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شكر وتقدير
يشااكر هللا ين سااهل لااي دربااي فااي تحقي ا مااا يصاابو إلةااه فااي اسااتكمال درجااة الماجسااتير ،ويتقاادم بعظااةم
الشكر إلى يستاذي ومشرفي الفا ل الدكتور بسام بنات الذي لم يبخل علي في تقدةم العون والمساعدة
منذ البداةة ،وعلى التحليل اإلحصائي ،فله كل االحترام والتقدير.
الشاكر والج ياال إلاى معهااد التنمةاة المسااتدامة فااي جامعاة القاادس ،وعلاى يرسااه الادكتور ع مااي األطاار .
كما يتوجه بالشكر إلى كل من ساهم في إنجاح هذه الدراسة ويخص بالذكر يع اء لجنة التحكةم.
ويتقاادم بالشااكر الج ياال إلااى لجنااة مناقشااة الرسااالة المااوقرة ماان الاادكتور بسااام بنااات رئةس ااً ،والدكتورعبااد
الوهاب الصباغ ممتحناً داخلةا ،والدكتورة ناهدة العرجا ممتحناً خارجةاً.
ويشكر كل األصدقاء الذين كانوا برفقتي يثناء دراستي في الجامعة ويخص بالذكر ندةم القا اي ولاؤي
ديري ااة ،وكا ال م اان س اااعدني ف ااي تو ي ااع االس ااتبانات .وا ل ااى ك اال م اان ك ااان س اابباً ف ااي تعلةم ااي وت ااوجيهي
ومساااعدتي .وال ةفااوتني ين يتوج ااه بالشااكر لكاال م اان ساااهم معااي م اان قريااب يو بعيااد ف ااي إنجااا ه ااذه
الدراسة.

روي فهد صنصور

ب

مصطلحات الدراسة
تبحث هذه الدراسة دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت
لحم ،وقد وردت مفاهةم ومصطلحات تخدم هذه الدراسة ،ولهذه المفاهةم والمصطلحات تعريفات نظرية
ويخرى إجرائةة ،وقد تم اعتماد التعريفات اآلتةة:
المجلس المحلي الشبابي :هيئة منتخبة مباشرة من الهيئة العامة ،تناظر الهيئات المحلةة في تركيبتها
ووظائفها .تتةح للشباب المشاركة في الحكم واالطالع على آلةات عمل هيئات الحكم المحلي
ومسؤولةاتها ،وخاصة في تةسير الحةاة اليومةة للمواطنين وآلةات حل المشاكل اليومةة،
وتطوير مجتمعاتهم المحلةة (الدليل اإلرشادي للمجالس المحلةة.)2009 ،
المشاركة :مجموعة األنشطة التي ةسعى من خاللها المواطنون إلاى التايثير فاي يعماال الحكوماة ،ساواء
بطريقة مباشرة من خالل صةاغة السةاسات العامة وتطبةقها ،يو بطريقة غير مباشرة من خالل
اختةار المسؤولين الرسميين (البنك الدولي.)2004 ،
المشـــاركة المجتمعيـــة :العملة ااة التااي تت ااةح لجمة ااع يفا اراد المجتمااع المحل ااي وجماعات ااه المؤهل ااة بموج ااب
الق اوانين ،فرص ااً للتعبياار عاان آرائهاام ،ودو اًر فااي إعااداد الخطااا والمشااروعات المحلةااة وتنفيااذها
ومتابعته ااا والرقابا ااة عليها ااا ،بشا ااكل مباشا اار وغيااار مباشا اار ،به اادف تحقي ا ا التنمة ااة االقتصاااادةة
واالجتماعةااة والسةاسااةة وتحسااين نوعةااة حةاااة السااكان ،واشااباع حاجاااتهم بعدالااة دون اإل ارار
بالمصااالح القومةااة .يو هااي تعبئااة جهااود يف اراد المجتمااع وجماعتااه وتنظةمهااا للعماال مااع األجه ا ة
الرسمةة وغير الرسمةة لرفع المجتمع اقتصادةاً واجتماعةاً (الخطيب.)2006 ،

ج

الهيئــة المحليــة :ةقصااد بهااا المجلااس القااروي يو البلاادي الااذي يااتم انتخابااه فااي االنتخابااات المحلةااة وفا
التعريف الوارد لهاا فاي (قاانون الهيئاات المحلةاة الفلساطينةة رقام  )1997 ،1علاى ينهاا مؤسساة
محلةة مساتقلة مرتبطاة بمنطقاة جغرافةاة ولهاا مركا ماالي مساتقل ،وتتباع لإشاراف المباشار مان
و ارة الحكم المحلي ،ويتولى إدارتها مجلس منتخب انتخاباً ح اًر ومباشر من قبل مواطني الهيئاة
المحلةة.
تنميــة المجتمــع المحلــي :تعبئااة جهااود يفاراد المجتمااع وجماعتااه وتنظةمهااا للعماال مااع األجها ة الحكومةااة
وغير الحكومةة لرفع مستوى المجتمع اقتصادةا واجتماعةا (كفاوين.)24 :2005 ،

د

الملخص
هدفت الدراسة الحالةة التعرف إلى دور المجاالس المحلةاة الشابابةة فاي تع يا المشااركة المجتمعةاة لادى
الم اواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام ،وتناولاات الد ارسااة المو ااوع كظاااهرة متعااددة األبعاااد،
تناولتهااا األبحاااث النظريااة والميدانةااة ،ولاام ترك ا عليهااا ماان بعااد واحااد ،وتنبااع يهمةااة الد ارسااة ،ماان ن ادرة
األبح اااث والد ارس ااات الت ااي تناول اات المج ااالس المحلة ااة الش اابابةة والمش اااركة المجتمعة ااة – عل ااى ح ااد عل اام
الباحث -ودورها في إثاارة اهتماام البااحثين والمهتماين بالبحاث العلماي مان طلباة الد ارساات العلةاا إلجاراء
الم يد من الدراسات في هذا المجال.
طور الباحث استبانة تكونت من قسمين رئةسين:
وتحقةقاً لهذا الهدف ر

م القسم األول معلوماات عاماة

عن المبحوثين ،و م القسم الثاني مقةاس المشاركة المجتمعةة الذي تكون من ( )40فقرة ،وطبقت يداة
الد ارسااة علااى عينااة بلغاات ( )383مواطن ااً ومواطنااة ماان سااكان محافظااة بياات لحاام ،اختياارت بالطريقااة
الطبقةة العشوائةة ،طبقةاة مان حياث :متغيار تصانيف المجاالس المحلةاة (شابابةة ،وغير بربيبي ، ،وب رد
جمع البيينيت عولجت إحصيئيي ً بيستخدام ب نيمج ال زم اإلحصيئي ،لل لوم االجتميعي. SPSS( ،
يظهرت نتائج الدراسة ين درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام
كان اات عالة ااة ،إذ بل ااح المتوس ااا الحس ااابي له ااذه الدرجا اة (،)3.84وبين اات النت ااائج وج ااود ت اايثير إيج ااابي
للمجالس المحلةة الشبابةة في تع ي المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين فاي محافظاة بيات
لحاام ،كمااا يظهاارت الد ارسااة وجااود عالقااة طردةااة بااين متغياار العماار ودرجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
الما اواطنين الفلسا ااطينيين ف ااي محافظاااة بيااات لح اام ،ووجا ااود ف اارو دالا ااة إحصاااائةاً ف ااي درجاااة المشا اااركة
المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين فاي محافظاة بيات لحام وفقاا لمتغيارات الجانس ،والمؤهال العلماي،
بينما لم تظهر يةة فرو وفقاً لبقةة متغيرات الدراسة.

ه

وخرجت الدراسة بمجموعاة مان التوصاةات يهمهاا :تعماةم فكارة المجاالس المحلةاة الشابابةة ،والتوساع فيهاا
لتشامل المادن ،والقارى الفلسااطينةة كافاة ،وتع يا وغارس مفاااهةم العمال التطاوعي ،والمشااركة المجتمعةااة
لدى المواطنين للمشاركة في بناء المجتمع وتنميته ،باإل اافة إلاى

ارورة إجاراء د ارساات تبحاث بشاكل

تفصاايلي المتغي ارات التااي تااؤثر علااى التوجااه نحااو المشاااركة المجتمعةااة بااين الم اواطنين ألهمةااة وحداثااة
المو وع.

و
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Abstract
The current study aimed to investigate the role of local youth councils in promoting
community participation in Bethlehem governorate. The study approached the literature as
a multi-dimensional phenomenon which addressed both theoretical and applied research.
The significance of this recent study is the first which dealt with this theme, to the author
knowledge which in turn encourages other researchers to work on further research on this
important issue.
A 40-item questionnaire was formulated which was divided into two sub-scales as follows:
the general information of the participants; and the second section dealt with the
community participation (40 items). The random stratified method was utilized which
comprised of a sample size of 383 male and female respondents among the Palestinian
citizens in Bethlehem District. The collected data was statistically analyzed using the
statistical package for social sciences (SPSS).
The results revealed that the participants experienced a high level of community
participation. The mean scores and standard deviation were (M 3.84 SD 0.36). The
findings revealed a positive effect of local youth councils on community participation
among the sampled population. It was found that community participation increased
among the Palestinian citizens controlled by local youth councils.
The results of the study revealed significant statistical differences in community
participation among the participants due to gender, educational level. However, no
statistical significant differences were found in the rest of the study variables, that is,
religion, marital status, and place of residency. In addition, the findings revealed a positive
correlation between age and community participation.

ز

In light of the current study and its discussions, the following is recommended: circulate
and expand the idea of local youth councils and to all the Palestinian cities and towns; the
need to promote and instill the concepts of volunteerism concepts and community
participation for a better participation in the process of community building and
development; and finally, further research is essential to develop an understanding of more
variables that affect citizens' community participation.

ح

الفصل األول
الخلفية العامة للدراسة
 1.1المقدمة
تعتبار المشاااركة المجتمعةااة مكونااً يساساةاً و اارورياً لقةاام عملةااة التنمةااة فاي المجتمااع وتحقةقهااا انطالقااً
من ين اإلنسان هو محور هذه العملةة ووسيلتها ،فمن خالل المشاركة المجتمعةة ةمارس الفارد دوره فاي
الحةاااة السةاسااةة واالجتماعةااة ،وتعباار عاان ماادى اناادما يف اراد المجتمااع وتفاااعلهم فااي ينشااطة المجتمااع
بشكل طوعي.
كما ين المشاركة من القةم الغائةة التي توجه سالوك األفاراد والتاي ساتترجم بادورها إلاى سالوك المشااركة،
وهااي تتطلااب ين يااؤمن يف اراد المجتمااع باإلطااار الجماااعي للحل اول وان ي ا داد التواصاال بياانهم ،وبمااا ين
التواصل ةقود إلى الحوار واالعتراف بالريي اآلخر واحترامه ،فيجب ين ةصبح الحوار مفهوما سائداً فاي
عم ثقافة األفراد في المجتمع (عبد السادة.)2012 ،
إن المشاااركة هااي العملةااة التااي تتااةح لجمةااع يف اراد المجتمااع بموجااب القااانون فرصااا للتعبي ار عاان آرائهاام،
ودورهم في إعداد المشروعات وتنفيذها ومتابعتها والرقابة عليها لتحقي التنمةة علاى جمةاع المساتوةات،
ولكاي تتحقا المشااركة يجااب ين ةكاون لهاا إطاار قااانوني ،فهاو يخلا و اع معةشااي آمان وبيئاة فاعلااة.
1

ويتطلااب اإلطااار القااانوني ق اوانين عادلااة ومعلنااة للم اواطنين ساالفا ،وين تو ااع مو ااع التنفيااذ والرقابااة
(حنا.)2014 ،
اارورة ملحااة لااةس فقااا ماان يجاال البعااد التنمااوي ،باال

ولقااد يصاابحت مشاااركة الشااباب فااي الحةاااة العامااة

لتحقي ا يهااداف النظااام السةاسااي ،بحيااث ال ةقتصاار ح ا المشاااركة علااى فئااة دون غيرهااا ،وانمااا تشاامل
المشاااركة الشااباب والنساااء والرجااال علااى حااد س اواء ،وتوسااع قاعاادة المشاااركة لتشاامل فااي نهاةااة األماار
شرائح المجتمع كله بما فةه الشباب التي تساعد في كل األحوال على توسةع قاعدة الشرعةة للمؤسسات
التمثيلةة والتنفيذةاة للنظاام السةاساي ،مماا ةعطيهاا قاوة تمثيلةاة مساتندة علاى الخةاار الادةمقراطي ،لاذا فاإن
ماان يول مؤش ارات مشاااركة الشااباب اإلق ارار بااينهم يتمتعااون بالمواطنااة التامااة بكاال مظاهرهااا وص اوال إلااى
مسؤولةات المواطن.
إن يهمة ااة مش اااركة الش ااباب ف ااي العملة ااة التنموة ااة تكم اان بداة ااة ف ااي تحقيا ا الف اارد لذات ااه وش ااعوره بيهميت ااه
وقةمته ،فالشباب عندما ةشاركون في العملةة التنموةة ةشتركون في و ع الخطا ،وهذا ةعني ين هنالاك
إجماع ااً عل ااى ه ااذا المش ااروع يو ذاك .وبو ااع الخط ااا بالمش اااركة ةش ااعر الش ااباب بحج اام المش ااكلة الت ااي
ةعانون منها (رحال.)2006 ،
إن انتشااار نساابة عالةااة ماان درجااات الااوعي الثقااافي واالجتماااعي والسةاسااي بااين صاافوف يف اراد المجتمااع
وهيئاته ةعد عامال مهما لاةس فةماا يتعلا بحجام المشااركة ،بال وفاي نوعةاة المشااركة واتجاهاتهاا ،فكلماا
ارتفعت نسبة الوعي امتدت المشاركة إلى مفاردات ومجااالت يكثار كانات المشااركة يكبار ويكثار فاعلةاة،
وةكااون لدةااه الفرصااة ألن ةشااارك فااي و ااع األهااداف العامااة ويف اال الوسااائل لتحقي ا هااذه األهااداف
وانجا ها وهذا ةعني مسؤولةة األفراد والجماعات في المساهمة في تنمةة مجتمعاتهم ،وبالمقابل مساؤولةة
المجتمااع فااي إشااباع احتةاجااات يف اراده .ونظ ا اًر ألهمةااة المشاااركة المجتمعةااة ف اإن بعااا الباااحثين ةعاادها
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وسا اايلة ف ا ااي ح ا ااد ذاتها ااا وةق ا اادر فاعليته ا ااا بق ا اادر ما ااا تص ا اابح يح ا ااد الوسا ااائل الرئةس ا ااةة لتمك ا ااين المجتم ا ااع
( يدةة.)2012 ،
وتعد فئة الشباب الشريحة األكبر من حيث التعاداد فاي المجتماع الفلساطيني ،وتوصاف هاذه المجتمعاات
بينها مجتمعات فتةة ذات هرم ساكاني كبيار القاعادة ،فعلاى الشاباب ةقاع عاات إنمااء المجتماع وصاناعة
مستقبله ،لذا فإن التحدي األكبر لجمةع الدول هو كةفةة االستفادة من طاقة هاذه الشاريحة وادماجهاا فاي
مسارات الحةاة االجتماعةة واإلنتاجةة ،ورغم يهمةة هذه الفئاة ووعاي الحكوماات إلاى ذلاك إال ينهاا تعتبار
مان الفئاات المهمشاة ،حياث ال يوجااد سةاساات واسااتراتيجةات مان يجاال توظياف طاقااات الشاباب وتحقيا
مشاركتهم في شؤون المجتمع (الجها المرك ي لإحصاء الفلسطيني.)2016 ،
وماان هااذا المنطل ا ونظ ا اًر ألهمةااة دور الشااباب والمؤسسااات الشاابابةة فااي المشاااركة المجتمعةااة ،ظهاارت
هذه الدراسة للتعرف إلى دور المجاس المحلةاة الشابابةة فاي تع يا المشااركة المجتمعةاة لادى الماواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.

 2.1مشكلة الدراسة
تتمحااور مشااكلة الد ارسااة فااي معرفااة دور المجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي تع يا المشاااركة المجتمعةااة فااي
محافظااة بياات لحاام ،إذ ةالحااه هنالااك مش اكلة فااي حجاام المشاااركة المجتمعةااة ومحاادوديتها لاادى الشااباب
والمواطنين نظ ار لتعود المجتمع المحلي على النظار إلاى البلدةاة بينهاا وجادت لتلبةاة جمةاع طلبااتهم دون
مسااهمة مناه ،وقاد ظهاارت فكارة المجاالس المحلةااة الشابابةة لتكاون منااظرة للهيئااات المحلةاة فاي تركيبتهااا
ووظائفها ويعمالها .وقد انبث هذا المشروع من الحاجة الفعلةة لتوفير السبل واآللةات ل يادة انخا ار فئاة
الشباب في الخدمة المجتمعةاة المدنةاة ،و ياادة وعاي الماواطنين بمفهاوم المشااركة المجتمعةاة لماا لاه مان
يهمةااة فااي تحقي ا المصاالحة العامااة فااي المجتمااع .وماان هنااا جاااءت فك ارة الد ارسااة لإجابااة عاان الس اؤال
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ال ارئةس اآلتااي :مــا دور المجااسل

المحلي ا الشاابسبي

ااز ز ايااا المشااسرم المجزم ي ا

ااز محس ا

بيت لحم؟

 3.1مبررات الدراسة
جاااءت هااذه الد ارسااة نظ ا ار ألهمةااة مو ااوع المشاااركة المجتمعةااة ،ودور المجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي
تع ي ها وال سةما في محافظة بيت لحم ،ومن يهم العوامل التي دفعت الباحث إلى إعداد هذه الدراسة:
 -1يهمةة شريحة الشباب ومؤسساته ألنهم المرتك األساسي لعملةة التنمةة لما ةمثله الشباب مان ثقال،
هذا إلى جانب يهميتهم في عملةة التغير السةما وين المجتمع الفلسطيني يوصف بينه مجتمع فتي،
لذا البد من التيكيد على مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
 -2رغبااة الباحااث الذاتةااة فااي معرفااة وتقيااةم مسااتوى المشاااركة المجتمعةااة لاادى الم اواطنين فااي محافظااة
بيت لحم.
 -3السعي إلى تع ي المعرفة والوعي لدى كافة فئات المجتمع بيهمةة المشاركة المجتمعةة.
 -4حداثة المو وع وقلة الدراسات التي تناولت مو وع المجالس المحلةة الشبابةة ،ويهميته في تع يا
المشاركة المجتمعةة وتنميتها لدى المواطنين في محافظة بيت لحم.

 4.1أهمية الدراسة
تنبع يهمةة هذه الدراسة مان يهمةاة دور المؤسساات الشابابةة ومسااهمتها فاي تع يا المشااركة المجتمعةاة
والتااي تعتباار ماادخال مهمااا الستكشاااف مساااهمة هااذه المؤسسااات العماال التنم اوي الفلسااطيني الااذي تعااد
المشاركة المجتمعةة من يهم ركائ ه ،وةيتي اختةار هذا المو وع
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من هذا التوجه ألهميته في:

 .1تفعيل مشاركة المواطنين لما تتةحه هذه المجالس من نشاطات تواصلةة ماع مجتمعهاا المحلاي التاي
تعمل كفاعل اجتماعي وحا ن ألنشطة متعددة ،مما ةسااهم فاي تع يا الشاباب فةماا بيانهم وتع يا
تواصلهم مع مجتمعاتهم المحلةة من خالل العمل التشاركي الذي ةسهم في عملةة التنمةة الشاملة.
 .2ماان خااالل نتااائج ه ااذه الد ارسااة ساايتمكن المتخصصااون الع اااملون فااي المؤسسااات الحكومةااة وغي اار
الحكومةة في و ع الخطا الجيدة ،وتصمةم البرامج اإلرشادةة التي تهدف إلى تنمةة وتع ي الاريي
العام نحو المشاركة المجتمعةة وبةان يهميتها ويشكالها.
 .3سااتوفر هااذه الد ارسااة قاعاادة ماان المعلومااات للم اواطن الفلسااطيني ،ممااا ةس ااعد علااى و ااع خط ااا
مستقبلةة للسعي إلى تع ي المشاركة لدى المواطنين في محافظة بيت لحم.
 .4تعد هذه الدراسة حلقة مكملة لسلسلة يبحاث ودراسات سابقة عن المشاركة المجتمعةاة ،والتاي ةمكان
ين تساهم في إثراء المكتبة العلمةة في مثل هذه المو وعات الهامة.
الدراسة تفيد صانعي القرار في المؤسسات المختلفة بتبني مفاهةمها.
 .5إن توصةات ر
الدراسة استكماالً للمؤتمرات والندوات والدورات التدريبةة فاي مجاال المشااركة المجتمعةاة،
 .6تعتبر هذه ر
لتكون نقطة االنطالقة في صناعة التنمةة.

 5.1أهداف الدراسة
يتمثل الهدف الرئةسي لهذه الدراسة في التعرف إلى دور المجالس المحلةة الشبابةة فاي تع يا المشااركة
المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
يما األهداف الفرعةة فةمكن تلخةصها فةما يلي:
 -1التعرف إلى مستوى المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.
 -2معرفة مؤشرات المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.
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 -3التعاارف إلااى الفاارو فااي المشاااركة المجتمعةااة لاادى الم اواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام
وفق ااً لمتغي ارات :الجاانس ،والمؤهاال العلمااي ،والدةانااة ،والحالااة االجتماعةااة ،ومكااان السااكن ،والفئ اة
العمرية.

 6.1أسئلة الدراسة
يتمثل السؤال الرئةس لهذه الدراسة في :ما الدور الاذي تسااهم فةاه المجاالس المحلةاة الشابابةة فاي تع يا
المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
يما األسئلة الفرعةة فةمكن تلخةصها فةما يلي:
 -1ما مستوى المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
 -2ما مؤشرات المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
 -3هل هنالك فرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام
وفق ااً لمتغي ارات :الجاانس ،والمؤهاال العلمااي ،والدةانااة ،والحالااة االجتماعةااة ،ومكااان السااكن ،والفئ اة
العمرية؟

 7.1فرضيات الدراسة
تس ى الد اس ،الحيلي ،إلى التحقق من صح ،الف ضييت اآلتي:،
 .1ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير الجنس.
 .2ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير المؤهل العلمي.
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 .3ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير الدةانة.
 .4ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة.
 .5ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير مكان السكن.
 .6ال توجد عالقة ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05باين متغيار العمار ودرجاة المشااركة
المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.
 .7ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة.

 1.8حدود الدراسة
تتلخص الحدود ال منةة والمكانةة والبشرية للدراسة فةما يلي:
 الحدود المكانةة :محافظة بيت لحم.
 الحدود البشرية :مواطنين محافظة بيت لحم.
 الحدود ال منةة :العام .2017/2016

 9.1محددات الدراسة
ندرة الكتب والمراجع والدراسات التي تناولت مو وع المجالس المحلةة الشبابةة.
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 10.1هيكلية الدراسة
الدراسة على خمسة فصول ،وهي مقسمة على النحو اآلتي:
تشتمل ر
الفصل األول:

الد ارسا ااة ،وتش اامل مقدماااة الد ارس ااة ،ومشا ااكلتها ،ومبرراته ااا ،ويهميته ا اا،
ةع اارا خلفة ااة ر
ويهدافها ،ويسئلتها ،وفر ةاتها ،وحدودها ،ومحدداتها ،وتفصيل هةكليتها.

الفصل الثاني:
الفصل الثالث:

يت من محتوةات اإلطار النظري ،والدراسات السابقة.
يتطاار إلااى ماانهج الد ارسااة ويدواتااه ،والمجتم ااع الااذي يجرياات علةااه الد ارسااة ،وعين ااة
الد ارساة وثباتهاا ،ويباين ية ااً
الدراسة وخصائصها ،واجراءات التحقا مان صاد يداة ر
ر
التحليل اإلحصائي لخصائص العينة.

الفصل الرابع:

ةعرا نتاائج التحليال اإلحصاائي للبةاناات التاي تام الحصاول عليهاا مان المبحاوثين،
ثم عرا تلك النتائج ،واإلجابة على يسئلة الدراسة ،والتحق من صحة الفر ةات.

الفصــل الخــامس :يت اامن ملخصااً لمناقشااة نتااائج األساائلة والفر ااةات واالسااتنتاجات والتوصااةات التااي
بنيت على نتائج الدراسة.
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
 1.2مقدمة
يتكون هذا الفصل من يربعة مباحث رئةسة ،يتناول األول منها مو وع اإلدارة المحلةة في فلسطين ،إذ
يت من المفهوم والنشية والمرك ية والالمرك ية في اإلدارة والتطور التااريخي للحكام المحلاي فاي فلساطين
م اان عه ااد االنت ااداب البريط اااني م اارو اًر ب اااالحتالل اإلسا ارائيلي ،والنظ ااام األردن ااي ،والس االطة الفلس ااطينةة.
ويتن اااول الث اااني مو ااوع المش اااركة المجتمعة ااة م اان حي ااث المفه ااوم والنظري ااة ،وةع ااالج الثال ااث مو ااوع
المشاااركة الفاعلااة للشااباب فااي الهيئااات المحلةااة والمجااالس الشاابابةة المحلةااة فااي محافظااة بياات لحاام ،يمااا
الدرسااة
الفصاال ال اربااع فيتناااول الد ارسااات السااابقة والتعقيااب عليهااا ،وتحديااد يوجااه الشاابه واالخااتالف بااين ا
الحالةة والدراسات السابقة.
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 2.2المبحث األول :اإلدارة المحلية في فلسطين
 1.2.2مقدمة
تمثل اإلدارة المحلةة نوعاً من تفوةا السلطة المرك ية إلاى مؤسساة محلةاة تقاوم بتقادةم الخدماة للساكان
المقةمااين

اامن دائرته ااا .كم ااا تعكااس م اادى مرك ي ااة يو ال مرك ي ااة الحكاام المحل ااي ب ااالنظر إل ااى النظ ااام

السةاسي القائم في الدولة.
واإلدارة المحلة ااة تتطل ااب مش اااركة الس ااكان فيه ااا ،ك ااون خ اادمات الس االطة المحلة ااة تم ااس مختل ااف نا اواحي
حةاااتهم .فمشاااركة السااكان تحماال مؤش ارات عاادة ،مثاال ماادى تفاعاال السااكان مااع اإلدارة المحلةااة ،وماادى
مرك ية السلطة المحلةة وغيرها.
يتناااول هااذا الفصاال دور المجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي تع ي ا المشاااركة المجتمعةااة فااي محافظااة بياات
لحم ،بما تمثله مدينة بيت لحم من يهمةة في مختلف النواحي اإلدارية والسةاسةة والدينةة.

 2.2.2تعريف الهيئة المحلية
جاااء فااي النظااام الااداخلي الموحااد للمجااالس المحلةااة الشاابابةة فااي فلسااطين ( .)2011ين الهيئااة المحلةااة
هااي المجلااس القااروي يو البلدةااة التااي يااتم انتخابهااا فااي االنتخابااات المحلةااة ،وفا التعريااف القااانوني لهااا
والاوارد فااي قااانون الهيئااات المحلةااة الفلسااطيني رقاام ( )1لساانة  1997علااى ينهااا سمؤسسااة محلةااة مسااتقلة
مرتبطاة بمنطقااة جغرافةااة ولهاا مركا مااالي مساتقل ،وةشاارف عليهااا مباشارة و ارة الحكاام المحلااي ،ويتااولى
إدارتها مجالس منتخبة انتخاباً ح اًر ومباش اًر من قبل مواطني الهيئة المحلةة.
يرى ) (Yildrim, 1993ينه ةمكن تبرير الحكم المحلي بما يلي:
 تعتبر مؤسسة لها صفة شرعةة تشجع التعلةم السةاسي بيوسع يشكاله.
 تعمل كهيئة إبداعةة وتقدةم خبرة ومبادرات.
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 تع ي المساءلة واالستجابة.
 تقدم تمثيل محلي وخدمات بكفاءة وفاعلةة.
 تؤثر على السلطة المرك ية.
 تساهم في بناء الهوةة المحلةة والحفاظ على التقاليد المتعلقة بالحكم المحلي وجعلها طريقة حةاة.
 تلعب دو ار مهما في التعدةالت التي تحمي التعددةة.
 توفر خدمات عدة تعمل كوسيلة تواصل جديدة وتشجع المواطنة الفعالة.
 تعمل كقوة موا نة للقوة التي تعمل في الخدمة العامة.
 تعكس احتةاجات السكان المحليين وتطلعاتهم.
 يقدر من الحكومة على تلمس طريقة تقدةم الخدمات.
 تع

اإلحساس بالوحدة والكمال واالنتماء في مجتمع متحد.

 تلبي وتيكد احتةاجات التنوع المحلي على التنوع واالختالف والتعددةة.
 توفر الفرص إلنتا قةم جديدة وبرو مصالح اجتماعةة في المنظمة االجتماعةة.
 توفر التدريب للمشاركة في الشؤون العامة على نطا واسع.
 تداول السلطة والفرص والخةارات بين المواطنين.
 توفر سإدارة المكانس وتحد من العقبات التي يساسها المرك ية.
 تؤدي إلى واقعةة اقتصادةة واجتماعةة وتو يع عادل للموارد.
 تسمح ببرو فرص للمصالح الدةمقراطةة الجديدة عبر المؤسسات المجتمعةة.
 تدافع عن المنافع االقتصادةة وخل الموارد.
 تساهم بالوحدة الوطنةة واإلقلةمةة والدولةة.
 تطمح لتحقي البعد اإلنساني في اإلدارة.
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 3.2.2أهداف نظام الحكم المحلي
لنظام الحكم المحلي يهداف سةاسةة وادارية واقتصادةة واجتماعةة حياث ين معظام نظام الياوم تتجاه إلاى
األخذ بنظام الحكم المحلي ،ولةس هذا االتجاه إال ولياد الكثيار مان االعتباارات واألهاداف .يماا األهاداف
السةاسةة فتتعل بما يلي:
 تنمةاة المفاااهةم الدةمقراطةاة وتعمةقهااا عبار التربةااة السةاسااةة للماواطنين الااذين يتادربون علااى ممارسااة
الدةمقراطةة واختةار القةادة التنفيذةة والتشريعةة ،واب ار القةادات السةاسةة.
 تدريبها على تحمل المسؤولةة ،وربا الشاعب بالنظاام السةاساي عان طريا تواصال يع ااء الهيئاات
المحلةة مع الحكومة ،ودعم المشاركة الشعبةة لسد الثغرات في يداء اإلدارة المرك ية.
 ت اادعةم الوح اادة الوطنة ااة عب اار الق اااء عل ااى الن ع ااات االنفص ااالةة ،ومس اااعدة الدول ااة عل ااى مواجه ااة
األ مااات الناتج ااة عاان الح ااروب والث ااورات ،وادارة األقلةااات الدينة ااة والقومة ااة لشااؤونهم الخاص ااة مم ااا
ةساهم في الق اء على الن عات االنفصالةة (عمرو.)2009 ،
وتتلخص األهداف اإلدارية واالقتصادةة فةما يلي:
 تخفيااف العاابء عاان الساالطة المرك يااة وتحقي ا الكفاااءة اإلداريااة عباار التفاعاال بااين اإلدارة والسااكان
لنجاح النشاطات المطلوبة ،الق ااء علاى البيروقراطةاة عبار قةاام يع ااء المجاالس المحلةاة بإنجاا
مستل مات مناطقهم ،تحقيا الرقاباة الشاعبةة علاى المنفاذين للنشااطات المحلةاة ،وتحقيا االساتعمال
األمثل للموارد المالةة بتوفير الخدمات ألكبر عدد من المواطنين بيةسر السبل.
 إتاحة المجال لتجربة مختلف نظم الحكم اإلدارية.
 ةساهم نظام الحكم المحلي في توفير قةادات وكوادر إدارية واقتصادةة للدولة.
 يؤدي نظام الحكم المحلي إلى

با النفقات العامة والعدالة في تو يعها.

 ةساعد نظام الحكم المحلي علاى تهيئاة البنةاة التحتةاة الال ماة لالساتثمار فاي المشااريع االقتصاادةة،
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بما ةحق التنمةة المحلةة و يادة اإليرادات العامة (عمرو.)2009 ،
وتتمثل األهداف االجتماعةة فةما يلي:
 النهوا بالمجتمعات المحلةة وتنميتها اقتصادةا واجتماعةا.
 ربا اإلدارة بالموطنين عبر روابا عدة تربا الحكام بالمحكومين.
 تدعةم الروابا الروحةة بين يفراد الوحدات المحلةة ،وتعمي الثقة باإلنسان والمواطن.
 التخفيف من آثار الع لة التي فر تها المدنةة الحديثة.
 تقوةة البنااء االقتصاادي واالجتمااعي والسةاساي للدولاة مان خاالل ماا تقاوم باه القةاادات المحلةاة مان
إشراك المواطنين في حل مشاكل البطالة والهجرة واألمةة وغيرها (عمرو.)2009 ،
 4.2.2مهام الهيئات المحلية وصالحياتها
جاء في قانون الهيئات المحلةة الفلسطينةة رقم ( )1لسنة  1997ين الوظائف والصالحةات والسالطات
الت ااي ةمنحه ااا الق ااانون للهيئ ااات المحلة ااة ،الت ااي وردت ف ااي الم ااادة رق اام ( )15ورغ اام تنوعه ااا ،ةمكنن ااا ين
نصنفها في مجموعات وظةفةة كما يلي:
المجموعة األولى :وترك على التخطةا ،وتتناول تخطةا المدن والقرى والشاوارع واعطااء رخاص الهادم
والبناء ،وتنظةم فتح الشوارع واالرتدادات ،وخا التنظةم وانشاء الساحات والحدائ والمنت هات.
المجموع ااة الثانة ااة :وتركا ا عل ااى الخ اادمات األساس ااةات ،وتش اامل المة اااه والكهرب اااء والص اارف الص ااحي
باإل افة إلى جمع النفاةات والف الت من الشوارع والمنا ل والمحالت العامة.
المجموعة الثالثة :وترك على الخدمات وتتسع لتشمل إدارة األسوا والحرف والمقابر ،والمراك الثقافةة
والريا ةة ،ومراك اإلسعاف ،وادارة الكوارث الطبةعةة ،والرقابة على الصحة العامة.
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المجموعة الرابعة :وترك على إدارة يموال ويصول وممتلكات الهيئة المحلةة باإل افة إلى يعمال يخرى
ةقت ي القةام بها بمقت ى يحكام هذا القانون يو تشريع يو قانون آخر.
وةشااير العصااار ( )2015فااي د ارسااته حااول البلاادةات والتنمةااة المسااتدامة فااي قطاااع غا ة انااه بااالرغم ماان
التطور الكمي لألحكام والصالحةات التي شهده قطاع الحكم المحلي في فترة السلطة الفلسطينةة إال ين
ذلك لم ةقابله تطوير بمفهوم المشاركة الشعبةة في التخطةا وتحديد األولةات في

وء الموارد المتاحة،

مما ساهم في فتور العالقة بين الهيئات المحلةة والمجتمع المحلي ،والاذي هاو الهادف األخيار ،وهاذا ماا
يشار إلةه رئةس بلدةة غ ة حيث يكد على وجود قصور في عمل لجان األحةاء رغم قةام البلدةاة بتع يا
دور لجان األحةاء كمشاركة شعبةة.
 5.2.2توجهات بشأن الحكم المحلي
ةمكن القول إن هناك ثالثة توجهات بشين الحكم المحلي هي:
التوجه المركزي :الذي ةق ي بإخ اع اإلدارات المحلةة إخ اعا تاما للسلطة المرك ية.
التوجـــه الالمركـــزي :حي ااث ةعط ااي ه ااذا التوج ااه ص ااالحةات إداري ااة للهيئ ااات المحلة ااة ،فةم ااا تبق ااى مهم ااة
التخطةا واتخاذ الق اررات من مهام السلطة المرك ية.
توجــه فصــل الســلطات :هااذا التوجااه ةعنااي خل ا هيئااات حكاام محلااي لهااا صااالحةات تش اريعةة وتنفيذةااة
وق ائةة

من مناطقها ،مع تحديد صالحةات الحكم المرك ي بما ةحفه وحدة الدولة.

أشكال المركزية:
جااء فااي تقرياار الالمرك ياة فااي الحكاام المحلااي فاي فلسااطين ( )2000عاان يشااكال المرك ياة ينهااا تقااع فااي
ثالثة ينواع هي:
 نقل اتخاذ القرار اإلداري لمكاتب الحكم اإلداري في المحافظات بفعل توسةع صالحةاتها.
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 تفااوةا الساالطة فااي مجااال الخاادمات إلااى الساالطات المحلةااة ،وكااذلك إعطائهااا ح ا جمااع الرسااوم
وال رائب.
 نقاال الساالطة السةاسااةة إلااى كةانااات فرعةااة مااع إعطائهااا صااالحةات اتخاااذ ق ا اررات دون الرجااوع إلااى
السلطة المرك ية (سالم .)2008

 6.2.2العوامل المؤثرة على نظام الحكم المحلي
ةشهد العالم تغيرات متسارعة على مختلف األصعدة؛ فالعالم لم ةعد ج اًر مع ولة في ظل التقنةة العالةة
لالتصاااالت واجتةاااح العولمااة لمعظاام بقاااع العااالم .وتتاايثر نظاام الحكاام المحلةااة بااالتغيرات المتسااارعة فاي
العالم ،التي نجملها فما يلي:
العوامل السةاسةة:
 تغياار ييديولوجةااة نظااام الحكاام المحلااي التااي كاناات تعباار عاان الت ااامن المحلااي لطاارد ساالطة الدولااة
المرك ية لتصبح

رورة عملةة لتعوةا عج اإلدارة المرك ية ،ومن مؤشرات ذلك إهماال العنصار

البشري في تقسةم يقالةم الدولة إلى االرتكا على عناصر اقتصادةة وجغرافةة.
 الحالااة السةاسااةة السااائدة فااي الدولااة ماان ناحةااة التبعةااة السةاسااةة للخااار واسااتقرار النظااام السةاسااي
واالنقسام العرقي واللغوي والقومي والتكتالت الح بةة (عمرو.)2009 ،
العوامل االقتصادةة:
 التقاادم العلمااي والتقنااي ،حيااث لاام تعااد الخاادمات تقاادم علااى مسااتوى محلااي ،بال يصاابحت تقاادم علااى
مستوى الوطن يو حتى على مستوى الدول مما يفقد الهيئات المحلةة شخصيتها األساسةة كوحدات
مستقلة.
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 العولمة التي يلغت الحدود لتصبح يدوار الهيئات المحلةة هامشةة.
 العوامل البيئةة حيث يصبح االهتمام بالبيئة يتم على مستوى إقلةمي متجاو ا الوحدات المحلةة.


يااادة اختصاص ااات الهيئااات المحلة ااة ممااا اد م اان الم اوارد المالة ااة لهااا ويكس اابها اهتمام ااً ومش اااركة
شعبةة مت ايدة (عمرو.)2009 ،

العوامل االجتماعةة:
 التركيب ااة االجتم اااعي للنظ ااام السةاس ااي الح اااكم ،ف ااإذا ك ااان النظ ااام السةاس ااي الح اااكم اس ااتبدادةاً ،ف ااإن
الطبقااة الحاكمااة تااتحكم فااي الطبقااة المحكومااة بطريقااة تجعاال الحكاام المحلااي مرك يااا ،والعكااس هااو
الموجود في النظم الدةمقراطةة.
 التركيبة السكانةة للمجتمع من حيث كثافة السكان ،وتو يعهم الجغرافي ،والمهناي ،ونسابة المتعلماين
وتخصصاتهم.
 اللغااة والثقافااة والمعتقاادات الدينةااة؛ ألن يي تغيياار سةاسااي ال ةصاااحبه تغيياار ثقااافي فةمااا يتصاال ب اه
يخلا ا ا فج ا ااوة خطيا ا ارة ب ا ااين نظ ا ااام الحك ا اام المحل ا ااي ،وس ا االوك الس ا ااكان المحلي ا ااين ف ا ااي ح ا اادود عمل ا ااه
(عمرو.)2009 ،

 7.2.2واقع الهيئات المحلية في فلسطين
يذكر سالم ( )2008ين و ع الهيئات المحلةة في فلسطين يجمع بين الخ وع للسلطة المرك ياة لاو ارة
الحكاام المحلااي ماان جهااة ،والفو ااى الناجمااة عاان عاادم يحكااام الااو ارة قب ااتها علااى كافااة ن اواحي عماال
المجالس المحلةة من جهة يخرى.
يمااا يساااليب تشااكيل مجااالس هيئااات الحكاام المحلااي فهااي كمااا يشااار إليهااا عماارو ( )2009فتتنااوع بااين
التعيين واالنتخاب واألسلوب الم دو  .فيسلوب التعياين هاو الاذي سااد قبال انتخاباات عاام  ،2004وفاي
16

حاالت معينة حلت فيها الحكومة مجلس بلدي وعينت شخصا آخر ،ويسلوب االنتخاب الذي جاء علاى
يثر انتخابات  ،2004واألسلوب الم دو الذي يجمع بين االنتخاب والتعيين.

 9.2.2تاريخ الحكم المحلي واإلدارة المحلية في فلسطين
 1.9.2.2االنتداب البريطاني
بعااد سااقو اإلمبراطوريااة العثمانةااة ،ووقااوع فلسااطين تحاات الحكاام اإلنجلي ا ي كااان الهاادف المرسااوم لهااذا
االنتداب هو تهيئة الظروف إلقامة الوطن القومي اليهودي في فلسطين.
اء ،يا اريس ك اال لا اواء ح اااكم
وة اايف اش ااتةة وحب اااس ( )2004ين اإلنجليا ا قس ااموا فلس ااطين إل ااى  13لا او ً
عساكري مارتبا بالحاااكم فااي القاادس ،الااذي يارتبا بالحاااكم العسااكري فااي القاااهرة .وةشااير يحمااد ()2008
ين الحكم المحلي البريطاني كان مرك يا ،كما قسمت فلسطين خالله إلى ثالثة يلوةاة هاي :لاواء القادس،
واللواء الشمالي في حةفا ،واللواء الجنوبي في ةافا.
وفي عام 1934و ع قانون جديد للبلدةات ،اتسم بالمرك ية الشديدة والسالطة المطلقاة للمنادوب الساامي
فااي حاال وتغيياار وتعيااين المجااالس البلدةااة .ف ااي عااام  1927يجرياات يول انتخابااات بلدةااة بعااد ص اادور
مرسوم االنتخابات للبلدةات عام  ،1926وفي عام  1936صدر قاانون البلادةات ،وقبلاه عاام  1934تام
إجراء االنتخابات في  20مدينة وقرية ،مما يجج الصراعات العائلةة في فلسطين (جبريل.)2005 ،
 2.9.2.2العهد األردني في الضفة الغربية والمصري في غزة
بعد نكبة عام  1948يلحقت ال فة الغربةة باألردن ،ويورد يحماد ( )2008يناه عاين عاام  1949حااكم
إداري ريس ثالثة يقالةم وهي :الوسا في القدس ،والجنوب فاي الخليال ،والشامال فاي ناابلس .وكاان عادد
البلدةات ثمان عملت

من القانون البريطاني حتى العام  .1951في العام  1954صدر قانون بلدةات
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يردني ع

من السةطرة الحكومةة على قطاع الحكم المحلي عبر و ارة الداخلةة ،وكذلك فعل قانون رقم

 29عام  ،1955والقانون الصادر عام .1962
قطاع غ ة الذي خ ع بدوره لإدارة المصرية كانات اإلدارة المحلةاة شابه معطلاة ،وياذكر اشاتةه وحبااس
( )2004ين القانون البريطاني الصاادر عاام  1934جارى علةاه تعادةالت شاكلةة ،وكاان فاي قطااع غا ة
عندما استلمت مصر إدارته بلديتان فقا هما غ ة وخانيونس ،ثم يقاةم فاي العهاد المصاري مجلاس قاروي
دي اار ال اابلح ع ااام  ،1950ويخل ااص الكاتب ااان إل ااى ين مفه ااوم الحك اام المحل ااي ل اام يج اار تط ااويره ف ااي العه ااد
المصري ،وبقي الحاكم المصري هو صاحب الكلمة العلةا في تعيين رؤساء المجالس المحلةة وع لهم.
 3.9.2.2االحتالل اإلسرائيلي
بعد احتالل إسرائيل لما تبقى من فلسطين عام  1967لم ةكن هنالاك ساوى خماس وعشارين بلدةاة حياث
يبقت قوات االحتالل على البلدةات والمجالس القروةة والغرف التجارية التي مارست مهامها دون غيرها
من الدوائر العربةة فيصبحت حلقة الوصل بين السكان والسلطات اإلسرائيلةة ،وعن ذلاك ةقاول (عمارو،
 )2009إن السبب هو إقاماة حكام ذاتاي تحات الساةادة اإلسارائيلةة؛ فرؤسااء البلادةات كانات لهاا مصاالح
نفعةة وال يوجد لهم هوةة سةاسةة ،وقد قامت عالقات شخصةة بين رؤسااء هيئاات محلةاة وموشاي دةاان
و ير الدفاع اإلسرائيلي آنذاك.
ةقول عمرو ( )2009عن مخطا إسرائيل بهذا الشين بينه سعى من تولي شمعون بيرس و ارة الدفاع
خلفا لدةان لتوسةع صالحةات رؤساء البلدةات ،بحيث تشمل التعلةم واالقتصاد بعيدا عن االنخ ار في
األمور السةاسةة ،إذ ةصبح رئةس البلدةة يقرب إلى حاكم لواء تحت الحكم اإلسرائيلي ،مع وعدهم
بامتةا ات ومنافع شخصةة لهم.
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جاارت انتخابااات عااام  1972وقااد يفاار ت وقتهااا قةااادات محلةااة سااابقة ،إال ين حاارب يكتااوبر عااام 1973
واالعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينةة ممثال شرعةا وحيدا للشعب الفلسطيني عام  ،1974واالنتخاباات
التاي جارت عااام  1976يفشال سةاسااة إسارائيل السااالفة الاذكر .ثام جاااء حا ب اللةكااود عاام  1977للحكاام
والااذي اعتباار ال اافة الغربةااة وغ ا ة ج ا ءا ماان (يرا إس ارائيل) لةغياار التوجااه اإلس ارائيلي نحااو الهيئااات
المحلةة الفلسطينةة.
مارست إسرائيل سلطة عسكرية على المجالس المحلةة الفلسطينةة ،وبعد فصل القدس عن ال فة يذكر
يحمااد ( )2008ين إس ارائيل قساامت ال اافة إلااى ساابعة يقااالةم ،بعااد ين قساامت جهااا حكمهااا إلااى جهااا
عسااكري وآخاار ماادني .ويااذكر عماارو ( )2009ين األلوةااة الساابعة هااي :الخلياال ،نااابلس ،رام هللا ،بياات
لحم ،جنين ،يريحا وطولكرم بعد سل القدس وجعلها عاصمة إلسرائيل .وبالنسبة لقطااع غا ة الاذي كاان
فااي العهااد المصااري مقسااما إلااى يربااع مناااط هااي غا ة ودياار الاابلح وخااانيونس ورفااح ،فقااد دمجهااا الحكاام
اإلسرائيلي بسيناء لتصبح عباارة عان ثالثاة منااط هاي :ق ااء غا ة وق ااء خاانيونس وق ااء العاري
لة اف إليها الحقا ق اء شمال سيناء.
ويت اح ين مهااام رؤساااء الهيئااات المحلةااة الفلسااطينيين لاام ةكاان سااهال؛ فقااد كااان مطلوبااا ماان ماانهم تبنااي
خطاً سةاسةاً غير متعااطف ماع منظماة التحريار ،ومتوافا ماع الرغباة اإلسارائيلةة ،وير اي األردن ذات
النفوذ في ال فة الغربةة تحديداً ،وتلبةة رغبات المواطنين الفلسطينيين ومصالحهم.
كما حصل وين يبعدت إسرائيل بع ا منهم مثل (فهد القواسمي رئةس بلدةة الخليل ومحماد ملحام رئاةس
بلدةة حلحول وقبلها عبد الجواد صالح رئةس بلدةة البيرة).
ماان جهااة يخاارى تعاارا بع ااهم لمحاااوالت االغتةااال (ك اريم خلااف رئااةس بلدةااة رام هللا واب اراهةم الطوياال
رئةس بلدةة البيرة وبسام الشكعة رئةس بلدةة نابلس) فاي مطلاع الثمانينةاات ،والساجن والت ايي لرؤسااء
بل اادةات آخا ارين وم اانهم وحي ااد الحم ااد هللا رئ ااةس بلدةاااة عنبت ااا ،وهن اااك م اان تع اارا لالغتة ااال م اان قبا اال
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اإلسارائيليين كظااافر المصااري رئااةس بلدةااة نااابلس عااام  .1986كمااا لاام تساالم بعااا البلاادةات ماان تساالم
با عسكريين إسرائيليين لتولي إدارتها بعد عا ل رؤساائها الفلساطينيين ،حياث ياذكر عمارو ()2009
ع ا ل رؤساااء بلاادةات رام هللا ونااابلس ودو ار وجنااين ودياار دب اوان وغ ا ة وقلقيلةااة .وةمكاان القااول إن مرحلااة
االحتالل كانت يسوي مرحلة مرت علاى الهيئاات المحلةاة الفلساطينةة بفعال األوامار العساكرية التاي كبلات
عملها ،وحددته بما يتالءم وسةاستها ومصلحتها (رحال ومحمد.)2003 ،
 4.9.2.2عهد السلطة الفلسطينية
تولاات الساالطة الفلسااطينةة منااذ العااام  1994مسااؤولةة الحكاام المحلااي ماان االحااتالل بإرثااه الثقياال لتشااكل
و ارة الحكام المحلاي التاي تمثال مرجعةااة وسالطة علةاا للمجاالس المحلةااة الفلساطينةة ،ويانظم عمال قطاااع
الحكاام المحلااي كاال ماان القااانون ( )1الااذي هااو قااانون الهيئااات المحلةااة الصااادر عاان الساالطة الفلسااطينةة
عام  ،1997وقانون االنتخابات المحلةة عام  ،1996وقانون المرسوم رقم ( )9لعاام  2008الاذي عادل
بحس ااب (ملخ ااص اس ااتراتيجةة قط اااع الحك اام المحل ااي واإلداري  )2009 ،2013-2011ق ااانون الس االطة
المحلةااة عااام  .1997فةمااا يتعلا بصااالحةات المجااالس المحلةااة الفلسااطينةة ينقاال (يحمااد )2008 ،عاان
(عبد العاطي )2005 ،ين القانون ( )1الصادر عن السلطة الفلسطينةة لسنة  1997ال ةعطي الهيئاات
المحلةة صالحةات فعلةة في مجاالت التعلةم والشؤون االجتماعةة وال ارائب وغيرهاا .وين النظاام الاذي
تتبناه السلطة الفلسطينةة هو اإلدارة المحلةة ولةس الحكم المحلي ،حيث ين القاانون الفلساطيني للهيئاات
المحلةة ةشتر في كثير من االختصاصات واإلجراءات الرجوع إلى و ارة الحكم المحلي.
ةقول محمد ورحال ( )2003في عهد السلطة الفلسطينةة تم تيسةس و ارة الحكم المحلاي لتكاون مساؤولة
عن تطوير هذا القطاع ،حيث تطورت تطو ار ملحوظا وذلاك لتعاوةا مرحلاة االحاتالل التاي يثارت سالباً
على مسيرة الهيئات المحلةة وخدماتها فقد ادت عدد الهيئات المحلةة من بلدةة ومجلس قاروي يو لجاان
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مشاريع من ( )139قبل دخول السلطة الفلسطينةة إلى يكثر من ( )498حتى عام  ،2003حيث تعمال
و ارة الحكم المحلي على تحقي عدة يهداف منها:
 .1تعمااةم الالمرك يااة وترسااي مفهااوم الحكاام المحلااي وذلااك لالرتقاااء بمؤسسااات الحكاام المحلااي لتااتالءم
واألهداف الوطنةة وبناء الدولة.
 .2االرتقاء بمستوى الخدمات في الريف ليتالئم مع الح ر.
 .3بناء المقدرات الذاتةة للهيئات المحلةة.
 .4مراجعة يو اع الهيئات المحلةاة التاي كانات قائماة قبال قةاام السالطة إليجااد رؤةاة فاي مجاال الحكام
تتالءم والخصوصةة الفلسطينةة.
 10.2.2مالحظات حول تجربة الحكم المحلي خالل مختلف عهود الحكم في فلسطين
ةق ااول الري اااحي وج ااابر ( )2007ين هيئ ااات الحك اام المحل ااي ،كان اات تعب اار دوم ااا ع اان مص ااالح الس االطة
المرك ية ،ولةس عن مصالح القاعدة الشعبةة.
في عهاد الحكام البريطااني حااول اإلنجليا تطاوير هيئاات الحكام المحلاي وجارت انتخاباات عاام ،1934
ولكان التجرباة لاام توفا كثيا ار بسابب الخالفااات العائلةاة .وقااد صادر قااانون البلادةات فااي العهاد البريطاااني
عام  1936وبقي العمل به ساريا حتى قدوم السلطة الوطنةة الفلسطينةة.
خالل الحكم األردني والمصري تراجع الحكم المحلي بسبب التوجه المرك ي للدولتين؛ ففاي غا ة لام تجار
انتخابات ،وفي ال فة الغربةة تدخلت السلطة األردنةة يكثر من مرة في النتائج.
خالل فترة االحتالل تدخلت إسرائيل في الهيئات المحلةة عبار تعياين مقاربين لهاا فاي المجاالس المعيناة،
واصدار األوامر العسكرية التي تخدم االحتالل و د صالح الفلسطينيين.
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 3.2المبحث الثاني :المشاركة المجتمعية من حيث المفهوم والنظرية
 1.3.2لمحة تاريخية عن مفهوم المشاركة المجتمعية
ةقااول اباان خلاادون فااي مقدمتااه إن اإلنسااان ماادني بطبعااه ،وبالنساابة إلااى المدنةااة ةقصااد بهااا كناةااة عاان
االجتماع البشاري ومعناى ذلاك اناه ال تكام حةااة المنفارد مان البشار وال ياتم وجاوده إلاى مان ال مان خاالل
يبناء جنسه ،لما هو عاج عن استكمال حةاته ووجوده ،فهو محتا إلى المساعدة والمعاونة في جمةاع
حاجاته .وتلك المعاونة ال بد فيها من المفاو ة يوال ثم المشاركة وما بعدها.
لقااد ظهاار مفهااوم المشاااركة ألول م ارة فااي نهاةااة الخمسااينات نتيجااة االخااتالف الكبياار بااين الواقااع التااي
تعةشه المجتمعات المختلفة وتوقعاتهم الشخصةة والمهنةة .وانتهاوا إلاى ين فشال العدياد مان المشاروعات
التنموةة ةعود بالسبب من استبعاد المواطنين من المشاركة في صةاغة الخطا التنموةة فاي المجتمعاات
النامةااة ،التااي يااؤدي إلااى اعتبااار اسااتراتيجةة المشاااركة والمشاااركين ماان قةااادات المجتمااع هااو المتغياار
األساسي الذي يؤدي إلى نجاح مشروعات التنمةة يو فشل (خاطر.)1999 ،
فقد حظي مفهوم المشاركة جهد كبير في محاولة التعرف به وتحليله
المجتمع الذي ةعة

من مشاركة المواطنين في نفس

فةه الفرد .إن جهاود المشااركة لاةس حكا اًر علاى مجتماع بعيناه ولكنهاا قاسام مشاترك

بين كافة المجتمعات التي ةقترب مفهومها من ح تقرير المصير على يساس ين المشااركة هاي بمثاباة
التطبي العملي يو ممارسة ح تقرير المصير.
وبمااا ين المشاااركة هااي التطبي ا العملااي لح ا تقرياار المصااير ،فينهااا تسااتمد جااذورها ماان مفهااوم الحريااة
بالنساابة للفاارد ،فاإذا استعر اانا يعمااال سماااركسس بالنساابة لهااذا المفهااوم ،فإننااا سااوف نجااد ينااه توصاال إلااى
صةاغة هذا المفهوم في

وء الميتافي يقةة بالنسبة للحرية عند كل من سكنتس وسهيجلس.
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إذ ين ما نريد الوصول إلةه هاو ين المشااركة هاي بمثاباة الحرياة وحا تقريار المصاير التاي تساعى كافاة
المجتمعاات علاى تحقةقاه وتااوفيره بصاورة يو بايخرى ،ألن الهادف العااام يو اإلطاار الاذي ةحكام المشاااركة
هو تحقي الرفاهةة للفرد وللمجتمع (خاطر.)1995 ،
ةمكن القول إن المشاركة المجتمعةة ،هي نظام متكامل لتيمين المشاركة في األنشاطة التنموةاة المختلفاة
ماان قباال األشااخاص الااذين يتمتعااون بإحساااس عااال بالمسااؤولةة تجاااه مجااتمعهم ،وبشااعور إنساااني عميا
يدفعهم إلى التفاعل مع الفئات المستهدفة ،وةكون هؤالء في العادة الشباب من الجنساين الاذين يتمتعاون
بدرجة متمي ة من األجةال المؤسسة بالخبرات المتراكمة (قدومي.)2008 ،
وةعتب اار مفه ااوم المش اااركة المجتمعة ااة يكث اار اتس اااعا م اان المش اااركة ،حي ااث يتقاس اام فة ااه ش ااركاء المجتم ااع
المساائولةات والمصااالح المتبادلااة وصاوالً لتحقيا األهااداف المرجااوة ،كمااا تعماال الشاراكة المجتمعةااة علاى
توثي الروابا ،وت افر الجهاود ،والتنساي باين التنظةماات االجتماعةاة والمهنةاة فاي مجتماع األماة ،فاي
جااو ماان التفاااهم والتعاااون ،وتبااادل الخب ارات واألفكااار ،وتقاساام المعااارف وتع ي ا الثقااة ،وقااد تصاال إلااى
ان اادما ينش ااطة م ااا ،وتكامله ااا م اان يج اال إيج اااد عالق ااات تعاونة ااة فعال ااة تحقا ا الشا اراكة الكامل ااة (س االةم،
.)2005
 2.3.2المشاركة المجتمعية
المشاركة فاي صاورتها البساةطة تعناي ين ةشاترك يكثار مان طارف فاي عمال ماا .وةشاير السايد ()2007
إلى ين المشاركة تتطلب اندما كل شخص في تحقي يهداف المجتمع .المصطلح ةشير إلاى المسااندة
الشعبةة للقةادات الحكومةة ومحاولة التيثير في ق ارراتها ويفعالها.
ت اام تعري ااف المش اااركة المجتمعة ااة ف ااي ورق ااة سةاس ااات تع ياا وميسس ااة المش اااركة المجتمعةا اة ف ااي يعم ااال
الهيئااات المحلةااة ( )2011بينهااا ساامة ماان ساامات الحكاام المحلااي الرشاايد تمكاان الماواطن ومؤسساااته ماان
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المشاركة في عملةة التخطةا والتنفيذ والتقيةم واالستخدام األمثل للموارد المتاحاة ،كماا وتحفا المباادرات
والمساااهمات المختلفااة لخدمااة الصااالح العااام واحااداث التنمةااة المحلةااة ،وهااي فااي نفااس الوقاات ال تعنااي
التدخل في صالحةات ومسؤولةات مجالس الهيئات المحلةة المنتخبة والممنوحة لها بموجب القانون.
ةقصااد بالمشاااركة العملةااة التااي يلعااب الم اواطن/ة ماان خاللهااا دو ار فااي الحةاااة السةاسااةة يو االجتماعةااة
لمجتمعااه ،وتكااون لدةااه الفرصااة للمشاااركة فااي و ااع األهااداف العامااة ،واتخاااذ الق ا اررات ،وتنفيااذ الخطااا
والبرامج (رحال وآخرون.)2010 ،
وعاان دور المشاااركة فااي فكاار المخططااين جاااء فااي (ملخااص اسااتراتيجةة قطاااع الحكاام المحلااي واإلداري
 )2009 ،2013-2011اإلشارة إلى يهمةاة مشااركة الماواطنين واالساتجابة الحتةاجااتهم كاون ذلاك يحاد
يسس الحكم الرشيد ،كما جاء النص على ين السلطة الوطنةة ملت مة بتقرياب الحكوماة مان الشاعب عان
طري

مان كون الحكم المحلي مخوالً ومسؤوالً.

وتشير دراسة حنا ( )2014عن مرك موارد التنمةة ( )2010ين للمشاركة ينواعاً عديدة ومن يهمها:
يوالً :المشاااركة بتبااادل المعلومااات :وهااي ت ويااد السااكان بمعلومااات عاان المشاااريع الماراد إقامتهااا ،واتاحااة
الفرصة لهم للمشاركة في اتخاذ الق اررات.
ثانةااً :المشاااركة باالستشااارة :وهااي الحالااة التااي يتااةح فيهااا المسااؤولون عاان يي مشااروع تنمااوي رييهاام فااي
األمور المتعلقة بالمشروع.
ثالثاً :مرحلاة التنفياذ :وهاي تنظاةم الماواطنين وتكاوين جماعاات للعمال فاي المشااريع التاي تعنايهم بفعالةاة
تامة إلنجا المهام الملقاة على عاتقهم.

24

 3.3.2أهمية المشاركة المجتمعية
يورد كل من رحال والصاوي ويبو حالوة ( )2010يهمةة المشاركة التي تتلخص في:
 -1تعلم الناس كةفةة حل مشاكلهم وترتيب يولوةاتهم واحتةاجاتهم.
 -2مشاركة الحكومة في تحمل ج ء من يعبائها ونفقاتها والتكامل معها.
 -3يادة وعي النااس وانتماائهم لمجاتمعهم ومحارباة الفسااد وتقوةاة العالقاة ماع الحكوماة والمسااهمة فاي
التقدم والرفاهةة.
يما عن معةقات المشاركة فهي بريي رحال والصاوي ويبو حالوة ( )2010تتمثل في الةايس مان إمكانةاة
تغيير الواقع ،وتدني مستوةات الوعي والدخل ومكانة المرية،

عف منظمات المجتماع المادني ،ويساباب

نفسااةة واجتماعةااة كعاادم الثقااة بااالنفس والالمباااالة والمواقااف المساابقة والعااادات والتقاليااد والخجاال وغيرهااا.
ولتع يا ا المش اااركة ال ب ااد م اان و ااع قا اوانين وتشا اريعات ف ااي ه ااذا المج ااال ،و اارورة تهيئ ااة الظ ااروف
الدةمقراطةااة كتااداول الساالطة واالنتخابااات الدوريااة وحريااة التعبياار ووجااود يح ا اب و اامان ح ا الترشااح
واالنتخابات.
ةالحه رحال ( )2010ين الشباب الذين ةشكلون عدداً يكثر من نصف المجمع الفلسطيني ةمثلون يقلةة
بااالمفهوم السةاسااي؛ حيااث ين دورهاام مغيااب لصااالح فئااة قليلااة ماان الناااس ،ولتغيياار الو ااع السااائد ياارى
اارورة تبن ااي النظ ااام السةاس ااي للمس اااواة كحقةق ااة واقعة ااة عل ااى مس ااتوةات الل ااون والج اانس وال اادين واللغ ااة
وغيرها.
يمااا ماان حيااث المنظااور التنمااوي فتعتباار المشاااركة غاةااة ووساايلة فااي آن واحااد ،فبينمااا تساااعد المشاااركة
على تعظةم استخدام القدرات البشرية كوسيلة ل يادة مستوةات التنمةة ،فإنها تعتبر غاةة ية اً من حيث
ينهااا تساامح للناااس بتحقيا توقعاااتهم بالكاماال وتاادعم مساااهمتهم األف اال فااي المجتمااع (تجمااع المجااالس
المحلةة الشبابةة.)2014 ،
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ويت ا اامن مفها ااوم المشا اااركة المجتمعةا ااة كما ااا جا اااء فا ااي الا اادليل اإلرشا ااادي لحقا ااو الم ا اواطنين ()2011
مجموعة من القةم ،من يهمها:
 االنتماء وااللت ام. التعاون بين المواطنين لصناعة المستقبل للمجتمع وحل مشكالته وتطوير قدراته. الثقة باآلخرين والعمل على تبادل األفكار واآلراء واألفكار والخبرات والثقافات معهم. التعددةة والتسامح وقبول اآلخرين وتقبل يفكارهم. تغليب المصلحة العامة على المصلحة الشخصةة.وةمثل الشكل ( :)1.1القةم التي يت منها مفهوم المشاركة المجتمعةة.

الشكل ( )1.1قةم المشاركة المجتمعةة (الدليل اإلرشادي لحقو المواطنين.)2011 ،

 4.3.2إيجابيات وسلبيات المشاركة المجتمعية
تحق ا ا المشا اااركة المجتمعةا ااة فا ااي تنمةا ااة المجتمعا ااات المحلةا ااة بمجموعا ااة ما اان اإليجابة ا اات التا ااي ةمكا اان
تو ةحها كما يلي:
 )1المشا اااركة تخل ا ا اإلحسااااس باالنتما اااء والمساااؤولةة لااادى قطاعاااات المجتما ااع ،وه ااذا ماااا نفتقاااده فاااي
مجتمعاتنا الح رية.
 )2تتةح المشاركة المجتمعةة والعمل التطوعي ممارسة حقةقةة للدةمقراطةة في المجتمع.
 )3تحقيا دو اًر رقابةااً ماان قباال جماعااات المجتمااع علااى يماان المؤسسااات ،وتحقيا األهااداف التااي تتفا
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وحاجة المجتمع.
 )4تلعب المشاركة دو اًر في تغيير برامج المؤسسة وفقا الحتةاجات جماعات المجتمع.
 )5تحقا فرصااة للااتعلم والتثقيااف ون ااج القةااادات التااي تااؤثر فااي نسا األولوةااات بالنساابة لالحتةاجااات
للنظرة الواقعةة للحلول المناسبة.
 )6المشاااركة تجعاال قةااادة المجتمااع تعاااة

ظااروف المجتمااع ومناااا المؤسس اات ،بمااا ةحق ا دعاام هااذه

المنظمات و مان تيييدها.
أما سلبيات المشاركة فتتلخص فيما يلي:
 )1انخفاا الروح المعنوةة نتيجة الجمع بين الجهود النظامةة والتشااركةة فاي المعاملاة مماا ياؤدي الاى
عدم تحقي المؤسسة ألهدافها.
 )2الحماس ال ائد لدى الجماعات المشاركة إن لم يتم توجيهه بالشكل السلةم يؤدي إلى استهالك الجهد
والوقت.
 )3انعدام ال با يو تخلخل ممارسة السلطة داخل المؤسسة وعدم إمكانةة المتابعة والتقوةم.
 )4ق ااد ين ااتج ع اان المش اااركة نق اال الع اابء إل ااى الفقا اراء وتخل ااي الحكوم ااات ع اان مس ااؤوليتها ف ااي االرتق اااء
والتطوير(خاطر.)1999،
 5.3.2أساليب تشكيل المجالس المحلية ومدى المشاركة الشعبية فيها
يذكر العك

واألعر وجبر) )1996يربعة طر يجري فيها تشكيل المجالس المحلةة هي:

 االنتخاااب المباشاار :حيااث يااتم انتخاااب يع اااء المجلااس المحلااي مباش ارة ماان قباال سااكان المنطقااة
المحلةة ،عبر ترشةح يشخاص ألنفسهم إما بشكل مساتقل يو
دول كالوالةات المتحدة وفرنسا والهند وعدد من الدول العربةة.
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امن قاوائم ،وهاذا األسالوب متباع فاي

 االنتخاااب واالختةااار :وذل اك عباار انتخاااب غالبةااة يع اااء المجلااس المحلااي بشااكل مباشاار ماان قباال
السكان ،كما ةقوم األع اء المنتخبون باختةار العدد المتبقي على يساس الكفاءات التي ةحتا لها
المجلس.
 التعيااين :حيااث يااتم تعيااين كافااة يع اااء المجلااس المحلااي بوس ااطة الساالطة المرك يااة التااي تختااار
األع اااء بناااء علااى توصااةة ممثليهااا .يااتم اتباااع هااذه الطريقااة فااي العديااد ماان الاادول العربةااة والاادول
النامةة.
 م يج من االنتخاب والتعيين :يتم انتخاب عدد من األع اء بشكل مباشر ،وتقوم السالطة المرك ياة
بتعيين عدد آخر من األع اء.
يبدو ين المشاركة الكاملة تتحق في الحالة األولى التي تت من االنتخاب المباشر ،وهاذه الطريقاة هاي
المتبع ااة ف ااي ال اادةمقراطةات الغربة ااة ،وتتحقا ا ب اادرجات ف ااي االنتخ اااب والتعي ااين وف ااي حال ااة الما ا يج م اان
االنتخاب والتعيين ،وتكاد تنعدم في حالة التعيين.
 6.3.2واقع المشاركة المجتمعية في أعمال الهيئات المحلية
بحسب ورقة سةاسات تع ي وميسسة المشاركة المجتمعةاة فاي يعماال الهيئاات المحلةاة ( ،)2011هنااك
العديا ااد ما اان يشا ااكال المشا اااركة المجتمعةا ااة التا ااي تمارسا ااها الهيئا ااات المحلةا ااة ،وبا اادرجات مختلفا ااة؛ وها ااذا
المشاركات تكمن بمبادرة ذاتةة من الهيئة المحلةة ،يو من سةا نشاطات ممولة من جهات مانحة.
وت يف ينواقع المشاركة المجتمعةة تندر

من يربعة مستوةات هي:

 اإلخبار/اإلفصاااح :عباار إصاادار نش ارات وبةانااات ومعلومااات تهاام الم اواطنين ماان قبياال المخططااات
الهةكلةة والو ع المالي وما شابه.
 التشاااور :ماان قبياال تشااكيل لجااان قطاعةااة وعقااد اجتماعااات تشاااوريه ولقاااءات جماهيريااة ،وتااوفير
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صنادي شكاوي ،وتشكيل لجان يحةاء ،وتبني سةاسة الباب المفتوح.
 المشاااركة فااي التخطااةا وصااناعة الق ارار :عباار إش اراك ممثلااي المجتمااع المحلااي فااي عملةااة إعااداد
الخط ااا التنموة ااة لم اادن وبل اادات فلس ااطينةة ،يو المش اااركة ف ااي تحدي ااد االحتةاج ااات ،يو مش اااركة فئ ااة
معينة (كالشباب مثال) في تصمةم مشروع يو االشتراك في عملةة صنع القرار.
 المساهمة المالةة يو العينةة :كتنفيذ يعمال تطوعةة يو تقدةم تبرعات مالةة وعينةة ألنشطة ومشااريع
خاصة.
وعن البرامج التي يتفاعل معها المواطنون يذكر الرياحي وجابر ( )2007ينها البرامج التي ةستفيد منها
المواطن وتخدم مصلحته ،وال يدفع مقابلها ثمنا مادةا .وبرامج التشغيل والعمل مقابل الغذاء .كماا تتادنى
المشاركة في البرامج التثقةفةة والتوعوةة ،يما يسااليب التواصال باين المجاالس المحلةاة والمجتماع المحلاي
فه ااي إم ااا إجا اراء المش اااورات م ااع المؤسس ااات األهلة ااة والقاعدة ااة ،يو إجا اراء مش اااورات م ااع مثقف ااي البل اادة
ووجهائها ،يو إجراء مشاورات مع المواطنين ينفسهم.
وبالحديث عن واقع المشاركة المجتمعةة في يعمال الهيئات المحلةة ةقول الرمحي ( )2010إنها تمارس
شكال يو يكثار مان يشاكال المشااركة المجتمعةاة وبادرجات متبايناة ويدوات مختلفاة ،وهاذه الممارساات إماا
ين تكااون جاااءت بمبااادرات ذاتةااة ماان الهيئااة المحلةااة .يو فااي سااةا نشاااطات ممولااة ماان جهااات مانحااة.
من ناحةة يخرى ،يو على شكل مساهمات بالجهد والمال وتكاون فاي معظمهاا مباادرات مان الماواطن يو
مؤسساته.
وةش ااير الرمح ااي ( )2010إل ااى ين واق ااع ممارس ااات المش اااركة المجتمعة ااة ف ااي يعم ااال الهيئ ااات المحلة ااة
الفلسطينةة تقتصر على عدد من الهيئات المحلةة وتتم في معظمها على نحو غيار مؤساس وغيار ملا م
كما ينها تكون في العديد من الحااالت شاكلةة وغيار فعالاة وغيار ممثلاة .وة ايف ين مان هيئاات الحكام
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المحلي تعاني

عفاً في التواصل بين المواطن ومؤسسااته مان جهاة ،والهيئاة المحلةاة مان جهاة يخارى؛

وذلك نتيجة عدد من األسباب منها:
 قلة وجود آلةات تواصل ومعرفة المواطن بعمل الهيئات ودوره التشاركي في إحداث التنمةة.


عف وعي الهيئة المحلةة بيهمةة مشاركة المواطن في التخطةا وصناعة القا اررات علاى المساتوى
المحلي.

قةاسا على مشااركات شاكلةة
 قلة اهتمام المواطن بالمشاركة نتيجة لقناعات تولدت لدةه بعدم جدواها ً
تمت سابقاً.

 4.2المبحث الثالث :المشاركة الفاعلة للشباب في الهيئات المحلية والمجالس الشـبابية
المحلية في محافظة بيت لحم
 1.4.2مقدمة
تتطلب مبادئ الدةمقراطةة والالمرك ية مشاركة المواطنين في ق اررات هيئات الحكام المحلاي ،وةايتي ذلاك
كمااا ةقااول اشااتةة وحباااس ( )2004بحسااب قااانون الهيئااات المحلةااة الفلسااطينةة رقاام ( )1لساانة ،1997
وكذلك قانون انتخاب مجاالس الهيئاات المحلةاة الفلساطينةة لسانة  1996والاذي

امن للماواطن واللجاان

المحلةة دو ار في ق اررات البلدةات وهيئات الحكم المحلي.
وتاايتي مشاااركة الشااباب تجساايدا لمباادي المواطنااة بمااا تت اامنه ماان حقااو وواجبااات واسااتثما ار لطاقاااتهم
وقاادراتهم الخالقااة ،وتع يا ا للاادور الااذي ةمكاان ين يلعباه الشااباب فااي تنمةااة مجتمعاااتهم المحلةااة .ويتطلااب
تع ي ا دور الشااباب فااي المشاااركة المجتمعةااة واتخاااذ الق ا اررات داخاال مؤسساااتهم وجااود حةاااة دةمقراطةااة
حقةقةاة قائمااة علاى المساااواة والعدالاة داخاال المؤسساة ،وماانح الشاباب مساااحة حقةقةاة للتعبياار عان آرائهاام
في تطوير الخطا والبرامج (رحال وآخرون.)2010 ،
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حيث يظهر التو يع العمري للسكان ين الشعب الفلسطيني شعب فتي ،فقد بلغت نسبة الشباب من عمر
( )29-15ساانة فااي األ ار ااي الفلسااطينةة ح اوالي  %30ماان يجمااالي السااكان ،ماانهم  %37ماان الفئااة
العمرية ( )15-19و % 63من الفئة العمرية ( )20-29سنة (الجها المركا ي لإحصااء الفلساطيني،
.)2016
 2.4.2الهيئات المحلية في محافظة بيت لحم
محافظة بيت لحم واحادة مان المحافظاات الفلساطينةة السات عشارة فاي ال افة الغربةاة وقطااع غا ة .تقاع
المحافظة إلى الجنوب من مدينة القدس على بعد  10كام ،والمديناة مهماة جادا للمساةحيين ألنهاا مساقا
ريس الساايد المسااةح علةااه السااالم ،حيااث يبلااح عاادد سااكان المحافظااة ( )169402نساامة (بنااات وحنااا،
.)2015
ت م محافظة بيت لحم بحسب و ارة الحكم المحلي احدى عشر بلدةة ،و( )24مجلساً قروةاً:
 .1بيت جاال :تم تيسةس المجلس البلدي عام  ،1912وكان يول رئةس له هو سالم يبو السبل.
 .2بيت ساحور :تم تيسةس المجلس البلدي عام  ،1956وكان يول رئةس له هو جريس حنا قمصةة.
 .3بيت فجار :تم تيسةس المجلس البلدي عام  ،1997وتريسه عبد الفتاح عبد هللا ديرية.
 .4بيت لحم :تم تيسةس المجلس البلدي عام  ،1875وكان يول رئةس له هو ميخائيل يبو سعادة.
 .5تقوع :تم تيسةس المجلس البلدي عام  1997وتريسه حينها سلةمان مفرح.
 .6جناتة :تم تيسةس المجلس البلدي عام  .1997ويتريسه حالةاً عبد المطلب الحسيني.
 .7الخ ر :تم تيسةس المجلس البلدي عام  1997برئاسة عبد هللا محمد عطا هللا غنةم.
 .8الدوحة :تم تيسةس المجلس البلدي عام  1996برئاسة يحمد مصطفى معالي.
 .9عترة :تم تيسةس المجلس البلدي عام  1997برئاسة على موسى يبو رمةس.
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 .10العبيدةة :تم تيسةس المجلس البلدي عام  1997وكان يول رئةس له إبراهةم حساسنة.
 .11بتير :تم تيسةس المجلس البلدي عام  2016وكان يول رئةس لها يكرم بدر.
يما المجالس القروةة فهي :يرطاس ،يم سلمونة ،بيت تعمار ،وجاب الاذيب ،حوساان ،الخااص ،النعماان،
دار صالح ،الشواورة ،ماراح ربااح ،والمنشاةة ،ماراح معاال ،المعصارة ،نحاالين ،هنادا ة ،وبري اعة ،وخلاة
اللو  ،الجبعة ،جورة الشمعة ،وادي النةص ،وادي فوكين ،الولجة .واد رحال ،خلة الحداد ،كةسان ،بيت
سكاريا ،الرشايدة.
 3.4.2االستثمار في الشباب عبر المشاركة في مختلف مجاالت الحياة
تشااير موسااى ( )2010ين هناااك عاادة يسااباب تسااتدعي مشاااركة الشااباب فااي الحةاااة السةاسااةة والثقافةااة
واالجتماعةة ،حيث ين ما ةقارب نصف سكان الدول النامةة ال تتجاو يعمارهم العشارين عاماا .إ اافة
إلى واقع حةاة الشباب حيث الفقر والتفاوت االجتماعي ،وتادهور جاودة التعلاةم وانتشاار البطالاة وتادهور
الخدمات الصحةة وانتشار العولمة وتدني مشاركة الشباب في عملةات اتخاذ القرار.
كما ين المعاهدات الدولةاة تقار بيهمةاة مشااركة الشاباب كماا جااء فاي الماؤتمر الادولي للساكان والتنمةاة،
وفا ااي اتفاقةا ااة األما اام المتحا اادة لحقا ااو الطفا اال تا اام اإلق ا ارار بح ا ا الشا ااباب فا ااي المشا اااركة الكاملا ااة داخا اال
مجتمعاتهم.
 4.4.2المعيقات أمام مشاركة الشباب وطرق معالجتها
هنالك عدة معةقات يمام مشاركة الشباب منها العالقات التراتبةة التي بين الكباار والشاباب ،والنظار إلاى
الشباب على ينهم متلقو خدمات ال دور لهم ،وهناك مخاوف قد تكون غير مبررة بخصوص العمال ماع
قطاع الشباب.
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وفي سبيل مقاربة تحل هذه اإلشكالةة ،ترى الكاتبة

رورة مراعاة ما يلي:

 .1االهتمام بالمجموعات المهمشة في المجتمع.
 .2اعتماااد نهااج مبنااي علااى الحقااو لحماةااة حقااو الشااباب الصاحةة والتعلةمةااة والمشاااركة فااي مختلااف
المجاالت.
 .3اعتماد نهج ثقافي لمراعاة االعتبارات الثقافةاة للشاباب ويادافع عان ق ااةاهم ،باإل اافة إلاى منظاور
جسماني يراعي احتةاجات الشباب والشابات (موسى.)2010 ،
 5.4.2إجراءات تعزيز مشاركة الشباب المجتمعية
جاااء فااي دلياال حقااو الم اواطنين ( )2011ين مشاااركة الشااباب الفاعلااة فااي تنمة اة مجتمعاااتهم المحلةااة
تتطلااب تبنااي المؤسسااات فااي هااذه المجتمعااات مجموعااة ماان اإلجاراءات وو ااعها مو ااع التنفيااذ ،وفةمااا
يلي بعا هذه اإلجراءات المقترحة:
 تع ي التواصل باستمرار مع قطاع الشباب عبر وسائل االتصال المختلفة. النظر في احتةاجات الشباب واهتماماتهم من خالل االجتماعات الدورية. إشراك الشباب في الهيئات القةادةة للمؤسسات وفي مواقع اتخاذ القرار فيها. إطالع الشباب على الجوانب التي تهمهم وتعنيهم. بناء قدرات الشباب وتدريبهم باستمرار. تحفي وتوعةة الشباب بالمجاالت التي ةمكن المشاركة بها. -توفير فرص لمشاركة الشباب المجتمعةة والتطوع في المؤسسات.
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 6.2.4تعريف تجمع المجالس المحلية الشبابية:
مؤسسة فلسطينةة يهلةة ،تشاكل إطاا اًر وطنةااً شاامالً ،ة ام تحات رايتاه كافاة المجاالس الشابابةة المحلةاة،
وةعمل معها ومن يجلها ،ويدافع عنهاا وعان حقوقهاا ،وةمثلهاا علاى الصاعيد المحلاي واإلقلةماي والادولي.
(تجمع المجالس المحلةة الشبابةة).
 1.6.2.4فكرة تجمع المجالس المحلية الشبابية ومبرراته:
بااديت فكا ارة المج ااالس المحلة ااة الش اابابةة ع ااام  ،2009حيااث س ااميت آن ااذاك بالمج ااالس المحلة ااة الش اابابةة
المساااندة ،حيااث قاماات فك ارة المشااروع علااى تيسااةس هااذه المجااالس لتكااون مناااظرة للهيئااات المحلةااة فااي
تركيبتهاا ووظائفهااا ويعمالهااا .وقااد انبثا هااذا المشااروع ماان الحاجااة الفعلةااة لتااوفير الساابل واآللةااات ل يااادة
انخ ار فئة الشباب في الخدمة المجتمعةة المدنةة ،عبر إطار شابابي قاادر علاى االنخا ار المساؤول فاي
مجال الحكم المحلي ،وتمثيل احتةاجاات الشاباب وطموحااتهم المساتقبلةة علاى المساتوى المحلاي .طبقات
فك ارة المجااالس المحلةااة الشاابابةة المساااندة فااي يربااع هيئااات محلةااة هااي :بياات فجااار وال ارام وكفاار نعمااة
وساالفيت ،وذلااك بالتعاااون بااين كاال ماان مؤسسااة ( )CHFالدولةااة،

اامن برن اامج اإلصااالح الاادةمقراطي

المحلي (تواصل) ومرك تطور المعلم (المورد).
وفي بداةة عام  ،2010تم االنتقال لمستوى جديد من العمل ،وهو المجالس المحلةة الشبابةة ،حيث قاام
منتاادى (شااارك) الشاابابي بمراجعااة معمقااة لمفهااوم مجااالس مساااندة ،يو مجااالس ظاال شاابابةة ،حيااث نظاار
منتاادى (شااارك) لتشااكيل مجااالس محلةااة شاابابةة ،وساايلة لمشاااركة الشااباب الفاعلااة والمااؤثرة فااي الشااين
المحلي ،بشكل ةحاكي بالكامل ما يتم فاي الهيئاات والمجاالس المحلةاة ،وال يتوقاف األمار عناد المشااركة
الشااكلةة فيهااا .وماان هنااا باادي العماال المشااترك بااين المنتاادى ،ومؤسسااة ( )CHFالدولةااة ،لتيسااةس مجااالس
محلةااة شاابابةة منتخبااة ت اام فااي ع ااويتها الشااباب ماان عماار  ،22-15فااي عاادد ماان المواقااع (كمرحلااة
يولى) هي :عنبتا ،يريحا ،قلقيلةة ،سلفيت ،الطيبة ،الرام ،بيت فجار ،بيت ساحور ،حلحول ،إذنا .حياث
34

يجريت االنتخابات في سبعة مواقع جديدة ،مع اإلبقااء علاى المجاالس الشابابةة فاي كال مان بيات فجاار،
والرام ،وسلفيت المنتخبة عام  ( 2009ماعرة وآخرون.)2010 ،
 2.6.4.2تعريف القيادة التشاركية
جاء في دليل المهارات للمجالس المحلةة الشبابةة ( )2011ين القةادة في المجلس المحلي الشبابي تقوم
علااى المفهااوم التشاااركي ولااةس علااى يساااس العماال الفااردي ،حيااث ينهااا مباادي وقةمااة تحكاام العالقااات بااين
األع اء .وهذا ال ةمنع مان بارو قائاد/قادة قاادرين علاى تحقيا رؤةاة ويهاداف المجلاس الشابابي .علاى
يساس ما ةمكن ين يتمتعوا به من صفات وةقوموا به من يدوار.
ةقول ) (Yildrim, 1993عن م اةا الحكم المحلي ينه ةع

المساواة بتوفير إمكانةة الوصول إلى دوائر

السةاسة وفرص مشاركة المواطنين في الحوكمة .كما ان الحكم المحلي يوفر فرص إ افةة للتصاويت،
وتشكيل االتحادات وممارسة حرية التعبير .وعندما ةسرد مبررات الحكم المحلاي الكثيارة ياذكر منهاا ينهاا
تشااكل قااوة موا يااة مقاباال الوحاادة المتجانسااة للدولااة المرك يااة ،وينهااا تااوفر التاادريب للمشاااركة الواسااعة فااي
الشؤون العامة.
وبالنظر إلى ين البعا يرى ين الحكم المحلي ومؤسساته هي مؤسسات مجتمع مدني ،فإن
) (Yildrim, 1993يرى ين الحكم المحلي هو مورد ةمكن االشتراك فةه واستعماله بالت امن مع
مكونات المجتمع المدني األخرى.
وثقافة الحكم المحلي والتمساك كماا ةقاول عنهاا ) (Yildrim, 1993دفعات بلادةات المادن الكبارى -التاي
لاام تكاان قااادرة علااى التعاااطي مااع مسااتوى المشاااركة الواسااعة ال اارورية لالسااتقرار السةاسااي والدةمقراطةااة
الحقةقةة  -إلى إنشاء هةاكل صغيرة على المستوى المحلي هي مجالس األحةاء.
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 3.6.4.2تعريف المجلس المحلي الشبابي وأهدافه
جاء في (النظام الاداخلي الموحاد للمجاالس المحلةاة الشابابةة فاي فلساطين )2011 ،ين المجلاس المحلاي
الشابابي هااو مجموعاة ماان الشااباب والشاابات الااذين انتخبااتهم الهيئاة العامااة للمجلااس وفا نظااام األغلبةااة
العددةة بطريقة دةمقراطةة مباشرة لةكونوا ممثلين لهم .والذين سةعملون بشكل تطوعي إلاى جاناب الهيئاة
المحلةااة (البلدةااة يو المجلااس القااروي) .ةكونااون

اامن الفئااة العمريااة ( – 15يقاال ماان  )25عام ااً حيااث

ينظم يعماله النظام الداخلي .ويناظر الهيئة المحلةة في تركيبتها ووظائفها.
المجلااس الشاابابي وساايلة ميسسااة منظمااة وفاعلااة ل اامان مشاااركة الشااباب فااي يعمااال الهيئااات المحلةااة
واالطالع على عملها ومسؤولةاتها خدماتةا وتنموةا.
يما بالنسبة إلى األهداف التي تسعى المجالس المحلةة الشبابةة لتحقةقها فقد جاءت كماا يلاي فاي الادليل
اإلرشادي للمجالس المحلةة الشبابةة (:)2009
 .1تكريس ممارسات الحكم الدةمقراطي الرشيد في العمل الشبابي.
 .2تع ي معرفة الشباب بهيئات الحكم المحلي (الوظائف ،األدوار ،المسؤولةات)
 .3ممارسة العملةة الدةمقراطةة (المشاركة ،العملةة االنتخابةة ،صناعة القرار ،التخطةا)
 .4تطوير قدرات الشباب في القةادة اإليجابةة ومنحهم الفرصة لممارسة مهام قةادةة.
 .5تااوفير منباار للشااباب ةعباارون فةااه عاان آرائهاام وطموحاااتهم واهتماماااتهم للتاايثير علااى صااانع الق ارار
الوطني والمحلي.
 .6تمكااين الشااباب ماان تحديااد المشاااكل التااي ت اواجههم وتشااجةعهم علااى العماال التطااوعي لإسااهام فااي
تطوير المجتمع الفلسطيني.
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 4.6.4.2بنية المجلس المحلي الشبابي
 .1الهيئة العامة :وهي اإلطار العام المشكل للمجالس المحلةة الشبابةة ،ويتكون من الشباب المنتسبين
للهيئة العامة من كال الجنسين

من الفئة العمرية من ( – 15يقل من  )25عاماً.

 .2المجلااس المحلااي الشاابابي :هاام الشااباب المنتخب اون ماان قباال الهيئااة العامااة ،بحيااث ةشااغل كاال ماانهم
منصبا يناظر يحد مناصب األع اء في الهيئات المحلةة.
 .3لجااان المجلااس المحلااي الشاابابي :وهااي اللجااان التااي ةقااوم المجلااس المحلااي الشاابابي بتشااكيلها ماان
يع اء الهيئة العامة ،ويريس كل لجنة ع او مان يع ااء المجلاس الشابابي ،وتهادف إلاى مسااعدة
األع اااء المنتخبااين فااي تخطااةا وتنفيااذ المبااادرات والنشاااطات والمشاااريع ،وةكااون عاادد اللجااان فااي
المجلس الشبابي مساوةا لعدد اللجان في الهيئة المحلةة ويجو للمجلس إ افة لجنة يو يكثر.
 .4االنتخابات تجري كل عامين للفئة العمرية  ( 24-16ماعرة وآخرون.)2010 ،
 7.4.2المجالس المحلية الشبابية في محافظة بيت لحم
ت م محافظة بيت لحم ثمانةة مجالس محلةة شبابةة ،كان بدايتها في نهاةة شهر كانون الثاني ،2009
حيث تم انتخاب مجلس شبابي بيت فجار المحلاي المسااند للمجلاس المحلاي ،حياث يبلاح يع ااء الهيئاة
العامااة البااالح عااددهم ( )481شاااباً وشااابة بعااد سلساالة ماان ور العماال واللقاااءات التااي عملاات علااى
ترسااي فك ارة المواطنااة والحكاام الرشاايد فااي عقااول الشااباب ،ويتاايلف المجلااس المنتخااب ماان ( )13شاااباً
وشابة ،وقد عمل المجلس على تحول كبير في حةاة الشاباب الاذين كاانوا ةستكشافون جواناب جديادة فاي
الحةااة ،وان مااا نعةشاه اآلن ماان الشاعور بالمسااؤولةة والقاادرة علاى الفعاال والمشااركة فااي صانع القارار هاو
حدث سةصاحبنا في كل يوم من حةاتنا القادمة ( ماعرة وآخرون.)2010 ،
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كما يجريت انتخابات للمجلس المحلي الشبابي في كل من البلدات التالةة:
 واد فوكين.
 الخ ر.
 بيت جاال.
 بيت لحم.
 بلدة تقوع.
 بلدة بتير.
 بيت ساحور.
 بيت فجار.

 7.4.3أمثلة على األنشطة التي يقودها الشباب في المجالس المحلية الشبابية
 لقااد

اارب مجلااس شاابابي بياات فجااار مااثال رائعااا فااي قاادرة الشااباب الفلسااطيني علااى الفعاال والقةااام

باألنشااطة والمشاااريع ،ونفااذ المجلااس العديااد ماان المشاااريع واألنشااطة ومنهااا مشااروع التوعةااة البيئةااة
الذي يشتمل علاى ارعاة األشاجار وطاالء جواناب الطرقاات وتو ياع ساالل النفاةاات فاي البلادة ورسام
جاداريات تعناى بالبيئةاة فاي المنااط العاماة فاي البلادة ،وبعاد انتهااء المجلاس الشابابي مان المشاروع
البيئااي ،انتقاال إلااى مشااروع اكباار وهااو مشااروع ثقااافي تمثاال فااي إقامااة يساابوع ثقااافي ويشااتمل علااى
معرا تراثي ،فني ،كتابي ،ويمسةات شعرية وتراثةة ،وفلكلور شعبي ،ومعرا للفيديو يشتمل على
عارا يفااالم وثائقةااة عاان البلاادة ،وقااام المجلااس ية ااا بتنظااةم مخةمااات صااةفةة ،والعماال علااى إعااداد
مواقف للباصات في داخل البلدة والعديد من الدورات المثالةة وغيرها من األنشطة الرائعة والمتمي ة.
 كما يطل المجلس المحلي الشبابي في بيات جااال مخاةم سإحناا غيارس بمشااركة  70شاابا وشاابة مان
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الفئااة العمريااة ماان  17-14عامااا .وتاام تنفيااذ ناادوة فااي اليااوم األول قاادم ماان خاللهااا معلومااات عاان
الحكم المحلي ومهام البلدةة ودورها في تطوير المدينة ،وفاي الشا الثااني مان الياوم تام تنفياذ نشاا
ريا ي حيث طلب المدرب من المشتركين تجمةع بعا النفاةاات الصالبة كقنااني المةااه والعصاائر
الفارغة وقام بتعلةمهم علاى كةفةاة العا

عليهاا ،حياث ةحادث هاذا النشاا لتشاجةع المشااركين علاى

التفكير اإلبداعي لعمل شيء من الالشيء .وسينفذ المشتركون اليوم مجموعة من ال يارات الميدانةة
فااي ش اوارع المدينااة لةقااابلوا الناااس وةساايلونهم عاان مشاااكلهم واحتةاجاااتهم ،حيااث يهاادف هااذا النشااا
ل يادة معرفة المشتركين بالمشاكل والتحدةات التي توجه المجتمع ،وسةقومون بنقل هذه االحتةاجات
للمجلاس البلادي ومحاولااة البحاث عان حلااول لهاا .وةساتمر المخااةم لمادة  5يةاام يتخللااه مجموعاة ماان
التدريبات المسرحةة والدراما مع المدربة ميرنا سخلة وتنفيذ مجموعة من الور التي ستناق

الواقع

السةاسي واالقتصادي واالجتماعي في المدينة.
 قاام مجلااس محلااي شااباب تقااوع ب يااارة مدينااة الخلياال ،وذلااك

اامن مشااروع تع يا المشاااركة الشاابابةة

الذي ينظمه مركا وئاام الفلساطيني وبالتعااون ماع البعثاة البابوةاة الاذي يهادف إلاى تع يا المشااركة
الشاابابةة ف ااي الجوان ااب السةاس ااةة واالجتماعة ااة وتط ااوير الق اادرات الفردة ااة ل اادى الش ااباب

اامن الفئ ااة

العمرية ( )18-25من اجل ياادة المشااركة المجتمعةاة لاديهم وتع يا مفهاوم المواطناة وقادرتهم فاي
التيثير على صانعي الق اررات.
وبديت ال يارة باستقبال محافه الخليل كامل حميد حيث رحب بالوفد ال يف الاذي ة ام  35شاابا
وشااابة ،مؤكااداً ين هااذه ال يااارة مغااامرة جميلااة فااي ظاال هااذه األج اواء العاصاافة ،مؤكاادا علااى يهمةااة
المشروع الهادف إلى تع ي دور الشباب في المجتمعس ،مشي ار إلى ين المحافظة مستعدة لتقدةم كل
ما يل م من اجل المشاركة الشبابةة وتع ي روح اإلبداع لديهم.
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كما استعرا الو ع العام في محافظة الخليل ،مشي ار إلى يهمةة هذه ال يارات إلى محافظة
الخليل في ظل اإلجراءات اإلسرائيلةة في محةا الحرم اإلبراهةمي الشريف وقلب البلدة القدةمة
من المدينة ومحةا المستوطنات ،منوها إلى ين هذه اإلجراءات تهدف في مجملها إلى إجبار
المواطن الفلسطيني على الرحيل.
 ونظم المجلس المحلي الشبابي في بيت لحام والاذي ةعتبار جا ًء مان بلدةاة بيات لحام حفاال فاي قاعاة
فيينااا فااي البلدةااة لتكاريم الطلبااة الناااجحين فااي الثانوةااة العامااة ماان يع اااء المجلااس الشاابابي والهيئااة
العامة ،و م الحفل رئةسة البلدةة في ار بابون ،ويع اء المجلس البلدي.
 كما شارك رئةس ويع اء المجلس المحلي الشبابي بيت لحم في فعالةات العام الخامس من برنامج
الشااباب الفلسااطيني المغتاارب والمعااروف باساام اعاارف ت ارثااك بح ااور رئااةس يساااقفة سبسااطةة للااروم
األرثوذكس المطران عطاهلل حنا ومفتي محافظة بيت لحم الشي عبد المجيد عطاا ،ورئاةس مؤسساة
األ ار ااي المقدسااة المسااةحةة المسااكونةة "اعاارف ت ارثااك الااوطني" ،مشااروع ماانظم ماان قباال مؤسسااة
األ ار ااي المقدسااة المسااةحةة المسااكونةة تحاات شااعار "كلنااا الااوطن كلنااا فلسااطين يينمااا كنااا ومهمااا
بعدناس ،وةق ي بتع ي دور الشباب الفلسطيني المغترب في بنااء الدولاة الفلساطينةة ودعام مقوماات
صمودها وتنميتها عبر بناء الشراكات مع كافة المؤسسات الشبابةة والتنموةة واالقتصادةة.
ومن جانبه شكر رئةس المجلس المحلي الشبابي بيت لحم إيلةا نصار في كلمته مؤسسة األ ار اي
المقدسااة المسااةحةة المسااكونةة ودورهااا الكبياار فااي هااذا البرنااامج الااذي يهاادف إلااى ربااا الشااباب فااي
دول االغتا اراب ب ااوطنهم األم ،كم ااا ورح ااب باس اام المجل ااس بالش ااباب المغتا اربين معرب ااا ع اان إعجاب ااه
باالنتم اااء الكبي اار ال ااذي يظها اره الش ااباب ل ااوطنهم ،بع ااد م ااا تكبل ااوه م اان ص ااعوبات ف ااي طا اريقهم إل ااى
فلسطين ،ويذكر ةشار إلى ين الوفد جاء مان  10دول ،هاي الوالةاات المتحادة األميركةاة ،وتشايلي،
وهندوراس ،والسلفادور ،واةطالةا ،ونةكارغوا ،وكولومبةا ،وقطر ،واألردن ،ويسترالةا.
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وبمناسبة عيد الفصح المجيد نظمت بلدةة بيت لحم بالتعاون مع مرك حفه التراث الثقافي
والمجلس المحلي الشبابي مسابقة فصحةة بعنوان سبيت لحم والشباب رمٌ للتراث والح ارةس،
للتعرف على تاري ويصالة المواقع التراثةة والتاريخةة في مدينة بيت لحم.
هدفت ر
 شارك يهالي مدينة بيت سااحور فاي مسايرة تحات شاعار سجيال قاارئس لادعم الحملاة الوطنةاة لتشاجةع
القراءة .بالتعاون مع الوكالة األميركةة والمجلس الشبابي المحلي في بيت ساحور تحت شعار سق راراء
اليااوم ...قااادة الغاادس ،حيااث تت اامن الحملااة ينشااطة مختلفااة مثاال ورشااات القاراءة ،والحكاواتي ،وقاراءة
القصص لألطفال ،والبرامج التعلةمةة .ويو حت الوكالة ،في بةان لها ،ين هذه الحملة تيتي

امن

االستراتيجةة بعيدة المدى لمشاريع التعلةم في الوكالة بال فة الغربةة وقطااع غا ة ،التاي تساعى إلاى
تشجةع الفلسطينيين على القراءة ،بتعاون وثي مع و ارة التربةة والتعلةم العالي.
وشهدت مسيرة بيت ساحور مشاركة من مختلف الفئات العمرية ،اجتمعوا لتسلةا ال وء على يهمةة
القراءة ،ولدعم مبادرة المجلس المحلي الشبابي التي تهدف إلى إنشاء مكتبة عامة فاي مادينتهم ،كماا
سةعمل مجلاس محلاي شابابي بيات سااحور علاى جماع التبرعاات المادةاة إلنشااء المكتباة ،إلاى جاناب
دع ا ا ااوة يه ا ا ااالي المدين ا ا ااة للتب ا ا اارع بالكت ا ا ااب المس ا ا ااتعملة للمكتب ا ا ااة الت ا ا ااي س ا ا ااتخدم األطف ا ا ااال والش ا ا ااباب.
وشدد رئةس بعثة الوكالة األميركةة للتنمةة الدولةة في ال فة الغربةة وقطاع غ ة دةفيد هيردن ،الذي
شارك في المسيرة ،على يهمةة القراءة ،قائال سيود تشجةع اآلباء على القاراءة بصاوت عاال ألطفاالهم،
كما ين األصدقاء ةمكنهم قراءة الكتب معا ( ماعرة وآخرون.)2010 ،
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 5.2الدراسات السابقة
 1.5.2الدراسات العربية
 1.1.5.2دراسات تناولت اإلدارة المحلية والحكم المحلي في فلسطين
فااي ساابيل الوقااوف علااى آخاار مااا نشاار بخصااوص محاااور الد ارسااة الحالةااة ،قااام الباحااث باااالطالع علااى
الدراسات السابقة وكان منها ما يلي:
هدفت دراسة (خالد )2015 ،بعنوان "التطور القانوني للهيئات المحلية في فلسطين" الستكشاف مدى
تطااور الق اوانين الناظمااة للهيئااات المحلةااة الفلسااطينةة فااي الفت ارة الواقعااة بااين الحكاام العثماااني حتااى قةااام
السلطة الوطنةة الفلسطينةة .واستخدمت الدراسة عادة منااهج بحثةاة ،مان

امنها المانهج الوصافي الاذي

سااعى لتحديااد ممي ا ات التطااور القااانوني للهيئااات المحلةااة وتحديااد خصائصااها وج ئةاتهااا ،كمااا اسااتخدم
الباحااث الماانهج التاااريخي السااتعراا التطااور التاااريخي والقااانوني للهيئااات المحلةااة ،إ ااافة إلااى الماانهج
التحليل ااي م اان يج اال فه اام م اادى التط ااور الق ااانوني لتل ااك الهيئ ااات .وم اان يه اام نت ااائج الد ارس ااة ين االح ااتالل
اإلسارائيلي ساعى الساتغالل الهيئاات المحلةاة لصاالحه ،و ااي عليهاا مالةااً ،وساةطر عليهاا عبار ق ار ارتااه
العسااكرية ممااا حااد ماان اشااتراك المجتمااع فااي إدارة شااؤونه المحلةااة ،وسااعى السااتغالل الهيئااات المحلةااة
إلنشاء قةادة تتساو مع االحتالل ،وهذا الهدف الذي لم ةفلح االحتالل فةه .ومن نتائجها – ية اً -ين
و ارة الحكااام المحلا ااي ها ااي مااان يرسااام السةاسا ااات العاماااة ألعما ااال المجا ااالس المحلةاااة ،كما ااا ين المشا اارع
الفلسطيني كبل الهيئات المحلةاة مان ناحةاة اإليارادات والنفقاات بموافقاة و يار الحكام المحلاي مماا حرمهاا
من االستقالل المالي واإليرادات الال مة .ويوصت الدراسة بمنح الهيئات المحلةة م يداً من الصاالحةات
المالةااة واإلداريااة والخدمةااة ،والسااماح لهااا بإيجاااد لجااان دائمااة لد ارسااة الق اااةا المهمااة ،وتعااديل قااانون
انتخاب الهيئات المحلةاة عبار تحدياد مادة معيناة لنشار ساجالت النااخبين لالعتاراا علاى ماا ورد فيهاا،
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و رورة إصدار األنظمة القانونةة الال مة لتنفيذ يحكام قانون الهيئات المحلةة الفلساطينةة ،وعقاد دورات
تدريبةة لموظفي الهيئات المحلةة وموظفي و ارة الحكم المحلي الفلسطينةة.
يما دراسة (مـواطن-المؤسسـة الفلسـطينية لدراسـة الديمقراطيـة )2014 ،بعنـوان" :الحكـم المحلـي فـي
فلســطين واقــع ورؤيــة مســتقبلية" فقااد هاادفت إلااى إلقاااء ال ااوء علااى عاادد ماان الق اااةا والمشاااكل التااي
ةعاني منها الحكم المحلي ،وتقدةم اقتراحات وتوصةات إلصاالح الو اع الحاالي ،حتاى تاتمكن البلادةات
والمجاالس القروةاة مان تقادةم خادمات يف ال للجمهاور ،وجعلهاا يقارب إلاى المسااءلة والمحاسابة مماا هااو
علةه اآلن .واستخدمت الدراسة المانهج المقاارن حياث قارنات فلساطين ماع تجاارب بعاا الادول فاي هاذا
المج ااال ،وذل ااك الستة اااح الوجه ااة الما اراد تبنيه ااا عن ااد تطبيا ا الالمرك ي ااة ف ااي فلس ااطين ،وم اادى درج ااة
الالمرك ية المراد منحهاا للهيئاات المحلةاة .توصالت الد ارساة إلاى وجاود عالقاة وثةقاة باين تاوفر القادرات،
والكفاااءة فااي تقاادةم الخاادمات مااع

اارورة و ااع آلةااات للمساااءلة المجتمعةااة لتجنااب يي سااوء اسااتخدام

للصالحةات وانتشار الفساد عبر إشراك المواطنين وسد الفجوة باين الماواطنين والمساؤولين ،و اع رؤةاة
وا احة وارادة سةاساةة لتحقيا الالمرك ياة،
ماان تقاادةم الخاادمات،

ارورة نقال المصاادر المالةاة للهيئاات المحلةاة حتاى تااتمكن

اارورة ين تتناسااب عملةااة الالمرك يااة مااع السااةا السةاسااي واإلداري واالجتماااعي

والثقافي واالقتصادي لكل دولة بما فيها فلسطين ،وين تتناسب مع يهداف التوجه نحو الالمرك ية ،يجب
ين تتوفر عالقات تنسي وتباادل معلوماات باين الحكوماة المرك ياة والهيئاات المحلةاة فةماا يخاص و اع
السةاسات والتواف على تقاسم المسؤولةات وتوفر التمويل.
وتناولاات دراســة (شــهوان )1993 ،بعن ـوان" :اإلدارة المحليــة فــي األرم المحتلــة" التااي اعتماادت علااى
نتائج بحث ميداني يجري في العامين  1990-1988لدراسة واقاع اإلدارة المحلةاة فاي األرا المحتلاة،
اعتمدت الدراسة منهجةة االساتبةانات والمقاابالت ماع المساؤولين فاي المجاالس المحلةاة فاي ال افة وغا ة
مان خاالل عيناة عشاوائةة ماان الماواطنين فاي ال افة الغربةاة وغا ة .وكانات يهام توصاةات الد ارساة إجاراء
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تعدةالت قانونةة ومالةة وادارية وق ائةة منها توسةع حدود البلادةات القائماة ،وتعاديل قاانون االنتخاباات
والترش ااةح ،إعط اااء ص ااالحةات واس ااتقاللةة للمج ااالس البلدة ااة ،إنش اااء ص ااندو تنمة ااة واقا اراا للمج ااالس
المحلة ااة ،مس اااهمة البل اادةات ف ااي مش اااريع إنتاجة ااة واس ااتثمارية .كم ااا يوص اات الد ارس ااة بمج ااال المش اااركة
المجتمعةة ين تتم إتاحة الفرصة للمواطن للمشاركة في القا اررات الهاماة ،وانشااء مكتاب للعالقاات العاماة
في المجالس البلدةة لتشجةع التواصل مع الجمهور.

 2 .1 .5 .2الدراسات العربية للمشاركة المجتمعية:
كما هادفت دراسة (إيمان )2016 ،بعنوان "أثر العمـل التطـوعي فـي تنميـة المشـاركة المجتمعيـة لـدى
طلبة جامعة القدس" التعرف إلى يثر العمل التطوعي في تنمةة المشاركة المجتمعةة لادى طلباة جامعاة
القاادس ،وتناولاات الد ارسااة المو ااوع كظاااهرة متعااددة األبعاااد ،تناولتهااا األبحاااث النظريااة والميدانةااة ،ولاام
ترك عليها من بعد واحد ،حيث استخدمت الدراسة المنهج الوصفي وبلغت عينة الدراسة ( )369طالب
وطالبة في جامعة القدس ،اختيرت بالطريقة الطبقةة العشوائةة .وكان من يهام نتاائج الد ارساة ين مساتوى
العمل التطوعي لدى طلبة الجامعة كان متوسطا ومستوى المشاركة المجتمعةة كان عالةاً ،كماا يظهارت
النتائج وجود عالقة طردةة بين العمل التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة لادى طلباة جامعاة القادس ووجاود
فرو دالاة إحصاائةاً فاي مساتوى العمال التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة لادى طلباة جامعاة القادس ،وفقاا
لمتغيري الجنس والسنة الدراسةة ومكاان الساكن ،بينماا لام تظهار الد ارساة فروقااً دالاة إحصاائةاً وفقااً لبقةاة
متغيرات الدراسة .وكان من يهم االستنتاجات التي خلصت إليها الدراسة ين هناك

عفاً في ثقافة طلبة

الجامعة الجدد ووعيهم بمفهوم العمل التطوعي ،ويبعاده ،ويشكاله المختلفة ،بينماا كاان هنااك إدراك لادى
طلبة الجامعة لمساؤوليتهم االجتماعةاة وحرصاهم لق ااةا مجاتمعهم والاوعي بيهمةاة المشااركة المجتمعةاة
تجاه جامعتهم والمجتمع بشكل عام وية اا ياادة وعاي الطالباات الجامعةاات بيهمةاة يدوارهان المجتمعةاة
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ومشاااركتهن فااي صااناعة القارار ،والمساااهمة فااي تحقيا التنمةااة ،وبناااء الااوطن ومؤسساااته .كمااا خرجاات
الد ارسا ااة بمجموعا ااة ما اان التوصا ااةات ما اان يهمها ااا :تع ي ا ا وغا اارس مفا اااهةم العما اال التطا ااوعي ،والمشا اااركة
المجتمعةااة ،بتوجةااه ماان و ارة التربةااة والتعلااةم ماان خااالل المؤسسااات التعلةمةااة والمجتمعةااة مثاال :األساار،
ودور العبااادة ماان خااالل المناااهج الد ارسااةة ،كمااا يوصاات الد ارسااة بتاادعةم مجااالس الطلبااة فااي الجامعااات
التجاهااات الشااباب نحااو العماال التطااوعي والجماااعي المشااترك بعيااداً عاان األطاار الح بةااة ال ااةقة .كمااا
يوص اات بتوعة ااة المس ااؤولين بش ااكل ع ااام ألهمة ااة مش اااركة الما ارية ف ااي ص ااناعة التنمة ااة ،واتاح ااة الفرص ااة
للطالبات الجامعةات بيدوار يكثر فاعلةة في جهاود العمال التطاوعي والمشااركة المجتمعةاة ،وتع يا ذلاك
من خالل التنسي والتفاعل مع المؤسسات التي تعنى بشؤون وق اةا المرية.
هادفت دراسة (عبد السادة )2012 ،بعنوان "الشباب والمشاركة المجتمعية دراسة ميدانيـة فـي جامعـة
بغـــداد" إلااى تحديااد العواماال الذاتةااة التااي ت يااد ماان المشاااركة المجتمعةااة ،وتحديااد العواماال المو ااوعةة
المجتمعةااة الت ااي تحفاا المش اااركة المجتمعةااة عن ااد الش ااباب ،محاول ااة و ااع مؤشاارات لمفه ااوم المش اااركة
المجتمعةة عند الشباب .واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي ،وذلك الساتدالل إذا كاان باإلمكاان تحقيا
المشاااركة االجتماعةااة للشااباب فااي التنمةااة ،وتكوناات عينااة الد ارسااة ماان الشااباب الجااامعيين ماان جامعااة
بغداد وعددهم ( )300شاب وشابة ،مقسمين إلى  150شاب و 150شابة .وكان من يهم نتائج الد ارساة
ين نس اابة مش اااركة الش ااباب ف ااي منظم ااات المجتم ااع الم اادني قليل ااة بنس اابة ( )% 38.6ف ااي ح ااين يج اااب
( )%61.3بعدم المشاركة في منظمات المجتمع المدني ورجحوا سبب ذلك كاون هاذه المنظماات يساماء
فقا ،يي ال تعمل بشكل قانوني فيغلب المنظمات يسماء فقاا ال وجاود حقةقاي لهاا ،كماا وجاد ين يغلاب
المبحوثين بينوا ين اتخاذ القرار فاي المشااركة فاي األنشاطة السةاساةة ةكاون بمفاردهم ،يماا الابعا فكاان
بتاايثير آخ ارين كاااألب واألم وغياارهم ،كمااا وجااد ين تاايثير وسااائل اإلعااالم حااول المشاااركة فااي األنشااطة
التطوعةااة قلياال ،وين الموا ااةع التااي يتحاااور فيهااا األبناااء مااع اإلباااء يغلبهااا موا ااةع سةاسااةة وناااد اًر مااا
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يتحاااورون مااع األم فااي موا ااةع كهااذه ،ويغلااب المبحااوثين ةشاااركون فااي األنشااطة الجامعةااة .ويوصاات
الدراسة في النهاةة بتركي التنشئة األسرية على قةم المشااركة والحاوار باين األفاراد مناذ الصاغر ،تشاجةع
الشاباب علااى اتخااذ القارار فااي األسارة،

اارورة ين تعمال الماادارس منااذ الم ارحال األولاى مان الااتعلم علااى

تطااوير ب ارامج ونشاااطاتها لكااي تنمااي روح التعاااون والمشاااركة فااي التنمةااة لاادى الشااباب فااي المسااتقبل،
تشجةع الشباب من قبل الدولة على االنتماء إلى األح اب ومنظمات المجتمع المدني والسةما المنظمات
األهلةااة ،تفعياال دور وسااائل اإلعااالم ماان خااالل عاارا األفااالم والباارامج التااي تحااث علااى قااةم التعاااون
والمشاااركة فااي بناااء المجتمااع وتنميتااه ،اإلكثااار ماان منتاادةات الشااباب وم ارك ا التاارويج التااي تحااث علااى
المشاركة في األنشطة التطوعةة التي تسهم في تنمةة المجتمعات المحلةة.
يمااا دراســة (ســكي  )2012بعنـوان سدور المشــاركة المجتمعيــة فــي التنميــة الحضــرية المســتدامة فــي
مدينة غزة-حالة دراسية :تجربة لجـان أحيـاء بلديـة غـزةس هادفت لو اع إطاار نظاري مان شاينه تفعيال
دور المشاااركة المجتمعةااة ماان خااالل د ارسااة واقااع تلااك المشاااركة ،وتوعةااة األف اراد والمؤسسااات والبلاادةات
والو ارات بيهميتها وبدورها الفاعل في التنمةة الح رية المستدامة في مدينة غ ة ،وو ع آلةات وبارامج
تع ي وترغيب في المشاركة .وقد اعتمدت الدراسة على تطوير استبانة لجمع المعلومات وتطبةقها على
( )102شخصااا ماان سااكان حااي الشااي ر ااوان ،وكااذلك ماان خااالل المقااابالت مااع يع اااء لجنااة حااي
الشي ر وان .وخلصت الدراسة إلاى مجموعاة مان النتاائج يهمهاا :ين  %68مان العيناة مارسات العمال
التطوعي كمشاركة مجتمعةة ،كما ين مجال المشاركة حصل على يعلى نسبة ،واعتبار ماا نسابته %79
ين المش اااركة المجتمعة ااة ح ا ا م اان حقا ااو ال ااوطن علا اى يبنائاااه ،وةعتق ااد  %69م اان عين ااة الد ارسا ااة ين
المشاركة ت ياد مان كفااءة وفاعلةاة البلادةات وبارامج المؤسساة ،واعتبار  %44مان العيناة ينهام لام ةسامعوا
عن لجان الحي.كما يوصت الدراسة ب رورة تفعيل دور المشااركة المجتمعةاة فاي التنمةاة الح ارية فاي
مدينة غ ة ونشر ثقافة المشاركة المجتمعةاة عناد الماواطنين ،والتاي ةمكان مان خاللهاا االرتقااء بالمنااط
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الح ا ارية ،كم ااا يوص اات بتع يا ا لالمرك ي ااة ف ااي الهيئ ااات المحلة ااة ،وس اان القا اوانين الت ااي ت اامن العم اال
بالمشاركة المجتمعةة.
كانات دراسة (خشمون )2011 ،بعنوان "مشاركة المجالس البلدية في التنمية المحلية دراسة ميدانية
على مجالس بلديات والية –قسنطينة" تحاول اإلجابة على ساؤال الد ارساة وهاو :هال مشااركة المجاالس
الشااعبةة البلدة ااة للس االطات اللوائةااة ،ف ااي تص ااور وتخطااةا وتنفي ااذ ومتابع ااة ب ارامج التنمة ااة المحلة ااة عل ااى
مستوى البلدةات التي انتخبوا فيها ،مشاركة حقةقةة ،تنسجم ومهاام هاؤالء المنتخباين وتساتجيب لتطلعاات
ما اان انتخا اابهم؟ جا اااءت الد ارسا ااة كمحاولا ااة سوسا اايولوجةة بها اادف تسا االةا ال ا ااوء علا ااى مختلا ااف جوانا ااب
المو وع ،من خالل التقرب يكثر من يع ااء هاذه المجاالس لمعرفاة وجهاات نظارهم ،باعتباارهم شاركاء
يساس ايين فااي هااذه العملةااة والتقاارب يكثاار ماان ممارسااتها الميدانةااة ومعرفااة مختلااف العقبااات والمشااكالت
المحةطة بها .واعتمدت الدراسة مانهج سالمساح االجتمااعيس عان طريا جماع المعلوماات بطريقاة منظماة
ومقننة إحصائةا ثم تصنةفها وتحليلها وتفسيرها ومن ثم تعمةمها ،لالستفادة العلمةة منها مستقبالً .حياث
وجاادت الد ارسااة ين مشاااركة المجااالس الشااعبةة البلدةااة للدولااة ،فااي إحااداث التنمةااة المحلةااة علااى مسااتوى
البلاادةات التااي انتخب اوا فيهااا ،مااا الاات محاادودة وال تسااتجيب لتطلعااات الم اواطنين ومااا الاات تعاااني ماان
مشااكالت عدياادة ،تقااف عقبااة فااي طريقهااا وتحااول دون تجساايدها الحقةقااي بااالمعنى الااذي تحملااه كلمااة
مشاركة .ومن يهم توصةات الدراسة

رورة إعادة النظر في األسالوب اإلداري المركا ي ،الاذي تادار باه

مختلف شؤون التنمةة المحلةة بالبلدةة وذلاك لكثارة عيوباه وتنافةاه ماع مبادي المشااركة االجتماعةاة ،حياث
يجا ااب العما اال علا ااى اعتما اااد األسا االوب الالمرك ا ا ي ،الا ااذي يتناسا ااب يكثا اار ما ااع فك ا ارة المشا اااركة وةسا اامح
بالالمرك ي اة .كمااا يوصاات ب اارورة إعااادة النظاار فااي القااانون البلاادي لساانة ( ،)1990واج اراء التعاادةالت
الال مااة التااي ت يااد ماان فرصااة تمكااين المجااالس الشااعبةة البلدةااة ،ماان المشاااركة الحقةقةااة الفاعلااة ،فااي
إحااداث التنمةااة المحلةااة ،مااع

اارورة العماال علااى مساااعدة البلاادةات فااي البحااث عاان مصااادر محلةااة،
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لتمويل مشروعاتها التنموةة والتخلص قدر اإلمكان مان االعتمااد علاى التمويال المركا ي ،الاذي ة اعف
كثي اًر مان اساتقالليتها ،وي ياد مان توجةاه قا اررات مجالساها .ويوصات الد ارساة ب ارورة تنبةاه األحا اب إلاى
التدقي يكثر ،عند تقدةم المرشحين للمجالس الشعبةة البلدةة والى االعتماد قدر اإلمكاان علاى المقاايةس
المو وعةة واألخالقةة ،يثناء ترتيب قوائم المرشحين ،للتقليل من الخالفات ،التي ةمكان ين تنشاي بسابب
اختالف المستوى الثقافي يو التعارا األخالقي وما إلى ذلك.
وفي دراسة أخرى لعبد الجبار ( )2008بعنوان :سدور المشاركة الشعبية في تنمية المجتمع المحلـي".
وه ااي د ارس ااة اجتماعة ااة ميدانة ااة .ه اادفت الد ارس ااة إل ااى التع اارف عل ااى دور الجه ااود الش ااعبةة والمج ااالس
المحلةااة ،والمنظمااات المجتمعةااة فااي مجاااالت التنمةااة المحلةااة ومااا يترتااب علااى هااذا الاادور ماان ساالبةات
وايجابة اات .وتوصاالت الد ارسااة إلااى عاادة نتااائج يهمهااا :ارتفاااع نساابة اإلقبااال علااى المشاااركة فااي ينشااطة
التنمةااة المحلةااة المختلفااة ويرجااع ذلااك إلااى كااون المشاااركة واجب ااً وطنة ااً يجااب المساااهمة فةااه .ويظهاارت
الد ارس ااة ع اادم اقتص ااار المش اااركة عل ااى الم ااوظفين فق ااا ب اال ش ااملت الع اااطلين ع اان العم اال بم ااا ف ااي ذل ااك
الطاالب .وكشافت الد ارسااة ين ياادة الاادخل وارتفااع مسااتوى التعلاةم يجعاال الماواطن قاااد اًر علاى المشااركة
فااي تنمةااة المجتمااع المحلااي .وماان معوقاات المشاااركة الشااعبةة هااي األمةااة والفقاار وعاادم وجااود يشااخاص
يتحملون مسؤولةة تنمةة المجتمع.
ه اادفت دراســــة (الريــــاحي )2007 ،بعنــــوان "دور المؤسســــات الشــــبابية فــــي التــــأثير فــــي القــــوانين
والسياسات العامـة ورقـة سياسـات بـالتركيز علـى مؤسسـات نـابلس" لفحاص دور المؤسساات الشابابةة
في رسم السةاسات العامة للشاباب ،ومادى فاعلةاة هاذا الادور .كماا ساعت الد ارساة لتغطةاة جواناب تتعلا
بالمقااادرة علا ااى التا اايثير فا ااي السةاسا ااات الوطنةا ااة العاما ااة تجا اااه ق ا اااةا الشا ااباب ،وجعلها ااا يكثا اار مالءما ااة
الحتةاجااات هااذه الفئااة ماان المجتمااع .وكاناات يدوات البحااث هااي البةانااات المنشااورة والد ارسااات والق اوانين
المتعلقة بالمو وع ،كما استعملت المجموعات المرك ة والمقابالت الفردةة .وخلصت الدراسة إلى إعطاء
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صاورة وا ااحة حااول دور المؤسسااات الشاابابةة فااي رساام السةاسااات العامااة ،ومكااامن الخلاال الااذي اعتاارى
دور تلااك المؤسسااات ،س اواء ماان ناحةااة الخلاال المعرفااي يو التنسااي والتكاماال فااي عماال المؤسسااات يو
الصعوبات الداخلةة التي تعةشها تلك المراك .
ويشااارت دراســة (رحــال )2007 ،بعن ـوان "الشــباب والعمــل التطــوعي فــي فلســطين" إلااى إيجاااد الحلااول
الممكنااة إلشااكالةة انخ ا ار فئااات المجتمااع بمختلااف إمكانةاااتهم فااي الحةاااة االجتماعةااة والتطوعةااة ،كمااا
ساعت الد ارسااة إلاى إلقاااء ال اوء علااى واقاع العماال التطاوعي فااي فلساطين وتع يا ه وكشاف العقبااات التااي
تعتر ه .استخدمت الدراسة المناهج التاريخةة والوصفةة والمقارن والقانوني ،واعتمد البحث على الكتب
والاادوريات وشاابكة األنترناات ومصااادر يولةااة كااالقوانين والوثااائ والمقااابالت للحصااول علااى المعلومااات
المطلوبة .وتوصلت الدراسة إلى تراجع العمل التطاوعي بعاد قادوم السالطة الفلساطينةة ،وكانات األساباب
والمظاهر متعددة منها تراجع القةم اإليجابةة والنظر إلى العمل التطوعي على ينه من اختصاص القوى
الةسااارية ،و ااعف الم اوارد المالةااة للمنظمااات التطوعةااة ،و ااعف الااوعي بمفهااوم وفوائااد المشاااركة فااي
العما اال التط ا ااوعي ،وع ا اادم وج ا ااود تعري ا ااف ب ا ااالبرامج والنش ا اااطات التطوعةا ا اة .كم ا ااا الحظ ا اات الد ارس ا ااة ين
المتطااوعين والمتطوعااات ال ةشاااركون فااي يغلااب األحةااان فااي اتخاااذ القا اررات فااي المؤسسااات التطوعةااة،
وهن اااك قل ااة تش ااجةع للعم اال التط ااوعي ،وقل ااة يخ اارى ف ااي البا ارامج التدريبة ااة الخاص ااة بتك ااوين جي اال م اان
المتطوعين.
وفاي دراســة أخــرى ألســعد ( )2005بعنـوان "دور الهيئــات المحليــة فــي فلســطين فــي تعزيــز المشــاركة
واحــداث التنميــة السياســية" ترك ا ت هااذه الد ارسااة حااول يهمةااة تع ي ا المشاااركة والتنمةااة بكافااة يوجههااا
السةاسا ااةة واالقتصا ااادةة واالجتماعةا ااة وعلا ااى دورها ااا فا ااي عملةا ااة البنا اااء الا اادةمقراطي والتمثيا اال السةاسا ااي
والمشااركة بااةم جمهاور الماواطنين والهيئاات المحلةااة والحكوماة المرك يااة وخلصات الد ارسااة إلاى مجموعااة
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مان التوصاةات ،ومان يهمهاا

ارورة ترساي مبادي المشااركة المجتمعةاة مان يجال بنااء حكام صاالح مبنااي

على الدةمقراطةة وسةاسة المشاركة في الهموم والطموحات.
 3.1.5.2الدراسات العربية للمشاركة الفاعلة للشباب في الهيئات المحلية والمجتمع
هدفت دراسة (بنات وحنا )2015 ،بعنـوان "دور الشـباب الفلسـطيني تعزيـز المشـاركة المجتمعيـة فـي
محافظـــة بيـــت لحـــم " التع اارف إل ااى دور الش ااباب الفلس ااطيني بمس االمةه ومس ااةحةه ف ااي تع يا ا المش اااركة
المجتمعةة في محافظة بيت لحام .للد ارساة يهمةاة خاصاة تتمثال فاي كونهاا ريادةاة مان حياث اساتطالعها
ميدانةا آراء شباب من المسلمين والمسةحيين حول سبل تع ي المشااركة المجتمعةاة .اساتخدمت الد ارساة
المنهج الوصفي ،وكانت يداة الدراسة عبارة عن اساتبانة و عات علاى عيناة بلغات  380شاابا وشاابة مان
المسلمين والمسةحيين بمحافظة بيت لحم ،ثم عولجت عبر برنامج الر م اإلحصاائةة للعلاوم االجتماعةاة
) .(SPSSتوصلت الدراسة إلى ين الشباب من مسلمين ومسةحيين لهام دور كبيار فاي تع يا المشااركة
المجتمعةاة فااي محافظااة بياات لحاام .وبيناات النتاائج تشااديد المبحااوثين علااى دور المشاااركة المجتمعةااة فااي
تع ي الروابا الدينةة بين يبناء الادةانتين ،وين المشااركة المجتمعةاة تتجلاى بوجاود التعددةاة الدينةاة ،وين
المشاااركة االجتماعةااة مااع يبناااء الاادةانات األخاارى غياارت ماان اتجاهاااتهم نحااو الحةاااة ،والااى عاادم وجااود
فاارو بااين دور الشااباب المسااةحيين والمساالمين فااي تع ي ا المشاااركة المجتمعةااة .وبيناات النتااائج وجااود
فاارو فااي دور الشااباب الفلسااطيني (مساالمين ومسااةحيين) فااي تع ي ا المشاااركة المجتمعةااة فااي محافظااة
بياات لحاام وفقااا لمتغي ارات االنتماااء لمؤسسااات المجتمااع الماادني ،ومكااان السااكن ،والمؤهاال العلمااي بحيااث
كلماااا ا داد االنتما اااء لمؤسسا ااات المجتما ااع الما اادني وارتفا اااع المؤها اال العلما ااي ،والسا ااكن المخا ااتلا ا دادت
المشاركة المجتمعةة والعكس صحةح .يما يهم النتائج فكان ين المشاركة المجتمعةة تشاكل حجار ال اوةاة
وخط ااوة رئةس ااةة نح ااو تفعي اال دور الش ااباب ف ااي حا اوار األدة ااان وتنمة ااة المجتم ااع الفلس ااطيني .وك ااان م اان
توصااةات الد ارسااة العماال علااى تع ي ا مبااادئ المشاااركة المجتمعةااة لاادى الشااباب ماان مختلااف األدةااان،
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والعمل على إقامة مشاريع تشجع المشاركة المجتمعةة مان مختلاف فئاات المجتماع ،إ اافة إلاى

ارورة

إدخال قةم المشاركة المجتمعةة في المناهج التعلةمةة الفلسطينةة.
يمااا دراســـة (قـــدومي )2008 ،بعنـــوان "المشـــاركة المجتمعيـــة ودورهـــا فـــي تنميـــة وتطـــوير المجتمـــع
المحلي :حالة دراسـية للجـان األحيـاء السـكنية فـي مدينـة نـابلس" فقاد كاان الهادف منهاا تو اةح دور
المشااركة المجتمعةاة فاي تنمةاة المجتمااع المحلاي وتطاويره ،وكاذلك البحاث فااي العالقاة ماا باين المشاااركة
المجتمعةااة ومسااتواها فااي تنمةااة المجتمااع المحلااي فااي مدينااة نااابلس .وتلقااي الد ارسااة ال ااوء علااى إحاادى
وسائل المشاركة المجتمعةة ،وهي لجاان األحةااء الساكنةة فاي مديناة ناابلس مان حياث :وجودهاا ،دورهاا،
يهميتها ،المعوقات ،والمشاكل المتعلقة بها .استخدام الدراسة كل من المنهج الوصفي التحليلي ،والمنهج
الوصفي الميداني باالعتماد على مصادر يولةة ويخرى ثانوةة من المعلومات .تكونت عينة الدراسة مان
( )943فاارداً ماان خااالل عينااة عش اوائةة طبقةااة ماان  8يحةاااء فااي المدينااة .كااذلك قااام الباحااث ب ااإجراء
الد ارسااة علااى عينااة ماان يف اراد المجتمااع المحلااي إلااى جانااب إج اراء مقااابالت مااع يع اااء لجااان األحةاااء
السااكنةة فااي محافظااة نااابلس ومااع مساؤولي البارامج المجتمعةااة فااي بعااا المؤسسااات العاملااة فااي مدينااة
نااابلس .ويشااارت نتااائج الد ارسااة إلااى وجااود رغبااة وتوجااه إيجااابي لاادى يفاراد عينااة الد ارسااة نحااو المشاااركة
المجتمعةة ويهمةة دورها في تنمةة المجتمع المحلي وتطويره ،وهم على علم بدور لجان األحةاء السكنةة
كايداة ماان يدوات المشااركة المجتمعةااة فاي تنمةااة وتطااوير المجتماع المحلااي وين الساكان يتفهمااون طبةعااة
األنشطة التي تقوم بها لجاان األحةااء الساكنةة وةشااركون فيهاا .ويوصات الد ارساة ب ارورة توساةع نطاا
العماال التطااوعي ألفاراد الحااي ،وذلااك لتع يا قاادرات لجااان األحةاااء علااى مواجهااة المشااكالت ومعالجتهااا،
وكااذلك

اارورة توعةااة السااكان بيهمةااة العماال التطااوعي وحااثهم مااع ذويهاام علااى المشاااركة الفاعلااة فااي

ينشااطة لجااان األحةاااء السااكنةة .كمااا يكاادت الد ارسااة علااى يهمةااة ين تقااوم الجهااات المعنةااة بتفقااد حاجااات
المجتمع والتعرف على مطالب يفراده من خالل استفتائهم حول مساتوى الخادمات المقدماة لهام ،وين ياتم
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إيجاااد نظااام لعماال لجااان األحةاااء السااكنةة ،والعماال علااى ت ويااد لجااان األحةاااء ماان قباال الجهااات الرساامةة
بالمعلومات واإلحصاءات المهمة المتعلقة بيحةائهم.
هدفت دراسة (الرياحي وجابر  )2007بعنوان" :المنظمات القاعدية والمجالس المحلية الرؤية والدور
التنمــوي" للتعاارف علااى الرؤةااة والاادور التنمااوي الم ارتبطين بعماال المجااالس المحلةااة والمنظمااات األهلةااة
القاعدةة .استخدم الباحثان منهجةة المسح بيسالوب المقابلاة الفردةاة المعمقاة عان طريا مقابلاة مساؤولي
المؤسسة القاعدةة .ورؤساء ويع اء المجالس المحلةة .توصلت الدراسة إلى ين مجاالس الحكام المحلاي
مكان الدراسة والتي يبلح عدد سكانها ما بين ( 5-25يلاف نسامة) تتميا بمجموعاة مان الظاروف منهاا:
االنتخابات الدةمقراطةة لهيئات الحكم المحلي خلقت يو اعاً إيجابةة لهذه المجاالس ،توساعت المشااركة
الشعبةة في المشاريع والبرامج المختلفة بشكل كبير نتيجة االنتخابات ،غةاب الرؤةة التنموةة للكثير مان
المج ااالس المحلة ااة ،الحاج ااة لتو ااةح يدوار ومس ااؤولةات وص ااالحةات المج ااالس المحلة ااة ،هن اااك قي ااود
اجتماعةة وثقافةة تحد من المشاركة ونوعيتها وخاصة للنساء ،العالقة يصبحت مع و ارة الحكام المحلاي
عالقااة تعاااون وش اراكة ،ةشااكل التموياال يحااد يهاام التحاادةات للمجااالس المحلةااة،
المش اااركة والتخط ااةا بالمش اااركة م ااع المجتم ااع المحل ااي،

اارورة االرتقاااء ب لةااات

اارورة ف اارا الق ااانون ،ود ارس ااة فكا ارة مج ااالس

الخدمات المشتركة ،وم يد من االهتمام بالمرية.
يما دراسة (المـالكي ولـدادوة وشـلبي )2007 ،بعنـوان" :مشـاركة الشـباب فـي صـناعة القـرار فلسـطين
واقــع وافــاق" فقااد هاادفت إلااى رصااد وتحلياال دور الشااباب ودرجااة مشاااركتهم فااي الهيئااات القةادةااة داخاال
المؤسسات الشبابةة ،حيث تمحورت يسئلة الدراسة حول مدى منح المؤسساات الشابابةة الفرصاة للشاباب
للمشاركة وتطوير قدراتهم القةادةة ،وعن ريي المؤسسات الشبابةة بذلك ،وعن معةقات المشاركة الشبابةة
وكيااف ةمكاان تجاو ه ااا .يمااا منهجة ااة الد ارسااة فق ااد كاناات عق ااد مجموعااة م اان ور العماال والمجموع ااات
المرك ة والمقابالت لجمع بةانات من الشاباب ومان قةااديين فاي مؤسساات شابابةة فاي ال افة وغا ة .كاان
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مجتمع الدراسة هو األسر الفلساطينةة ماع التركيا علاى فئاة الشاباب مان الفئاة العمرياة ( )18-29سانة،
وقاد بلااح حجاام العينااة  1260يسارة فلسااطينةة .توصاالت الد ارسااة إلااى ين  %49ماان المؤسسااات الشاابابةة،
التي بلح عددها  372في عام  ،2007قد تيسست بعد قدوم السلطة الفلسطينةة ،وين معظام المؤسساات
الشاابابةة هااي ماان حيااث كةانهااا القااانوني هااي يندةااة شاابابةة ريا ااةة وثقافةااة وفنةااة بنساابة  %53و%26
منها جمعةات خيرية والبقةة جديدة من حيث مجاالت عملها .ويظهارت الد ارساة ين مشااركة الشاباب فاي
المؤسسات الشبابةة متدنةة حيث بلغت حوالي  ،%17ويسباب قلة المشاركة تعود لعدم وجود وقت فراغ،
يو هوةة المؤسسة الح بةة يو بعدها عن مكان السكن يو يسباب اجتماعةة وثقافةة؛ وحتى هذه المشاركة
إن تماات فهااي

ااعةفة فااي الهيئااات القةادةااة وال تتعاادى الجوانااب االجتماعةااة والفنةااة .كمااا ين مشاااركة

الشااباب فااي صاانع الق ارار ال تتعاادى تقاادةم المشااورة ،والمشاااركة فااي الهيئااات الوسااةطة كاللجااان والاادوائر
المختلفااة .ويوصاات الد ارسااة فااي النهاةااة بو ااع قااانون عصااري للعماال الشاابابي،

اارورة دعاام الساالطة

الفلسطينةة للقطاع الشبابي ،تطوير بنةة تحتةة تسهل علاى المؤسساات الشابابةة القةاام بمهامهاا،

ارورة

التا ام المؤسسااات الشاابابةة بينظمتهااا ولوائحهااا الداخلةااة ،تعريااف المؤسسااات الشاابابةة بنفسااها فااي الوسااا
الااذي تعماال فةااه ،تطااوير ب ارامج خاصااة بالنساااء وتسااهيل مشاااركتهن ،علااى المؤسسااات الشاابابةة الت ا ام
المهنةة و رورة تطوير قدراتها المالةة واإلدارية.
2.5.2الدراسات األجنبية
دراسـة ) (Sigoles, 2010بعنـوان" :الحكـم المحلـي فـي فلسـطين" هاي جا ء مان برناامج الد ارساة الاذي
يطلقتااه الوكال ااة الفرنس ااةة لبح ااوث للتنمة ااة ح ااول كةفة ااة تنظااةم العم اال عل ااى م اادى الع ااام داخ اال األ ار ااي
الفلسااطينةة .هااذه الوكالااة تشاامل نشاااطاتها تقاساام الساالطة علااى يساااس إقلةمااي ،االنقسااامات اإلقلةمةااة،
التنظةم السةاسي المحلي ،العالقات بين المجالين السةاسي واإلداري ،وتو ياع المساؤولةات والماوارد ،وماا
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إلااى ذلااك .واعتماادت الد ارسااة الماانهج التاااريخي والتحليلااي ،وجاااء فيهااا ين االنقسااام الااذي تعةشااه المناااط
الفلسطينةة منذ عام  2007يدى إلى تكوين حكم محلي مرك ي ،واستقطاب داخل األسرة الواحدة .تاذكر
الدراسة محاربة السلطة الفلسطينةة للمؤسسات المجتمعةة التابعة لحمااس فاي ال افة الغربةاة مثال لجاان
ال كاة وغيرها.
وفااي دراســة أجراهــا ( )Waheduzzaman,2010بعن ـوان" :المشــاركة المجتمعيــة مــن اجــل الحكــم
الرشيد :دراسة برامج التنمية الريفية في بنغالديشس هدفت الدراسة إلى التحق من العوائ التي تحول
دون عملةااة المشاااركة المجتمعةااة فااي هيئااات الحكاام المحلااي ،كمااا ةسااعى البحااث ية ااً إليجاااد الساابل
الممكنة ل يادة المشااركة المجتمعةاة التاي تساهم فاي الحكام الرشايد .كماا هادفت إلاى تعقاب كال مان ذاتةاة
(مواقف الحكومة والمسؤولين الحكوميين المحليين المنتخبين والساكان المحلياين) ،والعوامال المو اوعةة
(الاانظم اإلداريااة والقانونةااة لمشاااركة الشااعب) التااي تساابب الح اواج يمااام المشاااركة .وقااد اعتماادت هااذه
الد ارسااة علااى الماانهج النااوعي للحصااول علااى إجابااات جمةااع األساائلة .واسااتخدمت المقابلااة كاايداة للد ارسااة
إل ااى جان ااب االس ااتبةان .وكش اافت النت ااائج ين هن اااك مش اااكل متع ااددة تس ااهم ف ااي ع اادم فعالة ااة المش اااركة
المجتمعةاة وهةاين الجهاات الفاعلااة مثال المسااؤولين الحكاوميين والممثلااين المنتخباين والسااكان ال ياادركون
قةمااة المشاااركة المجتمعةااة ،كمااا كاناات آلةااات المشاااركة المجتمعةااة المباش ارة ماان خااالل اللجااان اإلداري اة
المختلفاة كاناات خاطئااة ،وال يوجااد نظاام قااانوني متااين ل اامان المشااركة المجتمعةااة كممثاال شاارعي علااى
المستوى الريفي .كما ين الالمرك ية اإلدارية غير مكتملة مما مكن المسؤولين الحكوميين الساةطرة علاى
الممثلااين المنتحبااين فةمااا يتعل ا باااألمور المالةااة .واالفتقااار إلااى ريس المااال االجتماااعي الااذي يااؤثر فااي
صا افة الن اااس ف ااي ق ااادتهم المحلي ااين .ويوص اات الد ارس ااة بن اااء نم ااوذ جدي ااد للتغل ااب عل ااى الحا اواج غيا ار
الظ اااهرة الت ااي تح ااول م اان مش اااركة المجتمعة ااة الفعال ااة ف ااي برن ااامج التنمة ااة المحلة ااة .إد ار لج ااان م اان
الما اواطنين مااان خاااالل مؤسسا ااات غيااار حكومةاااة داخ اال منا اااط الحك اام المحلاااي .ومشااااركة لجناااة مااان
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الم اواطنين فااي جمةااع المشاااريع المحلةااة عباار مؤسسااات غياار حكومةااة ،واصاادار ق اوانين ت اامن تع ي ا
المشاركة المجتمعةة لتطوير الثقة بين القطاعات المختلفة وتفعيل دور المجتمع المدني الذي ةساعد في
تطوير ريس المال االجتماعي.
وقد سعت دراسة ) (Hedayat Allah & Marof Redzua, 2010بعنوان" :دور المنظمات غير
الحكومية في تشجيع التنمية المجتمعيـة المسـتدامة" مان الهناد إلاى تو اةح مادى مسااهمة المنظماات
غياار الحكومةااة فااي التنمةااة المجتمعةااة المسااتدامة ،واعتماادت الد ارسااة عل اى إطااار نظااري ل اربا وظااائف
المنظمات غير الحكومةة في بالتنمةاة المساتدامة فاي البلادان النامةاة فاي العاالم الثالاث ،كماا اعتماد علاى
إطااار نظااري تحلياال الد ارسااات السااابقة فااي تكااوين هااذا اإلطااار .ويو ااحت الد ارسااة ين المنظمااات غياار
الحكومةااة لااديها العديااد ماان الب ارامج والوظااائف واألدوار التااي تساااعد المجتمااع عل اى التمكااين ماان يجاال
التنمةااة المسااتدامة .وقااد توصاالت الد ارسااة إلااى ين المنظمااات غياار الحكومةااة لااديها القاادرة عل اى تمكااين
المجتم ااع وتحقيا ا التنمة ااة المس ااتدامة م اان خ ااالل تطبيا ا البا ارامج والوظ ااائف المتعلق ااة بتموي اال المش اااريع
الصغيرة وينشطة بناء القدرات ،واالعتمااد علاى الاذات مان خاالل فارص عمال وتولياد الحلاول فاي المادى
الطوياال ،وهااذا التمكااين االقتصااادي ةسااهم ف اي التنمةااة المجتمعةااة المسااتدامة ،ماان خااالل بناااء وتطااوير
قدرات المجتماع مثال القادرة والمهاارة والمعرفاة لتعبئاة الماوارد ،وتخطاةا وتقاةم المباادرات المجتمعةاة وحال
المشكالت لكسب السةادة على حةاة األفاراد ،كماا يناه ةحفا المجتماع للمشااركة فاي المشااريع ومسااعدته
علاى تحسااين نوعةااة الحةاااة .عااالوة علاى ذلااك تعماال المنظمااات غياار الحكومةااة علاى تعبئااة المجتمعااات
المحلةااة لتكااون قااادرة عل اى االعتماااد عل اى الااذات .وباختصااار تو ااح الد ارسااة ين جمةااع هااذه الب ارامج
وظائف المنظمات غير الحكومةة ةمكن ين تساهم في تحقي التنمةة المستدامة.
يما دراسة ( (Wright, 2008بعنـوان :سقيـادة ومشـاركة الشـباب لمبـادرات شـبابية لتنميـة المجتمـع"
فقد يجريت الدراسة في الحي المرك ي في مدينة سان فرننسةسكو على ( )15مبحوثا .وبعد ين تام جماع
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البةانااات ماان خااالل المقااابالت ،والمجموعااات البؤريااة والمالحظااة ،تلخصاات نتااائج الد ارسااة باايربع يبعاااد.
يوالً :ين الشباب تعلموا من خالل التطبي العملي .ثانةاً :ين الشباب تمكنوا من توظيف تحليلهم لتطبي
عملهم ويفكارهم (تع ي مهارات التحليل والتفكيار العلةاا) .ثالثااً :كاان لعمال الشاباب بطريقاة تشااركةة فاي
قةادتهم لعملهم وبالتعاون مع مجتمعهم والتنسي مع الكبار يثر إيجابي ،حيث تطورت المهارات القةادةة
للشباب بشكل فعال .رابعاً :مشاركة الشباب فاي عملةاات اتخااذ القارار ،ومانحهم بعاا السالطة كاان لهاا
ية اً يثر إيجابي في بناء القدرات والمهارات القةادةة للشباب.
يماا دراسـة ( )Karki, 2007بعنـوان" :المشـاركة المجتمعيـة للشـباب األفريقـي فـي كنـدا" فقاد تناولات
المشاركة المجتمعةة للكنديين من يص وألفريقةة للفئة العمرياة مان  24 -16سانة وللملتحقاين فاي بارامج
الشباب في مدينة وينتسور في كندا .وهدفت الدراسة للتعرف على العوامل التي تادفعهم للمشااركة ،ويثار
مشاااركتهم علاايهم والتحاادةات التااي ت اواجههم وقااد كاناات يباار النتااائج :إن األسااباب التااي تاادفع الشااباب
للمشاااركة هااي الرغبااة فااي التفاعاال االجتماااعي وخل ا صااداقات وتشااكيل عالقااات ماان خااالل الشاابكات
المختلف ااة باإل ااافة إلا اى الش ااعور اإليج ااابي والر ااى .ثانةا ااً :م اان خ ااالل المش اااركة المجتمعة ااة تمكن اات
المجموعااة ماان بناااء عالقااات وشاابكات مختلفااة بياانهم واسااتغالل يوقااات ف اراغهم بصااورة إيجابة اة ،وخل ا
صداقات والشعور باالنتماء .ثالثاً :إن كثي اًر من الشباب عاا فون عان المشااركة بسابب عادم تاوفر با ارمج
مناسبة في نظرهم يو غيار جذاباة لهام ،ألن يغلاب البارامج كانات تنصاب فاي العمال ماع األطفاال وكباار
السن .فةما كانت مياولهم للعمال ماع يقارانهم وفئاات مان عمارهم باإل اافة إلاى رغباتهم فاي االلتحاا فاي
برامج تطور قدراتهم ومهارتهم.
ه اادفت دراســـة ) (Dubin,1994بعنـــوان" :تعزيـــز الحكـــم المحلـــي والديمقراطيـــة" إل ااى تع يا ا تط ااور
مؤسسات تشاركةة يكثر دةمقراطةة في مدن

من منطقة المشروع (وهي النمسا ،بلجةكا ،فنلندا ،فرنسا،

هنغاريا ،إةطالةا ،الةابان ،هولندا ،وتركةا) .كما هدف الكتاب والنشاطات المرتبطة بالمشاروع إلاى تاوفير
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يسس صلبة واستراتيجةات متعددة األبعاد إليجاد وتع ي هكذا مؤسسات وهةاكل للحوكمة فاي السالطات
المحلةة .ومن األهداف المتوخاة – ية ااً -تاوفير ماواد يولةاة وثانوةاة تتعلا باالتحول الادةمقراطي للحكام
المحلي واإلصالح في مختلاف الادول .كانات منهجةاة الد ارساة هاي الحالاة الد ارساةة ،حياث ين لكال دولاة
من الدول المذكورة ظروفها الخاصة بها.

 3.4.2تعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة منها
الدراسة حول دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي المشاركة المجتمعةة
حرص الباحث على يصالة ر
عل ااى ح ااد علم ااه ،ب اادافع م اان الش ااعور بالمس ااؤولةة ،وألهمة ااة المو ااوع كعام اال مه اام ف ااي تحقيا ا التنمة ااة
البشارية ،الخطااوة األولاى نحااو تحقيا التنمةااة المسااتدامة وبناااء الااوطن ،إذ قاادم الباحااث فااي هااذا الفصاال
الد ارسااة الحالةااة ،وكاان ذلااك
عاادداً ماان الد ارسااات السااابقة المحلةااة والعربةااة واألجنبةااة والمتعلقاة بمو ااوع ر
حصيلة معاناة فاي البحاث فاي المكتباات المحلةاة والعربةاة ،والعالمةاة ،والحاه الباحاث ين عادد الد ارساات
المتعلقة بمفهوم العمل المشاركة المجتمعةة كان قلاةالً ،وبالمقابال كاان عادد الد ارساات المتعلقاة المجاالس
بالمحلةة الشبابةة اقل بكثير ،وباذلك اقتصارت فقاا علاى يرباع د ارساات محلةاة ،وخماس د ارساات يجنبةاة،
وكان من المالحه ين الدراسات األجنبةة المتعلقة بالمشاركة المجتمعةة ال بيس بها ،حيث ين استطالع
األدبةااات المتعلقااة بالمشاااركة المجتمعةااة يؤكااد ينااه مو ااوع ذو توجااه فكااري وتربااوي ،وةعتباار ماان يهاام
مرتكا ا ات التنمة ااة االجتماعةاااة واالقتص ااادةة ،واساااتغالل طاق ااات الش ااباب ،وب ااذلك ل اام تتع اارا يي مااان
الدراسات السابقة لمو وع المجالس المحلةة الشبابةة والمشاركة المجتمعةة لمواطنين محافظة بيات لحام
الدراسة الحالةة األولى في مو وعها.
 -حسب اطالع الباحث -لتكون ر
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قدمت الدراسات السابقة مسااعدة كبيارة للباحاث فاي د ارساته ،فةماا يتعلا بتحدياد مشاكلة الد ارساة ويهادافها
ويهميتااه ،ومجماال اإلطااار النظااري وبناااء الد ارسااة ،وقااد قااام الباحااث بمناقشااة تلااك الد ارسااات ماان خااالل
محاور ثالث:
 .1مجــال العينــة وحجمهــا :تنوعاات الد ارسااات المتعلقااة بالمشاااركة المجتمعةااة لاادى الشااباب والمؤسسااات
الشاابابةة ومؤسسااات المجتمااع الماادني والحكام المحلااي عنااد اختةااار عينااة الد ارسااة ،وقااد وجااد الباحااث
تبايناً وا حاً في حجم العينات المساتخدمة فاي الد ارساات الساابقة ،إذ بلاح يصاغر حجام عيناة ()15
فاارداً ف اي د ارس اة ( ،(Wright, 2008بينمااا كااان يكباار حجاام عينااة فااي د ارسااة (المااالكي وآخاارون،
 )1260( )2007يسرة فلسطينةة.
 .2النتائج والتوصـيات :يكادت نتاائج جمةاع الد ارساات التاي تناولات مفهاوم المشااركة المجتمعةاة كعامال
تابع ،ين هناك عالقة إيجابةة بينها ،وبين المتغيرات المساتقلة لهاا ،إ اافة إلاى وجاود تايثير إيجاابي
علااى المتغي ارات التابعااة فااي الد ارسااة ،ويوصاات الد ارسااات جمةعهااا ب اارورة توسااةع دائ ارة المشاااركة
العامااة ألفاراد المجتمااع وبخاصااة التركيا علااى فئااة الشااباب ودورهااا فااي صااةاغة القا اررات واتخاذهااا،
وحااث الماواطنين علااى المشاااركة بالعماال االجتماااعي ماان خااالل وسااائل اإلعااالم المختلفااة ،و اارورة
العماال علااى ترسااي مباادي المشاااركة المجتمعةااة ماان يجاال بناااء حكاام صااالح مبناي علااى الدةمقراطةااة،
وسةاسة المشاركة في الهموم والطموحات.
الدراسة الحالةة والدراسات السابقة ،كما ةيتي:
وةمكن اإلشارة إلى بعا يوجه التشابه واالختالف بين ر
الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
أ) أوجه التشابه بين ّ
الدراسة الحالةة ،كما في الدراسات السابقة.
 .1استخدام المشاركة المجتمعةة كمتغير تابع في ر
 .2استخدام المنهج الوصفي ،وهذا ما تم استخدامه في كافة الدراسات السابقة.
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الد ارسااة الحالةااة األول :يتعل ا المجااالس المحلةااة الشاابابةة ،والثاااني :يتعل ا
 .3اسااتخدام مقةاسااين فااي ر
بالمشاركة المجتمعةة.
الدراسة الحالية والد ارسات السابقة:
ب) أوجه االختالف بين ّ
الدراسة الحالةة على دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي المشاركة المجتمعةة.
 .1تركي ر
الد ارساة الحالةاة هاو تطبةقهاا علاى عيناة مان المجتماع الفلساطيني (محافظاة بيات لحام)
 .2يهام ماا ةميا ر
لتكون األولى فلسطينةاً وعربةاً -على حد علم الباحث -التي تتناول دور المجالس المحلةة الشابابةة
في تع ي المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم ،ولم ةقف الباحث
على يي دراسة سابقة تناولت هذا المو وع.
 .3شمل مجتمع العينة جمةع المواطنين في محافظة بيت لحم واستخدمت العينة الطبقةة العشوائةة.
 .4وستكون الدراسة الحالةة استكماالً وامتداداً للدراسات السابقة وما نادت به من توصةات.
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الفصل الثالث
اإلطار المنهجي للدراسة
 1.3مقدمة
ةسااتعرا هااذا الفصاال منهجةااة الد ارسااة ،ويدواتهااا التااي اختارهااا الباحااث إلج اراء د ارسااته ،وكااذلك مجتمااع
الد ارسااة وخصائصااها ،والطريقااة التااي اتبعهااا الباحااث
الد ارسااة الااذي يجاارى علةااه الباحااث الد ارسااة ،وعينااة ر
ر
للتيكااد ماان صااد يداة الد ارسااة ،وكةفةااة التحق ا ماان ثبااات األداة ،وطريقااة المعالجااة اإلحصااائةة لبةانااات
الدراسة.

 2.3منهج الدراسة
الد ارس ااة الحالة ااة الما اانهج الوص اافي ،وذل ااك لمالئمتاااه
الد ارس ااة ويه اادافها اسا ااتخدمت ر
اس ااتناداً إل ااى طبةعا ااة ر
الدراسة في الوقت الحا ر وكماا هاي فاي الواقاع
ألغراا الدراسة ،من حيث رصد وتحليل واقع مشكلة ر
من خالل وصفها ،وتفسيرها ،والتنبؤ بها ،وهو المنهج المناسب واألف ال-فاي ريي الباحاث -لمثال هاذه
الدراسات.
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 3.3مجتمع الدراسة
الد ارساة ماان جمةاع الماواطنين الفلسااطينيين فاي محافظااة بيات لحاام للعااام ،2017/2016
يتكاون مجتمااع ر
البالح عددهم ( )221802مواطناً ومواطنة (الجها المرك ي لإحصاء الفلسطيني.)2016 ،

 4.3عينة الدراسة
الد ارسااة بحيااث تكااون ممثلااة لمجتمعهااا باالعتماااد علااى األسااس اإلحصااائةة الختةااار
تاام اختةااار عينااة ر
العيناات بالطريقااة الطبقةااة العشااوائةة ،طبقةااة ماان حيااث متغياار تصاانيف المجااالس المحلةااة (فيهااا مجااالس
شبابةة ،وال يوجد فيهاا مجاالس شابابةة) ،وتكونات العيناة مان ( )383مواطنااً ومواطناة فاي محافظاة بيات
الدراسة بنسبة خطي مقدارها ( )5%من مجتمعها باستخدام موقع حساب
لحم ،وقد تم حساب حجم عينة ر
العينااات  ،www.surveysystem.comوذلااك كمااا هااو وا ااح فااي ملح ا رقاام ( .)2.5وقااد شااملت
العينة مواطنين من جمةع التجمعاات الساكانةة التاي فيهاا مجاالس محلةاة شابابةة وهاي :بيات لحام ،وبيات
ساحور ،وبيت جاال ،وبيات فجاار ،وتقاوع ،والخ ار ،وبتيار ،وواد فاوكين ،و امت الد ارساة عيناة ممثلاة
ماان الم اواطنين فااي التجمعااات السااكانةة التااي ال يوج ااد فيهااا مجااالس محلةااة شاابابةة ،اختياارت عشا اوائةاً
باسااتخدام طريقااة االختةااار العش اوائي فااي برنااامج الاار م اإلحصااائةة للعلااوم االجتماعةااة ( ،)SPSSوهااي:
حسااان ،نحااالين ،الدوحااة ،الولجااة ،دار صااالح ،العبدةااة ،عت ارة ،العساااكرة ،واد النااةص ،جااورة الشاامعة،
الد ارس ااة والعين ااة وفقا ااً لمتغي اار ن ااوع
رب اااح مع ااال ،الشا اواورة .ويو ااح الج اادول رق اام ( )1.3تو ي ااع مجتم ااع ر
المؤسسة.
التصنيف

مجتمع الدراسة

العينة المطلوبة

الرقم
.1

مجالس محلةة شبابةة

105952

183

.2

مجالس محلةة غير شبابةة

115850

200

221802

383

المجموع
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ويو ح الجدول رقم ( )2.3الخصائص الدةمغرافةة للعينة.
جدول رقم ( .)2.3األعداد ،والنسب المئوية لخصائص العينة الديمغرافية
العدد

المتغيرات

النسبة المئوية

الجنس
ذكر

182

47.5

أنثى

201

52.5

الفئة العمرية
-30

213

56.1

44-30

115

30.3

+45

52

13.6

أساسي فما دون

القيم الناقصة
-

3

المؤهل العلمي

ثانوي

28

7.3

175

45.7

دبلوم

44

11.5

بكالوريوس فأعلى

136

35.5

الديانة
مسلم

303

79.1

مسيحي

80

20.9

الحالة االجتماعية
أعزب

176

46.0

متزوج

192

50.1

غير ذل

15

3.9

-

-

-

تصنيف المجالس المحلية
شبابية

183

47.8

غير شبابية

200

52.2

مكان السكن
مدينة

159

41.5

قرية

224

58.5
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-

-

 5.3الخصائص الديمغرافية لعينة الدراسة
يو ااح الج اادول رق اام ( )2.3خص ااائص العين ااة الدةمغرافة ااة وفقا ااً لمتغيا ارات :الج اانس ،والفئ ااة العمري ااة،
والمؤهاال العلمااي ،والدةانااة ،والحالااة االجتماعةااة ،وتصاانيف المجااالس المحلةااة ،ومكااان السااكن ،وذلااك
كما يلي:
 1.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الجنس:
تشا ااير المعطة ا ااات الا ا اواردة فا ااي الج ا اادول رق ا اام ( )2.3ين ( )47.5%م ا اان يف ا اراد العين ا ااة ذك ا ااور مقاب ا اال
( )%52.5منهم من اإلناث.
 2.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الفئة العمرية:
بيناات النتااائج ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )2.3ين ( )56.1%ماان يف اراد العينااة مماان تقاال يعمااارهم عاان
( )30سنة و( )30.3%ممن هم

امن الفئاة العمرياة ( )44 -30سانة ،وكاان ()13.6%مانهم ممان

ي يدون عن ( )45سنة.
 3.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير المؤهل العلمي:
يت ااح ماان المعطةااات الاواردة فااي الجاادول رقاام ( )2.3ين ( )7.3%ماان يفاراد العينااة ماان ذوي المؤهاال
العلما ااي يساسا ااي فما ااا دون )45.7%( ،ما اانهم ثا ااانوي )11.5%( ،ما اان حملا ااة درجا ااة الا اادبلوم ،وكا ااان
( )%35.5منهم من حملة درجة البكالوريوس فيعلى.
 4.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الديانة:
تشا ا ااير المعطةا ا ااات ال ا ا اواردة فا ا ااي الجا ا اادول رقا ا اام ( )2.3ين ( )79.1%ما ا اان يف ا ا اراد العينا ا ااة مسا ا االمون،
و( )20.9%منهم من المسةحيين.
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 5.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير الحالة االجتماعية:
تشا ااير المعطةا ااات ال ا اواردة فا ااي الجا اادول رقا اام ( )2.3ين ( )46%مم ا ان شا ااملتهم العينا ااة ما اان الع ا ا اب،
و( )50.1%من المت وجين ،وكان ( )3.9%منهم من ذوي الحاالت األخرى (مطلقين ،يرامل).
 6.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير تصنيف المجالس المحلية:
يت ااح ماان المعطةااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )1.3ين ( )47.8%ماان يف اراد العينااة ةسااكنون فااي
تجمعااات فيهااا مجااالس محلةااة شاابابةة ،و( )52.2%ماانهم ةسااكنون فااي تجمعااات ال يوجااد بهااا مجااالس
محلةة شبابةة.
 7.5.3توزيع أفراد العينة وفقاً لمتغير مكان السكن:
تشااير المعطةااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )2.3ين ( )41.5%ماان يف اراد العينااة ماان سااكان الماادن،
وكان ( )58.5%منهم من سكان القرى.

 6.3أسلوب وأداة جمع البيانات
يداة لجمع البةانات ،فبالرجوع إلاى األدبةاات
استخدمت ر
الدراسة الحالةة يسلوب المسح بالعينة ،واالستبانة ً
السابقة ،ولفحص دور المجالس المحلةة الشبابةة في تع ي المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحام،
بناء على طلب توجيهات عشرة من المحكماين بتخصصاات مختلفاة،
طور الباحث استبانة ،وتم تعديلها ً
الملح (.)2.3( ،)1.3
تكوناات االسااتبانة ماان قساامين رئةس ايين،

اام القساام األول معلومااات عامااة عاان المبحااوثين ماان حيااث:

الجنس ،والفئة العمرية ،والمؤهل العلمي ،والدةانة ،والحالة االجتماعةاة ،وتصانيف المجاالس المحلةاة،
ومكااان السااكن ،فااي حااين

اام القساام الثاااني مقةاااس المشاااركة المجتمعةااة الااذي تكااون ماان ( )40فق ارة،

الد ارسااة ترك ا ت فااي االختةااار ماان ساالم خماسااي ،علااى نمااا لةكاارت
علم ااً بااين طريقااة اإلجابااة عاان يداة ر
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( ،)Likert Scaleوذلااك كمااا ةاايتي :يواف ا بشاادة ،يواف ا  ،بااين بااين ،ال يواف ا  ،وال يواف ا بشاادة ،وبااذلك
الد ارسااة المتغي ارات المسااتقلة
الد ارسااة الحالةااة متغي ا اًر تابع ااً هااو المشاااركة المجتمعةااة ،كمااا تشاامل ر
تحااوي ر
اآلتة ااة ،وه ااي :الج اانس ،والفئ ااة العمري ااة ،والمؤه اال العلم ااي ،والدةان ااة ،والحال ااة االجتماعة ااة ،وتص اانيف
المجالس المحلةة ،ومكان السكن ،وذلك كما هو وا ح في الملح رقم (.)3.3

 1.6.3صدق أداة الدراسة
الد ارسا ااة بعر ااها علا ااى مجموعا ااة م اان المحكما ااين الا ااذين يب اادوا عا اادداً ما اان
ت اام التحق ا ا م اان صاااد يداة ر
المالحظات حولها التي تم يخذها بعين االعتبار عند إخ ار األداة بشكلها النهائي ،هذا من ناحةة ،ومن
ناحةة يخرى تم التحق من الصد بحساب التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات األداة ،وذلك
كما هو وا ح في الجدول رقم (.)3.3
جدول رقم ( :)3.3نتائج التحليل العاملي ( )Factor Analysisلفقرات مقياس الدراسة
الفقرات

الرقم

درجة التشبع

.1

يحب ين يق ير عن تاري بلدي

0.64

.2

يعطي الق اةا المجتمعةة قد اًر من األهمةة

0.66

.3

علي ين يكون إنساناً مهتماً بما يجري في مجتمعي

0.61

.4

المحافظة على األماكن العامة واجب الحكومة وحدها

0.87

.5

يهتم باآلخرين في مجتمعي

0.88

.6

لكل شخص الح في ين ةعبر عن ريةه حتى لو كان لمعظم الناس ريي آخر

0.68

.7

اشااعر يننااي قريااب ماان يبناااء مجتمعااي بغااا النظاار عاان مسااتوى تعلااةمهم ،ثااروتهم ،دياانهم ،يو

.8

يهمني ح ور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعةة

0.67

.9

من الواجب ين يتنا ل الشخص عن بعا حقوقه في سبيل سعادة من يهمه يمرهم

0.64

.10

يحرص على مشاركة يبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلفة

0.62

.11

من الال م محاسبة كل من يهمل في عمله

0.64

.12

يشارك يبناء مجتمعي في حل المشاكل التي تواجههم

0.63

وجهات نظرهم السةاسةة
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0.75

الفقرات

الرقم

درجة التشبع

.13

لدي القدرة في التيثير على اآلخرين في الق اةا المجتمعةة

0.63

.14

يحاول ين يتصرف بالطريقة الصحةحة في مجتمعي

0.62

.15

مناقشة المشاكل المجتمعةة وتبادل الريي فيها ةعمل على حلها

0.60

.16

يشعر باالرتةاح عندما يشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

0.67

.17

كل فرد ةستطةع ين ةساهم في حل مشاكل مجتمعه

0.65

.18

بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي يي تيثير في مجتمعي

0.66

.19

إن المشاركة المجتمعةة هي السبيل األف ل لتمكين يبناء مجتمعي من تفهم بع هم بع اً

0.69

.20

تعتبر المشاركة المجتمعةة شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةة

0.76

.21

الصدي الجيد ،جيد سواء كان اسمه محمد يو حنا

0.74

.22

تنمةة المجتمع مسؤولةة كل مواطن

0.65

.23

ةكفي القراءة عن المناط البعيدة في وطننا بدالً من يارتها

0.64

.24

يت اي من مناقشة المو وعات العامة مع يبناء مجتمعي

0.67

.25

يحب ين يكون ناشطاً في حركة اجتماعةة من يجل حقو المواطن في بلدي

0.64

.26

عندما يكلف بعمل مجتمعي يبذل فةه قصارى جهدي

0.60

.27

يشترك بجمع توقةعات من يجل مصلحة عامة

0.60

.28

يحب ين يشترك في األعمال التطوعةة التي تفيد مجتمعنا

0.69

.29

من لةس معي فهو

.30

من ال روري ين ةق ي الشباب ج ءاً من عطلتهم الصةفةة في خدمة األعمال المجتمعةة

0.66

.31

تتجلى المسؤولةة االجتماعةة في المشاركة المجتمعةة

0.60

.32

من سهل علي المشاركة في نقاشات تعنى باألمور المجتمعةة
ر
يحب ين يعمل ما تتف علةه جماعة ينا ع و فيها

0.68

.33

دي

0.70

فةه

0.78

.34

يعتقد ين بلدي مكان جيد ألعة

.35

يحب ين يتحدث الجمةع عن إنجا اتنا الوطنةة

0.63

.36

يفكر في مستقبل بلدي بكل تفاؤل

0.64

.37

ينسجم مع يفراد مجتمعي ويستمتع بوجودي معهم

0.86

.38

يهتم بما ةفكر اآلخرين عن تصرفاتي

0.71

.39

يستطةع المشاركة في الق اةا المجتمعةة مثلما ةقوم به يبناء مجتمعي اآلخرون

0.61

.40

متابعة ق اةا الوطن في اإلذاعة والتلف يون يبعث في نفسي الملل

0.61

0.86

الدراسة دال
تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )3.3ين التحليل العاملي لجمةع فقرات يداة ر
إحصائةاً ،وتتمتع بدرجة مقبولة من التشبع ،وينها تشترك معاً في قةاس دور المجالس المحلةة الشبابةة
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في تع ي المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحم ،في

وء اإلطار النظري الذي بني المقةاس

على يساسه.

 2.6.3ثبات أداة الدراسة
الدراسة بيبعادها المختلفة بطريقة االتسا
تم حساب الثبات ألداة ر

الداخلي بحساب معادلة الثبات

كرونباا يلفا ( ،)Cronbach Alphaوبلغت قةمة الثبات ( ،)0.88وبذلك تتمتع األداة بدرجة عالةة
جداً من الثبات.

 7.3المعالجة اإلحصائية للبيانات
الد ارسااة قااام الباحااث بمراجعتهااا تمهيااداً إلدخالهااا للحاسااوب ،ويدخلاات إلااى الحاسااوب
بعااد جمااع بةانااات ر
ادة 5
بإعطائها يرقاماً معينة ،يي بتحويل اإلجابات اللفظةاة إلاى رقمةاة ،حياث يعطيات اإلجاباة يوافا بش ً
درجات ،ويواف  4درجات ،وبين بين  3درجات ،وال يواف درجتين ،وال يواف بشدة درجاة واحادة ،وذلاك
فااي الفق ارات الموجبااة وعكساات فااي الفق ارات السااالبة ،بحيااث كلمااا ا دادت الدرجااة ا داد دور المجـــالس
المحلية الشبابية في تعزيز المشاركة المجتمعية في محافظة بيت لحم والعكس صحةح.
تمت المعالجة اإلحصائةة الال مة للبةانات باساتخ ار األعاداد ،والنساب المئوةاة ،والمتوساطات الحساابةة
الد ارساة عناد المساتوى  ،0.05≤αعان طريا االختباارات
واالنحرافات المعةارية ،وقد فحصت فر اةات ر
اإلحصائةة اآلتةة:
 -1اختبار ت).(T.test
 -2اختبار تحليل التباين األحادي ).(One way analysis of variance
 -3معامل االرتبا بيرسون (.)Pearson correlation
 -4التحليل العاملي (.)Factor analysis
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 -5معامل الثبات كرونباا يلفا (.)Cronbach Alpha
تم ذلك باستخدام الحاسوب باستخدام برنامج الر م اإلحصائةة للعلوم االجتماعةة ( ،)SPSSولفهم
الدراسة ةمكن االستعانة بمفتاح المتوسطات الحسابةة كما هو وا ح في الجدول رقم (.)4.3
نتائج ر
جدول رقم ( :)4.3مفتاح المتوسطات الحسابية.
المتوسط الحسابي

دور المجالس المحلية الشبابية في تعزيز المشاركة المجتمعية

2.33-1

منخفضة

3.67-2.34

متوسطة

5-3.68

عالية

في محافظة بيت لحم
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الفصـل الرابـع
نتائـج الدراسـة
 1.4مقدمة
يت من هذا الفصل عر اً كامالً ومفصالً لنتائج الدراسة ،حول دور المجالس المحلةة الشبابةة في
الدراسة ويهدافها،
تع ي المشاركة المجتمعةة في محافظة بيت لحم ،وذلك من خالل اإلجابة عن يسئلة ر
واختبار فر ةاتها باستخدام التقنةات اإلحصائةة المناسبة.

 2.4نتائج أسئلة الدراسة
 .1.2.4السؤال األول:
ما درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
لإجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت األعااداد ،والمتوسااطات الحسااابةة ،واالنح ارفااات المعةاريااة ،والنسااب
المئوةة لدرجاة المشااركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام ،وذلاك كماا هاو
وا ح في الجدول رقم (.)1.4
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جدول رقم ( :)1.4األعداد ،والمتوسطات الحسابية ،واالنحرافات المعيارية ،والنسب المئوية لدرجة
المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم
المتغير

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الوزن النسبي()%

درجة المشاركة المجتمعةة

383

3.84

0.36

76.8

يت ااح ماان المعطةااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )1.4ين درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى الم اواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم كانات عالةاة ،إذ بلاح المتوساا الحساابي لهاذه الدرجاة ( ،)3.84وبلاح
الو ن النسبي لها (.)76.8%
 2.2.4السؤال الثاني:
ما مؤشرات المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم؟
لإجابااة عاان هااذا الس اؤال اسااتخرجت األعااداد ،والمتوسااطات الحسااابةة ،واالنح ارفااات المعةاريااة والنسااب
المئوةة لمؤشرات المشاركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام مرتباة حساب
األهمةة ،وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم (.)2.4
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جـــدول رقـــم ( :)2.4المتوســـطات الحســـابية ،واالنحرافـــات المعياريـــة ،والنســـب المئويـــة لمؤشـــرات
المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم مرتبة حسب األهمية
مؤشرات المشاركة المجتمعية

رقم الفقرة

المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

المعياري

( )%

4.47

0.75

89.4

4.39

0.71

87.8

.3

من الال م محاسبة كل من يهمل في عمله

4.34

0.79

86.8

.4

تنمةة المجتمع مسؤولةة كل مواطن

4.31

0.79

86.2

.5

تعتبر المشاركة المجتمعةة شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةة

4.18

0.70

83.6

.6

يحب ين يق ير عن تاري بلدي

4.15

0.82

83.0

.7

يحاول ين يتصرف بالطريقة الصحةحة في مجتمعي

4.14

0.76

82.8

.8
.9

علي ين يكون إنساناً مهتماً بما يجري في مجتمعي

4.12

0.82

82.4

عندما يكلف بعمل مجتمعي يبذل فةه قصارى جهدي

4.10

0.79

82.0

.10

يشعر باالرتةاح عندما يشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

4.07

0.79

81.4

.11

كل فرد ةستطةع ين ةساهم في حل مشاكل مجتمعه

4.03

0.94

80.6

4.02

0.84

80.4

4.01

0.86

80.2

4.00

0.84

80.0

.15

تتجلى المسؤولةة االجتماعةة في المشاركة المجتمعةة

3.99

0.75

79.8

.16
.17

يعطي الق اةا المجتمعةة قد اًر من األهمةة

3.97

0.80

79.4

يهتم باآلخرين في مجتمعي

3.95

0.82

79.0

.18

يحب ين يعمل ما تتف علةه جماعة ينا ع و فيها

3.94

0.84

78.8

.19

يحرص على مشاركة يبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلفة

3.90

0.83

78.0

3.89

0.99

77.8

0.82

77.6
77.4

.1
.2

.12
.13
.14

الصدي الجيد ،جيد سواء كان اسمه محمد يو حنا
لكال شاخص الحا فاي ين ةعبار عان يرةاه حتاى لاو كاان لمعظام النااس
ريي آخر

اشعر ينني قريب من يبناء مجتمعي بغا النظر عن مستوى تعلةمهم،

ثروتهم ،دينهم ،يو وجهات نظرهم السةاسةة

مناقشة المشاكل المجتمعةة وتبادل الريي فيها ةعمل على حلها
إن المشاركة المجتمعةة هي السبيل األف ل لتمكين يبناء مجتمعي مان

تفهم بع هم بع اً

.20

يعتقد ين بلدي مكان جيد ألعة

.21

ينسجم مع يفراد مجتمعي ويستمتع بوجودي معهم

3.88

.22

يحب ين اشترك في األعمال التطوعةة التي تفيد مجتمعنا

3.87

0.87

.23

يشارك يبناء مجتمعي في حل المشاكل التي تواجههم

3.83

0.80

76.6

3.82

0.82

76.4

.25

يفكر في مستقبل بلدي بكل تفاؤل

3.80

0.97

76.0

.26

يحب ين يكون ناشطاً في حركة اجتماعةة من يجل حقو المواطن في
بلدي

3.77

1.01

75.4

.24

فةه

الحسابي

يستطةع المشاركة في الق اةا المجتمعةاة مثلماا ةقاوم باه يبنااء مجتمعاي

اآلخرون
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المتوسط

االنحراف

الوزن النسبي

3.76

1.02

75.2

3.75

0.87

75.0

3.74

0.87

74.8

3.72

0.91

74.4

3.64

1.08

72.8

.32

لدي القدرة في التيثير على اآلخرين في الق اةا المجتمعةة

3.63

0.95

72.6

.33

يهمني ح ور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعةة

3.49

0.97

69.8

.34

يهتم بما ةفكر اآلخرين عن تصرفاتي

3.45

1.14

69.0

.35

متابعة ق اةا الوطن في اإلذاعة والتلف يون يبعث في نفسي الملل

2.92

1.25

58.4

.36

بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي يي تيثير في مجتمعي

2.69

1.23

53.8

.37

يت اي من مناقشة المو وعات العامة مع يبناء مجتمعي

2.60

1.15

52.0

.38
.39

ةكفي القراءة عن المناط البعيدة في وطننا بدالً من يارتها

2.43

1.23

48.6

من لةس معي فهو

2.41

1.26

48.2

.40

المحافظة على األماكن العامة واجب الحكومة وحدها

2.40

1.29

48.0

رقم الفقرة
.27
.28
.29
.30
.31

مؤشرات المشاركة المجتمعية
يحب ين يتحدث الجمةع عن إنجا اتنا الوطنةة
من ال روري ين ةق ي الشباب ج ءاً من عطلتهم الصةفةة فاي خدماة
األعمال المجتمعةة

من سهل علي المشاركة في نقاشات تعنى باألمور المجتمعةة
ر
يشترك بجمع توقةعات من يجل مصلحة عامة
من الواجب ين يتنا ل الشخص عن بعا حقوقه في سبيل سعادة مان

يهمه يمرهم

دي

الحسابي

المعياري

( )%

يو ح الجدول رقم ( )2.4مؤشرات المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات
لحم مرتبة حسب األهمةة ،وقد جاء في مقدمتها :سالصدي الجيد ،جيد سواء كان اسمه محماد يو حنااس،
وسلكال شاخص الحا فاي ين ةعبار عان يرةاه حتاى لاو كاان لمعظام النااس ريي آخارس ،تااله سمان الاال م
محاسبة كل من يهمل في عملهس ،ثم ستنمةة المجتماع مساؤولةة كال ماواطنس ،وين سالمشااركة المجتمعةاة
شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةةس.

 3.2.4السؤال الثالث:
هل هناك فارو فاي درجةالمشااركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام وفقااً
لمتغيرات :الجنس ،والمؤهل العلمي ،والديانة ،والحالة االجتماعية ،ومكان السكن ،والفئة العمرية؟
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لإجابة عن هذا السؤال تم و ع ست فر ةات للفرو فاي درجاة المشااركة المجتمعةاة لادى الماواطنين
الفلسا ااطينيين فا ااي محافظا ااة بيا اات لحموفق ا ااً لمتغي ا ارات :الجا اانس ،والمؤها اال العلما ااي ،والدةانا ااة ،والحالا ااة
االجتماعةة ،ومكان السكن ،والفئة العمرية ،وذلك كما هو وا ح في الجداول رقم (.)2.4-11.4

 3.4نتائج فرضيات الدراسة
 1.3.4الفرضية األولى:
ال توجااد فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الجنس.
الختبار الفر ةة تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الجنس ،وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم (.)3.4
جدول رقم ( :)3.4نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الجنس.
المتوسط

االنحراف

الحسابي

المعياري
0.37
0.34

الجنس

العدد

ذكر

182

3.89

أنثى

201

3.80

درجات الحرية
381

قيمة ت
المحسوبة
2.382

الداللة اإلحصائية

0.018

تشااير المعطةااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )3.4إلااى وجااود فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى
( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى الماواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تعا ى
لمتغير الجنس ،لصالح يفراد العينة الذكور ،الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى ،وبذلك
تكون الفر ةة قد رف ت.
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 2.3.4الفرضية الثانية:
ال توجااد فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الدةانة.
الختبار الفر ةة تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الدةانة ،وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم (.)4.4
جدول رقم ( :)4.4نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الديانة.
المتوسط

االنحراف
0.36
0.33

الديانة

العدد

مسلم

303

3.85

مسيحي

80

3.80

الحسابي

المعياري

درجات الحرية
381

قيمة ت

المحسوبة
1.266

الداللة اإلحصائية
0.206

يتبين من المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )4.4عدم وجود فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى
( )α≤ 0.05في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى
لمتغير الدةانة ،وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت.

 3.3.4الفرضية الثالثة:
ال توجااد فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير مكان السكن.
الختبار الفر ةة تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين فاي محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار مكاان الساكن ،وذلاك كماا هاو وا اح فاي الجادول رقام
(.)5.4
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جدول رقم ( :)5.4نتائج اختبار ت ( )t.testللفروق في درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير مكان السكن
مكان السكن

العدد

المتوسط
الحسابي

االنحراف
المعياري

مدينة

159

3.84

0.37

قرية

224

3.85

0.35

درجات الحرية
381

قيمة ت
المحسوبة
-0.329

الداللة اإلحصائية
0.742

تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )5.4إلى عدم وجود فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى
( )α≤ 0.05في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى
لمتغير مكان السكن ،وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت.
 4.3.4الفرضية الرابعة:
ال توجااد فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة.
الختبار الفر اةة تام اساتخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي ()one way analysis of variance
للفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار
الحالة االجتماعةة ،وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم (.)6.4
جدول رقم ( :)6.4نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ()one way analysis of variance
للفروق في درجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى
لمتغير الحالة االجتماعية.
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

2

1.360

0.680

داخل المجموعات

380

48.522

0.128

المجموع

382

49.883

----75

5.327

الداللة اإلحصائية

0.005

تشااير المعطةااات ال اواردة فااي الجاادول رقاام ( )6.4إلااى وجااود فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى
( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى الماواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تعا ى
لمتغياار الحالااة االجتماعةااة ،وبااذلك تكااون الفر ااةة قااد رف اات .وإليجاااد مصاادر هااذه الفاارو  ،اسااتخدم
اختبااار تااوكي ( )tukey testللمقارنااات الثنائةااة البعدةااة للفاارو فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة ،وذلك كما هو وا ح في
الجدول رقم (.)7.4
جدول رقم ( :)7.4نتائج اختبار توكي ( )tukey testللمقارنات الثنائية البعدية للفروق في درجة
المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة
االجتماعية
المقارنات

يع ب

يع ب

مت و

غير ذلك

*-0.11705

-0.14538
-0.02833

مت و
غير ذلك

تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )7.4ين الفرو

في درجة المشاركة المجتمعةة لدى

المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة كانت بين المواطنين
الع اب والمت وجين ،لصالح المت وجين ،الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى ،وذلك كما
هو وا ح من المتوسطات الحسابةة لدرجة المشاركة المجتمعةة تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة في
الجدول رقم (.)8.4
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جدول رقم ( :)8.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المشاركة المجتمعية لدى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير الحالة االجتماعية.
الحالة االجتماعية

العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

أعزب

176

3.78

0.38

متزوج

192

3.90

0.32

غير ذل

15

3.92

0.49

 5.3.4الفرضية الخامسة:
ال توجااد فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير المؤهل العلمي.
الختبار الفر اةة تام اساتخدام اختباار تحليال التبااين األحاادي ()one way analysis of variance
للفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار
المؤهل العلمي ،وذلك كما هو وا ح في الجدول رقم (.)9.4
جدول رقم ( :)9.4نتـائج اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي ()one way analysis of variance
للفــروق فــي درجــة المشــاركة المجتمعيــة لــدى الم ـواطنين الفلســطينيين فــي محافظــة بيــت لحــم تعــزى
لمتغير المؤهل العلمي.
مصدر التباين

درجات
الحرية

مجموع المربعات

متوسط

قيمة ف

المربعات

المحسوبة

بين المجموعات

3

0.670

0.223

داخل المجموعات

379

49.213

0.130

المجموع

382

49.883

-----
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1.719

الداللة اإلحصائية

0.163

تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )9.4إلى عدم وجود فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى
( )α≤ 0.05في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى
لمتغير المؤهل العلمي ،وبذلك تكون الفر ةة قد قبلت.

جدول رقم ( :)10.4المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة المشاركة المجتمعية لدى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير المؤهل العلمي
العدد

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

ثانوي

28

3.90

0.33

175

3.80

0.39

دبلوم

44

3.88

0.32

بكالوريوس فأعلى

136

3.88

0.32

المؤهل العلمي

أساسي فما دون

 6.3.4الفرضية السادسة:
ال توجااد عالقااة ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05بااين متغياار العماار ودرجااة المشاااركة
المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم.
الختبار الفر ةة تم اساتخدام معامال االرتباا بيرساون ( )Pearson correlationللعالقاة باين متغيار
العماار ودرجااة المشاااركة المجتمعةااة لاادى الماواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام ،وذلااك كمااا هااو
وا ح في الجدول رقم (.)11.4

جدول رقم ( :)11.4نتائج معامل االرتباط بيرسون ( )Pearson correlationللعالقة بين متغير
العمر ودرجة المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم
المتغيرات

العدد

قيمة (ر)

الداللة اإلحصائية

العمر*درجة المشاركة المجتمعية

383

*0.188

0.000

78

تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )11.4إلى وجود عالقة طردةة ذات داللة إحصائةة عند
المستوى ( )α≤ 0.05بين متغير العمر ودرجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في
محافظة بيت لحم ،بحيث كلما ا داد متغير العمر ا دادت درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم والعكس صحةح ،وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت.
 .4.2.4السؤال الرابع:
ما دور المجالس المحلية الشبابية في تعزيز المشـاركة المجتمعيـة لـدى المـواطنين الفلسـطينيين فـي
محافظة بيت لحم؟
لإجاب ااة ع اان ه ااذا السا اؤال ت اام و ااع فر ااةة للف اارو ف ااي درج ااة المش اااركة المجتمعة ااة ل اادى الما اواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير تصانيف المجاالس المحلةاة ،وذلاك كماا هاو وا اح فاي
الجدول رقم (.)12.4
 7.3.4الفرضية السابعة:
ال توجد فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى ( )α≤ 0.05في درجة المشاركة المجتمعةة لدى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة.
الختبار الفر ةة تم استخدام اختبار ت ( )t.testللفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة ،وذلك كما هو وا ح في
الجدول رقم (.)12.4
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جـــدول رقـــم ( :)12.4نتـــائج اختبـــار ت ( )t.testللفـــروق فـــي درجـــة المشـــاركة المجتمعيـــة لـــدى
المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تعزى لمتغير تصنيف المجالس المحلية
المتوسط

االنحراف

تصنيف المجالس

الحسابي

المعياري

شبابية

183

3.97

0.33

غير شبابية

200

3.72

0.34

المحلية

العدد

درجات الحرية
381

قيمة ت
المحسوبة
7.071

الداللة اإلحصائية

0.000

تشير المعطةات الواردة في الجدول رقم ( )12.4إلى وجود فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى
( )α≤ 0.05في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى
لمتغير تصنيف المجالس المحلةة ،لصالح المواطنين الذين ةسكنون في تجمعات سكانةة فيها مجالس
محلةة شبابةة ،الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى ،وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت.
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الفصل الخامس
ملخص النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 1.5مقدمة
الد ارسااة وفر ااةاتها
الد ارسااة واسااتنتاجاتها مااع األخااذ بعااين االعتبااار يساائلة ر
ةعااالج الفصاال الحااالي نتااائج ر
الد ارس ااة ومقارنته ااا بالد ارس ااات الس ااابقة إن وج اادت ،وبل ااورة بع ااا
ويه اادافها ،إ ااافة إل ااى تحلي اال نت ااائج ر
التوصةات استناداً لنتائج الدراسة.

الدراسة ومناقشتها
 2.5ملخص نتائج ّ
أوالً :ملخص النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:
ملخــص نتــائج السـؤال األول المتعلـق بدرجــة المشــاركة المجتمعيــة لــدى المـواطنين الفلســطينيين فــي
محافظة بيت لحم.
يظهرت نتائج الدراسة ين درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام
كانت عالةة ،إذ بلح المتوسا الحسابي لهذه الدرجة ( ،)3.84وبلح الو ن النسبي لها ( .)76.8%وهاذه
النتيجة تتواف مع نتائج دراسة قدومي ( )2008التي يكدت على وجاود رغباة وتوجاه إيجاابي لادى يفاراد
عينة الدراسة نحو المشاركة المجتمعةة ويهمةة دورها في تنمةة وتطوير المجتمع المحلي ،كما تتف هذه
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الد ارسااة مااع نتااائج د ارسااة بنااات وحنااا ( )2013التااي يكاادت علااى دور المشاااركة المجتمعةااة فااي تع ي ا
ال ااروابا الدينة ااة ب ااين يبن اااء ال اادةانتين ،وين المش اااركة المجتمعة ااة تتجل ااى بوج ااود التعددة ااة الدينة ااة ،وين
المشاركة االجتماعةة مع يبناء الدةانات األخرى غيرت مان اتجاهااتهم نحاو الحةااة .هاذه النتيجاة توافقات
ماع نتاائج د ارساة يسااعد ( )2005التاي بينات ين ترسااي مبادي المشااركة المجتمعةااة ،والحكام صاالح مبنااي
على الدةمقراطةاة وسةاساة المشااركة فاي الهماوم والطموحاات .كماا توافقات هاذه النتيجاة ماع نتاائج د ارساة
عبد الجبار ( )2008في ارتفاع نسابة اإلقباال علاى المشااركة فاي ينشاطة التنمةاة المحلةاة المختلفاة إلاى
كون المشاركة واجباً وطنةاً يجب المساهمة فةاه .وةشاير الباحاث إلاى ارتفااع درجاة المشااركة المجتمعةاة
لاادى الماواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام إلااى ينهااا حا ماان حقااو الااوطن علااى يبنائااه ،التااي
ت يد من كفاءة وفاعلةة البلدةات وبرامج المؤسسات كما جاء في نتائج دراسة سكةك (.)2012
ويرى الباحث ين هذه النتائج تدل على ارتفاع مستوى المشاركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطينيين
في محافظة بيت لحم في ظل وجود المجالس المحلةة الشبابةة ،باإلشارة إلى ين الواقع الفلسطيني ةع
وجود ثقافة مجتمعةة تؤمن بقةم التعاون والمشاركة والعمل الفريقي التي تشجع المشاركة المجتمعةاة كماا
ين تطااور الوسااائل التكنولوجةااة والمواصااالت التااي تااؤثر علااى ساالوكةات األف اراد وقن اوات التواصاال ،ممااا
يااؤدي إلااى تسااهل التفاعاال والتواصاال بااين الم اواطنين والمشاااركة فااي إبااداء اآلراء وساااعدت علااى سااهولة
الحركة والتنقل بين يج اء القرية يو بين القرى المجاورة ،باإل افة إلى ين هنالك الكثيار مان المؤسساات
التي يخاذت تتبناى بارامج المساؤولةة المجتمعةاة وتشاجةع الحكوماة ومؤسساات المجتماع المادني للمشااريع
والمبادرات التي تعتمد على المشاركة المجتمعةة.
كمااا بيناات نت ااائج د ارسااة حن ااا ( )2013ين وجااود التعددة ااة الطائفةااة والت ااي تعتمااد علا اى مباادي المش اااركة
الفاعلة من جمةع الطوائاف والماذاهب دون تحدياد لادور يو دون امتةاا لفئاة معيناة ،إلاى جاناب االنتمااء
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الاوطني والتمساك بالهوةاة الفلساطينةة وةظهار ذلاك مان خاالل الت احةات والن ااالت التاي قادمها شاعب
فلسطين و ادت من وعي يبناء المجتمع الفلسطيني بيهمةة المشاركة في صنع القرار.
ملخص نتائج السؤال الثاني المتعلق بمؤشرات المشاركة المجتمعية لدى المواطنين الفلسـطينيين فـي
محافظة بيت لحم.
جاااءت مؤش ارات المشاااركة لمجتمعةااة لاادى الم اواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام مرتبااة حسااب
الجدول رقم ( )2.4مان خاالل المتوساا الحساابي والاو ن النسابي ،وكانات النتاائج مرتباة حساب األهمةاة
وقااد جاااء فااي مقاادمتها ين الصاادي الجيااد ،جيااد س اواء كااان اساامه يحمااد يو حنااا باايعلى متوسااا حسااابي
( )4.47نسبة مئوةة ( .)89.4ثم يليها الفقرة ين لكل شخص الح في ين ةعبر عن ريةه حتى لو كان
لمعظم الناس ريي آخر بمتوسا حسابي ) (4.39وبنسابة مئوةاة  (87.8).يلةاه مان الاال م محاسابة كال
من يهمل في عمله بمتوسا حسابي ) (4.34وبنسابة مئوةاة ) (86.8ثام يليهاا تنمةاة المجتماع مساؤولةة
كل مواطن بمتوساا حساابي ) (4.31وبنسابة مئوةاة ) (86.2ويليهاا تعتبار المشااركة المجتمعةاة شاكل
من يشكال المسؤولةة االجتماعةة بمتوسا حسابي ) (4.18ونسبة مئوةة ).(83.6
ماان خااالل مااا سااب ياارى الباحااث ين هااذه النتااائج تاادل علااى ين م اواطني محافظااة بياات لحاام بمساالميها
ومسااةحيها لهاام دور كبياار فااي تع يا المشاااركة المجتمعةااة فااي محافظااة بياات لحاام .كمااا ين هااذه النتيجااة
تاادل علااى تع يا الااروابا الدينةااة بااين يبناااء الاادةانتين ،وين المشاااركة المجتمعةااة تتجلااى بوجااود التعددةااة
الدينةااة ،وين المشاااركة االجتماعةااة مااع يبناااء الاادةانات األخاارى غياارت ماان اتجاهاااتهم نحااو الحةاااة ،والااى
عدم وجود فارو باين دور الشاباب المساةحيين والمسالمين فاي تع يا المشااركة المجتمعةاة كماا جااء فاي
نتائج دراسة بنات وحنا (.)2015
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كاال هااذه النتااائج تشااير إلااى ين إجابااات المبحااوثين ألهمةااة المشاااركة المجتمعةااة تع ا

االعتماااد علااى

الاانفس وخل ا شخصااةة مسااؤولة متعاونااة .وتع ي ا وعااي األف اراد بمشااكالتهم واإلمكانةااات المتااوفرة ،وذلااك
إليجاااد حلااول للتغلااب علااى هااذه المشااكالت و يااادة يوجااه التعاااون والتنسااي بااين األط اراف التااي ت ارتبا
بالعملةة التخطةطةة وهذا ما تم اإلشارة إلةه ية اً في نتائج دراسة قدومي (.)2008
ويرى الباحث ين المشاركة المجتمعةة تعمل على تع ي كل من مبدي المواطنة من خالل معرفة الحقو
والواجبات ومبدي االنتماء واالنحةا لمصلحة الوطن ،كما ةعمل على تع ي مكانة المواطن في المجتمع
وتسااعد فاي توظياف طاقاات المجتماع ككال .ومان جهاة يخارى ،فاإن مشااركة الماواطنين فاي األعماال
المجتمعةة هي تعبير حقةقي عن مصالحهم ،وتترجم هذه المشاركة من خالل العملةة الدةمقراطةة ،التي
تؤكاد علاى حقهام فاي التعبيار عان إرادتهام الحارة فاي التفكيار ،واالختةاار ،والمشااركة ،تحقةقااً لرغبااتهم،
وطموحااتهم .وعلةاه مان حا الماواطنين وفا األهلةاة القانونةاة التاي ةحاددها الدساتور بالمشااركة عبار
اآللةات والقنوات المختلفة.
هااذا م اا تاام اإلشااارة إلةااه ية ااً فااي نتااائج د ارسااة عبااد الجبااار ( )2008فااي ارتفاااع نساابة اإلقبااال علااى
المشاااركة فااي ينشااطة التنمةااة المحلةااة المختلفااة ،ويرجااع ذلااك إلااى كااون المشاااركة واجب ااً وطنة ااً يج ااب
المساهمة فةه ،باختالف جمةع فئات المجتمع وتحفي هم على المشاركة لتغير الواقع لألف ل.
ملخص النتائج المتعلقة بفرضيات الدراسة ومناقشتها:
 .1يش ااارت المعطة ااات إل ااى وج ااود ف اارو ذات داللا اة إحص ااائةة عن ااد المس ااتوى ( )α≤ 0.05ف ااي درج ااة
المشاااركة المجتمعةااة لاادى الم اواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تع ا ى لمتغياار الجاانس،
لصالح يفراد العينة الذكور ،الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى ،وقد ةعود ذلك إلى
الثقافة السائدة في المجتمع التي ترتبا بعادات وتقاليد ويعراف وينما سلوكةة حيث كما هو
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مع ااروف ين المجتم ااع الفلس ااطيني مجتم ااع ذك ااوري ق ااائم عل ااى العالق ااة الهرمة ااة م ااع الما ارية ،وتع ااد ه ااذه
العالقااات ماان قواعااد الساالوك العااام التااي هااي نتيجااة مباش ارة ألساااليب التنشاائة االجتماعةااة التااي تفسااح
المجااال لعالقااات تساالطةة غياار متكافئااة بااين األف اراد فااي المجتمااع ،كمااا ين يساااليب التنشاائة فااي األس ارة
تختلف باختالف األسرة.
فالمجتمع ااات ذات ال اانما ال اادةمقراطي ف ااي التنش اائة تن ااتج يفا اراداً يكث اار إيجابة ااة نح ااو الن اااس ،واألنش ااطة
االجتماعةة ويكثر تعاوناً مع اآلخرين ،فالفرد الذي عا

في نما مجتمع ،يو يسرة ذات نما متسلا لن

يتوقع ين ةشارك في طوعةاً في ينشطة اجتماعةاة يو سةاساةة مثال فارد قاد عاا
دةمقراطةة تع

امن مجتماع يو يسارة

مهارة الحوار وتوفر لهم مناا الحرية ،وتغذي قةم اإلنجا والعمل والمشاركة.

كما ظهرت في اآلونة األخيرة كثير من برامج التنمةاة تهادف للمسااواة باين الجنساين وتوجاه النظار علاى
يهمةة مشاركة المرية كع و فعال في المجتمع ،ومطالبة المرية في الحصول على المساواة مما يتةح لهاا
فكر حر سلةم معافى.
كم ااا ق ااد ةك ااون ت اادني مس ااتوى مش اااركة اإلن اااث ف ااي المش اااركة المجتمعة ااة ارج ااع إل ااى ت ااحةات كثيا ارة
وتخصةص وقت كبيار لالساتماع إلاى مشاكالت الماواطنين ومشاكالتهم باإل اافة إلاى المتابعاة الميدانةاة
وما إلى ذلك من متاعاب ،وقاد تكاون شااقة علاى النسااء خاصاة إذا كان مت وجاات ومساؤوالت عان يسار
كما ين هذا ال يتناسب مع صورة المرية في المجتمع ،وبخاصة فاي مساتوى المجاالس المحلةاة فاي القارى
يو األرياف .وهذه النتيجة تتف مع نتائج د ارساة خشامون ( )2010باإل اافة إلاى نتاائج د ارساة الماالكي
وآخرون ( ،)2007واختلفت مع نتائج دراسة إةمان (.)2016
 .2يشارت المعطةات إلى عدم وجود فارو ذات داللاة إحصاائةة عناد المساتوى ( )α≤ 0.05فاي درجاة
المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الدةانة ،وبذلك
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تكااون الفر ااةة قااد قبلاات ،وةع ا و الباحااث فااي ذلااك ين المشاااركة المجتمعةااة تتجلااى بوجااود التعددةااة
الدينةااة ،وين الماواطنين ماان مساالمين ومسااةحيين لهاام دور كبياار فااي تع يا المشاااركة المجتمعةااة فااي
محافظة بيت لحام ،مماا ةعكاس صاورة التعااة

والتااخي باين الادةانتين ،وتقاسام الحقاو والواجباات.

وهذه الدراسة تختلف مع نتائج دراسة حنا (.)2014
 .3يظهاارت النتااائج إلااى عاادم وجااود فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة
المشاركةالمجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظاة بيات لحام تعا ى لمتغيار مكاان الساكن،
وبااذلك تكااون الفر ااةة قااد قبلاات .وةع ا و الباحااث ان المشاااركة المجتمعةااة ال تقتصاار عل اى منطقااة
معينااة ،فالساالوك االجتماااعي للماواطنين فااي القريااة يو فااي المدينااة نااابع ماان قااةم إيجابةاة واحتةاجااات
حقةقةااة وتعاااون منمباادي قااائم علىيهمةااةالعمل البلاادي القااائم علااى التوعةااة والتثقيااف بيهمةااة المشاااركة
المجتمعةة في الحةاة العامة.
 .4يظه ا ارت النتا ااائج إلا ااى وجا ااود فا اارو ذات داللا ااة إحصا ااائةة عنا ااد المسا ااتوى ( )α≤ 0.05فا ااي درجا ااة
المش اااركة المجتمعة ااة ل اادى الما اواطنين الفلس ااطينيين ف ااي محافظ ااة بي اات لح اام تعا ا ى لمتغي اار الحال ااة
االجتماعة ااة ،وب ااذلك تك ااون الفر ااةة ق ااد رف اات .حي ااث ان الف اارو كان اات ب ااين الما اواطنين العا ا اب
والمتا وجين ،لصااالح المت ا وجين ،الااذين كاناات درجااة المشاااركة المجتمعةااة عناادهم يعلااى ،وقااد ةعااود
السبب إلى اختالف األدوار التي ةقوم بها المت وجين من غير المت وجين والمسؤولةات التي تقاربهم
م اان التم اااس الواق ااع واحتةاجات ااه مما ااا ي ااؤدي إل ااى ي ااادة الا ااوعي لمس ااتوى الحة اااة المعاش ااةة ويدائهااام
لدورالمشاركة المجتمعةة في تنمةة المجتمع ،وهذه النتيجة تتف مع نتائج دراسة حنا (.)2104
 .5يظهاارت النتااائج إلااى عاادم وجااود فاارو ذات داللااة إحصااائةة عنااد المسااتوى ( )α≤ 0.05فااي درجااة
المش اااركة المجتمعة ااة ل اادى الما اواطنين الفلس ااطينيين ف ااي محافظ ااة بي اات لح اام تعا ا ى لمتغي اار المؤه اال
العلمااي ،وب ااذلك تك ااون الفر ااةة ق ااد قبل اات .وق ااد تفس اار ه ااذه النتيج ااة بع اادم وج ااود ف اارو ذات دالل ااة
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إحصااائةة بااين المؤهاال العلمااي ودرجااة المشاااركة المجتمعةااة ين المشاااركة هاي نهااج حةاااة يرجااع الااى
الثقافاة العاماة والتربةاة وحالااة الاوعي العاام للشااخص وتبنةاه لق ااةا مجتمعااه والبشارية جمعااء ،وهااذه
النتيجااة تتف ا مااع نتااائج د ارس اة العصااار ( ،)2015وتعار ات هااذه الد ارسااة مااع نتااائج د ارسااة حنااا
(.)2014
 .6تشاير النتاائج إلاى وجاود عالقاة طردةاة ذات داللاة إحصاائةة عناد المساتوى ( )α≤ 0.05باين متغيار
العمر ودرجة المشاركة المجتمعةة لدى الماواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحام ،بحياث كلماا
ا داد متغير العمر ا دادت درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت
لحم والعكس صحةح ،وبذلك تكاون الفر اةة قاد رف ات .وةعا و الباحاث هاذه النتيجاة إلاى يناه كلماا
تقدم اإلنسان في العمر ادت تراكماات خب ارتاه الحةاتةاة والتجاارب التاي مار بهاا ،فالثقافاة تا داد كلماا
كبر بالعمر .كما ين هنالك بعا القيود التي تعي يو تحد من مشاركة الفئة العمرية األصاغر سانا
من المشاركة العملةة.
 .7يشارت النتائج إلى وجود فرو ذات داللة إحصائةة عند المستوى ( )α≤ 0.05في درجة المشااركة
المجتمعةااة لاادى الم اواطنين الفلسااطينيين فااي محافظااة بياات لحاام تع ا ى لمتغياار تصاانيف المجااالس
المحلةة ،لصالح الماواطنين الاذين ةساكنون فاي تجمعاات ساكانةة فيهاا مجاالس محلةاة شابابةة ،الاذين
كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى ،وبذلك تكون الفر ةة قد رف ت.
ويرى الباحث ين وجود المجالس المحلةة الشبابةة كان له دور مهماا وايجابةاا فاي و ياادة الاوعي الهاادف
بمفها ااوم المش ا ااركة المجتمعةا ااة والتطا ااوع ما ااع مؤسسا ااات المجتما ااع المختلفا ااة ،حيا ااث ين تعريا ااف الشا ااباب
والماواطنين ماان خااالل المشاااريع التنموةااة واالجتماعةااة والخدماتةااة التااي قاادمها يثاارت فااي ترشاايد الشااباب
حول يمور عدة ساعدتهم على العطاء والبناء.

87

ف ااالتطوع ه ااو امت ااداد للمواطن ااة الفاعل ااة ،ألن ااه ينب ااع م اان اإلرادة الص ااادقة إلنج ااا خ اادمات لص ااالح الف اارد
والمجتمااع تهاادف للنهااوا بالتنمةااة بمختلااف يشااكالها وتعمي ا المشاااركة المجتمعةااة ماان يجاال مسااتقبل
يف ل (السعادات.)2005 ،
ويؤكد الباحث على ين ارتبا المجالس المحلةة الشبابةة بمفهوم المواطنة والواجبات ،عا

مان مساتوى

مفهااوم المشاااركة المجتمعةااة ماان خااالل فهاام الحقااو المترتبااة علااى كاال األط اراف ألن كاال ماان العماال
الجماااعي والمواطنااة الصااالحة والمسااؤولةة االجتماعةااة واعطاااء الفرصااة لكافااة فئااات المجتمااع للمشاااركة
والمس اااهمة ف ااي تنمة ااة مجتمع اااتهم له ااا دور ف ااي تنمة ااة الحة اااة االجتماعة ااة واالقتص ااادةة والسةاس ااةة ف ااي
مجااتمعهم ،وهنااا يجااب ين نسااتذكر خصوصااةة الو ااع الفلسااطيني الااذي ةعتباار الشااباب الشاريحة األكباار
في المجتمع مما ةقع على عاتقه إنماء المجتمع.
فالمجالس المحلةة الشبابةة وف النتاائج يثارت بشاكل إيجاابي علاى محةطهاا االجتمااعي مان خاالل القاةم
والمعايير المجتمعةة اإليجابةة والممارسات الدةمقراطةة ورفع مساتوى التشااركةة باين الشاباب علاى يساس
االحترام المتبادل والقبول باآلخر والتسامح.
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 3.5استنتاجات الدراسة:
باالستناد إلى نتائج الدراسة ومناقشتها وتحليل بةاناتها ،خلصت الدراسة إلى مجموعة من االستنتاجات:
 عكس اات النت ااائج المتعلق ااة بدرج ااة المش اااركة المجتمعة ااة إدراك الما اواطنين الفلس ااطينيين ف ااي محافظ ااةبيت لحم ووعيهم بمفهوم المشاركة المجتمعة ،ويبعاده ،ويشكاله المختلفة.
 عكساات النتااائج المتعلقااة بالمشاااركة المجتمعةااة إدراك الماواطنين فااي محافظااة بياات لحاام لمسااؤوليتهماالجتماعةااة وحرصااهم لق اااةا مجااتمعهم؛ ماان يجاال المسااهمة فااي تحقيا التنمةااة للااوطن ،وشااعورهم
بيهمةة دورهم في الحةاة المجتمعةة.
 عكساات النتااائج يهمةااة وفعالةااة المجااالس الشاابابةة فااي تع ي ا المشاااركة المجتمعةااة ،فماان خااالل ماااتتةحه هذه المجالس من ينشاطة وفعالةاات تسااهم فاي ياادة وتع يا روح العمال والتعااون والمشااركة
الجماعةة ،وترسي قةم المواطنة والعدالة والبناء الوطني.
 القةم والمعايير التي ترعاها المجالس المحلةة الشبابةة وخاصة القةم والسلوكةات المبنةة على تطويرشخص ااةة األفا اراد وما اواهبهم وكف اااءتهم المعرفة ااة قام اات بتع يا ا المس اااواة والمواطن ااة والعم اال الص ااالح
واالنتماء لديهم.
 هنالااك محااددات اجتماعةااة يو ثقافةااة تقيااد مشاااركة الم ارية اجتماعةااا ،و ااعف فااي وعااي دور الم اريةالفلسطينةة ومشاركتها المجتمعةة.
 عدم وجود فرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلساطينيين فاي محافظاة بيات لحامتع ى للمتغيرات التالةة( :الدةانة ،مكان السكن ،المؤهل العلمي).
 وجود فرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ىللمتغيرات التالةة( :الجنس ،الحالة االجتماعةة).
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 وجود عالقة طردةة بين متغير العمار ودرجاة المشااركة المجتمعةاة لادى الماواطنين الفلساطينيين فايمحافظا ااة بيا اات لحا اام ،بحيا ااث كلما ااا ا داد متغيا اار العما اار ا دادت درجا ااة المشا اااركة المجتمعةا ااة لا اادى

المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم والعكس صحةح.
-

وجود فرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى
لمتغياار تصاانيف المجااالس المحلةااة ،لصااالح الم اواطنين الااذين ةسااكنون فااي تجمعااات سااكانةة فيهااا
مجالس محلةة شبابةة ،الذين كانت درجة المشاركة المجتمعةة عندهم يعلى.
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 4.5توصيات الدراسة:
استناداً إلى النتائج التي توصلت إليها الدراسة يوصي الباحث بما ةيتي:
 العمل على تعمةم وتفعيل فكرة المجالس المحلةاة الشابابةة ،والتوساع فيهاا لتشامل كافاة المادن والقارىالفلسطينةة التي لم يتم إنشاء مجالس شبابةة محلةة بها.
 العماال علااى إنشاااء خطااة اس اتراتيجةة لتطااوير قطاااع الحكاام المحلااي نحااو تحقي ا التنمةااة المسااتدامةباالرتكا على عادد مان المباادئ مثال :الشافافةة والن اهاة والمشااركة المجتمعةاة مان كافاة القطاعاات
المجتمعة ااة بش ااكل ع ااام والش ااباب بش ااكل خ اااص م اان يج اال بن اااء المواطن ااة الص ااالحة ،وتمكي اانهم م اان
المشاركة في الحةاة العامة.
 تفعيل دور منظمات المجتمع المدني لتيخاذ دورهاا فاي تشاجةع الشاباب فاي بنااء المجتماع مان خااللعملةة التطوع لتنمةة المجتمعات المحلةة التي ةسكنونها.
 تع ي مفاهةم العمال التطاوعي وغرساها ،والمشااركة المجتمعةاة ،حياث يجاب ين تعمال المادارس مانالمراحل األولاى مان الاتعلم علاى تطاوير بارامج ونشااطات تنماي روح التعااون والمشااركة فاي التنمةاة
في الشباب في المستقبل
 توعةة المسؤولين بشكل عام ألهمةة مشاركة المرية في صناعة التنمةة ،واتاحة فرصة يكبار وبايدواريكثاار فاعلةااة فااي جهااود العماال التطااوعي والمشاااركة المجتمعةااة ،وتع ي ا ذلااك ماان خااالل التنسااي
والتفاعل مع المؤسسات التي تعنى بشؤون المرية وق اةاها.
 يوصااي الباحااث الباااحثين ب اارورة إجاراء د ارسااات تبحااث بشااكل تفصاالي المتغيارات التااي تااؤثر علااىالتوجه نحو المشاركة المجتمعةة بين المواطنين ألهمةة المو وع وحداثته.
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إشراف الدكتور :بسام بنات
إعداد الباحث :روي صنصور
rsansour@bethlehem.edu
Mobile:0598371567
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جـــامعــة القـــدس
عمــادة الدراســات العليــا
برنامج الماجستير في بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

أخي المواطن  /أختي المواطنة
تحية طيبة وبعد،،،
ةقوم الباحث بإجراء دراسة حول سدور المجالس المحلية الشبابية في تعزيـز المشـاركة المجتمعيـة فـي محافظـة بيـت لحـم :دراسـة
مقارنــةس ،وذلااك اسااتكماالً لمتطلبااات الحصااول علااى درجااة الماجسااتير فااي بناااء المؤسسااات وتنمةااة الماوارد البش ارية ،وقااد وقااع علة اك
االختةار عشوائةاً لتكون

من عيناة الد ارساة ،لاذا يرجاو مناك التعااون بتعبئاة هاذه االساتبانة بماا يتوافا ماع وجهاة نظارك ،علمااً باين

الد ارسااة هااي ألغ اراا البحااث العلمااي فقااا ،وساايتم الحفاااظ علااى س اريتها ،وال ةطلااب منااك كتابااة اساامك يو مااا ةشااير إلةااك،
بةانااات ر
شاكرين لك حسن تعاونك.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام والتقدير.
إعداد :روي صنصور

إشراف :د .بسام بنات

القسم األول :معلومات عامة.
الرجاء وضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تنطبق علي .
.1ذكر

 .1الجنس

.2أنثى

 .2العمر ........سنة
 .3الديانة

.1مسلم/ة .2مسيحي/ة

 .4الحالة االجتماعية

.1أعزب/اء

.2متزوج/ة

 .5مكان السكن

.1مدينة

.2قرية

 .6المؤهل العلمي

.1أساسي فما دون .2ثانوي

.3دبلوم  .4بكالوريوس فأعلى

 .7تصنيف المجلس البلدي

.1فيه مجالس شبابية

.2ال يوجد فيه مجالس شبابية
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.3غير ذل

القسم الثاني :المشاركة المجتمعية.
يرجى قراءة الفقرات اآلتية بعناية ،واإلجابة عنها بوضع دائرة حول رمز اإلجابة التي تراها/ترينها مناسبة.
بين

ال

.1

يحب ين يق ير عن تاري بلدي

1

2

3

4

5

.2

يعطي الق اةا المجتمعةة قد اًر من األهمةة

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

.4

المحافظة على األماكن العامة واجب الحكومة وحدها

1

2

3

4

5

.5

يهتم باآلخرين في مجتمعي

1

2

3

4

5

.6

لكاال شااخص الح ا فااي ين ةعباار عاان يرةااه حتااى لااو كااان لمعظاام

1

2

3

4

5

.7

اشااعر يننااي قريااب ماان يبناااء مجتمعااي بغااا النظاار عاان مسااتوى

1

2

3

4

5

.8

يهمني ح ور الندوات التي تعنى باألمور المجتمعةة

1

2

3

4

5

.9

من الواجب ين يتنا ل الشخص عن بعا حقوقه في سبيل ساعادة

1

2

3

4

5

 .10يحرص على مشاركة يبناء مجتمعي في مناسباتهم المختلفة

1

2

3

4

5

 .11من الال م محاسبة كل من يهمل في عمله

1

2

3

4

5

 .12يشارك يبناء مجتمعي في حل المشاكل التي تواجههم

1

2

3

4

5

 .13لدي القدرة في التيثير على اآلخرين في الق اةا المجتمعةة

1

2

3

4

5

 .14يحاول ين يتصرف بالطريقة الصحةحة في مجتمعي

1

2

3

4

5

 .15مناقشة المشاكل المجتمعةة وتبادل الريي فيها ةعمل على حلها

1

2

3

4

5

 .16يشعر باالرتةاح عندما يشارك اآلخرين في عمل مجتمعي

1

2

3

4

5

 .17كل فرد ةستطةع ين ةساهم في حل مشاكل مجتمعه

1

2

3

4

5

 .18بكل األحوال ال يوجد إلنسان مثلي يي تيثير في مجتمعي

1

2

3

4

5

 .19إن المشاركة المجتمعةة هي السبيل األف ل لتمكين يبناء مجتمعي

1

2

3

4

5

 .20تعتبر المشاركة المجتمعةة شكل من يشكال المسؤولةة االجتماعةة

1

2

3

4

5

 .21الصدي الجيد ،جيد سواء كان اسمه محمد يو حنا

1

2

3

4

5

 .22تنمةة المجتمع مسؤولةة كل مواطن

1

2

3

4

5

 .23ةكفي القراءة عن المناط البعيدة في وطننا بدالً من يارتها

1

2

3

4

5

 .25يحب ين يكون ناشطاً في حركة اجتماعةة من يجل حقو المواطن
في بلدي

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .26عندما يكلف بعمل مجتمعي يبذل فةه قصارى جهدي

1

2

3

4

5

الرقم

.3

أوافق

ال

الفقرات

بشدة

علي ين يكون إنساناً مهتماً بما يجري في مجتمعي

الناس ريي آخر

تعلةمهم ،ثروتهم ،دينهم ،يو وجهات نظرهم السةاسةة

من يهمه يمرهم

من تفهم بع هم البعا

 .24يت اي من مناقشة المو وعات العامة مع يبناء مجتمعي
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أوافق

بين

أوافق

أوافق
بشدة

 .27يشترك بجمع توقةعات من يجل مصلحة عامة

1

2

3

4

5

 .28يحب ين اشترك في األعمال التطوعةة التي تفيد مجتمعنا

1

2

3

4

5

دي

1

2

3

4

5

 .30من ال روري ين ةق ي الشباب ج ءاً من عطلتهم الصةفةة في

1

2

3

4

5

 .31تتجلى المسؤولةة االجتماعةة في المشاركة المجتمعةة

1

2

3

4

5

 .32من سهل علي المشاركة في نقاشات تعنى باألمور المجتمعةة
ر
 .33يحب ين يعمل ما تتف علةه جماعة ينا ع و فيها

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

 .35يحب ين يتحدث الجمةع عن انجا اتنا الوطنةة

1

2

3

4

5

 .36يفكر في مستقبل بلدي بكل تفاؤل

1

2

3

4

5

 .37ينسجم مع يفراد مجتمعي ويستمتع بوجودي معهم

1

2

3

4

5

 .38يهتم بما ةفكر اآلخرين عن تصرفاتي

1

2

3

4

5

 .39يس ااتطةع المش اااركة ف ااي الق اااةا المجتمعة ااة مثلم ااا ةق ااوم ب ااه يبن اااء

1

2

3

4

5

 .40متابعة ق اةا الوطن في اإلذاعة والتلف يون يبعث في نفسي الملل

1

2

3

4

5

 .29من لةس معي فهو

خدمة األعمال المجتمعةة

 .34يعتقد ين بلدي مكان جيد ألعة

فةه

مجتمعي اآلخرون

شك اًر جزيالً لحسن تعاونكم.
الباحث.
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ملحق ( :)5حساب حجم العينة.

104

ملحق ( :)6نشرات المجالس المحلية الشبابية.

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

فهرس المالحق

عنوان الملحق

الرقم
1
2

الدراسة (االستبانة)
رسالة طلب تحكةم يداة ر

رسالة تسهيل مهمة

3

الدراسة (االستبانة)
يسماء يع اء لجنة تحكةم يداة ر

4
5

االستبانة (يداة الدراسة)

الصفحة
98
99
100
101

حساب حجم العينة

104

نشرة المجالس المحلةة الشبابةة

105

115

فهرس الجداول
الجداول

الرقم

الصفحة

1.3

الدراسة والعينة وفقاً لمتغير تصنيف المجالس المحلةة
تو يع مجتمع ر
خصائص العينة الدةمغرافةة

62

3.3

نتائج التحليل العاملي( )Factor Analysisلفقرات مقةاس الدراسة

65

4.3

مفتاح المتوسطات الحسابةة

68

2.3

1.4
2.4
3.4
4.4
5.4

6.4

األعداد ،والمتوسطات الحسابةة ،واالنحرافات المعةارية ،والنسب المئوةة لدرجة المشاركة

لدى المواطنين الفلسطيني في محافظة بيت لحم

المتوسطات الحسابةة ،واالنحرافات المعةارية ،والنسب المئوةة لمؤشرات المشاركة
المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم مرتبة حسب األهمةة
نتا ااائج اختبا ااار ت ( )t.testللفا اارو فا ااي درجا ااة المشا اااركة المجتمعةا ااة لا اادى الم ا اواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الجنس.

نتا ااائج اختبا ااار ت ( )t.testللفا اارو فا ااي درجا ااة المشا اااركة المجتمعةا ااة لا اادى الم ا اواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الدةانة.

نتائج اختبار ت ( )t.testللفرو في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير مكان السكن

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceللفرو

في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى

61

70
71
73
74
75

75

لمتغير الحالة االجتماعةة.
نتائج اختبار توكي ( )tukey testللمقارنات الثنائةة البعدةة للفرو في درجة المشاركة
7.4

المجتمعة ااة ل اادى الما اواطنين الفلس ااطينيين ف ااي محافظ ااة بي اات لح اام تعا ا ى لمتغي اار الحال ااة

76

االجتماعةة
8.4

المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية لدرجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين

الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير الحالة االجتماعةة.

77

نتائج اختبار تحليل التباين األحادي ( )one way analysis of varianceللفرو
9.4

في درجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى

77

لمتغير المؤهل العلمي.
10.4

11.4
12.4

المتوسطات الحسابةة واالنحرافات المعةارية لدرجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير المؤهل العلمي

نتااائج معاماال االرتبااا بيرسااون ( )Pearson correlationللعالقااة بااين متغياار العماار
ودرجة المشاركة المجتمعةة لدى المواطنين الفلسطينيين في محافظة بيت لحم
نتا ااائج اختبا ااار ت ( )t.testللفا اارو فا ااي درجا ااة المشا اااركة المجتمعةا ااة لا اادى الم ا اواطنين
الفلسطينيين في محافظة بيت لحم تع ى لمتغير تصنيف المجالس المحلةة
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