
 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(بحاث مجلة جامعة النجاح لأل

  "دراسة ميدانية لعينة من طلبة جامعات قطاع غزة" الشباب والتنمية في المجتمع الفلسطيني

Youth and Development in the Palestinian Society "A field Study of 
Gaza Strip Universities Students" 

  

  رفيق المصري

Rafiq Al-Masri 

 .فلسطين. غزة .جامعة األقصى. كلية اآلداب. قسم علم االجتماع

 scires@alaqsa.edu.ps : بريد الكتروني

  )١٦/١٢/٢٠٠٧:  (تاريخ القبول). ٩/٥/٢٠٠٧( : تاريخ التسليم
  

  ملخص

رف  ة التع ذه الدراس دفت ھ ىھ امعي ال إل باب الج دى دور الش ة وم ي التنمي طيني ف فلس
رح وم , تواجھھم التيقات وتحديد المعو، في تنمية المجتمع الفلسطيني مشاركتھم ا التصور المقت

ة إحصائية في مدى ، لتعزيز ھذه المشاركة روق ذات دالل اك ف ان ھن ا ك ة إذا م ى جانب معرف إل
رات وع( : مشاركة عينة الدراسة في التنمية طبقاً لمتغي ة، الن ة، الجامع ان اإلقام ) التخصص، مك

ا ة قوامھ ى عين ة عل ت الدراس ً طالب) ٤٣٠( : وطبق ات الثالث ا ن الجامع ة م زة وطالب اع غ ة بقط
ة ) األقصى، األزھر، اإلسالمية( وتوصلت الدراسة إلى أنه ال توجد فروق في مدى مشاركة عين

وع( : الدراسة تبعاً لمتغير ة، والتخصص، الن ان اإلقام ة) ومك ى مستوى التنمي ا وجدت ، عل بينم
يفروق تبعاً لمتغير الجامعة لصالح جامعتي األزھر واألقصى في مستويات المشاركة  ة  ف التنمي

  .السياسية والتنمية بشكل عام
 
Abstract 

This study aims at recognizing the role of Palestinian university 
students in development, the extent of their participation in developing 
the Palestinian community, defining the obstacles faced by them and 
what is the visionary suggestion to consolidate their participation.  
Besides to this, it has been necessary to know if there are differences of 
statistical significance concerning university students' participation in 
development according to variables like (gender, university, place and 
specialization). The study is based on a sample consisting of (430 male 
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and female students from Islamic, Al Azhar and Al Aqsa universities) 
located in the Gaza Strip. Finally,  the study concludes that there are no 
differences of statistical significance according to variables like (gender,  
place and specialization) in development; but there are differences 
according to university  variables for Al Azhar and Al Aqsa universities 
at the levels of participation in political development particularly and 
development  generally.   

  
  مقدمة

ة , موضوع التنمية باھتمام بالغ، وال يزال، حظي دول النامي ة أو ال ، سواء في الدول المتقدم
يلة أساسية يمكن  إليهفالتنمية ھي الھدف الذي تسعى  ا وس معظم الشعوب والمجتمعات باعتبارھ

  ،١٩٩٣ , محمد شفيق(والرفاھية للشعوب  والرفعة للمجتمعات للدول من خاللھا أن يتحقق التقدم
ام والمجتمع الفلس , )٥ ة بشكل ع ا  , طيني بشكل خاصوتزداد أھمية التنمية في الدول العربي لم

وأصبح من الواضح  , وصھيونية توسعية يةراماستعن من تخلف وتجزئة واحتالالت يعانيه االثنا
اط  ا مرتبطان أشد االرتب تقبل المنشود لمجتمعاتن اء المس ذه التحديات وبن  ؛ إلنسانباأن مجابھة ھ

ل أصبحت ، مادية أو موارد طبيعية فحسب إمكانياتملكه من تال تقاس بما  األممن قوة وذلك أل ب
د مصائرھا ا وتحدي دول وتطورھ دم ال ؤثرة في تق م العوامل الم مجلس ( القوى البشرية تشكل أھ

يلة ا اإلنسانالذي يعزز اعتبار  األمر).  ٣ ،٢٠٠٢ , وزراء الشباب والرياضة العرب ة وس لتنمي
ه ي الوقت نفس ا ف ان، وغايتھ ة واإلنس رائح االجتماعي ات والش ل الفئ ي ك ل ف ا يتمث ز ، ھن ع تمي م

كانوا متميزين  إذ ؛ اإلنسانيلما لعبه ھؤالء الشباب من دور ھام في التاريخ ، الشباب كفئة عمرية
ة  بحضورھم تانتية في إ اإلصالحالمؤثر في حرك ورالبروتس را والث ا  تانجلت افي فرنس  وأمريك

ا  وألمانيا ار الشباب الفلسطيني ، )٢٧٢ ،١٩٩٧،R.W(واليابان والصين وغيرھ وال يمكن اعتب
، األخرىوالشباب الجامعي بصفة خاصة صنفاً مختلفاً عن غيره من بقية المجتمعات ، بشكل عام

 تجعل من بحيثحيث يمثل الشباب الفلسطيني فئة عمرية كبيرة ومؤثرة في المجتمع الفلسطيني 
ذا المجتمع أن ھ ي، كل الباحثين االجتماعين والسياسيين واالقتصاديين أن يقروا ب ، ھو مجتمع فت

ي  باب ف بة الش ث بلغت نس طينية  األراضيحي ام  )%٢٢(الفلس كان ع وع الس ن مجم م ٢٠٠٠م
كما بلغت نسبة الشباب في قطاع غزة ، )٢٠٠١ ،٢٣، الفلسطيني اإلحصائيالجھاز المركزي (
ن مج%) ٢٢.٢( ام م كان لع وع الس زي (م ٢٠٠٣م از المرك طيني لإلحصاءالجھ  ،١٤١  ،الفلس

٢٠٠٣(*  .  

ع الفلسط ي المجتم باب ف ل الش اتقھم دوراً ھامإن ثق ى ع ى عل ً يني يلق تثنائيا ا ام  واس ي مھ ف
  : وھماالمتمثلة أساساً في مھمتين مركزيتين  , الفلسطينيالعمل الوطني 

                                                 
 .  لشباب والرياضة الفلسطينيةطبقاً لتعريف وزارة ا , سنة) ٣٠ – ١٨(تمثل هذه النسبة فئة الشباب من سن   *
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ة التحرر االمساھمة في  .١ وطنياستكمال عملي ام ، ل ة ع وطرد االحتالل من أراضيه المحتل
دس١٩٦٧ ة الفلسطينية وعاصمتھا الق ة والمناسبة لتش، م وإقامة الدول كل األرضية المالئم

رارات الشرعية إل اً لق نجاز باقي حقوقه الوطنية السيما حق العودة لالجئين الفلسطينيين وفق
 .  م المتحدةالصادر عن األم) ١٩٤(: الدولية وبشكل خاص قرار رقم

تدامة وإعادةبناء الالمساھمة الفعالة في عملية  .٢ املة ومس ة ش ة تنموي ، البناء الوطني وفق رؤي
ر ضد االحتالل  ز صمود الشعب الفلسطيني وكفاحه المري  اإلسرائيليبما يساعد في تعزي

  .  حالليةالطبيعة الكولونيالية اإل ذي

باب ال  ة الش ذكر أن فئ دير بال ن اختزاليوالج واھامك دة دون س ريحة واح ي ش ا ف ن ، ھ ولك
نھم األضواءضرورات ھذا البحث تستلزم تسليط  ة م د فئ ى مواقف محددة عن وھي الشباب ، عل

ز ، الجامعي الفلسطيني ي تتمي ة الت ك الفئ ةتل م والثقاف الوعي والعل رة في ، ب ل نسبة كبي والتي تمث
هوالشباب الجامعي  إعدادويعتبر .  أوساط الشباب الفلسطيني ل مشاركته في مختلف  تأھيل لتفعي

ب تن ع مجوان ة المجتم ة للشعب الفلسطيني(ي ة الثاني ة  )بوصفھا المھم اء الدول م قضايا بن ن أھ م
ع ات المجتم اركتھم أل ؛ ومؤسس ھامھمن مش ود  وإس يل جھ رورياً لتوص ياً وض الً أساس د عم يع

تمرارھا ة وضمان اس ة ون، التنمي وة وحيوي ع فت ات المجتم ر فئ م أكث اطفھ ً ش ة ، ا اجھموعملي  إدم
ؤثر  )وخاصة الشباب الجامعي منھم( ي ت رارات الت في التنمية تمكنھم من المشاركة في صنع الق

ة والسياسية  ھمءإعطاكما أن ، عليھم الفرص الكاملة للمساھمة في التنمية االقتصادية واالجتماعي
م  ق لھ ة تحق باعوالثقافي ذاتي اإلش م ، ال ق ذواتھ ربمجلس وزراء ا(وتحق باب والرياضة الع ، لش

دعيم .  )٧ ،٢٠٠٢ ي ت اً ف املة دوراً مھم ة الش ة التنمي ي عملي اركتھم ف ب مش ا وتلع ائھم كم انتم
وعي ، وتعرفھم بحقوقھم وواجباتھم، لوطنھم ديھم ال وتسھم في حل الصراع ، واإلدراكوتوسع ل

ين  رادب لط أف راف والتس تغالل واالنح ى صور االس ع وتقضى عل ق ، المجتم ة وتحق يم العدال ق
، الذي يخلق أفضل الظروف لتحسين عملية التنمية وضمان استمرارھا األمر، والمساواة والحرية

كالجامعات  : من خالل مؤسسات المجتمع المختلفة إالوال يمكن تحقيق ھذا الھدف الوطني الكبير 
دنيالسياسية ومؤسسات المجتمع ال واألحزاب اإلعالمودور العبادة ووسائل  واألسرة خ... ، م ، ال

ا  ة والتي يمكن من خاللھ ا الوسائط الموجھ ذه المؤسسات باعتبارھ ة بھ تم الدول د أن تھ ا الب وھن
ي ة ف ى يصبحوا أداة فعال اعي والنفسي والسياسي للشباب حت د المجتمع تشكيل الھيكل االجتم ، ي

ماعية أو اقتصادية كانت اجتأمستويات التنمية سواء  أعلى إلى هنفعووير، به يرتفع بھم ويرتفعون
  ).  ٨ ،٢٠٠٢، أبو المكارم(أو سياسية 

ىوبالنظر  ع الفلسطيني إل ه بشكل خاص، نجد أن الشباب الفلسطيني، الواق ، والجامعي من
ادات الشعب ، كان وما زال موضع فعل القوى السياسية كوقود مباشر للحركة الوطنية وكمنبع لقي

ام لطالب ، الفلسطيني اد الع ام حيث شكل االتح ذي تأسس ع ق ، م١٩٥٩فلسطين ال مصدراً لخل
ة  ة والثقافي ادية واالجتماعي ية واالقتص تويات السياس ل المس ى ك طينية عل ة الفلس وادر القيادي الك

االسيما وأ، الخ.... .  واألمنيةوالعسكرية  ة طموحاتھ ة العمري ى ، ن لھذه الفئ درة عل ديھا الق ا ل كم
ذي  األمر، ھاجاھل المعيقات والمشاكل التي تقف في طريقدون أن نت، والتغيير واإلبداعالتفكير  ال
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ذا  فيھاجعل  ذاتي لھ ا ال ه من خالل وعيھ ذي اختارت ا ال ا دورھ قوة تستخدم بوصفھا قوة فاعلة لھ
  ).  ٢، ٢٠٠٣، بانوراما(الدور 

م ة ، وبعد االطالع على بعض الدراسات المتاحة حول الشباب ودورھ َس الباحث أھمي تلم
وخاصة الجامعي بعد أن تضاعف عدده عدة مرات خالل ، سة حول الشباب الفلسطينيالقيام بدرا

ة لإلطالع، من عمر السلطة الوطنية األخيرةالسنوات العشرة  م في التنمي ى دورھ والتعرف ، عل
ل  وسبل تعزيز دورھم، أھم المعيقات التي تواجھھم إلى في ھذه المھمة الوطنية الكبرى التي ال تق

ة عن مھم وطنيينأھمي تقالل ال ر واالس ذه الد.  ة التحري ذا تكتسب ھ ة  راسةوھك ا النظري أھميتھ
وة العمل  , التنميةلعملية  األولوالتطبيقية في أنھا تتجه مباشرة نحو فحص المطلب  المتمثل في ق

ى  ؛ الحقيقية  اإلدارةأي الموارد البشرية لھذه العملية الوطنية والتي يمتلكھا جيل الشباب القادر عل
   .والتنميةوالقيادة والتغير 

  
  مشكلة الدراسة

  : السؤال الرئيسي التالي نع اإلجابةتتحدد مشكلة الدراسة في 

 ؟ ما دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية ؟ وما المعيقات التي تواجه مشاركته
  وكيف يمكن تعزيز ھذه المشاركة ؟ 

   فرعية على النحو التاليويتفرع من السؤال الرئيسي عدة تساؤالت 

ية  .١ ا السياس ة بأبعادھ ة التنمي ي عملي طيني ف امعي الفلس باب الج اركة الش دى مش ا م م
 واالقتصادية واالجتماعية والثقافية ؟ 

ر الن .٢ اً لمتغي ة تبع ي التنمي طيني ف امعي الفلس باب الج اركة الش ف مش ل تختل   :وعـھ
 ؟)أنثى -ذكر (

امعي الف .٣ باب الج اركة الش ف مش ل تختل اً لسھ ة تبع ي التنمي ر اطيني ف صلمتغي    :لتخص
 ؟ )أدبي –علمي (

طيني ف .٤ امعي الفلس باب الج اركة الش ف مش ل تختل اً ھ ة تبع ر اي التنمي ةلمتغي   لجامع
 ؟ )األقصى – اإلسالمية – األزھر(

م م .٥ ي أھ ا ھ ة قوعم ن وجھ ة م ة التنمي ي عملي طيني ف امعي الفلس باب الج اركة الش ات مش
 نظرھم؟

  ترح لتعزيز مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية ؟ما التصور المق .٦
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  أھمية الدراسة

ة  دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملي دم وصفاً ل تتبدى أھمية ھذه الدراسة في أنھا تق
د .  ويمثل ھذا النوع من الدراسات السوسيولوجية ندرة في المجتمع الفلسطيني، التنمية ا ق ا أنھ كم
ھي ال زالت مجھولة لدى العديد من المتخصصين ، ي إلقاء الضوء على فئة عمرية مھمةتساعد ف

اعي  في العلوم االجتماعية بفعل توجيه االھتمام نحو ما ھو سياسي أكثر بكثير من الجانب االجتم
اول موضوع).  ١٨ ،٢٠٠٣، مطر( ة  اكما أن ھذه الدراسة تتن ةفي غاي أال وھو الشباب  األھمي

ي  م ف ةودورھ ر  , التنمي ة التغي ي عملي م ف ن دورھ يكجزء م ن  ؛ المجتمع تفادة م ذا يجب االس ل
  .للتنميةالشباب في عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة والتقويم 

م  اء كما تتبدى أھمية ھذه الدراسة في كون الشباب ھ ي التحرر والبن اد عمليت وطنيعم  , ال
ل  ة بك ة التنمي اس عملي الي أس م بالت باب  ؛ اأبعادھوھ ات الش ة باتجاھ ار التنمي يتأثر مس ذا س ل

ذه  .البناء وإعادةومواقفھم ورؤاھم النظرية والعملية بوصفھم طليعة عملية التغير  وتزداد أھمية ھ
ة الفلسطينية ذه ، الدراسة انطالقاً من ثقل الشباب الفلسطيني في الخريطة الديموغرافي دم ھ ا تق كم

اتھمالدراسة رؤية لكل المھتمين بالتن ا يتناسب واحتياجات الشباب وإمكان ، مية لوضع خططھم بم
يلتھا في  ة ووس ة التنمي ة غاي ا يمكن أن تساعد  ؛ الوقت نفسبوصف ھذه الفئة العمرية المھم كم

د  اتھذه الدراسة صناع القرار وراسمي السياسات ومخططيھا في تحدي ة  األولوي ة الوطني التنموي
ة اتجاھات الشباب ور ةمن خالل معرف ة المھم ة الوطني ذه العملي تھم لھ د االطالع ، ؤي خاصة بع

  .  على معوقات التنمية وسبل تعزيزھا من وجھة نظر ھذه الفئة العمرية المھمة
  

  أھداف الدراسة

  :إلىتھدف ھذه الدراسة التعرف 

ة مدى مشاركة الشباب الجا .١ ة التنمي ا السياسية واالقتصادية معي الفلسطيني في عملي بأبعادھ
 .  تماعية والثقافيةواالج

ىالتعرف  .٢ ي م إل ة إحصائية ف روق ذات دالل اك ف ت ھن امعي ا إذا كان باب الج اھمة الش مس
طيني ة الفلس ي التنمي رات ف بعض المتغي اً ل وع( : تبع ان   ،الن كانمك ص  ،الس   ،التخص
 .)الجامعة

رف  .٣ ىالتع باب إل اركة الش ول دون مش ي تح ات الت امعي المعوق ة الج ي عملي طيني ف  الفلس
 .التنمية

 .أبعادھاكل بوضع تصور مقترح لتعزيز دور الشباب الجامعي الفلسطيني في عملية التنمية  .٤
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  حدود الدراسة

ة جامعات قطاع حتتحدد نتائج ھذه الدراسة ب ة في طلب ا ممثل ي أجريت عليھ ة الت دود العين
ة كما س  ،)األقصىجامعة   ،اإلسالميةجامعة ال  ،األزھرجامعة ( : غزة الثالثة ى رؤي تقتصر عل

  .التنميةھذه العينة لدور الشباب الجامعي الفلسطيني في 

 -٢٠٠٦للعام الجامعي  األولستطبق ھذه الدراسة على طلبة الجامعات في الفصل الدراسي 
  .عليھاوالعينة التي طبقت  إجرائھانتائجھا محددة بظروف  م وستكون٢٠٠٧

  
  الدراسةمصطلحات 

د المصطلحات والمفھومات ت ةتع دات ذھني ر عن ، صورات أو تجري اء للتعبي يحددھا العلم
وم ، ھم حول الواقع ومظاھرهئأفكارھم و آرا م من العل وكلما تطورت صياغة المفھومات في عل

ة ، مفھومات جديدة إلىكلما استطاع العلماء والمھتمون التوصل  دم المعرف ى تق ل عل وفي ذلك دلي
لذا فإن تحديد المفھومات المرتبطة  ؛ لمشكالت الواقعيةالعلمية وقدرة ھذه المعرفة على مواجھة ا
لذلك سيقوم الباحث  ؛ )٦٤ ،٢٠٠٠، ھناء بدوي( األھميةبأي دراسة علمية على درجة كبيرة من 
  :  بتوضيح المفاھيم والمصطلحات التالية

اء في ا إلىھي عملية تغيير اجتماعي موجه يھدف  : التنمية بالد القضاء على مكونات البن ل
ة ث إ، المختلف ة حي لح لمواجھ ا ال تص ادنھ راد  األبع ذي ي د ال ع الجدي ات المجتم رة لعالق المتغي
يم مستحدثة  وإقامة، إليهالوصول  دة وق ات جدي ه عالق ق من د الباسط (بناء اجتماعي جديد تنبث عب
ن ث ، )٩٣ ،٢٠٠١، حس دد الباح ة ويح وم التنمي امفھ املة :  إجرائي ر ش ة تغيي ا عملي باعتبارھ
املة تصيب كافة مكونات البناء االجتماعي والثقافي واالقتصادي والسياسي للمجتمع بشكل ومتك

وم تغالل ، مخطط ومرس ى االس ك عل ي ذل د ف لوتعتم وارده  األمث رية وم ع البش ات المجتم لطاق
ؤدي  المادية بما ىي ة  إشباع إل ى مستوى من الرفاھي ق أعل م تحقي راد المجتمع ومن ث حاجات أف

  .  القتصادية للمجتمعاالجتماعية وا

باب ال : الش ذا المج ي ھ ومين ف باب مفھ ة الش تغلون برعاي دم المش دھما، ق ه  : أح رى أن ي
ة محددة من مراحل العمر ة عمري اني، مرحل رى : والث ية  ي ة نفس مصاحبة تمر أن الشباب حال

ان تعلم باإلنس ى ال درة عل ة بالق اط ومرتبط ة والنش ز بالحيوي ة العال، وتتمي م بمرون ات وتتس ق
بعض  بعضھمابن مكن القول بأن المفھومين مرتبطاوبصفة عامة ي، وتحمل المسئولية اإلنسانية ال

ا  ن الفصل بينھم ارم(وال يمك و المك رى ال).  ٥٢  ،٢٠٠٢  ،أب ن ي اك م ة شوھن ه مرحل باب بأن
العمر من  ة تتحدد ب ة و )سنة١٥ (عمري ة الشباب) سنة ٢٥(كبداي ة لمرحل ادر.  (كنھاي د الق ، عب

 ١٨بينما يعرفھم معجم العلوم االجتماعية بأنھم األفراد الذين تتراوح أعمارھم من ، )٢٤ ،١٩٩٨
– ٢٤  ً ة ، عاما ا انتقالي ة بأنھ ذه المرحل ىوتتميز ھ ة إل ة األموم ا ، أو الرجول رادويتخطى فيھ  األف

دوي(أكثر تحرراً  ونمرحلة التوجيه والرعاية ويكون موحددت ، )٣٩٥  ،١٩٨٢، ب حدة المت األم
ين  اإلجرائيم التعريف ١٩٩٥عام  ا ب ة م رة الزمني ام و ١٥للشباب بأنه الفت ام  ٢٤ع ل(ع ، جبري

دى مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب األخيرا ذوھ، )١٠ ،٢٠٠٣ د ل وم المعتم ، ھو المفھ
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از  ى جھ اءويتبن ف  اإلحص س تعري طيني نف زي الفلس مالمرك دة األم ين أن وزارة ، المتح ي ح ف
باب وا ف الش د تعري طينية تعتم ة الفلس يلرياض باب  إجرائ ابين  إذللش دده م اً  ١٨تح ىعام  إل

٣٠ ً   . إجرائيالشباب والرياضة الفلسطينية كتعريف  وزارةتبني تعريف  إلىويميل الباحث ، عاما
  

  الفلسطينيالشباب الجامعي 

اثذكور (ويقصد بھم طلبة الجامعات الفلسطينية من الجنسين  ذين يدرسون )وإن بشكل  وال
غ   ،)واألقصى واإلسالمية األزھر( : منتظم في جامعات غزة وھي ألف طالب  ٤٣(عددھم ويبل

يوتعتمد ھذه الدراسة التعريف  .)وطالبة ى  اإلجرائ د عل ذي يؤك ة بالشأن ال م الفئ اب الجامعي ھ
ارھم  د أعم ي تزي ن الت ي  ١٨ع اً والت تعام ي إ أنھ ة ف ت بالدراس انوي والتحق ا الث دتعليمھ  ىح

  .  الدراسة مجتمعلجامعات الثالثة والتي تشكل ا
  

  النظري والدراسات السابقة اإلطار

ي  يولوجية ف ات السوس ي الدراس يوعاً ف ر الموضوعات ش ن أكث ة م أصبح موضوع التنمي
رن الماضي بالتنميةفقد بدأ االھتمام  ؛ الوقت الحاضر اني من الق ة النصف الث أي ، عملياً مع بداي

ة الحرب ا ذ نھاي ةمن ة الثاني ي .  لعالمي دول ف ر من ال تعمار وحصول الكثي ار االس ة النحس ونتيج
ي تقاللھا السياس ى اس ة عل ا الالتيني يا وأمريك ا وأس ة ، أفريقي وعي بقيم امي ال انوتن دفاً  اإلنس ھ

ا ، ووسيلة في منظومة التنمية الشاملة ي أجرتھ كثرت الدراسات والبحوث والمؤتمرات العلمية الت
ات الم االمجتمع ل مكوناتھ ة وتحلي وم التنمي د مفھ ل تحدي ن أج رة م باع، عاص ات  كإش الحاج

اة، وتكوين رأس المال البشري، األساسية وع الحي خ...  ،أو رفع مستوى المعيشة أو تحسين ن ، ال
ة  أن قيم اً ب انعلم ه، اإلنس ه وبذات ي ذات تند ، ف تندت وتس د اس ىق ديانات  إل ا ال ات قررتھ منطلق

وانين ا ة السماوية والق ى ضرورة صيانة كرام د عل ي تؤك ه في  , اإلنسانلوضعية الت ى حق وعل
  .  اإلنسانفي عملية التنمية ھو  يمما رسخ وكرس االقتناع بأن المحور الرئيس، الحياة بكرامة

ة المفسرة  رؤى النظري ددت ال ا تع ة كم اھيم التنمي وفي سياق الدراسات والبحوث تعددت مف
ة إلىلصعوبة الوصول حد أصبح من ا إلىالعملية  ذهلھ اك ، تعريف دقيق وشامل للتنمي ا أن ھن كم

وم  ذا المفھ ابھةالكثير من الخلط بين ھ اھيم أخرى متش اختالف أل، ومف ة يختلف ب وم التنمي ن مفھ
حيث نجد أن مفھوم التنمية في الفكر الرأسمالي يختلف عنه في ، واأليديولوجيةالتوجھات الفكرية 
دافھا كما أن ا، الفكر االشتراكي ديولوجي باإلطارلتنمية ترتبط من حيث أھ  األمر ؛ للمجتمع األي

ل  ذي جع دوي(ال اء ب دد  )٧١ ،٢٠٠٠، ھن ات  ةثالثتح ةاتجاھ ى  أيديولوجي يطر عل اتتس  دراس
   : وھيالتنمية 

ين النمو :  االتجاه المحافظ ربط ب ع وال ي اريخي في دراسة الواق وھو الذي يرفض البعد الت
اعياالقتصادي والتنظي اعي، م االجتم ع االجتم ديالكتيكي للواق ل ال رفض التحلي ا ي رى أن ، كم وي

  .  الواقع االجتماعي الممكن ھو الواقع االجتماعي القائم
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ة  : الوظيفياالتجاه  ديالت وظيفي دون ويرى أصحابه أن التنمية يمكن تحقيقھا من خالل تع
   .القائمالمساس بتكامل النسق 

ذي : الماركسياالتجاه  ادي  وال ر الم ى أساس التغيي وم عل ة تق ق من تصورات مختلف ينطل
  .المجتمعفي بناء  بالتغيير الشاملوأن طريق التنمية ھي  , للمجتمع

دد  ن تع اً م روانطالق ة  األط ات الفكري ةوالمرجعي اھيم ، واأليديولوجي ددت المف تع
ة ى التنمي ة عل طلحات الدال رية، والمص ة البش طلح التنمي تخدم مص ةوالتن، فاس ة مي ، االجتماعي

ة، السياسية والتنمية، والتنمية االقتصادية ة الثقافي ة ، والتنمي انيةوالتنمي تدامة اإلنس ة المس  , والتنمي
فاستخدمه  , .للتنميةكما برزت العديد من االتجاھات النظرية المفسرة   .الخ .....  والتنمية الشاملة

دمجموعة من  إحداثاالقتصاديون للداللة على عملية  ين بھ ة في مجتمع مع رات الجذري ف التغي
تمر  إكساب ذاتي المس ى التطور ال درة عل ع الق ك المجتم ي ذل د ف ين المتزاي دل يضمن التحس بمع

را اة لكل أف ى االستجابة للحاجات ؛ دهنوعية الحي درة المجتمع عل ادة ق دة  األساسيةأي زي المتزاي
ادة درجات  ألعضائه ل زي ي تكف باعبالصورة الت ك ال إش يد المستمر تل ق الترش حاجات عن طري

ك االستغالل د ذل ه استخدم .  الستغالل الموارد االقتصادية المتاحة وحسن توزيع عائ في حين أن
ل السياسية  ر في حق دان غي ام بتطوير البل رد لالھتم ل منف ةكحق اه  األوربي ةتج ألن  ؛ الديمقراطي

دد الجوا اعي متع ه الوصول التنمية السياسية تعني عملية تغيير اجتم ىنب غايت دول  إل مستوى ال
ةنظم تعددية على شكل النظم  وإيجاد، الصناعية تحقق النمو االقتصادي والمشاركة في  األوربي

ة دول القومي والء لل يادة وال ة والس اھيم الوطني يخ مف ية وترس ة السياس ات والمنافس ا  ؛ االنتخاب كم
ول المعرف د من الحق رتبط بالعدي ة لي وم التنمي ةتطور مفھ ي ھ تفأصبح، ي ة الت ة الثقافي اك التنمي ن

التي تھدف  االجتماعيةوكذلك التنمية , اإلنسانرفع مستوى الثقافة في المجتمع وترقية تسعى إلى 
  ).  ١  ،٢٠٠٣، عارف(تطوير التفاعالت المجتمعية بين أطراف المجتمع  إلى

دول والشعوب ة أصبحت جزءاً ال يتج، وبحكم أھمية التنمية بالنسبة لل زأ من سياسية الدول
املة  ة ش اء لإلصالحوالتي تعمل وفق خطة قومي ع ، واالرتق ى مشاركة جمي ك عل دةً في ذل معتم

افي واالجتماعيأفراد المجتمع من أجل النھوض بمستواھم االقتصادي  بوصف ، والسياسي والثق
امل  ر ش ة تغيي ة عملي تمرالتنمي ي ، ومس اسوھ ة باألس ة اجتماعي رد ع، عملي ت مج ة وليس ملي
اعي، اقتصادية كما يراھا البعض ا ھو اجتم ، وھنا تتبدى ضرورة الربط بين ما ھو اقتصادي وم

ك أل دد وما ھو ثقافي وسياسي وذل اريخي متع ة تحول ت ة ھي عملي ادن التنمي يمس الھياكل  األبع
ة وى داخلي ة بق ة مدفوع ة والثقافي ية واالجتماعي ادية والسياس تجابة ، االقتص رد اس ت مج وليس

ةلر وى خارجي ات ق ي ، غب ة تجرى ف ام إطاروھي عملي القبول الع ية تحظى ب ، مؤسسات سياس
ة تمرار التنمي داً ، وتسمح باس اًء وتجدي ع إحي راد المجتم م أف ا معظ رى فيھ يم  وتواصالوي ع الق م

ية ة  األساس ة الوطني ذلك ؛ )٢٢ ،٢٠٠٠، األسعد(للثقاف ا ك ا أنھ ا الجوھري بأن، وبم د عرفھ ا فق ھ
وترتبط بازدياد أعداد المشاركين من ، معين إطاروموجھة تتم في  ر ثقافي دينامي واععملية تغيي

ة اء الجماع ه ، أبن ه وثمرات اع بنتائج ه واالنتف ر وتوجيھ ذا التغيي ع ھ م دف وھري(ث  ،١٩٩٠، الج
اء  )عبد الباسط حسن(بينما يرى ، )١٤٦ بأن التنمية ما ھي إال عمليات تغير اجتماعي تلحق بالبن
دف االجتم ه بھ باعاعي ووظائف لوكھم  إش يم س راد وتنظ ة لألف ات االجتماعي ط (الحاج د الباس عب
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يق مجتمع قتح إلىبأنھا عملية اجتماعية تھدف  )محمد عبد الحميد(وعرفھا ، )٩٨ ،٢٠٠١، حسن
اعي تسير وفق نظم خاصة وبتنسيق مسبق، الرفاھية االجتماعية نھج للفعل االجتم ا م ا أنھ ، كم
ه  إيجاد إلىعية تھدف وھي حركة اجتما راد تنميت ؤمني(تغير نمائي مرسوم في المجتمع الم ، ألم

ة تق، )١١٨ ،١٩٩٥ ل تأو ھي سياس ائل العم ية حول وس رارات سياس اً وق اراً وأحكام ضي اختي
وفي نفس الوقت ھي ، )١٣ ،١٩٨٧، عبد الباسط عبد المعطي(االجتماعي واالقتصادي وغاياتھا 

ات الذاتية الكامنة والموجودة بصورة شاملة تحقق االستقالل للمجتمع تحويل واستثمار لكل الطاق
  .  )١٩٥٤ ،١٩٨٥  ،علي إبراھيمحيدر (والدولة والتحرر للفرد 

ة  إلىيميل الباحث ، وأمام تعدد المصطلحات والمفاھيم وم التنمي انيةاعتماد مفھ ذي  اإلنس وال
يلتھا  واإلنسان، اإلنسانيبعدھا  ميةفللتن، ارتقاًء واصدق تعبيراً عن التنمية أكثريعتبر  غايتھا ووس

مبعد تبني برنامج ، م١٩٩٠منذ عام  ًب ذيوعاالسيما وأن ھذا المفھوم اكتس، للتحقق المتحدة  األم

مويقوم ھذا المفھوم على أن البشر ھم الثروة الحقيقية ، له اإلنمائي ة ، لألم انيةوأن التنمي ا  اإلنس م
حقيات والذي يعبر يعبر عن مفھوم أرقى أال وھو األ والذي، البشرھي إال عملية توسيع لخيارات 

ة وصحية اة طويل ة، عن حق البشر الجوھري في العيش حي ى المعرف م في الحصول عل ، وحقھ
تتجاوز ما سبق من أحقيات  اإلنسانيةولكن التنمية ، وتوافر الموارد الالزمة لمستوى معيشي الئق

وافر الفرص لتشمل الحرية السياسية واالقتصاد ة وت اجية واالجتماعي داع لإلنت تمتاع  واإلب واالس
وق  ذات وضمان حق احترام ال انب اني.  (اإلنس ادر فرج ذا ؛ )٤ ،١٩٩٩، ن ة ، ل وم التنمي اء مفھ ج

وأوصى تقرير التنمية الصادر عن ، ليعالج قضايا المشاركة والحكم والتنظيم المجتمعي اإلنسانية
م ام  األم دة ع ةباأل، م١٩٩٣المتح ة  ھمي وھريين للتمني ونين ج حة كمك يم والص ة للتعل المحوري

تصبح التنمية ، وبذلك، )٤ ،١٩٩٩، نادر فرجاني(وينبغي أن يظال بشكل دائم مجانيين ، اإلنسانية
اليست مجرد تنمية موارد بشرية أو حتى تنمية بشرية  اإلنسانية نھج أصيل  وإنم انيةھي م  لإلنس

اً  مليقد، م٢٠٠٣العربية لعام  اإلنسانيةلذا جاء تقرير التنمية  ؛ في التنمية الشاملة والمتكاملة منھج
عفريداً  ذي جاء تحت مسمى مجتم ة وال دول العربي ا في ال ة وأولوياتھ  في تحليل اتجاھات التنمي

ة اك ثالث، المعرف راً أن ھن ة  ةمعتب ي المعرف ة وھ ات العربي ا المجتمع ية تعانيھ االت رئيس مج
ة ، ةوالحرية وتمكين المرأ ى نشر المعرف اً عل وم أساس ذي يق ومجتمع المعرفة ھو ذلك المجتمع ال

دني، وتوظيفھا بكفاية في جميع مجاالت النشاط المجتمعي االقتصادي وإنتاجھا ، والمجتمعي الم
ة  ة الحال ة وصوالً لترقي اة الخاص انيةوالحي إطراء اإلنس ة  ؛ ب ة التنمي انيةأي إقام ر ( اإلنس تقري

  .)٣٩ ،٢٠٠٣، العربية ةاإلنسانيالتنمية 

ة و ة التنمي ن أھمي اً م انيةانطالق ذه ، اإلنس ي ھ اس ف أدوار الن د ب دولي يتزاي ام ال دأ االھتم ب
بحيث شمل ، السيما دور الشباب في قضايا التنمية ومشاركتھم فيھا على كل المستويات، العملية

ة د، ھذا االھتمام الجوانب السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافي ام بالشباب  وق وحظ االھتم ل
المتحدة ومؤسساتھا المختلفة والتي دعت وتبنت العديد من  األممودورھم في التنمية على مستوى 

ةالنھوض بأوضاع الشباب  إلىالمبادرات الھادفة  واجھھم في ظل  عن واإلجاب ي ت التحديات الت
االت  ادين والمج تى المي ي ش ارعة ف ة المتس والت الدولي ة زمرك(التح ات التنمي  ،٢٠٠٥، دراس

ىتوصلت ، حول البيئة والشباب) ٢٠٠٤(ففي دراسة قامت بھا األمم المتحدة ).  ١٩ ضرورة  إل
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رامج  ق ب ي تطبي باب ف ارات الش د تي متوحي ة األم ة بالبيئ دة المتعلق جيع ، المتح رورة تش وض
ة  المبادرات ىالھادف بابية إل ين المنظمات الش اون ب ى االھت، التع ا أكدت عل ى كم ام بالشباب عل م

انتھم  م ومك المستوى الدولي لخلق تفاھم في حل مشكالتھم وتحسين مشاركتھم لكي يؤخذوا دورھ
  .في تعزيز التنمية وذلك يستدعي ضرورة بلورة سياسية عامة حول الشباب

ىتوصلت  )UNDP, 2003( اإلنمائيالمتحدة  األمموفي دراسة لبرنامج  وفر  إل ضرورة ت
تراتيجية ل م إس د لنق باب وضرورة توحي يات الش رامج وسياس دعم ب وير ل وارد التط ن م د م زي
والحث على مشاركة الشباب في اتخاذ القرار  واإلقليميةباب مع خطط التنمية الوطنية شسياسية ال

ا أل ؛ ورسم السياسيات ك م ع انحرافھم وذل ة تسھم في من ن مشاركة الشباب المباشرة في التنمي
على ضرورة  )٢٠٠٣(دراسة جامعة واشنطن  أكدتكما  )Borden, 2000(أكدت عليه دراسة 

ات ل المؤسس ة داخ ي المناصب القيادي باب ف دد الش ادة ع ل ، زي ى العم ة عل ذه الفئ جيع ھ وتش
اعي ف ، االجتم ادة تثقي بابوزي ات  الش وعيتھم بالثقاف ارفھموت ة مع رى وتنمي يمھم  األخ وتعل

رائح المجت ف ش ة مختل ة مخاطب ى كيفي دريبھم عل عوت ة م ه المتنوع ا زادت  ؛ وطوائف ه كلم ألن
ياً يكلما زادت فرصة تغ، مشاركة الشباب في التنمية ير ھؤالء الشباب لعالمھم وحققوا تنميتھم نفس

ع ي المجتم ال ف م التنموي الفع ى دورھ نعكس عل ا ي اً مم ة , واجتماعي ه دراس دت علي ا أك ك م وذل
)Lakin Rebecca, 2005(  

ة  ي دراس باب  )England, 2005(وف ة الش اريع حرك ي مش بابية ف اركة الش ول المش ح
ث  ل الباح دولي توص ىال اك  أن إل ل ) ١٥٠٠(ھن اعين داخ طين اجتم بحون منش اب سيص ش

نھم سيكون من  اكبيرً  اوأن جزءً ، مجتمعاتھم من خالل مشاريع حركة الشباب ةم .  السوداء األقلي
ي  ي  )UNDP, 2006( دراسةوف باب وصراع العنف ف اإفريحول الش دت قي ى وجوب  أك عل

ة  ؛ بوصفه جماعة واحدة موحدة االتجاھات والمشاكل الشباب إلىالنظر  وفير الحماي ذا يجب ت ل
ا يجب  م كم ادھملھ ة إبع ة العنفي يص ، عن البيئ عوتخل ن أن  المجتم فم اھرة خاصة  العن و ظ ھ
ت كما يجب أال، العنف داخل المجتمع ھي ضحية األنثىوأن ، بالشباب الذكور غالل الشباب يتم اس

ً  إليھمفي التنمية بقدر ما يحب أن تكون ھذه التنمية موجھة  ى ، أيضا ا يجب عل موھن المتحدة  األم
  .  الحكومات والشعوب للرد على تحدي الشباب وصراع العنف تساعدأن 

من دول العالم تعتني بالشباب ضمن  االدول العربية بوصفھا جزءً  أخذت ، وانطالقا من ذلك
ه ، ية قواھا البشرية تحقيقاً ألھدافھاجھودھا لتنم في الوحدة القومية التي تصون بھا وجودھا وتجاب

ا ، بھا الصھيونية واالستعمار ا لھ دافاً علي ا أھ ا جميعھ مجلس وزراء الشباب والرياضة (وجعلتھ
اء، )٤ ،٢٠٠٢، العرب ياً من عناصر بن ل عنصراً رئيس ه يمث أي  وتزداد أھمية الشباب في كون
ة، مجتمع ة المجتمعي اء، ويساھم في التنمي ة البن زة األساسية الستمرار عملي ر الركي ه يعتب ا أن  كم

ور الح ، والتط م س باب ھ مفالش ا و األم اد قوتھ عوب وعم اوالش ناعة  رھانھ ي ص اريخي ف الت
  .  وھم القوة البشرية ذات المقومات الرئيسية العليا في التنمية والتحرر، المستقبل

ةموتعد مرحلة الشباب  ة المراھق دماً في مرحل ا ق أن لھ دم ، رحلة انتقال يمكن وصفھا ب والق
رى د األخ ة الرش ي مرحل ذه ، ف ي ھ رد ف الي للف ي واالنفع مي والعقل و الجس ة النم ف درج وتتوق
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ابقة وه الس ي مراحل نم ه من تجارب وحوادث ف ر ب ا م ى خالصة م ة عل ا يتصف  , المرحل كم
دون الكالشباب في ھذه المرحلة باالستعداد  ا ب رات في االتجاھات ويقابلھ افي لتقبل أي من المتغي

رمقاومة شديدة بعكس المتقدمين في السن الذين عادة ما يتمسك اومون أي تغيي  ؛ ون باتجاھاتھم ويق
اء  ي بن زة ف ه المتمي تخدام طاقات ئولية اس ه مس ى عاتق ع عل اً عريضاً يق ذلك يشكل الشباب قطاع ل

ة ، تاجاإلنالمجتمع والعمل على زيادة  ىوتحتاج ھذه المرحل ى  إل ة تساعد الشباب عل ادة موجھ قي
ذه  افي لھ توى الثق ع المس ة ورف ي التنمي اركة ف ؤوليات المش ل مس دفعھم لتحم ھم وت م أنفس فھ

  .)٢٣ ،١٩٩٨، عبد القادر(جتمعات الم

دى الشباب  )١٩٨٣ ،عبد العزيز غنيم(ـ ففي دراسة ل ة واضحة ل ى وجود رؤي قد أكدت عل
ى  )١٩٨١ ،عبد الملك عبد الستار(بينما أكدت دراسة .  المشاركة في جھود التنمية نحو عملية عل

ة  القيم الروحي اً ب اً وثيق رتبط ارتباط باب ي يلةأن الش يم ، األص ي ق راث إوھ دعمھا الت ة ي يجابي
اعي يم ، االجتم اركة وتنظ االت المش و مج ه نح باب للتوج دى الش ة ل اك حاج أن ھن د ب ا أك كم
ة المجتمع ھي  اتجاھاتألن وذلك  ؛ جھودھم الشباب نحو المشاركة في مشروعات التنمية وخدم

د المحسن(أكدت عليه دراسة  وذلك ما، اتجاھات قوية د عب د الحمي ى , )١٩٨٣  ،عب جانب أن  إل
ا  تفادتھا منھ م اس ة المشاركة بحك ا بأھمي د أكدت قناعتھ ة الدراسة ق اعين ذي  وإفادتھ ا ال لمجتمعھ

حول  )١٩٩١  ،أماني راضي(وفي دراسة .  األميةالمشاركة في برامج محو  وخاصةً  إليهتنتمي 
ا ة وتنميتھ ة البيئ ي حماي امعي ف ة  تلتوص، دور الشباب الج ىالباحث اج السلوك  إل ضرورة انتھ

ىكما توصلت ، للموارد البيئية األمثلالسوي واالستخدام  اك توافق إل ً أن ھن ذكور  ا ين ال اثب  واإلن
ق  ا يتعل إدراكفيم ل  ھمب ن تعام ة م ي والمشكالت الناتج وث البيئ ة والتل وم البيئ انلمفھ ع  اإلنس م

ىوتوصلت أيضاً ، البيئة اك فروق إل ً أن ھن ذي  ا دور ال ذكور حول ال ة لصالح الشباب من ال طفيف
عاطف (أما دراسة . يجب أن يقوم به الشباب الجامعي لتوعية المواطنين في حماية البيئة وتنميتھا

ث و )١٩٨٦ ،غي ةح باب والتنمي يات ، ل الش ه السياس ى ضرورة توجي دت عل د أك ةفق  اإلعالمي
ى حث الشباب  ة المتعلقة بالشباب وفق خطة وطنية شاملة تعمل عل ة العام ى الملكي للمحافظة عل

  .وتدعيم روح الجماعة واالھتمام بقيم المجتمع، وتنمينھا وتدعيمھا

الم الثا ة لقد أوضحت التجارب التنموية الخاصة بالع ة أو حتمي ة تلقائي ه ال توجد عالق لث بأن
اتج ، بين النمو االقتصادي والتطوير االجتماعي والبشري ومي وأن زيادة معدالت النمو في الن الق

ؤد م ت ىبالضرورة  ل توى المعي إل ي مس افئ ف ين متك امتحس اء المتن اة والوف ة الحي ة ونوعي ي ش
رز دور الشباب ؛ البشرباحتياجات  ة والمجتمع ومركز  وفي ھذا السياق يب اد التنمي بوصفھم عم

اة إحداثطاقته الفعالة والمنتجة والقادرة على  ع مجاالت الحي ر في جمي فالشباب المثقف .  التغيي
اط ة والنش ى الحرك درة عل ل والق ى العم وة عل ه الق وفر لدي ذي تت م العنصر ال ا، ھ ة أ كم ه الفئ ن

ات العصرحدث مستوى دة بالعلم والمعرفة والثقافة مع أالمزو د  ؛ يتناسب مع متطلب ا يع من ھن
امالشباب المتعلم و واعي في أي مجتمع ن ىيسعى  المثقف وال ة األساس  إل دم بمثاب التطور والتق

ذا الغرض، لنجاح عملية التنمية رامج الموضوعة من أجل ھ ، فعن طريقھم يتم تنفيذ الخطط والب
وعي يمكن نشر ھم تطوبواس ع مستوى ال م ثقافة التنمية ورف ئ الجو المالئ ا يھي اھير مم دى الجم ل
تعلم مقتنع.  التغيرات المطلوبة إلحداث ً فالتنمية صعب أن تتحقق دون أن يكون الشباب الم ا ا  بھ
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ر  باألساسن دور الشباب في التنمية االجتماعية يستھدف أل، وبأھميتھا وضرورتھا للمجتمع تغيي
ة والممن حيث العادات والتقاليد والقيم واالتجا اإلنسان اھات المعادي ة لھ ة والمعيق ، ناھضة للتنمي
دافھا وھذ ة وأھ ق شباب مؤمن بالتنمي ه إال عن طري انيةا ال يمكن تحقيق ة ، اإلنس ألن الشباب كفئ

م  األقدر يلذا فھ، بين كل الطبقات والفئات والشرائح االجتماعية ةومتغلغل ةعمرية منتشر على فھ
اليف، في أسرع وقت ممكن األھداف إلىفعال يحقق الوصول  بأسلوبأحوالھم  ل التك ذا ، وبأق لھ

ات  ارير ودراس ير تق متش دة  األم ىالمتح ز  إل ىضرورة التركي رامج  عل ي ب باب ف اھمة الش مس
ادئ  ن المب دأ م ة كمب يةالتنمي ة األساس ة االجتماعي د ، للتنمي باب يع اھمة الش ا أن مس اسكم  األس
م المؤشرات تعد الم، من ھنا، الضامن لنجاح أھداف التنمية بادرة والمشاركة الشبابية ھي أحد أھ

ةل األساسية د ضمان اإلحساس تنمي ذي يع المجتمع ال ذاتي  واالنطالقالستمرار التجدد  اب د (ال عب
  ).  ٩٨ ،١٩٩٨، القادر

ى اإلشارةوتجدر  ة المجتم إل ي طبيع ه(ع العرب ذي  ؛ )والفلسطيني جزء من ال يعيش في ال
ق  ن التواف ة م اعيحال ة   ؛االجتم ة اجتماعي دة ثقافي ن قاع ر م لوك والتفكي ه الس ق في أي ال ينبث
الم ا ، واضحة المع االت حياتن تى مج ى ش لبية عل ة س اراً اجتماعي ف أث ا خل رابي(مم ام ش ، ھش

باب، )٤ ،١٩٨٧ م الش ع ھ ذا الواق أثراً بھ ات ت ر الفئ ر ، وأكث ت أداة التغيي س الوق ي نف م ف وھ
ية ق ، الرئيس دم التواف م يعايشون ع ذافھ ة ھ ا اليومي ي حياتن ا، ف اتنا وأعالمن ي مؤسس بابنا  ؛ ف فش

ول  )مجتمع ھجين(يعيش في  ا يق ام شرابي"كم ة ، "ھش يط من عناصر مختلف أي في مجتمع خل
ا ومع  ا ال يساعد  اآلخرينمتضاربة تنتج في النھاية شخصية مجتمعية متناقضة مع ذاتھ في مم

ة ة االجتماعي ق التنمي ة .  تحقي ي دراس ماوف عد  عيلإلس ة )١٩٨٤(س باب والتنمي ول الش د ، ح أك
اه المجتمع نحو االستھالك  ل في اتج الباحث بأن المجتمع السعودي تسوده مشكلة اقتصادية تتمث

ن  ر م اجأكث اك ارتباط، اإلنت أن ھن ا توصل ب ً كم ً قوي ا ة  ا يم والمكان ين التعل ةب ال  االجتماعي والم
يم يلع واألصل االً العائلي مؤكداً بأن نظام التعل راب دوراً فع ين شباب  وخطي ة ب في نشر المعرف
اً ، المجتمع بط في أذھان الشباب السعودي أساس د ارت ى الكسب في اإال أن التعليم ق لحصول عل
ي  )السعودي(نظام التعليم الحالي أن مع ، المادي ار وال يلب ى االبتك درة عل ة الق ال يسھم في تنمي

ى مستوى المسئولية  ورغم ذلك، االحتياجات الحقيقة للمجتمع فقد تبدى بأن الشباب السعودي عل
. ويدرك حقيقة المشاكل والصعوبات القائمة في مجتمعه ويشارك بجدية في حل مشكالت مجتمعه

ة  فت دراس ا كش د (كم عدمحم ن معان )٢٠٠٠ ،األس ة اع الب الجامع ةة ط اكل  اللبناني ن مش م
الحير عرون ب ة ويش ية وتربوي ادية ونفس ة واقتص ذي اجتماعي تقبل ال ن المس أس م ق والي ة والقل

ل، ينتظرھم ه ، كما يعانون من عدم ارتباط برامج التعليم الجامعي بسوق العم ا ينقصھم التوجي كم
ي ة .  المھن ا دراس ميع(أم د الس ب عب مات ، )٢٠٠١ ،غري ن الس ر م وفر الكثي ن ت فت ع د كش فق

ذه السمات التنموية لدى الشباب الجامعي مع عدم معرفتھم للطريق الصحيح ل ل ھ ىتحوي ع  إل واق
.  في الريف أو المدينة سواءلذلك فھم في الغالب ال يشتركون في مجاالت التنمية المحلية ، ملموس

م المفترض في التغوفي حالتنا الفلسطينية فإ م يأخذوا دورھ ر المجتمعيين الشباب ل ا ، ي ذا م وھ
ات طلبة الجامعات الفلسطينية أن ممارس إلىحينما توصلت  )٢٠٠٤ ،نشوان(دت عليه دراسة كأ

واجھھم، في تنمية المجتمع المحلي ضعيفة ي ت ات الت والتي تحول ، وذلك بحكم العديد من المعوق
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ة ات مرتبطة بالجامعات والمجتمع والطلب ، دون مشاركتھم الفاعلة في تنمية المجتمع وھي معوق
و ا ال يتحمل ا ربم كوھن ن ذل ئولية ع دھم المس ث إ، ن وح اقتھم حي روف ن ط و الظ ة نح موجھ

ات ى كل األولوي ة عل ألة ذات أولوي اً ، السياسية القائمة ومقاومة االحتالل باعتبارھا مس م عملي فھ
اعيكما يفترض أن يكونوا بعد إ، وطنيوقود عملية التحرر ال ذا ال ، نجازه وقود التغير االجتم وھ

ة لكن م، يعني أن يكون دور الشباب في التغيير الداخلي مرحلة الحقة ا يحصل ھو جزء من الحال
وطني  التحرر ال اً ب ة رھن ئلة الداخلي ي علقت كل األس  ،٢٠٠٦، الصوراني(الفلسطينية العامة الت

٩  .(  
اج ، دون شك ى العمل واإلنت درة عل يستطيع اإلنسان بالعلم والمعرفة والوعي والطموح والق

كوليس ھنا أقدر من ال، والخلق أن يسخر كل قوى الطبيعة ومصادرھا حيث ، شباب على فعل ذل
ة الحضارية ئولية التنمي اتقھم مس ى ع ع عل ة اقتصادية واجتما، تق ة تنمي ي الحقيق ي ھي ف ة الت عي

ة ية متكامل ة وسياس ادرٌ أل، وثقافي تعلم ق باب الم ة  ن الش ي توعي ال ف ام وفع دور ھ وم ب ى أن يق عل
وى   .الجماھير بضرورة التنمية وفوائدھا التي تعود على الفرد و المجتمع م مركز الق فالشباب ھ

اتوفي الم ذلك  ؛ ارد البشرية للمجتمع إل ة من ف تفادة الكامل ه الشباب واالس ن ضمان حسن توجي
ة م الطاق.  جھودھم يعتبر حجر الزاوية في جميع مراحل التنمي ة فالشباب ھ وة العمل الحقيقي ة وق

باتالمنجزاباستمرارية القدرة على العطاء واإلبداع وحماية  المتميزة وأن دوره في  , ت والمكتس
ف مجا ة بمختل ات التنمي ا عملي دود لھ ا ال ح ادر(التھ د الق ز , )١٠٦-١٠٥ ،١٩٩٨ ،عب ا يتمي كم

ا وصورھا وى مراحلھ ي أقصى وأق ة ف انية المنتج درة اإلنس باب بخصائص الق ي  , الش ونحن ف
ة فعلى المجتمع أن ي , مجتمعاتنا المتخلفة ما أحوجنا إلى كل يد تنتج وتعمل حرص على تلك الطاق

ة فرص الترقي حسبيويستغلھا فعال للعمل واإلنتاج وذلك بتوف  ر العمل المناسب للشباب وتھيئ
هالجھد المبذول في اإلنتاج وإعطائ ه وقدرات ه بكل إمكانيات ق ذات روة  , ه الفرصة لتحقي فالشباب ث

ب دم اقتصاديات ال ي تق يا ف ى أن تلعب دورا أساس ادرة عل ادرة وق ة ن ا قومي دردير(الد ونموھ   ،ال
ة في ).  ٤٣ ،١٩٩٢ ة حجر الزاوي ة السياسية بمثاب ةويعتبر دور الشباب في العملي  ؛ الديمقراطي

م، ن المشاركة السياسية ھي مصدر الحيوية والطاقة الخالقةأل ، وھي الميكانزم الدفاعي ضد الظل
ةلذا تعد مشاركة الشباب في الحياة السياسية  ة أھدافمن  سيأساھدف  والديمقراطي ن أل ؛ التنمي

واطنين أصالترتكز  الديمقراطيةالحياة  ر والعمل من أ على اشتراك الم ئوليات التفكي جل في مس
كما تتأصل ، الحياة السياسية أھميةفعن طريق المشاركة يتذوق الناس وخاصة الشباب ، مجتمعھم

افتھم وسلوكھ أساليبھاقيم  ذلك , موعاداتھا ومسالكھا وتصبح جزءاً من ثق ة  وب تتحقق الديمقراطي
وة سياسية).  ٥٢ ،١٩٩٧، عوض(وفرص التنمية السياسية  ز الشباب كق ا يمي م م ھي ، ومن أھ

ھم أكثر الفئات طموحا وأكثرھا ، أنھم يشكلون منبع تيارات المجتمع المستقبلية في كافة المجاالت
وة ، تقبالً للتغيير م يملكون الق دم وھ ة تق ر في المجتمع الفلسطينيفالشباب أساس كل حرك ، األكب

وحينما ال يشارك الشباب في ، وھم بطبيعتھم أكثر القوى االجتماعية رغبة في الثورة على الواقع
ى  ؤدي إل د ت راع ق ن الص واع م ة ألن بح عرض ة يص ات المختلف ه النظري ئولية وتتنازع المس

هوبذلك يخسر المجتمع قوة وطاقة من ، االنحراف والسلبية والالمباالة م طاقت ذه ، أھ د توجه ھ وق
فقد دلت المؤشرات على أن غياب التنشئة السياسية للشباب كانت والزالت ، الطاقة ضد المجتمع

  ).  ٤٣ ،١٩٩٢، الدردير(السبب المباشر أمام نشأة وظھور تيارات التطرف بأشكالھا المتعددة 
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ا تع ن تكم اعي م ل االجتم ة والعم ة العام ر الخدم مب تخ أھ ائل المس ي الوس اركة ف دمة للمش
ك ، النھوض بمكانة المجتمعات في عصرنا الحالي دة ويرجع ذل ة متزاي فتكتسب ھذه الخدمة أھمي

ة  أن إلى بالد المتقدم ى سد احتياجات  أوالحكومات سواء في ال ادرة عل د ق م تع ة ل االنامي  أفرادھ
ا ة ، ومجتمعاتھ روف الحياتي د الظ ع تعق ة ازدادتفم ات المختلف ب، االحتياج ر  حتوأص ي تغي ف

تمر ا، مس ذلك ك وم ول ة تق ات الحكومي ة للجھ ة موازي ود جھ ن وج د م لءن الب ات  بم االحتياج
ة  طينية(االجتماعي ات الفلس ة المخيم ة لتنمي ة الوطني ي ، )٢ ،٢٠٠٤، الجمعي ة ھ ة العام فالخدم

ذه ، كثير منھا إلىجھود الشباب عن طريق العمل التطوعي التي يحتاج  دم بھ  ودالجھوالشباب يتق
ددة أدورافالشباب الفلسطيني يؤدي ، لوطنه ئهدون مقابل معبراً عن انتما ة متع ويسھم في ، تنموي

ة دحر االحتالل  إلى )اإلنسانيةالتنمية (التنمية الشاملة  ه ودوره في عملي  اإلسرائيليجانب مھمت
  .  ألرضه

بابية الفلسطينية بوصفھا ل  وفي ھذا السياق يبرز دور الحركة الطالبية الش ة ب ة متقدم طليع
انفتاحاً على تجارب الشعوب  واألكثرفالشباب الجامعي ھو الجيل المتعلم ، وقائدة للنضال الوطني

ارات  رىوالحض ظ ، األخ طيني نالح ي الفلس عيد المحل ى الص ي  أنفعل ات الت ع االنتفاض جمي
ام  األراضيحصلت في  ة ع دءاً من النكب ى ١٩٤٨الفلسطينية ب ا الش، ناآلم وحت ك قادھ باب وذل
ان النبسب شعو النظر ، ج عن ممارسات االحتاللتارھم بالقھر والعذاب والحرم ىوب ة  إل الحرك

االطالبية الجامعية الفلسطينية نجد  ذ  أنھ وطني من ؤثراً في سياق الفعل ال اً وم مارست دوراً مھم
ذ، الصھيوني –للصراع الفلسطيني  األولىالبدايات  ره من د جاء العمل الطالبي كغي دايات  فق الب

  ).  ١٦٤ ،٢٠٠٣، مطر(ليشارك ويسھم في مساندة قضية فلسطين 

ا سبق اً مم ا، وانطالق ي ظروف إجرائھ ابقة أوالً ف ذه الدراسة عن الدراسات الس ز ھ ، تتمي
اني االحتالل المباشر زال يع ع ال ي ي مجتم تم ف ا ت داخالً ، حيث أنھ اك ت ر  وأن ھن ين التحري ا ب م

ا ، مع أولوية التحرري على التنموي في السياسة الوطنية الفلسطينية، الوطني والتنمية الوطنية كم
دير ل تق ى أق ياً عل ، أن ظروف المجتمع الفلسطيني المحتل ال يماثلھا أي مجتمع آخر مستقل سياس

ة مع  ة والمنھجي دون أن يعني ذلك عدم استفادة الباحث من الدارسات السابقة في الجوانب النظري
  .  ان والمكانمراعاة مقولتي الزم

  
  واإلجراءاتلطريقة ا

  
  الدراسة أسلوب

ي  األسلوباستخدم الباحث في ھذه الدراسة  ةالوصفي التحليل ذا  ألھمي ل  األسلوبھ في مث
ل ، وصف الظاھرة المدروسة األسلوبحيث يحاول ھذا ، ھذا النوع من الدراسات الوصفية وتحلي

ا تط، بنيتھ ث يس ا بحي ين مكوناتھ ات ب ف العالق ات وتعري ذه المعطي ع ھ ل م ث التفاع يع الباح
  .  دون أي تدخل في مجرياتھاويصنفھا ويحللھا 



 ٢٤٧ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفيق المصري
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 مجتمع الدراسة

ي زة وھ اع غ ي قط ة ف ات الثالث ة الجامع ع طلب مل جمي ة :  (ويش رجامع ة ، األزھ الجامع
المية ة ، اإلس ىجامع امعي  )األقص ام الج جلين للع ددھم ، ٢٠٠٧ – ٢٠٠٦والمس الغ ع والب

  .  )١نظر جدول رقم ا.  (وزعين على الجامعات المذكورةطالبة مطالب و) ٤٣٠٠٠(
  
 نة الدراسةعي

) ٤٣٠(بحيث بلغ عددھا ، )%١(من مجتمع الدراسة بنسبة  بسيطة تم اختيار عينة عشوائية

ة ًاطالب نھم ، وطالب ة و) ٢٤٠(م م ، ًاطالب) ١٩٠(طالب يوضح مجتمع الدراسة ) ١(والجدول رق

  .  وعينتھا

  .وضح مجتمع الدراسة وعينتھاي : )١(جدول 

  الجامعة
المجتمع   عينة البحث  مجتمع الدراسة

  األصلي
 العينة
  الكلية

النسبة 
  إناث  ذكور  إناث  ذكور  المئوية

  %٤٤.٢  ١٩٠  ١٩٠٠٠  ١٢٠  ٧٠  ١٢٠٠٠  ٧٠٠٠  اإلسالمية

  %٣٠.٢  ١٣٠  ١٣٠٠٠  ٥٠  ٨٠  ٥٠٠٠  ٨٠٠٠  األزھر

  %٢٥.٦  ١١٠  ١١٠٠٠  ٧٠  ٤٠  ٧٠٠٠  ٤٠٠٠  األقصى

  %١٠٠  ٤٣٠  ٤٣٠٠٠  ٢٤٠  ١٩٠ ٢٤٠٠٠ ١٩٠٠٠  لمجموعا
  

  أداة الدراسة

ة جوانب استبانهبتصميم قام الباحث  ة من ثالث ى باإلضافة، مكون ة إل ات العام حيث ، البيان
ب  مل الجان االت األولش ي المج ة ف ي التنمي باب ف اركة الش ية(:  مش ادية، السياس ، واالقتص
ات مشاركة الشباب بينما يشمل ).  والثقافية، واالجتماعية ى معوق تبانة عل الجانب الثاني من االس

ة، الفلسطيني في التنمية ز مشاركة الشباب في التنمي وتكونت ، ويشمل الجانب الثالث سبل تعزي
ورتھا  ةداألا ي ص ةف ن  األولي رة) ١٣٠(م ب .  فق تمل الجان ث اش ى  األولبحي رة  )٧٥(عل فق

ى  في حين اشتمل، موزعة على المجاالت الثالثة اني عل رة) ٣٠(الجانب الث والجانب الثالث ، فق
بحوث مويأخذ درجة استجابة ال، وقد صممت االستبانة وفقاً لمقياس ليكرت الخماسي.  فقرة) ٢٥(

ة ، )قليلة جدا، قليلة، متوسطة، كبيرة، كبيرة جدا(عليھا بشكل متدرج  وقد أعطى لكل استجابة قيم
  .  التواليعلى ) ١، ٢، ٣، ٤، ٥(رقمية مرتبة تنازليا 
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  الدراسة أداةضبط 

  .  قام الباحث بحساب صدقھا وثباتھا، الدراسة قبل تطبيقھا أداةلضبط 

  صدق االستبانة:  أوال

تبانة  :  دق المحكمينص ى عشرة ) األداة(قام الباحث بعرض االس ة عل في صورتھا األولي
اع و م االجتم اتذة الجامعات الفلسطينية في تخصص عل ة محكمين من أس م حذف كل ، التنمي وت

ى، وتم تعديل صياغة بعض الفقرات، فقرة لم يوافق عليھا سبعة محكمين اًء عل ك أصبحت  وبن ذل
  .  في ضوء رؤية المحكمين) ١١٢(األداة مكونة من 

 صدق االتساق الداخلي .أ 

ادمن اتساق  بالتأكدقام الباحث  ا للظاھرة المقاسة من خالل حساب  األداة أبع ومدى تمثيلھ
ا ةمع اط البيئي دتأيولكي ، مالت االرتب ى ، األداةالباحث من صدق وصالحية  ك ا عل ام بتجريبھ ق

وكانت نتائج صدق االتساق ، وطالبة موزعين على الجامعات الثالثة ًاطالب) ٨٦(عينة مكونة من 

  .  )٢(بالجدول رقم  موضحكما ھو :  الداخلي وفقاً لمعادلة بيرسون

  االستبانة أبعادتباط المتبادلة بين يوضح معامالت االر :)٢(جدول 

  نتائج معامل بيرسون  البعد  م
  ٠.٨٢  : المشاركة في التنمية السياسية  -١
  ٠.٧١  : المشاركة في التنمية االقتصادية  -٢
  ٠.٦٠  : المشاركة في التنمية االجتماعية والثقافية  -٣
  ٠.٧١  : المجموع الكلي  
  ٠.٧٧  : معوقات مشاركة الشباب في التنمية  -٤
  ٠.٦٨  : سبل تعزيز مشاركة الشباب في التنمية  -٥

  األداةثبات :  ثانياً 

ة من  ة االستطالعية المكون ى العين ا عل د تطبيقھ ) ٨٦(قام الباحث بالتأكد من ثبات األداة بع

اخ لإلثم ، وطالبة ًاطالب ا كرومب ا وكانت قام بحساب معامل آلف د من أبعادھ تبانه ككل ولكل بع س

ة النصفية، )٣(موضح في الجدول رقم  النسبة كما م ، وقام بالتأكد من ثباتھا عن طريق التجزئ وث
  .  )٣(حساب معامل ارتباط سبيرمان بروان كما ھو موضح في الجدول رقم 
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  .وفقاً لمعادلة ألفا كرومباخ وسبيرمان بروان األداةيؤكد ثبات  : )٣(جدول 

  بروانسبيرمان   كرومباخ آلفا  المشاركة أبعاد  الرقم
  ٠.٩٠  ٠.٧٥  : المشاركة في التنمية السياسية  -١
  ٠.٨٣  ٠.٧٣  : المشاركة في التنمية االقتصادية  -٢
  ٠.٧٥  ٠.٦٥  : المشاركة في التنمية االجتماعية والثقافية  -٣
  ٠.٨٣  ٠.٧٨  : المجموع الكلي  
  ٠.٨٧  ٠.٧١  : معوقات مشاركة الشباب في التنمية  -٤
  ٠.٨١  ٠.٦٨  : اب في التنميةسبل تعزيز مشاركة الشب  -٥
  
  لألداةصورة النھائية ال

ن صدق  د م د التأك ا األداةوبع ت ، وثباتھ ن  األداةتكون ة م ي صورتھا النھائي رة ) ٩٢(ف فق
ى  ة عل ادموزع م  األبع دول رق ي الج ابقة ف ة ، )٣(الس ي التنمي اركة ف ان نصيب المش ث ك بحي

ية  رة) ٢٦(السياس ة االقت، فق ي التنمي اركة ف ادية والمش رة) ١٧(ص ة ، فق ي التنمي اركة ف والمش
ات مشاركة الشباب في  نأوفي حين ، فقرة) ١٤(االجتماعية والثقافية  الفقرات التي تتناول معوق

ة ، فقرة) ١٩(التنمية كان عددھا  ز مشاركة الشباب في التنمي أما الفقرات التي تناولت سبل تعزي
  .  فقرة )١٦(كانت 

  
  نتائج الدراسة ومناقشتھا

  :  النتائج التالية إلىتوصل الباحث ، إحصائيافي ضوء معالجة بيانات الدراسة 

  :والذي نص على النتائج المتعلقة بالسؤال األول:  أوال

ية  ا السياس ة بأبعادھ ة التنمي ي عملي طيني ف امعي الفلس باب الج اركة الش دى مش ا م م
ام الباحث بحساب المتوسطات ھذا السؤا عن ولإلجابة صادية واالجتماعية والثقافية ؟واالقت ل ق

ا ھي ، الحسابية و النسب المئوية والترتيب لكل مجال من مجاالت المشاركة ائج كم وكانت النت
  ).  ٤(موضحة في الجدول رقم 

  .يوضح توزيع أفراد العينة وفقاً لمدى مشاركتھم في مجاالت التنمية:  )٤( جدول

  مجال المشاركة
عدد 
  الفقرات

المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

  الترتيب

  ٣  %٦٨.٩  ١٤.٣٧  ٨٩.٥٧  ٢٦  التنمية السياسية 
  ١  %٧١.٨  ٧.٥٣  ٦١.١٤  ١٧  التنمية االقتصادية

  ٢  %٦٩.٤  ٦.٨٨  ٤٨.٥٧  ١٤  التنمية االجتماعية والثقافية
  -  %٦٩.٩  ٢٢.٩٤  ١٩٩.٣  ٥٧  التنمية ككل 
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د بلغت يتضح من الجدول السابق أن نسبة مشاركة الشب ة ق اب الجامعي الفلسطيني في التنمي
ير ، %)٦٩.٩( ي تش ىوھ دل  إل ابي إمع ا  إذايج ا اعتبرن د االفتراضي  نأم ادي(الح و  *)الحي ھ
 اإلسرائيليوخاصة في ظل الظروف التي يمر بھا الشعب الفلسطيني نتيجة االحتالل ، %)٦٠(

ي التن اركة ف بط أي مش ات تح ن عقب تالل م ذا االح ه ھ ا يؤسس باب أو وم ل الش ن قب واء م ة س مي
  .  اإلسرائيلياستھدافاً من قبل العدو  األكثرأن الشباب ھم الفئة  إال، غيرھم

ة  ي التنمي باب ف اركة الش أن مش ابق ب دول الس اتج الج ن ن دو م اديةويب ت  االقتص د حظي ق
ة وا، %)٧١.٨(بالمرتبة األولى بنسبة  ة االجتماعي ة بينما حظيت مشاركة الشباب في التنمي لثقافي
بة  اني بنس الموقع الث ع ، %)٦٩.٤(ب ي الموق ية ف ة السياس ي التنمي بابية ف اركة الش اءت المش وج

ذه النسب ، %)٦٨.٩(الثالث بنسبة  ضعف مؤسسات  مستوىعكس يويعتقد الباحث أن ترتيب ھ
رار السياس كما يعكس بشكل أو بآخر. التنشئة السياسية الفلسطينية ى الق ديم عل ي سيطرة الجيل الق

ال ذا المج ي ھ باب ف اركة الش ول دون مش ا يح ل السياسي مم غال ، والعم ا أن االنش القضايا بكم
ق الحد األ ى تحقي ى من سبل العيش ھو االقتصادية واالجتماعية من أجل العيش الكريم أو حت دن

ام  الموضوع ذو ذه األي ى أرضية ضرورة األولوية للشعب الفلسطيني في ھ البطون  إشباع"عل
ود ، "العقول عإشباقبل  د تع ىكما أن تدني نسبة مشاركة الشباب في العمل السياسي ق انسداد  إل

ة السالم الفلسطينية  ى، اإلسرائيليةاألفق السياسي وتعقيد عملي ات السياسية  إل د العالق جانب تعق
ة، م٢٠٠٦\١\٢٥الفلسطينية بعد انتخابات  –الفلسطينية  ي واحتدام حدة الصراعات الداخلي د  الت ق

ذه الدراسة  , شكل الخطر الحقيقي على عملية التنمية بكل أبعادھا وجوانبھات وعند مقارنة نتيجة ھ
ودراسة ) ١٩٨٣، عبد العزيز تميم(دراسة كل من مع نتائج الدراسات السابقة نجدھا تتناقض مع 

ودراسة ، )١٩٨٠، ملك حلمي عبد الستار(ولكنھا تتفق مع نتائج دراسة ، )١٩٨٦، عاطف غيث(
نطن( ة واش ات، )٢٠٠٣، جامع ن الدراس ا م ى . وغيرھ اً عل د عملي ة يؤك ن نتيج بق م ا س وأن م

ة في  اةأولوية الجوانب االقتصادية واالجتماعي اقي العوامل األخرى السياسية حي ى ب اس عل  ؛ الن
م  ذي يحدد لھ ل وجودھم ھو ال ذي يمث اس ال ادي للن ع االقتصادي الم أن الواق د ب ذي يؤك األمر ال

  .  وبالتالي يحدد لھم مشاركتھم في التنمية السياسيةوعيھم السياسي جتماعي بما فيه وعيھم اال
  

  :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني والذي نص على    :ثانياً 

ر" اً لمتغي ة تبع وع ھل تختلف مشاركة الشباب الجامعي الفلسطيني في التنمي ر( : الن  -ذك
م استخد، ھذا السؤال عن ولإلجابة ؟)أنثى م) ت( اإلحصائيام ت تقلتين والجدول رق ين مس  : لعينيت

  .ذلك يوضح) ٥(

                                                 
القيمة الوسطى لمستويات المقياس مقسوماً على الدرجة  ×عدد بنود المقياس :  الحد االفتراضي الحيادي ھو  *

 .  الكلية للمقياس أو البعد



 ٢٥١ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ رفيق المصري

 ٢٠٠٨). ١(٢٢مجلد ). العلوم اإلنسانية(ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

  .)أنثى/ذكر: (للتنمية وفقاً لمتغير النوع يوضح توزيع أفراد العينة تبعاً لرؤيتھم :)٥(جدول 

  العدد  البيان  مجال المشاركة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

) ت(قيمة 
  يةالمحور

الداللة 
  اإلحصائية

  السياسية التنمية
  ١٣.٧٢  ٩١.٠٣  ١٩٥  ذكر

١.٨٦  
٠.٠٦  

  غير دال  ١٤.٨٠  ٨٨.٤٢  ٢٤٠  أنثى

  التنمية االقتصادية
  ٧.٧٠  ٦١.٢٣  ١٩٠  ذكر

٠.٢٠  
٠.٨٣  

  غير دال  ٧.٤٢  ٦١.٠٧  ٢٤٠  أنثى
التنمية االجتماعية 

  والثقافية
  ٦.٥١  ٤٨.٢٩  ١٩٠  ذكر

٠.٤٥  
٠.٧٤  

  غير دال  ٧.١٧  ٤٨.٧٩  ٢٤٠  أنثى

  التنمية ككل
  ٢١.٨٧  ٢٠٠.٥٥  ١٩٠  كرذ

١.٠١  
٠.٧١  

  غير دال  ٢٣.٧٥  ١٩٨.٣  ٢٤٠  أنثى

  : السابق ما يلي الجدولويتضح من نتائج 

ة  روق ذات دالل ه ال توجد ف ر  إحصائيةأن ة الفلسطينية تعزى لمتغي ة الجامع ة طلب ي رؤي ف
ؤثر في طبي ؛ أي من مجاالت المشاركة في التنمية في النوع وع ال ي ة مشاركة أي أن متغير الن ع

وأن الفروق في ، االقتصادية واالجتماعية والثقافيةو السياسية الشباب في التنمية وال في مجاالتھا
ة رؤية  اثالذكور عن رؤي ة اإلن يس جوھري ة ول روق ظاھري ى  األمر ؛ ھي ف دلل عل ذي ي  نأال

ان  ةالطرفين يتوافق ة التنموي ي العملي اركتھم ف ة نحو مش ي الرؤي ر مس، ف ر غي و أم تبعد ألن وھ
ى المستوى  ة االقتصادية عل د شاركت في التنمي اجيالمرأة الفلسطينية ق الصناعي والعمل  اإلنت

ام  اإلسرائيليقبل االحتالل ، الخدمي كما الرجل ده١٩٦٧ع ا مارست العمل السياسي ، م وبع كم
بة  ك نس ى ذل ل عل ر دلي ل وخي ا الرج ه كم ت تمارس تالل والزال د االح وطني ض احي وال الكف

وجاءت نتائج ھذه الدراسة لتتفق مع نتائج دراسة .  ركتھا في االنتخابات التشريعية والرئاسيةمشا
دتا عدم اواللت، )٢٠٠٤، جميل عمر نشوان(ودراسة ، )١٩٩٧، أماني أحمد راضي(كل من  ن أك

ائ.  تعزى لمتغير النوع إحصائياوجود فروق دالة  ذه النت ى ج وربما تعود أسباب ھ أن الطرفين إل
اال رأة يعاني ل والم ة رج ادية واالجتماعي ية واالقتص تويات السياس ى المس اة عل س المعان ن نف

  .  ن في رؤاھم حول مشاركتھم في التنميةيتوافقا وبالتالي، والثقافية

ى الثالثالنتيجة المتعلقة بالسؤال  ھل تختلف مشاركة الشباب الجامعي " والذي نص عل
ة" ؟)أدبي –علمي( :سطيني في التنمية تبعاً للتخصصالفل م استخدام  ولإلجاب ذا السؤال ت عن ھ

  .يوضح ذلك) ٦(: والجدول رقم، لتينلعينتين مستق) ت( اإلحصائي
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ً لمتغير التخصص :)٦(جدول  ً لمشاركتھم في التنمية ووفقا  –علمي (: يوضح توزيع العينة تبعا
  .)أدبي

  العدد  البيان  مجال المشاركة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  عياريالم

) ت(قيمة
  المحسوبة

الداللة 
  اإلحصائية

  التنمية السياسية
  ١٤.٤١  ٩٠.٣٥  ٢٩٠  آداب

١.٦١  
٠.١٠  

  غير دالة  ١٤.٢٢  ٨٧.٩٧  ١٤٠  علوم

  التنمية االقتصادية
  ٧.٢٢  ٦١.٥٥  ٢٩٠  آداب

١.٦٠  
٠.١٠  

  غير دالة  ٧.١٠  ٦٠.٣٠  ١٤٠  علوم
التنمية االجتماعية 

  والثقافية
  ٧.٢١  ٤٨.٩٥  ٢٩٠  آداب

١.٦٣  
٠.٠٩  

  غير دالة  ٦.١١  ٤٧.٧٩  ١٤٠  علوم

  التنمية ككل
  ٢٣.٢٤  ٢٠٠.٨٥  ٢٩٠  آداب

٢.٠٣  
٠.٠٤  

  دالة  ٢٢.٠٤  ١٩٦.٠٧  ١٤٠  علوم

ة ، يتضح من الجدول السابق روق ذات دالل ه ال توجد ف في مستوى مشاركة  إحصائيةبأن
ةاالقتصادية وفي التنم والتنميةالشباب الجامعي في التنمية السياسية  ة الثقافي تعزى ، ية االجتماعي

ص ر التخص وم آداب : لمتغي امعيين ؛ أو عل ة الج ع الطلب ن ، أي أن جمي ر ع ض النظ وبغ
إال أن الجدول نفسه ، يتفقون حول المشاركة في التنمية على مستوى أبعادھا المستقلة، تخصصھم

د مستوى  إحصائيةوجود فروق ذات داللة  إلىيشير  ان المت، )٠.٠٥(عن وسط الحسابي حيث ك
رع  ي الف يللمتخصصين ف اوي  األدب ابي للطالب  )٢٠٠.٨٥(يس ن المتوسط الحس ر م و أكب وھ

رع العلمي  المتخصصين ذي يساويفي الف ة ) ١٩٦.٠٧( وال  المحسوبة تساوي) ت(وكانت قيم
ة ) ١.٦٤(الجدولية والتي تساوي ) ت(قيمة  أكبر منوھي ) ٢.٠٣( د مستوى الدالل  ؛ )٠.٠٥(عن

ي ة لصالح طالب  مما يعن روق في مستوى مشاركة الطالب في التنمي د ، اآلدابوجود ف ويعتق
يطلبة القسم  نأ إلىربما يعود  ھذا الفرقالباحث أن سبب  ريھتمون  األدب بالقضايا السياسية  أكث

من وقت  أوسعوقتھم  نأكما ، أكثرن طبيعة تخصصھم تخدمھم خاصة وأ، االجتماعية والثقافيةو
ي  اركة المتخصصين ف م المش ا يسمح لھ رع العلمي مم رالف ة الفلسطينية  أكث ة التنموي ي العملي ف

ل نشوان(وھذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة ، ككل ائج لصالح ، )٢٠٠٤، جمي والتي خرجت بنت
  .  العلمي مقارنة بالتخصص األدبيالتخصص 

الشباب الجامعي ھل تختلف مشاركة ":  والذي نص على الرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
ة "؟ )األقصى –األزھر – اإلسالمية( : ي التنمية تبعاً لمتغير الجامعةف ذا السؤال  نع ولإلجاب ھ

  .  يوضح ذلك )٧: (والجدول رقم األحاديتحليل التباين  اإلحصائيتم استخدام 
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ً لمتغير الجام أفراديوضح توزيع  :)٧( جدول ً لمشاركتھم في التنمية ووفقا  : عةالعينة تبعا
  ).األقصى – األزھر – اإلسالمية(

مجال 
  المشاركة

  البيان
مجموع 
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
  المربعات

) ف(قيمة 
 المحسوبة

الداللة 
 اإلحصائية

التنمية 
  السياسية

بين 
  المجموعات

٢٤١٤.٢٧  ٢  ٤٨٢٤.٥٤  

١٢.٢٩  

٠.٠٠  

خالل 
  المجموعات

١٩٦.٣٩  ٤٢٧  ٨٣٨٦٢.٢٦  
  دالة

    ٤٢٩  ٨٨٦٩٠.٨١  المجموع

التنمية 
  االقتصادية

بين 
  المجموعات

٦٠.٠٩  ٢  ١٢٠.١٨  

١.٠٥  

٠.٣٤  

خالل 
  المجموعات

٥٦.٨٢  ٤٢٧  ٢٤٢٦٥.٥٨  
  غير دالة

    ٤٢٩  ٢٤٣٨٥.٧٧  المجموع 

التنمية 
االجتماعية 
  والثقافية

بين 
  المجموعات

٦٧.٠٤  ٢  ١٣٤.٠٩  

١.٤١  

٠.٢٤  

خالل 
  المجموعات

٤٧.٣٦  ٤٢٧  ٢٠٢٢٣.٠٢  
   غير دالة

    ٤٢٩  ٢٠٣٥٧.١١  المجموع

التنمية 
  ككل

بين 
  المجموعات

٤٢١٩.٣٤  ٢  ٨٤٣٨.٦٥  

٨.٢٨  

٠.٠٠  

خالل 
  المجموعات

٥٠٩.٠١  ٤٢٧  ٢١٧٣٤٧.٦٥  
  دالة 

    ٤٢٩  ٢٢٥٧٨٦.٣٠  المجموع

ابق ن الجدول الس اك فروق، يتضح م ية  ًاأن ھن اركة السياس ي المش ة ف توى التنمي ى مس عل

ة ح، تعزى لمتغير الجامعة ة ) ١٢.٢٩(المحسوبة تساوي  )ف(يث كانت قيم ر من قيم وھي أكب

اك فروق، )٠.٠٥(عند المستوى ) ١(الجدولية التي تساوي  )ف( ي أن ھن ة  ًامما يعن  إحصائيادال

ى الجامعات الفلسطينية تعزى لمتغير الجامع طلبةفي طبيعة مشاركة ) ٠.٠٥(عند المستوى  ة عل
ة السياسية ةمعرلو , مستوى التنمي ر الجامع اً لمتغي روق تبع اه الف ة اتج ار ، ف م استخدام اختب د ت فق

  .  يوضح ذلك) ٨( : شيفيه البعدي والجدول رقم
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    .يوضح اتجاه الفروق في المشاركة في التنمية السياسية تبعاً لمتغير الجامعة :)٨( جدول

  جامعة األقصى  جامعة األزھر  اإلسالميةالجامعة   اسم الجامعة
  *٧-٢٥-  *٦-٢٤-  -  سالميةاإلالجامعة 

  ١.٠١  -    جامعة األزھر
  -      جامعة األقصى

  :  اتضح من الجدول السابق ما يلي

ة السياسية  في مستوى المشاركة في) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياتوجد فروق دالة  .١ التنمي
 .  لصالح طلبة جامعة األزھر) األزھر، اإلسالمية(تبعاً للجامعة 

ة السياسية ) ٠.٠٥(عند مستوى  اإحصائيتوجد فروق دالة  .٢ في مستوى المشاركة في التنمي
 .  لصالح طلبة جامعة األقصى )األقصى، اإلسالمية(تبعاً للجامعة 

في مستوى المشاركة في التنمية السياسية ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائياال توجد فروق دالة  .٣
 .  بين طلبة جامعتي األزھر و األقصى

الفر ق ب ا يتعل ة ق ذاووفيم اً  اإلحصائيةت الدالل ل تبع ة كك ي التنمي اركة ف توى المش ي مس ف
ة ر الجامع م، لمتغي ن الجدول رق ة  )٧( : يتضح م اوي ) ف(أن قيم وبة تس وھي ) ٨.٢٨(المحس

ه توجد ، )٠.٠٥(عند مستوى الداللة  )١(الجدولية التي تساوي  )ف(من قيمة  أكبر ي أن وھذا يعن
ة ككل ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائيافروق دالة  في مستوى مشاركة الشباب الجامعي في التنمي

ة ر الجامع زى لمتغي اركة  ؛ تع ة المش ي طبيع ياً ف ة يلعب دوراً أساس ر الجامع ي أن متغي ا يعن مم
ة، ومستوياتھا في التنمية ككل د ، وللكشف عن اتجاه الفروق في التنمية ككل تبعاً لمتغير الجامع فق

  .  يوضح ذلك )٩(:  و الجدول رقم ،بار شيفيه البعديتم استخدام اخت

  .لمتغير الجامعةيوضح اتجاه الفروق بالمشاركة في التنمية ككل تبعاً  :)٩(جدول 

  جامعة األقصى  جامعة األزھر  اإلسالميةالجامعة   اسم الجامعة
  *٩.٥٣-  *٨.٣١-  -  اإلسالميةالجامعة 

  ١.٢٢-  -    جامعة األزھر
  -      جامعة األقصى

  :  ما يلي) ٩(قم يتضح من الجدول ر

ة  .١ روق ذات دالل د ف ة  إحصائيةتوج توى الدالل د مس ي ) ٠.٠٥(عن اركة ف توى المش ي مس ف
 .لصالح طلبة جامعة األزھر )األزھر، اإلسالمية( : تبعاً لنوع الجامعةالتنمية ككل 

ة  .٢ روق ذات دالل د ف ة  إحصائيةتوج توى الدالل د مس ي ) ٠.٠٥(عن اركة ف توى المش ي مس ف
 . لصالح طلبة جامعة األقصى )األقصى، اإلسالمية( : بعاً لنوع  للجامعةالتنمية ككل ت
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ة ) ٠.٠٥(عند مستوى  إحصائيةال توجد فروق ذات داللة  .٣ في مستوى المشاركة في التنمي
 ).  األقصى، األزھر( : ككل تبعاً لنوع الجامعة

روق ف دى الف ابقة في الجدولين التاسع والعاشر تتب ة عند قراءة النتائج الس ي مشاركة الطلب
وال توجد ، الجامعيين في التنمية السياسية والتنمية ككل لصالح طالب جامعتي األزھر واألقصى

ادية  ة االقتص ي التنمي اركة ف توى المش ى مس ة عل ات الثالث ة الجامع اركة طلب ي مش روق ف ف
ة ادية واالجتماعي روف االقتص س الظ ي نف اً ف تراكھم جميع ي اش ا يعن ة مم أن  الإ، واالجتماعي

ةً االفروق في التنمية السياسية لص ة مع الجا لح طلبة جامعة األزھر مقارن ولصالح ، اإلسالميةمع
روق ، اإلسالميةطلبة جامعة األقصى مقارنةً مع طلبة الجامعة  ذه الف ود أسباب ھ ا تع ىربم أن  إل

اً عملياً يتبعان السلطة الوطنية الفلسطينية وتسي ااألزھر واألقصى ھم : الجامعتين يھم عملي طر عل
تح"حركة التحرير الوطني الفلسطيني  ة ، "ف ى الجامع ا يسيطر عل ة حماس اإلسالميةبينم  , حرك

ديني  د ال ر البع ث يظھ ات حي ين الجامع ة ب ة واأليديولوجي روق الفكري رز الف ا تب يوھن فة  ف فلس
ة  اإلسالميةالجامعة  ى حساب الم اإلسالميةوكثرة المساقات الدينية في الجامع ة عل اقات العلمي س

فتھ انتعطي انتلاألخرى بعكس جامعتي األزھر واألقصى ال ة في فلس واد ماألولوي ة للم ا التعليمي
كل ة بش ةيالعلمي اقات الديني اب المس ى حس ي عل ي واألدب ر كم.  ھا العلم امعتين األزھ ا أن الج
ة واألقصى ت ر من الجامع ر بكثي ة السياسية أكث تم في ، يةاإلسالمشجعان النشاطات الالمنھجي وي

ددة) األزھر واألقصى(ھاتين الجامعتين  ل، نشاطات سياسية متع اءات سياسية مع ، ورش عم لق
مناظرات بين األحزاب عبر ممثليھم الطالب أو بحضور قياديين من ھذه  , ندوات سياسية , القادة

خ...  األحزاب بة ا، ال ا أن نس امعتيكم ي ج ين الجنسين ف اح ب ى ) ىاألزھر واألقص( : النفت أعل
ً  بكثير من الجامعة اإلسالمية التي تفصل بين الجنسين ا ين ؛ فصالً تام امعتين مختلفت األمر  أي ج

ة اإلسالمية ةالذي يعكس أيديولوجي امعتي، وفلسفة الجامع ين ج ارب ب األزھر  : في حين أن التق

ى ا ت، واألقص ي ألنھم ر طبيع و أم رفھ ديولوجيا وفك دة وأي فة واح ثالن فلس د ًام ً  ًاواح ا ، تقريب

تمتعان بحرية تعبير أكثر بكثير من الجامعة اإلسالمية مما يساعد في ارتفاع مستوى المشاركة تو
  .  بل وارتفاع مستوى المشاركة في التنمية ككل، السياسية لطالبھا

ؤال ال ة بالس ائج المتعلق امسالنت ى خ ذي نص عل اركة ":  وال ات مش م معوق ي أھ ا ھ م
  في عملية التنمية من وجھة نظرھم؟ الشباب الجامعي الفلسطيني

ة عن ولإلجابة ات المعياري ابية واالنحراف والنسب ، ھذا السؤال تم حساب المتوسطات الحس
  .يوضحان ذلك )١١(و ) ١٠( : ن رقموالجدوال، األعلىالمئوية وترتيب كل منھا حسب النسبة 

  .يةة من معوقات مشاركتھم في التنميوضح رؤية أفراد العين :)١٠(جدول 

معوقات مشاركة 
الشباب الجامعي 
  في التنمية ككل 

 عدد الفقرات 
المتوسط 
  الحسابي 

النسبة المئوية   االنحراف المعياري

٧٧.١  ٩.٥٢  ٧٣.٣٢  ١٩  
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م  ات )%٧٧.١(أن نسبة ) ١٠(ويتضح من الجدول رق رون أن المعوق ة ي راد العين ، من أف
ة التي، بالتأكيدھي ، التي قدمتھا الدراسة الحالية تم ، تقف أمام مشاركتھم الفاعلة في التنمي ولكي ي

ليوضح ) ١١(ترتيب ھذه المعوقات وفق أولوياتھا من وجھة نظر عينة الدراسة سيتم عمل جدول 
  .  لألولوياتتوزيع أفراد العينة حسب رؤيتھم لمعوقات المشاركة في التنمية وفقاً 

ركة الشباب الجامعي الفلسطيني في يوضح توزيع المعيقات التي تحول دون مشا :)١١(جدول 
  .  عملية التنمية ككل وفقاً ألولوياتھا من منظور عينة الدراسة

  م
رقم الفقرة 

وفق 
  األولوية

  الفقرات
المتوسط 
الحسابي 
  للفقرة

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

أرى أن االحتالل يعيق مشاركة الشباب   ٥٨  -١
  .في التنمية

٩٠.٢  ٠.٧٣  ٤.٥١  

أرى أن ضعف السلطة والفساد   ٥٩  -٢
اإلداري يعيق مشاركة الشباب في 

  .عملية التنمية

٨٧.٨  ٠.٨٥  ٤.٣٩  

أرى أن انتشار ظاھرة البطالة والفقر   ٦٧  -٣
في المجتمع يساھم في إعاقة مشاركة 

  .الشباب في التنمية

٨٦.٤  ٠.٨٧  ٤.٣٢  

أعتقد أن التدخالت الخارجية التي   ٦٠  -٤
ق مشاركة تفرض على المجتمع تعي

  .الشباب في التنمية

٨٥.٠  ٠.٩١  ٤.٢٥  

أرى أن عدم وجود موارد طبيعية يقلل   ٦٦  -٥
  .من مشاركة الشباب في التنمية

٨٣.٦  ١.٩١  ٤.١٨  

أرى أن عدم وجود حوافز مادية   ٦٥  -٦
ومعنوية للشباب يقلل من فرص 

  .مشاركتھم في عملية التنمية

٨٢.٠  ١.٠١  ٤.١٠  

م العام وظھور أرى أن غياب النظا  ٦٣  -٧
الميليشيات وانتشار الفوضى يعيق 

  .مشاركة الشباب في التنمية

٨٠.٤  ١.٠٢  ٤.٠٢  

أري أن ثقافة العنف السائدة في  ٧٥  -٨
المجتمع الفلسطيني تقف حائالً دون 

 .مشاركة الشباب في التنمية

٨٠.٠  ١.١٢  ٤.٠٠  

أعتقد أن كبح الحريات الشخصية   ٦١  -٩
العمل يقوض مشاركة الشباب في 

  .التنموي

٧٨.٦  ١.٠٨  ٣.٩٣  
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 )١١(تابع جدول رقم ... 

  م
رقم الفقرة 

وفق 
  األولوية

  الفقرات
المتوسط 
الحسابي 
  للفقرة

االنحراف 
  المعياري

النسبة 
  المئوية

أرى أن عدم وجود موارد بشرية   ٧٠ -١٠
متدربة يقلل من مساھمة الشباب في 

  .التنمية

٧٨.٢  ١.٨٠  ٣.٩١  

فاض مستوى التعليم ونقص أرى أن انخ  ٧٤ -١١
المعرفة لدى الشباب يحد من مشاركتھم 

  .في التنمية

٧٧.٨  ١.١٩  ٣.٨٩  

أرى أن الكثافة السكانية العالية في   ٦٩ -١٢
قطاع غزة تمثل تحدياً حقيقاً أمام 

  .مشاركة الشباب في التنمية

٧٦.٦  ١.٠١  ٣.٨٣  

أرى أن التشجيع على الھجرة يساھم   ٧٦ -١٣
ة الشباب في قضايا في إعاقة مشارك
  .مجتمعھم التنموية

٧٥.٤  ١.٢٠  ٣.٧٧  

أعتقد أن االعتماد على الخبرات   ٦٨ -١٤
األجنبية لمستوردة يكبح مساھمة 

  .الشباب في التنمية

٧٥.٠  ١.١٩  ٣.٧٥  

أرى أن البناء االجتماعي الفلسطيني   ٧١ -١٥
القائم على أ العالقات العشائرية يعيق 

  .مشاركة الشباب في التنمية

٧٣.٠  ١.١٠  ٣.٦٥  

أرى أن طغيان العمل الوطني   ٦٤ -١٦
التحرري يعيق مشاركة الشباب في 

  .العمل التنموي

٧١.٢  ١.٢٠  ٣.٥٦  

أعتقد أن السلطة الفلسطينية لديھا خطط   ٦٢ -١٧
واضحة لمساھمة الشباب في عملية 

  .التنمية

٦٢.٦  ١.٣٤  ٣.١٣  

أرى أن التطرف الديني يعوق   ٧٣ -١٨
  .التنميةمشاركتي في 

٦١.٤  ١.٤٤  ٣.٠٧  

أرى أن النظام التعليمي الجامعي ال   ٧٢ -١٩
يعزز من مشاركة الشباب في عملية 

  .التنمية

٥٩.٤  ١.٢٦  ٢.٩٧  

  ٧٧.١  ٩.٥٢  ٧٣.٣٢  المجموع    
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د ) ٥٨(يتضح من نتائج الجدول السابق أن الفقرة  ة ق من معوقات مشاركة الشباب في التنمي
ى أن االحتالل وتنص ھ، حصلت على أعلى نسبة رة عل لألراضي الفلسطينية  اإلسرائيليذه الفق

اد ) ٥٩(الفقرة  وتلتھا ؛ يعيق عملية التنمية ى أن ضعف السلطة الفلسطينية والفس والتي تنص عل
ة وھي تتحدث لثفقد احتلت الدرجة الثا) ٦٧(الفقرة  أما، اإلداري يعيق عملية التنمية ة في األھمي
ر في المجتمع الفلسطيني عن أن انتشار ظاھرة البط ة والفق ةساھم في تال مشاركة الشباب  إعاق
دخالت ) ٦٠(والفقرة رقم ، الجامعي في عملية التنمية ى أن الت ة وتنص عل احتلت الدرجة الرابع

ة ، الخارجية التي تفرض على المجتمع الفلسطيني تعيق مشاركة الشباب الجامعي في عملية التنمي
ل من احتلت ) ٦٦(بينما الفقرة  ة يقل وارد طبيعي الدرجة الخامسة فھي تنص على أن عدم وجود م

ة ي التنمي باب ف اركة الش م ، مش رة رق دم ) ٦٥(والفق ى أن ع نص عل ة وت ة السادس ت المرتب احتل
ة ات التنمي ل من فرص مشاركتھم في عملي ة للشباب يقل رة ، وجود حوافز مادية ومعنوي ا الفق أم

ابعة ) ٦٣( ة الس ت المرتب ي احتل يات الت ور الميليش ام وظھ ام الع اب النظ ى أن غي نص عل فھي ت
احتلت المرتبة الثامنة وھي ) ٧٥(والفقرة ، وعدم استتباب األمن يعيق مشاركة الشباب في التنمية

ائدة في المجتمع الفلسطيني تقف حائالً دون مشاركة الشباب في  تنص على أن ثقافة العنف الس
ة التاسعة من المعولتوا) ٦١(أما الفقرة ، عملية التنمية ى أن ي احتلت المرتب ي تنص عل ات الت ق

رة  , كبح الحريات الشخصية يقوض مشاركة الشباب في العمل التنموي د ) ٧٠(في حين أن الفق ق
ل من مساھمة  ة يقل وارد بشرية متدرب ى أن عدم وجود م احتلت الدرجة العاشرة وھي تنص عل

ات وھي تنص ة في سلم المعوالحادية عشر المرتبةت فاحتل) ٧٤(الفقرة  ماأ، الشباب في التنمية ق
ي  اركتھم ف د من مش باب يح دى الش ة ل ة والثقاف يم ونقص المعرف ى أن انخفاض مستوى التعل عل

ن الكثافة السكانية العالية إالثانية عشرة وھي تنص على  المرتبة) ٦٩(بينما احتلت الفقرة ، التنمية
ا اً أم ةفي قطاع غزة تمثل تحدياً حقيقي رة ، م مشاركة الشباب في التنمي ا الفق والتي جاء ) ٧٦(أم

ةالتشجيع على الھجرة يساھم في  إنقات الثالثة عشرة فھي تنص على المعو ترتيبھا في سلم  إعاق
ة تمعھم التنموي ي قضايا مج رة ، مشاركة الشباب ف ا الفق ع ) ٦٨(أم ي الموق ا ف ي جاء ترتيبھ والت

بح مساھمة الشباب  األجنبيةماد على الخبرات الرابع عشر فقد نصت على أن االعت المستوردة يك
وھي تؤكد على أن البناء االجتماعي ، جاءت في المرتبة الخامسة عشر) ٧١(والفقرة ، في التنمية

ة يعيق وقبليالفلسطيني القائم على أساس عشائري  م ، مشاركة الشباب في التنمي رة رق ا الفق بينم
ق احتلت الدرجة السادسة عش) ٦٤( وطني التحرري يعي ان العمل ال ى أن طغي ر وھي تنص عل

لم  والتي احتلت) ٦٢(أما الفقرة ، مشاركة الشباب في العمل التنموي ابعة عشر في س الدرجة الس
دى قات فقد نصت على أنالمعو ات ه ال يوجد ل السلطة خطط واضحة لمساھمة الشباب في عملي
ديني يعوق احتلت المرتبة ) ٧٣(في حين الفقرة ، التنمية الثامنة عشر ونصت على أن التطرف ال

ة ي التنمي باب ف اركة الش رة ، مش ع ) ٧٢(وجاءت الفق ي الموق رف لم المعو األخي ات وھي من س ق
  .  تنص على أن النظام التعليمي الجامعي ال يعزز مشاركة الشباب في عملية التنمية

ة مشاركة الشباب الجادون يتضح من ترتيب المعوقات التي تحول  معي الفلسطيني في عملي

ة ًاواضح ًاالتنمية أن ھناك إدراك ى التنمي دى الشباب بخطورة االحتالل اإلسرائيلي عل ه ، ل وأن

طينية ة الفلس ة الوطني ذه العملي ي واألول لھ ق الحقيق ل المعي باب ، يمث ائج أن الش د النت ا تؤك كم
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ي ج امعي يع طيني الج ة وتيالفلس لطة الوطني ات الس عف مؤسس اد داً أن ض اھرة الفس ي ظ فش
ر  , اإلداري تفحال الفق ة واس ار البطال ي معووانتش طيني ھ ع الفلس ي المجتم ام ف ة أم ات جدي ق

ى ، مشاركتھم في التنمية ي تفرض عل ة الت دخالت الخارجي أن الت درك الشباب الفلسطيني ب كما ي
واجه الشباب قات التي تخطوط سيره ھي أحد أھم المعو الشعب الفلسطيني والتي تتحكم عملياً في

ة ي التنمي اركتھم ف ن مش د م ة ، وتح ة ومعنوي وافز مادي ة وح وارد طبيعي وفر م دم ت ى جانب ع إل
  .  تغري الشباب على المشاركة الفعالة في التنمية

ً ، ويبدو ام، واضحاً أيضا وانتشار ، أن الشباب الجامعي الفلسطيني يرى في غياب النظام الع
دد  األمنيالفوضى والفلتان  ة العنف ھي أيضاً ، ليشيات المسلحة الفلسطينيةالميوتع روز ثقاف وب

ةمعو ة التنمي ي عملي ة ف اركتھم الفاعل ة تحول دون مش ات حقيقي ب أن، ق ى جان ات  إل بح الحري ك
ة وارد بشرية مدر، الشخصية يعيق من مشاركة الشباب في التنمي د من وجود م ا ال ب ة ألكم ن ب
ة ي التنمي اركة ف ن المش ق م ا يعي دم وجودھ ى، ع وات  إل أن دع باب الواضح ب ي الش ب وع جان

ة ة في التنمي ا ، الھجرة ألبناء الشعب الفلسطيني وخاصة الشباب تحول دون مشاركتھم الفاعل كم
  .  أن التطرف الديني يعوق مشاركة الشباب في عملية التنمية

طيني  امعي الفلس باب الج ي الش دى وع الء م ح بج بق يوض ا س مإن م ة  وإدراكھ لطبيع
ي المعوق ة ف اركتھم الفاعل ول دون مش ي تح ة الت ة والثقافي ية واالقتصادية واالجتماعي ات السياس

ابقة، عملية التنمية ذي يستدعي وضع تصور ، وھذا ما أكدت عليه بعض الدراسات الس األمر ال
رالتساؤل  إليهما يسعى  وھذالتعزيز مشاركة الشباب في عملية التنمية الفلسطينية  مستقبلي  األخي
  .  ذه الدراسةمن ھ

ز ":  من أسئلة الدراسة والذي نص على ادسالسؤال الس إجابة ما التصور المقترح لتعزي
  ي الفلسطيني في عملية التنمية ؟ مشاركة الشباب الجامع

ة ة والنسب  عن لإلجاب ات المعياري ابية واالنحراف م حساب المتوسطات الحس ذا السؤال ت ھ
ة نظرھملشباب في عملية التنمية وفق وترتيب سبل تعزيز مشاركة ا، المئوية  , أولوياتھا من وجھ

  .  يوضح ذلك) ١٢( : والجدول رقم

ً  :)١٢(جدول  التي  لألولوياتيوضح رؤية أفراد العينة لسبل تعزيز مشاركتھم في التنمية وفقا
  .يطرحونھا

سبل تعزيز مشاركة الشباب 
  الجامعي في التنمية

  ة المئويةالنسب  المتوسط الحسابي  عدد الفقرات
٨٦.٧٧  ٦٩.٤٢  ١٦%  

رى أن التصور  )%٧٧, ٨٨(يتضح من نتائج الجدول السابق أن نسبة  ة الدراسة ت من عين
ةمما يدلل على ، ة التنميةتعزيز مشاركتھم في عمليبالمقترح من قبل الباحث كفيل  ة  إيجابي وفعالي

ب، ھذا التصور من وجھة نظر الشباب الجامعي الفلسطيني أن س اً ب ز مشاركتھم وفق علم ل تعزي
  .  )١٣( : التي يرونھا يمكن عكسھا في الجدول رقم األولويات
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  عملية التنمية وفقاً اللوياتھا  يعكس رؤية العينة لسبل تعزيز مشاركتھم في :)١٣( جدول

  الفقرات  الرقم
المتوسط 

  الحسابي للفقرة
النسبة 
  المئوية

شاركة على تعزيز م دالديمقراطية يساع أرى أن نشر  -١
  .الشباب في التنمية

٨٩.٠٦  ٤.٤٥٣  

أرى أن سيادة النظام العام والقضاء على الفوضى   -٢
  .يعززان مشاركة الشباب في قضايا التنمية

٨٨.٨٨  ٤.٤٤٤  

أرى أن مساھمة الشباب في دحر االحتالل يعزز من   -٣
  .  مشاركتھم في عملية التنمية

٨٨.٠٨  ٤.٤٠٤  

نموي لدى الشباب أرى ضرورة نشر الثقافة الت  -٤
مع ثقافة  ةمتوازيالجامعي الفلسطيني لكي تكون 

  .  المقاومة

٨٧.٩  ٤.٣٥٩  

أرى أن توحيد الخطاب السياسي والوطني بين   -٥
فصائل العمل الوطني الفلسطيني سيعزز من مشاركة 

  .  الشباب في التنمية

٨٧.٣٨  ٤.٣٦٩  

أرى أن تنمية روح المبادرة والقيادة عند الشباب   -٦
  .  ساھم في تعزيز مشاركتھم في التنميةي

٨٧.٣  ٤.٣٦٥  

أرى أن ممارسة الشباب لحرياتھم واحترام حقوقھم   -٧
  .  سيعزز مشاركتھم في التنمية المجتمعية

٨٧.٢٤  ٤.٣٦٢  

أرى أن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة تساھم   -٨
  .  في تعزيز دور الشباب في التنمية

٨٧.١  ٤.٣٥٥  

أن مشاركة الشباب في القضايا السياسية  أرى  -٩
واالقتصادية واالجتماعية يعزز دورھم في تنمية 

  المجتمع 

٨٧.٠٢  ٤.٣٥١  

أرى أن القضاء على البطالة والفقر في أوساط   -١٠
   .الشباب يعزز من مشاركتھم في التنمية

٨٦.٦٨  ٤.٣٣٤  

أرى أن تأخذ المؤسسات الدينية دورھا في حث   -١١
  .  المشاركة في التنميةالشباب على 

٨٦.٦  ٤.٣٣٠  

أرى ضرورة وضع حوافز مادية ومعنوية لضمان   -١٢
  .  مشاركة الشباب في قضايا التنمية وتعزيزھا

٨٦.٤  ٤.٣٢٠  

أرى من الضروري أن تعمل المؤسسات الحكومية   -١٣
وغير الحكومية على نشر الوعي التنموي في أوساط 

  .  الشباب

٨٦.٢  ٤.٣١١  
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 )١٣(جدول رقم تابع ... 

  الفقرات  الرقم
المتوسط 

  الحسابي للفقرة
النسبة 
  المئوية

أرى أن نشر المعرفة والديمقراطية يساعدان مشاركة   -١٤
  .  الشباب في التنمية

٨٥.٨  ٤.٢٩٠  

أرى أن احترام السلطة والديمقراطية يعززان   -١٥
  .  في التنمية مشاركة الشباب

٨٤.٨٢  ٤.٢٤١  

 والحزبي من ظاھرة التطرف الدينيأرى أن التخلص   -١٦
يعززان مشاركة الشباب في عمليات البناء والتغيير 

  .  الوطنيين

٨١.٩٤  ٤.٠٩٧  

  ٨٦.٧٧  ٦٩.٤٢١. المجوع العام للدرجات ومتوسطھم الحسابي ونسبھم المئوية

م ابق رق دول الس ن الج دف ) ١٣( : يتضح م رح يھ ن تصور مقت ارة ع ه عب ىأن ز  إل تعزي
ب اركة الش ةمش ة التنمي ي عملي طيني ف امعي الفلس ة ، اب الج ر المعرف دأ أوالً بنش ذي يب وال
ة ، والديمقراطية انيةاألمر الذي يؤكد صوابية استنتاجات تقرير التنمي ة الصادر عن  اإلنس العربي

ذا الت، م٢٠٠٣برنامج األمم المتحدة عام  ى ضرورة صحتى آخر نقطة في ھ د عل ور والتي تؤك
راد محاربة ظاھرة التطر دى األف ة ل ف و التعصب بكل تمظھراتھا الدينية و السياسية واالجتماعي

مروراً بضرورة احترام الحريات الشخصية للشباب و تلبية احتياجاتھم ، و الجماعات في المجتمع
 : ودراسة , ٢٠٠٣) جامعة واشنطن( : دراسة : ة مثلوھذا ما أكدت عليه بعض الدراسات السابق

: ودراسة، )٢٠٠٤، األمم المتحدة( : ودراسة  ،)٢٠٠٣،  UNDاإلنمائيحدة برنامج األمم المت(
)Clakin Rebecca, 2005(  .  
 

  توصيات ومقترحات

عيوصى الباحث بضرورة عمل ورش عمل بشكل مستمر  .١ م  م ى آرائھ الشباب للوقوف عل
ة ة التنمي ة، واتجاھاتھم نحو تعزيز مشاركتھم في عملي ة ومعنوي  من مع وضع حوافز مادي

ىحتى تتحول لجامعات الفلسطينية قبل مؤسسات المجتمع ال سيما ل ة العمل التنموي  إل دافع
 .  موجھته الطليعيةوالفلسطيني 

ي ، ضرورة محاربة فوضى السالح المنتشرة في الشارع الفلسطيني .٢ ووضع حد للفلتان األمن
ة التنمي تم من ، ةالغير العادي بوصفھما معيقين أساسيين لمشاركة الشباب في عملي ذا ي وھ

يما  دني ال س ة و مؤسسات المجتمع الم ين مؤسسات الحكوم اءات مشتركة ب خالل عمل لق
احة الفلسطينية ي الس رة ف لحة المنتش يات المس ية والمليش انون ، األحزاب السياس يادة الق وس

 .  وتطبيقه من قبل الجميع
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رورة  .٣ ادض ا إيج ز مش أھيلھم لتعزي يفھم وت باب وتثق دريب الش ز لت ل مراك ي العم ركتھم ف
 .  وضرورة أن يكون للجامعات الفلسطينية دور فعال في ھذا المجال، التنموي

ضرورة أن تراعي المساقات التدريسية في الجامعات مھمات العمل الوطني الفلسطيني في  .٤
ة  وإعادةبناء الالدولة المستقلة و وإقامةدحر االحتالل  البناء الوطني الشامل وفق رؤية تنموي

ة، إنسانيذات بعد ، شاملة تم نشر المعرف م الصالح ، بحيث ي ىوالحك ائم عل ة  الق الديمقراطي
حتى تصبح ، وتمكين المرأة من المشاركة الفاعلة في عملية التنمية، اإلنسانحقوق احترام و

 .  ثقافة التنمية ھي السائدة في المجتمع الفلسطيني

ة مؤسسات التنشئة في .٥ ة  ضرورة العمل الجاد من قبل كاف ى محارب المجتمع الفلسطيني عل
املة للمجتمع  باعتبارھاالنزعة العشائرية والقبلية  ة الش ة التنمي  الفلسطينيمعوقات في عملي

 .  على المستوى السياسي واالقتصادي واالجتماعي والثقافي
  

  العربية واألجنبية المراجع

 .  القاھرة .دار البطايش  .نميةوسائط التربية ودورھا في الت  .)٢٠٠٢( .جاد هللا، أبو المكارم -

د، األسعد - امعي  .)٢٠٠٠( .محم باب الج ة للدراسات  .١ط .مشكالت الش المؤسسة الجامعي
 .  بيروت .والنشر

بحث نظري وميداني  .مشكالت الشباب الجامعي وتحديات التنمية  .)٢٠٠٠(محمد  ،األسعد -
 .بيروت .والنشرالمؤسسة الجامعية للدراسات  .على واقع الجامعة اللبنانية

ر االنتفاضة  , )٢٠٠٣( .المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع ،بانوراما - أث
 .  رام هللا .على واقع الشباب الفلسطيني

ة.  التنمية االجتماعية.  )٢٠٠٠( .ھناء ،بدوي - ة االجتماعي ة من منظور الخدم .  رؤية واقعي
  . اإلسكندرية .دار المعرفة الجامعية

 .بيروت.  مكتبة لبنان.  معجم مصطلحات العلوم االجتماعية.  )١٩٨٢( .أحمد  ،بدوي -

المكتب اإلقليمي  .تقرير التنمية االنشانية العربية.  )٢٠٠٣( .برنامج األمم المتحدة اإلنمائي -
 .  مصر .للدول العربية

 .رام هللا .جامعة بيرزيت .مركز دراسات التنمية.  )٢٠٠٣( .جامعة بيرزيت -

طينية - ات الفلس ة المخيم ة لتنمي ة الوطني باب وا.  )٢٠٠٤( .الجمعي رالش تراتيجية التغيي  .س
 .  فلسطين

 .  رام هللا .واقع وأرقام.  )٢٠٠١( .الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -

 .)٤( .كتاب فلسطين واإلحصاء السنوي.  )٢٠٠٣( .الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني -
 .  رام هللا
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الم الثالث.  )١٩٩٠( .محمد ،الجوھري - ة في الع اع وقضايا التنمي ة  .علم االجتم دار المعرف
 .  اإلسكندرية .الجامعية

 .  بيروت .مكتبة لبنان .التنمية االجتماعية.  )٢٠٠١( .عبد الباسط .حسن -

دردير - د ،ال ية".  )١٩٩٢( .أحم اركة السياس باب والمش ن  .الش ة م ى عين ة عل ة ميداني دراس
 .  مصر .جامعة أسيوط .رسالة دكتوراه غير منشورة ."حافظة سوھاجالشباب في م

اني ،راضي - ا" .  )١٩٩١( .أم ة وتنميتھ ة البيئ ي حماي ي  .دور الشباب الجامعي ف دراسة ف
 .  جامعة عين شمس .رسالة ماجستير غير منشورة ."المشاركة واألحجام

ة لطالب  .وديالشباب والتنمية في المجتمع السع".  )١٩٨٤( .إسماعيل ،سعد - دراسة ميداني
 .  الرياض .مجلة جامعة الملك عبد العزيز ."جامعة الملك عبد العزيز

رابى - ام ،ش ة.  )١٩٨٧( .ھش ة البطركي ي المعاصر.  البني ع العرب ي المجتم ز  .بحث ف مرك
  .بيروت .دراسات الوحدة العربية

فيق - د ،ش ة.  )١٩٩٣( .محم ة االجتماعي ايا الت.  التنمي ي قض ات ف كالت دراس ة ومش نمي
 .  القاھرة .المكتب الجامعي الحديث.  ١ط .المجتمع

وراني - ازي  ،الص ادية .  )٢٠٠٦( .غ ية واالقتص طينية السياس ألة الفلس اق المس آف
 .  دمشق .مركز دراسات الغد العربي .١ط .واالجتماعية

 .  جامعة القاھرة .كلية العلوم اإلنسانية .مفھوم التنمية.  )٢٠٠٣(. نصر ،عارف -

ا ".  )١٩٨٠( .ملك ،عبد الستار - ين الشباب من طالب الجامعات وعالقتھ القيم المعاصرة ب
ة وان.  "بالتنمي ة حل الب جامع ة لط ة ميداني ورة .دراس ر منش وراه غي الة دكت ة  .رس جامع
 .مصر.  حلوان

 .  القاھرة.  دار المعارف .١ط .دور الشباب في التنمية.  )١٩٩٨( .محمد  ،عبد القادر -

د ال - نعب د ،محس د الحمي ة".  )١٩٨٣( .عب ة االجتماعي باب والتنمي دولي  ."الش ؤتمر ال الم
 .  القاھرة .السابع لإلحصاء والحسابات العلمية والبحوث االجتماعية والسكانية

ة  .دراسات وقضايا.  علم اجتماع التنمية.  )١٩٨٧( .عبد الباسط  ،عبد المعطي - دار المعرف
 .اإلسكندرية .الجامعية

ي - راھيمح ،عل در إب ة.  )١٩٨٥( .ي اعي والتنمي ر االجتم ة .١ط .التغي ة الجامعي .  دار المعرف
 .  اإلسكندرية

ة المتواصلة.  )١٩٩٧( .مصطفى ،عوض - ة .الشباب والتنمي ة ميداني ة .  دراسة نظري الھيئ
 .  القاھرة .المصرية العامة للكتاب
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ةشباب الجامعة في مواجھة معوقا.  )٢٠٠١( .عبد السميع ،غريب - ة  .ت التنمي دراسة مقارن
ة اه نحو المشاركة في التنمي ق باالتج ا يتعل من  .بين الشباب الريفي والشباب الحضري فيم

 .  القاھرة .مؤسسة شباب الجامعة .مفھومات وموضوعات .كتاب علم االجتماع

يم - ز ،غن د العزي و .  )١٩٨٣( .عب باب نح ات الش ي اتجاھ ؤثرة ف ة الم ل االجتماعي العوام
 جامعة اإلسكندرية  .معھد البحوث االجتماعية .ة في تنمية المجتمع المحليالمشارك

ث - اطف ،غي ادية.  )١٩٨٦( .ع ة واالقتص ة االجتماعي ار التنمي ي إط باب ف اب  .الش ن كت م
ة .وسائط التربية ودورھا في إعداد الشباب للتنمية نتر .سلسة الدراسات التربوي  .البطايش س

 .القاھرة

ة.  )١٩٩٩ سأغسط( .نادر ،فرجاني - دان العربي  .التنمية اإلنسانية واكتساب المعرفة في البل
.www.Almishkat.org 

 .  األردن .دار الكندي .١ط .التنمية في الوطن العربي.  )١٩٩٥( . محمد ،المؤمن -

رب - ة الع باب والرياض س وزراء الش ية العر.  )٢٠٠٢( .مجل بابالسياس ة للش ة  .بي جامع
 .  القاھرة .الدول العربية

د - ل ،محم رار.  )٢٠٠٣( .جبري نع الق باب وص ا .الش يم  .بانورام طيني لتعم ز الفلس المرك
  .  رام هللا .مشروع تجمع الشباب للقيادة .الديمقراطية

اعي للشباب ".  )٢٠٠٣( .عاطف ،مطر - دور التلفزيون الفلسطيني في تشكيل الوعي االجتم
ر منشورة ."دراسة ميدانية على عينة من طالب الجامعات .نيالفلسطي  .رسالة ماجستير غي

 .  القاھرة .معھد البحوث والدراسات العربية

ل ،نشوان - ي".  )٢٠٠٤( .جمي ع المحل ة المجتم ي تنمي ات الفلسطينية ف ة الجامع  ."دور طلب
  . فلسطين .ةغز .دور الجامعات في التنمية .المؤتمر العلمي الرابع لجامعة األقصى
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  ملحق

  : شاركة الشباب الجامعي في خطة التنمية الوطنيةمدى م:  أوالً 

 مشاركة الشباب في التنمية السياسية م
 درجة المشاركة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أشارك في الحمالت الدعائية للمرشحين في .١
 .  الطالبية، البلدية، االنتخابات التشريعية

     

تماء لألحزاب أشجع الشباب الجامعي على االن.٢
 .  والتنظيمات السياسية

     

أشارك في حضور الندوات والمؤتمرات .٣
 .  السياسية

     

أشجع أفراد المجتمع على التصويت في .٤
 .  االنتخابات

     

      .  أشجع انتماء المرأة لألحزاب السياسية.٥

      أشجع مشاركة المرأة في االنتخابات التشريعية .٦

      أن تتولى المرأة مناصب سياسية  أرى ضرورة.٧

أرى أن مشاركتي بالحياة السياسية تحقق أھدافي .٨
 .  وطموحاتي الشخصية

     

أرى أن مشاركتي في الحياة السياسية ھي حق .٩
 .  من حقوقي وواجب من واجباتي اإلنسانية

     

أرى أن مشاركتي السياسية تعزز من انتمائي ١٠
 .  للوطن

     

ن المشاركة السياسية تنمي مستوى الوعي أرى أ١١
 .  و اإلدراك السياسي للجماھير

     

أرى أن المشاركة السياسية تسھم في حل ١٢
 .  الخالفات بين أفراد المجتمع

     

أرى أن المشاركة السياسية تحقق قيم المساواة ١٣
 .  والحرية والعدالة بين الناس

     

ية سيؤثر على أرى أن انضمامي لألحزاب السياس١٤
 ً  .  دراستي سلبا

     

أرى أن انضمامي لألحزاب السياسية ينمي وعيي ١٥
 .  السياسي

     

أرى ضرورة تمثيل الشباب في المجالس ١٦
 .  التشريعية والبلدية

     

أرى أن النظام التعليمي يساھم في تزييف الوعي ١٧
 .  السياسي لدى الطلبة

     

عي السياسي لدى تسھم األسرة في تنمية الو١٨
 .  أبنائھا الشباب
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 مشاركة الشباب في التنمية السياسية م
 درجة المشاركة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

تساھم وسائل اإلعالم في عملية التوعية السياسية ١٩
 .لدى الشباب

     

أرى أن المؤسسات الدينية تساھم في التوعية ٢٠
 .  باب الجامعيالسياسية لدى الش

     

أعتقد أن النشاطات السياسية الالمنھجية في ٢١
 .  الجامعة تعزز من الوعي السياسي لدى الشباب

     

ال أرى جدوى في مشاركتي في االنتخابات بكل ٢٢
 . مستوياتھا

     

أرى بأن لالتحادات الطالبية دوراً في تأھيل٢٣
 .  الطالب للمشاركة السياسية

     

مشاركتي السياسية بتحقيق مكانة اجتماعية  تساھم٢٤
 .مھمة لي

     

أحرص على مناقشة أساتذتي حول القضايا ٢٥
 .  السياسية المھمة في المجتمع

     

      .أشجع وجود الكتل الطالبية الحزبية في الجامعة٢٦

      مشاركة الشباب في التنمية االقتصادية 

ى تنمية أرى أن التقدم التكنولوجي يؤدي إل٢٧
 ً  .المجتمع اقتصاديا

     

أرى أن الموارد البشرية ھي األساس في عملية ٢٨
 .  التنمية االقتصادية

     

أرى أن ارتفاع مستوى الدخل يساھم في التنمية ٢٩
 .االقتصادية

     

أرى أن االعتماد على الخبرات المستوردة يحقق ٣٠
 .  أھداف التنمية االقتصادية

     

تماد على المعونات الخارجية يؤدي أرى أن االع٣١
 .  إلى تنمية اقتصادية

     

أرى أن االعتماد على المعونات الخارجية ٣٢
 .  والقدرات الذاتية معاً يحقق التنمية االقتصادية

     

أرى أن التنمية االقتصادية تحتاج إلى وجود ٣٣
 .قطاع عام قوي

     

مية أرى أن القطاع الخاص قادر على تحقيق التن٣٤
 .  االقتصادية

     

أرى أن مشكلة البطالة بين أوساط الشباب ٣٥
الفلسطيني ناتجة عن الزيادة السكانية كأحد 

 .  األسباب

     

أرى أن مشكلة البطالة ناتجة عن عدم تناسب ٣٦
 .  مخرجات التعليم مع سوق العمل
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 مشاركة الشباب في التنمية السياسية م
 درجة المشاركة

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة رة جداكبي

أرى أن وجود مشكلة البطالة في المجتمع ٣٧
الفلسطيني ناتجة عن الحصار واإلغالق 

 .  اإلسرائيلي المفروض على شعبنا

     

أرى أن حل مشكلة البطالة في أوساط الشباب ٣٨
 .  الجامعي يكمن في الھجرة إلى الخارج

     

في أوساط الشباب  أرى أن حل مشكلة البطالة٣٩
 .  تكمن في إقامة مشاريع اقتصادية تنموية

     

أرى أن مشاركة المرأة في اإلنتاج يساھم في ٤٠
 .  تحقيق التنمية االقتصادية

     

أرى ضرورة مشاركة الجماھير الشعبية في ٤١
 .  وضع الخطط التنموية واالقتصادية

     

أرى أن التنمية تتطلب محاربة النزعة ٤٢
 )ترشيد االستھالك(ستھالكية لدى الجماھير اال

     

أرى أن ارتفاع معدل التعليم يسھم في تحقيق ٤٣
 .  التنمية االقتصادية

     

      مشاركة الشباب في التنمية االجتماعية  

أرى ضرورة تغيير بعض العادات والتقاليد ٤٤
 .  لتحقيق التنمية االجتماعية

     

ة في المجتمع الفلسطيني ال أرى أن الثقافة السائد٤٥
 .  تساعد الشباب في تحقيق التنمية االجتماعية

     

أرى أن التنمية االجتماعية تسھم في تحسين ٤٦
 .  مستويات الصحة والتعليم والغذاء والبيئة

     

أرى أن المنظمات الشبابية الغير حكومية تسھم ٤٧
 .  في التنمية االجتماعية

     

الحكومية تقوم بعملية التوعية  أرى أن المؤسسات٤٨
 .  المناسبة حول قضايا التنمية االجتماعية

     

أساھم في توعية الجماھير بقضايا التنمية ٤٩
 .  االجتماعية

     

     .  أرى أنه ال فائدة من العمل التطوعي االجتماعي٥٠

أرى أن النظام التعليمي الفلسطيني يركز على ٥١
 .  يةعملية التنمية االجتماع

     

أرى أن النظام الديني يعزز مشاركة الشباب في ٥٢
 .  التنمية

     

أشجع عملية المساواة الكاملة بين الذكور واإلناث ٥٣
 .  في المجتمع الفلسطيني

     

أرى ضرورة حصر مجاالت عمل المرأة في ٥٤
 .  بعض الجوانب فقط
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 مشاركة الشباب في التنمية السياسية م
 مشاركةدرجة ال

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أرى أن السلطة ال تشجع على تحقيق مشاريع ٥٥
 .  التنمية االجتماعية

     

أرى أن ثقافة السيادة الذكورية في المجتمع ٥٦
 .  الفلسطيني تعيق مشاركة المرأة في التنمية

     

أرى أن العشائرية والعائلية تعيق تحقيق التنمية ٥٧
 .  االجتماعية

     

  معوقات مشاركة الشباب الفلسطيني في التنمية:  ثانيا

 الفقرة  م
 درجة المعوق

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أرى أن االحتالل يعيق مشاركة الشباب في .١
 .  التنمية

     

أرى أن ضعف السلطة والفساد اإلداري يعيق .٢
 .  نميةمشاركة الشباب في عملية الت

     

أعتقد أن التدخالت األجنبية التي تفرض على .٣
 .  المجتمع تعيق مشاركة الشباب في التنمية

     

أعتقد أن كبح الحريات الشخصية يقوض مشاركة .٤
 .  الشباب في العمل التنموي

     

أعتقد أن السلطة الفلسطينية لديھا خطط واضحة .٥
  . لمساھمة الشباب في عمليات التنمية

     

أرى أن غياب النظام العام وظھور الميليشيات .٦
وعدم استتباب األمن يعيق مشاركة الشباب في 

 .  التنمية
     

أرى أن طغيان العمل الوطني التحرري يعيق .٧
 .  مشاركة الشباب في العمل التنموي

     

أرى أن عدم وجود حوافز مادية ومعنوية للشباب .٨
 .  عمليات التنمية يقلل من فرص مشاركتھم في

     

أرى أن عدم وجود موارد طبيعية يقلل من .٩
 .  مشاركة الشباب في التنمية
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 الفقرة  م
 درجة المعوق

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أرى أن انتشار ظاھرة البطالة والفقر في المجتمع .١٠
الفلسطيني يساھم في إعاقة مشاركة الشباب في 

. تنميةال
     

أعتقد أن االعتماد على الخبرات األجنبية .١١
 .  المستوردة يكبح مساھمة الشباب في التنمية

     

أرى أن الكثافة السكانية العالية في قطاع غزة .١٢
تمثل تحدياً حقيقياً أمام مشاركة الشباب في خطط 

. التنمية
     

أرى أن عدم وجود موارد بشرية متدربة يقلل من .١٣
 .  مساھمة الشباب في التنمية

     

أرى أن البناء االجتماعي الفلسطيني القائم على .١٤
أساس العالقات العشائرية يعيق مشاركة الشباب 

 .  في التنمية
     

أرى أن النظام التعليمي الجامعي ال يعزز من .١٥
 .  مشاركة الشباب في عملية التنمية

     

ركتي في أرى أن التطرف الديني يعوق مشا.١٦
 .  التنمية

     

أرى أن انخفاض مستوى التعليم ونقص المعرفة .١٧
والثقافة لدى الشباب يحد من مشاركتھم في 

 التنمية  
     

أرى أن ثقافة العنف السائدة في المجتمع .١٨
الفلسطيني تقف حائالً دون مشاركة الشباب في 

 .  التنمية
     

إعاقة أرى أن التشجيع على الھجرة يساھم في .١٩
 .  مشاركة الشباب في قضايا مجتمعھم
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  : سبل تعزيز مشاركة الشباب الجامعي في خطط التنمية الوطنية:  ثالثاً 

 الفقرة م
 درجة التعزيز

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أرى أن مساھمة الشباب الفلسطيني في دحر .١
 .  االحتالل يعزز من عملية التنمية الوطنية

     

أرى أن تضع السلطة خططاً لتعزيز مشاركة .٢
 .  الشباب في قضايا التنمية

     

أرى أن سيادة النظام العام والقضاء على .٣
الفوضى يعزز مشاركة الشباب للمساھمة في حل 

 .  قضايا مجتمعھم
     

أرى ضرورة وجود ثقافة تنموية لدى الشباب .٤
 .مة التي ينتھجھاالجامعي متوازية مع ثقافة المقاو

     

أرى ضرورة وضع حوافز مادية ومعنوية .٥
 .  لضمان مشاركة الشباب في قضايا التنمية

     

أرى أن مشاركة الشباب في القضايا السياسية .٦
واالجتماعية واالقتصادية يعزز من دورھم في 

 .  تنمية المجتمع
     

أرى أن القضاء على البطالة والفقر في أوساط .٧
 .  باب يعزز من مشاركتھم في التنميةالش

     

أرى أن ممارسة الشباب لحرياتھم واحترام .٨
 .  حقوقھم سيعزز من مشاركتھم في التنمية

     

أرى أن تنمية روح القيادة والمبادرة عند الشباب .٩
 .  يساھم في تعزيز مشاركتھم في التنمية

     

أرى ضرورة عمل المؤسسات الحكومية وغير ١٠
حكومية على نشر الوعي التنموي في أوساط ال

 .  الشباب
     

أرى أن نشر المعرفة والديمقراطية يساعد على ١١
 .  تعزيز مشاركة الشباب في التنمية

     

أرى أن توحيد الخطاب السياسي والوطني بين ١٢
فصائل العمل الوطني الفلسطيني سيعزز من 

 .  مشاركة الشباب في عملية التنمية
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 الفقرة م
 درجة التعزيز

 قليلة جدا قليلة متوسطة كبيرة كبيرة جدا

أرى أن احترام السلطة والديمقراطية يعزز من ١٣
 .  مشاركة الشباب في التنمية

     

أرى أن التخلص من ظاھرة التطرف الديني ١٤
والحزبي يعزز من مشاركة الشباب في عمليات 

 .  البناء والتغيير الوطني
     

أرى أن تأخذ المؤسسات الدينية دورھا في حث ١٥
.  الشباب على المشاركة في كافة قضايا مجتمعھم

     

أرى أن إقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة ١٦
 .  تساھم في تعزيز دور الشباب في التنمية

     

 


