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ممخص الدراسة

هػ ػػدفت الد ارسػ ػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى دور منظمػ ػػات المجتمػ ػػا المػ ػػدني الفمسػ ػػطيني فػ ػػي رعايػ ػػة الشػ ػػباب
اجتماعيػا وسياسػػي ا وااتيػادي ا ويقافيػ ا بمحافظػة غػزة والكشػؼ عػػف الفػروؽ فػػي اسػتجابات أفػراد العينػػة
تبعػػا لمتريػػر والنػػوع-الحالػػة اتجتماعيػػة-مكػػاف السػػكف والكشػػؼ عػػف أهػػـ المعواػػات التػػي تحػػد مػػف
فعاليػػة دور منظمػػات المجتمػػا الم ػدني فػػي رعايػػة الشػػباب بمحافظػػة غ ػزة واسػػت دـ الباحػػث المػػن

الوي ػػفي التحميم ػػي وتكون ػػت عين ػػة الد ارس ػػة م ػػف و 314ش ػػابا وش ػػابة وا ػػد حي ػػمت الدرج ػػة الكمي ػػة

لالسػ ػػتبانة عمػ ػػى متوسػ ػػط حسػ ػػابي واػ ػػدر و %68.99وهػ ػػي درجػ ػػة متوسػ ػػطة فقػ ػػد حيػ ػػؿ المجػػػاؿ

اتجتماعي عمى المرتبة األولى يميه المجػاؿ اتاتيػادو وحيػؿ المجػاؿ اليقػافي عمػى المرتبػة الياليػة
بينمػػا احتػػؿ المجػػاؿ السياس ػي عمػػى المرتبػػة الرابعػػة واػػد كشػػفت الد ارسػػة عػػف عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات
دتلة إحيائية في استجابات أفراد العينػة تبعػا لمتريػرات الد ارسػة وكشػفت الد ارسػة عػف مجموعػة مػف
المعواػػات الت ػػي تح ػػد م ػػف دور منظم ػػات المجتم ػػا الم ػػدني ف ػػي رعاي ػػة الش ػػباب وا ػػد أوي ػػت الد ارسػػة

بضرورة إطػالؽ يػفحة الكترونيػة لمتوايػؿ اتجتمػاعي بػيف الشػباب الفمسػطيني واتهتمػاـ باألنشػطة
الترفي ية ال ادفة كالمباريات والمسػرحيات والعمػؿ عمػى تنميػة القػيـ السياسػية اإليجابيػة لػدا الشػباب

والعمؿ عمى إبراز مشكالت عمؿ الشباب في وسائؿ اإلعالـ والعمؿ عمػى تػوفير مػنر د ارسػية لطمبػة

الد ارسػػات العميػػا واتهتمػػاـ بتنميػػة الم ػػارات التكنولوجيػػة لمشػػباب وضػػرورة العمػػؿ عمػػى زيػػادة وعػػي

الشباب بالمشكالت البيئية.

Abstract
The present study aimed to indentified the role of Palestinian civil
society organizations in care with youth socially, politically, economically and
culturally in Gaza governorate and revealing differences in responses of sample
individuals due to variable ( gender-martial status-living place) and revealing
the most significant obstacles which limit the effectiveness the role of civil
society organizations in care with youth in Gaza governorate, The researchers
used analytic descriptive method, the study sample consisted of (314) youth
male and female, the total degree of questionnaire scored a medium (68.99%),
the social scope scored the first degree followed by economical scope, the
cultural scope occupied the third degree while as political scope occupied forth
degree, the study revealed that there is no statically significant differences in
sample individuals responses due to study variables , The study revealed a
group of obstacles prevent civil society organization in care with youth, The
study recommended necessity establish electronic website for social
communication between Palestinian youth, care with entertainment activates
like matches and plays, developing positive political values for youth, working
to show youth problems in media, provision scholarship for postgraduate
studies, developing technological skills and increasing youth awareness with
environmental problems.
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مقدمة:
تمعػػب منظم ػػات المجتم ػػا الم ػػدني دور الشػ ػريؾ الفاع ػػؿ لمؤسس ػػات المجتم ػػا األ ػػرا ف ػػي

تنشػػئة أبنائػػه ورعػػايت ـ وذلػػؾ عبػػر األنشػػطة والفعاليػػات والب ػرام التػػي تنفػػذها وهػػي بػػذلؾ ش ػريؾ
فاعؿ في التنمية اتجتماعية واتاتيادية واليقافية والسياسية مما يجعم ا مرشحة لتحتؿ دو ار بار از
في العممية التنموية دا ؿ المجتما.

واد نشأت منظمات المجتما المدني نتيجة إليماف اوو ورغبػة يػاداة لػدا بعػض النػاس

دا ػؿ المجتمػا وذلػؾ لممشػاركة فػي تنميػة أنفسػ ـ بأنفسػ ـ وفػي تنميػة مجػتمع ـ وتتحػدد القيمػػة

اتجتماعيػػة واتاتيػػادية واليقافيػػة والتربويػػة لمنظمػػات المجتم ػا المػػدني بمػػدا اػػدرت ا عمػػى تبنػػي
وتحقيػػؽ أهػػداؼ محػػددة والقيػػاـ بأنشػػطة تسػػاهـ فػػي إشػػباع الحاجػػات الماديػػة وغيػػر الماديػػة لفئػػات

المجتما الم تمفة ومف هذ الفئات فئة الشباب.وحسف 73 :2005

ويعػػد الشػػباب مػػف أهػػـ الش ػرائر فػػي أو مجتمػػا ألن ػػـ يميمػػوف المسػػتقبؿ ومػػف يقػػا عمػػى

عػػاتق ـ ع ػبء البنػػاء وال ػػدفاع عػػف الػػوطف وه ػػـ يشػػكموف نسػػبة عالي ػػة مػػف المجتمػػا الفمس ػػطيني

وبحسػػب التقريػػر الػػذو أيػػدر منتػػدا شػػارؾ الشػػبابيو 2009ف ػ ف الشػػباب فػػي فمسػػطيف يشػػكموف

حػ ػوالي و 27ف ػػي المائ ػػة م ػػف مجم ػػوع الس ػػكاف وتش ػػير اتتجاه ػػات الديموغرافي ػػة إل ػػى أف الش ػػباب
سيشػػكموف فػػي المسػػتقبؿ نسػػبة مت ازيػػدة مػػف المجتمػػا الفمسػػطيني لػػذا فػ ن ـ يسػػتحقوف كػػؿ اتهتمػػاـ
والرعايػػة واإلرشػػاد فػػي شػػتى المجػػاتت ألن ػػـ امػػب األمػػة النػػابض وشػريان ا الػػذو تجػػرو فيػػه دمػػاء

الطااة والتجديد.

وهػػو مػػا أكػػد وأبػػو عفيفػػة مػػف ضػػرورة رعايػػة الشػػباب واتهتمػػاـ بت ػربيت ـ بػػدنيا وعقمي ػا

وروحي ا واعدادهـ لتحمؿ مسئوليات ـ والقياـ بواجبػات ـ نحػو اضػايا أمػت ـ باعتبػار رعػايت ـ أفضػمية
أول ػػى ومطم ػػب وطن ػػي ت يمك ػػف بأي ػػة ح ػػاؿ التن ػػازؿ عن ػػه أو الت ػػاوف ف ػػي تأديت ػػه وتحقيقي ػػه عب ػػر

المؤسسات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية.وأبو عفيفة 11 :2004

ولق ػػد ج ػػاء اػ ػرار ال ػػدورة و 64لمجمعيػ ػة العام ػػة ل م ػػـ المتح ػػدة را ػػـ  134/64بجع ػػؿ س ػػنة

 2010سنة دولية لمشباب وجاءت هذ الدعوة متوافقة ما ارار مجمس جامعة الدوؿ العربية عمى
مسػػتوا القمػػة فػػي سػػرت و 2010ب ػ عالف عػػاـ  2010سػػنة دوليػػة لمشػػباب ودعػػت إلػػى تمكػػيف
الش ػ ػػباب م ػ ػػف المش ػ ػػاركة الفعال ػ ػػة ف ػ ػػي المجتم ػ ػػا م ػ ػػف ػ ػػالؿ المس ػ ػػاهمة ف ػ ػػي التنمي ػ ػػة اتاتي ػ ػػادية
واتجتماعية واليقافية والسياسية.

واذا كان ػػت الرعاي ػػة واتهتم ػػاـ بالش ػػباب أمػ ػ ار حي ػػت عمي ػػه منظم ػػات دولي ػػة وااميمي ػػة فػ ػ ف

الحكومات الفمسػطينية المتعاابػة منػذ تأسػيس السػمطة الوطنيػة الفمسػطينية دعػت إلػى اتهتمػاـ بفئػة
الشباب والعمؿ عمى توفير اإلمكانيات الالزمة والدعـ الكافي لقضاياهـ ومنااشة هموم ـ وادمت
مسودة اانوف رعاية الشباب لممياداة عميه مف ابؿ المجمس التشريعي ودعت إلى أف يكوف عاـ
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 2011عػػاـ اتهتمػػاـ والرعايػػة بالشػػباب الفمسػػطيني وذلػػؾ عبػػر يػػياغة الػػرؤا وال طػػط والب ػرام
التنموية التي ترتقي بوااع ـ عبر المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتما األهمي والمدني.

مشكمة الدراسة وأسئمتها:

يميػػؿ الشػػباب فػػي المجتمػػا الفمسػػطيني اطاع ػ ا كبي ػ ار يحتػػاج إلػػى رعايػػة واهتمػػاـ مػػف ابػػؿ

المؤسسات الم تمفة الرسمية وغير الرسمية واد تحػظ الباحػث مػف ػالؿ معايشػته لوااػا الشػباب
أف هػ ػػذ الش ػ ػريحة ت تحظػ ػػى بالعنايػ ػػة الكافيػ ػػة وأن ػ ػػا تعػ ػػاني مػ ػػف مشػ ػػكالت وتحػ ػػديات اجتماعيػ ػػة
وااتيػػادية وسياسػػية ويقافيػػة تعكػػس نػػدرة األنشػػطة المقدمػػة ل ػػا مػػف مؤسسػػات المجتمػػا الم تمفػػة

ومن ػػا منظمػػات المجتمػػا المػػدني بشػػكؿ يزيػػد مػػف رغبت ػػا فػػي ال ج ػرة ويعػػزز لػػدي ا اػػيـ التطػػرؼ
والتعيب لذا جاءت هذ الدراسة تحديدا لإلجابة عف التساؤتت التالية:

 .1ما دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعاية الشباب اجتماعيا بمحافظة غزة؟
 .2ما دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعاية الشباب سياسيا بمحافظة غزة؟

 .3ما دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعاية الشباب ااتياديا بمحافظة غزة؟
 .4ما دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعاية الشباب يقافيا بمحافظة غزة؟

 .5هػػؿ توجػػد فػػروؽ ذات دتلػػة إحيػػائية فػػي اسػػتجابات أف ػراد العينػػة تبعػػا لمتريػػر والنػػوع-الحالػػة
اتجتماعية-مكاف السكف ؟

 .6ما المعواات التي تحد مف فعالية دور منظمات المجتمػا المػدني فػي رعايػة الشػباب بمحافظػة
غزة؟

أهداف الدراسة:
 .1التعرؼ عمى دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعايػة الشػباب اجتماعيػا بمحافظػة
غزة.

 .2التعػػرؼ عمػػى دور منظمػػات المجتمػػا المػػدني الفمسػػطيني فػػي رعايػػة الشػػباب سياسػيا بمحافظػػة
غزة.

 .3التعرؼ عمى دور منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعايػة الشػباب ااتيػاديا بمحافظػة
غزة.

 .4التعرؼ عمى منظمات المجتما المدني الفمسطيني في رعاية الشباب يقافيا بمحافظة غزة

 .5الكشؼ عف الفروؽ فػي اسػتجابات أفػراد العينػة تبعػا لمتريػر والنػوع-الحالػة اتجتماعيػة-مكػاف
السكف .

 .6الكشػػؼ عػػف أهػػـ المعواػػات التػػي تحػػد مػػف فعاليػػة دور منظمػػات المجتمػػا المػػدني فػػي رعايػػة
الشباب بمحافظة غزة.
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أهمية الدراسة:
 .1تقػػدـ الد ارسػػة مقترحػػات يمكػػف اتسػػتعانة ب ػػا لزيػػادة فعاليػػة مشػػاركة مؤسسػػات المجتمػػا المػػدني
في رعاية الشباب.

 .2اتهتمػػاـ الكبيػػر الػػذو توليػػه الحكومػػة الفمسػػطينية بقطػػاع الشػػباب لمػػا يميمونػػه مػػف يػػروة اوميػػة
يعتمد عمي ا في بناء المجتما ولذا ف ف فئة الشباب بحاجة إلى مزيد مف اتهتماـ.

 .3الش ػػباب ج ػػزء م ػػـ المجتم ػػا يمق ػػى العناي ػػة والرعاي ػػة م ػػف كاف ػػة المؤسس ػػات المجتمعي ػػة ومن ػػا
منظمات المجتما المدني التي تعتبر الشباب شريحة رئيسه لعمم ا.

حدود الدراسة:

 الحد األكاديمي :وااا دور منظمػات المجتمػا المػدني الفمسػطيني فػي رعايػة الشػباب اجتماعيػا
وسياسيا وااتياديا ويقافيا.

 الحد المؤسسي :منظمات المجتما المدني .

 الحد البشري :الطمبة ال ريجيف مف الجامعات الفمسطينية ومسئولي منظمات المجتما المػدني
بمحافظة غزة.

 الحد المكاني :محافظة غزة.

 الحد الزماني :الفيؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي .2012-2011
مصطمحات الدراسة:

 الدور :مجموعة مف األنشطة والسموكات المتواعػة مػف منظمػات المجتمػا المػدني تجػا رعايػة
الش ػػباب اجتماعي ػػا وااتي ػػاديا وسياس ػػيا ويقافي ػػا نتيج ػػة لش ػػررها وظيفػ ػةا أو مركػ ػ از إداريػ ػا دا ػػؿ

مؤسسػػات ـ يتحػػدد عمػػى أساس ػ ا الواجبػػات المطموبػػة مػػن ـ والمسػػئوليات والسػػمطات الممنوحػػة
ل ـ.

 منظمااااات المجتمااااع الماااادني :ذل ػػؾ المجتم ػػا ال ػػذو يض ػػـ مجموع ػػة التنظيم ػػات والمؤسس ػػات
والجمعيػػات اتجتماعيػػة والتطوعيػػة واليقافيػػة والسياسػػية غيػػر الحكوميػػة والمنفيػػمة نسػػبي ا فػػي
عمم ا عف الدولة مرتكزة عمى القيـ والمعايير الدينية واتجتماعية واليقافية والسياسية لممجتما

ب دؼ دمة وتحقيؽ ميالحة أفرادها.

 الشااااباب :ا تم ػػؼ الب ػػاحييف ح ػػوؿ تحدي ػػد مرحم ػػة الش ػػباب عمريػ ػ ا وذل ػػؾ ت ػػتالؼ األوض ػػاع

اتجتماعيػػة واتاتيػػادية واليقافيػػة فػػي المجتمعػػات الم تمفػػة ويعػػرؼ الباحػػث الشػػباب إجرائي ػ ا

فػػي هػػذ الد ارسػػة بػػأن ـ الفئػػة العمريػػة التػػي تتػراوح أعمارهػػا مػػا بػػيف  35-18عام ػ ا وذلػػؾ وفػػؽ

تحديد مسودة مشػروع اػانوف رعايػة الشػباب الػذو وضػعته و ازرة الشػباب والرياضػية الفمسػطينية

والمست دفيف بالرعاية مف ابؿ منظمات المجتما المدني الفمسطيني.
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رعاية الشباب :هي عممية رعاية وتنمية ش ييات الشباب ويقم ا اجتماعيا وااتيػاديا وسياسػيا
ويقافيا وذلؾ ب دؼ تحقيؽ النمو السميـ والتوافؽ السوو ما اآل ريف وما بيئت ـ والمسػاعدة فػي

حػػؿ مشػػكالت ـ إليجػػاد الم ػواطف اليػػالر الػػذو يعتمػػد عمػػى نفسػػه ويتمسػػؾ بعقيدتػػه ويػػدافا عػػف
وطنه ويس ـ في بنائه ويعتز بترايه ويحافظ عمى عاداته وتقاليد األييمة.

الدراسات السابقة:

 .1دراسة فراج سيد فراج( :)4101هدفت الدراسة إلػى تقيػيـ أداء الجمعيػات األهميػة ألدوارهػا فػي
دع ػػـ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف والمش ػػكالت الت ػػي تع ػػاني من ػػا واس ػػت دـ الباح ػػث الم ػػن

المس ػػحي

وتكونت عينػة الد ارسػة مػف و 300فػرد مػف م تمػؼ الفئػات مسػئولي وأعضػاء الجمعيػات فػي
عش ػػر جمعي ػػات والطمب ػػة والحػ ػرفييف وأس ػػاتذة الجامع ػػات والحػ ػرفييف والع ػػاطميف ع ػػف العمػ ػػؿ

وتويػػمت الد ارسػػة أف الجمعيػػات األهميػػة تقػػوـ بػػأدوار نشػػطة وفعالػػة فػػي المجػػاتت التنمويػػة

بي ػػفة عام ػػة ومج ػػاؿ حق ػػوؽ اإلنس ػػاف بوج ػػه ػػاص كالمس ػػاعدات ال يري ػػة وتنظ ػػيـ األسػ ػرة

وكشػ ػػفت الد ارسػ ػػة عػ ػػف مشػ ػػكالت تواجػ ػػه الجمعيػ ػػات األهميػ ػػة أبرزهػ ػػا غيػ ػػاب فػ ػػرص مشػ ػػاركة
المػواطنيف فػػي العمػػؿ الجمػػاعي ونقػػص اإلمكانيػػات وامػػة تػوافر ال بػرة العمميػػة والفنيػػة دا ػػؿ

الجمعيات.

 .2رضوان سوحيمي( :)4101هػدفت الد ارسػة التعػرؼ عمػى الػدور التربػوو لمجمعيػات األهميػة فػي
اندونيسػػيا واب ػراز أهػػـ التحػػديات والمشػػكالت التػػي تواجػػه الجمعيػػات األهميػػة فػػي اندونيسػػيا
واسػػت دـ الباحػػث المػػن

الويػػفي وكانػػت أدوات الد ارسػػة المقابمػػة المفتوحػػة مػػا الم تيػػيف

بالجمعيػػات األهميػػة بطريقػػة مباشػرة وغيػػر مباشػرة والزيػػارات الميدانيػػة واتسػػتبيانات الموج ػػة

ألعضػػاء الجمعيػػات واػػدـ الباحػػث فػػي ن ايػػة د ارسػػته تيػػو ار مقترحػػا لتفعيػػؿ الػػدور التربػػوو

لمجمعيات األهمية في اندونيسيا.

 .3دراسة فاطمة مصطفى( :)4101هدفت الدراسة التعرؼ إلػى طبيعػة الػدور التربػوو لممنظمػات
غي ػػر الحكومي ػػة ف ػػي جم وري ػػة مي ػػر العربي ػػة وتس ػػتند ه ػػذ الد ارس ػػة إل ػػى التحمي ػػؿ الفمس ػػفي
والمػػن

اإلينػػوغرافي لمشػػاهدة ومالحظػػة مػػا تقػػوـ بػػه المنظمػػات مػػف م ػػاـ ل دمػػة المجتمػػا

وتكونت عينة الدراسة مف و 5جمعيػات وتويػمت الد ارسػة إلػى أف الػدور التربػوو الػذو تقػوـ
به الجمعيات في المجاؿ اتجتماعي والسياسي واليقافي أعمى مف المتوسط وأظ رت الدراسة

وجود فروؽ بيف الجمعيات في تقديـ ال دمات التربوية.

 .4دراسة سناء يوسف( :)4112هدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى تقيػيـ وااػا المؤسسػات الشػبابية فػي
الضػػفة الرربيػػة واسػػت دمت الباحيػػة المػػن

الويػػفي وتكونػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف و 54مػػف

متط ػػوعي المؤسس ػػات الش ػػبابية بمرك ػػز بيس ػػاف لمبح ػػوث واإلنم ػػاء وتوي ػػمت الد ارس ػػة إل ػػى أف

التمويؿ ال ارجي ت يحقؽ تنمية بؿ يعمؿ عمى فرض حموؿ متوافقة ما رؤا المموليف وان اء
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يػػار المقاومػػة باإلضػػافة إلػػى مػػؽ جيػػؿ مػػف الشػػباب المسػػت مؾ الريػػر منػػت

وكشػػفت أف

الشباب يستفيدوف مف المؤسسات بالتدريب وبينت الدراسة أف غالبية المؤسسات تجد يعوبة
فػػي التمويػػؿ وأف التمويػػؿ ال ػػارجي يفػػرض ايػػودا عمػػى أداءهػػا وأف المؤسسػػات تفتقػػر لوجػػود
بػ ػرام جاذب ػػة تهتمام ػػات الش ػػباب وهواي ػػات ـ وأف برامج ػػا تتي ػػؼ باترتجالي ػػة وكش ػػفت أف
بعض المشاريا استطاعت إكساب الشباب م ارات الت طػيط وتقويػة الػذات وزيػادة المواطنػة

والتمس ػػؾ ب ػػالحقوؽ والواجب ػػات ورفع ػػت مس ػػتوا اإلحس ػػاس ال ػػوطني واتنتم ػػاء وأظ ػػرت أف

الشػ ػػباب يػ ػػروف أف أنشػ ػػطة التيقيػ ػػؼ السياسػ ػػي والقػ ػػانوني تػ ػػأتي بالمرتبػ ػػة األ ي ػ ػرة فػ ػػي مجػ ػػاؿ
اهتمامات ـ.

 .5حماادي الساايد عبااد الاا ( :)4112هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى دور الجمعيػػات األهميػػة فػػي
مواج ػػة الرػػزو اليقػػافي فػػي محافظػػة سػػوهاج والواػػوؼ عمػػى المشػػكالت التػػي تعترض ػ ا فػػي
سبيؿ تحقيؽ ذلؾ واست دـ الباحث المن

الويفي وكانت أداة الدراسة اتستبياف وتكونػت

عينػػة الد ارسػػة مػػف و 86فػػردا مػػف أعضػػاء مجػػالس إدارة الجمعيػػات والعػػامميف ب ػػا فػػي و13

جمعية وتويمت الدراسة إلى أف الجمعيات األهمية تستجيب لممشكالت اتجتماعيػة واليقافيػة
لممواطنيف وتسػاعد أنشػطت ا فػي الحفػاظ عمػى ال ويػة اليقافيػة وتيػدر الجمعيػات مطبوعػات
تتعمؽ بتيقيؼ المجتما وتعمؿ عمػى بنػاء عالاػة إيجابيػة مػا أفػراد المجتمػا وكشػفت الد ارسػة

ع ػػف معوا ػػات تح ػػوؿ دوف اي ػػاـ الجمعي ػػات ب ػػدورها أبرزه ػػا اي ػػور اإلمكاني ػػات وع ػػدـ اهتم ػػاـ

وسػػائؿ اإلعػػالـ بج ػػود الجمعيػػات وامػػة دعػػـ المنظمػػات الدوليػػة وضػػعؼ الح ػوافز المقدمػػة
لمعامميف وعدـ إاباؿ أفراد المجتما عمى التطوع في الجمعيػات وامػة تػوافر الػدورات التدريبيػة

ألعضاء الجمعيات.

 .6دراسة نج ء بركات( : )4112هدفت الد ارسػة التعػرؼ إلػى الم اركػز الشػبابية والنسػوية الفاعمػة
فػػي المجتمػػا المحمػػي بمحافظػػة نػػابمس مػػف حيػػث ال ػػدمات واألنشػػطة التػػي تقػػدم ا لمشػػباب
واتحتياج ػػات الت ػػي تعم ػػؿ عم ػػى تمبيت ػػا عم ػػى الي ػػعيد المؤسس ػػاتي والجم ػػاهيرو واس ػػت دمت

الباحية المن

الويفي وكانت أداة الدراسة المقابمة مػا سػبا مػف مسػئولي الم اركػز الشػبابية

وتـ عقد سبا مجموعات بؤرية ما الشباب مف طالب مدارس وجامعات و ػريجيف وتويػمت
الد ارسػػة إلػػى امػػة عػػدد الم اركػػز والنػوادو الشػػبابية فػػي بعػػض المنػػاطؽ وامػػة الم ارفػػؽ الرياضػػية
الالئقة والمج زة بالمعػدات الرياضػية الضػرورية وامػة األنشػطة التػي تقػوـ بتوفيرهػا حيػث أن ػا
ت تمبػػي الحػػد األدنػػى مػػف طموحػػات الشػػباب وبينػػت الد ارسػػة أف أهػػـ األنشػػطة التػػي تقػػدم ا

الم اركػػز الشػػبابية الػػدورات التعميميػػة وورش التوعيػػة اليقافيػػة لقػػادة الشػػباب والقيػػاـ باألعمػػاؿ
التطوعية كحمالت النظافة وكشفت الدراسة عف تدني بعض األنشطة كفرؽ الدبكة والمسرح

وتنظيـ الم يمات الييفية وأف أهـ التحديات التي تواج ا المراكز الشبابية اتحتالؿ وعدـ
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توفر اإلمكانيات المادية لممراكز وان فاض مستوا التشبيؾ ما بيف الم اركػز وطريػاف الفئويػة

والحزبية عمى عمم ا.

 .7دراسة أحمد م وي( :)4112هدفت الدراسة الكشؼ عػف دور مؤسسػات المجتمػا المػدني فػي
التنمي ػػة الش ػػاممة اجتماعي ػػا وااتي ػػاديا ويقافي ػػا وسياس ػػيا واس ػػت دـ الباح ػػث الم ػػن

الوي ػػفي

وكشػفت الد ارسػػة أف مجػػاتت عمػؿ منظمػػات المجتمػػا المػدني يتػراوح مػػا بػيف حقػػوؽ اإلنسػػاف

والديمقراطي ػػة واألعم ػػاؿ ال يري ػػة والتطوعي ػػة واإلغاي ػػة وتق ػػديـ الع ػػوف لمع ػػاطميف ع ػػف العم ػػؿ
وتػػدريب ـ وتس ػ ـ فػػي تيقيػػؼ أف ػراد المجتمػػا مػػف ػػالؿ تنظػػيـ وعقػػد المػػؤتمرات وورش العمػػؿ
والنػػدوات فػػي مواضػػيا مدنيػػة واجتماعيػػة ويقافيػػة متنوعػػة وكشػػفت الد ارسػػة عػػف تبنػػي ب ػرام

محددة لإلس اـ في المحافظة عمى البيئة.

 .8دراساااة فاااراس محماااود ( :)4112هػػدفت الد ارسػػة إلػػى تقيػػيـ دور المنظمػػات الشػػبابية األهميػػة
الفمسػػطينية وأيػػر عمػػى التنميػػة السياسػػية فػػي الضػػفة الرربيػػة فػػي الفتػرة مػػا بػػيف عػػامي -1995
 2004واس ػػت دـ الباح ػػث الم ػػن

الوي ػػفي وم ػػن

تحمي ػػؿ المض ػػموف وكان ػػت أداة الد ارس ػػة

اتسػػتبياف واػػد وزعػػت أداة الد ارسػػة عمػػى عينػػة ايػػدية مػػف الشػػباب مكونػػة مػػف و 300فػػرد

وو 30مف المسئوليف والعامميف في المؤسسات و ميت الدراسة إلى أف المنظمػات الشػبابية
حقق ػػت تق ػػدم ا ممموس ػ ػ ا ف ػػي تنمي ػػة اػ ػػدرات الش ػػباب وتنمي ػػة ش يػ ػػيات ـ ف ػػي مج ػػاؿ المشػ ػػاركة

السياسػػية وتعزيػػز اتنتمػػاء والػػوتء الػػوطني والعمػػؿ التطػػوعي وكشػػفت عػػف عػػدـ وج ػود فػػروؽ
ذات دتلػ ػػة إحيػ ػػائية تعػ ػػزا لمتريػ ػػر الجػ ػػنس ووجػ ػػود فػ ػػروؽ ذات دتلػ ػػة إحيػ ػػائية ليػ ػػالر

القاطنيف في المدينة ووجود فروؽ ليالر العمر لفئة أاؿ مف  25عاـ.

 .9دراسااة صاابحي شاارف( :)0222هػػدفت الد ارسػػة التعػػرؼ إلػػى اإلسػ امات التربويػػة التػػي اػػدمت ا
الجمعيات األهمية بمحافظة المنوفية والكشػؼ عػف معواػات تحقيػؽ تمػؾ الجمعيػات ألهػداف ا
واسػػت دـ الباحػػث المػػن

الويػػفي والمػػن

التػػاري ي وتميمػػت أدوات الد ارسػػة فػػي اسػػتمارات

اتستبياف والزيارات الميدانية والمقابمة والويائؽ والمراجا واإلحياءات وتكونت عينة الد ارسػة

مف  300فرد مف العامميف بالجمعيات وتويمت الدراسة إلى أف الجمعيػات األهميػة بالمنوفيػة

ا ػػدمت إسػ ػ امات تربوي ػػة ف ػػي مج ػػاؿ اس ػػتيمار وا ػػت فػ ػراغ األطف ػػاؿ والش ػػباب فأنش ػػأت األندي ػػة
اليقافي ػػة والمكتب ػػات وأنش ػػئت مؤسس ػػات لمت ػػدريب الم ن ػػي وعق ػػدت دورات ون ػػدوات لمحاس ػػوب
اآللي وكشفت الدراسة عف بعض المعواات التػي تواجػه الجمعيػات أبرزهػا ضػعؼ اإلمكانػات

المادية وعدـ توافر التج يزات الالزمة لمزاولة أنشطت ا وامة أعداد المشرفيف عمى أنشػطت ا

ونقػػص الح ػوافز وتعػػدد الج ػػات المش ػرفة عمػػى عمػػؿ الجمعيػػات وعػػدـ وعػػي اآلبػػاء بأهميػػة

األنشطة الموج ة لتربية الشباب وغمبة الدافا اتستيمارو لدا بعض الجمعيات.
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دراسااااة أمينااااة األباااايض ( :)0221هػػػدفت الد ارسػػػة التعػ ػػرؼ إلػ ػػى ال ػػدور الػ ػػذو تقػػػوـ بػػػه

الجمعيػػات األهمي ػة فػػي مجػػاؿ تربيػػة الشػػباب واسػػت دمت الباحيػػة المػػن

الويػػفي التحميمػػي

وتميم ػػت عين ػػة الد ارس ػػة بجمعي ػػة الش ػػباف المس ػػمميف وجمعي ػػة الش ػػباف المس ػػيحية وكان ػػت أدات ػػا

الدراسة اتستبياف والمقابمػة الش يػية وتويػمت الد ارسػة إلػى عػدد مػف النتػائ أبرزهػا إظ ػار
أهميػػة الػػدور الػػذو تمعبػػه الجمعيػػات األهميػػة فػػي سػػد ايػػور المدرسػػة وموايػػمة تحمػػؿ عػػبء
تربيػػة الشػػباب وكشػػفت أف الجمعيػػات تعػػاني مػػف نقػػص أعػػداد الشػػباف المنتسػػبيف ل ػػا وعػػدـ
وج ػػود تنس ػػيؽ أو اتي ػػاؿ ب ػػيف تم ػػؾ الجمعي ػػات وب ػػيف المدرس ػػة واي ػػورها ف ػػي اإلع ػػالف ع ػػف

أه ػػداف ا وض ػػعؼ التموي ػػؿ المت ػػاح ل ػػا وأظ ػػرت أف هن ػػاؾ ط ػػة عم ػػؿ مدروس ػػة لمجمعي ػػات
وألنشطت ا وكشفت أف الجمعيات األهمية نجحت في أداء رسالت ا في تربية الشباب.

التعقيب عمى الدراسات السابقة:

 هناؾ اتفاؽ واضر بيف غالبية الدراسات عمى أهمية رعاية الشباب فػي م تمػؼ المجػاتت لمػا
تتمتا به مف اوة وحيوية وميدر طااة اادر عمى البناء والدفاع عف الوطف.

 تقػػوـ منظمػػات المجتمػػا المػػدني دور هػػاـ فػػي رعاي ػػة الشػػباب لمػػا تمتمكػػه مػػف اػػدرات بشػػرية
ومادية.

 تويػػمت الد ارسػػات إلػػى أف هنػػاؾ معواػػات تحػػوؿ دوف ايػػاـ منظمػػات المجتمػػا المػػدني بػػدورها
في رعاية الشباب.

 اسػػتفادت الد ارسػػة الحاليػػة مػػف الد ارسػػات السػػابقة فػػي كتابػػة اإلطػػار النظػػرو وبنػػاء أداة الد ارسػػة
وتفسير النتائ .

 ا تمفت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة مف حيث األماكف التي طبقت في ا والمتريرات
التي تناولت ا.

مفاهيم الدراسة واطارها النظري:
يح ػػاوؿ الباح ػػث ف ػػي الي ػػفحات التالي ػػة ع ػػرض م ػػوجز لمف ػػاهيـ الد ارس ػػة واطاره ػػا النظ ػػرو
ب دؼ إدراؾ المعاني واألفكار التي تسير وفقا ل ا.
مفهوم الشباب:

ت يوجػػد تعريػػؼ محػػدد واضػػر المعػػالـ والحػػدود لمشػػباب مػػف ابػػؿ البػػاحييف والمؤسسػػات

وذل ػػؾ ت ػػتالؼ وتب ػػايف وج ػػات نظ ػػر واض ػػعي المف ػػوـ ك ػػؿ حس ػػب مفيت ػػه الفمس ػػفية والتحمي ػػؿ
السيكولوجي واتجتماعي وال دؼ مف الدراسة التي يجرون ػا بشػكؿ يجعم ػـ يتبنػوف تعريفػ ا إجرائيػا
يتوافؽ مع ا واد يعود ت تالؼ البيئة البيولوجية التي يعيش في ا الفرد.
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واد ورد في ولساف العرب ومعجػـ والمحػيط تبػف منظػور أف كممػة شػب مػف شػبيب وأف

الش ػػباب يعن ػػي الفت ػػاء والحداي ػػة وش ػػباب الش ػػيء أول ػػه وتجم ػػا عم ػػى ش ػػباب وش ػػباف وشػ ػواب.وأبو
عفيفة 13 :2004

وجاء في المعجػـ الػوجيز أف الشػاب هػو مػف أدرؾ سػف البمػوغ إلػى الياليػيف ويػرا بعػض

عمماء السكاف أف فئة الشباب هي التي تقا أعمارها بيف 15و 25سنة بينمػا يػرا الػبعض اآل ػر

أف هذ الفئة تقا أعمارها بيف 15و 30سنة وهذا راجا إلى ا تالؼ السياؽ اتجتماعي الذو يتـ

في إطار تحديد هذ الفئة.ولطفي 10 :2001

وجاء في الدراسة التي أعدها الج از المركزو لإلحيػاء الفمسػطيني و 2001أف الشػباب

هػ ػ ػػـ حػ ػ ػػدييو السػ ػ ػػف أو ي ػ ػ ػػرار مػ ػ ػػف و 24-10سػ ػ ػػنة وح ػ ػ ػػددها الج ػ ػ ػػاز المركػ ػ ػػزو لإلحي ػ ػ ػػاء
الفمسطينيو 2006أن ـ الفئة العمرية مف و 29-15سنة.

ولمرحمػة الشػػباب مجموعػػة مػػف السػػمات وال يػػائص التػػي تميزهػػا عػػف غيرهػػا مػػف م ارحػػؿ

عمػػر الفػػرد ولعػػؿ أبرزهػػا أف الشػػباب اجتمػػاعي بطبعػػه ولديػػه طااػػة لمترييػػر والتشػػكيؿ ويمتػػاز
بالحماسػػة والحساسػػية والج ػرأة واتسػػتقاللية وازديػػاد مشػػاعر القمػػؽ والمياليػػة المنزهػػة عػػف الميػػالر

وال ػػروابط والفض ػػوؿ وح ػػب اتس ػػتطالع وب ػػروز مع ػػالـ اس ػػتقاللية الش ي ػػية والن ػػزوع نح ػػو تأكي ػػد
الػػذات ودائم ػ ا يميػػؿ لمنقػػد وت يقبػػؿ الق ػػر والضػػرط م مػػا كانػػت الج ػػة التػػي ت أرسػػه س ػواء كانػػت
سمطة أو أسرة ولديه درجة عالية مف الديناميكية والمرونة المتسػمة باتنػدفاع واتنطػالؽ والتحػرر

والتضػػػحية واػػػدرة عمػ ػػى اتسػػػتجابة لممتري ػ ػرات مػػػف حولػػػه وسػ ػػرعة فػ ػػي اسػ ػػتيعاب وتقب ػػؿ الجديػ ػػد
المسػتحدث وتبنيػػه والػػدفاع عنػػه واضػػطراب اتػزاف الش يػية وارتفػػاع مسػػتوا توترهػػا حيػػث تيػػبر
معرضة تنفجارات انفعاليػة متتاليػة وا ػتالؿ عالاات ػا اتجتماعيػة مػا األسػرة واأليػدااء وغيػرهـ

وبدء لمتفكير في يارات الحياة والمستقبؿ الزواج التعميـ واليروة.وعيماف 70-69 :2003

حاجات الشباب:

تش ػػير ومنظم ػػة األم ػػـ المتح ػػدة لمطفول ػػة اليونيس ػػيؼ  103 :2001إل ػػى أف الش ػػباب ل ػػـ

حاجات ينبري تف م ا والعمؿ عمى تمبيت ا ومراعات ا عنػد الت طػيط لبػرام رعػايت ـ وهػي :الحاجػة
إلػػى تقبػػؿ نمػػوهـ العقمػػي والجسػػمي وتوزيػػا وتفريػػت طاااتػػه فػػي نشػػاط يميػػؿ إليػػه وتحقيػػؽ ذاتػػه

والحاجػػة إلػػى الرعايػػة اليػػحية والنفسػػية والمعرفػػة والتعمػػيـ واتسػػتقالؿ فػػي إطػػار األس ػرة كمقدمػػة
لبناء ش ييته المستقمة وتمبية حاجاته اتاتيادية األساسية مف مأكؿ ومشرب وممبس ومسػكف

والحاجة إلى الترفيه والتروير والحاجة إلى يقافة جنسية في إطار الشرع والديف والعادات والتقاليػد
المرعية والحاجة إلى تنمية القدرات القيادية ويقم ا واكتشاؼ المواهب.
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التحديات التي تواجه الشباب في المجتمع الفمسطيني
يورد وعبد العاطي  3 :2005مجموعة مف التحػديات التػي تواجػه الشػباب فػي المجتمػا

الفمسطيني عمى النحو التالي:

عدـ اتستقرار السياسي الناجـ عف وجود اتحتالؿ اإلسرائيمي والذو يؤير عمى كافػة منػاحي

الحيػػاة و ايػػة مػػا يفرضػػه مػػف حيػػار أمنػػي متميػػؿ باإلغالاػػات وااتيػػادو متميػػؿ بتبعيػػة
اتاتياد الفمسطيني له وانعكاس ذلؾ عمى األوضاع اتجتماعية واتاتيادية لمشباب.

ضػعؼ اتاتيػاد الفمسػطيني ونقػص المػوارد ونقػص فػرص العمػؿ والبطالػة المزمنػة والمرتفعػة
الناتجػػة عػػف سػػوء الت طػػيط وعػػدـ المسػػاواة فػػي توزيػػا اليػػروات وعػػدـ تكػػافؤ الفػػرص وغيػػاب
العدالة اتجتماعية وانتشار يقافة اتست الؾ.

القيور في كفاءة النظاـ التعميمي والتربوو القائـ والذو ت يمبي احتياجات الشباب والمجتما
بالشكؿ المطموب مف امتالك ـ واكتساب ـ لممعارؼ والم ارات والقدرات الفكريػة المالئمػة لتمبيػة
احتياجات ـ واحتياجات مجتمع ـ في التنمية والتطور وكذلؾ ضآلة فرص التدريب المتاحة.

استمرار منطؽ غياب المشاركة وطرياف الحزب الواحد والفئوية في العمؿ السياسي والت بط
الح ػػادث ف ػػي البرن ػػام

السياس ػػي اتس ػػتراتيجي والمرحم ػػي والقم ػػا والرااب ػػة أدا إل ػػى تحوي ػػؿ

المشػاركة السياسػية لمشػباب لتنحيػر فػي أشػكاؿ محػددة نتيجػة لكبػر ال ػزائـ التػي لحقػت بنػا
وبمشروعنا الوطني ولعدـ وضوح ال يار السياسي لمشباب.

عدـ وجود تشريعات تكفؿ تفعيؿ دور الشباب في المجتما.
غياب الحوار وت ميش الشباب.

مشكمة البطالة والفقر في فمسطيف منذ عاـ  1999والتي ارتفعت بشكؿ كبير جدا وتضاعفت
بعػػد اتنتفاضػػة الفمسػػطينية واعػػادة احػػتالؿ منػػاطؽ الضػػفة منػػذ 2002وفػػرض الحيػػار عمػػى

اطاع غزة بعد انت ابات يناير .2006

التعيب والتطرؼ ومشكالت ال وية واتنتماء.
يراع األجياؿ.

منظمات المجتمع المدني
تعتبػر منظمػػات المجتمػا المػػدني جػزء م ػػـ مػف المجتمػػا العػاـ إذ ت يقتيػػر دورهػا عمػػى

كون ػػا بػػديؿ ػػدماتي لمدولػػة بػػؿ يجػػب أف تشػػارؾ فػػي رسػػـ ويػػياغة سياسػػات الرعايػػة اتجتماعيػػة
ل ػػذ ال ػػدمات وتفعيػػؿ اػػدرات ا الذاتيػػة واإلداريػػة ومنح ػػا العديػػد مػػف المزايا.والسػػروجي :2004
183
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ويقي ػػد بمنظم ػػات المجتم ػػا المػ ػدني مجموع ػػة المؤسس ػػات والجمعي ػػات واتتح ػػادات غي ػػر

الحكومية والتي ينضـ إلي ا األفراد بشػكؿ ا تيػارو وتطػوعي لممارسػة العمػؿ العػاـ وهػي تقػا بػيف
األسرة والدولة وتتمتا باتستقاللية وت تسعى إلى الربر.وإبراهيـ . 45 : 2006

وتعرف ا موسوعة العموـ اتجتماعيػة عمػى أن ػا مجموعػة مػف المنظمػات والمؤسسػات التػي

تعمػػؿ فػػي م تمػػؼ الميػػاديف بشػػكؿ مسػػتقؿ عػػف الدولػػة ب ػػدؼ تحقيػػؽ أهػػداؼ شػريحة أو طبقػػة مػػف

الس ػػكاف وتش ػػمؿ النقاب ػػات واتتح ػػادات والجمعي ػػات الم ني ػػة والحرفي ػػة وال اي ػػة وجمعي ػػات رج ػػاؿ

األعماؿ.وبدوو 113 :1999

ويعرف ا عطية بأن ا جميا التنظيمػات والجمعيػات التػي يقػوـ في ػا األفػراد ب سػ امات حػرة

واعي ػػة تس ػ ػ ـ فػ ػػي يػػػياغة نمػ ػػط الحيػ ػػاة ل فضػ ػػؿ فػ ػػي جميػ ػػا الن ػ ػواحي اتاتيػ ػػادية واتجتماعيػػػة
والسياسية.وعطية 68 :2004

ممػػا س ػػبؽ يمك ػػف ال مػػوص إل ػػى أف منظم ػػات المجتم ػػا المػػدني :منظم ػػات غي ػػر حكومي ػػة

طوعية غير ربحية تعمؿ منفيمة عف الدولة بشكؿ نسبي وت دؼ إلى تنميػة الشػباب فػي النػواحي
اتجتماعية واتاتيادية والسياسية واليقافية.

وت دؼ منظمات المجتما المدني الفمسطيني إلى:

 تعزيز فكرة اتستقالؿ الوطني وتحقيؽ الدولة المستقمة.

 إس ػػناد وتمك ػػيف وتقوي ػػة المجتم ػػا الفمس ػػطيني ف ػػي إط ػػار تعزي ػػز مب ػػادئ الديمقراطي ػػة والمجتم ػػا
المدني والتنمية المستديمة.

 إرساء اواعد المجتما المدني الفمسطيني.

 اإلسػ اـ فػػي بمػػورة المنظػػور اتاتيػػادو اتجتمػػاعي واليقػػافي الفمسػػطيني بمػػا يتوافػػؽ وينسػػجـ
ما مبدأ الحريات العامة والعدالة اتجتماعية والتراث الفمسطيني والعربي الحضارو.

 العمػػؿ عمػػى التػػأيير بػػالرأو العػػاـ والتيقيػػؼ الجمػػاهيرو فػػي حقػػوؿ التعمػػيـ واليػػحة واتاتيػػاد
واتجتماع والحقوؿ المدنية وغيرها.

 العمؿ عمى التػأيير فػي السياسػات العامػة فػي القطاعػات والمجػاتت الم تمفػة بمػا ينسػجـ مػا
القيـ واألعراؼ الديمقراطية ومبادئ حقوؽ اإلنساف ومفاهيـ العدالة اتجتماعية

 الدفاع عف حقوؽ وميالر الفئات اتجتماعية المحرومة

اية النساء واألطفػاؿ والمعػاايف

والفقراء في المناطؽ المحرومة( .شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية)1 :2011،

ومف يائص منظمات المجتما المدني أف ل ا هياكؿ تنظيمية وتمتاز باتستقاللية في

الحركػػة واإلدارة ول ػػا يػػفة اانونيػػة وب ػرام عمػػؿ واػػدرة عمػػى التنفيػػذ وهػػي بػػذلؾ تعػػد نمطػا مػػف
أنمػػاط المشػػاركة فػػي الحيػػاة اتجتماعيػػة والسياسػػية واليقافيػػة وهيكػػؿ مػػف هياكػػؿ اإلدمػػاج السياسػػي
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واتجتماعي ومكاف تدريب فردو وجماعي في اتستفادة مف المعارؼ ووضع ا موضا التطبيػؽ
تحقيقا لمنفا العاـ لممجتما.ومحيسف 52-51 :2001

ويمعب المجتما المدني مجموعة مف األدوار يأتي في مقدمت ا:




دور إلحاقي :أو معالجة المشكالت بعد حدوي ا أو أنه دور إلحااي لمدولة.

دور مؤسساي مػػف منطمػػؽ أنػه يجػػب أف يقػوـ بػػ :دور تػوازني ولػػيس إلحػااي دور دائػػـ ولػػيس
طػ ػػارئ دور م طػ ػػط ولػ ػػيس ظرفػ ػػي دور مؤسسػ ػػي ولػ ػػيس مجػ ػػرد تنظيـ.والعجمػ ػػي :2010
1456
وتنطمؽ الدراسة الحالية في رؤيت ا لدور منظمات المجتما المدني مف أن ا تؤدو دمات

لمشباب في مجاتت عدة عمى النحو التالي:

المجااال اتجتماااعي :حيػػث تسػػعى منظمػػات المجتمػػا المػػدني إلػػى زيػػادة الػػوعي المجتمعػػي ونشػػر
يقافة التطوع دمة ألفراد المجتما وتحقيق ا لمتضامف اتجتمػاعي وتعمػؿ عمػى تػوعيت ـ بػالحقوؽ

اتجتماعية وتعزيز القيـ اتجتماعية اإليجابية.

المجال السياسي :حيػث تسػعى منظمػات المجتمػا المػدني إلػى تعزيػز اتنتمػاء الػوطني لفمسػطيف

وتوعيت ـ بقضيت ا وتوعية األفراد بحقوا ـ السياسية بشكؿ يعزز ايـ الديمقراطية وحقوؽ اإلنسػاف
والشفافية وينمي ايـ المحاسبة والشفافية والمشاركة في الحياة السياسية بفعالية.

المجال اتقتصادي :حيث تعمؿ منظمات المجتما المدني عمى توفير فرص عمؿ إغايية وتوفير
بعض المنر الد ارسػية وتنميػة الم ػارات الماليػة واإلداريػة ل ػـ وتشػجع ـ عمػى اتنضػماـ لمنقابػات
العمالية وتنمي اتجاهات إيجابية نحو العمؿ.

المجاااال الثقاااافي :حي ػػث تق ػػوـ منظمػػات المجتم ػػا المػػدني بتنمي ػػة م ػػارات واػػدرات الش ػػباب يقافي ػػا
ومعرفيػػا فػػي شػػتى فػػروع العمػػـ والمعرفػػة بمػػا يػػدعـ ال ويػػة اليقافيػػة لممجتمػػا الفمسػػطيني والت ػراث-

التقاليد-القيـ األييمة في مواج ة العولمة وسياسة الطمػس والتشػويه والتزويػر مػف ابػؿ اتحػتالؿ
اإلسرائيمي.

مزايا منظمات المجتمع المدني
مػف م ازيػػا منظمػػات المجتمػا المػػدني أن ػػا تمػ الفػراغ الػػذو يترتػػب عمػى تق قػػر الدولػػة فػػي

مج ػ ػاتت دميػ ػػة كانػ ػػت تقػ ػػوـ ب ػ ػػا أو تعػ ػػوض جػ ػػزء من ػ ػػا وتعمػ ػػؿ عمػ ػػى م ػ ػ الف ػ ػراغ السياسػ ػػي
واتجتماعي في حاؿ ا تفاءها وتعطػي الفػرد إحساسػ ا بأنػه اػادر عمػى التػأيير ولػو بقػدر متواضػا

في بيئته اتجتماعية كما تعطيه اد ار ولو متواضع ا باألماف الجماعي في مواج ه الدولة وتحيف

الفرد ضػد سػطوة الدولػة مػف ناحيػة وتحيػف الدولػة ضػد اتضػطرابات اتجتماعيػة العنيفػة وتػزود
أعضائ ا بقدر ت بأس مف الم ارات التنظيمية والسياسية .وإبراهيـ  79-78:2000وتعمؿ عمى

إيجػ ػػاد مجتمػ ػػا ميقػػػؼ وفاعػ ػػؿ وتس ػ ػ ـ فػػػي إيجػ ػػاد يقػ ػػة جماهيري ػػة بالنظ ػػاـ ال ػػديمقراطي وتشػ ػػجا
12

الم ػواطنيف عمػػى اتجتمػػاع مػػا بعض ػ ـ ممػػف لػػدي ـ ميػػالر وأفكػػار مشػػتركة وتبنػػي ب ػرة محميػػة

وااميمية لقضايا ذات أهمية لممواطنيف ويسػمر لمحكومػة بػأف تعػي القضػايا والتوج ػات المسػتجدة
ويشجع ا عمى أف تكوف أكير انفتاحا وشفافية.وفرح 22 :1998

ويكتسب األفراد هذ الم ارات وال برات والمعارؼ مف ػالؿ اتجتماعػات التػي تنظم ػا

والح ػ ػوارات والمنااشػ ػػات التػ ػػي تػػػتـ دا م ػ ػػا ت تيػ ػػار القيػ ػػادات وعمميػ ػػات الترش ػػير واتن ػ ػراط فػ ػػي
الحمالت اتنت ابية والتيويت ومحاسبة ومراابة هذ القيادات.

وتػػدرب أيضػػا األف ػراد الػػذو ينضػػموف ل ػػا كيفيػػة الػػدفاع عػػف حقػػوا ـ وعمػػى أرس ػ ا حقػػوؽ

اإلنساف وأبرزها حقه في التعبير والتجما والتنظيـ وتأسيس الجمعيات واتنضماـ إلي ا والحؽ في
معاممػػة متسػػاوية أمػػاـ القػػانوف وحريػػة التيػػويت والمشػػاركة فػػي اتنت ابػػات والحػوار والنقػػاش العػػاـ

حوؿ القضايا الم تمفة وييانة الحقوؽ العامة وال اية.وعز الديف 39:2000

وتعزز شعور األفػراد بالمواطنػة واتنتمػاء وتقػوـ بتقػديـ ػدمات يريػة واجتماعيػة لمفئػات

الضعيفة والمحتاجة كال دمات اليحية بأسعار رمزية أو بناء المػدارس والمستشػفيات ومسػاعدة
األ ارم ػػؿ واأليت ػػاـ والمع ػػاايف وأس ػػر الس ػػجناء وأس ػػر األس ػػرا وااام ػػة م ارك ػػز التأهي ػػؿ والرعاي ػػة
اتجتماعيػػة وااامػػة دورات فػػي التػػدريب لرفػػا الم ػػارات ميػػؿ تعمػػيـ الفتيػػات حياكػػة المالبػػس أو
تطريزها وتنظيـ بعض الدورات لرفا الم ارات اإلدارية والمالية.

وترا وانديؿ  47 :2004أف منظمات المجتما المدني ت تـ باألنشطة التالية:



اليقافة والتروير وتشمؿ اليقافة والفنوف والنوادو الرياضية واتجتماعية.



ال دمات اتجتماعية والتي توجه ل سرة واألطفاؿ والشباب والمعاايف.



ال دمات اتاتيادية وتشمؿ المساعدة الذاتية واإلغاية وتوفير فرص العمؿ الطارئة.



ال ػػدمات الي ػػحية والبيئي ػػة وتش ػػمؿ اتهتم ػػاـ بالي ػػحة العام ػػة والتأهي ػػؿ وغ ػػرس ا ػػيـ النظاف ػػة



التعميـ والسياسة والدفاع عف حقوؽ العمالء.

والمحافظة عمى البيئة.

دور منظمات المجتمع المدني في رعاية الشباب
يعتبر موضوع رعاية الشباب واجب ا أسري ا واجتماعي ا ووطني ا ف و مف أهـ ما يوليػه اآلبػاء

والمسػػئولوف وال يئػػات والمؤسسػػات الوطنيػػة وذلػػؾ ب ػػدؼ توجيػػه طااػػات الشػػباب بمػػا يعػػود بػػالنفا
عمي ـ وعمى أسرهـ ويقمؿ اتضطرابات السموكية بين ـ ويضمف اتستقرار اتجتماعي لذا ف ي

تعػػد األسػػاس لمتوجيػػه الم نػػي والتأهيػػؿ العممػػي لمحيػػاة اتجتماعيػػة واتاتيػػادية وتحقػػؽ الرعايػػة

الجسمية والنفسية والعقمية واليحية واليقافية والسياسية والوطنية.ومنيور الشربيني . 7 :2005
وتشػػيروحسػػف  278-276 : 2008أف منظمػػات المجتمػػا المػػدني تقػػدـ مجموعػػة مػػف

ال دمات والبرام لمشباب أبرزها:
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إنشاء مالعب رياضية وت يئت ا وتشكيؿ الفرؽ الرياضية الم تمفة.

تنظػػيـ بػرام األنشػػطة الرياضػػية والعمميػػة والفنيػػة واتجتماعيػػة واليقافيػػة كالم يمػػات اليػػيفية
والرسـ والسباحة وكرة القدـ واألنشطة الموسيقية والمسرحية.



تنمية وكشؼ الم ارات والقدرات الفنية والرياضية لدا الشباب.



إعداد البرام ال اية لتنمية المواهب وال وايات.



توفير الكتب والمجالت اليقافية واألدبية والعممية.



تدريب الشباب والشابات عمى بعض الم ف كالنجارة والحدادة وأشراؿ التريكو والحياكة.



عقد الندوات التيقيفية اليحية والنفسية.



إيجاد التفاعؿ اتجتماعي اإليجابي بيف الشباب والمجتما ب دؼ تحقيؽ اتنسجاـ والتكيؼ.
ويرا وأسعد  54-53 :2009أف منظمات المجتما المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب

تقوـ بمجموعة مف األنشطة والبرام عمى النحو التالي:
o

تنظػػيـ الم يمػػات اليػػيفية بشػػكؿ دورو بمػػا يس ػ ـ فػػي توجيػػه سػػموك ـ وتنػػوع يقػػافت ـ تعميميػػا

وأدبيا وابداعيا وسد وات فراغ ـ.
o

تنظيـ البرام والمسابقات اليقافية واألدبية.

o

عق ػػد ال ػػدورات والمحاضػ ػرات وورش العم ػػؿ والن ػػدوات ف ػػي مج ػػاؿ الديمقراطي ػػة وحق ػػوؽ اإلنس ػػاف

o

تنظيـ األنشطة الرياضية والمشاركة في بطوتت محمية وااميمية.

o

تنظيـ م يمات العمؿ التطوعي محميا وعالميا.

وم ارات اتتياؿ والقيادة.

o

تبادؿ الزيارات ما اتتحادات والمؤسسات الشبابية في م تمؼ أنحاء العالـ.

o

تنظيـ األنشطة والبرام ال اية بكؿ مؤسسة حسب أهداف ا وفمسفت ا وتتمحػور هػذ البػرام
واألنشطة في مواضيا ميؿ البيئة والتراث.

ولقػػد كػػاف لمنظمػػات المجتمػػا المػػدني الفمسػػطيني أهميت ػػا زمػػف اتحػػتالؿ وتميػػؿ ذلػػؾ فػػي

تولي ا مسئولية ض مة في تقديـ ال دمات إلى اطاعات واسػعة مػف المجتمػا الفمسػطيني وفػي

مجػػاتت حيويػػة وعديػػدة كػػالتعميـ واليػػحة وغيرهػػاوالبرغويي  20 :1994وفػػي ظػػؿ السػػمطة

لعبت المنظمات غير الحكومية دو ار بار از في "التبشير" بعدد مف المفاهيـ والشعارات المتيمة

بالديمقراطية وفي كشؼ انت اكات السمطة لحقوؽ اإلنساف كمػا أف بعضػ ا اآل ػر لعػب دو ار

بار از وممي از في التنمية اتجتماعية واتاتيادية.وأبو غوش 114 : 1999
المعيقات التي تواجه منظمات المجتمع المدني
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يشير وأسعد  81-79 :2009أف منظمات المجتما المػدني العاممػة فػي مجػاؿ الشػباب

تواجه العديد مف المشكالت والمعيقات أبرزها:


ضػػعؼ اإلمكانيػػات الماديػػة الالزمػػة لتنفيػػذ األنشػػطة والبػرام الشػػبابية ايػػة فػػي ظػػؿ اعتمػػاد
غالبي ػػة منظم ػػات المجتم ػػا الم ػػدني عم ػػى مي ػػادر تموي ػػؿ ارجي ػػة ونق ػػص مي ػػادر التموي ػػؿ

المحمي.



غياب الطابا التنموو عف برام بعض المؤسسات والتوج ات التي تعمؿ وفق ا ل ا.

غالبي ػػة البػ ػرام الت ػػي تطرح ػػا المؤسس ػػات الش ػػبابية ليس ػػت منبيق ػػة م ػػف اتحتياج ػػات الحقيقي ػػة

لمشباب.


السيطرة الحزبية السياسية والفيائمية عمى النوادو الرياضية واليقافية والتي تؤدو إلى حرمػاف

الشباب مف الكيير مف البرام وال دمات.



ضعؼ اهتماـ المؤسسات العاممة في اطاع الشباب بفئة ذوو اتحتياجات ال اية.

ضػػعؼ التنسػػيؽ والتشػػبيؾ مػػا بػػيف المؤسسػػات العاممػػة فػػي اطػػاع الشػػباب وافتقارهػػا آلليػػات
تنسػػيؽ واضػػحة وم نيػػة فػػي تنفيػػذ الب ػرام ممػػا يػػؤدو إلػػى اتزدواجيػػة فػػي الب ػرام وال ػػدمات

المقدمة لمشباب.


الحيار واإلغالؽ المفروض عمى األراضي الفمسطينية أعاؽ تنفيذ البرام



تمركػػز المؤسسػػات العاممػػة فػػي اطػػاع الشػػباب فػػي المدينػػة عمػػى حسػػاب الريػػؼ وفػػي منطقػػة

المنتسبيف والمترديف عمى هذ المؤسسات لالستفادة مف دمات ا.

وأدا إلػى ت ارجػا

الوسط عمى حساب محافظات الجنوب والشماؿ.


نقػػص الك ػوادر المت ييػػة فػػي مجػػاؿ تػػدريب الشػػباب و ايػػة فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ الموسػػيقى

والدراما ونقص المرشديف التربوييف.


ضعؼ برام التوعية واإلرشاد الموجه ل هؿ نحو اتهتماـ بقطاع الشباب.

وتتفػػؽ هػػذ النتػػائ مػػا العديػػد مػػف الد ارسػػات ميػػؿ د ارسػػة وشمبي والسػػعدو -93 :2001

 97والتي بينت تشتت أهداؼ وبرام هذ المنظمات وعدـ تركيز معظم ا عمػى أهػداؼ وبػرام

محػػددة وضػػعؼ عػػاـ فػػي البني ػة الدا مي ػة ل ػػا وب ايػػة فػػي مجػػاؿ الت طػػيط إذ أف طػػابا العمػػؿ
اترتجػػالي هػػو السػػائد لػػدي ا وأشػػارت إلػػى أف أنشػػطة الجمعيػػات ال يريػػة مقتيػرة عمػػى النشػػاطات
وال ػػدمات التقميديػػة وهػػي نشػػاطات ت تمبػػي إت حاجػػات بعػػض الفئػػات فػػي المجتمػػا الفمسػػطيني

والتقرير الذو أيدر ومنتػدا شػارؾ الشػبابي  23 :2009مػف أف العديػد مػف المنظمػات الشػبابية
تركز عمى بناء ايـ المواطنػة بػدت مػف اتن ػراط بجديػة فػي تمكػيف الشػباب باتجػا إحػداث تحػوتت

في بيئت ـ وأف األنشطة الترفي ية التي تنظم ا غير كافية.

الطريقة واإلجراءات
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الويػفي التحميمػي الػذو يحػاوؿ مػف اللػه ويػؼ

أوت :مانه الدراساة :اسػت داـ الباحػث المػن

الظػػاهرة موضػػوع الد ارسػػة وتحميػػؿ بيانات ػػا وبيػػاف العالاػػة بػػيف مكونات ػػا واآلراء التػػي تطػػرح حول ػػا
والعمميات التي تتضػمن ا واآليػار التػي تحػدي ا وهػو أحػد أشػكاؿ التحميػؿ والتفسػير العممػي المػنظـ

لويػػؼ ظػػاهرة أو مشػػكمة محػػددة وتيػػويرها كميػ ا عػػف طريػػؽ جمػػا بيانػػات ومعمومػػات مقننػػة عػػف
الظاهرة أو المشكمة وتينيف ا وتحميم ا وا ضاع ا لمدراسات الدايقة.

ثاني ااً :مجتمااع الدراسااة :تكػػوف مجتمػػا الد ارسػػة مػػف جميػػا الشػػباب فػػي محافظػػة غ ػزة فػػي العػػاـ

 2012-2011والبػػالت عػػددهـ و 3050شػػابا وشػػابة والػػذيف يتػػرددوف عمػػى مؤسسػػات المجتمػػا

المػػدني حيػػث تػػـ احتيػػار منظمػػات المجتمػػا المػػدني العاممػػة فػػي اطػػاع الشػػباب والتػػي ل ػػا عالاػػة
برعاية الشباب وتنميت ـ اجتماعي ا وسياسي ا وااتيادي ا ويقافي ا.

ثالثاً :عينة الدراسة :تـ ا تيار عينة الدراسة بالطريقة العشوائية البسيطة كواحدة مف طرؽ ا تيار

العينػػات حيػػث بمرػػت عينػػة الد ارسػػة مػػف و 314شػػاب ا وشػػابة والػػذيف يتػػرددوف عمػػى مؤسسػػات
وو 13مؤسسػػة مػػف العاممػػة فػػي مجػػاؿ الشػػباب

المجتمػػا المػػدني بمحافظػػة غػزة لمعػػاـ و2011ـ

بشكؿ أساسي .والجداوؿ و 1يبيف توزيا مجتما الدراسة تبعا لممتريرات المستقمة.
جدول رقم () 0
يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الدراسة

المتغير
النوع
الحالة اتجتماعية
مكاف السكف

مستوياته
ذكر
أنيى
أعزب

متزوج
مدينة
ارية

م يـ

العدد

المجموع

851
156
256

314

58

314

154
56
104

314

رابعااااً :أداة الدراساااة :بعػػد اتطػػالع عمػػى األدب التربػػوو الحػػديث وفػػي ضػػوء الد ارسػػات السػػابقة

المتعمق ػ ػػة بمش ػ ػػكمة الد ارس ػ ػػة واس ػ ػػتطالع رأو عين ػ ػػة م ػ ػػف المت يي ػ ػػيف ع ػ ػػف طري ػ ػػؽ المق ػ ػػابالت
الش يػية اػػاـ الباحػث ببنػػاء اسػتبانة لمعرفػػة وااػػا دور منظمػات المجتمػػا المػدني الفمسػػطيني فػػي

رعاية الشباب بمحافظة غزة.

خامساً :صدق اإلستبانة:ويقيد بيدؽ اتستبانة أف تقيس فقرات اتستبانة ما وضعت لقياسه
وااـ الباحث بالتأكد مف يدؽ اتستبانة بطريقتيف:

 -0صدق المحكمين:تـ عرض اتستبانة في يورت ا األولية عمى مجموعة مف أساتذة جامعييف
مف المت يييف في البحث العممي ممف يعمموف في الجامعات الفمسطينية في محافظات غزة

حيث ااموا ب بداء آرائ ـ ومالحظات ـ حوؿ مناسبة فقرات اتستبانة ومدا انتماء الفقرات إلى كؿ

مجاؿ مف المجاتت األربعة لالستبانة وكذلؾ وضوح يياغات ا المروية وفي ضوء تمؾ اآلراء تـ
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استبعاد بعض الفقرات وتعديؿ بعض ا اآل ر لييبر عدد فقرات اتستبانة في يورت ا الن ائية

و 57فقرة موزعة كما في الجدوؿ راـ و: 2

يبين عدد فقراث اإلستبانت حسب كم مجال من انمجاالث
المجال

عدد الفقرات

المجال

عدد الفقرات

المجال اتجتماعي

02

المجال اتقتصادي

02

02

المجال السياسي

02

المجال الثقافي

 -4صدق االتساق انداخهي :ويقيد بيدؽ اتتساؽ الدا مي مدا اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات
اتستبانة ما المجاؿ الذو تنتمي إليه هذ الفقرات واد ااـ الباحث بالتحقؽ مف يدؽ اتتساؽ

الدا مي لالستبانة بتطبيؽ اإلستبانة عمى عينة استطالعية مكونة مف و 30شابا وشابة وتـ
حساب معامؿ ارتباط بيرسوف بيف كؿ فقرة مف فقرات اتستبانة والدرجة الكمية لالستبانة وذلؾ

باست داـ البرنام اإلحيائي و. SPSS

انجدول ()3
معامم ارتباط كم فقرة من فقراث االستبانت مع اندرجت انكهيت نالستبانت
م

معامل اترتباط

مستوى الدتلة

معامل اترتباط مستوى الدتلة

م

معامل اترتباط

مستوى الدتلة

م

دالة عند .0.8

39

0.563

دالة عند .0.8

1

0.314

دالة عند .0.8

20

0.510

40

0.698

دالة عند .0.8

2

0.626

دالة عند .0.8

21

0.616

دالة عند .0.8

0.542

دالة عند .0.8

3

0.601

دالة عند .0.8

22

0.377

دالة عند .0.8

41

دالة عند .0.8

4

0.381

دالة عند .0.8

23

0.340

دالة عند ...8

42

0.399

5

0.515

دالة عند .0.8

24

0.614

دالة عند .0.8

43

0.482

دالة عند .0.8

6

0.427

دالة عند .0.8

25

0.547

دالة عند .0.8

44

0.585

دالة عند .0.8

7

0.516

دالة عند .0.8

26

0.452

دالة عند .0.8

45

0.481

دالة عند .0.8

8

0.595

دالة عند .0.8

27

0.563

دالة عند .0.8

46

0.723

دالة عند .0.8

9

0.579

دالة عند .0.8

28

0.591

دالة عند .0.8

47

0.632

دالة عند .0.8

10

0.563

دالة عند .0.8

29

0.612

دالة عند .0.8

48

0.690

دالة عند .0.8

11

0.726

دالة عند .0.8

30

0.636

دالة عند .0.8

49

0.636

دالة عند .0.8

12

0.523

دالة عند .0.8

31

0.453

دالة عند .0.8

50

0.314

دالة عند .0.8

13

0.212

دالة عند .0.5

32

0.505

دالة عند .0.8

51

0.666

دالة عند .0.8

14

0.427

دالة عند .0.8

33

0.579

دالة عند .0.8

52

0.367

دالة عند .0.8

15

0.389

دالة عند .0.8

34

0.432

دالة عند .0.8

53

0.516

دالة عند .0.8

16

0.720

دالة عند .0.8

35

0.848

دالة عند .0.8

54

0.444

دالة عند .0.8

17

0.520

دالة عند .0.8

36

0.555

دالة عند .0.8

55

0.610

دالة عند .0.8

18

0.392

دالة عند .0.8

37

0.626

دالة عند .0.8

56

0.423

دالة عند .0.8

38
19
دالة عند .0.8
0.747
دالة عند .0.8
0.319
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (00463 = )0001

57

0.531

دالة عند .0.8

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (00361 = )0005

يتضر مف الجدوؿ السابؽ أف جميا فقرات اتستبانة دالة إحيائي ا عند مستوا دتلة
و 0001 0005وهذا يؤكد أف اتستبانة تتمتا بدرجة عالية مف اليبات واتتساؽ الدا مي.
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لمتحقؽ مف يدؽ اتتساؽ الدا مي لممجاتت ااـ الباحث بحساب معامالت اترتباط بيف

درجة كؿ مجاؿ مف مجاتت اتستبانة والمجاتت األ را وكذلؾ كؿ مجاؿ بالدرجة الكمية
لالستبانة والجدوؿ و  4يوضر ذلؾ.

انجدول () 2

مصفوفة معام ت ارتباط كل مجال من مجاتت اتستبانة مع الدرجة الكمية
الدرجة الكمية ل ستبانة
المجال

مستوى الدتلة

المجال اتجتماعي

0.864

دالة عند .0.8

المجال السياسي

0.816

دالة عند .0.8

المجال اتقتصادي

0.776

دالة عند .0.8

المجال الثقافي

0.846

دالة عند .0.8

المجموع الكمي لممجاتت

0.8255

دالة عند .0.8

ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (00463 = )0001
ر الجدولية عند درجة حرية ( )28وعند مستوى داللة (00361 = )0005

يتضػػر مػػف الجػػدوؿ السػػابؽ أف جميػػا المجػػاتت تػرتبط ببعض ػ ا الػػبعض وبالدرجػػة الكميػػة

لالسػػتبانة ارتباط ػا ذو دتلػػة إحيػػائية عنػػد مسػػتوا دتلػػة و 0001وهػػذا يؤكػػد أف اتسػػتبانة تتمتػػا
بدرجة عالية مف اليبات واتتساؽ الدا مي.
سادسااً :ثبااات اتسااتبانة  :Reliabilityأجػػرا الباحػػث طػوات التأكػػد مػػف يبػػات اتسػػتبانة وذلػػؾ بعػػد
تطبيق ا عمى أفراد العينة اتستطالعية بطريقتيف وهما التجزئة النيفية ومعامؿ ألفا كرونباخ.
-0طريقاااة التجزئاااة النصااافية  : Split-Half Coefficientحيػػث بم ػػت معام ػػؿ اترتب ػػاط

و 007029وبعد ذلؾ تـ حساب معامؿ اليبات وفؽ معادلة سبيرماف برواف واد بمت معامؿ يبػات
األداة اإلجمالي و 008255وهو معامؿ يبات مرتفا مما طمئف الباحػث ليػالحية اسػت داـ األداة
المعدة ل ذ الدراسة.

-4طريقت أنفا كرونباخ :اسػت دـ الباحػث طريقػة أ ػرا مػف طػرؽ حسػاب اليبػات وهػي طريقػة ألفػا
كرونباخ وذلؾ إليجاد معامؿ يبات اتستبانة حيث كانت ايمة معامؿ ألفػا كرونبػاخ و0.101.
وهو معامؿ جيد يدؿ عمى يبػات اتسػتبانة وفػي ضػوء مػا سػبؽ نجػد أف اليػدؽ واليبػات اػد تحققػا
بدرجة عالية يمكف الباحث مف اتطمئناف عمى تطبيؽ األداة عمى عينة الدراسة.

نتائ الدراسة وتفسيرها
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال األول والذي يانص عماى :ماا دور منظماات المجتماع المادني
الفمسطيني في رعاية الشباب اجتماعيا بمحافظة غزة ؟
ولإلجاب ػػة ع ػػف ه ػػذا التس ػػاؤؿ ا ػػاـ الباح ػػث بحس ػػاب المتوس ػػطات الحس ػػابية واتنح ارف ػػات
المعيارية والنسب المئوية والجدوؿ التالي يوضر ذلؾ:
المجال األول  :المجال اتجتماعي:
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رقم
الفقرة

الجدول () 2
المتوسطات واتنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال األول  :المجال اتجتماعي وكذلك ترتيبها
في المجال

 1.تعقد ندوات لتوعية الشباب بالعمؿ التطوعي

المتوسط
الحسابي

اتنحراف
المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

4.01

0.981

%80.2

2

 2.تعمؿ عمى مشاركة الشباب في مشاريا تطوعية

3.85

0.797

%77

3

 3.تعقد ورش عمؿ لتوعية الشباب بأهمية الميالحة الوطنية

3.73

0.842

%74.6

5

3.75

0.811

%75

4

3.61

0.808

%72.2

7

2.918

1.038

%58.35

12

2.760

1.173

%55.20

14

2.735

1.396

%54.7

15

3.680

0.884

%73.6

6

 10.تُحفز الشباب عمى التوايؿ ما الشباب في الدوؿ األ را
 11.تنمي اتتجاهات اإليجابية نحو ذوو اتحتياجات ال اية

3.59

0.818

%71.8

8

2.98

1.189

%59.6

13

 12.تنمي وعي الشباب بحقوا ـ اتجتماعية كالتعميـ والضماف اتجتماعي...

3.53

0.919

%70.6

9

 13.تعزز ايـ الحوار والنقاش وحؿ النزاعات بالطرؽ السممية

4.35

0.769

%87

1

 14.تشجا الشباب عمى الحفاظ عمى العادات والتقاليد األييمة

3.37

0.993

%67.4

10

3.28
67:3

1.107
0.517

%65.6
%:773

11

الفقرة

 4.تُنمي م ارات التوايؿ اتجتماعي لمشباب
 5.تُقدـ نيائر لمشباب المقبميف عمى الزواج

 6.تُس ـ في حؿ ال الفات بيف األزواج الشابة
ُ 7.يوجد لدي ا يفحة الكترونية لمتوايؿ اتجتماعي بيف الشباب الفمسطيني
 8.تُنظـ مسرحيات اجتماعية هادفة
 9.تُشجا الشباب عمى زيارة أسر الش داء واألسرا

 15.تعزز ايـ الميمحة العامة عمى الميمحة ال اية
الدرجة الكمية لممجال

يتضر مف الجدوؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في هذا المجال كانت:
-الفقرة و 13والتي نيت عمى" تعزز قيم الحوار والنقاش وحل النزاعاات باالطرق الساممية "

احتمت المرتبة األولى بوزف نسبي ادر و  % 87ويعزو الباحث ذلػؾ إلػى أف منظمػات المجتمػا
اػػد وضػػعت عمػػى رأس أجنػػدت ا وسػػمـ أولويات ػػا تعزيػػز اػػيـ الحػوار والنقػػاش وحػػؿ النزعػػات بػالطرؽ
السػػممية ايػػة فػػي ظػػؿ حالػػة اتنقسػػاـ الػػذو يعيشػ ا الشػػعب الفمسػػطيني بػػيف شػػطرو الػػوطف فػػي
الضفة الرربية واطاع غزة بعد أحداث يونيو  2007كما أف ايـ المجتما المدني تسعى بادئ ا ذو
بدء عمػى تعزيػز هػذ القػيـ لػذا جػاءت اسػتجابة أفػراد العينػة عاليػة عمي ػا وتتفػؽ هػذ النتيجػة مػا
دراسة فراجو 2010ودراسة ميطفى و 2010ودراسة محمودو. 2006
-الفقرة و 1والتي نيت عمى" تعقد نادوات لتوعياة الشاباب بالعمال التطاوعي" احتمػت المرتبػة

اليانيػػة بػػوزف نسػػبي اػػدر و  %8002ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف العمػػؿ التطػػوعي يعتبػػر عم ػالا
رئيس ػػا لمنظم ػػات المجتم ػػا الم ػػدني حي ػػث أف الطوعي ػػة اي ػػية م ػػف ي ػػائص المجتم ػػا الم ػػدني
فاألفراد ينضموف إلى هذ المنظمات رغبة وطيب اطر دمػة ألفػراد المجتمػا لػذا ف ػي تحػرص
عمى عقد الندوات والورش لحث الشباب عمػى المشػاركة فػي الحمػالت التطوعيػة كتنظيػؼ الشػوارع
وشػػاطا البحػػر وطػػالء الجػػدراف واطػػؼ الزيتػػوف والتبػػرع بالػػدـ وغيرهػػا واػػد يعػػزا إلػػى أف التطػػوع
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و دمػػة اآل ػريف منررسػػة فػػي نفػػوس الشػػباب مػػف منطمقػػات دينيػػة فاإلسػػالـ يحػػض عمػػى مسػػاعدة
اآل ريف وتتفؽ هذ النتيجة ما دراسة فراجو 2010ودراسة ميطفى و 2010ود ارسػة بركػات
و. 2007
أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفق ػرة و 8والتػػي نيػػت عمػػى" تُاانظم مساارحيات اجتماعيااة هادفااة " احتمػػت المرتبػػة األ ي ػرةويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى تنظػيـ المسػػرحيات يحتػػاج إلػػى مػػدربيف
بػوزف نسػػبي اػػدر و%54.7
وامكانيات اد ت تتوفر لدا منظمات المجتما المدني فتنظيـ المسرحيات يحتاج إلى وات وج د
واد يعزا إلى عدـ مواظبة الشباب عمػى التػردد عمػى تمػؾ الجمعيػات بانتظػاـ لػذا ف ػي تعػزؼ عػف
تنظيم ا وتتفؽ هذ النتيجة ما دراسة بركاتو 2007ودراسة يوسؼو. 2009
الفقرة و 7والتي نيت عمػى" ُيوجد لديها صفحة الكترونية لمتواصال اتجتمااعي باين الشابابالفمسطيني " احتمت المرتبة ابؿ األ يرة بػوزف نسػبي اػدر و %55.20ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى

ضعؼ اإلمكانيات المدادية لدا منظمات المجتمػا المػدني واػد يرجػا إلػى ضػعؼ المبػادرات مػف
ابؿ ايادات تمؾ المنظمات التي يرأس ا أشػ اص كبػار فػي السػف حيػث يعتقػدوف أف إيجػاد يػفحة
الكتروني ػػة لمتواي ػػؿ اتجتم ػػاعي ب ػػيف الش ػػباب أمػ ػ ار غي ػػر ضػ ػرورو وت داع ػػي ل ػػه وا ػػد يع ػػزا إل ػػى
الحمالت التي تشف عمى موااا التوايؿ اتجتماعي مف أن ا م تراة مف ابػؿ أج ػزة العػدو وهػي
وس ػػيمة م ػػف وس ػػائؿ إس ػػقاط الش ػػباب ف ػػي العمال ػػة والرذيم ػػة ووس ػػيمة لمحي ػػوؿ عم ػػى معموم ػػات ع ػػف
المقاومػ ػػة وتتفػ ػػؽ هػ ػػذ النتيجػ ػػة مػ ػػا د ارسػ ػػة بركػ ػػاتو 2007ود ارسػ ػػة يوسػ ػػؼو 2009ود ارسػ ػػة
فراجو. 2010
إجابة السؤال الثاني من أسائمة الدراساة والاذي يانص عماى :ماا دور منظماات المجتماع المادني

الفمسطيني في رعاية الشباب سياسيا بمحافظة غزة؟

الجدول ( )2

المتوسطات واتنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثاني :المجال السياسي وكذلك ترتيبها في
المجال

رقم الفقرة

المتوسط اتنحراف
الحسابي المعياري

الفقرة

الوزن
النسبي

الترتيب

1.

تنظـ دورات لتوعية الشباب بمف وـ الديمقراطية

3.98

2.

تدرب الشباب عمى كيفية مسألة أيحاب القرار

3.65

0.864

3.

تنظـ دورات لتوعية الشباب بحقوا ـ وواجبات ـ السياسية

2.97

%59.4 1.081

8

4.

تدرب ايادات الشباب عمى الم ارات القيادية

3.78

%75.6 1.014

3

5.

تدرب الشباب عمى المشاركة في الحمالت اتنت ابية

3.60

1.198

6.

تنمي الوعي بأهمية المشاركة في الحياة السياسية

3.02

%60.4 1.083

7

7.

توفر انوات لممشاركة في الحياة السياسية

3.16

1.26

%63.2

6

8.

تدرب الشباب عمى اإلحساس بالمشكالت السياسية

2.95

0.966

%59

9

9.

تشجا الشباب عمى اتن راط في األحزاب السياسية

2.18

%43.6 1.164

14

10.

تشجا الشباب عمى اتندماج في اتتحادات الطالبية

2.828

%56.5 1.105

10

20

%79.6 0.906
%73

%72

2
4

5

رقم الفقرة

المتوسط اتنحراف
الحسابي المعياري

الفقرة

الوزن
النسبي

الترتيب

11.

تشجا الشباب عمى تشكيؿ البرلماف الشبابي

2.465

%49.3 1.112

11

12.

تنمي القيـ السياسية اإليجابية لدا الشباب

2.45

13.

تيدر نشرات ومطويات تنمي الوعي السياسي لمشباب

%49 1.332
%51.2
5
1.235

13

14.

تررس القيـ الوطنية لدا الشباب

2.563
4.11

الدرجة الكمية لممجال

6758

12

%82.2 1.054
%
37647
98749

يتضر مف الجدوؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقػرة و 14والتػػي نيػػت عمػػى" تغاارس القاايم الوطنيااة لاادى الشااباب " احتمػػت المرتبػػة األولػػىبػػوزف نسػػبي اػػدر و %82.2ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف منظمػػات المجتمػػا المػػدني ت ػػدؼ إلػػى
تعزيز القيـ الوطنية النبيمػة كاتنتمػاء والػوتء لمػوطف والتطػوع ل دمتػه والمسػاهمة فػي بنائػه والػدفاع
عنػه حيػث أن ػا تسػعى إلػى إيجػاد المػواطف اليػػالر الػذو يػدرؾ حقواػه ويتمسػؾ بػه وواجباتػه تجػػا
وطنه ومجتمعه وتتفؽ هذ النتيجة مػا د ارسػة فػراجو 2010ود ارسػة ميػطفىو 2010ود ارسػة
يوسؼ و 2009ودراسة عبد الال و. 2008
-الفق ػرة و 1والتػػي نيػػت عمػػى" تااانظم دورات لتوعياااة الشاااباب بمفهاااوم الديمقراطياااة " احتم ػػت

المرتبػػة اليانيػػة بػػوزف نسػػبي اػػدر و % 79.6ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى موجػػة التحػػوؿ الػػديمقراطي
التي سادت العالـ في ن اية القػرف الماضػي وبدايػة األلفيػة الياليػة والتػي كانػت مدعومػة مػف كييػر
مف الدوؿ األوربية والوتيات المتحدة عبر توجيه الدعـ المادو لمنظمات المجتما المدني في دوؿ
العالـ اليالث برية تعزيز ايـ الديمقراطيػة لػذا أولػت منظمػات المجتمػا المػدني هػذا الجانػب أهميػة
كبػػرا عبػػر تنظػػيـ الػػدورات والػػورش لتوعيػػة الشػػباب بمفػػاهيـ الديمقراطيػػة كم ػا أف هنػػاؾ منظمػػات
مجتما مدني ت تص بموضػوع الديمقراطيػة عمػى وجػه ال يػوص وتتفػؽ هػذ النتيجػة مػا د ارسػة
فراجو 2010ودراسة ميطفىو 2010ودراسة يوسؼ و. 2009
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقرة و 9والتي نيت عمى" تشجع الشباب عمى اتنخراط فاي األحازاب السياساية " احتمػتالمرتبة األ يرة بوزف نسبي ادر و %43.6ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف منظمات المجتما المػدني
تنأا بنفس ا بعيدا عف هذا الجانب نظ ار لمحالة السياسية التي يعيشػ ا الشػعب الفمسػطيني حتػى ت
يتـ التضييؽ عمي ا وينظر إلي ا عمػى أن ػا تؤيػد طػرؼ عمػى أ ػر وتتفػؽ هػذ النتيجػة مػا د ارسػة
يوسػػؼ و 2009التػػي أظ ػػرت أف أنشػػطة التيقيػػؼ السياسػػي تػػأتي فػػي المرتبػػة األ ي ػرة فػػي مجػػاؿ
اهتمامات الشباب.
الفقرة و 12والتي نيت عمى" تنمي القيم السياساية اإليجابياة لادى الشاباب " احتمػت المرتبػةابؿ األ يرة بوزف نسبي اػدر و % 49ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى أف تعزيػز تمػؾ القػيـ يتطمػب ج ػدا
ووات ا مف ابؿ منظمات المجتما المدني وتعاون ا ما المؤسسات المجتمعية األ را واد يرجا إلى
21

1

حالة مف اتستقطاب السياسي الشػديد دا ػؿ المجتمػا الفمسػطيني بعػد أحػداث يونيػو  2007واػد
يعزا إلى ارتباط بعض منظمات المجتما المدني بأجندات ارجية وتتفؽ هػذ النتيجػة مػا د ارسػة
يوسػػؼ و 2009التػػي أظ ػػرت أف أنشػػطة التيقيػػؼ السياسػػي تػػأتي فػػي المرتبػػة األ ي ػرة فػػي مجػػاؿ
اهتمامات الشباب.

إجابة السؤال الثالث من أسائمة الدراساة والاذي يانص عماى :ماا دور منظماات المجتماع المادني

الفمسطيني في رعاية الشباب اقتصاديا بمحافظة غزة؟
الجدول () 2

المتوسطات واتنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الثالث :المجال اتقتصادي وكذلك ترتيبها
في المجال

الحسابي

اتنحراف
المعياري

الوزن

رقم

المتوسط

1.

تموؿ مشروعات يريرة لتشريؿ الشباب

3.87

0.805

%77.4

3

2.

توفر فرص عمؿ إغايية طارئة لمشباب

3.88

1.703

%77.6

2

3.

تعقد ورش توضر ايمة العمؿ في حياة الشباب

3.61

0.698

%72.2

8

4.

تنمي الوعي بأهمية اتاتياد في بناء الدولة

3.78

0.997

%75.6

4

5.

توفر منحا دراسية لمشباب تستكماؿ الدراسات العميا

2.82

0.914

%56.4

14

6.

تقدـ مساعدات عينية لمشباب

3.94

0.725

%78.8

1

7.

تعمؿ عمى توفير دمات يحية لمشباب

3.77

0.921

%75.4

5

8.

تعقد دورات تدريبية لمشباب في المجاتت التطبيقية

3.63

0.845

%72.6

7

9.

تنظـ دورات في الم ارات اإلدارية والمالية

3.75

0.967

%75

6

10.

تشجا الشباب عمى اتنضماـ لالتحادات العمالية

3.44

1.118

%68.8

9

11.

تنمي وعي الشباب بقوانيف العمؿ والعماؿ

3.33

1.032

%66.6

12

12.

تعقد ندوات توجي ية ت تيار الشباب الت يص المناسب

3.34

1.021

%66.8

11

13.

تنمي اتجاهات إيجابية نحو الم ف الم تمفة

3.40

0.837

%68

10

14.

تبرز مشكالت عمؿ الشباب في وسائؿ اإلعالـ

3.16
6788

0.936
0.435

%63.2
%:473

13

الفقرة

الفقرة

الدرجة الكمية لممجال

النسبي

الترتيب

يتضر مف الجدوؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقػرة و 6والتػػي نيػت عمػػى" تقاادم مساااعدات عينياة لمشااباب " احتمػػت المرتبػة األولػػى بػػوزفنسبي ادر و %78.8ويعزو الباحث ذلؾ إلى يعوبة األوضػاع اتاتيػادية التػي يعيشػ ا اطػاع
غزة حيػث أف اتهتمػاـ األكبػر لمشػباب ينيػب عمػى البحػث عػف ميػادر لمػرزؽ والمعيشػة وتػدبير
ميػػاريؼ الجامعػػة لػػذا ف ػػـ يسػػعوف دائم ػا لمبحػػث عػػف المسػػاعدات كمػػا أف منظمػػات المجتمػػا
المدني نفس ا تدرؾ يعوبة الوضا اتاتيادو وأف مػف ضػمف أهػداف ا وبرامج ػا مسػاعدة الفئػات
الضعيفة لذا تولي هذا الجانب أهمية كبرا وتتفؽ هػذ النتيجػة مػا د ارسػة فػراجو 2010ود ارسػة
ميطفىو 2010ودراسة محمودو. 2006
الفقرة و 2والتي نيت عمى" توفر فرص عمل إغاثية طارئة لمشباب " احتمت المرتبة اليانيةبوزف نسػبي اػدر و % 77.6ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى إدراؾ منظمػات المجتمػا المػدني يػعوبة
22

األوضػػاع اتاتيػػادية التػػي يمػػر ب ػػا الشػػباب الفمسػػطيني فػػي ظػػؿ حالػػة الحيػػار المفروضػػة عمػػى
اطػػاع غ ػزة منػػذ  6سػػنوات لػػذا ف ػػي تعمػػؿ عمػػى تػػوفير فػػرص عمػػؿ إغاييػػة طارئػػة تت ػراوح مػػا بػػيف
ش ػ ريف إلػػى  6أش ػ ر مسػػاعدة واعانػػة ل ػػـ وتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة مػػا د ارسػػة ف ػراجو 2010ود ارسػػة
ميطفىو. 2010
أن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقرة و 5والتي نيت عمػى" توفر منحاً دراسية لمشباب تساتكمال الدراساات العمياا " احتمػتالمرتبػػة األ ي ػرة بػػوزف نسػػبي اػػدر و % 56.4ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى إدراؾ منظمػػات المجتمػػا
المدني أف هنػاؾ ضػرورات رعايػة ممحػة لمشػباب أكيػر مػف تػوفير مػنر الد ارسػات العميػا واػد يعػزا
إلى أف تكمفة الدراسات العميا كبيرة ليس بمقدور منظمات المجتما المدني توفيرها اية في ظػؿ
تواػػؼ الػػدعـ مػػف ابػػؿ كييػػر مػػف الج ػػات المانحػػة فػػي ظػػؿ الػػزعـ عمػػى مػػا يسػػمى " الحػػرب عمػػى
وتتف ػ ػػؽ ه ػ ػػذ النتيج ػ ػػة م ػ ػػا د ارس ػ ػػة عب ػ ػػد
اإلره ػ ػػاب" وارتب ػ ػػاط الجمعي ػ ػػات بجماع ػ ػػات إرهابي ػ ػػة
الال و 2008وبركات و. 2007
الفقرة و  14والتي نيػت عمػى" تبارز مشاك ت عمال الشاباب فاي وساائل اإلعا م " احتمػتالمرتبة ابؿ األ يرة بوزف نسبي ادر و %63.2ويعزو الباحث ذلؾ إلى اعتقاد منظمات المجتما
المدني أف هذا مف ا تياص وسائؿ اإلعػالـ ولػيس مػف شػأن ا وهػي ت تمتمػؾ األدوات الالزمػة
لتحقيؽ ذلؾ.

إجابة السؤال الرابع من أسئمة الدراساة والاذي يانص عماى :ماا دور منظماات المجتماع المادني

الفمسطيني في رعاية الشباب ثقافيا بمحافظة غزة؟

الجدول () 2

المتوسط ات واتنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال الرابع المجال الثقافي وكذلك ترتيبها في
المجال

.8

تنظـ م يمات ييفية لمشباب

المتوسط اتنحراف
الحسابي المعياري

الوزن
النسبي

الترتيب

3.60

1.017

%27

3

.7

تعقد دورات لمدعـ النفسي لمشباب

4.11

%82.2 1.171

8

.3

تشجا الشباب عمى اتن راط في الفرؽ الرياضية

3.27

%4506 0.1.8

5

.6

تنظـ دورات تيقيفية لمشباب بشكؿ مستمر

4.06

%81.2 0.176

7

.5

تنظـ أنشطة تحافظ عمى ال وية الوطنية لمشباب

3.58

%2804 0.866

6

.4

تيدر مطبوعات تيقيفية لمشباب

70645

.2

تنمي الم ارات التكنولوجية لمشباب

%49.3 1.112
%
67031 1.134

87
86

.1

تنظـ مؤتمرات تعنى بقضايا الشباب

30.6

%4.01 0.247

4

.1

تعزز القيـ األ الاية لدا الشباب

2.85

1.246

.8.

تدرب الشباب عمى الفنوف الترايية

7011

%5204 1.142

1

.88

تدرب الشباب عمى العمؿ المسرحي

30.8

%4.07 1.027

2

.87

تعرض أفالما يقافية لتيقيؼ الشباب

70545

%5803 1.216

8.

الفقرة

رقم الفقرة

70881

23

%52

1

رقم الفقرة

المتوسط اتنحراف الوزن
الحسابي المعياري النسبي
%
61055 1.347 70671

الفقرة

.83

تنمي الوعي لدا الشباب بالمشكالت البيئية

.86

تنمي روح اتنتماء نحو األماكف السياحية في فمسطيف
الدرجة الكمية لممجال

7052
<675

%5806 0.927
;;%987; 0.6

الترتيب
83
88

يتضر مف الجدوؿ السابؽ:
أن أعمى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقرة و 2والتي نيت عمى" تعقد دورات لمدعم النفسي لمشباب " احتمت المرتبة األولى بوزفنسبي ادر و %82.2ويعزو الباحث ذلؾ إلى إدراؾ منظمات المجتما المدني يعوبة األوضاع
اتاتيػػادية واتجتماعيػػة والسياسػػية التػػي يعيشػ ا الشػػباب الفمسػػطيني مػػف حيػػث عػػدـ المقػػدرة عمػػى
تػػوفير متطمبػػات الحيػػاة والػػزواج وعػػدـ تػػوفر أمػػاكف ترفيػػه وعػػدـ المقػػدرة عمػػى السػػفر والتنقػػؿ نتيجػػة
حالة الحيار المفروضة عمى اطاع غزة وما يترتب عمى ذلػؾ كمػه مػف تولػد ضػروط نفسػية عمػى
الشباب تؤير عمى ش ييات ـ لذا تولي منظمات المجتما المدني هػذا الجانػب اتهتمػاـ والرعايػة
وتتفؽ هذ النتيجة ما دراسة عبد الال و 2008وشرؼو. 1994
-الفق ػرة و 4والتػػي نيػػت عمػػى" تاانظم دورات تثقيفيااة لمشااباب بشااكل مسااتمر " احتمػػت المرتبػػة

اليانيػػة بػػوزف نسػػبي اػػدر و %81.2ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف غالبيػػة األنشػػطة التػػي تنظم ػػا
منظمات المجتما المدني تنيب عمى التوعية والتيقيؼ ب دؼ التنمية الشاممة لش يػية الشػباب
ورفا مستوا معارف ـ وادرات ـ في شتى فروع العمػـ والمعرفػة واػد يرجػا لسػ وله تنظػيـ هػذا النػوع
م ػػف ال ػػدورات لسػ ػ ولة ا تي ػػار الم ػػدربيف والفئ ػػة المس ػػت دفة ور ػػص تك ػػاليؼ تنظيم ػػا وتتفػ ػؽ ه ػػذ
النتيجة ما دراسة عبد الال و 2008ودراسة بركات و. 2007
وأن أدنى فقرتين في هذا المجال كانت:
الفقػرة و 7والتػػي نيػػت عمػػى" تنمااي المهااارات التكنولوجيااة لمشااباب " احتمػػت المرتبػػة األ ي ػرةبوزف نسبي ادر و %67031ويعزو الباحث ذلؾ إلى أف تنمية الم ارات التكنولوجيػة يحتػاج إلػى
إمكانيػػات ماديػػة وبش ػرية كتػػوفير عػػدد كػػاؼ مػػف الحواسػػيب لمتػػدريب وتػػوفير مكػػاف متسػػا لتػػدريب
الشباب وهذ اإلمكانيات ت تتوفر لدا منظمات المجتما المدني كما أف تنمية الم ػارات يحتػاج
إلى وات واد يرجا إلى ااتناع بعض القػائميف عمػى منظمػات المجتمػا المػدني بػتمكف جػزء كبيػر
مػػف الشػػباب مػػف التعامػػؿ مػػا التكنولػػوجي لػػذا تعػػزؼ منظمػػات المجتمػػا المػػدني عػػف التركيػػز عمػػى
هذا الجانب وتتفؽ هذ النتيجة ما دراسة يوسؼ و. 2009
الفقرة و 13والتي نيت عمى" تنمي الوعي لدى الشباب بالمشاك ت البيئياة " احتمػت المرتبػةابػػؿ األ ي ػرة بػػوزف نسػػبي اػػدر و  %61055ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف هنػػاؾ اضػػايا أهػػـ مػػف
المشػكالت البيئيػػة تولي ػػا منظمػػات المجتمػػا الرعايػػة واتهتمػاـ واػػد يعػػزا إلػػى أف هنػػاؾ منظمػػات
مجتما مدني ت تص ب ذا الجانب بالذات.
وإلجمالي نتائ األبعاد ككل قام الباحث بحسب التك اررات والمتوسطات والنسب المئوياة
والجدول التالي يوضح ذلك:
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الجدول () 2

المتوسطات واتنحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجاتت اتستبانة وكذلك ترتيبها
ـ

الفقرة

1

المجاؿ اتجتماعي
المجاؿ السياسي
المجاؿ اتاتيادو
المجاؿ اليقافي
اإلجمالي

2
3
4

المتوسطات

اتنحراؼ

الوزف

الحسابية

المعيارو

النسبي

3.70

0.517
0.314
0.435
0.388
0.413

74.0

1

65.16
71.0
65.8
68.99

4
7
3

3.25
3.55
3.29
3.44

الترتيب

يتضر مف الجدوؿ السابؽ أف المجال اتجتماعي حيؿ عمى المرتبة األولى بوزف نسبي

و %74.0يميػػه المجػػاؿ اتاتيػػادو بػػوزف نسػػبي و %7100يتبعػػه المجػػاؿ اليقػػافي بػػوزف نسػػبي
و %6508ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف عمػػؿ منظمػػات المجتمػػا المػػدني يرتكػػز بالدرجػػة األولػػى
عمى الجانب اتجتماعي ف ذ المنظمات وجدت دمة ألفػراد المجتمػا وتحسػس حاجػات ـ وتمبيت ػا
دوف أجػػر مػػادو وتحقيقػ ا لمسػػمـ المجتمعػػي بػػيف أفػراد وتوييػػؽ اليػػالت بيػػن ـ وتتفػػؽ هػػذ النتيجػػة
ما دراسة فراجو 2010ودراسة بركاتو 2007يميػه المجال اتقتصاادي حيػث تسػعى المنظمػات
إلى سد النقص في كيير مف الجوانب التي يتق قر في ا الجانب الحكومي فيما يتعمؽ بػدعـ الفئػات
الضػ ػػعيفة والم مشػ ػػة إد ارك ػ ػا من ػ ػػا ليػ ػػعوبة األوضػ ػػاع اتاتيػ ػػادية التػ ػػي يعيش ػ ػ ا أبنػ ػػاء الشػ ػػعب
الفمسطيني فػي ظػؿ الحيػار المفػروض عمػى اطػاع غػزة منػذ سػت سػنوات فتبػذؿ ج ػودا لمت فيػؼ
مف معانات ـ وتوفير احتياجات ـ.
بينمػػا حيػػؿ المجاااال السياساااي عمػػى المرتبػػة األ يػػرة بػػوزف نسػػبي و %65016ويع ػػزو
الباح ػػث ذل ػػؾ إل ػػى أف كيي ػػر م ػػف منظم ػػات المجتم ػػا الم ػػدني تح ػػاوؿ أف تن ػػأا بنفسػ ػ ا بعي ػػدا ع ػػف
السياس ػػة والتجاذب ػػات الت ػػي تعيشػ ػ ا الس ػػاحة الفمس ػػطينية اي ػػة بع ػػد أح ػػداث يوني ػػو  2007وحال ػػة
اتسػػتقطاب التػػي سػػادت الشػػارع الفمسػػطيني واػػد يعػػزا إلػػى ممػػؿ وسػػأـ الشػػباب مػػف التنظيمػػات
السياسػية التػي لػـ تحقػؽ ل ػـ شػيئا وتتفػؽ هػذ النتيجػة مػا تقريػر منتػدا شػارؾ الشػبابي و2009
الذو أشار إلى أف الوضا الراهف فػي اطػاع غػزة يقيػد مجػاؿ المشػاركة السياسػية لمشػباب ود ارسػة
يوسػػؼو 2009التػػي أظ ػػرت أف أنشػػطة التيقيػػؼ السياسػػي تػػأتي فػػي المرتبػػة األ ي ػرة فػػي مجػػاؿ
اهتمامات الشباب.
واد حيمت الدرجة الكميػة لالسػتبانة عمػى وزف نسػبي و %68099وهػي درجػة متوسػطة ممػا يػدؿ
عمى الحاجة إلى مزيد مف الج د مف ابؿ منظمات المجتما المدني التي يجػب أف توج ػا لرعايػة
الشباب.
مناقشة النتائ المتعمقة بالسؤال الخامس والذي ينص عمى  :هل توجد فروق ذات دتلة إحصاائية فاي
استجابات أفراد العينة تبعا لمتغير (النوع-الحالة اتجتماعية-مكان السكن)؟

ولإلجابة عف هذا السؤاؿ ااـ الباحث بيياغة الفرضيات التالية:

-0ت توجاد فاروق ذات دتلاة إحصاائية عناد مساتوى الدتلاة ( )α ≤ 1012فاي اساتجابات أفاراد العيناة
تبعا لمتغير النوع (ذكر-أنثى)؟
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ولمتحقػػؽ مػػف يػػحة هػػذا الفػػرض اػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واتنحػراؼ المعيػػارو وايمػػة ت
باست داـ ا تبار  T. TESTلمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف
جدول ()01

المتوسطات واتنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ل ستبانة تعزى لمتغير النوع "ذكر  -أنثى".
المجاتت
المجال اتجتماعي
المجال السياسي
المجال اتقتصادي
المجال الثقافي
الدرجة الكمية

اتنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

ذكر

158

6.06416

5.76909

أنيى

156

41.0192

5.60929

ذكر

158

6104111

5018885

أنيى

156

49.7821

6.36553

ذكر

158

33.2532

3044247

أنيى

156

32.6603

4.07589

ذكر

158

35.7911

3.3896

أنيى

156

35.8846

3.54139

ذكر

158

85107.75

83082518

أنيى

156

159.3462

14.38756

المعياري

قيمة "ت"
.0151

مستوى الدتلة
غير دالة
إحيائية

.0836

غير دالة
إحيائية

80355

غير دالة
إحيائية

0.239

0.094

غير دالة
إحيائية
غير دالة
إحيائية

ايمة "ت" الجدولية عند مستوا دتلة و60.1 = .0.0
ايمة "ت" الجدولية عند مستوا دتلة و2.05 = .0.6

يتضػر مػف الجػدوؿ السػابؽ أف نتيجػة ا تبػار "ت" أوضػحت عػدـ وجػود فػروؽ ذات دتلػة
إحيائية تعزا لمترير النوع وذكر-أنيى ويعػزو الباحػث ذلػؾ إلػى تشػابه الظػروؼ التػي يمػر ب ػا
الشباب مف كال الجنسييف مف حيث التعميـ والظػروؼ اتجتماعيػة واتاتيػادية وتشػابه ال ػدمات
التي تقدم ا منظمات المجتما لكمي ما وتتفؽ هذ النتيجة ما دراسة محمودو. 2006
ت توجد فروق ذات دتلة إحصائية عند مستوى الدتلة ( )α ≤ 1012في استجابات أفراد العينة
تبعا لمتغير الحالة اتجتماعية (أعزب-متزوج)؟
ولمتحقػػؽ مػػف يػػحة هػػذا الفػػرض اػػاـ الباحػػث بحسػػاب المتوسػػط الحسػػابي واتنح ػراؼ المعيػػارو
وايمة ت باست داـ ا تبار  T. TESTلمعرفة الفروؽ بيف المجموعتيف.
جدوؿ و11
المتوسطات واتنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ل ستبانة تعزى لمتغير الحالة اتجتماعية "أعزب  -متزوج".
المجاتت
المجاؿ اتجتماعي
المجاؿ السياسي
المجاؿ اتاتيادو
المجاؿ اليقافي

اتنحراف

الجنس

العدد

المتوسط

أعزب

754

6.02521

5.62313

متزوج

58

40.6724

6.01573

أعزب

754

6101.14

5011527

متزوج

58

49.4138

6.93588

أعزب

754

330841.

30221.1

متزوج

58

32.0345

4.21345

أعزب

754

3501427

3.49200

متزوج

58

35.7069

3036546
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المعياري

قيمة "ت"

مستوى الدتلة

0.103

غير دالة
إحيائية

0.446

غير دالة
إحيائية

2.018

غير دالة
إحيائية

0.318

غير دالة
إحيائية

الدرجة الكمية

أعزب

754

159.6016

13.3824

متزوج

58

157.8276

15.40123

0.886

غير دالة
إحيائية

ايمة "ت" الجدولية عند مستوا دتلة و60.1 = .0.0
ايمة "ت" الجدولية عند مستوا دتلة و2005 = .0.6

يتضػر مػف الجػدوؿ السػابؽ أف نتيجػة ا تبػار "ت" أوضػحت عػدـ وجػود فػروؽ ذات دتلػة
إحيائية تعزا لمترير الحالة اتجتماعية وأعزب-متزوج ويعزو الباحث ذلؾ إلى تشػابه ػدمات
الرعاية والبرام التي تقدم ا لكال الفئتيف إذ ت يوجد برام ت تص بفئة دوف أ را.
ت توجد فروق ذات دتلة إحصائية عند مستوى الدتلة ( )α ≤ 1012في استجابات أفراد العينة
تبعا لمتغير السكن (مدينة-قرية -مخيم)؟

ولمتحقػػؽ مػػف يػػحة هػػذا الفػػرض اػػاـ الباحػػث باسػػت داـ أسػػموب تحميػػؿ التبػػايف األحػػادو One

 Way ANOVAوالجدوؿ التالي يوضر ذلؾ .

جدول ()04
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة "ف" ومستوى الدتلة تعزى لمتغير
السكن(مدينة-قرية-مخيم).

المجاتت
المجاؿ اتجتماعي

المجاؿ السياسي
المجاؿ اتاتيادو

المجاؿ اليقافي

الدرجة الكمية

مصدر التباين

مجموع المربعات

بيف المجموعات
دا ؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات
دا ؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات
دا ؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات
دا ؿ المجموعات
المجموع
بيف المجموعات

780321
10104.73
10126.11
51.954
11531.11
11583.06
17.785
4696.677
4714.462
21.099
3727.617
3727.617
338.702
59003.74

المجموع

59342.45

دا ؿ المجموعات

درجات
الحرية متوسط المربعات
10.689
2
32.491
311
313
750122
2
37.078
311
313
10117
2
15.102
311
313
8.055.
2
11.986
311
313
169.351
2
189.723
311
313

قيمة "ف" مستوى الدتلة
0.329

غير دالة
إحيائية

0.701

غير دالة
إحيائية

0.589

غير دالة
إحيائية

0.880

غير دالة
إحيائية

0.893

غير دالة
إحيائية

ؼ الجدولية عند مستوا دتلة و4095 = 0001
ؼ الجدولية عند مستوا دتلة و3014 = 0005

يتضر مف الجدوؿ السابؽ أف نتيجة تحميؿ التبايف اآلحادو أنه ت توجد فروؽ ذات دتلة
إحيػائية تعػزا لمتريػػر السػكف ويعػػزو الباحػث ذلػؾ إلػػى تشػابه الظػػروؼ اتجتماعيػة واتاتيػػادية
والسياسػػية التػػي يعيش ػ ا الشػػباب فقطػػاع غ ػزة وحػػدة جررافيػػة واحػػدة فػػال يوجػػد جبػػاؿ وت يػػحارو
يفيؿ بيف مناطقه إذ نجد أف األحيػاء التحمػت مػا بعضػ ا الػبعض فػي المػدف والم يمػات والقػرا
لتشػ ػػكؿ وحػ ػػدة فػ ػػي عادات ػ ػػا وتقاليػ ػػدها وظروف ػ ػػا المعيشػ ػػية وت تمػ ػػؼ هػ ػػذ النتيجػ ػػة مػ ػػا د ارس ػ ػػة
محمودو. 2006
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النتائ المتعمقة بالساؤال الساادس والاذي يانص عماى :ماا المعوقاات التاي تحاد مان فعالياة دور
منظمات المجتمع المدني في رعاية الشباب بمحافظة غزة؟ ولإلجابة عف هذا السؤاؿ ااـ الباحث

باستيفاء آراء عدد مف المسئوليف في منظمات المجتما المػدني العػامميف فػي مجػاؿ رعايػة الشػباب

عف طريؽ المقابالت الش يية واد كانت استجابات ـ عمى النحو التالي:

 ضػػعؼ اإلمكانيػػات الماديػػة الالزمػػة لتمويػػؿ الكييػػر مػػف الب ػرام واألنشػػطة ال ايػػة بالشػػباب
اية بعد فرض الحيار عمى اطػاع غػزة عقػب فػوز حركػة المقاومػة اإلسػالمية حمػاس فػي

انت ابات يناير و 2006وتواؼ الدعـ عف كيير مف منظمات المجتما المدني.

 أحػػداث يونيػػو و 2007والتػػي أفضػػت إلػػى حالػػة مػػف اتنقسػػاـ بػػيف شػػطرو الػػوطف فػػي الضػػفة
الرربية واطاع وغزة ولد حالة مف اتسػتقطاب السياسػي الشػديد وأدا إلػى غيػاب دور حقيقػي
لمشباب في الدفاع عف حقوا ـ ورعاية ميالح ـ وأير عمى مجمػؿ أنشػطة وفعاليػات وبػرام

منظمات المجتما المدني.

 ضعؼ التشبيؾ بيف منظمات المجتما المدني العاممة في مجاؿ رعاية الشػباب وتشػابه كييػر
مف البرام التي تقدم ا لمشباب نتيجة لذلؾ.

 غياب القيادات الفعالة في بعض منظمات المجتما المدني كما أف جزء ت بػأس بػه مػف تمػؾ
القيادات مف كبار السف.

 غياب السياسات التنموية الحقيقية لمنظمات المجتما المدني فكيير مف األنشطة التي تنفذها
ت ضا ألجندات المموليف.

 تػػد ؿ السػػمطات المحميػػة فػػي كييػػر مػػف أعمػػاؿ منظمػػات المجتمػػا المػػدني والتضػػييؽ عمي ػػا
واإلاداـ عمى إغالؽ بعض ا.

ويعػػزو الباحػػث ذلػػؾ إلػػى أف كييػػر مػػف منظمػػات المجتمػػا المػػدني ت ترغػػب فػػي الراابػػة عمػػى

مؤسسػػات ا بحجػة أف ذلػػؾ تػػد ؿ فػػي شػػئون ا ومػػف الواضػػر أف كييػػر مػػف المؤسسػػات ت ضػػا فػػي
برامج ا ألجندات المموليف.

التوصيات

 إطالؽ يفحة الكترونية لمتوايؿ اتجتماعي بيف الشباب الفمسطيني.
 اتهتماـ باألنشطة الترفي ية ال ادفة كالمباريات والمسرحيات.
 العمؿ عمى تنمية القيـ السياسية اإليجابية لدا الشباب.

 تشجيا الشباب عمى اتنضماـ والمشاركة في األحزاب السياسية.
 العمؿ عمى إبراز مشكالت عمؿ الشباب في وسائؿ اإلعالـ.
 العمؿ عمى توفير منر دراسية لطمبة الدراسات العميا.
 اتهتماـ بتنمية الم ارات التكنولوجية لمشباب.
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 ضرورة العمؿ عمى زيادة وعي الشباب بالمشكالت البيئية.

 إفساح المجاؿ أماـ الشباب ليأ ذوا دورهـ كقيادات في منظمات المجتما المدني.
 سف اوانيف وتشريعات مف ابؿ السمطات التشريعية لرعاية الشباب اجتماعيا وااتياديا ويقافيا
وجعؿ القوانيف اليادرة ب يوي ـ مواا التنفيذ.

 زيادة التشػبيؾ بػيف منظمػات المجتمػا المػدني العاممػة فػي مجػاؿ رعايػة الشػباب والتنسػيؽ مػا
الج ات الحكومية في هذا اليدد.

 ت نفيذ منظمات المجتما المدني لمشروعات تنمية منتجة مستدامة يستفيد من ا الشػباب ايػة
في المجاؿ اتاتيادو.

 تقميؿ الضروط القانونية عمى منظمات المجتما المػدني مػف ابػؿ السػمطات الرسػمية والسػماح
ل ا بمزاولة أنشطت ا عمى أساس مف الشفافية وبعيدا عف الحزبية بحيث تكوف العالاػة بين مػا
عالاة تعاوف وليس تنازع.
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