
11

 دور املشاركة الشعبية يف املشاريع 
اليت نفذتها اجملالس البلدية املنتخبة 

يف حمافظة جنني 
  

د. سائد ربايعة 
أ. مجال حبش 

   تاريخ التسليم: 13/ 3/ 2012م ، تاريخ القبول: 8/ 5/ 2012م.
     أستاذ مساعد جامعة في جامعة القدس المفتوحة/ فرع جنين. 

       عضو هيئة تدريسية غير متفرغ في جامعة القدس المفتوحة/ فرع جنين. 
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البلدية اجملالس  نفذتها  التي  املشاريع  في  الشعبية  املشاركة  دور 

جنني.  محافظة  في  أ. جمال حبشاملنتخبة 
د. سائد ربايعة

ملّخص: 
نّفذتها  التي  امل�شاريع  يف  ال�شعبية  امل�شاركة  دور  معرفة  اإىل  الدرا�شة  هذه  هدفت 
املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، وذلك من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص البلدية 
املنتخبة يف هذه املحافظة، ومعرفة درجة اختالف اآرائهم باختالف كلٍّ من متغري: اجلن�ص، 
والعمر، واملوؤهل العلمي، واملوقع الإداري لع�شو املجل�ص البلدي، ولتحقيق هدف الدرا�شة 
بدرجة �شدق عالية، وبدرجة  تكّونت من )31( فقرة متتعت  ا�شتبانة  الباحثان  فقد �شمم 
ثبات بلغت قيمتها )0.978( ، وقد ُوزِّعت بعد ذلك على عينة من اأع�شاء املجال�ص البلدية 
املنتخبة يف املحافظة بلغ حجمها )105( اأع�شاء، اأي ما ن�شبته )68.6%( من كامل جمتمع 
اأفراد  مل�شاركة  الكلية  الدرجة  اأن  الدرا�شة  اأظهرت  وحتليلها  البيانات  جمع  وبعد  الدرا�شة، 
املجتمع املحلي يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني من 
وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص البلدية املنتخبة كانت دون املتو�شط، كما اأظهرت الدرا�شة اأن 
الدرجة الكلية لدور هذه امل�شاركة يف اإجناح امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية كانت 

دون املتو�شط اأي�شاً.
تعزى  الدرا�شة  عينة  اأفراد  اإجابات  بني  اإح�شائية  فروق  توجد  ل  اأّنه  تبني  كما 
البلدي،  املجل�ص  لع�شو  الإداري  واملوقع  العلمي،  واملوؤهل  والعمر،  اجلن�ص،  ملتغريات: 
م�شتوى  عند  اإح�شائيا  دالة  وموجبة  قوية  خطية  عالقة  وجود  الدرا�شة  اأظهرت  بينما 
الدللة الإح�شائية )α = 0.05( ، بني درجة م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع 
التي نفذتها املجال�ص، وبني درجة دور هذه امل�شاركة يف اإجناح امل�شاريع املنفذة، وذلك 

من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص.
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Abstract: 

This study aims at identifying the role of popular participation in the 
projects carried out by the elected local councils in Jenin Governorate 
considering the members of the local councils with regard to sex, age, 
educational level, and the member’s administration position in the local 
council.In order to achieve the study objective, both of the researchers 
designed a questionnaire with (31) items.

The questionnaire had high validity and a high reliability rate 
(0.978), The questionnaire was distributed to a sample of (105) elected 
council members; about (68.6%) of the study society.The data analysis 
showed that the total rate of the local community members’ participation 
in the projects was below medium.Furthermore the total rate of the 
role of local community participation in order to come considerable 
projects implemented by the elected local councils in Jenin Governorate 
is below medium.The findings also showed no significant differences in 
the sample responses according to gender, age, educational level, and 
administration position at (a = 0. 05) .

The analysis showed a significant and strong positive correlation 
between the degree of popular participation in the projects carried 
out by the local councils and the role of this participation in 
succeeding implemented projects from the point of view of elected 
council members.
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مقدمة: 
�شهد العامل يف العقود القليلة املا�شية طفرةً وا�شحة يف جمال التنمية املحلية، كما 
التغريات  لهذه  كان  وقد  كّلها،  الب�رشية  احلياة  �شملت جوانب  كذلك حتولت �رشيعة  �شهد 
توفر  املجال�ص  اأ�شبحت هذه  فقد  العامل،  دول  املحلية يف معظم  املجال�ص  على  اأثر كبري 
مما  املتنوعة،  واخلدماتية  التنموية  امل�شاريع  لتنفيذ  الالزم  املال  توفري  و�شبِل  اإجراءاِت 
اإىل  الأمر  بهذا  املتعلقة  ال�شالحيات  من  كبري  جزء  نقل  اإىل  العامل  دول  من  بكثري  حدا 
الهيئات واملجال�ص املحلية، ولذلك فقد اأ�شبحت هذه املجال�ص م�شوؤولة عن ت�شيري �شوؤون 
املجتمع املحلي، كما اأ�شبحت م�شوؤولة عن رفع درجة الوعي املحلي للمواطنني لتحقيق 
التعاون بينها، وبني ال�شكان املحليني يف املدن والبلدات املختلفة.)وزارة احلكم املحلي، 

التقرير ال�شنوي، 1998، �ص1( 
والهيئات  املجال�ص  واأهداف  �شالحيات  اإطار  يف  البارز،  التحول  هذا  اأدى  كذلك 
على  ملقىً  اأ�شبح  فقد  املحلية،  الهيئات  لهذه  تنموية  وروؤى  مفاهيم  بلورة  اإىل  املحلية، 
�رشائح  لكل  والقت�شادية  والجتماعية،  ال�شيا�شية،  التنمية:  حتقيق  م�شوؤولية  كاهلها 
لل�شكان  العام  التنموي  الوعي  تطوير  على  العمل  منها  يقت�شي  وهذا  املحلي،  املجتمع 
ال�شيا�شات املحلية، ويف تخطيط  ر�شم  امل�شاركة يف  اأجل  املحليني، وكذلك حتفيزهم من 
املحليني  بال�شكان  املتعلقة  املحلية  الهيئات  تنفذها  التي  امل�شاريع  ومتابعة  وتنفيذ، 

وتقوميها.)ا�شتية وحبا�ص، 2004، �ص81( 
م�شوؤولة  املحلية  واملجال�ص  الهيئات  اأ�شبحت  فقد  التحولت،  هذه  من  وانطالقا 
تتعلق  التي  املتنوعة،  احلياتية  الق�شايا  كل  جتاه  املحلي  العام  الراأي  اإىل  التعرف  عن 
اتها التعاطي مع الأولويات  بحياة ال�شكان املحليني اليومية، واأ�شبح من واجباتها ومهمَّ
التي  املختلفة  ال�شبل  اإيجاد  عن  م�شوؤولة  اأ�شبحت  كما  للمواطنني،  املتنوعة  والق�شايا 
املحلي. املجتمع  اأفراد  وبني  الهيئات،  هذه  بني  والتعاون  التوا�شل  ا�شتمرارية  تكفل 

)القاروط، 2008، �ص82( 
وعليه، فاإن فل�شطني ل تعي�ص مبعزل عن تلك التغريات العاملية التي �شملت الأهداف، 
والتوجهات التنموية احلديثة للهيئات املحلية يف خمتلف دول العامل، فمنذ توقيع )اتفاق 
اأو�شلو( بني منظمة التحرير الفل�شطينية واإ�رشائيل عام )1993م( ، ظهر الهتمام الفل�شطيني 
حيث  من  �شواء  كبري،  اهتمام  حمل  واأ�شبحت  الفل�شطينية،  املحلية  بالهيئات  وا�شحاً 
توجهاتها اخلدماتية، اأم من حيث الفل�شفة التنموية التي يجب عليها اّتباعها مبا يتالءم مع 
الأهداف املحلية لل�شكان املحليني، ومبا يتنا�شب مع كل ما يتعلق ب�شوؤون حياتهم املحلية.

)ردايدة، 2006، �ص1( 
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القرار  وفق  لت  و�شكَّ الفل�شطيني،  املحلي  للحكم  وزارة  ا�شتحدثت  فقد  لذلك،  وحتقيقاً 
لل�شلطة  ال�شيا�شية  القيادة  من  ُيتَّخذ  قرار  اأول  وهو   ، 1994م(   /2  /25( بتاريخ  ال�شادر 
منها  انطلقت  التي  ال�شرتاتيجيات  كانت  .وقد  �ص12(   ،2009 )بركات،  الفل�شطينية 
املحلية  للهيئات  املايل  ال�شتقالل  من  عالية  درجة  حتقيق  على  العمل  هي:  الوزارة  هذه 
�شمان  وكذلك  الهيئات،  هذه  اأع�شاء  انتخاب  يف  املحلية  امل�شاركة  وحتقيق  الفل�شطينية، 
حتقيق م�شاركة املواطنني املحليني يف حتديد اأولوياتهم وم�شاريعهم املحلية.)وزارة احلكم 
املحلي، 1998، �ص10( .لذلك فان هذه الدرا�شة جاءت لتبحث مو�شوع امل�شاركة ال�شعبية 
البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، وذلك من خالل  التي نفذتها املجال�ص  امل�شاريع  يف 
ت�شليط ال�شوء على درجة هذه امل�شاركة، وعلى دورها يف هذه امل�شاريع، ول �شيما اأن هذه 
م�شاريع.)وزارة  )38( جلنَة  و  قروياً،  )28( جمل�شاً  و  بلدياً،  )12( جمل�شاً  ت�شم  املحافظة 

احلكم املحلي، 2003( 
مشكلة الدراسة وأسئلتها: 

 عملت املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني خالل ال�شنوات )1994- 2010( 
هذه  �شملت  وقد  دولر،   )70110415( الكلية  تكلفتها  بلغت  م�رشوعاً   )399( تنفيذ  على 
تاأهيل  واإعادة  املحلية،  للهيئات  ومقرات  مدار�ص  وبناء  داخلية،  طرق  تعبيد  امل�شاريع: 
�شبكات املياه والكهرباء )مديرية احلكم املحلي، جنني، وثيقة رقم- 3/ 1/ 6- 1750/ 
2011( .وقد عملت هذه املجال�ص على اإ�رشاك املواطنني يف حتديد الأولويات لهذه امل�شاريع، 
ويف مراحل تنفيذها كافة، واإن م�شكلة هذه الدرا�شة تتبلور يف ال�شعي ملعرفة مدى درجة 
حتقق هذه امل�شاركة ال�شعبية من قبل اأفراد املجتمع املحلي يف مراحل اإجناز تلك امل�شاريع، 
وكذلك معرفة دور هذه امل�شاركة يف تلك امل�شاريع، وذلك من خالل االإجابة على االأ�سئلة 

االآتية: 
ما درجة م�شاهمة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة  ●

يف حمافظة جنني؟ 
ما درجة دور م�شاركة املواطنني يف اإجناح امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية  ●

املنتخبة يف حمافظة جنني؟ 
هل توجد فروق يف درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص  ●

البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، يف �شوء متغريات: )اجلن�ص، والعمر، واملوؤهل العلمي، 
واملوقع الإداري لع�شو املجل�ص البلدي( ؟ 

هل توجد عالقة بني درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية  ●
يف حمافظة جنني، ودور هذه امل�شاركة يف اإجناح امل�شاريع، من وجه نظر اأع�شاء املجال�ص؟ 
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فرضيات الدراسة: 

تقوم هذه الدرا�سة على الفر�سيات االآتية: 
اإن درجة م�شاهمة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة . 1

يف حمافظة جنني، من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص البلدية املنتخبة، كانت بدرجة متو�شطة، 
. )α = 0.05( وذلك عند م�شتوى الدالة

اإن درجة دور م�شاركة املواطنني يف اإجناح امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية . 2
. )α = 0.05( يف حمافظة جنني، كانت بدرجة متو�شطة، وذلك عند م�شتوى الدالة

درجة . 3 يف   )α = 0.05( الدالة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
البلدية يف حمافظة جنني، تعزى  التي نفذتها املجال�ص  م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع 

ملتغري اجلن�ص.
درجة . 4 يف   )α = 0.05( الدالة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

البلدية يف حمافظة جنني، تعزى  التي نفذتها املجال�ص  م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع 
ملتغري العمر.

درجة . 5 يف   )α = 0.05( الدالة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 
م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، 

تعزى ملتغري املوؤهل العلمي.
درجة . 6 يف   )α = 0.05( الدالة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  ل 

م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، 
تعزى ملتغري املوقع الإداري لع�شو املجل�ص البلدي.

الدالة )α = 0.05( بني . 7 اإح�شائية عند م�شتوى  ل توجد عالقة خطية ذات دللة 
البلدية يف حمافظة جنني،  التي نفذتها املجال�ص  درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع 

ودور هذه امل�شاركة يف اإجناح امل�شاريع، من وجه نظر اأع�شاء املجال�ص.

أهمية الدراسة: 

تكمن اأهمية هذه الدرا�سة يف النقاط االتية: 
اإّن لهذه الدرا�شة اأهمية يف حتديد جوانب م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التنموية  ♦

واخلدمية املختلفة، التي نفذتها املجال�ص البلدية يف حمافظة جنني.



17

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

البلدية على  ♦ الدرا�شة املجال�ص  اإليها  التي تتو�شل  النتائج  ُت�شاعد  اأن  من املتوقع 
حتديد نقاط القوة وال�شعف يف العالقة ما بني املواطنني وهذه املجال�ص.

تكمن اأهميتها يف كونها تعمل على اإثراء الأدبيات املتعلقة باملجال�ص البلدية. ♦

أهداف الدراسة: 
م�شاركة  ● لدرجة  البلدية يف حمافظة جنني  املجال�ص  اأع�شاء  تقدير  درجة  معرفة 

ذة. املواطنني يف امل�شاريع التي املنفَّ
وجن�شهم،  ● الأع�شاء،  كعمر  ال�شخ�شية،  املتغريات  بع�ص  تاأثري  درجة  اإىل  التعرف 

لدرجة  تقديرهم  البلدي، على درجة  املجل�ص  لع�شو  الإداري  العلمية، واملوقع  وموؤهالتهم 
م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني.

تعزيز  ● �شبل  حتديد  من  البلدية  املجال�ص  متكن  علمية،  بيانات  توفري  اإىل  ال�شعي 
عالقة املواطنني باملجال�ص البلدية، يف �شوء هذه البيانات الناجتة عن هذه الدرا�شة.

حدود الدراسة: 

املحدد الزمني: اأُجريت هذه الدرا�شة خالل الن�شف الثاين من العام )2011م( . ♦
فيها  ♦ يوجد  التي  وبلداتها  جنني  حمافظة  مدن  على  اقت�رشت  املكاين:  املحدد 

جمال�ص بلدية منتخبة.
املنتخبني يف  ♦ البلدية  املجال�ص  اأع�شاء  الدرا�شة على  اقت�رشت  الب�رضي:  املحدد 

بلديات مدن وبلدات حمافظة جنني.

اإلطار النظري: 

أوالً- مفهوم املشاركة الشعبية: 

اإن مفهوم امل�شاركة ال�شعبية يعدُّ من املفاهيم املقرتنة اقرتاناً وا�شحاً بق�شية التنمية، 
وخا�شة يف جمال درا�شات التنمية يف املجتمعات املختلفة وبراجمها، فامل�شاركة ال�شعبية 
باملفهوم التنموي يق�شد بها: »ا�شرتاك املجموعات ال�شكانية امل�شتهدفة يف حتديد اأهداف 
خطة التنمية املوجه لتح�شني اأو�شاعهم، وكذلك امل�شاهمة يف تنفيذها وتقوميها«، وعليه 
الهرم.)حامد،  القاعدة باجتاه راأ�ص  التنمية من  فاإن امل�شاركة بهذا املفهوم تعني انطالق 

2009، �ص17( .
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موؤ�ش�شات  بو�شاطة  املبذولة  اجلهود  »جميع  اإىل:  ي�شري  التنمية  مفهوم  فان  وعليه، 
الدولة واأبناء املجتمع بق�شد اإحداث تغيري اجتماعي معني، وقد يكون هذا التغيري معنوياً، 
كاأن ي�شتهدف تغيرياً يف اجتاهات النا�ص، كما حدث يف جمتمعات الحتاد ال�شوفيتي خالل 
القت�شادي  امل�شتوى  رفع  اإىل  يهدف  مادياً  يكون  وقد  املا�شي،  القرن  من  الأول  الن�شف 
حملية  عملية  تكون  اأن  يجب  التنمية  فاإن  .ولذلك،  �ص137(   ،1988 )الأ�رشم،  للمجتمع« 
»فهناك  ذاته،  املجتمع  داخل  موجودة  مقوماتها  كل  تكون  اأن  يجب  بل  م�شتوردة،  وغري 
قيم اأخالقية واجتماعية وثقافية ل ت�شتورد، وعلى املجتمع الذي يحتاجها اأن يلدها، واإن 
التنمية تعدُّ من تلك القيم، لذا فاإنها ل ت�شتورد، بل ت�شنع يف املجتمع ذاته.)بن نبي، 2006، 

�ص138( 

ثانياً- عالقة املشاركة الشعبية بالتنمية احمللية: 

لها  يكتب  مل  النامية  املجتمعات  يف  ُنفِّذت  التي  التنموية  امل�شاريع  من  كثرياً  اإن 
النجاح، وهذا يعود اإىل اأن معظم هذه امل�شاريع قد نفِّذت مبعزل عن �شكان املجتمع املق�شود 
بعملية التنمية، مما جعلها غري قادرة على حتقيق الفوائد املتوقعة منها، اإذ اإن امل�شاريع 
التنموية يجب اأن تكون متناغمة مع حاجات املجتمع املحلي، اأي »يجب اأن يتفاعل �شكان 
بهم«.)الأ�رشم،  اخلا�شة  احلياتية  املناحي  لتنمية  املعدة  الربامج  مع  املحلية  املجتمعات 

1988، �ص140( 
ولكن اإذا نفذت الربامج التنموية مبعزل عن اأفراد املجتمع املق�شود بها، وبقيت هذه 
الربامج التنموية مرتبطة باحلاكم، اأو النظام ال�شائد يف املجتمع، فاإن اإجنازات هذه الربامج 
التنموية لن تدوم، و�رشعان ما تتال�شى بزوال احلاكم الذي ارتبطت به، مثلما حدث للربامج 
التنموية التي ُنفِّذت يف القطر امل�رشي يف عهد اخلديوي حممد علي يف القرن الثامن ع�رش، 
اذ اإن هذه الربامج التنموية، ونتيجة لرتباطها ب�شخ�ص اخلديوي، ولفتقارها لأّيِة م�شاهمة 

فعلية من ال�شعب، قد انتهت وتال�شت بانتهاء �شلطة اخلديوي.)لطفي، 1986، �ص203( 
غري اأن التجربة الفرن�شية التي ح�شلت يف الفرتة نف�شها التي طبق فيها حممد علي با�شا 
م�شاريعه التنموية قد دامت، اإذ عمدت احلكومة الفرن�شية مب�شاركة وتعاون املواطنني يف عام 
الرمال  البالد، حيث كانت  الغربية من  الناحية اجلنوبية  الأ�شجار يف  اإىل غر�ص  )1850م( 
اأن  وامل�شتنقعات تهدد م�شالح �شكانها و�شحتهم، وقد كانت ح�شيلة هذا اجلهد اجلماعي، 
هذه املنطقة قد غدت اأول منتج يف العامل لزيت )الرتيبنتني( امل�شتخرج من تلك الأ�شجار، كما 
اأ�شبحت ملجاأ �شحيا للمر�شى من جميع اأنحاء العامل، بعد اأن كانت يف ال�شابق تعدُّ من اأفقر 

املناطق يف فرن�شا واأخطرها على �شحة املواطنني.)بن نبي، 2006، �ص143( 
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ثالثاً- أهمية املشاركة وفوائدها: 

توؤدي امل�شاركة الفاعلة اإىل اإجناح امل�شاريع الإمنائية املتنوعة، وتعود على املجتمع 
اإن م�شاركة املواطنني توؤدي اإىل حتقيق  بفائدة كبرية تنعك�ص على كل مناحي احلياة، اذ 
التي  جهودهم  خالل  من  وذلك  قليلة،  مالية  بتكاليف  فائدة،  واأكرث  اأف�شل  م�رشوعات 
اأهمية يف تعزيز قبول  اأن لها  التنمية، كما  التكاليف املنفقة على برامج  تخفف من عبء 
املواطنني وتفهمهم لل�شيا�شات احلكومية املتعلقة بهذا ال�شاأن، فهي توؤدي اإىل تقارب الآراء 
بني املواطنني وبني �شناع القرار يف الدولة مما يخلق حالة من التفهم والإدراك ال�شعبي 

للمقدرات املتوافرة للدولة.)خاطر، 1988، �ص104( 
كما اأن امل�شاركة الإيجابية واملنظمة تهيئ اأجواءً مالئمة لإطالع �شناع القرار على 
واقعي،  ب�شكل  املواطنني  احتياجات  حت�ش�ص  من  ميكنهم  مما  وتطلعاتهم،  النا�ص  هموم 
يوفر  بدوره  املجتمع، وهذا  واأفراد  الدولة  املتبادل بني  للتاأثري  الرئي�ص  ال�شبيل  تعدُّ  ولهذا 
للمجتمع.)جرباوي،  املنا�شبة  التنمية  �شبل  يف  وتوظيفها  والأفكار  الآراء  لتبادل  الفر�ص 
اأن امل�شاريع التنموية التي تتم من خالل م�شاركة املواطنني  1996، �ص101( وبخا�شة 
يف مراحلها كافة، توؤدي اإىل اإيجاد نوع من الر�شا وحتمل امل�شوؤولية، خا�شة وان ل�شكان 
 ،2000 واآخرون،  تنا�شبهم.)العك�ص  التي  واخلدمات  امل�شاريع  نوعية  يف  راأي  منطقة  كل 
�ص170( كما اأنها توؤدي دوراً اإدراكيا مهّما يف اإجناح امل�شاريع التنموية ب�شكل مميز، حيث 
القيم املحلية  امل�شاركون من فهم خ�شو�شيات جمتمعهم، مما يحفزهم على بعث  يتمكن 
وا�شتخدامها من خالل فهم اجتماعي لأهمية امل�شاركة، وهذا يوؤدي اإىل حالة من التوازن 

داخل املجتمع.)القريوتي، 2000، �ص27( 

رابعاً- أشكال املشاركة: 

للم�ساركِة ال�سعبيِة اأ�سكاٌل منظمٌة، وهي غالبا ما تتم يف اإطار النمطني الرئي�سني 
االآتيني: 
اأوالًـ امل�ساركة ال�سيا�سية: تعدُّ امل�شاركة ال�شيا�شية الأ�شا�ص الذي ُتبنى عليه اأمناط  ♦

امل�شاركة املختلفة، وهذا يعني �رشورة �شيادة نظام دميقراطي حقيقي يف املجتمع، بحيث 
املواطنني، ومتكينهم من ممار�شة حقوقهم  واحرتام  وتطبيقه،  القانون  يعمل على حماية 
املدنية، والدينية، وال�شيا�شية، وحرية التعبري، وحرية امل�شاركة احلقيقية يف حتديد م�شار 
حياتهم من جوانبها كافة، واإن هذه امل�شاركة ال�شيا�شية تتحقق عندما تكون اأهم قرارات 
ال�شيا�شة العامة نابعة من املوؤ�ش�شات والو�شائل ال�شيا�شية التي ميثل فيها جمموع ال�شعب 
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)ر�شيد، 1977، �ص94( .وذلك لأن املجتمع الدميقراطي يرتكز على قاعدة اأ�شا�شية ترى اأن 
اأمام القانون،  اأفراد مت�شاوون  اأفراد املجتمع، ومن خمتلف فئاتهم و�رشائحهم، هم  جميع 
فال يتم التمييز بينهم ب�شبب العرق، اأوالدين، اأو اجلن�ص، اأو الفكر، اأو املعتقد ال�شيا�شي، واإن 
ذلك كله ُيحرتم وُيحمى �شمن اإطار من الد�شتور العام الذي ُيحّدُد وينظم احلقوق والواجبات 
للجميع، وان هذا الأمر بدوره يولد يف نفو�ص الأفراد من فئات ال�شعب كافة �شعوراً بامل�شوؤولية 

والنتماء احلقيقيني للمجتمع والوطن الذي يعي�شون فيه.)نواه�شة، 2006، �ص44( 
ثانياـ امل�ساركة االإمنائية: وتعدُّ النتاج احلقيقي لر�شوخ قواعد النظام الدميقراطي،  ♦

امل�شاركة  تعرف  ولذلك  الناجحة،  التنمية  �شنع  على  قادرة  حقيقية  »عملية  ت�شكل  وهي 
القرارات  �شنع  يف  املحليون  ال�شكان  خاللها  من  ي�شاهم  التي  »العملية  باأنها:  الإمنائية 
الجتماعية، وذلك من خالل العمل معاً يف برامج واأن�شطة جمتمعية حملية ت�شتهدف حتقيق 
احتياجاتهم وحل م�شكالتهم«.)خلف واآخرون، 1985، �ص132( ، اأي اأن تكون قادرة على 
ي�شهمون  نافعني  »مواطنني  املجتمع  اأفراد  ليكون كل  املحلي كافة  املجتمع  فئات  خدمة 
بالربامج  النهو�ص  اإىل  توؤدي  م�شاركتهم  اأن  اإذ  جمتمعهم،  �شوؤون  يف  دميقراطية  بطريقة 

التنموية«.)الأ�رشم، 1988، �ص140( 

خامساً- املشاركة الشعبية يف فلسطني: 	

اأدت امل�شاركة ال�شعبية يف فل�شطني دوراً مهما يف مراحل الن�شال الفل�شطيني كافة، 
الأهلية  املوؤ�ش�شات  بداأت  فل�شطني،  عن  �شلطانه  وانح�شار  العثماين  الع�رش  نهاية  فمنذ 
بالظهور، �شيما واأن هذه املوؤ�ش�شات تعدُّ املحرك الأ�شا�شي لتفعيل امل�شاركة ال�شعبية، ولذلك 
والحتادات،  اخلريية،  اجلمعيات  فمنها  الفل�شطينية،  الأهلية  املوؤ�ش�شات  هذه  تنوعت  فقد 
النتداب  ا�شتمر دورها خالل فرتة  الأهلية، وقد  املوؤ�ش�شات  العمال، وغريها من  ونقابات 
اأثناء الإدارة امل�رشية لقطاع غزة، واحلكم الأردين لل�شفة الغربية.)قدومي،  الربيطاين، ثم 

2008، �ص67( 
�شهدت   ،  )1967( عام  غزه  وقطاع  الغربية  لل�شفة  الإ�رشائيلي  الحتالل  بعد  ولكن 
اإىل  واأهدافها، وهذا يعود  اً جوهرياً يف تكوينها  الفل�شطينية تغريُّ ال�شعبية  املوؤ�ش�شات  هذه 
دعم منظمة التحرير الفل�شطينية للموؤ�ش�شات القائمة، وا�شتحداث موؤ�ش�شات جديدة من اأجل 
توفري املطالب احلياتية للمواطنني، وبخا�شة اأن �شلطات الحتالل اأهملت اجلوانب احلياتية 
توفري  يف  حقيقي  بدور  املختلفة  الأهلية  الفل�شطينية  املوؤ�ش�شات  قامت  ولذلك  كافة،  لهم 
معظم اخلدمات الأ�شا�شية للمواطنني يف معظم املجالت، وقد كان اأ�شلوب احلفز اجلماعي، 
وت�شجيع امل�شاركة ال�شعبية، الأ�شلوب الرئي�ص الذي اتبعته هذه املوؤ�ش�شات يف حتقيق ذلك.

)اإ�شماعيل، 2005، �ص157( 



21

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

اأثناء  الأهلية  املوؤ�ش�شات  عرب  اأهميةً  الفل�شطينية  ال�شعبية  امل�شاركة  دور  ازداد  وقد 
النتفا�شة الفل�شطينية الأوىل )1987( ، حيث اأدت هذه املوؤ�ش�شات دوراً اأ�شا�شياً يف تزويد 
املجتمع  منها  يعاين  كان  التي  ال�شعبة  الظروف  ظل  يف  اإليه  يحتاجون  مبا  املواطنني 
امل�شاركة  وقيادة  اإطالق  خالل  من  املحلية  الهيئات  بدور  قامت  حيث  اآنذاك،  الفل�شطيني 
لت�رشيف  �شبكات  واإن�شاء  والطرقات،  وال�شوارع  الأ�شواق،  »تنظيف  حمالت:  يف  ال�شعبية 
الجتماعي  وال�شمان  التكافل  من  نوع  حتقيق  على  املوؤ�ش�شات  هذه  عملت  كما  املياه«، 
للعائالت املحتاجة واملت�رشرة«،  الفل�شطيني، من خالل »تقدمي م�شاعدات مادية وعينية 
كما ن�شطت يف كل جمالت احلياة والن�شاط الفل�شطيني، حيث اأ�شبحت هذه املنظمات يف 
دول  من  والعديد  املجاورة  الأقطار  مع  باملقارنة  حيوية  املنظمات  اأكرث  من  الوقت  ذلك 

العامل.)قدومي، 2008، �ص67( 
وبعد قيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية عام )1994( ، اختلف دور املنظمات واملوؤ�ش�شات 
الأهلية الفل�شطينية، وذلك نتيجة انخراط عدد كبري من كوادر وقيادات هذه املوؤ�ش�شات يف 
املوؤ�ش�شات، وتراجع  اإىل �شعف متويل هذه  اأدى  الفل�شطينية، وهذا  الوطنية  ال�شلطة  اأجهزة 
ت�شكيل  اأن  غري  �ص154(   ،2005 الر�شمية.)اإ�شماعيل،  املوؤ�ش�شة  ل�شالح  ال�شعبي  دورها 
جمال�ص وهيئات حملية يف القرى واملدن الفل�شطينية من قبل ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، 
جعل من هذه املوؤ�ش�شات املحلية البوابة الوا�شعة للتعامل مع املواطن الفل�شطيني، واأ�شبحت 
هذه الهيئات واملجال�ص املحلية، ُتعدُّ امل�شوؤول الأول عن حت�ش�ص هموم واحتياجات املواطن 
يف  اإ�رشاكهم  وم�شوؤولية  املواطنني،  مع  التفاعل  واجِب  اأعباَء  تتحمل  وغدت  الفل�شطيني، 

حتديد احتياجاتهم التنموية واخلدمية ب�شكل مبا�رش.

سادساً- املشاركة الشعبية وعالقتها باهليئات احمللية الفلسطينية: 

اإهمال  من  املا�شية،  احلقب  خالل  فل�شطني  يف  الفل�شطينية  املحلية  الهيئات  عانت 
لدورها من قبل ال�شلطات التي حكمتها يف تلك احلقب، فقد كانت هذه الهيئات واقعة حتت 
�شيطرة جهات غري فل�شطينية، مما جعل منها تابعاً ومنفذاً مل�شالح تلك اجلهات، ومل يكن 
لها دور يف تقدمي اخلدمات املالئمة لل�شكان املحليني، وذلك منذ ت�شكيل املجال�ص املحلية 
يف فل�شطني يف العهد العثماين مع بداية تاريخ �شدور قانون التق�شيمات الإدارية العثماين، 
 -1917( الربيطاين  النتداب  مرحلة  ثم   ، )1877م(  عام  البلديات  قانون  �شمنه  ومن 
1948م( ، والذي رحل بعد تق�شيم فل�شطني ق�رشاً عام )1948م( ، واإن�شاء الكيان اليهودي 
الإدارة  اإىل  ذلك  بعد  فل�شطني  تبقى من  ما  الفل�شطينية، وخ�شوع  الأر�ص  على )77%( من 
امل�رشية التي خ�شع لإدارتها قطاع غزة، والإدارة الأردنية التي توّلت حكم ال�شفة الغربية 
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مبا فيها القد�ص ال�رشقية، وفيما بعد خ�شوع كل من ال�شفة الغربية والقد�ص ال�رشقية وقطاع 
غزة للكيان اليهودي بعد احتالله لهما عام )1967م( .)وزارة احلكم املحلي، 1998، �ص7( 
املجال�ص  جعل  على  الفرتات،  تلك  يف  فل�شطني  حكمت  التي  ال�شلطات  تلك  عملت  لقد 
هذه  وجود  وراء  من  ال�شلطات  تلك  تهدف  كانت  حيث  لها،  تابعة  الفل�شطينية  املحلية 
املجال�ص اإىل جعلها مراكز تابعة لها، بحيث تكون املهمة الأ�شا�شية لهذه الهيئات املحلية، 

هو م�شاعدة تلك ال�شلطات يف جمع ال�رشائب من املواطنني.)ا�شتية، 2004، �ص11( 
غري اأن الأمر اختلف بعد قيام ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية منذ عام )1994م( ، فقد 
�شهدت الهيئات واملجال�ص املحلية اهتماما من قبل ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية، فقد اأدركت 
العقود  يف  املحلية  الهيئات  له  تعر�شت  الذي  الإهمال  مدى  الفل�شطينية  الوطنية  ال�شلطة 
ال�شابقة، ولذلك كانت قراراتها الأوىل ت�شكيل وزارة تعنى بهيئات احلكم املحلي، كما اأن اأول 
قانونني ي�شدران عن املجل�ص الت�رشيعي لل�شلطة الوطنية هما: )قانون الهيئات املحلية رقم 
»1« لعام1997م( ، و )قانون النتخابات املحلية لعام 1996م( .)حامد، 2009، �ص32( 

الدراسات السابقة:

قام جاي و�ستيفن )Jai N.& Stephen R,1998( باإجراء درا�شة بعنوان: اجتاهات 
يف  املحلي  املجتمع  م�شاركة  على  القائمة  وال�شيا�شات  الربامج  نحو  املحلي  املجتمع 
اأفراد املجتمع  اإميانهما بفعالية م�شاركة  الباحثان يف درا�شتهما من  انطلق  النيبال، وقد 
املحلي لوقف اخل�شارة يف التنوع البيئي يف الدول النامية، ولذا قام الباحثان باأخذ عينة 
بلغ حجمها )400( فرد من �شكان املنطقة املحيطة باملتنزه الوطني يف النيبال، وذلك يف 
العام )1996( ، وعند حتليل النتائج بّينت اإجابات اأفراد العينة اأنه مل يكن لدى اأفراد العينة 
اهتماما  العينة  اأفراد  اأْوىل  فقد  كذلك  املطبقة،  الربامج  هذه  عن  وحمددة  وا�شحة  معرفة 
بالتطوير ال�شياحي )البيئة ال�شياحية( ، وقد اأو�شى الباحثان ب�رشورة ا�شتمرارية مثل هذة 
امل�شاريع املعتمدة على م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي، و�رشورة العمل على حل الّنزاعات 
بني م�شتغلي هذه الغابات، لتحقيق زيادة م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف احلفاظ على 

التنوع البيئي.
اأما جوزيف وديفد )Joseph L.& David M, 2001( فقد اأجريا درا�شة حول م�شاركة 
فيما  معرفة  اإىل  اجلرمية، حيث هدفت  نحو  والتوجه  املحلي  املجتمع  فعاليات  الآباء يف 
الطفولة  الن�شاطات املجتمعية خالل مرحلة  الآباء يف  النق�ص يف معدل م�شاركة  اإذا كان 
لأبنائهم ذو دلئل يف توجه الأبناء نحو اجلرمية يف مرحلة املراهقة، وقد اأجرى الباحثان 
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الدرا�شة على عينة موؤلفة من )548( فرداً من اأبناء الطبقة املتو�شطة يف املجتمع ال�شويدي، 
اأفادت النتائج اأن م�شاركة الآباء الثابتة واملتوا�شلة يف الأن�شطة املجتمعية قلل من  وقد 
الأن�شطة  الأمهات يف  اأن م�شاركة  اإىل  الدرا�شة  اأبنائهم نحو اجلرمية، كذلك تو�شلت  توجه 

املجتمعية كانت تعتمد بدرجة كبرية على م�شاركة الآباء يف تلك الأن�شطة.
تعزيز  يف  الفل�شطينية  املحلية  الهيئات  لدور  بدرا�شة   )2005( اإ�سماعيل  قام  كما 
املحلية  الهيئات  رافقت  التي  امل�شكالت  اإبراز  اإىل  التنمية، حيث هدفت  واإحداث  امل�شاركة 
الو�شفي، وال�شتبانة جلمع  املنهج  الدرا�شة  ا�شتخدمت  الفل�شطينية، وقد  ال�شلطة  ن�شوء  منذ 
البيانات من جمتمع الدرا�شة املوؤلف من الهيئات املحلية كلها يف ال�شفة الغربية والبالغ 
خل�شت  وقد  حملية،  هيئة   )232( من  الدرا�شة  عيِّنة  وتاأّلفت  حملية،  هيئة   )474( عددها 
اإىل: �رشورة اهتمام الهيئات املحلية مب�شاركة املواطنني يف حتديد وتخطيط احتياجاتهم 

اخلدماتية والتنموية.
الهيئات  وا�شرتاتيجيات  اخت�شا�شات  بعنوان:  درا�شةً  اأعدَّ  فقد   )2005( زهران  واأما 
املحلية “اأ” واآثارها يف امل�شاركة والتنمية، وقد كان مو�شوع الدرا�شة هو مقارنة بني كل 
من بلدية قلقيلية، والزرقاء، والقاهرة، وقد خل�شت الدرا�شة اإىل اأّن تطور الو�شع اخلدماتي 
ال�شكان  الفاعلة من  اإىل امل�شاركة  الأردنية يعودان  الزرقاء  والتنموي ونهو�شه يف مدينة 
يف  املحلية  الهيئات  تطور  وعدم  جمود  اأ�شباب  من  واأّن  مبدينتهم،  املتعلقة  القرارات  يف 
وقد  واملواطنني،  املحلية  الهيئات  بني  التعاون  درجة  وتدينِّ  ال�شديدة،  املركزية  فل�شطني: 
اأو�شت الدرا�شة ب�رشورة اإعطاء املزيد من احلرية والالمركزية للهيئات املحلية لتتمكن من 
التفاعل مع املواطنني، ودفعهم نحو امل�شاركة يف الق�شايا املتعلقة بنطاق منطقتهم كافة.
وهناك درا�شة للقدومي )2008( تناولت مو�شوع امل�شاركة املجتمعية ودورها يف 
تنمية املجتمع املحلي وتطويره، حيث هدفت اإىل تو�شيح دور امل�شاركة الأهلية يف تطوير 
التحليلي يف  الو�شفي  املنهج  الباحثة  ا�شتخدمت  وقد  نابل�ص،  املحلي يف مدينة  املجتمع 
هذه الدرا�شة، وتالف جمتمع الدرا�شة من كل اأفراد املجتمع املحلي يف اأحياء مدينة نابل�ص 
متثيل  بن�شبة  اأي  مواطن،   )1002( من  عينتها  وتكونت   ،  )678  ،100( عددهم  والبالغ 
املواطنني  رغبة  اأ�شا�ص  يعدُّ  الديني  الدافع  اأن  اإىل  خل�شت  وقد  الدرا�شة،  جمتمع  من   )%1(
بامل�شاركة، وقد اختتمت بتو�شيات عدة منها �رشورة تقدمي الدعم املايل للجان الأحياء 
نها من القيام  من قبل ال�شلطات الر�شمية، وكذلك تقدمي الت�شهيالت الإجرائية لها ب�شكل مُيكِّ

بدوها الجتماعي.
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واأجرى حامد )2009( درا�شة بعنوان: اإ�شرتاتيجية تطوير الهيئات املحلية يف منطقة 
اإىل ت�شخي�ص واقع الهيئات املحلية يف الأغوار الفل�شطينية، وقد اعتمدت  الأغوار، وهدفت 
الدرا�شة املنهج الو�شفي التحليلي، حيث تاألفت عينة الدرا�شة من )20( م�شوؤولً من القائمني 
على اإدارة الهيئات املحلية يف منطقة الدرا�شة، وقد خل�شت الدرا�شة اإىل: اأن هناك �شعفاً لدى 
الهيئات املحلية، وعدم مقدرة على حتقيق احتياجات ال�شكان، واأن قوة املركزية الإدارية 
حتد من اإمكانية تطور هذه الهيئات، واختتمت بتو�شيات عدة منها: �رشورة تقلي�ص درجة 

املركزية الإدارية، و�رشورة تفعيل م�شاركة ال�شكان يف حتديد احتياجاتهم العامة.
 )Emilio R.& Michael G & Miguel M, 2010( غري اأن اميليو ومي�سيل وميجول
، اأجنزوا درا�شة بعنوان: معّوقات امل�شاركة املجتمعية يف احلفاظ على الرثوات الطبيعية، 
وقد هدفت درا�شتهم اإىل التعرف اإىل املعوقات التي حتد من م�شاركة املجتمع املحلي يف 
احلفاظ على املتنزه الوطني يف البريو، حيث �شملت عينة الدرا�شة )73( م�شوؤول عن احلماية 
تو�شلت  وقد  املتنزه،  اإن�شاء  مراحل  عن  باملعلومات  الباحثني  دوا  زوَّ وقد  املواطنني،  من 
مرحلتي:  �شاركوا يف  ولكنهم  التخطيط،  مرحلة  ي�شاركوا يف  مل  املواطنني  اأن  اإىل  الدرا�شة 
املجتمعية،  امل�شاركة  معنى  حتديد  ب�رشورة  الباحثون  اأو�شى  وقد  واملراقبة،  التنفيذ، 

وتو�شيح اأهميتها لأفراد املجتمع املحلي لزيادة درجة م�شاركتهم.
مناقشة الدراسات السابقة: 

املجتمعات  تنمية  يف  ودورها  ال�شعبية  امل�شاركة  مو�شوع  الدرا�شات  هذه  تناولت 
املحلية من جوانب متعددة، اإذ �شلطت الأ�شواء على ق�شايا امل�شاركة ال�شعبية يف امل�شاريع 
املتنوعة يف العديد من البلدان املختلفة، وقد ا�شتفاد الباحثان من هذه الأدبيات يف تعزيز 
امل�شاركة  مو�شوع  اأن  اإىل  الأدبيات  لتلك  درا�شتهما  خالل  من  خل�شا  كما  الدرا�شة،  هذه 
الإدارية  ُتنفِّذها املحليات  التي  ال�شكان املحليني يف امل�شاريع املتنوعة  املحلية من قبل 
فاإن  ولذلك  تفعيلها وتنظيمها كافة،  لتتبع مناحي  والدرا�شة  البحث  اإىل كثري من  بحاجة 
الباحثني قد لحظا اأن تلك الدرا�شات تناولت ق�شية امل�شاركة ال�شعبية من منظار املركزية 
والالمركزية، وكذلك من منظار النتخابات املحلية، وطبيعة مالءمة القوانني والت�رشيعات 
املنظمة للهيئات املحلية، وحر�شها على م�شاركة املواطنني، اأّما هذه الدرا�شة فقد تناولت 
مو�شوع امل�شاركة ال�شعبية من خالل بحث العديد من املتغريات التي مل تبحثها الأدبيات 
مو�شوع  اإثراء  حيث  من  الدرا�شات  تلك  مع  تتكامل  الدرا�شة  هذه  اأن  يعني  مما  ال�شابقة، 
امل�شاركة ال�شعبية، ناهيك عن اأن هذه الدرا�شة تتناول هذا املو�شوع يف البيئة الفل�شطينية، 
لأهميته واأهمية امل�شاركة ال�شعبية يف دعم وم�شاندة موؤ�ش�شات ال�شلطة الوطنية الفل�شطينية 

يف �شعيها للتاأ�شي�ص لولدة الدولة امل�شتقلة.



25

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

إجراءات الدراسة امليدانية: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 

�شعى الباحثان اإىل اإجراء م�شح �شامل جلميع اأفراد املجتمع املوؤلف من جميع اأع�شاء 
املجال�ص البلدية املنتخبني يف حمافظة جنني، التي يبلغ عددها )12( جمل�شاً بلدياً منتخب 

ت�شم )153( ع�شواً، واجلدول الآتي يو�شح عنا�رش هذا املجتمع: 
الجدول )1( 

عناصر مجتمع الدراسة حسب التوزيع الجغرافي

االأع�ساء املتوفني/ امل�ستقيلني عدد االأع�ساء املنتخبنياملدينة/ البلدةالرقم 

152جمل�ص بلدي جنني1
155جمل�ص بلدي قباطية2
132جمل�ص بلدي برقني3
153جمل�ص بلدي اليامون4
134جمل�ص ال�شيلةاحلارثية5
0 13جمل�ص بلدي يعبد6
131جمل�ص بلدي عرابة7
111جمل�ص كفر راعي8
120جمل�ص بلدي جبع9

0 13جمل�ص بلدي ميثلون10
1 9جمل�ص بلدي الزبابدة11
112جمل�ص �شيلة الظهر12

15321املجموع

ونظرا لأن عدداً من اأع�شاء هذه املجال�ص املنتخبة قد ا�شتقالوا، وبع�ص منهم قد فارق 
احلياة، بالإ�شافة اإىل عدم جتاوب )25( ع�شواً من اأع�شاء هذه املجال�ص، مل يتمكن الباحثان 
عة، كما مت اإتالف ا�شتبانتني، فقد ا�شتقرت العينة على  من ا�شتعادة جميع ال�شتبانات املوزَّ
ن�شبته  ما  اأي  جنني،  حمافظة  يف  املنتخبة  البلدية  املجال�ص  اأع�شاء  من  اأع�شاء   )105(
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)68.62%( من املجتمع الكلي للدرا�شة، وفيما ياأتي جدول يو�شح توزيع اأفراد عينة الدرا�شة: 
الجدول )2( 

توزيع أفراد العينة بحسب متغيرات الدراسة المستقلة

الن�سبة املئويةالعددم�ستويات املتغري املتغري

 اجلن�ص
8581.0ذكر

2019.0اأنثى

 العمر

109.5اأقل من 35 عاما
3533.3من 35- 45 عاما
3432.4من 45- 55 عاما
2624.8اأكرث من 55 عاما

 
 املوؤهل العلمي

2523.8ثانوية عامة فاقل
2321.9دبلوم

3836.2بكالوريو�ص
1918.1ماج�شتري فاأعلى

املوقع الإداري

1211.4رئي�ص بلدية
1211.4نائب رئي�ص

8177.1ع�شو جمل�ص بلدي

أداة الدراسة: 

بنى الباحثان اأداة الدرا�شة بعد اطالعهم على عدد من الأدوات ال�شابقة التي هدفت اإىل 
تق�شي دور امل�شاركة يف التنمية، حيث ُبنيت ا�شتبانة الدرا�شة ب�شورتها الأولية، وقد �شمت 
)41( فقرة موزعة على جمالني هما: درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها 
املجال�ص البلدية يف حمافظة جنني، وجمال دور م�شاركتهم فيها، وقد اأعطيت ال�شتجابة 

للفقرات خم�شة م�شتويات بح�شب تدرج »ليكرت« اخلما�شي.

صدق األداة وثباتها: 

اأداة الدرا�شة على جلنة من املحكمني لإبداء راأيهم يف مدى مالءمة الفقرات  ُعر�شت 
للمجالت التي اأدرجت �شمنها، وبناء على ذلك ُحذفت فقرات وُعدِّلت اأخرى بحيث اأ�شبحت 
الأداة ت�شم )39( فقرة موزعة على جمالني هما: درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع 
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التي نفذتها املجال�ص البلدية، ودور هذه امل�شاركة يف هذه امل�شاريع، بعد ذلك ُوزِّعت على 
عينة جتريبية مكونة من )33( ع�شواً، وح�شب معامل ثبات الأداة )كرونباخ- األفا( ، وبناء 
فقرات  ثماين  حذفت  فقد   ،  )0.882( معامله  بلغ  الذي  لالأداة  الأويل  الثبات  نتائج  على 
الثبات  ، وعليه بلغت قيمة  الكلية )0.2(  الدرجة  ارتباط كل منهما مع  مل يتجاوز معامل 
النهائية لالأداة الكلية )0.97840( ، وا�شتقرت الأداة على )31( فقرة، وفيما ياأتي جدول 

يو�شح معامل الثبات لكل جمال من جمايل اأداة الدرا�شة، ولالأداة الكلية:- 
الجدول )3( 

قيم معامل الثبات لمجالي األداة والقيمة الكلية

 قيمة األفاعدد الفقراتاملجالالرقم

0.9616 160جمال درجة امل�شاركة1- 
0.9734 150جمال دور امل�شاركة2- 

0.9784 310الدرجة الكلية

متغريات الدراسة: 
اأول: املتغريات امل�شتقلة: اجلن�ص، والعمر، واملوؤهل العلمي، واملوقع الإداري لع�شو  ♦

املجل�ص البلدي.
نفذتها  ♦ التي  امل�شاريع  يف  املواطنني  م�شاركة  درجة  التابعة:  املتغريات  ثانيا: 

املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، ودور هذه امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة.

منهجية الدراسة: 
ل�شتخدم الباحثان املنهج الو�شفي يف هذه الدرا�شة، اإذ اإن هذا املنهج يهدف اإىل و�شف 
الظاهرة كما هي يف الواقع، ومن ثم حتليلها وحماولة تف�شريها، وربطها بالظواهر الأخرى، 

وذلك ملالءمة هذا املنهج لطبيعة هذه الدرا�شة واأهدافها.

املعاجلة اإلحصائية ومفتاح تصحيح األداة: 

بعد جمع ال�شتبانات من عينة الدرا�شة، قام الباحثان بتفريغ ا�شتجابات اأفراد العينة 
اأجري كل  ، حيث   )spss( األـ  الآيل، وقد عوجلت با�شتخدام برجمية  اإىل احلا�شب  واإدخالها 
من اختبار )الإ�شارة( ، واختبار )كرو�شكال- وال�ص( ، واختبار، )مانوتني( ، واختبار خط 
معادلة  بو�شاطة  الدرا�شة  اأداة  ثبات  معامل  وح�شب  الفر�شيات،  لفح�ص  وذلك  النحدار، 
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الثبات »كرونباخ- األفا«، وقد اأُدخلت البيانات اإىل احلا�شب الآيل وفق التدرج الآتي: 
عالية جداعاليةمتو�سطةمنخف�سةمنخف�سة جدادرجة التقدير

12345رمز الإدخال

عرض نتائج الدراسة ومناقشتها: 

اأوالً- النتائج املتعلقة بفح�س الفر�سية االأوىل من فر�شيات الدرا�شة التي تن�ص  ◄
على: »اإن درجة م�شاركة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف 
متو�شطة،  بدرجة  كانت  املنتخبة  البلدية  املجال�ص  اأع�شاء  نظر  حمافظة جنني من وجهة 

 »)α = 0.05( وذلك عند م�شتوى الدالة الح�شائية
الإ�شارة  اختبار  اُ�شتخدم  فقد  الدرا�شة،  فر�شيات  من  الفر�شية  هذه  لفح�ص 
)SIGN- TEST( ، اإذ اعتربت القيمة )3( هي نقطة الفح�ص، وفيما ياأتي جدول يو�شح 

الختبار:-  هذا  نتائج 
الجدول )4( 

 نتائج اختبار اإلشارة لفحص درجة مشاركة أفراد المجتمع المحلي في المشاريع 
التي نفذتها المجالس البلدية المنتخبة في محافظة جنين

الدرجةم�ستوى الداللةدالة االختبارالعدداملجال

دون املتو�شط0.000 10113الدرجة الكلية للم�شاركة

 )α = 0.05( دالة عند مستوى 

يت�شح من خالل اجلدول ال�شابق اأن م�شتوى دللة الختبار هو )0.000( ، وهي اأقل من 
)0.05( ، مما يعني رف�ص الفر�شية ال�شفرية، اأي اأن درجة م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي 
متو�شطة،  لي�شت  جنني  حمافظة  يف  املنتخبة  البلدية  املجال�ص  نفذتها  التي  امل�شاريع  يف 
امل�شاركة  درجة  اأن  يت�شح   ،  )2.147( امل�شاركة  لدرجة  احل�شابي  املتو�شط  اإىل  وبالعودة 
واأع�شاءها  البلدية  املجال�ص  روؤ�شاء  اأن  اأي  الطبيعي،  احلد  ودون  متو�شطة،  من  اأقل  كانت 
قدَّروا درجة م�شاركة ال�شكان املحليني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية بدرجة 
اقل من متو�شطة، ولعل ذلك يعود اإىل واقع الظروف ال�شيا�شية التي ت�شود الو�شع الفل�شطيني 
الدائم  ان�شغال املواطنني  اإىل  العوز بني املواطنني، يوؤدي  ات�شاع دائرة  اأن  العام، ول�شيما 
يف تدبري لقمة العي�ص، ومواجهة ظروفهم احلياتية اخلا�شة، كما اأن هناك �شعوراً �شائداً بني 
�شيا�شاتها  تنفذ  املركزية،  للحكومة  امتداد  املحلية  املجال�ص  باأن  الفل�شطينيني  املواطنني 
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وتلتزم بتعليماتها مبعزل عن املواطنني، ورمبا هذا يقودهم اإىل العتقاد اأن دورهم ثانوي 
وغري اأ�شا�شي يف امل�شاركة يف ر�شم ال�شيا�شات املحلية اأو امل�شاركة يف تخطيطها وتنفيذها.

التي  ◄ الدرا�شة  الثانية من فر�شيات  الفر�سية  املتعلقة بفح�س  النتائج  ثانيا: 
التي نفذتها املجال�ص  »اإن درجة دور م�شاركة املواطنني يف اجناح امل�شاريع  تن�ص على 

.»)α = 0.05( البلدية يف حمافظة جنني كانت بدرجة متو�شطة، وذلك عند م�شتوى الدالة
 ،)SIGN- TEST( لفح�ص هذه الفر�شية من فر�شيات الدرا�شة، اُ�شتخدم اختبار الإ�شارة
اإذ اعتربت القيمة )3( هي نقطة الفح�ص، وفيما ياأتي جدول يو�شح نتائج هذا الختبار:- 

الجدول )5( 
 نتائج اختبار االشارة لفحص درجة دور مشاركة أفراد المجتمع المحلي في انجاح المشاريع 

التي نفذتها المجالس البلدية المنتخبة في محافظة جنين

الدرجةم�ستوى الداللةدالة االختبارالعدداملجال

دون املتو�شط0.017 10138الدرجة الكلية للم�شاركة

 )α = 0.05( دالة عند مستوى 

يت�شح من خالل اجلدول ال�شابق اأن م�شتوى دللة الختبار هو )0.017( ، وهي اأقل 
من )0.05( ، مما يعني رف�ص الفر�شية ال�شفرية، اأي اأن درجة دور م�شاركة اأفراد املجتمع 
املحلي يف اإجناح امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني لي�شت 
متو�شطة، وبالعودة اإىل املتو�شط احل�شابي )2.639( ، يت�شح اأن درجة امل�شاركة كانت اأقل 
اأن  قدروا  واأع�شاءها  البلدية،  املجال�ص  روؤ�شاء  اأن  اأي  الطبيعي،  احلد  ودون  متو�شطة،  من 
البلدية بدرجة  التي نفذتها املجال�ص  امل�شاريع  اإجناح  ال�شكان املحليني يف  دور م�شاركة 
دون املتو�شط، ولعل ذلك يعود اإىل اأن بع�ص امل�شاريع اخلدماتية تتطلب جزءاً من م�شاهمة 
اأو ما �شابه ذلك من  اأو م�شتو�شف  املواطنني من اأجل احل�شول على متويل، كبناء مدر�شة 
امل�شاريع ذات املنفعة العامة، كما اأن هذه امل�شاهمة غالباً ما تكون مقدرة م�شبقاً من قبل 
املواطنني  من  ل  حُت�شَّ ما  وعادة  ذاك،  اأو  امل�رشوع  لهذا  املمولة  اجلهة  اأو  البلدي  املجل�ص 
تلك  مثل  فاإن  ولذلك  الإجراءات،  من  وغريها  والكهرباء  املاء  بفواتري  ربطها  خالل  من 
امل�شاهمات توؤدي اإىل رفع درجة جناح مثل تلك امل�شاريع، ولكن بدرجة حمدودة، اأي اأنها 

م�شاندة ولي�شت رئي�شة.
توجد  ◄ »ل  تن�ص على:  التي  الثالثة  الفر�سية  بفح�س  املتعلقة  النتائج  ثالثاً: 

متو�شطات  )α = 0.05( بني  الإح�شائية  الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق 
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نفذتها  التي  امل�شاريع  يف  املواطنني  م�شاركة  بدرجة  يتعلق  فيما  العينة  اأفراد  اإجابات 
املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني تعزى ملتغري اجلن�ص لع�شو املجل�ص البلدي«.

)ذكر، اأنثى( 
وتني  مان-  اختبار  اأُْجِرَي  الدرا�شة،  فر�شيات  من  ال�شابقة  الفر�شية  لفح�ص 
)Mann- Whitney Test( لعينتني م�شتقلتني، لختبار م�شتوى دللة الفروق بني متو�شطات 
الرتب لأفراد العينة، بح�شب متغري اجلن�ص على الدرجة الكلية للم�شاركة، حيث كانت النتائج 

كما هو مو�شح يف اجلدول الآتي: 
الجدول )6( 

 نتائج اختبار مان- وتني )Mann- Whitney Test( للعينات المستقلة الختبار 
مستوى داللة الفروق بحسب متغير الجنس على الدرجة الكلية للمشاركة

م�ستوى الداللة قيمة Zمتو�سط الرتب العدداجلن�ساملجال

الدرجة الكلية للم�شاركة
8553.71ذكر

0.49 -0.624
2050.00اأنثى

يت�شح من اجلدول ال�شابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
الذكور لدرجة م�شاركة املواطنني  البلدية من  اأع�شاء املجال�ص  ، بني تقدير   )α = 0.05(
يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص، وتقدير اأع�شاء املجال�ص من الإناث، حيث بلغت قيمة 
اأكرب من  القيمة  ، وهذه  للم�شاركة )0.624(  الكلية  الدرجة  الدللة لالختبار على  م�شتوى 
)0.05( ، مما يعني قبول الفر�شية ال�شفرية التي افرت�شها الباحثان، وقد يعزى ذلك اإىل اأن 
اأع�شاء املجال�ص البلدية، �شواء من الذكور اأم من الإناث يعي�شون الظروف نف�شها والتجربة 
اأن م�شكالت املواطنني املحلية يطلع عليها  ات املجال�ص البلدية، كما  اإدارة مهمَّ ذاتها يف 
اإىل تبلور روؤية عامة واحدة  الأع�شاء من الذكور والإناث ب�شكل كلي، ولعل هذا ما يوؤدي 
لدى الذكور والإناث من اأع�شاء املجال�ص البلدية، واأن هذه النتيجة تتفق مع ما تو�شلت اإليه 
درا�شة )القدومي، 2008( ، حيث وجدت اأنه ل يوجد فروق بني الذكور والإناث من وجهة 
نظرهم يف مو�شوع دور امل�شاركة املجتمعية يف تطوير املجتمع املحلي وتنميته، وتتفق 
اأي�شا مع ما تو�شلت اإليه ح�شيبا )2006( ، التي وجدت انه ل توجد فروق يف درجة واقع 

الهيئات املحلية الفل�شطينية تعزى ملتغري اجلن�ص.
الرابعة من فر�شيات الدرا�شة التي  ◄ الفر�سية  النتائج املتعلقة بفح�س  رابعاً: 

 )α = 0.05( تن�ص على »ل توجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة الإح�شائية
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بني متو�شطات اإجابات اأفراد العينة فيما يتعلق بدرجة املواطنني يف امل�شاريع التي نفذتها 
املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني تعزى ملتغري العمر لع�شو املجل�ص البلدي«.

)اقل من 35 عاما، من 35- 45 عاما، من اأكرث من 45- 55 عاماً، اأكرث من 55 عاما( 
وال�ص  كرو�شكال-  اختبار  اأجري  الدرا�شة،  فر�شيات  من  الفر�شية  هذه  لفح�ص 
)Kruskal- Wallis( ، لختبار م�شتوى دللة الفروق بني متو�شطات درجات اأع�شاء املجال�ص 
البلدية بح�شب متغري العمر، وذلك على الدرجة الكلية للم�شاركة، حيث كانت النتائج كما هو 

مو�شح يف اجلدول الآتي:- 
الجدول )7( 

 نتائج اختبار كروسكال- واالس )Kruskal- Wallis( الختبار مستوى داللة الفروق 
بحسب متغير العمر على الدرجة الكلية للمشاركة

متو�سطالعددالفئة العمريةاملجال
الرتب

درجة
احلرية

دالة االختبار
 )Chi- Square(

م�ستوى
الداللة

الدرجة الكلية للم�شاركة

1054.65من 25- 35 عاما

370.840.838
3556.50من 36- 45 عاما
3450.97من 46- 55 عاما

562650.31 عاما فاأكرث

يت�شح من اجلدول ال�شابق اأنه ل يوجد فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
)α = 0.05( بني تقدير اأع�شاء املجال�ص البلدية من الفئات العمرية املختلفة التي �شملتها 
بلغت قيمة  التي نفذتها املجال�ص، حيث  امل�شاريع  املواطنني يف  لدرجة م�شاركة  الدرا�شة 
اأكرب من  القيمة  ، وهذه  للم�شاركة )0.838(  الكلية  الدرجة  الدللة لالختبار على  م�شتوى 
اإىل  الباحثان، وقد يعود ذلك  التي افرت�شها  الفر�شية ال�شفرية  )0.05( ، مما يعني قبول 
اأن غالبية عينة الدرا�شة هم من الفئات العمرية النا�شجة، التي غالبا ما تكون تقديراتها 
لالأمور امل�شرتكة مت�شابهة، وروؤيتها متقاربة يف اإطار الهتمام امل�شرتك لهم، وهذا يتفق مع 
ما تو�شلت اإليه )ح�شيبا، 2006( ، حيث وجدت اأنه ل توجد فروق يف واقع الهيئات املحلية 

الفل�شطينية تعزى ملتغري العمر.
الدرا�شة  ◄ فر�شيات  من  ال�ساد�سة  الفر�سية  بفح�س  املتعلقة  النتائج  خام�ساً: 

الإح�شائية  الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على  تن�ص  التي 
)α = 0.05( بني متو�شطات اإجابات اأفراد العينة فيما يتعلق بدرجة م�شاركة املواطنني يف 
امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة يف حمافظة جنني، تعزى ملتغري املوؤهل 



32

البلدية اجملالس  نفذتها  التي  املشاريع  في  الشعبية  املشاركة  دور 

جنني.  محافظة  في  أ. جمال حبشاملنتخبة 
د. سائد ربايعة

العلمي لع�شو املجل�ص البلدي«.)ثانوية عامة فاأقل، دبلوم، بكالوريو�ص، ماج�شتري فاأعلى( 
وال�ص  كرو�شكال-  اختبار  واأجري  الدرا�شة،  فر�شيات  من  الفر�شية  هذه  لفح�ص 
اأع�شاء  درجات  متو�شطات  بني  الفروق  دللة  م�شتوى  لختبار   ،  )Kruskal- Wallis(
البلدية بح�شب متغري املوؤهل العلمي، وذلك على الدرجة الكلية للم�شاركة، حيث  املجال�ص 

كانت النتائج كما هو مو�شح يف اجلدول الآتي: 
 الجدول )9( 

نتائج اختبار كروسكال- واالس )Kruskal- Wallis( الختبار مستوى داللة الفروق
بحسب متغير المؤهل العلمي على الدرجة الكلية للمشاركة

متو�سطالعدداملوؤهل العلمياملجال
الرتب

درجة
احلرية

دالة االختبار
 )Chi- Square( 

م�ستوى
الداللة

الدرجة الكلية للم�شاركة

2548.18ثانوية عامة فاأقل

32.9680.397
2352.80دبلوم

3851.12بكالوريو�ص
1963.34ماج�شتري فاعلي

يت�شح من اجلدول ال�شابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
املختلفة  العلمية  املوؤهالت  حملة  من  البلدية  املجال�ص  اأع�شاء  تقدير  بني   )α = 0.05(
بلغت قيمة م�شتوى  املجال�ص، حيث  نفذتها  التي  امل�شاريع  املواطنني يف  لدرجة م�شاركة 
الدللة لالختبار على الدرجة الكلية للم�شاركة )0.397( ، وهذه القيمة اأكرب من )0.05( ، 
مما يعني قبول الفر�شية ال�شفرية، وقد يعود ذلك اإىل اأن �شعف درجة م�شاركة املواطنني 
الدرجات  ذوي  من  والتفكري  البحث  اإىل  يحتاج  ول  كلهم،  لالأع�شاء  وا�شح  ب�شكل  يظهر 
واقع  هو  امل�شاركة  على  املواطنني  اإقبال  �شعف  اأن  اإىل  بالإ�شافة  الأع�شاء،  من  العلمية 
درجاتهم  اختالف  على  متوافقاً  حياله  الأع�شاء  حكم  يكون  اأن  البديهي  من  لذا  ظاهر، 
العلمية، وهذه النتيجة تتفق مع ما تو�شل اإليه )بركات، 2009( ، حيث بني يف درا�شته اأنه 
ل توجد فروق يف دور املجال�ص القروية املنتخبة يف حمافظة جنني يف التنمية الجتماعية 
والقت�شادية تعزى ملتغري امل�شتوى العلمي، وتتعار�ص مع ما تو�شل اإليه زيتون )2010( 
اآراء اأع�شاء املجال�ص  من اأن �شعف امل�شتوى العلمي لأع�شاء املجال�ص املحلية يوؤثر على 

البلدية وتقديراتهم.
الدرا�شة  ◄ فر�شيات  من  الثامنة  الفر�سية  بفح�س  املتعلقة  النتائج  �ساد�ساً: 

الإح�شائية  الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  توجد  »ل  على:  تن�ص  التي 
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ال�شكان  م�شاركة  بدرجة  يتعلق  فيما  العينة  اأفراد  اإجابات  متو�شطات  بني   )α = 0.05(
تعزى  جنني  حمافظة  يف  املنتخبة  البلدية  املجال�ص  نفذتها  التي  امل�شاريع  يف  املحليني 
ملتغري املوقع الإداري لع�شو املجل�ص البلدي«، )رئي�ص جمل�ص، نائب رئي�ص، ع�شو جمل�ص( .
وال�ص  كرو�شكال-  اختبار  اأجري  فقد  الدرا�شة،  فر�شيات  من  الفر�شية  هذه  لفح�ص 
اأع�شاء  درجات  متو�شطات  بني  الفروق  دللة  م�شتوى  لختبار   ،  )Kruskal- Wallis(

الدرجة  البلدي، وذلك على  الإداري لع�شو املجل�ص  البلدية بح�شب متغري املوقع  املجال�ص 
الكلية للم�شاركة، حيث كانت النتائج كما هو مو�شح يف اجلدول الآتي: 

الجدول )11( 
 نتائج اختبار كروسكال- واالس )Kruskal- Wallis( ، الختبار مستوى داللة الفروق 

بحسب متغير الموقع اإلداري لعضو المجلس البلدي على الدرجة الكلية للمشاركة

متو�سطالعدداملوقع االإدارياملجال
الرتب

درجة
احلرية

دالة االختبار
 )Chi- Square( 

م�ستوى
الداللة

الدرجة الكلية للم�شاركة
1260.46رئي�ص بلدية

24.8450.089 1268.50نائب رئي�ص
8149.60ع�شو 

يت�شح من اجلدول ال�شابق عدم وجود فروق ذات دللة اإح�شائية عند م�شتوى الدللة 
لدرجة  املختلفة  الإدارية  املواقع  يف  البلدية  املجال�ص  اأع�شاء  تقدير  بني   )α = 0.05(
م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص، حيث بلغت قيمة م�شتوى 
الدللة لالختبار على الدرجة الكلية للم�شاركة )0.089( وهذه القيمة اأكرب من )0.05( ، مما 
يعني قبول الفر�شية ال�شفرية التي افرت�شها الباحثان، وقد ُيعزى ذلك اإىل اأن واقع اإقبال 
املواطنني اأو اإحجامهم عن امل�شاركة يف امل�شاريع التي تنفذها املجال�ص البلدية املنتخبة، 
هو اأمر حم�شو�ص من جميع الأع�شاء، وبالتايل فاإن تقديرهم لذلك متقاربا، ولي�ص ملواقعهم 

الإدارية تاأثري على ذلك.
الدرا�شة  ◄ فر�شيات  من  التا�سعة  الفر�سية  بفح�س  املتعلقة  النتائج  �سابعاً: 

الإح�شائية  الدللة  اإح�شائياً عند م�شتوى  دالة  التي تن�ص على: »ل توجد عالقة خطية 
املجال�ص،  نفذتها  التي  امل�شاريع  املحليني يف  ال�شكان  م�شاركة  درجة  )α = 0.05( بني 

وبني دور هذه امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص«.
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النحدار  خط  معادلة  اُ�شتخدمت  الدرا�شة،  فر�شيات  من  الفر�شية  هذه  لفح�ص 
بدرجة  املتعلقة  العينة  اأفراد  ا�شتجابات  بني  الرتباط  معامل  ُح�شب  اإذ   ،)Regression(

ا�شتجاباتهم  وبني  املجال�ص،  نفذتها  التي  امل�شاريع  يف  املحلي  املجتمع  اأفراد  م�شاركة 
يف  مو�شح  هو  كما  النتائج  وكانت  املنفذة،  امل�شاريع  يف  امل�شاركة  هذه  بدور  املتعلقة 

اجلدول الآتي:
الجدول )12( 

العاقة بين درجة مشاركة المواطنين، ودورها في المشاريع المنفذة 
من وجهة نظر أعضاء المجالس البلدية

قيمة معاملالعدد
 )R( االرتباط 

م�ستوى
الداللة

1050.8280.000العالقة بني درجة امل�شاركة ودورها يف امل�شاريع

 )α = 0.05( دالة عند مستوى الداللة 

م�شتوى  عند  اإح�شائيا  دالة  خطية  عالقة  وجود  ال�شابق  اجلدول  خالل  من  يت�شح 
اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع  الإح�شائية )α = 0.05( بني درجة م�شاركة  الدللة 
التي نفذتها املجال�ص، وبني دور هذه امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة من وجهة نظر اأع�شاء 
املجال�ص، حيث بلغت قيمة معامل الرتباط )0.828( ، ومب�شتوى دللة )0.000( ، وهي 
اأ�شغر من )0.05( ، مما يعني رف�ص الفر�شية ال�شفرية وتاأكيد وجود العالقة، وبالنظر اإىل 
قيمة معامل الرتباط يالحظ اأن هذه العالقة موجبة وقوية، مبعنى اأنه كلما زادت درجة 
م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص، كلما زاد وكرب دور هذه 
امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص والعك�ص �شحيح، واأن هذه 
اأنه كلما �شارك  النتيجة ميكن تف�شريها يف �شوء ما ورد يف درا�شة )حامد، 2009( ، من 
املواطنون بتحديد خطط احتياجاتهم، كلما كان تنفيذ تلك اخلطط اأ�رشع واأقرب اإىل النجاح، 
م�شرتك،  وتفاهم  توافق  من  املحليني  والقادة  املواطنني  بني  امل�شاركة  حتققه  ملا  وذلك 
اإدراٍك واٍع من اجلميع، واأن هذه اجلهود املحلية التي يبذلها املواطنون  اإىل تكوين  يوؤدي 
هي ل�شاحلهم، وهذا يوؤدي بالتايل اإىل رفع درجة الفاعلية والنتماء لدى القادة الإداريني.

ومبا يتعلق بفح�ص النتائج املتعلقة باختبار الفر�شية حول ميل خط النحدار، فقد 
كانت النتائج كما يف اجلدول الآتي: 
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الجدول )13( 
معاملي االنحدار للمتغير التابع )دور المشاركة( ، على المتغير المستقل )درجة المشاركة( 

βt م�ستوى الداللةقيمة
 Significant

0.4072.5620.0120مقطع خط النحدار

0.000 1.04014.9770ميل خط النحـدار

من  اأ�شغر  وهو   ،  )0.000( بلغ  قد  الدللة  م�شتوى  ان  ال�شابق  اجلدول  من  يت�شح 
بوجود  ال�شابقة  النتيجة  على  التاأكيد  ومتَّ  ال�شفرية،  الفر�شية  ُرف�شت  وعليه   ،  )0.05(
بني  للعالقة  النحدار  خط  معادلة  كتابة  ميكن  حيث  املتغريين،  بني  اخلطية  العالقة 

املتغريين على النحو الآتي: 
دور امل�ساركة = درجة امل�ساركة × 1.040 + 0.407.

)درجة  امل�شتقل  املتغري  بني  ما  النحدار  خلط  تو�شيحي  بياين  ر�شم  ياأتي  وفيما 
امل�شاركة(، واملتغري التابع )دور امل�شاركة(: 

شكل )1( 
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ملخص ألهم النتائج: 
البلدية . 1 املجال�ص  نفذتها  التي  امل�شاريع  يف  املحليني  ال�شكان  م�شاركة  درجة  اإن 

املنتخبة يف حمافظة جنني، قد كانت دون املتو�شط، وذلك بح�شب تقديرات اأع�شاء املجال�ص 
البلدية.
اإن م�شاركة ال�شكان املحليني يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص البلدية املنتخبة . 2

املجال�ص  اأع�شاء  تقديرات  بح�شب  وذلك  املتو�شط،  دون  كانت  امل�شاريع،  تلك  اإجناح  يف 
البلدية.
الح�شائية . 3 الدللة  م�شتوى  عند  اإح�شائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم  تبني 

)α = 0.05( بني تقديرات اأع�شاء املجال�ص البلدية املنتخبة لدرجة م�شاركة اأفراد املجتمع 
والعمر،  اجلن�ص،  بح�شب كل من متغري  وذلك  املجال�ص،  نفذتها  التي  امل�شاريع  املحلي يف 

واملوؤهل العلمي، واملوقع الداري لع�شو املجل�ص البلدي.
هناك عالقة خطية موجبة وقوية دالة اإح�شائياً عند م�شتوى الدللة الإح�شائية . 4

)α = 0.05( ، بني درجة م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص، 
وبني دور هذه امل�شاركة يف امل�شاريع املنفذة من وجهة نظر اأع�شاء املجال�ص، اأي اأنه كلما 
زادت درجة م�شاركة اأفراد املجتمع املحلي يف امل�شاريع التي نفذتها املجال�ص، كلما زاد 
املجال�ص  اأع�شاء  نظر  وجهة  من  املنفذة  امل�شاريع  اإجناح  يف  وكرب  امل�شاركة،  هذه  دور 

والعك�ص �شحيح.

التوصيات: 
يف �سوء ما تو�سلت اإليه الدرا�سة يو�سي الباحثان مبا ياأتي: 

العمل على تنظيم ور�ص عمل، وندوات، وحما�رشات من قبل املجال�ص البلدية، وذلك . 1
من اأجل ن�رش وتر�شيخ ثقافة امل�شاركة ال�شعبية بني املواطنني، بحيث ت�شبح لدى املواطن 
املحلي قناعة واإميان بان م�شاركته يف هموم املجال�ص املحلية وق�شاياها وبراجمها يف 
منطقة �شكنه، اأمر يعود عليه بالفائدة، ويعزُِّز من ت�رشيع تقدمي اخلدمات املتنوعة له ب�شكل 

اأف�شل.
اأن تعمل املجال�ص البلدية على اتباع �شيا�شة تخطيط امل�شاركة املحلية الفاعلة من . 2

قبل املواطنني، وذلك من خالل اإ�رشاكهم بر�شم ال�شيا�شات العامة للمجال�ص البلدية، وحثِّهم 



37

2013 األول  مجلة جامعة القدس املفتوحة لألبحاث والدراسات - العدد احلادي والثالثون - ج )2( - تشرين 

على اأخذ دورهم اجلاد يف ر�شم امل�شاريع املحلية التي تنفذها املجال�ص البلدية وتخطيطها 
يف  وُي�رشِّع  امل�شاريع،  تلك  جناح  تعزيز  اإىل  يوؤدي  ذلك  حتقيق  لأن  ومراقبتها،  وتنفيذها 

جناحها.
املحلي( على . 3 الت�رشيعي ووزارة احلكم  )املجل�ص  الر�شمية  قبل اجلهات  العمل من 

ال�شيا�شات املحلية،  التي تعطي املواطن دوراً وا�شحاً يف ر�شم  والقوانني  الت�رشيعات  �شن 
والقرارات املتعلقة بالحتياجات والأولويات املحلية، وامل�شاركة يف تنفيذها ومتابعتها 

ب�شكل منظم.
البلدية بحيث تكون مهّماتها . 4 ت�شكيل دوائر دائمة ومتخ�ش�شة من قبل املجال�ص 

املجال�ص  اإىل  ب�شاأنها  التو�شيات  ورفع  ودرا�شتها  املواطنني،  و�شكاوى  اقرتاحات  تلقى 
البلدية ب�شكل دائم.

املتنوعة . 5 الجتماعية  املنا�شبات  مع  البلدية  املجال�ص  قبل  من  الدائم  التوا�شل 
للمواطنني، وذلك لتمتني عالقة الثقة املتبادلة بني املجال�ص البلدية واملواطنني.

العمل من قبل املجل�ص البلدي على اإ�رشاك املواطنني يف اللجان الدائمة اأو املوؤقتة . 6
التي ت�شكلها املجال�ص البلدية، وذلك لال�شتفادة من قدراتهم املتنوعة وا�شتثمارها يف جمال 
تطوير املجتمع املحلي وتنميته بالعتماد- ما اأمكن ذلك- على القدرات الذاتية للمواطنني 

املحليني.
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 
الفل�شطينية يف تعزيز امل�شاركة . 1 الهيئات املحلية  الكرمي: )2005( دور  اإ�شماعيل، عبد 

واإحداث التنمية، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
الأ�رشم، حممود: )1988( حما�رشات يف املجتمع الريفي، جامعة حلب، الطبعة الأوىل. . 2
اهلل، . 3 رام  املحلي،  احلكم  وهيئات  البلديات   )2004( اأ�شامة:  وحبا�ص،  حممد،  ا�شتية، 

الطبعة الأوىل. 
بركات، عبد اهلل: )2009( دور املجال�ص القروية املنتخبة يف حمافظة جنني يف التنمية . 4

الجتماعية والقت�شادية، جامعة القد�ص- اأبو دي�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
بن نبي، مالك: )2006( عودة اإىل الذات، من�شورات مركز الراية، الطبعة الأوىل، دم�شق. . 5
بن نبي، مالك: )2006( �رشوط النه�شة، دم�شق، �شادر عن دار الفكر، الطبعة ال�شاد�شة. . 6
جرباوي، علي: )1996( اأي نوع من ال�شلطات املحلية نريد؟ ، نابل�ص، �شادر عن مركز . 7

البحوث والدرا�شات الفل�شطينية، الطبعة الأوىل. 
حامد، را�شد: )2009( اإ�شرتاتيجية تطوير الهيئات املحلية يف منطقة اأريحا والأغوار، . 8

جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
ح�شيبا، �شناء )2006( : واقع وا�شرتاتيجيات الإدارة املحلية يف الأرا�شي الفل�شطينية، . 9

جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
وع�رشين، . 10 الواحد  القرن  اإىل  مدخل  الجتماعي/  التخطيط   )1988( اأحمد:  خاطر، 

الإ�شكندرية، من�شورات املكتب اجلامعي احلديث، الطبعة الأوىل. 
ردايدة، �شكري: )2006( التخطيط ال�شرتاتيجي يف احلكم املحلي الفل�شطيني، جامعة . 11

القد�ص- اأبو دي�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
ر�شيد، اأحمد: )1977( نظم احلكم والإدارة املحلية، القاهرة، دار املعارف، الطبعة الأوىل. . 12
زهران، معروف: )2005( اخت�شا�شات وا�شرتاتيجيات الهيئات املحلية )اأ( واآثارها يف . 13

امل�شاركة والتنمية، جامعة النجاح الوطنية، نابل�ص، ر�شالة ماج�شتري غري من�شورة. 
املتغريات . 14 لبع�ص  درا�شة   :  )2010( امللك  واحمد،عبد  جمال.  الريدي،  اأحمد.  زيتون، 

املحلية/  للقيادات  التنموي  الدور  باأداء  املت�شلة  والثقافية  وال�شيا�شية  الجتماعية 
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