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 لاللتحاؽ بالدراسة في الجامعة ولما قدموه مف مساعدة. والعامميف فييا إلتاحة الفرصة موظفييا
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 واإلدارية لما كاف ليـ مف مساىمة وعوف.
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 مصطمحات الدراسة
 

 التعريف المصطمح الرقم
 

المؤسسػػػػػػػات الشػػػػػػػبابية  .1
 األىمية

 الشباب مع التي تعمؿ فمسطيف في الشبابية واألطر والمشاريع والمراكز المؤسسات ىي

 وتقػدـ غيػر ربحيػة، المؤسسػات وىػذه إداريػة، وىيكمية مقرات لدييا ويوجد مباشرة بصورة

 أـ غيرىػا مػف تثقيفيػة أـ رياضػية أـ ثقافيػة، أكانػت سػواء الشػبابي، القطػاع إلػى خػدمات

 .المختمفة شاطاتنال
 اختيػار السياسػات عمػى التػثثير بيػدؼ المػواطنيف جانػب مػف تطػوعي عمػؿ أي تعنػي المشاركو السياسيو .2

دارة العامػة أو  حكػومي مسػتو  أي عمػى السياسػييف القػادة اختيػار أو العامػة الشػؤوف وا 
 المػواطنيف فػي إسػيامات أو اشػتراؾ صػور جميػع تشػمؿ عمميػة ، وىػيقػومي أو محمػي

 التػي بالميػاـ القيػاـ لمباشػرة أو المحمػي الحكػـ أجيػزة أو الحكومػة أجيػزة عمػؿ توجيػو

 وكانػت رقػابي، أو تنفيػذي أو تقريػري أو استشػاري طابعيػا كػاف سػواء يتطمبيػا المجتمػع

 مباشرة. غير أو مباشرة  المساىمة
زاء السياسػي، النظػاـ إزاء والمشػاعر االتجاىػات فييػا األفػراد يكتسب التي العمميةىي  التنشئة السياسية .3  وا 

 أي والمشػاعر، النظػاـ بشػثف الفػرد ويعتقػده يعرفو ما أي اإلدراؾ، ذلؾ في بما فيو دورىـ

 بالجػدارة الفرد إحساس االلتزاـ المدني ومعنى الوالء ذلؾ في بما النظاـ إزاء بو يشعر ما

 .في النظاـ أدوار مف يؤديو أف ويستطيع يؤديو ما أي السياسية،
 الفئة ىذه تقسيـ ويتـ سنة،  29 -15الفئة مف  في السكاف مف المجتمعية الشريحة ىي الشباب .4

سنة( والثانية  (15 -20 المراىقيففئة  األولى فئتيف، إلى ونموىـ األفراد حياة زاوية مف
 .سنة( 29-20فئة الشباب )

 والسياسات واتخاذ البرامج تطوير عمميات في كمواطنيف الفاعؿ الشباب انخراط مشاركة الشباب .5

 وغير الرسمية، الرسمية المؤسسات مستو  عمى مرموقة قيادية مواقع واحتالؿ القرارات،

االقتصادية  المجتمعية العمميات كؿ في الشبابي المنظور تضميف عف فضال
 .والثقافية والسياسية واالجتماعية

 بفاعمية بالشراكة الشباب بمقتضاىا يسيـ التي المواتية الظروؼ ودعـ خمؽ عممية ىي الشباب تمكيف .6

اإلسياـ  مف يمكنيـ ما حقوقيـ، ودعـ خياراتيـ وتوسيع قدراتيـ تطوير في أآلخريف مع
 البشرية لمتمنية والثقافية وأإلجتماعية والسياسية االقتصادية المكونات في بفاعمية

 .المستدامة



 خ

 

 

 مختصرات
 

 Statistical Package for the Social SciencesSPSS حزمة البرامج لمعموم االجتماعية

 Analysis of variance  ANOVA تحميل التباين

 



 ج

 

 صخمملا
 

، وشممت عددًا مف 2018حتى نياية نيساف  2017الفترة الواقعة ما بيف أيموؿ أجريت ىذه الدراسة خالؿ 
المؤسسات االىمية الشبابية في محافظة راـ اهلل والبيرة، وىدفت الدراسة الى التعرؼ عمى دور المؤسسات 

الدراسة  استخدمت ىذه ة،مشباب في محافظة راـ اهلل والبير االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية ل
 .186 المنيج الوصفي، وتـ جمع البيانات مف خالؿ تصميـ استبانو خاصة، وزعت عمى عينة مقدارىا

 
اف ىناؾ دور لممؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب  :وقد توصمت الدراسة الى

صقؿ شخصية وخبرات الشباب و مف حيث تمكيف الشباب وبناء شخصيتيـ القيادية، اذ يثتي ذلؾ نتيجة 
تطوير الميارات القيادية وتطوير الدافع الذاتي لد  الشباب األمر الذي يعكس دور المؤسسات االىمية 
الشبابية الياـ في تبوء الشباب لممناصب القيادية، كما وتساىـ المؤسسات االىمية الشبابية في مجاؿ 

ىا لتعزيز االىتماـ السياسي والمعرفة السياسية التثىيؿ والتدريب مف خالؿ اإلجراءات التي تتخذ
ويثتي ذلؾ مف خالؿ تعزيز ميارات المناصرة، التثقيؼ المدني، يت السياسي والمطالب السياسية، والتصو 

نية لمعالجة وىذا يعمؿ عمى تطوير ميارات أسموب التعامؿ الفعاؿ مع مشكالت الشباب ووضع خطة وط
وعي لد  تنمية ميارات العمؿ التطوعي وتطوير ثقافة العمؿ التطمف اىـ النتائج و  مشاكؿ الشباب،

ة في العمؿ التطوعي، يضاؼ الى ذلؾ اف المؤسسات االىمية الشبابية تساعد أالشباب ورفع مشاركة المر 
يـ باإلضافة الى تعزيز ينشر مفاىيـ حقوؽ اإلنساف لدات و الشباب عمى المشاركة في وضع ورسـ السياس

 فير التثثيو مشاركة الشباب في الحياة العامة مما يساىـ باالندماج في قضايا المجتمع السياسية والتنموية 
التشريعات والقوانيف الخاصة برعاية الشباب مف خالؿ تعريفيـ بحقوقيـ والمساعدة في الشراكة في اتخاذ 

 .القرارات وتعريفيـ بواجباتيـ
  

االىتماـ بمعالجة نقاط الضعؼ وتعزيز بعض نقاط القوة، يجب االىتماـ بشكؿ كبير في دور  :التوصيات
وسائؿ االعالـ المختمفة في المؤسسو وتطويرىا لتعمب دورا في صقؿ خبرات وشخصية الشباب، كذلؾ 
وضع خطة وطنية شاممة لمعالجة مشاكؿ واحتياجات الشباب بما يضمف التشاركية بيف المؤسسات 

، اضافة الى ذلؾ ضرورة وضع اجراءات وانظمة ولوائح تضمف التطبيؽ أدوارىامية لضماف تكامؿ االى
التثكيد عمى ضماف وجود اثر ف ال تبقى مجرد شعارات نظرية و الفعمي لبرامج المؤسسات االىمية وا

ي الى اىـ اجتماعي مستداـ لتمؾ البرامج واف ال ينتيي االثر بمجرد انتياء تمؾ البرامج، ىذا كمو يؤد
وف الييا التي تتعمؽ بزيادة مشاركة الشباب في اتخاذ القرار داخؿ تمؾ المؤسسات التي ينتمو التوصيات 

 .ة خارجيايوكذلؾ في الحياة السياس
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Abstract: 

 

This study was conducted during the period from September 2017 and late April 

2018. The study, which covered several youth non-governmental organizations 

in Ramallah & Al-Bireh Governorate, aimed at identifying the role of youth 

NGOs in sustaining political engagement of youth in the said Governorate. The 

study adopted the descriptive methodology and data were collected through 

designing a special questionnaire tool which was distributed among a sample of 

(186)  

 

Study Conclusions: Youth NGOs can play a vital role in sustaining political 

engagement of youth in terms of empowering them and building their 

leadership character through promoting their personal and leadership skills and 

enhancing their self-motivation which reflect the impact youth NGOs have on 

enabling youth to assume leading positions. These youth NGOs also contribute 

to enriching rehabilitation and training field through the endeavors they make to 

promote political interest and knowledge, political voting and political 

demands; this is achieved through developing advocacy skills and civil 

education which in turn develops the skills of dealing with youth problems 

effectively, and allows as well developing a national plan that addresses youth 

problems. Moreover, youth NGOs help promoting voluntary work skills, 

creating a culture of volunteerism and enhancing woman participation in 

voluntary work. In addition, these NGOs provide youth with the opportunity for 

playing a role in developing policies and promoting human rights, as well as 

sustaining their participation in public life; this enables youth to address 

political and developmental issues of their communities and influence youth-

related legislations and laws through educating them on their rights and duties 

and treating them as partners in decision-making. 

 

Recommendations: Weaknesses should be addressed and strengths should be 

promoted. Different media channels within institutions should be given greater 

attention and developed to play a more influential role in building and 

promoting youth experiences and character. A comprehensive national plan 

should be developed to address youth issues and needs in a participatory manner 

among youth NGOS to ensure consistency of their roles.  It is also important to 

establish procedures and regulations that ensure practical application of youth 



 خ

 

NGOs’ programs and make them actionable and not mere theoretical slogans; in 

this sense, these programs can have sustainable impact beyond the program 

cycle. These are the main recommendations in respect to promoting youth 

participation level in decision-making within the institutions they belong to and 

in political life as well. 
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 الفصل االول
______________________________________________________ 

 

 خمفية الدراسة
 

 المقدمة. 1.1
 

، ية فػػي تعزيػػز المشػػاركة السياسػػيةىميػػة لمشػػبابدور المؤسسػػات األ موضػػوع ىػػذه الدراسػػة فػػي اطػػار مناقشػػة
( والتػػي سػػوؼ نثتييػػا مشػػاركة السياسػػيةالىميػػة، ثػػالث ركػػائز أساسػػية )الشػػباب، المؤسسػػات األوالػػذي يشػػمؿ 

حيػث و مػف المفيػد توضػيحيا بعجالػة فػي ىػذه المقدمػة، نػفإبمزيد مف الشرح والتفصيؿ في الفصوؿ التالية، 
ىػي مرحمػة االنتػاج والعطػاء، وىػي  مرحمػة الشػباب وىػـ الشػباب،  الدراسةة في ىذا الرئيس الركائزحد أ فأ

عػػالـ نحػػاء الميمػػة ومميػػزة فػػي جميػػع أحة اجتماعيػػة واسػػعة و الشػػباب شػػريفنسػػاف، أخصػػب مراحػػؿ عمػػر اإل
لالزدىػػػار  اً مػػػا يتمتعػػػوف بػػػو مػػػف حيويػػػة وقػػػوة، والشػػػباب يشػػػكموف مصػػػدر وفػػػي مختمػػػؼ المجتمعػػػات، وذلػػػؾ ل

 لػدوره الشػبابي القطػاع عمػى الراىنػة الظػروؼ فػي التركيػز يتزايػد "،والتنميػة وديمومتيػا فػي المجتمػع والتطػور

 القطػاع ىػذا يحتمو ولما الفمسطيني، والمستقبؿ لمواقع المتعددة الجوانب اتجاىات قريروت صياغة في ومكانتو

 فػي السػاحة المختمفػة واالجتماعيػة والفكريػة السياسػية واأللػواف االتجاىػات أجنػدة فػي محػوري حضػور مػف

 (.2014)خاطر، . الفمسطينية
 
ألثر األكبر عمى توعية وتثقيؼ وتطوير ا ياكاف ل التي االىميات العمؿ مؤسسما الركيزة الثانية فيي أ

ميمة مجاالت  ىناؾحيث  ،وفى تنمية وتطوير القدرات الشاب اً ًا ىامفمقد لعبت دور  الشابة،القدرات 
 وتنظيمياالدور األكبر فى تنمية قدرات الشباب  لياوكاف كما  ،اإلبداعات واكتشاؼنوعة لمتثقيؼ تمو 

دور حيوي وفعاؿ في  ،  فمياواألسرة والمجتمع لمفردالمفيد لتصب فى بوتقة العمؿ الجماعى  وتوجيييا
ىـ الجماعات المؤسسية وتعّد المنظمات الشبابية مف أإطار تنشيط الحراؾ الديموقراطي داخؿ المجتمع، 
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ساسية الى العناية بالشباب ث تيدؼ المؤسسات الشبابية بصورة أالتي ترعى وتؤثر في الشباب، حي
مؿ الغد، كما تقوـ ىذه المؤسسات بإشاعة روح العمؿ ياتيـ عمى اعتبار أنيـ أمكانوتنمية قدراتيـ وا

 (2006)رحاؿ،  غرس القيـ االيجابية عند الشباب .و الجماعي والتطوعي، 
 
فيي تتمحور حوؿ مشاركة المواطنيف في ما فيما يتعمؽ بالمشاركة السياسية كركيزة ثالثو في ىذه الدراسة، أ

المجتمع وتطويرة نحو  تمفة بيدؼ التغيير االيجابي ونفعةتمعيـ بمكوناتيا المخالحياة السياسية في مج
، وىي عممية رًا في الحياة السياسية لممجتمعالعممية التي يمعب الفرد مف خالليا دو االفضؿ، " فيي 

شطة تطوعية واختيارية، يسعى الفرد مف خالليا إلى التثثير عمى القرار السياسي، مف خالؿ القياـ باألن
الختيار حكامو وممثميو في المؤسسات التشريعية  ،السياسية المختمفة مثؿ التصويت في االنتخابات

 .(2006، الحداد) ية، أو الترشيح إلى منصب سياسيواألىمية والنقاب
 

 :  تعريف االمم المتحدة لمشباب
 

جدًا احيانًا كفئات مف  "ال يوجد تعريؼ متفؽ عمية عالميا لمشباب. وقد تـ وصؼ الشباب بطرؽ مختمفة
عية العامة لألمـ عمر معيف أو كمرحمة مف الحياة أو كموقؼ محدد. ألسباب احصائية عرفت أواًل الجم

( سنة. وعندما اعتمدت 24-15ـ أشخاص تتراوح اعمارىـ بيف )الشباب: باني 1985المتحدة في عاـ 
وما بعدىا عرفت  2000لشباب لسنة برنامج العمؿ العالمي مف أجؿ ا 1995الجمعية العامة في عاـ 

( سنة ولكنيا نوىت بثف فئة العمر تتراوح بيف بمداف 24-15لشباب: عمى أنيـ الفئة مف )مجددًا ا
 (.2008ومجتمعات مختمفة" )عثماف، 

 
 17وتثكيدا مف االمـ المتحدة عمى تعزيز دور ومكانة الشباب في الحياه العامة والسياسية " اقرت في 

أواًل(، توصية المؤتمر العالمي لموزراء المسؤوليف عف  54/120) القرار  1999/ ديسمبر  كانوف االوؿ
آب/ أغسطس اليوـ الدولي لمشباب.  12( بإعالف 1998آب/ أغسطس  12-8الشباب ) لشبونة، 

وأوصت بتنظيـ أنشطة إعالمية لدعـ ذلؾ اليوـ كوسيمة لتعزيز الوعي ببرنامج العمؿ العالمي لمشباب 
 (".50/81) القرار  1995وما بعدىا، الذي اعتمدتو الجمعية العامة عاـ  2000سنة حتى 

 
: " ىو تمؾ المرحمة العمرية والنفسية التي يتميز بيا الفرد المتسـ بالنمو والفورة وعمية فثف تعريؼ الشباب

في الحياه، وىي  والقوة، والشعور بالذات، ورقة المشاعر، واالستعداد لمتضحية في سبيؿ اختياره لمساره
 (.2015تبدأ بالبموغ وتنتيي بالرجولة" )القيسي، 
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قرابة المميار   يشكؿ قطاع الشباب خمس سكاف العالـ ويصؿ تعدادىـ حسب العديد مف االحصائيات
 وىذا العدد بدوف شؾ يمثؿ طاقة إبداعية ىائمة فيما لو تـ توظيفيا بطريقة مناسبة. مميوف نسمة، 200و

وفي الواقع يمثموف أكثر مف ف نسبة السكاف في العالـ العربي، %( م40أكثر مف ) الشباب العربي
 %( مف القو  الفاعمة في المجتمعات العربية.60)
 

"والتحديد المقبوؿ لفترة الشباب، ىو تحديدىا بالفترة التي يجتازىا الفرد بيف مرحمة  الطفولة ومرحمة الرشد 
 .(2005لعقمي واالنفعالي والعاطفي". )احمد والشربيني، والتي يتحقؽ خالليا النضج الجسمي وا

 
ىذه الدراسة بالتحميؿ دور المؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في  تناولت

ستراتيجيات وبرامج ومشاريع تمؾ  ،محافظة راـ اهلل والبيرة وذلؾ مف خالؿ االطالع عمى خطط وا 
لكي يتـ الوقوؼ عمى  تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، وارتباطيا بقضيةالمؤسسات ومد  عالقتيا 

كما ، الضعؼومعرفة نقاط القوة ونقاط  ،حقيقة دور تمؾ المؤسسات في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب
 تيدؼ الدراسة الى التعرؼ عمى نواحي التثثير لتمؾ المؤسسات عمى الشباب.

 

عضائيا عمى مستو  التثقيؼ االجتماعي ت تعتبر حاضنة رئيسة ألوير  الباحث بثف ىذه المؤسسا
وزيادة نسبة فعاليتيـ بإنجاز  ،واالىتماـ بالقضايا العامة ،وتجسيد قيـ المواطنة الصالحة ،لسياسياو 
 نسانية .ىداؼ الوطنية واإلاال
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 مبررات الدراسة 2.1
 

 المبررات االساسية ليذه الدراسة
ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة دور المؤسسات األ موضوع الدراسة والبحث، " تعتبر القضية .1

لممؤسسسات التي تعنى بثمور ولويو سواء " ذات أفي محافظة راـ اهلل والبيرة ،السياسية لمشباب
نفسيـ، وعدـ ، والشباب أوقضايا الشباب في الجوانب المختمفة وعمى رأسيا المشاركة السياسية

 وعية متخصصة مف الدراسات المتوفرة حوؿ الموضوع بشكؿ عاـ. وجود وفرة ن

ضافة نوعية تتعمؽ بموضوع الدراسة ليتـ تحقيؽ انجاز عممي متميز، وتحقيؽ إاىتماـ الباحث ب .2
 ىمية الشبابية وكؿ مف لو عالقة بيذا الموضوع.قبؿ المؤسسات األاالستفادة منيا مستقبال مف 

 
 

 أىمية الدراسة 3.1
 

ىميػػة الشػػبابية فػػي تعزيػػز المشػػاركة السياسػػػية دور المؤسسػػػات األة ىػػذه الدراسػػة، فػػي توضػػيح تكمػػف أىميػػ
تعزيػػز لمكشػػؼ عػػف جػػدو  وجػػود تمػػؾ المؤسسػػات لخدمػػة قضػػاياىـ و و  لمشػػباب فػػي محافظػػة راـ اهلل والبيػػرة

ذه سػػمبية عمػػى المجتمػػع كػػوف ىػػ ومػػف انعكاسػػات إيجابيػػة أ ولمػػا فػػي ذلػػؾ ،ىػػدافياارتبػػاطيـ بيػػا وتحقيػػؽ أ
 الشريحة تمثؿ مستقبؿ المجتمع.

 

 مشكمة الدراسة4.1 
 

وينمو في ضوء  مبدأ ينشثة الحديثة، المشاركة السياسية مبدأ ديمقراطي مف أىـ مبادئ الدولة الوطني
األنظمة الوطنية الديمقراطية التي تقوـ عمى أساس المواطنة والحرية المسؤولة والمساواة في الحقوؽ 

احتراـ كرامة اإلنساف في  :طات. ويبقى أىـ مبدأ مف مبادئ الديموقراطية وىووالواجبات وفصؿ السم
 أكاف رجال أو امرأة ، شابا أو فتاة، طفال أو طفمة.سواء المجتمع 

 
ىمية الشبابية في ما ىو دور المؤسسات األ:  آلتيالسؤاؿ ا عفمشكمة الدراسة تتمحور في االجابة 

مد  اىتماـ  وذلؾ مف خالؿ البحث في ؟محافظة رام اهلل والبيرة تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في
ىمية الشبابية ودورىا في المداخؿ والمراحؿ االساسية الخاصة بالمشاركة السياسية ومعالجة المؤسسات األ

والمتمخصة في االىتماـ في القضايا السياسية مف قبؿ الشباب، المعرفة السياسية، التصويت السياسي 
 لسياسية.والمطالب ا
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 أىداف الدراسة 1.5
 

تركز الدراسة عمى عدد مف األىداؼ الرئيسة والفرعية، أما اليدؼ الرئيسي فيتمثؿ في: التعرؼ عمى 
ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في محافظة راـ اهلل تقوـ المؤسسات األ بو الدور الذي

 .والبيرة
 

 :إلىاسة تتمخص في التعرؼ فرعية ليذه الدر األىداؼ الأما 
  ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿإلى دور المؤسسات األالتعرؼ 

 .بناء الشخصية القيادية

  ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿإلى دور المؤسسات األالتعرؼ 
 .التثىيؿ والتدريب

  في مجاؿ ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب األالتعرؼ إلى دور المؤسسات
 .تعزيز الوعي لدييـ

 ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية ىناؾ اختالؼ في دور المؤسسات األ ذامعرفة فيما إ
 خصائص المبحوثيف.لمشباب في محافظة راـ اهلل والبيرة تعز  ل

 

 
 أسئمة الدراسة 1.5
 

 :كػاآلتيلدراسة في سؤاؿ رئيس ينبثؽ عنو عدد مف األسئمة الفرعية، أما السؤاؿ الرئيس فيػو تتمثؿ أسئمة ا
؟  راـ اهلل والبيػرة شاركة السياسية لمشباب في محافظةدور المؤسسات األىمية الشبابية في تعزيز المما ىو 

 :ئمة الفرعية فيي عمى النحو اآلتيوأما األس
 بناء  في مجاؿابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب ىمية الشبما ىو دور المؤسسات األ

 ؟الشخصية القيادية

 التثىيؿ  في مجاؿىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب ما ىو دور المؤسسات األ
 ؟والتدريب

 ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿ معرفة و دور المؤسسات األما ى
 تعزيز الوعي لدييـ؟مجاؿ بيف متطمبات الشباب في  الفجوة

 في محافظة  ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشبابىؿ يختمؼ دور المؤسسات األ
 خصائص المبحوثيف؟ل راـ اهلل والبيرة تبعاً 
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 الدراسة فرضيات 7.1

 

 ة:الفرضية الرئيس
 .راـ اهلل والبيرة شاركة السياسية لمشباب في محافظةالمىمية الشبابية في تعزيز ممؤسسات األل ال يوجد دور

 
 الفرضيات الفرعية:

 ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب وجد مساىمة فاعمة في المؤسسات األال ت
  بناء الشخصية القيادية. في مجاؿقادرة عمى تمكيف الشباب 

 لمشاركة السياسية لمشباب في ة في تعزيز اىمية الشبابيال توجد مساىمة فاعمة لممؤسسات األ
 .التثىيؿ والتدريب مجاؿ

 في ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب  توجد مساىمة فاعمة لممؤسسات األال
 تعزيز الوعي لدييـ.مجاؿ 

 ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لدييـ. توجد مساىمة فاعمة لممؤسسات األال 

 

 

 تية:خدم الباحث الفرضية االحصائية اآلاست ،ثر المتغيرات الديمغرافيةتعرف إلى أولم
( في المتوسطات الحسابية إلجابات 0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  داللة )

المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  لمتغيرات 
مة لممبحوثيف )الجنس، العمر، الفئة الوظيفية، القطاع، المسمى الوظيفي، المستو  الخصائص العا

 (.، مكاف السكفالتعميمي، الخبرة العممية
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 ىيكمية الدراسة 3.5
 

 تي:فصول عمى النحو اآلتشتمل الدراسة عمى خمسة 
كمة الدراسػػػػة، اىػػػػداؼ مشػػػػاىميػػػػة الدراسػػػػة، المقدمػػػػة والمبػػػػررات، خمفيػػػػة الدراسػػػػة ) : ول الفصل األ 

 .، ىيكمية الدراسة(فرضيات الدراسة ، الدراسة، اسئمة الدراسة
 طار النظري والدراسات السابقة.اإل : الفصل الثاني 
 الدوات، مجتمػػػػع البحػػػػث، عينيػػػػة البحػػػػث وخصائصػػػػيا، أدواتامنيجيػػػػة البحػػػػث و  : الفصل الثالث

 داة، حدود البحث.البحث، صدؽ أداة البحث، ثبات األ
ختبػػػػػار الفرضػػػػػػيات، لتحميػػػػػؿ االحصػػػػػػائي لعينػػػػػة الدراسػػػػػة، اا)النتػػػػػائج ومناقشػػػػػتيا  : الفصل الرابع

 .(عرض
 اإلستنتاجات والتوصيات. : الفصل الخامس

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



8 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 الفصل الثاني

 

 
  االطار النظري والدرسات السابقة

 
 المقدمة 1.2

 
وتبياف دورىا في  ،ؼ بالمؤسسات الشبابية الفمسطينيةالى التعري ،ييدؼ الباحث خالؿ ىذا الفصؿ

ومد   ،وتثىيؿ القيادة الشابة اعضاء ىذه المؤسسات، مع استعراض الدور التاريخي ليا ،وصقؿ ،صياغة
بسبب  ؛إضافة الى تثثرىا بالظروؼ الخاصة التي تعانييا القضية الفمسطينية ،تثثيرىا في ىذا القطاع

 االحتالؿ.
 

تمت االشارة والتي  ،ساسية لمدراسةوالتعريفات لمركائز األ ،المفاىيـ سوؼ يتـ مناقشة كافةفي ىذا الفصؿ 
المشاركة السياسية(، وذلؾ بيدؼ الوقوؼ عمى و المؤسسات االىمية، و يا في الفصؿ السابؽ )الشباب، يلإ

لمدراسة وىو معرفة  في الفصوؿ الالحقة مف اليدؼ الرئيسدالالتيا والعالقة فيما بينيا، وبالتالي التحقؽ 
 ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب. كاف ىناؾ دور فعال لممؤسسات األ ذافيما إ

 

عي غير ىمي تطو مف مجرد عمؿ أ ،وتوسع مجاؿ عمميا فى فمسطيف ىمياألمؤسسات العمؿ  تتطور  لقد
 ،تنوع في العمؿ ذلؾ ج عفنتمرور الزمف ، ومع  طار عمؿ مؤسسات، في إلى عمؿ اكثر تنظيمامنظـ إ

صبح العمؿ اسية وخصوصية المجتمع الفمسطيني أيضا ومع التطورات السيالى جانب التخصص أ
 فيألكبر األثر ا وكاف ل ومنيا الشبابية، وىذا  ،ىميةًا ال يتجزأ مف عمؿ المؤسسات األالسياسي جزء

 ىناؾحيث  وى تنمية وتطوير القدرات الشابف ىامافمقد لعبت دورا  الشابة،توعية وتثقيؼ وتطوير القدرات 
الدور األكبر فى تنمية قدرات الشباب  لياوكاف  ،اإلبداعات واكتشاؼنوعة لمتثقيؼ تة ومىاممجاالت 
إف قطاع العمؿ .  واألسرة والمجتمع لمفردالمفيد  يلتصب فى بوتقة العمؿ الجماع وتوجيييا وتنظيميا
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حيث تمعب مؤسسات ، عمة في المجتمع المدني الفمسطينيالفاـ القطاعات ھأمف  ،في فمسطيف ىمياأل
 .في إطار تنشيط الحراؾ الديموقراطي داخؿ المجتمع وفعاالً  اً حيوي راً دو  ىمياألالعمؿ 

بعض االحصائيات حوؿ الشباب والفئات العمرية والمنطقة الجغرافية المحددة في الدراسة  :يشمؿ ىذا البند
 حقة.كمقدمة لبقية التفاصيؿ الال

  
نسبة األفراد في الفئػة العمريػػة  بمغتيشير التركيب العمري أف المجتمع الفمسطيني مازاؿ مجتمعًا فتيًا، فقد 

( سػػػػػنة 29-15) األفػػػػػرادبمغػػػػػت نسػػػػػبة و % مػػػػػف مجمػػػػػؿ السػػػػػكاف فػػػػػػي فمسػػػػػطيف، 35.6( بحػػػػػوالي 0-14)
، وقػد بمػم عػدد % فقػط6.1سػنة فػثكثر(  60%،  في حيف بمغت نسػبة األفػراد الػذيف تبمػم أعمػارىـ )28.2

انثى، كمػا  وبمػم  190,930ذكر و  196.310نسمة منيـ  322.193السكاف في محافظة راـ اهلل والبيرة 
)فمسػػػػطيف، انثػػػػى  44,700ذكػػػػر و 45,800نسػػػػمة مػػػػنيـ  90,500( سػػػػنة حػػػػوالي 29-15عػػػػدد االفػػػػراد )

 (.2018الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 

 
( سـنة، حيـث 94-51العمر حسب الجياز المركـزي لححصـاء الفمسـطيني   ستتبنى ىذه الدراسة مفيوم

فـي فمسـطين  9152حسـب التعـداد العـام لمسـكان والمسـاكن والمنشـ ت ( سنة 94-51  األفرادبمغ عدد 
 ألف أنثى.  125ألف ذكر  215مميون نسمة، منيم  5.229 حوالي
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 مؤسسات العمل االىمي 2.2
 

ال وىو تقديـ الخدمات المجانية أليا دور مشترؾ  ،المؤسسات الشبابية موضوع البحث ىنا أف نود التثكيد
جمعيات شبابية أو مراكز شبابية أو اتحادات شبابية أو مؤسسات  ،وغير الربحية، ويمكف أف نطمؽ عمييا

 .غراض ىذا البحث سوف يستخدم الباحث مفيوم مؤسسات العمل األىميوأل ،خيرية، أو تطوعية
ىمية بفكرتيا القياـ بثعماؿ اجتماعية ذات ىدؼ ورسالة يمكف القوؿ بثف نشثة المنظمات األو  -

ف لخاصة بالمنظمة، وضمف أي مفيوـ فإتختمؼ بثختالؼ االىداؼ ا ،تتضمف خدمات اجتماعية
ىذه المؤسسات تغطي المساحة الفاصمة ما بيف الفرد ودورة في المجتمع والدولة 

(Grvgl.2000.) 
االمـ المتحدة المنظمات غير الحكومية أو الشبابية بثنيا منظمات ليا رؤية محددة تيتـ  وتعرؼ -

بتقديـ خدماتيا لمجماعات واألفراد، وتحسيف أوضاع الفئات التي تتجاوزىا التوجيات االنمائية، 
عادة التثىيؿ، وكذلؾ تيتـ بثقاف ة كما يتحدد عمميا في مياديف المشاريع االنمائية والطوارئ وا 

 (.2003ية واالجتماعية فيو ) الكسادي،المجتمع والدفاع عف الحقوؽ االقتصاد
سات وجماعات متنوعة مؤس :أما البنؾ الدولي فيعرؼ المنظمات غير الحكومية أو الشبابية بثنيا -

ما مستقمة كميًا أو جزئيًا عف الحكومات، وتتسـ بالعمؿ االنساني والتعاوني وليس االىتمامات، إ
 (.2006لييتي، تجارية ) ا ليا اىداؼ

نفع عاـ تعنى بالشباب ية مؤسسة ذات ( بثنيا أ1الفمسطيني في المادة ) ويعرفيا قانوف الشباب -
ال تيدؼ الى الربح، ويكوف ىدفيا نشر وممارسة االنشطة  ،اعتبارية مستقمةة يوليا شخص

، وتشمؿ المراكز ساسي، التي تدخؿ ضمف أغراضيا المحددة في نظاميا األالشبابية المختمفة
 .(2011الشبابية وبرلماف الشباب )قانوف الشباب الفمسطيني،

 يسعوف ال أعضاءىا وأف مباشرًا، سياسياً  نشاطاً  تمارس ال أنيا األىمي العمؿ مؤسسات عف يعرؼ ما
 المدنية بالحقوؽ والمجتمع الفرد وتثقيؼ توعية عمى وتعمؿ المواطنة روح تنمي بؿ السمطة إلى لموصوؿ

 الوضع فأ إال . المسيطرة وأ الحاكمة الجية تسمط وأ ،استبداد مف مصالحو حماية عمى وتعمؿ لسياسيةوا

 عمؿ عمى المتعددةبثشكالو  الوطني والعمؿ المقاومة جندةأ فرض قد المحميواإلقميمي و  العالمي، السياسي
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 مف ناشطيف صالأ ـھ سساتالمؤ  ىذه عمى والقائميف العامميف اف كما . "فمسطيف في األىمية مؤسساتال

 تاريخيا فمسطيف في الحزبي والعمؿ األىمي العمؿ بيف ما الوثيقة العالقة فإف وعميو مختمفة، سياسية حزابأ

 (.2013)الطيراوي،  "قائمة كانت
 

حيث  ،عمة في المجتمع المدني الفمسطينيالقطاعات الفا أىـمف  ،في فمسطيف ىمياأليعتبر قطاع العمؿ 
في إطار تنشيط الحراؾ الديموقراطي داخؿ المجتمع،  الً وفعا اً حيوي اً دور  األىميالعمؿ  تمعب مؤسسات

لمحياة،  اً تؤسس ألف تكوف الديموقراطية نظامالبنية التحتية التي  ىيالمشاركة الشعبية، و  أىـ قنوات فيي
س نشاطًا سياسيًا ال ُتمار  نياأ ىمياألعف مؤسسات العمؿ  يضاأ ما ُيعرؼو  وأسموبًا لتسيير المجتمع،

 ). 2005سرحاف، ) ال يسعوف لموصوؿ إلى السمطة ھاؤوأف أعضامباشرًا 
 
 ىاؤية فمسطينية وطنية، يمكف تحديدالمختمفة أتت لتحقؽ ر  ياالفمسطينية بطبيعت االىميةلمؤسسات ا

الفمسطينية  الجاد في مقاومة االحتالؿ وبناء الدولة سياـاإل ىيوالتي  الياديعبد  أوردىاكما  ،بالتالي
والنماذج التي تدفع  المفاىيـفي بمورة  والمساىمةالدولة،  ليذه كنيجالمستقمة، التركيز عمى الديمقراطية 

ف التحرؾ وتبني مواقؼ جريئة وبرامج حقيقية عمى أوقد كاف واضحا ، المجتمع في اتجاه تنمية حقيقية
 .(2004)عبد اليادي،  الفكرية توجياتالكافة االصعدة يتطمب الحوار والنقاش السياسي بسبب تنوع 

 
 عمى الحفاظ في مركزياً  دوراً  ، فقد لعبتفمسطيف في ىميةاأل المؤسساتوعمى صعيد األدوار التي لعبتيا 

 الحاضنة ليا فكانت"  التحرري، الوطني العمؿ بدء وبعد وخالؿ قبؿ التفكؾ مف الفمسطيني الوطني النسيج

 التاريخي الرافد فكانت فمسطيف في سالميةاإلو  المسيحية الجمعيات الؿخ مفـ  1918 ـالعا منذ األساسية

)الشاللدة،  الحقاً  االسرائيمي االحتالؿ مناىضة دافع عمى الحفاظفي   ساعد الذي لممقاومة، المركزي
2002.) 

 

 االسرائيمي االحتالؿ لتمخضات طبيعية فعؿ وردة واقع، نتاج كاف فمسطيف في األىمي العمؿ كما أف

 زماـ أخذ عمى قادرة وطنية سمطة وغياب االحتالؿ واقع فأ ذإ . "الفمسطيني الفرد عمى المباشرةو تثثيراتو 

 فمسطيف في الالجئيف الحتياجات السريعة االستجابة مف بد ال فكاف ،صعباً  واقعاً  خمقا فمسطيف في الحكـ
بثشكاليا  اإلغاثة بتقديـ ىتعن وأخر  خيرية جمعيات تثسيس خالؿ مف الشتات، سنوات خالؿ وخارجيا
)المركز  "ذلؾ لىإ وما التثىيؿ وجمعيات لأليتاـ ودور الحرب، لجرحى الالزمة االسعافات توفير مف المختمفة

 .(2006الفمسطيني لالرشاد، 
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: عمميا، فمنيا طبيعة حسب سبعة لىإ الفمسطينية األىمية المؤسسات(  2002وقد صنؼ الشاللدة) 
 الرفاه مجاؿ في عاممة منظمات، حقوقو عف والدفاع المواطف وعي زيادة اؿمج في عاممة منظمات

 المينية المصالح رعاية مجاؿ في عاممة منظمات، وتنظيماً  ونشاطاً  انتشاراً  األكثر وىي االجتماعي
 عاممة ىميةأ منظمات، يائعضاإل االقتصادية المصالح مجاؿ في عاممة ىميةأ منظمات، ليياإ لممنتسبيف

 في متخصصة عاممة ىميةأ منظمات، السياسي المجاؿ في عاممة ىميةأ منظمات، التعاوف ؿمجا في
 .الديمقراطية مفيـو وتعميؽ المدنية الروح إحياء مجاؿ

 

 مف المجتمعية التنظيمات مف مجموعةبثنو:  المدني المجتمع ، يمكف تعريؼلى ما سبؽواستنادًا إ
 تعبير ليا اجتماعية وشرائح إعالـ سائؿو و  أحزاب،و  ت،نقاباو مجالس، و  ىيئات،و  جمعيات،و  ،مؤسسات
 الديمقراطي التحوؿ في فعمية مصمحة ليا التي المجتمعية مجموع التنظيمات أي ،المجتمع في تنظيمي

  (.1995الصفدي، ) المجتمع في
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 الشبابية نشأتيا وتطورىااالىمية المؤسسات  3.2
 
  المرحمة االولى ( 

( كاف بداية ظيور الحركة الشبابية 1947المؤسسات الشبابية الفمسطينية منذ البدايات األولى وحتى عاـ )
كجمعيات ونوادي وبطابع  اً منظم وقد أخذ ظيورىا شكالً  مع نيايات القرف التاسع عشر، ،الفمسطينية

طر االنتداب اجتماعي ثقافي، وىدؼ عمؿ ىذه المؤسسات وبحسب طبيعة المرحمة الى مواجية خ
البريطاني وسياستو القائمة عمى تغييب ونفي المواطف الفمسطيني عف أرضة ووطنو وتيميشو ىذا مف 

وجده وعد بمفور بإقراره إقامة وطف قومي لمشروع الصييوني االحتاللي الذي أجية، ومف جية ثانية ا
متازت ىذه الفتره وبتشتت الشعب الفمسطيني و  تحولو الى الجئ في االقطار لمييود عمى ارض فمسطيف، وا 

لى تراجع في عمؿ ىذه المؤسسات حيث ركزت ( وىذا الحدث أد  إ1948اورة بعد حرب )العربية المج
 (.2009عمى مقاومة مشاريع التوطيف الصييونية )مكي،

 
ت شبابية قامت بدور كبير بتحقيؽ وخالؿ ىذه الفتره وحسب الحاجة تشكمت في فمسطيف جمعيات ومنظما

( تثسست في يافا الجمعية االىمية والنادي 1918سياسية ومكانية، ففي عاـ )اجتماعية و ىداؼ أ
االجتماعي والنادي العربي مف أجؿ الدفاع عف الحقوؽ الوطنية، وتشكمت العديد مف الجمعيات والنوادي 

الطالبي أيضًا والفرؽ الكشفية التي لعبت دورًا كبيرًا وفعااًل في تثطير الشباب الفمسطيني، وفي االطار 
تثسست العديد مف الجمعيات الطالبية والتي كانت تيدؼ الى تحقيؽ الثقافة الوطنية، وىناؾ العديد مف 

( ) 1930الفعاليات والنشاطات التي تصب في نفس اليدؼ مثؿ انعقاد المؤتمر الطالبي عاـ )
 .(2009طموزي،

 
"  :جمعية شبابية طالبية بثسـ ـ وأنشؤوانفسيأالقرف الماضي بدأ الطمبو بتنظيـ مطمع العشرينات مف وفي 

جمعية الخطابة الطالبية " وقد نشطت في صفوؼ الطالب والمثقفيف الشباب، وقامت بحممة تثقيفية 
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(، تحت شعار " محاربة االنجميز 1930تعبوية وطنية، وأسفرت عف عقد مؤتمر طالبي فمسطيني عاـ )
لعاـ، ودعا الشباب والحركة الشبابية الى عقد مؤتمر لمشباب ضراب ايـ رأس االفعى " ودعا المؤتمر لإلف

 (.2000الفمسطيني )سالـ،
 

( شيدت االراضي الفمسطينية موجة تثسيس 1928تذكر بعض المصادر أنو مع حموؿ العاـ )كما 
المراكز والفروع لجمعية الشباب المسمميف والتي تثسست في مصر، وقامت الجمعية بعقد العديد مف 

ىداؼ الجمعية في تشجيع التعميـ في صفوؼ الشباب وتوعيتيـ وتيذيبيـ، فمسطيف، تمثمت أات في المؤتمر 
قامة معارض وطنية صناعية زراعية، بيدؼ تشجيع العامؿ العربي،  وتشجيع االنتاج الوطني العربي وا 

دخاؿ التعميـ الزراعي الى القر  والمراكز الزراعية لى الخارج ) والعمؿ عمى ايفاد بعثات عمميو ا ،وا 
 .( 1986الحوت،

 
" عقد أوؿ مؤتمر لمحركة الشبابية الفمسطينية في يافا تحت اسـ )مؤتمر 1931كانوف الثاني  4بتاريخ "

يمثموف وحضور مئتي عضو مف أصؿ اربعمئة الشباب العربي الفمسطيني االوؿ( برئاسة عيسى البندؾ 
 ه بثنو لـ يمثؿ فريقًا محددًا، ولـ يطرؽ موضوعاً مختمؼ المناطؽ الفمسطينية، تميز ىذا المؤتمر عف غير 

طارًا، وذا صبغة سياسية قومية اجتماعية، وتميز أيضًا بثسموب معينًا، بؿ كاف ذا برنامج أوسع إ
االمية، ورفع والتي ىدفت الى محو  ،ىمي القوميمجاف، ومف أىميا لجنة التعميـ األاالنتخابات وتثليؼ ال
سس فروعًا لو في كؿ فمسطيف تحت اسـ " جمعيات الشباب الد، وأفي الب خالقيالمستو  العممي واأل

 (.1982،العرب " ) خمو
 

(، أنشئت منظمة النجادة الفمسطينية، والتي اعتمدت عمى الشباب بيدؼ تدريبيـ 1935وفي اوخر العاـ )
ىدافيا أخفت ا أادة وقع محبب في النفوس، ولكنيسـ النجتعدادًا لتحرير الوطف ولقد كاف العسكريًا اس

العسكرية وراء نشاطات رياضية عامة كما جاء في القانوف االساسي لممنظمة، لـ تحصؿ عمى موافقة 
" وبعد أف تـ ترخيص المنظمة 21/12/1945رسمية مف سمطات االنتداب بالعمؿ العمني حتى تاريخ "

خذت عدة شارات لمرأس و الصدر تموحدًا شبييًا بالزي العسكري، وا رسميًا أنشثت المعسكرات واتخذت زياً 
والحزاـ واتخذت القابًا خاصة بيا وفؽ نظاـ عسكري خاص توزعت مراكز النجادة في المدف الفمسطينية : 

عمى مييا جميعًا قيادة مركزية ومجمس أالناصرة، وحيفا، ونابمس، ويافا، والقدس، وغزة. وكاف يشرؼ ع
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طر، وبالفعؿ تـ انتخاب المحامي مف ىذه األالعاـ  ومجمس قيادة ومجمس استشاري، حيث ينتخب القائد
"محمد نمر ىواري" قائدًا عامًا لمنجادة وأعمف والء النجادة لممفتي الحاج "محمد أميف الحسيني " ولمعروبة، 

  .(2012،واتخذت شعارًا ليا " بالد العرب لمعرب " ) القمقيمي
 
 

 (1966-1948المرحمة الثانية  
 1967حتى عاـ  1948( شيدت الفتره ما بيت 1948ؿ األسرائيمي في العاـ )بعد قياـ دولة االحتال

ىمي بشكؿ عاـ، ذلؾ نتيجة لظروؼ شاط المنظمات الشبابية والعمؿ األىبوطًا كبيرًا في منسوب عمؿ ون
متعددة ومختمفة أىميا حالة االحباط والضياع الواسعة التي تسممت الى نفوس الشعب الفمسطيني عمى 

مي يسرائراضي الفمسطينية تحت االحتالؿ اإل، وما نتج عنيا مف وقوع معظـ اال1948 اثر نكبو
 (.2006،)محمود
 

لسياسية وعمى الرغـ مف أف السنوات القميمة التالية لمنكبة شيدت ذىواًل لمفمسطينييف عمومًا فكانت الحياة ا
اثارًا وردود  ، اال أف النكبة ولدتوؿ لمخمسينات تتميز بطابع الركود والتعطيؿالفمسطينية طوؿ النصؼ األ

ال لـ يعد مجاؿ لمحياه وكسب العيش إ رض والتشريدفعؿ عميقة في وسط أبناء فمسطيف، فبفقداف األ
سر الفمسطينية ىي الوحيدة تقريبًا مف بيف االسر بيف الشباب الفمسطيني، وكانت األ بالتعميـ فثنتشر التعميـ

ماميـ ف الشباب الفمسطينيف كانت الفرص أبنائيا وبانتشار التعميـ بيأعربية التي تكدح وتستديف لتعميـ ال
وؿ مرة ات القرف العشريف، وىناؾ التقى ألترة خمسينقطار العربية وخاصة الخميجية في فلمعمؿ في األ

، والعراؽ ف ، ومصراالردف ، وسوريا ، ولبناو الشباب الفمسطينيوف القادموف مف المناطؽ المختمفة ) غزة، 
سباب المثساه يكمف في الشباب الفمسطينيوف مع بعضيـ، وأدركوا أف أحد أ ناطؽ اجنبية (، تفاعؿوم

 ،ـ القيادة والوعي والتنظيـ وأف الحؿ يكمف في التنظيـاد، متمثاًل في انعالوضع الذاتي لشعب فمسطيف
 ( .2012والوعي عمى الصعيد الفمسطيني ) القمقيمي، 

 
يخ الحركة الطالبية الفمسطينية " بمرحمة الروابط " وكانت رابطة القاىرة أقدـ وقد عرفت تمؾ الفتره مف تار 

ؿ كذلؾ حتى تخرجة عاـ أنتخب ياسر عرفات رئيسًا لمرابطة وظ 1952ىذه الروابط وأنشطيا، ففي عاـ 
سس رابطة الخريجيف الفمسطينييف وترأسيا، واستطاعت الرابطة تحقيؽ إنجازات ىامة عمى ، حيث أ1956
د الحركة الطالبية الفمسطينية، فاعترفت بيا جامعة الدوؿ العربية والييئات الرسمية كشخصية صعي

معنوية ليا كيانيا وذلؾ بسبب كونيا أكبر ىيئة شعبية فمسطينية منتخبة، كذلؾ مثمت الرابطة فمسطيف 
ييوني وتصبح ألوؿ مرة عمى مستو  عالمي، واستطاعت بإمكاناتيا البسيطة أف تقؼ في وجو النفوذ الص
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اشتركت الرابطة بميرجاف وارسو واجتماع صوفيًا،  1955عضوًا في اتحاد الطالب العالمي ففي العاـ 
دعيت الرابطة لحضور اتحاد الطالب العالمي كعضو مراقب، وبرغـ محاوالت الوفد  1956وفي عاـ 

خراجو مف المؤتمر، استطاع وفد الرابطة في النياية أف يحصؿ عمى  االسرائيمي إحراج وفد فمسطيف وا 
اشتركت الرابطة باسـ فمسطيف في ميرجاف الشباب في  1957العضوية الكاممة في االتحاد، وفي عاـ 

واعتبرت الرابطة  1958موسكو، وفي المؤتمر الخاص التحاد الطالب العالمي الذي عقد في بكيف عاـ 
" تحولت  29/11/1959سطيف في " عضوًا عامالً في ىذا االتحاد، وبقياـ االتحاد العاـ لطمبة فم

انتخب في المؤتمر السادس التحاد الطالب العالمي عضوًا عاماًل الذي  العضوية مف الرابطة الى األتحاد
 (.1967في لجنتة التنفيذية ) القمقيمي، 

 
 (1993-1967المرحمة الثالثة  

رحمة جديدة مف نضاؿ الحركة بداية م 1967وقطاع غزة عاـ  شكؿ االحتالؿ االسرائيمي لمضفة الغربية 
الشبابية الوطنية الفمسطينية، تمثمت بتشكيؿ فصائؿ العمؿ الفدائي المسمح والتي بدأت بوادرىا قبؿ 

بمؤسساتيا المختمفة واتحادتيا  1965االحتالؿ وترافؽ ذلؾ مع تثسيس منظمة التحرير الفمسطينية عاـ 
ذ عمؿ االتحاد ، إمتحمسيفة مجموعة مف الشباب الالشعبية، كاالتحاد العاـ لطمبة فمسطيف الذي ترأس

عمى إقامة الندوات والمؤتمرات التعبوية في صفوؼ الشباب الفمسطيني، باالضافة الى مساىمتو الكبيرة 
 (.2002،في تجنيد الطالب وزجيـ بالعمؿ الفدائي المسمح لمقاومة االحتالؿ االسرائيمي)عبد اليادي

 
االرتباط د االحتالؿ نسبيًا عمى واألىمي الفمسطيني في سنوات ما بعلشبابي في تمؾ الفترة اقتصر العمؿ ا

، فإف فترة السبعيات والثمانينات والتسعينات مف القرف الماضي قد شيدت بروز بالعمؿ الوطني بشكؿ عاـ
البعد التنموي كبعد اضافي لمعمؿ األىمي، وبروز ظاىرة )حركة( في صفوؼ الشباب تمثمت بالعمؿ 

ي، وكاف لممنظمات الشبابية دور كبير في تثسيس وتعميـ ىذه الحركة كآليات جديدة مف آليات التطوع
العمؿ التعبوي والتثقيفي بيدؼ زيادة الوعي لد  الشباب وتنمية قدراتيـ وتجسيد االنتماء الوطني لدييـ ) 

 (.2004،منتد  شارؾ الشبابي
       

لدور الحركة الشبابية  خرً لتضيؼ بعدًا آ 1993 والتي امتدت حتى عاـ 1987جاءت انتفاضة عاـ 
وظير ذلؾ مف خالؿ دورىا في قيادة االنتفاضة، وشكمت االنتفاضة نقمة نوعية لد  الشباب الفمسطيني 
ليس عمى مستو  الحس والوعي الوطني بؿ عمى مستو  الدور المجتمعي الذي يجب أف يمعبوه، وتمثؿ 

الشعبية والتي اسستيا الحركة االسالمية والقيادة الوطنية الموحدة  ذلؾ في مساىمتيـ االساسية في المجاف
لالنتفاضة ومنذ بدء االنتفاضة الشعبية الفمسطينية االولى لعبت منظمات الشبيبة دورًا قياديًا بارزًا مف 
خالؿ انخراط عناصرىا في تنفيذ ميمات عديدة، وشممت حركات الشبيبة عشرات اآلالؼ ولعبت في تمؾ 
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ة دورًا ىامًا في الحياه االجتماعية والثقافية، حيث كانت تعقد االجتماعات العامة والندوات والمؤتمرات الفتر 
قوـ بعمؿ عروض عسكرية الثقافية، تشرح فييا أبعاد االنتفاضة وتشجيع اإلبداعات الشبابية المتنوعة وت

لة تصميـ زي موجد ألعضائيا، خالليا األعالـ الفمسطينية عمى شكؿ احتفاالت ومحاو  غير مسمحة ُترفع
ييف في الضفة وغزة ) وضمت ىذه الحركات الشبابية في صفوفيا عشرات اآلالؼ مف الشباب الفمسطين

 (.1999شناف، 
 
 

 ( 1993المرحمة الرابعة   
ومف ثـ إنشاء السمطة  1993وبعد توقيع اتفاقية أوسمو بيف منظمة التحرير الفمسطينية واسرائيؿ في العاـ 

طينية، بدأت مرحمة جديدة مف تاريخ الشعب الفمسطيني الذي بدأ يممؾ السيطرة عمى جزء مف الفمس
بالشباب والرياضة، وقد بدأت تتبمور  إنشاء الوزارات ومنيا وزارة تعنى أرضة، وقد اعقب إنشاء السمطة

سياسية وفصائؿ  لد  المنظمات الشبابية رؤية جديدة لعمميا، وال سيما تمؾ المنظمات التي تتبع لمنظمات
وطنية، فقد أخذت تتحوؿ الى شكؿ آخر مف العمؿ الشبابي يتماشى مع الواقع الجديد ومرحمة بناء 
المجتمع المدني والدور المجتمعي الجديد لمقطاعات المختمفة، وقد بادرت ىذه االتحادات الى تثسيس 

ة رؤية جديدة لمعمؿ الشبابي ليكوف مظمو تجمعيا ونحو بمور  1998مجمس الشباب الفمسطيني في العاـ 
في فمسطيف، وقد برز مف خالؿ عمؿ ىذه المؤسسات واالتحادات الحاجة الممحة الى العمؿ بشكؿ مبرمج 

 (.2004،) أبو عفيفة            وممنيج مف أجؿ صياغة خطط عممية لتطوير وتنمية قطاع الشباب  
 

لشبابية بشكؿ خاص والمؤسسات االىمية بشكؿ خالؿ ىذه الفترة شيدت زيادة كبيرة في عدد المؤسسات ا
ف نشوء حقؿ سياسي جديد )  عاـ كسبب ونتيجة لتمؾ التغييرات التي طرأت عمى الساحة الفمسطينية، وا 

ؼ حالة مف االرباؾ لد  المنظمات األىمية خاصة تمؾ التي جاءت وليدة المرحمة، السمطة الفمسطينية( خمّ 
رز متطمبات عمؿ ومياـ جديدة جعمت الكثير منيا أماـ تحديات كبيرة فمجرد قياـ ىذا الحقؿ السياسي أف

االغالؽ لؾ لجث جزًا منيا الى ونتيجة لذيا السمطة الفمسطينية،  في المساىمة بالتنمية الشاممة التي أعمنت
 وجد نفسة في مواجية مؤسسات السمطة الناشئة واتجيت العالقة بينيما عمومًا الىأو التراجع، وجزء آخر 
عمى صيغة المياـ التي يفترض اضطالع كؿ ة، خاصة إزاء الخالؼ ة المتبادلنوع مف التوتر والحساسي

 اء بعممية التسوية مرورًا بتحديدمف الجدؿ المحتدـ، ابتد طرؼ فييا، كذلؾ اصبحت ىذه المنظمات جزءاً 
ديد مف المنظمات ر الحؽ تشكمت أجساـ اعتبارية أخر  تضـ الع، وفي تطو ءاألدوار في عممية البنا

 (.1999مؤسسة ) سالـ، 1200كثر مف األىمية منيا، الييئة الوطنية لممؤسسات األىمية والتي تمثؿ أ
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اعتقد الشباب أنو سيكوف ليـ مشاركة،  1993سمو ( أنو بعد توقيع أو 2008كما وير  )أبو رمضاف،
الشباب وأف المعتقميف مف  ولكف ما حصؿ العكس، فبالرغـ مف أف الشيداء في االنتفاضة االولى مف

ضة كانت مف الشباب، كما ادت االنتفاضة الى إضعاؼ االشباب وكذلؾ القيادة الفمسطينية الموحدة لالنتف
يات الوطنية واالسالمية عالسمطة الحمولة والعشيرة لصالح الموقؼ الوطني المتوافؽ عمية بيف القو  والف

 واالصالحية إلدارة شؤوف المجتمع. والتي شكمت إبانيا المجاف الوطنية والشعبية
     
في عمؿ وأداء المنظمات الشبابية راجعًا ممحوظًا اضة الثانية ) انتفاضة األقصى ( تثـ شكمت االنتف 

تقطيع أوصاؿ الضفة الغربية وقطاع غزة وتضييؽ بب ممارسة االحتالؿ االسرائيمي األىمية بشكؿ عاـ بس
 ( .2006،دالخناؽ عمى الشعب الفمسطيني ) محمو 

   
اللة عمى شطري الوطف، وأثبت االنقساـ بشكؿ أو بآخر أف االنقساـ بظ ألقى 2007منتصؼ عاـ  ومع

القضية الفمسطينية تراجعت خالؿ فترة االنتفاضة الحالية رغـ االنسحاب االسرائيمي مف القطاع، حيث 
ذك وتغذية ىذا الصراع لدرجة  ءاأظيرت األمور مد  تدخؿ المصالح العممية في الصراع بيف االشقاء وا 

 (.2009الصداـ الدموي ) إبراش، نت:
  
وال زالت تثثيرات االنقساـ الداخمي الفمسطيني بادية عمى مجمؿ مناحي الحياة السياسية واالقتصادية  

اسيًا في التحركات والمواقؼ السياسية الفمسطينية نياء االنقساـ وتبعاتو محورًا أسواالجتماعية، إذ أصبح إ
عمى المستويات الداخمية واإلقميمية، فيما ال زالت تبعات ىذا االنقساـ تتفاعؿ عمى المستو  الداخمي 
واالقميمي والخارجي، في وقت طغت جيود الحوار إلعادة الوحدة ورأب الصدع الداخمي الفمسطيني عمى 

بية وخاصة مصرية في مجمؿ التحركات السياسية والحزبية في الفتره السابقة، وما تخمميا مف جيود عر 
د، بينما تضاربت مصالح ورؤ  األطراؼ الفمسطينية في كيفية إنياء االنقساـ ) المبادرة و قيادة ىذه الجي

 (.2010الفمسطينية لتعميؽ الحوار العالمي والديمقراطية " مفتاح "
 

ر مف المنظمات في إطار ىذه التحوالت سابقة الذكر تطورت أشكاؿ التنظيـ الشبابي، ورغـ العدد الكبي
الشبابية التي نشات في عقد التسعينات، خاصة بعد قياـ السمطة الفمسطينية وحتى وقتنا الحاضر، ال 
يمكف عزؿ ىذه النشثة عف التاريخ السابؽ لمحركة الشبابية الفمسطينية مف حيث الخبرة والتجربة وشكؿ 

بابي الذي عرفتو التجربة الفمسطينية تحت األدوات التنظيمية التي عرفتيا، لكف يمكف اعتبار التنظيـ الش
االحتالؿ االسرائيمي قد دخؿ مرحمة جديدة مع نشوء السمطة مف حيث تشكيؿ منظمات مجتمعية 
متخصصة بشكؿ رئيسي قي تنمية وبناء قدرات الشباب، وقد ظيرت في ىذه المرحمة أيضًا مؤسسات 
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سياسات و رامج يتـ صياغتيا بما يتالءـ شبابية بتسميات مختمفة ومتعددة يعمؿ البعض منيا وفؽ ب
 الجيات الممولة لبرامجيا ومشاريعيا وليس بناء عمى احتياجات وأولويات الحركة  الشبابية.

 .(2003) كراجة، 
 
 
 

 (2011المرحمة الخامسة  
، وىو القاعدة األساسية لسف تنظيـ العالقة بيف السمطة والشعبيعتبر القانوف األساسي ىو القاعدة ل

نسجـ مع نو باقي القوانيف، والتي يجب أف تتشريعات والقوانيف، وعمية فيو القانوف األب الذي تتفرع مال
توجياتو، بما يمثمة مف تحديد لمنظاـ السياسي وما يرسمو مف فمسفة سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية 

 (.2008،) صافي
 

والتشريعي والمؤسسات والجمعيات الشبابية  الشبابي ء في المجاؿاجتمع الخبرا 2011ومع بداية عاـ 
واألىمية ومؤسسات المجتمع المدني وعمى رأس ىذه المؤسسات وزارة الشباب والرياضة التي عممت ما 

سنوات سابقة ألجؿ الخروج بقانوف يحمي حقوؽ الشباب، كانت البداية مع مشروع قانوف 10يزيد عف 
حوؿ الى قانوف رعاية الشباب الفمسطيني وأخيرًا قانوف تسمي قانوف رعاية الشباب والرياضة ومف ثـ 

ثورات الحكومة المقالة بغزة، وقبؿ أف تبدأ أقر مف المجمس التشريعي ورعاية الشباب الفمسطيني والذي 
عاـ الشباب الفمسطيني في غزة ، فقد اطمؽ عمى ىذا العاـ 2011عاـ  الشباب في الوطف العربي

ومف ثـ بدأت عممية قراءة مشاريع مسودة القانوف وتـ تشكيؿ لجنة  2010عاـ  11وبالتحديد في شير 
قانوف الشباب المنبثقة عف المجنة الوطنية العميا لعاـ الشباب، والتي توجت اجتماعاتيا مع المجمس 

 ( .2012،. ) شراب2011التشريعي بإعالف قانوف الشباب الفمسطيني 
 

، وكاف اوؿ مركز 2011االتحادات والمراكز الشبابية عاـ  وبدأت وزارة الشباب والرياضة رسميًا بتسجيؿ
الوقت وبالتوازي ي نفس ياه الشبابي في محافظة خانيونس، فشبابي مسجؿ في الوزارة ىو مركز منارة الح

بشثف الجمعيات  2000( لسنة 1ابية وفؽ قانوف رقـ )بيضًا في تسجيؿ الجمعيات الشاستمرت الوزارة أ
 ىمية.األالخيرية والييئات 

 
 اىداف المؤسسات األىمية: 
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بالعودة الى األنظمة الداخمية لممؤسسات الشبابية المختمفة مف نوادي وأطر ومشاريع ومؤسسات شبابية 
فإنو يمكف الحديث عف أىداؼ وطنية، تعميمية تربوية، اجتماعية، ثقافية، فنية ورياضية، عمؿ مجتمعي 

 بشيء مف التفصيؿ : واقتصادية ، وسنتناوؿ ىذه االىداؼ وتطوعي،
تعتبر المؤسسات الشبابية أف المرحمة ما زالت مرحمة تحرر وطني  عمى الصعيد الوطني: .1

وبالتالي فيي ما زالت بمرحمة النضاؿ مف أجؿ إنجاز الحقوؽ الوطنية لمشعب الفمسطيني بإقامة 
لسياسة الدولة الفمسطينية المستقمة وعاصمتيا القدس الشريؼ باإلضافة إلى نضاليا ضد ا

 اإلسرائيمية ومقاومة التطبيع مع إسرائيؿ .
تيدؼ المؤسسات الشبابية إلى تمكيف وتقوية الشباب الصعيد التعميمي والتربوي :  عمى .2

الفمسطيني في المجاؿ التعميمي والتربوي، مف خالؿ العمؿ عمى مناىج تعميمية وتربوية ترعى 
الديمقراطية وحقوؽ اإلنساف والتربية المدنية  شاممة لمقيـارة العربية، التراث الفمسطيني والحض

والعمؿ عمى إيجاد منياج فمسطيني موحد، وبناء المدارس الجديدة وتوسيع القائمة، وتمبية 
احتياجات المدارس المختمفة وجعؿ التعميـ اإللزامي معممًا، ومحاربة تسرب الطالب مف المدارس 

 وتخفيض الرسوـ الجامعية .
تعمؿ المؤسسات الشبابية عمى زيادة الوعي المجتمعي مف أجؿ حماية  عي:عمى الصعيد االجتما .3

 الشباب الفمسطيني مف المشكالت االجتماعية واألمراض التي بدأت تنتشر كالمخدرات والعنؼ.
ة لمشباب تعمؿ المؤسسات الشبابية عمى رفع المستويات الفكرية والثقافي عمى الصعيد الثقافي: .4

بيؿ مواجية سياسية الطمس والتشوية والتزوير التي تتعرض ليا س عمى، وتعميقيا وتطويرىا
الثقافة الوطنية مف جية، ومف جية ثانية العمؿ عمى إحياء التراث الشعبي الفمسطيني والحفاظ 

 (.2001،عمية بطرؽ عدة، إلى جانب الحفاظ عمى التقاليد والقيـ العرقية )سالـ ويونس
ات الشبابية ال تدخر جيدًا في إقامة النشاطات الفنية المؤسس عمى الصعيد الفني والرياضي: .5

والرياضية عمى اختالفيا وليذا الغرض نجد أف المؤسسات الشبابية تشكؿ فرقًا ولجانًا فنية 
 ورياضية باإلضافة الى وجود الفرؽ الكشفية.

ة داتكريس العمؿ التطوعي بيدؼ االستف عمىتعمؿ ىذه المؤسسات  العمل المجتمعي والتطوعي: .6
التي  شبابية بتشجيع المبادراتمف الطاقات الشابة بما يخدـ المصمحة العامة، وتقوـ المؤسسات ال

ار إيجابية سواء كانت تساىـ في تطوير دورىـ وتعاضدىـ مع الفئات االجتماعية لما لذلؾ مف اث
 وطنية. اقتصادية أـ معنوية أـ
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العمؿ لتقديـ العوف االقتصادي الى تيدؼ المؤسسات الشبابية الى  عمى الصعيد االقتصادي : .7
األسر المتضررة مف جراء السياسات اإلسرائيمية الى جانب العمؿ عمى حؿ مشكمة البطالة، 
والعمؿ عمى استيعاب الخرجيف في المؤسسات الحكومية واعتبار الشباب جزء ال يتجزأ مف عممية 

الدراسية والعالجية، والبيوت  التنمية ىذا باالضافة إلى دعـ الشباب أنفسيـ في توفير المنح
 ( .2000،الخاصة بيـ ال سيما الطالب منيـ ) األحمد

 
ىداؼ المؤسسات الشبابية يجب أف تشمؿ كافة مناحي اىتمامات الشباب مع ضرورة وير  الباحث أف أ

اتيـ ؿ خبراتيـ وشخصيلسياسية واالجتماعية وصقضماف مشاركة فعالو ليـ في القضايا العامة منيا ا
 بعادىـ عف اكتساب العادات والثقافات السمبية.تجاه البناء وااليجابية وا  بإ
 

 الشبابية وتأىيل القادة المؤسسات األىمية: 
وحجر االساس في جميع المشاريع  ،الشباب في كؿ المجتمعات ىـ عمود األساس في التنمية والتطوير 

معات العربية يقتصر دور الشباب ، وفي المجتالتنموية ويقع عمى عاتقيـ النيوض بالمجتمع ماديًا ومعنوياً 
 اً رجعي اً بعض المشاريع التنموية الصغيرة وىذا ما يقمؿ مف دور الشباب الضروري، لذلؾ لف نر  أثر  عمى
ستغمة بعض الدوؿ المتقدمة في توظيؼ الشباب في أماكف ومناصب عف مساىمتيـ وىذا ما ت   اً إيجابي

تيـ لتطوير المجتمع ويساىـ في ذلؾ رغبة الشباب في إثبات اوميار ميمة في المجتمع، إلبراز قدراتيـ 
كبير بيف الدوؿ  ا  رسمية، وىذا يشكؿ فارقالالذات والقدرة عمى القيادة سواء في المؤسسات الرسمية أو غير 

 (.2014المتقدمة والدوؿ النامية ) عبد اليادي، نت:
 
اء الشباب في ظؿ التحديات العالمية والتحوالت ويتعاظـ دور المؤسسات الشبابية في دعـ وترسيخ وبن 

ليس كدور التي تحيط بنا، مما يضاعؼ المسؤولية المجتمعية المنوطة بيذه المؤسسات تجاه الشباب 
نما كدور تكامم ي مع دور الحكومات ومؤسسات التربية والتعميـ وغيرىا، وال نستطيع اف نمخص اساسي وا 

نما نسطيع أف نممح لمؤسسات الشبابية في تثىيؿ اادور  لقيادات الشابة بكممات ال توفي ىذا الدور حقو، وا 
 (.2011،لمعالـ مقترحة لتحقيؽ ىذا الدور بثفضؿ صورة. )الجييماف

القياس المستمر لحاجات الشباب المتغيرة وفؽ التحديات المعاصرة والتحوالت العالمية، وذلؾ  .1
اب وتيدد ىويتو، وفعالية العنصر الشمرة لمتحديات التي تواجو مف خالؿ المتابعة المست

حضوره في مجتمعو برصدىا وكتابة التقارير الدورية حوليا، قياس حاجات الشباب 
 ومتطمباتيـ مف خالؿ االستبيانات واستطالعات الرأي والمالحظة .
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جية عامة شاممو يشارؾ في رسـ معالميا المختصيف لتحصيف الشباب ضد تيصياغة استرا .2

عدادىـ لدور أكثر فاعمية في المجتمع، وذلؾ مف خالؿ تكاتؼ التحديات التي  تواجييـ، وا 
جيود مؤسسات المجتمع المدني المعنية بالشباب عمى صعيد الوطف لصياغة استراتيجية 

مف تشمؿ وبما تراتيجية نوعية ومتميزة برؤيتيا تحديات المرحمة، وأف تكوف ىذه االسو ناسب تت
وكذلؾ  ات العصر عمى الصعيد الفكري والمعرفي والتقني،تطور  مع واكبتت سياسات وبرامج،

ار وحيوية الشباب فتكوف مبنية عمى خبرة الكب إشراؾ الشباب في صياغة ىذه االستراتيجية
 الواعد القائد.

تحقيؽ الكثير مف المتطمبات التنموية لليات التنفيذية لتطبيؽ ىذه االستراتيجية وضع اآل .3
نما اآلليات التنفيذية ليذه اوالدراسات واألبحاث التي توج الستراتيجيات وىو المثزؽ د بكثرة، وا 

 (.10:2011) الجييماف،ي نعيشة أي انفصاؿ القوؿ عف العمؿ الراىف الذالحضاري 

 وبناء عميو يترتب ما يمي:قطاع كبير منو موجو نحو الشباب نشاطيا الرئيسي أو و أف دور المؤسسات  
ف المؤسسة ولد  قياداتيا وكوادرىا المخضرمة بثىمية بث مستو  عاٍؿ مف الوعي في أركا . أ

دماج كوادر جدد في ُبنيتيااحتضاف   .وا 
إزالة كافة مقومات الخوؼ لد  الكوادر القديمة عبر قوانيف الترقية والتقاعد الكريـ في المؤسسات  . ب

 الحكومية وغير الحكومية.
دماجيـ ي اعات المؤسسات والييئات بماإشراؾ الكوادر الشبابية في إجتم . ت كفؿ اكسابيـ التجربة وا 

 في آليات اتخاذ القرار.
مكاناتو، وتضع ثقافتو عمى  ي الكادر الشبابي وتكميفة بمياـالثقة ف . ث تنشط طموحو وتبرز قدراتو وا 

 المحؾ العممي.
تدريب الشباب عبر تكثيؼ الدورات التثقيفية والفكرية والجسدية والنفسية، او بحسب المؤسسة  . ج

كف مف اتخاذ القرار الصحيح، ويبرز المواىب ويمب، بما يطور في القدرات صص المطمو والتخ
 .ورفع مستو  األداء

ف المؤسسات الشبابية يقع عمى عاتقيا بالدرجة األولى االىتماـ بتنمية وتطوير قدرات وير  الباحث بث
كسابيـ الميارات القيادية الش اخؿ المؤسسات التي تمكنيـ مف الترشح لمواقع المسؤولية في دباب وا 
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، وكذلؾ الحاؿ بالنسبة لممؤسسات الرسمية والتي تـ ذلؾ مف خالؿ األعداد الجيدالشبابية وخارجيا، وي
 يجب عمييا أف تعطي الفرص لمشباب في صناعة القرار.

 
  الشبابيةاألىمية المشاكل والصعوبات التي تواجو المؤسسات:  
عاممة في مجاؿ الشباب أو المؤسسات الشبابية ( إف منظمات المجتمع المدني ال2009،أسعد)وير  

 تواجو العديد مف المشكالت والمعيقات أبرزىا:
ضعؼ االمكانيات المادية الالزمة لتنفيذ األنشطة والبرامج الشبابية في ظؿ اعتماد غالبية  .1

 منظمات المجتمع المدني عمى مصادر تمويؿ خارجية، ونقص مصادر التمويؿ المحمي.
 تنموي عف برامج بعض المؤسسات والتوجيات التي تعمؿ وفقًا ليا.غياب الطابع ال .2
 ا المؤسسات الشبابية ليست منبثقة مف االحتياجات الحقيقية لمشباب .يالبرامج التي تطرح .3
السيطرة الحزبية السياسية والفصائمية عمى النوادي الرياضية والثقافية والتي تؤدي الى حرماف  .4

 والخدمات . الشباب مف الكثير مف البرامج
 ضعؼ اىتماـ المؤسسات العاممة في قطاع الشباب بفئة ذوي االحتياجات الخاصة. .5
آلليات تنسيؽ  لمؤسسات العاممة في قطاع الشباب وافتقارىااضعؼ التنسيؽ والتشبيؾ ما بيف  .6

 امج مما يؤدي إلى االزدواجية في البرامج والخدمات المقدمة لمشباب .ر بواضحة في تنفيذ ال
غالؽ المفروض عمى االراضي الفمسطينية اعاؽ تنفيذ البرامج وأد  الى تراجع واإل الحصار .7

 سبيف والمتردديف عمى المؤسسات الشبابية لالستفادة مف خدماتيا.تالمن
 ىؿ نحو االىتماـ بقطاع الشباب.و لأليرامج التوعية واالرشاد الموجضعؼ ب .8
عمى حساب الريؼ وفي منطقة الوسط  المدينة تمركز المؤسسات العاممة في قطاع الشباب في .9

 عمى حساب محافظات الجنوب والشماؿ.

 
 ( الى المشاكل التي تواجو المؤسسات العاممة مع الشباب بأنيا تتمثل في: 2012 مرتجى،ويشير 
تعتبر المشاكؿ المادية أحد اىـ المعيقات التي تواجو مقدمي الخدمات، خاصة أف غالبية  .1

 تنفيذىا.إلمكاف  لى ميزانيات عاليةاألنشطة الشبابية تحتاج ا
اعتماد غالبية برامج المؤسسات الشبابية عمى مصادر تمويؿ خارجي االمر الذي يضعؼ  .2

 استمرار ىذه البرامج ويحد مف قدرة المؤسسات عمى بناء تصور واضح لممستقبؿ.
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لرياضة، سيا وزارة الشباب واة العاممة في قطاع الشباب وعمى رأضعؼ دور المؤسسات الحكومي .3
 مما أد  الى تدني مستو  الخدمات المقدمة لمشباب.

والذي يظير مف خالؿ غياب الطابع  فمسطينية لواقع الشباب الفمسطينيغياب الرؤية التنموية ال .4
 التنموي عف برامج بعض المؤسسات والتوجيات التي تعمؿ بيا .

 : ىـ المعيقات التي تواجو المؤسسات الشبابيةوير  الباحث أف مف أ
 تيدد قياداتيا. دارية والتنظيميةالمؤسسات تر  أف أجراء االصالحات اإلىناؾ بعض مف ىذه  .1
موازنات تعتبر عالية مقارنة بما ىو متوفر، وبالتالي  نشطة والبرامج الشبابية بحاجة الىغالبية األ .2

 يتـ وقؼ ىذه البرامج لعدـ توفر الدعـ المطموب.
ات الشباب وعمى األغمب وال تتناسب مع اىتمام اً معدة سمف البرامج المطروحة في ىذه المؤسسات .3

نتاجيا.لـ يشاركوا في إ  عدادىا وا 
عاقة التطور معيات والييئات األىمية أد  الى إالتنفيذ لقانوف الشباب الفمسطيني وقانوف الج ـعد .4

 المؤسسي والتنظيمي ليذه المؤسسات .
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 المشاركة السياسية 4.2
  

االقتراب مف مفيوـ المشاركة السياسية، توضيح المقصود بمصطمح المشاركة بصفة عامة،  ييقتض
 تمييًدا لطرح مفيوـ المشاركة السياسية.

 
ار السياسات العامة، اختي فيف جانب المواطف، بيدؼ التثثير فالمشاركة قد تعنى أي عمؿ تطوعي م

دارة الش  سييف عمى أي مستو : حكومي، أو محمي، أو قومي.ف العامة، أو اختيار القادة السياؤو وا 
وىناؾ مف يعرفيا عمى أنيا عممية تشمؿ جميع صور اشتراؾ أو إسيامات المواطنيف في توجيو عمؿ 

ت ، وسواء كانـ بالمياـ التي يتطمبيا المجتمعأجيزة الحكومة، أو أجيزة الحكـ المحمى، أو لمباشرة القيا
 (.1983)معوض،  المساىمة مباشرة أو غير مباشرة

 
بدأ تشكؿ مفيوـ المشاركة السياسية منذ بداية القرف التاسع عشر بموازاة تشكيؿ وعي جديد بضرورة 

"، والذي   public spaceمجاؿ العاـ ال"  سية عشية ميالدىا ما اصطمح عمية بػػػػمراقبة السمطة السيا
المشاركة السياسية كمعيار لتقييـ العمؿ كاف قد أعطى شكاًل جديدا الجتماعية الفرد. "وسيعتمد مفيوـ 

السياسي، مف جية، والحكـ عمى مشروعية أي نظاـ سياسي ديمقراطي، مف جية أخر . وىذا بالتحديد ما 
عبرت عنو كتابات عمماء السياسة الرواد في الغرب مف أمثاؿ مونتيسكيو، وتوكيفيؿ، وجوف ستوارت ميؿ، 

لفاعؿ في تحديد شكؿ ومضموف المجاؿ العاـ )عثماف، وغيرىـ عندما ركزت عمى دور المواطف ا
2008.) 

 
أو بيا يضغطوف بغية  ،ممارسات التي يقوـ بيا المواطنوفتمؾ المجموعة مف ال" ىيالمشاركة السياسية و 

غط الذي قد تمارسو وتقييـ القرار السياسي اشتراكا خاليا مف الض ،راؾ في صنع وتنفيذ ومراقبة تنفيذاالشت
، ة صنع القراراتيمارسو في عممي اً ودور  وىذا يعني أف لممواطف حقاً (، 2009" )الندوي، يـالسمطة عمي



26 

 

التي تؤثر في ذف مساىمة الفرد في أحد األنشطة السياسية إوتقويميا بعد صدورىا فيي  ،ومراقبة تنفيذىا
تخاذ القرارات ي إالمشاركة ف منيـاد والشباب ف قضية تمكيف األفر حيث أ /أو اتخاذه،عممية صنع القرار 

ضية عامة، والعضوية الحزبية، في قي شمؿ التعبير عف رأي مف المؤشرات الميمة في ىذه الدراسة، وىذا
 نتخابات، وتولى أيٍ أو التعاوف معيا، والترشيح في األنضماـ لمؤسسة مف مؤسسات المجتمع المدني واإل

أي مجتمع ىي محصمة نيائية لجممة مف  والمشاركة السياسية في، عيةمف المناصب التنفيذية والتشري
العوامؿ االجتماعية االقتصادية والمعرفية والثقافية والسياسية واألخالقية؛ تتضافر في تحديد بنية المجتمع 
المعني ونظامو السياسي وسماتيما وآليات اشتغاليما، وتحدد نمط العالقات االجتماعية والسياسية ومد  

لذي بات معممًا رئيسيًا مف معالـ المجتمعات المدنية الحديثة، المجتمعات التي توافقيا مع مبدأ المشاركة ا
والمعرفة الموضوعية والثقافة الحديثة بناء حياتيا العامة  كنولوجيامؿ الصناعي وتقدـ العموـ والتأعاد الع

جاز، وحكـ القانوف، وعالقاتيا الداخمية، عمى أساس العمؿ الخالؽ، والمبادرة الحرة، والمنفعة والجدو  واإلن
بعبارة أخر ، المشاركة السياسية مبدأ ، دولة الحؽ والقانوف والمؤسسات ثةفي إطار دولة وطنية حدي
وينمو في ضوء األنظمة الوطنية الديمقراطية  ثلدولة الوطنية الحديثة؛ مبدأ ينشديمقراطي مف أىـ مبادئ ا

ويبقى  ،اتساواة في الحقوؽ والواجبات وفصؿ السمطالتي تقـو عمى أساس المواطنة والحرية المسؤولة والم
أو  ، شاباً أو امرأة أىـ مبدأ مف مبادئ الديموقراطية وىو احتراـ كرامة اإلنساف في المجتمع أكاف رجالً 

  فتاة، طفال أو طفمة.
 

نو من الميم ادراج بعض التعريفات والمفاىيم لممشاركة السياسية في ىذا الباب بيدف وعميو فإ
 تيا والخروج بدالالت حول المكونات االساسية لممشاركة السياسية. مناقش

 
قؼ عمى إذ ىي ثقافة ت"تجاوز كونيا مجرد حؽ، ت االسياسية بثني المشاركة (2010يعرؼ طارؽ، )

: "ىي إمكانية تدخؿ المواطف لعزوؼ" مدلوال يطابؽ المشاركة إذواليثس وا ثراتالنقيض مف ثقافة عدـ اإلك
وفي تدبير وتسيير كؿ مف الشثنيف  ،قيمي، في اقتراح وصناعة القرارو حقوقي، و تاريخي، بما ىو كائف 
 .(2010"  )طارؽ، المحمي والعاـ، 

 
المشاركة السياسية سموًؾ تطوعي، وىي عممية مكتسبة يتعمميا الشخص خالؿ ف 1994وبحسب جمعو، 

مف األسرة وتدرجًا مع جماعة الفصؿ  حياتو وأثناء تفاعمو مع العديد مف الجماعات المرجعية، ابتداءً 
وجماعة النادي وجماعة األصدقاء، وجماعة العمؿ، كما تتوقؼ ممارسة الفرد لممشاركة السياسية باعتبارىا 
عممية مكتسبة عمى مد  توافر المقدرة والدافعية، والفرص التي يتيحيا المجتمع وتقاليده السياسية 

 .(1994)جمعة،  .  المناخ السياسي السائد في المجتمع واأليدلوجية والظروؼ التي تحدد طبيعة
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تمؾ األنشطة االختيارية أو التطوعية التي يسيـ أفراد ىي المشاركة السياسية  .1977كما ويعرؼ ياسيف، 

، رمة بشكؿ مباشر أو غير مباشالمجتمع عف طريقيا في اختيار حكاميـ، وفي وضع السياسة العا
ألنشطة تشمؿ: التصويت، والمناقشات، وتجميع األنصار، وحضور االجتماعات واألشكاؿ التقميدية ليذه ا

أشكاؿ المشاركة فتشمؿ: االنضماـ  العامة، ودفع االشتراكات المالية واالتصاؿ بالنواب، أما أكثر
، ) ياسيف       طالع بالمياـ الحزبية والعامةضلإلوالسعي  ،في الدعاية االنتخابية لألحزاب، والمساىمة

1977 ). 
)                     .عمؿ تطوعي مقصود ييدؼ إلى التثثير في القرارات السياسيةوالمشاركة السياسية: 

Uhlaner،1986 ).  
 

عمى  –بناًء عمى ما لديو مف خصائص نفسية معينة  –حرص الفرد  تعني انيا 1995كما وعرفيا حمزه، 
لحرص عمى سموؾ الفرد السياسي مف خالؿ مزاولتو أف يؤدي دورًا في عممية صنع القرار، وينعكس ىذا ا

لحؽ التصويت أو الترشيح ألي ىيئة سياسية، كما ينعكس عمى اىتماماتو التي تتمثؿ في مراقبة القرار 
السياسي، وتناولو بالنقد والتقييـ والمناقشة مع اآلخريف، وينعكس أيضًا عمى معرفتو بما يدور حولو مف 

-االىتماـو  -النشاط:  النياية ىي محصمة ليذا الثالوث مشاركة فيأمور تتعمؽ بالسياسة، وال
 (.1995 ،)حمزةالمعرفةو 

 
تمؾ األنشطة اإلرادية المشروعة التي يقوـ بيا المواطنوف بيدؼ ىي المشاركة السياسية ضافة إلى أف باإل

السياسية التي  التثثير بشكؿ مباشر أو غير مباشر في عممية اختيار الحكاـ أو التثثير في القرارات
 .(Macridis & Brown, 1986) يتخذونيا

 
مشاركة الفرد في مستويات مختمفة مف النشاط في النظاـ السياسي، وىي تتراوح  أيضاً  المشاركة السياسيةو 

 .(Rush, 1992) بيف عدـ المشاركة وبيف شغؿ منصب سياسي
 

ثرا ما لـ يعترؼ بدوره في الحياة العامة، يمكف لمفرد أف يكوف مؤ  الإف المشاركة السياسية ىي شثف عاـ، 
أف ىناؾ عراقيؿ  نالحظوعمى الرغـ مف ذلؾ،  ،وبحقو في ممارسة ىذا الدور دوف قيود ذات طابع تمييزي

ياسي، وعقبات كثيرة لمشاركة الشباب أىميا النظرة السمبية مف قبؿ المجتمع لعمؿ الشباب في الجانب الس
 الى الشرعية اً ستنادإمف إزالة جميع العقبات والعراقيؿ مف طريقيـ بد ال  ولكي يشارؾ الشباب بفاعمية

والتي تؤكد عمى الحؽ في المشاركة الكاممة والفاعمة في جميع  ،والوطنية ذات الصمة واالقميميةالدولية 
 السياسية. مناحي الحياة بما يضمف حقوقيـ 
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لديمقراطية  االساسيةلـ يعد يعتبر أحد المطالب إف تبوء الشباب المسؤولية في الييئات السياسية الرسمية 

فدوف مشاركة الشباب  لى تعبير حقيقي وفعمي عف مصالحيـ،بؿ تعد  ذلؾ االنظاـ السياسي فحسب، 
يمكف الحديث عف مساواة في الحقوؽ والواجبات بيف فئات المجتمع المختمفة، وبما  المشاركة فعالة، 

يتطمب ذلؾ إجراء تغييرات جوىرية عمى مجمؿ التشريعات  ،لتنمويةيضمف المشاركة الفاعمة في العممية ا
الدولية  االتفاقياتبد مف التصديؽ عمى  الوالقوانيف التي تحد مف تطور مشاركة الشباب، إلى جانب ذلؾ 

 .المتعمقة بالشباب، وما يرافؽ ذلؾ مف انعكاسات عمى القوانيف المحمية، مثؿ مشروع قانوف رعاية الشباب
 
 بيف فئات الشباب عنيا في الفئات االخر ، واللمشاركة السياسية بشكؿ عاـ ىي أكثر انخفاضا إف ا 

الفمسطينية سواء لجية العضوية أو  واالحزابيعني ذلؾ أف الشباب يشاركوف بفاعمية أكثر في الفصائؿ 
تممس اتجاىات وليذا الواقع أىمية في معرفة و  ،المختمفة ليذه التنظيماتلجية المشاركة في الييئات 

، كبار السفالتحوؿ الديمقراطي في فمسطيف، فالمجتمع السياسي الفمسطيني بتركيبتو القائمة يتحيز نحو 
السياسي، ويولد ظواىر غريبة عف  باالغتراب واإلحساسالشباب  المباالة قطاعالذي يؤدي إلى  االمر

 .المجتمع الفمسطيني
 

مشاركة الشباب السياسية كذلؾ  أماـوالمعيقات  شكالياتاالجتماعي مف أىـ التعتبر طبيعة النظاـ ا
في فمسطيف،  إلى  جتماعياإلعف النظاـ  ديمقراطيتو والذي جاء تعبيراً السائد ومد   االنتخابيالنظاـ 
لمفمسطينييف  ولىاألفالمشاركة السياسية .  السياسي والمرجعية الدستورية والقانونية لذلؾ ساساألجانب 

تحت  االنتخاباتسمو، بعبارة أخر  فقد تمت و تفاؽ أإشمولية تمت بناء عمى محددات  مف وبما تتصؼ بو
ومحدداتيا، والتي حرمت أبناء الشعب الفمسطيني في الشتات مف  سرائيميةاإلالفمسطينية  االتفاقياتسقؼ 

إلى والترشيح، واقتصر ذلؾ عمى سكاف الضفة الغربية وقطاع غزة، إضافة  نتخاباإلممارسة حقيـ في 
عدد أعضاء المجمس التشريعي  االتفاقياتالعائديف وبعض سكاف القدس الشرقية، وقد حددت ىذه 

 االعتقادمف  االساسإف ضعؼ الحياة السياسية وتعثر عممية التحوؿ الديمقراطي، نابع في وصالحياتو، 
شيح، بعبارة أقصر والتر  االنتخابالسائد في المجتمع بثف المشاركة السياسية تتمثؿ وتنحصر في عممية 

أي  االعتبارتثخذ بعيف  وال، االنتخاباتينظر إلى عممية المشاركة بثنيا عممية موسمية تنتيي بانتياء 
 لالحزابجيد سياسي منتظـ ودائـ ومشاركة مستمرة، تتمثؿ في المشاركة الفاعمة في النشاط الفعاؿ 

لنظاـ السياسي وعدـ احترامو لمحقوؽ السياسية ومنظمات المجتمع المدني. إلى جانب ذلؾ تجاوزات ا
مف العقبات التي تحوؿ دوف عممية التحوؿ الديمقراطي، فالتغيير الديمقراطي  ىيلمواطنيو  االساسية

مكانية التبدؿ تمثؿ مصمحة ليس فقط لفئة بعي نما لجميع الفئات الميمشةوا  إلى جانب ذلؾ فإف ، نيا وا 
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قد يفقدىا مواقعيا  اً التحوؿ والتغيير تيديد ييتر  في عممت االموربعض الفئات المييمنة عمى مجريات 
 .وامتيازاتيا وليذا تقاـو التغيير

 
أنيـ مف  اال عمى الرغـ مف أف الشباب يشكموف أكثر مف نصؼ المجتمع الفمسطيني مف الناحية العددية،

رة فئة عمى مجريات الناحية الفعمية ليسوا كذلؾ، فيـ يمثموف أقمية بالمفيـو السياسي، مما يعني سيط
وعميو فإف النظاـ السياسي ىو الذي يجعؿ مف المساواة حقيقة واقعية، سواء أكانت المساواة عمى  ،االمور

إجراء  خالؿمصدر السمطات مف  مةاألأساس الجنس أو الموف أو الديف أو المغة، وىو الذي يحقؽ مبدأ 
 واستقالؿلتعددية السياسية، والفصؿ بيف السمطات الحرة والنزيية والديمقراطية والدورية، وا االنتخابات

االنساف )مركز شمس، ، واحتراـ الحريات العامة وحقوؽ االداريالقضاء، وسيادة القانوف ومحاربة الترىؿ 
2010.)  

 
العممية التي مف خالليا يمعب الفرد دورًا في إنيا  .1998كما أف المشاركة السياسية بحسب الجوىري، 

يشارؾ في وضع األىداؼ العامة لذلؾ  ألف؛ لمجتمعو، وتكوف لديو الفرصةية واالجتماعية الحياة السياس
 (.1998، ) الجوىري.لوسائؿ لتحقيؽ إنجاز ىذه األىداؼالمجتمع، وكذلؾ أفضؿ ا

طة الحؽ في ويمكف استجماع دالالت التعريفات التي تـ ايرادىا بالقوؿ أف المشاركة السياسية تعني ببسا
مف  ،تمكيف فئة عريضة مف المجتمع أال وىي شريحة الشبابار وصنع السياسات، وىي :" تخاذ القر إ

بجيودىـ الذاتية أو بالشراكة والتعاوف  سواءً  ،التنميةاإلسياـ بدرجة أو بثخر  في إعداد وتنفيذ سياسات 
ليوـ حقًا ، وباتت ا(Driss, 2004 ) " مع القطاعات واألجيزة الحكومية والسمطات المحمية المنتخبة

ختيار الحكاـ ومسؤولي االدارات مف خالليا إا الوسيمة التي يمكف لكؿ المواطنيف باعتبارى ثابتاً  اساسياً 
يز، وبالتالي فالمشاركة يالمحمية ومراقبة أدائيـ وتقييمة واالنخراط في بنى المجتمع كافة بدوف قيود أو تم

ة بقدر ارتباطيا بمحددات تشريعية، وسياسية، السياسية، لـ تعد مرتبطة بتقديرات أو محددات مزاجي
كة وتكريسيا كثقافة فالمجتمعات التي تعطي وزنا لممشاركة الديمقراطية تعطي ذات االىتماـ لثقافة المشار 

لى ا تغيرًا يجب االنتباه في شثنيا إوبالعموـ فالمشاركة السياسية عندما نتثمميا باعتبارى مجتمع بثكممو،
لزمانية، وفي أي مجتمع تتـ، وفي إطار اي تركيبة اجتماعية ثقافية، وعمى اساس أية االظروؼ المكانية و 
ومع ذلؾ فإنو يكاد يكوف ىناؾ شبو إجماع بيف الباحثيف عمى بعض صيم المشاركة شروط وأية سياسة، 

ية التي االجتماعية والتاريخافة العوامؿ السياسية والنفسية و السياسية التي تمكننا مف دراستيا وتحديد ك
وىذه الصيم مف " االنتماء الحزبي وعضوية المنظمات السياسية، ـ فييا كالتصويت في االنتخابات و تسي

المشاركة ترتبط بآليات العالقة بيف الدولة والمجتمع المدني وطبيعة الممارسة السياسية السائدة، وىذا 
لة أساسيًا في التشجيع أو عدـ يضفي طابعًا مؤسساتيًا عمى المشاركة، األمر الذي يجعؿ دور الدو 
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 .1992، )قنديؿ"  التشجيع عمى المشاركة، إال إذا حدثت طفرات وتمردات سياسية تجعؿ المشاركة فرضاً 
( 
 

 مستويات المشاركة السياسية: 
المشاركة ج بشكؿ تراكمي عدا عف أف ياسية ال تتـ بقرار إجرائي بؿ تتدر كما ىو معروؼ فالمشاركة الس

ة، وبحسب الدراسات والمتخصصيف ليست بذات المستو  مف االىتماـ والمتابعالمجموعات لد  االفراد و 
أي ممارسة النشاط  :المستو  األعمى" لحديث عف اربعة مستويات لممشاركة:ف المشاركة يمكف ابشث

ويشمؿ ىذا المستو  الذيف  ، المستو  الثاني: الميتموف بالنشاط السياسي،السياسي بشكؿ نشط ومبرمج
صوتوف في االنتخابات ويتابعوف بشكؿ عاـ ما يحدث عمى الساحة السياسية، المستو  الثالث: ي

شمؿ مف ال ييتموف باألمور السياسية وال يميموف لالىتماـ بالعمؿ ياليامشيوف في العمؿ السياسي، و 
في جة أو بثخر  ضطر لممشاركة بدر ف كاف بعضيـ يو موارد لو، وا  وف إي وقت أالسياسي وال يخصص

تو  الرابع: المتطرفوف سياسيًا، زمات أو عندما يشعروف باف مصالحيـ المباشرة ميددة، المسأوقات األ
 (.2008" )عثماف،  الى اساليب العنؼ طر الشرعية القائمة ويمجؤوفخارج األوىـ اولئؾ الذيف يعمموف 

 
أو في عداء مع النظاـ القائـ  ،شةومف المالحظ أف االفراد او المجموعات او الفئات التي تجد نفسيا ميم

يتمثؿ في عدـ المباالة مما  ،أي تثخذ اتجاىا سمبيًا في الرفضي نشاط ما أف تنكفي وتنسحب مف أإ
طر لنظاـ ويبني منيج مشاركة خارج األيحصؿ، واالتجاة االخر ىو ذاؾ الذي يعبر عف رفضة بتحدي ا

 الشرعية أساسيا العنؼ والتمرد.
 
  اسيةلمشاركة السيامراحل: 

ىتماـ تبدأ وتنتيي بيا، حيث تبدأ "باإل وكما قضايا عديدة اخر ، فإف لممشاركة السياسية مراحؿ وتدرجات
السياسي، وذلؾ مف خالؿ االىتماـ في متابعة القضايا العامة، ثـ بالمعرفة السياسية والمقصود بيا 

ماف وقادة الرأي العاـ، ومف وأعضاء البرل ،المعرفة بالشخصيات ذات الدور السياسي كثعضاء المجمس
ة لمساندة المادية والمطالب السياسيمييـ، التصويت السياسي والمشاركة في الحمالت االنتخابية بالدعـ وا

التي تتمثؿ في االتصاؿ باألجيزة الرسمية وتقديـ الشكاو  وااللتماسات واالشتراؾ في االحزاب والجمعيات 
 (.2008التطوعية" )عثماف ، 

 
 مشاركة السياسيةخصائص ال: 

تتسـ المشاركة السياسية بمجموعة مف السمات والخصائص اليامة، فالمشاركة سموؾ تطوعي ونشاط 
تجاه القضايا  إرادي حيث يقوـ المواطنوف بتقديـ جيودىـ التطوعية لشعورىـ بالمسؤولية االجتماعية
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نما وىي ايضا سموؾ مكتسب فيي ليست سموكًا فطريًا يولد بو االواالىداؼ،  ىي عممية نساف أو يرثو، وا 
جودة في المجتمع، كما انيا المو  تأثناء حياتو وخالؿ تفاعالتو مع االفراد والمؤسسا مكتسبة يتعمميا الفرد

عماؿ فعمية وتطبيقية وثيقة الصمة بحياة وواقع الجماىير، بي واقعي، بمعنى انيا تترجـ الى أيجاسموؾ إ
واء وال تيبط الى مستو  التنفيذ، والمشاركة عممية اجتماعية شاممة فيي ليست فكرة مجردة تحمؽ في االج

ومتكاممة متعددة الجوانب واألبعاد تيدؼ الى اشتراؾ كؿ فرد مف افراد المجتمع في كؿ مرحمة مف مراحؿ 
في  التنمية، في المعرفة والفيـ والتخطيط والتنفيذ واالدارة واالشتراؾ والتقويـ وتقديـ المبادرات والمشاركة

الفوائد والمنافع، ال تقتصر المشاركة عمى مجاؿ أو نشاط واحد مف أنشطة الحياه، بؿ إف لممشاركة 
مجاالت متعددة اقتصادية وسياسية واجتماعية يمكف أف يشارؾ فييا الفرد مف خالؿ اشتراكو في أحدىا أو 

أفراد المجتمع وواجب  بمجوعيا في آف واحد، والمشاركة حؽ وواجب في آف واحد، فيي حؽ لكؿ فرد مف
والتزاـ عمية في نفس الوقت، فمف حؽ كؿ مواطف أف يشارؾ في مناقشة القضايا التي تيمو، وأف ينتخب 

عف والتعبير  ،مف يمثمو في البرلماف، وأف يرشح نفسو إذا ارتث  في نفسو القدرة عمى قيادة الجماىير
سميـ لمديمقراطية فال ديمقراطية بغير مشاركة، طموحاتيـ في المجالس النيابية، فالمشاركة ىي الوضع ال

كما اف المشاركة واجب عمى كؿ مواطف، فيو مطالب بثف يؤدي ما عمية مف التزامات ومسؤوليات 
ير الالـز نحو التوجو التنموي في المجتمع، والمشاركة أيضا ياجتماعية تجاه قضايا مجتمعيو إلحداث التغ

تساىـ في بمورة فكر واحد نحو االحساس بوحدة اليدؼ، والمصير توحد الفكر الجماعي لمجماىير حيث 
 المشترؾ، والرغبة في بذؿ الجيود لمساندة الحكومة والتخفيؼ عنيا )الصوفي، سنة غير معروفو( .

 
 دوافع المشاركة السياسية: 

و الحزب أ رتبط بدافع عاـ لو صمو بالمجتمعالمشاركة ليست ىدفا بحد ذاتو بؿ إف الدافع نحو المشاركة م
أو المجموعة التي يتشارؾ معيا الفرد لكي يغير او يعبر عف رأيو وتطمعاتو، وعمى المستو  الخاص يوجد 
ايضًا دوافع لممشاركة تتجمى في الرغبات واالحتياجات والطموحات ايضًا، لذلؾ فإف المشاركة السياسية 

 او عفوية. بالمجمؿ ىي عممية ىادفة بالبعديف العاـ والخاص وليست عشوائية
 

 الدوافع العامة، وتتمثل في: -
ف المشاركة واجب والتزاـ مف كؿ فرد تجاه المجتمع الذي يعيش فيو، مما يستوجب مشاركة الشعور بث

الجماىير وبفاعمية في الحياة العامة لممجتمع، فيعبروف عف آرائيـ وافكارىـ ورغباتيـ فيما يجب اتخاذه 
ضافة برامج والسياسات التي تتخذ إستجابة الحتياجات المواطنيف. إفي المف قرارات وقوانيف وسياسات و 

إلى الرغبة في لعب الدور المحوري والمؤثر في أنشطة المجتمع المختمفة بالشكؿ الذي يؤثر عمى 
حاضرىـ والعمؿ عمى تقوية الروابط بيف مختمؼ فئات المجتمع وجماعاتو بغيو تحقيؽ نوع مف التكامؿ. 

و كما انيا تعكس الرضا ا المشتركة ليذه الفئات والجماعات، الفئات بما يحقؽ المصالحوالتفاعؿ بيف ىذه 
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فالمشاركة الجماىرية تزداد مع زيادة الرضا عف السياسات والعكس  عدـ الرضا عف السياسات القائمة،
و ، أرسةصحيح. كما أف المشاركة ترتبط بعوامؿ التنشئة االجتماعية والسياسية في محيط االسرة أو المد

مواطنًا  الفرد قيمة المشاركة، وتجعؿ منو و وسائؿ االتصاؿ وغيرىا، والتي تنمي في، أو االحزاب أالنادي
 مشاركًا.

 
 

 الدوافع الخاصة، تتمثل في: -
محاولة التثثير عمى صنع السياسة العامة في المجتمع لتكوف مالئمة لالحتياجات الفعمية والرغبات 

فراد المجتمع وفي تحقيؽ المكانو المتميزة بيف ألذي تعود بالنفع عمييـ، الخاصة بثفراد المجتمع وا
واحتساب الشيرة والحصوؿ عمى التقدير واالحتراـ، كذلؾ تتمثؿ الدوافع الخاصة في إشباع الحاجة 
لممشاركة، حيث تنقسـ حاجات االنساف الى مستويات خمس ىي : الحاجات االساسية كالمثكؿ والممبس، 

والحاجة الى العاطفة والتقدير، والحاجة الى  ،والطمثنينة، والحاجة الى المشاركة ،األمف والحاجة إلى
 تحقيؽ الذات.

 
 طمبات المشاركة السياسية الفاعمة تم: 

تتطمب المشاركة السياسية الفاعمة توافر مجموعة مف العوامؿ التي تضمف بقاءىا واستمرارىا،  وتساعدىا 
بمعدالت التنمية الشاممة وأىـ ىذه المتطمبات، ضرورة ضماف توفير عمى تحقيؽ أىدافيا بما يدفع 

ارتفاع مستو  وعي الجماىير بثبعاد الظروؼ السياسية المتطمبات واالحتياجات االساسية لمجماىير، 
حساس المواطنيف بثف  واالقتصادية واالجتماعية التي يمر بيا المجتمع، الشعور باالنتماء لموطف، وا 

جبًا تفرضو العضوية في ىذا حياه السياسية واالجتماعية واالقتصادية لممجتمع تمثؿ وأمشاركتيـ في ال
ىذه المشاركة وسرعة  ةااليماف بجدو  المشاركة: فإحساس المواطف بثىمية المشاركة وفاعميالوطف، 

 صورة حياةه بجدو  مشاركتو ومردودىا المباشر عمى تحسيف استجابة المسؤوليف، يعيؽ مف شعور 
إيماف القيادات السياسية واقتناعيا بثىمية مشاركة الجماىير في صنع وتنفيذ ريف داخؿ المجتمع، اآلخ

تاحة المجاؿ  تاحة الفرصة لدعـ ىذه المشاركة مف خالؿ ضماف الحرية السياسية، وا  السياسات العامة، وا 
تو في ظؿ مناخ آمف أماـ الجماىير لمتعبير عف آماليـ وطموحاتيـ ورأييـ في قضايا مجتمعاتيـ ومشكال

وجود التشريعات التي تضمف وتؤكد وتحمي المشاركة، وكذلؾ يـ ألي مساءلة قانونية، ودوف تعرض
حات بوضوح تاـ وحرية كاممة، ومع االوسائؿ واألساليب المتنوعة لتقديـ وعرض اآلراء واألفكار واالقتر 
اركات ار والتي تضمف وصوؿ ىذه المشتوافر األساليب والوسائؿ واألدوات التي تساعد عمى توصيؿ االفك

وجود القدوة الصالحة في كؿ موقع مف مواقع العمؿ مما يستمـز التدقيؽ في اختيار لصانع القرار، 
تكوف ة الصالحة مف شثنيا أف سب في المكاف المناسب. فيذه القدو القيادات، والتثكد مف وضع الرجؿ المنا
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 في عممية التنمية. ـبإمكانات الشباب ودورى يا اإليمافيكما يفترض ف مشجعة وليست معوقة لممشاركة،
 (.2008)عثماف، 

 
 
 
 

 سمات مشاركة الشباب الفمسطيني: 
بمجموعة مف السمات العامة و الذكر اتسمت مشاركة الشباب الفمسطيني السياسية في المراحؿ الخمس آنف

 ،الـ المشروع الوطني الفمسطينيوالخاصة، حيث شكمت مشاركة الشباب الفمسطيني معممًا رئيسيًا مف مع
انطالؽ فصائؿ العمؿ الوطني التي تشكمت وكاف يقؼ ( وب1967ولى وال سيما بعد ىزيمة )منذ بداياتو األ

عمى رأسيا قادة شباب غالبيتيـ قدـ مف الجامعات، وىذا  شيء يحسب لصالح الشباب، فمـ تكف 
زب السياسي، وذلؾ لخصوصية الوضع المشاركة السياسية لمشباب بشكؿ أو بآخر بعيدة عف الح

مف قضايا، وىذا الترابط إف كاف لو ايجابيات فقد  لبعد الوطني كثولوية عمى ما سواهالفمسطيني وتقديـ ا
ترتب عمية سمبيات ايضا أىميا اف العمؿ الشبابي غمب عمية البعد الفئوي الفصائمي، وىو ما حاؿ الى 

ة فمسطينية ) كحركة اجتماعية تعبر عف قطاع الشباب جانب اسباب أخر  دوف  بمورة حركة شبابي
الفمسطيني بغض النظر عف االنتماء السياسي أو الديني أو غيرىا(، حيث مف الصحيح أف المشاركة 
الشبابية امتدت عمى مدار قرف، لكف الصحيح ايضًا أف ىذه المشاركة لـ تتبمور بشكؿ محدد وواضح 

تشكؿ منظمات وأطر شبابية فمسطينية تحمؿ ىـ قطاع الشباب وضمف عناويف شبابية صريحة اال بعد 
وتسعى لتحقيؽ احتياجاتيا واالرتقاء بمشاركتيا في العمؿ السياسي والميني وصناعة القرار الوطني. 
ونكوص ىذه االطر لألسباب واالعتبارات التي تـ شرحيا أعاله ىو الذي تسبب في ارتداد الحركة التي 

تسبب أيضًا ببروز منظمات شبابية أىمية موجية لقطاع الشباب ببرامج عمؿ كانت متصاعدة، وىو ما 
ممولة تعمؿ عمى رفع قدرات الشباب وتعزيز مشاركتيـ السياسية في مختمؼ المجاالت، ولكف في كؿ 

لى وقتنا الحاضر شكؿ الطالب وال سيما طمبة الجامعات عماد الحركة الشبابية الفمسطينية رغـ لمراحؿ وا  ا
 ر  مسيرة الحركة الطالبية في اآلونة األخيرة مف ثغرات.ما اعت

 
  السياسية لمشباب الفمسطينيواقع المشاركة: 

بؿ  ليس فقط مف أجؿ البعد التنموي، أصبحت عممية مشاركة الشباب في الحياة العامة ضرورة ممحة،
نما تشمؿ  لتحقيؽ أىداؼ النظاـ السياسي، بحيث ال يقتصر حؽ المشاركة عمى فئة دوف غيرىا، وا 

في نياية األمر وأف توسيع قاعدة المشاركة لتشمؿ  سواء، االمشاركة الشباب والنساء والرجاؿ عمى حد
بما فيو الشباب تساعد في كؿ األحواؿ عمى توسيع قاعدة الشرعية لممؤسسات التمثيمية  شرائح المجتمع
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ىـ لذا فإف مف أ الخيار الديمقراطي، الىما يعطييا قوة تمثيمية مستندة م والتنفيذية لمنظاـ السياسي،
اإلقرار بثنيـ يتمتعوف بالمواطنة التامة بكؿ مظاىرىا وصواًل إلى مسؤوليات  مؤشرات مشاركة الشباب،

نتماء مبدأ اال يعززو  مبدأ المواطنة بشقييا الحقوؽ والواجبات، إف توسيع قاعدة المشاركة يعزز. المواطف
يرات جوىرية يعمى طريؽ إحداث تغ ف مكانة الشباب في المجتمع،ويعزز م ،واالنحياز لمصمحة الوطف

 بما يشمؿ اليياكؿ االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية عمى طريؽ التنمية بمفيوميا الشامؿ،
فال يكفي االعتراؼ مف الناحية الشكمية بحاجة التنمية إلى طاقات وجيود  موظفًا طاقات المجتمع ككؿ،

لجية التعميـ والعمؿ وغير  يـمجتمع بما فييا الشباب والسعي الدائـ إلتاحة المجاؿ أمامجميع فئات ال
واإلقرار بثف التنمية بمفيوميا الشامؿ والمستداـ ال يمكف أف تتحقؽ بدوف مساىمة جميع الفئات بما  ذلؾ،

جيود التنموية مف أجؿ مساىمة كاممة في ال فييا الشباب في بمد يعتمد أساسًا عمى موارده البشرية،
وفيما يمي سنتحدث عف واقع المشاركة السياية ، (2006  رحال،  سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافياً 

 لمشباب عمى عدة مستويات:
 

 :مستوى منظمة التحرير  الفمسطينيةعمى  -
 المجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفمسطينية: .1

فيذية سمبية لمغاية حيث تشير االحصاءات الى أف كانت مشاركة الشباب عمى مستو  المجنة التن
ء المجنة التنفيذية لممنظمة لـ تشرؾ الشباب لجنتيا التنفيذية، وىي بمنزلة مجمس الوزرا

 الفمسطيني، وأعمى ىيئة تنفيذية.
 المجمس الوطني الفمسطيني: .2

ة تشريعية يعتبر المجمس الوطني الفمسطيني برلماف الشعب الفمسطيني وبالتالي ىو أعمى ىيئ
وثؽ أية مشاركة لمشباب في رئاسة المجمس الوطني الفمسطيني منذ سجؿ أو يُ فمسطينية، ولـ يُ 

تشكيمو حتى اآلف. كما لـ يسجؿ ايضًا أية مشاركة لمشباب في مكتب رئاسة المجمس الوطني 
أما عمى مستو   عمى صعيد مشاركة الشباب السياسية،الفمسطيني، وىذا دوف شؾ مؤشر سمبي 

لعضوية فمف غير المعروؼ أف ىناؾ شباب في المجمس الوطني وال سيما أف المجمس عدا عف ا
( سنة 12عدـ انتظاـ انعقاد دوراتو حسب النظاـ االساسي حيث عقد أخر دورة لو قبؿ )

 عامًا. 20وعضويتو لـ تتغير منذ اكثر مف 
 المجمس المركزي الفمسطيني: .3

والمجمس الوطني وينوب عف المجمس الوطني أثناء دورتي  وىو ىيئة وسيطة بيف المجنة التنفيذية
انعقاده، أي أف لو مكانة ميمة عمى مستو  القرار الوطني وىو ايضًا يخمو مف الشباب في 

 ىيئاتة القيادية.



35 

 

 :دوائر منظمة التحرير .4
، الدائرة السياسية، ينطبؽ عمييا الشيء ذاتو عدـ وجود سجؿ واضح فكدائرة شؤوف الالجئي

 كة شبابية فييا وىناؾ دوائر مضى عمييا عدة عقود، ومسؤولوىا لـ يتغيروا عمى االطالؽ.لمشار 
 
 : توى السفارات والسمك الدبموماسيمس عمى .5

تكرس المنظور ذاتو فييا، أي أف بعض السفراء مضى عمى خدمتيـ عدة عقود دوف 
ف كانت في اآلونة األخيرة قد حصمت بعص اإل مجاؿ الميـ صالحات في ىذا التغيير، وا 

 نيا ما زالت دوف المستو  الذي يمّكف الشباب مف المشاركة الفاعمة والممموسة.اإل أ

حرير الفمسطينية خصوصًا في توبالمحصمة يبدو أف مشاركة الشباب السياسية ضمف تجربة منظمة ال
 ا الوقود الذي كرس منظمةالعقديف االخيريف كانت ضعيفة بشكؿ ممحوظ، رغـ أف الشباب كانو 

ومكانتيا في أوساط الشعب الفمسطيني وفي المستويات االقميمية والدولية والعربية في التحرير 
 البدايات.

 :عمى صعيد قادة األحزاب والييئات القيادية  -
صحيح أف قادة األحزاب السياسية الفمسطينية عند تشكيؿ الفصائؿ الفمسطينية في مطمع ومنتصؼ 

مف الشباب وتحديدًا الشباب الذيف درسوا في الجامعات العربية، ولكف الستينات مف القرف الماضي كانوا 
بعد تخطي مرحمة التثسيس بسنوات لـ يعد وجود الشباب منظورًا في القيادة األولى لكافة الفصائؿ 
السياسية عمى مستو  الييئات القيادية، بسب ثبات الييئات عمى مف فييا مف قيادات والتجديد ليـ دوف 

دماج الشباب في القيادة، مراعاة لعم مستو  قادة الفصائؿ فيـ أيضًا لـ يتغيروا منذ  وعمىمية التجديد وا 
تشكيؿ األحزاب قبؿ عدة عقود وبسبب غياب االنتظاـ لعقد المؤتمرات وتباعد انعقادىا ساىـ في تكريس 

 القديـ وتغييب الشباب، عمومًا سنتناوؿ ىذا الموضوع أكثر في الباب الثالث.
 :قيام السمطة الوطنية الفمسطينية بعد  -

ير عمى مشاركة الشباب بعد قياـ السمطة الوطنية الفمسطينية، حيث ألوؿ يكاف مف الطبيعي أف يحصؿ تغ
مرة يجد الشباب الفمسطيني نفسو أماـ كياف رسمي مف المفترض أف يعبر عف آمالو وطموحاتو الوطنية 

يار الديمقراطي لممشاركة السياسية الفاعمة وأخذ مكانتو التي والمجتمعية، ويفتح أمامو األفؽ مف خالؿ الخ
 (.2008تميؽ بدوره ومشاركتو الوطنية المشرقة والممتدة تاريخيًا. )عثماف، 
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وكما ير  الباحث باف ثقة الشباب بقدراتيـ قد زادت نتيجة إدراؾ دورىـ  في الجياز التنفيذي لمسمطة 
في مواجية التحديات التي يفرضيا الوضع  ،ي بثىمية تفعيؿ ىذا الدورووجود قناعة لد  المستو  السياس

الفمسطيني العاـ مما اد  الى انشاء ىيئات ترعى شؤونيـ بشكؿ خاص مثؿ : وزارة الشباب والرياضة 
 والتي تحولت فيما بعد الى المجمس االعمى لمشباب والرياضة.

 
كما يراه العالـ في احتالؿ مواقع قيادية او العمؿ  ،مع العمـ اف التفكير لـ يرؽ  الى المستو  المطموب

د عف مجرد واالبتعا واقع ضمف خطة زمنية في المستقبؿ،الفعمي عمى تثىيؿ الشباب الحتالؿ ىذه الم
 .غراض حزبية عمى اعتبار أف القضية الوطنية اكبر بكثير مف االحزاباستغالؿ ىذه الشريحة أل
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 اسات السابقةالدر  1.9 
 

فيما يمي بعض الدراسات التي تناولت موضوع الدراسة والتي التقت معيا في بعض االوجو واختمفت في 
 اوجو اخر :

 
 تتبع تطور إلى ىدفت بحثية دراسة ىي "الفمسطينية الشبابية المنظمات واقع" كراجة، دراسة محمود

 الفمسطينية المنظمات الشبابية واقع عمى الضوء وتسميط الفمسطينية، ضيااألر  في الشبابي التنظيـ أشكاؿ

     التابعة) المنبثقة )الشبابية عمى المنظمات تركيزىا معالمستقبمي،  الشبابية المنظمات دور واستكشاؼ
 والجبية الشعبية، والجبية حماس، فتح وحركة حركة وىي الفمسطينية السياسية التنظيمات لبعض

 .وحزب فدا سطيني،الفم الشعب وحزب الديمقراطية،
 

 القرار في صنع والمشاركة الشباب عمى اقتصرت دراسة ىي "القرار وصنع الشبابمحمد" : دراسة جبريل

 ميداني عمؿ إلى الدراسة استندت ،والدولة والمجتمع والمؤسسة األسرة مستويات في اإلقصاء درجة حيث مف

 عامًا. 24 العمر مف مغوفشباب  يب عمى اهلل راـ محافظة في وزعت استبانة عمى قائـ
 

 ممف " الشبابي بعنوان شارك منتدى :وىي الشباب بقضايا تيتم مؤسسات مجموعة عن صادرة دراسة

 جاءت  2004 ". اإلنمائي فمسطين المتحدة األمم وبرنامج التنمية دراسات ومعيد ’Undp في، الشباب

 عف عبارة الدراسة . 2002 العاـ في تصدر  العنواف، بنفس سابقة لدراسة وتطوير كتحديث الدراسة ىذه

 الشباب مشاركة : حوؿ الفمسطينييف، والخبراء مف الباحثيف لمجموعة ودراسات عمؿ أوراؽ مجموعة

 الشباب التطوعي، والعمؿ الشباب والمؤسسات، الشباب التشريعات، لمشباب في القانوني المركز السياسية،

االحتياجات  ذوي لمشباب، النفسية الصحة والتعميـ، الشباب صادية،االقت والتنمية التطوعية، الشباب والحركة
 مجموعة عمى احتوت الدراسة والمعموماتية، الشباب والشباب، اإلعالـ والبيئة، الشباب الشباب، مف الخاصة

 الذكر. سابقة المواضيع حوؿ التوصيات مف
 

 مؤسسة تجمع أبحاث برنامج ضمف دراسة ،"المدني المجتمع بناء في األىمية المنظمات دور " دراسة

 مرحمة عف الحديث الدراسة ىذه تحاوؿ 2002 آذار  اهلل، راـ واإلنماء، لمبحوث بيساف مركز إعداد التعاوف،

 مف غيرىا عف الفمسطينية التجربة تمايز عمى أف يتعرؼ ويحاوؿ فمسطيني، مدني مجتمع فكرة تبمور
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 آخرىا االحتالالت مف متعاقبة سيطرة تحت الفمسطيني قميـوجود اإل وخاصة والدولية، اإلقميمية التجارب

   .اإلسرائيمي االحتالؿ

 
 والمجتمعية التنموية بعادىابث الفمسطيني المدني المجتمع لمنظمات المختمفة األدوار الدراسة ىذه ورصدت

 المدني المجتمع منظمات التي تواجو والعقبات المشاكؿ أىـ تحديد وكذلؾ المختمفة تاريخيا مراحؿ خالؿ مف

 ىذه استعراض وخالؿ المدني المجتمع داخؿ منظمات الصالح الحكـ موضوعات نقاش وكذلؾ الفمسطيني،

 بثبعاد تعالجو مما أكثر إغاثية أبعاد مف المدني منظمات المجتمع دور تعالج أنيا الباحث وجد ،الدراسة

 أف الدراسة إلييا وصمت التي ستنتاجاتاال أبرز مف أف حيث المشاركة السياسية، تعزيز وكذلؾ، تنموية

 الباحث ير  بينما التنموي، الدور مف أكثر اإلغاثي الدور تقديـ طور في المدني الزالت المجتمع منظمات

 المشاركة تعزيز في دورًا ىاماً  لعبت الدراسة في ىو مبيف كما الفمسطينية المدني منظمات المجتمع أف

 .فٍه جقوم كانث الذي غاثًاإل الدور هن الزغن علىالسياسية 

 
 تنمية مع مركز بالتعاون الشبابي القطاع خدمة في األىمية المنظمات دور بعنوان حبش، يوسف دراسة

 وقاـ األىمية، المنظمات عف التاريخية الخمفية إلى فييا أشار والتي2001 فمسطين، اهلل رام المجتمع،

 و اهلل راـ منطقتي في الميدانية بدراستو وقاـ ني،الفمسطي اببالش خصائص عف الشباب وتحدث بتعريؼ
 اهلل منطقة راـ في األىمية لممنظمات دراستو أف واعتبر المنظمات، ليذه وضعؼ قوة نقاط أيًضا البيرة، وذكر

 عف يختمؼ اهلل منطقة راـ في األىمية المنظمات عمؿ ألف وذلؾ كميا، الغربية الضفة تمثؿ وال شاممة غير

 نتائج أىـ وكانت جًدا، فييا ىاـ حكوميال غير والعمؿ ،اً ىام اً حكومي اً مركز  اهلل راـ كوف دفالم مف غيرىا

 وعدـ ومخيماتيا، قراىا في نفسيا وليس اهلل راـ مدينة في األغمب عمى المنظمات تمركز كاف -:دراستو

 المنظمات معظـ فأ دراستو في والحظ وتطويرىا، المؤسسات بناء في الطاقاتو  الجيد مف كثير استثمار

 عمى وتعمؿالمدني،  المجتمع احتياجات حسب وتعديميا تغيير أىدافيا وتـ رسمًيا، مسجمة اهلل راـ في األىمية

 % 90 أف أيًضا أثبت لدراستو ونتيجة جديدة، سنة كؿ في مطمع عمميا تنوي التي لألىداؼ سنوًيا تخطط أف

 .الحكومي مع القطاع عالقات ليا المؤسسات ىذه مف
 

 2002اإلنمائي  المتحدة األمم برنامج منشورات ،"مقترحة وسياسات أفاق" فمسطين، في الشباب ممف

،UNDP. 

 في الشباب تيـ المواضيع التي مف واسع عدد عمى ويشتمؿ العممي، المنيجي الطابع عميو يغمب الممؼ ىذا

 معرفة مف الشباب يحةتمكيف شر  شانيا مف مقترحة، وتوصيات آفاؽ بوضع يمتاز انو كما فمسطيف،

 وتحقيؽ نشاطاتو، في وفاعؿ في مطالبو، موحد شبابي جسـ بمورة في إيذانا مطالبيـ، وتحديد قضاياىـ،

 في اإلسياب عميو يؤخذ انو إال الممؼ، ىذا التي يحمميا اإليجابية السمات ىذه مقابؿ في وتطمعاتو أىدافو
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 دراسة إعداد حاؿ في عنو االستغناء يمكف ال الذي رجعبالم إمكانية وصفو ظؿ في سيما المطروحة، القضايا

 .وقضاياىـ المتعددة الشباب واقع عف
 

 (2006 عفيفة، أبو ) ،"واحتياجات مشاكل واقع، :الشباب قضايا " بعنوان كتاب

 بيـ المتعمقة مف المعمومات كبيراً  كماً  ويوفر الفمسطيني، الشباب قضايا مف الكثير إلى يتطرؽ المؤلؼ ىذا

 الشباب واقع المراىقة، صفوؼ الشباب، في البطالة الفمسطينية، والرياضية الشبابية المؤسسات : ثؿم

 الشباب، ورعاية البمديات الشباب، المخدرات، احتياجات تعاطي ظاىرة لمشباب، العربية السياسة العربي،

 زواج اإلنجابية، الصحة لشابة،ا القيادات واعداد الصحي، تثىيؿ والتثقيؼ الرعاية األطفاؿ، إبداعات تنمية

مف  الرغـ فعمى فمسطيف، في البيئة وأخيرا البيئة، صحة التغذية، أمراض سوء الجنسية، األمراض األقارب،
 بيف الترابط عنو يغيب كما البحثية، بالمنيجية يتقيد ال انو إال صفحة  650صفحاتو  تتجاوز الكتاب أف

 بعض إسقاط عف فضال الشباب، وحاجات ىمـو عف بعيدة معيةمجت قضايا تناوؿ والذىاب في المواضيع،

 .والتخطيطي التنموي المحوريف في سيما تيميـ، القضايا التي
 

المشاركة السياسية وعحقتيا : وىي بعنوان )  .1989Davidson & Cotter(دراسة دافيدسون وكورتر 
 عفعبير ية ذات الداللة عمى التسياسراسة الى التعرؼ عمى اي نشاطات الد ت، وىدفبالشعور بالوطن

توصؿ الباحث  ، وقدمواطنا مف الذكور واالناث( 546عينة الدراسة مف ) ت، وتكونالمواطنة لد  المواطنيف
، الحديث في اـ السياسية وبيف االحساس بالوطف: توجد عالقة بيف المشاركة في الميالى نتائج مف اىميا
، مشاركة المواطف في التصويت في االنتخابات ىو طنةابالمو  يس مف مؤشرات االحساساالمور السياسية ل

 دليؿ عمى االحساس بالوطف .
 

اثر التوحيد الحزبي عمى المشاركة :  وىي بعنوان  (Finkel & Opp. 1991)دراسة فينكل وأوب 
سياسي معيف مع المشاركة الى حزب  نتماءى معرفة مد  العالقة بيف االالدراسة ال ت، وىدفالسياسية
وصؿ ( مف الذكور واالناث في جميورية المانيا الغربية قبؿ التوحد، وت150تكوف عينة الدراسة )ت، و السياسية

: اف االرتباطات الثنائية بيف التوحد الحزبي والمشاركة السياسية يمكف مف خالؿ الباحثاف الى نتائج مف اىميا
قو  بحزب سياسي ىـ اكثر أظيرو توحد أص الذيف ف االشخاأعالقتيما المتبادلة بالحوافز المشاركة، كما وجد 

يعممو عمى نجاح  و، شتراؾ في الحمالت السياسيةالباصواتيـ في االنتخابات واكثر ميال ل اف يدلو ميال أل
و ليست لدييـ روابط باي أالفراد الذيف لدييـ روابط ضعيفة الحزب في االنتخابات اكثر مما ىو الحاؿ لد  ا

 حزب .
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االجتماعية والمشاركة : وىي بعنوان  (Christopher. G & Bruce,199)بروس توفر و دراسة كريس

، وىدفت الدراسة الى بحث السياسية لدى االمريكيين السود نظرة ثانية عمى الجماعات العرقية والتعويضية
حد  إا عينة مف االمريكييف السود كونيالعالقة بيف االجتماعية كسمة شخصية والمشاركة السياسية لد  

توصؿ ، وقد فراد المجتمعأ( مف 406دراسة مف )الجماعات العرقية في المجتمع االمريكي، وتكونت عينة ال
حصائية بيف االجتماعية والمشاركة السياسية، إىميا: وجود عالقة ذات داللة أالباحثاف الى نتائج مف 

منخفض لد  السود مقارنة مع غيرىـ مف المشاركوف اجتماعيا لدييـ قدر كبير مف تقدير الذات، تقدير الذات 
 الجماعات العرقية االخر .

 
، وىدفت الدراسة الى المشاركة السياسية والمراة الريفية في فمسطين: وىي بعنوان( 2004 دراسة الشيخ

ينة الدراسة ة الريفية في فمسطيف والعوامؿ المرتبطة بو، وتكونت عأشاركة السياسية لد  المر بحث مفيوـ الم
ىميا: المستو  التعميمي لممراة الريفية في فمسطيف يرتبط أ، وقد توصؿ الباحث الى نتائج ( امراة ريفية180مف)

بعالقة وثيقة بدرجة المشاركة السياسية، النساء العامالت ىف االكثر مبادرة في دعـ تمثيؿ النساء وحريتيف في 
ليات لرفع مكانة النساء في المجتمع آوضع اسي الفمسطيني القائـ يتطمب الحياة السياسية، النظاـ السي

 الفمسطيني.
 

فمسطينيين المشاركين وغير الوىي بعنوان دراسة نفسية مقارنة بين عينات من  (2006 دراسة الحداد
 جراء مقارنة بيف ثالث عينات مف الفمسطينييف، وتكونت عينةإلى إ، وىدفت الدراسة المشاركين سياسيا

ىميا: وجود فروؽ بيف المشاركيف أناث، وتوصؿ الباحث الى نتائج مف ور واإل( مف الذك488الدراسة مف )
وغير المشاركيف سياسيا عمى متغير االنبساط والسف، في حيف لـ توجد فروؽ جوىرية بيف متغيرات الدراسة 

 االخر .
 

 ومعرفة ةالمواطن نحو الثانوية المرحمة طحب اتجاىات تحديد إلى ىدفت دراسة (،2005  الصبيح دراسة
 مف الدراسة عينة ،وتكونت( األسرة المدرسة، المسجد،) االجتماعية المؤسسات ببعض المواطنة عحقة

 الطالب مف(  80% )أف الدراسة نتائج وأظيرت الرياض ثانويات في الثالث  المستو  طمبة مف طالباً  (140)
 )وأف الواجبات، في أدائيـ عف رضى أظيروا الطمبة مف( 89.9% ) وأف وواجباتيـ، المواطنة حقوؽ يدركوف

 .لحقوقيـ تحصيميـ عف رضى أظيروا الطمبة مف(  %55.3
 

 لدى المواطنة مفيوم عمى الثقافي االنفتاح تأثير درجة إلى تعرفلم ىدفت التي (2010 ومالكي مراد دراسة
 الدراسة قامت وقد . اءاالنتم – اليوية المواطنة فبعدي بثىـ وعييـ طبيعة وتعرؼ الجزائري الجامعي الشباب
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 الجنس متغيرات: حسب وطالبة طالبا ( 323 ) مف المكونة بسكرة خيضر محمد جامعة طمبة مف عينة عمى
 شممت إستبانة استخداـ وتـ ،الوالد تعميـ مستو  - لألسرة االقتصادي المستو  – اإلقامة محؿ -التعميـ نوع –

 مف العديد دور في واضح قصور ظيور إلى الدراسة تخمص وقد محاور، (4 ) عمى موزعة سؤاالً  ( 20 )
 تقتضييا التي بالصورة المواطنة بمفيـو الوعي وتنمية ودعـ تشكيؿ في والتعميمية الثقافية المجتمع مؤسسات
 تثكيد إلى ساعية أفكار، مف ينفث وما أحداث مف الواقع أرض عمى يحدث ما مستوعبة المجتمع، غايات

 .الشباب لد  واالنتماء باليوية اإلحساس وتنمية لجذوربا االحتفاظ استمرارية
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 نقد الدراسات السابقة 1.2

 
الموضوع الذي تناولو الباحث، والتي تركز لقد تناولت الدراسات السابقة عدة مواضيع والتي تدور حوؿ 

 ،السياسية لمشباب في محافظة راـ اهلل والبيرةىمية الشبابية في تعزيز المشاركة دور المؤسسات األ عمى
مع اختالؼ في استخداـ التعابير والمفاىيـ أحيانا مف دراسة إلى أخر ، إف ىذا التشابو في تناوؿ نفس 

رسيف فيو رغـ تناوليـ لو الموضوع يؤكد أىمية موضوع الدراسة وأف ىناؾ اىتماما مف قبؿ الباحثيف والدا
، وقد استعرضت الدراسات السابقة عدة مواضيع، منيا: تطور اشكاؿ التنظيـ مختمفة ومتعددة مف نواحٍ 

الشبابي في فمسطيف، وتسميط الضوء عمى دور المنظمات الشبابيو، كذلؾ تناولت موضوع واقع تمؾ 
المنظمات، كذلؾ بينت دور الشباب في صنع القرار، كذلؾ دور الشباب في المشاركة السياسية، كما أف 

 ت تناولت مرحمة تبمور المجتمع المدني في فمسطيف.تمؾ الدراسا
 وقد تمت االستفادة مف قبؿ الباحث نتيجة االطالع عمى الدراسات السابقة كما يثتي:

 
  زيادة الوعي بكيفية التعامؿ مع موضوع الدراسة الحالية، حيث أعطت تمؾ الدراسات فكرة عامة

زمة لمدراسة الحالية والتي استخدمت حوؿ موضوع الدراسة وكذلؾ أعطت بعض التفاصيؿ الال
 في مراحؿ الدراسة المختمفة.

 .إثراء اإلطار النظري لمدراسة الحالية 

 .االطالع عمى األساليب والمناىج التي استخدمتيا تمؾ الدراسات 

 
 :أوجو التشابو بيف الدراسة الحالية والدراسات السابقة   

 نيج الذي استخدـ في ىذه الدراسة مف قبؿ استخدمت معظـ الدراسات المنيج الوصفي وىو الم
 الباحث.

  ،استخدمت تمؾ الدراسات في معظميا نفس المتغيرات الرئيسية التي استخدمت في ىذه الدراسة
 وىي الؤسسات االىمية ومؤسسات المجتمع المدني ودورىا في المشاركة السياسية.

 
 أما أوجو االختالؼ فيي:    
  تمؾ الدراسات تختمؼ عف الدراسة الحالية.الفترة الزمنية التي تغطييا 

  بعض الدراسات استيدفت مجااًل اوسع عف الدراسة الحالية دور المؤسسات األىمية في المشاركة
 .السياسية واالجتماعية واإلقتصادية
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 خحصة المبحث 7.2

 
الفمسطيني، في المجتمع  ومؤثراً  وبحسب رأي الباحث فاف المؤسسات الشبابية يجب أف تمعب دورًا ىاماً 

تعمؽ بمقاومة عممًا أنيا قد قامت بيذا الدور عمى امتداد تاريخ القضية الفمسطينية وال زالت وبخاصة فيما ي
المستقبؿ،  تيـ فياوميار  عمى تنمية قدرات الشباببما يتناسب مع أمكاناتيا، وعممت  االحتالؿ االسرائيمي

ت مالية والدعـ المتعمؽ بالبرامج بسبب االجراءاإضافة الى أف ىذه المؤسسات تعاني مف شح الموارد ال
قؼ السياسي، ومف الجدير بالذكر أف المؤسسات الشبابية في الغالب االحتاللية وربط التمويؿ بالمو 

صبحت تعتمد عمى ذاتيا مف أجؿ الصمود وليا مواقؼ تحدي ثابتو، وتحاوؿ جاىدة تنفيذ برامج متنوعة أ
 قدر األمكاف.

 
المؤسسات بالجانب الرسمي عالقة غير ثابتو مع العمـ وبالضرورة أف تكوف تكاممية ال  وتعتبر عالقة ىذه

 عمميات في كمواطنيف الفاعؿ الشباب انخراط فأجبات والمسؤوليات، حيث الؾ ألختالؼ الو تنافسية وذ
 الرسمية المؤسسات مستو  عمى مرموقة قيادية مواقع واحتالؿ القرارات، والسياسات واتخاذ البرامج تطوير

 االقتصادية واالجتماعية المجتمعية العمميات كؿ في الشبابي المنظور تضميف عف فضال وغير الرسمية،
المشاركة الشبابية في فمسطيف  ، حيث أفخؿ االساسي لممشاركة السياسيةليو المد، ةوالثقافي والسياسية

قارب القرف أو أكثر قمياًل، حيث ما يوالتاريخ السياسي التي مضى عمييا  ،ارتبطت بمسيرة الكفاح الوطني
وعبرت عف نفسيا ووقائع تاريخية رسمت ليا سياقًا، مرًا واقعيًا وموضوعيًا تعززه وتسنده معطيات أف أ

الوطني بشكؿ رئيسي، ويعتبر  عبر محطات مختمفة، اتخذت عناويف ليا عالقة مباشرة بالمعطى السياسي
 لتفعيؿ تيدؼ التي والعالقات العمميات جممة" اسية، فالتمكيفمرا يمكف الشباب مف المشاركة السيذلؾ أ
 التي المواتية الظروؼ ودعـ خمؽ عممية (، وىو2011" )تقرير التنمية البشرية، وتمتينو اإلنساف دور
 حقوقيـ، ودعـ خياراتيـ وتوسيع قدراتيـ تطوير في أآلخريف مع بفاعمية بالشراكة الشباب بمقتضاىا يسيـ
 البشرية لمتمنية والثقافية إلجتماعيةاو  والسياسية االقتصادية المكونات في اإلسياـ بفاعمية مف يمكنيـ ما

 .المستدامة
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 الفصل الثالث

 
جراءات منيجية   الدراسةوا 

 
جراءات منيجية   الدراسة وا 

 
جراءاتيا ا لرئيسية، مف جمع البيانات وحتى الخروج بالتوصيات، يشرحيا منيج ىذه الدراسة وخطواتيا وا 

 الشكؿ التالي، وفيما يثتي عرض ليذه اإلجراءات والخطوات:
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 وأدواتيا الدراسة يةمنيج 5.2
 

 الباحث المنيج الوصفي واإلستبانة كثداة رئيسية لجمع البيانات. استخدـ
 

 أداة الدراسة 9.2
 

 قرات االستبانو عمى محاورىا كما يثتي:توزيع ف 1.3يوضح الجدوؿ 
 
 : توزيع فقرات اإلستبانة عمى محاورىا.5.2جدول  
 

 الفقراتعدد  المحور الرقم
 القسم األول

 4 .العامةسئمة حوؿ البيانات أ 1
 الثاني القسم

 17 المؤسسات الشبابية وبناء الشخصية القيادية 1
 الثالث القسم

 17 ھٍلوالحدرٌةوالحأ المؤسسات الشبابية 1
 الرابع القسم

 13 والوعً المؤسسات الشبابية 1
 القسم الخامس

 17 والوشاركةالسٍاسٍة المؤسسات الشبابية 1
 

  تحكيم االستبانة( صدق أداة الدراسة 2.2
 

 لالرتقػاء، والمتخصصػيف ذوي الخبػرة، األكػاديمييفوتحكيميػا مػف قبػؿ عػدد مػف  لقد تمت مراجعة اإلستبانة
ف تحقيقيػػا لميػػدؼ الػػذي وضػػعت مػػف أجمػػو، وقػػد كػػاف لمالحظػػاتيـ أثػػرًا اتو  مصػػداقية اإلسػػتبانة لضػػمبمسػػ

، أمػػا )ممحػػؽ (1.3)ممحػػؽ كمػػا فػػي إيجابيػػًا فػػي تطػػوير وتحسػػيف اإلسػػتبانة ووضػػعيا فػػي صػػورتيا النيائيػػة 
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 لالتسػاؽفا لأمعامؿ كرونباخ  احتسابحصائيا تـ إولفحص صدقيا  ( فيبيف أسماء محكمي اإلستبانة.2.3
 .(2.3جدوؿ )الداخمي لمحاور اإلستبانة يمخصيا  لالتساؽ ألفاوقيـ معامؿ كرونباخ ، الداخمي
 : قيم معامل كرونباخ الفا لحتساق الداخمي لمحاور االستبانة9.2جدول 

 قيمة ألفا عدد الفقرات المحاور
 0.964 52 دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية

 0.951 52 مؤسسات الشبابية في التثىيؿ والتدريبدور ال
 0.909 52 دور المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لد  الشباب

 0.793 52 الشبابية في المشاركة السياسية لد  الشباب تدور المؤسسا
 0.964 16 الدرجة الكمية

 
ع لكامػػؿ االسػػتبانة، حيػػث بمغػػت ( أف معامػػؿ كرونبػػاخ ألفػػا لالتسػػاؽ الػػداخمي مرتفػػ2.3يتضػػح مػػف )الجػػدوؿ 

(، وعميػو اعتبػرت االسػتبانة 0.964(، وأعمػى قيمػة )0.793(، كمػا وبمغػت اقػؿ قيمػة )0.964القيمة الكميػة )
 صادقة وتـ توزيعيا عمى كامؿ المبحوثيف.

 
 ثبات ادارة الدراسة 6.2
 

   مػػف المبحػػوثيف وعػػددىـ عينػػة مصػػغرة  اختيػػارفيمػػا يتعمػػؽ بثبػػات اإلسػػتبانة فقػػد تػػـ التحقػػؽ منػػو، بػػثف تػػـ 
عيدت إلييـ بعد حوالي أسبوع لإلجابة عمييا مػف جديػد. أ(، وزعت عمييـ اإلستبانة لإلجابة عمييا، ثـ 20)

بيرسػوف لكػؿ مػف كامػؿ اإلسػتبانة ولكػؿ محػور  ارتباطمعامؿ  احتسابحصائيا تـ إولمتثكد مف ثبات األداة 
 .(3.3الجدوؿ )عمى حدة ممخص النتائج موضح في 

 ،كامـل اإلســتبانة ارتبـاط( لمصــفوفة Pearson Correlationبيرسـون   االرتبــاط: نتـائج معامـل 2.2دول جـ
  وكل محور من محاور اإلستبانة عمى حدة.

رقم 
 المحور

 المحاور
 

الداللة  (ر قيمة 
 حصائيةاإل

 0.000 0.981 دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية .5
 0.000 0.978 لشبابية في التثىيؿ والتدريبدور المؤسسات ا .9
 0.000 0.994 دور المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لد  الشباب .2
 0.000 0.994 الشبابية في المشاركة السياسية لد  الشباب تدور المؤسسا .6

 1.111 0.991 القيمة الكمية
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( وبمستو  داللة 0.991مؿ اإلستبانة جاءت )بيرسوف لكا ارتباطيتبيف أف قيمة معامؿ  (3.3الجدوؿ )مف 
( وبدالالت إحصائية 0.994و  0.978وحت قيمة المعامؿ بيف )ا(، ولمحاور اإلستبانة تر 0.000إحصائية )

وعميو ترفض فرضية عدـ ثبات  0.05وىذا يبيف أف جميع الدالالت اإلحصائية جاءت أقؿ مف  (. 0.000)
وتـ توزيعيا عمى كامؿ  ثابتةعتبرت اإلستبانة استو  المحاور، ونتيجة لذلؾ وعدـ ثباتيا عمى م ،اإلستبانة كاممة

 المبحوثيف.
 

 تحميل البيانات  المعالجة اإلحصائية( 1.2
 

 المعالجات التالية: تـ استخداـفي ىذه الدراسة 
 احصاء وصفي: متوسطات حسابية  وانحرافات معيارية.

 االختبارات طريؽعف  ≥α) 0.05تو  الداللة اإلحصائية )مس عند الدراسة فرضيات فحصل احصاء استداللي

 One way analysis of) األحادي التبايف تحميؿ واختبار، (t test) ت اختبار :اآلتية اإلحصائية

variance) ،ألفا كرونباخ الثبات ومعامؿ(Cronbach alpha) لمعمـو اإلحصائية الرـز باستخداـ برنامج وذلؾ 

 SPSS).) االجتماعية
 
 
 

 حدود الدراسة 1.2 
 

 نية والمكانية والبشرية لمدراسة فيما يمي:اتتمخص الحدود الزم
 :مف  الثانيولغاية الفصؿ  7102مف العاـ  الفصؿ االوؿالدراسة مف بداية  بدأت الحدود الزمانية

 . 7102العاـ 
 :راـ اهلل والبيرة محافظة الحدود المكانية. 
 :في محافظة راـ اهلل والبيرة وتتضمف اآلتي:الشبابية  االىميةمؤسسات ال الحدود البشرية 

 مؤسسات ذات طابع شبابي. .1

 مؤسسات أىمية تقدـ برامج لمشباب. .2

 أطر جماىيرية ونقابية شبابية. .3

 نوادي رياضية إجتماعية ثقافية. .4
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 والعينو مجتمع الدراسة . 2.2
 

الشػبابية فػي محافظػة راـ األىمية ات المؤسس أعضاء ومنتسبي ومتطوعي جميعيتكوف مجتمع الدراسة مف 
تقػػدير العينػػة مػػف قبػػؿ  وتػػـالباحػػث بإختيػػار عينػػة عشػػوائية منتظمػػة تفػػي ألغػػراض البحػػث.  وقػػاـة اهلل والبيػػر 
 مختصيف.

 
 ة  االطار والعينة(الدراس مجتمع

 ةالشبابية في محافظ االىمية مؤسساتالالمنتسبين/االعضاء/المتطوعين في الدراسة مف  عينةتكوف ت
استبانة  14( استبانو وتـ التعامؿ مع 176( استبانو وتـ استرجاع )190تـ توزيع ) رام اهلل والبيرة

 .(Missing Caseكاستبانات مفقودة )
 

 : خصائص مجتمع الدراسة6.2جدول 
 المؤية النسبة التكرار المتغير

 الجنس
 64.8 114 ذكر

 35.2 62 انثى

 العمر
 30.7 54 عاـ 20حتى 

 35.2 62 عاـ 25-21مف 

 34.1 60 عاما فثكثر 26

 المستوى التعميمي

 31.8 56 دبػمـو أو أقؿ

 53.4 94 الوريوسػبك

 5.7 10 اليػدبموـ ع

 9.1 16 ماجستير

عدد سنوات 
 االنتساب/العضوية/التطوع

 37.5 66 سنوات 3حتى 

 31.8 56 سنوات 6-4مف 

 30.7 54 سنوات فثكثر 7

 100.0 176 المجموع
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 اطار المعاينة:
 

 قائمة بالمؤسسات االىمية الشبابية مف واقع سجالت وزارة الداخمية كجية ترخيص.
 

 :العينة تصميم
 

 عينة طبقية عشوائية منتظمة ذات مرحمة واحدة.
 

 الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة 3.3
 

 العمػػػرو  سغيػػػرات الخمفيػػػة( وىػػػي: الجػػػن)المت الدراسػػػةاسػػػتعراض لمخصػػػائص الديمغرافيػػػة لعينػػػة فيمػػػا يػػػثتي 
عػدد سػنوات االنتسػاب، حيػث انػو مػف الممكػف اف يكػوف لتمػؾ الخصػائص تػثثير عمػى والمستو  التعميمػي و 

 إجاباتيـ حوؿ دور مؤسات المجتمع المدني الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب.
 

غالبية العظمى مف الذكور، حيث بمم عػددىـ ( إف ال1.3فيما يتعمؽ بجنس المبحوثيف، يتضح مف )الشكؿ 
 %(.  35.2بنسبة ) 62%( مف إجمالي العينة، فيما بمم عدد اإلناث 64.8بنسبة ) 114

 
 .حسب الجنسأفراد العينة : توزيع 5.3شكل 
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ثف أعمػػى نسػػبة حصػػمت ( بػػ5.3أمػػا فيمػػا يتعمػػؽ بتوزيػػع أفػػراد العينػػة حسػػب العمػػر، فيتضػػح مػػف )الجػػدوؿ 

سػػػػػنة فػػػػػاكثر( بنسػػػػػبة      26%، تمتيػػػػػا الفئػػػػػة العمريػػػػػة )35.2سػػػػػنة( بنسػػػػػبة  25-21عمييػػػػػا الفئػػػػػة العمريػػػػػة )
 %.30.7سنة( عمى  25-21%، فيما حصمت الفئة العمرية )34.1

64.8 

35.2 

 ذكور

 اناث
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 .حسب العمرأفراد العينة : توزيع 1.3 جدول
 

 العمر التكرار النسبة المئوية
 سنة فثقؿ 20 54 30.7
35.2 62 21-25 

 فاكثر 26 60 34.1
 المجموع 176 511

 
 

( إلػى أف أعمػى نسػبة كانػت لحممػة شػيادة 6.3وأما فيما يتعمػؽ بالمسػتو  التعميمػي لممبحػوثيف، فيشػير )الجػدوؿ 
%، يمييػػا 31.8بنسػػبة  قػؿالػػدبمـو المتوسػػط أو أ%( مػػف إجمػػالي العينػة، يمييػػا حممػػة شػيادة 53.4) البكػالوريوس
 %.5.7%، يمييا حممة شيادة الدبمـو العالي بنسبة 9.1بنسبة  الماجستير حممة شيادة

 
 ستوى التعميمي.حسب المأفراد العينة : توزيع 1.3 جدول 
 

 المستوى التعميمي العدد المئوية النسبة

31.8 56  دبمـو فثقؿ
 بكالوريوس 94 53.4
 دبمـو عالي 10 5.7

 ماجستير 16 9.1
 المجموع 521 511
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( بثف النسبة األعمى مف المبحوثيف ىـ ممف لدييـ عػدد 2.4ا يتعمؽ بعدد سنوات االنتساب، فيبيف )الشكؿ وفيم
%، فػػي 31.8( بنسػػبة سػػنوات 6-4%، تمػػتيـ الفئػػة )37.5سػػنوات(، وبمغػػت نسػػبتيـ  3حتػػى ) انتسػػابسػػنوات 

مف المؤشرات اليامة  ساباالنتفاكثر(،  وتعتبر سنوات  سنوات 7% لمف لدييـ خبرة )30.7حيف بمغت النسبة 
، ويػػرتبط ىػػذا المؤشػػر دوار وطبيعػػة المشػػاركة عمػػؿ المؤسسػػات االىميػػة وكػػذلؾ فيػػـ أكبػػر لػػألفيػػـ طبيعػػة عمػػى 

 كمؤشرات مكممة لبعضيا البعض. والعمرأيضا مع المستو  التعميمي 
 

 أفراد العينة حسب عدد سنوات االنتساب: توزيع 9.2شكل 
37.5

31.8

30.7

28

29

30

31

32

33

34

35

%

      3          6-4   7            

       لخب ة

 
 

 أىم الصعوبات التي واجييا الباحث في جمع البيانات  4.3
 

 توزيع االستبانات، وىذه الصعوبات تتمثؿ بما يمي: أثناءواجو الباحث مجموعة مف الصعوبات 
 
الػػى بسػػبب انشػػغاليـ الػػدائـ، ممػػا اد   عػػدـ القػػدرة عمػػى الوصػػوؿ لجػػزء مػػف العينػػة المسػػتيدفة .1

قبػػػؿ المبحػػػوثيف، ووجػػػوب العػػػودة ليػػػـ مػػػرارا لمحصػػػوؿ تػػػثخر اسػػػتيفاء بعػػػض االسػػػتمارات مػػػف 
 عمييا.

 وجود عدـ رضى لد  بعض المبحوثيف متذرعيف بكبر حجـ االستمارة. .2
عػػدـ تواجػػد بعػػض المبحػػوثيف المسػػتيدفيف فػػي أمػػاكف عمميػػـ ضػػمف العينػػة لفتػػرة طويمػػة أثنػػاء  .3

 فترة جمع البيانات، بسبب اإلجازات أو السفر.
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 الفصل الرابع

_________________________________________________________________________ 
 

 

  مناقشتياو  نتائج الدراسة
 

 مقدمة:  1.4
 

يتناوؿ ىذا الفصؿ عرضًا لمنتائج التي توصمت ألييا الدراسة، وفقا لفقرات االستبانة ومجاالتيا )محاور 
 قيـ إلى استناًدا أصغر وحدات إلى الخماسي ليكرت مقياس تقسيـ النتائج تـ تفسير أجؿ مف، الدراسة(

 لإلجابات. الحسابية المتوسطات
 

وليتـ تحديد مستو  استجابة المستجوبيف نحو دور مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في تعزيز المشاركة 
 خالؿ متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة تـ اعتماد الدرجات التالية: السياسية لمشباب

 
 

 األداة: تصحيح
 

لقد تـ اعتماد التوزيع التالي لمفقرات في عممية تصػحيح فقػرات أداة الدراسػة واسػتخراج النتػائج وفقػا لطريقػة 
 ليكرت الخماسية.
 أعارض بشدة أعارض محايد موافق أوافق بشدة

1 6 2 9 5 
 
 مفتاح التصحيح  
 

 المتوسط الحسابي الدرجة
 1.8أقؿ مف  منخفضة جدا

 2.6-1.81 منخفضة

 3.4-2.61 متوسطة

 4.2-3.41 عالية 

 5-4.21 عالية جداً 
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 محاور الدراسة  2.4
 

فيما يثتي عرض وتحميؿ ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثيف حوؿ المحاور الرئيسية لمدراسة: دور 
 المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية، دور المؤسسات الشبابية في التثىيؿ والتدريب، دور
المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لد  الشباب، دور المؤسسات الشبابية في المشاركة الشبابية ذات 
العالقة بدور مؤسسات المجتمع المدني الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لد  الشباب كما ىي مبينو 

 (.1.4في )جدوؿ 


 الفرضية االولى: 

ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب ال توجد مساىمة فاعمة في المؤسسات اال
  بناء الشخصية القيادية. في مجاؿقادرة عمى تمكيف الشباب 

 

  

الحسابية لمجاالت  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة أجؿ مف
 :التالي لنحوا محور دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية عمى

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية  5.6الجدول 

 القيادية حسب استجابات أفراد العينة. 
الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية جداً  85.0 0.79 4.25 .الشباب صقؿ شخصية تدريبية تساعد في دورات ـ المؤسسة بتنفيذتقو  1
 عالية 82.5 0.94 4.13 .صقؿ خبرات الشباب تدريبية بيدؼ دورات تقـو المؤسسة بتنفيذ 2

 عالية 82.5 0.87 4.13 لد  الشباب. تشجع المؤسسة االنفتاح الفكري 17

 عالية 82.3 0.90 4.11 .لد  الشباب الفكري البناء امج في مجاؿتقـو المؤسسة بتنفيذ بر  3

 عالية 81.8 0.85 4.09 .الشباب لد  لذاتا تقدير تسيـ المؤسسة في دعـ 8

9 
عمى صقؿ  المرجوة الفائدة تحقيؽ في الشبابية المؤسسات التشبيؾ والشراكة ما بيف يسيـ

 .الشباب شخصية
 عالية 81.8 0.88 4.09

براز الشباب لمشاركة مؤسسة المجاؿتتيح ال 13  عالية 81.8 0.88 4.09 .ذواتيـ وا 

 عالية 81.1 0.95 4.06 .تعمؿ المؤسسة دورا ىاما في تبوء الشباب لممناصب القيادية 14

 عالية 81.1 0.88 4.06 .الشباب لد  القيادية تطوير الميارات تعمؿ المؤسسة عمى 15

 عالية 80.7 0.95 4.03 .الشخصية لد  الشباب تطوير الميارات جاؿتقـو المؤسسة بتنفيذ أنشطة في م 6
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الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية 80.5 0.93 4.02 .الشباب شخصية بناء المؤسسة دورا كبيرا في  تنفذىا التي تمعب البرامج 12

 عالية 80.2 0.95 4.01 .تسيـ المؤسسة في تطوير الدافع الذاتي لد  الشباب  7

 تطوير الشخصية القيادية لد  في واإلقميمية والمحمية  ليةالدو  تستثمر المؤسسة تجاربيا 16

 .الشباب
 عالية 80.0 0.84 4.00

 عالية 79.5 0.83 3.98 .الشخصية لد  الشباب تطوير الميارات تقـو المؤسسة بتنفيذ برامج في مجاؿ 4

 اليةع 79.1 0.86 3.95 .لد  الشباب الفكري البناء تقـو المؤسسة بتنفيذ أنشطة في مجاؿ 5

 عالية 79.1 0.92 3.95 .خبرات الشباب صقؿ المؤسسة دورا في في األعالـ تمعب وسائؿ 10

 عالية 78.9 0.93 3.94 .الشباب شخصية صقؿ المؤسسة دورا في في األعالـ تمعب وسائؿ 11

 عالية 81.1 1.71 4.05 الدرجة الكمية 

 
دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية مية لمحور ( أف المتوسط الحسابي لمدرجة الك1.4يتضح مف الجدوؿ )

دور المؤسسات الشبابية في %، وىذا يدؿ عمى أف 81.1(، وبنسبة مئوية 0.71(، وبانحراؼ معياري مقداره )4.05ىي )
صقل  اعد فيتدريبية تس دورات "تقوم المؤسسة بتنفيذ، كما اتضح أف الفقرة عالية كانت بدرجةبناء الشخصية القيادية 

 تدريبية بيدف دورات "تقوم المؤسسة بتنفيذ(. والفقرة 4.25جاءت في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ) الشباب" شخصية

(. كما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حيث المتوسط 4.13جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي ) صقل خبرات الشباب"
(. تمتيا الفقرة 3.94وبمتوسط حسابي ) الشباب" شخصية صقل لمؤسسة دورا فيا في األعحم "تمعب وسائلالحسابي كانت 
 (. 3.95وجاءت بمتوسط حسابي ) خبرات الشباب" صقل المؤسسة دورا في في األعحم "تمعب وسائل

  
 الفرضيو الثانيو: 

في مجاؿ ال توجد مساىمة فاعمة في المؤسسات األىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب 
 التثىيؿ والتدريب.

 

  

الحسابية لمجاالت  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة أجؿ مف
 :التالي النحو عمىدور المؤسسات الشبابية في التأىيل والتدريبمحور 

 
 لمحور دور المؤسسات الشبابية في التأىيل والتدريبالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية  9.6الجدول 

   حسب استجابات أفراد العينة.
الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير
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الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية 81.6 0.85 4.08 .المناصرة تعزيز ميارات المؤسسة في تسيـ 4

 عالية 81.1 0.89 4.06 .لمدنيالمؤسسة عمى التثقيؼ ا تحفز 5

 عالية 81.1 0.86 4.06 .العممية الحياة غمار لخوض الشباب المؤسسة في بإعداد تقـو 7

 عالية 80.9 0.88 4.05 .الشباب مع مشكالت الفعاؿ التعامؿ أسموب ميارات المؤسسة عمى تطوير تقـو 6

 عالية 80.7 0.79 4.03 .تصاؿ والتواصؿاال ميارات في مجاؿ الشباب صقؿ خبرات المؤسسة عمى تعمؿ 2

 عالية 80.2 0.77 4.01 .التخطيط تطوير ميارات المؤسسة عمى تقـو 1

 عالية 80.2 0.84 4.01  التمكيف. تعزيز ميارات المؤسسة في تسيـ 3

 عالية 79.1 0.97 3.95 .لمشباب الفعمية تتبع المؤسسة البرامج التي تمبي الحاجات 13

 عالية 78.9 0.96 3.94 .بالشباب تتعمؽ عمؿ سة بوضع خططتقـو المؤس 15

 مشاكؿ الشباب، لمعالجة وطنية خطة تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في وضع 16

 .األخر  ذات االختصاص المنظمات مع بالتنسيؽ
 عالية 78.9 0.84 3.94

 عالية 78.4 0.97 3.92 .بالشباب تتعمؽ تقـو المؤسسة بوضع استراتيجيات عمؿ 14

 عالية 78.4 0.86 3.92 .مشاكؿ الشباب لمعالجة وطنية خطة تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في وضع 17

 عالية 77.7 0.86 3.89 .الشباب برعاية الخاصة العممية التربوية تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في 9

 عالية 76.6 0.83 3.83 .الشباب برعاية صةالخا العممية التربوية تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في 10

 عالية 76.1 0.93 3.81 .والدراسات العممية الخاصة بالشباب البحوث تقـو المؤسسة بإجراء 8

 حاجات مع لكي يتالءـ األساسي تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في تطوير التعميـ 11

 .المتغيرة باستمرار الشباب
 عالية 76.1 1.04 3.81

 حاجات مع لكي يتالءـ األساسي دخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في تطوير التعميـتت 12

 .المتغير باستمرار الشباب
 عالية 74.1 0.98 3.70

 عالية 78.8 1.67 3.94 الدرجة الكمية  

 
ىي تدريبدور المؤسسات الشبابية في التأىيل وال( أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحور 2.4يتضح مف الجدوؿ )

المتوسط الحسابي لمحور دور %، وىذا يدؿ عمى أف 78.8(، وبنسبة مئوية 0.67(، وبانحراؼ معياري مقداره )3.94)
 تعزيز ميارات المؤسسة في "تسيم، كما اتضح أف الفقرة عالية كان بدرجةالمؤسسات الشبابية في التأىيل والتدريب

جاءت في المؤسسة عمى التثقيف المدني"  "تحفز(. والفقرة 4.08ابي )جاءت في الترتيب األوؿ وبمتوسط حس المناصرة"
تتدخل المؤسسة من "  (. كما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حيث المتوسط الحسابي كانت4.06الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي )
 .(3.70بمتوسط حسابي )و  باستمرار" المتغيره الشباب حاجات مع لكي يتحءم األساسي خحل سياساتيا في تطوير التعميم

 المتغيرة باستمرار" الشباب حاجات مع لكي يتحءم األساسي "تتدخل المؤسسة من خحل برامجيا في تطوير التعميمتمتيا الفقرة 
 (.3.81وجاءت بمتوسط حسابي )
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 و:الثالث فرضيوال 
مجاؿ في ة لمشباب ال توجد مساىمة فاعمة لممؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسي

 تعزيز الوعي لدييـ.
 
الحسابية لمجاالت  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة أجؿ مف

 :التالي النحو عمى تعزيز الوعي لدييمدور المؤسسات الشبابية في محور 
 

تعزيز المئوية لمحور دور المؤسسات الشبابية في  المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة 3.4جدول ال
 حسب استجابات أفراد العينة.  الوعي لدييم

 
الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 اً عالية جد 87.5 0.81 4.38 .الشباب لد  التطوعي  المؤسسة عمى تطوير ثقافة العمؿ تعمؿ 1

 عالية جداً  84.8 0.80 4.24 .العمؿ التطوعي في المرآة مشاركة المؤسسة في رفعتسيـ  2

 عالية 83.2 0.90 4.16 .العمؿ التطوعي لد  الشباب ميارات المؤسسة في تنميةتسيـ  3

 عالية 82.0 0.82 4.10  .داخميا وفيما بيف الشباب مفيـو الشفافية تعمؿ المؤسسة عمى تجسيد 4

 عالية 81.8 0.83 4.09 ستفيد الشباب مف البرامج التي تنفذىا المؤسسة في الحياة العامة.ي 10

 عالية 81.6 0.85 4.08  .داخميا وفيما بيف الشباب مفيـو المحاسبة تعمؿ المؤسسة عمى تجسيد 5

 عالية 80.0 0.82 4.00 المؤسسة. ايستفيد المجتمع بشكؿ عاـ مف البرامج التي تنفذى 11

 عالية 79.5 0.96 3.98 .الحالة الفمسطينية وظروؼ واقع المؤسسة مع تنفذىا التي البرامج تالءـت 9

 عالية 79.3 0.82 3.97 .تنفذىا التي دوري لمبرامج تقييـ تقـو المؤسسة بعمؿ 13

7 
 مع يتالءـ الشباب بما مع لمعمؿ أساليب جديدة إتباع تقـو المؤسسة عمى

 .العصرية المتغيرات
 عالية 78.9 0.90 3.94

 عالية 78.4 0.83 3.92 .الفعمي لمفاىيـ الديمقراطية تمتـز المؤسسة بالتطبيؽ 6

 متوسطة 67.7 1.16 3.39 .المنظمةعمى   المموليف قبؿ مف المؤسسات الشبابية تكوف مفروضة تنفذىا التي البرامج 8

 المؤسسة عمى أرض تنفذىا يالت لمبرامج والتطبيؽ الفعمي النظري الواقع بيف فجوة ىنالؾ 12

 .الواقع
 متوسطة 66.1 1.18 3.31

 عالية 79.3 1.63 3.97 الدرجة الكمية  
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ىي دور المؤسسات الشبابية في التأىيل والتدريب( أف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحور 3.4يتضح مف الجدوؿ )
المتوسط الحسابي لمحور دور %، وىذا يدؿ عمى أف 79.3(، وبنسبة مئوية 0.63(، وبانحراؼ معياري مقداره )3.97)

 المؤسسة عمى تطوير ثقافة العمل "تعمل، كما اتضح أف الفقرة عالية كان بدرجة والتدريبالمؤسسات الشبابية في التأىيل 

 المرآة مشاركة المؤسسة في رفعتسيم "(. والفقرة 4.38جاءت في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ) الشباب" لدى التطوعي 

(. كما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حيث المتوسط 4.24جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي ) العمل التطوعي" في
وبمتوسط  الواقع" المؤسسة عمى أرض تنفذىا التي لمبرامج والتطبيق الفعمي النظري الواقع بين فجوة "ىنالكالحسابي كانت 

 "المنظمةعمى   الممولين قبل من المؤسسات الشبابية تكون مفروضة تنفذىا التي "البرامجتمتيا الفقرة  .(3.31حسابي )
 (.3.39وجاءت بمتوسط حسابي )

 
 و:الرابع الفرضيو 

ال توجد مساىمة فاعمة في المؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿ تعزيز 
 : لدييـالمشاركة السياسية 

  

دور الحسابية  والمتوسطات المئوية، النسب باستخراج الباحث قاـ السؤاؿ ىذا عمى بةاإلجا أجؿ مف
 :التالي النحو مىعالشبابية في المشاركة السياسية لدى الشباب  تالمؤسسا

 
الشبابية في  تدور المؤسساالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور  6.6الجدول 

 . حسب استجابات أفراد العينةسياسية لدى الشباب المشاركة ال
  

الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية جداً  87.5 0.11 4.38 .تساعدني المؤسسة عمى اف أشارؾ في ورسـ السياسات 17

 عالية 83.4 0.89 4.17 .لد  الشباباإلنساف  حقوؽ نشر مفاىيـ تعمؿ المؤسسة عمى 9

 عالية 81.8 0.80 4.09 .العامة لد  الشباب الحياة في الشباب مشاركة تسيـ المؤسسة في تعزيز 4

 عالية 81.4 0.84 4.07 .االنتخابات لد  الشباب مفاىيـ تعزيز تسيـ المؤسسة في 11

 عالية 81.1 0.88 4.06 .الديمقراطية مفاىيـ تسيـ المؤسسة في تعميـ 1

 عالية 80.7 0.84 4.03 .اشعر مف خالؿ المؤسسة أنني جزء مف مجموعة مف أقراني/محيطي 14

 عالية 80.5 0.87 4.02 .المواطنة لد  الشباب تكريس مفيوـ تسيـ المؤسسة في 5

 عالية 80.5 0.80 4.02 .االنتخابات لد  الشباب تجسيد مفاىيـ تسيـ المؤسسة في 12

 عالية 79.5 0.86 3.98 .الديمقراطية مفاىيـ في تجسيد تسيـ المؤسسة 2

 عالية 79.5 0.80 3.98 .لمشباب المشاركة السياسية مفاىيـ لتعميـ موجية تقـو المؤسسة بوضع برامج 3

 عالية 79.5 0.88 3.98 .تساعدني المؤسسة عمى االندماج في قضايا المجتمع السياسية والتنموية 15
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الرقم في 
 االستبانة

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية 78.9 0.88 3.94 .برعاية الشباب الخاصة والقوانيف التشريعات التثثير عمى تسيـ المؤسسة في 10

 عالية 78.6 0.85 3.93  .بحقوقيـ تعريؼ الشباب تسيـ المؤسسة في 7

 عالية 78.4 0.87 3.92  .تساعدني المؤسسة عمى اف أشارؾ في اتخاذ القرار 16

 عالية 78.0 0.90 3.90  .بواجباتيـ تعريؼ الشباب تسيـ المؤسسة في 8

 عالية 78.0 0.82 3.90 .تعتبر المؤسسة االطار لمناقشة المشكالت التي تعترضني 13

 عالية 76.8 0.84 3.84 .والقوانيف الشباب لألنظمة واحتراـ تعزيز في االنتخابات عبر السمطة تداوؿ يسيـ 6

 عالية 80.2 1.72 4.01 الدرجة الكمية  

 
الشبابية في المشاركة السياسية  تدور المؤسساأف المتوسط الحسابي لمدرجة الكمية لمحور ( 4.4يتضح مف الجدوؿ)

المتوسط %، وىذا يدؿ عمى أف 80.2(، وبنسبة مئوية 0.72(، وبانحراؼ معياري مقداره )4.01ىي ) لدى الشباب
، كما اتضح أف الفقرة عالية كاف بدرجة الشبابية في المشاركة السياسية لدى الشباب تدور المؤسسالمحور الحسابي 

(. والفقرة 4.38جاءت في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي ) رسم السياسات"ساعدني المؤسسة عمى ان أشارك في "ت
(. 4.17جاءت في الترتيب الثاني وبمتوسط حسابي ) اإلنسان لدى الشباب" حقوق نشر مفاىيم "تعمل المؤسسة عمى

 واحترام تعزيز في االنتخابات عبر السمطة تداول "يسيمالمتوسط الحسابي كانت كما تبيف أف أقؿ الفقرات مف حيث 

"تعتبر المؤسسة االطار لمناقشة المشكحت التي تمتيا الفقرة  .(3.84وبمتوسط حسابي ) والقوانين" الشباب لألنظمة
 (.3.90وجاءت بمتوسط حسابي ) تعترضني"

 
 ية والنسب المئوية لمحاور االستبانو الرئيسيةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيار  2.6

  
دور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمجاالت استمارة الدراسة حوؿ  (1.6 الجدول

من وجية نظر  رام اهلل والبيرة شاركة السياسية لمشباب في محافظةمؤسسات المجتمع المدني الشبابية في تعزيز الم
 حسب استجابات أفراد العينة.  سبين/االعضاء/المتطوعينالمنت

   
رقم 
 المجال

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسبة 
 المؤية

درجة 
 التقدير

 عالية 81.1 1.71 4.05 .دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية 1

 عالية 80.2 1.72 4.01 .لشبابالشبابية في المشاركة السياسية لدى ا تدور المؤسسا 4

 عالية 79.3 1.63 3.97 .دور المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لدى الشباب 3

 عالية 78.8 1.67 3.94 ب.دور المؤسسات الشبابية في التأىيل والتدري 2

 عالية 79.9 1.60 3.99 الدرجة الكمية  
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المجتمع المدني  دور مؤسساتالكمية الستمارة الدراسة حوؿ ( أف المتوسط الحسابي لمدرجة 5.4يتضح مف الجدوؿ )

(، وبنسبة مئوية 0.60(، وبانحراؼ معياري مقداره )3.99ىي )الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب 
المجتمع المدني  دور مؤسساتلمدرجة الكمية الستمارة الدراسة حوؿ المتوسط الحسابي %، وىذا يدؿ عمى أف 79.9
دور المؤسسات ، كما اتضح أف المجاؿ "األوؿ عاليةكاف بدرجة ابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب الشب

دور (. والمجاؿ الرابع "4.05" جاء في الترتيب األوؿ وبمتوسط حسابي )الشبابية في بناء الشخصية القيادية
(. كما 4.01يب الثاني وبمتوسط حسابي )" جاء في الترتالشبابية في المشاركة السياسية لدى الشباب تالمؤسسا

"المجال الثاني دور المؤسسات الشبابية في التأىيل تبيف أف أقؿ المجاالت مف حيث المتوسط الحسابي كاف 
" دور المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لدى الشباب "تاله المجاؿ الثالث  .(3.94وبمتوسط حسابي ) والتدريب"

 (.3.97وجاء بمتوسط حسابي )
 



62 

 

المبحوثين حول دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية ىل تختمف استجابات  6.6
الخصائص العامة لممبحوثين  الجنس، العمر، المستوى التعميمي، عدد  اتباختحف متغير لمشباب، 

 سنوات االنتساب/العضوية/التطوع(.
    

 Anova تحميؿ التبايف األحادي ، t.test) )تخداـ اختبارباسقاـ الباحث  السؤاؿ ىذا عمى اإلجابة أجؿ مف
المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز استجابات جؿ دراسة مد  وجود اختالفات بيف أمف 

الخصائص العامة لممبحوثيف )الجنس، العمر، المستو   اتباختالؼ متغير المشاركة السياسية لمشباب، 
 :التالي النحو اب/العضوية/التطوع( عمىالتعميمي، عدد سنوات االنتس

 
 :0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة اإلحصائية ) الفرضية األولى (α≤ 

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة 
 .لمتغير الجنسالسياسية لمشباب، تعز  

  
حول دور المؤسسات ستجابات المبحوثين توسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الالم 1.6 جدول

 .لمتغير الجنساالىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى 
 

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة ت المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد الجنس
 0.795 174 0.260 0.62 4.00 114 ذكر
  0.55 3.98 62 ىثان

 
، وىي بذلؾ 0.05أكبر مف  sigتبيف أف قيمة  Independent Samples testباالستناد إلى اختبار 

ليست دالة إحصائيا، لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند 
إلجابات المبحوثيف حوؿ دور في المتوسطات الحسابية  ≥α) 0.05مستو  الداللة اإلحصائية )

 المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  لمتغير الجنس.
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 :0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة اإلحصائية ) الفرضية الثانية (α≤ 
ز المشاركة في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزي

 العمر.لمتغير السياسية لمشباب، تعز  

   
حول دور ستجابات المبحوثين : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال( 2.6(جدول 

 .العمرلمتغير المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد العمر

 0.56 4.01 54 عاـ 20حتى 

 0.54 4.16 62 عاـ 25-21مف 

 0.65 3.81 60 عاما فثكثر 26

 0.60 3.99 176 المجموع

 
حول ستجابات المبحوثين ال( one way ANOVA    نتائج اختبار تحميل التباين األحادي( 3.6   جدول

 لعمر.المتغير دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى 
 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.005 5.460 1.839 2 3.677 بيف المجموعات

   0.337 173 58.259 داخؿ المجموعات

    175 61.936 المجموع

 

ذلؾ دالػػة إحصػػائيا، لػػذا ، وىػػي بػػ0.05أقػػؿ مػػف  sigباالسػػتناد إلػػى اختبػػار التبػػايف األحػػادي تبػػيف أف قيمػػة 
فإننػػػػا نػػػػرفض الفرضػػػػية الصػػػػفرية القائمػػػػة بعػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػة 

فػي المتوسػطات الحسػابية إلجابػات المبحػوثيف حػوؿ دور المؤسسػات االىميػة فػي  ≥α) 0.05اإلحصائية )
فػروؽ رضـية البديمـة التـي تقـول بوجـود ، ونقبل الفالعمرلمتغير تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

فػػػي المتوسػػػطات الحسػػػابية إلجابػػػات  ≥α) 0.05ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتو  الداللػػػة اإلحصػػػائية )
، العمػػػرلمتغيػػػر المبحػػػوثيف حػػػوؿ دور المؤسسػػػات االىميػػػة فػػػي تعزيػػػز المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػباب، تعػػػز  

ودور المؤسسات االىمية العمر البعدية بيف متغير  يبيف الفروقات لممقارنات LSD(: اختبار 9.4وجدوؿ )
 :عمى النحو التالي في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب
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Multiple Comparisons 
General LSD 

(I) العمر (J) العمر Mean Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 

Lower Bound Upper Bound 

 06490. -3615.- 1720. 108020. -14826.- عاـ 25-21مف  عاـ 20حتى 

 41300. -0167.- 0700. 108850. 19815. عاما فثكثر 26

 36150. -0649.- 1720. 108020. 14826. عاـ 20حتى  عاـ 25-21مف 

34640. عاما فثكثر 26
*

 .105090 .0011 .1390 .55380 

 01670. -4130.- 0700. 108850. -19815.- عاـ 20حتى  عاما فثكثر 26

-34640.- عاـ 25-21مف 
*

 .105090 .0011 -.5538- -.1390- 

 =  0.05داؿ إحصائيا عند مستو  الداللة )   *

عاما مع مف  25-21أعمارىـ بيف ة تتمثؿ بالفرؽ بيف مف الفروقات البينيّ  ( أفّ 9.4يتضح مف الجدوؿ )
 .عامًا فثكثر 26أعمارىـ 

  

 
  :0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة اإلحصائية )الفرضية الثالثة (α≤ 

في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة 
 .ميػتو  التعميػالمسلمتغير السياسية لمشباب، تعز  

   
حول دور ستجابات المبحوثين سطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال: المتو 51.6جدول رقم

 .ميـتوى التعميـالمسلمتغير المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى 
 المعياري االنحراف الحسابي المتوسط العدد ميـتوى التعميـالمس
 0.57 3.98 56 دبػمـو أو أقؿ

 0.62 3.97 94 الوريوسػبك

 0.48 4.22 10 اليػدبمـو ع

 0.66 4.02 16 ماجستير

 0.60 3.99 176 المجموع

  
 
 
 
 
 



65 

 

( ONE WAY Analysis of Variance   نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 55.6جدول رقم 
لمتغير حول دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى ستجابات المبحوثين ال

 .ميـتوى التعميـالمس
 

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.649 0.550 0.196 3 0.589 بيف المجموعات

   0.357 172 61.347 داخؿ المجموعات

    175 61.936 المجموع

 

، وىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا، 0.05مف  أكبر sigباالستناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة 
ية عنػػػػد مسػػػتو  الداللػػػػة لػػػذا فإننػػػا نقبػػػػؿ الفرضػػػية الصػػػفرية القائمػػػػة بعػػػدـ وجػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػة إحصػػػائ

فػي المتوسػطات الحسػابية إلجابػات المبحػوثيف حػوؿ دور المؤسسػات االىميػة فػي  ≥α) 0.05) اإلحصائية
 .ميػتو  التعميػالمسغير لمتتعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

 

 :0.05ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة اإلحصائية ) الفرضية الرابعة (α≤ 
في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة 

 .عدد سنوات االنتساب/العضوية/التطوعلمتغير السياسية لمشباب، تعز  

   
حول دور المؤسسات ستجابات المبحوثين : المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال59.6 جدول

 .عدد سنوات االنتساب/العضوية/التطوعلمتغير االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعزى 
 عياريالم االنحراف الحسابي المتوسط العدد عدد سنوات االنتساب / العضوية / التطوع

 0.68 3.91 66 سنوات 3حتى 

 0.55 4.09 56 سنوات 6-4مف 

 0.53 3.99 54 سنوات فثكثر 7

 0.60 3.99 176 المجموع
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( ONE WAY Analysis of Variance   نتائج اختبار تحميل التباين األحادي 52.6جدول رقم 
عدد لمتغير ركة السياسية لمشباب، تعزى حول دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاستجابات المبحوثين ال

 .سنوات االنتساب/العضوية/التطوع
      

 مستوى الداللة قيمة ف متوسط المربعات درجة الحرية مجموع المربعات مصدر التباين

 0.260 1.358 0.479 2 0.958 بيف المجموعات

   0.352 173 60.979 داخؿ المجموعات

    175 61.936 المجموع

 

، وىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا، 0.05أكبر مف  sigتناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة باالس
 لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة

ت االىمية في في المتوسطات الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسا ≥α) 0.05) اإلحصائية
 .عدد سنوات االنتساب/العضوية/التطوعلمتغير تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  
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 تمخيص النتائج  1.6
 

 يمكف تمخيص أىـ نتائج الدراسة كما يمي:
 
قادرة  ،لمشبابالمؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية  لدورمساىمة فاعمة وجود  .1

، مف خالؿ صقؿ شخصية في مجاؿ بناء الشخصية القياديةالمشاركة  مفعمى تمكيف الشباب 
المؤسسات حيث تتيح  تطوير الدافع الذاتي لد  الشباب،و  القيادية تطوير المياراتوخبرات الشباب و 

براز الشباب لمشاركة المجاؿىمية الشبابية األ  الفكري البناء في مجاؿمف خالؿ تنفيذ برامج  ذواتيـ وا 

المؤسسات االىمية  التشبيؾ والشراكة ما بيف، بحيث يسيـ الشباب بيف ألذات تقدير دعـت ،لد  الشباب
المؤسسات دور ، األمر الذي يعكس الشباب عمى صقؿ شخصية ،المرجوة الفائدة تحقيؽ فيالشبابية 

تطوير ف خالؿ عمميا الدؤوب عمى م لياـ في تبوء الشباب لممناصب القياديةإاالىمية الشبابية 
 لدييـ.الشخصية و  القيادية الميارات

 

ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿ المؤسسات األ لدورمساىمة فاعمة وجود  .2
اإلجراءات التي تتخذىا لتعزيز االىتماـ السياسي والمعرفة السياسية مف خالؿ  ،التثىيؿ والتدريب

عدادو  التثقيؼ المدنيو المناصرة،  تعزيز ميارات، مف خالؿ لسياسي والمطالب السياسيةوالتصويت ا  ا 

المؤسسات االىمية تتبع وذلؾ بتطوير ميارات التخطيط والتمكيف و  العممية الحياة غمار لخوض الشباب
الشبابية  المؤسسات االىميةالى تدخؿ ، باالضافة لمشباب الفعمية برامج التي تمبي الحاجاتلمالشبابية 

مف خالؿ سياستيا في  ورعايتيـ مشاكؿ الشباب لمعالجة وطنية خطة مف خالؿ سياساتيا في وضع
 الشباب مع مشكالت الفعاؿ التعامؿ أسموب ميارات يعمؿ عمى تطويرالعممية التربوية، األمر الذي 

 تتالءـل صاصاألخر  ذات االخت المنظمات مع بالتنسيؽ مشاكؿ الشباب، لمعالجة وطنية خطة وضعو 

ىمية المؤسسات األ مف تدخؿباألساسي  بتطوير التعميـوذلؾ  المتغيرة باستمرار الشباب حاجات مع
 برامجيا وسياساتيا. عبرالشبابية 

 
في مجاؿ  المؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب لدورمساىمة فاعمة وجود  .3

معرفة الفجوة بيف متطمبات الشباب في مجاؿ تعزيز المشاركة  تعزيز الوعي لدييـ بشكؿ يمكنيا مف
، مف خالؿ العمؿ السياسية وبيف ما توفره المؤسسات األىمية مف خالؿ برامجيا ومشاريعيا وخططيا

العمؿ التطوعي،  في ةالمرأ مشاركة رفعالشباب و  العمؿ التطوعي لد  مياراتثقافة و  تنميةعمى 
 وظروؼ واقعوالمتالئمة مع  داخميا وفيما بيف الشباب المحاسبةو  فافيةمفيوـ الش والعمؿ عمى تجسيد

تباعو  الحالة الفمسطينية  العصرية مع المتغيرات يتالءـ الشباب بما مع لمعمؿ أساليب جديدة ا 
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، حيث تعزيز المشاركة السياسية لمشباب المؤسسات االىمية الشبابية في لدورمساىمة فاعمة وجود  .4
اإلنساف باالضافة الى  حقوؽ نشر مفاىيـو  في وضع ورسـ السياسات ةشاركالمتساعد الشباب عمى 

واسياـ المؤسسة في  ،االنتخابات لد  الشباب مفاىيـ تعزيزو  ،العامة الحياة في الشباب مشاركة تعزيز
ما االنتخابات والعممية الديمقراطية م المواطنة وتجسيد مفاىيـ وتكريس مفيـو ،الديمقراطية مفاىيـ تعميـ

 والقوانيف التشريعات وكذلؾ التثثير عمى يساىـ باالندماج في قضايا المجتمع السياسية والتنموية

مف خالؿ تعريفيـ بحقوقيـ والمساعدة في الشراكة في اتخاذ القرارات وتعريفيـ  برعاية الشباب الخاصة
 بواجباتيـ.

 

في المتوسطات  ≥α) 0.05ة )عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة اإلحصائي .5
الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، 

 تعز  لمتغير الجنس.
 
فػػػػي المتوسػػػػطات  ) a≤0.05وجػػػػود فػػػػروؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد مسػػػػتو  الداللػػػػة اإلحصػػػػائية ) .6

الىميػػػة فػػػي تعزيػػػز المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػباب، الحسػػػابية إلجابػػػات المبحػػػوثيف حػػػوؿ دور المؤسسػػػات ا
 .العمرلمتغير تعز  


فػػي المتوسػػطات  ≥α) 0.05عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتو  الداللػػة اإلحصػػائية  ) .2
الحسػػػابية إلجابػػػات المبحػػػوثيف حػػػوؿ دور المؤسسػػػات االىميػػػة فػػػي تعزيػػػز المشػػػاركة السياسػػػية لمشػػػباب، 

 .ميػتعميتو  الػالمسلمتغير تعز  





في المتوسطات  ≥α) 0.05) اإلحصائية عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستو  الداللة .3
الحسابية إلجابات المبحوثيف حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، 

 .عدد سنوات االنتساب/العضوية/التطوعلمتغير تعز  
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 الفصل الخامس

______________________________________________________ 
 االستنتاجات والتوصيات

 
 االستنتاجات 1.5

 
 أىم االستنتاجات التي خمصت ألييا الدراسة وىي:

في مجاؿ  تعزيز المشاركة السياسية لمشبابمساىمة فاعمة لدور المؤسسات األىمية الشبابية في  وجود .1
 يث:، مف حبناء الشخصية القيادية

 صقؿ شخصية وخبرات الشباب.  
 وتطوير الدافع الذاتي لد  الشباب القيادية تطوير الميارات. 
 لذات. ا تقدير لد  الشباب تدعـ الفكري البناء تنفيذ برامج في مجاؿ 
 عمػى  المرجػوة الفائػدة تحقيػؽ المؤسسػات األىميػة الشػبابية فػي سػياـ التشػبيؾ والشػراكة مػا بػيفإ

 .الشباب صقؿ شخصية
  ر المؤسسات األىمية الشبابية الياـ في تبوء الشباب لممناصب القيادية والعمؿ عمى تطػوير دو

 القيادية والشخصية لدييـ.  الميارات
 

ىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب في مجاؿ مساىمة فاعمة لدور المؤسسات األ وجود .2
 ، مف حيث:التثىيؿ والتدريب

  رة، والتثقيؼ المدنيالمناص تعزيز ميارات.  
 العممية وتطوير ميارات التخطيط والتمكيف الحياة غمار لخوض الشباب إعداد.  
 الفعمية ىمية الشبابية البرامج التي تمبي الحاجاتتتبع المؤسسات األ. 
 لمعالجػة وطنيػة خطػة ىميػة الشػبابية مػف خػالؿ سياسػاتيا فػي وضػعتػدخؿ المؤسسػات األ. 

 .ؿ سياستيا في العممية التربويةمف خالتيـ ورعاييـ مشاكم
 لمعالجػة وطنيػة خطػة الشػباب ووضػع مػع مشػكالت الفعػاؿ التعامػؿ أسػموب ميػارات تطػوير 

 .تيـحاجا ـئاألخر  ذات االختصاص لتال المنظمات مع بالتنسيؽ ،يـمشاكم
 

ي مجاؿ مساىمة فاعمة لدور المؤسسات االىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب ف وجود .3
 حيث:مف  الوعي لدييـتعزيز 
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 الشباب التطوعي لد  العمؿ التطوعي وتطوير ثقافة العمؿ ميارات تعمؿ عمى تنمية.   
 العمؿ التطوعي في ةأالمر  مشاركة رفع.  
 لد  الشباب مفيـو الشفافية العمؿ عمى تجسيد.  
 لفمسطينيةالحالة ا وظروؼ الشباب والمتالئمة مع واقع لد  مفيـو المحاسبة تجسيد.  
 العصرية مع المتغيرات يتالءـ الشباب بما مع لمعمؿ أساليب جديدة تباعا. 

 
مجاؿ  في مساىمة فاعمة لدور المؤسسات األىمية الشبابية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب وجود .4

 ، مف حيث: لدييـتعزيز المشاركة السياسية 
   اإلنسػػاف  حقػػوؽ نشػػر مفػػاىيـاسػات و المشػػاركة فػػي وضػع ورسػػـ السيمسػاعدة الشػػباب عمػى

 .يـيلد
 سياـ المؤسسة في تعميـ مفاىيـ تعزيزو العامة  الحياة في الشباب مشاركة تعزيز  االنتخابات وا 

 .لدييـالمواطنة  الديمقراطية وتكريس مفيوـ مفاىيـ
 االنتخابات والعممية الديمقراطيػة لػد  الشػباب ممػا يسػاىـ باالنػدماج فػي قضػايا  تجسيد مفاىيـ

 المجتمع السياسية والتنموية.
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 التوصيات 2.5
 

 أىـ التوصيات والمقترحات التي خمصت إلييا الدراسة كما يمي:
 

 -:في المرحمة الراىنة التركيز عميومؤسسات العمؿ األىمي الفمسطيني  المطموب مف
 

  يا، بيف جميع واضحة المعالـ ومتفؽ عميعمؿ واستراتيجية ضرورة بمورة وتطوير خطة
 اً خر  التي تمعب دور بشكؿ اساسي، وأف تشمؿ ىذه الخطة االطراؼ األ المنظمات االىمية

لى تحديد إتستند ىذه الخطة  في خدمة قضايا الشباب مثؿ الداعميف والحكومة، بحيث
  .يـولوياتأو  الشبابدقيؽ الحتياجات 

 ىمية الفمسطينية، المنظمات األلبرامج ومشاريع  ودقيقة وبشكؿ تشاركي جراء مراجعة شاممةإ
ا يتعمؽ بالمشاركة مفي الشباب الحالية وتحديداً لمتطمبات  استجابة كثرأ تكوفبحيث 
  .السياسية

 عمى لمشباب المجمس األ القطاعية الذي اعدىاطنية عبر و العمؿ عمى تنفيد الخطة ال
 الفمسطيني . األىميوالرياضة مع ضماف انعكاسيا عمى تنظيمات العمؿ 

 لتي تتبناىا في البرامج ا القوةجؿ معالجتيا وتعزيز نقاط ألكشؼ عف نقاط الضعؼ مف ا
ه مع ضرورة تطوير جانب العالقات العامة واالعالـ في ىذ مؤسسات العمؿ االىمي،

عضاء ىذه المؤسسات مف أالمؤسسات ليثخذ دورًا في صقؿ الشخصية والخبرة لد  
 الشباب .
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 عىوان انجدول  انرقم
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 توزيع فقرات اإلستبانة عمى محاورىا  1.3
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 47 قيـ معامؿ كرونباخ الفا لالتساؽ الداخمي لمحاور االستبانة  2.3    
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 49 خصائص مجتمع الدراسة  4.3

 51 .حسب العمرأفراد العينة توزيع   5.3        

        6.3 
 

 51 ستو  التعميمي.حسب المأفراد العينة توزيع 
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46 
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 حسب استجابات أفراد العينة.والتدريبالمؤسسات الشبابية في التثىيؿ 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لمحور دور   3.4    
 حسب استجابات أفراد العينة. تعزيز الوعي لدييـالمؤسسات الشبابية في 

57 

دور حور المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسبة المئوية لم  4.4    
حسب استجابات أفراد الشبابية في المشاركة السياسية لد  الشباب  تالمؤسسا
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية لمحاور االستبانو   5.4    
 الرئيسية

59 

 61حوؿ دور ستجابات المبحوثيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال  6.4    
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 لمتغير الجنسالمؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

حوؿ دور ستجابات المبحوثيف المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال  7.4    
 .العمرلمتغير المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

47 

 ONE WAY Analysis of)  ار تحميؿ التبايف األحادينتائج اختب  8.4    

Variance )يز تعزيز يمية في حوؿ دور المؤسسات الستجابات المبحوثيف ال
 العمر.لمتغير المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

 

62 

    9.4  Multiple Comparisons 63 

حوؿ دور بات المبحوثيف ستجاالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ال  10.4    
لمتغير المؤسسات االىمية في تعزيز المشاركة السياسية لمشباب، تعز  

 .ميػتو  التعميػالمس

63 

    

0016  
 ONE WAY Analysis of)  نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي

Variance )حوؿ دور المؤسسات االىمية في تعزيز ستجابات المبحوثيف ال
 .ميػتو  التعميػالمسلمتغير سية لمشباب، تعز  المشاركة السيا

64 

    

07.6  
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6  فرضيات الدراسة7.1
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 ( االستبيان  5مهحق رقم )  






 

 دســجامعة الق
 كمية الدراسات العميا

 برنامج التنمية الريفية المستدامة
 
 

 استباوه
 
 

 ينيةعضاء/ متطوعي المؤسسات الشبابية الفمسطاالخوات واإلخوة منتسبي/أ
 

 :تحية طيبة وبعد
 

شاركة المجتمع المدني الشبابية في تعزيز الم دور مؤسساتبيف يديؾ استمارة لجمع المعمومات حوؿ " 
بقصد  وذلؾ“ مف وجية نظر المنتسبيف/االعضاء/المتطوعيف  راـ اهلل والبيرة السياسية لمشباب في محافظة

راؼ ، بإشالشبابية في المشاركة السياسية لمشباب دور مؤسسات المجتمع المدني حوؿ ةيدراسة عمم إنجاز
لمتطمبات الحصوؿ عمى درجة الماجستير في التنمية الريفية  استكماالً  وذلؾ عبد الكريـ مزعؿالدكتور 
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 المعمومات التيالتعاوف في تعبئة ىذه االستمارة، عممًا أف البيانات و  أتمنى عمى حضرتكـ المستدامة.
 رية تامة وألغراض البحث العممي فقط. ستعامؿ بستقديميا  يجري 

 
 شكرا نحسه تعاووكم

                                                                                                
 عودة الخطيب  الباحث:

  
 

  رقم االستمارة
 
 ضع رمز اإلجابة المناسبة في المربع المقابل لمسؤال: :العامةبيانات ال: ولاأل القسم 

 /المبحوثالمنتسب/العضو/المتطوعبيانات 
 أنثى                                                                            . 2         . ذكر1:  الجنس 5

 
                                                                                           بالسنوات عمرال 9
2  

 طبيعة االنتساب لممنظمة، حدد............................................................

 
 :ميػتو  التعميػالمس 6

 . دكتوراه                                  5 . ماجستير4   اليػدبمـو ع . 3   الوريوسػ. بك2 ؿ  دبػمـو أو أق .1

 عدد سنوات االنتساب/العضوية/التطوع                                                                      1

 المنتسب الييا يانات المؤسسةب

5  

 اسـ المؤسسة:  ___________________________________________________ 

9  

 سنة التثسيس:_______________________

2  

A ______________________________________:اليدؼ الرئيس المؤسسة 
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 عنواف المؤسسة:  6

A___________:رقـ الياتؼ/الجواؿ : ____________B_______________________:البريد االلكتروني : 

  

 

 

 
 

 

 القسم الثاني: المؤسسات الشبابية وبناء الشخصية القيادية   

 دور المؤسسات الشبابية في بناء الشخصية القيادية الرقم
 مقياس اإلجابة

أوافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض محايد موافؽ
 بشدة

      .الشباب صقؿ شخصية تدريبية تساعد في دورات ذتقـو المؤسسة بتنفي .5
      .صقؿ خبرات الشباب تدريبية بيدؼ دورات تقـو المؤسسة بتنفيذ .9
      .لد  الشباب الفكري البناء تقـو المؤسسة بتنفيذ برامج في مجاؿ .2
الشخصية لد   تطوير الميارات تقـو المؤسسة بتنفيذ برامج في مجاؿ .6

 .الشباب
     

      .لد  الشباب الفكري البناء تقـو المؤسسة بتنفيذ أنشطة في مجاؿ .1
الشخصية لد   تطوير الميارات تقـو المؤسسة بتنفيذ أنشطة في مجاؿ .1

 .الشباب
     

       .تسيـ المؤسسة في تطوير الدافع الذاتي لد  الشباب .2
      .الشباب لد  ألذات تقدير تسيـ المؤسسة في دعـ .3
 الفائدة تحقيؽ في الشبابية المؤسسات التشبيؾ والشراكة ما بيف يسيـ .4

 .الشباب عمى صقؿ شخصية المرجوة
     

      .خبرات الشباب صقؿ المؤسسة دورا في في األعالـ تمعب وسائؿ .51
      .الشباب شخصية صقؿ المؤسسة دورا في في األعالـ تمعب وسائؿ .55
      .الشباب شخصية بناء المؤسسة دورا كبيرا في  تنفذىا التي امجتمعب البر  .59
براز الشباب لمشاركة تتيح المؤسسة المجاؿ .52       .ذواتيـ وا 
      .تعمؿ المؤسسة دورا ىاما في تبوء الشباب لممناصب القيادية .56
      .الشباب لد  القيادية تطوير الميارات تعمؿ المؤسسة عمى .51
تطوير الشخصية  في واإلقميمية والمحمية  الدولية تستثمر المؤسسة تجاربيا .51

 .الشبابية القيادية لد 
     

      لد  الشباب. تشجع المؤسسة االنفتاح الفكري .52
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 وانتأهيم وانتدريب  القسم الثالث: المؤسسات الشبابية

ب دور المؤسسات الشبابية في التأىيل والتدري الرقم  
 مقياس اإلجابة

أوافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض محايد موافؽ
 بشدة

      .التخطيط تطوير ميارات المؤسسة عمى تقـو .5
      .االتصاؿ والتواصؿ ميارات في مجاؿ الشباب صقؿ خبرات المؤسسة عمى تعمؿ .9
       .التمكيف تعزيز ميارات المؤسسة في تسيـ .2
      .المناصرة ز مياراتتعزي المؤسسة في تسيـ .6
      .المؤسسة عمى التثقيؼ المدني تحفز .1
      .الشباب مع مشكالت الفعاؿ التعامؿ أسموب ميارات المؤسسة عمى تطوير تقـو .1
      .العممية الحياة غمار لخوض الشباب بإعداد المؤسسة  تقـو .2
      .الخاصة بالشبابوالدراسات العممية  البحوث تقـو المؤسسة بإجراء .3
      .الشباب برعاية الخاصة العممية التربوية تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في .4
      .الشباب برعاية الخاصة العممية التربوية تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في .51
 مع لكي يتالءـ األساسي تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في تطوير التعميـ .55

 .المتغيرة باستمرار الشباب حاجات
     

 مع لكي يتالءـ األساسي تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في تطوير التعميـ .59

 .باستمرار هالمتغير  الشباب حاجات
     

      .لمشباب الفعمية تتبع المؤسسة البرامج التي تمبي الحاجات .52
      .بالشباب تتعمؽ تقـو المؤسسة بوضع استراتيجيات عمؿ .56
      .بالشباب تتعمؽ عمؿ تقـو المؤسسة بوضع خطط .51
مشاكؿ  لمعالجة وطنية خطة تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ برامجيا في وضع .51

 .األخر  ذات االختصاص المنظمات مع بالتنسيؽ الشباب،
     

كؿ مشا لمعالجة وطنية خطة تتدخؿ المؤسسة مف خالؿ سياساتيا في وضع .52
 .الشباب
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 وانوعي القسم الرابع: المؤسسات الشبابية

 دور المؤسسات الشبابية في تعزيز الوعي لدى الشباب الرقم
 مقياس اإلجابة

أوافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض محايد موافؽ
 بشدة

      .الشباب لد  التطوعي  المؤسسة عمى تطوير ثقافة العمؿ تعمؿ .5
      .العمؿ التطوعي في المرآة مشاركة سة في رفعالمؤستسيـ  .9
      .العمؿ التطوعي لد  الشباب ميارات المؤسسة في تنميةتسيـ  .2
       .داخميا وفيما بيف الشباب مفيـو الشفافية تعمؿ المؤسسة عمى تجسيد .6
       .داخميا وفيما بيف الشباب مفيـو المحاسبة تعمؿ المؤسسة عمى تجسيد .1
      .الفعمي لمفاىيـ الديمقراطية تمتـز المؤسسة بالتطبيؽ .1
 مع يتالءـ الشباب بما مع لمعمؿ أساليب جديدة إتباع تقـو المؤسسة عمى .2

 .العصرية المتغيرات
     

عمى  المموليف قبؿ مف المؤسسات الشبابية تكوف مفروضة تنفذىا التي البرامج .3
 .المنظمة

     

      .الحالة الفمسطينية وظروؼ واقع المؤسسة مع تنفذىا التي برامجال تتالءـ .4
      يستفيد الشباب مف البرامج التي تنفذىا المؤسسة في الحياة العامة. .51
      المؤسسة. ايستفيد المجتمع بشكؿ عاـ مف البرامج التي تنفذى .55
المؤسسة عمى  تنفذىا التي رامجلمب والتطبيؽ الفعمي النظري الواقع بيف فجوة ىنالؾ .59

 .الواقع أرض
     

      .تنفذىا التي دوري لمبرامج تقييـ تقـو المؤسسة بعمؿ .52
 

 وانمشاركة انسياسية القسم الخامس: المؤسسات الشبابية
الشبابية في المشاركة السياسية لدى الشباب تدور المؤسسا الرقم  مقياس اإلجابة 
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أوافؽ 
 بشدة

أعارض  أعارض يدمحا موافؽ
 بشدة

      .الديمقراطية مفاىيـ تسيـ المؤسسة في تعميـ .5
      .الديمقراطية مفاىيـ تسيـ المؤسسة في تجسيد .9
      .لمشباب المشاركة السياسية مفاىيـ لتعميـ موجية تقـو المؤسسة بوضع برامج .2
      .ة لد  الشبابالعام الحياة في الشباب مشاركة تسيـ المؤسسة في تعزيز .6
      .المواطنة لد  الشباب تكريس مفيوـ تسيـ المؤسسة في .1
      .والقوانيف الشباب لألنظمة واحتراـ تعزيز في االنتخابات عبر السمطة تداوؿ يسيـ .1
       .بحقوقيـ تعريؼ الشباب تسيـ المؤسسة في .2
       .بواجباتيـ تعريؼ الشباب تسيـ المؤسسة في .3
      .اإلنساف لد  الشباب حقوؽ نشر مفاىيـ تعمؿ المؤسسة عمى .4
      .برعاية الشباب الخاصة والقوانيف التشريعات التثثير عمى تسيـ المؤسسة في .51
      .االنتخابات لد  الشباب مفاىيـ تعزيز تسيـ المؤسسة في .55
      .الشباب االنتخابات لد  تجسيد مفاىيـ تسيـ المؤسسة في .59
      .تعتبر المؤسسة االطار لمناقشة المشكالت التي تعترضني .52
      .شعر مف خالؿ المؤسسة أنني جزء مف مجموعة مف أقراني/محيطيأ .56
      .تساعدني المؤسسة عمى االندماج في قضايا المجتمع السياسية والتنموية .51
       .اتخاذ القرارف أشارؾ في اتساعدني المؤسسة عمى  .51
      .رسـ السياساتف أشارؾ في أتساعدني المؤسسة عمى  .52

 

 انتيت األسئمة
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 قائمة بأسماء محكمي االستمارة 9ممحق 
 
 

 المؤسسة االسم الرقم
 جامعة القدس المفتوحة الدكتور سعدات جبر .1
 امعة القدس ج الدكتور احمد ابو ديو . 2
 جامعة القدس  الدكتور محمد الشاللدة . 3
 جامعة القدس المفتوحة الدكتور سعيد البيشاوي .4
 جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد بريغيث .5
 مدير عاـ / مجمس تشريعي الدكتور جماؿ الخطيب   .6
 وزير الحكـ المحمي الدكتور حسيف االعرج .7
 جامعة القدس المفتوحة فارةالدكتور يوسؼ ابو  .8
 جامعة القدس المفتوحة الدكتور محمد شاىيف .9

 

 

 

 

 
 
 



