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  قراراإل
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت لنيل درجة الماجستير وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة باستثناء مـا تـم                  
 درجة عليا ألي جامعـة    اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أي              

  .أو أي معهد
  
  

  .............:........التوقيع
  

  طارق فتحي أسعد مبروك
  

 /............/.........2009 



ب  

  شكر وتقدير
  

  6سورة إبراهيم، أيه "   لئن شكرتم ألزيدنكم" قال تعالى
 

العـالمين والـصالة    أتوجه إلى اهللا العلي القدير، بالشكر على توفيقه لي، فالحمد والـشكر هللا رب               
  .والسالم على أشرف المرسلين محمد عليه أفضل السالم والتسليم

  
أتقدم بجزيل الشكر وعظيم االمتنان إلى الدكتور عبد الوهاب الصباغ على كل ما قدمه لي من نصح                 

  .وإرشاد واهتمام، إلتمام هذه الرسالة
  

لتفضلهم  للبدي والدكتور أحمد أبودية    الدكتورة فدوى ا   كما أتوجه بالشكر الجزيل لعضوي المناقشة،     
  .بقبول مناقشة هذه الرسالة، فلهم مني كل مودة واحترام

  
كما أتوجه بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور يونس عمرو، والدكتور فيصل عمـر علـى مـوافقتهم                

  .الكريمة ودعمهم لي بإخراج هذه الدراسة
  

كتور زياد بركات والدكتور حـسني عـوض        كما أتوجه بالشكر الجزيل للدكتور عفيف زيدان والد       
واألستاذ هشام شناعة واألستاذ داود جراب واألستاذ رائد القاروط على تعاونهم ومـساعدتهم فـي               
إخراج هذه الرسالة إلى حيز الوجود، وال يفوتني إال أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى أعضاء                

  . زياد قنام بوجه خاصلى وجه العموم والدكتور وعمعهد التنمية المستدامة
  

  . وأتوجه أيضا بالشكر إلى كافة منظمات المجتمع المدني التي تعاونت معي إلنجاز هذه الدراسة
وأخيرا أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من ساندني ووقف لجانبي وقدم لي المساعدة في إنجاز هـذه                 

  .الدراسة
  

أن ينفع به اإلنسانية، إنه نعم المولى ونعـم         واهللا أسأل أن يكون عملي هذا خالصا لوجهه الكريم، و         
  .النصير

  
  طارق فتحي أسعد مبروك



ج  

  مصطلحات الدراسة
  

  .قام الباحث بتعريف المصطلحات إجرائيا وذلك حسب ما تم استخدام هذه المصطلحات في الدراسة
  

نظمـة  يقصد بمفهوم الفاعلية المستخدم بهذه الدراسة، هو قـدرة الم          : Effectiveness:الفاعلية
على إنجاز أهدافها، بأحسن الطرق والوسائل، بحيـث يـتم ربـط            
برنامج المنظمة بمعلومات تتعلق بالتكاليف، عندما يصل هذا، فـإن          
العالقة بين التكلفة والفاعلية قريبة جدا من الكفـاءة، والتـي تعنـي      

  .مقارنة اإلنجاز بحجم المواد المستعملة أو المدخالت
د بمفهوم المنظمات الشبابية المستخدم بهـذه الدراسـة، هـي           يقص :  المنظمات الشبابية

المنظمات واألطر الشبابية التي تعمل مع الشباب بصورة مباشـرة،          
ويوجد لها مراكز ومقرات وهيكلية إدارية، وهي منظمات ال تهدف          
إلى الربح، وتقدم خدمات إلى الشباب فـي كافـة المنـاحي منهـا              

قدرات الشباب، ويكون من خـالل      التوعوي التثقيفي، وتمكين وبناء     
الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورشات العمل وغيـر        

  .ذلك من األنشطة والبرامج المختلفة
يقصد بمفهوم المنظمات الشبابية المستخدم بهذه الدراسة، هي عملية          :  الثقافة المدنية

 محـاور  تثقيفية تهدف إلى إكساب الفرد ثقافة جديدة تتمحور حـول 
المواطنة والتشبيك والضغط والحريات وسيادة القـانون والجنـدر         
والمساواة والعدالة والحقوق وتتمركز على منظومة الحقوق المدنيـة         

 السياسي و إكسابهم    األفرادوالسياسية وتهدف إلى رفع مستوى وعي       
قيما وأفكارا وتصورات واتجاهات معرفية حديثـة تبلـور وعـيهم           

  .ية وثقافية لكي تترسخ لديهم كسلوكوتخلق لديهم قناعات قيم
لغويا جاءت من مادة شب أو شبب، وهو جمع شاب، وأيضا الشبان             :  الشباب

والشابات والشبيبة وتعني الحداثة، وهو خالف الشيب، أما اصطالحا         
-15(فهي الشريحة المجتمعية التي تتراوح أعمار أفرادها ما بـين           

احث مفهوم الشباب حسب    ، وقد اعتمد الب   )1998كنعان،(،  )عاما35
  )14-25(دائرة اإلحصاء المركزي، وحدد بالعمر

يقصد بمفهوم أهداف المنظمة المستخدم بهذه الدراسـة، هـي تلـك             :  أهداف المنظمة



د  

الغايات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها، وذلك من خالل البـرامج           
ات واألنشطة والفعاليات التي تقدمها وتقوم بها، وهي بمثابة المخرج        

  .أو النتائج المتوقعة من البرامج واألنشطة الخاصة بالمنظمة
يقصد بتنمية الشباب المستخدم بهذه الدراسة هي عملية تندرج فـي            :  تنمية الشباب

إطار معاملة الشباب كشركاء في بنـاء المجتمـع ال كمـستهلكين،            
وإشراكهم في صياغة البرامج والخدمات تخطيطا وتنفيذا، وكـذلك         

ى تنميتهم فكريا وثقافيا عبر البرامج والدورات التدريبيـة         العمل عل 
  .التي يتم تقديمها لهذه الشريحة المهمة في المجتمع

  التنمية الثقافية 
  

يقصد بالتنمية الثقافية المستخدم بهذه الدراسة، هي تلك الجهود التي           :
تقوم بها المنظمات الحكومية وغير الحكومية وذلك بـشكل مـنظم           

 من إجل إحداث تغييرات فـي البنيـة الفكريـة للفئـة             ومخطط له، 
المستهدفة والتي تتمثل في هذه الدراسة بقطاع الشباب، وهذه الجهود          
تكون في مجاالت التثقيف للفرد والتي تمثل مجموعة من العناصـر           

الـخ،  ...المواطنة، التشبيك والضغط، الجندر، الحقوق، العدالة     : منها
موما وقطاع الشباب خصوصا بحاجة     حيث أن المجتمع الفلسطيني ع    

  .إلى هذا التغيير الذي الزمه طيلة فترة االحتالل وما زال
يقصد بالنشاط األهلي المستخدم بهذه الدراسة، هو ذلك النشاط الذي           :  النشاط األهلي

 أو  اجتمـاعي تقوم به منظمات المجتمع المدني من خدمة أو نـشاط           
قديمه طوعا واختياريا، مـن     اقتصادي، أو ثقافي، أو تنموي، ويتم ت      

أجل تحسين مستوى المواطنين في المجتمع، وفـي كافـة منـاحي            
الحياة، اجتماعيا، اقتـصاديا، صـحيا، مهنيـا، رياضـيا، ثقافيـا،            

  . الخ.....تربويا
  المجتمع المدني

  
يقصد بمفهوم المجتمع المدني المستخدم بهذه الدراسـة، مجموعـة           :

ة واالجتماعية والثقافية واإلنتاجيـة     المؤسسات السياسية واالقتصادي  
والصحية، التي تعمل في ميادينها باستقالل عـن سـلطة الدولـة،            
والربح وهي مؤسسات تطوعية تقع بين الفـرد والدولـة لتحقيـق            
مصالح أفرادها، ملتزمة بقيم ومعايير االحترام والتراضي والتسامح        

مع المـدني   واإلدارة السليمة، وتتقاطع مجموعة من العناصر للمجت      
الطوعية، التنظيم، الغاية والدور، غير الربحيـة، االسـتقالل،          :هي

  . التجانس



ه  

  ملخص الدراسة
  

تقييم فعالية ومخرجات برامج تنمية الثقافة المدنية التـي تـستهدف قطـاع              هدفت هذه الدراسة إلى   
قافـة المدنيـة    الشباب الفلسطيني، والتعرف على درجة اثر منظمات المجتمع المدني في تنميـة الث            

العمر، المؤهل العلمي، دخل األسرة، مكان        إضافة إلى تحديد أثر كل من متغيرات الجنس،        .للشباب
مـن الـشباب    ) 430(على درجة التقييم، وتكونت عينـة الدراسـة مـن            السكن،الحالة االجتماعية 

لكرم، وتـم   المشاركين في البرامج التي نفذت من قبل المنظمات المجتمع المدني في محافظة طـو             
ستبانة بلـغ   داف الدراسة قام الباحث بتطوير إ     ، ومن أجل تحقيق أه    القصديةاختيارهم بطريقة العينة    

المواطنـة، التـشبيك والـضغط،      : فقرة وزعت على سبعة مجاالت رئيسية وهي      ) 56(عدد فقراتها 
ق وثبـات أداة    وبعد التحقق من صـد    . الحريات، سيادة القانون، الجندر، المساواة والعدالة، الحقوق      

) 15(شابا بواقع ) 30(الدراسة، وذلك من خالل تطبيق أداة الدراسة على عينة استطالعية مكونة من           
يوماً بين التطبيقين،   ) 14(أنثى، لم يتم تضمينهم في عينة الدراسة األصلية وبفرق زمني         ) 15(ذكر و 

وهـو معامـل    ) 0.90(غثم تم احتساب معامل ارتباط سيبرمان بين درجات مرتي التطبيق، وقد بل           
  .مرتفع ويمكن الوثوق به،قام الباحث بتطبيقها على عينة الدراسة

  
 أن الدرجة الكلية للتقيـيم لمجـاالت التـشبيك والـضغط           :وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالية     

كانت كبيرة حيـث بلغـت       المساواة والعدالة  و والحقوق والحريات وسيادة القانون  والجندر المواطنةو
 .%)74.9(لنسبة المئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحوثين على جميع الفقرات لجميع المجـاالت       ا

 للمتغيـرات   وكذلك تبين وجود فروق ذات داللة إحصائية على معظم مجـاالت الثقافـة المدنيـة              
لـى  الديمغرافية للمبوحثين، باستثناء متغير الحالة اإلجتماعية والتي تم قبول الفرضية الـصفرية ع            

 فبروز العديد من المنظمات التـي اهتمـت بالتنميـة            . لهذا المتغير  جميع المجاالت والدرجة الكلية   
االهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بفرض النظام والقانون في        والبشرية وخاصة في مطلع التسعينيات      

لمجتمع المدني ألجنـدة    فلسطين، وتنميته بالديمقراطية وبقية محاور الثقافة المدنية، وتنفيذ منظمات ا         
المانحين، باإلضافة إلى تقاطع العديد من منظمات المجتمع المدني في تقديم هذه البـرامج، وقـدرة                

 البرامج، وتميز الشباب بحبهم لالستقاللية وتأكيـد         بهذه المنظمات األهلية في تجنيد الشباب لاللتحاق     
  .الذات

  
وجود عالقة ايجابية بين برامج الشباب وأهـدافها،        وأهم االستنتاجات التي خرج بها الباحث تمثلت ب       

إذ يمكن االستدالل على ذلك من خالل الدرجات الكلية المرتفعة التي رافقت مجاالت الثقافة المدنية                
 .السبعة



و  

وأن الدرجات الكلية الكبيرة التي صبغت نتائج الدراسة ال تعكس بالضرورة أو تشير بأي شكل من                
 وما يمر به، وإنما تدلل على أن هذه البرامج التـي تنفـذها المنظمـات      األشكال حال قطاع الشباب   

الشبابية استطاعت أن تحقق أهدافها على المستوى النظري والمعرفي من خـالل إيـصالها ألهـم                
المهارات والمعارف الخاصة في مجال الثقافة المدنية، لكن ممارستها علـى ارض الواقـع تواجـه      

ن تالزم هذه البرامج التنموية تطبيق ما تم تعلمه واكتسبه الشاب على            صعوبات عدة، لذا ال بد من أ      
  . أرض الواقع وإال تبقى هذه البرامج نظرية دون جدوى

  
 توجه الباحث بعدد من التوصيات في مـا      واستنتاجات وفي ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج       

تشكيل شـبكة شـبابية   ، ة بالشبابريعي باستحداث لجنة خاصضرورة قيام المجلس التش    :يلي أهمها 
على مستوى الوطن تكون مهمتها األولى توطيد أسس العمل المشترك مع مختلف المؤسسات العاملة              

وإنشاء وتأسيس جماعات ضاغطة من الشباب وذلك بهدف المشاركة في صياغة            .في مجال الشباب  
إجراء دراسـة مـسحية     ،  أخرياسات العامة للسلطة من جانب      القرارات من جانب والتأثير على الس     

تأسيس بنك معلومـات خـاص بقطـاع        ،   االحتياجات األساسية من التدريب    خاصة بالشباب لتحديد  
 .الشباب



ز  

Assessment of the effectiveness of the programs conducted by the 
Palestinian Non-governmental Organizations in promoting the civic 
culture of the Youth Sector in Tulkarm Governorate  
 
Abstract 
 
This study aimed to assess the effect and the out put of the programs of promoting the civic 
culture which targets the Palestinian Youth Sector as well as the identification the degree 
of the effect of the organizations of the civic society in developing the civic culture of the 
youth. In addition to the effect on the variables of gender, age scientific qualification, 
family income, the place of residence, the marital status on the assessment degree. 
 
The sample of the study consisted of four hundred and thirty of youth who participated in 
the programs which was executed by the organizations of the civic society in Tulkarm 
Govern ate. They were randomly selected. The researcher promoted a questionnaire of(56) 
items in order to achieve the aims . 
 
They were distributed on seven major domains citizenship, interlocking, pressure, freedom, 
the prevalence of law, gender, equality, justice and rights. After making sure of the 
reliability and validity of the study instrument through applying this instrument on a pilot 
sample which consisted of 30 years,(15)males and (15)female. The pilot sample was 
excluded from the sample of the study. The period was fourteen days between the two 
applications. The correlation factor was(0.90) and it was considered high and reliable. 
 
The result of the study showed that the major degree of evaluation the interlocking, 
pressure, citizenship, gender and the prevalence of law as well as the freedom, right, 
equality and justice was great as the total percentage of the response mean on all items of 
all the domains is(74.9%). It also showed the difference of statistical significance on most 
of the domains of the civic culture of the demographic variables of the surveyed. The 
emersion of the organizations which care for the human development especially in the 
early of the 1990 s and the increasing interest of the international community in imposing 
the law in Palestine and developing democracy as well as implementing the organizations 
of the civic society of the donors agenda and the interlocking of many of the organizations 
of the civic society in presenting these programs and the ability of the national 
organizations to recruit the  youth to enroll these programs. 
The most important of the result is represented in the positive relation        between the 
youth programs and their aims which can be concluded through the high grades which 
accompany the seven domains of the civic   culture These high grades don’t reflect of refer 
to the youth sector , but  it  concludes that these programs which the youth organizations 
execute were able to achieve their aims theoretically by conveying important skills and 
knowledge in the domain of civic culture . 
 
Among the recommendations were: The legislative council must innovate a committee for 
the youth, forming a youth net at national level to stabilize the basis of the joint work with 
a variety of working organization in the youth domain and establish a lobby to youth to 
shape resolution and to affect on the general policies of the authority, performing a survey 
for the youth to determine the basic need for training, and establishing formation bank for 
the youth sector. 
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  الفصل األول
______________________________________________________  

  ميتهاخلفية الدراسة وأه
  

   مقدمة1.1
  

تتجه بعض الدراسات واألبحاث إلى إعطاء مفهوم ضيق، لتعريف المجتمع المدني باعتباره ال ينمو              
وال يتطور إال بوجود المجتمع السياسي، أي الدولة الوطنية، وفي هذا التحديد تعميم ال يتفـق فـي                  

عاده الكاملة، والشاملة بوجود    بعض األحيان مع الخصوصية الفلسطينية وإن كان هذا المفهوم يأخذ أب          
  .الدولة الوطنية إال أن ذلك ال يعد شرطا لنشوء المجتمع المدني

  
أما فيما يتعلق بوجود مجتمع مدني في فلسطين فهناك اجتهادات مختلفة حول ذلك، حيث يؤكد أبـو                 
عمرو والشقاقي، على وجود هذا المجتمع ويعارض ذلك الجرباوي الذي يأخذ علـى أبـي عمـرو                 

عتبار المجتمع المدني الفلسطيني حقيقة واقعة، وهذا يقودنا إلى مسألتين في غاية األهمية وال بد من                ا
على عناصر المجتمع المدني، وتجاهل مقومـات هـذا         ) عمرأبو  (الوقوف عليهما، األولى تركيزه     

لمـشاركة  المجتمع في الوضع الفلسطيني معرفا المقومات بالبنية المدنيـة والثقافيـة والـسياسية ا             
وعناصر الدولة الديمقراطية، والثانية تتمثل في اعتماد تعريف واسع وغير محدد لمفهوم المجتمـع              
المدني الذي يشمل األحزاب والقوى السياسية إضافة إلى الجمعيات الخيرية حيث يستثني الـدكتور              

قـد لعبـت    و ).2002عبد الهادي وآخـرون،     (علي الجرباوي المنظمات االرثية من هذا التعريف        
منظمات المجتمع المدني دوراً مهما في توفير خدمات واسعة للسكان في ظـل االحـتالل، شـملت              
مجاالت الحياة المدنية، مثل التنمية والتعليم والصحة واإلعالم وحقوق اإلنسان والمرأة باإلضافة إلى             

  .خدمات إغاثية قدمتها الجمعيات الخيرية ولجان الزكاة لمواجهة مشكالت الفقر
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وقد حملت منظمات المجتمع المدني بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية طابعا سياسـيا، حيـث               
للخصومات والـصراعات    شكلت هذه المنظمات امتدادا لبعض األحزاب السياسية مما جعلها مكانا         

الحزبية من جانب، وأبعدها عن مضمون عملها الذي يفترض أن يتسم بالموضوعية من جانب أخر،               
عـن الحيـاة الـسياسية       ت أرضا خصبة للصراعات الحزبية ومنبرا يتم من خالله التعبير         وأصبح

  ).2001المالكي، (الفلسطينية وال سيما انحسار دور أحزاب اليسار
  

ونتيجة للتوسع الكمي والنوعي الذي شهدته منظمات المجتمع المدني فـي اآلونـة األخيـرة فـي                 
ال يعاني من العديد من أوجه القصور والمعوقات، والتـي  فلسطين، فقد عانى المجتمع المدني وما ز      

أثرت على تقدمه وتطوره وحدت من كفايته وفعاليته وجودتـه ومواكبتـه الحتياجـات المجتمـع                
  :الفلسطيني، وتحديد األولويات المطلوبة للمجتمع، هذا ويعزى ذلك إلى

  
 تبني نماذج عقيمة ومستوردة في كثير األحيان.  
 ليب التقويم والمتابعة الفعالةاالفتقار إلى أسا. 

 االفتقار إلى التخطيط السليم. 

 المركزية في اتخاذ القرارات. 

         الـوارد   )2001دروزة،  (التحيز وعدم الموضوعية فيما يتعلق باألولويات عند تنفيذ الخطط ،
 ).2008بركات، (في

 

لية وتبعيتها لألحزاب من    كما يجب اإلشارة إلى تلك التجاذبات السياسية التي تمر بها المنظمات األه           
وفـي مطلـع     .جهة، وللممولين من جهة ثانية، مما يجعلها تنحرف عن موضـوعيتها ورسـالتها            

التسعينيات من القرن العشرين وفي معظم دول العالم زاد االهتمام بالمنظمات غير الحكومية، وذلك              
، وكان لفلسطين نصيب األسـد      إلدراكها أهمية الدور الذي تلعبه هذه المنظمات وللشفافية في األداء         

بإعطاء الدور األكبر لهذه المنظمات من قبل المنظومة الدولية من أجل القيام بعملية التنمية الشاملة،               
فكان لمنظمات العمل األهلي الفلسطيني الدور الهام في المشاركة بالتنميـة وعلـى كافـة الـصعد                 

مات التي اهتمت بهذا الجانب، وذلك نظـرا        وخصوصا التنمية البشرية، وبروز العديد من هذه المنظ       
للظروف الموضوعية التي مر ويمر بها المجتمع الفلسطيني من انحراف بالتربيـة الثقافيـة لـدى                

  ).1999الزبن، (الشباب الفلسطيني
  

كما يالحظ أن معظم مؤسسات المجتمع المدني تسعى جاهدة الستهداف قطـاع الـشباب باعتبـاره                
تقدمه وتطوره، حيث بدأت الكثير من المنظمات بالعمل أكثر فأكثر مع هـذا    طليعة ونواة قوته وسر     
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الشباب الفلسطيني من    القطاع، وهذا االهتمام جاء من طبيعة وتركيبة المجتمع الفلسطيني، إذ يشكل          
، فمن هنا غدا الشباب ثروة      )(2007من السكان في عام     ) (27% ما نسبته    1-25)4(الفئة العمرية   

ن األهمية بمكان أن تكون هذه الفئة على سلم أولويات منظمات المجتمـع المـدني               فلسطين وبات م  
بهدف االهتمام بهذه الفئة وبناء وتنمية قدراتها، إذ ال بد أن تسعى كافة األطراف المعنية الرسـمية                 

الجهـاز  (وغير الرسمية وأن تبذل قصارى جهدها في تنمية الطاقات والقدرات البشرية في فلسطين            
  ).2007ي لإلحصاء الفلسطيني، المركز

  
 وبعد مرور فترة من الزمن على عمل هذه المنظمات، ال بد من وقفة شاملة وعلمية لتبيان مستوى                 

المرجـوة والتـي تـستهدف       أداء هذه المنظمات وتقييم البرامج المقدمة من قبلها  لتحقيق األهداف          
ية لديهم وتمكين الشخـصية لهـم وذلـك         شريحة الشباب الفلسطيني، وتعمل على تنمية الثقافة المدن       

السليم وتوجيه البوصلة نحـو التنميـة        للعمل ألهميتها في بناء وتنمية المجتمع، وهي بمثابة الرافعة       
الشاملة والمستديمة لبناء المجتمع الفلسطيني، خصوصا  أن الشباب وقضاياهم الملحـة مـا زالـت                

جغرافيا، وما زال الـشباب بانتظـار الخطـط         بحاجة إلى زيادة نشرها وتوسيع مساحة العمل فيها         
والبرامج التي يوعدون بها سواء من المؤسسات الرسمية أوغير الرسمية خصوصا أنه يقـع علـى                

  .عاتق هذه الشريحة تحمل المسؤولية في المستقبل وإحداث التغيير المجتمعي المطلوب
  

  : مشكلة الدراسة2.1
  

يد من األنشطة، والبرامج التي من شأنها تطوير، وتحسين تقوم منظمات المجتمع المدني بتقديم العد
حياة المجتمع الفلسطيني، ومن هذه األنشطة تنمية الثقافة المدنية لدى الشباب، وكون الباحث ينتمي 
إلى إحدى منظمات المجتمع المدني، ويتعامل ومطلع على طبيعة ونوعية البرامج المنفذة قاده ذلك 

وحصرها بالتعرف على تقييم فعالية برامج منظمات المجتمع المدني في إلى تحديد مشكلة الدراسة 
  : وتحديداً ستسعى هذه الدراسة إلى اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي. تنمية الثقافة المدنية للشباب

  ما درجة تقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب؟ 
  

 :اسة  أهداف الدر3.1

  
توفير المعلومات التي من شأنها المساهمة في تقييم فعالية  : األتيتسعى الدراسة لتحقيق الهدف العام

ومخرجات برامج تنمية الثقافة المدنية التي تستهدف قطاع الشباب الفلسطيني، والتعرف على درجة 
 .اثر منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب
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  :  اآلتية التفصيلةاألهدافو
  

  الوقوف على األثر الفعلي للبرامج المنفذة على قطاع الشباب  . 

               تسليط الضوء على أهمية المؤسسات الشبابية في فلسطين كون الشباب يشكلون أكثـر مـن
 .نصف المجتمع كماً

                الخروج بتوصيات من شأنها مساعدة صانع القرار الفلسطيني، في تبني ووضـع رؤيـة 
 .ضحة تختص في شريحة الشباب الفلسطينيتنموية وا

 التعرف على تأثير خصائص عينة المبحوثين على إجاباتهم حول محاور الثقافة المدنية . 

 

   سؤال الدراسة4.1
 

ستسعى الدراسة الحالية إلى تقييم دور منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنيـة للـشباب                
 تقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة           ما درجة : وذلك بطرح السؤال التالي   

  المدنية للشباب في محافظة طولكرم؟
  

  : فرضيات الدراسة5.1
  

فتمثلـت  الفرضية الرئيسية   ستعالج الدراسة فرضية رئيسية ومجموعة من الفرضيات الفرعية، أما          
 في تنمية الشباب    إيجاباللشباب لم تؤثر    برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية         : في

المواطنة، التشبيك والضغط، الحريات، سيادة القـانون، الجنـدر، المـساواة والعدالـة،             (في محاور 
  : فجاءت كما يأتيالفرضيات الفرعية وأما ).الحقوق
  
 0.05 توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة        ال) ≤α  (    في درجة تقييم فاعليـة

 .ج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعا الختالف الجنسبرام

         0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ≤α  (    في درجة تقييم فاعليـة
 . برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعا الختالف العمر

     0.05لة إحصائية عند مستوى الداللة    ال توجد فروق ذات دال) ≤α (     في درجة تقييم فاعليـة
برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعـا الخـتالف المؤهـل               

 . العلمي
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         0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ≤α (     في درجة تقييم فاعليـة
في تنمية الثقافة المدنية للـشباب تبعـا الخـتالف الحالـة            برامج منظمات المجتمع المدني     

 .االجتماعية

         0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ≤α (     في درجة تقييم فاعليـة
 .برامج المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعا الختالف مكان السكن

         0.05مستوى الداللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند) ≤α (     في درجة تقييم فاعليـة
 .برامج المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعا الختالف المهنة

         0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة) ≤α (     في درجة تقييم فاعليـة
  .ختالف دخل األسرةبرامج المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب تبعا ال

  
   مبررات الدراسة6.1

  
يرى الباحث أن مبررات الدراسة التي يقوم بتنفيذها تتمحور في ثالثة محاور وهـي علـى النحـو          

  :األتي
  

  : مبررات موضوعية1.6.1.
  

ال شك أن فئة الشباب شريحة هامة وحيوية في كافة المجتمعات، نظرا للقوة والعطاء المتميز فـي                 
لعمرية، فهم يمثلون عنصر التنمية المستدامة والبناء والتخطيط والقيـادة المـستقبلية،            هذه المرحلة ا  

والمجتمع الفلسطيني مجتمعا فتيا، شأنه بذلك كباقي المجتمعات النامية، فقدر عدد األفراد في الفئـة               
أي ثلـث   %) 27( في األراضي الفلسطينية ما نسبته    ) 2007(سنة منتصف عام    ) 25-14(العمرية

  ).2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،(ن األراضي الفلسطينيةسكا
  

من جانب آخر فقد لوحظ في اآلونة األخيرة تزايد االهتمام والتركيز لدى المنظمات األهلية عمومـا                
وتلك التنموية خصوصا، بفئة الشباب الفلسطيني وذلك عبر استهدافهم بسلسلة من البرامج واألنشطة             

حمل في طياتها مضامين وأبعاد تنموية متعددة، يفترض من المؤسسات األهليـة ذات       المختلفة التي ت  
العالقة العمل على تحقيقها، فهذه البرامج لديها أهداف فرعية وأخرى عامة تتركز في إحداث تنمية               

ة أو حتى تغيير في بعض المفاهيم السياسية واالجتماعية واالقتصادية والثقافية، إن لهذه البرامج أهمي             
خاصة بفعل األهداف التي تحملها من جانب واستهدافها لفئة الشباب من جانب آخر، كمـا أن هـذه                  

  ).1996بشارة، (األهمية تزداد عند الحديث عن مدى انسجام األهداف مع األفكار المجتمعية السائدة
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ـ                 رامج وهذا بدوره يقودنا للحديث عن موضوع ال يقل أهمية عما سبق، وهو سياسة ممولي هذه الب
وغاياتهم النهائية، من وراء استهدافهم لفئة الشباب الفلسطيني، من هنا جاءت أهمية الدراسة لتؤكـد               
على أهمية الشباب كون المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي ولتسلط الضوء على أهـداف بـرامج                

  .   الشباب وغايات الممولين وسياساتهم
  

  : مبررات ذاتية2.6.1.
  

قوم بها الباحث تركز على منظمات المجتمع المدني والتي تـستهدف الـشباب،             إن الدراسة التي سي   
  :وذلك لكون الباحث

  
              مهتم في عمل وأداء منظمات المجتمع المدني بشكل عام، والمنظمات التي تستهدف الشباب

  .بشكل خاص
 باإلضافة إلى أنه عنصرا مشاركا في هذه المنظمات.  
      والتي كانت مخرجاتها في أغلب األحيان تركـز         ولمشاركته في العديد من ورشات العمل ،

على االهتمام بشريحة الشباب، وتطالب كافة المنظمات تقديم البرامج التي تبحث في الثقافة             
  .المدنية

  
  :مبررات عامة 3.6.1.

  
تتمثل أهمية دراسة تقييميه حول برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنيـة المنفـذة                

باب الفلسطيني، كون الشعب الفلسطيني مجتمع فتي، ويشكل الشباب فئـة عريـضة مـن               على الش 
  :إجمالي السكان، فهذه الصفة تطرح عدة قضايا هامة منها

  
 البطالة  
 الهجرة 

  إيجاد فرص العمل 

 

من هنا إن إجراء هذه الدراسة، بات ملحا للوقوف على احتياجات الشباب، ومدى مالئمة البـرامج                
  . االحتياجاتالمنفذة وهذه
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وبعد مراجعة ودراسة العديد من الدراسات واألبحاث، وحضور العديد من النـدوات والورشـات،              
وكون هذه الدراسات بحثت في منظمات المجتمع المدني بشكل عام، وبدون تخـصص، ولوجـود               

ـ                ث أن  نقص في الدراسات التي تبحث في عملية تقييم البرامج المنفذة من قبل المنظمات، وجد الباح
هناك ضرورة إجراء دراسة تقييميه حول البرامج التدريبية في تنمية الثقافة المدنية المنفـذة علـى                

  . الشباب الفلسطيني
  

  حدود الدراسة7.1

  
  :تمثلت حدود الدراسة في

  
 تقتصر هذه الدراسة على الفترة الزمنية الذي جرى تطبيق الدراسة فيها: الحدود الزمانية.  
 تقتصر هذه الدراسة على منطقة طولكرم فقط لعدة اعتبارات هي:الحدود المكانية :  

  
o  صعوبة التنقل بين المحافظات .  
o قلة الموارد المالية للباحث.  

  
  ستكون الحدود البشرية من الشباب المستفيدين من البرامج التـي نفـذتها            : الحدود البشرية

  .منظمات المجتمع المدني
      ن والمكـان   لمستخدمة فيها وهي اإلستبانة وفي الزمـا      تتحدد نتائج هذه الدراسة باألدوات ا

  .الذي جرى تطبيقها فيه
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  الفصل الثاني
______________________________________________________  

  والدراسات السابقة اإلطار النظري
 

    بدايات العمل األهلي وتطوره في فلسطين1.2
  

فلسطيني إلى منتصف القرن التاسع عشر، حيث يمكن التأريخ         يعود بداية العمل األهلي والمجتمعي ال     
لها مع ظهور مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي حاولت العمل لصالح المجتمع المحلـي، مثـل                

 التي أسسها داود الصيداوي، وفي الفترة قبـل عهـد           1898جمعية اآلداب الزاهرة في القدس عام       
  . جمعية فلسطينية وطنية15 تم تأسيس ما ال يقل عن 1917االنتداب البريطاني على فلسطين عام 

 163وفي عهد االنتداب شهدت فلسطين انتشارا واضحا للجمعيات الخيرية والنوادي، فمـن أصـل               
  .1948 ناديا كانت فاعلة قبل عام 145ناديا ترصدها الموسوعة الفلسطينية هناك 

  
ب في التكوين، حيث تم تأسـيس مجموعـة ال          وكان للحركة النسوية الفلسطينية في تلك الفترة نصي       

 وفي بيت لحم    1921بأس بها من االتحادات النسوية مثل جمعية اإلتحاد النسائي العربي بنابلس عام             
، كما عرفت الجمعيات الشبابية مثل جمعية اتحاد شباب الطيبة في األربعينات وجمعيـة              1947عام  

ضافة إلى بعض الجمعيـات األهليـة الخدماتيـة         ، هذا باإل  1928الشبان المسلمين في فلسطين عام      
 وجمعية الهالل األحمر في القدس عام       1944المتخصصة مثل جمعية رعاية الطفل في رام اهللا عام          

  ).2005أبو سيف، (1912
  

، وإعالن االنتداب   1917والتي شملت احتالل فلسطين عام      ) 1917-1948(يالحظ الباحث أن الفترة   
، ونظرا لعدم وجود سـلطة تحكـم وتـنظم          1948ام دولة إسرائيل عام      وقي 1922البريطاني عام   
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المجتمع الفلسطيني، لعبت منظمات المجتمع المدني خالل هذه الفترة دورا هاما في المقاومة والعمل              
  .السياسي بعيدا عن العمل المجتمعي، حتى وإن كان هذا األداء تحت مسميات مجتمعية مختلفة

  
 نواة الحركة الوطنية، والتي تشكلت مع استمرار الخطـر الـصهيوني،            فبوجود هذه الجمعيات كان   

وتسارع األحداث الدولية التي أعقبت الحرب العالمية األولى، أجبرت الجمعيات للتوحد فـي أطـر               
ومؤسسات تمثل الطيف الفلسطيني من جمعيات إسالمية وقوى وطنيـة وأحـزاب، حيـث تـشكل                

بانعقاده كانت اللبنة األساسية قد وضعت لبروز وتكوين البنية      و 1919المؤتمر الفلسطيني األول عام     
  ).2002هالل، (التحتية السياسية الفلسطينية والتي مثلت عبر اللجنة التنفيذية للمؤتمر

  
 ونشوء الدولة العبرية والحكم العسكري اإلسرائيلي والـذي بـدوره تبنـى             1948وبعد حرب عام    

عربي، درزي، بدوي، باإلضـافة إلـى       : إلى طوائف مثل  سياسة عنصرية تفتت الشخصية العربية      
محاوالت تجريده من كل ما هو وطني، إلى جانب استمرار مصادرة أرضه ومن ثم تحويلـه إلـى                  
كائن تابع فاقد لهويته الوطنية، وبهذا الواقع أصبح أمام التجمعات العربية صعوبة في تشكيل أطـر                

لك تراجع العمل األهلي آنذاك، وتعـرض كـوادره         ومؤسسات تمثل حقوقه وتوجيهاته كأقلية، وكذ     
  .)2005ابوسيف، (للمالحقة والطرد

  
واستمر الحال حتى بدايات السبعينيات، حيث شهد المجتمع الفلسطيني مرحلة جديدة مـن تـشكيل                
المنظمات األهلية، فظهرت مؤسسات أهلية تميزت بأهداف وأنماط مختلفة مثـل جمعيـة الجليـل               

  ).1990نخلة، ( عية أنصار السجينللخدمات الصحية وجم
  

فشهدت مرحلة السبعينيات تطورا هاما على صعيد إعادة تنظيم وتنشيط العمل األهلي، وخاصة مع              
بروز قوة منظمة التحرير الفلسطينية، واالتفاق على كونها الممثـل الـشرعي والوحيـد للـشعب                

رج ودعمت إنشاء لجان العمل التطوعي      الفلسطيني، فقامت بإنشاء العديد من االتحادات الشعبية بالخا       
في الضفة وغزة والتي استجابت بشكل خالق لبعض االحتياجات واألولويات التنموية المختلفة دون             

  ).2002وآخرون،  عبد الهادي(أن تتبلور لدى هذه اللجان رؤية تنموية شاملة
 

لسياسية وما تبعها من أطـر      ففي هذه الفترة حدثت نقلة نوعية لعمل المؤسسات األهلية والتنظيمات ا          
مجتمعية ساهمت في المحافظة على توحيد وتألف المجتمـع الفلـسطيني ودعمـه والتأكيـد علـى          

  ). 1990تراكي،(استقالله
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إن إدراك منظمة التحرير قيمة المنظمات والمؤسسات المجتمعية والنقابات واالتحادات في ترسـيخ             
دان المختلفة التي يتوزعون عليها، وبذلك فقـد كـان          عالقتها مع قطاعات الشعب الفلسطيني في البل      

 لتأسيس هذه االتحادات والنقابات وظيفة تجميعية للشعب الفلسطيني قبل أن يكون لها حاجة نقابية أو              
مجتمعية أو مدنية، فالمنظمة نظرت لتأسيس هذه االتحادات كنوع من بناء الهوية وحماية الشعب من               

  ).1999الزبن، (االندثار
  

بدأ العمل الوطني في تجسيد ذاته مع فوز الحركة الوطنية في انتخابات المجالس البلديـة عـام                 وقد  
 وغطت نشاطات العمل األهلي الفلسطيني كافة مناحي        1982 والتي سرعان ما تم حلها عام        1976

مـن  % 60الحياة الفلسطينية، فالمنظمات الخيرية الفلسطينية قبل قدوم السلطة كانت تشرف علـى             
من خدمات المستشفيات، وكانت تشرف بالكامل على مراكز        % 50ة الرعاية الصحية األولية و    خدم

ولقد ركزت هذه المؤسسات الجديدة على الجانب التنمـوي الـسياسي    ). Dennis،(1995المعاقين
أكثر من اإلنمائي، وعمدت إلى إنشاء هياكل تنظيمية ديمقراطية تشكلت قيادتها من الفئات المتوسطة              

  .فقيرة كما وجهت خدماتها إلى الفئات األكثر احتياجا بالمجتمعوال
  

تغييرات هامة ونوعية على صعيد األهـداف والبـرامج         ) 1988-1993(وشهدت مرحلة االنتفاضة  
التنموية األهلية الفلسطينية من جهة، كما شهدت نشوء منظمات أهليـة فلـسطينية جديـدة، منهـا                 

التنمية من أجل   (ة، وهذا يعني بروز مصطلح التنمية المقيدة      المؤسسات والمراكز المهنية المتخصص   
فقد شهدت هذه الفترة نشوء عدد ال يستهان به من المراكز والمؤسسات            ). الصمود والمقاومة والبناء  

المهنية المتخصصة والتي هدفت إلى دعم وإسناد وتمكـين عمليـات البنـاء الجاريـة، وتطـوير                 
ات العضويات الواسعة، وخاصة اللجان الجماهيرية والجمعيـات        المؤسسات الجماهيرية والقاعدية ذ   

الخيرية والتعاونيات، إال أن الشيء الجوهري هنا هو اتجاه الفصائل السياسية إلى إعطاء أهمية أكبر               
  ).1997عبد الهادي، (وأوسع للعمل المهني انسجاما مع المتطلبات التنموية الجديدة

  
وإسـرائيل ظهـر    . ف.ت. عقب توقيع اتفاق السالم بين م      1994ومع تشكل السلطة الفلسطينية عام      

اهتمام واضح بتأسيس وتكوين جمعيات ومؤسسات مدنية، مشكلة بذلك طفرة في المجتمـع المـدني         
الفلسطيني من حيث الكم الهائل للمؤسسات والمنظمات التي وجدت في غضون سنوات قليلة، ومـن               

  .)2001رحال، (ات لنفسهاحيث تنوع المهام التي أوكلتها هذه المؤسس
  

لقد انتقلت ظاهرة تأسيس الجمعيات األهلية من كونها محاوالت اجتماعية بحتة في فترة مـا قبـل                 
االنتداب إلى محاوالت أكثر تسييسا في فترة االنتداب ثم إلى وسائل للمقاومة في ما بعـد النكبـة،                  
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دعم الخارجي، وبسبب إحجام قـوى  لتصبح ظاهرة مؤسساتية سريعة التفريخ والتكاثر بسبب تدفق ال       
فبعـد   ).2005أبو سـيف،    (اليسار الفلسطيني والتيار اإلسالمي عن المشاركة السياسية في السلطة        

  مجيء السلطة الفلسطينية كان ال بد للمؤسسات األهلية االنتقال من موقع المجابهة السياسية إلى 
والمستحدثة بعد أسلو في التفكير والدخول في       موقع المجابهة المهنية، فبدأت المؤسسات القديمة منها        

مرحلة البناء وتوفير خدمات تتسم بدرجة عالية من المهنية، فتضاعفت أعداد المؤسسات األهلية إلى              
، وظلت تتنامى حتى بلغ عـدد المنظمـات         )2006النشاشيبي،  (1999 مؤسسة أهلية في العام      480

في الـضفة   %) 68.5(، تركزت غالبيتها    2007م   منظمة غير حكومية في بداية العا      1388األهلية  
  ).2007شلبي، (في قطاع غزة%) 31.5(الغربية، والباقي 

  
وكأي جسم دينامي كان البد للمؤسسات األهلية أن تنتقل من اإلغاثة إلى البناء، فمؤسـسات العمـل                 

لمدنيـة  األهلي بدأت تنمي روح المواطنة وتعمل على توعية وتثقيف الفرد والمجتمـع بـالحقوق ا              
برانـد،  ( والسياسية وتعمل على حماية مصالحة من استبداد أو تسلط الجهة الحاكمة أو المـسيطرة             

) 2002/11/26(ففي ورقة قام الشاللدة بعرضها في مؤتمر البناء الديمقراطي في رام اهللا              ).1991
  :صنف المؤسسات األهلية الفلسطينية إلى سبعة حسب طبيعة عملها

  
     مجال وعي المواطن والدفاع عن حقوقه من خالل تشكيل قوى شـعبية            منظمات عاملة في

  .ضاغطة على متخذ القرار
 منظمات عاملة في مجال الرفاه االجتماعي وهي األكثر انتشارا ونشاطا وتنظيما.  
 منظمات عاملة في مجال رعاية المصالح المهنية للمنتسبين إليها. 

 عضائهامنظمات عاملة في مجال المصالح االقتصادية أل. 

 منظمات عاملة في المجال السياسي. 

 منظمات عاملة متخصصة في مجال إحياء الروح المدنية وتعميق مفهوم الديمقراطية. 

 منظمات أهلية عاملة في مجال التعاون. 

  
  )1991-2008(  العمل األهلي بعد أوسلو2.2

  
 أوسلو، أحدث العديد من إن ظهور السلطة الوطنية الفلسطينية على الساحة الفلسطينية عبر اتفاق

فمع مجيء السلطة ازداد عدد . التغييرات على مستوى المجتمع المدني منها االيجابي ومنها السلبي
فالمنظمات األهلية  .وكان لكل منظمة طبيعة عمل وأهداف تسعى للقيام بها. المنظمات بشكل واسع

  :مرت بثالث مراحل   )2004(من وجهة نظر عبد الهادي 
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  انشغلت المنظمات األهلية كما يسميها بالعمل السياسي 1987- 1967: األولىالمرحلة 
  .ونظرت لمفهوم التنمية المستحيلة

 نشأ مفهوم التنمية المقيدة في ظل االحتالل أو التنمية من 1987-1982  :المرحلة الثانية 
  .اجل الصمود والمقاومة

 المنظمات األهلية من مفهوم  وفي هذه المرحلة انتقلت 1998 -1987 :المرحلة الثالثة
التنمية المقيدة إلى التنمية من اجل الصمود والمقاومة والبناء، مع أنه في هذه المرحلة لم 
يكن بناء من الناحية العملية وإنما من الناحية النظرية فقط، واقتصر دور هذه المنظمات 

ت قد انتقلوا إلى على التوعية والتثقيف، حتى أن العديد من الناشطين في هذه المنظما
فهناك أيضا تغيير في األدوار بعد مجيء السلطة الوطنية الفلسطينية، . مؤسسات السلطة

مثل هناك تراجع واضح للدور السياسي التي كانت تقوم به المنظمات األهلية خاصة، إلى 
أننا نالحظ أن هنالك نقطة تحول من مفهوم اإلغاثة إلى مفهوم التنمية من خالل دورة 

يب القياديين االجتماعيين التي عقدها اتحاد الجمعيات الخيرية في القدس حيث تم تدر
  .التركيز على أهمية العمل التطوعي ودور القيادة في تغيير المجتمع والتأثير فيه

  
وبعد انعقاد مؤتمر مدريد للسالم برزت رؤية جديدة في العمل المدني وذلك االنتقال إلى المجال 

ي والديمقراطي والدفاع عن حقوق اإلنسان، وهذا يؤكد ظهور حالة جديدة من نشر التوعوي والتثقيف
  ).2002عبد الهادي، (الديمقراطية واحترام حقوق إنسان

  
   دور المنظمات األهلية الفلسطينية في عملية التنمية3.2

  
في مستوى يعتبر اإلنسان إذا توفرت لديه حاجاته األساسية من المأكل والمشرب والملبس والمأوى 

يأكل ويشرب ويتناسل، ويبحث عن مناطق نفوذ يذود " بيولوجي"الكفاف، فهو ليس عبارة عن كائن 
باإلضافة إلى أساسيات عيش " سيكولوجي" عنها ويبحث عن مأوي يلجأ إليه، وإنما هو كائن 

 عمل منتج، الكفاف، ولو توفرت لديه حاجاته األساسية يرفع سلم اإلنسانية عنده، ويتمتع بحياة فيها
يحقق من خالله ذاته، وللنهوض بكل هذا يعتمد اإلنسان في تنظيم نفسه على سلطات رسمية وغير 
رسمية يرفع مستواه المعيشي، ومن هنا يأتي دور المنظمات األهلية، التي تنمو لتصبح قطاًعا هاًما 

ل دعم األنشطة في النظم الحديثة، ويكون لها دور حيوي في إستراتيجية التنمية وذلك من خال
الرسمية الحكومية، وقطاع األعمال، وتعبئة الموارد األهلية، و دعم التصميم والمشاركة في تنفيذ 
بعض البرامج اإلنمائية للتخفيف من مشاكل المجتمع ومن المفيد جًدا أن تدعم الجهات الرسمية هذه 

ا العمل في جميع المجاالت، المنظمات وترعى نموها عن طريق التشريعات القانونية التي تتيح له



 13

التي ال يصل إليها العمل الرسمي أو قطاع األعمال، وتحقيق استثمار ايجابي لروح العمل 
التطوعي، ومساندة العمل الرسمي في المجتمع، إلفساح المجال لجميع الفئات وخصوًصا النسائية 

نهاية القرن تطورات بالغة والشبابية للمساهمة في حركة التنمية على المستوى الوطني وتشهد في 
وقد ظهر مقابلها . األهمية، منها تقلص االستعمار وتقهقر دور الرفاهية، انهيار بعض األنظمة

تطورات جديدة منها نمو حركة نشطة لدعم القطاعات الخاصة، ونمو دور المنظمات غير الحكومية 
ا يتطلب إعادة النظر في كافة في الدول النامية في إيصال الخدمات، وفي الدعوة إلى اإلصالح مم

األحكام والقوانين التي تحكم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بحيث تتالءم مع المتغيرات المجتمعية 
  ).2004المليجي وآخرون، (للمجتمع

  
لقد تطورت الجمعيات األهلية خالل السنوات األخيرة تطوًرا ملحوظًا وتعددت اهتماماتها وتنوعت 

صبحت جزًءا من حركة أهلية عالمية فاعلة وواسعة النطاق، تلعب ادوار أهدافها وأنشطتها وأ
متميزة في تشكيل صورة الحياة على األرض، وأصبحت تقف كشريك فّعال، إلى جوار الحكومات 
والمؤسسات التشريعية والرقابية، والمؤسسات االقتصادية وأجهزة األعالم والصحافة وأجهزة 

  ).1996الحوراني، (الدولة
  

هنا تمثل القوى البشرية العنصر األساسي للمؤسسات العامة والخاصة، وإدارة هذه القوى عامل من 
في عملية التنمية . رئيسي من عوامل نجاحها، فأن تنمية الموارد البشرية تحتل مركز الصدارة

االقتصادية في أي مجتمع، كما أن تخطيط القوى البشرية، يشكل ركناً أساسيا من أركان عملية 
وان أفضل الطرق التي يسير فيها األفراد لتحقيق الغايات . لتخطيط االقتصادي واالجتماعي الشاملا

السامية الكريمة لخدمة اإلنسان وغناء النفس وخلق التكافل والتكامل االجتماعي وصهر األفكار 
ه الجمعيات السامية لدى المتطوعين وتمايز مع اآلراء البناءة بروح من التفاهم والثقة، ما تقوم ب

 غير الحكومية والمؤسسات الوطنية في تلبية احتياجات المجتمع وخاصة الخدمات االجتماعية
  ).2005الدجوي، (
  

فقد كانت للمنظمات األهلية الفلسطينية الدور الرئيسي في العمل التنموي بجميع مجاالته الثقافي 
التنمية، مثل إبراز دور المرأة في واالجتماعي واالقتصادي، من خالل قيامها في كثير من مجاالت 

عمليات التنمية ومشاركتها في كثير من مجاالت التنمية، ومن خالل التصدي لالحتالل اإلسرائيلي 
وتعزيز دور الشعب الفلسطيني، ومن خالل أيضا االهتمام بالبنية التحتية واالهتمام بحقوق اإلنسان 

  ).1996برغوثي، (من خالل إيجاد مجتمع ديمقراطي
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ويعود انتقال المنظمات األهلية إلى العمل التنموي في هذه المرحلة أيضا إلى كون قيام السلطة 
الوطنية والتي تشكل نواة للدولة القادمة، وتوفير التمويل الالزم عقب االتفاقيات، وإحجام األحزاب 

  . اليسارية عن االنخراط في السلطة الوطنية
  

   مفهوم التنمية1.3.2.
  

التنمية من أهم المفاهيم العالمية في القرن العشرين، حيث ُأطلق على عملية تأسيس نظم              يعد مفهوم   
، ويشير المفهـوم لهـذا التحـول بعـد          "عملية التنمية "اقتصادية وسياسية متماسكة فيما ُيسمى بـ       

وتبـرز أهميـة مفهـوم      .  في آسيا وإفريقيا بصورة جلية     -في الستينيات من هذا القرن    -االستقالل  
مية في تعدد أبعاده ومستوياته، وتشابكه مع العديد من المفاهيم األخرى مثل التخطيط واإلنتـاج               التن

  ).2008عارف، (والتقدم
  

 بداية في علم االقتصاد حيث استُخدم للداللة علـى عمليـة   Developmentوقد برز مفهوم التنمية   
لك المجتمع القـدرة علـى      إحداث مجموعة من التغيرات الجذرية في مجتمع معين؛ بهدف إكساب ذ          

التطور الذاتي المستمر بمعدل يضمن التحسن المتزايد في نوعية الحياة لكل أفراده، بمعنـى زيـادة                
المليجي وآخـرون،   (قدرة المجتمع على االستجابة للحاجات األساسية والحاجات المتزايدة ألعضائه        

ية الناجمة عنها تـؤدي إلـى ردود        والتنمية تعتبر حركة على اعتبارات أن التغيرات البنائ        ).2004
أفعال في كافة األنساق وبالتالي في الوظائف المرتبطة بها، وإن كان يفـضل أن نعبـر بمـصطلح                  
عملية بدال من حركة، على اعتبار أن مفهوم حركة يمكن أن يطلق على أي شيء أو كـل شـيء                    

  ).2002خاطر، (سواء إراديا أو غير إرادي
  

 التنمية من منظور بنائي، فال بد وأن نأخذ في االعتبار نمو الجماعات             وإذا أردنا أن نحدد مضمون    
والمنظمات في المجتمع، والتي تؤدي بدورها إلى خلق وظائف جديدة للوحدات البنائية التي تـؤدي               
إلى نمو هذا األنساق، وهذا يتفـق ومعطيـات بـرامج التنميـة التـي نحـاول أن نطبقهـا فـي                      

  ).Bertrant ,1977(المجتمع
  

إن تنمية المجتمع هي العملية المصممة لخلق ظروف التقدم االقتصادي واالجتماعي فـي المجتمـع               
عن طريق مشاركة األهالي ايجابيا في هذه العملية واالعتماد الكامل على مبـادأة األهـالي بقـدر                 

  ).2005الدجوي، (المستطاع
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 النظم االجتماعية القائمة في     وبصوره اشمل فإن التنمية هي عبارة عن تغيير ارتقائي مخطط يشمل          
المجتمع سواء في هيكلها البنائي أو وظائفها ومهامها، بما يسمح بإطالق قوى التنمية الذاتيـة فـي                 
المجتمع، ومن ثم انتقاله المستمر ارتقائيا من مستوى إلى مستوى أعلى كأهداف وسطى أومرحليـه               

سعادة، ممثلين في الرخاء االقتصادي والرخاء      تحقيقا ألهداف نهائيه وشامله تشمل الخير والعدالة وال       
االجتماعي والرضاء النفسي، وبمعنى آخر العمل على إنتاج كم من السلع والخدمات تشبع ألقـصى        
حد ممكن رغبات واحتياجات أبناء المجتمع، وتوزيعها بعدالة بين كافة أفـراده الـذين يجـب أن                  

دمات وهو ما يـشيع الـسعادة والرضـاء لـديهم           يتقاسموا بعدل أيضا أعباء إنتاج هذه السلع والخ       
  ) 2001التابعي،.(جميعا

  
فأصبح هناك التنمية الثقافية التي     . والحقًا، تطور مفهوم التنمية ليرتبط بالعديد من الحقول المعرفية        

تسعى لرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية اإلنسان، وكذلك التنمية االجتماعية التي تهدف إلـى               
الفرد، الجماعة، المؤسسات االجتماعية المختلفة،     : تفاعالت المجتمعية بين أطراف المجتمع    تطوير ال 

باإلضافة لذلك استحدث مفهوم التنمية البشرية الذي يهتم بـدعم قـدرات الفـرد            . المنظمات األهلية 
  ).2002عبد اللطيف، (وقياس مستوى معيشته وتحسين أوضاعه في المجتمع

  
  قافية مفهوم التنمية الث4.2

  
االجتماعي في مدلوالته الشاملة التي تتـسع لـشتى أنـشطة     التنمية الثقافية مفهوم من مفاهيم العمل

مختلف مناحي الجهد البشرى، اقترن ظهورها بحركة اليقظة الفكريـة   الحياة اإلنسانية، والتي تشمل
فـة فـي الحيـاة،    بصورة واضحة، مع تطور رؤية المجتمع الدولي لرسالة الثقا الحديثة، وتبلورت

 بناء المجتمعات المعاصرة، حتى صار هذا المفهوم اليوم من قواعد تقدم الشعوب، ومن ودورها في

مـن أهـدافها    ثوابت السياسات الثقافية واالجتماعية في الدول التي تجعل من التنمية هدفًا رئيـًسا 
  ).2008السماوي، (الوطنية

 

  : الثقافة المدنية1.4.2.
  

مع المدني تعمل على تخليص المجتمعات من ظاهرة الوالءات غير المدنية إن مؤسسات المجت
  :وترسيخ عناصر الثقافة المدنية وهي
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 بدأ اإلنسان الفلسطيني يشعر بأنه مواطن، حيث بات يقوم بأغلب المعامالت : المواطنة
 وقد تعزز المدنية باللغة العربية بدل من العبرية منذ استالم السلطة الفلسطينية لصالحياتها،

الشعور بشكل كبير أثناء وبعد االنتخابات الفلسطينية األولى التي جرت في كانون الثاني 
، بيد أن هذا الشعور ظل منقوصا بسبب محدودية صالحية السلطة من جهة، )1996(عام 

 .وعدم التزام العديد من مؤسسات السلطة بالمعايير المدنية والديمقراطية

  
 عصب الحياة المدنية الديمقراطية، ويكون الجهاز القضائي هو مفهوم يشكل : الحق

 واألجهزة الداعمة له، معبرا عنه، ويشكل عمله معيار له وتعبيرا هاما عنه بشكل عام، ال
يمكن اعتبار النظام القضائي الفلسطيني نظاما مستقال في ظل التذمر الذي يمكن سماعه في 

ضراب عند المحامين، ومن خارجها من داخل المؤسسة القضائية، والذي تمخض عنه إ
  .تدخل السلطة في شؤونه

 

 هو معيار هام للمدنية بشكل عام، ويشكل الموقف مساواة المرأة : مساواة الرجل بالمرأة
بالرجل إحدى نقاط الضعف في المجتمع الفلسطيني، على الرغم من وجود المنظمات 

ساواة المرأة بالرجل قضية نسويه النسوية فليس هناك تغير ملموس ربما يعود العتبار م
 ).2006البابا، (فحسب

 

 المجتمع الفلسطيني مجتمع مسّيس إلى حد كبير، هذا االهتمام : المشاركة في الحياة السياسية
بالسياسة مرتبط بوجود االحتالل، ولكن طبيعة المجتمع الفلسطيني التي تسود فيها 

 .ة االهتمام إزاء عملية التحول الديمقراطياالنتماءات العشائرية والجهوية، تخفض من فاعلي

 

 تلعب المعرفة دورا هاما في عملية التحول الديمقراطي وهي شرط من شروط : التنوير
المدنية، كما أن الثقافة المتصفة بالتساوم إزاء وجهات النظر المغايرة تشكل شرطا هاما من 

عليمية الفلسطينية تلعب دورا شروط المدنية والتحول الديمقراطي، ال شك أن المؤسسات الت
 ). 1996قسيس، (هاما في عملية التنوير

  
   المنظمات األهلية والتنمية الشبابية5.2

  
 لتنمية المجتمع زيادة االعتماد على الشباب ، فالشباب هـم أكثـر فئـات               ةساسيإن من الركائز األ   

 تغييـر بيولـوجي حكمـي أو        المجتمع استعدادا لتقبل التغيير والتحمس له، باعتبار أنهم في مرحلة         
  .مفروض بالطبيعة يمكن أن يتسق مع تغيير آخر في الثقافة الفردية والجماعية
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ويؤكد فرصة هذا التغيير الثقافي إن الشباب مرحله سنيه مبكرة نسبيا لم تثبت فيها بعد قيم المجتمع                 
الي فإن القيم الجديـدة ال      وتقاليده وأعرافه المتوارثة في وجدانهم مثل من يسبقونهم في العمر، وبالت          

تلقي في نفوسهم ذات المقاومة التي يمكن أن تلقاها لدى األكبر سنا والذين أصبحت القيم االجتماعية                
السائدة لديهم جزءا من مكونات التركيبة النفسية للفرد يتصدى دفاعا عن استقرارها ضد محـاوالت               

ثل فيها وبدرجه عميقة المثل العليـا للحيـاة         التغيير، وال زالت مرحلة الشباب هي المرحلة التي تتم        
ويتطلع الشباب خاللها إلى مستقبل طموح عريض باآلمال قبل أن تطحنه الحياة الواقعية بمعاناتهـا               
وتفرض عليه التكيف والتنازل عن كثير من مثاليته وآماله وطموحاته الماضية، وبالتـالي يـصبح               

تنمية وهم جيشها الحقيقي القادر على تحمل تـضحياتها         الشباب أكثر فئات المجتمع تعضيدا لعملية ال      
  ).2004حنني، (من منطلق بنائهم لمستقبلهم من خالل هذه التنمية

  
تمثل شريحة الشباب الفئة األكثر فعالية في المجتمع من حيث كونها األكثر تأثيراً علـى المجتمـع،                 

لمحور الذي تدور حولـه القـضايا       وعنيت المنظمات األهلية بتنمية الشباب وذلك ألن الشباب هم ا         
ونتيجة لـذلك  . الفلسطينية، حيث يعتبر الشباب هم المحرك الرئيسي واألساسي لالنتفاضة الفلسطينية    

فإن المنظمات األهلية المهتمة بالشباب تشكل نسبة كبيـرة مـن أعـداد المنظمـات األهليـة فـي                 
  ). 2004الحبش، (فلسطين

  
من الشباب كونه يعيش تحـت ظـروف االحـتالل والقهـر            ويختلف الشباب الفلسطيني عن غيره      

والضغط ويتحمل مسؤولية الحياة وأعبائها مبكراً وال يعيش فترة الطفولة بالطريقة الـسليمة لـذلك               
. يكون الشاب الفلسطيني محروماً من أمور أساسية مثل الجوانب الرياضية واالجتماعيـة والثقافيـة             

  ).2004حنني، (
  

  مفهوم الشباب. 1.5.2
  

هناك تباين في تحديد مفهوم الشباب، فالبعض يرى إن الشباب هو مجرد مرحله محدودة من العمر                
الشباب بأنه حاله نفسيه تمر باإلنسان ويمكن أن تعيش معه في أي مرحلـه              )بينما يعرف اآلخرون    (

  .اإلنسانيةعمريه، وهي تتميز بالحيوية والقدرة على التعلم ومرونة العالقات 
  

الشباب هو المرحلة التالية العمريـة  للـصبا والـسابقة           (التنمية للشباب فالمفهوم الفعلي   وفي مجال   
عاما،وهي مرحله مفعمـة بالطاقـة والنـشاط،        25-15،وقد تشمل زمنيا األعمار ما بين       ) للنضج
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وإمكانية اكتساب الجديد من المعارف والمعلومات والمهارات وتحمل المسؤولية إلى جانب مرونـة             
  ).2005الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، (اإلنسانية د العالقات وعدم جمو

  
  :سمات مرحلة الشباب. 2.5.2

  
تعد مرحلة الشباب من أبرز المحطات التي يمّر بها اإلنسان في حياته، حيث أنها فترة انتقالية مـن                  

هـذه   وخـالل .ةالطفولة إلى مرحلة الشباب، وما يترتّب عن ذلك تحّمل للمسؤوليات الحياتّي مرحلة
   :فأهم سمات هذه المرحلة المرحلة يمر الشباب بتغّيرات جسمّية ونفسية عديدة،

  
             البدنيـة   اإلنـسانية تعد مرحلة الشباب من أهم مراحل الحياة ففيها يكتسب الفرد المهارات 

والعقلية والنفسية واالجتماعية الخاصة به والالزمة لتدبير شؤون حياته وتنظيم عالقاته مع            
  .خريناآل

                 إن التنمية كتغيير تجد أخصب الفرص للنجاح في وسط بيئة الـشباب المتغيـرة بطبيعتهـا
،حيث إن الفرد في مرحلة الشباب يكون في طور تلقي واكتساب قـيم المجتمـع وتقاليـده                 
وعاداته، ولم ترسخ بعد في نفسه أو تتغلغل في ذاته، ولذلك لم تصبح بعد جزء أكيدا مـن                  

ثقافي، وهو ما يجعل تقبله للقيم الجديدة التي تأتي بها التنمية أكثر بـساطه              نسيجه ألقيمي وال  
 أصبحت القيم والثقافة جزءا مـن       األخيرةإذا ما قورن بكبار السن الناضجين حيث إن الفئة          

  .خصائصهم الذاتية يدافعون عنها ضد محاوالت تغيرها، ولذلك فهم يقاومون جهود التنمية
 لة التطلع إلى المستقبل بآمال عريضة من خالل مثاليات خلقيهإن مرحلة الشباب هي مرح.  
 أن الشباب هو منبع الطاقة الحيوية والمتناقضات التي ال بد من تفهمها وتقبلها.  
                الشباب يبغي التحرر واالستقالل عما يفرضه الكبار من قيود ،فهو يبحث في ذات الفرد عن

تؤازره بالتأييد الذي يـساعده باتخـاذ       شخصيه كبيره وناضجة توفر له الحب والتعاطف و       
  ).(1992جامعة القدس المفتوحة ( القرارات عندما تتأزم األمور

  
  :وتمتاز فترة الشباب بما يلي

  
 ًالشفافية والشاعرية حيث يكون الشاب رومانسيا ومثاليا.  
 حبه لالستقاللية وتأكيد الذات.  
 الزواج والمهنة والثروة والسكنتكون مرحلة قلق وتوتر لما لها من تخطيطات مستقبلية ك.  
 فترة الحب واالستطالع. 
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 الدينامكية والحيوية واالندفاع والتمرد والتضحية. 

            االنفجارات االنفعالية، وذلك الرتفاع مستوى التوتر واالضطراب في االتزان في الشخصية
  ).2001حبش، (

  
  اهتمامات الشباب. 3.5.2

  
ين عنها أسباب جوهريه كي يعطوا جانبا غير قليـل مـن            لقد تجمع أمام مخططي التنمية والمسئول     

اهتمامهم للشباب في التنمية، ليس الن مرحلة الشباب العمرية هي انسب المراحل السنية وأكثرهـا               
تقبال للتغيرات التي تنادي بها التنمية، ليس الن الشباب بتطلعاته المستقبلية ومثاليته النقية هم أساس               

وال بد للتنمية كي    . لشباب يمثل فئة كبيره من المجتمع تتعدد مشاكلها وتتنوع        التنمية، بل أيضا الن ا    
تحقق صفة التكامل في أعمالها أن توجه اهتمامها إليهم، وان تسعى إلدماجهم فـي أنـشطتها، وان                 

  ). 2004الحبش،(توظف طاقتهم وحيويتهم في انجاز أهدافها
  

  ية  المنظمات األهلية ودورها في التنمية الشباب6.2
  

على الرغم مما تقوم به المنظمات األهلية من أعمال تجاه الشباب إالّ أنها تعد نشاطات فـي نطـاق                  
ضيق، وذلك بسبب الضعف االقتصادي الذي ُيعاني منه المجتمع بشكٍل عام، وأيضاً بسبب ما علـى          

لمجتمـع  الشاب من القيام به تجاه أسرته ووطنه، فالعمل السري والمقاومة والتطـوع ومـساعدة ا              
المحلي وغيره قضايا تربى عليها الشاب الفلسطيني فأنساه األنانية وجباه بالفضائل التربويـة التـي               

  ).2001لبد، (يفتقدها الشباب في جميع البلدان األخرى
  

  :ة تجاه الشباب على النحو التاليوتأتي أعمال المنظمات األهلي
  

     مال وأجلها تجاه الشباب الفلـسطيني       وهو من أهم األع    -:نشر الوعي والتثقيف بين الشباب
وذلك ألنه بعد اتفاق أوسلو ونشوء السلطة اعتقد الشباب أن ما كانوا يقومون به تجاه الوطن                
واألرض قد انتهى واتجه تفكيرهم إلى الذات، وأصبحوا يأخذون من العادات الـسيئة مـن               

ت الـسيئة أصـبحت     المجتمعات األخرى كالسكر واإلدمان والسرقة والرشوة، وهذه العادا       
قضايا بارزة لدى الشباب بل إنها أصبحت تغزو جيالً كامالً، لذلك أخذت المنظمات األهلية              
على عاتقها االعتناء بالشباب وقتل وقت الفراغ لديهم حتى ال يتفرغـون ألنـواع الفـساد                

  ).2001حبش، (وبالتالي انحرافهم في سلوكيات خاطئة 
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    ث تُعنى المنظمات الشبابية بذلك حتى تستطيع جـذب          حي -:توفير نشاطات رياضية للشباب
أكبر عدد ممكن من الشباب الفلسطيني وبذلك يتم توجيه الطاقة الشبابية وتفريغها حتـى ال               
تتشتت في أمور ال تكون في صالح الشاب والصالح العام، ومن النشاطات الرياضية التـي               

والرياضة الذهنية كالشطرنج، وبـذلك     نوادي التنس واللياقة البدنية     : توفرها هذه المنظمات  
ورفـع  . تخلق فرص للمنافسة بين الشباب وعمل نوادي تخلق منافسة على الصعيد العربي           

 .العلم الفلسطيني في المجاالت الرياضية

 

        بسبب الحصار االقتصادي    -:توفير فرص عمل للعاطلين عن العمل والخريجين الجامعيين 
ن نسبة العاطلين عن العمل من الشباب الفلسطيني كبيرة         وتضييق الخناق على الفلسطينيين فإ    

جداً وكذلك من خريجي الجامعات وحملة الشهادات، فتقوم المنظمات الـشبابية أو األهليـة              
بخلق فرص عمل وعمل المشاريع التي من شأنها تشغيل أعداد كبيرة من هـؤالء الـشباب                

سيرتهم في الحياة وقتل وقت الفـراغ       وبالتالي توفر لهم األموال التي تُساعدهم في إكمال م        
 . لديهم وبذلك منع انحرافهم

 

   مثل دورات الحاسوب واإلسعاف األولي والتطريز وغيرهـا مـن           -:عمل دورات تدريبية 
الدورات التي تساهم في رفع مستوى الشباب، والتي من شـأنه أن تجعـل الـشاب مفيـداً                  

 .لمجتمعه وأسرته

 

      المساهمة في لم الشمل الفلسطيني وخلـق فـرص          عمل نشاطات وورشات عمل من شأنها 
للتعارف، وتكون أهدافها أيضاً اجتماعية وذات طابع إنساني كتوزيع المئونة وترميم البيوت            

 .وعقد ندوات توعية

 

                عمل لجان تطوعية شبابية تهدف إلى تخطيط برامج مستقبلية، تعمل على جـذب الـشباب
لطرق المناسبة لتوجيـه أعمـالهم نحـو أهـداف     وبالتالي معرفة اتجاهات تفكير الشباب وا    

  .يستفيدون منها
  

المهتمة بالتنمية أنها تعاملت مع قطاع الشباب كفئة مستهدفة         ) الشبابية(إال أن ما يعيب هذه المنظمات     
ومتلقين للمعلومات أكثر من كونهم مشاركين، ولم يتم التعامل معهم كنشطاء مجتمعين، وهذا يؤكـد               

ظمات هو تنفيذ المشروع فقط ال غير، ولم يتم متابعة المخرجات وتنفيـذها مـن               أن ما يهم هذه المن    
 ). 2004ملف الشباب في فلسطين، (الناحية العملية
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  معوقات االنشطه الشبابية1.6.2. 
  

إن األنشطة المتنوعة التي تنفذها المنظمات الشبابية تواجه العديد من المعوقات الموضوعية الخاصة             
اب أنفسهم، وكذلك المعوقات فوق الموضوعية والتي تتمثل بالمؤثرات الخارجيـة،           بالمنظمات والشب 

  : ومن أهم هذه المعوقات
  

  الشبابيةاألنشطةالتمويل الالزم لتنفيذ .  
  الشبابيةاألنشطةمشكلة العصبية العائلية أو المناطقية التي تواجه .  
  الذكورأنشطة  الشبابية أيضا بتركيز االهتمام باألنشطةوغالبا ما تواجه.  
   الشبابية تواجه حاالت الجنوح والخروج على قيم المجتمع وأعرافه وقوانينه من            األنشطةأن 

  ).2004حنني، (قبل بعض سلوكيات الشباب
  

  :تمويل المؤسسات األهلية الفلسطينية. 2.6.2
  

 أن المصادرأشارت كثير من األبحاث إلى تنوع مصادر تمويل المنظمات غير الحكومية إال 
  :األساسية تبقى ثالثة

  
 التمويل الخارجي.  
 التمويل الذاتي. 

 التمويل المحلي. 

 

فمصادر التمويل الفلسطينية للمنظمات األهلية قد تعددت، فمنها ما هو عربي إسالمي مثل المملكة 
العربية السعودية، ومنها ما هو أوروبي أهلي، وعالمي، ولكن تختلف المنهجية المعتمدة من كل 

عملية التمويل، وهذا يترك اثر على عملية التنمية فمثالً هناك دول تقوم بتقديم التمويل دولة في 
  ).1997عبد الهادي، (ضمن شروط مثل الواليات المتحدة األمريكية

  
وهناك تمويل نشاطات األمم المتحدة في فلسطين، فهذه النشاطات والبرامج والمشاريع التي تنفذها 

ت الدولية في المناطق الفلسطينية، تحتسب أموالها جزًءا من المعونات وتمولها المنظمات والوكاال
المخصصة للشعب الفلسطيني، وفي بعض األحيان تتنافس هذه المنظمات مع السلطة الوطنية 
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الفلسطينية للحصول على المنح والمعونات التي تتعهد بها الدول المانحة للسلطة الوطنية الفلسطينية، 
  ).2000شلبي، (أولوياتها واستراتيجياتها مع أولويات واستراتيجيات السلطةكما تتعرض أحيانا 

  
إن مدى اعتماد المنظمات األهلية في الضفة الغربية وقطاع غزة على المصادر التمويل الخارجي 
يؤثر على هشاشة إمكانياتها وقدراتها، حيث انه في حالة تراجع التمويل الخارجي ستواجه أزمات 

تقبلها وقدراتها على االستمرار، وهناك معيقات للتمويل من ناحية إسرائيل فقد كانت مالية تهدد مس
إسرائيل تتحكم بعلمية التمويل الخارجي لهذه المؤسسات وأبقت التدخل في قرار الموافقة على 

  :تبع عدًدا من المعايير من ضمنهاالمشروعات المقترح تمويلها وقد كانت إسرائيل ت
  

 اريع الخدماتية واالستهالكيةالتركيز على المش.  
  االبتعاد عن المشاريع اإلنتاجية إلى جانب األولوية في مجال مشروعات البنية التحتية

 .الطبيعية وليست االجتماعية كشبكات المجاري والطرق والكهرباء

  أن إسرائيل كانت تعطي األولوية لمشروعات تحت إشراف أشخاص أو مؤسسات مقبولين
 .للمصداقية الوطنيةلديها ويفتقدون 

  
يشكل تأمين التمويل الالزم ومصادر التمويل أهم العوامل في تحديد العالقة بين المنظمـات غيـر                
الحكومية والحكومة وإلى حد ما نوع األنشطة التي بمقدور المنظمات غير الحكوميـة القيـام بهـا                 

الحكوميـة إذا كـان التمويـل       ويعتبر التمويل من أهم العوامل التي تؤثر في فعالية المنظمات غير            
مشروطا بأهداف الجهة الداعمة وليس باحتياجات المجتمع وال يمكن لهـذه المنظمـات أن تحقـق                

  ). 2001لبد، (أهدافها وتنفذ أنشطتها وطموحاتها دون إيجاد التمويل الالزم
  

 وجهتـان    م، في حين كان هناك     1982ولقد بدء دعم المنظمات األهلية بشكل رسمي فيما بعد العام           
  :نظر مخالفتان لبعضهما، حول دعم هذه الجهات التي نراها واضحة في المجتمع

  
     حيث يرى فيها بعض الباحثين وأبرزهم نخلة، إن الهدف من تمويـل            : وجهة النظر األولى

  :المنظمات األهلية هو
  

o  والصحيةالتنمية المجتمعية وخصوصا االقتصادية. 

o  نللفلسطينييتحسين الظروف المعيشية. 
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   حيث يرى بعض الباحثين وأبرزهم الدكتور عادل سـماره، والباحثـة           : وجهة النظر الثانية
  :بية هوإن هدف المساعدات األمريكية و الغر. وكنز

  
o  والشعبيةاختراق للمنظمات األهلية. 

o ف، أو تحويلها لتمرير التسوية التي تريدها. ت. خلق قيادات بديلة ل م. 

o قبول الفلسطينيين للتفاوض. 

o تعزيز االتكالية في المجتمع. 

o 2001رحال،( تقليل المشاركة الفلسطينية في وضع أهداف البرنامج.(  
  

، وهذا يعكس مدى سيطرة     %)42.9(وبلغت نسبة المنظمات التنموية التي تتعرض لضغوط الممولين       
  ).2001شلبي، (الممولين على هذه المنظمات والبرامج التي ستنفذها

  
تمويل ومشاكله يرى الباحث أن القيود التي فرضت على المنظمات األهليـة            وهنا وبعد استعراض ال   

فإما إن تقوم بتحديد األولويات وبالتالي تضعف قدرتها التمويلية، وإمـا إن تتقيـد            : جعلها بين فكيين  
كما إن المنظمات   , بالقيود المفروضة عليها وفي كال الحالتين ال تستطيع القيام بعملها كما هو مخطط            

لية لها العديد من االحتياجات التي يجب وضعها كأولويات قبل قيامها في عملها وهذا ما يزيـد                 األه
من كفاءتها اإلنتاجية و فاعليتها، وكذلك فانه لو نظرنا إلى وسائل االتصال، والتشاور، والتعاون من               

اجل التشاور ما   اجل تنمية عملية للمجتمع الفلسطيني، نجد أنها ال زالت ضعيفة وال توجد آليات من               
بين جميع اإلطراف المؤثرة في العملية التنموية، وبناء على ذلك نجد انه هذه األولويات ال زالـت                 

 . ضعيفة  لغياب الخطط المالئمة لها

  
  :المعوقات والصعوبات التي تواجه المنظمات األهلية. 3.6.2

  
  :هناك كثير من المعوقات التي تواجه المنظمات األهلية منها

  
 يعتبر من أهم المعوقات التي تعرقل عمل المنظمات األهلية، أما بشكل : عوقات االحتالليةالم

مباشر أو بشكل غير مباشر ومن أهم سياسات العرقلة التي تقوم بها دولة االحتالل سياسية 
  .الحصار والعزل والحواجز

 ية باهتمام من فلم تحظى المنظمات األهل: المعوقات التي تتعلق بالتمويل والدعم الخارجي
 .قبل الدعم الخارجي
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 وذلك لعدم حدوث تعاون ما بين السلطة والمنظمات : معوقات من قبل السلطة الفلسطينية
 .األهلية، فكانت العالقة بينهم يشوبها الكثير من التوتر

 ويرجع هذا بسبب محدودية المهارات وعدم الكفاية في : ضعف البيئة المهنية والتنظيمية
 .األموال

 جع العمل التطوعي واألهلي، وذلك بسبب ضعف الروابط االجتماعية وتدهور األوضاع ترا
 .االقتصادية

  ضعف الشفافية والوضوح، وذلك بسبب غياب األنظمة والقوانين وضعف الرقابة الداخلية
 .والخارجية

 

 ).2003القاروط، (وهذا كله أثر بشكل مباشر على الدور التنموي للمنظمات األهلية في فلسطين

  
   التقييم7.2

  
  :فيما يأتي تقدم الدراسة الموضوعات ذات العالقة بالتقييم

  
  :تعريف التقييم ومتطلباته. 1.7.2
  

سيطر مصطلح التقييم على ساحة كثير من العلوم ،نظرا لما يرتبط به مضمونه من معنـى توجيـه           
قق لها اكبر قدر من الفعالية       والبرامج نحو المسار الذي تتعين أن تتجه إليه ،كي يتح          األنشطةالجهود  

  .وتنجز ما وضعت من اجل انجازه
  

ومن ثم فإن هذا المصطلح يختزن داخله معنى وجود إجراءات وخطـوات فعالـه محـدده وأدوات                 
ومن ثـم ظهـر     .بعينها من شانها أن تحقق القياس أو التحديد الموضوعي لجدوى النشاط أو فعاليته            

استنادا إلى إجراءات وخطوات منهجيه )  Objective  Evaluation(مصطلح التقييم الموضوعي 
  ).1985بامشموس،(بعينها تكفل له موضوعية الحكم وإصدار القرار

  
ويعني القياس الموضوعي في إطار هذا المفهوم توظيف أدوات يمكن أن يرتكز إليها النجازه لمـا                

ات ،فـإن القيـاس     وفضال عـن اإلجمـاع علـى األدو       . من إجماع كبير بين مستخدميها     هتحظى ب 
الموضوعي الذي يمثل لب منهج البحث ألتقييمي يتضمن أيضا معنى اإلجمـاع علـى المتغيـرات                
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المستقلة والتابعة والعالقات المحتملة ألقائمه بينها التي يسعى البحث ألتقييمي إلى تقريرهـا أساسـا               
  .،وهو األمر الذي يكتسب منه البحث ألتقييمي صفته كبحث تطبيقي

  
إلى بعد القياس الموضوعي في بناء مصطلح التقييم فإن هناك بعد آخر وهـو بعـد االداره      وإضافة  

العلمية لعملياته، وهي االداره التي يقع على كاهلها مسئولية تقرير مبلغ التالؤم بين اإلجراءات التي               
 واإلجـراءات   فالمالئمة بين النشاط  . يتخذها النشاط ويلجأ إليها وبين األهداف المجتمع عليها للنشاط        

واألدوات التي يوظفها لتحقيق أهدافه من صميم البعد اإلداري في العملية التقييميه كنـشاط يـستند                
وعليه كان مدى االعتماد على ما يتمتع به المقياس مـن صـدق داخلـي               . أساسا إلى الموضوعية  

نه وبـين بعـد     وخارجي ودرجة مأمونيته من ركائز بناء مفهوم التقييم، سواء تلك التي زاوجت بي            
القياس وعملياته، أو تلك التي سعت إلى التركيز على مبلغ التطابق بين األهداف المعلنـة للنـشاط                 
وبين المتحقق أو المنجز منها، أو تلك التي تناولت من خالل ما يصدره الخبراء أو يضعه المقيمون                 

ج ودوره، فـإن هـذا   من إحكام على قيمة البيانات التي تجمع حول النشاط عن طريق هـذا المـنه      
وترتبط الغاية من   . المصطلح يتضمن معنا إصدار إحكام استنادا إلى طائفة من البيانات والمشاهدات          

وهنا يكـون محـور     . عملية جمع البيانات بتقديم المعلومات التي يبني عليها اتخاذ القرار اإلداري          
  ).1986بدوي، (التقييم توظيف المعلومات

  
  : أهداف التقييم2.7.2.

  
كما سبقت اإلشارة أن التقييم هو المقياس الذي يعرف بواسطته قيمة الشيء والدرجة التقديرية التي               
عليها من حيث المستوى سواء كان ذلك في النواحي المادية أو المعنوية ويكون التقيـيم بـالفحص                 

  :والتجربة واالمتحان، والهدف من هذا التقييم هو كما يلي
  

 اإلرشاد والتوجيه 

 م لخدمة المجتمع التقيي 

 التشجيع والمنافسة والتسويق 

 اإلصالح وتحسين الذات 

  اختيار الكفاءات 

  
 النموذجين الرئيسين للبحـث االجتمـاعي       ةومن ثم نستطيع أن نستخدم في تصميم البحوث التقييمي        

  :وهما
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 المسوح.  
 راسات الحالةد.  
  المسح التقييمي)Evaluation Survey :( في دراسة ما ينشأ من ويستخدم المسح ألتقييمي 

ظواهر أو آثار بعد تطبيق البرنامج أو ألخطه على جماعه ما، غير أن هـذا النـوع مـن                   
البحوث ألتقييميه يمكن أن يطبق بطريقه يتسنى معها المقارنة بين مرحلتين مـن مراحـل               

تهـاء  عملية التقييم، وذلك قبل تطبيق البرنامج والخطة، ثم معاودة الدراسة المسحية بعد االن            
ويكون الهدف عاده هو تحديد مدى التغيير الذي يمكن إرجاعه إلى تأثير هـذا              . من التطبيق 

  ).2003المطيري، (البرنامج أو الخطة
  

  : الخطوات الرئيسية لعمليه تقييم البرامج التنموية3.7.2.
  

   :تحديد الهدف أو الغرض من عملية التقييم. 1.3.7.2
  

 هو تحسين البرامج والخدمات المقدمة، وتوجيه الموارد البشرية إن الغرض من طريقة تقييم األثر
فينبغي استعمال التقييم لغرض . والمالية في البرامج والخدمات الحالية والمقبلة على أحسن وجه

ومن الضروري فهم التقييم باعتباره أداة . البناء ال لتبرير أعمال ماضية، أو لمجرد تحديد نقائصها
أما . ربط عملية التقييم باتخاذ القرار، سواء على المستوى التنفيذي أو السياسيموجهة نحو قرار، و

بالنسبة للمستفيدين من نتائج المشروع ما، يهمنا بالضرورة التعرف على رأي المستفيدين من 
  . المشروع، ويعتبر ذلك بمثابة التغذية العكسية للخطط المستقبلية

  
  ؟ ما هي الجوانب التي تغيرتييم،تحديد إطار عملية التق. 2.3.7.2

  
هناك أنواع متعددة من البرامج و المشاريع و التي تختلف باختالف السياسات االقتصادية و 

إن بعض البلدان لديها برامج محددة . االجتماعية في البلدان التي لديها خططها التنموية المختلفة
كافة البلدان لديها أنواع مختلفة من قصيرة المدى، و األهداف سواء بعيدة المدى، أم متوسطة، أو

لذلك فان إطار البحث يتحدد .  الخدمات والمؤسسات، وكذلك أنواع مختلفة من المهنيين والعاملين
بموضوع البحث ومحاوره والفئة المستهدفة، والمكان والزمان، وكل ما لعينية البحث من ميزات 

  .وخصائص
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داث تغييرات اجتماعية مقصودة، تتم بواسطة االستخدام       إن عملية تنمية المجتمع المحلي تستهدف إح      
الواعي لإلمكانيات، والموارد البشرية والمادية التنظيمية، من اجل تحقيق زيادة محسوبة في معـدل              
رفاهية اإلنسان في صورته كفرد عضو في جماعة، أوكمواطن يعيش في المجتمع، و ذلـك عـن                 

واجهة و حل اكبر عدد ممكن من مشكالته، على أن          طريق إشباع أقصى قدر ممكن من حاجاته، وم       
يشترك في إحداث هذه التغييرات الخبراء، والفنيون، والمخططون جنبا إلى جنب مع أفراد الـشعب               

  .وقادته الممثلين له اصدق تمثيل
  

و يؤدي ذلك كله في النهاية إلى نقل المجتمع من وضع اجتماعي، واقتصادي، وسياسي معين إلـى                 
  .ضل منه خالل فترة زمنية محددةوضع آخر أف

  
و كذلك تستهدف بناء اإلنسان الذي يستطيع تحمل مسئوليات بنـاء و تغييـر المجتمـع، وتنميتـه                  
اجتماعيا واقتصاديا، بما يؤدي إلى أن يكتسب في النهاية خصائص شخـصية، وصـفات سـلوكية                

  ).2006جراب، (محددة
  

  :تحديد المنهج و األدوات المناسبة. 3.3.7.2
  

نظرا لتنوع المواضيع التنموية تتنوع المناهج واألدوات، ولكل منهج من مناهج التقويم جوانب القوة              
وجوانب الضعف، وكذلك األدوات المستخدمة، إال أن كال منها قد يصلح أكثر من غيره لموقف دون        

لعلمي، منهـا   آخر، وقد يكون من المفيد أحيانا الجمع بين أكثر من منهج، أوأداه من أدوات البحث ا               
، االختبارات، المقابالت، المالحظات والـسجالت الداخليـة        )االستقصاء(كمسوح الرأي واالتجاهات  

  .  للبرامج والمشاريع
  

  :أساليب تقييم المشاريع التنموية. 4.7.2
  

لكل طريقة إيجابياتها وسلبيتها سواء الطرق الكمية أو الطرق النوعية والتقييم بحد ذاته صعب جداً 
 المؤشرات المرتبة به بدقة متناهية لذا يفضل استخدام مصطلح تقدير بدل من قياس في جميع قياس

العلوم االجتماعية، أما الطرق الكمية فهي تستخدم للقياس المباشر لمتغير معين أو التغير الحاصل 
م فيه من ناحية كمية، مثل، قياس غلة محصول، أو قياس أو عدد الكيلومترات من الطرق التي ت

وتوفر الطرائق الكمية نتائج عديدة . بناؤها، أوعدد الساعات التي تقضيها النساء في جلب المياه
وأما الطرق النوعية فهي تقوم بجمع معلومات من الناس بجعلهم يشرحون ما يالحظونه، . مباشرة



 28

شهر أما أ. وما يفعلونه، وما يعتقدونه أو يشعرون به، وتسفر الطرق النوعية عن نصوص سردية
  :الطرق المستخدمة في تقييم المشاريع فهي

  
 اإلطار المنطقي.  
 طريقة أشجار المشاكل واألهداف. 

 المخرجات- طريقة المدخالت . 

 طريقة مؤشرات األداء. 

 المنفعة-الطريقة تحليل التكلفة . 

 طريقة التقييم السريع بالمشاركة. 

 طريقة القاعدة النظرية. 

 1986بدوي، (طريقة تقييم األثر التنموي.( 

  
وما يهمنا في هذه الدراسة هي طريقة تقييم األثر التنموي، وذلك لتالؤمها والدراسة موضوعة 

  .البحث
  

   طريقة التقييم لألثر التنموي8.2
   

يعرف البنك الدولي تقييم األثر على أنه قياس التغيير الحقيقي الذي حدث بفضل أنشطة مشروع، أو                
إيجابي أم سـلبي    ( وفي أي اتجاه  .... هدفة اقتصاديا واجتماعيا  برنامج على أحوال المجموعات المست    

  ؟  وإلى أي مدى؟ و ما هو السبب؟ )
  

لتقييم مدى استجابة البرامج التنموية لمتطلبات الفئة المستهدفة الفعلية، وأثرها          هذه الطريقة   وتستخدم  
البحث  تعديلها، أو  ، أو عليهم، وهي المحدد األساسي لمدى نجاح وكفاءة المشاريع، واالستمرار فيها         

إن ضبط التقدم الفعلي والمالي فقط للمشروع يعتبر غير كاٍف، الن المهـم             . عن بدائل أكثر مالئمة   
  :هم التقييم من النواحي التاليةهو تحقيق البرنامج التنموي ألهدافه ولهذا من الم

  
  ؟   ال؟ ولماذاهل حل البرنامج التنموي المشكلة التي يعاني منها المجتمع المحلي؟ أم 

 هل تم الوصول إلى المستفيدين المستهدفين للمشروع؟ وإذا لم يكن األمر كذلك، لماذا؟ 

 هل تم تحقيق الهدف النهائي والمخرجات المطلوبة؟ و إذا لم يكن األمر كذالك، لماذا؟ 
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                 وس هل تم إزالة المعيقات، أو تكييفها للبرامج التنموي أم ال، و لماذا؟ وما هي العبر والـدر
  ؟)2002البنك الدولي، (التي يمكن االستفادة منها

  
  :االيجابيات. 1.8.2

  
 الزمانية المكانية، أو يوفر تقدير كمي لألثر المطلوب وفق الخصائص الديمغرافية، أو .  
    ألي درجة حدث الفرق؟ ما هي النتائج علـى األرض؟          . يوفر االيجابيات التنموية المركزية

 ضل؟ كيف يمكن التحسين نحو األف

 يوفر تحليل منتظم لصانعي القرار والسياسة بثقة أعلى. 

  
  :السلبيات. 2.8.2

  
 مكلف للمال والوقت.  
 قليل المنفعة عند الحاجة إلى معلومات سريعة التخاذ القرار. 

 صعوبة تحديد المؤشرات والعوامل المناسبة للتقييم. 

  
  :المحكمات الرئيسية في عملية تقييم األثر التنموي. 3.8.2

  
إن عملية تقييم األثر تختلف من مشروع آلخر تبعا للغاية النهائية، أو للهدف بعيد المدى للمشروع،                

  :ففي المشاريع التنموية وجد أنها تتكون من العناصر الرئيسية التالية
 

 مدى استجابة البرامج والمشاريع التنموية لالحتياجات األساسية للفئـة المـستهدفة       :المالئمة
 .وأولوياتها

 مدى استفادة الناس من هذا المشروع إلى إجمالي عدد المـستحقين للخـدمات، او               :الكفاية  
مدى نجاح المشروع في حل مشكالت المجتمع، أو مدى تغطية خـدمات المـشروع لفئـة                

 . سكانية معينة

 وهي تعبير عن حسن استخدام الموارد البشرية والمالية والعمليات والتكنولوجيـا،           : الكفاءة
 .في تحقيق النتائج المطلوبة من البرنامجوالوقت 

 تخفيـف مـشكلة مـا، أو       : وهي درجة بلوغ األهداف المقررة سلفا للبرنامج مثل        :الفاعلية
 تحسين حالة ما ليست على ما يرام، وينبغي أن يشمل تقييم الفاعلية أيضا تقييم الرضـا، أو                
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ويهدف . ، والخدمة، والمؤسسة  االمتعاض الذي يبديه المجتمع المعني، نحو تأثيرات البرنامج       
تقييم الفاعلية إلى تحسين صياغة البرنامج، وشكل الخدمات والمؤسسات الـشبابية بتحليـل             

وينبغي حيثما كان ممكنا إجراء تحليل نوعي لمالئمة وفائـدة اإلنجـاز            . مدى بلوغ أهدافها  
 ).1995مختار، (الذي تم

 المؤسسة علـى    الخدمة، أو   البرنامج، أو   وهو تعبير عن األثر الشامل الذي يحدثه       : التأثير
التنمية االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها، وهكذا يهدف تقييم التأثير إلى تحديد أي تغيير             
ضروري في اتجاه البرامج الشبابية بغية زيادة إسهامها في التنمية االجتماعية واالقتصادية            

جتمع من وضع اجتمـاعي و اقتـصادي و         ويؤدي ذلك كله في النهاية إلى نقل الم       . الشاملة
  ). 2005العجالني، ( سياسي معين، إلى وضع آخر أفضل منه خالل فترة زمنية محددة

  
    أدبيات ودراسات سابقة9.2

  
إن األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع المنظمات األهلية ودورها في تنميـة الثقافـة لـدى                

لما لهذا الدور من أهمية للخصوصية التـي يمـر بهـا            الشباب في فلسطين كثيرة ومتنوعة، وذلك       
الشعب الفلسطيني، وما تعرضت له فلسطين من احتالل، وللحاجة الملحة لوجود المنظمات األهليـة              
لتقديم الخدمات المتنوعة وعلى رأس أولوياتها تعزيز صمود الشعب الفلسطيني في ظل عدم وجـود      

  .دولة فلسطينية مستقلة
  

بالدراسات التي عالجت هذا الموضوع بشكل دقيق ومفصل، وتبين لدى الباحـث            كما أنه هناك شح     
ظمـات  من خالل مراجعته لألدبيات بأن هناك العديد من الدراسات واألبحاث التي تناولـت دور من              

  .المجتمع المدني الفلسطيني
  

  :الدراسات العربية. 1.9.2
  
 الفلسطينية فـي تنميـة المهـارات        يةاألهلإلى تقييم دور المنظمات     ) 2007(دفت دراسة جراب    ه

 للشباب في محافظة رام اهللا و البيرة، والمساهمة في وضـع تـصور أفـضل لتوظيـف                  اإلدارية
 للشباب، وكانـت    اإلداريةالمساعدات الدولية المقدمة، من خالل القطاع األهلي في تنمية المهارات           

 اإلداريـة ا في مجال تنمية المهارات      مندوب ومندوبه ممن تلقوا تدريب    ) 401(عينة الدراسة قوامها    
 امتازت بالعمل االرتجالي غير     األهليةوالقيادية، وأظهرت نتائج الدراسة أن غالبية البرامج الشبابية         

 األهليـة المخطط، والذي يعتمد على توجهات المانح وأجندته الخارجية ،كما أن غالبية المؤسـسات              
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جد قواعد بيانات دقيقه لدى المؤسسات االهليـه حـول          تتقاطع في برامجها الموجهة للشباب، وال يو      
  .البرامج والمشاريع التدريبية المنفذة

  
التي هدفت إلى التعرف على واقع المنظمات األهلية في قلقيلية ودورها           ) 2006( وفي دراسة سلمان  

 في عملية التنمية في المجتمع المحلي، وإلقاء الضوء على جوانب النقص واالحتياجـات الخاصـة              
لنوع ومكان وأداء المنظمات األهلية، وتركز البحث على قياس الدور التنمـوي لتلـك المنظمـات                

مواطنا من محافظة قلقيلية، وتم اختيار العينة بطريقة العينة         ) 97(األهلية، وتكونت عينة الدراسة من    
بيـا بـشكل    العرضية، وتوصل الباحث إلى أن تقييم المنظمات األهلية في تنمية المجتمع كـان ايجا             

كبير، وكذلك استهدفت هذه المنظمات كافة شرائح المجتمع، وأن البرامج التي قدمتها هذه المنظمات              
  .استهدفت الجنسين، وكذلك شملت على برامج تنموية مجتمعية متنوعة

  
والتي هدفت إلى إجراء مقارنة بين ثـالث عينـات مـن            ) 2006( وفي دراسة نفسية قام بها حداد     

من الذكور  ) 488(لمشاركين وغير المشاركين سياسيا، وتكونت عينة الدراسة الكلية من        الفلسطينيين ا 
واإلناث، وتوصل الباحث إلى وجود فروق بين المشاركين وغير المشاركين سياسيا علـى متغيـر               

  .السن، في حين لم توجد فروق جوهرية بين متغيرات الدراسة األخرى
  

ضمن آليات عمل لتطوير أداء وفاعلية منظمـات حقـوق          التي تت  ) 2005(وهدفت دراسة القاروط    
اإلنسان و الديمقراطية، حتى تتمكن من المساهمة الجادة في عمليات البناء المجتمعي، وهي دراسـة       

انه هناك معوقات ذاتيـه،     :  منظمه متخصصة، وأظهرت الدراسة نتائج أهمها      32ميدانيه استهدفت   
  :شملت على

  
 جعيات العامة للمنظمات المبحوثة ضعف عام للدور الرقابي للمر.  
  المستهدفةكذلك أظهرت مستوى الضعف العام في وضوح األهداف للفئات. 

 غياب األداء الديمقراطي داخلها لصالح المدير العام. 

  عدم قدرة المنظمات المبحوثة على التغلغل داخل المجتمع. 

  لمنظمةاوضعف التوجه نحو إشراك الفئات المستهدفة في تصميم نشاطات.   
  

  :وكذلك أظهرت النتائج بوجود معوقات بيئيه كانت أهمها
  

 عدم توفر بيئة سليمة لعمل المنظمات كتجمع مؤثر.  
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  األهليةالبناء السياسي الفلسطيني توفير هامش اكبر لمشاركة المنظمات ) رفض(عدم قدرة. 

          ة فـي الحيـاة     استمرار بعض المشكالت االجتماعية، أساسها النظرة الدونية لدورة المـرآ
 .العامة

 االعتماد الكامل المنظمات على التمويل الخارجي. 

 

من هنا يرى الباحث إن منظمات حقوق اإلنسان والديمقراطية كغيرها من المنظمات ما زالت تواجه               
  .بيئة سياسيه واجتماعيه واقتصاديه تمنع تقدمها وتحد من قدرتها على تحقيق أهدافها

  
دراسة هدفت إلـى دراسـة       ) 2004(حاث المعلوماتية واستطالعات الرأي     أجرت ألفا العالمية لألب   

التوجهات المدنية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية ،وإمكانية تطوير مناهج ومساقات دراسـية فـي              
موضوع التربية المدنية ،وغير ذلك من مجاالت تدخل في السياسات التعليمية أو تـشكل توجهـات                

) 1197(ختيار العينة من جميع طلبة الجامعات في الضفة الغربية وبلغت           الشباب في المجتمع ،وتم ا    
  :نتائج الدراسة على النحو التاليطالبا وطالبه موزعين على الجامعات الفلسطينية وكانت 

  
  األسرة استعدادا عاليا للمشاركة في أعمال البيت ومساعدة ةلطلباابدي.  
 ضه على الجميع بالتساوي أبدى الطلبة استعدادهم لممارسة القانون وفر. 

                   ،كان جهة االنتماء األكثر أهميه من و جهة نظر الطلبة كانت على الترتيـب، الـدين، العائلـة
 .، فلسطيناإلنسانية

 أبدى الطلبة وبنسبه عاليه بالحرية الشخصية وعدم تدخل اآلخرين. 

 طوعي أبدى نسبه عاليه من الطلبة بإيجابية المشاركة في االنتخابات والعمل الت. 

 كانت نسبة ايجابية الطلبة حول المشاركة في أعمال تطوعيه متقاربة ما بين عال ومتوسط. 

                 كان هناك اختالفات في ايجابيات الطلبة حول حقوق المرآة إال أن النسبة األعلى واألوفر هـي
 .ملة مع التخطيط في بعض األحيان كاالمرأةمنح حقوق 

  
ت إلى التعرف على دور المنظمات الـشبابية فـي بنـاء            هدف) 2004( وفي دراسة أجراها حنني     

الشخصية العامة للشباب الفلسطيني، وأثر ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربيـة، ودراسـة               
فردا، وتم اختيـار العينـة      ) 330(مدى فاعلية تحقيق برامجها ألهدافها، وتكونت عينة الدراسة من        

  .بطريقة العينة المقصودة
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 الدراسة إلى وجود عالقة كبيرة بين البرامج والمشاريع التي تنفذها هـذه المنظمـات،               وقد توصلت 
وبين خلق قدرات إبداعية، وبناء لشخصية الشباب في المشاركة السياسية وتعزيز االنتماء والـوالء              
 الوطني، وأن المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية لها دور مؤثر وواضح في تنمية قدرات الشباب             

  . الوطني عند الشباب الفلسطينيوبناء شخصيتهم، مما انعكس ايجابيا على تعزيز االنتماء والوالء
  

إلى بحث مفهوم المشاركة السياسية لدى المرأة الريفية في فلسطين،          ) 2004( وهدفت دراسة الشيخ  
ـ ) 180(والعوامل المرتبطة به، وتكونت عينة الدراسة من       ى نتـائج  امرأة ريفية، وتوصل الباحث إل

المستوى التعليمي للمرأة الريفية في فلسطين يرتبط بعالقة وثيقة بدرجة المشاركة السياسية،            : أهمها
النساء العامالت هن األكثر مبادرة في دعم تمثيل النساء في المؤسسات الرسمية واألهلية، النظـام               

  . جتمع الفلسطينيالسياسي الفلسطيني القائم يتطلب وضع آليات لرفع مكانة النساء في الم
  

صادرة عن هيئة شؤون المنظمات األهليـة التـي         ) 2003(وفي دراسة حول الرؤية اإلستراتيجية      
هدفت إلى التعرف على تعزيز التعاون والشراكة التحديات التي تواجه المنظمات األهليـة، أشـكال               

ترتيـب األوضـاع     :التعاون المشترك بين السلطة والمؤسسات األهلية وخرجت الدراسة إلى أهمية         
الداخلية للمؤسسات بما ينسجم مع مواد قانون الجمعيات والمنظمات األهليـة، توسـيع المـشاركة               

مـن تحديـد    (المجتمعية والشعبية وكذلك من الفئات المستهدفة في كافة مراحل دورة حياة المشاريع           
نظمات األهلية بأنها ال يمكن     ، أن تعي الم   )االحتياجات إلى التخطيط والتنفيذ ومن ثم المتابعة والتقييم       

  .أن تكون بديال لألحزاب والقوى السياسية
  

االنتخابـات الديمقراطيـة    : وتعزيز الحياة الديمقراطية الداخلية في المنظمات األهلية مـن خـالل          
الداخلية، والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار، والمكاشفة والمساءلة والمحاسبة وتطوير العالقة ما            

نظمة ومرجعيتها وأعضائها،وكذلك ما بين إدارة المنظمة من ناحية ومجلس إدارتها وهيئتها            بين الم 
  .العامة من ناحية ثانية باإلضافة إلى توسيع قاعدتها

  
دراسة هدفت إلى بناء قاعدة معلوماتية ارتكازية       ) 2002(وأجرت ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتية      

 لطلبة الصف الثاني عشر، في محافظات الضفة، وتكـون إطـار            حول المفاهيم والتوجهات المدنية   
العينة من ملف الكتروني شمل قائمة بجميع صفوف الثاني عشر في جميـع المـدارس الحكوميـة                 

طالب وطالبة وذلك بمفهوم العينة الطبقية      ) 1000(والخاصة في الضفة الغربية، وبلغ إجمالي العينة      
  .لالعنقودية العشوائية أحادية المراح



 34

وأظهرت نتائج الدراسة أن أراء الطلبة قد أعطت نسبة كبيرة بحق المرأة في العمل خارج البيـت،                 
وفي المشاركة الحياة السياسية، واختيار شريك حياتها، وكذلك كانت نسبة كبيرة جدا ضد ضـرب               

ك إجابة  المرأة، إال أن هناك نسبة متوسطة من اآلراء قد أعطت حق المرأة في اختيار لباسها، وهنا               
  .سلبية بحق المرأة السفر خارج البالد وحدها، وكانت إجابات اإلناث أكثر إيجابية من الذكور

  
وأظهرت أراء الطلبة أن حقوق المواطن الفلسطيني غير مطبقة بالتـساوي، وعـدم وجـود مبـدأ                 

لقانون الشخص المناسب في المكان المناسب في نظام الحكم في فلسطين، وأن نظام الحكم ال يطبق ا               
  .على المواطنين بالتساوي

  
أما بخصوص التعددية واالنفتاح أظهرت نتائج الدراسة أن اختالط الجنسين في المدارس مرفوض،             

  .وأن تعدد األحزاب السياسية هي ظاهرة سلبية
  

وأيد الطلبة وبنسبة كبيرة الحرية في اختيار حزبه السياسي بدون تأثير خارجي، واختيار تخصصه              
  .رية كاملة، وأن العادات والتقاليد السائدة تحد من الحرية الشخصيةالعلمي بح

  
أما بخصوص المواطنة واالنتماء، أظهرت النتائج أن نسبة كبيرة أيدت أن أولوية االنتمـاء للـدين،                

  .ونسبة كبيرة أيدت المشاركة في العمل التنموي واعتبرته ممارسة حضارية مهمة
  

  .ة في التعليم والقانون والحقوق المساواة بين الرجل والمرأوأيد نسبة كبيرة جدا أيضا مبدأ
  
إلى معرفة ودراسة   ) 2004(هدفت دراسة ألفا ألعالميه لألبحاث والمعلوماتية واستطالعات الرأي         و

لطلبة الصف التاسع في مدارس الضفة الغربية وقطاع        ) تعليم من اجل المواطنة     (التوجهات المدنية   
صفوف، ) 807( صفا من أصل     (82)ي وحده المعاينة بحيث تم اختيار       غزه، وشكل الصف المدرس   

طالبـا  ) 2920(وبعد اختيار الصف كانت تتم ألمقابله مع جميع الطلبة، وبلغ إجمالي العينة حوالي              
  :تائج الدراسة على النحو التاليوطالبه، وكانت ن

  
           اء رغبتهم بالمشاركة   استعداد عال وتحمل المسؤولية، ولم تظهر فروق بين الجنسين في إبد

  .مع وجود درجه اكبر لإلناث لالستعداد للمشاركة في أعمال المنزل 
 ايجابية التدخل في الشأن العام . 

  والعشيرةلألسرةدرجه عاليه من االنتماء . 



 35

 تبني الطلبة موقفا تقليديا من المرأة مع وجود نسبه عاليه ال توافق على حقوق محدده. 

    مـن   %) (33 ،حيث أشـار     األهلية التطوعي وعمل المنظمات     مشاركه محدودة في العمل
 إلى عدم وجود مؤسسه أهليه فـي        األهليةالطلبة الذين ال يشاركون في نشاطات المنظمات        

 .من هذه الفئة من الشباب نشاطات تالءم اهتمامهم %)14(منطقتهم ، ولم يجد 

 

نامج التربوي الفردي، تتمثل في عـدم       وقد أظهرت نتائج الدراسة عددا من المشكالت المتعلقة بالبر        
وجود فريق عمل متعدد التخصصات، وعدم توظيف نتائج التشخيص في إعداد البـرامج الفرديـة،               
كما أن معظم األهداف قصيرة المدى مفقودة إن وجدت فهي غير مالئمة، وكذلك كـشفت الدراسـة     

فردية، وحاجتهن إلـى دورات     عن عدم رضى المعلمات عن خبراتهن في إعداد البرامج التربوية ال          
تدريبية وبرامج تدريب على استخدام الحاسوب لتذليل الصعوبات التي تواجه تلك األخصائيات فـي              

  .البرامج الفردية
  

 :الدراسات األجنبية. 2.9.2

  
بعنوان أثر التوحـد الحزبـي علـى        ) finkel&Opp,1991( وهدفت دراسة أجراها فينكل وأوب    

معرفة مدى العالقة بين االنتماء الحزبي مع المشاركة السياسية، وتكونـت           المشاركة السياسية، إلى    
من الذكور واإلناث في جمهورية ألمانيا الغربية قبل التوحد، وتوصل الباحثان           ) 150(عينة الدراسة 

أن االرتباطات الثنائية بين التوحد الحزبي والمشاركة السياسية يمكن مـن خـالل             : إلى نتائج أهمها  
المتبادلة بحوافز المشاركة، كما وجد أن األشخاص الذين أظهروا توحدا أقـوى بحـزب              عالقتهما  

سياسي هم أكثر ميال ألن يدلوا بأصواتهم في االنتخابات وأكثر مـيال لالشـتراك فـي الحمـالت                  
السياسية، وأن يعملوا على نجاح الحزب في االنتخابات أكثر مما هو الحال لدى األفراد الذين لديهم                

  . ضعيفة أو ليست لديهم روابط بأي حزبروابط 
  

 بعنوان المشاركة الـسياسية وعالقتهـا       )Davidson&Cotter,1989(أما دراسة دافيدسون وكوتر   
بالشعور بالوطن، وهدفت إلى التعرف على أي النشاطات السياسية ذات الداللة على التعبيـر عـن                

واطنا من الذكور واإلناث، وقد توصل      م) 546(المواطنة لدى المواطنين، وتكونت عينة الدراسة من      
توجد عالقة بين المشاركة في المهام السياسية وبين اإلحـساس بـالوطن،            : الباحث إلى نتائج أهمها   

الحديث في األمور السياسية ليس من مؤشرات اإلحساس بالمواطنة، مشاركة المواطن في التصويت             
  .في االنتخابات هو دليل على اإلحساس بالوطن
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  : تعقيب على الدراسات السابقة.3.9.2
  

إن األدبيات والدراسات التي تناولت موضوع المنظمات األهلية في فلسطين، كثيرة ومتنوعة حيـث              
  :يمكن تقسيمها إلى قسمين

  
                 دراسات تناولت فترة الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، أي ما قبل أوسـلو، حيـث أن هـذه

ية ونشوءها ودورها في المقاومة الفلـسطينية       الدراسات كان تركيزها على األحزاب السياس     
وأشكال النضال المختلفة التي مارستها هذه المنظمات في تلك الفترة، ومدى الـدور الـذي               
تقوم به هذه المنظمات كونها تشكل رافعة للمقاومة والعمل االجتماعي، وذلك لقيامها  بدور              

  .منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية

  م إجراؤها ما بعد أوسلو، حيث أنه وبعد توقيع اتفاقيات السالم ونـشوء الـسلطة               دراسات ت
الوطنية وإيجاد كيان فلسطيني واالهتمام المتزايد في تنفيذ مشاريع تنموية من قبل الممولين،             
وتوجه منظمات المجتمع المدني إلى تنفيذ برامج تنموية ال إغاثية، واالهتمام في كافة شرائح              

رت الدراسات التي تم إجراؤها في هذه الفترة والتـي تبحـث فـي دور هـذه                 المجتمع، كث 
المنظمات في العملية التنموية الجارية في فلسطين، وعالقتها بـالواقع الفلـسطيني وذلـك              
باعتبارها أدوات وعناصر مهمة للمجتمع المدني الفلـسطيني، مـن هنـا ركـزت معظـم                

 :الدراسات على عدة جوانب منها

  
o  عن الديمقراطية الفلسطينية والمجتمع المـدني الفلـسطيني وأفـاق           دراسات بحثت 

إن هذه الدراسات تـشابهت     ). 2006حداد،  ) (2005القاروط،  (التحول الديمقراطي 
وهذه الدراسة كونها بحثت فـي دور المنظمـات األهليـة فـي حقـوق اإلنـسان                 

أنها اختلفـت   والديمقراطية والمعيقات التي تواجهها، وكذلك بحثت في الحقوق، إال          
وهذه الدراسة في كونها لم تتطرق إلى شريحة الشباب وكذلك لم تقوم بالتعرف على              

  .فاعلية البرامج التي تنفذها المنظمات في مجال حقوق اإلنسان والديمقراطية
o            دراسات بحثت في طبيعة عالقة المنظمات والسلطة الوطنية، والعالقة الجديدة التي

إن هـذه الدراسـات      ).2003ون المنظمات األهلية،    هيئة شؤ (نشأت على أثر ذلك   
كانت كثيرة وغنية في بحث أشكال العالقة مابين السلطة والمنظمات، وذلك لنـشوء             
تضارب في المهام ما بين الطرفين، لذا فإن هذه الدراسات اختلفت وهذه الدراسـة              

ـ              ائج كونها بحثت في العالقة مابين هذه المنظمات والسلطة الوطنيـة وخرجـت بنت
وتوصيات لتنظيم هذه العالقة، أما هذه الدراسة بحثت في العالقة ما بين المنظمـات      
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وشريحة الشباب الذين يشكلون جزءا من هذا المجتمع، إال أنها التقـت مـع هـذه                
الدراسة كون هاتين الدراستين حاولت إيجاد والبحث عن عالقـة تكامليـة ضـمن              

  . هلية والمجتمع الفلسطينيمنظومة متكاملة وهي السلطة والمنظمات األ
o              دراسات بحثت في دور المنظمات الشبابية العاملة في فلسطين ودورها في التنميـة

حننـي،  (بشكل عام، والتي بحثت في شـريحة الـشباب والمـرأة بـشكل خـاص              
إن هذه الدراسات تشابهت وهذه الدراسـة        ).2006سلمان،)(2004الشيخ،  )(2004

جتمع المدني أوال،وعالقة هذا الدور والتنمية ثانيا،       كونها بحثت في دور منظمات الم     
وكانت الشريحة المستهدفة في البعض منها هم الشباب والمرأة ثالثا، وهذا بـدوره             
ساعد الباحث في دراسة العديد من هذه األدبيات، إال أن هناك نقص لم تعالجه هذه               

لم تتخصص في بحـث     الدراسات، من حيث أنها لم تتناول مفهوم التنمية الثقافية، و         
برامج منظمات المجتمع المدني، والتعرف على مدى فاعليتهـا ومالءتهـا والفئـة             

  .المستهدفة
o             دراسات بحثت وتشابهت كثيرا وهذه الدراسة، من حيث التعرف على دور منظمات

المجتمع في تنمية الشباب، وكذلك تقييم فاعلية البرامج المنفذة، وكذلك البحث فـي             
إال أن الباحث   ) 2002دراسة ألفا،   ( )2007جراب،  ( ية والمدنية للشباب  التنمية الثقاف 

  :وجد هناك نقصا في هذه الدراسات، من حيث أنها
  

              لم تبحث في التعرف على فاعلية البرامج المنفذة من قبل المنظمات والتـي
  .تستهدف الشباب بخصوص التنمية الثقافية بشكل خاص

      باب دون التطرق للمنظمـات األهليـة       بحثت في التوجهات المدنية لدى الش
  .ودورها في هذا الجانب

            هناك دراسات استهدفت جزء من شريحة الشباب ولم تستهدف هذه الشريحة
  .كاملة

  
لذا من هنا وبعد مراجعة الباحث لهذه الدراسات والتي استفاد منهـا كثيـرا مـن حيـث صـياغة                    

ن هناك ضرورة إلعـداد دراسـة تجمـع      التساؤالت والفرضيات، وتصميم استبانه الدراسة، يرى أ      
مجموعة من المحاور وذلك لوجود نقص في الدراسات السابقة والتي بحثت فـي هـذه الجوانـب،                 

فاعلية برامج منظمات المجتمع المـدني فـي تنميـة          والمحاور تتمثل في عنوان هذه الدراسة وهي        
  .الثقافة المدنية للشباب
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  لفصل الثالثا

______________________________________________________  
  الطريقة و اإلجراءات

  
مدى فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة          من اجل تحقيق هدف الدراسة وهو       
 فقد تـضمن هـذا       وعالقة ذلك ببعض المتغيرات الديمغرافية     المدنية للشباب في محافظة طولكرم    

كما يعطي وصفاً مفصالً َألداة الدراسة وصدقها       . جتمعها وعينتها الفصل وصفاً لمنهج الدراسة، وم    
وثباتها، وكذلك ِإجراَءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدمها الباحث فـي اسـتخالص             

  .نتائج الدراسة وتحليلها
  

    منهج الدراسة 1.3
  

المشاركين  تقصاء آراء حيث تم اس  . استخدم الباحث المنهج الوصفي لمناسبته لطبيعة هذه الدراسة       
 وعالقـة ذلـك بـبعض المتغيـرات         في البرامج التي نفذت من قبل المنظمات المجتمع المـدني         

  .الديمغرافية
  

   مجتمع الدراسة 2.3
  

تكون مجتمع الدراسة من جميع الشباب المشاركين في البرامج التي نفذت مـن قبـل المنظمـات              
ذين يسكنون في محافظة طولكرم والذين حـصلوا         ال 25)-(14المجتمع المدني من الفئة العمرية      

 ويبلغ عدد هـؤالء الـشباب المـستفيدين أو        . على خدمات وشاركوا بنشاطات مع هذه المنظمات      
أنثى وذلك حسب مـصادر     )482(ذكر، و ) 645(شابا منهم   ) 1127( المشاركين في هذه البرامج     
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) 1.3(ويوضـح الجـدول     . 2007/2008المؤسسات الشبابية العاملة في محافظة طولكرم للعام        
  .توزيع مجتمع الدراسة حسب البرنامج والجنس

  
   توزيع أفراد المجتمع األصلي حسب البرنامج  والجنس: 1.3جدول 

  
  المجموع  إناث  ذكور  البرنامج  الرقم

  85  35 50  حقوق اإلنسان في المجتمع الفلسطيني 1
  105  40  65  المواطن الصالح والحكم الرشيد  2
  95  40  45  دور الشباب في المجتمعتفعيل   3
  100  50  50  حقوق المواطنة  4
  100  40  60  دور المجلس التشريعي اتجاه الشباب  5
  70  30  40  دور السلطة التنفيذية في فرض القانون  6
  52  22  30  دور المؤسسات في تطوير ثقافة المجتمع  7
  104  48  56  تنمية قدرات مجتمعية  8
  82  38  44  يةحقوق المرأة الفلسطين  9

  110  44  66  المواطن الفلسطيني واالتفاقيات المبرمة  10
  80  40  40  تنمية القيادات الشابة  11
  75  30  45  تعزيز قيم التسامح والحوار لدى الشباب  12
  69  25  44  األمن اإلنساني وحقوق اإلنسان  13

  1127  482  645  المجموع

  
   عينة الدراسة3.3
  

من الشباب المشاركين في البرامج التي نفذت من قبل منظمـات           ) 430(تكونت عينة الدراسة من     
حيث مثل متغير الجنس الطبقات التـي تـم         . المجتمع المدني تم اختيارهم بطريقة العينة القصدية      

تقريباً من المجتمع األصلي، وقد قام       %) 38.1( اختيار العينة منها، وقد شكلت العينية ما نسبته         
على اإلناث  ) 200(استبانه على الذكور و   ) 250(استبانه على المبحوثين      ) 450(الباحث  بتوزيع    

والسبب يعود إلى أن عدد الذكور في مجتمع الدراسة أكثر من اإلناث حيث عدد الشباب الـذكور                 
المشاركين في تلك البرامج يؤكد ذلك ، وتعتبر هذه النسبة جيدة حيـث يـشير عـودة ومكـاوي                   
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ن ممثلة بالبحوث المسحية التي يكون فيها مجتمع الدراسـة بـاأللوف            إلى أن العينة تكو   ) 1992(
فما فوق، وبعد إتمام عملية جمع البيانات وصـلت حـصيلة           % ) 10( عندما تكون نسبة التمثيل       

استبانه بسبب عدم صالحيتها للتحليل اإلحـصائي لكـي         ) 10(استبانه استبعد منها    ) 440(الجمع  
  .استبانه) 430(راء التحليل اإلحصائي عليها تصبح عينة الدراسة التي تم إج

  
   أداة الدراسة4.3

  
بعد إطالع الباحث على عدد من الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فيها قام بتطوير اسـتبانه               

فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية         خاصة من أجل التعرف إلى درجة       
 من وجهة نظر الشباب المشاركين في البرامج التي نفذت مـن قبـل            لكرمللشباب في محافظة طو   

 الذين يسكنون في محافظة طـولكرم ، وقـد          25-14منظمات المجتمع المدني من الفئة العمرية       
  : تكونت األداة في صورتها النهائية من جزأين رئيسين وهما 

  
 ًالجـنس،  : ن المبحوثين هي  وهي عبارة عن معلومات ع     :بيانات أولية عن المبحوثين   : أوال

، مكان السكن، المهنة ، مستوى الدخل ، حيـث           الحالة االجتماعية  ،المؤهل العلمي  العمر ، 
  .داخل المربع المقابل للمعلومة التي تنطبق عليهم) ×(طلب من المستجيبين وضع إشارة

 مية الثقافـة   فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تن      األبعاد والفقرات التي تقيس      :ثانيا
فاعلية برامج منظمات المجتمع المـدني فـي        قام الباحث بتصميم أداة لقياس مدى        :المدنية

 وقد تكونت في االستبانة صورتها النهائية من سـتة وخمـسين            تنمية الثقافة المدنية للشباب   
الخماسـي  ) Likert Scale(فقرة، حيث تم تصميم االستبانة على أساس مقيـاس ليكـرت   

يبين توزيع فقـرات الدراسـة      ) 2.3(قد بنيت الفقرات باالتجاه اإليجابي، والجدول       األبعاد و 
  .على أبعادها المختلفة

  
هذا وقد تم تصميم المقياس على أساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد وقد بنيت الفقرات  باالتجـاه                 

  :اإليجابي األوزان للفقرات كما هو آتي
  

 خمس درجات  :موافق بشدة  
 درجات أربع: موافق   
 ثالث درجات : ال ادري  
 درجتين : ال أوافق  
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 درجة واحدة:  ال أوافق بشدة   
  280= 56× 5=وبذلك تكون أعلى درجة في المقياس  
  56=56× 1= وتكون أقل درجة  

  
   توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية:2.3جدول 

  
عدد   أرقام الفقرات  المحاور  الرقم

  الفقرات
  8 1-8  المواطنة 1
  8 9-16 التشبيك و الضغط 2
  8  24-17 الحريات 3
  8  32-25  سيادة القانون  4
  8  40-33  الجندر 5
  8  47-41  المساواة و العدالة  6
  8  56-48 الحقوق 7

 56  المجموع   

  
   ثبات أداة الدراسة5.3

  
ـ                  ن أجـل   نظراً الشتمال األداة على عدة مجاالت، فقد استخدم الباحث عدة أنـواع مـن الثبـات م

  : استخراج معامل الثبات لكل قسم من هذه األقسام
  

 طريقة إعادة االختبار  :أوال) Test- Retest Method ( حيث تم تطبيق أداة الدراسة على
أنثى، لم يتم تضمينهم فـي    ) 15(ذكر و ) 15(شابا  بواقع    ) 30(عينة استطالعية مكونة من     

ين التطبيقين، ثم تم احتساب معامل ارتباط       يوماً ب ) 14(عينة الدراسة األصلية وبفرق زمني    
  .وهو معامل مرتفع ويمكن الوثوق به) 0.90(سيبرمان بين درجات مرتي التطبيق، وقد بلغ

 ثبات التجانس الداخلي   :ثانيا)Consistency(            وهذا النوع من الثبـات يـشير إلـى قـوة ،
جانس اسـتخدم الباحـث     الفقرات في أداة الدراسة، ومن أجل تقدير معامل الت        االرتباط بين   

يبين نتائج اختبـار معامـل   ) 3.3(والجدول ). Cronbach Alpha)(كرونباخ ألفا(طريقة 
  :الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأبعاد الدراسة المختلفة
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   نتائج اختبار معامل الثبات بطريقة كرونباخ ألفا على مجاالت وأقسام الدراسة المختلفة:3.3 جدول
  

  قيمة معامل الثبات   المحور
 0.83  المواطنة

  0.80 التشبيك و الضغط
  0.85 الحريات 

  0.86  سيادة القانون
  0.76  الجندر

  0.80  المساواة و العدالة
  0.85 الحقوق

  0.96  الدرجة الكلية للثبات 
  
يعها وجم ) 0.76-0.86( أن الثبات ألقسام الدراسة المختلفة تراوح بين        ) 3.3(يتضح من الجدول      

أما الدرجة الكلية لمعامل الثبات فقد      . معامالت مرتفعة مناسبة ألغراض الدراسة ويمكن الوثوق بها       
  ). 0.96(بلغت 

  
 طريقة التجزئة النصفية: ثالثا)Split-Half Method:(  حيث تم تقسيم فقرات االستبانة إلـى

واحتـوى  ....) 5،  3،  1(قسمين متساويين بحيث احتوى القسم األول على الفقرات الفردية        
ثم تم استخراج معامل االرتباط     ...) 6،  4،  2(القسم الثاني على الفقرات الزوجية لالستبانة       

حيث بلغ معامل الثبـات     ) 310ص:2002ملحم،  (بين الدرجات الفردية والدرجات الزوجية    
  .وهذا يعتبر معامل ثبات مرتفع ومناسب ألغراض الدراسة الحالية) 0.93(الكلي

  
  داةصدق األ 6.3

  
) 10(استخدم الباحث صدق المحكمين أو ما يعرف بالصدق المنطقي وذلك بعرض المقياس علـى               

بهدف التأكد من مناسبة المقياس لمـا       ) مرفق قائمة بأسماء المحكمين   (محكمين من ذوى االختصاص   
أعد من أجله وسالمة صياغة الفقرات وانتماء كل منها للمجال الذي وضعت فيه، وقد بلغت نـسبة                 

وهو ما يشير إلى أن المقيـاس يتمتـع بـصدق           % 85االتفاق بين المحكمين على عبارات المقياس       
  ).383، ص1998عودة، (مقبول 
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   إجراءات تطبيق الدراسة7.3
  

  :قام الباحث بإجراءات الدراسة وفق الخطوات التالية
  

 التأكد من صدق وثبات أداة الدراسة.  
      للشباب من الفئة العمريـة     تنمية الثقافة المدنية    دف  مخاطبة المؤسسات التي نفذت برامج تسته

للباحـث  ، من أجل جمع المعلومات التي تسهل الوصول للمبحوثين وكذلك السماح            14-25
 .بتوزيع االستبانة عليهم

  قام الباحث بتوزيع االستبيانات وجمعها بنفسه وبمساعدة فريق من زمالئه في العمل.  
 استبانه) 440(عة بلغت حصيلة االستبيانات المسترج.  
          استبانه وتم اسـتبعاد    ) 440(تم فرز االستبيانات المستوفية لشروط االستجابة والبالغ عددها

  .استبانه لعدم استيفاء شروط االستجابة) 10(
 تم تبويب البيانات وترميزها وإدخالها في الحاسوب.   
 عولجت البيانات إحصائيا.  

  
   متغيرات الدراسة8.3

  
  :دراسة كما يأتيتتوزع متغيرات ال

  
 ستقلة رات الم ــالمبحوثين  :المتغي ــة ب ــصنيفية المتعلق ــرات الت  classification( المتغي

variables:(  
  

o أنثى ) 2    ذكر.) 1: وله مستويان: الجنس  
o   سنة 24-20من) 2     سنة 19-14من) 1 :العمر   
o  ماجستير)3     بكالوريوس) 2     ثانوية عامة )1: المؤهل العلمي   
o غير ذلك ) 3    متزوج ) 2    أعزب) 1 : جتماعيةالحالة اال   
o مخيم ) 3    مدينة ) 2      قرية  ) 1 :مكان السكن  
o طالب ) 3    ال اعمل  ) 2        اعمل ) 1: المهنة  
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o ــيقل3000-2000) 2   شيقل2000اقل من ) 1 :مستوى الدخل -3001) 3   شـ
أكثر ) 6   شيقل6000 -5001 )5   شيقل 5000 - 4001)4 شيقل  4000

  شيقل 6000من 
  

  التابعةالمتغيرات: )Dependent Variables:(    وتمثلت في الفقرات واألبعاد التي تقـيس
  .فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب

  
   المعالجة اإلحصائية 9.3

  
وذلـك  ) SPSS(من أجل معالجة البيانات استخدم برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة            

  :المعالجات اإلحصائية التالية باستخدام
  

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية لإلجابة عن أسئلة الدراسة. 

  ( للمجموعـات المـستقلة  ) ت(اختبارIndependent T-Test (   لفحـص
 .الفرضيات المتعلقة بمتغيرات الجنس، العمر

   تحليل التبـاين األحـادي  )One-Way Analysis Variance (   لفحـص
الفرضية المتعلقة بدراسة متغير المؤهل العلمي ، مكان الـسكن  ، الـدخل،              

 .الحالة االجتماعية، المهنة

 معادلة كرونباخ ألفا لقياس الثبات 

 التمثيل البياني للمتغيرات المستقلة. 

  اختبارLSDللمقارنات البعدية   
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  الفصل الرابع
______________________________________________  

   ومناقشتها نتائج الدراسة
  

يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، وذلك لإلجابة عن تساؤالت الدراسة             
والتحقق من صحة فرضياتها، وقد تم اعتماد مفتاح تصحيح للتعرف على نتائج الدراسة وذلـك               

  ):1.4(كما هو وارد في الجدول 
  

  .درجة التقييمالنسب المئوية و: 1.4جدول 
  

  النسبة المئوية
 

 درجة التقييم

  قليلة جدا  %50أقل من 
  قليلة   %59.9- 50من 
  متوسطة   %69.9- 60من 
  كبيرة  %79.9- 70من

  كبيرة جدا  فأكثر% 80
  

   نتائج الدراسة 1.4
  

  فيما يأتي تلخيص ألهم نتائج الدراسة
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  السؤال الرئيسنتائج  1.4
  

ما درجة تقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المـدني فـي           "يس  لإلجابة عن سؤال الدراسة الرئ    
والنـسب  استخرجت المتوسـطات الحـسابية       تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم؟      

 ، وذلك كما هو واضح في الجدول        ، وتم ترتيبها تنازليا حسب درجة التقييم      المئوية ودرجة التقييم  
الذي يبين درجة تقيـيم مجـال       ) 3.4(المواطنة والجدول   مجال   الذي يبين درجة تقييم      )2.4(رقم

الذي ) 5.4(الذي يبين درجة تقييم مجال الحريات ، والجدول       ) 4.4( ، والجدول  التشبيك و الضغط  
. الجنـدر الذي يبين درجة تقيـيم مجـال        ) 6.4( ، والجدول  سيادة القانون يبين درجة تقييم مجال     

الذي يبين درجـة    ) 8.4(، والجدول  المساواة و العدالة    مجال الذي يبين درجة تقييم   ) 7.4(والجدول
 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجـة        درجة تقييم ) 9.4( بينما يبين الجدول   الحقوقتقييم  

  :تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم
  

  :المواطنةمجال . 1.1.1.4
  

  ).2.4(الدراسة المتعلقة بمجال المواطنة يلخصها جدول نتائج 
  

أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنميـة الثقافـة المدنيـة              ) 2.4(يتضح من الجدول    
حيث بلغت النـسبة    ) 1(للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال المواطنة كانت كبيرة جدا على الفقرة             

، وكانت درجة تقييم برامج منظمـات المجتمـع         %) 84(ن على هذه الفقرة   المئوية الستجابات المبحوثي  
حيث تراوحت النسبة المئويـة السـتجابات       ) 4،  8،  3،  7،  5،  2،  6(المدني كبيرة على بقية الفقرات      

، أما الدرجة الكلية للتقييم لمجال المواطنـة         %)72.8 -%76.2(المبحوثين على هذه الفقرات ما بين         
 %).75.94( حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على جميع الفقرات          فقد كانت كبيرة  

ويفسر الباحث هذه النتيجة بأنها تعود إلى بروز العديد من المنظمات التي اهتمت بالتنمية البـشرية                
وخاصة في مطلع التسعينيات والتي تحولت إلى منظمات تنموية على كافة الصعد وخاصة التثقيـف           

ولكون . 2006)النشاشيبي  (مدني، والتي كانت قبل تلك الفترة عبارة عن منظمات إغاثية ومقاومة          ال
المواطنة تشكل نقطة االلتقاء لمفهوم الديمقراطية من جهة ومفهوم حقوق اإلنسان من جهة أخـرى،               

ـ               دا واالهتمام غير المسبوق من قبل المجتمع الدولي بمجالي الديمقراطية وحقوق اإلنسان، ممـا ح
بمنظمات المجتمع المدني بتكثيف البرامج التي تختص بهذا المجال، والعمل على توعيـة وتثقيـف               
الفرد والمجتمع بالحقوق المدنية والسياسية، وبالذات التركيز على شريحة الشباب، هذا إضافة إلـى              
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ـ                 شر ثقافـة   كون المنظمات في تلك الفترة تقوم بتنفيذ أجندة الممولين والتي في سـلم أولوياتهـا ن
  ).2002, عبد الهادي(الديمقراطية

  
 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي             :2.4جدول

تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال المواطنة مرتبـة تنازليـا              
  حسب درجة التقييم

  

يب
ترت
ال

  

 الرقم في
 االستبانة

ــسبة المتوسط   رةالفق الن
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

دورات الثقافة المدنية مكنتني من اإلطالع على مفهوم االنتماء   1  1
  للوطن

 كبيرة  84.09  4.20
 جدا

 كبيرة  76.23  3.81  دورات الثقافة المدنية عززت رفضي للفساد بكافة اشكالة  6  2

عاهدات دورات الثقافة المدنية زادت من إطالعي على الم  2  3
  .الدولية الخاصة بالمواطنة

 كبيرة  75.63  3.78

 كبيرة  75.53  3.78  دورات الثقافة المدنية نورتني بمفهوم التعددية الحزبية  5  4

 كبيرة  75.49  3.77  دورات  الثقافة المدنية زودتني بالمعرفة في مفهوم خصوصيتي  7  5

 كبيرة  74.28  3.71  عالمدورات الثقافة المدنية عرفتني بحقوق اإلنسان في ال  3  6

 أمام اآلخريندورات الثقافة المدنية زادت قناعاتي بالتساوي مع   8  7
  القانون

 كبيرة  73.35  3.67

دورات الثقافة المدنية زادت التزامي بالقوانين الصادرة عن   4  8
  المجلس التشريعي

 كبيرة 72.88  3.64

 كبيرة  75.94  3.80  الدرجة الكلية لمحور المواطنة    

  
 وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتية واسـتطالعات الـرأي               

التي بينت استعداد الطلبة المرتفع لتحمل المسؤولية والدرجة العالية من االنتماء، وكـذلك              )2004(
ا دور مؤثر في    والتي بينت أن المنظمات الشبابية له     ) 2004(يتفق أيضا مع ما كشفته دراسة حنني        

 .همتنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم مما انعكس ايجابيا على تعزيز االنتماء الوطني عند

  
  :التشبيك و الضغطمجال . 2.1.1.4

  
  )3.4(نتائج الدراسة حول التشبيك والضغط يلخصها جدول 
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ع المدني فـي     المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتم         :3.4جدول
تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال التشبيك و الضغط مرتبـة              

  تنازليا حسب درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في 
  االستبانة

ــسبة المتوسط   الفقرة النـ
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

عززت مهاراتي في استخدام التشبيك و الضغط في عملية  1  1
  جتماعيالتغيير اال

  كبيرة  79.95  4.00

دورات الثقافة المدنية عرفتني بدور التشريعي في الرقابة   4  2
  .على الحكومة

 كبيرة  78.33  3.92

في مجال األحزاب أصبحت من أنصار الضغط لمكافحة   6  3
  الفساد الداخلي

 كبيرة  77.44  3.87

دورات الثقافة المدنية عرفتني بدور الحكومة في وضع   5  4
  ة واللوائح التفسيرية للقوانيناألنظم

 كبيرة  77.35  3.87

دورات الثقافة المدنية ساهمت في تأكيد حق استخدام   2  5
  التشبيك و الضغط في تعزيز احترام حقوق االنسان

 كبيرة  76.33  3.82

دورات الثقافة المدنية ارشدتني الى ضرورة استخدام   3  6
  التشبيك و الضغط في تعزيز احترام الحريات

 كبيرة  74.93  3.75

في مجال المنظمات األهلية أصبحت من أنصار الضغط   8  7
  لنشر الوعي بين الموطنين

 كبيرة  73.91  3.70

في مجال البلديات أصبحت من أنصار الضغط إلجراء   7  8
  انتخابات عامة

 كبيرة 70.47  3.52

 كبيرة  76.09  3.80  الدرجة الكلية لمحور التشبيك و الضغط    

  
أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 3.4(الجدول  يتضح من   

للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال التشبيك و الضغط كانت كبيرة على جميع الفقرات حيـث                
، أما  %) 70.4 -%79.2(تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين             

 الكلية للتقييم لمجال التشبيك و الضغط فقد كانت كبيرة حيث بلغت النـسبة المئويـة الكليـة                الدرجة
  %).76(الستجابات المبحوثين على جميع الفقرات

  
ويفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجال التشبيك والضغط كانت كبيرة فـي هـذه                  

 رة تأسيس المنظمات األهلية مع قدوم السلطة الوطنيـة        الدارسة، إلى أن ذلك قد يعود إلى انتقال ظاه        
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وبالتالي نظرا إلحجام قوى اليسار الفلـسطيني        من محاوالت اجتماعية إلى محاوالت أكثر تسييسا،      
والتيار اإلسالمي عن المشاركة السياسية في السلطة الوطنية بتلك الفترة، جنوح هذه القـوى إلـى                

ه القوى، وبالتالي قيام هذه المنظمـات بتنفيـذ أجنـدة هـذه             تشكيل منظمات مجتمع مدني تتبع لهذ     
، والتي  )الشباب(األحزاب، من خالل عقد البرامج التي تستهدف أهم شريحة في المجتمع الفلسطيني           

تقوم بتوعية هذه الشريحة والضغط لمكافحة الفساد الداخلي والدور الرقابي للتشريعي على الحكومة             
  ). 2001المالكي، (، ولهذا يرى الباحث صحة هذه النتيجةوتعزيز إجراء انتخابات عامة

  
التي بينـت أن االرتباطـات      ) finkel&Opp,1991(  وهذا يتفق مع ما كشفت عنه نتائج دراسة         

الثنائية بين التوحد الحزبي والمشاركة السياسية يكون مـن خـالل عالقتهمـا المتبادلـة بحـوافز                 
هروا توحدا أقوى بحزب سياسي هم أكثر ميال ألن يدلوا          المشاركة، كما وجد أن األشخاص الذين أظ      

  .بأصواتهم في االنتخابات وأكثر ميال لالشتراك في الحمالت السياسية
  

التـي  ) 2002(ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتية واستطالعات الـرأي         إال أنها تختلف مع دراسة    
 الباحث ذلك إلى كبر حجم العينة       أظهرت أن تعدد األحزاب السياسية هي ظاهرة مرفوضة، ويعزي        
طالـب وطالبـة، هـذا      ) 1000(والتي شملت طلبة الصف الثاني عشر في الضفة الغربية والبالغة           

باإلضافة إلى التوزيع الجغرافي في اختيار العينة حيث أن هناك قصورا في عقد برامج مـن هـذا                  
يذ البرامج والتي تلتقـي وأجنـدة       النوع في كل مناطق الريف في تلك الفترة، حيث األولوية في تنف           

  .الممولين، بعيدا عن التخطيط المنظم
  

  :الحرياتمجال . 3.1.1.4
  

  ).4.4(نتائج الدراسة المتعلقة بالحريات يلخصه جدول 
  

أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 4.4(يتضح من الجدول    
، 6،  8،  7،  3،  1،  2(ا لمجال الحريات كانت كبيرة على الفقـرات       للشباب في محافظة طولكرم تبع    

%) 71.5-%79.2(حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرات ما بين          ) 5
حيث بلغـت النـسبة     ) 4(،وكانت درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني متوسطة على الفقرة           

أما الدرجة الكلية للتقييم لمجال الحريـات       %)  69.2(ى هذه الفقرة  المئوية الستجابات المبحوثين عل   
فقد كانت كبيرة حيـث بلغـت النـسبة المئويـة الكليـة السـتجابات المبحـوثين علـى جميـع                     

  %).75.1(الفقرات
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 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي             :4.4جدول
نية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال الحريات مرتبـة تنازليـا            تنمية الثقافة المد  

  حسب درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في 
  االستبانة

ــسبة المتوسط    الن
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

دورات الثقافة المدنية زادت من قدرتي على اتخاذ  2  1
  القرارات ضمن نطاق القانون

  كبيرة 79.26  3.96

 كبيرة  78.93  3.95  قافة المدنية عرفتني بمعنى الحرية الفكريةدورات الث  1  2
 كبيرة  76.74  3.84  دورات الثقافة المدنية ساهمت في معرفتي بالتنظيم النقابي  3  3
دورات الثقافة المدنية رسخت في تفكيري حرية االنتقاد   7  4

  السياسي
 كبيرة  76.47  3.82

التنقل و السفر بدون دورات الثقافة المدنية عرفتني بحقي ب  8  5
  عوائق

 كبيرة  75.72  3.79

دورات الثقافة المدنية زادت قناعتي بضرورة التداول   6  6
  السلمي السلطة

 كبيرة  73.03  3.65

دورات الثقافة المدنية جعلتني مقتنعا بحرية التنظيم الخيري   5  7
  ضمن نطاق القانون

 كبيرة  71.53  3.58

ي مقتنعا بحرية التنظيم دورات الثقافة المدنية جعلتن  4  8
  السياسي ضمن نطاق القانون

 كبيرة 69.21  3.46

  كبيرة  75.12  3.76  الدرجة الكلية لمحور الحريات    
 

  
ويفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجال الحريات كانت كبيرة في هذه الدارسة، إلى                

كونـه يعـيش تحـت       و قاللية وتأكيد الذات،  أن ذلك قد يعود إلى أن من سمات الشباب حبهم لالست          
ظروف االحتالل والقهر والضغط ويتحمل مسؤولية الحياة وأعبائها مبكراً، لـذلك يكـون الـشاب               
الفلسطيني محروماً من أمور أساسية مثل الجوانب الرياضية واالجتماعية والثقافية والحرية، فمـن             

بدأ الحريات، هذا ناهيـك عـن الفـساد اإلداري          الطبيعي أن يكون ايجابية عالية لتقبله إلى تعزيز م        
وتقييد للحريات الذي انتشر بشكل كبير في المجتمع الفلسطيني، مما حدا باألحزاب السياسية مقاطعة              
السلطة الوطنية والعمل على توعية المجتمع بحقه بالحرية وإعالن رأيه بصراحة وذلك عبر برامج              

وهذا يتفق مع ما كشفت عنه       ).2001حبش،(ع لهذه األحزاب  تنفذها منظمات المجتمع المدني التي تتب     
التي أظهـرت تأييـدا     ) 2002(نتائج دراسة ألفا العالمية لألبحاث والمعلوماتية واستطالعات الرأي         



 51

كبيرا للطلبة في اختيار حزبه دون تأثير خارجي، واختيار تخصصه العلمي بحرية كاملة، ويعـزي               
ابي الذي قامت به منظمات المجتمع المدني بعقد العديد من البرامج           الباحث هذا التوافق بالدور اإليج    

  .التي يكون مجالها الحريات
  

  :سيادة القانونمجال . 4.1.1.4
  

  )5.4(نتائج الدراسة حول سيادة القانون يلخصها جدول 
  

 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي             :5.4جدول
تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال سيادة القانون مرتبة تنازليا             

  حسب درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في 
  االستبانة

ــسبة المتوسط    الن
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

دورات الثقافة المدنية مكنتني من االطالع على جزء  1  1
  .نمن القوانين المعمول بها في فلسطي

  كبيرة  78.51  3.93

دورات الثقافة المدنية جعلتني مؤيدا لسيادة القانون في   2  2
  الدولة

 كبيرة  77.40  3.87

دورات الثقافة المدنية نورتني بضرورة فصل السلطات   4  3
  )تشريعية، تنفيذية، قضائية( الثالث 

 كبيرة  76.09  3.80

ة في دورات الثقافة المدنية عززت معارضتي للمحسوبي 8  4
  التعامالت

 كبيرة  75.49  3.77

دورات الثقافة المدنية عرفتني أن القانون يجب أن   3  5
  يحافظ على الحريات

 كبيرة  74.40  3.73

أصبحت من المؤيدين بوجوب استقالل القضاء بشكل   7  6
  كامل

 كبيرة  74.14  3.71

دورات الثقافة المدنية عرفتني بضرورة التعددية   5  7
  ينالسياسية في فلسط

 كبيرة  73.58  3.68

دورات الثقافة المدنية نورتني بضرورة  المساءلة   6  8
  القانونية

 كبيرة 71.58  3.58

  كبيرة  75.19  3.76  الدرجة الكلية لمحور سيادة القانون    
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أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 5.4(يتضح من الجدول    
افظة طولكرم تبعا لمجال سيادة القانون كانت كبيرة علـى جميـع الفقـرات حيـث                للشباب في مح  

، أما الدرجـة الكليـة      %) 71.5 -%78.5(تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين ما بين          
للتقييم لمجال سيادة القانون فقد كانت أيضا كبيرة حيث بلغت النسبة المئويـة الكليـة السـتجابات                 

  %).75.1( جميع الفقراتالمبحوثين على
  

ويفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجال القانون كانت كبيرة في هذه الدارسة، إلـى                 
أن ذلك قد يعود إلى االهتمام المتزايد للمجتمع الدولي بفرض النظام والقانون في فلـسطين، كونهـا    

ولة فلسطينية، ونظرا لغياب القـانون فـي        ونواة إلقامة د  ) نشوء السلطة الوطنية  (تشكل حالة جديدة  
المجتمع الفلسطيني وللظروف الموضوعية وفوق الموضوعية التي مرت بها فلسطين وعلى رأسها            
االحتالل وما واكب ذلك من فوضى عارمة، فقد دأبت السلطة الوطنية جاهدة بفرض القانون، وكون               

هذا أدى إلى التقاء متطلبات فرض القانون       أهداف منظمات المجتمع المدني نشر التوعية المجتمعية،        
وبسط نفوذه مابين طموح المجتمع الفلسطيني من جهة وما بين المجتمع الدولي والسلطة الوطنية من               
جهة أخرى وذلك عبر البرامج التوعوية في هذا المجال المنفذة من قبل منظمات المجتمـع المـدني     

  ). 2002الشاللدة (الشبابوالتي تستهدف أهم شريحة في المجتمع أال وهي 
 

حول الرؤية اإلسـتراتيجية لمنظمـات      ) 2003(وهذا يتفق ودراسة هيئة شؤون المنظمات األهلية        
المجتمع المدني، والتي أظهرت ضرورة توسيع المشاركة المجتمعية والشعبية وكذلك مـن الفئـات              

 لى التخطيط والتنفيذ ومن ثم من تحديد االحتياجات إ(المستهدفة في كافة مراحل دورة حياة المشاريع

، وهذا يعني وجود شراكة مابين المنظومة الثالثية المجتمع، الـسلطة، منظمـات             )المتابعة والتقييم 
  .المجتمع المدني

  
ـ التي أظهرت غالبية البرامج الشبابية      ) 2007(ويختلف ودراسة جراب      امتـازت بالعمـل     ةاألهلي

وجهات المانح وأجندته الخارجية، ويفسر الباحث هـذا        االرتجالي غير المخطط ،والذي يعتمد على ت      
االختالف كون ازدياد حجم وعدد المنظمات األهلية العاملة في فلسطين واعتمـاد معظمهـا علـى                
التمويل األجنبي، مما أدى إلى حالة عدم التنسيق في تنفيذ البرامج التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني،               

لبرامج المنفذة بين هذه المنظمات وذلك لغياب التخصصية، وكـون          وهذا أدى إلى تقاطع العديد من ا      
المانحين داعمين لفرض القانون فإن معظم هذه المنظمات المتخصصة وغير المتخصـصة بـدأت              

  .بتنفيذ البرامج التي تهتم بهذا الجانب
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  :الجندرمجال . 5.1.1.4
  

  ).6.4(النتائج المتعلقة بالجندر يلخصها جدول 
  

توسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي             الم :6.4جدول
تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال الجندر مرتبة تنازليا حسب             

  درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في 
  االستبانة

ــسبة المتوسط    الن
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

  كبيرة  78.88  3.94  .منح المرأة حق العمل خارج البيتزادت تأييدي ل  1  1
أصبحت ممن ينادون بحق المرأة التصرف في ملكيتها  8  2

  .بحرية تامة
 كبيرة  74.60  3.73

عززت تأييدي في حق المرأة باختيار شريك حياتها   6  3
  .دون ضغوط عائلية

 كبيرة  73.72  3.69

 كبيرة  71.91  3.60  .جعلتني أؤيد تولي المرأة مناصب قيادية  3  4
أصبحت ممن ينادون بحق المرأة في الحصول على   5  5

  .التعليم المناسب
 كبيرة  71.35  3.57

ترشيح (عززت قناعتي لمشاركة المرأة في االنتخابات   2  6
  ).وانتخاب

 كبيرة  71.21  3.56

عززت تأييدي لحق المرأة في اختيار نوع المالبس   4  7
  .المالئم لها

 سطةمتو  69.53  3.48

خدام العنف ضد المرأة في تعززت  عدم تأييدي إس  7  8
  .حالة وقوعها بالخطأ

متوسطة  69.35  3.47

  الدرجة الكلية لمحور الجندر    
  

 كبيرة  72.57  3.63

  
أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 6.4(يتضح من الجدول    

) 2،  5،  3،  6،  8،  1(بعا لمجال الجندر كانت كبيرة علـى الفقـرات          للشباب في محافظة طولكرم ت    
،بينما كانت درجـة    %) 71.2 -%78.8(حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين ما بين       

حيث بلغت النسبة المئوية الكلية     )  7،  4(تقييم برامج منظمات المجتمع المدني متوسطة على الفقرات       
  %).69.3، %69.5(ى هذه الفقرات على التوالي الستجابات المبحوثين عل
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ويفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجال الجندر كانت كبيرة في هذه الدارسة، إلـى                 
أن ذلك قد يعود إلى االهتمام المتزايد لدى منظمات المجتمع المدني بمجال الجندر، حيـث ونظـرا                 

اليد، والنظرة السلبية اتجاه انخراط المرأة في المجتمع،        لخصوصية الشعب الفلسطيني من عادات وتق     
واقتصار دورها في البيت هذا باإلضافة إلى المساعي الحثيثة للمجتمع الدولي بإعطـاء دور هـام                
ومحوري للمرأة في فلسطين من خالل العديد من المهام الموكلة لها وعلى رأسها خوض االنتخابات               

م الكوته النسائية، هذا كله حفز منظمات المجتمع المدني بتكثيف عقد           العامة والمجالس المحلية، ونظا   
الدورات والبرامج التي تساعد في تغيير المفهوم الخاطئ اتجاه المرأة، هذا باإلضافة إلـى ظهـور                
العديد من المنظمات المتخصصة في هذا المجال، والتي تنادي بمساواة المرأة والرجـل وإعطـاء               

لبرامج ال بد من تنفيذها على شريحة الشباب كونه يبغي التحرر واالسـتقالل             المرأة دورها، وهذه ا   
عما يفرضه الكبار من قيود، وكون مرحلة الشباب هي أنسب المراحـل الـسنية وأكثرهـا تقـبال                  
للتغييرات التي تنادي بها التنمية المستدامة بكافة جوانبها، لهذا كله كانـت النتيجـة كبيـرة، هـذا                  

ربة الحركة الطالبية الفلسطينية وتداخل النضال الوطني السياسي والعمل النقـابي           باإلضافة إلى تج  
  ).2001حبش، (مما أدى إلى زيادة الوعي لدى هذه الشريحة الهامة بالمجتمع

  
مع أن هذه الدراسة أظهرت أن هناك درجة متوسطة في بعض الفقرات، وهذا وضع طبيعي كوننـا                 

 تم دراستها تقع في منطقة جغرافية أكثر محافظة مـن المنـاطق     مجتمعا محافظا، وكون العينة التي    
  .األخرى

  
التي أظهرت أن المستوى التعليمي للمرأة الريفية فـي فلـسطين   ) 2004(وهذا يتفق ودراسة الشيخ  

يرتبط بعالقة وثيقة بدرجة المشاركة السياسية، وأن النساء العامالت هن األكثر مبادرة فـي دعـم                
لمؤسسات الرسمية واألهلية، ويعزي الباحث ذلك إلى النتائج الجيدة وقـوة تـأثير             تمثيل النساء في ا   

   .البرامج المنفذة من قبل منظمات المجتمع المدني بهذا المجال
  

والتي استهدفت طلبة الجامعات الفلسطينية في الضفة الغربية،        )2004(وهذا يتفق أيضا ودراسة ألفا      
 إلجابات المبحوثين  هي منح حقوق المراه كاملة مع التخطيط           والتي أظهرت النسبة األعلى واألوفر    

  . في بعض األحيان
  

  :المساواة و العدالةمجال . 6.1.1.4
  

  ).7.4(نتائج الدراسة المتعلقة بمجال العدالة والمساواة يلخصها جدول 
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ي فـي    المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدن          :7.4جدول
تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال المساواة و العدالة مرتبـة              

  تنازليا حسب درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في
  االستبانة

ــسبة المتوسط    النـ
  المئوية 

درجة 
  التقييم 

دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي الجميع بحق   3  1
  الترشيح

 بيرةك  82.56  4.13
 جدا

دورات الثقافة المدنية زادت من قناعتي بضرورة عدم   4  2
  التشهير والتخوين

 كبيرة  79.77  3.99

دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي الجميع أمام   1  3
  سيادة القانون

 كبيرة  78.42  3.92

دورات الثقافة المدنية عززت معارضتي التمييز في   6  4
  الحصول على الفرص

 كبيرة  74.51  3.73

 كبيرة  73.77  3.69  دورات الثقافة المدنية عرفتني بمفهوم التمييز العنصري  5  5
دورات الثقافة المدنية زادت من قناعتي بضرورة عدم   8  6

  التمييز العنصري
 كبيرة  72.37  3.62

دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي الجميع بحق   2  7
  االنتخاب

 كبيرة   71.72  3.59

دورات الثقافة المدنية عززت معارضتي التمييز في   7  8
  الحصول على الحوافز

متوسطة  68.84  3.44

 كبيرة  75.24  3.76  الدرجة الكلية لمحور المساواة و العدالة    

  
أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 7.4(يتضح من الجدول    

حيـث  ) 3(لكرم تبعا لمجال المساواة والعدالة كانت كبيرة جدا على الفقـرة            للشباب في محافظة طو   
، بينما بلغت كانت درجـة تقيـيم        )82.5(بلغت النسبة المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرة       

حيث تراوحـت النـسبة     )  2،  8،  5،  6،  4،1(برامج منظمات المجتمع المدني كبيرة على الفقرات      
،بينما كانت درجة تقييم برامج منظمات      %) 71.7 -%79.7( المبحوثين ما بين       المئوية الستجابات 

حيث بلغت النسبة المئوية الكلية السـتجابات المبحـوثين         )  7(المجتمع المدني متوسطة على الفقرة    
أما الدرجة الكلية للتقييم لمجال المساواة و العدالة  فقد كانت كبيرة حيث              %).68.8(على هذه الفقرة    

  %).75.2(ت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على جميع الفقراتبلغ
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ويفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجال المساواة والعدالة كانت كبيـرة فـي هـذه                  
الدارسة، إلى أن ذلك قد يعود لألهمية الكبيرة لبلورة ثقافة جديدة للمجتمع الفلـسطيني تـستند إلـى                  

ديدة منها المساواة والعدالة، حيث أن هذه القيم تنسجم وتتسق والمفاهيم الديمقراطية والتـي              مبادئ ع 
أصبحت لسان حال كل المثقفين وأصحاب النظريات الحديثة وأروقة منظمات المجتمع المدني فـي              

ـ                ة فلسطين، وال يتم ذلك إال عبر التركيز على العنصر البشري والذي ينسجم ومبادئ ومفاهيم التنمي
المستدامة، والذي يعتبر من سلم أولويات عمل منظمات المجتمع المدني، وبالتالي تكوين حالة مـن               
الوعي لدى الفئات المستهدفة للبرامج التي تبحث في مجال المساواة والعدالـة ومـن الطبيعـي أن                 
تتكون مفاهيم جديدة تختص بهـذا المجـال لـدى الـشباب الـذين يـشكلون الفئـة المـستهدفة                    

  ).1996الحوراني،(مجهملبرا
  

التي أظهرت وجود فروق بين المـشاركين وغيـر المـشاركين           ) 2006(وهذا يتفق ودراسة حداد     
سياسيا في أدائهم، وهذا يعني وجود حالة من المساواة في المشاركة الـسياسية وبـدون أي قيـود                  

  .حابهاباإلضافة إلى وجود نوع من العدالة في إعطاء الحقوق السياسية والمدنية ألص
  

التي أظهرت تأييد نسبة كبيرة من طلبة الصف الثاني عشر مبـدأ  ) 2002(ويتفق أيضا ودراسة ألفا     
المساواة بين الرجل والمرأة في التعليم والقانون والحقوق، ويفسر الباحث هذه النتائج للدرجة العالية              

ـ             اص نتيجـة للبـرامج     من الوعي التي يتمتع بها المجتمع الفلسطيني بشكل عام والشباب بشكل خ
  .والدورات المنفذة من منظمات المجتمع المدني

  
  :الحقوقمجال . 7.1.1.4

  
  ).8.4(النتائج المتعلقة بمجال الحقوق يلخصها جدول 

  
أن درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافـة المدنيـة          ) 8.4(يتضح من الجدول    

حيث بلغت النسبة   ) 1( الحقوق كانت كبيرة جدا على الفقرة        للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال     
، بينما بلغت كانت درجة تقييم برامج منظمات        )81.1(المئوية الستجابات المبحوثين على هذه الفقرة     

حيث تراوحت النسبة المئوية الستجابات     )  6،  4،  7،  5،  3،  2(المجتمع المدني كبيرة على الفقرات    
،بينما كانت درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المـدني         %) 70.7 -%79.4(المبحوثين ما بين      
حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات المبحوثين على هـذه الفقـرة            )  8(متوسطة على الفقرة  

)66.6.(%  
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 المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي             :8.4دولج
 المدنية للشباب في محافظة طولكرم تبعا لمجال الحقوق مرتبـة تنازليـا             تنمية الثقافة 

  حسب درجة التقييم
  

يب
ترت
ال

  

  الرقم في
  االستبانة

النسبة   المتوسط  
  المئوية

درجة 
  التقييم

أصبح مفهوم حقوق النسان أكثر وضوحاً بعد  1  1
  .مشاركتي بدورات الثقافة المدنية

  جداكبيرة  81.12  4.06

لثقافة المدنية عرفتني بحق اإلنسان دورات ا  2  2
بالعمل و الطعام و السكن و العيش في بيئة 

  .نظيفة

 كبيرة  79.44  3.97

دورات الثقافة المدنية عرفتني لحق اإلنسان   3  3
  بالعالج الطبي

 كبيرة  76.70  3.83

   74.42  3.72  دورات الثقافة المدنية جعلتني مؤيدا لحق التملك  5  4

 المدنية عرفتني بحق اإلنسان دورات الثقافة  7  5
  التعبير عن رأيه

 كبيرة  74.42  3.72

دورات الثقافة المدنية عرفتني بحق التعليم   4  6
  األساسي للفرد

 كبيرة  74.23  3.71

دورات الثقافة المدنية عرفتني لحق اإلنسان في   6  7
  االنتماء للتنظيم السياسي

 كبيرة  70.70  3.53

عرفتني بأهمية حق دورات الثقافة المدنية   8  8
  .اإلنسان االنتماء للمنظمات الغير حكومية

 متوسطة 66.65  3.33

 كبيرة  74.71  3.74  الدرجة الكلية لمحور الحقوق    

  
أما الدرجة الكلية للتقييم لمجال الحقوق فقد كانت كبيرة حيث بلغت النسبة المئوية الكلية الستجابات               

يفسر الباحث السبب في أن الدرجة الكلية للتقييم لمجـال          و %).74.7(المبحوثين على جميع الفقرات   
الحقوق كانت كبيرة في هذه الدارسة، إلى أن ذلك يعود وكما ذكرنا سابقا لالهتمام المتزايـد لـدى                  
منظمات المجتمع المدني بتنفيذ البرامج التي تتالءم ومتطلبات المانحين، وحيث أن عصر العولمـة              

ا إلى تشكيل مجموعة شبكات لحقوق اإلنسان متعددة الجنسيات فـي           ينادي بحقوق اإلنسان وأدى هذ    
العالم، واالهتمام العالمي المتزايد وعبر كافة أطره ومؤسساته ساعد على زيادة التوعية المجتمعيـة              
في فلسطين بهذا المجال، وذلك لتوفر التمويل الالزم من الخارج لتنفيذ هذه البرامج، هذا باإلضـافة                

م ومسؤوليات التنمية البشرية والمجتمعية ومهام البناء الديمقراطي واحتـرام حقـوق            إلى انتقال مها  
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اإلنسان إلى المؤسسات األهلية، مما استدعى ذلك إلى ظهور توعية مجتمعية مميزة في هذا المجال               
والتي أظهرت  ) 2005(وهذا يختلف ودراسة القاروط      ).2001رحال،(وخاصة لدى شريحة الشباب   

قدرة المنظمات المبحوثة على التغلغل داخل المجتمع، وعدم توفر بيئة سـليمة لعمـل              نتائجها عدم   
المنظمات كتجمع مؤثر، وهذا أمر طبيعي إال أن التقاء أهداف الممولين والحاجة المجتمعية لنـشر               
ثقافة الحريات، جعل المنظمات المنفذة لهذه البرامج من التغلغل داخل المجتمع وإن كان لألسـباب               

كورة، وكذلك التقاء مصالح الممولين والسلطة والمنظمات في هذا المجال وفر بيئة سليمة للعمل              المذ
والتي ) 2006(إال أن هذه النتيجة تتفق ودراسة سلمان         .وإن كان بشكل مؤقت ولتنفيذ هذه األهداف      

ير، وكـذلك   أظهرت نتائجها إلى أن تقييم المنظمات األهلية في تنمية المجتمع كان ايجابيا بشكل كب             
استهدفت هذه المنظمات كافة شرائح المجتمع، وأن البرامج التي قدمتها هذه المنظمـات اسـتهدفت               

  .الجنسين، وكذلك شملت على برامج تنموية مجتمعية متنوعة
  

ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني في . 8.1.1.4
  : للشباب في محافظة طولكرمتنمية الثقافة المدنية

  
  )9.4(النتائج المتعلقة يترتيب المجاالت يلخصهاا جدول 

  
 ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي          :9.4جدول

  تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم
  

المتوسط   المجاالت  الترتيب
  الحسابي

النسبة 
  ويةالمئ

 درجة التقييم

 كبيرة  76.09  3.80  التشبيك و الضغط  1

 كبيرة  75.94  3.80  مفهوم المواطنة  2

 كبيرة  75.24  3.76  المساواة و العدالة  3

 كبيرة  75.19  3.76  سيادة القانون  4

 كبيرة  75.12  3.76  الحريات  5

 كبيرة  74.71  3.74  الحقوق  6

 كبيرة 72.57  3.63  الجندر  7

لية لتقييم فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني الدرجة الك  
  في تنمية الثقافة المدنية

 كبيرة  74.98  3.75
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  :ما يلي) 9.4(يتضح من خالل الجدول 
  

                أن الدرجة الكلية لتقييم برامج منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب فـي
ئوية الكلية لمتوسط استجابات المبحوثين     محافظة طولكرم كانت كبيرة حيث بلغت النسبة الم       

  %).74.9(على جميع الفقرات لجميع المجاالت 
 ن ترتيب المجاالت تبعا لدرجة تقييم برامج منظمات المجتمع المدني فـي تنميـة الثقافـة                أ

  :المدنية للشباب في محافظة طولكرم جاء على النحو التالي
  

o التشبيك و الضغط: المرتبة األولى  
o مفهوم المواطنة: ثانيةالمرتبة ال  
o المساواة و العدالة: المرتبة الثالثة  
o سيادة القانون: المرتبة الرابعة  
o الحريات: المرتبة الخامسة  
o الحقوق: المرتبة السادسة  
o الجندر: المرتبة السابعة  

  
  :نتائج فرضيات الدراسة. 2.1.4

  
فاعلية برامج تقييم رجة في د)  ≥0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 

 تبعا لمتغيرات الجنس، العمر منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم
وانبثق  . ، المؤهل العلمي ،الحالة االجتماعية، ومكان السكن ، والمهنة ، ومستوى دخل األسرة 

  :حصهاوفيما يلي نتائج ف) 7.1(عن هذا السؤال الفرضيات الصفرية 
  

  :نتائج الفرضية األولى. 1.2.1.4
  

فاعلية برامج تقييم في درجة )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 
ومن أجل .  تبعا لمتغير الجنسمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم

كما هو واضح ) Independent t-test(قلتينلمجموعتين مست) ت(فحص الفرضية استخدم اختبار
  ).10.4(في الجدول 
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فاعلية برامج منظمات المجتمع    تقييم تقييم   لداللة الفروق في درجة     ) ت(نتائج اختبار   . 10.4جدول  
   تبعا لمتغير الجنسالمدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم

  
  الجنس  )232= ن(أنثى    )8= ن(ر   ذك

    
                         المجال

  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط
  )ت(

  المحسوبة
مستوى 
  الداللة

 المحسوب
  *0.03  2.16-  0.80105  3.8909  0.74083  3.7289  المواطنة

  **0.01  2.52-  0.70167  3.9061  0.71952  3.7304 التشبيك و الضغط
  0.88  0.14  0.81164  3.7493  0.79213  3.7605 الحريات 

  0.47  0.71-  0.80278  3.7914  0.79759  3.7359  سيادة القانون
  0.47  0.71-  0.87129  3.6651  0.93889  3.6019  الجندر

  0.59  0.53-  0.82793  3.7887  0.91386  3.7430  المساواة و العدالة
  0.91  0.10-  0.75685  3.7403  0.81547  3.7319 الحقوق

الدرجة الكلية لتقييم فاعلية 
نظمات المجتمع المدني برامج م

  في تنمية الثقافة المدنية

3.7189  0.70731  3.7903 0.72700  -1.02  0.30  

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى : *
  )≥0.01( دال إحصائيا عند مستوى : **
  ) 428(بدرجة حرية : *
  

 سيادة  ،لحرياتا(أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على مجاالت        ) 10.4(يتضح من الجدول    
علـى التـوالي     الجـنس   وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير      ) الحقوق،   الجندر، المساواة و العدالة    ،القانون

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللـة المحـدد          ) 0.30،  0.91،  0.59،  0.47 ،   0.47،  0.88(
ذات داللة إحصائية علـى     أي أننا نقبل الفرضية الصفرية بأنه ال توجد فروق          ) ≥0.05(للدراسة  

أما على مجاالت المواطنة والتشبيك والضغط  فقد بلغت قيمـة           . ه المجاالت وعلى الدرجة الكلية    هذ
وهذه القيم أقل من قيمـة مـستوى الداللـة          ) 0.01،  0.03(مستوى الداللة المحسوب على التوالي      

لمجـاالت، وقـد كانـت      أي أننا نرفض الفرضية الصفرية على هذه ا       ) ≥0.05(المحدد للدراسة   
هذه النتيجة تتفق مع المنطق حيث أنـه وفـي مرحلـة             .الفروق على هذه المجاالت لصالح اإلناث     

الشباب بالذات تكون النظرة الى مجاالت الثقافة المدنية متساوية بين الجنسين، وبالتالي من الطبيعي              
منفذه في هذه المجاالت تـضم      أن ال يكون هناك فروق بين الجنسين لهذه النظرة، وكون البرامج ال           

الجنسين بدون تمييز، مع أن الباحث يرى أن مجال الجندر قد يكون لصالح اإلنـاث، إال أن عـدم                   
وجود فروق يعزز مبدأ المساواة بين الذكر واألنثى في الحصول على مثل هذه البرامج، باالضـافة                
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ويعـزي   .روط المانحين ايضا  الى تركيز المنظمات على مشاركة الجنسين دون تمييز، وهذا من ش          
الباحث رفض هذه الفرضية في مجالي المواطنة والتشبيك لصالح اإلناث الى أن اإلناث هـم مـن                 
يشعرون باإلنتماء أكثر من الذكور سواء لألسرة أو الدين أو العشيرة، باإلضافة الى إنفتاح الـذكور                

ألفكار المستوردة والتي لها تأثير واضح      أكثر من اإلناث للعالم الخارجي، وبالتالي إهتمام الذكور با        
  ).2005أبو سيف(على اإلنتماء والمواطنة

  
  :نتائج الفرضية الثانية. 2.2.1.4

  
فاعلية برامج تقييم في درجة )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

ومن أجل   تبعا لمتغير العمرمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم
كما هو واضح ) Independent t-test(لمجموعتين مستقلتين) ت(فحص الفرضية استخدم اختبار

  ).11.4(في الجدول رقم 
  

فاعلية برامج منظمات المجتمع    تقييم تقييم   لداللة الفروق في درجة     ) ت( نتائج اختبار    :11.4جدول  
   تبعا لمتغير العمرحافظة طولكرمالمدني في تنمية الثقافة المدنية في م

  
   25-20من )122= ن   (19-14من

  )308= ن(
    العمر

 
  االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط المجاالت

  )ت(
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

 المحسوب
  **0.00  7.21- 0.69695  3.9566  0.80096  3.3945  المواطنة

 **0.00 6.79- 0.74619 3.8847  0.59054  3.6014 الضغطالتشبيك و 

 **0.00 3.75- 0.78204  3.8933  0.73821  3.4088 الحريات 

 **0.00  5.88- 0.80913 3.8596  0.71687  3.5061  سيادة القانون

 **0.00 4.21- 0.91553 3.7520  0.82215  3.3166  الجندر

 **0.00 4.57- 0.87582 3.9176  0.75522  3.3699  المساواة و العدالة

 **0.00 6.07- 0.81635 3.8673  0.60697  3.4027 الحقوق

الدرجة الكلية لتقييم فاعلية 
برامج منظمات المجتمع المدني 

  في تنمية الثقافة المدنية

3.4286  0.64910  3.8759 0.70196 -6.08 0.00** 

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى : *
  )≥0.01(ى  دال إحصائيا عند مستو:**
  ) 428(بدرجة حرية : *
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أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت على جميع المجاالت وعلـى            ) 11.4(يتضح من الجدول    
وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسـة          ) 0.00  (العمرالدرجة الكلية تبعا لمتغير     

)0.05≤ (       ه جد فروق ذات داللة إحصائية علـى هـذ        أي أننا نرفض الفرضية الصفرية بأنه ال تو
   ).25-20 (ق على هذه المجاالت لصالح الفئة ، وقد كانت الفروالمجاالت وعلى الدرجة الكلية

هم من أنهوا مرحلة المراهقة أو ) 25-20(هذه النتيجة واقعية حيث أن الشباب في المرحلة العمرية
ون بتحمل المسؤولية أكثر، هذا باإلضافة الى قطعوا شوطا ال بأس به في هذه المرحلة، وبدأوا يشعر

كون هذه الفترة السنية يكون الشباب فيها إما جامعيين أو أنهوا المرحلة الجامعية، وبالتالي يكون 
النضج الفكري لديهم أكثر ممن هم أقل عمرا، هذا باإلضافة الى أن الشباب في هذه الفترة العمرية 

التي تأتي بها التنمية ألنهم على وعي بهذه التنمية ولديهم الحماس يكونوا أكثر تقبال للقيم الجديدة 
  .واإلندفاع

  
  :نتائج الفرضية الثالثة. 3.2.1.4

  
فاعليـة بـرامج    تقييم  في درجة   )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          

  تبعا لمتغير المؤهل العلمي منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم
 ومـن ثـم     المؤهل العلمي ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير           

تقييم للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 
-12.4أ،  -12.4 (ينلجـدول  وا  المؤهل العلمي  فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني تبعا  لمتغير       

  ).ب-13.4أ و -13.4(، والجدولين )ب
  

فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني في تنميـة         تقييم    المتوسطات الحسابية لدرجة   :أ-12.4جدول
   تبعا لمتغير المؤهل العمليالثقافة المدنية

  
  ثانوية عامة

  177= ن
  بكالوريوس

  220=ن
  ماجستير

  33=ن
  المؤهل العلمي 

  المتوسط  المتوسط  سطالمتو
 3.5795 4.0176  3.5636  المواطنة

 3.6515 3.9352 3.6702 التشبيك و الضغط

  3.6553 3.9244 3.5650 الحريات 
 3.7121 3.9034 3.5890  سيادة القانون

 3.4924 3.7545 3.4972  الجندر
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المدني في تنمية   فاعلية برامج منظمات المجتمع      تقييم    المتوسطات الحسابية لدرجة   :ب-12.4جدول
   تبعا لمتغير المؤهل العمليالثقافة المدنية

  
  ثانوية عامة

  177= ن
  بكالوريوس

  220=ن
  ماجستير

  33=ن
  المؤهل العلمي 

  المتوسط  المتوسط  المتوسط
 3.7008 3.9517 3.5381  المساواة و العدالة

 3.5606 3.8574 3.6165  الحقوق

مـات  الدرجة الكلية لتقييم فاعلية بـرامج منظ      
 المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

3.5771 3.9063 3.6218 

  
وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل       ) ب-12.4أ،  -12.4 (ينالجدوليتضح من خالل    

معرفة إن كانت هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين               
  : ذلكانيوضح) ب-13.4أ، -13.4 (ينوالجدول) One-way ANOVA(األحادي  

  
فاعلية برامج منظمـات    تقييم  تائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة         ن: أ-13.4جدول  

  مي تبعا لمتغير المؤهل العلالمجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية
  

درجات   مصدر التباينالمؤهل العلمي 
  الحرية

ات مجموع مربع
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  المواطنة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429  

21.913  
232.445  
254.359   

10.957  
0.544   

20.12  0.00**  

ــشبيك و  التـ
 الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429  

7.725  
212.427  
220.151   

3.862  
0.479  

7.76  0.00** 

 الحريات 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

13.035  
261.169  
274.204  

6.517  
0.612   

10.65  0.00** 

  سيادة القانون
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429  

9.777  
264.311  
274.88   

4.888  
0.619   

7.89  0.00** 
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فاعلية برامج منظمات   تقييم  ليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة        تائج تح ن: ب-13.4جدول  
  مي تبعا لمتغير المؤهل العلالمجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

  
درجات   مصدر التباينالمؤهل العلمي   

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  المواطنة
  المجموعاتبين 

  داخل المجموعات
  المجموع

2  
427  
429  

21.913  
232.445  
254.359   

10.957  
0.544   

20.12  0.00**  

ــشبيك و  التــ
 الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429  

7.725  
212.427  
220.151   

3.862  
0.479  

7.76  0.00** 

 الحريات 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

13.035  
261.169  
274.204  

6.517  
0.612   

10.65  0.00** 

  سيادة القانون
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429  

9.777  
264.311  
274.88   

4.888  
0.619   

7.89  0.00** 

  الجندر
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

7.159  
348.523  
355.682   

3.579  
.816   

4.38  0.00** 

ــساواة و  المـ
  العدالة

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

16.911  
313.806  
330.717  

8.456  
0.735   

11.50  0.00** 

  الحقوق
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

6.873  
261.251  
268.34   

3.392  
0.612  

5.54  0.00** 

الدرجة الكليـة   
ليـة  لتقييم فاع 

برامج منظمات  
المجتمع المدني  
في تنمية الثقافة   

 المدنية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

11.212  
208.525  
219.737   

5.606  
0.488   

11.47  0.00** 

  )≥0.01(دال إحصائيا عند مستوى **         )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى : *
  ) 428(بدرجة حرية : *
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ـ ) 0.00 (المؤهل العلمي   تبعا لمتغير   كلي  أن قيمة مستوى الداللة ال    ) 11.4(ن جدول   يتضح م   يوه
أي أننا نرفض الفرضية الصفرية بأنه ال توجد فروق ذات داللة           ) ≥0.05 (مستوى الداللة أقل من   

 ، ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق أتبـع           ه المجاالت وعلى الدرجة الكية    إحصائية على هذ  
  :يبين ذلك)14.4(للمقارنات البعدية والجدول ) LSD( ل التباين األحادي باختبارتحلي

  
فاعليـة بـرامج    تقيـيم    للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة        LSDنتائج اختبار . 14.4جدول  

  مي تبعا لمتغير المؤهل العلمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية
  

  ماجستير  بكالوريوس   ثانوية عامة  لمتوسطا  المقارنات
        3.5636  ثانوية عامة
  0.438    0.454- 4.0176  بكالوريوس

  المواطنة
  

       3.5795  ماجستير
       3.6702  ثانوية عامة
التـــشبيك و   0.283   0.265- 3.9352  بكالوريوس

  الضغط
       3.6515  ماجستير

       3.5650  ثانوية عامة
 الحريات       0.359- 3.9244  بكالوريوس

 
       3.6553  ماجستير

       3.5890  ثانوية عامة
 سيادة القانون      0.314- 3.9034  بكالوريوس

 
       3.7121  ماجستير

       3.4972  ثانوية عامة
      0.257- 3.7545  بكالوريوس

  الجندر 
  

       3.4924  ماجستير
       3.5381  ثانوية عامة
      0.413- 3.9517  بكالوريوس

المــساواة و  
  العدالة

       3.7008  ماجستير
       3.6165  ثانوية عامة
  الحقوق      0.240- 3.8574  بكالوريوس
       3.5606  ماجستير

       3.5771  ثانوية عامة
 الدرجة الكلية      0.329- 3.9063  بكالوريوس
       3.6218  ماجستير

  )≥0.01(دال إحصائيا عند مستوى **                                 )≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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  :ما يلي) 14.4(يتضح من خالل الجدول 
  

               وجود فروق دالة إحصائيا على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية بين فئة المبحوثين من
  .حملة البكالوريوس وبين فئة المبحوثين من حملة الثانوية العامة لصالح البكالوريوس

    ا على مجاالت المواطنة والتشبيك والضغط  بين فئة المبحـوثين           وجود فروق دالة إحصائي
  .من حملة البكالوريوس وبين فئة المبحوثين من حملة الماجستير  لصالح البكالوريوس

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا على المجاالت والفئات.  
  

 حيـث أن حملـة      إن رفض هذه الفرضية وقبول الفرضية البديلة يبين مدى أهمية البرامج المنفذة،           
البكالوريوس هم الفئة الهامة والمحورية في المجتمع، فإن معظـم المؤسـسات الحكوميـة وغيـر                

هذا ). طالب الجامعات من حملة البكالوريوس    (الحكومية يولي اهتماما متزايدا وخاصا بهذه الشريحة      
ئية الجهـاز   وذلك حسب إحصا  %) 43.4(باإلضافة إلى أنهم يشكلون نسبة عالية من شريحة الشباب        

وذلك %) 11.9(ما نسبته ) 23-24(، بينما يشكل الشباب الذين أعمارهم مابين      )2005(المركزي عام   
حيـث أكـد أن     ) 2004(حسب نفس المصدر، وهذا ما أكدته تقرير التنمية البشرية لجامعة بيرزيت          

  .في المرحلة الجامعية%) 26(من الذكور هم في مرحلة الثانوية، بينما%) 58(
  

ملة الماجستير فإنهم يعتبرون أنفسهم قد تعدوا مرحلة هذه البرامج وأنهم بحاجة إلـى بـرامج                أما ح 
أعلى وذات مستوى يختلف وهذه البرامج، حيث أنهم يعتبرون أنفسهم وصلوا مرحلة متقدمـة مـن                

  .الوعي والتثقيف المدني، وبالتالي يكون اهتمامهم قليال بهذه البرامج
  

  :الرابعةنتائج الفرضية . 4.2.1.4
  

فاعلية برامج تقييم في درجة )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 
  . تبعا لمتغير الحالة االجتماعيةمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم

 ومن ثـم  ة االجتماعيةالحالومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير        
تقييم للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 

) 16.4(و)15.4( والجـداول     الحالة االجتماعية  فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني تبعا  لمتغير       
  :تبين ذلك
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 منظمات المجتمع المدني فـي تنميـة        فاعلية برامج  تقييم    المتوسطات الحسابية لدرجة   :15.4جدول
   تبعا لمتغير الحالة االجتماعيةالثقافة المدنية

  
  أعزب

  319=ن
  متزوج

  89=ن
  غير ذلك

  22=ن
  الحالة االجتماعية

  المتوسط  المتوسط  المتوسط
  4.0852  3.8666  3.7578  المواطنة

 4.0284 3.8287 3.7821 التشبيك و الضغط

 4.1477 3.8399 3.7053 الحريات 

 4.0568 3.7921 3.7296  سيادة القانون

 4.0568 3.5520 3.6203  الجندر

 4.1193 3.7570 3.7390  المساواة و العدالة

 4.0227 3.7022 3.7249  الحقوق

الدرجة الكلية لتقييم فاعلية برامج منظمـات       
 المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

3.7227 3.7626 4.0739 

  
وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت          ) 15.4(لجدوليتضح من خالل ا   

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                  
)One-way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 16.4:  
  

لى جميع المجاالت وعلـى     أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت ع       ) 16.4(يتضح من الجدول    
، 0.06،  0.16،  0.23 ،   0.27،  0.98 (الحالة اإلجتماعية على التـوالي      الدرجة الكلية تبعا لمتغير     

أي أننا  ) ≥0.05(وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة          ) 0.08،  0.21،  0.14
المجاالت وعلى الدرجة   على جميع   نقبل الفرضية الصفرية بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية           

  . تبعا لمتغير الحالة االجتماعيةالكية
  

إن الخصوصية التي مر بها الشعب الفلسطيني، جعلته مختلفا عن غيره مـن الـشعوب، حيـث أن                  
وهـذا ال  ). 2005اإلحصاء المركزي،( سنة24الشباب الفلسطيني يرى أن السن المناسب للزواج هو    

 سنة، وإنما تختلف من منطقة إلـى أخـرى حـسب            24ي فلسطين هو    يعني أن نسبة سن الزواج ف     
%) 43.9(أن نسبة العزبـاء   ) 2004(العادات والتقاليد، وأشار تقرير التنمية البشرية لجامعة بيرزيت       

وبالتالي من المنطق يرى الباحث عدم وجود فـروق ذات          %) 52.1(من الشباب، ونسبة المتزوجين   
  .لة االجتماعيةداللة إحصائية تبعا لمتغير الحا
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فاعلية بـرامج منظمـات     تقييم  نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة         . 16.4جدول  
   تبعا لمتغير الحالة االجتماعية المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

  
درجات   مصدر التباين  الحالة االجتماعية  

 الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

  المواطنة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

2.748  
251.611  
254.359   

1.374  
0.589   

2.33  0.98  

 التشبيك و الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

1.314  
218.837  
220.151   

0.657  
0.512   

1.28  0.27 

 الحريات 

  ين المجموعاتب
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

4.821  
269.383  
274.204   

2.411  
0.631   

3.82  0.23 

  سيادة القانون
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429    

2.324  
271.764  
274.088   

1.162  
0.636   

1.82  0.16 

  الجندر
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429    

4.579  
351.103  
355.682  

2.289  
0.822   

2.78  0.06 

  المساواة و العدالة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429    

2.979  
327.738  
330.717   

1.490  
0.768   

1.94  0.14 

  الحقوق
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429    

1.949  
266.085  
268.034  

0.975  
0.623   

1.56  0.21 

الدرجة الكلية لتقيـيم    
فاعليـــة بـــرامج 
ــع  ــات المجتم منظم
المدني فـي تنميـة     

 الثقافة المدنية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429    

2.558  
217.179  
219.737   

1.279  
0.509   

2.51  0.08 

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى :*
  )≥0.01( دال إحصائيا عند مستوى :**
  ) 428(بدرجة حرية : *
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  :نتائج الفرضية الخامسة. 5.2.1.4
  

فاعلية برامج تقييم في درجة )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 
  . تبعا لمتغير مكان السكنمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم

  
 ومن ثـم  الحالة االجتماعيةاج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير   ومن أجل فحص الفرضية تم استخر     

تقييم للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-way ANOVA(استخدم تحليل التباين األحادي 
تبـين  ) 18.4(و )17.4(وجداول   مكان السكن    فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني تبعا  لمتغير       

  :ذلك
  

فاعلية برامج منظمات المجتمع المدني فـي تنميـة          تقييم   حسابية لدرجة المتوسطات ال . 17.4جدول
   تبعا لمتغير مكان السكن الثقافة المدنية

  
  مدينة

  148=ن
  قرية

  192=ن
  مخيم

  430=ن
  مكان السكن 

  المتوسط  المتوسط  المتوسط
 3.8278 3.7721  3.8108  المواطنة

 3.9458 3.7201 3.8277 التشبيك و الضغط

 3.9417 3.6829 3.7373 الحريات 

 3.9694 3.6901 3.7213  سيادة القانون

 3.8889 3.5651 3.5524  الجندر

 3.9597 3.6660 3.7669  المساواة و العدالة

 3.9861 3.5957 3.7644  الحقوق

الدرجة الكلية لتقيـيم فاعليـة      
برامج منظمات المجتمع المدني    

 في تنمية الثقافة المدنية

3.7401 3.6703 3.9313 

  
وجود فروق بين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت          ) 17.4(يتضح من خالل الجدول   

هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي                  
)One-way ANOVA ( والجدول)يوضح ذلك) 18.4:  
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فاعلية بـرامج منظمـات     تقييم  لة الفروق في درجة      نتائج تحليل التباين األحادي لدال     :18.4جدول  
   تبعا لمتغير مكان السكنالمجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

  
درجات   مصدر التباين  مكان السكن 

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

  المواطنة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  وعالمجم

2  
427  
429   

0.232  
254.127  
254.359   

0.116  
0.595   

0.19  0.82  

 التشبيك و الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

3.247  
216.905  
220.151   

1.623  
0.508   

3.19  0.04*  

 الحريات 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

4.179  
270.025  
274.204   

2.089  
0.632   

3.30  0.03*  

  سيادة القانون
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

5.108  
268.980  
274.088   

2.554  
0.630   

4.05  0.01 
** 

  الجندر
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

7.732  
347.951  
355.682   

3.866  
0.815   

4.74  0.00 
** 

  الةالمساواة و العد
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

5.291  
325.426  
330.717   

2.645  
0.762   

3.47  0.03*  

 

  الحقوق
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

9.528  
258.506  
268.034   

4.764  
0.605   

7.86  0.00 
** 

الدرجة الكلية لتقيـيم    
فاعليـــة بـــرامج 
ــع  ــات المجتم منظم
المدني فـي تنميـة     

 الثقافة المدنية

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

4.194  
215.543  
219.737   

2.097  
0.505   

4.15  0.01 
** 

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى :*
  )≥0.01( دال إحصائيا عند مستوى : **
  ) 428(بدرجة حرية : *
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أكبر من قيمة مستوى    ) 0.82( مجال المواطنة للمحسوب  أن مستوى الداللة ا   ) 18.4(ضح جدول   وي
سـيادة القـانون،     الحريات،   التشبيك والضغط، (بالنسبة للمجاالت   و) 0.05(الداللة المحدد للدراسة    

وهذه القيم أقل   ) 0.00(كان السكن   وعلى الدرجة الكلية تبعا لم    )  الجندر، المساواة و العدالة، الحقوق    
أي أننا نرفض الفرضية الـصفرية بأنـه ال توجـد           ) ≥0.05(للدراسة  من مستوى الداللة المحدد     

، ومن أجل تحديد لـصالح مـن        يةله المجاالت وعلى الدرجة الك    فروق ذات داللة إحصائية على هذ     
  )19.4دول ج(للمقارنات البعدية ) LSD( كانت الفروق أتبع تحليل التباين األحادي باختبار

  
فاعليـة بـرامج    تقيـيم   قارنات البعدية لداللة الفروق في درجة        للم LSD نتائج اختبار  :19.4جدول  

   تبعا لمتغير مكان السكن منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية
  

  مخيم  قرية  مدينة  المتوسط  المقارنات
        3.8108  مدينة
        3.7721  قرية

التــشبيك و 
  الضغط

    0.225-    3.8278  مخيم
        3.8277  مدينة
  الحريات        3.7201  قرية
    0.258-    3.9458  مخيم
        3.7373  مدينة
        3.6829  قرية

 

ســـــيادة 
    0.258-  0.248-  3.9417  مخيم القانون

        3.7213  مدينة
  الجندر         3.6901  قرية

      0.336-  3.9694  مخيم 
        3.5524  مدينة
        3.5651  قرية

ــساواة و  الم
      0.293-  3.8889  مخيم  العدالة

        3.7669  مدينة
  الحقوق        3.6660  قرية
    0.390-  0.221-  3.9597  مخيم
        3.7644  مدينة
  الدرجة الكلية        3.5957  قرية
      0.191-  3.9861  مخيم

  )≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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  :ما يلي) 19.4(يتضح من خالل الجدول 
  

      الت التشبيك والضغط والحريات وسيادة القانون  بين        وجود فروق دالة إحصائيا على مجا
فئة المبحوثين من سكان المخيم  وبين فئة المبحوثين من سكان القرية  لصالح المبحـوثين    

  .من سكان المخيم
                وجود فروق دالة إحصائيا على مجاالت وسيادة القـانون والجنـدر والمـساواة والعـدل

ثين من سكان المخيم  وبين فئة المبحـوثين مـن           والحقوق والدرجة الكلية بين فئة المبحو     
  .سكان المدينة  لصالح المبحوثين من سكان المخيم

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا على باقي الفئات. 

  
فنظرا للظروف الحياتية التي يعيشها أبناء المخيمات كونهم يختلفون عن أهل المدينة والقرية من 

وعاشوا ظروفا سيئة وبكافة الجوانب ) 1948(له عامحيث اعتبارهم مشردين عن مدنهم المحت
الخ، وهذا بدوره يجعل طموحات وأماني الشباب من أبناء المخيمات ..السياسية والثقافية واإلقتصادية

ضيق األفق، وبدرجة تختلف عن باقي الشباب في المناطق الجغرافية األخرى، وهذا يجعل إهتمام 
  .ت التنمية الثقافية أكثر من غيرهم من نفس الشريحةبمجاال) ذكورا وإناثا(شباب المخيمات

  
%) 29.3(تبين أن نسبة المنظمات العاملة في المخيمات) شلبي(وكذلك حسب دراسة 

في الريف وبالتالي فإنه من المنطق وجود فروق في %) 23.4(في المدن و%) 76.6(مقابل
  ).2001شلبي، (اإلجابات لصالح سكان المخيم

  
  :الفرضية السادسةنتائج . 6.2.1.4

  
فاعلية برامج تقييم في درجة )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة 

  . تبعا لمتغير المهنةمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم
  

 ومن ثـم اسـتخدم       المهنة   ومن أجل فحص الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير         
فاعلية تقييم للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-way ANOVA(تحليل التباين األحادي 

  :تبين ذلك) 21.4(و)20.4( والجداول  المهنة  برامج منظمات المجتمع المدني تبعا  لمتغير
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ني فـي تنميـة     فاعلية برامج منظمات المجتمع المد     تقييم    المتوسطات الحسابية لدرجة   :20.4جدول
   تبعا لمتغير المهنة الثقافة المدنية

  
  أعمل

  150=ن
  ال أعمل

  202=ن
  طالب

  78=ن
  المهنة 

  المتوسط  المتوسط  المتوسط
  3.2083  3.9653  3.8767  المواطنة

  3.4647  3.9165  3.8300 التشبيك و الضغط
  3.2676  3.8342  3.9042 الحريات 

  3.3446  3.8595  3.8400  سيادة القانون
  3.0978  3.8094  3.6608  لجندرا

  3.2404  3.8639 3.8967  المساواة و العدالة
  3.4135  3.7741  3.8508  الحقوق

الدرجة الكلية لتقييم فاعليـة بـرامج       
منظمات المجتمع المدني فـي تنميـة       

 الثقافة المدنية

3.8370  3.8604  3.2910  

  
لحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت      وجود فروق بين المتوسطات ا    ) 20.4(يتضح من خالل الجدول   

-One(هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي              

way ANOVA (ينوالجدول) ذلكانضحيو) ب-21.4أ، -21.4 :  
  

مـات  فاعلية برامج منظ  تقييم   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة          :أ-21.4جدول  
   تبعا لمتغير المهنة  المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

  
درجات   مصدر التباين  مكان السكن 

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

  المواطنة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

33.706  
220.653  
254.359   

16.853  
0.517   

32.61  0.00**  

 التشبيك و الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

11.634  
208.518  
220.151   

5.817  
0.488   

11.91  0.00**  
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فاعلية برامج منظمات   تقييم   نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة          :ب-21.4جدول  
   تبعا لمتغير المهنة  لثقافة المدنيةالمجتمع المدني في تنمية ا

  
درجات   مصدر التباين  مكان السكن 

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
 المحسوبة 

مستوى 
  الداللة 

 الحريات 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

23.131  
251.074  
274.204   

11.565  
0.588   

19.66  0.00**  

  ة القانونسياد
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

16.423  
257.664  
274.088   

8.212  
0.603   

13.60  0.00**  

  الجندر
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

28.739  
326.943  
355.682   

14.370  
0.766   

18.76  0.00**  

  المساواة و العدالة
  بين المجموعات

  المجموعاتداخل 
  المجموع

2  
427  
429   

26.039  
304.679  
330.717   

13.019  
0.714   

18.24  0.00**  

  الحقوق
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

10.386  
257.648  
268.034   

5.193  
0.603   

8.60  0.00**  

الدرجة الكلية لتقيـيم    
فاعليـــة بـــرامج 
ــع  ــات المجتم منظم
المدني فـي تنميـة     

 قافة المدنيةالث

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

2  
427  
429   

20.033  
199.704  
219.737   

10.016  
0.468   

21.41  0.00**  

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى :*
  )≥0.01( دال إحصائيا عند مستوى :**
  ) 428(بدرجة حرية : *
  

محسوب قد بلغت على جميع المجـاالت       أن قيمة مستوى الداللة ال    ) 21.4(يتضح من خالل الجدول     
وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى الداللـة المحـدد          ) 0.00 (المهنة  وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير      

أي أننا نرفض الفرضية الصفرية بأنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على             ) ≥0.05(للدراسة  
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لصالح من كانت الفروق أتبع تحليـل التبـاين          ، ومن أجل تحديد      ه المجاالت وعلى الدرجة الكية    هذ
  :يبين ذلك)22.4(للمقارنات البعدية والجدول ) LSD( األحادي باختبار

  
فاعليـة بـرامج    تقيـيم    للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة        LSD نتائج اختبار  :22.4جدول  

   تبعا لمتغير المهنةمنظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية
  

  طالب  ال أعمل  أعمل  المتوسط  المقارنات
  0.668-      3.8767  أعمل
  0.757-      3.9653  ال أعمل

  المواطنة
  

        3.2083  طالب
  0.365-      3.8300  أعمل
        3.9165  ال أعمل

التــشبيك و 
  الضغط

        3.4647  طالب
  0.636-      3.9042  أعمل
 الحريات         3.8342  ال أعمل

 
        3.2676  طالب
  0.495-      3.8400  أعمل
        3.8595  ال أعمل

ســـــيادة 
 القانون

        3.3446  طالب 
  0.563-      3.6608  أعمل
        3.8094  ال أعمل

  الجندر 
  

        3.0978  طالب
  0.656-      3.8967  أعمل
        3.8639  ال أعمل

المساواة و   
  العدالة

        3.2404  طالب
  0.437-      3.8508  أعمل
  الحقوق        3.7741  ال أعمل
        3.4135  طالب
  0.564-      3.8370  أعمل
الدرجة الكلية         3.8604  ال أعمل
        3.2910  طالب

  )≥0.05(دال إحصائيا عند مستوى *
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  :ما يلي) 22.4(يتضح من خالل الجدول 
  

               ـ املين وجود فروق دالة إحصائيا على جميع المجاالت وعلى الدرجة الكلية بين فئـة الع
  .والطلبة  لصالح العاملين

                وجود فروق دالة إحصائيا على مجال المواطنة بين فئة غير العاملين والطلبة لصالح فئـة
  .الذين ال يعملون

 عدم وجود فروق دالة إحصائيا على باقي الفئات.  
  

فإنه نظرا للظروف التي يعيشها الشعب الفلسطيني من أوضاع إقتصادية وسياسية واجتماعية تعيسة، 
يوجد نسبة عالية من الشباب تعمل أثناء دراستها وذلك لمساعدة األهل أو لتسديد الرسوم الدراسية، 
وبالتالي يرى الباحث أن وجود فروق لصالح العاملين هو وضع طبيعي كون نسبة العاملين من 

 تكون فإنه من الطبيعي أن) 43.6(لدائرة اإلحصاء المركزي بلغت) 2004( الطلبة حسب إحصائية
  .النتيجة على هذا الحال

  
أما في محور المواطنة والذي أظهرت الدراسة وجود فروق لصالح الذين ال يعملون عن الطلبـة،                 
فإن الباحث يرى أن محاور مجال المواطنة من إنتماء وغير ذلك هي موجودة لدى جميـع أفـراد                  

  .إحتالل وسلب لحرياتهالشعب الفلسطيني، وذلك للظروف التي مر بها الشعب الفلسطيني من 
  

  :نتائج الفرضية السابعة. 7.2.1.4
  

فاعليـة بـرامج    تقييم  في درجة   )≥0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائية على مستوى الداللة          
  . تبعا لمتغير دخل األسرة منظمات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية في محافظة طولكرم

  
ومن ثـم اسـتخدم      الدخل   راج المتوسطات الحسابية تبعا لمتغير    ومن أجل فحص الفرضية تم استخ     

فاعلية تقييم للتعرف على داللة الفروق في درجة ) One-way ANOVA(تحليل التباين األحادي 
  :تبين ذلك) 24.4(و )23.4(والجداول  الدخل برامج منظمات المجتمع المدني تبعا لمتغير

  
ين المتوسطات الحسابية، ومن أجل معرفة إن كانت        وجود فروق ب  ) 23.4(يتضح من خالل الجدول   

-One(هذه الفروق قد وصلت لمستوى الداللة اإلحصائية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي              

way ANOVA (ينوالجدول) ذلكانيوضح) ب-24.4أ و -24.4 :  
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مدني فـي تنميـة     فاعلية برامج منظمات المجتمع ال     تقييم    المتوسطات الحسابية لدرجة   :23.4جدول
   تبعا لمتغير دخل األسرة الثقافة المدنية

  
  >2000  
  186=ن

2000 -3000  
 143=ن

3001 -4000  
  46=ن

4001 -5000  
  46=ن

5001 -6000  
  6=ن

  6000أكثر من 
  3=ن

   الدخل

  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المتوسط  المتوسط
  4.2083  3.5652  3.6957  3.4266  3.8164  3.8999  المواطنة

  4.0417  3.6250  3.8995  3.4755  3.8357  3.8401 التشبيك و الضغط
  4.1250  3.6875  3.7609  3.3342  3.7404  3.8669 الحريات 

  3.9167  3.2708  3.8777  3.3859  3.7797  3.8199  سيادة القانون
  3.6250  3.3542  3.6576  3.1812  3.6862  3.6962  الجندر

  3.6667  3.9167  3.8016  3.3043  3.7920  3.8394  المساواة و العدالة
  3.7500  2.9792  3.8261  3.1359  3.7780  3.8528  الحقوق

الدرجة الكلية لتقييم   
فاعليـــة بـــرامج 
منظمــات المجتمــع 
المدني فـي تنميـة     

 الثقافة المدنية

3.8307  3.7755  3.3207  3.7884  3.4851  3.9048  

  
فاعلية بـرامج منظمـات   تقييم وق في درجة تائج تحليل التباين األحادي لداللة الفر    : أ-24.4جدول  

   تبعا لمتغيرالدخلالمجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية
  

درجات   مصدر التباين  الدخل 
  الحرية

مجموع مربعات 
  االنحراف

متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  المواطنة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

9.642 
244.717  
254.359   

1.928  
0.577   

1.34  0.60 

 التشبيك و الضغط

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

6.129  
214.23  
220.151   

1.226  
0.505   

1.42  0.30 

 الحريات 

  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

10.944  
263.260  
274.204   

2.189  
0.621   

2.22  0.08 
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فاعلية برامج منظمـات    تقييم  تائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة         : ب-24.4جدول  
   تبعا لمتغيرالدخلالمجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية

  
درجات   مصدر التباين  الدخل 

  الحرية
مجموع مربعات 

  االنحراف
متوسط 
  االنحراف

  "ف"
  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

  نسيادة القانو
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

9.308  
264.780  
274.088   

1.862  
0.624   

2.18  0.10 

  الجندر
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

10.988  
344.694  
355.682   

2.198  
0.813   

2.20  0.20 

  المساواة و العدالة
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

11.120  
319.598  
330.717   

2.224  
0.754   

1.95  0.12 

  الحقوق
  بين المجموعات
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

23.168  
244.866  
268.034   

4.634  
0.578   

8.02  0.00 
** 

الدرجة الكلية لتقيـيم    
فاعليـــة بـــرامج 
ــع  ــات المجتم منظم
المدني فـي تنميـة     

 الثقافة المدنية

  عاتبين المجمو
  داخل المجموعات

  المجموع

5  
424  
429   

10.345  
209.392  
219.737   

2.069  
0.494   

4.19  0.00 
** 

  )≥0.05( دال إحصائيا عند مستوى :*
  )≥0.01( دال إحصائيا عند مستوى :**
  ) 428(بدرجة حرية : *
  

واطنـة  الم(أن قيمة مستوى الداللة المحسوب قد بلغت مجـاالت          ) 24.4(يتضح من خالل الجدول     
 ،  0.60(علـى التـوالي       ) سيادة القانون، الجندر، المساواة و العدالة      الحريات،   التشبيك والضغط، 

وهذه القيم أكبر من قيمة مستوى الداللة المحـدد للدراسـة           ) 0.12،  0.20،  0.100،  0.08،  0.30
 إحصائيا،  أي أننا نقبل الفرضية الصفرية على هذه المجاالت بمعنى عدم وجود فروق دالة            ) 0.05(

الدخل فقد بلغت قيمة مستوى الداللـة       وعلى الدرجة الكلية تبعا لمتغير      ) الحقوق(أما بالنسبة لمجال    
وهذه القيمة أقل من قيمة مستوى الداللة المحدد للدراسة         ) 0.00(المحسوب من العينة  على التوالي         

)0.05≤ (          ه لة إحصائية علـى هـذ     أي أننا نرفض الفرضية الصفرية بأنه ال توجد فروق ذات دال
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 ، ومن أجل تحديد لصالح من كانت الفروق أتبع تحليل التباين األحـادي              المجال وعلى الدرجة الكية   
  :يبين ذلك)25.4(للمقارنات البعدية والجدول ) LSD( باختبار

  
فاعليـة بـرامج    تقيـيم    للمقارنات البعدية لداللة الفروق في درجة        LSD نتائج اختبار  :25.4جدول  

   الدخل تبعا لمتغير ات المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنيةمنظم
  

 أقل من  المتوسط  المقارنات
2000  

2000 -
3000  

3001 -
4000  

4001 -
5000  

5001 -
6000  

أكثر من 
6000  

   0.873-    0.717-      3.8528  2000أقل من
2000-3000  3.7780              
3001-4000  3.1359              
4001-5000  3.8261              
5001-6000  2.9792              

  الحقوق

              3.7500 6000أكثر من 
       0.510-      3.8307  2000أقل من
2000-3000  3.7755      -0.454       
3001-4000  3.3207              
4001-5000  3.7884              
5001-6000  3.4851              

الدرجـــة 
  الكلية 

              3.9048 6000أكثر من 
  )≥0.05(يا عند مستوى دال إحصائ*

  )≥0.01(دال إحصائيا عند مستوى ** 
  

  :ما يلي) 26.4(يتضح من خالل الجدول 
  

 مجال الحقوق: أوال: 

  
o              وبين  2000وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين من مستوى دخل أقل من 

  . لصالح الفئة األولى4000-3001المبحوثين من مستوى دخل من
o    وبـين  200صائيا بين فئة المبحوثين من مستوى دخل أقل من     وجود فروق دالة إح 

  .لصالح الفئة األولى6000-5001المبحوثين من مستوى دخل 
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 الدرجة الكلية: ثانيا: 

  
o -             وبين  2000وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين من مستوى دخل أقل من 

  . لصالح الفئة األولى4000-3001المبحوثين من مستوى دخل من
o -           وبين  3000-2000وجود فروق دالة إحصائيا بين فئة المبحوثين من مستوى دخل 

  . لصالح الفئة األولى4000-3001المبحوثين من مستوى دخل من
o -عدم وجود فروق دالة إحصائيا على باقي الفئات.  

  
إن دخل الفرد في المجتمع الفلسطيني يشكل مفصال هاما في حياته، وذلك كونه ركيزة أساسية 

ألسرة، وبالتالي ولخصوصية الشعب الفلسطيني يرى الباحث أن دخل الفرد يؤثر وبشكل فاعل ل
على إيجابات المبحوثين، وبالتالي يعزي الباحث رفض الفرضية لمجال الحقوق لصالح الفئة األقل 
دخال الى كون الفرد الذي يكون دخله أعلى، تكون درجة إهتمامه بالحريات والحقوق والديمقراطية 
أقل ممن هو أقل دخال، وذلك حسب سلم ماسلو للحاجات، فإن الفرد يهتم بحاجاته األساسية من أمن، 
وبعد تحقيق ذلك ينتقل الى درجات أعلى، واألمن والحاجات األساسية مرتبطة بمبدأ المساواة 

  .  الخ...والحرية
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  الفصل الخامس
_______________________________________________  

  االستنتاجات والتوصيات
  

  االستنتاجات1.5

  
من الواضح أن نتائج الدراسة تفيد بأن هناك عالقة ايجابية بين برامج الشباب وأهـدافها، إذ يمكـن                
االستدالل على ذلك من خالل الدرجات الكلية المرتفعة التـي رافقـت مجـاالت الثقافـة المدنيـة                  

  ).ت، سيادة القانون، المساواة والعدالة، الجندر، الحقوقالمواطنة، التشبيك والضغط، الحريا(السبعة
إن هذه الفاعلية التي أظهرتها هذه الدراسة فيما يخص البرامج المنفذة وقدرتها على تحقيق األهداف               

من ) الشباب(المنوطة بها تطرح تساؤال هاما، يتمثل في مدى تأثير هذه البرامج على الفئة المستهدفة             
معنى أخر، كيف يمكن للشباب أن يمارس ويطبق ما تدرب عليه في الحياة العامـة     الناحية العملية، ب  

  بفاعلية؟
  

إن الواقع العملي يشير إلى أن قطاع الشباب الفلسطيني ما زال يواجـه بـالكثير مـن المعوقـات                   
ل ، والتي ال يمكن تجاوزها ما لم يفسح المجا        *االقتصادية واالجتماعية والسياسية والصحية والثقافية    

من خالل إيجاد أرضية وبيئة مناسبة أمام الشباب تمكنهم من العمل لمواجهتها،وهذا عبر استهدافهم              
  .بسلسلة من الدورات والبرامج التي تولد لديهم روح اإلبداع والمبادرة

  
إن ما سبق يقودنا للحديث عن ثنائية يفترض أن تالزم برامج التدريب حتى تتمكن هذه األخيرة من                 

افها على المستويين النظري والعملي، فبرامج التدريب الفاعلة على أشكالها المختلفة يجب            تحقيق أهد 
  :أن تمر في مرحلتين
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 تتمثل بتزويد المتدرب بأهم المهارات والمعارف األساسية الالزمة قبـل دخولـه            : األولى
  .معترك الحياة العامة

   األولى، وبقدرة المتـدرب فـي      فهي مرتبطة إلى حد كبير بالمرحلة       : أما المرحلة الثانية
  .تطبيق ما تعلمه واكتسبه من تلك البرامج

 

من هنا يعتقد الباحث أن الدرجات الكلية الكبيرة التي صبغت نتائج الدراسة ال تعكس بالـضرورة                
أو تشير بأي شكل من األشكال حال قطاع الشباب وما يمر به، وإنما تدلل على أن هذه البـرامج                   

ات الشبابية استطاعت أن تحقق أهدافها على المستوى النظري والمعرفي مـن            التي تنفذها المنظم  
خالل إيصالها ألهم المهارات والمعارف الخاصة في مجال الثقافة المدنية، لكن ممارسـتها علـى    

  . ارض الواقع تواجه صعوبات عدة
  

ـ                ت بعـض   لكن ممارسة هذه األشياء المكتسبة ما زالت تواجه بالعديد مـن المعوقـات إذ أرجع
أسباب عدم قدرة المنظمة على تحقيق أهداف       ) 2001لدادوة، وآخرون، )(2001شلبي،  (الدراسات

خططها للتدخل المستمر للجهات الممولة الخارجية، وعدم تفاعل المستفيدين مع خطـة المنظمـة              
المدربة، إضافة إلى نقص الكفاءات والمهارات البشرية داخل المنظمـة، خـصوصا فـي تنفيـذ                

 واألنشطة المختلفة، كما أن واقع الحال يشير من جانب أخر الى غياب المراحل األساسية               البرامج
الواجبة على المنظمات ذات القطاع الواحد المرور فيها حتى تصل الى المرحلة النهائيـة وهـي                
التشبيك، والتي من شأنها أن توجد قاعدة مشتركة للعمل بين المؤسسات المتشابهة لتنفيذ أهـدافها               

  .اعليةبف
  

إذن المؤسسات األهلية بشكل عام ما زالت تواجه العديد من المعوقات التي يمكـن أن نرجعهـا                 
ألسباب ذاتية وأخرى موضوعية، اثرت في مجملها على فاعلية البرامج المنفذة خـصوصا فـي               

، إن استمرار وجود الفجوة الكبيرة بين األشـياء النظريـة           )2001دروزة،  (الجانب التطبيقي لها  
المعرفية التي يكتسبها المتدرب من جهة، وعدم قدرته على ممارستها وتطبيقها من جهة أخرى،              و

يطرح تساؤال محددا حول جدوى هذه البرامج وتأثيرها التنموي المتوقع على المـدى المتوسـط               
والبعيد، ال سيما اتساع هذه الفجوة بين النظرية والتطبيق للبرامج المنفذة، وهذا يخلـق ردة فعـل                 
معاكسة من جانب المتدربين ويفقدهم الثقة بكل محاوالت دمجهم في المجتمع، وبالتـالي يعـزز               
القناعة لديهم بأن ال فرصة لديهم في هذه البالد، فبدال من أن تكون هذه البرامج عوامـل جـذب                   

  .وتطوير وتمكين للشباب، ستصبح أداه إحباط لهم
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أن تقدم مجموعة من التوصيات والتي إذا ما اخذ         عطفا على ما سبق حاولت الدراسة قدر المستطاع         
 . يخص الجانب العملي للبرامجبها ستساهم في عودة الحلقة المفقودة فيما 

  
   التوصيات2.5

 

               تشكيل شبكة شبابية على مستوى الوطن تكون مهمتها األولى توطيد أسس العمل المـشترك
  .مع مختلف المؤسسات العاملة في مجال الشباب

  يس جماعات ضاغطة من الشباب وذلك بهدف المشاركة في صياغة القـرارات            إنشاء وتأس
 .من جانب والتأثير على السياسات العامة للسلطة من جانب أخر

               ضرورة قيام المجلس التشريعي باستحداث لجنة خاصة بالشباب كبـاقي اللجـان األخـرى
 . الشرعية في البلدالتابعة للمجلس، ويهدف ضمان التواصل ما بين قطاع الشباب والمؤسسة

    ضرورة تعديل قانون االنتخابات الفلسطيني بما يسمح للشباب حق الترشح النتخاب الـسلطة
الوطنية، إذ ال يوجد أي تمثيل للشباب الفلسطيني داخل السلطة في المؤسسات العليا، فهـي               

 .في أغلبها محصورة في الوظائف الدنيا للوزارات أو األجهزة األمنية

  سة أن الدرجة الكلية لمجال الجندر عالية، وهذا مؤشر جيـد علـى مـستوى               أظهرت الدرا
 :الوعي الذي حققته هذه البرامج لدى الشباب وهذا بدوره يتطلب

  
o              ،ضرورة وضع برامج توعويه خاصة بالجندر للتعريف به وبأهدافه وأثـاره التنمويـة

  .والتي ال تتعارض مع منظومة القيم المجتمعية السائدة
o  تغيير العادات والتقاليد التي تحد من مشاركة الشباب في بعض األنشطة التي             العمل على 

 .يشترك فيها الشباب من الجنسين

o -            ويتطلب هذا أيضا عقد سلسلة من الورش والندوات والمحاضرات الشبابية التي تشجع
الحوار الجاد، وتخلق مفاهيم االعتماد على الذات واإلبداع وتمكن الشباب من ممارسـة             

  .ية التعبير واحترام التعددية واالختالف بالرأيحر
 

               على ضوء نتائج الدراسة يجب التأكيد على ضرورة تبني المؤسسات الحكومية العاملة فـي
قطاع الشباب لرؤية تنموية واضحة لواقع الشباب الفلـسطيني، تـضمن تمكـين الـشباب               

بـرامج التـدريب    المستهدف من ممارسة المهارات المكتسبة والتي حصلوا عليهـا مـن            
المختلفة، وهذا يتطلب تنظيم لقاءات دورية مع صانعي ومتخذي القرارات، وتشجيعهم على            
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التطوع في المؤسسات والمشاركة في المؤتمرات واللقـاءات واالجتماعـات التـي تهـتم              
  .بالشباب

             إجراء دراسة مسحية خاصة بالشباب لتحديد االحتياجات األساسية من التدريب، والتي على
أساسها يجب تصميم البرامج بحيث تضمن هذه الدراسة درجة عالية من االنسجام بين مـا               

 .هو مطروح من قبل المنظمات الشبابية، وبين ما يحتاجونه الشباب فعال

              التأكيد على أهمية إجراء البحوث والدراسات وإصدار النشرات والمطبوعات التـي تهـتم
 مع وسائل اإلعالم المختلفـة للقيـام بحمـالت          بالشباب، وهذا يتطلب تنسيق وتعاون عالي     

 .توعيه وتثقيف حول الشباب وضرورة االهتمام بهم

              تأسيس بنك معلومات خاص بقطاع الشباب، يشمل معلومات عن المنظمات غير الحكوميـة
الفلسطينية العاملة في قطاع الشباب، يساعد ذلك على تجنب التكرار والتشابك في البـرامج              

 . على فتح أفاق التكامل فيما بينها من جانب أخرمن جانب، ويعمل

            التأكيد على دمقرطة المنظمات األهلية الشبابية وذلك باعتماد االنتخابات الدورية والمشاركة
في القرارات وتعزيز المساءلة والمحاسبة داخلها، وتقليص صالحيات المـسئولين لـصالح            

 .الهيئات العامة فيها

    عملية تحول عمل بعض المنظمات األهلية عامة والـشبابية          التأكيد على ضرورة استمرار 
خاصة، من الطابع اإلغاثي إلى التنموي، من خالل تبني برامج ذات مضامين تنموية تعزز              

 .  مسائل االعتماد على الذات ومهارة اإلبداع
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  االستبانة: 1.3ملحق 
  

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 

  
  زميالتي  المحترمين،،،/ زمالئي 

  
  -:تحية طيبة وبعد

  
فاعلية بـرامج منظمـات      "رف على   أضع بين أيديكم استبانه تهدف إلى التع      

و  " المجتمع المدني في تنمية الثقافة المدنية للشباب في محافظة طـولكرم          
ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في برنامج التنميـة           

  .المستدامة تخصص بناء مؤسسات في جامعة القدس
  

ية، وذلك بوضـع    نرجو التكرم باإلجابة على فقراتها بدقة وصدق وموضوع       
  في  )X(إشارة 

    
المكان المخصص حسب ما ينطبق مع وضعكم، علماً بأن إجابـاتكم سـتبقى             

  .إال ألغراض البحث العلمي فقط سرية ولن تستخدم
  

  مع فائق االحترام،،،
  

  الباحث
  طارق مبروك
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  خصائص المبحوثين: القسم األول
  

A1 -أنثى     -2                          ذكر                         -1    : الجنس    
A2 -سنة     .................... :       العمر  
A3 -       ماجستير-3 بكالوريوس           -2  ثانوية عامة             - 1     : المؤهل العلمي   

  
A4 -ذلك    غير-3 متزوج            -2 أعزب             -1:       الحالة االجتماعية   

                          

- A5 مخيم-3                 قرية  - 2  مدينة             -1:     مكان السكن   
  

A6 - غير ذلك-4           طالب -3 ال اعمل             -2  اعمل              - 1   :المهنة  :
  ....................حدد
A7 -  دخل األسرة كلها: (في الفئةدخل أسرتي في الشهر هو(  

   شيقل        4000-3001  -3 شيقل                3000-2000  - 2 شيقل           2000   اقل من -1      
  

   شيكل6000  أكثر من -6 شيقل               6000 -5001  -5 شيقل            5000 -4001  - 1     
  
  
B  القانونية بين الفرد و الدولة و تشمل اربع عناصر هي المـواطن و الـوطن و                هي الرابطة   :  محور المواطنة

المجتمع و الدولة أما الجنسية فهي وسيلة للتعبير عن المواطنة، وهي تعزز االنتماء للوطن والترفع عـن الجهويـة                   
  .الخ...والعشائرية

  

موافق   محور برامج مفهوم المواطنة  الرقم
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق
  بشدة

B1 
دورات الثقافة المدنية مكنتني من اإلطـالع       

  على مفهوم االنتماء للوطن
          

B2 
دورات الثقافة المدنية زادت مـن إطالعـي        

  .على المعاهدات الدولية الخاصة بالمواطنة
          

B3  
دورات الثقافة المدنية عرفتني بحقوق اإلنسان      

  في العالم 
          

B4 
لمدنية زادت التزامي بالقوانين    دورات الثقافة ا  

  الصادرة عن المجلس التشريعي
          

B5  
دورات الثقافة المدنية نورتني بمفهوم التعددية      

  الحزبية
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B6  
دورات الثقافة المدنية عززت رفضي للفساد      

  بكافة اشكالة
          

B7 

دورات  الثقافة المدنية زودتني بالمعرفة فـي   
  مفهوم خصوصيتي

          

B8 

ــاتي  دو ــة زادت قناع ــة المدني رات الثقاف
  بالتساوي مع االخرين امام القانون

          

  
Cالتشبيك هو جهد جماعي لترويج قضية او فكرة معينة من خالل إقناع األشخاص :  محور التشبيك و الضغط

ل تبنيها و المؤثرين و ذوي النفوذ و صناع القرار و غيرهم بالقضية موضوع البحث و حثهم على مساندتها من خال
  . الدفاع عنها في القنوات و المستويات الرسمية

  
موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق

  بشدة

C 1 
عززت مهاراتي فـي اسـتخدام التـشبيك و         

  الضغط في عملية التغيير االجتماعي
          

C 2 

دورات الثقافة المدنية ساهمت في تأكيد حـق        
و الضغط في تعزيز احترام     استخدام التشبيك   

  حقوق االنسان 

          

C 3  
دورات الثقافة المدنية ارشدتني الى ضرورة      
استخدام التشبيك و الضغط في تعزيز احترام       

  الحريات 

          

C 4 
دورات الثقافة المدنية عرفتني بدور التشريعي      

  .في الرقابة على الحكومة
          

C 5  
ر الحكومة  دورات الثقافة المدنية عرفتني بدو    

  في وضع األنظمة واللوائح التفسيرية للقوانين
          

C 6 

في مجال األحزاب أصـبحت مـن أنـصار         
  الضغط لمكافحة الفساد الداخلي

          

C 7 

في مجال البلديات أصـبحت مـن أنـصار         
  الضغط إلجراء انتخابات عامة

          

C 8 

في مجال المنظمات األهلية أصـبحت مـن        
  عي بين الموطنينأنصار الضغط لنشر الو
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D  الحرية هي ان تفكر و تتصرف باستقالل وفـق ارادتـك الخاصـة و بـدون تـأثيرات او                   :  محور الحريات
الحريات الخاصة و الحريات العامـة او الحريـة الفرديـة و الحريـة              : ضغوطات خارجية و هي عدة انواع منها      

  .االجتماعية و حرية الشعوب
  

موافق   فقرات محور الحريات الرقم
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق
  بشدة

D 1 
دورات الثقافة المدنيـة عرفتنـي بمعنـى        

  الحرية الفكرية
          

D 2 
دورات الثقافة المدنية زادت مـن قـدرتي        

  على اتخاذ القرارات ضمن نطاق القانون
          

D 3  
دورات الثقافة المدنية ساهمت في معرفتي      

  بالتنظيم النقابي
          

D 4 
دورات الثقافة المدنية جعلتني مقتنعا بحرية      

  التنظيم السياسي ضمن نطاق القانون
          

D 5  
دورات الثقافة المدنية جعلتني مقتنعا بحرية      

  التنظيم الخيري ضمن نطاق القانون
          

D 6  
ــاعتي  ــة زادت قن ــة المدني دورات الثقاف

  بضرورة التداول السلمي السلطة
          

D 7 

قافة المدنية رسخت في تفكيري     دورات الث 
  حرية االنتقاد السياسي

          

D 8 

دورات الثقافة المدنية عرفتني بحقي بالتنقل      
  و السفر بدون عوائق

          

  
E   يعني ان الحكم و السيادة للقانون و جميع المواطنين خاضعين لحكم و سيادة القانون و               :  محور سيادة القانون

 العشيرة او الحزب السياسي و ال فرق في ذلك الخضوع بين غني او فقير او رجـل                  ليس الي شيء اخر كالقبيلة او     
  .و ان الوطن و مواردة ملك للجميع. او مراة او مواطن عادي او مسؤول كبير

  
موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق

  بشدة

E 1 

دورات الثقافة المدنية مكنتني مـن االطـالع    
من القوانين المعمـول بهـا فـي        على جزء   

  .فلسطين

          

E 2 
دورات الثقافة المدنية جعلتني مؤيدا لـسيادة       

  القانون في الدولة
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E 3  
دورات الثقافة المدنية عرفتنـي أن القـانون        

  يجب أن يحافظ على الحريات
          

E 4 
دورات الثقافة المدنية نورتني بضرورة فصل      

  )تنفيذية، قضائيةتشريعية، ( السلطات الثالث 
          

E 5  
دورات الثقافة المدنيـة عرفتنـي بـضرورة        

  التعددية السياسية في فلسطين
          

E 6  
دورات الثقافة المدنيـة نـورتني بـضرورة         

  المساءلة القانونية 
          

E 7 

أصبحت من المؤيـدين بوجـوب اسـتقالل        
  القضاء بشكل كامل

          

E 8 

ارضـتي  دورات الثقافة المدنية عـززت مع     
  للمحسوبية في التعامالت

          

  
F والتقاليـد   البنية الثقافية السائدة في مجتمع ما ومكان ما وزمن ما القائمة على العادات:  محور الجندر

والمرفوضـة تبعـاً للطبقـة والـشريحة      واألعراف والقوانين التي تحدد مفاهيم األنوثة والذكورة المقبولة
  . ق كواقع مجتمعياالجتماعية والساللة أو العر

  
إن مشاركتي بالدورات والبرامج التي نفذت من قبل منظمات المجتمع المدني حول                

  مفهوم الثقافة المدنية

موافق   الفقرة الرقم
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق
  بشدة

F 1 
زادت تأييدي لمنح المرأة حق العمل خارج 

  . البيت
          

F 2 
عززت قناعتي لمشاركة المرأة في 

  ).ترشيح وانتخاب(االنتخابات 
          

F 3  جعلتني أؤيد تولي المرأة مناصب قيادية.            

F 4 
عززت تأييدي لحق المرأة في اختيار نوع 

  .المالبس المالئم لها
          

F 5  
أصبحت ممن ينادون بحق المرأة في 

  .الحصول على التعليم المناسب
          

F 6  
عززت تأييدي في حق المرأة باختيار 

  .شريك حياتها دون ضغوط عائلية
          

F 7 

عززت  عدم تأييدي إسنخدام العنف ضد 
  .المرأة في حالة وقوعها بالخطأ
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F 8 

أصبحت ممن ينادون بحق المرأة التصرف 
  .في ملكيتها بحرية تامة

          

  
G    على نفس الفرص والعروض والوظائف واألعباء وأمام        حق الفرد في الحصول   :  محور المساواة و العدالة 

  . القانون
  

موافق   الفقرة الرقم
  بشدة

ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق
  بشدة

G 1 
دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي      

  الجميع أمام سيادة القانون
          

G 2 
دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي      

  ب الجميع بحق االنتخا
          

G 3  
دورات الثقافة المدنية عززت اهمية تساوي      

  الجميع بحق  الترشيح
          

G 4 
دورات الثقافة المدنية زادت من قنـاعتي       

  بضرورة عدم التشهير والتخوين
          

G 5  
دورات الثقافة المدنيـة عرفتنـي بمفهـوم     

  التمييز العنصري
          

G 6  
دورات الثقافة المدنية عززت معارضـتي      

  تمييز في الحصول على الفرصال
          

G 7 

دورات الثقافة المدنية عززت معارضـتي      
  التمييز في الحصول على الحوافز

          

G 8 

دورات الثقافة المدنية زادت من قنـاعتي       
  بضرورة عدم التمييز العنصري

          

  
H  وقـد تكـون     )ية مـثالً  كحق الملك (مصلحة يحميها القانون، وهذه المصلحة قد تكون مادية         :  محور الحقوق ،

الحق في الحرية، والحق في سالمة البدن، والحق فـي المحافظـة علـى              : كالحقوق الشخصية، ومنها مثالً   (معنوية  
كما أن هذه المصلحة تتحقق بالنسبة إلى عموم األفراد، حتى ولـو انعـدمت اإلرادة أو                ..). شرف اإلنسان واعتباره  
  .تعطلت لدى البعض منهم

  
موافق   الفقرة الرقم

  بشدة
ال أوافق   ال أوافق  ال ادري  موافق

  بشدة

H 1 
أصبح مفهوم حقوق النسان أكثر وضوحاً بعد 

 .مشاركتي بدورات الثقافة المدنية
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H 2 

دورات الثقافة المدنية عرفتني بحق اإلنسان 
بالعمل و الطعام و السكن و العيش في بيئة 

 .نظيفة

          

H 3  
فتني لحق اإلنسان دورات الثقافة المدنية عر

 بالعالج الطبي

          

H 4  
دورات الثقافة المدنية عرفتني بحق التعليم 

 األساسي للفرد

          

H 5  
دورات الثقافة المدنية جعلتني مؤيدا لحق 

 التملك 

          

H 6  
دورات الثقافة المدنية عرفتني لحق اإلنسان 

 في االنتماء للتنظيم السياسي 

          

H 7 

 المدنية عرفتني بحق اإلنسان دورات الثقافة
 التعبير عن رأيه 

          

H 8 

دورات الثقافة المدنية عرفتني بأهميـة حـق        
  . اإلنسان االنتماء للمنظمات الغير حكومية
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  إستبانة للتحكيم: 2.3ملحق 
  
  

  .حفظه اهللا...............................................  حضرة المحكم 
  

فاعلية برامج منظمات المجتمع المـدني فـي تنميـة          " بدراسة تهدف إلى التعرف على       يقوم الباحث 
وذلك اسـتكماال لمتطلبـات الحـصول علـى درجـة           " الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم     

  .الماجستير في برنامج التنمية المستدامة تخصص بناء مؤسسات في جامعة القدس
  

لمية وعملية يرجى من حضرتكم التكرم بتحكيم هـذه االسـتبانة           ونظرا لما عهدناه فيكم من خبرة ع      
  .وإبداء الرأي في مجاالتها وفقراتها وإضافة وحذف ما ترونه مناسبا

  
  

  .وشكرا لكم لحسن تعاونكم
  
  

  الباحث
 طارق المبروك 
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  إستبانة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الشباب: 3.3ملحق 
  
  

  .المحترمون.....................................  ..........حضرة السادة 
  

فاعلية برامج منظمات المجتمع المـدني فـي تنميـة          "يقوم الباحث بدراسة تهدف إلى التعرف على        
وذلك اسـتكماال لمتطلبـات الحـصول علـى درجـة           " الثقافة المدنية للشباب في محافظة طولكرم     

  .ص بناء مؤسسات في جامعة القدسالماجستير في برنامج التنمية المستدامة تخص
  

ونظرا لما عهدناه فيكم من تعاونكم الدائم مع المجتمع المحلي، يرجى من حضرتكم التكرم بتزويدنا               
معلومات تحتوي على البرامج التدريبية التي قمتم بتنفيذها والتي تستهدف الـشباب وتبحـث فـي                

لمشاركين في هذه البرامج، علما أننا ملتزمين       مجاالت الثقافة المدنية باإلضافة إلى أسماء وعناوين ا       
  .بالسرية التامة، ويقتصر استخدامها في مجال البحث العلمي فقط

  
  

  .وشكرا لكم لحسن تعاونكم
  
  

  الباحث
 طارق المبروك 
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  :قائمة بأسماء أعضاء لجنة تحكيم اإلستبانة المستخدمة في الدراسة الحالية: 4.3ملحق 
  

  المهنة/الوظيفة الحالية  لمية والتخصصالدرجة الع  االسم  الرقم
دكتوراه في المناهج وأساليب   عفيف زيدان.د  1

  التدريس 
  مدرس في جامعة القدس

مدرس في جامعة القدس   دكتوراه علم النفس التربوي  زياد غانم.د 2
  المفتوحة

عبد الرحمن حاج . د 3
  إبراهيم

  مدرس في جامعة القدس   دكتوراه علوم سياسية

مدرس في جامعة القدس   دكتوراه إرشاد نفسي وتربوي  ي عوضحسن.د 4
  المفتوحة

مدرس في جامعة القدس   دكتوراه أساليب التدريس  زياد الطنة. د 5
  المفتوحة

ماجستير تخطيط وتنمية   رائد القاروط.أ 6
  سياسية

منسق عالقات عامة ومحاضر 
غير متفرغ في جامعة القدس 

  المفتوحة
منسقة أعمال المركز   اجستير حقوق إنسانم  انتصار السلمان. أ 7

الفلسطيني لقضايا السالم 
  والديمقراطية
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  فهرس المالحق
  

  رقم الملحق
  

  رقم الصفحة  عنوان الملحق

  90  ....................................................استبانة الدراسة  1.3
  97  ........................................الرسالة الموجهة للمحكمين  2.3
  98  .........................الرسالة الموجهة لمنظمات المجتمع المدني  3.3
  99  ..................................قائمة بأسماء أعضاء لجنة التحكيم  4.3
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  فهرس الجداول
  

  رقم الجدول
  

  رقم الصفحة  عنوان الجدول

  39  ......برنامج والجنس المجتمع األصلي حسب الأفرادتوزيع   1.3
  41  ...... الدارسة حسب محاورها الرئيسيةأدواتتوزيع فقرات   2.3
نتائج اختبار معامل الثبات بطريقـة كرونبـاخ الفـا علـى              3.3

  ...........................................مجاالت الدراسة
42  

  45  ..............................النسب المئوية ودرجة التقييم  1.4
المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا           2.4

  ...........................................لمجال المواطنه
47  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا           3.4
  ...................................لمجال التشبيك والضغط

48  

سطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا         المتو  4.4
  ............................................لمجال الحريات

50  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا           5.4
  .......................................لمجال سيادة القانون

51  

نسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا       المتوسطات الحسابية وال    6.4
  ..............................................لمجال الجندر

53  

المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرجة التقيـيم تبعـا           7.4
  ...................................لمجال المساواة والعدالة

55  

ة التقيـيم تبعـا     المتوسطات الحسابية والنسب المئوية ودرج      8.4
  .............................................لمجال الحقوق

57  

  58  ترتيب المجاالت والدرجة الكلية حسب درجة تقييم البرامج  9.4
لداللة الفروق في درجة تقييم الفاعلية تبعا       ) ت(نتائج اختبار     10.4

  .............................................لمتغير الجنس
60  

لداللة الفروق في درجة تقييم الفاعلية تبعا       ) ت(نتائج اختبار     11.4
  ..............................................لمتغير العمر

61  

  62المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم الفاعلية تبعا لمتغير المؤهل          أ-12.4
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  .....................................................العلمي
المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم الفاعلية تبعا لمتغير المؤهل          ب-12.4

  .....................................................العلمي
63  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقيـيم            أ-13.4
  .........................الفاعلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

63  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقيـيم            ب-13.4
  .........................الفاعلية تبعا لمتغير المؤهل العلمي

64  

  للمقارنات البعدية لداللة الفروق لمتغير       LSDنتائج اختبار     14.4
  .............................................المؤهل العلمي

65  

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم الفاعلية تبعا لمتغير الحالة          15.4
  ................................................االجتماعية

67  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقيـيم            16.4
  .....................الفاعلية تبعا لمتغير الحالة االجتماعية

68  

المتوسطات الحسابية لدرجة تقييم الفاعلية تبعا لمتغير مكـان           17.4
  ....................................................السكن

69  

نتائج تحليل التباين األحادي لداللة الفروق في درجة تقيـيم            18.4
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