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 شكر وتقدير

 
الحمد هلل رب العالمين  يا ربنا لك الحمد والشكر كما ينبغي لجالم وجهك وعظيم سلطانك  

 والصالح والسالم عل  سيد المرسلين الحبيب محمد صل  اهلل عليو وسلم.
 

أقدم شكر  وتقدير  أواًل ال  مشرفي  منارتي للعلم والنقاء واالخالص والصدق  رجم من 
رجاالت العلم في فلسطين الباحث الدكتور ابراهيم عوض  كما أتقدم بالشكر ال  اعضاء لجنة 
المناقشة االفاضم عل  ما بذلوه  من جهد في قراءح رسالتي المتواضعة وتوجيهات ا رت هذه الرسالة  

ل  معهد التنمية الذ  افتخر بو وبإدارتو الحكيمة التي عملت وتعمم عل  تطويره والمتم لة بالدكتور وا
واخص بالذكر الدكتور اياد خليفة و الدكتور و االدارية  المناضم /عزمي األطرش والهيئة التدريسية 

 عال عريقات . حاياد الفي و السيد
 

المقدم  سيادحصباح مدير كلية فلسطين للعلوم الشرطية  كما أتقدم بالشكر لسيادح العقيد / زاهر 
/ خالد موس  طميز  مدير دائرح التعليم االكاديمي اللذان كان لدعمهم الدور الكبير في اتمام دراستي 

 في برنامج الماجستير.
 

كما ال يسعني إال أن أقدم الشكر للفريق الفني الذ  رافقني خالم إعداد هذه الرسالة من األخ 
طف  القواسمي  األخ عالء إغبارية واألخ زياد خليم من خالم عمليات التحليم وتوزيع مص

االستبيانات وجمعها من المحافظات التي أجرت عليها الدراسة والمراجعة ا مالئية واللغوية وطباعة 
وضيح وتنسيق الرسالة  وأقدم شكر  أيضًا إل  السادح المبحو ين لتعاونهم مع الفريق عبر جلسات الت

 لمفاهيم الدراسة خالم الدراسة االستكشافية.

 
وأخيرًا أسأم اهلل تعال  أن يكون هذا العمم خالصا لوجهو الكريم  و أن يكون مصدر دعم لكم 

  طالب علم وباحث في هذا المجام.
 

 واخر دعواهم ان الحمد هلل رب العالمين
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ملخص ال  

 

المجتمع المدني في تكوين رأس المام هدفت الدراسة ال  التعرف عل  دور منظمات 
االجتماعي  والتعرف إل  أهم مكونات راس المام االجتماعي في محافظات شمام الضفة الغربية من 
خالم قياس ا ر أبعاد رأس المام االجتماعي )العالقات االجتماعية  ال قة واالتجاهات المشتركة(  

 با ضافة ال  المتغيرات الديمغرافية.
 

في منظمات المجتمع المدني  وقد تم اختيار عّينة عشوائية  العامليندراسة عل  اجريت ال
منظمة  ( 552)تم اختيارها من   (162)عددها  (Two Step Sample)منتظمة  ذات المرحلتين 

حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي واالستبانة كأداح رئيسية لجمع البيانات من مجتمع الدراسة  
للعلوم االجتماعية لتحليم البيانات وصواًل ال  نتائج الدراسة   SPSS))استخدم الباحث أيضًا تطبيق 

 بار معامم االنحدار المتعدد.( واختAnovaبا ضافة ال  استخدام اختبار تحليم التباين األحاد  )
 

أشارت أهم نتائج الدراسة بأن منظمات المجتمع المدني تلعب دورًا متوسطًا في تكوين راس 
المام االجتماعي  وأن أهم أبعاد راس المام االجتماعي مرتبة حسب أهميتها)العالقات االجتماعية  

وى الدور الذ  تلعبو منظمات المجتمع ال قة واالتجاهات المشتركة( كما أشارت النتائج إل  أن مست
المدني وفق بعد االتجاهات المشتركة  والذ  حصم عل  درجة مرتفعة   م يليو بعد العالقات 
االجتماعية والذ  حصم عل  درجة متوسطة  واخيرًا بعد ال قة حصم عل  درجة منخفضة  فيما 

لعلمي  السكن وسنوات الخبرح( لها تأ ير أشارت النتائج إل  أن بعض المتغيرات الديمغرافية )المؤهم ا
 متفاوت في تكوين راس المام االجتماعي .

 
وكانت أهم التوصيات عمم دراسات وابحاث معمقة حوم تأ ير أبعاد أخرى لم تتطرق اليها هذه  

الدراسة لمعرفة أ ار اخرى ألبعاد راس المام االجتماعي في الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع 
وقيام صناع القرار برسم سياسات عامة تشجع العمم التطوعي  وتنظم آليات لترسيخو ك قافة  المدني

في المجتمع الفلسطيني ليصبح سلوكًا عامًا يحقق فارقًا ايجابيًا كسمو للعمم المؤسساتي  والحظ 
تحمم الباحث ا ناء قيامة بالدراسة االستكشافية ان هناك عددًا من منظمات المجتمع المدني التي 

ترخيص قانوني ال وجود لها عل  أرض الواقع وبالتالي يوصي الباحث بإعادح النظر في تلك 
 المنظمات لتقوم بالدور المنوط بها.
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The Role of Civil Society in Developing Social Capital 

 
Prepared By: Samer Afif  Ibrahim Mhnna 

Supervised By: Dr.Ibrahim Awad 

 

Abstract: 

The purpose of the study attempts to analyze and identify the role of civil society 

organizations in the formation of social capital and components of social capital in the 

north areas of the West Bank by measuring the effect of dimensions of (social 

relationships, trust and common trends); in addition to the demographic variables.  

This study was conducted on workers in the civil society organizations. A two-step random 

sample of 162 was selected for this study. SPSS application of Social Sciences and 

Multiple Regression Coefficient test and One Way ANOVA test were carried out to 

analyze data in order to get the final results.  

 

The findings showed that civil society organizations play a medium role in social capital 

formation; the findings also concluded the important dimensions of social capital in terms 

of (social relationships, trust and common trends). The results indicated by the civil society 

organizations according to the dimension of common trends received high degree; the 

dimension of social relations received a medium degree and the dimension of confidence 

received a low degree. 

 

The recommendation for this study is to conduct more in depth research and analysis 

which involves the impact of other dimensions which aren't addressed in this study to 

determine the impact of the rest of the dimensions of social capital in the role played by 

civil society organizations. Provided, decision makers should draw  clear policies that 

encourage volunteering within the society so this will become as part of the society 

behavior and values in order to achieve positive and a difference in the institutional work. 

  

The researcher noted while doing the exploratory study that a number of civil society 

organizations that carry legal licenses, but they do not exist in real life. Therefore, the 

researcher recommends of reconsideration of these organizations to fulfill its role. 
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 الفصل األول
  مقدمة وأساسيات

 مقدمة  1.1

 االجتماعية الفلسطيني وتأ يراتها يشهدها المجتمع التي واالجتماعية االقتصادية تغيراتألهمية النظرًا 

التنمية  مجام خاصة عدح مجاالت في القطاع العام دور ودور هذه التغيرات في تراجع  وال قافية

 ظهر لذلك  اً حتمي اً أمر  الدور بهذا للقيام بديم عن البحث جعم الذ األمر   االجتماعية و االقتصادية

 في محاولة للتغلب عل  المشكالت  الدولة أصاب الذ  العجز لسد كبديم صوره بكافة المجتمع المدني

 للتعريف وفقاً  المدني المجتمع ويتكون  العديدح التي ظهرت كفجوح لهذا التراجع واالجتماعية االقتصادية

 واليات الدولة عن مستقم بشكم تعمم الرسمية  التي وغير والتنظيمات الرسمية الجمعيات من الشائع

 منفصلة والسوق أنها الدولة عن تمييزها يعن  المستهدف  وال المجتمع مصالح من أجم تحقيق السوق

نما عنهما  أل  تابعة غير-الوقت نفس في– معهما  ولكنها تتعاون يمنهما  فه أ  عن استقاللها يعن  وا 

 (2007  ماس).منهما

 ظروفها تشابهت ىأخر  لدوم وتجارب بدراسات-بعيد حد   إلي -متأ راً  المدني المجتمع دور عن الحديث 

 توازن يحفظ أن الدوم هذه في المجتمع المدني ما مرت بو فلسطين من ظروف اجتماعية واستطاع مع

 .واالجتماعي االقتصاد  التحوم مرحلة في المجتمع

 كحالة بعض الحاالت في فهذا الدور وان نجح  المدني المجتمع دور أحد و المالحظ أن هناك تباين

أهمية  علي تؤكد دراسات ظهرت  كالحالة الفلسطينية ىأخر  حاالت في وأخفق  أوروبا شرق دوم بعض

 (.(Uphoff, Esman and Krishna, 1997المدني وال قافي للمجتمع  القيمي الدور دراسة
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 تعتمد أسفم من تنموية سياسات وضع بهدفو   التنمية عملية في المجتمعية بالمشاركة االهتمام بداية مع

المشاركة  عن األم م التعبير باعتباره االجتماعي المامرأس  ظهر  المستهدفين منها مشاركة علي

 يكونها التي والعالقات االجتماعية الروابط مجموع"المام االجتماعيرأس  يم م لتعريفو فوفقاً   المجتمعية

 ومؤسسات واألصدقاء الجيرح جماعات ويشمم  األسرح من يمتد محدد اجتماعي بناء إطار في األفراد

 .( ,Morrow 1999 )وعل  هذا أشارت فرجينيا مورو   والمؤسسات الحكومية  المدني المجتمع

إل     ُيعرف بأساليب مختلفة  حيث يشير(Elusive)المام االجتماعي مفهوم مطاط رأس  ن مفهومإ

والتساند    (Social Networks)  وشبكة العالقات االجتماعية (Sociability)االرتباط بالجماعة

  واالشتراك في منظمات Reciprocity  والتبادم (Trust)  وال قة (Social Support)االجتماعي 

المام االجتماعي في تقرير التنمية رأس  وفي إطار ذلك ُعرف  (Civic Society)المجتمع المدني 

  بأنو النظام المؤسسي والعالقات والعادات والتقاليد  التي تؤ ر عل  (2003)البشرية الصادر عام 

عية واالقتصادية  والتأ ير المباشر عل  كافة الجوانب في المجتمع  بما ينعكس عل  التفاعالت االجتما

رأس  أن رأت التي (OECD) االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بتعريف و عملية التنمية واستمراريتها

المام االجتماعي عبارح عن الشبكات االجتماعية والقيم والتفاهمات والمعايير المشتركة التي تسّهم 

 (OECD, 2001).التعاون داخم المجموعات وبينها

"موارد كامنة في البناء : تحديدًا بأنوأك ر  المام االجتماعي بصورحرأس  وفي ضوء ذلك ُيعّرف

رأس  االجتماعي  يمكن الوصوم إليها واستخدامها في أفعام مقصودح". يوضح هذا التعريف أن أرصدح

منها البد وأن ترتبط المام االجتماعي توجد لصيقة بالبناء االجتماعي؛ ولكنها لكي تؤد  الغرض 

يقيمها  (Networks)عالقات وشبكات : وهما عي. وتتلخص هذه المصادر في نوعينبالفعم االجتما

معينة  م م النقابات واألحزاب  وجمعيات النفع العام  والجمعيات الفئوية  وغير أهداف  األفراد لتحقيق

منظومة قيمية تأتي عل  رأسها قيم  ال انيالنوع و   والشبكات التي ُتؤسس لحياح مدنيةذلك من العالقات 

ال قة والشفافية  وتحمم اآلخر  والرغبة في البقاء معو  والعقالنية  وغير ذلك من قيم الحدا ة. 

(Bourdieu, 1983) و Coleman, 1988)) 
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 اعتمد فقد  الغربية في األدبيات المدني والمجتمع االجتماعي المامرأس  بين من هنا العالقة وجاءت

 القرن من التسعينات منتصف في المفهوم صياغة وطرح أعادح في هذه الفكرح عل روبرت بوتنام 

القيم  كافة في أساس المتجسد االجتماعي المامرأس  تكوين في المدني المجتمعأهمية  أكد إذ  المنصرم

 ال قة في بشكم أساسي القيم هذه وتتجسد الحقيقية الديموقراطية دعم في تساهم التي وصور النشاط

أو   االنتخابات في التصويت المواطنين عل  إقبام خالم من عليها االستدالم يمكن التي المجتمعية

 (Putnam, 2002).جديدح مدنية تنظيمات المبادرح بإنشاءأو   رسمية طوعية لتنظيمات االنضمام

 

  الدراسةمشكلة  2.1

  التنظيمات تلك عالية في عضوية ونسبة  المدنية التنظيمات من أكبر عدداً  تمتلك التي تعد المجتمعات

 ويعود  االقتصادية الناحية من تقدماً  األك رو   السياسية الناحية من ديمقراطية األك ر المجتمعات هي

 مجموع في يتجسد والذ   االجتماعي المامرأس  تكوين في تلك التنظيمات تلعبو الذ  الدورإل   ذلك

 اجتماعية في جماعة عضويتهم نتيجة األفراد من مجموعة يكونها التي االجتماعية الروابط والعالقات

 القيم من مجموعة بتكوين يقوموا إطار تعاونهم في األفراد وهؤالء"األهداف من مجموعة لتحقيق معينة

أك ر  الفرد تجعم قيم وكلها  بالم م المعاملة لمبدأ المتبادم االحترامك  المجتمعية ال قة في أساسا المتم لة

 الحالة في أما .ديمقراطي مجتمع أل  األساس يم م الذ  األمر  مجتمعو ونؤ ش في اهتمامًا بالمشاركة

 االحتالم آ ار تخفيف في االجتماعي المامرأس  دورإل   الدراسات بعض أشارت فقد يةفلسطينال

 والتضامن  الواسعة العائلية الشبكات خالم من  جزئًيا لوو لو  المصاحبة االقتصادية واألزمة ا سرائيلي

رأس  نرى جليا الدور الذ  لعبو (1987)سنة حداث االنتفاضة االول  أإل   بالنظرو  .االجتماعي

التماسك االسر  في تعزيز قدرح المواطن و  المام االجتماعي في الحفاظ عل  النسيج المجتمعي

 عل  )2003)سنة  الدولي للبنك تقرير علق وقد  القيود االحتالليةو ا جراءات  الفلسطيني عل  مواجهة

 العنف من الرغم فعل . الفلسطيني المجتمع في المتواصم التماسك هو النظر يلفت ما إن" بالقوم ذلك

  واالحتالم والحصار التجوم حظر تحت الحياح عن الناجمة اليومية وا حباطات االقتصادية والصعوبات

إل   التقريرأشار  كما" األحوام معظم في فّعالة العائلية والعالقات  منتشرين وا قراض المشاركة فإن
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 المانحون كان"  2002) العام (غزح وقطاع الغربية للضفةا سرائيلي  االحتالم اجتياح   قبم وحت   أنو

 في االجتماعي العقد تمزق أن يمكن كان البطالة من مستويات يستوعب الفلسطيني المجتمع إن يقولون

 (Putnam, 2002) بوتنام في هذا السياق يصنف  World Bank). 2003). المجتمعات الصناعية

 : أنواع  ال ةإل   االجتماعي المامرأس  إليها يستند التي االجتماعية والروابط الشبكات

 عنها ويتولد  المقربين العائلة واألصدقاء أفراد بين )شخصية( تقومأو  حميمة عالقات ذات شبكات: أوال

  .(bondingترابطًيا رعائيا )أو  شخصًيا رأسماال بوتنام عليو يطلق رأسمام

 وأصدقاء  المعارف عالقات وفي  العمم عالقات في كما حميمية أقم عالقات ذات شبكات : انًيا

. (bridging)التوصيليأو  التجسير  المامرأس  تعبير بوتنام عليو يطلق ما هذه عن ويتولد  األصدقاء

 الحكومية المؤسسات في كما السلطة من مختلفة ومستويات التراتبية العالقات عل  تقوم شبكات:  ال ًا

 . linking))مؤسساتي  رأسمام عنها ويتولد  والشركات واألحزاب

 

 حيثّيات الّدور الذي تلعبه منظمات التعرف علىفي بناًء على ما تقدم، تكمن مشكلة الدراسة 

من خالل تطبيق  المال االجتماعيرأس  في تكوينالفلسطيني ومدى مساهمتها  المجتمع المدني

على منظمات المجتمع المدني في محافظات شمال الضفة الغربية كون هذه المنظمات اينما  الدراسة

 وجدت يكون عملها متشابه و هناك تشبيك بينها من خالل الشبكات االهلية . 
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 نموذج الدراسة 3.1
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ( نموذج الدراسة من اعداد الباحث1.1شكل رقم ) 

 

راس المال االجتماعي وفقا ألبعاده  وفقا للمنهجية التي استخدمت من هناك عدد من المتغيرات التي تؤثر في تكوين 

 ( والتي منها قبول التنوع و التسامح و االنتخابات و االحزاب السياسية و االعمال الخيرية.2013قبل البنك الدولي )

 الدراسةتعريف متغيرات  4.1

لها تأ ير والتي في تكوين رأس المام االجتماعي  ألهميتهاسيستخدم في هذه الدراسة  ال ة متغيرات و 

 :الجتماعي في منظمات المجتمع المدني عل  النحو التالي عل  بناء رأس المام ا

 .جتماعيالمتغير التابع: رأس المال اال 

 العالقات االجتماعية، الثقة ،االتجاهات المشتركة.: ت المستقلةاالمتغير 

 

 العالقات بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع بالدالة  االتية :وسنعبر عن هذا النموذج لتوضيح 

SC=f(r,t,d) 

 منظمات املجتمع املدني

 

العالقات 

 (Rاالجتماعية )

 (T) الثقة

 

االتجاهات 

 (D)المشتركة 

 

يكون رأس مال اجتماعي 

(SC) 
 يكون رأس مال اجتماعي ال

(SC) 
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 : متغير العالقات االجتماعية  Rحيث 

 : متغير الثقة Tحيث 

 : متغير االتجاهات المشتركةDحيث 

  الدراسةأهداف  5.1

 : لتحقيق األهداف التالية تسعى الدراسة الحالية

 : الهدف الرئيس .1.5.1

سهامو  لى دورإالتعرف   ات المال االجتماعي في محافظرأس  نالمجتمع المدني في تكوي منظمات ا 

 المهمتطوير هذا المفهوم أجل  من القرار ألصحابوتقديم مقترحات وحلول  ،شمال الضفة الغربية

 مجتمعيًا وصواًل لترسيخه كحقيقه متداولة في المجتمع الفلسطيني.

 تسع  الدراسة لتحقيقهاهناك عدد من األهداف الفرعية   البحث الرئيسي لهذالهدف تحقيق أجم  منو 

 : هيو 

 : األهداف الفرعية .2.5.1

المام االجتماعي في محتفظات رأس  في تكوينمنظمات المجتمع المدني  إسهامل  مدى التعرف إ (1

 .شمام الضفة الغربية

ي في عالمام االجتمارأس  في تكوينالمجتمع المدني  ل  الدور الذ  تقوم بو منظماتإالتعرف  (2

 العالقات االجتماعية(و  المشتركة االتجاهات  ال قةمن خالم قياس مستوى ) محافظات شمام الضفة

 في بيئة الدراسة. التي تتأ ر بدور المجتمع المدني المام االجتماعيرأس  ل  مكوناتإالتعرف  (3

المام االجتماعي في محافظات رأس  متغيرات الدراسة الديمغرافية في تكوينأ ر  ل إالتعرف  (4

 شمام الضفة الغربية.

 . الفلسطينيةالبيئة المحلية  مع يتالءمبما رأس المام االجتماعي لوذج بناء نم (5

 الدراسة أسئلة  6.1
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ي في المام االجتماعرأس  ما مستوى الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع المدني في تكوين-1

 ؟االتجاهات المشتركة وال قة( )العالقات االجتماعية األبعاد  وفقمحافظات شمام الضفة الغربية 

المام االجتماعي في محافظات رأس  تكوينما الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع المدني في -2

 ؟شمام الضفة الغربية

المام االجتماعي في محافظات شمام الضفة الغربية من وجهة نظر رأس  ما هي مكونات-3

 ؟المبحو ين

المام االجتماعي في محافظات شمام الضفة رأس  المتغيرات الديمغرافية في تكوين تأ يرما مدى -4

 ؟الغربية

 

  الدراسةمبررات و أهمية  7.1

االقتصادية االجتماعية  باألبعادالمام االجتماعي الذ  يرتبط رأس أهمية  في البحثأهمية  تكمن

 انتقالية اً أوضاع الحياح في المجتمع الفلسطيني الذ  يعيشالتي لها انعكاسات عل  والسياسية وال قافية 

  يعيش ظروف االحتالم عبر سنوات طويلة كونو رح بفعم خصوصيتوومتغي )دولة محتلة غير مستقرح(

في المحافظة  السلطة الوطنية الفلسطينيةإنشاء  رئيسا قبم حيث لعبت منظمات المجتمع المدني دوراً 

من  اً بعضهذا الدور الذ  يرى   وتماسكووتعزيز صمود الشعب الفلسطيني   عل  النسيج االجتماعي

 البحثأهمية  وبالتالي تكمن  حد ما منذ تأسيس السلطة الفلسطينيةإل   تراجعأنو  الباح ينو الخبراء 

 .القرار لما لو من دالالت هامةأصحاب  سلط الضوء عل  هذا الدور في محاولة للتأ ير عل يأنو  في

 مستوى عل  انعكاسات لها التي المعّمقة والدراساتاألبحاث  من مزيدلإنطالق  بداية البحث هذا م مي

ومستوى   والتعليم والصحة الفقر بمكافحة المتعلقة تلك وخصوصا  واالجتماعية السياسات االقتصادية

 التحدياتمواجهة  في يسهم أن يمكن مما  وتماسكو الفلسطيني الشعب صمود ودعم  وا نتاج الدخم

 .الفلسطيني المجتمع تواجو التي والمستقبلية الحالية

 

 : ةتياآل النقاطفي  البحثمبررات  الباحث وبناء عليو حصر
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تراجعًا في مستوى  )مدينة طولكرم(منطقة حدود الدراسة يف يلمس الباحث كونو مواطن يقطن-1

العالقات االجتماعية و   ال قة قيمعل  هذا التراجع  العالقات االجتماعية بين المواطنين  ينعكس

 .المشتركة االتجاهاتو 

 المام االجتماعي في حدود الدراسة حسب علم الباحث.رأس  ندرح الدراسات التي تناولت-2

 . في منطقة الدراسة العاملةمنظمات المجتمع المدني تزايد انتشار -3

 

 فرضيات الدراسة 8.1

 : يةتالرئيسة اآل ةفرضيالتقوم الدراسة الحالية عل  

  في محافظات المال االجتماعي رأس  المجتمع المدني الفلسطيني في تكوين منظماتتسهم

 .شمال الضفة الغربية

 : يةاختبار الفرضيات الفرعية اآلتإل   سيعمد البحث  ةساختبار الفرضية الرئيأجم  ومن

االجتماعي تعزى لمتغير  المالرأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتدور يوجد عالقة بين -1

 . العالقات االجتماعية

المال االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتدور يوجد عالقة بين -2

 . الثقة

المال االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتن دور يوجد عالقة بي-3

 . االتجاهات المشتركة

عاملين في العمر والجنس( لل، العنوان، المستوى التعليمي، المتغيرات الديمغرافية )الدخلتسهم -4 

 . المال االجتماعيرأس  تكوين فيالمجتمع المدني  منظمات

 

 حدود الدراسة   9.1

 منظمات المجتمع المدني.لين في مالعا: الحدود البشرية  

 محافظات شمام الضفة الغربية: الحدود المكانية . 
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 2015/2016زمن إجراء الدراسة : الحدود الزمانية. 

 

 هيكلية الدراسة  10.1

 : فصوم كما يلي أربعةيتكون البحث من  

 . خلفيتهاو  مشكلة الدراسة يتضمن: مالفصم األو 

 . النظر  والدراسات السابقة يتضمن االطار: الفصم ال اني

جراءاتها.: الفصم ال الث  يتضمن منهجية الدراسة وا 

 التوصيات.و االستنتاجات    هاومناقشت النتائجعرض يتضمن : الرابعالفصم 
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 الفصم ال اني
 النظر  والدراسات السابقة رالطاا

 مقدمة 1.2

  المام االجتماعي أحد مواد التنظيم االجتماعيرأس  يمكن القوم أن الدراسات الحدي ة اعتبرت

فحت   .إستراتيجية م مرحأهداف  إل  وتحويلو  ومصدرًا كامنًا للقيمة يمكن العمم عل  تقويتو وتدعيمو

وقت قريب كانت النظريات االقتصادية التي تضع معايير تقدم وتخلف المجتمعات البشرية تتجاهم 

معايير مادية بحتة وكانت التنمية لها   السياق االجتماعي الذ  تجر  فيو عملية التنمية االقتصادية

قدرح إل   إضافة  واستدامة الزيادح السنوية في الناتج القومي ا جمالي  م م متوسط الدخم الفرد 

 . الدولة عل  توسيع إنتاجها بمعدالت أسرع من معدم النمو السكاني

 بأبعاد شت بدأ يظهر تنامي االهتمام   مع إضفاء البعد ا نساني عل  عملية التنميةأنو  غير

خلقت مؤسسات من رحم األبعاد  خاصة أن هذه  لخا.....االجتماعية وال قافية للتنمية االقتصادية

 \. المجتمع المدني ساعدت شرائح مجتمعية عديدح لم تستطع الدولة مساعدتها

 

 المال االجتماعي رأس  اهيةم 2.2

 : كمفهوم جتماعيالمال االرأس  .1.2.2

بعضًا   المفهوم هذا فيها ظهر الزمنية التي الفترح حوم االجتماعي المام برأس المهتمون الباح ون يختلف

 " توكفيم" كتاباتإل   تعود و المتحدح الواليات في الديمقراطية لو عن األول  الجذور أنإل   يشير منهم

Tocquveill)) في توكفيم الديموقراطية أرجع الموضوع هذا عن الشهير كتابو ففي  عشر التاسع القرن 

 .العامة الحياح المشاركة فيإل   المواطنين ونزوع االجتماعي الترابطإل   أمريكا

 من المعاصرون يتناوم الذ  بالمعن  المام االجتماعيرأس  جوهر تم م القيم هذه أن البيان عن وغن  

 خاصةو   االجتماعي المامرأس  دراسة عند الفكرح هذه عل  كبير اعتمد عدد وقد  المفهوم هذا خاللو

 .السياسية العلوم حقمإل   ينتمون ممن دارسي المفهوم
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 في (Hafain, 1916) "هانفان"كتاباتإل   تعود الحقيقية البداية أنإل   عدد من الباح ونأشار  وقد

 ممارسات وبين المام االجتماعيرأس  بين ربطت التي  )1916 )في بالتحديد العشرين القرن أوائم

 .اجتماعية محددح جماعة إطار في تتم بعينها اجتماعية

 الستينات عقد  خالم الساحة األكاديمية عل  مجدداً  الظهور ليعاود  األفوم من مرحلة المفهوم وشهد

 أن ال ابت منأنو  إال (Putnam, 1993) "جيرمين لورى"و "كالوب جان"كتابات خالم من والسبعينات

 المفكر كتابات ظهور مع السبعينات أواخر في إال واسع عل  نطاق فعل  باهتمام يحظ لم المفهوم

مما  المام االجتماعيرأس  مع بشدح يتداخم مفهوم وهو  ال قافي المامرأس  عن"بيرديو بيير" الفرنسي

 .بينها الخلطإل   بالبعض حدا

 للربط محاولتو إطار في المام االجتماعيرأس  كولمان" عن جيمس"كتابات  جاءت ال مانينات خالم

 Rational) الرشيد" االختيار" نظرية إطار في  االقتصاد  والتقدم  االجتماعية الظواهر بين

Choice) االقتصاد علم لدارسي المعروفة(Eastis, 1998) . 

 السبب هي  اتيالتسعين خالم حقبة"بوتنام روبرت" كتابات يعتبرون الك يرين فإن  سبق ما كم وبرغم

 أن والحق. النطاق واسع اهتمام من بو وما حظي  شهرح من المفهوم هذا اكتسبو ما وراء الرئيسي

 غامضا كان الذ  المفهوم بهذا التعريف في مساعد عامم سوى لم تكن واالجتماعية السياسية األدبيات

 العقدان المدى شهدها واسعة اجتماعية وتحوالت تغيرات في فيتم م الرئيس العامم أما .عهد قريبإل  

 الديموقراطية م م-أخرى بمفاهيم عندما ارتبط خصوصا االهتمام بؤرح في المفهوم هذا جعال األخيران

 .سواء حد عل  العمليو  األكاديمي المستويين عل  واسعة بأهمية حظيت-الرشيد والحكم المدني والمجتمع

 المامرأس  ارتبط بها التي المفاهيم هذه بم م االهتمام لتزايد انعكاس سوى بوتنام كتابات ولم تكن

 .(Eastis, 1998)المبحث هذا من خالم سيتضح كما  جانب منأك ر  في معها وتالمس االجتماعي

 تعميق في ودوره االجتماعي المامرأس  عن  التسعينات أوائم في قدمها التي "بوتنام" دراسات حازت 

 كان وكذلك  الضوء دائرح في المفهوم ووضعت  واسعاً  وأ ارت جدالً  كبير باهتمام االيإيط في الديموقراطية

 وأفوم نزعة  المتحدح الواليات في االجتماعي المامرأس  تراجع تناولت التي دراستو ال انية مع الحام

 الدراسة هذه ألقت وقد  "توكفيم"عنها  تحدث قد كان التي  األمريكي المجتمع ميزت التي المشاركة
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 المفهوم هذا عالقة وهو  االجتماعي المامرأس  دراسة في وأساسي هام بعد عل  الضوء بالذات

 .بالديموقراطية

 المامرأس  أن هو  الموضوع حوم الك يرح األدبيات مراجعة من إليو التوصم يمكن الذ  االستنتاج إن

 االقتصادية والتنمية التعاون منظمة بتعريف األخذحيث تم . الجوانب ومتعدد معقد مفهوم االجتماعي

(OECD) االجتماعي عبارح عن الشبكات االجتماعية والقيم والتفاهمات  المامرأس  أن رأت التي

 بهذا األخذ تم وقد( OECD, 2001)والمعايير المشتركة التي تسّهم التعاون داخم المجموعات وبينها

 العديد لدى مقبوم بأنو هذا التعريف يتميز كما. الفلسطيني الوضع لفهم األقرب ألنو ا جرائي التعريف

 هذا فإن  ذلكإل   إضافة. المقارنة يسهم عملية ما  الدوم من قليلة غير مجموعة وتبنتو  الباح ين من

 . االجتماعي المام لرأس والجوانب المعرفية الهيكلية الجوانب يشمم التعريف

 مؤسسات عل  فقط يقتصر ال المام االجتماعيرأس  إنإل   القائم الرأ  معويتفق الك ير من الباح ين 

 تأ يرات لها التي الشبكات عل  يقتصر ال كما  الحكومية وغيرها غير المنظمات م م  المدني المجتمع

 ,Putnam)  يتسع ليشمم الشبكات والمؤسسات وال قة والمعايير السائدح أن يجب بم  فقط إيجابية

2002) . 

رأس  مؤشراتأو  أبعاد تعدداالقتصادية يشتمم عل   والتنمية التعاون منظمة الباحث ان تعريف يعتقد

 التعريفات من غيرهأو   التعريف هذا فياألبعاد  أ  حوم واسعة هناك تباينات ولكن   المام االجتماعي

 العالقات أن البعض يرى  فم ال. نتيجة يم م وأيها سبًبا يم م وأيها  المام االجتماعيرأس  يم م

هي  االجتماعية العالقات أن اآلخر البعض يرى حين في  االجتماعي المامرأس  ذاتها االجتماعية هي

 أن ك يرون وكذلك يرى. االجتماعي المامرأس  منها يتكون التي الموارد ينتج الذ  المصدرأو  السبب

القليم من  ولكن  المام االجتماعيرأس أبعاد  أحد هي االجتماعية العالقات سمات من كسمة ال قة

 . نتيجة أنها يرى منهم الباح ين

 المفاهيم من طويم تاريخإل   يستند االجتماعي بمعناه األساسي المامرأس  يعتقد ان مصطلحو 

 في المشاركة وأشكام  االجتماعية والروابط العالقات فموضوع  االجتماعية العلوم في واألطروحات

 في مطروح والمجموعات األفراد عل  وتأ يراتها  المختلفة المجتمعات في وأشكام االنتماء  العامة الحياح
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 "العصبية"مفهوم  في المبكر االهتمام هذا عل  مؤشًرا نجد أن ويمكن. مبكر وقت منذ العلوم االجتماعية

 والسياسية الظواهر االجتماعية في التقلبات لتفسير عشر الرابع القرن في خلدون ابن طرحة الذ 

 سلطة استجالبإل   تؤد  صيرورتها تحوالت في تحمم ألنها  بالسلطة "العصيبة" ربطو وفي  وال قافية

  منافع من لصاحبو يجلبو اجتماعي وما للجاه كرأسمام خلدون ابن مفهوم في  ضمنًيا  نجده كما. بديلة

 (OECD, 2001) .اجتماعية ومكانة

أنو  اال  في تطور المفهوم أسهمهذا الجدم قد  لكنّ   المام االجتماعيرأس  حوم مفهوم ن هناك جدالً أ

واالجتماعية  االقتصادية المتغيرات مع وعالقتو قياسو وأساليب  معناه حوم ا جماعإل   يفتقر ظم

 بم  المجتمع وتقّدمو لرفاهية رئيسًيا محدًدا يعتبر االجتماعي المامرأس  أن يعتقد من وهناك. والسياسية

 في المفقودح الحلقة"بأنو  االجتماعي المامرأس  وصفت الدولي البنك بها قام التي الدراسات بعض إن

ال  قد االجتماعي المامرأس  تأ ير أنإل   ا شارح تجدر ولكن. "وتقرير الشراكة المجتمعية ,  التنمية

إل   الدوم في بعض الرسمية غير الشبكات حوم المقارنة الدراسات بعض أشارت فقد  إيجابًيا دائًما يكون

 . االستقرار في بعض المجتمعات عدم تعزز أن ويمكن  سلبية آ ار لها تكون قد الشبكات تلك أن

  كأسلوب لتسهيم تبادم العالقات والسلعظهر المام االجتماعي رأس  مفهوم انفي هذا ا طار و 

 كما  ليزيد من كفاءتها وسرعتها  وتقوية ال قة في عمليات ومؤسسات التبادم االقتصاد  واالجتماعي

والمجتمع تسمح بخلق قنوات مؤسسية لمناقشة األهداف والسياسات يخلق عالقة قوية بين الدولة أنو 

وال يمكن . وتحقق مصالحهم وتعضد تماسكهم  اجتماعية تدعم أعضاءها  ً وخلق هياكم وبن  التنموية

يتطّلب توظيف المعلوماتية   دولة الرعاية والعدالة االجتماعيةإل   إغفام أن تحقيق التنمية والتوّصم

واستغالم الطاقات المعرفية   بين األفراد وتفعيم القيم وزيادح العطاء االجتماعي الرقميلتعميق التشابك 

المام االجتماعي ليس فقط مجموع المؤسسات التي تعزز المجتمع بم يمتد ليم م رأس  إن  لدى العموم

 منأك ر  أو واحد باستخدام قامت التي الدراسات منًا عدد هناك نإربط بين كم منهم الروابط التي ت

  بهم خاصة مؤشرات قام اصحابها بتطويرأو   االجتماعي المام لرأس المتوفرح كمؤشر المتغيرات

 تلكأهم  ومن. االقتصاديةأو  االجتماعية المتغيرات وبعض االجتماعي المامرأس  بين العالقة لفحص

  المحلي المستوى مؤسسات حوم الدولي البنك إشراف تحت تمت التي العمم أوراق مجموعة  الدراسات
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إل   إضافة  المام االجتماعي(رأس  )مبادرح تحت الدولي البنك عليها أشرفأو  بها قام التي والدراسات

 التركيز كان  الدراسات تلك معظم وفي. مختلفة ألغراض آخرون باح ون قام بها التي الدراسات مجموعة

 .الباح ون إليها يسع  التي الدراسةأهداف  مع يتناسب جزئي عل  مؤشر ينصب

 
افراد  انضمام "ما ذكر يمكن ان نقدم تعريف لمفهوم راس المال االجتماعي على انه  على وبناءا  

 الدعممن خاللها  يوظفالشبكات الرسمية و غير الرسمية االجتماعية والتي   المجتمع الى
 اتجاهات  خلق بدورها تؤدي ومكاسب منافع لتحقيق االجتماعية، المكانة المادي، االجتماعي،

 ."المجتمع في افراد  بين مشتركة
 

 المال االجتماعيرأس أبعاد  .2.2.2

  االقتصادية والتنمية التعاون االجتماعي وتحديدا مفهوم )منظمة المام لرأس في ضوء المفاهيم السابقة

 مع  المفهوم بهذا تتصم التي الرئيسية المؤشراتأو األبعاد  من مجموعة عن الحديث يمكن( 2001

 (.2007  ماس)الفلسطينية األبحاث  كما ورد في دراسة معهد.الفلسطينية الخصوصية مراعاح

  والسياسية االجتماعية المشاركة. 1.2.2.2

أك ر  فإن  األفراد والمجموعات بين االجتماعية بالعالقات يرتبط االجتماعي المامرأس  مفهوم ألن نظًرا

 والسياسية االجتماعية التطوعية عضوية المؤسسات م م  بالمشاركة تتعلق لقياسو المستخدمة المعايير

  ال قة بناء من هذا فيو يسهم قد وما  المجتمع في مؤسسات اندماج من ذلك يم لو وما  وغيرها والدينية

نما  فحسب األفراد عضوية ليس تتناومأسئلة  يشمم البعد هذا فإن بالتالي  هذه في مشاركتهم مدى وا 

  رياضية أندية أم  ومهنية عمالية نقابات أم سياسية أحزاًبا أكانت سواء  والمنظمات والروابط المؤسسات

 تجاه وسلوكياتهم بمواقفهم تتعلقأسئلة  إل  إضافة  غيرها أم إسكان جمعيات أم  جمعيات  قافيةأو 

 البعد سؤاال هذا تضمن فقد  األخيرح السنوات في برز الذ  التكنولوجي التطور ونتيجة. زمالء العمم

 . لذلك المشابهةواألنشطة  تا نترن عل  االفتراضية المجموعات في المشاركة حوم



23 
 

 فقد  االجتماعية الفلسطينية العالقات في السياسي العامم وأهمية  الفلسطيني الوضع لخصوصية نظًرا

 في بالتصويت سواء  السياسية العملية في األفراد مشاركة حوم األسئلة من مجموعة توجيو تم

 .المختلفة السياسيةواألنشطة  واالجتماعات المظاهرات في بالمشاركة أم  االنتخابات

  الرسمية غيرو  ت الرسميةالشبكا. 2.2.2.2

 الخاصأو  يركز هذا البعد عل  العالقة مع المؤسسات والشبكات الرسمية سواء كانت من القطاع العام

شكام آليات التواصم معها وطبيعة أوالتعاون مع تلك المؤسسات و ومستوى التشبيك   القطاع االهليأو 

 .مشتركةأهداف  وتحقيقمعها التي تحوم دون التشبيك  وقاتالمعو   والمشاريع المشتركة  التعاون

ذلك  في بما  االجتماعي الدعم شبكات بخاصةو   الرسمية غير الشبكات عل أيضا  البعد هذا يركزو 

  الرسمية غير واالجتماعات  الخارج في أم الوطن داخم ذلك كان سواء واألسرح؛ األصدقاء مع االتصام

 أم الهاتف أم الزيارح طريق عن سواء  االتصام وتكرار  والعشائرية العائلية والعالقات  الدعم وأنظمة

إل   إضافة  والجيران واألصدقاء واألقارب األهم مع عل  العالقاتأيضا  ويشمم. ا لكتروني البريد

 . األخرى المجموعات مع العشائرية والتفاعم االرتباطات

 الثقة. 3.2.2.2

 المؤسسات في أم ال قة  األشخاص بين ال قة سواء االجتماعي؛ المامرأس  في مهًما عنصًرا ال قة تعتبر

 من وبالرضا  األشخاص بين في العالقة والطمأنينة باألمن إحساًسا تعطي ها باعتبار   العامة والخدمات

وقد   المجموعة ألفراد المشتركة المعايير القائم عل  التعاوني بالسلوك وترتبط  إليو المقدمة الخدمات

 بالنوايا ا يمان ال قة وتصف. االجتماعي المام لرأس تقريبي استخدمت ك ير من الدراسات كمعيار

 نتيجة اآلراءأو  اآلخرين مع العالقة في المتراكمة الخبرح نتيجة وتنشأ  لآلخرين المتوقع الطيبة والسلوك

 . متبادلة والتزامات توقعات تعكس فهي  وبالتالي. اآلخرين حوم اجتماعًيا المتأصلة

في ك ير من كتاباتو أن "الجماعة التي يكون أعضاؤها جديرين بال قة ويضعون  قة  بوتنام وقد أكد 

ا نجاز بالمقارنة مع الجماعات األخرى قدرح عل  أك ر  بالغة في بعضهم البعض فإنها سوف تكون

والتي يطلق عليها "  مؤسسات اإلدخار غير الرسميةوم ام ذلك نجد  ال قة بين أفرادها إل   التي تفتقر

" وتتكون تلك الجمعية من مجموعة من األفراد يتفقون فيما بينهم عل   جمعية القروض الدوارة
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والمشاركون يدركون جيدا مخاطر التخلف   صندوق نقد المساهمة بمبلغ من المام بشكم منتظم في 

من الحرص والدقة والسمعة الطيبة والتي تتبين من  ي  شلاألعضاء  ويقوم المنظمون باختيار  عن الدفع

من خالم عالقاتو مع أو  خالم تاريخو السابق في م م تلك الجمعيات الخاصة بالقروض الدوارح

معة الطيبة إنما يؤ ران بصورح إيجابية وبالتالي عدم ا رتياب من فال قة والس  اآلخرين داخم مجتمعو

 (2009)عبد الحميد  مخاطر التخلف عن الدفع.

الحديث وأك رها المام في العصر رأس  أصنافأهم  المام االجتماعي يعدرأس  ان يتضح من االفق

ألنو ال يوجد في األشخاص وال في الواقع   وهو يختلف عن الصور األخرى لرأس المام  غموضا 

نما في العالقات االجتماعية بين األفراد  فهو مجموعة من العالقات والروابط االجتماعية  الماد  وا 

وُيعَد  مشتركة أهداف  التي يكَونها وينضم إليها مجموعة من األفراد في إطار بناء اجتماعي ولخدمة

إنسانية واستدامة في نفس  األك رحًا لنمط جديد من التنمية هي المام مفتارأس  تراكم هذا الصنف من

 الوقت.

 االتجاهات المشتركة. 4.2.2.2

 في المجتمع العام السلوك حوم المشتركة والمواقف بالرؤية تتعلق التي والمعايير القيم البعد هذا يشمم

 تعكس التي واألعمام الخيرية التطوعي العمم يشمم كما. والمجموعات األشخاص معظم لدى والمقبوم

 أفراد أولويات  الخيرية واألعمام التطوعي كالعمم  االجتماعية العدالة وتحقيق المساعدح في رغبة

 .بالمستقبم وال قة  السلوكيات بعضإل   ونظرتهم المجموعة

 : االجتماعي المالرأس  أشكال: 3.2.2

 األساس في يتعلق ألنو ربما المام غموضاً رأس  صورأك ر  االجتماعي المامرأس  أن البيان عن غن 

 بظواهر -والبشرى الماد  المامرأس  م م -الصور األخرى حين تتعلق في ملموسةأو  منظورح غير بقيمة

 المامرأس  مفهوم أن في األدبيات معظم وتتفق  ملموس وبشكم  بسهولة وقياسها يمكن تمييزها

ن  االجتماعي  يتقاطع-ذلك من بالرغم-أنو إال  لرأس المام األخرى الصور مع بوضوح يتناقض كان وا 

 في أساسياً  عنصراً  يعد والذ   التراكم مفهوم يأتي القواسم هذهرأس  وعل   تمييزها يمكن قواسم في معها

 (Physical Capital) الماد  المامرأس  تعبير وينصرف  المامرأس  صور من أ  الحديث عن
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 االجتماعي التطور ضرورات اقتضت أنإل    فحسب المام برأس السابق في والي يشار وكان

 األفراد يمتلكها التي والعينية المادية المواردإل   لرأس المام األخرى الصور عن تمييزه واالقتصاد 

عن  فضالً   واآلالت والمباني كاألرض األساسية ا نتاج وأدوات يشمم عناصر بما  والمجتمعات

 صور من تجسداً  األك رالصورح  هو الماد  المامرأس  أن ذلك من ويتضح  والنقدية ةاليالم األرصدح

 .ويسر بسهولة تمييزها وقياسها يكمن عناصر علي ينطو أنو  إذ  المامرأس 

 األفراد يكونها التي القدراتو  المهاراتإل   فيشير (Human Capital) البشرى المامرأس  مفهوم أما

 الفنية المهارات ذلك ويشمم  والتعليم خالم التدريب من عليها يحصلون والتي حياتهم مدار عل 

 استخدامها- خالم من األفراد تمكن مقدرحأو  مهارح وكم  العلمية والدرجات والشهادات والتكنولوجية

رأس  من ماديتو في أقم-هو واضح كما-البشرى المام رأسو  أدبيةأو  مادية مكاسب تحقيق من -وتطويرها

 قياسها يصعب التي  المادية غير والمعايير القيم ببعض  المفهوم ارتباطإل   ذلك ويعود  الماد  المام

 .المام الماد رأس  مع بالمقارنة

 إذ  تجسداً  المامرأس  أقم صور يعد فهو ( Social Capital) االجتماعي المام برأس يتعلق فيما أما

 تحكمها  معينة اجتماعية شبكة إطار في تنمو التي االجتماعية الروابطو   العالقات مجموعةإل   يشير

 كما-كلها وهذه  واالتجاهات المشتركة والتعاون وااللتزام المتبادم واالحترام المعايير كال قةو  القيم من عدد

 .دقيق بشكم تمييزها يصعب كما  كمياً  قياسها يصعب قيم مجردح -واضح هو

 أما االجتماعي الجانبو   المامرأس  جانب: رئيسيين شقين عل  االجتماعي المامرأس  مفهوم وينطو 

 التراكم خالم من يتكون االجتماعي المامرأس  أنإل   أساساً  يشير فإنما المام برأس المتعلق الجانب

أو  وقتية بصورح اجتماعي مامرأس  يتكون أن تخيم الصعب فمن هنا ومن  من الزمن طويلة فترات عبر

رأس  هو االجتماعية والروابط القيم من المجتمع فرصيد  عارضة حالةأو  مفاجئ موقف لخدمة سريعة

 .االجتماعي المامرأس  بمفهوم عنو يعبر الزمن عبر متراكم مام

 فرد يكونو ال االجتماعي المامرأس  أن مؤداها بديهية حقيقةإل   المفهوم في االجتماعي الجانب ويشير

نما - البشرىأو  الماد  المامرأس  في الحام هو كما-بذاتو  يرتض  اجتماعية جماعة إطار في يتكون وا 

 عبر-أن األفراد ذلك  مزايا من الجماعة هذه في العضوية توفره ما استغالمأجم  لها من االنضمام األفراد
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 االجتماعي الرصيد يستغلون إنما -االلتزام وال قة قيم من ما جماعة في العضوية توفره لما استخدامهم

 هذه تولده اجتماعي مامرأس  سوى األمر واقع في الرصيد هذا وليس  الجماعة في العضوية تولده الذ 

 .الزمن عبر الجماعة وتراكمو

 المامرأس  صور وبين المام االجتماعيرأس  بين تداخم جوانب  مة فإن  سالفاً  ا شارح تمت وكما

 عل  أفراد أيد  الماد ( في المام إنتاج )رأس أدوات أن تتوافر الم ام سبيم عل  يكف  فال  األخرى

 من شبكة-بأخرىأو  بصورح -لهم تتوافر أن دون  بشرى( مام التأهيم )رأسو  من الكفاءح ةاليع درجة

 بما عملهم وتنظم األفراد هؤالء تربط بين التي القيم من واضحة ومنظومة االجتماعية والروابط العالقات

  (Serageldin, 1997) اجتماعي(مام  )رأسأفضم  نحو عل  إنجازه لهم يتيح

 التي األوجو من عدد في المامرأس  صور من غيره عن االجتماعي المامرأس  يختلف أخرى ناحية ومن

 .االستخدام هذا عل  تترتب اآل ار التيو   من االستخدام والهدف  التكوين بطريقة ترتبط

 حزمة استخدامو عند يفرزأنو  في. األخرى المامرأس  صور من غيره مع االجتماعي المامرأس  ويتفق

 (.Fukyama, 1995)سواء حد عل  والسلبية ا يجابية اآل ار من

ذا  بعض البشرى )إتقانأو   م اًل( األموام الماد )غسيم المامرأس  حالة في مفهومة الفكرح هذه كانت وا 

 فهم  االجتماعي المامرأس  دارسي بين نفسها خالفاً  الفكرح أ ارت فقد  التزوير( م م الهدامة المهارات

 نواتج الجماعة في المتوفر ال قة ورصيد االجتماعية الروابطو   فيو العالقات تفرز وضع تخيم يمكن

 سلبية؟ 

إل   يؤدى بما  هدامة خدمة أغراض في الروابطو   العالقات هذه الجماعةأو  الفرد يسخر أن يمكن وهم

 بعض قوم حد عل  والمجتمع الجماعة. أعضاء بين العزلةو   الكراهية من نوع خلق

 (Fukyama, 1995).الدارسين

 Negative)السلبي  االجتماعي المامرأس  أنها عل  وعرفها  الظاهرح هذه بتمييز قام قد "بوتنام"أن 

(Social Capital المتبادلة في ال قة عل  تقوم التي الروابط من رصيد من يمتلكونو ما األفراد يستخدم 

 المافيا جماعات وتم م  سلبية  اراً آ األحيان بعض في تنتج التي  االجتماعية العالقات من شبكة إطار

 من رصيد عل  األساس في ترابطها يقوم والتي  الجماعات ترابطاً أك ر  من المافيا تعد حيث  الشهيرح
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 وتعد  المجتمع في الجريمةو  العنف نشر في الرصيد هذا بتسخير تقوم وهي  أفرادها بين المتبادلة ال قة

 في األخرى المامرأس  من صور غيره عن االجتماعي المامرأس  ويختلف   المتطرفة الدينية الجماعات

 اختالفإل   الصور هذه من كم وخصائص طبيعة االختالف في يؤدى أن المنطقي فمن  قياسو طريقة

حرصًا عل   المامرأس  صورأك ر  يعتبر الماد  المامرأس  أنإل   أشرنا سالفاً  وقد  قياسها طريقة

إل   استخدامها يؤدى والتي  المتوفرح ا نتاج ووسائم الموارد حجم عل  يعتمد قياسو فإن لذا المادح 

 البشرى المامرأس  في حالة ك يراً  األمر يختلف وال  جماعةأو  فرداً  المستخدم كان سواء فائدح تحقيق

إل   عليها الحصوم يؤدى والتي الفرد يكتسبها المهارات التيو  القدرات قياس خالم من قياسو يمكن الذ 

 .وأدبية مادية مكاسب تحقيق

 الروابط"م م عوامم فإن ذكرنا وأن سبق فكما  جداً  ال ال ة و يقة المامرأس  صور بين العالقة نّ إ

الجماعة  أعضاء تساعد كلها "معينة جماعة إطار في المتبادم االحترامو   االجتماعية وال قة العالقاتو 

 .االجتماعيو  البشر  مالمارأس  من كم تكوين عل 

 هااليأشار  والتي  الواليات المتحدح في الماس تجارح نموذج العالقة هذه توضح التي األم لة ومن

 تجار يعتمد إذ  المام لرأس األخرى الصورو  االجتماعي المامرأس  بين االرتباط عل  كدليم "كولمان"

عليها  المتعارف والقيم االجتماعية والروابط العالقات عل  معامالتهم التجارية تسهيم في هناك الماس

 الوقت والجهد ستهلكمما ي معقدح قانونية عقود تحريرو  كتابةإل   اللجوء مام اجتماعي( دون )رأس

 مام ماد (. أرباحهم )رأس زيادح من النهاية في يمكنهم الذ  األمر  والمام

 المامرأس  تكوين في يسهمانالبشرى  المام رأسو   الماد  المامرأس  من كال فإن أخرى ناحية ومن

 يمتلكها التي والمهارات االمتيازاتو  الموارد تم الن المامرأس  صور من الصورتان فهاتان  االجتماعي

إل   خالم انتمائهم من إال عليها الحصوم األفراد يستطيع ال والتي  االجتماعية أحد الجماعات أعضاء

 وراء األساسي الدافع المنافع واالمتيازات هذه عل  الحصوم في األفراد رغبة وتم م  الجماعة هذه

 عن يعبر "أنو:  التعريف خالم من االجتماعي المامرأس  مكونات تناوم عند  الجماعةإل   انضمامهم

 اجتماعي بناء إطار في األفراد من مجموعة  هاالي وينضم  يكونها التي االجتماعية والعالقات الروابط
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 العناصر عل  ينطو  -للتعريف ووفقاً  – االجتماعي المامرأس  أن سنجد  "المشتركة أهدافهم لخدمة

 :(2009)عبد الحميد  ةيتاآل

 وما  مؤسسات يضم والنواد  كما واألصدقاء الجيرح جماعات ليشمم األسرح من يمتد اجتماعي بناء -١

 صورها بكافة والمؤسسات المدني المجتمع (Self-Help)الذاتية  المساعدح جماعات عليو يطلق

 . وأحجامها

 عل  تقوم والتي  هذا البناء إطار في تتكون التي  االجتماعية والعالقات الروابط من مجموعة -٢

 .واجبات من الجماعة هذه في العضوية تفرضو وااللتزام بما والتبادلية كال قة العامة المبادئ من مجموعة

 الرغبة األفراد في يتوفر شريطة أن  االجتماعي البناء هذاإل   طواعية االنضمام ارتضوا الذين األفراد -3

 بالشكم االستفادح من يمكنهم بما  بينهم فيما استفادح متبادلة لتحقيق البعض بعضهم مع التعاون في

 .الجماعة التي توفرها الموارد من األم م

  ذاتها بالجماعة ترتبط األهداف قدو   تحقيقهاإل   الجماعة أعضاء يسع  التي األهداف من مجموعة -4

 . األوسع بالمجتمعأو 

 هذا قدرح عل  يتوقف االجتماعي المامرأس  من رصيد تكوين في اجتماعي بناء أ  نجاح أن نستنتج

 وتوسيع  أعضائو بين المتوفرح والقيم االجتماعية الروابط والعالقات شبكات من االستفادح عل  البناء

 . أهدافو تحقيق من االجتماعي البناء يمكن بما الروابط والعالقات هذه وتنمية

 االجتماعية الجماعات تمتد من عدح مصادر ف مة  االجتماعي المامرأس  بمصادر يتعلق فيما أما

 المجتمع تنمية جمعيات فيها بما الرسمية المؤسسات غير لتشمم  الجيرح وجماعة  كاألسرح  األولية

 وغير منها الحكومية المؤسسات في يتولد االجتماعي المامرأس  أن بم  الذاتية المساعدح وجماعات

 .واألحزاب والنقابات األهلية الجمعيات ذلك بما في  الحكومية

 فيها تكون أسرية مجتمعاتإل   فيها السائدح االجتماعية الروابط وفقًا لشكم المجتمعات (فوكاياما) صنف

 أل  تفاعالت األساسية النواح هي والعشيرح كالقبيلة  األوسع بشكلها القرب  العائلة وصالت

 فوكاياما بوصفها لهاأشار  مجتمعات هناك أخرى ناحية ومن  (Fukuyama,2001)اجتماعية

 للفرد يسمح بما  االجتماعية أشكام التفاعالت فيها تتنوع التي المجتمعات وهي  ةاليالع ال قة مجتمعات
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 خط عل  يقعان المجتمعات من النمطان وهذان  الوقت في نفس اجتماعي بناء من ألك ر باالنتماء

 والتي المجتمعية الموجود ال قة لدرجة وفقاً  منهما أ  عن البعدأو  القرب في وتتفاوت المجتمعات  متواتر

 .(Fukuyama, 2001)والسياسياالقتصاد   التقدم درجات في ملحوظ تفاوت عليها يترتب

 المام برأس والمعروف-البلدان النامية في االجتماعي المامرأس  لدراسة الدولي البنك مشروع قدم وقد

 المامرأس  لمصادر رصداً -Social Capital for Development)) التنميةأجم  من االجتماعي

 :(Grootar, 1997)اآلتي في  البرنامج أوضحها كما المصادر هذه وتم لت  االجتماعي

 الفرد بين العالقة أسس إذ تضع  االجتماعين المام لرأس واألساسي األوم المصدر وتم م: األسرة -أ

 .اآلخرين في الفرد تنمية  قة في دورها خالم من  بو المحيط والمجتمع

 تنمية طريق عن وذلك  الرفاهة االقتصادية لتحقيق زمةالاّل  اتلياآل توفير في دوراً  اآلسرح تلعب كما

– الممتدح األسرح إطار في بما داخلها والتعاون خصوصًا للمساعدح-الرسمية غير والعالقات الروابط

(Extended Family) ألعضائها والمساعدات الخدمات تقدم االجتماعي للضمان شبكة بم ابة يجعلها 

 .االجتماعيةأو  االقتصادية األزمات في فترات

نما  ألعضائها الموارد توفير عل  األسرح دور يقتصر وال  المامرأس  رصيد مراكمة فيأيضا  تسهم وا 

 المامرأس  تكوين أمام عائقاً  األحيان بعض في قد تكون فاألسرح ذلك ومع  للمجتمع المتاح االجتماعي

عدم إل    األسرح داخم ال قة مستويات ارتفاع يؤد  وحيث  الرفاهة تحقيق يساهم في الذ  االجتماعي

 المجتمع عن نفسها األسرح بعزم تقومأخرى  أحيان وف   األسرح نطاق خارج هم من في أعضائها  قة

 .(Foley, 1997)والمخاطر المادية  االجتماعية للضغوط تجنباً  وذلك  المحيط

 المامرأس  لتكوين الهامة واألساسية المصادر أحد المدني المجتمع يعد: المدني المجتمع - ب

 العام الوعي مستوى بارتفاع تتميز والتي-منها خاصة المتقدمة– المجتمعات بعض في وذلك  االجتماعي

 .(Foley, 1997)المدنية الحياح في المشاركة معدالت وارتفاع  مواطنيها لدى

 التي  الرسمية وغير والتنظيمات الرسمية الجمعيات من الشائع للتعريف وفقاً  المدني المجتمع ويتكون

 يعن  وال  المستهدف المجتمع مصالح تحقيقأجم  من السوق اتاليو  الدولة عن مستقم بشكم تعمم
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نما عنهما منفصلة والسوق أنها الدولة عن تمييزها   معهما تتعاون يفه  منهما أ  عن استقاللها يعن  وا 

 .منهما أل  تابعة غير-الوقت نفس في– ولكنها

 األفراد تربط التي ال قة عل  تكوين المجتمع أفراد مساعدح في محورياً  دوراً  المدني المجتمع ويلعب

 تتح لم من تمنح بذلك ألنها مؤسسة أ  لنجاح أمر ضرور  وهو  معين بنشاط القيامأجم  من ببعضهم

 .هامة أنشطة في اآلخرين مع االندماج فرصة  قبم للمشاركة من الفرصة لو

دارتها  شراف التابعة المؤسسات العام القطاع يشمم: العام القطاع -ج  تستطيع إذ تقوم حيث  الدولة وا 

 الدولة مؤسسات في المواطنين  قة بتدعيم– بين موظفيها للعالقة إدارتها خالم من- المؤسسات هذه

 راية تحت السابق في انضوت التي المجتمعات في بوضوح يمكن مالحظتو الذ  األمر  وهيئاتها

 . المعسكر الشرقي

  الجيرح جماعات: آنفا ومنها ذكرها تم التي تلك غير االجتماعي المام لرأس أخرى مصادر و مة

اآلخر هو  عن يميز أحدها وما  أهميتها المصادر في هذه وتتساوى  وغيرها  األصدقاء وجماعات

 في كبيرحأهمية  المدني والمجتمع  الدولة لمؤسسات يكون بعض المجتمعات ففي  فيو تعمم الذ  السياق

 المدني المجتمع يتمتع فيها التي الديموقراطية الحكم نظم عل  ينطبق وهذا  االجتماعي المامرأس  تكوين

 ألنها  كبيرين ونفوذ بقوح الرسمية غير تتمتع الجمعيات إذ  القرار صنع عملية عل  التأ ير في حقيقية بقوح

 ,Serageldin).االجتماعي المامرأس  تكوين في تساهم بذلك وه   استيعاب األفراد عل  قدرح األك ر

1997) 

 المال االجتماعي:رأس  صور. 4.2.2

 معاييرإل   تصنيف كم االجتماعي ويستند المام لرأس التصنيفات من عدداً  السابقة الدراسات قدمت

 .الظاهرح تناوم في محدد مدخمأو   بعينها

رأس  تكوين في تسهم التي االجتماعيةالرابطة إل   استناداً  تصنيفو الدولي البنك قدم  الم ام سبيم وعل 

 :اليالنحو الت عل  وذلك  االجتماعي المام
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  :Formal Social Capitalرسمي اجتماعي مال رأس

 الحكومية كالمؤسسات رسمية أبنية اجتماعية إطار في تتكون التي االجتماعية والعالقات الروابط ويشمم

 .المدني المجتمع منظمات

  :Informal Social Capitalرسمي غير اجتماعي مال رأس

 غير التقليدية االجتماعية إطار األبنية في تتكون التي االجتماعية والعالقات الروابط مجموعة بو ويقصد

 المشاركة عل  يحفز ال ال قة من نمط تكوين في النوع ويسهم هذا  واألصدقاء الجيرح كتجمعات  الرسمية

 .القرابة وشبكات  األسرية العالقات حدود يتجاوز وال  المجتمع شئون في

 عن الناتجة لل قة وفقا  االجتماعي المامرأس  لتصنيف محاولة"بوتنام روبرت"قدم  جانبو ومن

 :اليالت النحو عل  ذلكو   استخدامو

  Bridging Social Capital: عابر اجتماعي مال رأس

 هذه تقوم وال  متنوعة أبنية اجتماعية إطار في تتشكم التي االجتماعية والعالقات الروابط في ويتم م

نما  النسبأو  العرقأو  كالدين  التقليدية الروابط عل  والشبكات العالقات  أعضائها ارتباط عل  تعتمد وا 

المعممة  المجتمعية ال قة من نمط تكوين في النوع هذا ويساهم  العامة من األهداف بمجموعة

Generalized Social Trust مجتمعهم في شئون للمشاركة المواطنين تدفع التي. 

  :Bonding Social Capitalرابط اجتماعي مال رأس

 هذه وتعتمد  مغلقة أبنية اجتماعية إطار في تتشكم التي االجتماعية والعالقات الروابطإل   وينصرف

 هذه أعضاء لدى تتولد وال-هاالي ا شارح سبق التي-الروابط التقليدية عل  االجتماعية واألبنية الشبكات

الشخصية أو  الفردية ال قة من نمط لٌتكون وذلك  جماعتهم نطاق خارج في المشاركة رغبة الشبكات

(Personalized Trust)(Uphpoff,1999). 

 . االجتماعي المالرأس  اتجاهات دراسة .5.2.2

 فقد  وتعريفو قياسو عن االجتماعي صعوبة المامرأس  تناولت التي االتجاهات وتحليم دراسة تقم ال

 .تصنيفها صعوبةإل    األحيان من ك ير في وتعارضها وتشابكها دراستو اتجاهات تعددأدى 
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أك ر  علي ينطو  صار بحيث  والعمومية االتساع شديد المفهوم معو صار وضع ذلك عن نشأ وقد

 إطار وضع الضرور  فمن لذلك  االجتماعية العلوم شت  فروع في واألكاديميين للباح ين بالنسبة معني

 التصنيفات فيأهم  الفصم هذا في الدراسة وتعرض  االجتماعي المامرأس  التجاهات دراسة عام

عبد الحميد  )اتجاهينإل   الدراسات تصنف والتي  االجتماعي المامرأس  حوم العربية المكتبة

 :هما  (2009

 :الجماعة اقترابأو  الفرنسي االتجاه: أوالً 

 أية عل  الفرد حصوم هي أساس االجتماعية الجماعة أن في تتم م أساسية فرضية االتجاه هذا يتبن 

 من مجموعة عل  للحصوم السبيم هو للجماعة االجتماعية الفرد وانتماء  اقتصاديةأو  اجتماعية مزايا

خالم  من المجتمع في الفرد وضع ويتحدد. الجماعة أعضاء من غيره المتوفرح لدى والمهارات  الموارد

  نفوذ وذات االجتماعية قوية الجماعة كانت فكلما  لها ينتمي التي االجتماعية الجماعة ونفوذ قوح

 هذا نظر وجهة من-االجتماعي المامرأس  ويتجسد .أكبر وأدبية مادية مكاسب تحقيق أعضاؤها استطاع

أعضاء  بين العالقة تحكم التي والقيم والمبادئ االجتماعية والروابط العالقات من مجموعة في-االتجاه

 لرأس تعريفو برديو بيير قدم الفرضية هذه من وانطالقاً . بينهم فيما التعاون تسهم والتي  الجماعة هذه

 المرتبطة أية جماعة أعضاء لدى واألعراف والقيم االجتماعية والعالقات الروابط"بأنو المام االجتماعي

 (.Boudieu,1985)أهدافهم تحقيق عل   وتساعدهم  المستقبم في توافرها والمتوقع  المتاحة بالموارد

 : هي أنواع أربعةإل   المامرأس  برديو صنف الصدد وفي هذا

  معينة اجتماعية جماعة التي تمتلكها  والرمزية المادية الموارد مجموع هو: المادي المالرأس  -

  أخرى. إل  جماعة من أهميتها وتتفاوت

 جماعة بين الطبقي التفاوت أوضاع تدعم التي ال قافية المعارف مجموع هو: الثقافي المال رأس-

 .التعليم أهمها ومن أخرى و  اجتماعية

 جماعة في عضويتو نتيجة عليها الفرد يحصم التي والمزايا الموارد مجموع: االجتماعي المالرأس  -

 .معينة
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  مزايا من بو يتمتع لما للفرد نتيجة الجماعة تمنحها التي االجتماعية المكانة: الرمزي المالرأس  -

 .االجتماعي المركزأو  الوضع بها ويقصد

 :أمريكياالنجلو  االتجاه: ثانياً 

 اهتمت التي الدراسات من بو العديد تأ رت إذ  االجتماعي المامرأس  دراسة في المسيطر االتجاه يعتبر

 تقسيم ويمكن والتنمية االجتماعي المامرأس  عن الدولي دراسة البنك منها  االجتماعي المامرأس  بدراسة

 :هما  رافدينإل   االتجاه هذا

  (James Coleman) كولمان جيمس كتابات تم لو والذ   (Functionalist)الوظيفي  الرافد

  (Francis. Fukuyama) فوكاياماو  بوتنام روبرت كتابات تم لو والذ ، (Normative)القيمي الرافد

 خلق هي المجتمع هذا وظيفة  األفراد من مجموعة من يتكون المجتمع أنإل   الوظيفي الرافد يشير

 .واحتياجاتهم لرغباتهم وفقا بينهم التواؤم

 في ١٩٨٨ كولمان إسهام جيمس أهمها من  المفهوم تعريف في ا سهامات من مجموعة الرافد هذا قدم

 المامرأس  عرف وحيث  البشرى المامرأس  تكوين في االجتماعي المامرأس  لدور دراستو إطار

تلك  وتشترك  محدد اجتماعي بناءأو   هيكم إطار في الموجودح من العناصر مجموعة"بأنو االجتماعي

 :هما خاصتين في العناصر

 عدداً  ويشمم  الحكومية عل  المؤسسات األسرح من يمتد  اجتماعي بناء داخم العناصر هذه تتواجد -١

 .االجتماعية األخرى األبنية من كبيراً 

 من مجموعة لتحقيق  األنشطة المشتركة من بمجموعة القيام عل  األفراد العناصر هذه تساعد -٢

 .األهداف

 من يؤديو ما خالم من إال  وجوده عل  االستدالم يمكن ال االجتماعي المامرأس  أنأيضا  يؤكد

 بين المتبادلين وال قة الترابط من برصيد تتمتع الجماعات التي بعض بوجود ذلك عل  ويبرهن  وظائفال

وهذا   ال أم االجتماعي المامرأس  من رصيداً  يمتلك المجتمع هذا كان إذا تحديد ما يمكن وال  أعضائها

 (.Boudieu, 1985)تحقيقها في يساهم التي األهداف وضوح لعدم
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 يعطيها التي األهمية من الرغم وعل   بوتنام وروبرت فوكاياما  من كم   كتابات في فيتم م ال اني الرافد أما

 .االجتماعي المامرأس  تكون في تسهم التي العناصر األخرىأهمية  ينكر الأنو  إال للقيم

 الرسمية غير والمبادئ  واألعراف  القيم من مجموعة"بأنو االجتماعي المامرأس  (فوكاياما) وٌيعرف

  االجتماعي المامرأس  تم م ال ذاتها حد في وه   أعضاء الجماعة فيها ويشترك حولها يتفق التي

 بالعمم المتعلقة المبادئ من ومجموعة  الجماعة أعضاء بين المدنية تكوين الفضائم في تساهمو 

 القيم هذه وتتجسد. (Boudieu, 1985)غيرهم دون األفراد هؤالء عل  المبادئ هذه وتقتصر  المشترك

 فيما وتتضمن الدولة الي-للمجتمع األولي البنية باعتبارها-العائلة من تمتد التي  االجتماعية الجماعة في

 .الصداقة عالقاتو  الجيرح عالقات  المدني كالمجتمع أخرى أبنية اجتماعية ذلك بين

 Bonding Social)خاص  مام اجتماعيرأس : نوعينإل   االجتماعي المامرأس  بوتنام صنف وقد

Capital) رابط  اجتماعي مام ورأس(Bridging Social Capital)  عل  التصنيف هذا في واعتمد 

 لرأس المام المكونة األساسية القيم إطارها في تتكون التي الرابطة بطبيعة أولهما يتعلق  معيارين

 .القيم هذه استخدام عن الناجمة باآل ار فيرتبط ال اني أما  االجتماعي

 في يشتركون الذين  األفراد من بين مجموعة الخاص االجتماعي المامرأس  يتكون األوم للمعيار بالنسبة

 القبلية والجماعات  المتحدح الواليات في الحمر الهنود كجماعات  اجتماعية أو عرقية أو دينية رابطة

 .العربية الجزيرح شبو مجتمعات في الحاكمة األسر وبعض  في أفريقيا والعرقية

 حدود خارج الخاص المام االجتماعيرأس  وتوظيف  استخدام يؤدى فال ال اني للمعيار وبالنسبة

إل   النوع هذا وجود يؤدى فقد بوتنام يرى مامو   استفادح المجتمعإل   إطارها في يتكون التي الجماعات

المجتمع  وتفكك  العزلة من حالة يولد بما  المجتمع وباقي الجماعات هذه بين أعضاء ال قة عدم شيوع

 .األصغر المجتمعات من عددإل   الواحد

 العالقات تتميز  قوية جماعات اجتماعية إطار في فيتكون  االجتماعي المامرأس  من ال اني النوع أما

 كما-ومنها  طواعية لها ينضم ولكنو  لها االنضمام مجبرًا عل  نفسو الفرد يجد فال  والتعقد بالتشعب فيها

 ينتقم من أن الفرد يستطيع إذ إلزامية غير فيها والعضوية  المدني المجتمع مؤسسات -ا شارح سبقت
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)عبد الحميد  .واحد وقت جماعة في منأك ر  في عضوية يمتلك أنأيضا  ويستطيع  أخرىإل   جماعة

2009) 

 االجتماعي رأس المالو  المدني المجتمع .6.2.2

  عشر السابع القرن بداياتإل   الغربي السياسي الفكر في المدني المجتمع مفهوم جذور عودح من بالرغم

 اسُتخدم إذ  الماضيين العقديين خالم االهتمام هذا بدأ وقد  م يم لو يسبق لم باهتمام اآلن يحظ أنو  إال

 في أمريكا السلطوية النظم بعض وانهيار  أوروبا في الشرقي المعسكر سقوط تحليلية لتفسير أداح باعتباره

  الليبرالي ا صالحي في المشروع األساسية العناصر كأحد معو التعامم تم ا طار هذا وف   الالتينية

إل   تسع  دولة أية عليو تركز أن بد الو   ا صالح في برنامج أساسياً  جزءاً  المدني المجتمع اعتبر والذ 

 (.1995  السيد) .إصالح حقيقية سياسات تنفيذ

 عل  المستمر بالتأكيد  القرارصانعي و   األكاديميين أجنده ليتصدر المدني المجتمع صعود ارتبط وقد

 االجتماعي المستويين عل  محلها المدني إحالم المجتمع وضرورح  الدولة دورأهمية  تراجع

 . واالقتصاد 

 قدو   الفعلي دورها مع يتناسب ما ال وهو هائم بشكم المدني المجتمع منظمات عدد تزايدإل   ذلك وأدى

 لعبت كما  الفعلي دورها حقيقة تعكس ال أرقام مجرد جعلهاو  المصداقية -الدوم بعض حالة في– أفقدها

 مع فالدولة تعاملت  الصورح هذه ترسيخ في محورياً  دوراً  المدني المجتمع الدولة ومؤسسات من كم

 بمعن   الترهيبأو   الترغيب إما السياستين بإحدى-النامية الدوم من العديد في خاصة-المدني المجتمع

 التعرضأو  اهبمؤسسات الدولة مع االندماج والتعاون أما  خيارين المؤسسات أحد هذه عل  طرحت أنها

 ويعود  العالقة النمط من هذا ترسيخ في  بدوره المدني المجتمع ساهم وقد  والمصادرح القمع لكافة صور

 فضالً   جيد بشكم مدربة ذات كفاءح وجود كوادر وعدم التنظيمية الهياكم ضعف أهمهاأسباب  لعدح ذلك

 أن يمكن إطاراً  التنظيمات هذه من تجعم التي القيادية للخبرح والمهارات المؤسسات هذه قيادات افتقاد عن

 (.1995  السيد) .مجتمعهم شئون في المشاركة قواعد خاللها األفراد من يتعلم
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 إطار في  المدني للمجتمع السياسي واالقتصاد  الدوريين عل  كبيراً  تركيزاً  شهدت الفترح هذه أن ويالحظ

 الدولة عن واستقاللو المدني المجتمع حيادية عل  أكد والذ   الغربية األدبيات طرحتو الذ  المفهوم

 .وتفاعالتو لياتوآب وعن السوق  بمؤسساتها

 االجتماعي المالرأس  مصادر كأحد المدني المجتمع .7.2.2

 دراستو عند سواء  واسعاً  أ ارت جدالً  التي االجتماعية العلوم مفاهيمأك ر  من المدني المجتمع يعتبر

 عالقتو دراسة ف  وأيضا  ومؤسساتها  عالقتو بالدولة دراسة عند خاصة  تطبيقياً أو  نظرياً 

 . بالديموقراطية

 ولم  يالمدن المجتمع دراسة المهيمنة عند القضيةهي  بالدولة يالمدن المجتمع عالقة قضية أن والمالحظ

  العشرين القرن من األخير الربع ظهرت خالم يالت الدراسات عل  األمر هذا يقتصر

 ما بين للتمييز المنظرين من محاولة في وذلك  المفهوم األولي لظهور البدايات منذ االهتمام هذا بدأ 

 (Burdigge, 1998) السياسي غير المجتمعو  Political society)) يالمجتمع السياس يسم 

 من حالة تشوبو المفهوم أن يالحظأنو  إال  المفهوم حوم الدراسات وك رت  االهتمام هذا من الرغم وعل 

 الذ  األمر  لدراستو متكامم  نظر  إطار وضع صعوبةإل   بدورها أدت يالت  التعريف وضوح عدم

لنفس  الحدي ة الدراسات استخدام األخرى المشكالت ومن. منو الم لي أمام االستفادح العقبات أحد شكم

  الحالية للظروف مواءمتها ىمدإل   النظر دون للمفهوم األولي البدايات منذ السائدح النظرية المقوالت

   الحاضر الوقت في المدني والمجتمع حوم الديموقراطية المنظرين كتابات في بوضوح ذلك ويظهر

عليها  مرت التي النظرية المقوالت نفس استخدموا أنهم إال المؤ رح الظروف والعوامم اختالف من فبالرغم

 (.1995  السيد)عدح سنوات

 من وصار  كبير بشكم الدولة ازدادت سلطات عندما عشر السابع القرن نهاياتإل   المفهوم بداية وتعود

 كتابات ظهرت التوقيت هذا ففي  ومؤسساتها الدولة تمتلكها التيواالمتيازات  السلطات تحجيم الضرور 

 يحكم مدن  ليبرالي لمجتمع نموذج تبن  ضرورحإل   دعت التي -سميث وآدم توكفيم أهمها كتابات– عدح

 .سلطاتها استغالم في الدولة مبالغة أمام حاجزاً  ليكون  بنفسو نفسو
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 الوسيلة  والمساواح التعددية من حالة يطرحو بما  المدني المجتمع يم م الليبراليين للمفكرين بالنسبة

 مؤسسات من مؤسسة أيةإل   ينتمي فرد فكم  والمصالح الفردية العامة المصالح بين للمقاربة الوحيدح

في  الحرية بكامم تمتعو مع  اآلخرين تجاه االلتزامات نفس وعليو الحقوق يمتلك نفس المدني المجتمع

 .اليها ينتمي التي المؤسسة شئون في والمشاركة  مطالبو عن التعبير

 سلبياً  تؤ ر قد والتي المدني تعتر  المجتمع أن يحتمم التي الضعف جوانب إغفامإل   االهتمام هذا وأد 

 حوم المختلفة النظريةالرؤى  علي رتوأ ّ   بعد فيما بقوح والتي ظهرت  المجتمع خدمة في دوره عل 

 . المفهوم

 قدم وقد  الليبرالي التيار طرحها التي بالصورح ليس المدني المجتمع أن يرى أخر اتجاه ظهر لذلك ونتيجة

 هذاأنصار  وبدأ  والحريات الحقوق لممارسة مجاالً  باعتباره المدني للمجتمع بديالً  طرحاً  االتجاه هذا

 .وحقيقتو المفهوم هذا مكونات حوم تساؤالت طرح عدح في التيار

 من الرغم وعل  .(أنطونيو جرامشي)و  (ماركس)  (هيجم) التيار هذا تبنوا اللذين المفكرين أبرز من

 عل  اعتماداً  وا دارح للتنظيم يحتاج منو الغرض لكي يحقق المدني المجتمع أن في المفكرين هؤالء اتفاق

 ,Abdel Rahman) ذلكإل   الوصوم كيفية حوم اختلفوا أنهم إال  أهدافو لكي يحقق   حكيمة قيادح

2004.) 

 يجسد حيث  المصالح مجموعة من فيو تلتقي مستقالً  اً مجتمع المدني المجتمع يم م (لهيجم (وبالنسبة

 عن باألساس يعبر إذ  للحرية الم الية الحالة ال يم م المجام وهذا  الدولة تنظمو الذ  العام العمم مجام

 .والدولة للفرد الخاص المجام بين ويقع  المسيطرح الفئات مصالح

 الحالة مع تتناقض ايجابية حالة-بالنسبة لو -فالدولة  والدولة المدني المجتمع بين بالتمييز هيجم اهتم وقد

 المجتمع وألن  واألخالقي الماد  والفساد الصراع باألساس بتفشي يتسم الذ   المدني للمجتمع السلبية

 من خالم– تقوم التي الدولة  شراف ملحة حاجة هناك فإن وصراعاتو مشكالتو يستطيع تالفي ال المدني

 وير   لمؤسساتو المصالح المتضاربة بين بالتنسيق -المدني المجتمع لعمم المنظمة والقوانين الدستور

  بالضرورح ديموقراطية دولة ليست وظائفو أداء في المدني المجتمع عليها يعتمد التي الدولة أن هيجم

المواطنين  توجيو في الدولة وتستعين  الزمن من طويلة فترات عبر قوانين تبلورت تحكمها دولة ولكنها
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  المحلية الطبقات والمجتمعات خالم ومن  المهنية واالتحادات الطوائف:أولهما:بأداتين غايتها لتحقيق

 ال انية األداح أما  هوية بال تجمع مجردإل   يتحوم المواطنون ال حتي ضرورية أنها هيجم ير  والتي

للقيام  ةئوالتنش التدريب بحكم المؤهلة الطبقة وهي  والخبرح المعرفة لهم الذين توافرت ا داريين طبقة فهي

 هيجم عليها أطلق وقد  التحيز وعدم بالنزاهة تتميز ألنها المجتمع عقم هيجم واعتبرها  الحكم بوظيفة

 (.Abdel Rahman, 2004)الكونية الطبقة

 مجموع ولكنو  األفراد لعدد من تجميع مجرد يم م ال المدني المجتمع فإن بماركس يتعلق فيما أما 

 في الدنيا للفئات المساواح وعدم التهميش من حالة والتي تم م  األفراد يدخلها التي والتفاعالت العالقات

 بم هو وحرياتهم حقوقهم المواطنون إطاره في يمارس الذ  المجام المدني يم م المجتمع وال  المجتمع

 في الطبقية لألوضاع انعكاسأيضا  وهو  متعارضة مصالح تحقيقأجم  من الكم ضد الكم حرب حالة

 هو المدني فالمجتمع  فيو االقتصادية باألوضاع مرتبطة أساساً  تاريخي تحوم لمرحلة هتجسيدو   المجتمع

 .شيوعي مجتمعإل   المجتمع يتحوم  العاملة الطبقة تسيطروحين  البرجواز  المجتمع نفسو

   األساسية القيم تدعيم علي افترض قدرتها عندما الدولة دور من ا عالء في هيجم خطأ ماركس ويؤكد

عالء  مصالح تحقيق علي قائم المدني المجتمع ألن وذلك  المتصارعة المصالح بين العام الصالح وا 

  الطبقي التفاوت حدح من يزيد الرأسمالية المجتمعات في الوضع وهذا  المصالح العامة منأك ر  خاصة

 والفضائم األساسية تنمية المهارات من حرمانها نتيجة انعزاالً أك ر  العاملة الطبقة تكون الحالة هذه وفي

 .عادم مجتمع  قامة الالزمة المدنية

 لصراع إنعكاساً  المدني يم م المجتمع لو فبالنسبة  بعد فيما جرامشي طرحها التي الفكرح نفس وه 

 .المدني المجتمع علي الطبقة المهيمنة قيم تسيطر بحيث  المجتمع في الطبقات

 هو المدني المجتمع أن األوم علي تأكيد في وجرامشي ماركس رؤية بين األساسي االختالف ويتم م

 فقد ال اني أما  بحتة مادية لحالة تجسيداً  يعتبر وبالتالي  المجتمع في االنتاج أدوات امتالك لحالة تجسيد

 هيجممن  كم واعتبر  المسيطرح االجتماعية الطبقة قيم يجسد إذ  للمجتمع القيمي وال قافي البعد علي أكد

نما  الدولة سلطات يتحد  ال المدني المجتمع أن جرامشيو   لتحقيق بتكوينو األفراد سياق يقوم هو وا 

 (.1995  السيد)األهداف من مجموعة
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 وتنهار  واألحزاب العمالية االتحادات المهنية والنقابات لتكوينتسع   المسيطرح الطبقة أن جرامشي وأكد

 حدوث واعتبر  بها خاصة مدني مجتمع مؤسسات في تطوير الخاضعة الطبقات تنجح عندما هيمنتها

 (.1995  السيد)ا نتاج عالقات لتغييرأيضا  ويمتد الدولة انتقام أجهزح يشمم  ور  تحوم عالمة ذلك

 من أفكارها استمدت المدني حوم المجتمع عديدح كتابات الماضي القرن من التسعينات خالم ظهر وقد

 المدني المجتمع اعتبارإل   البعض اتجو فقد  طرحتها التعريفات الت  في هذا وانعكس  االتجاهين أحد

  الدولة ونفوذ سلطات من التقليمإل   باألساس تهدف التي  والسياسية التنظيمات االجتماعية في متم الً 

 عالقة هي بينهما أن العالقة وير   المدني والمجتمع الدولة بين انفصام أ  ىير  فال ال اني االتجاه أما

 .وظائفو أداء في المدني المجتمع لنجاح وضرور  هام أمر هو وتدخلها الدولة وجود أنو   وتكامم  تعاون

 :االجتماعي ورأس المال المدني المجتمع عالقة محددات .8.2.2

 وال قافي يالقيم الدور دراسة في إطار  االجتماعي المام برأس المدني المجتمع عالقة عن الحديثي يأت

 -الجدد التوكفيليون رأسهم وعل  -الدراسين بعض من وذلك إيماناً   المجتمع عل  وتأ يره المدني للمجتمع

 في ورغبة منهم  أخرى اجتماعية ظاهرح بأ  المدني المجتمع ربط عند وال قافية الجوانب القيمية بأهمية

 لمعرفة وذلك  المدني دراسة المجتمع عند-والسياسية االقتصاديةاألبعاد  غير–أخرى أبعاد  إدخام

 .آخرإل   مجتمع المدني من المجتمع مؤسسات أداء في التفاوتأسباب 

 أكدا إذ  المجام هذا في أول  الدراسات من المدنية ال قافة عن ألموند وجبريم فيربا سيدن  دراسة وتعتبر

 وفًقا– وه   المدنية ال قافة تكوين في مؤسساتو بكافة المجتمع المدني دورأهمية  عل  الدراسة هذه في

المجتمعية  بال قة معظمها يرتبط والتي  السياسية غير والروابط التوجهات من تم م عدداً  -لتعريفهما

(Social Trust) بها يصنف التي بالطريقة يتعلق فيما خاصة  اآلخرين تجاه األفراد توجهات تحدد يالت 

 ,Almond)بينهم المشتركة للخبرات وفقاً  وذلك  في اآلخرين  قتو ومدى حولو بمن عالقتو في نفسو الفرد

1965.) 

ن كانت حت -السياسية الحياح عل  التأ ير في التنظيمات هذه قوح وتنبع  من-سياسية أنشطة تمارس ال وا 

دماجو احتياجاتو باستيعاب يسمح لها بما الفرد من قربها هو أولهما: أمرين  واألمر  المشاركة عملية في وا 
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 مصالح لخدمة القرار صنع عملية في بالتأ ير لها يسمح بما الدولة قربها من هو ال اني

 (.Almond, 1965)أعضائها

 لعدح وفقا دورها اختالف عل  أنهما أكدا إال  الديموقراطية دعم في التنظيمات هذهأهمية  من الرغم وعل 

 :وهي  اعتبارات

 أحد العضوية حجم يعتبر انتقدا من وهنا  الجماعة أنشطة فياألعضاء  من الفعلية المشاركة حجم -١

 باعتبارها استخدامها يمكن التطوعية في المؤسسات فالعضوية  التطوعية المؤسسات كفاءح مؤشرات

 في مشاركة المواطنين حجم عن تعبر ال ولكنها  المجتمع في المؤسسات الموجودح حجم عل  مؤشراً 

 (.Almond, 1965)المجتمع شئون

 عملية في تأ يرها مدى بناًء عليها يتحدد والتي  السياسية الحياح في التنظيمات هذه اندماج درجة -٢

 .القرار صنع

  سياسية أنشطة التي تمارس التنظيمات فهناك  التنظيمات تلك تمارسها التي األنشطة طبيعة -٣

  واالقتصادية االجتماعية المجاالت في التي تعمم نظيرتها من أكبر تأ ير ذات أنها البعض وافترض

السائد  السياسي النظام طبيعة عل  يعتمد التأ ير مدى أن عل  وأكدا  هذه الفرضية فيرباو  ألموند ورفض

 الموجودح وطبيعة التفاعالت  المؤسسات لهذه التنظيمي والهيكم  المجتمع في السياسية ال قافة ونمط

 ذات المؤسسات تلعب المجتمعات ففي بعض أخرإل   مجتمع من يختلف األمر أن وأضافا  داخلها

 الدينية األنشطة ذات المؤسسات نجد أخرى مجتمعات في وعل  العكس  محورياً  دوراً  السياسية األهداف

 أكبر تؤ ر بشكمو   بالمشاركة المواطن وع  تشكيم في أساسياً  دوراً  تمارس  االجتماعية واالقتصاديةأو 

 ,Almond)منهما أى تلعبو الدور الذى ف  فارق يوجد ال أخرى حاالت وف   القرار صنع عملية في

1965.) 

 من الستينات في وفيربا ألموند أن قدمو سبق وما بوتنام طرحو ما بين ا ختالف إن الدارسين بعض ويرى

 بعوامم وربطها  المؤسسات هذهأهمية  علي المطلق عدم تأكيدهما في وينحصر ضئيم  العشرين القرن

 (.Muller, 1994)بعضها عن المجتمعات باختالف تتعلق
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 عن (Pamela Paxton, 1999) باميال باكستون دراسة المجام هذا فيأيضا  الهامة الدراسات ومن

 التي الدراساتأهم  أحد البعض يعتبرها والتي  المتحدح الواليات في االجتماعي المامرأس  انهيار مدى

 .(Muller, 1994)االجتماعي المام ورأس المدني المجتمع بين العالقة عن بوتنام انتقدت أطروحة

 عدد في حصرها يمكن المدني ال بالمجتمع االجتماعي المامرأس  عالقة أن دراستها في باميال وأكدت

 :منها اعتبارات لعدح وذلك  االنتخابات في والتصويت  السياسية بالمشاركة المرتبطة المؤشرات من

 الدراسات تسهم لم حيث  قياسو وأدوات  نظر  كمفهوم االجتماعي المامرأس  بين هائلة فجوح وجود -أ

 يم م ما بين الخلطإل   هذا فأدى قياسو وأدوات  نظر  بين المفهوم التطابق عل  دليم تقديم في السابقة

 .وجوده عل  المترتبة النتائج أ  وأ اره  االجتماعي المامرأس  لقياس مؤشرات

 االجتماعية الظواهر من بأ  ظاهرح عالقتو دراسة عند واحد بمتغير االجتماعي المامرأس  ربط -ب

 المفهوم عالقة واقع عن تعبر ال انتقائية لنتائج التوصمإل   يؤدى  متفاوتة زمنية فترات عبر  األخرى

 . الدراسة محم بالظاهرح

 بوتنام دراستا رأسها وعل   هذا الخطأ في وقعت االجتماعي المامرأس  دراسات معظم أن باميال وتؤكد

 .وال انية األولي

 وجود عل  مؤشرات باعتبارها يؤديها األفراد التي األنشطة بعض مع التعامم الخطأ منأيضا أنو  وتؤكد

 من العكس وعل .وجوده عل  كدليم االنشطة لهذه دااألفر  ممارسةإل   والنظر  االجتماعي المامرأس 

 أحدهي األفعام  وهذه  األفراد من محددح أفعامأو  أنشطة يتضمن ال االجتماعي المامرأس  فإن ذلك

 (.Muller, 1994)ياالجتماع المامرأس  وجود عل  المترتبة األ ار

 دراسة هو  االجتماعي برأس المام المدني المجتمع عالقة لدراسةأسلوب  أنسب أن وليم إيفان يؤكد

 .التنظيمات هذه تلعبو الذ  الدور وحجمطبيعة  عليهابناًء  يتحدد التي التنظيمية الخصائص

 للمجتمع كان حيث وال ال ينات  العشرينات في ألمانيا في المجتمع المدني ادور  من جهة اخرى كان و 

 أنها إال  أنشطتها في المشاركة نسبة وارتفاع منها كبير عدد وجود من وبالرغم  دور محور  المدني

 .للسلطة تابعة كياناتإل   تحويلها في دوراً  بعضها ولعب بم  الديموقراطية تدعيم في فشلت
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أك ر  في حتي  القيمي يتعلق بدوره فيما خاصة  يالمدن المجتمع عن الحديث عندأنو  بيرمان ويؤكد

 . كفاءتها علي للحكم اً أساس باعتباره لعنصر العدد النظر يمكن ال ديموقراطية المجتمعات

 يمكن ال  معقدح عالقة االجتماعي المام ورأس المدني المجتمع بين العالقة نإ  القوم وخالصة

 في المشاركة نسبأو   التنظيمات هذه في تتعلق بالعضوية إحصائية بيانات خالم من عليها االستدالم

-ا شارح سبقت كما-اآلخر في يؤ ر منهما فكم  العالقة هذه تبسيط يمكن كما ال  وأنشطتها تهاااجتماع

  المجتمع هذا في المدني المجتمع  راء يعن  ال مجتمع  أ في ياالجتماع المامرأس  وجود كما أن

 االجتماعي المامرأس  تكوين في يساهم بالضرورح ال قد فوجوده  المدني للمجتمع بالنسبة الحام ونفس

 .المجتمع في تنمية يساهم الذ  ا يجابي بالشكم

 يتعلق عدح عوامم تحكمها عالقة تبادلية هي االجتماعي المام ورأس المدني المجتمع بين العالقة أن كما

 المجتمع بو يتمتع وما  المدني المجتمع عالقتو بمؤسسات وطبيعة السائد السياسي بالنظام بعضها

  ذاتها المؤسسات هذه لطبيعةبا ضافة   المحيط المجتمع في من التأ ير تمكنو حريات من المدني

 .إطارها في تعمم التي وال قافية االجتماعية وظروف البيئة

 اليها النظر من البد  المام االجتماعي برأس المدني المجتمع عالقة أن فولي وميشيم إدوارد بوب وير 

 المتباينة المنظمات من إطاراً " باعتباره المدني مع المجتمع التعامم في حالياً  السائد االتجاه إطار في

 فضاءً  باعتبارها اليها وينظر  األهداف من مجموعة تحقيقإل   تهدف والتي  التطوع علي القائمة

 تعاملت  "للدولة الرسمية التنظيمات إطار خارج الديموقراطية ويحقق  األفراد حريات يضمن اً اجتماعي

 والجماعات  األفراد تمكين خاللو من الذ  يتحقق السياق باعتباره المدني المجتمع مع التيارات هذه

 الدولة مع الصراع تعمد ودونما  سلطاتها استخدام في الدولة مقابم تعسف في المختلفة االجتماعية

  أوروبا شرق دوم في المعني بهذا المفهوم استخدام تم وقد (.Muller, 1994)بمختلف مؤسساتها

  المعن بهذا المفهوم استخدامإل   تألج العربية النظم من العديد أن بالذكر والجدير  الالتينية وأمريكا

 بلدان عدح في التطوعية التنظيمات عدد ك رح يفسر ما وهذا  النظام شرعية علي للحفاظ أداح باعتباره

 ومن  بو تقوم الذ  النشاط مع حجم ناحية من يتناسب ال بما  الحالة الفلسطينية رأسها وعلي-عربية

 .للمواطنين المتاحة ومساحة الحريات المشاركة مستو  معأخرى  ناحية
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 ثره على التنمية أو  المدني المجتمعو  االجتماعي المالرأس  العالقة بين .9.2.2

 بين للعالقة ينظر آخر اتجاه المدني ظهر بالمجتمع االجتماعي المامرأس  عالقة عن الحديث إطار وفي

 وتم ظهر االجتماعي المامرأس  مفهوم أن االتجاه هذاأنصار  ويؤكد  تنمو  منظور من المتغيرين

  أسفم من التنمية فلسفة إطار في المدني المجتمع يلعبو الذ  التنمو  الدورأهمية  علي للتأكيد استخدامو

 .بالمشاركة التنميةأو 

 المامرأس  تكوين في حقيقة دورها يعكس ال التطوعية التنظيمات عدد أنأيضا  االتجاه هذا ويؤكد

 :منها اعتبارات لعدحوذلك  التنمية في مساهمتها في وبالتالي االجتماعي

  االجتماعية خالم التفاعالت من الزمن من طويلة فترح عبر يتكون االجتماعي المامرأس  نإ -١

 . مجتمع أ  يشهدها التي المشتركة والخبرات

 أن الممكن من التي  والتوجهات السلوكيات هو االجتماعي المامرأس  قياس فيأهمية  يجسد ما -٢

 والمجتمع االجتماعي المامرأس  بين العالقة واختزام  مدني تنظيم أ  في الوجودإل   الحاجة دون تظهر

 الذ  تضخيم الدور ماإ :أمرين أحدإل   يؤد مما  العضوية وحجم  التطوعية عدد التنظيمات في المدني

 بيانات عنها تتوافر ال التي الرسمية خاصة غير التنظيمات بعض دور تهميشأو   التنظيمات تلك تلعبو

 .دقيقة

منظمات و  االجتماعي المامرأس  بين العالقة عن الحديث أن يتضح الفلسطينية الحالةإل   بالنظر

 والتي  المحيطة البيئة إطار في المدني يلعبو المجتمع الذ  الدور واقع دراسةإل   يحتاج المدني المجتمع

 فرضية عليو تنطبقأنو  نجد المدني المجتمع لواقع نظرنا فإذا  غير مشجعة األحيان من ك ير في تكون

 دوره في ملحوظاً  نمواً  يشهد لمأخرى  ناحية من ولكنو  العضوية وحجم العدد في الزيادح من حيث بوتنام

 جمعيات من فردية جهود ظم في والذ  يتنامي  واالقتصاد  االجتماعي بالدور يتعلق ما باست ناء

 .متكاملة استراتيجية وجود دون  بعينها

 المجتمعمنظمات و  المام االجتماعيرأس  بين العالقة طبيعة معرفةإل   الدراسةتسع   ذلك ضوء في

 في المدني المجتمع يساهم هم: التساؤالت اآلتية علي ا جابة خالم من وذلك  في فلسطين المدني

 .في فلسطين؟ االجتماعي المامرأس  تكوين
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 في تؤ ر العوامم التي هي وما  االجتماعي المامرأس الناتجة ل صورال فأ  دوراً  يلعبالمجتمع  كان إذا

 الدور؟ بهذا قيامو

 المامرأس  تكوين في المدني منظمات المجتمع بدراسة دور يقوم الباحثس التساؤم هذا علي ولإلجابة

 من المدني المجتمع منظماتأك ر  باعتبارها وذلك  األهلية علي الجمعيات التركيز مع  االجتماعي

 .(بوتنام افترضو لما )وفقاً  حيث العدد

المام رأس  أَن تراكم ك يرًا ما يعتقد مام االجتماعي مكون رئيسي في تحقيق التنمية حيثرأس  يعتبر

وأَن ال روح المم لة برأس المام   إنسانية واستدامةأك ر  االجتماعي هو المفتاح لنمط جديد من التنمية

كما أن العيش بالمجتمعات التي تتسم برأس مام اجتماعي   بذاتها االجتماعي يمكن أن تعتبر غاية

  المام االجتماعي ضعيفاً رأس  بك ير من العيش في المجتمعات التي يكون فيهاأفضم  متطور يكون

 . المام االجتماعي المتطور بيئة صالحة للنمو االقتصاد رأس  كذلك يخلق وجود

 فلسطينينشأت منظمات المجتمع المدني ال .10.2.2

رف عليها كمكونات للمجتمع المدني كانت حاضرح وبك افة في المجتمع اان المؤسسات المتع

إل  أدى  ناك غياب لمفهوم الدولة لديناهاالقطار االخرى  ف تختلف عنال ان وظيفتها إالفلسطيني 

الحفاظ عل  صب في هدف رئيسي وهو يجعم هذا المفهوم و   تغيير وظيفة المجتمع المدني الفلسطيني

  حيث تعددت المراحم التي المجتمعمكونات أهم  من ابرازها  فالمجتمع المدني هوو  الهوية الفلسطينية

 كان من ابرزها :و  مر خاللها المجتمع المدني الفلسطيني

 (1948ول  )ما قبم نكبة المرحلة األ-1

االحتالم عبر و  االنتدابحيث واجو الفرد الفلسطيني في هذه المرحلة خطرًا مزدوجًا من سياسات 

ليس مجرد مكاسب و  تحقيق االستقالملمن هنا وضع الفلسطيني اهتماماتو و  رضو أاالستيالء عل  

إل  با ضافة  النواد  والجمعياتو  حزابسيس األاجتماعية وقد عرفت هذه المرحلة تأأو  اقتصادية

سست عل  فكر وطني أمنظمات المجتمع المدني التي تكونت في حينو هبات شعبية و ورات  حيث 

سياسيًا أو  حيث قوانين االنتداب لم تسمح بتنظيم الفلسطيني اجتماعياً   (12لمواجهة االنتداب)تو يق 
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م السر  عل  نشاطات منظمات المجتمع المدني وبالتالي طغ  العم راال بالشكم الذ  يخدم االستعما

 (.1995 ابو عمرو ) العشائرية دورًا في هيكلة هذه المنظماتو  العائلية العالقات تولعب

 (1965-1948المرحلة ال انية )ما قبم نكبة -2

فاء ضاإل   االحتالم االسرائيلي لفلسطينأدى  أما المرحلة ال انية فعرفت بمرحلة التيو الوطني حيث

وتشرده في مناطق   المجتمع وصامأخصوصيات جديدح عل  الواقع الفلسطيني تم لت في تقطيع 

وتخلم ذلك غياب عنصر التنظيم المدني الوطني عن الساحة الفلسطينية اما قهرًا   جغرافية متباعدح

اعتبارات امنية اخرى كما جرى في االقطار و  تحت شعارات قوميةأو  فلسطين المحتلة كما هو في

انحلت تلقائيًا و  اتراجع نشاطهإل   (48العربية  واضطرت منظمات المجتمع المدني التي ظهرت قبم )

 .(157 الجبار  ) المجتمعية الفلسطينية االساسية لغياب القاعدح

 (1994-1965المرحلة ال ال ة )-3

التي ال ورح الفلسطينية إنطالق  معلدورها   تميزت هذه المرحلة باستعادح الحركة الوطنية الفلسطينية

 اتتعزيز عالقتها بالمجتمع الفلسطيني في الشتإل   التي سعتو   تم لها منظمة التحرير الفلسطينية

لمواجهة محاوالت التشويو التي كانت تفعيم منظمات المجتمع المدني و  سيستأإل  أيضا  سعتو 

 الجمعياتو  النقاباتو  برزت العديد من التنظيمات السياسيةأيضا  تتعرض لها وفي هذه المرحلة

 ( تجند الشعب الفلسطيني بكم فئاتو في تلك الجمعيات1987)انتفاضة إنطالق    وبعدالنواد و 

عل  المستوى االجتماعي انتقلت قيادات منظمات المجتمع و  النقابات ضد االحتالمو  التنظيماتو 

العمم الوطني مما كون حركة إل   عناصر تنتميإل   البرجوازيةو  المدني من الشرائح االقطاعية

 (.1995  ابو عمرو) مقاومة ورفدها بكم قوح

 (1994المرحلة الرابعة )ما بعد -4

مناطق الضفة الغربية وقطاع غزح شهد المجتمع المدني نحواًل جذريًا إل   مع دخوم منظمة التحرير

ظهور أدى  (  مما16مرحلة الدولة)إل   نقم المجتمع الفلسطيني من مرحلة النضامإل   فالعملية سعت

 : يلي انحصرت فعالياتو في ما مجتمع مدني

 .السياسية منظمات مجتمع مدني تابعو للمعارض-1
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 منظمات مجتمع مدني تمارس نشاطاتها في ظم االعتراف بشرعية السلطة.-2

 .(1999)كرزم  خارجيةو  منظمات مجتمع مدني ذات انتماءات وعالقات متعددح داخلية-3

هذا التباين في دور منظمات المجتمع المدني كما ورد في المراحم المذكورح اعاله  نّ إ  خالصة القوم

ال انها الزالت إالقيود المفروضة عليها أو   ن تلك المنظمات مهما اختلفت الحقبة الزمنيةأإل   يشير

   المام االجتماعي الفلسطيني.رأس  تلعب دورًا حيويًا بشكم نسبي في تكوين

 

 السابقةالدراسات  .11.2.2

  مقدمة .1.11.2.2

بغية االستفادح منها   ألجم تحديد االطار العام للدراسة الحالية ومقارنتها بالدراسات السابقة ذات الصلة

 فيما يلي استعراض ألهم الدراسات السابقة العربية واألجنبية التي تناولت موضوع  في هذه الدراسة

 . وهي الدراسات التي استطاع الباحث االطالع عليها  تلفةالمام االجتماعي في سياقات مخرأس 

 الدراسات العربية .2.11.2.2

 (2011، التطبيقيةاألبحاث  دراسة )معهد

 بعنوان "مفهوم راس المام االجتماعي وأهمية بالنسبة لألراضي الفلسطينية"

المدني الفلسطينية لدى مؤسسات المجتمع  المام االجتماعيرأس  قياس وتطويرإل   هدفت الدراسة

ن تعزز مؤسسات أأجم  ومنأنو  وقد افترض فريق البحث  وكمة والح العاملة في قطاع الديمقراطية

مالها االجتماعي يجب عليها التركيز عل  تقوية العالقات مع خمسة قطاعات رأس  المجتمع المدني

ومة والقطاع الخاص كومؤسسات المجتمع المدني االخرى والح  رئيسية وهي مجتمعاتها المحلية

رؤية واضحة للعالقة بين تلك المؤسسات قام فريق البحث بإجراء إل   وللوصوم .ووسائم االعالم

  مكونة من مئة سؤام استبانةمن خالم توزيع مقابالت مع عشرين مؤسسة تعمم في الضفة الغربية 

رأس  ضعافإإل  أدى  الضعفهذا . نتائج الدراسة ضعفا في العالقة بين القطاعات المختلفة وأظهرت

نو ليس من الممكن لمؤسسات المجتمع المدني خلق تغيير اجتماعي ما م االجتماعي الفلسطيني وأالما

 . لم يتم تقديرها واحترامها من قبم المستفيدين منها
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 (2009، عبد الحميد) دراسة

 االهلية مصر"بعنوان " دور المجتمع المدني في تكوين راس المام االجتماعي /الجمعيات 

ومحاولة معرفة   اختبار نوع العالقة بين المجتمع المدني ورأس المام االجتماعيإل   هدفت الدراسة

دراسة الحالة عل   ال ة جمعيات أسلوب  اعتمدت الباح ة  مدى انطباقها عل  حالة المجتمع المصر 

جريت الدراسة باستخدام أ  هلية ا نتين منها قائمة عل  اساس ديني واألخرى عل  اساس علمانيأ

وقد اظهرت نتائج الدراسة عدم . المقابلة والمالحظة بالمشاركة في جمع البيانات من مجتمع الدراسة

المام االجتماعي نتيجة نقص الوعي وغياب المشاركة في رأس  مساهمة تلك الجمعيات في تكوين

 وأظهرت. الذ  تعمم في اطارهالجمعيات باحتياجات المجتمع أهداف  انشطة الجمعية وعدم ارتباط

  نمط محدد لرأس المام االجتماعيأو   وفي الحالة المصرية ال يوجد شكمأيضا أنو  نتائج الدراسة

نما اً ايجابيأو  اً سواء كان سلبي مام اجتماعي خاص رأس  يمكن الحديث في الحالة المصرية عن وا 

المام رأس  مصادرأك ر  وان  حدودهاداخم المؤسسة وال يتعدى األعضاء  يتكون بين عدد من

عالقات والدين و  االجتماعي تأ يرا هي التي تتكون عن طريق الروابط االجتماعية غير الرسمية كاألسرح

 . الجيرح

 ( 2007، دراسة )نصر وهالل

 بعنوان "قياس راس المام االجتماعي في االراضي الفلسطينية"

 عام إطار وتصميم  الفلسطيني الشرط سياق في االجتماعي المامرأس  مفهوم مناقشةإل   الدراسة هدفت

األبعاد  يعكس لفلسطين وضع مؤشر بغية  المختلفة بأبعاده االجتماعي المامرأس  قياس إمكانية يتيح

 المختلفة السكانية التجمعات وفي  ككم األراضي المحتلة في االجتماعي المام لرأس المختلفة واألنواع

الرأسمام  مكونات بين العالقة فحص في االجتماعي التحليم استخدم الباح انوقد   حده عل  كم

 الك يرح تجميع المتغيراتأجم  من العوامم تحليم استخدما كما. الرئيسة والمتغيرات المختلفة االجتماعي

 Scree)أسلوب  استخدم  م  االجتماعي المام لرأس المختلفة الرئيسية الجوانب تعكس مجموعات في

Plot) بالمؤسسات ال قة: تشمم رئيسيةأبعاد  ستةإل   واختصارها المتغيرات هذه تحديدأجم  من 

 المحلية بالمؤسسات ال قة  السلوكية القيم  والمدنية والسياسية والمهنية االجتماعية المشاركة  السياسية



48 
 

نتائج  أشارت وقد. االجتماعية القيم  المجتمعي والدعم غير الرسمية االجتماعية الشبكات  والدولية

  السكاني التجمع بينها من  المتغيرات من عدد حسب االجتماعي المامرأس  تباينإل   بوضوح الدراسة

 لرأس المام أنإل   يشير ما  وغيرها العمرية والفئة  التعليمي والمستوى  االجتماعي والنوع  والمنطقة

 وتبرز. غير المتكافئ توزيعو حيث من البشر أو  الماد  المامرأس  مع مشتركة سمات االجتماعي

 هناك أن كما. بعد من األبعاد أ  عن النظر بغض االجتماعي المامرأس  امتالك في الالمساواح

 في نشاطات المشاركة  الرسمية وغير الرسمية )الشبكات اآلخرين عل  لألفراد ميزحإل   مؤشرات تشير

  والمؤسسات األفراد )ال قة في اآلخرين عل  لألفراد ميزح تمنح ال مؤشرات وهناك( ..واجتماعية سياسية

  المساواحال وتعكس تّولد ميزاتإل   مؤشرات تشير هناك أن أ ( القانون وسيادح الديمقراطية قيم تبني

 .ذلك غيرإل   تشير ومؤشرات

 

 الدراسات االجنبية .3.11.2.2 
 (Maureen Taylor, 2011) دراسة

Evolving Network Roles in International Aid Efforts: Evidence from Croatia’s ,Post War 

Transition  

بناء رأس المتطورح في شبكة جهود المساعدات الدولية التي تساعد في  الدورهدفت الدراسة إل  معرفة 
دراسة الطبيعة المتغيرح للعالقات بين المنظمة المانحة مع الجمعيات  خالمجتماعي  من االالمام 

التحليلي الوصفي  اسلوب.استخدم الباحث  2002إل   1999التطوعية في كرواتيا في الفترح من 
تغير في دور الجهات  خاللهالشبكة العالقات المتطورح. وتوصلت الدراسة إل  ضرورح توفر آليات يتم 

وشبكة العالقات المتطورح لتعزيز رأس المام  االعالمت غير الحكومية   وسائم المانحة  المنظما
 .التواصلية عالقاتهمت لتعظيم نتائج ولتطوير التحوال االجتماعي

 (Putnam, 2002)دراسة 

The evolution of Social Capital in Contemporary Society 

عامًا  عشرين عن يزيد ما مدار بوتنام علي روبرت جراهاأ والتي إيطاليا في الديمقراطيةعن  دراسة

 سياسياً  الجنوب متفوقاً  يجعم ما أن  إل وتوصم ،إيطاليا وجنوب شمال بين المقارنة في قضاها
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 القيم من مجموعة تكوين في التي ساهمت المدنية التنظيمات من كبيرح لشبكة امتالكو هو واقتصادياً 

 تشجيع في وساهمت  ا نتاج تكلفة تقليم إلي بدورها والتي أدت  االجتماعي المام ا يجابية لرأس

 ال انية دراستو في النقطة هذه علي التأكيد في بوتنام واستمر. المجتمع شئون في علي المشاركة المواطنين

 ما فاق وانتشاراً  والقت اهتماماً   م(2000 عام) بداية في وُنشرت  المتحدح الواليات في الديمقراطية عن

 في الديمقراطية مؤشرات انخفاض وراء السبب معرفة بوتنام حاوم الدراسة هذه وفي   األول الدراسة حققتو

وتكوين   مدنية تنظيمات في والعضوية  االنتخابات في التصويت في المتحدح والمتم لة الواليات

رأس  جوهر وهي  المجتمعيةال قة  معدالت تراجع إلي يعود ذلك وراء السبب أن وأكد  مدنية تنظيمات

 رأسها علي من العوامم مجموعة إلي المشاركة عن المواطنين عزوف بوتنام أرجع االجتماعي وقد المام

 للدوربا ضافة  هذا  الجماعية روحو رزقو وأفقدتو وراء يلهث المواطن جعلت التي الحياح إيقاع سرعة

 احتياجاً  وأقم ذاتو علي منغلقاً  الفرد جعلت والتي الحدي ة ا عالم والتكنولوجيا وسائم تلعبو صارت الذ 

 غاية فيأخرى  جوانب إغفام بوتنام علي ويؤخذ. المجتمع شئون في المساهمة في رغبة وأقم  لآلخرين

األساسي  الدور يلعب الذ  ال قافي والموروث  المجتمع في السائدح ال قافة السياسية خاصة األهمية

 .وسلوكو الفرد وعي تشكيم في واألهم

 (Rose,2001)دراسة 
Getting Things Done in An Anti-Modern Societies: Social Capital Networks in Russia 

 الروابط علي فيها المواطنون يعتمد الروسي المجتمع مثل ان المجتمعات التقليدية تناولت هذه الدراسة

 محدود من عدد بين القرابة كصلة مباشرح وصالت عالقات وجود علي تقوم الرسمية التي غير

 . المواطنين

 إجراء وتم  اليومية حياتهم الروس في عليها يعتمد التي الشبكات لتحديد استبيان بإجراء الدراسة قامت

 من المدنية المؤسسات أحد إلي ينتمون كانوا إذا عما المواطنين وسؤالهم من عدد مع المقابالت من عدد

 أن أقم النتائج خالم من واتضح  متباينة مجتمعية فئات حياح في تأ ير ذات أنها يعرف عنها التي تلك

 أ  إلي ينتمون ال انهم 90%نحو  أكد حين في  التنظيمات هذه أحد إلي ينتمون المواطنين من%05 من
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 تلبية في القرابة وعالقات الشخصية عالقاتهم عل  باألساس يعتمدون وأنهم  المؤسسات هذه من

 .احتياجاتهم

 (Grootaert, 1998)دراسة 

Social Capital: The Missing Link. 

( الجمعيات في )المشاركة بوركينافاسوفي  المحلية للهيئات مظاهرأو  أبعاد استخدم الباحث  مانية

 يقيس مؤشر )وهو الجمعيات في ك افة العضوية: األبعاد هذه وتشمم. االجتماعي المام لرأس كمؤشر

 تجانس مدى )ويقيس التباين الموجودح ومؤشر الهيئاتأو  الجمعيات في لألسرح فعالة ام العضوية عدد

أو  العمرأو  المهنةأو  االقتصاد  الوضعأو  الدينأو  القرابة من حيث المجموعة أعضاء اختالفأو 

 األسرح أفراد أحد حضور مرات عدد )متوسط االجتماعات وحضور  التوجو السياسي(أو  التعليم مستوى

(  االجتماعات يحضر ال الشخص كان إذا الجمعيات في للمشاركة معن  ال إذ  لالجتماعات الجمعية

 مدى رغبة تعكس) العضوية ورسوم  القرارات اتخاذ في والمساهمة الجمعيات في الفعالة والمشاركة

 والمبادرح  الجمعياتأو  الهيئات في التطوعي بالعمم والمساهمة  (عضوية رسوم دفع في الشخص

 )رسمي العضويةأو  التنظيم وشكم( المجتمع عل  مفروضة أنها أم تطوعية الجمعيات )هم المجتمعية

 رسمي(. غيرأو 

 (Micheal, 1998)دراسة 
Social capital and economic Development: toward a theoretical synthesis and policy 

Framework”, 

 لهذا خصيصا صمم الذ   تنزانيا في والفقر االجتماعي المامرأس  مسح من بيانات استخدم الباحث

أبعاد   ال ة حوم لألسرحأسئلة  المسح هذا في االجتماعي المام برأس الخاص الجزء ويشمم. الغرض

 التي المجموعات تلك خصائص  و انًيا  المجموعات في عضويتهم أوال هي  االجتماعي المام لرأس

 في ال قة لمستوى وتقديرهم وبخاصة تعريفهم  ومواقفهم األفراد قيم و ال ًا  عضويتهاإل   األسر تلك تنتمي

 هذه حوم تجميعها تم التي البيانات خالم ومن. لديهم االجتماعي الترابط ومفهوم المختلفة المجموعات

 لرأس با نابة مؤشًرا ذلك واعتبر  القرية في الحياح االجتماعية عن قياسًيا مؤشًرا الباحث طور  األسئلة

 .االجتماعي المام



51 
 

 (Frank, 2005)دراسة 

Making Social Capital work for public policy 

 المامرأس  النموذج األوم يقيسومنها المام االجتماعي رأس  نماذج متعددح لقياس الباح ةقدمت 

واألنشطة  )االنخراط في الجماعاتالمشاركة االجتماعية : االجتماعي وفق أربع مؤشرات هي

 –األقارب  –والشبكات االجتماعية )األصدقاء   االجتماعية( والدعم االجتماعي الرسمي وغير الرسمي

  ممارسة العمم التطوعي  الزمالء( والمشاركة المدنية والسياسية )االنشغام بقضايا المجتمع المدني

رأس  النموذج ال اني يحدد سبعة مؤشرات لقياسأما  االنتخابات بمستوياتها المختلفة التصويت في

وقبوم   والتعاون sense of efficacyوا حساس بالفاعلية   والتبادلية  ال قة: وهي  المام االجتماعي

أما النموذج ال الث فيركز بشكم أساسي   والمشاركة السياسية  االجتماعية والمشاركة  والتسامح  التنوع

  وتنوعها  وك افتها  المام االجتماعي بحجم الشبكةرأس  فيحدد عمق  عيةعل  الشبكات االجتما

ودور الشبكة في   والتقارب المكاني بين أعضاء الشبكة  واستمرار التواصم بين أعضاء الشبكة وقوتو

 م المعايير االجتماعية والقيم التي تحكم أعضاء   التكامم داخم الشبكة  االستفادح من الموارد المتاحة

 الشبكة.

المام االجتماعي أن عمق العالقات االجتماعية كما تتضح في رأس  يتضح من النماذج السابقة لقياس

والقيم والمعايير   والمشاركة السياسية  والمشاركة المدنية وال قة  الشبكات االجتماعية المختلفة

 االجتماعي.المام رأس  بروزا في قياس مفهوم األك راالجتماعية تم م العناصر 
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 تعقيب على الدراسات السابقة  .4.11.2.2

اجريت في  المام االجتماعي والتيرأس  بدراسة لدراسات السابقة ذات الصلةمن خالم استعراض ا

قد أظهرت تلك الدراسات نتائج وتوصيات متعددح في مجاالت مختلفة ف  محلية وغربية مختلفة بيئات

مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز العالقات  لعبوتالمام االجتماعي والدور الذ  رأس أهمية  وأبرزت

 . والتعاون بين افراد المجتمع وال قة والشبكات االجتماعية

فكان كم باحث يتناوم دراستو وفق لرؤيتو   وقد تباينت الدراسات السابقة في طريقة تناولها للموضوع

رئيسية  كما انطلقت كم دراسة من الدراسات السابقة من مشكلة. البح ية من خالم األهداف والمنهجية

اختالف إل   ويرجع ذلك  نتائج معينةإل   حاوم خاللها كم باحث الوصوم  مختلفة عن األخرى

واألفكار لكونها أمدت الباحث بالعديد من المعارف   التي كانت ميزه في حد ذاتها البح ية االهتمامات

وصياغة  االستبانةالباحث في تصميم تلك الدراسات  وقد أفادت  الدراسةالمتنوعة حوم موضوع 

 : منها من خالم االستفادحواعداد االطار المفاهيمي للدراسة ويمكن  عباراتها

 االطار النظر .  عداددراسات السابقة االسئلة الفردية للاالستفادح من -1

 . مع متغيرات الدراسة يتالءمعادح تحويرها بما إاالستبانات للدراسات السابقة مع أسئلة  االستفادح من-2

 .عل  احتياجات دراستوقاقها بناًء سئلة يمكن للباحث اشتهناك عدد من األ-3

 نوعين هناك أن اتضح المام االجتماعيرأس  المتعلقة بدراسة األدبيات خالم التعمق في االطالع عل 

 العادح في تتناوم دراسات تطبيقية عن عبارح األوم النوع: االجتماعي المامرأس  لقياس المحاوالت من

كما جاء في دراسة )نصر  معينة متغيرات عل  االجتماعي المامرأس  تأ ير لمعرفة محددح مشاريع

بغية وضع  ةالفلسطيني الحالةالمام االجتماعي في سياق رأس  ( التي ناقشت مفهوم2007  وهالم

ال قة بالمؤسسات ) هي  وحددت لو ستة أبعاد المام االجتماعيرأس أبعاد  فلسطين يعكسمؤشر ل

  الشبكات االجتماعية غير الرسمية  ال قة بالمؤسسات المحلية والدولية  القيم السلوكية  السياسية

ال قة أبعاد  وهي بذلك تتشابو مع الدراسة الحالية في اختيارها( القيم االجتماعية  المشاركة االجتماعية

المام رأس  محاولة الدراسة الحالية لبناء وتطوير نموذج لقياسإل  با ضافة  وشبكة العالقات

 . ال قة والتعاون وشبكة العالقاتأبعاد  االجتماعي وفق
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والتي اوضحت ان التنظيمات المدنية ( Putnam, 2002)دراسة أيضا  ومن الدراسات التطبيقية

تقليم تكلفة االنتاج إل   من القيم االيجابية لرأس المام االجتماعي ادتساهمت في تكوين مجموعة 

 كما تتشابو الدراسة الحالية مع دراسة )معهد. وشجعت المواطنين عل  المشاركة في شؤون المجتمع

المام االجتماعي في فلسطين رأس  ( في محاولتها تطوير نموذج لقياس2012  التطبيقيةاألبحاث 

  في اختيارها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع الديمقراطية هذه الدراسة معلكنها اختلفت 

الحوكمة وكذلك في الموضوع الذ  عالجتو وهو التركيز عل  تقوية العالقات مع خمسة قطاعات و 

رأس  حكومية وخاصة( بينما تناولت الدراسة الحالية دور مؤسسات المجتمع المدني في تكوين) رئيسية

 . في منطقة محددح من فلسطين األهليةالمام االجتماعي ودراسة حالة الجمعيات 

 بشكم شامم االجتماعي المامرأس  محلي لقياس مؤشر لتطوير يهدف المحاوالت من ال اني النوعأما 

. االجتماعي المامرأس أبعاد  من بعًدا منها واحد يم م كم وطنية مؤشرات مجموعة قياسأو   وصريح

وهي بذلك تتشابو مع الدراسة الحالية ( التطبيقيةاألبحاث  دراسة )نصر وهالم ودراسة معهدكما في 

 . المام االجتماعيرأس  تصميم نموذج لقياسإل   والتي سعت

 منظمات المجتمع المدنيدراسة حالة عل  اعتمدت نها أالدراسة في  هذه تتميز  بناًء عل  ما تقدم

المام رأس  في تكوين  المجتمع المدنيمنظمات دور تقييم لمتغيرات  ال ة  بشكم رئيسيحيث تناولت 

في فلسطين بالتزامن مع تراجع  ذلك في ظم انتشار وتزايد المنظماتآليات  والكشف عن  االجتماعي

 الدور الذ  تلعبو تلك المنظمات في تعزيز قيم التعاون وال قة وتطوير العالقات داخم المجتمع

 واالتجاهات المشتركة.
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 الفصل الثالث
 منهج واجراءات الدراسة

 تمهيد: 1.3

دوات جمع أفي هذا الفصم نستعرض منهجية الدراسة وطريقة اجراءاها وكذلك توضيح لعينة الدراسة و 

 التحقق من صدقها و باتها لتحقيق الهدف الذ  اعدت من اجلوو   البيانات وطرق تصميمها

وذلك  و الكمي التحليليالوصفي  يناستخدم الباحث المنهجالدراسة هذه أهداف  طبيعةإل   استناداً 

 وصفو من حيث رصد وتحليم واقع مشكلة الدراسة في الوقت الحاضر   لمالئمتو ألغراض الدراسة

وهو المنهج المناسب واألفضم في رأ  الباحث لم م هذه   مستقبالً  والتنبؤ بها  وتفسيرها  متغيراتها

 . الدراساتالنوع من 

  . ةـدراسـالوعينة ع ـمجتم 2.3

 مجتمع الدراسة  .1.2.3

في محافظات شمام الضفة الغربية منظمات المجتمع المدني يتكون مجتمع الدراسة من العاملين في 

( 3ملحق رقمملحق رقم )في الكما هو واضح منظمة ( 552 )وعددها( قلقيليةطولكرم و   نابلس  جنين)

ملحق الداخلية الفلسطينية بناًء عل  تكليف للباحث )حيث تم الحصوم عل  هذا الكشف من وزارح 

بناًء عل   خمسة طبقاتإل   تم تقسيم مجتمع الدراسةو   ( بهدف الحصوم عل  مجتمع الدراسة2رقم

 : تيالمحافظات عل  النحو اآل

 عداد العناصر في كم طبقة من طبقات المجتمعأيوضح  (1) جدوم

 المجموع قلقيلية طولكرم نابلس جنين الطبقة

 552 58 109 185 200 العدد

 عينة الدراسة  .2.2.3

 انسمتجغير حيث مجتمع  (Two step sample)ذات المرحلتين  العشوائية العينةعينة الدراسة هي 

ناك جزء صغير منها هو  عاملين 5قم من أعمم بو من عدد المؤسسات ياألكبر  بعدد العاملين الجزء
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 بالتالي تم اختيار هذا النوع من العينات لتكون عينة الدراسة تم يلية لجميع  عاملين فاكبر (5)ذات 

 : طبقات المجتمع عل  النحو اآلتي

عاملين فاك ر عل  ان تكون  5في المرحلة االول  سيتم اخيار عينة من المنظمات التي يعمم بها 

 عل  النحو التالي : (%50)نسبة العينة من كم طبقة لهذه الفئة 

 ((Step 1 ارتين(استم) عاملين (5 )منأك ر  التي عدد العاملين فيها عينة الجمعيات (2) جدوم

 المجتمع على ان تكون العينة )المدير +احد الخبراء( فئات منمن كل فئه (% 50)ب العينة ستثمل 

 المجموع قلقيلية طولكرم نابلس جنين المحافظة

 70 6 8 34 22 المجتمع

 70 3 4 17 11 العينة

عاملين عل  ان  (5)وفي المرحلة ال انية سيتم اختيار عينة من المنظمات التي يعمم بها اقم من 
 عل  النحو التالي : (%20)تكون نسبة العينة من كم طبقة لهذه الفئة 

 (Step 2)  عاملين( 5)الجمعيات التي عدد العاملين فيها اقم من  عينة( 3جدوم )

 واحدة( المجتمع،)استمارة من( %20 )بنسبة العينة ثلستم

 المجموع قلقيلية طولكرم نابلس جنين المحافظة

 482 52 101 151 178 المجتمع

 96 10 20 30 36 العينة

 (two step sample)ع الكلي للعينة و المجم (4) جدوم

 المجموع قلقيلية طولكرم نابلس جنين العينة

Step1 22 34 8 6 70 

Step 2 36 30 20 10 96 

 166 16 28 64 58 المجموع
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من (% 73)بنسبة استبيان  (122)وتم استرداد   عل  عناصر العينة جميعها االستباناتتوزيع  تم

نظرا لالنتشار الجغرافي  االستباناتوقد كان هناك صعوبة كبيرح في توزيع واسترداد   عينة الدراسة

 .ة البحث وطبيعة عمم عناصر العينةلعين

 

 اتـانـع البيـجم وأداةأسلوب  3.3

من مجتمع الدراسة  لجمع البياناترئيسية  أداح (1ملحق رقم )مرفق  الدراسة االستبانة تاستخدم

العالقة بين منظمات المجتمع المدني ورأس المام ولفحص   األدبيات السابقةإل   فبالرجوع  االصلي

المام رأس  وللوقوف عل  ماهية الدور الذ  تقوم بو تلك المنظمات في تكوين  االجتماعي

الرباعي و تركزت في االختيار من سلم ربعة اقسام أاستبانة تكونت من  تم تصميم   االجتماعي

بحيث تضمن القسم االوم معلومات   تجنبًا للتحيز ((Likert Scaleرت كيعل  نمط ل الخماسي 

المشاركة ) اساسية لرأس المام االجتماعي هيأبعاد   م احتوى القسم ال اني عل   عامة عن المؤسسة

فقرح لمعرفة مدى مساهمة  (32)موزعة عل  ( االتجاهات والقيم المشتركة  ال قة  االجتماعية والسياسية

( فقرح 20 م اشتمم القسم ال الث عل  )  المام االجتماعيرأس  منظمات المجتمع المدني في تكوين

 م القسم الرابع   المام االجتماعيرأس  هي بم ابة مؤشرات لمعرفة كيفية قيام تلك المنظمات في تكوين

 . وزعت عل  عينة الدراسة بواسطة الباحث وبحضوره. مفتوحةأسئلة  ربعةالذ  اشتمم عل  أ

 

 ةـدراسـاس الـدق مقيـص 4.3

المحكمين من ذو  االختصاص  والذين تم التحقق من صدق أداح الدراسة بعرضها عل  مجموعة من 

أبدوا بعض المالحظات واآلراء حوم مدى صالحية المقياس في تحديد دور منظمات المجتمع المدني 

 الغرض.صالحية فقراتو ومالئمتو لهذا إل   المام االجتماعي في فلسطين  وقد أشاروارأس  في تكوين

( المبني Factor Analysisالتحليم العاملي)أسلوب  كما تم حساب معامالت االستخراج باستخدام

( لكم فقرح من فقرات مجاالت أداح Principal Componentsعل  طريقة المكونات األساسية)

يوضح مدى قيم معامالت االستخراج لكم مجام حيث  (9)رقمالدراسة حسب كم مجام  وجدوم 
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وأن أداح الدراسة  الدراسة بصدق عام  مما يدم عل  تمتع أداح  (0.5)يتضح ارتفاع جميع هذه القيم عن 

 .المستخدمة قادرح بدرجة مرتفعة عل  تحقيق األهداف التي وضعت من أجلها

  ثبات األداة 5.3

الدرجة إل  با ضافة  لقياس  بات أداح الدراسة تم استخدام  بات االتساق الداخلي لمجاالت أداح الدراسة

الكلية للمجاالت والفقرات باستخدام معامم ال بات كرونباخ ألفا عل  عينة الدراسة وكانت النتائج عل  

 :اآلتي  النحو

 معامالت ال بات (5) جدوم

 معامم ال بات ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجام

 0.70 14 بعد العالقات االجتماعية

 0.82 9 بعد االتجاهات المشتركة

 0.75 9 ال قةبعد 

المام رأس  دور منظمات المجتمع المدني في تكوين

 االجتماعي

20 0.83 

( عند مجاالت الدراسة  مما 0.83_0.70كما يتضح من الجدوم السابق تراوحت قيم معامالت ال بات )

من النتائج  (%83)إل   (%70)يدم عل  أن أداح الدراسة الحالية قادرح عل  إنتاج ما يتراوح بين 

الحالية فيما لو تم إعادح القياس والبحث واستخدامها مرح أخرى بنفس الظروف  وهذه القيم اعتبرت 

 مناسبة ألغراض الدراسة واألهداف التي وضعت هذه المجاالت وفقراتها من أجلها.

  :دراسةأداة ال 6.3

المام االجتماعي رأس  في تكوينت المجتمع المدني لقياس دور منظما االستبانةأداح  الباحث استخدم

ا جابة عل  الفقرات من    وتتدرجمجاالت (4)إل   فقرح مقسمة( 52) من تتكون في فلسطين والتي

إل   ا جابةإل   من ا جابة ال أعلمأو  (4-1حد كبير حسب األرقام )إل   ا جابةإل   ا جابة أبدا

 يكرت.عل  مقياس ل (5-1دائما حسب األرقام )أو   حد كبير
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 اإلحصـائيـةة ـالجـالمع 7.3

وقد تم إدخالها للحاسوب بإعطائها   الحاسوبإل   مراجعتها تمهيدا  دخالهاو  بعد جمع بيانات الدراسة

درجات  (5 )حد كبيرإل   رقمية حيث أعطيت ا جابةإل   بتحويم ا جابات اللفظية  أرقام معينة أ 

 درجات  وا جابة أبدا درجتين  (3)حد قليم إل   وا جابةدرجات  ( 4)حد متوسط إل   وا جابة

درجات   5دائما إل   علم درجة واحدح عل  المقياس الخماسي  كما أعطيت ا جابةأا جابة ال و 

ا جابة ال اعلم درجة و  درجات  وا جابة أبدا درجتين  (3)درجات  وا جابة أحيانا  (4)وا جابة غالبا 

حد إل   درجات  وا جابة (4)حد كبير إل   أعطيت ا جابةو  لخماسي أيضا واحدح عل  المقياس ا

ا جابة أبدا درجة واحدح عل  المقياس الرباعي و  حد قليم درجتين إل   درجات  وا جابة (3)متوسط 

ت المجتمع المدني في بحيث كلما زادت الدرجة زادت درجة استجابات أفراد العينة نحو دور منظما

 .لمام االجتماعي في فلسطينارأس  تكوين

وقد تمت المعالجة ا حصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات 

ومعامالت االختالف  وقد تم فحص فرضيات الدراسة عن طريق   الحسابية واالنحرافات المعيارية

اختبار تحليم التباين األحاد   وتم استخدام معادلة ال بات كرونباخ ألفا و   تحليم االنحدار المتعدد

لفحص  بات أداح الدراسة وأسلوب التحليم العاملي لفحص صدق أداح الدراسة  وذلك باستخدام برنامج 

 .SPSS))الرزم ا حصائية 
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 الرابعالفصل 
 االستنتاجات والتوصيات. ومناقشتها، نتائج الدراسة

جراءاتلتناوم هذا الفصم وصفًا كاماًل ومفصاًل    دراسةشمم وصف منهج الحيث    الدراسة طريقة وا 

التحليم و   دراسة  صدق األداح   بات األداح  إجراءات الدراسة  أداح الدراسة  وعينة الدراسةمجتمع ال

 ا حصائي.

 :دراسةمنهج ال 1.4

الذ  يعتمد عل  دراسة الظاهرح في الوقت  والكمي التحليلي الوصفي ينالمنهج هذه الدراسة في استخدم

 .الدراساتالحاضر وكما هي في الواقع  وهو المنهج المناسب واألفضم لم م هذه 

 :دراسةمجتمع ال 2.4

العاملة في محافظات شمام  منظمات المجتمع المدنيدراسة من جميع العاملين في تكون مجتمع الي

 الضفة الغربية.

 :دراسةالعينة  3.4

العاملة في محافظات شمام الضفة  األهليةمن العاملين في الجمعيات  (122)كون العينة من تت

( يبين خصائص العينة 6  والجدوم رقم )المنتظمة الغربية  تم اختيارهم بالطريقة العشوائية

 :ةالديموغرافي

 خصائص العينة الديمغرافية: (6جدوم رقم )
 النسب المئوية % العدد البدائل المتغيرات

 47.5 58 مدينة مكان السكن

 38.5 47 قرية

 13.9 17 مخيم

 100.0 122 المجموع

 9.0 11 عامة  انوية المؤهم العلمي
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 19.7 24 دبلوم

 66.4 81 بكالوريوس

 4.9 6 ماجستير فأعل 

 100.0 122 المجموع

 21.3 26 سنة 30 من أقم العمر

 50.0 61 سنة 40-30من 

 15.6 19 سنة 50-41من 

 13.1 16 سنة 50أك ر من 

 100.0 122 المجموع

 22.1 27 سنوات 5 من أقم سنوات الخدمة

 49.2 60 سنوات 10_5من

 10.7 13 سنة 15_11من 

 18.0 22 سنة 15أك ر من 

 100.0 122 المجموع

 54.9 67 ذكر الجنس

 45.1 55 أن  

 100.0 122 المجموع

 21.3 26 500أقم من  الشهر  بالدوالر الدخم

 56.6 69 1000_500من 

 15.6 19 1500_1001من 

 6.6 8 1500أك ر من 

 100.0 122 المجموع

 فيما يتعلق بمتغير مكان السكن فقد شكلت فئة )مدينة( ما نسبتوأنو  يالحظ من الجدوم السابق

 من إجمالي حجم العينة  (%38.5)ما نسبتوشكلت فئة )قرية( و  من إجمالي حجم العينة  (47.5%)

من إجمالي حجم العينة. فيما يتعلق بمتغير المؤهم العلمي  (% 13.9)شكلت فئة )مخيم( ما نسبتو و 

  دبلوم( ما نسبتو) شكلت فئةو  من إجمالي حجم العينة  (% 9)فقد شكلت فئة ) انوية عامة( ما نسبتو 
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من إجمالي  (% 66.4 )فئة )بكالوريوس( ما نسبتو شكلتو  من إجمالي حجم العينة  (% 19.7 )

من إجمالي حجم العينة. فيما يتعلق  (% 4.9 )شكلت فئة )ماجستير فأعل ( ما نسبتوو  حجم العينة 

 من إجمالي حجم العينة (%  21.3 )سنة( ما نسبتو 30بمتغير العمر فقد شكلت فئة )أقم من 

-41شكلت فئة )من و  من إجمالي حجم العينة  (% 50)سنة( ما نسبتو  40-30شكلت فئة )من و 

سنة( ما نسبتو  50شكلت فئة )أك ر من و  من إجمالي حجم العينة  (% 15.6)سنة( ما نسبتو  50

 5من إجمالي حجم العينة. فيما يتعلق بمتغير سنوات الخدمة فقد شكلت فئة )أقم من (%  13.1)

 سنوات( ما نسبتو 10_5شكلت فئة )منو  من إجمالي حجم العينة  (% 22.1)سنوات( ما نسبتو 

من إجمالي  (% 10.7)سنة( ما نسبتو  15_11شكلت فئة )من و  من إجمالي حجم العينة  (49.2%)

من إجمالي حجم العينة. فيما يتعلق  (% 18)سنة( ما نسبتو  15شكلت فئة )أك ر من و  حجم العينة 

شكلت فئة و  من إجمالي حجم العينة  (% 54.9 )بمتغير الجنس فقد شكلت فئة )ذكر( ما نسبتو

من إجمالي حجم العينة. فيما يتعلق بمتغير الدخم الشهر  بالدوالر فقد  (% 45.1 ))أن  ( ما نسبتو

شكلت فئة )من و  من إجمالي حجم العينة  (% 21.3)( ما نسبتو 500شكلت فئة )أقم من 

( ما 1500_1001فئة )من شكلت و  من إجمالي حجم العينة  (% 56.6 )( ما نسبتو1000_500

من (%  6.6)( ما نسبتو 1500شكلت فئة )أك ر من و  من إجمالي حجم العينة  (% 15.6 )نسبتو

 إجمالي حجم العينة. 

 معلومات عامو عن المؤسسة:( 7) جدوم

 النسبة المئوية العدد للمجتمع المؤسسات تقدمها التي الخدمات طبيعة

 39.3 48 خدمات صحية

 50.0 61 خدمات تعليمية

 42.6 52 تمكين المرأح

 8.2 10 إسكان/إقراض

 39.3 48 تمكين الشباب

 55.7 68 تطوع
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هي الخدمات  للمجتمع المؤسسات تقدمها التي الخدماتأك ر  من الجدوم السابق يتضح بأن

 %( يليها الخدمات الصحية42.6%(  م تمكين المرأح)50%( يليها الخدمات التعليمية)55.7التطوعية)

%(  أما في ما يتعلق بعدد 8.2ا وأخيرا ا سكان وا قراض)%( لكم منهم39.3تمكين الشباب)و 

الخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات حسب ما هو مذكور في الجدوم يشير ذلك ان هذه المؤسسات 

 تقدم خدمات متنوعة ومختلفة.

 مكونات رأس المام االجتماعي( 8) جدوم

 الترتيب المكونات

 %17.0 بينهم( فيما استفادح متبادلة لتحقيق بعضهم مع التعاون في الرغبة)  التعاون

 %16.0 الثقة

 %12.3 العالقات االجتماعية

 %12.1 التسامح

 %11.7 االتجاهات المشتركة

 %11.0 المشاركة االجتماعية

 والمبادرح  الجمعياتأو  الهيئات في التطوعي بالعممممارسة العمل التطوعي )

 المجتمعية(

10.9% 

 %9.0 االنشغام بقضايا المجتمع المدني() االنخراط في جماعات

 %100.0 المجموع

نتيجة سؤام ترتيبي)في القسم االوم من االستبانة(  تم وضعو من أجم ترتيب ( 8رقم ) يم م الجدوم

المام مكونات رأس يتضح بأن أك ر  االجتماعي من وجهة نظر المبحو ين مكونات راس المام 

%( يليها 12.3%( يليها الشبكات االجتماعية)16%( يليها ال قة)17أهمية هو التعاون) االجتماعي

%( يليها 11%( يليها المشاركة االجتماعية)11.7%( يليها االتجاهات المشتركة)12.1التسامح)

 %(.9%( وأخيرا االنخراط في جماعات)10.9ممارس العمم التطوعي)
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المبحوثين على سؤال الدراسة المتعلق بمكونات رأس المال االجتماعي والتي جاءت بمعاينة اجابات 

مرتبه حسب اهميتها من وجهة نظرهم وهي )التعاون، الثقة، العالقات االجتماعية، التسامح، 

ان مكونات رأس المال  الحظاالتجاهات المشتركة، المشاركة االجتماعية، العمل التطوعي(، ي

من بيئة إلى اخرى حسب ثقافة كل بيئة والضوابط المجتمعية بشكل طفيف االجتماعي تختلف 

المكونات المذكورة وردت في  أنّ السائدة وقد اشارت الدراسات السابقة التي اطلع عليها الباحث 

اجابات المبحوثين ان معظمها ولكنها تختلف في درجة اهميتها حسب ثقافة وخصائص كل مجتمع، 

يام الباحث باختيار أبعاد الدراسة والتي جاءت في المراتب االولى من على هذا السؤال تعزز ق

 .مكونات رأس المال االجتماعي

  صدق األداة: 4.4

بعرضها عل  مجموعة من المحكمين من ذو  االختصاص  والذين أبدوا  دراسةتم التحقق من صدق أداح ال

في منظمات المجتمع المدني  ردو مدى صالحية المقياس في تحديد  حوم واآلراء بعض المالحظات

 صالحية فقراتو ومالئمتو لهذا الغرض.إل   وقد أشارواالمام االجتماعي في فلسطين  رأس  تكوين

( المبني عل  Factor Analysisالتحليم العاملي)أسلوب  حساب معامالت االستخراج باستخدامكما تم 

حسب  فقرح من فقرات مجاالت أداح الدراسة( لكم Principal Componentsطريقة المكونات األساسية)

يوضح مدى قيم معامالت االستخراج لكم مجام حيث يتضح ارتفاع جميع هذه اآلتي    والجدومكم مجام

قادرح بدرجة أداح الدراسة المستخدمة  وأن مما يدم عل  تمتع أداح الدراسة بصدق عام   (0.5)القيم عن 

 يوضح نتائج التحليم العاملي.اآلتي    والجدوممن أجلهاتحقيق األهداف التي وضعت مرتفعة عل  

 مصفوفة قيم معامالت االستخراج( 9) جدوم

 القيمة الصغرى(-معامالت االستخراج)القيمة العظمى المجال

 0.78-0.64 بعد العالقات االجتماعية

 0.77-0.60 بعد االتجاهات المشتركة

 0.79-0.66 بعد ال قة

 0.81-0.65 المام االجتماعيرأس  المدني في تكويندور منظمات المجتمع 
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 دراسة:خطوات تطبيق ال 5.4

 قام الباحث بتطبيق الدراسة عل  مرحلتين :

المرحلة االستطالعية حيث تم عمم زيارات ميدانية لعدد من منظمات المجتمع المدني للحصوم -1

 عل  بعض البيانات االولية المتعلقة بإجراء الدراسة .

في منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظات مام  عينة الدراسةعل   استبانة( 166)توزيع -2

 استبانة. 122  و استعادح  الضفة الغربية

 متغيرات الدراسة 6.4

 سنوات الخبرح(.و  المتغيرات الديمغرافية:)الجنس  العمر  المؤهم العلمي  مكان السكن  الدخم الشهر 

 (.بعد ال قةو   بعد االتجاهات المشتركة  بعد العالقات االجتماعية: وتتكون من المتغيرات المستقلة:)

 (.رأس المام االجتماعي المتغيرات التابعة:)

 المعالجة اإلحصائية 7.4

أ  بتحويم ا جابات  ومراجعتها تم ادخالها ال  الحاسوب بعد اعطائها ارقام  بعد جمع بيانات الدراسة

 (4)حد متوسط إل   درجات  وا جابة (5حد كبير )إل   حيث أعطيت ا جابة  رقميةإل   اللفظية

علم درجة واحدح عل  أا جابة ال و  درجات  وا جابة أبدا درجتين  (3)حد قليم إل   درجات  وا جابة

درجات  وا جابة  (4)درجات  وا جابة غالبا  (5)دائما إل   المقياس الخماسي  كما أعطيت ا جابة

 ا جابة ال اعلم درجة واحدح عل  المقياس الخماسي أيضا و  درجات  وا جابة أبدا درجتين  3أحيانا 

حد إل   درجات  وا جابة (3)حد متوسط إل   درجات  وا جابة (4)حد كبير إل   أعطيت ا جابةو 

لما زادت الدرجة زادت درجة كو ا جابة أبدا درجة واحدح عل  المقياس الرباعي و  قليم درجتين 

المام االجتماعي في رأس  المجتمع المدني في تكوين استجابات أفراد العينة نحو دور منظمات

 .فلسطين

وقد تمت المعالجة ا حصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد والنسب المئوية والمتوسطات 

ومعامالت االختالف  وقد تم فحص فرضيات الدراسة عن طريق   الحسابية واالنحرافات المعيارية

اختبار تحليم التباين األحاد   وتم استخدام معادلة ال بات كرونباخ ألفا و   تحليم االنحدار المتعدد
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لفحص  بات أداح الدراسة وأسلوب التحليم العاملي لفحص صدق أداح الدراسة  وذلك باستخدام 

 .SPSSلرزم ا حصائية الحاسوب باستخدام برنامج ا

  مفتاح التصحيح 8.4

(  تم حساب فرق أدن  قيمة 5_  1بعد إعطاء اتجاهات أفراد العينة أرقاما تم م أوزانا التجاهاتهم من )

 م تم قسمة قيمة المدى عل  عدد   وهو ما يسم  المدى (4=  5 )من أعل  قيمة وهي (1)وهي 

وبالتالي نستمر  ( 0.8=  4/5= )ليصبح الناتج  (5)المجاالت المطلوبة في الحكم عل  النتائج وهو 

االتجاه أو  وذلك  عطاء الفترات الخاصة بتحديد الحالة  في زيادح هذه القيمة ابتداء من أدن  قيمة

 ( يوضح ذلك :10والجدوم رقم )  باالعتماد عل  الوسط الحسابي

 مفتاح التصحيح الخماسي( 10) جدوم

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8أقم من 

 منخفضة 2.6_ أقم من  1.8من 

 متوسطة 3.4_ أقم من  2.6من 

 مرتفعة 4.2_ أقم من  3.4من 

 مرتفعة جدا فأك ر 4.2من 

 مفتاح التصحيح الرباعي( 11) جدوم

 الحالة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.75أقم من 

 منخفضة 2.5_ أقم من  1.75من 

 متوسطة 3.25_ أقم من  2.5من 

 مرتفعة فأك ر 3.25من 
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 مفتاح المتوسطات الحسابية لالبعاد ال ال ة( 12) جدوم

 المتوسط الحسابي البعد

 )مرتفع( 4.20 االتجاهات المشتركة

 )متوسط( 2.83 العالقات االجتماعية

 )منخفض( 2.44 ال قة

 )متوسط( 3.15 الدرجة الكلية لجميع االبعاد

 عامالت االختالف لفقرات االستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وم (13) جدوم

 المتعلقة ببعد العالقات االجتماعية:

 الرقم
 االجتماعية العالقات ُبعد

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

معامم 

 االختالف
1.  

 0.23 0.78 3.45 .العمم الجماعي مع زمالئي في العممأفضم  

2.  
البريد أو  عبر الهاتفأو  غالبا ما اتواصم مع اصدقائي بالزيارح

 االلكتروني 

3.36 0.70 0.21 

3.  
 0.27 0.86 3.17 .غالبا ما اشارك في االنشطة التي تتعلق بالعائلة والعشيرح

4.  
 0.24 0.75 3.15 وعالقتي بهم محدودح.الجيران أو  اتفاعم مع االقرباء 

5.  
 0.25 0.78 3.15 في انشطة الجمعيات الخيرية والتعاونية  أسهم

6.  
 0.34 1.05 3.14 اتوجو للتصويت في االنتخابات العامو.

7.  
 0.26 0.80 3.11 .اتواصم مع زمالئي في العمم خارج اوقات الدوام

8.  
 0.30 0.85 2.84 .بقضايا المجتمعاحضر االجتماعات الرسمية التي لها عالقة 

9.  
 0.37 0.96 2.61 .غير الرسمية اشارك في االجتماعات 

10.  
 0.40 1.00 2.49 .لد  عضوية في احد االندية الرياضية وال قافية

11.  
 0.40 0.94 2.36 اشارك في المظاهرات واالحتجاجات للمطالبة بالحقوق العامة. 
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12.  
 0.43 1.02 2.34 اشارك في بعض االنشطة السياسية.

13.  
 0.48 1.06 2.21 انا غير منتمي أل  من التنظيمات السياسية.

14.  
 0.47 1.04 2.20 انا عضو في عدد من المجموعات االفتراضية عل  االنترنت 

15.  
 0.14 0.40 2.83 الدرجة الكلية

الدراسة يوضح الجدوم السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكم فقرح من فقرات أداح 

وتشير الدرجة الكلية الواردح   االجتماعية مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األهمية التي تقيس ُبعد العالقات

  حيث بلغ المتوسط الحسابي متوسطة عل  المقياس الرباعيفي الجدوم أن اتجاهات المبحو ين كانت 

( مما يدم عل  0.4مقداره )معيار  إنحراف  ( مع2.83لهذه الدرجة عل  الدرجة الكلية للمقياس )

 .زيادح وتقارب اآلراءإل   واتجاهات المبحو ين مما يشيرآراء  انخفاض التشتت في

الفقرح )افضم العمم : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  ورتبت فقرات األداح ترتيبا تنازليا حسب األهمية

 (0.78راف معيار  مقداره )( وانح3.45بمتوسط حسابي مقداره ) .الجماعي مع زمالئي في العمم(

( وهو قليم مما يدم عل  التفاوت واالختالف المنخفض في اآلراء عل  0.23ومعامم اختالف مقداره)

البريد االلكتروني( بمتوسط أو  عبر الهاتفأو  صدقائي بالزيارحأتواصم مع أ  الفقرح )غالبا ما هذه الفقرح

( وهو األقم بين 0.21ومعامم اختالف مقداره) (0.7)( وانحراف معيار  مقداره 3.36حسابي مقداره )

  الفقرح )غالبا ما اشارك الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المنخفض في اآلراء عل  هذه الفقرح

( وانحراف معيار  مقداره 3.17في االنشطة التي تتعلق بالعائلة والعشيرح( بمتوسط حسابي مقداره )

( 3.15الجيران وعالقتي بهم محدودح( بمتوسط حسابي مقداره )أو  ع االقرباء(  الفقرح )اتفاعم م0.86)

 (.0.75وانحراف معيار  مقداره )

( انا عضو في عدد من المجموعات االفتراضية عل  االنترنت) الفقرح: كانت أدن  الفقرات في حين

( وهو 0.47مقداره)ومعامم اختالف ( 1.04) وانحراف معيار  مقداره( 2.2) بمتوسط حسابي مقداره

انا غير منتم أل  )   الفقرحمما يدم عل  التفاوت واالختالف الكبير في اآلراء عل  هذه الفقرح  كبير

ومعامم ( 1.06) وانحراف معيار  مقداره( 2.21) بمتوسط حسابي مقداره( من التنظيمات السياسية

اوت واالختالف الكبير في اآلراء بين الفقرات مما يدم عل  التفاألكبر  ( وهو0.48اختالف مقداره)
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وانحراف ( 2.34) بمتوسط حسابي مقداره( اشارك في بعض االنشطة السياسية)   الفقرحعل  هذه الفقرح

بمتوسط ( اشارك في المظاهرات واالحتجاجات للمطالبة بالحقوق العامة) الفقرح(  1.02) معيار  مقداره

 (.0.94) وانحراف معيار  مقداره( 2.36) حسابي مقداره

العمم الجماعي مع : أفضم تيةبالفقرات اآلالمبحو ين واتجاهاتهم العالية والموافقة آراء  يمكن تلخيص

البريد االلكتروني  أو   عبر الهاتفأو   زمالئي في العمم  غالبا ما اتواصم مع اصدقائي بالزيارح

الجيران وعالقتي بهم أو  مع االقرباءاتفاعم  غالبا ما اشارك في االنشطة التي تتعلق بالعائلة والعشيرح 

  العامةمحدودح  اساهم في انشطة الجمعيات الخيرية والتعاونية  اتوجو للتصويت في االنتخابات 

وقات الدوام  احضر االجتماعات الرسمية التي لها عالقة أاتواصم مع زمالئي في العمم خارج 

 .غير الرسمية شارك في االجتماعاتأ بقضايا المجتمع 

 

من وجهة نظر (2.83)بالنسبة لبعد العالقات االجتماعية والذي حصل على درجه متوسطة 

المبحوثين يعتقد الباحث انها درجة طبيعية حيث أن العالقات االجتماعية سواء كانت داخل 

المؤسسة في ما بين العاملين بعضهم ببعض أو مع المجتمع هي عالقية حتمية نظرًا لطبيعة 

والخدمات التي تقدمها تلك المؤسسات ونظرًا النخفاض درجة بعد الثقة الذي كانت  االنشطة والمهام

االمر الذي انعكس سلبًا على  ،أهم اسبابه الحذر في طبيعة العالقات المنبثقة عن أهداف المؤسسة

جابات إما تؤكده  وبعد العالقات االجتماعية وحال دون تطورها أو حصولها على درجة مرتفعة، وه

والتي تنص )غالبًا ما تواصل مع اصدقائي بالزيارة أو عبر الهاتف أو ( 1)المبحوثين على الفقرة 

( 4,5,6،أما في ما يخص البنود رقم )(0.21)البريد االلكتروني( حيث كان معامل االختالف متدني 

االنتماء فقد كان معامل االختالف مرتفع نظرًا النخفاض مستوى الثقة و ادى ذلك الى تدني نسبة 

 و المشاركة السياسية . لألحزاب
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 عامالت االختالف لفقرات االستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وم( 14) جدوم

 المتعلقة ببعد االتجاهات المشتركة:

الوسط  االتجاهات المشتركة ُبعد الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

معامم 

 االختالف
1.  

 0.13 0.61 4.63 مرتبطة باحتياجات المجتمعاهداف مؤسستي 

2.  
 0.21 0.95 4.45 .نعمم سويا لالرتقاء بالمؤسسة نحو خدمة الناس

3.  
 0.19 0.84 4.35 .مشتركة نسع   نجازهاأهداف  لدينا

4.  
 0.20 0.86 4.25 العمم التطوعي والخير . القيم والتوجهات القائمة تعزز  قافة

5.  
 0.27 1.11 4.18  .امم كبير في مستقبم  لدينا

6.  
 0.20 0.83 4.15 المعايير التي تحكم عالقات العمم منب قة من رؤية المؤسسة.

7.  
 0.23 0.94 4.11 لدينا توجو لمكافحة الفقر والبطالة والفساد في المجتمع 

8.  
القيم االجتماعية السائدح في عملي تعبر عن أولويات العاملين 

 فيها.

4.04 1.03 0.26 

9.  
مرتبطة بأهداف  األهليةالتوجهات المشتركة لدى المؤسسات 

 .الممولين

3.61 1.11 0.31 

10.  
 0.14 0.59 4.20 الدرجة الكلية

يوضح الجدوم السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكم فقرح من فقرات أداح الدراسة 

وتشير الدرجة الكلية الواردح في   حسب األهميةالتي تقيس ُبعد االتجاهات المشتركة مرتبة ترتيبا تنازليا 

الجدوم أن اتجاهات المبحو ين كانت مرتفعة  حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة عل  الدرجة 

آراء  ( مما يدم عل  توسط التشتت في0.59معيار  مقداره ) انحراف ( مع4.2الكلية للمقياس )

  كما يالحظ تقارب معامالت تقارب اآلراء واالتجاهاتتوسط إل   واتجاهات المبحو ين مما يشير

 .االختالف للفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المتقارب في اآلراء عل  الفقرات بشكم عام
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الفقرح )اهداف : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  ورتبت فقرات األداح ترتيبا تنازليا حسب األهمية

 وانحراف معيار  مقداره( 4.63) بمتوسط حسابي مقداره( تمعمؤسستي مرتبطة باحتياجات المج

( وهو األقم بين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف 0.13ومعامم اختالف مقداره)( 0.61)

بمتوسط ( نعمم سويا لالرتقاء بالمؤسسة نحو خدمة الناس)   الفقرحالمنخفض في اآلراء عل  هذه الفقرح

( مشتركة نسع   نجازهاأهداف  لدينا) الفقرح(  0.95) وانحراف معيار  مقداره( 4.45) حسابي مقداره

القيم والتوجهات القائمة تعزز ) الفقرح(  0.84) وانحراف معيار  مقداره( 4.35) بمتوسط حسابي مقداره

 (.0.86) وانحراف معيار  مقداره( 4.25) بمتوسط حسابي مقداره( العمم التطوعي والخير   قافة

مرتبطة بأهداف  األهليةالتوجهات المشتركة لدى المؤسسات ) الفقرح: كانت أدن  الفقرات حينفي 

ومعامم اختالف ( 1.11) وانحراف معيار  مقداره( 3.61) بمتوسط حسابي مقداره( الممولين

( وهو األعل  بين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المرتفع في اآلراء عل  هذه 0.31مقداره)

بمتوسط حسابي ( القيم االجتماعية السائدح في عملي تعبر عن أولويات العاملين فيها)   الفقرحالفقرح

الفقرح )لدينا توجو لمكافحة الفقر والبطالة والفساد في (  1.03) وانحراف معيار  مقداره( 4.04) مقداره

المعايير التي تحكم ) الفقرح(  0.94) وانحراف معيار  مقداره( 4.11) المجتمع( بمتوسط حسابي مقداره

 وانحراف معيار  مقداره( 4.15) عالقات العمم منب قة من رؤية المؤسسة( بمتوسط حسابي مقداره

(0.83.) 

مؤسستي مرتبطة أهداف  :يةتبالفقرات اآلالمبحو ين واتجاهاتهم العالية والموافقة آراء  و يمكن تلخيص

مشتركة نسع  أهداف  بالمؤسسة نحو خدمة الناس  لديناباحتياجات المجتمع  نعمم سويا لالرتقاء 

امم كبير في مستقبم  العمم التطوعي والخير   لدينا  نجازها  القيم والتوجهات القائمة تعزز  قافة

مشرق  المعايير التي تحكم عالقات العمم منب قة من رؤية المؤسسة  لدينا توجو لمكافحة الفقر 

  القيم االجتماعية السائدح في عملي تعبر عن أولويات العاملين فيها  والبطالة والفساد في المجتمع

 .مرتبطة بأهداف الممولين األهليةالتوجهات المشتركة لدى المؤسسات 
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من وجهة نظر (4.20)الذي حصل على درجة مرتفعةوفي ما يخص بعد االتجاهات المشتركة و 

ركة تتعلق بالقيم والمعايير السائدة في تلك المؤسسات وهي تالمبحوثين حيث  ان االتجاهات المش

تلك المنظمات وطبيعة مرتبطة إلى حد كبير بالمواقف المشتركة حول السلوك العام والنظرة إلى 

المجتمع، كما يرى ان االتجاهات المشتركة ليس بالضرورة ان تكون في  في االدوار التي يقوم بها

مثال عندما يكون هناك اتجاهات عامه نحو العزوف عن االنضمام فعال سبيل ال مجملها ايجابية

 ألصحابالسياسية كما اشارت اليه نتائج بعد العالقات االجتماعية مما يعطي المجال  لألحزاب

المصالح المتنفذين في هذه المنظمات لتسيير هذه المنظمات نحو مصالحهم بعيدا عن احتياجات 

تجاهات المتعلقة بقيم عمل هذه المؤسسات قد تكون على فقد يكون هناك بعض اال  المجتمع،

، حيث تلعب جماعات العمل غير الرسمية )المصالح( دورًا بارزًا العاملينحساب بعض أهداف 

مواقف مشتركة تكون قاعدة لهذه االتجاهات، وهذا  اهيمما يولد لد العاملينبالتأثير على قيم هؤالء 

من أسئلة بعد االتجاهات المشتركة التي تنص ( 1 )فقرة رقمما تؤكده اجابات المبحوثين على ال

 ،(0.13))اهداف مؤسستي مرتبة باحتياجات المجتمع( حيث كان معامل االختالف متدني 

 

 االستبانةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ومعامالت االختالف لفقرات  (15) جدوم

 المتعلقة ببعد ال قة:

الوسط  الثقة ُبعد الرقم

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

معامم 

 االختالف
1.  

 0.27 0.85 3.11 .استخدم اليقظة والحذر في التعامم مع زمالء العمم

2.  
 0.27 0.74 2.77 خارج العمم.أو  أ ق باألشخاص من حولي سواء في العمم

3.  
 0.31 0.84 2.74 لست راضيا عن مستوى وطبيعة الخدمات العامة.

4.  
 0.29 0.79 2.71 والمؤسسات الدينية كبيرح.  قتي برجام الدين

5.  
 0.30 0.80 2.69 اشعر بالرضا من العالقات االجتماعية السائدح.

6.  
 0.27 0.70 2.59 .أ ق بالمنظمات غير الحكومية
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7.  
 0.34 0.89 2.58 نظام العالقات الرسمية السائد قائم عل  مصالح عامة

8.  
 0.35 0.88 2.54 .ا ق جيدا بالمؤسسات الحكومية

9.  
 0.43 0.84 1.97 اشعر باالرتياح والرضا من اداء االحزاب السياسية.

10.  
 0.15 0.36 2.44 الدرجة الكلية

يوضح الجدوم السابق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكم فقرح من فقرات أداح الدراسة 

وتشير الدرجة الكلية الواردح في الجدوم أن   التي تقيس ُبعد ال قة مرتبة ترتيبا تنازليا حسب األهمية

  حيث بلغ المتوسط منخفضة وقريبة من المتوسطة عل  المقياس الرباعياتجاهات المبحو ين كانت 

( مما يدم 0.36معيار  مقداره ) انحراف ( مع2.44الحسابي لهذه الدرجة عل  الدرجة الكلية للمقياس )

  كما يالحظ زيادح وتقارب اآلراءإل   المبحو ين مما يشيرواتجاهات آراء  عل  انخفاض التشتت في

تقارب معامالت االختالف للفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المتقارب في اآلراء عل  الفقرات 

 .بشكم عام

استخدم ) الفقرح: وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  ورتبت فقرات األداح ترتيبا تنازليا حسب األهمية

 وانحراف معيار  مقداره( 3.11) بمتوسط حسابي مقداره( الحذر في التعامم مع زمالء العمماليقظة و 

 بمتوسط حسابي مقداره( خارج العممأو  أ ق باألشخاص من حولي سواء في العمم) الفقرح(  0.85)

( لست راضيا عن مستوى وطبيعة الخدمات العامة) الفقرح(  0.74) وانحراف معيار  مقداره( 2.77)

 قتي برجام الدين ) الفقرح(  0.84) وانحراف معيار  مقداره( 2.74) بمتوسط حسابي مقداره

 (.0.79) وانحراف معيار  مقداره( 2.71) بمتوسط حسابي مقداره( والمؤسسات الدينية كبيرح

بمتوسط ( اشعر باالرتياح والرضا من اداء االحزاب السياسية) الفقرح: كانت أدن  الفقرات في حين

( وهو األعل  0.43ومعامم اختالف مقداره)( 0.84) وانحراف معيار  مقداره( 1.97) حسابي مقداره

ا ق جيدا )   الفقرحبين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المرتفع في اآلراء عل  هذه الفقرح

نظام )   الفقرح( 0.88) وانحراف معيار  مقداره( 2.54) بالمؤسسات الحكومية( بمتوسط حسابي مقداره

وانحراف معيار  ( 2.58) العالقات الرسمية السائد قائم عل  مصالح عامة( بمتوسط حسابي مقداره
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وانحراف ( 2.59) أ ق بالمنظمات غير الحكومية( بمتوسط حسابي مقداره) الفقرح(  0.89) مقداره

 .(0.7) معيار  مقداره

استخدم اليقظة والحذر : بالفقرات التاليةوالموافقة المبحو ين واتجاهاتهم العالية آراء  و يمكن تلخيص

خارج العمم.  لست أو    أ ق باألشخاص من حولي سواء في العمم.في التعامم مع زمالء العمم

راضيا عن مستوى وطبيعة الخدمات العامة   قتي برجام الدين والمؤسسات الدينية كبيرح  اشعر بالرضا 

من العالقات االجتماعية السائدح  أ ق بالمنظمات غير الحكومية  نظام العالقات الرسمية السائد قائم 

 .جيدا بالمؤسسات الحكومية أ قعل  مصالح عامة  

 

المال االجتماعي بدرجة متوسطة حيث رأس  في تطويرتسهم المجتمع المدني  منظمات  اننستنتج 

كما حصل بعد الثقة على درجة  ،)متوسطة( (2.83 )حصل بعد العالقات االجتماعية على درجة

وهذا من  ،)مرتفع((4.20))منخفضة( وبعد االتجاهات المشتركة على(2.44)متوسطها الحسابي 

يبدو طبيعيًا في ظل بيئة انتقالية حيث يعزو الباحث انخفاض درجة الثقة  والمبحوثين وجهة نظر 

وذلك كونها عنصرًا مهمًا في تكوين رأس المال االجتماعي سواء كانت الثقة بين  ،لدى المبحوثين

االشخاص أو في المؤسسات أو الخدمات العامه باعتبار انها تعطي احساسًا باألمن والطمأنينة في 

 والرضا عن الخدمات واألنشطة التي يمارسونها أو يقدمونها، وهذا ال يبدو ،لعالقات بين االشخاصا

ويعزو الباحث ذلك  ،أو تجاه البيئة التي يعيشون بها ،لين فيما بينهممملموسًا بدرجة كبيرة بين العا

 اسسي باألن االهداف التي تسعى تلك المؤسسات إلى تحقيقها هإ :إلى جملة من االسباب منها

د إلى حد ما نوع من الحذر في تقديم الخدمات أو االنشطة التي ا يولّ مم ،هداف المانحينأمرتبطة ب

ينعكس سلبًا في العالقة مما  ،وبالتالي العمل تحت وطأة الحذر ،ينفذها العاملون في تلك المؤسسات

والحذر  ةنص )استخدم اليقظوالتي ت 1خرين، وهذا ما تؤكده اجابات المبحوثين على فقرة رقم مع اآل

فيما حصلت الفقرة الثانية )اثق  0.27في التعامل مع زمالء العمل( حيث كان معامل االختالف 

ويعزى  ،0.27مل( حيث كان معامل االختالف من حولي سواء في العمل أو خارج الع باألشخاص

( لتدني مستوى الثقة عند عينة البحث في التنظيمات السياسية وهذا كان 9معامل االختالف بند رقم)
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واضحًا في اجابات المبحوثين لبندي العالقات االجتماعية و االتجاهات المشتركة، أما في ما يتعلق 

جزء كبير من  ( يعزى ارتفاع معامل االختالف الى مجموعه من االسباب منها ان8ببند رقم)

( حيث ال تبرز الخدمات التي تقدمها مؤسسات القطاع 122من  47المبحوثين من سكان االرياف )

العام لسكان تلك المناطق وكذلك عينة الدراسة يعملون في منظمات المجتمع المدني، اما في ما 

عامة( يعزى  ( والذي ينص )نظام العالقات الرسمية السائد قائم على مصالح7يتعلق ببند رقم )

ارتفاع معامل االختالف الى وجود اتجاهات عامة لدى المبحوثين حيث ينظرون الى ان المستفيدون 

عدم وجود انظمة ادارية ورقابية  من القطاع العام هي فئات محدودة من المجتمع باإلضافة الى

  مبنية على أسس مهنية تحكم اداء القطاع العام.

 

 انةعامالت االختالف لفقرات االستبالحسابية واالنحرافات المعيارية ومالمتوسطات  (16) جدوم

 :المام االجتماعيرأس  الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع المدني في تكوينالمتعلقة بمجام 

رأس  الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني في تكوين الرقم

 المال االجتماعي

الوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

معامم 

 االختالف
1.  

 0.20 0.81 4.08 .تقوم مؤسستي بدراسة وقياس احتياجات المجتمع 

2.  
 تتعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني االخرى لتحقيق 

 مشتركة.أهداف 

3.91 1.06 0.27 

3.  
 0.20 0.78 3.89 .نقوم بتغيير خطط المشاريع لتتناسب مع احتياجات المجتمع

4.  
في خلق وعي حوم  تسهمعالقة المؤسسة مع وسائم االعالم 

 ناصرها تالقضايا التي 

3.89 1.03 0.26 

5.  
 0.26 1.02 3.88 .األهليةتلتزم المؤسسة في حضور اجتماعات شبكة المنظمات 

6.  
تحظ  المؤسسة بتغطية اعالمية ايجابية في توضيح رؤيتها  

 .وأنشطتها

3.78 1.04 0.28 

7.  
 0.26 0.99 3.77هم تعتقد ان التمويم الخارجي لمؤسستك يشجع العمم التطوعي 
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 في المجتمع.

8.  
مشتركة بالتعاون مع أهداف  نجحت المؤسسة في تحقيق 

 منظمات المجتمع المدني االخرى.

3.75 1.02 0.27 

9.  
 0.29 1.07 3.66 .تتبن  مؤسستي مدونة للسلوك وتقوم بتطبيقها 

10.  
تشارك المؤسسة في التصويت عل  القرارات التي تقترحها  

 .الشبكة

3.57 1.19 0.33 

11.  
 0.30 1.07 3.55 .نقوم بتنفيذ انشطة المؤسسة من خالم تشكيم لجان محلية

12.  
تتبن  المؤسسة سياسات تشاركيو للعمم والتعاون مع القطاع  

 .الخاص

3.34 0.92 0.28 

13.  
أو  تقوم المؤسسة بالتنسيق مع الحكومة لتنفيذ مشاريع مشتركة 

 .صياغة خطط تنموية

3.30 1.17 0.35 

14.  
 0.32 1.05 3.27 .مشتركةأهداف  تعمم المؤسسة مع الشركات الخاصة لتحقيق 

15.  
تستفيد المؤسسة من برامج تنمية القدرات التي تقدمها الشركات  

 .الخاصة

3.23 1.06 0.33 

16.  
لدى المؤسسة وسائم تمكنها من المشاركة في صنع القرار عل   

 .مستويات مختلفة في المؤسسات الحكومة

3.13 1.19 0.38 

17.  
التعاون والتنسيق مع المنظمات االخرى قد يكون معيقا في  

 .بعض االحيان

3.08 0.83 0.27 

18.  
تستطيع المؤسسة تحقيق اهدافها وتنفيذ مشاريعها دون التنسيق 

 .والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني االخرى

2.99 1.01 0.34 

19.  
 0.43 1.20 2.80 .تتلق  المؤسسة دعم ومساعدح من الحكومة

20.  
 0.48 1.22 2.56 .قامت الحكومة بإعاقة تنفيذ بعض انشطة ومشاريع المؤسسة 

 0.13 0.46 3.51 الدرجة الكلية 
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واالنحرافات المعيارية لكم فقرح من فقرات أداح الدراسة يوضح الجدوم السابق المتوسطات الحسابية 

المام االجتماعي مرتبة ترتيبا رأس  التي تقيس الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع المدني في تكوين

وتشير الدرجة الكلية الواردح في الجدوم أن اتجاهات المبحو ين كانت مرتفعة    تنازليا حسب األهمية

معيار  إنحراف  ( مع3.51لحسابي لهذه الدرجة عل  الدرجة الكلية للمقياس )حيث بلغ المتوسط ا

زيادح إل   واتجاهات المبحو ين مما يشيرآراء  ( مما يدم عل  انخفاض التشتت في0.46مقداره )

 .وتقارب اآلراء

)تقوم مؤسستي الفقرح : وقد جاء في مقدمة هذه الفقرات  ورتبت فقرات األداح ترتيبا تنازليا حسب األهمية

( 0.81) وانحراف معيار  مقداره( 4.08) بدراسة وقياس احتياجات المجتمع( بمتوسط حسابي مقداره

( وهو األقم بين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المنخفض في 0.20ومعامم اختالف مقداره)

أهداف  مدني االخرى لتحقيقتتعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع ال)   الفقرحاآلراء عل  هذه الفقرح

نقوم بتغيير خطط ) الفقرح(  1.06) وانحراف معيار  مقداره( 3.91) بمتوسط حسابي مقداره( مشتركة

 وانحراف معيار  مقداره( 3.89) بمتوسط حسابي مقداره( المشاريع لتتناسب مع احتياجات المجتمع

مما يدم عل  التفاوت واالختالف  ( وهو األقم بين الفقرات0.20ومعامم اختالف مقداره)( 0.78)

عالقة المؤسسة مع وسائم االعالم تساهم في خلق وعي )   الفقرحالمنخفض في اآلراء عل  هذه الفقرح

 (.1.03) وانحراف معيار  مقداره( 3.89) بمتوسط حسابي مقداره( حوم القضايا التي نناصرها

بإعاقة تنفيذ بعض انشطة ومشاريع المؤسسة( قامت الحكومة ) الفقرح: كانت أدن  الفقرات في حين

( وهو 0.48ومعامم اختالف مقداره)( 1.22) وانحراف معيار  مقداره( 2.56) بمتوسط حسابي مقداره

تتلق  ) الفقرح  األعل  بين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المرتفع في اآلراء عل  هذه الفقرح

( 1.2) وانحراف معيار  مقداره( 2.8) بمتوسط حسابي مقداره( المؤسسة دعم ومساعدح من الحكومة

( وهو مرتفع بين الفقرات مما يدم عل  التفاوت واالختالف المرتفع في 0.43ومعامم اختالف مقداره)

تستطيع المؤسسة تحقيق اهدافها وتنفيذ مشاريعها دون التنسيق والتشبيك )   الفقرحاآلراء عل  هذه الفقرح

 وانحراف معيار  مقداره( 2.99) بمتوسط حسابي مقداره( المجتمع المدني االخرىمع منظمات 
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بمتوسط ( الفقرح )التعاون والتنسيق مع المنظمات االخرى قد يكون معيقا في بعض االحيان(  1.01)

 (.0.83) وانحراف معيار  مقداره( 3.08حسابي مقداره )

: يمكن تلخيص ما سبق باالستنتاجات التالية  لموافقةالمبحو ين واتجاهاتهم العالية واآراء  ومن خالم

المؤسسة  المام االجتماعي تتم م بأنرأس  الدور الذ  تقوم بو منظمات المجتمع المدني في تكوين

 تتعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني االخرى لتحقيق تقوم بدراسة وقياس احتياجات المجتمع 

بتغيير خطط المشاريع لتتناسب مع احتياجات المجتمع  عالقة  المؤسسة قومتمشتركة  أهداف 

المؤسسة مع وسائم االعالم تساهم في خلق وعي حوم القضايا التي نناصرها  تلتزم المؤسسة في 

تحظ  المؤسسة بتغطية اعالمية ايجابية في توضيح   األهليةحضور اجتماعات شبكة المنظمات 

نجحت المؤسسة في  يشجع العمم التطوعي في المجتمع  للمؤسسةرؤيتها وأنشطتها  التمويم الخارجي 

مدونة للسلوك  المؤسسةتتبن   مشتركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني االخرى أهداف  تحقيق

بتنفيذ  يقوم العاملونوتقوم بتطبيقها  تشارك المؤسسة في التصويت عل  القرارات التي تقترحها الشبكة  

المبحو ين واتجاهاتهم المعارضة آراء  خالم تشكيم لجان محلية  لكن من خالمانشطة المؤسسة من 

 .قامت الحكومة بإعاقة تنفيذ بعض انشطة ومشاريع المؤسسة: تيةالفقرح اآلوالمنخفضة  تم رفض 

ن اتجاهاتهم على الدور الذي تقوم به منظمات المجتمع المدني أاجابات المبحوثين  بمعاينة تحليل

 (0.46) ( مع إنحراف معياري مقدارة3.51)حيث بلغ المتوسطة الحسابي لهذه الدرجة كانت مرتفعة

مما يدل على تقارب آراء المبحوثين، ويعزو الباحث ذلك إلى ان منظمات المجتمع المدني لديها 

كنتيجة لمتطلبات قانونية  باستمرار بها تقومسياسيات واهداف وخطط ومنهجيات عمل واضحة 

أتي في اطار ان تلك المنظمات لديها برامج ودراسات تسعى من خاللها لقياس وتحديد وادارية وهذا ي

نها تتمتع بعالقات جيده وسائل أو  ،احتياجات المجتمع والتعامل فيما بينها لتحقيق أهداف مشتركه

نها أيضا تتبنى سياسيات تشاركية أاالعالم التي تساهم في خلق وعي حول القضايا التي تتبناها و 

عمل والتعاون مع المنظمات االخرى كالقطاع الخاص والتنسيق مع الحكومة لصياغة خطط تنموية بال

 وتنفيذ مشاريع مشتركة.



78 
 

في تلك المؤسسات لديهم شعور حقيقي بانهم يحققون  العاملينان فئة كبيرة من  ما يفسر ذلك

لحصر كالحصول اهدافهم الخاصة من خالل وجودهم في تلك المؤسسات وعلى سبيل المثال ال ا

على بعض االمتيازات المادية واالدارية كالترقية والعالقات االجتماعية من خالل المشاريع والتشبيك 

حيث  ،من تلك المنظمات ةجزء كبير من الشخصيات العام بثاقإلى جانب ان ،مع المؤسسات االخرى

أما في ما  ،المجتمعون لديها حضور وتأثير في نخب يكخلق ن جزء من سياسية تلك المنظمات أ

تنفيذ بعض االنشطة ومشاريع المؤسسة(  بإعاقة( والذي ينص )قامت الحكومة 20يتعلق بالبند رقم)

( من اجمالي اجابات المبحوثين ويعزى ذلك 0.48حيث حصل هذا البند على اعلى معامل اختالف )

تمولها المنظمات في محاولة القطاع العام في بعض االحيان استغالل بعض المشروعات التي الى 

سياقات مرتبة بأجندة القطاع العام على حساب مصالح المنظمات ،ومن جهة اخرى يعزى ذلك الى 

قصور المرجعيات القانونية الناظمة لعمل منظمات المجتمع المدني وكما هو الحال بالدور الرقابي 

م في ما يتعلق بالبند رقم الذي تقوم به الحكومة على اعمال و مشاريع منظمات المجتمع المدني، ا

( والذي ينص على )تتلقى المؤسسة دعم ومساندة من الحكومة( والذي حصل على معامل 19)

( يعزى ذلك الى ان القطام العام يساهم بدرجة محدودة جدا حينما تتقاطع 0.43اختالف مرتفع)

تلقاه هذه مصالح الحكومة و مصالح منظمات المجتمع المدني، وان الدعم الحكومي الذي ت

المنظمات يقتصر على بعض الجوانب االدارية والفنية المتعلقة بالتراخيص و ادخال الدعم، اما في 

تستطيع المؤسسة تحقيق اهدافها وتنفيذ مشاريعها ( والذي ينص على )18ما يتعلق بالبند رقم )

ل اختالف ( والذي حصل على معامدون التنسيق والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني االخرى

في عمل بعض هذه المنظمات حيث يرى المبحوثين بعد الثقة  الى انخفاض( يعزى ذلك 0.34)

ارتباط بعض اهداف هذه المنظمات بأجندة الممول بعيدا عن اجتياحات المجتمع وكذلك عدم انظمة 

بالبند التنسيق في مشاريع هذه المؤسسات، اما في ما يتعلق رقابية تضمن التواصل و التشبيك و 

لدى المؤسسة وسائل تمكنها من المشاركة في صنع القرار على ( والذي ينص على )16رقم )

( يعزى ذلك الى اكثر 0.38( حيث كان معامل االختالف )مستويات مختلفة في المؤسسات الحكومة

أن منظمات المجتمع المدني تمول من قبل المناحين و هو نفس الممول للقطاع من سبب منها 



79 
 

وهذا االمر يؤدي الى وجود نخب في منظمات المجتمع المدني ذات نفوذ على القطاع العام  العام

عملوا سابقا في تلك المنظمات و حيث يالحظ ان هناك عدد من اصحاب القرار في القطاع العام 

كانوا اصحاب قرار، ومن جهة اخرى هناك شكل من اشكال التعاون من اجل تحقيق مصالح مشتركة 

 المشاريع و التمويل.مرتبطة ب

 

 فرضيات الدراسة 9.4

 : الرئيسية التالية ةفرضيالتقوم الدراسة الحالية عل  

المال االجتماعي في محافظات شمال رأس  المجتمع المدني الفلسطيني في تكوين منظماتتسهم 

 الضفة الغربية.

تحليل بداية، تم اختبار وجود فروق ذاتية بين مكونات كل مجال من مجاالت الدراسة باستخدام 

 على النحو التالي: (One Way ANOVA) التباين األحادي

 ( One Way ANOVAتحليم التباين األحاد ) (17) جدوم

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.00 29.07 23.94 13 311.21 بين المجموعات

   0.82 1694 1394.87 داخم المجموعات

    1707 1706.08 المجموع

االتجاهات  بعد

 المشتركة 

 0.00 11.61 10.09 8 80.75 بين المجموعات

   0.87 1089 946.75 داخم المجموعات

    1097 1027.51 المجموع

 0.00 16.60 11.10 8 88.77 بين المجموعات بعد ال قة

   0.67 1089 728.05 داخم المجموعات

    1097 816.82 المجموع
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نظمات المجتمع م دور

 رأس المدني في تكوين

 المام االجتماعي

 0.00 19.59 21.33 19 405.22 بين المجموعات

   1.09 2420 2634.71 المجموعاتداخم 

    2439 3039.93 المجموع

ومن خالم نتائج الجدوم السابق يتضح وجود فروق ذاتية دالة إحصائيا بين متوسطات اآلراء للفقرات المكونة 

(  كما يتضح وجود فروق ذاتية دالة 0.05وهو أقم من  0.000لمتغير العالقات االجتماعية)مستوى الداللة 

وهو أقم  0.000شتركة )مستوى الداللة إحصائيا بين متوسطات اآلراء للفقرات المكونة لمتغير االتجاهات الم

(. كما يتضح وجود فروق ذاتية دالة إحصائيا بين متوسطات اآلراء للفقرات المكونة لمتغير ال قة 0.05من 

(  وأخيرا يتضح وجود فروق ذاتية دالة إحصائيا بين متوسطات 0.05وهو أقم من  0.000)مستوى الداللة 

)مستوى الداللة  المام االجتماعيرأس  منظمات المجتمع المدني في تكوين دوراآلراء للفقرات المكونة لمتغير 

 (.0.05وهو أقم من  0.000

طفيفة )ال ترتقي لمستوى وجود فروق  (One Way Anova)باستخدام تحليل التباين األحادي تبين 

بين   الداللة االحصائية( في دور كل بعد من ابعاد الدراسة في تكوين راس المال االجتماعي 

وهذا يعززه احتساب معامل االختالف ، (0.05اقل من )متوسطات آراء المبحوثين لألبعاد الثالثة 

 إلجابات المبحوثين والتي اشارت الى انسجام اجاباتهم .

عل  نموذج بناًء  تحليم االنحدار الخطي المتعددأسلوب  فحص الفرضية السابقة تم استخدامأجم  ومن

 ي:تاالنحدار اآل

 العالقات*β0  +β1 = المام االجتماعيرأس  دور منظمات المجتمع المدني في تكوين: االنحدار نموذج

 العمر*β6+  العلمي المؤهم*  β5 + السكن مكان* β4 - ال قة*β3+  االتجاهات المشتركة*β2+  االجتماعية

– β7*الخبرح سنوات  +β8*الجنس  +β9*الشهر  الدخم +e. 

 هي  وابت وتم م معامالت نموذج االنحدار الخطي  β0, β1  β2  β3  β4  β5, β6  β7  β8  β9حيث:

 حد الخطأ.: eو

 يوضح نتائج تحليم االنحدار:اآلتي  والجدوم
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 معامالت االنحدار نتائج (18) جدول

معامم  النموذج

Beta 

الخطأ 

 S.Eالمعيار  

المعامم 

 المعيار 

S.C 

قيمة اختبار 

 T )ت(

مستوى الداللة 

 .Sigا حصائية 

 0.078 1.777 --- 0.499 0.887  ابت االنحدار

 0.676 0.419 0.037 0.100 0.042 االجتماعية العالقات

 0.000 5.601 0.489 0.067 0.377 االتجاهات المشتركة

 0.045 2.031 0.180 0.113 0.229 الثقة

 0.817 0.233- 0.020- 0.055 0.013- السكن مكان

 0.013 2.532 0.219 0.056 0.141 العلمي المؤهل

 0.725 0.353 0.051 0.072 0.025 العمر

 0.408 0.830- 0.128- 0.071 0.059- الخبرح سنوات

 0.846 0.195 0.017 0.080 0.016 الجنس

 0.597 0.530 0.049 0.053 0.028 الشهر  الدخم

Rمعامم التحديد)     0.551(=Rمعامم االرتباط بيرسون)
2=)0.303 

 5.416  0sig.=0.00 (=Fقيمة )

 : تيةاختبار الفرضيات الفرعية اآلإل   اختبار الفرضية الرئيسة سيعمد الباحثأجم  ومن

المال االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتدور يوجد عالقة بين -1

 العالقات االجتماعية. 

ال توجد أنو  يستنتج رفض الفرضية مما يدم عل من خالم نتائج تحليم االنحدار في الجدوم السابق 

مؤسسات المجتمع دور بين ( 0.05α=عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا حصائية )

  وهذا يتضح من خالم المام االجتماعي تعزى لمتغير العالقات االجتماعيةرأس  في تكوينالمدني 

ستقم)العالقات االجتماعية( حيث كانت أكبر من مستوى الداللة ا حصائية المقابم للعامم الم
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( والخاص بقيمة اختبار )ت(  كما يتضح من قيمة معامم المتغير المستقم 0.676) (0.05)مستوى

 (0.042)تؤد  لحدوث زيادح مقدارها  العالقات االجتماعيةبأن زيادح مقدارها وحدح واحدح في متغير 

مع  بات قيم المتغيرات األخرى  المام االجتماعيرأس  في تكوينمؤسسات المجتمع المدني في دور 

 .في النموذج وهي زيادح منخفضة

 

 

المال االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتدور يوجد عالقة بين -2

 االتجاهات المشتركة. 

توجد أنو  يدم عل من خالم نتائج تحليم االنحدار في الجدوم السابق يستنتج قبوم الفرضية مما 

مؤسسات المجتمع دور بين ( 0.05α=عالقة ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ا حصائية )

االتجاهات المشتركة  وهذا يتضح من خالم المام االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمدني 

مستوى الداللة ا حصائية المقابم للعامم المستقم)االتجاهات المشتركة( حيث كانت أقم من مستوى 

( والخاص بقيمة اختبار )ت(. كما يالحظ بأن إشارح معامم المتغير المستقم موجبة 0.000) (0.05)

ل  المتغير التابع ووجود عالقة طردية موجبة ودالة لالتجاهات المشتركة عأ ر  مما يدم عل  وجود

إحصائيا بينهما  حيث يتضح من قيمة معامم المتغير المستقم بأن زيادح مقدارها وحدح واحدح في 

مؤسسات المجتمع المدني في دور ( 0.377 )تؤد  لحدوث زيادح مقدارها االتجاهات المشتركةمتغير 

 ات قيم المتغيرات األخرى في النموذج وهي زيادح مرتفعة.مع  ب المام االجتماعيرأس  في تكوين

المال االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمجتمع المدني  منظماتدور يوجد عالقة بين -3

 . الثقة

توجد أنو  من خالم نتائج تحليم االنحدار في الجدوم السابق يستنتج قبوم الفرضية مما يدم عل 

مؤسسات المجتمع دور بين ( 0.05α=عند مستوى الداللة ا حصائية )عالقة ذات داللة إحصائية 

ال قة  وهذا يتضح من خالم مستوى الداللة المام االجتماعي تعزى لمتغير رأس  في تكوينالمدني 

( والخاص 0.045) (0.05)ا حصائية المقابم للعامم المستقم)ال قة( حيث كانت أقم من مستوى 
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لبعد أ ر  يالحظ بأن إشارح معامم المتغير المستقم موجبة مما يدم عل  وجودبقيمة اختبار )ت(  كما 

ال قة عل  المتغير التابع ووجود عالقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بينهما  حيث يتضح من قيمة 

معامم المتغير المستقم بأن زيادح مقدارها وحدح واحدح في متغير ال قة تؤد  لحدوث زيادح مقدارها 

مع  بات قيم المتغيرات  المام االجتماعيرأس  في تكوينمؤسسات المجتمع المدني في دور  (0.229)

 األخرى في النموذج وهي زيادح مرتفعة.

مكان السكن ، ، العمرسنوات الخبرة، المؤهل العلمي، الشهري تسهم المتغيرات الديمغرافية )الدخل-4

 .المال االجتماعيرأس  كوينت المجتمع المدني في منظماتالجنس( للعاملين في و 

للمؤهم العلمي مما يدم عل  أ ر  من خالم نتائج تحليم االنحدار في الجدوم السابق يستنتج بأنو يوجد

  المام االجتماعيرأس  تكوينفي يسهم للعاملين في مؤسسات المجتمع المدني أن المؤهم العلمي 

للعامم المستقم)المؤهم العلمي( حيث كانت وهذا يتضح من خالم مستوى الداللة ا حصائية المقابم 

( والخاص بقيمة اختبار )ت(  كما يالحظ بأن إشارح معامم المتغير 0.013) (0.05 )أقم من مستوى

للمؤهم العلمي عل  المتغير التابع ووجود عالقة طردية موجبة أ ر  المستقم موجبة مما يدم عل  وجود

معامم المتغير المستقم بأن زيادح مقدارها وحدح واحدح في  ودالة إحصائيا بينهما  حيث يتضح من قيمة

في مؤسسات المجتمع المدني في دور  (0.141)متغير المؤهم العلمي تؤد  لحدوث زيادح مقدارها 

 مع  بات قيم المتغيرات األخرى في النموذج وهي زيادح مرتفعة. المام االجتماعيرأس  تكوين

مؤسسات المجتمع المتغيرات تأ يرا عل  دور أك ر  يتضح بأن ومن خالم قيم المعامالت المعيارية

 المؤهم(  يليو 0.489)االتجاهات المشتركةهو  المام االجتماعيرأس  في تكوينالمدني 

 (.0.037)االجتماعية العالقات( وأخيرا 0.180) ال قة(   م 0.219)العلمي

 

الدراسة الثالثة باإلضافة للمتغيرات  ( ألبعادتحليل االنحدار الخطي المتعدد) اختبار استخدامب

الديمغرافية كرزمة واحدة تبين عدم وجود فروق بين دور مؤسسات المجتمع المدني في تكوين رأس 

وللمتغيرات الديمغرافية التالية )السكن، العمر،  المال االجتماعي تعزى لبعد العالقات االجتماعية،

أما  ،ق تعزى لبعدي االتجاهات المشتركة والثقةفي حين كان هناك فرو الجنس، الدخل الشهري( 
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رأس  تكوينن هناك أثر لمتغير المؤهل العلمي في أفيما يتعلق بدور المتغيرات الديمغرافية تبين 

 سنوات الخبرة.باإلضافة إلى  المال االجتماعي

الديمغرافية يستنتج من ذلك ان تحليل معامالت االنحدار الخطي المتعدد ألبعاد الدراسة ومتغيراتها 

اظهر نتائج تنسجم تماما مع ما ورد في تحليل معامالت االختالف و تحليل التبيان مما يؤكد ذلك 

 صحة نتائج الدراسة. 

 : القسم الرابع

 ؟ المام االجتماعيرأس  تكوينمؤسستك تشارك في  أنهم تعتقد  (19) جدوم

 النسبة المئوية العدد ا جابة

 89.3 109 نعم

 7.4 9 ال

 3.3 4 قيم مفقودح

 100.0 122 المجموع

 تكوينتشارك في من خالم نتائج الجدوم السابق يتضح بأن معظم المبحو ين يعتقدون بأن مؤسساتهم 

 .%(89.3بنسبة) المام االجتماعيرأس 

 الترتيب حسب األهمية.: إذا كانت ا جابة نعم (20) جدوم

 نسبة األهمية البعد

 %37.8 االجتماعية العالقات

 %27.2 المشتركة االتجاهات

 %34.9 الثقة

 %100.0 المجموع

 حسبالمام االجتماعي رأس  تكوينفي أهمية أك ر األبعاد  من خالم نتائج الجدوم السابق يتضح بأن

%( وأخيرا االتجاهات 34.9%( يليها ال قة)37.8كان العالقات االجتماعية) المبحو ينآراء 

 .%(27.2المشتركة)
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المام رأس  تكوينلعب دورًا في تكن تلم التي الخيارات أك ر  :إذا كانت ا جابة ال (21) جدوم

 .االجتماعي

 نسبة األهمية البعد

 %23.3 االجتماعية العالقات

 %23.3 المشتركة االتجاهات

 %53.3 الثقة

 %100.0 المجموع

رأس  تكوينلعب دورًا في تكن تلم الخيارات التي أك ر  من خالم نتائج الجدوم السابق يتضح بأن

%( يليها العالقات االجتماعية واالتجاهات 53.3حسب رأ  المبحو ين كان ال قة) المام االجتماعي

 %( لكم منهما.23.3المشتركة)

( في دور α= 0.05عند مستوى الداللة )ذات داللة إحصائية  فروقال توجد : فرضية إضافية

المتغيرات الديموغرافية إلى  تعزى المال االجتماعيرأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في

 ." الدخل الشهري، الجنس الخبرة،سنوات  ،العمر ،المؤهل العلميمكان السكن، " : التالية

 ويتفرع عنها الفرضيات التالية:

 الفرضية األولى

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير الجنس.رأس  تكوين المدني في

فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار أجم  من

 (.19)ت( للعينات المستقلة  وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )
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 تكوين للفروق في دور مؤسسات المجتمع المدني في )ت( للعينات المستقلة نتائج اختبار( 22) جدوم

 المام االجتماعي تعزى لمتغير الجنسرأس 

الوسط  العدد الجنس المجام

 الحسابي

االنحراف 

 المعيار 

قيمة ت 

 المحسوبة

درجات 

 الحرية

مستوى 

الداللة 

 ا حصائية

 0.01 120 2.64 0.36 2.91 67 ذكر بعد العالقات االجتماعية

    0.42 2.73 55 أن  

 0.14 120 1.49- 0.65 4.12 67 ذكر بعد االتجاهات المشتركة

    0.52 4.28 55 أن  

 0.20 120 1.30 0.35 2.48 67 ذكر بعد ال قة

    0.37 2.40 55 أن  

منظمات المجتمع  دور

رأس  المدني في تكوين

 المام االجتماعي

 0.67 120 0.42- 0.39 3.49 67 ذكر

    0.53 3.53 55 أن  

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 22يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05 في بعد العالقات االجتماعية تعزى لمتغير الجنس حيث انخفض مستوى الداللة عند هذا )

 (.2.73مقابم ا ناث)( 2.91  وكانت الفروق لصالح الذكور)(0.05)البعد عن مستوى 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 22من ناحية أخرى يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

دور منظمات المجتمع مجام و   بعد ال قة  بعد االتجاهات المشتركة( في α=0.05مستوى الداللة )

  (0.05)من مستوى  حيث كانت مستويات الداللة أكبر المام االجتماعيرأس  المدني في تكوين

 .وبالتالي يستنتج قبوم الفرضية الصفرية عند هذه المجاالت واألبعاد
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  الفرضية الثانية

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير العمر.رأس  تكوين المدني في

الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار فحص هذه أجم  من

 (.23وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )  تحليم التباين األحاد 

 المجتمع المدني في منظماتللفروق في دور األحاد   نتائج اختبار تحليم التباين (23جدوم رقم )

 لمتغير العمرالمام االجتماعي تعزى رأس  تكوين

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.30 1.25 0.20 3 0.60 بين المجموعات

   0.16 118 18.85 داخم المجموعات

    121 19.44 المجموع

بعد االتجاهات 

 المشتركة 

 0.81 0.32 0.11 3 0.34 بين المجموعات

   0.36 118 42.32 داخم المجموعات

    121 42.66 المجموع

 0.38 1.04 0.13 3 0.40 بين المجموعات بعد ال قة

   0.13 118 15.18 داخم المجموعات

    121 15.58 المجموع

دور منظمات 

المجتمع المدني في 

المام رأس  تكوين

 االجتماعي

 0.55 0.71 0.15 3 0.45 بين المجموعات

   0.21 118 24.86 داخم المجموعات

    121 25.31 المجموع
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة عدم ( 23يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05في دور مؤسسات المجتمع المدني في ) االجتماعي تعزى لمتغير العمر  المامرأس  تكوين

دور و  بعد ال قة  بعد االتجاهات المشتركةبعد العالقات االجتماعية  : عند جميع المجاالت واألبعاد

المام االجتماعي  حيث انخفضت مستويات الداللة عند هذه رأس  منظمات المجتمع المدني في تكوين

 الفرضية الصفرية.  وبالتالي يستنتج قبوم (0.05)المجاالت عن مستوى 

( يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور 24رقم )اآلتي  والجدوم

 .المام االجتماعي حسب متغير العمررأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في

المجتمع  منظماتالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور و  (األعداد24جدوم رقم )

 حسب متغير العمر. المام االجتماعيرأس  تكوين المدني في

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد العمر المجام

 0.46 2.73 26 سنة 30 من أقم بعد العالقات االجتماعية

 0.37 2.87 61 سنة 40-30من 

 0.36 2.92 19 سنة 50-41من 

 0.43 2.75 16 سنة 50أك ر من 

 0.40 2.83 122 المجموع

 0.60 4.10 26 سنة 30 من أقم بعد االتجاهات المشتركة

 0.58 4.23 61 سنة 40-30من 

 0.72 4.20 19 سنة 50-41من 

 0.51 4.21 16 سنة 50أك ر من 

 0.59 4.20 122 المجموع

 0.44 2.35 26 سنة 30 من أقم بعد ال قة

 0.33 2.45 61 سنة 40-30من 

 0.36 2.52 19 سنة 50-41من 
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 0.28 2.49 16 سنة 50أك ر من 

 0.36 2.44 122 المجموع

دور منظمات المجتمع 

رأس  المدني في تكوين

 المام االجتماعي

 0.46 3.42 26 سنة 30 من أقم

 0.49 3.56 61 سنة 40-30من 

 0.38 3.53 19 سنة 50-41من 

 0.39 3.43 16 سنة 50أك ر من 

 0.46 3.51 122 المجموع

  الفرضية الثالثة

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير المؤهم العلمي.رأس  تكوين المدني في

المعيارية ونتائج اختبار فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات أجم  من

 (.24وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )  تحليم التباين األحاد 

 المجتمع المدني في منظماتللفروق في دور األحاد   نتائج اختبار تحليم التباين (25جدوم رقم )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير المؤهم العلميرأس  تكوين

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.01 3.86 0.58 3 1.74 بين المجموعات

   0.15 118 17.71 داخم المجموعات

    121 19.44 المجموع

بعد االتجاهات 

 المشتركة 

 0.55 0.71 0.25 3 0.75 بين المجموعات

   0.36 118 41.91 داخم المجموعات

    121 42.66 المجموع

 0.00 4.84 0.57 3 1.71 بين المجموعات بعد ال قة
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   0.12 118 13.87 داخم المجموعات

    121 15.58 المجموع

دور منظمات 

المجتمع المدني في 

المام رأس  تكوين

 االجتماعي

 0.14 1.88 0.38 3 1.15 بين المجموعات

   0.20 118 24.15 داخم المجموعات

    121 25.31 المجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 25يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05 في )حيث انخفضت مستويات الداللة عند هذه بعد ال قةو  بعد العالقات االجتماعية  

( للمقارنات Tukeyدراسة الفروق تم استخدام طريقة توكي)أجم  ومن (0.05)المجاالت عن مستوى 

ال نائية البعدية  ففيما يتعلق بمجام بعد العالقات االجتماعية اتضح بأن االختبار لم يكن داال وأن 

فيما يتعلق ببعد ال قة كانت الفروق و   (0.05)جميع المقارنات كانت مستويات الداللة لها أكبر من 

 .(0.05 )يث كانت الفروق بينها وبين فئة البكالوريوس دالة إحصائيا عند مستوىلصالح فئة الدبلوم ح

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 25من ناحية أخرى يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

 ومجام دور مؤسسات المجتمع المدني في بعد االتجاهات المشتركة( في α=0.05مستوى الداللة )

المام االجتماعي تعزى لمتغير المؤهم العلمي  حيث ارتفعت مستويات الداللة عند هذه رأس  تكوين

 .  وبالتالي يستنتج قبوم الفرضية الصفرية عند هذه المجاالت(0.05)المجاالت عن مستوى 

( يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور 26رقم )اآلتي  والجدوم

 .المام االجتماعي حسب متغير المؤهم العلميرأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في
  



91 
 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور مؤسسات و  األعداد (26جدوم رقم )

 حسب متغير المؤهم العلمي. المام االجتماعيرأس  تكوين المجتمع المدني في

 االنحرافات المعيارية المتوسط الحسابي العدد المؤهم العلمي المجام

 0.37 3.03 11 عامة  انوية بعد العالقات االجتماعية

 0.34 2.93 24 دبلوم 

 0.40 2.75 81 بكالوريوس

 0.47 3.13 6 ماجستير فأعل 

 0.40 2.83 122 المجموع

 0.40 4.36 11 عامة  انوية بعد االتجاهات المشتركة

 0.72 4.29 24 دبلوم 

 0.58 4.14 81 بكالوريوس

 0.55 4.22 6 ماجستير فأعل 

 0.59 4.20 122 المجموع

 0.32 2.61 11 عامة  انوية بعد ال قة

 0.25 2.64 24 دبلوم 

 0.37 2.38 81 بكالوريوس

 0.24 2.30 6 ماجستير فأعل 

 0.36 2.44 122 المجموع

دور منظمات المجتمع المدني 

المام رأس  تكوينفي 

 االجتماعي

 0.54 3.21 11 عامة  انوية

 0.54 3.59 24 دبلوم 

 0.41 3.52 81 بكالوريوس

 0.40 3.58 6 ماجستير فأعل 

 0.46 3.51 122 المجموع

 



92 
 

  الفرضية الرابعة

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير مكان السكن.رأس  تكوين المدني في

فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار أجم  من

 (.27وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )  تحليم التباين األحاد 

 للفروق في دور مؤسسات المجتمع المدني فياألحاد   نتائج اختبار تحليم التباين (27جدوم رقم )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير مكان السكنرأس  تكوين

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.02 4.02 0.61 2 1.23 المجموعاتبين 

   0.15 119 18.22 داخم المجموعات

    121 19.44 المجموع

بعد االتجاهات 

 المشتركة

 0.34 1.08 0.38 2 0.76 بين المجموعات

   0.35 119 41.90 داخم المجموعات

    121 42.66 المجموع

 0.12 2.13 0.27 2 0.54 بين المجموعات بعد ال قة

   0.13 119 15.04 داخم المجموعات

    121 15.58 المجموع

دور منظمات 

المجتمع المدني في 

المام رأس  تكوين

 االجتماعي

 0.75 0.29 0.06 2 0.12 بين المجموعات

   0.21 119 25.19 داخم المجموعات

    121 25.31 المجموع
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داللة إحصائية عند مستوى الداللة ( وجود فروق ذات 26يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05 في بعد العالقات االجتماعية تعزى لمتغير مكان السكن حيث انخفض مستوى الداللة عند )

( للمقارنات Tukeyدراسة الفروق تم استخدام طريقة توكي)أجم    ومن(0.05)هذا البعد عن مستوى 

ال نائية البعدية  حيث تبين أن فئة مكان السكن )قرية( كانت اتجاهاتهم أكبر من فئة مكان 

 .(0.05)السكن)مخيم( وأن الفرق بينهما دام إحصائيا عند مستوى 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند 26من ناحية أخرى يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

المام االجتماعي تعزى رأس  تكوين ( في دور مؤسسات المجتمع المدني فيα=0.05مستوى الداللة )

دور منظمات المجتمع المدني في   بعد ال قة  بعد االتجاهات المشتركة: لمتغير مكان السكن عند

  0.05  حيث ارتفعت مستويات الداللة عند هذه المجاالت عن مستوى المام االجتماعيرأس  تكوين

 .يستنتج قبوم الفرضية الصفرية عند هذه المجاالتوبالتالي 

( يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور 28رقم )اآلتي  والجدوم

 .المام االجتماعي حسب متغير مكان السكنرأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في

واالنحرافات المعيارية للفروق في دور مؤسسات المتوسطات الحسابية و  األعداد (28جدوم رقم )

 حسب متغير مكان السكن. المام االجتماعيرأس  تكوين المجتمع المدني في

المتوسط  العدد مكان السكن المجام

 الحسابي

االنحرافات 

 المعيارية

 0.45 2.79 58 مدينة بعد العالقات االجتماعية

 0.30 2.94 47 قرية

 0.38 2.65 17 مخيم

 0.40 2.83 122 المجموع

 0.59 4.26 58 مدينة بعد االتجاهات المشتركة

 0.58 4.18 47 قرية

 0.65 4.02 17 مخيم
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 0.59 4.20 122 المجموع

 0.33 2.39 58 مدينة بعد ال قة

 0.30 2.53 47 قرية

 0.54 2.42 17 مخيم

 0.36 2.44 122 المجموع

دور منظمات المجتمع المدني في 

 المام االجتماعيرأس  تكوين

 0.49 3.54 58 مدينة

 0.46 3.49 47 قرية

 0.36 3.44 17 مخيم

 0.46 3.51 122 المجموع

  الفرضية الخامسة

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 سنوات الخبرح.المام االجتماعي تعزى لمتغير رأس  تكوين المدني في

فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار أجم  من

 (.29وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )  تحليم التباين األحاد 

 للفروق في دور مؤسسات المجتمع المدني فياألحاد   نتائج اختبار تحليم التباين (29جدوم رقم )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير سنوات الخبرحرأس  تكوين

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى 

الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.06 2.54 0.39 3 1.18 بين المجموعات

   0.15 118 18.26 داخم المجموعات

    121 19.44 المجموع

 0.046 2.75 0.93 3 2.79 بين المجموعاتبعد االتجاهات 
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   0.34 118 39.87 داخم المجموعات المشتركة 

    121 42.66 المجموع

 0.18 1.64 0.21 3 0.62 بين المجموعات بعد ال قة

   0.13 118 14.96 داخم المجموعات

    121 15.58 المجموع

دور منظمات 

المدني في المجتمع 

المام رأس  تكوين

 االجتماعي

 0.45 0.90 0.19 3 0.56 بين المجموعات

   0.21 118 24.74 داخم المجموعات

    121 25.31 المجموع

( وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 29يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05 في ) لمتغير سنوات الخبرح حيث انخفض مستوى الداللة عند تعزى بعد االتجاهات المشتركة

( للمقارنات ال نائية البعدية Tukey  وبعد استخدام طريقة توكي)(0.05 )هذا المجام عن مستوى

اتضح عدم وجود فروق دالة إحصائيا بين جميع المقارنات  كما تبين عدم وجود فروق ذات داللة 

المام رأس  تكوين دور مؤسسات المجتمع المدني في ( فيα=0.05إحصائية عند مستوى الداللة )

دور ال قة ومجام بعد   بعد العالقات االجتماعية: االجتماعي تعزى لمتغير سنوات الخبرح عند مجاالت

  حيث ارتفعت مستويات الداللة عند هذه المام االجتماعيرأس  منظمات المجتمع المدني في تكوين

 .وبالتالي يستنتج قبوم الفرضية الصفرية عند هذه المجاالت  (0.05)المجاالت عن مستوى 

( يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور 30رقم )اآلتي  والجدوم

 .المام االجتماعي حسب متغير سنوات الخبرحرأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في

 

 



96 
 

الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور مؤسسات  المتوسطاتو  األعداد (30جدوم رقم )

 حسب متغير سنوات الخبرح. المام االجتماعيرأس  تكوين المجتمع المدني في

المتوسط  العدد سنوات الخبرح المجام

 الحسابي

االنحرافات 

 المعيارية

 0.41 2.65 27 سنوات 5 من أقم بعد العالقات االجتماعية

 0.37 2.89 60 سنوات 10_5من

 0.40 2.90 13 سنة 15_11من 

 0.42 2.86 22 سنة 15أك ر من 

 0.40 2.83 122 المجموع

 0.66 4.08 27 سنوات 5 من أقم بعد االتجاهات المشتركة

 0.63 4.12 60 سنوات 10_5من

 0.36 4.55 13 سنة 15_11من 

 0.41 4.34 22 سنة 15أك ر من 

 0.59 4.20 122 المجموع

 0.40 2.33 27 سنوات 5 من أقم بعد ال قة

 0.37 2.45 60 سنوات 10_5من

 0.33 2.48 13 سنة 15_11من 

 0.27 2.55 22 سنة 15أك ر من 

 0.36 2.44 122 المجموع

دور منظمات المجتمع 

رأس  المدني في تكوين

 المام االجتماعي

 0.45 3.55 27 سنوات 5 من أقم

 0.49 3.44 60 سنوات 10_5من

 0.34 3.62 13 سنة 15_11من 
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 0.43 3.57 22 سنة 15أك ر من 

 0.46 3.51 122 المجموع

  الفرضية السادسة

( في دور مؤسسات المجتمع α= 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المام االجتماعي تعزى لمتغير الدخم الشهر .رأس  تكوين المدني في

فحص هذه الفرضية تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ونتائج اختبار أجم  من

 (.31وذلك كما هو واضح من الجدوم رقم )  تحليم التباين األحاد 

 للفروق في دور مؤسسات المجتمع المدني فياألحاد   نتائج اختبار تحليم التباين (31جدوم رقم )

 تعزى لمتغير الدخم الشهر المام االجتماعي رأس  تكوين

مجموع  مصدر التباين المجام

 المربعات

درجات 

 الحرية

متوسط 

 المربعات

قيمة ف 

 المحسوبة

مستوى الداللة 

 ا حصائية

بعد العالقات 

 االجتماعية

 0.09 2.20 0.34 3 1.03 بين المجموعات

   0.16 118 18.41 داخم المجموعات

    121 19.44 المجموع

بعد االتجاهات 

 المشتركة 

 0.79 0.35 0.13 3 0.38 بين المجموعات

   0.36 118 42.28 داخم المجموعات

    121 42.66 المجموع

 0.08 2.32 0.29 3 0.87 بين المجموعات بعد ال قة

   0.12 118 14.71 داخم المجموعات

    121 15.58 المجموع

دور منظمات المجتمع 

رأس  المدني في تكوين

 المال االجتماعي

 0.66 0.54 0.11 3 0.34 بين المجموعات

   0.21 118 24.97 داخم المجموعات

    121 25.31 المجموع



98 
 

( عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة 30يتضح لنا من الجدوم السابق رقم )

(α=0.05في دور مؤسسات المجتمع المدني في ) االجتماعي تعزى لمتغير الدخم  المامرأس  تكوين

دور ال قة ومجام بعد   بعد االتجاهات المشتركة  بعد العالقات االجتماعية: الشهر  عند مجاالت

  حيث ارتفعت مستويات الداللة عند هذه المام االجتماعيرأس  منظمات المجتمع المدني في تكوين

 .الفرضية الصفرية عند هذه المجاالت  وبالتالي يستنتج قبوم (0.05 )المجاالت عن مستوى

( يبين األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للفروق في دور 32رقم )اآلتي  والجدوم

 .المام االجتماعي حسب متغير الدخم الشهر رأس  تكوين مؤسسات المجتمع المدني في

المعيارية للفروق في دور مؤسسات المتوسطات الحسابية واالنحرافات و  األعداد (32جدوم رقم )

 حسب متغير الدخم الشهر . المام االجتماعيرأس  تكوين المجتمع المدني في

المتوسط  العدد الدخم الشهر  بالدوالر المجام

 الحسابي

االنحرافات 

 المعيارية

 0.37 2.67 26 500أقم من  بعد العالقات االجتماعية

 0.35 2.90 69 1000_500من 

 0.48 2.78 19 1500_1001من 

 0.58 2.87 8 1500أك ر من 

 0.40 2.83 122 المجموع

 0.55 4.30 26 500أقم من  بعد االتجاهات المشتركة

 0.60 4.16 69 1000_500من 

 0.60 4.20 19 1500_1001من 

 0.74 4.19 8 1500أك ر من 

 0.59 4.20 122 المجموع

 0.41 2.39 26 500أقم من  بعد ال قة

 0.35 2.52 69 1000_500من 
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 0.33 2.32 19 1500_1001من 

 0.23 2.32 8 1500أك ر من 

 0.36 2.44 122 المجموع

دور منظمات المجتمع 

رأس  المدني في تكوين

 المام االجتماعي

 0.61 3.54 26 500أقم من 

 0.39 3.46 69 1000_500من 

 0.48 3.57 19 1500_1001من 

 0.42 3.63 8 1500أك ر من 

 0.46 3.51 122 المجموع

 

المتغيرات الديمغرافية في تكوين رأس المال االجتماعي أتضح وجود أثر لمتغير بعد اختبار اثر 

الجنس في بعد العالقات االجتماعية حيث كانت الفروق لصالح الذكور ويعزو الباحث ذلك إلى عدد 

ه ال يوجد أثر لمتغير الجنس في بعدي االتجاهات المشتركة والثقة، نّ أفئة الذكور أكثر من االناث، و 

ا فيما يتعلق باثر متغير ات العمر والدخل الشهر تبين أنه ال يوجد لها ثيرا في أبعاد الدراسة مّ أ

ويحصلون على  ،ن رواتب العاملين في هذه المنظمات متقاربه إلى حد ماأإلى  ذلك الثالثة ويعزو 

اما بالنسبة لمتغير العمر فهو ال يلعب  باإلضافة إلى وجود عامل العمل التطوعي، نفس االمتيازات

 واجراءات ومنهجية واضحة تحكم الجميع. عمل دورًا كون هذه المنظمات لديها انظمة

أما في ما يتعلق بمتغير المؤهل العلمي فقد اتضح وجود أثر لحملة شهادة الدبلوم في بعد العالقات 

االجتماعية وبعد الثقة وذلك كون هذه الفئة تعمل ضمن مهام تنفيذية وليست اشرافية أو ادارية 

في تكوين  ونظرًا أيضا لقلة عدد حملة الشهادات العليا، واتضح أيضا ان متغير السكن يلعب دوراً 

رأس المال االجتماعي وفق بعد العالقات االجتماعية لصالح سكان القرى في حين أنه ال يؤثر في 

ن غالبية االنشطة والمشاريع التي تقدمها أويعزو الباحث ذلك  ،بعدي االتجاهات المشتركة والثقة

نشطة مشتركة بادل أوتتعاون ، مما يخلق المنظمات المجتمع المدني تتركز بشكل اكبر في القرية 

تعزز دور العالقات االجتماعية والثقة في بيئة تتمتع بنسيج اجتماعي متماسك وعالقات اجتماعية 
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قوية، وفي ما يتعلق باختبار أثر متغير سنوات الخبرة اتضح أنه وفي بعد االتجاهات المشتركة كان 

ما زادت سنوات الخبرة كلما زاد مستوى ويعزو الباحث ذلك إلى أنه كل ،متغير سنوات الخبرة اثرًا بارزاً 

 القيم والمعايير المتعلقة بالسلوك العام والرؤية للمنظمة.

 

 نتائج الدراسةملخص  10.4

كما تم توضيحو سابقًا يركز الهدف الرئيسي لهذه الدراسة عل  دور منظمات المجتمع المدني في 

 :وجاء نتائج البحث كالتالي  الغربيةفي محافظات شمام الضفة  المام االجتماعيرأس  تكوين

تسهم منظمات المجتمع المدني العاملة في محافظات شمام الضفة الغربية بدرجة متوسطة في -1

( حسب مفتاح المتوسطات لالبعاد 3.15الجتماعي حيث بلغ متوسطها )المام ارأس  تكوين

 (.12)جدوم

تية اآلا جراءات  المام االجتماعي من خالمرأس  في تكويندورًا منظمات المجتمع المدني  تلعب-2

 تعاون المؤسسة مع منظمات المجتمع المدني االخرى لتحقيق  دراسة وقياس احتياجات المجتمع)

المؤسسة مع بين عالقة   بناء تغيير خطط المشاريع لتتناسب مع احتياجات المجتمع  مشتركةأهداف 

تغطية اعالمية   األهليةحضور اجتماعات شبكة المنظمات   تام وسائم االعالم تساهم في خلق وعي

 تحقيق  التمويم الخارجي يشجع العمم التطوعي في المجتمع  ايجابية في توضيح رؤيتها وأنشطتها

مدونة للسلوك وتقوم  المنظماتتتبن    مشتركة بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني االخرىأهداف 

تنفيذ انشطة المؤسسة   التصويت عل  القرارات التي تقترحها الشبكةفي  المنظماتتشارك   بتطبيقها

  تبن  المؤسسة سياسات تشاركيو للعمم والتعاون مع القطاع الخاص  من خالم تشكيم لجان محلية

مع الشركات  العمم  صياغة خطط تنمويةأو  لتنفيذ مشاريع مشتركةوذلك لتنسيق مع الحكومة 

تستفيد المؤسسة من برامج تنمية القدرات التي تقدمها الشركات   مشتركةأهداف  الخاصة لتحقيق

لدى المؤسسة وسائم تمكنها من المشاركة في صنع القرار عل  مستويات مختلفة في   الخاصة

 (.المؤسسات الحكومة
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 جهة نظر المبحو ينو  من المام االجتماعي في محافظات شمام الضفة الغربيةرأس  هم مكوناتأ-3

هي )التعاون  ال قة  العالقات االجتماعية  التسامح  االتجاهات المشتركة  المشاركة االجتماعية  

 العمم التطوعي(.

 منظمات المجتمع المدني. بأداءيتأ ر راس المام االجتماعي -4

يحقق راس المام االجتماعي لمنظمات المجتمع المدني قيم العمم الجماعي ويزيد من االرتباط -5

 معي في المنظمات.المجت

 ح فئة الذكور.لحيث كانت الفروق لصا  لمتغير الجنس في بعد العالقات االجتماعيةأ ر  وجود-6

 وبعد ال قة لصالح فئة الدبلوم.  لمتغير المؤهم العلمي في بعد العالقات االجتماعيةأ ر  وجود-5

 .الرواتب( للمتغيرات )العمر أ ر  عدم وجود-7

 السكن وفق بعد العالقات االجتماعية وكانت لصالح سكان القرية.وجودأ ر لمتغير -8

 لمتغير )سنوات الخبرح( في بعد االتجاهات المشتركة.أ ر  وجود-9

 (0.05)وهي اقم من األحاد   ال ال ة وفق تحليم التبياناألبعاد  وجود فروق ذاتية بين متوسطات-10

المام االجتماعي تعزى رأس  في تكوين عدم وجود فروق بين دور منظمات المجتمع المدني-11

لمتغير العالقات االجتماعية باستخدام اختبار تحليم االنحدار المتعدد لجميع متغيرات الدراسة كرزمة 

 واحدح.

 ال قة في دور منظمات المجتمع المدني في تكوينو  وجود فروق تعزى لبعد  االتجاهات المشتركة-12

 يم االنحدار المتعدد لجميع متغيرات الدراسة كرزمة واحدح.المام االجتماعي باستخدام تحلرأس 

في ضوء النتائج التي توصلت اليها الدراسة اتضح ان منظمات المجتمع المدني)عينة البحث( تلعب 

  ال قة  تية)التعاوناآلاألبعاد  نأ أيضاً    واظهرتالمام االجتماعيرأس  دورًا متفاوتًا في تكوين

 التسامح  االتجاهات المشتركة  المشاركة االجتماعية  العمم التطوعي( هي منالعالقات االجتماعية  

للمتغيرات الديمغرافية)المؤهم أ ر  وجودأيضا  شارت النتائجأي  كما المام االجتماعرأس  مكوناتأهم 

 المام االجتماعي.رأس  العلمي  السكن  سنوات الخبرح( في تكوين
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 استنتاجات 11.4

وجود تباين في إل   مجموعة من النتائج كما تم استعراضها سابقا حيث اشارتإل   توصلت الدراسة

مات المجتمع متغيراتها في الدور الذ  تلعبو منظو  الدراسةأبعاد  تأ ير كم بعد منو  مستوى مساهمة

 :ةاآلتي االستنتاجاتإل   الباحث لصعليو فقد خو  المدني

الدراسة الحالية دراسة وصفية تحليلية لوصف دور المنظمات العاملة في القطاع غير الحكومي  تعد-1

 ءلمجتمع الفلسطيني التي تسلط الضو وهي من المحاوالت النادرح عل  مستوى ا  نوعياً و  وصفا كمياً 

 .تلك المنظمات في تكوينوالسعي لتقييم دور و  المام االجتماعيرأس  االهتمام عل  مفهومو 

اجماع حوم و  كان واضحًا من خالم استعراض االدبيات التي اطلع عليها الباحث عدم وجود اتفاق -2

 .طريقة قياسو فياختالف و  المام االجتماعي مما نتج عنو تباينرأس  مفهوم

لم و  المام االجتماعيرأس  المؤ رح في تكويناألبعاد  عدد منأ ر  اقتصرت الدراسة عل  تحديد-3

إل   المكونات االخرى لو وبالتالي يبق  هناك العديد من الجوانب التي تحتاجو األبعاد  باقيأ ر  تبحث

 .مختلفةقطاعات و  اخرىأبعاد  دراسة معمقة حوم ذات الموضوع لتشمم

مزيد من البحث فم اًل الدرجة المنخفضة إل  أيضا  لقد اظهرت الدراسة بعض النتائج التي تحتاج-4

 اً اساسي اً في الدور الذ  تلعبو منظمات المجتمع المدني والذ  يعتبر مكونالتي حصم عليها بعد ال قة 

 انخفاض تلك الدرجة وا ر هذا البعدأسباب  البحث عنإل   المام االجتماعي يحتاجرأس  من مكونات

 وسائم لمعالجة تلك االسباب.و آليات  إل  محاولة الوصومو 
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 توصيات بحثية 12.4

 تية:التوصيات اآلإل   ت الدراسةالدراسة خلصفي ضوء ما توصلت اليو 

كمفهوم في  وترسيخآليات  تنظمو  قيام صناع القرار برسم سياسات عامة تشجع العمم التطوعي-1

 .المجتمع الفلسطيني لصبح سلوكًا عامًا يحقق فارقًا ايجابيًا كسمو للعمم المؤسساتي

المجتمع المدني وفق ما يلبي احتياجات المجتمع تفعيم الضوابط القانونية التي تنظم عمم منظمات -2

 المحلي.

مستوى غير إل   التي تمارسها هذه المنظماتواألنشطة  المشروعاتو  االرتقاء بمستوى الخدمات-3

 المجتمع.أهداف  ان يعمم عل  المساهمة في تحقيقو  غا يإ

 .المنظماتالمهام التي تقوم بها تلك و  تطوير نظام رقابي فعام لمتابعة االنشطة-4

بمختلف انواعها لتشمم قطاعات اخرى تلبي واألنشطة  اعادح النظر في طبيعة المشروعات-5

 .ان ال تتركز تلك المشروعات في مناطق دون اخرىو  احتياجات المجتمع المحلي

الحظ الباحث ا ناء قيامة بالدراسة االستكشافية ان هناك عدد من منظمات المجتمع المدني التي -6

بالتالي يوصي الباحث بإعادح النظر في تلك و  ترخيص قانوني ال وجود لها عل  ارض الواقعتحمم 

 .المنظمات لتقوم بالدور المنوط بها

اخرى لم تتطرق اليها هذه الدراسة أبعاد  ابحاث معمقة حوم تأ يرو  يوصي الباحث بعمم دراسات-7

التي و  وم بو منظمات المجتمع المدنيقالذ  تالمام االجتماعي في الدور رأس أبعاد  باقيأ ر  لمعرفة

 من اهمها )االحزاب السياسية والدينية( ومن جهة اخرى مؤسسات القطاع العام.

صياغة سياسيات عامو ناظمو لتطبيق راس المام االجتماعي من منظمات المجتمع المدني و -8

انات لمنظمات المجتمع المدني الحكومة و المانحين للمساعدح استدامة التنمية  عبر تصميم قاعدح بي

 لضمان عدم التداخم .

  



104 
 

 الخالصة 13.4
تندرج هذه الدراسة ضمن الدراسات والبحوث التي اهتمت بمفهوم راس المام االجتماعي  وقد تميزت 
بانها دراسة وصفية مسحية من جهة  ومن جهة أخرى  فمن خاللها جرت محاولة رصد و وصف 

وصفيًا كميًا وكيفيًا  في مؤسسات المجتمعي المدني شمام الضفة الغربية مفهوم راس المام االجتماعي 
)نابلس  جنين  طولكرم و قلقيلية( و الوقوف عل  الدور التي تعلبو هذه المؤسسات في تكوين راس 
المام االجتماعي و مكوناتو في المجتمع الفلسطيني وتقديم تعريف لو والخروج بتوصيات لتطوير هذا 

 هم مجتمعيًا.المفهوم الم

حيث احتوى فصم الدراسة االوم عل  مقدمة  مشكلة الدراسة  مبرراتها  اهميتها  اسئلتها  محدداتها  
 نموذج الدراسة وهيكليتها.

فيما تناوم الفصم ال اني االطار النظر  )المفاهيمي( واشتمم ايضًا عل  الدراسات السابقة )العربية و 
 االجنبية( وتعقيب الباحث عليها.

تناوم الفصم ال الث شرح منهجية الدراسة  اجراءاتها  ادوات الدراسة  واجراءات التحقق من صدق 
و بات االداح  واستخدم المنهجين الوصفي التحليم والكمي لوصف ورصد المفهوم  واستخدمت العين 

 حيث تم تصميم استبانة مكونو من مجموعو من المحاور (Two step sample)ذات المرحلتين 
ناولت تحديد الدرجة التي تلعبو منظمات المجتمع المدني في تكوين راس المام االجتماعي وقياس ت

 االبعاد ال ال ة التي تناولتها الدراسة )العالقات االجتماعية  ال قة  االتجاهات المشتركة.

ا توصيات الفصم الرابع و االخير  نتائج الدراسة  مناقشتها  االستنتاجات و التوصيات  وتناوم ايض
 بح ية يمكن تلخيصها:

راس المام االجتماعي : انضمام الفرد في المجتمع ال  المنظمات عل  اختالف انواعها الرسمية و -1
غير الرسمية حيث يحقق من هذا االنضمام الدعم االجتماعي للوصوم ال  تحقيق فوائد بدورها تخلق 

 تماعية  التسامح بين افراد المجتمع.االتجاهات المشتركة  ال قة  التعاون  العالقات االج

اهم مكونات راس المام االجتماعي من وجهة نظر المبحو ين)التعاون  ال قة  العالقات االجتماعية  -2
 التسامح  االتجاهات المشتركة  المشاركة االجتماعية  العمم التطوعي(
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 جتماعي.تسهم منظمات المجتمع المدني بدرجة متوسطة في تكوين راس المام اال-3

 قيام صناع القرار برسم سياسيات تشجع العمم التطوعي ليصبح سمة للعمم المؤسساتي.-4

 تفعيم الضوابط القانونية التي تنظم عمم منظمات المجتمع المدني.-5
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 المراجع 14.4
 أواًل: مراجع باللغة العربية:

 الكتب: -أ
 1995  مواطن  رام اهلل  1في فلسطين طابو عمرو  زياد  المجتمع المدني والتحوم الديمقراطي  -
أيمن السيد عبد الوهاب  دليم الجمعيات األهلية العاملة بمحافظة القاهرح  . مركز الدراسات  -

 .٢٠٠٤السياسية وا ستراتيجية  األهرام  القاهرح  
تقبم الجبار   محمد عابد  المسألة الديمقراطية واالوضاع الراهنة في الوطن العربي  مجلة المس-

 .157العربي  عدد 
عبد الحميد  انجي  دور المجتمع المدني في تكوين رأس المام االجتماعي  المركز المصر  لحقوق -

 .2009االقتصادية واالجتماعية  
عبد الغفار شكر  الدور التنمو  والتربو  للجمعيات األهلية والتعاونيات في  مصر  سلسلة العلوم  -

 .٢٠٠٥بة األسرح  االجتماعية  القاهرح  مكت
كرزم  جورج  عالقة المانحين التمويلة بالسلطة والمنظمات غير الحكومية  شراكة ام تبعية؟   -

 .1999 خريف 24السياسية الفلسطينية عدد
المصالح في النظام  -مصطف  كامم السيد  المجتمع المدني والسياسية في مصر:دور جماعات -

 . ١٩٨٢    القاهرح١٩٨١-١٩٥٢السياسي المصر  
 مقاالت ودوريات علمية: -ب
مصطفي كامم الس يد  "مفهوم المجتمع المدني والتحوالت العالمية ودراسات حقوق ا نسان"   -

 ١٩٩٥رح:مركز البحوث  والدراسات السياسية  إبريم ھ(  القا ٩٥سلسلة بحوث سياسية ) 
 الدراسات -ج
تماعي في األراضي الفلسطينية. رام ( قياس رأس المام االج2007نصر  محمد  هالم جميم ) -1

  اهلل: معهد أبحاث السياسيات االقتصادية الفلسطيني )ماس(.
قياس وتطوير رأس المام االجتماعي لدى مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية العاملة في قطاع  -2

 الديمقراطية والحوكمة.
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 الحقالم 15.4

 ( االستبانة1ملحق رقم ) .1.15.4
 

 جامعة القدس 

 كلية الدراسات العليا / معهد التنمية املستدامة

 أخي الكريم / أختي الكريمة

 تحيه طيبه ،، 

رأس املال االجتماعي في  وتطوير  في تكوينمنظمات املجتمع املدني  بإجراء دراسة حول دور يقوم الباحث 

العاملة في محافظات شمال الضفة الغربية ، وذلك  الجمعيات األهليةفلسطين وهي دراسة تطبيقية على 

بشرية "من إلتمام متطلبات الحصول على درجة املاجستير في تخصص " بناء املؤسسات وتنمية املوارد ال

 جامعة القدس.

 انه.يرجى من حضرتكم التفضل بقراءة و إجابة  فقرات االستب 

 

 

 

 

 

 حترامي وتقديري .إمع 

 الباحث 

 سامر عفيف مهنا

 

 

 : إرشــــــادية مالحـــظـــــات-3

  تراه الذي التقدير /يوقرر  انةاالستب فقرات أقرأ - أ
ً
 .مناسبا

 .تقرر  الذي التقدير خانة في   إشارة /يضع - ب

 .انةاالستب فقرات جميع عن اإلجابة الرجاء - ت

 .حيادية و بموضوعية اإلجابة ضرورة - ث

  .الدراسة لغرض إالانة االستب هذا استخدام يتم لن - ج
       

 جتماعيإ بناء إطار في األفراد يكونها التي والعالقات االجتماعية الروابط مجموع" :رأس املال االجتماعي  تعريف

 ".واملؤسسات الحكومية املدني، املجتمع ومؤسسات واألصدقاء الجيرة جماعات األسرة، ويشمل من يمتد محدد
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 القسم االول :

 معلومات ديموغرافية . -1 

    مخيم  قرية  مدينة السكن مكان

  فأعلى ماجستير   بكالوريوس  دبلوم  ةعام ثانوية العلمي املؤهل

  51أكثر من   30-40  41-50  30 من قلأ العمر

  15أكثر من   5-10  11-15  5أقل من  الخبرة سنوات

      أنثى  ذكر الجنس

  1500اكثر من   500-1000  1001-1500  500 من أقل "بالدوالر"  الشهري  الدخل

 

 عن املؤسسة  : ةمعلومات عام-2   

 )بإمكانك االشارة ألكثر من اختيار واحد( :للمجتمع مؤسستك تقدمها التي الخدمات طبيعة - أ

 صحية خدمات   تعليمية خدمات 

 املرأة تمكين   إقراض/  إسكان 

 الشباب تمكين   تطوع 

 : ذلك غير

 ال   نعم    ؟ املدني املجتمع شبكات من شبكة أي في عضو مؤسستك هل  -ب

 مكونات رأس املال االجتماعي.-3            

 :لألكثر أهمية 1حسب األهمية بحيث تعطي الرقم  الى املدرجة أدناه  س املال االجتماعيأر رتب مكونات 

 املكونات الترتيب

 .التسامح 

 .لآلخرين المتوقع الطيبة والسلوك بالنوايا اإليمان : الثقة 

 .بينهم فيما متبادلة استفادة لتحقيق البعض بعضهم مع التعاون في الرغبة :  التعاون  

 .المشتركة األهداف التبرعات/ /الخيرية األعمال / التطوعي : العملاملشتركة االتجاهات 

 .المدني المجتمع بقضايا االنشغال : جماعات في االنخراط 

 : من اجل تحقيق اهداف املجتمع. االجتماعية املشاركة 

 االجتماعية )األصدقاء، األقارب، الزمالء(  الشبكاتت،االنخراط في الجماعا العالقات االجتماعية : 

 .المجتمعية والمبادرة ، الجمعيات أو الهيئات في التطوعي العمل : التطوعي العمل ممارسة 

 : ذكرهايرجى عاله ؟ أبرأيك هل تعتقد ان هناك مكونات اخرى لرأس املال االجتماعي غير التي ذكرت 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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 القسم الثاني : 

 مدى مساهمة منظمات املجتمع املدني في تكوين رأس املال االجتماعي .

 ......بعد العالقات  االجتماعية 

  االجتماعية  العالقات ُبعد م
إلى حد 

 كبير

 إلى حد

 متوسطة

 إلى حد

 قليل

 
 
 أبدا

     . والثقافية الرياضية نديةأل ا احد في عضوية لدي 1

     ألي من التنظيمات السياسية.أنا غير منتمي  2

     .والتعاونية الخيرية الجمعيات انشطة في اساهم 3

     .العامه نتخاباتإل ا في للتصويت توجهأ 4

     .السياسية نشطةألا بعض في شاركأ 5

     .االنترنت على فتراضيةإل ا املجموعات من عدد في عضو انا 6

     .العمل في زمالئي مع الجماعي العمل فضلأ  7

     . املجتمع بقضايا عالقة لها التي الرسمية االجتماعات حضرأ 8

     .العامة بالحقوق  للمطالبة واالحتجاجات املظاهرات في شاركأ  9

     .الدوام وقاتأ خارج العمل في زمالئي مع اتواصل 10

      .االلكتروني البريد أو الهاتف عبر أو بالزيارة اصدقائي مع اتواصل ما غالبا 11

     .محدودة بهم وعالقتي الجيران أو قرباءألا مع تفاعلأ  12

     .والعشيرة بالعائلة تتعلق التي نشطةألا في اشارك ما غالبا 13

     .الرسمية غير االجتماعات في شاركأ  14

 

 االتجاهات املشتركة ُبعد......

 لدى واملقبول  املجتمع في العام السلوك حول  املشتركة املواقف)املشتركة االتجاهات

 ) واملجموعات األشخاص معظم

إلى حد 

 كبير

 

 إلى حد

 متوسط

 إلى حد

 قليل

  أبدا  

 ال أعلم

      املجتمع باحتياجات مرتبطة مؤسستي اهداف 1

      .فيها العاملين اولويات عن تعبر عملي في السائدة االجتماعية القيم 2

      .املمولين بأهداف مرتبطة االهلية املؤسسات لدى املشتركة التوجهات 3

      .الناس خدمة نحو باملؤسسة لالرتقاء سويا نعمل 4

       .املجتمع في والفساد والبطالة الفقر ملكافحة توجه لدينا 5

       .مشرق  مستقبل في كبير ملأ  لدينا 6

      .والخيري  التطوعي العمل  ثقافة تعزز  القائمة والتوجهات القيم 7

      .إلنجازها نسعى مشتركة هدافأ لدينا 8

      .املؤسسة رؤية من منبثقة العمل عالقات تحكم التي املعايير 9
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 الثقة ُبعد

 (لآلخرين املتوقع والسلوك الطيبة بالنوايا باإليمان الثقة وتصف) الثقة ُبعد
إلى حد 
 كبير

 إلى حد
 متوسط

 إلى حد
 قليل

 أبدا  

     .العمل خارج أو العمل في سواء حولي من باألشخاص ثقأ 1

     .كبيرة الدينية واملؤسسات الدين برجال ثقتي 2

     .السائدة االجتماعية العالقات من بالرضا اشعر 3

 راضي لست 4
 
     .العامة الخدمات وطبيعة مستوى  عنا

  اثق 5
 
     .الحكومية باملؤسسات جيدا

     .الحكومية غير باملنظمات ثقأ 6

     .السياسية االحزاب اداء من والرضا باالرتياح شعرأ 7

     .عامة مصالح على قائم السائد الرسمية العالقات نظام 8

     . العمل زمالء مع التعامل في والحذر اليقظة ستخدمأ 9

 القسم الثالث :

 الدور الذي تقوم به منظمات املجتمع املدني في تكوين رأس املال االجتماعي . 

 

 

  الفقرة م
 
  دائما

 
  غاليا

 
  أحيانا

 
 أبدا

 

ال 

 أعلم

      .املجتمع احتياجات وقياس بدراسة مؤسستي تقوم  1

      .املجتمع احتياجات مع لتتناسب املشاريع خطط بتغيير نقوم 2

      .بتطبيقها وتقوم للسلوك مدونة مؤسستي تتبنى  3

      . محلية لجان تشكيل خالل من املؤسسة نشطةأ بتنفيذ نقوم 4

      . االهلية املنظمات شبكة اجتماعات حضور  في املؤسسة تلتزم 5

      . الشبكة تقترحها التي القرارات على التصويت في املؤسسة تشارك  6

      .مشتركة هدافأ لتحقيق خرى أل ا املدني املجتمع منظمات مع املؤسسة تتعاون   7

      .االخرى  املدني املجتمع منظمات مع بالتعاون  مشتركة هدافأ تحقيق في املؤسسة نجحت  8

      هل تعتقد أن التمويل الخارجي ملؤسستك يشجع العمل التطوعي في املجتمع؟ 9

 املجتمع منظمات مع والتشبيك التنسيق دون  مشاريعها وتنفيذ اهدافها تحقيق املؤسسة تستطيع 10

 . االخرى  املدني

     

  يكون  قد االخرى  املنظمات مع والتنسيق التعاون   11
 
      . حيانأل ا بعض في معيقا

      . مشتركة اهداف لتحقيق الخاصة الشركات مع املؤسسة تعمل  12

      . الخاصة الشركات تقدمها التي القدرات تنمية برامج من املؤسسة تستفيد  13

      . الخاص القطاع مع والتعاون  للعمل تشاركيه سياسات املؤسسة تتبنى  14

      . تنموية خطط صياغة أو مشتركة مشاريع لتنفيذ الحكومة مع بالتنسيق املؤسسة تقوم  15

      . املؤسسة ومشاريع نشطةأ بعض تنفيذ بإعاقة الحكومة قامت  16

      . الحكومة من ومساعدة دعم املؤسسة تتلقى 17

 املؤسسات في مختلفة مستويات على القرار صنع في املشاركة من تمكنها وسائل املؤسسة لدى  18

 . الحكومة

     

       .نناصرها التي القضايا حول  وعي خلق في تساهم االعالم وسائل مع املؤسسة عالقة 19

      . وأنشطتها رؤيتها توضيح في يجابيةإ عالميةإ بتغطية املؤسسة تحظى  20
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 القسم الرابع : 

 ف  -
 
الشبكات االجتماعية والقيم نه يمكن تعريف رأس املال االجتماعي :  " إكما تم شرحه سابقا

 "والتفاهمات واملعايير املشتركة التي تسّهل التعاون داخل املجموعات وبينها

 

**************************************************************************** 

 س املال االجتماعي  ؟أن مؤسستك تشارك في تطوير ر أهل تعتقد  -1

 ن أمكن بالترتيب  من إشرح لنا إ،  نعملىإ لألكثر أهمية : 1حسب األهمية و تعطي رقم 

 االجتماعية العالقات  

 املشتركة االتجاهات  

 الثقة  

 

 في تطوير  ر  ، ال 
 
س املال االجتماعي مع ذكر  أمن وجهة نظرك أي من الخيارات التالية لم يكن يلعب دورا

 ن أمكن ؟إالسبب 

 االجتماعية  العالقات  

 املشتركة االتجاهات  

 الثقة  

 

 رأس املال االجتماعي في مؤسستك ؟ير و ماذا تقترح لتط انةلى خبرتك و قراءتك لهذا االستببناء  ع-2

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 لديك ؟  من حيث :  انةــتبما هو االنطباع الذي تركه هذا االســ-3

 

 

 نهاية االستبانة

 مستوى التعاون الذي قدم من حضرتكم.
 
 أقدر عاليا

 الباحث.

 

  واضح املوضوع
 
       ما حد الى واضح       واضح    جدا

  سهله األسئلة دقة
 
     ما حد الى واضح      سهله      جدا

  عالية األسئلة وضوح
 
             ما حد الى واضح       عالية     جدا
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