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أقر أنا معدة الرسالة بأنها قدمت لجامعة القدس، لنيل درجة الماجستير ، وأنهـا نتيجـة   

باستثناء ما تم االشارة اليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جـزء  أبحاثي الخاصة 

  .منها لم يقدم لنيل أي درجة عليا ألي جامعة أو معهد آخر

  

  مجد زهير أنطون حنا

  : ...................التوقيع 

  :.....................التاريخ
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  انــر والعرفـالشك

  

  .العزيمة على االلتحاق بركب العلم أشكر اهللا الذي وهبني

أشكر جامعتي الغالية التي أتاحت لي الفرصة في االنضمام الى معهد التنمية 

  .المستدامة

  .الدكتور بسام بنات واإلرشادأشكر مشرفي الذي قدم النصح 

الذين ساعدوا علميا في  واألشخاصأشكر جميع أساتذة المعهد وجميع الجهات 

  .كمين والمبحوثينالمح... انجاز البحث

  .الى كل زمالئي الذين قدموا المساندة والمساعدة العلمية والمعنوية

  

  مجد زهير حنا 

  

  

  

  

  

  

  



 

 ج 

 

  :تعريفات
  

القرار  هو عملية تفاعل بين البنى والعمليات والتقاليد التي تحدد كيفية ممارسة السلطة واتخاذ :الحكم

أي أنه متعلق بالسلطة وعالقتها بالمسائلة وبمن يؤثر ويقرر،  آراءهموكيفية تعبير المواطنين عن 

  .)2003ورحال،جبريل ( وكيفية محاسبة متخذ القرار
  

، وتربط بينها سليماً هو نسق من المؤسسات المجتمعية المعبرة عن الناس تعبيراً: الحكم الصالح

ة بواسطة الناس، وبهذا شبكة متينة من عالقات الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات وفي النهاي

فالحكم الصالح ليس عملية أحادية بل هو منظومة من المبادئ والسمات والخصائص والمعايير 

  . )2002،اإلنمائيبرنامج االمم المتحدة ( والتي تمتد لتشمل أبعاداً متعددة في حياة المجتمع
  

معينين، تقديم تقارير  واجب المسؤولين عن الوظائف العامة سواء كانوا منتخبين أو :المساءلة

دورية عن نتائج أعمالهم وتفسيرهم لقراراتهم ومدى نجاعتهم في تنفيذها حتى يتم التأكد من أن 

منظمة الشفافية ( عمل السليمعملهم يتفق مع القيم الديمقراطية وأحكام القانون وأصول وقواعد ال

  ).2006 الدولية،
  

 عمل، ويتصل بقيم أخالقية معنويةفي ال واإلخالص مانةواألمنظومة القيم المتعلقة بالصدق  :النزاهة

  .)2006 االئتالف من اجل النزاهة والمساءلة،(
  

المؤسسة، وعلى جميع المستويات بنشر وتعميم، أو اتاحة المعلومات  وإدارةالتزام قيادة  :الشفافية

المطلوبة للجمهور حول مجمل االمور التي تخص جميع االجراءات والقرارات والخدمات، ومجمل 

االعمال التي تقدم من المؤسسة، وتوفيرها بشكل دوري دون طلب أو اثناء الطلب من أي شخص 

ئتالف من أجل النزاهة اال( مؤسسةشخاص المسؤولين في الأو مهتم وكذلك معلومات حول اال

  .)2006 ،والمساءلة
  

مجموعة األنشطة التي يسعى من خاللها المواطنون إلى التأثير في أعمال الحكومة،  :ةكالمشار

سواء بطريقة مباشرة من خالل صياغة السياسات العامة وتطبيقها، أو بطريقة غير مباشرة من 

  ).2004البنك الدولي، ( المسؤولين الرسميينخالل اختيار 



 

 د 
 

هلة بموجب العملية التي تتيح لجميع افراد المجتمع المحلي وجماعاته المؤ :المشاركة المجتمعية

آرائهم ودورا في اعداد الخطط والمشروعات المحلية وتنفيذها ومتابعتها  عن القوانين فرصا للتعبير

ر بهدف تحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية بشكل مباشر وغير مباش والرقابة عليها،

أو هي تعبئة . حاجاتهم بعدالة دون االضرار بالمصالح القومية وإشباعوتحسين نوعية حياة السكان 

جهود أفراد المجتمع وجماعته وتنظيمها للعمل مع االجهزة الرسمية وغير الرسمية لرفع المجتمع 

  ).2006، الخطيب(اقتصاديا واجتماعيا 
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:ملخص الدراسة  
 

الحكم الصالح كما يدركها  في تعزيز المشاركة المجتمعيةهدفت الدراسة الحالية التعرف إلى دور 

الدراسة موضوعها كظاهرة متعددة األبعاد،  عالجت .المواطنون الفلسطينيون في محافظة بيت لحم

وتنبع أهمية الدراسة كونها تأتي . تناولتها األبحاث النظرية والميدانية، ولم تركز عليها من بعد واحد

متممة لألدبيات السابقة المتوفرة حول الدور الذي تلعبه المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم 

  .الصالح

  

اشتمل القسم : على ثالثة أقسام وزعتفقرة ) 80(تضمنت  ةاستبانةحثالبا ترلك طووتحقيقاً لذ

فقرة، في ) 34(وتناول القسم الثاني مقياس المشاركة المجتمعية ، عن المبحوثين بيانات عامةاألول 

على عينة بلغت أداة الدراسة وطبقت . فقرة) 46(لصالح الحكم احين ضم القسم الثالث مقياس 

وبعد . ، اختيرت بالطريقة الطبقية العشوائيةة من سكان محافظة بيت لحممواطناً ومواطن) 383(

  ).SPSS( االجتماعيةبرنامج الرزم اإلحصائية للعلوم  باستخدامجمع البيانات عولجت إحصائياً 

  

الحكم الصالح لدى المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز بين  طرديةعالقة وجود أظهرت النتائج 

ادراك فروق دالة احصائياً في وبينت النتائج عن وجود . بمحافظة بيت لحم نيونيالفلسط المواطنون

واالنتماء السياسي، والحالة االجتماعية،  ،والديانةالجنس، : اتلمتغيرالمواطنين للحكم الصالح وفقاً 

 متغيرات ةبينما لم تظهر الدراسة فروقاً دالة إحصائياً وفقاً لبقيومكان السكن، والمؤهل العلمي، 

  . الدراسة

  

ادراك لدى المواطنين الفلسطينيين التي خلصت لها الدراسة أن هناك  االستنتاجاتوكان من أهم 

بأهمية المشاركة المجتمعية والحكم الصالح، الى جانب زيادة وعي المرأة الفلسطينية ومشاركتها 

  .المجتمعية بعامة وفي محافظة بيت لحم بخاصة

  

لعمل على تعزيز مبادئ الحكم الصالح ا :ومن أهمهاوخرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات 

من خالل عمل ندوات ومؤتمرات تعنى بالممارسات والمضامين ذات المجتمعية وبخاصة المشاركة 

لدى عامة و ونالفلسطيني ونم قيم الحكم الصالح لدى المواطندعبحيث تالعالقة بالحكم الصالح، 



 

 و 

 

اقامة نظام للشكاوي المرفوعة ضد أي انتهاك لحقوق ، وضرورة خاصةحافظة بيت لحم بأهالي م

، هذا باإلضافة وتضمن دمج جميع فئات المجتمعالمجتمعية اقامة مشاريع تشجع المشاركة ، واالفراد

  .الفلسطينية ادخال قيم الحكم الصالح في المناهج التعليميةإلى ضرورة 
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The role of community participation in the promotion of good 

governance as perceived by Palestinians in Bethlehem 

 

Prepared by: Majd Zuhair Anton Hanna 

Supervised by: Dr. Bassam Banat 

 

Abstract: 
 

The current study aimed at identifying the role of community participation in the 

promotion of good governance as perceived by the Palestinian citizens in the Governorate 

of Bethlehem. The study has tackled its subject as a multi-dimensional phenomenon 

addressed by both theoretical and applied researches. The significance of the recent study 

rises from being a complement of the previous and available studies, concerning the role of 

community participation in the promotion of good governance. 

 

The researcher developed a 80-item questionnaire; divided into four sub-scales as follows: 

the general information of the participants, the second section dealt with the scale of 

community participation (34) items, while the third section included the scale of good 

governance (46) items. The tool of the study was conducted on a sample of (383) male and 

female citizens in the Governorate of Bethlehem selected by random stratified method. 

Following collection of data, they were statistically processed using statistical package for 

social sciences (SPSS).  

 

The results showed a positive correlation between community participation and its role in 

promoting good governance among Palestinian citizens of Bethlehem governorate. 

Besides, findings showed that there are no statistical significant differences in the 

perception of good governance among the citizens due to the following variables: gender, 

religion, political affiliation, marital status, place of living and academic qualification; 

while the study did not show any statistically significant differences according to the rest 

of the variables of the study. 

 

The study revealed the presence of perception among the citizens of the importance of 

community participation and good governance, as well as to the increase of Palestinian 



 

 ح 

 

women’s awareness and community participation in general and in Bethlehem district in 

particular. 

 

In the light of the current study and its discussion, the researcher recommended: the 

necessity of promoting the principles of good governance and community participation 

through seminars and conferences focusing on the contents related to good governance to 

support the values of good governance among Palestinian citizens in general and the 

citizens of Bethlehem in particular.  And the demand to establish a system of complaints 

filed against any violation of the rights of individuals. The establishment of projects that 

promote community participation and ensure the integration of all sectors of community. 

This is in addition to the need of inserting the values of good governance in the Palestinian 

educational curriculum. 
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ول   ألالفصل ا  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 الخلفية العامة للدراسة 
 

:المقدمة  1.1 
  

فتلبية احتياجاته وحل مشكالته، وتحسين نوعية حياته تعتبر من  ،إن اإلنسان هو محور التنمية

ولتحقيق ذلك ال بد من مشاركة أفراد المجتمع في وضع األهداف وتحديد األولويات . أهداف التنمية

فالمشاركة المجتمعية لها أهمية كبيرة . من أجل توفير دعم جماهيري للمشروعات المحلية ومساندتها

فهي توفر المعلومات الالزمة إلقامة أي مشروع، إلى جانب انها تعمل على تعليم في تحقيق التنمية 

  .      الشعب على مواجهة مشكالته والتعاون في حلها
  

مشاركة هي العملية التي تتيح لجميع أفراد المجتمع بموجب القانون فرصا للتعبير عن كما أن ال

بعتها والرقابة عليها لتحقيق التنمية على جميع آرائهم، ودورا في إعداد المشروعات وتنفيذها ومتا

  .    المستويات
  

فاإلطار القانوني في المجتمع يخلق وضع  ولكي تتحقق المشاركة يجب أن يكون لها إطار قانوني،

ويتطلب اإلطار القانوني قوانين عادلة ومعلنة للمواطنين سلفا، وأن . معيشي آمن، وبيئة عمل فعالة

  .        والرقابةتوضع موضع التنفيذ 
                                                                                                                   

ويعتبر مفهوم الحكم الصالح من أهم النظم التي تعزز وتدعم رفاه اإلنسان وتوسع خياراته وحرياته 

حيث تكمن أهميته في تحقيق المصلحة .  سيما أكثر الناس فقرااالقتصادية واالجتماعية والسياسية ال

 ).2006مركز أمان، ( العامة في المجتمع وبشكل متساوي
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فالحكم هو ظاهرة كونية تتواجد في جميع المجتمعات بغض النظر عن طبيعة هذا الحكم، سواء كان 

ناس تحت قانون الغاب، فبدون حكم وقانون واضح ألفراد المجتمع سيعيش ال. بدائيا أم متطورا

  .   القوي يسيطر على الضعيف
                                                                                                                        

والحكم مفهوم أوسع من الحكومة، ألنه يتضمن عمل مؤسسات المجتمع المدني وعمل القطاع 

  .  الخاص
       

الحكم الصالح هو ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده، وتحقيق التطور 

االقتصادي واالجتماعي ويشمل ذلك مؤسسات الدولة الدستورية من سلطات تشريعية وتنفيذية 

  .)2007منظمة الشفافية العالمية،( باإلضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص
  

ولتطبيق الحكم الصالح في بلد ما فال بد من تحديد السمات المهمة بالنسبة للبلد المعني، من خالل 

وتوافق على اختيار التوازن المطلوب بين الدولة وقوى السوقاو بين السلطة  بناء توافق مجتمعي،

فق بالضرورة ويستدعي هذا التوا .أو اختيار أفضل االساليب للوصول الى مجتمع المعرفة والحرية،

توفر بنى سياسية واجتماعية قائمة على الحرية والمشاركة والمساءلة والشفافية بحيث يمكن من 

  .   خالل هذه البنى تطبيق منظومة الحكم الصالح
  

وال بد االشارة الى أن تعميم معايير الحكم الصالح قد تحمل بعض من التعسف الذي ينتج عنه عدم 

والفوارق في مستويات التطور االقتصادي واالجتماعي والسياسي بين  احترام لخصوصية الثقافات

معايير الحكم الصالح يجب ان تتكيف مع اولويات المجتمع لالنتقال من ان لذلك ف .المجتمعات

  .مرحلة المفهوم النظري الى ابتكار االليات التي تسمح بتطور االدارة والحكم
  

إنشاء منظمات المجتمع المدني وتفعيل المشاركة االيجابية فالحكم الصالح هو عنصر قوة الدولة في  

  .)2010 الغزالي،( في الحياة العامة، وتضمن وجود نظم قانونية ثابتة وعادلة
  

والحكم الصالح هو االدارة الشفافة القابلة للمحاسبة والمساءلة لمحاربة الفساد، وذلك ألن مؤشرات 

صالح في مجتمع ما هي الشفافية والمساءلة والمحاسبة الحكم الصالح والتي تثبت ان هناك حكم 

  .)2010 جمعية الشفافية الكويتية،(والنزاهة والمشاركة 
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أن مقومات ومبادئ الحكم السليم والمتعدد غير متوفرة في ثقافتنا بالقدر ) 2004(ويرى كراجه 

العربي مجتمع أبوي حيث أن المجتمع الفلسطيني و. الكافي الذي يسمح لنا ببنائه على اسس متينة

الثقافة : تحكمه السلطوية والتلقين واالتكالية، كما كانت الثقافة السياسية تصنف الى ثالثة أنواع هي

ويجب التخلص . ونحن بين المفككة والموجهة من االب والعشيرة. المفككة، والموجهة والمشاركة

  .لحكم الصالحمن هذه الثقافة للتحول نحو المشاركة، ألن الديمقراطية تبني ا
 

الحكم الصالح  الىونظرا ألهمية وجود حكم صالح في المجتمعات، ظهرت هذه الدراسة للتعرف 

ومدى ادراكهم للمشاركة المجتمعية، في محافظة بيت لحم، يونالفلسطين نونالمواطكما يدركها

 .الحكم الصالح دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الىوالتعرف 

  

  :شكلة الدراسةم 2.1
  

  :آلتيتتمحور مشكلة الدراسة في االجابة عن السؤال ا

في  يونالفلسطين نونكما يدركها المواطالمشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم الصالح مادور

  محافظة بيت لحم؟

  

  :مبررات الدراسة 3.1
  

أهم  حيث أن من. جاءت هذه الدراسة نظرا ألهمية تطبيق الحكم الصالح في محافظة بيت لحم

  :العوامل التي دفعت إلى إعداد هذه الدراسة هي

  .قناعة الباحثة بأهمية وجود حكم صالح لدى المواطنين في محافظة بيت لحم) 1

في تعزيزالحكم  المجتمعية وأهميتهاحداثة الموضوع وقلة الدراسات حول دور المشاركة ) 2

  .الصالح

  .بأهمية حكم صالحالسعي الى تعميق الوعي لدى كافة فئات المجتمع ) 3

في  ونوالحكم الصالح كما يدركها المواطنالمجتمعية رغبة الباحثة في معرفة وتقييم المشاركة ) 4

  .محافظة بيت لحم
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وفقا لمتغيرات  يونالفلسطين نونالمواط التعرف الى الفروق في الحكم الصالح كما يدركه) 5

 االنتماء العلمي، المؤهل السكن، مكان الديانة، االجتماعية، الحالة العمر، الجنس،: الدراسة

  .الشهري الدخل العمل، بقوة العالقة السياسي،

 

  :أهمية الدراسة 4.1
  

  :تتمثل أهمية الدراسة فيما يأتي

جاءت هذه الدراسة لتتم نقصا في الدراسات البحثية واألكاديمية التي تناولت : من الناحية العلمية 

 دورفي محافظة بيت لحم خصوصا من ناحية  يونالفلسطين نونالمواطموضوع الحكم الصالح لدى 

  .الحكم الصالح تعزيزالمشاركة المجتمعية في 
  

ستوفر هذه الدراسة قاعدة من المعلومات للمواطن الفلسطيني، مما يساعد على : من الناحية التطبيقية

حم والتزاما في في محافظة بيت ل ونوضع خطط مستقبلية للسعي إلى تعزيز المشاركة لدى المواطن

  .تطبيق معايير الحكم الصالح
  

كما تتميز الدراسة باألهمية كونها تتناول قضية محورية أال وهو دور المشاركة المجتمعية في 

  .في محافظة بيت لحم يونالفلسطين نونالمواطتعزيز الحكم الصالح كما يدركها 

  

  :أهداف الدراسة5.1 
  

دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم  الىيتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في التعرف 

  .في محافظة بيت لحميونالفلسطين نونالمواطالصالح كما يدركها 

  

  :أما األهداف الفرعية فيمكن تلخيصها فيما يلي

في محافظة بيت  يونالفلسطين نونالمواطمستوى المشاركة المجتمعية كما يدركها  الىالتعرف  )1

  لحم؟

في محافظة بيت  يونالفلسطين نونالمواطمؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها  الىالتعرف  )2

  لحم؟
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  في محافظة بيت لحم؟ يونالفلسطين نونالمواطالحكم الصالح كما يدركه الىالتعرف  )3

  بيت لحم؟في محافظة  يونالفلسطين نونالمواطاالحكم الصالح كما يدركهالى مؤشرات  التعرف )4

في محافظة بيت لحم  يونالفلسطين نونالمواط فروق في الحكم الصالح كما يدركهالتعرف الى ال )5

الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، الديانة، مكان السكن، المؤهل : وفقاً لمتغيرات الدراسة

 .العلمي، االنتماء السياسي، العالقة بقوة العمل، الدخل الشهري

 نونالمواطالتعرف الى أثر المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها  )6

 .في محافظة بيت لحم يونالفلسطين

  

:أسئلة الدراسة  6.1 
  

ما الدورالذي تساهم فيه المشاركة المجتمعية في تعزيز : يتمثل السؤال الرئيسي لهذه الدراسة في

 في محافظة بيت لحم؟ يونالفلسطين نونالمواطالحكم الصالح كما يدركها 

  

  :أما األسئلة الفرعية فيمكن تلخيصها فيما يلي

 في محافظة بيت لحم؟ يونالفلسطين نونالمواطما درجة المشاركة المجتمعية كما يدركها  )1

 في محافظة بيت لحم؟ يونالفلسطين نونالمواطما مؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها  )2

 في محافظة بيت لحم؟ يونالفلسطين نونالمواطالصالح كما يدركه  ما الحكم )3

 في محافظة بيت لحم؟    يونالفلسطين نونالمواطما مؤشرات الحكم الصالح كما يدركها  )4

وفقا لمتغيرات  في محافظة بيت لحم يونالفلسطين نونالمواطكما يدركهما الحكم الصالح  )5

االجتماعية، الديانة، مكان السكن، المؤهل العلمي، الجنس،الفئة العمرية، الحالة : الدراسة

 ؟االنتماء السياسي، والعالقة بقوة العمل، الدخل الشهري

في  يونالفلسطين نونالمواطكما يدركها ما أثر المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم الصالح  )6

  ؟محافظة بيت لحم
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:                                                                                                   فرضيات الدراسة 7.1
  

  :تسعى الدراسة الحالية الى التحقق من صحة الفرضيات اآلتية

 :األولىالفرضية الرئيسية 

	0.05 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى � α الصالح كما يدركه  الحكم في

الجنس، الفئة العمرية، الحالة : في محافظة بيت لحم وفقا لمتغيرات يونالفلسطين نونالمواط

االجتماعية، الديانة، مكان السكن، المؤهل العلمي، االنتماء السياسي، والعالقة بقوة العمل، الدخل 

  :ويتفرع عنها الفرضيات اآلتية .الشهري

	0.05	ى حصائية عند المستوال توجد فروق ذات داللة ا .1 � α الحكم الصالح كما يدركه  في

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس يونالفلسطين نونالمواط

	0.05	 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى .2 � α الحكم الصالح كما يدركه  في

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الديانة يونالفلسطين نونالمواط

	0.05 توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوىال  .3 � α الحكم الصالح كما يدركه  في

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير االنتماء السياسي يونالفلسطين نونالمواط

	0.05 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى .4 � α الحكم الصالح كما يدركه  في

 .لحم تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل في محافظة بيت يونالفلسطين نونالمواط

	0.05 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى .5 � α الحكم الصالح كما يدركه في 

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية يونالفلسطين نونالمواط

	0.05	 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى .6 � αيدركه الحكم الصالح كما  في

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن يونالفلسطين نونالمواط

	0.05	 ال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى .7 � α الحكم الصالح كما يدركه  في

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي يونالفلسطين نونالمواط

	0.05	 ىال توجد فروق ذات داللة احصائية عند المستو .8 � α الحكم الصالح كما يدركه في 

 .في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الدخل الشهري يونالفلسطين نونالمواط

	0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند المستوى  .9 � α  بين متغير الفئة العمرية والحكم

 .في محافظة بيت لحم يونالفلسطين نونالمواطالصالح  كما يدركه 
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  :نيةالرئيسية الثا الفرضية

	0.05ال توجد عالقة ذات داللة احصائية عند المستوى  � α بين المشاركة المجتمعية ودورها في

 .في محافظة بيت لحميونالفلسطين نونالمواطتعزيز الحكم الصالح  كما يدركها 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

8 

  

  

  

  

  الفصل الثاني

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  االطار النظري والدراسات السابقة   
                         

   :المشاركة المجتمعية 1.2
  

  :لمحة تاريخية عن تطور مفهوم المشاركة المجتمعية 1.1.2
 

وظهوره في أواخر االربعينات كخطوات أولية للمساعدة في  المجتمعيةبدأ تطور مفهوم المشاركة 

  .       التطوير والتدخالت المخطط لها من أجل االرتقاء والتغيير
       

أما في الستينات فقد هدفت هذه االولويات الى اشغال الناس المحليين في تطوير مجتمعاتهم  عبر 

البنية التحتية للمجتمعات الريفية والمدنية، وهذا قام خطوات أعمال لتطوير المجتمع الذي بدوره بنى 

ان تطوير المجتمع في .  بتطوير مهارات وقدرات الناس وتشجيعهم أن يكون لهم بعض المسؤولية

هذا الوقت كان يهدف الى بناء منظمات معتمدة على المجتمع يستطيع من خاللها الناس المحليون 

دت الخمسينات والستينات حركة تطوير مزدهرة خاصة في فلقد شه. العمل بها بشكل نشيط وفعال

  ).Abbott,1996( افريقيا وآسيا
 

من مساهمة مجتمعية : وفي أواخر الثمانينات لوحظ أن الشعب الفقير قد استثنى من جهتين أولهما

  .االشتراك المباشر في أسباب التطوير: واسعة، وثانيهما
 

يبتكرون االستراتيجيات التي من خاللها يستطيع الفقراء وفي نفس الوقت بدأ صناع سياسة التطوير 

 .المشاركة في جهود التطوير
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ومنذ بداية التسعينات عادت وكاالت التمويل االساسية للتطوير بنقلها الى الوراء وغيرت المصادر 

  ).Abbott, 1996( لالرتقاء بتطوير تشاركي معترفة بالمشاكل الناجمة عن تطوير ال تشاركي

 

 :مفهوم المشاركة المجتمعية وأنواعها 2.1.2
  

ا تعرف المشاركة المجتمعية في اللغة بأنها تلك العملية التي يقتسم فيها المرء مع غيره تأدية عمل م

  . )2001غنيم،(
 

وفي مفهومها الشامل تعني العملية التي يلعب الفرد من خاللها دورا في الحياة االجتماعية 

سالم، ( جتمعه وتكون لديه الفرصة في المشاركة لوضع االهداف العامةواالقتصادية والسياسية لم

1999.(  
 

بأنها مفهوم يترادف في الحكومات المحلية في الدراسات والبحوث  وتعرف المشاركة المجتمعية

المعاصرة مع مفهوم التمكين والسطوة للمجتمعات البشرية في ادارة شؤون المجتمعات الحضرية 

ع الجهود الحكومية وغير الحكومية عبر المشاركة السياسية في السلطة والريفية بتالحم م

والمسؤولية والشراكة المجتمعية في الثروة والموارد لتحقيق اهداف ادارية وتنموية اجتماعية 

  .)2002داني،( يواقتصادية بواسطة الحكم الذاتي المحل
 

بالمسؤولية االجتماعية، مشاركة من ويعرفها البعض بأنها تلك المشاركة القائمة على الشعور 

االفراد والجماعات والقيادات في كل ما يتصل بالحياة في المجتمع المحلي بوجه عام، وفي كل ما 

يتعلق في تنمية موارد الناس االجتماعية واالقتصادية والفكرية بوجه خاص، يسهم فيها كل مواطن 

  .من اتجاه اجتماعي ومبادئ ثقافية أخالقية بما يستطيعه او يملكه بدافع من رغبة حقيقية نابعة
 

وتعرف المشاركة في التنمية على انها مساهمة السكان والمجموعات المستهدفة في صنع القرارات 

  .Frankly),1985( وتنفيذ النشاطات التنموية وفي جميع المستويات
 

ال تتحقق أهداف فالمشاركة المجتمعية هي حجر الزاوية في ممارسة تنظيم المجتمع وبدونها 

  ).1984خاطر، ( المجتمع
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وهنالك ثالث فئات منفصلة هي المعنية بالمشاركة المجتمعية في صنع القرار والخطط التنموية 

 :وتنفيذ المشاريع وهي

 .المجتمع المحلي في المناطق المعنية بالمشاريع التنموية) 1

 .منفذي المشاريع) 2

 .بالمشاريع التنمويةاالفراد المتأثرون سلبا وايجابا ) 3

  

  :أن للمشاركة أنواع عديدة ومن أهمها) 2010(ويشير مركز موارد التنمية 

وهي تزويد السكان بمعلومات فيما يخص المشاريع المراد : المشاركة بتبادل المعلومات :أوال

 .اقامتها، ومنحهم الفرصة للمشاركة في اتخاذ القرارات

وهي الحالة التي يتيح فيها المسؤولون على أي مشروع تنموي ابداء : المشاركة باالستشارة :ثانيا

 .رأيهم في االمور المتعلقة بذلك المشروع

وهي تنظيم المواطنين أنفسهم وتكوين جماعات للعمل في المشاريع التي تعينهم : مرحلة التنفيذ :ثالثا

  .تقهمبفعالية تامة إلنجاز المهام الملقاة على عا
 

  :أهمية المشاركة المجتمعية 3.1.2
  

ان المشاركة المجتمعية هي لب العملية التنموية، لهذا تعد مشاركة المواطنين التطوعية سواء بالفكر 

أو المال أو الجهد من مبادئ تنمية المجتمع، كما تمثل قدرة العناصر النشطة في المجتمع المحلي 

وتعمل المشاركة المجتمعية على . اولة تغييره الى االفضلعلى فهم طبيعة العمل االجتماعي ومح

تحقيق العديد من الفوائد، اذ انها تساعد االفراد على عملية النمو الشخصي، وهذا بدوره يؤدي الى 

تحقيق اصالحات اجتماعية مناسبة، كما أنها تعمل على زيادة عالقات التعاون والترابط بين 

 .جماعات المجتمع

  

 :الى تعدد أهمية المشاركة المجتمعية فيما يلي) 1997(ي ويشير الجوهر

 .من خالل المشاركة يتعلم الناس كيف يحلون مشاكلهم  .1

 .من خالل المشاركة يستطيع الناس ترتيب أولوياتهم واحتياجاتهم  .2

 .من خالل المشاركة يتعرف الناس على مشاكلهم  .3
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 .الكثير من الوقت والجهد على الحكومة المشاركة توفر  .4

 .الجهود التطوعية من خالل المشاركة تعمل على تحقيق مبدأ ديمقراطية الخدمات  .5

 .مساندة الجهود الحكومية  .6

 .التكاملية في الدور بين الناس والحكومة  .7

 .الحكوميةالمشاركة من خالل المؤسسات االهلية قد تكون اسهل وايسر من مثيلتها   .8

 .المشاركة تزيد من درجة وعي الناس وانتمائهم لمجتمعهم  .9

 .المشاركة تؤدي الي الرقابة والضبط ومنع الفساد  .10

المشاركة تضفي على المشروع صفة االستمرارية الن المشاركة تجعلهم يشعرون ان العائد هو   .11

 .نتاج جهدهم

  .االمام خاصة في المجتمعات الريفيةالمشاركة تؤدي الى دفع عملية التقدم الى   .12

 

  :مرتكزات المشاركة المجتمعية 4.1.2
  

  :أن للمشاركة المجتمعية مرتكزات عدة ومن أهما) 2008(ويرى االمام 

تعتبر المرتكز االساسي للتنمية بالمشاركة المجتمعية فتوفير القدر الكافي من العدالة  :الديمقراطية) 1

للديمقراطية باعتبارهما الضمان الحقيقي للممارسة وأنهما حق من حقوق والحرية مالزمان 

 .االنسان خاصة المشاركة في القرارات التي تخصه وتخص مجتمعه في مشاريع تنمية المجتمع

الهدف االساسي منها هو ان تدير االقاليم والمحليات شؤونها بواسطة  :الالمركزية االدارية) 2

وتصبح الالمركزية نظاما يشجع المواطنين في المشاركة الفعالة ممثليها الذين تنتخبهم، 

  .وتوجيههم نحو اولويات المنطقة من انشطة اقتصادية او اجتماعية

وهي وعي المجتمع بمشاكله واحتياجاته من جانب، ورغبته بالقيام بدوره في  :درجة الوعي) 3

هذا الوعي عن المجتمع فيجب وان غاب . التنمية بالمشاركة في القرارات التي تهم منطقته

توفير وسائل التوعية الجماهيرية وتدريبهم بالتركيز على التعريف بحقوقهم وواجباتهم من اجل 

 .مشاركة حقيقية

تتطلب المشاركة الحقيقية الرغبة المبنية على الوعي الكامل من قبل  :الدافعية والرغبة للمشاركة) 4

الذي في  واألمر. المواطنين بمشاكل المجتمع وتوجهاته، وهي العنصر المولد للدافعية ألي نشاط
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غاية االهمية هو منح الفرص للراغبين من الشـباب والنسـاء والفئـات المهمشـة للمشـاركة      

 .والمساهمة في تنمية مجتمعاتهم

ان الغاية من المشاركة المجتمعية هي تحقيق التنمية المستدامة بما  :وضوح مضامين المشاركة )5

يؤمن احتياجات المجتمع االقتصادية واالجتماعية والسياسية والثقافية، فالتغيير االيجابي الناتج 

  .عن المشاركة يؤسس على وضوح الرؤية بالنسبة للمجتمع وممثليه

 

 :المشاركة المجتمعية في التنميةدور  5.1.2
  

والذي يقرر . المشاركة في مجال النشاطات التنموية من قطر الى آخر ومن مكان آلخر تختلف

شكل المشاركة السائدة في المجتمع هو اختالف البنى والنظم السياسية واالقتصادية واالجتماعية 

إن عملية . بشكل أساسي بهذه العواملوالثقافية من مجتمع آلخر، فاختالف أشكال المشاركة يرتبط 

المشاركة تقوم على مبدا أساسي يتمثل في مدى قدرة المجموعات المستهدفة في التأثير على عملية 

وقد كان لهذا المبدأ دور كبير في مجال . صنع القرارات وتوجيهها بما يتناسب مع احتياجاتهم

التزان فهي تنمية تهتم وتأخذ بعين االعتبار التنمية الوطنية لما تحققه من تنمية تتصف بالعدل وا

وال يمكن القول أنه يوجد مشاركة حقيقية فاعلة اال . حاجات السكان وتعكسها في عملية صنع القرار

اذا اشتمل نظام التخطيط للتنمية على مؤسسات وهيئات تعمل على تسهيل المشاركة للسكان 

المستويات، فوجود تلك القيادات الواعية يسهل وخصوصا في عملية صنع القرار التنموي وفي كافة 

ويساعد في توعية السكان بالمشاكل التي تعترض طريقهم فتتكاثف الجهود للتغلب على هذه 

  ).1984حلبي، ( المشكالت مما يؤدي الى تحسين مستوى حياتهم نحو االفضل
  

الضرورية والقيادات الواعية وبالتالي فان ايجاد نظام من ال مركزية صنع القرار وتوفير الموارد 

الالزمة لسلطات التخطيط على المستوى المحلي هو مطلب أساسي لتحقيق المشاركة الشعبية الفاعلة 

وال يمكن اهمال دور تعزيز االعتماد على النفس لدى المواطنين كعنصر أساسي . في عملية التنمية

ى النفس يزيد من وعي االفراد بقدراتهم في تحقيق المشاركة الفاعلة، فتعميق الشعور باالعتماد عل

 ويشجعهم للقيام بمختلف النشاطات التي تحقق رغباتهم ومبادرتهم في استخدام الموارد المحلية

  ).2001غنيم، (
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 :ايجابيات وسلبيات المشاركة المجتمعية 6.1.2
  

يمكن توضيحها كما تمتاز المشاركة المجتمعية في التخطيط للتنمية بعدد كبير من االيجابيات التي 

 :)2001غنيم،(يلي

 . تعطي المشاركة للمخططين مجاال أوسع للتأثير في تحديد طبيعة خطط التنمية  )1

.                                                                        تساعد على انتشار الديمقراطية كونها تتيح لألفراد المشاركة والتعبير عن آرائهم  )2

تعمل المشاركة المجتمعية على زيادة دور الفئات العمالية في ادارة المشاريع فتحولهم من   )3

 .    منفذين الى مساهمين في اتخاذ القرارات

 .تساعد المشاركة على التوافق بين االهداف المرسومة والحاجات الفعلية للمجتمع  )4

اقامة عالقات انسانية جيدة بين  تعزز الثقة بين المستويات العليا والدنيا والجمهور من خالل )5

 .الطرفين

تحسين نوعية القرارات التي يتم اتخاذها، بحيث يمكن المسؤول من التعرف على آراء موظفيه  )6

 .وخلق سبل االتصال والتواصل الجيدة بينهم

 .تساعد في بناء وتطوير القدرات المحلية في نشاطات التطوير  )7

 .تعمل المشاركة على تطوير الشعور بالمسؤولية  )8

 .تقدم مساهمات متنوعة في آن واحد، كونها تمتلك خبرات ومعلومات متنوعة  )9

  

 :المشاركة فتتضمن ما يلي سلبياتاما 

مرور المشاركة المجتمعية بالعديد من االجتماعات التنفيذية يؤدي الى استهالك الكثير من   )1

 .الوقت والجهد والمال

تكون المشاركة قوة غير مستقرة وتعمل على عدم التوازن القائم بين العالقات السياسية  قد  )2

 .واالجتماعية وتهدد استمرارية التطوير

قد ينتج عن المشاركة نقل العبء الى الفقراء وتخلي الحكومات عن مسؤوليتها باالرتقاء   )3

 .للتطوير

جال الكافي لجميع االعضاء للمشاركة عدم اعطاء المشاركة المجتمعية في بعض االحيان الم  )4

 .في جميع مراحل التنمية
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 :مبررات المشاركة المجتمعية في التنمية المجتمعية 7.1.2
  

 ):2008االمام، ( وللمشاركة مبررات ودوافع وراء اعتمادها في مجال التنمية أال وهي

بين أفراد المجتمع في الحقوق انطالقاً من القيم اإلسالمية، فإن مبدأ المساواة  :مبدأ المساواة) 1(

  .األساسية والواجبات هي مرتكز أساسي تتم بموجبه المشاركة في التنمية المحلية
 

إن التنمية المستديمة في أي مجتمع ال يمكن أن تتم بغير مساهمة  :استبعاد المجتمع المحلي) 2(

لى ذلك أن كثيراً من أفراد المجتمع فالجانب الحكومي الرسمي ليس مسؤوالً وحده،  والشاهد ع

البرامج والمشاريع لم تنجح وفشلت في تحقيق أهدافها بسبب غياب المجتمع المحلي في إدارة 

  .ما يليه من مشاركة في التنمية
 

أن المواطنين في أي منطقة هم أدرى  :إدراك المواطنين لمشكالتهم واحتياجاتهم وإمكاناتهم) 3(

ق أن يكون لهم دور يؤدونه بناء على معرفتهم بخصائص ومشاكل إقليمهم لذلك من المنط

  .بمجتمعهم، وهو دور تكاملي مع جهات أخرى
 

إن مشكلة الفقر قد تعود إلى األمية والجهل وقد يكون في معالجة األمر أن  :الفقر والتخلف) 4( 

تمحى األمية وتخفف حدة المرض بواسطة محو األمية وبرامج التوعية ومشاريع التنمية 

  . الزراعية من خالل إشراك هؤالء في تنمية مناطقهم
 

بالبيروقراطية والتعقيد في  إن النظم اإلدارية في المجتمعات النامية تتسم :البيروقراطية) 5(

اإلجراءات فمشاركة أفراد المجتمع ستكون دفعاً لتوفير حاجات المجتمع وذلك لما لديهم من 

  .رغبة في تحقيق ما يتطلعون إليه
 

يعتبر غياب الحس والشعور بالمسؤولية من قبل المواطنين : غياب الحس والشعور بالمسؤولية)  6(

لعدم اكتراث الفرد واهتمامه بما يدور في مجتمعه، تجاه هذا بمشاكل مجتمعهم عامل أساسي 

الموقف تصبح المشاركة الشعبية أمر ضروري لتوعية المواطن وغرس الشعور بالمسؤولية 

  .ليصبح عضواً فاعالً في مجتمعه
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  :الحكم الصالح  2.2
  

  :تاريخ نشأة مصطلح الحكم الصالح وتطوره 1.2.2
 

، حيث كان 1989الح يرجع ذكره في تقرير البنك الدولي عام ان استخدام مصطلح  الحكم الص

التركيز على مفهوم الحكم الجيد وعلى القضايا المهمة التي تتعلق باستجابة الحكومات لحاجات 

ومنذ ذلك الوقت دخل المصطلح . مواطنيها وأثر ذلك على االستقرار السياسي والرقي االجتماعي

الفقر والديمقراطية وحقوق  ومكافحة شمل التنمية المستدامةفي أدبيات العالقات الدولية حتى 

  ).2005الحاج،( االنسان عند المنظمات الدولية وحكومات الديمقراطيات الغربية
 

وفي بداية التسعينات بدأ التركيز على االبعاد الديمقراطية للمفهوم من حيث تدعيم المشاركة وتفعيل 

  .ادارة شؤون المجتمع ودرجة الرفاه االجتماعي المجتمع المدني وجودة وفعالية وأسلوب
 

لم تتوقف المحاوالت لتحسين التعريف حتى يصبح أكثر   Governanceومنذ ظهور مصطلح 

شموال، وأن يشمل الربط بين الجوانب السياسية في منظومة القيم الديمقراطية وتقليص حجم 

المركزية االدارية وتعظيم دور المؤسسات الحكومية وتشجيع االتجاه نحو القطاع الخاص وال

  .)2005الحاج،( المنظمات غير الحكومية

 

 :من أسباب ظهور الحكم الصالح هيأن ) 2005(ويرى الحاج 

 .تصاعد ثورة المعلومات التي واكبت ثورة االتصاالت .1

تعاضد المنظمات الدولية حاملة لواء االقتصاد الرأسمالي والتجارة العالميـة وأسـواق المـال     .2

 .العالمية وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية

 .انتشار مفهوم العولمة .3

 .تدخل االتفاقيات الدولية بمفاهيم الحكم ومراقبتها وفلسفتها عبر الحدود القطرية .4

أجلها بسبب الحكـم   المعونات والمنح التي تقدمها الدول الغنية لم تحقق الغايات التي أنفقت من .5

القضاء على الفقر والجوع، وتعميم : وتتمثل هذه المعونات في ثمانية أهداف رئيسة هي. الرديء
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وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتخفيض معدل وفيـات األطفـال، وتحسـين     التعليم االبتدائي،

  .الصحة النفسية والجسدية

 

 :مفهوم الحكم الصالح 2.2.2
  

الصالح هو مفهوم قديم ولكن أول من بدأ استخدامه مؤسسات االمم المتحدة منذ ن مفهوم الحكم إ

  .عقدين من الزمن، وقد اطلق عليه البعض الحكم الرشيد
 

أن الجميع أجمع أنه ال  إالوقد اختلفت التعريفات لهذا المفهوم تبعا للمنظمة أو المنطقة الجغرافية، 

حكم صالح بدون ديمقراطية كنهج حياة في المجتمع في كافة القطاعات، وضرورة التكامل في عمل 

  .كما يجب توفر نظام متكامل من المساءلة والمحاسبة والشفافية والمشاركة. تلك القطاعات
 

 ): 2007(ومن التعريفات المتداولة تعريف منظمة الشفافية العالمية

. ممارسة السلطة السياسية وادارتها لشؤون المجتمع وموارده وتطوره االقتصادي واالجتماعي هي

ويتضمن الحكم الصالح عمل أجهزة الدولة الرسمية من سلطات تنفيذية وتشريعية وقضائية وادارة 

ويعبر . عامة، عمل المؤسسات غير الرسمية أو منظمات المجتمع المدني وعمل القطاع الخاص

الحكم عن ممارسة السلطات السياسية واالقتصادية واالجتماعية من أجل ادارة الشأن العام  مفهوم

 .على مختلف المستويات المركزية والالمركزية أي الوطنية واالقليمية والمحلية

 

 ): 2002( أما برنامج االمم المتحدة االنمائي فقد عرف الحكم الصالح

عن الناس تعبيرا سليما، وتربط بينها شبكة متينة من عالقات نسق من المؤسسات المجتمعية المعبرة 

  .الضبط والمساءلة بواسطة المؤسسات، وفي النهاية بواسطة الناس
 

الحكم الذي يتسم بالمشاركة في اتخاذ القرار والشفافية في العمل العام والمساءلة "وعرف أيضاً بأنه 

ن، ويكفل وضع السياسات السياسية واالجتماعية عنها، ويكون فعاالً ومنصفاً ويعزز سيادة القانو

واالقتصادية على أساس توافق آراء واسعة النطاق في المجتمع، تسمع فيه أصوات أكثر الفئات 

إن التعريف هنا يركز على عملية . ضعفاً وفقراً في صنع القرارات المرتبطة بتوزيع موارد التنمية
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لفئات وعلى أوسع نطاق السيما األكثر فقراً بما تراه اتخاذ القرار وضرورة أن تشارك فيه كافة ا

  ).2003، رحالو جبريل( مناسباً لتحسين أوضاعها

 

 :خصائص الحكم الصالح 3.2.2
  

عديدة ومتنوعة ولكنها قد تختلف من حيث  الصالحان خصائص الحكم ) 2004(أشار الشطي 

اولوية التطبيق من بلد الى آخر، اال أنه تم االتفاق لدى بعض الباحثين والمهتمين بالحكم الصالح 

 :على الخصائص التالية 

 .استناد شرعية السلطة التي تمارس الحكم الى سلطة الشعب .1

 .وجود المواطنين في عملية صنع القرار .2

 .برامج مركزها المجتمع وتقوم على االصغاء للمواطنينوجود  .3

 .التكيف من قبل االدارة العامة مع حاجات المواطنين في التمويل واالنفاق .4

  

ة السياسية للسلطة وطريقة تحقيقها والتي تنبع من عدة عيولعّل أهم هذه الخصائص وجود الشر

 :مصادر منها

 .ارتكازها الى ثقة الشعب .1

 .العالقة المدنية سيادة .2

  .ومأسسة الديمقراطية .3

  

 :أهمية الحكم الصالح 4.2.2
  

للحكم الصالح أهمية كبرى حيث يسعى الى اضعاف فكرة الدولة الحمائية وتطبيق مبدأ القيادة 

الوالء، االنتماء، : وللحكم الصالح انعكاسات على المجتمع منها. االدارية خاصة في المؤسسة

  .)2006مصطفى،( الذاتية، والمرونةاالبداع، الرقابة 
 

كما للحكم . كما ويضمن تقصير المسافات في ميادين العمل االقتصادية واالجتماعية والسياسية

الصالح أهمية كبيرة في عملية اشراك المجتمع المحلي، وتعزيز دوره ومشاركته في صنع 
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عمل الجاد والمنتج، وتوفير الى جانب تعزيز قيم ال. السياسات العامة وفي تطويرعمل المؤسسات

الشفافية في المعلومات واالحصاءات وتطوير مخرجات التعليم في سوق العمل وتشجيع البحث 

العلمي وصوال الى االنخراط في شبكة التنسيق مع المجتمع المدني والدولة من أجل المشاركة في 

 . صنع السياسات العامة

  

  :فإن الحكم الصالح يقوم على المحاور التاليةووفقا لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  

  .يصون الحرية بما يضمن توسيع خيارات الناس •

 .ينبني على المشاركة الشعبية الفعالة، مع تمثيل شامل لعموم الناس •

مؤسساته بكفاءة وبشفافية كاملة،  وتعمل. يقوم على المؤسسات بامتياز، نقيضا للتسلط الفردي •

، ومن قبل الناس وتخضع للمساءلة الفعالة فيما بينها في ظل فصل السلطات والتوازن بينها

 .ار الدوري الحر والنزيهمباشرةً من خالل االختي

 .يسود القانون، المنصف والحامي للحرية، على الجميع على حــد سواء •

 .ونزيه ومستقل تماماًويسهر على تطبيق القانون قضاء كفء  •

واالموال وتأمين  باإلضافة الى دوره االقتصادي في النمو وتوفير الوظائف واالستشارات •

 .التنافسية

 

 :معايير الحكم الصالح 5.2.2
  

للحكم الصالح مجموعة من المعايير والتي تشكل مؤشرات على صالحية الحكم، وتتوزع هذه 

مركز امان، ( ومن هذه المعايير. واجتماعية وادارية المعايير بين معايير سياسية واقتصادية

2006:( 

الى . ويقصد به اعتبار القانون مرجعية للجميع وسيادته على الجميع دون استثناء :سيادة القانون )1

جانب بناء صيغة حكم مستقرة وتطويرها وذلك من خالل االستقرار السياسي وبناء المؤسسات 

 .الديمقراطية

الرأي وذلك يتطلب قوانين تضمن حرية  وإبداءحق الجميع في التصويت وتعني :  المشاركة )2

 .تشكيل االحزاب والحريات العامة بشكل اجمالي
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يحدد هذا المعيار مدى تلبية حاجات الجمهور في المشاريع التي تنفذ،  :تحقيق حاجات المجتمع )3

قتصاد كتقليل التكلفة مع االلتزام بتوظيف الموارد الوطنية بالشكل االمثل وفي ضوء معايير اال

 .مع مراعاة الجودة والكفاءة للحصول على أفضل المخرجات وبأقل المدخالت

تعني توفر الفرص للجميع مما يتطلب توفر العدل االجتماعي لجميع المواطنين  :المساواة )4

 .لتحسين أوضاعهم ومستوى الرفاهية وبخاصة تحسين أوضاع الفئات المحرومة

العمل على التحري حول اجماع واسع حول مصلحة الجميع والوصول وهو  :المصلحة العامة )5

 .الى النفع العام للوطن وللجماعات المحلية، وتحديد االجراءات التي يمكن اتخاذها لتحقيق ذلك

. بحيث تسعى المؤسسات، وتوجه العمليات إلى خدمة جميع أصحاب المصلحة :حسن االستجابة )6

اعل بين ردة فعل المجتمع تجاه القرارات والعمليات ويعني بالضرورة وجود درجة من التف

 .على ذلك ءوسرعة التفاعل مع التغذية الراجعة من هذا المجتمع وتعديل عمليات التنفيذ بنا

من قبل القادة والجمهور  إستراتيجيةمن االهمية ان يكون هناك رؤية  :الرؤية االستراتيجية )7

المستدامة، مع اإلحساس بما هو مطلوب لهذه  العام حول الحكم الصالح والتنمية البشرية

 .التنمية

وتعني تمتع كل من السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية  :الفصل المتوازن للقوى بين السلطات )8

والسلطة القضائية باستقالل نسبي في عملها عن السلطتيناالخيرتين في آليات اتخاذ القرارات، 

لطات الثالث، بحيث تمارس كل منهما صالحياتها تحت ووجود رقابة متبادلة وفعالة بين الس

والفصل المقصود هنا هو فصل متوازن في توزيع الصالحيات . رقابة السلطات االخرى

 .والمسؤوليات مع التعاون بينهما في تنفيذ وظائفها بتوافق وانسجام

  

وتضمنت تسعة معايير اما الدراسات الصادرة عن برنامج االمم المتحدة االنمائي كانت أكثر شموال، 

 ):2004كريم، ( هي

 .حق المرأة والرجل بالتصويت وابداء الرأي عبر المجالس التمثيلية المنتخبة: المشاركة )1

 .مرجعية القانون وسيادته على الجميع من دون استثناء: حكم القانون )2

ع على توفر المعلومات الدقيقة في مواقيتها وافساح المجال أمام الجميع لالطال: الشفافية )3

 .المعلومات الضرورية والموثقة التي تساعد في اتخاذ القرارات الصالحة

 .قدرة المؤسسات على خدمة الجميع دون استثناء: حسن االستجابة )4
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 .القدرة على التوسط بين المصالح المتضاربة من أجل الوصول الى مصلحة الجميع: التوافق )5

 .حصول على الفرص المتساويةفي ال) رجال ونساء( اعطاء حق الجميع: المساواة )6

 .القدرة على تنفيذ المشاريع بنتائج تستجيب الى احتياجات المواطنين: الفعالية )7

محاسبة المسؤولين عن ادارتهم للموارد العامة، وتطبيـق مبـدأ فصـل    : المحاسبة والمساءلة )8

 .الخاص عن العام وحماية الصالح العام

المعطيات الثقافية واالجتماعية الهادفة الـى تنميـة   الرؤية المنطلقة من : الرؤية االستراتيجية )9

 .المجتمع والقدرات البشرية

 

 :معوقات الحكم الصالح 6.2.2
  

رغم أهمية وجود حكم صالح في أي مجتمع اال أنه يواجه عدة صعوبات ومعوقات من هذه 

 ):2010الغزالي، ( المعوقات ما يلي

المصالح الخاصة مع المصلحة العامة وتغلغل أصحاب النفوذ في توجيه الموارد العامة  تداخل )1

 .واستغاللها لمصالح خاصة

 .شخصنة السلطة وعدم الفصل بين العام والخاص، وشخصنة اإلصالح )2

 .نقص التشريعات والقوانين )3

 .غياب المعايير في اختيار القيادات اإلدارية والتجديد لها )4

انتشار ثقافة الفساد وآلياته، والقيم التي تتسامح مع الفساد، وغياب األدوار التعليمية والتثقيفية  )5

 .واإلرشادية لوزارات التربية واإلعالم

وعدم وجود القانون  الذي ينظم ويؤكد حرية المعلومات وعمليات صنع القرار،  نقص شفافية )6

 .المعلومات

في تحصيل موارد الدولة، وضعف التشريعات واألنظمة  اإلهدار في المال العام وضعف )7

 .المتعلقة بالمشتريات العامة

 .تضخم الجهاز البيروقراطي وترهل اإلدارة وانخفاض اإلنتاجية )8

 .ضبط المجتمع المدني بسبب ضعف موارده المالية )9

القبلية حتى ضعف مفهوم المواطنة وقيام الدولة على كسب العصبيات والوالءات الطائفية و )10

 .صارت االنتماءات إلى األسرة والقبيلة والطائفة مقدمة على الوطن 
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سيادة نمط الدولة الريعية، واعتمادها على عنصر وحيد جعل الدولة تكون معنية بشكل رئيسي  )11

 .فقط بإعادة التوزيع بدل أن تكون مهتمة باإلنتاج

جذريا مقنعا  الثروة، وعدم حله حالًانتشار فهم خاطئ بين الجمهور في مسألة توزيع  )12

 .بالمشاركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية

 .ضعف المؤسسات السياسية )13

 .غياب المؤسسات الرقابية مثل هيئة مكافحة الفساد وهيئة الرقابة اإلدارية )14

لفساد ضعف المؤسسات الخدمية حيث أن الخدمة متواضعة في أكثر من قطاع بسبب انتشار ا )15

 .اإلداري والرشوة بشكل كبير، وضعف الرقابة وغياب المساءلة

ـّف في كثير من مناحي الحياة في اقتصاد الدولة )16  .تطبيق نظام اشتراكي متخل

 .عدم محاسبة الفاسدين الكبار، حتى تطاول العامة على هيبة الدولة والقانون )17

 .نقص القوانين، أو ضعف تطبيقها )18

  .السلطة التنفيذية على السلطة القضائية في الكثير من شؤونهاهيمنة  )19

 

   :الحكم الصالح في فلسطين 7.2.2
  

، كانت تفتقر الى الكادر البشري المؤهل والخبـرة فـي   1994عندما بدأت السلطة الفلسطينية عام 

بدوره أثر على توفير الخدمات الفعالة وتوفير بيئـة قانونيـة    وهذا. صياغة االدارة العامة وتنفيذها

ذلك الوضع أدى الى تدخل الـدول  . كما أثر في بروز الحكم الصالح وعناصره. لتمكين مجتمع حر

المانحة لتطوير االدارة العامة الفلسطينية، الكوادر البشـرية، االدارة الماليـة، القـانون، التنظـيم     

  .لخا...االقتصادي والتخطيط
  

ومن الواضح أن الحكم في فلسطين نابع من نمط قيادي ساد في مرحلة سابقة وهي قيـادة منظمـة   

، ورحـال جبريـل  (ويمكن التعرف الى بنية الحكم ومظاهره في فلسطين من خالل االتي. التحرير

2003:(  
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  :شرعية الحكم وصياغة الدستور: أوال

الفلسطيني الى وزارة التخطيط والتعـاون   وكلت مهمة صياغة الدستور 2000-1999بين عامي 

الدولي، وبعد أن تم عمل مسودة الدستور في هذه الفترة بدأت االنتفاضة وتم التعامل بـه اسـتجابة   

للضغوط الخارجية المنادي لإلصالح على الرغم من عدم توافقه مع بنيـة المجتمـع الفلسـطيني    

  )2003، ورحالجبريل (واحتياجاته 
  

القانون الفلسطيني فينص على نبذ العنف، سيادة القانون، حفظ حقوق االنسان واالخـذ  أما مضمون 

  .بعناصر الحكم الصالح
 

  :العالقة بين السلطات الثالث: ثانيا

ولكن ). والقضائية /التنفيذية /التشريعية( من خالل الدستور يتم تحديد العالقات بين السلطات الثالث

على واقع الحال وليس بناء علـى رغبـات الشـعب الفلسـطيني      اعتمد معدو الدستور الفلسطيني

كما أن النظام السياسي كما هو مطروح في مسودة الدستور هو خلـيط بـين النظـام    . واحتياجاته

البرلماني والنظام المنتخب وهو بذلك ال يوفر وجود عناصر الحكم الصالح الذي هو متطلب أساسي 

  .في التنمية

  

 :محاربة الفساد: ثالثا

) 16(ان القانون الذي زال سائدا والذي يعالج حاالت الفساد في فلسطين هو قانون العقوبات رقـم  

وبالتالي ساد في فلسطين حالة عجز وتدهور وتراجع فـي سـيادة    .)2004 الشعبي،( 1960لسنة 

  .القانون

  

  :مشاركة المجتمع في الحكم: رابعا

. دني كان يؤثر عليه الوضع السياسي في فلسطينان عمل المنظمات االهلية ومنظمات المجتمع الم 

كما أن السلطة لم تسعى الى التنسيق مع الهيئات االهلية الفلسطينية اال مضطرة مما خلقت عالقـة  

  .غير سليمة
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وهي في الوقت الحالي احدى وسائل المقاومة فهي ساهمت في ايجاد التعددية السياسية في فلسطين 

  .)2003 الحوراني،(

  

  :مشاركة االحزاب في الحكم: خامسا

ان مقومات ومبادئ الحكم الصالح غير متوفرة في ثقافتنا بالقدر الكافي الذي يسمح بنائه على اسس 

وبهذا فان هناك غياب . فالمجتمع الفلسطيني تحكمه السلطوية واالتكالية والمجتمع العشائري. متينة

ية تشكل قاعدة أساسية في بناء حكم صالح فاألحزاب السياس. لألحزاب السياسية بمعناها الحقيقي

 .)2004 مركز بانوراما،( وغيابها يبرز نظام العشيرة التقليدي الذي قد يوازن استبداد السلطة

  

 :االنتخابات: سادسا

حتـى اآلن   والشـفافية  والنزاهة بالديمقراطية عالقة لها ليس االنتخابات عن اإلعالن خطوات إن

  :ذكره لآلتي وذلك) 2004 عدوان،(

 قـانون  وفـق  والمحليـة  التشـريعية  الرئاسية االنتخابات من للنوعين الناخبين تسجيل يتم انه .1

 .المشاكل من العديد عنه ينشأ الذي األمر 1995 لعام األول االنتخابات

 .الفلسطينية القوى مشاركة دون نفسه الرئيس قبل من اللجنة أعضاء تعيين تم .2

 .الفلسطيني والرئيس اللجنة بين العالي التنسيق .3

 .االنتخابات قانون إشكالية .4

 األراضي في حصلت التي الكثيرة المتغيرات من بالرغم ومرجعيتها االنتخابات شرعية وأخيرا .5

 .الفلسطينية

  

 : الفلسطينية الحالة خصوصية: سابعا 

 وتـأخر والتخطـيط،   التنمية يعيق ما وهذا الدول، باقي عن تختلف خصوصية، الفلسطينية للحالة

 :) 2004باسيا، مركز( الخصوصيات هذه ومن .والتقدم البناء عملية

 .السيادة كاملة غير سلطة .1

 .واضح غير مؤسساتي بناء .2

 .األخضر الخط داخل الشتات، غزة، قطاع القدس، الغربية، الضفة .3
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 .نازحين الجئين، مواطنين، مخيمات، قرى، مدن، .4

 .التشريعي المجلس التحرير، منظمة الوطنية، السلطة السلطات، و المسؤولية تعدد .5

 .محافظات بلديات، الوطني، المجلس .6

 الشخصية الحريات و المدنية المسائل على واألمني السياسي الوضع تغلب .7

 .الدولة موازنة لدعم الخارجي التمويل على االعتماد .8

 

  :فلسطين في الحكم تطوير مقترحات 8.2.2
  

 لوقـف  شامل  إصالح برنامج في بالسير المباشرة، من البد قوة عوامل من تبقى ما على اعتمادا

   2006).محيسن،( تطويرها ثم ومن إنجازات، من تبقى ما وإلنقاذ التدهور،
 

 ضـمن  بهـا  القيام يمكن والتي فلسطين، في الصالح الحكم إلقامة تحقيقها يجب مبادئ عدة وهناك

 فعالة دولة إقامة نحو خطوات اإلصالحات هذه تكون وان الحاضر، الوقت في السلطة صالحيات

 المهام ينقل رشاقة أكثر رئاسة ومكتب رسمي، دستور :هي والقطاعات الجوانب وهذه وديمقراطية

 قضائي ونظام فعالية، أكثر تشريعي األخرى، ومجلس الحكومية والمستويات والفروع المكاتب إلى

 والرقابة المدنية للسيطرة اضعةخ شرطة وقوة وكفاءة، ومساءلة شفافية أكثر عامة وإدارة مستقل،

  . 2006) والمسحية، السياسية للبحوث الفلسطيني المركز(
 

 التالية  الشروط تحقق من بد ال الفلسطيني، المجتمع في الديمقراطية وترسيخ الفساد على وللقضاء

   2005): البرغوثي، (

  .االحتالل إنهاء :أوالً

 .المنشودة والدولة السلطة جهاز عن الحاكم الحزب فصل :ثانياً

 .مستقل قضاء نظام وإنشاء التنفيذية السلطة عن القضاء فصل :ثالثاً

 :خالل من ذلك ويتم األمنية لألجهزة شامل إصالح :رابعاً

 .المنتخبة والسلطات القانون لسيادة خضوعها .1

 .المنتخب التشريعي المجلس قبل من للمساءلة خضوعها .2
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تحزبهـا   أو تسيسـها  إنهـاء  يعني وذلك بأسره الشعب خدمة في تعمل األجهزة هذه إن .3

 .إعالمية أو سياسية نشاطات بأية القيام عن قادتها وامتناع معين، لفصيل

 .احتكارية أو اقتصادية ألنشطة ممارستها أو تدخلها عدم .4

 .قانونيا محدد نظام ضمن لقادتها سلفًا محددة فترات في دوري تغيير يجري أن .5

محاولة  أو االنتخابية الدعاية في مشاركتها أو االنتخابات في األمنية األجهزة تدخل منع .6

 .نتائجها في التأثير

 . الديمقراطي اإلصالح عبر الفلسطينية التحرير منظمة إنعاش :خامساً

 . مواعيده في تجري أن يجب انتخابات وهي والرئاسية؛ التشريعية االنتخابات دورية :سادساً

 .والوطنية المحلية المؤسسات كافة في الدورية انتخابات االن إجراء: سابعاً

 .اإلعالم حيادية: ثامناً

 .المركزية االنتخابات للجنة الكاملة واالستقاللية االنتخابية القوانين سالمة: تاسعاً
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  :الدراسات السابقة 9.2 
   

  :الدراسات العربية 1.9.2
  

  :دراسات تناولت موضوع الحكم الصالح 1.1.9.2 
  

اإلصالح اإلداري في الوزارات الفلسطينية ودوره في " بعنوان )2011(موسى ففي دراسة اجراها 

 هدفت الدراسة التعرف إلى دور اإلصالح اإلداري في تعزيز مفاهيم الحكم". تعزيز الحكم الرشيد

لباحث من وجهة نظر المديرين، وقد تناول ا) المحافظات الشمالية(في الوزارات الفلسطينية  الرشيد

هذا الموضوع في ضوء األهمية الكبيرة التي يحظى بها االصالح االداري والحكم الرشيد في بناء 

وتهيئة المؤسسات الفلسطينية المختلفة إلقامة الدولة الفلسطينية، وأيضاً للدور الكبير الذي تلعبه 

حقيقية، شاملة،  برامج التطوير واإلصالح اإلداري في خطط التنمية المأمولة، وصوالً لتنمية 

مديراً ومديرة في وزارات السلطة الوطنية ) 325(وطبقت االستبانة على عينة بلغت . ومستدامة

وأظهرت النتائج أن تطبيق العمليات المتعلقة باإلصالح اإلداري والحكم الرشيد في . الفلسطينية

ليات اإلصالح اإلداري الوزارات الفلسطينية يتم بدرجة متوسطة، وأن هناك عالقة ايجابية بين عم

والحكم الرشيد، وأن عمليات اإلصالح اإلداري والحكم الرشيد يسيران جنباً إلى جنب، وأن أي 

كذلك كشفت الدراسة . تطوير أو تغيير سواء كان إيجابياً أو سلبياً ينعكس كل منهما على اآلخر

نظر المبحوثين تعزى وجود فروق دالة إحصائياً في واقع عمليات اإلصالح االداري من وجهة 

لمتغيري الدرجة الوظيفية وسنوات الخبرة، وهناك أيضاً فروق دالة احصائياً في واقع الحكم الرشيد 

تعزى لمتغيري الجنس، والدرجة الوظيفية، بينما لم تظهر الدراسة فروقاً دالة إحصائياً وفقاً لباقي 

اسة أن هناك اهتمام بتطبيق مبادئ وكان من أهم االستنتاجات التي خلصت لها الدر. المتغيرات

الحكم الرشيد بدرجة متوسطة، وأن الوزارات الفلسطينية تعاني من ضعف تطبيق األنظمة 

والقوانين، ويتم تعديلها دون مشاركة المؤسسة التشريعية أو مؤسسات المجتمع المدني وذوي 

وال يتم تعديلها بما يتناسب مع العالقة، كذلك فإن الهياكل التنظيمية ال تتسم بالمرونة المطلوبة، 

عمليات االصالح المنشودة، ورغم ادراك المبحوثين ألهمية الرقابة االدارية ودورها في تحسين 

وخرجت . األداء إال أنها تناولت بعض الجوانب كالرقابة على التزام الموظفين بساعات الدوام

في برامج التطوير واالصالح الدراسة بمجموعة من التوصيات لها عالقة بضرورة االستمرار 
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واستقطاب الكفاءات والمهارات الالزمة لتنفيذ ومتابعة هذه البرامج، وضرورة االهتمام بالعنصر 

البشري، تعزيز دور الرقابة الخارجية والداخلية، والدفع باتجاه تعزيز األيمان بأهمية تطبيق مبادئ 

العمل على تعزيز مبدأ تفويض الحكم الرشيد وثقافته، وأوصت الدراسة أيضاً بضرورة 

الصالحيات، والمشاركة بين جميع األطراف، وضرورة إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في 

  .موضوعي االصالح بشكل عام والحكم الرشيد بشكل خاص
  

 مبـادئ  تعزيز في اإلداري والتدقيق الرقابة وحدة دور" بعنوان )2010(البرغوثي وفي دراسة 

 اإلداريـين  المـدققين  نظر وجهة من الغربية الضفة في الحكومية المؤسسات في الصالح الحكم

 التابعة اإلداري والتدقيق الرقابة وحدة دور إلى للتعرف الدراسة هدفت. "اإلدارية الشؤون وموظفي

 الدراسـة  وشملت الفلسطينية، الوزارات في الصالح الحكم مبادئ تعزيز في العام الموظفين لديوان

 البيانات، لجمع كأداة واالستبانة الوصفي المنهج دراستها في الباحثة استخدمت .وهيئة وزارة )25(

 (64) بلغـت  بحـث  اإلداريـة  الشؤون موظفي من (%25) مقدارها عينة الدراسة مجتمع وشمل

 العمليـة  لوظائف متمم جزء اإلدارية الرقابة أن الدراسة نتائج في جاء ما أبرز .وموظفة موظف

 فإن كذلك العمل، عليها يقاس مسبقة معايير وضع من والتأكد األداء قياس لسالمة وشرط اإلدارية،

 األداء معايير وتوحد العمومية، الوظيفة نحو االحترام مفهوم نشر على تعمل اإلدارية الرقابة وحدة

 نسـبة  رفع في كبير بشكل أسهمت اإلدارية الرقابة وحدة وجود فإن كذلك المختلفة، المؤسسات في

 وأوصت .الفساد ومحاربة والمساءلة والشفافية النزاهة مجال في تحسنًا هناك وأن بالعمل، االلتزام

 مصـلحة  يخدم بما المختلفة المؤسسات في اإلداريين المدققين دور آليات تطوير بضرورة الدراسة

 واسـتغالل  الجهـد  تقليل في تسهم وكفاءة، فاعلية أكثر تقنيات واستخدام تحديث خالل من العمل،

  .أفضل بشكل العمل في الوقت
  

 المالية وزارة في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق واقع"بعنوان  دراسة )2010(الحلبية وتناول 

 واقع على التعرف الى هدفت والتي . "الموظفين نظر وجهة من األداء بفاعلية وعالقته الفلسطينية

 موظفي جميع من الدراسة مجتمع وتكون الفلسطينية، المالية وزارة في الرشيد الحكم مبادئ تطبيق

 العينة واالستبانة، واختارت الوصفي المنهج الباحثة استخدمت ،)1237( عددهم البالغ المالية وزارة

 واقع أن الدراسة نتائج أظهرت .وموظفة موظف )234( بلغت والتي العشوائية الطبقية بالطريقة
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 تطبيق على تعمل المالية وزارة وان متوسطة، كانت بالفاعلية وعالقته الرشيد الحكم مبادئ تطبيق

 تعمل أن بضرورة الباحثة وأوصت .متدنية بالمساواة المتعلقة النتائج وجاءت نسبي، بشكل الشفافية

 واضحة مقاييس ووضع تمييز، دون الموظفين مع العدالة وتحقيق أداءها، تطوير على المالية وزارة

  .الوزارة في الموظفين جميع أداء لتقييم
 

مدى تطبيق المجالس المحلية في محافظة أريحا للشفافية "بعنوان  )2009(أبو نعمة وفي دراسة 

استخدمت الدراسة المنهج الوصفي الكمي، ". والمساءلة وانعكاس ذلك على التنمية االقتصادية

مجالس  8أريحا والبالغ عددها وتكون مجتمع الدراسة كافة اعضاء المجالس المحلية في محافظة 

واستخدمت الدراسة االستبانة كأداة، وهدفت هذه الدراسة الى التعرف على مدى تطبيق تلك . محلية

وكان من أهم نتائجها ان  . المجالس للشفافية والنزاهة ودورها في المساهمة في التنمية االقتصادية

يات واللوائح الموضوعة من قبل المجالس غالبية المبحوثين يؤكدون ان هناك ضعف واضح في االل

المحلية التي من شأنها ان تساهم في منع استغالل المال العام، الى جانب قلة االهتمام في تطوير 

آليات لتطبيق قوانين الشفافية ومحاربة الفساد وانعدام وجود نظام اداري ومالي، باإلضافة الى انعدام 

لمجالس باإلعالن عن اهدافها بشكل دوري للمجتمع وجود سجل لمتابعة الشكاوي، وتقصير ا

كما ويؤكد اغلبية اعضاء المجالس المحلية بان الشفافية والمساءلة تساعد في اختيار نوعية . المحلي

المشاريع والتقليل من نسبة البطالة ومعرفة التعاطي مع المشاريع المشروطة من قبل الممول 

          .وبخاصة التمويل االجنبي
     

المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح "بعنوان  )2008(أحمد وفي دراسة أخرى أجراها 

، استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وتكون مجتمع الدراسة من "في الهيئات المحلية الفلسطينية

من اعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطينية في منطقة قلقيلية، وتكونت عينة الدراسة 

هدفت هذه الدراسة الى  . من مجتمع الدراسة% 100استمارة حيث تم اخذ العينة بنسبة  260

معرفة واقع المؤشرات المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية والفلسطينية، ومعرفة 

 .ةمدى تطبيق مبادئه، وذلك من وجهة نظر أعضاء ورؤساء وموظفي الهيئات المحلية الفلسطيني

وكان من أهم نتائجها ان الدرجة الكلية لالستجابة على مجاالت مؤشرات الحكم الصالح كانت 

متوسطة، وكان ترتيب درجة االستجابة على مجاالت مؤشرات الحكم الصالح من االعلى الى 
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أي حصلت على تقدير متوسط، وجود %)  67.8(وجود واقع لمؤشر النزاهة بنسبة : االدنى كاآلتي

، وجود واقع %)67.6(جال مؤشر الكفاءة والفعالية في الهيئات المحلية الفلسطينية بنسبة واقع لم

، وجود واقع لمجال مؤشر الشفافية بنسبة %)67.4(لمجال مؤشر المسائلة وتطبيق القانون بنسبة 

، يوجد عالقة طردية موجبة ودالة إحصائيا بين اطالع أعضاء الهيئات المحلية %)67.2(

  .على القوانين واألنظمة الخاصة بهيئاتهم وواقع الحكم الصالح في هذه الهيئات الفلسطينية
 

 غير المنظمات في الصالح الحكم وتطبيقات مبادئ" بعنوان )2008( القصراوي وفي دراسة 

 دراسة إلى هدفت والتي." والجنوبية الشمالية المحافظات في العاملة الفلسطينية التنموية الحكومية

 إلى التعرف خالل من التنمية، المجال في العاملة الفلسطينية األهلية المؤسسات في اإلدارة نظام

 استخدمت الصالح، الحكم لمبادئ تطبيقها ومدى المؤسسات، هذه إدارة مجالس تمارسه الذي الدور

 النتائج أبرز وكانت البيانات، لجمع السابقة واألدبيات االستبانة واختارت الوصفي، المنهج الباحثة

 والتي والنزاهة، والشفافية المساءلة تطبيق في جدية عدم أبدت قد والمؤسسات الجمعيات تلك أن

 .والخارجية الداخلية المساءلة من تمكن التي واإلجراءات السياسات ضعف خالل من برزت

 الهيئات هذه عمل في الصالح الحكم مبادئ تطبيق في واضح غياب هناك أن إلى الدراسة وخلصت

 خططها صياغة تعيد وأن بدورها الهيئات هذه تقوم أن بضرورة الدراسة وأوصت والجمعيات،

  .الوطنية ومصالحه الفلسطيني المجتمع واحتياجات التنمية أولويات مع يتفق بما االستراتيجية
 

" الحكم الرشيد ومستقبل التنمية المستدامة في الجزائر"دراسة بعنوان  )2007(كربوشة وتناول 

هدفت الدراسة الى بيان العالقة بين الحكم الرشيد والتنمية المستدامة، حيث أشار أن الحكومات وفي 

اطار تطبيق سياستها لمفهوم الحكم الرشيد من منطلق عالقتها بالتنمية عليها توسيع دائرة المشاركة 

الشراكة من أجل العامة ألفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم 

االصالح والذي عادة ما يحمل شعار التنمية والنهوض بالمجتمعات، ومن أجل ذلك كله فال بد من 

  .تعزيز دور الشباب في صياغة القرارات واتخاذها
  

قياس مدى تحقق المعايير الدولية للشفافية في التقارير "بعنوان  )2005(الجزار أما دراسة 

شركة تنتمي  58المنهج الوصفي، واستندت الدراسة إلي عينة مكونة من  استخدمت الدراسة" المالية

وهدفت الدراسة الى التعرف على مدى تحقق المعايير . لقطاعات مختلفة في السوق المالية السعودية
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الدولية للشفافية في التقارير المالية، وقد حددت الدراسة ستة فروض تم صياغتها بشكل يسمح 

،  وخمس )الشفافية(ثم حددت متغيرات البحث في متغير تابع وهو درجة اإلفصاح . تحقيقها اختباريا

، وقرارا ت مستخدمي التقارير، ونوع الصناعة تقلة وهي متغيرات النمو بالشركةمتغيرات مس

تدني درجة اإلفصاح   :وكان من أهم نتائجها .وحجم مكتب المراجعة، ومكانة الموقع على اإلنترنت

لتقارير المنشورة سواء بالصحف أو االنترنت، تولد شعور بعدم الثقة في مصادر في ا) الشفافية(

المعلومات المتوافرة، مما يدفع المستثمر باالعتماد على خبرته الشخصية في اتخاذ قراراته 

تخلف الشركات السعودية عن مثيالتها بالدول الغربية في إدراك مدى أهمية استخدام  االستثمارية، 

  . قناة فعالة لنشر وتوزيع التقارير الماليةاإلنترنت ك
 

 حيث ،"العربية التنمية استدامة في الراشد الحكم مقومات "بعنوان )2004(الشهوان وفي دراسة 

 من العديد في المستدامة بالتنمية وعالقته الرشيد للحكم األساسية للمقومات تحليال الدراسة هذه قدمت

 االستقرار والتعبير، المساءلة  :التالية الجيد الحكم مؤشرات على الدراسة اعتمدت العربية، البلدان

 وغطت الفساد، ضبط القانون، حكم والضبط، التنظيم نوعية الحكومة، فاعلية السياسي، والعنف

 الدراسة توصلت .واألردن العراق، مصر، السعودية، الجزائر، : هي عربية بلدان خمسة الدراسة

والمشاركة،  التمكين هي الناس حياة في تؤثر المستدامة البشرية للتنمية سمات خمسة هناك أن إلى

 واالستدامة واإلعالة، المعيشة في االجتماعي األمان والتعليم، الصحة الدخل، فرص عدالة التعاون،

 والمطلوبة الحاسمة الرئيسية المقومات أن إلى الدراسة توصلت كذلك األجيال، مع التنمية وتواصل

 الفساد، ضبط القانون، دولة حكم :األهمية وبحسب هي التنمية استدامة أجل من الجيد للحكم

 نتائج وأشارت السياسي، واالستقرار والضبط، التنظيم نوعية الحكومة، فاعلية والتعبير، المساءلة

 ال متالزمتان عن عبارة المستدامة التنمية وركائز الصالح الحكم مقومات أن واضح وبشكل الدراسة

وأن  إيجابا، أو سلبا دوما، واحد اتجاه في تعمل تفاعالتهما أن تؤكد واحدة لحقيقة ووجهان تفترقان

  .المستدامة للتنمية مقوضات منها جعل المساءلة وضعف الفساد وضبط القانون حكم مقاييس فقر
  

هدفت " مدى تطبيق الشفافية في مراكز الوزارات االردنية"بعنوان  )2004(دعيبس أما دراسة 

الدراسة للتعرف على واقع الشفافية في القطاع الحكومي االردني من خالل تحديد االساليب المتبعة 

لتطبيقه وتعرف اتجاهات أفراد العينة حول أهمية الشفافية والمعوقات والتحديات التي تواجه 



 

31 

جهة نظر كافة تطبيقها، واالساليب واآلليات المقترحة لتطوير ورفع مستوى تطبيق الشفافية من و

أكدت نتائج . المدراء االشرافيين والتنفيذيين في مراكز الوزارات االردنية االكثر احتكاكا بالمواطنين

الدراسة ان بناء الثقة المطلقة بين المواطن والحكومة من خالل الوضوح والصراحة في االجراءات 

كذلك بينت نتائج الدراسة أن تطبيق . هو المفهوم االكثر ادراكا بين الموظفين في الدوائر الحكومية

الشفافية في مراكز الوزارات ضعيف اذ ال تتم اعطاء المواطنين المعلومات الالزمة وبطريقة 

كما . يستطيع المواطن فهمها، كما أن المواطن بدوره ال يشارك في اعطاء أرائه وأفكاره للدائرة

الكثير من المعوقات التي تعيق تبني بينت الدراسة وجود فساد في االجراءات الحكومية ووجود 

وتطبيق الشفافية تتمثل بعدم وجود اسس ومبادئ الشفافية وكثرة القوانين والتشريعات التي أدت الى 

  .غموض فكرة الشفافية

  

:دراسات تناولت المشاركة المجتمعية  2.1.9.2  
  

تنمية وتطوير المجتمع دور المشاركة المجتمعية في " بعنوان )2008(قدومي ففي دراسة أجراها 

استخدم الباحث المنهج الوصفي . ، حالة دراسية للجان االحياء السكنية في مدينة نابلس"المحلي

تكونت . التحليلي والمنهج الوصفي الميداني باالعتماد على مصادر أولية وثانوية من المعلومات

هدفت الدراسة الى  .نابلسأحياء في مدينة  8فرد، عينة طبقية عشوائية من ) 943(الدراسة من 

توضيح دور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحلي و كذلك البحث في العالقة ما 

أظهرت النتائج أن  .بين المشاركة المجتمعية ومستواها في تنمية المجتمع المحلي في مدينة نابلس

ء السكنية هو رغبتهم في زيادة خبرتهم الدافع االساسي وراء انضمام أفراد المجتمع الى لجان االحيا

الحياتية وتنميتها وتطويرها وتعزيز االنتماء والعمل الجماعي ومن ثم تنمية العالقات العامة 

وان االهم في العمل التطوعي هو االلتزام في . باإلضافة الى شغل اوقات الفراغ في أعمال مفيدة

وكان من أهم  .والرغبة في تطوير الشخصيةالعمل والقدرة على العطاء والتعليم واالستعداد 

اوصت بضرورة توسيع نطاق العمل التطوعي ألفراد الحي، الحث على : توصيات الدراسة

أن تقوم الجهات المعنية بتفقد حاجات المجتمع والتعرف على  المشاركة  الفاعلة في أنشطة اللجان،

    .قدمة لهممطالب أفرادها من خالل استفتائهم حول مستوى الخدمات الم
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" دور المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلي: "دراسة بعنوان  )2008(عبد الجبار وتناول 

هدفت الدراسة الى التعرف على دور الجهود الشعبية والمجالس . هي دراسة اجتماعية ميدانية

دور من سلبيات المحلية والمنظمات المجتمعية في مجاالت التنمية المحلية وما يترتب على هذا ال

ارتفاع نسبة االقبال على المشاركة في انشطة : وتوصلت الدراسة الى عدة نتائج أهمها. وإيجابيات

التنمية المحلية المختلفة ويرجع ذلك الى كون المشاركة واجب وطني وبالتالي يجب عليهم المساهمة 

ية على الموظفين فقط بل وأظهرت الدراسة عدم اقتصار المشاركة في انشطة التنمية المحل. فيها

وكشفت الدراسة بأن زيادة الدخل وارتفاع مستوى . شملت العاطلين عن العمل بما في ذلك الطالب

ومن معوقات المشاركة . التعليم يجعل المواطن قادرا على المشاركة في تنمية المجتمع المحلي

  .المجتمع الشعبية هي الفقر واالمية وعدم وجود أشخاص يتحملون مسؤولية تنمية
 

دور الهيئات المحلية في فلسطين في تعزيز المشاركة "بعنوان   )2005(ألسعد وفي دراسة اخرى 

، تركزت هذه الدراسة حول أهمية تعزيز المشاركة والتنمية بكافة اوجهها "واحداث التنمية السياسية

ي والتمثيل السياسي السياسية واالقتصادية واالجتماعية وعلى دورها في عملية البناء الديمقراط

والمشاركة بين جمهور المواطنين والهيئات المحلية والحكومة المركزية وخلصت الدراسة إلى 

مجموعة من التوصيات ومن اهمها ضرورة ترسيخ مبدأ المشاركة المجتمعية من أجل بناء حكم 

 . صالح مبني على الديمقراطية وسياسة المشاركة في الهموم والطموحات

  

  :دراسات األجنبيةال 2.9.2
  

المشاركة المجتمعية من أجل الحكم "بعنوان  )Waheduzzaman, 2010( في دراسة أجراها

الدراسة إلى التحقق في ظروف محددة  هدفت. "دراسة برامج التنمية الريفية في بنغالديش: الرشيد

على المستوى المحلي، والعوائق التي تحول دون عملية المشاركة المجتمعية في هيئات الحكم 

يسعى البحث أيضا إليجاد السبل الممكنة لزيادة المشاركة المجتمعية في برامج التنمية التي  .المحلي

موقف الحكومة (ا تعقب كل من ذاتية هدفت الدراسة ايض .يمكن أن تسهم في الحكم الرشيد

النظم ( ، والعوامل الموضوعية)السكان المحليينالحكوميين المحليين المنتخبين و المسؤولينو

وقد اعتمدت هذه الدراسة   ، التي تسبب الحواجز أمام المشاركة)اإلدارية والقانونية لمشاركة الشعب

واستخدمت المقابلة كأداة للدراسة  .ألسئلةعلى المنهج النوعي للحصول على إجابات على جميع ا
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ي عدم فعالية المشاركة وقد كشفت النتائج أن هناك مشاكل متعددة تسهم ف .الى جانب االستبيان

مثل المسؤولين الحكوميين، والممثلين المنتخبين أو  - ان أي من الجهات الفاعلة : وهي. المجتمعية

آليات المشاركة المجتمعية  المباشرة من  . المجتمعيةالسكان المحليين ال يدركون قيمة المشاركة 

ال يوجد نظام قانوني متين لضمان المشاركة المجتمعية . خالل اللجان اإلدارية المختلفة كانت خاطئة

الالمركزية اإلدارية غير مكتملة، وهذا مكن المسؤولين الحكوميين  . كشرعية على المستوى الريفي

نظم التقييم فيما يتعلق بمشاركة  .لمنتخبين فيما يتعلق باألمور الماليةمن السيطرة على الممثلين ا

وأخيرا، االفتقار إلى رأس المال  . الشعب ومدى رضاهم عن نتائج برامج التطوير غير فعالة

بناء : وأوصت الدراسة الى ما يلي. الذي يؤثر في ثقة الناس في قادتهم المحليين االجتماعي،

على الحواجز غير الظاهرة التي تحول من المشاركة المجتمعية الفعالة في نموذجا جديدا للتغلب 

برامج التنمية المحلية، ادراج لجنة مواطنين مختارة عن طريق مؤسسات غير حكومية داخل مناطق 

الحكم المحلي، مشاركة لجنة المواطنين في جميع المشاريع المحلية عن طريق المؤسسات غير 

لمجتمع المدني عن طريق المؤسسات غير الحكومية التي تساعد في تطوير الحكومية، تفعيل دور ا

رأس المال االجتماعي، اصدار قوانين وقواعد تضمن تعزيز المشاركة المجتمعية لتطوير الثقة بين 

  .القطاعات المختلفة
 

. "قيادة ومشاركة الشباب لمبادرات شبابية لتنمية المجتمع"بعنوان Wright, 2008) (أما دراسة 

 تم أن وبعد . مبحوثا 15 على سكويفرانس سان نةيمد في المركزي الحي في الدراسة أجريت فقد

 الدراسة نتائج تلخصت والمالحظة، البؤرية، والمجموعات المقابالت، خالل من اناتيالب جمع

 من تمكنوا الشباب أن  :ثانيا  .العملي التطبيق خالل من تعلموا الشباب أن  :أوال. أبعاد بأربعة

 لعمل كان :ثالثاً .)ا يالعل والتفكير ليالتحل ز مهاراتيتعز( وأفكارهم عملهم  لتطبيق تحليلهم توظيف

 إيجابي أثر الكبار والتنسيق مع مجتمعهم مع وبالتعاون لعملهم قيادتهم  في تشاركية بطريقة الشباب

 اتخاذ عمليات في الشباب مشاركة  :رابعاً فعال بشكل الشباب لدى ةياديالق المهارات تطورت حیث

 لدى ةياديالق والمهارات القدرات بناء في إيجابي أثر أيضا كان لها السلطة ومنحهم بعض القرار

  .الشباب
  



 

34 

 تناولت فقد. "المشاركة المجتمعية للشباب االفريقي في كندا"بعنوان  (Karki, 2007) دراسة أما

 في سنة وللملتحقين 24-16 من العمرية للفئة ةيقيافر أصول من نييللكند المجتمعية المشاركة

 تدفعهم العوامل التي على للتعرف وهدفت الدراسة .كندا في ويندسور مدينة في الشباب برامج

 بأن  :أوالالنتائج  أبرز كانت تواجههم وقد التي والتحديات عليهم مشاركتهم وأثر للمشاركة،

 وتشكیل صداقات وخلق االجتماعي التفاعل في الرغبة ه� الشباب للمشاركة تدفع التي األسباب

 نتائج من نيتب ثانيا.والرضا اإليجابي الشعور إلى باإلضافة الشبكات المختلفة خالل من عالقات

 بينهم، مختلفة وشبكات عالقات بناء من تمكنت المجموعة المجتمعية المشاركة خالل من بأنه البحث

 صداقات وخلق عامة معلومات على والحصول دةيفراغهم بصورة مف أوقات استغالل إلى باإلضافة

 ه�و" االجتماعي بالرأسمال يسمى ما بناء يهالبارزة  األمور أكثر ومن  .باالنتماء والشعور

 بأن الدراسة نتائج أشارت :ثالثا .المشترك ه�فتحقيق  في همتسا والقوى التي الشبكات مجموعة

 مهنظر في مناسبة برامج توفر عدم بسبب المجتمعية المشاركة من كانوا مثبطين الشباب من العديد

 كانوا فيما السن وكبار األطفال مع العمل على تنصب كانت البرامج فأكثر .جذابة لهم غير كونها أو

 في والمشاركة االلتحاق الى رغبتهم في باإلضافة .من عمرهم مع أقرانهم وفئات للعمل تطلعوني

  .ومهاراتهم قدراتهم وتطور ه�تطور برامج
 

المشاركة المجتمعية والشعور بالمسؤولية اتجاه "بعنوان )  (Cicognani, 2007وفي دراسة  

، حيث ركزت الدراسة على العالقة بين المشاركة المجتمعية والرفاه "والرفاه االجتماعيالمجتمع 

طالب  200شملت االجتماعي على عينة من طالب في كل من جامعة ايطاليا وأمريكا وايران، 

عالقة ذات داللة  ه	�كوخلصت النتائج إلى أن . طالبا ايرانيا 214طالبا امريكيا و 125ايطالي و 

ة والشعور باالنتماء وحالة الرفاه االجتماعي التي يشعر بها ين المشاركة المجتمعية بيإحصائية  قو

بلد وآخر، إال أن المشاركة وفرت ن يوأفادت النتائج أن رغم مستوى المشاركة كان متفاوتا ب. الفرد

فرصا شجعت لنمو العالقات االجتماعية في أطر مختلفة وزادت من الشعور باالنتماء والهوية في 

ورغم أن الخصائص االجتماعية . المجتمع مما أدى الى حالة من الرفاه االجتماعي للفرد

مية دور هللدراسة أكدت أ ن طالب كل جامعة إال أن المحصلة النهائيةيواالقتصادية اختلفت ب

وقد أظهرت البيانات بأن حالة الرفاه . المشاركة المجتمعية في النماء والشعور بالمسؤولية المجتمعية

. عزى ذلك لدعم العائلةينة وقد ين كانت أفضل من باقي أفراد العييكين الطالب األمرياالجتماعي ب
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عالقة إيجابية واضحة  ه	�كن إال أنه كانت ين المبحوثية بيومع اختالف نماذج المشاركة المجتمع

وكانت أهم التوصيات وجود حاجة لمزيد من البحث في  .ن الشعور بالرفاه االجتماعييبينها وب

الخصائص النوعية لنماذج المشاركة المجتمعية والرفاه االجتماعي إللقاء الضوء على العمليات 

ثل التركيز على نوع محدد من المشاركة واآلليات المختلفة التي تهم وتشغل هذه الظاهرة م

  .المجتمعية وليس المشاركة بشكل عام
  

إدارة حكم أفضل ألجل التنمية في الشرق "بعنوان )  (World Bank, 2004وفي دراسة اخرى 

وهذه واحد من عدة دراسات وتقارير ذات . "تعزيز التضمينية والمساءلة - األوسط وشمال أفريقيا

وشمال أفريقيا تصدر عن البنك الدولي لها عالقة باالستثمار، إدارة الحكم،  أهمية للشرق األوسط

النوع االجتماعي، العمالة، وهي تهدف باألساس لتقديم مراجعة شاملة للتحديات والفرص التي 

تناولت الدراسة العديد من . تواجهها المنطقة في سعيها إلى النهوض باستراتيجيات جديدة للتنمية 

خاصة بالحكم الجيد والفساد وإصالح القطاع العام والرقابة، حيث اشارت الدراسة إلى المواضيع ال

  أن أهم ركيزتان للحكم الجيد هما التضمينية والتي تعني المعاملة المتساوية والمشاركة المتساوية،

ت نتائج وأشار. والركيزة الثانية هي المساءلة والتي تحتاج وبحسب الدراسة إلى الشفافية والتنافسية

الدراسة إلى أن الفساد من أهم المظاهر البارزة والشائعة إلدارة الحكم السيء، وتجلى ذلك في 

كذلك فقد تطرقت الدراسة إلى . المحسوبية والرشوة وأن الفساد نتيجة مباشرة النعدام المساءلة

ما بين حكم القانون، الجهود الكبيرة التي تبذل لتعريف األبعاد األساسية للحكم الجيد والتي تراوحت 

وبحسب . محاربة الفساد، فاعلية القطاع العام، وصوالً إلى النزاهة والشفافية والقدرة على التعبير

الدراسة ولتعزيز التضمينية يجب اعتماد قوانين وأنظمة تضمن وتوسع نطاق الحريات األساسية 

لمساواة أمام القانون وبالتالي للجميع وهذا يتضمن حق المشاركة المتساوية في إدارة الحكم، حق ا

وأوصت الدراسة ومن أجل حكم جيد بضرورة . حق المساواة في المعاملة من قبل الهيئات الحكومية

، وتعزيز التنافسية عبر انتخابات حرة ونزيهة، إتاحة المجال لمشاركة "الشفافية"نشر المعلومات علناً 

لداخلية عبر اإلصالحات اإلدارية، إنشاء آليات أكبر لمنظمات المجتمع المدني، تحسين المساءلة ا

لتحسين القطاع العام من خالل التركيز على األداء الجيد، إصالح الخدمة المدنية وجعلها أكثر 

مساءلة، والسيطرة عل الفساد وضبطه ومحاربته في اإلدارات الحكومية، وجعل الوظائف الحكومية 

  .ال مركزية والحفاظ على الموارد العامة
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البنى التقليدية في الحكم المحلي للتنمية "بعنوان  (George & Wolf, 2004)ما دراسة أ

، وهي عبارة صادرة من معهد العلوم السياسية في جامعة بيرن بسويسرا، وبإشراف "المحلية

تناولت هذه الدراسة العديد من القضايا التي . برنامج تمكين المجتمعات المحلية التابع للبنك الدولي

ا عالقة بالتنمية، خاصة الالمركزية ومبادي الحكم الصالح، حيث أشارت الدراسة إلى أن الحكم له

الصالح يجب أن يقوم على التشارك والشفافية والمساءلة وأن يكون فاعل ومنصف ويعزز حكم 

 القانون، وأن يرتكز على األولويات السياسية واالجتماعية واالقتصادية، وأن يأخذ بعين االعتبار

آراء ومطالب الفئات األكثر فقراً وتهميشاً في عملية صنع القرارات المتعلقة بتخصيص الموارد 

: التنموية، كذلك أشارت الدراسة إلى أنه يجب تعزيز شروط عديدة حتى يكون الحكم صالحاً منها

ية، حكم الشرعية واإلدماج االجتماعي، التمكين، المساواة المشاركة، احترام حقوق اإلنسان األساس

. القانون وتقسيم السلطة، كذلك يجب أن يمتاز بحسن االستجابة والشفافية واعتماد مبدأ المساءلة

وفيما يتعلق بالالمركزية فقد تطرقت الدراسة إلى بعض مشاكلها ولكنها أشارت إلى آثارها 

�� اإليجابية، من حيث تعزيز االستجابة وإدارة الموارد المحلية وجمع اإليرادات�� � أ��� وأآ�

������.  
  

   :تعقيب الدراسات السابقة 4.9.2
  

إضافة إلى ما قدمته هذه الدراسات للباحثة من مساعدة كبيرة في دراستها سواء فيما يتعلق بمشكلة 

الدراسة وأهدافها وأهميتها ومجمل اإلطار النظري أو مساعدة الباحثة وبدرجة كبيرة في بناء أداة 

  :اإلشارة إلى أهم ما جاء فيها عن الحكم الصالح والمشاركة المجتمعيةالدراسة، فال بد من 

أجمعت بعض الدراسات ان تطبيق العمليات المتعلقة بمبادئ الحكم الصالح يتم بدرجة متوسطة  .1

  .رغم ادراك المبحوثين بأهميتها ودورها في تحسين وتنمية المجتمع

لصالح كالرقابة والشفافية والنزاهة ولم أغلبية الدراسات ركزت على المبادئ االخرى للحكم ا .2

 .تتناول موضوع المشاركة المجتمعية مع الحكم الصالح

أغلب المبحوثين في الدراسات السابقة يؤكدون أن هناك ضعف في تطبيق آليات ومبادئ الحكم  .3

كما أظهرت دراسة ). 2008(ودراسة أيمن ) 2009(الصالح كما ورد في دراسة أبو نعمة 

 .أن هناك غياب واضح في تطبيق مبادئ الحكم الصالح) 2008(القصراوي 
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شجعت بعض الدراسات الى توسيع دائرة المشاركة العامة ألفراد المجتمع وخصوصا التركيز  .4

 ).2007(على فئة الشباب ودورها في صياغة القرارات واتخاذها كما ورد في دراسة كربوشة 

المشاركة الفاعلة كمؤشر فعال في تقدم  ركزت توصيات الدراسات السابقة على الحث على .5

وكان من التوصيات التي نادت بها الدراسات السابقة هو وجود حاجة لمزيد . المجتمع وتنميته

من البحث في الخصائص النوعية لنماذج المشاركة المجتمعية كالتركيز على نوع محدد من 

 ).2007(سة سيكوناني المشاركة المجتمعية وليس المشاركة بشكل عام كما ورد في درا

هناك الكثير من التوصيات التي ركزت على أهمية وجود حكم يقوم على التشارك واالخذ بعين  .6

االعتبار الفئات المهمشة في عملية صنع القرار ، وقد أفادت االدبيات السابقة الباحثة في توضيح 

امتدادا لها وما نادت به  مفهومي المشاركة المجتمعية والحكم الصالح ، وستكون الدراسة الحالية

  .من توصيات
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 الفصل الثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :مقدمة 1.3
  

هذا الفصل منهجية الدراسة، ومجتمعها وعينتها، وأدوات الدراسة، وطرق التحقق من  يوضح

  .صدقها وثباتها، وطريقة المعالجة اإلحصائية لبيانات الدراسة

  

  :منهج الدراسة 2.3
  

استناداً إلى طبيعة الدراسة وأهدافها استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي، وذلك لمالئمته 

ة، من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة الدراسة في الوقت الحاضر وكما هي في ألغراض الدراس

 - في رأي الباحثة-الواقع من خالل وصفها، وتفسيرها، والتنبؤ بها، وهو المنهج المناسب واألفضل

  .لمثل هذه الدراسات

  

 :مجتمع الدراسة 3.3
  

مواطناً ومواطنة ) 176235(مجتمع الدراسة من جميع أهالي محافظة بيت لحم البالغ عددهم  يتكون

  .) 2007الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،. (2012/2013للعام 

  
  :عينة الدراسة 4.3

  

تم اختيار عينة الدراسة بحيث تكون ممثلة لمجتمعها باالعتماد على األسس اإلحصائية الختيار 

). مدينة، قرية، مخيم(بالطريقة الطبقية العشوائية، طبقية من حيث متغير مكان السكن العينات، 

ويوضح . من مجتمع الدراسة%) 0.22(مواطناً ومواطنة، أي بنسبة ) 383(من  وتكونت العينة

  .  توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقاً لمتغير مكان السكن) 1.3(الجدول رقم 
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  تمع الدراسة والعينة وفقاً لمتغير مكان السكنتوزيع مج). 1.3(جدول رقم 

 وبةلالعينة المط مجتمع الدراسة مكان السكن الرقم

 107 49391 مدن     .1111

 248 113948 قرى     .2222

 28 12896 مخيمات     .3333

 383 176235 المجموع

  

من مجتمعها، باالستناد إلى موقع حساب العينات % 5وتم حساب حجم العينة بنسبة خطأ مقدارها  www.surveysystem.com و). 2.5(، كما هو واضح في ملحق رقم
�� )2.3( ر�� ا���ول 

������ ا��� ا��"! ا�#�$%�.  

  

  خصائص العينة الديمغرافية   ). أ -2.3(جدول رقم 

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

    الجنس
- 
 

 52.2 200 ذكر

 47.8 183 أنثى

    الفئة العمرية
 

13 
30-  202 54.6 

30-44  96 25.9 

45+  72 19.5 

    الحالة االجتماعية
 
- 

 

اء/أعزب  171 44.6 

ة/متزوج  196 51.2 

 4.2 16 غير ذلك

    الديانة
- 
 

ة/مسلم  303 79.1 

ة/مسيحي  80 20.9 

    مكان السكن
 
- 
 

 27.9 107 مدينة

 64.8 248 قرية

 7.3 28 مخيم
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  خصائص العينة الديمغرافية   ). ب -2.3(جدول رقم 

 القيم الناقصة النسبة المئوية العدد المتغيرات

    المؤهل العلمي
 

10 
 

 10.2 38 أقل من ثانوي

 30.6 114 ثانوي

 15.3 57 دبلوم

 44.0 164 بكالوريوس فأعلى

    االنتماء السياسي
- 
 

 28.7 110 منتمي

 71.3 273 غير منتمي

    العالقة بقوة العمل
- 
 

 56.9 218 يعمل

 43.1 165 ال يعمل

    الدخل الشهري بالشيكل
 

61 
 

1500-  128 39.8 

1500-3000  143 44.4 

3000+  51 15.8 

  

  :الدراسة لعينة الديموغرافية الخصائص 5.3
  

 العمرية، والفئة الجنس، :لمتغيرات وفقاً الديمغرافية العينة خصائص )2.3( رقم الجدول يوضح

 بقوة والعالقة السياسي، واالنتماء العلمي، والمؤهل السكن، ومكان والديانة، االجتماعية، والحالة

  :يلي كما وذلك الشهري، والدخل العمل،
  

  :الجنس لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 1.5.3
  

 %47.8 مقابل ذكور العينة أفراد من %52.2 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة ياتالمعط تشير

  .إناث
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  :العمرية الفئة لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 2.5.3
  

 من األقل العمرية الفئة في المبحوثين من %54.6 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة النتائج بينت

 سنة 45 العمرية الفئة في منهم %19.5 وكان سنة، 44- 30 العمرية الفئة في %25.9 سنة، 30

  .فوق فما
  

  :االجتماعية الحالة لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 3.5.3
  

 متزوجين، غير العينة شملتهم ممن %44.6 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

   ).ومطلقين أرامل( أخرى حاالت في %4.2 مقابل المتزوجين، من منهم 51.2%
  

  :الديانة لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 4.5.3
  

 مقابل مسلمين العينة أفراد من %79.1 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح

  .مسيحين 20.9%
  

  :السكن مكان لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 5.5.3
  

 المدن، سكان من المبحوثين من %27.9 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

  .المخيمات سكان من منهم %7.3 وكان القرى، سكان من 64.8%
  

  :العلمي المؤهل لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 6.5.3
  

 من %10.2 لدى العلمي المؤهل أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتبين

 درجة حملة من منهم %44 وكان دبلوم، %15.3 ثانوي، %30.6 ثانوي، من أقل المبحوثين

  .فأعلى البكالوريوس
  

  :السياسي االنتماء لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 7.5.3
  

 سياسياً، نالمنتمي من المبحوثين من %28.7 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

  .سياسياً المنتمين غير من %71.3 مقابل
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  :العمل بقوة العالقة لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 8.5.3
  

 العاملين، من العينة أفراد من %56.9 أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات من يتضح

  .العاملين غير من %43.1 مقابل

  

  :الشهري الدخل لمتغير وفقاً العينة أفراد توزيع 9.5.3
  

 المبحوثين من %39.8 لدى الشهري الدخل أن )2.3( رقم الجدول في الواردة المعطيات تشير

 منهم %15.8 لدى الشهري الدخل وكان ،3000- 1500 منهم %44.4 شيكل، 1500 من أقل

  .شيكل 3000 من أكثر
  

  :أسلوب وأداة جمع البيانات 6.3
  

المسح بالعينة، واالستبانة أداةً لجمع البيانات، فبالرجوع إلى  استخدمت الدراسة الحالية أسلوب

األدبيات السابقة، ولفحص دور المشاركة المجتمعية في تعزيز مؤشرات الحكم الصالح كما يدركها 

المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، طورت الباحثة استبانة تكونت من ثالثة أقسام رئيسية، 

�، وا�*(� ��#)،ا: علومات عامة عن المبحوثين من حيثاشتمل القسم األول م وا�+��� ا�$" 

،��0�، ا/.-"�,� ا�$"6، ?<�ة وا�$>�� ا�5��;9، وا/0-"�ء ا�$%"9، وا�"8ه6 ا�425، و�23ن وا��

فقرة، ) 34(حين ضم القسم الثاني مقياس المشاركة المجتمعية الذي تكون من  �9 ا�BC ي، وا��@6

فقرة، علماً بأن طريقة ) 46(الثالث مقياس مؤشرات الحكم الصالح الذي تكون من وضم القسم 

 Likert(االجابة عن أداة الدراسة تركزت في االختيار من سلم خماسي، على نمط ليكرت 

Scale(وبذلك تحوي . أوافق بشدة، أوافق، بين بين، ال أوافق، وال أوافق بشدة: ، وذلك كما يأتي

تغيراً مستقالً هو المشاركة المجتمعية بمؤشراته المختلفة ، كما تحوي الدراسة الدراسة الحالية م

متغيراً تابعاً هو الحكم الصالح بمؤشراته المختلفة، كما توضح الدراسة المتغيرات المستقلة الثانوية 

ي، الجنس، والفئة العمرية، والحالة االجتماعية، والديانة، ومكان السكن، والمؤهل العلم: اآلتية

  . واالنتماء السياسي، والعالقة بقوة العمل، والدخل الشهري
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  :صدق أداة الدراسة 1.6.3
  

تم التحقق من صدق أداة الدراسة بعرضها على مجموعة من المحكمين الذين أبدوا عدداً من 

ناحية، المالحظات حولها التي تم أخذها بعين االعتبار عند إخراج األداة بشكلها النهائي، هذا من 

لفقرات ) Factor Analysis(ومن ناحية أخرى، تم التحقق من الصدق بحساب التحليل العاملي 

  ).4.3- 3.3(األداة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

لفقرات مقياس المشاركة ) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي ). أ -3.3(جدول رقم 

  المجتمعية

 درجة التشبع الفقرات الرقم

أحب أن أكون ناشطاً في حركة اجتماعية من أجل حقوق المواطن في 

 وطني

0.42 

أشارك أبناء مجتمعي مناسباتهم المختلفة بغض النظر عن ديانتهم، أو 

 ثروتهم، أو وجهات نظرهم السياسية  

0.60 

 0.53 أحب أن اشترك في األعمال التطوعية في وطني

 0.51 من األهمية  أعطي القضايا المجتمعية قدراً

 0.64 أشترك في مظاهرات تعبر عن مصلحة عامة في وطني

 0.54 أرسم شعارات على الجدران من أجل مصلحة عامة في وطني

 0.45 أشترك باالنتخابات الوطنية في بلدي

من الضروري أن يقضي الشباب جزءاً من عطلتهم الصيفية في خدمة 

 األعمال المجتمعية

0.58 

 0.53 باآلخرين في مجتمعنا أهتم

أستطيع المشاركة في القضايا المجتمعية مثلما يقوم به أبناء مجتمعي 

 اآلخرون

0.47 

 0.53 أشترك بجمع توقيعات من أجل مصلحة عامة في وطني

 0.60 أشعر باالرتياح عندما أشارك زمالئي في عمل مجتمعي

 0.67 المجتمعيةيهمني حضور الندوات التي تعنى باألمور 

 0.65 أشارك  في نقاشات تعنى باألمور المجتمعية

 0.60 أحرص على مشاركة أبناء مجتمعي في المناسبات الوطنية

 0.57 لدي القدرة في التأثير على اآلخرين في القضايا المجتمعية
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مقياس لفقرات ) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي ). ب -3.3(جدول رقم 

 المشاركة المجتمعية

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.60 متابعة قضايا الوطن في االذاعة والتلفزيون يبعث في نفسي الملل

 0.52 أشعر باالرتياح عندما أشترك مع أبناء مجتمعي في عمل ناجح

 0.70 أحب أن أزور المناطق التي لم أزرها من قبل في وطننا

 0.66 عمل مع جماعة يضايقني االشتراك في

 0.63 أعتقد أن وطني مكان جيد ألعيش فيه

 0.63 أتضايق من مناقشة الموضوعات العامة مع أبناء مجتمعي

 0.57 أعرف أغلبية أفراد مجتمعي المحلي

 0.61 يهمني العيش في مجتمعي

 0.60 أتوقع العيش في بلدي فترة طويلة من الزمن

 0.46 أن أعمل ما تتفق عليه جماعة أنا عضو فيها  أحب

 0.53 أنسجم مع أفراد مجتمعي وأستمتع بوجودي معهم

 0.65 أفكر في مستقبل وطني بكل تفاؤل

 0.67 يهتم أفراد مجتمعي  ببعضهم البعض

 0.64 لدى مجتمعي القدرة في التأثير على المجتمعات األخرى

 0.53 أن أقرأ عن تاريخ بلدي  أحب

 0.65 أهتم بما يفكر اآلخرين عن تصرفاتي

 0.60 علي أن أكون انسانا مهتما بما يجري حولي

 0.60 أحب أن أهتم باآلخرين وأن أكون مسؤوال عنهم

  

التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدراسة دال  أن) 3.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

إحصائياً، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معاً في قياس المشاركة المجتمعية كما 

يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس 

  .على أساسه
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  لفقرات مقياس مؤشرات الحكم الصالح) Factor Analysis(ج التحليل العاملي نتائ). أ - 4.3(جدول رقم 

 درجة التشبع الفقرات الرقم

 0.58 أشعر وكأنني في بيتي وأنا في وطني

 0.52 يكفي القراءة عن المناطق البعيدة في وطننا بدالً من زيارتها

 0.65 أحب أن يتحدث الجميع عن انجازاتنا الوطنية

 0.58 باالنتماء لهذا الوطنأشعر 

 0.52 أفتخر بقادة وطني

 0.47 من الطبيعي أن يحس من يهمل في عمله بتأنيب الضمير

 0.57 عندما أكلف بعمل مجتمعي أبذل فيه قصارى جهدي

 0.61 المحافظة على األماكن العامة واجب السلطات الحكومية وحدها

الواجب أن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه في سبيل سعادة من  من

 يهمه أمرهم 

0.56 

 0.58 المساهمة في حل المشاكل المجتمعية مضيعة للوقت

 0.57 أفرح عندما يكتشف مصدر ثروة جديد في وطننا

 0.61 محو األمية مسؤولية الحكومة وحدها

 0.62 أن أوضح لزمالئي أهمية بعض المشاكل االجتماعية في وطننا أحب

 0.66 كل فرد يستطيع أن يساهم في حل مشاكل مجتمعه

 0.67 من واجب كل مواطن أن يقدم مقترحاته لحل مشكلة وطنه

 0.56 مناقشة المشاكل المجتمعية وتبادل الرأي فيها يعطل حلها

 0.56 لمساعدتهم في حل مشاكلهميسعدني أن يلجأ إلي زمالئي 

 0.50 يحزنني أن أسمع عن وقوع كارثة في أي مكان في وطننا

 0.59 العامل المخلص في عمله يفيد المجتمع كله

 0.72 من الالزم محاسبة كل من يهمل في عمله

 0.66 المحافظة على مواعيد العمل غير ضرورية

 0.55 األفضل أن يعمل الشخص دون رقيب

 0.58 االعتذار للزمالء عن التأخر عن موعد معهم غير ضروري

 0.57 من واجب كل مواطن فهم خطط التنمية في وطنه

 0.57 أتضايق من اعتداء اآلخرين على الممتلكات العامة في وطننا 
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لفقرات مقياس ) Factor Analysis(نتائج التحليل العاملي ). ب -4.3(جدول رقم 

  الصالح مؤشرات الحكم

    
 0.60 عندما أشترك في مناقشة ما أرى أن آرائي هي األفضل

 0.64 تنمية المجتمع مسؤولية كل مواطن

 0.60 من الضروري أن ننتقد الرأي الذي نعتقد أنه خاطئ

لكل شخص الحق في أن يعبر عن رأيه حتى لو كان لمعظم الناس رأي 

 آخر

0.67 

 0.56 من ليس معي فهو ضدي

 0.63 إن الديمقراطية تتجلى أو تظهر بوجود المعارضة السياسية

يجب أال يسمح للمواطنين بالتظاهر أو باإلضراب إذا كان هذا يخل 

 بالنظام واألمن العام 

0.61 

 0.64 يحق لكل مواطن االشتراك في المظاهرات اذا كانت هناك حاجة لذلك

 0.53 االعدام في المحاكم الفلسطينيةتوجد أسباب معقولة للقبول بفرض حكم 

على قوات األمن والشرطة اتخاذ الوسائل الكفيلة بالحفاظ على القانون 

 والنظام بغض النظر عن مدى شدة هذه الوسائل

0.70 

 0.57 بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي أي تأثير على الحكومة وما تقوم به 

الرجل أن يكون المعيل األساسي لألسرة، وعلى المرأة القيام  على

 بأعمال البيت حتى لو كانت تعمل خارج المنزل

0.66 

 0.70 ليس من الضروري أن تصبح النساء عضوات في الحكومة

 0.63 أحاول أن أتصرف بالطريقة الصحيحة في مجتمعي

 0.50 أشعر أن لي قيمة في الحياة كاآلخرين

 0.58 يمكن تبرير العنف والقتل بغض النظر عن النتيجة ال

 0.46 إنني على اقتناع بأن ديانتي هي الديانة الصحيحة

إن األديان السماوية تؤمن باهللا نفسه وتبشر بمبادئ أخالقية واجتماعية 

 متشابهة

0.63 

 0.55 الصديق الجيد، جيد سواء كان اسمه محمد أو حنا

 0.63 وطنيأعتز بالعيش في 

 0.67 لن أتردد بالتضحية من أجل وطني
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التحليل العاملي ألغلبية فقرات أداة الدراسة دال  أن) 4.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

إحصائياً، وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع، وأنها تشترك معاً في قياس مؤشرات الحكم الصالح كما 

يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، في ضوء اإلطار النظري الذي بني المقياس 

  .على أساسه

  

  :ةثبات أداة الدراس 2.6.3
  

تم حساب الثبات ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة بطريقة االتساق الداخلي بحساب معادلة الثبات 

  ).5.3(، وقد جاءت النتائج كما هي واضحة في الجدول رقم )Cronbach Alpha(كرونباخ ألفا 

  

ألداة الدراسة ) Cronbach Alpha(نتائج معامل الثبات كرونباخ ألفا ). 5.3(جدول رقم 

  بأبعادها المختلفة  

 Alphaقيمة  عدد الفقرات أبعاد الدراسة الرقم

 0.89 34 المشاركة المجتمعية .1

 0.83 46 مؤشرات الحكم الصالح .2

 0.91  80 الدرجة الكلية 

  

أداة الدراسة بأبعادها المختلفة تتمتع بدرجة عالية  أن) 5.3(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

  . جداً من الثبات

  

 :المعالجة اإلحصائية للبيانات 7.3

  

بعد جمع بيانات الدراسة قامت الباحثة بمراجعتها تمهيداً إلدخالها للحاسوب، وأدخلت إلى الحاسوب 

 5حيث أعطيت اإلجابة أوافق بشدةً بإعطائها أرقاماً معينة، أي بتحويل اإلجابات اللفظية إلى رقمية، 

درجات، ال أوافق درجتين، وال أوافق بشدة درجة واحدة،  3درجات، بين بين  4درجات، أوافق 

وذلك في الفقرات الموجية وعكست في الفقرات السالبة، بحيث كلما ازدادت الدرجة ازداد مستوى 

اطنين الفلسطينيين بمحافظة بيت لحم المشاركة المجتمعية ومؤشرات الحكم الصالح كما يدركها المو

  . والعكس صحيح
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وتمت المعالجة اإلحصائية الالزمة للبيانات باستخراج األعداد، والنسب المئوية، والمتوسطات 

، عن α≥0.05وقد فحصت فرضيات الدراسة عند المستوى . الحسابية، واالنحرافات المعيارية

 One way، واختبار تحليل التباين األحادي t.test اختبار ت: طريق االختبارات اإلحصائية اآلتية

analysis of variance واختبار توكي ،tukey test ومعامل الثبات كرونباخ ألفا ،Cronbach 

Alpha وذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية ،SPSS .

المتوسطات الحسابية وذلك كما هو واضج في الجدول  ولفهم نتائج الدراسة يمكن االستعانة بمفتاح

  ). 6.3(رقم 

  

  . مفتاح المتوسطات الحسابية). 6.3(جدول رقم 

 درجة المشاركة المجتمعية والحكم الصالح المتوسط الحسابي

 منخفضة 1-2.33

 متوسطة 2.34-3.67

 عالية 3.68-5

  (spss)برنامج الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية             
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  الفصـل الرابـع

  نتائـج الدراسـة
  

:مقدمة 1.4  
  

دور المشاركة المجتمعية في تعزيز يتضمن هذا الفصل عرضاً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة، حول 

وذلك من خالل مؤشرات الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، 

اإلجابة عن أسئلة الدراسة وأهدافها والتحقق من صحة فرضياتها باستخدام التقنيات اإلحصائية 

  . المناسبة

 

:نتائج أسئلة الدراسة 2.4  
 

  :لالسؤال األو 1.2.4
  

  المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم؟  ما درجة 
 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

المئوية لدرجة المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، وذلك 

  ). 1.4(كما هو واضح في الجدول رقم 

، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية األعداد، والمتوسطات الحسابية). 1.4(جدول رقم 

  لدرجة المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

  العدد المتغير
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

  

 المشاركة المجتمعيةدرجة 
  

383 
  

3.72 
  

0.47 74.4 
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أن درجة المشاركة المجتمعية كما يدركها ) 1.4( يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم

حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة كانت عالية،  المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

  ).0.47(، مع انحراف معياري )3.72(

  

  :السؤال الثاني 2.2.4
  

  المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم؟  ما مؤشرات 
 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

المئوية لمؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم مرتبة 

  ). 2.4(األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم حسب 

  

المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات ). أ-2.4(جدول رقم 

  مرتبة حسب األهميةالمشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

 المتوسط مؤشرات المشاركة المجتمعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 89.4 0.90 4.47 .أحب أن أزور المناطق التي لم أزرها من قبل في وطننا

 0.85 4.23 .يهمني العيش في مجتمعي
84.6 

 0.95 4.18 .علي أن أكون انسانا مهتما بما يجري حولي
83.6 

أشارك أبناء مجتمعي مناسباتهم المختلفة بغض النظر عن 

 .ديانتهم، أو ثروتهم، أو وجهات نظرهم السياسية  

4.13 0.85 

82.6 

أشعر باالرتياح عندما أشترك مع أبناء مجتمعي في عمل 

 .ناجح

4.13 0.87 

82.6 

 1.06 4.03 .أتوقع العيش في بلدي فترة طويلة من الزمن
80.6 

 0.88 4.03 .أنسجم مع أفراد مجتمعي وأستمتع بوجودي معهم
80.6 

 1.04 4.01 .أحب أن أقرأ عن تاريخ بلدي
80.2 

 0.88 3.98 .أشعر باالرتياح عندما أشارك زمالئي في عمل مجتمعي
79.6 

 0.91 3.97 .أحب أن أعمل ما تتفق عليه جماعة أنا عضو فيها
79.4 

 0.96 3.94 .أن اشترك في األعمال التطوعية في وطني أحب
78.8 
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المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية ). ب- 2.4(جدول رقم 

لمؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

  مرتبة حسب األهمية

المتوسط  مؤشرات المشاركة المجتمعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 1.23 3.92 .أعتقد أن وطني مكان جيد ألعيش فيه
78.4 

 0.91 3.92 .أهتم باآلخرين في مجتمعنا
78.4 

أحب أن أكون ناشطاً في حركة اجتماعية من أجل حقوق المواطن 

 .في وطني

3.90 1.02 

78.0 

 1.05 3.90 .أفكر في مستقبل وطني بكل تفاؤل
78.0 

من الضروري أن يقضي الشباب جزءاً من عطلتهم الصيفية في 

 .خدمة األعمال المجتمعية

3.84 0.97 

76.8 

 1.14 3.84 .أشترك باالنتخابات الوطنية في بلدي
76.8 

أستطيع المشاركة في القضايا المجتمعية مثلما يقوم به أبناء 

 .مجتمعي اآلخرون

3.80 0.85 

76.0 

 0.97 3.75 .أعطي القضايا المجتمعية قدراً من األهمية
75.0 

 1.01 3.73 .أحب أن أهتم باآلخرين وأن أكون مسؤوال عنهم
74.6 

 0.91 3.70 .أحرص على مشاركة أبناء مجتمعي في المناسبات الوطنية
74.0 

 1.29 3.67 .أهتم بما يفكر اآلخرين عن تصرفاتي
73.4 

 0.97 3.60 .باألمور المجتمعيةأشارك  في نقاشات تعنى 
72.0 

 0.99 3.60 .يهمني حضور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعية
72.0 

 0.97 3.55 .لدي القدرة في التأثير على اآلخرين في القضايا المجتمعية
71.0 

 0.94 3.52 .أشترك بجمع توقيعات من أجل مصلحة عامة في وطني
70.4 

 1.06 3.50 .مجتمعي المحليأعرف أغلبية أفراد 
70.0 

 1.06 3.25 .لدى مجتمعي القدرة في التأثير على المجتمعات األخرى
65.0 

 1.11 3.23 .يهتم أفراد مجتمعي  ببعضهم البعض
64.6 

 1.13 3.05 .أشترك في مظاهرات تعبر عن مصلحة عامة في وطني
61.0 

 1.23 2.87 .نفسي الملل متابعة قضايا الوطن في االذاعة والتلفزيون يبعث في
57.4 

 1.14 2.63 .أتضايق من مناقشة الموضوعات العامة مع أبناء مجتمعي
52.6 

 1.27 2.49 .االشتراك في عمل مع جماعة يضايقني
49.8 

 1.08 2.18 .أرسم شعارات على الجدران من أجل مصلحة عامة في وطني
43.6 
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مؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون ) 2.4( يوضح الجدول رقم

الرغبة في زيارة المناطق التي لم : وقد جاء في مقدمتهامرتبة حسب األهمية، بمحافظة بيت لحم 

يزرها األهالي من قبل في الوطن، تاله االهتمام بالعيش في مجتمعي من ثم أن اكون انسانا مهتما 

أشارك أبناء مجتمعي مناسباتهم المختلفة بغض النظر عن ديانتهم، أو  يليه بما يجري حولي،

ثروتهم، أو وجهات نظرهم السياسية  و الشعور باالرتياح عند مشاركة أبناء مجتمعي في عمل 

مقابل ذلك كان أقل مؤشر هو االشتراك في عمل مع جماعة يضايقني من ثم أرسم شعارات . ناجح

لحة عامة في وطني ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في على الجدران من أجل مص

  .الجدول أعاله

  

  :السؤال الثالث 3.2.4
  

  كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم؟  ما الحكم الصالح 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

لمئوية للحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم، وذلك كما هو واضح ا

  ). 3.4(في الجدول رقم 

  

األعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية للحكم ). 3.4(جدول رقم 

  الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

  العدد المتغير
 

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

  

 الحكم الصالح
  

383  
  

3.71 
  

0.37 74.2 

  

أن الحكم الصالح كما يدركه المواطنون ) 3.4(يتضح من المعطيات الواردة في الجدول رقم 

مع ، )3.71(حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المستوى كان عالياً،  الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

  ).0.37(انحراف معياري 

  



 

53 

  :السؤال الثاني 4.2.4
  

  الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم؟  ما مؤشرات 

لإلجابة عن هذا السؤال استخرجت االعداد، والمتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب 

المئوية لمؤشرات الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم مرتبة حسب 

  ). 4.4(األهمية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

  

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات المتوسطات ). أ -4.4(جدول رقم 

  مرتبة حسب األهميةالحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

المتوسط  مؤشرات الحكم الصالح
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 88.6 0.83 4.43 .العامل المخلص في عمله يفيد المجتمع كله

 88.2 0.92 4.41 .الجيد، جيد سواء كان اسمه محمد أو حنا الصديق

 87.6 0.92 4.38 .أعتز بالعيش في وطني

 87.4 0.99 4.37 .إنني على اقتناع بأن ديانتي هي الديانة الصحيحة

 86.8 0.94 4.34 .من الالزم محاسبة كل من يهمل في عمله

 86.6 0.97 4.33 .يحزنني أن أسمع عن وقوع كارثة في أي مكان في وطننا

 84.4 0.95 4.22 .أتضايق من اعتداء اآلخرين على الممتلكات العامة في وطننا

 84.2 1.00 4.21 .أشعر باالنتماء لهذا الوطن

 83.8 0.98 4.19 .لن أتردد بالتضحية من أجل وطني

 83.6 0.94 4.18 .تنمية المجتمع مسؤولية كل مواطن

 82.6 1.01 4.13 .في الحياة كاآلخرين أشعر أن لي قيمة

 82.6 1.00 4.13  .لكل شخص الحق في أن يعبر عن رأيه حتى لو كان لمعظم الناس رأي آخر

 82.4 1.04 4.12 .من الطبيعي أن يحس من يهمل في عمله بتأنيب الضمير

 81.8 1.01 4.09 .أفرح عندما يكتشف مصدر ثروة جديد في وطننا

 81.8 0.92 4.09 .أن أتصرف بالطريقة الصحيحة في مجتمعي أحاول

 81.6 1.00 4.08 .عندما أكلف بعمل مجتمعي أبذل فيه قصارى جهدي

 81.6 1.07 4.08 .أشعر وكأنني في بيتي وأنا في وطني

إن األديان السماوية تؤمن باهللا نفسه وتبشر بمبادئ أخالقية واجتماعية 

 .متشابهة

4.07 1.06 81.4 

 79.8 0.96 3.99 .يسعدني أن يلجأ إلي زمالئي لمساعدتهم في حل مشاكلهم

 79.4 1.04 3.97 .من الضروري أن ننتقد الرأي الذي نعتقد أنه خاطئ



 

54 

الحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية لمؤشرات  المتوسطات). ب - 4.4(جدول رقم 

 مرتبة حسب األهميةالحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

المتوسط  مؤشرات الحكم الصالح
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

% 

 78.2 0.94 3.91 .كل فرد يستطيع أن يساهم في حل مشاكل مجتمعه

 1.00 3.90 .واجب كل مواطن أن يقدم مقترحاته لحل مشكلة وطنه من
78.0 

 77.8 0.96 3.89 .يحق لكل مواطن االشتراك في المظاهرات اذا كانت هناك حاجة لذلك

 77.0 1.00 3.85 .من واجب كل مواطن فهم خطط التنمية في وطنه

 1.08 3.85 .أحب أن يتحدث الجميع عن انجازاتنا الوطنية
77.0 

 1.00 3.70 .أحب أن أوضح لزمالئي أهمية بعض المشاكل االجتماعية في وطننا
74.0 

 73.8 1.36 3.69 .ال يمكن تبرير العنف والقتل بغض النظر عن النتيجة

من الواجب أن يتنازل الشخص عن بعض حقوقه في سبيل سعادة من يهمه 

 .أمرهم

3.56 1.12 

71.2 

الوسائل الكفيلة بالحفاظ على القانون والنظام على قوات األمن والشرطة اتخاذ 

 .بغض النظر عن مدى شدة هذه الوسائل

3.47 1.22 

69.4 

 67.8 1.25 3.39 .توجد أسباب معقولة للقبول بفرض حكم االعدام في المحاكم الفلسطينية

يجب أال يسمح للمواطنين بالتظاهر أو باألضراب إذا كان هذا يخل بالنظام واألمن 

 .العام

3.36 1.19 

67.2 

 1.19 3.20 .إن الديمقراطية تتجلى أو تظهر بوجود المعارضة السياسية
64.0 

 63.4 1.05 3.17 .عندما أشترك في مناقشة ما أرى أن آرائي هي األفضل

 61.4 1.20 3.07 .بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي أي تأثير على الحكومة وما تقوم به

 59.6 1.37 2.98 .أفتخر بقادة وطني

 52.6 1.23 2.63 .مناقشة المشاكل المجتمعية وتبادل الرأي فيها يعطل حلها

على الرجل أن يكون المعيل األساسي لألسرة، وعلى المرأة القيام بأعمال البيت 

 .حتى لو كانت تعمل خارج المنزل

2.62 1.32 

52.4 

 50.8 1.26 2.54 .من ليس معي فهو ضدي

 50.4 1.25 2.52 .أن يعمل الشخص دون رقيب األفضل

 50.2 1.25 2.51 .محو األمية مسؤولية الحكومة وحدها

 1.32 2.50 .المحافظة على األماكن العامة واجب السلطات الحكومية وحدها
50.0 

 48.6 1.31 2.43 .ليس من الضروري أن تصبح النساء عضوات في الحكومة

 47.2 1.23 2.36 .يكفي القراءة عن المناطق البعيدة في وطننا بدالً من زيارتها

 46.8 1.22 2.34 .المساهمة في حل المشاكل المجتمعية مضيعة للوقت

 44.8 1.21 2.24 .االعتذار للزمالء عن التأخر عن موعد معهم غير ضروري

 44.6 1.26 2.23 .المحافظة على مواعيد العمل غير ضرورية
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مؤشرات الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون بمحافظة ) 4.4(يوضح الجدول رقم 

العامل المخلص في عمله يفيد المجتمع كله، : وقد جاء في مقدمتهامرتبة حسب األهمية، بيت لحم 

ثم الصديق الجيد، جيد سواء كان اسمه محمد أو حنا، يليه االعتزاز بالعيش في الوطن، من  تاله

مقابل . االقناع بأن ديانتي هي الديانة الصحيحة،  يليه من الالزم محاسبة كل من يهمل في عمله

ذلك كانت أقل المؤشرات شيوعا هي االعتذار للزمالء عن التأخر عن موعد معهم غير ضروري و 

المحافظة على مواعيد العمل غير ضرورية ، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في 

  .لجدول أعالها

  

  :نتائج فرضيات الدراسة 3.4
  

  :الفرضية الرئيسية األولى 1.3.4
  

في مستوى الحكم الصالح كما يدركه  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 وا����	 ا����	، وا��
	 ا����، :وفقاً لمتغيراتالمواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

�، و���ن وا����	، ا�������	،�� ا����، +*(ة وا��'&	 ا����%"، وا�����ء ا��#�"، وا��!ه� ا�

  .ا�/.�ي وا��,�

  

  :الفرضية الفرعية األولى 1.1.3.4
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .جنستعزى لمتغير الالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
 

في الحكم الصالح كما يدركه للفروق ) t.test(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت 
تعزى لمتغير الجنس، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

)5.4.(  
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الحكم الصالح كما يدركه  درجةفي للفروق ) t.test(نتائج اختبار ت ). 5.4(جدول رقم 
  تعزى لمتغير الجنس المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

المتوسط  العدد الجنس
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

الداللة 
 االحصائية

  0.40 3.67 200 ذكر
381 

 
2.028-  

 
 0.35 3.75 183 أنثى 0.043

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 5.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
α≥0.05 تعزى  في درجة الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

لمتغير الجنس، لصالح أفراد العينة االناث، اللواتي كانت درجة ادراكهن للحكم الصالح أعلى منها 
وبذلك تكون . لدى الذكور، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله

  .الفرضية قد رفضت
  

   :الفرضية الفرعية الثانية 2.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

 .تعزى لمتغير الديانةالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

في الحكم الصالح كما يدركه للفروق ) t.test(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت 
تعزى لمتغير الديانة، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

)6.4.(  
 

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون للفروق ) t.test(نتائج اختبار ت ). 6.4(جدول رقم 
  تعزى لمتغير الديانة الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

المتوسط  العدد الديانة

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

ة/مسلم  303 3.73 0.37  
381 

 
1.931 

 
ة/مسيحي 0.054  80 3.64 0.39 

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 6.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
α≥0.05 تعزى لمتغير  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

الديانة، لصالح أفراد العينة المسلمين، الذين كانت درجة ادراكهم للحكم الصالح أعلى منها لدى 
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وبذلك تكون الفرضية . المسيحيين، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في الجدول أعاله
  .ضتقد رف
  

   :الفرضية الفرعية الثالثة 3.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .تعزى لمتغير االنتماء السياسيالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
 

في الحكم الصالح كما يدركها للفروق ) t.test(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت 
تعزى لمتغير االنتماء السياسي، وذلك كما هو واضح في المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

  ).7.4(الجدول رقم 
 

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون للفروق ) t.test(نتائج اختبار ت ). 7.4(جدول رقم 
  تعزى لمتغير االنتماء السياسي الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

االنتماء 

 السياسي

المتوسط  العدد

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري

درجات 

 الحرية

قيمة ت 

 المحسوبة

الداللة 

 االحصائية

  0.36 3.81 110 منتمي

381 

 

3.089 

 

 0.37 3.67 273 غير منتمي 0.002

 

إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 7.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم
α≥0.05 تعزى لمتغير  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

 للحكم الصالح االنتماء السياسي، لصالح المواطنين المنتمين سياسياً، الذين كانت درجة إدراكهم
سياسياً، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في عندهم أعلى منها لدى غير المنتمين 

  .الجدول أعاله، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت
  

   :الفرضية الفرعية الرابعة 4.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه لمواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .العالقة بقوة العملتعزى لمتغير الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
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في لحكم الصالح كما يدركه للفروق ) t.test(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار ت 
تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل، وذلك كما هو واضح في المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

  ).8.4(الجدول رقم 
 

في لحكم الصالح كما يدركه المواطنون للفروق ) t.test(نتائج اختبار ت ). 8.4(جدول رقم 
  تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

العالقة بقوة 
 العمل

المتوسط  العدد
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 المحسوبة

 الداللة االحصائية

  0.38 3.72 218 يعمل
381 

 
0.688 

 
 0.37 3.70 165 ال يعمل 0.492

 

إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 8.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
تعزى  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم α≥0.05المستوى 

لمتغير العالقة بقوة العمل، فقد كانت درجة ادراك المواطنين للحكم الصالح عالية وعلى عالقتهم 
  .بقوة العمل، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت

  

   :الفرضية الفرعية الخامسة 5.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .تعزى لمتغير الحالة االجتماعيةالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

 One way analysis of(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

variance ( لحم  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيتلفحص الفروق
  ).9.4(تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 
) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 9.4(جدول رقم 
تعزى لمتغير في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم للفروق 
  االجتماعيةالحالة 

قيمة ف  متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

   0.597 1.194 2 بين المجموعات
4.213 

  
 0.142 53.851 380 داخل المجموعات 0.015

 -----  55.045 382 المجموع
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 9.4( تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم
α≥0.05 تعزى لمتغير  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار . الحالة االجتماعية، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت
في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون للمقارنات الثنائية البعدية للفروق  )tukey test(توكي 

تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، وذلك كما هو واضح في الجدول  الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم
  ). 10.4(رقم 

  
في للمقارنات الثنائية البعدية للفروق  )tukey test(توكي نتائج اختبار ). 10.4(جدول رقم 

تعزى لمتغير الحالة  الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم
   االجتماعية

 غير ذلك ة/متزوج اء/أعزب المقارنات

 0.06179 - 0.10377*  اء/أعزب

 0.16557   ة/متزوج

    غير ذلك

  

في الحكم الصالح كما أن الفروق ) 10.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 
تعزى لمتغير الحالة االجتماعية كانت بين  يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

ى المتزوجين وغير المتزوجين، لصالح المتزوجين الذين كانت درجة ادراكهم للحكم الصالح أعل
مؤشرات الحكم الصالح منها لدى غير المتزوجين، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية ل

   ).11.4(في الجدول رقم 
   

كما يدركه  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحكم الصالح). 11.4(جدول رقم 
  عيةتعزى لمتغير الحالة االجتما المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الحالة االجتماعية

 0.39 3.66 171 اء/أعزب

 0.34 3.77 196 ة/متزوج

 0.50 3.60 16 غير ذلك
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   :الفرضية الفرعية السادسة 6.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .تعزى لمتغير مكان السكنالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

  

 One way analysis of(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي 

variance ( تعزى في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم للفروق
  ).12.4(لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 
) One way analysis of variance(نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ). 12.4(جدول رقم 
تعزى لمتغير فلسطينيون بمحافظة بيت لحم في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الللفروق 

  مكان السكن

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

   0.519 1.037 2 بين المجموعات
3.648 

  
 0.142 54.008 380 داخل المجموعات 0.027

 -----  55.045 382 المجموع

  
إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 12.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

α≥0.05 تعزى لمتغير  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم
وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي . مكان السكن، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت

)tukey test(  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون للمقارنات الثنائية البعدية للفروق
تعزى لمتغير مكان السكن، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

)13.4 .(  
  

في للمقارنات الثنائية البعدية للفروق  )tukey test(توكي نتائج اختبار ). 13.4(جدول رقم 
   تعزى لمتغير مكان السكن الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

 مخيم قرية مدينة المقارنات

 - 0.18599* -0.09408  مدينة

 -0.09192   قرية

    مخيم
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كما في الحكم الصالح أن الفروق ) 13.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 
تعزى لمتغير مكان السكن كانت بين المواطنين  يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

للحكم الصالح سكان المدن وسكان المخيمات، لصالح سكان المخيمات الذين كانت درجة ادراكهم 
في الجدول رقم  مؤشرات الحكم الصالحأعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية ل

)14.4.(   
   

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية للحكم الصالح كما يدركه ). 14.4(جدول رقم 
  تعزى لمتغير مكان السكن المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد مكان السكن

 0.40 3.64 107 مدينة

 0.36 3.73 248 قرية

 0.37 3.82 28 مخيم

  

   :الفرضية الفرعية السابعة 7.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .تعزى لمتغير المؤهل العلميالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
 

 One way analysis of(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين األحادي 

variance ( تعزى في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم للفروق
  ).15.4(لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 
للفروق ) One way analysis of variance(نتائج تحليل التباين األحادي ). 15.4(جدول رقم 

تعزى لمتغير المؤهل في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
  العلمي

درجات  مصدر التباين
 الحرية

مجموع 
 المربعات

قيمة ف  متوسط المربعات
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

   0.381 1.142 3 بين المجموعات
2.793 

  
 0.136 50.287 369 داخل المجموعات 0.040

 -----  51.429 372 المجموع
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إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى ) 15.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
α≥0.05 تعزى لمتغير  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

وإليجاد مصدر هذه الفروق استخدم اختبار توكي  .المؤهل العلمي، وبذلك تكون الفرضية قد رفضت
)tukey test(  الحكم الصالح كما يدركه المواطنون للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في

تعزى لمتغير المؤهل العلمي، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم  الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم
)16.4 .(  
  

للمقارنات الثنائية البعدية للفروق في ) tukey test(ي نتائج اختبار توك). 16.4(جدول رقم 

  تعزى لمتغير المؤهل العلمي  الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

 بكالوريوس فأعلى دبلوم ثانوي أقل من ثانوي المقارنات

 - 0.17501* -0.07628 -0.12014  أقل من ثانوي

 -0.05487 0.04386   ثانوي

 -0.09873    دبلوم

     بكالوريوس فأعلى

  

في الحكم الصالح كما أن الفروق ) 16.4(تشير المقارنات الثنائية البعدية الواردة في الجدول رقم 
تعزى لمتغير المؤهل العلمي كانت بين المواطنين  يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم

ذوي المؤهل العلمي األقل من ثانوي والبكالوريوس فأعلى، لصالح حملة درجة البكالوريوس فأعلى 
أعلى، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية للحكم الصالح الذين كانت درجة ادراكهم 

   ).17.4(في الجدول رقم  للحكم الصالح
  

كما يدركه  للحكم الصالحالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ). 17.4(جدول رقم 

  المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد المؤهل العلمي

 0.32 3.60 38 أقل من ثانوي

 0.33 3.72 114 ثانوي

 0.41 3.68 57 دبلوم

 0.38 3.78 164 بكالوريوس فأعلى
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   :الفرضية الفرعية الثامنة 8.1.4.3
  

في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى 

 .تعزى لمتغير الدخل الشهريالفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 

  

 One way analysis of(من صحة هذه الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحادي  للتحقق

variance ( تعزى في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم للفروق
  ).18.4(لمتغير الدخل الشهري، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم 

 
للفروق ) One way analysis of variance(تحليل التباين األحادي  نتائج). 18.4(جدول رقم 

تعزى لمتغير الدخل في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم 
  الشهري

درجات  مصدر التباين
 الحرية

متوسط  مجموع المربعات
 المربعات

قيمة ف 
 المحسوبة

 الداللة اإلحصائية

   0.055 0.111 2 بين المجموعات
0.374 

  
 0.148 47.280 319 داخل المجموعات 0.688

 -----  47.391 321 المجموع

  
إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند ) 18.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

تعزى  في الحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم α≥0.05المستوى 
للحكم  لمتغير الدخل الشهري، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت، حيث كانت درجة ادراك المواطنين

عالية وعلى اختالف مدخولهم الشهري، وذلك كما هو واضح من المتوسطات الحسابية في  الصالح
  ). 19.4(الجدول رقم 

  
كما يدركه  للحكم الصالحالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ). 19.4(جدول رقم 

  المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير الدخل الشهري

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الدخل الشهري بالشيكل

1500- 128 3.68 0.39 

1500-3000 143 3.72 0.37 

3000+ 51 3.70 0.37 
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   :الفرضية الفرعية التاسعة 9.1.4.3
  

الحكم الصالح بين متغير الفئة العمرية و α≥0.05توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى  ال

  .كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم
 

للعالقة ) Pearson correlation(للتحقق من صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون 
، وذلك الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم الحكمبين متغير الفئة العمرية و

  ).20.4(كما هو واضح في الجدول رقم 
 

للعالقة بين متغير ) Pearson correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ). 20.4(جدول رقم 
 مالحكم الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحالفئة العمرية و

 الداللة االحصائية )ر(قيمة  العدد المتغيرات
  

 الحكم الصالح *الفئة العمرية
  

383 
  

0.055 
  

0.290 

  

إلى عدم وجود عالقة ذات داللة إحصائية عند ) 20.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 

الفلسطينيون بمحافظة الحكم الصالح كما يدركه المواطنون بين متغير الفئة العمرية و α≥0.05المستوى 

     . بيت لحم، وبذلك تكون الفرضية قد قبلت

  

  :الفرضية الرئيسية الثانية 3.3.4
  

بين المشاركة المجتمعية ودورها في  α≥0.05ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية عند المستوى 

  .بمحافظة بيت لحمتعزيز الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون 

للعالقة ) Person correlation(من صحة هذه الفرضية تم استخدام معامل االرتباط بيرسون للتحقق 
بمحافظة بين المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون 

  ).21.4(، وذلك كما هو واضح في الجدول رقم بيت لحم
 

للعالقة بين المشاركة ) Person correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون ). 21.4( جدول رقم

  بمحافظة بيت لحمالمجتمعية ودورها في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها المواطنون الفلسطينيون 

 المتغيرات العدد )ر(قيمة  الداللة االحصائية
 

0.000 
 

**0.560 
 

383 
 

 تعزيز الحكم الصالح*المجتمعيةالمشاركة 



 

65 

إلى وجود عالقة طردية ذات داللة إحصائية عند ) 21.4(تشير المعطيات الواردة في الجدول رقم 
بين المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها  α≥0.05المستوى 

زادت لمشاركة المجتمعية بمحافظة بيت لحم، بحيث كلما ازدادت درجة ا المواطنون الفلسطينيون
  .وبذلك تكون الفرضية قد رفضت. الحكم الصالح لدى المواطنين والعكس صحيح درجة
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  الفصل الخامس

 ________________________________________________________  

  :مقدمة 1.5
  

بعين االعتبار أسئلة الدراسة وفرضياتها، يعالج الفصل الحالي نتائج الدراسة واستنتاجاتها، مع األخذ 

وأهدافها، إضافة لتحليل نتائج الدراسة ومقارنتها بالدراسات السابقة إن وجدت، وبلورة بعض 

  .التوصيات استنادا لنتائج الدراسة

  

  :ومناقشتهاملخص نتائج الدراسة  2.5
  

   :ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة: أوالً

المواطنون الفلسطينيون نتائج الدراسة أن درجة المشاركة المجتمعية كما يدركها  أظهرت .1

، مع انحراف )3.72(بمحافظة بيت لحم كانت عالية، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذه الدرجة 

وجود التعددية الطائفية والتي تعتمد : وقد يعود السبب الى عدة عوامل منها  ).0.47(معياري 

اركة الفاعلة من جميع الطوائف والمذاهب دون تحيد لدور أحد أو دون امتيازات على مبدأ المش

لفئة معينة، الى جانب االنتماء الوطني والتمسك بالهوية الفلسطينية ويظهر ذلك من خالل 

وقد يعود السبب . النضاالت والتضحيات التي قدمها شعب فلسطين ليصون القضية الوطنية

مسؤولية المجتمعية وأن لكل كيان في المجتمع دورا يجب أن يقدمه أيضا شعور المواطنين بال

والكيان قد يكون من جهة حكومية أو غير حكومية ، من مؤسسة ربحية أو . لخدمة مجتمعه 

وألن امكانيات الدولة . غير ربحية وحتى أفراد المجتمع أنفسهم من خالل مواطنتهم الصالحة

جتمعية بأشكالها المختلفة ضمن أولويات واحتياجات محدودة ال بد من تحفيز المشاركة الم

التي ركزت على توسيع دائرة  )2007(ة وهذه النتيجة توافقت مع دراسة كربوش. المجتمع
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المشاركة العامة ألفراد المجتمع مع التركيز على فئة الشباب القادرة على تنمية مفهوم الشراكة 

  .من أجل االصالح و النهوض بالمجتمعات

بمحافظة بيت لحم  المواطنون الفلسطينيون مؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها  كما أن .2

احب أن ازور المناطق التي لم ازرها من قبل في وطننا  : تؤكد ذلك والتي جاء في مقدمتها

يليه يهمني العيش في مجتمعي بمتوسط )% 89.4(ونسبة مئوية )  4.47(بمتوسط حسابي 

من ثم علي أن اكون انسانا مهتما بما يجري حولي %) 84.6( يةونسبة مئو) 4.23(حسابي 

كذلك أظهرت النتائج أن المتوسط الحسابي %) . 83.6( ونسبة مئوية) 4.18(بمتوسط حسابي 

لبعض الفقرات كان متدنياً، حيث االشتراك في عمل مع جماعة يضايقني حصل على متوسط 

سم شعارات على الجدران من أجل مصلحة يليها أر%) 49.8(و نسبة مئوية ) 2.49( حسابي

كل هذه النتائج تدل أن %). 43.6( و نسبة مئوية ) 2.18( عامة في وطني بمتوسط حسابي

هناك وعي بأهمية المشاركة المجتمعية وقد يكون انعكاس ذلك من شبكات التواصل السريع 

فالتغيرات . القرار والثورات العربية التي زادت من وعي المجتمع بأهمية المشاركة في صنع

في المجتمع متواصلة ومتجددة مع ما يشهده العالم من تطور تكنولوجي في مجال االتصاالت 

وانعكاس ذلك على خصائص االفراد واتجاهاتهم وسلوكياتهم، فكل ذلك يعزز نظرة الفرد 

 .ورغبته في التغير والتطور والوصول الى أعلى مستوى من الرفاهية

بمحافظة بيت المواطنون الفلسطينيون  كما يدركهبالحكم الصالح ا يتعلق وأظهرت النتائج فيم .3

مع ) 3.71(لحم أن مستوى ادراكهم له كان عاليا، حيث بلغ المتوسط الحسابي لهذا المستوى 

وكان من مؤشرات الحكم الصالح أن العامل المخلص في عمله يفيد ). 0.37(انحراف معياري 

من ثم الصديق الجيد جيد سواء %) 88.6(ونسبة مئوية ) 4.43(المجتمع كله بمتوسط حسابي 

يليه أعتز العيش في %) 88.2(ونسبة مئوية ) 4.41(كان اسمه محمد أو حنا بمتوسط حسابي 

وكان اقل الفقرات هي االعتذار %) 87.6(ونسبة مئوية ) 4.38(وطني بمتوسط حسابي 

ونسبة مئوية ) 2.24(ابي للزمالء عن التأخر عن موعد معهم غير ضروري بمتوسط حس

ونسبة ) 2.23(من ثم المحافظة على مواعيد العمل غير ضرورية بمتوسط حسابي %) 44.8(

يتضح من اجابات المبحوثين بأن ادراكهم ألهمية وجود حكم صالح يعزز %). 44.6(مئوية 

س ذلك االنتماء لديهم ، و يعزز اختالف واحترام االديان االخرى وتقبل االخر وبالتالي يعك

فاألفراد الذين لديهم مستوى . على اخالصهم وتحفيزهم على المشاركة لتغير الواقع لألفضل
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مشاركة مجتمعية عالية يعزز لديهم ادراك أهمية وجود حكم صالح يضمن حقوق أفراد 

المجتمع بكافة المستويات وتعزيز دور االفراد المهمشة في المجتمع لضمان الحرية الفردية 

ولكن االدراك وحده ال يكفي فيجب العمل على تعزيز مبادئ . واجبات المتعلقة بهوالحقوق وال

فان هناك عدم جدية في تطبيق مبادئ ) 2008(الحكم الصالح وكما ورد في دراسة القصراوي 

 .الحكم الصالح وضعف في السياسات واالجراءات التي تضمن ذلك

 

  :ومناقشتهابفرضيات الدراسة ملخص النتائج المتعلقة : ثانياً

في الحكم  α≥0.05أشارت المعطيات الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند المستوى  .1

الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس، وكانت 

أصبح هناك وعي اجتماعي اكبر بأهمية دور : لصالح االناث ويعود ذلك الى عدة أسباب منها

ي المجتمع وما يرتبط به من عادات وتقاليد وأعراف وانماط سلوكية ، ومطالبة المرأة المرأة ف

بالمساواة وحقها في الحصول على العدالة االجتماعية، والعمل على تمكين المرأة علمياً 

الى جانب وجود كثير من برامج التنمية .واقتصادياً وثقافياً ما يتيح لها فكراً حراً سليماً معافى

المساواة بين الجنسين وتوجه النظر على أهمية مشاركة المرأة كعضو فعال في المجتمع تهدف 

وذلك يظهر من نتائج الدراسة أن المرأة أصبحت مدركة ألهمية دورها في تغير المجتمع وأن 

  .النوع االجتماعي لم يعد عائق في مشاركتها

في الحكم  α≥0.05تشير نتائج الدراسة الى وجود فروق ذات داللة احصائية عند المستوى  .2

الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير الديانة ولصالح أفراد 

العينة المسلمين وقد يكون السبب بأن أغلبية أفراد العينة هم من المسلمين حيث أن المسيحين 

 .يةأقل

في الحكم  α≥0.05يظهر من النتائج أنه يوجد فروق ذات داللة احصائية عند المستوى  .3

الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير االنتماء السياسي، 

ولصالح المواطنين المنتمين سياسيا وقد يرجع السبب الى أن االنتماء السياسي يتضمن 

وهو عنصر من عناصر الحكم الصالح،  اسية وفكرة المشاركة في صنع القرار،المشاركة السي

فاألفراد من خالل انتمائهم يشاركون في ترجمة حريتهم الى واقع مادي باختيارهم من يمثلهم 

 .لذلك فمن دون الشعور باالنتماء لن تكون هناك مشاركة وبالتالي ال يكون هناك حكم صالح
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في الحكم  α≥0.05ود فروق  ذات داللة احصائية عند المستوى تشير النتائج الى عدم وج .4

 .الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير العالقة بقوة العمل

في الحكم  α≥0.05أظهرت النتائج الى أن هناك فروق  ذات داللة احصائية عند المستوى  .5

ون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية، الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطيني

ولصالح المتزوجين وقد يعود السبب الى اختالف االدوار التي يقوم بها المتزوجين عن غير 

المتزوجين والمسؤوليات التي تقربهم من التماس الواقع واحتياجاته كما تم ذكر ذلك سابقا في 

  .ةمستوى ادراكهم ألهمية المشاركة المجتمعي

في الحكم  α≥0.05أظهرت النتائج الى أن هناك فروق  ذات داللة احصائية عند المستوى  .6

الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن، 

وكانت لصالح سكان المخيمات فالتشرد والحرمان زاد من اصرارهم على تغير الواقع وتحسينه 

فإدراكهم ألهمية . للوصول الى الرفاهية والعدالة والمساواة وذلك هو هدف الحكم الصالح

  .اركة المجتمعية لديهم كانت عالية وبالتالي أثر على ادراكهم ألهمية وجود حكم صالحالمش

في الحكم الصالح  α≥0.05تدل النتائج الى أن هناك فروق  ذات داللة احصائية عند المستوى  .7

كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي، ولصالح 

حملة درجة البكالوريوس فأعلى وقد تكون الخبرات التي يعكسها التعليم ويطرحها تصقل 

لى أن وترى الباحثة أيضا بأنه قد يعود السبب ا. شخصية الفرد في نظرته لما يجري في الواقع

فرصة المتعلمين أكبر من غير المتعلمين في االنخراط في شتى مجاالت الحياة سواء كانت 

تنظيمات أو مؤسسات أو اي مشاريع تطويرية قد تسهم في فتح المجال أمامهم لتأكيد أهمية 

تطبيق الحكم الصالح لضمان حقوقهم كأفراد منتميين الى مجتمعهم وراغبين في الوصول الى 

  .ويات من التطور والرفاهيةأفضل مست

في الحكم  α≥0.05تشير المعطيات الى عدم وجود فروق  ذات داللة احصائية عند المستوى  .8

  .الصالح كما يدركه المواطنون الفلسطينيون بمحافظة بيت لحم تعزى لمتغير الدخل الشهري

بين  α≥0.05يظهر من النتائج وجود عالقة طردية ذات داللة احصائية عند المستوى  .9

المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز الحكم الصالح وبذلك كلما زادت المشاركة المجتمعية 

وتظهر النتائج أن المشاركة تعمل على . زاد دورها في تعزيز الحكم الصالح، والعكس صحيح

خلق مجتمع قابل للتغير والتطور وبالتالي فعالية في تطبيق القوانين وخلق ادارة قوية وسيادة 



 

70 

انون الذي يدفع الى تنمية المجتمع فكل هذه المخرجات هي الحكم الصالح وبالتالي المشاركة ق

بحيث ال يقوم حكم صالح . هي عنصر قوي في تحقيق الحكم الصالح وضمان لتعزيز مؤشراته

بدون مشاركة فهي أحد مبادئه االساسية وهي من العالمات الدالة على وجوده ، وفي الوقت 

فالمشاركة هي التي تسن القوانين والتشريعات وتراقب عمل . على مدى كفاءتهذاته هي مؤشر 

كما أن . السلطة التنفيذية وتعزز من الشفافية والمساءلة، وكل ذلك يعزز وجود الحكم الصالح

المشاركة المجتمعية تهدف الى التغلب على بعض المشكالت التي تواجه المجتمع ، وتسهم في 

والتكافل بين أعضاء المجتمع وذلك عن طريق المشاريع التنموية  تحقيق قدر من التضامن

والمشاركة في الحياة السياسية واالدارية والتي تطلب وجود حكم صالح ، الن مضمون الحكم 

الصالح هو اعادة اصالح هياكل ومؤسسات الدولة وهو الذي يدعم توسيع قدرات االفراد 

ة وتفعيل احترام الشرعية ومشاركة المواطنين وفرصهم وحرياتهم ، كما يركز على المشارك

ويظهر من نتائج هذه الدراسة أن المشاركة المجتمعية من أهم الركائز التي . في تسيير شؤونهم

  . يستند عليها الحكم الصالح
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   :االستنتاجات 3.5
  

  :مجموعة من االستنتاجات، خلصت الدراسة إلى دراسة وتحليل بياناتها ومناقشتهاباالستناد لنتائج ال

الحكم الصالح يشكل حجر الزاوية وخطوة رئيسية تجاه تفعيل المشاركة المجتمعية في المجتمع  .1

  .الفلسطيني

لدى المواطنين الفلسطينيين  مجتمعية وادراك ألهمية الحكم الصالحة آار'(ود )ن و'الرغم � .2

 تأخذ مداها الواسع  لمنها إال أبعامة ولدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم بخاصة، 

  .وتأثيرها المفترض نظراً لحداثة هذه المفاهيم في المجتمع الفلسطيني وبنيته التقليدية

وعي المرأة الفلسطينية ومشاركتها المجتمعية في المجتمع الفلسطيني بعامة وبمحافظة  ارتفاع .3

  ..بيت لحم بخاصة والتي تشكل خطوة رئيسية على طريق تحقيق المساواة والعدالة االجتماعية

تعزيز االنتماء السياسي لمفهوم المشاركة المجتمعية والحكم الصالح لدى المواطنين، تحقيقاً  .4

  .لعدالة والمساواة ومشاركة اآلخرين في صنع القرارلمبادئ ا

بروز دور للثقافات الفرعية في تعزيز أهمية المشاركة المجتمعية ودورها في تعزيز الحكم  .5

  .الصالح، بالذات لدى سكان المخيمات
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  :التوصيات 4.5
 

:استنادا لنتائج الدراسة توصي الباحثة بما يأتي  

بلورة رأي عام مجتمعي رسمي وشعبي لتعزيز مفاهيم المشاركة المجتمعية والحكـم   ضرورة .1

  .الصالح

العمل على تعزيز مبادئ الحكم الصالح وبخاصة المشاركة من خالل عمل ندوات ومـؤتمرات   .2

تعنى بالممارسات والمضامين ذات العالقة بالحكم الصالح، مما يؤدي الى دعـم قـيم الحكـم    

نين الفلسطينيين عامة ومحافظة بيت لحم خاصة لتظافر الجهود في نشـر  الصالح لدى المواط

 .الوعي بأهمية الحكم الصالح

تفعيل دور القيادات لدعم مبادئ الحكم الصالح من خالل فتح المجال للمشاركة وتشـجيع روح   .3

 .المبادرة والتجديد واالهتمام باقتراحاتهم

خذ بعناصر وخصائص أخرى للحكم الصالح كما توصي الباحثة بإجراء دراسات تبحث مدى اال .4

وأن يكون لها دور فعال في تطبيق الحكم الصالح للوصول الى رفاهيـة المجتمـع الفلسـطيني    

 .وتنميته اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا

اقامة نظام للشكاوي المرفوعة ضد أي انتهاك لحقوق االفراد، وتسجيل شكاوي المواطنين واتخاذ  .5

 .لتصحيح االوضاع بما في ذلك ادخال قانونية وتنظيميةاالجراءات المناسبة 

 .اقامة مشاريع تشجع المشاركة وتضمن ادماج جميع فئات المجتمع .6

 .ادخال قيم الحكم الصالح في المناهج التعليمية لغرس المفهوم في التربية االجتماعية واالسرية .7

ه نحو المشاركة والحكـم  اجراء دراسات تبحث بشكل تفصيلي المتغيرات التي تؤثر على التوج .8

 .الصالح بين المواطنين الفلسطينيين لدعم وتحفيز تطبيق الحكم الصالح في البيئة الفلسطينية
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  :لمصادر والمراجعا 5.5
 

  :المراجع العربية 1.5.5
  

مركز . دور مؤسسات العمل األهلي في قضايا النزاهة والشفافية). 2002(أبو عرفة، عبد الرحمن 

 .1الملتقى الفكري العربي، عدد : القدس. لالئتالف من أجل النزاهة أمان

مدى تطبيق المجالس المحلية في محافظة أريحا للشفافية والمساءلة ). 2009(أبو نعمة، عادل 

  .جامعة القدس: رسالة ماجستير غير منشورة، القدس. وانعكاس ذلك على التنمية االقتصادية

المفاهيمية والعملية للحكم الصالح في الهيئات المحلية  المؤشرات). 2008(أحمد، أيمن 

  .جامعة النجاح الوطنية: رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس. الفلسطيني

ور الهيئات المحلية الفلسطينية في تعزيز المشاركة وإحداث التنمية د). 2005(أسعد، عبد الكريم 

  .النجاح الوطنية جامعة: رسالة ماجستير غير منشورة، نابلس. السياسية

دور المشاركة الشعبية في التنمية المستديمة في المجتمعات المحلية ). 2008(اإلمام، عبد العظيم 

  .جامعة الخرطوم: الخرطوم. الريفية في افريقيا
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دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها المواطنون 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية 
الدراسة، لذا أرجو منك التعاون بتعبئة هذه االستبانة 
بما يتوافق مع وجهة نظرك، علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، 
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:االستبانة

 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جـــامعــة القـــدس

 عمـادة الدراسـات العليــا
  معهـد التنميـة المستدامـة

  أختي المواطنة

دور المشاركة المجتمعية في تعزيز الحكم الصالح كما يدركها المواطنون "تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 
وذلك استكماالً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية ، "الفلسطينيون في محافظة بيت لحم

الدراسة، لذا أرجو منك التعاون بتعبئة هذه االستبانة المستدامة، وقد وقع عليك االختيار عشوائياً لتكون ضمن عينة 
بما يتوافق مع وجهة نظرك، علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، 

  .وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير اليك، شاكرين لك حسن تعاونك

                         

	���ت ��)#��  

  ا����ء وCD دا�Bة A(ل ر�< ا=��+	 ا��" >�;:9 �8�#
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 .سنة........ 
. 3  ة/متزوج. 2  اء/أعزب. 1    الحالة االجتماعية

  ة/مسيحي. 2  ة/مسلم. 1    
. 3    قرية. 2    مدينة. 1    مكان السكن

. 2      أقل من ثانوي 1.    المؤهل العلمي
. 4        دبلوم. 3

  غير منتمي. 2  منتمي. 1    االنتماء السياسي 

 ال يعمل. 2    يعمل. 1    العالقة بقوة العمل

   �?�N0�� يPN0ا �Q�01ا . I' �:3000-1500. 2  1500أ    

 

االستبانة) 1(ملحق   

جـــامعــة القـــدس

عمـادة الدراسـات العليــا
معهـد التنميـة المستدامـة

أختي المواطنة/ أخي المواطن 

  تحية وبعد،،،

تقوم الباحثة بإجراء دراسة حول 
الفلسطينيون في محافظة بيت لحم

المستدامة، وقد وقع عليك االختيار عشوائياً لتكون ضمن عينة 
بما يتوافق مع وجهة نظرك، علماً بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها، 

وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير اليك، شاكرين لك حسن تعاونك
  

��ــ� �Aــ�: إ��اد    

��ت ���	: ا�*�F اEول)#��

ا����ء وCD دا�Bة A(ل ر�< ا=��+	 ا��" >�;:9 �8�#

    الجنس )1
........ العمر  )2
الحالة االجتماعية )3
    الديانة )4
مكان السكن )5
المؤهل العلمي )6

   
االنتماء السياسي  )7
 
العالقة بقوة العمل )8

 
9(    �?�N0�� يPN0ا �Q�0ا
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  :المشـاركة المجتمعيـة: القسم الثاني

 .ترينها مناسبة/ أرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واالجابة عنها بوضع دائرة حول رمز االجابة التي تراها 

F&*�ات ا���9  ا�Gأوا
 +/�ة

9Gأوا  ��+
��+ 

9G9  � أوGأوا �
 +/�ة

 �� 43 أ.J 6<�ق أNJ أن أآ�ن  �ًLM�0�J 9 آ�ا.-"�,
9#P9 و�4 Pا�"�ا 

1 2 3 4 5 

 4,  Q#ا� R!? �*%-�أ�Mرك أ?#�ء �BS�T;�#3 9$"-�3 ا�"
  ��;�� د��B-0، أو W و�BS، أو و.�Bت Q0 ه� ا�5

1 2 3 4 5 

9#P9 و� ��,�L-ل ا��",X9 ا�ك  -Mأن ا NJ5 4 3 2 1 أ 

 ��� ��رًا 43 اXه"�� ا�"�-"$�Y>9 ا�L,5 4 3 2 1 أ 

9#P9 و� �3�, �+%�3 4,  T$S ه ات�Q3 9� ك -M5 4 3 2 1 أ 

9#P9 و� �3�, � 5 4 3 2 1 أر;� M$�رات ,%Z ا���ران 43 أ.%�3 6+

� �9 ?%�ي�#P�ت ا��?�� 5 4 3 2 1 أM- ك ?�/0-

 ��*�43 ا�Y وري أن <9Y ا��TCب .]ءًا �B-%L, 43 ا��
��9 @�3� اX,"�ل ا�"�-"$� 

1 2 3 4 5 

�#$"-�3 9� 4 5 4 3 2 1 أه-� ?�\@ 

<�م ?[ أ?#�ء  �"%_3 ��� ا�"�-"$�Y>9 ا�� ��` ا�"�CرآL-;أ
 �3-"$9 ا\@ ون

1 2 3 4 5 

9#P9 و� �3�, ��$�ت 43 أ.%�3 6+��S `"�? ك -M5 4 3 2 1 أ 

��ح ,#��3 أ�Mرك ز3>�9 �9 ,"6 �3-"9$Sر/�?  $M5 4 3 2 1 أ 

YJ 9#"B�ر �� 5 4 3 2 1 ا�#�وات ا�-3X�? Z#$S 9�ر ا�"�-"$

�� 5 4 3 2 1 أ�Mرك  ��M�>0 9ت 3X�? Z#$S�ر ا�"�-"$

��#P�ت ا��T;�#"9 ا��أ?#�ء �3-"$9  � 5 4 3 2 1 أJ ص ,%�C3 Zرآ

��4,3S,0ا �����ا0 �� I�QTا B�� �UV30رة �� ا��5 4 3 2 1 �0ي ا0 

 9� 4P�ا� ��Y� �$?�-3 95*0 9� b$Tا/ذا,� وا�-%*]�ن 
 ا�"6%

1 2 3 4 5 

=(�G �,� �� �4,3S' ء�	أ� Y' ك 5 4 3 2 1 أ(4 ��Hر��7ح �	�'� أ(3

�##P9 و�6 T� 43 ا�-9 �� أزره� dP�#"أن أزور ا� NJ5 4 3 2 1 أ 

9#>�Y � 5 4 3 2 1 ا/M- اك �3 6", 9` ."�,

 5 4 3 2 1 أ�3�� أن و^	� '?�ن )�� [��\ ��]

� ا�"���,�ت ا�3�$� 3` أ?#�ء �3-"9$C��#3 43 d�YS5 4 3 2 1 أ 

 5 4 3 2 1 أ�ف أ_���F أ�اد '�4,3S ا��6,0

�4,3S' �� \�40ا �	,P� 1 2 3 4 5 

I'<0ا I' ���E^ ة 5 4 3 2 1 أY:E7 ا�40\ �� ���ي �3

 �B�� �Y, �0أ �,�". ]�%, d*-S �3 6",أن أ NJ5 4 3 2 1 أ 
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�P4' ديE(E� Y3,3;�4,3 وأS' اد 5 4 3 2 1 أY' �SMG أ�

 5 4 3 2 1 أ�? �� '3M��F و^	� �?� �C7ؤل

R$Tا� �BY$T?  9$"-�3 اد �أ �-B 1 2 3 4 5 

ىQ]�4,3ت اS,0ا B�� �UV30رة �� ا���4,3 ا0S' 5 4 3 2 1 �0ى 

 5 4 3 2 1 أ-d أن أ:أ �I �7ر�c ���ي 

���7 أه�3>7 I� I�QTا ?C� �,� 1 2 3 4 5 

�0E- يS� �,� �,3P' �G�MGن اE5 4 3 2 1 ��ّ� أن أآ 

�P	� HوfM' نEوأن أآ I�QT�� �3أن أه d-5 4 3 2 1 أ 

  الحكـم الصـالـح:  القسم الثالث

  .ترينها مناسبة/ التي تراها  أرجو منكم قراءة الفقرات اآلتية بعناية، واالجابة عنها بوضع دائرة حول رمز االجابة

F&*�ات ا���9  ا�Gأوا
 +/�ة

9Gأوا  ��+
��+ 

9G9  � أوGأوا �
 +/�ة

 5 4 3 2 1 أ(4 وآGV	� �� ���3 وأ�G �� و^	�

�BSر���ة �9 وP##� ?�ً/ 43 ز$Tا� dP�#"2*9 ا�< اءة ,4 ا� 1 2 3 4 5 

��#P�ا� �#S4 ا��0زا, `� 5 4 3 2 1 أNJ أن -+�ث ا��"

4P�ا ا�fB� 0-"�ء/�?  $M5 4 3 2 1 أ 

 ���دة و^	�g35 4 3 2 1 أ� 

 �"Yا� N�0g-? ]%", 9� 6"B 43 (+�$9 أن TL5 4 3 2 1 43 ا� 

 5 4 3 2 1 ,#��3 أآ%i ?$"6 �3-"$9 أ?fل ��[ ���رى .�Bي

 ��� ,%Z ا�3Xآ4 ا�3�$� وا.N ا��L%5ت ا�+3�2Q��+"ا�
 و�Jه�

1 2 3 4 5 

43  6�T; 9� ]��>J R$? 4, ��Cزل ا��#-ا��ا.N أن 
 ;$�دة 43 B"[ أ3 ه� 

1 2 3 4 5 

j��%� �$�Y3 �� 5 4 3 2 1 ا�"�5ه"� �6J 9 ا�"�Cآ6 ا�"�-"$

�##P9 و� � 5 4 3 2 1 أ� ح ,�3�# iC-2 ��3ر W وة .�

� ا�+2�3� و�Jه��� 853و��3X5 4 3 2 1 3+� ا 

NJ9  أ� ��� ?$R ا�"�Cآ6 ا/.-"�,�أن أو�
 �]3>�9 أه"
�##Pو 

1 2 3 4 5 

�` أن �5ه� ��C3 6J 9آ6 �3-"$[L-5 5 4 3 2 1 آ6 � د 

]#Pو �%2C3 6+� ]S�J ->3 م�> 5 4 3 2 1 43 وا.N آ6 3�ا4P أن 

�B%J 6L$ �B�� و�TSدل ا� أي ��� ا�"�Cآ6 ا�"�-"$C��#3 1 2 3 4 5 

5$�90 أن �B%آ�C3 6J 9� �BS�,�5"� 9�<3إ�9 ز g�% 1 2 3 4 5 

�##P9 و�9 أي �23ن � �W0#9 أن أ;"` ,4 و��ع آ�ر[+ 1 2 3 4 5 

�� ا�"�-"` آ%[* ]%", 9� �%� 5 4 3 2 1 ا�$�63 ا�"
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]%", 9� 6"B� آ43 6 T;�+3 5 4 3 2 1 43 ا�>زم 

��  � وروm 6"$ا� ��� ,%Z 3�ا,Q��+"5 4 3 2 1 ا� 

N��� دون ر�C6 ا�"$ 5 4 3 2 1 اX�6Y أن 

�  � وريm �B$3 �,�3 4,  @g-ار �%]3>ء ,4 ا�f-,/5 4 3 2 1 ا 

]#P9 و� �� 5 4 3 2 1 43 وا.N آ6 3�ا 4P�nL@ �B ا�-#"

 �##P9 و� �d 43 ا,-�اء ا\@ Z%, 4 ا�""-%�2ت ا�3�$�YS5 4 3 2 1 أ 

�3 �C��#3 9� ك -M6 ,#��3 أY�Xرا�9 ه9 اo 5 4 3 2 1 أرى أن 

4Pآ6 3�ا ��� ا�"�-"` 853و��"#S 1 2 3 4 5 

 5 4 3 2 1 43 ا�Y وروي أن 0#-<� ا� أي ا�fي 0$-<� أZP�@ ]0ء

 �Q$"� آ�ن �� Z-J ]�� ا�+d �9 أن $T  ,4 رأM 62�
 @o ا�#�س رأي 

1 2 3 4 5 

5 4 3 2 1 43 ��)  9$3�B� ��ي 

��;��� Z%�-S أو BQS  ?�.�د ا�"$�ر�� ا�5�Pا >" 5 4 3 2 1 إن ا��

��Q-��? 4ه  أو ?�/� اب إذا آ�ن هfا #Pا�"%� 
"5�N أ/ 
��Q#��? 6م وا43X ا�$�م  

1 2 3 4 5 

+d �62 3�ا4P ا/M- اك �9 ا�"�Qه ات اذا آ�j0 ه#�ك 
q�f� �.�J 

1 2 3 4 5 

?* ض �2J ا/,�ام �9 ا�"+�آ� S�.� أ;�Tب $3<��� �%<T�ل 
��#�L5%*ا� 

1 2 3 4 5 

 Z%, ظ�*+��? �%���ذ ا��;��6 ا�2*Sا �P C43 وا�Xات ا�� Z%,
 ا�<�0�ن وا�#�Qم ?!R ا�#Q  ,4 �3ى �Mة ه�f ا��;��6

1 2 3 4 5 

�  ,%Z ا�+2�3� و�3 WgS �50ن 3_%9 أي/ �.�?62 اJX�ال / 
 S<�م ?[ 

1 2 3 4 5 

Z%,  ا�" أة Z%,ة، و ;t� 9;�;X6 ا�ا� .6 أن 2�ن ا�"$
�Z-J j �� آ�S j0$"6 @�رج ا�"#]لTل ا��",g? م�� ا�<

1 2 3 4 5 

�
 ا�#�5ء ,Y�ات �9 ا�+3�2T�S وري أن Y43 ا� (�� 1 2 3 4 5 

9$"-�3 9� �+�� ا��+> L��? ف �Sول أن أ�J5 4 3 2 1 أ 

�"� 5 4 3 2 1 �9 ا�+��ة آ�\@ 4 أM$  أن �9 �

���  ا�$#i وا�<-R!? 6 ا�#Q  ,4 ا�#- TS 42" / 1 2 3 4 5 

�+�0� ا��+� 5 4 3 2 1 إZ%, 9#0 ا�-#�ع ?gن د�0-9 ه9 ا��

 ��� w�? 438S 0*5[ و�T"?  CTSدئ أ@>�إن اXد�ن ا�5"�و
�B?�C-3 �� وا.-"�,

1 2 3 4 5 

d�� ;�اء آ�ن ا;"[ 3+"� أو J#� ا���. ،�� 5 4 3 2 1 ا��

9#P9 و� x� 5 4 3 2 1 أ,-] ?��$

9#P43 أ.6 و ��+Y-��? دد S5 4 3 2 1 �4 أ 

  

  شاكرين لكم حسن تعاونكم معنا،،،

مجـد حنـا: الباحثة  
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:خصائص العينة الديمغرافية) 2(ملحق   

�� ا������ ا���د ا������ات� ا�$�# ا��"! � ا��
    ا�&�%

- 
 

 52.2 200 ذآ
B�G47.8 183 أ 

    ا�'�� ا������
 

13 
30-  202 54.6 
30-44  96 25.9 
45+  72 19.5 

    ا�+"�� ا*(��")��
 
- 
 

اء/أ�>ب  171 44.6 
ة/'3>وج  196 51.2 

l0ذ �_ 16 4.2 
    ا���",�

- 
 

��M'/ة  303 79.1 
�6�M'/ة  80 20.9 

-.�    0."ن ا�
 
- 
 

�	��' 107 27.9 
��: 248 64.8 
��g' 28 7.3 

    ا��5ه3 ا��1�2
 

10 
 

 10.2 38 أ:� 'EG�U Iي
 EG�U 114 30.6ي
 15.3 57 د��Eم

B��V� سE�رE0�?� 164 44.0 
16"��    ا*,��"ء ا�

- 
 

�,3	' 110 28.7 
�,3	' �_ 273 71.3 

    ا��:!� 9$�ة ا���3
- 
 

�,4� 218 56.9 
�,4� H 165 43.1 

    ا��<3 ا�;=�ي 9"�;�.3
 

61 
 

1500-  128 39.8 
1500-3000  143 44.4 

3000+  51 15.8 
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�"ب C&# ا�����) 3(20+@ ر!# C:  
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:!"��F ا��+.��-) 4(20+@   

 ا��!# أسماء المحكمين 0."ن ا���3

  .1 علي صالح. د )�'�4 ا0��س

  .2 حسينعماد . أ )�'�4 ا0��س

  .3 سمير حزبون. د )�'�4 ا0��س

  .4 ربيع عويس. د )�'�4 ا0��س

m�ز   .5 شريف كناعنة. د )�'�4 ��

  .6 صبحي البدوي. د ا;3ا��0/ )�'�4 '�آEراي
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@C:س ا���=H 

 ا��!# ا����ان ا� '+�

80  �G�F3;H1 '�56 ا 

ا���  84o,��0ات ا�o3,02 '�56 ا 

-�Mب -�S ا�40	�  '�56 85  3 

86  I�,?6,0ا �,p�: 56�' 4 
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 H=�س ا�&�اول

 ا��!# ا����ان ا� '+�

 1.3 توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقا لمتغير مكان السكن 39

 2.3 خصائص العينة الديمغرافية 39

 3.3 نتائج التحليل العاملي لفقرات مقياس المشاركة المجتمعية   43

 4.3 نتائج التحليل العاملي لفقرات مقياس الحكم الصالح 45

 5.3 نتائج معادلة الثبات كرونباخ ألفا ألداة الدراسة بأبعادها المختلفة 47

 6.3 مفتاح المتوسطات الحسابية 48

49  ��Eq,0ا dM	0ا��ت ا��4,0ر�� وا6GHوا ����M60ت ا��;E3,0اد، وا��Hا

��رآ�P اE,0ا^	Eن ا��M�C0	�Eن ��  �0ر)� ا�N,0رآ� ا��4,3S,0 آ,�

�60 m�� �r��6'. 

1.4 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية  50

لمؤشرات المشاركة المجتمعية كما يدركها المواطنون الفلسطينيون 

 بمحافظة بيت لحم مرتبة حسب االهمية 

2.4 

6ا��ت 52GHوا ����M60ت ا��;E3,0اد، وا��Hا  ��Eq,0ا dM	0ا��4,0ر�� وا

 m�� �r��6' �� نE�	��M�C0ن اE	^اE,06�0?� ا0<�0= آ,� ��رآ] ا

�60. 

3.4  

ات  53)f,0 ��Eq,0ا dM	0ا��ت ا��4,0ر�� وا6GHوا ����M60ت ا��;E3,0ا

 �60 m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �Pا60?� ا0<�0= آ,� ��رآ

dM- �F7 اHه,�� ' . 

4.4 

وق �� ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآsp�3G)t-test ( �P ا�F3Qر ت  56C�0

u	S0ا �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا. 

5.4 

وق �� ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآsp�3G)t-test ( �P ا�F3Qر ت  56C�0 6.4 
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�G���0ا �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا. 

57 sp�3G  ر ت�F3Qا)t-test ( �Pوق �� ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآC�0

 ا3GH,�ء �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا

�;��M0ا. 

7.4 

وق �� ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآsp�3G)t-test ( �P ا�F3Qر ت  58C�0

 ا� �:K40�Eة �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا

 .ا40,�

8.4 

وق �� ا60?� ا0<�0= آ,�  58C�0 ا[-�دي I��F30ر ���67 ا�F3Qا sp�3G

 ا�0�60 �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �Pرآ��

����,3(Hا. 

9.4 

وق ��  sp�3Gtukey test ا�F3Qر E7آ�  59C�0 ���4F0ا ��p�	�0ت ا�Gر���0,

 �Pن ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآE�	��M�C0ن اE	^اE,0�60 ا m�� �r��6,�

����,3(Hا�0�60 ا �o3,0 47>ى. 

10.4 

59  �Pا��ت ا��4,0ر�� 6�0?� ا0<�0= آ,� ��رآ6GHوا ����M60ت ا��;E3,0ا

 ا�0�60 اE,0ا^	Eن ا��M�C0	�Eن �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,�

����,3(Hا. 

11.4 

60 sp�3G  �,وق �� ا60?� ا0<�0= آC�0 ا[-�دي I��F30ر ���67 ا�F3Qا

 '?�ن �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �Pرآ��

I?M0ا. 

12.4 

وق ��  sp�3Gtukey test ا�F3Qر E7آ�  60C�0 ���4F0ا ��p�	�0ت ا�Gر���0,

 �Pن ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �r��6,� �60 m��

I?M0ن ا�?' �o3,0 47>ى. 

13.4 

61  �Pا��ت ا��4,0ر�� 6�0?� ا0<�0= آ,� ��رآ6GHوا ����M60ت ا��;E3,0ا

 '?�ن اI?M0اE,0ا^	Eن ا��M�C0	�Eن �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,�. 

14.4 

61 sp�3G  �,وق �� ا60?� ا0<�0= آC�0 ا[-�دي I��F30ر ���67 ا�F3Qا

 �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �Pرآ��

 .اf,0ه� ا�40,�

15.4 

وق ��  sp�3Gtukey test ا�F3Qر E7آ�  62C�0 ���4F0ا ��p�	�0ت ا�Gر���0, 16.4 
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 �Pن ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآE�	��M�C0ن اE	^اE,0اr��6,� �60 m�� �

 اf,0ه� ا�40,��o3,0 47>ى. 

62  �Pا��ت ا��4,0ر�� 6�0?� ا0<�0= آ,� ��رآ6GHوا ����M60ت ا��;E3,0ا

 اf,0ه� اE,0ا^	Eن ا��M�C0	�Eن �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,�

 .ا�40,�

17.4 

63 sp�3G  �,وق �� ا60?� ا0<�0= آC�0 ا[-�دي I��F30ر ���67 ا�F3Qا

 �Q�0ا �o3,0 �60 47>ى m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا �Pرآ��

يPN0ا. 

18.4 

63  �Pا��ت ا��4,0ر�� 6�0?� ا0<�0= آ,� ��رآ6GHوا ����M60ت ا��;E3,0ا

 اm�� �r��6,�  �Q�0 �60 47>ىاE,0ا^	Eن ا��M�C0	�Eن �o3,0

يPN0ا. 

19.4 

sp�3GPearson correlation  I�� �:K4�0 '�4'� اHر�F7ط ��;Eن  64

 ا�qC0 ا40,�� وا60?� ا0<�0= آ,� ��رآ�P اE,0ا^	Eن �o3'

�60 m�� �r��6,� نE�	��M�C0ا. 

20.4 

sp�3GPearson correlation  I�� �:K4�0 '�4'� اHر�F7ط ��;Eن  64

 �P��4,3 ودوره� �� 47>�> ا60?� ا0<�0= آ,� ��رآS,0رآ� ا�N,0ا

�60 m�� �r��6,� نE�	��M�C0ن اE	^اE,0ا. 

21.4 
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 H=�س ا��+���"ت

 الرقم العنوان الصفحة

  االهداء  

 االقرار  أ

 الشكر والعرفان ب

 تعريفات ج

 الملخص باللغة العربية هـ

باللغة االنجليزيةالملخص  ز  

أساسيات الدراسة: الفصل االول    

 1.1 المقدمة  1

 2.1 مشكلة الدراسة 3

 3.1 مبررات الدراسة 3

 4.1 أهمية الدراسة 4

 5.1 أهداف الدراسة 4

 6.1 أسئلة الدراسة 5

 7.1 فرضيات الدراسة 6

االطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني    

 الباب االول

 

 1.1.2 لمحة تاريخية عن تطور مفهوم المشاركة المجتمعية 8

 2.1.2 مفهوم المشاركة المجتمعية وأنواعها 9

 3.1.2 أهمية المشاركة المجتمعية  10

 4.1.2 مرتكزات المشاركة المجتمعية 11

 5.1.2 دور المشاركة المجتمعية في التنمية 12

 6.1.2 ايجابيات وسلبيات المشاركة المجتمعية 13

 7.1.2 مبررات المشاركة المجتمعية في التنمية المجتمعية 14



 

92 

 1.2.2 تاريخ نشأة مصطلح الحكم الصالح وتطوره  15

 2.2.2 مفهوم الحكم الصالح 16

 3.2.2 خصائص الحكم الصالح 17

 4.2.2 أهمية الحكم الصالح 17

 5.2.2 معايير الحكم الصالح 18

 6.2.2 معوقات الحكم الصالح 20

 7.2.2 الحكم الصالح في فلسطين 21

 8.2.2 مقترحات تطوير الحكم في فلسطين 24

 9.2 الدراسات السابقة 26

 1.9.2 دراسات تناولت موضوع الحكم الصالح 26

 2.9.2 دراسات تناولت موضوع المشاركة المجتمعية 31

 3.9.2 الدراسات االجنبية 32

 4.9.2 التعقيب على الدراسات 36

منهجية واجراءات الدراسة: الفصل الثالث    

 1.3 مقدمة 38

 2.3 منهج الدراسة 38

 3.3 مجتمع الدراسة 38

 4.3 عينة الدراسة 38

 5.3 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 40

 6.3 أسلوب وأداة جمع البيانات 42

 1.6.3 صدق أداة الدراسة 43

 2.6.3 ثبات أداة الدراسة 47

 7.3 المعالجة االحصائية للبيانات 47

نتائج الدراسة : الفصل الرابع    

 1.4 مقدمة  49
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 1.5 مقدمة 65
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