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 اإلهداء

 العزيز  إلى والدي

 الغالية إلى والدتي 

الحبيبة زوجتي … إلى عائلتي الصغيرة 

وابنتي … وابني الحبيب يزن … خالدة

 …االحبيبة  زين

 وأخواتي األعزاء إخوتيإلى 

 أهدي هذا العمل المتواضع
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يمن طـالل،  لمناقشة الدكتور أكما أتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسادة أعضاء لجنة ا

  .والدكتور فيصل الزعنون

أشكر المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية، التي تعاونت معنا في تعبئة االستبانة، و

  .هذا العمل إلى النور إلخراجوتقديم المالحظات، ولكل من قدم يد العون 

  لهم مني جزيل الشكر واالمتنان
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  ج  فهرس المحتويات
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  71  المعالجات اإلحصائية

  72 نتائج الدراسة وتحليل البيانات: الفصل الثالث

  73  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:أوال
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  فهرس الجداول

 الصفحة  الجداول
  58  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1الجدول رقم 

  59  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن 2الجدول رقم 

  60  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر 3الجدول رقم 

  61  ة حسب متغير المستوى التعليميتوزيع عينة الدراس 4الجدول رقم 

  62  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجهة  5الجدول رقم 

  63  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العنوان  6الجدول رقم 

  66  توزيع فقرات أداة الدراسة على محاورها الرئيسية  7الجدول رقم 

تنازليا حسب المتوسـط   والنسب المئوية مرتبة، األوساط الحسابية 8الجدول رقم 
الشـبابية فـي   الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات 

 بناء الشخصية

75  

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسـط  ، األوساط الحسابية 9الجدول رقم 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشـبابية فـي   

  القيادة

79  

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسـط  ، ساط الحسابيةاألو 10الجدول رقم 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشـبابية فـي   

  المشاركة السياسية

82  

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسـط  ، األوساط الحسابية 11الجدول رقم 
شـبابية فـي   الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات ال

  تثقيف الشباب بمهارات عامة

86  

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسـط  ، األوساط الحسابية 12الجدول رقم 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشـبابية فـي   

  النشاط البحثي وتحديد االحتياجات

89  

تبة تنازليا حسب المتوسـط  والنسب المئوية مر، األوساط الحسابية 13الجدول رقم 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشـبابية فـي   

  العمل التطوعي

93  

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسـط  ، األوساط الحسابية 14الجدول رقم 
الحسابي العام لدرجة الموافقة على تقيم المنظمات الشـبابية فـي   

  مجالي الفاعلية والشفافية

96  
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 الصفحة  الجداول
ترتيب المجاالت حسب درجة الموافقة والدرجـة الكليـة لـدور     15الجدول رقم 

المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـية وأثرهـا علـى    
  التنمية السياسية

100  

حيث دور المنظمـات الشـبابية   من  لمتغير الجهة  t-testاختبار  16الجدول رقم 
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من تأثير متغير العمر لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار  18الجدول رقم 
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  106  األوساط الحسابية لمتغيرات العمر  19الجدول رقم 

للمقارنات البعديـة لداللـة الفـروق لـدور      LSDنتائج اختبار   20الجدول رقم 
المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـية وأثرهـا علـى    

  العمر متغير إلىتعزى التنمية السياسية 

106  

تأثير متغير مكـان  لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار   21الجدول رقم 
حيث دور المنظمات الشبابية الفلسـطينية فـي بنـاء    من السكن 

  الشخصية وأثرها على التنمية السياسية 

107  

  108  األوساط الحسابية لمتغير مكان السكن  22الجدول رقم 

للمقارنات البعديـة لداللـة الفـروق لـدور      LSDنتائج اختبار   23 الجدول رقم
المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـية وأثرهـا علـى    

  مكان السكن متغير إلىتعزى التنمية السياسية 

108  

تأثير متغير المستوى لدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار  24الجدول رقم 
منظمات الشبابية الفلسطينية فـي بنـاء   حيث دور المن التعليمي 
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  فهرس األشكال

  الصفحة  الشكل
  59  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس  1الشكل رقم 
  60  ر مكان السكنتوزيع عينة الدراسة حسب متغي  2الشكل رقم 
  61  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر 3الشكل رقم 
  62  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 4الشكل رقم 
  63  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجهة 5الشكل رقم 
  64  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العنوان 6الشكل رقم 
العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   الوسط الحسابي 7الشكل رقم 

الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتالشبابية على أسئلة والمنظمات 
 .القيادةفي 

78  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   8الشكل رقم 
 دور المنظمـات والقائمين على المنظمات الشبابية على أسـئلة  

  .المشاركة السياسيةالفلسطينية في  الشبابية
81  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   9الشكل رقم 
الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

 .تثقيف الشباب بمهارات عامةفي 

85  

تجاهات المسـتفيدين  الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية ال 10الشكل رقم 
الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

  .النشاط البحثي وتحديد االحتياجاتفي 
88  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   11الشكل رقم 
الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

  .العمل التطوعي في
92  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   12الشكل رقم 
والمنظمات الشبابية على أسئلة تقييم المنظمـات الشـبابية فـي    

  .مجالي الفاعلية والشفافية
95  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين   13الشكل رقم 
الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتت الشبابية على أسئلة والمنظما

  .على التنمية السياسية وأثرهافي بناء الشخصية 
99  

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين    14الشكل رقم 
الشبابية الفلسطينية  دور المنظماتالشبابية على أسئلة ظمات والمن

  .على التنمية السياسية هاوأثرصية في بناء الشخ
102  



 ر 

  فهرس المالحق

  الصفحة  الملحق 
  140  )االستبانة(أسماء محكمي أداة الدراسة   1الملحق رقم 
الموجهة للقائمين على المنظمات  أداة الدراسة بصورتها النهائية  2الملحق رقم 

  .الشبابية
141  

سـتفيدين مـن   الموجهـة للم  أداة الدراسة بصورتها النهائيـة   3الملحق رقم 

  .المنظمات الشبابية
147  

كتاب عمادة الدراسات العليا إلى المنظمات الشـبابية األهليـة     4الملحق رقم 

  الفلسطينية
153  

قائمة بأسماء المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية التـي تـم     5الملحق رقم 

    ).مجتمع الدراسة(استهدافها بالدراسة 
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 ز 

  ة األهلية الفلسطينية في بناء الشخصية دور المنظمات الشبابي

  وأثره على التنمية السياسية في الضفة الغربية

 1995-2004  

  إعداد

  فراس عبد المنعم أحمد محمود

  إشراف

  األستاذ الدكتور عبد الستار قاسم

  الملخص

أثره ي بناء الشخصية وهدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية ف

وحتـى نهايـة عـام     1995السياسية في الضفة الغربية في الفترة الواقعة بين عام  على التنمية

مركـزة علـى الجانـب    ، وذلك بدراسة برامج ومشاريع ونشاطات المنظمات الشـبابية  2004

  . التوعوي والتثقيفي وتنمية قدرات الشباب

حدثته هـذه المنظمـات فـي بنـاء     حاولت الدراسة اإلجابة على سؤال حول مدى األثر الذي أ 

في مجـاالت محـددة   ، شخصية الشباب وانعكاس ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية

  . التطوع وزيادة الوعي الوطني، المواطنة والوالء الوطني، المشاركة السياسية :أهمها

ن الشباب والتنمية وبناء القدرات وتمكي، تناول الجانب النظري في هذه الدراسة مفهوم الشخصية

كمـا تـم   ، والمواطنة واالنتماء والوالء الوطني، وبعض مفرداتها كالمشاركة السياسية، السياسية

استعراض أهم مراحل التطور التاريخي التي مرت بها المنظمات الشبابية وتـأثير المتغيـرات   

، وطني الفلسـطيني خاصة ارتباطها بحركة التحرر ال، السياسية واالقتصادية واالجتماعية عليها

  . ضمن رؤيتها بجدلية العالقة بين التحرر الوطني السياسي واالجتماعي الشبابي

فقد اعتمد على استبانة صممت لجمع معلومات يتم من خـالل  ، أما الجانب الميداني من الدراسة

قياس وتحديد دور هذه المنظمات في بناء الشخصية لدى الفئات المستهدفة من برامج ومشـاريع  

بوضـع  ، وقد وزعت هذه االستبانة على عينة قصدية من المنظمـات الشـبابية  ، هذه المنظمات



 س 

مع التركيز ، من حيث األهداف والبرامج الرئيسية، المنظماتهذه  معايير تعكس معها التنوع في

  . ونطاق عملها ونشاطها، على الجانب التوعوي والتثقيفي

لين في المنظمـات  ماألول موجه للقائمين والعا الشق، صممت االستبانة بحيث تكونت من شقين

الشبابية والشق الثاني موجه للفئات المستهدفة والمستفيدة من مشاريع وبـرامج وأنشـطة هـذه    

والفئات المستهدفة  الشبابيةالقائمين على المنظمات  إجاباتالمنظمات بهدف عمل مقارنة ما بين 

  . من برامج هذه المنظمات

في مجال تنمية قدرات الشباب ملموساً  ن المنظمات الشبابية قد حققت تقدماًخلصت الدراسة إلى أ

على التنمية السياسية في الضفة الغربية وتحديداً في مجـال   وبناء شخصيتهم مما انعكس إيجاباً

من خالل مشاركة الشباب ، المشاركة السياسية وتعزيز االنتماء والوالء الوطني والعمل التطوعي

في نفـوس   والقيام باألعمال التطوعية وغرس حب الوطن والدفاع عنه، ت المتنوعةفي االنتخابا

  . الشباب

 :أهمهـا ، فاعلية المنظمات الشـبابية و دور لزيادة، خرجت الدراسة بمجموعة من التوصيات  

والضغط على السلطة التشريعية لسن وتنفيذ قوانين وتشـريعات تـوفر حمايـة     لضرورة العم

والتأكيد على أهمية تقويـة وتعزيـز   ، قهم وتحفز المشاركة السياسية لديهمللشباب وتصون حقو

كوادرهـا   والعمل على تـدريب وتأهيـل  ، البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشبابية

بينهـا ومـع غيرهـا مـن     ة فيما التنسيق بين المنظمات الشبابيو التشبيك تفعيلو ،والعاملين بها

والجهود لتحقيق الهدف المنشود بتنميـة قـدرات    اإلمكانياتمما يحشد  ،منظمات العمل األهلي

  . وتفعيل مشاركتهم السياسية تهماالشباب وبناء شخصي

 



 1

  مقدمة

في معظم دول العالم تغيراً واهتمامـاً واضـحاً فـي    شهد مطلع التسعينيات من القرن الماضي 

فـي بـرامج    بإشـراكها ات الدولية بدأت المنظمو ،)المنظمات األهلية( غير الحكوميةالمنظمات 

القطاع العام كجزء من استراتيجية تقليص البيروقراطيات الحكومية واالرتقـاء بـدور القطـاع    

يعود ذلك إلى جملة . مما اعتبر مؤشرا على زيادة المشاركة والشفافية في عملية التنمية، الخاص

د والذي سـا ، القمة إلى القاعدة من األسباب لعل أبرزها وأهمها فشل أسلوب التنمية الموجه من

، أضف إلى ذلك المردود الضعيف لبرامج المساعدات الخارجية .اتيفي فترة الستينات والسبعين

بسبب قيام الحكومـات  ، لعدم وصولها إلى الفئات الجماهيرية والشعبية المستهدفة وخاصة الفقيرة

كمـا أن   .ير إنمائية كالتسلح وغيرهفي الدول النامية بإساءة استخدام هذه المعونات في برامج غ

تحرر معظم الدول النامية من النظم المركزية وإتباعها القتصاد السوق وتعزيـز دور القطـاع   

على اعتبارها أداة اجتماعية مسـاعدة    عير الحكومية الخاص ساهم وساعد على نمو المنظمات

المنظمات غير الحكومية فـي  وقد ساهمت الدول المانحة في تعزيز دور . على التغيير المنشود

الدول النامية من خالل تكليفها بإدارة برامج مساعداتها بغية تجاوز المتطلبات المالية واإلداريـة  

  .البرامجهذه غير المرنة التي تفرضها األنظمة الحكومية في إدارة وتنفيذ 

الهتمام بمنظمـات  هذه المتغيرات التي حدثت على المستوى العالمي انعكست إيجاباً على زيادة ا

يضاف إلى ذلـك جملـة مـن التطـورات السياسـية واالجتماعيـة       ، العمل األهلي الفلسطيني

هـذه مجتمعـة أعطـت مـدلوالت     ، واالقتصادية والثقافية التي طرأت على المجتمع الفلسطيني

 .ملموسة على األهمية التي أصبحت تتمتع بها مؤسسات العمل األهلي الفلسطيني

ال بد من تبيان مستوى األداء الذي وصلت ، الزمن على عمل هذه المنظماتبعد مضي مدة من 

وما يهمنا في هذا المجال تسليط الضوء علـى تلـك المنظمـات    ، إليه في تحقيق أهدافها المعلنة

نظراً لطبيعة ، األهلية الفلسطينية العاملة في مجاالت الشباب والتي أخذ دورها بالتزايد واالهتمام

بها ولطبيعة المرحلة ولكون قطاع الشباب يشكل نسبة كبيرة من الشعب الفلسطيني  المهام المناط

ونتج عن ذلك تساؤل حول دور هذه المنظمات الشبابية األهلية فـي بنـاء   ، في الضفة والقطاع
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هذا الـدور المفتـرض أن تؤديـه    ، الشخصية للشباب الفلسطيني تمكينقدرات الشباب وتنمية و

لتطور التنموي المنشود داخل المجتمع الفلسطيني والذي سيصبح مشـكلة  وانعكاسه على إحداث ا

  .الدراسة األساسية الحقاً

من االتجاهات الرئيسية التي بـدأت   واحداًْ ،لقد أصبح العمل مع الشباب على أساس تخصصي 

وإكسـابها   الشبابيةوالتي تستهدف صقل الشخصية ، تشق طريقها في غالبية البلدان والمجتمعات

لضـمان تكيفهـا السـليم مـع     ، الخبرات العلمية والعملية وتأهيلها التأهيل المطلوبو مهاراتال

  .وتدريب القادة الشباب في مختلف الميادين المجتمعية، المستجدات

ـ   ، المجتمع الفلسطيني على أنه مجتمع فتـي  إلىينظر  على صعيد آخر   هويعتبـر الشـباب في

لـك أنـه   معنى ذ .المسؤولية في المستقبل القريب ا تحمل التي تقع على عاتقهالركيزة األساسية 

سياسـية  يعانون مشكالت  ن الشبابأسيما ال، بهذه الفئة العمرية يجب أن يكون هناك اهتمام بالغ

ًفـي ظـل واقـع     خاصة، اجتماعية عامة ومشكالت خاصة تأثر بهم ويتأثرون بهاواقتصادية و

ال شك بأن هناك العديـد مـن    .الفلسطينية األرض على يجثمزال  امالذي  اإلسرائيلياالحتالل 

تمتد جذورها بعيـداً   أزمةشون ين الشباب يعإ، ولهذا فألهدافهمالعوائق التي تحول دون تحقيقهم 

  .الفلسطيني في أعماق المجتمع

سيقع على عاتقه تحمل المسؤولية فـي   ةمن هنا البد من العمل مع قطاع الشباب على اعتبار أن

حاجـات   ن لهـم أل، حداث عملية التغير المجتمعيإن على والقادر الشباب هم التاليبو، المستقبل

مرتبطة بخصائص هذه المرحلـة   كونها وإشباعهاتحقيقها  إلىمادية واجتماعية ونفسية يسعون 

 .العمرية

قبل الخوض في خلفية الدراسة ومشكلتها  يجب اإلشارة إلى أن المنظمات التي تناولت النشاط   

 خاصةً، لزاوية تناولها تبعاً، قد تعددت واختلفت التسميات والتعبيرات حولها، في فلسطين األهلي

 فنجد مثالً .أوفي طبيعة عملها وأدوارها وبرامجها، أو المجتمع) الحكومة( في عالقتها مع الدولة

  . أو المنظمات األهلية، أو المنظمات التطوعية، الحكومية تسميتها بالمنظمات غير
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تعبير المنظمات غير الحكومية والذي تستخدمه األمم المتحدة لوصف المنظمات القائمة في إن    

ال ينطبق على الواقع الفلسطيني والذي يتميز عن باقي المجتمعات بكونـه لـم   ، الدول المستقلة

إذ ما زال االحتالل يسيطر علـى معظـم   ، واالستقرار الوطنيين ليصل بعد إلى وضع االستقال

أضف إلى ذلك أن هذا المفهوم للمنظمـات  . لفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزةاألراضي ا

غير الحكومية يفترض وجود عالقات مدنية قائمة على المواطنة المتساوية تجاه الدولة المسـتقلة  

تعـود  إن تسمية المنظمات غيـر الحكوميـة    .وهذا ال ينطبق على الواقع الفلسطيني، والمستقرة

في هذا الشأن ينفي عزمي بشـارة    .قة اإلقصاء المتبادل بين الدولة والمجتمع المدنيلعال أساساًَ

المنظمات والمؤسسات الموجـودة ال   نأو، وجود مجتمع مدني بهذا المعنى في الحالة الفلسطينية

بقدر ما تعبر عن وجود حالة لتلبية متطلبات مجتمعية في غياب الدولـة  ، تعبر عن مجتمع مدني

   .)1(للمجتمع المدني أكثر مما تعبر عنهوهي محاكاة ، يادةكاملة الس

تعبير غير دقيـق وال ينسـجم مـع واقـع      فهو أيضاً، أما تسمية المنظمات التطوعية المجتمعية

التسمية تسـتند إلـى سـمة    هذه ن أل، المنظمات المجتمعية العاملة في القطاع األهلي الفلسطيني

ن المجتمع هو موضـوع  ، ألوهي منظمات مجتمعية، ماتالمنظهذه التطوعية التي رافقت نشأة 

إذ ، هو التراجع التدريجي للسـمة التطوعيـة فيهـا   ، التسميةهذه إن االنتقاد األبرز على . عملها

أصبحت هذه المنظمات خاصة في العقدين األخيرين تتميـز بشـيء مـن الحرفيـة والعمـل      

له علـى حسـاب تعبيـر التطـوع     جر لقاء عمي ولديها كادر بشري موظف ويتلقى أالمؤسسات

  . المفترض في هذه التسمية

وهـو النشـاط   ، تتصل بطبيعة النشاط الذي تؤدية، فهي أما فيما يتعلق بتسمية المنظمات األهلية

والذي يشمل أي خدمة أو نشاط اجتماعي أو اقتصادي أو ثقافي أو تنموي يقـدم ومـن   ، األهلي

ها، الخلط بين ما هـو  التسمية عدة انتقادات أبرزه هذ تواجه .)2(نة تحسين مستوى المواطنينأش

                                                 
الديمقراطيـة، رام اهللا،   المؤسسة الفلسطينية لدراسـة ، مواطن، 1ط، مساهمة في نقد المجتمع المدني، عزمي، بشارة)  1(

  .10ص، 1996

معهـد أبحـاث السياسـات    ، تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ياسر، لبيش) 2(

  2001أيار ، القدس) ماس( االقتصادية الفلسطيني
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ممـا  ، كالعالقات العشائرية والفئوية الممارسة في نطاق المجتمع المحلـي ، رثيمدني وما هو إ

والمنظمات االجتماعيـة التـي    يبرز الفرق بين البنى العضوية التي تعبر عنها الروابط األرثية

هنالك مسـميات أخـرى يكثـر    ، لمسميات سابقة الذكرباإلضافة إلى ا .)1(ا المواطن الفرديقيمه

مثل القطاع الخيري والقطاع المعفي من الضـرائب والقطـاع المسـتقل    ، استخدامها في الغرب

، إزاء هذا التنوع في التسميات. والقطاع الثالث والقطاع التطوعي والمنظمات الخاصة التطوعية

كونها أقرب إلى واقع ، ظمات األهلية مقبولة نسبياًتبدو تسمية المن، واالنتقادات الموجهة لكل منها

نظراً لكون البيئة ومقتضيات ، وخصوصية الحالة الفلسطينية ويخرجنا من إشكالية وجدل المفهوم

فالنظام السياسي الفلسطيني ومؤسساته لـم  ، التعبيرات والمسميات السابقة لم تتضح وتكتمل بعد

والسمة التطوعية تالشت إلى حد كبير وحـل  ، م يتحقق بعدتتبلور واالستقالل واالستقرار التام ل

أضف إلى ذلك أن الجزء األكبر من هذه المنظمات ما زالت تعمـل ضـمن   . رفيةتحمكانها اال

على ذلك يرى الباحث اختيار تسـميتها بالمنظمـات    وبناء، إطار خيري إنمائي بالدرجة األولى

مؤسسـات وجماعـات   " بأنهـا  لمنظمات األهليةيمكن تعريف ا .هي التسمية األكثر دقة األهلية

 اإلنسـاني عن الحكومات وتتسـم بالعمـل    جزئياً أو مستقلة كلياً، واالهتمامات األهدافمتنوعة 

، الفئات التي تنضوي تحـت لوائهـا   أوضاعوتعمل لتحسين ، تجارية أهدافوالتعاون وليس لها 

المنظمات بين الدولة من هذه د موقع يتحد. ")2(غالب ما تكون فئات محرومة ومهمشةالتي في الو

وتتكون بناء على اهتمام عـام مشـترك   ، خرآطرف والقطاع الخاص الهادف للربح من طرف 

  .مشتركةلتحقيق منافع 

حتى لو حصلت على  باستقاللها الذاتي عن مؤسسات الدولة، بشكل عام، األهليةتتسم المنظمات 

الربح والعوائد المالية التي قد تحققها يستخدم  فتهدال تس وأنها، من الحكومة بعض الدعم أحياناً

موحـد   سـس أمم إطاربوجود تتسم كما ، جلهاواألهداف التي قامت من أ المنظماتهذه لتطوير 

                                                 
  .7ص 1999، معهد ماس ، رام اهللالمنظمات المجتمعية التطوعية والسلطة الوطنية الفلسطينية، وليد، سالم) 1(

  .http://www.rezgar.com، دور القطاع األهلي الثالث في التنمية، د الرحمنعب، تيشوري) 2(
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، مبادرة ذاتية من قبل المـواطنين  تأسيسهاوان يعكس ، مؤقتالتجمع ال مجرديميزها عن  محدد

  .)1( تعمل بالسياسة بالمعنى الحزبين الوأ، مع افتراض وجود درجة من التطوعية فيها

 خمسـة  إلى التي تنفذها واألنشطةحسب طبيعة عملها ، الفلسطينية األهليةيمكن تقسيم المنظمات 

  :أقسام

 لخيـري بشـكله  التي تعمل في مجال العمل ا األهليةظمات لمنوتضم ا، الجمعيات الخيرية: أوال

  .التقليدي الذي يعتمد صيغة مانح وممنوح

تنشط في مجـاالت اجتماعيـة    أهليةوهي منظمات ، منظمات الخدمة والرعاية االجتماعية :ثانيا

وخدمات الرعاية ، الخدمات الصحية واالقتصادية واالجتماعية تركز نشاطاتها على تقديم .عديدة

  .كالمسنين واأليتام والمعاقين، للفئات الخاصة

ويهدف ، تدريجياى يتنام بدأ األهليلعمل نوع جديد من منظمات ا وهي، المنظمات التنموية: ثالثا

، وتعمل في مجاالت قطاعيـة متخصصـة  ، المجتمع المحلي المحدد إطارتحقيق التنمية في  إلى

   .مثل الصحة والتعليم والتدريب

الناشطة في مجاالت مـن  ) advocacy(والرأي التأثيرأي منظمات ، الدفاعية المنظمات: رابعا

 ةالمـرأ والـدفاع عـن    اإلنسانمثل منظمات حقوق  سياسات العامةفي ال والتأثيرنها الضغط شأ

  .ومنظمات حقوق المعاقين، وحقوقها

ـ ، الرياضيةو الشبابية األندية فهو، األخير القسم أما: خامساً طتها الطـابع  والتي يغلب على أنش

  .الرياضي بكافة أشكاله

، على المستوى الـدولي والتجذر بدا هذا التقسيم بالوضوح ، يات  القرن الماضيمنذ بداية تسعين

 األيديولوجيـة وانتصـار  ، ية وهزيمة األيديولوجيـة الشـيوعية  خاصة مع انهيار الكتلة الشرق

بمفاوضات تسـوية   والبدء، فكانت تداعيات حرب الخليج، اإلقليميعلى المستوى  أما .الليبرالية

                                                 
  www.annabaa.org/nbaa71/ahleya.htm، أهمية المنظمات العربية في التنمية، كريم، أبو حالوة) 1(
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شهد الحقل السياسي  إذ، نيعلى المستوى الوطني الفلسطيوانعكاسات كل ذالك ، إسرائيليةعربية 

كمـا  ، جديـدة  أهلية نشؤ منظمات إلى أدتالمتغيرات هذه .تشكيل السلطة الفلسطينيةالفلسطيني 

 ألدوارهـا تعيد نظرتهـا   أنواقع جديد يفرض عليها  أمام األهلية الفلسطينية وضعت المنظمات

لتبلور حول المشاركة الفاعلة المنظمات بالبروز واهذه من هنا بدأت األدوار الجديدة ل. ياتهاولوأو

والتي أساسها المساهمة والمشاركة في عمليـة التنميـة بمفهومهـا    ، في عملية البناء المجتمعي

هذه والتي تشكل موضوع ، الشبابية الفلسطينية تتأتي المنظما اإلطار العامهذا  ضمنو، الشامل

  . الدراسة

  : مشكلة الدراسة

األهليـة  الدور الذي أحدثته المنظمـات الشـبابية   رف على ة الدراسة في التعيمكن تحديد مشكل

وأثر هذا البناء ، بناء الشخصية العامة للشباب الفلسطينيو تحديداً في تطوير، وتقييمه الفلسطينية

يمكن تحديد التنمية السياسية في مجموعة من المجاالت . مية السياسية في الضفة الغربيةعلى التن

كـذلك سـيتم اسـتطالع    . ع موقف المنظمات الشبابية منهاا واستطالالتي سيتم مناقشتها وبحثه

: والتعرف على ما أحدثته هذه المنظمات من أثر في هـذه المجـاالت وهـي   ، الفئات المستهدفة

 إذ. وتعزيز االنتماء الـوطني  والمشاركة السياسية للشباب التنشئة السياسية والثقافية واالجتماعية

ويعول عليها النهـوض  ، في التنمية وحركة المجتمع المدني مهماً راًْتلعب المنظمات الشبابية دو

ممـا يعـزز    وللشباب بشكل خـاص ، بالمستوى الثقافي واالجتماعي واالقتصادي في المجتمع

  . مشاركتهم في شتى المجاالت

  : الدراسة أسئلة

اء وتمكين بنو ما هو الدور الذي أحدثته المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في تطوير - 

الشخصية العامة لقطاع الشباب في الضفة الغربية وتحديداً في مجاالت التنشئة السياسية 

والثقافية واالجتماعية والمشاركة السياسية وتعزيز االنتمـاء الـوطني لـدى الشـباب     

  الفلسطيني؟
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 هل استطاعت المنظمات الشبابية األهلية تحقيق أهدافها وبرامجها المعلنة ؟ - 

ج التي تنفذها المنظمات الشبابية األهلية تنسجم مع واقـع وحاجـات الشـباب    هل البرام - 

 الفلسطيني؟

أم هنالـك حاجـات    البرامج واألهداف أولوية لقطاع الشباب الفلسطيني؟هذه هل تشكل  - 

  أكثر إلحاحا وأكثر أولوية؟

  : الدراسة فرضيات

بـرامج  يـل وتتبـع   تحل من خالل: كالتالي األساسية يمكن التعبير عن فرضية الدراسة -1

هنالـك  ، المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية والتي تم تنفيذها خالل العقدين الماضيين

 في مجاالت، بناء قدرات إبداعية وتطويرية لعنصر الشباب البرامج وبينهذه عالقة بين 

ء المشاركة السياسية للشباب والتنشئة السياسية والثقافية واالجتماعية وتعزيـز االنتمـا  

  .باإلضافة إلى المجاالت التي ذكرت في أسئلة الدراسة. الوطني

دور حيـث  مـن  ، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق -2

 بناء علـى  المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  .الجهة المستطلع رائيها

دور حيـث  مـن  ، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق  -3

 بناء علـى  المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

 .الجنس متغير

دور حيـث  مـن  ، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق  -4

 بناء علـى  ية وأثرها على التنمية السياسيةالمنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخص

 .العمر متغير
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دور حيـث  مـن  ، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات توجد فروقال   -5

 بناء علـى  المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

 .مكان السكن متغير

  مـن حيـث  ، =0.05α الداللة د مستوى مستوى عن ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق -6

تعزى  دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  . المستوى التعليميإلى متغير 

  : نيةوالزمحدود الدراسة المكانية 

تشـمل العينـة    الو، تتناول الدراسة المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في الضـفة الغربيـة  

في حين أن المنظمات التي لها فـروع  ، المدروسة على منظمات شبابية موجودة في قطاع غزة

في الضفة الغربية وقطاع غزة سيتم تناولها من خالل دراسة فروعها الموجـودة فـي الضـفة    

ويعود السبب في ذلك لظروف الفصل الجغرافي والسياسي بين الضـفة الغربيـة   ، الغربية فقط

لحصول على األمر الذي يّجعل عملية ا، الذي تمارسه سلطات االحتالل اإلسرائيلي ع غزةوقطا

ال سيما أن جزًأ مهماً من المعلومات البحثية تحتم على الباحـث أن  ، المعلومات من غزة صعبة

أضف إلى ذلك أن معظم المؤسسات الشبابية الفلسطينية موجودة فـي  . يكون موجوداً في الميدان

  %).80(غربية إذ تبلغ نسبتها الضفة ال

أي منـذ بدايـة   ، 2004و1995نية للدراسة فتغطي الفترة الممتدة بين عـامي  اأما الحدود الزم 

  .م2004تشكيل السلطة الفلسطينية وحتى نهاية العام 

  : أهمية الدراسة

 أصبحت تشكل حضوراً ودوراً مميـزاً فـي  من حيث أن المنظمات الشبابية تأتي أهمية الدراسة 

نظراً للبرامج التي تقوم بتنفيذها ممـا يـنعكس علـى تمكـين وبنـاء      ، الحياة العامة الفلسطينية

الشخصية لدى الشباب الفلسطيني والمفترض أن يعود بالفاعلية على مشاركة الشباب السياسـية  

   .واالجتماعية واالقتصادية وكذلك تنشأتهم سياسياً واجتماعيا وثقافياً
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التقييميـة   -في حدود معرفة الباحث –راسة من كونها من أولى الدراسات تنبع أهمية هذه الد  

بناء الشخصـية العامـة لـدى الشـباب     و لدور المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في تطوير

  . الفلسطيني وأثر ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية

  :أهداف الدراسة

  :هناك هدفان فرعي ورئيسي

التعرف على دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية العامـة   :يسيبخصوص الرئ

ودراسـة مـدى فاعليـة    ، للشباب الفلسطيني وأثر ذلك على التنمية السياسية في الضفة الغربية

  . تحقيق برامجها ألهدافها

  :أما بالنسبة لألهداف الفرعية

  . الفلسطينية تحديد المالمح الخاصة بالمنظمات الشبابية األهلية - 

التعرف على العمل األهلي الفلسطيني بشكله العام من خالل استعراض وتبيان مراحل تطور  - 

 . ونشوء منظماته األهلية بإيجاز محدد وتحليل أهداف واستراتيجيات هذه المنظمات

 . العمل على إثارة بعض األسئلة المرتبطة بموضوع الدراسة - 

  : منهج الدراسة

  : مجموعة من المناهج وهي اعتمدت الدراسة على

يعتبر المنهج الوصفي والـذي يقـوم علـى      Descriptive Approach :المنهج الوصفي .1

وهو أسلوب من أساليب التحليل الـذي  ، وصف الوقائع وتفسيرها بداللة المعلومات المتوفرة

وهـي  ، يرتكز على معلومات كافية حول ظاهرة أو موضوع محدد خالل فترة زمنية محددة

  . المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية هنا
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ضمن المنهج الوصفي يأتي مـنهج تحليـل     Content Analysis :منهج تحليل المضمون .2

لمعرفة وقيـاس مـدى   ، بتحليل برامج وإصدارات المنظمات الشبابية الفلسطينية، المضمون

 . تعبيرها عن األهداف واتجاهاتها وبرامجها

الذي يعرف بأنه المنهج الذي يشـتمل علـى     Evaluators Approach :المنهج التقويمي .3

، جميع اإلجراءات التي تساعد على اكتشاف الوقائع المختلفة للعمليات والبرامج المخططـة 

 . والتي أعدت لتحقيق هدف تغييرات مقصودة في المجتمع المستهدف

ظمات الشبابية من خالل تتبع تطور ونشأة المن  Historical Approach :المنهج التاريخي .4

تاريخياً لمعرفة العوامل والمؤثرات الخارجيـة والداخليـة علـى هـذه     ، األهلية الفلسطينية

 . وبالتحديد في جانبها البرامجي، المنظمات

من خالل استخدام التحليل اإلحصائي الستبانة  Statistical Approach :المنهج اإلحصائي .5

 :وباستخدام المعاني التالية (SPSS)االجتماعية  الدراسة باستخدام الرزمة اإلحصائية للعلوم

  .ةيالنحرافات المعيارية والنسب المئوالمتوسط الحسابي وا - 

 INDEPENDENT  TESTاختبارات المجموعتين المستقلتين    - 

 ONE  WAY  ANOVAاختبار تحليل التباين األحادي      - 

 .بناخ ألفامعامل كرو - 

  .للمقارنات البعدية   LSDاختبار  - 

  : ت الدراسةأدوا

ع المعلومات حـول  حدى الوسائل الهامة لجمتشكل هذه األداة إ  Questionnaire :االستبانة  -

بعد مراجعة أصـحاب الخبـرات   ، ها بناءاً على متغيرات المشكلةسيتم تصميم، مشكلة الدراسة

كـذلك  ، المحكمين المختصين في هـذا المجـال  السابقة والمعنيين وعرضها على مجموعة من 



 11

بـرامج  ل  ضها على بعض المنظمات الشبابية وعلى عينة عشوائية مـن الفئـة المسـتهدفة   عر

  .المنظماتهذه ومشاريع 

سيتم إجراء مقابالت مع بعض الشخصيات المهمة والمحورية العاملـة  Interview :المقابلة  -

كزة حول وسوف يتم تصميم أسئلة مر ،في مجال القطاع األهلي وبالتحديد مع المنظمات الشبابية

يضاف إلى ذلـك إمكانيـة   ، بهدف معرفة وجهات النظر حول مشكلة الدراسة موضوع الدراسة

 . وكذلك بعض الخبراء في هذا الموضوع، عمل مقابالت مع الفئات المستهدفة

ل المالحظات حول مجتمع يتم ذلك من خالل قيام الباحث بتسجي: Observationالمالحظة   -

تساعد الباحث في ذلك بحكم طبيعة عمله في المنظمات األهليـة وهـذا   هنالك ميزة قد ، الدراسة

 . يعطية إمكانية أن يكون قريباً من واقع وظروف عمل هذه المنظمات

باإلضافة إلى مراجعة األدبيات والدراسة الخاصة بموضوع الدراسة وتحليل مشاريع وبرامج   -

  .وإصدارات المنظمات األهلية الشبابية

  :مجتمع الدراسة

 في ظل التنوع الذي يميز عمل المنظمات األهلية في فلسطين والمتمثل بالعديد من القطاعات مثل

، حقوق اإلنسـان ، بناء قدرات الشباب، المجتمع المدني والديمقراطية، التعليم، ةالزراع، الصحة(

من خـالل  فقد تم اختيار المنظمات األهلية العاملة في قطاع الشباب ، )األبحاث وغيرها، المرآة

المنظمات في بناء الشخصية لدى قطاع الشباب الفلسطيني فـي الضـفة   هذه التركيز على دور 

إن اختيار الباحث لمنظمات الشباب . لدراسة ال تشمل األندية الرياضيةمع التنوية بان ا، الغربية

، قضايا التنميـة والمتمثلة ب) برنامج التخطيط والتنمية السياسية(جاء لعالقتها باهتمامات البرنامج 

والتنشئة السياسية والديمقراطية ، فبناء الشخصية وتنمية قدرات الشباب في قضايا التثقيف المدني

لتي تقوم عليهـا التنميـة   حد األعمدة األساسية اتمثل أ، المنظماتهذه والتي تشكل محور عمل 

 .السياسية
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عمـل المنظمـات األهليـة     يميزان وتداخالً اًفي هذا المجال يجب اإلشارة إلى أن هنالك تقاطع 

بغض النظر كونها منظمات شبابية ، إذ نجد المنظمة الواحدة تعمل في أكثر من قطاع، الفلسطينية

لتجنـب   .واضح  للمنظمات  الشبابية تحديد على الباحث عمل لذلك كان من الصعب، أو غيرها

  :ع الدراسة وهيالوقوع في الخطأ تم وضع ثالثة معايير كأساس الختيار وحدات مجتم

  .طبيعة األهداف الرئيسية التي تتبناها المنظمة - 

 ). البرامج الرئيسية(المنظمة  طبيعة وشكل النشاط الذي تقوم به - 

 .المنظماتهذه وتقييمها لدور وأداء ، رأي وانطباعات الفئة المستهدفة - 

  : مصطلحات الدراسة

   Political Development    :التنمية السياسية

شـعوباً  ، وع التنمية من أهم الموضوعات التي تشـغل النـاس أفـراداً وجماعـات    يعّد موض 

فالهـدف  ، والسبب في ذلك أّن النّاس كلّهم يسعون جاهدين للتنمية كّل على شـاكلته ، وحكومات

ائم كـّل  األساس للتنمية هو تحسين حياة البشر واالزدياد من ذلك على حسب قدرات الناس وعز

لكونها تشمل مختلف أوجه النشـاط فـي    في حقيقتها عملية حضارية"مية من ثَم تكون التن، فرد

وهي أيضاً بناء لإلنسـان وتحريـر لـه وتطـوير     ، المجتمع بما يحقق رفاهية اإلنسان وكرامته

بحيـث  ، كما أنها اكتشاف لموارد المجتمع وتنميتها وحسن تسـخيرها ، لكفاءاته وإطالق لقدراته

نظراً ألهمية التنمية فإنهـا  . دون المساس بسعادتها وأمنها، ةنسانّيلمجتمعات اإلا على تعود بالنفع

والنهضـة فـي   ، واالزدهـار ، تشغل حّيزاً كبيراً من كتابات المهتمين بأمر التطـوير والرقـي  

  .المجتمعات اإلنسانّية

بمفهومها العام على أنها عملية شاملة ذات مضـامين اقتصـادية واجتماعيـة     التنميةينظر إلى  

اص إلى تحـّول  دون منوأن أي تحّول في أحدها يقود ، أي إنها عملية ال تقبل التجزئة، يةوسياس
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 حقل السياسة في مفهوم التنمية أما )1(استقّر على تعريفه معظم الباحثينهذا ما ، وتغيير في البقية

ير ؛ حيث ظهر كحقل منفرد يهتم بتطوير البلدان غفترة الستينات من القرن الماضي في فقد ظهر

  . بية تجاه الديمقراطيةواألور

غايته الوصول إلى مستوى  بأنها عملية تغيير اجتماعي متعدد الجوانب: "تعرف التنمية السياسية

ويقصد بمستوى الدولة الصناعية إيجاد نظم تعددية على شاكلة النظم األوربية ، "الدول الصناعية

وترسـخ مفـاهيم الوطنيـة    ، سة السياسـية تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمناف

التنمية السياسية تعني حركة التقدم السياسـي نحـو توسـيع     .)2("القوميةوالسيادة والوالء للدولة 

. في المفهوم الغربـي  المشاركة، هنالك العديد من التعريفات او المؤشرات على التنمية السياسية

، )3( "ترادف الديمقراطيـة والتحـديث السياسـي   "باكنهام تعريفه للتنمية السياسية على أنها قدم 

وعرفها لوسيان باي على أنها مقدمة التنمية االقتصادية، والتداول السلمي للسلطة، وإقامة الدولة 

القومية، والتحديث، ومشاركة المواطنين سياسياً، وجانب من جوانب التغير االجتماعي بصـورة  

  .)4( المجتمع السياسية شاملة، وإقامة الديمقراطية، وتحديث ثقافة

التنمية السياسية مصطلح نشأ مع عملية التحول السياسي في أوروبا والتي حوت أغراضاً تشمل 

التوجه نحو المساواة التي تمكن الجميع من المشاركة في صناعة السياسية والتنافس على المواقع 

ل السياسات عـن األهـداف   المختلفة، وقدرة النسق السياسي، وعلمنة العملية السياسية، أي فص

  .)5(الدينية والتأثيرات المختلفة

                                                 
  http://www.chihab.net/modules.phpإبراهيم    نحس، الهنداوي) 1(

 http://www.islamonline.netنصر  ، عارف)  2(

نظريات التنمية السياسية المعاصرة، دراسة نقدية مقارنة في ضوء المنظور الحضاري لإلسالم، : عارف، نصر محمد )3(

، 1992فرجينيا، هيرندن، المعهد العالمي للفكـر اإلسـالمي،   : ، الواليات المتحدة األمريكية1الرسائل الجامعية، ط سلسلة

  .232-231ص
ث، ط: وھبان، أحمد) 4( الم الثال ي الع ع السياسي ف دة للواق ة جدي ية، رؤي ، 1التخلف السياسي وغايات التنمية السياس

  .112ص، 2000جامعة االسكندرية، : االسكندرية
  . 18، ص1987، القاهرة، مكتبة نهضة الشرق األوسط، وجامعة القاهرة، 1التنمية السياسية، ط: هـ.دود، س) 5(
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ترشيد السلطة، وتمايز المؤسسـات  "هانتنغتون يقدم مؤشرات على التنمية السياسية تتلخص في 

،  وترشيد السلطة يعني انفصال السلطة عن شخص )1("والوظائف السياسية، والمشاركة السياسية

التمايز في مبدأ الفصل بين السلطات هو منع االسـتبداد،   الحاكم، وسيادة القانون، والمقصود من

وم الثالث فيعني تزايد معدالت المشاركة السياسية للجماهير بشكل عام، سواء فيما يتعلق أما المفه

  .)2(بانتخاب الحاكم على المستويين المحلي والقومي، أو التأثير في عملية صناعة القرار

أولها يربط التنمية السياسية بمقدار ما يتحقـق  : نمية السياسيةك ثالث مقاربات لموضوعة التلهنا

أي أن التنمية السياسية تبدو هنا كمـا لـو   . من إنجاز في مجالي التنمية االقتصادية واالجتماعية

فالتطور االقتصادي واالجتمـاعي وفـق   . كانت ناتجاً أو مخرجاً للتنمية االقتصادية واالجتماعية

أما المقاربـة الثانيـة   . طور في التنمية السياسية والممارسة الديمقراطيةهذا الرأي سيؤدي إلى ت

وتطور الهيكـل اإلداري للدولـة   ، فتربط مؤسسات النظام السياسي بالتنمية السياسية؛ فبناء األمة

وتحقيق قدر من االستقالل ألجزائه وانسجامها مـع  ، تجاه التغيير والمطواعةمن جهة االنسجام 

في حـين يـربط   . مؤشران إلى إمكانية تطور في الممارسة والتنمية السياسية، باقي المؤسسات

فهل هذه القـيم  . أصحاب الرأي الثالث بين التنمية السياسية والقيم السياسية السائدة في مجتمع ما

وهل تعنى بعملية حشد الجمهور وإشراكه في العمليـة  ، تتواءم مع التغيير والتطور والديمقراطية

وهل إقحام الجمهور في الشـأن السياسـي    ،النخبةتعتبرها حقاً مقدساً مقصوراً على  السياسية أم

  )3(مرتبط بإرادة النخبة الحاكمة؟

    Capacity Building:بناء القدرات

اخذ ، ففي السنوات القليلة الماضية .الدولية في العديد من األطر" بناء القدرات"يستعمل مصطلح 

لدان يتحركون باتجاه وضع تعريف مشترك لهذا المصطلح؛ وهناك العديد من الخبراء في عدة ب

اإلجراءات الالزمـة لتعزيـز قـدرة األفـراد     "بأنة " بناء القدرات" اعتبار  على اآلن اتفاق عام

                                                 
ث، ط: وھبان، أحمد) 1( الم الثال ي الع ع السياسي ف دة للواق ة جدي ية، رؤي ، 1التخلف السياسي وغايات التنمية السياس

  .108، ص2000جامعة االسكندرية، : االسكندرية
  .108وهبان، أحمد، مرجع سبق ذكره، ص) 2(
ة)  3( ي االردن ، اروى القرال ان ف وق االنس ية وحق ة السياس التنمي

http://www.achrs.org/arabic/StudyView.asp          
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والمؤسسات واألنظمة على اتخاذ وتنفيذ القرارات والقيام بالوظائف والمهـام بالطريقـة التـي    

  .)1("راريةتضمن الفعالية والكفاءة واالستم

وغالبا ما يكون ذاك ، يشير بناء القدرات إلى عملية تغيير النظرة والسلوك، على مستوى األفراد

هـذا   غيـر أن . أنشطة تدريبو من خالل تقديم المعرفة لهم وتطوير مهاراتهم من خالل برامج

ات فضـال عـن اإلجـراء   ، يتضمن أيضا التعلم عن طريق القيام بالعمل والمشاركة وااللتـزام 

المرتبطة بزيادة األداء من خالل التغيير في أساليب اإلدارة والدوافع والمعنويات إضـافة إلـى   

يركز بناء القدرات على األداء العـام  ، على مستوى المؤسسات .مستويات المسؤولية والمساءلة

وهـو  ، رفضال عن قدرتها على التأقلم مع التغيي، للمؤسسة المعنية وقدراتها على القيام بوظائفها

مؤسسـة  األفراد والمجموعات المكونـة لل  شامال باعتبارها نظاما كليا يستهدف تطوير المؤسسة

يتضمن بنـاء  ، إضافة إلى تحسين األصول المادية كالبنية األساسية. فضال عن عالقتها بمحيطها

، وخطوط المسـاءلة ورفـع التقـارير   ، والمسؤوليات، والهياكل، القدرات إيضاح كل من المهام

وعلى غييرات في توزيع الموارد البشرية، فضال عن الت، والتغييرات في اإلجراءات واالتصاالت

أي السياسـة العامـة واألطـر    ، "البيئـة المالئمـة  "يعنى بناء القدرات بخلق ، مستوى األنظمة

العالقـات   كما تعتبر. االقتصادية والتنظيمية وأطر المساءلة التي تحكم عمل األفراد والمؤسسات

  .أمرا هاما -الرسمية وغير الرسمية على السواء -اإلجراءات فيما بين المؤسساتو

  Empowerment: التمكين

االنخراط في برامج وأنشطة وهياكل من أجل تحقيق بعـض السـيطرة مـن قبـل     التمكين هو 

تـي  والسماح ألعضائهن بالمشاركة بقدر أكبر في األمـور ال ، المجموعات المقهورة على حياتها

تساعد األفراد على حكم أنفسهم بنجاعة عن طريق استخدام كما . على حياتها بشكل مباشر تؤثر

إنما كإمكانية وقدرة تساعد على إنجـاز عمليـة    ،وليس من أجل ممارستها على اآلخرين، القوة

 .)2(االجتماعي المنشودالتغيير 

                                                 
                                                      http://www.gefweb.orgإلنترنت      موقع صندوق البيئة العالمية على شبكة ا)  1(

  http://www.anabhm.com/modruleمازن عبد العزيز ، مسودة )2(
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 Personality: الشخصية

حيـث يقـال عـادة إن لفـالن     ، يالح اليوممفهوم متداول في االصط، إن مفهوم الشخصية   

جسمانية أو مكانة اجتماعية ويقصد بذلك ما يتميز به الفرد عن غيره من خصوصيات ، شخصية

نسـمع بضـعف    ،وعلى عكس ذلـك . مرتبطة بثروته أو نفوذه السياسي أو االجتماعي، مميزة

التـي   ،والخنوع ،ستسالمواال ،ويراد بذلك اإلشارة إلى صفات االنهزامية ،الشخصية أو انعدامها

 ،مـرتبط فـي التمثـل الشـائع     ،هذا ما يؤكد أن مفهوم الشخصية. غلب على الفردتيمكن أن ت

بين مفهوم الشخص ومفهوم  اً؛ مما يبين أن هناك خلطلخارجية القابلة لإلدراك المباشربالمظاهر ا

ارتباط مفهوم الشخصـية  ومدى  ،هذا ما يدفعنا إلى التساؤل حول حقيقة هذا التالزم.)1(الشخصية

  .بالمظاهر الخارجية المميزة

   :في العلوم اإلنسانية يتحدد في ثالث منظومات أساسية  إن مفهوم الشخصية

يقصد بها السمات المميزة لإلنسان كعضوية بيولوجية وككينونـة مسـؤولة    :منظومة الشخص

  . واجتماعيا، وقانونيا، أخالقيا

النظر إلى اإلنسان كحياة نفسية تنمو وتتغيـر بنـاء علـى     يقصد بها :المنظومة السـيكولوجية 

وما يترتب عن مراكمة تجارب وخبرات تنعكس علـى سـلوكيات   ، معطيات ذاتية وموضوعية

  .اإلنسان وحياته الفردية

يقصد بها النظر إلى الفرد فـي تفاعلـه مـع محيطـه االجتمـاعي       :المنظومة السوسيوثقافية

  ). …ة االجتماعيةواألنظم ،واآلليات ،المؤسسات(

إلى الحد الذي يمكننـا مـن   ، بشكل كبيرباهتمامات العلوم اإلنسانية ، مفهوم الشخصية لقد حظى

إن تحديـد الشخصـية    .القول بأن هدف العلوم اإلنسانية في نهاية المطاف هو دراسة الشخصية

صـية فـي   كبناء أو كنظام يحتم معالجة المسألة من خالل الطروحات التي حاولت تمثـل الشخ 

ـ  ،منظومة فكرية معينة ر الشخصـية فـي   وعليه نجد أنفسنا أمام خطابات تحاول كل منها حص

                                                 
  http://www.annabaa.org/naba54عبد الحكيم  ، السلوم )1(



 17

، هذه الخطابات في الخطاب الفلسفي حتى تكون مقاربتنا إجرائية نقوم بحصر .تمثالتها الخاصة

  .)1(السيكولوجي منه والسوسيوثقافي :والخطاب العلمي

تناولوها كنظـام مجـرد    ،سفة الذين تناولوا الشخصيةفي الخطاب الفلسفي نجد أن معظم الفال  

يستبعد أن تكون الخصائص الجسمية هي التي تميز الشخص عن  ،ديكارت فهذا .مرتبط بالوعي

حينما  .وال تحل في مكان ،تقبل الشك الشخصية ؛ ألن كينونة الشخصية البد أن ترتبط بصفة ال

 .ة والوحيدة التي تميز الشخصـية فة األساسينجد عند ديكارت صفة التفكير هي الص ،نفكر مليا

أو الجـوهر  (من ثمة يرتبط مفهوم الشخصية عند ديكارت باألنا المفكـرة أو الـذات الواعيـة    

إذا انقطعـت   " :لذا يقول ديكارت. فحينما تنقطع الذات عن التفكير تنقطع عن الوجود): المفكر

هو التصور الذي تبناه ابن سينا حينمـا   ،تقريبا ،كان هذا.. ." دالوجوانقطعت عن ، عن التفكير

من ثمـة   .أنانيتهاواعتقد أن األنا يمكن أن تنقطع عن كل شيء إال عن  ،ربط بين األنا والوعي

  .)2(يستبعد أن تكون الشخصية مرتبطة بالمظاهر الجسمانية والحسية

ه ذات باعتبـار أن الشخصـية عنـد    ،أما كانط فيعتبر الشخصية موضوعا لعقل أخالقي عملي

حينمـا يسـتعمل هـذه     .كونه يمتاز بالعقل ،ت األخرىألن ما يميز اإلنسان عن الكائنا ،أخالقية

األداة سيكتشف بأنه يعمل بمقتضى الواجب األخالقي الذي يحتم عليه أن يحترم ذاتـه ويحتـرم   

ط الشخصـية  على هذا األساس تـرتب  .ه باعتباره موجودا يملك كرامةألنه يكتشف ذات ،اآلخرين

  .)3(فسها باعتبارها وجودا أخالقيابالتالي وعي الذات لن، بوعي اإلنسان بقيمته

ميل إلى دراسة الشخصية ككينونـة فرديـة وكبنـاء    ي، منه السيكولوجي :العلمي الخطابأما    

فالسلوكية التي يتزعمهـا واطسـون   . وما يميز هذا الخطاب هو التنوع واالختالف، سيكولوجي

أعطوني عشـرة مـن أطفـال    " :يقول واطسون .التعود والتربية والتعلم تعتبر الشخصية نتيجة

 ،أو فنانـا  ،طبيبا :فأصنع منه ما أريد ،ثم أدربه ،فسأختار أحدهم جزافا ،أصحاء أسوياء التكوين

                                                 
  http://www.bafree.net/forum/archiveماجد عبد العزيز ، عشي )1(

  .http://www.alniryad.com/2005/04/02الشريدة، خالد بن عبد العزيز، مفهوم الشخصية  )2(

  .، مرجع سابقماجد عبد العزيز، عشي )3(
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أو سـاللة   ،وذلك بغض النظر عن ميولـه ومواهبـه   ،أو لصا أو متسوال ،أو تاجرا ،أو عالما

   .)1(ن هذه المدرسة تأثرت كثيرا بتجارب بافلوفإن هذا ما يؤكد أ"  .أسالفه

ذلـك  . ومنتوجا اجتماعيا محضا، الخطاب السوسيوثقافي يعتبر الشخصية بناء سوسيوثقافيابينما  

ال ، من ثمة، تتسم بالسلطة والقهر Durkheimألن الظواهر السوسيولوجية في اعتقاد دوركايم 

حتى يندمج الفرد  .غط آليات الضبط االجتماعيةلض يستطيع الفرد أن يحيد عنها دون أن يتعرض

يقوم ببناء الشخصية عن  - Guy Rocher كما يرى جي روشي -فإن المجتمع ، بشكل مناسب

طة مؤسسات اجتماعية تقوم بتكييف الفـرد مـع الـنظم    اسوذلك بو، طريق التنشئة االجتماعية

 .)2(لشخصية بالصور التي يرتضيها هكذا تتأسس أنماط ا .االجتماعية والقيم األخالقية المقبولة

   Political Education:السياسية التنشئة

يتم من خاللها تكـوين الوليـد البشـرى     التي االجتماعينها عملية التفاعل أتعرف التنشئة على 

 ،نظـام األدوار االجتماعيـة   فيبحيث يتخذ مكاناً معيناً ، وتشكيله وتزويده بالمعايير االجتماعية

تكييف الفرد مع بيئته االجتماعية بحيـث   يتم من خاللها التيالعملية  هيأو ، تهويكتسب شخصي

 التيالطريقة  إلى لإلشارةوهو مصطلح يستخدم  .عترفاً به ومتعاوناً مع اآلخرينيصبح عضواً م

يعرفهـا  . يقوموا به من أدوار عند الكبر أنقيم واتجاهات مجتمعهم وما ينتظر  األطفاليتعلم بها 

السـلوك   فـي يكتسب الفرد من خاللها ثقافة ومعايير جماعته  التيتلك العملية  نهاألى البعض ع

  .)3(وهى عملية ال تحدث لفترة معينة ثم تتوقف ولكنها مستمرة وممتدة االجتماعي

  :التنشئةمفهوم نحو تعريف  انك اتجاهلهنا

القيم والمعايير المستقرة  ينظر إلى التنشئة كعملية يتم بمقتضاها تلقين المرء مجموعة من :األول

  .ضمير المجتمع بما يضمن بقاءها واستمرارها في

                                                 
  .الشريدة، خالد بن عبد العزيز، مرجع سابق )1(

  .رجع سابقم، ماجد عبد العزيز، عشي)2(

  .1997، 206ص ، مدخل الى العلوم السياسية، جامعة القدس المفتوحة) 3(
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 التيينظر إلى التنشئة على أنها عملية من خاللها يكتسب المرء تدريجيا هويته الشخصية  :الثاني

ــة     ــه بالطريق ــاء مطالب ــه وقض ــن ذات ــالتعبير ع ــه ب ــمح ل ــيتس ــه الت ــو ل   .تحل

ــاليعلــى النحــو  ر التنشــئةمــن مــداوالت المختصــين، يمكــن تلخــيص عناصــ   :الت

لقيم واتجاهات سياسية ولقيم واهتمامات اجتماعيـة   تعليمعملية  هيالتنشئة السياسية ببساطة  -1

  .ذات داللة سياسية

التنشئة السياسية عملية مستمرة بمعنى أن اإلنسان يتعرض لها طيلة حياته من الطفولة وحتى -2

  .الشيخوخة

 تكوين الثقافة، قل الثقافة السياسية عبر األجيالن :ثالثةأدواراً رئيسية تلعب التنشئة السياسية  - 3

  .تغيير الثقافة السياسية، السياسية

هناك العديد من األنساق االجتماعية والمؤسسات االجتماعية المختلفـة تقـوم بهـذا الـدور      -4

  .بالنسبة للفرد) التنشئة السياسية(

أو قبول  السياسيسواء بقبول أو رفض النظام  السياسيد المحدد لسلوك الفر هيهذه العملية  -5

   .)1(أو رفض المجتمع ككل أو إحدى مؤسساته

   Political Culture:السياسيةالثقافة 

يقصد بالثقافة السياسية مجموعة المعارف واآلراء واالتجاهات السائدة نحـو شـئون السياسـة    

ــم ــلطة، والحكـ ــة والسـ ــاء، الدولـ ــوالء واالنتمـ ــرع، الـ ــاركةالشـ   .ية والمشـ

يرى بها مجتمـع معـين    التيتعنى أيضاً منظومة المعتقدات والرموز والقيم المحددة للكيفية    

  .المناسـبة بـين الحـاكم والمحكـوم     والعالقـة ، الدور المناسب للحكومة وضوابط هذا الدور

ـ    وص معنى ذلك أن الثقافة السياسية تتمحور حول قيم واتجاهات وقناعات طويلة األمـد بخص

، وينقل كل مجتمع مجموعة رموزه وقيمه وأعرافه األساسية إلى أفراد شعبه، الظواهر السياسية

بشتى مؤسساته الرسمية  السياسيويشكل األفراد مجموعة من القناعات بخصوص أدوار النظام 

                                                 
  .1989، عمان، 95ص ، مبادىء علم السياسة، نظام وآخرون، بركات) 1(
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مع لما كانت الثقافة السياسية للمجت .السياسيوحقوقهم وواجباتهم نحو ذلك النظام ، وغير الرسمية

وتشـمل تلـك الثقافـات    ، تتكون بدورها من عدة ثقافات فرعيـة  فهي، جزءاً من ثقافته العامة

  .)1( الخ ،ةوالمرأ، والفالحين، والعمال ،والنخبة الحاكمة، ثقافة الشباب :الفرعية

ـ  التيمجموع االتجاهات والمعتقدات والمشاعر  هي، بذلك تكون الثقافة السياسية  نظامـاً   يتعط

تحكم تصرفات األفـراد داخـل النظـام     التيوتقدم القواعد المستقرة ، ملية السياسيةومعنى للع

يلتزم بهـا أعضـاء المجتمـع     التيتنصب على المثل والمعايير السياسية  فهيبذلك . السياسي

ــي ــي، السياس ــار  والت ــدد اإلط ــذيتح ــدث التصــرف  ال ــييح ــي السياس ــه ف   .نطاق

 السياسيالسلوك  فيد المجتمع من قيم ومعتقدات تؤثر أن الثقافة السياسية تدور حول ما يسو أي

  .ألعضائه حكاماً ومحكومين

   Youth Movement:الحركة الشبابية

  . )2(لتي تعمل في نطاق المجال الشبابييقصد بها مجمل األطر والمنظمات والمؤسسات ا 

   Youth :الشباب

ما وفق تعريف مشروع قـانون  عا 35-18يقصد بها الذكور واإلناث التي تتراوح أعمارهم بين 

وهو التعريف المعتمد فـي   .)3( رعاية الشباب الذي وضعتة وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية

  .هذه الدراسة

  :الشبابية المنظمات

والمشاريع واألطر الشبابية في الضفة الغربية التـي   المنظمات ويقصد بها، الدراسةهي وحدة  

 هي بطبيعة الحال .مقرات وهيكلية إداريةو مراكز ويوجد لها، تعمل مع الشباب بصورة مباشرة

وتمكـين   تثقيفيال  توعويال في الجانب وتقدم خدمات إلى الشباب، ال تهدف إلى الربح منظمات
                                                 

              http://www.acpss.ahram.org.eg/ahramمنى محمود   ، السيد عليوة) 1(
    http://www.ilo.org/public/regionالحركة الشبابية (2) 

  ، قانون رعاية الشباب الفلسطيني الي اين، صالح، عبد العاطي )(3
http://www.rezgar.com/m.asp?i=492  
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أو من خالل الندوات والمحاضرات والدورات التدريبية وورشات العمـل  ، وبناء قدرات الشباب

  .)1(ة غير ذلك من األنشطة والبرامج المختلف

  :المشاريع

للمؤسسات األهلية وعادة ما تكون دائرة أو وحدة مـن وحـدات    التابعة هي الوحدات أو الدوائر

  .تعنى بالشبابو ة أو تلكهذه المؤسس

    Community Activities:النشاط األهلي

من شأنه و، أو اختياراً، م طوعاًقدَُّي، أو غيره، أو تنموي، أو ثقافي، أية خدمة أو نشاط اقتصادي

أو ، أو اقتصادياً أو صحياً أو مهنيـاً أو ماديـاً  ، تحسين مستوى المواطنين في المجتمع اجتماعياً

  . أو تربوياً، أو ثقافياً، أو رياضياً، أو فنياً، روحياً

  Organization Goals  :أهداف المنظمة

، نشطة التي تقدمهاهي الغايات التي تسعى المنظمة إلى تحقيقها من خالل مجموعة البرامج واأل

  . هي المخرجات أو النتائج المتوقعة من البرامج واألنشطة

   Effectiveness:الفاعلية

بحيـث  ، هي قدرة وإمكانية والدرجة التي تتحقق بها أهداف المنظمة بأحسن الوسائل والطـرق 

شـكل  مثل لمدخالتها البشرية والمادية إلى مخرجات على عكس قدرة المنظمة على التحويل األت

  .)2(ومقارنة اإلنجازات بحجم المدخالت ، أنشطة وبرامج

                                                 
              http://www.youthinheart.org/dialog.phpة المنظمات الشبابي)  1(
  .17ص، مرجع سابق:ياسر، شلبي)  2(
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  : األدبيات والدراسات السابقة

وهذا يعود إلى قـدم  ، لقد تعددت الدراسات واألدبيات التي تناولت المنظمات األهلية في فلسطين

مـن خـالل   ، تشكيل هذه المنظمات وإلى الدور الذي قامت به في مقاومتها لالحتالل اإلسرائيلي

  .تقديمها لبرامج وخدمات متنوعة تعزز صمود وثبات الشعب الفلسطيني

بعد التسوية السياسية مع إسرائيل أخذ االهتمام البحثي يتزايد بشـكل ملحـوظ بسـبب المهـام      

يالحظ أن الدراسات واألدبيات السابقة قد انقسمت إلى عـدة  ، متطلبات الجديدة لهذه المنظماتوال

وتناولـت الواقـع الفلسـطيني    ، مفهوم المجتمع المدني باإلطار العامدراسات تناولت : اتجاهات

والخصوصية التي يمتاز بها عن باقي المجتمعات كونه ما زال تحت االحتالل اإلسرائيلي ولـم  

هذه الخاصية انعكسـت علـى عمـل معظـم     . لة االستقرار واالستقالل التاميصل بعد إلى حا

  . طابع اإلغاثيالعليها المنظمات األهلية الفلسطينية إذ غلب 

مع دخول السلطة الفلسطينية  1995بعد عام ، لكن حدث بعض التحول في شكل وطبيعة أدائها 

إلى المدن التي انسحب منها االحتالل اإلسرائيلي وقيام مؤسسات فلسطينية رسمية حيث انتقلـت  

اطيـة الفلسـطينية وآفـاق    باإلضافة إلى تناولها الديمقر، هذه المنظمات من اإلنمائية إلى التنمية

علـي  ، زيـاد أبـو عمـر   : (من هذه األدبيات .التحول الديمقراطي والمجتمع المدني الفلسطيني

مساهمة فـي  ، عزمي بشارة( ،.)المجتمع المدني والتحول الديمقراطي في فلسطين، الجرباوي

فـي بنـاء   دور المنظمـات األهليـة   ، زكريا النحاس، عزة عبد الهادي( ،)نقد المجتمع المدني

 تمنظمـا ، مصطفى البرغوثي(، )المجتمع المدني والسلطة، جورج جقمان(، )المجتمع المدني

النظام السياسي الفلسطيني مـن  ، جميل هالل(، )المجتمع المدني ودورها في المرحلة المقبلة

 ). حيث البرامج واألهداف والتمويل

مـن  ، صت بها مراكز األبحاثدراسات اختهناك دراسات مسحية حول المنظمات األهلية وهي 

تعـداد  (، )حقائق وأرقام صادرة عن مركـز مـدار  : المنظمات غير الحكومية:(هذه الدراسات

، )صادرة عن معهد مـاس ، المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 ). غيرهادليل المنظمات غير الحكومية الصادرة عن مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة و(
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فقد تم تناول جزء منها ، فيما يتعلق بالدراسات واألدبيات التي تناولت المنظمات األهلية الشبابية

مـع ذلـك ظهـرت دراسـات     . بشكل عام في السياق العام لتناول المنظمات األهلية الفلسطينية

بنـاء   المج خاصة في، المنظمات األهلية الشبابيةو بابشال وأدبيات ومؤتمرات تناولت موضوع

  :التخصص نذكر منهاو القدرات الشبابية وواقع هذه المنظمات بنوع من الشمولية

وهي دراسة شاملة ومعمقة ، )1(احتياجات، مشاكل، واقع.. قضايا الشباب: طالل أبو عفيفة  .1

تناولـت الواقـع   . اشتملت على عشرة فصول ومقدمة، يلقضايا الشباب في واقعنا الفلسطين

وما نتج عنه من مشاكل متعددة أثرت وتؤثر ، الفلسطيني تحت االحتالل الذي يعيشه الشباب

كما تحدثت الدراسة عن االحتياجات المتعددة للشباب الفلسطيني في مقدمتها ، على هذه الفئة

، الشعور باألمن الشخصي المفقود عندهم نتيجة لممارسات االحـتالل اإلسـرائيلي بحقهـم   

قاومة من أجـل الوصـول إلـى الحريـة واالسـتقرار      على عاتقهم في الم والدور الملقى

 . واالستقالل والبناء الوطني

الدراسة عبارة عن مجموعة " )2(المؤسسات الشبابية بين الواقع والطمـوح ": رامي مهداوي .2

ماذا قـدمت المؤسسـات الشـبابية للشـباب     : من أوراق عمل اشتملت على مواضيع مثل

خرجـت   .اجات ومشاكل الشباب الفلسطينيعالج احتيالفلسطيني؟ الرؤية المستقبلية لكيفية 

يتمثـل   تأسيس جسم شبابي، الدراسة بمجموعة من التوصيات واألفكار المقترحة لعل أهمها

في مؤسسة حاضنة لجميع الهيئات الشبابية الخاصة واألهلية والحكومية بهدف تنسيق العمل 

ين مختلف المؤسسات الشـبابية  وإنشاء شبكة شبابية بغرض التشبيك ب، الشبابي في فلسطين

قائمة على دراسات وأبحاث تدرس واقـع   ووضع خطة تنموية للشباب، على مستوى الوطن

 .وتفعيل دور المجالس الطالبية في الجامعات والمعاهد التعليمية، الشباب الفلسطيني

                                                 
  .2004، فلسطين، رام اهللا، 1ط" احتياجات، مشاكل، واقع"قضايا الشباب : طالل، أبو عفيفة ) 1(

رام ، يمقراطية وتنمية المجتمعالمركز الفلسطيني لتعميم الد، المؤسسات الشبابية بين الواقع والطموح: رامي، مهداوي ) 2(

  .2003، فلسطين، اهللا
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تتبـع  هي دراسة بحثية هدفت إلى  )1( "واقع المنظمات الشبابية الفلسطينية"، محمود كراجة .3

وتسليط الضوء على واقع المنظمات ، تطور أشكال التنظيم الشبابي في األرضي الفلسطينية

مـع تركيزهـا علـى    ، الشبابية الفلسطينية واستكشاف دور المنظمات الشبابية المسـتقبلي 

لبعض التنظيمات السياسية الفلسطينية وهي حركة فـتح  ) التابعة(المنظمات الشبابية المنبثقة 

وحـزب  ، وحزب الشعب الفلسطيني، والجبهة الديمقراطية، والجبهة الشعبية، سوحركة حما

 .فدا

دراسة اقتصرت على الشباب والمشاركة فـي   هي" )2(الشباب وصنع القرار: "جبريل محمد .4

.  سرة والمؤسسة والمجتمـع والدولـة  صنع القرار من حيث درجة اإلقصاء في مستويات األ

على شـباب   قائم على استبانة وزعت في محافظة رام اهللاستندت الدراسة إلى عمل ميداني 

 . عاماً 24 -18يبلغون من العمر 

ب واقـع  الشـبا "دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني لقضايا السالم والديمقراطية بعنوان  .5

في مدينـة أريحـا   الدراسة عبارة عن ملخص لمؤتمر عام عقد  ".المشاركة وطموح التغيير

رك فيه عدد من الكتاب والمفكرين الفلسطينيين باإلضافة إلى عـدد  شا  1/6/2004بتاريخ 

أهمها الشـباب  ، تناولت الدراسة مواضيع عدة. كبير من الشباب والمهتمين في هذا المجال

.  الشـباب والتنميـة البشـرية   ، عصريدور الشباب في إيجاد دستور ، والمشاركة السياسية

به الشباب في هذه القضايا وضـرورة العمـل   خلصت مواضيع الدراسة إلى الدور الذي يلع

 .)3(على بناء وتنمية قدراتهم

" بانورامـا "دراسة صادرة عن المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنميـة المجتمـع      .6

". )4(دليل تدريبي للعمل الشـبابي "بعنوان ، العامة في القدس األسبانيةبالتعاون مع القنصلية 

                                                 
المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية ، فلسطين، رام اهللا، واقع المنظمات الشبابية الفلسطينية، محمود، كراجه ) 1(

  .2003 ، رام اهللا"بانوراما"المجتمع 

ـ "لمركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية ا: فلسطين -رام اهللا، الشباب وصنع القرار: جبريل، محمد ) 2(  ، رام اهللا"ابانو رام

2003.  

  .2004، فلسطين -أريحا، الشباب واقع المشاركة وطموح التغيير، المركز الفلسطيني لقضايا والسالم والديمقراطية ) 3(

  .2004، فلسطين -هللارام ا، دليل تدريبي للعمل الشبابي، المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية بانورراما )  4(
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 مثل مفهوم الديمقراطيـة ، ومعمق لمفاهيم سياسية واجتماعية الدراسة عبارة عن شرح واٍف

والقيادة والعمل ، والتعددية والمسؤولية المدنية، التثقيف المدني والمواطنة حقوق وواجباتو

هذا الدليل إلى تنمية هدف  .والشراكة، والتحالفات والتشبيك، واالتصال والتحفيز، التطوعي

  .لذكرقدرات الشباب بالمفاهيم سابقة ا

منتدى شـارك الشـبابي   : لشباب وهيصادرة عن مجموعة مؤسسات تهتم بقضايا ادراسة  .7

ملف الشباب في " بعنوان ، Undp’ معهد دراسات التنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائيو

ـ الدراسة كتحديث وتطوير لدراسة سـابقة  هذه جاءت  ." 2004 فلسطين ، نفس العنـوان ب

لمجموعة من مجموعة أوراق عمل ودراسات  دراسة عبارة عنال. 2002في العام  صدرت

المركز القانوني للشـباب  ، السياسية الشباب مشاركة: حول، نوالخبراء الفلسطينيي الباحثين

، الشباب والحركة التطوعية، الشباب والعمل التطوعي، الشباب والمؤسسات، في التشريعات

ذوي االحتياجـات  ، الصحة النفسية للشـباب ، مالشباب والتعلي، الشباب والتنمية االقتصادية

احتـوت   .الشـباب والمعلوماتيـة  ، اإلعالم والشـباب ، الشباب والبيئة، الخاصة من الشباب

 .)1(الدراسة على مجموعة من التوصيات حول المواضيع سابقة الذكر

أولـى  أما الدراسة الحالية فإنها دراسة ميدانية، اختلفت عن الدراسات السـابقة، كونهـا مـن    

لدور المنظمات الشبابية الفلسـطينية فـي بنـاء     -في حدود معرفة الباحث–الدراسات التقييمية 

-1994الشخصية وأثرها على التنمية السياسية في الضفة الغربية، في الفترة الممتدة بين عامي 

 .2004، أي منذ بداية تشكيل السلطة الفلسطينية وحتى نهاية العام 2004

  : أقسام الدراسة

تناولت المقدمة مشكلة الدراسة وسؤالها وفرضياتها : فصولخمسة الدراسة في مقدمة و هذه تأتي

  .ومصطلحاتها والدراسات السابقة وأهدافها وأهميتهاوحدودها ومنهجها 

                                                 
  .2004فلسطين-، رام اهللا2004ملف الشباب في فلسطين، منتدى شارك الشبابي) 1(
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يتم الحديث فيه عن التطور التاريخي للعمل األهلي فـي   مدخل نظري نعبارة ع األولالفصل 

مل التي أثرت في المنظمات األهلية بشكل عام والمنظمات الشبابية فلسطين والتطرق ألهم العوا

  . إذ سيتم تناول أهدافها واستراتجياتها وبرامجها، الفلسطينية بشكل خاص

وصفا للطرق واإلجراءات التي اتبعهـا  و، طريقة الدراسة واجراءاتها الفصل الثاني ويتضمن  

هـا  جراءات العملية التي اتبعح الخطوات واإلوشر، مجتمع الدراسة وعينتهاو الباحث في منهجية

ثم شرح مخطـط  . األداةهذه في بناء اداة الدراسة ووصفها وخطوات التحقق من ثبات وصدق 

حصائية التـي اسـتخدمت فـي    اإلشارة الى أنواع االختبارات اإلتصميم الدراسة ومتغيراتها و

  .والمعالجات المتبعة في استخراج النتائج الدراسة

النتائج التـي استخلصـها   و البيانات تناول اإلجراءات الميدانية للدراسة وتحليلي و ثالثالالفصل 

ـ   )االستبانة( الدراسة أداة حيث ستتعرض، عمل الباحث الميداني اريع وأهـداف  لبـرامج ومش

بناء الشخصية العامـة للشـباب   و كذلك تبيان دور هذه المنظمات في تطوير، المنظمات الشبابية

سوف يتم تغطيتها بحيث تشمل جميع محافظات  .قياس هذا الدورو الضفة الغربية الفلسطيني في

  .بعدد وحدات مجتمع الدراسة 330 توعدد االستبيانا، الضفة الغربية

وفحص فرضيات الدراسـة  ، الدراسة أداةالنتائج التي توصلت لها مناقشة  ويناقش الفصل الرابع

  .النتائج هذهضوء  علىومجاالتها ومحاورها 

 ،عرض استنتاجات وخالصـة الدراسـة   اخاتمة يتم من خاللهوهو عبارة عن  الخامسالفصل 

طرح وتقديم توصيات بهدف زيادة فاعلية البرامج والمشاريع التي تنفذها المنظمـات   الى إضافة

  . الشبابية األهلية الفلسطينية
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  الفصل األول

 ري وتاريخيمدخل نظ، الحركة الشبابية الفلسطينية ومنظماتها
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  الفصل األول

 مدخل نظري وتاريخي، الحركة الشبابية الفلسطينية ومنظماتها

من هنا غـدا الشـباب    ،من التشكيل السكاني كبريشكل الشباب في المجتمع الفلسطيني الجزء األ

القطاع وتنمية  هذهولويات الضرورية لبناء ثروة فلسطين الحقيقية والتي بات االهتمام بها من األ

تسعى كل الجهات المعنية  أنال بد من  إذ، المثل تنمية المجتمع واالرتقاء بهوب ،راتة وتوجيههاقد

القـدرات والطاقـات    ن يكون همها وشغلها الشاغل تنميةجهدها وأ ىوان تبذل قصار ،بالشباب

    .البشرية الفلسطينية

  : وفكرها إطار عام للحركة الشبابية

يجدر بنـا التوقـف قلـيالً أمـام     ، بابية الفلسطينية ومنظماتهاقبل الدخول في تجربة الحركة الش

يحتل الشباب الفلسطيني . وكذلك خصائص وسمات الشباب، الشباب واتجاهاته) مفهوم(مصطلح 

دوراً مميزاً في بناء مجتمعه وفي صياغة وتقرير اتجاهات الجوانب المتعددة للواقع المسـتقبلي  

أن الشـباب عمـاد المجتمـع     مفادها يكاد يجمع عليها الجميعالتي والحقيقة الثابتة ، الفلسطيني

وال شك أن اختالف المجتمعات من النواحي السياسية ، ونسيجه الحيوي القادر على العطاء الدائم

هذه المجتمعات بمدى اهتمامهـا بقطـاع    اختالفواالجتماعية واالقتصادية والثقافية يعني أيضا 

  . الشباب

طار العام ال يختلف عن المجتمعات األخرى إال من حيث جدية وشمولية المجتمع الفلسطيني باإل

على مدار عقود متتالية عـانى   .بسبب خصوصية الحالة الفلسطينية، هذه المشكالت وعموميتها

الضـفة   بإلحاق ابتدءاً من االستعمار البريطاني ومروراً، الشباب الفلسطيني العديد من المشكالت

، وصوالً إلى االحتالل اإلسرائيلي يةمصرال تحت اإلدارة قطاع غزة عووض الغربية إلى األردن

بعـد قيـام السـلطة     .وهذا أدى بالشباب إلى تحمل القسط األكبر من أعباء النضال والمقاومـة 

وأن يكون المسـتقبل مشـرقاً   ، ى قطاع الشباب باألهمية الكبرىظحأن ي كان األمل، الفلسطينية

والقلـق   باإلحباطقطاع الشباب واقعاً مريراً مليئاً يعيش ) حالياً(ولكن على أرض الواقع ، أمامه
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والمـوارد الخاصـة    مكانـات اإلالواقع المعاشي يشهد فجوة بين  .والتخوف من مستقبل مجهول

ورسم سياسات اقتصادية واضحة وبين الزيادة الكبيرة فـي القطـاع   ، بتحقيق رفاهية اجتماعية

يضاف إلى ذلك سـوء  ، ة التي يشهدها الشعب الفلسطينيدطرالمبسبب الزيادة السكانية ، الشبابي

   .ووجود االحتالل إدارة هذه الموارد

  : مفهوم الشباب

وغيـره مـن    المحيطومعجم لسان العرب  كما جاء في معجم، الشباب من حيث المعنى اللغوي

ب وشـبان  وتجمع على شـبا ، وشباب الشيء أوله، الفتاء والحداثة عبارة عن ،المعاجم العربية

تعني  Youthتفيد القواميس اإلنجليزية أن كلمة .)1(نقول شب الغالم يشب شباباً وشبيبة، وشواب

أو الفترة من البلـوغ إلـى   ، أو الفترة األولى من حياة المرء، كون الشيء الحي حيوياً وطازحاً

  .)2(أو أول فترة مبكرة من كل شيء، اكتشاف النمو التام والمراهقة

أما من الناحية اإلجرائية فال يوجد تعريـف محـدد لمصـطلح    ، ن الناحية اللغويةهذا المعنى م

 على تعريف موحـد شـامل   االتفاقعدم  يعود .تحديد واضح إيجادوهنالك صعوبة في ، الشباب

، للعديد من األسباب لعل أهمها اختالف األهداف المنشودة من وضع التعريف وتبـاين المفـاهيم  

لـذا نجـد   ، ها التحليل السيكولوجي واالجتماعي الذي يخدم تلك األهدافواألفكار التي يقوم علي

تعريفات نظرية مختلفة لمفهوم الشباب يشتق منها تعريفات إجرائية لغرض دراسـة معينـة أو   

كما ونجد تعريفات منطلقها معرفي قـائم  ، عملي ما لغرض تحديد فئة مستهدفة في برنامج نشاط

نجـد  ، فيما يكون التعريف النظري لمفهوم الشباب أشمل، )3(سفيةاجتماعية وفل يديولوجياتآعلى 

ظاهرة جزئية مختصة بحالة بحثية أو عمليـة أو  أو التعريفات العملية اإلجرائية معبرة عن حالة 

  . أيديولوجية

                                                 
  .13ص، مرجع سابق، طالل، أبو عفيفة)  1(

  .18ص، الصراع القيمي لدى الشباب، محمود، السرحان)  2(

  .19ص، 2002، رام اهللا، لقيادة الشابةالشباب وا، المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع، بانوراما)  3(
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الشـباب  "فراج والتي ترى أن  إيمانللباحثة  اًتعريف، من التعريفات النظرية لمفهوم الشبابأورد 

بـل هـم حقيقـة    ، قة بيولوجية مشتقة لحظياً ومباشرة من عامل العمر الزمني فحسبليسوا حقي

متعلقة بمستوى التطور االقتصادي واالجتماعي والثقـافي والسياسـي   ، سياسية ثقافية/ اجتماعية

وبالتالي مستوى انعكاس مجمل الخبرات العامة في التكوين الشخصـي  ، للبلد الذي يعيشون فيه

علـى اخـتالف    النظري للشباب يختلف أيضا بنـاء  نالحظ أن التعريف ".)1(يةلهذه الفئة العمر

إال أن العامل المشترك واألهـم بـين التعريفـات    ، رفواالجتماعية للمّع يدلوجيةاآلالمنطلقات 

إذ يرتبط ذلك ، بسنوات محددة عمليادون أن يحدد هذا البعد ، البعد الزمني النظرية المختلفة هو

 من المالحـظ  .)2(تحقيق االستقاللية االقتصادية للفرد المرتبطة بالعمر الزمني بمفاهيم أو مستوى

ب ينطلق من خالل الربط بين باأن غالبية المجتمعات تحاول اآلن وضع تعريف محدد للش اًأيض

  .إضافة إلى مفاهيم اجتماعية وتاريخية تتعلق بمجتمعاتها، والتعريف القانوني، العامل العمري

نرى أن العديد من الباحثين والمختصين حـاولوا   -من المنطلقات سابقة الذكر -خالصة القول 

، من وجهة نظر نظرية بحتة أو من وجهة نظر إجرائيـة تطبيقيـة  ، تقديم تعريف موحد للشباب

هـذا ألكثـر مـن عامـل      يعـود . وبالرغم من الجهود المبذولة لم يستطيعوا تقديم مفهوم واحد

  : أهمها ربماهذا المفهوم يتسع للعديد من االتجاهات  كون، موضوعي وتاريخي وبيئي

  : )البيولوجي(حيائياأل االتجاه. 1

من أطوار نمو اإلنسـان   اًطورهذا االتجاه يؤكد الحتمية البيولوجية باعتبارها مرحلة عمرية أو 

وكذلك نضجه العقلي والنفسي والذي يبدأ من سـن  ، الجسمانيالذي فيه يكتمل نضجه العضوي 

أن الشـباب هـم مـن    ترى منظمة األمم المتحدة  .كما يحددها بعضهم 30-13من  أو 15-22

 ملهناك عدد من بلدان العـا  .مطلقاًإال أن هذا التعريف ليس ، سنة 25-15تتراوح أعمارهم بين 

وهنالك من يمـدها  ، سنة) 12(سنة والبعض اآلخر من سن ) 11(ترى أن سن الشباب يبدأ من 

  . ا يشير إلى أن لكل بلد ظروفه الخاصةمم، سنة) 35(إلى سن 

                                                 
)1  (Iman, Frage, constructing youth the meditrranean 4th Mediterranean Social and political 

societies, meeting, 2002.  
 http://www.patarc.orgالشباب والتنمية المجتمعية في الريف الفلسطيني ، نظام، عطايا) 2(
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يتميز عـن غيـره مـن المجتمعـات       المجتمع الفلسطيني فان، أما على الصعيد الفلسطيني    

سنة حوالي  15الذين تقل أعمارهم عن  األفرادحيث تصل نسبة ، في كونه مجتمعا يافعا األخرى

نسبة من تقـل   أنأي % 33.1 إلىفتصل  35إلى أقل من  15أما نسبة الشباب مابين ، 47.4%

وهي واحدة من أعلى النسب فـي سـن   ، %80.3 إلىعاما في فلسطين تصل  35عن  أعمارهم

 . )1(الشباب في العالم كله

جاء في دراسة أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول واقع الشباب في األراضـي   

التـي  ) سـنة 24-10(فئة العمرية من ال(أن الشباب هم حديثو السن أو صغار السن ، الفلسطينية

 19-15(والمراهقين وهم ضمن الفئة العمريـة  ، )سنة 14-10(تضم األطفال في الفئة العمرية 

  .)2( )سنة 24-20(والشباب اليافع وهم ضمن الفئة العمرية ، )سنة

في  جاء في مقدمة الدراسة أن الشباب الفلسطيني يمثلون حوالي ثلث سكان األراضي الفلسطينية 

حـوالي  ) سـنة 24-10(إذ بلغت نسبة األفراد في الفئة العمريـة  ، الضفة الغربية وقطاع غزة

أما وزارة الشباب والرياضة الفلسطينية ومنذ تأسيسـها فـي    .عدد السكان إجماليمن %) 32(

ومديرية ة من قبل مديرية الشؤون الشبابية حددت الشباب المستهدفين بالرعاي 1994نهاية العام 

 . )3()سنة 35-18(سن  بالفترة بينن الرياضية الشؤو

  : )السيكولوجي( النفسي االتجاه. 2

، أن الشباب حالة عمرية تخضع لنمو بيولـوجي مـن جهـة    )السيكولوجي(النفسي يرى االتجاه

البلوغ وانتهاءاً بدخول الفرد إلى عالم الراشـدين   بدءاً من سن، لمجتمع من جهة أخرىولثقافة ا

هذا التعريف الدمج بين االشتراطات العمرية والثقافة المكتسـبة مـن المجتمـع    يحاول  .الكبار

وإنما حالـة  ، أن الشباب ليسوا مرحلة عمرية تتحدد بسن معينة هيرى أنصار، )الثابت والمتغير(

الشعور بالشباب يتأتى مـن الشـعور بالحيويـة     إذ أن.نفسية معينة ال عالقة لها بالعمر الزمني
                                                 

 ht://www.nechs.orgعاماً 35من الشعب الفلسطيني تحت  %80 ، وقائدها لشباب وقود االنتفاضة ا، احمد، مراد) 1(

دراسة أعدها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسـطيني حـول   . واقع وأرقام، شباب فلسطين: لمزيد من اإلطالع انظر)  2(

  .38ص، 2001، كانون أول، رام اهللا، الشباب

  .19-18ص، سابقمرجع ، طالل، أبو عفيفة)  3(
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 واإلحباطوكذلك بين الشيخوخة والشعور باليأس  ،بينهما الطردية حياة والعالقةوالحماسة وحب ال

  . عالقة وثيقة، والرغبة بالموت

   ):ولوجييوسالس( جتماعياالاالتجاه . 3

 أحيائية للشباب باعتباره حقيقة اجتماعية وليس ظاهرة  )ولوجييوسالس( االجتماعي ينظر االتجاه

ك مجموعة من السمات والخصائص إذا توافرت فـي فئـة مـن    بمعنى أن هنا، فقط )بيولوجية(

ويرى أهمية الفترة الزمنية وأثرها في تحديد الشباب باإلضافة إلى ، السكان كانت هذه الفئة شباباً

  .)1(ضرورة االهتمام بالحالة النفسية

  : االستراتيجية واألهداف، المنظمات الشبابية

وبمختلـف أنظمتهـا   ، ب كان مبكراً في معظم دول العالمأن بداية االهتمام بإنشاء منظمات للشبا

الشـباب   ئـة شبابية اهتمت بتأطير وتعب إتحاداتعلى المستوى العالمي برزت ثالث . السياسية

  :)2(وهي

وضم االتحادات الشبابية فـي الـدول االشـتراكية    ، االتحاد العالمي للشباب الديمقراطي .1

  . بة من التوجهات االشتراكيةبشكل رئيسي إلى جانب الدول التي كانت قري

وهو اتحاد يضم الشباب المنضـوي فـي أحـزاب    ، االتحاد الدولي للشباب االشتراكي .2

 . االشتراكية الدولية في أوروبا الغربية

الوقوف في وجـه االتحـاد العـالمي    ئها وكان الهدف من إنشا، الجمعية العالمية للشباب .3

 .ها من قبل المعسكر الغربي الرأسماليللشباب الديمقراطي كحركة مناوئة، وتم إنشاء

                                                 
  .مرجع سابق، نظام، عطايا) 1(

 http://www.rches.org، دور الشباب في عملية التغيير المجتمعي، زياد، عثمان) 2(
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أن أهدافها السياسية لم تكـن خافيـة حيـث     -سابقة الذكر–يتضح من االتحادات الدولية الثالث 

: وهما آنذاككانت تتجاذبها ثالث تيارات سياسية تعكس منظومتين سياسيتين أو قطبين رئيسيين 

  . االشتراكية ومنظومة البلدان الرأسمالية المنظومة

اتحـاد   مثل، ى جانب هذه االتحادات أنشأت األمم المتحدة هيئات خاصة بالشباب تحت رعايتهاإل

  .الشباب العالمي

يمكن القول أن هنالك ثالث نماذج من المنظمات التي تعنى بالشباب والتي مـا  ، في اإلطار ذاته

  : )1(تزال قائمة وهي

هـذه   .ألنظمـة الشـمولية  منظمات الشباب في بلدان الحزب الواحد أو التي توصف با .1

وجـزء مـن التشـكيل    ) الحزب الحـاكم (المنظمات عبارة عن نسخة عن الحزب األم 

وبالتالي فهي في سياساتها الشبابية والعامة جـزء مـن منظومـات النظـام     ، الرسمي

هـذه   .المؤسساتي ومستوعبه من خالل الحزب المهمين علـى مقـدارات البلـد ككـل    

في الوطن العربي  .ب االنهيار الذي حصل في تلك البلدانالمنظمات تفككت غالبيتها بسب

شـبيبة  و شبيبة البعث(توجد بعض النماذج المشابهة خصوصاً في سوريا والعراق وليبيا 

  ). الفاتح

المنظمات لـديها هـامش    هذه .منظمات أهلية للشباب تعاونها وتشرف عليها الحكومات .2

، ضمن واقع التعددية في هـذه البلـدان  ، ةأوسع في التعبير عن سياساتها الشبابية والعام

ولكنها ليست مستقلة تماما في سياساتها خصوصا أن التمويل الحكومي لها يلعـب دورا  

هذه المنظمات فـي البلـدان الرأسـمالية    تتواجد  .في توجيه برامجها وتحديد أولوياتها

 . والديمقراطية الناشئة في العالم

وهذا النمـوذج هـو   ، شراف حزبي أو حكوميمنظمات أهلية غير حكومية ال تخضع إل .3

لكن هذه المنظمات على أهميتهـا   .األكثر استقاللية في سياساته الشبابية وسياساته العامة

                                                 
  .مرجع سابق، زياد، عثمان) 1(
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حنى العام يتجه نحو هذه المنظمات بسـبب النـزوع   نوإن كان الم، ما زالت قليلة التأثير

وميـة أو الحزبيـة   يد نحو مؤسسات المجتمع المدني على حساب المؤسسات الحكاالمتز

 . المغلقة

  : للمنظمات الشبابيةالرئيسية األهداف 

هو إكساب الشباب المزيـد  ، ئهابنظر رواد فكرة إنشا، للمنظمات الشبابية يعتبر الهدف الرئيسي

وما يقدم لهم من البنى المجتمعية القائمة والذي  هممن االهتمام وإغالق الفجوة القائمة بين حاجات

يـة  على أن تـتم العمل  نركز المفكرو.لشبابهتمام بقضايا التعليم التي تخص ايتم من خالل اال

يـة  ومحاربة الجهل واألم، التعليمية على أساس العقل والمنهج العلمي وليس على أساس التلقين

قليمية والدوليـة تمكـنهم مـن    يختص ببيئاتهم المحلية واإل اًوإكسابهم وعي، في صفوف الشباب

ودراسـة المشـاكل االجتماعيـة    ، نة بين هذه البيئات المختلفة ومواقعهم منهااإللمام بها والمقار

  . )1(ووضع التصورات العلمية لهذه المشاكل، السائدة بوسائل البحث الفردية والجماعية

لدى الشباب من خالل تكريس تقاليد النقاش والحوار  ةغرس القيم الديمقراطي أيضامن األهداف 

ونجاح هذا التوجه يعني تقرير الديمقراطية ، ء الرأي بين المجموع العامالحر والديمقراطي وإبدا

وإكساب الشباب الوعي السياسـي مـن خـالل    ، في المنظمات الشبابية وفي بنية المجتمع ككل

وهنا تبرز وجهتا نظر حول الدور السياسـي لمنظمـات   ، التربية السياسية المعدة لهذه المنظمات

األخرى  .ياسة تحطم منظمات الشباب وتحرفها عن أهدافها الرئيسيةاألولى ترى أن الس .الشباب

ولكنها تحـدد هـذا   ، يبه في هذه المنظماتيترى أنه ال يمكن االستغناء عن البعد السياسي أو تغ

المسألة مـا   ،حتينرووبغض النظر عن وجهتي النظر المط، النشاط وتحصره في جانب الشباب

ـ  زالت قائمة على جدول البحث والجد ية أو الـربط بـين   ل لجهة الفصل بين الشـباب والسياس

ومـن  ، في الميدان التطبيقـي  ون أن يطغى أحدهما على اآلخر أو يغيبهلي دالجانبين بشكل جد

، إعداد القادة الشباب ليكونوا على رأس المنظمات الشـبابية  ،األهداف المعلنة للمنظمات الشبابية

                                                 
  .مرجع سابق، زياد، عثمان) 1(
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، إن البرامج التي تنفذها هذه المنظمات قـد  )1(مستقبالً من التشكيل القيادي للمجتمع ككل اًجزءو

  .تعبر عن رؤية غربية لدور هذه المنظمات في نشر الثقافة الغربية بطريقة أو بأخرى

  :خلفية تاريخية :ومنظماتها الحركة الشبابية الفلسطينية

وتحليل أهـم  يأتي تناول التطور التاريخي للحركة الشبابية الفلسطينية ومنظماتها بهدف عرض 

كـون المنظمـات   ، التطورات والمتغيرات التي أثرت في المنظمات الشبابية في مختلف جوانبها

التجربة التاريخية التي مرت بها  إلرثهي حصيلة تراكمية  المرحلة هذهفي الشبابية الفلسطينية 

ي لعبته وتلعبه والدور الذ، وبالتالي من الصعب تناول المنظمات الشبابية، مجمل الحركة الشبابية

  .على تجربتها التاريخيةمختصرة دون إلقاء نظرة 

  :1947المنظمات الشبابية الفلسطينية منذ البدايات األولى وحتى نهاية عام 

حيث بدأت ، يمكن العودة لبداية ظهور الحركة الشبابية الفلسطينية إلى نهايات القرن التاسع عشر

 النوادي والتي غلب عليها طابع العمـل االجتمـاعي  تظهر بشكلها المنظم من خالل الجمعيات و

أول  1877والتي تأسست فـي القـدس عـام    ، تعتبر جمعية سوسنة صهيون. والثقافي واألدبي

 .اًعضو ينها عند التأسيس عشرئبلغ عدد أعضا .منظمة شبابية تأسست في األراضي الفلسطينية

في نفـس العـام   و .)2(وجودة في لندنفرع لجمعية اتحاد الشباب المسيحيين التي كانت م وتأسس

  . تأسست في القدس جمعية الغيرة المسيحية لشباب الروم األرثوذكس

وكان من أهدافها تربيـة الشـباب   ، أنشئت في يافا جمعية ترقي اآلداب الوطنية، 1908في عام 

يـة  ت فـي حيفـا جمع  ئفي الفترة نفسها أنش. نشرة بأعمالها السنوية أصدرت الجمعية، وتهذيبهم

وكان رئيسـها  ، وهي جمعية أدبية اهتمت باألمور األدبية وتمثيل المسرحيات، الشبيبة المسيحية

                                                 
رنامج األمم المتحدة اإلنمائي مقدمة إلى ب، دراسة حول المؤسسات واألطر والمشاريع والنوادي الشبابية، عمر، رحال)  1(

undp2002 ، رام اهللا.  

  .62ص، 1984، دمشق، 2مج، 1ط، الموسوعة الفلسطينية)  2(
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كانت قبـل الحـرب   و ،1919تشرين الثاني  17أعيد تأسيسها في  .الشاب األستاذ أديب الجدع

  .)1("نهضة فتيان الروم الكاثوليك"باسم  معروفة العالمية األولى

والتي اهتمت ، تأسست في القدس جمعية الشبان المسيحية 1908عام وبالتحديد خالل نفس الفترة 

واسـتمرت هـذه   ، بتنمية مواهب وقدرات الشباب في المجاالت الثقافية واالجتماعية والرياضية

فـي   .جمعية الشبيبة اليافية 1908عام  ت في ذات الفترةئكما أنش .الجمعية حتى وقتنا الحاضر

ن هما النادي العربي ومؤسسه كان فريقاً من الشباب المؤمنين تأسس في القدس ناديا، 1918عام 

 اًاحـد والذي كان يبلغ مـن العمـر يومـذاك    ، من بينهم الحاج أمين الحسيني، بالوحدة العربية

أيضا مـن الشـباب وأبـرزهم فخـري      والمنتدى األدبي وكان معظم أعضائه .ن عاماًيوعشر

و التنافس بين  ومكافحة الصهيونية، ةسورياللوحدة أما أهداف الناديين فتلخصت في ا، النشاشيبي

  .)2(النشاشيبي والحسيني 

جمعية شبابية طالبية   ابدأ الطلبة بتنظيم أنفسهم وأنشأو، في مطلع العشرينات من القرن الماضي

، وقد نشطت هذه الجمعية في صفوف الطالب والمثقفين الشـباب " جمعية الخطابة الطالبية"باسم 

وأسفرت جهودها عن عقد مؤتمر طالبي فلسطيني في عـام  ، تثقيفية تعبوية وطنيةوقامت بحملة 

ودعـا  ، ودعا المؤتمر لإلضراب العام" محاربة اإلنجليز فهم رأس األفعى"تحت شعار ، 1930

والذي سنأتي على ذكـره فـي   ، )3(إلى عقد مؤتمر للشباب الفلسطيني الشباب والحركة الشبابية

  . اريخي للحركة الشبابية الفلسطينيةسياق عرضنا للتسلسل الت

أنه ومنذ بداية العشرينات وحتى نهايـة الثالثينـات    يشير الكاتب خليل البديري، في ذات المجال

ـ وبعد ذلـك تأس ، من القرن الماضي تأسست في بيت لحم جمعية للطلبة العرب جمعيـات   تس

ت والتشكيالت أخذت باالتسـاع  وهذه الجمعيا، طالبية في العديد من المدن والمناطق الفلسطينية

بإنشاء مدارس مـن أجـل    الجمعياتهذه  قامت .1938حتى تشكلت رابطة الطالب العرب عام 

                                                 
  .63ص، مصدر سابق، الموسوعة الفلسطينية)  1(

مركز األبحاث ، دفاتر النهج، 1993-1908دراسة في الفكر السياسي الفلسطيني ، البحث عن كيان: ماهر، الشريف)  2(

  .25ص، 1995، 1ط، ت االشتراكية في العام العربيوالدراسا

  .الفصل الخامس، الحركة الطالبية والبعد النظري وأنماط الممارسة في التشكيالت والبلدان المختلفة: وليد، سالم)  3(
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انبثـق عنهـا رابطـة المثقفـين     ، 1945وفي عام  .جمعيات زراعية تعاونيةو ،مكافحة األمية

  .)1(العرب

الذي ، ب نادي الطلبةأسس محمد أديب العامري في يافا مع مجموعة من الشبا، 1925في العام 

وكان النادي بمثابة حركة ، 1925كان فرعاً لمؤتمر الطلبة العربي العام المنعقد في بيروت عام 

، "حملة الفكرة االسـتقاللية "وأطلق على الشباب أعضاء هذا النادي اسم ، اجتماعية سياسية ثقافية

  .)2(أعضاء النادي في صفوف الشباب نظراً للدور التعبوي الذي لعبه

عرفت المدن الفلسطينية في تلك الفترة العديد من النـوادي الشـبابية   ، باإلضافة إلى نادي الطلبة

مواهبهم في  وإبرازوهدفت إلى تنمية قدرات الشباب ، والتي كان لها دور كبير في الحياة األدبية

ـ  في بيت لحم" الشبيبة التلحمية"ذكر نادي ا من هذه النوادي .المجاالت األدبية كـان يقـيم   ذي ال

 النـادي . الحفالت لتكريم األدباء والمستشرقين الذين يـأتون لزيـارة األراضـي الفلسـطينية    

في القدس كان يقيم مسابقات أدبية باسم النادي العربي  .اهتم بالتمثيل الذي في غزةاألرثوذكسي 

مـع  ، الجوائز على الفائزين في مسابقات الشـعر  *في موسم النبي موسىيوزع و "سوق عكاظ"

                                                 
، 1982، القـدس ، منشورات صالح الدين، وفيها، ستة وستون عاماً على الحركة الوطنية الفلسطينية: خليل، البديري)  1(

  .95-93ص

  .56ص، 1988، الكويت، مكتبة المعال، 1ط، كيف ضاعت فلسطين: عيسى، الماضي)  2(

تعـود جـذور    .أول انطالقة دينية واسعة لم تكن تخلو من أهداف سياسـية ، حياء مواسم النبي موسىكان إ *

نتصاره في معركة حطين واسـتعادة  تحرير في عهد صالح الدين واالإذ بعد ، المواسم الدينيةهذه إلى عهد الظاهر ببيبرس

فأصبحوا  ،بزيارة األماكن المقدسة)  المسيحيين األوروبيين(سمح صالح الدين بدافع األخوة الدينية لالفرنج ، بيت المقدس

وخشي المسلمون أن ينتهز اإلفـرنج هـذا التسـامح الـديني      ، يفدون من أوروبا بأعداد ضخمة في أعياد الفصح والميالد

أخذوا يستعدون لمواجهة ذلك االحتمال بإقامة مواسم دينية مماثلة في . الستيالء على البالد بحرب صليبية جديدةفيعاودوا ا

طة اآلالف التي تتجمع وتحتشد من أنحاء فلسطين يسهل الرد والدفاع والقتـال إذا  اس، وبهذه الوسيلة أي بوالمواعيد نفسها

الذي يقع على الروزمانة الغربية مصادفاً أسـبوع عيـد   ، النبي موسى وقد كان أكبر المواسم تلك موسم، دعت الضرورة

  . الفصح المجيد

إذ كان المسلمون يتوافدون من المدن الفلسطينية المختلفة إلـى  ، استمر موسم النبي موسى طوال العهد العثماني عيداً دينياً

مع أنه من المعروف أن النبي موسـى لـم   . (القدس ومن ثم يتوجهون نحو أريحا حيث يقام مقام النبي موسى في جنوبها

دار الهـدى  ، 3ط، 1948-1917القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين ، الحوت نويهض بيان: انظر)  يدخل فلسطين

 .112-111ص، 1986، بيروت، للنشر
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اإلشارة إلى أن النادي العربي ومقره يافا كان من أنشط النوادي الشبابية في المجـاالت األدبيـة   

  .)1(والثقافية

والتوعـوي   تشير بعض المصادر إلى أن نشاط النوادي لم يقتصر على العمل األدبي والثقـافي 

نشاطات الجمعيـات   بل تعداه إلى المشاركة في النشاط الوطني السري لمواجهة، والعمل العلني

 أنشئأن النادي العربي الذي ، يورد الكاتب صبحي سعد الدين غوشة، في هذا المجال الصهيونية

السرية في إعداد وتـدريب شـباب مسـلحين    " جمعية الفدائية"اشترك مع  1918في القدس عام 

  .)2(بأسلحة خفيفة للقيام بعمليات نضالية ضد القوات البريطانية والعصابات الصهيونية

شهدت األراضي الفلسـطينية موجـة تأسـيس     1928تذكر بعض المصادر أنه مع حلول العام 

وقامت الجمعية بعقد العديـد  ، المراكز والفروع لجمعية الشبان المسلمين والتي تأسست في مصر

تمثلت أهداف الجمعية في تشجيع التعلـيم فـي صـفوف الشـباب      .من المؤتمرات في فلسطين

وتشجيع اإلنتاج الوطني العربي بإقامة معارض وطنية صـناعية زراعيـة   ، هموتوعيتهم وتهذيب

والعمـل  ، وإدخال التعليم الزراعي في القرى والمراكز الزراعية، بهدف تشجيع العامل العربي

  .)3(على إيفاد بعثات علمية إلى الخارج

بـل  ، الفلسـطينية لم يقتصر نشاط الشباب الفلسطيني بإنشاء الجمعيات والنوادي داخل األراضي 

أشار  .هدفت إلى مكافحة المد الصهيوني بشكل مبكرو تعداه إلى تشكيل جمعيات خارج فلسطين

الكاتب ماهر الشريف إلى أن مجموعة من الطالب الفلسطينيين الذين يدرسون في بيروت أسسوا 

فقد أشار ، لضبطولم يحدد الكاتب تاريخ تأسيسها با، "جمعية الشبيبة النابلسية"جمعية أطلق عليها 

  .)4(إلى أنها كانت موجودة عشية الحرب العالمية األولى

                                                 
  .57ص، مصدر سابق، عيسى، الماضي)  1(

  .243ص، 1988، هان حمادمكتبة المرحوم بر، 1ط، شمسنا لن تغيب: صبحي، غوشة)  2(

، دار الهدى للنشر والتوزيع، 3ط، 1948-1917، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين: بيان نويهض، الحوت)  3(

  .190-188ص، 1986، بيروت

  .25ص، مصدر سابق، ماهر، الشريف)  4(
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تحـت اسـم    عقد أول مؤتمر للحركة الشبابية الفلسطينية في يافا، 1931كانون الثاني  4بتاريخ 

برئاسة عيسى البندك وحضور مائتي عضو من أصل " مؤتمر الشباب العربي الفلسطيني األول"

ميز هذا المؤتمر عن غيره أنه لم يمثـل فريقـاً   ت .لمناطق الفلسطينيةأربع مائة يمثلون مختلف ا

وذا صبغة سياسـية قوميـة   ، بل كان ذا برنامج أوسع إطاراً، ولم يطرق موضوعاً معيناً، محدداً

من أهم هذه اللجان لجنـة   .وتميز أيضا بأسلوب النقاشات واالنتخابات وتأليف اللجان، اجتماعية

واألخالقـي فـي    ورفع المستوى العلمـي ، والتي هدفت إلى إزالة األمية، التعليم األهلي القومي

إلى دعـم اإلنتـاج   ، في نهاية مداوالته التي استمرت ثالثة أيام متتالية، ودعا المؤتمر. )1(البالد

والعمل على وضع ميثاق قـومي  ، "صندوق األمة"وتقوية ، الوطني ومقاطعة المنتوجات األجنبية

جمعيات الشـبان  "ته العملية أن أسس فروعاً له في كل فلسطين تحت اسم وكانت خالصة مداوال

  .)2("العرب

وامتاز هذا المؤتمر بكثرة الحضـور  ، عقد الشباب مؤتمرهم الثاني في حيفا، 1935أيار  10في 

وامتازت المقترحات الصـادرة عنـه بالشـمولية    ، حيث بلغ عددهم األلف من الشباب المتحمس

إال أنها ألقت على كاهل الشـباب  ، لبالد السياسية واالقتصادية واالجتماعيةوالوعي على مشاكل ا

من هنا يستنتج استحالة تطبيق  .الذين ال يملكون من المال سوى القليل مسؤوليات حكومة بذاتها

كان لمؤتمر الشباب الدور الطليعي في تسيير المظاهرات الجماهيريـة   .قرارات المؤتمر الثاني

تميز مؤتمر . ضي من قبل حكومة االنتداب البريطانياتسهيل الهجرة وبيع األر االحتجاجية على

ويتـه  التي انبثقت عن مؤتمرات الشباب بحي" جمعيات الشبان العرب"الشباب واللجان والجمعيات 

–بحكم الواقع فريقاً  به أن تم االعتراف إلى قطف ثمرة نشاطاتهو ، وجوالته المتعددة في البالد

على قدم المساواة مع األحـزاب   1936هكذا تمثل في اللجنة العربية العليا عام  .ياًسياس -حزباً

  .)3(السياسية التي كانت موجودة في تلك الفترة

                                                 
، طـرابلس ، العامة للنشر والتوزيـع  المنشأة، 2ط، 1939-1922، فلسطين واالنتداب البريطاني: كامل محمود، خلة)  1(

  .513ص، 1982، ليبيا

  .514ص، مصدر سابق: كامل محمود، خلة)  2(

  .576-575ص، مصدر سابق: كامل محمود، خلة)  3(
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تأسس في أوساط الشباب الفلسطيني منظمتان شـبابيتان همـا منظمـة    ، 1945في أواخر عام 

ريئة وثابتة مختلفـة  ب انطالقة جنطلقت منظمة النجادة في أوساط الشباا .النجادة ومنظمة الفتوه

إذ هدفت منذ البداية إلى تحقيق الهدف األسمى ، ما سبقها من منظمات ونوادي وحركات شبابيةع

، وهو التدريب العسكري لمواجهة األطماع الصهيونية، الذي كان يتطلع له الشباب في تلك الفترة

من أجل ذلـك تبنـت    .عسكريةوكان من الصعب على أي منظمة عربية أن تعلن عن أهدافها ال

األهداف الرياضية والثقافية واالجتماعية العامة للشـباب والتـي دعـت إليهـا فـي قانونهـا       

في الناصـرة وحيفـا   ، أنشأت المنظمة مراكز متعددة في أنحاء مختلفة من فلسطين.)1(األساسي

. نـون القتـال  من أجل تدريب الشباب على األساليب العسكرية وف، ونابلس ويافا والقدس وغزة

 ،كانت تعمل كجيش شبه نظامي وقامت بعمل عروض عسكرية في العديد من المدن الفلسـطينية 

وشكلت دوريات حراسة على السواحل الفلسطينية لمنـع  ، ها زياً عسكرياً موحداًأعضاؤ ارتدىو

لـة  إلى المنظمة عدد كبير من الشباب المثقفين وحم نضما .تسلل المهاجرين اليهود إلى فلسطين

، ا إلـى اآلالف أعضـائه  عدد في القرى والمدن حتى وصل انتشرت، الشهادات العليا والثانوية

  .)2(وكانت تعلن نفسها أنها منظمة شبابية مستقلة غير حزبية

تأسست منظمة الفتوة وهي منظمة شبابية قام بتأسيسها الحـزب العربـي   ، 1935 في ذات العام

لم تختلف هذه المنظمة في أهدافها عـن منظمـة    .زببزعامة جمال الحسيني كجناح رسمي للح

ها عند انطالقتهـا ثالثـة   بلغ عدد أعضائو انضم إلى صفوفها عدد كبير من الشباب إذ، النجادة

والذين كانوا يرتدون زياً  ألعضائهاكانت تقوم بعمل تدريبات عسكرية ، آالف وخمسمائة عضو

 وقالـت  ،هداف االجتماعية والتعليمية والثقافيةأخفت أهدافها العسكرية خلف األو عسكرياً موحداً

ـ  .نها تسعى إلى تحقيقها من أجل النهوض بمسـتوى الشـباب  أ من خالل نظامها الداخلي ذكر ت

ـ  الكاتبه بيان نوي لمنظمـة   اًهض الحوت أن السبب الرئيسي لتأسيس هذه المنظمة لتكـون منافس

علـى   .)3(العربي جمـال الحسـيني   الوالء لرئيس الحزب إعالن بسبب رفض األخيرة، النجادة

الرغم من الحماسة والتشجيع والتأييد الذي القته هاتان المنظمتان واألعداد الكبيرة من الشـباب  
                                                 

  .508ص، مصدر سابق، بيان نويهض، الحوت)  1(

  .510ص، مصدر سابق، بيان نويهض، الحوت)  2(

  .513ص، المصدر السابق)  3(
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وتـدخل الوجهـاء فـي    ، إال أن الخالف والصراع ما لبث أن نشب بينهما ،همايلإ اانضموالذين 

 بـين ممثلـي   لقـاءات عد عـدة  وب، مقدمتهم الحاج أمين الحسيني لحل هذه الخالفات والمشاكل

  ". منظمة الشباب العربي"طلق عليها اسم متين تقرر دمجهم في منظمة واحدة أالمنظ

مهرجـان  "بيراً أطلق عليه أقامت منظمة الشباب العربي مهرجاناً شبابياً ك، 1947في بداية عام 

ـ   ". الشعلة ابقة بـين  جاء هذا المهرجان كتأكيد على الوحدة وحل الخالفـات والصـراعات الس

 ،على الصعيد الرسمي فقطكان لكن ذلك  .المنظمتين وكبداية عهد جديد تتحقق فيه الوحدة بينهما

إذ تحولت المنظمتان إلى ثالث منظمات وضعف ، أما على الصعيد العملي لم تتحقق هذه الوحدة

ـ وبذلك أخذت هذه المنظمات الشـبابية بالضـعف   ، روح الشباب بسبب هذه الخالفات ي والتالش

  .)1(تدريجياً

ستخالصـات  يمكننـا أن نخـرج بـبعض اإل   ، من خالل عرضنا التاريخي السابق لتلك المرحلة

  : وهي، التي يمكنها تسليط الضوء على طبيعة وعمل الحركة الشبابية والنتائج

 فيما تراوحت المنظمات والجمعيات والنوادي الشبابية بين النشـاط السياسـي لبعضـها    - 

نمـط  فإن الشباب كانوا أبرز مـن حيـث    ،لتعبوي لبعضها األخروالنشاط االجتماعي ا

وقد اكتسب هذا الدور بعداً جماهيرياً يقـوم علـى أسـاس مشـاركة     ، ورهم السياسيد

هذا الدور الذي لعبه الشباب لم يقتصر علـى المنظمـات    .المواطنين المباشرة وتفعيلهم

بل يمكننا القـول  ، ات المجتمعيةالشبابية إنما تعداه لباقي المنظمات والجمعيات والمؤسس

  .بأن عنصر الشباب شكل اللبنة األساسية في العمل األهلي الفلسطيني وساهم في تطوره

والعشـائرية   سادت سيطرة شمولية للقيادة السياسية وأدت الصراعات النفوذية السياسية - 

سياسـية  وسلطت القيـادة ال ، إلى تراجع وانكماش وتالشي العديد من المنظمات الشبابية

سيف التقسيم واالنشقاق واإللحاق بالمنظمات الشبابية والمنظمات الجماهيريـة العماليـة   

مثال ذلك ما حصل مع منظمة النجادة والتي كان يعول عليهـا أن   .والنسائية بشكل عام

 .تشكل قوة عسكرية مدربة تقف في وجه األطماع الصهيونية
                                                 

  .511ص، مصدر سابق، ن نويهضبيا، الحوت)  1(
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إذ  لم تكن متواصلة وراسخة" لي بشكل عامومنظمات العمل األه"إن المنظمات الشبابية  - 

وأن عدداً محدوداً من المنظمات الشبابية تواصل إلى ، اندثرت معظمها ولم تعمر طويالً

جمعية الشـبان  : وهنالك منظمات يزيد عمرها عن حوالي مئة سنة مثل، وقتنا الحاضر

حاجـة   ممـا يعكـس  ، وهنالك منظمات شبابية يزيد عمرها عن خمسين سنة ،المسيحية

 . مجتمعية لوجود هذه المنظمات

اهتمامها المتزايد في بناء  تشير إلى، إن النظرة التقييمية لعمل ونشاط المنظمات الشبابية - 

والدروس التاريخية تفيد بأن هذه المنظمات ساهمت بشـكل أو  ، قدرات الشباب وتهذيبهم

نب األدبي والتعليم خاصة الجا، بأخر في توعية وتعليم جيل الشباب في مختلف الجوانب

، األهلي وتوعية الشباب بالمخططات واألطماع الصـهيونية تجـاه األرض الفلسـطينية   

وكان لديها برامج مقاومـة لهـذه    ،وهنالك منظمات ساهمت في تدريب الشباب عسكرياً

 . لشباب العمود الفقري لهااألطماع شكل ا

  ):1966-1948(المنظمات الشبابية الفلسطينية 

هبوطـاً   1967وحتى العام  1948شهدت الفترة ما بين عام ، 1948إسرائيل في العام بعد قيام 

نتيجة لظروف ذلك ، كبيراً في منسوب عمل ونشاط المنظمات الشبابية والعمل األهلي بشكل عام

أهمها حالة اإلحباط والضياع الواسعة التي تسللت إلى نفوس الشعب الفلسـطيني   متعددة ومختلفة

وما نتج عنها من وقوع معظم األراضـي الفلسـطينية تحـت االحـتالل      1948 على أثر نكبة

التـي   األحزاب السياسية الفلسطينية تأصاب التيإضافة إلى حالة الوهن والضعف ، اإلسرائيلي

  . واضمحاللها وتالشيها تقريباً كانت قائمة آنذاك

لمواطنين الفلسـطينيين  ال شك أن تشديد قبضة النظامين المصري واألردني على حرية وحركة ا

قد أسهم وأثر بشكل واضح على عمل المنظمات الشبابية والعمل  في الضفة الغربية وقطاع غزة

  . األهلي الفلسطيني بشكل عام
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إلى بعـض  " االقتصاد السياسي لقطاع غزة"تشير الكاتبة سارة روي في كتابها ، في هذه المجال

إذ أشارت إلى أن التطـور االقتصـادي   ، 1967-1948ما بين  المؤشرات التي ميزت مرحلة

واالجتماعي الذي بدأت مالمحه تتشكل في عهد االنتداب البريطاني توقف تمامـاً بعـد حـرب    

وترى الكاتبة أن السبب الجوهري في هذا التوقف يعود إلى انقطاع الفلسـطينيين عـن   ، 1948

، م وتشتتهم فـي الخـارج  إضافة إلى اقتالعه .خاصة األرض التي فقدوها، مصادرهم الطبيعية

وكذلك استخدام الوسائل واألساليب العنيفة والقاسية إلحكام السـيطرة علـى الشـؤون المدنيـة     

واألمنية والتعليم والصحة والرفاه االجتماعي والتجارة من قبل السلطات األردنية فـي الضـفة   

  . )1(الغربية والسلطات المصرية في قطاع غزة

تب عزت عبد الهادي إلى اقتصار وتركز مضمون العمل األهلي فـي  يشير الكا، هذات اإلطار في

قضية الالجئين وحـق العـودة    اعتبرتإذ ، تلك الحقبة التاريخية على مقاومة مشاريع التوطين

إضافة إلى العمل الخيري اإلغاثي الـذي كانـت تقدمـه    ، محور العمل السياسي في تلك الفترة

صر العمل األهلي  على تقديم خدمات طارئة لالجئـين  حيث اقت، المنظمات والجمعيات الخيرية

  .)2(الفلسطينيين من خالل المساهمة بتأمين الطعام والشراب والمالبس والخيام لهم

  )1993-1967(المنظمات الشبابية الفلسطينية بعد االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية 

بداية مرحلة جديدة من نضال  1967شكل االحتالل اإلسرائيلي للضفة الغربية وقطاع غزة عام 

دأت بوادرها قبل تمثلت بتشكيل فصائل العمل الفدائي المسلح والتي ب، الحركة الوطنية الفلسطينية

بمؤسسـاتها المختلفـة    1965ذلك مع تأسيس منظمة التحرير الفلسطينية عام  ترافق .االحتالل

ن على رأسه مجموعـة مـن الشـباب    كا الذي كاالتحاد العام لطلبة فلسطين، الشعبية اتحاداتهاو

إقامة الندوات والمؤتمرات التعبويـة فـي صـفوف الشـباب      على عمل االتحادإذ ، المتحمسين

                                                 
(1)   Roy, Sara: The Gaza Strip, The Political Economy of de Development, Institute for 
Palestine an Studies, Washington, 1995. 

، رام اهللا، مركـز بيسـان للبحـوث واإلنمـاء    ، دور المنظمات األهلية في بناء المجتمع المدني: عزت، عبد الهادي)  2(

  .22ص، 2002، فلسطين
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باإلضافة إلى مساهمته الكبيرة في تجنيد الطالب وزجهم بالعمـل الفـدائي المسـلح    ، الفلسطيني

  .)1(لمقاومة االحتالل اإلسرائيلي

على االرتباط بالعمـل   -نسبياً–في سنوات ما بعد االحتالل  فيما اقتصر العمل األهلي الفلسطيني

ماضي قد شـهدت  ات والتسعينات من القرن اليفإن فترة السبعينات والثمانين، الوطني بشكل عام

في صـفوف الشـباب   ) حركة(بروز ظاهرة و ،ي كبعد إضافي للعمل األهليبروز البعد التنمو

في تأسيس وتعمـيم هـذه الحركـة     بابية دور كبيرللمنظمات الش وكان، تمثلت بالعمل التطوعي

الشـباب وتنميـة    بهدف زيادة الـوعي لـدى  ، كآليات جديدة من آليات العمل التعبوي والتثقيفي

عنـدما   1972لحركة عـام  كانت بداية انطالق هذه ا .)2(قدراتهم وتجسيد االنتماء الوطني لديهم

باإلضافة إلى مجموعة من ، غيري السنمن معلمي المدارس والكليات والحرفيين ص اجتمع عدد

وهو نادي أدبي اجتمـاعي  ، الشباب كانوا يعيشون في منطقة القدس ورام اهللا في مقر نادي الغد

ومقره في مدينة القدس التابع لجمعية الشابات المسيحية بهدف توعية وتثقيف أنفسهم من خـالل  

التي ضـمت مواضـيع   ، األدبية الهادفةالقراءة والمطالعة وحلقات النقاش والمسابقات واألعمال 

وحركات التحـرر الـوطني واألدب   ، تتعلق بالمساواة بين الجنسين اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً

-1972كانت اللقاءات تعقد أسبوعياً واستمر ذلك على مـدار سـنتي    .به ذلكاوالمقاومة وما ش

، ارسة العملية لخدمة وطنهم وأبنائهلممبعد ذلك انتقل الشباب لربط التعبئة والتثقيف با .)3(1973

، لك بأن انطلقوا في العديد من الميادين لمساعدة المواطنين في قطـف ثمـار الزيتـون   ذوتمثل 

، ومد شبكات الكهرباء في القرى غيـر المنـارة   وتنظيف األحياء والمساعدة في تعبيد الشوارع

ت شبابية أخـرى فـي مدينـة    حيث تشكلت مجموعا، واألعمال صدى كبير األنشطةوكان لهذه 

التي انطلقت في القـدس  "ضوعفت هذه التجربة  .البيرة واتخذت من مكتبة بلدية البيرة مقراً لها

تشكلت لجـان العمـل   إذ ، بسرعة كبيرة إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية توانتقل" ورام اهللا

                                                 
  .23ص، مصدر سابق، عزت عبد الهادي)  1(

صادر عن منتدى شارك الشبابي ، وهو عبارة عن مجموعة من الدراسات المختلفة حول الشباب، 2004ملف الشباب)  2(

  .33ص، UNDPومعهد دراسات التنمية وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي 

آفـاق  ، 1987-1967ر الوعي السياسي في المناطق المحتلـة تمهيـداً لالنتفاضـة    تطو، قبل الطوفان، ليزا تراكي)  3(

  .35ص، 1990، 5ع، فلسطينية
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حركة بالتطور واالنتشار هذه ال واستمرت ،التطوعي واالجتماعي في مدن نابلس والخليل وأريحا

أقرت جامعة بيرزيت العمل التطوعي كمتطلب  1973في عام . معظم مناطق الضفة الغربية في

  .)1(لتخرج الطلبة من الجامعة إلزامي

قفزة نوعية في مسيرة العمل التطوعي عندما أجريت االنتخابات البلدية وفـاز   1976شكل عام 

إذ أصـبحت البلـديات مركـزاً    ، لية في الضفة الغربيةفيها المرشحون الوطنيون للمجالس المح

وقام الشباب بأعمال تطوعية عديدة منهـا أعمـال البنـاء ومسـاعدة     ، لحمالت العمل التطوعي

المزارعين في موسم الحصاد وقطف الزيتون وحمالت تعليم القـراءة والكتابـة فـي القـرى     

  .)2(ومخيمات الالجئين

محتلة وأسهمت هذه الحركـة  اً سياسياً تقدمياً في المناطق اللقد شكلت حركة العمل التطوعي وعي

خاصة في السنوات األولى لظهورها قبل دخول التنظيمات الطالبية الميدان ، الشباب ستسييفي 

السائد في تلك الفترة حيث شكلت هذه اللجان البدائل الوحيدة للنوادي الرياضـية والمؤسسـات   

وكانت هذه اللجان اإلطار الوحيـد  ، ها وجود كبير على األرضالشبابية والتي لم تكن متبلورة ول

ويعترف العديد من قـادة  ، المتوفر القادر على استيعاب طاقة الشباب وتوجيههم التوجيه السياسي

برة ومراساً في الحركـة  الطالب والنقابات العمالية والحركات النسائية والشبابية بأنهم اكتسبوا خ

  .)3(اتيات والثمانيننيالتطوعي في فترة السبعير لجان العمل الوطنية عب

ات تطوراً مميزاً في العمل األهلي الفلسطيني خاصة بعد خروج منظمـة  نيشهدت مرحلة الثماني

وانتقال الفعل الفلسطيني إلى الضفة الغربية وقطاع غزة  1982التحرير الفلسطيني من لبنان عام 

كان ثقل العمل في األردن ثم  أنبعد ، ني الفلسطينيواعتبارهما الحلقة المركزية في الكفاح الوط

إلى تركيز الفصائل الفلسطينية المختلفة على إنشـاء أطـر   ) إلى الداخل(أدى هذه التوجه  .لبنان

تستطيع من خاللها ممارسة العمل السياسي من جهة وتقديم خـدمات  ، ولجان وهيئات جماهيرية

                                                 
، آفـاق فلسـطينية  ، نشوء المنظمات الجماهيرية في األرض المحتلة وتطورها، التنمية البديلة، ديناميات، سمير حليلة)  1(

  .53ص، 1996، 6ع

  .34ص، مصدر سابق، 2004، ملف الشباب)  2(

  .37ص، مصدر سابق، ليزا تراكي)  3(
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م إنشاء اللجـان الزراعيـة   ت ،نطاق هذا المفهوم في .جهة أخرى ية للجمهور الفلسطيني منموتن

مثل اإلغاثـة الطبيـة الفلسـطينية    ، والصحية والنسوية والنقابية والطالبية والفالحية والشبابية

  .)1(واإلغاثة الزراعية الفلسطينية واتحاد لجان العمل الصحي

المؤسسـات   ثـر أكات ظهور المنظمات الجماهيرية التـي أثبتـت أنهـا    نيشكل عقد الثماني    

وهذه المؤسسات هي بنى عامة وشبه قانونيـة وصـممت لتعمـل وتعبـئ     ، الفلسطينية صالبة

اء والشباب وتعد أهم المنظمات الجماهيريـة  كالطالب والعمال والنس القطاعات الخاصة للسكان

وهي نقابات العمال والكتل النقابية وكتـل العمـل التطـوعي والطـالب     ، في المناطق المحتلة

 وأدبياتهـا  رية نفسها في منشوراتهايصف معظم المنظمات الجماهتوكانت ، نظمات النسائيةوالم

ويكون التأكيد على مصطلح ديمقراطيـة لتمييزهـا عـن    ، طر ديمقراطية جماهيريةعلى أنها أ

المنظمات األكثر رسمية كالجمعيات الخيرية واالجتماعيـة والمنظمـات النسـائية والجمعيـات     

باإلمكان إنشاء منظمات جماهيرية دون أساس كاف واسع من الشباب والنسـاء   ولم يكن، المهنية

  .)2(ل والنشطاء اآلخريناوالعم

خـراً لـدور الحركـة    لتضيف بعداً آ 1993والتي امتدت حتى عام  1987عام نتفاضة اجاءت 

في  وتمثل ذلك في مساهمتها األساسية، الشبابية وظهر ذلك من خالل دورها في قيادة االنتفاضة

منذ بـدء االنتفاضـة الشـعبية     .اللجان الشعبية والتي أسستها القيادة الوطنية الموحدة لالنتفاضة

كما شكلت العمود الفقـري للجـان   ، لعبت منظمات الشبيبة دوراً رئيسياً فيهااألولى الفلسطينية 

رها فـي تنفيـذ   من خالل انخراط عناص ولعبت فيها دوراً قيادياً بارزاًالتي انبثقت عنها الشعبية 

  .مهمات عديدة

المـوزعين   شملت حركات الشبيبة عشرات اآلالف من الشبان في الضفة الغربية وقطاع غـزة  

تقريباً مجال اجتمـاعي فـي الضـفة     إذ لم يبق، والمنتشرين في كافة مرافق الحياة االجتماعية

خاصـة السـنوات   ( فطوال سنوات االنتفاضـة  .فيه ع إال كان للحركة الشبابية دور رائدوالقطا

                                                 
  .23ص، مصدر سابق، عزت عبد الهادي)  1(

  .40ص، مصدر سابق، ليزا تراكي)  2(
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كان الشباب الفلسطينيون من أفراد هذه الحركات يشاهدون في المخيمات والقـرى  ) منها األولى

أعمال تنظيف أخرى و تنظيف األرض من األعشاب الضارة: والمدن يقومون بأعمال عديدة مثل

ساعدة خاصة في األعياد والمناسبات الوطنية وم وزيارة بيوت أسر الشهداء واألسرى والجرحى

  .)1(هذه األسر في موسم الحصاد وقطف ثمار الزيتون

حيث كانت تعقد ، لعبت الحركة الشبابية في تلك الفترة دوراً هاماً في الحياة االجتماعية والثقافية 

تشرح فيها أبعاد االنتفاضة وتشجع اإلبداعات ، االجتماعات العامة والندوات والمؤتمرات الثقافية

تقوم بعمل عروض عسكرية غير مسلحة يرفعون خاللها األعالم الفلسـطينية  الشبابية المتنوعة و

ضـمت هـذه الحركـات     .على شكل احتفاالت وطقوس ومحاولة تصميم زي موحد ألعضائها

  .)2(الشبابية في صفوفها عشرات اآلالف من الشباب الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة

  ): 2004-1994(سيس السلطة الفلسطينية المنظمات الشبابية الفلسطينية بعد تأ

أصبحت جميع معطيات ، بتأسيس السلطة الفلسطينية وقيامها على جزء من األراضي الفلسطينية

يختلف جزئياً أو كلياً ، في تاريخ القضية الفلسطينية اً جديدمنعطفوالمجتمع الفلسطيني أمام واقعاً 

ـ  ةل السياسـي وت نوعية في الحقتحوال حدثأو، ليهفي سماته وتفاعالته عما كان ع  ةواالجتماعي

فتأسيس سلطة فلسطينية ألول مرة على جـزء مـن األرض   ، ةالفلسطيني ةوالثقافي ةواالقتصادي

رات يعني إحداث تغيرات جوهرية في الواقع والمعاش وما يعنيه ذلك مـن ضـرو   .الفلسطينية

ومهـام  ، والديمقراطية لبناء المؤسسيك فيه مهام البناء والتنمية واالتكيف والتالؤم مع واقع تشتب

  .)3(استكمال عملية التحرر الوطني

                                                 
، 1990، 80ع، مجلـة صـامد  ، اللجان الشعبية ذراع االنتفاضة في األراضي الفلسطينية المحتلة، عبد الباقي، شنان)  1(

  .24ص

  .26ص، مصدر سابق، عبد الباقي، شنان)  2(

انظر علـى  ، لمزيد من التفاصيل حول النظام السياسي الفلسطيني والتحوالت في المجتمع الفلسطيني بعد اتفاق أوسلو)  3(

المؤسسة الفلسطينية لدراسـة  )  مواطن(، 1ط، دراسة تحليلية نقدية، النظام السياسي الفلسطيني، جميل هالل: سبيل المثال

  .1998، بيروت، الفلسطينيةمؤسسة الدراسات ، رام اهللا، الديمقراطية
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من الجدير بالذكر أن هذه الفترة شهدت زيادة كبيرة في عدد المنظمـات الشـبابية والمنظمـات    

نشوء  إن .رات التي طرأت على الساحة الفلسطينيةيكسبب ونتيجة لتلك التغي *األهلية بشكل عام

لدى المنظمات األهلية خاصة تلك  اإلرباكخلف حالة من ) ة الفلسطينيةالسلط(حقل سياسي جديد 

فرز متطلبات عمل ومهـام جديـدة   أمجرد قيام هذا الحقل السياسي ف، التي جاءت وليدة المرحلة

جعلت الكثير منها أمام تحديات كبيرة في المساهمة بالتنميـة الشـاملة التـي أعلنتهـا السـلطة      

وجزء آخر منها وجد ، أو التراجع أو النشأة لإلغالقجزء منها سبباً وفي هذا أوجد ، الفلسطينية

عموماً إلى نوع مـن التـوتر   بينهما نفسه في مواجهة مؤسسات السلطة الناشئة واتجهت العالقة 

خاصة إزاء االختالف على صيغة المهام التي يفترض اضطالع كل طرف ، والحساسية المتبادلة

ابتداء بعمليـة التسـوية مـروراً    ، من الجدل المحتدم اًجزءت كذلك أصبحت هذه المنظما .فيها

وصوالً إلى أدق تفاصيل هذه المنظمات كالحصـول   ،بتحديد األدوار في عملية البناء والدمقرطه

لطة على جزء حصول الس بسبب على التمويل الخارجي والذي انخفض بالنسبة للمنظمات األهلية

سلطة الفلسطينية وهي تتبع سياسـة االحتـواء وجـذب    منذ نشوء ال إذ. صل عليهمما كانت تح

كخطوة أولى لمواجهـة التحـديات فـي المجـالين االقتصـادي      ، للمنظمات األهلية الفلسطينية

والمجال السياسي في مواجهة حركات اإلسالم السياسي التي تعمقـت فـي الشـارع     والخدماتي

وفـي تطـور   ، ؤسسات الوطنيةتشكيل مكتب الم إلىعلى ضوء ذلك عمدت السلطة ، الفلسطيني

الهيئـة الوطنيـة   ، اعتبارية أخرى تضم العديد من المنظمات األهلية منهـا  أجسامالحق تشكلت 

باإلضافة إلى ذلك قامت حركـة فـتح   ، مؤسسة 1200للمؤسسات األهلية والتي تمثل أكثر من 

للمنظمات غيـر  واالتحاد العام " مجلس اتحاد المنظمات غير الحكومية"بتأسيس ) حزب السلطة(

التـي  ( شبكة المنظمات األهليةجاء تشكيل ، في مقابل ذلك. )1(1995وكان ذالك عام  الحكومية

على أيدي مجموعة من الناشـطين   )في قطاع غزة 30في الضفة و 60، أهلية منظمة 90تمثل 

لـق  وتوحيد للجهود ولتنسيق مواقفها فيمـا يتع " لتعبر عن توجه تنموي مستقل في العمل األهلي

 األهليـة يعرف القائمون على شبكة المنظمـات  . بشكل وطبيعة الدور المناط بالمنظمات األهلية

                                                 
لمزيـد مـن   ، مؤسسـة  105ففي مطلع التسعينات نشأة أكثر من ، عدد الجمعيات والمنظمات األهلية الفلسطينية تزايد *

 .133-132ص، 1999، المنظمات المجتمعية التطوعية والسلطة الفلسطينية، وليد سالم: التفاصيل انظر على سبيل المثال

  .144-142ص، ابقمرجع س، وليد، سالم) 1(
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واجتماعيـة   إنسـانية تعمل في حقول ، سطينية غير حكوميةلتجمع طوعي من منظمات ف"  بأنها

تطوير وتعزيـز مفـاهيم المجتمـع المـدني      إلىتهدف ، وتنموية مختلفة وتجمعها رؤية موحدة

  .)1("الفلسطيني

إن األثر الهام الذي تركه قيام السلطة الفلسطينية هو تطور مضمون العمل األهلي الفلسـطيني،  

وانتقاله من مفهوم التنمية المقيدة إلى التنمية االجتماعية الشاملة، وهذا حـتم ضـرورة انتقـال    

موكلة لهـا،  المنظمات األهلية إلى طور أعلى من التنظيم تكون معها قادرة على مواكبة المهام ال

  .وهذا ما دفع إلى تشكيل شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية

لقد تبنى النظام الداخلي لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية مجموعة من األهداف الرئيسـية  

  )2(:التي تعمل الشبكة على تحقيقها في مضمار العمل األهلي الفلسطيني أهمها

  .ق الدولة المستقلةتعزيز فكرة االستقالل الوطني وتحقي - 

العمل على تعزيز وتطوير وترسيخ دور المنظمات األهلية الفلسـطينية فـي المجتمـع     - 

المنظمات للمساهمة فـي إرسـاء قواعـد المجتمـع المـدني      هذه والرقي ب، الفلسطيني

  .الفلسطيني

 .توسيع وتعزيز الديمقراطية في كل مجاالت الحياة المجتمعية - 

 . ستمر في كافة مجاالت الحياة للمجتمعالتقدم التنموي السليم والم - 

خاصـة النسـاء واألطفـال    ، الدفاع عن حقوق ومصالح الفئات االجتماعية المحرومـة  - 

 . المعاقين والفقراء في المناطق المحرومةو

                                                 
، موقع شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية علـى شـبكة االنترنـت   ، البنية الهيكلية لشبكة المنظمات األهلية الفلسطينية) 1(

www.pngo.net_laws_ar-htm  
) 2(Docoments of the Palestinian Non-Govermental organization network, jerusalem, june, 
1996, 2nd Edition: Ramallah, February, 1998, p.4-5. 
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تطورت أشكال التنظيم الشبابي والـذي تمتـد جـذوره     في إطار هذه التحوالت سابقة الذكر   

تطويرها مـن حيـث   وتشكيل المنظمات الشبابية مثل لقد . الوطنيةالتاريخية في مسيرة الحركة 

يمثل استجابة إلى هذه التطورات والتغيرات التي شهدتها السـاحة  ، البرامج واألشكال واألهداف

في ظل تبلور قطاعات اجتماعية في أشكال تنظيمية لزيـادة حجـم تأثيرهـا فـي     ، الفلسطينية

مها أو تمس مصالحها وقضـاياها االجتماعيـة والسياسـية    السياسات الفلسطينية العامة التي ته

  . واالقتصادية

خاصة بعد قيام السلطة ، اتيرغم العدد الكبير من المنظمات الشبابية التي نشأت في عقد التسعين

ال يمكن عزل هذه النشأة عن التاريخ السابق للحركة الشبابية الفلسطينية مـن حيـث   ، الفلسطينية

لكن يمكن اعتبار التنظيم الشبابي الـذي  ، كل األدوات التنظيمية التي عرفتهاالخبرة والتجربة وش

عرفته التجربة الفلسطينية تحت االحتالل اإلسرائيلي قد دخل مرحلة جديدة مع نشـوء السـلطة   

من حيث تشكيل منظمات مجتمعية متخصصة بشكل رئيسي في تنمية وبناء قـدرات   الفلسطينية

مؤسسات شـبابية بتسـميات    -أيضاً–وقد ظهرت في هذه المرحلة ، مالشباب واالهتمام بقضاياه

وسياسات الجهات الممولة  يتالءممختلفة ومتعددة يعمل البعض منها وفق برامج يتم صياغتها بما 

  .)1(لبرامجها ومشاريعها وليس بناءاً على احتياجات وأولويات الحركة الشبابية

عدد كبير من المنظمات نشوء  من القرن الماضيات يفقد شهدت فترة التسعين، سابقاً تكما ذكر

في مقدمتها قيام سلطة فلسـطينية علـى جـزء مـن األرض      لعدة أسبابذلك عود وي ،الشبابية

ة وعزوف الشباب الفلسطيني عن االنخـراط فـي   وتشكيل وزارة الشباب والرياض، يةالفلسطين

، تمام بقضاياها وهمومها وتطلعاتهاالعمل السياسي وبروز نزعة عند القطاعات االجتماعية بااله

 في هذا المجـال  وسهولة الحصول على التمويل المالي للقطاع الشبابي ووجود خريجين مهتمين

  .)2(من دور التعليم العالي

                                                 
المركز الفلسـطيني لتعمـيم الديمقراطيـة وتنميـة     )  بانوراما(، واقع المنظمات الشبابية الفلسطينية، محمود، كراجة)  1(

  .25-24ص، 2003، القدس، المجتمع

 .27ص، مصدر سابق، محمود، كراجة)  2(
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أن الحركة الشبابية الفلسطينية تمثل رأسمال الشـعب الفلسـطيني فـي عمليـة     ، مما ال شك فيه

فهي تعتبر القطاع االجتماعي األوسـع  ، ألرضي الفلسطينيةالمقاومة والبناء التي تخوضها في ا

وتشكل حوالي ثلثي الشعب الفلسطيني الذي يوصـف بأنـه مجتمـع    ، من بين قطاعات المجتمع

وتمتاز الحركة الشبابية الفلسطينية إلى جانب وزنها الكمـي بخصـائص   ، شبابي أو مجتمع فتي

، من القضايا الوطنية والديمقراطية واالجتماعيـة نوعية تؤهلها بأن تلعب دوراً حاسماً في العديد 

كونها قوة تغيير حقيقية في المجتمع ال يمكن تجاهل أو تهميش دورها التـاريخي أو المسـتقبلي   

شكلت صحوة في األراضي الفلسطينية ، 1987ال شك أن انتفاضة  .الذي من الممكن أن تقوم به

وقـد  ، ركة الشبابية في عملية التحرر الـوطني تجاه الشباب بسبب الدور البارز الذي لعبته الح

فهي مختلفة باختالف ، تعددت وتنوعت دوافع هذه الصحوة تجاه الشباب في األراضي الفلسطينية

فهناك مـن   -حتى وقتنا الحاضر- شباب منذ مطلع التسعينات فصاعداًالجهات المتوجهة نحو ال

وبما أن الشباب هم الفئة األكثر حماساً ، دئةالتهالتسوية تطلب أن يتوجه نحو الشباب انطالقاً من 

م، بالتالي االنسياق خلف برامج تهدف فإن البرامج والمشاريع الهادفة يجب أن توجه إليه، وتوقداً

إلى بث روح التعايش السلمي والتعاون واالنفتاح على الشباب اإلسـرائيلي، والمشـاركة فـي    

ظر وبث ثقافة السالم في نفوس الشباب مـن  فعاليات وبرامج مشتركة لهدف تقريب وجهات الن

في المقابل هنالك من يتوجه إليهم من منطلقـات تنمويـة    . الطرفين الفلسطيني واإلسرائيليكال

لن يتم إيجاد تنمية حقيقية فـي    هموطنية تستند إلى أنه بدون مشاركة الشباب وبدون بناء قدرات

كما أن هنالك ، خدم هذا الغرضتتجاه الشباب ل لذلك تصمم البرامج المنفذة، األراضي الفلسطينية

وبحاجة إلى بناء قـدراتهم  " الفئات المستهدفة"فئة ثالثة تنفذ البرامج والمشاريع للشباب بوصفهم 

وتوعيتهم وتثقيفهم بكافة الجوانب دون أن يرتبط ذلك بتوجه مرسوم ضمن استراتيجية تنمويـة  

  .)1(األهلية كما ينطبق على بعض المنظمات، شاملة ومخططة

هذا العرض السريع والموجز لتطور الحركة الشبابية الفلسطينية بشـكل خـاص والعمـل     يأتي

العامة التي أثرت في عمل وأداء الحركـة   األوضاعيأتي لوصف ، األهلي الفلسطيني بشكل عام

                                                 
موقـع وزارة  ، ظرة عامة أو إعادة اكتشاف الشباب فـي فلسـطين  بعنوان ن، ورقة عمل: وليد ونهضة يونس، سالم)  1(

  .www.mys.gov.ps/studiesol.html:الشباب والرياضية
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والمالمـح التـي طـرأت     واالستخالصاتأهم التحوالت  وإجمالتسجيل  نيحيث يمكن، الشبابية

  : على النحو التالي، ها نتيجة كل ذلكعلي

الشبابية والعمـل   األنشطةهبوطاً كبيراً في منسوب  1967و 1948شهدت الفترة ما بين  .1

وما نتج عن ذلـك مـن    1948إسرائيل على أثر نكبة  نتيجة لنشوء، األهلي بشكل عام

ير مـن  ، وتحويل جزء كبوالضياع والتشتت التي عاشها الشعب الفلسطيني اإلحباطحالة 

  .الشعب الفلسطيني إلى الجئين في الضفة الغربية وقطاع غزة وبعض الدول العربية

، في هذه الفترة تشكيل الحركات االجتماعية الفلسطينية إعادةبدأت ، اتيمع بداية السبعين .2

 وإعادة إلحياءانطلقت حركة العمل التطوعي في صفوف الشباب الفلسطيني لتشكل بداية 

ات تشكلت األطـر  يوفي نهاية السبعين، العامة الفلسطينيةبية في الحياة دور الحركة الشبا

النسائية واألطر الطالبية للفصائل الرئيسية لمنظمة التحرير الفلسطينية وإنشاء االتحـاد  

 . العام لنقابات العمال

، والدور الذي لعبته حركة التطوع الشبابية تاواالتحادعلى الرغم من إنشاء هذه األطر  .3

أن تلك الفترة لم تشهد نشوء وتطور منظمات شبابية وال حتى مؤسسات تنموية مهنية  إال

إذ اسـتمرت   .من شأنها تقديم خدمات نوعية للشباب وللمجتمع الفلسطيني بشـكل عـام  

بالعمل وخاصة الجمعيات الخيرية التي لم تستطيع تجاوز  األهليالسابقة للتنظيم  األشكال

 . ى اإلطار التنمويفي عملها إل االغاثي اإلطار

ففـي   .نشوء هيئات خدماتية متخصصة في مجال الصحة والزراعة، رةتفشهدت تلك ال .4

مجال الصحة نشأت هيئات صحية محسوبة على فصائل منظمة التحريـر الفلسـطينية   

كما نشأت هيئات خدماتية متخصصة . واللجان الصحية، اإلغاثة الطبية الفلسطينية: مثل

 . تحاد العمل الزراعياو اإلغاثة الزراعية الفلسطينية ،بالعمل الزراعي مثل

ات وبدايـة  يمن أجل استغالل طاقات الشباب واالستفادة منها تشكلت في نهاية السـبعين  .5

اتحاد لجـان الشـبيبة للعمـل    : ات أربعة اتحادات للجان العمل التطوعي وهييالثمانين
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جنة العليا للعمـل التطـوعي   اللو اتحاد الشباب الديمقراطي للعمل التطوعيو التطوعي

 .واالتحاد العام للجان العمل التطوعي

من لبنان إلى انتقال مركز الفعل الفلسطيني إلـى   منظمة التحرير الفلسطينيةأدى خروج  .6

وترتب على ذلك تطـور العمـل   ، األراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة

وكذلك الشـروع  ، الخاضعين لالحتاللالتطوعي وتوجيهه نحو تقديم الخدمات للمواطنين 

مـن أجـل تقـديم     .بتأسيس أطر تنموية للفئات االجتماعية المختلفة كالعمال والشـباب 

بدأ االهتمام بإنشاء هيئات في المجاالت القطاعية المختلفة خاصـة  ، الخدمات للمواطنين

 . تعويض عن عدم قيام االحتالل بتقديمهاللالصحية والزراعية وذلك 

حيث انتقل الفلسـطينيون مـن حالـة    ، رة الثمانيات االهتمام بموضوع التنميةشهدت فت .7

القناعة التي كانت راسخة لديهم بأن التنمية مستحيلة في ظل االحـتالل واعتبـار أيـة    

، اً مع االحـتالل الصـهيوني  سيعني تطبيع ة في كافة المجاالتمحاوالت تنموية فلسطيني

ويجب تسخير كـل  ، الستقالل وقيام الدول المستقلةوأن األولية األساسية هي التحرير وا

الجهود لتحقيق هذا الهدف مع التركيز على العمل العسكري وأن التنمية تأتي بعد نشوء 

ولتحقيق ذلك ال بـد مـن االهتمـام    " تنمية من أجل الصمود"إلى حالة ، الدول المستقلة

التنمويـة الموجـه نحـو     بالعمل التطوعي للقناعة بمساهمته الكبرى في تحقيق العملية

والتـي  –خاصة هجرة العقول والكفاءات إلى خـارج الـوطن   ، الصمود ووقف الهجرة

كخطوة حتمية نحو التغلب على قبضة االحـتالل فـي مرحلـة     -نشطت في تلك الفترة

 .الحقة

ال تـزال  ، عشر سنوات على وجود السـلطة الفلسـطينية   حوالي على الرغم من مرور .8

فلسطينية في مرحلة تقييم ودراسة الوضع الجديد الناشـئ ومحاولـة   المنظمات األهلية ال

تحديد أهداف  وبرامج وسياسات واضحة من شـأنها تعزيـز واسـتمرارية دور هـذه     

وانتقالها إلى طور أعلى من التنظيم بما ينسجم مع المهام الكبيرة الملقاة على ، المنظمات
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وقـدرتها علـى إحـداث التنميـة      عاتقها في ظل االعتراف العالمي المتنامي بـدورها 

 . االجتماعية المستدامة

إنشاء عدد كبيـر مـن     -بعد مجيء السلطة الفلسطينية خاصةً–شهدت فترة التسعينات  .9

والتي تعـددت واختلفـت أهـدافها وبرامجهـا والفئـات      ، الفلسطينية األهليةالمنظمات 

 . المستهدفة

ية الفلسطينية في مواجهة مؤسسـات  غدت المنظمات األهل، منذ نشوء السلطة الفلسطينية .10

وأخـذت  ، السلطة الفلسطينية واتجهت العالقة بينهما إلى نوع من التوتر والحساسية المتبادلة

 . األهليةسياسة االحتواء والجذب للمنظمات  تباعباالسلطة 

تراجعاً ملحوظاً في عمل وأداء المنظمـات  ) انتفاضة األقصى(شكلت االنتفاضة الثانية  .11

بسبب ممارسات االحتالل اإلسرائيلي فـي تقطيـع أوصـال    ) واألهلية بشكل عام(ة الشبابي

 .الضفة الغربية وتضييق الخناق على الشعب الفلسطيني
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  الفصل الثاني 

  طريقة الدراسة وإجراءاتها
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   الفصل الثاني

  طريقة الدراسة وإجراءاتها

مجتمع الدراسـة  و منهجية ها الباحث فيواإلجراءات التي اتبع قيتضمن هذا الفصل وصفا للطر

 داة الدراسـة ووصـفها  فـي بنـاء أ  ها جراءات العملية التي اتبعوشرح الخطوات واإل، وعينتها

طط تصـميم الدراسـة ومتغيراتهـا    ثم شرح مخ .األداةهذه وخطوات التحقق من ثبات وصدق 

  .نواع االختبارات االحصائية التي استخدمت في الدراسةواإلشارة إلى أ

  :مجتمع الدراسة

 المتمثل بالعديد من القطاعات مثلفي ظل التنوع الذي يميز عمل المنظمات األهلية في فلسطين و

، حقوق اإلنسـان ، بناء قدرات الشباب، المجتمع المدني والديمقراطية، التعليم، ةالزراع، الصحة

قطاع الشباب مـن خـالل   فقد تم اختيار المنظمات األهلية العاملة في ، األبحاث وغيرها، المرآة

فـي الضـفة   المنظمات في بناء الشخصية لدى قطاع الشباب الفلسطيني هذه التركيز على دور 

هـذه  ن الدراسة ال تشمل األندية الرياضية كون النسبة األكبر من بـرامج  مع التنوية بأ(.الغربية

ن هنالك تقاطع وتداخل يجب اإلشارة إلى أ ،في هذا المجال).  األندية تتعلق بالنشاطات الرياضية

بغض ، إذ نجد المنظمة الواحدة تعمل في أكثر من قطاع، يميز عمل المنظمات األهلية الفلسطينية

تم وضع ثالثة معـايير  ، ولتجنب الوقوع في الخطأ، كونها منظمات شبابية أو غيرهاعن النظر 

  :كأساس الختيار وحدات مجتمع الدراسة وهي

  .ي تتبناها المنظمةطبيعة األهداف الرئيسية الت - 

 ). البرامج الرئيسية(طبيعة وشكل النشاط الذي تقوم بة المنظمة  - 

  .المنظماتهذه وتقييمها لدور وأداء ، رأي وانطباعات الفئة المستهدفة - 

ن الدراسـة وأثنـاء   فإ، بالرغم من تعدد الدراسات المسحية حول المنظمات األهلية في فلسطين 

  : أهمها، مدت عدة مصادراعت، جمع وحدات مجتمع الدراسة
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الصادر عـن مكتـب المنسـق     .)1(دليل المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية - 

  . 1999الخاص لألمم المتحدة عام 

الصادر عن شـبكة المنظمـات   ، )2(دليل المؤسسات أعضاء شبكة المنظمات األهلية  - 

 .2000األهلية عام 

) معاً(الصادر عن مركز العمل التنموي  ،دليل المؤسسات األهلية الفلسطينية والعربية  - 

 .)3(1998عام 

الصادر عـن شـبكة المنظمـات    ، فاقسات األهلية في القدس الواقع واآلكتاب المؤس - 

 .)4(2001هليةاأل

الصادر عن لجنة الدراسات النسوية فـي مركـز   ، دليل المنظمات النسوية الفلسطينية - 

 . )5(بيسان للبحوث واإلنماء

     :عينة الدراسة

والتي من خاللها يتم وضع مجموعة من المعايير الختيار ، ينة الدراسة هي العينة القصديةع

  :المعاييرهذه هم وأ، وحدات مجتمع الدراسة

اعتمـد بالدرجـة األولـى علـى     ، المعيار األساسي الختيار وحدات مجتمع الدراسة - 

ل أساسي في أي تلك المنظمات المتخصصة والعاملة بشك، األهداف والبرامج الرئيسية

  .مع التركيز على الجانب التوعوي والتمكين وبناء القدرات، حقل الشباب

 .)ع ومنسقينأفر(نظمات التي تعمل على نطاق وطني التركيز على الم - 
                                                 

، القدس، دليل المنظمات غير الحكومية في الضفة الغربية، مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة في األراضي المحتلة) 1(

1999.  

  .2000، رام اهللا، أعضاء شبكة المنظمات األهلية دليل المؤسسات، شبكة المنظمات األهلية) 2(

  .1998، رام اهللا، دليل المؤسسات األهلية الفلسطينية والعربية، )معاً(مركز العمل التنموي ) 3(

  .2001، رام اهللا، المؤسسات األهلية في القدس الواقع واألفاق، شبكة المنظمات األهلية) 4(

  .1993، رام اهللا، ل المنظمات النسوية الفلسطينيةدلي، مركز بيسان للبحوث واإلنماء) 5(
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معاتهـا  مراعاة التوزيع المناطقي بحيث تشمل جميع محافظات الضـفة بـاختالف تج   - 

، القـدس ، رام اهللا، أريحا، لكرمطو، قلقيلية، جنين، نابلسوالمحافظات هي . السكانية

نسبة كبيرة مـن  و ،مع اإلشارة إلى أن المراكز والمقرات الرئيسية. الخليل، بيت لحم

ضفة وتحديداً في محافظة رام تتواجد في وسط ال) مجتمع الدراسة(، المنظمات الشبابية

لكن . افظاتويمكن دراستها وتعميم النتائج دون تكبد عناء السفر والتنقل بين المح، اهللا

التشـابة الكبيـر   بسـبب  ، النتيجة لن تكون على درجة عالية من الدقة والمصـداقية 

ى الباحـث ضـرورة   لذالك ارتـآ . حافظةالمهذه والواضح بين الفئات المستهدفة في 

جل الوصول إلى تنوع للفئات بابية في كافة محافظات الضفة من أدراسة المنظمات الش

لرئيسية موجـودة  لمنظات شبابية مراكزها ا اًظمها أفرعحتى وان كانت مع، المستهدفة

 .في مدينة رام اهللا

 . وأخرى بدون فروع، اشتمال العينة لمنظمات شبابية لها فروع مستقلة - 

داخـل  ( حيث أن المنظمات الشبابية منها ما يعمل على نطـاق محلـي  ، نطاق النشاط - 

لما سبق تم اعتماد قائمة  وفقاً. أو على نطاق وطني، أو على نطاق الضفة، )المحافظة

 .)5(ملحق رقم  .وحدات مجتمع الدراسة

وتبـين   ،وقد تم اختيار العينة بطريقة العينة المقصـودة  ،فردا) 330(تكونت عينة الدراسة من  

  :وصفا لعينة الدراسة تبعا لمتغيراتها المستقلة )7، 6، 5، 4 ،،3، 2، 1( الجداول

  :الجداول التالية توضح عينة الدراسة

  المستفيدين / متغير الجنس. 1

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس .1رقم الجدول 

 المتغير العدد %النسبة المئوية
 ذكر  159 53
 أنثى  137 45

  لم يجب  4  1.33
 المجموع 300 100
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من عينة الدراسة كانت من فئة الذكور وأن % 53السابق أن ) 1(يتبين من الجدول رقم 

  .لم تجب على متغير الدراسة% 1.33إلناث ومن فئة ا% 45

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجنس .1الشكل رقم 
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  المستفيدين/ مكان السكنمتغير -2

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير مكان السكن .2الجدول رقم 

 المتغير العدد %النسبة المئوية
 مدينة   142  47.3
 قرية  119  39.6

  مخيم 36  12
  يجبلم  3  1

 المجموع 300 100

% 39.6من عينة الدراسة كانت من المدينـة وأن  % 47.3أعاله أن ) 2(يتبين من الجدول رقم 

من العينة لم تجب على متغير الدراسة % 1من العينة كانت من المخيم و% 12من القرى وفقط 

  .مكان السكن
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  مكان السكنتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  .2الشكل رقم 
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مدينةقريةمخيم
Fr

eq
ue

nc
y

160

140

120

100

80

60

40

20

0

36

119

142

 

  مستفيدين ومدراء/العمرتغير م-3

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العمر .3الجدول رقم 

 المتغير العدد %النسبة المئوية
  سنة25أقل من   175  53

  سنة35-25من  121  36.7
  أكثر من ذلك  22  6.7
  لم يجب  12  3.6

 المجموع 330  100

             انـت أعمـارهم أقـل مـن     من عينة الدراسـة ك % 53السابق يتبين أن ) 3(من الجدول رقم 

من العينـة كانـت   % 6.7سنة  وأن 35-25كانت تتراوح أعمارهم مابين% 36.7سنة بينما 25

  . العمر من العينة لم تجب على متغير الدراسة% 3.6أعمارهم أكثر من ذلك و
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  العمرتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  .3 الشكل رقم

العمر
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  مستفيدين ومدراء/ المستوى التعليميمتغير  -4

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير المستوى التعليمي. 4الجدول رقم 

 المتغير العدد %النسبة المئوية
  أساسي  5  1.5
  ثانوي  109  33

  )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم(فوق الثانوي  214  64.8
  لم يجب  2  0.6
 المجموع 330 100

من عينة الدراسة كانوا حاصلين على شهادة فوق % 64.8السابق أن ) 4(يتبين من الجدول رقم 

فقط مستواهم التعليمي كـان أساسـي   % 1.5كانوا يحملون شهادة الثانوية وأن  % 33 ،الثانوي

  .لم تجب على متغير الدراسة المستوى التعليمي% 0.6و
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  المؤهل العلميتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  . 4الشكل رقم 

المستوى التعليمي
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  )تطلعةالمس( الجهةمتغير  -5

  المستطلعة توزيع عينة الدراسة حسب متغير الجهة. 5الجدول رقم 

%النسبة المئوية  المتغير العدد
  مستفيد  300  90.9
  منظمات شبابية  30  9.1
 المجموع 330 100

من عينة الدراسة كانوا من المسـتفيدين  % 90.9السابق أن ) 5(يتبين من الجدول رقم 

  .مدراء ومنسقين/ المنظمات الشبابية كانوا من القائمين على% 9.1 بينما ،من المنظمات الشبابية
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  الجهةتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  .5 الشكل رقم
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  .والمنسقين المدراء/ العنوانمتغير -6

  توزيع عينة الدراسة حسب متغير العنوان .6الجدول رقم 

  المتغير العدد النسبة المئوية
  نابلس  5  16.7
  بيت لحم  3  10

  رام اهللا  5  16.7
  الخليل  3  10
  جنين  3  10
  القدس  3  10
  قلقيلية  3  10
  أريحا  3  10
  طولكرم  2  6.6
 المجموع 30 100



 64

، لدراسة كـانوا مـن رام اهللا ونـابلس   من عينة ا% 16.7السابق أن ) 6(يتبين من الجدول رقم 

، لقد من طولكرم% 6.6و وجنين, قلقيلية، القدس، أريحا، الخليل ،كانت من بيت لحم%  10بينما

 .تم األخذ بعدد المنظمات األهلية الموجودة في محافظات الضفة الغربية في توزيع عينة الدراسة

  العنوانتوزيع عينة الدراسة حسب متغير  .6 الشكل رقم
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  : وصف عينة الدراسة

مـع قطـاع    تعمل تم اختيار خمسة وثالثين منظمة، بعد تطبيق المعايير الخاصة باختيار العينة

  المسـتردة والصـالحة للتحليـل    تاالستبيانابلغ عدد ، وتوزيع االستبانة البحثية عليها، الشباب

الث منظمـات  هنالك ث: فجاءت على النحو التالي، الخمس الباقية تما االستبياناأ، ثالثين استبانة

 ينتغير صالح نوناا وبالتالي تكتهمواستبانتان  لم تستكمل تعبئ، االستبانة ماطلت ورفضت تعبئة

مع اإلشارة إلى أن االسـتبانة التـي   . وأخيراً استقرت العينة على ثالثين منظمة شبابية .للتحليل

ـ  األول موجه :كانت من شقين، وزعت على المنظمات خـر للفئـة   واآل ةللقائمين على المنظم

مـن خـالل    ،مشاريع المنظمـة و أي تلك التي تم استهدافها ومشاركتها في برامج(، المستهدفة

والبرامج المتنوعة التي تهـدف إلـى بنـاء قـدرات     ، ورشات العملالدورات والمحاضرات و

باإلضافة إلى  المنظماتهذه حيث تم توزيع عشرة استبانات على عشرة مستهدفين في ، )الشباب

ستبانات التي وزعت على كـل منظمـة   وبالتالي يكون عدد اال، استبانة القائمين على المنظمة 
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استبانة واحدة للمنظمة وعشرة استبانات للفئـة المسـتهدفة مـن بـرامج     (، عشر استبانةحدى إ

  ).استبانة 330=30×11( ، وبلغ مجموع االستبانات ثالثمائة وثالثون استبانة)المنظمة

  :أداة الدراسة

على الدراسـات السـابقة الخاصـة بموضـوع      اإلطالعوير أداة الدراسة بعد بتط قام الباحث  

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بنـاء  بتطوير استبانة خاصة من أجل قياس  وقام ،الدراسة

استبانة مكونة من شقين بنفس محتـوى   الباحث استخدم .الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

 ىة للقائمين على المنظمـة واألخـر  هموج ةواحد) لكن تختلف الصياغة للفئة المستهدفة( األسئلة

هـذه  ة لجمع المعلومات فـي  وقام ببنائها كأدا، من قبل المنظمة) استفادت(تي تم استهدافهاللفئة ال

  .الدراسة

الجـزء األول يحتـوي علـى معلومـات      :نيتبانة في صورتها النهائية على جزأاشتملت االس 

أما الجزء الثاني فيتكون من فقرات االستبانة التي تتضمن مكونـات  ، شخصية تتعلق بالمستجيب

 من وجهة نظر القائمين على المنظمـات الشـبابية   اء الشخصية ودور المنظمات الشبابية فيهابن

، 2انظـر الملحقـين   . (ت في الضفة الغربيةالمنظماهذه الفئة المستهدفة من برامج ومشاريع و

  .)3و

فقرة كانت عبارة عن أسئلة مغلقة بحيث تكون ) 53(منها فقرة ) 55(لى عاشتملت أداة الدراسة 

باإلضافة ، معارض بشدة، معارض، محايد، موافق، موافق بشدة: إلجابة بإحدى الخيارات التاليةا

لقياس ، مجاالت رئيسية سبعةتم توزيع الفقرات على . تكون اإلجابة عليهما مفتوحة نإلى سؤالي

  : بناء قدرات الشباب وهيو متغيرات تساهم في تمكينو مجموعة عوامل

، 10 -1وتشمل على الفقـرات مـن   ، مات الشبابية في بناء الشخصيةدور المنظ :المجال األول

  .   1باإلضافة إلى السؤال المفتوح رقم 

  .  15 – 11وتشمل على الفقرات من ، دور المنظمات الشبابية في مهارات القيادة: المجال الثاني
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 -16قرات مـن   وتشمل على الف، دور المنظمات الشبابية في المشاركة السياسية: المجال الثالث

  .2باإلضافة إلى السؤال المفتوح رقم ، 26

، دور المنظمات الشبابية في تعليم وتثقيف الشباب بمهـارات عامـة وأساسـية   : المجال الرابع

  .33 - 27وتشمل على الفقرات من 

وتشـمل علـى   ، دور المنظمات الشبابية في النشاط البحثي وتحديد االحتياجات: المجال الخامس

  .41- 34ن الفقرات م

 – 42وتشمل على الفقرات مـن  ، دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعي: المجال السادس

44 .  

وتشمل على الفقرات مـن   ،الشفافيةو تقييم للمنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية: المجال السابع

45 - 53.  

  :والجدول التالي يوضح ذالك

  سة على محاورها الرئيسيةتوزيع فقرات أداة الدرا .7الجدول رقم 

أرقام الفقرات كمـا    المجال/ حاورالم

  وردت في االستبانة

عـــدد 

  الفقرات

  10  10س -1من س  دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية

  5  15س -11من س القيادةدور المنظمات الشبابية في 

  11  26س -16من س المشاركة السياسيةدور المنظمات الشبابية في 

  7  33س -27من س تثقيف الشباب بمهارات عامةنظمات الشبابية في دور الم

النشـاط البحثـي وتحديـد    دور المنظمات الشبابية في 

 االحتياجات

  8  41س -34من س

  3  44س -42من س  دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعي

  9  53س -45من س  تقييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية

  53  جموعالم  
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وقـد بينـت الفقـرات      leckartتم تصميم االستبانة على أساس مقياس ليكرت خماسي األبعاد 

  :)1(ألوزان كما هو آتيجابي وأعطيت ااإل هباالتجا

  خمس درجات: وافق بشدةأ

  أربع درجات: وافقأ

  ثالث درجات:محايد

  ن ادرجت: أعارض

  درجة واحدة : بشدة أعارض

  265=53× 5=لمقياس بذلك تكون أعلى درجة في ا

  53=53 ×1=ل درجةوأق

لى الفقرة الواحـدة  ويتراوح متوسط استجابة المفحوص ع 265 - 53 تمتد درجات المقياس من

نسـب   إلـى ومن أجل تفسير نتائج المقياس تم تحويل المتوسطات الحسابية ، درجات 5-1بين 

  :مئوية بحيث يمكن تفسير النتائج كما يلي

  ):التقويممعيار ( تفسير النتائج

نسب مئوية وتفسر النتائج على هذا األساس وفق المعيـار   إلىم تحويل المتوسطات الحسابية تي

  :التالي

  الموافقةدرجة         النسبة المئوية

  .كبيرة جدا      %) 80 -100%(

  .كبيرة       %)60 -79.9%(

                                                 
   .95ص، 2001، عمان، األساليب الكمية واإلحصائية لألعمال، المجمع العربي للمحاسبين القانونيي) 1(
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  .متوسطة      %) 40 -59.9%(

  .قليلة         )20 -39.9%(

لتحديـد درجـة دور المنظمـات الشـبابية       اعتمدها الباحـث النسب والتقدبرات التي هذه 

 .)1(الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  : األداةصدق 

قام الباحث بعرض فقرات أداة الدراسة بعد إعدادها بصورتها األوليـة علـى خمـس     •

فقـرات الضـعيفة   ومعرفة ال، وتثبيتها، من اجل معرفة الفقرات القوية، منظمات شبابية

 .وإزالتها

وكـذالك مقابلـة   ، قام الباحث بعمل مقابالت مع ثالث مدراء لمنظمات شبابية مختلفـة  •

  .وعرض فقرات االستبانة عليهم، خمسة مستفيدين من المنظمات الشبابية المختلفة

محكمين من ذوي االختصاص في جامعة النجاح ) 9(قام الباحث بعرض االستبانة على  •

باإلضـافة إلـى عرضـها علـى     ، امعة القدس المفتوحة في مدينة نابلسوج، الوطنية

العمل األهلي بشكل عام و ،مجموعة من الباحثين والناشطين في مجال العمل مع الشباب

وذلك ، طلب من المحكمين إبداء الرأي في كل فقرة من فقرات االستبانة). 1ملحق رقم(

ها وانسجامها مع المجال الذي صـممت  ومدى مناسبت، صياغتها وبنائها لغوياً: من حيث

، وقد أعطى المحكمـين مالحظـاتهم وتوصـياتهم   ، كل فقرة والذي تنتمي إليه، لقياسة

في %) 80حوالي (ولقد تم األخذ برأي األغلبية ، وعدلت االستبانة بناء على مالحظاتهم

ـ ملال(بحيث أصبحت االستبانة في صورتها النهائية ، عملية تحكيم فقرات األداة  2ان حق

  ).3و

                                                 
استخدام الوسائل التعليمية والصعوبات التي تحول دون استخدامها لدى معلمـي اللغـة اإلنجليزيـة فـي     ، فواز، عقل)1(

  .57-43ص 2000، 8مج 17مجلة النجاح لألبحاث ع، نوية في محافظة جنينالمدارس الثا
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  :ثبات األداة

حيث تم حساب معامل الثبات لالتسـاق  ، تم التأكد من ثبات األداة باستخدام معامل كرونباخ ألفا

لتحقيق هدف الدراسة تم تطوير استبانة وتم التاكـد   .ولكل مجال الداخلي لفقرات االستبانة ككل

بعد عملية ، غراض الدراسةي بأوهو معامل جيد يف  )0.79 )حيث بلغ ومعامل ثباتها، من صدقها

 اإلحصائيةباستخدام الرزمة  إحصائياللحاسوب ومعالجتها  وإدخالهاتم ترميزها  ،جمع االستبانات

 SPSS STATIICAL PACKAGE FOR SOCIAL)(للعلـــوم االجتماعيـــة 

SCIENCES. 

  :إجراءات الدراسة

  :تمثلت إجراءات الدراسة بالخطوات التالية

  .بصورتھا النھائيةإعداد أداة الدراسة  - 

  .تحديد أفراد عينة الدراسة - 

الشـبابية  وجهت عمادة الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية كتاباً إلى المنظمات  - 

جل تسهيل تطبيق الدراسة في المنظمات الشبابية فـي الضـفة   األهلية الفلسطينية من أ

 .يوضح ذلك) 4(الغربية والملحق رقم 

وذلـك مـن خـالل    ، تبانات على عينة الدراسة واسترجاعهاقام الباحث بتوزيع االس - 

واستعان الباحث ببعض المختصين فـي بعـض   ، زياراتة المتكررة للمنظمات الشبابية

 .25/2/2006و 15/12/2005وكان ذلك في الفترة مابين ، المحافظات

جميعها صالحة للتحليل وهـي  ، منها) 330(وتم استرجاع ، استبانة) 385(تم توزيع  - 

 .ي شكلت عينة الدراسةالت
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تم إدخـال البيانـات إلـى جهـاز     ، بعد أن جمعت االستبانات من المنظمات الشبابية - 

تفريغ إجابـات  و )SPSS(باستخدام البرنامج اإلحصائي الحاسوب لمعالجتها إحصائيا 

 .أفراد العينة

تهـا  ومقارن، بعد ذلك تم إجراء المعالجة اإلحصائية لها واستخراج البيانات وتحليلهـا   - 

  .وصيات المناسبة لهاتلبدراسات سابقة واقتراح ا

  الدراسة أداة تصميم

   :تاليةمتغيرات الالدراسة ال أداة تضمنت

  :المتغيرات المستقلة-1

 ).أنثى، ذكر( :وله مستويان :الجنس -

 .)المنظمات الشبابية، المستفيد: (نمستويا اوله :الجهة -

 .)اكثر من ذلك، سنة35-25 من، سنة25اقل من ( :تمستوياوله ثالث : العمر -

  ).مدينة، قرية، مخيم: (وله ثالث مستويات: مكان السكن -

، دبلـوم (فـوق الثـانوي  ، ثـانوي ، أساسـي ( :وله ثالث مستويات: توى التعليميالمس -

 .)دراسات عليا، بكالوريوس

، طـولكرم ، نـابلس ، جنين(: ياتوله تسعة مستو، منطقة عمل ونشاط المنظمة -

  ).الخليل، بيت لحم، القدس، اللةرام ، أريحا، قلقيلية

وتشتمل على المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة على أسـئلة   :المتغيرات التابعة-2

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرهـا   بالتعرف على  االستبانة المتعلقة

  .على التنمية السياسية
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  :المعالجات اإلحصائية

) SPSS(ج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعيـة مبرنا الباحث استخدم ،لجة البياناتمن أجل معا

  :)1(وذلك باستخدام المعالجات اإلحصائية التالية

  .االنحرافات المعياريةالنسب المئوية والمتوسطات الحسابية و .1

 .Independent t test ت لمجموعتين مستقلتينااختبار .2

 .One Way Anovaاختبار تحليل التباين األحادي  .3

 .لفا لقياس الثباتمعادلة كرونباخ أ .4

  .للمقارنات البعدية LSDاختبار  .5

                                                 
  .21، ص2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، السياسة العامة وهياكل التنظيم األساسية، عمان،  )1(
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  الفصل الثالث

 نتائج الدراسة وتحليل البيانات

بنـاء  دور المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية في ) تقييم(التعرف على إلى الدراسة هذه  هدفت

هـذه  من وجهة نظر القـائمين علـى   ، الشخصية وأثرة على التنمية السياسية في الضفة الغربية

مـن   انطلقت الدراسة الميدانية من مشاريعها وبرامجها) مستفيدةال(والفئة المستهدفة ، المنظمات

تشـتق مـن   ، حكام عنهادون االكتفاء بإصدار أ، رورة دراسة المنظمات الشبابية من داخلهاض

حيث تقـوم عمليـة التقيـيم بالدرجـة     ، التحليالت النظرية لخصائص ودور المنظمات الشبابية

المسار األول يعتمـد   :ضمن مسارين .)1(األساسية على جمع المعلومات الميدانية بغرض تحليلها

) مجتمع الدراسة(بشكل أساسي على تحليل المعلومات المستمدة من إجابات المنظمات المدروسة 

) ةالمستفيد(بإجابات الفئة المستهدفة ، وذلك بمقارنة إجاباتها على أسئلة االستبانة، على  االستبانة

فيعتمد علـى مقارنـة إجابـات    ، أما المسار الثاني للتحليل. المنظماتهذه من برامج ومشاريع 

وإثارة بعـض التسـاؤالت   ، ببعض نتائج واستخالصات الدراسات السابقة، المنظمات المدروسة

ن األرقـام  ذلك لصعوبة التسليم بأ، المستخلصة من التحليل، عن مدى صدقية المعطيات الرقمية

م يجـافي  ن مثـل هـذا التسـلي   أل، تعكس بدقة مطلقة دور المنظمـات المدروسـة   المستخلصة

التي يمكن من خاللهـا التعامـل مـع     خاصةً إزاء تعدد الطرق اإلحصائية، الموضوعية العلمية

على ، في كثير من األحيان، كذلك اعتماد إجابات المنظمات المدروسة والفئة المستهدفة .األرقام

الموجـة  ، أو لصعوبة التأكد من موضوعية المجيبين على االستبانة بشقيها، مدى فهمها لألسئلة

  . للقائمين على المنظمات المدروسة أو الفئة المستهدفة

تم تطبيقها على جميـع أفـراد    )محاور( لتحقيق ذلك تم استخدام استبانة تتضمن سبعة مجاالت 

 SPSS )STATISICAL   وتمت معالجـة البيانـات اإلحصـائية باسـتخدام     عينة الدراسة

PACKAGE FOR SOCIAL SCIENCES). ائج الدراسـة تبعـا لتسلسـل    وفيما يلي نت

  .وفرضياتها أسئلتها

  :النتائج المتعلقة بأسئلة الدراسة:أوال

دور المنظمـات الشـبابية   التعرف علـى   هوو :سؤال الدراسة النتائج المتعلقة باإلجابة عن-1

  .الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

                                                 
  .70-68ص، 1998بيروت ، دار النهضة العربية للنشر، الطرق اإلحصائية في العلوم االجتماعية، فتحي، أبو راضي) 1(
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متوسطات الحسـابية والنسـب المئويـة السـتجابات     سؤال الدراسة تم استخراج ال لإلجابة عن

   :وهي الدراسة المختلفة مجاالتالمفحوصين على 

 .دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية .1

 .القيادةدور المنظمات الشبابية في  .2

 .دور المنظمات الشبابية في المشاركة السياسية .3

 .تثقيف الشباب بمهارات عامةدور المنظمات الشبابية في  .4

 .النشاط البحثي وتحديد االحتياجاتور المنظمات الشبابية في د .5

 .دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعي .6

 .تقييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية .7

يبـين ترتيـب   ) 15(بينما جدول  تبين ذلك) 14، 13، 12 ،،11، 10 ،9، 8( الجداول

، نسقينمبشقيها الفئة المستهدفة والمدراء وال، دراسةعينة ال موافقةتبعا لدرجة  المجاالت

 المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسـية  دور عن

  -:)1(اعتمد الباحث المعيار التقويمي التالي ،جل تفسير النتائجمن أ .بشكل عام

  .كبيرة جدا      %) 80-100%(

  .كبيرة       %)60-79.9%(

  .متوسطة      %) 40-59.9%(

  .قليلة         )20-39.9%(

 :الدراسة ومحاور مجاالت النتائج المتعلقة باإلجابة عن  -2

  :دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية: المجال األول

                                                 
  .45، ص2001المجمع العربي للمحاسبين القانونيين، المهام والممارسات القانونية، عمان،  )1(
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دور المنظمات الشـبابية فـي بنـاء    والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على ، األوساط الحسابية .8الجدول رقم 

  الشخصية

رقمها #

في 

االستبانة

المتوسط ةالفقر

  للمستفيدين

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

الموافقة 

  المئوية

المتوسط 

الحسابي 

  العام

النسبة المئوية 

 للمتوسط العام
  التقدير

1  2  
 تطـوير و الفكري ءالبنا إلىالشباب بحاجة 

  المهارات الشخصية
كبيرة جدا 89% 4.44 89% 4.47 88% 4.41

2  1  
تدريبية لصـقل   دورات إلىالشباب بحاجة 

 خبراتهمو شخصياتهم
كبيرة جدا 89% 4.43 86% 4.33 90% 4.52

3  9  
 جلألمشاركة الشباب من المجال يجب فتح 

 تهماذو إثبات
  كبيرة جدا 86% 4.28 88% 4.00  91%. 4.55

4  3  
هم الذين يجب  لشباب للتنمية الذاتيةحاجات ا

 يحددوها أن
كبيرة جدا 82% 4.12 83% 4.17  81% 4.08

5  5  

الشـبابية لـه    زيادة التشبيك بين المؤسسات

دور في تقديم الفائدة المرجوة على شخصية 

 .الشباب
 كبيرة جدا 82% 4.08 86% 4.30 67% 3.86

6  4  
لهـا دور فـي    عتقد بان المنظمات الشبابيةأ

 عم تقدير الذات لدى الشبابد
 كبيرة 78% 3.91 85% 4.27 71% 3.56

 كبيرة %75 3.76 %78 3.90 %72 3.61 الجامعات لها دور فـي صـقل شخصـية     6  7
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رقمها #

في 

االستبانة

المتوسط ةالفقر

  للمستفيدين

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

الموافقة 

  المئوية

المتوسط 

الحسابي 

  العام

النسبة المئوية 

 للمتوسط العام
  التقدير

 الشباب

8  10  

تدريب و تأهيل إلىالمنظمات الشبابية بحاجة 

في تعزيز المهارات  ايساهموكوادرها لكي 

 الشباب الشخصية لدى
 كبيرة 65% 3.27 50% 2.53 80% 4.00

9  7  

الشـبابية ال   عالم في المنظمـات وسائل اإل

 يوجد لها دور مؤثر في صـقل الخبـرات  

  شخصية الشبابو

 متوسطة 53% 2.66 44% 2.24 61% 3.08

10  8  
الشـبابية   البرامج التي تنفـذها المنظمـات  

 دورها محدود في بناء شخصية الشباب
 متوسطة 48% 2.41 35% 1.76 61% 3.06

 كبيرة %75 3.74 %71 3.59  %77  3.88  دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصيةة الكلية لالدرج
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  :السابق )8(يتبين من الجدول رقم 

علـى   كبيـرة جـدا   كانـت  دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية  إن درجة الموافقة على

تطوير و الفكري البناء إلىجة الشباب بحابأن المتعلقة ) 5، 3، 9، 1، 2(الفقرات بالترتيب التالي

 يجب فـتح ، خبراتهمو تدريبية لصقل شخصياتهم دورات إلىالشباب بحاجة  المهارات الشخصية

 أنهم الذين يجب  حاجات الشباب للتنمية الذاتية، تهماذو إثبات جلألمشاركة الشباب من  الالمج

الفائدة المرجوة على شخصـية   الشبابية له دور في تقديم زيادة التشبيك بين المؤسسات، يحددوها

، %82، %86، %89، %89( حيث بلغت النسبة المئوية لهذه الفقرات علـى التـوالي  ، الشباب

82%( ،  

علـى الفقـرات   كبيـرة  كانـت  دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية  الموافقة علىدرجة 

في دعم تقدير الذات لـدى   لها دور المنظمات الشبابيةن بأوالمتعلقة ) 10، 6، 4(بالترتيب التالي

 تأهيـل  إلـى المنظمات الشبابية بحاجـة  ، الشباب الجامعات لها دور في صقل شخصية ،الشباب

حيث بلغت النسـبة  ، الشباب في تعزيز المهارات الشخصية لدى ايساهموتدريب كوادرها لكي و

  )%65، %75، %78(المئوية للفقرات على التوالي

علـى الفقـرات   متوسـطة  كانت ات الشبابية في بناء الشخصية دور المنظم الموافقة علىدرجة 

الشبابية ال يوجـد لهـا دور    في المنظمات اإلعالموسائل ن بأوالمتعلقة  ،)8، 7(بالترتيب التالي

الشبابية دورها محدود  تنفذها المنظمات التيالبرامج ، شخصية الشبابو مؤثر في صقل الخبرات

  .)%48، %53( المئوية للفقرات على التواليالنسبة حيث بلغت ، في بناء شخصية الشباب

حيث بلغت النسبة ، كبيرةفقد كانت دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية لأما الدرجة الكلية 

  %).   75(هذا المحورالمئوية لجميع فقرات 

دور أسـئلة   راء عينـة الدراسـة علـى   لجدول السابق أن الوسط الحسابي آليتبين أيضا من ا 

أكبـر مـن الوسـط    %) 77( من المسـتفيدين  الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية لمنظماتا

  %) 71(الذي بلغ الحسابي للمنظمات الشبابية 
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سـابية التجاهـات المسـتفيدين    الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوساط الح  

  .الفلسطينية في بناء الشخصية الشبابية دور المنظماتمات الشبابية على أسئلة والمنظ

م  لوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المستفيدين والمنظمات الشبابية ا .7 الشكل رق

  الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية دور المنظماتعلى أسئلة 
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  :رة القيادةدور المنظمات الشبابية في مها: المجال الثاني

  والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشبابية في القيادة، األوساط الحسابية. 9الجدول رقم 

# 
رقمها 

في 

االستبانة

المتوسط ةالفقر

  للمستفيدين

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

فقة الموا

  المئوية

المتوسط 

 الحسابي العام

النسبة 

المئوية 

للمتوسط 

 العام

  التقدير

كبيرة جدا %89 4.46 %86 4.32 %92  4.61 القيادية الشباب لهم حق في تقلد المناصب  11  1

2  12  
مؤسسات و الشباب ينبغي تطوير العالقة بين

 المجتمع المدني
كبيرة جدا 82% 4.09 83% 4.17 88% 4.02

3  14  

تسـتفيد مـن    نأالمنظمات الشبابية يجـب  

االقليمية في تنمية القيادات و وليةدالتجارب ال

 الشبابية
كبيرة جدا 80% 4.00 81% 4.07 79% 3.93

4  15  
الجمود الفكري  حزاب السياسية تعمل علىاأل

 التحزبو للشباب
 كبيرة 65% 3.27 65% 3.27 65% 3.27

5  13  
المهارات  حزاب السياسية دور في تطويرلأل

 القيادية لدى الشباب
 كبيرة 63% 3.13 62% 3.14 62% 3.13

 كبيرة %76 3.78 %75 3.77 %76 3.79  دور المنظمات الشبابية في القيادةجة الكلية لالدر
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    :السابق )9(يتبين من الجدول رقم 

قـرات  علـى الف  كبيـرة جـدا   كانت  القيادةدور المنظمات الشبابية في  ن درجة الموافقة علىإ

ينبغـي  ، القيادية الشباب لهم حق في تقلد المناصببأن والمتعلقة ) 14، 12، 11(بالترتيب التالي

تسـتفيد مـن    أنالمنظمات الشبابية يجب ، مؤسسات المجتمع المدنيو الشباب تطوير العالقة بين

لهذه الفقـرات  حيث بلغت النسبة المئوية ، في تنمية القيادات الشبابية اإلقليميةو وليةدالتجارب ال

  .)%80، %82، %89(على التوالي

علـى الفقـرات بالترتيـب    كبيرة كانت  القيادةدور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة 

، التحـزب و الجمود الفكري للشباب السياسية تعمل على األحزابن بأوالمتعلقة ) 13، 15(التالي

المئويـة  حيث بلغت النسـبة  ، لدى الشباب المهارات القيادية السياسية دور في تطوير لألحزاب

  )%63، %65(للفقرات على التوالي

حيث بلغت النسبة المئوية ، كبيرةفقد كانت  القيادةدور المنظمات الشبابية في لأما الدرجة الكلية 

   %).76(هذا المحورلجميع فقرات 

ـ   لجدول السابق أن الوسط الحسابي آليتبين أيضا من ا  دور أسـئلة   ىراء عينـة الدراسـة عل

بينما الوسط الحسابي للمنظمـات  %) 76(من المستفيدين القيادةالشبابية الفلسطينية في  المنظمات

  %) 72(الشبابية 

الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين      

  .القيادةسطينية في الشبابية الفل دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 
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الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهـات المسـتفيدين والمنظمـات    . 8 شكل رقمال

  القيادةالشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتالشبابية على أسئلة 
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76.00%
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  :دور المنظمات الشبابية في المشاركة السياسية: المجال الثالث

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشبابية في المشـاركة  ، األوساط الحسابية. 10 لجدول رقما

  السياسية

# 
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط ةالفقر
  للمستفيدين

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط
للمنظمات 
  الشبابية

نسبة
ة الموافق
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي العام

النسبة 
المئوية 
للمتوسط 
 العام

  التقدير

1  20  
ن أيجـب   تداول السلطة عبر االنتخابات

احترام الشـباب  و يساهم في تعزيز تقيد
  القوانينو لألنظمة

كبيرة جدا 83% 4.15  82% 4.13  83%  4.16

2  24  
بحاجـة إلـى    المناهج التربوية المدرسية

 النتماء الوطنيتنمية مفاهيم ا
كبيرة جدا 81% 4.07 81% 4.07 81% 4.06

3  25  
بحاجـة إلـى    المناهج التربوية المدرسية

تطوير لكي تتضـمن مفـاهيم التنشـئة    
 السياسية

كبيرة جدا 80% 3.99 79% 3.97 80% 4.02

4  21  
تعريـف   للمنظمات الشـبابية دور فـي  

 الشباب بحقوقهم وواجباتهم
 كبيرة 79% 3.97 88% 4.40 71% 3.55

5  16  
لها دور في  اعتقد بان المنظمات الشبابية

 تجسيد مفاهيم الديموقراطيةتعليم و
 كبيرة 79% 3.94 87% 4.37 70% 3.52
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# 
رقمها في 
 االستبانة

المتوسط ةالفقر
  للمستفيدين

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط
للمنظمات 
  الشبابية

نسبة
ة الموافق
  المئوية

المتوسط 
  الحسابي العام

النسبة 
المئوية 
للمتوسط 
 العام

  التقدير

6  26  
تجسيد و تعليم للمنظمات الشبابية دور في

 مفاهيم االنتخابات
 كبيرة 78% 3.88 84% 4.23 70% 3.53

7  17  
وضـع   المنظمات الشبابية لها دور فـي 

رامج موجهة لتعليم مفـاهيم المشـاركة   ب
 السياسية للشباب

 كبيرة 75% 3.77 81% 4.07 69% 3.47

8  23  
فـي   المنظمات الشبابية لـيس لهـا دور  

القوانين الخاصة و على التشريعات التأثير
 برعاية الشباب

 متوسطة 59% 2.96 49% 2.45 69% 3.47

9  22  
نشر  للمنظمات الشبابية دور ضعيف في

 اإلنسانحقوق مفاهيم 
 متوسطة 54% 2.69 5% 2.50 57% 2.88

10  19  
فـي   للمنظمات الشـبابية دور محـدود  

 تكريس مفهوم المواطنة
 متوسطة 54% 2.68 46% 2.30 61% 3.06

11  18  
قوي في  ال يوجد للمنظمات الشبابية دور

 تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة
 متوسطة 47% 2.33 37% 1.87 56% 2.80

 كبيرة %71 3.57 %72 3.61 %71 3.54  دور المنظمات الشبابية في القيادةلدرجة الكلية لا
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  :السابق )10(يتبين من الجدول رقم 

علـى   كبيرة جـدا  كانت  المشاركة السياسيةدور المنظمات الشبابية في  درجة الموافقة على إن

يجـب ان   لسلطة عبر االنتخابـات تداول ابأن المتعلقة ) 25، 24، 20( الفقرات بالترتيب التالي

 إلـى بحاجة  المناهج التربوية المدرسية، القوانينو لألنظمةاحترام الشباب و يساهم في تعزيز تقيد

تطوير لكي تتضمن مفـاهيم   إلىبحاجة  المناهج التربوية المدرسية، تنمية مفاهيم االنتماء الوطني

   ).%80، %81، %83(قرات على التواليحيث بلغت النسبة المئوية لهذه الف التنشئة السياسية

على الفقـرات  كبيرة كانت  المشاركة السياسيةدور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة   

تعريف الشـباب   في اًللمنظمات الشبابية دورن بأوالمتعلقة ) 17، 26، 16، 21(بالترتيب التالي

للمنظمات ، تجسيد مفاهيم الديموقراطيةو ليملها دور في تع المنظمات الشبابية، بحقوقهم وواجباتهم

وضع بـرامج   المنظمات الشبابية لها دور في، تجسيد مفاهيم االنتخاباتو تعليم الشبابية دور في

 المئوية للفقرات على التواليحيث بلغت النسبة ، موجهة لتعليم مفاهيم المشاركة السياسية للشباب

)79% ،79% ،78% ،75%(.  

على الفقرات متوسطة كانت  المشاركة السياسيةدور المنظمات الشبابية في  ىالموافقة علدرجة 

 التـأثير في  المنظمات الشبابية ليس لها دورن بأوالمتعلقة ) 18، 19، 22، 23( بالترتيب التالي

نشـر   للمنظمات الشبابية دور ضعيف فـي ، القوانين الخاصة برعاية الشبابو على التشريعات

ال يوجـد  ، في تكريس مفهـوم المواطنـة   للمنظمات الشبابية دور محدود، اإلنسانمفاهيم حقوق 

حيث بلغـت النسـبة   ، قوي في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة للمنظمات الشبابية دور

  .)%47، %54، %54، %59( المئوية للفقرات على التوالي

حيث بلغـت  ، كبيرةفقد كانت  ةالمشاركة السياسيدور المنظمات الشبابية في لأما الدرجة الكلية 

  %). 71(هذا المحورالنسبة المئوية لجميع فقرات 
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المشاركة الشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتأسئلة  راء عينة الدراسة علىالوسط الحسابي آل

مـدراء  ( لمنظمات الشبابيةللقائمين على ا بينما الوسط الحسابي) %71( من المستفيدينالسياسية 

   .%)72( كان) ومنسقين

الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين      

  .المشاركة السياسيةالشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

ـ الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المستفيدين و .9 الشكل رقم ائمين علـى  الق

  المشاركة السياسيةالشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتالمنظمات الشبابية على أسئلة 
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  دور المنظمات الشبابية في تعليم وتثقيف الشباب بمهارات عامة :  المجال الرابع

ا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على دور المنظمات الشبابية فـي تثقيـف   والنسب المئوية مرتبة تنازلي، األوساط الحسابية .11 الجدول رقم

  الشباب بمهارات عامة

#  
رقمها في 
  الفقرة االستبانة

المتوسط 
  للمستفيدين

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط
للمنظمات 
 الشبابية

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط 
الحسابي 
  العام

النسبة المئوية 
وسط العامللمت

  التقدير

1  28  
صقل خبرات  المنظمات الشبابية لها دور في

كبيرة جدا %80 4.02 %89 4.47  %71 3.57 التواصلو الشباب من حيث مهارات االتصال

2  29  
تعزيز مهارات  المنظمات الشبابية لها دور في

 كبيرة %77 3.87 %84 4.20 %70 3.54 المناصرةو التمكين

 كبيرة %77 3.87 %84 4.21 %70 3.53 التثقيف المدني ابية لها دورالمنظمات الشب  30  3

4  27  
تطـوير   المنظمات الشـبابية لهـا دور فـي   

  مهارات التخطيط
 كبيرة 77% 3.84 82% 4.10 71% 3.57

5  33  
النظـر   يجب تطوير قدرات الشباب بصرف

 يرةكب %72 3.60 %64 3.20 %8 4.00 السياسية تجاه الشباب األحزابعن برامج 

6  32  
مـؤثر فـي    المنظمات الشبابية ليس لها دور

 متوسطة %47 2.37 %35 1.77 %59 2.97 الشباب لخوض غمار الحياة العملية إعداد

7  31  
فعـال فـي    ال يوجد للمنظمات الشبابية دور

التعامل الفعـال مـع    أسلوبتطوير مهارات 
 مشكالت الشباب

 متوسطة 45% 2.26 33% 1.67 57% 2.85

 كبيرة %77 3.85 %81 4.07 %72 3.64 دور المنظمات الشبابية في القيادةالكلية لالدرجة
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    :السابق )11(يتبين من الجدول رقم 

كبيـرة  كانت  تثقيف الشباب بمهارات عامةدور المنظمات الشبابية في  ن درجة الموافقة علىإ  

صقل خبرات الشباب مـن   ر فيالمنظمات الشبابية لها دوبأن والمتعلقة ) 28( ةعلى الفقر جدا 

  ، )%80( بلغت النسبة المئوية لهذه الفقرة حيث، التواصلو ت االتصالاحيث مهار

علـى  كبيرة كانت  تثقيف الشباب بمهارات عامةدور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة 

تعزيز  ا دور فيالمنظمات الشبابية لهن بألمتعلقة ا) 33، 27، 30، 29( الفقرات بالترتيب التالي

المنظمات الشـبابية  ، التثقيف المدنيفي  المنظمات الشبابية لها دور، المناصرةو ت التمكينامهار

النظر عـن بـرامج    يجب تطوير قدرات الشباب بصرف  ،تطوير مهارات التخطيط لها دور في

، %77، %77(المئوية للفقرات على التـوالي حيث بلغت النسبة ، السياسية تجاه الشباب األحزاب

77% ،72%(.  

متوسـطة  كانـت   تثقيف الشباب بمهارات عامةدور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة 

مؤثر فـي   المنظمات الشبابية ليس لها دورن بأالمتعلقة ) 31، 32( على الفقرات بالترتيب التالي

فعال فـي تطـوير    رال يوجد للمنظمات الشبابية دو، الشباب لخوض غمار الحياة العملية إعداد

المئوية للفقـرات علـى   حيث بلغت النسبة ، التعامل الفعال مع مشكالت الشباب أسلوبمهارات 

  .)%45، %47(التوالي

، كبيـرة فقد كانـت   تثقيف الشباب بمهارات عامةدور المنظمات الشبابية في لأما الدرجة الكلية 

راء عينـة  والوسـط الحسـابي آل   %).77(هذا المحورحيث بلغت النسبة المئوية لجميع فقرات 

 مـن المسـتفيدين  المشاركة السياسية الشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتأسئلة  الدراسة على

 وهو أكبر مـن الوسـط  %) 81(لمنظمات الشبابية للقائمين على ا بينما الوسط الحسابي%) 72(

  .للمستفيدين الحسابي
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عام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين     الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي ال 

تثقيف الشـباب بمهـارات   الشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

  .عامة

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهات المسـتفيدين والمنظمـات    .10  شكل رقمال

  تثقيف الشباب بمهارات عامةة الفلسطينية في الشبابي دور المنظماتالشبابية على أسئلة 

  
  

  

82.00%

66.00%
68.00%
70.00%
72.00%
74.00%
76.00%
78.00%
80.00%

المنظمات الشبابيةالمستفيدين

تطلعةسالجھة الم

ط ة للمتوس بة المئوي النس
ام في تثقيف الحسابي الع

 الشباب بمھارات عامة
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  :دور المنظمات الشبابية في النشاط البحثي وتحديد االحتياجات: المجال الخامس

ر المنظمات الشبابية في النشـاط  والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على دو، األوساط الحسابية .12 الجدول رقم

  البحثي وتحديد االحتياجات

#  
رقمها في 
 االستبانة

  الفقرة
المتوسط 
  للمستفيدين

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط
للمنظمات 
 الشبابية

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط 
الحسابي 
  العام

النسبة المئوية 
للمتوسط العام

  التقدير

1  37  
تطـوير لكـي    إلىجة بحا األساسيالتعليم 

 يتالئم مع حاجات الشباب المتغير باستمرار
4.07 81% 4.13 83% 4.10 82% 

كبيرة 
 جدا

2  34  
دورا  تأخـذ  أنالمنظمات الشبابية يجـب  

الدراسـات  و البحوث إجراءفي  بالمساعدة
 العلمية

4.00 80% 4.13 83% 4.06 81% 
كبيرة 
 جدا

3  36  
العمليـة   النظـر فـي   إعادةضرورة  أرى

 ية الشباباعلتربوية الخاصة برا
4.04 81% 4.00 80% 4.02 80% 

كبيرة 
 جدا

4  41  
تشـارك فـي    أنالمنظمات الشبابية يجب 

ـ وضع خطـة   مشـاكل الشـباب    ةلمعالج
 األخرىبالتنسيق مع المنظمات 

 كبيرة 79% 3.97 79% 3.97 79% 3.97

5  35  
بحاجة إلـى   السياسياتو ن الخططأعتقد بأ

 تعلقة بالمكتبةتطوير الخدمات الم
 كبيرة 78% 3.90 78% 3.90 78% 3.90

6  38  
بحاجـة إلـى    ن المنظمات الشبابيةأعتقد بأ

 في تحديد االحتياجات الشبابية المساعدة
 كبيرة 77% 3.85 73% 3.63 81% 4.06
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#  
رقمها في 
 االستبانة

  الفقرة
المتوسط 
  للمستفيدين

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط
للمنظمات 
 الشبابية

نسبة
الموافقة 
 المئوية

المتوسط 
الحسابي 
  العام

النسبة المئوية 
للمتوسط العام

  التقدير

7  40 
استراتيجيات  المنظمات الشبابية بحاجة إلى
 لوضع خطط عمل مع الشباب

 كبيرة 77% 3.83 70% 3.50 83% 4.16

8  39  
الشـبابية ال   تنفذها المنظمات يالبرامج الت

 تنبع من الحاجات الفعلية للشباب
متوسطة 45% 2.27 33% 1.67 58% 2.88

دور المنظمات الشبابية فـي النشـاط البحثـي    الدرجة الكلية ل
 وتحديد االحتياجات

 كبيرة 75% 3.75 72% 3.62 78% 3.88
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    :سابقال )12(يتبين من الجدول رقم 

كانـت   النشاط البحثي وتحديد االحتياجـات دور المنظمات الشبابية في  إن درجة الموافقة على

بحاجـة   األساسـي التعليم بأن المتعلقة ) 36، 34، 37( على الفقرات بالترتيب التالي كبيرة جدا 

 تأخـذ  أنالمنظمات الشبابية يجب ، مع حاجات الشباب المتغير باستمرار يتالءمتطوير لكي  إلى

العمليـة   النظر فـي  إعادةضرورة  أرى، الدراسات العلميةو البحوث إجراءفي  بالمساعدةدورا 

، %82( حيث بلغت النسبة المئوية لهذه الفقرات على التـوالي ، بالشبا عايةالتربوية الخاصة بر

النشـاط البحثـي وتحديـد    دور المنظمات الشبابية فـي   الموافقة علىودرجة ، )80%، 81%

بـان  المتعلقـة  ) 40، 38، 35، 41( على الفقرات بالترتيـب التـالي  كبيرة كانت  ياجاتاالحت

لجة مشـاكل الشـباب بالتنسـيق مـع     اتشارك في وضع خطة لمع أنالمنظمات الشبابية يجب 

 إن، تطوير الخدمات المتعلقـة بالمكتبـة   إلىبحاجة  السياسياتو الخطط أن، األخرىالمنظمات 

المنظمات الشبابية بحاجة ، في تحديد االحتياجات الشبابية المساعدة إلى بحاجة المنظمات الشبابية

 المئوية للفقرات على التـوالي حيث بلغت النسبة  استراتيجيات لوضع خطط عمل مع الشباب إلى

)79% ،78% ،77% ،77%(.  

كانـت   النشاط البحثـي وتحديـد االحتياجـات   دور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة 

الشـبابية ال تنبـع مـن     تنفذها المنظمـات  يالبرامج التبان المتعلقة ) 39( ةعلى الفقرسطة متو

  .)%45(المئوية للفقرةحيث بلغت النسبة ، الحاجات الفعلية للشباب

فقـد كانـت    النشاط البحثي وتحديد االحتياجـات دور المنظمات الشبابية في لأما الدرجة الكلية 

والوسـط الحسـابي ألراء    %).75(هذا المحورية لجميع فقرات حيث بلغت النسبة المئو، كبيرة

النشـاط البحثـي وتحديـد    الشبابية الفلسـطينية فـي    دور المنظماتأسئلة  عينة الدراسة على

لمنظمـات الشـبابية   للقائمين علـى ا  بينما الوسط الحسابي ،%)78(من المستفيدين االحتياجات

)72(%.  
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حسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين     الشكل البياني التالي يبين الوسط ال

النشاط البحثـي وتحديـد   الشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

  .االحتياجات

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهـات المسـتفيدين والمنظمـات     .11 الشكل رقم 

  النشاط البحثي وتحديد االحتياجاتالشبابية الفلسطينية في  منظماتدور الالشبابية على أسئلة 

  

  

  

  

  

80.00%

ط ة للمتوس بة المئوي النس
ام في النشاط الحسابي الع

د ي وتحدي البحث

68.00%

70.00%

72.00%

74.00%

76.00%

78.00% 

المنظماتالمستفيدين
الشبابية

 تطلعةسالجھة الم
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  :دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعي: المجال السادس

على دور المنظمات الشبابية فـي العمـل    والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة، األوساط الحسابية .13الجدول رقم 

  التطوعي

# 
رقمها في 

 االستبانة

المتوسط الفقرة

  للمستفيدين

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

الموافقة 

  المئوية

المتوسط 

الحسابي 

  العام

النسبة المئوية 

للمتوسط العام

  التقدير

1  44  
العمـل   الشباب بحاجة إلـى تنميـة مهـارات   

 التطوعي
كبيرة جدا 84% 4.22 84% 4.20 84% 4.24

2  42  
سؤولة جزئيا عن الشبابية م ن المنظماتأعتقد بأ

 ضعف ثقافة التطوع لدى الشباب
 متوسطة 52% 2.59 42% 2.10 61% 3.08

3  43  
جزئي في انخفاض  المنظمات الشبابية لها دور

 في العمل التطوعي المرأةمشاركة 
 متوسطة 50% 2.49 42% 2.10 58% 2.89

 كبيرة %62 3.10 %56 2.80 %62 3.41  دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعيالدرجة الكلية ل
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    :السابق )13(يتبين من الجدول رقم 

 ةعلى الفقر كبيرة جدا كانت  العمل التطوعيدور المنظمات الشبابية في  إن درجة الموافقة على

بلغت النسبة المئويـة   حيث العمل التطوعي تنمية مهارات إلىحاجة الشباب ببأن المتعلقة ) 44(

  .)%84( لهذه الفقرة

علـى الفقـرات   متوسطة كانت  العمل التطوعيدور المنظمات الشبابية في  الموافقة علىدرجة 

مسؤولة جزئيا عن ضـعف ثقافـة    ن المنظمات الشبابيةأبوالمتعلقة ) 43، 42( بالترتيب التالي

ة في العمـل  أجزئي في انخفاض مشاركة المر المنظمات الشبابية لها دور، شبابالتطوع لدى ال

  .)%50، %52( المئوية للفقرات على التواليحيث بلغت النسبة ، التطوعي

حيث بلغت النسبة  كبيرةفقد كانت  العمل التطوعيدور المنظمات الشبابية في لأما الدرجة الكلية 

دور أسـئلة   راء عينة الدراسة علىالوسط الحسابي آل %).62(هذا المحورالمئوية لجميع فقرات 

كبر من الوسـط  وهو أ%) 62( من المستفيدين العمل التطوعيالشبابية الفلسطينية في  المنظمات

   .%)56(الحسابي للمنظمات الشبابية 

الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين     

  .العمل التطوعيالشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتلمنظمات الشبابية على أسئلة وا
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تطلعةسالجھة الم

52%
54%
56%
58%
60%
62%
64%

ط المنظمات الشبابيةالمستفيدين ة للمتوس بة المئوي النس
ام العملفي  الحسابي الع

 التطوعي

 

الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهـات المسـتفيدين والمنظمـات     .12 الشكل رقم

  العمل التطوعيالشبابية الفلسطينية في  دور المنظماتالشبابية على أسئلة 
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  :الشفافيةو منظمات الشبابية في مجالي الفاعليةتقييم لل: المجال السابع

والنسب المئوية مرتبة تنازليا حسب المتوسط الحسابي العام لدرجة الموافقة على تقيم المنظمات الشبابية فـي مجـالي   ، األوساط الحسابية .14م الجدول رق

  الفاعلية والشفافية

# 
رقمها في 

 االستبانة

المتوسط الفقرة

  للمستفيدين

نسبة

لموافقة ا

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

الموافقة 

  المئوية

المتوسط 

الحسابي 

  العام

النسبة المئوية 

للمتوسط العام

  التقدير

1  53  
تقيـيم دوري   المنظمات الشبابية تقوم بعمـل 

 تنفذها التيللبرامج 
 كبيرة 76% 3.80 83% 4.17 68% 3.42

2  47  

 أسـاليب  تباعإ المنظمات الشبابية بحاجة إلى

م مع المتغيرات ءجديدة للعمل مع الشباب تتال

 العصرية
 كبيرة 71% 3.53 60% 3.00  81% 4.05

3  45  
تجسيد مفهـوم   المنظمات الشبابية بحاجة إلى

 المحاسبة داخلهاو الشفافية
 كبيرة 62% 3.08 41% 2.03  4.13

4  52  

هناك فجوة بين الـتعلم النظـري والتطبيـق    

تنفذها المنظمات الشبابية  لتيالفعلي للبرامج ا

 رض الواقعأعلى 
 متوسطة 55% 2.77 43% 2.13 68% 3.42

5  48  
الشـبابية   تنفـذها المنظمـات   التـي البرامج 

 .مفروضة من قبل الممولين لها
 متوسطة 48% 2.42 26% 1.31 70% 3.53
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# 
رقمها في 

 االستبانة

المتوسط الفقرة

  للمستفيدين

نسبة

لموافقة ا

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

  الشبابية

نسبة

الموافقة 

  المئوية

المتوسط 

الحسابي 

  العام

النسبة المئوية 

للمتوسط العام

  التقدير

6  51  
الشـبابية ال   البرامج التي تنفذها المنظمـات 

  عاميستفيد منها المجتمع بشكل 
 متوسطة 48% 2.41 %40 2.00 56% 2.82

7  46  

ال تلتزم بالتطبيق  عتقد بان المنظمات الشبابيةأ

من خالل اختيار الهيئات  للديمقراطيةالفعلي 

 بطريقة االنتخاب الدوري القيادية فيها
 متوسطة 48% 2.40 33% 1.67 63% 3.14

8  50  
الشـبابية ال   البرامج التي تنفذها المنظمـات 

 منها الشباب في الحياة العامة يستفيد
 متوسطة 46% 2.28 37% 1.87 54% 2.70

9  49  
الشـبابية ال   البرامج التي تنفذها المنظمـات 

 ظروف الحالة الفلسطينيةو تتالءم مع واقع
 متوسطة 45% 2.23 34% 1.70 55% 2.75

المنظمات الشـبابية فـي مجـالي الفاعليـة     الدرجة الكلية لتقييم 

3.38 والشفافية
86% 

2.28
46% 

2.83 
57% 

 متوسطة
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    :السابق )14(يتبين من الجدول رقم 

ن درجة الموافقة على تقييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية كانت كبيرة علـى  إ

تقييم دوري  المنظمات الشبابية تقوم بعملبأن والمتعلقة ) 45، 47، 53( الفقرات بالترتيب التالي

م ءجديدة للعمل مع الشباب تـتال  اتباع أساليب المنظمات الشبابية بحاجة إلى، ي تنفذهاللبرامج الت

، المحاسبة داخلهاو تجسيد مفهوم الشفافية المنظمات الشبابية بحاجة إلى ،مع المتغيرات العصرية

   .%)62، %71، %76( حيث بلغت النسبة المئوية لهذه الفقرات على التوالي

ييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية كانت متوسـطة علـى   درجة الموافقة على تق

هناك فجوة بين التعلم النظري ن بأوالمتعلقة ) 45، 46، 51، 48، 52( الفقرات بالترتيب التالي

البرامج التي تنفـذها  ، رض الواقعأتنفذها المنظمات الشبابية على  والتطبيق الفعلي للبرامج التي

الشـبابية ال   البرامج التي تنفذها المنظمـات ، ابية مفروضة من قبل الممولين لهاالشب المنظمات

ال تلتزم بالتطبيق الفعلي للديموقراطيـة مـن    المنظمات الشبابية، يستفيد منها المجتمع بشكل عام

 البرامج التي تنفـذها المنظمـات  ، بطريقة االنتخاب الدوري خالل اختيار الهيئات القيادية فيها

 الشبابية ال تتالءم البرامج التي تنفذها المنظمات، ية ال يستفيد منها الشباب في الحياة العامةالشباب

، %55( المئوية للفقرات علـى التـوالي  حيث بلغت النسبة ، ظروف الحالة الفلسطينيةمع واقع و

48% ،48% ،48% ،46% ،45%(.  

حيث  ،متوسطةفقد كانت  علية والشفافيةمجالي الفاالمنظمات الشبابية في  لتقييمأما الدرجة الكلية 

  %).   57(هذا المحوربلغت النسبة المئوية لجميع فقرات 

مجـالي الفاعليـة   المنظمات الشبابية في  تقييمأسئلة  الوسط الحسابي ألراء عينة الدراسة على 

بية لمنظمات الشـبا للقائمين على ا وهو اكبر من الوسط الحسابي%) 86(من المستفيدين والشفافية

)46(%.  

الشكل البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين      

  .مجالي الفاعلية والشفافيةالمنظمات الشبابية في  تقييموالمنظمات الشبابية على أسئلة 
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مـات  الوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهـات المسـتفيدين والمنظ  . 13 الشكل رقم

  الشبابية على أسئلة تقييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية
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  حسب درجة الموافقة والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية جاالتترتيب الم 

  حسب درجة الموافقة والدرجة الكلية لدور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية جاالتترتيب الم .15 الجدول رقم

  الفقرةالترتيب
المتوسط 

  للمستفيدين

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط

للمنظمات 

 الشبابية

نسبة

الموافقة 

 المئوية

المتوسط 

  الحسابي العام

ة النسبة المئوي

 للمتوسط العام
  التقدير

 كبيرة %75 3.74 %72 3.59 %78 3.88 الشخصية دور المنظمات الشبابية في بناء  4

 كبيرة %76 3.78 %75 3.77 %76 3.79 في القيادة دور المنظمات الشبابية  2

 كبيرة %71 3.57 %72 3.61 %71 3.54في المشاركة السياسية دور المنظمات الشبابية  5

1  
في تثقيـف الشـباب    نظمات الشبابيةدور الم

 بمهارات عامة
 كبيرة 77% 3.85 81% 4.07 73%  3.64

3  
في النشـاط البحثـي    دور المنظمات الشبابية

 وتحديد االحتياجات
 كبيرة 75% 3.75 72% 3.62 78% 3.88

 كبيرة %62 3.10 %56 2.80 %68 3.41 العمل التطوعي دور المنظمات الشبابية في  6

7  
 مجالي الفاعليـة  منظمات الشبابية فيتقييم لل

 الشفافيةو
 متوسطة 57% 2.83 46% 2.28 68% 3.38

الشبابية الفلسـطينية فـي    الوسط العام لدور المنظمات

 على التنمية السياسية وأثرهابناء الشخصية 
 كبيرة 69% 3.45 66% 3.28 72% 3.61
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  :يلي ما السابق )15(من الجدول رقم  ضحيت   

 عينة الدراسة بشقيها الفئة المستهدفة والقائمين على المنظمات الشبابيةافقة مون درجة إ -1

 وأثرهـا الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـية   دور المنظماتعلى  )مدراء ومنسقين(

 %).69( حيث بلغت النسبة المئوية، كانت كبيرة على التنمية السياسية

  -:ى النحو التاليجاء عل الموافقةتبعا لدرجة  المحاورأن ترتيب  -2

حيث بلغـت النسـبة    في تثقيف الشباب بمهارات عامة دور المنظمات الشبابية :المرتبة األولى

  .وهي نسبة موافقة كبيرة %)77( المئوية

وهي نسـبة   %)76( حيث بلغت النسبة المئوية في القيادة دور المنظمات الشبابية: المرتبة الثانية

 .موافقة كبيرة

حيث بلغت النسـبة   في النشاط البحثي وتحديد االحتياجات دور المنظمات الشبابية: لثةالمرتبة الثا

 .وهي نسبة موافقة كبيرة %)75( المئوية

 %)75( حيث بلغت النسبة المئويـة ، الشخصية دور المنظمات الشبابية في بناء: الرابعةالمرتبة 

  .وهي نسبة موافقة كبيرة

 حيث بلغـت النسـبة المئويـة   ، في المشاركة السياسية بيةدور المنظمات الشبا: الخامسةالمرتبة 

 .وهي نسبة موافقة كبيرة %)71(

 %)62( حيث بلغت النسبة المئوية، العمل التطوعي دور المنظمات الشبابية في: السادسةالمرتبة 

 .وهي نسبة موافقة كبيرة

 حيث بلغت النسبة المئوية، ةالشفافيو مجالي الفاعلية تقييم للمنظمات الشبابية في: السابعةالمرتبة 

 .متوسطةوهي نسبة موافقة  %)57(
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ية الفلسـطينية فـي بنـاء    الشباب دور المنظماتأسئلة  راء عينة الدراسة علىالوسط الحسابي آل 

كبر من الوسط الحسـابي  وهو أ%) 72( من المستفيدين ثرها على التنمية السياسيةأالشخصية و

   .%)66(للمنظمات الشبابية 

البياني التالي يبين الوسط الحسابي العام واألوسـاط الحسـابية التجاهـات المسـتفيدين     الشكل 

على  وأثرهاالشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية  دور المنظماتوالمنظمات الشبابية على أسئلة 

  .التنمية السياسية

ظمـات  ن والمنالوسط الحسابي العام واألوساط الحسابية التجاهـات المسـتفيدي   .14شكل رقم ال

علـى التنميـة    وأثرهاصية الشبابية الفلسطينية في بناء الشخ دور المنظماتالشبابية على أسئلة 

  .السياسية
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  الفرضياتنتائج  مناقشة

  -:الفرضية األولىمناقشة نتائج 

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروقلقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها علـى  حيث من ، =0.05α الداللة 

علـى عالمـات    t-testقمنا بتطبيق اختبار ، المستطلعة الجهةمتغير  إلىتعزى  التنمية السياسية

كانت و )30 = العدد(المنظمات الشبابية ، )299=العدد( المستفيد :هماالمتغير ولفئتي ، االستبانة

  -:التالي) 16(كما هو مبين في الجدول رقم النتائج 

حيث دور المنظمات الشبابية الفلسطينية فـي  من   لمتغير الجهة t-testاختبار  .16الجدول رقم 

  بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية 

مستوى 

  المعنوية

T   درجات

  الحرية

االنحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي

  الجهة العدد

  المستفيد 299  3.61  0.28  327  6.31 0.000

  المنظمات الشبابية  30  3.28  0.13      
  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

ر من صغوهذه القيمة أ 0.000أن مستوى المعنوية يساوي ، السابق) 16(يتبين من الجدول رقم 

توجـد  نـه  ونقـول بأ ، صحة الفرضية رفضن لذلك فإننا، 0.05القيمة المحددة في الفرضية أي 

دور المنظمـات الشـبابية   حيث من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات فروق

  .المستطلعة الجهةمتغير  إلىتعزى  الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

 ولفئـة  )3.61(يسـاوي   ينالمسـتفيد يتبين من الجدول أيضا أن الوسط الحسابي لعالمات فئـة  

ى الموافقة بشكل كبيـر  تدل هاتان القيمتان عل .)3.28(يساوي  المنظمات الشبابيةقائمين على ال

  .عند الفئتينبوجه عام  االستبانةنحو أسئلة 
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  :مناقشة نتائج الفرضية الثانية

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق لقائلة بأنه امن أجل دراسة صحة الفرضية  

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها علـى  حيث من ، =0.05α الداللة 

، على عالمـات االسـتبانة   t-testقمنا بتطبيق اختبار ، الجنسمتغير  إلىتعزى  التنمية السياسية

كانت النتائج كما هو مبـين فـي   و )137=العدد(أنثى ، )159=العدد(ذكر  :هماالمتغير ولفئتي 

  -:اليالت) 17(الجدول رقم 

حيث دور المنظمات الشبابية الفلسطينية فـي  من   لمتغير الجنس t-testاختبار  .17الجدول رقم 

  بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية 

مستوى 

  المعنوية

T   درجات

  الحرية

االنحراف

  المعياري

الوسط

  الحسابي

  الجنس العدد

  ذكر 159  3.62  0.30  294  0.37 0.713

  أنثى  137  3.60  0.27      
  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

ر مـن  كبوهذه القيمة ا0.713أن مستوى المعنوية يساوي ، السابق) 17(يتبين من الجدول رقم 

ال توجـد   ونقول بأنـه  ، صحة الفرضية قبلن لذلك فإننا، 0.05القيمة المحددة في الفرضية أي 

دور المنظمـات الشـبابية   حيث من ، =0.05α  الداللةعند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات فروق

  .الجنسمتغير  إلىتعزى  الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

يساوي  أنثىولفئة  )3.62(يساوي  ذكريتبين من الجدول أيضا أن الوسط الحسابي لعالمات فئة 

عنـد   بوجـه عـام   االسـتبانة ئلة نحو أستدل هاتان القيمتان إلى الموافقة بشكل كبير  .)3.60(

  .الطرفين
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  -:ةلثالفرضية الثامناقشة نتائج 

عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق  من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها علـى  حيث من ، =0.05α الداللة 

 One wayحـادي  قمنا بتطبيق اختبـار التبـاين األ    العمرمتغير  ىإلتعزى  التنمية السياسية

Anova  175=العـدد ( سنة25-20من :هيو العمرعلى عالمات بنود االستبانة لفئات متغير( ،

وكانت النتائج كما هـو مبـين فـي     ،)22=العدد(أكثر من ذلك ، )121=العدد(سنة 35-25من

  :التالي )18(الجدول رقم 

دور حيـث  من  تأثير متغير العمرلدراسة  ANOVAالتباين األحادي  بار اخت .18 الجدول رقم

   المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

ــتوى  مســ

  المعنوية

F 

  
ــط  متوســ

  المربعات

درجــات

  الحرية

ــوع مجم

  المربعات

  

  المربعات بين الفئات  2.88  2  1.44  18.84  0.000

  المربعات الداخلية  24.10  315  0.08    

  المجموع الكلي  26.98  317      
  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

أصغر مـن القيمـة   القيمة  ذهوه 0.000=إن قيمة مستوى المعنوية) 18(يتبين من الجدول رقم 

 توجد فـروق  صحة الفرضية ونقول بأنه رفضن فإنناولذلك ، 0.05لمحددة في الفرضية وهي ا

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية حيث من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات

  .العمرمتغير  إلىتعزى  في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

لى وجود اتجاه نحـو  وتدل هذه القيمة ع )3.56( سئلةأن الوسط الحسابي لأل إلى اإلشارةجدر ت

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة  ةالكبير اإلجابة بالموافقة

  :كما في الجدول التالي العمركانت األوساط الحسابية لمتغيرات 
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  األوساط الحسابية لمتغيرات العمر .19جدول رقم ال

 الوسط الحسابي المتغير

  3.64 سنة25اقل من 

  3.56  سنة35-25من

  3.27  أكثر من ذلك

اإلجابـة   إلـى تميل وهي ) 3.64( سنة25سابية كانت لفئة أقل من أعلى األوساط الحنالحظ أن 

  .نحو أسئلة االستبانة بوجه عامالكبيرة بالموافقة 

للمقارنـات   LSDاتبع تحليل التباين األحادي باختبار  ،من أجل تحديد لصالح من كانت الفروق

  :البعدية ونتائج الجدول التالي تبين ذلك

لدور المنظمـات الشـبابية   للمقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDنتائج اختبار  .20جدول رقم ال

  العمر متغير إلىتعزى  الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  اكثر من ذلك  سنة35-25من سنة25اقل من   المقارنات

 *0.38 *0.08  سنة25اقل من 

 *0.29    سنة35-25من

      اكثر من ذلك
  )α=0.05(ا عند مستوى الداللة دال إحصائي*

دور المنظمـات   وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث) 20(يتضح من خالل الجدول رقم 

العمـر   متغيـر  إلـى تعزى  الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

العمـر أصـغر كـان     ، بمعنى أنه كلما كانسنة مقارنة بالفئات األخرى 25لصالح فئة أقل من 

  .مؤثراً على بناء الشخصية
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  :مناقشة نتائج الفرضية الرابعة

عنـد مسـتوى    ةلة إحصـائي الد ذات توجد فروقال  من أجل دراسة صحة الفرضية القائلة بأنه

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها علـى  حيث من ، =0.05α الداللة 

 One wayحـادي  قمنا بتطبيق اختبار التباين األ مكان السكنمتغير  إلىى تعز التنمية السياسية

Anova  قرية ، )142=العدد( مدينة :هيو مكان السكنعلى عالمات بنود االستبانة لفئات متغير

  :التالي )21(وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم  ،)36=العدد(مخيم، )119=العدد(

حيث من  تأثير متغير مكان السكنلدراسة  ANOVAلتباين األحادي ا اختبار . 21رقـم   جدولال

   دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

ــتوى  مســ

  المعنوية

F 

  
متوســـــط 

  المربعات

درجــات

  الحرية

ــوع مجم

  المربعات

  

  المربعات بين الفئات  0.49  2  0.25  3.12  0.046

  المربعات الداخلية  23.25  294  0.08    

  المجموع الكلي  23.74  296      
  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

أصغر مـن القيمـة   القيمة  ذهوه 0.046= إن قيمة مستوى المعنوية) 21(يتبين من الجدول رقم 

 توجد فروق"  صحة الفرضية ونقول بأنه رفضن فإنناولذلك ، 0.05لمحددة في الفرضية وهي ا

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية حيث من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد تذا

  ." مكان السكنمتغير  إلىتعزى  في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

لى وجود اتجاه نحـو  وتدل هذه القيمة ع )3.61( سئلةأن الوسط الحسابي لأل إلى اإلشارةجدر ت

  .الدراسةهذه لعينة الدراسة نحو اتجاهات أسئلة  الكبيرة ةاإلجابة بالموافق

  :كما في الجدول التالي مكان السكنوكانت األوساط الحسابية لمتغيرات 
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  األوساط الحسابية لمتغير مكان السكن .22جدول رقم ال

 الوسط الحسابي المتغير

  3.65 مدينة

  3.57 قرية

  3.57  مخيم

 إلـى تميل وهي ) 3.65(أعلى األوساط الحسابية لفئة مدينة أن )22(من الجدول السابق  نالحظ

  .نحو أسئلة االستبانة بوجه عامالكبيرة اإلجابة بالموافقة 

للمقارنـات   LSDاتبع تحليل التباين األحادي باختبار  ،من أجل تحديد لصالح من كانت الفروق

  :البعدية ونتائج الجدول التالي تبين ذلك

لدور المنظمـات الشـبابية   للمقارنات البعدية لداللة الفروق  LSDختبار نتائج ا. 23جدول رقم ال

  مكان السكن متغير إلىتعزى  الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  مخيم  قرية مدينة  المقارنات

  0.09 *0.08  مدينة

  0.06   قرية

      مخيم
  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

دور المنظمـات   وجود فروق ذات داللة إحصائية من حيث) 23(ضح من خالل الجدول رقم يت

مكان السكن  متغير إلىتعزى  الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

  .لصالح فئة مدينة مقارنة بالفئات األخرى
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  -:الخامسةالفرضية مناقشة نتائج 

عنـد مسـتوى    ةلة إحصـائي الد ذات توجد فروقال  رضية القائلة بأنهمن أجل دراسة صحة الف

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها علـى  حيث من ، =0.05α الداللة 

 Oneحـادي  بتطبيق اختبار التباين األ قمت المستوى التعليميمتغير  إلىتعزى  التنمية السياسية

way Anova  أساسـي  :هـي و المستوى التعليمـي االستبانة لفئات متغير على عالمات بنود 

 )دراسـات عليـا  ، بكـالوريوس ، دبلـوم ( فـوق الثـانوي  ، )109=العـدد (ثانوي ، )5=العدد(

  :التالي )24(وكانت النتائج كما هو مبين في الجدول رقم ، )214=العدد(

من  مستوى التعليميتأثير متغير اللدراسة  ANOVAالتباين األحادي  اختبار  .24رقـم   جدولال

   دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسيةحيث 

ــتوى  مســ

  المعنوية

F 

  
متوســـــط 

  المربعات

درجــات

  الحرية

ــوع مجم

  المربعات

  

  المربعات بين الفئات  0.10  2  0.05  0.59  0.556

  المربعات الداخلية  27.22  325  0.08    

  المجموع الكلي  27.32  327      

  )α=0.05(دال إحصائيا عند مستوى الداللة *

أكبـر مـن القيمـة    القيمة  ذهوه 0.556=إن قيمة مستوى المعنوية) 24(يتبين من الجدول رقم 

 توجد فـروق ال  صحة الفرضية ونقول بأنه قبلن فإنناولذلك ، 0.05لمحددة في الفرضية وهي ا

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية حيث من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات

  .المستوى التعليميمتغير  إلىتعزى  في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

لى وجود اتجاه نحـو  وتدل هذه القيمة ع )3.58( سئلةأن الوسط الحسابي لأل إلى اإلشارةجدر ت

  .الدراسةهذه هات أسئلة لعينة الدراسة نحو اتجا الكبيرة اإلجابة بالموافقة

  :كما في الجدول التالي المستوى التعليميوكانت األوساط الحسابية لمتغيرات 
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  األوساط الحسابية لمتغير المستوى التعليمي .25جدول رقم ال

الوسط الحسابي المتغير

  3.61 أساسي

  3.56 ثانوي

  3.59  فوق الثانوي

وهي تميل إلى ) 3.61(وساط الحسابية لفئة أساسيأن أعلى األ ) 25(من الجدول السابق  نالحظ

  .اإلجابة بالموافقة الكبيرة نحو أسئلة االستبانة بوجه عام
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  الفصل الرابع

 مناقشة نتائج الدراسة
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  الرابعالفصل 

 مناقشة نتائج الدراسة

ـ  تقويم هذه الدراسة تناولت ا علـى  دور المنظمات الشبابية  الفلسطينية في بناء الشخصية وأثره

مـن  ) مستهدفة(المنظمات والفئات المستفيدة هذه من وجهة نظر القائمين على ، التنمية السياسية

بهدف عمل نوع من المقارنة بين إجابات الطرفين والخـروج  ، المنظماتهذه برامج ونشاطات 

  .التعرف على دور متغيرات الدراسـة  إلىكما هدفت ، تكون قريبة من الواقع لهذا الدوربنتائج 

  لتحليل اإلحصائي الذي تـم لسـؤال الدراسـة   اعلى ضوء  عرض النتائج سيتم في هذا الفصل

بعد الحصول على نتـائج الدراسـة مـن    ، الثالثكما ورد في الفصل ، هالمتغيراتو لمجاالتهاو

نتائج الدراسـة تبعـا لتسلسـل     مناقشة  فيما يلي .األسئلة وفحص لفرضياتها الصفرية إجابات

  .أسئلتها

  : سؤال الدراسةالمتعلقة بنتائج ال مناقشة:أوالً

  : دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسية

، الذي تضمن كافة مجاالت ومحاور الدراسة وعددها سبعة محاور) 15(يتضح من الجدول رقم 

ى التنمية في بناء الشخصية وأثرها علأن درجة الموافقة على دور المنظمات الشبابية الفلسطينية 

تبين أيضاً أن الوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة بشقيها الفئة المستهدفة  .السياسية كانت كبيرة

، على محاور الدراسة السـبع ) مدراء أو منسقين(والقائمين على المنظمات الشبابية ) المستفيدين(

  :حسب التسلسل والترتيب التالي وكانت، وهي نسبة موافقة تعتبر كبيرة% 69بلغ 

 %)77(حيث بلغت النسـبة المئويـة  دور المنظمات الشبابية في تثقيف الشباب بمهارات عامة  

 %)76(حيث بلغت النسبة المئويـة دور المنظمات الشبابية في القيادة ، وهي نسبة موافقة كبيرة

حيـث   وتحديد االحتياجـات  دور المنظمات الشبابية في البحث العلمي، ةوهي نسبة موافقة كبير

دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية ، ةوهي نسبة موافقة كبير %)75(بلغت النسبة المئوية

دور المنظمات الشبابية في المشاركة ، وهي نسبة موافقة كبيرة %)75(حيث بلغت النسبة المئوية
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دور المنظمات الشبابية في ، وهي نسبة موافقة كبيرة %)71(حيث بلغت النسبة المئويةالسياسية 

 .وهي نسبة موافقة كبيرة %)62(حيث بلغت النسبة المئوية، العمل التطوعي

فقـد  ، أما فيما يتعلق بالمحور السابع وهو تقييم للمنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشـفافية 

النتيجـة  وهذه ، %57حصل على موافقة متوسطة إذ بلغت نسبة هذه الموافقة من قبل الطرفين 

تعطي مؤشراً على ضرورة إعادة النظر في أداء وشفافية هذه المنظمات في القضـايا اإلداريـة   

  . الداخلية للمنظمات الشبابية

كان الوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة على أسئلة ومحاور دور المنظمات الشبابية  ،بشكل عام

) المسـتفيدين (من قبل الفئة المستهدفة  سيةالفلسطينية في بناء الشخصية وأثره على التنمية السيا

الذي بلغ ) مدراء ومنسقين(وهو أكبر من الوسط الحسابي للقائمين على المنظمات الشبابية % 72

بمعنى أن قبول ورضا الفئات المستهدفة لدور المنظمات الشبابية فـي بنـاء الشخصـية    ، 66%

  . بة القائمين على هذه المنظماتكانت نسبته  أكبر من نس، وأثره على التنمية السياسية

  :يعزو الباحث هذه النتيجة إلى مجموعة أسباب أهمها

إن اهتمام المنظمات الشبابية بفئة الشباب والتركيز عليهم من خالل البـرامج التوعويـة    .1

  . يحسب لهذه المنظمات من قبل الفئة المستهدفة اًتعتبر إنجاز، التي تنفذها

، ابيةفي برامج ومشاريع المنظمات الشـب  استفادت وشاركتالتي ، ترى الفئة المستهدفة .2

نعكس إيجابـاً علـى   مما ا، أن دور هذه المنظمات كان كبيراً في تنمية وبناء شخصيتهم

البناء والمشاركة ما كان ليحصل لوال البـرامج والمشـاريع    اوهذ، مشاركتهم السياسية

، بالتالي جاءت الموافقة كبيرة، للشبابالتثقيفية التي نفذتها المنظمات الشبابية واستهدافها 

  . كونهم هم األقدر على قياس هذا الدور

قـة أقـل   فقد جاءت نسبة المواف) نمدراء ومنسقو(المنظمات الشبابية  ن علىوأما القائم .3

يعزو الباحث هذه النتيجة  لكون هذه المنظمات ترى أن دورها يجب  .%66حيث بلغت 

بمعنى عدم رضا هذه المنظمات علـى هـذا   ، واقعأن يكون أكبر من ذلك على أرض ال
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كما ترى أن هنالك عوامل متعـددة  ، كبر من ذلكتسعى أن يكون أو كونها تأمل، الدور

 : أثره على هذا الدور أهمها

  . عدم المشاركة الفعالة والكبيرة من قبل الشباب في برامج وأنشطة هذه المنظمات - 

أدت بهـم إلـى    ،لتي يعيشها الشباب الفلسطينياع السياسية واالقتصادية الراهنة األوضا - 

في مرتبـة متـأخرة مقارنـة مـع      ،وضع جانب بناء القدرات وتنمية الشخصية عندهم

  .االحتياجات اليومية للشباب

بالتالي جاءت النظرة لدور المنظمات الشبابية من وجهة نظر القائمين على هذه المنظمات أقـل   

إذ كالهما ، مع التأكيد على أن الفرق ما بين الطرفين ليس كبيراً، مقارنة مع رأي الفئة المستهدفة

يميالن إلى الموافقة بشكل كبير على دور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية وأثرهـا علـى   

  . التنمية السياسية

  :محاور  الدراسةو مجاالت أسئلة عن ةمناقشة النتائج المتعلقة باإلجاب: ثانيا

  :منظمات الشبابية في بناء الشخصيةدور ال: المجال األول

أن هنالـك  ) 8(يتضح من الجدول رقـم  ، فيما يتعلق بدور المنظمات الشبابية في بناء الشخصية

موافقة كبيرة جداً من قبل عينة الدراسة على أن الشباب بحاجة إلى البنـاء الفكـري وتطـوير    

ويجب ، شخصيتهم وخبراتهم وأن الشباب بحاجة إلى دورات تدريبية لصقل، المهارات الشخصية

كما إن حاجات الشباب للتنمية الذاتيـة هـم   ، فتح المجال لمشاركة الشباب من أجل إثبات ذاتهم

من هنا أرى ضرورة مشاركة الشـباب  ، الذين يجب أن يحددوها بأنفسهم دون تأثيرات خارجية

سات الشبابية كان هناك فيما يتعلق بالتشبيك بين المؤس، في صياغة وتحديد البرامج المواجهة لهم

من قبل عينة الدراسة بأن زيادة التشبيك بين هذه المؤسسات يساهم في رفـع   أيضاموافقة كبيرة 

  . مما يعود بالفائدة والمنفعة على الشباب ويساهم في تنمية شخصيتهم، وزيادة أدائها وفاعلتيها
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كذلك ، تقدير الذات لدى الشبابهناك موافقة كبيرة على أن المنظمات الشبابية لها دور في دعم و

ولكي تساهم وتعزز المنظمات الشبابية المهارات ، الجامعات لها دور في صقل شخصية الشباب

اتفقت العينة وبشكل كبير على الحاجة إلى تأهيل وتدريب كـوادر هـذه   ، الشخصية لدى الشباب

  . المنظمات ومواكبة التطور والتقدم العلمي

ة متوسطة على أن وسائل اإلعالم في المنظمات الشبابية ال يوجد لهـا  اتجهت العينة نحو موافق

والبرامج التي تنفذها المنظمات الشبابية دورهـا  ، مؤثر في صقل خبرات وشخصية الشبابدور 

هذا يعني أن عينة الدراسة تـرى أن وسـائل اإلعـالم فـي     . محدود في بناء شخصية الشباب

مخالفتهـا  فذها لها دور كبير في بناء شخصية الشباب بمعنى المنظمات الشبابية والبرامج التي تن

التي افترضت عدم وجود دور لوسائل اإلعالم في المنظمات الشبابية لنصوص فقرات االستبانة 

مـع ذلـك أرى   ، وأن البرامج التي تنفذها هذه المنظمات لها دور محدود في بنـاء الشخصـية  

شبابية بالجانب اإلعالمي وتطويره لكي يساهم فـي  ضرورة االهتمام األكبر من قبل المنظمات ال

  . تنمية شخصية الشباب

أن الوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة على أسـئلة محـور دور   ) 8(يتبين من الجدول السابق 

وهو أكبر قليالً من %) 77(المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية من المستفيدين بلغ 

  %). 71(الذي بلغ والمنسقين في المنظمات الشبابية ء الوسط الحسابي للمدرا

المنظمات الشـبابية   من برامج مشاريع) المستفيدين(يعزو الباحث هذا االختالف بين المستهدفين 

على اعتبار كونهم أقرب وأقدر علـى قياسـة   ، ن هذه المنظمات على هذا الدورومدراء ومنسقو

  . المنسقين في المنظمات الشبابيةو وانعكاسه على شخصيتهم أكثر من المدراء

  :دور المنظمات الشبابية في مهارة القيادة: المجال الثاني

مـن   اًهناك اتجاه أن) 9(يتضح من الجدول رقم ، فيما يتعلق بدور المنظمات الشبابية في القيادة

باب لهـم  بالموافقة بشكل كبير جداً على أن الش) المستهدفين والمدراء(قبل عينة الدراسة بشقيها 
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بالتالي يجب أن ال يوضع سن معين يحد من ترشيح الشباب ألي ، حق في تقلد المناصب القيادية

  . مناصب قيادية

ميـة  من أثر كبير في تن اب ومؤسسات المجتمع المدني لما لهكما ينبغي تطوير العالقة بين الشب

ستفادة من التجارب الدوليـة  لتحقيق ذلك على المنظمات الشبابية اال. مهارات القيادة لدى الشباب

  . واإلقليمية في تنمية القيادات الشبابية

هنالك موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة على أن األحزاب السياسية تعمل على الجمود الفكري 

أرى ضرورة أن يكـون هنالـك تعـاون بـين     ، وللخروج من هذه اإلشكالية .للشباب والتحزب

لتقليل قدر اإلمكان من هذه الظاهرة من خالل التوعية او للحد ابالمنظمات الشبابية وهذه األحز

خر فـي نفوسـهم ومحاربـة نهـج     وبث روح استيعاب الطرف اآل، والتثقيف المشترك للشباب

وير المهـارات  رغم ذلك اتفقت العينة على وجود دور كبير لألحزاب السياسية في تط. اإلقصاء

والشـعب  (، ية كـون الشـباب  ى طبيعة الحالة الفلسطينيعزو الباحث ذلك إل. القيادة لدى الشباب

يرزحون تحت االحتالل وبالتالي يتجه الشباب بالمعظم إلى االنخراط فـي   )بشكل عام الفلسطيني

  . العمل السياسي في هذه األحزاب مما يكسبهم مهارات في القيادة داخلها

هذا المحور متقاربين حيث بلغ كان الوسط الحسابي لكل من المستفيدين والمدراء في ، بشكل عام

)76%( .  

  :دور المنظمات الشبابية في المشاركة السياسية: المجال الثالث

فيما يتعلق بدور المنظمـات   من قبل عينة الدراسة اًأن هناك اتجاه) 10(يتضح من الجدول رقم 

بر االنتخابات بوجود موافقة كبيرة جداً على أن تداول السلطة ع، الشبابية في المشاركة السياسية

ألن تداول السلطة يعطي مسـاحة  ، يجب أن يسهم في تعزيز واحترام الشباب لألنظمة والقوانين

كذلك وجد أن المناهج التربوية المدرسية بحاجة إلـى  ، أكبر للمشاركة السياسية ويحترم التعددية

، تنشئة السياسـية وهذه المناهج بحاجة إلى تطوير لكي تتضمن ال، تنمية مفاهيم االنتماء الوطني

يعزو الباحث هذه النتيجة لقناعة العينة الدراسية بشقيها بوجود خلـل فـي المنـاهج التربويـة     
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االنتماء الـوطني والتنشـئة    تعزيز مثل، ةايا المهمة والحساسالمدرسية وإغفالها للعديد من القض

بالتـالي  ، سـية القضايا تدخل في صلب بناء الشخصية وتعزز المشـاركة السيا  وهذه، السياسية

  . المطلوب العمل على تعديل وتطوير هذه المناهج

في تعريف الشـباب   اًهناك موافقة كبيرة من قبل عينة الدراسة على أن للمنظمات الشبابية دور

وكذلك لها دور ، ولها دور في تعليم وتجسيد مفاهيم الديمقراطية واالنتخابات، حقوقهم وواجباتهم

بالتالي دفع الشـباب  ، فاهيم المشاركة السياسية للشبابة لتعليم مفي وضع وصياغة برامج موجه

  . لهذه المشاركة

تبين أن هناك موافقة متوسطة على أن المنظمات الشبابية لـيس لهـا دور فـي التـأثير علـى      

وأن المنظمات الشبابية دورها ضعيف في نشـر  ، التشريعات والقوانين الخاصة برعاية الشباب

وال يوجد للمنظمات الشبابية ، ودورها محدود في تكريس مفهوم المواطنة، نمفاهيم حقوق اإلنسا

هـذه  النتيجة لكـون  هذه يعزو الباحث . دور قوي في تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العملية

فاعليتهـا   ،رض الواقـع لكن علـى أ . وبناء قدرات الشباب المنظمات تعمل على توعية وتثقيف

  .على السلطة السياسة لتبني قوانين وتشريعات تهتم وترعى الشباب والتأثيرمحدودة في الضغط 

درجة موافقة عينة الدراسة على هذه األسئلة كان متوسط هذا يعنـي أن العينـة   بما أن نتيجة و

بشكل عام ، يوجد دور كبير للمنظمات الشبابية في األسئلة السابقةترفض هذه األسئلة وترى أنه 

الحسابي للمستهدفين والوسط الحسابي للمدراء والمنسقين القـائمين  كان هناك تقارب بين الوسط 

  %).71(على المنظمات الشبابية حيث بلغ  نسبته 

  :دور المنظمات الشبابية في تعليم وتثقيف الشباب بمهارات عامة:  المجال الرابع

دور فـي   بأن المنظمات الشبابية لهـا ، أن هناك موافقة كبيرة جداً) 11(يتضح من الجدول رقم 

صقل خبرات الشباب بمهارات عامة وأساسية تساهم في بناء قدراتهم من حيث مهارات االتصال 

ويجب ، ومهارات التمكين والمناصرة والتثقيف المدني وفي تطوير مهارات التخطيط، والتواصل

  . تطوير قدرات الشباب بصرف النظر عن برامج األحزاب السياسية تجاه الشباب
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د موافقة متوسطة بأن المنظمات الشبابية ليس لها دور مؤثر في إعداد الشـباب  تبين أيضا وجو

ال يوجد للمنظمات الشبابية دور فعال في تطوير مهارات أسـلوب  ، لخوض غمار الحياة العملية

تعتبر موافقة عينة الدراسة على هذه األسئلة متوسطة ممـا  . بالتعامل الفعال مع مشكالت الشبا

وترى أنه يوجد دور كبير للمنظمات الشبابية في فقرات األسئلة ، لهذه األسئلةيعني رفض العينة 

   . السابقة

في محور تثقيف الشباب بمهارات عامة كان الوسط الحسابي للفئة المستهدفة أقل من  ،بشكل عام

%) 81(للمستفيدين و%) 72(بلغت النسبة  قائمين على المنظمات الشبابية حيثالوسط الحسابي لل

  . ائمين على المنظمات الشبابيةللق

يعزو الباحث هذه النتيجة إلى تركيز المنظمات الشبابية في برامجها ومشاريعها التي تنفذها على 

بالتالي فـإن نسـبة   .  هذه المشاريع والبرامجلسهولة الحصول على تمويل لمثل ، هذه المهارات

كان أعلى من قبـل القـائمين   ، لمهاراتالتأييد لدور المنظمات الشبابية في تثقيف الشباب بهذه ا

بينما الفئة المستهدفة لم تختلف النسبة كثيراً في هذا المحـور عـن بـاقي    ، على هذه المنظمات

  .على هذا الدور نسبة موافقة المنظمات الشبابية اختلف هو ارتفاع إنما الذي السابقة المحور

  :ثي وتحديد االحتياجاتدور المنظمات الشبابية في النشاط البح: المجال الخامس

من قبل عينة الدراسة فيما يتعلق بدور المنظمات ، اًأن هناك اتجاه) 12(يتضح من الجدول رقم 

بوجود موافقة كبيرة على أن التعلـيم األساسـي   ، الشبابية في النشاط البحثي وتحديد االحتياجات

وأن المنظمـات الشـبابية    ،بحاجة إلى تطوير لكي يتالءم مع حاجات الشباب المتغيرة باستمرار

والموافقة بشكل كبير على ، يجب أن تأخذ دوراً بالمساعدة في إجراء البحوث والدراسات العلمية

  . ضرورة إعادة النظر في العملية التربوية الخاصة برعاية الشباب

 وجد أن هناك موافقة متوسطة فيما يتعلق بمشاركة المنظمات الشبابية، من خالل الجدول السابق

وحاجة هذه المنظمات إلى ، بوضع خطة لمعالجة مشاكل الشباب بالتنسيق مع المنظمات األخرى

والحاجة إلى استراتيجيات لوضع خطـط عمـل مـع    ، المساعدة في تحديد االحتياجات الشبابية
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بمـا أن الموافقـة   . الشباب وأن الخطط والسياسات بحاجة إلى تطوير الخدمات المتعلقة بالمكتبة

، هذا يعني رفض العينة لهذه األسـئلة ، سطة من قبل عينة الدراسة على األسئلة السابقةكانت متو

وبالتالي الموافقة الكبيرة من قبلها على وجود دور كبير للمنظمات الشبابية في أسـئلة الفقـرات   

  .السابقة

سابي والوسط الح%) 78(كان هناك تقارب نوعاً ما  بين الوسط الحسابي للمستفيدين والذي بلغ 

  %). 72(للقائمين على المنظمات الشبابية والذي بلغ 

  :دور المنظمات الشبابية في العمل التطوعي: المجال السادس

من قبل عينة الدراسة فيما يتعلق بدور المنظمات  اًبأن هناك اتجاه) 13(يتضح من الجدول رقم 

جة إلى تنمية مهارات العمـل  الشبابية في العمل التطوعي بالموافقة الكبيرة على أن الشباب بحا

وأن ، وأن المنظمات الشبابية مسؤولية جزئياً عن ضعف ثقافة التطوع لدى الشـباب ، التطوعي

  . هذه المنظمات لها دور جزئي في انخفاض مشاركة المرأة في العمل التطوعي

سابي من الوسط الح%) 62(كان الوسط الحسابي للفئة المستهدفة في هذا المحور أكبر حيث بلغ 

  %). 56(للمنظمات الشبابية والذي بلغ 

مشـاركة الشـباب   قناعة عينة الدراسة بوجود انخفاض وضعف بيعزو الباحث هذه النتيجة إلى 

االنخفـاض   مسؤولية المنظمات الشبابية عن هذاوتعتبر ، والمرأة في العمل التطوعي بشكل عام

عند الجميع  التطوعية لروحل اًد انخفاضشه في العقدين األخيرين مسؤولية جزئية كون الجو العام

نحو التطـوع   اًكبير اًات من القرن الماضي والتي شهدت مديات والثمانينيمقارنة بسنوات السبعين

  . وممارسة األنشطة واألعمال والفعاليات التطوعية عند الشباب

من حيث قلة  ،قد يكون لممارسات المنظمات الشبابية دور في انخفاض ثقافة التطوع لدى الشباب

الجانب التوعوي تركيزها على األعمال التطوعية وانعدامها بشكل شبه تام والتركيز األكبر على 

حتى أن قيام هذه المنظمات يـدفع بـدل    .والندوات وورشات العمل التثقيفيةالدورات من خالل 
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سـاهم فـي   وأحياناً مكافآت مالية للمشاركين في برامج ونشاطات هذه المنظمات قد  ،مواصالت

  . إضعاف ثقافة التطوع لدى الشباب

  

  :الشفافيةو تقييم للمنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية: المجال السابع

فيمـا يتعلـق   ، الدراسة ألداةمن قبل المستجيبين  اًأن هناك اتجاه) 14(يتضح من الجدول رقم 

موافقة كبيرة على أن المنظمات بأن هناك ، بتقييم المنظمات الشبابية في مجالي الفاعلية والشفافية

أن المنظمات الشبابية بحاجة إلى و، تقوم بعمل تقييم دوري للبرامج التي تنفذهايجب أن الشبابية 

وهذه المنظمـات بحاجـة   ، تباع أساليب جديدة للعمل مع الشباب تتالءم مع المتغيرات العصريةإ

  . والمحاسبة داخلها إلى تجسيد مفهوم الشفافية

أن الوسط الحسابي آلراء عينة الدراسة على أسئلة تقييم المنظمات الشبابية في مجالي  تبين أيضاً

من الوسـط الحسـابي   %) 86(الفاعلية والشفافية كان أكبر بكثير عند الفئة المستهدفة حيث بلغ 

  %). 46(للمنظمات الشبابية والذي بلغ 

لفئة المستهدفة بأن المنظمات الشـبابية  يعزو الباحث هذه النتيجة إلى أن هنالك قناعة كبيرة عند ا

ورفـض قبـول البـرامج    ، يجب أن تعيد تقييم أوضاعها فيما يتعلق بالشفافية والمحاسبة داخلها

وضرورة االلتزام بالتطبيق الفعلي للديمقراطية خالل اختيار الهيئـات  ، المفروضة من الممولين

ثقيف بأهميـة الديمقراطيـة واالنتخابـات    كون هذه المنظمات تقوم بالتدريب والت، القيادية فيها

بالتالي المطلوب من هذه المنظمات تطبيق ذلك على نفسـها ألن  . والشفافية والنزاهة والمحاسبة

المطلوب رفض البرامج المفروضة مـن  ، أما بالنسبة للبرامج التي تنفذها. فاقد الشيء ال يعيطه

ع واقع وظروف الحالة الفلسطينية وأن قبل الممولين وضرورة أن تكون هذه البرامج منسجمة م

أما المنظمات الشبابية فقد رفضت هذه الفقرات إذ تـرى أنهـا    .يستفيد منها المجتمع بشكل عام

كمـا  ، وتقوم بعمل انتخابات دورية لهيئاتها القيادية، تقوم بعمل تقويم دوري للبرامج التي تنفذها

وتعتقد أن البرامج التي تنفذها تنسـجم مـع   ، أنها ترفض البرامج التي تفرض من قبل الممولين
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وأن التوعية والتثقيف وبناء شخصية وقدرات الشـباب يعـود   ، واقع وظروف الحالة الفلسطينية

  .بالفائدة على المجتمع

  .مناقشة نتائج فرضيات الدراسة: ثالثا

  :األولى  مناقشة نتائج الفرضية -1

التي  مج المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينيةمن خالل تحليل وتتبع برا: التي نصت على ما يلي

البرامج وبين خلـق وبنـاء قـدرات    هذه هنالك عالقة بين ، تم تنفيذها خالل العقدين الماضيين

في مجاالت المشاركة السياسية للشباب والتنشـئة السياسـية   ، إبداعية وتطويرية لعنصر الشباب

  . والثقافية واالجتماعية وتعزيز االنتماء الوطني

والنتائج ، توصلت الدراسة من خالل تحليل برامج المنظمات الشبابية ،الفرضيةهذه فيما يتعلق ب 

ن الشق الذي أجاب عليـه القـائمو  ، بشقيها) االستبانة(التي توصلت لها الدراسة من خالل أداتها 

 ةسـتهدف عليه الفئـة  الم  أجابتوالشق الثاني الذي ، )ننسقومدراء وم(على المنظمات الشبابية 

على ، بين الطرفين اًكبير اًإلى أن هنالك توافق، من برامج ومشاريع هذه المنظمات) المستفيدون(

وبـين خلـق قـدرات    ، وجود عالقة كبيرة بين البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المنظمـات 

بالتالي  .تعزيز االنتماء والوالء الوطنيوبناء لشخصية الشباب في المشاركة السياسية و، إبداعية

ن المنظمـات  إ، بناًء على المعطيات السابقة والنتائج التي توصلت لها االسـتبانة ، نستطيع القول

مما ، الشبابية األهلية الفلسطينية لها دور مؤثر وواضح في تنمية قدرات الشباب وبناء شخصيتهم

مشـاركة السياسـية   تحديداً في مجـال ال ، انعكس إيجابا على التنمية السياسية في الضفة الغربية

  . وتعزيز االنتماء والوالء الوطني عند الشباب الفلسطيني

  :الثانيةمناقشة نتائج الفرضية  -2

، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروقنصت الفرضية الثانية أنه 

 ميـة السياسـية  دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنحيث من 

لمجمـوعتين   )ت( الختبار الفرضية تم اسـتخدام اختبـار  . المستطلعة الجهةمتغير  إلىتعزى 
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عند مسـتوى الداللـة     ةلة إحصائيالد ذات نه  توجد فروقأيبين  )17( والجدول رقم، مستقلتين

0.05α = ، تنمية ال الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على حيث دور المنظمات الشبابية،من

الجهة المستطلعة سواء كان المستجيب من المسـتفيدين أم مـن المنظمـات     باختالف السياسية

وكان الوسط الحسابي لفئة المستفيدين أكبر قليال من فئة المنظمات الشـبابية وكالهمـا    ،الشبابية

  أسئلة االستبانة اإلجابة بالموافقة بشكل كبير عن يميالن إلى

الفئة المسـتهدفة  ، وجود قبول ورضا من قبل عينة الدراسة بشقيها إلى النتيجةهذه يعزو الباحث 

علـى التنميـة   ه وأثرالمنظمات في بناء الشخصية هذه لدور ، والقائمين على المنظمات الشبابية

في بناء شخصية الشباب مما إذ اتفق الطرفان على أهمية ووجود هذا الدور وأنه ساهم ، السياسية

  .تنمية السياسية وعزز المشاركة عندهميجاباً على الانعكس إ

  :لثةمناقشة نتائج الفرضية الثا -3

من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق النصت الفرضية الثالثة أنه 

تعـزى   دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسيةحيث 

والجـدول   ،لمجموعتين مسـتقلتين  )ت( الختبار الفرضية تم استخدام اختبار .الجنسمتغير  إلى

حيـث  من ، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق أنهيبين  )18(رقم

 بـاختالف  دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية السياسـية 

  .أم أنثى اًب ذكرالجنس سواء كان المستجي

رضا الفئة المستهدفة لدور المنظمات الشبابية سـواء كـان   قبول و إلىالنتيجة هذه يعزو الباحث 

بسبب تركيز هذه المنظمات في البرامج واألنشطة التي تنفـذها علـى   ، أو أنثى اًالمستطلع ذكر

  .تمع الفلسطينيوهذا يؤدي إلى تعزيز المساواة بين الجنسين داخل المج، الجنسين دون تمييز

  :الرابعةمناقشة نتائج الفرضية  -4

، =0.05α الداللـة  عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروقنصت الفرضية الرابعة أنه 

 دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة السياسـية   حيث من 
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 تم استخدام اختبـار تحليـل التبـاين األحـادي     الفرضيةهذه  الختبار. العمرمتغير  إلىتعزى 

)(ANOVA ،والجدول رقم )عند مستوى داللـة   ةلة إحصائيالد ذات يبين انه توجد فروق) 19

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرهـا علـى التنميـة     من حيث، 0.05

 من حيثبين انه توجد فروق ث تحي) LSD(تم استخدام اختبارو العمرمتغير  باختالف السياسية

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة السياسـية وكانـت    

  .سنة 25الفروق لصالح أقل من 

المنظمات الشبابية يكـون   وأنشطةمشاركة الشباب في برامج  أن إلىالنتيجة هذه يعزو الباحث 

كون الشباب في هذا العمر يكون لـديهم الوقـت الكـافي    ) سنة 25اقل من ( في هذا السن أكبر

ويكون لديهم  ،التي تنفذها هذه المنظمات والبرامج األنشطةهذه للمشاركة في  األكبرواالستعداد 

اليومية عندهم يعطيهم مجـاالً   االلتزامات المعيشيةكذلك قلة ، الحافز والحماس واالندفاع األقوى

  .وهامشاً أكبر للمشاركة

  :لخامسةقشة نتائج الفرضية امنا -5

، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروقنصت الفرضية الخامسة أنه 

 دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة السياسـية   حيث من 

 ار تحليل التباين األحـادي الفرضية تم استخدام اختبهذه  الختبار .مكان السكنمتغير  إلىتعزى 

)(ANOVA ،والجدول رقم)عند مستوى داللـة   ةلة إحصائيالد ذات يبين انه توجد فروق) 22

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرهـا علـى التنميـة     من حيث، 0.05

توجد فـروق  بين انه حيث ت) LSD(تم استخدام اختبارو ،مكان السكنمتغير  باختالف السياسية

دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة السياسـية    من حيث

  .وكانت الفروق لصالح فئة مدينة

، النتيجة إلى كون المنظمات الشبابية التي تم استطالع رائيها تتواجد في المدنهذه يعزو الباحث 

هذه المشاركة بفاعلية في برامج وأنشطة  )مستهدفةالفئة ال(بالتالي يكون من السهل على الشباب 

خاصة في ظل الظروف السياسـية الراهنـة   ، المنظمات لسهولة الحركة والوصول إلى مقراتها
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األراضي ممـا  هذه والتي تعاني منها األراضي الفلسطينية من اغالقات وحواجز تقطع أوصال 

لى ذالك أن نسبة اهتمام الشباب أبنـاء  يضاف إ .أمام الشباب من القرى والمخيمات اًيشكل عائق

  .البرامج اكبر من اهتمام الشباب في القرية والمخيمهذه المدينة بالمشاركة ب

  :سادسةمناقشة نتائج الفرضية ال -6

، =0.05α الداللة عند مستوى  ةلة إحصائيالد ذات ال توجد فروق نصت الفرضية السادسة أنه

 سطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنميـة السياسـية   دور المنظمات الشبابية الفلحيث من 

 الختبار الفرضية تم استخدام اختبار تحليل التباين األحـادي . المستوى التعليميمتغير  إلىتعزى 

)(ANOVA ،والجدول رقم )عنـد مسـتوى    ةلة إحصائيالد ذات توجد فروق ال يبين انه) 26

ة الفلسطينية في بناء الشخصية وأثرها على التنمية دور المنظمات الشبابي من حيث، 0.05داللة 

ـ  اًالمستوى التعليمي للمستجيب ألداة الدراسة سواء كان أساسيمتغير  باختالف السياسية  اًأو ثانوي

  .أو فوق ثانوي

تكـون مـن السـهولة    ، النتيجة لكون البرامج التي تنفذها المنظمات الشبابيةهذه يعزو الباحث 

كما أن معظم هـذه  ، ميع بغض النظر عن المستوى التعليمي للفئة المستهدفةواليسر لفهما من الج

ألن غالبية هذه البرامج والمشـاريع   على المستوى التعليمي البرامج ال تصمم الستهداف فئة بناء

، تهدف إلى تنمية قدرات الشباب وبنـاء شخصـيتهم   ية وتثقيفوة عن دورات وندوات توععبار

  .لسهولة والبساطةوتكون غالباً غاية في ا
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  الخامس  الفصل

  خاتمة الدراسة والتوصيات

  :الخاتمة

يم أثر ودور المنظمـات الشـبابية األهليـة    يتق، الدراسة من خالل فصولها السابقةهذه  حاولت

سؤال الدراسة حـول   جابة عنواإل، ثرها على التنمية السياسيةوأ الفلسطينية في بناء الشخصية

، على شخصـية الشـباب الفلسـطيني   المنظمات هذه البرامج والمشاريع التي تنفذها  مدى تأثير

حتى و 1995الفترة الواقعة بين عامي في ة السياسية في الضفة الغربية يمتنوانعكاس ذلك على ال

خالل معالجـة بعـض    هذا السؤال من نتأتي اإلجابة ع .تاريخ إعداد هذه الدراسة 2004عام 

المهارات األساسية التي تساهم فـي تنميـة قـدرات الشـباب وبنـاء      و المفردات والمرتكزات

التنمية ، الشخصية، تمكين الشباب، بناء القدرات :وتنعكس على التنمية السياسية مثل، تهماشخصي

  . المشاريع والنشاط األهلي، الحركة الشبابية، الثقافة السياسية، السياسية

المنظمـات الشـبابية فـي     تطور )سيسيولوجي(اجتماعي بمدخل تاريخي ، تعرضت الدراسةاس

الـذي اعتمـد    للدراسة في جزئها )االمبريقية(العملية أو التجريبية  محاولة للتخفيف من النزعة 

لقراءة  بمعنى أن الدراسة الميدانية تمثل محاولة .الذي أخذ الجزء األكبر منها، الدراسة الميدانية

وانعكاس ، تتعلق في بناء الشخصية لدى الشباب في جزئية محددة( تقييم دور المنظمات الشبابيةو

التطـوع  ، المواطنـة ، المشاركة السياسية: أهمها، ذلك على التنمية السياسية في مجاالت محددة

في ضوء التحليالت النظرية للدراسات السابقة حيث أن من شأن الجمـع   )وزيادة الوعي الوطني

أن التحليل ، بطبيعة الحال، الحد من ذاتية التحليل دون أن يعنى ذلك، ن االتجاهين في الدراسةبي

ركزت الدراسة على مدخل  .ألن أساليب التقييم ومداخلة متنوعة الرقمي يتطابق تماما مع الواقع

الذي تحققه بالدور ، أي مقارنة األهداف والبرامج التي تضعها المنظمات وتنفذها، التقييم باألدوار

بمدى فاعلية هذا الدور ، من هذه البرامج) المستفيدة(ورأي الفئات المستهدفة ، على أرض الواقع

أي عمل مقارنة . الذي حققته المنظمات الشبابية في جانب محدد وهو بناء الشخصية لدى الشباب

ـ  بالدور الذي حققته على أ بين رأي المنظمات الشبابية رأي و ،يةرض الواقع في بنـاء الشخص

، أن أدوار المنظمات المدروسـة ، دون أن يعني ذلك، المستهدفة في هذا الدور وما تحقق الفئات
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، اق معزول عن اإلطار األوسع لبيئة عمـل هـذا المنظمـات   يفي س تأتيوما تتبناه من برامج 

  . الداخلية والموضوعية والمحيطة

رة إعادة التأكيد علـى أن نتـائج   أرى ضرو، قبل رصد أهم ما توصلت إليه الدراسة من نتائج

 وبالرغم من حرصي على توخي الدقة في اختبار العينة لتعكس أكبر قدر، التحليل لعينة الدراسة

ال تتطابق بالضرورة مع واقـع ودور المنظمـات   ، من خصائص ودور مجتمع الدراسة ممكن

مع ما يمكن اعتبـاره   من هنا تأتي ضرورة التعامل بحذر، الشبابية في بناء قدرات الشباب ككل

أن دراسـة وتقيـيم دور المنظمـات    ، ومن جهة أخرى .هذا من جهة تعميمات في هذه الدراسة

من وجهة نظر القائمين على هذه المنظمـات والفئـات   ، الشبابية في بناء الشخصية لدى الشباب

مـع   مـل أنهـا تع إلغاء التباينات بين المنظمات المصنفة ب، ال يعني البتة، المستفيدة من برامجها

ألن  اء الشخصية لدى الشباب الفلسـطيني في مجال قياس الدور الذي تلعبه في بن، قطاع الشباب

والهدف منه ، أي تحديد وتصنيف يعتمد بشكل أساسي على وجود اتجاهات عامة ومشتركة بينها

نـاء  لصعوبة دراسة جميع المنظمات العاملة فـي حقـل ب  ، تسهيل الدراسة المنهجية لهذا الدور

  . قدرات الشباب ضمن حدود هذه الدراسة

وبدايات القـرن   تعود النشأة األولى للمنظمات الشبابية الفلسطينية إلى نهايات القرن التاسع عشر

أول أشكال المنظمات الشـبابية   كانت الجمعيات والنوادي االجتماعية والثقافية واألدبية .الماضي

، على األعمـال اإلغاثيـة الخيريـة    جمعيات والنواديوقد كان تركيز هذه ال، آنذاكالتي أسست 

  . والتثقيفية والتوعوية

ن كـان  وإ بحركة التحرر الوطني الفلسـطيني ، منذ نشأتها، ارتبطت الحركة الشبابية الفلسطينية

وهيمنة هذا الشـكل  ، إذ لم تكن هذه المنظمات ذات طابع سياسي يميز عملها، بشكل غير مباشر

التي انبثقت من  إلى أن جاء تأسيس األطر واللجان الشبابية الجماهيرية، دمن المنظمات عدة عقو

حاولت هذه المنظمات الربط بـين عـاملي التحـرر    ، الفلسطيني فصائل حركة التحرر الوطني

بعـد منتصـف الثمانينـات     .الوطني السياسي والتوعية والتثقيف االجتماعي والسياسي الشبابي

يختلف ، ظهر شكل جديد للمنظمات الشبابية ،ومحلياً وإقليمياالمياً ع، ونتيجة للتطورات السياسية
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حيث أسست المراكز الشبابية التي ، يعمل لتحقيقه البرنامج الذيوطبيعة ، التنظيمية همن حيث بنا

  . واالهتمام بقضاياهم والتنمية، تركز على تدريب وتأهيل الشباب

اتجهـت معظـم   ، من األراضـي الفلسـطينية  بعد تأسيس السلطة الفلسطينية وقيامها على جزء 

في السنوات العشـرة األخيـرة إلـى    ، وخاصة المراكز والمؤسسات الحديثة، المنظمات الشبابية

التي حدثت نتيجة لقيام ، تعديل أهدافها للتجاوب مع المتغيرات السياسية واالقتصادية واالجتماعية

تضمين وتبني أهداف تعكس رؤية تنموية  هي، ولعل أهم مالمح هذا التغيير، السلطة الفلسطينية

وتفعيل مشاركتهم ، لشبابودخول قضايا جديدة مثل الدفاع عن حقوق ا، لدور الشباب ومنظماتهم

االبتعـاد  ، ومنظمات العمل األهلي بشكل عـام ، فضالً عن محاولة المنظمات الشبابية، السياسية

على أن صياغة المنظمـات  ، ي للمنظماتائي الخدماتغالتدريجي عن األهداف المتعلقة بالدور اإل

وعدم االنطالق من رؤية واضحة ألولويات ، تتسم أيضا بشيء من العمومية والتجريد، ألهدافها

بمعنـى أن  ، مكانات المنظمات الشبابيةوقدرات وإ، عمل متوازنة بين حاجات الفئات المستهدفة

ما تعكـس  أكثر م، ت ورغباتهااألهداف المصاغة تعكس في كثير من األحيان طموحات المنظما

  . قدراتها الفعلية على اإلنجاز

، ن غالبية المنظمات األهلية الفلسطينية تستهدف الشباب في برامجها وأهـدافها إ يضاف إلى ذلك

ن كانت هذه المنظمات تعمل باألساس في جانب معين مثل الصحة أو الزراعة أو قضايا حتى وإ

إال أنها تسـتحدث وتؤسـس   ، ا تكون محددة ضمن هذا اإلطاروالفئات المستهدفة عادة م، المرأة

قد يكون هذا االستحداث وهذا االسـتهداف لقطـاع   ، دوائر وتنفذ برامج تتعلق وتستهدف الشباب

، إلمكانية وسهولة الحصول على التمويل من الجهات المانحة خاصة الغربية منها اًدائع، الشباب

أن تعدد األغـراض داخـل   ، أرىفي هذا المجال  . الشبابالهتمام هذه الجهات المتزايد بقضايا 

ـ ، المنظمة الواحدة يأتي على حساب نوعية البرامج المقدمة االعتبـار   ينخاصة أنه ال يأخذ بع

ويكون على حسـاب  ، المنظمة البشرية والتنظيمية إمكانياتويشتت ، قضية التخصص في العمل

  . الفائدة المرجو تحقيقها
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 :مثل، مع استحداثها ألهداف ذات صلة بقضايا الشباب وانسجاماً، ات الشبابيةلقد تبنت المنظم   

تعزيز المواطنـة واالنتمـاء الـوطني والعمـل     و المشاركة السياسية واالجتماعية واالقتصادية

غير ، لعديد من األغراض التي من شأنها تحقيق هذه األهداف التطوعي والتمكين وبناء القدرات

 وعدم وجود أجسام تنسيقية حقيقيـة ، المنظمات الشبابية ت عمل موحدة لدىأن غياب استراتيجيا

في اتجاه أحداث تغيرات تطال البنـى السياسـية    إمكانياتهاأدى إلضعاف ، المنظماتهذه تضم 

وتحسين ظروفهم ، ب الشباب عن المشاركة الفاعلةيواالقتصادية واالجتماعية التي تقف وراء تغي

  . الحياتية

وأنها عملية تغيير اجتماعي متعـدد  ، دراسة بتحديد وتعريف مفهوم التنمية السياسيةاهتمت ال   

ويقصد بمستوى الدول الصناعية إيجـاد  ، غايته الوصول إلى مستوى الدول الصناعية الجوانب

نظم تعددية على شاكلة النظم األوروبية تحقق النمو االقتصادي والمشاركة االنتخابية والمنافسـة  

في هذا المجـال يـأتي دور   . وترسخ مفاهيم الوطنية والسيادة والوالء للدولة القومية، السياسية

من خالل تنمية قدرات الشباب وتمكـين وتعزيـز دورهـم فـي     ، المفترض المنظمات الشبابية

تهم وتـأهيلهم مـن خـالل    االمشاركة السياسية واالنتخابية وتعزيز الوالء الوطني وبناء شخصي

  .لتي تخدم هذه الغاياتا ةالتثقيفيالبرامج 

بـرامج   تحليـل  توصلت الدراسة مـن خـالل  ، وأسئلتها األساسية فيما يتعلق بفرضية الدراسة

الشـق  ، بشقيها) االستبانة(والنتائج التي توصلت لها الدراسة من خالل أداتها ، المنظمات الشبابية

أجاب عليه المسـتهدفون   يوالشق الثاني والذ، ن على المنظمات الشبابيةالذي أجاب عليه القائمو

على ، بين الطرفين اًكبير اًك توافقلإلى أن هنا، من برامج ومشاريع هذه المنظمات) نالمستفيدو(

وبـين خلـق قـدرات    ، وجود عالقة كبيرة بين البرامج والمشاريع التي تنفذها هذه المنظمـات 

، ء والـوالء الـوطني  وبناء لشخصية الشباب في المشاركة السياسية وتعزيـز االنتمـا  ، إبداعية

أن ، بناًء على المعطيات السابقة والنتائج التي توصـلت لهـا االسـتبانة   ، وبالتالي نستطيع القول

المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية لها دور مؤثر وواضح في تنمية قـدرات الشـباب وبنـاء    

حديـداً فـي مجـال    ت، مما انعكس إيجابا على التنمية السياسية في الضفة الغربيـة ، شخصيتهم

  . المشاركة السياسية وتعزيز االنتماء والوالء الوطني عند الشباب الفلسطيني
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  : التوصيات

األهمية الكبرى في تمثيل الشباب والدفاع عـن حقـوقهم    للمنظمات الشبابية في أي مجتمع    

ـ  ، على أن طبيعة التركيبات السائدة في المجتمعات الناميـة ، وتمثيل مطالبهم ام هـذه  تضـع أم

مجـرد  ، بالدرجة التي قد تبدو معها أهداف وبرامج هذه المنظمات، المنظمات الكثير من المهام

لضـمان فاعليـة المنظمـات    ، من هنا تأتي أهمية حشد الطاقات المجتمعية، مال بعيدة التحقيقآ

  . الشبابية األهلية الفلسطينية

يد المشترك من قبـل القـائمين علـى    والتأك، الدراسة لهاعلى الرغم من النتيجة التي توصلت 

على الدور الذي تلعبـه  ، المنظمات الشبابية والفئات الشبابية المستهدفة من مشاريعها وبرامجها

، إال أن هنالك مجموعة من التوصيات، الشباب وبناء شخصيتهم هذه المنظمات في تنمية قدرات

  : أهمها، المنظمات خذ بها قد تؤدي إلى زيادة قدرة وفاعلية هذهالتي إذا ما أ

، لسن قوانين وتشريعات توفر حمايـة للشـباب  ، العمل والضغط على السلطة التشريعية .1

لمشاركة السياسـية بشـكل   ا لديهم وتحفز، وتشعرهم باألمن والحماية، وتصون حقوقهم

  . فعال

وإلـى  ، العمل على توفير برامج وطنية عامة للتطوع لتلبية حاجات الشباب من ناحيـة  .2

ومن ناحية أخرى للضبط والتوجيـه والتأكيـد علـى    ، بالحاجة لخدمة المجتمعالشعور 

 . مثل االنتماء والهوية الوطنية والثقافية، قضايا مركزية

أي الشـباب المعرضـين   ، خاصة للشباب الذين هم في ضائقة ةاالهتمام ببرامج موجه .3

هذه  إنإذ ، بكرللعمل والزواج الم المبكر الخروج، التسرب من المدارس، للمشاكل مثل

بمعنـى  ، الفئة تحتاج لبرامج عالجية ووقائية تركز على التأهيل والدعم والتقوية النفسية

 . الشباب بمجتمعهم بشكل صحي طوانخرا لذاتاآخر أن  يكون هدف البرامج تقوية 

ومع غيرها من منظمـات العمـل   ، على صعيد العالقة بين المنظمات الشبابية فيما بينها .4

بـين المنظمـات   ، الك ضرورة ملحة لتفعيل العالقات التنسيقية والتعاونيـة هن، األهلي
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وإيجاد أشكال وأجسـام  ، هذه العالقة لمستوى التشبيكبوالعمل باتجاه الوصول ، الشبابية

شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية على سبيل  رارعلى غ، تنظيمية لتأطير هذه المنظمات

هود المنظمات الشبابية باتجاه تحقيـق اسـتراتيجيات   إذ أن من شأن ذلك حشد ج، المثال

، المنظمات المادية والبشريةهذه وتؤدي كذلك إلى االستغالل األمثل لموارد ، متفق عليها

 . مما يعود بالفائدة على الشباب، تكرار البرامج إمكانيةوتحد من 

ية تحديـد  على المنظمات الشـباب ، على صعيد أغراض المنظمات الشبابية ومجال عملها .5

 وإمكانياتهـا لتركيز جهودها ، أغراضها واختصارها قدر اإلمكان لدى المنظمة الواحدة

 . ضمن مجموعة محددة وواضحة من األغراض

، التأكيد على أهمية تقوية وتعزيز البناء الديمقراطي والشفافية داخل المنظمات الشـبابية  .6

لهيئاتها القيادية عبـر االنتخابـات    الحر االختيار الديمقراطي وال يتحقق ذلك إال بتعزيز

إذ ال يعقل أن تقوم هذه المنظمات بتنفيذ برامج ثقافية وتوعوية عن الديمقراطية ، الدورية

 . ألن فاقد الشيء ال يعطيه، وال تقوم بتطبيق ذلك على نفسها، وأهميتها

، انبألن هنالك نقص واضح في هذا الج، تكثيف الدراسات واألبحاث الشبابية بشكل عام .7

واالهتمام بكافة قضايا الشباب من قبل قطاع منظمات العمل األهلي الفلسطيني والقطـاع  

 . العام الحكومي

، من الحاجة الفعلية لهـذه البـرامج  ، االنطالق بتبني البرامج والمشاريع التثقيفية للشباب .8

الن المطلوب من هذه المنظمات والبـرامج التـي   . الجهات الممولة امجوليس حسب بر

 واالهتمام بالقضايا الوطنية، لديهمتنفذها توعية وتقيف الشباب وتعزيز االنتماء الوطني 

 . وليس نشر الثقافة الغربية

ألن من شأن ذلـك  ، العمل على تدريب وتأهيل الكوادر والعاملين في المنظمات الشبابية .9

ميـة  ، ومواكبـة التطـورات العل  المساهمة في تعزيز المهارات الشخصية لدى الشباب

  .المتالحقة  في شتى الميادين
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ه مناسباً ويعـود  نحسب ما يرو، الشباب بشكل جدي وفاعل في تحديد احتياجاتهم إشراك .10

يساعد المنظمات الشبابية باختيار  أنالن من شأن ذلك . عليهم ضن ال يفروأ، بالفائدة عليهم

 .ء شخصياتهمالبرامج المناسبة والتي تحقق أهدافها في تنمية قدرات الشباب وبنا

رامج التـي تنفـذها علـى أرض    ضرورة قيام المنظمات الشبابية بعمل تقييم دوري للب .11

في مجال تمكين وبناء قدرات الشباب، ونشـرها   ثتهالواقع، وقياس المدى واألثر الذي أحد

  .لكي يستطيع الجميع اإلطالع عليها

، مـع الشـباب   ضرورة وضع خطط واستراتيجيات قصيرة األمد وطويلة األمد للعمـل  .12

والحذر واالنتباه من بعض المنظمات والجهات الغربية الممولة، التي تسعى إلى تحويـل  

بالقضـايا   مإلى ترتيب مجتمع ال يهـت الشعب الفلسطيني من المقاومة والتحرير  تاهتماما

    .الوطنية

 من أجل الوصول إلى دور مـؤثر ، تقوية وتطوير وسائل األعالم في المنظمات الشبابية .13

 . وفاعل في صقل خبرات وشخصية الشباب

مهارات  وقـدرات  في تنمية وتطوير  واإلقليميةضرورة االستفادة من التجارب الدولية  .14

الشباب، بما ينسجم و طبيعة وواقع الحالة الفلسطينية والتي لها خصوصية أنهـا مازالـت   

 .ترزح تحت االحتالل اإلسرائيلي

ـ  عمل المنظمات الشبابية بروح اضرورة  .15 اهج لفريق الواحد من أجل التأثير علـى المن

وتضمن ، مع حاجات الشباب المتغيرة باستمرار تتالءملكي ، التربوية المدرسية لتطويرها

تطوير هذه المناهج لتعزيز مفهوم المواطنة واالنتماء والوالء الوطني والعمل العام لـدى  

 . الشباب

روح المشاركة المجتمعيـة وثقافـة   لكي تساهم في بث ، تطوير عمل المنظمات الشبابية .16

 . لدى الشباب ومساعدة الغير التطوع



 133

جل تطـوير قـدرات   من أ، نيةوالحركات السياسية الفلسطي األحزابالعمل والتنسيق مع  .17

ومحاربة نهج اإلقصـاء  ، والتعصب الحزبي والجمود الفكري االنغالق ةلمواجه، الشباب

 .لألخر في نفوس الشباب

المبكرة من عمر الشباب، ألن ذلك يعـود بالفائـدة علـى بنـاء      التركيز على المراحل .18

شخصية الشباب وتطويرها باالتجاه الصحيح كونهم في هذه المرحلة في بداية العمر، ولم 

 .يتعرضوا بعد لمشاكل وصعوبات الحياة، وبالتالي تكون الفائدة المرجوة أكبر
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  .الموجهة للقائمين على المنظمات الشبابية نهائيةالدراسة بصورتها ال أداة  .2 رقم ملحقال

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا 

  برنامج التخطيط والتنمية السياسية

  

  السادة األعزاء في المنظمات الشبابية

   ،،،تحية طيبة وبعد

ة يقوم الباحث بإجراء دراسة حول دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـي 

مـع العلـم بـأن    ) االستبانة(الرجاء اإلجابة عن األسئلة الدراسية ، ةوأثرها على التنمية السياسي

  . وتستخدم بصورة اجمالية، المعلومات الواردة هي ألغراض البحث العلمي فقط

  مع جزيل الشكر
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  فراس عبد المنعم أحمد محمود

  : المعلومات األولية: أوالً
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 ---------المستوى التعليمي للمبحوث ------: الوصف الوظيفي للمبحوث -
 
  -------------:عمر المبحوث -

  



 143

  : فقرات االستبانة: ثانياً
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الشباب بحاجة إلى دورات تدريبية لصقل   1
  .شخصياتهم وخبراتهم

          

الشباب بحاجة إلى البناء الفكري وتطوير   2
  .المهارات الشخصية

          

شباب للتنمية الذاتية يجـب أن  حاجات ال  3
  .تكون نابعة منهم شخصياً

          

أعتقد بأن منظمتكم  لها دور فـي دعـم     4
  .تقدير ألذات لدى الشباب

          

زيادة التشبيك بين المؤسسات الشبابية له   5
دورة في تطوير الفائدة المرجوة علـى  

  .شخصية الشباب

          

الجامعات لها دور في صـقل شخصـية     6
  .بالشبا

          

وسائل األعالم في منظمتكم ال يوجد لها   7
دور مؤثر في صقل الخبرات وشخصية 

  .الشباب

          

البرامج التي تنفذها منظمـتكم دورهـا     8
  .محدود في بناء شخصية الشباب

          

يجب فتح المجال لمشاركة الشباب مـن    9
  .أجل إثبات ذاتهم

          

منظمتكم بحاجة إلـى تأهيـل وتـدريب      10
وادرها لكـي يسـاهموا فـي تعزيـز     ك

  .المهارات الشخصية لدى الشباب

          

           :دور المنظمات الشبابية في القيـادة  **
الشباب لهم حق فـي تقلـد المناصـب      11

  .القيادية
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موافق الفقرات  الرقم
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منظمتكم  لها دور في وضـع بـرامج     17
موجهة لتعليم مفاهيم المشاركة السياسية 

  .للشباب

          

ال يوجد لمنظمتكم  دور قوي في تعزيز   18
  .حياة العامةمشاركة الشباب في ال

          

لمنظمتكم دور محدود في تكريس مفهوم   19
  .المواطنة

          

تداول السلطة عبر االنتخابات يجـب أن    20
يساهم في تعزيز تقيد واحترام الشـباب  

  .لألنظمة والقوانين

          

لمنظمتكم  دور فـي تعريـف الشـباب      21
  .بحقوقهم وواجباتهم

          

مفـاهيم  لمنظمتكم دور ضعيف في نشر   22
  .حقوق اإلنسان

          

منظمتكم ليس لها دور في التأثير علـى    23
التشريعات والقوانين الخاصـة برعايـة   

  .الشباب
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موافق الفقرات  الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

المناهج التربوية المدرسية بحاجة إلـى    24
  .تنمية مفاهيم االنتماء الوطني

          

المناهج التربوية المدرسية بحاجة إلـى    25
ـ    ئة تطوير لكي تتضـمن مفـاهيم التنش

  .السياسية

          

لمنظمتكم  دور في تعليم وتجسيد مفاهيم   26
  .االنتخابات

          

دور المنظمات الشـبابية فـي تثقيـف  **
 :الشباب بمهارات عامة

          

منظمتكم  لها دور في تطوير مهـارات    27
  .التخطيط

          

منظمتكم  لها دور في صـقل خبـرات     28
الشباب من حيـث مهـارات االتصـال    

  .اصلوالتو

          

منظمتكم  لها دور في تعزيز مهـارات    29
  .التمكين والمناصرة

          

            .منظمتكم  لها دور في التثقيف المدني  30
ال يوجد لمنظمتكم  دور فعال في تطوير   31

مهارات أسلوب التعامـل الفعـال مـع    
  .مشكالت الشباب

          

منظمتكم ليس لها دور مؤثر  في إعـداد    32
  .ض غمار الحياة العمليةالشباب لخو

          

يجب تطوير قدرات الشـباب بصـرف     33
النظر عن برامج األحزاب السياسية تجاة 

  .الشباب

          

دور المنظمات الشـبابية فـي النشـاط  **
 البحثي وتحديد االحتياجات

          

منظمتكم  يجب أن تأخذ دوراً بالمساعدة   34
  .في إجراء البحوث والدراسات العلمية

          

أعتقد بأن الخطط والسياسات بحاجة إلى   35
  .تطوير الخدمات المتعلقة بالمكتبة
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موافق الفقرات  الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

أرى ضرورة إعادة النظر في العمليـة    36
  .التربوية الخاصة برعاية الشباب

          

التعليم األساسي بحاجة إلى تطوير لكـي    37
يتالءم مع حاجـات الشـباب المتغيـر    

  .باستمرار

          

تكم  بحاجة إلى المساعدة أعتقد بأن منظم  38
  .في تحديد االحتياجات الشبابية

          

البرامج التي تنفذها منظمتكم ال تنبع من   39
  .الحاجات الفعلية للشباب

          

منظمتكم  بحاجـة إلـى اسـتراتيجيات      40
  .لوضع خطط عمل مع الشباب

          

منظمتكم يجب أن تشارك في وضع خطة   41
بالتنسيق ، بوطنية لمعالجة مشاكل الشبا

  .مع المنظمات األخرى

          

دور المنظمات الشـبابية فـي العمـل  **
 :التطوعي

          

أعتقد بأن منظمتكم  مسئولة جزئياً عـن    42
  .ضعف ثقافة التطوع لدى الشباب

          

منظمتكم  لها دور جزئي في انخفـاض    43
  .مشاركة المرآة في العمل التطوعي

          

مية مهارات العمل الشباب بحاجة إلى تن  44
  .التطوعي

          

تقييم للمنظمات الشبابية فـي مجـالي  **
 :الفاعلية والشفافية

          

منظمتكم بحاجة إلـى تجسـيد مفهـوم      45
  .الشفافية والمحاسبة داخلها

          

أعتقد بأن منظمتكم ال تلتـزم بـالتطبيق     46
الفعلي للديمقراطية من خـالل اختيـار   

طريقة االنتخـاب  الهيئات القيادية فيها ب
  .الدوري
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موافق الفقرات  الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

منظمتكم  بحاجة إلى إتباع أساليب جديدة   47
تتالءم مع المتغيرات ، للعمل مع الشباب

  .العصرية

          

البرامج التي تنفذها منظمتكم مفروضـة    48
  .من قبل الممولين لمنظمتكم

          

البرامج التي تنفذها منظمتكم ال تـتالءم    49
  .لفلسطينيةمع واقع وظروف الحالة ا

          

البرامج التي تنفذها منظمتكم ال يسـتفيد    50
  .منها الشباب في الحياة العامة

          

البرامج التي تنفذها منظمتكم ال يسـتفيد    51
  .منها المجتمع بشكل عام

          

هنالك فجوة بين التعلم النظري والتطبيق   52
، الفعلي للبرامج التي تنفـذها منظمـتكم  

  .على أرض الواقع

          

منظمتكم تقوم بعمل تقييم دوري للبرامج   53
  .التي تنفذها

          

 
 ما األسس التي تعتمد عليها منظمتكم في بناء الشخصية لدى الشباب؟  .1

----------------------------------------------------  

 كيف تعزز منظمتكم مفهوم المواطنة واالنتماء الوطني والعمل العام لدى الشباب؟ .2

----------------------------------------------------  

  انتهت االستبانة

  شكراً لتعاونكم



 148

  .الموجهة للمستفيدين من المنظمات الشبابية أداة الدراسة بصورتها النهائية .3رقم ملحق ال

  

  جامعة النجاح الوطنية 

  كلية الدراسات العليا 

  برنامج التخطيط والتنمية السياسية

  

  الشبابيةالمنظمات برامج المستفيد من عزيزي 

   ،،،تحية طيبة وبعد

يقوم الباحث بإجراء دراسة حول دور المنظمات الشبابية الفلسطينية في بناء الشخصـية  

مـع العلـم بـأن    ) االستبانة(الرجاء اإلجابة عن األسئلة الدراسية ، ةوأثرها على التنمية السياسي

  . وتستخدم بصورة إجمالية، العلمي فقطالمعلومات الواردة هي ألغراض البحث 

  

  مع جزيل الشكر

  الباحث             

  محمودفراس عبد المنعم أحمد 

  

  : المعلومات األولية: أوالً

  

  أنثى       ذكر     : الجنس - 

   سنة  35 -25من     سنة 25أقل من       : العمر - 

 مخيم       قرية       مدينة     : مكان السكن - 

 ثانوي       ساسي أ  : المستوى التعليمي - 

 )دراسات عليا، بكالوريوس، دبلوم(فوق الثانوي 
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  : فقرات االستبانة: ثانياً

  :في المكان الذي تراه مناسباً) ×(يرجى وضع إشارة 
موافق الفقرات الرقم

 بشدة
معارض   معارض محايد موافق

  بشدة
ــاء  ** ــي بن ــبابية ف ــات الش دور المنظم

 :الشخصية
          

دورات تدريبية لصقل  الشباب بحاجة إلى  1
  .شخصياتهم وخبراتهم

          

الشباب بحاجة إلى البناء الفكري وتطـوير    2
  .المهارات الشخصية

          

حاجات الشباب للتنمية الذاتيـة يجـب أن     3
  .تكون نابعة منهم شخصياً

          

أعتقد بأن المنظمات الشبابية  لها دور في   4
  .دعم تقدير ألذات لدى الشباب

          

يادة التشبيك بين المؤسسات الشبابية لـه  ز  5
دورة في تطوير الفائدة المرجـوة علـى   

  .شخصية الشباب

          

الجامعات لها دور في صـقل شخصـية     6
  .الشباب

          

وسائل األعالم في المنظمات الشـبابية ال    7
يوجد لها دور مؤثر في صـقل الخبـرات   

  .وشخصية الشباب

          

منظمـات الشـبابية   البرامج التي تنفذها ال  8
  .دورها محدود في بناء شخصية الشباب

          

يجب فتح المجال لمشاركة الشباب من أجل   9
  .إثبات ذاتهم

          

المنظمات الشبابية بحاجـة إلـى تأهيـل      10
وتدريب كوادرها لكي يساهموا في تعزيز 

  .المهارات الشخصية لدى الشباب

          

           :دةدور المنظمات الشبابية في القيـا  **
            .الشباب لهم حق في تقلد المناصب القيادية  11
ينبغــي تطــوير العالقــة بــين الشــباب   12

ومؤسسات المجتمع المدني لبناء الـروح  
  .القيادية لدى الشباب
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موافق الفقرات الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

لألحــزاب السياســية دور فــي تطــوير   13
  .المهارات القيادية لدى الشباب

          

ـ   14 تفيد مـن  المنظمات الشبابية  يجب أن تس
التجارب الدولية واإلقليميـة فـي تنميـة    

  .القيادات الشبابية

          

األحزاب السياسية تعمـل علـى الجمـود      15
وتحـد مـن   ، الفكري للشباب والتحـزب 

  .طموحهم القيادي

          

دور المنظمات الشبابية فـي المشـاركة  **
 :السياسية

          

أعتقد بأن المنظمات الشبابية  لها دور في   16
  .ليم وتجسيد مفاهيم الديمقراطيةتع

          

المنظمات الشبابية  لها دور فـي وضـع     17
برامج موجهة لتعليم مفـاهيم المشـاركة   

  .السياسية للشباب

          

ال يوجد للمنظمات الشبابية  دور قوي في   18
  .تعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة

          

 للمنظمات الشبابية دور محدود في تكريس  19
  .مفهوم المواطنة

          

تداول السلطة عبر االنتخابـات يجـب أن     20
يساهم في تعزيز تقيد واحتـرام الشـباب   

  .لألنظمة والقوانين

          

للمنظمات الشـبابية  دور فـي تعريـف      21
  .الشباب بحقوقهم وواجباتهم

          

للمنظمات الشبابية دور ضعيف في نشـر    22
  .مفاهيم حقوق اإلنسان

  

          

المنظمات الشبابية ليس لها دور في التأثير   23
على التشريعات والقوانين الخاصة برعاية 

  .الشباب

          

المناهج التربوية المدرسية بحاجـة إلـى     24
  .تنمية مفاهيم االنتماء الوطني
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موافق الفقرات الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

المناهج التربوية المدرسية بحاجـة إلـى     25
تطوير لكـي تتضـمن مفـاهيم التنشـئة     

  .السياسية

          

للمنظمات الشبابية  دور في تعليم وتجسيد   26
  .مفاهيم االنتخابات

          

دور المنظمات الشبابية في تثقيف الشباب  **
 :بمهارات عامة

          

المنظمات الشبابية  لها دور فـي تطـوير     27
  .مهارات التخطيط

          

المنظمات الشبابية  لها دور فـي صـقل     28
صال خبرات الشباب من حيث مهارات االت

  .والتواصل

          

المنظمات الشبابية  لها دور فـي تعزيـز     29
  .مهارات التمكين والمناصرة

          

المنظمات الشبابية  لها دور في التثقيـف    30
  .المدني

          

ال يوجد للمنظمات الشبابية  دور فعال في   31
تطوير مهارات أسلوب التعامل الفعال مع 

  .مشكالت الشباب

          

ت الشبابية ليس لها دور مؤثر  في المنظما  32
  .إعداد الشباب لخوض غمار الحياة العملية

          

يجب تطوير قدرات الشباب بصرف النظر   33
عن بـرامج األحـزاب السياسـية تجـاة     

  .الشباب

          

دور المنظمات الشبابية في النشاط البحثي  **
 وتحديد االحتياجات

          

خـذ دوراً  المنظمات الشبابية  يجب أن تأ  34
بالمساعدة في إجراء البحوث والدراسـات  

  .العلمية

          

أعتقد بأن الخطط والسياسات بحاجة إلـى    35
  .تطوير الخدمات المتعلقة بالمكتبة

          

أرى ضرورة إعادة النظر فـي العمليـة     36
  .التربوية الخاصة برعاية الشباب
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موافق الفقرات الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

التعليم األساسي بحاجة إلى تطـوير لكـي     37
مـع حاجـات الشـباب المتغيـر      يتالءم

  .باستمرار

          

أعتقد بأن المنظمات الشبابية بحاجة إلـى    38
  .المساعدة في تحديد االحتياجات الشبابية

          

البرامج التي تنفذها المنظمات الشـبابية ال    39
  .تنبع من الحاجات الفعلية للشباب

          

المنظمات الشبابية بحاجة إلى استراتيجيات   40
  .خطط عمل مع الشباب لوضع

          

المنظمات الشبابية يجب أن تشـارك فـي     41
وضع خطـة وطنيـة لمعالجـة مشـاكل     

  .بالتنسيق مع المنظمات األخرى، الشباب

          

ــي العمــل  ** دور المنظمــات الشــبابية ف
 :التطوعي

          

أعتقد بأن المنظمات الشبابية مسئولة جزئياً   42
  .ابعن ضعف ثقافة التطوع لدى الشب

          

المنظمات الشبابية لها دور جزئـي فـي     43
انخفاض مشـاركة المـرآة فـي العمـل     

  .التطوعي

          

الشباب بحاجة إلى تنمية مهارات العمـل    44
  .التطوعي

          

تقييم للمنظمات الشـبابية فـي مجـالي  **
 :الفاعلية والشفافية

          

المنظمات الشبابية بحاجة إلى تجسيد مفهوم   45
  .فية والمحاسبة داخلهاالشفا

          

أعتقد بأن المنظمـات الشـبابية ال تلتـزم      46
بالتطبيق الفعلي للديمقراطية مـن خـالل   
اختيار الهيئات القياديـة فيهـا بطريقـة    

  .االنتخاب الدوري

          

المنظمات الشبابية بحاجة إلى إتباع أساليب   47
تـتالءم مـع   ، جديدة للعمل مع الشـباب 

  .ةالمتغيرات العصري
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موافق الفقرات الرقم
 بشدة

معارض   معارض محايد موافق
  بشدة

البرامج التي تنفذها المنظمـات الشـبابية     48
  .مفروضة من قبل الممولين لمنظمتكم

          

البرامج التي تنفذها المنظمات الشـبابية ال    49
ــة  تــتالءم مــع واقــع وظــروف الحال

  .الفلسطينية

          

البرامج التي تنفذها المنظمات الشـبابية ال    50
  .امةيستفيد منها الشباب في الحياة الع

  

          

البرامج التي تنفذها المنظمات الشـبابية ال    51
  .يستفيد منها المجتمع بشكل عام

          

هنالك فجوة بين التعلم النظري والتطبيـق    52
على ، الفعلي للبرامج التي تنفذها منظمتكم

  .أرض الواقع

          

المنظمات الشبابية تقوم بعمل تقييم دوري   53
  .للبرامج التي تنفذها

          

 
 ما األسس التي تعتمد عليها المنظمات الشبابية في بناء الشخصية لدى الشباب؟  .1

----------------------------------------------------  

كيف تعزز المنظمات الشبابية مفهوم المواطنة واالنتماء الوطني والعمـل العـام لـدى     .2

 الشباب؟

 ----------------------------------------------------  

----------------------------------------------------  

  

  انتهت االستبانة

  شكراً لتعاونكم
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  كتاب عمادة الدراسات العليا إلى المنظمات الشبابية األهلية الفلسطينية . 4رقم ملحق ال
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تم استهدافها بالدراسـة  التي  الشبابية األهلية الفلسطينية ائمة بأسماء المنظماتق. 5 رقـم  ملحقال

    ).الدراسة مجتمع(

  المنظمات # المنظمات  #
جمعية المستقبل الفلسـطيني للتنميـة     16  جمعية تنمية الشباب  1

  والديمقراطية
  مجلس الشباب الفلسطيني  17  المستقبل–جمعية شباب فلسطين   2
  جمعية الشبان المسيحية  18  مركز شارك الشبابي  3
  اتحاد الشباب الفلسطيني  19  مركز أمنية الشبابي  4
  جمعية الرؤية الشبابية  20  رابطة الشباب الدوليين  5
  جمعية بياالرا الشبابية  21  جمعية إبداع الشبابية  6
  جمعية الشابات المسلمات  22  منتدى المثقفين الشبابي  7
  جمعية شباب البلدة القديمة  23  جمعية شعاع الشبابية الخيرية  8
  جمعية شبيبة الراعي الصالح  24  جتماعيمركز الشباب اال  9

  جمعية الشابات المسيحية  25  النادي الثقافي االجتماعي  10
المركز الفلسـطيني لقضـايا السـالم      26  جمعية الشبان المسلمين  11

  والديمقراطية
  جمعية بيسان الشبابية  27  مركز بانوراما   12
  للتنميةمنتدى الشباب الفلسطيني   28  جمعية أبناء البلد  13
  جمعية أجيال المستقبل  29  مركز تدريب الشبابي المجتمعي  14
  جمعية اللد الخيرية  30  ملتقى القيادات الشابة  15
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The Role of the Palestinian Civil Youth Organizations in  
Building the Character and its Effect on the  

Political Development in the West Bank 
1995-2004 

By  
Feras Abdul Mon'em Ahmad Mahmoud  

Supervisor 
Professor Abdul Sattar Kassem 

Abstract 
The current study aims at evaluating the role of the civil youth 

organizations in building the personality and its effect on the political 

development in the West Bank during the period 1995-2004. It studies of 

the various programs, projects and activities of these organizations, with 

emphasis on educational, developmental and awareness side of youth 

capabilities. 

The study evaluates the effect of such organizations in building youth 

personalities and its reflections on the political development in the West 

Bank in specific areas.  The most important of these: political participation, 

citizenship and national loyalty and volunteering and national awareness. 

The theoretical part of the study tackles with  the concept of 

personality, building of youth capabilities and political development 

including political participation and citizenship and national loyalty. The 

study also reviews the history of youth organization development  and the 

effect of political changes the impact of social and economic factors, 

particularly three elated to the Palestinian national liberation movement. 

The practical side of the study depends on a specially designed 

questionnaire including a set of questions aimed at measuring and 

identification of the role of these organizations in building up personalities.  

The questionnaire is aimed at a selected sample of these organizations 



 c

using a criteria that reflects diversity among these organizations with 

regard to their aims and basic programs with emphasis on the awareness 

and educational parts of their field of activities. 

The questionnaire includes two main parts: the first part expirers  the 

evaluations of those working for youth organizations, while the other 

explores the evaluations of the beneficiaries from such programs and 

projects. The findings of the study indicate that such organizations have 

achieved  significant progress in the development of youth's personalities  

The study recommends that there is need for new legislations that 

protect and support the youth rights; for more emphasize democracy and 

transparency within youth organizations; training programs for the staff 

working in these organizations and collaboration among these of 

organizations; and enhancement of unification efforts which will make 

these organizations more effective.  

 




