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  إقرار
  

ــا مقــدم الرســال ة أنهــا قــدمت لجامعــة القــدس لنيــل درجــة الماجــستير وأنهــا نتيجــة أبحــاثي الخاصــة أقــر أن

ة درجــة عليــا باســتثناء مــا تــم اإلشــارة لــه حيثمــا ورد ، وأن هــذه الرســالة أو أي جــزء منهــا لــم يقــدم لنيــل أيــ

  .ألي جامعة أو معهد

  

  ……………: التوقيع 

  

  جبرانسامي رشيد عوني 

  

  .……………التاريخ 



ب  

  شكر وتقدير
  

  شكر والحمد هللا تعالى أوال ال

  

فدوى اللبدي التي كان لتوجيهاتها ومالحظاتهـا الـدور الكبيـر فـي . أتقدم بالشكر والتقدير واالمتنان إلى د

  .إخراج هذا البحث بصورته النهائية، والى لجنة المناقشة المحترمين

  

مـن جهـد مـن أجـل إنجـاح هـذا ذلـه زياد قنام لمـا ب.  وخاصة دلمعهدكما أتقدم بالشكر إلى أساتذة وٕادارة ا

  . معهدال

  

كذلك أتقدم بالـشكر والعرفـان زمالئـي وزميالتـي وٕالـى كـل مـن سـاهم فـي تقـديم العـون والمـساعدة إلنجـاز 

  . هذا البحث العلمي سواء كانوا أفراد أو مؤسسات

  

  جبرانرشيد سامي عوني 



ج  

  عريفاتت
  

  ). 2003شارب، (لسياسي عدم التعاون االجتماعي أو االقتصادي أو ا :  مقاطعة 

تعليــق العمــل ، عــادة مــا يكــون مؤقتــا للــضغط علــى أصــحاب العمــل مــن أجــل  :  إضراب 

تحقيـــق أهـــداف اقتـــصادية أو للـــضغط علـــى الحكومـــة لتحقيـــق أهـــداف سياســـية 

  ). 2003شارب، (

 الفكرة األساسية التـي تـتحكم فـي كيفيـة تطـور النـضال فـي حملـة معينـة وكيفيـة :  اإلستراتيجية 

تجميـــع أجزائـــه المختلفـــة فـــي تحقيـــق األهـــداف ،وتـــستخدم التكتيكـــات وأســـاليب 

العمل المحددة في عمليات على نطاق أصغر لتطبيق إستراتيجية حملة معينـة 

  ).2003شارب، (

خطــة عمــل محــدودة ترتكــز علــى كيفيــة اســتخدام فاعــل لوســائل عمــل محــدودة  :  التكتيك

 محــدد ، ويــستخدم التكتيــك فــي فــي مرحلــة محــددة مــن النــضال لتحقيــق هــدف

  ). 2003شارب، (تطبيق إستراتيجية أوسع في إحدى مراحل النضال 

كــل الجهــود المبذولــة بواســطة مؤســسات الدولــة وبواســطة أهــل المجتمــع بقــصد  :  التنمية

إحـــداث تغييـــر معـــين، وقـــد يكـــون هـــذا التغييـــر معنويـــًا، كـــأن يـــستهدف تغييـــر 

كـــون ماديـــًا يهــــدف إلـــى رفـــع المــــستوى اجتمـــاعي فـــي اتجاهـــات النــــاس وقـــد ي

   )2006جرادات ، . ( االقتصادي للجميع

المنهج 

  التفاوضي

طريقــة موضــوعية يتبعهــا المفــاوض فــي دراســة وتتبــع القــضية التفاوضــية لــيس  :

فقـــط لتشخيـــصها وتحديـــد أبعادهـــا بـــشكل مـــا ، بـــل لإلحاطـــة بكافـــة عناصـــرها 

ا الخاصــــة والعامــــة وأطرافهــــا ودقائقهــــا ومعرفــــة أســــبابها ومؤثراتهــــا وعناصــــره

المباشــرة وغيــر المباشــرة والعالقــات التــي تــربط عواملهــا الداخليــة والخارجيــة ، 

ووضع وصياغة أسلوب محدد لمعالجة األنماط والجزئيات والعناصـر الخاصـة 

بالقــضية التفاوضــية ســواء فــي إطارهــا اإلجمــالي العــام أو فــي نطاقهــا الجزئــي 

  ).  1988الخضيري، (الخاص 

المجتمع 

  المدني

الحيز الذي يفعـل مـن خاللـه المـواطنين بـشكل مـستقل عـن الدولـة ويتكـون مـن  :

عناصــر أو تنظيمــات غيــر حكوميــة كــاألحزاب الــسياسية واالتحــادات العماليــة 

والنقابــات المهنيــة ، وهيئــات التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا مــن جماعــات الــضغط 

  ).  1995أبو عمرو، (

العصيان 

  المدني 

انتهــاك مــدني ســلمي لقــوانين معينــة أو أوامــر أو إجــراءات أو مراســيم أو أوامــر  :

  ).2003شارب، (عسكرية أو أوامر شرطية أو ما شابه 



د  

نــوع مــن االرتبــاط الــضعيف بــين منظمــات مــستقلة او الــشبه مــستقلة بعــضها "  :  التشبيك

 ويــسمح للمؤســسة او, وهــو يــسمح تبــادل المعلومــات والمعطيــات ,عــن بعــض 

المؤسسات المختلفة المكونة له بالعمل في مشاريع مشتركة بناًء على اتفاقيات 

   ).2002,بيسون , مكالرن , كليبر" ( محدودة بينهم 

ســــلوك يــــستهدف ايــــذاء االخــــرين او يــــسبب القلــــق عنــــدهم ويتــــضمن الــــضرر  :  العنف

وتـــــدمير الممتلكـــــات والهجـــــوم اللفظـــــي وتفـــــاوض مـــــا يوجـــــه اليـــــه مـــــن أوامـــــر 

  ). 1977،كونجر(

الالعنــف وســيلة مــن وســائل العمــل الــسياسي واالجتمــاعي تــستبعد القــوى فــي " :  الالعنف

  ).2001البصري، "(الوصول الى اهدافها وتفتقد التعدي على حقوق االخرين 

ـــد واالفكـــار والبـــرامج  :  الصراع ـــرؤى والعقائ ـــاين ال ـــاتج عـــن االخـــتالف جـــراء تب ـــزاع الن الن

 اكثــر وقــد يكــون مبــرر كمــا فــي صــراع الــشعوب والمــصالح بــين مجمــوعتين او

مــــع انظمتهــــا المــــستبدة او يكــــون  غيــــر مبــــرر كمــــا فــــي الــــصراعات االثينيــــة 

  ).2003العادلي ،(والطائفية داخل اطر المواطنة والوطن الواحد 



ه  

  ملخص الدراسة
  

لية التعرف  ، وهدفت الدراسة الحا2011 آيار – 2010أجريت الدراسة في الفترة الواقعة بين أيلول 

الى انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في 

محافظة بيت لحم، وقد تناول الباحث هذا الموضوع في ضوء االهمية الكبيرة التي يعيشها الوطن 

والمجتمع المدني نحو ثقافة العربي والعالم بأسرة في ضوء التغيرات والثقافة العامة في بناء المؤسسات 

الالعنف ، والدور الكبير الذي تلعبه الثقافة نحو االستدامة في عملية االصالح والتنمية وصوًال لتنمية 

  .حقيقية شاملة

  

فقرة ) 50(وتحقيقًا لهذا الغرض ولالجابة عن اسئلة الدراسة وفرضياتها طور الباحث استبنانة تضمنت 

داة الدراسة تركزت في االختيار من سلم خماسي على نمط ليكرت ، وقد حيث أن  طريقة اإلجابة عن أ

قسمت االستبانة الى ثالث اقسام ، القسم االول واشتمل على المعلومات العامة واالولية عن المبحوثين 

، اما القسم الثاني فقد تكون من ثالث مجاالت  المجال االول وتضمن دور مؤسسات المجتمع المدني 

انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق ، والمجال الثاني اشتمل قافة الالعنففي تعميم ث

والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني ، والمجال الثالث تضمن آليات مؤسسات المجتمع المدني 

لتعميم ثقافة الالعنف من خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها ، في حين ان القسم الثالث من 

تبانة اشتمل على سؤال مفتوح طلب فيه من المبحوثين ذكر اآللية األهم والواجب إتباعها حسب االس

وجهة نظرهم من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خالل عالقة التنسيق 

مؤسسة من مجتمع الدراسة ) 150(وقد طبقت االستبانة على عينة تكونت من . والتشبيك فيما بينها

من مجتمع الدراسة، وبعد جمع البيانات %) 63.29(ختيرت بالطريقة الطبقية العشوائية بنسبة ا

  .)SPSS( عولجت احصائيًا باستخدام الرزم االحصائية للعلوم االجتماعية 

  

واظهرت النتائج ان هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنف ، وان هناك 

كبيرة لتعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع انعكاسات بدرجة 

المدني ، وايضًا بينت النتائج أن آليات مؤسسات المجتمع المدني المطروحة في الدراسة تساهم بدرجة 

ن كذلك كشفت الدراسة ا. كبيرة في تعميم ثقافة الالعنف من خالل عملية التنسيق والتشبيك فيما بينها

هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على 

عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم في مجاالت الدراسة 

تعميم كما ان هناك فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات المبحوثين حول انعكاسات ". الثالث 
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ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم في 

  .مجاالت الدراسة الثالث ايضاً 

 

ومن اهم االستنتاجات التي خلصت اليها الدارسة هناك دور كبير لمؤسسات المجتمع المدني في تعميم 

هوم تقبل اآلخر وعدم إقصائه ، واالهتمام بحقوق ثقافة الالعنف ، ويتركز هذا الدور في نشر مف

اإلنسان في برامج مؤسسات المجتمع المدني ، وأيضا مساهمة هذه المؤسسات في ترسيخ روح 

المواطنة بين أفراد المجتمع والعمل على تكريس مفهوم نبذ العنف كوسيلة لحل النزاعات والصراعات 

  .الواحدوترسيخ مفهوم الديمقراطية بين أبناء الشعب 

  

وخرجت الدارسة بمجموعة من التوصيات لها عالقة بضروة االستمرار في تعميم ثقافة الالعنف 

وتعزيز العمل التوعوي للمجتمع من خالل البرامج الهادفة ، وتعزيز دور االعالم ، واوصت الدراسة 

ل من خالل بتشكيل لجان مختصة ذو كفاءات ومهارات للتدخل والتركيز على فئة الشباب واالطفا

  .العمل المدرسي والجامعات لنشر ثقافة لالعنف
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The Impacts of Generalization of a Non-Violent Culture on the 
Networking Relationships Among Civic Society Organizations in 
Bethlehem Governorate 
 
Abstract: 
 
This study was conducted within the period from September 2010 – May 2011; the aim of 
the current study is to identify the impacts of generalization of the culture of non-violence 
on the networking relationship among civic society organizations in Bethlehem 
Governorate. The researcher addressed this topic in light of the great importance enjoyed 
by the Arab World and the entire world regarding the changes and general culture in 
institutions and civic society building towards a culture of non-violence and its vital role in 
the sustainability of the  process of reform and development towards reaching a true, 
sustainable and comprehensive development. 
 
For the purpose of achieving this objective and addressing the study questions and 
hypotheses, the researcher developed a questionnaire of 50 questions; the way of 
answering the tool of study focused on a selection from a five answer scale following 
Lickert approach; the questionnaire was divided into three sections: the first included the 
role of civic society organization in generalizing a culture of non violence; the second 
included the impacts of culture of non violence on the networking and coordination 
relationship among civic society organizations. The third section dealt with the 
mechanisms of the civic society organizations in generalizing a non violence culture  
through networking. The third section of the questionnaire included an open question in 
which the study sample were asked to mention the most significant mechanism that must 
be followed according to their point of view by the civic society institutions in order to 
generalize the culture of non violence through networking relationships. The questionnaire 
was distributed over  a sample of (150) civic society institutions from the study population 
and they were randomly chosen at a percentage of (63.29%). Following collection, the  
data were statistically processed using (SPSS). 
 
Results have shown that civic society institutions play a significant role in generalizing the 
culture of non violence and there are considerable substantial impacts for the 
generalization of the culture of non violence on the networking relationships among 
institutions. The study results have also revealed that the mechanisms of the civic society 
organization stated in this study greatly contributed to the generalization of a culture on 
non violence through the process of networking. Moreover, the study revealed that there 
were statistically significant differences among the respondents’ answers regarding the 
impacts of generalization of non violence culture on the networking relationship among 
civic society organizations in Bethlehem Governorate in the study three domains. There 
were also significant statistical differences among respondents’ answers regarding the 
impacts of generalization of a culture of non violence on the networking relationship 
among civic society organizations in Bethlehem governorate in the study three domains as 
well.  
 
One of the most significant conclusions reached by this study was the existence of the 
significant role of the civic society institutions in  the generalization of the culture of non 
violence. This role focused on the dissemination of the concept of accepting the other 
rather than excluding him/her along with attachment of great significance to human rights 
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in the civic society organizations programs. It also focused on the contribution of these 
institutions in consolidating the spirit of good citizenship among community members in 
working together towards a dedication of the concept of rejecting violence as a means to 
conflicts and disputes resolution; it also played a role in the consolidation of the concept of 
democracy among the members of one unified people. 
  
The study revealed a number of recommendations concerning the importance of 
continuous generalization of the culture of non violence and reinforcement of community 
awareness work through targeted programs and reinforcement of the role of mass media. It 
also recommended the formation of highly competent and qualified committees that 
focused on the youth and children groups through school and university work to 
disseminate the culture of non violence.  
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  الفصل األول 

______________________________________________________  

  اإلطار العام للدراسة

  
   المقدمة1.1

  
. ختـراع هنـدي او غانـدي ليس صحيحا ان ثقافة الالعنف وتاثيرها الحاسم في توجيـه االبنيـة الـسياسية ا

اذ ان مــضمون الالعنــف كــامن فــي كــل ثقافــات العــالم واديانــه وان المرجحــات فقــط هــي مــن تظهــر هــذا 

  . المضمون على شكل ممارسة مؤثرة او تقوضه الى حدود االدب والخيال واالمنيات الفردية 

 

 عن الالعنـف وتقييـد النزعـة واالكثر من ذلك يمكن حساب المضمون االخالقي في الثقافة باعتباره بحثا

وتعتبر نجاحـات الدولـة الحديثـة فـي احتكارهـا القـانوني للعنـف ورفـض . العنفية الى اقصى درجة ممكنة 

وفـي . الثقافة السياسية الحديثـة لتعمـيم هـذا العنـف للفـصل بـين المنازعـات الفرديـة واالجتماعيـة والدوليـة 

ومـــضانه الكبـــرى باعتبـــاره تمثـــيال انـــسانيا لنزعـــة الـــسياق االســـالمي يمكـــن قـــراءة الـــدين فـــي نـــصوصه 

كـذلك الالعنف التي تجلت في القران الكريم والسيرة النبوية وطبعـت اخـالق جيـل واسـع مـن الـصحابة و 

  .في الكتابات السماوية

 

ان ثقافة الالعنف تعني قدرة النخب والثقافة على تحـول نقـاط القـوة والتـسامح فـي المنظومـة الثقافيـة الـى 

ثم يتم ترجمة هذه المفـردات عـن طريـق اجهـزة الدولـة والمجتمـع الـى سـلوك يـنمط حيـاة . دات تربوية مفر 

اذ ان االنـسان غيـر القـادر علـى رؤيـة القـانون ال يـستطيع . الناس في احترام القانون والنظام بعد رؤيته 

ان دراسـة . مجـاني االستجابة له وطاعته والفكر االحادي والتعـصب التـي تفـضي جميعهـا الـى العنـف ال

التجربة اليابانة وااللمانية تجعل باالمكان الوقوف على قدرة الشعوب والثقافات متى ما توفر لديها العـزم 



 2

واالرادة االخالقية في تنقية منظوماتها االخالقية الموجهة للـسلوك مـن شـوائب التعـصب والكراهيـة والتـي 

ـــذي يعنـــي ـــسياسي ال ـــد ان تـــصب بداهـــة فـــي المجـــال ال ـــسلطة والتعـــدد الب ـــداول ال  ببـــساطة قبـــول فكـــرة ت

  .الديموقراطي

  

فحـين يزدهـر العنـف، تنمـو أسـوأ الـدوافع الغريزيـة واألنانيـة علـى : اول ضحية للعنف هو المنطق والعقل

ومـع صـعوده، يحمـل العنـف مخزونـاِت االنقـسامات والتناقـضات الموروثـة كلَّهـا، . حساب التفكيـر الـسليم

ــا وشراســةوأكثــر أشــكال الــوعي تخ ولكــي يــتمكن العنــف مــن البقــاء، يعمــل باســتمرار علــى الحــطِّ مــن . لًف

 كـل تلـك القـيم العظيمـة –الحـضارة والثقافـة، الـروح الدينيـة الحقيقيـة، التـسامح والمحبـة : إنسانية اإلنـسان

  .يجري تحطيمها على مذبح العنف؛ ومن أشالئها يستمد العنف غذاءه لالستمرار والتمدد

  

 عدة عقود، دفعت المجتمعاُت العربية ثمًنا باهًظا لدورات مـن العنـف أثبتـْت عقمهـا وعبثيَّتهـا على امتداد

وحــده كــان الخيــار فــي فــتح بــاب العنــف كافًيــا لتــدمير مــاال . وانعــدام وجــود أيِّ منطــق متماســك يــسوِّغها

  . أو ما تحتها–دة إلى نقطة الصفر يقدَّر بثمن من األرواح والممتلكات والعو 

  

ر العنــف، كمــا أن العنــف لــيس نتيجــة بــسيطة لوجودهــا؛ بــل إن إن  وجــود التناقــضات االجتماعيــة ال يبــرِّ

وســواء أتـــت هـــذه الثقافــة محمولـــة علــى نظريـــات جـــاهزة . ثقافــة العنـــفهنالــك مـــصدًرا آخــر للعنـــف هـــو 

، أو أتــــت عبــــر تــــدفق متفــــرق مــــن أفكــــار ذات مــــصادر متعــــددة، )كــــالعنف الثــــوري ونظريــــات التكفيــــر(

لتعصب الَقَبلي والمذهبي والقومي أو البربرية المستعادة تاريخيا، فإن ثقافة العنف تلعب الدور الحاسـم كا

لمية إلــى تناقــضات عنيفــة، ال تتوقــف حتــى تــدمِّر طا قــة المجتمــع فــي قلــب التناقــضات االجتماعيــة الــسِّ

  وُتهِلك الحرث والنسل

  

كانـت . ة مرَّْت بهـا مجتمعاتُنـا خـالل العقـود الـسابقةليست هذه محض تأمالت، ولكنها ِعبرُة تجارب مرير 

المحنة التونسية والمصرية والسورية وما يحصل اليوم  درس قاٍس لنـا جميًعـا، فعـسى أن تكـون األخيـرة، 

 وعـي يقـوم بإنجـاز قطيعـة تامـة مـع ثقافـة العنـف، بعـد تعريتهـا –وأن يستيقظ وعـٌي جديـد لمرحلـة جديـدة 

  .ثقافة الالعنفياتها، وٕادانتها في وضوح ودون تردد، ومن بعُد االنتقال إلى من جميع أقنعتها وتجلِّ 

ثقافة الالعنف ال تعنى تجاُهل التناقضات االجتماعيـة، سـواء كانـت بـين فئـات اجتماعيـة أو بـين شـرائح 

طبقيــة أو بــين قوميــات إلــخ، ولكنهــا تعنــي اعتمــاد أســلوب ِســلميٍّ فــي حــلِّ جميــع تلــك التناقــضات، مبنــي 

. الدولــة هنــا معنيــة بهــذا التحــول أيــًضا و .لــى الالعنــف، ومناهــضة أيــة توجهــات عنيفــة داخــل المجتمــعع

فــداخل كــلِّ دولــة تتجمــع بــؤٌر ال تحــصى لثقافــة العنــف آتيــة مــن المجتمــع ومتراكبــة مــع آليــات الــسيطرة 

  .قالهاوالقمع، حيث يتحول العنف إلى قوانين ومؤسَّسات ونزعات تنتظر الفرصة لالنفالت من ع
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ــا فكريــا، وال دعــوة برجوازيــة حالمــة لقــد أصــبحت ضــرورة مــصيرية، ومقدمــة . ثقافــة الالعنــف لــم تعــد ترًف

وال يمكـــن . إلنهـــاء دورات العنـــف المغلقـــة المهِلكـــة، وفـــتح طريـــق التطـــور الـــسِّلمي والتحـــول الـــديموقراطي

المجتمـع الحيـة كلِّهـا إلقامتهـا لمثل هذه الثقافة أن تنتشر وتتوطد من دون بذل جهود مـضنية فـي خاليـا 

علــى أنقــاض ثقافــة العنــف، مــن البيــت، إلــى المدرســة، إلــى األحــزاب الــسياسية والفعاليــات الفكريــة، إلــى 

   .الدولة بجميع مؤسَّساتها

  

 تلــك هــي رســالة ثقافــة –إدانــة ثقافــة العنــف، وتحــريم اللجــوء إليــه داخــل المجتمــع، مهمــا كانــت المبــررات 

  .عد األوطان تتحمل دورات جديدة من العنف ال ُتحَصد منها غير الكوارثإذ لم ت. الالعنف

  

نحــن بــأمس الحاجــة إلــى نــشر وتطبيــق ثقافــة الــال عنــف فــي مجتمعنــا .. وختامــا وفــي نهايــة المطــاف 

. العربي واإلسالمي ويجب أن نعمل جميعا مـن أجـل سياسـة خاليـة مـن العنـف واإلرهـاب والقتـل والـدمار

والمثقفــين أن يقــدموا للمجتمــع  عتقــد معــي الكثيــرون بــأن علــى اإلعالميــين والــسياسيينكمــا ي لــذلك أعتقــد

ولـذلك ال يمكـن .. نموذجا لثقافة الال عنف من خالل الممارسة اليومية وفـي طريقـة تعـاملهم مـع اآلخـر 

رسـون يما أن نتصور مجتمعا يتسلح بثقافة الـال عنـف إذا كـان اإلعالميـين والـسياسيين والمثقفـين أنفـسهم

العنـف واإلرهـاب وهـم الـذين مـن المفتـرض أن يقـودوا المجتمــع إلـى شـاطئ الـال عنـف مـن خـالل إشــاعة 

 ثقافة الال عنف ومحاربة ثقافة العنف بكل أشكالها وألوانها

  

    مشكلة الدراسة2.1

  

في فلسطين وال سيما في محافظة يالحظ أن هناك تزايد مضطرد في أعداد منظمات المجتمع المدني 

   من أجل خدمة المواطن-ا الداخلي كما هو وارد في نظامه–، وجميع هذه المنظمات جاءت ت لحمبي

وفي الحقيقة فقد لعبت الكثير من هذه المنظمات دورًا بارزا في تحمل المسؤولية االجتماعية والخدماتية 

لمنظمات األهلية  وخاصة في المناطق الفقيرة والمهشمة، وقد ساهمت جهود ا ،في األراضي الفلسطينية

بجانب الجهود الحكومية في تعزيز صمود المواطن الفلسطيني وٕافشال سياسات االحتالل وربط 

  .  اإلنسان الفلسطيني بوطنه وهويته الوطنية والفكرية
  

سعت العديد من منظمات المجتمع المدني لبناء أشكال متنوعة من صيغ التنسيق والتشبيك كشبكة 

هيئة األهلية للمؤسسات الوطنية، إن هذا التوافق الذي جاء على أرضية توحيد المنظمات األهلية و ال

 وتحد من ،الجهود وتعزيز البرامج المشتركة ومواجهة أية سياسات حكومية قد تستهدف هذه المنظمات

نشاطاتها لم ينبثق عن رؤية تستند إلى أهمية تعزيز قيم وثقافة الديمقراطية واإلصالح والتغيير 
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ي والتي تمثل جوهر ثقافة الالعنف وبقيت برامج هذه المؤسسات تعاني من ضعف في آليات المجتمع

العمل الموحدة ولم ينبثق عنها سياسات تنموية تعبر عن هذا التوافق، كما أن مستوى التنسيق والتشبيك 

  .بينها لم يكن كما هو متوقع
  

تغيير دها المختلفة ودورها في إحداث  ثقافة الالعنف بأبعا ماهيةإن هذه الدراسة تحاول البحث في

بدورها تؤدي تؤدي و   المجتمع المدنيفي منهجية وآليات عمل منظماتكما تبحث ديمقراطي وفكري 

إلى الوصول نحو بناء عالقات واضحة من التنسيق والتشبيك بين هذه المنظمات ومن أجل الوصول 

ت تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق انعكاساما  :إلى ذلك فإن الدراسة تطرح التساؤل التالي

  التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظ بيت لحم؟

  

  أهمية الدراسة 3.1

  
  :تكمن أهمية هذه الدراسة فيما يلي

  

توفر ، و القليلة التي تناولت هذا الموضوعتعتبر هذه الدراسة من الدراسات : األهمية العلمية •

 حول المنظمات األهلية تساهم في تمكين الباحثين والمهتمين من هذه الدراسة قاعدة بيانات

يدة لألدبيات المتعلقة بثقافة االستناد عليها في إجراء دراساتهم وأبحاثهم وتضيف معلومات جد

 .عنف من خالل التنسيق والتشبيكالال

التنسيق التأثير االيجابي على المستوى األهلي والوطني التي سيوفرها : األهمية التطبيقية •

التأثير االيجابي لثقافة الالعنف وانعكاسه على ، و تشبيك بين منظمات المجتمع المدنيوال

استفادة منظمات المجتمع المدني من نتائج الدراسة ، و آليات عمل منظمات المجتمع المدني

 .عنفيات عملها من اجل تعميم ثقافة الالفي تحديث آل

  

  مبررات الدراسة 4.1

  
  :اسة عن المبررات التاليةانبثقت هذه الدر 

  

اهتمام الباحث بهذا الموضوع بصفته يعمل في إحدى المؤسسات التي تعمل في مجال تعزيز  •

ثقافة الالعنف وكونه مدرب في هذا المجال، وبالتالي فهو مهتم بتوفير قاعدة معلومات تمكنه 

  .من العمل بدقة أكبر
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هذا الموضوع وخاصة الربط بين ثقافة نقص الدراسات على الصعيد الفلسطيني التي تتناول  •

  .الالعنف وأثرها على مستوى التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

خصوصية المجتمع الفلسطيني الذي يخضع لظروف سياسية صعبة ناتجة عن ممارسات  •

االحتالل وما يرافق ذلك من حاجة لوجود صيغ مختلفة من التنسيق والتشبيك بين منظمات 

  .تمع المدني لمواجهة هذه السياساتالمج

االطالع على تجارب التنسيق والتشبيك بين منظمات المجتمع المدني في فلسطين و  •

  .مساهمتها في التنمية في فلسطين ومدى تأثرها بفكر وثقافة الالعنف

  

  أهداف الدراسة 5.1

  

مــيم ثقافــة الالعنــف  انعكاســات تعالــىتنطلــق هــذه الدراســة مــن اجــل تحقيــق هــدف رئيــسي وهــو التعــرف 

علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم، كمــا تــسعى هــذه 

  : التالية الفرعيةالدراسة إلى تحقيق األهداف

  

  . مستويات ثقافة الالعنف  بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحمالىالتعرف  •

 فـي مؤسـسات المجتمـع المـدني فــي محافظـة بيـت لحـم وعلــى  تـأثير ثقافـة الالعنــفالتعـرف الـى •

  .عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

التعــرف إلــى آليــات التــي تــضعها مؤســسات المجتمــع المــدني لتعزيــز ثقافــة الالعنــف فــي عمليــة  •

  .التنسيق والتشبيك فيما بينها

  .سةالتعرف إلى تأثير المتغيرات المستقلة على المتغيرات التابعة للدرا •

  

   أسئلة الدراسة6.1

  

  :تسعى هذه الدراسة لإلجابة على األسئلة التالية

  

 ما دور مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم في تعميم ثقافة الالعنف ؟ •

  .ما انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني  •

تعمـيم ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك ما آليات مؤسسات المجتمع المـدني ل •

  فيما بينها ؟
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مكــان عمــل المؤســسة ، الفئــة العمريــة ، المؤهــل العلمــي، الخبــرة هــل تــؤثر متغيــرات الجــنس ،  •

 وجهـة نظـر المبحـوثين حـول العملية ، المسمى الوظيفي، المجال الرئيسي لعمل المؤسـسة علـى

لـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف ع

  .في محافظة بيت لحم

 

  :فرضيات الدراسة 7.1

 

تعميم   في انعكاسات α≥0.05فروق ذات داللة احصائية عند المستوى ال يوجد : الفرضية الرئيسية 

 كما .مثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المدني في محافظة بيت لح

  :سة الفرضيات اإلحصائية التاليةاعتمدت الدراو 

 

المتوسطات الحسابية في  α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )1

إلجابات المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات 

 .المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس 

 المتوسطات الحسابية في α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )2

إلجابات المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات 

 .المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان عمل المؤسسة 

 المتوسطات الحسابية في α≥0.05لمستوى ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند ا )3

إلجابات المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات 

  .الفئة العمريةالمجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير 

 المتوسطات الحسابية في α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )4

ت المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات إلجابا

 .المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

 المتوسطات الحسابية في α≥0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )5

قة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات إلجابات المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عال

 . في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الخبرة العمليةالمجتمع المدني

 في المتوسطات الحسابية إلجابات α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )6

المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع 

 . في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المسمى الوظيفيالمدني
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 في المتوسطات الحسابية إلجابات α≥0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية  عند المستوى  )7

المبحوثين حول تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع 

 . لعمل المؤسسسةالمدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المجال الرئيسي

 

  حدود الدراسة 8.1

  

  .منظمات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم : الحدود المكانية •

يــار أ - 2010قــام الباحــث بــإجراء هــذه الدراســة فــي الفتــرة بــين شــهر أيلــول : الحــدود الزمانيــة •

2011.  

  .العاملين في مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم: الحدود البشرية  •

  

  محددات الدراسة 9.1

  

قلة المصادر والمراجع التي تتحدث عن ثقافة الالعنف وعالقتهـا بعمليـة التنـسيق والتـشبيك بـين  •

 .المؤسسات

الــصعوبة فــي تحديــد مواعيــد دقيقــة مــع بعــض مــدراء ومــسئولي المنظمــات المــستهدفة ، بــسبب  •

 . تكرار سفرهم خارج الوطنوجود التزامات أخرى لديهم وكذلك بسبب

 المبحــوثين التــي تــم الحــصول عليهــا مــن وزارة الداخليــة كانــت بــدون عنــوان مكــان العمــل قائمــة •

  .وهذا اوجد صعوبة في الوصول اليهم
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  الفصل الثاني 

______________________________________________________  

  اإلطار النظري والدراسات السابقة
  

   مقدمة1.2

  

ل لألدبيــات ة المرتبطــة فــي الموضــوع، ســيتناول هــذا الفــصل عــرض وتحليــنظــرا لتعــدد المفــاهيم النظريــ

قة التــي تناولــت قــضايا الالعنــف والتــشبيك وكيــف ســيتم توظيفهــا فــي منظمــات والدراســات دراســة الــساب

المجتمع المدني وهذا دفع الباحث لدراسة عالقة التشبيك بين المنظمات بهدف البحث عن آليات العمـل 

راجـــع  وقـــد .نهـــا مـــن أجـــل تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف ووصـــوال إلـــى تحقيـــق أهـــداف البحـــثالتنـــسيقية فيمـــا بي

تعلقــة بالموضــوع كمفهــوم الــصراع والعنــف والالعنــف ومــا أجــري عليهــا مــن مالباحــث المفــاهيم النظريــة ال

كمـا سـيتناول الفـصل المفـاهيم النظريـة المتعلقـة  .دراسات تظهر مدى انتشار مثل هـذه األفكـار وتطورهـا

بيك فيما بينها ويحاول الباحـث فـي هـذا الفـصل الـربط تمع المدني وعالقات التنسيق والتشمات المجبمنظ

بين شقي البحث الشق األول ويتعلق بتعميم ثقافة الالعنف والشق الثـاني يتعلـق بالتنـسيق والتـشبيك بـين 

 .منظمات المجتمع المدني لتعميم وتعزيز ثقافة الالعنف

 

  الصراع 2.2

  

  :النظرية ذات العالقة بالصراع، تلخصه الدراسة فيما يأتيأهم األسس 

  

  :تمهيد .1.2.2

  

   ونزاعات أحداث عدة عوامل تحدث نتيجة أو بسبب عامل اإلنسانيعتبر الصراع حالة نفسية تصيب 
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 تتـسم بـالتنوع واالخـتالف اإلنـسانية فالطبيعـة  ، ممـا يخلـق حالـة مـن الـصراع الـداخليإرادتهخارجية عن 

 ومـن حيـث التـأثير ،جنس البـشري يختلـف عـن غيـره مـن الكائنـات مـن حيـث القـدرة علـى التفكيـرلكون ال

 تلــكفــأن الــصورة الطبيعيــة للمجتمــع هــي ،  الفــرد جــزء مــن المجتمــع أنوبمــا  . والتــأثر بهــم األفــرادفــي 

مـاعي  والـصراعات والنزاعـات بـين  قـوى التغيـر االجتالتناقـضات مـن فيهـا الظـواهرالصورة التي تتـدخل 

 الوضع االعتيـادي والطبيعـي هـو وضـع يتميـز بوجـود تـوازن إن "يؤكده ما وهذا، للتغير والقوى الرافضة 

 حل تناقـضاته الداخليـة ونزاعاتـه  وبـين مـساعي أساليبما بين مساعي التغير االجتماعي كأسلوب من 

   ).1988،خلف  (اإلنساني اإلجماعضمان المجتمع واستمرار مؤسساته  عن طريق 

  

 فلـوال االخـتالف ومـا يحويـه ،اإلنـسانية االختالف سمة طبيعية فـي العالقـات أنوبهذا  فأن الباحث يرى 

 يـصل أن غيره من البشر ولما اسـتطاع الفـردن  ونزاعات داخلية  لما كان مختلف عالفرد من صراعات

يــر االجتمــاعي يــرى بــأن قــانون التغ"  هيجــل األلمــاني مــن تحقيــق ذاتــه فالفيلــسوف إليــه مــا يــصل إلــى

 ظهــور فكــرة إلــى لكــل فكــرة فكــرة مــضادة وان الــصراع بينهمــا يــؤدي أن ذلــكو  ،الحقيقــي هــو التناقــضات

   .)2003، ي القريوت" (جديدة وهو التغير بنفسه 

  

  :مفهوم الصراع .2.2.2

  

  :اتالتعريف لبعض هذه وسنعرض تباعا للتباين الفكري بشأنه وذلك حول هذا المفهوم اآلراءفقد تعددت 

  

 غيـر إدراك أو وقلـة فعاليـة فـي المـوارد ،متطابقـة غيـر أهـداف لـديهم أكثـر أوعالقة بين طرفين  •

  .)2007 ،دليل المهارات التدريبية .(واقعي لذلك

ـــين طـــرفين أو أكثـــر  • ـــنهم اختالفـــات قيمـــة (تـــصادم التعـــارض ب ـــراد أو مؤســـسات بي ـــد تكـــون أف ق

لفعــال االرغاميــة التــي تهــدف إلــى إلحــاق ومــصلحيه وينخرطــان فــي سلــسلة مــن األفعــال وردود ا

األذى والضرر في الطرف أو األطراف األخرى مـع سـعي كـل طـرف إلـى تعظـيم مكاسـبه علـى 

.  ، وهــذا التعريــف ســيركز عليــه الباحــث فــي دراســته حــساب اآلخــرين وتــأمين مــصادر القــوى

  .)2003،علوان (

  

  مراحل الصراع  3.2.2

  

 وفقـا لمراحلهـا المختلفـة مـن النـشاطات وكثافتهـا أو  تبعـا األوقـات تختلف مراحـل الـصراع وتتبـاين وعبـر

  : خمسة مراحلإلىواالضطرابات والفوضى حيث تم تقسيم هذه  الصراعات 
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 أو بــين طــرفين األهــدافمرحلــة مــا قبــل النــزاع وهــي المرحلــة التــي تظهــر بهــا االختالفــات فــي  •

 تــوفر الجاهزيــة لمواجهــة لــدى  صــراع فــي هــذه المرحلــة يكــون غيــر ظــاهر رغــم إن حيــث أكثــر

 . االتصال بانقطاع أو األطراف وغالبا ما تتسم هذه المرحلة بالتوتر بين األطراف إحدى

 بـأن هنـاك األطـراف إحدى وضوح أذا ما شعر أكثرالمواجهة وفي هذه المرحلة يصبح الصراع  •

رف بجمــع  حــدود معينــة يــسعى خاللهــا كــل طــإلــىمــشكلة  حيــث تبــدأ المــشاجرات والمواجهــات 

 " األطــــراف وتــــصبح العالقــــة  بــــين  ،مــــوارده وحلفائــــه لزيــــادة حــــدة وتيــــرة المواجهــــة والعنــــف 

 . التكتل بين مؤيدي كل طرف إلى نحو يفضي علىمتوترة جدا "المؤسسات 

 كافــة بانقطــاع ذروتهـا حيــث تتمثــل أوج إلــى وهــي المرحلــة التــي تـصل بهــا حالــة الــصراع األزمـة •

 المتنازعــــة فــــضال عــــن كيــــل االتهامــــات واتــــسام األطــــرافا بــــين ســــبل االتــــصال والتواصــــل مــــ

 .الخطابات بالعنف 

 حــل فقــط أو نتيجــة إلــى بــأخرى تــصل أو بطريقـة األزمــةالنتيجـة وهــي المرحلــة الرابعــة حيــث أن  •

 أو التوقــف عــن كيــل االتهامــات أخــرى ربمــا تطلــب مؤســسة مــن أو اآلخــر األطــراف  احــد يهــزم

 وقــد تتفــق اآلخــر تتخلــى عــن مطالبهــا للطــرف أو المؤســسات دىإحــ ربمــا تــستلم أوالخطابــات 

 تـــأثير علـــى احـــد أو قـــوة أكثـــر علـــى المفاوضـــات بمـــساعدة طـــرف ثالـــث عـــادة يكـــون األطـــراف

  . تقل مستويات التوتر والصراع في هذه المرحلة األحوال بدونه  وفي جميع أو األطراف

 إنهـــاء إلــىراعات علــى نحــو يفـــضي  يــتم حـــل جميــع الـــصالمرحلـــة األخيــرةمــا بعــد النـــزاع هــذه  •

 األطـراف حالة طبيعية من االتصال والتواصل ما بـين إلىالمواجهة والحد من التوتر والوصول 

 حالــة مــا قبــل إلــىالمتنازعــة  وفــي حالــة لــم يــتم حــل مــسببات الــصراع فقــد يقــود هــذه المرحلــة 

 .)2000،مارتن (الصراع 

  

   :نظريات الصراع .4.2.2

  

 سلبية وفيما يلـي سـوف سـنتعرض أو من حيث هل هو ظاهرة ايجابية عحول الصراهناك وجهات نظر 

    :ذلكالنظريتين التاليتين حول 

  

 طبيعـــي فـــي أمـــر هـــذه النظريـــة مـــن الـــصراع هـــو أصـــحابتنطلـــق : النظريـــة التفاعليـــة للـــصراع •

 وتركــز هــذه اجتماعيــة مطلوبــةالمجتمعــات بــل هــو ظــاهرة صــحية وضــرورية ألحــداث تغيــرات 

     .طبيعي للتجديد انعكاس أن الصراعية على النظر 

 هـــذه النظريـــة بمفهـــومهم للـــصراع علـــى انـــه أصـــحابحيـــث ينطلـــق : النظريـــة التقليديـــة للـــصراع •

  .)1998 ،نوح( العنف والسلوك العدواني أنواعظاهرة سلبية ويجب تجنبه وذلك ألنه نوع من 
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ريـة خطـأ كبيـر كـونهم ال يعلقـون علـى  هـذه النظأصـحابويرى بعض الباحثين أن الخطأ الـذي يقـع فيـه 

 . الصراع هو أمر طبيعي يمثل حراك اجتماعيأنالصراع سوى القيم السلبية متجاهلين 

  

  :العالقة بين الحوار والصراع .5.2.2

  

 يميــز موقــف الظلــم عمومــا هــو تعــذر الحــوار بــين المتخاصــمين وألن الحــوار متعــذر يكــون الــصراع إنمــا

 االسـتغناء عـن لحظـة الـصراع والمواجهـة هـذه أن نظـن أنتوهـان فـي المثاليـة ضروريا، وأنه لمن بـاب ال

 شـروط للحـوار إيجـاد ممكـن، فوظيفـة الـصراع هـي أمـر العـدل إلحقـاق، عبر المراهنة على الحوار فقط 

 مــن ذلـك يـصيرومنـذ .  علـى االعتـراف بـه كمحــاور ضـروري األخـر تـوازن قـوى جديـد يــرغم إقامـةعبـر 

  .للنزاعتفاوض للبحث عن بنود اتفاق ليضع حد الممكن فتح باب ال

  

لكــن الـــصراع مـــن اجــل العـــدل يتطلـــب  .بالـــصراع إال ولـــيس ثمــة عـــدل ،العـــدل مــع إاللــيس ثمـــة ســـالم 

 أي العنفيــه  فــالالعنف يهــدف إلــى تحويــل النــزاع بحيــث ال يعــود صــراعا ضــد الخــصم ،وســائل عادلــة 

  .بل الصراع معه ،

  

فـالالعنف يريـد . التفاوض مـع الخـصم حـول ميثـاق يعقـد شـراكة معـه إلى هدف الصراع هو التوصل أن

 الخـصم أن ، حتى في قلب الـصراع ، من النزاع من خالل اعتباره سلفا األخيرة يستبق هذه  الحركة أن

 إيقـاف  بـل،الخـصم إلغـاءوبـذلك ال يعـود المقـصود .  التعايش السلمي معه أشكالينبغي ابتكار "شريك "

  .الخصومة

  

  :المفاوضات كمنهج للتعامل مع الصراعات .6.2.2

  

تعتبــر المفاوضــات مــن الوســائل المهمــة المتبعــة لتــسوية الــصراعات والنزاعــات ســواء كانــت سياســية أو 

اجتماعيـــة، وهـــي وســـيلة قديمـــة تمتـــد بجـــذورها إلـــى العـــصور القديمـــة، وقـــد اســـتخدمت هـــذه الوســـيلة فـــي 

لى الدول والقبائـل لمفاوضـتها مـن أجـل نـشر الـدعوة العصر اإلسالمي، حيث كان الرسول يرسل وفودا إ

تتعــد تعريفــات المفاوضــات وتتنــوع وذلــك تبعــا للنظــرة و . اإلســالمية وكــذلك إلبــرام المعاهــدات واالتفاقيــات

 هــيالمفاوضــات  :ت هــذه الدراســة التعريــف التــاليالتــي تعامــل بهــا الــذين تنــاولوا هــذا المفهــوم وقــد اعتمــد

ين طــرفين أو أكثــر بهــدف التوصــل إلــى اتفــاق يــؤدي إلــى حــسم قــضية أو حــوار أو تبــادل مقترحــات بــ

أبــو (قــضايا نزاعيــة بيــنهم وفــي الوقــت نفــسه تحقيــق المــصالح المــشتركة فيمــا بيــنهم أو المحافظــة عليهــا 

  ).1996شيخه، 
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  : مناهج التفاوض .7.2.2

  

مليــة التفاوضــية والقـــضية تتعــدد المنــاهج التفاوضــية وذلــك تبعـــا لطبيعــة العالقــة التــي تحكـــم أطــراف الع

المتفاوض عليها، وكذلك طبيعة وقدرات الفريق المفـاوض وبـاالطالع علـى ودراسـة العديـد مـن األدبيـات 

  : والمراجع يمكن تلخيص أهم مناهج التفاوض بما يلي

  

العالقــة التــي تحكــم عمليــة التفــاوض هــي عالقــة صــراع وتنــافس، ): المــساومة ( مــنهج الــصراع  •

نهج على قهر الخصم وتحطيمه والقـضاء عليـه مـن أجـل الوصـول إلـى إضـعاف ويعتمد هذا الم

  .موقفه التفاوضي وٕاجباره على تبني وجهة نظر استسالمية

يستند هذا المنهج على أن كل طرف من أطـراف العمليـة التفاوضـية : منهج المصلحة المشتركة •

قـضاء علـى أي خـالف يعمل على تنمية عالقات تعـاون وروابـط مـشتركة مـع الطـرف األخـر وال

. أو سوء فهم أو مشاكل تعتـرض أو تحـول دون اإلسـراع فـي نمـو هـذه العالقـات، ويؤكـد ذلـك د

أن منهج المـصلحة المـشتركة يقـوم علـى تـوافر روابـط مـصلحيه وثيقـة " محسن الخضيري بقوله 

يكـسب بين طرفي القضية التفاوضية يتم من خاللها إيجاد وتأسيس منفعة متبادلة بين الطـرفين 

 ). 1988الخضيري، " (ويربح كل منهما 

ويعتبــر هــذا المــنهج هــو األكثــر تعبيــرًا عــن رؤيــة هــذه الدراســة مــن أجــل تعمــيم ثقافــة الالعنــف  •

  .وترسيخ مفهوم الحوار 

يعتمــد هــذا المــنهج علــى معرفــة تفــصيلية وكاملــة بظــروف : مــنهج حــد األمــان أو حافــة الخطــر •

جــــل تحديــــد  حافــــة الخطــــر للخــــصم وبالتــــالي تحديــــد وقــــدرات وٕامكانيــــات الطــــرف األخــــر مــــن أ

مجــاالت الــضغط عليــه ومجــاالت الجــذب لــه وبنــاًء علــى ذلــك يــتم صــياغة الموقــف التفاوضــي، 

يعتبـــر مـــنهج الـــصراع المـــستخدم فـــي عمليـــة التفـــاوض مـــن أهـــم هـــذه العوامـــل وأكثرهـــا تحديـــدا 

م اسـتراتيجيات تتناسـب مـع إلستراتيجية التفاوض المستخدمة، فمنهج المصلحة المشتركة يستخد

مبادئ هـذا المـنهج كإسـتراتيجية التعـاون وٕاسـتراتيجية التكامـل، فـي حـين يـستخدم مـنهج الـصراع 

  . إستراتيجية التنافس واإلستراتيجية القتالية

  

وبـالرغم مــن كــون المفاوضــات تـشكل أداة مهمــة لحــل الــصراعات والنزاعـات إال أن هنــاك مجموعــة مــن 

 عمليــة التفــاوض، كمــا أن هنــاك مــن ل فــي أن تواجــه المفاوضــات وتــؤدي إلــى شــلالمعيقــات التــي يمكــن

يــرى بمحدوديــة المفاوضــات كوســيلة لحــل الــصراعات والنزاعــات خاصــة فــي الحــاالت التــي يكــون فيهــا 

مــن الجهــل أن " وقــضايا جوهريــة، يقــول جــين شــارب فــي مؤلفــه البــدائل الحقيقيــة التفــاوض حــول أمــور 

  أو الحوار هما الرد المناسب لحل النزاعات التي تكون فيها القضايا األساسية نعتقد أن المفاوضات 
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  ).2003شارب، " (مهددة بالخطر، حيث ال يتخلى الخصوم عن أهدافهم أو أساليبهم دون قتال 

  

  العنف 3.2

  

 أو جــسدي أو لــه الــشخص وقــد يكــون هــذا الــسلوك لفظــي تعــرضيعتبــر العنــف رد فعــل علــى ســلوك مــا 

 أو أكثـر أو إليه بمستوى الحدث الذي تعرض إما تكون أآلخربالتالي فأن ردة فعل الفرد تجاه و ، نفسي 

 وهو يمثل خلل نتيجة لعـدم وجـود الثقـة ، الجهل وقلة الوعي أشكال والعنف كذلك يعتبر شكال من ،اقل

ط  نمــممارســة وهــو يمثــل جــذوره وأصــوله حالــة مــن حــاالت الخــوف وســلوك هــدام  ينــتج عــن  ،بــالنفس

 وينـتج عـن ذلـك اكتـساب شـخص سـلوك  بغيـر قـصد،أو نهج تربوي مبـرمج بقـصد أومعين من السلوك 

 صـوته بوسـائل الحـوار إيـصال وعنـدما يحـس المـرء بـالعجز عـن ،عنف ال يدركه فـي كثيـرا مـن األحيـان

   . العنفإلىالعادل وحين ترسخ له القناعة بالفشل في قناعته بكيانه وقيمته يلجأ 

  

 الـصعب تقـديم تعريـف موحـد للعنـف وذلـك الخـتالف اهتمامـات تخصـصات البـاحثين بهـذا قد يكون من

 كما انه يعـرف أحيانـا بطريقـة تختلـف بـاختالف األغـراض التـي يـراد  الوصـول إليهـا بـاختالف ،الصدد 

ـــى مفهـــوم العنـــف  ـــا التعـــرف عل الظـــروف المحيطـــة أيـــضا وان ضـــروريات البحـــث وأصـــوله تقتـــضي من

ســائل التــي طالمــا لجــأ إليهــا اإلنــسان فــي صــراعاته مــع اآلخــرين كمــا ســيتم تنــاول هــذا باعتبــاره احــد الو 

عــرف بقــدر ارتباطــه وان العنــف ي .المفهــوم مــن حيــث أســبابه وأنواعــه ومــستوياته والنظريــات التــي تفــسره 

  .محددين بزمان ومكان بارتباطه يعرف أيضابموضوع ما فهو 

 

   :مفهوم العنف .1.3.2

  

 العنـف هـو الخـرق بـاألمر إن: وكمـا جـاء فـي لـسان العـرب )1979( يؤكـد ابـن منظـور العنف في اللغة

 لـم يكـن رقيقـا فـي إذهو عنيف ، وأعنفه وعنفه تعنيفا ،وعليه يعنف عنفا وعنافة ، عنف به ،وقلة الرفق 

ًا  وعّنــف فالنــ، الــشدة والقــسوة  بأنـه)1978( الــرازي أيــضاوقــد عرفــه  . بعنـفأخــذه واعتنــف المــرء ،أمـره 

 ضـربه والعـادي الظـالم والعـداء تجـاوز أي عليـه واعتـدى كان معه شديدا وقاسيا ويقـال عـدى وعـداء أي

  . شديد وقاسيٍا وشديد االنفعالأي والشدة وعنيف اإليذاء إلى ويشيرا العنف اللغوي ،الحد في الظلم 

  

 الــشدة بالــضمني وهــو)) أن اهللا يعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى العنــف ((وفــي الحــديث الــشريف 

  .مثله وكل ما في الرفق من الخير ففي العنف من الشر ،والمشقة
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ـــــى ) violence( كـــــل عنـــــف  ـــــه اغتـــــصاب ):viol( أنمـــــا هـــــو اغتـــــصاب اإلنـــــسانيمـــــارس عل  ،لهويت

 صــورة إن.فعــل َغــُصب ، بــأدق المعــاني ، العمــل العنيــف هــو .إلنــسانيته ،لكرامتــه ،لحقوقــه ،لشخــصيته

 .اإلنـسانفـالعنف هـو تـشويه لوجـه :العنـف فظاعـة آخـر تظهـر إنـسانوجـه بـإرادة  مـشوهة الإنسانيكائن 

 العنــف يبعــث علــى .الرجــاء الوجــود مــن المعنــى ويحطــم  إذ يجــرد،اإلنــسانيةويمثــل هــذا التــشويه مأســاة 

ــًا اإلنــسان مأســاوية الوجــود ليــست فــي كــون إناليــأس حقــا  جــان ( يكــون قــاتًال إن إمكانــه بــل فــي ، فاني

،2009. (  

  

   :مستويات العنف .2.3.2

  

الـخ تـشكل ... .والقهـر مثـل اإلحبـاط عوامل كثير إنالعنف الفردي وفقا لعلماء النفس التجريبي  •

 فــي عمليــة االغتــراب  والعنــف فــأن العنــف الفــردي هــو رد فعــل علــى عنــف اجتمــاعي األســاس

فكلمــا كــان "  داخــل الفــرد  أصــيال ســلوكا ولــيسواقتــصادي وسياســي متــركم عبــر ســنوات طويلــة 

 .)1979،دسوقي "( بعدوانية لالستجابة لكائن ما سوف يبدي ميال متزايد  إحباطهناك 

 فـــي تـــشكيل  ســـلوك أساســـياالعنـــف االجتمـــاعي  تلعـــب الثقافـــة والقـــيم االجتماعيـــة الـــسائدة دورا  •

ــــسان ــــشكل مؤســــسات اإلن ــــة الوحــــدات األســــرة  وت ــــي المجتمعــــات العنيف  والعــــشيرة  والمدرســــة ف

 مجتمع العنـف يمتـاز بنزوعـه نحـو العدوانيـة  إن ، التي تغذي ثقافة العنف األساسيةة االجتماعي

 إكــراه يعــرف المعنــف االجتمــاعي  بأنــه إن وكمــا يمكــن األخــرىتجــاه نفــسه وتجــاه المجتمعــات 

 إرادة علـى غير مطابق للقانون من شـأنه التـأثير أو القوة استخداما مشرعا أوواستخدام الضغط 

 .)2004،جنينه (األفرادوعة من  مجمأوالفرد 

 تغيـر أوالعنف السياسي هو العنف الذي يمارسه ممثلون عن جماعة سياسية من اجـل تكـريس  •

 لمنــع هــذه الجماعــات مــن الحــصول علــى أو أخــرىالوضــع الــسياسي النــسبي لجماعــة سياســية 

 .)2004،سراحنة(  أعضائه إليهاالستقالل الذي يطمح 

وهو عبـارة عـن العنـف الـذي تقـوم بـه دولـة أو مجموعـة مـن الـدول العنف على المستوى الدولي  •

ضد غيرها من الـدول والـشعوب مـن أجـل تحطـيم قوتهـا وقهـر إراداتهـا، وبالتـالي يـسهل الـسيطرة 

 .دول التي تقوم بممارسة هذا العنفعليها بما يحقق مصالح ال

د جـاءت نتيجـة ألسـباب تعتبر الحروب ظاهرة عامة شملت المجتمعات اإلنـسانية منـذ القـدم، وقـ •

متنوعــة ولتحقيــق أهــداف مختلفــة ومتناقــضة، وبــالرغم مــن اآلثــار والتكــاليف الباهظــة والفظيعــة 

التي تتكبدها البشرية نتيجة هذه الحـروب إال أنهـا كانـت ومـا زالـت ممارسـة مبـررة عنـد الكثيـرين 

يشير إبراهيم شعبان إلـى الذين يرون فيها وسيلة لحسم النزاعات والصراعات الدولية واإلقليمية، 

الحرب نتاج لظروف موضوعية وأمراض تصيب المجتمع الدولي بسبب الظلم االقتصادي، "أن 
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شـــــعبان، ( "االجتمـــــاعي، االســـــتغالل، التمييـــــز، االحتكـــــار، أو الهيمنـــــة وغيرهـــــا مـــــن األســـــباب

1991 .( 

  

 تـشمل كافـة المـستويات ويهتم هذا البحـث فـي جميـع المـستويات ألن الحـديث عـن تعمـيم ثقافـة الالعنـف

  .أعالهالتي تم ذكرها 

  

  : النظريات التي تفسر العنف .3.3.2

  

تعددت اآلراء واالتجاهات التي تناولت تفـسير ظـاهرة العنـف والـسلوك اإلنـساني عمومـا، فهنـاك مـن رأى 

رة ، وهنـاك مـن رأى بـأن ظـاه)النظريـة البيولوجيـة ( بأن ظـاهرة العنـف تعـود ألسـباب بيولوجيـة عـضوية 

نظريـــة التحليـــل ( العنـــف تعـــود ألســـباب فطريـــة غريزيـــة ويـــسمى أصـــحاب هـــذا الـــرأي بالتيـــار الغريـــزي 

، فــــي حــــين رأى آخــــرون أن العنــــف ظــــاهرة مكتــــسبة بفعــــل عوامــــل البيئــــة والتربيــــة والتنــــشئة )النفــــسي

ب والتـــي تعتبـــر هـــي األقـــر ) النظريـــة الـــسلوكية ( االجتماعيـــة وعـــرف أصـــحاب هـــذا الـــرأي بالـــسلوكيين 

لمــشكلة البحــث حيــث أن توظيــف هــذه النظريــة يعــزز  تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى حــساب ثقافــة العنــف 

  .وفيما يلي تلخيص لهذه النظرية

  

  ):العضوية(المدرسة البيولوجية . 1.3.3.2

  

 وتركز هذه النظريـة علـى دور)  Henry h.murry(ومن أهم نظرياتها النظرية العضوية لهنري موري 

يولوجيـــة فـــي تحديـــد شخـــصية اإلنـــسان، وقـــد ركـــز مـــوري علـــى أهميـــة المخـــزون العقلـــي فـــي العوامـــل الب

اإلنـــسان والمتمثـــل فـــي الـــدماغ الـــذي هـــو مركـــز الـــتحكم الرئيـــسي والموجـــه لكافـــة النـــشاطات والوظـــائف 

بـأن "المختلفة، حيث أن شخصية الفرد تتـشكل عبـر هـذه العمليـة المعقـدة وبـشكل تـدريجي، ويـرى مـوري 

تعلم تحدث بفعل الخبرات السارة وتتقلص بفعـل الخبـرات غيـر الـسارة التـي يعتقـد أن الـدماغ هـو عملية ال

  ). 2003القريوتي، " (مركز التحكم في مراكز اإلحساس بالسعادة وعكسها 

  

 ويرى أصحاب هذه النظرية  أن العنف انتقـل مـن جيـل آلخـر كجانـب مـن تكوينـه الـوراثي، ومـع تركيـز 

الســتعداد الجينــي والفطــري لإلنــسان علــى العنــف فإنهــا تــرى بــأن قــدرة اإلنــسان علــى هــذه النظريــة علــى ا

  .كبح هذه النزعات العدوانية تتوقف على مدى استخدامه لقدراته العقلية وتغليبها على نزعاته الذاتية

 أصـيًال  وقد وجهت العديد من االنتقادات لهذه النظرية باعتبارها تمثل موقفا سلبيا يرى بأن العنف جزءاً 

  . داخل النفس البشرية، وتهمل أثر العوامل االجتماعية والبيئية على تكوين شخصية اإلنسان
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  :نظرية التحليل النفسي: لتحليليةالمدرسة ا .2.3.3.2

  

يعتبر سيجموند فرويد رائد هذا االتجاه الذي يرى بأن العنف ناتج عن قوى غريزيـة فطريـة موجـودة لـدى 

ين صـور العنــف المختلفـة، حيـث إن اإلنــسان يولـد وهـو مــزود بعـدد مـن الغرائــز الفـرد ومـسؤولة عــن تكـو 

التــي تدفعــه للقيــام بــسلوك معــين مــن أجــل إشــباع هــذه الغرائــز وتلبيــة احتياجاتهــا وأن هــدف العنــف هــو 

تصريف الطاقـة العنفيـة الموجـودة لـدى الفـرد حتـى يـشعر بالراحـة، وبهـذا فـان سـلوك اإلنـسان يـستند إلـى 

  :والغرائز، ويرى فرويد بأن شخصية اإلنسان تتكون منالعواطف 

  

  .الذات الدنيا التي ترمز إلى الغرائز األساسية كغرائز البقاء والموت •

  .األنا وترمز إلى الشعور الواقعي الذي يسيطر على الغرائز ويضبطها •

  .األنا العليا التي ترمز إلى القيم االجتماعية والمثل العليا •

  

ديناميكيــة الشخــصية تتمثــل بمحاولــة األنــا التوفيــق بــين متطلبــات الــذات الــدنيا وبــين أن " ويــشير فرويــد 

األنا العليـا وذلـك فـي محاولـة مـن أجـل التكيـف مـع المتطلبـات التـي قـد ال تكـون بالـضرورة متوافقـة وأن 

  ).2003القريوتي، " (الفشل في إحداث هذا التكيف يؤدي إلى صراع واضطرابات نفسية 

  

   :مدرسة السلوكيةال. 3.3.3.2

  

تقوم هذه المدرسة على أن العنف سلوك مكتسب بفعل عوامل ومؤثرات خارجية كعوامل البيئة 

وميلر ) dollard(هذه المدرسة من أمثال دوال رد االجتماعية والسياسية والثقافية، ويرى رواد 

)miller " (ونتيجة التفاعل بين  تطور شخصية الفرد يتم عبر عملية تدريجية تحدث بفعل التعلم أن

مؤثرات يتعرض لها الفرد وبين استجابات لهذه المؤثرات وبأن الشخصية تمثل حصيلة االستعدادات 

" األولية لدى الفرد ويتم صقلها وتطويرها نتيجة هذا التفاعل وما يصاحب هذا من صراعات 

  ).2003القريوتي، (

  

ن حول ظـاهرة العنـف والـسلوك اإلنـساني والتـي من خالل آراء وتفسيرات العديد من الفالسفة والمختصي

، التيـار )الفطـري ( ، التيـار الغريـزي )العـضوي ( التيـار البيولـوجي :  تم تصنيفها إلـى التيـارات التاليـة 

السلوكي، يؤكد الباحـث ألصـحاب التيـار الـسلوكي انطالقـا مـن إيمانـه بـأن اإلنـسان يولـد وبداخلـه بـذور 

امل والمـؤثرات الخارجيـة والظـروف الموقفيـة دورا أساسـيا فـي التـأثير علـى الخير والشر ولكن تلعب العو 

األنمــاط الــسلوكية للفــرد بحيــث تــشكلها وتوجههــا باتجــاه معــين، فاإلنــسان يولــد ولديــه القابليــة واالســتعداد 
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يتـسم لتقبل الخير والشر فإذا توفرت له التربية والتنشئة االجتماعيـة الـصالحة نـشأ فـردا مـستقيما إيجابيـا 

بالــصفات الحــسنة واألخــالق الحميــدة، أمــا إذا خــضع لمــؤثرات ســلبية وتربيــة غيــر ســوية وســط ظــروف 

 يعني مواجهـة اإلنسانمليئة بالقهر والحرمان والفساد فانه ينشأ عنيفا وقاسيا وسلبيا وعليه تعديل سلوك 

  .العنف والالعنف إحدى وسائل هذه المواجهة

  

قال النبي صلى اهللا عليه وسلم  كل مولود يولد على الفطرة  فـأبواه  " عن أبي هريرة رضي اهللا عنه قال

البخــــاري، ".(يهودانــــه أو ينــــصرانه أو يمجــــسانه كمثــــل البهيمــــة تنــــتج البهيمــــة هــــل تــــرى فيهــــا جــــدعاء  

2003.(  

  

ـــسابقة  ـــد علـــى فطـــرة العنـــف بـــل يكتـــسبه مـــن خـــالل تعلمـــه مـــن الخبـــرات ال وهـــذا يـــشير أن الفـــرد ال يول

  .لبيئة المحيطةوك الكبار ونتيجة عوامل اومالحظة سل

  

  لالعنف  ا4.2

  

  :أهم األسس النظرية ذات العاقة بالالعنف تلخصها الدراسة فيما يأتي

  

  :مفهوم الالعنف .1.4.2

  

الالعنف هو اإليجابية وليس " يحدد جين شارب في مؤلفه البدائل الحقيقية تعريفه لالعنف بقوله 

ف هو تقنية لتوجيه الصراعات بأساليب احتجاج اجتماعية ونفسية السلبية وان النضال الالعني

  ).2003شارب،  (" والتدخل العميق مما يسبب الخلل في توازن الخصموبالتعاونواقتصادية وسياسية 

  

  :  التجربة الغاندية.2.4.2

  

ــاســتندت ق  فلــسفة غانــدي علــى أهميــة الجمــع بــين الكفــاح ضــد االســتعمار وبــين الكفــاح مــن أجــل تحقي

 فـي المجتمـع والمهـشمةالمساواة والعدالة االجتماعية، وهذا ما يفسر انحيازه الـدائم بجانـب الفئـات الفقيـرة 

يـة والتـي وقـد اسـتخدمت المقاومـة الالعنفيـة فـي الهنـد بقيـادة غانـدي العديـد مـن الوسـائل الالعنف .الهندي

  :يمكن تلخيصها بما يلي

  

  .طانية كاألقمشة المقاطعة االقتصادية ضد المنتجات البري •
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  .االمتناع عن دفع الضرائب لالنتداب البريطاني •

  . العصيان المدني  ضد قانون الملح •

  .استخدام الحمالت اإلعالمية، كالعرائض والمطبوعات والبيانات •

 .لمظاهرات واإلضراباتاالعتصامات الجماهيرية وا •

 

تركـــت أثـــارًا واضـــحة فـــي الـــوعي شـــكلت التجربـــة الغانديـــة إحـــدى التجـــارب العالميـــة فـــي النـــضال وقـــد 

اإلنــساني ووســائل المقاومــة البــشرية ضــد الظلــم واالســتعباد كونهــا انتهجــت أســلوب المقاومــة الالعنفيــة 

  . بشكل مبدئي والتزمت به أخالقيا وفلسفيا

  

بالرغم من تشابه تجربة غاندي ومارتن لوثر كينج في اعتمادهما على مبادئ الالعنف في اإلسـتراتيجية 

تيـــك، إال أنهمـــا يمـــثالن شـــكلين مختلفـــين مـــن المهمـــات النـــضالية التـــي اســـتند تحقيقهـــا علـــى العمـــل والتك

الجمــــاهيري الملتــــزم بمبــــادئ الالعنــــف ففــــي الهنــــد كــــان العمــــل الجمــــاهيري يتــــصدى لمهمــــات مواجهــــة  

لمدنيـة االستعمار البريطاني بهـدف انتـزاع اسـتقالل الهنـد، بينمـا كـان العمـل الجمـاهيري لحركـة الحقـوق ا

فــي الواليــات المتحــدة يتــصدى لمهمــات إزالــة أشــكال التمييــز العنــصري ويهــدف النتــزاع الحقــوق المدنيــة 

  .)1988خلف، " (ساوية للسود المت

  

  : )1989 _ 1980:  (حركة التضامن في بولندا .3.4.2

  

ومة الالعنفية فعاليـة تعتبر المقاومة التي قادتها حركة التضامن العمالية في بولندا من أكثر أشكال المقا

ضـد أنظمــة الحكــم الــشمولية كالنظــام الــشيوعي فــي بولنــدا لمـا عــرف عــن هــذه األنظمــة مــن قمــع وبطــش 

وعـــدم احتـــرام حقـــوق اإلنـــسان والحريـــات العامـــة، وقـــد اســـتخدمت حركـــة تـــضامن كافـــة أشـــكال المقاومـــة 

  .  دنيالسلمية الالعنفية كاإلضرابات والمظاهرات وعدم التعاون والعصيان الم

  

 علــى أثــر إضــراب عمــال المــصانع الــذين احتجــوا علــى 1980جــاء تــشكيل حركــة التــضامن فــي عــام 

ارتفــاع األســعار، وقــد تبنــى هــذا التحــرك العمــالي العديــد مــن المطالــب النقابيــة كــان علــى رأســها تأســيس 

ا اضـطرت أن نقابة عرفت الحقا باسم التضامن، وعلى الـرغم مـن معارضـة الحكومـة فـي البدايـة إال أنهـ

 اتحـادا نقابيـا 36حيث تشكلت هذه النقابة نتيجة تألف حـوالي " توافق على تأسيس نقابة عمالية مستقلة 

 حوالي عشرة ماليين عضو فـي بلـد يبلـغ 1981وبلغ عدد المنتسبين لحركة التضامن مع منتصف عام 

لتــضامن فــي نــضالها اســتمرت حركــة ا و ).2005شــارب، " (عــدد ســكانه ثالثــين مليــون فــي ذلــك العــام 

للدفاع عن حقوق العمال ومن أجـل بنـاء مجتمـع مـدني، بـالرغم مـن الممارسـات القمعيـة التـي قامـت بهـا 
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الحكومـــة البولنديـــة ضـــد العمـــال والمتظـــاهرين الـــذين نزلـــوا إلـــي الـــشوارع والـــساحات العامـــة للتعبيـــر عـــن 

تـي كانـت فـي مجملهـا جماهيريـة رفضهم للسياسات الحكوميـة، وقـد تواصـلت النـشاطات واالحتجاجـات ال

ميدانيـــة العنفيـــة كالمظـــاهرات واالحتجاجـــات وعـــدم التعـــاون، وقـــد تكللـــت هـــذه المقاومـــة بـــسقوط النظـــام 

تــضامن وقائــدها لــيش الــشيوعي فــي بولنــدا فــي نهايــة الثمانينــات وٕاقامــة حكومــة بولنديــة بزعامــة حركــة ال

  .فاليسا

  

  :أساليب المقاومة الالعنفية .4.4.2

  

  :ثالثة أساليب للمقاومة الالعنفية)  1993( اسم ذكر ق

  

 وٕاحبـــاطحالـــة ذهنيـــة موجهـــة نحـــو امتـــصاص األلـــم مـــن اجـــل تفريغـــه مـــن مـــضمونه :الـــصمود •

وفــي .  واعيــة تتناســب قوتهــا طرديــا مــع حــدة األلــم إرادة تطــور لــدى الفــرد ذلــك وســبيل .أهدافــه

لـى اسـتيعاب األلـم وامتـصاصه  وهو عبـارة عـن قـدرة الـذات الجماعيـة لـشعب ع،حالة الجماعة 

  .والمحافظة على الذات بمزيد من التحمل المتناسب مع األلم

 ، المتصاعدة في حدتها في مواجهة العدوالنشاطاتهو حلقة في سلسلة من : العصيان المدني •

والتي يتأقلم الشعب خاللها تلقائيا ليكون قادر علـى امتـصاص اآلالم المتـصاعدة التـي تفرضـها 

ويعنـي التمـرد علـى كـل قـوانين .اجهة وتعززها إجراءات العدو األكثر قسوة وشراسة ظروف المو 

 اســتداعاءاته والتمــرد علــى ألوامرهــاكــرفض دفــع الــضرائب وعــدم االمتثــال ، العــدو أنظمــةومنــه 

  . المؤسسات  البديلة تنظم النشاطات المختلفةوٕاقامةدوائره الرسمية كالمحاكم والمناهج التربوية 

 ،ومرافقـه العـدو إنتـاج وأنها تعنـي مقاطعـة ،العدووهي رفض كل أشكال التعامل مع  :المقاطعة •

 .ومناصبه ورفض تعييناته ،ألفراد أو على مستوى الجماعات  سواءً ،معه عالقات إقامةوعدم 

  

  :دور المؤسسات األهلية الفلسطينية في المقاومة السلمية .5.4.2

  

مقاومـــــة الـــــسليمة علـــــى االصـــــعدة الـــــسياسية واالقتـــــصادية دور المؤســـــسات األهليـــــة الفلـــــسطينية فـــــي ال

  :واالجتماعية، تلخصه الدراسة فيما يأتي

  

  :على الصعيد السياسي. 1.5.4.2

  

   دخل العمل األهلي الفلسطيني منعطفا جديدا أسوة بباقي جوانب الحياة1967م  في العاحرب المنذ 
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 طــابع النــشاط إلــىالطــابع الخيــري االغـاثي  تحــول مــضمون عمـل المنظمــات األهليــة مـن إذالفلـسطينية، 

 المؤسسات األهلية التي تأسـست بعـد إنكما . المجتمعي المقاوم بأساليب أخذت تبتدعها تلك المنظمات

 كانـت فـي جوهرهـا أداة للـدفاع عـن إذ.ذلك ونمت في األراضي المحتلة كانت في األساس وليـدة الحاجـة

فقــد عملــت هــذه . عــزمهم علــى عــدم االستــسالم لالحــتالل جانــب الفلــسطينيين، وتعبيــرا عــن الــنفس مــن

  .المنظمات على ممارسة ضغط يومي ضد إجراءات االحتالل

  

 بتعبئـة أعـضائها باألهـداف الوطنيـة، وأصـبحت تـشكل بيئـة 1967وقد بدأت هذه المؤسسات بعد حرب 

ذ إجـراءات عقابيـة  مراكـز للعـصيان المـدني ضـد االحـتالل الـذي كـان يتخـإلـى وتحولـت  لثقافـة المقاومـة

ضـــدها، مـــستخدمة الكثيـــر مـــن الـــصحف اليوميــــة والمجـــالت األســـبوعية كمنـــابر للحركـــة الوطنيـــة فــــي 

األراضي المحتلة، وعززت مفهـوم الهويـة الوطنيـة، وشـجبت االحـتالل وفـضحت وسـائل قمعـه وسياسـاته 

 ،1974فلـسطينية ولقـد تـصدرت الجبهـة الوطنيـة ال.  تصعيد النـضال ضـدهإلىوأهدافه ودعت الجمهور 

كمـــا قامـــت الجامعـــات . ، والمجـــالس البلديـــة الوطنيـــة قيـــادة هـــذا النـــشاط1978ولجنـــة التوجيـــه الـــوطني 

الفلسطينية مطلع الثمانينات داخل األراضي المحتلة بدور هام في مجال تنمية الـوعي الـسياسي والتعبئـة 

هيري اللذين انتـشرا بـصورة خاصـة الشعبية، حيث أصبحت مراكز نشيطة للعمل السياسي والتنظيم الجما

  .في المناطق الريفية ومخيمات  الالجئين من خالل الخريجين الذين عادوا إلى قراهم ومخيماتهم

  

  : االجتماعي–على الصعيد االقتصادي . 2.5.4.2

  

انــــشأ الفلــــسطينيون العديــــد مــــن الجمعيــــات والمؤســــسات الخيريــــة االغاثيــــة بنــــاء علــــى اعتبــــارات عائليــــة 

وقـــد لعبـــت هـــذه . ية وسياســـية، بهـــدف تقـــديم خـــدمات للفئـــات الفقيـــرة مـــن المجتمـــع الفلـــسطيني وعـــشائر 

 إهمــال االقتــصاد الفلــسطيني وٕالحاقــه إلــىالمؤســسات دورا هامــا أثنــاء االحــتالل اإلســرائيلي ، الــذي عمــد 

 أدىكمـــا . باالقتـــصاد اإلســـرائيلي، وٕاهمـــال البنيـــة التحتيـــة الفلـــسطينية والخـــدمات األساســـية والمجتمعيـــة

 وجـــود إلـــىغيـــاب ســـلطة وطنيـــة أو هيئـــة حكوميـــة فلـــسطينية رســـمية فـــي الـــضفة الغربيـــة وقطـــاع غـــزة 

. منظمات ومؤسسات مدنيـة غيـر حكوميـة تغطـي الـنقص وتـزود األهـالي بالخـدمات الـضرورية المختلفـة

  . 1967ساهم هذا الدور بشكل واسع في تعزيز صمود الشعب الفلسطيني منذ االحتالل اإلسرائيلي 

  

ويبدو واضحا من خالل عمل المنظمات األهلية تركيزهـا علـى خلـق فـرص عمـل، كأولويـة أساسـية أليـة 

 تعطــــي هــــذا الــــنمط مــــن المــــشاريع اهتمامــــا بالغــــا ، كونــــه يــــؤمن إذ.  دوليــــةأو عربيــــة أوبــــرامج محليــــة 

شكل مباشــر فــي ويــساهم بــ. اســتمرارية الــدخل، ويــساهم فــي التنميــة االقتــصادية متوســطة وطويلــة المــدى

  . الخارجإلىتقليص حجم الهجرة الفلسطينية 
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وفرت هذه المنظمات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة شبكة أمان اجتماعية خالل االنتفاضـة 

 مكنــــتهم مــــن االعتمــــاد علــــى الــــذات فــــي مجــــاالت حيويــــة كالتربيــــة والتعليم،والــــصحة والزراعــــة 1987

علــــى الــــصعيد الــــصحي، ذهبــــت بعــــض المؤســــسات إلــــى تــــأليف لجــــان و . واالقتــــصاد المنزلــــي الغــــذائي

  .للخدمات الطبية التطوعية 

  

 االجتمــاعي ســاهمت فــي -إن أهميــة مــا تقدمــه المؤســسات األهليــة الفلــسطينية فــي المجــال االقتــصادي

تطــوير مهــارات وقــدرات الفلــسطينيين، وعملــت علــى تــدعيم تماســكهم االجتمــاعي ، والحــد مــن الهجــرة، 

 المؤقتة، وساهمت في المحاوالت الرامية إلى الحد من درجة التبعيـة لالقتـصاد اإلسـرائيلي فـي أوة الدائم

مجــالي العمالــة واالســتهالك، والحــد مــن البطالــة مــن خــالل توفيرهــا آلالف فــرص العمــل، والتخفيــف مــن 

  .وطأة الحاجة  والفقر

  

 -  فــي المجتمــع الفلــسطينيمعوقــات منظمــات المجتمــع المــدني فــي نــشر ثقافــة الالعنــف .6.4.2

  :االحتالل

  

يمثل االحتالل أحد أبشع أشكال العنف البنائي في الحياة اإلنـسانية ألنـه يقـوم علـى أسـاس فـرض إرادتـه 

  و.علـــى الـــشعب المحتـــل والـــسيطرة عليـــه بقـــوة الـــسالح ومـــن خـــالل اســـتخدام ممارســـات قمعيـــة عنيفـــة

اإلســـرائيلي علـــى تغذيـــة التوجهـــات العنيفـــة داخـــل ســـاهمت هـــذه الطبيعـــة العنـــصرية والدمويـــة لالحـــتالل 

المجتمــع الفلــسطيني والتــي جــاءت كــرد فعــل طبيعــي علــى هــذه الممارســات القمعيــة، حيــث طغــت لغــة 

وأســلوب المقاومــة المــسلحة علــى الفكــر الــسياسي الفلــسطيني إلــى درجــة أصــبحت فيهــا الــدعوة إلــى خيــار 

  .ا دعوة إلى االستسالم والخضوعالنضال الجماهيري والالعنفي غير مقبولة وكأنه

  

واجه كافة أشكال هـذا النـوع مـن المقاومـة بمزيـد مـن العنـف والـبطش، وكـان هـذا واضـحا فـي االنتفاضـة 

 حيـــث اعتبـــر قـــادة االحـــتالل اإلســـرائيلي أن أكبـــر تحـــدي يمكـــن أن تواجهـــه الدولـــة 1987األولـــى عـــام 

يـة الالعنفيـة وهـذا يتـضح مـن خـالل تـصريحات العبرية هو تسلح الشعب الفلـسطيني بالمقاومـة الجماهير 

  .قادة االحتالل

  

وهذا ما يفسر أيضا إستراتيجية الجيش اإلسرائيلي في التعامل مع أي تحرك جمـاهيري  فلـسطيني والتـي 

تستند إلى استخدام القوة بشكل كثيف، فعند اندالع انتفاضة األقصى جاء الرد اإلسرائيلي سريعا وشرسـا 

المظـــاهرات الـــشعبية التـــي انـــدلعت فـــي األراضـــي الفلـــسطينية، جـــاء فـــي مقـــال فـــي بهـــدف ســـحق وٕابـــادة 

جـــيش االحـــتالل اســـتعد لالنتفاضـــة قبـــل "  مـــا يلـــي 6/9/2002صـــحيفة معـــا ريـــف اإلســـرائيلية بتـــاريخ 
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اندالعها بسنوات طويلة، وما أن جاءت حتى أفرغ إحباطا ته الطويلة على رؤوس الفلسطينيين الذين لم 

 ).   2003األشهب، " (ن جاءهم ذلك يعرفوا من أي

 

  : الصورة النمطية للمقاومة الالعنفية في أذهان الشعب الفلسطيني. 7.4.2

  

بالرغم من بعض اإلنجازات التي حققها الشعب الفلسطيني من خـالل اسـتخدامه هـذا النـوع مـن المقاومـة 

طينية تنظـر إلـى هـذا النـوع مـن خاصة خالل االنتفاضة األولى، إال أن هنـاك الكثيـر مـن األوسـاط الفلـس

المقاومـــة بعـــين الريبـــة والـــشك، حتـــى أصـــبح كـــل مـــن يـــدعو إلـــى المقاومـــة الجماهيريـــة الالعنفيـــة إنـــسانا 

  . مرفوضا ومحاصرا في فكره وممارساته

  

حيث أدى ذلك إلى شبه سيطرة للخطاب الدموي والعسكري فـي الـساحة الفلـسطينية، وقـد ظهـرت سـيطرة 

ة المــد الثــوري والقــومي فــي ســنوات الــستينات والــسبعينات، كمــا تعــزز هــذا الخطــاب هــذا الخطــاب فــي فتــر 

 بحيــث أصــبحت عــسكرة المجتمــع ظــاهرة ســائدة فــي الحيــاة 2000بعــد انــدالع انتفاضــة األقــصى عــام 

اليومية الفلسطينية، من الواضح أن مفهوم الالعنف ال زال غير واضح في أذهان الجمهور الفلـسطيني، 

أن الكلمــة "تومــاس ســمير لــنج .  لرؤيــة المجتمــع الفلــسطيني لمــصطلح الالعنــف يقــول دوضــمن تناولــه

هي تعبير قاصر إذ تحمل فقط معنى نبذ العنـف بـدون تقـديم بـديل ويحـاول بعـض ) الالعنف ( العربية 

المثقفــين فــي الوقــت الحاضــر إيجــاد مــصطلح بــديل، إال أنــه ســيكون مــن الــصعب إدخــال مفهــوم جديــد 

  ).1988لنج، "( االنتشار والمصداقية وجعله يكتسب

  

إن العمل الالعنفي يهدف إلى تحرير إرادة اإلنسان ويضع نهاية لرضوخ العبد لسيده، فـالتغيير يبـدأ مـن 

اللحظــة التــي يعــي فيهــا اإلنــسان حقوقــه ويهــب للمطالبــة بهــا، إن الرضــوخ واالستــسالم والــسلبية مفــاهيم 

بأنـه إذا لـم يكـن " وم الالعنـف وفـي هـذا الـصدد يؤكـد غانـدي تتعارض في مضامينها ودالالتهـا مـع مفهـ

مــولر، " (مــن خيــار بــين الجــبن والعنــف أو بــين الــسلبية والعنــف فمــن األفــضل أن يختــار المــرء العنــف 

1995  .(  

  

  :غياب إستراتيجية وطنية شاملة تتبنى أسلوب المقاومة الجماهيرية الالعنفية. 8.4.2

  

خـــالل بنـــاء بـــرامج وفعاليـــات تـــستقطب الجمـــاهير العريـــضة تزجهـــا فـــي بحيـــث تعمـــل علـــى تعزيزهـــا مـــن 

معركـــة التحريـــر، وكـــذلك يـــتم اســـتخدامها كـــأداة نـــضالية مـــشروعة ومقبولـــة لمخاطبـــة العـــالم بمـــا يـــضمن 

اكتـــساب األصـــدقاء والمناصـــرين لـــصالح القـــضية الفلـــسطينية، وحـــول أهميـــة وجـــود رؤيـــة وٕاســـتراتيجية 
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انعـدام وحـدة القـوى المعاديـة " قوى الفلـسطينية يـشير نعـيم األشـهب إلـى أن نضالية مشتركة توحد كافة ال

لالحــتالل مــن وطنيــة وٕاســالمية يحــول دون التنــسيق والعمــل المــشترك لهــذه القــوى علــى حــساب مــردود 

األشــهب، " (نــشاطها، بــل يعمــق التعــصب الفئــوي علــى حــساب المــصلحة الوطنيــة والقــضية المــشتركة 

2003  .(  

  

  :ربية والثقافة االجتماعية السائدةالت. 9.4.2

  

تعتبر التربية والثقافـة االجتماعيـة عناصـر مهمـة فـي التـأثير علـى سـلوك األفـراد، حيـث تلعـب دورا بـارزا 

في تشكيل ثقافة الفرد وفكره وتوجيههما نحو ثقافة العنف أو ثقافـة الالعنـف، إن الثقافـة التـي تـستند إلـى 

حريتـه وحقـه فـي التعبيـر عـن ذاتـه مـا هـي إال ثقافـة عنـف وهـي نتـاج إلغاء األخر ونفيـه وطمـس كيانـه و 

لتربية تقوم على التسلط وٕانكار حق الفرد في حرية الفكر واإلبداع، بالمقابل فـان الثقافـة التـي تـستند إلـى 

االعتراف باآلخر وحقه في المساواة والتعبير عن رأيه ما هـي إال ثقافـة محبـة وتـسامح وهـي نتـاج لتربيـة 

  .  بسمو الفكر البشري وحق الفرد في االختيار واإلبداعتؤمن

  

الثقافـــة الفلـــسطينية والعربيـــة تـــضم جوانـــب ســـلبية وأخـــرى إيجابيـــة، تتركـــز الـــسلبية فـــي غيـــاب المكونـــات 

 األوليـة والعائليـة والـج هويـة وضـعف روح التـسامح الـو الءاتالديمقراطية للفرد وسـحق مبادراتـه لـصالح 

ي إدارة األمــور وتركــز الــصالحيات فــي شــتى المــستويات، والــى جانــب ذلــك تبــرز والشخــصانية البــارزة فــ

 المــوروث تتجلــى فــي قــيم الــشجاعة والنجــدة والكــرم والتعــاون ولقيمــيقــيم إيجابيــة فــي المخــزون الثقــافي 

  ).1999منصور، "  (والقبول بالروح التصالحية المجتمعية والترابط والتكافل االجتماعي 

  

ولــى فــي سلــسلة العنــف فــي إطــار األســرة، فــاألم الجاهلــة بأوليــات التربيــة والمقهــورة أصــال تبــدأ الحلقــة األ

بــالعنف التــاريخي الواقــع عليهــا منــذ الــوالدة لــن تــستطيع إال أن تكــون حاضــنة لثقافــة العنــف، أمــا الحلقــة 

 سلــسلة الثانيــة فــي سلــسلة ثقافــة العنــف فــي المجتمــع فهــي المدرســة التــي تمــارس هــذه الثقافــة مــن خــالل

طويلة من العالقـات التـسلطية سـواء عالقـة المـدرس بالطالـب والتـي تقـوم علـى أسـاس التلقـين والتخويـف 

أو من خالل المناهج التعليمية التي تكرس التبعية والتسطح الفكري، بحيث تصبح العملية التعليميـة فـي 

ي دور المجتمـع إلكمـال دائـرة مجملها عملية تدجين للطالب خالية من أي إبداع أو تحليل، بعـد ذلـك يـأت

القهــر والتــسلط التــي يخــضع لهــا اإلنــسان العربــي والفلــسطيني منــذ والدتــه، يؤكــد علــى ذلــك ســمير التقــي 

بـــين قهـــر التقاليـــد وقهـــر األســـرة والعـــشيرة، والقهـــر االقتـــصادي والـــسياسي تـــرزح شخـــصية الفـــرد " بقولـــه 

  ).2004التقي، " (لحياة االعربي تحت عنف شامل يمنع تفتحها ومجابهتها لحقائق 
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  :أنماط التدين السائدة. 10.4.2

  

جاءت األديان السماوية جميعا بهـدف تنظـيم حيـاة األفـراد والجماعـات علـى أسـس مـن المحبـة والتـسامح 

والعدالة االجتماعية، ولكن الفهم الخاطئ للتعـاليم الدينيـة مـن قبـل أتبـاع هـذه الـديانات يـؤدي إلـى تـشويه 

مزجها بـالطقوس والمـشعوذات التـي ُتخـرج الـدين مـن إطـاره األخالقـي والقيمـي وتدخلـه إلـى هذه التعاليم و 

عالم الجهل والخـداع والتـضليل، وعلـى المـستوى الـسياسي ُشـنت العديـد مـن الحـروب باسـم الـدين، حيـث 

تــم اســتغالل الــدين لتحقيــق أهــداف سياســية وكــأداة للوصــول إلــى الحكــم، كمــا يــشكل التعنــت والتعــصب 

ــــد ــــة والمجتمــــع ال ــــسائدة فــــي المجتمعــــات العربي ــــدين ال ــــبعض أنمــــاط الت ــــسية ل يني أحــــد المخرجــــات الرئي

الفلسطيني وقد أفرز هذا التعصب العديد من الممارسات التـي كـان لهـا نتـائج خطيـرة وكارثيـة علـى هـذه 

د الــدين وحــول خطــورة تقــديم العقيــدة علــى األخــالق وتحويــل الــدين إلــى مقــوالت عقائديــة تفقــ. المجتمعــات

أن ممارســـة التـــدين داخليـــا أي فـــي نفـــس " حقيقتـــه التـــي تعبـــر عـــن قوتـــه األخالقيـــة يـــرى عزمـــي بـــشارة 

اإلنــسان علــى شــكل قناعــة مطلقــة بمقــوالت ميتــا فيزيقيــة جبريــة يــؤدي فــي الواقــع الخــارجي إلــى تحويــل 

إلـى تحويلـه فـي الدين إلى رأي نـسبي، أمـا ممارسـة التـدين داخليـا علـى شـكل خيـار أخالقـي حـر فيـؤدي 

  ).1993غليون، بشارة، جقمان، زيداني، " (الواقع الخارجي إلى دافع أخالقي مطلق في المجتمع

  

وقد هاجم بشارة األسـطورة والخرافـة باعتبارهـا أكثـر خطـورة مـن اإللحـاد لمـا لهـا مـن تـأثيرات سـلبية علـى 

قض الــدين أمــا األســطورة فتقــوم اإللحــاد ينــا" منظومــة العالقــات االجتماعيــة داخــل المجتمــع حيــث يقــول 

بتشويهه ألنها تنخره مـن جـذوره، ويـشكل اإللحـاد إنكـارا هللا أمـا األسـطورة فهـي إهانـة لـه وهـي ال تقتـصر 

غليــــون، بــــشارة، جقمــــان، زيــــداني، " (علــــى تــــشويه مــــضمون المعرفــــة وٕانمــــا تقــــوض جوهرهــــا ومبــــدأها 

1993.(  

 

 العاملة فـي مجـال الـسالم وتـسوية النزاعـات، مـن حيـث وأخيرًا هناك معوقات لها عالقة بأداء المنظمات

آليــة اتخــاذ القــرار فيهــا وغيــاب الخيــارات الديمقراطيــة الحقيقيــة لهــذه المنظمــات كمــا أن الكثيــر مــن هــذه 

المنظمات يعمل وفق مقاييس ومفاهيم عشائرية وفئويـة ولـيس وفـق مفـاهيم المجتمـع المـدني، كمـا تـشكل 

  : المانحة أحد أهم معوقات التنمية في األراضي الفلسطينية لألسباب التاليةعملية االعتماد على الدول 

  

  .شكل االعتماد على الدعم الخارجي معوقا أمام تنمية حقيقية تقود إلى االعتماد على الذاتي •

فــي كثيــر مــن األحيــان فــان الجهــات المانحــة هــي التــي تقــوم بتحديــد البــرامج واألولويــات ولــيس  •

وميــة ممــا يفقــد هــذه المنظمــات اســتقالليتها، وتــصبح برامجهــا غيــر مفيــدة المنظمــات غيــر الحك

  .المحلي على الصعيد التنموي والمجتمعي كونها ال تنطلق من احتياجات المجتمع
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لم يؤدي الدعم الخارجي إلى تنشيط القطاع الخاص ولم يحـل "  وهذا ما يؤكده وليد سالم بقوله  •

ائف مــستدامة، وغيــره مــن األهــداف المرتبطــة بحاجــات مــشكلة الفقــر، وتنميــة النــساء وخلــق وظــ

  .) 1999سالم، " (الفئات االجتماعية الفلسطينية
  

  مفهوم التشبيك  5.2

  

 تــداخلت أي األمــورتــشابكت : يقــال وٕاذ مــشتقة مــن الفعــل شــبك واإلعــالمالتــشبيك  كمــا ورد فــي اللغــة 

 بعـضها بـبعض وشـبكُت صـابعيأشـبكت "،فمـثال ، بعضه فـي بعـض أنشبوالشيء ،والتبست واختلطت 

   .)1986، واإلعالمالمنجد في اللغة "( بعضها في بعض أدخلت أي أصابعيبين 

  

 أنـشب أي ،وَشـبكُه فتـَشًبك، َشـبَك الـشيء يـَشِبُكه َشـبكًا فأشـتبك أن إلـىفيـشير  )1986(  ابـن منظـورأمـا

: وطريــق شــاِبك. ت  التبــست واختلطــأيبعــضه فــي بعــض وادخلــه وتــَشّبكت األمــور وتــشابكت واشــتبكت 

 وكـــذلكدخـــل بعـــضها بعـــض واختلطـــت :وشـــبك النجـــوم واشـــتبكت وتـــشابكت . متـــداخل ملتـــبس مخـــتلط 

  .الظالم 

  

 ومنــه ، الخلــط والتــداخل ويعــرف الــشبك، الثالثــي شــبك األصــل إلــىفــي المعــاجم اللغويــة يعــود التــشبيك 

"  فأنـه فـي صـالة أصـابعه بـين  الصالة فال يشبكنَّ إلى أحدكم مضى إذا:" وفي الحديث األصابعتبيشك 

  . بعضها في بعض األصابع إدخالوهو )  هـ275، داوودأبو(

  

وبهــذا فــأن التعــاون والتنــسيق بــين مختلــف المؤســسات والقطاعــات لــيس جديــدا إذ يعــود الــوعي بأهميــة 

 حيـث أدركـت منظمـة األمـم المتحـدة ،م1945يما بعـد عـام وع إلى منتصف القرن العشرين وال سـالموض

مية التعاون والتنسيق مع المنظمات وذلك من خالل تعاون كـل مـن منظمـات األمـم المتحـدة المختلفـة  أه

 وقـــد تطـــول هـــذا التعـــاون ،مـــع العديـــد مـــن المنظمـــات األهليـــة  التـــي تـــشابهها أو قريبـــة مـــن نـــشاطاتهم 

يــة بــصالحية وتثبتــت جــدواه  فــي العقــدين الــسابقين مــن القــرن العــشرين بعــد أن اقتنعــت المنظمــات الدول

 إذ شــــرعت بالتعاقــــد مــــع هــــذه ،المنظمــــات األهليــــة وقــــدرتها علــــى االتــــصال بحكــــم طبيعتهــــا الطوعيــــة 

المنظمات األهلية مـن اجـل تنفيـذ مـشروعات التنميـة بحيـث يـتم تنفيـذها بهـذا الـشكل مـن التعـاون بكفـاءة 

  ) .2004 تنبولي،اس(، وكذلك تتعاون معها بشكل تعاوني وتنسيقي بشكل عام ،اكبر وتكلفة اقل 

 اإلســرائيلية للــسياسات والمناهــضةيـرى الباحــث ومثــال علــى ذلـك منظمــات المجتمــع  الفلــسطيني العاملـة 

 إلدارةوللجـــدار العنـــصري أنهـــا قامـــت بعمـــل شـــبكة مـــن هـــذه المنظمـــات مـــن أجـــل التنـــسيق والتـــشبيك 

 .)2002،بيـــسون ،كــالرن ، كليبـــر(  المواجهــة الالعنفيــة بطريقـــة ذات كفــاءة وفاعليـــة كبيــرة وبهـــذا فــأن
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قواعـد ، للمؤسـسات المختلفـة وٕانما الوطنية المحلية ليست خاضعة للمركز العالمي األجسام أن" أوضحوا

  ".عمل توجه نشاطاتها في مختلف مناطق العالم

  

  :تشبيكانواع ال .1.5.2

  

  : عدة أنواع الحاجة والتنظيم فهناكباختالف التشبيك وتتباين أنواعتختلف 

  

وسـرعان .  ما أزمة مواجهة أو ، موقف ما أوكمواجهة حالة طارئة ، تكتيكي لهدف آني تشبيك •

 .ما ينتهي هذا التشبيك حال تحقيق الهدف 

تــشبيك اســتراتيجي ويقــصد بــه تــشبيك طويــل األمــد بــين منظمــات المجتمــع المــدني التــي تتــشابه  •

 ).2007 ،جبر( وآليات العمل األهدافوتتفق في 

  .شبيك هو الذي سيركز عليه الباحث في دراستهوهذا النوع من الت

 ســـنوية العـــضوية فيهـــا تكـــون بـــشكل رســـمي حيـــث تتـــضمن اشـــتراكات أنتـــشبيك رســـمي حيـــث  •

 .للعضوية وشروط أساسيلألعضاء والمشاركين وتخضع لنظام 

 .الــخ.العــضوية يحــدد شــروط أساســياتــشبيك غيــر رســمي حيــث ال تمتلــك هــذه المجموعــة نظامــا  •

 .)2003 ،قنديل(.

  

وسيركز الباحث في دراسته على نوعين من التشبيك التشبيك االسـتراتيجي والتـشبيك غيـر الرسـمي حتـى 

يفحص فيما إذا كان هناك تشبيك استراتيجي بين المؤسسات العاملة في مجال الديمقراطيـة أو أن هنـاك 

  .تشبيك غير رسمي
  

  :أهمية التشبيك .2.5.2

  

ختلفــة حــول دول العــالم  المهــام الجــسيمة التــي تلقــى علــى عاتقهــا لقــد أدركــت  العديــد مــن المنظمــات الم

ممــا جعلهــا تــدرك أن عليهــا أن تعمــل علــى تنــسيق الجهــود وتــوفير نــوع مــن الــشراكة فيمــا بينهــا مــن اجــل 

والبــرامج الموحــدة وذلــك مــن خــالل إيجــاد العــشرات مــن ، وتحقيــق األهــداف المــشتركة ،تنــسيق الجهــود 

يضع أمامه هدفا واحـدا "الن التشبيك فيما بين المنظمات المختلفة ، فيما بينها شبكات التنسيق والتشبيك

وممكن التحقيق في زمن محدد ويحفظ لكل مجموعة مشتركة في هذا الجهد اسـتقالليتها ،معينا وواضحا 

 ويــستفيد مــن خبراتهــا ويفــتح أمامهــا مجــال االســتفادة مــن خبــرات ،ويخاطــب إرادتهــا فــي العمــل المــشترك 

  ).2005، مكتب وزير الدولة لشؤون اإلدارية ،لبنان "( فتعطي وتأخذ في أن واحد معا ،خرين اآل
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  :وللتشبيك أهمية كبيرة حيث يمكن من خالله 

  

تـشبيك تتـضافر خلق عالقـات تكامليـة مـن خـالل  التحفيـز بـدال مـن عالقـات المنافـسة فعمليـة ال •

 . عن تشتيت الجهود فيها  الجهود وتبتعد

مل على تمكين الجمعيات من اكتشاف طرق جديـدة ومبتكـرة تـساعدها علـى مواجهـة التشبيك يع •

 .المشكالت 

أن عميلــة التــشبيك بــين المؤســسات لهــا قــوة وتــأثير كبيــر خاصــة علــى صــانعي القــرار لتعــديل  •

 مؤسسات يمكن أن يكـون عنـصر ضـابط مـن سات فعمل الجمعيات والتحالفات بينبعض السيا

 .ضية ما أو للتغير مما يتيح لها فرصة تحقيق أهدافها بشكل اكبر خالل حملة للدعوة حول ق

 .مها الوصول إلى مصادر المعلوماتإن التشبيك يوسع آفاق عمل الجمعيات بوسائل عديدة أه •

وتعظـــيم إن التـــشبيك يزيـــد مـــن وعـــي الجمعيـــات وفـــي تبـــادل الخبـــرات الخاصـــة بالتنميـــة وتقويـــة  •

 ).2002ات المنظمات الغير حكومية، ركز خدمم.(انجازات الجمعيات األهلية

 

 اســتعمال الجمعيـــات عقلنــهوال بــد لنــا مــن اإلشــارة إلـــى أن للتــشبيك دور رئيــسي وهــام فــي العمـــل علــى 

التنمويــة لمواردهــا وفــي مــساهمة جــادة وفعالــة فــي إنجــاح إعــادة هيكلــة المؤســسات وكمــا انــه يمثــل احــد 

لمـشاركة الفعالـة بمختلـف القطاعـات والمـساعدة علــى المـداخل الهامـة والفاعلـة التـي تعمـل علـى تحقيـق ا

  .)2004،عيسى (زيادة ثقتهم بأنفسهم والعمل على اكتساب المهارات  الجديدة والالزمة 

  

هـــذا ويتفـــق الباحـــث مـــع مـــا جـــاء بـــه المركـــز الفلـــسطيني لتعمـــيم الديمقراطيـــة لتنميـــة المجتمـــع فـــي عـــام  

ولــى كبيــرة وصــعبة إلــى أن القاعــدة الجوهريــة فــي بنــاء  المتطلبــات تبــدو وللوهلــة األالــى ان هــذه 2004

الشبكات تقول انه كلما بذل جهدا اكبر في بناء الـشبكات وتوضـيح كافـة األمـور منـذ البدايـة كـان البنـاء 

أكثــر صــالبة ومتانــة وديمومــة واســتمرارية واقــل عرضــة للــسقوط واالنهيــار بــسبب الهــزات الخارجيــة أو 

  ). 2004 ، الفلسطينيالمركز(الخالفات الداخلية 

 

  :التشبيك مبادئ 3.5.2

  

  :هي والهامة للتشبيك األساسية المبادئمن 

  

يبنــى التــشبيك علــى عالقــة تطوعيــة تبنــى بــين أكثــر مــن طــرف مــع ضــرورة احتفــاظ كــل طــرف  •

 باستقالليته وهويته
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 تبادل المعلومات والخبرات  •

 .التنسيق عن مسألة يكون لكل شبكة نقطة محورية تكون أن •

  وبرامج الشبكة أنشطة وتيسير اإلدارةجود رؤية واضحة وموحدة ألسلوب و  •

، الــشبكة أعــضاء بــين اإلشــكالياتمــن المهــم جــدا والــضروري وجــود هــدف واضــح لتفــادي خلــق  •

 .)2002 ،الحكومية غير المنظماتمركز خدمات (

  

  :اآلتي المبادئ على هذه أضاففقد ) 2004( عيسى أما

  

 ليتـسنى لـه توظيـف كافـة مـا لـدى المجتمـع مـن ،أعضائهن جانب كافة  يلقى التشبيك قبوال مأن •

 .وطاقاتموارد 

 كافــة المــواطنين فــي مجتمــع مــا أن فكــرة أســاسيعتبــر الحــراك االجتمــاعي القــومي المقــام علــى  •

 .التشبيك مبادئ أهم بالتشبيك من يتحملوا كافة النفقات الخاصة أنينبغي 

مـن سـبل التكنولوجيـا الحديثـة وضـرورة مـشاركة اكبـر يتوقف نجاح الـشبكات علـى مـا هـو متـاح  •

 .الشبكاتعدد ممكن في بناء 

  

   :اهداف التشبيك .4.5.2

  

  :كاألتي .)2004،عيسى(، ) 2003 ،قنديل( التشبيك تتمثل على حسب أهداف نا

  

حيــث انــه مــن ، المجتمــع المــدني أقطــاب وســائل اتــصال فاعلــة وبنــاء عالقــات فيمــا بــين إيجــاد •

 .أكيد  والعمل على الدور االتصالي للشبكة باعتباره المصدر الرئيس للقوة والتأثيرالضروري الت

 األفــراد الــشبكات بتعبئــة تلــكبحيــث تقــوم ، داخــل المجتمــع المــدني واإلمكانــاتتعبئــة  الطاقــات  •

 األهـدافوالجماعات من منظور الموارد البشرية والمادية  وتطوير العالقات فيما بيـنهم لتحقيـق 

 األطفال أو حمايـة أو اإلنسان الشبكات التي تعنى بحقوق تلك على ذلك األمثلةة ومن المشترك

  .البيئة 

 ال سـيما فيمـا يتعلـق بالـسياسات التنمويـة فهـي ،التأثير في االتجاهات والسياسات العامة للدولة  •

   .المجتمعية يكون لها رؤية واضحة للقضايا أن لذا يجب واآلراء األفكار في تؤثر

 دور المنظمــات غيــر الحكوميــة لتفعيــل ، تــضامني إطــارف الــشبكات العمــل علــى طــرح تــستهد •

  .وتقديم العون لها 
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ــــاقي  • ــــة وب ــــر الحكومي ــــدرات المنظمــــات غي ــــشبكات كمراكــــز مــــساندة ودعــــم وتطــــوير لق تعمــــل ال

 دعـــم ومــساندة المـــواطنين فـــي المجتمـــع المـــدني مـــن إلـــى باإلضـــافةمؤســسات المجتمـــع المـــدني 

 واالهتمـام بتطـوير لالنخـراطمج التدريب التميز وتوفير البحوث ودفع الجماعات خالل توفير برا

  .المدنيمنظمات المجتمع 

 

  :ايجابيات التشبيك 5.5.2

  

 كمـا .)2005(النجـار ، ) 2004(عيـسى  ، )2003(تتمثل ايجابيـات التـشبيك  بمـا اجمـع عليـه قنـديل 

  :اآلتي

  

 ي القرار ومنتخبيه تدعيم الجمعيات المشاركة في عالقاتها لصانع •

 كبـــر قـــدر ممكـــن الحـــصول علـــىمـــصادر اكبـــر للمعلومـــات وتوفيرهـــا ليـــصبح بمقـــدور الـــشبكة  •

 المعلومات 

  والخبرات واالتصاالت المتنوعة ألعضاء الشبكة لإلمكانياتتنوع وسائل الضغط وفقا  •

 التشبيك يتيح  المجال لتبادل الخبرات والمعرفة  •

 مـن إن فـي عمليـة المـشاركة فـي المـوارد حيـث والمنظمـاتات  التشبيك يفتح المجال للمؤسـسإن •

 التــشبيك يتــيح فرصــة إنالمعيقــات التــي توجههــا المؤســسات   تكمــن فــي نقــص المــوارد  حيــث 

  .المجاالت المتبادل في شتى لالنتفاع

 

  :ك بين منظمات المجتمع المدنيالتشبي .6.5.2

  

 العـالم وعـن الواقـع الحيـاتي الفلـسطيني  منـأى عـنو لم تكن منظمات المجتمـع المـدني الفلـسطيني بمعـزل 

 ودائـم مـع المجتمـع الـذي تتواجـد ي التـي لهـا تمـاس حقيقـ،حكوميـة  المنظمات الغيـر أكثربل تعتبر من 

 مـن ذلـك لما في ، ها التنسيق والتشبيك فيما بينأهمية منظمات المجتمع المدني أدركت فقد ولذلك ،في 

 دورهــا وتأهيلهــا فــي العمــل التنمــوي أهميــة علــى هــذه المنظمــات وعلــى قــدرة علــى تــوفير القــوى والنفــوذ

لقـــرار علـــى ا والـــضغط ، دورهـــا فـــي التـــأثير علـــى سياســـة الـــسلطة الوطنيـــة الفلـــسطينية وأيـــضابفاعليـــة 

 التشريعات الشاملة لكل مناحي الحياة وبما يتناسب مع كل شـرائح المجتمـع إصدارالفلسطيني من اجل 

 ثقافــة شــعبية لــدى النــاس تقــوم علــى  ومــن مهــام المجتمــع المــدني تعمــيم ،لمختلفــة  اوفئاتــهالفلــسطيني 

 االرتقـاء بـالوعي إلـى قيمة تنظيم الجهود والمبادرات لعمل تشبيك وصياغة تنظيميـة خالقـة تـؤدي إعالء
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 لمنظمــات المجتمــع المــدني والعربيــة كمــا أساســيةالــسياسي  وبالثقافــة الــسياسية للمؤســسة وثــم واجبــات 

  : العربية تتحدد فيما يلي األهلية للمنظمات األخالقيغها  ميثاق الشرف صا

  

  احترام الحياة أساسصياغة ثقافة ال تقوم على الضعف بل تقوم على  •

  الحقيقة  واحترامصياغة ثقافة تنهض على التسامح  •

 صياغة ثقافة تقوم على تضامن  •

   الحقوق المتساوية بين المواطنينأساسثقافة تقوم على  •

  المشاركة بين الرجال والنساء أساسثقافة على  •

 

 عـن اإلعالنوبعد ) 1993( عام اوسلو هذه المنظمات الغير الحكومية وال سيما بعد اتفاق أدركتولقد 

 وبـرامج وسياسـات واضـحة مـن شـأنها تعزيـز أهـداف عليهـا تحديـد إن"،قيام السلطة الوطنيـة الفلـسطينية 

 مـــن التنظـــيم بمـــا ينـــسجم مـــع المهـــام الكبيـــرة أعلـــى طـــور إلـــىوانتقالهـــا واســـتمرارية دور هـــذه المنظمـــات 

 إحــداثوال ســيما فــي ظــل االعتــراف العــالمي والمتنــامي وبــدورها وقــدرتها علــى ،" الملقــى علــى عاتقهــا  

  ) .1997،عبد الهادي .  (التنمية االجتماعية المستدامة 

  

مـــات  المجتمـــع ة الوطنيـــة الفلـــسطينية ومنظوفـــي نظـــرة ســـريعة وواقعيـــة لطبيعـــة العالقـــة مـــا بـــين الـــسلط

 وبوضوح هذه العالقة تارًة يسودها نوعها من التنافس والتنافر وتارًة أخـرى نوعـا الفلسطيني فأننا نالحظ 

من التوافق والتنسيق كما إن متطلبات العملية التنمويـة  التـي يتطلبهـا المجتمـع الفلـسطيني فـي ظـل هـذا 

 ،أكثـر مـن العمـل االغـاثي ،لتنمويـة التـي يغلـب عليهـا سـمة التطـور والتعقيـد الواقع الجديد هي العملية ا

كــل ذلــك قــد اوجــب تعميــق التنــسيق والتــشاور والتــشبيك بــين المنظمــات األهليــة وبــين مؤســسات الــسلطة 

الوطنية بهدف تنظـيم وترتيـب العالقـات بـين العمـل التطـوعي واألهلـي الـذي تمثلـه هـذه المنظمـات وبـين 

ـــسطينية العمـــل الرســـ ـــة الفل ـــسلطة الوطني ـــه ال ـــذي تمثل ـــاد الطلـــب علـــى " ســـيما وأن ،مي الحكـــومي ال ازدي

لتالفـي  ،الخدمات التنموية قد استدعى تنسيق اكبر من المؤسسات األهلية والـسلطة الوطنيـة الفلـسطينية

  .)2004،استانبولي "(االزدواجية والتكرار  في العمل التنموي 

  

شبيك فيمـــا بـــين منظمـــات المجتمـــع مـــع بعـــضها الـــبعض ومـــع الـــسلطة  التـــأنوبهـــذا فـــأن الباحـــث يـــرى 

 مــستمر إحــداث مــن اجــل وأولويــة ضــرورة أصــبحت قــد تكــون خــارج األطــر أخــرىالفلــسطينية ومنظمــات 

 وأبعــاد أهــداف ورؤيــة واضــحة مــشتركة ذات أرضــيةلعمليــة التطــور وتبــادل الخبــرات والمعلومــات علــى 

  .  خطة مبرمجة ومدروسة إطارمحددة في 
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  الدراسات السابقة 6.2

  

  :فيما يأتي أهم الدراسات السابقة ذات اعالقة

  

  :الدراسات العربية. 1.6.2

  

ـــارة عـــن رســـالة ماجـــستير:  )2006(دراســـة ســـليمان  بحـــث فيهـــا موضـــوع دور المنظمـــات . و هـــي عب

حيــث . نيالعاملــة فــي مجــال الــسالم و تــسوية النزاعــات فــي تنميــة ثقافــة الالعنــف فــي المجتمــع الفلــسطي

 أفــراد حيــث ُمثــل فيهــا جميــع 2006 أيلــول -2005 أيلــولكانــت هــذه الرســالة فــي الفتــرة الواقعــة مــا بــين 

 عليها المنظمات العاملة في مجـال أشرفتالهيئة الذين استفادوا من البرامج و الفعاليات التي نظمتها و 

و قـد هـدفت . مجتمـع هـذه الدراسـةالسالم و تسوية النزاعات في محافظات الضفة الغربية الذين يمثلون 

هـذه الدراســة بــشكل عـام إلــى التعــرف علـى الــدور الــذي تقـوم بــه المنظمــات العاملـة فــي مجــال الــسالم و 

تــسوية النزاعــات فــي تنميــة ثقافــة الالعنــف فــي المجتمــع الفلــسطيني مــن جوانــب مختلفــة أهمهــا مفهــوم 

ات و المهــــارات ، المجــــال االجتمــــاعي ، الالعنــــف، مفهــــوم الــــصراع ، و أســــاليب التعامــــل معــــه، القــــدر 

  :نتائج الدارسة من إليه واهم ما خلصت .المجال السياسي ، المجال الديني ، المجال األخالقي 

  

  . متوسط لدى المبحوثين بمفهوم الالعنف وٕادراكهناك وعي  •

 المبحـــوثينســـاهمت المنظمـــات العاملـــة فـــي مجـــال الـــسالم وتـــسوية النزاعـــات فـــي تنميـــة قـــدرات  •

  . في مجال المقاومة الجماهيرية الالعنفيةأساسية مهارات ٕاكسابهمو 

 والتمــسك بالخيــار اآلخــر الــرأي لــدى المبحــوثين بــضرورة نبــذ العنــف واحتــرام وٕادراكهنــاك وعــي  •

  .الديمقراطي كنهج وطني ينظم الحياة الداخلية الفسلطيينة

فـــي تحقيـــق العدالـــة والمـــساواة هنـــاك قناعـــة عاليـــة لـــدى المبحـــوثين بفعاليـــة المقاومـــة الالعنفيـــة  •

بالمقابل كانت متوسطة فيما يتعلق بفعالية المقاومة الالعنفية كوسيلة نضالية ضـد . االجتماعية

  .االحتالل

  

أجريت هـذه الدراسـة علـى كامـل المجتمـع المؤلـف مـن كافـة المؤسـسات األهليـة : )2007( دراسة دعيق

ة، حيـث بحثـت الدراسـة اثـر التـشبيك و التنـسيق بـين المنطوية تحـت شـبكة المنظمـات األهليـة الفلـسطيني

المؤسسات األهلية الفلسطينية على مسارات العمـل التنمـوي و االجتمـاعي فـي فلـسطين، حيـث اعتمـدت 

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية كحالة دراسية و ذلك إلظهار أهمية أثر سياسـة التـشبيك مـن العمـل 

 حيـث تـم .أو إخفاق هذه السياسات التشيكية المتبعة من قبل الشبكةالتنموي الفلسطيني، و معدل نجاح 
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 النتـائج التـي أهـم هـذا النـوع مـن الدراسـات ومـن يالءم المنهج الوصفي التحليلي لهذه الدراسة ألنه إثمار

  : الدراسةإليهخلصت 

  

ان  اللجـــوٕافـــراز الـــشبكة فـــي اختيـــار أعـــضاء الـــديمقراطي هـــو الـــنهج البـــارز والمتبـــع لـــدى الـــنهج •

   لهذه المؤسساتاإلدارية

  .للشبكة تأثير واضح في قضايا تعزيز الديمقراطية والتشريعية المتعلقة بالنظم والقوانين المحلية •

 للمؤســـسات اإللـــزام اتحـــادي وال تكتـــسب صـــفة إطـــار تـــشاوري وتنـــسيقي ولـــيس إطـــار الـــشبكة إن •

  .األعضاء

  .  ودعائي فعالإعالميوجود نظام  لعدم واإلقليمية للشبكة تأثير في المحافل الدولية ليس •

  

 و 2007حيث أجريـت هـذه الدراسـة فـي الفتـرة الواقعـة مـا بـين شـهري حزيـران : )2008( دراسة عابدين

ــــم خاللهــــا دراســــة مجتمعــــين همــــا. 2008شــــباط مــــن العــــام   و مــــوظفي مؤســــسات شــــبكة إدارات: و ت

 فـي علـم االدراة و الخبـراء فـي تنفيـذ المنظمات األهلية البيئية الفلسطينية كمجتمع أول، و المتخصصين

  :نتائج الدارسة من إليه ما خلصت أهمومن . البرامج و المشاريع كمجتمع ثاني

  

ــــة  • ــــرة لكاف ــــصورة كبي ــــاك اســــتخدام ب ــــدى مــــدراء ومــــوظفي مؤســــسات شــــبكة أدواتهن ــــشبيك ل  الت

  . البيئية الفلسطينيةاألهليةالمنظمات 

 معيقــات أهــملــى التمويــل والتمويــل المــشروط هــي الوضــع الــسياسي العــام والمنافــسة للحــصول ع •

  .  البيئية الفلسطينيةاألهليةالتشبيك لدى شبكة المنظمات 

ـــة وناجحـــة للعمـــل المؤســـسي لـــدى جميـــع مؤســـسات شـــبكة أداة التـــشبيك إن إجمـــاعهنـــاك  •  فاعل

مج  وتنفيـذ البـراأفـضل بصورة األهداف البيئية الفلسطينية كالعمل على تحقيق األهليةالمنظمات 

  . المجتمعيةاألولويات مع مالئمة أكثر وخطط تنموية األولويات أدق وتحديد أفضلبشكل 

 الجميع في اتخاذ القـرارات داخـل المؤسـسة واعتبارهـا التـشبيك إشراك آليات التشبيك هن أهممن  •

   ووجود تعاون بين مؤسسات الشبكة والمؤسسات الرسميةالعمل، في أساسيمبدأ 

 العمــل المؤســسي كتعزيــز اســتدامة البــرامج وزيــادة ازدواجيــةفــي الحــد مــن للتــشبيك دور ايجــابي  •

  .  التعصب الفئوي السياسيوٕاضعافالخبرات لدى الموظفين وتحسين التخطيط االستراتيجي 

  

 هذه الدراسة كانت عبارة عن دراسـة حالـة للمكتبـة المتنقلـة التـي تعنـى إنحيث : )2007(دراسة عسيلة 

 فــي أجريــت المقــابالت للدراســة إنم فــي محافظــة الخليــل وبيــت لحــم ، وحيــث بموضــوع الالعنــف والــسال

 وأطفــال فــي الهيئــة ومتطــوعين ومتــدربين أعــضاء ، مــع 2009 مــن عــام أولالفتــرة الواقعــة فــي كــانون 
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 محالت ومعلمين وآخـرين وأصحابوآباء وموظفين وعاملين في منظمات غير حكومية وطلبة المدارس 

  : نتائج الدراسة أظهرتوقد .  متأثرين بهاأو في نشاطات المكتبة المتنقلة  المنخرطيناألشخاصمن 

  

 المكتبة المتنقلة من اجل السالم والالعنف تلعب دورًا هامـًا فـي نـشر ثقافـة الـسالم والالعنـف إن •

 بعـض سـمات نظرياتهـا إن إال طورت نظريـة فريـدة خاصـة بهـا فـي سـياق معـين أنهافي الخليل 

  تكون مثيرة لالهتمام بالنسبة للمنظمات لالعنفية في العالمواستراتجياتها قد 

 الجديـدة األجيـال أوسـاططـورت المكتبـة نظـرة شـاملة مـن اجـل نـشر ثقافـة الـسالم والالعنـف فـي  •

  .في فلسطين من خالل الممارسة وليس من خالل النظريات

 الناس بالممارسـة ساهمت المكتبة بشكل كبير في الحركة الالعنفية الفلسطينية عن طريق تزويد •

 .الفعلية لطرائق الالعنف

  

  :مناقشة الدراسات السابقة .2.6.2

  

  :التالية كان للباحث المالحظات واألجنبية،من خالل مراجعة الدراسات السابقة العربية 

  

 الفلـسطينية األهليـة موضـوع التـشبيك لـدى شـبكة المنظمـات إلى) 2007(تطرقت دراسة دعيق  •

 .األهلية الغير مندرجة في شبكة المنظمات األخرى األهليةالمنظمات فقط ، وبذلك لم تغطي 

 والمــالي والبرامجــي والــسياسات واإلداريعلــى الواقــع التنظيمــي )  2007(ركــزت دراســة دعيــق  •

 آليـــات تفعيـــل وتطـــوير عمليـــة التـــشبيك بـــين إلـــىللمؤســـسة واثـــر التـــشبيك عليهـــا ، ولـــم تتطـــرق 

 .أنفسهمثين  صادرة عن المبحو األهليةالمنظمات 

على جانب اثـر التـشبيك فـي الـسياسات العامـة علـى الـصعيد ) 2007(تركيز من دراسة دعيق  •

 ، الفلـسطينية األهلية والدولي لدى المنظمات لدى شبكة المنظمات واألوروبي واإلقليميالعربي 

هـا وفي هذا بعـد عـن الواقعيـة بعـد الـشيء كـون الغالبيـة الـساحقة مـن هـذه المنظمـات يكـون عمل

 .ذات طابع فلسطيني محلي

 وجود تباين وتفاوت بين الموظفين والمدراء فـي مؤسـسات إلى) 2008(خلصت دراسة عابدين  •

ـــةشـــبكة المنظمـــات  ـــتم األهلي ـــشبيك ، ولكـــن لمـــا ي ـــسطينية حـــول قـــضايا متعلقـــة بالت ـــة الفل  البيئي

  . هذا التباين واالختالف في وجهات النظرأسباب إلىالتطرق 

وجود معيقات للتشبيك على المستوى الداخلي والخارجي كأحد ) 2008(ابدين تفترض دراسة ع •

 مـن قبـل الباحـث بوجـود معيقـات والتـي قـد تكـون غيـر مـسبقامحاور الدراسة وهنا تـم االفتـراض 

 واقـع التـشبيك ، إلىبالمقابل هناك محور في الدراسة بتطرق  .موجودة فعليًا على ارض الواقع 
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ــا يمكــن االســتدال    ايجابيــات التــشبيك بعــد التعــرف علــى هــذا الواقــعأول علــى معيقــات ومــن هن

  .دون الحاجة لوضعها في بند مستقل يفترض وجودها مسبقاً 

آلليـــات واضـــحة مـــن قبـــل المبحـــوثين تـــساهم فـــي تفعيـــل ) 2008(عـــدم تطـــرق دراســـة عابـــدين  •

 الباحـــث حـــول  البيئيـــة الفلـــسطينية واالكتفـــاء بتوصـــياتاألهليـــةالتـــشبيك بـــين شـــبكة المنظمـــات 

 .الموضوع

 مــن نوعهــا التــي تتحــدث عــن دور المنظمــات العاملــة فــي األولــى) 2006(تعتبــر دراســة صــقر  •

مجاالت الـسالم وتـسوية النزاعـات فـي تنميـة ثقافـة الالعنـف فـي المجتمـع الفلـسطيني كمـا يقـول 

دارســـة  المأخـــذ عليهـــا فعلـــى فهـــو عـــدم احتـــواء الأمـــا. الباحـــث وهـــذه تعتبـــر نقطـــة قـــوة للدراســـة

 ولكـن مـن نوعهـا، مـن األولـى كانـت الدراسـة إذا وحتـى أجنبيـة، أولدراسات سـابقة سـواء عربيـة 

 . إليها التطرق األفضلالمتحمل وجود دراسات قريبة نوعًا حول موضوع الدراسة كان من 

تـــم التركيـــز عليهـــا بـــصورة ) 2006(فيمـــا بتعلـــق بمحـــور القـــدرات والمهـــارات فـــي دراســـة صـــقر  •

ربط الكثير منها بـصورة واضـحة بموضـوع الالعنـف مـن افقـدها بعـض مـن فحواهـا مجردة دون 

 .وزخمها

 ودينيـة فيمـا يتعلـق وأخالقيـة عدة محاور سياسية واجتماعية إلى) 2006(تطرقت دراسة صقر  •

بتنميــة ثقافــة الالعنــف وهــذه المحــاور تغطــي جــزء كبيــر مــن هــذا الموضــوع وبالتــالي هــذه نقطــة 

 .ةايجابية تسجل للدراس

دراسـة فريـدة مـن نوعهـا فـي ) 2009(تعتبر دراسة المكتبة المتنقلة من اجل الالعنـف والـسالم   •

 حـول ثقافـة إبداعيـة أفكـارسياق نشر ثقافة الالعنف ، حيث استخدمت وسائل جديـدة فـي نـشر 

 المبحـــوثين اختبارهـــا مـــن خـــالل الممارســـة الفعليـــة لوســـائل الالعنـــف ، وهـــذه وأتاحـــتالالعنـــف 

 لمنهجيـة بحثيـة واضـحة افتقادهـا علـى الدراسـة يؤخذابية تحسب على الدراسة ، ولكن نقطة ايج

 . من نتائجإليهيمكن من خاللها تعميم ما توصلت 

  

  :على والدراسات بمثابة مرشد ومساعد للباحث األدبياتوقد كانت هذه 

  

 .بة المناسواألدبية النظرية واألفكار وتدعيمها بالمعلومات الدراسة،تعزيز هذه  •

 وأسـاليبه ، والتشبيك وأهدافه وأشكالهزيادة وعي الباحث بالعديد من المفاهيم كالالعنف وتاريخه  •

 . ، ومنظمات المجتمع المدني ودورها وواقع التشبيك فيهاوأدواته

 األفكـــار ال تتـــشابه معهـــا فـــي أنهـــا كـــم الدراســـة،عـــدم تعـــارض الدراســـات الـــسابقة مـــع موضـــوع  •

لهـذه الدراسـة ميـزة وهـي التطـرق النعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف بل تحسب . والطرح والعرض
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 الدراســات إليهــاعلــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني والتــي لــم تتطــرق 

  .السابقة بهذا الشكل الواضح والمباشر

  

  :الخالصة .3.6.2

  

العنـف والالعنــف هـي بمثابــة  النظــري مـن موضـوعات الــصراع و اإلطـارُيالحـظ الباحـث أن مــا جـاء فــي 

ـــة ،  ـــرد والمؤســـسة والمجتمـــع  باســـتخدامها مـــن أجـــل تحقيـــق أهـــداف ُمعين ـــوم بهـــا الف أســـاليب وأدوات يق

 بــسبب عامــل أو عــدة عوامــل تحــدث نتيجــة أحــداث و اإلنــسانفالــصراع مــثًال هــو حالــة نفــسية تــصيب 

  .مع النفس الصراع مع اآلخر وحتى إحداث إلى، وتؤدي إرادتهنزاعات خارجة عن 

  

ذاتهــا  ، هــذا العنــف قــد يوجــه للــنفس  وقــد يلجــأ المتــصارعين فيــه الــى العنــفيتطــور وبهــذا فــان الــصراع

وفي غالب الحـاالت أو فـي جميعهـا فـان العنـف يوجـه لآلخـر سـواء هـذا العنـف كـان اجتمـاعي . ويؤذيها

  . جسدي معنوي أوأو ضرر باآلخر سواء نفسي إحداث إلىالخ، فالعنف يؤدي ..سياسي أو

  

هـو األداة األسـهل واألقــرب قـد يكـون للوهلــة االولـى  وتوضـيحه أن العنـف إظهــارهولكـن مـا يريـد الباحـث 

 ألن العقل في هـذه الحالـة اإلطالق عند استخدامها ولكنها ليست األداة األفضل على اإلنسانليد وعقل 

 علـى أكمـل وجـه، أمـا الالعنـف فهـو ال يكون بأفضل حاالته وبالتالي فان النتائج المرجوة ال يتم تحقيقها

ـــــل والحيـــــل  ـــــل الســـــتخدامها العق ـــــراد والمؤســـــسات الالزمـــــةاألداة واألســـــلوب األمث ـــــق أهـــــداف األف  لتحقي

 أنهـا أضرار لآلخـر فبالتأكيـد إحداث األذى للنفس ولآلخر وحتى لو كان هناك إحداثوالمجتمعات دون 

  .سوف تكون أقل ضررًا من األسلوب العنيف

  

الدراسات أن الالعنف في البيت والمدرسة والمؤسسة وحتـى المجتمعـات هـو الوسـيلة األفـضل فقد أثبتت 

مــن أجــل تحقيــق نتــائج أفــضل فــي حيــاة الــشعوب وتحقيــق رفاهيــة وازدهــار، ألن الالعنــف وســيلة جيــدة 

 دإيجـا إلـىللتفاهم والتواصل بين البشر وبالتالي ينعكس على المجتمعات والمؤسسات التي بدورها تؤدي 

 إلــىفــالالعنف يحتــاج .  مــن أجــل تقــديم خــدمات أفــضل وتحقيــق تكامــل أكثــروتــشبيكي تنــسيقيآليــات 

 يخلــق األســاليب الالعنفيــة والتــي تعمــل مــن أجــل تحقيــق إبــداعي فكــر إيجــاد مــن العمــل مــن أجــل الكثيــر

  . المرجوةاألهداف

  

 األهـــداف إلـــىل الوصـــول  أجـــواء ُمناســـبة ومثاليـــة مـــن أجـــإلـــىألن عمليـــات التنـــسيق والتـــشبيك بحاجـــة 

  .والنتائج المتوقعة
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ولكن حتى يتم تعميم ثقافة الالعنف ال ُبد من العمل من خالل المدرسة والبيـت والمؤسـسات المجتمعيـة 

 ناجحـة تخـدم آليـةوالتنـسيق والتـشبيك هـو . األعنـفالمختلفة التي تعمل بكل جهد وكد مـن اجـل تحقيـق 

 . والعدوانيةالفوضى وعدم انتشار األعنفمالي في ظل  والاإلداريالمجتمع وتقلل من الفساد 
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  الفصل الثالث 

_____________________________________________________  

  منهجية الدراسة واجراءاتها
  

  ةمنهج الدراس 1.3

  

اعتمــد الباحــث أســلوب المــنهج الوصــفي مــن حيــث تــشخيص الحالــة موضــع الدراســة ووصــفها وتحليــل 

وليـة لجمـع المعلومـات كمـل تـم االسـتعانة كـأداة أت المتعلقة بالدراسة، وقد تم االستعانة باالسـتبانة البيانا

بــالمراجع مــن كتـــب ودوريــات وانترنـــت كمــصادر ثانويـــة فــي ســـبيل تــدعيم البيانـــات األوليــة ومـــن ثــم تـــم 

  .SPSS الجتماعية للعلوم اتحليلها وتبويبها للحصول على النتائج باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية

  

   مجتمع الدراسة2.3

  

 في مؤسسات المجتمع المدني العاملة في محافظة بيـت لحـم، جميع العاملينيتكون مجتمع الدارسة من 

  . مؤسسة) 237(والبالغ عددها 

  

  عينة الدراسة 3.3

  

ت مـن تكونـ) مدينة، قرية، مخيم(قام الباحث باختيار عينة طبقية من حيث متغير مكان عمل المؤسسة 

، SPSSمؤسسة باستخدام االختيـار العـشوائي فـي برنـامج الـرزم االحـصائية للعلـوم االجتماعيـة ) 150(

باالسـتناد إلـى %) 5(مقـدارها  مـن مجتمـع الدراسـة، وبنـسبة خطـأ%) 63.29(وشـكلت العينـة مـا نـسبته 

 ).4 (انظـر ملحـق) Surveysystem.com (Sample Size Calculator)موقـع حـساب العينـات 

  . توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقًا لمتغير مكان عمل المؤسسة)1.3(ويوضح الجدول 
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  .توزيع مجتمع الدراسة والعينة وفقًا لمتغير مكان عمل المؤسسة : 1.3جدول
  

  العينة المطلوبة  مجتمع الدراسة  مكان عمل المؤسسة

  39  62  قرية

  94  148  مدينة

  17  27  مخيم

  150  237  المجموع

 

  أداة الدراسة 4.3

  

تكونت أداة الدراسة من إستبانة تم توزيعها على أفراد العينة من العاملين في مؤسسات المجتمع المـدني 

  : في محافظة بيت لحم وقد قسمت االستبانة إلى ثالثة أقسام رئيسية هي أقسام هي
  

يـرات الدراسـة إشتمل هذا القسم على المعلومات العامة واألوليـة حيـث ضـمت متغ: القسم األول  •

ـــسكن ، الفئـــة العمريـــة ، المؤهـــل العلمـــي ، عـــدد ســـنوات الخبـــرة  المـــستقلة ، الجـــنس ، مكـــان ال

 .العملية ، المسمى الوظيفي والمجال الرئيسي لعمل المؤسسة

إشــتمل هــذا القــسم علــى مقيــاس وجهــة نظــر المبحــوثين فــي مؤســسات المجتمــع :  القــسم الثــاني •

انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف علـــى عالقـــة التنـــسيق المـــدني فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم نحـــو 

فقـرة ) 50(والتشبيك بين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم ، والـذي تكـون مـن 

  حيث أن  طريقة اإلجابـة عـن أداة الدراسـة تركـزت فـي االختيـار  .جميعها من الفقرات المغلقة

فق ، محايد ، غير موافق ، غيـر موافـق من سلم خماسي على نمط ليكرت ، موافق بشدة ، موا

  :وقد تكون القسم الثاني من أربع مجاالت . إطالقا
 

o  وقـد تكـون هـذا دور مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي تعمـيم ثقافـة الالعنـف: المجال األول ،

  .فقرة مغلقة) 15(المجال من 

o مؤســـسات انعكاســات ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين: المجــال الثــاني 

  .فقرة) 17(المجتمع المدني وتكون من 

o  آليات مؤسسات المجتمع المـدني لتعمـيم ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة : المجال الثالث

  .فقرة) 18(التنسيق والتشبيك فيما بينها ،  وتكون من 
  

  اشتمل هذا القسم على سؤال مفتوح طلب فيه من المبحوثين ذكر اآللية األهم: القسم الثالث •
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والواجب إتباعها حسب وجهة نظرهم من قبـل مؤسـسات المجتمـع المـدني لتعمـيم ثقافـة الالعنـف 

 .من خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

  

  تحليل البيانات 5.3

  

تـــم اســـتخدام عــــدة أســـاليب إحـــصائية ألغــــراض التحليـــل منهـــا أســــلوب اإلحـــصاء الوصـــفي كــــالتكرارات 

افـــات المعياريـــة كأحـــد وســـائل تحليـــل البيانـــات، وبالنـــسبة للفرضـــيات فقـــد والمتوســـطات الحـــسابية واالنحر 

 One Way Analysis of( وتحليــل التبــاين األحــادي) T-TEST(اســتخدم الباحــث اختبــار ت 

Varicance   (كـل حـسب مطابقتـه للحالـة المـراد تحليلهـا كمـا تـم اسـتخدام اختبـار تـوكي ) Tukey ( 

  .للمقارنات البعدية

  

  ص عينة الدراسةخصائ  6.3

  

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الجنس: 2.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  الجنس

  62.7  94 ذكر 

  37.3  56 أنثى

 100  150  المجموع

  

كـــانوا مـــن الـــذكور ، % 62.7أن غالبيـــة المبحـــوثين وبنـــسبة وصـــلت إلـــى ) 1.3(تـــشير نتـــائج الجـــدول 

  .كانوا من اإلناث% 37.3بالمقابل ما نسبته 

  

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير مكان عمل المؤسسة : 3.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  مكان عمل المؤسسة

  26.0  39 قرية

  62.7  94 مدينة

  11.3  17  مخيم 

 100  150  المجموع
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توزيع المؤسسات العاملة في محافظة بيت لحم حسب مكان عملها، حيث كانـت ) 3.3(يوضح الجدول 

  .منها في المخيمات% 11.3في القرى ، وكان % 26في المدن ، مقابل % 62.7ة أغلبيتها وبنسب

  

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير الفئة العمرية: 4.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  الفئة العمرية 

  32.7  49  سنة 29 – 20

  48.7  73  سنة 39 – 30

  18.6  28   سنة فأكثر50

 100  150  المجموع

  

% 48.7أن غالبيــة أفــراد العينــة الــذين شــملتهم الدراســة وبنــسبة وصــلت إلــى ) 4.3(دول تبــين نتــائج الجــ

 29-20تراوحت أعمارهم ما بـين % 32.7 سنة ، بالمقابل ما نسبته 39 – 30كانت أعمارهم ما بين 

مــــن % 4.7 ، فــــي حــــين أن مــــا نــــسبته  ســــنة فــــأكثر50كانــــت أعمــــارهم % 18.6ســــنة ، ومــــا نــــسبته 

  . سنة فأكثر50مارهم المبحوثين كانت أع

  

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المؤهل العلمي : 5.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  المؤهل العلمي

  15.3  23  دبلوم

  54.7  82  بكالوريوس

 30.0  45  دراسات عليا

 100.0  150  المجموع

  

لبكــــالوريوس، كــــانوا مــــن حملــــة ا% 54.7أن غالبيــــة المبحــــوثين وبنــــسبة ) 5.3( تــــشير نتــــائج الجــــدول

  .كانوا من حملة الدبلوم% 15.3كانوا من حملة الدراسات العليا، وما نسبته % 30بالمقابل ما نسبته 

  

كانت خبرتهم العمليـة مـا % 38.5أن غالبية المبحوثين وبنسبة وصلت إلى ) 6.3(تشير نتائج الجدول 

 سـنوات ، فـي حـين 10ثـر مـن كانت خبرتهم العملية أك% 32 سنوات ، بالمقابل ما نسبته 10- 5بين 

  . سنوات5كانت خبرتهم العملية اقل من % 30أن ما نسبته 
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  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير عدد سنوات الخبرة العملية: 6.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  عدد سنوات الخبرة العملية 

  30.0  45   سنوات5اقل من 

  38.0  57  سنوات10 – 5

  32.0  48   سنوات10أكثر من 

 100  150  المجموع

  

  توزيع أفراد العينة تبعًا لمتغير المسمى الوظيفي: 7.3جدول 

  
   %النسبة  العدد  المسمى الوظيفي

  15.3  23 مدير عام
  21.3  32 رئيس قسم

  11.3  17  نائب مدير عام
  4.0  6  نائب رئيس قسم

  48.0  72  موظف
 100  150  المجموع

  

كــانوا مــن المــوظفين % 48 المبحــوثين وبنــسبة وصــلت إلــى أن غالبيــة) 7.3(توضــح معطيــات الجــدول 

كــانوا % 15.3مــن المبحــوثين كــانوا رؤســاء أقــسام ، ومــا نــسبته % 21.3العــاديين ، بالمقابــل مــا نــسبته 

  .كانوا نائبين رؤساء أقسام% 4فكانوا نائبين مدراء عامين ، و % 11.3مدراء عامين ، أما ما نسبته 

  

  لعينة تبعًا لمتغير المجال الرئيسي لعمل المؤسسةتوزيع أفراد ا: 8.3 جدول 

  
   %النسبة  العدد  المجال الرئيسي لعمل المؤسسة 

  19.3  29 اجتماعية تنمية
  8.0  12 وأبحاث دراسات
  6.0  9 اقتصادية تنمية
  8.7  13 نزاعات حل
  10.7  16 اإلنسان وحقوق ديمقراطية

  15.3  23 وشباب أطفال
  14.0  21 المرأة قضايا

  18.0  27  لالعنفا
 100  150  المجموع



 42

% 19.3أن غالبيــة أفــراد العينــة الــذين شــملهم الدراســة وبنــسبة وصــلت إلــى ) 8.3(تبــين نتــائج الجــدول 

الالعنف ، بالمقابـل % 18كان مجال العمل الرئيسي لعمل مؤسساتهم هو تنمية اجتماعية ، وما نسبته 

ــــسبته  ــــسبته % 15.3مــــا ن ــــ% 14شــــباب وأطفــــال ، ومــــا ن ــــسبته ق كــــان % 10.7ضايا المــــرأة ، ومــــا ن

دراسـات وأبحـاث ، ومـا % 8حل نزاعـات،  أمـا مـا نـسبته % 8.7ديمقراطية وحقوق إنسان ، وما نسبته 

  .تنمية اقتصادية% 6نسبته 

  

  صدق أداة الدراسة 7.3

  

تــــم التحقــــق مــــن صــــدق مقيــــاس الدراســــة بعرضــــه علــــى مجموعــــة مــــن المحكمــــين الــــذين أبــــدوا بعــــض 

  .وله ، حيث تم األخذ بهذه المالحظات وبعد ذلك ُأخرج مقياس الدراسة بشكله الحاليالمالحظات ح

وأيـــضا تـــم التحقـــق مـــن صـــدق المقيـــاس بحـــساب مـــصفوفة ارتبـــاط الفقـــرات مـــع الدرجـــة الكليـــة للمقيـــاس 

 وقــد بينــت النتــائج أن جميــع قــيم   ) Pearson Correlation (باســتخدام معامــل االرتبــاط بيرســون 

فقرات مع الدرجة الكلية للمقياس دالة إحصائيًا مما يشير إلى االتساق الـداخلي لفقـرات المقيـاس ارتباط ال

، وأنها تشترك معًا فـي قيـاس وجهـة نظـر المبحـوثين نحـو انعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة 

  . )2( انظر ملحق  . التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم

 

  ثبات أداة الدراسة 8.3

  

تم التحقق من ثبات أداة الدارسة بفحص االتساق الداخلي لألداة بمجاالتها الثالثـة والدرجـة الكليـة وذلـك 

، وقــد بلغــت قيمــة الثبــات الكليــة ألداة  )Cronbach Alpha(بحــساب معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا 

ويوضـــح الجـــدول .  بدرجـــة مرتفعـــة مـــن الثبـــات وبـــذلك تكـــون أداة الدارســـة تتمتـــع  ) 0.95( الدارســـة  

  : قيمة الثبات لكل مجال من مجاالت الدراسة الثالث ، وقيمة الثبات الكلية ) 9.4(

  

لمجـــاالت الدراســـة وقيمـــة ) Cronbach Alpha(نتـــائج معامـــل الثبـــات كرونبـــاخ ألفـــا : أ-9.3جـــدول 

  الثبات الكلية 

  

  قيمة الثبات  عدد الفقرات  مجاالت الدراسة

  0.85  15  .دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنف: المجال األول

 انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين: المجال الثاني

  .المجتمع المدني ؤسساتم
17  0.90  
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 لمجــاالت الدراســة وقيمــة) Cronbach Alpha(نتــائج معامــل الثبــات كرونبــاخ ألفــا : ب-8.3جــدول 

  الثبات الكلية 

  

  قيمة الثبات  عدد الفقرات  مجاالت الدراسة

 آليات مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خالل :المجال الثالث

  .عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها
18  0.94  

  0.95  50  قيمة الثبات الكلية

  

  المعالجة اإلحصائية 9.3

  

هــا تــم إدخالهــا إلــى جهــاز الحاســوب وذلــك بإعطائهــا أرقامــا معينــة أي بعــد جمــع بيانــات الدراســة ومراجعت

بتحويــل اإلجابــات اللفظيــة إلــى أخــرى رقميــة وقــد أعطيــت اإلجابــات علــى مقيــاس ليكــرت درجــات معينــة 

  :على النحو التالي

  

تكــون هــذا : ع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــفدور مؤســسات المجتمــ: مجــال الدراســة األول  •

فقـــرة وكانـــت جميعهـــا فقـــرات ذات توجهـــات موجبـــة ، وقـــد أعطيـــت اإلجابـــة ) 15(المجـــال مـــن 

 درجــات ، غيــر موافــق درجتــان ، غيــر 3 درجــات ، محايــد 4 درجــات ، موافــق 5موافــق بــشدة 

موافق إطالقا درجة واحدة ، أي  كلما زادت الدرجة ، زاد معها دور مؤسسات المجتمـع المـدني 

لالعنــف حــسب وجهــة نظــر المبحــوثين ، والعكــس صــحيح فــي ترســيخ وتعميــق وتعمــيم ثقافــة ا

  . أيضا

انعكاســات ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات : مجــال الدراســة الثــاني •

فقرة وكانت جميعها فقـرات ذات توجهـات موجبـة ) 17(تكون هذا المجال من : مع المدنيالمجت

 درجــات ، غيــر 3 درجــات ، محايــد 4وافــق  درجــات ، م5، وقــد أعطيــت اإلجابــة موافــق بــشدة 

موافــــق درجتــــان ، غيــــر موافــــق إطالقــــا درجــــة واحــــدة ، أي  كلمــــا زادت الدرجــــة ، زادت معهــــا 

انعكاســـات ثقافـــة الالعنـــف االيجابيـــة علـــى عالقـــة التنـــسيق والتـــشبيك بـــين مؤســـسات المجتمـــع 

 .المدني

 ثقافـــة الالعنـــف مـــن خـــالل آليـــات مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لتعمـــيم: مجـــال الدراســـة الثالـــث  •

فقــرة وكانــت جميعهــا فقــرات ) 18(تكــون هــذا المجــال مــن : عالقــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا بينهــا

ـــة موافـــق بـــشدة  ـــة ، وقـــد أعطيـــت اإلجاب  درجـــات ، 4 درجـــات ، موافـــق 5ذات توجهـــات موجب

دت  درجــات ، غيــر موافــق درجتــان ، غيــر موافــق إطالقــا درجــة واحــدة ، أي  كلمــا زا3محايــد 
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الدرجة ، زادت معها درجة المطالبة بضرورة وجود هذه اآلليات ، وهذا يعني زيـادة الـوعي لـدى 

المبحـوثين بأهميـة مثــل هـذه اآلليــات لتعمـيم ثقافــة لالعنـف مــن خـالل عالقــة التنـسيق والتــشبيك 

  .بين مؤسسات المجتمع المدني حسب وجهة نظر المستطلعين والعكس صحيح

  

النتـائج تـم تقـسيم مقيـاس ليكـرت الخماسـي إلـى وحـدات اصـغر اسـتنادا إلـى قـيم ومن أجل تسهيل تفسير 

  :المتوسطات الحسابية لإلجابات وفق التقسيم التالي

  

  درجة قليلة  = 2.49 – 1.00

  درجة متوسطة   = 3.49 –2.50

  درجة كبيرة  = 5.00 – 3.50

  

د والنــــسب المئويــــة والمتوســــطات وقــــد تمــــت المعالجــــة اإلحــــصائية الالزمــــة للبيانــــات باســــتخراج األعــــدا

 ، ومعامـل  )Cronbach Alpha(الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة ، و معامـل  الثبـات كرونبـاخ ألفـا 

للفـروق، واختبــار تحليـل التبــاين  )t.test ( ، واختبــار  )Pearson Correlation(االرتبـاط بيرسـون 

للمقارنــات  ) Tukey( ر تــوكي ، واختبــا )  One Way Analysis of Variance(األحــادي  

   . SPSSالبعدية الثنائية ، وذلك باستخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية 
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  الفصل الرابع

_____________________________________________________  

  نتائج الدراسة

  
  .يتناول هذا الفصل عرض ومناقشة نتائج تحليل االستبيان

  

 رض النتائج وتحليلها ع 1.4

  

 في تعميم ثقافة الالعنف ؟في محافظة بيت لحم دور مؤسسات المجتمع المدني . 1.1.4

  

مـا دور مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم فـي تعمـيم ثقافـة  :سؤال األولالـلإلجابة علـى 

كلية لمجال الدراسـة األول، المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والدرجة الاستخرجت  الالعنف ؟

  ).1.4جدول  ( في تعميم ثقافة الالعنف في محافظة بيت لحمدور مؤسسات المجتمع المدني" 

  

المـدني فـي   والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدور مؤسـسات المجتمـعأعداد: أ-1.4جدول 

  تعميم ثقافة الالعنف

  

  الفقـــــرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

النحراف ا

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

%  

1  
 مفهوم نشر على فعاليتها خالل من المؤسسة تعمل

 .إقصائه وعدم اآلخر تقبل
 87.06 كبيرة 0.80 4.35

2  
 برامجها في اإلنسان حقوق بموضوع المؤسسة تهتم

 .المختلفة
 86.66 كبيرة 0.80 4.33
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المــدني  المعياريــة لــدور مؤســسات المجتمــع والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات أعــداد: ب-1.4جــدول 

  في تعميم ثقافة الالعنف

  

  الفقـــــرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

%  

3  
 روح ترسيخ في برامجها بوساطة المؤسسة تسهم

 .المجتمع أفراد بين المواطنة
 85.72 كبيرة 0.73 4.29

4  
 مفهوم تكريس على هافعاليات خالل من المؤسسة تعمل

 .والصراعات النزاعات لحل كوسيلة العنف نبذ
 85.32 كبيرة 0.79 4.27

5  
 مفهوم ترسيخ على عملها خالل من المؤسسة تسعى

 .الشعب أبناء بين الديمقراطية
 85.06 كبيرة 0.76 4.25

6  
 سيادة دعم على برنامجها ضمن المؤسسة تعمل

 .المجتمع في القانون
 83.86 ةكبير  0.86 4.19

7  
 التوعية على برامجها خالل من المؤسسة تعمل

 .السالم ثقافة بأهمية المجتمعية
 80.12 كبيرة 1.06 4.01

8  
 التي البرامج احد الالعنف ثقافة نشر موضوع يشكل

 .المؤسسة عليها تعمل
 79.72 كبيرة 1.14 3.99

9  
 والتقاليد العادات نشاطاتها في المؤسسة تناهض

 .العنف على القائمة سلبيةال االجتماعية
 77.46 كبيرة 1.01 3.87

10  
 األطراف بين التواصل قنوات فتح في المؤسسة تشارك

 .المختلفة الدينية
 77.2 كبيرة 0.97 3.86

11  
 لمواجهة كطريقة المفاوضات بمبدأ المؤسسة تؤمن

 .اإلسرائيلي االحتالل
 65.32 متوسطة 1.04 3.27

12  
 األطراف نظر وجهات نبي التقرب المؤسسة تحاول

 .المختلفة الفلسطينية السياسية
 64.8 متوسطة 0.95 3.24

13  
 للعنف تروج التي الفئات مواجهة على المؤسسة تعمل

 .اإلعالم وسائل خالل من المجتمع في
 64.4 متوسطة 1.30 3.22

14  
 اإلنسان حقوق انتهاكات عن الكشف المؤسسة تحاول

 .التنفيذية األجهزة قبل من
 62.26 متوسطة 1.13 3.11

15  
 والقبلية العشائرية تناهض عمل ورشات المؤسسة تعقد

 .المجتمع في
 58.4 متوسطة 1.11 2.92

 76.22  كبيرة 0.57 3.81 الدرجة الكلية 
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نالحـظ أن هنـاك دورًا كبيـرًا لمؤسـسات المجتمـع المـدني فـي تعمـيم ) 1.4(بالنظر إلى معطيـات الجـدول 

  .جهة نظر المبحوثين الذين شملتهم الدراسةثقافة الالعنف حسب و 

  

وهذا يتضح من خالل المتوسطات الحسابية للفقرات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلى إلـى األدنـى، 

بحيــث كلمــا زاد المتوســط الحــسابي للفقــرة كلمــا كــان هنــاك دورًا بدرجــة اكبــر لمؤســسات المجتمــع المــدني 

 وجهة نظر المبحوثين ، حيث كانت درجـة هـذا الـدور كبيـرة فـي في تعميم ثقافة الالعنف ، وذلك حسب

وكـذلك الدرجـة الكليـة أيـضا ، ) 10 -1( فقـرات أي فـي غالبيـة فقـرات هـذا المجـال وهـي الفقـرات ) 10(

   ) .15- 11( فقرات وهي الفقرات ) 5(بينما كانت الدرجة متوسطة في 

  

 نـشر علـى فعاليتهـا خـالل مـن المؤسـسة عمـلأن فقـرة ت) 1.4(هـذا ويتبـين مـن خـالل نتـائج الجـدول  

، تبعهـا فـي ) 4.35(إقـصائه جـاءت فـي المرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي  وعـدم اآلخـر تقبـل مفهـوم

المختلفـة بمتوسـط حـسابي  برامجهـا فـي اإلنـسان حقـوق بموضـوع المؤسـسة المرتبـة الثانيـة فقـرة تهـتم

المجتمـع  أفـراد بـين المواطنـة روح ترسيخ في امجهابر  بوساطة المؤسسة ، تبعها ثالثًا فقرة تسهم) 4.33(

 علـى فعالياتهـا خـالل مـن المؤسـسة ، امـا المرتبـة الرابعـة فكانـت لفقـرة تعمـل) 4.29(بمتوسـط حـسابي 

، تبعهـا خامـسًا ) 4.27(والـصراعات بمتوسـط حـسابي  النزاعـات لحـل كوسـيلة العنـف نبذ مفهوم تكريس

الشعب بمتوسط حـسابي  أبناء بين الديمقراطية مفهوم ترسيخ ىعل عملها خالل من المؤسسة فقرة تسعى

)4.25.(  

  

المجتمـع  فـي القـانون سـيادة دعـم علـى برنامجها ضمن المؤسسة وفي المرتبة السادسة جاءت فقرة تعمل

 علـى برامجهـا خـالل مـن المؤسـسة ، تبعهـا فـي المرتبـة الـسابعة فقـرة تعمـل) 4.19(بمتوسـط حـسابي 

، اما في المرتبة الثامنة فكانت لفقرة ) 4.01(السالم ، بمتوسط حسابي  ثقافة بأهمية المجتمعية التوعية

، ) 3.99(المؤسـسة بمتوسـط حـسابي  عليهـا تعمل التي البرامج احد الالعنف ثقافة نشر موضوع يشكل

 يةالـسلب االجتماعيـة والتقاليـد العـادات نـشاطاتها فـي المؤسـسة وفي المرتبة التاسعة جـاءت فقـرة تنـاهض

 فـي المؤسـسة ، اما المرتبـة العاشـرة فكانـت لفقـرة تـشارك) 3.87(العنف، بمتوسط حسابي  على القائمة

  ). 3.86(المختلفة بمتوسط حسابي  الدينية األطراف بين التواصل قنوات فتح

  

االعداد والمتوسطات الحسابية لـدرو مؤسـسات المجتمـع المـدني ) 28(جدول  ) 2(للمزيد انظر الملحق 

  عميم ثقافة الالعنف في ت

  

  االحتالل لمواجهة كطريقة المفاوضات بمبدأ المؤسسة وقد جاءت في المرتبة الحادية عشرة فقرة تؤمن
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 بين التقرب المؤسسة ، تبعها في المرتبة الثانية عشرة فقرة تحاول) 3.27(اإلسرائيلي بمتوسط حسابي  

، تبعهـا فـي المرتبـة ) 3.24(وسـط حـسابي المختلفـة بمت الفلـسطينية الـسياسية األطـراف نظـر وجهـات

 وسائل خالل من المجتمع في للعنف تروج التي الفئات مواجهة على المؤسسة الثالثة العشرة فقرة تعمل

 حقوق انتهاكات عن الكشف المؤسسة ، في حين جاءت فقرة تحاول) 3.22(اإلعالم بمتوسط حسابي 

، وفـي المرتبـة الخامـسة عـشرة واألخيـرة ) 3.11(ي التنفيذيـة بمتوسـط حـساب األجهـزة قبـل مـن اإلنـسان

المجتمـع بمتوسـط حـسابي  فـي والقبليـة العـشائرية تنـاهض عمـل ورشـات المؤسـسة جـاءت فقـرة تعقـد

)2.92.(  

  

،  "دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف " أمــا الدرجــة الكليــة لمجــال الدراســة األول 

   ).3.81(وسط الحسابي فقد كانت كبيرة حيث بلغ المت

  

ويعـــزو الباحـــث هـــذه النتيجـــة أن موضـــوع الالعنـــف يـــدخل بطريقـــة أو بـــأخرى فـــي صـــلب عمـــل وبـــرامج 

مؤســسات المجتمــع المــدني المختلفــة فــبعض المؤســسات  تتبنــى موضــوع ثقافــة الالعنــف بــشكل مباشــر 

المجتمـع والتـرويج لـه ، وتعمل من  خالل برامجها وأنـشطتها وفعاليتهـا لنـشر هـذا المفهـوم وترسـيخه فـي 

ومؤســـسات أخـــرى تعنـــى بحـــل النزاعـــات والـــصراعات بـــين أفـــراد المجتمـــع ومناهـــضة القبليـــة والعـــشائرية 

والتقاليـد االجتماعيــة المــستندة للعنــف واإليمــان بــالطرق الــسلمية لحــل النــزاع ، باإلضــافة لمؤســسات تهــتم 

  . خ مفهوم المواطنة وتقبل اآلخربحقوق اإلنسان والديمقراطية وتعزيز سيادة القانون وترسي

  

دور " وتتفـــق هـــذه النتيجـــة مـــع النتـــائج التـــي توصـــل اليهـــا الباحـــث صـــقر ســـليمان فـــي رســـالة الماجـــستير

 –المنظمات العاملة في مجال السالم وتسوية النزاعات في تنمية ثقافة الالعنف في المجتمع الفلـسطيني

  .2006جامعة القدس " حالة دراسة في الضفة الغربية 

  

وفي الجانب المقابل هناك مؤسسات مجتمـع مـدني يتـداخل موضـوع الالعنـف فـي برامجهـا بطريقـة غيـر 

مباشــرة ، كالمؤســسات األهليــة التــي تهــتم بفئــة األطفــال والــشباب وقــضايا المــرأة ، والتــي تلعــب دورًا فــي 

  .مناهضة العنف الواقع على هذه الفئات والتوعية حول ذلك

  

 المدني التـي تعنـى بـشؤون التنميـة سـواء االقتـصادية أو االجتماعيـة وغيرهـا فإنهـا أما مؤسسات المجتمع

تحــارب العنــف بــشكل غيــر مباشــرة أيــضا، فــالفرد المــستقر اقتــصاديا واجتماعيــًا ســيكون دوره ايجابيــًا فــي 

المجتمــع ، وســيعمل علــى تطــوير ذاتــه ويــزداد شــعوره بالمواطنــة ، بالتــالي ســيكون بعيــدًا عــن اســتخدام 

  .العنف في حياته
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وهناك أيضا المؤسسات األهلية التي تعنى باألبحاث والدراسات المختلفة ، فعلى سبيل المثـال الدراسـات 

التــي تــسلط الــضوء علــى ممارســات االحــتالل اإلســرائيلي العنفيــة أو أســباب النزاعــات والــصراعات بــين 

  .أفراد المجتمع وظواهر العنف المختلفة فهي تساهم في محاربته

  

بمعنـــى آخـــر نـــستطيع القـــول أن معظـــم مؤســـسات المجتمـــع المـــدني وعلـــى الـــرغم مـــن اخـــتالف طبيعـــة 

برامجهـا الرئيـسية فــإن عملهـا بتــداخل ويتقـاطع بــشكل أو بـآخر مـع موضــوع الالعنـف وتعزيــز ثقافتـه فــي 

  .المجتمع

  

  :المدنيانعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع . 2.1.4

  

انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات "  حول لإلجابة على هذا السؤال

ـــة والدرجـــة الكليـــة . المجتمـــع المـــدني  اســـتخرجت األعـــداد والمتوســـطات الحـــسابية واالنحرافـــات المعياري

  ).2.4( كما يتبين من خالل الجداول لمجال الدراسة الثاني،

  

  األعــداد والمتوســطات الحــسابية واالنحرافــات المعياريــة النعكاســات ثقافــة الالعنــف علــى :أ-2.4جــدول 

  عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

  

  الفقـــــرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

%  

1  

 تسعى هدفاً  يشكل اإلنسان حقوق انتهاكات من الحد

 مؤسسات مع التعاون خالل من لتحقيقه المؤسسة

 .األخرى المدني المجتمع

 80.52 كبيرة 0.84 4.03

2  

 لترسيخه المؤسسة تسعى موضوع هو الالعنف ثقافة دعم

 األهلية المؤسسات مع تكاملياً  دورها الن بالمجتمع

 .األخرى

 79.46 كبيرة 0.98 3.97

3  

 كريسهلت المؤسسة تسعى الديمقراطي العمل مفهوم ترسيخ

 المجتمع مؤسسات مع مشتركة برامج تفعيل خالل من

 .األخرى المدني

 79.32 كبيرة 0.83 3.97

4  

 تعمل التي المواضيع احد هو بالمجتمع التسامح قيم تعزيز

 عقد خالل من أخرى أهلية مؤسسات مع المؤسسة عليها

 .المشتركة الندوات

 78.4 كبيرة 0.91 3.92
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  وسطات الحسابية واالنحرافـات المعياريـة النعكاسـات ثقافـة الالعنـف علـىاألعداد والمت: ب-2.4جدول 

  عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

  

  الفقـــــرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

%  

5  

 التي اإلستراتيجية الخطط احد هو المجتمع في العنف نبذ

 المجتمع مؤسسات مع خاللها من شراكةلل المؤسسة تسعى

 .األخرى المدني

 76.66 كبيرة 0.97 3.83

6  
 بين ما المعلومات لتبادل موضوعاً  تشكل الالعنف ثقافة

 .األخرى المدني المجتمع ومؤسسات المؤسسة
 75.32 كبيرة 0.94 3.77

7  
 بين ما الخبرات لتبادل موضوعاً  تشكل الالعنف ثقافة

 .األخرى المدني مجتمعال ومؤسسات المؤسسة
 74.8 كبيرة 0.94 3.74

8  

 ثقافة لدعم ممولة مشاريع دمج في المؤسسة تساهم

 االنخراط على لمساعدتها أخرى مؤسسات مع الالعنف

 .المجال هذا في

 73.6 كبيرة 1.01 3.68

9  
 ورشات خالل من المؤسسة تطرحه الفكرية التعددية مفهوم

 األخرى لمدنيا المجتمع مؤسسات مع مشتركة عمل
 73.32 كبيرة 0.95 3.67

10  

 بعثات المؤسسة إلرسال منطقاً  الالعنف ثقافة تشكل

 لحضور أخرى مدني مجتمع مؤسسات مع مشتركة

 .الموضوع حول مؤتمرات

 72.92 كبيرة 1.01 3.65

11  

 تحاول بالمجتمع تحدث التي العنف نزاعات بعض

 مع قالتنسي تفعيل خاللها من سلمياً  حلها المؤسسة

 .األخرى األهلية المؤسسات

 72.26 كبيرة 0.92 3.61

12  

 المؤسسة فعاليات احد هو الالعنف بثقافة التوعية حمالت

 المدني المجتمع مؤسسات مع بتنظيمها تشترك التي

 .األخرى

 72 كبيرة 0.99 3.60

13  

 تعمل بالمجتمع والمرأة الرجل بين تميز التي القوانين

 المجتمع مؤسسات مع التنسيقب تعديلها على المؤسسة

 التشريعية السلطة على بالضغط وذلك األخرى المدني

 71.2 كبيرة 1.13 3.56

14  

 للقضاء المؤسسة تسعى العنف على القائمة العادات

 المدني المجتمع مؤسسات مع مشتركة لجان بتفعيل عليها

 األخرى

 70 كبيرة 0.86 3.50

15  
 تسعى المجتمع أفراد بين اأحيان تنشأ التي الدينية التوترات

 .األخرى  مؤسساتال مع بالتنسيق منها للتخفيف المؤسسة
 69.32 متوسطة 0.89 3.47
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  األعداد والمتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة النعكاسـات ثقافـة الالعنـف علـى: ج-2.4جدول 

  عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

  

  ـراتالفقــــ  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

%  

16  

 تناقشه موضوع هو االحتالل ضد الالعنفية المقاومة

 من واألخرى المدني المجتمع مؤسسات مع المؤسسة

 .معها واجتماعات لقاءات عقد خالل

 67.32 متوسطة 1.03 3.37

17  
 ولويةأ يشكل السياسية التنظيمات بين العنف لغة من الحد

 .أخرى أهلية مؤسسات مع بالتنسيق المؤسسة عليها تعمل
 65.06 متوسطة 0.97 3.25

 73.60  كبيرة 0.59 3.68 الدرجة الكلية 

  

أن هنــاك انعكاســات  بدرجــة كبيــرة لتعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى ) 2.4(يتبــين مــن خــالل نتــائج  الجــدول 

 ، وذلــك حــسب وجهــة نظــر المبحــوثين الــذين عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني

  .شملتهم الدراسة 

  

وهذا يظهر من خالل المتوسطات الحسابية للفقـرات المرتبـة مـن المتوسـط الحـسابي األعلـى إلـى األدنـى 

، بحيث كلما زاد المتوسط الحـسابي للفقـرة كلمـا كـان هنـاك انعكاسـات اكبـر لتعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى 

بيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني ، وذلــك حــسب وجهــة نظــر المبحــوثين حيــث عالقــة التنــسيق والتــش

 -1( فقــرة أي غالبيــة فقــرات هــذا المجــال وهــي الفقــرات ) 14(كانــت درجــة هــذه االنعكاســات كبيــرة فــي 

فقـــرات فقـــط هـــي ) 3(، وكـــذلك الدرجـــة الكليـــة ، بالمقابـــل كانـــت درجـــة االنعكاســـات متوســـطة فـــي ) 14

  ).17-15( الفقرات 

  

 المؤسـسة تـسعى هـدفاً  يـشكل اإلنـسان حقـوق انتهاكـات مـن ان فقـرة الحـد) 2.4(وتـشير نتـائج الجـدول 

األخـرى، جـاءت بالمرتبـة األولـى بمتوسـط  المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع التعـاون خـالل مـن لتحقيقـه

 المؤسـسة تـسعى موضـوع هـو الالعنـف ثقافـة ، تالهـا فـي المرتبـة الثانيـة فقـرة دعـم) 4.03(حـسابي 

، تبعهـا ) 3.97(األخـرى بمتوسـط حـسابي  األهليـة المؤسـسات مع تكاملياً  دورها الن بالمجتمع لترسيخه

 مـع مـشتركة بـرامج تفعيل خالل من لتكريسه المؤسسة تسعى الديمقراطي العمل مفهوم ثالثًا فقرة ترسيخ

 بـالمجتمع تـسامحال قـيم ، امـا فقـرة تعزيـز) 3.97(األخـرى بمتوسـط حـسابي  المـدني المجتمـع مؤسسات

 النـدوات عقـد خـالل مـن أخـرى أهليـة مؤسـسات مـع المؤسـسة عليهـا تعمـل التـي المواضـيع احـد هـو

 في حين جاءت بالمرتبة الخامسة فقرة نبذ). 3.92(المشتركة فجاءت بالمرتبة الرابعة بمتوسط حسابي 
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 مـع خاللهـا مـن للـشراكة المؤسـسة تـسعى التـي اإلسـتراتيجية الخطـط احـد هـو المجتمـع فـي العنـف

  ).3.83(األخرى بمتوسط حسابي  المدني المجتمع مؤسسات

  

 المؤسـسة بـين مـا المعلومـات لتبـادل موضـوعاً  تـشكل الالعنـف وفي المرتبـة الـسادسة جـاءت فقـرة ثقافـة

 تشكل الالعنف ، تالها سابعًا فقرة ثقافة )  3.77( األخرى بمتوسط حسابي  المدني المجتمع ومؤسسات

األخـرى بمتوسـط حـسابي  المـدني المجتمـع ومؤسـسات المؤسـسة بـين مـا الخبـرات للتبـاد موضـوعاً 

 الالعنف ثقافة لدعم ممولة مشاريع دمج في المؤسسة ، اما المرتبة الثامنة فكانت لفقرة تساهم) 3.74(

، فـي حـين ) 3.68(المجـال بمتوسـط حـسابي  هـذا فـي االنخـراط علـى لمـساعدتها أخـرى مؤسـسات مـع

 مـشتركة عمـل ورشـات خـالل مـن المؤسـسة تطرحه الفكرية التعددية  التاسعة فقرة مفهومجاءت بالمرتبة

 ثقافـة ، تالهـا عاشـرًا فقـرة تـشكل ) 3.67(األخـرى بمتوسـط حـسابي  المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع

 مـؤتمرات لحـضور أخـرى مـدني مجتمـع مؤسسات مع مشتركة بعثات المؤسسة إلرسال منطقاً  الالعنف

   ).3.65(متوسط حسابي الموضوع ب حول

  

 خاللهـا مـن سـلمياً  حلهـا المؤسـسة تحـاول بـالمجتمع تحـدث التي العنف نزاعات هذا وجاءت فقرة بعض

، وفـي ) 3.61(األخـرى بالمرتبـة الحاديـة عـشرة بمتوسـط حـسابي  األهليـة المؤسسات مع التنسيق تفعيل

 تشترك التي المؤسسة فعاليات احد هو فالالعن بثقافة التوعية المرتبة الثانية عشرة جاءت فقرة حمالت

، امـا المرتبـة الثالثـة عـشرة ) 3.60(األخـرى بمتوسـط حـسابي  المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع بتنظيمهـا

 مـع بالتنـسيق تعـديلها علـى المؤسـسة تعمـل بـالمجتمع والمـرأة الرجل بين تميز التي فكانت لفقرة القوانين

، ) 3.56(التـشريعية بمتوسـط حـسابي  الـسلطة علـى ضغطبالـ وذلـك األخـرى المـدني المجتمـع مؤسسات

 بتفعيـل عليهـا للقـضاء المؤسـسة تـسعى العنف على القائمة تبعها في المرتبة الرابعة عشرة فقرة العادات

، وفـي المرتبـة الخامـسة ) 03.5(األخرى بمتوسط حـسابي  المدني المجتمع مؤسسات مع مشتركة لجان

 منهـا للتخفيـف المؤسـسة تـسعى المجتمـع أفـراد بـين أحيانـا تنـشأ التـي يـةالدين عشرة جاءت فقرة التوترات

  ).3.47(األخرى بمتوسط حسابي  المجتمع مؤسسات مع بالتنسيق

  

 المؤسـسة تناقـشه موضـوع هـو االحـتالل ضد الالعنفية اما المرتبة السادسة عشرة فكانت لفقرة المقاومة

معهـا بمتوسـط حـسابي  واجتماعـات لقـاءات عقـد خـالل مـن واألخـرى المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع

 عليهـا تعمـل أولويـة يـشكل الـسياسية التنظيمـات بـين العنـف لغـة مـن ، وجـاءت فقـرة الحـد) 3.37(

أخـرى فـي المرتبـة الـسابعة عـشرة واألخيـرة بمتوسـط حـسابي  أهليـة مؤسـسات مـع بالتنـسيق المؤسـسة

   ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق اساتانعك"أما الدرجة الكلية لمجال الدراسة الثاني  ).3.25(

  ).3.68( كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي ،  فقد كانت" والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني 
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ويفــسر الباحــث هــذه النتيجــة بــأن موضــوع الالعنــف هــو احــد الموضــوعات الحيويــة التــي باتــت تحظــى 

في اآلونة أصبحت كثير من المؤسسات فـي المجتمـع بأهمية خاصة سواء عالميًا أو عربيًا أو محليًا ، و 

ومنهـــا مؤســـسات المجتمـــع المـــدني المختلفـــة باالهتمـــام بموضـــوع اســـتخدام ثقافـــة الالعنـــف فـــي مواجهـــة 

ظــــواهر العنــــف ، وبمــــا أن ثقافــــة الالعنــــف هــــي إحــــدى الموضــــوعات المتعــــددة والمتــــشعبة والواســــعة ، 

  .صل بين المؤسسات إلنجاحها ونشرها في المجتمعوبحاجة إلى تعاون وتنسيق وتشبيك واتصال وتوا

  

مــن هنــا شــكلت ثقافــة الالعنــف أرضــية خــصبة لتفعيــل آليــات التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع 

المـــدني ســـواء مـــن خـــالل البـــرامج والنـــدوات واالجتماعـــات وورشـــات العمـــل المـــشتركة ، تبـــادل الخبـــرات 

. لالعنف ، بعثات مـشتركة للمـؤتمرات، لجـان عمـل مـشتركة والمعلومات ، االشتراك في مشاريع ممولة 

باإلضـــافة إلـــى تـــداخل الكثيـــر مـــن بـــرامج المؤســـسات األهليـــة فـــي موضـــوع الالعنـــف كحقـــوق اإلنـــسان 

والديمقراطيــة وتعزيــز قــيم التــسامح ، التعدديــة الفكريــة ، حــل النزاعــات ، الفعاليــات التوعويــة المختلفــة ، 

  . والضغط على السلطة التنفيذية، ضد االحتاللالمقاومة السلمية والشعبية

  

ونظرًا للتقارب في البرامج التي تطرحها مؤسسات المجتمع المدني وتداخلها بشكل أو بآخر في موضـوع 

الالعنــف وحاجــة هــذا الموضــوع للتعــاون والتــشارك ، بالتــالي مــن المنطقــي أن يكــون هــذا محفــزًا ودافعــًا 

  .لتشبيك فيما بينها كما أظهرت النتائجلتفعيل وتقوية عالقة التنسيق وا

  

آليات مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خالل عالقة التنسيق والتـشبيك . 3.1.4

  :فيما بينها

  

مـا آليـات مؤسـسات المجتمـع المـدني لتعمـيم ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة لإلجابة على هـذا الـسؤال 

استخرجت األعداد والمتوسـطات الحـسابية واالنحرافـات المعياريـة والدرجـة  التنسيق والتشبيك فيما بينها ؟

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن خـــالل " الكليــة لمجــال الدراســة الثالــث،  

 ).3.4(كما تشير نتائج الجدول . ". عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

 

حظ أن هناك مطالبة بدرجة كبيرة بوجود مثل هذه اآلليات مـن قبـل نال) 3.4(بالنظر إلى نتائج الجدول 

وهــذا  .مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن خــالل عمليــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا بينهــا

يعني ان هناك وعيًا وادراكًا واضحًا لدى المبحوثين بأهمية هذه اآلليات الواردة في الدراسـة والتـي تتبعهـا 

ت المجتمع المدني بشكل او بآخر في تعميم ثقافة الالعنـف مـن خـالل عمليـة التنـسيق والتـشبيك مؤسسا

  .فيما بينها
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  األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة آلليـات مؤسـسات المجتمـع المـدني: أ-3.4جدول 

  لتعميم ثقافة الالعنف من خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها
  

  الفقـــــرات  بةالرت
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

النسبة 

% 

1  

 الجهات لدعم المدني المجتمع مؤسسات بين التنسيق

 له تتعرف التي العنف لمواجهة المرأة بحقوق تعنى التي

  .المرأة

 79.46 كبيرة 1.04 3.97

2  
 المجتمع مؤسسات بين مشتركة توعية حمالت تنفيذ

 .السالم ثقافة تدعم الشباب فئة إلى موجهة المدني
 77.86 كبيرة 0.94 3.89

3  

 مع قنوات إليجاد المدني المجتمع مؤسسات بين التشبيك

 بشأن وتوصيات اقتراحات إليصال التشريعية السلطة

  .القانون سلطة تدعيم

 77.46 كبيرة 0.82 3.87

4  
 المدني المجتمع مؤسسات بين مشتركة مؤتمرات عقد

 .بالمجتمع الالعنف ثقافة شرن بسبل تعنى
 77.2 كبيرة 0.87 3.86

5  
 المجتمع مؤسسات بين مشتركة عمل ورشات تنظيم

 السلمية االحتجاجات تنظيم بكيفية الناس لتعريف المدني
 77.06 كبيرة 0.97 3.85

6  
 المدارس في للعمل األهلية المؤسسات من لجنة تشكيل

 .الالعنف ثقافة بأهمية الطلبة لتوعية
 77.06 كبيرة 0.94 3.85

7  
 المدني المجتمع مؤسسات من شبكة تأسيس على العمل

 .الالعنف ثقافة نشر في متخصصة
 76.52 كبيرة 0.89 3.83

8  

 دورات إلقامة المدني المجتمع مؤسسات بين التنسيق

 تكون اإلنسان حقوق  مفاهيم إشاعة بشأن مشتركة

 .السياسية األحزاب ألعضاء موجهة

 76.12 بيرةك 0.87 3.81

9  
 المدني المجتمع مؤسسات من مشتركة لجنة تشكيل

  ارسطلبة المد أوساط بين الالعنف ثقافة بأهمية للتوعية
 75.86 كبيرة 0.91 3.79

10  
 لمؤسسات منبراً  تكون محلية إعالمية وسيلة إنشاء

 .الالعنف مبادئ لتعزيز المدني المجتمع
  75.72 كبيرة 1.03 3.79

11  

 المدني المجتمع مؤسسات من شتركةم لجنة تشكيل

 ونبذ التسامح مفهوم لترسيخ الدين رجال مع تتعاون

 .المجتمع في العنف

 74.8 كبيرة 0.84 3.74

12  
 لتأهيل المدني المجتمع مؤسسات بين المشترك التنسيق

 الالعنف استراتيجيات تعليم في كفاءة ذوي مدربين
 74.4 كبيرة 0.94 3.72
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  د والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعياريـة آلليـات مؤسـسات المجتمـع المـدنياألعدا: أ-3.4جدول 

  لتعميم ثقافة الالعنف من خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

  

  الفقـــــرات  الرتبة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري
  الدرجة

 النسبة

% 

13  

 رؤساء مع المدني المجتمع مؤسسات بين التشبيك

 بعض لتغيير والعشائر القروية والمجالس لبلدياتا

 .للعنف المروجة االجتماعية التقاليد

 73.72 كبيرة 0.99 3.69

14  

 مؤسسات من أفراد بين مشتركة شعبية مظاهرات تنظيم

 ضد السلمية المقاومة من كنوع المدني المجتمع

 .االحتالل

 73.72 كبيرة 1.14 3.69

15  

 قوة لتشكيل المدني معالمجت مؤسسات بين التشبيك

 انتهاكات أي عن للكشف األمنية األجهزة على ضغط

 .المواطنين ضد اإلنسان لحقوق

 73.6 كبيرة 1.04 3.68

16  
 المدني المجتمع مؤسسات مع مشتركة بحوث عمل

 المجتمع في الالعنف مكافحة سبل تدرس
 72.26 كبيرة 0.95 3.61

17  

 في المدني عالمجتم مؤسسات أفراد من مجموعة تشكيل

 صراعات او نزاعات نشوب حال في تتدخل مواقع عدة

 .المواطنين بين عائلية

 72.12 كبيرة 1.00 3.61

18  
 قنوات لفتح األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع العمل

 .المتنازعة  السياسية األطراف بين حوار
 70.8 كبيرة 1.07 3.54

  75.50  كبيرة 0.69  3.77 الدرجة الكلية

  

 يتبين من خالل المتوسطات الحسابية للفقرات المرتبة من المتوسط الحسابي األعلى إلـى األدنـى ، وهذا

بحيث كلما زاد المتوسط الحسابي للفقرة كلمـا كـان كانـت هنـاك درجـة اكبـر مـن المطالبـة بـضرورة وجـود 

لــك حــسب وجهــة هــذه اآلليــات لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن خــالل عمليــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا بينهــا وذ

، وكـذلك فـي ) 10-1( نظر المبحوثين حيث كانت درجة المطالبة كبيرة فـي جميـع فقـرات هـذا المجـال 

  .الدرجة الكلية أيضا

  

 الجهـات لـدعم المـدني المجتمـع مؤسسات بين أن فقرة التنسيق) 3.4(ويستدل من خالل نتائج الجدول 

المـرأة جـاءت بالمرتبـة األولـى بمتوسـط حـسابي  لـه تتعـرف التي العنف لمواجهة المرأة بحقوق تعنى التي

 المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مـشتركة توعيـة حمـالت ، تبعها في المرتبة الثانية فقرة تنفيـذ ) 3.97(
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، وفـي المرتبـة الثالثـة جـاءت فقـرة  ) 3.89(السالم بمتوسط حسابي  ثقافة تدعم الشباب فئة إلى موجهة

 اقتراحـات إليـصال التـشريعية الـسلطة مـع قنـوات إليجـاد مـدنيال المجتمـع مؤسـسات بـين التـشبيك

 مـؤتمرات ، تالهـا رابعـًا فقـرة عقـد) 3.87(القـانون بمتوسـط حـسابي  سـلطة تـدعيم بـشأن وتوصـيات

بـالمجتمع بمتوسـط حـسابي  الالعنـف ثقافـة نـشر بـسبل تعنـى المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مـشتركة

 المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مـشتركة عمـل ورشـات يم، أمـا خامـسًا فجـاءت فقـرة تنظـ ) 3.86(

  ).3.85(السلمية بمتوسط حسابي  االحتجاجات تنظيم بكيفية الناس لتعريف

  

 الطلبة لتوعية المدارس في للعمل األهلية المؤسسات من لجنة وفي المرتبة السادسة جاءت فقرة تشكيل

 علـى اءت بالمرتبـة الـسابعة فقـرة العمـل، فـي حـين جـ )3.85(الالعنـف بمتوسـط حـسابي  ثقافـة بأهمية

الالعنـف بمتوسـط حـسابي  ثقافـة نـشر فـي متخصـصة المـدني المجتمـع مؤسـسات مـن شـبكة تأسـيس

 دورات إلقامـة المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين ، أمـا المرتبـة الثامنـة فكانـت لفقـرة التنـسيق ) 3.83(

السياسية بمتوسط حـسابي  األحزاب اءألعض موجهة تكون اإلنسان حقوق  مفاهيم إشاعة بشأن مشتركة

 المـدني المجتمـع مؤسـسات مـن مـشتركة لجنـة ، وفـي المرتبـة التاسـعة جـاءت فقـرة تـشكيل ) 3.81(

، تبعهـا  ) 3.79(المـدارس بمتوسـط حـسابي  فـي الطلبـة أوسـاط بـين الالعنـف ثقافـة بأهميـة للتوعيـة

الالعنـف  مبـادئ لتعزيـز المـدني المجتمـع ساتلمؤسـ منبراً  تكون محلية إعالمية وسيلة عاشرًا فقرة إنشاء

  ).3.97(بمتوسط حسابي 

  

 مـع تتعـاون المـدني المجتمـع مؤسسات من مشتركة لجنة وقد جاءت بالمرتبة الحادية عشرة فقرة تشكيل

، تالهـا فـي  ) 3.74(المجتمـع بمتوسـط حـسابي  فـي العنـف ونبـذ التـسامح مفهـوم لترسـيخ الـدين رجـال

 كفـاءة ذوي مـدربين لتأهيـل المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين المـشترك ة فقـرة التنـسيقالمرتبة الثانيـة عـشر 

، فـي حـين كانـت المرتبـة الثالثـة عـشرة لفقـرة  ) 3.72(الالعنف بمتوسط حسابي  استراتيجيات تعليم في

 بعـض لتغييـر والعـشائر القرويـة والمجـالس البلـديات رؤسـاء مـع المدني المجتمع مؤسسات بين التشبيك

، تبعهـا فـي المرتبـة الرابعـة عـشرة فقـرة ) 3.69(للعنـف بمتوسـط حـسابي  المروجـة االجتماعيـة قاليـدالت

 الـسلمية المقاومـة مـن كنـوع المـدني المجتمـع مؤسـسات مـن أفـراد بـين مـشتركة شـعبية مظـاهرات تنظـيم

 بــين وجــاءت فــي المرتبــة الخامــسة عــشرة فقــرة التــشبيك ). 3.69(االحــتالل بمتوســط حــسابي  ضــد

 لحقـوق انتهاكـات أي عـن للكـشف األمنيـة األجهـزة علـى ضـغط قـوة لتـشكيل المـدني المجتمع مؤسسات

   ).3.68(المواطنين بمتوسط حسابي  ضد اإلنسان

  

 تـدرس المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع مشتركة بحوث في حين كانت المرتبة السادسة عشرة لفقرة عمل

، تبعهـا فـي المرتبـة الـسابعة عـشرة فقـرة  ) 3.61(المجتمـع بمتوسـط حـسابي  فـي الالعنـف مكافحة سبل
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 او نزاعـات نـشوب حـال فـي تتدخل مواقع عدة في المدني المجتمع مؤسسات أفراد من مجموعة تشكيل

، وفـي المرتبـة الثامنـة عـشرة واألخيـرة جـاءت ) 3.61(المواطنين بمتوسط حـسابي  بين عائلية صراعات

المتنازعـة   الـسياسية األطـراف بـين حـوار قنـوات لفـتح ألخـرىا المـدني المجتمـع مؤسسات مع فقرة العمل

   ).3.54(بمتوسط حسابي 

  

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن " أمــا الدرجــة الكليــة لمجــال الدراســة الثالــث 

  ).3.77(،  فقد كانت كبيرة حيث بلغ المتوسط الحسابي  " خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها 

  

ويفــسر الباحــث هــذه النتيجــة بتكــون وعــي وٕادراك واضــح لــدى العــاملين فــي مؤســسات المجتمــع المــدني 

والقائمين عليها بأهمية ثقافة الالعنف ، وبدايـة تـشكل وتبلـور فكـر يتبنـى هـذا الـنهج شـيئًا فـشيئًا ويـسعى 

ر ال يتــأتي ويتحقـــق بـــدون لتطــويره وٕانجاحـــه وتجربتـــه فــي المجتمـــع الفلـــسطيني ، واداركهــم أن هـــذا األمـــ

  .آليات تشبيك وتنسيق فعالة بين هذه المؤسسات قادرة على إرساء قواعد ثقافة الالعنف 

  

ـــين  ـــة بقـــوة بـــضرورة إيجـــاد آليـــات التنـــسيق والتـــشبيك المختلفـــة ب ـــا جـــاءت آراء المبحـــوثين مطالب مـــن هن

شــكال وأســاليب كالمــشاركة مؤســسات المجتمــع المــدني فــي المجتمــع ويــرون أن تأخــذ هــذه اآلليــات عــدة أ

فــي عقــد المــؤتمرات ، النــدوات ، الــدورات ، ورشــات العمــل ، حمــالت التوعيــة ، تأهيــل المــدربين ، عمــل 

 ، وتنظــيم فعاليــات مقاومــة البحــوث ، وتــشكيل اللجــان المــشتركة المختلفــة والمجموعــات وقــوى الــضغط

  .منتظم بين مؤسسات المجتمع المدنيباإلضافة إلى التعاون المستمر واالتصال والتواصل ال. سلمية

  

هنـــاك رغبـــة واضـــحة لـــدى مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي تـــسخير هـــذه التنـــسيق والتـــشبيك مـــن خـــالل و 

اآلليات المختلفة لتعميم ثقافة الالعنف من كترسيخ قيم التسامح وتعليم اسـتراتجيات العنـف والتوعيـة فـي 

 ورؤساء الهيئات المحلية لدعم سلطة القانون وحقـوق المدارس والتعاون مع رجال الدين ووسائل اإلعالم

اإلنسان والديمقراطية وتقبل اآلخر وٕارساء ثقافة السالم وتفعيل لغة الحوار ، والعمـل علـى حـل النزاعـات 

  .والخالفات ، ومواجهة العنف الواقع على فئات المجتمع المختلفة وخاصة النساء واألطفال

  

ــ تتقــاطع وتنــسجم مــع نتــائج الــسؤال المفتــوح فــي ) 3.4(واردة فــي جــدول مــن ناحيــة ثانيــة هــذه النتــائج ال

االستبانة والذي تم الطلـب فيـه مـن المبحـوثين ذكـر أهـم آليـة حـسب وجهـة نظـرهم يجـب علـى مؤسـسات 

المجتمــع المــدني إتباعهــا لتعمــيم ثقافــة الالعنــف فــي المجتمــع مــن خــالل عالقــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا 

  ).4.4(نتائج على النحو التالي كما يبن الجدول بينها ، وقد كانت ال
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 اآلليــات الواجــب إتباعهــا مــن قبــل مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن: 4.4جــدول 

  خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها حسب وجهة نظر المبحوثين
  

  %النسبة   العدد   اإلجـــابات  الرقم

1  
 ثقافة الالعنف من خالل التعاون مع وسائل اإلعالم التوعية المجتمعية بمفهوم

  . المختلفة
48 32.0 

2  
عقد مؤسسات المجتمع المدني لورشات عمل ودورات وندوات ومؤتمرات حول 

  .أهمية التنسيق والتشبيك لتعميم ثقافة الالعنف
32 21.33 

 15.33 23  . عنفتفعيل الحوار والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الال  3

 13.33 20  انشاء شبكة بين مؤسسات المجتمع المدني تعنى بالعمل الالعنفي  4

5  
تشكيل لجان ومجموعات تعمل على دعم ثقافة الالعنف في المجتمع للتدخل في 

  حل النزاعات 
17 11.33 

6  
التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لنشر مفهوم ثقافة الالعنف من خالل 

  .في المدارسالتعليم 
10 6.67 

   %100  150  المجموع 
  

يـــــرون أن التوعيـــــة % 32أن غالبيـــــة المبحـــــوثين وبنـــــسبة وصـــــلت إلـــــى ) 4.4(تـــــشير نتـــــائج الجـــــدول 

المجتمعية  بمفهوم ثقافة الالعنف من خالل التعاون مع وسائل اإلعـالم المختلفـة تعتبـر أهـم آليـة يجـب 

مـــيم ثقافـــة الالعنـــف فـــي المجتمـــع مـــن خـــالل عالقـــة تعأن تتبعهـــا مؤســـسات المجتمـــع المـــدني إتباعهـــا ل

من المبحوثين يرون أن ذلك يـتم مـن خـالل % 21.33التنسيق والتشبيك فيما بينها ، بالمقابل ما نسبته 

عقد مؤسسات المجتمع المدني لورشات عمل ودورات وندوات ومـؤتمرات حـول أهميـة التنـسيق والتـشبيك 

 مـن المـستطلعين ذكـروا آليـة تفعيـل الحـوار والتعـاون بـين 15.33%لتعميم ثقافة الالعنـف ، ومـا نـسبته 

مـن المبحـوثين تحـدثوا % 13.33بالمقابـل مـا نـسبته . مؤسسات المجتمـع المـدني لتعمـيم ثقافـة الالعنـف

فـــي حـــين ان مـــا نـــسبته . عـــن  إنـــشاء شـــبكة بـــين مؤســـسات المجتمـــع المـــدني تعنـــى بالعمـــل الالعنفـــي

ن تــشكيل لجــان ومجموعــات تعمــل علــى دعــم ثقافــة الالعنــف فــي مــن المبحــوثين تحــدثوا عــ% 11.33

ذكـــروا آليـــة التنـــسيق بـــين مؤســـسات % 11.33وأمـــا مـــا نـــسبته . المجتمـــع للتـــدخل فـــي حـــل النزاعـــات

  .المجتمع المدني لنشر مفهوم ثقافة الالعنف من خالل التعليم في المدارس
  

  :تأثير خصائص المبحوثين على اجاباتهم. 4.1.4
  

هـل تـؤثر متغيـرات الجـنس ، مكـان الـسكن ، الفئـة العمريـة ، المؤهـل  :سؤال الدراسة الرابـعلى لإلجابة ع

العلمي ، سنوات الخبرة العملية ، المسمى الوظيفي ، والمجال الرئيسي لعمل المؤسسة على وجهـة نظـر 
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المجتمـع المبحوثين حول انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات 

  :  اختبار الفرضيات الرئيسية المتعلقة بمتغيرات الدراسة المستقلة وهي، تم المدني في محافظة بيت لحم

 

  :تأثير متغير الجنس على اإلجابة. 1.4.1.4

  

 بــين α≥0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى للتحقــق مــن صــحة الفرضــية األولــى 

انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حول  ت المبحوثينالمتوسطات الحسابية الستجابا

تــم اســتخدام  .والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر الجــنس 

انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق حــول الســتجابات المبحــوثين )   t.test (اختبــار

المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس ، بمجاالت الدراسـة والتشبيك بين مؤسسات 

  ): 5.4(الثالثة والدرجة الكلية وذلك كما يوضح الجدول 

 

حـول للفـروق بـين المتوسـطات الحـسابية السـتجابات المبحـوثين )  t.test (نتـائج اختبـار : 5.4جـدول 

 والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق

   محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس المدني في

  

  العدد  الجنس  مجاالت الدراسة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

درجات 

  الحرية

قيمة  

T 

الداللة 

  اإلحصائية

دور مؤســــــــــــسات المجتمــــــــــــع   0.63  3.78  94  ذكر 

المـــــــدني فـــــــي تعمـــــــيم ثقافـــــــة 

  0.45  3.87  56  أنثى  .الالعنف
148  1.018  0.311  

انعكاســـــات ثقافــــــة الالعنــــــف   0.63  3.69  94  ذكر 

علـــــــــــــى عالقـــــــــــــة التنـــــــــــــسيق 

ــــــــين مؤســــــــسات  ــــــــشبيك ب والت

  .المجتمع المدني
  0.53  3.66  56  أنثى

148 0.291  0.771  

آليــــــات مؤســــــسات المجتمــــــع   0.73  3.77  94  ر ذك

المــــــــــــــدني لتعمــــــــــــــيم ثقافــــــــــــــة 

الالعنـــف مـــن خـــالل عالقـــة 

  .التنسيق والتشبيك فيما بينها
  0.62  3.76  56  أنثى

148 0.006  0.995  

  0.59  3.74  94  ذكر 
  الدرجة الكلية

 0.44  3.76  56  أنثى
148 0.197  0.844  
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ـــد المـــستوى  )  5.4(يوضـــح الجـــدول  ـــة إحـــصائية عن ـــه عـــدم وجـــود فـــروق ذات دالل مـــن خـــالل معطيات

α≥0.05 يم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق انعكاســــات تعمــــحــــول   بــــين اســــتجابات المبحــــوثين

والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر الجــنس وذلــك فــي جميــع 

  :مجاالت الدراسة األربعة وهي 

  

  دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنف: مجال الدراسة األول  •

الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات انعكاسـات ثقافـة : مجال الدراسة الثاني  •

  .المجتمع المدني

آليـــات مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لتعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف مـــن خـــالل : مجـــال الدراســـة الثالـــث  •

  .عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها ، وفي الدرجة الكلية أيضا

  

االت الدراسـة والدرجـة الكليـة ، وهـي  فـي جميـع مجـ0.05حيث أن مستوى الداللة اإلحصائية أكبر مـن 

  . الفرضية الصفرية تقبلتوى ، وبالتاليغير دالة إحصائيًا ،  وال يوجد فروقات عند هذا المس

  

انعكاســات تعمــيم ثقافــة حــول فلــم تختلــف وجهــة نظــر المبحــوثين بــاختالف جنــسهم ســواء ذكــور أو إنــاث 

، وهذا يظهـر واضـحًا مـن خـالل جتمع المدني الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات الم

  ).5.4( االختالفات الطفيفة ما بين المتوسطات الحسابية في الجدول 

  

ويعزو الباحث هذه النتيجة أن المبحوثين الذين شملتهم الدراسة هم عاملين فـي مؤسـسات مجتمـع مـدني 

ــرًا مــن حيــث اإلطــار العــام والهيكليــة التنظيميــة ، وآليــات  العمــل المختلفــة مــن حيــث تطرقهــا تتــشابه كثي

لبرامج ثقافة الالعنف واطر التنسيق والتشبيك ، وبالتالي فان الكثير مـن وجهـات نظـر المبحـوثين كانـت 

مبينــة علــى هــذا التــصور بغــض النظــر عــن جــنس المبحــوثين ســواء ذكــور أو إنــاث ، ومــن هنــا لــم يكــن 

ات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة هنــاك اختالفــات فــي وجهــات النظــر بــين الجنــسين حــول انعكاســ

  .التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

  

  :تأثير متغير مكان عمل المؤسسة. 2.4.1.4

  

 بــين α≥0.05 توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى الللتحقـــق مــن صحـــة الفرضيـــة الثانيـــة 

ت تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق انعكاساحول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

  .والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان عمل المؤسسة
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 السـتجابات ( One Way Analysis of Variance ) تــم استخــدام اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي

 علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـفحول المبحوثين 

جــة المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر مكــان عمــل المؤســسة بمجــاالت الدراســة الثالثــة والدر 

  ): 6.4 (الكلية وذلك كما يوضح الجدول

  

 ) ( One Way Analysis of Varianceنتــائج اختبـار تحليــل التبــاين األحـادي : 6.4جـدول 

ــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول المبحــــوثين  تالســــتجابا انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

 مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكـان عمـل  والتشبيك بين

  المؤسسة

  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
قيمة    

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  0.082  2  0.165  بين المجموعات

  0.361  147  53.024  داخل المجموعات

ســــــــسات المجتمــــــــع دور مؤ 

المـــــدني فـــــي تعمـــــيم ثقافـــــة 

  -----  149  53.189  المجموع  .الالعنف

0.228  0.796  

  0.461  2  0.922  بين المجموعات

  0.313  147  46.015  داخل المجموعات

انعكاســـات ثقافـــة الالعنـــف 

علــــــــــى عالقــــــــــة التنــــــــــسيق 

ـــــين مؤســـــسات  ـــــشبيك ب والت

  المجتمع المدني
  ------  149  46.937  المجموع

1.473  0.233  

  0.109  2  0.218  بين المجموعات

  0.435  147  63.926  داخل المجموعات

آليـــات مؤســـسات المجتمـــع 

المـــــــــــدني لتعمـــــــــــيم ثقافـــــــــــة 

الالعنف من خـالل عالقـة 

ـــــــشبيك فيمـــــــا  التنـــــــسيق والت

  .بينها
  ------  149  64.144  المجموع

0.250  0.779  

  0.014  2  0.027  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.272  147  39.946  داخل المجموعات

  ------  149  39.973  المجموع

0.050  0.951  

  

  بـين α≥0.05 إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى  )6.4(تشير نتـائج الجـدول 

ات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسـسات انعكاسحول استجابات المبحوثين 

مجـال الدراسـة  :المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكـان عمـل المؤسـسة فـي كـل مـن 

انعكاســات : مجــال الدراســة الثــاني، و دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف: األول 
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: مجــال الدراســة الثالــث، و قــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدنيثقافــة الالعنــف علــى عال

آليات مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا ، 

 فــي جميـــع مجـــاالت 0.05حيـــث أن مــستوى الداللـــة اإلحــصائية اكبـــر مـــن  .وفــي الدرجـــة الكليــة أيـــضا

لدرجة الكلية وهي  غير دالة إحصائيًا ،  وال يوجد فروقات عند هـذا المـستوى ، وبالتـالي تقبـل الدراسة وا

فلـم تختلـف وجهـة نظـر المبحـوثين بـاختالف مكـان عمـل المؤسـسة سـواء فـي القـرى  .الفرضية الـصفرية 

ين انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف علـــى عالقـــة التنـــسيق والتـــشبيك بـــحـــول أو المـــدن أو المخيمـــات  

، وهــذا يظهــر واضــحًا مــن خــالل االختالفــات الطفيفــة مــا بــين المتوســطات مؤســسات المجتمــع المــدني 

  ).7.4(الحسابية في الجدول 

  

   حـــولاألعـــداد ، والمتوســـطات الحـــسابية ، واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات المبحـــوثين: 7.4جـــدول 

 المجتمــع  بيك بــين مؤســساتانعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــش

  المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان عمل المؤسسة

  

  العدد  مكان عمل المؤسسة  مجاالت الدراسة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

  0.70  3.74  39  قرية

  0.54  3.80  94  مدينة 

  0.65  3.86  17  مخيم

دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم 

  ثقافة الالعنف

  0.59  3.79  150  المجموع

  0.43  3.84  39  قرية

  0.55  3.66  94  مدينة 

  0.81  3.74  17  مخيم

ــــى عالقــــة  انعكاســــات ثقافــــة الالعنــــف عل

التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

  المدني
  0.56  3.72  150  المجموع

  0.55  3.74  39  قرية

  0.61  3.78  94  مدينة 

  1.022  3.66  17  مخيم

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم 

تنــسيق ثقافـة الالعنـف مــن خـالل عالقـة ال

  .والتشبيك فيما بينها
  0.65  3.76  150  المجموع

  0.45  3.78  39  قرية

  0.48  3.74  94  مدينة 

  0.79  3.75  17  مخيم
  الدرجة الكلية

 0.51 3.76  150  المجموع
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  :ابةتأثير متغير الفئة العمرية على االج. 3.4.1.4

  

 

 بــين α≥0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى ـة لثــللتحقـــق مــن صحـــة الفرضيـــة الثا

انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

تــم استخــدام  .العمريـةوالتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الفئـة 

 السـتجابات المبحـوثين ( One Way Analysis of Variance ) اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي حول 

الثالثة والدرجـة الكليـة وذلـك كمـا يوضـح محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الفئة العمرية بمجاالت الدراسة 

  ): 8.4(الجدول 

 

  One Way Analysis of Varianceنتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي : 8.4جــدول 

ــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول المبحــــوثين  ســــتجاباتال انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

ى لمتغيـــر الفئـــة  مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم تعـــز  والتـــشبيك بـــين

  العمرية

  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات
   Fقيمة 

الداللة 

  اإلحصائية

  0.238  2  0.477  بين المجموعات

 0.324 147 47.645  داخل المجموعات

دور مؤســــــــــــسات المجتمــــــــــــع 

المـــــــدني فـــــــي تعمـــــــيم ثقافـــــــة 

 ------ 149 48.122  موعالمج  .الالعنف

0.736  

  

0.481  

  

  0.675  2  1.350  بين المجموعات

  0.349 147 51.296  داخل المجموعات

انعكاســــــات ثقافــــــة الالعنــــــف 

علـــــــــــــى عالقـــــــــــــة التنـــــــــــــسيق 

ــــــــين مؤســــــــسات  ــــــــشبيك ب والت

 ----- 149 52.645  المجموع  المجتمع المدني

1.934  

  

0.148  

  

  0.942  2  1.884  بين المجموعات

 0.474 147 69.655  داخل المجموعات

آليــــــات مؤســــــسات المجتمــــــع 

المــــــــــــــدني لتعمــــــــــــــيم ثقافــــــــــــــة 

ف مـــن خـــالل عالقـــة الالعنـــ

 ----- 149 71.539  المجموع  .التنسيق والتشبيك فيما بينها

1.988  

  

0.141  

  

  0.469  2  0.937  بين المجموعات

  الدرجة الكلية 0.288 147 42.315  داخل المجموعات

 ----- 149 43.252  المجموع

1.628  

  

0.200  
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   حـــولاألعـــداد ، والمتوســـطات الحـــسابية ، واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات المبحـــوثين: 9.4جـــدول 

 المجتمــع  انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات

  المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الفئة العمرية

  

  العدد   العمرية الفئة  مجاالت الدراسة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.61 3.73  49   سنة 29 – 20

 0.50 3.85  73   سنة 39 – 30

 0.67 3.85  28   سنة فأكثر 50

دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم 

  ثقافة الالعنف

 0.57 3.81  150  المجموع

 0.57 3.58  49   سنة 29 – 20

 0.57 3.68  73   سنة 39 – 30

 0.67 3.86  28   سنة فأكثر 50

انعكاســــات ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة 

ك بـين مؤسـسات المجتمـع التنسيق والتشبي

  المدني
 0.59 3.68  150  المجموع

 0.70 3.62  49   سنة 29 – 20

 0.63 3.87  73   سنة 39 – 30

 0.80 3.76  28   سنة فأكثر 50

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم 

ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة التنــسيق 

  .والتشبيك فيما بينها
 0.69 3.77  150  المجموع

 0.53 3.64  49   سنة 29 – 20

 0.49 3.80  73   سنة 39 – 30

 0.65 3.82  28   سنة فأكثر 50
  الدرجة الكلية

 0.54 3.75  150  المجموع

  

  α≥0.05اللـة إحـصائية عنـد المـستوى  م وجود فروق ذات دعد) 8.4( يتبين من خالل نتائج الجدول 

انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين حــول بــين اســتجابات المبحــوثين 

  :مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الفئة العمرية في كل من 

  

  قافة الالعنفدور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم ث: مجال الدراسة األول  •

التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات انعكاســات ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة : مجــال الدراســة الثــاني •

  .المجتمع المدني

آليات مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف مـن خـالل عالقـة : مجال الدراسة الثالث •

  .التنسيق والتشبيك فيما بينها ، وفي الدرجة الكلية أيضا
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 فــي جميــع مجــاالت الدراســة والدرجــة الكليــة وهــي  0.05مــستوى الداللــة اإلحــصائية اكبــر مــن حيــث أن 

  .غير دالة إحصائيًا ،  وال يوجد فروقات عند هذا المستوى ، وبالتالي الفرضية الصفرية قبلت 

  

انعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة حـول فلم تختلف وجهة نظر المبحوثين باختالف أعمارهم 

، وهـذا يظهـر واضـحًا مـن خـالل االختالفـات الطفيفـة التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني 

   ).9.4( ما بين المتوسطات الحسابية في الجدول 

  

ويفـــسر الباحـــث هـــذه النتيجـــة أن غالبيـــة أفـــراد العينـــة الـــذي شـــملتهم الدراســـة وبنـــسبة حـــوالي تـــصل إلـــى 

ســنة ، وفــي الفئــة العمريــة متقاربــة نوعــًا مــا مــن حيــث  ) 39 -20(تتــراوح أعمــارهم مــا بــين %) 81.3(

األفكار والتوجهات واآلراء ، بالتالي فان وجهات النظر حول تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق 

والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني كانــت صــادرة مــن المبحــوثين مــن ذوي فئــة عمريــة متجانــسة 

  .لمنطقي أن ال يكون هناك اختالفات حول الموضوعومنسجمة ، بالتالي من ا

  

  :تأثير متغير المؤهل العلمي على االجابة. 4.4.1.4

  

 بــين α≥0.05ال توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى  رابعــةللتحقـــق مــن صحـــة الفرضيـــة ال

ى عالقـة التنـسيق انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـحول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

تــــم  .والتـــشبيك بـــين مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي محافظـــة بيـــت لحـــم تعـــزى لمتغيـــر المؤهـــل العلمـــي

 السـتجابات ( One Way Analysis of Variance ) استخــدام اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي

 بـين مؤسـسات المجتمـع انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيكحول المبحوثين 

المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي بمجــاالت الدراســة الثالثــة والدرجــة الكليــة 

  ): 10.4(وذلك كما يوضح الجدول 

  

عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد المــــستوى   )  10.4( يتبــــين مــــن خــــالل نتــــائج الجــــدول 

α≥0.05 انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق  حــــول بــــين اســــتجابات المبحــــوثين

والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المؤهــل العلمــي فــي كــل 

مجـال الدراسـة ، و دور مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي تعمـيم ثقافـة الالعنـف: مجـال الدراسـة األول  :من

مجـال ، و  عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمـع المـدنيانعكاسات ثقافة الالعنف على: الثاني

آليـــات مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لتعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف مـــن خـــالل عالقـــة التنـــسيق : الدراســـة الثالـــث

  .والتشبيك فيما بينها ، وفي الدرجة الكلية أيضا
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 والدرجــة الكليــة وهــي   فــي جميــع مجــاالت الدراســة0.05حيــث أن مــستوى الداللــة اإلحــصائية اكبــر مــن 

  .غير دالة إحصائيًا ،  وال يوجد فروقات عند هذا المستوى ، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية

  

 )   ( One Way Analysis of Varianceنتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي : 10.4جـدول 

ــــحــــول المبحــــوثين  الســــتجابات ــــى عالقــــة التن سيق انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

 مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المؤهــل  والتــشبيك بــين

  العلمي

  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة   

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  0.333  2  0.665  بين المجموعات

  0.323  147  47.457  داخل المجموعات

دور مؤســـــــــسات المجتمـــــــــع 

المــــــدني فــــــي تعمــــــيم ثقافــــــة 

  ------ 149  48.122  المجموع  .الالعنف

  

1.030  

  

  

0.360  

  

  0.012  2  0.025  بين المجموعات

  0.358  147  52.621  داخل المجموعات

انعكاســــات ثقافــــة الالعنــــف 

ـــــــــــسيق  ـــــــــــى عالقـــــــــــة التن عل

والتــــــشبيك بــــــين مؤســــــسات 

  ------ 149  52.645  جموعالم  المجتمع المدني

  

  

0.035  

  

  

  

0.966  

  

  0.027  2  0.054  بين المجموعات

  0.486  147  71.485  داخل المجموعات

آليــــات مؤســــسات المجتمــــع 

المــــــــــــدني لتعمــــــــــــيم ثقافــــــــــــة 

الالعنــف مــن خــالل عالقــة 

ــــــــشبيك فيمــــــــا  ــــــــسيق والت التن

  .بينها
  ------ 149  71.539  المجموع

  

  

0.055  

  

  

  

0.946  

  

  0.016  2  0.033  اتبين المجموع

  الدرجة الكلية  0.294  147  43.220  داخل المجموعات

 ------ 149 43.252  المجموع

  

  

0.055  

  

  

0.946 

  

انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف حــول فلــم تختلــف وجهــة نظــر المبحــوثين بــاختالف مــؤهالتهم العلميــة 

حًا مــــن خــــالل ، وهــــذا يظهــــر واضــــعلــــى عالقــــة التنــــسيق والتــــشبيك بــــين مؤســــسات المجتمــــع المــــدني 

ويفـسر الباحـث هـذه النتيجـة   ).11.4( االختالفات الطفيفـة مـا بـين المتوسـطات الحـسابية فـي الجـدول 

أن غالبيــــة المبحــــوثين الــــذين شــــملتهم الدراســــة وبنــــسبة اكثــــر مــــن نــــصف عينــــة الدراســــة وصــــلت إلــــى  

ة عــــن أفــــراد  كــــانوا مــــن حملــــة البكــــالوريوس، ، بالتــــالي فــــان معظــــم  وجهــــات النظــــر صــــادر %) 54.6(

حاصلين على نفس المؤهل العلمي ، ومن المعروف أن المؤهل العلمي للفرد يؤثر بشكل أو بآخر علـى 
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أفكــاره وتــصوراته وآراء وقناعتــه وتوجهاتــه ، وبمــا أن غالبيــة هــؤالء المبحــوثين متجانــسين إلــى حــد كبيــر 

 نظـرهم حـول انعكاسـات تعمـيم فيما يتعلق بالتحصيل العلمي ، فمن المنطقي أن تنسجم وتتشابه وجهات

  .ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني

  

   حــولاألعــداد ، والمتوســطات الحــسابية ، واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات المبحــوثين: 11.4جــدول 

جتمــع  الم انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات

  المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي

  

  العدد  المؤهل العلمي  مجاالت الدراسة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.64 3.67  23  دبلوم

 0.53 3.81  82  بكالوريوس

 0.59 3.88  45  دراسات عليا

دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم 

  ثقافة الالعنف

 0.57 3.81  150  المجموع

 0.56 3.71  23  دبلوم

 0.57 3.67  82  بكالوريوس

 0.67 3.69  45  دراسات عليا

ــــى عالقــــة  انعكاســــات ثقافــــة الالعنــــف عل

التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

  المدني
 0.59 3.68  150  المجموع

 0.67 3.77  23  دبلوم

 0.67 3.78  82  بكالوريوس

 0.76 3.74  45  دراسات عليا

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم 

يق ثقافـة الالعنـف مــن خـالل عالقـة التنــس

  .والتشبيك فيما بينها
 0.69 3.77  150  المجموع

 0.55 3.72  23  دبلوم

 0.49 3.75  82  بكالوريوس

 0.62 3.76  45  دراسات عليا
  الدرجة الكلية

 0.54 3.75  150  المجموع

  

  :ت الخبرة العملية على االجابةتأثير متغير سنوا. 5.4.1.4

  

 بـين α≥0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى  خامـسةلتحقـق من صحـة الفرضيـة الل

انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

  . لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة العمليةوالتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت
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 السـتجابات ( One Way Analysis of Variance ) تــم استخــدام اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع حول المبحوثين 

ســنوات الخبــرة العمليــة بمجــاالت الدراســة الثالثــة والدرجــة المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر 

 ): 12.4(الكلية وذلك كما يوضح الجدول 

  

 )   ( One Way Analysis of Varianceنتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي : 12.4جـدول 

ــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول المبحــــوثين  الســــتجابات انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

 لمتغيــر ســنوات   مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى والتــشبيك بــين

  الخبرة العملية

  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة   

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  0.023  2  0.046  بين المجموعات

  0.327 147 48.076  داخل المجموعات

دور مؤســــــــــــسات المجتمــــــــــــع 

المـــــــدني فـــــــي تعمـــــــيم ثقافـــــــة 

 ------ 149 48.122  المجموع  .الالعنف

0.071  0.931  

  0.183  2  0.367  بين المجموعات

  0.356 147 52.279  داخل المجموعات

انعكاســــــات ثقافــــــة الالعنــــــف 

علـــــــــــــى عالقـــــــــــــة التنـــــــــــــسيق 

ــــــــين مؤســــــــسات  ــــــــشبيك ب والت

  المجتمع المدني
------ 149 52.645  المجموع  

0.515  0.598  

  0.160  2  0.320  بين المجموعات

  0.484 147 71.219  داخل المجموعات

آليــــــات مؤســــــسات المجتمــــــع 

المــــــــــــــدني لتعمــــــــــــــيم ثقافــــــــــــــة 

الالعنـــف مـــن خـــالل عالقـــة 

 ------ 149 71.539  المجموع  .التنسيق والتشبيك فيما بينها

0.330  0.720  

  0.061  2  0.122  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.293 147 43.130  داخل المجموعات

 ----- 149 43.252  المجموع

0.208  0.812  

  

عــــدم وجــــود فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية عنــــد المــــستوى   )  12.4( يتبــــين مــــن خــــالل نتــــائج الجــــدول 

α≥0.05 انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول   بــــين اســــتجابات المبحــــوثين

لمجتمع المدني في محافظة بيـت لحـم تعـزى لمتغيـر سـنوات الخبـرة العمليـة فـي والتشبيك بين مؤسسات ا

مجـــال ، و دور مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف: مجـــال الدراســـة األول  :كـــل مـــن

، انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمـع المـدني: الدراسة الثاني
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آليـــات مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لتعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف مـــن خـــالل عالقـــة : ســـة الثالـــثمجـــال الدراو 

حيـث أن مـستوى الداللـة اإلحـصائية اكبـر مـن  .التنسيق والتشبيك فيما بينها ، وفـي الدرجـة الكليـة أيـضا

 فــي جميــع مجــاالت الدراســة والدرجــة الكليــة وهــي  غيــر دالــة إحــصائيًا ،  وال يوجــد فروقــات عنــد 0.05

  .هذا المستوى ، وبالتالي تقبل الفرضية الصفرية

  

انعكاســات تعمــيم ثقافــة حــول فلــم تختلــف وجهــة نظــر المبحــوثين بــاختالف عــدد ســنوات خبــرتهم العمليــة 

، وهذا يظهـر واضـحًا مـن خـالل الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني 

   ).13.4(  الحسابية في الجدول االختالفات الطفيفة ما بين المتوسطات

  

   حـــولالمتوســـطات الحـــسابية ، واالنحرافـــات المعياريـــة الســـتجابات المبحـــوثيناالعـــداد و : 13.4دول جـــ

 المجتمــع  انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات

  المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير سنوات الخبرة العلمية

  

  العدد  سنوات الخبرة العملية   االت الدراسةمج
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.54 3.83  45   سنوات3اقل من 

 0.61 3.82  57   سنوات10 – 5

 0.56 3.79  48   سنوات10أكثر من 

دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم 

  ثقافة الالعنف

 0.57 3.81  150  المجموع

 0.53 3.66  45   سنوات3اقل من 

 0.69 3.64  57   سنوات10 – 5

 0.54 3.75  48   سنوات10أكثر من 

ــــى عالقــــة انعكاســــات ثقافــــة الال عنــــف عل

التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

  المدني
 0.59 3.68  150  المجموع

 0.65 3.75  45   سنوات3اقل من 

 0.83 3.73  57   سنوات10 – 5

 0.55 3.83  48   سنوات10أكثر من 

آليــات مؤســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم 

ثقافـة الالعنـف مــن خـالل عالقـة التنــسيق 

  .بينهاوالتشبيك فيما 
 0.69 3.77  150  المجموع

 0.48 3.74  45   سنوات3اقل من 

 0.65 3.72  57   سنوات10 – 5

 0.45 3.79  48   سنوات10أكثر من 
  الدرجة الكلية

 0.54 3.75  150  المجموع
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باحث هذه النتيجة أن التفاوت في سنوات الخبرة العملية بين المبحـوثين ال يعبـر بالـضرورة عـن ويعزو ال

اختالف في وجهات النظر ، فالفرد سواء كان لديه عدد متوسط او كبير مـن سـنوات الخبـرة العمليـة فـي 

ه وآرائـه مجال العمل ، أو كانت خبرتـه العمليـة محـدودة بعـض الـشيء ، فكـل مـنهم لـه توجهاتـه ومفهومـ

ومخزون معين من المعرفة والخبـرة المكتـسبة مـن العمـل فـي ميـدان مؤسـسات المجتمـع المـدني ، والـذي 

يــشكل إطــار عــام متــشابه لهــؤالء المبحــوثين ، فمــن المنطقــي أن ال تختلــف وجهــات نظــرهم كثيــرًا حــول 

  .نوات الخبرة العمليةتعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بالرغم من االختالفات في س

  

  :تأ؟ثير متغير المسمى الوظيفي على االجابة. 6.4.1.4

 

 بـين α≥0.05ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى  سادسةلتحقـق من صحـة الفرضيـة الـل

انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

ـــم  .يك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المــسمى الــوظيفيوالتــشب ت

 السـتجابات ( One Way Analysis of Variance ) استخــدام اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع حول المبحوثين 

لمـدني فـي محافظـة بيــت لحـم تعـزى لمتغيــر المـسمى الـوظيفي بمجـاالت الدراســة الثالثـة والدرجـة الكليــة ا

  ): 14.4(وذلك كما يوضح الجدول 

  

 ) ( One Way Analysis of Varianceنتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي : أ-14.4جـدول 

ــــى عالقــــة التنــــسيق انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عحــــول المبحــــوثين  الســــتجابات ل

 لمتغيـر المـسمى   مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم تعـزى والتشبيك بـين

  .الوظيفي
  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة    

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  2.499  4  9.997  ن المجموعاتبي

  0.298 145 43.192  داخل المجموعات

دور مؤســـــــسات المجتمـــــــع 

المـــــدني فـــــي تعمـــــيم ثقافـــــة 

 ----- 149 53.189  المجموع  .الالعنف

8.391  0.000*  

  1.149  4  4.598  بين المجموعات

  0.292 145 42.339  داخل المجموعات

انعكاســات ثقافــة الالعنــف 

علــــــــــى عالقــــــــــة التنــــــــــسيق 

والتـــــشبيك بـــــين مؤســـــسات 

 ----- 149 46.937  المجموع  المجتمع المدني

3.937  0.005*  
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 ) ( One Way Analysis of Varianceنتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي : ب-14.4جـدول 

ــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول المبحــــوثين  الســــتجابات انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

ى  لمتغيـر المـسم  مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم تعـزى والتشبيك بـين

  .الوظيفي
  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة    

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  1.301  4  5.203  بين المجموعات

  0.406 145 58.941  مجموعاتداخل ال

آليـــات مؤســـسات المجتمـــع 

المـــــــــــدني لتعمـــــــــــيم ثقافـــــــــــة 

الالعنف من خالل عالقـة 

التنـــــــسيق والتـــــــشبيك فيمـــــــا 

  .بينها
 ------ 149 64.144  المجموع

3.200  0.015  

  1.105  4  4.420  بين المجموعات

  الدرجة الكلية  0.245 145 35.554  داخل المجموعات

 ------ 149 39.973  المجموع

4.506  0.002*  

  

  بـين α≥0.05وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى   )  22.4( يستدل من نتائج الجـدول 

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسـسات حول استجابات المبحوثين 

جال الدراسـة األول  م:المجتمع المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المسمى الوظيفي في كل من

انعكاســات ثقافــة : لثــانيمجــال الدراســة ا، و دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف: 

آليـات : مجـال الدراسـة الثالـث، و الالعنف على عالقة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني

مؤسسات المجتمع المدني لتعمـيم ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا ، وفـي 

 فــي جميــع مجــاالت الدراســة 0.05ل مــن حيــث أن مــستوى الداللــة اإلحــصائية اقــ .الدرجــة الكليــة أيــضا

والدرجــة الكليـــة وهــي  دالـــة إحـــصائيًا ،  يوجــد فروقـــات عنــد هـــذا المـــستوى ، وبالتــالي تـــرفض الفرضـــية 

انعكاسات تعميم ثقافـة حول حيث اختلفت وجهة نظر المبحوثين باختالف مسمياتهم الوظيفية  .الصفرية

، وهذا يظهـر واضـحًا مـن خـالل ت المجتمع المدني الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسا

   ).15.4( االختالفات ما بين المتوسطات الحسابية في الجدول 

  

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بـين حول ولمعرفة مصادر هذه الفروقات 

ات البعديـة ، كمـا هـو موضـح للمقارنـ)  Tukey( مؤسسات المجتمع المدني، تم استخدام اختبار توكي 

   ) .16.4( في الجدول 
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   حــولاألعــداد ، والمتوســطات الحــسابية ، واالنحرافــات المعياريــة الســتجابات المبحــوثين: 15.4جــدول 

 المجتمــع  انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات

  الوظيفيالمدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المسمى 

  

  العدد  المسمى الوظيفي   مجاالت الدراسة
المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.50 3.91  23  مدير عام

 0.45 3.65  32  رئيس قسم

 0.73 3.76  17  نائب مدير عام

 0.87 2.63  6  نائب رئيس قسم

 0.51 3.90  72  موظف 

دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم 

  ثقافة الالعنف

 0.59 3.78  150  المجموع

 0.43 3.97  23  مدير عام

 0.50 3.64  32  رئيس قسم

 0.71 3.96  17  نائب مدير عام

 0.74 3.21  6  نائب رئيس قسم

 0.52 3.64  72  موظف 

انعكاســــات ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة 

التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

  المدني

 0.56 3.71  150  المجموع

 0.48 4.00  23  مدير عام

 0.57 3.69  32  رئيس قسم

 0.80 4.11  17  نائب مدير عام

 0.88 3.46  6  نائب رئيس قسم

 0.64 3.64  72  موظف 

ســسات المجتمــع المــدني لتعمــيم آليــات مؤ 

ثقافـة الالعنـف مـن خـالل عالقـة التنـسيق 

  .والتشبيك فيما بينها

 0.65 3.75  150  المجموع

 0.37 3.96  23  مدير عام

 0.44 3.66  32  رئيس قسم

 0.70 3.96  17  نائب مدير عام

 0.50 3.13  6  نائب رئيس قسم

 0.48 3.72  72  موظف 

  الدرجة الكلية

 0.51 3.75  150  المجموع

  

للمقارنـــات الثنائيـــة البعديـــة والتـــي تـــشير أن ) Tukey(نتـــائج اختبـــار تـــوكي  ) 16.4( يوضـــح الجـــدول 

قافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع الفــروق حــول انعكاســات تعمــيم ث
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المــدني كانــت بــين المبحــوثين الــذين وظيفــتهم مــدير عــام ونائــب رئــيس قــسم، لــصالح المــدراء العــامون، 

وكانت بين رؤساء األقسام ونوابهم، لصالح الرؤساء، وبين نواب المدراء ونواب رؤساء األقـسام، لـصالح 

ام، وكانـــت الفـــروق أيـــضًا بـــين نـــواب رؤســـاء األقـــسام والمـــوظفين العـــاديين، لـــصالح نـــواب رؤســـاء األقـــس

المــوظفين العــاديين، وذلــك كمــا هــو واضــح مــن المتوســطات الحــسابية الجابــاتهم علــى هــذا المحــور فــي 

  ).15.4(الجدول رقم 

  

تعمـيم  اسـاتانعكحـول  للمقارنـات البعديـة للفـروق  )test  Tukey( نتائج إختبار توكي : 16.4جدول 

 المجتمـــع المـــدني تعـــزى  ثقافـــة الالعنـــف علـــى عالقـــة التنـــسيق والتـــشبيك بـــين مؤســـسات

  لمتغير المسمى الوظيفي

  

 موظف
نائب رئيس 

 قسم

نائب مدير 

 عام

رئيس 

 قسم

مدير 

  عام
 المقارنات

  مجاالت الدراسة

 مدير عام   0.251  0.144  1.280*  0.004

  رئيس قسم      -0.114  1.021*  -0.255

  نائب مدير عام        -1.135*  -0.141

نائب رئيس          -1.276*

  موظف        

دور مؤسسات المجتمع 

افة المدني في تعميم ثق

  .الالعنف

 مدير عام   0.329  0.009  0.759*  0.327

  رئيس قسم      -0.320  0.430  -0.002

  نائب مدير عام        0.750*  0.318

نائب رئيس         -0.431

  موظف        

انعكاسات ثقافة الالعنف على 

عالقة التنسيق والتشبيك بين 

 يمؤسسات المجتمع المدن

 مدير عام   0.308  -0.110  0.544*  0.364

  رئيس قسم      -0.418  0.237  0.056

  نائب مدير عام        0.655*  0.474

نائب رئيس         -0.181

  موظف        

آليات مؤسسات المجتمع 

المدني لتعميم ثقافة الالعنف 

من خالل عالقة التنسيق 

 .والتشبيك فيما بينها

 مدير عام   0.300  0.007  0.838*  0.243

  رئيس قسم      -0.295  0.538  -0.057

  نائب مدير عام        -0.831*  0.237

نائب رئيس          -0.594*

  موظف        

 الدرجة الكلية
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ت تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنـسيق والتـشبيك بـين هذا ونالحظ ايضًا هناك فروقًا حول انعكاسا

برتبة مدير عام ونائـب رؤسـاء األقـسام، لـصالح كانت بين المبحوثين وآلياتها مؤسسات المجتمع المدني 

نـواب المـدراء العـامون، وذلـك كمـا المدراء، وبـين نـواب المـدراء العـامون ونـواب رؤسـاء األقـسام، لـصالح 

  ).15.4(ات الحسابية الجاباتهم على هذا المحور في الجدول رقم هو واضح من المتوسط

  

ويعزو الباحث هذه النتيجة أن المبحوثين الذين هم في درجة أعلى في السلم الـوظيفي كالمـدراء العـامين 

تكون توجهـاتهم وآرائهـم ومنطقـاتهم داعمـة للمؤسـسات الـذين يعلمـون بهـا بحيـث يـسعون إلعطـاء أفـضل 

لهم ، بعكس الموظفين الذين يرون المشهد بصورة مغايرة انطالقـًا مـن صـلب عملهـم صورة عن واقع عم

اليومي ويعبرون عن وجهة نظرهم بكل صراحة وشفافية وموضوعية ودون أي تجميل للواقع ، ومن هنا 

جاء االختالف بين الطرفين فيما يتعلق انعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك 

  .مؤسسات المجتمع المدنيبين 

  

  :تأثر متغير عمل المؤسسة في اإلجابة. 7.4.1.4

 

 بـين α≥0.05 توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائية عنـد المـستوى الـسابعة الللتحقــق مـن صحــة الفرضيــة 

انعكاسات تعميم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حول  المتوسطات الحسابية الستجابات المبحوثين

ين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المجــال الرئيــسي لعمــل والتــشبيك بــ

 ( One Way Analysis of Variance ) تــم استخــدام اختبــار تحليــل التبـايــن األحـــادي .المؤسـسة

انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق والتــــشبيك بــــين حــــول الســــتجابات المبحــــوثين 

المجتمــــع المــــدني فــــي محافظــــة بيــــت لحــــم تعــــزى لمتغيــــر المجــــال الرئيــــسي لعمــــل المؤســــسة مؤســــسات 

  ): 17.4(بمجاالت الدراسة الثالثة والدرجة الكلية وذلك كما يوضح الجدول 

  

مــن خــالل معطياتــه عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائية عنــد المــستوى   )  17.4( يوضــح الجــدول  

α≥0.05انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق حــــول ن   بــــين اســــتجابات المبحــــوثي

والتــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر المجــال الرئيــسي لعمــل 

، دور مؤسسات المجتمع المدني فـي تعمـيم ثقافـة الالعنـف: مجال الدراسة األول  :المسسة في كل من 

ت ثقافة الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع انعكاسا: مجال الدراسة الثانيو 

آليـــات مؤســـسات المجتمــع المـــدني لتعمـــيم ثقافــة الالعنـــف مـــن خـــالل : مجـــال الدراســـة الثالــث، و المــدني

حيــث أن مــستوى الداللــة اإلحــصائية  .عالقــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا بينهــا ، وفــي الدرجــة الكليــة أيــضا

جميـــع مجـــاالت الدراســـة والدرجـــة الكليـــة وهـــي  غيـــر دالـــة إحـــصائيًا ،  وال يوجـــد  فـــي 0.05اكبـــر مـــن 
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فلـــم تختلـــف وجهـــة نظـــر المبحـــوثين  .فروقـــات عنـــد هـــذا المـــستوى ، وبالتـــالي تقبـــل الفرضـــية الـــصفرية 

انعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق حـول باختالف المجال الرئيسي لعمـل مؤسـساتهم 

، وهــذا يظهــر واضــحًا مــن خــالل االختالفــات الطفيفــة مــا بــين  مؤســسات المجتمــع المــدني والتــشبيك بــين

   ).18.4( المتوسطات الحسابية في الجدول 

  

) ( One Way Analysis of Varianceنتــائج اختبــار تحليــل التبــاين األحــادي : 17.4جــدول 

ــــى عالقــــةحــــول المبحــــوثين  الســــتجابات  التنــــسيق انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف عل

 المجــال   مؤســسات المجتمــع المــدني فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى لمتغيــر والتــشبيك بــين

  الرئيسي لعمل المؤسسة

  

  مصدر التباين  مجاالت الدراسة
مجموع 

  المربعات

درجات 

  الحرية

متوسط 

  المربعات

قيمة    

F   

الداللة 

  اإلحصائية

  0.153  7  1.073  بين المجموعات

  0.331 142 47.050  داخل المجموعات

دور مؤســـــــسات المجتمـــــــع 

ــــة  المــــدني فــــي تعمــــيم ثقاف

 ----- 149 48.122  المجموع  .الالعنف

0.462  0.860  

  0.065  7  452.  بين المجموعات

  0.368 142 52.193  داخل المجموعات

انعكاســات ثقافــة الالعنــف 

علـــــــــى عالقـــــــــة التنـــــــــسيق 

والتـــــشبيك بـــــين مؤســـــسات 

 ----- 149 52.645  المجموع  المجتمع المدني

0.176  0.990  

  0.253  7  1.769  بين المجموعات

  0.491 142 69.769  داخل المجموعات

آليــات مؤســسات المجتمــع 

ــــــــــة  المــــــــــدني لتعمــــــــــيم ثقاف

الالعنــــــــــف مــــــــــن خــــــــــالل 

عالقـــة التنـــسيق والتــــشبيك 

  .فيما بينها

 ----- 149 71.539  المجموع

0.514  0.823  

  0.062  7  0.433  اتبين المجموع

  الدرجة الكلية  0.302 142 42.819  داخل المجموعات

 ------ 149 43.252  المجموع

0.205  0.984  

  

بالرغم من كون المبحوثين يعملون في مؤسسات ذات مجاالت عمل متباينة   هذه النتيجةويفسر الباحث

ـــ ـــآخر ف ـــداخل بـــشكل أو ب ـــشيء ، إال إن عمـــل مؤســـسات المجتمـــع المـــدني هـــذه يت ي موضـــوع بعـــض ال

الالعنــــف مــــن خــــالل برامجهــــا وفعاليتهــــا ونــــشاطاتها ،  علــــى ســــبيل المثــــال المؤســــسات التــــي تعنــــى 

بالديمقراطية وحقوق اإلنسان وحل النزاعات يتقاطع مع المؤسسات التي تعنى بموضوع الالعنـف بـشكل 
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 بـين مؤسـسات هـذا مـن ناحيـة ومـن ناحيـة أخـرى آليـات التنـسيق والتـشبيك هـي متقاربـة نوعـًا مـا .مباشر

مـــن هنـــاك مـــن المنطقـــي أن ال تختلـــف وجهـــات نظـــر . المجتمـــع المـــدني المختلفـــة فـــي مجـــاالت عملهـــا

المبحوثين حول انعكاسات تعميم ثقافة الالعنـف علـى عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

  .المدني باختالف مجاالت عمل مؤسساتهم

  

   حـولحسابية ، واالنحرافـات المعياريـة السـتجابات المبحـوثيناألعداد ، والمتوسطات ال: أ-18.4جدول 

 المجتمــع  انعكاســات تعمــيم ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق والتــشبيك بــين مؤســسات

   المجال الرئيسي لعمل المؤسسة المدني في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير

  

  مجاالت الدراسة
المجال الرئيسي لعمل 

  المؤسسة 
  العدد

 المتوسط

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.67 3.74 29  تنمية اجتماعية

 0.68 3.65 12  دراسات 

 0.47 3.93 9  تنمية اقتصادية

 0.57 3.86 13  حل نزاعات

 0.66 3.76 16  ديمقراطية وحقوق إنسان

 0.45 3.78 23  أطفال وشباب

 0.56 3.93 21  مرأةقضايا ال

 0.50 3.87 27  الالعنف

دور مؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي 

  تعميم ثقافة الالعنف

 0.57 3.81 150  المجموع

 0.47 3.70 29  تنمية اجتماعية

 0.60 3.72 12  دراسات 

 0.58 3.65 9  تنمية اقتصادية

 0.78 3.67 13  حل نزاعات

 0.82 3.60 16  ية وحقوق إنسانديمقراط

 0.59 3.69 23  أطفال وشباب

 0.64 3.78 21  قضايا المرأة

 0.49 3.62 27  الالعنف

ـــــــى  ـــــــف عل ـــــــة الالعن انعكاســـــــات ثقاف

عالقـــــــــة التنـــــــــسيق والتـــــــــشبيك بـــــــــين 

  مؤسسات المجتمع المدني

 0.59 3.68 150  المجموع

 0.59 3.81 29  تنمية اجتماعية

 0.57 3.72 12  سات درا

 0.82 3.46 9  تنمية اقتصادية

آليـــــات مؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني 

لتعمـــــيم ثقافـــــة الالعنـــــف مـــــن خـــــالل 

  .عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها
 0.70 3.90 13  حل نزاعات
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ـــة الســـتجابات المبحـــوثين: ب-18.4جـــدول   األعـــداد ، والمتوســـطات الحـــسابية ، واالنحرافـــات المعياري

  انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف علـــى عالقـــة التنـــسيق والتـــشبيك بـــين مؤســـسات  حـــول

   المجال الرئيسي لعمل المؤسسة ة بيت لحم تعزى لمتغيرالمجتمع المدني في محافظ

  

  مجاالت الدراسة
المجال الرئيسي لعمل 

  المؤسسة 
  العدد

المتوسط 

  الحسابي

االنحراف 

  المعياري

 0.87 3.80 16  ديمقراطية وحقوق إنسان

 0.75 3.82 23  أطفال وشباب

 0.73 3.85 21  قضايا المرأة

 0.65 3.64 27  الالعنف

آليـــــات مؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني 

لتعمـــــيم ثقافـــــة الالعنـــــف مـــــن خـــــالل 

  .عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

 0.69 3.77 150  المجموع

 0.45 3.75 29  تنمية اجتماعية

 0.50 3.70 12  دراسات 

 0.61 3.67 9  تنمية اقتصادية

 0.63 3.81 13  حل نزاعات

 0.75 3.72 16  ديمقراطية وحقوق إنسان

 0.56 3.77 23  أطفال وشباب

 0.59 3.85 21  قضايا المرأة

 0.41 3.70 27  الالعنف

  الدرجة الكلية

 0.54 3.75 150  المجموع
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________  

  ملخص نتائج الدراسة 

  
لالعنـــف علـــى عالقـــة التنـــسيق والتـــشبيك بـــين هـــدفت الدراســـة التعـــرف علـــى انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة ا

  :وقد خلصت الدراسة إلى النتائج التالية . مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم

  

ـــة الالعنـــف حـــسب وجهـــة نظـــر  • ـــر لمؤســـسات المجتمـــع المـــدني فـــي تعمـــيم ثقاف ـــاك دور كبي هن

 ).3.811(المبحوثين الذين شملتهم الدراسة، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

دور المنظمـات العاملـة فـي " في دراسـته " صقر سليمان " هذه النتيجة تتفق مع ما توصل اليه  •

  حالــة -مجــال الــسالم و تــسوية النزاعــات فــي تنميــة ثقافــة الالعنــف فــي المجتمــع الفلــسطيني 

، والتــــــي اظهــــــرت ان هنــــــاك وعــــــي وادارك لــــــدى هــــــذه ) 2006" (دراســــــية ، الــــــضفة الغربيــــــة 

ذ العنــف واحتــرام الــرأي االخــر والتمــسك بالخيــار الــديمقراطي كــنهج وطنــي المؤســسات بــضورة نبــ

  .ينظم الحياة الداخلية الفلسطينية

، حـــول افـــضل " نـــافز عـــسيلة"كمـــا وتتفـــق نتـــائج الدراســـة فـــي هـــذا المجـــال مـــع نتـــائج دراســـة  •

والتــــي اظهــــرت ان المكتبــــة المتنقلــــة مــــن اجــــل الــــسالم ) 2009(ممارســــات النــــشاط الالعنفــــي 

عنــف تلعـــب دورًا فــي نـــشر ثقافـــة الــسالم والالعنـــف فــي الخليـــل، بـــشكل كبيــر فـــي الحركـــة والال

  .الالعنفية الفلسطينية عن طريق تزويد الناس بالممارسة الفعلية  لطرائق الالعنف

هنــــاك انعكاســــات بدرجــــة كبيــــرة لتعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق والتــــشبيك بــــين  •

ب وجهــــة نظــــر المــــستطلعين وقــــد بلــــغ المتوســــط الحــــسابي مؤســــسات المجتمــــع المــــدني ، حــــس

)3.681.(  

اثــر سياســات التــشبيك "فــي دراســتها " نهايــة دعيــق " هــذه النتيجــة تنــسجم مــع مــا توصــلت الــى  •

والتنـــسيق بـــين المؤســـسات االهليـــة الفلـــسطينية علـــى مـــسارات العمـــل التنمـــوي واالجتمـــاعي فـــي 
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 والتــي اشــارت ان ،)2007. (هليــة الفلــسطينية شــبكة المنظمــات اال–حالــة دراســية " : فلــسطين

  .للشبكة تأثير واضح في قضايا تعزيز الديقمراطية

ويستنج ان هناك تشبيكًا فعاًال بجري بين مؤسسات شبكة المنظمـات االهليـة الفلـسطينية لتعزيـز  •

  .الديقراطية في المجتمع والتي هي احد منطلقات تعميم ثقافة الالعنف بشكل او بآخر

فــي دراســتها " هــدى عابــدين " تفــق نتــائج الدراســة فــي هــذا المجــال مــع مــا توصــلت اليــه  هــذا وت •

 العمـــل المؤســسي لـــدى شـــبكة المنظمـــات االهليـــة البيئيـــة ازدواجيـــةدور التــشبيك فـــي الحـــد مـــن "

والتـــي اشـــارت ان للتـــشبيك دور ابجـــابي فـــي الحـــد مـــن ازدواجيـــة العمـــل ). 2008" (الفلـــسطيينة

صب الفئوي السياسي ، وتقليل صراعات العمل ، وتعزيـز العمـل بـروح المؤسسي كإضعاف التع

الفريق ، وتعزيز مبدأ الشفافية وهذه جميعهـا تعـد مـن الركـائز االساسـية التـي تـستند عليهـا ثقافـة 

  .الالعنف وتحد من الممارسات الالعنفية

علـة وناجحـة فـي دارسـتها بوجـود اجمـاع ان التـشبيك اداة فا) 2008(هذا وتقد توصلت عابدين  •

للعمل المؤسسي لدى جميع مؤسسات شبكة المنظمات االهليـة البيئيـة الفلـسطينية كالعمـل علـى 

تحقيق االهداف بصورة افضل وتنفيذ البرامج بـشكل افـضل ووضـع خطـط تنمويـة اكثـر مالءمـة 

وهــذا ينــسجم مــع نتــائج الدراســة فــي هــذا االطــار كــون تعمــيم ثقافــة . مــع االولويــات المجتمعيــة

عنــف هــو احــد اهــداف وبــرامج والخطــط لمؤســسات المجتمــع المــدني الــذي يــشكل موضــوعًا الال

  .للتشبيك الفعال والناحج بين هذه المؤسسات

يرى المبحوثين أن آليات مؤسسات المجتمع المدني المطروحـة فـي الدراسـة تـساهم بدرجـة كبيـرة  •

بينهـــا ، حيـــث ان هنـــاك فـــي تعمـــيم ثقافـــة الالعنـــف مـــن خـــالل عمليـــة التنـــسيق والتـــشبيك فيمـــا 

ـــدى  ـــًا وادراكـــًا وفهمـــًا كبيـــرًا ل مطالبـــة بدرجـــة كبيـــرة بوجـــود مثـــل هـــذه اآلليـــات أي ان هنـــاك وعي

المبحوثين بأهميتها في تعميم ثقافة الالعنف من خالل عملية التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات 

 ).3.76(المجتمع المدني، حيث بلغ المتوسط الحسابي 

دور " ي الدراســة اكــدت عليهــا نتــائج علــى اهميتهــا دراســة صــقر ســليمان اآلليــات التــي وردت فــ •

المنظمــات العاملــة فــي مجــال الــسالم و تــسوية النزاعــات فــي تنميــة ثقافــة الالعنــف فــي المجتمــع 

، مــن خــالل التوصــيات التــي خرجــت )2006" (  حالــة دراســية ، الــضفة الغربيــة -الفلــسطيني 

  .ورة وجود كثير من هذه اآللياتوالتي اوصت بض" سليمان "بها دراسة 

ال يوجد فروق ذات داللة بين استجابات المبحوثين حول انعكاسات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى  •

دور " عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحـم فـي مجـال 

ت ثقافـة الالعنـف علـى انعكاسـا" مؤسسات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنف ، ومجال 

آليـات مؤسـسات المجتمـع " ، ومجـال " عالقة التنسيق والتشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني
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المــدني لتعمــيم ثقافــة الالعنــف مــن خــالل عالقــة التنــسيق والتــشبيك فيمــا بينهــا ، تعــزى لمتغيــر 

 .الجنس

ات تعمـــيم ثقافـــة ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين اســـتجابات المبحـــوثين حـــول انعكاســـ •

الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم 

انعكاســات " دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ، ومجــال " فــي مجــال 

آليـات " ، ومجـال " ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني

مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا 

 .، لمتغير مكان عمل المؤسسة

ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين اســـتجابات المبحـــوثين حـــول انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة  •

حافظـة بيـت لحـم الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي م

انعكاســات " دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ، ومجــال " فــي مجــال 

آليـات " ، ومجـال " ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني

ينهـا مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا ب

 .، لمتغير الفئة العمرية

ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين اســـتجابات المبحـــوثين حـــول انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة  •

الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم 

انعكاســات " دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ، ومجــال " فــي مجــال 

آليـات " ، ومجـال " ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني

مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا 

 .، لمتغير المؤهل العلمي

حـــول انعكاســـات تعمـــيم ثقافـــة ال يوجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائية بـــين اســـتجابات المبحـــوثين  •

الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم 

انعكاســات " دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ، ومجــال " فــي مجــال 

آليـات " ل ، ومجـا" ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني

مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا 

 .، لمتغير سنوات الخبرة العملية

هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين اســــتجابات المبحــــوثين حــــول انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة  •

المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع 

انعكاســات " دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ، ومجــال " فــي مجــال 

آليـات " ، ومجـال " ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني
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شبيك فيمـا بينهـا مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـ

 .، لمتغير المسمى الوظيفي

هنــــاك فــــروق ذات داللــــة إحــــصائية بــــين اســــتجابات المبحــــوثين حــــول انعكاســــات تعمــــيم ثقافــــة  •

الالعنف على عالقـة التنـسيق والتـشبيك بـين مؤسـسات المجتمـع المـدني فـي محافظـة بيـت لحـم 

انعكاســات "  ومجــال دور مؤســسات المجتمــع المــدني فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ،" فــي مجــال 

آليـات " ، ومجـال " ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المـدني

مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خـالل عالقـة التنـسيق والتـشبيك فيمـا بينهـا 

  ، لمتغير المجال الرئيسي لعمل المؤسسة

  
   استنتاجات الدراسة1.5

  

ة والتي يمكن تلخيصها بما ذا الجزء أهم استنتاجات التي توصل إليها الباحث من هذه الدراسيتناول ه

  : يلي

  

هناك دور كبير لمؤسسات المجتمـع المـدني فـي تعمـيم ثقافـة الالعنـف ، ويتركـز هـذا الـدور فـي  •

نشر مفهوم تقبل اآلخر وعدم إقصائه ، واالهتمام بحقوق اإلنسان في برامج مؤسسات المجتمـع 

المـدني ، وأيـضا مــساهمة هـذه المؤسـسات فــي ترسـيخ روح المواطنـة بــين أفـراد المجتمـع والعمــل 

علـى تكــريس مفهـوم نبــذ العنـف كوســيلة لحـل النزاعــات والـصراعات وترســيخ مفهـوم الديمقراطيــة 

بين أبناء الشعب الواحد ، باالضافة لدعم سيادة القـانون واالهتمـام ببـرامج التوعبـة بأهميـة ثقافـة 

سالم ، وايضًا مناهـضة العـادات والتقاليـد االجتماعيـة الـسلبية القائمـة علـى العنـف ، ومـشاركة ال

  .مؤسسات المجتمع المدني في فتح قنوات التواصل بين األطراف الدينية المختلفة

هنــــاك انعكاســــات بدرجــــة كبيــــرة لتعمــــيم ثقافــــة الالعنــــف علــــى عالقــــة التنــــسيق والتــــشبيك بــــين  •

ني ، ومنهــا الحــد مــن انتهاكـات حقــوق االنــسان مــن خــالل التعــاون بــين مؤسـسات المجتمــع المــد

مؤســــسات المجتمــــع المــــدني ، وترســــيخ مفهــــوم العمــــل الــــديمقراطي عــــن طــــرق تفعيــــل البــــرامج 

المــشتركة  ، وتعزيــز قــيم التــسامح بــالمجتمع مــن خــالل عقــد النــدوات المــشتركة ، واعتمــاد نبــذ 

لمؤســسات ، وتبــادل المعلومــات والخبــرات بــين هــذه الالعنــف كاحــد الخطــط اإلســتراتيجية بــين ا

  المؤسسات فيما يتعلق بثقافة الالعنف 

يرى المبحوثين أن آليات مؤسسات المجتمع المدني المطروحـة فـي الدراسـة تـساهم بدرجـة كبيـرة  •

حيـث ان هنـاك مطالبـة . في تعميم ثقافة الالعنف من خالل عملية التنسيق والتشبيك فيما بينها

يرة بضرورة وجود مثل هـذه اآلليـات والتـي تعكـس وعيـًا كبيـرًا لـدى المبحـوثين بأهميتهـا بدرجة كب
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فــي تعمــيم ثقافــة الالعنــف ومنهــا تنفيــذ حمــالت توعيــة مــشتركة بــين مؤســسات المجتمــع المــدني 

موجهة الى فئة الشباب تدعم ثقافـة الالعنـف، والتـشبيك بـين هـذه المؤسـسات اليجـاد قنـوات مـع 

ية اليــصال اقتراحــات وتوصــيات بــشأن تــدعيم ســلطة القــانون ، وعقــد مــؤتمرات الــسلطة التــشريع

مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني تعنـى بـسبل نـشر ثقافـة لالعنـف فـي المجتمـع ، وتنظـيم 

ورشــات عمــل مــشتركة بــين هــذه المؤســسات لتعريــف النــاس بكيفيــة تنظــيم االحتجاجــات الــسلمية 

ة للعمل في المـدارس بهـدف التوعيـة بأهميـة ثقافـة لالعنـف وتشيكل لجان بين المؤسسات االهلي

 .بين الطلبة

  

 التوصيات 2.5

  

  :خرجت هذه الدراسة بالتوصيات 

  

تعزيز التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني لتفعيل التوعية المجتمعية بأهمية ثقافة الالعنف  •

 .من خالل التعاون مع وسائل اإلعالم المختلفة

ت عمل ودورات وندوات ومؤتمرات بين مؤسسات المجتمع المدني حول العمل على عقد ورشا •

 .أهمية تعميم ثقافة الالعنف في المجتمع

لالعنفي االعمل على إنشاء شبكة من منظمات المجتمع المدني تعنى بتطوير برامج العمل  •

 .بمختلف مستوياته

 النزاعات  وحلتشكيل لجان ومجموعات عمل مشتركة بين منظمات المجتمع المدني للتدخل •

 . أفراد المجتمع بيناو الممارسات العنفية التي تحدث

تعزيز التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني من اجل التركيز على فئة الشباب واألطفال من  •

 .خالل العمل مع المدارس والجامعات لنشر مفهوم ثقافة الالعنف
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  .من اجل االعنف والسالم
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. ، رسـالة ماجـستير"سـيفيكس"للمنظمات االهلية ومنظمـة التحـالف العـالمي لمـشاركة المـواطن 
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  االستبانة: 1ملحق 

  
  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  

  جامعــة القـــدس

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية الريفية المستدامة

  

  

  

  

   أختي الكريمة ،/أخي الكريم 

  

  تحية طيبة وبعد ،،،،،، 

  

  : ة بعنوان يقوم الباحث بإجراء دراس

  

انعكاسات تعميم ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين " 

  " المجتمع المدني في محافظة بيت لحم  مؤسسات
  

وذلك كمتطلب لنيل درجة الماجستير من جامعة القدس معهد التنمية المستدامة ، وقد وقع عليك 

نك التفضل بتعبئة هذه اإلستبانة بما يتوافق االختيار عشوائيا لتكون ضمن عينة الدراسة ، لذا أرجو م

مع وجهة نظرك، آمًال توخي الموضوعية في االجابة، علمًا بأن بيانات الدراسة هي ألغراض البحث 

  .العلمي فقط، وسيتم الحفاظ على سريتها وال يطلب منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك 

  

  "شاكرًا لكم حسن تعاونكم"

  

  عوني جبـران: الباحث 

فدوى اللبدي. د: إشراف 
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  :البيانات األولية : القسم  األول  

  :أمام االختيار الذي ينطبق عليك ) X( الرجاء وضع إشارة 

  

  أنثى ) 2ذكر              ) 1  (  )  الجنس  1

   مخيم)3 مدينة               )2قرية                ) 1 (  )  مكان عمل المؤسسة  2

  سنة  49–40 )3 سنة      39 –30 )2 سنة       29 –20) 1 (  )  الفئة العمرية  3

   سنة فأكثر50) 4

 دبلوم   )3   ثانوية عامة      )2         اقل من ثانوية عامة  ) 1 (  )  المؤهل العلمي  4

   دكتوراه  )6  ماجستير      ) 5   بكالوريوس       ) 4

 سنوات  10 - 5 من )2                 سنوات  5اقل من ) 1   )(  عدد سنوات الخبرة العملية  5

   سنوات     10أكثر من ) 3

 نائب مدير عام       )3 رئيس قسم       ) 2مدير عام        ) 1 (  )  المسمى الوظيفي  6

   موظف)5نائب رئيس قسم          ) 4

المجال الرئيسي لعمل   

  المؤسسة

 تنمية ) 3دراسات وأبحاث         ) 2        تنمية اجتماعية ) 1  (  )

 ديمقراطية وحقوق ) 5حل نزاعات          ) 4اقتصادية          

  قضايا )7أطفال وشباب            ) 6                  اإلنسان 

  الالعنف) 8                  المرأة 

  

  .سب الذي يتالءم ووجهة نظركفي الفراغ المنا ) x( الرجاء وضع إشارة :  القسم الثاني

  .دور مؤسسات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنف:  المجال األول

  

  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

1 
يشكل موضوع نشر ثقافة الالعنف احد البـرامج التـي 

  .تعمل عليها المؤسسة

          

2 
ن خــــالل برامجهــــا علــــى التوعيــــة تعمــــل المؤســــسة مــــ

  .المجتمعية بأهمية ثقافة السالم

          

3 
تــــسهم المؤســــسة بوســــاطة برامجهــــا فــــي ترســــيخ روح 

  .المواطنة بين أفراد المجتمع

          

4 
تهـتم المؤســسة بموضــوع حقــوق اإلنــسان فــي برامجهــا 

  .  المختلفة

          

5 
تعمـــل المؤســـسة ضـــمن برنامجهـــا علـــى دعـــم ســـيادة 

  .ي المجتمعالقانون ف
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  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

6 
تحــــــاول المؤســــــسة الكــــــشف عــــــن انتهاكــــــات حقــــــوق 

  . اإلنسان من قبل األجهزة التنفيذية

          

7 
ــــروج  ــــات التــــي ت ــــى مواجهــــة الفئ تعمــــل المؤســــسة عل

  .للعنف في المجتمع من خالل وسائل اإلعالم

          

8 
ـــــتح قنـــــوات للتواصـــــل بـــــين  ـــــشارك المؤســـــسة فـــــي ف ت

  .األطراف الدينية المختلفة

          

9 
تحاول المؤسسة التقريب بـين وجهـات نظـر األطـراف 

  .السياسية الفلسطينية المختلفة

          

10 
تعمل المؤسسة مـن خـالل فعاليتهـا علـى نـشر مفهـوم 

  .تقبل اآلخر وعدم إقصائه

          

11 
تــؤمن المؤســسة بمبــدأ المفاوضــات كطريقــة لمواجهــة 

  .االحتالل اإلسرائيلي

          

12 
ت عمـــــل تنـــــاهض العـــــشائرية تعقـــــد المؤســـــسة ورشـــــا

  .والقبلية في المجتمع

          

13 
تنــــاهض المؤســــسة فــــي نــــشاطاتها العــــادات والتقاليــــد 

  .االجتماعية السلبية القائمة على العنف

          

14 
تسعى المؤسسة من خالل عملها على ترسيخ مفهـوم 

  .الديمقراطية بين أبناء الشعب

          

15 
لــــى تكــــريس تعمــــل المؤســــسة مــــن خــــالل فعالياتهــــا ع

  مفهوم نبذ العنف كوسيلة لحل النزاعات والصراعات

          

  

  .انعكاسات ثقافة الالعنف على عالقة التنسيق والتشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني: المجال الثاني 

  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

1 

تالل هــو موضــوع المقاومــة الالعنفيــة ضــد االحــ

تناقشه المؤسـسة مـع مؤسـسات المجتمـع المـدني 

ــــاءات واجتماعــــات  ــــد لق األخــــرى مــــن خــــالل عق

  .معها

          

2 
مفهـــوم التعدديـــة الفكريـــة تطرحـــه المؤســـسة مـــن 

خـــــالل ورشـــــات عمـــــل مـــــشتركة مـــــع مؤســـــسات 
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  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

  .المجتمع المدني األخرى

3 

نبــــــذ العنــــــف فــــــي المجتمــــــع هــــــو احــــــد الخطــــــط 

تــي تــسعى المؤســسة للــشراكة مــن اإلســتراتيجية ال

  .خاللها مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى

          

4 

ترســـــــــيخ مفهـــــــــوم العمـــــــــل الـــــــــديمقراطي تـــــــــسعى 

المؤســــــسة لتكريــــــسه مــــــن خــــــالل تفعيــــــل بــــــرامج 

 . مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى

          

5 

بعــــض نزاعــــات العنــــف التــــي تحــــدث بــــالمجتمع 

مــن خاللهــا تفعيــل تحــاول المؤســسة حلهــا ســلميًا 

  .التنسيق مع المؤسسات األهلية األخرى

          

6 

ــــا بــــين أفــــراد  التــــوترات الدينيــــة التــــي تنــــشأ أحيان

المجتمــــــــع تــــــــسعى المؤســــــــسة للتخفيــــــــف منهــــــــا 

  .بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع األخرى

          

7 

تــساهم المؤســسة فــي دمــج مــشاريع ممولــة لــدعم 

ها ثقافــة الالعنــف مــع مؤســسات أخــرى لمــساعدت

  .  على االنخراط في هذا المجال

          

8 

دعـــــــم ثقافـــــــة الالعنـــــــف هـــــــو موضـــــــوع تـــــــسعى 

المؤســسة لترســيخه بــالمجتمع الن دورهــا تكامليــًا 

  .مع المؤسسات األهلية األخرى

          

9 

تــشكل ثقافــة الالعنــف منطلقــًا إلرســال المؤســسة 

ــــات مــــشتركة مــــع مؤســــسات مجتمــــع مــــدني  بعث

  .ضوعأخرى لحضور مؤتمرات حول المو 

          

10 

الحــد مــن انتهاكــات حقــوق اإلنــسان يــشكل هــدًفا 

تـسعى المؤسـسة لتحقيقـه مــن خـالل التعـاون مــع 

  .مؤسسات المجتمع المدني األخرى

          

11 

الحــد مــن لغــة العنــف بــين التنظيمــات الــسياسية 

يـــشكل أولويـــة تعمـــل عليهـــا المؤســـسة بالتنـــسيق 

  .مع مؤسسات أهلية أخرى

          

12 
قائمـــة علـــى العنـــف تـــسعى المؤســـسة العـــادات ال

للقـــــــضاء عليهـــــــا بتفعيـــــــل لجـــــــان مـــــــشتركة مـــــــع 
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  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

  . مؤسسات المجتمعي المدني األخرى

13 

القوانين التـي تميـز بـين الرجـل والمـرأة بـالمجتمع 

ـــــسيق مـــــع  ـــــى تعـــــديلها بالتن تعمـــــل المؤســـــسة عل

ـــــــك  مؤســـــــسات المجتمـــــــع المـــــــدني األخـــــــرى وذل

  .بالضغط على السلطة التشريعية

          

14 

تعزيز قيم التسامح بالمجتمع هو احـد المواضـيع 

التي تعمـل عليهـا المؤسـسة مـع مؤسـسات أهليـة 

  . أخرى من خالل عقد الندوات المشتركة

          

15 

ــــــف هــــــو احــــــد  ــــــة الالعن ــــــة بثقاف حمــــــالت التوعي

فعاليــــات المؤســــسة التــــي تــــشترك بتنظيمهــــا مــــع 

  .مؤسسات المجتمع المدني األخرى

          

16 

عنــف تــشكل موضــوعًا لتبــادل الخبــرات ثقافــة الال

مـــا بـــين المؤســـسة ومؤســـسات المجتمـــع المـــدني 

  .األخرى

          

17 

ثقافـــــــــة الالعنـــــــــف تـــــــــشكل موضـــــــــوعًا لتبـــــــــادل 

ــــــــين المؤســــــــسة ومؤســــــــسات  المعلومــــــــات مــــــــا ب

  .المجتمع المدني األخرى

         

  

  . عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها آليات مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنف من خالل: المجال الثالث 

  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

1 
العمـــل علـــى تأســـيس شـــبكة مـــن مؤســـسات المجتمـــع 

  .المدني متخصصة في نشر ثقافة الالعنف

          

2 

التنــــسيق المــــشترك بــــين مؤســــسات المجتمــــع المــــدني 

ــــل مــــدربين ذوي ك ــــيم اســــتراتجيات لتأهي ــــي تعل ــــاءة ف ف

  .الالعنف

          

3 

تشكيل لجنـة مـشتركة مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني 

للتوعية بأهمية ثقافة الالعنف بين أوساط الطلبـة فـي 

  .المدارس

          

          تشكيل لجنـة مـشتركة مـن مؤسـسات المجتمـع المـدني  4
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  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

تتعاون مع رجـال الـدين لترسـيخ مفهـوم التـسامح ونبـذ 

  .عالعنف في المجتم

5 
عمـل بحــوث مــشتركة مــع مؤســسات المجتمــع المــدني 

  .تدرس سبل مكافحة الالعنف في المجتمع

          

6 
إنــشاء وســيلة إعالميــة محليــة تكــون منبــرًا لمؤســسات 

  .المجتمع المدني لتعزيز مبادئ الالعنف

          

7 
عقــــــد مــــــؤتمرات مــــــشتركة بــــــين مؤســــــسات المجتمــــــع 

  .عنف بالمجتمعالمدني تعنى بسبل نشر ثقافة الال

          

8 

التــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني لتــشكيل قــوة 

ضـــــــغط علـــــــى األجهـــــــزة األمنيـــــــة للكـــــــشف عـــــــن أي 

  .انتهاكات لحقوق اإلنسان ضد المواطنين

          

9 

تشكيل مجموعة من أفـراد مؤسـسات المجتمـع المـدني 

فـــي عـــدة مواقـــع تتـــدخل فـــي حـــال نـــشوب نزاعـــات او 

  .طنينصراعات عائلية بين الموا

          

10 

ـــــراد مـــــن  ـــــين أف تنظـــــيم مظـــــاهرات شـــــعبية مـــــشتركة ب

مؤســــــسات المجتمــــــع المــــــدني كنــــــوع مــــــن المقاومــــــة 

  .السلمية ضد االحتالل

          

11 

التــشبيك بــين مؤســسات المجتمــع المــدني مــع رؤســاء 

البلـــديات والمجـــالس القرويـــة والعـــشائر لتغييـــر بعـــض 

  .التقاليد االجتماعية المروجة للعنف

          

12 

ـــــين مؤســـــسات المجتمـــــع المـــــدني إليجـــــاد  ـــــشبيك ب الت

اتــــصال مــــع الــــسلطة التــــشريعية إليــــصال  قنــــوات

  .تدعيم سلطة القانون اقتراحات وتوصيات بشأن

          

13 

التنــــــسيق بــــــين مؤســــــسات المجتمــــــع المــــــدني إلقامــــــة 

دورات مــشتركة بــشأن إشــاعة مفــاهيم حقــوق اإلنــسان 

  .تكون موجهة ألعضاء األحزاب السياسية

          

14 
تنفيذ حمالت توعية مـشتركة بـين مؤسـسات المجتمـع 

  .المدني موجهة إلى فئة الشباب تدعم ثقافة السالم
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  الفقــــــــرات  الرقم
موافق 

  بشدة
  محايد  موافق

غير 

  موافق

غير 

موافق 

  إطالقا

15 
العمــل مــع مؤســسات المجتمــع المــدني االخــرى لفــتح 

  .قنوات حوار بين األطراف السياسية المتنازعة

          

16 
تـــــشكيل لجنـــــة مـــــن المؤســـــسات األهليـــــة للعمـــــل فـــــي 

  . الطلبة بأهمية ثقافة الالعنفالمدارس لتوعية 

          

17 

تنظيم ورشات عمـل مـشتركة بـين مؤسـسات المجتمـع 

المــــدني لتعريــــف النــــاس بكيفيــــة تنظــــيم االحتجاجــــات 

  .السلمية

          

18 

التنــــــسيق بـــــــين مؤســـــــسات المجتمــــــع المـــــــدني لـــــــدعم 

الجهـــات التـــي تعنـــى بحقـــوق المـــرأة لمواجهـــة العنـــف 

  .التي تتعرض له المرأة

          

  

  :فقط  ) إجابة واحدة( الرجاء اإلجابة على السؤال التالي :لقسم الثالث ا

  

حسب وجهة نظرك ما هي اآللية األهم الواجب إتباعها من قبل مؤسسات المجتمع المدني لتعميم ثقافة الالعنـف  .1

 .من خالل عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها

  

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

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

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

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

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

  

  شاكرًا لكم حسن تعاونكم
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  لمصفوفة ارتباط فقرات أداة  ) Pearson Correlation(نتائج معامل االرتباط بيرسون   :2ملحق 

 التنـسيق والتـشبيك بـين  الدراسة مع الدرجة الكليـة لمقيـاس انعكاسـات تعمـيم ثقافـة الالعنـف علـى عالقـة

  مؤسسات المجتمع المدني في محافظة بيت لحم

  

  )ر( قيمة   الفقــــــــرات  الرقم
الداللة 

  اإلحصائية

 0.00  0.561 المؤسسة عليها تعمل التي البرامج احد الالعنف ثقافة نشر موضوع يشكل.1

 0.00  0.412 السالم ثقافة بأهمية المجتمعية التوعية على برامجها خالل من المؤسسة تعمل.2

 0.00  0.332 المجتمع أفراد بين المواطنة حرو  ترسيخ في برامجها بوساطة المؤسسة تسهم.3

 0.00  0.338 المختلفة برامجها في اإلنسان حقوق بموضوع المؤسسة تهتم.4

 0.00  0.365 المجتمع في القانون سيادة دعم على برنامجها ضمن المؤسسة تعمل.5

6.
 األجهـزة قبـل مـن اإلنـسان حقـوق انتهاكـات عـن الكـشف المؤسـسة تحـاول

 التنفيذية
0.495  0.00 

7.
 خـالل مـن المجتمع في للعنف تروج التي الفئات مواجهة على المؤسسة تعمل

 اإلعالم وسائل
0.600  0.00 

 0.00  0.541 المختلفة الدينية األطراف بين التواصل قنوات فتح في المؤسسة تشارك.8

9.
 الفلـسطينية الـسياسية األطـراف نظـر وجهـات بـين التقـرب المؤسـسة تحـاول

 المختلفة
0.473  0.00 

 0.00  0.283 إقصائه وعدم اآلخر تقبل مفهوم نشر على فعاليتها خالل من المؤسسة تعمل.10

 0.00  0.556 اإلسرائيلي االحتالل لمواجهة كطريقة المفاوضات بمبدأ المؤسسة تؤمن.11

 0.00  0.407 المجتمع في والقبلية العشائرية تناهض عمل ورشات المؤسسة تعقد.12

13.
 القائمـة الـسلبية االجتماعيـة والتقاليـد العـادات اتهانـشاط فـي المؤسـسة تنـاهض

 العنف على
0.536  0.00 

14.
 أبنـاء بـين الديمقراطيـة مفهـوم ترسـيخ علـى عملهـا خـالل مـن المؤسـسة تـسعى

 الشعب
0.566  0.00 

15.
 لحل كوسيلة العنف نبذ مفهوم تكريس على فعالياتها خالل من المؤسسة تعمل

 والصراعات النزاعات
0.585  0.00 

16.
 مؤسـسات مـع المؤسـسة تناقـشه موضـوع هـو االحتالل ضد الالعنفية المقاومة

 معها واجتماعات لقاءات عقد خالل من واألخرى المدني المجتمع
0.373  0.00 

17.
 مـع مـشتركة عمـل ورشـات خـالل مـن المؤسسة تطرحه الفكرية التعددية مفهوم

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات
0.505  0.00 

18.
 المؤسـسة تـسعى التـي اإلسـتراتيجية الخطـط احـد هـو المجتمـع فـي العنـف نبـذ

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع خاللها من للشراكة
0.647  0.00 
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  )ر( قيمة   الفقــــــــرات  الرقم
الداللة 

  اإلحصائية

19.
 تفعيـل خـالل مـن لتكريـسه المؤسـسة تـسعى الـديمقراطي العمـل مفهـوم ترسـيخ

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع مشتركة برامج
0.420  0.00 

20.
 مـن سـلمياً  حلهـا المؤسـسة تحـاول بـالمجتمع تحـدث تيال العنف نزاعات بعض

 األخرى األهلية المؤسسات مع التنسيق تفعيل خاللها
0.492  0.00 

21.
 للتخفيـف المؤسـسة تـسعى المجتمـع أفـراد بين احياناً  تنشأ التي الدينية التوترات

 األخرى المجتمع مؤسسات مع بالتنسيق منها
0.427  0.00 

22.
 مؤسـسات مـع الالعنـف ثقافـة لـدعم ممولـة اريعمـش دمـج فـي المؤسـسة تـساهم

 المجال هذا في االنخراط على لمساعدتها أخرى
0.706  0.00 

23.
 دورها الن بالمجتمع لترسيخه المؤسسة تسعى موضوع هو الالعنف ثقافة دعم

 األخرى األهلية المؤسسات مع تكاملياً 
0.601  0.00 

24.
 مؤسـسات مـع مـشتركة تبعثـا المؤسـسة إلرسـال منطقـاً  الالعنـف ثقافـة تـشكل

 الموضوع حول مؤتمرات لحضور أخرى مدني مجتمع
0.492  0.00 

25.
 مـن لتحقيقـه المؤسـسة تـسعى هـدفاً  يـشكل اإلنـسان حقـوق انتهاكـات مـن الحـد

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع التعاون خالل
0.432  0.00 

26.
 ليهـاع تعمـل أولويـة يـشكل الـسياسية التنظيمـات بـين العنـف لغـة مـن الحـد

 أخرى أهلية مؤسسات مع بالتنسيق المؤسسة
0.541  0.00 

27.
 لجـان بتفعيـل عليهـا للقـضاء المؤسـسة تـسعى العنـف علـى القائمـة العـادات

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع مشتركة
0.650  0.00 

28.

 تعـديلها علـى المؤسـسة تعمـل بـالمجتمع والمـرأة الرجـل بـين تميـز التـي القـوانين

 الـسلطة علـى بالـضغط وذلـك األخـرى المـدني المجتمـع ؤسساتم مع بالتنسيق

  التشريعية

0.664  0.00 

29.
 مع المؤسسة عليها تعمل التي المواضيع احد هو بالمجتمع التسامح قيم تعزيز

 المشتركة الندوات عقد خالل من أخرى أهلية مؤسسات
0.594  0.00 

30.
 تـشترك التـي المؤسـسة فعاليـات احـد هـو الالعنـف بثقافـة التوعيـة حمـالت

 األخرى المدني المجتمع مؤسسات مع بتنظيمها
0.683  0.00 

31.
 ومؤسـسات المؤسـسة بـين مـا الخبـرات لتبـادل موضـوعاً  تـشكل الالعنـف ثقافـة

 األخرى المدني المجتمع
0.716  0.00 

32.
 ومؤسـسات المؤسـسة بين ما المعلومات لتبادل موضوعاً  تشكل الالعنف ثقافة

 األخرى المدني المجتمع
0.673  0.00 

33.
 نـشر فـي متخصـصة المـدني المجتمع مؤسسات من شبكة تأسيس على العمل

 الالعنف ثقافة
0.678  0.00 
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  )ر( قيمة   الفقــــــــرات  الرقم
الداللة 

  اإلحصائية

34.
 في كفاءة ذوي مدربين لتأهيل المدني المجتمع مؤسسات بين المشترك التنسيق

 الالعنف استراتيجيات تعليم
0.631  0.00 

35.
 ثقافـة بأهميـة للتوعيـة المـدني المجتمـع مؤسـسات مـن مـشتركة لجنـة تـشكيل

 المدارس في الطلبة أوساط بين الالعنف
0.717  0.00 

36.
 الـدين رجـال مـع تتعـاون المـدني المجتمـع مؤسـسات مـن مـشتركة لجنـة تـشكيل

 المجتمع في العنف ونبذ التسامح مفهوم لترسيخ
0.634  0.00 

37.
 مكافحـة سـبل تـدرس المـدني المجتمـع مؤسـسات مـع مـشتركة بحـوث عمـل

 معالمجت في الالعنف
0.674  0.00 

38.
 لتعزيـز المـدني المجتمـع لمؤسـسات منبـراً  تكـون محليـة إعالميـة وسـيلة إنـشاء

 الالعنف مبادئ
0.670  0.00 

39.
 ثقافـة نـشر بـسبل تعنـى المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مشتركة مؤتمرات عقد

 بالمجتمع الالعنف
0.736  0.00 

40.
 األجهـزة لـىع ضـغط قـوة لتـشكيل المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين التـشبيك

 المواطنين ضد اإلنسان لحقوق انتهاكات أي عن للكشف األمنية
0.569  0.00 

41.
 في تتدخل مواقع عدة في المدني المجتمع مؤسسات أفراد من مجموعة تشكيل

 المواطنين بين عائلية صراعات او نزاعات نشوب حال
0.588  0.00 

42.
 كنـوع المدني جتمعالم مؤسسات من أفراد بين مشتركة شعبية مظاهرات تنظيم

 االحتالل ضد السلمية المقاومة من
0.513  0.00 

43.
 القرويـة والمجـالس البلديات رؤساء مع المدني المجتمع مؤسسات بين التشبيك

 للعنف المروجة االجتماعية التقاليد بعض لتغيير والعشائر
0.588  0.00 

44.
 لتـشريعيةا الـسلطة مـع قنـوات إليجـاد المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين التـشبيك

 القانون سلطة تدعيم بشأن وتوصيات اقتراحات إليصال
0.544  0.00 

45.
 إشـاعة بـشأن مـشتركة دورات إلقامـة المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين التنـسيق

 السياسية األحزاب ألعضاء موجهة تكون اإلنسان حقوق  مفاهيم
0.591  0.00 

46.
 فئـة الـى وجهـةم المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مـشتركة توعيـة حمـالت تنفيـذ

 السالم ثقافة تدعم الشباب
0.561  0.00 

47.
 األطـراف بـين حـوار قنـوات لفـتح األخـرى المدني المجتمع مؤسسات مع العمل

 المتنازعة  السياسية
0.643  0.00 

48.
 بأهميـة الطلبـة لتوعيـة المـدارس في للعمل األهلية المؤسسات من لجنة تشكيل

 الالعنف ثقافة
0.708  0.00 

49.
 النـاس لتعريـف المـدني المجتمـع مؤسـسات بـين مـشتركة عمـل تورشـا تنظـيم

 السلمية االحتجاجات تنظيم بكيفية
0.682  0.00 
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  )ر( قيمة   الفقــــــــرات  الرقم
الداللة 

  اإلحصائية

50.
 المرأة بحقوق تعنى التي الجهات لدعم المدني المجتمع مؤسسات بين التنسيق

 المرأة له تتعرف التي العنف لمواجهة
0.615  0.00 
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  ات المجتمع المدني في تعميم ثقافة الالعنفاألعداد والنسب المئوية لدور مؤسس: أ-3ملحق 

  
غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــــرات

2  

1.3% 

24  

16% 

14  

9.3% 

44  

29.3% 

66  

44% 

يشكل موضوع نشر ثقافة الالعنف احد 

  البرامج التي تعمل عليها المؤسسة 
1 

4  

2.7% 

15  

10% 

15  

10% 

58  

38.7% 

58  

38.7% 

تعمل المؤسسة من خالل برامجها على 

 التوعية المجتمعية بأهمية ثقافة السالم 
2 

---- 
5  

3.3% 

9  

6% 

74  

49.3% 

62  

41.3% 

تسهم المؤسسة بوساطة برامجها في 

 ترسيخ روح المواطنة بين أفراد المجتمع 
3 

1  

0.7% 

4  

2.7% 

13  

8.7% 

58  

38.7% 

74  

49.3% 

 تهتم المؤسسة بموضوع حقوق اإلنسان

 في برامجها المختلفة 
4 

----- 
9  

6% 

17  

11.3% 

60  

40% 

64  

42.7% 

تعمل المؤسسة ضمن برنامجها على 

 دعم سيادة القانون في المجتمع 
5 

11  

7.3% 

37  

24.7% 

44  

29.3% 

40  

26.7% 

18  

12% 

تحاول المؤسسة الكشف عن انتهاكات 

 حقوق اإلنسان من قبل األجهزة التنفيذية 
6 

14  

9.3% 

40  

26.7% 

27  

18% 

37  

24.7% 

32  

21.3% 

تعمل المؤسسة على مواجهة الفئات التي 

تروج للعنف في المجتمع من خالل 

 وسائل اإلعالم 

7 

----- 
19  

12.7% 

25  

16.7% 

64  

42.7% 

42  

28% 

تشارك المؤسسة في فتح قنوات التواصل 

 بين األطراف الدينية المختلفة 
8 

4  

2.7% 

27  

18% 

63  

42% 

41  

27.3% 

15  

10% 

حاول المؤسسة التقريب بين وجهات ت

نظر األطراف السياسية الفلسطينية 

 المختلفة 

9  

1  

0.7% 

6  

4% 

7  

4.7% 

61  

40.7% 

75  

50% 

تعمل المؤسسة من خالل فعاليتها على 

 نشر مفهوم تقبل األخر وعدم إقصائه 
10  

12  

8% 

17  

11.3% 

53  

35.3% 

55  

36.7% 

13  

8.7% 

يقة تؤمن المؤسسة بمبدأ المفاوضات كطر 

  لمواجهة االحتالل اإلسرائيلي 
11 

15  

10% 

39  

26% 

54  

36% 

27  

18% 

15  

10% 

تعقد المؤسسة ورشات عمل تناهض 

 العشائرية والقبلية في المجتمع 
12 

1  

0.7% 

17  

11.3% 

30  

20% 

54  

36% 

48  

32% 

تناهض المؤسسة في نشاطاتها العادات 

والتقاليد االجتماعية السلبية القائمة على 

 العنف 

13 
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غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــــرات

0.7% 
4  

2.7% 

11  

7.3% 

74  

49.3% 

60  

40% 

تسعى المؤسسة من خالل عملها على 

ترسيخ مفهوم الديمقراطية بين أبناء 

 الشعب 

14 

------ 
5  

3.3% 

17  

11.3% 

61  

40.7% 

67  

44.7% 

تعمل المؤسسة من خالل فعاليتها على 

تكريس مفهوم العنف كوسيلة لحل 

 النزاعات والصراعات

15 

  

ابـدوا % 44نتائج الجدول أن غالبية أفراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة يتضح من خالل  •

موافقتهم بشدة على ان موضوع نشر ثقافة الالعنف يشكل احد البرامج التي تعمـل عليهـا المؤسـسة 

غيـر مـوافقين علـى أن % 16بالمقابـل مـا نـسبته . ابـدوا مـوافقتهم علـى ذلـك % 29.3، وما نـسبته 

% 1.3قافــة الالعنــف يــشكل احــد البــرامج التــي تعمــل عليهــا المؤســسة ، ومــا نــسبته موضــوع نــشر ث

  .كانوا من المحايدين % 9.3في حين آن ما نسبته . غير موافقين إطالقا على ذلك 

ابـدوا مـوافقتهم علـى ان % 38.7يوضح الجدول مـن خـالل معطياتـه ان غالبيـة المبحـوثين وبنـسبة  •

 علـــى التوعيـــة المجتمعيـــة بأهميـــة ثقافـــة الـــسالم ، ومـــا نـــسبته المؤســـسة تعمـــل مـــن خـــالل برامجهـــا

غيــر مــوافقين علــى ان % 10بالمقابــل مــا نــسبته . أيــضا ابــدوا مــوافقتهم بــشدة علــى ذلــك % 38.7

المؤســـسة تعمـــل مـــن خـــالل برامجهـــا علـــى التوعيـــة المجتمعيـــة بأهميـــة ثقافـــة الـــسالم ، ومـــا نـــسبته 

  .التزموا الحياد % 10 حين ان ما نسبته في. غير موافقين اطالقًا على ذلك% 2.7

ابـــدوا مـــوافقتهم علـــى أن المؤســـسة % 49.3تـــشير نتـــائج الجـــدول ان غالبيـــة المـــستطلعين وبنـــسبة  •

ابــدوا % 41.3تــسهم بوســاطة برامجهــا فــي ترســيخ روح المواطنــة بــين أفــراد المجتمــع ، ومــا نــسبته 

وافقين علـــى آن المؤســـسة تـــسهم غيـــر مـــ% 3.3بالمقابـــل مـــا نـــسبته . مـــوافقتهم بـــشدة علـــى ذلـــك 

ــــسبته  ــــين أفــــراد المجتمــــع ، ومــــا ن ــــة ب كــــانوا مــــن % 6بوســــاطة برامجهــــا فــــي ترســــيخ روح المواطن

  .المحايدين 

ابدوا موافقتهم بـشدة علـى % 49.3يتبين من خالل نتائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة  •

ـــدوا % 38.7لفـــة ، ومـــا نـــسبته ان المؤســـسة تهـــتم بموضـــوع حقـــوق االنـــسان فـــي برامجهـــا المخت اب

غيــر مــوافقين علــى ان المؤســسة تهــتم بموضــوع % 2.7بالمقابــل مــا نــسبته . مــوافقتهم علــى ذلــك 

أمـا مـا . غيـر مـوافقين اطالقـًا علـى ذلـك % 0.7حقوق اإلنسان في برامجها المختلفة ، وما نـسبته 

  .التزموا الحياد % 8.7نسبته 

ابدوا % 40لبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة نالحظ من خالل نتائج الجدول ان غا •

مــوافقتهم علــى ان المؤســسة تعمــل ضــمن برنامجهــا علــى دعــم ســيادة القــانون فــي المجتمــع ، ومــا 

غيــر مــوافقين علــى ان % 6بالمقابــل مــا نــسبته . ابــدوا مــوافقتهم بــشدة علــى ذلــك % 42.7نــسبته 
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فــي حــين ان مــا نــسبته . ادة القــانون فــي المجتمــع المؤســسة تعمــل ضــمن برنامجهــا علــى دعــم ســي

  .كانوا من المحايدين % 11.3

ابــدوا مــوافقتهم علــى ان % 26.7يــستدل مــن خــالل نتــائج الجــدول ان غالبيــة المــستطلعين وبنــسبة  •

المؤســـسة تحـــاول الكـــشف عـــن انتهاكـــات حقـــوق االنـــسان مـــن قبـــل االجهـــزة التنفيذيـــة ، ومـــا نـــسبته 

غير موافقين على ان المؤسسة % 24.7بالمقابل ما نسبته . شدة على ذلك ابدوا موافقتهم ب% 12

غيـر % 7.3تحاول الكشف عـن انتهاكـات حقـوق االنـسان مـن قبـل األجهـزة التنفيذيـة ، ومـا نـسبته 

  .كانوا من المحايدين % 29.3في حين ان ما نسبته . موافقين اطالقًا على ذلك 

غيـر مـوافقين علـى % 26.7ة مجتمـع البحـث وبنـسبة يوضح الجدول من خـالل معطياتـه ان غالبيـ •

ان المؤسسة تعمل على مواجهة الفئات التي تروج للعنف في المجتمع من خالل وسائل اإلعـالم ، 

ابــدوا مــوافقتهم % 24.7بالمقابــل مــا نــسبته . غيــر مــوافقين اطالقــًا علــى ذلــك % 9.3ومــا نــسبته 

روج للعنــف فــي المجتمــع مــن خــالل وســائل علــى ان المؤســسة تعمــل علــى مواجهــة الفئــات التــي تــ

  التزموا الحياد% 18ما ما نسبته أ. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 21.3اإلعالم ، وما نسبته 

ابدوا موافقتهم على ان المؤسـسة تـشارك % 42.7تشير نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

ابــدوا مــوافقتهم بــشدة % 28لفــة ، ومــا نــسبته فــي فــتح قنــوات التواصــل بــين األطــراف الدينيــة المخت

غيــر مــوافقين علــى ان المؤســسة تــشارك فــي فــتح قنــوات % 12.7بالمقابــل مــا نــسبته . علــى ذلــك 

  .كانوا من المحايدين % 16.7التواصل بين األطراف الدينية المختلفة ، وما نسبته 

% 27.3 االســتطالع وبنــسبة يتـضح مــن خــالل نتــائج الجـدول ان غالبيــة افــراد العينــة الـذين شــملهم •

ابــدوا مــوافقتهم علــى ان المؤســسة تحــاول التقــرب مــن وجهــات نظــر األطــراف الــسياسية الفلــسطينية 

غيـــر % 18بالمقابـــل مـــا نـــسبته . ابـــدوا مـــوافقتهم بـــشدة علـــى ذلـــك % 10المختلفـــة ، ومـــا نـــسبته 

الفلـسطينية المختلفـة موافقين على ان المؤسسة تحاول التقرب بين وجهات نظر األطراف الـسياسية 

  .التزموا الحياد % 42أما ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2.7، وما نسبته 

ابـدوا مـوافقتهم بـشدة علـى % 50نالحظ من خالل نتائج الجدول ان نصف مجتمـع البحـث وبنـسبة  •

ا نــسبته ان المؤســسة تعمــل مــن خــالل فعاليتهــا علــى نــشر مفهــوم تقبــل االخــر وعــدم إقــصائه ، ومــ

غيـر مـوافقين علـى ان المؤسـسة تعمـل % 4بالمقابل ما نـسبته . ابدوا موافقتهم على ذلك % 40.7

غيــر مــوافقين % 0.7مــن خــالل فعاليتهــا علــى نــشر مفهــوم تقبــل اآلخــر وعــدم إقــصائه ، ومــا نــسبته

   .كانوا من المحايدين% 4.7اما ما نسبته . اطالقًا على ذلك 

ابــدوا مــوافقتهم علــى ان % 36.7ل ان غالبيــة المــستطلعين وبنــسبة يتبــين مــن خــالل نتــائج الجــدو  •

ابـدوا % 8.7المؤسسة تؤمن بمبدأ المفاوضات كطريقة لمواجهـة االحـتالل االسـرائيلي ، ومـا نـسبته 

غير موافقين على ان المؤسـسة تـؤمن بمبـدأ % 11.3بالمقابل ما نسبته . موافقتهم بشدة على ذلك 

غير موافقين اطالقًا على ذلك % 8االحتالل االسرائيلي ، وما نسبته المفاوضات كطريقة لمواجهة 

   .كانوا من المحايدين% 35.3في حين ان ما نسبته . 
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% 26يوضح الجدول من خـالل معطياتـه ان غالبيـة افـراد العينـة الـذين شـملهم االسـتطالع وبنـسبة  •

قبليـة فـي المجتمـع ، ومـا غير مـوافقين علـى ان المؤسـسة تعقـد ورشـات عمـل تنـاهض العـشائرية وال

ابــدوا مــوافقتهم علــى ان % 18بالمقابــل مــا نــسبته . غيــر مــوافقين اطالقــًا علــى ذلــك % 10نــسبته 

ابـــدوا % 10المؤســـة تعقـــد ورشـــات عمـــل تنـــاهض العـــشائرية والقبليـــة فـــي المجتمـــع ، ومـــا نـــسبته 

  .التزموا الحياد % 36في حين ان ما نسبته . موافقتهم بشدة على ذلك 

ابــــدوا مــــوافقتهم علــــى ان % 36 مــــن خــــالل نتــــائج الجــــدول ان غالبيــــة المبحــــوثين وبنــــسبة يــــستدل •

المؤســسة تنــاهض فــي نــشاطاتها العــادات والتقاليــد االجتماعيــة الــسلبية القائمــة علــى العنــف ، ومــا 

غيــر مــوافقين علــى ان % 11.3بالمقابــل مــا نــسبته . ابــدوا مــوافقتهم بــشدة علــى ذلــك % 32نــسبته 

هض فــي نــشاطاتها العــادات والتقاليــد االجتماعيــة الــسلبية القائمــة علــى العنــف ، ومــا المؤســسة تنــا

  .كانوا من المحايدين % 20في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 0.7نسبته 

ابــدوا مــوافقتهم علــى ان المؤســسة % 49.3تــشير نتــائج الجــدول ان غالبيــة مجتمــع البحــث وبنــسبة  •

ابدوا %  40 عملها على ترسيخ مفهوم الديمقراطية بين ابناء الشعب ، وما نسبته تسعى من خالل

غيــر مــوافقين علــى ان المؤســسة تــسعى مــن % 2.7بالمقابــل مــا نــسبته . مــوافقتهم بــشدة علــى ذلــك 

غيـر مـوافقين % 0.7خالل عملهـا علـى ترسـيخ مفهـوم الديمقراطيـة بـين ابنـاء الـشعب ، ومـا نـسبته 

  .التزموا الحياد% 7.3في حين ان ما نسبته . اطالقًا على ذلك 

ابـدوا مـوافقتهم بـشدة علـى % 44.7يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبيـة المـستطلعين وبنـسبة  •

ان المؤســـسة تعمـــل مـــن خـــالل فعالياتهـــا علـــى تكـــريس مفهـــوم نبـــذ العنـــف كوســـيلة لحـــل النزاعـــات 

ـــدوا مـــوافقتهم علـــى ذلـــك% 40.7والـــصراعات ، ومـــا نـــسبته  غيـــر % 3.3بالمقابـــل مـــا نـــسبته  .اب

مــوافقين علــى ان المؤســسة تعمــل مــن خــالل فعاليتهــا علــى تكــريس مفهــوم نبــذ العنــف كوســيلة لحــل 

  .كانوا من المحايدين % 11.3النزاعات والصراعات ، في حين ان ما نسبته 
  

لتــشبيك بــين األعــداد والنــسب المئويــة النعكاســات ثقافــة الالعنــف علــى عالقــة التنــسيق وا: ب-3ملحــق 

  مؤسسات المجتمع المدني

  
غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــــرات

6  

4% 

25  

16.7% 

46  

30.7% 

54  

36% 

19  

12.7% 

المقاومة الالعنفية ضد االحتالل هو 

موضوع تناقشه المؤسسة مع مؤسسات 

المجتمع المدني األخرى من خالل عقد 

  ات معهالقاءات واجتماع

1 

---- 14% 
38  

25.3% 

61  

40.7% 

30  

20% 

مفهوم التعددية الفكرية تطرحه المؤسسة 

من خالل ورشات عمل مشتركة مع 
2 
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غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــــرات

 مؤسسات المجتمع المدني األخرى 

  

1.3% 

10  

6.7% 

43  

28.7% 

51  

34% 

44  

29.3% 

نبذ العنف في المجتمع هو احد الخطط 

اإلستراتيجية التي تسعى المؤسسة للشراكة 

 ن خاللها مع مؤسسات المجتمع المدنيم

3 

2  

1.3% 

3  

2% 

33  

22% 

72  

48% 

40  

26.7% 

ترسيخ مفهوم العمل الديقمراطي تسعى 

المؤسسة لتكريسه من خالل تفعيل برامج 

مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني 

 األخرى

4 

2  

1.3% 

13  

8.7% 

52  

34.7% 

57  

38% 

26  

17.3% 

بعض نزاعات العنف التي تحدث 

تمع تحاول المؤسسة حلها سلميًا من بالمج

خاللها تفعيل التنسيق مع المؤسسات 

 األهلية األخرى 

5 

3  

2% 

19  

12.7% 

46  

30.7% 

69  

46% 

13  

8.7% 

التوترات الدينية التي تنشأ أحيانا بين أفراد 

المجتمع تسعى المؤسسة للتخفيف منها 

 بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع األخرى 

6 

4  

2.7% 

14  

9.3% 

42  

28% 

56  

37.3% 

34  

22.7% 

تساهم المؤسسة في دمج مشاريع ممولة 

لدعم ثقافة الالعنف مع مؤسسات أخرى 

 لمساعدتها على االنخراط في هذا المجال 

7 

3  

2% 

11  

7.3% 

23  

15.3% 

63  

42% 

50  

33.3% 

دعم ثقافة الالعنف هو موضوع تسعى 

المؤسسة لترسيخه بالمجتمع الن دورها 

 ت األهلية األخرى تكامليًا مع المؤسسا

8 

6  

4% 

12  

8% 

40  

26.7% 

63  

42% 

29  

19.3% 

تشكل ثقافة الالعنف منطلقًا الرسال 

المؤسسة بعثات مشتركة مع مؤسسات 

مجتمع مدني أخرى لحضور مؤتمرات 

  حول الموضوع 

9 

----- 
7  

4.7% 

29  

19.3% 

67  

44.7% 

47  

31.3% 

الحد من انتهاكات حقوق االنسان يشكل 

مؤسسة لتحقيقه من خالل هدفًا تسعى ال

التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني 

 االخرى 

10 

9  

6% 

18  

12% 

60  

40% 

52  

34.7% 

11  

7.3% 

الحد من لغة العنف بين التنظيمات 

السياسية يشكل أولوية تعمل عليها 

المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسات أهلية 

11 
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غير موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــــرات

 .أخرى 

2  

1.3% 

16  

10.7% 

51  

34% 

67  

44.7% 

14  

9.3% 

ات القائمة على العنف تسعى العاد

المؤسسة للقضاء عليها بتفعيل لجان 

مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني 

 األخرى 

12 

8  

5.3% 

19  

12.7% 

37  

24.7% 

53  

35.3% 

33  

22% 

القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة 

بالمجتمع تعمل المؤسسة على تعديلها 

بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني 

وذلك بالضغط على السلطة األخرى 

 التشريعية 

13 

1  

0.7% 

11  

7.3% 

29  

19.3% 

67  

44.7% 

42  

28% 

تعزيز قيم التسامح بالمجتمع هو احد 

المواضيع التي تعمل عليها المؤسسة مع 

مؤسسات أهلية أخرى من خالل عقد 

  الندوات المشتركة 

14  

6  

4% 

13  

8.7% 

40  

26.7% 

67  

44.7% 

24  

16% 

فة الالعنف هو احد حمالت التوعية بثقا

فعاليات المؤسسة التي تشترك بتنظيمها 

  مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى 

15  

3  

2% 

12  

8% 

36  

24% 

69  

46% 

30  

20% 

ثقافة الالعنف تشكل موضوعا لتبادل 

الخبرات ما بين المؤسسة ومؤسسات 

  المجتمع المدني األخرى

16  

3  

2% 

11  

7.3% 

36  

24% 

68  

45.3% 

32  

21.3% 

 الالعنف تشكل موضوعًا لتبادل ثقافة

المعلومات ما بين المؤسسة ومؤسسات 

  .المجتمع المدني األخرى 

17  

  

ابدوا موافقتهم على ان المقاومة الالعنفية % 36تشير نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

ل عقد ضد االحتالل هو موضوع تناقشه المؤسسة مع مؤسسات المجتمع المدني واألخرى من خال

بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 12.7لقاءات واجتماعات معها ، وما نسبته 

غير موافقين على ان المقاومة الالعنفية ضد االحتالل هو موضوع تناقشه المؤسسة مع % 16.7

% 4مؤسسات المجتمع المدني واالخرى من خالل عقد لقاءات واجتماعات معها ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 30.7في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك 
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ابدوا موافقتهم على ان % 40.7يوضح الجدول من خالل معطياته ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

مفهوم التعددية الفكرية تطرحه المؤسسة من خالل ورشات عمل مشتركة مع مؤسسات المجتمع 

غير % 14ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك ، بالمقابل ما نسبته % 20وما نسبته المدني االخرى ، 

موافقين على ان مفهوم التعددية الفكرية تطرحه المؤسسة من خالل ورشات عمل مشتركة مع 

  .كانوا من المحايدين % 25.3مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، في حين ان ما نسبته 

ابدوا % 34غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة يتضح من خالل نتائج الجدول ان  •

موافقتهم على ان نبذ العنف في المجتمع هو احد الخطط االستراتيجية التي تسعى المؤسسة 

ابدوا موافقتهم % 29.3للشراكة من خاللها مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

غير موافقين على ان نبذ العنف في المجتمع % 6.7نسبته بالمقابل ما . بشدة على هذا الرأي 

هو احد الخطط االستراتيجية التي تسعى المؤسسة للشراكة من خاللها مع مؤسسات المجتمع 

في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3المدني االخرى ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 28.7

ابدوا موافقتهم على ان % 48جدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة يستدل من خالل نتائج ال •

ترسيخ مفهوم العمل الديمقراطي تسعى المؤسسه لتكريسه من خالل تفعيل برامج مشتركة مع 

بالمقابل . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 26.7مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

 ترسيخ مفهوم العمل الديمقراطي تسعى المؤسسة لتكريسه من غير موافقين على ان% 2ما نسبته 

غير % 1.3خالل تفعيل برامج مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 22أما ما نسبته . موافقين اطالقًا على ذلك 

وا موافقتهم على ان بعض ابد% 38يتبين من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

نزاعات العنف التي تحدث بالمجتمع تحاول المؤسسة حلها سلميًا من خالل تفعيل التنسيق مع 

بالمقابل ما . ابدوا موافتقهم بشدة على ذلك % 17.3المؤسسات االهلية االخرى ، وما نسبته 

تحاول المؤسسة غير موافقين على ان بعض نزاعات العنف التي تحدث بالمجتمع % 8.7نسبته 

غير موافقين % 1.3حلها سلميًا من خالل تفعيل التنسيق مع المؤسسات االخرى ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 34.7في حين ان ما نسبته . اطالقًا على ذلك 

ابدوا موافقتهم على ان % 46 نالحظ من خالل نتائج الجدول ان غالبية المستطلعين وبنسبة - 6 •

 التي تنشأ احيانًا بين افراد المجتمع تسعى المؤسسة للتخفيف منها بالتنسيق مع التوترات الدينية

بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 8.7مؤسسات المجتمع االخرى ، وما نسبته 

غير موافقين على ان التوترات الدينية التي تنشأ احيانًا بين افراد المجتمع تسعى % 12.7

في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2خفيف عنها، وما نسبته المؤسسة للت

  .كانوا من المحايدين % 30.7
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ابدوا موافقتهم % 37.3تشير نتائج الجدول ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

سسات اخرى على ان المؤسسة تساهم في دمج مشاريع ممولة لدعم ثقافة الالعنف مع مؤ 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 22.7لمساعدتهم على االنخراط في هذا المجال ، وما نسبته 

غير موافقين على ان المؤسسة تساهم في دمج مشاريع ممولة لدعم % 9.3بالمقابل ما نسبته 

% 2.7ثقافة الالعنف مع مؤسسات اخرى لمساعدتها على االنخراط في هذا المجال ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 37.3في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك 

ابدوا موافقتهم على ان دعم % 42يستدل من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

ثقافة الالعنف هو موضوع تسعى المؤسسة لترسيخه بالمجتمع الن دورها تكامليًا مع المؤسسات 

% 7.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 33.3ى ، وما نسبته االهلية االخر 

غير موافقين على ان دعم ثقافة الالعنف هو موضوع تسعى المؤسسة لترسيخه بالمجتمع الن 

. غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2دورها تكامليًا مع المؤسسات االهلية االخرى ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 15.3ته في حين ان ما نسب

ابدوا موافقتهم على ان % 42يوضح الجدول من خالل معطياته ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

ثقافة الالعنف تشكل منطقًا الرسال المؤسسات بعثات مشتركة مع مؤسسات مجتمع مدني اخرى 

بالمقابل .  على ذلك ابدوا موافقتهم بشدة% 19.3لحضور مؤتمرات حول الموضوع ، وما نسبته 

غير موافقين على ان ثقافة الالعنف تشكل منطقًا الرسال المؤسسات بعثات % 8ما نسبته 

% 4مشتركة مع مؤسسات مجتمع مدني اخرى لحضور مؤتمرات حول الموضوع ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 26.7في حين ان ما نسبته .غير موافقين اطالقًا على ذلك 

ابدوا موافقتهم على ان % 44.7ل نتائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة تبين من خالي •

الحد من انتهاكات حقوق االنسان يشكل هدفا تسعى المؤسسة لتحقيقه من خالل التعاون مع 

بالمقابل . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 31.3مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

موافقين على ان الحد من انتهاكات حقوق االنسان يشكل هدفا تسعى غير % 4.7ما نسبته 

في حين ان ما . المؤسسة لتحقيقه من خالل التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى 

  .كانوا من المحايدين % 19.3نسبته 

% 34.7يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

ابدوا موافقتهم على ان الحد من لغة العنف بين التنظيمات السياسية يشكل اولوية تعمل عليها 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 7.3المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسات اهلية اخرى ، وما نسبته 

غير موافقين على ان الحد من لغة العنف بين التنظيمات السياسية % 12بالمقابل ما نسبته 

غير % 6ل اولوية تعمل عليها المؤسسة بالتنسيق مع مؤسسات اهلية اخرى ، وما نسبته يشك

  .التزموا الحياد% 40في حين ان ما نسبته . موافقين اطالقًا على ذلك 
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ابدوا موافقتهم على ان % 44.7يوضح الجدول من خالل معطياته ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

 المؤسسة للقضاء عليها بتفعيل لجان مشتركة مع مؤسسات العادات القائمة على العنف تسعى

بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم على ذلك بشدة % 9.3المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

غير موافقين على ان العادات القائمة على العنف تسعى المؤسسة للقضاء عليها بتفعيل % 10.7

غير موافقين اطالقًا % 1.3ني االخرى ، وما نسبته لجان مشتركة مع مؤسسات المجتمع المد

  .من المبحوثين كاوا من المحايدين % 34في حين ان ما نسبته . على ذلك 

ابدوا موافقتهم على ان % 35.3نالحظ من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

على تعديلها بالتنسيق مع القوانين التي تميز بين الرجل والمرأة في المجتمع تعمل المؤسسة 

ابدوا % 22مؤسسات المجتمع المدني االخرى وذلك بالغضط على السلطة التشريعية ، وما نسبته 

غير موافقين على ان القوانين التي تميز % 12.7بالمقابل ما نسبته . موافقتهم بشدة على ذلك 

 مع مؤسسات المجتمع بين الرجل والمرأة في المجتمع تعمل المؤسسة على تعديلها بالتنسيق

في حين ان ما نسبته .غير موافقين اطالقًا على ذلك% 5.3المدني االخرى ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 24.7

ابدوا موافقتهم % 44.7تشير نتائج الجدول ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

اضيع التي تعمل عليها المؤسسة مع مؤسسات على ان تعزيز قيم التسامح بالمجتمع هو احد المو 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 28اهلية اخرى من خالل عقد  الندوات المشتركة ، وما نسبته 

غير موافقين على ان تعزيز قيم التسامح بالمجتمع هو احد المواضيع % 7.3بالمقابل ما نسبته 

من خالل عقد الندوات المشتركة ، وما التي تعمل عليها المؤسسة مع مؤسسات اهلية اخرى 

  كانوا من المحايدين % 19.3في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك% 0.7نسبته 

ابدوا موافقتهم على ان % 44.7يستدل من خالل نتائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة  •

التي تشترك بتنظيمها مع مؤسسات حمالت التوعية بثقافة الالعنف هو احد فعاليات المؤسسة 

بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك% 16المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

غير موافقين على ان حمالت التوعية بثقافة الالعنف هو احد فعاليات المؤسسة التي % 8.7

غير موافقين اطالقًا % 4تشترك بتنظيمها مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد% 26.7في حين ان ما نسبته . على ذلك 

ابدوا موافقتهم على ان ثقافة % 46يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

الالعنف تشكل موضوعًا لتبادل الخبرات ما بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني االخرى ، 

غير موافقين على ان % 8بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 20وما نسبته 

ثقافة الالعنف تشكل موضوعًا لتبادل الخبرات ما بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني 

كانوا من % 24في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2االخرى ، وما نسبته 

  .المحايدين 
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ابدوا موافقتهم على ان ثقافة % 45.3الل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة يتبين من خ •

الالعنف تشكل موضوعا لتبادل المعلومات ما بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني االخرى ، 

غير موافقين على % 7.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 21.3وما نسبته 

الالعنف تشكل موضوعًا لتبادل المعلومات ما بين المؤسسة ومؤسسات المجتمع المدني ان ثقافة 

التزموا % 24في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2االخرى ، وما نسبته 

  .الحياد 

 

األعـــداد والنـــسب المئويـــة آلليــات مؤســـسات المجتمـــع المـــدني لتعمــيم ثقافـــة الالعنـــف مـــن : ج-3ملحــق 

  عالقة التنسيق والتشبيك فيما بينها  اللخ

  
غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــرات

3  

2% 

5  

3.3% 

41  

27.3% 

67  

44.7% 

34  

22.7% 

العمل على تأسيس شبكة من مؤسسات 

المجتمع المدني متخصصة في نشر ثقافة 

  الالعنف 

1 

5  

3.3% 

8  

5.3% 

39  

26% 

70  

46.7% 

28  

18.7% 

التنسيق المشترك بين مؤسسات المجتمع 

المدني لتأهيل مدربين ذوي كفاءة في تعليم 

 استراتيجيات الالعنف 

2 

1  

0.7% 

10  

6.7% 

44  

29.3% 

59  

39.3% 

36  

24% 

تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات المجتمع 

المدني للتوعية بأهمية ثقافة الالعنف بين 

 أوساط الطلبة في المدارس 

3 

1  

0.7% 

7  

4.7% 

50  

33.3% 

64  

42.7% 

28  

18.7% 

تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات المجتمع 

المدني تتعاون مع رجال الدين لترسيخ مفهوم 

 التسامح ونبذ العنف في المجتمع

4 

2  

1.3% 

16  

10.7% 

47  

31.3% 

58  

38.7% 

27  

18% 

عمل بحوث مشتركة مع مؤسسات المجتمع 

المدني تدرس سبل مكافحة الالعنف في 

 لمجتمعا

5 

3  

2% 

17  

11.3% 

29  

19.3% 

61  

40.7% 

40  

26.7% 

إنشاء وسيلة إعالمية محلية تكون منبرًا 

لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مبادىء 

 الالعنف

6 

2  

1.3% 

10  

6.7% 

27  

18% 

79  

52.7% 

32  

21.3% 

عقد مؤتمرات مشتركة بين مؤسسات 

المجتمع المدني تعنى بسبل نشر ثقافة 
7 
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غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــرات

 معالالعنف بالمجت

7  

4.7% 

11  

7.3% 

37  

24.7% 

63  

42% 

32  

21.3% 

التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني 

لتشكيل قوة ضغط على األجهزة االمنية 

للكشف عن أي انتهاكات لحقوق اإلنسان 

 ضد المواطنين 

8 

3  

2% 

22  

14.7% 

31  

20.7% 

69  

46% 

25  

16.7% 

تشكيل مجموعة من أفراد مؤسسات المجتمع 

 مواقع تتدخل في حال نشوب المدني في عدة

 نزاعات او صراعات عائلية بين المواطنين 

9  

12  

8% 

4  

2.7% 

43  

28.7% 

51  

34% 

40  

26.7% 

تنظيم مظاهرات شعبية مشتركة بين أفراد من 

مؤسسات المجتمع المدني كنوع من المقاومة 

  السلمية ضد االحتالل 

10 

6  

4% 

12  

8% 

32  

21.3% 

73  

48.7% 

27  

18% 

 مؤسسات المجتمع المدني مع التشبيك بين

رؤساء البلديات والمجالس القروية والعشائر 

لتغيير بعض التقاليد االجتماعية المروجة 

 للعنف

11 

2  

1.3% 

3  

2% 

40  

26.7% 

72  

48% 

33  

22% 

التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني 

اليجاد قنوات اتصال مع السلطة التشريعية 

يم اليصال اقتراحات وتوصيات بشأن تدع

 سلطة القانون

12 

2  

1.3% 

9  

6% 

35  

23.3% 

74  

49.3% 

30  

20% 

التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني 

القامة دورات مشتركة بشأن إشاعة مفاهيم 

حقوق االنسان تكون موجهة ألعضاء 

 األحزاب السياسية

13 

4  

2.7% 

8  

5.3% 

27  

18% 

72  

48% 

39  

26% 

تنفيذ حمالت توعية مشتركة بين مؤسسات 

تمع المدني موجهة الى فئة الشباب المج

 تدعم ثقافة السالم 

14 

8  

5.3% 

13  

8.7% 

49  

32.7% 

50  

33.3% 

30  

20% 

العمل مع مؤسسات المجتمع المدني األخرى 

لفتح قنوات حوار بين األطراف السياسية 

 المتنازعة 

15 

  

1.3% 

9  

6% 

39  

26% 

59  

39.3% 

41  

27.3% 

ل تشكيل لجنة من المؤسسات األهلية للعم

في المدارس لتوعية الطلبة بأهمية ثقافة 
16 
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غير 

موافق 

 إطالقا

غير 

 موافق
 موافق محايد

موافق 

 بشدة
 الرقم الفقـــرات

 الالعنف

4  

2.7% 

4  

2.7% 

46  

30.7% 

52  

34.7% 

44  

29.3% 

تنظيم ورشات عمل مشتركة بين مؤسسات 

المجتمع المدني لتعريف الناس بكيفية تنظيم 

 االحتجاجات السلمية 

17 

2  

1.3% 

12  

8% 

34  

2.7% 

42  

28% 

60  

40% 

مدني لدعم التنسيق بين مؤسسات المجتمع ال

الجهات التي تعنى بحقوق المرآة لمواجهة 

 العنف التي تتعرض له المرأة 

18  

  

يوافقون % 44.7تشير نتائج الجدول ان غالبية افراد  العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

على العمل على تأسيس شبكلة من مؤسسات المجتمع المدني متخصصة في نشر ثقافة 

ال % 3.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 22.7 الالعنف ، وما نسبته

، نشر ثقافة الالعنفيوافقين على تأسيس شبكلة من مؤسسات المجتمع المدني متخصصة في 

  التزموا الحياد% 27.3 ما نسبته في حين ان. غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2وما نسبته 

يوافقون على التنسيق % 46.7لبية المستطلعين وبنسبة يتبين من خالل نتائج الجدول ان غا •

المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني لتأهيل مدربين ذوي كفاءة في تعليم استراتيجيات 

% 5.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 18.7الالعنف ، وما نسبته 

ع المدني لتأهيل مدربين ذوي كفاءة غير موافقين على التنسيق المشترك بين مؤسسات المجتم

في حين . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 3.3في تعليم استراتيجيات الالعنف ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 26ان ما نسبته 

ابدوا موافقتهم على % 39.3يستدل من خالل نتائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة  •

ؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية ثقافة الالعنف بين اوساط تشكيل لجنة مشتركة من م

بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 24الطلبة في المدارس ، وما نسبته 

غير موافقين على تشكيل لجنة مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني للتوعية بأهمية % 6.7

غير موافقين اطالقًا على % 0.7المدارس ، وما نسبته ثقافة الالعنف بين اوساط الطلبة في 

  .التزموا الحياد % 29.3في حين ان ما نسبته . ذلك 

ابدوا موافقتهم على % 42.7يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات المجتمع المدني تتعاون مع رجال الدين لترسيخ مفهوم 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 18.7امح ونبذ العنف في المجتمع ، وما نسبته التس
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غير موافقين على تشكيل لجنة مشتركة من مؤسسات المجتمع % 4.7بالمقابل ما نسبته 

المدني تتعاون مع رجال الدين لترسيخ مفهوم التسامح ونبذ العنف ي المجتمع ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 33.3في حين ان ما نسبته . على ذلك غير موافقين اطالقًا % 0.7

يوضح الجدول من  خالل معطياته ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

ابدوا موافقتهم على عمل بحوث مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني تدرس سبل % 38.7

بالمقابل ما . دوا موافقتهم بشدة على ذلك اب% 18مكافحة الالعنف في المجتمع ، وما نسبته 

غير موافقين على عمل بحوث مشتركة مع مؤسسات المجتمع المدني تدرس % 10.7نسبته 

في . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3سبل مكافحة الالعنف في المجتمع ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 31.3حين ان ما نسبته 

يوافقون على إنشاء % 40.7ول ان غالبية المستطلعين وبنسبة نالحظ من خالل نتائج الج •

وسيلة اعالمية محلية تكون منبرًا لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مبادىء الالعنف ، وما 

غير موافقين على % 11.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 26.7نسبته 

برًا لمؤسسات المجتمع المدني لتعزيز مبادىء ان انشاء وسيلة اعالمية محلية تكون من

% 19.3في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2الالعنف ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين 

ابدوا موافقتهم على عقد % 52.7تشير نتيائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة  •

ني تعنى بسبل ثقافة الالعنف بالمجتمع ، وما مؤتمرات مشتركة بين مؤسسات المجتمع المد

غير موافقين على % 6.7بالمقابل ما  نسبته  . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 21.3نسبته 

عقد مؤتمرات مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني تعنى بسبل نشر ثقافة الالعنف 

% 18حين ان ما نسبته في . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3بالمجتمع، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين 

ابدوا موافقتهم على انه % 42يتبين من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

يجب التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني لتشكيل قوة ضغط على االجهزة االمنية للكشف 

ابدوا موافقتهم بشدة % 21.3عن اي انتهاكات لحقوق االنسان ضد المواطنين ، وما نسبته 

غير موافقين على انه يجب التشبيك بين مؤسسات % 7.3بالمقابل ما نسبته . على ذلك 

المجتمع المدني لتشكيل قوة ضغط على االجهزة االمنية للكشف عن اي انتهاكات لحقوق 

ما في حين ان . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 4.7االنسان ضد المواطنين ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 24.7نسبته 

ابدوا موافقتهم على % 46يستدل من خالل نتائج الجدول ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

تشكيل مجموعة من افراد مؤسسات المجتمع المدني في عدة مواقع تتدخل في حال نشوب 
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شدة على ذلك ابدوا موافقتهم ب% 16.7نزاعات او صراعات عائلية بين المواطنين ،وما نسبته 

غير موافقين على تشكيل مجموعة من افراد مؤسسات المجتمع % 14.7بالمقابل ما نسبته . 

المدني في عدة مواقع تتدخل في حال نشوب نزاعات او صراعات عائلية بين المواطنين ، وما 

كانوا من % 20.7في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2نسبته 

  .المحايدين 

% 34يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

ابدوا موافقتهم على تنظيم مظاهرات شعبية مشتركة بين افراد مؤسسات المجتمع المدني كنوع 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 26.7من المقاومة السلمية ضد االحتالل ، وما نسبته 

غير موافقين على تنظيم مظاهرات شعبية مشتركة  بين افراد %2.7ما نسبته بالمقابل 

غير موافقين % 8المجتمع المدني كنوع من المقاومة السلمية ضد االحتالل ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 28.7في حين ان ما نسبته . اطالقًا على ذلك 

ابدوا موافقتهم على انه % 48.7سبة يتبين من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبن •

يجب التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني مع رؤساء البلديات والمجالس القروية والعشائر 

ابدوا موافقتهم بشدة على % 18لتغيير بعض التقاليد االجتماعية المروجة للعنف ، وما نسبته 

يك بين مؤسسات المجتمع غير موافقين على انه يجب التشب% 8بالمقابل ما نسبته . ذلك 

المدني مع رؤساء البلديات والمجالس القروية والعشائر لتغيير بعض التقاليد االجتماعية 

في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 4المروجة للعنف ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 21.3

ابدوا موافقتهم على % 48حث وبنسبة يوضح الجدول من خالل معطياته ان غالبية مجتمع الب •

انه يجب التشبيك بين مؤسسات المجتمع المدني اليجاد قنوات مع السلطة التشريعية اليصال 

ابدوا موافقتهم بشدة على % 22اقتراحات وتوصيات بشان تدعيم سلطة القانون ، وما نسبته 

ين مؤسسات المجتمع غير موافقين على انه يجب التشبيك ب% 2بالمقابل ما نسبته . ذلك 

المدني اليجاد قنوات مع السلطة اليصال اقتراحات وتوصيات بشأن تدعيم سلطة القانون ، 

التزموا % 26.7في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3وما نسبته 

  .الحياد 

انه يجب ابدوا موافقتهم على % 49.3تشير نتائج الجدول ان غالبية المستطلعين وبنسبة  •

التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني القامة دورات مشتركة بشأن اشاعة مفاهيم حقوق 

ابدوا موافقتهم بشدة على % 20االنسان تكون موجهة العضاء االحزاب السياسية ، وما نسبته

غير موافقين على انه يجب التنسيق بين مؤسسات المجتمع % 6بالمقابل ما نسبته . ذلك 

مة دورات مشتركة بشأن اشاعة مفاهيم حقوق االنسان تكون موجهة العضاء المدني القا
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في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3االحزاب السياسية ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 23.3

ابدوا موافقتهم على انه % 48نالحظ من خالل نتائج الجدول ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

تنفيذ حمالت توعية مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني موجهة الى فئة الشباب تدعم يجب 

% 5.3بالمقابل ما نسبته . ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك % 26ثقافة السالم ، وما نسبته 

غير موافقين على تنفيذ حمالت توعية مشتركة بين مؤسسات المجتمع المدني موجهة الى فئة 

في حين ان . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 2.7ة السالم ،وما نسببته الشباب تدعم ثقاف

  .كانوا من المحايدين % 18ما نسبته 

يستدل من خالل نتائج الجدول ان غالبية افراد العينة الذين شملهم االستطالع وبنسبة  •

ابدوا موافقتهم على انه يجب العمل مع مؤسسات المجتمع المدني االخرى لفتح % 33.3

ابدوا موافقتهم بشدة على % 20نوات حوار بين االطراف السياسية المتنازعة ، وما نسبته ق

غير موافقين على انه يجب العمل مع مؤسسات المجتمع % 8.7بالمقابل ما نسبته . ذلك 

غير % 5.3المدني االخرى لفتح قنوات حوار بين االطراف السياسية المتنازعة ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 32.7في حين ان ما نسبته . على ذلك موافقين اطالقًا 

ابدوا موافقتهم على % 39.3يتضح من خالل نتائج الجدول ان غالبية مجتمع البحث وبنسبة  •

انه يجب تشكيل لجنة من المؤسسات االهلية للعمل في المدارس لتوعية الطلبة بأهمية ثقافة 

غير % 6بالمقابل ما نسبته . بشدة على ذلك ابدوا موافقتهم % 27.3الالعنف ، وما نسبته 

موافقين على تشكيل لجنة من المؤسسات االهلية للعمل في المدارس لتوعية الطلبة بأهمية 

في حين ان ما نسبته . غير موافقين اطالقًا على ذلك % 1.3ثقافة الالعنف ، وما نسبته 

  .كانوا من المحايدين % 26

ابدوا موافقتهم على انه % 34.7غالبية المستطلعين وبنسبة يتبين من خالل نتائج الجدول ان  •

يجب تنظيم ورشات عمل مشتركة بين مؤسسات المجتمع المجتمع المدني لتعريف الناس 

. ابدوا موافقتهم بشدة على ذلك% 29.3بكيفية تنظيم االحتجاجات السلمية ، وما نسبته 

ت عمل مشتركة بين مؤسسات غير موافقين على تنظيم ورشا% 2.7بالمقابل ما نسبته 

ايضًا % 2.7المجتمع المدني لتعريف الناس بكيفية تنظيم االحتجاجات السلمية ، وما نسبته 

  .التزموا الحياد % 26في حين ان ما نسبته . غير موافقين على ذلك 

ابدوا موافقتهم بشدة % 40يوضح الجدول من خالل معطياته ان غالبية المبحوثين وبنسبة  •

يجب التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجهات التي تعنى بحقوق المرأة على انه 

بالمقابل .  ابدوا موافقتهم على ذلك% 28لمواجهة العنف التي تتعرض له المرأة ، وما نسبته 

غير موافقين على ان التنسيق بين مؤسسات المجتمع المدني لدعم الجهات % 8ما نسبته 
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غير % 1.3ة لمواجهة العنف التي تتعرض له المرأة ، وما نسبته التي تعنى بحقوق المرأ

 .كانوا من المحايدين % 22.7في حين ان ما نسبته . موافقين اطالقًا على ذلك 
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 : طريقة حساب حجم عينة الدراسة :4ملحق 
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)Pearson Correlation (  لمصفوفة ارتباط فقرات أداة الدراسة مع
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