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  :موجز البحث
رفــع الــوعي الجنــدري ة فــي فــي مؤسســات مــدينتي رام اهللا والبيــر  ةدور بــرامج القيــادات الشــاب(ان بعنــو  ةالدراســ
ـــان والفتيـــات ــحي القطـــاعي با، ا)ليهـــاإالمنتســـبين  للفتي ســـلوبي العتمـــاد علـــى أســـتخدم المـــنهج الوصـــفي المسـ

ــتخدام االســــتبان حیــــث ،الكیفــــي والكمــــي البحــــث ــ ةتــــم اســ ــ ةداأكــ ــــ ةداأكــــ ةوالمقــــابالت المعمقــــ ،ةكمیــ  ةكیفی
ـــى اســـتعراضإ ةافإلضـــبا ســـلوب أاســـتطالعي لمنشـــورات وتقـــاریر تـــوفرت لـــدى فریـــق البحـــث باســـتخدام  ل

  .تحلیل المضمون
  

والمنتســبة لبــرامج  ةســن 25-15(عمــارهم أوالتــي تتــراوح  ةالشــاب ةالعمریــ ةالفئــ ةاســتهدفت الدراســ
 ةمؤسســة، و محلیـ ةشــبابی ةمؤسسـیــره (فــي منطقـة رام اهللا والب ةضـمن المؤسســات الشـبابی القیـادات الشــابة)

 ةوقــد اســتهدف مجتمــع الدراســ ،)ةحكومیــ ةمؤسســة، و عالمیــإ ةشــبابی ةمؤسســو  ة،نســوی ةمؤسســة، و دولیــ
غیــر منتســبي بــرامج مــن  )ةالبســیط ةالصــدف ةعینــ( باســتخدام ةوشــاب ةشــاب 82تــم اســتهداف  حیــث كــامال

  .لدى عینة البحث على الوعي الجندري ةاببرامج القیادات الش ثیرأبهدف فحص مدى ت ةالقیادات الشاب
  
  

ن أ ةالكمیــ ةلتحلیــل االســتمار   SPSSحصــائي المتقــدم إلتبــین مــن خــالل اســتخدام التحلیــل اكمــا 
ــن   %93.8 مــــا نســــبته  مفــــاهیم النــــوع  ةلــــى تنــــاول بــــرامج القیــــادات الشــــابإجابــــات المشــــاركین تشــــیر إمــ
ــ ةحصــــائیإ ةتوجــــد فــــروق ذات داللــــ الیضــــا أو  ،االجتمــــاعي ــر المنتســــبین فــــي بــــرامج ببــــین المنتســ ین وغیــ

ــاب ةنشــــطأفـــي مــــدى وعـــیهم الجنـــدري النــــاجم عـــن  بـــرامج و  ةالقیـــادات الشـــاب ن الشــــباب أو  ةالقیـــادات الشـ
ـــي الدراســــه المنتســــبین ــــرامج القیــــادات الشــــاب\المســــتهدفین والمســــتهدفات فـ لمــــام بالمفــــاهیم  إلــــدیهم  ةات لب

  .للنوع االجتماعي ةالسطحی
  
  

نـــوع لال یوجــد وحـــدات ل هنـــأالمقــابالت مـــع مــدراء المؤسســـات والمنســقین  ن مــن تحلیـــل كمــا تبـــی 
ــاه الســــائد الســــتراتیجیات المؤسســــاتإ یــــتماالجتمــــاعي وال    ،دراج مفــــاهیم النــــوع االجتمــــاعي ضــــمن االتجــ
تعــود  ةوضــمن توجهــات فردیــ ،وغیــر ممــنهجمــنظم  وع االجتمــاعي بشــكل غیــر نــمفــاهیم الحیــث تتــدرج  

  .ةلمدرب وقتاعته الشخصیلخلفیة ا
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   تمھید 
  

بالشباب على مستوى عربي وفلسطیني كون هذه الفئات  ةجراء الدراسات الخاصإاالهتمام بیكمن 
ركزت ا حیث بل لمجتمعاتهقلمستات رسم سیاسب وتقوم ،من حجم السكان اواسع اتشكل قطاع ةالشبابی

ـ  15الشباب بالفئة العمریة ( ةمم المتحدألاوقد حددت   ةالشاب  ةالعمری ةعلى هذه الفئ ةهذه الدراس
، وتمثل هذه الفئة ثلثي السكان في المنطقة العربیة ویعاني الشباب في المنطقة من مشاكل ة) سن24

  :أهمها
 

  قلة خدمات اإلرشاد والتوعیة حول طبیعة تغیرات المرحلة العمریة الخاصة بھم (النفسیة والجسدیة

 .واالجتماعیة)

 (خاصة وأن فرص العمل المحدودة أصال ال تعتمد على الكفاءات الشخصیة) لبطالةرتفاع نسبة اا. 

  ).نظام تعلیمي تقلیدي وشبھ تقلیدي غیر متكیف مع واقع سوق العمل والتطورات العلمیة

  .)2: 2003 ،الصحة العالمیة منظمة

  

  ر ویتمثل بالتالي:ـإلى حدد كبی سلبيمن ناحیة أخرى یعیش الشباب العربي في واقع اجتماعي ثقافي 

  احتیاجاتھم النفسیة والجسدیة واالجتماعیة.ث الوعي بیمن ح والشباب  الكھولالفجوة بین 

  ضعف إمداد الشباب بالمھارات الحیاتیة بحیث باتت ال تلبي التطور التكنولوجي السریع مما

 ةواقتصادی ةواجتماعی ةضغوطات نفسیمن  رافقھا عالوة على  ما یجعل الحیاة أكثر تعقیدا 

 ة.أوأثقلت العبء الملقى على الشباب في بیئة أصال غیر مھی ،ساھمت في زیادة األزمات

  بسبب المناھج الدراسیة من جھة  ةنجابیإلمفاھیم الجنسیة وقضایا الصحة االضعف الوعي ب

بالمجتمع الشبابي والتي تحكمھا الكثیر من المعیقات  من جھة أخرى البیئة المحیطة وطبیعة

 والصحي من منطلق مفاھیم العیب والدین. المنظملحوار ل انعةالم

 في النقاش والحوار اضیق االتقالید والعادات والثقافة السائدة والتي تضع معیقات وإطار، 

التمیز بین الذكر واألنثى  من حیث  تقلد   ىطغیبحیث   المتوارثةوتشجع على المسلمات 

 .من ناحیة أخرىولیات والحقوق ؤتحدید المس  حیثمن و  األدوار المجتمعیة من ناحیة
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 اتخاذ الدین كوسیلة دفاع سلبیة لمنع انتشار وتوعیة الشباب حول قضایا صحیة وجنسیة، 

ال یمكن عبوره  احدیدی اكوسیلة ترھیب في البحث أو الحوار بحیث یصبح ستار ھواستخدام

 .)10: 2003منظمة الصحة العالمیة،  (

  والتحدیات في التأثیر بشكل سلبي على واقع الشباب بحیث ساھمت وقد ساھمت ھذه المعیقات

خذ دورھم في تطویر المجتمعات أمام ھذا التطور السریع في التكنولوجیا وثورة أفي تأخیر 

 .االتصاالت

 الكثیر من المشاكل التي علقت بالسطح وأصبحت تلح على المھنیین وأصحاب لى إ دى ما تقدمأ

بقاء البرامج التربویة مكتوفة  رغمالشباب وتأھیلھم لمرحلة النضوج القرار بضرورة العمل مع 

 ھمان المدرسة والجامعة إفنجابیة. وكما نعرف إلاألیدي وخاصة في مواضیع الصحة ا

العلمیة والمھارات التي تؤھلھم ألخذ أدوارھم في  ةلمعرفایتلقى بھ الشباب  بھما اللذان  انالمكان

 .ھذه األماكن مقرات لتلقین المعلومة ولكن لألسف بقیت ،مجتمعاتھم

   ھي في دائرة  في تحدید منھجیة طرح الموضوعات التي اتلعب العادات والتقالید دوركما

وبھذا لم تأخذ دورھا في تكوین وصقل شخصیة الشباب والمساھمة  .نجابیة والجنسیةإلالصحة ا

وبقیت ھذه المھارات  ،تمعيفي إكساب المھارات الحیاتیة التي تؤھل الشباب في العمل المج

لمؤسسات الشبابیة المحلیة والتنشئة العائلیة مع التنویھ إلى االختالف في األداء امرھونة بنشاط 

 )6: 2003 ،منظمة الصحة العالمیة( ،مؤسسات والعائلةبین ال
  

 واقع وتحدیات الشباب في المجتمع الفلسطیني 

یني، إذ یشكل الشباب الفلسطیني من الفئة في مجتمعنا الفلسط ىالشباب ھم الشریحة الكبر

مما یؤكد الدور  ،من المجموع العام للسكان في فلسطین %19.6ما نسبتھ  25- 15العمریة 

ً في عصرنا عصر الحركة والتغییر والتنمیة التي  المتعاظم لھذا القطاع االجتماعي تحدیدا

ماعیة دون األخذ بعین االعتبار بحیث ال یمكن بأي حال الحدیث عن التنمیة االجت ،نسعى إلیھا

  )UNDP ،2004 :4،وزارة التخطیط   (تطور ھذا القطاع ومدى تلبیة حاجاتھ 
  

  :المشاكل التي تواجھ الشباب بشكل عام في فلسطین

  تعلیمیة:الالمشاكل  .1
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 م الجامعي في ظل الظروف االقتصادیة الصعبة بحیث أصبح یلقي یارتفاع تكالیف التعل

 ةساسیأالفلسطینیة في ظل أن التعلیم أصبح ركیزة  ةسرألقتصادي لظلھ على الوضع االب

   .للشباب لدخول الحیاة العملیة واالجتماعیة وتكوین المستقبل

 ة التأھیل للعمل بتخصصات حدیث باب قلة مراكز التدریب المھني التي تفتح أمام الشباب

من اقتصارھا في الغالب ي تعانعلما أن غالبیة المراكز المتوفرة في األراضي الفلسطینیة 

   .ال تلبي حاجة سوق العمل الفلسطیني ةعلى تخصصات تقلیدی
  

  المشاكل الصحیة  .2

 صحة الشباب وخاصة في بمحدودیة ونقص البرامج التعلیمیة الخاصة بالصحة العامة و

  مواضیع التربیة الجنسیة والصحة اإلنجابیة.

 ین في المدارس. یقلة عدد المرشدین النفس  

  وال یتوفر لدیھم أي نوع من  29- 15 بین تتراوح أعمارھم ننسبة الشباب الذیارتفاع

   .مین الصحيأالت

  وزارة التخطیط(ارتفاع نسبة الشباب المدخنین،UNDP ،2004 :6(  
  

  المشاكل االجتماعیة .3

  وخاصة اإلناث في المناسبات واألنشطة  الشباببعض العادات والتقالید تحد من مشاركة

  مختلطة. عمل  عقد ورشبسمح في األغلب ت الو ،المجتمعیة

 .قلة المراكز الشبابیة في محافظات الضفة وتمركز غالبیتھا في المدن الكبیرة  

 أو مراكز  ةغیاب وسائل الترفیھ في التجمعات الریفیة والمدن الصغیرة من حدائق عام

  یقضي الشباب فیھا أوقات فراغھم. ةشبابیة أو مكتبات عام

 الساعات المخصصة لھن في كون حیث تضیة المتخصصة للفتیات قلة المرافق الریا

في أغلبیة النوادي وخاصة و ،لذكورلالنوادي الریاضیة اقصر بكثیر من تلك المخصصة 

  )UNDP  ،2004 :14وزارة التخطیط، (في التجمعات الریفیة معدومة. 
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  المشاكل السیاسیة  .4

 السلطة الوطنیة الفلسطینیة وال یوجد  اتخابحرم القانون كافة الشباب من حق الترشیح النت

  .أي تمثیل للشباب في المجلس التشریعي

  ةجھزألشاركة الشباب في السلطة التنفیذیة على الوظائف الدنیا الوزاریة وامتقتصر 

  .وتغیب عن أي مركز قیادي  ةمنیألا

 نھ أإال   ةسن 25 ھأنبسن الترشیح لعضویة الھیئة المحلیة  قانون الھیئات المحلیة رغم إقرار

   .من عضویة المجالس والھیئات المحلیة ةسن 25ما زال یستبعد الشباب في سن 

 تتناول وتنظم موضوع الشباب ودورھم في المجتمع كذلك ال  ةعدم وجود تشریعات مباشر

 ،متابعة قضایاھم داخل أروقتھ تتم وال ،بالشباب في المجلس التشریعي ةخاص ةتوجد لجن

 الشباب.  عالتشریعي لتحقیق اتصال منتظم وفعال مرسمیة في  المجلس  ةجھیوجد  وال 

  )UNDP ،2004  :15،وزارة التخطیط(
  

  المشاكل التي تواجھ المؤسسات العاملة مع الشباب 

  حد أھم المعیقات التي تواجھ مقدمي الخدمات وخاصة أن غالبیة أتعتبر المشاكل المادیة

وھذه المشكلة تواجھ المؤسسات الرسمیة  ،ات عالیة لتنفیذھااألنشطة الشبابیة تحتاج إلى میزانی

  واألھلیة. 

 عتماد غالبیة البرامج التي تنفذ من خالل المؤسسات المحلیة على مصادر تمویل خارجیة ا

ویحد من قدرة المؤسسات على بناء تصور واضح  ،األمر الذي یضعف استمرار ھذه البرامج

  للمستقبل.

 میة العاملة في قطاع الشباب وعلى رأسھا وزارة الریاضة ضعف دور المؤسسات الحكو

  والشباب ما أدى إلى تدني مستوى الخدمات.

  غیاب الرؤیة التنمویة الفلسطینیة لواقع الشباب الفلسطیني والذي یظھر من خالل غیاب الطابع

  التنموي عن برامج بعض المؤسسات والتوجھات التي تعمل بھا.

 ي قطاع الشباب في المدینة على حساب الریف.تمركز المؤسسات العاملة ف  
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 7- 5: 2006 ,( رحال ضعف التنسیق  والتشبیك ما بین المؤسسات العاملة في قطاع  الشباب(. 
   

  :ةبرامج القیادات الشاب

ویأتي ھذا المطلب  ،برنامج وأقبل طرح أي نشاط  ةلى تنظیم ودراسإالعمل مع الشباب یحتاج 

 ،وھي التي ستساھم في تغیر عجلة التنمیة ،التي سترسم المستقبل القریب ةفئن الشباب ھم الأمن منطلق 

، إن ما ةكبیر ةمجتمعی ةتدمیر لشریح ةھو بمثاب ةعشوائی ةجندأإن العمل مع الشباب من خالل فلذا 

مفروضة علیھا تنفذ نشاطات ذات عالقة  ةیظھر للعیان أن المؤسسات الشبابیة تعمل ضمن أجند

لمؤسساتھا في حین تغفل عن ما ھو أھم وھم  ةحتى تحقق االستمراری ینل  المانحباتجاھات ومیو

لذا  ،ون بالتعرف على ھویتھم وتكوین الشخصیة لدیھمؤلعمریھ یبداالشباب، إن الشباب في ھذه المرحلة 

ا لذ ،ثارھا المستقبلیة في منحى التنمیةآلھا  ةھ أن یساھم في تكوین شخصیأنإن طرح أي برنامج من شف

  )16: 2006 ،رحال(یجب علینا أن ندرك أھمیة فحص ومعرفة ماھیة ھذه البرامج المقدمة 
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  ولألالفصل ا
  

  مشكلة البحث

ع الوعي برف ، ةسن 25ـ  15 بين للفتيان والفتيات ةبرامج القيادات الشاب قيام تحدد مشكلة البحث بمدى

  .ةوالبير  الجندري لديهم في مؤسسات مدينتي رام اهللا

  

  سئلة البحث:أ

  . ؟نوع االجتماعيلما ھي طبیعة البرامج ومدى استھدافھا ل ول:ألالسؤال ا

   ؟السؤال الثاني: ما ھو واقع النوع االجتماعي في المؤسسات

من   ةفي المفاھیم  الجندری اكثر وعیأن في برامج  القیادات الشابھ ھم وھل المنتسب السؤال الثالث:

  . ة؟غیر المنتسبین لبرامج قیادات شاب غیرھم من الشباب

 ؟على الوعي الجندري للمشاركین ةي مدى تؤثر برامج القیادات الشابألى إالسؤال الرابع: 

بین الشباب المنتسبین والغیر المنتسبین لبرامج  ةحصائیإ ةتوجد فروق ذات داللھل السؤال الخامس:  

  ة؟القیادات الشاب
  

  ھداف البحثأ

في رفع مستوى  ةباشلبالقیادات ا ةذات العالق ةنشطأللتعرف على دور البرامج وا: االھدف العام 

  ة.سن25-  15والفتیان من عمر  ةالوعي الجندري لدى الفتی
  

  :ةھداف الثانویألا
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والفتیان من  اتفتیلل ستراتیجیةإلا لحاجاتل ةالتعرف على  مدى تلبیة برامج القیادات الشاب .1

  .والفعالیات ةنشطألخالل ا

البرامج في  هھذ نتیجة حدثتھم  التغیرات في مفھوم النوع االجتماعي  التي  ألتعرف على ا .2

 .) ةسن 20- 15 بینوالفتیان  ات(الفتی ةالمستھدف ةالفئ

عند   ةفي برامج القیادات الشاب ةسس التي تنتھجھا المؤسسات  ذات العالقألالتعرف على  ا .3

في  سیاق  ةالمجتمعی ةعتبار وضع الثقافخذ بعین االأوھل ت ة،نشطألوضعھا البرامج وا

  .البرامج هتصمیمھا لھذ

ومدى قربھا  من  خالل ھذه المؤسسات  ةالمطروح ةنشطألالتعرف على واقع  وحیثیات ھذه ا .4

 .و بعدھا عن النوع االجتماعيأ

وتشمل موضوع  ةالمطروح ةیجابیات والسلبیات في برامج القیادات الشابإلالتعرف على ا .5

    .جتماعيالنوع اال
  

  طار النظريإلا

 Sara White    ). (14-21طروحات سارة وایت  أطار لھذه الدراسة مستمد من إلا

:1997,White  وشانتال موف Chantal Mouffe ،والذي یمكن    ).111- 97: 1996(الشوربجي

  سس التالیة:ألاختزالھ في ا

  لى جنبإھناك حاجة للعمل مع النساء والرجال جنبا. 

 ین إن مفھ ومین مطلق ا مفھ رأة لیس ل والم ال أومي الرج ن الرج ل م ین، فك نفین متناقض و ص

ى  ددة عل ة متع ة أوالنساء یدخلون في ھویات وسیاقات اجتماعی اس الطبق ة أس ال أو القومی و الكم

ماني،  كإالجس ر ذل ا غی ى م ا فل ن ھن ابك إ. وم ة یتش ن العدال د م دري نحو مزی راع الجن ن الص

 .لى ذلكإحاور الصراع الطبقیة والقومیة والمذھبیة والعشائریة، وما ویتقاطع مع شبكة من م
  

  :خذ في االعتبار ما یليأن یأي برنامج للقیادات الشابة یجب أن إفي ضوء ذلك 

  .قضایا النوع االجتماعي لیس باعتبارھا قضیة النساء فقط دون الرجال .1

و أاعي ذات الطابع الثقافي لیس باعتبارها قضیة منفصلة عن سائر قضایا الصراع االجتم  .2

  .و السیاسيأاالقتصادي 
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 مكاناتها.إبل فئة قویة تحتاج لتفعیل ذاتها والكشف عن مكامن لیس باعتبار الشباب فئة ضعیفة  .3

  

  أھمیة البحث 

،  % من السكان19.6حیث تؤلف فئة الشباب ما نسبتھ  افتی ایعتبر المجتمع الفلسطیني مجتمع .1

عمار ثلثي السكان  أن أ يأ% من السكان  47تشكل   ةسن 14لى إمن صفر  ةالعمری ةوالفئ

 .)2000حصاء الفلسطیني, إلدون الخامسھ والعشرین( جھاز ا

خص  مدینة  ألالتي تستھدف الشباب في منطقة رام هللا وبا ةازدیاد تجمع المؤسسات الشبابی  .2

 366ما یقارب  ةطاع غزوق ةنھ یوجد في الضفھ الغربیأ لىإات  ءحصاإلحیث تشیر ا  ،رام هللا

 ه ن المالحظ تمركز ھذأكما ، عملالعن  ةو متوقفأ ةمنھا مغلق 51 ا،شبابی اومركز انادی

في  15و  ةفي محافظة قلیقلی 11مقابل   انادی 61یوجد في رام هللا  حیثوالمؤسسات  ةنشطألا

 ةلشبابییضا ینطبق على توزیع المؤسسات اأالنوادي  هوما ینطبق على توزیع ھذ ریحا.أ

  .منھا  یتمركز في مدینة رام هللا ةغلبیألن اإخرى حیث ألا

ن ھذه  المؤسسات  تركز على ألھذه المؤسسات تبین  ةمن خالل  االطالع على  التقاریر السنوی .3

(مشروع   ةففي دراس  .ةمتساوی ةتسطیح مفھوم الجندر وعدم استھداف كال الجنسین بصور

 المبكر لظاھرة الزواج ةضعف برامج التوعیبرز ی )UNDPتقدیر الفقر بالمشاركھ 

في  ةوخاص  ةالمجتمعی ةوالتوعی ةفي مجال  الصح  ةومخاطرھا  من قبل المؤسسات العامل

ل فینا  وال أ"احنا ما في حد بیس ة:من مدینة قلقیلی ةتقول فتا، حیث ةوالفقیر ةالمناطق المھمش

وبوعوا  ،جوا مؤسسات یثقفوناییا ریت لو ی، ھلینا ما بیفھموا علیناأو ،بیوجھنا  وال برشدنا

 .بخصوص الزواج المبكر" ةھلینا وخاصأ

سات التي تھتم  بموضوع الجندر في برامج القیادات اتي من قلة الدرأت ةھمیة ھذه الدراسأن إ .4

   ة.سن 20- 15 ةالعمری ةالتي تستھدف الفئ ةالشاب
  

  المسلمات 

  ة. سن 24- 15ة التي تتراوح أعمارھم بین م المتحدة الشباب بالفئة العمریتحدد األم .1

لى االرتقاء بالوعي لدى الشباب واالھتمام إھي مؤسسات تھدف  ةن المؤسسات الشبابیإ .2

 بقضایاھم 

 وسلو .أبعد اتفاقیة  ةتزاید عدد المؤسسات الشبابی .3
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  :  المحددات

الذین ینتسبون إلى برامج  ، كما تم اختیار عینة من الشباب 25ـ  15حددت ھذه الدراسة فئة الشباب من 

القیادات الشابة، ثم طبق سؤال واحد على عینة من الشباب لم ینتسبوا إلى برامج القیادات الشابة.  كما 

  ). 9/2009/ 20- 10(حددت الفترة الزمنیة لھذه الدراسة ( خالل الفترة 

وحدد فریق البحث  اقتصرت عینة الدارسة على المؤسسات الشبابیة في مدینتي رام م هللا والبیرة

  المتغیرات الشخصیة بالجنس، العمر، السكن.
  

 رفع الوعي الجندري للفتيان والفتيات في  ةفي مؤسسات مدينتي رام اهللا والبير  ةدور برامج القيادات الشاب: الموضوع

  ليهاإالمنتسبين 
  جرائي / والتعریف االصطالحي إلالتعریف ا

  :الشباب تعریف مفھوم •

  وھناك تعریفا ت للشباب ذات خلفیة بیولوجیة تعتبر الشباب حدد لمفھوم الشباب، ال یوجد تعریف م

جھ العضوي الفیزیقي، وكذلك ویكتمل نض أو طور من أطوار نمو اإلنسان، الذي فیھ ةمرحلة عمری 

، وھناك تعریفات ذات خلفیة سیكولوجیة ترى  25حتى   15نضجھ العقلي والنفسي والذي یبدأ من سن 

سن  تخضع لنمو بیولوجي من جھة ولثقافة المجتمع من جھة أخرى. بدءا من ةالة عمریحالشباب 

للشباب وتعریفات ذات صبغة اجتماعیة تنظر لى عالم الراشدین الكبار، إالبلوغ وانتھاء بدخول الفرد 

فقط، بمعنى أن ھناك مجموعة من السمات  باعتباره حقیقة اجتماعیة ولیس ظاھرة بیولوجیة

  ) 2007أتیم سایمون مبیور،  .(ھذه الفئة شبابا إذا توافرت في فئة من السكان كانتوالخصائص 

  عاما. 25- 15جرائي لھذا البحث فالشباب ھم شبان منطقة رام هللا والبیرة من إلما التعریف اأ

  ةتعریف المؤسسات الشبابی •

 قدراتھم وتنمیة بالشباب العنایة إلى األول المقام في تھدفھي المؤسسات التي  المؤسسات الشبابیة

 كانت سواء المختلفة للفعالیات المؤسسات ھذه تنظیم إلى جانب الغد، أمل أنھم اعتبار على وإمكانیاتھم

 بغیة للشباب الموجھة واھتماماتھا أولویاتھا كجزء من تثقیفیة توعویھ أو ثقافیة أو فنیة أو ریاضیة

  . األفضل نحو تطویرھم
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 derGenالنوع االجتماعي:ـ   •

مصطلح الجندر "النوع االجتماعي" استخدم ألول مرة من قبل "آن أوكلى" وزمالئھا من الكتاب في 

ً في مقابل تلك  سبعینیات القرن الماضي، وذلك لوصف خصائص الرجال والنساء المحددة اجتماعیا

 .ً   الخصائص المحددة بیولوجیا

  

 الوعي الجندري 

حدھما تصنیف بیولوجي أة ورجل أنثى وثنائیة امرأیة ذكر وبین ثنائ ان ھناك فرقأنسان بإلھو وعي ا

دراك لقضایا مثل االحتیاجات إوالعالقة بینھما غیر حتمیة دوما، ویستتبع ھذ الوعي  ،خر اجتماعيآلوا

    .دوار الجندریةألوا
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 الفصل الثاني 

 مراجعة األدبیات  والدراسات السابقة

 

نجزات النظریة في مجال القیادات الشابة ثم بعض الدراسات ھذا الفصل یستعرض الم

وبعضھا محاید من  ،مبریقیة في ھذا المجال بعضھا منطلق من رؤیة قائمة على النوع االجتماعيإلا

  ھذه الناحیة. 

برامج القیادات الشابة، ھي برامج تھدف لتمكین الشباب للقیام بدور تنویري في المجتمع 

ن إیجابي في صناعة القرار على مختلف المستویات والقطاعات. ومن ھنا فإلاثیر أوالعمل نحو الت

)  . ھناك ثالثة    Empowermentلیھ ھذه البرامج ھي حقل التمكین ( إالحقل النظري الذي تنتمي 

وال التمكین النفسي أساسیة في ھذا الحقل النظري. ھذه  التیارات النظریة ھي أتیارات نظریة 

(    وثانیا الدیمقراطیة التشاركیة )،  Community Psychology Empowermentاالجتماعي ( 

Participatory  Democracy  وثالثا التیار النسوي (    )Feminist Empowerment   والذي (

  لى اتجاھین ھما اتجاه تمكین المراة، واتجاه التمكین الجندري.إینقسم بدوره 

  

  وفیما یلي التفاصیل: 

  )    Community Psychology Empowermentفسي االجتماعي (التمكین الن

ت شھرة، اقل التیارأظھر توجھ التمكین النفسي االجتماعي  في ستینیات القرن الماضي، وھي من 

وتستھدف ھذه النظریة تمكین الشبان من خریجي الجامعات المؤھلین والمدربین والذین من المتوقع 

كثر حساسیة أیا بحیث یكون ھؤالء( المھنیون المتعاونون) حصولھم على وظائف مؤثرة اجتماع

الحتیاجات وخصوصیات الناس الثقافیة والنفسیة ومتطلباتھم. ویستھدف ھذا تحدیدا الشبان الذین یتوقع 

ن یعملوا في مجاالت العمل االجتماعي وعلم النفس والتخطیط الحضري والتربیة والصحة العامة. أ

ثیر أدوارھم  في تحقیق التأیدلوجیا اجتماعیة حول أفكارا وأوھو یحملون  بحیث یتخرج ھؤالء الطلبة

  الجید على مالیین الناس.
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ال یھدد أن یكون مختلفا شریطة أي شخص الحق في ألنھ : إوالأسس ھي:  أ 3یقوم ھذا التمكین على 

نظمة والتقالید ألن لولئك الرافضیأالنظام المادي والنفسي للمجتمع. ( المھنیون المتعاونون) یساعدون 

  ن یكونوا مختلفین كما یریدون ولكن دون وضع النظام االجتماعي في خطر.ألاالجتماعیة 

ال یكون فقط حسب المعاییر المعمول بھا للكفاءة  في أن توزیع المصادر في المجتمع یجب إ :وثانیا

  خرى في التفكیر. أ اخذ باالعتبار طرقألحیث یجب ا ،نفاقإلا

ولكن  ،فالمھنیون المتعاونون ال یفرضون شیئا، التوازن االجتماعي یتحقق بطرق غیر عنیفةن : إوثالثا

لبیئات توفر كل منھا  یحققون االنسجام في البیئات االجتماعیة من خالل تقسیم مكونات المجتمع

ما الخصوصیة لمختلف الفرقاء االجتماعیین، الھدف ھو تغییر البنى والعادات السائدة في المجتمع ب

نھ ال مجال للقول (بالحیاد المھني ) تحت شعار اللیبرالیة أكبر قدر من المساواة . یرى ھذا التیار أیحقق 

ن یتم التخطیط والعمل وفق أي أ ،و شعار المحافظة( الحفاظ على العادات والتقالید)أ( الحریة الفردیة) 

 :االجتماعیة.(    غیر حساسة للتباینات والخصوصیات الثقافیة و وفق رؤیة للمجتمع

Weissberg,1999 57 -65 (  
  

 )      Participatory  Democracyالدیمقراطیة التشاركیة(     

یكون محصورا  أالن التمكین یجب أالسابقة لناحیة  ةنظریة الدیمقراطیة التشاركیة تشكل نقدا للنظری

ن یشمل التمكین فئات أیجب  صحاب القرار في المستقبل ، ولكنأن تكون من أبفئة  من الناس یتوقع 

  المجتمع كلھا  وخصوصا الشباب.

جوھر الدیمقراطیة التشاركیة ھي تمكین المجتمع وخصوصا الشباب لالنخراط في كل مراحل 

جماع في قضیة ما، إلى إومجاالت عملیات اتخاذ القرار من خالل اجتماعات لخوض نقاشات للوصول 

یجاد حلول للتناقضات إات تشكیلة متجانسة وتؤمن بتتضمن اجتماعات مجموعات صغیرة العدد ذ

  .االجتماعیة

فراد ألن الدیمقراطیة التشاركیة تحفظ الوقت والطاقة، وتساعد اأیرى المنظرون لھذا النوع من التمكین 

نھا من ألیكونوا مواطنین فعالین، ھذه الدیمقراطیة یتم تعلمھا من خالل الجماعات الصغیرة التي تشعر 

شخاص الذین یمارسون ألن اإرضیة مناسبة للتعلم. أاعاتھا تحقق تغییرا ما، ومكان العمل خالل اجتم

قل من االغتراب عن أویشعرون بقدر ، ثیر على ما یحدثأنھم یستطیعون التأھذه الدیمقراطیة یشعرون 

یجاد حلول إل فراده التشجیع على التفكیرأنھا تعطي المجتمع الشعور بالفاعلیة وتعطي أالبیئة السیاسیة. و

  (Gatt, 1999 : 45-39)كثر من احتیاجات الفرد  كفرد.  أمقبولة للجمیع بشان احتیاجات الجماعة 
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  ).  Feminist Empowerment(    النظریة النسویة

وتوجھ ھذه النظریة النقد للتیارین السابقین باعتبارھما غیر حساسین لقضایا  النوع االجتماعي، 

ن تكون مجرد رد أعمق من أن جذور ھذه النظریة ألى حد كبیر. رغم إلرجال نھا عملیا تستھدف اأو

عادة االعتبار لمكانة المراة وخلق واقع إلفجذور نظریة التمكین النسویة تعود  ،على التیارین السابقین

  جدید یتسم بالعدالة ویضع حد لدونیة النساء.
  

ذي یسعى لتمكین النساء من خالل النقاشات النسویة في اتجاھین، اتجاه تمكین المراة ال

جسام نسائیة تھدف لتعزیز مكانة النساء. واتجاه التمكین الجندري الذي أتوعیتھن معرفیا وتشكیل 

  نصاف في عالقات النوع االجتماعي .إلجل المزید من اأیستھدف توعیة النساء والرجال للعمل معا من 
  

  ةأاتجاه تمكین المر

جل المساواة في المواقع العلیا في أنھ ال بد من السعي من أ Cynthia Cockburnتطرح الباحثة 

دارات العلیا وحدھا قادرة على تغییر البنى المؤسسیة. یجب بناء وعي وخلق شبكات إلالمؤسسات، فا

ال ألى مناصب رفیعة یجب إن النساء الالتي وصلن أجل المساواة. كما أدعم بین النساء للعمل من 

-215) حداث التغییرات المطلوبةإن یحطن بالقاعدة النسائیة التي تمكنھا من أیتركن معزوالت ویجب 

241:Cockburn, 1991).  
  

عطاء النساء حقوقا متساویة في إنھ یجب إ  Catharine MacKinonوتقول المنظرة    

لنساء، ي لسان تتكلم اأقدام الرجال  عن رقاب النساء، بعدھا سوف نسمع بأزالة  إالحیاة االجتماعیة. و

  . (MacKinon 1991:94-81 )المساوة الجنسیة تعني االختالف في الجنس 
  

  اتجاه التمكین الجندري 

ن تعني النساء  فقط، وھذا لھ أحین استعمال كلمة جندر  ةنھ جرت العادإ Sara Whiteتقول 

  (White, 1997 : 21-14) .لى جنبإھناك حاجة لعمل  النساء مع الرجل جنبا   ،نتائج سلبیة

رى  Chantal mouffوتطرح  ث ت ً وشمولیة، حی ا ر عمق رة بشكل أكث ن أالفك ر ع ي تعب ات الت ن الكلم

ائص  م خص راد تجمعھ ن أف ون م ث تتك رة حی وم األس بھ مفھ ا تش رأة، إنم ل وام ل رج ة مث ذات جماعی

یس ا الي ل ره. وبالت نھم ذات مستقلة عن غی مأمر ألمتشابھ لكن لكل فرد م ا  اس ا ثابت اك كیان ھ امرأة ن ھن

  ).  111-97: 1996في مواجھة كیان ثان اسمھ رجل (الشوربجي،
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ق مصالح المرأن الحركة النسویة یجب إومن ھنا ف ق أة كمرأال تسعى لتحقی داف أة ولكن تسعى لتحقی ھ

ي تكون المر ة الت ات والصراعات االجتماعی ي شتى العالق ة ف دل متداخل ا أالمساواة والحریة والع ة طرف

ا فیھا.  فالحرك ة والسود  وم ال والبیئ وق العم ات حق ك من حركات إة النسائیة تتمفصل مع حرك ى ذل ل

  اجتماعیة تسعى للعدالة. 
  

ان رح  بلوم ة أ (Bluman, 1994: 135-108)وتط ین أربع س للتمك اأس ان ھم ا اثن  :ھمھم

اس األا و ألس ل، اأول ھ ات : الطف ل العالق ان، فك ل مك ي ك ودة ف لطة موج ذ،ألن الس ل، التلمی م،  ھ المعل

وزیر، المواطن زوج، ال ة، ال ؤول، الزوج ل، المس ات والعام اس عالق ى أس ة عل ور، مبنی ن أو الجمھ

  السلطة. 

رد أو جماعة  اك ف یس ھن ة: فل درة الكلی أما األساس الثاني فھو خرافة الثنائیة: الضعف الكلي والق

اس المداس ى الن ق. حت عف المطل ة أو الض درة الكلی ك الق دام ویمتل وقھم والمحرومن باألق ن حق ن م

ام  ا تظھر بشكل ع یة أو مركب منھ ات المصادر من  الشخصیة أو المؤسس یسیطرون على بعض درج

لبیة،  فات الس ربون الص طھاد یتش ة واالض عرون بالدونی ن یش ن م دة. لك ة المعق اعالت االجتماعی ي التف ف

و ،بحیث تنغرس فیھم بشكل ال واع ً لھم، فعلى األقل ق ي وتصبح مبدأ ھادیا ة الت ق الداخلی ة أن یقھر العوائ

   .كثر قوة، وإدراك قیمة ما لدیھم من مصادر قوةألخلقت بواسطة التقییمات السلبیة ل
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  الدراسات السابقة
  

  الدراسات العالمیة -1

ث  اءة من حی ى قضیة الكف ادات الشابة عل ال القی ي مج ة ف ى إتركز البحوث والدراسات العالمی ل

ل الماضي وكیف یمكن إقت ي مدى حقأ دى الطوی ى الم ازات عل ى ن تواجھ التحأنج دیات المنتظرة عل

دى الطویل ة، الم ین دراسة  الباحث ث تب امج  Karin E. Tice  حی نوات من عمل برن اج عشر س نت

یغن  ا ة میتش ع والی ندوق مجتم ة ص ي مؤسس باب ف ف ألالش ة كی ة لمعرف دفت الدراس ة ، وھ دى أمریكی

باب. وتمت اأحداث اختالف أالل السنوات العشر على رنامج خبعمل ال اة الش ى إلو تغیر في حی ة عل جاب

ة،أمسوحات  8السؤال من خالل  ى نفس العین د جریت خالل السنوات العشر عل ت المسوح عام أحیث ب

ي المسح إسال استمارات إرب 1993 تجابوا ف ذین اس تمارات لل ام كانت ترسل اس لى المدارس وفي كل ع

ا بأسالیب ألى إضافة إالسابق.  ة. علم ة وكیفی بابأخرى كمی ة للش ة العمری امج  ن الفئ ؤھلھم البرن ذین ی ال

  .17-13ھي 
  

ام 77ن  أمثلة على النتائج ألومن ا ي الع تجیبین لالستطاع ف رة  2003% من المس نة العاش ( الس

ائفھم  118على المشروع) والبالغ عددھم  ي وظ ة ف ع قیادی اأخدموا بمواق ي منظم ة و ف ة ومجتمعی ت دینی

الل  یة، و 12خ ھرا الماض والي أش ال 95ن ح ي مج ا ف ي تعلموھ اراتھم الت تعملون مھ وا یس ا زال % م

وثین ب ل المبح ا ك باب، وتقریب نح للش یل الم ع مجموعات أتحص ل م رأو أن العم نع التغیی راد یص د و ،ف ق

ر  ن أ% 66اعتب ر یمك را وأن التغیی ون كبی دل. و30ن یك ر معت رت  11 نأ% ان التغیی ا تغی شخص

  )  Tice ،2003 :2-4خیاراتھم في الحیاة نتیجة خبراتھم.(  
     

اأ د    Bonita Williamsم ن أفق دى الشباب م ة ل ة الثقافی ى  موضوع الكفای ا عل رت بحثھ ج

ة ، وأ ات مختلف راق وقومی ة أع رى الباحث ا ت ث كم ة  البح ي الأھمی ھ ف ان اء اأن إف 2050م ع ات ألبن قلی

ة أل% من الشعب ا48 العرقیة سیشكلون لت الباحث ة أمریكي. وتوص د من ثالث ذاتي ھو واح وعي ال ن ال

ة تساعد اأمكونات  ذه المعرف ؤة، ھ ة كف ر ألساسیة في تطویر ثقاف االت التفكی ي مج ة ف راد بطرق مختلف ف
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رإواالعتقاد والسلوك.  ونتاج بحثھا فقد توصلت الباحثة  ى ب ائمین عل ویین والق امج لى اختبار یساعد الترب

  ) Williams ،2001:1فراد.( ألجل قیاس الكفایة الثقافیة لدى اأتطویر الشباب من 

  

  الدراسات المحلیة السابقة -2

دى  ة ل دري وخاص ین الجن وعي والتمك وع ال ة موض ي معالج د ف ي تفی ة الت ات المحلی الدراس

ات تطرق  ین الشباب ودراس ع العمل لتمك دري الشباب تتراوح بین دراسات تتحدث عن واق وعي الجن لل

ذین  ي ھ ات ف ل الدراس لدى الشباب، ویتم تلمس  قضیة الوعي الجندري  لدى الشباب  فلسطیني من مجم

  .الموضوعین
  

ذ ت  : 98-94)2003یؤرخ (عثمان ،  ع الشباب  من ي العمل م ة ألتجربة الفلسطینیة ف یس منظم

وال  طینیة وص ر  الفلس یى تإلالتحری یرا أس طینیة. مش لطة الفلس ى إس الس ة تأل لطة  أن مرحل یس الس س

تین ن نقیص اني م ي ألا :تع ى ھ رامج أول ث الب ن حی ا زال م باب م ي للش ومي الراع د الحك ن الجھ

ات و ات الآوالتوجھ ة حاج ى تلبی ادر عل ر ق ل غی ات العم ین أباب والتشلی ي ح اتھم . ف ي توجھ ن أثیر ف

ات ا ود  المنظم ابع الجمألجھ اب الط ة غی اال نتیج ل ح ت لفض ة لیس اھلی ى  ،اھیري عنھ ارھا عل واقتص

اقم إحوال فألنھ في كل اأنخب شبابیة. مؤكدا  یران نحو تف ع المعاصر یش ة أن التجربة الماضیة والواق زم

  وتعمق البحث عن حلول فردیة لقضایاھم .      ،الشباب
  

ال،  یر ( رح وء 35-34:  2004ویش ة الض ي التنمی باب ف ول دور الش تھ ح ي دراس ى إ) ف ن أل

طین یعیشون الشباب ف رى أي فلس ة ی ي أزم دا ف د جذورھا بعی ا تمت ع. ویطرح أنھ اق المجتم دد أعم ن لع

حا أندیة الشبابیة ألالمراكز وا طین أھمیة كبرى في تنمیة الشباب، موض ي فلس ا  366ن ف بابیا منھ ا ش نادی

ا  51 بابیا نسویا   امركز 28مغلقا، ومنھ ق.أش دھا مغل د  ح دد من اأبی ذا الع ة واألن ھ ذي ندی لمراكز وال

    لى حد ما لم یساھم كما ینبغي في تعمیق الدور التنموي للشباب.إیتسم بالوفرة 
  

دد  ذا الص ي ھ راوي ، أوف رزت (البط ة 30-33:  2009ب ة حدیث ي دراس ن أ)  ف ر م ن الكثی

روا  ي للمؤسسات الشبابیة واعتب ع الجغراف ر راضین عن التوزی باب غی ات من الش المبحوثین والمبحوث

توىدإن أ ة المس ا متدنی ا بأو ،ارتھ م اتھامھ ا ، وت ي عملھ رة ف ا مقص د أنھ ت بن باب تح تغل الش ا تس نھ

ة وألا ال التطوعی یم  نأعم ذ والتقی یط والتنفی ي التخط اركون ف باب ال یش در، وإالش ا ن ة أال فیم ن الفئوی

  ساس السائد في عمل المؤسسات.   ألعشائریة ھي الالسیاسیة وا
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ي (  ة، أویلق و عفیف ذتھا 583-573:  2004ب ي نف ابة الت ادات الش رامج القی ى ب وء عل )  الض

ام  ذ الع باب من ام  1996وزارة الش ة الع ى نھای ق   2003وحت ث یوث دھا أحی م عق رامج ت رات الب ن عش

ابإل ادات الش داد القی ر أال إ، ةع ة یظھ ل للتجرب ھ المفص ة أن اتعراض اعي غائب النوع االجتم ة  ب ن التوعی

  الوزارة ضمن الفترة المبحوثة.  نماما عن تجربة 

النوع إ وعي ب ت ال ي تقص ات الت الل الدراس ن خ رز م ات تب ن دراس دم م ا تق یلة م ن حص

طین ي فلس باب ف دى الش اعي ل ع  ، االجتم ة الصف التاس ات طلب ة لتوجھ یر دراس ث تش ن أحی بة م ن نس

ھا   ار لباس ي اختی اة ف ق الفت ى ح ون بشدة عل ي 38یوافق ا ف ى حقھ نھم ، وعل ي   % م عضویة مجلس محل

ة  14 ات التشریعیة والمحلی بة أن الدراسة تكشف إ%. 22% ، ومشاركتھا في التصویت باالنتحاب ن نس

ة راة المدنی وق  الم ى حق ون) عل وثین (یوافق ن المبح رة م دة) ،كبی ون بش ن ال (یوافق ي  ،ولك ذا یعن ن أوھ

ة.  ا أو أالموافقة مشروطة ال مطلق ر ضروریة بحیث تستأنھ دة) . فمور غی ة بش ا جمعت إذلزم (الموافق

ة  ار لباسھن، و 68نسب من( یوافقون بشدة) مع ( یوافقون) تكون النتیج ي اختی ات ف ق الفتی % 77% لح

اة، و  ریك الحی ار ش ي اختی ویت، و 63ف ي التص ا ف ي، 48% لحقھ س محل ویة مجل ي عض ا ف % لحقھ

راث. ومن الوا90ن أوالالفت ھنا  ي المی ق ف ى الح نجم أضح % یوافقون عل م ت ة ل ذه النسبة المرتفع ن ھ

ي. ،یمان بالحقوق المدنیةإعن  ة لالبحاث  ( بل عن حرص ظاھري على عدم تحدي نص دین ا العالمی الف

  )  22-21: 2004والمعلوماتیة، 
  

ر  اني عش ف الث ة الص ات طلب ابھة لتوجھ ة مش ة بدراس رز أومقارن ة تب س المؤسس ا نف جرتھ

  :)45-40: 2004یة لالبحاث والمعلوماتیة، الفا العالم ( ن:ان اثنتامالحظت

ابھة أھي  :ولىألالمالحظة  ا اني عشر متش ة الصف الث ات الصف إن توجھ طلب ع  توجھ ر م ى حد كبی ل

وح ألالتاسع. ا ي بوض ذي یعن ر ال ثالث أم نوات ال الل الس ر خ اني عش ف الث ة الص ھ طلب رض ل ا تع ن م

  ج شبابیة وتوعویة لم یغیر فیھم شیئا.السابقة لالستطالع  من خبرات وربما برام ةخیرألا

رى  ر ی اني عش ة الث ات طلب ب توجھ رأ%  97فحس ن للم ھ یمك ة، وأة أن ل معلم ة، 96ن تعم % طبیب

یة، 47%مدیرة شركة، و 70% مھندسة مدنیة ، و 74و % سائقة 16% عضوة تشریعي،و 56% قاض

رى  أ, تاكسي ھ یمكن للمرأ% 97ما حسب توجھات طلبة الصف التاسع فی ة، وأة أن % 95ن تعمل معلم

  % سائقة تاكسي13% عضوة تشریعي،و 56% قاضیة، 56%مدیرة شركة، و 67طبیبة، و 
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ي ألفمن ا :المالحظة الثانیة ى نحو حرف رة من نص الدراسة عل اع فق الل اقتط ا من خ فضل التعبیر عنھ

  لما في صیاغتھا من دقة:

ن المرإل"التوجھ ا ل المواقف م ى ك حب عل نیف اأیجابي ال ینس ى وعي مجتمعي ألة، وتص اء عل دوار بن

وق أة، وفي حین تأدوار كل من الرجل والمرألتقلیدي  كل عام (...) إتي مواقف الطلبة من الحق ة بش یجابی

وقأال إ ایرة، وت ،ن التمحیص في كیفیة فھم ھذه الحق ا یعطي صورة مغ ذه المالحظة أوتطبیقھ د أتي ھ ش

ین ة على وجھ التحأوضوحا في قضایا المر د، ففي ح ات أدی ي العمومی ة ف اب الطلب ى إج دلل عل ات ت جاب

اویة للرجالأموافقة على  وق مس ى حق ق ا ، ن تحصل النساء عل دما یتعل ف الصورة عن و أم أمر بألتختل

ب أ اص یأي أنفسھا،  ةو الطالبأخت الطال ام والخ ین الع رق ب ة لأن الف ا العالمی حا" (الف بحاث ألتي واض

  ).44-43: 2004والمعلوماتیة، 
   

دارس ا ة ال ة طلب دى معرف ول م ة ح دم  دراس یة ألوتق رأ–ساس ى الصف العاش یة   -ي حت ة الجنس بالتربی

  ).97-87: 2006نبریص،  ( والحیاتیة مجموعة من النتائج الالفتة 

ن   ا أولك ان واأھمھ دیق للفتی ادر األن الص ا المص ات ھم ول ألم للفتی ات ح ازع للمعلوم یة دون من ساس

ین یلج ي ح ة. فف یة والحیاتی ایا الجنس ي  أالقض ان ف دیق ، 70الفتی د، 9% للص م ،5% للمرش  % للمعل

ي  أخ. تلجأل% ل1ب،أل% ل3م، أل%ل5 ات  ف ت، أل%ل8م، أل%ل79الفتی دیق4خ % 2، ة% للص

دة،  ة، 1للمرش الب، 1% للمعلم ع أل% ل0%ل وء وض اطة س ي ببس ذا یعن ات خ. وھك ف المؤسس مختل

ة ا ن مؤسس ة م رة ألالمجتمعی ة إس ة المدرس ى مؤسس ة اإل ة المنظم ى مؤسس ظ ألل ة. ویالح ب ألن اأھلی

اھم اإبدا من مصادر المعلومات ال للفتیان وال للفتیات، وكذا فأخ لیسا ألوا دو لن مس م /ة والمرشد/ة تب معل

ار ف ةضئیل دا.  وباختص ان،إج م الفتی و من یعل ده ھ ارع وح ذا ألوا ن الش ات، وھ م الفتی دھا من تعل م وح

ة ا تقلة، وثقاف ة  والمس ددة والعدوانی ارع المتج ة الش ین ثقاف دید ب ر الش ة التنف س حال ة، ألیعك م التقلیدی

ة  ي تؤسس للمعرف ي المجال الت التصالحیة، المعطاءة والتعاونیة، ما یعني ببساطة تعمق الھوة المعرفیة ف

  والوعي الجندري.

د إتي تعكس الكثیر من الدالالت لومن النماذج ا وص تھدی ى سؤال بخص ذكور عل ة ال ة الطلب جاب

اب  ال إلش ث ق ة، حی ر الئق ة غی ور مدبلج الل ص ن خ ات المبحوث م دى قریب ربون إ% 60ح م سیض نھ

ال  ا ق دي، فیم ربون اإ% 13المعت م سیض ال ألنھ حیة، وق یلومون إ% 11خت/الض م س واتھن، أنھ خ

ة نھ في البیئات المدنیأویالحظ  ة یتعزز توجھ معاقب ات القروی ي البئ دي ، وف ة المعت ة یتعزز توجھ معاقب

  خواتھم لفھم الموضوع.أ% فقط سیتحدثون مع 34ن إي حال فأالضحیة، وعلى 
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ي أ% من الفتیات یرین 71ن نحو إخرى ألومن النماذج ا اعدھن ف ارات تس تعلم مھ نھن بحاجة ل

ة نھ عند السؤال عن ماھیة ھأنفسھن بید أحمایة  ر واعی ات غی رة من المبحوث ذه المھارات كانت نسبة كبی

  ولم یستطعن تحدید مھارات محددة .  ،لما تحتاجھ من مھارات

  

  الفصل الثالث: المنھجیة
   

ة مشكل تخدمھا الباحث لبحث ودراس اھرأ ةالمنھج ھو الطریقھ التي یس ا موض ةو ظ ع ویطرحھ

نھج  ،البحث ذي یحدد للباحث م و ال ع  ،البحثفموضوع البحث ھ واستخدام الباحث منھجا ال یتناسب م

ائج منطقیإال یوصلھ  ةمشكلة الدراس ى نت ؤدي و  ة،ل ى إت ائجإل ر عطاء نت ع الدراس غی حیحھ لواق   ،ةص

ھ ف حيإوعلی في المس نھج الوص نھج المناسب للدراسالقطاعي   ن الم م استخدام  ةھو الم ث ت لوب أحی س

  .ةن في برامج القیادات الشابوالمسح لعینة البحث وھم الشباب المستھدف
  

ث: ة رام هللا  عینة البح ي منطق بابیھ ف ات ش ار خمس مؤسس م اختی رت الي  ةوالبی  ة(مؤسسـ :موزعین كالت

لوب العینأب ،ةحكومی ةمؤسسة، عالمیإ ةشبابی ةمؤسس ة،نسوی ةمؤسسة، دولی ة. مؤسسةمحلی ةشبابی  ةس

    ة:ر التالییبناء على المعایالبحث في  ةد تم اختیار المؤسسسات  المشاركقو ة،القصدی

   .وتستھدف كال الجنسین ةكثر من موضوع ضمن برامج القیادات الشابأالمؤسسات التي تتدرج  .1

  . ادولی ااھلیأ االمؤسسات الممثلھ للقطاعات المختلفھ ونقصد بالقطاعات حكومی .2

ادات الشاب :ةمجتمع الدراس رامج القی ي ب ي ةجمیع الشباب المشتركین ف راوح  والت -15عمارھم من أتت

ن 25 ر  ةومجموع ة،س باب  غی ن الش بین تمنالم ابإس ادات الش رامج القی ى ب دف المقارن ةل ر  ةبھ . وتظھ

  خصائصھم في الجدول التالي:
  

   ةخصائص العین

  نثىأ  /ذكرةالنسب  نثى أ  ذكر   العدد  االنتساب

  50.6  49.4  41  40  81  منتسب

  75.0  25.0  63  21  84  غیر منتسب 
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غیر   منتسب  منتسب  مكان السكن

منتسب 

  العدد 

      النسبھ

  النسبھ  العدد

     39.3 33 43.2 35  ةمدین

 53.6 45 42.0 34   ةقری

 6.0 5 13.6 11  مخیم

  

  دوات البحث أ

م  ةمحوری ةسئلأ ةربعأمن  ةمكون ةاستبان فریق البحثعد أ :ةاالستبان .1 روع بحیث تغطي إتنقس ى ف ل

تم ات عام ةاراالس اب ةمعلوم ادات الش رامج  القی ي ب تركین ف باب  المش ن الش ؤال ا ةع ي الس ، ولألف

رامج المقدم م سؤال حول   ة،یلیھا طبیعة الب دى أث وع االجتماعي  ل وم الن ر مفھ رامج في تغی ر الب ث

ى اتجاھات ووعي الشلیھدف  ةخیر من االستمارألثم القسم ا ،الشباب المستھدفین يبلتعرف عل  اب ف

اعي وع االجتم وم الن م تم  ،مفھ ذا القس ن العین توھ ھ م ب ةتعبئت ب ةالمنتس ر المنتس رامج   ةوغی لب

اب ادات الش ت  .ةالقی تبانأكان ئلة االس دد ا ةمغلق ةس ي ا ةجابإلتتح ام الثالثألف تمار ةقس ق أ ة:لالس واف

  وافق .أال ة، وافق بشدأال ، عرفأو ال أمحاید  ،وافقأ ة،بشد

ؤ  ةالثانی ةداألا : ةالمقابل .2 ن المس دد م ع ع ابالت م ت المق د كان ث  وق ي البح ات وف ي المؤسس لین ف

بابی ق ةالش ات والمنس دراء المؤسس م م اب ونالخاص ونوھ ادات الش رامج القی ابالت  ة،بب ذه المق وھ

 .ةضافھ نوعیإضافت للبحث أ

ل المضمون:  .3 ام تحلی ثق ق البح راءة ب فری نویاق اریر الس ات الت ةلتق تم بحث يللمؤسس ری ي الفت ا ف  ةھ

ین  ةالزمنی ذ، 2008-2007ما ب اریع المنف ة المش م مراجع ع الشباب با ةث ى برإ ةضافإلم شورات ول

ي  ةخاص اتأف ة المؤسس دة ورؤی ذه ا، جن ث قیمأ ةداألوھ افت للبح م   ةنوعی ةض ة فھ ن ناحی م

ح ةللفئات الشباب  بحیث  تعطي صور ةاالستراتیجیات والبرامج المنفذ سسات عن عمل المؤ ةواض

  واستراتیجیاتھا.  ةالشبابی
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  )التحلیل(الفصل الرابع 
  

    يلنوع االجتماعلول: طبیعة البرامج ومدى استھدافھا ألالسؤال ا

بابی ات الش تھدف ةتم العمل مع الفئ اب ةالمس ادات الش رامج القی ي ب ة  ةف دف  معرف ت ھذه  إبھ ن كان

ال وع االجتماعي  من خ تالبرامج  تستھدف قضایا الن ى و  ،ةبحثیة ارمل  اس اء عل ل االبن  حصائي إلتحلی

ابأاتضح فقد  ادات الش رامج القی اعي  ةن ب وع االجتم اھیم الن د تضمنت  مف ز  و ،ق ى تعزی ت تركز عل كان

ا تلطرحھا قضیة الزواج المبكر كما تناول  ةضافإلبا ،بین الجنسین ةمفاھیم الشراك ق الفت ار  ةح ي اختی ف

ا  ،البرامج تعزز المشاركھ في النشاطات لكال الجنسین ن ھذهأكما  ،ةشریك الحیا ل م رامج في ك وھذه الب

  عارض وثقافة المجتمع الفلسطیني.تتتطرحھ ال 

الل  ةوقد تم فحص  ما تعرضھ ھذه البرامج  وما لھ من عالق وع االجتماعي من خ في مفاھیم الن

دف اال  ةلمشاركین المستھدفین في برامج القیادات الشاباسؤال  ى بھ رامج وھل أطالع عل ذه الب طة ھ نش

دري  تھدف قطاعأو أتتناول ھذه البرامج الموضوع الجن رامج  تس ي ب ھ  ف تم تناول ذا الموضوع ال ی  ان ھ

  فئة الشباب. ووھ اھام اسكانی

د  تھدفأوق باب المس ار الش اببون والمنتسوش ادات الش رامج القی ة الدراس ةن لب ي منطق ن أ ىلإ ةف

رامج  ذه الب اول متھ وع االجتماعي  حیث تن اھیم الن ترك93.8جاب أف ا  ،یجابإلن  بای% من المش ن أكم

اة، التشاركی ةلى مفاھیم العالقإھذه البرامج تتعرض  ار  ةوتتناول مفھوم الزواج المبكر وحق الفت ي اختی ف

ا ریك الحی د ة، ش باب باأوق ار الش والي إلش ى الت اھیم عل ذه المف ى ھ اب عل ن 65.4% و 76.5یج % م

  .ةالشباب المشتركین في عینة الدراسمجموع 

د  اركألق باب المش د الش ي عینوك رامج  تتأ ةالدراس ةن ف ذه الب ع نن ھ ة المجتم ع ثقاف ب م اس

  ي.أ% على ھذا الر82.7جمع أالفلسطیني في تناولھا لمفھوم النوع االجتماعي حیث 

اإ ي برامجھ ین ف رامج تعزز مشاركة الجنس ذه الب الل ،ن ھ ذا من خ د اتضح ھ ى  ةجابإلا وق عل

اب بإلبا ةفي المشارك ةالخاص ةسؤال االستبان بتھ  میج الل  ،%91.4ا نس ذا من خ ق من ھ م التحق ا ت كم



27 
 

ع  الدراس ین  ةمجتم ذي تب اركأال ف  ةن المش اءت مناص بابی ةج ات الش ي المؤسس ین ف ین  الجنس  ةب

  .  ةفي الدراس ةالمستھدف

  (انظر خصائص العینھ)

  انثى  النسبھ/ذكر  انثى   ذكر   العدد  االنتساب

  50.6  49.4  41  40  81  منتسب

اعي  آوبناء على   ةن برامج القیادات الشابإ وع االجتم اھیم  الن تھدفین تطرح مف راء الشباب المس

اھیم من  ةھالموج ةبییمن خالل البرامج التدر ذه المف تم توضیح ھ للشباب المستھدفین في برامجھا حیث ی

     ة. یع  مواد تدربیھ موثقومن خالل توز ةسالیب درامیأخالل 

ي الدراس ھنأال إ  تركت ف ي اش   ةومن خالل المقابالت التي تم تنفیذھا مع المنسقین ومدراء المؤسسات الت

ین  د تب ةأفق اك مؤسس دة  ن ھن رامج وأ واح ت ب رامج أدخل من ب اعي ض النوع االجتم ة  ب طة خاص نش

ام  ي الع ة ف ط 2009المؤسس ث  ،فق رزت أحی ل  مثأب تراتیجیة دوات تحلی ة واالس ات العملی ل االحتیاج

  .دوار والمسؤولیات وغیر ذلكألوا

ت  تان كان اك مؤسس طتھأوھن ادیة منش ة واالقتص ب االجتماعی ة الجوان ى تنمی ز عل ا ترك

ر األوا ى التفكی ز عل داعي والتإلكادیمیة للفئة المستھدفة من خالل التركی اند أب یم المس ي والتعل ل المھن ھی

  .عمال التطوعیةألوا

رامج وأوھناك مؤسسة  اعي ضمن ب وع االجتم طة أدرجت مفھوم الن وق أنش ة وحق ق بالمواطن ع تتعل وس

رإلا ة ال ة وحری ان والدیمقراطی كل أنس در بش ایا الجن رض لقض تم التع ث ی رة حی غط والمناص ي والض

  .جزئي وغیر ممنھج

اإو ث    ةالشبابی ن كانت ھذه المؤسسات ال تطرح الموضوع الجندري  ضمن عنوان واضح لبرامجھ بحی

ات المشارك  ةوالمنشورات الخاص  ةتم استعراض بعض التقاریر السنوی احثین   ةبالمؤسس وفر للب ا  ت بم

ث تم ن  تحی د م وف  والتاك دف  الوق ائق بھ ذه الوث راءة  ھ ع عنوانأق ات  تض ذه المؤسس ت ھ  ان  كان

ین  ة،محدد ةیا  جندریلقضا ةمباشر ةبصور ةن ھناك نشاطات موجأو أ ،لقضایا الجندر  اواضح د  تب وق

ابأ ادات الش اء القی رامج بن رامج  تطرح ب ذه الب ح  ةن ھ وره واض ادرات بص ز المب زز أوة، وتعزی ا تع نھ

ددإمشاركة الجنسین دون وضع ھذا التشارك في  دري المح اره الجن بابی  ،ط ایا الش دون  ةوتطرح القض ب

لیألا نس ةفض ى   ،للج دل عل ذا ی م تأوھ رامج ل ذه الب درين ھ وم الجن ن  المفھ اطاتھا  م رغ  نش ا  إو  ،ف نم

الل   ،غیر موجھ وغیر مخطط لھ اجاء طرحھ ثانوی اركین إوھذا ما  تم االستدالل علیھ من خ ة  المش جاب

    .ء  ومنسقي البرامج والمؤسساتعاله ومن خالل مقابالت مدراأ ةمن  خالل  النتائج  المسبق
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  ي في المؤسسات السؤال الثاني : واقع النوع االجتماع

ارت  د اش ي الدراسھ فق ي استھدفت ف ي المؤسسات الت اعي  ف وع االجتم ى  صورة الن واللقاء الضوء عل

  المقابالت التي تم عقدھا مع المنسقین ومدراء المؤسسات  اال ما یلي:

بقا  رة مس تراتیجیات مق م وجود اس دیر احتیاجات رغ ھناك مؤسسة واحدة اجرت مسوحات ودراسات تق

  ناول مفھوم النوع االجتماعي بشكل واضح وصریح، ال تت

اص  امج خ تكمال برن ة الس ة ممول ب من جھ وع االجتماعي بطل وھناك مؤسسة اخرى نفذت مشروع الن

ي بعض  ة ف ى المشروع مقاوم بمجال اخر ولكنھ ذي صلھ، ولیس بناء لمسح احتیاجات ، وفي البدایة الق

  ع ثقافة المجتمع.   المناطق المھمشة ولذا تم تعدیلھ لیتواءم م

كل  اعي بش وع االجتم اول الن ة والتي ال تتن تراتیجة المؤسس روزة من اس طتھما مف تان انش اك مؤسس وھن

  واضح وصریح 

ھ ات  المبحوث ین ایضا ان ھذه المؤسس دي اي  تب ة ال یوجد ل ات المبحوث ع المؤسس ابالت ان جمی  من المق

دد ود مح اعي وال بن النوع االجتم ھ ب دة خاص ا وح من  ةمنھ ائد ض اه س تراتیجیة كاتج ھ  االس ا موازن منھ

وع خاصھ  بالنوع االجتماعي دى المؤسسات ادراج الن ى اح ة عل . وفي حالة واحدة فرضت الجھة المانح

  االجتماعي كھدف استراتیجي في برنامج محدود المدة وبشروط محددة وادراجھ في الموازنة.

ان  مؤسسات المؤسسات في تع ایضا اشارت المقابالت الى ان  ا توجھ ھ كانت لھ واد التدربی ع الم املھا م

ین ،  دربین مختص اعي وال م النوع االجتم ة ب ة خاص ة منھجی واد تدریبی دیھا م د ل ھ والیوج ن لدیھ م یك ل

  ویقتصر االمر على بعض المحاضرات المتفرقة.

ة المانحة ، التوجھ الثاني وھي مؤسسة واحدة اعتمدت على مادة تدریبیة متخصصة تم فرضھا من الجھ

ادة المؤسسة  ى م كما تم التعامل مع مدربین اقترحتھم المؤسسة المانحة، وقد استعانت المؤسسة اضافة ال

 المانحة بمنشورات لمؤسسات محلیة مختصة في حقول متعددة.    
    

ر  وعی م اكث ادات الشابھ ھ رامج  القی ي ب ھ االسؤال الثالث  :ھل المنتسبین ف اھیم  الجندری ي المف من   ف

  غیرھم من الشباب غیر المنتسبین لبرامج قیادات شابھ .

ابھ   ادات ش رامج  قی ى ب م تنتسب ال ھ المستھدفھ ول ھ العمری باب  من ذات الفئ ھ من الش لقد تم اشراك عین

دى وعي الش ي  م اھیم تصب ف ى مف ع بفي االجابھ عل ھ  م اھیم الجندری ي القضایا والمف تھدف ف اب المس

ادات الشابھذات الفئھ المستھدف رامج القی ھ وھي المنتسبھ لب ي الدراس ة ان كان  ،ھ ف ك لمعرف اك  توذل ھن

ھ  م المقارن د ت در , لق ایا الجن ي قض وعي ف ي  ال ر المنتسب ف فروق ذات داللھ احصائیھ بین المنتسب وغی
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ر  الن ھ  تظھ وثین والجداول التالی ات المبح ابي الجاب ط الحس الل الوس ن خ ین  م ذین الفئت ین ھ ا ب ائج م ت

  التالیھ

  

  وعي الفئھ المستھدفھ الخاضعھ لبرامج القیادات الشابھ بمفھوم النوع االجتماعي

الوسط الحسابي   البند

  للمنتسین

لغیر \الحسابي الوسط

  المنتسبین

  4.46  4.22  اشجع المرأه على اختیار المھن المناسبھ لجنسھا .1

 3.85 4.11  اومن بالعدالھ بالجنسین في كافة االمور الحیاتیھ    .2

  2.83  3.15  اشجع المراه على العمل  بایة مھنھ  .3

 4.07 4.22  اشجع الرجل على المساعده في اعمال المنزل    .4

  1.93  1.7  اشجع المراه على الزواج المبكر  .5

 3.95 4.29  اشجع  الجنسین على تعلم الطھي .6

  3.46  3.6  اوجھ المراه على التحدث بصوت منخفض  .7

  3.08  3.34  للخارج الكمال دراستھم االكادیمیھ اشجع الجنسین على السفر  .8

9.  M9 اشجع المراه على تعلم مھن غیر تقلیدیھ  كالھندسھ

  المیكانیكیھ 

2.8 3.27 
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ئلة   ة االس ابي لكاف ط الحس ن  3.5ان الوس ى م ات اعل ان االجاب اذا ك ق او  3.5ف و مواف ھ نح ا تتج فانھ

  موافق بشده او ال اعرف .

ود  بھ والمقص ین الوسط الحسابي للمجموعتین المنتس ا ب ھناك توجھ مشترك  یظھر من خالل المقارنھ م

  بھ  والغیر منتسبھ التي لم تخصع لبرنامج القیادات الشابھ.القیادات الشا بھا الخاضعھ لبرنامج

ذه  ھ ومن ھ اھیم الجندری ي القضایا والمف ین ف یتضح انھ ال یوجد اختالف في درجات الموافقھ ما بین الفئت

اق ایضا  ذا االتف ھ , ان ھ ال المنزلی ي االعم راه ,المشاركھ ف یم  للم التوجھات المشتركھ االتفاق على التعل

ي القض راه ام  ف ال ودور الم ن الرج رارات م انعي الق ال ص ھ  مث ع االدوار الجندری ق م ي ال تتواف ایا الت

  .ى في المستوى التعلیمي من زوجتھوزوجھ وایضا التقارب في ان یكون الرجل اعل
  

د اان التقارب في النتائج ما بین الفئنین یشیر بصوره اولیھ  ائیھ عن ھ احص روق ذات دالل ى ان ال یوجد ف ل

ق البحثھذا یقود والوسط الحسابي ما بین الفئتین  لمقارنھ فيا ى ان االنتساب فری م  ال ادات ل رامج القی لب

دیھم حی دري ل وعي الجن ع ال ي رف اتھم یساھم ف ارب مع غیرلث تتجھ اجاب ادات التق رامج القی لمنتسبین لب

    .الشابھ
  

ایا الجن ع القض ي ال تض ابھ الت ادات الش رامج القی اب لب من ان االنتس درجھا ض دتھا  وال ت ى اجن ھ عل دری

ة   ى تربی ؤثر عل م ت یع اخرى ل دخل لمواض یاق  كم ي الس ا  ف ا تتناولھ ا وانم ي برامجھ حھ ف سیاسھ واض

حیح  كل الص ھ بالش م مواطنت ادي وفھ عھ االقتص ین وض ادرات لتحس ھ مب ى عاتق ذ عل ذي یاخ باب ال الش

  مفھوم النوع االجتماعيالتقلیدیھ ل فھوالء الشباب  ما زالوا یحملون المفاھیم
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  السؤال الرابع  :الى اي مدى تاثیر برامج القیادات الشابھ  على الوعي الجندري للمشاركین.

الل   ذا من خ د ظھر ھ دري وق وعي الجن ى ال ان ھذه البرامج ساھمت في التاثیر بصوره غیر مباشره عل

ا اك سؤال المشاركین في مدى مشاركة الشباب في نشاطات خاصھ بالش ان ھن اركون 69.1بات فك % یش

اد الشباب  تم ابع ھ ال ی ي الشابات وان ي الشابات  بنشاطات خاصھ ف بتھ عن المواضیع الخاصھ ف ا نس بم

70.%  

رامج  ي  ب دى المشتركین ف طلحات ل اھیم والمص ض المف الل فحص  بع ن خ م م رامج ت ذه الب اثیر ھ ان ت

د ت ھ فق ي العین ھ  القیادات الشابھ  والذین استھدفوا ف ھ او  عدم  الموافق ى اي درجھ من الموافق ة ال م معرف

درجات ذه    ب ق. ان ھ ر مواف ده , غی ق بش ر مواف رف , غی ق ,ال اع ده , مواف ق بش ھ  مواف اس التالی القی

ي  ابھ الت ادات الش رامج القی ل ان ب ھ وھ ي الدراس تھدفھ ف ھ المس ص الفئ ھا تفح م فحص ي ت اھیم الت المف

اھمت ف ھ س ذه الفئ ا ھ عت لھ ھ خض واد التدربی الل الم ن خ حیحھ م ھ  الص اھیم الجندری اء المف ي اعط

  امي في اعطاء المعلومھ الجندریھ واالسلوب الدر

ابي ل ط الحس اس الوس م قی د ت ھللق دى الفئ اعي ل وع االجتم وم الن ي مفھ رات ف م التغی ى اھ رف عل  تع

  ي :المفاھیم التالیھ وكانت النتائج التالیھ في الجدول التالفي  المستھدفھ

معرفھ    البند

في 

ھویتھم 

الشخصیھ   

زاد من 

معرفتھم 

بحقوقھم 

كامراه 

  ورجل

لدیھم 

الفرق  في 

مصطلح 

الجنس  

والنوع 

  االجتماعي

توضیح 

ادوار 

الرجل 

  والمراه

ھناك 

امكانیة 

الفرص 

المتساویھ  

  بینھم

ان ھذه   

البرامج كانت 

لھا الدور في 

اضافة  

مصطلحات في 

النوع 

  االجتماعي

برامج ھذه ال

تتعارض مع 

  ثقافى مجمعي

الوسط 

  الحسابي

4.2  4.3  3.79  4.25  4.2  4.3  2.7  
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ى  ،3.5على من أسئلة ھو ألن الوسط الحسابي لكافة اأنالحظ  دل عل وثین أوھذا ی ن معظم المبح

ھ أو  ،وافق بشدةأھم بین ؤراآتتراوح  ط ل غ المتوس ذي بل ابع ال ذا  2.75وافق باستثناء الفرع الس یضا أوھ

ق أوافق بشدة أجابات تتراوح بین إلغلب اأن ألل ید ة حیث  وأو مواف ي الجداول التالی د واضح ف ن إمحای

ردة ھي  روع المنف ى الف ى من نصف المستجوبینأنسبة الذین یوافقون ویوافقون بشدة عل ي  ،عل تصل ف

  .%70على من ألى إبعض الفروع 

ت ةن برامج القیادات الشابأى عل ةتوافق بشد  ةن الفئات الشبابیأیتبین من التحلیل   ةالمعرف  عمق

ي المؤسسات ال   ةن القضایا الجندریأداة البحث  في حین ألدیھا في مفاھیم الجندر التي تم فحصھا  في  ف

ابالت أن مدراء المؤسسات ، إمناقشتھ مسبقا توھذا تم ة،واضح  ةیتم العمل  بصور ي المق ذا ف اروا لھ ش

ة البحث  دھا لغای ذي لمؤسس التي تم عق دیر تنفی ى  ةمحلی ةشبابی ةم رامجھم الخاصأن أعل طتھم وب ة نش

اب ادات الش ادي وا  ةبالقی ب االقتص ة الجان ى تنمی ز عل الل ألترك ن خ افي  م اعي والثق ادیمي واالجتم ك

ي مؤس ةدات شابامنسقة  برنامج قی، بداعيإلالتركیز على مفاھیم الفكر ا ى  ةدولی سةف تم  أعل ھ ی دراج إن

رامج ومفھوم ال طأنوع االجتماعي  ضمن ب ق  یالمواطنأ ةنش وق ا ةوسع تتعل ان والدیمقراطیإلوحق  ةنس

ي  ةثیر والمناصرأي والضغط والتأوحریة الر اعي  بشكل جزئ وع االجتم اھیم الن تم التعرض لمف ث ی حی

  في النوع االجتماعي. ةوخاص ةواضح ةبییوغیر ممنھج مع عدم اعتماد مواد تدر

  

   

  اءات جرإلالنتائج وا

   لى ما یلي:إه یشارت النتائج البحثأوقد  
 ن مـا نسـبته أ ةالكمیـ ةلتحلیـل االسـتمار   SPSSحصـائي المتقـدمإللقد تبین من خالل استخدام التحلیل ا-1

وعلیـه   ،مفـاهیم النـوع االجتمـاعي ةلـى تنـاول بـرامج القیـادات الشـابإجابات المشاركین تشیر إمن  93.8%
  ة:بصدد هذه  النتیج ةت التالیاجراءإلخاذ ایترتب على المؤسسات  ات

 ـــاب بةالمنتســـــ ةالشــــبابی ةالقیــــام بفحـــــص مفـــــاهیم الفئـــــ ــرامج القیـــــادات الشـ ـــول مفـــــاهیم النـــــوع  ةلبـــ حــ
   .االجتماعي

 و أومـــدى قربهـــا  ةالمنفـــذ ةنشـــطألبطبیعـــة ا ةالشـــبابیة برفـــع  وعـــي الفئـــ ةقیـــام المؤسســـات الشـــبابی
 .بعدها عن النوع االجتماعي
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 االجتماعي بعنوان واضح وصریح ومعلن طرح النوع. 

فــي   ةن وغیـر المنتســبین فـي بــرامج القیـادات الشــاببیبـین المنتســ ةحصــائیإ ةتوجـد فــروق ذات داللـ ال.  2
وعلیـه  یترتـب علـى المؤسسـات  اتخـاذ  ة،القیـادات الشـاب ةنشـطأمدى وعیهم الجندري الناجم عن  برامج و 

  :ةبصدد هذه النتیج ةت التالیاجراءإلا
   ة.لبرامج القیادات الشاب ةجراء مسح احتیاج حقیقي للفئات المستهدفإ   

 نــوع االجتمــاعي لوجــود وحــدات مســتقله ل gender units  دراج النــوع االجتمــاعي ضــمن إو أ
 gender main streaming  ةاالتجاه السائد لسیاسة المؤسس

 لنــوع االجتمــاعي ضـــمن دراج وتفعیـــل اإل ةمســـبقا وضــمن توجــه المؤسســ ةمقــر  ةتخصــیص میزانیــ
 ة.المستهدف ةنشطتها للفئأ

لمــام إلــدیهم  ةلبــرامج القیــادات الشــاب ات\ن الشــباب المســتهدفین والمســتهدفات فــي الدراســه المنتســبینإ. 3
بصـدد هـذه    ةت التالیـاجـراءإلوعلیه یترتب على المؤسسـات اتخـاذ ا ،للنوع االجتماعي ةبالمفاهیم السطحی

  ة:النتیج
 ـــادات الشـــابجـــراء تقیـــیم دإ ـــامج أقبـــل و  ةوري ومنـــتظم لبـــرامج القی ـــاء وبعـــد انتهـــاء  البرن ثن

 .التدریبي الخاص بالنوع االجتماعي

  ــرورة وجـــود مشـــرف بصـــفة اعتمـــاد مـــدربین متخصصـــین فـــي النـــوع االجتمـــاعي مـــع ضـ
نـوع لل  ةبیـیالتدر  ةم مـدى فعالیـة المـدرب والمـادیثنـاء النشـاط التـدریبي لتقیـأمراقـب داخـل و 

 .عياالجتما

 طـــار  إن متخصصـــین كیتصـــمیم دلیـــل تـــدریبي خـــاص بـــالنوع االجتمـــاعي مـــن قبـــل مهنیـــ
 .مرجعي واعتماده كدلیل تدریبي مؤسساتي مشترك

دإ ةللمؤسسات الشبابی ةخیرأ ةوھنا ال بد من كلم د الشباب وتعمل جاھ ى  ةن كانت تع عل

دراتھم اء ق ین ،بن تھدف الجنس ا ،وتس وعألولى واألف ع موض ي وض ا ھ ى بھ در  ول الجن

تراتیجیاتھا  من اس م األض تالف وفھ ر ألن االخ ابدوار یبش د ةحی و البیئ ةجدی  ةوھ

  .ةالمستدام  ةالبشری ةلتنمیلوالطریق الناجع  بداع إللتفوق وال ةالصحیح
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  والتوصیات الخالصة
اعأ ھطار النظري یتضح من خاللإللى  اإبالرجوع  وع االجتم ایا الن ر ظاھر ين قض بشكل  ةغی

بابیو ات  الش دى المؤسس ن طرح ا ةاضح ل رغم م ى ال طألعل تلط ةنش كل مخ ى  ،بش ار عل وعدم االقتص

    .النساء دون الرجال

اعإضمن   يت قضایا النوع االجتماعحطر ایا الصراع االجتم   يطار واسع یتعلق  بمختلف قض

    .ذات الطابع االقتصادي والسیاسي ولم یتم تجریده بشكل منفصل

تھإ باب المس ي الدراسن الش اب  ةدفین  ف ادات الش رامج القی بات لب بین  والمنتس ي  ةالمنتس ف

ات الدراس ات عین دیھم  ةمؤسس امإل طحیب لم اھیم الس اعي ةالمف وع االجتم ى  ،للن س عل ا انعك ذا م وھ

الل إ ن خ اھیم م ذه المف ص ھ د فح در عن ایا الجن ات لقض اھیم والممارس وعي بالمف دار ال ي مق اتھم ف جاب

  لم تخصع للتدریب. ةفلم یتضح الفرق بینھم وبین فئات شبابی ،رخآطرحھ في تساؤل 

دریب  فا  ةتعمل على تمریر المفاھیم الجندری ةن كانت المؤسسات الشبابیإ الل الت فضل ألمن خ

تم إ  ن تعمل على فحص ما یقدم من قبل مدربیھا.ألھا  ا ی اإعن م ات الشبابیله ؤط طحي  ةلفئ وم س ھو مفھ

  ندري بطریقة عمیقھ لتربیة الشباب وتعریفھم بھویتھم.ال یتناول الموضوع الج

ول إ ات الشبابیإننا نستطیع الق ولي العنای ةن المؤسس رغم  ةھمیألوا ةال ت در ب ي موضوع الجن ف

ذأ ھ لھ بابی ةالفئ هھمیت ا ةالش تقبل مجتمعاتھ م  مس ي سترس ن كلم ،الت د م ا ال ب رأ ةوھن ات  ةخی للمؤسس

بابی دإ ةالش ل جاھ ت تعم اعل ةن كان ین ف تھدف الجنس دراتھم وتس اء ق ع ألولى واألى بن ي وض ا ھ ى بھ ول

تراتیجیاتھا  من اس در ض وع الجن م األموض تالف وفھ األن االخ ي حی ر ف د ةدوار یباش و البیئ ة،جدی  ةوھ

  .ةالمستدام ةالبشری ةتنمیلوالطریق الناجع ل بداع إلتفوق والل ةالصحیح
  

  ن فریق البحث یوصي بما یلي:إومن ھنا ف



35 
 

وھر ن یأ - 1 ي ج اعي ف وع االجتم وع الن ون موض ات واإك تراتیجیات المؤسس داف ألس ھ

  .ستراتیجیة لبرامجھا المختلفةإلا

ل ن یكون التدریب على النوع االجتماعي منأ - 2 ذا الحق ي ھ دربین مختصین ف ة  قبل م ى درای وعل

 لمام بسیط  إال من جانب مدربین لدیھم ، والدولیة المختلفة قلیمیةإلبتوجھاتھ النظریة وتجاربھ ا

دیرعلسات على دراسات سورة اعتماد المؤضر - 3 تویین القصیر( میة لتق ى المس رامج عل النتائج للب

 .ثناء وبعید انتھاء البرنامج) والطویل( بعد انتھاء البرنامج بسنوات)أ

 .لدى تصمیم  وتنفیذ البرامج ضرورة قیام  المؤسسات بدراسات علمیة لتقدیر الحاجات - 4

 حقیقي للفئة المستھدفة وبشكل منظم ومستمر.إجراء مسح احتیاج  - 5

عرض ممنھج للنوع االجتماعي بصفة مستمرة ومتراكمة ولیس بشكل عرضي متقطع حسب  - 6

 ولة.مطلب الجھة الم
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  )1االستماره (

 
  الشاب والشابه عزیزي  

 حیث  نقوم باجراء  لالبحاث والتوثیق  للمراه     المركز الفلسطیني   نحن فریق بحث یعمل  مع  
. اننا  لشاباتوا في رفع مستوى الوعي الجندري للشباب   الشابه  حول دور  برامج القیادات دراسه

التعاون معنا في االجابه على االسئله بدقه وعنایه  لغرض البحث  كما نود  ان / منكي  نرجو منك
  ننوه ا ن هذه  المعلومات التي نحصل علیها هي سریه وتخدم هدف البحث فقط  .

  
  نشكر لكم تعاونكم 

  فریق البحث 
  باسمه سرحان  •
  رنده كمال  •
  سماح نجار  •
  كفاح بنى عوده  •
  حمد الخطیب م •
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Ques.1  عند االجابه المناسبه  ےالقسم االول: ضع اشاره  

 معلومات عامه 

  انثى  - 2ذكر                       - 1   الجنس 
  
  بالسنوات  -------- :  العمر        
  

  مخیم  - 3قریه              - 2مدینه                  -1       مكان السكن
  

  :للفتاه/الفتى  الدراسيالمستوى 
  ثامن  □ .1
  تاسع  □ .2
  عاشر□ .3
  حادي عشر  □ .4
 ثاني عشر  □ .5

 دبلوم  متوسط □ .6

  جامعھ □ .7
  

  المستوى التعلیمي لالب  
  اقل من ثانوي  □ .1
  توجیهي□ .2
  دبلوم □ .3
  جامعه □ .4
  دراسات علیا □ .5

  
  المستوى التعلیمي لالم 

  اقل من ثانوي  □ .1
  توجیهي□ .2
  دبلوم □ .3
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  جامعه □ .4
  دراسات علیا □ .5

  الوظیفي لالب العمل 
  
 غیر ذلك حدد- 5تاجر    -4استاذ جامعي          - 3موظف                  -2عامل            - 1
 

  العمل الوظیفي لالم 
  
  غیرذلك حدد   - 4عامله         - 3موظفه                 - 2ربة بیت          - 1
  

Ques.2  القسم الثاني ضع اشارهx سئله عن الیة االشتراك في البرنامج عند االجابه المناسبه) ا(: 

  
  طبیعة البرامج واالنشطه ومدى استهدافها  للنوع االجتماعي 

  ال   نعم   السؤال 
      هل یتضمن البرامج واالنشطه مفهوم النوع االجتماعي   .1
      هل التحقت بدوره متخصصه في مجال حقوق المراه  .2
حه هل البرنامج الذي تشارك/ تشاركي به خاصه بالص  .3

  االنجابیه
    

هل یستهدف برامجكم  مفاهیم اوسع في العالقه التشاركیه   .4
  والتكاملیه بین الرجل والمراه

    

      هل تناول برامجكم مفهوم الزواج المبكر  .5
هل  تعر ض برنامجكم الى  حق الفتاه في اختیار شریك   .6

  الحیاه 
    

      هل یشارك في برامجكم كال الجنسین  .7
      في انشطه خاصه بالشابات   هل یشارك الشباب   .8
خالل التحاقك في البرنامج  هل شاركت / شاركتي  في  .9

  ورشه او مؤتمر حول مفهوم النوع االجتماعي 
    

هل یتم ابعاد الشباب  عن المواضیع الخاصه في الشابات     .10
  عند تنفیذ االنشطه

    

      هل یوجد مادة تدربیه مكتوبه حول مفهوم النوع االجتماعي  .11
      یتم استخدام الدراما لتوصیل مفاهیم النوع االجتماعي هل  .12
    هل یتم اعطاء التدریب الخاص بالنوع االجتماعي  بشكل  .13
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  یتناسب مع ثقافة المجتمع الفلسطیني 
  
  
 

Ques.3 الثالث ضع اشارهالقسمx  مكان االجابه المالئمه (لتعرف على اهم التغیرات في مفهوم النوع االجتماعي
  )في البرنامج التحاقك/ التحاقكي من خالل  لمستهدفهلدى الفئه ا

  
  

موافق    السؤال 
  بشده  

5  

  موافق 
  
4   

ال  -محاید
  اعرف

  
3  

      

  غیر موافق
  
2    

  غیر موافق بشده 
1  

اصبحت اعرف اكثر عن هویتي  .1
  الشخصیه 

          

            زادت معرفتي بحقوقي   كرجل وامراه .2
غیر هذا البرنامج مفاهیمي حول  .3

  والمراه  الرجل
          

اصبح واضحا لدیه الفرق  بین ذكر   .4
وانثى ومصطلح مفهوم النوع 

  االجتماعي

          

ساهمت هذه البرامج في التوضیح    .5
ان ادوار المرأه والرجل محدده 

  اجتماعیا 

          

ساهمت هذه البرامج في ادخال فكرة  .6
  الفرص المتساویه بین الجنسین 

          

قافة هذه البرامج  تعارضت مع ث .7
  مجتمعي 

          

اضافت لي مفاهیم ومصطلحات في  .8
  النوع االجتماعي
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Ques.4 (مفاهیم حول النوع االجتماعي) ضع اشار القسم الرابعx  مكان االجابه المالئمه یهدف هذا القسم لتعرف على
  وعي الفئه المستهدفه الخاضعه لبرامج القیادات الشابه بمفهوم النوع االجتماعي 

  
  
  اوافق بشده  السؤال 

5   
  اوافق 

4  
محاید (ال اعرف 

3  
  ال اوافق 

2  
  ال اوافق بشده

1   
اشجع المرأه على اختیار المهن المناسبه  .27

  لجنسها
          

اومن بالعداله بالجنسین في كافة االمور  .28
  الحیاتیه 

          

            اشجع المراه على العمل  بایة مهنه  .29
ل اشجع الرجل على المساعده في اعما   .30

  المنزل 
          

            اشجع المراه على الزواج المبكر  .31
            اشجع  الجنسین على تعلم الطهي .32
اشجع الجنسین على السفر للخارج    .33

  الكمال دراستهم االكادیمیه 
          

اشجع المراه على تعلم مهن غیر تقلیدیه   .34
  كالهندسه المیكانیكیه 

          

            یجب تسلیم االمور القیادیه للرجال  .35
افضل االختالط بین الجنسین واعطائهم  .36

  فرص متساویه
          

ان التعلیم والتمریض  والسكرتاریا افضل    .37
  مهن لالناث

          

یجب ان یكون صانعو القرارات    .38
  والسیاسات من الرجال 

          

امنح فرص متكافئه  للجنسین لتولي مهام   .39
  االشراف والقیاده 

          

            مج ذكرا افضل ان یكون منسق البرنا  .40
            تفوق الرجل یعود لذكائه  .41
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            تفوق المراه یعود للحظ  .42
            اشجع المراه  لتعلم االلعاب الریاضیه   .43
یفضل ان تكون الدرجه العلمیه للزوج   .44

  اعلى من الزوجه
          

اشجع تعدیل  القوانین  لتحقیق المساوه بین   .45
  الجنسین 

          

هو التركیز  لمقصود بالنوع االجتماعي   .46
  على المراه فقط

          

المقصود بالنوع االجتماعي  هو التركیز   .47
  على المراه والرجل 

          

دور المراه الرئیسي والوحید هو ان تكون ام   .48
  وزوجه

          

في حالة الندره في الوظائف یكون الرجل   .49
  احق من المراه في  الوظیفه  

          

 التعلیم الجامعي اكثر اهمیه لذكر من .50
  االنثى

          

            دور الرجل ان  یكون قائدا   .51
           دور الرجل ان  یكون منتجا .52

  
  ما هي  المواضیع التي ترغب في ان تدرج ضمن برامج القیادات الشابه؟ •
  

 
  

  )2المقابلھ (

  
  
  
  
  

  
  اسئلة المقابله
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  السؤال االول كيف يتم  انتقاء البرامج واالنشطه  الشبابيه ؟  
  .ات انتقاء البرامج المعاير  في الي •
   .مدى تالئمها مع الثقافه الفلسطينيه •
 .مدى تدخل  المانح في رسم ووضع هذه االجنده •
 مدى مشاركة الشباب في  وضع ههذ االجنده  •
 هل هناك مؤشرات احصائيه يعتمد عليها لوضع االجنده المستقبليه للشباب  عند وضع البرامج •

  
  ي  لدى مؤسستكم  ( ارجو توضيح بعض االمور  الخاصه في هذه  البرامج )السؤال الثاني  برامج النوع االجتماع

تخصيص ميزنيات  لنشاطات وفعاليات برامج النوع االجتماعي بحيث يتم تنفيذها دون التقطير   او الغاء أي  •
  نشاط 

  خرى االعالن والترويج لهذه   البرامج  يتم بصوره علنيه وواضحه  وبنفس درجة البرامج الشبابيه اال •
الدعوه لتبني هذه البرامج من قبل المؤسسات  االكاديميه (المدارس والجامعات ) يسير  على مستوى   •

 صانعي القرار
 ما هي المؤسسات  الحكوميه  والخاصه التي يتم التعاون معها  في برامج النوع االجتماعي  •
 حه   في نصوصها ومفاهيمهاالنشرات واالصدارات  الخاصه  ببرنامج النوع االجتماعي  واضحه وصري •

  
  السؤال الثالث :  وحدة النوع االجتماعي 

للمؤسسه  وحده خاصه في النوع االجتماعي من حيث الكادر الوظيفي والتنسيق   والمتابعه  وطاقم المتدربين  
اضحه عن وحدة والمنشورات  والمواد التوثيقيه  الخاصه في برنامج النوع االجتماعي (نرجو التفصيل  واعطاء صوره و 

  النوع االجتماعي في مؤسستكم )
  

  السؤال الرابع :  الخطط المستقبليه في برامج النوع  االجتماعي 
  

  ما هي الخطط او البرامج  التي سيتم ادراجها مستقبال  في برامج النوع  االجتماعي من حيث  
  اعمار  الفئه المستهدفه  •
 الموازنه لبرنامج النوع االجتماعي  •
 والتشبيك مع المؤسسات الشبابيه   التنسيق •
 طبيعة االنشطه والفعاليات  •
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