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، 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


