني بالشباب بالمعنى اللغوي الفتاء والح     . المسؤوليات
  ).19منظور،

  
وقد عرفت الجمعية العمومية لألمم المتحدة الشباب بأنهم أولئك األشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما              

أما تعريف جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني فهو أنهم الـسكان فـي الفئـة              .  سنة   24-15بين
 من زاوية حياة األفراد ونموهم إلى فئتين األولى وهـي فئـة             سنة ويتم تقسيم الفئة   29-15العمرية  
سنة وتشير اإلحصاءات أن تقدير عدد السكان في األراضي الفلسطينية نهاية العـام             29-20الشباب  
مـن  % 27إناث وقد بلغت نسبة الشباب      %49ذكور  %51مليون نسمة منهم    308 بلغ حوالي    2007

  ).2007 الفلسطيني، الجهاز المركزي اإلحصاء(إجمالي السكان 
  

وتعد مرحلة الشباب مرحلة مهمة يكتسب فيها الفـرد المهـارات اإلنـسانية والعقليـة والنفـسية                 
واالجتماعية الخاصة به والتي يدبر منها شؤون حياته وينظم عالقاته مع اآلخرين وتعتبـر التنميـة                

م المجتمع وتـصبح جـزءاً      أكثر الفرص نجاحاً في بيئة الشباب فالشباب في هذه المرحلة يكتسب قي           
  ). 2004الحبش، (أكيداً من نسيجه الثقافي والقيمي فهم منبع الطاقة والحيوية

  
فالشباب بتطلعاتهم المستقبلية هم أساس التنمية واألهم هم يمثلون فئة كبيرة من المجتمع فال بد مـن                 

  . تهم في إنجاز أهدافهاتنمية  توجه اهتمامهم و تسعى إلدماجهم في أنشطتها و توظف طاقاتهم وحيوي
وبناء على السمات السابقة فهناك حاجات للشباب يجب التعرف عليها لمعرفة اسـتعدادات الـشباب               
وانخراطهم في العمل المجتمعي واالجتماعي والسياسي والتنموي ومنها الحاجة إلى تقبـل الـشباب              

جة لتحقيق الـذات وشـعوره      ونموه العقلي والجسمي وتوزيع طاقاته ألنها هائلة وعظيمة وهناك حا         
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ومن هنا تأتي المنظمات الـشبابية لتلبيـة        . باالنتماء لمجموعة أو تبني فكرة أو تحقيق أهداف معينة        
االحتياجات المتعددة للشباب سواء كانت صحية أو ترفيهية أو تعليمية أو تثقيفية لتوسيع أفاقه العقلية               

لعمل على صقل مواهبهم لخدمة الـشباب بـشكل         والمساهمة في بناء الشخصية القيادية وتنميتها وا      
  ).2004الحبش، (خاص والمجتمع بشكل عام 

  
ومن هنا نقول أن الشباب قوة اجتماعية هامة قادرة على التغيير وهم قوة اقتصادية عظيمـة فهـم                  
ينتجون بعقولهم النيرة التي تقدم قاعدة علمية تضمن التقدم في الجهد االقتصادي والتنموي فالشباب               

نوان للفتوة والقوة وهاتان من مميزات العمل السياسي فهم األكثر طموحا في المجتمـع واألكثـر                ع
تقبال للتغيير والتقدم والتطور، والمنظمة الشبابية تسعى للتقييد السياسي واالجتمـاعي لـذا تـسعى               

  .الستقطاب الشباب وتوظيف طاقاتهم بما يخدم المنظمة والمجتمع بشكل عام
  

  ت الشبابية في العالم المنظما14.2

  

تتوزع المنظمات الشبابية في كل أنحاء العالم من منظمات واتحادات وجمعيـات ونـواد مختلفـة                
للشباب، وإن تأسيس الجمعيات المختلفة هو حق من حقوق اإلنسان المنصوص عليها في الالئحـة               

جمعيات تعمـل فـي شـتى       وهذه ال . الدولية لحقوق اإلنسان التي تعد من أبرز وثائق األمم المتحدة         
وتعمل ضمن أهداف   . الخ... المجاالت وتمارس أنشطة ثقافية واجتماعية خيرية، توعوية ورياضية       

منها حماية الشباب من ظواهر االنحراف، وتشجيع روح التعاون والمساعدة االجتماعية، والمساهمة            
  ).2004زاهر، (اإليجابية في إغناء المجتمع باإلمكانات والطاقات اإليجابية للشباب 

  
شهدت دول العالم تغييرات ملحوظة واهتمامات زائدة في المنظمات غير الحكومية، أو مـا يـسمى                
بالمنظمات األهلية وخاصة الشبابية منها وبدأت المنظمات الدولية بإشراك مثل هذه المنظمات فـي              

واالرتقـاء بـدور    برامج القطاع العام كجزء من إستراتيجية تقليص البيروقراطيات في الحكومـة            
  . القطاع الخاص

  
وقد ساهمت الدول المانحة في تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في الدول النامية مـن خـالل                 
تكليفها بإدارة برامج مساعداتها؛ بهدف تجاوز المتطلبات المالية واإلدارية غير المرنة التي تفرضها             

نعني بالمنظمات الشبابية المنظمات التـي تعنـى         و .األنظمة الحكومية في إدارة وتنفيذ هذه البرامج      
برعاية الشباب وملء وقت فراغه وتنمية إبداعاته، وتشمل المؤسسات والمنظمات الشبابية األنديـة             

 )2006أبوعفيفة، (ومراكز الشباب والمراكز النسوية واالتحادات الرياضية واالتحادات الشبابية 
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 لتنمية أي مجتمع وهم القاعدة األساسية لبناء المجتمع، لذا          إن الشباب هم الركيزة األولى واألساسية     
على الدول جميعا أن تسعى جادة في تبني الكثير من البرامج والسياسات واألنـشطة التـي تخـدم                  
الشباب، لذا يجب على منظمات المجتمع المدني وخاصة الشبابية منها العمل على تنميـة الطاقـات                

حقيق مثل هذه البرامج واألنشطة عن طريـق إنـشاء المنظمـات            ويمكن ت . وتطوير القدرات لديهم  
الخاصة بهم، والتي تكون مبنية على التعاون والعمل المشترك ضمن إطار ديمقراطي يعمل علـى               
الدعم والتقوية والتمكين المتبادل القائم على التشاور والتحاور والتنسيق والتكامل والتضامن بين هذه             

وهذا كله يـتم عـن طريـق تنظـيم          .  بين الشباب في كافة المجاالت     المنظمات لرفع نسبة الوعي   
برنـامج دراسـات التنميـة،     (االجتماعات والندوات والمؤتمرات وورش العمل وإصدار النـشرات       

2005.(  
  

  تطور وتأسيس المنظمات الشبابية في فلسطين15.2
 

التي طـرأت علـى المجتمـع       إن كثيراً من التطورات السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية         
وقـد تعـددت    . الفلسطيني انعكست إيجابياً على زيادة االهتمام بمنظمات العمل األهلي الفلـسطيني          

. المنظمات في فلسطين واختلفت التسميات والتعبيرات حولها تبعـاً لعملهـا وأدوارهـا وبرامجهـا           
صلت على بعـض الـدعم      وتتصف هذه المنظمات باستقاللها الذاتي عن مؤسسات الدولة حتى لو ح          

أحياناً من الحكومة، وغالبيتها ال تستهدف الربح والعوائد المالية التي قد تحققهـا والتـي تـستخدم                 
  .لتطوير هذه المنظمات

  
كانـت بدايـة    : 1947المنظمات الشبابية الفلسطينية منذ البدايات األولى وحتى نهاية عـام            •

 التاسع عشر من خالل الجمعيات والنوادي       ظهور الحركة الشبابية الفلسطينية نهايات القرن     
سوسـنة  "التي كانت أهدافها اجتماعية وثقافية وأدبية، وأولى هذه الجمعيات كانـت تـدعى              

، وتأسس فـرع  لجمعيـة اتحـاد الـشباب           1877والتي تأسست في القدس سنة      " صهيون
لمـسيحية  المسيحيين التي كانت موجود في لندن، وتأسست كذلك في القدس جمعية الغيرة ا            

 أنشئت عدة جمعيات كانـت أهـدافها تربيـة          1908وفي العام   . لشباب الروم األرثوذكس  
الشباب وتهذيبهم وتثقيفهم وتنمية مواهبهم وقدراتهم في المجـاالت الثقافيـة واالجتماعيـة             

ومـن  . والرياضية، ومنها ما استمر حتى الوقت الحاضر ومنها ما تالشى وذهب مع الريح            
نشئت في هذا العام في يافا جمعية ترقي اآلداب الوطنية، وفي حيفا جمعيـة  الجمعيات التي أ 

. الشبيبة المسيحية، وفي القدس جمعية الشبان المسيحية والنادي العربي والمنتـدى األدبـي            
  .وكان أهداف الناديين األخريين في مكافحة الصهيونية والوحدة السورية
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 الخطابة الطالبية والتي كان مـن أهـدافها         أنشئت كذلك عدة جمعيات طالبية ومنها جمعية       •
وفي . 1930تثقيف وتعبئة وطنية، وأسفر عن هذه الجمعية مؤتمر طالبي فلسطيني في عام             

العديد من المدن الفلسطينية أنشئت عدة جمعيات طالبية والتي هدفت إلى مكافحـة األميـة               
رابطة المثقفـين   "ثق عنها   وإبراز مواهب الشباب وقدراتهم في المجاالت األدبية، والتي انب        

ومن هذه الجمعيات نادي الشبيبة التلحمية والذي كان يقـيم الحفـالت التكريميـة              ". العرب
ولـم  ... لألدباء والمستشرقين والنادي األرثوذكسي في غزة والنادي العربي فـي القـدس           
ل امتـد   يقتصر نشاط النوادي والجمعيات دوره على األنشطة األدبية والثقافية والتوعوية ب          

الموسـوعة الفلـسطينية،    (إلى المشاركة في النشاط الوطني السري لمواجهة الـصهيونية          
أيضا امتد نشاط الجمعيات والمنظمات الشبابية إلى خارج فلسطين، فعلـى سـبيل             ). 1990

المثال أسس في بيروت الشباب الفلسطيني جمعية الشبيبة النابلسية، وقد تم عقد مـؤتمرات              
، وكان ذا صبغة سياسية قومية اجتماعية، وفي        1931 الفلسطينية منها عام     للحركة الشبابية 

 تم عقد مؤتمر ثاني في حيفا تم مناقشة فيه مشاكل البالد السياسية واالقتـصادية               1935عام  
 تأسست منظمتا النجادة والفتوة وكـان       1945وفي أواخر عام    ). 1999زايد،   (ةواالجتماعي

يب العسكري لمواجهة الخطر الصهيوني في البـاطن ولكـن          أهداف هاتان المنظمتان التدر   
 أقـيم مهرجانـا     1947أما في بداية عـام      . أهدافها في الظاهر رياضية وثقافية واجتماعية     

الذي أكد على الوحدة وحل الصراعات بين منظمتا النجـادة          " مهرجان الشعلة "شبابيا سمي   
  ).2004 البشرية، تقرير التنمية. (والفتوة ولكن لم تتم الوحدة بينهما

تميزت هذه المرحلة بالعمل التطوعي األهلي في الجمعيـات         : 1967 – 1948مرحلة عام    •
الخيرية والنقابات العمالية األهلية واألندية الشبابية وكانت األحزاب السياسية نشيطة في هذه            

هاد المرحلة وبشكل سري حيث استخدمت األندية كواجهة لنشاطاتها لمواجهة المنع واالضط          
من قبل االحتالل إال انه كان هناك تقليص في حجم األنشطة الشبابية بشكل عام نتيجة لنكبة                

أصبح العمل األهلي في هذه المرحلة له عالقة وثيقة بالقضية الفلسطينية ومهام            . 1948عام  
 التحرر الوطني، والدفاع عن الهوية الوطنية الفلسطينية، فكان الهم الوطني ال يسمح بالتوجه            

الموسـوعة الفلـسطينية،    (نحو العمل التنموي بسبب وجود االحتالل وسياسـيته القمعيـة           
1990.(  

هنا كان التركيز على التفكير في آليـات تثقيفيـة وتوعويـة للنهـوض              : مرحلة السبعينات  •
بالشباب، وكان العمل منصباً على التطوع، وانتشرت في هذه الفترة األندية وكان نـشاطها              

ات السياسية والثقافية واالجتماعية والنشاطات الرياضية والذي ساهم فـي          يركز على الندو  
  ).2007رحال، (وجود نهضة وطنية فلسطينية 
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شهدت هذه المرحلة  تراجع وضـعف فـي         : مرحلة الثمانينات وخروج المقاومة من لبنان      •
 فـي   عمل األندية والمنظمات الشبابية، وذلك بعد توجيه ضربة عسكرية للثورة الفلسطينية          

ي على المؤسسات واألندية الشبابية، وإغـالق القـائم         لوالتشديد اإلحتال ) 1982(لبنان عام   
منها، ومنع إقامة مؤسسات جديدة، وفي المقابل نشأت العديـد مـن األطـر الجماهيريـة                
والقيادات الشبابية واتسعت قاعدة األطر الجماهيرية الطالبية والعمالية والنـسوية؛ لتمتعهـا     

  ).2002مركز بيسان للبحوث واإلنماء، ( ومعنوي كبير بدعم مادي
كان العمل السياسي والنضال الوطني أبرز ما ميز هذه         : 1993 – 1987مرحلة االنتفاضة    •

المرحلة، فالشعب كله منخرط في أعمال المقاومة ضد االحتالل،  وكان هناك عمال غيـر               
 العمـل الـوطني، وعمـل       متخصص، فكان العمل عاماً خلق نوعاً من عدم التوازن بـين          

كالمدارس، والجامعات، والمؤسسات االقتصادية والتجاريـة      : القطاعات المجتمعية األخرى  
وهذا كان له دور في تضعضع عمل األندية والمراكز الشبابية وضعف نشاطها            . والسياسية

  ).2004عبد الهادي، (وقد وصل إلى تجميد نشاط بعضاً منها 
وقعت اتفاقية أوسلو وكان نتيجتهـا نـشوء         :ة الوطنية الفلسطينية   أوسلو وقدوم السلط   اتفاقية •

السلطة الوطنية الفلسطينية، وقد نتج عن هذه السلطة العمل على تنمية البنية التحتية وبنـاء               
الوزارات المختلفة، وكان هناك إعادة االتصال والتواصل في المجتمع الفلسطيني وإعـادة             

ل من خالل منحها تراخيص جديدة، وأعيد تشكيل الهيئـات          فتح األندية المغلقة زمن االحتال    
اإلدارية للجمعيات واألندية والمراكز عن طريق االنتخابات، وكان عددها لـيس بالبـسيط،             
ولهذا عمدت الوزارة أمام هذه الزيادة لها بتوحيد األندية في القرى الـصغيرة المتقاربـة،               

 اإلشراف والرقابة على األندية الـشبابية       ولكن باءت هذه التجربة بالفشل، وقررت الوزارة      
، الحـوراني (والمؤسسات المستقلة دون االلتزام بتمويلها حتى لو دعمتها ببعض المساعدات   

2004(.  
في هذه الفترة كان االنقالب  فمن االسـتقرار إلـى           :  2000مرحلة انتفاضة األقصى عام      •

سطينية إلى مناطق معزولة وتالها     االنقالب لألمور، فالحصار والقمع وتقسيم األراضي الفل      
اجتياح للمناطق الفلسطينية؛ وهذا كله دمر المؤسسات جميعها االقتـصادية، واالجتماعيـة،            

اندلعت انتفاضة األقصى وكانت دوافعها إنهاء االحـتالل اإلسـرائيلي          . والتعليمية، والثقافية 
 بمقاومة مسلحة حيث لـم      ولكن كان دور الشباب مختلفاً وتم التعويض عن المقاومة الشعبية         

يترك أي دور عملي نشط للشباب في االنتفاضة فهم إما مستبعدين أو مستخدمين من قبـل                
 بعد االنتخابات التشريعية كانت هناك حالة من الفوضى         2006الفصائل السياسية وفي عام     

ة واالقتتال الداخلي واستولت حماس على قطاع غزة وتم استخدام الشباب مرة أخرى بطريق            
وهنا تحول العمل نحو النـضال علـى حـساب الجمعيـات            ). 2004عبد الهادي،   (مماثلة
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والمراكز واألندية الشبابية، وأدى ذلك إلى تراجعها وتجميد نشاطاتها، وخلف هذا التـدمير             
وضعاً اقتصاديا صعباً وكان هم الشباب الفلسطيني محاولة تدبير أموره الخاصة، فأصـبح             

  .ملين والموظفين من الشباب وخاصة في منطقة الريفالوضع صعباً على العا
  

  أنواع المنظمات الشبابية في فلسطين 16.2

  

تعمل المنظمات الشبابية في عدة مجاالت، ويمكن تقسيمها في فلسطين منها علـى أسـاس وطنـي                 
  .وثقافي وتعليمي واجتماعي واقتصادي وفني

  
 ما زالت في مرحلة التحرر للحـصول        ةإن األراضي الفلسطيني  : المنظمات الوطنية الشبابية   •

على الحقوق ولذا يجب العمل على تعزيز االنتماء الشبابي الوطني القومي وإكساب الوعي             
  ).2006رحال، (السياسي 

تهدف هذه المنظمات إلى تمكين الشباب في المجال        : المنظمات التعليمية والتربوية الشبابية      •
لتعليمية والتربوية بحيث تراعي التراث والتـاريخ       التعليمي من خالل العمل على المناهج ا      

الفلسطيني وتكون هذه المناهج شاملة للقيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان بحيث تعمل علـى              
تطوير منهاج فلسطيني موحد يكون أكثر قدرة على تلبية احتياجات المجتمع وعمل بـرامج              

 الجامعية وتحديد وتطـوير     للحد من مظاهر التسرب وبذل الجهود من أجل تخفيض الرسوم         
  ).2003عثمان، (الجامعات والمدارس 

تعمل هذه المنظمات على زيادة الوعي الشبابي الفلـسطيني         : المنظمات الشبابية االجتماعية   •
وإكسابه المهارات لمساعدته على التكيف مع البيئة المحلية والدولية ومحاولة حل المشكالت            

  .االجتماعية التي تواجهه
تسعى المنظمات على رفع المستوى الفكري للشباب ومحاولـة         : الشبابية الثقافية المنظمات   •

بناء قدرات الشباب وإعداد القادة منهم وغرس القيم الديمقراطية لديهم ومواجهـة سياسـة              
الطمس للثقافة الفلسطينية والوصول إلى طرق النقاش والحوار الفعالة من خالل إبداء الرأي             

  )2003عثمان، (وتقبل النقد 
تسعى هذه المنظمات إلقامة نشاطات فنية ورياضـية        : المنظمات الشبابية الفنية والرياضية    •

  )2004أبو عفيفة، (وتشكيل فرق رياضية ومسرحية 
تهتم هذه المنظمات بالعمل التطوعي ونـشره بـين   : المنظمات الشبابية المجتمعية التطوعية    •

وتشجيع المبـادرات الـشبابية التـي        الشباب ولتكريس مفهوم المشاركة المجتمعية       فصفو
  )2007حامد، (تساهم في تطوير المجتمع وتماسكه 
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   أهداف المنظمات الشبابية17.2

  

كان الغرض الرئيسي من إنشاء المنظمات الشبابية هو إكساب الشباب المزيد من االهتمام وتقليـل               
 خالل االهتمام بالتعليم القائم     الفجوة بين حاجة الشباب وبين ما يتقدم لهم من بنى مجتمعية، وذلك من            

على أساس العقل والمنهج العلمي ال على أساس التلقين مع التركيز على توعيتهم ببيئاتهم المحليـة                
واإلقليمية والدولية، باإلضافة إلى توفير الخدمات المتعددة لهذه الفئات والعمل على بنـاء وتنميـة               

بي والتعليمي وبالمخططات واألطمـاع الـصهيونية       قدرات الشباب وتهذيبها وتوعيتهم بالجانب األد     
تجاه األرض الفلسطينية، أيضا تفعيل العمل التطوعي وتقديم خدمات اقتصادية إلى األسر المتضررة             
من جراء الممارسات الصهيونية بحق أبناء شعبنا من اجل المساهمة في تحقيق العمليـة التنمويـة                

  ).2010موسى، (المستدامة 
  

ظمات الشبابية على تعزيز فكر وثقافة وقيم الديمقراطية واحترام حقوق اإلنسان لدى            وقد ركزت المن  
الشباب باستخدام أساليب الحوار والنقاش الحر الديمقراطي مع إكساب الـشباب الـوعي الـسياسي               

وقـد سـعت    . والعمل على مقاومة االحتالل اإلسرائيلي ومحاولة إبقاء هذا الشعب علـى أرضـه            
ية إلى تعبئة وحشد الرأي العام لمناصرة الحقوق الوطنية والعمـل علـى تعـديل               المنظمات الشباب 

سياسات قائمة تراها غير مناسبة وتبني سياسات وتشريعات وقوانين جديدة تناصر مصالح الفئـات              
  ).2001حبش، (المهمة ومنهم الشباب 

  
 واألمراض التي بـدأت     كما وتعمل المنظمات الشبابية على حماية الشباب من المشكالت االجتماعية         

تنتشر كالمخدرات وااليدز والعنف والعمل على نشر األفكار والقيم االجتماعية االيجابية  من حيـث     
اعتماد الشباب على أنفسهم واإلحساس بالمسؤولية تجاه المجتمع وإثارة اهتمامهم بالمصلحة العمـة             

خاصة وغيرها من القيم التي تـصنف       والقضاء على القيم السلبية كاألنانية وحب الذات والمصلحة ال        
  ).2007رحال، (كعوامل هدم في المجتمع 

  
كما تساهم المنظمات الشبابية في إقامة النشاطات الفنية والرياضية والثقافية على اختالفها  وذلك من               
خالل تشكيل فرق فنية وثقافية ورياضية مثل لجان الموسيقى والمسرح والغناء والدبكـة باإلضـافة          

  ).2001محسين، (ود الفرق الرياضية والكشفية إلى وج
  

إذن إعداد الشباب القادة لكي يصبحوا رؤساء لهذه المنظمات هو جزءا من التشكيل القيادي للمجتمع               
وبالتالي فان وجـود مثـل هـذه        . ككل، لذلك عملت هذه المنظمات على تشجيع المبادرات الشبابية        
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قراطي من خالل االرتقاء بمستوى العالقات التي تربط        المنظمات هو بناء مجتمع مدني فلسطيني ديم      
  .األفراد بالمجتمع

  
   األندية والمنظمات الشبابية في فلسطين18.2

  

حسب إحصائيات دائرة اإلحصاء المركزية في فلسطين أن المراكز الشبابية والنسوية تأثرت بنمـو              
 كـان نـسبتها     1967بل عـام    أو ركود بسبب تعرض األراضي الفلسطينية لالحتالل اإلسرائيلي فق        

من مجموع المراكز العاملة حاليا في الضفة الغربية وقطاع غزة في حين قلت هـذه النـسبة                 % 20
من المراكز في كل من الفترتين     % 18 وتم تأسيس    1973- 1967في الفترة الواقعة بين     % 13إلى  

 إلـى   1995-1993 وارتفعت نسبة هذه المراكز في فتـرة         1987-1981 والفترة   1974-1980
  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، % (19
  

وقامت منظمة التحرير الفلسطينية بدعم المراكز الشبابية وارتبط نشاطها بالبعد الوطني وانتـشرت             
هذه المراكز في المدن والقرى والمخيمات، وركزت على جوانب رياضية وثقافية وفنية واجتماعية             

ومما يشار إليه أن في الضفة الغربية كان عدد هذه المراكز اكبر            . ة  وأخرى كشفية ومخيمات صيفي   
ويعود ذلك إلى أن الضفة الغربية هي عبارة عن قرى ومدن ومخيمات متباعدة            .منها في قطاع غزة     

وفي ظـل   . فمارس الشباب فيها نشاطاتهم في مراكز المدن وأسسوا مراكزهم في القرى والمخيمات           
 التي كانت في ظل االنتفاضة وغموض نهاية المطاف لهذه األمور فكان ال             تسارع األحداث السياسية  

بد من توسيع العمل مع الشباب ألنهم يشكلون قوة كبيرة من الشعب الفلسطيني ودرعا واقيا لفلسطين                
  ).2008المالكي، شلبي، لدادوة، (
  

ية والفراغ القيمي للمجتمع    والواقع أن الشباب الفلسطيني يعاني من اإلحباط ويعود ذلك للحالة السياس          
الفلسطيني وغياب هذه المؤسسات في بعض المناطق وعدم قدرتها على تلبية احتياجات الشباب لـذا               
وجب تقوية هذه المؤسسات وتعزيز برامجها ودعمها ماديا ومعنويا والعمل على إشراك الشباب في              

  .رة هذه المنظماتعملية التخطيط للبرامج والفعاليات الشبابية والمشاركة في إدا
  

ومن أشكال األندية والمنظمات الشبابية كانت لجان العمل التطوعي وجاء تشكيل هذه اللجـان فـي                
وقت استهدفت فيه المخططات اإلسرائيلية ضرب المجتمع الفلسطيني من خالل استهداف الـشباب              

لها أيضا اللجان الشعبية    فاالحتالل قيد األندية والمنظمات الشبابية وقام بإغالق بعض منها ومن أشكا          
 وكانت أهم نشاطاتها في مجاالت التوعية والتثقيـف الجمـاهيري وتـوفير       1987في انتفاضة عام    
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الخدمات وبناء منظمات شبابية جماهيرية في األراضي الفلسطينية المحتلة وبعد قيام السلطة الوطنية             
ل وزارة الشباب والرياضـة وكـان       الفلسطينية ظهرت العديد من المنظمات  الشبابية وهنا تم تشكي         

  ).2007رحال، (التمويل ميسرا لها نوعا ما 
  

وتتمثل المنظمات الشبابية باألندية ومراكز الشباب والمراكز النسوية واالتحادات الرياضية واللجنـة    
 االولمبية واالتحادات الشبابية والتي تركز على العالقات مع الشباب الدولي وتعميق مفاهيم االلتزام            

واالنضباط والمثابرة والعمل الجماعي واتحادات المرأة لرعاية المرأة وجمعية الكشافة والمرشـدات            
والتي تتولى تعميق روح الوالء والفداء للوطن بين الشباب والشابات أما األطر الشبابية التطوعيـة               

ثيرة للمجتمع  عملت على نشر روح الخدمة التطوعية العامة بين الشباب الفلسطيني وقدمت خدمات ك            
  ).2006، ةأبو عفيف(وللوطن

  
إذن المجتمع الفلسطيني يعج بمئات المنظمات الشبابية والتي تقوم بدورها برعاية الشباب الفلسطيني             
وتنمية إبداعاته وملء أوقات فراغه ولكنها ما زالت مقصرة في تلبية احتياجات الشباب على الوجه               

  .األكمل
  

ام باالنتساب إلى المؤسسات الشبابية إال إن النسب ما زالت منخفضة           وعلى الرغم من ازدياد االهتم    
من الشباب الذين أعمارهم تتراوح مـا        % 9.3 إلى إن    2004بشكل كبير، حيث تشير بيانات عام       

هـم  % 6.9هم منتسبون للنوادي الثقافية و% 4.5 عام هم منتسبون للنوادي الرياضية و  24-10بين  
ما تشير البيانات أن هناك فجوة واضحة في معدالت االنتساب للمؤسسات          منتسبون للمكتبات العامة ك   

الثقافية بين الذكور واإلناث، حيث يالحظ تدني نسب انتساب اإلناث للمؤسسات الثقافية وهذا يعنـي               
ضرورة بذل المزيد من الجهود لزيادة أعداد المؤسسات وتوزيعها جغرافيا وخصوصا التركيز على             

  ). 2007ت، بركا(منطقة الريف 
  

 نالحظ أن هناك اختالفا كبيراً قد       2000 ومقارنتها مع إحصائيات عام      2007حسب إحصائيات عام    
فقد كان عـدد المنظمـات      , حدث على عدد المنظمات ونسبتها من إجمالي منظمات الضفة الغربية           

نطقـة  أما  في م,  منظمات 405 وارتفع ليصل 2000 منظمة عام 321منطقة شمال الضفة حوالي   
. فقط  % 15.1 منظمة أي بزيادة نسبتها      35 منظمة ولم ترتفع سوى      232وسط الضفة الغربية كان     

وبهذا تكون منطقة شمال الضفة قد حققت الزيادة األعلى وأصـبحت تحتـل             % . 31.6أو ما نسبته    
 تليها منطقـة جنـوب    , المركز األول من حيث عدد المنظمات مقارنة بباقي مناطق الضفة الغربية            

  ).2008المالكي، شلبي، لدادوة، (الضفة الغربية ثم وسطها



 32

فـي  % 28.1(وهناك تقارب بين الضفة الغربية وقطاع غزة في المنظمات غير الحكومية الجديدة             
ففي حين بلغت نسبة الجمعيات الخيرية واألندية الشبابية والرياضة فـي           )  في الثانية  31.4األولى و 

أنديـة  % 25.1جمعية خيرية،   % 46.8( المنظمات القائمة فيها     من إجمالي % 71.9الضفة الغربية   
  ). 2008منتدى شارك الشبابي، ) (شبابية رياضية

  
من السابق نالحظ أن هناك انخفاض في نسبة المنظمات غير الحكومية الجديدة في منطقـة شـمال                 

نظمات فـي   من إجمالي الم  % 18.3الضفة الغربية بالمقارنة مع المناطق األخرى، حيث اقتصرت         
هذه المنطقة، في حين بلغت النسبة في منطقة وسط الضفة الغربية وبلغت في شمال الضفة الغربية                

  % .29.4، وبلغت في جنوب الضفة الغربية  41.6%
  

وعلى الرغم من هذا التقدم فإن نسبة المنظمات الجديدة في منطقة شمال الضفة الغربية ارتفعت عما                
وكان االرتفاع األكبر في نسبة المنظمات الجديدة       % 17.7حيث كانت    ,2000كانت عليه في العام     

في  , 2000العام  %32.4 في منطقة وسط الضفة الغربية، حيث كانت           2007-2000بين العاميين   
% 37.3حين تراجعت نسبة هذا النوع من المنظمات في منطقة جنوب الضفة الغربية، حيث كانت               

الزيادة في منظمات منطقة وسط الضفة الغربية كانـت مـن           ومن الواضح أن معظم     . 2000للعام  
المنظمات الجديدة، في حين أن الزيادة في منظمات منطقتي شمال الـضفة وجنوبهـا كانـت مـن                  

  .الجمعيات الخيرية بشكل رئيسي وبعض األندية الشبابية والرياضية
  

  2007 و2000برامج للمنظمات غير الحكومية حسب المنطقة في العاميين : أ-1.2جدول 
  

  2000تعداد العام  2000تعداد العام
  البرامج

النسبة إجمالي   عدد البرامجالنسبة إجمالي  عدد البرامج

  40.6  563  40.2  354 أنشطة الطفولة 
  38.7  537  33.0  291 مساعدات خيرية
  3.7  51  4.8  42  رعاية مسنين
  4.3  59  5.8  51  تنظيم األسرة 

  44.3  615  56.4  497 ة علمية أدبيةثقافي
  11.7  162  11.8  104  تنمية ريفية 

  12.0  167  6.2  55  إغاثة 
  1.9  27  3.9  34  البيئة والمياه

  23.6  328  25.4  224  خدمات صحية 
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  2007 و2000برامج للمنظمات غير الحكومية حسب المنطقة في العاميين : ب-1.2جدول 
  

  2000د العام تعدا 2000تعداد العام
  البرامج

النسبة إجمالي   عدد البرامجالنسبة إجمالي  عدد البرامج

  5.8  81  9.2  81  أنشطة بحثية 
  10.9  151  10.7  94  رعاية المعاقين

  25.6  355  26.6  234 التأهيل والتدريب المهني
  5.3  74  12.5  110  أنشطة دينية 

  27.4  381  35.4  312 تعليمية و وتربوية
  26.2  363  17  150  قضايا المرأة 

  8.4  116  8.9  78  حقوق اإلنسان 
  8.1  113  5.7  50  الديمقراطية 
  2.1  29  5.7  50  الحكم الرشيد

  26.8  372  30  264  أنشطة شبابية 
  2.7  37  6.7  59  برامج أخرى 

  1388  4581  881  2084  المجموع 
  

   المعيقات التي تواجه المنظمات الشبابية19.2

  

  :ن تقسيم المعيقات التي تواجهها المنظمات الشبابية إلىيمك
  

معيقات خارجية والتي تتمثل في االحتالل اإلسرائيلي وسياساته فهو عقبة أمـام التطـور               •
الفلسطيني ومعيق للنمو االقتصادي واالجتماعي والسياسي الفلسطيني بإجراءاته من إغالق          

  ) 2007بركات،(فيذ برامجها ومشاريعهاوفصل قهري ألنه جمد قدرة هذه المنظمات من تن
أما المعيقات الداخلية فتتمثل في انتشار األزمة المالية لدى المنظمات الـشبابية الن هـذه                •

المنظمات تعتمد بشكل كبير على التمويل الخارجي من دول عربية وأخرى أجنبيـة لـذا               
ـ              ا يبـرز دور    وجب التنويع في مصادر التمويل لهذه المنظمات حتى تصبح قويـة ، وهن

  ).2006قمر، (وأهمية المسؤولية االجتماعية وتكريسها 
  

إن قصور تعميم الثقافة الديمقراطية وممارستها كانت من المعيقات التي واجهتها مثل هذه المنظمات              
أمان "لما لها من تأثير سلبي على البيئة االجتماعية السائدة في المجتمع ويشير استطالع صادر عن                  

 بان ظاهرة الفساد األساسية لدى القائمين       10/3/2007بتاريخ  " اجل النزاهة والمساءلة    ائتالف من   –
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على المؤسسات األهلية تتمثل بارتفاع معدالت الرواتب من ناحيـة وباسـتخدام المـواد واألدوات               
إضافة إلى المحاباة تجاه األقارب     . الخاصة بالمؤسسة لصالح تلك الشخصيات الناقدة من ناحية ثانية        

  .من ناحية ثالثة 
  

ومن هنا نستطيع أن نورد أن البيئة السياسية واالجتماعية التي تعمل فيها المنظمات الـشبابية هـي                 
بيئة معقدة فاالحتالل اإلسرائيلي يسيطر على مساحة واسعة من األراضي الفلسطينية باإلضافة إلى             

  ).2010رحال، (المنظمات محدودية قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية المادية لتمويل هذه 
  

أيضا فالمؤسسات الشبابية ينقصها الشمولية والتخطيط المعمق وينقصها الـدعم واألمـور الماليـة              
ومـن  . باإلضافة إلى النقص في العنصر البشري وتفتقر كذلك إلى تفكير مشترك وعمل مـشترك             

خرى حيث أصـبحت    المعيقات أيضا تمركز هذه المؤسسات ببرامجها ونشاطاتها في مناطق دون أ          
هناك مناطق مهملة وهناك عراقيل لمؤسسات في حصولها على التراخيص وهنا تقـع المـسؤولية               
على من يشرع القوانين التي تعطي مركزية العمل في مناطق عن غيرها وخاصة في مدينة رام اهللا                 

  .)2010موسى، (وهنا تحرم باقي المؤسسات في المحافظات األخرى من التوسع بنشاطاتها 
  

أخيرا إن اعتماد المنظمات الشبابية على التمويل الخارجي اضعف روح العمل التطوعي وفـرض              
  .عليها برامج ومشاريع تتفق مع ما يطرحه الممولون وليس مع ما يلبي احتياجات المنظمة الشبابية

  
   برامج وأنشطة المنظمات الشبابية20.2

  

بابية تتقاطع في البرامج واألنشطة التـي تقـدمها         إن الغالبية العظمى من المؤسسات والمنظمات الش      
حيث تعمل جاهدة لكي تثبت بدورها الثقافي واالجتماعي بجانب النشاط الرياضي من اجـل خدمـة                
جمهور مؤسساتنا، وتقدم المؤسسات الشبابية نشاطات ثقافية، فنية، رياضـية، اجتماعيـة توعويـة              

 في عملية البناء المجتمعي ومـن هـذه البـرامج           وتثقيفية بهدف تفعيل قطاع الشباب وتعزيز دوره      
الندوات وورشات العمل والمحاضرات والدورات التي تركز علـى الـشباب وتطـرح             : واألنشطة

مواضيع تتعلق بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وحقوق المرأة والطفل ومهـارات اتـصال القيـادات              
وهناك برامج ترفيهيـة    . ياضية وكشفية الشابة، وهناك األنشطة الرياضية التي تسعى لتكوين فرق ر        

تعليمية تقدمها هذه المنظمات ومنها المخيمات الصيفية ومخيمات العمل التطوعي وبـرامج تعلـيم              
الموسيقى والحاسوب بهدف توجيه سلوك الشباب وسد وقت الفراغ لديهم وتعميق أواصر التعـاون              

  ).2004الحبش، ( تجارب اآلخرين والعالقات بين الشباب الفلسطيني والعالمي واالستفادة من
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وتسعى المنظمات الشبابية لزيادة التشبيك بين المؤسسات المختلفـة مـن أجـل التبـادل الـشبابي                 
والزيارات إلنشاء عالقات وصداقات مع االتحادات والمنظمات الشبابية على مستوى المحافظـات            

السليمة ويأخذ الشباب دورهـم     من أجل العمل على خلق ثقافة مجتمعية تركز على حقوق المواطنة            
وهناك منظمات لها أنشطة وبرامج مختلفة حسب أهدافها وفلسفتها         . في المشاركة في صناعة القرار    

  ).2005أبو سيف، (الخاصة بها 
  

 فان نسبة المنظمات التي تقدم برامج ثقافية وعلمية وأدبية تشكل حـوالي             2007وبالنظر لتعداد عام    
 حـوالي   2007ي تنفذ برامج تعليمية وتربويـة كانـت نـسبتها عـام             ،أما المنظمات الت  % 44.3
ـ     % 38.7أما برامج المساعدات الخيرية فان حوالي       %.27.4  ةمن المنظمات تقدم مساعدات واغاثي

  ).2007بركات، (منها عينية أو خدماتية 
  

   األدبيات والدراسات السابقة21.2

  

 فلسطينيا أو عربيا وعالميـا التـي تناولـت          هناك مجموعة من األدبيات والدراسات السابقة سواء      
موضوع الشباب والمنظمات الشبابية ودور هذه المنظمات في تعزيز الشباب وتنمية قدراته وخاصة             
الفلسطينية منها لما لخصوصية وضع الشباب الفلسطيني وأوضاع االحتالل والحصار التي تعكـس             

ة تقدر الشباب وتستغل طاقاته وتـساهم فـي         بدورها حاجة المجتمع الفلسطيني لقيام منظمات شبابي      
  .حدوث تنمية اجتماعية وتعزز دور الشباب الفلسطيني 

  
بالنسبة للدراسات التي عالجت هذا الموضوع بشكل دقيق فإنها قليلة ولكن هناك بعـض األدبيـات                

  :والدراسات التي تناولت موضوع الشباب وموضوع التنمية االجتماعية ومن أبرز هذه الدراسات
  

  :الدراسات العربية. 1.21.2

  

عن  تقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية            ) 2009(دراسة المبروك   
 إلى تقييم فاعلية برامج  تنمية الثقافة المدنية التـي           ةللشباب في محافظة طولكرم  هدفت هذه الدراس       

من الشباب المـشاركين    430 على عينة قوامها     تستهدف قطاع الشباب الفلسطيني وأجريت الدراسة     
في البرامج التي نفذت من قبل منظمات المجتمع المدني في محافظة طولكرم وقد توصلت الدراسـة      
بأن هناك عالقة ايجابية بين برامج الشباب وأهدافها واستطاعت هذه البرامج التي تنفذها المنظمات              

ظري والمعرفي من خالل إيـصالها ألهـم المهـارات          الشبابية أن تحقق أهدافها على المستوى الن      
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والمعارف الخاصة في مجال الثقافة المدنية ولكن ممارستها على أرض الواقع تواجـه صـعوبات               
فبعدها عن البرامج التنموية تعيق تطبيق الشباب ما يتعلمونه ويكتسبونه من هذه المهارات وأوصت              

 وأهميـة تحديـد   تب تشارك في صياغة القراراالدراسة بأهمية تأسيس جماعات ضاغطة من الشبا    
 . احتياجات الشباب األساسية من التدريب

 
عن  دور الشباب الفلسطيني في رسم السياسات داخل المؤسسات الـشبابية            ) 2009(دراسة يوسف   

تناولـت  . متطوعو المؤسسات الشريكة لمركز بيسان للبحوث واإلنماء نموذجاً       _ وأثره على التنمية  
سة تقييماً لدور الشباب في المؤسسات الشبابية وأثره على التنمية وتمثلت عينة الدراسة من              هذه الدرا 

مؤسـسات  7 مناطق و  7متطوعي المؤسسات الشبابية التابعة لمركز بيسان للبحوث واإلنماء وشمل          
وتوصلت الدراسة إلى أن التمويل الخارجي ال يحقق تنمية وأنه خلق جيل قد استهلك وغير               , شريكة  

منتج ويعمل ضمن مشاريع تفرضها الدول المانحة وأن هناك ضعف في مشاركة الشباب في رسـم                
 داخل المؤسسات ويقتصر دورهم على أنهم منفـذون ومتـدربون ويـرى الـشباب أن                تالسياسيا

المؤسسات الشبابية تعمل على خلق عائق حقيقي أمام الشباب لتحقيق احتياجاتهم وبرامج المؤسسات             
ز وجاذبية الهتمامات الشباب وهواياتهم وأوصت الدراسة بأهمية وجود عمل تشاركي ما            تفتقر لحواف 

  . بين الشباب واإلداريين داخل المؤسسات لتمكين الشباب ومشاركتهم وتعزيز االنتماء لديهم
  

".  واقـع وتطلعـات    –الحياة الثقافية للشباب في محافظات نـابلس        "بعنوان  ) 2007(دراسة بركات   
لدراسة إلى التعرف على المراكز الشبابية الفاعلة من حيث الخدمات واألنـشطة التـي              هدفت هذه ا  

تقدمها للشباب واالحتياجات التي تعمل على تقديمها للشباب من خالل المؤسسات، وأهمية محاولـة              
فهم واقع الشباب والتعرف على المشاكل التي تواجههم، وتم إعداد هذه الدراسـة باالعتمـاد علـى                 

ت الميدانية المباشرة مع الشباب وأعضاء وممثلي المراكز الشبابية وتـم عقـد مجموعـات               المقابال
. بؤرية مع الشباب في التجمعات الخاضعة للدراسة، وكذلك مراجعة األدبيات المتعلقة بالموضـوع            

سنة في المجتمع   29 -15من األفراد ضمن الفئة العمرية      % 26.6وقد خرجت الدراسة بان حوالي      
ي يرغبون بالقيام بنشاطات ولكنهم لم يقوموا بها، ومن هذه األنشطة الرياضية، والمشاركة             الفلسطين

في نشاطات الجمعيات، وأن هناك عدة مشاكل وتحديات تؤثر على الشباب منها تدني وعي الشباب،               
وقد خرجت الدراسة بعـدة     . والتسرب، وقلة عدد المرافق الموجودة وتدني الخدمات المقدمة للشباب        

وصيات منها أهمية دعم وتأهيل المراكز الشبابية وإيجاد مقرات ومرافق عامة لها لتلبية احتياجات              ت
الشباب، والقيام بتنفيذ برامج شبابية مالئمة الحتياجاتهم وميولهم، وتعزيز دور الشباب ومـشاركتهم             

  .في المراكز الشبابية
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لفلسطينية في تنمية المهارات اإلداريـة      بعنوان تقييم دور المنظمات األهلية ا     ) 2007(دراسة جراب   
للشباب في محافظتي رام اهللا والبيرة، حيث هدفت هذه الدراسة إلى المساهمة في وضـع وتطـوير                 
أفضل لتوظيف المساعدات الدولية المقدمة من خالل القطاع األهلي في تنمية المهـارات اإلداريـة               

شبابية األهلية امتازت بالعمل االرتجالي غيـر       للشباب وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية البرامج ال       
 مندوب ومندوبة تلقـوا     401المخطط والذي يعتمد على توجهات المانح وأجريت دراسة على عينة           

تدريبات في مجال تنمية المهارات اإلدارية والقيادية الذين حددوا أن غالبيـة المؤسـسات األهليـة                
 لديها قواعد بيانات واضحة ومحددة حول البـرامج         تتقاطع في برامجها الموجهة للشباب وال يوجد      

  .والمشاريع التدريبية التي تنفذها
  

هـدفت هـذه    ): 2007(دراسة بعنوان مشاركة الشباب في صناعة القرار المالكي، لدادوة، شـلبي          
الدراسة إلى رصد وتحليل دور الشباب ودرجة مشاركتهم في الهيئات القيادية داخـل المؤسـسات               

أسرة فلسطينية ممـن    1260ندية المنتشرة في فلسطين وتمثلت عينة الدراسة من حوالي          الشبابية واأل 
سنة وأظهرت نتائج الدراسة أن أهداف هـذه        29-18يتواجد فيها أفراد ضمن الفئة العمرية ما بين         

المنظمات هي متنوعة تشمل الشباب من جوانب اجتماعية ورياضية وثقافية وكانت النسبة األعلـى              
ألنشطة الثقافية وأنشطة الطفولة وقضايا المرأة مع وجود ضعف في مشاركة الشباب في             للبرامج وا 

الهيئات القيادية وصنع القرار وأن المؤسسات الشبابية ال توفر أنشطة تساعد على تطـوير قـدرات              
الشباب ويعاني الكثير من الشباب بوجود وقت فراغ كبير لديهم ومع ذلك هناك عزوف واضح عن                

وقد أوصـت الدراسـة   . لمثل هذه المؤسسات وهم غير مشاركين في مثل هذه المؤسسات      االنضمام  
بأهمية تنوع األنشطة وتطويرها بما يتالءم مع احتياجات الشباب حتى يتم التغلـب علـى مـشكلة                 
العزوف عن مشاركة الشباب في المؤسسات الشبابية ودعم القطاع الشبابي دعماً رسمياً ومجتمعيـاً              

وطنية وخاصة وزارة الشباب والرياضة و المؤسسات ذات العالقة وتـشجيع الـشباب     من السلطة ال  
على المشاركة فيها وتوعية المجتمعات المحلية والعائالت بأهمية المؤسسات الشبابية ودورها فـي             

 .تعزيز قدرات الشباب وفي بناء المجتمع ككل

  
تحـدثت الدراسـة عـن      ". العربي  الشباب في منظومة المجتمع المدني      ) "2006(دراسة الكفاوين   

المشكالت التي تشغل بال الشباب وتقع على سلم أولوياتهم وواقع الشباب في األردن كمحور للتنمية               
البشرية، فكان الحديث عن الشباب والمشاركة منها المشاركة والتعليم، المشاركة والعمل، المشاركة            

ماعية والمشاركة فـي مؤسـسات المجتمـع        والصحة والشباب والنشاطات الترويجية والحياة االجت     
حيث توصلت الدراسة إلى أن شاب واحد من بين كل عشرة شباب يشترك في مؤسـسات                . المدني

المجتمع المدني، وهناك نسبة متدنية من الشابات تشارك فيها ويتناقص الرضا عن العضوية في هذه               
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لية في األردن في التعامـل مـع        وكان الحديث عن دور المنظمات األه     . المؤسسات مع تقدم العمر   
 جدا، وكذلك فـان األنـشطة       ةقضايا الشباب حيث أن مشاركة الشباب في المنظمات األهلية ضعيف         

والبرامج الموجهة للشباب في غاية التواضع وذلك لعدة أسباب منها الظروف االقتصادية والبطالـة              
الشباب، والتشكيك مـن قبـل الكبـار        واإلحباط وفقدان األمل وعدم  وجود ثقة متبادلة بين الكبار و          

بقدرات الشباب، وكذلك فإن هذه المنظمات عددها متواضع فهي ليـست متخصـصة فـي مجـال                 
وهنـاك ثـالث    . الشباب، وكذلك فان األهداف والبرامج تعمل من اجل الشباب وليس مع الـشباب            

 والتـشريعات   المستوى األول والذي يتعلق بإصـالح الـسياسات       : مستويات لهذه المنظمات وهي     
المتعلقة بالشباب، والمستوى الثاني وهو يعمل كوسيط بين المنظمات التـي تعمـل علـى تغييـر                 
السياسات وتلك التي تقدم خدمات مباشرة، والمستوى الثالث يقدم خدمات مباشرة للـشباب وتـشمل               

  .مجاالت التعليم والتدريب المهني والصحة والمشاركة والمشاريع الصغيرة والترويج
  

والتي تضمنت الحديث عن مستقبل الشباب والمشاركة المجتمعية والتحديات         ) 2004(دراسة زاهر   
واإلشكاليات  والشباب والمشاركة المجتمعية وتم اختيار عينة الدراسة بطريقـة العينـة العـشوائية               

 شاب وشابة ونادى في دراسته بأن المشاركة حق إنساني ومبـدأ ديمقراطـي              1000والتي قوامها   
مبدأ تنموي وعمل سياسي فالتنمية ال يمكن أن تتحقق دون أن يكون هناك من يقودها من شـباب                  و

المجتمع والمشاركة مسؤولية اجتماعية تسعى إلى استقطاب طاقات الشباب وتحفيـزهم للمـساهمة             
االجتماعية وهي أداة لتفجير طاقاتهم اإلبداعية وقد أظهرت الدراسة أن هناك مـشاركة مجتمعيـة               

ة للشباب المصري فالشباب ال يرون أنهم مشاركين في صنع القرار بل يتصورون أنفسهم في               ضئيل
دور المواطن السلبي فهذا يقود لضعف المشاركة المجتمعية للشباب فالـصورة اإلجماليـة لتنـشئة               
الشباب المصري قاسية ولها آثار سلبية وخاصة  أن واقع األسرة والمؤسـسات الحكوميـة وغيـر               

 .فيه تناقض وفي حالة أزمة سواء أكانت مؤسسات تعليمية أو اجتماعية أو تنموية الحكومية 
 

دور المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها         "بعنوان  ) 2004(دراسة حنني،   
هدفت هذه الدراسة إلى التعـرف علـى دور المنظمـات           ". على التنمية السياسية في الضفة الغربية     

بية الفلسطينية في بناء الشخصية العامة للشباب الفلسطيني وأثر ذلك على التنمية السياسية فـي               الشبا
الضفة الغربية، ودراسة مدى فاعلية تحقيق برامجها ألهـدافها والتعـرف علـى العمـل األهلـي                 
الفلسطيني بشكله العام من خالل ما استعرضه الباحث من مراحل تطور ونشوء منظماتـه األهليـة                

 من الشباب الفلسطيني    385وأما عينة الدراسة فبلغت     . ليل أهداف واستراتيجيات هذه المنظمات    وتح
وأهـم مـا   . العامل في المنظمات الشبابية األهلية والمتواجدين في محافظات شمال الضفة الغربيـة  

توصلت أليه هذه الدراسة أن المنظمات الشبابية قد تبنت أهداف ذات صلة بقـضايا الـشباب مثـل                  
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المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية وتعزيز المواطنة واالنتماء الوطني والعمل التطوعي،          
وبناء القدرات لديهم ولكن  غياب استراتيجيات عمل موحدة لدى هذه المنظمات أدى ذلك إلضعاف               

تي تقـف وراء    إمكانياتها في اتجاه إحداث تغييرات تطال البنى السياسية واالجتماعية واالقتصادية ال          
في النهاية توصلت الدراسة إلـى أن       . تغيب الشباب عن المشاركة الفاعلة وتحسين ظروفهم الحياتية       

هناك دور للمنظمات الشبابية األهلية في تنمية قدرات الشباب وبناء شخصياتهم وهذا ينعكس ايجابيا              
هتمام ببرامج موجهة خاصة    وقد أوصت الدراسة بأهمية اال    . على التنمية السياسية في الضفة الغربية     

بالشباب الذين يتعرضون للمشاكل مثل التسرب من المدارس، وأهمية تبني برامج ومشاريع تثقيفيـة           
للشباب، وإشراك الشباب بشكل جدي في تحديد احتياجاتهم والتي تساعدهم في تنمية قدرات الشباب              

 .وبناء شخصياتهم

  
تحدث فيها  . لسطينية في مواجهة التغيرات االجتماعية    بعنوان التجربة الف  ) 2003(دراسة الحوراني   

عن السياسة االجتماعية الفلسطينية التي تسعى جاهدة لبلورة تنمية ايجابية وكان هناك حالـة مـن                
النجاح واإلخفاق بين األداء الحكومي واألهلي وخاصة ما بين التنمية ومقاومة االحتالل مع وجـود               

 تم وأصاب الركود المؤسـسا    2000ع انتفاضة األقصى عام     شعور بعدم الرضا وخاصة بعد اندال     
الرسمية وغير الرسمية وتحدث عن  غياب قانون موحد متكامل يحكم النـشاطات المتعـددة فـي                 
المجتمع الفلسطيني وعدم اعتماد السلطة أسس ومعايير وضوابط  واضحة عند إصدار القـوانين أو               

وقـد اسـتخدم   .كم فيها مصادر التمويل الخارجية لتطبيقها فهي تخضع لمعايير وظروف طارئة تتح   
الباحث المنهج التاريخي  وقد توصلت الدراسة إلى أن السلطة والمنظمات األهلية ال زالت جهودها               
مبعثرة وغير منتظمة في بلورة استراتيجيات تنموية وال يزال قطاع الحماية االجتماعية مهمـالً وال               

ستوى عال من االندماج االجتماعي وال تزال المرأة الفلسطينية         يوجد تأمينات اجتماعية ولم  تحقق م      
بعيدة عن المساواة الكاملة وال يزال دورها ضعيفاً على صعيد المـشاركة فـي الحيـاة الـسياسة                   

وإن حصة قطاع التعليم والصحة والرفـاه قـد تقلـصت فـي       . واالقتصادية واالجتماعية والثقافية    
ي ميزانية األمن وهذا ساهم في ارتفاع مستويات الفقر وقد أوصـى            األعوام األخيرة لصالح زيادة ف    

بأهمية توحيد الجهود بين السلطة والقطاع األهلي والخاص لوضع استراتيجيات جديـة وبلورتهـا              
  .بحيث تكون منسجمة ومتالئمة  مع احتياجات وأولويات المجتمع الفلسطيني 

 
هدفت الدراسة إلـى التعـرف      ". بابية الفلسطينية واقع المنظمات الش  "بعنوان  ) 2003(دراسة كراجة   

على واقع المنظمات الشبابية ودور هذه المنظمات المستقبلي، فبدأ الباحث بالحديث عـن التجربـة               
الفلسطينية للمنظمات الشبابية، وكيف بدأت هذه المنظمات وكيف تطورت  من االنتفاضة إلى اتفاقية              

بت دورا هاما في عمليتي المقاومة والبناء والقضايا الوطنيـة          أوسلو إلى االنتفاضة الثانية، وكيف لع     
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. والديمقراطية واالجتماعية فهي قوة تغيير حقيقة في المجتمع ال يمكن تجاهلها أو تهمـيش دورهـا               
منظمة الشبيبة الفتحاوية، واتحاد الـشباب التقـدمي،        (وكانت عينة الدراسة دراسة المنظمات التالية     

وتم ذلك عن طريـق  ) ي، واتحاد شباب المستقبل، واتحاد الشباب الديمقراطي    واتحاد الشباب اإلسالم  
وهنا يطلـب الباحـث أهميـة إبـراز الـدور           . المقابالت الشخصية والمالحظة وتحليل المضمون    

االجتماعي لهذه المنظمات جنبا إلى جنب لدورها السياسي والنضال الوطني وأهمية انطالق بـرامج     
شباب واحتياجاتهم وتطلعاتهم، وقد خرجت هذه الدراسة بعدة توصيات بان          هذه المنظمات من واقع ال    

 الشبابية في أهدافها وبرامجها على أولويات الـشباب الفلـسطيني وخاصـة فـي               تتركز المنظما 
المجاالت االقتصادية واالجتماعية وأن تهتم بالمبادرات الشبابية المختلفة وتفعيل مجلـس الـشباب             

لقطاعات الشبابية المختلفة بحيث ال تكون مقتصرة على قطاع شـبابي دون            الفلسطيني، وأن تمثل ا   
غيره، وأن يتم تشكيل شبكة شبابية تضم المنظمات الشبابية واألطـر والمؤسـسات الـشبابية فـي                 

  .األراضي الفلسطينية
  

حث بعنوان واقع التنمية االجتماعية في فلسطين وهي دراسة اتبع فيها البا          ) 2002(دراسة الحوراني   
المنهج التاريخي والتي تحدث فيها عن  مجموعة المحاور التي تتفاعل مع بعضها البعض لتكـوين                

وأن إهمـال أحـدها     . التنمية االجتماعية منها الكفاية االقتصادية والتماسك االجتماعي والقيم الثقافية        
كيـف ورثـت    يفقدها التوازن وتحدثت الدراسة كذلك عن تطور التنمية االجتماعية في فلـسطين و            

السلطة واقعاً فلسطينيا هشاً ومن ثم كيف حاولت السلطة بالتعاون مع المؤسـسات األهليـة تقـديم                 
وتحدثت عن المعيقات التي تواجه عمل هذه المنظمات وكيف أنهـا           . خدماتها في المجال االجتماعي   

 الفلـسطيني   بحاجة لبلورة استراتيجيات وسياسات عالمية لتتصدى للمشكالت التي تواجه المجتمـع          
وكيف حاولت هذه المنظمات الحد من مشكالت المجتمع وقد أوصت الدراسة إلى وجـوب إعـداد                 
برنامج وطني موحد وآلية متابعة لتنفيذ خطة وطنيـة مدروسـة وعمليـة والتعـاون والمـشاركة                 

علـى  والمساهمة األهلية الفاعلة مع  السلطة والمؤسسات األهلية لتطوير عملية البناء االجتمـاعي              
واعتبر منظمات العمل األهلي هي قاعدة العمل التنموي في فلسطين حيث قامـت   . جميع األصعدة     

بتنفيذ البرامج المختلفة وتقديم الخدمات مع أن عقلية السياسي ال التنموي بقيت تحكم مفاهيم وطرق               
أن تشارك في   وقد طالب الكثير من هذه المنظمات       .وعمل عدد من قيادات العمل األهلي الفلسطيني        

صياغة الخطط والسياسات والعامة لتصل إلى عملية بناء وتنمية مستدامة وخاصة المنظمات التـي              
  .تعمل في مجاالت الصحة والتعلم والرعاية االجتماعية والزراعية والتدريب المهني

  
عيـة  دور المنظمات غير الحكومية في عملية التنمية االقتصادية واالجتما        ): "2002(دراسة ناصر   
 بعض المنظمات غير الحكوميـة فـي   أحوالدراسة  :")م2000-1990(اليمنية لعام  في الجمهورية
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هدفت هذه الدراسة إلى تعريف دور ومهام المنظمات غير الحكومية فـي عمليـة              . ظات عدن فمحا
التنمية االقتصادية واالجتماعية في محافظة عدن، واتبعت الدراسة منهج دراسة الحالـة، إذ قامـت               

تحليل مهام مجموعة من المنظمات غير الحكومية في محافظة عدن، ونتج عن الدراسة أن غالبيـة                ب
مهام المنظمات غير الحكومية تتركز في مجالي الصحة والتعليم، وكان من أبرز المعوقـات التـي                

  .تواجهها هذه المنظمات هو عدم تعاون المجتمع المحلي معها، وندرة العمل التطوعي
  

هدفت هـذه الدراسـة   . بعنوان دور الجمعيات األهلية في التنمية االجتماعية  ): 2000(،  دراسة زايد 
إلى الكشف عن دور الجمعيات األهلية في التنمية االجتماعية في محافظة دمشق، وحجم هذا الـدور     
من خالل الوظائف والنشاطات التي تقوم بها هذه الجمعيات في مجال التعليم، والرعاية الـصحية،               

عاية االجتماعية، والتأهيل المهني، والتشغيل، والمساعدات المادية النقدية والعينية، وذلك مـن            والر
خالل وجهة نظر الفئات المستفيدة، باإلضافة إلى دراسة أثر متغيرات الجـنس، والعمـر، ومكـان                

تبانه، وزعت  اإلقامة الحالية، والمستوى التعليمي، والحالة المدنية، وقد تم جمع البيانات من خالل اس            
، وقد أسفرت الدراسة عن عدم استطاعة الجمعيات األهلية فـي تحقيـق             )200(على عينة حجمها    

غالبية أهدافها التي ُأنشأت من أجلها بسبب نقص اإلمكانات المادية والفنية، كما أظهـرت النتـائج                
  .وجود عالقة بين جنس المستفيد والرعاية الصحية

  
هدفت هذه الدراسـة    )": 1999(ولويات من منظور الشباب الفلسطيني      التحديات واأل "دراسة بعنوان   

إلى تشجيع وتمكين الشباب الفلسطيني من التأكيد على حاجاته وأولوياتـه واإلسـهام فـي تنميـة                 
السياسات والبرامج الموجهة نحو تلبية احتياجات الشباب الفلسطيني، وتعزيز قدرة الهيئات الوطنيـة     

وتم طرح عدد من القضايا مـن مـشاركة سياسـة           . مجة حاجات الشباب  والمحلية على تخطيط بر   
ووضع اقتصادي وصحة وتعليم وعالقات عائلية، وتم عمل هذه الدراسـة علـى مراكـز شـبابية                 

ومـن  . ومجتمعية في مناطق مختلفة من الضفة الغربية وقطاع غزة، ومشاركين شباب ذكورا وإناثا         
الشباب الفلسطيني بحاجة إلى إعـادة تأهيـل وخاصـة بعـد          النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن       

االنتفاضة، وال بد أن يكون للمنظمات غير الحكومية سياسة واضحة وخاصة تلك التي تتعامل مـع                
الشباب الن لها دورا كبيرا في تنمية الشباب وتساعد على تقوية هؤالء الشباب ليكونوا مـن بنـاة                  

ؤولية واالندماج االجتماعي حيث تبنى الشباب أهمية واضحة        المجتمع، وذلك بالمشاركة وتحمل المس    
وقد أوصت الدراسة بأهمية إقامة مراكـز شـبابية         . لقضيتي الصحة والرفاه وهما قضيتان مهملتان     

ومجتمعية والتي يجب ان تحوي على برامج تطوير طاقم العاملين فيها وتشجيع النشاطات الـشبابية               
ع منظمات شبابية عربية ودولية وأهمية تعزيز نشاطات التثقيـف          المتبادلة داخل وخارج فلسطين وم    

  .الصحي بقضايا التغيرات الجسدية ومن خالل المراكز الشبابية
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  :الدراسات األجنبية. 2.21.2
 

في مجلة المجتمع العالمي للسياسة النفسية دراسة بعنوان تطور التنميـة االجتماعيـة مـن خـالل                 
أظهرت هذه الدراسـة  . jarret ,Sullivan, Watkins )2005(ب المشاركة في تنظيم برامج الشبا

أن برامج المؤسسات الشبابية تخدم الشباب والمجتمع من خالل عملية الـدمج المجتمعـي والتـي                
وقد أمعنت هذه الدراسة في الحديث عن كيفية حدوث         , بدورها تؤدي إلى عملية التنمية االجتماعية       

قام الباحـث بـإجراء مقـابالت       . ع الموارد المكتسبة لدى الشباب      التنمية االجتماعية وما هي أنوا    
متعددة مع بعض الشباب من خالل برامج شبابية ثالث وقد تم التوصل إلى مفتاحين العالقـة مـع                  
المجتمع والشباب وكيف تمر بعدة مراحل حيث أن الشباب يمر من مرحلة الشك إلى مرحلة عـدم                 

عدها مرحلة ذو المعنى، ثانياً هذه العالقة تـزود الـشباب بمنافـذ              الثقة ثم العالقة سهلة التواصل وب     
متعددة إلى الكثير من الموارد الهامة مثل المعلومات المساعدة، والتعرف على العالم الخارجي مـن               

وهناك برامج تثبت هذه المرحلة مـن التنميـة االجتماعيـة والتطـوير             , خالل المثابرة والتشجيع    
ط الشباب بأناس راشدين وبناءين يعنون بالنشاطات الـشبابية والتـي لهـا             المجتمعي من خالل راب   

استفادت الباحثة من الدراسات الـسابقة فـي اختيـار          . أهداف تسير الشباب إلى طريق ذو فاعلية        
مشكلة الدراسة وعنوانها وبناء فكرة الدراسة من خالل االطالع على هذه الدراسات وكـذلك فـي                

دراسة وما تضمنته من عناوين عن المنظمات الشبابية وبرامجها وأنشطتها          تشكيل اإلطار النظري لل   
في مجال التنمية االجتماعية وكذلك صياغة أدوات الدراسة والمجاالت التي اشتملت عليهـا أدوات              
الدراسات السابقة بما يتناسب مع موضوع البحث ،بحيث أصبحت هذه الدراسة مكملـة للدراسـات               

  .  مناطق مختلفة من العالمالسابقة والتي كانت في
  

 بعنوان  الديمقراطية يجب أن تعنى بأن الجيـل  coustance, elanagan,faison (2001)دراسة 
هـذه  . القادم من المواطنين يقوم بمعرفة األشياء العامة والجيدة ليصبحوا أكثر فاعلين في مجتمعاتهم   

الجتماعية المدنية حيث تلخصت هذه     األهداف بارزة في رسالة المدارس العامة ومؤسسات الشباب ا        
الرسالة عن عدة نقاط لقيادة برامج الشباب والسياسة والتي بدورها تسعى إلـى تحقيـق األهـداف                 

الخير العام يجب أن يكون شامل لكل الشباب وهذا  يعني أن جميـع الـشباب بكـل                  : المدنية وهي 
المـراقبين المجتمعـين    , ياضيين  الر,وأصحاب رؤوس األموال    ,المحطات المجتمعية مثل المعلمين     

 في عملية التسامح كأساس في عملية التفاعل المجتمعي إضافة إلى ذلـك             اوغيرهم يجب أن يساعدو   
يجب أن يسعوا لوقف األعمال المثبطة لتفعيل الشباب عامة  وأن يعلوا بأصواتهم عالياً مـن أجـل                  

تدى عام للتباحث والمشاورة وعقـد      تعريف أهداف المجموعة  التي ينتمون إليها من أجل تشكيل من          
الندوات والمحاضرات التي من خاللها يتعلم المواطن كيف يناقش ويحاور آخرين في وجهات نظر              
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فعملية حل الصراع في المجتمع لهـا       , عدة وكثيرة بدالً من استهداف أناس معينين أو برامج معينة           
والقـيم التـي نربـي      . عامة ومشاركتهم   تأثير  حول األعضاء في المجتمع المدني وعملية تفاعل ال         

ونزرع الشباب عليها هي األساس في وجهات النظر األساسية في المجتمع الذي يبنون، وهذا يعني               
أن القيم تدعم وتعزز النفس أكثر من ربط المصالح الشخصية بالعامة ألن الشباب اليوم أقل إدراكـاً                 

ففي مثل هذه الحالة فإن الثقة المجتمعية هي        , ن  أن ممارسة الحقوق هي التزام للمجتمع الذي يسكنو       
ففي النهاية فإن تعزيز الديمقراطية لدى الشباب بحاجة إلـى          , الغراء للمجتمع المدني الذي ال يتلف       

معرفة القصة كاملة ليس فقط الناس الجيدون من التاريخ فإن أنت قـدرت أن  التـاريخ والـسياسة                   
 . العمل الجماعي وستقوم بإضافة صوتك لهذا النقاش ليسوا على خالف فإنك سوف ترى أهمية

  

وهناك دراسة بعنوان التأثير االستثماري في التنمية االجتماعية الـشبابية مـن الناحيـة الـسياسية                
 حيث عنيت  هذه الدراسـة ببحـث   smith (1999)والسلوك المدني لدى الشباب البالغين الراشدي

ستثمار التنمية االجتماعية لدى الشباب ومدى تأثير ذلك فـي          مدى تأثير التعليم الوطني على عملية ا      
فدور األبوة في حياة الـشباب ودور       , بناء وتطور الناحية السياسية والمدنية على الشباب الراشدين         

الجمعيات التطوعية  والمشاركة في العمل التطوعي كأساس في خلق أساسيات التنمية االجتماعيـة              
وأظهرت هذه الدراسة أن التواصل الواسـع مـع         , لسياسي لدى الشباب    وفي تأثيرها على السلوك ا    

اآلخرين في العالقات والمشاركة الدينية والمشاركة في عدة نشاطات منهجية لها دور كبير في حياة               
 . الشباب وفي تطور النواحي المدنية والسياسية وعملية االندماج المجتمعي 

  

 Frantzمؤسسات غير الحكومية في تقوية المجتمع المدني أما عن الدراسة التي تحدثت عن دور ال

 فقد ناقشت هذه الدراسة عملية تطوير التعلم والخبرة من خالل المنظمات الـشبابية غيـر                (1987)
الحكومية في البرازيل، وأظهرت هذه الدراسة أن هذه المنظمات تعتبر أداة عمل فاعلـة للتحـرك                

الريفية حيث ينظر إلى  هذه المؤسسات على أنها أداة حـادة            االجتماعي ولتنمية خاصة في المناطق      
ومكثفة في المجتمع المدني ومن هنا عرض الفرق بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ومـن               
خالل الدراسة تحدثت عن عمل هذه المؤسسات وأنها  مكملة لبعضه الـبعض فالمؤسـسات غيـر                 

 مجموعات محلية متعددة وليست وحيدة وحيث أنهـا         الحكومية في البلدان المتطورة تعمل من خالل      
  .األداة لتطور هذه المجموعات باعتبار أنها أساس لتطور الذات واالستقاللية والتغلب على األنانية 

 
  :التعقيب على الدراسات السابقة. 3.21.2

  

  ة ويمكن تنوعت الدراسات واألدبيات التي تناولت موضوع المنظمات الشبابية والتنمية االجتماعي
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تقسيمها إلى دراسات محلية تحدثت عن واقع المنظمات وأنشطتها وبرامجها وخـصوصية الوضـع          
التي تناولت واقع هـذه المنظمـات ودورهـا المـستقبلي           ) 2009(الفلسطيني أمثال دراسة كراجة     

 دور  –وخصوصية التجربة الفلسطينية، وكان جل دورها في المقاومة والبناء والقـضايا الوطنيـة              
  .سياسي

  
التي تناولت تشجيع المنظمـات علـى المـشاركة الـسياسية           ) 2004(وقد أيد كراجة دراسة حنني    

مؤدية لدور الشباب في المقاومـة،      ) 2009(واالنتماء والعمل التطوعي، وقد كانت دراسة المبروك        
فـي  ولكن أكد الباحث أن دورها في المجاالت األخرى كان فقط على المستوى النظري فقط وأيده                

 ومعتمـد علـى توجيهـات       يالذي شبه عمل المنظمات بالعمل االرتجال     ) 2007(ذلك دراسة جراب  
  .المانح

  
فقد تحدثت عن األنشطة التي تقدمها المراكز الشبابية ورغبة الشباب في           ) 2007(أما دراسة بركات  

سات فـي   المشاركة فيها ولكن عدم وجود مشاركة فاعلة لعدة أسباب، وتحدثت دراسة لمركز الدرا            
عن أهمية تمكين الشباب الفلسطيني من خالل التأكيد على احتياجاته االجتماعيـة            ) 1999(بيرزيت  

قد ) 2009يوسف،  (وكانت دراسة   . واالقتصادية والسياسية من خالل األنشطة والبرامج التي تقدمها       
تهلك وغيـر   أكدت أن هذه المنظمات التي اعتمدت أجندتها على ما يريده المانح وخلقت جيال مـس              

منتج، وهناك ضعف واضح في مشاركة الشباب الن البرامج المنفذة بعيـدة عـن واقـع الـشباب                  
  .واحتياجاته

  
الذي أوضح أن الشباب الفلسطيني لديه وقـت        ) 2007(وأكد على ذلك دراسة المالكي ،لدادوة،شلبي       

فر أنشطة تساعد فـي     فراغ كبير ومع ذلك فهو عازف عن االنضمام للمنظمات الشبابية ألنها ال تو            
  .تطوير قدراته

  
دراسات تحدثت عن واقع التنمية االجتماعية في فلسطين وكيف تطورت خالل سـنوات االحـتالل               
وتأثير الحصار واإلغالق على التنمية االجتماعية وكيف أن واقع التجربة الفلسطينية واالحتالل حال             

شغلت هذه المنظمات بمقاومة االحـتالل      دون وجود تنمية اجتماعية، وأعاق عمل المنظمات حيث ان        
وكيف أن الدول المانحة تتحكم بنوعية البرامج المقدمة والتي أحيانا تكون بعيدة كـل البعـد عـن                  

عن واقع التنمية االجتماعيـة     )2003-2002(احتياجات الشباب الفلسطيني أمثال دراستي الحوراني       
 االجتماعية حيث اعتبر أن المنظمات األهلية       في فلسطين والتجربة الفلسطينية في مواجهة التغيرات      

هي قاعدة العمل التنموي في فلسطين من خالل من خالل مجموعة من البرامج والخـدمات التـي                 
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قدمتها ومع ذلك بقيت عقلية السياسي ال التنموي هي المسيطرة على عمل هذه المنظمـات وكيـف                 
مي واألهلي وخاصة ما بين التنمية ومقاومة       كانت هناك حالة من النجاح واإلخفاق بين األداء الحكو        

  .االحتالل وكيف أن جهود هذه المنظمات ما زال مبعثرا وغير منظم في بلورة استراتيجيات تنموية
  

ـ               واالقتـصادية   ةأما الدراسات العربية فقد كان جل حديثها عن دور الجمعيات في التنمية االجتماعي
 نه المؤسسات وواقع األنشطة والبرامج التي تقدمها وم       والسياسية ومدى مشاركة الشباب في مثل هذ      

والتي تحدثت عن واقع مشكالت الشباب في األردن ومـدى          )2006(هذه الدراسات دراسة الكفاوين   
مشاركتهم في العمل والصحة واألنشطة االجتماعية، وكيف أن هناك ضعف واضح فـي مـشاركة               

مات ضعيف من خالل األنـشطة والبـرامج        الشباب في مؤسسات المجتمع المدني ودور هذه المنظ       
فقد كان من نتائجها أن مشاركة الشباب المصري في تنمية          ) 2004( الموجهة لهم، أما دراسة زاهر    

المجتمع ضئيلة، فالشباب ال يرون أنفسهم مشاركين بل يرون أنفسهم في دور سلبي وذلـك بـسبب                 
عـن دور   ) 2000( وفي دراسة زايد     واقع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الذي تمر بأزمات       

الجمعيات األهلية في التنمية االجتماعية في محافظة دمشق، فان هذه الجمعيات لم تحقق أهدافها في               
أمـا  .مجال التعليم والرعاية الصحية والرعاية االجتماعية بسبب نقص اإلمكانات المادية والنفـسية           

ات غير الحكوميـة فـي عمليـة التنميـة          فقد كان حديثها عن دور المنظم     ) 2002(دراسة ناصر   
حيث توصلت الدراسة أن اغلب نـشاطات هـذه         ) محافظة عدن (االقتصادية واالجتماعية في اليمن     

المنظمات هي تعمل في مجالي الصحة والتعليم ولكن هناك معيقات منها عـدم تعـاون المجتمـع                 
  .المحلي حال دون قيامها بتحقيق أهدافها على الوجه األكمل

  
ثت الدراسات األجنبية عن عمل المؤسسات غير الحكومية وخاصة الشبابية وكيف أنها تساعد             وتحد

في تطور الشباب وتنمي قدراتهم في جميع المجاالت، وكيف أن لهذه المؤسسات دور كبيـر فـي                 
  .مشاركة الشباب وخلق تنمية اجتماعية، وتؤثر بذلك على سلوكهم السياسي والعمل التطوعي

  
وشدد علـى أهميـة الـدمج    ) jarret ,Sullivan, Watkins) 2005اسات دراسة ومن هذه الدر

المجتمعي من خالل العالقة الجيدة مع المجتمع والشباب حيث أن هذه العالقة تزيد الشباب بالموارد               
  .والمعلومات الهامة التي تشجع الشباب وتجعلهم ذو فاعلية

  
لشبابية كيف تساعد فـي عمليـة التحـرك    تحدثت عن المنظمات ا) Frantz ) 1987وكذلك دراسة

االجتماعي والتنمية من خالل التعلم والخبرة، وكيف أن عمل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية             
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مكمل لبعضه البعض، فالمؤسسات غير الحكومية من خالل عملها كمجموعات محلية فهي تـساعد              
  .في تطوير الذات والتغلب على األنانية

  
فحددت أن هناك دور لآلباء والدين والجمعيات التطوعية فـي خلـق            ) smith )1999وأما دراسة   

تنمية اجتماعية وفي التأثير على سلوك الشباب السياسي وكيف أن المشاركة تـؤثر علـى عمليـة                 
  .االندماج المجتمعي

  
حيث ناقشت أن الشباب هم األساس في ) Constance, Elanagan, Faison) 2001وفي دراسة 

اعل المجتمعي في كل المواقع التي يشغلونها وأهمية القيم التي نربي ونزرع الشباب عليها              عملية التف 
لكي تعزز دور الشباب وتزرع فيه حب العمل الجماعي وتفاعل العامة ومشاركتهم في مؤسـسات               

 .الشباب االجتماعية وبذلك يصبحوا أكثر فاعلية
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  الفصل الثالث

____________________________________________________  

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
  

من اجل تحقيق هدف الدراسة، وهو تعرف دور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة فـي التنميـة                 
االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية، وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديموغرافية، فقـد              

جتمعها وعينتها كما يعطي وصفا مفصال ألداة الدراسة        تضمن هذا الفصل وصفا لمنهج الدراسة وم      
وصدقها وثباتها وكذلك إجراءات الدراسة والمعالجة اإلحـصائية التـي اسـتخدمتها الباحثـة فـي           

  .استخالص نتائج الدراسة وتحليلها 
  

   منهج الدراسة1.3

  

ه المنهج الذي يهـدف  استخدمت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي، منهجاً لدراستها، والذي يعرف بأن    
إلى وصف الظاهرة المدروسة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها ويعبر عنها تعبيرا كميـا وكيفيـا                
بحيث يؤدي ذلك إلى الوصول إلى فهم لعالقات هذه الظاهرة إضافة إلى الوصول إلى اسـتنتاجات                

  .وتعميمات تساعد في تطوير الواقع المدروس
  

   مجتمع الدراسة وعينتها2.3
  
ون مجتمع الدراسة من جميع العاملين في المنظمات الشبابية غير الحكومية قي محافظات شـمال               تك

  وصف مجتمع الدراسة وفق متغيري المحافظة والجنس) 1:3(الضفة الغربية، ويبين جدول 
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   المحافظة والجنس متغيروفق الدراسة مجتمعوصف : 1:3جدول 
  

  المجموع عدد اإلناث عدد الذكور المحافظة

  128 8 120 قلقيلية

  187 45 142 جنين

  124 29 95 سلفيت

  594 119 475 نابلس

  132 40 92 طولكرم

  1165 241 924 المجموع

  
عامالً، وقد بلغـت نـسبة      ) 338(وقد تم اختيار عينة طبقية عشوائية من مجتمع الدراسة، وحجمها           

توزيع عينة الدراسة تبعاً لمتغيراتها     ) 6:3-2:3(، وتبين الجداول    %)29(عينة الدراسة من المجتمع     
  .المستقلة

  
  )2.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير الجنس يبينه جدول : متغير الجنس) 1
  

   الجنسوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 2:3جدول 
  

  %النسبة المئوية  التكرار الجنس

  76.6 259 ذكر
  23.4 79 أنثى
 100.0 338 وعالمجم

  
، فيما بلغت   )76.6(أن غالبية أفراد العينة من الذكور، إذ بلغت نسبتهم المئوية           ) 2:3(يشير الجدول   

  )23.4(النسبة المئوية لإلناث 
  
  ):3.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير المؤهل العلمي يبينه جدول : متغير المؤهل العلمي) 2
  

أن النسبة األكبر من أقراد العينة هم من حملة البكـالوريوس، إذ بلغـت              ) 3:3(يتضح من الجدول    
، يليهم الذين يحملون مؤهل علمي أقل من بكـالوريوس، وبنـسبة مئويـة              )68.6(نسبتهم المئوية   

  ).8.30(، وأخيراً حملة الدراسات العليا ونسبتهم المئوية )23.1(
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  ؤهل العلميالموصف عينة الدراسة تبعا لمتغير : 3:3جدول 
  

 %النسبة المئوية التكرار المؤهل العلمي

  23.1 78 أقل من بكالوريوس
  68.6 232 بكالوريوس
  8.30 28 دراسات عليا

  100.0 338 المجموع

  
  ):4.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير مكان السكن  يبينه جدول : متغير مكان السكن) 3
  

   مكان السكنيروصف عينة الدراسة تبعا لمتغ: 4:3جدول 
  

  %النسبة المئوية  التكرار مكان السكن

  52.7 178 مدينة
  42.0 142 قرية
  5.30 18 مخيم

  100.0 338 المجموع

  
أن العدد األكبر من أفراد العينة يسكنون المدن، وبلغت نـسبتهم المئويـة             ) 4:3(يتضح من الجدول    

  ).5.30(راً سكان المخيمات، وبنسبة مئوية ، وأخي)42.0(، يليهم سكان القرى بنسبة مئوية )52.7(
  
  ):5.3(توزيع المبحوثين بحسب متغير العمر يبينه جدول : متغير العمر) 4
  

  . العمروصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 5:3جدول 
  

 %النسبة المئوية  التكرار العمر

  38.1 129 30أقل من
30-39 116 34.3  
40-49 82 24.3  
  3.30 11  فأكثر50

  100.0 338 المجموع

  
  ،) سنة30أقل من (أن العدد األكبر من أفراد العينة هم من األعمار ) 5:3(يتضح من الجدول رقم 
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، ثم فئة األعمـار     )34.3(بنسبة مئوية   ) 39-30(، يليهم فئة األعمار     )38.1(وبلغت نسبتهم المئوية    
  ).3.30(سبتهم المئوية ، ون) فأكثر50(، وبنسبة مئوية، وأخيراً فئة العمر )40-49(
  

  ):5.3(المبحوثين بحسب متغير الحالة االجتماعية يبينه جدول : متغير الحالة االجتماعية) 5

  

   الحالة االجتماعيةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير: 6:3دول ج
  

  %النسبة المئوية   التكرار  الحالة االجتماعية

  41.1  139  أعزب

  58.9  199  متزوج

  100.0 338  المجموع

  
أن العدد األكبر من أفراد العينة هم من المتزوجين، وبلغت نسبتهم المئوية            ) 6:3(يتضح من الجدول    

  ).41.1(بنسبة مئوية ) األعزب(، ثم فئة )58.9(
  

   أدوات الدراسة3.3

  

  .استخدمت الباحثة في هذه الدراسة اإلستبانة، ألجل تحقيق أهدافها، وفيما يلي وصف ألداة الدراسة
  

  : اإلستبانة. 1.3.3

  

بعد إطالع الباحثة على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها، قامت بتطوير استبانه              
دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظـات            خاصة من أجل تعرف   

األول تضمن بيانات أولية    : أينشمال الضفة الغربية، وقد تكونت األداة في صورتها النهائية من جز          
عن المبحوثين، تمثلت في الجنس، والمؤهل العلمي، ومكان السكن، والعمر، والحالة االجتماعية، أما             

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية        تقيس  الثاني فقد تكون من الفقرات التي       
فقرة، وزعت علـى خمـس      ) 44( هذه الفقرات    في محافظات شمال الضفة الغربية، حيث بلغ عدد       

  .مجاالت رئيسية
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  :يوضح تصميم اإلستبانة وتوزيع فقراتها على المحاور المختلفة) 7:3(الجدول 
  

  توزيع فقرات أداة الدراسة على مجاالتها الرئيسية :7:3جدول 
  

  عدد الفقرات المجال الرقم

  12 التعليم  1
  9 الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ 2
  11 الصحة والخدمات الطبية 3
  7 المشاركة االجتماعية  4
  5 توفير الحاجات األساسية  5

  44 المجموع

  
ليكرت خماسي األبعاد، وقد بنيت الفقرات باالتجـاه         مقياس    أساس  على المقياستم تصميم   هذا وقد   

  :اإليجابي وأعطيت األوزان للفقرات كما هو آتي
  

  خمس درجات :يرة جداً استجابة كب •
  أربع درجات : استجابة كبيرة  •
  ثالث درجات : استجابة متوسطة  •
  درجتين : استجابة قليلة •
  درجة واحدة : استجابة قليلة جداً  •

  
  :اإلستبانةصدق . 2.3.3

  

) 6(علـى  اإلستبانة  صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض      ة الباحث تاستخدم
لما اإلستبانة   بهدف التأكد من مناسبة      )مرفق قائمة بأسماء المحكمين    (الختصاص من ذوى ا   ينمحكم
 وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقـد بلغـت            ، وسالمة صياغة الفقرات   ا من أجله  تأعد

وتشير الباحثة بأن عدد فقرات اإلستبانة      . . %80اإلستبانة  نسبة االتفاق بين المحكمين على عبارات       
فقـرة، إال أن الباحثـة أخـذت بـآراء          ) 51(األولية قبل عرضها على المحكمين قد بلغ        بصورتها  

المحكمين الذين اجمعوا بضرورة زيادة عدد الفقرات في بعض المجاالت، وحذف فقرات أخـرى،              
والفقرات التي ال تنتمي إلى المجال التي وضعت فيه، ليصل عدد فقرات اإلستبانة فـي صـورتها                 

  . رةفق) 44(النهائية 
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  :اإلستبانةثبات . 3.3.3

  

 Cronbach( )كرونبـاخ ألفـا   (قامت الباحثة باحتساب ثبات اإلستبانة ومجاالتها، باستخدام معادلة

Alpha.(   والجدول)المختلفـة اإلستبانة أبعاد كرونباخ ألفا على     ة الثبات بطريق  تيبين معامال ) 8:3  
  :ودرجتها الكلية

  
 اإلستبانة المختلفة وعلـى الدرجـة    كرونباخ ألفا على مجاالت الثبات بطريقة تمعامال: 8:3جدول  

  الكلية 
  

   بطريقة كرونباخ ألفاقيمة معامل الثبات  المجال

  0.91  التعليم
  0.85  الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ

  0.94  الصحة والخدمات الطبية
  0.78  المشاركة االجتماعية

  0.85  توفير الحاجات األساسية
  0.96  يةالدرجة الكل

  
بطريقة كرونباخ ألفا على    المختلفة  اإلستبانة   جاالتالثبات لم معامالت  أن   )8:3(يتضح من الجدول    

، )0.96( بينما بلغت قيمة معامل ألفا للثبات الكلـي          ،)0.94-0.78( بين   تتراوحمحاور اإلستبانة   
  .الية ألغراض الدراسة الحة ومناسبة ثبات مرتفعتعتبر معاماله بصورة عامة توهذ

  
  :المقابلة. 4.3.3

  

تعني المقابلة المحادثة الجادة الموجهة نحو هدف معين ،ويقوم بها الباحث مع المبحـوث السـتثارة                
أنواع معينة من المعلومات الستغاللها واالستفادة منها ،وتستخدم المقابلة للحصول علـى تفاصـيل               

ستبيان ،فهي تعطي بيانات مفصلة      أكثر عن موضوع الدراسة ال يمكن الحصول عليها من خالل اال          
عن أنماط من السلوك وتقترن المقابلة بدليل دراسة الحالة الذي يشتمل على أسئلة على عدة أسـئلة                 

  . تتعلق بموضوع الدراسة
  

وعليه فقد تم استخدام المقابلة مقترنة باالستبيان للتعرف على دور المنظمات الشبابية فـي التنميـة                
 مـع عـدد مـن الخبـراء       تات شمال الضفة الغربية ،وقد تم إجراء المقابال       االجتماعية في محافظ  

  .والمتخصصين واألستاذة ممن لهم عالقة مع الشباب والمنظمات الشبابية 
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  :أما أهم النتائج الخاصة بالمقابالت فتتلخص فيما يأتي
  

ار منهم على    مقابله مع خبراء ومتخصصين ومدراء مؤسسات وتم االستفس        15قامت الباحثة بإجراء    
  : عدة محاور كانت كاآلتي

  
 :دور المنظمات الشبابية في التنمية االجتماعية في المجاالت السابقة •

 
o    ممن أجريت معهم مقابالت تحدثوا عن عمل المنظمات الشبابية أنه          % 85هناك حوالي

لم يترك بصمة حقيقية في مجاالت التنمية االجتماعية ففي موضوع التعليم والصحة فقط             
قتصر األنشطة والبرامج على تثقيف وتوعية ومشاريع مؤقتة وغير مدروسة وحـسب            ت

أجندة المانح لذلك العام، وهناك بعض التدريبات وورش العمل لمواضيع معينـة بعيـدة         
عن احتياجات الشباب، أما بالنسبة للخدمات العامة المقدمة للشباب والتـي تـوفر لهـم               

ا فهي قليلة مقتصرة على األنـشطة الرياضـية         أنشطة لشغل أوقات فراغهم واستثماره    
والنوادي والمخيمات الصيفية وهي تقدم لهم في أوقات محددة من السنة وغير مخطـط              

 لها بشكل جيد وغير مدروسة وبرامجها ضيقة 

o تحدث عن بعض المؤسسات التي  تحاول وتسعى لجعـل الـشباب أكثـر              % 75هناك
مع المحلي بالمتطوعين من خالل المـشاركة      مشاركة في األنشطة المجتمعية ورفد المجت     

. بالمناسبات الوطنية وتفعيل أيام معينة في السنة للنظافة وقطف الزيتون ويوم الـشجرة            
وبالنسبة لتوفير الخدمات األساسية للشباب فمساهمتها ضئيلة وإذا ما تم توزيع مساعدات            

تنفيـذها بعـض     وضمن مقترحات تقـوم ب     2010وفي عام   . على البعض فقيمتها قليلة   
المؤسسات فهناك عدة برامج تنفذ في مجاالت التنمية المجتمعيـة ضـمن مجموعـات              
اجتماعية وهي تطور قطاع الشباب وتسعى لجعله أكثر فاعلية والهدف أن يكونوا وسيلة             

 .تغيير اجتماعي
 

تعتبر األنشطة الشبابية والرياضية هـي البـرامج األكثـر انتـشارا بـين              : السؤال الثاني  •
ؤسسات الشبابية ويمكن اعتبار البرامج الثقافية واألدبية من إجمالي البـرامج وأنـشطة             الم

 تأيدوا أنه ال يوجد تنسيق وتشبيك ما بين المؤسسا        % 90. الطفولة وبعدها البرامج التعليمية   
الشبابية الحكومية وغير الحكومية إذ يمثل الجانب الرياضي العنصر األهـم فـي أنـشطة               

ة ومن ثم الدورات التعليمية وتنظيم المخيمات الصيفية مع ورشـات عمـل             المراكز الشبابي 
توعية ثقافية وقيادية للشباب وأعمال تطوعية كحمالت النظافة العامـة ومـن ثـم بـرامج                



 54

وأنشطة الطفولة وهناك مؤسسات شبابية لديها برامج أخرى غير البرامج التـي تـستهدف              
  . الشباب 

 
 : الشبابيةالتحديات التي تواجه المنظمات •

 
o   اعتبروا التحدي األكبر هو عدم توفر اإلمكانيات المادية للمنظمات الشبابية،          % 85هناك

مما . وهذا بدوره ينعكس بشكل سلبي على البنية التحتية والتجهيزات المالئمة للمنظمات          
يؤثر بدوره بطريقة سلبية على الخدمات المقدمة للشباب، وهذا ما أشار إليه الشباب في              

جموعة البؤرية التي تم تنفيذها حول احتياجات الشباب ودور المنظمات فـي تلبيـة              الم
احتياجات الشباب في مجال التنمية االجتماعية، حيث ذكروا أنه ال بد من توفير المرافق              

كما أشاروا أن من    . والمنشآت والتجهيزات من أجل تنظيم النشاطات والبرامج المختلفة       
ا في عملها انخفاض مـستوى التنـسيق والتـشبيك بـين            ضمن التحديات التي تواجهه   

المنظمات الشبابية والمؤسسات المحلية في كثير من األحيان، وهذا يؤثر علـى العمـل              
المجتمعي التنموي الذي تقوم به خصوصاً وأن قدرات المنظمات الشبابية وغير الشبابية            

 اإلمكان وهي أمور ال     في العمل المجتمعي ومحاوالت االستفادة من طاقات الشباب قدر        
يمكن أن يتم بدون جهود مشتركة ما بين المؤسسات ككل حيث أن جميع هذه الجهـات                

كما نوهوا إلى قـضية الفئويـة       . تعمل من أجل هدف واحد وهو خدمة المجتمع المحلي        
 . الحزبية التي تطغى على عملها والتي تؤثر على عمل المنظمات

o   وقت الفـراغ وقلـة عـدد        :وهي واجه الشباب اتفقوا على عدة مشاكل ت    % 90حوالي 
المرافق الموجودة في المواقع من جانب وتدني نوعية البنية التحتية والخدمات المقدمـة             
للشباب من قبل المرافق المتوفرة من جانب آخر كالمكتبات والمتنزهـات وقلـة عـدد               

 مـشاكل   المنظمات الشبابية المتوفرة لقضاء أوقات الفراغ مما قد يؤدي إلـى ظهـور            
اجتماعية خطيرة كالتدخين وتعاطي المخدرات والتسكع في الـشوارع وغيرهـا مـن             
السلوكيات السلبية، وتدني وعي الشباب، والعادات والتقاليد خاصة فيما يتعلق بمشاركة            
الفتيات في بعض األنشطة، والتسرب للذكور والزواج المبكر للفتيات، والبطالة وآثارها           

ين، وتدهور الوضع األمني في ظل تزايد انتهاكات االحـتالل،          السلبية وخاصة للخريج  
وإهمال الطاقات اإلبداعية للشباب من قبل المنظمات الشبابية وعدم مشاركتهم في كافـة             
برامج المنظمات وأنشطتها إذ في كثير من األحيان يقتصر حـضور األنـشطة علـى               

حزبية دوراً هام في تهميش     مجموعة معينة من الشباب دون غيرهم وهنا تلعب الفئوية ال         
الكثير من الشباب، والقيود المجتمعية المتمثلة بالعادات والتقاليد التي تقف عائقـاً أمـام              
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مشاركة الشباب في األنشطة الثقافية خصوصا إذا كانت هذه األنشطة مختلطة وتستهدف            
األنـشطة  هذه القيود الشباب بشكل خاص إذ كثير ما تحرم الفتيات من المشاركة، وقلة              

المقدمة للشباب والتي تالءم احتياجاتهم وارتباط األنشطة المقدمـة بأجنـدة المؤسـسة             
  . الممولة متناسين احتياجات الشباب الحقيقية

  
تعزيـز مـشاركة    : االقتراحات المبنية على احتياجات الشباب والتي عبروا عنها كالتـالي          •

على المستوى المحلي في القريـة    الشباب في صياغة البرامج والخطط واألنشطة وليس فقط         
أو المخيم بل كذلك في رسم السياسات الوطنية للشباب بالتعاون مع الهيئات المعنيـة وذات               

ضرورة إطـالع الـشباب علـى    " التخصص وقد أشار أحد الشبان إلى ذلك في حديثه عن         
دور وكان يتحدث هنا على مستوى المراكـز الـشبابية، وتفعيـل            " المشاريع واخذ آرائهم    

المنظمات الشبابية من خالل دعم برامجها وأنشطتها من قبل الوزارات والمؤسسات المانحة،            
 حوالقيام بتوفير ما يحتاج إليه الشباب من حـدائق ترفيهيـة ومالعـب ومـسارح ومـساب                

ومختبرات كمبيوتر وإنترنت ومكتبات وندوات توعية ولالسـتفادة مـن طاقـات الـشباب              
كررة والتي ال تخدم احتياجاتهم، والعمل على تنفيذ برامج تهـدف           والتخفيف من األنشطة الم   

إلى االستفادة من طاقات الشباب اإلبداعية خاصة وأنه يتوفر لدى الشباب االستعداد للعمـل              
في ميادين مختلفة تخدم المجتمع المحلي حيث أجمعوا أن للشباب رغبة عالية في التطـوع               

ة األنشطة ومراعاة ظروفهم االجتماعية من أجـل        ضمن برامج مفيدة، ودمج الشباب في كاف      
تعزيز مشاركتهم في األنشطة التي تقدمها المنظمات الشبابية على حد سـواء ألن اسـتثناء               
الشباب من البرامج التي تنفذها المنظمات الشبابية، وتأهيل الشباب من خالل عقـد بـرامج               

لتولي قيادة المنظمات الـشبابية     تدريبية وتوعية في مجاالت مختلفة من أجل إعداد الشباب          
ودمجهم في الخطط والبرامج التي تعدها تلـك المراكـز وذلـك ألن الـشباب هـم أدرى                  

  .باحتياجاتهم
  
   الدراسة متغيرات4.3

  

  :اشتملت هذه الدراسة على المتغيرات المستقلة والتابعة التالية
  

  :المتغيرات المستقلة •

  

o أنثى، ذكر: (الجنس وله مستويان(  
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o أقل من بكالوريوس، بكالوريوس، دراسات عليا: ( العلمي وله ثالث مستوياتالمؤهل(  
o  مدينة، قرية، مخيم: (وله ثالث مستوياتمكان السكن (  
o فأكثر50، 49-40، 39-30، 30أقل من : (العمر وله أربع مستويات (  
o أعزب، متزوج: (الحالة االجتماعية وله مستويان(  

  

ميع الفقرات التي تقيس استجابات المبحـوثين فـي دور           في ج  وتمثلت : المتغيرات التابعة  •
  .المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

  
  خطوات تطبيق الدراسة 5.3

  

  : بالخطوات التاليةة الباحثتقام
  

 . التأكد من صدق وثبات أدوات الدراسة •

 .اةخذ اإلذن الخطي بتوزيع األدأ •

 على أفراد عينة الدراسة، وقبـل بـدء المبحـوثين بتعبئـة             اإلستبانة بتطبيق   ةالباحثقامت   •
، ثـم  اسـتبانه  طلب منهم أن يسجلوا المعلومات العامة في القسم األول مـن كـل             اإلستبانة
 وكيفية اإلجابة عن فقراتها ومن ثم أتيحت الفرصة لإلجابـة           ، هدف الدراسة  ة الباحث توضح

  .عن الفقرات
) 338(والبالغ عـددها     والصالحة للتحليل،    رز االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة    تم ف  •

  .استبانه
 بتفريغ استجابات المبحـوثين تمهيـدا       ةالباحثمت   قا اإلستبانةبعد أن تمت إجراءات تطبيق       •

   SPSS) (الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعيةلمعالجتها وتحليلها باستخدام 
 .، قامت الباحثة بتفسيرها ومناقشتها، وصاغت االقتراحات المناسبةائجستخالص النتبعد ا •

  
   اإلحصائية المعالجات6.3

  

 بعد أن تم جمع البيانات تم إدخالها في الحاسوب ومعالجتها إحصائياً باستخدام البرنامج اإلحصائي              
)SPSS (وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية اآلتية:  
  

  .توالتكرارا ،نسب المئوية وال،المتوسطات الحسابية •
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  .باستخدام معادلة كرونباخ ألفااإلستبانة فحص ثبات  •
لفحـص الفرضـيات   ) Independent Samples-T-Test(للعينات المستقلة " ت"اختبار  •

  .ي الجنس، والحالة االجتماعيةالمتعلقة بمتغير
المتعلقة لفحص الفرضيات ) One-Way Analysis of Variance( تحليل التباين األحادي •

  .ات المؤهل العلمي، ومكان السكن، والعمربمتغير
 لفحص اتجاه الفروق Scheffe Post Hoc Test البعديةالثنائية  للمقارنات شيفيهاختبار -5 •

 One-Way Analysis of( تحليل التبـاين األحـادي  الدالة إحصائيا بعد استخدام اختبار 

Variance(.  
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  الفصل الرابع

______________________________________________________  

  نتائج الدراسة ومناقشتها
  

   مقدمة1.4

  

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعيـة فـي           
محافظات شمال الضفة الغربية، إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس، والمؤهل العلمـي،               

مر، ومكان السكن، والحالة االجتماعية على دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنميـة              والع
االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية، وبعد عملية جمـع البيانـات عولجـت إحـصائيا                

وفيما يلي عرضـا للنتـائج التـي        ) SPSS(باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية للعلوم االجتماعية       
  :ت إليها الدراسةتوصل

  
  : النتائج المتعلقة بسؤال الدراسة الرئيسي: أوال. 1.1.4

  
ما هو دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شـمال الـضفة                

  : ويتفرع عنه األسئلة الفرعية اآلتية؟الغربية
  

تماعية في محافظات شمال الضفة     دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االج       ما   •
  ؟الغربية في مجال التعليم

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة            ما   •
 مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ؟الغربية في 
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مال الضفة  دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات ش          ما   •
   في مجال الصحة والخدمات الطبية؟الغربية

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة            ما   •
  ؟الغربية في مجال المشاركة االجتماعية

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة            ما   •
   في مجال توفير الحاجات األساسية؟ةالغربي

  
 المتوسطات استخدمت  الرئيس للدراسة، واألسئلة الفرعية المنبثقة عنه،      السؤال عن اإلجابة أجل من

، ذلك بينت) 6.4،  5.4،  4.4،  4.3،  2.4،  1.4 (لالنسب المئوية وقيمة الدور، والجداو    و الحسابية
 فقد اسـتخدمت الباحثـة      مية في التنمية االجتماعية،   المنظمات الشبابية غير الحكو   ولتقدير قيمة دور    

  :المعيار التالي
  

 تقدير قيمة الدور النسبة المئوية   تقدير قيمة الدور النسبة المئوية

  مرتفعة  %79.9-70من    منخفضة جداً  %50أقل من 
  مرتفعة جداُ  فأكثر% 80    منخفضة   %59.9- 50من 
        متوسطة   %69.9- 60من 

  
  :التعليممجال . 1.1.1.4

  

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال           ما   :ونص السؤال   
   إلى نتائج اإلجابة على السؤال 1.4يشير الجدول  ؟ الضفة الغربية في مجال التعليم

  
ـ             ) 1:4(يتضح من خالل الجدول      ة أن قيمة دور المنظمات الـشبابية غيـر الحكوميـة فـي التنمي

، )7(االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال التعليم، كانت مرتفعة جدا على الفقرة               
، بينما كانت قيمـة دور المنظمـات        )80.2(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليها        

مجال التعلـيم   الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في             
حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين عليهما على التوالي         ) 9،  11(مرتفعة على الفقرتين    

، و كانت قيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعيـة فـي               )70.4،  71.4(
) 5،  6،  1،  12،  4 ،8(محافظات شمال الضفة الغربية في مجال التعليم، متوسطة علـى الفقـرات             

، 67.4،  69.2(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات علـى التـوالي              
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، وكانت قيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة فـي التنميـة             )60.2،  60.8،  63.6،  64.0
، 10،  2(قـرات   االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال التعليم، منخفضة على الف           

، 55.8،  58.6(حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي            ) 3
أما الدرجة الكلية لمجال التعليم، فقد كانت متوسطة حيث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة                 ) 51.8

  ).64.4(الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة          سابية المتوسطات الح  :أ-1.4جدول  
مرتبـة   في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال التعلـيم           

  تنازليا حسب قيمة الدور 
  

سل
سل
الت

  

الرقم 

  في

  المجال

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

شبابية غير الحكوميـة مخيمـات صـيفية        تقيم المنظمات ال    7  1
  .للطلبة

مرتفعة   80.2  4.01
 جداً

 المنظمات الشبابية غير الحكومية في تـشجيع اإلنـاث          تهتم  11  2
  .على االلتحاق بالتعليم

 مرتفعة 71.4  3.57

تنظم المنظمات الشبابية غير الحكوميـة حفـالت للطلبـة            9  3
 .المتفوقين

 مرتفعة  70.4  3.52

منظمات الشبابية غير الحكومية في جذب التمويـل        تساعد ال   8  4
 .لعقد دورات تقوية لطلبة المدارس في مواد دراسية مختلفة

 متوسطة 69.2  3.46

تساهم المنظمات الشبابية غير الحكومية في التوعيـة مـن            4  5
 .ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس

 متوسطة 67.4  3.37

 البحـوث والمعرفـة     تشجع المنظمات الشبابية على تطوير      12  6
  .العلمية

 متوسطة  64.0  3.20

المنظمات الشبابية غير الحكومية مـع المؤسـسات        تتعاون    1  7
 .التربوية في إقامة أنشطة ال منهجية

 متوسطة 63.6  3.18

عينيـة  (تقدم المنظمات الشبابية غير الحكومية مـساعدات          6  8
 .لطلبة المدارس) ومادية

 متوسطة  60.8  3.04

 المنظمات الشبابية غير الحكومية لقاءات تشاورية بـين     تعقد  5  9
 .المجتمع المحلي والمجتمع المدرسي

 متوسطة 60.2  3.01

تساهم المنظمات الشبابية غير الحكومية في دعـم بـرامج            2  10
 .اإلرشاد لطلبة المدارس

 منخفضة 58.6  2.93
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لمنظمات الشبابية غير الحكومية     والنسب المئوية، وقيمة دور ا      المتوسطات الحسابية  :ب-1.4جدول  
مرتبـة   في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال التعلـيم           

  تنازليا حسب قيمة الدور 
  

سل
سل
الت

  

الرقم 

  في

  المجال

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

ية للحد  تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية دورات تعليم        10  11
 .من األمية

 منخفضة  55.8  2.79

تدعم المنظمات الشبابية غير الحكوميـة، إنـشاء مرافـق            3  12
 .مدرسية

 منخفضة 51.8  2.59

  متوسطة  64.4  3.22  الدرجة الكلية لمجال التعليم
  ) 5(أقصى درجة للفقرة*
  

التنمية االجتماعية  وتفسر الباحثة هذه النتيجة إلى تدني وجود خطط موحدة ومدروسة تعنى بجوانب             
ـ              أكثـر منهـا     ةوتعزز التعليم واإلرشاد التربوي حيث أنها كانت تركز على جوانب إنسانية واغاثي

تنموية تعليمية وهذه البرامج طارئة ومؤقتة خالل السنة مثل المخيمات الصيفية والحفالت الـسنوية               
التعلـيم وتتعـاون مـع بعـض        باستثناء بعض المنظمات الشبابية النسوية التي تشجع اإلناث على          

المؤسسات الحكومية في تنفيذ بعض األنشطة الالمنهجيـة، كمـا أن الخطـط التعليميـة التنمويـة                 
للمنظمات الشبابية غير الحكومية، ال تنسجم مع الخطط التعليمية لوزارة التربية والتعليم، مما يـدفع               

س، وعلى فئـات قليلـة وصـغيرة        بهذه المنظمات إلى ممارسة فعاليات تربوية خارج حدود المدار        
العدد، ويترك هذا أثراً غير ملموساً في المجتمع، ويدفع بالعاملين في المنظمـات الـشبابية غيـر                 

وكذلك فان انشغال الشعب الفلسطيني بـاالحتالل       . الحكومية بالتفكير في اتجاهات ومجاالت أخرى     
وتتفق نتائج هذه الدراسـة مـع       . عليمومقاومته أدى إلى إغفال الشباب ومتابعته في مشكالته في الت         

 بسبب غياب قانون موحد وخطط      ةبتقلص حصة قطاع التعليم من الميزاني     ) 2003(دراسة الحوراني   
  .منظمة لنشاط المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الشبابية تعنى بمجال التعليم

  
  :مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ. 2.1.1.4

  

المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال          دور  ما   :ونص السؤال   
  .2.4النتائج المتعلقة يلخصها جدول ؟ والضفة الغربية في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ
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 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في           المتوسطات الحسابية  :2.4جدول  
الجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجـال الخـدمات العامـة             التنمية ا 

  مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور  وشغل وقت الفراغ
  

سل
سل
الت

  

الرقم 

  في

  المجال

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

 متوسطة 66.6  3.33 .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية نوادي للشباب  9  1

تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية أنشطة ثقافية عامة          5  2
  .كالمسابقات الثقافية

 متوسطة 65.4  3.27

 متوسطة  65.2  3.26  .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية دورات رياضية  6  3

 متوسطة 64.4  3.22  .تقيم المنظمات الشبابية غير الحكومية أمسيات فنية  2  4

مات الشبابية غير الحكومية إلنشاء مكتبـات       تسعى  المنظ    1  5
  .للقراءة والمطالعة

 متوسطة  63.8  3.19

 متوسطة  62.4  3.12  .تقيم المنظمات الشبابية غير الحكومية معارض فنية  3  6

تجهز  المنظمات الـشبابية غيـر الحكوميـة مختبـرات             4  7
  .حاسوب

 منخفضة 58.8  2.94

 منخفضة 57.8  2.89  .ومية محاضرات علميةتنظم المنظمات الشبابية غير الحك  7  8

 منخفضة  50.0  2.50 .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية ندوات دينية  8  9

  متوسطة  61.6  3.08  الدرجة الكلية لمجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ
  ) 5(أقصى درجة للفقرة*
  

 غيـر الحكوميـة فـي التنميـة         أن قيمة دور المنظمات الـشبابية     ) 2:4(يتضح من خالل الجدول     
االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، كانت              

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين علـى        ) 3،  1،  2،  6،  5،  9(متوسطة على الفقرات    
، وكانـت قيمـة دور      )62.4،  63.8،  64.4،  65.2،  65.4،  66.6(هذه الفقـرات علـى التـوالي        

المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الـضفة الغربيـة فـي                
حيث بلغـت النـسبة     ) 8،  7،  4(مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، منخفضة على الفقرات          

  ).50.0، 57.8، 58.8(المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوالي 
  

أما الدرجة الكلية لمجال الخدمات وشغل وقت الفراغ، فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة المئوية               
  ).61.6(الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
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وترى الباحثة السبب في هذه النتيجة بسبب ثقافة القائمين على المؤسسات الشبابية من حيث النظرة               
 تستغل قدراتهم بما يخدم المجتمع دون النظر إلى احتياجاتهم وان كانت تقوم             إلى الشباب وأنها سوف   

وكذلك فإنها محكومة بقلـة المـال       .ببعض األنشطة الترفيهية في المناسبات العامة الوطنية والدينية         
 إلنفاقه على مثل هذه األنشطة من إنشاء مكتبات ومختبرات وغيرها، وتـضيف الباحثـة أن                مالالز

منظمات الشبابية غير الحكومية، تبتعد عن تأسيس مراكز ومنشآت ثابتـة، ممـا يـضيق         مساهمة ال 
إمكانية تصميم أنشطة وخدمات عامة، فبرامج المنظمات الشبابية غير الحكوميـة تنتهـي بانتهـاء               

  .التمويل المخصص لها، وميزانياتها ال تتضمن إنشاء مباني ومؤسسات
  

كيف أن المؤسسات الشبابية تعمل علـى خلـق عـائق           )2009(وهذا ما أكدت عليه دراسة يوسف       
حقيقي أمام الشباب في تحقيق احتياجاتهم وبرامج المؤسسات تفتقر لحـوافز وجاذبيـة الهتمامـات               

  .الشباب وهواياتهم
  

  :مجال الصحة والخدمات الطبية. 3.1.1.4

  

ية في محافظات شمال    دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماع       ما   :ونص السؤال   
   إلى نتائج إجابة السؤال 3.4يلخص الجدول ؟ والضفة الغربية في مجال الصحة والخدمات الطبية

  
 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة           المتوسطات الحسابية  :أ-3.4جدول  

صحة والخدمات  في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال ال          
  مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور  الطبية

  

سل
تسل

  

  الرقم في
  المجال

المتوسط   الفقرة
  الحسابي

النسبة 
  المئوية

قيمة 
  الدور

تمول المنظمات الشبابية غير الحكومية دورات تأهيـل          10  1
  .مثل اإلسعاف األولى

 متوسطة  69.2  3.46

ي نشر الوعي    ف المنظمات الشبابية غير الحكومية   تسهم    5  2
 .الصحي عند الشباب من خالل  النشرات الصحية

 متوسطة  65.6  3.28

أيام طبية مجانية   المنظمات الشبابية غير الحكومية     تنظم    6  3
 .متنوعة

 متوسطة  62.0  3.10

المنظمات الشبابية غير الحكومية استشارات طبية      تقدم    9  4
 .لمن يحتاجها من خالل أطباء تقوم باستضافتهم

 متوسطة  61.4  3.07
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 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية          المتوسطات الحسابية  :ب-3.4جدول  
في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال الصحة والخدمات            

  مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور  الطبية
  

سل
سل
ت

  

  الرقم في

  المجال

المتوسط   الفقرة

  ابيالحس

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

تساهم المنظمات الشبابية في رفع مـستوى الخـدمات           1  5
  الصحية وتطوير القطاع الصحي 

 متوسطة 61.0  3.05

تقدم المنظمات الشبابية غير الحكومية برامج صـحية          8  6
  .لذوي االحتياجات الخاصة

 متوسطة 60.8  3.04

ية برامج رعايـة    تنظم المنظمات الشبابية غير الحكوم      7  7
 .صحية خاصة بالشباب

 منخفضة 59.2  2.96

 فـي توزيـع     المنظمات الشبابية غير الحكومية    تسهل    4  8
 .أدوية ومواد صحية

 منخفضة 51.2  2.56

تيسر  المنظمات الشبابية غير الحكومية في دفع تكاليف           2  9
 العالج لحاالت مرضية

 منخفضة 50.8  2.54

بية غيـر الحكوميـة أطبـاء       توفر المنظمـات الـشبا      11  10
 .وممرضين محليين وخارجيين، إلجراء عمليات بسيطة

 منخفضة  50.8  2.54

تنشئ المنظمات الشبابية غير الحكومية مرافق صحية،         3  11
 .وعيادات

منخفضة   45.6  2.28
 جداً

 منخفضة  58.0  2.90  الدرجة الكلية لمجال الصحة والخدمات الطبية
  ) 5(أقصى درجة للفقرة*
  

أن قيمة دور المنظمات الـشبابية غيـر الحكوميـة فـي التنميـة              ) 3:4(يتضح من خالل الجدول     
االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال الصحة والخدمات الطبية، كانت متوسـطة              

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين علـى هـذه          ) 8،  1،  9،  6،  5،  10(على الفقرات   
، وكانت قيمة دور المنظمـات      )60.8،  61.0،  61.4،  62.0،  65.6،  69.2(على التوالي   الفقرات  

الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال الـصحة               
حيث بلغت النسبة المئويـة السـتجابات       ) 2،11،  4،  7(والخدمات الطبية، منخفضة على الفقرات      

، وكانـت قيمـة دور      )50.8،  50.8،  51.2،  59.2(لى هذه الفقرات علـى التـوالي        المبحوثين ع 
المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي               

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات     ) 3(مجال الصحة والخدمات الطبية، منخفضة جداً على الفقرة         
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، أما الدرجة الكلية لمجال الصحة والخدمات العامة، فقد كانـت           )45.6( هذه الفقرة    المبحوثين على 
  ).58.0(منخفضة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال 

  
وتعزو الباحثة سبب هذه النتيجة تحول الفترة ما بعد االنتفاضة إلى برامج الطوارئ ونـشر الثقافـة     

 بدال من الصحية وبرامج تنموية باإلضافة إلى أننا مازلنـا أسـرى العـادات               ةوالديمقراطيالمدنية  
والتقاليد هذا أدى إلى إهمال وتقصير في برامج وأنشطة المؤسسات الشبابية في مجال الـصحة وان            

كمـا أن البـرامج     . مكان هناك  بعض البرامج الصحية فهي غير مفيدة لهم وال تفـي باحتياجـاته              
 للمنظمات الشبابية مرهونة بوجود أطباء متفرغين للقيام بيوم طبـي مجـاني أو مرهونـة                الصحية

باستقدام أطباء متضامنين أو متطوعين ضمن الهيئات والوفود التي تـزور المنطقـة بـين الحـين                 
واآلخر، ويؤدي هذا إلى استمرار حالة االستناد إلى الموقف الطارئ أو وجود الطبيب المؤهل أكثر               

  \.ها خطط طبية صحية طويلة المدىمن كون
  

والتـي توصـلت إلـى أن    ) 1999(وهذا ما أكدت عليه دراسة قام بها برنامج دراسـات التنميـة             
المنظمات الشبابية ينقصها برامج تهتم بقضيتي الصحة والرفاه وتعزيز التثقيف الـصحي بقـضايا              

أكـدت أن غالبيـة مهـام       حيـث أن    ) 2002(وناقضتها في ذلك دراسة ناصر      . التغيرات الجسدية 
  .المنظمات غير الحكومية في اليمن يتركز عملها في الصحة والتعليم

  
  :مجال المشاركة االجتماعية. 4.1.1.4

  

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال           ما   :ونص السؤال   
   نتائج اإلجابة على السؤال 4.4جدول  ؟ ويلخصالضفة الغربية في مجال المشاركة االجتماعية

  
أن قيمة دور المنظمات الـشبابية غيـر الحكوميـة فـي التنميـة              ) 4:4(يتضح من خالل الجدول     

االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال المشاركة االجتماعية، كانت مرتفعة جـداً              
، وكانـت   )84.6(بحوثين على هذه الفقرة     حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات الم     ) 2(على الفقرة   

قيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظـات شـمال الـضفة                
حيث بلغت النسبة المئوية    ) 3،  1،  5(الغربية في مجال المشاركة االجتماعية، مرتفعة على الفقرات         

، وكانـت قيمـة دور      )72.8،  73.4،  74.8(ي  الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات على التوال      
المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي               

حيث بلغـت النـسبة المئويـة السـتجابات         ) 4(مجال المشاركة االجتماعية، متوسطة على الفقرة       
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نظمات الشبابية غير الحكومية في التنميـة       ، وكانت قيمة دور الم    )65.6(المبحوثين على هذه الفقرة     
االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال المشاركة االجتماعيـة، منخفـضة علـى               

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرتين علـى التـوالي             ) 7،  6(الفقرتين  
الجتماعية، فقد كانت متوسطة حيث بلغت النسبة       أما الدرجة الكلية لمجال المشاركة ا     ) 56.8،  59.0(

  ).69.6(المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هذا المجال 
  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في           المتوسطات الحسابية  :4.4جدول  
  االجتماعية التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجال المشاركة         

  مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور 
  

سل
سل
ت

  

  الرقم في

  المجال

المتوسط   الفقرة

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

تشارك المنظمات الشبابية غير الحكومية في المناسبات         2  1
 .الوطنية

مرتفعة   84.6  4.23
 جداً

المنظمات الشبابية غير الحكومية ثقافة التطـوع       تنشر    5  2
 .ن الشباببي

 مرتفعة 74.8  3.74

ترفد المنظمات الشبابية غير الحكومية، المجتمع المحلي         1  3
 .بالمتطوعين

 مرتفعة  73.4  3.67

المنظمات الشبابية غيـر الحكوميـة نـشاطات        تمول    3  4
  .اجتماعية محلية

 مرتفعة  72.8  3.64

المنظمات الشبابية غير الحكومية أيام عمل لنظافة       تنظم    4  5
 .تلكات العامةالمم

 متوسطة  65.6  3.28

تنظم المنظمات الـشبابية غيـر الحكوميـة زيـارات            6  6
 .تشجيعية للمستشفيات

 منخفضة 59.0  2.95

تنسق المنظمات الشبابية غيـر الحكوميـة نـشاطاتها           7  7
  .المختلفة فيما بينها

 منخفضة 56.8  2.84

 متوسطة  69.6  3.48  الدرجة الكلية لمجال المشاركة االجتماعية    

  ) 5(أقصى درجة للفقرة*
  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة بحاجة الشباب إلى تنمية مهارات العمل التطوعي وأن المنظمات الشبابية              
 اإلسـرائيلي   لبحاجة إلى المتطوعين من الشباب وخاصة في ظل الواقع الفلسطيني ووجود االحتال           

وسة وال تتعاون المنظمات فيما بينها في هـذا         لكن هذه المشاركة االجتماعية غير منظمة وغير مدر       
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المجال أدى إلى قلة األنشطة التي تفيد المجتمع وانشغال المنظمـات الـشبابية فـي مجـال تقـديم              
  .المساعدات

  
كما أن المنظمات الشبابية غير الحكومية تسعى إلى تكوين رصيد اجتماعي، وترغب في االنـدماج               

      نظر لها على أنها جسم غريب، يتبع جهة مختلفـة الثقافـة أو             ضمن المجتمع المحيط بها، لكي ال ي
  .الدين، ولذلك فهي تستند إلى العمل الشبابي الجماعي كوسيلة لالنفتاح واالستيعاب في المجتمع

  
إلى  أهمية المشاركة المجتمعية وأنها حـق إنـساني، ودراسـة            ) 2004(وقد أشارت دراسة زاهر   

Smith  (1999)اركة في العمل التطوعي هو األساس فـي خلـق التنميـة    التي تحدثت عن المش
االجتماعية وفي تأثيرها على سلوك الشباب وكيف أن التواصل الواسع مع اآلخرين في العالقـات               
والمشاركة الدينية والمشاركة في عدة نشاطات منهجية لها دور كبير في حياة الشباب وفي تطـور                

 . ماج المجتمعي النواحي المدنية والسياسية وعملية االند

  
  : مجال توفير الحاجات األساسية5.1.1.4

  

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال           ما   :ونص السؤال   
  . نتائج اإلجابة على السؤال5.4جدول ؟ ويلخص الضفة الغربية في مجال توفير الحاجات األساسية

  
مة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية فـي           أن قي ) 5:4(يتضح من جدول    

محافظات شمال الضفة الغربية في مجال توفير الحاجات األساسية، كانت متوسطة علـى الفقـرات               
، 62.8،  65.6(حيث بلغت النسبة المئوية لالستجابات على هذه الفقرات على التـوالي            ) 3،  2،  1(

منظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية فـي محافظـات           ، وكانت قيمة دور ال    )61.2
حيـث بلغـت   ) 4(شمال الضفة الغربية في مجال توفير الحاجات األساسية، منخفضة على الفقـرة    

، وكانت قيمة دور المنظمـات الـشبابية غيـر          )53.8(النسبة المئوية لالستجابات على هذه الفقرة       
اعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجـال تـوفير الحاجـات             الحكومية في التنمية االجتم   

حيث بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرة         ) 4(األساسية، منخفضة على الفقرة     
، وكانت قيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظـات              )53.8(

حيث بلغت  ) 5( مجال توفير الحاجات األساسية، منخفضة جداً على الفقرة          شمال الضفة الغربية في   
أما الدرجة الكلية لمجال توفير الحاجات األساسـية،        ) 43.0(النسبة المئوية لالستجابات لهذه الفقرة      

  ).57.4(فقد كانت منخفضة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية لالستجابات على هذا المجال 
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 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في          طات الحسابية  المتوس :5.4جدول  
التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية في مجـال تـوفير الحاجـات              

  مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور  األساسية
  

سل
سل
ت

  

الرقم 

  في

  المجال

  الفقرة
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية

قيمة 

  الدور

تساهم  المنظمات الشبابية غير الحكومية في توزيـع مـواد        1  1
  .تموينية على العائالت المستورة

 متوسطة  65.6  3.28

تساعد المنظمات الشبابية غير الحكومية في جلـب أمـوال            2  2
  .لتوزيعها على العائالت المستورة

 متوسطة 62.8  3.14

 متوسطة  61.2  3.06  .جانيةتوفر المنظمات الشبابية غير الحكومية وجبات م  3  3

تنسق المنظمات الشبابية غير الحكومية مع منظمات أجنبية،          4  4
  .   لتوفير الطعام للمحتاجين

 منخفضة  53.8  2.69

تسعى المنظمات الشبابية غير الحكومية  إلى توفير  المبيت            5  5
  .للمحتاجين لها

منخفضة   43.0  2.15
 جداً

 منخفضة  57.4  2.87  لحاجات األساسيةالدرجة الكلية لمجال توفير ا    

  ) 5(أقصى درجة للفقرة*
  

وتفسر الباحثة السبب في هذه النتيجة أنه ورغم كثرة الموارد المالية للمنظمات غير الحكومية إال أن                
التمويل الخارجي ال التمويل الذاتي يفرض عليها تنفيذ برامج يمليها عليها المانح وهي في اآلونـة                

  . ، وحقوق المرأةةعلى البرامج الديمقراطياألخيرة تتركز 
  

التي توصلت إلى أن دور المنظمات الشبابية كان بـارزا فـي            ) 2004(وهذا ما أيدته دراسة حنني      
  .  وتعزيز المشاركة االجتماعية والسياسيةءمجال تعزيز المواطنة واالنتما

  
ة غير الحكومية فـي التنميـة       والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابي    ترتيب المجاالت   . 6.1.1.4

  االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية
  

والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة فـي          ترتيب المجاالت   ) 6:4(يبين الجدول   
  التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية



 69

ت الشبابية غير الحكومية فـي التنميـة        والدرجة الكلية لدور المنظما   ترتيب المجاالت   : 6.4جدول  
  االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية

  

  المجاالت الترتيب
المتوسط 

  الحسابي

النسبة 

  المئوية
  قيمة الدور

 متوسطة  69.6  3.48 المشاركة االجتماعية  1
 متوسطة  64.4  3.22 التعليم  2
 متوسطة  61.8  3.08 الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ  3
 منخفضة  58.0  2.90 الصحة والخدمات الطبية  4
 منخفضة  57.4  2.87 توفير الحاجات األساسية  5

 متوسطة  62.2  3.11لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية فـيالدرجة الكلية   

  
لدور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة      ية  الدرجة الكل إن  : ما يأتي ) 6:4(يتضح من خالل الجدول     

، كانت متوسطة، حيـث بلغـت النـسبة         في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية       
إن و). 62.2(المئوية الكلية لمتوسط استجابات المفحوصين على جميع الفقرات لجميـع المجـاالت      

ت الـشبابية غيـر الحكوميـة فـي التنميـة           ترتيب المجاالت تبعا لدرجاتها الكلية في دور المنظما       
  :االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية، كما يلي 

  
  المشاركة االجتماعية: المرتبة األولى •
  التعليم :المرتبة الثانية •
  الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ :المرتبة الثالثة •
  الصحة والخدمات الطبية :المرتبة الرابعة •
  ير الحاجات األساسيةتوف :المرتبة الخامسة •

  

  :النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة :  ثانيا2.1.4
  

  :النتائج المتعلقة بالفرضية األولى. 1.2.1.4

  

في متوسطات إجابات العاملين    ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
ال الضفة الغربيـة فـي التنميـة         محافظات شم  يمن حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف       

 .االجتماعية تعزى لمتغير الجنس
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-Independent t(لمجموعتين مـستقلتين ) ت(ومن أجل فحص الفرضية، استخدمت الباحثة اختبار

test( ونتائج الجدول )تبين ذلك) 7:4 :  
  

لداللة الفروق في متوسطات إجابـات العـاملين مـن حيـث دور             ) ت(نتائج اختبار   : 7.4جدول  
 محافظات شمال الـضفة الغربيـة فـي التنميـة           يلمنظمات الشبابية غير الحكومية ف    ا

  االجتماعية تعزى لمتغير الجنس
  

  الجنس

  المجال )79=ن(أنثى   )259=ن(ذكر 

  االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة
  *0.003  3.010  0.63  3.44  0.76  3.16  التعليم
  *0.017  2.400  0.62  3.23  0.64  3.03 ت العامة وشغل وقت الفراغالخدما

  0.114  1.586  0.72  3.03  0.90  2.86 الصحة والخدمات الطبية
  *0.040  2.065  0.45  3.61  0.67  3.44  المشاركة االجتماعية

  0.428  0.793  0.86  2.93  0.84  2.85 توفير الحاجات األساسية
  *0.012  2.515 0.50 3.26 0.64 3.07 الدرجة الكلية 

  ) 336(، وبدرجة حرية )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 
  

) α ≥ 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            ) 7:4(يتضح من الجدول    
 محافظات شمال   يفي متوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف           

ي التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الجنس، في مجالي الصحة والخدمات الطبيـة،            الضفة الغربية ف  
، )0.428،  0.114(وتوفير الحاجات األساسية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية علـى التـوالي             

فـي متوسـطات إجابـات      ) α ≥ 0.05(بينما توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
 محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي        ير المنظمات الشبابية غير الحكومية ف     العاملين من حيث دو   

التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الجنس، في مجاالت التعليم، والخدمات العامة وشغل وقت الفراغ،             
، 0.003(والمشاركة االجتماعية، والدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية على التـوالي             

  .، وهذه الفروق هي لصالح اإلناث)0.012، 0.040، 0.017
  

وتفسر الباحثة هذه النتيجة في أن المنظمات الشبابية تركز في برامجها على الجنسين دون تمييز في                
مجاالت الصحة وتوفير الحاجات األساسية وأن كال الجنسين بحاجة لمثل هذه البرامج ولكن المـرأة               

المجتمع لها بأنها ضعيفة ،أما مجاالت الخدمات العامة وشغل         بحاجة إليها في هذين المجالين لنظرة       
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أوقات الفراغ فإنها كانت لصالح الذكور تبعا للعادات والتقاليد ونظرة المجتمع وأنه ذكوري التي تحد               
  . في مثل هذه المجاالتثمن مشاركة اإلنا

  
  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2.2.1.4

  

في متوسطات إجابات العاملين    ) α ≥ 0.05( إحصائية عند مستوى الداللة      ال توجد فروق ذات داللة    
 محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي التنميـة          يمن حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف       

 .االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
العلمي، ومن ثـم    ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير المؤهل            

 للتعرف على داللة الفروق في متوسطات )One-Way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 
 محافظات شمال الضفة الغربية     يإجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف         

  :ين ذلكتب) 9:4(و) 8:4(في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، والجداول 

  

ـ        : 8.4جدول    محافظـات شـمال     يالمتوسطات الحسابية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف
  الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  
  أقل من بكالوريوس

  )78= ن (

  بكالوريوس

  )232= ن (

  ادراسات علي

  )28= ن (

                           المؤهل العلمي

  المجال

  المتوسط الحسابي  المتوسط الحسابي  المتوسط الحسابي  

  2.73  3.28  3.22  التعليم
  2.78  3.11  3.08  الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ

  2.35  2.94  2.98  الصحة والخدمات الطبية
  3.43  3.48  3.49  المشاركة االجتماعية

 2.90 2.93 2.66  توفير الحاجات األساسية

 2.78 3.15 3.11  لية الدرجة الك

  
) α ≥ 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة            ) 9:4(يتضح من الجدول    

 محافظات شمال   يفي متوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف           
ي مجال المشاركة االجتماعية،    الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ف         

، بينما توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          )0.913(حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة       
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في متوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غيـر           ) α ≥ 0.05(مستوى الداللة   
ة تعزى لمتغير المؤهل العلمـي،       محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعي       يالحكومية ف 

في مجاالت التعليم، والخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، والصحة والخـدمات الطبيـة، وتـوفير               
من أجل تحديد لـصالح مـن كانـت       الحاجات األساسية، والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية، و       

ول ا ونتـائج الجـد    ، البعدية ةللمقارن )Scheffe( شيفيه   تباين األحادي باختبار   ُأتبع تحليل ال   الفروق
  .تبين ذلك) 14:4 (-)10:4(
  

الفروق في متوسطات إجابات العاملين مـن حيـث          نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :9.4جدول  
 محافظات شمال الضفة الغربية فـي التنميـة         يدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف     
  ياالجتماعية تعزى لمتغير المؤهل العلم

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  االنحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

 3.767  2 7.533 بين المجموعات
  التعليم 0.533  335 178.628 داخل المجموعات

    337 186.161 المجموع
7.064  0.001*  

 1.398  2 2.796 تبين المجموعا
 0.402  335 134.770 داخل المجموعات

الخدمات العامة 
وشغل وقت 
    337 137.566 المجموع  الفراغ

3.475  0.032*  

 4.569  2 9.138 بين المجموعات
 0.725  335 242.899 داخل المجموعات

الصحة 
والخدمات 
    337 252.037 المجموع  الطبية

6.302  
  

0.002*  

  

 0.036  2 0.072 بين المجموعات
 0.395  335 132.440 داخل المجموعات

المشاركة 
  االجتماعية

    337 132.512 المجموع
0.091  0.913  

 2.124  2 4.248 بين المجموعات
 0.704  335 235.693 داخل المجموعات

توفير الحاجات 
  األساسية

    337 239.942 المجموع
3.019  0.050*  

 1.757  2 3.514 لمجموعاتبين ا
 0.371  335 124.431 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
لدور المنظمات 

    337 127.945 المجموع  الشبابية
4.730  0.009*  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *



 73

في مجال التعليم، تعزى إلى متغير       لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 10.4جدول  
  المؤهل العلمي

  
  دراسات عليا  بكالوريوس  أقل من بكالوريوس  توسطالم  المؤهل العلمي

  *0.4901  0.059-    3.22  أقل من بكالوريوس
  *0.5491      3.28  بكالوريوس
        2.73 دراسات عليا

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 10:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

أقـل  (مبحوثين الذين يحملون شهادة     وجود فروق دالة إحصائيا في مجال التعليم، بين فئة ال          •
، ولـصالح فئـة     )دراسات عليـا  (، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة       )من بكالوريوس 

  ).أقل من بكالوريوس(المبحوثين الذين يحملون شهادة 
وجود فروق دالة إحصائيا في مجال التعليم، بين فئة المبحـوثين الـذين يحملـون شـهادة       •

، ولصالح فئة المبحوثين    )دراسات عليا (وثين الذين يحملون شهادة     البكالوريوس، وفئة المبح  
 .الذين يحملون شهادة البكالوريوس

  
في مجال الخدمات العامـة وشـغل        لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 11.4جدول  

  وقت الفراغ، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
  

  دراسات عليا  بكالوريوس لوريوسأقل من بكا المتوسط المؤهل العلمي

  *0.3063  0.028-  3.08 أقل من بكالوريوس
  *0.3343    3.11  بكالوريوس
      2.78 دراسات عليا

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 11:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

ين فئة المبحوثين   وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، ب            •
دراسات (، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة       )أقل من بكالوريوس  (الذين يحملون شهادة    

  ).أقل من بكالوريوس(، ولصالح فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة )عليا



 74

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، بين فئة المبحوثين               •
، )دراسات عليـا  (ون شهادة البكالوريوس، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة         الذين يحمل 

  .ولصالح فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة البكالوريوس
  

في مجال الصحة والخدمات الطبية،      لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 12.4جدول  
  تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  
  دراسات عليا  بكالوريوس أقل من بكالوريوس المتوسط علميالمؤهل ال

  *0.6216  0.037  2.98 أقل من بكالوريوس
  *0.5846    2.94  بكالوريوس
      2.35 دراسات عليا

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 12:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

مات الطبية، بين فئة المبحـوثين الـذين        وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الصحة والخد        •
، )دراسات عليا (، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة       )أقل من بكالوريوس  (يحملون شهادة   

  ).أقل من بكالوريوس(ولصالح فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة 
وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الصحة والخدمات الطبية، بين فئة المبحـوثين الـذين                •

، ولصالح  )دراسات عليا (يحملون شهادة البكالوريوس، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة         
 .فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة البكالوريوس

  
في مجال توفير الحاجات األساسية،      لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 13.4جدول  

  تعزى إلى متغير المؤهل العلمي
  

  دراسات عليا  بكالوريوس أقل من بكالوريوس المتوسط هل العلميالمؤ

  0.2385-  *0.2686-  2.66 أقل من بكالوريوس
  0.030    2.93  بكالوريوس
      2.90 دراسات عليا

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
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  :ما يلي) 13:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

 الحاجات األساسية، بين فئة المبحـوثين الـذين         وجود فروق دالة إحصائيا في مجال توفير       •
، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة البكـالوريوس        )أقل من بكالوريوس  (يحملون شهادة   

  .ولصالح فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة البكالوريوس
  

ور المنظمـات   في الدرجة الكلية لد    لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 14.4جدول  
  الشبابية، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

  
  دراسات عليا  بكالوريوس أقل من بكالوريوس المتوسط المؤهل العلمي

  *0.3340  0.041-  3.11 أقل من بكالوريوس
  *0.3750    3.15  بكالوريوس
      2.78 دراسات عليا

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 14:4(دول يتضح من خالل نتائج الج
  

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الدرجة الكلية لدور المنظمـات الـشبابية، بـين فئـة            •
، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة      )أقل من بكالوريوس  (المبحوثين الذين يحملون شهادة     

 ).أقل من بكالوريوس(، ولصالح فئة المبحوثين الذين يحملون شهادة )دراسات عليا(

جود فروق دالة إحصائيا في لدور المنظمات الشبابية، بين فئة المبحوثين الذين يحملـون              و •
، ولـصالح فئـة     )دراسات عليا (شهادة البكالوريوس، وفئة المبحوثين الذين يحملون شهادة        

وتعزو الباحثة السبب فـي هـذه النتيجـة أن          .المبحوثين الذين يحملون شهادة البكالوريوس    
نشطة في مجاالت التنمية االجتماعية هي عبارة عـن دورات ونـدوات            نوعية البرامج واأل  

توعوية تهدف إلى تنمية قدرات الشباب الذين ال يمتلكون خبرات وبحاجـة إلـى توعيـة                
وتثقيف حيث يعتبر الشباب الذين يحصلون على شهادات عليا ليسوا بحاجة إلى برامج هذه              

هادة الدراسات العليا يعتبرون أنفـسهم قـد        المنظمات وها يتبع النظرة االجتماعية فحملة ش      
تعدوا مرحلة هذه البرامج وأنهم بحاجة إلى برامج أعلى وذات مستوى مختلف ،فهم وصلوا              

  .إلى مرحلة من الوعي والتثقيف أكثر من غيرهم
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3.2.1.4

  

في متوسطات إجابات العاملين    ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          
 محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي التنميـة          يمن حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف       

ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية         .االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن    
 للتعرف )One-Way ANOVA(ن األحادي تبعا لمتغير مكان السكن، ومن ثم استخدم تحليل التباي

على داللة الفروق في متوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكوميـة               
 محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير مكان الـسكن، والجـداول               يف
  :تبين ذلك) 16:4(و) 15:4(

  

 محافظـات شـمال     يبية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف      المتوسطات الحسا : 15.4جدول  
  الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن

  
                                 مكان السكن )18= ن (مخيم  )142=ن (قرية   )178=ن(مدينة

  المتوسط  المتوسط المتوسط  المجال

  3.46  3.29  3.14  التعليم
  3.26  3.05  3.08  الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ

  2.86  2.92  2.89  الصحة والخدمات الطبية
  3.72  3.51  3.43  المشاركة االجتماعية

 2.94 2.91  2.82  توفير الحاجات األساسية

 3.25 3.14 3.08  الدرجة الكلية 

  
متوسطات إجابات العاملين من حيث     الفروق في    نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :أ-16.4جدول  

 محافظات شمال الضفة الغربية في التنميـة        يدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف     
  االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  االنحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

 1.432  2 2.864 موعاتبين المج
  التعليم 0.547  335 183.297 داخل المجموعات

    337 186.161 المجموع
2.618  0.074  
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الفروق في متوسطات إجابات العـاملين مـن         نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :ب-16.4جدول  
 محافظات شمال الضفة الغربية فـي       يحيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف      

  مية االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكنالتن
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  االنحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

 0.364  2 0.727 بين المجموعات
 0.408  335 136.839 داخل المجموعات

الخدمات العامة 
 وشغل وقت الفراغ

    337 137.566 المجموع
0.890  0.412  

 0.057  2 0.113 بين المجموعات
 0.752  335 251.924 داخل المجموعات

الصحة والخدمات 
  الطبية

    337 252.037 المجموع
0.075  0.928  

 0.856  2 1.712 بين المجموعات
 0.390  335 130.801 داخل المجموعات

المشاركة 
  االجتماعية

    337 132.512 المجموع
2.192  0.113  

 0.361  2 0.721 بين المجموعات
 0.714  335 239.221 داخل المجموعات

توفير الحاجات 
  األساسية

    337 239.942 المجموع
0.505  0.604  

 0.360  2 0.720 بين المجموعات
 0.380  335 127.225 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
لدور المنظمات 

    337 127.945 المجموع  الشبابية
0.948  0.389  

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

) α ≥ 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ) 16:4(جدول  يتضح من   
 محافظات شمال   يفي متوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف           

عزى لمتغير مكان السكن، في جميع المجاالت، وفي الدرجـة      الضفة الغربية في التنمية االجتماعية ت     
، 0.113،  0.928،  0.412،  0.074(الكلية، حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة على التوالي          

0.604 ،0.389 .(  
  

وتفسر الباحثة السبب في هذه النتيجة إلى كون المنظمات الشبابية متواجدة في جميع المناطق التـي                
اب في المدن والقرى والمخيمات والتي تستهدف الشباب وتسعى إلى مشاركتهم وتستطيع           يسكنها الشب 

خيمـات  مأن تصل إليهم واهتمامات الشباب في جميع المناطق موحدة مع وجود فارق بسيط فـي ال               
  .مختلفةزيادة الن أهالي المخيم عاشوا حياة تشريد جعلت طموحاتهم 
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  :لرابعةالنتائج المتعلقة بالفرضية ا. 4.2.1.4

  

في متوسطات إجابات العاملين من حيث دور       ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        
 محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعـزى          يالمنظمات الشبابية غير الحكومية ف    

 العمر، ومن   ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير         . لمتغير العمر 
 للتعرف علـى داللـة الفـروق فـي     )One-Way ANOVA(ثم استخدم تحليل التباين األحادي 

 محافظـات شـمال     يمتوسطات إجابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف          
  :تبين ذلك) 18:4(و) 17:4(الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر، والجداول 

  

 محافظـات شـمال     يالمتوسطات الحسابية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف       : 17.4جدول  
  الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر

  
  30أقل من 

  )129= ن(

30-39  

  )116= ن(

40-49  

  )82= ن(

   فأكثر50

  )11= ن(

                                    العمر

  المجال

  المتوسط  المتوسط  المتوسط  متوسطال

  2.16  3.12  3.29  3.32  التعليم
  3.25  3.19  3.13  3.02 الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ

  1.67  3.00  2.88  2.96 الصحة والخدمات الطبية
  2.29  3.70  3.46  3.46 المشاركة االجتماعية

 1.65 2.98 2.79  2.96 توفير الحاجات األساسية

 3.04 3.18 3.12 3.15  الدرجة الكلية 

  
الفروق في متوسطات إجابات العاملين من حيث        نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :أ-18.4جدول  

 محافظات شمال الضفة الغربية في التنميـة        يدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف     
  االجتماعية تعزى لمتغير العمر

  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  فاالنحرا

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

 5.023  3 15.070 بين المجموعات
  التعليم 0.512  334 171.091 داخل المجموعات

    337 186.161 المجموع
9.806  0.0001* 
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 الفروق في متوسطات إجابات العـاملين مـن        نتائج تحليل التباين األحادي لداللة       :ب-18.4جدول  
 محافظات شمال الضفة الغربية فـي       يحيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف      

  التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر
  

  مصدر التباين  المجال
مجموع مربعات 

  االنحراف

درجات 

  الحرية

متوسط 

  االنحراف

  "ف"

  المحسوبة

  مستوى

  الداللة

  2.468  3  7.404 بين المجموعات
  0.390  334  130.161 داخل المجموعات

الخدمات العامة 
 وشغل وقت الفراغ

    337  137.566 المجموع
6.333  0.0001* 

  5.993  3  17.979 بين المجموعات
  0.701  334  234.058 داخل المجموعات

الصحة والخدمات 
  الطبية

    337  252.037 المجموع
8.552  0.0001* 

  6.527  3  19.581 بين المجموعات
  0.338  334  112.931 داخل المجموعات

المشاركة 
  االجتماعية

    337  132.512 المجموع
19.304  0.0001* 

  6.381  3  19.142 بين المجموعات
  0.661  334  220.800 داخل المجموعات

توفير الحاجات 
  األساسية

    337  239.942 المجموع
9.652  0.0001* 

  4.410  3  13.229 ن المجموعاتبي
 0.343  334  114.716 داخل المجموعات

الدرجة الكلية 
لدور المنظمات 

    337 127.945 المجموع  الشبابية
12.839  0.0001* 

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

) α ≥ 0.05(أنه توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللـة           ) 18:4(يتضح من الجدول    
 محافظات شمال   يور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف     في متوسطات إجابات العاملين من حيث د      

الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر، في المجاالت جميعها، وفي الدرجة الكلية              
   ).0.0001(حيث بلغت قيمة مستوى الداللة المحسوبة 

  
 )Scheffe( شـيفيه    اختبـار تباين األحادي ب   ُأتبع تحليل ال   من أجل تحديد لصالح من كانت الفروق      و

  .تبين ذلك) 24:4(-)19:4(ول ا ونتائج الجد، البعديةةللمقارن
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في مجال التعليم، تعزى إلى متغير       لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 19:4جدول  
  العمر

  
   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *1.159  0.2010  0.0269-  3.32  30أقل من 
30-39  3.29   0.1741  1.132*  
40-49 3.12     0.9578*  
       2.16   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 19:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

أقـل مـن    (وجود فروق دالة إحصائيا في مجال التعليم، بين فئة المبحوثين ذوي األعمار              •
 ).30أقل من (، ولصالح ذوي األعمار )فأكثر 50(، وذوي األعمار )30

، )39-30(وجود فروق دالة إحصائيا في مجال التعليم، بين فئة المبحوثين ذوي األعمـار               •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(وذوي األعمار 

، )49-40(وجود فروق دالة إحصائيا في مجال التعليم، بين فئة المبحوثين ذوي األعمـار               •
 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(األعمار وذوي 

  
في مجال الخدمات العامة وشـغل       لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 20:4جدول  

  وقت الفراغ، تعزى إلى متغير العمر
  

   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *0.6714  0.1620-  0.1034-  3.02  30أقل من 
30-39  3.13    -0.0584  0.7748*  
40-49 3.19      0.8335*  
        2.35   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 20:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

 وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، بين المبحوثين من •
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 ).30أقل من (، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(عمار ، واأل)30أقل من (األعمار 

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ، بين فئة المبحوثين  •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )39-30(ذوي األعمار 

قت الفراغ، بين فئة المبحوثين وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الخدمات العامة وشغل و •
 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )49-40(ذوي األعمار 

  
في مجال الصحة والخدمات الطبية،      لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 21:4جدول  

  تعزى إلى متغير العمر
  

   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *1.289  0.041-  0.081  2.96  30أقل من 
30-39  2.88    -0.1230  1.2075*  
40-49 3.00     1.3306*  
       1.67   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 21:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

لمبحـوثين ذوي   وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الصحة والخدمات الطبية، بين فئـة ا             •
 ).30أقل من (، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )30أقل من (األعمار 

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال الصحة والخدمات الطبية، بين فئـة المبحـوثين ذوي                •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )39-30(األعمار 

ئيا في مجال الصحة والخدمات الطبية، بين فئـة المبحـوثين ذوي            وجود فروق دالة إحصا    •
  ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )49-40(األعمار 

  
  :يتضح ما يلي) 22:4(ومن خالل نتائج الجدول 

  
وجود فروق دالة إحصائيا في مجال المشاركة االجتماعية، بين فئة المبحوثين ذوي األعمار              •

 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار )49-40(، وذوي األعمار )30ل من أق(

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال المشاركة االجتماعية، بين فئة المبحوثين ذوي األعمار              •
 ).30أقل من (، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )30أقل من (
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تماعية، بين فئة المبحوثين ذوي األعمار      وجود فروق دالة إحصائيا في مجال المشاركة االج        •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )30-39(

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال المشاركة االجتماعية، بين فئة المبحوثين ذوي األعمار              •
 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )40-49(

  
في مجال المـشاركة االجتماعيـة،       لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 22:4جدول  

  تعزى إلى متغير العمر
  

   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *1.1390  *0.2355-  0.0101  3.46  30أقل من 
30-39  3.46    -0.2345  1.1749*  
40-49 3.70     1.4094*  
       2.29   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

في مجال توفير الحاجات األساسية،      لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 23:4جدول  
  تعزى إلى متغير العمر

  
   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *1.3098  0.0161-  0.1747  2.96  30أقل من 
30-39  2.79   -0.1980  1.1351*  
40-49 2.98    1.3259*  
      1.65   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 23:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال توفير الحاجات األساسية، بين فئـة المبحـوثين ذوي                •
 ).30أقل من (صالح ذوي األعمار ، ول) فأكثر50(، وذوي األعمار )30أقل من (األعمار 

وجود فروق دالة إحصائيا في مجال توفير الحاجات األساسية، بين فئـة المبحـوثين ذوي                •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )39-30(األعمار 
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وجود فروق دالة إحصائيا في مجال توفير الحاجات األساسية، بين فئـة المبحـوثين ذوي                •
 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )49-40(عمار األ

  
 في الدرجة الكلية لدور المنظمـات       لداللة الفروق نتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية      : 24:4جدول  

  الشبابية، تعزى إلى متغير العمر
  

   فأكثر50  49-40  39-30 30أقل من المتوسط  العمر

  *1.1112  0.0280-  0.0262  3.15  30أقل من 
30-39  3.12    -0.0542  1.0850*  
40-49 3.18     1.1392*  
       2.04   فأكثر50

  )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى *
  

  :ما يلي) 24:4(يتضح من خالل نتائج الجدول 
  

وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية، بين فئـة المبحـوثين          •
أقل مـن   (، ولصالح ذوي األعمار     ) فأكثر 50(، وذوي األعمار    )30أقل من   ( األعمار   ذوي
30.( 

وجود فروق دالة إحصائيا في الدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية، بين فئـة المبحـوثين          •
 ).39-30(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )39-30(ذوي األعمار 

ا في الدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية، بين فئـة المبحـوثين      وجود فروق دالة إحصائي    •
 ).49-40(، ولصالح ذوي األعمار ) فأكثر50(، وذوي األعمار )49-40(ذوي األعمار 

  
وتعزو الباحثة السبب في هذه النتيجة إلى دور المنظمات الشبابية في مجال التعليم لألعمار الصغيرة               

مشاركة واالنتماء لهذه المنظمات ولديهم الحـافز والحماسـة وقلـة           حيث أن هؤالء لديهم الوقت لل     
االلتزامات،فالفئات العمرية األقل لديها وقت فراغ وبحاجة إلى استغالله ،فهي تسعى للمشاركة فـي              

  . أنشطة وبرامج هذه المنظمات باإلضافة إلى امتالكها إلى قدرات تحاول تفريغها
  

كون نضجا فكريا ألنهم أ نهوا المرحلة الجامعية، فهم أكثـر تقـبال             أما الفئة األكبر عمرا فإنهم يمتل     
  .لمحاور التنمية ألنهم أكثر وعيا بها
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  :النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5.2.1.4

  
في متوسطات إجابات العاملين    ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة          

 محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي التنميـة          يية غير الحكومية ف   من حيث دور المنظمات الشباب    
ومن أجـل فحـص الفرضـية، اسـتخدمت الباحثـة           . االجتماعية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية    

  : تبين ذلك) 25:4( ونتائج الجدول )Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(اختبار
  

روق في متوسطات إجابات العـاملين مـن حيـث دور           لداللة الف ) ت(نتائج اختبار   : 25.4جدول  
 محافظات شمال الضفة الغربيـة فـي التنميـة          يالمنظمات الشبابية غير الحكومية ف    

  االجتماعية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
  

                    الحالة االجتماعية  )199=ن(متزوج   )139=ن(أعزب 

 االنحراف  المتوسط االنحراف المتوسط  المجال

  )ت(

 المحسوبة

مستوى 

  الداللة

0.78  3.25  التعليم
5

3.20  0.72  0.662  0.508  
  0.147  1.453  0.65  3.12  0.63  3.02 الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ

  0.227  1.210  0.90  2.85  0.81  2.97 الصحة والخدمات الطبية
  0.764  0.300  0.66  3.49  0.58  3.47 المشاركة االجتماعية

  0.082  1.744  0.86  2.80  0.83  2.96 وفير الحاجات األساسيةت
  0.579  0.556 0.63 3.10 0.60 3.13 الدرجة الكلية 

  ) 336(، وبدرجة حرية )≥0.05α(دال إحصائيا عند مستوى * 
  

) α ≥ 0.05(أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة           ) 25:4(يتضح من الجدول    
 محافظات شمال   يابات العاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف         في متوسطات إج  

الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية في المجاالت جميعهـا وفـي               
، 0.764،  0.227،  0.147،  0.508(الدرجة الكلية، حيث بلغت قيمة الداللة اإلحصائية على التوالي          

ـ            ).0.579،  0.082  ةوترى الباحثة السبب في ذلك أن الشباب الفلسطيني بمختلف حاالته االجتماعي
  .يتعرض لنفس الظروف وعليه نفس االلتزامات ويواجه الظروف الصعبة نفسها 
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  الفصل الخامس

______________________________________________________  

  االستنتاجات واالقتراحات
  

ا الفصل أهم االستنتاجات واالقتراحات حول دور المنظمات الشبابية في التنمية االجتماعية            يتناول هذ 
  :في محافظات شمال الضفة الغربية،وقد خلصت الدراسة إلى االستنتاجات واالقتراحات اآلتية

  
   االستنتاجات1.5

  

  :توصلت الباحثة إلى االستنتاجات اآلتية
  

ضه لالحتالل المتواصل أثر على نشوء وتطـور        إن خصوصية الوضع الفلسطيني في تعر      •
المنظمات الشبابية ومدى قيامها بتحقيق أهدافها في مجال التنمية االجتماعية، حيث كانـت             

 .تعمل من أجل مقاومة االحتالل وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه

 واضحا وغيـر    إن دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية دورا غير           •
ملموس وغالبية برامج وأنشطة هذه المنظمات يتركز في الجانـب الـسياسي االجتمـاعي              

 .البسيط وللبيئة السياسية واالجتماعية التي تعمل بها المنظمات دورا في ذلك

 خالل  ةتحول الكثير من المنظمات الشبابية من العمل في البرامج التنموية إلى برامج اغاثي             •
روف المجتمعية التي صاحبت االنتفاضة كان لها أثرا كبيرا على نوع برامج            االنتفاضة والظ 

 .المنظمات الشبابية

هناك جهود مبعثرة وغير منظمة في مجال التنمية االجتماعية ففي مجال التعلـيم ومجـال                •
الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ والمشاركة االجتماعية كانت النتيجة متوسـطة حيـث             

ور هذه  المنظمات تثقيفيا مجتمعيا فالكثير من المنظمات الـشبابية مـرتبط             يمكن اعتبار د  
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نشاطها بأنشطة الطفولة وهذا ما يدعم االهتمام ببرامج اإلرشاد والتعليم والتثقيف والتطـوع             
لالستفادة من الشباب وقدراته، وهو السبب في اسـتمراريتها ونجاحهـا وبالتـالي تحقيـق               

 .أهدافها

للمنظمات الشبابية في مجال الصحة والخدمات الطبية وتوفير الحاجات         ال يوجد دور مؤثر      •
األساسية والبرامج المنفذة في هذين المجالين حيث ال يوجد لهـا دور قـوي فـي تعزيـز                  

 .مشاركة الشباب في هذه المجاالت مع عدم كفاية التمويل لمثل هذه المنظمات

طوير رفاه الـشباب المـادي والفكـري        ال يوجد كفاية لالماكن الترفيهية التي تساهم في ت         •
 .والعاطفي  وبالتالي تحسن المهارات االجتماعية وقيم العمل الجماعي من ضمنها التطوع

عدد المنظمات التي تهتم بالشباب كبير ولكن أنشطتها وبرامجها قليلة بـسبب عـدم تـوفر                 •
بمجـال معـين    االهتمام الكافي لجهات التمويل بهذا القطاع باإلضافة إلى عدم التخـصص            

 .ويغلب عليها التشتت

تعتمد المنظمات الشبابية غير الحكومية في تنفيذ الكثير من برامجها على متطـوعين مـن                •
المجتمع المحلي، لذا تسعى هذه المنظمات لنشر ثقافة التطوع بين الشباب الذين يـشاركون              

 الذي كانت تشجعه    في أنشطتها الستثمار أوقات الفراغ لدى الشباب،وغالبية العمل التطوعي        
المنظمات الشبابية في مواقف ضد االحتالل في فترات االنتفاضة األولى والثانية مع وجود             

 .عوائق ثقافية واجتماعية في مجال التطوع

إن المؤسسات الشبابية العاملة في مجال التنمية االجتماعية غير فاعلة في البـرامج التـي                •
إلى التأثير التنموي وبالتالي تفتقد الثقة من قبل الشباب         تنفذها في الجانب التطبيقي فهي تفتقد       

 . بهذه المؤسسات وأصبحت أداة إحباط لهم بدال من أن تكون أداة جذب واستقطاب 

 إن غالبية المنظمات الشبابية التي تستهدف الشباب في برامجها وأهدافها ال تعمل في مجال               •
تبعه عدة جوانب والفئات المستهدفة     واحد متخصص إنما تعمل باألساس في جانب معين وي        

عادة ال تكون محددة ضمن هذا اإلطار وبذلك فان تعدد األغراض داخل المنظمة الواحـدة               
 .يأتي على حساب نوعية البرامج المقدمة

  
   االقتراحات2.5

  

تم التوصل إلى مجموعة من االقتراحات التي تسعى إلى تطوير عمل المنظمات الشبابية في مجـال                
  :ة االجتماعيةالتنمي

  
 أهمية تفعيل دور الشباب في المشاركة في األنشطة والبرامج التي تخدم المجتمع وتتناسب  •
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 مع حاجات الشباب وقدراتهم

ـ          •  أجـل تعزيـز دور      نتنسيق الجهود مابين المنظمات الشبابية الحكومية وغير الحكومية م
 .الشباب ورسم الخطط الستغالل طاقاته وتنمية مواهبه

كيز المنظمات الشبابية في أهدافها وبرامجها الشباب الفلسطيني للمساهمة في رفـع          أهمية تر  •
الروح المعنوية للشباب وتعميق روح العمل الجماعي والقيام بفعاليـات تعبويـة وتوعويـة      

 .وتأهيلية تمكن الشباب من الوصول إلى الفاعلية

يب وتأهيل العاملين   ضرورة وضع خطط واستراتيجيات للعمل مع الشباب والعمل على تدر          •
 . مهارات الشبابزفي المنظمات الشبابية لتعزي

التأكيد على أهمية قيام المؤسسات بأنشطة وبرامج تنموية من خالل الخطط التنموية التـي               •
 .تعزز اإلبداع

ضرورة تطوير المنظمات الشبابية لتساهم في بث روح المشاركة المجتمعية وثقافة التطوع             •
 .ية التنمية فهما يساهمان في عمل

تأسس جماعات شبابية تسعى إلى المشاركة في المنظمات الشبابية،وتعزز العمل المـشترك             •
 .مع مختلف المنظمات العاملة في مجال الشباب 

العمل على تغيير العادات والتقاليد التي تحد من مشاركة الشباب في بعض األنشطة التـي                 •
 .يشترك فيها الشباب من كال الجنسين

ني المؤسسات الحكومية رؤية تنموية واضحة تمكن الشباب من ممارسـة حقوقـه             أهمية تب  •
 .وحصوله على التدريب الالزم

أهمية إجراء البحوث والدراسات وإصدار نشرات ومطبوعات تهتم بالـشباب مـن خـالل               •
 .حمالت توعية وتثقيف حول الشباب وضرورة االهتمام به وبقدراتهم

 احتياجاته األساسية بحيث يتحقق االنسجام بين أهداف        إجراء دراسات خاصة بالشباب تحدد     •
 .المنظمات الشبابية وبين احتياجات الشباب الفعلية
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الطبعة األولى، مركز بيسان    . تقرير حول التنمية االجتماعية   ): 2000. (فراج، ع، عقل، م    •
 . للبحوث واإلنماء، رام اهللا

،مجلة تـسامح،العدد   ية التنمية دور المنظمات األهلية الفلسطينية في عمل     ):2006.(قمر،ح •
 .33-13الثالث عشر،ص ص 

بانوراما، المركـز الفلـسطيني     واقع المنظمات الشبابية الفلسطينية،     ): 2003. (كراجة، م  •
 .لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، رام اهللا

، الـشبكة العربيـة   الشباب في منظومة المجتمع المـدني العربـي  ): 2006. (الكفاوين، م  •
 .مات األهلية، مصرللمنظ

مجموعـة دراسـات عـن دور       ): 2003. (اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربـي آسـيا       •

المنظمات غير الحكومية في تنفيذ توصيات المؤتمرات العالمية وفي متابعتها خالل عقـد             

 . ، نيويوركالتسعينيات من القرن العشرين نحو مدونة سلوك األمم المتحدة

تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في      ): 2008. ( لدادوة، ح  المالكي، م، شلبي، ي،    •

 .معهد أبحاث السياسات االقتصادية ماس، رام اهللالضفة الغربية وقطاع غزة، 

، مركـز  مشاركة الشباب في صناعة القـرار ): 2007. (المالكي، م، لدادوة، ح، شلبي، ي      •
 . بيسان للبحوث واإلنماء، رام اهللا

تقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنميـة الثقافـة           ): 2009. (المبروك، ط  •

رسالة ماجـستير   (جامعة القدس أبو ديس،  فلسطين،       . المدنية للشباب في محافظة طولكرم    
 ).غير منشورة
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-168ص ص .،مجلة رؤية،العدد الخامس   المنظمات غير الحكومية   ):2001. (محيسن، ت  •
172. 

، دور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني      ): 2002. (ءمركز بيسان للبحوث واإلنما    •
 .رام اهللا

، واقع الشباب في فلـسطين فرصـة أم خطـر محـدق           ): 2009. (منتدى شارك الشبابي   •
 . مطبوعات منتدى شارك، رام اهللا

نحو مشاركة فاعلة للـشباب فـي الحيـاة الـسياسية والثقافيـة             ): 2010. (موسى، ل  •

 .سن للطباعة والنشر، رام اهللاشركة الح. واالجتماعية

دور المنظمات غيـر الحكوميـة فـي عمليـة التنميـة االقتـصادية              ): 2002.(ناصر،ن •

رسـالة  .(جامعـة عـدن،اليمن   . )2000-1990(واالجتماعية في الجمهورية اليمنية لعام    
 ).ماجستير غير منشورة

لطبعة األولى، دار   ا. أسس التحديث والتنمية العربية في زمن العولمة      ): 2009. (نافعة، ح  •
 .الفارس، عمان

  .اهللا  رام.الجهاز منشورات.وأرقام •
دور الشباب الفلسطيني في رسم الـسياسات داخـل المؤسـسات           ): 2009. (يوسف، س  •

 متطوعو المؤسسات الـشريكة لمركـز بيـسان للبحـوث           –الشبابية وأثره على التنمية     

رسالة ماجستير غيـر    .(  نابلس  جامعة النجاح الوطنية،   ).2007-2000(واإلنماء نموذجاً   
 ).منشورة

  
  المقابالت 

  
وزارة -مدير عام اإلدارة العامة للمنظمات غير الحكومية والشؤون العامة          : فدوى الشاعر  •

 الداخلية 

 وزارة الداخلية /مدير الجمعيات المحلية : شاكر زيادة •

  مدير مركز إعالم حقوق اإلنسان والديمقراطية، شمس رام اهللا: عمر رحال •

 رام اهللا /مسؤولة وحدة مناصرة قضايا الشباب في منتدى شارك الشبابي : نجوان بيرقدار •

 مدير دائرة األبحاث في مركز بيسان للبحوث واإلنماء : فراس جابر  •

 جامعة يبر زيت /تخصص علم االجتماع السياسي : باهر السقا . د •

 . م اهللامعهد ماس ،را/تخصص اقتصاد وتمويل , منتصر عبد الكريم . د •

 .باحث اقتصادي معهد ماس : وجيه عامر  •
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 .جامعة بير زيت.علم اجتماع العمل والعمال /زهير الصباغ . د •

 مدير دائرة المؤسسات الشبابية في وزارة الشباب والرياضة : عبد الناصر القيروطي  •

 رئيس قسم التدريب واإلرشاد في وزارة الشباب والرياضة: ثائر البرغوثي •

 .مدير الجمعيات في وزارة الشؤون االجتماعية: كعبير أبو كش •

 .مسئولة الجمعيات الخاصة بالمعاقين في وزارة الشؤون االجتماعية: هنا األيمري  •

 .مدير مؤسسة الخبراء الفلسطيني،رام اهللا: نضال الجيوسي •

 .مدير مركز شمس للديمقراطية وحقوق اإلنسان،رام اهللا: عمر رحال •

  
  :المراجع األجنبية

  
• Constance, A, Flanagan, E, Faison, N.(2001): Youth Civic 

Development : Implication of Research for Social Policy and 
Programs, Social Policy Report ,Giving Child and Youth 
Development Knowledg away, Vol(7),N(1),PP1-12.  

• Frantz, T .(2002):The Role of NGOS in the Strengthency of Civil 
Society, Word Development, Vol (1),N(15).pp121-127.  

• Jarret, r, Sullivan, p, Watkins, n.(2005): Developing Social Capital 
Through Participation in Organized Youth Programs, journal of 
community Psychology, Vol (33),N(1),PP41-55. 

• Smith, E (1999): the Effects of Investments in the Social Capital of 
Youth on Political and Civic Behavior in Young adulthood , 
Political Psychology, Vol (20),N(3),PP553-580. 
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  اإلستبانة: 1.3ملحق 
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  
  

  جامعة القدس

  عمادة  الدراسات العليا

  

  أختي الكريمة/أخي الكريم 
  

  تحية طيبه وبعد،،،
  

  :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان
  

  )دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية(

  

وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة القدس، وعليـه فقـد طـورت                
: معلومات خاصة بكم، ويمثل القـسم الثـاني       : احثة استبانه تكونت من قسمين، يمثل القسم األول       الب

الفقرات التي تعبر عن دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية، الرجاء اإلجابة              
غـراض  على فقرات اإلستبانة بصدق وموضوعية، علماً بان المعلومات التي ستدلي بها ستوظف أل            

  .البحث العلمي فقط
  

  لكم حسن تعاونكمةً شاكر

  

الباحثة 
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   البيانات األساسية-:القسم األول 

  : داخل المربع المناسب ي إشارة  /من فضلك ضع
  
  أنثى□ ذكر                    □:               الجنس .1

  ت عليا دراسا□ بكالوريوس     □ أقل من بكالوريوس     □:       المؤهل العلمي .2
   مخيم□ قرية            □   مدينة                 □:         مكان السكن .3
  فأكثر50 □                  59-40       □   39-30 □             30  أقل من □:               العمر .4

  متزوج                    □ أعزب   □:   الحالة االجتماعية .5
 

  منظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية، دور ال: القسم الثاني 

  :أمام ما تجده مناسباً من الخيارات ) (ي إشارة /ضع
  

 درجة االستجابة 

 الفقرةالرقم
 

جدا
ة 
ير
كب

 

رة
كبي

طة 
وس
مت

  

لة
قلي

 

جداً
ة 
ليل
ق

 

  التعليم: المجال األول 

ية غير الحكومية مـع المؤسـسات       المنظمات الشباب تتعاون    1
 .التربوية في إقامة أنشطة ال منهجية

    
 

تساهم المنظمات الشبابية غير الحكومية في دعـم بـرامج            2
 .اإلرشاد لطلبة المدارس

    
 

تدعم المنظمات الشبابية غير الحكوميـة، إنـشاء مرافـق            3
 .مدرسية

    
 

4 
 التوعيـة مـن     تساهم المنظمات الشبابية غير الحكومية في     

 .ظاهرة تسرب الطلبة من المدارس
    

 

تعقد المنظمات الشبابية غير الحكومية لقاءات تشاورية بـين           5
 .المجتمع المحلي والمجتمع المدرسي

    
 

عينيـة  (تقدم المنظمات الشبابية غير الحكومية مـساعدات          6
 .لطلبة المدارس) ومادية

    
 

لحكومية مخيمات صيفية تقيم المنظمات الشبابية غير ا  7
  .للطلبة

    
 

تساعد المنظمات الشبابية غير الحكومية في جذب التمويـل           8
 .لعقد دورات تقوية لطلبة المدارس في مواد دراسية مختلفة

    
 

تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية حفالت للطلبة   9
 .المتفوقين
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10 
دورات تعليمية للحد   تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية      

 .من األمية
    

 

11 
 المنظمات الشبابية غير الحكومية في تشجيع اإلناث تهتم

  .على االلتحاق بالتعليم
    

 

تشجع المنظمات الشبابية على تطوير البحوث والمعرفة   12
  .العلمية

    
 

 الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ: المجال الثاني 

ابية غير الحكومية إلنـشاء مكتبـات       تسعى  المنظمات الشب     1
  .للقراءة والمطالعة

    
 

       .تقيم المنظمات الشبابية غير الحكومية أمسيات فنية  2

       .تقيم المنظمات الشبابية غير الحكومية معارض فنية  3

       .تجهز  المنظمات الشبابية غير الحكومية مختبرات حاسوب  4

ير الحكومية أنشطة ثقافية عامـة      تنظم المنظمات الشبابية غ     5
  .كالمسابقات الثقافية

    
 

       .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية دورات رياضية  6

       .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية محاضرات علمية  7

      .تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية ندوات دينية  8

      .غير الحكومية نوادي للشبابتنظم المنظمات الشبابية   9

 الصحة والخدمات الطبية: المجال الثالث 

تساهم المنظمات الشبابية في رفع مستوى الخدمات الصحية          1
  وتطوير القطاع الصحي 

    
 

تيسر  المنظمات الشبابية غير الحكومية في دفـع تكـاليف             2
 العالج لحاالت مرضية

    
 

 غير الحكوميـة مرافـق صـحية،        تنشئ المنظمات الشبابية    3
 .وعيادات

    
 

 في توزيع أدويـة     المنظمات الشبابية غير الحكومية    تسهل    4
 .ومواد صحية

    
 

 فـي نـشر الـوعي       المنظمات الشبابية غير الحكومية   تسهم    5
 .الصحي عند الشباب من خالل  النشرات الصحية

    
 

بيـة مجانيـة    أيام ط المنظمات الشبابية غير الحكومية     تنظم    6
 .متنوعة

    
 

تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية برامج رعاية صحية          7
 .خاصة بالشباب

    
 

     تقدم المنظمات الشبابية غير الحكومية برامج صحية لـذوي           8
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  .االحتياجات الخاصة

المنظمات الشبابية غير الحكومية استشارات طبية لمـن      تقدم    9
 . تقوم باستضافتهميحتاجها من خالل أطباء

    
 

تمول المنظمات الشبابية غير الحكومية دورات تأهيل مثـل           10
  .اإلسعاف األولى

    
 

توفر المنظمات الشبابية غير الحكومية أطبـاء وممرضـين           11
  .محليين وخارجيين، إلجراء عمليات بسيطة

    
 

 المشاركة االجتماعية: المجال الرابع 

ابية غير الحكومية، المجتمـع المحلـي       ترفد المنظمات الشب    1
 .بالمتطوعين

    
 

تشارك المنظمات الشبابية غير الحكوميـة فـي المناسـبات        2
 .الوطنية

    
 

المنظمات الشبابية غير الحكومية نشاطات اجتماعيـة       تمول    3
  .محلية

    
 

المنظمات الشبابية غير الحكومية أيام عمـل لنظافـة         تنظم    4
 .ةالممتلكات العام

    
 

المنظمات الشبابية غير الحكومية ثقافة التطـوع بـين         تنشر    5
 .الشباب

    
 

تنظم المنظمات الشبابية غير الحكومية زيـارات تـشجيعية           6
 .للمستشفيات

    
 

تنسق المنظمات الشبابية غير الحكومية نشاطاتها المختلفـة          7
  .فيما بينها

    
 

 ساسيةتوفير الحاجات األ: المجال الخامس 

تساهم  المنظمات الشبابية غير الحكومية في توزيـع مـواد             1
  .تموينية على العائالت المستورة

    
 

تساعد المنظمات الشبابية غير الحكومية في جلـب أمـوال            2
  .لتوزيعها على العائالت المستورة

    
 

       .توفر المنظمات الشبابية غير الحكومية وجبات مجانية  3

نظمات الشبابية غير الحكومية مع منظمات أجنبية،       تنسق الم   4
  .   لتوفير الطعام للمحتاجين

    
 

تسعى المنظمات الشبابية غير الحكومية  إلى توفير  المبيت            5
  .للمحتاجين لها
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  استبيان التحكيم: 2.3ملحق 
  

  .حفظه اهللا. ..........................................................حضرة المحكم 

  

  :يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على
  

دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة " 

  ".الغربية
  

وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج التنمية المستدامة تخصص بناء             
  . أبو ديس-مؤسسات في جامعة القدس

  
ونظراًً لما عهدناه فيكم من خبرة علمية وعملية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هـذه اإلسـتبانة                 

  .وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا
  

  .وشكراً لكم لحسن تعاونكم

  
  الباحثة

  سناء عمر طلوزي
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  :  ستبانةقائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم اإل:  3.3ملحق 
  

  الجامعة االسم الرقم

  الجامعة العربية األمريكية حماد حسين.د  1
  مدير مؤسسة نضال جيوسي.د  2
  كلية العلوم التربوية مجدي زامل.د  3
  جامعة بير زيت زهير الصباغ.د  4
  جامعة بير زيت أباهر السقا.د  5
  جامعة أبو ديس عبد الرحمن الحاج إبراهيم.د  6
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 العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية: 4.3ملحق 

  
  10المادة 

  
  : في هذا العهد بما يلياألطرافتقر الدول 

  
 في المجتمـع، أكبـر   واألساسية التي تشكل الوحدة االجتماعية الطبيعية    األسرةوجوب منح    •

 وطوال نهضتها بمسؤولية    األسرةقدر ممكن من الحماية والمساعدة، خصوصا لتكوين هذه         
 ينعقد الزواج برضا الطرفين المزمع زواجهما       أن الذين تعيلهم، ويجب     األوالدوتربية  تعهد  

  فيهإكراهرضا ال 

خاصة لألمهات العامالت أثناء الفترة المذكورة إجـازة مـأجورة أو إجـازة     حمايةوجوب  •
  .اجتماعيةباستحقاقات ضمان  مصحوبة

لمراهقين دون أي تمييز بـسبب  وا خاصة لصالح جميع األطفال  تدابير حماية اتخاذوجوب  •
والمـراهقين مـن االسـتغالل     النسب وغيرها من الظروف ومن واجب حماية األطفـال 
استخدام في أي عمل من شـأنه   االقتصادي واالجتماعي كما يجب جعل القانون يعاقب على

بـالخطر أو إلحـاق األذى بنمـوهم     إفساد أخالقهم أو األضرار بصحتهم أو تهديد حياتهم
القانون من استخدام الصغار الذين  عي وعلى الدول أن تفرض حدودا دينا للسن يحظرالطبي

  لم يبلغوها في عمل مأجور ويعاقب عليه
  

  11المادة 
  

تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كافة لـه وألسـرته                  •
 متواصـل لظروفـه     يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى وبحقه في تحـسين           

المعيشة وتتعهد الدول األطراف باتخاذ التدابير الالزمة إلنفاذ هذا الحق معترفة فـي هـذا               
 الصدد باألهمية األساسية للتعاون الدولي القائم على االرتضاء الحر 

اعترافا بكل إنسان من حق أساسي في التحرر من الجوع تقوم الدول األطراف فـي هـذا                  •
ردي وعن طريق التعاون الدولي باتخاذ التدابير المشتملة علـى بـرامج            العهد بمجهودها الف  

 :متعددة ملموسة والالزمة لما يلي
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o                تحسين طرق إنتاج وحفظ وتوزيع الموارد الغذائية عن طريق االسـتفادة الكليـة مـن
المعارف التقنية والعملية ونشر المعرفة بمبادئ التغذية واسـتحداث أو إصـالح نظـم              

 ضي الزراعي بطريقة تكفل أفضل إنماء الموارد الطبيعية وانتفاع بها توزيع األرا

o                تأمين توزيع الموارد الغذائية العلمية توزيعا عادال في ضوء االحتياجـات يـضع فـي
 اعتباره المشاكل التي تواجهها البلدان المستوردة ألغذية والمصدرة لها على السواء 

 
  12المادة 

  
لعهد بحق كل إنسان بأعلى مستوى مـن الـصحة الجـسمية            تقر الدول األطراف في هذا ا      •

 والعقلية يمكن بلوغه 

تشمل التدابير التي يتعين على الدول األطراف في هذا العهد اتخاذهـا لتـأمين الممارسـة                 •
 :الكاملة لهذا الحق تلك التدابير الالزمة من أجل

 
o           و الطفل نمـوا    العمل على خفض معدل موتى المواليد ومعدل وفيات الرضع وتأمين نم

 صحيا 

o  تحسين جميع الجوانب الصحية البيئية والصناعية 

o  الوقاية من األمراض الوبائية والمتوطنة والمهنية واألمراض األخرى 

o  تهيئة ظروف من شأنها تأمين الخدمات الطبية والعناية الطبية للجميع 
 

  13المادة 
  

ة والتعليم وهي متفقة على وجوب      تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربي           •
توجيه التربية والتعليم إلى إنماء الكامل للشخصية اإلنساني والحس بالكرامة وإلـى توطيـد         
احترام حقوق اإلنسان والحريات األساسية وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربيـة             

ـ              ر التفـاهم   والتعليم تمكن كل شخص من اإلسهام بدور نافع في مجتمع حر وتوثيق أواص
والتسامح والصداقة بين جميع األمم ومختلف الفئات الـساللة أو األثينيـة الدينيـة ودعـم                

 األنشطة التي تقوم بها األمم المتحدة من أجل السلم

 :تقر دول األطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب •
 

o  جعل التعليم االبتدائي إلزاميا ومجاناً للجميع 
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o               تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني وجعلـه
 متاحا للجميع بكافة الوسائل المناسبة 

o               جعل التعليم العالي متاحا للجميع على قدر المساواة تبعا للكفاءة بكافة الوسائل المناسـبة
 وال سيما باألخذ تدريجيا بمجانية التعليم 

o  من اجل األشخاص الـذين ال      , تربية األساسية أو تكثيفها إلى مدى بعيد ممكن         تشجيع ال
 يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة االبتدائية 

o                العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات وإنشاء نظـام مـنح واف
 بالغرض ومواصلة تحسين األوضاع المادية للعاملين في التدريس 

  
األطراف في هذا العهد باحترام حرية اآلباء أو األوصياء عند وجـودهم فـي              تتعهد الدول    •

اختيار مدارس ألوالدهم غير المدارس الحكومية شريطة تقيد المدارس المختـارة بمعـايير             
التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة وبتأمين تربية أولئك األوالد دينياً وخلقيا وفقـا   

 .لقناعاتهم الخاصة 

ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على النحو يفيد مساسه بحريـة األفـراد                   •
والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية شريطة التقيد دائما بمبادئ المنصوص عليهـا             

 من هذه المادة وهنا بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه              1في الفقرة   
 .يير دينا الدول من معا

 
  14المادة 

  
تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد لم تكن بعد وهي تصبح طرفا فيه قد تمكن من كفالـة إلزاميـة                     
ومجانية التعليم االبتدائي في بلدها ذاته أو في أقاليم أخرى تحت واليتها بالقيام في غضون سـنتين                 

أ إلزامية التعليم ومجانيـة للجميـع       بوضع واعتماد خطة عمل مفصلة للتنفيذ الفعلي والتدريجي لمبد        
  خالل عدد معقول من السنين 

 
  15المادة 

  
 تقر الدول األطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد  •

 
o  أن يشارك في الحياة الثقافية 

o  أن يتمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته 
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o            مـي أو فنـي أو      أن يفيد من الحماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر عل
 أدبي من صنعه

 
تراعي الدول األطراف في هذا العهد في التدابير التي ستتخذها بغيـة ضـمان الممارسـة                 •

 الكاملة لهذا الحق 

تتعهد الدول األطراف في هذا باحترام الحرية التي ال غنى عنها للبحث العملـي والنـشاط                 •
 . اإلبداعي

تي تجنى من تشجيع وإنماء اإليصال والتعـاون        تقر الدول األطراف في هذا العهد بالفوائد ال        •
 . والدوليين في ميداني العلم والثقافة
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  دليل المقابلة: 5.3ملحق 
  

ما هو دور المنظمات الشبابية غير الحكومية في التنمية االجتماعية في مجاالت التعليم، الخـدمات               
االجتماعية، وتوفير الحاجات   العامة، وشغل أوقات الفراغ، والصحة، والخدمات الطبية، والمشاركة         

 األساسية ؟
 

  مجال التعليم
 

 هل هناك تعاون ما بين المنظمات الشبابية والحكومة في إقامة أنشطة المنهجية؟ •

 هل هناك تعاون ما بين المنظمات الشبابية ومؤسسات المجتمع المحلي؟ •

 والمعرفة؟ما هي األنشطة التي تقدمها المنظمات الشبابية وتساعد الشباب في البحث  •

 هل تهتم المنظمات الشبابية في تشجيع اإلناث على التعليم؟ •
 

  مجال الخدمات العامة وشغل أوقات الفراغ

  

ما هي األنشطة والبرامج التي تنفذها المنظمات الشبابية وتساعد الشباب على قضاء أوقات              •
  فراغهم؟

 الشباب علـى اسـتغالل      ما مدى فعالية النوادي التي تقيمها المنظمات الشبابية في مساعدة          •
  أوقات فراغهم؟

 هل هناك أنشطة ثقافية ودورات وندوات تنظمها المنظمات الشبابية؟ •

  
  مجال الصحة والخدمات الطبية

  
  هل تسعى المنظمات الشبابية إلنشاء مرافق صحية وعيادات؟ •
  ب؟ما هي النشرات والندوات التي تقدمها المنظمات الشبابية لنشر الوعي الصحي عند الشبا •
ما فعالية البرامج الصحي التي تقدمها المنظمات الشبابية في مساعدة الشباب على التوعيـة               •

 الصحية؟

  
  مجال المشاركة االجتماعية

  

  ما هي األنشطة التي يشارك فيها الشباب من خالل المنظمات الشبابية في المجتمع المحلي؟ •
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 هل ترفد المنظمات الشبابية المجتمع المحلي بالمتطوعين؟ •
 

  مجال توفي الحاجات األساسية

  
  هل تساعد المنظمات الشبابية في جلب أموال للعائالت المستورة؟ •
  هل تقوم المنظمات الشبابية وجبات مجانية أو توزع مواد تموينية على العالئالت المستورة؟ •

 
o  ما هي األنشطة والبرامج التي تواجه المنظمات الشبابية غير الحكومية ؟ 

o  والمعيقات التي تواجه المنظمات الشبابية غير الحكومية ؟ ما هي المشكالت 

o                ما هي المقترحات من وجهة نظرك التي قد تساهم في تطوير أداء المنظمات الـشبابية
 غير الحكومة لتعزيز التنمية االجتماعية؟
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  قائمة بأسماء المنظمات الشبابية قي شمال الضفة الغربية: 6.3ملحق 
  

   محافظة طولكرم–عيات التي يختص عملها في مجال الشباب أسماء الجم: 1.6.3ملحق 
  

  عدد الهيئة اإلدارية
  وزارة االختصاص  المقر  الرئيسي  اسم الجمعية  الرقم

  إناث  ذكور

  3  4  وزارة التربية والتعليم  طولكرم  جمعية أصدقاء خضوري  1
  3  4  وزارة التربية والتعليم طولكرم  جمعية رعاية شؤون الطلبة  2

جمعية رعاية شؤون طلبـة       3
  بلعا

  2  7  وزارة التربية والتعليم بلعا

  2  7  وزارة الشؤون االجتماعية طولكرم  جمعية مركز العودة  4
  3  4  وزارة الشؤون االجتماعية طولكرم  جمعية التربية الخيرية  5
  2  7  وزارة الثقافة طولكرم  جمعية دار قنديل  6
  3  4 وزارة الثقافة طولكرم  مركز عهود للثقافة والتنمية  7
  2  7 وزارة الثقافة طولكرم  مؤسسة نداء الشرق  8

ــة    9 ــارة للتنمي ــة س جمعي
  المجتمعية

 وزارة الشباب طولكرم
4  5  

هيئة الياسر للتنمية والتأهيل      10
  )الشراع(

 وزارة العدل طولكرم
5  4  

  2  7  وزارة الشباب والرياضة طولكرم  مؤسسة حاور للشباب  11

ـ     12 سطين مـن   جمعية شباب فل
  اجل التنمية

 وزارة الشباب اكتابا
5  4  

جمعية رعاية شؤون طلبـة       13
  بيد ليد

 وزارة التربية والتعليم بيت ليد
7  0  

ــادي الجــامعيين   14 ــة ن جمعي
  الثقافي

 وزارة الثقافة عتيل
7  2  

جمعية خريجـي مؤسـسات       15
  التعليم العالي

 وزارة التربية والتعليم زيتا
6  3  

يجـي ديـر    جمعية نادي خر    16
  الغصون الثقافي

 وزارة الثقافة دير الغصون
7  0  
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   محافظة سلفيت–أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : 2.6.3ملحق 
 

  عدد الهيئة اإلدارية
  وزارة االختصاص  المقر  الرئيسي  اسم الجمعية  الرقم

  إناث  ذكور

  0  7 الرياضةوزارة الشباب و  سرطة  نادي شباب سرطة الرياضي  1
  0  7 وزارة الشباب والرياضة زيتا  ملتقى شباب زيتا الرياضي  2
  0  7 وزارة الشباب والرياضة مرده  ملتقى شباب مرده الرياضي  3
  0  7 وزارة الشباب والرياضة قيره  مركز شباب قيره الرياضي   4
  4  3 وزارة الشباب والرياضة دير بلوط   نادي أطفال دير بلوط  5
  3  4 وزارة الشباب والرياضة اسكاكا  ال اسكاكانادي أطف  6
  4  3 وزارة الشباب والرياضة  الزاوية  نادي أطفال الزاوية  7
  3  5 وزارة الشباب والرياضة  سلفيت  نادي أطفال سلفيت  8
  4  3 وزارة الشباب والرياضة  قيره  نادي أطفال قيره  9
  0  7 وزارة الشباب والرياضة ياسوف  نادي ياسوف الرياضي  10

ــاء    11 ــد والوف ــز العه مرك
  الرياضي

 حارس
 وزارة الشباب والرياضة

7  0  

  0  7 وزارة الشباب والرياضة  فرخة  مركز شباب فرخة  12

مركز رافات الشبابي للتنمية      13
  واإلبداع

 وزارة الشباب والرياضة  رافات
7  0  

قراوة بني   منتدى الرابطة الثقافي  14
  حارس

 وزارة الثقافة والفنون
7  2  

  2  7 وزارة الشؤون االجتماعية  سلفيت  معية النهضة الخيريةج  15
  0  7 وزارة الشؤون االجتماعية  الزاوية  جمعية الزاوية لتأهيل الشباب  16
  7  0 وزارة الشؤون االجتماعية  كفر الديك  جمعية أوتار للتنمية الخيرية  17
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  افظة جنين مح–أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : 3.6.3ملحق 
 

  الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  الرقم

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

وزارة الشؤون   جنين  مؤسسة شباب المستقبل  1
 االجتماعية

6  7  

جمعية رعاية الطلبة المحتاجين   2
  الخيرية

وزارة الشؤون  جنين
  االجتماعية

6  3  

  3  6   التربية والتعليموزارة جنين  جمعية دار العلم الطالبية  3

الهيئة االستشارية الفلسطينية لتطوير   4
  المؤسسات غير الحكومية

  2  7  وزارة العدل جنين

  0  7  وزارة الشباب والرياضة جنين  مركز أمنية الشبابي  5
  2  5  وزارة الثقافة والفنون جنين  مركز بلعمة الثقافي  6

-الزبابدة  منتدى الفكر الحر خطي  7
 األمريكية

  2  5  رة العدلوزا

  0  9 وزارة الشباب والرياضة  يعبد  جمعية ثابر الشبابية الخيرية  8
  0  7 وزارة الشباب والرياضة  مسلية  جمعية تنمية شباب مسلية  9
  5  2 وزارة الشباب والرياضة  جنين  جمعية فن الحياة للتنمية المجتمعية  10
  2  7  ونوزارة الثقافة والفن  جنين  جمعية قنطرة للتراث الشعبي  11
  2  9 وزارة الشباب والرياضة  الفندقومية  نادي شباب الفندقومية  12
  4  7 وزارة الشباب والرياضة  جنين  نادي أطفال مرج ابن عامر  13
  0  7 وزارة الشباب والرياضة  الجلمة  نادي شباب الجلمة  14
  0  9 وزارة الشباب والرياضة  عنزا  نادي شباب عنزا  15
  0  9 وزارة الشباب والرياضة  قوعهف  نادي فقوعة الرياضي  16
  0  9 وزارة الشباب والرياضة  الجديدة  نادي الجديدة الرياضي  17
  6  5 وزارة الشباب والرياضة  برقين  مركز أجيال الشبابي والطفولي  18
  3  4 وزارة الشباب والرياضة  جنين  نادي األمل الرياضي للمعاقين  19
  2  9 لشباب والرياضةوزارة ا  فحمه  نادي شباب فحمه الرياضي  20
  2  7 وزارة الشباب والرياضة  جنين  جمعية أطفال وشباب المستقبل  21
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   محافظة قلقيلية–أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : 4.6.3ملحق 
 

  عدد الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  الرقم

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  اماتين  ن الخيريةالوحدة اماتي  1
  2  5  وزارة الثقافة  حجة  النورس الثقافي  2
  1  7  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  منتدى المثقفين  3
  2  5  وزارة الثقافة  جيوس  مركز حوار للتنمية  4
  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  إبداع الشباب الخيرية  5
  0  7  وزارة الشباب والرياضة  قلقيلية  تنمية المجتمعيةقلقيلية لل  6
  3  3  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  فلسطين الغد  7
  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  عزون  عزون للتنمية واالبتداع والتطوير  8
  0  7  وزارة الشباب والرياضة  كفر جمال  كفر جمال الرياضي  9
 0  7   والرياضةوزارة الشباب  حجة  حجة الرياضي  10

 0  7  وزارة الشباب والرياضة قلقيلية  قلقيلية اإلسالمي  11

 0  7  وزارة الشباب والرياضة قلقيلية  نادي قلقيلية األهلي  12

باقة   ملتقى باقة الحطب الرياضي  13
  الحطب

  9  وزارة الشباب والرياضة
0 

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  جيوس  شباب جيوس  14

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  بلهح  حبله الرياضي  15

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  جنصافوط  شباب جنصافوط  16

 0  7  وزارة الشباب والرياضة رأس عطيه  ملتقى العرب الرياضي  17

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  قلقيلية  فلسطين للدراجين  18
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  محافظة قلقيلية –أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : 5.6.3ملحق 
 

  عدد الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  الرقم

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  اماتين  الوحدة اماتين الخيرية  1
  2  5  وزارة الثقافة  حجة  النورس الثقافي  2
  1  7  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  منتدى المثقفين  3
  2  5  وزارة الثقافة  جيوس  ركز حوار للتنميةم  4
  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  إبداع الشباب الخيرية  5
  0  7  وزارة الشباب والرياضة  قلقيلية  قلقيلية للتنمية المجتمعية  6
  3  3  وزارة الشؤون االجتماعية  قلقيلية  فلسطين الغد  7
  0  7  ارة الشؤون االجتماعيةوز  عزون  عزون للتنمية واالبتداع والتطوير  8
  0  7  وزارة الشباب والرياضة  كفر جمال  كفر جمال الرياضي  9
 0  7  وزارة الشباب والرياضة  حجة  حجة الرياضي  10

 0  7  وزارة الشباب والرياضة قلقيلية  قلقيلية اإلسالمي  11

 0  7  وزارة الشباب والرياضة قلقيلية  نادي قلقيلية األهلي  12

باقة   لحطب الرياضيملتقى باقة ا  13
  الحطب

  9  وزارة الشباب والرياضة
0 

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  جيوس  شباب جيوس  14

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  حبله  حبله الرياضي  15

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  جنصافوط  شباب جنصافوط  16

 0  7  وزارة الشباب والرياضة رأس عطيه  ملتقى العرب الرياضي  17

 0  7  وزارة الشباب والرياضة  قلقيلية  فلسطين للدراجين  18
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   محافظة نابلس–أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : أ-6.6.3ملحق 
 

  الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  الرقم

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

ــة   1 ــاة لمكافح ــدقاء الحي أص
  المخدرات

  0  11  رة الصحةوزا  شارع النجاح

  2  7  وزارة الشؤون االجتماعية  جامعة النجاح أصدقاء جامعة النجاح الوطنية  2
  5  4  وزارة الثقافة والفنون   السمرا/جبل جرزيم   األسطورة السامرية  3
  5  2  وزارة الشؤون االجتماعية  عراق التايه  اآلمال الخيرية  4
  1  8  االجتماعيةوزارة الشؤون   البلدة القديمة  البلدة القديمة  5
  0  7  وزارة الثقافة والفنون  رفيديا  البيارة الثقافية  6
  0  13  وزارة الشؤون االجتماعية  قبالن  التنمية والرفاه االجتماعي  7
  2  7  وزارة الشباب والرياضة  نابلس  الشباب الوطني للتنمية  8
  7  0  وزارة الثقافة والفنون  خلة العامود  الفتيات المبدعات  9

طينية لخريجي الجامعات   الفلس  10
  المصرية

  0  9  وزارة الثقافة والفنون  رفيديا

  3  5  وزارة الثقافة والفنون  العنبتاوي/ع/الدوار  المتميزون للثقافة والفنون  11

المستقبل الفلـسطيني للتنميـة       12
  والديمقراطية

  2  7  وزارة الثقافة والفنون  المخفية

الملتقـــى االجتمـــاعي    13
  )مجال(للديمقراطية 

  2  5  وزارة الشؤون االجتماعية  مخيم بالطه

المنتدى التنـويري الثقـافي       14
  الفلسطيني

  0  11  وزارة الثقافة والفنون  شارع حطين

  1  8  وزارة الثقافة والفنون  شارع سكه  أمل الغد للتنمية البشرية  15
  1  6  وزارة الشؤون االجتماعية  شارع النجاح  أنصار اإلنسان  16
  3  4 وزارة الثقافة والفنون  شارع عمر بن الخطاب  الفني  والثقافيأوتار لإلبداع   17
  1  12 وزارة الثقافة والفنون  حارة السمرة  بذور للتنمية والثقافة  18
  0  7 وزارة الثقافة والفنون  شارع صالح الدين  بيت الشباب الفلسطينية  19
  4  3 الفنونوزارة الثقافة و  عمارة الرفاعي-رفيديا  بيت الصداقة الفلسطيني  20

ــات   21 ــدس للدراس ــت المق بي
  التوثيقية

  1  8  وزارة األوقاف الشرعية  شارع الحسبة

  1  8  وزارة الشباب والرياضة  مدخل مخيم بالطة  بيسان الشبابية  22
  2  5  وزارة الشؤون االجتماعية  حبس الدم–البلدة القديمة  تنمية موارد المجتمع  23
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   محافظة نابلس–يختص عملها في مجال الشباب أسماء الجمعيات التي : ب-6.6.3ملحق 
 

  الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  الرقم

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

جــرزيم للتنميــة والتطــوير   24
  المجتمعي

  0  7  وزارة الشباب والرياضية  15شارع 

  2  7  وزارة الشؤون االجتماعية  جوريش  جوريش للتنمية والتطوير  25
  0  7  وزارة الشؤون االجتماعية  شارع سفيان  خريجي الجامعات السورية  26

-خريجي الجامعات والمعاهد    27
  دير شرف

  0  11  وزارة التربية والتعليم  دير شرف

  2  7 وزارة الشؤون االجتماعية  مخيم بالطة  رعاية الشباب الخيرية  28
  0  7 وزارة الشؤون االجتماعية  دير الحطب  دير الحطب الخيرية  29

 –رعاية الطفـل الفلـسطيني        30
  سفير

 وزارة الشؤون االجتماعية  مخيم عسكر الجديد
8  1  

  1  8  وزارة الثقافة والفنون  رفيديا  زهرة رفيديا  31
  0  11  وزارة الشباب والرياضة  رأس العين  سواعد نابلس الشبابية  32
  2  11  وزارة الشباب والرياضة  رفيديا  شباب بال حدود  33
  0  9  وزارة الشباب والرياضة  عزموط  طشباب عزمو  34
  2  7  وزارة الشباب والرياضة  البلدة القديمة  شبان القصبة  35
  4  3  وزارة الشباب والرياضة  شارع الكرمل  صناع الغد الرياضية  36
  0  9  وزارة الشؤون االجتماعية  عسكر البلد  عسكر األهلية  37
  1  8   االجتماعيةوزارة الشؤون  الياسمينة  عيبال للتنمية الوطنية  38
  1  6  وزارة الشؤون االجتماعية  جسر التيتي  عيلبون الخيرية  39
  0  9  وزارة الشؤون االجتماعية  شارع الروضة  فلسطين الغد  40
  2  5  وزارة الشباب والرياضة  شارع الجامعة  فوارس فلسطين  41
  2  5 وزارة الثقافة والفنون  شارع حطين  قوس قوزح  42
  3  6 وزارة الثقافة والفنون  عوريف  بابيمؤسسة اإلنماء الش  43
  4  3 وزارة الثقافة والفنون  البلد القديمة  مؤسسة الشيخ عمرو عرفات  44
  5  2  الشؤون االجتماعية  مخيم بالطة  مركز أجيال للتطوير التربوي  45

 –مركز التنميـة المجتمعيـة        46
  رفاه

 وزارة الثقافة والفنون  المساكن الشعبية
8  1  

  0  8 وزارة الثقافة والفنون  حارة السمرا  راسات السامريةمركز الد  47
  0  7 وزارة الثقافة والفنون  قوصين  مركز الزيتونة الثقافي  48
  7  0 وزارة الثقافة والفنون  قوصين  مركز السنابل الثقافي النسوي  49
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   محافظة نابلس–أسماء الجمعيات التي يختص عملها في مجال الشباب : ج-6.6.3ملحق 
 

  الهيئة اإلدارية
  اسم الجمعية  مالرق

  المقر

  الرئيسي

  وزارة

  إناث  ذكور  االختصاص

  1  6 وزارة الثقافة والفنون  بيت دجن  مركز الشاهين للثقافة والفنون  50

مركز الشهيد ياسر عرفـات       51
  الشبابي

  2  5  وزارة الشباب والرياضة  مخيم عسكر الجديد

  0  9  ة الشباب والرياضةوزار  بيت وزن  مركز بيت وزن الشبابي  52
  2  7 وزارة الثقافة والفنون  شارع عمان  مركز جذور للثقافة والفنون  53
  7  0 وزارة الثقافة والفنون  شارع الحجاز  مركز حواء  54
  0  7 وزارة الثقافة والفنون  مخيم عسكر القديم  مركز دار الفنون والتراث  55

مركز صدا لإلعالم والثقافـة       56
  والتنمية

  0  7  وزارة اإلعالم  يصلشارع ف

  0  7 وزارة الثقافة والفنون  مخيم عسكر القديم  مركز ميالد الثقافي  57
  2  7 وزارة الثقافة والفنون  مخيم بالطة  مركز يافا الثقافي  58
  1  6 وزارة الثقافة والفنون  مادما  مركز يامن الثقافي  59
  0  9 ونوزارة الثقافة والفن  بالطة البلد  ملتقى بالطة الثقافي  60
  2  11  وزارة العدل  قبالن  ملتقى شرق المتوسط  61
  3  6 وزارة الثقافة والفنون  مخيم العين  منتدى الساحل الثقافي  62
  0  7 وزارة الثقافة والفنون  مخيم بالطة  منتدى الشباب الثقافي  63
  0  7 وزارة الثقافة والفنون  حواره  منتدى العتيق الثقافي  64

قافـة  منتدى تـل الربيـع للث       65
  والفنون الفلسطينية 

 وزارة الثقافة والفنون  الياسمينة
5  2  

ــوير   66 ــة والتط ــابلس للتنمي ن
  المجتمعي

 وزارة الشباب والرياضة  شارع فيصل
5  2  

  9  0  وزارة الشباب والرياضة  سبسطية  نادي لجنة المرأة الشبابي  67
  2  9  وزارة الشباب والرياضة  روجيب  نشامى للتنمية الشبابية  68
  1  12  وزارة الثقافة والفنون  مخيم بالطة  نهر العوجا الثقافية  69

هيئة األمر بالمعروف والنهي      70
  عن المنكر

  0  7  وزارة األوقاف الشرعية  جامعة النجاح
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  98  ......................................................أسماء المحكمين  3.3
  99  .............................العهد الدولي الخاص بالحقوق االجتماعية  4.3
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  فهرس الجداول
  

  العنوان  الرقم

  

  الصفحة

  48 .................. المحافظة والجنس متغيروفق الدراسة مجتمعوصف   1.3
  48  .............................. الجنسدراسة تبعا لمتغيروصف عينة ال  2.3
  49 .......................المؤهل العلميوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير   3.3
  49  ......................... مكان السكنوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  4.3
  49  ............................... العمروصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  5.3
  50  .................... الحالة االجتماعيةوصف عينة الدراسة تبعا لمتغير  6.3
  51  .....................توزيع فقرات أداة الدراسة على مجاالتها الرئيسية  7.3
 معامالت الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت اإلستبانة المختلفة  8.3

  ..................................................لكليةوعلى الدرجة ا
52  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية المتوسطات الحسابية  1.4
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة 

  ...............الغربية في مجال التعليم مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور

60  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية المتوسطات الحسابية  2.4
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة 
الغربية في مجال الخدمات العامة وشغل وقت الفراغ مرتبة تنازليا 

 .....................................................حسب قيمة الدور

62  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية المتوسطات الحسابية  3.4
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة 
الغربية في مجال الصحة والخدمات الطبية مرتبة تنازليا حسب قيمة 

  ................................................................الدور

63  

 والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات الشبابية المتوسطات الحسابية  4.4
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة 
  الغربية في مجال المشاركة االجتماعية مرتبة تنازليا حسب قيمة الدور

66  

لشبابية  والنسب المئوية، وقيمة دور المنظمات االمتوسطات الحسابية  5.4
غير الحكومية في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة 
الغربية في مجال توفير الحاجات األساسية مرتبة تنازليا حسب قيمة 

68  
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  ................................................................الدور
ة غير الحكومية ترتيب المجاالت والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابي  6:4

 ..............في التنمية االجتماعية في محافظات شمال الضفة الغربية
69  

لداللة الفروق في متوسطات إجابات العاملين من ) ت(نتائج اختبار   7.4
 محافظات شمال يحيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف

  .............نسالضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الج

70  

 يالمتوسطات الحسابية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف  8.4
محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير 

 ........................................................المؤهل العلمي

71  

الفروق في متوسطات إجابات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة   9.4
 محافظات يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف

شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير المؤهل 
  ...............................................................العلمي

72  

 في مجال التعليم، لداللة الفروقبعدية نتائج اختبار شيفيه للمقارنة ال  10.4
  ......................................تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

73  

 في مجال الخدمات لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   11.4
  ...........العامة وشغل وقت الفراغ، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

73  

 في مجال الصحة لداللة الفروقج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية نتائ  12.4
  ....................والخدمات الطبية، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

74  

 في مجال توفير لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   13.4
 ...................الحاجات األساسية، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

74  

 في الدرجة الكلية لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   14.4
  .............لدور المنظمات الشبابية، تعزى إلى متغير المؤهل العلمي

75  

 يالمتوسطات الحسابية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف  15.4
االجتماعية تعزى لمتغير محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية 

  ..........................................................مكان السكن

76  

الفروق في متوسطات إجابات نتائج تحليل التباين األحادي لداللة   16.4
 محافظات يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف

  .جتماعية تعزى لمتغير مكان السكنشمال الضفة الغربية في التنمية اال

76  

  78 يالمتوسطات الحسابية لدور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف  17.4
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محافظات شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير 
  ................................................................العمر

الفروق في متوسطات إجابات ين األحادي لداللة نتائج تحليل التبا  18.4
 محافظات يالعاملين من حيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف

 ........شمال الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير العمر

78  

 في مجال التعليم، لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   19.4
  ............................................... متغير العمرتعزى إلى

80  

 في مجال الخدمات لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   20.4
  ....................العامة وشغل وقت الفراغ، تعزى إلى متغير العمر

80  

 في مجال الصحة وقلداللة الفرنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   21.4
 .............................والخدمات الطبية، تعزى إلى متغير العمر

81  

 في مجال المشاركة لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   22.4
 ...................................االجتماعية، تعزى إلى متغير العمر

82  

 في مجال توفير لداللة الفروقللمقارنة البعدية نتائج اختبار شيفيه   23.4
 ............................الحاجات األساسية، تعزى إلى متغير العمر

82  

 في الدرجة الكلية لداللة الفروقنتائج اختبار شيفيه للمقارنة البعدية   24.4
  ......................لدور المنظمات الشبابية، تعزى إلى متغير العمر

83  

لداللة الفروق في متوسطات إجابات العاملين من ) ت(نتائج اختبار   25.4
 محافظات شمال يحيث دور المنظمات الشبابية غير الحكومية ف

 ..الضفة الغربية في التنمية االجتماعية تعزى لمتغير الحالة االجتماعية

84  
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