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  ملخص
ز     المعوقات التي تواجه ملتعرف إلى اهدفت هذه الدراسة  دني في تعزي ؤسسات المجتمع الم

ديرين في محافظات غزة        ة نظر الم نهج     ثقافة حقوق اإلنسان من وجه د استخدم الباحث الم ، وق
اختيرت  مديرًا ومديرة) 100(وشملت عينة الدراسة  ،الوصفي التحليلي لتحقيق أغراض الدراسة

تبان   من المجتمع األصلي، ولتحقيق ذلك )%11.4(وبنسبة  ،بطريقة عشوائية  ةاستخدم الباحث اس
، وتوصلت  )السياسية ،االجتماعية ،الثقافية(فقرة موزعة على ثالثة مجاالت هي) 30(مكونة من 

بة       رة بنس ة آبي ات الكلي ة المعوق ى أن درج ة إل ائج الدراس ت  ،%)72.92(نت ات (واحتل المعوق
ا (تليها %) 79.22(المرتبة األولى بدرجة آبيرة وبنسبة ) السياسية ة ت المعوق بدرجة  ) االجتماعي

بة   رة وبنس رًا  ،%)71.9(آبي ات (وأخي ةالمعوق بة  ) الثقافي طة وبنس ة متوس  ،%)67.64(بدرج
ه      ائج أن ك أظهرت النت ة إحصائية تعزى لكل من       ال إضافة إلى ذل روق ذات دالل ر   :توجد ف متغي

توفير رة ضرو: وقد أوصى الباحث بعدة توصيات أهمها ،والمؤهل العلمي سنوات الخبرةو النوع
وق        ة حق ى نشر ثقاف دني عل اإلمكانات اإلدارية والفنية والمادية التي تشجع مؤسسات المجتمع الم

ا عن الصراع    ،اإلنسان وأن تنسق   ،آما يجب أن تبتعد مؤسسات المجتمع المدني في نطاق عمله
ا        إو ،بينها من أجل تحقيق أهداف مشترآة   ر وس ا عب ر عن آرائه ا فرصة واسعة للتعبي ئل عطائه

  .اإلعالم المختلفة
Abstract 

This study aimed at identifying the obstacles which face the civilian 
community outreach through reinforcing the culture of human rights 
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from principals perspectives in Gaza governorates, The researcher used 
the descriptive method to investigate the purposes of this study. The 
sample of this study، chosen randomly، consisted of (100) male and 
female principals with percentage weight (11.4) from the origin 
population. To achieve this، the researcher used a questionnaire consisted 
of (30) items distributed into three domains (cultural، social and 
political). The result of the study showed that the total degree of 
obstacles reached (72.92)، and the political got the highest rank with 
percentage weight (79.22) then، the social obstacles reached a high rank 
with percentage weight (71.9) and finally، the cultural obstacles came 
with a medium degree with (67.64)، in addition، the results showed that 
there are no statistically significant differences due to gender، years of 
experience and qualification. The researcher suggested some 
recommendations as: the necessity of saving the administrative، technical 
and material abilities which reinforce the civilian community outreach 
institution to spread the culture of human rights. Also، the researcher 
recommended the civilian community outreach institution to be far away 
from the conflict and to coordinate among them to achieve common 
goals، and to give them wide chances to express about their opinions 
through different mass media.  

 
  دراسةمقدمة ال
 مؤسسات المجتمع المدنيالعملية التربوية إلى تحقيق هدف سام يتمثل في مساعدة  ىتسع

تعد مهنة  إذعلى أآمل وجه،  اإلنسانبنشر ثقافة حقوق على تنمية وتطوير أدائهم للنهوض 
التعليم من أسمى المهن وأقدسها، فقد أرسل اهللا عز وجل األنبياء والمرسلين معلمين للناس 

َآَما َأْرَسْلَنا ِفيُكْم َرُسوًال مِّنُكْم َيْتُلو َعَلْيُكْم آَياِتَنا ﴿ م من الظلمات إلى النور لقوله عز وجليخرجونه
  )(Al Baqara:151 ﴾َوُيَزآِّيُكْم َوُيَعلُِّمُكُم اْلِكَتاَب َواْلِحْكَمَة َوُيَعلُِّمُكم مَّا َلْم َتُكوُنوْا َتْعَلُموَن

رد  أنال أحد ينكر  و ان السلوك  ذو  الف ه  ياإلنس ة  ل د        أهمي و يع ة فه رة في الفلسفة التربوي آبي
ة  ة دائري ا عالق ة بينهم ون العالق ا آ أثر به ؤثر ويت ا وي ري له ود الفق بحانه  ،العم رم اهللا س د آ ولق
دَي إل         ل والقلب ليهت اه اهللا العق ه، وحب اقي مخلوقات ى ب ا     ىوتعالى بني آدم عل الحق و الصواب بم

ريم      يخدم أمته وقومه وبما ه سبل العيش الك ا       ، ييسر ل ار بفكره ه أن تخت رك لكل أم ا أن اهللا ت آم
الى          ال اهللا تع رات ألوطانهم  فق تباق الخي اتهم في اس وهم في حي : الطريق والنهج الذي  تريده ليبل

َدًة وَ     ﴿ ًة َواِح ْم ُأمَّ ُه َلَجَعَلُك اء الّل اُآم      لُكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاجًا َوَلْو َش ا آَت ي َم َوُآْم ِف ـِكن لَِّيْبُل َل
 (Al Maeda:48) ﴾َفاْسَتِبُقوا الَخْيَراِت ِإَلى اهللا َمْرِجُعُكْم َجِميعًا َفُيَنبُِّئُكم ِبَما ُآنُتْم ِفيِه َتْخَتِلُفوَن
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ا،             ى تطوير مجتمعاته دول الساعية إل ات ال ر من أولوي وق اإلنسان يعتب ة حق إن غرس ثقاف
ة           وتحقيق الرفاهية  ى التفاعل مع قضاياهم المجتمعي درتهم عل ا يضمن تماسكهم وق ا، بم ألفراده

ة       ره لتربي ر من غي ى أآث بإيجابية، ونظرًا للظروف التي يمر بها الشعب الفلسطيني فهو بحاجة إل
دني   ع الم اتق مؤسسات المجتم ى ع ع عل ئولية تق ذه المس ان، وه وق اإلنس رام حق ى احت ه عل أبنائ

ابهم             الفلسطيني التي تمثل نشء واآتس ة ال ه في تربي تند علي يًا، يس ًا أساس ذه المؤسسات رآن ه ه في
  .ثقافة حقوق اإلنسان على صعيد المجال الثقافي والسياسي واالجتماعي

إن  ذلك ف دني  ل ع الم ات المجتم عى مؤسس ام تس ى القي عوب   دوربإل ف الش ي تثقي ي ف أساس
ة      كل عالم ا، وتش ي تواجهه كالت الت الج المش ا وع راد      وتنميته ى األف أثير عل ي الت حة ف واض

املة في              ة الش ة التنمي دور خاص في عملي رد ب دني تنف والجماعات، ولعل مؤسسات المجتمع الم
وتعد مؤسسات المجتمع المدني من أآثر المؤسسات االجتماعية أهمية وتأثيرًا في  ،آافة المجاالت

ًا، واق     يًا، واجتماعي ربيتهم سياس ات وت راد والجماع ه األف راءً  توجي ارًا، فق غارًا وآب اديًا، ص  تص
اًء ا  وأغني ظ  أن تأثيره ن المالح ل م ي، ولع رع   ف ق وأس ع وأعم بابية أوس ال الش  Al) .األجي

Khatib, 2008:177)  

دافها       ق أه دورها وتحقي ام ب إن منظمات المجتمع المدني تكون ذات استقاللية لتتمكن من القي
ًا عن إد  ًا ومالي ًا إداري تقاللها تنظيمي ة واضحة تسعى  واس ة الرسمية وتكون ذات رؤي ارات الدول

ا مشروعة وتخضع        لتطور المجتمع و تنميته ومواآبته لتطورات العصر وتكون مصادر تمويله
وق      إذ ،للمسائلة والمحاسبة القانونية ة حق تسعى إلى تعزيز ونشر التوعية والتثقيف من أجل حماي

افة مؤسسات المجتمع المدني والحكومي بما يتوافق  اإلنسان والتي أصبحت واجبًا وطنيًا ملزمًا لك
ذ     ،مع القيم اإلسالمية والعربية والقيم العالمية المشترآة ة الفلسطينية من وقد عملت السلطة الوطني

ام   دومها ع عب        ) م1994(ق ا الش رم منه ذي ح دني ال ع الم ات المجتم اء مؤسس جيع بن ى تش عل
رة االحتالل اإلسرائيلي      ى لإلنسان        إذ ،الفلسطيني طوال فت ة األول ك المؤسسات التجرب ر تل تعتب

ات،    دد االتجاه ع الفلسطيني متع د المجتم ي أسهمت في توحي ه، والت راب وطن ى ت الفلسطيني عل
ار  اءات، واألعم ع         ،واالنتم جم م ا ينس وطني بم وعي ال كيل ال ة تش ا مهم ى عاتقه ذت عل إذ أخ
ك المجتمع   ، طموحات الشعب وأمانيه ًا        والمجتمع القوي هو ذل ر وعي راد أآث ه األف ذي يكون في ال

اياهم         ل قض عي لح كالتهم والس ة مش ي مواجه ة ف وة الدافع نحهم الق ا يم اتهم مم وقهم وواجب بحق
ة النطالق المجتمع المتطور        واة الحقيقي ل الن بإيجابية وواقعية مما يمنح اإلنسان الكرامة التي تمث

  (Al Shiekh, 2001:294). المتحضر بتطبيق مبادئ العدالة وحقوق اإلنسان

ي             ذي نعيشه من القضايا الت وق اإلنسان أصبحت في العصر ال ومن المعلوم أن قضية حق
ه          ع ب رد يتمت ذي أصبح الف انوني ال ك نظرًا للمرآز الق  ،تشغل العالم بأسره في عصر العولمة وذل

ة  أصبح الفرد أحد أشخاص القانون الدولي ولم تعد القضا إذوفق منظومة القانون الدولي  يا المتعلق
ى حده     ة عل ام    ،بحقوق األفراد وحرياتهم تندرج في إطار السيادة الوطنية لكل دول وأصبح االهتم

ة     دم والديمقراطي ة التق اس دول وق      ، بقضايا حقوق اإلنسان مقي ة حق ة دور في حماي ان للدول وإذا آ
ل       ،اإلنسان من خالل أجهزتها المختلفة دني دور ال يق ان لمنظمات المجتمع الم ة عن دور   ف أهمي

  .(Tirwana, 2012:2) الحكومات
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دول    ي ال ومن هذا المنطلق، تعتمد آل دولة نهجها وقوانينها بما يحقق الخير ألبنائها، آما تبن
ا       ا، وبم ة نظره ن وجه ا، م ع ألبنائه ة والنف تباق الخيري ل اس ي ظ ا ف ي ومناهجه ا التعليم نظامه

ك صواب   يتناسب مع قيمها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداته ان ذل أً  ًاا، سواًء آ ة نظر     أو خط من وجه
   . (Iqseaa', 2011:2) فكل دولة لها مناهجها بما يتالءم مع نهجها، دول أخرى

تمرار  ا باس وير مناهجه الم لتط م دول الع عى معظ ذلك تس ة العصر   ،ل ع طبيع تالءم م ا ي بم
اهيم      ،اوفلسفة الدولة وفلسفة المجتمع والتغييرات المتسارعة في التكنولوجي    تالءم مع المف ا ي وبم

ادية ة واالقتص ية واالجتماعي نظم السياس ي ال رات ف ة تغيي دة والحديث رآة  ،الجدي ة م ألن التربي
  .يم والتغيرات السائدة في المجتمعلالتجاهات والق

ي مر    ، بسبب  ذات أهمية آبرى في واقعنا الفلسطيني اإلنسانقضية حقوق  وتعد اة الت المعان
وق    وحرم على مدار سنوات االحتالل  ينيبها الشعب الفلسط ى حق ا أدى    ،اإلنسان من أدن ذا م وه

دالع انتفاضة    إلى ازدياد المسؤولية على المؤسسات المدنية الناشئة في المجتمع الفلسطيني   مع ان
ام   وق    إذ) م2000(األقصى ع ات حق دل انتهاآ اعد مع انتص وظ  اإلنس كل ملح طيني بش  ،الفلس

ذ  توأيضًا يمكن أن  وم به دور  ق دني   ا ال وق        مؤسسات المجتمع الم دفاع عن حق ي تختص في ال الت
   .اإلنسانثقافة حقوق الظلم وتعزيز ومن خالل إرساء قيم التسامح والمحبة ونبذ االستبداد  اإلنسان

ة    اإلنسانحقوق نشر ثقافة  فيدور آبير  مؤسسات المجتمع المدنيلن إ وفير حماي من أجل ت
والء و  االنتماءغرس قيم  سهمتو، اة حرة آريمة لهمتأمين ظروف حيأفضل لحقوقه و التسامح  وال

ارات  آساب إمؤسسات المجتمع المدني  في آما تنبع أهمية  ،نفوس النشء فيالقيم األخرى و المه
ة ية  االجتماعي ة والسياس ي والثقافي اعدهم  الت يتس ه    ف ع وظروف ع المجتم ل م زودهم  ،التعام وي
ارف  ائق التابالمع ية والحق ة واالاألساس يم ريخي ات والق ادات تجاه يوالع د  الت يتوج ع ف ، المجتم

ز مؤسسات المجتمع المدني في  المعوقات التي تواجه وتأتي هذه الدراسة بهدف الكشف عن   تعزي
ر    ،بمحافظات غزة مديري مؤسسات المجتمع المدني شريحة لدى اإلنسانحقوق ثقافة  والتي تعتب

لها إلى الجانب الميداني والتطبيقي وهي من المفترض أن   من أهم الشرائح في المجتمع حيث انتقا
  .ومن هنا نشأت مشكلة الدراسة اإلنسانتكون أآثر وعيًا بثقافة حقوق 

  وتساؤالتها شكلة الدراسةم
ة،            دوات علمي ؤتمرات، ون ي م احثين ف ن الب د م ا العدي د تناوله ة فق ة الدراس رًا ألهمي نظ

ة وق  ة ودولي ة وعربي ة محلي اك  ودراسات تربوي ى أن هن ذه الدراسات عل ائج بعض ه ت نت د بين
ل   اإلنسانبالفعل بعض القصور في أداء مؤسسات المجتمع المدني من زاوية نشر ثقافة حقوق  مث

 Iqseaa  ،Al Shobaky (2005)   ،Darwish (2003)  ،Ahmed)2011(آل من دراسة 
دني ت (2011) ع الم ة وبعض الدراسات األخرى بينت أن مؤسسات المجتم ى نشر ثقاف عمل عل

ل دراسة    بشكل طبيعي   اإلنسانحقوق  ودراسة    Ahmed & Abd Al Jawwad,(2012)مث
Dawood (2011) .  
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المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في  إلىلمحاولة التعرف  وتأتي هذه الدراسة
 تيوال ،ات غزةلدى شريحة مديري مؤسسات المجتمع المدني بمحافظ اإلنسانتعزيز ثقافة حقوق 

الم    لمدى المهمةتعتبر أحد المؤشرات  ة من دول الع  ،فعالية جودة أداء هذه المؤسسات في أي دول
ات أن  إذ وق         معوق ة حق دني في نشر ثقاف ر من      اإلنسان مؤسسات المجتمع الم في المجتمع تعتب

ة       ،األخرى المشكالتالمهة واألبرز بين  المشكالت ى دراسة ميداني اج إل ى للتعرف  والتي تحت  إل
ات ية   المعوق ة والسياس ة واالجتماعي االت الثقافي ث المج ن حي دها ووضع   ،م دف تحدي ك به وذل

ا بة له ة المناس ول العلمي ديري  ،الحل ا أن م ه، وبم ذي نعيش في ع ال ة للواق ر مالئم ى تكون أآث حت
ة  فقد رأى الباحث أن يدرس هذا الواقع من خالل وج  ، المؤسسات عنصر أساسي في هذا الواقع ه

  .نظر هؤالء المديرين

  الرئيس اآلتي السؤالفي ضوء ما سبق يمكن أن تتحدد مشكلة الدراسة في 

دني في      المعوقات التي تواجهما  ز مؤسسات المجتمع الم ة حقوق    تعزي من   اإلنسان ثقاف
  في محافظات غزة ؟ المديرينوجهة نظر 

  الفرعية اآلتية السؤال األسئلةوينبثق من هذا 

من وجهة  اإلنسانلتي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق المعوقات اما  .1
 ،واالجتماعية ،الثقافية(وذلك على مجاالت المعوقات نظر المديرين في محافظات غزة 

 ؟) والسياسية

بين متوسطات ) a≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  .2
 تعزيزمؤسسات المجتمع المدني في  لمعوقات التي تواجهل عينة الدراسةتقديرات أفراد 

  ؟) المؤهل العلمي ،، سنوات الخبرةالنوع(تبعًا لمتغيرات  اإلنسانثقافة حقوق 

  أهمية الدراسة
  :تكمن أهمية الدراسة من خالل اآلتي

ز مؤسسات المجتمع المدني في  المعوقات التي تواجهتعالج موضوعًا ذا أهمية وهو  قد .1  تعزي
 .اإلنسانفة حقوق ثقا

تطالع    .2 ي اس ة ف هم الدراس د تس ه  ق ي تواج ات الت بل   المعوق دني وس ع الم ات المجتم مؤسس
ة من حيث       ه ذو أهمي يم بحد ذات ه  تفعيلها، ويعد هذا التقي لبياتها،      أن ا وس ى إيجابياته يقف عل

ر      ذي يعتب ذه المؤسسات ال وتبصر جوانب القوة والضعف فيها مما يعمل على تطوير أداء ه
 .احها في أداء الدور المنوط بها مصلحة وطنية بالدرجة األولىنج

ن على مؤسسات المجتمع المدني من أجل إحداث التغيير المناسب في  يقد تفيد الدراسة القائم .3
ا المتنوعة         دفع بالشباب للمشارآة في نشاطاتها وبرامجه تسهم في    إذأدائها وبرامجها ما ي

 .ر فعالية وتأثيربشكل أآث اإلنسانتعزيز ثقافة حقوق 



 ...... "المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في "ــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2346

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2014، )10( 28المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

ة       .4 ة رؤي ذه الدراس ر ه ع أن تظه ن المتوق ديرينم دني     الم ع الم ات المجتم ة مؤسس ألهمي
وتظهر  ،اإلنسانوضرورة التعاون معها ومطالبتها بوضع برامج فعالة لترسيخ ثقافة حقوق 

 .المعوقات التي تحول دون أداء دورها 

دني ا .5 ع الم ل دور مؤسسات المجتم ع طرح مقترحات حول تفعي ة المجتم ي تنمي د ف ي تفي لت
 .وتطوره

  أهداف الدراسة
  :تسعى الدراسة الحالية إلى تحقيق ما يأتي

وق    المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز إلىالتعرف  .1 ة حق  اإلنسان ثقاف
  .في محافظات غزة المديرينمن وجهة نظر 

ين متوسطات ت     .2 ة إحصائية ب ة الدراسة     الكشف عن وجود فروق ذات دالل راد عين ديرات أف ق
وق           ة حق ز ثقاف ي تعزي دني ف ع الم ات المجتم ه مؤسس ي تواج ات الت انللمعوق ًا  اإلنس تبع

 ؟ ) المؤهل العلمي ،، سنوات الخبرةالنوع(لمتغيرات 

  حدود الدراسة
  :تقتصر الدراسة الحالية على الحدود اآلتية

التي تواجه مؤسسات المجتمع ) سيةوالسيا ،واالجتماعية ،الثقافية(المعوقات  :حد الموضوع -
  .المديرينمن وجهة نظر  اإلنسانالمدني في تعزيز ثقافة حقوق 

  .مؤسسات المجتمع المدني :الحد المؤسساتي -

  .غزة محافظات: الحد المكاني -

  .2012/2013 شهر مارستم تطبيق أداة الدراسة في : الحد الزمني -

  .مدنيمديري مؤسسات المجتمع العينة من  :الحد البشري -

  مصطلحات الدراسة
  المصطلحات اآلتيةعلى تشمل الدراسة الحالية 

ات ة      : المعوق داف بكفاي ق األه ول دون تحقي وض يح ن الغم يء م ه ش وضع صعب يكتنف
وفاعلية، وُيمكن النظر إليه على أنها المسبب للفجوة بين مستوى اإلنجاز المتوقع واإلنجاز الفعلي 

  . (Darweesh, 2005:7)  عن معيار محدد مسبقًاأو على أنها االنحراف في األداء 

 لحل  بلوغهم وتعيق المديرين تواجه التي الصعوبات والعقبات"يعرفها الباحث إجرائيًا بأنه 
ة  مما يحول دون تحقيق األهداف اإلدارية المتوفرة لديهم، باإلمكانيات الخاصة مشكالتهم  التربوي
  .")المعوقات السياسيةو، معوقات االجتماعيةال ،المعوقات الثقافية( ذلك ويشملالمرجوة 
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ات  دنيمؤسس ع الم ية   : المجتم األحزاب السياس ة آ ر حكومي ات غي ر أو تنظيم عناص
 ،وهيئات التنمية االجتماعية وغيرها من جماعات الضغط  ،واالتحادات العمالية والنقابات المهنية

ا  اً تآم من قيم اه اآل    تض امح اتج ق بالتس لوآية تتعل وانين س روق مناً  خ زام ض ف وااللت أو  المختل
ام أي     ال الع ذا المج م ه ي تتقاس ات الت راد والجماع ين األف ات ب لمية للخالف اإلدارة الس صراحة ب

   . (Ibrahim, 2000:16- 17)المجتمع السياسي 

ًا بأنه  إ مؤسسات المجتمع المدني حثاويعرف الب مجموعة المنظمات والمؤسسات    " اجرائي
ة  رالفلسطينية التطوعي ي  غي ة الت ة والديني ة والثقافي ية واالقتصادية واالجتماعي ة السياس الحكومي

راد الشعب الفلسطيني    أبين  اإلنسانتسعى لنشر ثقافة حقوق  ةً ف ديري مؤسسات المجتمع     ممثل بم
دني  ة الم د العام انون والقواع ار الق ي إط تقل و ،ف كل مس بيًا بش لطةنس ن إرادة الس طينية ع  الفلس

  ".بما يحقق السلم االجتماعي اإلنسانحقوق الحاآمة لنشر ثقافة 

ي وه  ": الثقافة ي صنعها     يهي عبارة عن نتاج فكرى وسلوك إنساني نظري عمل ة الت البيئ
   . (Awwad & et, 2008: 56 )"من المنتجات المادية وغير المادية اإلنسان

اط سلوآية      اإلنسانآل ما أنتجه "وتعرف بأنها  اريخ   بفكره ويداه وما مارسه من أنم ر ت عب
  . (Al Khatib, 2008: 202) "ية الطويلاإلنسان

رف الب ث اويع ة ح ا إالثقاف ًا بأنه دى   اإل" جرائي ون ل ذي يتك ري ال ار الفك ع  أط راد المجتم ف
ه  ا في طيني بم دنيالفلس ع الم ديري مؤسسات المجتم ة   م رامج تربوي ن ب ه م ا يتلقون ن خالل م م

  ."اإلنسانرفع من وعيهم بحقوق وثقافية تقدمها مؤسسات المجتمع المدني بما ي

ا  عرف ت: اإلنسانحقوق  وق الشخصية المعت     بأنه اً   دراسة الحق ًا ودولي ا وطني والتي   رف به
أ  يتنش ة       ف د الكرام ين تأآي ع ب من الجم ة تض ارة معين ل حض انظ ة   اإلنس ن جه ا م ية وحمايته

   . (Al Sandak, 1996: 9)ة على النظام العام من جهة أخرى والمحافظ

   (Lubbad, 2005: 9)هي تلك الحقوق التي تؤول إلى الفرد ببساطة آبشر إلنساناوحقوق 

انون     " بأنهاإجرائيًا  اإلنسانحقوق  ويعرف الباحث ا الشرع والق ي آفله مجموعة الحقوق الت
اة        اإلنسانالدولي والفلسطيني والتي تهدف إلى حماية  ه في الحي ه وحقوق د حريت الفلسطيني وتأآي

ة     وتعمل م ،الكريمة ات الشعب الفلسطيني عام ؤسسات المجتمع المدني على نشرها آثقافة بين فئ
  ."ية الكاملة لشخصياتهماإلنسانوطلبة الجامعات خاصة بما يهدف إلى بناء القيم 

وب    هي جزء من السهل الساحلي ": محافظات غزة رآن الجن للبحر المتوسط والواقعة في ال
ه رقي ل احته ،الش غ مس و م )365( اوتبل عآيل ر مرب يم ، ت م تقس طينية ت لطة الفلس ام الس ع قي ا هوم

ومحافظة  ، ومحافظة الوسطى  ،ومحافظة غزة، محافظة الشمال: إلى خمس محافظات هي إداريًا
 ,Ministry of International Planning & Cooperation)  .ومحافظة رفح، خان يونس

1997: 8). 
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  الدراسات السابقة المرتبطة
ي تواجه     لقد تناول الباحث بعض الدراسات التي تتعلق بالمعوقات والصعوبات واألدوار الت

ا   ،ةدراس ) 17(مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان وهي   دراسة  ) 14(منه
ة ة اتدراس) 3(و ،عربي ن     ،أجنبي ا م اريخ إجرائه ًا لت ات وفق ك الدراس وم بعرض تل وسوف يق

  .قدماألحدث إلى األ

آليات تفعيل دور : وعنوانها. (Ahmed & Abd Al Jawwad, 2012) دراسة
هدفت هذه .مؤسسات المجتمع المدني في تعليم الكبار بمصر في ضوء معايير الواليات المتحدة 

 ،مفهوم المجتمع المدني ومكوناته وخصائصه وأسباب ظهوره ومعوقاتهإلى تعرف الالدراسة 
وقد اتبعت الدراسة  ،مجتمع المدني ووضع تصور مقترح لتفعيلهاوعرض واقع دور مؤسسات ال

رئيسًا من رؤساء مؤسسات ) 283( وتكونت عينة الدراسة من ،المنهج الوصفي التحليلي
وتكونت أداة الدراسة من استبانة وورشة عمل تضم رؤساء  ،المجتمع المدني بمدينة القاهرة

غياب فلسفة واستراتيجية : م نتائج الدراسةوآان من أه ،ومسؤولي مؤسسات المجتمع المدني
ونقص الخبرة  ،محددة تنطلق من مؤسسات المجتمع المدني في تقديم الخدمات في  تعليم الكبار

وقصور الدور التربوي لمؤسسات ، والمؤهالت العلمية لدى المعلمين بمؤسسات المجتمع المدني
  .المجتمع المدني

ستراتيجية مقترحة لتفعيل مساهمات منظمات ا: وعنوانها. (Hassan, 2012) دراسة
هدفت هذه الدراسة التعرف إلى رصد واقع  .2020المجتمع المدني في تعليم الكبار بمصر حتى 

والكشف عن الفرص والقوة والمخاطرة  ،منظمات المجتمع المدني في تعليم الكبار بمصر
آلية ومحاور االستراتيجية ووضع استراتيجية مقترحة تتضمن األهداف والبدائل وال ،والضعف
مديرًا ) 700(وتكونت عينة الدراسة من  ،وقد اتبعت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،تنفيذها

) 8( وتكونت أداة الدراسة من استبانة  مكونة من، من مديري المدارس بمدينة القاهرة بمصر
تحقيق المشارآة و ،يم الكبارحشد الجهود المجتمعية في تعل: وآان من أهم نتائج الدراسة ،محاور

التنمية المهنية للعاملين و ،وتعزيز الشراآات بين المنظمات للتكامل والتنسيق وتبادل الخبرات
 .بالمنظمات في تعليم الكبار

اهيم       : هاوعنوان. (Al Barawi, 2012)ة دراس دعيم مف ة في ت ة الوطني م التربي دور معل
ية    ة األساس ة المرحل دى طلب ان ل وق اإلنس رفين   حق ديرين والمش ر الم ة نظ ن وجه دفت  .م ه

ة  رف الالدراس ى تع ة      إل دى طلب ان ل وق اإلنس اهيم حق دعيم مف ي ت ة ف ة الوطني م التربي دور معل
ا   ين هم ة   :المرحلة األساسية من وجهة نظر المديرين والمشرفين وتكونت عينة الدراسة من فئت فئ

ة في       : المشرفين ع مشرفي الدراسات االجتماعي ة األساسية بمحافظات غزة     وتشمل جمي المرحل
ديرين   ،مشرف ومشرفة )14(والبالغ عددهم  ة الم دارس      : وفئ ديرات م ديري وم ع م وتشمل جمي

مديرًا ومديرة وتمثلت أداتي الدراسة  ) 270( المرحلة األساسية في محافظات غزة والبالغ عددهم
د  ( هي  ،أبعاد) 4(زعة على فقرة مو) 50(تكونت االستبانة من  إذبكل من المقابلة واالستبانة  البع

ات   د المعوق ي توصلت        ).المعرفي والبعد الوجداني والبعد السلوآي وبع ائج الت م النت ان من أه وآ
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دى  : إليها الدراسة أن درجة ممارسة معلم التربية الوطنية لدوره في تدعيم مفاهيم حقوق اإلنسان ل
تبانة جاءت    طلبة المرحلة األساسية من وجهة نظر المديرين والمشرفي ة لالس ن على الدرجة الكلي

ى  بنسبة      و ،%)78.9( بنسبة ة األول ى المرتب ل    ،%)81.8(حصل المجال الوجداني عل ا احت فيم
ة         ،%)78.4(المجال السلوآي المرتبة الثانية بنسبة   ة الثالث ل المرتب د احت ا المجال المعرفي فق أم

  %).76.5(بنسبة 

األهلية  للمؤسسات الدولي التمويل :وعنوانها. (Abu Hamada, 2011) دراسة
 .دراسة ميدانية) م -2010م 2000غزة قطاع في التنمية السياسية على وأثره الفلسطينية
ومعرفة  الفلسطينية، األهلية للمؤسسات الدولي التمويل دور على إلى الوقوف الدراسة هدفت هذه

 تحقيق في الدولي التمويل لعبه الذي الدور ومدى غزة، قطاع في السياسية التنمية على تأثيره
 عليها اعتمدت التي المقاربة إن. احتياجاته وفق الفلسطيني للمجتمع السياسية متطلبات التنمية
 في سياسية تنمية إحداث في الدولي التمويل مساهمة مدى وتحليل على توصيف الدراسة تقوم

 المؤسسات من وشرآائهم ةالدولي المؤسسات مجتمع على االستبانة أداة مستخدمة غزة، قطاع
 الدولي التمويل مفهوم بتناولها الدراسة بدأت .سياسية برامج تنموية تبنت التي األهلية المحلية

 األهلية والمؤسسات المدني المجتمع مفهوم على الضوء لتلقي وانتقلت، واتبعت المنهج الوصفي
 واشكالية أدبياتها في السياسية ةالتنمي مفهوم الدراسة ناقشت ثم ومن ومراحل تشكله، الفلسطينية

 واألهلية الدولية المؤسسات في العاملين على ميدانية بدراسة فلسطين، واختتمت في التنمية
 إلى الدراسة توصلت وقد .عامًال) 342(التنمية السياسية والبالغ عددهم  برامج ضمن المحلية
 فلسطين في التنمية أولويات حققلم ي الدولي التمويل أن :أهمها آان من ،النتائج من مجموعة
 المؤسسات أن ،الفلسطيني المجتمع في المانحة غايات سياسية للدول إلى تحقيق سعيه بسبب

 بشكل وهي تستجيب التمويل أولويات تجاه واضحة وطنية أجندة لديها ليس الفلسطينية األهلية 
  .السياسية لتنميةا واقع على سلبي بشكل انعكس مما المانحين وسياسات لبرامج مباشر

آليات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق  : وعنوانها. (Dawood, 2011)ة دراس
آليات المجتمع المدني في الدفاع عن حقوق اإلنسان التعرف إلى هدفت هذه الدراسة  .اإلنسان

ون للفتيات المعرضات للخطر في الجمعية النسائية لتحسين الصحة بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتك
عضوًا، واستخدم  35مجتمع وعينة الدارسة من جميع أعضاء هيئة الجمعية والبالغ عددهم 

ولتحقيق هدف الدراسة قام ، الباحث منهج المسح االجتماعي الشامل لجميع العاملين في الجمعية
. محاور ومقابلة شبه مقننة مع الخبراء والمسؤولين بالجمعية) 4(بتطوير استبانة تكونت من 

وضع إطار تعاون مشترك لكافة مؤسسات المجتمع المدني وفقًا  :من أهم نتائج الدراسة وآان
  .الحتياجات الفتيات بهدف تطوير قدراتهم وتأهيلهم والحفاظ على حقوقهم

في  الحكومية غير الدولية المنظمات دور: وعنوانها . (Muammer, 2011)سةدرا
 المنظمات الدولية غير به تقوم الذى الدور ىعل هدفت الدراسة التعرف. اإلنسان حقوق حماية

 خالل من لحقوق اإلنسان، العربية المنظمة وخاصة اإلنسان، حقوق حماية مجال في الحكومية
عضوًا من أعضاء المنظمات غير ) 355( والمحلية وتكونت عينة الدراسة من الدولية عالقاتها

ولتحقيق هدف الدراسة قام بتطوير ، واستخدم الباحث منهج المسح ،الحكومية في اإلسكندرية
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 غير الدولية المنظمات أن :وأهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة .محاور 3استبانة تكونت من 
 على الواقعة االنتهاآات بمراقبة تقوم إذ حقوق اإلنسان، مجال في مهمًا دورًا تلعب الحكومية
 المحمية الحقوق دائرة توسيع أجل نم النضال في إضافة إلى مساهمتها اإلنسان هذا حقوق

 في العمل مجال في به يحتذى نموذج هي اإلنسان لحقوق العربية المنظمة أنو ،بدقة ووصفها
اإلنسان  لحقوق العربية المنظمة تأسيس فكرة وأن، العربية الدول في اإلنسان حقوق الدفاع عن

  .العربية البلدان آافة في ناإلنسا حقوق انتهاآات لضحايا الطريق تضئ شمعة بمثابة آانت

او. (Al Barawi, 2011)دراسة  وث : عنوانه ة الغ اب الصيف بوآال امج ألع دور برن
هدفت الدراسة   .الدولية بغزة في إآساب  مفاهيم حقوق اإلنسان للطلبة من وجهة نظر المعلمين

اهيم   اب مف ي إآس زة ف ة بغ وث الدولي ة الغ اب الصيف بوآال امج ألع رف دور برن ى تع وق  إل حق
ي،           نهج الوصفي التحليل ى الم د اعتمدت الدراسة عل ين، وق اإلنسان للطلبة من وجهة نظر المعلم

منت        تبانة تض داد اس ث بإع ام الباح ة ق دف الدراس ق ه بعة    ) 70(ولتحقي ى س ة عل رة موزع فق
) التسامح  –التعبير –الحق باللعب –الصحية –التعليمية –االجتماعية –الحقوق األسرية: (مجاالت

ة      ) 250( بقت االستبانة على عينة مقدارهاطو ة الغوث الدولي دارس وآال معلم من الجنسين في م
ى   من الذين سبق لهم أن عملوا في برنامج ألعاب الصيف في محافظات غزة وتوصلت الدراسة إل

ا ي أهمه ا يل ائج فيم ن النت ة م اهيم  :مجموع ي اآساب مف ر ف اب الصيف دور آبي امج ألع أن لبرن
وق االنس ةحق دى الطلب ديرات و ،ان ل طي تق ين متوس ائية، ب ة إحص روق ذات دالل د ف ال توج

وعتي التخصص  ي –علمي(مجم ة ) أدب ة المواطن ذلك حال واطن(وآ اد ) الجئ -م ع أبع ي جمي ف
 .االستبانة ودرجتها الكلية لدى أفراد العينة

ادئ حقوق اإلنسان    : وعنوانها. (Ahmed, 2011)دراسة  ة مب في   فاعلية برنامج لتنمي
دائي في محافظات غزة        ة للصف السادس االبت ى      .مبحث التربية الوطني ذه الدراسة إل هدفت ه

ة للصف السادس              ة الوطني وق اإلنسان في مبحث التربي ادئ حق ة مب امج لتنمي ة برن تعرف فاعلي
زة  ات غ ي محافظ دائي ف تخدم الباحث  ،االبت د اس ة    وق تخدام مجموع ي باس به التجريب نهج ش الم

ة واح ة تجريبي كلة الدراس ة مش ه لطبيع ن   ،دة لمالءمت ة م ة الدراس ت عين ن ) 70(وتكون ًا م طالب
ي      ادس األساس ة الصف الس ن طلب ين م نهم  ،الجنس ًا و) 32(م ة) 38(طالب ت أداة  ،طالب وتكون

وق اإلنسان     ادئ حق ار مب ائج الدراسة      الدراسة من قائمة من المبادئ واختب م نت ان من أه ه  : وآ أن
ة   روق ذات دالل د ف توى    توج د مس ائية عن وعتي    )0.01(إحص ات مجم طات درج ين متوس ، ب

ق          ) آل على حدة (الطالب والطالبات  وق اإلنسان في التطبي ادئ حق ة مب امج تنمي وا برن ذين تلق ال
وق          ادئ حق ار مب ى اختب دي عل ق البع الح التطبي روق لص ت الف دي، وآان ق البع ي والتطبي القبل

ة  ه الكلي اده ودرجت ان بأبع ين -2. اإلنس وق   تب ادئ حق ة مب رح لتنمي امج المقت أثير البرن م ت أن حج
دى        وق اإلنسان، ل ادئ حق ار مب ة الختب اإلنسان آان آبيرًا على جميع المبادئ وعلى الدرجة الكلي

  .مجموعتي الذآور واإلناث

ددة   فاعلية برنامج مقترح قائم: وعنوانها. (Iqseaa', 2011)دراسة  على الوسائط المتع
 .م حقوق اإلنسان والمواطنة لدى طالب الصف التاسع بمحافظات غزة     بعض مفاهيفي إآساب 

وق اإلنسان         اهيم حق د بعض مف ى تحدي ذه الدراسة إل ي ينبغي      ، هدفت ه ة الت يم المواطن وبعض ق
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زة   ات غ ع بمحافظ ة الصف التاس ا لطلب اب ه ى   . إآس رح عل امج المقت ر البرن ى أث رف عل والتع
وق  اهيم حق ي اآتساب مف تويات الطالب ف ةمس يم المواطن نهج . اإلنسان وق واستخدم الباحث الم

واستخدمت في  . طالبًا) 34( طالبًا، والضابطة) 35( وبلغ عدد عينة الدراسة التجريبية ،التجريبي
ة    : هذه الدراسة أداتين يم المواطن اس مستوى ق ان   ،األولى اختبار تحصيلي، والثانية مقياس لقي وآ

  : من أهم نتائج الدراسة

ة الصف التاسع،      فهوم أساسي م) 19(هناك  دى طلب ا ل م   لحقوق اإلنسان ينبغي إآساب ه وت
ة   –الحرية (منها ليتضمنها البرنامج واالختبار وهي حق ) 6(اختيار  اواة   –الكرام يم   -المس التعل

ى قيمة من قيم المواطنة التي ينبغي تنميتها لد) 15(هناك و )الحياة –الرفق والمعاملة اإلنسانية  –
اس وهي     ) 5(وتم اختيار  طلبة الصف التاسع، امج والمقي ا ليتضمنها البرن رام آراء  : (قيم منه احت

وعي الصحي     –الحفاظ على نظافة البيئة  -اآلخرين  ة ال يم االقتصادية     –تنمي ة الق رام   –تنمي احت
ى مستويات طالب الم    و ،)الملكية العامة والخاصة ة عل جموعة  آان للبرنامج المقترح أثر وفاعلي

 .بعض قيم المواطنةو، التجريبية في اآتساب بعض مفاهيم حقوق اإلنسان

منظمات المجتمع المدني وقضايا حقوق اإلنسان : وعنوانها . (Faraj, 2010) دراسة
هدفت هذه  ).دراسة ميدانية على عينة من الجمعيات األهلية بمحافظة اإلسماعيلية( في مصر

والتعرف ، الجمعيات األهلية  في دعم حقوق اإلنسان في مصرالدراسة التعرف إلى تقييم أداء 
إلى المشكالت والسياسات االجتماعية التي تعاني منها الجمعيات األهلية في مجال دعم حقوق 

) 300( وتكونت عينة الدراسة من ،وقد اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،اإلنسان
من المستفيدين ) 170(و، دارة بالجمعيات األهليةمن أعضاء مجالس اإل) 130( مفردة موزعين

) 5(وتكونت أداة الدراسة من استبانة للمشكالت المدرسية مكونة من ، من الجمعيات األهلية
وآان من أهم نتائج  .محاور) 5( واستبانة لمعوقات مؤسسات المجتمع المدني مكونة من ،محاور
أن الجمعيات األهلية  تقوم بأدوار األنشطة من المبحوثين آانت نتائجهم %) 70(أن : الدراسة

  .الفعالة في مجال التنمية وحقوق اإلنسان في الوقت الراهن

ا  .(Al Faraa, 2010)دراسة   ة الفلسطينية في نشر      : وعنوانه ع اإللكتروني دور المواق
ة في المواقع اإللكترونية الفلسطيني هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن دور .ثقافة حقوق اإلنسان

ع   ان لوض وق اإلنس ة حق ر ثقاف تراتيجيةنش تالل   اس ات االح ح انتهاآ حة لفض دة وواض موح
دولي        عيد ال ى الص ة عل طيني، خاص عب الفلس د الش هيوني ض نهج    ،الص ث الم تخدم الباح واس

ة        ،الوصفي التحليلي ع اإللكتروني ة من المواق ى عين ة عل وتضمنت الدراسة ثالث دراسات تطبيقي
طي  ة الفلس ع      اإلخباري الم وموق طيني لإلع ز الفلس تقلة والمرآ ار المس ًا لألخب ة مع ى وآال نية وه

ة للمرآز     ة التابع فلسطين برس، فيما أجريت دراسة تحليلية أخرى على عينة من المواقع الحقوقي
ان،     وق اإلنس تقلة لحق ة المس ان والهيئ وق اإلنس زان لحق ز المي ان ومرآ وق اإلنس طيني لحق الفلس

ى ع  ة عل ة ثالث زة   ودراس ات بغ الب الجامع ور ط ن جمه ة م ة   .ين ائج الدراس م نت ن أه ان م  :وآ
وق اإلنسان      ى انتهاآات حق ضرورة إيجاد موقع إلكتروني فلسطيني موحد بكافة اللغات يرآز عل
ن    ة م ات حديث ة بتقني واد تثقيفي دعمًا بم ة م ة والدولي ة المحلي ا يصدر عن المؤسسات الحقوقي وم

 . الشات، وغيرهاصور وتسجيالت صوتية ومرئية وف
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فاعلية برنامج تدريبي لتنمية ثقافة حقوق اإلنسان :  وعنوانها .(Al Asi, 2010)دراسة 
ة          . لدى طلبة جامعة األقصى بغزة دريبي لتنمي امج ت ة برن ى  تعرف  فاعلي ذه الدراسة إل هدفت ه

نهج البن   وقد استخدم الباحث ،ثقافة حقوق اإلنسان لدى طلبة جامعة األقصى بغزة نهج  الم ائي والم
ة    ،شبه التجريبي باستخدام مجموعة تجريبية واحدة لمالءمته لطبيعة مشكلة الدراسة وتكونت عين

ن  ة م زة ) 50(الدراس ة األقصى بغ ة بجامع ات التربي ن آلي ة م ن  ،طالب ة م ت أداة الدراس وتكون
وآان من . نواستبانة لقياس االتجاهات نحو حقوق اإلنسا ،اختبار معرفي في ثقافة حقوق اإلنسان

ة ائج الدراس م نت ة : أه توى دالل د مس ائية عن ة إحص روق ذات دالل د ف ين  )a ≥ 0.05( يوج ب
وق  ي حق ة ف اس االتجاهات والجوانب المعرفي ى مقي ة عل متوسطي درجات المجموعة التجريبي

دي         ق البع الح التطبي ده لص دريبي وبع امج الت تخدام البرن دريس باس ل الت ان قب يتصف و ،اإلنس
ة   البرنامج التدريبي بفعالية في تنمية الجوانب المعرفية في حقوق اإلنسان لدى طالبات آلية التربي

  .في جامعة األقصى

ا .(Gundogdu, 2010) دراسة ة : وعنوانه ى اتجاهات الطلب ائي عل يم البن أثير التعل ت
أثير استخدام األ   .المعلمين نحو تعليم حقوق اإلنسان اليب  هدفت هذه الدراسة إلى الكشف عن ت س

ين    ة المعلم اد النفسي   (والمواد البنائية على اتجاهات الطلب نحو التثقيف في مجال     ) طالب اإلرش
ان  وق اإلنس ي    . حق به التجريب نهج ش ة الم تخدمت الدراس وعتين    . واس ن مجم ة م ت العين وتكون

ذآور و   23(تجريبيتين بلغت  اث   22من ال ذآور    17(، ومجموعة ضابطة بلغت    )من اإلن من ال
وق   ) اإلناثمن  23و في المملكة المتحدة، وتلقت المجموعة التجريبية التعليم البنائي في مجال حق

دي    يم التقلي ابطة التعل ة الض ت المجموع ين تلق ي ح ان، ف ات  . اإلنس ـاس اتجاه تخدام مقي م اس وت
ين نحو     :وآان من أهم نتائج الدراسة، المعلمين نحو حقوق اإلنسان ة المعلم ارتقاء اتجاهات الطلب

الرغم من وجود           ال ة والضابطة، ب وعتين التجريبي وق اإلنسان في آال المجم تثقيف في مجال حق
ة  ة التجريبي الح المجموع ة لص روق دال و    و ،ف ًا نح ر اتجاه ت األآث ة آان ة التجريبي أن المجموع

  .التثقيف في مجال حقوق اإلنسان

التحاد األوربي مشارآة المجتمع المدني في ا: وعنوانها  .(Rolandsen, 2008)دراسة 
ى مشارآة        .في صياغة استراتيجيات سياسة النوع بالمؤسسات  ذه الدراسة التعرف إل هدفت ه

وع بالمؤسسات ودور           تراتيجيات سياسة الن ي في صياغة اس اد األورب المجتمع المدني في االتح
ي           في التحليل نهج الوص ة الم ت الدراس رارات واتبع ياغة الق ين وص ي التمك دني ف ع الم المجتم

ن    ة م ة الدراس ت عين را  ) 271(وتكون ي إنجلت ات ف اء المؤسس ن رؤس ائج   . م م نت ن أه ان م وآ
ة ياق مؤسسي  : الدراس ي س اث وف ي تختص باإلن ات الت ي العملي ة ف بكة المدافع د ش ودور  ،تحدي

المجتمع المدني في التمكين وصياغة القرارات المرتبطة من خالل الحوار في صياغة السياسات   
  .يد األولويات لصالح الجماعات والمؤسساتوالتشريعات وتحد

دني    المعوقات: وعنوانها .(Al Shobaky, 2005)دراسة  المؤسسية لعمل المجتمع الم
ذه الدارسة تعرف      .الفلسطيني ات هدفت ه دني الفلسطيني      المعوق  ،المؤسسية لعمل المجتمع الم

زة  و ي محافظات غ طينية ف ات الفلس ة الجامع ن طلب ة م ت العين د . آان ى وق ة عل دت الدراس اعتم
ي  نهج الوصفي التحليل ع     ،الم ع مؤسسات المجتم ل واق ام الباحث بتحلي ق هدف الدراسة ق ولتحقي
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ائج      ه النت ا توصلت ل م م ان أه طيني وآ ع الفلس ي المجتم دني ف ك بعض  : الم ات أن هنال المعوق
اد اإلداري  اب  المؤسسية التي شملت شخصانية هذه المؤسسات، وغياب الديمقراطية، والفس ، وغي

  ..التجانس، ومشكلة التسييس والتمويل

دمها مؤسسات    : وعنوانها .(Lubbad, 2005)دراسة  فاعلية البرامج التدريبية التي تق
ات الفلسطينية في محافظات             ة الجامع دى طلب دني ل يم المجتمع الم دعيم ق حقوق اإلنسان في ت

زة ة    .غ رامج التدريبي ة الب دي فاعلي رف م ة تع ذه الدارس دفت ه وق  ه ات حق دمها مؤسس ي تق الت
ان دني  ،اإلنس ع الم يم المجتم دعيم ق ي ت ي    إذ ،ف طينية ف ات الفلس ة الجامع ن طلب ة م ت العين آان

ام     ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي. محافظات غزة ولتحقيق هدف الدراسة ق
تبانة تضمنت  داد اس االت هي) 44(الباحث بإع ة مج ى ثالث ة عل رة موزع ارف ( :فق ة المع تنمي

ة           دى طلب ة ل يم المدني اهيم والق ة المف ة ـ تنمي والمهارات لدى طلبة الجامعات ـ تنمية شخصية الطلب
ذين       : وآان أهم ما توصلت له النتائج )الجامعات ة الجامعات ال دى طلب ًا ل أن هناك تطورًا ملحوظ

ر    آم ،تمثل في اآتساب مهارات وخبرات جديدة ،شارآوا في دورات تدريبية ا ساهمت بشكل آبي
ا يتوافق     ،في تنمية شخصية الطلبة ة بم مما يؤآد أهمية البرامج التدريبية في تنمية شخصية الطلب

  .وقيم المجتمع المدني وحقوق اإلنسان

دني    و ام المجتمع الم وساعدت   ،أن تلك البرامج ساهمت في تعزيز وتدعيم مفاهيم وأسس قي
  .وتعزيز روح التعاون والتسامح بين الطالب ،األساسيةفي رفع الوعي بحقوق اإلنسان ومفاهيمه 

ا   . (Yamasaki, 2003)دراسة يم  مستوى : وعنوانه دارس    اإلنسان  حقوق  تعل في الم
ة  في  اإلنسان  حقوق تعليم الدراسة إلىهدفت هذه  .دراسة حالة- مينيسوتا االبتدائية بوالية  والي

ة في   مينيسوتا ة  مدرسة  بالواليات المتحدة األمريكي ة  –ابتدائي ة الدراسة    ، دراسة حال وتكونت عين
طبقت عليهم استبانات ) 102(أي ، السادس والسابع في والية آندا الصفوف طالبًا من) 120(من 
ابالت )18(و د آانت  ، أجريت معهم مق ة    ق تبانة ومقابل ه      . أداة الدراسة اس ا توصلت ل م م ان أه وآ

اتيح  وضع : النتائج اهيم  مف املة  لمف وق  عن  ش المي  اإلعالن  من  مستوحاة  سان اإلن حق وق   الع لحق
ة  اإلنسان  وق  واتفاقي د   حق ل، والتأآي ى  الطف وق  قضايا  عل ل  اإلنسان  حق ز  مث ، واإلجحاف ، التميي

ة  حياتية قضايا على وآذلك التأآيد. والفقر، والظلم اءة  انتهاآات  حول  واقعي وق  وإس  اإلنسان  حق
   .مريةالع المرحلة هذه في الطالب ثر قوي  علىأ لها والتي

 تربية في اإلسالمية األهلية المنظمات دور: وعنوانها. (Darwish, 2003)دراسة 
هدفت هذه  ،غزة بمحافظات فيها العاملين نظر وجهة من تواجهها التي النشء والمعوقات

 من تواجهها التي النشء والمعوقات تربية في اإلسالمية األهلية المنظمات دور الدارسة تعرف
 ،وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،غزة بمحافظات فيها العاملين نظر وجهة

ثة مجاالت فقرة موزعة على ثال) 44(ولتحقيق هدف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة تضمنت 
المهارات لدى طلبة الجامعات ـ تنمية شخصية الطلبة ـ تنمية المفاهيم تنمية المعارف و: (هي

من العاملين بالمنظمات ) 448(وتكونت عينة الدراسة من ) نية لدى طلبة الجامعاتوالقيم المد
في دور % 81أن الدرجة الكلية لالستبانة بلغت : وآان أهم ما توصلت له النتائج األهلية
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خالقي يليه النشء ومانت أعلى المجاالت المجال األ تربية في اإلسالمية األهلية المنظمات
باإلضافة  ،المجال العلمي خيرًاأليه المجال الثقافي يليه المجال الرياضي والمجال االجتماعي ي

  .إلى وجود المعوقات السياسية واالقتصادية والتمويل الداخلي والخارجي

  السابقة الدراسات على التعليق
يقوم  سابقة دراسات من عرضه سبق ما خالل من تها  الباحث  س -حيث األهداف   من  بمناقش
ا بهدف عرض      – المستخدم المنهج ائج المستخلصة منه ا  واالختالف  الشبة  أوجه  وأهم النت  بينه
ين  ة الدراسة وب م المشكالت   إذ ،الحالي ى أه د حاولت التعرف إل يتضح أن معظم الدراسات ق

وق اإلنسان  والمعوقات  ذا   ،واألدوار التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حق وه
اهيم   في تحديد السابقة اتالدراس من االستفادة تم وقد ،هما اتبعه الباحث في دراست  ،المشكلة والمف
ي تواجه      ،وصياغة تساؤالت الدراسة ات الت ا المعوق واستخالص المحاور الرئيسة التي تدور فيه

م   مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان  ي ل ومن ثم إضافة بعض المعوقات الت
د       تتطرق لها الدراسات ا راهن في محافظات غزة وتحدي لسابقة والتي تالئم خصوصية الوضع ال

ائج  تفسير في الدراسات هذه نتائج تساعد أن آما يمكن ،اإلحصائية لمعالجات ة  الدراسة  نت  الحالي
ابقة  الدراسات مع الحالية الدراسة وتتشابه ،النتائج هذه في مناقشة بها واالسترشاد نهج    الس في الم

تخدم والعين  ةالمس تقلة        ،ة وأداة الدراس رات المس ر المتغي ي أث ا ف ا بينه ات فيم ت الدراس واختلف
د   ي تحدي ا ف ى دوره نيفية عل وق    التص ة حق ز ثقاف ي تعزي دني ف ع الم ات المجتم ات مؤسس معوق

  .اإلنسان

  منهجية الدراسة وإجراءاتها
ذ الدراسة         ي اتبعت في تنفي ك تعريف    ،يتناول الباحث وصفًا لإلجراءات الت نهج   ومن ذل م

ة، ة   الدراس د العين ة وتحدي ع الدراس وات   ، ووصف مجتم تخدمة وخط ة المس ذلك أداة الدراس وآ
   .إعدادها

  منهج الدراسة
ى       د عل ذي يعتم ي ال نهج الوصفي التحليل تخدم الباحث الم ة اس داف الدراس ن أه ًا م انطالق

  .دراسة الظاهرة آما توجد في الواقع ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا وتحليلها
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  الدراسة مجتمع
الغ عددهم             يشمل دني في محافظات غزة والب ديري مؤسسات المجتمع الم ع م مجتمع جمي

ديرة) 876( ديرًا وم ام    ،م جلين للع زة والمس ات غ ة  بمحافظ ائية وزارة الداخلي ب إحص حس
)2013.(  

  الدراسةعينة 
ملت ة ش ع  عين ة جمي دنيالدراس ع الم ديري مؤسسات المجتم زة والب م ي محافظات غ الغ ف

ددهم  ديرة ) 100(ع ديرًا وم ة     ،م ة بطريق رت العين د اختي وائيةوق بة  عش ن ) %11.4(وبنس م
ع األصلي ا   ،المجتم د توزيعه تبيانات بع ع االس ع جمي م جم د ت م  ، وق تبيانات ل د تفحص االس وبع

خصائص وسمات    بيني اآلتيلتحقق الشروط المطلوبة لإلجابة، والجدول  يستبعد أي منهما نظرًا
  :راسة آما يليعينة الد

  .المؤهل العلميو دمةوسنوات الخ النوعات توزيع عينة الدراسة حسب متغير: )1(جدول 

  النسبة المئوية  التكرار  الصنف  المتغير

  النوع
 71 71  ذآور
 29 29  إناث

 %100  100  المجموع

  سنوات الخدمة

 9 9  سنوات فأقل 5
 40 40  سنوات 10 – 5من 

 51 51  سنوات 10أآثر من 
 %100  100  المجموع

  المؤهل العلمي

 5 5  دبلوم
 57 57  بكالوريوس
 38 38  دراسات عليا

 %100  100  المجموع

  أداة الدراسة وخطوات إعدادها
مجاالت تشمل المعوقات  ثالثةفقرة موزعة على ) 30(مكونة من  ةقام الباحث بإعداد استبان

ز      التي تواجه   دني في تعزي وق اإلنسان    مؤسسات المجتمع الم ة حق ات : (وهي ثقاف ة  معوق  ،ثقافي
ات ة ومعوق ات  ،اجتماعي يةومعوق اد  إذ) سياس ات وإيج د المعوق ي تحدي ا ف تفادة منه ن االس يمك

ا  بة له ول المناس اس خماسيو إذالحل ة  ،ضعت ضمن مقي ع الباحث الخطوات اإلجرائي د اتب وق
  :التالية إلعدادها
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  الدراسةخطوات بناء أداة 
األدب التربوي والدراسات السابقة المتعلقة بمشكلة الدراسة على المستوى  االطالع على -

  .العالمي والمحلي واإلقليمي

إعداد االستبانة في صورتها األولية من أجل استخدامها في جمع البيانات والمعلومات والتي  -
مؤسسات المجتمع المعوقات التي تواجه (فقرة تحتوي على ثالثة مجاالت ) 42(شملت 

  .)مدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسانال

  صدق األداة

  صدق المحكمين  .أ
ات    ي الجامع اتذة وذوي االختصاص ف ن األس ة م ى ثماني تبانة عل ام الباحث بعرض االس ق
ا للمجاالت المحددة             ا ومدى انتمائه م في صياغة فقراته داء آرائه ا وإب ك لتحكيمه الفلسطينية وذل

م حذف       وإمكانية حذف أو تعديل أو إضافة ف بة، وت ا مناس دة يرونه رات جدي ديل   ) 12(ق رة وتع فق
ة   ،بعضها ) 30(وقد تم في ضوء ذلك إعادة صياغة الفقرات لتصبح االستبانة في صورتها النهائي
  . فقرة

  صدق االتساق الداخلي  .ب
ة           ة استطالعية مكون ى عين ا عل تبانة بتطبيقه داخلي لالس جرى التحقق من صدق االتساق ال

  .)2(وهي آما يوضحها الجدول ، ةمفرد) 30(من 

  .المجموع الكلي لفقرات االستبانة معامل االرتباط لكل مجال من المجاالت وبين: )2(جدول 

وهذا  ،يتضح من الجدول السابق أن جميع المجاالت ذات داللة إحصائية مع الدرجة الكلية
  .ما يشير إلى صدق االتساق الداخلي لألداة

  ).3(وبدراسة معامل االرتباط بين آل فقرة ومجالها وهي آما يوضحها الجدول 

الفقرات التي تنتمي   العدد  المجال  م
  للمجال

معامل 
  االرتباط

مستوى 
  الداللة

 0.01 **897.  10-1  10  المعوقات الثقافية  1
 0.01 **709.  20 -11 10  المعوقات االجتماعية  2
 0.01 **715.  30 -21 10  المعوقات السياسية   3
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 2014، )10( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معامالت االرتباط بين الفقرة ومجاالتها : )3(جدول 

معامل   م
  االرتباط

مستوى 
معامل  الرقم  الداللة

  االرتباط
مستوى 
معامل   م  الداللة

  االرتباط
مستوى 
  الداللة

1  .422* 0.05 11  .589** 0.01  21  .446* 0.05 
2  .453* 0.05  12  .446* 0.05  22  .424* 0.05 
3  .500**0.01  13  .642** 0.01  23  .382* 0.05 
4  .523**0.01 14  .483** 0.01 24  .390* 0.05 
5  .449* 0.05  15  .536** 0.01 25 .554**0.01 
6  .563**0.01  16  .491** 0.01 26 .371* 0.05 
7  .522**0.01 17  .770** 0.01 27 .458* 0.05 
8  .459* 0.05  18  .573** 0.01 28 .537**0.01 
9  .566**0.01  19  .385* 0.05  29 .379* 0.05  
10  .563**0.01 20  .772** 0.01 30 .555**0.01 

ة  ة ) ر(قيم ة(الجدولي ات حري ة   ) 28= درج توى دالل د مس توى 0.361= 0.05عن د مس ، وعن
  0.463= 0.01داللة 

ا يشير        ذا م ة وه يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا مع الدرجة الكلي
  .الداخلي لألداة إلى صدق االتساق

  ثبات األداة
ك ب ة االستطالعية وذل راد العين ى أف تبانة عل ات االس دير ثب م تق ة ت ي التجزئ تخدام طريقت اس

  . spss؛ وذلك باستخدام برنامج )معامل ألفا آرونباخ(و ،)معادلة سيبرمان براون(النصفية 

  طريقة التجزئة النصفية  .أ
رات    إذ ،تم حساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية احتسب معامل االرتباط بين درجات الفق

ة  رات الزوجي ات الفق ة ،ودرج ين النصفين   ،الفردي اط ب ل االرتب اب معام ك بحس ين أن  ،وذل وتب
ديل ل التع ة النصفية قب ة التجزئ ات بطريق ديل ،)0.762( معامل الثب د التع ات بع  وأن معامل الثب

ا    وهذا يدل على أن االستبانة تتمتع بدرج، )0.865( ى تطبيقه ة عالية من الثبات تطمئن الباحث إل
  .  على عينة الدراسة

  طريقة معامل ألفا آرونباخ  .ب
تبانة،   استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات، وذلك إليجاد معامل ثبات االس

ا    إذ ة من         ) 0.881(حصلت على قيمة معامل ألف ع بدرجة عالي تبانة تتمت ى أن االس دل عل ذا ي وه
  .بات تطمئن الباحث إلى تطبيقها على عينة الدراسةالث
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  ةإجراءات الدراس
ي   ات الت ة بالمعوق ة المتعلق ات الحديث وي، واالتجاه ى األدب الترب االطالع عل ام الباحث ب ق

 .مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسانتواجه 

ابق    ات    آذلك قام الباحث باالطالع على البحوث والدراسات الس ة بالمعوق ة والرسائل المتعلق
وق اإلنسان  التي تواجه  ل      مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حق تبانة، مث اء االس بهدف بن

 (Dawood, 2011) و (Abu Hamada, 2011)و   (Al Barawi, 2012)  آل من   دراسة
  .(Lubbad, 2005)و(Faraj, 2010)  و (Al Barawi, 2012) و

دق    ن ص د م م التأآ ين     ت ن المحكم ة م ى لجن ها عل ك بعرض ريقتين، وذل تبانة بط االس
 .، وبحساب االتساق الداخلي لالستبانةوحقوق اإلنسانالمتخصصين في التربية 

ة النصفية            اخ والتجزئ ا آرونب ا معامل ألف تبانة بطريقتين وهم ات االس آذلك تم التأآد من ثب
راون للتصحيح    بيرمان ب ة     وأصبح ، ومن ثم استخدام معادلة س ت أداة البحث في صورتها النهائي

  .ومناسبة للتطبيق

  :تكون سلم االستجابة من مقياس ليكرت الخماسي وذلك على النحو التالي

  ضعيفة جدًا  ضعيفة  متوسطة  آبيرة  آبيرة جدًا  التصنيف
  1  2  3  4  5  الدرجة

  :اآلتي المحكومن أجل تفسير النتائج اعتمدت 

  .اسةالمحك المعتمد في الدر : )4(جدول 

  جداًً  جدًا آبيرة  متوسطة  قليلة  جداًًقليلة   الدرجة
طول 
  الخلية

 -1.00من 
1.80  

 -1.81من 
2.60  

 – 2.61من 
3.40  

 – 3.41من 
4.20  

  5 – 4.21من 

الوزن 
  النسبي

 -% 20من 
36 %  

% 36أآبر من 
- 52 %  

 -% 52أآبر من
68 %  

 68%أآبر من 
– 84%  

 84%أآبر من 
– 100%  

ة   دني في محافظات       تتكون من    عشوائية  اختار الباحث عين ديري مؤسسات المجتمع الم م
ددهم   الغ ع زة والب ديرة ) 100(غ ديرًا وم ائية   ،م ب إحص ةحس زة   وزارة الداخلي ات غ بمحافظ

  .)2013(والمسجلين للعام 

ا،             ات ومعالجته ل البيان م تحلي تبانة، وت ى االس ة عل راد العين غ استجابات أف قام الباحث بتفري
  ).(spssارنات المطلوبة باستخدام برنامج وإجراء المق
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 2014، )10( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات
  :اإلحصائية التالية المعالجاتتم استخدام 

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات واالنحرافات المعيارية ومعامل االرتباط لبيرسون 
وتحليل التباين )  t-test(واختبار  ،باخومعامل ارتباط ألفا آرون ،ومعادلة ارتباط سبيرمان براون

   .األحادي

  نتائج الدراسة ومناقشتها

  تائج السؤال األول الذي ينص علىن

ة حقوق اإلنسان من           ز ثقاف دني في تعزي ما المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع الم
  وجهة نظر المديرين في محافظات غزة ؟

تخدام    ث باس ام الباح ؤال ق ذا الس ن ه ة ع اري    لإلجاب راف المعي ابي واالنح ط الحس المتوس
ين    ، والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد العينة على االستبانة ومجاالتها ي يب والجدول اآلت

  :ذلك

 المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب الستجابات أفراد: )5(جدول 
سسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق العينة على استبانة المعوقات التي تواجه مؤ

  .اإلنسان

عدد  المجاالت م
الفقرات

مجموع 
الدرجات

المتوسط 
االنحراف الحسابي

المعياري

الوزن 
النسبي

% 
الترتيب

 4.30767.643 33.82 50 10 المعوقات الثقافية 1
 2 7.20771.9 35.95 50 10 المعوقات االجتماعية 2
 4.59279.221 39.61 50 10 ةالمعوقات السياسي 3

 * *109.3812.28772.92 150  30 الدرجة الكلية لالستبانة

ا  ) 5(يتضح من الجدول  وزن النسبي     إذ، أن مجاالت االستبانة تتفاوت من حيث قوته غ ال بل
ل  االت آك ات  %)72.92(للمج ى المعوق ة األول ت المرتب ية، واحتل بي  السياس وزن نس ب

ات   %) 71.9(بوزن نسبي  االجتماعيةعوقات تليها الم%) 79.22( رًا المعوق ة وأخي وزن   الثقافي ب
  %).67.64(نسبي 

  رات آل مجال على حدة يتبين اآلتيوبدراسة فق
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  الثقافيةفيما يتعلق بمجال المعوقات   :أوًال
اري   ابي واالنحراف المعي اب والمتوسط الحس ام الباحث بحس ب ق بي والترتي وزن النس وال

  . اآلتيال آما يوضحها الجدول لفقرات هذا المج

الستجابات أفراد العينة فقرات المتوسط واالنحراف والوزن النسبي والترتيب : )6(جدول 
  .مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسانالتي تواجه  الثقافيةلمعوقات ا

االنحراف   عبارات المقياس  م
  المعياري

المتوسط 
  الحسابي

الوزن 
  ترتيبال  %النسبي

ضعف المستوى الثقافي للعاملين   1
 10 54 1.096 2.7 في مؤسسات حقوق االنسان

قلة االيمان لدى األفراد بالمساواة    2
 9 61.2 1.062 3.06 بين الجنسين 

3  
تتعارض مفاهيم حقوق االنسان مع 

الموروث الثقافي السائد لدى 
 المجتمع

3.07 0.946 61.4 8 

4  
أن مؤسسات قناعة أفراد المجتمع ب

حقوق اإلنسان تعمل لصالح أجندة 
 دولية 

3.31 0.971 66.2 7 

5  
قلة توفر قاعدة معلومات عن 
مشكالت حقوق االنسان لدى 

  مؤسسات المجتمع المدني
3.43 0.820 68.6 4 

6  
غياب ثقافة التطور  االجتماعي 

والثقافي والمعرفي بما يدور حولنا  
 في المجتمع

3.47 0.822 69.4 2 

قلة معرفة أفراد المجتمع بحقوقهم   7
 3 76 0.711 3.8 وواجباتهم

انتشار ثقافة التعصب الحزبي لدى   8
 1 84.8 0.726 4.24 أفراد المجتمع

ضعف الوازع الديني لدى أفراد   9
  6 66.4 0.815 3.32 المجتمع

10  
ضعف تناول وسائل االعالم 

لمفاهيم وقضايا  تتعلق بحقوق 
 االنسان

3.42 0.684 68.4 5  

 ** 67.64 4.307 33.82  الدرجة الكلية للمجال
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 2014، )10( 28المجلد ) العلوم االنسانية(ــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رات المجال األول          ) 6(يتضح من الجدول  رة من فق ى آل فق ة الدراسة عل أن استجابة عين
ين    ا ب راوح م د تت رات ق ين أن متوسط الفق ه وتب ى متوسط فقرات وزن ) 4.24-2.7(وعل غ ال وبل

  %).67.64(النسبي لهذا المجال 

االهتمام بالجانب  قلةبسبب  الثقافيمجال الى أن المعوقات المتعلقة بوُيرجع الباحث ذلك إل
لدى أفراد المجتمع بدال من التسامح واإلخاء والمحبة انتشار ثقافة التعصب الحزبي المعرفي و

يتعارض  إذالموروث  لثقافي السائد لدى قطاعات واسعة من المجتمع غياب وقد يرجع ذلك إلى 
ونقص المستوى الثقافي والمهاري للعاملين في مؤسسات حقوق  مع مفاهيم حقوق اإلنسان

وعدم معرفة الناس بحقوقها وبالتالي عدم الدفاع  ،اإلنسان وغياب ثقافة التطور والعلم والمعرفة
وجهل المجتمع  ،وغياب الثقافة الدينية الحقيقية والنزوع لثقافة المظهر والشكل والقشور ،عنها

وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه  ،ر ثقافة حقوق اإلنسانوأولياء األمور بأهمية نش
 Al(و ) Dawood, 2011(و  (Faraj, 2010) و  (Dawood, 2011)دراسة آل من 

Barawi, 2012 (  و)Faraj, 2010( و (Darwish, 2003). يشير الباحثون إلى  إذ
  .سسات المجتمع المدنيمؤالتي تواجه المعوقات من أهم المشكالت و الثقافيةالمعوقات 

  االجتماعيةفيما يتعلق بالمعوقات : ثانيًا
قام الباحث بحساب والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لفقرات هذا 

  ). 7(المجال آما يوضحها الجدول 

المتوسط واالنحراف والوزن النسبي والترتيب النسبي والترتيب للمعوقات : )7(جدول 
  .التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان ةاالجتماعي

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

ترسيخ العادات والتقاليد السائدة في   1
 6 71.8 0.726 3.59  المجتمع

قلة تعاون أفراد المجتمع مع مؤسسات   2
 8 68 0.752 3.4  المجتمع المدني

ضعف توافق التربية األسرية مع   3
 4 72.2 0.803 3.61 منظومة حقوق االنسان

 7 71.6 0.727 3.58 قلة دافعية المواطنين للعمل الطوعي  4

هجرة الكفاءات والخبرات العلمية   5
  2 75.8 0.967 3.79  للخارج

ضعف مشارآة المرأة في الحياة النقابية   6
  1 89.6 5.723 4.48 لمؤسسات المجتمع
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 )7(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

قلة تعاون افراد المجتمع مع  المؤسسات   7
  10 61 0.947 3.05 الحكومية

قلة ثقة أفراد المجتمع بعمل مؤسسات   8
  5 72 0.765 3.6 المجتمع المدني

  9 62.2 1.091 3.11تأثير الفروق الطبقية على أفراد المجتمع   9
1
0  

استمرار التعامل في المجتمع الفلسطيني 
  3 74.8 0.883 3.74 العائلة واألسرة و والعشيرة على أساس

 ** 71.9 7.207 35.95  الدرجة الكلية للمجال

رات المجال         ) 7(يتضح من الجدول  رة من فق ى آل فق ة الدراسة عل اني أن استجابة عين  الث
ين           ا ب راوح م د تت رات ق ين أن متوسط الفق ه وتب وزن   ) 4.48-3.05(وعلى متوسط فقرات غ ال وبل

  %).71.9(هذا المجال النسبي ل

األسرية  المعوقاتأن المعوقات المتعلقة بالمجال االجتماعي بسبب  وُيرجع الباحث ذلك إلى
التي تحول دون مشارآة المرأة في الحياة النقابية والهيئات العليا والمؤسسات وضعف مشارآتها 

عف مشارآة المرأة وهجرة الكفاءات والخبرات العلمية للخارج وضفي برامج ثقافية وتدريبية 
قلة الوعي التربوي والديمقراطي وانتشار المفهوم و ،في الحياة النقابية لمؤسسات المجتمع

وتراجع وحدة المنظومة  ،التسلطي لدى رب األسرة أو مختار العائلة أو فكرة الزعيم الواحد
د والثبات االجتماعية التي آان يتمتع بها المجتمع والتي آانت تعد واحدة من عوامل الصمو

           )Faraj, 2010(وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة آل من   ،االجتماعي
يشير الباحثون إلى المعوقات االجتماعية  إذ.(Darwish, 2003)و (Al Shobaky, 2005)و

  .التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني المعوقاتومن أهم المشكالت 

  لمعوقات السياسيةفيما يتعلق با :ثالثًا
قام الباحث بحساب والمتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والنسب المئوية لفقرات هذا 

  ). 8(المجال آما يوضحها الجدول 
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المتوسط واالنحراف والوزن النسبي والترتيب النسبي والترتيب للمعوقات السياسية : )8(جدول 
  .افة حقوق اإلنسانالتي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثق

المتوسط   عبارات المقياس  م
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

الوزن 
  الترتيب  النسبي

1  
قلة تعاون مؤسسات المجتمع المدني مع 

بعضها بما يخص انتهاآات حقوق 
  االنسان

3.68 0.973 73.6 10 

ترسيخ االنقسام السياسي أنتج مردودات   2
 2 85.2 0.883 4.26 سلبية على الحريات وحقوق االنسان 

نظرة السلطة االقصائية تجاه مؤسسات   3
 5 76.8 0.788 3.84 حقوق االنسان 

ندرة توافر االرادة السياسية لدى صناع   4
 6 76.2 0.849 3.81 القرار الحترام مبادئ حقوق االنسان

قلة احترام الرأي األخر لدى األحزاب   5
  3 84.8 0.793 4.24 وانعكاسه على أفراد المجتمع

هيمنة التمويل األجنبي على مؤسسات   6
  8 75.6 0.927 3.78 المجتمع المدني 

  9 74.4 0.877 3.72  .تجاهل دور المرأة في الحياة السياسية  7

ممارسة السلطة لالستبداد السياسي   8
  4 84.2 0.844 4.21  وتكميم األفواه

ضعف تمثيل طبقة العمال في المؤسسات   9
  7 75.8 0.832 3.79 والهيئات الرسمية

1
0  

  1 85.6 0.911 4.28  قلة السماح بتنظيم االعتصامات السلمية 

 **  79.2  4.59 39.61  الدرجة الكلية للمجال

رات المجال        ) 8(يتضح من الجدول  رة من فق ى آل فق  الثالث أن استجابة عينة الدراسة عل
ين           ا ب راوح م د تت رات ق ين أن متوسط الفق ه وتب وزن   ) 4.28-3.68(وعلى متوسط فقرات غ ال وبل

  %).79.2(النسبي لهذا المجال 
قلة السماح بتنظيم بسبب  السياسيوُيرجع الباحث ذلك إلى أن المعوقات المتعلقة بالمجال 

والضفة وغزة أنتج  ،التعدد الحزبي واالنقسام السياسي بين فتح وحماسو ،االعتصامات السلمية
إلنسان والذي أطاح بفكرة الحق وأضر مردودات سلبية على مستوى الحريات وحقوق ا

وممارستها االستبداد السياسي  ،إيمان الحكومة بحقوق اإلنسان وضعف ،بالمشروع الوطني
وممارسة  ،وقلة احترام الرأي األخر لدى األحزاب وانعكاسه على أفراد المجتمع ،وتكميم األفواه
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المشروط وخدمة سياسات األجنبي  وهيمنة التمويل ،السلطة لالستبداد السياسي وتكميم األفواه
وقد اتفقت هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة آل من  ،، على مؤسسات المجتمع المدنيمعينة 

)Faraj, 2010( و(Yamasaki, 2003) و(Abu Hamada, 2011) و (Al Faraa, 
  .(Darwish, 2003)و (Al Shobaky, 2005) و (2010

التي تواجه  و المعوقاتمن أهم المشكالت  السياسيةت يشير الباحثون إلى المعوقا إذ 
  .مؤسسات المجتمع المدني 

  نتائج ومناقشة السؤال الثاني
بين متوسطات  )a≥  0.05(هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

تقديرات أفراد عينة الدراسة للمعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة 
، سنوات النوع(تبعًا لمتغيرات  من وجهة نظر المديرين في محافظات غزة قوق اإلنسانح

 ؟ ) المؤهل العلمي ،الخبرة

  :نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي األول من السؤال الرئيس الثاني الذي ينص على
د مستوى        ة إحصائية عن روق ذات دالل ات     )a≥  0.05(هل توجد ف ين متوسطات المعوق ب

ر   تواجه مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان التي  وع  تعزى لمتغي  -ذآر (الن
  ؟ )أنثى

للفروق بين متوسطي تقديرات عينة الدراسة للمعوقات التي تواجه ) ت(اختبار : )9(جدول 
مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان من وجهة نظر المديرين تبعًا لمتغير 

  .عالنو

المتوسط   العدد المتغير المجاالت
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

 4.34 33.35 71 الذآور ةالثقافي المعوقات
 4.08 34.97 29 اإلناث غير دالة 1.72-

 3.75 34.77 71 الذآور ةاالجتماعيالمعوقات 
 11.68 38.83 29 اإلناث غير دالة 1.83-

 4.46 40.08 71 الذآور ةالسياسيالمعوقات 
 4.79 38.45 29 اإلناث غير دالة 1.63

 9.34 108.21 71 الذآور الدرجة الكلية للمجاالت
 17.43 112.24 29 اإلناث غير دالة 1.50-

=  0.01، عند مستوى داللة 1.96= 0.05عند مستوى داللة ) 98= ح.د(الجدولية ) ت(قيمة 
2.58  
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توجد فروق ذات داللة إحصائية، بين متوسطي تقديرات ال ل السابق أنه يتبين من الجدو
في جميع أبعاد االستبانة ودرجتها الكلية لدى ) إناث –ذآور ( النوععينة الدراسة تبعًا لمتغير 

 مما يدلل أن أفراد العينة لديهم تقديرات متقاربة على االستبانة موضوع الدراسة فيأفراد العينة، 
في  يعيشون العينة المدراء آلهم أفراد إن إذ منطقية، نتيجة وهذه، تبعًا لمتغير النوع المجاالت آل

السلوك  في متوافق واحد اجتماعي نسق ضمن يعيشون أنهم آما، المفاهيم متجانس واحد مجتمع
وهذا يشير إلى  الجنسين، آال لها يخضع التي التدريبية والدورات التعليمية الظروف وإلى تشابه

لمديرين سواًء أآانوا ذآورًا أم إناثًا قاموا بنفس الدور المنوط بهم ويعود ذلك إلى أن المديرين أن ا
لديهم نفس التخصص ونفس المهنة، ولديهم بيئة مؤسسية متشابهة، ويتأثرون بنفس المؤثرات 

يضاف إلى ذلك أن  ،وبالتالي فإنهم يقومون بنفس الدور دونما فرق بين ذآر منهم أو أنثى
معوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني واحدة، واالهتمام بها اهتمام مشترك بين جميع ال

هذا باإلضافة إلى أن مؤسسات المجتمع المدني تعتبر أداة تثقيفية . الناس باختالف جنسهم
سعيًا  ذواتهمأآثر تطلعًا إلثبات  الجنسينجعل من مجتمع وتربوية واجتماعية وانتشارها في ال

للمجتمع واالنشغال بقضاياه من خالل  م، واإلفصاح عن رؤيتهممستقبل يضمن حقوقهوراء 
تأثرًا بقيم المجاالت الثقافية واالجتماعية م آال الجنسينمتابعة دور تلك المؤسسات لذلك نجد 

وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت ، والسياسية التي تنشرها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية
آما تختلف هذه النتيجة مع ما ). Ahmed, 2011(و )Al Barawi, 2011(ة آل من إليه دراس

  .(Al Faraa, 2010)و (Al Barawi, 2012) توصلت اليه دراسة آل من 

  سؤال الرئيس الثاني الذي ينص علىمن ال الثانينتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي 
د مستوى        ة إحصائية عن روق ذات دالل ات     )a≥  0.05(هل توجد ف ين متوسطات المعوق ب

نوات      ر س زى لمتغي ان تع وق اإلنس ة حق ز ثقاف ي تعزي دني ف ع الم ات المجتم ه مؤسس ي تواج الت
  الخدمة ؟

روق في          اين األحادي للكشف عن الف ل التب ار تحلي لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختب
وق ا         ة حق ز ثقاف دني في تعزي ر    المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع الم إلنسان تعزى لمتغي

  :يبين ذلك اآلتيلدى أفراد العينة، والجدول  سنوات الخدمة

المعوقات التي تواجه يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في  :)10(جدول 
  .مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان تعزى لمتغير سنوات الخدمة

وع مجم مصدر التباين المجاالت
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة

المعوقات 
 الثقافية

 22.14 2 44.3 بين المجموعات
غير دالة  1.198

 18.48 97 1792.5 داخل المجموعات إحصائيا
  99 1836.8 المجموع
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وع مجم مصدر التباين المجاالت
 المربعات

 درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  قيمة فالمربعات

 الداللة

المعوقات 
 االجتماعية

 12.00 2 24.0 بين المجموعات
غير دالة  0.227

 52.77 97 5118.7 داخل المجموعات يًاإحصائ
  99 5142.8 المجموع

المعوقات 
 السياسية

 15.54 2 31.1 بين المجموعات
غير دالة  0.733

 21.20 97 2056.7 داخل المجموعات إحصائيًا
  99 2087.8 المجموع

الدرجة الكلية 
 تللمجاال

 89.02 2 178.0 بين المجموعات
 غير دالة 0.585

 152.24 97 14767 داخل المجموعات إحصائيًا
  99  14945 المجموع

د   ) ف(قيمة  ة عن ة    ) 97، 2=ح .د(الجدولي د مستوى دالل ة    3.07= 0.05عن د مستوى دالل ، وعن
0.01 =4.79  

ك  الباحث  ويعزو  ى  ذل ة  سنوات  طول  أن إل ؤثر  الخدم ة  في  ال ي دير  نظر  وجه اه  الم  تج
 خالل  من  ات المجتمع المدني في نشر وتعزيز ثقافة حقوق اإلنسان المعوقات التي تواجه مؤسس

 طول مع تتأتى ال قد خاصة وثقافة خبرة إلى تحتاج هذه األساليب ألن الحديثة اإلبداعية األساليب
ة  سنوات  ة             ،الخدم ة بالمعرف ة طويل رة واسعة وأصحاب تجرب ديهم خب ى تساوي من ل ذلك إل وآ

م أق   وق اإلنسان     العلمية واألآاديمية لمن ه ى مستوى حق رة عل وق     ، ل خب ة حق ك النتشار ثقاف وذل
نهم ان بي ن   ،اإلنس ل م ة األق راد العين ى أن أف ير إل ذا يش نفس   5وه اموا ب د ق ى ق نوات أو األعل س

  .لم يكن ليحتاج إلى سنوات الخدمةالدرجة، ويعود ذلك إلى أنهم ذو مستوى واحد وبنفس القدرة و
وطبيعة، ومرونة  المؤسسةوقد يعود ذلك لطبيعة  ،تختلف آراؤهم أي أن العينة في هذا الدور ال

إنما بالحافز الذاتي، ودرجة ، ودرجة نشاط المدير وبالتالي ال تتعلق بسنوات الخبرة، مديرها
الفعال هو  المؤسسةومدير ، المديرينالتقيد بالتعليمات المتعلقة بتنمية اإلبداع الجماعي لدى 

، بغرض تطوير وتنمية وتأهيل مؤسستهاإلدارية والفنية في  الشخص الذي يقوم باألعمال
من خالل توظيف الموارد المادية والبشرية وحسن  العاملين، ورفع مستوى العاملين فيها

وخارجها أي بدون االعتماد على  المؤسسةتنظيمها، والقدرة على االتصال والتواصل داخل 
ما يعتمد الفرق على ما يتعلق بصفات المدير آ، سنوات الخبرة بل بدرجة فعالية المدير نفسه

يبدون وجهة  المديرينوهذا هو الذي يجعل ، اإلدارية المهنية وما يتعلق به من صفات شخصية
المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتعزيز ثقافة حقوق نظرهم تجاه 

         (Al Barawi, 2012)ن وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة آل م ،اإلنسان
   .(Al Shobaky, 2005) و  (Faraj, 2010)و (Abu Hamada, 2011)و
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  :نتائج اإلجابة عن السؤال الفرعي الثالث من السؤال الرئيس الثاني الذي ينص على
د مستوى        ة إحصائية عن روق ذات دالل ات    ) a≥  0.05(هل توجد ف ين متوسطات المعوق ب

ات ال ه مؤسس ي تواج ل    الت ر المؤه زى لمتغي ان تع وق اإلنس ة حق ز ثقاف ي تعزي دني ف ع الم مجتم
  العلمي ؟

روق في          اين األحادي للكشف عن الف ل التب ار تحلي لإلجابة عن هذا السؤال تم استخدام اختب
ر             وق اإلنسان تعزى لمتغي ة حق ز ثقاف دني في تعزي المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع الم

  :العينة، والجدول اآلتي يبين ذلكالمؤهل العلمي لدى أفراد 

يبين نتائج تحليل التباين األحادي لمعرفة الفروق في المعوقات التي تواجه  :)16(جدول 
  .مؤسسات المجتمع المدني في تعزيز ثقافة حقوق اإلنسان تعزى لمتغير المؤهل العلمي

مجموع  مصدر التباين المجاالت
 المربعات

  درجات
 الحرية

متوسط 
مستوى  يمة فق المربعات

 الداللة

المعوقات 
 الثقافية

 42.0 2 84 بين المجموعات
غير دالة  2.323

 18.1 97 1753 داخل المجموعات إحصائيا
  99 1837 المجموع

المعوقات 
 االجتماعية

 15.7 2 31 بين المجموعات
غير دالة  0.298

 52.7 97 5111 داخل المجموعات إحصائيًا
  99 5143 المجموع

المعوقات 
 السياسية

 12.0 2 24 بين المجموعات
غير دالة  0.566

 21.3 97 2064 داخل المجموعات إحصائيًا
  99 2088 المجموع

الدرجة الكلية 
 للمجاالت

 185.9 2 372 بين المجموعات
غير دالة  1.238

 150.2 97 14574 داخل المجموعات إحصائيًا
  99 14946 المجموع

د   ) ف(قيمة  ة عن ة    ) 97، 2=ح. د(الجدولي د مستوى دالل ة    3.07= 0.05عن د مستوى دالل ، وعن
0.01 =4.79  

مما يدلل أن أفراد العينة ال تختلف تقديراتهم على االستبانة موضوع  أن ويعزو الباحث إلى
العينة  أفراد إن إذ منطقية، نتيجة وهذه ،المجاالت تبعًا لمتغير المؤهل العلمي آل الدراسة في

 نسق ضمن يعيشون أنهم آما وبنفس الظروف،  المفاهيم متجانس واحد في مجتمع يعيشون
الظروف التعليمية والثقافية  السلوك وإلى تشابه في متوافق واحد اجتماعي وسياسي وثقافي
 –بكالوريوس  -دبلوم(آل من  لها يخضع والدورات التدريبية التي واالجتماعية والسياسية

ويتأثرون بنفس المؤثرات وبالتالي فإنهم يقومون بنفس الدرجة دونما فرق بين  )يادراسات عل
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يضاف إلى ذلك أن الموضوعات الثقافية واالجتماعية  ،دبلوم أو بكالوريوس أو دراسات عليا
والسياسية واحدة في المجتمع الفلسطيني، واالهتمام بها اهتمام مشترك بين جميع الناس باختالف 

واحد  )دراسات عليا –بكالوريوس  -دبلوم(مي، وطبيعة الدور الذي يقوم به آل من المؤهل العل
المعوقات التي تواجه مؤسسات المجتمع المدني في نشر وتعزيز ثقافة حقوق  فيما يتعلق في

 المدربينأن الخبرة لدى في ويرى الباحث أن عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية  ،اإلنسان
آما  ،لنفس الظروف والدورات التدريبية المديرينيتعرض  إذ ،هل العلميالمؤتذوب الفروق في 

 وثقافة خبرة إلى تحتاج األساليب هذه ألننظر المدير  وجهة على ال يؤثر العلمي المؤهل أن
 ،حقوق اإلنسان في يتخصصوا لم الذين العلمية الدرجات لحملة تتوفر أن بالضرورة ليس خاصة

ذوي المؤهل العلمي األقل قد يكون لديهم  المديرين، آما أن بعض حولها الدراسات تابعوا أو
  .سنوات خبرة أآثر من غيرهم

 والتوصيات النتائج

  النتائج
في حدود أهداف وتساؤال وعينة البحث ومن خالل المعالجات اإلحصائية للبيانات، توصل 

  : الباحث إلى ما يلي

ات السياسية  (واحتلت ، %)72.92(أن درجة المعوقات الكلية آبيرة بنسبة  .1 ة  ) المعوق المرتب
بدرجة آبيرة وبنسبة ) المعوقات االجتماعية(تليها %) 79.22(األولى بدرجة آبيرة وبنسبة 

   .%)67.64(بدرجة متوسطة وبنسبة ) المعوقات الثقافية(وأخيرًا %) 71.9(

وع أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى لكل من متغير  .2 وسنوات   الن
  .الخبرة والمؤهل العلمي

  التوصيات
  :في ضوء أهداف الدراسة ونتائجها يوصي الباحث بالتوصيات اآلتية

راد   ) لقاءات  ،ندوات ،ورش عمل ،تدريب(تنظيم البرامج المناسبة من  .1 ة أف الضرورية لتنمي
امهم     رص أم تح الف ل وف كل فاع ان بش وق اإلنس ة حق ر ثقاف ي نش دورهم ف ام ب ع للقي  المجتم

  .لتوظيف المعارف والمعلومات بشكل عملي تطبيقي يخدم مجتمعهم

ا عن الصراع       ابتعاد .2 دني في نطاق عمله ا من أجل      ،مؤسسات المجتمع الم وأن تنسق بينه
 .تحقيق أهداف مشترآة لنشر ثقافة حقوق اإلنسان

ان فرص   .3 وق اإلنس ات حق اء مؤسس الم     ًاإعط ائل اإلع ر وس ا عب ن آرائه ر ع عة للتعبي واس
 .تلفةالمخ

ى نشر        .4 دني عل توفير اإلمكانات اإلدارية والفنية والمادية التي تشجع مؤسسات المجتمع الم
 .ثقافة حقوق اإلنسان
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