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 الشكر والعرفان
 

أتقدم كما و بهذه الدراسة، و بختام دراستي للماجستير  علىفي بداية األمر أشكر هللا تعالى الذي من 
لى جميع األساتذة  معهد التنمية المستدامةجامعة القدس ممثلة ب إلىجزيل الشكر الب في  األفاضلوا 

المعرفة والعلم لجميع طالب معهد التنمية المستدامة،  هم منالذين لم يدخروا جهدًا لنقل مخزونالمعهد 
 على الرسالة يمشرفالذي لم يكن فقط الدكتور عبد الوهاب الصباغ  إلىبالشكر والتقدير  وأتقدمكما 

رشاد اإلنصح و كما وأشكره على ال، التي قدمتها خالل دراستي األبحاثولكنه كان ملهمي في كثير من 
 .إعدادي لرسالتي على هإشرافخالل توجيه الو 
 

بالذكر كل من قدم لي يد العون والمساعدة من قريب أو من بعيد، وأخص  إلىموصول أيضا الشكر 
على استكمال دراستي العليا،  قباللإلمنذ البداية الدافع والداعم والمحفز و  تكان التيالغالية زوجتي 
جهد  أي يدخررافقني طوال فترة الدراسة ولم الذي  دمحم منصور األخزمالء الدراسة وخاصة وأشكر 

 لإلحصاءزمالئي في الجهاز المركزي جميع وأشكر  إنجاز هذه الرسالة، خالل لتقديم المساعدة
بدر واألستاذ السيد سفيان أبو حرب للرسالة وأخص بالذكر  إعداديخالل  الفلسطيني الذين ساندوني

 أي وايدخر دمحم قحمان الذين لم  واألستاذزاهر طنطيش  األستاذمن قطاع غزة الحبيب  ءزمالوال احسون 
 .بيانات من الجامعات الفلسطينية في قطاع غزةالجهد لتقديم المساعدة خالل جمع 

 
 

 والحمد هلل رب العالمين
 

 قاسم سلحب" أحمد فوزي "معن 



  ت

 التعريفات والمختصرات
 المختصرات

 

 العربية باللغة المعنى اإلنجليزية باللغة المدلول االختصار

BTI-SW 
Bertelsmann Transformation Index – 
State Weakness Index   ضعف الدولة مؤشر-مقياس برتلسمان للتحول 

CIFP 
Country Indicators for Foreign Policy 
Fragility Index  

 مؤشرات الدول لمقياس هشاشة السياسة الخارجية

CPIA 

Country Policy and Institutional 
Assessment (CPIA) / International 
Development Association (IDA) 
Resource Allocation Index (IRAI)  

( CPIA)التقييم السياساتي والمؤسساتي للدول 
مقياس (/ IDA)المؤسسة الدولية للتنمية /

 (IRAI)تخصيص الموارد 

FSI 
Fragile States Index /Failed States 
Index  

 الدول الفاشلة/ لدول الهشةمقياس ا

GPI Global Peace Index  مقياس السالم العالمي 

IAG 
Harvard Kennedy School Index of 
African Governance  

 مقياس جامعة هارفارد كينيدي للحكم اإلفريقي

ISW 
Index of State Weakness in the 
Developing World  مقياس الدول الضعيفة في العالم النامي 

PCIL Peace and Conflict Instability Ledger  دليل السالم واالستقرار الصراعات 
PII Political Instability Index  مقياس عدم االستقرار السياسي 
SFI State Fragility Index  مقياس هشاشة الدولة 

WGI-PV 
Worldwide Governance Indicators: 
Political Stability and Absence of 
Violence  

االستقرار : مقياس الحكم في جميع أنحاء العالم
 السياسي وغياب العنف

FFP Fund For Peace صندوق السالم 
CAST Conflict Assessment System Tool  الصراع أداة نظام تقييم 
MDGs Millennium Development Goals األهداف اإلنمائية لأللفية 
SDGs Sustainable Development Goals أهداف التنمية المستدامة 

 



  ث

 التعريفات
تمثللل تلللت التغيللرات العميقللة فللي الهياكللل االقتصللادية والسياسللية واالجتماعيللة للدولللة،  : التنمية

بالنظللام االقتصلادي اللدولي التللي يكلون مللن شلأنها تحقيلل  وفلي العالقلات التللي تربطهلا 
زيادات تراكمية قابلة لالستمرار في الدخل الفردي الحقيقي عبر فترة ممتدة من الزمن، 

 (8115العيسوي، ) .إلى جانب عدد من النتائج األخرى غير االقتصادية
 اللللللللللللللللللللللللللللدول

 الهّشة
الحوكمللة األساسللية وتفتقللر إلللى الللدول التللي لللديها قللدرات ضللعيفة علللى القيللام بوظللائف  :

والتي تعتبر أيضلًا أكثلر ضلعفًا عللى  ،القدرة على تطوير عالقات متبادلة مع المجتمع
أو الكللللللوارث  قتصللللللاديةاالصللللللعيد الصللللللدمات الداخليللللللة أو الخارجيللللللة مثللللللل األزمللللللات 

 (8152، 85باريس ). الطبيعية
 سلللللللللللتقراراال

 االقتصادي
االقتصلللللادية والماليلللللة، والتقلبلللللات الكبيلللللرة فلللللي النشلللللا  تفلللللادي األزملللللات القلللللدرة عللللللى  :

 ق الماليللةااألسللو والتقلللب المفللر  فللي النقللد األجنبللي و  ،والتضللخم المرتفللع ،االقتصللادي
 .(8152صندوق النقد الدولي، )

االسلللللللللللتقرار 
 السياسي

ملدى تماسللت فئللات المجتمللع داخللل هللذه الدوللة، وتللرابطهم فيمللا بيللنهم مللن جهللة، وفيمللا  :
وبلللين السلللطة ملللن جهللة أخلللرى، وبللين مؤسسلللات هللذه السللللطة مللن جهلللة ثالثلللة، بيللنهم 

تغيللرات المختلفللة دولللة ومجتمعهللا أمللام التقلبللات والترابطللًا عضللويًا يكفللل وقللوف هللذه ال
 (8152شاهر، ). كوحدة متماسكة

االسلللللللللللتقرار 
 االجتماعي

حالة الهدوء والسكينة التي تنتاب المجتمع وتجعله قادرا على تحقي  طموحاته وأهدافله  :
نتيجللة للحالللة السللليمة التللي يمللر بهللا نتيجللة للتللوازن االجتمللاعي بللين القللوى واألحللزاب 

 (8152ناصر، ). والحركات السياسية واالجتماعية والدينية في المجتمع
مرونلللللللللللللللللللللللللة 

 النظام
 فلي االسلتمرار ملع لتغييلرات والخضلوع االضلطرابات اسلتيعاب عللى النظلام قلدرة :

 (8112، المجتمعات األوروبية) .والنتائج والهوية والبنية الوظيفة بنفس االحتفاظ
 
 
  



  ج

 ملخص ال
 

مستوى هشاشة المجتمع الفلسطيني ومقومات التنمية  على التعرفكان  الدراسةالهدف من  إن
حد من تلت الهشاشة، وذلت من خالل دراسة حالة االستقرار االقتصادي من الالمستدامة والتي تمكن 
 .8152-8112خالل األعوام والسياسي واالجتماعي 

 
الدراسة أولهما  :المنهج الوصفي أنما نمطين من الباحث  ستخدماأجل تحقي  أهداف الدراسة ومن 

تم التأكد من قد ذات العالقة، و استبانة تناولت جميع متغيرات الدراسة الباحث طور وقد  ،المسحية
االقتصاد،  أقسامشملت )حكومية، جامعات )مؤسسة  82المسحية الدراسة  قد غطتو صدقها وثباتها، 

بلغ حجم وقد   .(مراكز االبحاث، منظمات غير حكومية، (والسياسة، علم االجتماع، العلوم التنموية
وكالء الوزارات، والمحاضرين الحاصلين على درجة الدكتوراة،  شملت) مبحوث 21عينة الدراسة 

الدراسة اما النمط الثاني فهو  .(ومدراء وباحثين في مراكز االبحاث والمنظمات غير الحكومية
بموضوع  ذات عالقةرسمية مؤسسات  رهاصادمبيانات كمية على هذا النمط اعتمد ، وقد االرتباطية
 .البحث

 
بلغ  قد 8152-8112خالل األعوام قياس مستوى الهشاشة في فلسطين  أن إلىتوصلت الدراسة 

فلسطين ، وقد وقعت للهشاشة على انه محذر ISFمقياس  بناء علىويصف هذا المستوى  22.21
بالنسبة لمستوى االستقرار  أما  .بين األردن ولبنان العربيةدول للللهشاشة  ISFعند محاكاة مقياس 
، واالستقرار السياسي قد بلغ مستواه وهذا المستوى يوصف على انه منذر 2.522االقتصادي فقد بلغ 

 2.22، وبلغ مستوى االستقرار االجتماعي وهذا المستوى يوصف على انه محذر بشكل مرتفع 2.21
وهذا  5..2، ومستوى التماست في المجتمع الفلسطيني قد بلغ وهذا المستوى يوصف على انه محذر

 2.22مستوى التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني فقد بلغ  أما.  محذر المستوى يوصف على انه
وهذا  8152-8112خالل األعوام بين محاور مقياس الدول الهشة في فلسطين من وهو األعلى 

 .  المستوى يوصف على انه منذر بشكل مرتفع
 

االستقرار االقتصادي والسياسي نتائج تحليل البيانات الكمية الخاصة بالمؤشرات المختارة حول  وتتواف 
على المستوى االقتصادي كانت مرونة مؤشر نصيب الفرد ف. واالجتماعي مع نتائج الدراسة المسحية

، في المقابل مرونة مؤشر عدد (%..2.-) بلغتو من الناتج المحلي اإلجمالي عبر الزمن ضعيفة 

                                                 
 (أكثر هشاشة 581.1 –أقل هشاشة  1.1)مدى مقياس الدول الهشة   1
 (أقل استقراراً  51.1 –أكثر استقرارًا  1.1)مدى مقياس االستقرار   2



  ح

، ومرونة الضغو  (%22.5-)بلغت و التوقيف كانت ضعيفة  أثناءفي مجال العنف  الشكاوى 
بلغت و  متوسطةفقد كانت العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالد الديموغرافية ممثلة ب

مرونة  أما.  (%22.2-)بلغت و ، ومرونة مؤشر معدالت الطالق الخام كانت متوسطة (12.1%)
     بلغتو كانت األضعف  فقد اعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاةمؤشر نصيب الفرد من صافي المس

 .من الدراسة المسحية إليهاوهذا يؤكد النتائج التي تم التوصل .  (81.2%-)
 

ضرورة قياس مستوى الهشاشة ونشرها بشكل سنوي، عدد من التوصيات أهمها بالدراسة  خرجتوقد 
وخل  بيئة قانونية تعزز  ضرورة إعادة النظر في هيكلة النظام االقتصادي والسياسي، إلىإضافة 

 بإجراءاتالدراسة بالقيام  أوصتعلى مستوى تماست المجتمع فقد  أما  .رخمفهوم المواطنة وتقبل اآل
 اإلعالماالحتالل ومقاومة ظاهرة بث الكراهية بوسائل  إلى غير الموجةضد انتشار السالح  جريئة

 أشكالهتدخل خارجي وبجميع  ألي وبقوةالتصدي بوجوب  أوصتكما  .والفصائل باألحزابالخاصة 
  .مشروطة اتفي الحياة االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خالل رفض أي مساعد وأنواعه
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"Sustainable Development in Fragile Societies"  

"Studying the Possibility of Creating Sustainable Development in 

Palestine by Exploring the Level of Economic, Political and Social 

Stability (2007-2017)" 

 

Prepared by: Maen "Ahmed Fawzi" Qussim Salhab 

Supervised by: Dr. Abdel Wahhab Sabbagh 

  
Abstract 

The study aimed to identify the level of fragility of the Palestinian society and 

the elements of sustainable development that can reduce this vulnerability by 

examining the state of economic, political and social stability during the past 

decade (2007-2017). 

 

To achieve the objectives of the study, the researcher used two types of 

descriptive methods: the first was the survey, and the researcher developed    

a questionnaire that examined all relevant study variables. The survey covered 

28 institutions (Government, Universities (sections of economy, politics, 

sociology, and developmental sciences), Research Centers and NGOs). The 

sample of the study was 80 respondents (Included Under-Secretary of 

Ministers, the lecturers with the PhD degree, the directors and researchers in 

the research centers and NGOs). The second type is the correlation study and 

the data on the quantity of its sources were adopted by official institutions 

related to the research topic. 

 

The results of the survey showed that measuring the level of fragility in 

Palestine during the past decade (2007-2017) was 78.9
3
. It bases this level on 

the Fragile States Index )FSI( measurement of fragility as alerting. When 

carrying out a simulation of the FSI index for the fragility of the countries of 

the Arab countries, Palestine came between Jordan and Lebanon. The level of 

economic stability reached 8.14
4
. It describes this level as an alert. Political 

stability reached 6.75. It describes this level as highly warning. The level of 

social stability reached 6.66. It describes this level as a warning. The level of 

cohesion in the Palestinian society reached 6.31. It describes this level as 

warning. The level of external intervention in the Palestinian society was 

8.44, it scored the highest among the axes of the fragile countries in Palestine 

during the past decade, and it describes this level as highly alerting.  

 

The results of the quantitative data analysis of the selected indicators on 

economic, political and social stability were consistent with the results of the 

                                                 
3
 Range of Fragility (0.0 less fragile - 120.0 more fragile) 

4
 Range of Stability )0.0 more stable - 10.0 less stable) 



  د

survey. On the economic level, the elasticity of the GDP per capita index over 

time was weak at -36.3%. In contrast, the elasticity of the number of 

complaints of violence during arrest was weak at -49.1%, the elasticity of 

demographic pressures represented by life expectancy at birth was medium 

54.5%, and the elasticity of the crude divorce rate index was moderate, 

reaching -66.9%. The per capita net official development assistance received 

was the weakest at -25.6%. Those findings confirm the results of the survey. 

 

Based on the study, the researcher reached several recommendations, the 

most important of which is the need to measure the level of fragility and 

disseminating it on an annual basis, besides the need to review the structure of 

the economic and political system, and create a legal environment to promote 

the concept of citizenship and acceptance of others. On the level of 

community cohesion, it is recommended that strict measures be taken against 

the spread of weapons that are not used against occupation and to resist the 

phenomenon of spreading hatred through the media of the national parties and 

factions. Facing any external interference in all its forms and types in 

economic, political and social life through rejecting any conditional 

assistance. 
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 الفصل األول
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ار العام للدراسة اإلط
 

 المقدمة 0.0
 

االحتالل من خالل قرارات  ةتم شرعن أنبداية منذ  ،تعرض المجتمع الفلسطيني للعديد من الصدمات
 82/55/5222والذي أصدر بتاريخ  525قرار تقسيم فلسطين رقم ، والتي كان أولها األمم المتحدة

الفلسطينية المحتلة راضي األفلسطينيين يقطنوا في  إلىوبهذا القرار قاموا بتقسيم المجتمع الفلسطيني 
 أنواعتبروا ، (22الل ) 5222الفلسطينية المحتلة عام راضي األوفلسطينيين في ( 22الل ) 5222عام 

دولة الكيان الصهيوني ستوفر الرخاء  أنعلى اعتبار  22المعاناة اقتصرت على فلسطينيي الل 
 .  اآلنحتى  هر لم توف والتي 22للفلسطينيين في الل 

 
كان الرد بإنشاء وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل  5222أي في العام  بعامبعد هذا الشرخ الذي تم 

 ،بهدف تخفيف العبء على الفلسطينيين ، وذلت5(األونروا)في الشرق األدنى الفلسطينيين  نالجئي
فلسطيني الجئ وفلسطيني غير الجئ،  إلىالمجتمع الفلسطينيين في قاموا بتقسيم  أنوكانت النتيجة 

المعاناة اقتصرت على الالجئين فقط وباقي المجتمع الفلسطيني حصل  أن كما يعتقدون نهم بهذا أحيث 
 .على الرخاء المطلوب

 

                                                 
5
بهللدف تقلديم بللرامج  5222كلانون األول  2الصلادر علن الجمعيللة العاملة لألملم المتحللدة فلي ( رابعللا) 18.األونلروا بموجللب القلرار رقلم  تأسسلت 

 .5211ي األول من شهر أيار عام وبدأت الوكالة عملياتها ف. اإلغاثة المباشرة والتشغيل لالجئي فلسطين
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من  إلىتم تصنيف الفلسطينيين  عندماتزايدت التصدعات في نسيج المجتمع الفلسطيني ومرة أخرى 
وكما ، (ي الشتاتيفلسطين) ومن هم في الشتات( فقط 22الل أراضي  عرفوا الوطن)هم داخل الوطن 

من هم خارج ممعاناة  أكثر( حسب تعريفهم لفلسطين)من هم داخل فلسطين  أنمرة أخرى  يعتقدون 
الدول المستضيفة  أسمتهم)هنات دول حاضنة وراعية للفلسطينيين في الشتات  أنفلسطين، بمنط  

 .  السياسي واالجتماعياالقتصادي و استقرارهم لهم ستقوم بتوفير البيئة المالئمة وتحفظ ( لالجئين
 

 إلىحيث تم تقسيمهم  ،ما تبقى من الوطن الهش داخلولم تتوقف عملية الطرق على الزجاج 
تحت )ينيي قطاع غزة ، وفلسط(الهاشمية األردنيةتحت وصاية المملكة )فلسطينيي الضفة الغربية 

بكل ما تحمل كلمة الوصاية من تبعات قانونية، وسياسية، واقتصادية ( وصاية جمهورية مصر العربية
زادت في التصدعات والتشرخات في المجتمع الفلسطيني على المستوى السياسي  حيث ،واجتماعية

أي )فقط  إداري  ظاهرهاوصاية ال أوعمليات االتباع علما بان .  واالجتماعي واالقتصادي وحتى البيئي
تقلل العبء االقتصادي  أننها أمن شالتي  اإلجراءاتب إال الوصايةهذه  أهدافولم تتسم ( األزمة إدارة
وبعد قيام .  تاريخهحتى  5222بعيد نكسة  هوبقي الحال علي . االجتماعي على الفلسطينيين أو

قيدت السلطة بمجوعة من االتفاقيات سلو، حيث و مخرجات اتفاقية أ كأحدالسلطة الوطنية الفلسطينية 
مطرقة تزيد  إال لم تكنسوء، وبمحاولة فرض مجموعة من الحلول للقضية  إال األمرالتي لم تزد 

، والذي انعكس على شكل حالة من عدم تمع بمزيد من التصدعات والتشرخاتبطرقها على هذا المج
حالة من التنمية  إحداثوالتي تزيد من صعوبة  ،عيالسياسي واالجتمااالقتصادي و االستقرار النسبي 

قة الذكر وخالل كل مرحلة من المراحل ساب.  المستدامة في ظل هذه الحالة من عدم االستقرار النسبي
مكونات المجتمع الفلسطيني بمحاولة  إلضعافحاللي االستعماري واإل كان االحتالل يمارس دوره

 .العالمفي هذا الوجود الفلسطيني  لمحو
 

الصراع الطبيعية انتزاع كافة الموارد ومحاولة  األرضبعد احتالل  للفلسطينيين األولكان رد الفعل 
فعل  قام بردود عام 511أكثر من نذ ، هذا العنصر البشري مفاظ على العنصر البشري الفلسطينيللح

حالة عدم االستقرار في المجتمع زرع و  ،هذه الهشاشة إحداث إلى أدتالتي  اإلجراءاتعلى كل 
تغير جوهري، حيث انه من المستحيل البقاء على حالة العبودية والتبعية  إحداثالفلسطيني بهدف 

الفعل عبارة عن ثورات  ردودوكانت .  على الواقع االجتماعي أثرهاالسياسية والتي انعكس االقتصادية و 
نت ثورات سطر فيها العنصر البشري الفلسطيني كا ،الثانية األقصىحتى انتفاضة  52.2العام  ذمن

 .التضحية والنضال آيات أسمي
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من خالل منح فلسطين في العام  أو 5222من خالل المجلس الوطني عام  إماولكن وبإعالن الدولة 
المحتلة عام  فلسطيندولة مراقبة غير عضو باعتراف دولي على تأسيس دولة فلسطين على  8158
حافظ على قد  ، علما بان كليهمايث عن دولة فلسطينية وليس مجتمع فلسطينيوأصبح الحد.  5222
وأصبح على عات  هذه الدولة وكافة مكونات  ةواالجتماعي ةالسياسيو  ةاالقتصادي المكوناتنفس 

عدم الناتجة عن حالة تغيير جوهري للخروج من حالة الهشاشة  إحداثالمجتمع الفلسطيني ضرورة 
تنمية ذات طابع خاص، وخاصة  إحداث إلىوللوصول  السياسي واالجتماعيو  االقتصادياالستقرار 

 .يتناسب مع حجم التضحيات التي قدمها بما األمانبر  إلىل بالعنصر البشري الفلسطيني و للوص
 

السياسي واالجتماعي ال االقتصادي و ل حالة عدم االستقرار ظهذه التنمية المستدامة في  إلحداثولكن 
المجتمع الفلسطيني، ثم ننظر ما هي  التي يعاني منهااشة شمن تشخيص وقياس مستوى اله والأبد 

ونقوم  ،اجتماعيو سياسي و الحلول للحد من تلت الهشاشة والحصول على استقرار اقتصادي  أفضل
بكل  في هذه الحالة تستخدم التنميةحيث  االحتالل،طفرة جينية في مفهوم التنمية في ظل  بإحداث
 .من هذا االحتالل لتحررمن أدوات اكأداة وعناصرها  أبعادها

 
 مشكلة الدراسة 7.0

 

تبعية ليس أي للتحرر من هذا االحتالل ومن ناجح تنمية مستدامة تستخدم كأداة وسالح  إحداث نإ
وقبل تطوير هذه األداة وصرف الدواء المناسب للمرض الذي يعاني منه النظام .  السهل باألمر

ظل  يجب تشخيص وقياس المستوى الذي وصل له فيالسياسي واالجتماعي في فلسطين و ي االقتصاد
 : وعليه يمكن تلخيص المشكلة بل . هشاشة في المجتمع أحدثالذي االحتالل 

 
 ي مقومات التنمية التي قد تحد من تلك الهشاشةههو مستوى هشاشة المجتمع الفلسطيني وما ما 

 مر بها المجتمع الفلسطينيالسياسي واالجتماعي التي و االقتصادي مع حالة االستقرار  وبتواؤم
 ؟7002-7002خالل األعوام 

 
 مبررات الدراسة 1.0

 

الكاملل بالحصلول عللى  مشلروع وال يقلل وال يتعلارض ملع حقلهح  الشلعب الفلسلطيني بلالتحرر حل   إن
وملللن هنللا يجلللب تلللوفير دراسلللات وأبحللاث علميلللة وعمليلللة حللول إمكانيلللة إحلللداث تنميلللة .  تنميللة مسلللتدامة

 :حقيقية في هذا المجتمع الهش وغير المستقر، إضافة إلى المبررات المحورية التالية
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 العيش فلي إن قضية تحرير فلسطين قضية محورية للمجتمع الفلسطيني، وح  الشعب الفلسلطيني بل
تنميلة تتناسلب ملع  إحلداثمجتمع مستقر من الناحية االقتصادية والسياسية واالجتماعية من خلالل 

لها،  ناسب مع مدى المعاناة التي تعرضوبهدف الحصول على مستوى رفاهية يت ،البشرية إمكانيته
 .حل مهين للقضية إيجادوال يقصد بها 

  الحصول على تنمية متسلاوية وذللت للحلد ملن اآلفلات كافة المواثي  الدولية تضمن ح  الجميع في
، وملن هنلا جلاءت التوصليات الدوليلة إللى ضلرورة تنفيلذ دراسلات االجتماعيةو  والسياسية االقتصادية

متخصصللة حللول االسللتقرار السياسللي واالجتمللاعي واالقتصللادي وأثللره علللى إحللداث تنميللة، وخاصللة 
 .مستقرةالالمجتمعات النامية والمهمشة وغير هي 

 مسلتوى السياسي واالجتماعي من خلالل قيلاس االقتصادي و  مستوى االستقرارمحاولة إعطاء تقييم ل
 .هشاشة المجتمع الفلسطيني

 
 همية الدراسةأ 1.0

 

الة االستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي ح تلعبهالدور الذي أهمية هذه الدراسة من أهمية تنبع 
 :هنات أسباب أخرى تدعم أهمية الدراسة وهي نأ، كما فلسطينفي  المستدامةفي تحديد معالم التنمية 

  واالجتملللاعي والسياسلللي حاللللة االسلللتقرار االقتصلللادي هشاشلللة اللللدول و مسلللتوى إضلللافة مرجلللع حلللول
 .في مجتمع هش غير مستقرمستدامة إمكانية إحداث تنمية  معلمجتمع محتل 

 تنميللللة إحللللداث ناع القللللرار لتسللللاعدهم فللللي المسللللاهمة فللللي تقللللديم توصلللليات لراسللللمي السياسللللات وصلللل
 .المجتمع الفلسطينيفي  مستدامة

  مكانية إحلداث رغبة شخصية للباحث بالتعرف على خصائص المجتمعات الهشة وغير المستقرة، وا 
 .  في هذه المجتمعات تنمية مستدامة

 
 الدراسةأهداف  1.0

 

هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل اسللتخدام مقيللاس مسللتوى هللو قيللاس لدراسللة الهللدف الرئيسللي ل أن
التعلرف عللى مقوملات  إللىفي الدول، إضلافة االستقرار والذي يعتمد باألساس على حالة  ،الهشةالدول 
هللى  تكلون األهلداف الفرعيلة للدراسلة هالمطلوب تحقيقها للحلد ملن تللت الهشاشلة وعليل المستدامةالتنمية 

 :النحو اآلتي
  خلللللالل األعلللللوامقلللللراءة واقعلللللة مسلللللتوى هشاشلللللة المجتملللللع الفلسلللللطيني ملللللن خلللللالل التعلللللرف عللللللى     

8112-8152. 
  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به االقتصادي  مستوى االستقرارالتعرف على. 
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  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به السياسي  مستوى االستقرارالتعرف على. 
  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به التعرف على واقع التدخل الخارجي. 
  8152-8112خالل األعوام التعرف على واقع التماست في المجتمع الفلسطيني. 
  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به االستقرار االجتماعي مستوى التعرف على. 
  هشاشللة المجتمللع مسللتوى المطلللوب تحقيقهللا للحللد مللن  ةاالقتصللاديالتعللرف علللى مقومللات التنميللة

 .الفلسطيني
  هشاشلللة المجتملللع مسلللتوى التعلللرف عللللى مقوملللات التنميلللة السياسلللية المطللللوب تحقيقهلللا للحلللد ملللن

 .الفلسطيني
  هشاشللة المجتمللع مسللتوى التعللرف علللى مقومللات التنميللة االجتماعيللة المطلللوب تحقيقهللا للحللد مللن

 .الفلسطيني

 
 الدراسةلة أسئ 1.0

 

وتحديد معالم مقومات هشة الالدول باستخدام مقياس قياس مستوى الهشاشة جل القدرة على أمن 
هشاشة المجتمع الفلسطيني ال بد من اإلجابة على  وى تمسالتي تساعد على الحد من المستدامة التنمية 

 :مجموعة من األسئلة وهي
  ؟8152-8112األعوام خالل  مستوى هشاشة المجتمع الفلسطينيما هو 
  ؟8152-8112خالل األعوام االقتصادي الفلسطيني  مستوى االستقرارما هو 
  ؟8152-8112خالل األعوام السياسي الفلسطيني  مستوى االستقرارما هو 
  ؟8152-8112خالل األعوام ما هو واقع التدخل الخارجي في فلسطين 
  ؟8152-8112األعوام خالل االجتماعي الفلسطيني  مستوى االستقرارما هو 
  ؟8152-8112خالل األعوام ما هو واقع التماست في المجتمع الفلسطيني 
 هشاشللللة المجتمللللع مسللللتوى المطلللللوب تحقيقهللللا للحللللد مللللن  ةومللللا هللللي مقومللللات التنميللللة االقتصللللادي

 الفلسطيني؟
 هشاشة المجتمع الفلسطيني؟مستوى المطلوب تحقيقها للحد من  ةوما هي مقومات التنمية السياسي 
  هشاشللللة المجتمللللع مسللللتوى ومللللا هللللي مقومللللات التنميللللة االجتماعيللللة المطلللللوب تحقيقهللللا للحللللد مللللن

 الفلسطيني؟
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 فرضيات الدراسة 2.0
 

ساعد على فهم هذه تسظاهرة هشاشة المجتمع الفلسطيني صياغة مجموعة من الفرضيات حول  نإ
بين المتغيرات الرئيسية ة ومحاولة تفسير العالقة البحث عن المشكلساعد في تكما س ،الظاهرة

االستقرار االقتصادي، واالستقرار )والمحورية للدراسة والتي تشكل في مجملها ظاهر الهشاشة 
والمتغيرات المستقلة، ( السياسي، والتدخل الخارجي، واالستقرار االجتماعي، والتماست في المجتمع

 : تم صياغة الفرضيات التالية هوعلي
  هشاشللللة مسللللتوى بللللين (       عنللللد مسللللتوى الداللللللة )إحصللللائية ال توجللللد عالقللللة ذات داللللللة

 .8152-8112خالل األعوام  فلسطيناالستقرار في  ومحاورالمجتمع الفلسطيني 
  فللي توجهللات المبحللوثين (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية

تعلللزى للخصلللائص  8152-8112خلللالل األعلللوام  فلسلللطينهشاشلللة المجتملللع فلللي مسلللتوى حلللول 
 .الديمغرافية للمبحوثين

  فللي توجهللات المبحللوثين (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية
تعللزى  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله االسللتقرار االقتصللادي مسللتوى حللول 

 .للخصائص الديمغرافية للمبحوثين
  فللي توجهللات المبحللوثين (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية

تعلللزى  8152-8112خلللالل األعلللوام  فلسلللطيناللللذي ملللرت بللله السياسلللي  مسلللتوى االسلللتقرارحلللول 
 .للخصائص الديمغرافية للمبحوثين

  المبحللوثين فللي توجهللات (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية
تعلللزى للخصلللائص  8152-8112خلللالل األعلللوام  فلسلللطينالخلللارجي فلللي  حلللول مسلللتوى التلللدخل
 .الديمغرافية للمبحوثين

  فللي توجهللات المبحللوثين (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية
تعللزى  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله االجتمللاعي  مسللتوى االسللتقرارحللول 

 .للخصائص الديمغرافية للمبحوثين
  فللي توجهللات المبحللوثين (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد فروقللات ذات داللللة إحصللائية

تعلزى للخصلائص  8152-8112خلالل األعلوام  فلسلطينالتماست في المجتملع فلي مستوى حول 
 .الديمغرافية للمبحوثين
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 مجتمع الدراسة 1.0
 

على مقدرته على تحقي  الهدف من الدراسة وقدرته  األولىيعتمد تحديد هوية مجتمع الدراسة بالدرجة 
الطرق لحل مشكلة  أقرب إلىفي النهاية الدراسة وفحص فرضياتها للوصول  أسئلةعلى  اإلجابةعلى 
 ،ساسيةالمقاييس ح أكثرمن والمجتمعات هشاشة الدول مستوى مقياس  أنوعلى اعتبار .  الدراسة
رسم السياسات في مجال وخاصة  عليها الكثير من التبعيات سيترتبمخرجات هذا المقياس  أنحيث 

ليس فقط من قبل القطاع  ،وذات الطابع االستراتيجي والقرارات االقتصادية والسياسية واالجتماعية
نماالحكومي  ال يمكن ولذلت . والخاصة األهليةمن باقي قطاعات المجتمع الفلسطيني المحلي  وا 

حيث تم  ،مقياس هشاشة الدول أدبياتوهذا حددته  ،هذا القياس إلجراءاالعتماد على مصدر واحد 
البيانات الكمية  هما قياس مستوى الهشاشةنوعين من البيانات يجب االعتماد عليها ل إلى اإلشارة

حساسية لالنتائج و  هميةوأل ولذلت ،(بيانات االتجاهات)والبيانات النوعية ( الرسمية اإلحصاءات)
 :مصادر بيانات الدراسة كان مجتمع الدراسة كما يليوحسب  تطويرهالذي تم المقياس وتخصص 

 
 الدراسة المسحية  0.1.0

 

ومصطلحات متخصصة وبشكل  أسئلةها على ءالدراسة المسحية واحتوا أداةعلى حساسية  بناءً 
الباحث  قامتفصيلي حول الواقع الحالي والمستقبلي االقتصادي والسياسي واالجتماعي الفلسطيني، 

وكالء الوزارات في الحكومة اختيار مجتمع متخصص العتبارات خاصة بالدراسة المسحية وهم ب
قتصاد اال أقسامفي  الدكتوراهالفلسطينية والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية الحاصلين على درجة 

 األبحاثالباحثين في مراكز و  األهليةوالمنظمات تنموية، العلوم الجتماع و االسياسة وعلم الو 
 .والتنمية والمتخصصة في مجال االقتصاد والسياسة وعلم االجتماع

 
  الدراسة االرتباطية 7.1.0

 

الواقع االقتصادي  لدراسةالتي تم استخدامها ( الرسمية اإلحصاءات)الكمية البيانات التنوع في  نإ
.  مؤشرالدراسة لكل  اتمجتمعوع نت إلىأدى  والسياسي واالجتماعي لمكونات المجتمع الفلسطيني

المؤشرات  أما، فلسطينالمنشآت العاملة في تمثل كانت بيانات المؤشرات االقتصادية  أننجد حيث 
 .األفرادالسياسية واالجتماعية فقد كانت تمثل 
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 نموذج الدراسة 1.0
 أما، الخصائص الديموغرافية لمجتمع الدراسةفي الدراسة المسحية كانت ة المتغيرات المستقل نإ

وقد تم توضيح  .(مقياس الهشاشة، ومقومات التنمية المستدامة) محاور الدراسة هيفالمتغيرات التابعة 
 :، وكما يلي5.5نموذج الدراسة المسحية في الجدول 

 

 المسحية  نموذج الدراسة: 0.0جدول 
 المتغيرات المستقلة المتغيرات التابعة

 (االستقرار االقتصادي) مقياس الدول الهشة

الخصائص 
الديموغرافية 
 للمبحوثين

 (االستقرار السياسي) مقياس الدول الهشة
 (االستقرار االجتماعي) الهشة مقياس الدول

 (الفلسطيني التماست في المجتمع) مقياس الدول الهشة
 (التدخل الخارجي) مقياس الدول الهشة

 (التنمية االقتصادية) المستدامة مقومات التنمية
 (التنمية السياسية) المستدامة مقومات التنمية
 (التنمية االجتماعية) المستدامة مقومات التنمية

 

ما أهو المتغير المستقل ( 8152-8112)فقد كان الزمن ( الدراسة االرتباطية) الكمية ما البياناتأ
بالواقع االقتصادي والسياسي واالجتماعي وبيانات  مؤشرات مختارة خاصةالمتغير التابع فقد كانت 

في جدول االرتباطية وتم توضيح نموذج الدراسة  . والتدخل الخارجي في المجتمع الفلسطينيالتماست 
 :كما يلي، و 8.5

 

 نموذج الدراسة االرتباطية: 7.0جدول 
 المتغيرات المستقلة المتغيرات التابعة

ـــع االقتصـــادي قطلللاع و الزيلللادة السلللكانية، والبطاللللة، ومسلللاهمة قطلللاع الزراعلللة : شـــمليو: )الواق
، والنللاتج المحللي اإلجملالي، والتضللخم، اإلجملالي النلاتج المحلليفللي قطلاع الخلدمات و الصلناعة 

 (ونصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 الزمن 
(8112-8152) 

عدد الشكاوى في مجال ادعاءات ماسة بالسالمة الجسدية والتعرض : شمليو)الواقع السياسي 
 (التوقيف واالعتداء الجسدي أو المعنوي  أثناءللمعاملة القاسية والالإنسانية 

 (المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالدالعمر : شمليو)الواقع االجتماعي 
 (معدالت الطالق الخام: شمليو)التماسك في المجتمع الفلسطيني 

ــدخل الخــارجي  نصلليب الفللرد مللن صللافي المسللاعدات اإلنمائيللة الرسللمية المتلقللاة، : شــمليو)الت
والمعونلللللات الرسلللللمية المتلقلللللاة، وصلللللافي المسلللللاعدات وصلللللافي المسلللللاعدات اإلنمائيلللللة الرسلللللمية 

 (اإلنمائية الرسمية المتلقاة كنسبة من إجمالي الدخل القومي، والمنح، باستثناء التعاون الفني
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 حدود الدراسة 00.0
 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني ومعرفة مقومات التنمية مستوى قياس  :الحدود الموضوعية
 .تحد من تلت الهشاشة أنالمستدامة التي يمكن 

  ن في و رات، المحاضر اوكالء الوز  (:مصدر البيانات الدراسة المسحية)الحدود البشرية
، والباحثين والعلوم التنموية االقتصاد والسياسة وعلم االجتماع أقسامالجامعات الفلسطينية في 

 .األبحاثومراكز  األهليةفي المنظمات 
  فلسطينن في يالفلسطينيين المقيم (:الدراسة االرتباطيةمصدر البيانات )الحدود البشرية 

 (.الضفة الغربية وقطاع غزة)
 (الضفة الغربية وقطاع غزة) فلسطين :الحدود الجغرافية. 
 باستثناء  8152-8112 عوامتمثل األ جميع البيانات الواردة في هذه الدراسة :الحدود الزمانية

األعوام تمثل المساعدات والمنح مؤشرات الدراسة االرتباطية الخاصة بالتدخل الخارجي 
8112-8152. 

 
 هيكلية الدراسة 00.0

 

 :تتكون الدراسة من خمسة فصول وهي كاآلتي
المقدمة، مشكلة الدراسة، مبررات الدراسة، أهمية : وفيه اإلطار العام للدراسة ويشمل: الفصل األول

مجتمع الدراسة، : الدراسة، فرضيات الدراسة، ومنهجية الدراسة وتضمأسئلة الدراسة، أهداف الدراسة، 
 .نموذج الدراسة، حدود الدراسة، هيكلية الدراسة

 
تطرق  األول ءاأجز ثالث  إلىوقسم هذا الفصل  ،النظري والدراسات السابقة اإلطاروفيه : الفصل الثاني
وربطها  مفهوم الهشاشة إلى إضافةهوم التنمية والتنمية المستدامة، فوتشمل م) األساسية إلى المفاهيم

اسي يكما شملت على مفهوم االستقرار بما فيها االستقرار االقتصادي والس.  بمفهومي الفشل والمرونة
 ،واستراتيجياتها أبعادهامواردها  من حيث التنمية المستدامة إلىالجزء الثاني فتطرق  أماواالجتماعي، 

التي تغطيها المقاييس  وأبعادهاالدول من حيث المقاييس المستخدمة هشاشة مستوى  قياس إلى إضافة
المستخدمة ( FSI)مقياس الدول الهشة  إلىواالرتبا  بين المقاييس، وتم التطرق في نهاية هذا الجزء 

فقد تناول الدراسات السابقة ذات من هذا الفصل  األخيرالجزء  أما.  ومؤشراته الدراسة أداةفي تطوير 
 .موضوع الدراسةالعالقة ب
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مقدمة، أداة الدراسة، مجتمع الدراسة، عينة : المنهجية ومجتمع وعينة الدراسة وتشمل: الفصل الثالث
صف عينة الدراسة، اختبار صدق أداة الدراسة، اختبار ثبات أداة الدراسة، األدوات والمعالجة و : الدراسة

 .اإلحصائية
 

اختبار فرضيات . الدراسةأسئلة تحليل : تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات وتضم: الفصل الرابع
 .الدراسة

 
ملخص نتائج الدراسة، ملخص اختبار الفرضيات، واستنتاجات  واشتمل على: الفصل الخامس

 .، فهرس المالح ، وفهرس المحتوياتالمراجع، المالح ، فهرس الجداولوتوصيات الدراسة، 
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 الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
 

 مقدمة 0.7
 

 ،الباحث في دراسة ظاهرة هشاشة الدولعليه  النظري الذي اعتمد اإلطارفي هذا الفصل سيتم تناول 
حداث الممكن استخدامها للحد من تلت الهشاشة االستراتيجياتولدراسة  . تنمية تتصف باالستدامة وا 

 .وستكون دراسة الحالة لمجتمعنا الفلسطيني
 

الهشاشة  مفهومحيث إن تحقي  أهداف التنمية المستدامة،  أمامتشكل هشاشة الدول التحدي األكبر 
محاولة ن إفومن ثم ، (عدم االستدامة)مرتبط بحالة االستقرار، وعدم االستقرار مرادف لعدم االستمرار 

وضمن الظروف  تكون تنمية مستدامة أنحالة عدم االستقرار لن يكون مصيرها إحداث تنمية في 
 . العادية

 
 األساسية المفاهيم  7.7

 

سليقود بله الدراسلة  اللذيالباحلث بتحديلد االتجلاه  يقلوم من خاللهلا ،الرئيسية للدراسةتعتبر المفاهيم الدفة 
عنلوان  إللىالنظر بلاألوللى و  ةللوهلل. على أسئلة الدراسة وفحص فرضياتها واإلجابةلحل مشكلة الدراسة 

الثانيلة التنميلة المسلتدامة، ثلم مفهلوم  وأملامصطلحات التاليلة، أولهلا التنميلة، ال إلى تجزئته يمكنالدراسة 
مفللاهيم االسللتقرار االقتصللادي ثللم  إلللى تللهتجزئسلليتم حيللث الهشاشللة وهللو المفهللوم الرئيسللي فللي الدراسللة 

 .وكل ذلت سيكون مدخل للحديث عن مواضيع ذات عالقة بالدراسة.  السياسي ثم االجتماعي
 

 مفهوم التنمية 0.7.7
 

 أنلالحظنلا كيلف  ملن القلرن الماضلي عقلدي الخمسلينيات والسلتينيات لو تفحصنا أدبيات التنميلة خلالل
معظمهلللا قللللد خللللط بللللين مفلللاهيم اقتصللللاديات التنميلللة والتنميللللة االقتصلللادية والنمللللو االقتصلللادي والتنميللللة 

مترادفللات، أو فللي أحسللن  أنهللا مللاإن هللذه المفللاهيم أاالعتقللاد بلل األدبيللاتفقللد هلليمن علللى هللذه .  الشللاملة
كلرم، ) تحقي  التنميلة االقتصلادية والتنميلة الشلاملة إلىتحقي  النمو االقتصادي يؤدي حتما  نإ األحوال
،  ولكللن ذهللب الللدكتور العيسللوي إلللى ابعللد مللن ذلللت حيللث عبللر عللن التنميللة بأنهللا تمثللل تلللت (5225

ربطهلا فلي التغيرات العميقة في الهياكل االقتصادية والسياسية واالجتماعية للدولة، وفي العالقات التلي ت
النظللام االقتصللادي الللدولي التللي يكلللون مللن شللأنها تحقيلل  زيللادات تراكميلللة قابلللة لالسللتمرار فللي اللللدخل 
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 الفلللردي الحقيقلللي عبلللر فتلللرة ممتلللدة ملللن اللللزمن، إللللى جانلللب علللدد ملللن النتلللائج األخلللرى غيلللر االقتصلللادية
 .(8115العيسوي، )
 

بيللللري النمللللو االقتصللللادي والتنميللللة ملللن جهللللة أخللللرى أشللللار هلللاجن فللللي كتابلللله اقتصللللاديات التنميلللة أن تع
االقتصادية ليسا تعبيرين مترادفين، فتعبير النمو االقتصادي ألي من الدول يعني الزيادة المتواصلة فلي 
الدخل الحقيقي للفرد الواحد ملن خلالل تحسلين وسلائل اإلنتلاج، أملا التنميلة االقتصلادية فتشلمل التغيلرات 

كملللللا أكلللللد هلللللاجن أن النملللللو .  (5222هلللللاجن، ) االقتصلللللادياالقتصلللللادية العديلللللدة التلللللي ترافللللل  النملللللو 
خللالل فتللرة % .8 لاالقتصللادي يللرتبط بالزيللادة المسللتمرة فللي دخللل الفللرد، فللإذا زاد عللدد سللكان دولللة مللا بلل
ولليس نملوا قلد حلدث عشرة أعوام وزاد ناتجله القلومي اإلجملالي بلنفس النسلبة نقلول بلان توسلعا اقتصلاديا 

، صلالي) فهو يرى أن النمو يراد به مجرد الزيادة فلي دخلل الفلرد الحقيقلي وأكد ذلت الشافعي.  اقتصاديا
زاملن الزيلادة  إذاحلول النملو االقتصلادي انله  بحثلهومن جهة اخرى اشار مقدم مصطفى فلي .  (8152

خشليب، ) فلي معلدل نملو السلكان يكلون هنلات تراجعلًا اقتصلادياً  أكبرفي معدل نمو الناتج المحلي زيادة 
8152). 

 
ارتفلللاع طويلللل األجلللل فلللي  هلللوعللللى أن النملللو االقتصلللادي  أكلللدكازنلللت قلللد أن وفلللي نفلللس السلللياق نجلللد 

إمكانيات عرض بضائع اقتصادية متنوعة بشكل متزايلد للسلكان، وتسلتند هلذه اإلمكانيلات المتناميلة إللى 
التقنيللة المتقدمللة والتكيللف المؤسسللي واأليللديولوجي المطلللوب لهللا، والمهللم فللي هللذا التعريللف أنلله يقلللص 

االقتصللادية كفعللل إرادي، فللالنمو االقتصللادي الفجللوة بللين النمللو االقتصللادي كفعللل تلقللائي، وبللين التنميللة 
المسللتدام هللو نتيجللة لسياسللات ومؤسسللات وتغييللرات هيكليللة وعلميللة، وبالتللالي للليس مجللرد عمليللة تلقائيللة 

النمو يرتكز على  أنونجد من هذا التعريف .  (8112نصر، ) كما كان سائدا في األدبيات الكالسيكية
 .لمتقدمة والتكيف المؤسسيالتقنية ا إلىطويل باالستناد الاألجل 

 
في تعريف التنميلة نجلد أن المختصلين فلي التنميلة ملن  اإلطار الكالسيكي المتعارف عليه وللخروج عن

وتوجهلوا .  التنمية فقط في النملو االقتصلادي تالمنظور الحديث قد رفضوا النظرة الكالسيكية التي ربط
ة الشللاملة فقلللد عرفهللا الحبيللب بأنهلللا ذلللت التطلللوير بالنسللبة للتنميللل أمللا ،للتنميلللةتعريللف أكثلللر شللموال  إلللى

البنلللائي أو التغيلللر البنلللائي للمجتملللع بأبعادهلللا االقتصلللادية والسياسلللية واالجتماعيلللة والتنظيميلللة ملللن أجلللل 
وكمللا هللو واضللح مللن التعريللف نجللد أن .  (5222الحبيللب، ) تللوفير حيللاة كريمللة لجميللع أفللراد المجتمللع

 .كريمة للفرد بجميع أبعادها ةوتوفير حيا التنمية ترتكز على التغير الهيكلي
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 مفهوم التنمية المستدامة 7.7.7
 

األملم المتحلدة بوضلع أول تصلور لهلا حلول  انطلقلت العنلوانمن هلذا  ،"ضرورة إنجاز الح  في التنمية"
المقصود بمصطلح التنمية المسلتدامة، وتلم ذللت خلالل ملؤتمر األملم المتحلدة للبيئلة والتنميلة اللذي انعقلد 

تحقيل  التنميلة بنحلو تتسلاوى بله الحاجلات  دي جانيرو بالبرازيلل، حيلث تلم ربلطفي ريو  5228في العام 
ولكللللن لللللم يقللللف تعريللللف التنميللللة .  (8111دوجللللالس، ) سللللتقبلالتنمويللللة والبيئيللللة ألجيللللال الحاضللللر والم

المسللتدامة عنللد هللذا التصللور، حيللث كللان هنللات اجتهللادات ورؤى كثيللرة حاولللت أن تضللع تعريفللا شللامال 
طارا محددا ومفهوما واضحا للتنمية المستدامة  .  وجامعا وا 

 

يقصللد بلله و " Sustainable Development" هللمصللطلح نجللد اإلنجليزيللةالترجمللة  إلللىعنللد الرجللوع 
للتحملللل عنلللد أي ضلللغو ، ولكلللن جميلللع تقلللارير  ةلالسلللتمرارية أو الديموملللة بالتلللالي القابلللل ةالتنميلللة القابلللل

ذات الصللللة تسلللتعمل فلللي ترجمتهلللا إللللى اللغلللة العربيلللة تعبيلللر التنميلللة  اإلنملللائيبرنلللامج األملللم المتحلللدة 
فالتنميلة  ،كلمة الدعم للتعبير عن معاني المفهوم المستدامة، ويمكن أيضًا في اللغة العربية أن نلجأ إلى

المستدامة هي التي تجد في ذاتهلا ملا يلدعم اسلتمرارها فتكلون بالتلالي تنميلة متداعملة، وهلي ال يمكلن أن 
 .(5222قرم، ) "تكون كذلت إذا لم تكن متحملة ومقبولة من فئات المجتمع المختلفة

 

واجتهلدت فئلات ملن البلاحثين وملن ذوي  ،إلى أبعد الحدود من هنا أصبح تعريف التنمية المستدامة مرناً 
التخصصللات المختلفلللة لللللدخول فلللي هلللذا الميلللدان، ومحاوللللة تنلللاول عمليلللة التنميلللة المسلللتدامة بملللا يخلللدم 

عمليللة التنميللة التللي تلبللي أمللاني وحاجللات الحاضللر دون "مجللاالت تخصصللاتهم، فقللد عرفهللا دوجللالس 
 .(8111دوجالس، ) "ية حاجاتهم للخطرتعريض قدرة أجيال المستقبل على تلب

 
فقد عادت وعرفت التنمية المسلتدامة بأنهلا تعزيلز التنميلة  5228ف العام يالمتحدة بتعر  األمم ولم تكتف

االقتصادية مع الحفلاظ عللى الملوارد الطبيعيلة، وضلمان مواصللة التنميلة االجتماعيلة والبيئيلة والسياسلية 
 .(5222األمم المتحدة، ) المساواةواالقتصادية والمؤسسية على أساس 

 
 الهشاشةمفهوم  7.71.

 

التنمية، ولكن مع حداثة هذا المصطلح  أدبياتمصطلح هشاشة الدول مصطلح حديث التداول في  نإ
الخاصة بالتنمية المستدامة، وخاصة  واألهدافأصبحت هذه الكلمة محورية عند الحديث عن الغايات 

أي تنمية مستدامة  إحداثاستراتيجيات  عنالظهور كمحور أساسي عند الحديث  إلى تالدولة عاد أن
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النصيب األكبر من مؤشرات التنمية المستدامة تعتمد على مدخالت  أنكما .  في أي مجتمع
 .ومخرجات الدول

 
حساسة "أو " سهلة التكسر أو التلف"بأنها " الهشة"مصطلح يعّرف قاموس أكسفورد اإلنكليزي 

 .هشاشة ماذا؟: ، فإن السؤال األول الذي يطرح نفسه هو"الهشاشة"عند التعم  بمصطلح  ".ةوضعيف
إن الدولة الهشة غير قادرة على الوفاء بمسؤوليتها كمزود للخدمات فلدولة، اهشاشة نتحدث عن عندما 

كل، وهذا له عواقب على المجتمع ك. األساسية والسلع العامة، مما يؤدي بدوره إلى تقويض شرعيتها
مما يهدد سبل العيش، ويزيد من االنكماش االقتصادي واألزمات األخرى التي تؤثر على األمن البشري 

عن  نتحدثعندما و   .الهشاشةمجموع هذه الظواهر تشكل وبهذا المعنى  . واحتمال نشوب صراع مسلح
اإلنسان  من صنعهي الصراعات العنيفة وغيرها من األزمات التي  ا نتحدث عنن، فإنهشاشة المجتمع

لمجتمع، وبالتالي يتم تعريفها تخص اوبهذا المعنى، فإن الهشاشة هي . تشكل هشاشة في حد ذاتهاو 
. السياسي أو االجتماعياالقتصادي أو عدم االستقرار حالة على نطاق أوسع، وتشمل أي نوع من 
 (.Mata, and Ziaja, 2009) "الهش الوضع االجتماعي"بلوفي هذه الحالة يطل  على هذا الوضع 

 
وأنه ال يوجد حتى . هي مفهوم معقد ومتعدد األوجه" الهشاشة" أنن على و الباحث أكدمن جهة أخرى 

الباحثين وراسمي وصانعي السياسات على حد سواء حيث إن اآلن تعريف مقبول دوليا للهشاشة، 
الساسة ومجتمعات المانحين حول  لدىومع ذلت هنات بعض اإلجماع . يصورونه بطرق مختلفة

لمنظمة  وفقاف .(Mata, and Ziaja, 2009) تعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية للدول الهشة
التي لديها قدرات ضعيفة على القيام هي التعاون االقتصادي والتنمية، فإن المنطقة أو الدولة الهشة 

كما أن . ة متبادلة مع المجتمعيئى تطوير عالقات بنابوظائف الحوكمة األساسية وتفتقر إلى القدرة عل
المناط  أو الدول الهشة تعتبر أيضا أكثر ضعفا على صعيد الصدمات الداخلية أو الخارجية مثل 

دول تعاني : وتشير الهشاشة إلى طيف واسع من الحاالت .األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية
األزمات اإلنسانية والطبيعية ها فيدول سياق إعادة اإلعمار، و دول في من أزمات، ودول في حروب، و 

 .(8152، 85باريس ) وحاالت الفقر المدقع
 

الدول  أنقيادة وبناء قدرات الدولة المشروع الدول الهشة في  إشراتحول  في تقريرهوأكد مركز ويلسون 
توفير األمن أو الخدمات األساسية أو القدرة على اتخاذ القرار  حكوماتهاالفاشلة هي دول ال تستطيع 

 .(Woodrow Wilson Center, 2009) سيادة عليهابفي أجزاء كبيرة من األراضي التي تتمتع 
 النقا  بعض على اتفاق هنات نجد أننا الهذا المصطلح إفي تعريف  االختالفات من الرغم وعلى

 .األدبيات معظم في األساسية



 15 

 :وهي للهشاشة رئيسية أبعاد ثالثة حول تتمحور الحالية التعاريف جميع أن وبراون  ستيوارت وجد قدو 
 السلطة بسط في الفشل .5
 الخدمات الفشل في توفير .8
 الشرعية على الفشل في الحفاظ ..
 الخدمات توفير وعن العنف، من مواطنيها حماية عن الدولة تعجز عندما على التوالي يحدث أمر وهو

، المجتمعات األوروبية) مواطنيها من بشرعيتها اعتراف على الحصول وعن المواطنين، لكل األساسية
8112).  

 
االقتصادي  التعاون  منظمة حددته الذي التعريف في مباشر غير بشكل الدولة هشاشة رؤية وتتجسد
 الدول تعد: الهشة واألوضاع في الدول الجيدة الدولية المشاركة مبادئ في االقتصاد في مجال والتنمية
 الالزمة األساسية الوظائف أداء على السياسية القدرة أو/و اإلرادة إلى الدولة هياكل تفتقر عندما هشة
 .(8152، 85باريس ) اإلنسانية وحقوقهم سكانها أمن وحماية وتحقي  التنمية الفقر من للحد
 

الدولة و شبيهة الدولة،  إلىالدولة الفاشلة إضافة منها مرادفات كثيرة لمصطلح الدولة الهشة،  وهنات
والدولة  ،الدولة المأزومةو الدولة المعرضة للخطر، و الدولة المائلة إلى الفشل، و الدولة الرخوة، و المنهارة، 

التداخل بين الدراسات واألبحاث علما بانها تصف  إلىالضعيفة، وظهور هذه المرادفات الكثيرة أدت 
 .الظاهرة نفسها

 
 للشرعية المحوري  الدور إلى التركيز تحويل االقتصادي الميدان في والتنمية التعاون  منظمة وقررت

 تطلعات تلبية على القادرة غير الدول بأنها الهشة الدول تعريف تعديل خالل من وتطلعات المواطنين
المجتمعات ) السياسية خالل العملية من والقدرات التطلعات في التغيرات مع التعامل أو مواطنيها
  .(8112، األوروبية

 
 الفشلمفهوم  1.7.7

 

فنجد الكثير  ،ارتباطاً  اوأكثرهمرادفات الدولة الهشة استخدامًا  أكثريعتبر مصطلح الدولة الفاشلة من 
لمستخدمي المصطلح يقولون  كأنهمعن الدول الهشة يضعون بين قوسين الدول الفاشلة،  يتحدث ماعند
للبحث في تاريخ  هتعبير جديد وحديث وبديل للدولة الفاشلة، وعلي هو إالمصطلح الدولة الهشة ما  أن

 .الفاشلة مصطلح الدولة الهشة ال بد من البحث في تاريخ الدولة
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وعاجزة اقصى درجات الفشل عندما تكون غير قادرة  إلىتصل  إن الدولالقول  إلى الباحثون وقد اتجه 
 األساسيةمن أهم وظائف السلطة السياسية وواجباتها، توفير السلع  أن واأكدحيث . الوفاء بوظائفها عن

كتنظيم الحقوق والحريات المدنية، العناية الصحية والطبية، توفير بنى تحتية )لمواطنيها والخدمات 
له أن يسعوا إلى ناجح يستطيع المواطنون من خال اقتصاديذات كفاءة عالية، توفير نظام مؤسساتي 

، األساسية والخدمات ولعل تحقي  األمن واألمان في قمة هرم تراتبية السلع ،تحقي  أهدافهم ومشاريعهم
 . (8152العنبر، ودمحم، ) (األخرى  والخدمات الذي يضمن توفير والتمتع بالسلع

 
 األدبيات لكنظاهرة الفشل لدى الدول قديمة الوجود،  أنالباحثون  أكدوللبحث في تاريخ المصطلح 

.  ، وخاصة مع بداية انهيار الحكومة الصوماليةمن القرن الماضي في مطلع التسعينياتبدأت بتناولها 
خوري في مقالته حول  أنونجد   .المفكرين للبحث في محددات وتبعيات فشل الدولة دفع األمرهذا 
االهتمام بمفهوم الدولة  أفي مطلع الثمانينيات بد أنيؤكد " نشأ وتطور كيف- الدولة الفاشلة مفهوم"

إبان انهيار منظومة  التسعينياتالترويج للمصطلح كان في مطلع  أنفي  الباحثينالفاشلة، ويتف  مع 
 .(8152العنبر، ودمحم، ) الدولة في الصومال

 
المنظومات االجتماعية  أنواع أسمى أنهاعن انهيار منظومة الدولة والتي تصنف على وعند الحديث 

للحفاظ على  المجتمعي تماسكهاالقوانين التي تحكم األنظمة و على كم هائل من  العتماده ،وقوةًا تماسك
حتى  أوهنات نظام يحمي تماسكها لذلت فشلها  األحوالولكن في جميع   .خاصةالو  العامةمصالح ال

لذلت ال بد من التعم  في مفهوم الفشل  .من ورائها كوارث إنسانية ستخلفتفاقمت هشاشتها لو 
، وذلت الن هنات تبعيات اقتصادية وسياسية لدول ال تنطب  عليها الصفةهذه  صبغلضمان عدم 
  .دولة توصف بانها دولة فاشلة أليواجتماعية 

 
 فهوم الدولة الفاشلةساسي في تشكيل ماألدور كان لهما الظهرت دراستان  5221، و.522في العام 

، أما عن الدولة الفاشلة ستيفن راتنرو  لجيرالد هيرمان .522األولى عام ، كانت الباحثينعند كثير من 
  .(8152، خوري) المنهارةهي لوليام زارتمان عن الدولة و  5221كانت في العام الثانية 

 
ككيان  تلعب دوراً  أنالدولة الفاشلة هي تلت الدولة التي ال تستطيع  أن إلىالدراسة األولى فقد خلصت 

بانها فاشله  كثير من الدولعلى  تصدر حكما أنهانجد مستقل، ولكن عند النظر في هذا الخالصة 
 القيود واإلجراءات المهينة إلىوعند النظر .  كونها كيان مستقل تلعبهفقط بقياس مدى الدور الذي 

حتى الدول المانحة من  أوالدولي النقد  وخاصة صندوق  لإلقراضؤسسات الدولية الم فرضهت الذي
الدول  إن جميعا للدول والشرو  المرتبطة بمنح هذه القروض لقلنا همنحت التيخالل القروض 
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النتيجة ال تتناسب مع واقع كثير من الدول علما بان هذه . حتى فاشلة أوالمقترضة هي دول هشة 
تلعب دورا  إنها الوال يمكن القول  ى أخر ات دول كثيرة ترتبط بمصالح مع دول نه أنالمقترضة، كما 

فقد  5221الدراسة الثانية والتي كانت في العام  ماأ .المشتركةالمصالح  منظومة بناء علىمستقاًل 
، خوري) المنهارة هي تلت الدول التي لم تعد قادرة على القيام بوظائفها الدولإن خلصت للقول 

8152)  . 
 

الصدفة،  تعريف الدولة الفاشلة لم يكن وليد أن ،المشار له أعاله هوقد خلص البروفسور خوري في مقال
الدول تصبح كثير من  أنالدراسات  أكدتثة يجب تعريفها، كما يكرد فعل لظاهرة حدفقط ولم يظهر 

عقوبات اقتصادية، لضغو  خارجية على شكل فاشلة عندما تكون سيادتها مقيدة بسبب تعرضها 
ويمكن التعرف إلى بعض خصائص هذا . وسياسية، وعسكرية، أو وجود قوات أجنبية على أراضيها

المفهوم، ومنها عدم قدرة الدولة أو رغبتها في حماية المواطنين واعتبار نفسها فوق القانون المحلي أو 
يجرد مؤسساتها الحكومية من الدولي، فتمارس العنف وترتكب العدوان، أو تعاني عجزا ديمقراطيا 

الدافع االستعماري خلف هذه  إلىأشار خوري ومن خالل هذه السمات والخصائص، . جوهرها الحقيقي
من دون وجود وقائع أو حقائ  تدل على  نها فاشلةايصبح من السهل جدا اتهام الدول بالمفاهيم حيث 

وال يمكن الحكم على فشلها بمعزل عن   .وم، وهنا يكمن االلتباس واالفتقار إلى الدقة في المفهفشلها
  .(8152، خوري) وقضاياهمحيطها اإلقليمي ومستجدات النظام الدولي 

 
تلت الدولة التي تفقد السيطرة على بانها حول الدولة الفاشلة الموسوعة السياسية المرعشي في  أكدوقد 

ومن ثم تكون عاجزة عن تحقي  السالم واالستقرار لشعوبها، وفي . القانون وسائل العنف الخارج عن 
فرض السيطرة على أراضيها أو جزء منها، وعليه ال تستطيع ضمان النمو االقتصادي، أو أي توزيع 

االجتماعية، وغالبًا ما تتميز بانعدام المساواة االقتصادية والمنافسة  والخدمات للسلعللدخل أو عادل 
  .(8152، المرعشي) لمواردالعنيفة على ا

 
هذه " على الديمقراطية والتعدياستعمال القوة  إساءة-الدول الفاشلة " هبكتاب وقد عالج تشومسكي

. تسعى إلى التدخل في شؤون دول أخرى ( استعمارية)يخدم سياسات دول التعريف  أنبحسم الجدلية 
حيث تقوم سباب خارجية، أل أنماداخلية  ألسبابالدول ليس تفشل في كثير من األحيان  هأن أكدحيث 

اإلثنية أو الطائفية أو المذهبية أو غيرها، كما هو حاصل  جهات خارجية بتغذية الصراعات الداخلية
وبهذا، يتم إضعاف أنظمة الحكم في هذه الدول لسلب إرادتها . في الوقت الحاضر في منطقتنا العربية

عبر اإلكراه، وبالتالي إعالنها دوال فاشلة، عليها الشرو   السيادية، ليسهل التدخل في شؤونها وفرض
وهنا تكمن االستنسابية الكبرى في تصنيف الدول الفاشلة، إذ تختلف في كل حالة نقطة خرق أو أكثر، 
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، تشومسكي) وتتوضحيتم النفاذ منها لوصف الدولة بالفشل، وهنا أيضا تبرز األهداف غير البريئة 
8112).  

 
ما وهذا  لتنمية المجتمع كأداة ال يمكن استثماره الدولفشل  إن قياسالقول  امن كل هذولكن ال يمكن 

القيام بوظائفها األساسية والوفاء  علىالدولة قياس مدى قدرة  استخدامحيث إن   ،تشومسكي أكده
يساعد الدول  بشكل مستمرو ( صحة وتعليم وخدمات عامة ورفاه)باحتياجات أفراد شعبها األساسية 

وهنا االستمرارية في القياس يضمن المعالجة المبكرة عند على التعرف على الفجوات التي تعزز فشلها 
ا يؤدي على المدى الطويل إلى حالة من ممسياسية و  أواجتماعية  أوظهور أي آفة اقتصادية 

 حالة من التنمية يمكن صبغها بالمستدامة إحداثوبالتالي االقتصادي والسياسي واالجتماعي  االستقرار
  .(8112، تشومسكي)
 

 المرونة مفهوم  1.7.7
 

بتعريلف المرونلة ( التخصصلات متعلددة بحثيلة شلبكة)" تحالف المرونلة" Resilience Allianceقامت 
 االحتفلاظ فلي االسلتمرار ملع لتغييلرات لوالخضلوع االضلطرابات اسلتيعاب عللى النظلام قلدرة" أنهلاعلى 
علرف  االقتصلاد علم علما بان .(8112، المجتمعات األوروبية) "والنتائج والهوية والبنية الوظيفة بنفس

واحلد أو أكثلر للتغيلرات التلي تحلدث فلي متغيلر آخلر أو  متغيلر ملدى اسلتجابة بأنهلاالمرونة االقتصادية 
   .لمرونةواالهشاشة لمفهوم  العكسيالتناغم ومن هنا نجد  .أكثر
 

 ياالقتصلادي واالجتملاعي والسياسلالنظلام  مركبلاتتعريف المرونة نجلدها تعتملد عللى تكيلف  بناء على
خلر آوبمعنلى .  للصدمات الداخليلة والخارجيلة (والدولةوالمنشآت والمؤسسات  واألسرةالفرد وهنا نقصد )
وهنا .  اجتماعي وسياسيو استقرار اقتصادي  إلىالمرونة االقتصادية واالجتماعية والسياسية تفضي  أن

 .نتاج حتمي للمرونة أنهاالتنمية بما  أبعادكبعد من  المرونةعن  ثالحدي أصبح
 

مرونلة واسلتقرار اللنظم فلي مقاللة حلول  المرونلةبتعريلف  هولينلغ قلام .522فلي العلام  ملن جهلة أخلرى 
، علملا انله آخلر نظلام إلى يتحول أن دون  استيعابه للنظام يمكن الذي االضطرابات مقدار بأنها 6البيئية

هنلللات حاللللة ملللن الشلللد والجلللذب بلللين  أنهولينلللع فلللي مقاللللة حلللول المرونلللة واالسلللتقرار فلللي اللللنظم البيئيلللة 
أي وبلغة أخرى كلما . المرونة واالستقرار وشبهها باللعبة ولكن هذه اللعبة العائد الوحيد عليها هو البقاء

                                                 
6
 C. S. Holling, 1973: Annual Review of Ecology and Systematics, Vol. 4 (1973), pp. 1-23. 

(http://www.jstor.org/ stable/2096802?origin=JSTOR-pdf) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF_(%D8%B9%D9%84%D9%85)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%BA%D9%8A%D8%B1
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مرونللة كانللت  أكثللرلمللا كانللت التنميللة ك بمعنللى، أكبللرمرونللة كانللت قدرتلله علللى البقللاء  أكثللركللان النظللام 
 (Holling, 1973). تنمية مستدامةالمحصلة 

 
تعرض النظام االجتملاعي واالقتصلادي والسياسلي لتغيلرات كثيلره وقلد تتعلرض ية أالنش ةوفي الدول حديث
البحللث عللن  مبللدأيتماشللى مللع و حتمللي  األمللروهللذا علللى المسللتوى الللداخلي والخللارجي لصللدمات كثيللرة 

ا مبينه سينشأالدولة  هذه عن ةبعيد أوكانت قريبة سواء دول الكل على المستوى الخارجي ف .  المصالح
، بعضبللبعضللها  تتللأثرسللوف وعليلله مجموعللة مللن المصللالح االقتصللادية والسياسللية وحتللى االجتماعيللة 

مصللالح، وكمللا هللو الحللال علللى المسللتوى الللداخلي  مللن المراحللل تضللاربفللي مرحلللة  حدثيسللوبالتللالي 
وبسبب التنازع الفكري والحزبي واالجتملاعي بلين مجموعلات الضلغط االجتملاعي والدوللة وبلين األنظملة 

هللللذه  نتيجللللة ةالدولللل لهللللذهفلللاذا تولللللد .  االجتماعيلللة واالقتصللللادية سلللتتولد عنهللللا تصللللادم مصلللالح داخليللللة
تنظيمهلللا بملللا يتناسلللب ملللع  وا علللادة أنظمتهلللاالحفلللاظ عللللى قلللدرة عللللى ( خارجيلللة أوداخليلللة )الصلللدامات 

 نإ أخلرى بعبلارة و .  لقلدراتها عللى ملر اللزمن األمثلللالسلتغالل  اإلمكانيلةمصالحها ستتيح هذه المرونلة 
هللي التللي  مرونتللهالسياسللي تعللزز رفاهيللة السللكان فللان  أواالجتمللاعي  أوقللدرة النظللام االقتصللادي  تكانلل

لهلا فلي التصللدي  اً اللدول لجعللل مكوناتهلا مرنلة قلدر اإلمكلان حتللى تكلون عونلوتسلعى   .تلديم هلذه القلدرة
 اآلتللي ال بللد مللن مراعللاةبنللاء المرونللة فللي المجتمعللات ، ولكللن لةالخارجيلل أومللن الصللدمات الداخليللة  ألي
 :(8112، المجتمعات األوروبية)

 القدرات يعزز ألنه ،والسياسي واالقتصادي االجتماعي النظام مرونة يدعم للدولة السليم األداء .5
 .الشدائد أوقات في أو المستقرة األوضاع في سواء البشرية

 والتكيلف للتنظليم بهلا خاصلة وأنظملة قلدرات تطلوير على الحكومية غير الفاعلة الجهات عمل .8
 .الذاتي والتعلم

 
مقوللله بنتيجللة وللليس  إالهشاشللة الدولللة تقللوض المرونللة وبالتللالي تقللوض التنميللة مللا هللي  أنن مقولللة إ

االقتصلللادية  األنظملللةالعمليلللات التلللي تقلللوم بهلللا اللللدول ملللن خلللالل مجموعلللة حيلللث إن .  عارضلللة فقلللط
تنميلللة  ملللن خلللالل التفاعلللل بينهلللا عللللى أواللللدول ملللن خاللهلللا واالجتماعيلللة والسياسلللية والتلللي قلللد تحصلللل 

الللدول دائمللة التعللرض للصللدمات كنتيجللة لنظللام  أن، وخاصللة األنظمللةتعتمللد علللى مرونللة هللذه  مسللتدامة
وبالتلالي  ،تفقلد الدوللة مرونتهلا األنظملةفلي هلذه مسلتوى الهشاشلة لتصلدع  أوالعولملة وبالتلالي أي شلرخ 

التللالي العالقللة بللين الهشاشللة  المخطللطويوضللح  .ليهللاإقللد تصللل  أو تفقللد حالللة التنميللة التللي وصلللت لهللا
 .والمرونة
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 واالجتماعية االقتصادية والمرونة الدولة هشاشة بين التفاعالت

 
، التغلب على الهشاشلة فلي أفريقيلا، 8112التقرير األوروبي حول التنمية لعام : 8112المجتمعات األوروبية، : المصدر

 22ص . مركز روبرت شومان للدراسات المتقدمة، المعهد الجامعي األوروبي، سان دومينيكو دي فيسولي، إيطاليا
 

 مفهوم االستقرار  7.71.
 

، اسلتقرارًا، وقلد اشلت  مصلطلح االسلتقرار ملن ي اللغة العربية ملأخوذة ملن اسلتقرّ كلمة استقرار ف ، يسلتقر،
 . (8152بوعافية، )الق،ر، حيث يعرفه لسان العرب بأنه القرار في المكان، أي القرار والثبات 

 
 أوسياسلي  أواقتصلادي  أكلانسلواء االسلتقرار مفهلوم هنات عالقة تكاملية وترابطية بين مفهوم التنمية و 

نملاوال تقتصر هذه العالقلة فقلط عللى المفهلوم  ،اجتماعي اسلتقرار حاللة  ثإحلدايمكلن ال فلي التطبيل   وا 
اسلللتقرار، فاسلللتقرار اللللدول وأنظمتهلللا يعلللد أداة فعاللللة لتحقيللل  الرفاهيلللة  حاللللة بللدون تنميلللة وال تنميلللة بلللدون 

  تحقيلل  الدولللة لبرامجهللا ومخططاتهللا التنمويللة فللي شللتى المجللاالت عللن طريلل الكاملللة للفللرد والمجتمللع،
 إلللىوهنللا سنسللتعرض مفهللوم االسللتقرار االقتصللادي، ثللم سللنتطرق   .واالجتماعيللة والسياسلليةاالقتصللادية 

 .السياسي ثم االجتماعياالستقرار مفهوم 
 

 يمفهوم االستقرار االقتصاد 0.1.7.7
 

أكثر المفاهيم شيوعا في الدراسات واألدبيات االقتصادية، وعللى  يعتبر مفهوم االستقرار االقتصادي من
الللرغم مللن ذلللت فللال يوجللد تعريللف موحللد للله، وغالبللا مللا يللتم المللزج بللين االسللتقرار االقتصللادي واالسللتقرار 
الملللالي وذللللت لكلللون االسلللتقرار االقتصلللادي يسلللاهم بدرجلللة كبيلللرة فلللي تحقيللل  االسلللتقرار الملللالي والعكلللس 

لى ذلت، فإن العديد من المبادرات الدولية المتبنلاة لتعزيلز االسلتقرار الملالي تتضلمن باإلضافة إ. صحيح
 .(8158عبد المنعم، ) العديد من مؤشرات أداء االقتصاد الكلي وثيقة الصلة باالستقرار المالي
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بتفلللادي األزمللللات يكلللون االسلللتقرار االقتصلللادي  إن تعزيلللزللقللللول صلللندوق النقلللد اللللدولي فقلللد اتجللله  أملللا
قتصادية والمالية، والتقلبات الكبيرة في النشا  االقتصادي والتضخم المرتفع والتقلب المفر  فلي النقلد اال

وقد يلؤدي علدم االسلتقرار إللى زيلادة علدم اليقلين، وتثبليط االسلتثمار، وعرقللة . المالية واألسواقاألجنبي 
وي اقتصلاد السلوق اللديناميكي وال مفلر ملن أن ينطل. النمو االقتصادي، والتأثير على مسلتويات المعيشلة

أمللا التحلدي الللذي يواجله صللناع السياسللات . عللى درجللة ملن التقلللب، وكلذلت علللى تغيلر هيكلللي تلدريجي
فهللو الحللد مللن عللدم االسللتقرار فللي بلللدانهم والبلللدان الخارجيللة دون تقللليص قللدرة االقتصللاد علللى تحسللين 

صلندوق النقللد )والنمللو القابلل لالسللتمرار مسلتويات المعيشلة مللن خلالل زيللادة اإلنتاجيلة وتوظيللف العماللة 
 .(8152الدولي، 

 
مللن المفللاهيم األخللرى لالسللتقرار االقتصللادي، يللذكر التعريللف المتللداول فللي أروقللة األمللم المتحللدة لحالللة 
االسلللتقرار االقتصلللادي بكونهلللا الحاللللة التلللي يكلللون فيهلللا االقتصلللاد المحللللي قلللادرًا عللللى امتصلللاص أثلللر 

منهلا الصدمات التي يتعرض لها من خالل التصدي لمواطن الضعف ومن ثلم ضلمان تعلافي االقتصلاد 
 .(8158عبد المنعم، ) بسرعة

 
التشلغيل "االسلتقرار االقتصلادي بانله علرف  داروسلي إللى أن 7أطروحته للماجستيروأشار الحمالوي في 

الكبيلرة فلي المسلتوى العلام لألسلعار ملع االحتفلاظ  وتفلادي التغيلراتالكامل للملوارد االقتصلادية المتاحلة، 
االسلللتقرار "فلللي نفلللس األطروحلللة أشلللار إللللى أن  المغربللليوأن   ."علللدل نملللو حقيقلللي فلللي النلللاتج القلللوميمب

االقتصللادي يهللدف إلللى تحقيلل  التنميللة االقتصللادية والمحافظللة علللى المعللدالت المرتفعللة لهللا مللن خللالل 
المالئلم السلتمرار  التشغيل الرشيد للموارد البشرية والمادية والمالية مع تحقي  االستقرار السلعري والنقلدي

يتمثلل فللي "االسلتقرار االقتصللادي  واكلد بلن الللدين فلي نفلس األطروحللة أيضلا أن.  "يللةدفلع عجلالت التنم
تحقيلللل  معللللدالت منخفضللللة أو مقبولللللة مللللن معللللدالت التضللللخم، وتحقيلللل  معللللدالت نمللللو موجبللللة مقبولللللة 

 والتللوازن فللياالسللتقرار فللي أسللعار الصللرف  لتوكللذ ،ومعللدالت بطالللة منخفضللة ومسللتوى معيشللة أفضللل
   ".الملالي والمصلرفي ب األزملات بمختللف أنواعهلا وتحقيل  االسلتقرار فلي النظلامميلزان الملدفوعات وتجنل

االسللتغالل األمثللل والرشلليد  هللوالسللتقرار االقتصللادي وقللد خلللص الحمللالوي مللن التعريفللات السللابقة أن ا
للموارد االقتصادية المتاحة بهدف تحقي  استقرار في مستويات األسعار والوصول إلى معلدالت تضلخم 
وبطالة منخفضة وتحقي  توازن في ميزان المدفوعات من أجلل تحقيل  نسلب مرتفعلة فلي معلدالت النملو 

  .(8152حمالوي، ) الدولةاالقتصادي وبالتالي تحقي  مستوى معيشة أفضل لألفراد داخل 
 

                                                 
7
بسالرق،  -جتمعالا   يةرالقدير المؤسسالتت المتلةالا الليلةالا تالق ق اةالت ااسالااقار اا،ا التد،  : 2014. حمالوي،  أ  

 .48  ص 47ص . الجزائق
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 مفهوم االستقرار السياسي 7.1.7.7
 

حالللة مللن "إن مفهللوم االسللتقرار السياسللي مللرتبط بالشللرعية السياسللية وهللذا أكللده آالن بللال فللي قوللله بأنهللا 
االتفللاق العللام فللي الللرأي بللين النخبللة والجمللاهير حللول القواعللد التللي يعمللل بهللا النظللام السياسللي وارتباطلله 

الحلاكم حاصلل  أنتؤكد  التيو وال يتنافى ذلت مع نظريات العقد االجتماعي ". بمفهوم الشرعية السياسيلة
    .(8152بوعافية، ) من خالل عقد مع الشعب شرعيتهعلى 

 
ظاهرة متغيرة نسبيًا تؤشر إلى قدرة النظام على إدارة مؤسساته إلجراء ما يلزم من "كما يمكن القول بأنه 

اللجللوء إلللى متغيللرات لمقاومللة توقعللات الجمللاهير واحتللواء مللا قللد ينشللأ مللن صللراعات بصللورة تحللول دون 
   .   (8152بوعافية، )"العنف السياسي إال في مجاالت معينة وذلت للحفاظ على الشرعية

 
وكملللا أشلللار هيقلللوت إللللى وجلللود ثالثلللة اتجاهلللات فلللي تعريلللف مفهلللوم االسلللتقرار السياسلللي، األول يتعلللل  

مسلتقر، أملا الثلاني بالتغيير في األنظمة السياسية، فالنظام السياسلي اللذي ال يتغيلر يمكلن اعتبلاره نظلام 
فيعني غياب التغيير المتكلرر فلي الحكوملة، بمعنلى أن النظلام اللذي يشلهد تغيلرات متكلررة فلي الحكوملة 

بينمللا ينظللر االتجلاه الثالللث لالسللتقرار ملن زاويللة غيللاب العنلف بكافللة أشللكاله   .يعتبلر نظللام غيللر مسلتقر
السياسي ال يرتبط بالضرورة  إن االستقراروكتعلي  على هذه االتجاهات الثالثة يمكن القول . ومستوياته

الكثيللر مللن أنللواع التغييللر حيللث إن ، ووجهتللهبغيللاب التغييللر السياسللي، بللل يللرتبط بمضللمون هللذا التغييللر 
أمللا عللن كللون االسللتقرار السياسللي ال يقتللرن بالضللرورة بغيللاب . تللؤدي إلللى زيللادة شللرعية النظللام وفاعليتلله
عنلف السياسلي تصلور إفالسلًا فلي وسلائل التغييلر أو قناعلة بعلدم العنف السياسي فإن كثرة اللجوء إلى ال

مؤسسلات النظلام عللى  قلدرة"هلو وعليه فإن هيقلوت يخللص إللى القلول بلأن االسلتقرار السياسلي  .جدواها
القائملللة داخلللل الدوللللة بصلللورة يسلللتطيع معهلللا أن  وحلللل الصلللراعات بنجلللاحتسللليير األزملللات التلللي تواجهللله 
 "النظللام وتزايللد شللرعيةالعنللف السياسللي  والحللد مللنمللن إنهللاء األزمللات  يحللافظ عليهللا فللي منطقللة تمكنلله

 .(8152بوعافية، )
 

مللدى تماسللت فئللات المجتمللع داخللل الدولللة، وتللرابطهم فيمللا بيللنهم مللن جهللة، وفيمللا بيللنهم  يشللير بللرس أن
وبين السلطة من جهة أخرى، وبين مؤسسات هذه السلطة ملن جهلة ثالثلة، ترابطلًا عضلويًا يكفلل وقلوف 

وفي حال توفر ذللت فلي دوللة . هذه الدولة ومجتمعها أمام التقلبات والمتغيرات المختلفة كوحدة متماسكة
هلي  –كملا هلو معلروف  –والوحلدة الوطنيلة . معينة فإننا نقول عن هذه الدولة أنها تتمتلع بوحلدة وطنيلة

. هتللزاز تللزول أو تهللزمأسللاس وجللود واسللتمرار الدولللة، فالللدول التللي تفقللد أو تتعللرض وحللدتها الوطنيللة لال
 .(8152شاهر، )
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هللو نتيجللة أو محصلللة أداء النظللام السياسللي عنللدما "أمللا لبسللت فإنلله يؤكللد علللى أن االسللتقرار السياسللي 
معنلللى ذللللت أن ة واالقتصللادية والشلللرعية السياسللية، مجللاالت التنميلللة السياسلللي وفعاليللة فلللييعمللل بكفلللاءة 

واالجتملاعي  النظلام السياسلي وعللى التطلور االقتصلاديعملية االستقرار في النظام تعتملد عللى فاعليلة 
  .(8152بوعافية، )
 

بينما هانتجتون فقد اعتملد فلي تعريفله لالسلتقرار السياسلي عللى مسلتوى العالقلة بلين المشلاركة السياسلية 
من جهة والمؤسسة السياسية من جهة ثانيلة، وعليله فقلد قسلمه إللى ثالثللة مسلتويات، ملنخفض، متوسلط 

لللى نظللامين، ملدني . ومرتفلع تعريللف شللامل االسللتقرار السياسللي ملن خللالل  عللرف هيروتلزو  . وبريتوريللاوا 
يحتلللوي عللللى مضلللامين عديلللدة تتمثلللل فلللي تجنلللب االنهيلللارات واالنقالبلللات الفجائيلللة التلللي تطللليح بالنظلللام 

فقلد ذهلب كورفلال  وأملا.  السياسي، وبنيتله األساسلية، مملا يحلتم إعلادة تشلكل المؤسسلات وهياكلل الحكلم
كونله ميلزة للنظلام المؤسسلي االستقرار السياسي ال يعني الجمود أو عدم التغييلر، بلل يتمثلل فلي  أن إلى

ويخلل سللمية ملع قلوة اللردع ضلد ملن ينتهلت النظلام العلام  والنزاعات بطرق القادر على معالجة المشاكل 
بحيللث تسللتطيع االستمللللرار والعملللل  الللذاتي، التكيللفويعنللي أيضللًا قللدرة المؤسسللات السياسللية عللللى . بلله

 . (8152بوعافية، ) بشكل طبيعي في أقسى الظروف
 

وهللذا معنللاه أن االسللتقرار السياسللي مللرتبط بطبيعللة وبشللكل النظللام السياسللي، فكلمللا كللان للنظللام الدرايللة 
، حيللث يسللتغل القللوة (وال يقصللد هنللا المعرفللة النظريللة فقللط) كاملللة بطريقللة التعامللل مللع األزمللاتومعرفللة 

بينملا  . لدوللة مسلتقرالعلام داخلل ا إن النظلامويستعمل الحل السلمي فلي الوقلت المناسلب، أمكننلا القلول 
مفهللوم غيللر واضللح المعللالم، لكنلله يتحللدد مللن خللالل " يللرى مللارتن بالللدام بللأن االسللتقرار السياسللي يعتبللر

حكومللللة مسللللتقرة، نظللللام سياسللللي مسللللتقر، القللللانون العللللام والنظللللام الللللداخلي )أربعللللة أبعللللاد أساسللللية هللللي 
 .(8152بوعافية، ) ("واالستقرار الخارجي

 
وجلود نظلام مقبلول ملن العالقلات بلين قلوى  االسلتقرار السياسلي واالجتملاعي يعنليأما الصلفار فيلرى أن 

األمة وأطرافها، ويقابل ذلت حالة االضطراب حين تختل عالقة األطراف مع بعضها البعض فيقع بينهلا 
وهلذا يعنلي أنله تلم التركيلز فلي هلذا التعريلف عللى مفهلوم جلد مهلم  ،العداء والنزاع وتندلع بالتلالي الحلرب

ب توفره ليتحق  االسلتقرار السياسلي هلو مفهلوم الشلرعية، فحينملا يسلتمد النظلام السياسلي سللطته ملن يج
ؤدي واللذي يلاالسلتقرار أو االضلطراب،  عدم وحينما تختل هذه العالقة يحدث، الشعب يتحق  االستقرار

   .(8152بوعافية، ) حتمًا إلى مواجهات وصدام بين أفراد األمة أو الشعب الواحد
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هنات من يرى بأن االستقرار السياسي يعني غياب التغيير الجلذري والكاملل للنظلام السياسلي ملن خلالل 
غياب التغيير المتكلرر والجلذري فلي "وفري  آخر يرى بأنه . عدم تعرضه للتغيير الكامل بصورة مستمرة

سللواء )ومتكللررة دة غيللر المسللتقر سياسلليًا هللو النظللام الللذي يشللهد تغييللرات وزاريللة متعللد فالنظللام الحكومللة
، بلالرغم ملن علدم تغييلر النظلام (و عللى مسلتوى أعضلاء مجللس اللوزراءعللى مسلتوى رئليس الحكوملة، أ

هذا يعني أن االستقرار السياسي هو ظاهرة تتميز بالمرونة والنسبية، وتشير إلى قدرة  . "برمتهالسياسي 
ة توقعلات الجملاهير، واحتلواء ملا قلد مؤسسات إلجراء ما يلزم من تغييرات لمواجهالالنظام على توظيف 

 وفعاليتللللهينشللللأ مللللن صللللراعات دون اسللللتخدام العنللللف السياسللللي إال فللللي أضللللي  نطللللاق دعمللللًا لشللللرعيته 
 .(8152بوعافية، )
 

غياب العنف بكافة مسلتوياته، فاللدول التلي ال "يتجه فري  آخر إلى القول بأن االستقرار السياسي يعني 
أن بلللل يللللدلوهللللذا ". تتللللأثر بأعمللللال الشللللغب واالضللللطرابات والتظللللاهرات واالغتيللللاالت تعتبللللر دواًل مسللللتقرة

قدرة النظام على التعامل بنجلاح ملع األزملات التلي تواجهله، وقدرتله عللى إدارة  يعنياالستقرار السياسي 
كل يسلللتطيع ملللن خاللللله أن يحلللافظ عليهلللا فلللي دائلللرة تمكنللله ملللن الصلللراعات القائملللة داخلللل المجتملللع بشللل

السلليطرة والللتحكم فيهللا، والقيللام بمللا يلزملله مللن تغييللرات لالسللتجابة للحللد األدنللى مللن توقعلللات وحاجللات 
المواطنين، ويكون ذلت مصحوبًا بعدم استخدام العنف السياسي من جهلة، وتزايلد شلرعية وكفلاءة النظلام 

نسلتخلص ملن كلل هلذه التعلاريف أن االسلتقرار السياسلي هلو غايلة ال يمكلن يمكن أن   .من جهة أخرى 
ف جهود النظام السياسي وأفراد المجتمع على حد سواء، فعندما يحظى النظام بقبول تأن تتحق  إال بتكا

شعبي نتيجة لسياساته المشجعة التي تتضمن نتائج ملموسة، فإن المواطن يعتبر بأن هذا النظام يمثله، 
ن ذلت محافظة المواطنين على مؤسسات الدولة، وعلى النظام االجتماعي العام، وفي ظل هذه وينتج ع

 .(8152بوعافية، ) االستقرارالوظائف يمكن الحديث عن حالة 
 

 مفهوم االستقرار االجتماعي  1.1.7.7
 

.  مترابطللةيشللير االسللتقرار أو التللوازن االجتمللاعي إلللى نللوع مللن التسللاند بللين مجموعللة ظللواهر اجتماعيللة 
الفقيله، ) (.ثابتلا)أو اسلتاتيكيا ( متجلددا)مثل هذا التساند قلد يكلون ظلاهرا أو كامنلا، وقلد يكلون ديناميكيلا 

فقللد .  وقلد حظلي مصلطلح االسللتقرار االجتملاعي باالهتملام وخاصلة فللي التحليلل االجتملاعي  .(8112
وتهللدف هللذه النظريللة إلللى معرفللة كيللف يعمللل المجتمللع؟ )اهتمللت النظريللة الوظيفيللة فللي علللم االجتمللاع 

بضلرورة تحقيل  ( هي العالقة بين األسرة والمجتمع الكبير التي هي جزء منله؟ ؟ ومااألسرةوكيف تعمل 
عبللد ) علللى الفللرد وبالتللالي األسللرةسللتقرار والتللوازن داخللل المجتمللع حيللث يللنعكس هللذا االسللتقرار علللى اال

 .(8152العزيز، 
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االتجللللاه المحللللافظ فللللي علللللم االجتمللللاع فيركللللز علللللى دراسللللة العوامللللل التللللي تسللللاعد أو تللللدعم الواقللللع  أمللللا
االقتصلللللادية )المختلفلللللة االجتملللللاعي القلللللائم بمكوناتللللله الثقافيلللللة والسياسلللللية، بوصلللللف أن نظلللللم المجتملللللع 

ومن .  تشكل البناء االجتماعي، الذي يشبع احتياجات األفراد( والسياسية واالجتماعية والتربوية والثقافية
هنللا بقللدر مللا تكللون هللذه الللنظم قللادرة علللى أداء وظائفهللا مللن خللالل البيئللة االجتماعيللة المناسللبة، بالتللالي 

، ويلدخل هنلا مفهلوم قلدرة أكبلرقلدرة المجتملع عللى البقلاء  والتساند داخل المجتمع، وتكلون  الوئاميسودها 
 .(8152عبد العزيز، ) على االستقرار ةالبقاء كمرادف للقدر 

 
لغلاء  ظهرت جلذور هلذا المنظلور فلي فلسلفة كونلت الوضلعية، عنلدما ربلط بلين قيلام الثلورة االجتماعيلة وا 
الملكيلللة وتأسللليس الجمهوريلللة فلللي القلللرن السلللابع عشلللر، وشللليوع علللدم االسلللتقرار االجتملللاعي والسياسلللي، 

ملرة أخلرى بضرورة عودة القانون والنظام " كونت"ويرى .  وظهور أنواع شتى من المشكالت االجتماعية
ولكي يوضح نظريتله فلي اإلصلالح . اهيواجهصالح المجتمع ومعالجة المشكالت التي إلإلى المجتمع، 

( مسللتقر وثابللت)االجتمللاعي، شللرح بنيللة المجتمللع وتركيبلله الللذي تحتللوي علللى جللانبين، جانللب اسللتاتيكي 
طللرق التفكيللر يشللير إلللى ( متغيللر ومتجللدد)يتشللكل مللن مجموعللة الللنظم والمؤسسللات، وجانللب دينللاميكي 

عبلللد العزيلللز، ) والثقافلللة التلللي تتغيلللر وتتبلللدل ملللع اللللزمن، والتلللي لهلللا تأثيرهلللا المباشلللر عللللى المجتمعلللات
8152). 

 
إلللى خمسللة اسللتخدامات لمصللطلح " الللديناميات االجتماعيللة والثقافيللة"فللي كتللاب " سللوروكين"وقللد أشللار 

 :(8152عبد العزيز، ) االستقرار أو التوازن االجتماعي
قرار الظلللللواهر االجتماعيلللللة، مثلللللل المحافظلللللة عللللللى األوضلللللاع القائملللللة فلللللي النسللللل  حاللللللة اسلللللت .5

 .االجتماعي
 .التوازن المؤقت بين الظواهر االجتماعية .8
 .التساند المتبادل بين القوى االجتماعية ..
حالللة التوافلل  والتكيللف واالنسللجام بللين الظللواهر االجتماعيللة، مثللل إشللباع الحاجللات الشخصللية  .2

 .داخل النظام العام
 .اتجاه النس  االجتماعي إلى استعادة حالته السابقة .1

 
المحافظللة علللى فللي مفهلوم االسللتقرار االجتمللاعي مللن خلالل وصللفه إلللى قللدرة المجتملع " بللاريتو"وقلد قللدم 

حيلث ب ،حالته الحالية إذا ما تعرض لتعديالت أو تغييرات، فهنات تكلاتف متبلادل بلين عناصلر المجتملع
وكما قال النبي .  أي تغير قد يطرأ على عنصر معين سوف تصاحبه تغيرات في العناصر األخرى إن 
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تلداعى لله سلائر : مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم"ملسو هيلع هللا ىلص 
 .(8152عبد العزيز، ) "الجسد بالسهر والحمى

 
اإلنساني، وفقًا للنموذج الوظيفي، هو اتفاق أعضاء المجتمع،  المجتمعيه ويظل األساس الذي يقوم عل 

، بمعنى أنهم يتفقون على القيم والمعايير نفسها واالعتماد المتبلادل نتيجلة للحيلاة االجتماعيلة التواف أي 
ثللة وفللي إطللار ذلللت، فللإن النظريللة االجتماعيللة الحدي. المشللتركة، لتحقيلل  االسللتقرار والتللوازن االجتمللاعي

تميلللل إللللى النظلللر إللللى المجتملللع بوصلللفه عبلللارة علللن تلللوازن دينلللاميكي مسلللتقر يمتللللت آليلللات ( الوظيفيلللة)
بنللاًء علللى مللا سللب ، فللإن االسللتقرار االجتمللاعي   .فللي بنائلله، تعيللد المجتمللع إلللى حالللة اسللتقراره إرجاعيلله

ارتباطها بلالنظم  إغفاليعني استمرار وجود النماذج والظواهر االجتماعية والثقافية في المجتمع مع عدم 
االقتصادية والسياسية كلداعم لللنظم االجتماعيلة لضلمان علدم تعرضلها لتغيلر فجلائي أو جلذري وبالتلالي 

 . (8152عبد العزيز، ) االستقرارحالة عدم  إلىالوصول 
 

وليس بالضرورة المجتمع الثابت )وهذا ال يعني بالضرورة وجود حالة من الثبات المطل  تسود المجتمع 
أي أن المجتمع الذي تطرأ عليه تغيرات تدريجيلة وبطيئلة وكافيلة ويلتم (. إذا افترض وجوده يكون مستقرا

المجتملع  أفلراد  بلين ملع ضلمان توافل ألفلرادهبملا يتناسلب ملع احتياجلات جديلدة  هعناصر له إعادة هيكلة 
مفهللوم  أنواكللد كونللت هنللا (.  8152ناصللر، ).  اضللطراب أو تفكللت، يكللون مجتمعللًا مسللتقرا أيودون 

البنللاء االجتمللاعي، وان حللدوث خلللل فللي البنللاء يعنللي  جللزاءأالتلوازن يعنللي وجللود نللوع مللن االنسللجام بللين 
 .(Wikipedia, 2017) المجتمعوجود حاله مرضية في 

 

 المستدامةالتنمية  1.7
 

 موارد التنمية المستدامة 0.1.7
  

، أساسيةاستغاللها كمواد تستمد التنمية المستدامة وقودها من منهلين، أولهما الموارد الطبيعية التي يتم 
ومن .  بما يتناسب مع هذه الموارد الطبيعية وتوظيف طاقاتها هاا الموارد البشرية التي يتم تفعيلموثانيه

دورة حياة، نسميها للدورة ك وصفها أو خرج من كونها حلقةت أالالتنمية يجب  فكراجل السيطرة على 
( ثانوية أوكان نوع هذه الحاجة أساسية  مهما)معين  لشيءبالحاجة التنمية  تبدأحيث   .لتنميةاحياة 
 مجموعة من النشاطات والتي تعتمد على إلىمن اجل تلبية هذه الحاجة وتحقيقها نحن بحاجة  نولك

ديات وفرص متجددة، تح العمليةتواجه هذه  ، وقد(وقود التنمية)لموارد الطبيعية والبشرية ل أمثلاستثمار 
ومن خالل للتغلب على هذه التحديات والستغالل الفرص  األنشطةللقيام بمجموعة من  والتي تستدعي
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ويمثل المخطط  .النهايةالحاجات في هذه تلبية التغلب عليها و حتى يتم  ،وهكذاموارد طبيعية وبشرية 
  .(8112هاشم، ) التالي دورة حياة التنمية المذكورة أعاله

 

 
إشلكالية التنميلة ووسلائل النهلوض، مركلز البحلوث -االنسجام الثقلافي شلرو  التنميلة الراشلدة. 8112هاشم، م، : المصدر
 82قطر، ص -الدوحة. والدراسات

 
 التنمية المستدامة أبعاد 2.3.2

 

تعتبلللر اللللدعائم الرئيسلللية لهلللا وهلللي البيئلللة والمجتملللع واالقتصلللاد، وتعلللرف  أبعلللادللتنميلللة المسلللتدامة ثلللالث 
وال بللد مللن ارتبللا  هللذه .  عمليللة التنميللة المسللتدامة والتللي تهللتم فللي نجللاحالمحوريللة لالسللتدامة  باألبعللاد

جلللراء ،ملللاعيالمحلللاور وتكاملهلللا نظلللرا الرتباطهلللا الوثيللل  بالبيئلللة واالقتصلللاد واألملللن االجت التحسلللينات  وا 
الطبيعيلة  األساسليةبملا يتناسلب ملع الحفلاظ عللى المكونلات  االجتماعيلة االقتصادية ورفع مستوى الحياة

 .(8151أبو علي، ) وكما هو موضح في الشكل التالي. للحياة والتي تعتبر من العمليات طويلة األمد
 

 
. التنميللة المسللتدامة فللي العمللارة التقليديللة، رسللالة ماجسللتير جامعللة أم القللرى، السللعودية. 8151ن، أبللو علللي، : المصللدر
 22ص 

 إن تف

 
 إمرتنةا

متءإن  
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ولضللللمان .  خللللرآبعللللد  وا همللللالولضللللمان االسللللتدامة ال يمكللللن العمللللل علللللى بعللللد  األبعللللاد إلللللىوبللللالنظر 
 . الثالث األبعادلعمل المتكامل والمترابط بين استدعي ياالستدامة 

 
 استراتيجيات التنمية المستدامة 3.3.2

 

يجللد علمللاء التنميللة أن اسللتراتيجيات التنميللة هللي الحللل لهشاشللة الللدول وتقللود هللذه الللدول للخللروج  ،نظريللاً 
انلله مللن غيللر المنطقللي أن  بعضللهم يؤكللد مللن حلقللات التخلللف التللي تعيشللها، ولكللن مللن جانللب آخللر نجللد

وهنللا يؤكلد الباحللث انلله ال يوجلد اسللتراتيجية سللحرية .  نتوقلع وجللود اسلتراتيجيات شللاملة ومتكاملللة للتنميلة
وخللص كلرم .  صف بالمستدامةو للتنمية تساعد الدول للخروج من حالة الهشاشة إلى حالة من التنمية ت

ن يمكللن تجزئتهللا للحصللول علللى حللل ممكللن ليسللت هللي الحللل بللالمطل  ولكلل الشللاملة أن االسللتراتيجيات
  .(5225كرم، ) مستقرة أو الهشةاللتنمية مستدامة في المجتمعات النامية أو غير 

 
استراتيجية أهداف التنمية المستدامة 0.1.1.7  

 

مؤتمرات األمم المتحدة الرئيسلية وملؤتمرات القملة، العدد من على عقد  ، وبناءً 8111سبتمبر /في أيلول
زعمللاء العللالم فللي مقللر األمللم المتحللدة فللي نيويللورت لمللؤتمر قمللة األلفيللة مللن أجللل اعتمللاد إعللالن اجتمللع 

األمم المتحدة بشأن األلفية كاستراتيجية إلحداث تنمية، ملزمين بذلت أممهم بإقامة شراكة عالمية جديلدة 
- 8151عللام بموعللد نهللائي فللي -للحللد مللن الفقللر المللدقع وتحديللد سلسلللة مللن األهللداف المحللددة زمنيللا 

 ، حيث انبث  عنها ثملاني أهلداف وهلي(MDGs)والتي أصبحت تعرف باسم األهداف اإلنمائية لأللفية 
 :(8152المتحدة،  األمم)

 القضاء على الفقر المدقع والجوع .5
 التعليم االبتدائي تحقي  تعميم .8
  تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة ..
 تقليل وفيات األطفال .2
 لنفسيةتحسين الصحة ا .1
 واألمراض األخرى  والمالريا اإليدز مكافحة .2
 كفالة االستدامة البيئية .2
 إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية .2
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وخللللرج العللللالم باسللللتحداث .  انتهللللى ولللللم تحقلللل  هللللذه االسللللتراتيجية التنمويللللة أهللللدافها 8151لكللللن العللللام 
أو  (SDGs)مسلللتدامة التنميلللة السلللنة ملللن التجربلللة السلللابقة اسلللماها أهلللداف  51اسلللتراتيجية جديلللدة بعلللد 

وهللذه .  أصللبحت سللبع عشللرو حيللث كانللت األهللداف ثمانيللة ( للتنميللة المسللتدامة 81.1جللدول أعمللال )
 :(8152المتحدة،  األمم) األهداف هي

 القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان .5
 األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامةالقضاء على الجوع وتوفير  .8
 ضمان تمّتع الجميع بأنما  عيش صحية وبالرفاهية في جميع األعمار ..
 ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع .2
 تحقي  المساواة بين الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات .1
 افر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميعضمان تو  .2
 ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة .2
تعزيز النمو االقتصادي المطرد والشلامل للجميلع والمسلتدام، والعماللة الكامللة والمنتجلة، وتلوفير  .2

 العمل الالئ  للجميع
وتحفيللز التصللنيع الشللامل للجميللع والمسللتدام، وتشللجيع إقامللة بنللى تحتيللة قللادرة علللى الصللمود،  .2

 االبتكار
 الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها .51
 جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة .55
نتاج مستدامة .58  ضمان وجود أنما  استهالت وا 
 ناخ وآثارهاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير الم ..5
حفلللظ المحيطللللات والبحلللار والمللللوارد البحريللللة واسلللتخدامها علللللى نحللللو مسلللتدام لتحقيلللل  التنميللللة  .52

 المستدامة
دارة الغابلات  .51 حماية النظم اإليكولوجية البرية وترميمها وتعزيز استخدامها على نحو مسلتدام، وا 

فقللدان علللى نحللو مسللتدام، ومكافحللة التصللحر، ووقللف تللدهور األراضللي وعكللس مسللاره، ووقللف 
 التنوع البيولوجي

 السالم والعدل والمؤسسات .52
 تعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة .52

  

كانون  5في  (81.1خطة التنمية المستدامة لعام ) 52رسميا نفاذ أهداف التنمية المستدامة الل  أبدوقد 
عللللى نجللاح هلللذه االسللتراتيجية فلللي تحقيللل   تللراهنوجميللع الهيئلللات الدوليللة قاطبلللة  .8152ينلللاير /الثللاني
 .(8152المتحدة،  األمم) أهدافها
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استراتيجية الدفعة القوية والنمو المتوازن  7.1.1.7  
 

رودان األسللس النظريللة والعلميللة إلحللدى -االقتصللاد روزنشللتين  اقللدم عالملل .522فللي مقللال نشللر عللام 
والتلللي ادخلللل عليهلللا العلللالم " الدفعلللة القويلللة"اسلللتراتيجيات التصلللنيع التلللي أطلللل  عليهلللا تسلللمية اسلللتراتيجية 

 .(5225كرم، ) "النمو المتوازن "االقتصادي نركسه بعض التعديالت واكتسبت معه تسمية استراتيجية 
 

الدفعة القويةاستراتيجية : أوالا   
 

تتمثل فكرة النظرية في أن هنات حاجة إلى دفعلة قويلة أو برنامجلا كبيلرا ومكثفلا فلي شلكل حلد أدنلى ملن 
ونبعت هلذه . االستثمارات بغرض التغلب على عقبات التنمية ووضع االقتصاد على مسار النمو الذاتي

يلله بتنميللة شللرق وجنللوب أوروبللا، رودان منصللبًا عل –االسللتراتيجية مللن االهتمللام الللذي كللان لروزنشللتين 
مللن االعتقللاد الراسللخ حللول أن الصللناعة هللي الطريقللة الصللحيحة والوحيللدة لخللروج أوروبللا  احيللث انطلقلل

علملا العشلرين،  الشرقية والجنوبية من حالة التخلف التي كانت تعيشها حتى األربعينيات ملن هلذا القلرن 
كلرم، ) االسلتراتيجية عللى منلاط  متخلفلة أخلرى ملن العلالمبان عدد من االقتصاديين حاولوا تعمليم هلذه 

من اجل تنمية مجتمع متخلف يعيش اقتصاده في حالة ركود كبيلر رودان -روزنشتين يرى و   .(5225
الت اآلالمحللللي ضلللي  علللدم التوجللله فلللي المرحللللة األوللللى للتنميلللة للصلللناعات الثقيللللة وصلللناعة  هوسلللوق

وق المحللي واالسلتثمار بهلا سليكون خاسلر وفيله ملن الهلدر ملا تناسلب ملع حجلم السلتال  والتيوالمعدات 
 .(5222الحبيب، ) يره  االقتصاد

 
رودان مجموعللة مللن االعتبللارات لتأييللد وجهللة نظللر الدفعللة القويللة فللي إطللار  –روزنشللتين  احيللث وضللع
حيلث فلي وضلع هلذه االعتبلارات هلو مبلدأ الوفلورات الخارجيلة، عليله  واهم عامل يعتمد.  النمو المتوازن 

رات و نمو قطاع اقتصادي معين عن طري  توجيه االستثمارات نحلوه سلوف يلتمخض عنله ظهلور وفلإن 
خارجيللة لقطاعللات أخللرى نتيجللة لوجللود العالقللة المتشللابكة بللين القطاعللات، األمللر الللذي يسللتوجب القيللام 

 ضنموهللا مللع بعضللها الللبع يسلليرلباسللتغالل هللذه الوفللورات عللن طريلل  االسللتثمار فللي تلللت القطاعللات 
 .(5222الحبيب، )
 

 علللن الدفعلللة القويلللة ارودان لتأييلللد فكرتهللل-ليهلللا روزنشلللتينإيمكلللن تلخللليص أهلللم االعتبلللارات التلللي اسلللتند 
 :(5222الحبيب، )

مشلروعات راس الملال االجتملاعي  تعتبلر: للتجزئـة هتقابليأهمية راس المال االجتماعي وعدم  .5
مشروعات البنيلة التحتيلة كالنقلل والمواصلالت واإلسلكان والطاقلة : مثال( )التجهيزات األساسية)

اهم دليل على الوفورات الخارجية فهلي اسلتثمارات تعلود بالفائلدة ( الخ...وبناء الجسور والسدود 
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ات كملا انله يجلب أن تسلب  أي على االقتصلاد الكللي حيلث تتطللب كميلات كبيلرة ملن االسلتثمار 
 .مشروعات أخرى، وهي غير قابلة للتجزئة

االستثمار عادة ما تكون متداخلة ومعتمدة على بعضها اللبعض، فبسلبب  قرارات: تكامل الطلب .8
ضي  السوق في المجتمعات النامية نجد من الصعوبة على بعض المشاريع تسلوي  منتجاتهلا، 

ة التي تتمثل في تكامل الطلب بين المشلاريع المختلفلة التلي وهنا تظهر أهمية الوفورات الخارجي
 .يمكن إقامتها في فترة زمنية مقاربة

حيلللث إن للتجزئلللة، و  ةرودان أن اإلدارة غيلللر قابلللل –روزنشلللتين  يقلللوال: أهميـــة حجـــم المـــدخرات ..
االسللتثمارات بحاجللة إلللى دفعللة قويللة مللن اجللل الحصللول علللى التنميللة سللتحتاج إلللى مللوارد ماليللة 

ما من خالل اقتطاع من الزيادة من اللدخل القلومي عللى هيئلة ملدخرات إة لتمويلها، وتكون كبير 
أصللللحاب الللللدخول الكبيللللرة والمللللالت أو مللللن خللللالل  علللللى أو مللللن خللللالل فللللرض ضللللرائب عاليللللة

 .االستعانة بمصادر تمويل خارجي
القلومي فلي ن أي زيلادة فلي اللدخل إ: الفخ السكاني والحـد األدنـى األساسـي أو الدفعـة القويـة .2

الللدول الناميللة تمتصللها الزيللادة فللي عللدد السللكان، األمللر الللذي يجعللل هللذه الللدول تعلليش حبيسللة 
الفللللخ السللللكاني، ومللللن اجللللل الخللللروج مللللن هللللذا الفللللخ ال بللللد مللللن القيللللام بحللللد أدنللللي أساسللللي مللللن 

ول النامية في القيام داالستثمارات يدفع باالقتصاد الوطني نحو مرحلة االنطالق، وعند نجاح ال
سيؤدي إلى دفع عجلة االقتصلاد بشلر  المحافظلة ( الدفعة القوية)رعات كبيرة من االستثمار بج

 .الهروب من هذا الفخ إلىوالذي يؤدي على الدفعة 
 

استراتيجية النمو المتوازن : ثانياا   
 

الللذي تبنللى األفكللار الرئيسللية " نركسلله"كمللا ذكرنللا سللابقًا فقللد ارتبطللت هللذه االسللتراتيجية بأسللتاذ االقتصللاد 
ركلز ف.  وا عطاءهلا صليغة أكثلر حداثلة" الدفعة القوية"في استراتيجية " رودان –روزنشتين "التي عرضها 

ففللي الللدول الناميللة .  تفللي تحفيللز أو إعاقللة االسللتثمارا يفللي اسللتراتيجيته علللى دور حجللم السللوق المحللل
 (القدرة على الشراء تعني القدرة على اإلنتلاج)يشكل ضي  حجم السوق العقبة الرئيسية في االستثمارات 

 .  (5225كرم، )
 

نهلا سلتجابه بمشلكلة علدم تصلريف إوللخروج من هذه الحلقة ال يكفي إقاملة صلناعة واحلدة بلذاتها حيلث 
إقامة عدة استثمارات مختلفة في وقت زمني متقارب، تكون فيملا منتجاتها، والهروب يتم فقط عندما تتم 

حيلث يعتبلر االقتصلاد اللوطني وحلدة . بينها سوقًا واسعًا وكبيرًا ويعمل فيها األفلراد بكفلاءة إنتاجيلة عاليلة
واحللدة تتللألف مللن أجللزاء عديللدة مترابطللة فيمللا بينهللا ومللن ثللم يجللب أن يشللمل برنللامج االسللتثمار جبهللة 
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تصاد الوطني حتى تتقدم مختلف األجزاء معلا فلي تلوازن يلتمخض علن ذللت اتسلاع كبيلر واسعة من االق
 . (5222الحبيب، ) وشامل في نطاق السوق 

 
(:0111الحبيب، ) الدفعة القوية والنمو المتوازن  الستراتيجيتيأهم االنتقادات   

  المللوارد، علمللاء االقتصللاد الللذين يؤمنللون بفاعليللة السللوق الحللر ينبللذون التخطلليط فللي تخصلليص
 .ويرتعشون من تدخل الدولة في االقتصاد على نطاق واسع ألسباب اقتصادية وأيدلوجية

  هللاتين االسلللتراتيجيتين تعملللالن عللللى تشلللجيع اللللدول الناميللة عللللى اتبلللاع أسلللاليب ملللن شلللانها إن
 .للعمل النظام االقتصادي العالمي وتقسيمهها عن عقط

  األولويللات الطبيعيللة والمتمثلللة بالبللدء برفللع  عمليللة التسللريع فللي التصللنيع تسللير علللى عكللسإن
إنتاجيللة القطللاع الزراعللي ثللم التللدرج إلللى إقامللة الصللناعات الخفيفللة ثللم االنتقللال إلللى الصللناعات 

 .الثقيلة، على أن يتم ذلت بالبطء المطلوب ودون حرق أية مرحلة طبيعية
  رات الحقيقيلة والعينيلة هاتين االستراتيجيتين تشجعان على التضخم بسبب علدم كفايلة االدخلاإن

 .كثير من الدول لضخ أموال ال تعبر عن ادخاراتها الحقيقية ءولجو 
  النملللو المطلللروح غيلللر متلللوازن بملللا فيللله الكفايلللة كونللله يعطلللي ينتقلللدونها بقلللولهم إن  الماركسللليون

االهتملللام األكبلللر لخلللل  تلللوازن الصلللناعات االسلللتهالكية الخفيفلللة، وفلللي رأيهلللم يجلللب أن يشلللمل 
 .المال االجتماعي والقطاع الزراعي ورأساعات الثقيلة التوازن الصن

 
استراتيجية النمو غير المتوازن  1.1.1.7  

 

مركللز "أو " نقللا  النمللو"عطاءهللا تسللمية ا  أول صلليغة للنمللو غيللر المتللوازن، و  5222قللدم بيللرو فللي العللام 
تتمتللع بللبعض المزايللا وتللرى هللذه النظريللة بللان النمللو ينطللل  مللن منللاط  أو نقللا  جغرافيللة معينللة ". النمللو

حيللث تلعللب دور .  كللالموقع الجغرافللي أو الحتوائهللا علللى معللادن أو نفللط أو منللاط  أثريللة أو مللا شللابه
 .(5225كرم، ) ريادي في تحريت عجلة النمو االقتصادي

 
اللذان جاءت انتقاداتهم الستراتيجية " هانز سنجر"و" ألبرت هيرشمان"ومن أهم مؤيدي هذه االستراتيجية 

فبلللالرغم ملللن اتفلللاق .  و المتلللوازن كأسلللاس للمنلللاداة باتبلللاع أسللللوب اسلللتراتيجية النملللو غيلللر المتلللوازن النمللل
ونركسلله فللي الجزئيللة الخاصللة فللي أن عمليللة التنميللة بحاجللة إلللى دفعللة  رودان-روزنشللتينهيرشللمان مللع 

موجللودة قويللة وتكامللل تتمثللل ببرنللامج اسللتثماري كبيللر ولكنهللا تعتمللد علللى مقللدار وحجللم االسللتثمارات ال
.  ويجب أن تقود هذه الدفعة فقط في االستثمارات االسلتراتيجية فلي االقتصلاد اللوطني.  أصال في الدول

ويقلللول سلللنجر أن اللللدول الناميلللة تفتقلللر للملللوارد الالزملللة للقيلللام ببرنلللامج تنملللوي شلللامل يغطلللي قطاعلللات 
   .(5222الحبيب، ) االقتصاد القومي في زمن متقارب
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فللي اسللتراتيجية النمللو غيللر المتللوازن علللى عللدد محصللور جللدًا مللن الصللناعات أو وعليلله تركيللز المللوارد 
األنشطة التلي يلتم اختيارهلا بحيلث يكلون فلي مقلدورها تنميلة األنشلطة األخلرى باالقتصلاد اللوطني، وهلذا 
يعني أن تحقي  تقدم فلي بعلض القطاعلات سلوف يحلدث عللى حسلاب اللبعض اآلخلر ويكلون مصلحوبا 

 .التوازن التي تأخذ شكل الطاقة الفائضة في القطاعات التي تأخذ دور القيادةدائما بظاهرة اختالل 
 

  (:0110كرم، ) أهم االنتقادات لنظرية النمو غير المتوازن 
  العقبة ليست فقط في القرارات االستثمارية في اللدول الناميلة للوصلول للتنميلة إنملا الضلعف فلي

 .مية والسياسيةشتى القرارات االستثمارية واإلدارية والتنظي
 ضرورة استبدال تخطيط وتنفيذ برنامجها االستثماري بالتخطيط الحكومي. 
  النظريلللة أعطلللت أولويلللة فلللي برنامجهلللا االسلللتثماري للصلللناعات التلللي تعطلللي القلللدر األكبلللر ملللن

مللا غيللر موجللودة فللي الللدول الناميللة وفللي حالللة توفرهللا وهللي إالترابطللات األماميللة والخلفيللة وهللي 
 .تجسد الواقع المتخلف في الدول النامية حالة نادرة فهي

 ال تصلح النظرية إال في حالة االقتصاديات المغلقة. 
  واستثناءهم للصناعات ةاالستثماري برامجهاعدم دعوته الدولة إلى تخطيط وتنفيذ : الماركسيون ،

مللللال نهللللا نللللادت ببنللللاء راس المللللال اإلنتللللاجي قبللللل إقامللللة راس الالثقيلللللة، كمللللا انتقللللدوا النظريللللة أل
 .  االجتماعي

 
(نظرية أطوار النمو)نظرية مراحل النمو  1.1.1.7  

 

النمللو االقتصللادي، ( أطللوار)قليللله هللي النظريللات التللي القللت اهتمللام وانتقللاد مثلمللا القتلله نظريللة مراحللل 
من القرن  عندما عرضها أستاذ التاريخ االقتصادي والت روستو في أواخر الخمسينيات وأوائل الستينات

ووصل حد االهتمام إلى درجة انعقاد ندوة دولية لمناقشة روستو في نظريته ومفاهيمه القابلة   .الماضي
 .(5225كرم، ) ألكثر من تأويل وتفسير

 
عنلد اللدول المختلفلة، تتسللم  حلل معينللة لعمليلة النملو االقتصلاديتلتلخص النظريلة فلي تحديلد روسلتو لمرا

قلال روسلتو .  كل منهلا بخصلائص معينلة تعكلس اإلنجلازات التلي حققتهلا المجتمعلات فلي مسليرة تقلدمها
علللن هلللذه المراحلللل أنهلللا ليسلللت إال نتلللائج عاملللة مسلللتنبطة ملللن األحلللداث الضلللخمة التلللي شلللهدها التلللاريخ 

 :(8152بخاري، ) الحديث، وتتلخص هذه المراحل باآلتي
وتكللون فيهللا الدولللة شللديدة التخلللف يسللود اقتصللادها الزراعللة التقليديللة : تمللع التقليللديمرحلللة المج .0

يهلليمن علللى هللذه . منخفضللة اإلنتاجيللة، والتللي توجلله لغللرض االسللتهالت العللائلي وللليس للسللوق 
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المرحلة النظلام اإلقطلاعي لتركلز ملكيلة األراضلي الزراعيلة للدى علدد محلدود ملن كبلار الملالت، 
 .زية في المناط  الريفية، والتمست بالعادات والتقاليدغياب السلطة المركو 

تمثلل مرحللة انتقاليلة يلتم خاللهلا ترشليد اقتصلاديات الدوللة : مرحلة التهيلؤ لإلقلالع أو االنطلالق .7
المتخلفللة وزيللادة االسللتثمارات فللي البنللى التحتيللة، وخاصللة فللي مجللال التعللليم والخللدمات والنقللل، 

 الية، وبزوغ دور اإلنتاج الصناعي لتوفير السللع محليلا بلدلوتنامي دور البنوت والمؤسسات الم
االسللتيراد، مللع تللداخل القطللاعين الصللناعي والزراعللي، لتتسللم المرحلللة بانخفللاض عمالللة الزراعللة 
واالنتقللال التللدريجي للعمالللة مللن المنللاط  الريفيللة إلللى مراكللز المللدن لالسللتفادة مللن فللرص العمللل 

 .الجديدة وارتفاع األجور
مرحلة حاسمة في عملية النمو والتي توصف فيهلا الدوللة بأنهلا دوللة ناهضلة : نطالقمرحلة اال .1

تسللعى للقضللاء علللى أسللباب تخلفهللا وتخطللي العوائلل  التللي وقفللت فللي الماضللي أمللام مسلليرتها 
حللداث ثللورة فللي أسللاليبها ا  التنمويللة لتنطللل  نحللو التقللدم عللن طريلل  تنميللة مواردهللا االقتصللادية و 

كملا تتسلم . راعة والتجارة والصناعات الثقيلة ووسائل النقل والمواصلالتاإلنتاجية والنهوض بالز 
هلللذه المرحللللة بإعلللادة توزيلللع اللللدخل لصلللالح ذوي اللللدخل المحلللدود وتحقيللل  العداللللة االجتماعيلللة 

هلذا ويشلير روسلتو أن هلذه المرحللة غالبلا ملا يصلاحبها نملو . ضمانا السلتمرارية عمليلة التنميلة
 :(8152بخاري، ) اعية الرائدة والتي تتميز باآلتيسريع في أحد القطاعات الصن

 زيادة مفاجئة وكبيرة في الطلب الفعال على منتجاتها. 
 التوسع في رأس المال المستثمر في هذا القطاع وازدهار ونمو إنتاجيته. 
 اتجاه األرباح المحققة في هذا القطاع إلى إعادة االستثمار في نفس القطاع. 
 لى الخلف)حث االستثمار في القطاعات األخرى  قدرة القطاع الرائد على  .(فكرة الدفع لألمام وا 
مرحللة تعلد فيهلا الدوللة متقدملة اقتصلاديًا، حيلث تكلون قلد اسلتكملت نملو جميلع : مرحلة النضلج .1

ترتفللع القلدرات التقنيللة لالقتصللاد . قطاعلات اقتصللادها القلومي وتمكنللت ملن رفللع مسللتوى إنتاجهلا
صلللللناعات األساسلللللية وصلللللناعات أكثللللر طموحلللللا ملللللن ذي قبلللللل، المحلللللي، وتقلللللام العديلللللد مللللن ال

وصللناعات قائللدة للتنميللة، كصللناعة اآلالت الصللناعية والزراعيللة واإللكترونيللة والكيميائيللة، ملللع 
وقلد حلدد روسلتو أهلم التغيلرات التلي تأخلذ مكانهلا فلي هلذه المرحللة . زيادة الصلادرات الصلناعية

 :(8152بخاري، ) فيما يلي
 الريف إلى الحضر، وتحول الريف ذاته إلى شكل أكثر حضارة التحول السكاني من. 
 ارتفاع نسبة الفنيين والعمال ذوي المهارة المرتفعة. 
 نيانتقال القيادة من أيدي أصحاب المشروعات والرأسماليين إلى فئة المديرين التنفيذي. 
  ولة ؤ على أنها المس-في ظل سيادة درجة من الرفاهية المادية وكذا الفردية  –النظر إلى الدولة

 .عن تحقي  قدر متزايد من التأمين االجتماعي واالقتصادي للمواطنين
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المتسللللمة بانتشللللار ظللللاهرة االسللللتهالت علللللى نطللللاق واسللللع وتحللللول : مرحلللللة االسللللتهالت الللللوفير .1
الصلللناعات نحلللو إنتلللاج السللللع االسلللتهالكية والخدميلللة، ليتخطلللى المجتملللع فيهلللا مشلللكلة المأكلللل 

حصللوله علللى الحاجللات األساسللية، ليتجلله ويتحللول اهتمللام المجتمللع نحللو والملللبس والمسللكن أي 
نتاج واسلتهالت السليارات الفخملة  تحسين نوعية الحياة من خالل تحقي  الرفاهية االجتماعية، وا 

هللذا فضللال عللن االهتمللام بالمحافظللة علللى البيئللة . والسلللع المعمللرة وسلللع الرفاهيللة بكميللات كبيللرة
علللى الرفاهيللة الماديللة التللي غالبللا مللا تللؤدي إلللى عللدم االسللتقرار  مللن التلللوث بللدال مللن التركيللز

االجتمللاعي، والتلللوتر النفسلللي والتفكللت األسلللري وتلللدهور القللليم االجتماعيللة وزيلللادة نسلللبة الجلللرائم 
، ولكنلله ال يشلاهد بللالعين عنلة ويقلال إن الجللوع أو الفقلر يصللبح شليئا يقلرأ أو يسللمع.  واالنتحلار

فلللي هلللذه المرحللللة حلللد التغللللب عللللى البيئلللة اإلنسلللان  يبللللغ": انلللتسلللتيفن "المجلللردة، فكملللا يقلللول 
 . (8152بخاري، ) والسيطرة عليها ولو أنه لم يبلغ بعد درجة قهر رغباته والتغلب عليها

 
  (:0110كرم، ) أهم االنتقادات لنظرية مراحل النمو

 ملللن  تنتقللل ن هللذه النظريللة تعطللي اتجلللاه واحللد لتفسللير التطلللور التللاريخي لعمليللة النملللو، حيللثإ
 .مرحلة إلى أخرى باتجاه واحد دون إمكانية الرجوع إلى الوراء

 نهلا تفتلرض أن جميللع اللدول تمللر فلي نفللس المراحلل وتللرفض إمكانيلة أن تقفللز أي بللد عللن أي إ
 .مرحلة أو ترجع إلى مرحلة سابقة

 عدم تقديم نموذج نظري بالمعنى الحقيقي، أي نموذج يسمح اختبار فرضياته وخالصاته. 
 عدم إدخال دور للتجارة الخارجية، وازدواجية التكنولوجيا في النظرية. 
  عدم وضوح الخط الفاصل بين كل مرحللة وعلدم وجلود ارض صللبة للوقلوف عليهلا فلي مناقشلة

 .العالقات التحليلية، وخصوصا بين مرحلة اإلقالع ومرحلة النضوج
  

 الدول اشةهش قياس 1.7
 

 األبحللاثتحللرز بلله فللي الوقللت الللذي . هشاشللة الدولللة كلمللة مهمللة فللي سياسللة التنميللة الدوليللة أصللبحت
جهلد  إللىبحاجله العديلد ملن القضلايا هنلات لهشاشلة، تبقلى لمفهلوم ا فهم أفضل كبير في تقدموالدراسات 

غنلى حيلث ال يوجلد  . مسلألة كيفيلة قيلاس الهشاشلةا هلأهمكلان في موضلوع هشاشلة اللدول و لحلها  أكبر
فللي العلمللي البحللث جللودة لتحسللين تسللاعد وموثوقللة مرتفعللة الجللودة بالدقللة وال س تمتللازيمقللايتللوفير عللن 

وبالتللالي  لتحسللين أداء الدولللة التللي تفضلليهشاشللة الدولللة، وإلعللادة التفكيللر فللي االسللتراتيجيات موضللوع 
   .(Mata, and Ziaja, 2009) الحد من هشاشتها
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هنلات هشاشلة أو إن )بللغ أخلرى  أو (أو ال نعلم)باحتمالية  هشاشة الدولنتائج قياس  ال يتم التعامل مع
أو مقياس ضمن مدى معين يعتمد على  نتائج القياس كتدرج معيتم التعامل  بل( ال يوجد هنات هشاشة

يمكلن أن تكلون حيث  (. 581.11حتى  1.11يكون المدى من  أن: مثال)مقياس الهشاشة المستخدم 
مرونللة أنلله يمكللن أن يكللون هنللات أي )أقللل بدرجللة أو  كبيللرةموجللودة بدرجللة الهشاشللة فللي الدولللة ظللاهرة 
 (. كبيرفشل  أو في الدولة عالية

 
هنلات تكلون  أنللبللدان الناميلة، ولكلن يمكلن حصلريًا ليسلت اللدول هشاشة ظاهرة تكون ذلت  بناء علىو 

 أودراسللة وهنللا يؤكللد الباحللث انلله عنللد  . أيضللا فللي عديللد مللن األشللكال والللدرجات فللي البلللدان المتقدمللة
 أنهاالدولة  أوهذا المجتمع  أنيكون حكم مسب  على ال المجتمعات  أوهشاشة الدول قياس البحث في 

 مقلاييسالمجتملع ملن  أو ةموقلع الدوللعلن يكلون ، ولكن الحديث هنلا متخلفة أو دول نامية أنها وأهشة 
 . صح التعبير نإالمتخلفة  أوخضع له كل الدول المتقدمة والدول النامية توالذي  اشةالهش
 

عللى انله هلش حكلم مسلب  علن المجتملع الفلسلطيني الباحلث  أعطلىهلل هنلا ملن جدليلة ويخرج الباحلث 
هشاشلللة المجتملللع تقللليس مسلللتوى دراسلللة ال أنحلللين ال يمكلللن تنميتللله، فلللي وعليللله عنلللد دراسلللة هشاشلللته، 

تحلد  أنمن اجل وضع تصور حول مقومات التنمية التي يمكلن  (هشاشة الدولة الفلسطينية)الفلسطيني 
 . من تلت الهشاشة

 
 هشاشة الدولالمستخدمة في قياس مقاييس ال 0.1.7

 

االهتمللللام بملحوظللللة الزيللللادة ظهللللور مقللللاييس الهشاشللللة التللللي رافقللللت ال إلللللىالزيللللادة الحللللادة التللللي أدت  نإ
 شلاملة لهلذهالمنهجيلة ال اتدراسلأسبابها وتأثيراتها وسبل عالجها، لم يقابلهلا كلم ملن ال الهشاشة موضوعب

 .  المقاييس
 

دليل اللللقلللدم حيلللث   .المسلللتخدمة لقيلللاس الهشاشلللةالمقلللاييس الهلللم  للللذلت البلللد ملللن عملللل مراجعلللة شلللاملة
المعللللد مللللن قبلللل معهللللد التنميللللة األلمللللاني وبرنللللامج األمللللم المتحللللدة )قيللللاس مسللللتوى الهشاشللللة المسلللتخدم ل
المقيلاس عليه  الذي بني األساسمن حيث تقييم المقاييس تحلياًل مفصاًل ومقارنات الهم هذه ( اإلنمائي

 :وهيمقياس  55هنات  أن أكدواالستخدامات الممكنة لها، حيث عليه  ومنهجية العمل
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 المقاييس الرمز
BTI-SW  5 .5 مؤشر ضعف الدولة-مقياس برتلسمان للتحول 

CIFP 8 مؤشرات الدول لمقياس هشاشة السياسة الخارجية.  

CPIA 
(/ IDA)المؤسسة الدولية للتنمية ( /CPIA)التقييم السياساتي والمؤسساتي للدول 

 (IRAI)مقياس تخصيص الموارد 
..  

FSI 2 الدول الفاشلة/ مقياس الدول الهشة.  
GPI  1 العالميمقياس السالم.  
IAG 2 مقياس جامعة هارفارد كينيدي للحكم اإلفريقي.  
ISW 2 مقياس الدول الضعيفة في العالم النامي.  
PCIL 2 دليل السالم واالستقرار الصراعات.  
PII 2 مقياس عدم االستقرار السياسي.  
SFI 51 مقياس هشاشة الدولة.  

WGI-PV 55 السياسي وغياب العنفاالستقرار : مقياس الحكم في جميع أنحاء العالم.  
 

 الدول التي تغطيها مقاييس هشاشة األبعاد 7.1.7
 

عللى أساسلها  تالمفاهيميلة التلي بنيل األسلسس والتلي تعتملد عللى ييغطيها المقلايالتي  لألبعاد أثرهنات 
 5.8جلدول  إللىفعنلد النظلر . ضلمن المقيلاس الواحلد منهجية جملع البيانلات عللى نتلائج اللدول وتم بناء
والبعللد  ياألمنلكلز علللى بعلدين فقلط وهمللا البعلد رتي عللى سللبيل المثلال برتلسللمان للتحلول مقيلاس أننجلد 

   .(Mata, and Ziaja, 2009) التنمية أبعادباقي  أغفلوقد  ،الهشاشة للدول هفي قياس السياسي فقط
 

رء إلللى مراجعللة ، يحتللاج المللةخفيلل ألجنللدةيللروج أي مللن المقللاييس والللذي قللد إلثبللات أي شللت فللي وهنللا 
 . يللةالبحث احتياجاتللهالمقللاييس بمللا يتناسللب مللع  ةإعللادة قولبلل إلللىمنهجيللة كاملللة لهللذه المقللاييس أو يحتللاج 

 المقياس غير قابلل للتطبيل  أنب األبعاد أحد أغفلكان المقياس قد  إذاه أن إلىولكن ال يمكن القول هنا 
(Mata, and Ziaja, 2009). 
 

وحتللى يلتم اعتبلار المقيللاس  ،الجهلة المسلؤولة عللن المقيلاس لضلمان الشلفافيةوهنلا تكملن أهميلة مسللؤولية 
التي تم العمل عليها عند نشر النتائج الخاصة بله حلول واقلع اللدول منهجية اليتم نشر  أن، ال بد محايد

 .في المقياس الخاص بهم
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 األبعاد التي تغطيها مقاييس الهشاشة: 0.7جدول 
 بيئي اجتماعي اقتصادي سياسي يأمن المقياس

BTI-SW x x 
   

CIFP x x x x x 
CPIA 

 
x x x 

 
FSI x x x x 

 
GPI x 

    
IAG x x x x 

 
ISW x x x x 

 
PCIL x x x x 

 
PII 

 
x x x 

 
SFI x x x x 

 
WGI-PV x 

    
Source: Javier Fabra Mata (UNDP), Sebastian Ziaja (DIE), 2009. Users’ Guide on Measuring 
Fragility, German Development Institute/ United Nations Development Programme, P26 

 
 االرتباط بين مقاييس الهشاشة 1.1.7

سلتعمل فقلط مقاربلات مبنيلة عللى نملوذج ت . يس الهشاشة مؤشراتها وفًقا لقواعد بسليطةيتجمع معظم مقا
اسلتخدام المتوسلط  مثال عللى ذللت. يتم فيه استخالص أوزان من البيانات بواسطة خوارزميات رياضية

ونتيجللة لللذلت تسللمح جميللع . لحسللاب مسللتوى الهشاشللة مقيللاس أليالحسللابي لنتللائج النمللاذج المسللتخدمة 
إذا افترضللنا وجللود مؤشللر للله بعللدين متسللاويين . بللالتعويض الجزئللي لبعضللها الللبعض ألبعادهللاالمقللاييس 

، فلإن الفشلل المطلل  فلي البعلد األول سيسلمح للبللد بالوصلول إللى (والسياسلة األمن: المثالعلى سبيل )
ال يمكن تقليم  وبعبارة أخرى  . من النتيجة اإلجمالية إذا كان يؤدي األداء األمثل في البعد الثاني 11%

 التفاصليلخلالل النظلر إللى قيملة مسلتوى الهشاشلة الكليلة دون دراسلة فقط من دولة مستوى وظائف أي 
  (.Mata, and Ziaja, 2009) التي أدت إلى هذه القيمة

 
%. 81 خلللرآوفللي مقيللاس % 11مقيللاس الكلللي يصللل إلللى القللد يكللون تللأثير مؤشللر واحللد علللى درجللة 

ونظلًرا ألن . ويرتبط هذا االختالف ارتباًطا وثيًقا بالعلدد اإلجملالي للمؤشلرات المسلتخدمة فلي كلل مقيلاس
بعض المقاييس تستخدم مستويات تجميع متعددة، فلإن مؤشلرات الفئلات ذات األرقلام المختلفلة لهلا تلأثير 

كملا انله ال تتنلاول معظلم .  تهوتقلوم باسلتخدام أوزان ثابتله لجميلع مؤشلرا. مختلف على إجمالي المقياس
 . (Mata, and Ziaja, 2009) المقاييس مسألة جودة القياس بطريقة مفصلة
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نفللس تعتملد عللى  المقللاييسأن معظلم علمللا بل .الهشاشلة؟ مقلاييستختللف نتللائج  هللوهنلا يكلون السللؤال، 
قلللاييس لم( R)معاملللل االرتبلللا   تلللم حسلللابولفحلللص ذللللت .  نفلللس المنهجيلللةبيانلللات وتطبللل  المصلللادر 

 .(Mata, and Ziaja, 2009) 8.8لنتائج الدول وكانت النتيجة كما في الجدول  55الهشاشة الل 
 

 بين نتائج مقاييس الهشاشة (R)االرتباط معامل : 7.7 جدول
 BTI-SW CIFP CPIA FSI GPI IAG ISW PCIL PII SFI WGI-PV المقياس 

BTI-SW 5.11  
CIFP 0.81 5.11  
CPIA 0.61 0.56 5.11  
FSI 0.82 0.93 0.59 5.11  
GPI 0.79 0.78 0.66 0.82 5.11  
IAG 0.84 0.89 0.62 0.84 0.83 5.11  
ISW 0.82 0.92 0.69 0.85 0.75 0.94 5.11  
PCIL 0.58 0.63 0.10 0.65 0.57 0.22 0.57 5.11  
PII 0.64 0.72 0.48 0.74 0.70 0.69 0.52 0.49 5.11  
SFI 0.81 0.82 0.57 0.86 0.76 0.81 0.89 0.66 0.66 5.11  

WGI-PV 0.82 0.79 0.43 0.80 0.89 0.85 0.72 0.52 0.72 0.78 5.11 
Source: Javier Fabra Mata (UNDP), Sebastian Ziaja (DIE), 2009. Users’ Guide on Measuring 
Fragility, German Development Institute/ United Nations Development Programme, P30 

 
إلللللى عللللدم وجللللود  1فللللي حالللللة كانللللت النتيجللللة  8.8فللللي الجللللدول ( R)وتشللللير نتللللائج معامللللل االرتبللللا  

وبلللللالنظر إللللللى . تشلللللابهإللللللى أن هنلللللات درجلللللة كبيلللللرة ملللللن ال 5تشلللللابه بلللللين المقياسللللليين، وتشلللللير عالقلللللة 
حيلللللث نجلللللد معلللللدل معاملللللل االرتبلللللا  بلللللين ( 0.10و 1.22)الجلللللدول نجلللللد أن النتلللللائج تراوحلللللت بلللللين 

هنللللللات   .8.8وهللللللو المتوسللللللط العللللللام لجميللللللع القلللللليم فللللللي الجللللللدول  (.1.2)جميلللللع المقللللللاييس قللللللد بلللللللغ 
شلللللة سلللللببان محلللللتمالن الرتفلللللاع قيملللللة معاملللللل االرتبلللللا  وارتفلللللاع درجلللللات التشلللللابه بلللللين مقلللللاييس الهشا

 :وهما
قلللد تظهلللر . ملللن الممكلللن أن مقلللاييس الهشاشلللة تقللليس فعليلللا مفاهيمهلللا بدرجلللة عاليلللة ملللن الدقلللة .5

 .االرتباطات العالية أن ظواهر العالم الحقيقي التي يتم قياسها غالبًا ما تحدث بشكل مشترت
يمكن أن تكون االرتباطات المرتفعة بسبب حقيقة أن معظم المؤشرات تسلتخدم مصلادر بيانلات  .8

 . متشابهة للغاية
الدول الفاشلة أكثر المقاييس ارتباطًا مع باقي  مقياس/الهشة لالدو مقياس  أنأعاله نجد  الجدولومن 

 .المقاييس
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 (FSI) الهشة لمقياس الدو 1.1.7
 

، (FFP)صلندوق السللالم قلام  8111فلي العلام . دراسلةفلي هلذه الذا المقيلاس قلام الباحلث باالسلتعانة بهل
وهلو  حول الدول الفاشللة تقرير أولفي الواليات المتحدة بإصدار  السياسة الخارجية مع مجلة باالشترات
. 8152حتلى العلام  صدر هلذا التقريلريزال يال و ( FSI)الدول الهشة مقياس حاليًا تقرير عليه  ما يطل 

 نملاإشمل جميلع اللدول يوال  ،مقياس الدول الهشة بويحتوي التقرير النتائج السنوية لتصنيف الدول حس
علللدد ملللن اللللدول حتلللى يلللتم سلللتبعد التقريلللر أ) األملللم المتحلللدةأصلللحاب العضلللوية الكامللللة فلللي اللللدول فقلللط 

جمهوريلة  ،قبلرص الشلمالية ،طينفلسل ،تلايوان: التصدي  على مركزها السياسي فلي األملم المتحلدة، مثلل
  (.Wikipedia, 2018) (الصحراء الغربية ،كوسوفو

 
 8(FSI)مقياس الدول الهشة  مؤشرات 1.1.7

لتقيليم  5221تم تطويره فلي العلام الذي  (CAST)ات يستند مقياس الدول الهشة إلى إطار لتقييم النزاع
وقد تم تصميم إطلار كاسلت لتقلدير ملدى التلأثر فلي حلاالت ملا قبلل النلزاع  .مدى تعرض الدول لالنهيار

والنزاع النشط وحلاالت ملا بعلد الصلراع، وال يلزال يسلتخدم عللى نطلاق واسلع ملن قبلل صلانعي السياسلات 
عيللة وكميللة، وتعتمللد وتسللتخدم المنهجيللة مؤشللرات نو  .والممارسللين الميللدانيين وشللبكات المجتمللع المحلللي

 .على بيانات المصادر العامة، وتنتج نتائج قابلة للقياس الكمي
  

قائملة مؤشلرات مقيلاس  1انظر ملح  رقلم ) ويستخدم اثنا عشر مؤشرا لقياس حالة الدولة في أي لحظة
تحديلللد ملللا إذا كانلللت يسلللاعد فلللي سلسللللة زمنيلللة بشلللكل سلللنوي وخلللالل وتلللوفر المؤشلللرات  .(اللللدول الهشلللة

وفيملللا يللللي قائملللة بالمؤشلللرات المسلللتخدمة فلللي إطلللار كاسلللت وكلللذلت  .الظلللروف تتحسلللن أو تلللزداد سلللوءا
 .(FSI) الدول الهشة مقياسفي المستخدمة 

 
  المؤشرات االقتصادية: أوالا 

 االنكماش االقتصادي والفقر 0.0
فعللى سلبيل  .الدوللةاالقتصادي داخلل  بالركوداالقتصادي في العوامل المتصلة االنكماش مؤشر  يبحث

المثال، ينظر المؤشر إللى أنملا  التلدهور االقتصلادي التلدريجي للمجتملع ككلل، مقاسلة بلدخل الفلرد، أو 
الناتج القومي اإلجمالي، أو معدالت البطالة، أو التضخم، أو اإلنتاجية، أو الديون، أو مستويات الفقر، 

عتبللار الهبللو  المفللاجئ فللي أسللعار السلللع األساسللية، واإليللرادات كمللا يأخللذ فللي اال .التجللاري  التراجللعأو 
وينظلللر مؤشلللر  .قيملللة العمللللة الوطنيلللة انخفلللاض فللليالتجاريلللة، أو االسلللتثمار األجنبلللي، وأي انهيلللار أو 

                                                 
8
 The Fund for Peace, 2017: Fragile States Index and CAST Framework Methodology. The 

Fund for Peace (FFP). USA,Washington, D.C. P6-P13 

http://global.fundforpeace.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D9%8A%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B5_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%85%D9%87%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D9%83%D9%88%D8%B3%D9%88%D9%81%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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االقتصللادي أيضللا فللي الللردود علللى الظللروف االقتصللادية وعواقبهللا، مثللل المشللقة االجتماعيللة  االنكمللاش
امج التقشلللللف االقتصللللادي، أو ينظلللللر إلللللى تزايلللللد أوجللللله عللللدم المسلللللاواة بلللللين الشللللديدة التلللللي تفرضللللها بلللللر 

وكللللذلت التجللللارة غيللللر ، االقتصللللادي علللللى االقتصللللاد الرسللللمي االنكمللللاشويركللللز مؤشللللر  .المجموعللللات
المشلللروعة، بملللا فلللي ذللللت االتجلللار بالمخلللدرات والبشلللر، وهلللروب رؤوس األملللوال، أو مسلللتويات الفسلللاد 

 .  سل األموال أو االختالسوالمعامالت غير المشروعة مثل غ
 

 التنمية االقتصادية  7.0
عللدم المسللاواة فللي االقتصللاد، بصللرف النظللر عللن األداء الفعلللي  فلليمؤشللر التنميللة االقتصللادية  يبحللث

مثلل )على سبيل المثال، ينظر المؤشر إلى عدم المساواة الهيكللي اللذي يسلتند إللى مجموعلة  .لالقتصاد
أو علللى أسللاس التعللليم أو الوضللع ( المجموعللة العرقيللة أو اإلثنيللة أو الدينيللة أو غيرهللا مللن فئللات الهويللة

وال ينظلللر المؤشلللر فلللي علللدم  (.مثلللل الفجلللوة بلللين المنلللاط  الحضلللرية والريفيلللة)طقلللة االقتصلللادي أو المن
المساواة الفعلية فحسب، بل أيضا إلى إدرات عدم المساواة، مع التسليم بأن التصورات عن عدم المساواة 

أو  االقتصادية يمكلن أن تثيلر المظلالم بقلدر علدم المسلاواة الحقيقيلة، ويمكلن أن تعلزز التلوترات الطائفيلة
باإلضللافة إلللى قيللاس عللدم المسللاواة االقتصللادية، يأخللذ المؤشللر فللي االعتبللار أيضللا  .الخطابللات القوميللة

الفللرص المتاحللة للمجموعللات لتحسللين وضللعها االقتصللادي، مللن خللالل الحصللول علللى فللرص العمللل أو 
 . م تعزيزهفانه يتنه حتى إذا كان هنات تفاوت اقتصادي قائم، إالتعليم أو التدريب على العمل بحيث 

 
 الهجرة البشرية وهجرة األدمغة 1.0
ألسباب اقتصلادية أو )األثر االقتصادي للتشرد البشري في مؤشر الهجرة البشرية وهجرة األدمغة  يبحث
فملن ناحيلة، قلد ينطلوي ذللت عللى الهجلرة  .الدوللةوالعواقب التي قد تترتب على ذلت فلي تنميلة ( سياسية

شللرائح السللكان المنتجللة اقتصللاديا، مثللل رجللال األعمللال، أو العمللال  وخاصللة-الطوعيلة للطبقللة الوسللطى 
ومللن ناحيللة  .واألمللل فللي فللرص أفضللل ،بسللبب التللدهور االقتصللادي فللي وطللنهم-المهللرة مثللل األطبللاء 

أخلللرى، قلللد ينطلللوي ذللللت عللللى التشلللريد القسلللري للمهنيلللين أو المثقفلللين اللللذين يفلللرون ملللن بللللدهم بسلللبب 
المخيف، وعلى وجه التحديد األثر االقتصادي الذي قد ينجم عن التشلرد االضطهاد أو القمع الفعلي أو 

 .  على االقتصاد من خالل فقدان العمالة المهنية الماهرة والمنتجة
 

  المؤشرات السياسية: ثانياا 
 شرعية الدولة 0.7
مسللتوى ثقللة مللن حيللث  ،مؤشللر شللرعية الدولللة فللي تمثيللل الحكومللة وانفتاحهللا وعالقتهللا بمواطنيهللا يبحللث

، والتللي تظهللر مللن خللالل المترتبللة عللن هللذه الثقللةالسللكان فللي مؤسسللات الدولللة وعملياتهللا، ويقلليم اآلثللار 
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وعللى اللرغم  .مظاهرات عامة جماهيرية، أو عصيان مدني مستمر، أو صلعود حركلات التملرد المسللحة
نلله ينظللر فللي نزاهللة ، فإمللن أن مؤشللر شللرعية الدولللة ال يشللكل بالضللرورة حكمللا بشللأن الحكللم الللديمقراطي

درجلللة تمثيلللل  هللليملللا د انتخابلللات ديمقراطيلللة، و و وجلللوملللدى وطبيعلللة التحلللوالت السياسلللية، االنتخابلللات، 
ويأخذ المؤشر في الحسبان انفتاح الحكومة، وعلى وجه التحديد انفتاح  .مالحكومة للسكان الذين تحكمه

النخلللب الحاكملللة عللللى الشلللفافية والمسلللاءلة والتمثيلللل السياسلللي، أو عللللى العكلللس ملللن مسلللتويات الفسلللاد، 
وينظللر المؤشللر أيضللا فللي قللدرة الدولللة  .والتللربح، وتهملليش أو اضللطهاد أو اسللتبعاد جماعللات المعارضللة

أو تللدل ثقللة السللكان فللي حكومتهللا ومؤسسللاتها،  تسللتهدف تعزيللزئف األساسللية التللي علللى ممارسللة الوظللا
 . من خالل القدرة على جمع الضرائبعلى ذلت 

 
 الخدمات العامة 7.7
فمللن ناحيللة، قللد يشللمل  .وجللود وظللائف أساسللية للدولللة تخللدم الشللعب فلليمؤشللر الخللدمات العامللة  يبحللث

عللليم والميلللاه والصلللرف الصللحي والبنيلللة التحتيلللة للنقلللل ذلللت تلللوفير الخلللدمات األساسللية مثلللل الصلللحة والت
وملللن ناحيلللة أخلللرى، قلللد يشلللمل ذللللت قلللدرة الدوللللة عللللى حمايلللة  .والكهربلللاء والطاقلللة واإلنترنلللت والتواصلللل

وعلالوة عللى ذللت، حتلى فلي الحلاالت  .مواطنيها، من قبل اإلرهاب والعنلف، ملن خلالل الشلرطة الفعاللة
الدوللة تخلدم بشلكل  بهللدمات األساسية للدوللة، ينظلر المؤشلر أيضلا التي يتم فيها توفير الوظائف والخ

ضللللي  النخللللب الحاكمللللة، مثللللل األجهللللزة األمنيللللة، والمللللوظفين الرئاسلللليين، والبنللللت المركللللزي، أو السلللللت 
مثللل سللكان المنللاط  مسللتويات الخدمللة إلللى عامللة السللكان،  الدبلوماسللي، فللي حللين أنهللا ال تللوفر مقارنللة

وينظللر المؤشللر أيضللا فللي مسللتوى وصلليانة الهياكللل األساسللية  .نللاط  الحضللريةالريفيللة مقابللل سللكان الم
 . للدولةالعامة إلى الحد الذي يؤثر فيه غيابها تأثيرا سلبيا على التنمية الفعلية أو المحتملة 

 
 القانون  وسيادةاإلنسان  حقوق  1.7
 فيملا يتعلل  بحمايلة حقلوق  وسيادة القلانون فلي العالقلة بلين الدوللة وسلكانهااإلنسان  مؤشر حقوق  يبحث

ويتنللاول المؤشللر مللا إذا كللان هنللات تعللاطي واسللع النطللاق  .األساسللية والحللرص علللى احترامهللااإلنسللان 
للحقللوق القانونيلللة والسياسلللية واالجتماعيلللة، بمللا فلللي ذللللت حقلللوق األفللراد والمجموعلللات والمؤسسلللات مثلللل 

القضلاء، واالسلتخدام اللداخلي للجليش ألغلراض سياسلية، وقملع المعارضلين  يسيوتسلمضايقة الصلحافة 
 السياسلللليين وينظلللللر المؤشلللللر أيضلللللا فلللللي تفشلللللي العنللللف السياسلللللي مقابلللللل الجنلللللائي اللللللذي يرتكلللللب ضلللللد

نظللر فللي عوامللل مثللل الحرمللان مللن اإلجللراءات القانونيللة الواجبللة بمللا يتماشللى مللع ي كمللا أنلله .المللدنيين
ة للسلللجناء السياسللليين أو المنشلللقين، وملللا إذا كلللان هنلللات حكلللم اسلللتبدادي أو القواعلللد والممارسلللات الدوليللل

ديكتللاتوري أو عسللكري حللالي أو ناشللئ يللتم فيلله تعليلل  المؤسسللات والعمليللات الدسللتورية والديمقراطيللة أو 
 .  التالعب بها
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 مؤشرات التماسك: ثالثاا 
 

 جهاز األمن 0.1
لللة مللا، مثللل التفجيللرات والهجمللات والقتللل المللرتبط مؤشللر جهللاز األمللن فللي التهديللدات األمنيللة لدو  يبحللث

فللي االعتبلللار أيضلللا العواملللل  المؤشلللرويأخلللذ  .بالمعللارت وحركلللات التملللرد والتملللرد واالنقالبللات واإلرهلللاب
وفلي بعلض  .لمواطنين في األمن الداخليااإلجرامية الخطيرة، مثل الجريمة المنظمة وجرائم القتل، وثقة 

األمن القلوات العسلكرية أو قلوات الشلرطة التقليديلة لتشلمل ميليشليات خاصلة الحاالت، قد تتجاوز أجهزة 
المشلتبه بهلم أو الملدنيين " األعلداء"أو ترهلب المعارضلين السياسليين أو  أو ترعاها الدوللة تدعمها الدولة

وفي حاالت أخرى، يمكن أن يشمل جهلاز األملن فلي دوللة ملا  .الذين يعتبرون متعاطفين مع المعارضة
، قللد تتكللون مللن وحللدات اسللتخبارات سللرية أو غيرهللا مللن قللوات األمللن غيللر النظاميللة التللي "عميقللةدولللة "

وكمثال على ذلت، سيأخذ المؤشر فلي االعتبلار المقاوملة المسللحة  .تخدم مصالح زعيم أو زمرة سياسية
أو جماعلات  لسلطة الحكم، وال سيما مظاهر االنتفاضات العنيفة والتمرد، وانتشار الميليشيات المستقلة،

 .  المرتزقة التي تتحدى احتكار الدولة الستخدام القوة
 

 النخبة الحزبية 7.1
 ة أوير ائمؤشللر النخبللة الحزبيللة فللي تفتيللت مؤسسللات الدولللة علللى أسللس عرقيللة أو طبقيللة أو عشلل يبحللث
كمللا أنله يفسللر اسللتخدام الخطابللات السياسللية  .بللين النخللب الحاكمللة النزاعلات فلليدينيللة، وكللذلت  إثنيلة أو

مللن حيللث القوميللة وكللره األجانللب واالنتقللام  ،القوميللة مللن قبللل النخللب الحاكمللة، فللي كثيللر مللن األحيللان
وفلللي الحللللاالت  "(.المعتقلللداتاللللدفاع عللللن "أو " التطهيلللر االثنلللي"مثللللل )الطلللائفي أو التضلللامن الطلللائفي 

غيلللاب القيلللادة الشلللرعية المقبوللللة عللللى نطلللاق واسلللع باعتبارهلللا تمثلللل جميلللع القصلللوى، يمكلللن أن يمثلللل 
مصلللداقية و مؤشلللر مقاربلللات السللللطة، والمنافسلللة السياسلللية، والتحلللوالت السياسلللية، الويقللليس  .الملللواطنين

 (. الحاكمةالنخب شرعية و غيابها، )العمليات االنتخابية 
 

 النزاعات العائلية 1.1
وخاصللللة -عللللى االنقسللللامات بللللين مختلللللف المجموعلللات فللللي المجتمللللع النزاعللللات العائليللللة يركلللز مؤشللللر 

الوصللول إلللى الخللدمات  وقللدرتهم علللى –االنقسلامات القائمللة علللى الخصللائص االجتماعيللة أو السياسلية 
أيضلا عنصللر تللاريخي، حيللث لنزاعللات العائليللة لوقللد يكلون  .أو الملوارد، واالنخللرا  فللي العمليلة السياسللية

دور ويلؤثر ذللت فلي لجماعات الطائفية المتضررة إلى مظلالم الماضلي، وأحيانلا تعلود إللى قلرون، ا تركز
وقد يتشكل هذا التاريخ بدوره من أنما   .هذه المجموعة في المجتمع والعالقات مع المجموعات األخرى 

تللللت ب ضلللد المرتكبلللة ملللع اإلفلللالت الواضلللح ملللن العقلللا" الجلللرائم"ملللن الفظلللائع الحقيقيلللة أو المتصلللورة أو 
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المجموعات أيضلا بالضلرر ألنهلم يحرملون ملن االسلتقالل اللذاتي تلت وقد تشعر  .الجماعات المجتمعية
وينظر المؤشر أيضا في الحاالت  .ح  لهمتقالل السياسي الذي يعتقدون أنه أو تقرير المصير أو االس

مجموعللللات محللللددة ممللللا يللللؤدي إلللللى وجللللود التللللي تحللللدد فيهللللا سلللللطات الدولللللة أو الجماعللللات المهيمنللللة 
عام للجماعات التي يعتقد أنها حصلت عللى الثلروة أو  كبش لالضطهاد أو القمع أو عندما يكون هنات

لخطلاب النلاري، ملن خلالل ظهور ا تبرز من خاللقد ، والتي "بصورة غير مشروعة"المركز أو السلطة 
 .  ، والكتابة، والخطاب السياسي النمطي أو القومي"الكراهية" بث
 

 المؤشرات االجتماعية : اا رابع
 

 الضغوط الديموغرافية 0.1
يلرى مؤشللر الضللغو  الديمغرافيللة أن الضللغو  علللى الدوللة تنبللع مللن السللكان أنفسللهم أو البيئللة المحيطللة 

وعلللى سللبيل المثللال، يقلليس المؤشللر الضللغو  السللكانية المتصلللة باإلمللدادات الغذائيللة، والحصللول  .بهللا
  .الموارد التي تدعم الحياة، أو الصحة، مثل انتشار األمراض واألوبئة، وغير ذلت من آمنةعلى المياه 

ويأخذ المؤشر فلي االعتبلار الخصلائص الديمغرافيلة، مثلل الضلغو  الناجملة علن ارتفلاع معلدالت النملو 
أو المعدالت المتباينة " السنكبار الشباب أو فئة انتفاخ "السكاني أو التوزيعات السكانية المنحرفة، مثل 

ة للنمو السكاني بين الجماعات المجتمعية المتنافسة، مع التسليم بأن هذه اآلثار يمكن أن تكون لها بشد
وبعيللدا عللن السللكان، يأخللذ المؤشللر فللي الحسللبان الضللغو   .عميقللة وسياسللية اقتصللاديةو آثللار اجتماعيللة 

لتلي يتعلرض لهلا والضلغو  ا( األعاصير واللزالزل والفيضلانات والجفلاف)الناجمة عن الكوارث الطبيعية 
 .  السكان من األخطار البيئية

 
 الالجئين والمشردين 7.1

تهجير قسري كبيرة نتيجة المستضيفة ألي  الدولةالمشردين داخليًا الضغط على و يقيس مؤشر الالجئين 
 . نفسللها الدولللةالنللزوح داخللل أثللر  يقلليسكمللا  أخللرى،ألسللباب اجتماعيللة أو سياسللية أو بيئيللة أو أسللباب 

فلللي اللللدول  العاملللةعللللى الخلللدمات  إضلللافياً  يمكلللن أن تفلللرض ضلللغطاً هلللذه الحركلللة للسلللكان بلللأن مؤكلللدًا 
 ،سلانية وأمنيلة أوسلع نطاقلًا للدوللةويمكن أن تؤدي في بعض األحيان إلى خلل  تحلديات إن ،المستضيفة

 يقلليس المؤشللر أيضللًا األشللخاص. إذا لللم تكللن لللدى هللذه الدولللة القللدرة علللى االمتصللاص والمللوارد الكافيللة
، ممللا يللدل علللى ضللغو  الدولللة الداخليللة نتيجللة للعنللف أو اخليللًا والالجئللين حسللب بلللد المنشللأالنللازحين د

 . العوامل البيئية أو عوامل أخرى مثل األوبئة الصحية
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أداة كل( FSI)مقيلاس اللدول الهشلة المؤشلر للم يلتم اسلتخدامه عنلد تطلوير وهنا ال بد من اإلشارة إللى أن 
خصوصللية  إلللى، ويرجللع السللبب عنللد إسللقاطها علللى المجتمللع الفلسللطيني( االسللتبانة)الدراسللة المسللحية 

المجتمع الفلسطيني، حيث انه ال يمكن أن يستقبل أن الجئين من دول مجاورة عدم سيطرة الفلسطينيين 
وتللم   .ون معدومللةداخللل المجتمللع الفلسللطيني تكللاد تكللمشللردين الظللاهرة كمللا أن  علللى المنافللذ الحدوديللة،

 مراعاة عدم اسلتخدامه عنلدما تلم حسلاب قيملة االسلتقرار االجتملاعي وحسلاب قيملة مقيلاس اللدول الهشلة
وتلم إجللراء المعالجلة اإلحصلائية الالزمللة  مؤشلر 58مؤشلر وللليس  55علللى أسلاس للمجتملع الفلسلطيني 

 .مؤشر واقع مقياس الدول الهشة 55تعكس الل  أنلضمان 
 

 لخارجيالتدخل ا: خامساا 
 التدخل الخارجي 0.1

السلللليما األمللللن أداء الدولللللة،  علللللى المللللؤثرات الخارجيللللةمؤشللللر التللللدخل الخللللارجي فللللي الحسللللبان  أخللللذي
فمللن ناحيللة، يركللز التللدخل الخللارجي علللى الجوانللب األمنيللة للمشللاركة مللن الجهللات الفاعلللة  .واالقتصللاد

لدوللة معرضلة للخطلر ملن قبلل الحكوملات الخارجية، سواء كانت سلرية أو علنيلة، فلي الشلؤون الداخليلة 
داخللل ( أو حللل النللزاع)والجيللوش وأجهللزة االسللتخبارات أو الكيانللات األخللرى التللي قللد تللؤثر علللى التللوازن 

  .الدولة
 

مللن ناحيللة أخللرى، يركللز التللدخل الخللارجي أيضللا علللى المشللاركة االقتصللادية مللن قبللل الجهللات الفاعلللة 
ة األطراف، من خالل قروض واسعة النطاق، ومشاريع التنمية، الخارجية، بما في ذلت المنظمات متعدد
الجاريلللللة، ومراقبلللللة الشلللللؤون الماليلللللة، أو إدارة السياسلللللة  الموازنلللللةأو المسلللللاعدات الخارجيلللللة، مثلللللل دعلللللم 

في الحسبان أيضا التدخل اإلنسلاني، مثلل  المؤشرويأخذ  .االقتصادية للدولة، وخل  التبعية االقتصادية
 .  فظ السالمنشر بعثة دولية لح

  
 9في مقياس الدول الهشةقياس مستوى الهشاشة منهجية  1.1.7

 

دولللة ويللتم نشللر  522والمسللتخدم فللي ترتيللب مسللتوى الهشاشللة فللي -( FSI)مقيللاس الللدول الهشللة يسللتند 
مقياس تم وضع  . مؤشر 58 للامجموع درجات  على-8152تقرير سنوي عن هذا الترتيب حتى العام 

تم وعلية  (. استقرارااألقل ) تعني 51و( استقرارااألكثر )دل على ت 1حيث ، 51إلى  1من لكل مؤشر 
ن  ،(األكثلر هشاشلة) 581و( أقلل هشاشلة)تدل على  1من مقياس الدول الهشة وضع  اللدرجات لكلل وا 

 :المقياس يعتمد على ثالث مصادر وهيمؤشر في 
                                                 

9
 The Fund for Peace, 2017: Fragile States Index and CAST Framework Methodology. The 

Fund for Peace (FFP). USA,Washington, D.C. P5 
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انظللر )إللى مؤشلرات فرعيلة  CASTار يلتم تقسليم المؤشلرات االثنللي عشلر إلطل :تحليـل المحتـوى  .0
، ولكلللل واحلللد ملللن هلللذه المؤشلللرات الفرعيلللة يلللتم جملللع علللدد ملللن المقلللاالت وتقلللارير (1ملحللل  رقلللم 
واسلللتنادًا إللللى درجلللة تقيللليم كلللل مؤشلللر ملللن المؤشلللرات الفرعيلللة، يلللتم  .والتلللي يلللتم تحليلهلللاالملللراقبين 

 .التحليل لمحتوى هذه المقاالت والتقارير بناء علىإعطاء تقييم مبدئي لكل بلد 
 

مجموعلات البيانلات الكميلة الموجلودة مسلبًقا للدى المؤسسلات الدوليلة  يلتم تحديلد: البيانات الكميـة .7
 ةتغطيلعللى حيث يتم مراعاة قدرتها ( مثل األمم المتحدة والبنت الدولي ومنظمة الصحة العالمية)

مجموعات البيانات الخام بما يتناسب ملع  ةإعادة قولب يتم .الجوانب األساسية للمؤشرات إحصائياً 
خضللاعها للقيللاس والتحليللل المقللارن  ثللم يللتم مقارنللة االتجاهللات المحللددة فللي التحليللل  .المقيللاس وا 

اعتمللاًدا علللى درجللة التوافلل   ،الكملي لكللل بلللد مللع إعطللاء تقيلليم مبللدئي ملن مرحلللة تحليللل المحتللوى 
بنلللاًء عللللى مجموعلللة ملللن القواعلللد التلللي تمللللي الحركلللات بلللين تحليلللل المحتلللوى والبيانلللات الكميلللة، 

 .المسموح بها في النتيجة في حالة حدوث خالف بين التحليلين
 

بشكل منفصل، يراجع فري  من الباحثين في العلوم االجتماعية بشكل مسلتقل  :المراجعة النوعية .1
تللت السلنة، مقارنلة ، ويقلدم التقييملات عللى أسلاس األحلداث الرئيسلية ملن 522كل من البلدان الل 
دراكللا بللأن لكللل مجموعللة مللن مجموعللات البيانللات نقللا  قللوة ونقللا  ضللعف  .بالسللنوات السللابقة وا 

مختلفللة، فللإن هللذه الخطللوة تسللاعد علللى ضللمان انتقللاء المؤشللرات الديناميكيللة علللى أسللاس سللنوي 
يلف على مؤشرات مختلفة، وتساعد في حال وجود فجوات في البيانات الكمية، وتساعد عللى تخف

 .أي إيجابيات أو سلبية خاطئة محتملة قد تنشأ نتيجة تحليل المحتوى 
 

تسلاعد هللذه المنهجيللة عللى التأكللد مللن أن نقلا  الضللعف أو الثغللرات أو التحيلزات المتأصلللة فللي مصللدر 
علللى الللرغم مللن أن البيانللات األساسللية التللي يسللتند  .خللرينآلمعللين يللتم فحصللها مقارنللة مللع المصللدرين ا

متاحة بالفعلل عللى نطلاق واسلع وبشلكل إلكترونلي، إال أن قلوة التحليلل تكملن فلي التكاملل إليها المقياس 
يلتم بعلد ذللت إنتلاج المقيلاس النهلائي للهشاشلة لكلل بللد  .المنهجي لمجموعة واسعة من مصادر البيانات

اسلبة ثم يتم إجراء مراجعة ملن قبلل الفريل  لضلمان أن تكلون جميلع اللدرجات متن .بناًء على هذه العملية
 .مع مختلف أطياف الدولة
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 االقتصادي واالجتماعي الواقع  1.7
  

 10الواقع االقتصادي 0.1.7
 الناتج المحلي اإلجمالي  0.0.1.7

من المؤشرات الرئيسية التي تعكس اداء االقتصاد في أي دولة، حيث يعبر الناتج المحلي اإلجمالي  إن
شهد في فلسطين ف.  النمو االقتصادي في تلت الدولة النمو في الناتج المحلي االجمالي على مستوى 

.  8152عام % 4.7، مقارنة مع نمو بنسبة 8152عام % 3.1نموًا بنسبة الناتج المحلي االجمالي 
، ثم انخفض تدريجيا إلى أن أصبح 8158عام % ..2وكان االقتصاد الفلسطيني قد شهد نموًا نسبته 

 %.5..ليصل إلى  8152يرتفع عام ، قبل ان يعود و 8152عام % 1.8سالبًا 
 

إلى مجموعة من العوامل، أهمها إستمرار القيود المفروضة على النمو  التراجع في ويمكن تفسير هذا
 أثراضافة الى .  قطاع غزة األراضي الفلسطينية وخاصة في حركة البضائع ومستلزمات اإلنتاج

خفضت مساهمة قطاع غزة في الناتج المحلي انفقد على القطاع،  8152في العام العدوان اإلسرائيلي 
أقل بكثير مما  وهي.  8152في عام % 81.2مقارنة مع  8152عام % 82.2اإلجمالي لتصل إلى 

في  باألسعار الثابتةبلغ الناتج المحلي اإلجمالي و %.  2.2.، حيث بلغت 8111كانت عليه عام 
مليون دوالر أمريكي عام  3,384.2قطاع غزة و مليون دوالر أمريكي  10,302.2الضفة الغربية 

 .مليون دوالر أمريكي 13,686.4، في حين بلغ لفلسطين 8152
  

 7001ســنة األســاس  :باألســعار الثابتــة 7002-7007النـاتج المحلــي اإلجمــالي حســب المنطقــة، 
 (دوالر أمريكي القيمة بالمليون )

 
                                                 

الجهلللاز المركلللزي لإلحصلللاء .  8152أداء االقتصلللاد الفلسلللطيني،  :8152الفلسلللطيني، الجهلللاز المركلللزي لإلحصلللاء  10
 .2.-.5ص ص  .فلسطين-رام هللا  ،الفلسطيني
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ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي  فقد نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالياما على مستوى 
.  دوالر أمريكي 3,072.4، ليصل إلى 8152مقارنة مع العام  8152اإلجمالي في فلسطين عام 

حيث بلغ  8158أعلى مما كان عليه عام  8152في عام لالسر الفلسطينية وأصبح مستوى المعيشة 
ونظرا لتفاوت معدالت النمو، فقد ارتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي .  دوالر أمريكي 3,021.3

. 8152عام % 8.2، بينما انخفض في قطاع غزة بنسبة %8.2اإلجمالي في الضفة الغربية بنسبة 
 تبعياتهذة الفجوة ليس لو   .وبالتالي زادت الفجوة بين نصيب الفرد في الضفة الغربية وقطاع غزة

 .ليه تبعيات اجتماعية وسياسيةانما يترتب عفقط، صادية اقت
 

سـنة : باألسـعار الثابتـة 7002-7002نصيب الفرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي حسـب المنطقـة، 
 (دوالر أمريكيالقيمة بال) 7001األساس 

 
 

  النشطة االقتصاديةا 7.0.1.7
يتلوزع االقتصلاد الفلسلطيني عللى مجموعلة ملن األنشللطة االقتصلادية التلي تمثلل هيكلل وبنيلة االقتصللاد، 
حيلللث يعتبلللر االقتصلللاد الفلسلللطيني اقتصلللادًا خلللدماتيًا نظلللرًا للمسلللاهمة البلللارزة لنشلللا  الخلللدمات والفلللروع 

 .  األخرى المرتبطة به في الناتج المحلي اإلجمالي والعمالة
 

احتلت أنشطة الخدمات والفروع األخرى المرتبة األولى في االقتصاد الفلسطيني من حيث القيمة 
%.  38.6، حيث بلغت مساهمة هذه األنشطة في الناتج المحلي اإلجمالي 8152المضافة في العام 

، 2017مليون دوالر أمريكي عام  5,285.9بلغت القيمة المضافة ألنشطة الخدمات والفروع األخرى 
 .  2016مقارنة مع العام % 1.2بارتفاع 

2,308.4 
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، ارتفاعًا ملحوظاً  8152القيمة المضافة لألنشطة االقتصادية في فلسطين خالل العام شهدت كما 

سجلت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة أعلى ارتفاع .  باستثناء أنشطة الزراعة والمعلومات واالتصاالت
، %5.8، والخدمات والفروع األخرى بنسبة %..2، تالها أنشطة االنشاءات بنسبة %2.2بنسبة 

ة بالمقابل، انخفضت أنشطة الزراع.  ، لكل منهما%8.8والصناعة، والنقل والتخزين، بنسبة 
 . لكل منهما% 1.2والمعلومات واالتصاالت بنسبة 

 
: باألســعار الثابتــة 7002-7002، القطــاعالقيمــة المضــافة لةنشــطة االقتصــادية الرئيســية حســب 

 (مليار دوالر أمريكيالقيمة بال) 7001سنة األساس 

 

  

  

  

 
انعكس التفاوت في معدالت النمو على مساهمة األنشطة االقتصادية في الناتج المحلي اإلجمالي في 

، حيث انخفضت مساهمة أنشطة الخدمات والفروع األخرى، والصناعة، 8152فلسطين عام 

3
.9

4
 

3
.9

9
 

3
.9

1
 

3
.6

4
 

4
.0

8
 

4
.4

9
 

4
.6

5
 

4
.8

8
 

4
.9

6
 

5
.2

2
 

5
.2

9
 

0.00 

2.00 

4.00 

6.00 

2
0

0
7

 2
0

0
8

 2
0

0
9

 2
0

1
0

 2
0

1
1

 2
0

1
2

 2
0

1
3

 2
0

1
4

 2
0

1
5

 2
0

1
6

 2
0

1
7

 

 الخدمات والفروع األخرى 
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 النقل والتخزين  
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  .والمعلومات واالتصاالت، والزراعة، بينما ارتفعت مساهمة أنشطة تجارة الجملة والتجزئة واإلنشاءات
حيث انخفضت مساهمة أنشطة الخدمات والفروع األخرى في الناتج المحلي اإلجمالي لتصبح 

، ولكنها ظلت تشكل الجزء األكبر من الناتج المحلي اإلجمالي، ويعود ذلت إلى أن أنشطة 38.6%
شطة الخدمات والفروع األخرى تشمل مجموعة كبيرة من األنشطة الفرعية، من بينها األنشطة المالية وأن

التأمين وأنشطة خدمات اإلقامة والطعام واألنشطة العقارية واإليجارية والمهنية والعلمية والتقنية 
واإلدارية والخدمات المساندة والتعليم والصحة والعمل االجتماعي وغيرها، أما أنشطة الصناعة، 

على % 8.2، %2..، %1..5والمعلومات واالتصاالت، والزراعة، فقد انخفضت مساهمتها إلى 
، كما وارتفعت %52.5بينما أنشطة تجارة الجملة والتجزئة فقد ارتفعت مساهمتها إلى .  التوالي

 %. 2.1مساهمة أنشطة اإلنشاءات لتصبح 
 

ارتفعت . 8152خالل العام % 1..5بلغت مساهمة أنشطة الصناعة في الناتج المحلي اإلجمالي 
مليون دوالر أمريكي، بنمو نسبته  1,777.8ل إلى لتص 8152القيمة المضافة ألنشطة الصناعة عام 

كما بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعاملين المستخدمين بأجر في هذه .  8152عن العام % 2.2
 .8152شيكل عام  78.2األنشطة إلى 

 
عام % 2.1أما بالنسبة ألنشطة اإلنشاءات، فقد ارتفعت مساهمتها في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 

، وهي 2017مليون دوالر أمريكي عام  886.5بلغت القيمة المضافة في هذه األنشطة .  2017
كما بلغ معدل األجر اليومي االسمي للعامل في   .%..2بنسبة  8152أعلى مما كانت عليه عام 

وتشكل أنشطة اإلنشاءات المكون االساسي في التكوين الرأسمالي . شيكل 22.1هذه االنشطة إلى 
اإلجمالي الذي يدخل ضمن احتساب الناتج المحلي اإلجمالي، وهي تمثل بالتالي بعدًا أساسيا  الثابت

 . في دراسة بنية وتطور االقتصاد الفلسطيني
 

  سوق العمل 1.0.1.7
يعتبللر عنصللر العمللل أهللم عوامللل اإلنتللاج فللي االقتصللاد الفلسللطيني، خصوصللًا فللي ظللل محدوديللة المللوارد 
الطبيعيلللة والسللليطرة اإلسلللرائيلية علللللى األراضلللي والميلللاه والقيلللود علللللى حركلللة األشلللخاص والسلللللع ورؤوس 

فلي % 82.5مقارنلة ملع  2017في العام % 82.2ارتفعت نسبة البطالة في فلسطين إلى وقد .  األموال
، بعلد أن 8152خالل عام % 2..2كما ارتفعت نسبة البطالة في قطاع غزة لتصل إلى .  2016العام 
% 52.2إلى  8152نسبة البطالة في الضفة الغربية عام  انخفضت، 8152خالل عام % 25.2كانت 

 .8152عام % 52.1مقارنة مع 
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 7002-7002سب المنطقة، حفي فلسطين  (ILO( )معدل البطالة)نسبة العاطلين عن العمل 

 
 

 التضخم 1.0.1.7
بارتفلاع أسلعار السللع اداءهلا ، والتلي تتلأثر في أي دولة لإلشارة إلى الحالة االقتصاديةالتضخم  يستخدم

جميع والخدمات، مع حدوث انخفاض في القدرة الشرائية المرتبطة بسعر صرف العملة، والتي تؤثر في 
فللي فلسللطين ( الللرقم القياسللي ألسللعار المسللتهلت)سللجل مؤشللر غللالء المعيشللة وقللد .  قطاعللات االقتصللاد

سلنة ) 110.98ليصلل إللى  8152مقارنة ملع العلام % 1.85ارتفاعًا طفيفًا نسبته  8152خالل العام 
 .  (8151األساس 

 
 2017-7002اتجاه الرقم القياسي ألسعار المستهلك في فلسطين، 

 
 

مقارنة بالعام  8152على مستوى فلسطين خالل العام ( التضخم)تفاوت التغير في أسعار المستهلت 
في ، بينما سجلت األسعار %1.55ارتفاعًا بنسبة في قطاع غزة الذي سبقه، حيث سجلت األسعار 

 %.  1.15الغربية انخفاضًا طفيفًا مقداره  الضفة
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 7002-7002حسب المنطقة، في فلسطين التضخم 

 
 

على قطاع غزة السبب الرئيسي للتذبذب في التضخم في األسعار في المفروض أثر الحصار  وقد كان
نتج االرتفاع في أسعار المستهلت في قطاع غزة بصورة رئيسية عن ارتفاع أسعار قطاع غزة حيث 

، %2.12، وأسعار مجموعة الخدمات الطبية بنسبة %2.42بنسبة  المسكن ومستلزماتهمجموعة 
، وأسعار مجموعة المواد الغذائية %1.37وأسعار مجموعة األقمشة والمالبس واألحذية بنسبة 

في المقابل، انخفضت أسعار المستهلت في الضفة الغربية %.  0.20والمشروبات المرطبة بنسبة 
عة ، وأسعار مجمو %1.73نتيجة انخفاض أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة بمقدار 

 %.1.40األقمشة والمالبس واألحذية بمقدار 
 

 ميزان المدفوعات 1.0.1.7
يعتبر ميزان المدفوعات سجاًل منظمًا موجزًا تدون فيه جميع المعامالت االقتصادية التي تتم بين 

ويتكون  . المقيمين في فلسطين وغير المقيمين خالل فترة زمنية معينة، تكون في العادة سنة واحدة
ويشمل الحساب .  ميزان المدفوعات من جزأين هما الحساب الجاري والحساب الرأسمالي والمالي

الميزان التجاري السلعي، والميزان التجاري الخدمي، وميزان الدخل، )فرعية  تأربعة حساباالجاري 
لحساب الرأسمالي ، بينما يشمل الحساب الرأسمالي والمالي حسابين هما ا(وميزان التحويالت الجارية

والحساب المالي ( التحويالت الرأسمالية، وحيازة األصول غير المالية غير المنتجة أو التخلص منها)
االستثمار االجنبي المباشر، واستثمار الحافظة االجنبي، واالستثمارات االجنبية األخرى، واألصول )

 (.االحتياطية
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، لتصل إلى 8152مقارنة مع عام  8152عام % 8.2ارتفعت قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 

ويعزى هذا االرتفاع في قيمة عجز الميزان التجاري إلى ارتفاع قيمة .  مليون دوالر أمريكي 5,374.2
ريكي عام مليون دوالر أم 221.5، وبقيمة بلغت %1.2إجمالي الواردات من السلع والخدمات بنسبة 

دوالر أمريكي، مقابل ارتفاع قيمة إجمالي الصادرات بنسبة بلغت مليار  2.5، لتصل إلى 8152
كما .  دوالر أمريكيمليار  8.2مليون دوالر أمريكي، لتصل إلى  55.2.، وبقيمة بلغت 5%..5

ة مع ، مقارن8152عام % 22.2انخفضت نسبة العجز في الميزان التجاري إلى الواردات لتصل إلى 
وكما يتضح من الشكل أدناه، فقد تفاقمت قيمة العجز في الميزان .  8152عام % 22.2نسبة 

نتيجة زيادة قيمة الواردات عن قيمة الصادرات  8152-8158التجاري بشكل ملحوظ خالل الفترة 
 (.ي الشكل أدناه/ أنظر. )بشكل مّطرد

 
 (دوالر أمريكي القيمة بالمليون ) 7002-7001الميزان التجاري للسلع والخدمات في فلسطين، 

 
 

مقارنة مع عام % 52.1بنسبة  8152انخفضت قيمة عجز الحساب الجاري في فلسطين خالل عام 
ويعزى هذا االنخفاض في قيمة عجز الحساب .  مليون دوالر أمريكي 1,563.7، لتصل إلى 8152

مقارنة مع % 29.1الجاري إلى االرتفاع الكبير في قيمة صافي التحويالت الجارية التي ارتفعت بنسبة 
 .  2016عام 

 
 وضع االستثمار الدولي 1.0.1.7

فلسطين  في المقيمين استثمارات يسجل أرصدة محاسبي كشف بأنه الدولي االستثمار وضع يعّرف
 وأرصدة جهة، من( األصول)مسمى  تحت الخارجي العالم في المستثمرة( والشركات والحكومة األفراد)
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 فلسطين والمستثمرة في( والحكومات والشركات األفراد)فلسطين  للمقيمين خارج المملوكة االستثمارات
 .أخرى  جهة من( الخصوم)مسمى  تحت
  

لتصل إلى  2017نهاية عام % 17.1ارتفعت قيمة صافي وضع االستثمار الدولي في فلسطين بنسبة 
، نتيجة 2016مليون دوالر أمريكي نهاية عام  1,173مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع  1,373

ارتفاع قيمة أرصدة األصول الفلسطينية المستثمرة في الخارج بنسبة اكبر من ارتفاع قيمة أرصدة 
ارتفعت قيمة إجمالي أرصدة األصول .  8152لخصوم األجنبية المستثمرة في فلسطين نهاية العام ا

، لتصل إلى 2016مقارنة بالعام % 5.8بنسبة  2017الخارجية الفلسطينية المستثمرة نهاية عام 
 .  مليون دوالر أمريكي 6,455

  
دوالر  القيمـة بــالمليون ) 7002-2012وضـع االسـتثمار الـدولي فـي فلســطين فـي نهايـة األعـوام،  

 (أمريكي

 
 .تساوي مجموع األصول الخارجية مطروح منها مجموع الخصوم األجنبية(: صافي)وضع االستثمار الدولي 

 
 الدين الخارجي 2.0.1.7

ليصل إلى  2017نهاية عام % 2.1ارتفعت قيمة إجمالي رصيد الدين الخارجي على فلسطين بنسبة 
وشكلت .  2016مليون دوالر أمريكي نهاية عام  1,615مليون دوالر أمريكي، مقارنة مع  1,720

من قيمة إجمالي رصيد الدين الخارجي بواقع % 60.6قيمة الدين الخارجي على الحكومة العامة 
مليون دوالر أمريكي، بينما شكلت قيمة الدين الخارجي على البنوت العاملة في فلسطين  1,042
 .مليون دوالر أمريكي 603اقع بو % 35.1
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 القيمــة بــالمليون ) 7002-7007إجمــالي رصــيد الــدين الخــارجي فــي فلســطين فــي نهايــة األعــوام، 
 (دوالر أمريكي

 
 

 المالية العامة 1.0.1.7
مليللون  862.8عجللزًا قيمتلله  2017سللجل الرصلليد الجللاري فللي موازنللة الحكومللة الفلسللطينية خللالل عللام 

، أي بارتفلللاع نسلللبته 8152مليلللون دوالر أمريكلللي علللام  222.8دوالر أمريكلللي مقارنلللة ملللع عجلللز بللللغ 
مقارنة مع العام % 2.8، ويعود ذلت إلى ارتفاع قيمة النفقات الجارية وصافي اإلقراض بنسبة 15.2%
عللللام ع المقارنلللة مللل% 0.2، بلللالرغم ملللن ارتفلللاع قيمللللة إجملللالي صلللافي اإليلللرادات العامللللة بنسلللبة 8152
8152. 

 
 (دوالر أمريكي القيمة بالمليون ) 7002-7001مكونات الموازنة العامة في فلسطين، 
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مقارنللة مللع % 1.2بنسللبة  2017انخفضللت قيمللة إجمللالي صللافي اإليللرادات العامللة والمللنح خللالل عللام 
مليللون دوالر أمريكللي، وذلللت كنتيجللة لالنخفللاض فللي قيمللة إجمللالي  4,287.3لتصللل إلللى  8152العللام 
بالرغم من ارتفاع قيمة إيرادات المقاصلة (.  المنح)، وانخفاض قيمة التمويل الخارجي دات المحليةاإليرا

 2017وفيمللا يتعللل  إجمللالي النفقللات العاملللة، فقللد سللجلت قيمتهللا ارتفاعللًا خللالل علللام %.  2..بنسللبة 
، ويعللزى 8152مقارنللة مللع العللام % 3.2مليللون دوالر أمريكللي أي بزيللادة بلغللت  4,796.6لتصللل إلللى 

ر ة النفقللات الجاريللة وصللافي االقللراضذلللت إلللى ارتفللاع قيملل خللالل عللام  تفللاع قيمللة النفقللات التطويريللة، وا 
وعللى مسلتوى العجلز الجلاري، فقلد ارتفعلت نسلبته ملن النلاتج المحللي   .8152مع العام مقارنة  8152

بسبب ارتفاع قيمة العجز علام  8152في العام % 1.2، مقارنة مع %2.1إلى  8152عام اإلجمالي ل
8152  . 

 
لتصلل  8152مقارنلة ملع العلام % 1.2نسلبته  8152أما المنح، فقد سلجلت قيمتهلا تراجعلًا خلالل علام 

 مليون دوالر أمريكي، وذلت بسلبب انخفلاض قيملة الملنح المخصصلة للدعم الموازنلة 252.1قيمتها إلى 
الي ملن إجمل% 21.2مليلون دوالر أمريكلي والتلي تشلكل ملا نسلبته  122.1لتصل إلى % ..51بنسبة 

 .  8152قيمة المنح خالل عام 
 

 (دوالر أمريكي القيمة بالمليون ) 7002-7007في فلسطين، ( المنح)التمويل الخارجي 
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 11الواقع االجتماعي 1.77.
 توزيع السكان 0.7.1.7

 8112علما بان عددهم في العام  ،فرداً   4,781,248في فلسطين  8152في العام عدد السكان  بلغ
حيلث بلغلت نسلبة النملو السلنوي خلالل . 5222فلي العلام 2,895,683 و ،فلرداً  3,767,549 قلد بللغ
   (.8112-5222)خالل األعوام % 1..، %8.2( 8152-8112)األعوام 

 
 52-1السلكان اللذين تتلراوح اعملارهم بلين نسبة ان فتيًا، حيث  يتصف بأنهالمجتمع الفلسطيني  ما زال
مللن مجمللل % 12.2سللنة يشللكلون مللا نسللبته  22-51الللذين تتللراوح أعمللارهم بللين امللا ، %2.2.سللنة 

مللن مجمللل % 8.. تهمسلنة فللأكثر فقللد بلللغ نسللب 21سلكان، امللا بللاقي السللكان أي الللذين تبلللغ اعمللارهم ال
 .السكان

 
 7002-7002 ،7002-0112 ،فلسطينفي  النمو السكانينسبة 

 
 

 انخفضلت سلنة 52-1نسلبة األطفلال اللذين تتلراوح أعملارهم بلين  يالحظ أن 8112 العاموبالمقارنة مع 
سنة  22-51الذين تتراوح أعمارهم بين و سن العمل  فيبالمقابل شهدت نسبة السكان %.  .7. بمقدار

هللذا يعنللي أنلله وعلللى الللرغم مللن أن %.  3.6ارتفاعللًا خللالل هللذه الفتللرة، حيللث ارتفعللت نسللبتهم بمقللدار 
المجتمع الفلسطيني ملا زال فتيلًا مقارنلة ملع المجتمعلات األخلرى إال أن نسلبة صلغار السلن تلنخفض ملع 

 .نخفاض معدالت الخصوبةاالزمن وذلت بسبب 

                                                 
11

منشورة على الموقع الرسمي للجهاز المركلزي لالحصلاء احصاءات (: 8152)الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني   
 (http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx 29.10.2018)الفلسطيني 
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 7002، (الهرم السكاني)فلسطين في لسكان لالتركيب العمري والنوعي 

 
 

 واقع التعليم 7.7.1.7
ثللللللث السلللللكان  اشلللللارة البيانلللللات المنشلللللورة فلللللي الجهلللللاز المركلللللزي لإلحصلللللاء الفلسلللللطيني ان أكثلللللر ملللللن

عللى ملؤهالت  الحاصللين كملا بللغ نسلبة  %.2.1.يشلكلون ملا نسلبته و  ملتحقون بالتعليم الفلسطينيين
 .%8.2ألميين ا بلغت نسبةفقد  فلسطينوحول انتشار األمية في %.  52.1بكالوريوس فأعلى 

 
 7002، 7002، الجنسفي فلسطين حسب ( فأكثرسنوات  00)الفلسطينيين  األمية للسكاننسبة 
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 الحالة االجتماعية 1.7.1.7
مازيجالال ن كلالالرط ن مالالت نسالال ا  ( تالالثكثقسالال ا  52)تالالق العمالالق السالالرتن السطسالالية ةةف  ان أكثالالق مالالف ن الال 

اليالو  المسالجطا تالق الم التكش اللالقدةا تالق  ي، دالتتبطال  داللد تق الماتبل  .مف مجمل السرتن% 12.5

يا،عالا تالق  3,242يا،عالا تالق الرالسا اليقبةالا ي  5,326يا،عا  م هت  8,568تطسيةف  تق 2017العتم 

بتن دلد حالتات اليالو  تالق العالتم  دطمت  .  مف السرتن 5111حتلا طو  لرل  5.25بمعلل  .،يتع غز،

وعند  .مف السرتن 5111حتلا طو  لرل  5.12يكتن معلل اليو  الختم  يا،عا 4,043كتنت  8112
فلي فلسلطين خلالل األعللوام ( ملن السلكان 5111علدد حلالت الطلالق لكلل )قيلاس معلدل الطلالق الخلام 

 %.22.1ي نجد ارتفاع كبير في معدل الطالق الخام بحوال 8112-8152
 

 2017-7002، ق المسجلة في فلسطين حسب المنطقةعدد وقوعات الطال

 
  

 2017-7002 فلسطين،في معدل الطالق الخام 
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 والعنف والفساد الجريمة 1.7.1.7
تالق الماتبالل . 8152يول العتم  ض تكت مجم ع األتعتل اإلجقامةامف ااسق تق تطسيةف كتنت % 2.1

 55.8بمعاللل  .يا،عالا 829221تطساليةف  تالق 8152تالق العالتم دلد األتعالتل اإلجقامةالا الم طال  د هالت بط  

يكالتن  يا،عالا 529881كتنالت  8112بالتن داللد حالتات تالق العالتم  دطمالت.  مالف السالرتن 5111لرل  يا،عا

 %.11.5بحوالي  عتارتفأي  .مف السرتن 5111لرل  يا،عا 2.88 ال ا،عتتمعلل 
 

 7001-7001، في فلسطين عنها اإلجرامية المبلغاألفعال عدد 

 
  

 7001-7001 فلسطين،في  من السكان 0000األفعال اإلجرامية المبلغ عنها لكل معدل 
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% 82.2؛ ألحد أشكال العنف من قبلل أزواجهلنمن النساء اللواتي سب  لهن الزواج تعرضن % 2.2.
لملرة "كما بلغت نسلبة الللواتي تعرضلن لعنلف نفسلي .  في قطاع غزة% 15.1في الضفة الغربية مقابل 

% 12.2تعرضلللن لعنلللف اقتصلللادي، و% 11.5، و%12.2ملللن هلللؤالء السللليدات " واحلللده عللللى األقلللل
 .  لعنف جنسي% 55.2لعنف جسدي، و% 1..8لعنف اجتماعي، و

 
الـزواج وتعرضـن للعنـف مـن قبـل الـزوج علـى األقـل مـرة واحـدة مـن نسبة النساء اللـواتي سـبل لهـن 

 7000/7000 ،7001/7001 ،في فلسطين اجمالي النساء اللواتي سبل لهن الزواج

 
 

 انتشار اإلعاقة 1.7.1.7
في الضفة الغربية،  %22.5 ، 8152في العام  أفراد92,710 ذوي اإلعاقة في فلسطين  بلغ عدد

وحول انتشار االعاقات وفقًا لنوعها، أن اعاقة الحركة واستخدام االيدي .  في قطاع غزة% 15.2و
ثم اعاقات % 85.2، تلتها اعاقة البصر وشكلت ما نسبته %..1.األكثر انتشارًا شكلت ما نسبته 

بنسبة بلغت حوالي  ، وأخيرًا اعاقات التذكر والتركيز%52.2بنسبة  فالتواصل% 52.2بنسبة  السمع
5...%. 

 
 7002 ،7002 ،حسب النوع لسكان الفلسطينييناإلعاقات ل
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 الدراسات السابقة 1.7
  

 12وغياب االستقرار في مجتمعات مضطربة" عمليات التنمية"إشكالية العالقة بين  71.0.
 

فلي وغياب االسلتقرار " عمليات التنمية"إشكالية العالقة بين "بحثية بعنوان ورقة قام عبد الفضيل بإعداد 
الورقة ، وكانت "التنمية في مجتمعات غير مستقرة"في ورشة عمل بعنوان  عرضها" مجتمعات مضطربة

 ورقتهالباحث في  أكدحيث .  حالة للواقع في فلسطين ولبنان والعراق كدول يوجد بها اضطرابات دراسة
عللللى انللله فلللي حلللال غيلللاب السلللالم اللللداخلي والخلللارجي سيسلللبب غيلللاب فلللي العمليلللات وسيسلللبب غيلللاب 

يسللتهدف تللدمير البنيللة التحتيللة،  ثاللللثتعللاني منلله هللذه الللدول ا الللذيالعللدوان  أن أكللدحيللث .  االسللتقرار
 .وتفكيت النسيج االقتصادي واالجتماعي والسياسي في تلت الدول

 
ا مللن قبللل الكيللان اجتيللاح عاصللمته ةالللدور الللذي لعبللتنللاول  اللبنانيللة، حيللثوقللد اسللتهل ورقتلله بالحالللة 

العلراق فقلد تعلرض لحصلار  وأملا، اللذي تسلبب فلي حاللة علدم االسلتقرار حتلى تاريخلهاألثر و الصهيوني 
والصللهاينة  األمريكللانالعسللكريين  أكللدكانللت كافيللة كمللا ( .811-5225)عشللر عامللًا  ثنلليإوغللزو لمللدة 

(.  5225-5221)ومكتسللبات التنميللة االقتصللادية واالجتماعيللة عبللر خمسللة عقللود منجللزات  تللدمير إلللى
والتللدمير المللنظم للبنيللة  5222غللزة فللي العللام الغربيللة وقطللاع  فللي فلسللطين فقللد كللان احللتالل الضللفة مللاأ

المعيشللة والحيللاة اليوميللة للسللواد  ألنمللا والللذي نللتج عنلله تللدمير الكبيللر التحتيللة ومقومللات الحيللاة األثللر 
اإلجللراءات االحتالليللة والعللدوان الللذي يللتم علللى المنللاط   أنوكمللا يؤكللد الباحللث .  األعظللم مللن السللكان
ملا تلم ويلتم هلو تلدمير لمقوملات  بلانوكما يسموه علماء التنميلة  نماإلتنمية ا إعاقةالعربية ال يسبب فقط 

 .التنمية
 

وعدم  هذه الحالة اهتمواجهلنا م االستقرار التي تحيط بنا، فكيف يمكن ل الباحث انه مع حالة عدءوتسا
ال بد من اإلصرار على استكمال مسيرة التنمية في ظل عدم االسلتقرار  هأناالستسالم لها؟، وهنا أجاب 

ملن نهضلة خلالل  تحقيقلهكلل ملا تلم  أنبل األسليويةالداخلي والتحديات الخارجيلة، وضلرب مثلال التجربلة 
خارجيلة عاليلة المسلتوى حيلث تعايشلت التهديلدات التم في ظل التوتر السياسي و  والثمانيناتت السبعينيا
مع ذللت الوضلع وللم تتوقلف علن دفلع عمليلات التنميلة ملن منظلور مقاوملة ملن اجلل تلت الدول وتكيفت 
 .التنمية

 
                                                 

التنميلة . يلاب االسلتقرار فلي مجتمعلات مضلطربةوغ" عمليلات التنميلة"إشكالية العالقة بين : 8112. عبد الفضيل، م  12
". لنلللدن –انتلللرات "، المركلللز االستشلللاري للدراسلللات والتوثيللل ، مؤسسلللة 52/55/8112-51فلللي مجتمعلللات غيلللر مسلللتقرة، 

 .82-85ص ص . بيروت، لبنان
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 :نتائج الدراسة التي خلص لها الباحث فقد كانت ماأ
  المللوارد وال بللد مللن تخصلليص . تنظيمللي لعمليللة التنميللة كإطللاراقتصللاد السللوق الحللر ال يصلللح

 .المسيرة التنموية الخارجية ولحمايةعلى مقاومة الصدمات  للمساعدة
 الالمركزية في توطين مراكز اإلنتاج للسلع االستراتيجية، حتى يصعب تدميرها دفعة واحدة. 
  تاجيللة كبيللرة مقابللل وحللدات ، وحللدات إن"السللير علللى سللاقين"مرونللة الجهللاز اإلنتللاجي مللن خللالل

 .إنتاجية صغيرة
 تدعيم وتطوير النظام التعليمي والتركيز على أنشطة البحث والتطوير. 
  لإلغاثلللة والرعايلللة الصلللحية والتعليميلللة لتقلللديم الخلللدمات التلللي تعجلللز  األهليلللةانتشلللار الجمعيلللات

 .الدولة عنها
  فضلللاء  إطلللارعربلللي فلللي  يكلللون هنلللات تضلللامن أنلهلللدف منلللع االسلللتفراد باللللدول العربيلللة يجلللب

 .نضالي
 

 13معوقات التنمية المستدامة في دول العالم اإلسالمي 71.7.
 

مقومللات تحقيلل  التنميللة المسللتدامة فللي " الللذي كللان بعنللوان ورقللة بحثيللة فللي الملتقللي الللدوليغللانم  تمدقلل
 "اإلسللالميمعوقلات التنميلة المسللتدامة فلي دول العلالم "بعنللوان حيللث كانلت ورقتهلا " االقتصلاد اإلسلالمي

 التنميلة لتحقيل  سلعيها فلي اإلسلالمية اللدول تواجله التلي التحلديات عللىالتعلرف  إللى الدراسلة وتهلدف
 مصلر الدراسلة أن وتوضلح. خلاص مصر بشكل المستدامة في التنمية عام ومعوقات بشكل المستدامة

 أملام عائًقلا والتلي تقلف اإلسلالمي، العلالم دول ملن العديلد منهلا تعلاني التلي المشلكالت كافلة بهلا توجلد
 .  الدول تلت في المستدامة التنمية تحقي  إمكانية

 
 والخارجيلة الداخليلة اللديون  وزيلادة المحللي اإلجملالي، النلاتج نملو معلدل تلدني ملن مصلر تعلاني حيلث
 الفقلر حلدة وزيلادة ملن السلكان، العظملي للغالبيلة والصلحية االجتماعية األحوال وتردي خدمتها، وأعباء
 قاعلدة الملوارد وتلدهور النائيلة، والمنلاط  الصلعيد ملدن فلي وخاصلة والبطاللة األميلة وانتشلار والجلوع،
 جلزء فلي تعلزى  أن يمكلن المشلكالت تللت أن االقتصلاديين ملن العديلد ويرى .  التلوث وانتشار الطبيعية
 مثلل المرغوبلة غيلر الديموغرافيلة االتجاهلات بعلض جانلب إللى الرشليد، غيلر السلكاني منها للنمو كبير
 .المخطط غير الحضري  والتوسع للحضر، الريف من الهجرة للسكان وتزايد العمري  التركيب تغير

                                                 
جمهوريللة  دراسللة تحليليللة بللالتطبي  علللى"معوقللات التنميللة المسللتدامة فللي دول العللالم اإلسللالمي : .815. غللانم، س  13

              مقومللللللات تحقيلللللل  التنميللللللة المسللللللتدامة فللللللي االقتصللللللاد اإلسللللللالمي، الملتقللللللى الللللللدولي، جامعللللللة قالمللللللة". مصللللللر العربيللللللة
 .  ، الجزائر12/58/8158-.1
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 دول فلي المسلتدامة التنمية تحديات لمجابهة أنه الدراسة ترى  نتائج، من إليه التوصل تم ما ضوء وفي
 تلدعيم نهاأشل ملن التلي التلدابير ملن علدًدا اتخلاذ اللدول تللت حكوملات عللى فيجلب العلالم اإلسلالمي،

 أنله الدراسلة فتلرى  المصلرية، الحاللة يخلص وفيملا. المسلتدامة للتنميلة اإلسلالمية المتكامللة االسلتراتيجية
 المسلتدامة، التنميلة تحقيل  فلي أن تسلهم المتوقلع ملن التلي اإلجراءات من بعدد القيام الدولة علي يجب
 :ومنها
 الملوارد وتنميلة عملل، فرص وخل  الفقر، محاربة في للتنمية االجتماعي الصندوق  دور تفعيل 

 .المجتمع في االندماج على المهمشة الفئات ، ومساعدةالمجتمع وتنمية البشرية،
 الحركلة وتوجيله المأهوللة، والمسلاحات السكاني النمو بين القائم االختالل تصحيح على العمل 

 .الصحراوية صوب المناط  العمرانية
 والتركيز العشوائية، السكنية األحياء في التحتية البنية خدمات وتحسين العشوائية البؤر معالجة 

نشاء أعمال على جراء والطرق، الشوارع وتعبيد األرصفة، النظافة، وا   .لها الالزمة الصيانة وا 
 والتوسع االنتشار ووقف للزراعة، استغاللها استدامة وضمان الزراعية األراضي على المحافظة 

 المزايا إلى استناًدا العمراني التوسع مواقع وتحديد السكانية، والتجمعات والقرى للمدن  العشوائي
 .الفعلية والحاجة الطبيعية

 الملدن، كلزامر  فلي األنشلطة تركلز لتخفيلف المنلاط ، كافلة عللى االقتصلادية األنشلطة توزيلع 
 .من التلوث البيئة لحماية وذلت

 تحقيل  عللى والعملل والريفيلة، الحضلرية المنلاط  بلين المتوازنلة التنميلة تشلجيع عللى العملل 
 الريف سكان هجرة من للحد وذلت العمل، فرص وتوفير المناط  الريفية في المستدامة التنمية
 .الحضر إلى

 زيلادة ىعلل والعملل إضلافية، مائيلة ملوارد وتلوفير االسلتخدام وا علادة االسلتهالت ترشليد تشلجيع 
 المائيلة المجلاري  عللى حفاًظلا وذللت المختلفلة، المجتمعلات فلي الصلرف الصلحي تغطيلة نسلبة
 .التلوث من كافية غير أو بمعالجات معالجات بدون  الصرف هذا بها يصب التي

 حلرق  ممارسلات على والقضاء والمكشوفة، العشوائية مكبات النفايات على القضاء إلى السعي 
 إلدارة والمسلتدام والمتكاملل الشلامل الملنهج وتطبيل  المخلفلات الزراعيلة، والسليما المخلفلات
 .الصلبة المخلفات
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 14الدولة انهيار الفاشلة ومتغيرات الدولة مؤشرات بين العالقة في دراسة: العراق مستقبل 71.1.
 

وجود ديم هذا البحث كمحاولة لتشخيص قبت دمحم يعقوب اسح ومساعد التدريس  العنبر إياد دكتورال قام
عللى ذللت الدوللة العراقيلة، وكيلف يلؤثر  فشللتسليط الضلوء عللى مشلكلة ومحاولة  كدولة موحدة، العراق

واللذي  8152- 8112ن بيانلات مقيلاس اللدول الهشلة خلالل األعلوام اواسلتعان الباحثل.  مسلتقبل الدوللة
 .األمريكيةصندوق السالم ومجلة السياسة الخارجية  يعده

 :يهلفشل الدولة في العراق و  ةالرئيسي باسباأل إلىن االباحث توصل
  مناط  خارج سيطرة الحكومة المركزية في بغداد  إلىتفكت العراق 
 فشل النظام السياسي في احتواء العنف. 
  وةوالثر عدم إيجاد حلول لتقاسم السلطة. 
 احتواء الجماعات المؤثرة في عدم االستقرار السياسي 
  الدولة وقيادة قادرة على تنفيذ الرؤية إلنفاذعدم وجود رؤية. 
 مؤسسات الدولةإدارة الثقة بين القيادات السياسية وانعكاسها على  أزمة 

 
 15لها والتخطيط العربية البلدان في التنمية إشكالية 71.1.

 

 شلعبان ملن قسلم دمحم تهدف الدراسة للتعلرف عللى معوقلات التنميلة فلي المنطقلة العربيلة وقلام بهلا حسلن
البشرية، وتقلارير  للتنمية المتحدة األمم تقاريردمش ، حيث اعتمد الباحث على بيانات  جامعة االجغرافي
وقللد خللرج الباحللث بالنتللائج التاليللة كمعوقللات التنميللة فللي الللدول .  العربيللة االقتصللادية الوحللدة مجلللس
 :العربية
 المحلللين فلي صلفوف بالتأييلد يتمتلع زال وال طويللة لفتلرة للتنميلة التقليلدي الفكلر سليطرة 

 .سواء حد على والممارسين
 العربيلة تعيشلها االقتصلاديات التلي البنيويلة األزملة علن تعبيلر هلي العربيلة المديونيلة أزملة نإ 

 .واألسباب األبعاد متعددة هيكلية أزمة فهي وبالتالي
 الترفي ظاهرة االستهالت ونمو كبير بشكل العربية المجتمعات في الفساد ظاهرة تنامي. 
 مع الخارج أو العربية والصراعات الحروب في العربية الثروات استنزاف . 
 الخارج في تستثمر إنها أساس على هائلة عربية مالية فوائض هنات. 

                                                 
. دراسة في العالقة بلين مؤشلرات الدوللة الفاشللة ومتغيلرات انهيلار الدوللة: مستقبل العراق: 8152. دمحم، أ. العنبر، أ  14
 522-512، ص ص 52، العدد 5لة حولية المنتدى، المنتدى الوطني ألبحاث الفكر والثقافة، المجلد مج
15

العالقا   -إشرتلةا الا مةا تق ال طاللان العقبةالا يالاخيالةه لهالت  المرا الا اإللراقينةالا  جتمعالا مةسالتن  مةسالتن: شع تن  ح  

(http://www.uomisan.edu.iq/library/admin/book/82259074738.pdf 22.06.2018 ) 

http://www.uomisan.edu.iq/library/admin/book/82259074738.pdf%2022.06.2018
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 عليها وما لها ما العملية لتعرف بهذه ستتأثر التي الجماهير وعي إلى التنمية عملية تحتاج. 
 جدا قليلة العربي الوطن في العلمي البحث مراكز.   

 
 :حالة التنمية في الدول العربية إلحداثالتغير  إلحداثج التالية كعمليات ائكما خرج الباحث بالنت

 التقليدي العمل أساليب يتجاوز حقيقيا تثويرا العربي االقتصاد تثوير. 
 في المشترت التعاون  بالحاجة إلى االقتناع على المبنية المشترت العربي العمل منظومة تطوير 

 .المخاطر مواجهة
 السابقة التنموية السياسات في النظر إعادة. 
 الزراعة بتطوير يسمح بما العربية المائية الموارد وترشيد تطوير. 

 
 16دراسة تقييمية-المستدامة في الجزائر التنمية إشكالية 71.1.

 

جامعللة الجزائللر خللالل العللام الدراسللي  رسللالة ماجسللتير قللام بهللا زرنللوح ياسللمينة فللي العلللوم االقتصللادية
معالجللللة  إلللللىوتهللللدف الدراسلللة .  يلللث كانللللت الرسلللالة تعتمللللد عللللى المللللنهج التقييملللي، ح8111-8112
 تلأثير ملدى تبيين خالله ومن – الجزائر حالة مع دراسة – النامية الدول في المستدامة التنمية إشكالية
 .التنموية االستراتيجيات تسود التي التناقضات أو وكذا العراقيل ذلت في الدولية الهيئات

 
التنميلة  اسلتراتيجيات إطلار فلي الناميلة اللدول طلرف ملن هالمنتهجل السياسلات وخلرج بخالصلة إن

 ذلت في السبب ويعود للفرد المعيشي المستوى  رفع على تقو لم إذ سلبية وآثار نتائج تركت االقتصادية
 والهيئلات المنظملات ملن أن اللرغم وعللى ،االسلتراتيجيات هلذه إرسلاء عنلد عديلدة عواملل إهملال إللى

 هلو يترت أنه حتى بل كافيا غير ذلت يعد أن إال التنموية استراتيجياتها في النامية الدول تساند الدولية
 فلي االعتبلار بعلين أخلذها يجلب ومتغيلرة االقتصلادية متعلددة التنميلة عوائل  أن إذ سللبية، آثلارا اآلخلر
 .التنمية عمليات

 
ملن  هشلا اقتصلاديا هليكال ورثلت الناميلة اللدول كبلاقي األخلرى  هلي إن الجزائلركملا خللص بلالقول 

 فلي تصلب مجملهلا االقتصادية النشاطات لتنظيم ومراسيم قوانين تصدر جعلها مما الفرنسي المستعمر
  .(2004/2001) االقتصادي اإلنعاش برنامج وآخرها االقتصادية التنمية استراتيجية
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 الجزائق. جتمعا الجزائق. دراسا قاةةمةا-إشرتلةا الا مةا المسالاما تق الجزائق: 2006. زرن ح  ،  
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 :نتائج الدراسة فقد كانت ماأ
 المعنلي، حكومة البللد في والمتمثلة عناصرها كل دراسة من بد ال تنمية استراتيجية إرساء عند 

 وكلذا المحللي المحليلة كاالدخلار الطاقلات أو القلدرات ،االسلتراتيجية طبيعلة أو اإليديولوجيلة
 عللى يلؤثر ملا كلل إللى إضلافة  .كالسلوق العلالمي اللدولي المحليط وأخيلرا الخارجيلة القلدرات
 .واألخالقيةاالقتصادية  السياسية، الثقافية، ،االجتماعية الجوانب

  المطلوب وبالقدر إليها بحاجة هي التي للدول معوناتها توجه أن الدولية المنظمات على يجب 
 .لهذه الدول مالئمة سياسات وضع على التركيز مع احتياجاتها حسب

 طريل  البشلرية علن المهلارات وتطلوير تنميلة إللى تهدف أن بد ال المستدامة التنمية استراتيجية 
 علن الثلروة فلي توزيلع عداللة فلرض إللى إضلافة .  الصلحة وكلذا التعليميلة المسلتويات تحسلين
 التلي الطبيعيلة والملوارد البيئلة عللى ضلرورة الحفلاظ ننسلى ال كملا الدولة، تضعها آليات طري 
 نمو مؤشرات أو نمو معدالت يضمن أو يسمح بشكل فيها اإلسراف وعدم التنمية لعملية توفرها
 .المدى الطويل على إيجابية

 رأس تحديلد حسلاب ملن خلاص بوجله تسلتفيد أن المحليلة الملوارد المحلدودة الناميلة اللدول عللى 
 .أسرع اقتصادي نمو وتحقي  استثماراتها زيادة إلى يؤدي مما المال

 
 المصلالح تتعلارض أن دون  شلاملة وتنميلة مامسلتد تلوازن  إللى نصلل متى"بسؤال  تهالباحث دراس وأنهى

 هلذا السلؤال أن، واكلد "والمتقدمة؟ النامية الدول بين المتواجدة الفجوة على القضاء مع الوطنية والدولية
 .معالجتها تمنى مستقبلية ألبحاث عديدة مجاالت يفتح الذي
 

 17الجديد العالمي النظام ظل في العربية التنمية إشكاليات 71.1.
 

تللم " إشللكاليات التنميللة العربيللة فللي ظللل النظللام العللالمي الجديللد "بحثيللة بعنللوان ورقللة قللام سللالمي بإعللداد 
مراكلز البحلوث العربيلة والتنميلة والتحلديث نحلو حلرات بحثلي " تقديمها خالل المؤتمر العلمي الرابع حلول

بتنظيم من قبل المنظمة العربية للتربيلة  8/58/8151-5والذي تم عقدة خالل الفترة  ،"وتغير مجتمعي
 حيث كان الهدف من الورقة رصد. ومعهد البحوث والدراسات العربية بالقاهرة( اليسكو)والعلوم والثقافة 

 ربيلة،الع المنطقلة للدول التنملوي  ملن الملأزق  للخلروج تصلور ووضلع العربيلة، اللدول في التنمية تحديات
 الباحلث انله ال أكلدو .  للتنميلة جديلد نملوذج إللى تحتلاج العربية الدول أن التقارير من الكثير ترى  حيث
 السللع منفعلة ملن منظلور التقلدم إللى فيله ينظلر وال محلض، أمنلي منظلور ملن لالسلتقرار فيله ينظلر
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مقاكالز : إشالرتلةتت الا مةالا العقبةالا تالق لالل ال لالتم العالتلمق الجلكالل  مالؤقمق العطمالق القابال  حال ل: 2016. سالومق  أ  

  الم لمالا العقبةالا لطاقبةالا يالعطال م 2/12/2015-1 ال   ث العقبةا يالا مةا يالا لكث ن   حقاك ب ثق يقيةق مجامعالق

 الاتهق،  جمه ركا م ق العقبةا معهل ال   ث ياللراستت العقبةا -( الةسر )يالثاتتا 



 68 

 كريمة ويشعر حياة يعيش أن الفرد خاللها من يتمكن التي الجوهرية القدرات منظور من بل والخدمات،
  .الحقيقي بدوره فيها
 

عبارة عن إعادة قولبة بعض  تالتنموي فقد كان المأزق الباحث للخروج من التي توصل لها النتيجة  وأما
 االسلتراتيجية فلي األهلم الفكلرة أن أكلد، حيلث التنمويلة بملا يتناسلب ملع الواقلع العربلي االسلتراتيجيات

 التنموية، مجال الثورة في أساسيا العبا العربي العالم تجعل أن هي اآلن بشدة والمرغوبة الغائبة العربية
ملن  علددا يتطللب ملا وهلو. مشلارت كمنلتج بلل كمشلتر، فقلط لليس المعرفيلة وكلذا االقتصلادية

 :هيالتي ال بد من إعادة النظر بها واالستراتيجيات ( للباحث ذاتية تسمية) الضرورية االستراتيجيات
 موحد اقتصادي تكامل استراتيجية 
 الزراعي الحيوي  التنوع تكامل استراتيجيات 
 المعرفة إلنتاج العربية االستراتيجية 
 المعلوماتية للصناعة ماهرةال التمويلية االستراتيجية 

 
 االقتصادي العالمي بنية المجتمع في جذرية هنات تحوالت أنوختم الباحث ورقته العلمية بالتأكيد على 

 تلعلب قويلة أداة التحوالت هذه وتعد واإلسالمية، العربية االجتماعية على البنية آثارها تنعكس التنموي،
 تفلاوت إن هنلاتكملا خللص بلالقول .  العربيلة لللدول الشاملة التنمية عجلة دفع في وحتميا جوهريا دورا

 تعميل  فلي كبيلرا دورا لعبلت العولمة تحوالت أن تبين وقد فيما بينها، العربية الدول بين ومعرفي تنموي 
 يتطلب المستديمة التنموية ثورةال ثمار وجني والتفاعل التواصل على قدراتنا ومن اجل زيادة  .الهوة هذه
 .استهالكها على دورنا اقتصار وعدم ونشرها، المعرفة إنتاج في المشاركة الحقيقية منا
 

 18التنمية في ظل تعثر بناء الدولة والتفسخ المجتمعي 71.2.
 

ورشلة عملل  إللى" التنمية في ظلل تعثلر بنلاء الدوللة والتفسلخ المجتمعلي "بعنوان ورقة قام الزبيدي بتقديم 
، وكانلت دراسلة حاللة للواقلع فلي العلراق بعلد الغلزو األمريكلي "التنمية في مجتمعات غير مسلتقرة"بعنوان 

الللدول تتكالللب بحجللة حالللة الهشاشللة التللي خلفهللا هللذا الغللزو جعلللت حيللث إن . .811للعللراق فللي العللام 
ملن زاويتلين،  الصلغرى ضرورة تنمية العراق، وانطل  هذا االنشغال من قبل الدول الكبرى وبعض الدول 

نتيجة لسلسللة الحلروب التلي ملر بهلا العلراق، والثلاني املتالت  إعماراألولى حجم االحتياجات من إعادة 

                                                 
  التنميللة فللي مجتمعللات غيللر مسللتقرة،. التنميللة فللي ظللل تعثللر بنللاء الدولللة والتفسللخ المجتمعللي: 8112. الزبيللدي، و  18
-.2ص ص . بيللروت، لبنللان". لنللدن –انتللرات "، المركللز االستشللاري للدراسللات والتوثيلل ، مؤسسللة 51-52/55/8112
551 
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كا بدورها كدولة محتلة دافعا لالهتمام ولفتح أمري ةكما لعب(. موارد طبيعية وبشرية)العراق لثروات هائلة 
ملللن خلللالل الدراسلللة قلللام الباحلللث برسلللم   .شلللهية الكثيلللرين للحصلللول عللللى جلللزء ملللن الكعكلللة فلللي العلللراق

مليار دوالر مرورًا  2.حيث كان الفائض في ميزانية العراق  5221الخارطة السياسية للعراق منذ العام 
، وحتللى اإلعللالن عللن فشللل المشللروع .811األمريكللي عللام  باالنهيللار الللذي أصللاب الدولللة بعللد الغللزو
 .8112االقتصادي األمريكي في العراق في العام 

 
 :محاور أساسية وهي أربعوللحديث عن المخاطر التي تواجه التنمية في العراق تحدث الباحث عن 

  اإلعماركانت المعي  األساسي لمشاريع إعادة  أنهااألوضاع األمنية والذي يرى. 
  عن والدته في العراق في الشهر األول من استالم السفير األمريكلي  أعلنالفساد اإلداري والذي

مليلللارات دوالر، وتطلللور ليصلللبح السلللمة األكثلللر  51باختفلللاء " بلللول بريملللر"للسللللطة فلللي العلللراق 
بلللذلت تنهلللب . داري فلللي العلللراقعلللن تأسللليس مافيلللات الفسلللاد اإل واإلعلللالنشللليوعا فلللي العلللراق، 

 .  تذهب لتنمية الدولة أنولة التي يفترض الد إيرادات
  محسللوبة علللى النظللام السللاب   أنهللاتغيللب الكفللاءات، حيللث تللم اسللتبعاد غالبيللة الكفللاءات، بحجللة

مناصللب مفصلللية وحيويللة فللي كيللان الدولللة، والللذي سللاهم فللي تعثللر بنللاء  ن كللانوا يشللغلو  نوالللذي
واختيلارهم ملن قبلل قلوات االحلتالل  األشخاص الذين شغلوا مكلانهم فهلم تلم تعييلنهم ماأ.  الدولة

 .علمية وال خبرات كافية يملكون مؤهالتاألمريكي، وغالبيتهم ال 
 ة كفيللللة يلللتكلللريس االنقسلللامات بلللين العلللراقيين، حيلللث كانلللت عمليلللات القتلللل عللللى الهويلللة والطائف

بتعزيز االنقسامات والتي رسخها االحتالل األمريكي من خالل مجموعة من الممارسات عززت 
 .فرقة بين طوائف الشعب العراقيال

 
بوضلع خطلوات سياسلية واجتماعيلة يحتاجهلا العلراق لتهيئلة األجلواء السلليمة  هوقام الباحث كنتيجلة لبحثل

 :لتنمية حقيقية وهي
 في العراق لألوضاعتكون معالجة شاملة  أن. 
  بنلللاء ، وا عللادة الملللأزق ق مللن هللذا االضللغط علللى المجتملللع الللدولي والمحلليط العربلللي لخللروج العلللر

 .االحتالل أجندةعن  ةتجربة سياسية عراقية بعيد
  أملراضإعادة بناء المؤسسات يكون مفصلها إدارة الكفاءات التي تدين بلالوالء للعلراق بعيلد علن 

المظلملللة للمسلللتقبل فلللي  اآلفلللاقالطائفيلللة والعرقيلللة التلللي تلللدس السلللم فلللي الحيلللاة العراقيلللة وترسلللم 
 .العراق
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 19الجزائر المستدامة في التنمية إشكالية 71.1.
 

". إشكالية التنمية المستدامة في الجزائلر "بعنوان رسالة ماجستير بإعداد عمومن و  عصمانيقام كل من 
التنميللة  لتحقيل  هلاتواجه التلي والمعوقلات المسلتدامة التعلرف عللى التنميلةهلا كلان الهلدف من حيلث

التنميلة  تحقيل  وجله فلي تقلف التلي التحلديات مجملل ومعرفلة ومبادئهلا، وأهلدافها وأبعادهلا المسلتدامة
فلي  تصلب التي التنموية المشاريع هي وما لتحقيقها، المتبعة السياسات هي وما الجزائر، في المستدامة

والعقبلات ومواجهلة تللت  المعوقلات لتجلاوز اتخاذهلا الواجلب الحللول ومعرفلة المسلتدامة، التنميلة إطلار
 .التحديات

 
وقلد خرجلت  .التحليللي والملنهج والتلاريخي الوصلفي منلاهج وهلي الملنهج علدة الدراسلة عللى تاعتملد

 :الدراسة بالنتائج التالية
 اإلمكانات رغم توفر غيره دون  المحروقات قطاع على العتماده الجزائري هش االقتصاد. 
 فلي التسللطية ووجلود اإلدارة، فلي والرشلادة العقالنيلة توفر حقيقي وعدم مدني مجتمع قيام عدم 

 .السياسية الممارسة
 العليش وسلائل كلل ملن خلالل تلوفير والملادي، البشلري  بالجانلب عمللت الجزائلر عللى االهتملام 

 .للمواطن الكريم
 سياسلات  وضلع والبيئيلة، التنمويلة المؤسسلات وتطلوير دعلم وصلارمة، ملزملة قلوانين وضلع

 .الطاقة موارد على الحفاظ إلى تسعى وبيئية اقتصادية
 

 20كلية للواقع العربي على ضوء العالقة بين التنمية واالستقرارمقاربة  71.1.
 

" مقاربلة كليلة للواقلع العربلي عللى ضلوء العالقلة بلين التنميلة واالسلتقرار "بحثية بعنوان ورقة قدم الحمش 
تحديلد  إللى ورقتلهحيلث هلدف الباحلث فلي  ،"التنمية في مجتمعلات غيلر مسلتقرة"ورشة عمل بعنوان إلى 

وقد استعان الباحث ببيانات تقارير التنمية اإلنسلانية .  مفاهيم خاصة بالواقع العربي والتنمية واالستقرار
حيللث سلللط الضللوء علللى الواقللع العربللي الللراهن .  اإلنمللائي لألمللم المتحللدة عللن البرنللامجالعربيللة الصللادرة 

ولكلن املل الشلعوب ليضلمهم كيلان  موحلدة وال ملنهج وال كيلان خصلائصوالذي عرفه بانه واقع ال يضلم 
  .حالللة االسللتقرار وبالتللالي للتنميللة إلللىطللرق للوصللول  أفضلللالوحللدة هللي  أنعبللر الباحللث عللن و .  واحلد

 :إلىالتنمية وفشلها في الدول العربية  إخفاقوقد حدد الباحث أسباب 
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الا مةالا تالق مجامعالتت غةالق . ماتربا كطةا لط ا،  العقبق دطى ض ء العو،ا بةف الا مةا يااسالااقار: 2007. ال مش  م 

ص . بةالقيت  ل  التن". ل اللن – اناالقاك"  المقكز ااسالالتر، لطلراسالتت يالا قةالت  مؤسسالا 16/11/2006-15مسااق،  

 .139-111ص 
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  األدنى المطلوبعدم تحقي  مشروعات التنمية العربية في القطاعات الحكومية واألهلية الحد. 
  معالجة الجوانب السلبية التي  أوتهذيب السياسات المرتبطة باإلصالح االقتصادي لتفادي عدم

 .ترتبت على عمليتي التثبيت والتكيف الهيكلي
 االعتماد على المعونات والمساعدات والقروض واالستثمارات األجنبية. 
  دة ملللرتبط عضلللويا بالشلللركات متعلللد أحلللدهماشلللطرين  إللللىانشلللطار االقتصلللاد والمجتملللع العربلللي

 .خر متمحور حول الذاتالجنسية واآل
 نساناإلحقوق  وا هدارطغيان الحكام ، و نهب الموارد الطبيعيةو ، وتهميش األكثريةاألقلية  إثراء. 

 
عرضلللله للتهديللللدات الداخليللللة بتالعربللللي يتسللللم بعللللدم االسللللتقرار و  إن الواقللللعوخلللللص الباحللللث فللللي القللللول 

وان األنظمللة العربيللة تعللرف . تزيللد مللن حالللة عللدم االسللتقرار وتهللدد النسلليج االجتمللاعيوالخارجيللة والتللي 
المصلللحة مللن  ةصللاحببللان الجبهللة الداخليللة هللي  لمللاً عالخارجيللة ة دار االسللتقرار علللى انلله الرضللوخ لللإل

عللدم إيجللاد حللل عللادل للقضللية الفلسللطينية يجعللل المنطقللة معرضللة  أنكمللا .  تحقيلل  االسللتقرار والتنميللة
 .لحالة من عدم االستقرار وبالتالي عدم تحقي  تنمية

 
 21وأبعادهاإشكالية التنمية المستدامة  71.00.

 

تلم تقلديمها خلالل الملؤتمر  "إشلكالية التنميلة المسلتدامة وأبعادهلا "بحثيلة بعنلوان ورقلة بإعلداد قام عماري 
والللذي عقللد  "التنميللة المسللتدامة والكفللاءة االسللتخدامية للمللوارد المتاحللة"الللذي كللان بعنللوان  العلمللي الللدولي
جامعللة فرحلات عبللاس، ومخبلر الشللراكة واالسلتثمار فللي بتنظليم مللن قبلل  2/12/8112-2خلالل الفتللرة 

 .في الجزائر والمتوسطة في الفضاء االورومغاربي، ةالمؤسسات الصغير 
 

 إلللىدراسللة مفهللوم التنميللة المسللتدامة كمفهللوم جديللد ولفللت انتبللاه أصللحاب القللرار  إلللى الورقللةهللذه  تهللدف
الخيللارات البديلللة وكيفيللة تللأثير هللذه  إلللىأخطللار التللدهور البيئللي الللذي يفللرض أعبللاء علللى البشللرية وكللذا 

وشللرح أبعادهللا بمعناهللا الواسللع، والللذي يجمللع . الخيللارات علللى القضللايا االقتصللادية واالجتماعيللة والبيئيللة
وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي   .بين النمو والتنمية االقتصادية واالجتماعية في ظل حماية للبيئة

 .ية المستدامة وأبعادها االقتصادية واالجتماعية والتكنولوجية والبيئيةالتحليلي للوقوف على مفاهيم التنم
 

                                                 
التنميللة المسللتدامة والكفللاءة : المللؤتمر العلمللي الللدولي.  إشللكالية التنميللة المسللتدامة وأبعادهللا: 8112. عمللاري، ع  21

، جامعللللة فرحللللات عبللللاس، مخبللللر الشللللراكة واالسللللتثمار فللللي المؤسسللللات 2/12/8112-2االسللللتخدامية للمللللوارد المتاحللللة 
 .الجزائر. في الفضاء االورومغاربيالصغيرة والمتوسطة 
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وقلللد استعرضلللت الدراسلللة السلللياق التلللاريخي لظهلللور التنميلللة المسلللتدامة، وقاملللت بربطهلللا بمفهلللوم التنميلللة 
 :التالية بالنتائجحيث خرج  األبعادلمناقشة  باإلحصائيات تنواستعا وأبعادها
  متداخلة أنهاحيث  األبعادانه ال يمكن الفصل بين  . 
 االقتصلادية والتقليلل  لإلمكانيلاتالهدر في الموارد االقتصادية وضلرورة االسلتخدام العقالنلي  نإ

 .العسكري سيحق  استدامة في التنمية االقتصادية في الدول النامية اإلنفاقمن 
 الطبيعيةالموارد  على حادة ضغوطا يشكل أصبح الذي الديمغرافي النمو تثبيت ضرورة. 
 والبيئية االجتماعيةو  الحياة االقتصادية مناحي كل في المرأة إشرات. 
 والحكم القرارات اتخاذ في الديمقراطية المشاركة. 
 النباتي الغطاء وتدمير المبيدات واستعمال التربة إتالف من التقليل. 

 
منه،  بالشكل الذي كان مأمولبالدول النامية بالقول ال تنمية اقتصادية حقيقية أنجزت  ةدراسالت وخلص

ن التصللورات السللابقة للتنميللة تبقللى ناقصللة ومبهمللة ذلللت  .وال تنميللة بشللرية تحققللت التنميللة ليسللت  أنوا 
متعلللددة األبعلللاد اقتصلللادية،  واسلللتراتيجيةعمليلللة ميكانيكيلللة، فالتنميلللة هلللي قبلللل كلللل شللليء إرادة وتصلللور 

 .واألداة المبرمجة والمنفذة لهافيها هو غايتها اإلنسان  اجتماعية وبيئية، يكون 
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 الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 المنهجية ومجتمع وعينة الدراسة
 

الدراسلة، ومجتملع  أداةهذه الدارسة ملن حيلث  إعدادذا الفصل المنهجية التي تم استخدامها في يعرض ه
الدارسلللللللة، وعينلللللللة الدارسلللللللة، وثبلللللللات اختبلللللللار صلللللللدق أداة الدراسلللللللة، واألدوات والمعالجلللللللة اإلحصلللللللائية 

  .المستخدمة
 

 منهج البحث 1.3
 

، وبهدف توفير المعلومات الخاصة بالدراسة والتي ال يمكن الدراسة هذهتم استخدام المنهج الوصفي في 
 واختبللار اأسللئلتهعللن جميللع  واإلجابللةالدراسللة  أهللداف  يللمللن خللالل نمللط واحللد مللن اجللل تحق اسللتيفاءها
الدراسلللللة المسلللللحية، والدراسلللللة )نمطلللللين ملللللن أنملللللا  الملللللنهج الوصلللللفي تلللللم اسلللللتخدام حيلللللث .  افرضلللللياته
 (.االرتباطية

 
 المسحيةالدراسة نمط  0.0.1

 

مستوى الهشاشة من خالل قياس مستوى االستقرار االقتصادي واالجتماعي والسياسي في  بهدف قياس 
جملع معلوملات علن خصلائص مجتملع تلم تم استخدام نمط الدراسة المسحية، حيلث المجتمع الفلسطيني 

، وتلم معالجلة وتحليلل البيانلات االسلتبانةالدراسلة ملن خلالل  حول محاوروجمع البيانات النوعية الدراسة 
 .األسئلة وفحص الفرضيات علىنتائج لإلجابة الواستخراج 

  
 الدراسة االرتباطيةنمط  7.0.1

 

خللللالل األعللللوام مجتمللللع الفلسللللطيني فللللي الاالجتمللللاعي السياسللللي و االقتصللللادي و قيللللاس االسللللتقرار بهللللدف 
علللن الجهلللاز المركلللزي لإلحصلللاء صلللادرة حلللول محلللاور الدراسلللة بيانلللات كميلللة  جملللعتلللم  8112-8152

ديلوان "اإلنسلان  البنت الدولي وبيانات صادرة علن الهيئلة المسلتقلة لحقلوق صادرة عن  وأخرى الفلسطيني 
حيث تلم الحصلول عللى البيانلات ملن مصلادرها الرسلمية، وتلم معالجتهلا وتلم فحلص االرتبلا  ".  المظالم

رونة عبر الزمن، واسلتخراج النتلائج لإلجابلة بين هذه المؤشرات وبين الزمن كسالسل زمنية، وفحص الم
 .على أسئلة الدراسة
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 الدراسة أداة 7.1
 

هذه الدراسة تم تطلوير أدوات الدراسلة، حيلث كلان لكلل نملط  إعدادمنهج البحث المستخدم في على بناء 
بيانلات ، تلم اسلتخدام قائملة االسلتبانة للدراسلة المسلحيةتلم اسلتخدام حيث ، به دراسة خاصةمستخدم أداة 

 .للدراسة االرتباطية مؤشرات مختارةو 
 

 ةانستباال 0.7.1
 

دليل المستخدم التم االطالع على  فقد المجتمع الفلسطيني،قياس هشاشة  والهدف من الدراسة ه أنبما 
وبرنلامج األملم المتحلدة اإلنملائي  (DIE)المعد ملن قبلل المعهلد األلملاني للتنميلة قياس مستوى الهشاشة ل
(UNDP) لللدول، قيلاس مسلتوى الهشاشلة ل امؤشلر يمكلن اسلتخدامهم 55وجود  إلىالدليل  أشار، حيث

حيث تم ( FSI)هشة الدول التم اختيار مقياس  ولكن وكما ذكر في الفصل الثاني عند مقارنة المؤشرات
تناسللللب مللللع ياسللللتبانة بمللللا  إلللللىوتللللم تطويرهللللا ( 1انظللللر الملحلللل  رقللللم )مؤشللللرات المقيللللاس  إلللللىالرجللللوع 
نتللائج مللع الللدول فللي التقريللر السللنوي لمقيللاس الولضللمان قابليللة مقارنللة  ،وصللية المجتمللع الفلسللطينيخص

جميللع  ةالمحللاور الرئيسللية والفرعيللة للمؤشللر وتنللاول االسللتبانب االسللتبانةالللدول الهشللة تللم االلتللزام بهيكليللة 
 .متغيرات الدراسة ذات العالقة، وتم التأكد من صدقها وثباتها

 
 :االستبانة من ثالث أقسام رئيسية وهيوتتكون 

 :الخصائص الديمغرافية .0
 :عينة الدراسة ألفرادخصائص  تسعمن  األولويتكون القسم 
 الجنس -
 العمر -
 المحافظة -
 المستوى التعليمي -
 الحالة االجتماعية -
 عدد أفراد األسرة -
 نوع التجمع -
 قطاع العمل -
 الدخل الشهري  -
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 مؤشرات هشاشة الدول  .7
 :الثاني من خمس محاور رئيسية وهيويتكون القسم 
 االستقرار االقتصادي 0.7

 :وهي مؤشرات رئيسية من ثالثويتكون 
 الواقع االقتصادي -
 تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية -
 هجرة األدمغة -
 االستقرار السياسي 7.7

 :وهي مؤشرات رئيسية من ثالثويتكون 
 شرعية الحكومة  -
 الخدمات العامة -
 وسيادة القانون اإلنسان  حقوق  -
 االستقرار االجتماعي 1.7

 الضغو  الديموغرافية  :وهو 22واحد فقط مؤشر رئيسيمن ويتكون 
 التماسك في المجتمع الفلسطيني 1.7

 :وهي مؤشرات رئيسيةويتكون من ثالث 
 جهاز األمن -
 النخب الحزبية -
 العائليةالنزاعات  -
 التدخل الخارجي 1.7

 التدخل الخارجي :وهوواحد فقط  مؤشر رئيسيمن ويتكون 
 مقومات التنمية في فلسطين .1

 :ويتكون القسم الثالث من ثالث محاور رئيسية وهي
 مقومات التنمية االقتصادية ..5
 مقومات التنمية السياسية ..8
 مقومات التنمية االجتماعية ...
 

                                                 
حسللب نمللوذج مقيللاس الللدول الهشللة محللور االسللتقرار االجتمللاعي عبللارة عللن مؤشللرين رئيسلليين لكللن المؤشللر الرئيسللي الثللاني حللول قللدرة المجتمللع  :مالحظــة  22

أو موجات النزوح من داخل الدولة، فجميع أسئلة هذا المحور ال تنطب  على المجتملع الفلسلطيني للذلت للم يلتم األخلذ  الدولة الستيعاب موجات الهجرة من خارج
 .عند حساب مقياس الدول الهشة حتى تكون النتيجة قابلة للمقارنة مع بقية الدول إحصائيا، وتم معالجة نقص هذا المؤشر بها عند تصميم االستبانة
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 مختارةقائمة مؤشرات  7.17.
 

النظري حول مفهوم الهشاشة واالستقرار االقتصادي والسياسي واالجتماعي تم  اإلطار إلىبالرجوع 
الفلسطيني وقاعدة بيانات البنت الدولي وقاعدة  لإلحصاءقواعد بيانات الجهاز المركزي  إلىالرجوع 

اإلنسان  المتحدة، الهيئة المستقلة لحقوق  لألممالتابعة  اإلحصاءبيانات التنمية المستدامة لدى شعبة 
على  اإلجابةقائمة مؤشرات لضمان تحقي  الهدف من الدراسة والقدرة على  أعداد، وتم 'ديوان المظالم'

 .الدراسة وفحص فرضياتها أسئلة
 

 الكميةقائمة مؤشرات البيانات 
 االستقرار االقتصادي .0

 الزيادة السكانية 5.5
 البطالة 8.5
 اإلجمالي الناتج المحليفي مساهمة قطاع الزراعة  5..
 اإلجمالي الناتج المحليفي مساهمة قطاع الصناعة  2.5
 اإلجمالي الناتج المحليفي مساهمة قطاع الخدمات  1.5
 اإلجماليالناتج المحلي  2.5
 التضخم 2.5
 اإلجمالينصيب الفرد من الناتج المحلي  2.5

 االستقرار السياسي .7
دعللللاءات ماسللللة بالسللللالمة الجسللللدية والتعللللرض للمعاملللللة القاسللللية إفللللي مجللللال  الشللللكاوى عللللدد  5.8

 واالعتداء الجسدي أو المعنوي  التوقيف أثناءوالالإنسانية 
 االستقرار االجتماعي .1

 المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالد العمر ..5
 التماسك في المجتمع الفلسطيني .1

 الطالق الخام معدالت 5.2
 التدخل الخارجي .1

 نصيب الفرد من صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة 5.1
 صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية والمعونات الرسمية المتلقاة 8.1
 صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة كنسبة من إجمالي الدخل القومي 1..
 المنح، باستثناء التعاون الفني 2.1
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 الدراسة مجتمع 3.3
 

 :على مصادر بيانات الدراسة كان مجتمع الدراسة كما يلي بناء
 

 الدراسة المسحية مجتمع  0.1.1
 

وكالء الوزارات في الحكومة الفلسطينية والمحاضرين في الجامعات الفلسطينية الحاصلين على درجة 
 األبحاثمن تخصص اقتصاد وسياسة وعلم اجتماع وعلوم تنموية، والباحثين في مراكز  الدكتوراه

 .األهليةوالمؤسسات 
 

  الدراسة االرتباطيةمجتمع  1.17.
 

 :حيث طبيعتهيختلف مجتمع الدراسة لكل مؤشر حسب 
 .فلسطينفي  المقيمون الفلسطينيين  كافة :باألفرادالمؤشرات الخاصة  -
 .فلسطينكافة المنشآت العاملة في : المؤشرات الخاصة بالمنشآت -

 
 الدراسة عينة 4.3

 

، وقد كانت العينة قصدية لمجتمع نات التي مصدرها الدراسة المسحيةالبياينطب  فقط على وهذا 
 أسئلتهاعلى  ولإلجابةلتحقي  هدف الدراسة  اتطويرهالذي تم  االستبانة أنالدراسة وذلت بسبب 

حتوي على مفاهيم ومصطلحات ال يستطيع سوى المتخصصين فقط استيفاء ت اوفحص فرضياته
وقد تم اتباع عينة كرة الثلج في تتبع عينة الدراسة وخاصة المحاضرين من حملة شهادة .  متطلباتها
االقتصاد والسياسة وعلم االجتماع والعلوم التنموية في الجامعات الفلسطينية  أقسامفي  الدكتوراه

   .والمنظمات غير الحكومية األبحاثوالباحثين في مراكز 
 

 .في قطاع غزة 51في الضفة الغربية، و 21مستوى فلسطين، منهم فرد على  21بلغ حجم العينة وقد 
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 :المؤسسات التاليةأفراد من على الدراسة المسحية  توقد شمل
 مركز بيسان للبحوث واإلنماء .8 "أمان"والشفافية  االئتالف من اجل النزاهة .5
 جامعة بيرزيت/ معهد إبراهيم أبو لغد .2 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ..
 جامعة بيرزيت/ معهد دراسات المرأة .2 الجامعة اإلسالمية .1
 جامعة بيرزيت/ معهد دراسات التنمية .2 المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية .2
 المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار .2

 "بكدار"
معهد أبحاث السياسات االقتصادية  .51

 "ماس"الفلسطينية 
 هيئة مكافحة الفساد .58 الهيئة الفلسطينية المستقلة لحقوق المواطن  .55
 وزارة االقتصاد الوطني .52 جامعة األقصى ..5
 ارة التربية والتعليم والتعليم العاليوز  .52 جامعة األزهر .51
 وزارة التنمية االجتماعية .52 جامعة الخليل .52
 وزارة الثقافة .81 جامعة القدس .52
 وزارة العدل .88 جامعة القدس/معهد التنمية المستدامة .85
 وزارة العمل .82 الوطنية جامعة النجاح ..8
 وزارة المالية والتخطيط .82 جامعة بيرزيت .81
 المرأة وزارة شؤون  .82 مركز التخطيط الفلسطيني .82

 

 الدراسة وصف عينة 1.1
 

 .المسحية من خالل توزيعها حسب الخصائص الديموغرافية في هذا المحور وصف عينة الدراسة تم
 

 الخصائص الديمغرافية: أوالا 
 

 :النوع االجتماعي الدراسة حسب وصف عينة .0
 أفللرادمللن % 58.1مللن أفللراد عينللة الدراسللة هللم مللن الللذكور، بينمللا  %22.1 أن( ..5)الجللدول يبللين 

 .اإلناثالعينة هم من 
 

 النوع االجتماعي الدراسة حسب توزيع عينة: 1.3جدول 
 النسبة التكرار النوع االجتماعي

 87.5 70 ذكر
 12.5 10 أنثى

 100.0 80 المجموع
 

http://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9&f_s_year=&f_s_catid=&page=19
http://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9&f_s_year=&f_s_catid=&page=19
http://www.mas.ps/ar_category.php?id=37b9y14265Y37b9&f_s_year=&f_s_catid=&page=19
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 :العمر الدراسة حسب وصف عينة .7
أعمارهم % ..85سنة فأقل، بينما  1. أعمارهممن أفراد عينة الدراسة  %2.1 أن( ..8)الجدول يبين 
 .سنة فأكثر 21أعمارهم % 58.1سنة، و 12حتى  22أعمارهم % 22.1سنة، و 21حتى  2.

 

 العمر الدراسة حسب توزيع عينة: 2.3جدول 
 النسبة التكرار العمر

 7.5 6 سنة فأقل 1.

 32.5 26 سنة 2-21.
 47.5 38 سنة 22-12
 12.5 10 سنة فأكثر 21

 000 10 المجموع
 
 :المنطقة الدراسة حسب وصف عينة .1

% 52.2ملن أفلراد عينلة الدراسلة يسلكنون فلي الضلفة الغربيلة، بينملا  %25.8 أن( ..3)الجلدول يبلين 
 .العينة يسكنون في قطاع غزة أفرادمن 

 

 المنطقة الدراسة حسب توزيع عينة: 3.3جدول 
 النسبة التكرار المنطقة

 25.8 65 الضفة الغربية
 52.2 51 قطاع غزة
 000 10 المجموع

 
 :الدراسة حسب المؤهل العلمي وصف عينة .1

ملن % 2.1.، بينملا البكلالوريوسمن أفراد عينة الدراسة حمللة درجلة  %51.1 أن( ..2)الجدول يبين 
 .الدكتوراهمن أفراد عينة الدراسة من حملة شهادة % 18.1حملة شهادة الماجستير، و

  

 المؤهل العلمي الدراسة حسب توزيع عينة: 4.3جدول 
 النسبة التكرار المؤهل العلمي

 10.0 8 بكالوريوس
 37.5 30 ماجستير
 52.5 42 دكتوراه

 000 10 المجموع
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 :الدراسة حسب الحالة االجتماعية وصف عينة .1
% 22.2ملللن أفلللراد عينلللة الدراسلللة حلللالتهم االجتماعيلللة أعلللزب، بينملللا  %2.2 أن( ..1)الجلللدول يبلللين 

 .منفصل أوحالتهم االجتماعية مطل  % 8.2متزوجون و
 

 الحالة االجتماعية الدراسة حسب عينةتوزيع : 5.3جدول 
 

 
 :األسرة أفرادالدراسة حسب عدد  وصف عينة .1

% 1.1.أفراد فأقل، بينما  1من أفراد عينة الدراسة عدد أفراد أسرهم  %21.1 أن( ..2)الجدول يبين 
 .أفراد فأكثر 2عدد أفراد أسرهم 

 
 األسرة أفرادالدراسة حسب عدد  توزيع عينة: 6.3جدول 

 النسبة التكرار األسرة أفرادعدد 
 70.0 56 أفراد فأقل 1
 30.0 24 أفراد فأكثر 2

 000 10 المجموع
 
 :الدراسة حسب نوع التجمع الذي يسكن به وصف عينة .2

% 2..8من أفراد عينة الدراسة يسكنون في تجمعات حضرية، بينما  %2..2 أن( ..2)الجدول يبين 
 .يسكنون في مخيمات% 8.1يسكنون في تجمعات ريفية، و

  
 
 

 النسبة التكرار الحالة االجتماعية
 8.7 7 عزباء/ أعزب
 0.0 0 ة/خاطب
 88.7 71 ة/متزوج
 1.3 1 ة/مطل 
 0.0 0.0 ة/أرمل

 1.3 1 ة/منفصل
 000 10 المجموع
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 الدراسة حسب نوع التجمع توزيع عينة: 7.3جدول 
 النسبة التكرار نوع التجمع

 73.7 59 حضر
 23.8 19 ريف
 2.5 2 مخيم

 000 10 المجموع
 
 :الدراسة حسب قطاع العمل وصف عينة .1

% 61.3، بينملا يعملون في القطاع الحكلوميمن أفراد عينة الدراسة  %2.2. أن( ..2)الجدول يبين 
 .األهلييعملون في القطاع 

 
 الدراسة حسب قطاع العمل توزيع عينة: 8.3جدول 

 النسبة التكرار قطاع العمل
 38.7 31 حكومي
 ..25 49 أهلي

 000 10 المجموع
 
 :الشهري الدراسة حسب الدخل  وصف عينة .1

، بينمللا شلليكل فأقللل 3,000دخلهللم الشللهري مللن أفللراد عينللة الدراسللة  %3.7 أن( ..2)الجللدول يبللين 
شيكل حتلى  6,001دخلهم الشهري من % 30.0شيكل، و 6,000حتى  3,001من دخلهم % ..2.

 .شيكل 29111دخلهم أكثر من % 1.1.شيكل،  9,000
 

 (شيكل)الدراسة حسب الدخل الشهري  توزيع عينة: 9.3جدول 
 النسبة التكرار (شيكل)الدخل الشهري 

 2.. . فأقل 3,000
 36.3 29 6,000حتى  3,001من 
 1.1. 24 9,000حتى  6,001من 

 30.0 24 29111أكثر من 
 000 10 المجموع
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  اختبار صدق أداة الدراسة 6.3
 :الدراسة من خالل ما يلي أداةتم اختبار صدق 

 المحكمينقام الباحث بإخضاع االستبانة لصدق المحتوى في االستبانة بعرضها على عدد من  .5
 .(.انظر الملح  رقم )
ملن خلالل الطللب ملن علدد ملن ملوظفي الجهللاز  االسلتبانة قابليلةاحلث بتنفيلذ تجربلة كملا قلام الب .8

 بانة، وذلللللت لفحللللص مللللدى مالئمللللة االسللللتاالسللللتبانةالفلسللللطيني باسللللتيفاء  لإلحصللللاءالمركللللزي 
 .وقابليتها لالستفاء لخصوصية المجتمع الفلسطيني،

 .ثم قام الباحث بتعديل االستبانة وصياغتها بشكل نهائي ..
 الدراسة اختبار ثبات أداة 7.3

 Chronbach)قللام الباحللث بحسللاب ثبللات المقيللاس باسللتخدام معامللل االتسللاق الللداخلي كرونبللاخ ألفللا 
Alpha ) هذه الدراسة أداةوهو معامل ثبات مرتفع ويدّل على ثبات ( 1.222)وبلغ معامل الثبات. 

 
 االستبانةمعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمحاور الرئيسية والفرعية في : 10.3جدول 

 معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  األسئلةعدد  المحور
 0.111 071 جميع المحاور.   0
 0.955 95 الهشةالدول  مقياس   .2

 0.801 24 االستقرار االقتصادي 5.8
 0.909 29 االستقرار السياسي 8.8
 0.857 6 االستقرار االجتماعي 8..
 0.933 26 التماست في المجتمع الفلسطيني 2.8
 0.751 10 التدخل الخارجي 1.8

 0.878 34 مقومات التنمية في فلسطين   .1
 0.801 14 مقومات التنمية االقتصادية ..5
 0.785 10 مقومات التنمية السياسية ..8
 0.794 10 مقومات التنمية االجتماعية ...

 
 اإلحصائية األدوات والمعالجة 8.3

الحاسلب، ثلم تلم تحليلل البيانلات واسلتخراج  إللىتمت عملية المعالجة اإلحصائية مرورا بإدخال البيانات 
، حيلللث تلللم إجلللراء عمليلللات التحليلللل SPSSالنتلللائج باسلللتخدام البرنلللامج اإلحصلللائي للعللللوم االجتماعيلللة 

التللي اسللتخدمها الباحللث السللتخراج النتللائج  اإلحصللائية األدوات تواختلقلل. واالختبللار، واسللتخراج النتللائج
 :وكانت كما يلي مصدر البيانات األسئلة حسبعلى  لإلجابة
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 الدراسة المسحيةاألدوات والمعالجة اإلحصائية لبيانات  0.1.1
التكللرارات، والنسللب : المسللتخدمة فللي تحليللل بيانللات الدراسللة المسللحية فهللي اإلحصللائية األدواتأمللا أهللم 

معامللل  واالنحرافللات المعياريللة، ،الخطللأ المعيللاري فللي قيمللة المتوسللط المئويللة، والمتوسللطات الحسللابية،
 .  وغيرها ANOVA األحاديوتحليل التباين  ،(Pearson Correlation)بيرسن االرتبا  

 
المبحلوثين عللى  إجاباتفي الدراسة تم جمع قيم متوسطات  مقياس الدول الهشةمن اجل حساب قيمة و 

المرجحة والتي تم حسلابها ملن خلالل علدد المحلاور الفرعيلة لكلل محلور  األوزانالمحاور الخمس حسب 
 (.محور 55حسب الدراسة ) مقياس الدول الهشةرئيسي الذي يدخل في حساب 

 
 الهشة المرجحة لمحاور مقياس الدول األوزان :11.3جدول 

 الوزن المرجح المؤشراتعدد  المحاور
 0 00  ة الهشالدول  مقياس

 0.2733 . االقتصادياالستقرار  .5
 0.2733 . االستقرار السياسي .8
 0.0900 5 االستقرار االجتماعي ..
 0.2733 . التماست في المجتمع الفلسطيني .2
 0.0900 5 التدخل الخارجي .1
 

الدراسلة المسلحية  أسلئلةومن اجل تفسير قيم المتوسطات للمعلدل العلام وللمحلاور الرئيسلية والفرعيلة فلي 
تللم اتبللاع ميللزان خللاص لتفسللير قلليم المتوسللطات الحسللابية، حيللث وحسللب النمللوذج المسللتخدم مللن قبللل 

 .ةالهشالدول الباحث وهو نموذج مؤسسة صندوق السالم لقياس 
 

نتلائج مقيلاس اللدول الهشلة اللذي تلم تطبيقله عللى المجتملع الفلسلطيني مللع قابليلة المقارنلة بلين ولضلمان 
 أن أي)مؤشلللر  55تلللم اسلللتخدام  دوللللة، حيلللث 522للللل  مؤسسلللة صلللندوق السلللالمالنتلللائج الصلللادرة علللن 

 58 تسللتخدم مؤسسللة صللندوق السللالمو  علللى المجتمللع الفلسللطيني، (551مجمللوع الللدرجات للمؤشللرات 
أصلبحت نتلائج  هوعليلعمليلة نسلبة وتناسلب  إجراءتم ( 581مجموع الدرجات للمؤشرات  أن أي)مؤشر 

 .درجة 551درجة وليس  581قياس الهشاشة للمجتمع الفلسطيني من 
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 الحسابية المعتمد لتفسير مقياس الدول الهشة  األوساطميزان  :12.3جدول 
فئات 

 الهشاشة
 مقياس الهشاشة

 فئات الهشاشة التفصيلي
 التفصيلي مقياس الدول الهشة

 إلى من إلى من

 82.2 0.00 مستدام
 52.2 1.11 مستدام للغاية
 82.2 81.1 مستدام

 12.2 1.1. مستقر
 2.2. 1.1. استقراراأكثر 

 22.2 21.1 مستقر
 12.2 11.1 أقل استقراراً 

 22.2 21.1 محذر
 22.2 21.1 محذر بشكل منخفض

 22.2 21.1 محذر
 22.2 21.1 محذر بشكل مرتفع

 581.1 21.1 منذر
 22.2 21.1 منذر

 512.2 511.1 منذر بشكل مرتفع
 581.1 551.1 منذر بشكل مرتفع جداً 

 
 1.1كلمللا اقتربللت القيمللة مللن ، إذ 581.1حتللى  1.1المللدى مللن  حسللب مقيللاس الللدول الهشللةتللم تقسلليم 
قلد  أنهاالتنمية في هذه الدول  ةالمثالية وتوصف هنا حال إلىللدول يميل  مقياس الدول الهشةكلما كان 
كلملا كلان  581.1اعلى حاالت االستدامة في التنمية، في المقابل كلملا اقتربلت القيملة ملن  إلىوصلت 

حالهلا منلذر  أن إللىاعلى قيمة وهنا توصف حال التنمية في تلت اللدول  إلىللدول  مقياس الدول الهشة
 .، والعكس صحيحأسوءأي وباختصار كلما ارتفعت القيمة كلما كان الوضع . وبشكل مرتفع جداً 

 
محلاور  1والتي هي عبارة علن  مقياس الدول الهشةومن اجل تفسير قيم المتوسطات الحسابية لمحاور 

قيملللة مقيلللاس محلللور فرعلللي والتلللي تمثلللل مجموعهلللا  55تتفلللرع عنهلللا ( تقللليس حاللللة االسلللتقرار)رئيسلللية 
الهشاشلللة، للللذلت قلللام الباحلللث باسلللتنبا  ميلللزان لقللليم المتوسلللطات الحسلللابية للمحلللاور الرئيسلللية والفرعيلللة 

 .  المحاور الفرعية وألسئلة
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 الحسابية المعتمد لتفسير مقياس االستقرار األوساطميزان  :13.3جدول 
فئات 

 االستقرار
 مقياس االستقرار

 حالة االستقرار
 االستقرار التفصيليمقياس 

 إلى من إلى من

 2.49 0.00 مستدام
 1.66 0.00 مستدام للغاية
 2.49 1.67 مستدام

 4.99 2.50 مستقر
 3.33 2.50 استقراراأكثر 

 4.16 3.34 مستقر
 4.99 4.17 أقل استقراراً 

 7.49 5.00 محذر
 5.83 5.00 محذر بشكل منخفض

 6.66 1.22 محذر
 7.49 6.67 محذر بشكل مرتفع

 10.00 7.50 منذر
 8.33 7.50 منذر

 9.16 2..2 منذر بشكل مرتفع
 51.11 9.17 منذر بشكل مرتفع جداً 

 

 ملن الملدى إللىحيلث تلم تقيميله االسلتقرار  مقيلاسقام الباحث باالستعانة بمقياس الدول الهشة الشلتقاق 
المثاليللة  إلللىكلمللا كللان مقيللاس االسللتقرار يميللل  1.1حيللث كلمللا اقتربللت القيمللة مللن . 51.1 إلللى 1.1

اعلللى حللاالت االسللتدامة، فللي المقابللل كلمللا اقتربللت  إلللىقللد وصلللت  أنهللااالسللتقرار  ةوتوصللف هنللا حاللل
 أنهللااعلللى قيمللة وهنللا توصللف حللال االسللتقرار علللى  إلللىكلمللا كللان مقيللاس االسللتقرار  51.1القيمللة مللن 
، والعكللللس أسلللوءأي وباختصلللار كلملللا ارتفعللللت القيملللة كلملللا كلللان الوضلللع .  ل مرتفلللع جلللداً منلللذر وبشلللك

 .صحيح
 

جلللراء ولكللن عنللد  قبلللل عللدد ملللن  مللنلالسلللتبانة فحللص تحكللليم االسللتبانة ملللن قبللل محكملللين مختصللين وا 
المقيلللاس ألغلللراض اسلللتيفاء  عكلللس أن يلللتمملللوظفي اإلحصلللاء، كانلللت التوصلللية عنلللد تصلللميم االسلللتبانة 

، والقيمللة (اسللتقراراً  األقلللأي )موافقللة علللى حالللة االسللتقرار  األقللل 1بحيللث تكللون القيمللة  ،االسللتبانة فقللط
، ولكن عند حساب قيملة مسلتوى االسلتقرار (أي األكثر استقراراً )األكثر موافقة على حالة االستقرار  51

 .ع درجات مقياس الدول الهشةوالهشاشة يتم معالجة النتائج لتكون تتالءم م
  

بللين مقيللاس الللدول الهشللة ومسللتوى االسللتقرار االقتصللادي ( R)معامللل االرتبللا  ومللن اجللل تفسللير قيمللة 
 :الميزان التاليوالسياسي واالجتماعي والتماست االجتماعي والتدخل الخارجي تم استخدام 
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 العالقة بين المتغيرات المعتمد لتفسير  (R)ميزان قيمة معامل االرتباط  :14.3جدول 
 قوة العالقة (R)قيمة معامل االرتباط 

 ارتبا  طردي تام 5.11
 ارتبا  طردي قوي  1.22إلى  1.21من 
 ارتبا  طردي متوسط 1.22إلى  1.11من 
 ارتبا  طردي ضعيف 1.22إلى  1.15من 

 ال يوجد ارتبا  1.11
 

للدالللة عللى طبيعلة العالقلة السللبية بلين المتغيلرات التابعلة  (R)اإلشلارة السلالبة لقيملة معاملل االرتبلا  
 .والمستقلة

 
 االرتباطيةالدراسة األدوات والمعالجة اإلحصائية لبيانات  7.1.1
 اتالمتوسلللطات، االنحرافللل: المسلللتخدمة فلللي تحليلللل البيانلللات الرسلللمية فهلللي اإلحصلللائية األدواتأمللا أهلللم 
الللزمن كمتغيلر مسللتقل  رمللع ملرو  لحسللاب مرونلة المتغيللر التلابعلخطلي ، ومعلادالت االنحللدار اةالمعياريل

المرونة تعادل قيملة معاملل المتغيلر  معامل قيمةحيث إن حيث سيتم حسابة من خالل الرسوم البيانية، 
، المتغيلر التلابع ( )حيلث         الخطيلة   المعادللةحسلب ( ميل االنحدار الخطي)المستقل 

 (.β)النسللبة غيللر المسللتقل وهللي تمعامللل الم تسللاوي قيمللةقيمللة الميللل حيللث إن مسللتقل، المتغيللر ال ( )
عنلد حسللاب االنحللدار ( Standardized Coefficients) المعيلاري  حيلث سلليتم اخلذ قيمللة المعاملل

سليتم ( β)وملن اجلل تفسلير قيملة معاملل المرونلة .  SPSSعلى اللل ( Linear regression)الخطي 
 :وحسب الميزان التالي( Beta) المعياري  االستعانة بقيمة المعامل

 
 

 المعتمد لتفسير المرونة (β)ميزان قيمة معامل المرونة  :15.3جدول 
 المرونة (β)قيمة معامل المرونة 

 مرونة تامة 5.11
 مرونة قوية 1.22إلى  1.21من 
 مرونة متوسطة 1.22إلى  1.11من 
 مرونة ضعيفة 1.22إلى  1.15من 

 مرونةال يوجد  1.11
 

للداللللة علللى طبيعللة العالقللة السلللبية بللين المتغيللرات التابعللة ( β)السللالبة لقيمللة معامللل المرونللة  اإلشللارة
 .والمستقلة
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 الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 تحليل بيانات الدراسة واختبار الفرضيات
 

الدراسة في ضوء تحليل ومناقشة  ألهدافليها وفقا إيتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج التي تم التوصل 
الحاسلللوب  إللللىالبيانلللات والمعلوملللات  بإدخلللالقلللام الباحلللث  أنالدراسلللة واختبلللار الفرضللليات، بعلللد  أسلللئلة

المتعلقللة بواقللع هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن  األسللئلةعلللى  ولإلجابللة(.  SPSS)برنللامج  اً مسللتخدم
ومللا هللي مقومللات التنميللة التللي  فلسللطينخللالل قللراءة االسللتقرار االقتصللادي والسياسللي االجتمللاعي فللي 

 .تساعد للحد من تلت الهشاشة
 

 الدراسة أسئلةتحليل  0.1
 

الهشاشة في المجتمع الفلسطيني خـالل قـراءة االسـتقرار  مستوى  ما هو واقع: األولالسؤال  0.0.1
 ؟7002-7002خالل األعوام االقتصادي والسياسي واالجتماعي 

 

 مقياس الدول الهشةوالذي يمثل قيمة  ،قيمة المتوسط الحسابي أنيالحظ  5.2الجدول  إلى بالنظر
( ...5)هذا المتوسط  لقيمةالمعياري  الخطأوقيمة ( 22.22)لغ بقد  ،توجهات المبحوثين بناء علىو 

 مقياس الدول الهشةالحسابية المعتمد ل األوسا ميزان  بناء على، و (55.22)واالنحراف المعياري 
 .  محذر أنهاتوجهات المبحوثين على  بناء علىتصنف حالة المجتمع الفلسطيني و 

 

خـــالل األعـــوام هشاشـــة المجتمـــع الفلســـطيني مســـتوى توجهـــات المبحـــوثين حـــول : أ-0.1جـــدول 
 حسب الخصائص الديموغرافية للمبحوثين 7002-7002

المعياري في  الخطأ المتوسط الخصائص الديموغرافية
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 تفسير قيم المتوسطات المعياري 

 محذر 11.87 1.33 78.69 مؤشرات هشاشة الدول

 الجنس
 محذر 10.73 1.28 77.48 ذكر
 محذر بشكل مرتفع 16.24 5.13 87.12 أنثى

 العمر

 منذر 11.87 4.85 94.55 سنة فأقل 1.
 محذر 11.09 2.18 78.49 سنة  45حتى  36
 محذر 11.07 1.80 75.34 سنة  59حتى  46
 محذر بشكل مرتفع 9.09 2.88 82.43 سنة فأكثر 21
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ـــــع الفلســـــطيني : ب-0.1جـــــدول  ـــــات المبحـــــوثين حـــــول هشاشـــــة المجتم          خـــــالل األعـــــوامتوجه
 حسب الخصائص الديموغرافية للمبحوثين 7002-7002

المعياري في  الخطأ المتوسط الخصائص الديموغرافية
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 تفسير قيم المتوسطات المعياري 

 المنطقة
 محذر 12.66 1.57 79.63 الضفة الغربية

 محذر 6.39 1.65 74.61 قطاع غزة

المستوى 
 التعليمي

 محذر 14.14 5.00 78.57 بكالوريوس
 محذر 12.22 2.23 77.13 ماجستير
 محذر 11.35 1.75 79.82 دكتوراه

الحالة 
 االجتماعية

 محذر بشكل مرتفع 18.06 6.83 87.71 أعزب
 محذر 11.00 1.31 77.86 متزوج
 محذر بشكل مرتفع - - 82.94 مطل 
 محذر - - 70.22 منفصل

عدد أفراد 
 األسرة

 محذر بشكل مرتفع 12.34 1.65 80.24 أفراد فأقل 1
 محذر 10.04 2.05 75.07 فأكثر أفراد 2

 نوع التجمع
 محذر 10.75 1.40 78.34 حضر
 محذر بشكل مرتفع 15.13 3.47 80.70 ريف
 منخفضمحذر بشكل  8.38 5.93 69.88 مخيم

 قطاع العمل
 محذر 13.53 2.43 76.04 حكومي
 محذر بشكل مرتفع 10.50 1.50 80.36 أهلي

الدخل 
الشهري 

 (شيكل)

 محذر 6.51 3.76 77.88 فأقل  3,000
 محذر 12.12 2.25 79.33 6,000حتى  3,001
 محذر بشكل مرتفع 14.33 2.92 81.11 9,000حتى  6,001
 محذر 8.93 1.82 75.60 29111أكثر من 

 
 اإلناثحسب نفس الفئات فقد كانت،  مقياس الدول الهشةاعلى قيمة ل أن أعالهكما يالحظ من الجدول 

، (79.82) الدكتوراه، والذين يحملون درجة (94.55)سنة فاقل  1. أعمارهمالذين  واألفراد، (87.12)
والذين يسكنون في الريف ، (21.82)فأقل  1والذين عدد أفرادهم أسرهم ، (87.71)وغير المتزوجون 

بلغ حيث  9,000حتى  6,001الذين دخلهم ما بين و ( 80.36) األهلي، والقطاع (80.70)
(81.11)  . 
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من حيث فئات  األعلىالتدخالت الخارجية كانت المحور  أنالحظ ي 8.2الجدول  إلى بالنظر
يوصف بانه  وهذا( 2.22)المبحوثين على هذا المحور  إجاباتقيمة متوسط  تاالستقرار حيث بلغ

في المحور الخاص بالتماست في المجتمع الفلسطيني  األقل المتوسط منذر بشكل مرتفع، وكان
(6.31.) 
 

 7002-7002خـالل األعـوام توجهات المبحوثين حول هشاشـة المجتمـع الفلسـطيني : 7.1جدول 
 ة الهشالدول حسب محاور مؤشر 

المعياري في قيمة  الخطأ المتوسط المحاور
 المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 حالة االستقرار

 محذر 11.87 1.33 78.69 ة الهشالدول مؤشرات 
 منذر 1.00 0.11 8.14 االستقرار االقتصادي .5
 محذر بشكل مرتفع 1.44 0.16 6.75 االستقرار السياسي .8
 محذر 1.96 0.22 6.66 االستقرار االجتماعي ..
 محذر 1.60 0.18 6.31 التماست في المجتمع الفلسطيني .2
 منذر بشكل مرتفع 1.27 0.14 8.44 التدخل الخارجي .1
 

لمقياس هشاشة الدول الصادر  8152بنا وحسب التقرير السنوي للعام  ةومقارنة مع قيم الدول المحيط
لجمهورية مصر  22.2و، 22.2لألردن  مقياس الدول الهشةقيمة عن صندوق السالم فقد بلغت 

 .551.2، والجمهورية العربية السورية 22.8العربية، والجمهورية اللبنانية 
 

ــــاني 7.0.1 ــــي  مســــتوى االســــتقرارمــــا هــــو : الســــؤال الث         خــــالل األعــــوام فلســــطيناالقتصــــادي ف
 ؟7002-7002

 

بناء قيمة المتوسط الحسابي والذي يمثل قيمة مقياس االستقرار و  أنيالحظ  2..الجدول  إلىبالنظر 
( 1.55)هذا المتوسط  لقيمةالمعياري  الخطأوقيمة ( 2.52) تلغتوجهات المبحوثين قد ب على

الحسابية المعتمد لمقياس االستقرار تصنف  األوسا ميزان  بناء على، و (5.11)واالنحراف المعياري 
 .  منذر أنهاتوجهات المبحوثين على  بناء علىحالة االقتصاد الفلسطيني و 

 
عليه  اإلجاباتاالقتصادي من ثالث محاور فرعية، حيث بلغ قيمة متوسط  االستقرارويتكون محور 

، (ر بشكل مرتفعمنذ وهو يصف بانه)لمحور الواقع االقتصادي  2.22حسب مقياس االستقرار 
 األدمغة، وأما محور هجرة (ويصنف بانه منذر)الفرص للقطاعات االقتصادية  لمحور تكافؤ 2.22و

 .ويصنف انه منذر 2.22
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     خــــالل األعــــوام فلســــطينتوجهــــات المبحــــوثين حــــول االســــتقرار االقتصــــادي فــــي : أ-1.1جــــدول 
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 حالة االستقرار المعياري 

 منذر 1.00 0.11 8.14 االستقرار االقتصادي .0
منذر بشكل  1.37 0.15 8.76 الواقع االقتصادي 0.0

 مرتفع
قروضا بأسعار  اإلقراضتقدم البنوت ومؤسسات . 5

 فائدة معقولة
 منذر 2.19 0.25 8.31

السلع مع مستويات  أسعاريتناسب مستوى . 8
 في فلسطين  األسرالمعيشة لدى 

منذر بشكل  1.66 0.19 9.11
 مرتفع

هنات كفاءة في استخدام الموارد المتاحة في . .
 فلسطين

منذر بشكل  1.49 0.17 9.02
 مرتفع

ثقة المستهلت الفلسطيني في االقتصاد . 2
 الفلسطيني كبيرة 

منذر بشكل  1.72 0.19 8.51
 مرتفع

الخبراء االقتصاديين في االقتصاد الفلسطيني ثقة . 1
 كبيرة

 منذر 1.76 0.20 8.28

مناخ االقتصاد الفلسطيني جاذب لالستثمار . 2
 األجنبي 

منذر بشكل  1.58 0.18 9.39
 مرتفع جداً 

مناخ االقتصاد الفلسطيني جاذب لريادة األعمال . 2
 الداخلية

 منذر 1.68 0.19 8.33

يشجع المنافسة ويمنع االقتصاد الفلسطيني . 2
 االحتكار

منذر بشكل  1.62 0.18 8.82
 مرتفع

صحة، ) األساسيةتكاليف السلع والخدمات . 2
 منخفضة( تعليم، كهرباء، مياه، وقود

منذر بشكل  2.29 0.26 9.09
 مرتفع

 منذر 1.61 0.18 7.79 تكافؤ الفرص للقطاعات االقتصادية 7.0
القطاعات يوجد هنات تكافؤ للفرص بين . 5

 االقتصادية
 منذر 1.55 0.17 8.27

توجد قوانين تحمي الحقوق المتساوية للقطاعات . 8
 االقتصادية المختلفة

محذر بشكل  1.99 0.22 7.46
 مرتفع

ممارسات التوظيف عادلة في القطاعات . .
 االقتصادية المختلفة

منذر بشكل  1.73 0.19 8.49
 مرتفع
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   خـــالل األعـــوام فلســـطينتوجهـــات المبحـــوثين حـــول االســـتقرار االقتصـــادي فـــي : ب-1.1جـــدول 
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

حالة 
 االستقرار

محذر بشكل  2.06 0.23 6.86 في جميع التجمعات الفلسطينية ةجودة التعليم متكافئ. 2
 مرتفع

في جميع التجمعات  ةجودة الصحة متكافئ. 1
 الفلسطينية

 منذر 2.04 0.23 7.70

جميع فئات المجتمع على اطالع على فرص . 2
 التدريب الوظيفي المتاحة ولها المشاركة بشكل متكافئ 

منذر بشكل  1.57 0.18 8.45
 مرتفع

يوجد تكافؤ في قدرة المواطنين على الحصول على . 2
 المصرفيالقروض من الجهاز 

محذر بشكل  1.91 0.21 7.41
 مرتفع

عن الوظائف كل حسب  اتجميع باإلعالناليعلم . 2
 تخصصه ولديهم نفس الفرص للتنافس عليها

 منذر 1.87 0.21 7.67

 منذر 1.35 0.15 7.88 هجرة األدمغة 1.0
الفنيين الفلسطينيين خارج /حجم هجرة المهنيين. 5

 فلسطين قليلة
محذر بشكل  2.37 0.27 7.34

 مرتفع
حجم هجرة النخب الفكرية الفلسطينية خارج فلسطين . 8

 قليلة
 منذر 2.27 0.25 7.56

ال يعتبر الفساد السياسي وغياب الديمقراطية . .
في  األدمغةمن معززات هجرة اإلنسان  وانتهاكات حقوق 

 فلسطين 

 منذر 2.90 0.32 7.61

ال يعتبر البطالة وقلة العائد المالي لمختلف الكفاءات  2
 العلميعلى البحث  اإلنفاقالعلمية والفنية، وقلة حجم 

 في فلسطين األدمغةمن معززات هجرة 

منذر بشكل  1.68 0.19 9.18
 مرتفع جداً 

الجامعات الوطنية  خريجيعتبر وجود تفرقة بين تال . 1
 في فلسطين األدمغةواألجنبية من معززات هجرة 

 محذر 2.37 0.27 6.59

ال يعتبر عدم قيام الحكومات في خل  مناخ مناسب . 2
بداعهم، واالستفادة من الخبرات والمهارات في  للكفاءات وا 

 األدمغةغياب التخطيط العلمي السليم من معززات هجرة 
 في فلسطين

منذر بشكل  2.04 0.23 9.02
 مرتفع
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محلور الواقلع االقتصلادي كانلت ملا بلين منلذر  ألسئلةتقييم المبحوثين  أننجد  أعالهالجدول  إلى بالنظر
المحللور  أسللئلةمقارنللة مللع  األفضلللكللان تقيلليم المبحللوثين (.  2..2-2.82)ومنللذر بشللكل مرتفللع جللدًا 

منللاخ للسلؤال الخلاص ب ءاألسلو ، (2.82) ثقلة الخبلراء االقتصلاديين فلي االقتصلاد الفلسلطيني كبيلرةحلول 
 (.2..2)صاد الفلسطيني جاذب لالستثمار األجنبي االقت

 
محللور تكللافؤ الفللرص للقطاعللات االقتصللادية كانللت مللا بللين محللذر  ألسللئلةبالنسللبة لتقيلليم المبحللوثين  أمللا

 أسللئلةمقارنللة مللع  األفضلللكللان تقيلليم المبحللوثين (.  8.49-6.86)بشللكل مرتفللع ومنللذر بشللكل مرتفللع 
للسللؤال الخللاص  األسللوء، (6.86)جميللع التجمعللات الفلسللطينية فللي  ةالمحللور حللول جللودة التعللليم متكافئلل

 (.8.49)بممارسات التوظيف عادلة في القطاعات االقتصادية المختلفة 
 
محور هجرة األدمغة كانلت ملا بلين محلذر ومنلذر بشلكل مرتفلع جلدا  ألسئلةبالنسبة لتقييم المبحوثين  أما
المحللور حلول ال يعتبلر وجلود تفرقللة  أسلئلةمقارنلة ملع  األفضلللكلان تقيليم المبحلوثين (.  6.59-9.18)

 األسللوء، (6.59)فللي فلسللطين  األدمغللةالجامعللات الوطنيللة واألجنبيللة مللن معللززات هجللرة  خريجلليبللين 
للسلؤال الخلاص بانلله ال يعتبلر البطاللة وقلللة العائلد الملالي لمختلللف الكفلاءات العلميلة والفنيللة، وقللة حجللم 

 (.9.18)في فلسطين  األدمغةمعززات هجرة  من العلميعلى البحث  اإلنفاق
 

خلللالل األعلللوام ( الزيلللادة السلللكانية)معلللدل التغيلللر فلللي علللدد السلللكان  أننجلللد  2.2الجلللدول  إللللى بلللالنظر
    خللللللالل األعللللللواممعللللللدل التغيللللللر فللللللي معللللللدالت البطالللللللة  أن، وبللللللين %8.22قللللللد بلللللللغ  8112-8152
لم يستطع امتصاص ( السوق الفلسطيني)االقتصاد الفلسطيني  أنأي % 8.21 بلغ قد 8112-8152

 .  الزيادة السكانية
 

السلللنوي لمسللاهمة القطلللاع الزراعللي فلللي  المعللدل أنالقطاعللات االقتصلللادية بينللت النتلللائج  وعلللى مسلللتوى 
مسلللاهمة ، وكلللذلت %.2.1يتنلللاقص بمعلللدل  8152-8112األعلللوام خلللالل  اإلجملللالي النلللاتج المحللللي

، 8152-8112 األعوامخالل % .1.2تناقص بمعدل يفي الناتج المحلي اإلجمالي القطاع الصناعي 
معلللدل فلللي فلللي النلللاتج المحللللي اإلجملللالي قلللابلهم زيلللادة فلللي المعلللدل السلللنوي لمسلللاهمة قطلللاع الخلللدمات 

1.18.% 
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 7002-7002خالل األعوام  فلسطينأهم المؤشرات االقتصادية في : 1.1جدول 

  السنة
 البطالة عدد السكان

مساهمة قطاع 
الزراعة في الناتج 

 المحلي

مساهمة قطاع 
الصناعة في الناتج 

 المحلي

مساهمة قطاع 
الخدمات في الناتج 

 المحلي

الناتج المحلي 
 اإلجمالي

الرقم القياسي ألسعار 
  المستهلك

 (التضخم)

نصيب الفرد من 
الناتج المحلي 

 اإلجمالي
مليون 
 نسمة

معدل 
 معدل التغير

معدل 
 نسبة التغير

معدل 
 نسبة التغير

معدل 
 القيمة التغير

معدل 
 التغير

مليار 
 دوالر

معدل 
 رقم قياسي التغير

معدل 
 التغير

ألف 
 دوالر

معدل 
 التغير

7002 ..28 7.11 85.2 7.11 2.28 2.11- 55.18 0.11- 81..2 0.07 2.12 1.11 21..2 7.11 8..5 7.11 
7001 ..28 8.22 82.2 88.12 2.82 8..2- 55.22 ..28 81.25 8.21 2.12 2.12 2..21 2.22 8..2 ..12 
7001 ..28 8.28 82.1 2.22- 1.22 2.22- 55.22 1.81 81..5 8.22- 2..1 2.22 22..2 8.22 8.15 1.12 
7000 2.18 8.11 8..2 ..82- 1.12 2.1.- 5..82 51.22 52.25 2..2- 51.11 2.51 511.11 ..21 8.22 1.15 
7000 2.58 8.22 81.2 55.25- 1.22 2.22 58.82 2.22- 52.88 ..82 55..1 58.25 518.22 8.22 8.22 2.12 
7007 2.8. 8.22 8..1 51.11 2.21 88.55- 52.52 51.22 52.22 ...2 58.15 2.82 511.22 8.22 8.22 ..52 
7001 2... 8..2 8..2 5.22 2.51 51.21- 58.22 2.22- 81.22 1.12 58.82 8.88 512.12 5.28 8.22 1.22- 
7001 2.2. 8..5 82.2 52.22 ..22 2.15- 58.11 2.51- 81.12 5.21- 58.81 1.52- 512.28 5.2. 8.21 ..55- 
7001 2.1. 8.82 81.2 ..28- ..11 2.15- 51.2. 55.28- 81.18 1.82- 58.22 ..2. 551.22 5.2. 8.22 1.21 
7001 2.2. 8.85 82.2 ..22 ..52 51.22- 51.22 ...2 81.82 5..2- 5..82 2.25 551.21 1.88- 8.28 8.12 
7002 2.2. 8.52 82.2 8.22 8.21 2.25- 51.21 ..12- 81.82 1.51 5..22 ..52 551.22 1.85 ..12 1.55 
 (http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx 23.05.2018)بيانات منشورة على الصفحة الرسمية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني : المصدر
 8152-8112لجميع المؤشرات في الجدول أعاله تمثل المتوسط العام لمعدل التغير السنوي لألعوام  8112قيمة معدل التغير في العام : مالحظة

 
% 8.22قابلهلا % 8.21معلدل الزيلاد السلنوية  ما نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي والذي يشكل أفضل متغير لعكس واقع االقتصاد فبين الجلدول أعلاله أنأ

 .ةتضخم امتص هذه الزياد

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx%2023.05.2018
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نصـيب الفـرد مـن معـدل التغيـر السـنوي فـي ملخص النمـوذج وتقـديرات المعـامالت بـين : 1.1جدول 
 الناتج المحلي اإلجمالي والسنة 

 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجماليمعدل التغير السنوي في : المتغير التابع

 المتغيرات المستقلة
معياريةمعامالت غير   المعامل المعياري  

t Sig. 
B  الخطأ المعياري β 

 0.301 1.106  771.014 852.494 الثابت
 0.303 1.102- 0.363- 0.383 0.422- السنة

 السنة: المتغير المستقل
 

المعاملل المعيلاري وهلي قيملة  (%..2.-) بلغلت قيملة معاملل المرونلة أننجلد  1.2جدول إلى  بالنظر
االقتصلاد الفلسلطيني واللذي  مرونلة أنوهلي تلدل عللى ( βوالتي يرمز لها )وهي السنة لمتغير المستقل ل

وذات  ضللعيفة كانللت 8152-8112خللالل األعللوام  اإلجمللالينصلليب الفللرد مللن النللاتج المحلللي يعكسلله 
 .االستقرار االقتصادي انه منذر بسبب ضعف مرونة أنتؤكد  ، وبالتاليتوجه سلبي

 
          خــــالل األعـــــوام فلســـــطينالسياســــي فــــي  مســــتوى االســـــتقرارمـــــا هــــو : الثالــــثالســــؤال  0.11.

 ؟7002-7002
 

بنلاء قيملة المتوسلط الحسلابي واللذي يمثلل قيملة مقيلاس االسلتقرار و  أنيالحلظ  2.2الجدول  إلى بالنظر
( 1.52)هلللللذا المتوسلللللط  لقيملللللةالمعيلللللاري  الخطلللللأوقيملللللة ( 2.21)توجهلللللات المبحلللللوثين قلللللد بللللللغ  عللللللى

الحسلابية المعتملد لمقيلاس االسلتقرار تصلنف  األوسلا ميلزان  بنلاء عللى، و (5.22)واالنحراف المعياري 
 .  محذر بشكل مرتفع أنهاتوجهات المبحوثين على  بناء علىحالة الواقع السياسي الفلسطيني و 

 
ــــي : أ-1.1جــــدول         خــــالل األعــــوام فلســــطينتوجهــــات المبحــــوثين حــــول االســــتقرار السياســــي ف
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 حالة االستقرار

محذر بشكل  1.44 0.16 6.75 االستقرار السياسي .7
 مرتفع

 محذر 1.86 0.21 5.84 شرعية الحكومة  0.7
 الحكومات الفلسطينية المتعاقبة حاصلة على ثقة الشعب من. 5

 خالل المؤسسات الدستورية المنتخبة
 منذر 2.82 0.32 8.19

 أقل استقراراً  2.38 0.27 4.19 حجم المظاهرات السلمية ضد الحكومات الفلسطينية محدودة. 8
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    خــــالل األعــــوام فلســــطينتوجهــــات المبحــــوثين حــــول االســــتقرار السياســــي فــــي : ب-1.1جــــدول 
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 حالة االستقرار المعياري 

 مستقر 2.39 0.27 3.90 حجم أعمال الشغب ضد الحكومات الفلسطينية محدودة. .
حجم حاالت اتهام فساد ضد مسؤولين في الحكومات . 2

 الفلسطينية محدودة 
 محذر 2.72 0.30 6.06

األحزاب والفصائل توجد حقوق سياسية متكافئة لجميع . 1
 الفلسطينية

منذر بشكل  2.43 0.27 8.37
 مرتفع

منذر بشكل  2.73 0.31 8.76 دستورية للسلطة/هنات عمليات انتقال سلمية ديموقراطية. 2
 مرتفع

 مستقر 2.53 0.28 3.84 االنتخابات الفلسطينية التي جرت في الساب  حرة . 2
 مستقر 2.36 0.26 3.39 يتم مراقبة االنتخابات الفلسطينية والتقارير تقر بأنها نزيهة . 2

 منذر 1.64 0.18 7.76 الخدمات العامة 7.7
 محذر 2.09 0.23 6.51 هنات فرص متكافئة للحصول على الخدمات العامة. 5
محذر بشكل  2.03 0.23 7.29 هنات إمكانية للحصول على العالج بطريقة متكافئة للجميع . 8

 مرتفع
منذر بشكل  1.82 0.20 8.39 يتناسب عدد المستشفيات والعيادات مع احتياجات الفلسطينيين. .

 مرتفع
 منذر 2.00 0.22 7.95 يتناسب عدد األطباء مع احتياجات الفلسطينيين. 2
إمدادات مياه الشرب  على هنات فرص متكافئة للحصول. 1

 للجميع
 منذر 2.40 0.27 7.61

منذر بشكل  2.27 0.25 8.81 نظام الصرف الصحي يغطي جميع التجمعات الفلسطينية. 2
 مرتفع

منذر بشكل  1.85 0.21 8.43 مالئمالالمسكن  على هنات فرص متكافئة للحصول. 2
 مرتفع

تكاليف السكن تتالءم مع القدرات االقتصادية لجميع فئات . 2
 المجتمع الفلسطيني

منذر بشكل  1.68 0.19 9.20
 مرتفع جداً 

 منذر 2.13 0.24 7.91 تغطي احتياجات المواطن الفلسطيني ( شوارع)هنات طرق . 2
 محذر 2.43 0.27 6.38 اإلمدادات من الوقود تغطي احتياجات المواطن الفلسطيني. 51
محذر بشكل  2.74 0.31 6.87 اإلمدادات من الكهرباء تغطي احتياجات المواطن الفلسطيني. 55

 مرتفع
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    خــــالل األعــــوام فلســــطينتوجهــــات المبحــــوثين حــــول االســــتقرار السياســــي فــــي : جـــــ-1.1جــــدول 
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 حالة االستقرار المعياري 

 محذر 1.97 0.22 6.66 حقوق اإلنسان وسيادة القانون  1.7
والسياسية مكفولة من خالل القوانين لجميع الحقوق المدنية . 5

 فئات المجتمع
 محذر 2.71 0.30 5.90

القوانين تحمي الحريات األساسية بما في ذلت حرية التعبير . 8
 ولجميع فئات المجتمع الفلسطيني

 محذر 2.68 0.30 6.50

ال يشمل )حرية الحركة بين التجمعات الفلسطينية موجودة . .
 (معيقات االحتالل في مجال حرية الحركةمفهوم الحرية هنا 

 أقل استقراراً  2.88 0.32 4.64

 أقل استقراراً  2.40 0.27 4.41 الحرية الدينية موجودة وال يوجد تطرف ديني. 2
 محذر بشكل مرتفع 2.04 0.23 6.98 ال يوجد هنات عنف مجتمعي . 1
 محذر بشكل مرتفع 2.13 0.24 6.84 وجود وسائل إعالم مستقلة وحرية الرأي والنشر مكفولة. 2
 محذر بشكل مرتفع 2.09 0.23 7.26 هنات إمكانية متساوية للحصول على المعلومات. 2
 محذر بشكل مرتفع 2.23 0.25 7.13 يتلقى جميع المتهمين محاكمة عادلة . 2
منذر بشكل  2.23 0.25 8.63 (خارج إطار القانون )ال يوجد هنات اعتقاالت تعسفية . 2

 مرتفع
 منذر 2.02 0.23 8.33 يخضع جميع المحكومين والموقوفين لنفس الظروف. 51
 

محلور شلرعية الحكوملة كانلت ملا بلين مسلتقر  ألسلئلةتقييم المبحوثين  أننجد  أعالهالجدول  إلى بالنظر
المحور حول يتم  أسئلةمقارنة مع  األفضلكان تقييم المبحوثين (.  2.22-2...)ومنذر بشكل مرتفع 

للسؤال الخلاص هنلات عمليلات  األسوء، (2...)مراقبة االنتخابات الفلسطينية والتقارير تقر بأنها نزيهة 
محللللور  ألسللللئلةبالنسللللبة لتقيلللليم المبحللللوثين  أمللللا  (.2.22)دسللللتورية للسلللللطة /انتقللللال سلللللمية ديموقراطيللللة

كلان تقيليم المبحلوثين (.  2.81-6.38)الخدمات العامة كانت ما بين محلذر ومنلذر بشلكل مرتفلع جلدًا 
المحللور حللول اإلمللدادات مللن الوقللود تغطللي احتياجللات المللواطن الفلسللطيني  أسللئلةمقارنللة مللع  األفضللل

ملع القلدرات االقتصلادية لجميلع فئلات المجتملع  تتالءمللسؤال الخاص بتكاليف السكن  األسوء، (6.38)
وسليادة القلانون كانلت اإلنسلان  محلور حقلوق  ألسلئلة بالنسبة لتقييم المبحلوثين أما  (.2.81)الفلسطيني 

مقارنللة مللع  األفضلللكللان تقيلليم المبحللوثين (.  .2.2-4.41)مللا بللين أقللل اسللتقرارًا ومنللذر بشللكل مرتفللع 
للسلؤال الخلاص ال  األسلوء، (2.25)المحلور حلول الحريلة الدينيلة موجلودة وال يوجلد تطلرف دينلي  أسئلة

 (..2.2( )القانون  إطارخارج )يوجد هنات اعتقاالت تعسفية 
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فللي مجللال ادعللاءات ماسللة بالسللالمة  الشللكاوى معللدل التغيللر فللي عللدد  أننجللد  2.2الجللدول  إلللى بللالنظر
واالعتللداء الجسللدي أو المعنللوي خللالل  التوقيللف أثنللاءالجسللدية والتعللرض للمعاملللة القاسللية والالإنسللانية 

بلللالواقع  ارتباطللله، وللللو تلللم تتبلللع قيملللة هلللذا المؤشلللر وملللدى %52.88قلللد بللللغ  8152-8112األعلللوام 
فلللي قيملللة المؤشلللر دالللللة عللللى حاللللة علللدم االسلللتقرار  ةحاللللة علللدم االسلللتقرار واضلللحأن لنجلللد  السياسلللي
، %(22.12معلللدل التغيلللر السلللنوي  حيلللث بللللغ) 8112/8112قللليم السلللنوات  وخاصلللة عللللىالسياسلللي 

 %(.12.88) 8152/.815و
 

في مجال ادعاءات ماسة بالسالمة الجسدية والتعـرض للمعاملـة القاسـية  الشكاوى عدد : 2.1جدول 
 7002-7002خالل األعوام واالعتداء الجسدي أو المعنوي  التوقيف أثناءوالالإنسانية 

 معدل التغير عدد الشكاوي  السنة
2007 142 19.22 
2008 163 14.79 
2009 309 89.57 
2010 381 23.30 
2011 503 32.02 
2012 502 -0.20 
2013 418 -16.73 
2014 653 56.22 
2015 804 23.12 
2016 602 -25.12 
2017 573 -4.82 

 'ديوان المظالم'اإلنسان  للهيئة المستقلة لحقوق ( 8152-8112)التقارير السنوية : المصدر
فللي الجللدول أعللاله تمثللل المتوسللط العللام لمعللدل التغيللر السللنوي لألعللوام  8112قيمللة معللدل التغيللر فللي العللام : مالحظللة
8112-8152 

 

المعاملل المعيلاري وهلي قيملة  (%22.5-) بلغلت قيملة معاملل المرونلة أننجلد  2.2جدول إلى  بالنظر
الواقلللع السياسلللي واللللذي مرونلللة  أنوهلللي تلللدل عللللى ( βوالتلللي يرملللز لهلللا )وهلللي السلللنة للمتغيلللر المسلللتقل 

فلللللي مجلللللال ادعلللللاءات ماسلللللة بالسلللللالمة الجسلللللدية والتعلللللرض للمعامللللللة القاسلللللية  الشلللللكاوى علللللدد يعكسللللله 
 كانلت ضلعيفة 8152-8112خلالل األعلوام واالعتداء الجسلدي أو المعنلوي  التوقيف أثناءوالالإنسانية 

 .ضعف مرونة بسبب مرتفعمحذر بشكل انه  السياسي، وبالتالي تؤكد ان االستقرار وذات توجه سلبي
 

http://www.ichr.ps/
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عـدد الشـكاوى فـي معـدل التغيـر السـنوي فـي ملخص النموذج وتقديرات المعامالت بـين : 1.1جدول 
التوقيــف  أثنــاءمجــال ادعــاءات ماســة بالســالمة الجســدية والتعــرض للمعاملــة القاســية والالإنســانية 

 واالعتداء الجسدي أو المعنوي والسنة 
  

عدد الشكاوى في مجال ادعاءات ماسة بالسالمة الجسدية والتعرض للمعاملة معدل التغير السنوي : المتغير التابع
 القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف واالعتداء الجسدي أو المعنوي 

 المتغيرات المستقلة
 المعامل المعياري  معامالت غير معيارية

t Sig. 
B  الخطأ المعياري β 

 0.149 1.596  7076.156 11290.925 الثابت
 0.150 1.593- 0491.- 3.516 5.601- السنة

 السنة: المتغير المستقل
 

ــــعالســــؤال  0.11. ــــا هــــو : الراب ــــي  مســــتوى االســــتقرارم ــــاعي ف         خــــالل األعــــوام فلســــطيناالجتم
 ؟7002-7002

 

       خــــالل األعـــــوام فلســــطينتوجهــــات المبحــــوثين حــــول االســـــتقرار االجتمــــاعي فــــي : 1.1جــــدول 
7002-7002 

 المتوسط المحاور
المعياري  الخطأ

 في قيمة المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

حالة 
 االستقرار

 محذر 1.96 0.22 6.66 االستقرار االجتماعي. 1
 محذر 1.96 0.22 6.66 الضغوط الديموغرافية  0.1
الزيادة السكانية في فلسطين تلبي االحتياجات االقتصادية . 5

 والبيئية واالجتماعية
محذر بشكل  2.26 0.25 6.90

 مرتفع
 محذر 2.46 0.27 5.94 هنات نظام للسيطرة على انتشار األمراض أو األوبئة . 8
محذر بشكل  2.20 0.25 5.16 ألمراض أو األوبئة اهنات انخفاض بمعدل انتشار . .

 منخفض
هنات إمدادات غذائية كافية للتعامل مع أي حاالت . 2
 لطوارئ ل

محذر بشكل  2.02 0.23 6.83
 مرتفع

محذر بشكل  1.97 0.22 7.31 هنات سياسات وممارسات بيئية سليمة. 1
 مرتفع

 منذر 2.20 0.25 7.82 هنات خطط طوارئ للتعامل مع الكوارث الطبيعية. 2
 

بنلاء يالحلظ أن قيملة المتوسلط الحسلابي واللذي يمثلل قيملة مقيلاس االسلتقرار و  2.2بالنظر إلى الجدول 
( 1.88)المعيلللللاري لقيملللللة هلللللذا المتوسلللللط  الخطلللللأوقيملللللة ( 2.22)توجهلللللات المبحلللللوثين قلللللد بللللللغ  عللللللى
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ميلزان األوسلا  الحسلابية المعتملد لمقيلاس االسلتقرار تصلنف  بنلاء عللى، و (5.22)واالنحراف المعياري 
 .  توجهات المبحوثين على أنها محذر بناء علىحالة الواقع االجتماعي الفلسطيني و 

 
محلللور الضلللغو  الديموغرافيلللة كانلللت ملللا بلللين محلللذر بشلللكل ملللنخفض  ألسلللئلةلتقيللليم المبحلللوثين  بلللالنظر
المحلور حلول هنلات انخفلاض  أسئلةمقارنة مع  األفضلكان تقييم المبحوثين (.  7.82-5.16)ومنذر 

للسلؤال الخلاص هنلات خطلط طلوارئ للتعاملل ملع  األسلوء، (1.52)ألملراض أو األوبئلة ابمعدل انتشار 
 (.2.28)ث الطبيعية الكوار 

 
  7002-7002خالل األعوام العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالد : 10.4جدول 

 معدل التغير العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة السنة
2007 25.22 0.71 
2008 28.55 1.8. 
2009 28.82 1.8. 
2010 28.22 1.8. 
2011 28.25 1.8. 
2012 28.22 1.8. 
2013 28.21 1.8. 
2014 2..5. 1.82 
2015 2...1 1.82 
2016 2..22 1.82 
2017 2..21 1.21 

بيانللللللللللللللللات منشلللللللللللللللورة علللللللللللللللللى الصلللللللللللللللفحة الرسللللللللللللللللمية للجهلللللللللللللللاز المركللللللللللللللللزي لإلحصلللللللللللللللاء الفلسللللللللللللللللطيني : المصلللللللللللللللدر
(http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx 23.05.2018) 

فللي الجللدول أعللاله تمثللل المتوسللط العللام لمعللدل التغيللر السللنوي لألعللوام  8112قيمللة معللدل التغيللر فللي العللام : مالحظللة
8112-8152 

 
العملر المتوقلع للبقلاء عللى قيلد الحيلاة منلذ المليالد نجلد أن معلدل التغيلر فلي  51.2بالنظر إللى الجلدول 

بلالواقع  ، وللو تلم تتبلع قيملة هلذا المؤشلر وملدى ارتباطله%82.1قلد بللغ  8152-8112األعلوام خالل 
 .االجتماعيفي قيمة المؤشر داللة على حالة االستقرار  ةحالة االستقرار واضحأن لنجد  االجتماعي

 
 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx%2023.05.2018
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المتوقـع للبقـاء لعمـر معدل التغير السـنوي ل وتقديرات المعامالت بينملخص النموذج : 00.1جدول 
 والسنة على قيد الحياة منذ الميالد 

 المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالدلعمر معدل التغير السنوي ل: المتغير التابع

 المتغيرات المستقلة
 المعامل المعياري  معامالت غير معيارية

t Sig. 
B  المعياري الخطأ β 

 0.107 1.818-  13.143 23.898- الثابت
 0.103 1.838 0.545 0.007 0.012 السنة

 السنة: المتغير المستقل
 

المعاملل المعيلاري وهلي قيملة  (%12.1)نجلد أن قيملة معاملل المرونلة بلغلت  55.2جدول إلى بالنظر 
الواقللع االجتمللاعي والللذي وهللي تللدل علللى أن مرونللة ( βوالتللي يرمللز لهللا )وهللي السللنة للمتغيللر المسللتقل 

 كانلت متوسلطة 8152-8112خلالل األعلوام عمر المتوقع للبقاء على قيد الحيلاة منلذ المليالد يعكسه ال
 .متوسطة مرونةال أنبسبب  محذرانه  االجتماعياالستقرار  أن، وبالتالي تؤكد وذات توجه إيجابي

 
        خــــالل األعــــواممــــا هــــو واقــــع التماســــك فــــي المجتمــــع الفلســــطيني : الخــــامسالســــؤال  0.11.

 ؟7002-7002
بنلاء قيمة المتوسط الحسابي والذي يمثل قيمة مقيلاس االسلتقرار و  أنيالحظ  58.2الجدول  إلى بالنظر
( 1.52)هلللللذا المتوسلللللط  لقيملللللةالمعيلللللاري  الخطلللللأوقيملللللة ( 5..2)توجهلللللات المبحلللللوثين قلللللد بللللللغ  عللللللى

الحسلابية المعتملد لمقيلاس االسلتقرار تصلنف  األوسلا ميلزان  بنلاء عللى، و (5.21)واالنحراف المعياري 
نجلد أن  كملا.  محلذر أنهلاتوجهلات المبحلوثين عللى  بنلاء عللىحالة التماست فلي المجتملع الفلسلطيني و 

كل ملنخفض ومحلذر بشلكل مرتفلع تقييم المبحوثين ألسلئلة محلور جهلاز األملن كانلت ملا بلين محلذر بشل
كان تقييم المبحوثين األفضل مقارنة مع أسئلة المحلور حلول العنلف داخلل المجتملع (.  5.07-6.86)

للسؤال الخاص ال يوجد مجموعات خارجة علن القلانون تعملل  األسوء، (1.12)الفلسطيني غالبه مدني 
ور النخلب الحزبيلة كانلت ملا بلين محلذر أما بالنسبة لتقييم المبحلوثين ألسلئلة محل (.6.86) فلسطينفي 

كللان تقيلليم المبحللوثين األفضللل مقارنللة مللع أسللئلة المحللور حللول (.  8.72-6.32)ومنللذر بشللكل مرتفللع 
للسللؤال الخللاص ال  األسللوء، (6.32)القللوانين الفلسللطينية ال تنحللاز لفئللة معينللة فللي المجتمللع الفلسللطيني 

أمللا بالنسللبة لتقيلليم  (.8.72)قللادة األحللزاب الفلسللطينية مللن تتركللز السلللطة والقللرار بللين أيللدي عللدد قليللل 
-3.15)المبحللوثين ألسللئلة محللور النزاعللات العائليللة كانللت مللا بللين أكثللر اسللتقرارا ومحللذر بشللكل مرتفللع 

كان تقييم المبحلوثين األفضلل مقارنلة ملع أسلئلة المحلور حلول القلانون الفلسلطيني يتليح حريلة (.  2.12
للسللؤال الخللاص ال يوجللد مشللاعر أو ممارسللة مللن التعصللب  األسللوء، (3.15)العبللادات الدينيللة  ةممارسلل

 (.2.12)والعنف العائلي 
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   خـــالل األعـــوامتوجهـــات المبحـــوثين حـــول التماســـك فـــي المجتمـــع الفلســـطيني : أ-07.1جـــدول 
7002-7002 

المعياري في  الخطأ المتوسط المحاور
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 حالة االستقرار المعياري 

 محذر 1.60 0.18 6.31 التماسك في المجتمع الفلسطيني. 1
 محذر 2.09 0.23 5.93 جهاز األمن 0.1
وزير الداخلية، )الشرطة الفلسطينية تخضع للسيطرة المدنية . 5

 ( رئيس الوزراء
محذر بشكل  2.66 0.30 5.27

 منخفض
 محذر 2.63 0.29 6.29 ال يوجد فصائل مسلحة تعمل ضد الحكومة الفلسطينية . 8
محذر بشكل  2.47 0.28 6.86 فلسطينال يوجد مجموعات خارجة عن القانون تعمل في . .

 مرتفع
محذر بشكل  2.30 0.26 5.73 الشرطة الفلسطينية مهنية . 2

 منخفض
محذر بشكل  2.22 0.25 5.07 العنف داخل المجتمع الفلسطيني غالبه مدني. 1

 منخفض
 محذر 1.94 0.22 6.00 القوة وف  القانون الفلسطينيتحافظ الشرطة على استخدام . 2
 محذر 2.16 0.24 6.14 ال يوجد هنات اتهامات بعنف مبالغ به للشرطة الفلسطينية. 2
يمتازوا بها بعد  العسكريينتسحب االمتيازات التي كان . 2

 تقاعدهم
 محذر 2.44 0.27 6.09

 منذر 1.90 0.21 7.56 النخب الحزبية 7.1
 إجراءتنتخب قيادة األحزاب الفلسطينية من خالل . 5

 االنتخابات الدورية الحرة النزيهة
محذر بشكل  2.29 0.26 7.40

 مرتفع
ال يوجد هنات فئوية، وعائلية مسيطرة داخل األحزاب . 8

 الفلسطينية
 منذر 2.30 0.26 8.01

هنات عملية مستمرة للمصالحة السياسية بين األحزاب . .
 الفلسطينية

محذر بشكل  2.08 0.23 7.47
 مرتفع

( الدينية أو الحزبية)الهوية الفلسطينية أقوى من التبعية . 2
 داخل المجتمع

 منذر 2.18 0.24 7.77

ال يوجد هنات كراهية تبث من خالل وسائل إعالم األحزاب . 1
 الفلسطينية

منذر بشكل  1.91 0.21 8.57
 مرتفع

متبادل بين جميع فئات المجتمع داخل االحترام الثقافي . 2
 األحزاب الفلسطينية

محذر بشكل  2.25 0.25 7.46
 مرتفع
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خـــالل األعـــوام توجهـــات المبحـــوثين حـــول التماســـك فـــي المجتمـــع الفلســـطيني : ب-07.1جـــدول 
7002-7002 

المعياري  الخطأ المتوسط المحاور
 في قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

حالة 
 االستقرار

قادة من ال تتركز السلطة والقرار بين أيدي عدد قليل . 2
 األحزاب الفلسطينية

منذر بشكل  2.25 0.25 8.72
 مرتفع

تقوم الحكومة الفلسطينية بتوزيع مواردها من الضرائب . 2
 بشكل عادل 

 منذر 1.80 0.20 8.28

القوانين الفلسطينية ال تنحاز لفئة معينة في المجتمع . 2
 الفلسطيني

 محذر 2.79 0.31 6.32

النظام القضائي ممثل من جميع فئات المجتمع .51
 الفلسطيني

محذر بشكل  2.33 0.26 6.83
 مرتفع

الشرطة الفلسطينية ممثلة من كافة فئات المجتمع .55
 الفلسطيني

 محذر 2.34 0.26 6.33

محذر بشكل  1.64 0.18 5.43 النزاعات العائلية 1.1
 منخفض

 أقل استقراراً  1.98 0.22 4.61 النزاعات العائلية يتم معالجتها ضمن العائلة  الغالبفي . 5
يتم دمج العائالت المعتدية داخل المجتمع الفلسطيني وال . 8

 يتم تحييدها
 محذر 2.15 0.24 5.97

 محذر 2.37 0.26 6.38 يتم تعويض المتضررين من النزاعات العائلية. .
الذين ارتكبوا جرائم ضد القانون يتم تطبي  القانون على . 2

 في النزاعات العائلية
 محذر 2.20 0.25 6.32

العديد من الحاالت يتم منح العفو والمسامحة من قبل . 1
 العائالت المتنازعة

 أقل استقراراً  2.13 0.24 4.55

محذر بشكل  2.24 0.25 7.07 ال يوجد مشاعر أو ممارسة من التعصب والعنف العائلي. 2
 مرتفع

 أكثر استقرارا 2.54 0.28 3.15 العبادات الدينية ةالقانون الفلسطيني يتيح حرية ممارس. 2
 

      خللللللالل األعللللللواممعللللللدالت الطللللللالق الخللللللام نجللللللد أن معللللللدل التغيللللللر فللللللي  2..5بللللللالنظر إلللللللى الجللللللدول 
بواقللللع التماسللللت  ، ولللللو تللللم تتبللللع قيمللللة هللللذا المؤشللللر ومللللدى ارتباطلللله%1.25قللللد بلللللغ  8112-8152

فللي قيمللة المؤشللر داللللة علللى حالللة عللدم االسللتقرار  ةحالللة عللدم االسللتقرار واضللحأن لنجللد  االجتمللاعي
معللللدل التغيللللر السللللنوي  حيللللث بلللللغ) 8112/8112قلللليم السللللنوات  وخاصللللة علللللىالتماسللللت االجتمللللاعي 

 %(.58.1) 8112/8112، و%(81.2
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  7002-7002خالل األعوام معدالت الطالق الخام : 01.1جدول 
 معدل التغير معدالت الطالق الخام السنة
2007 5.12 1.10 
2008 5..5 81.21 
2009 5.22 58.12 
2010 5.1. 2.12 
2011 5.22 -8..2 
2012 5.12 2.82 
2013 5.22 1.22 
2014 5.28 2.2. 
2015 5.25 1.52 
2016 5.22 5.22 
2017 5.25 -5.22 

الصلللللللللللللللفحة الرسللللللللللللللللمية للجهلللللللللللللللاز المركللللللللللللللللزي لإلحصلللللللللللللللاء الفلسللللللللللللللللطيني بيانللللللللللللللللات منشلللللللللللللللورة علللللللللللللللللى : المصلللللللللللللللدر
(http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx 23.05.2018) 

المتوسللط العللام لمعللدل التغيللر السللنوي لألعللوام فللي الجللدول أعللاله تمثللل  8112قيمللة معللدل التغيللر فللي العللام : مالحظللة
8112-8152 

 
 ملخص النموذج وتقديرات المعامالت بين معدالت الطالق الخام والسنة : 01.1جدول 

 معدالت الطالق الخام: المتغير التابع

 المتغيرات المستقلة
 المعامل المعياري  معامالت غير معيارية

t Sig. 
B  الخطأ المعياري β 

 0.034 2.552  1164.630 2971.709 الثابت
 0.034 2.547- 0.669- 0.579 1.474- السنة

 السنة: المتغير المستقل
 

المعاملل المعيلاري وهي قيمة  (%22.2-)نجد أن قيمة معامل المرونة بلغت  52.2بالنظر إلى جدول 
خالل وهي تدل على أن مرونة معدالت الطالق الخام ( βوالتي يرمز لها )وهي السنة للمتغير المستقل 

انلله  االجتمللاعي التماسللت أنوبالتلالي تؤكللد  .وذات توجلله سلللبي متوسللطة كانللت 8152-8112األعلوام 
 .متوسطة مرونةال أنبسبب  محذر

 
 
 

http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/507/default.aspx%2023.05.2018
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ــي المجتمــع الفلســطيني : الســادسالســؤال  0.11. ــدخل الخــارجي ف ــع الت خــالل األعــوام مــا هــو واق
 ؟7002-7002

 
خــالل الخــارجي فــي المجتمــع الفلســطيني  حــول مســتوى التــدخلتوجهــات المبحــوثين : 01.1جــدول 
 7002-7002األعوام 

المعياري  الخطأ المتوسط المحاور
 في قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 حالة االستقرار

 منذر بشكل مرتفع 1.27 0.14 8.44 التدخل الخارجي .0
 منذر بشكل مرتفع 1.27 0.14 8.44 التدخل الخارجي 0.1
ال يوجد دعم وتمويل خارجي لألحزاب .  5

 والفصائل الفلسطينية
 منذر بشكل مرتفع 2.25 0.25 8.88

ال تعتمد موازنة القطاع األهلي الفلسطيني في . 8
 الغالب على التمويل الخارجي

منذر بشكل مرتفع  1.74 0.19 9.66
 جداً 

ال يعتمد االقتصاد الفلسطيني في الغالب على . .
 التمويل الخارجي 

 منذر بشكل مرتفع 2.01 0.23 8.55

ال تعتمد المشاريع الخاصة بحقوق المرأة . 2
 والطفل تمويل خارجي

9.89 0.15 1.31 
منذر بشكل مرتفع 

 جداً 
ال تتدخل الجهات المانحة في تحديد . 1

 1.40 0.16 9.87 االحتياجات من المشاريع
منذر بشكل مرتفع 

 جداً 
 األولوياتال تتدخل الجهات المانحة في تحديد . 2

 من المشاريع
9.84 0.16 1.40 

منذر بشكل مرتفع 
 جداً 

ليس جميع المشاريع الممولة من الخارج مالئمة . 2
 للمجتمع الفلسطيني

 منذر 1.97 0.22 7.50

كبير للمشاريع الممولة على  أثرال يوجد . 2
 المجتمع الفلسطيني

 محذر 2.15 0.24 6.00

ليست فاعلية المشاريع الممولة من الخارج . 2
 كبيرة للمجتمع الفلسطيني

 محذر بشكل مرتفع 2.05 0.23 6.72

الفقيرة من قبل الحكومة  األسرال يعتمد دعم . 51
 على تمويل خارجي

 محذر بشكل مرتفع 2.36 0.26 7.28

 
بنلاء يالحظ أن قيمة المتوسط الحسابي والذي يمثل قيمة مقيلاس االسلتقرار و  51.2بالنظر إلى الجدول 

( 1.52)المعيلللللاري لقيملللللة هلللللذا المتوسلللللط  الخطلللللأوقيملللللة ( 2.22)توجهلللللات المبحلللللوثين قلللللد بللللللغ  عللللللى
ميلزان األوسلا  الحسلابية المعتملد لمقيلاس االسلتقرار تصلنف  بنلاء عللى، و (5.82)واالنحراف المعياري 
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توجهللات المبحللوثين علللى أنهللا منللذر بشللكل  بنللاء علللىحالللة التللدخل الخللارجي فللي المجتمللع الفلسللطيني و 
بشلكل  ل الخارجي كانت ملا بلين محلذر ومنلذرأما بالنسبة لتقييم المبحوثين ألسئلة محور التدخ.  مرتفع
كان تقييم المبحوثين األفضل مقارنة مع أسئلة المحور حول ال يوجد أثر   (.2.22-2.11)جدًا مرتفع 

للسلؤال الخلاص ال تعتملد المشللاريع  األسلوء، (2.11)كبيلر للمشلاريع المموللة عللى المجتملع الفلسلطيني 
 (.2.22)خارجي التمويل الالخاصة بحقوق المرأة والطفل 

 

أعاله نجد أن نصيب الفرد من صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة  52.2بالنظر إلى الجدول 
، فللي المقابللل انخفللض معللدل نسللبة %12..بللل  8152-8112خللالل األعللوام قللد ارتفللع بشللكل سللنوي 

 %.  2.22مساهمة صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة في إجمالي الدخل القومي بل 
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 7001-7002 األعوامخالل أهم مؤشرات المساعدات والمنح : 01.1جدول 

 السنة

نصيب الفرد من صافي المساعدات 
 اإلنمائية الرسمية المتلقاة 

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية 
 والمعونات الرسمية المتلقاة

صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية 
  المنح، باستثناء التعاون الفني إجمالي الدخل القوميالمتلقاة من 

األسعار الجارية 
األسعار الجارية  معدل التغير للدوالر األمريكي

األسعار الجارية  معدل التغير نسبة معدل التغير بالمليار دوالر األمريكي
 معدل التغير بالمليار دوالر األمريكي

7002 225..2 1.01 5.28 1.01 82..2 1.11- 5.2. 1.01 
7001 222.22 .2.22 8.22 2..21 ...2. 52.22 8..2 28.28 
7001 22..22 55.85 8.2. 52.22 .2.81 2.22 8.21 5..11 
7000 212.82 5..22- 8.15 55.52- 82.25 82.52- 8..2 -55.25 
7000 252.22 1.22- 8.2. ..51- 85.25 52.25- 8.81 -2.12 
7007 221.28 81.12- 8.15 52.21- 52.1. 8..22- 5.22 -52..2 
7001 282.5. 81.25 8.21 82.28 52.12 51.22 8.22 .8..2 
7001 122.82 2.52- 8.22 2.21- 52.18 2.52- 8..1 -2..2 
7001 28..51 82.21- 5.22 82.22- 5..15 81.22- 5.22 -81.2. 
7001 182.22 82.25 8.21 82..1 51.22 81.15 8.82 82.2. 

 (https://data.albankaldawli.org/23.05.2018)البيانات المفتوحة للبنت الدولي : المصدر
 8152-8112في الجدول أعاله تمثل المتوسط العام لمعدل التغير السنوي لألعوام لجميع المؤشرات  8112قيمة معدل التغير في العام : مالحظة

https://data.albankaldawli.org/23.05.2018
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ملخـــص النمـــوذج وتقـــديرات المعـــامالت بـــين نصـــيب الفـــرد مـــن صـــافي المســـاعدات : 02.1جـــدول 
 اإلنمائية الرسمية المتلقاة والسنة 

 
 نصيب الفرد من صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقاة: المتغير التابع

 المتغيرات المستقلة
 المعامل المعياري  معياريةمعامالت غير 

t Sig. 
B  الخطأ المعياري β 

 0.507 0.700  6227.943 4358.385 الثابت
 0.507 0.699- 0.256- 3.095 2.165- السنة

 السنة: المتغير المستقل
 

المعاملل المعيلاري وهي قيمة  (%81.2-)نجد أن قيمة معامل المرونة بلغت  52.2جدول  إلى بالنظر
التللدخل الخللارجي والتللي وهللي تللدل علللى أن مرونللة ( βوالتللي يرمللز لهللا )وهللي السللنة للمتغيللر المسللتقل 

 8152-8112خللالل األعللوام نصلليب الفللرد مللن صللافي المسللاعدات اإلنمائيللة الرسللمية المتلقللاة يعكسلله 
بسلبب  منلذر بشلكل مرتفلع انله واقع التدخل الخارجيوبالتالي تؤكد أن وذات توجه سلبي،  ضعيفة كانت

 .الضعيفةأن المرونة 
 

 
تحقيقهــا للحــد مــن هشاشــة  ة المطلــوبمــا هــي مقومــات التنميــة االقتصــادي: الســابعالســؤال  0.12.

 المجتمع الفلسطيني؟
 

أعاله يالحظ أن المحور الخاص بإعادة هيكلة النظام االقتصادي  52.2بالنظر إلى الجدول 
الفلسطيني حصلت المرتبة األولى من حيث األهمية بناء على تقييم المبحوثين حيث بلغت قيمة 

في )الفساد  أثر، واحتلت المرتبة الثانية الحد من (.2.1)المتوسط الحسابي للرتب لهذا المحور 
، والمرتبة الثالثة إعادة هيكلة (1.25)على االقتصاد بمتوسط ( طاع الحكومي والقطاع الخاصالق

 (. 1.11)قطاع التعليم بما يتناسب مع السوق الفلسطيني 
 

أما موضوع تعزيز دور السوق الفلسطيني في تحديد معالم االقتصاد الفلسطيني فقد احتل الترتيب 
قتصادية المطلوب تحقيقها للحد من هشاشة المجتمع الفلسطيني األخير من بين مقومات التنمية اال
 (.  2.51)حيث بلغت قيمة متوسط الرتب لها 
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تحقيقها للحد من هشاشـة المجتمـع الفلسـطيني  ومات التنمية االقتصادية المطلوبمق: 01.1جدول 
 7002-7002خالل األعوام ضمن الواقع في فلسطين 

 الرتب مقومات التنمية االقتصادية 
 متوسط
 الرتب

المعياري في  الخطأ
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 3.48 0.42 4.53 1  إعادة هيكلة النظام االقتصادي الفلسطيني. 5
رفع كفاءة الصناعات الوطنية وتعزيز نظرية إحالل المنتج الفلسطيني على . 8

 حساب المنتج المستورد
4 6.15 0.40 3.38 

 4.15 0.50 8.96 13  صناعة السياحة الدينيةتعزيز دورة . .
 4.02 0.46 6.90 8 توفير شبكات حماية للمزارع ودعم مستلزمات اإلنتاج في القطاع الزراعي. 2
 3.42 0.39 5.55 3 إعادة هيكلة قطاع التعليم بما يتناسب مع السوق الفلسطيني. 1
 3.27 0.39 6.21 6  الفلسطينيالحد من التجاوزات واالنتهاكات بح  االقتصاد . 2
 3.56 0.41 6.20 5 رفع نصيب قطاع البحث العلمي في الجامعات من موازنة الحكومة. 2
 3.63 0.43 8.55 12  الحد من تدخالت الحكومة في منظومة االقتصاد الفلسطيني. 2
 3.52 0.41 5.41 2 على االقتصاد( في القطاع الحكومي والقطاع الخاص)الحد من أثر الفساد . 2
 3.40 0.40 9.10 14 تعزيز دور السوق الفلسطيني في تحديد معالم االقتصاد الفلسطيني. 51
 4.33 0.51 6.52 7 سن التشريعات التي تلبي حاجات الّتنمية االقتصادية .55
 4.11 0.48 7.81 11 تفعيل دور الحكومة في وضع السياسات االقتصادية والبرامج التنموية. 58
 3.93 0.46 7.19 9 تطوير دور القطاعات اإلنتاجية في االقتصاد الفلسطيني. .5
تعزيز قدرة الحكومة الستغالل مواردها الطبيعية التي يحاصرها أو يصادرها . 52

 االحتالل
10 7.66 0.50 4.23 

 
تحقيقهــا للحــد مــن هشاشــة  مقومــات التنميــة السياســية المطلــوبمــا هــي : الثــامنالســؤال  0.11.

 المجتمع الفلسطيني؟
 

يالحللللظ أن المحللللور الخللللاص بإعللللادة هيكلللللة النظللللام السياسللللي الفلسللللطيني  52.2بللللالنظر إلللللى الجللللدول 
حصللت عللى المرتبلة األوللى مللن حيلث األهميلة بنلاء عللى تقيلليم المبحلوثين حيلث بلغلت قيملة المتوسللط 

رتبللة الثانيللة تعزيللز حمايللة واحتللرام حقللوق اإلنسللان ، واحتلللت الم(2...)الحسللابي للرتللب لهللذا المحللور 
، والمرتبللة الثالثللة كللل مللن ضللمان مشللاركة آمنللة لجميلللع أفلللراد المجتملللع فلللي الحيلللاة (28..) الفلسللطيني
 (.  21..)التلداول الديمقراطي للسللطة ملن قبلل األحزاب واألطراف السياسلية وتعزيز  السياسلية
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تحقيقهـا للحـد مـن هشاشـة المجتمـع الفلسـطيني  التنمية السياسية المطلـوبمقومات : 01.1جدول 
 7002-7002خالل األعوام ضمن الواقع في فلسطين 

المعياري في  الخطأ المتوسط الرتب مقومات التنمية السياسية 
 قيمة المتوسط

االنحراف 
 المعياري 

 2.18 0.26 3.39 1  إعادة هيكلة النظام السياسي الفلسطيني. 5
 1.94 0.23 3.65 3  ضمان مشاركة آمنة لجميلع أفلراد المجتملع فلي الحيلاة السياسلية. 8
 1.91 0.22 4.59 6  تعزيز التنافسية بين األحلزاب الفلسطينية من خالل االنتخابات الحرة. .
 2.08 0.24 3.65 .  تعزيز التلداول الديمقراطي للسللطة ملن قبلل األحزاب واألطراف السياسلية. 2
 2.02 0.23 3.42 2  الفلسطينياإلنسان  تعزيز حماية واحترام حقوق . 1
 2.38 0.27 3.92 5 تعزيز مفهوم االنتماء للدولة على حساب االنتماء الحزبي. 2
إخضاع كافة فئات المجتمع لسلطة الحكومة الفلسطينية دون تحيز لفئة . 2

 معينة
7 5.20 0.27 2.26 

 3.26 1.07 6.31 8 أخرى . 2
 
 

تحقيقهــا للحــد مــن هشاشــة  ومــات التنميــة االجتماعيــة المطلــوبمــا هــي مق: التاســعالســؤال  0.11.
 المجتمع الفلسطيني؟

تحقيقها للحد من هشاشة المجتمـع الفلسـطيني  ومات التنمية االجتماعية المطلوبمق: 70.1جدول 
 7002-7002خالل األعوام ضمن الواقع في فلسطين 

 المتوسط الرتب االجتماعيةمقومات التنمية  
المعياري في  الخطأ

 قيمة المتوسط
االنحراف 
 المعياري 

 2.27 0.28 4.66 6   إحداث تغيير في البنية االجتماعية في فلسطين. 5
الهوية الفلسطينية من خالل تغليب المصلحة العامة /تعزيز مفهوم المواطنة. 8

 1.93 0.22 2.53 1 على المصلحة الخاصة

 2.16 0.25 4.14 4  سد الفجوات بين جميع فئات المجتمع. .
 2.06 0.24 3.73 3  تعزيز فكرة تقبل الغير داخل المجتمع ولجميع فئات المجتمع الفلسطيني. 2
 2.06 0.24 3.62 2  إعطاء حرية للفرد الفلسطيني. 1
واالستقرار داخل توجيه كل البرامج واألنشطة من تعمي  أواصر التماست . 2

 2.02 0.24 4.93 7 األسرة الفلسطينية

مقاومة المجتمع الفلسطيني لالستغالل ولتعارض المصالح لبعض فئات . 2
 1.94 0.24 4.49 5 المجتمع

 2.71 1.51 7.30 8 أخرى                                  . 2
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الهويللة الفلسللطينية مللن /تعزيللز مفهللوم المواطنللةبيالحللظ أن المحللور الخللاص  81.2بللالنظر إلللى الجللدول 
خالل تغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة حصللت عللى المرتبلة األوللى ملن حيلث األهميلة 

، واحتلللت (.8.1)تقيليم المبحللوثين حيللث بلغلت قيمللة المتوسلط الحسللابي للرتللب لهلذا المحللور  بنلاء علللى
، والمرتبللة الثالثللة تعزيللز فكللرة تقبللل الغيللر داخللل (3.62) المرتبللة الثانيللة إعطللاء حريللة للفللرد الفلسللطيني

  .(3.73) المجتمع الفلسطيني المجتمع ولجميع فئات
 

 اختبار فرضيات الدراسة 7.1
 

 اختبار الفرضية الرئيسة األولى  0.7.1
بين هشاشة المجتمع الفلسلطيني (       عند مستوى الداللة )ال توجد عالقة ذات داللة إحصائية 

 :8152-8112خالل األعوام  فلسطينمحاور االستقرار في وبين 
 االستقرار االقتصادي .5
 االستقرار السياسي .8
 التدخل الخارجي ..
 االستقرار االجتماعي .2
 تماست المجتمع .1

 
 :فرضيات فرعية هي خمسويتفرع عن هذه الفرضية 

 

المجتمللع بللين هشاشللة (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -5
 .8152-8112خالل األعوام  فلسطيناالقتصادي في  مستوى االستقرارالفلسطيني و 

 
 فلسطينعالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار االقتصادي في : 70.1جدول 

 فلسطينفي  االستقرار االقتصادي هشاشة المجتمع الفلسطينيمقياس 
 1.212 (Pearson Correlation)معامل بيرسن 

 1.111 (α)مستوى المعنوية 
 80 (N)عدد الحاالت 

 
بللللين هشاشللللة المجتمللللع الفلسللللطيني توجللللد عالقللللة ارتبللللا  طرديللللة قويللللة انلللله  أعللللالهيالحللللظ مللللن الجللللدول 

، حيث كان هنات فروق في قيم 1.212 اهمنواالستقرار االقتصادي حيث بلغت قيمة معامل االرتبا  بي
تبعًا للفروق في قليم االسلتقرار االقتصلادي وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  مقياس الدول الهشة
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، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 1.111حيلللث بلغلللت  1.11بللللغ قيمتهلللا أقلللل مللللن تالتلللي  قيملللة 
 .الفرضية البديلة

 
بللين هشاشللة المجتمللع (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -8

 .8152-8112خالل األعوام  فلسطينالسياسي في  مستوى االستقرارالفلسطيني و 
 

 فلسطينعالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار السياسي في : 77.1جدول 
 فلسطينفي  االستقرار السياسي هشاشة المجتمع الفلسطينيمقياس 

 1.252 (Pearson Correlation)معامل بيرسن 
 1.111 (α)المعنوية مستوى 

 80 (N)عدد الحاالت 
 

بللللين هشاشللللة المجتمللللع الفلسللللطيني توجللللد عالقللللة ارتبللللا  طرديللللة قويللللة انلللله  أعللللالهيالحللللظ مللللن الجللللدول 
، حيلث كلان هنلات فلروق فلي قليم 1.252 اهملنواالستقرار السياسي حيث بلغت قيمة معاملل االرتبلا  بي

تبعللًا للفللروق فللي قلليم االسللتقرار السياسللي وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح مللن  مقيللاس الللدول الهشللة
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 1.111حيلللث بلغلللت  1.11بللللغ قيمتهلللا أقلللل مللللن تالتلللي  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
 

بللين هشاشللة المجتمللع (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -.
 .8152-8112خالل األعوام  فلسطينالفلسطيني وواقع التدخل الخارجي في 

 

 فلسطينعالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني بالتدخل الخارجي في : 71.1جدول 
 فلسطينالتدخل الخارجي في  هشاشة المجتمع الفلسطينيمقياس 

 1..82 (Pearson Correlation)معامل بيرسن 
 .1.11 (α)مستوى المعنوية 

 80 (N)عدد الحاالت 
 

بلللين هشاشلللة المجتملللع الفلسلللطيني  ةضلللعيفتوجلللد عالقلللة ارتبلللا  طرديلللة انللله  أعلللالهيالحلللظ ملللن الجلللدول 
، حيللث كللان هنللات فللروق فللي قلليم 82..1 اهمللنوالتللدخل الخللارجي حيللث بلغللت قيمللة معامللل االرتبللا  بي

تبعًا للفروق في قيم التدخل الخارجي وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن قيملة  مقياس الدول الهشة
  وبللذلت ال تعتمللد الفرضللية وتعتمللد الفرضللية .1.11حيللث بلغللت  1.11بلللغ قيمتهللا أقللل مللن تالتللي ،

 .البديلة
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بللين هشاشللة المجتمللع (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -2
 .8152-8112خالل األعوام  فلسطيناالجتماعي في  توى االستقرارمسالفلسطيني و 

 
 فلسطينعالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار االجتماعي في : 71.1جدول 

 فلسطيناالستقرار االجتماعي في  مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني
 1.121 (Pearson Correlation)معامل بيرسن 

 1.111 (α)مستوى المعنوية 
 80 (N)عدد الحاالت 

 
بلللين هشاشلللة المجتملللع الفلسلللطيني  متوسلللطتوجلللد عالقلللة ارتبلللا  طرديلللة انللله  أعلللالهيالحلللظ ملللن الجلللدول 

، حيلث كلان هنلات فلروق فلي قليم 1.121واالستقرار االجتماعي حيث بلغت قيمة معامل االرتبا  بيهم 
تبعًا للفروق فلي قليم االسلتقرار االجتملاعي وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  مقياس الدول الهشة

، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 1.111حيلللث بلغلللت  1.11بللللغ قيمتهلللا أقلللل مللللن تالتلللي  قيملللة 
 .الفرضية البديلة

 
بللين هشاشللة المجتمللع (       عنللد مسللتوى الداللللة )ال توجللد عالقللة ذات داللللة إحصللائية  -1

 .8152-8112خالل األعوام  فلسطينالفلسطيني وواقع التماست في المجتمع في 
 

 فلسطينعالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني بالتماسك في المجتمع في : 71.1جدول 
 فلسطينالتماسك في المجتمع في  مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني

 .1.22 (Pearson Correlation)معامل بيرسن 
 1.111 (α)مستوى المعنوية 

 80 (N)عدد الحاالت 
 

التماست و بين هشاشة المجتمع الفلسطيني  قويةتوجد عالقة ارتبا  طردية انه  أعالهيالحظ من الجدول 
مقيلاس ، حيلث كلان هنلات فلروق فلي قليم .1.22 اهملنفي المجتمع حيث بلغت قيمة معامل االرتبلا  بي

 تبعًا للفروق في قيم التماست في المجتمع وذات داللة إحصلائية وذللت واضلح ملن قيملة  الدول الهشة
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتملللد الفرضلللية 1.111حيلللث بلغلللت  1.11بللللغ قيمتهلللا أقلللل ملللن تالتلللي 
 .البديلة
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثانية  7.17.
فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 

اللذي االقتصلادي والسياسلي واالجتملاعي  مستوى االستقرارهشاشة المجتمع الفلسطيني من خالل قراءة 
 :تعزى للخصائص الديمغرافية للمبحوثين 8152-8112خالل األعوام  فلسطينمرت به 

 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .النوع االجتماعي

 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 71.1جدول 

 الفلسطينيهشاشة المجتمع 

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 1.151 2.5.2 5 22.22 ذكر
     22 22.58 أنثى

     22 22.22 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 0.015حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .العمر

 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني والعمر: 72.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 1.115 1.252 . 22.11 سنة فأقل 1.
     22 22.22 سنة 21حتى  2.
     22 2..21 سنة 12حتى  22
    .28.2 سنة فأكثر 21

    22.22 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد ، 0.001حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .المنطقة

 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 71.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 المنطقة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 1.525 8.851 5 .22.2 الضفة الغربية

     22 22.25 قطاع غزة
     22 22.22 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.525حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .المستوى التعليمي

 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني والمستوى التعليمي: 71.1جدول 

 الفلسطينيهشاشة المجتمع 

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 .1.22 .1.22 8 22.12 بكالوريوس
     22 .22.5 ماجستير
     22 22.28 دكتوراه
    22.22 المجموع

 

توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح ال انلله  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، .1.22حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارل قللراءة المبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللال

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .الحالة االجتماعية

 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 10.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 1.521 5.285 . 22.25 أعزب
     22 22.22 متزوج
     22 28.22 مطل 
    21.88 منفصل
    22.22 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.521حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 

تعللزى لمتغيللر  8152-8112األعللوام خللالل  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .عدد أفراد األسرة

 
 هشاشة المجتمع الفلسطيني وعدد أفراد األسرة: 10.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 1.121 822.. 5 21.82 أفراد فأقل 1
     22 21.12 فأكثر أفراد 2

     22 22.22 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 0.075حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 
تعزى لمتغير نوع  8152-8112خالل األعوام  فلسطينالذي مرت به والسياسي واالجتماعي 

 .التجمع
 

 المجتمع الفلسطيني ونوع التجمعهشاشة : 17.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 نوع التجمع
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 ..1.2 1.222 8 2..22 حضر
     22 21.21 ريف
     22 22.22 مخيم

    22.22 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، ..1.2حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارني مللن خللالل قللراءة المبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطي

تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 
 .قطاع العمل

 
 هشاشة المجتمع الفلسطيني وقطاع العمل: 11.1جدول 

 هشاشة المجتمع الفلسطيني

 قطاع العمل
 المعنويةمستوى  اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 .1.55 .8.12 5 22.12 حكومي
     22 2..21 أهلي

     22 22.22 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .الفرضية الصفريةوبذلت تعتمد ، .1.55حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

االقتصللادي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول هشاشللة المجتمللع الفلسللطيني مللن خللالل قللراءة 
تعللزى لمتغيللر  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله والسياسللي واالجتمللاعي 

 (.شيكل)الدخل الشهري 
 

 (شيكل)هشاشة المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 11.1جدول 

هشاشة المجتمع 
 الفلسطيني

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 .1.22 1.211 . 22.22 فأقل 9111.
     22 ...22 29111حتى  9115.
     22 25.55 29111حتى  29115
    21.21 29111أكثر من 
    22.22 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، .1.22حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 اختبار الفرضية الرئيسة الثالثة  7.11.
 

فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 
تعلزى للخصلائص  8152-8112خلالل األعلوام  فلسلطينالذي مرت بله االقتصادي  مستوى االستقرار

 :الديمغرافية للمبحوثين
 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير النوع االجتماعي 8152
 

 والنوع االجتماعي فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 11.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.019 5.718 1 8.04 ذكر
     78 8.83 أنثى

     79 8.14 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 0.019حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير العمر 8152
 

 والعمر فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 11.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.065 2.507 3 8.97 سنة فأقل 1.
     76 8.03 سنة 21حتى  2.
     79 7.98 سنة 12حتى  22
    8.56 سنة فأكثر 21

    8.14 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.121حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله صلادي االقت مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير المنطقة 8152
 

 والمنطقة فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 12.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 المنطقة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.006 7.869 1 8.29 الضفة الغربية

     78 7.51 قطاع غزة
     79 8.14 المجموع

 
انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 

، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 0.006حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 
 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي 8152
 

 والمستوى التعليمي فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 11.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.812 0.209 2 7.96 بكالوريوس
     77 8.21 ماجستير
     79 8.13 دكتوراه
    8.14 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.258حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 8152
 

 والحالة االجتماعية فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 11.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.114 2.053 3 8.93 أعزب
     76 8.05 متزوج
     79 9.14 مطل 
    8.26 منفصل
    8.14 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .تعتمد الفرضية الصفريةوبذلت ، 0.114حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة 8152
 

 وعدد أفراد األسرة فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 10.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.014 6.332 1 8.32 أفراد فأقل 1
     78 7.72 فأكثر أفراد 2

     79 8.14 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 1.152حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  االستقرارمستوى المبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير نوع التجمع 8152
 

 ونوع التجمع فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 10.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 نوع التجمع
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.248 1.421 2 8.03 حضر
     77 8.42 ريف
     79 8.71 مخيم

    8.14 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.822حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 



 

122 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير قطاع العمل 8152
 

 وقطاع العمل فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 17.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 قطاع العمل
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.908 0.013 1 8.16 حكومي
     78 8.13 أهلي

     79 8.14 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.212حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االقتصلادي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .الشهري تعزى لمتغير الدخل  8152
 

 (شيكل)والدخل الشهري  فلسطيناالستقرار االقتصادي في : 11.1جدول 

االستقرار االقتصادي في 
  فلسطين

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.428 0.935 3 7.98 فأقل 9111.
     76 8.19 29111حتى  9115.
     79 8.36 29111حتى  29115
    7.89 29111أكثر من 
    8.14 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.282حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 الرئيسة الرابعة  اختبار الفرضية 7.11.
 

فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 
تعللزى للخصللائص  8152-8112خللالل األعللوام  فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرار

 :للمبحوثين الديموغرافية
 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير النوع االجتماعي 8152
 

 والنوع االجتماعي فلسطيناالستقرار السياسي في : 11.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.036 4.540 1 6.62 ذكر
     78 7.64 أنثى

     79 6.75 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 0.036حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير العمر 8152
 

 والعمر فلسطيناالستقرار السياسي في : 11.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.003 4.954 3 8.69 سنة فأقل 1.
     76 6.74 سنة 21حتى  2.
     79 6.42 سنة 12حتى  22
    6.87 سنة فأكثر 21

    6.75 المجموع

 
انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 

، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد .1.11حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 
 .الفرضية البديلة

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.

-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  السللتقرارمسللتوى االمبحللوثين حللول 
 .تعزى لمتغير المنطقة 8152

 
 والمنطقة فلسطيناالستقرار السياسي في : 11.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 المنطقة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.337 0.932 1 6.83 الضفة الغربية

     78 6.43 قطاع غزة
     79 6.75 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 2...1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي 8152
 

 والمستوى التعليمي فلسطيناالستقرار السياسي في : 12.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.839 0.176 2 6.56 بكالوريوس
     77 6.68 ماجستير
     79 6.84 دكتوراه
    6.75 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 0.839حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 8152
 

 والحالة االجتماعية فلسطيناالستقرار السياسي في : 11.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.300 1.242 3 7.60 أعزب
     76 6.66 متزوج
     79 8.00 مطل 
    6.10 منفصل
    6.75 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .الفرضية الصفريةوبذلت تعتمد ، 11..1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة 8152
 

 وعدد أفراد األسرة فلسطيناالستقرار السياسي في : 11.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.119 2.488 1 6.92 أفراد فأقل 1
     78 6.37 فأكثر أفراد 2

     79 6.75 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.552حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 
 .تعزى لمتغير نوع التجمع 8152

 
 ونوع التجمع فلسطيناالستقرار السياسي في : 10.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 نوع التجمع
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.225 1.521 2 6.81 حضر
     77 6.76 ريف
     79 5.01 مخيم

    6.75 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.881حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 

 .تعزى لمتغير قطاع العمل 8152
 

 وقطاع العمل فلسطيناالستقرار السياسي في : 10.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 قطاع العمل
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.055 3.806 1 6.36 حكومي
     78 7.00 أهلي

     79 6.75 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.111حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

-8112 خللالل األعللوام فلسللطينالللذي مللرت بلله السياسللي  مسللتوى االسللتقرارالمبحللوثين حللول 
 (.شيكل)تعزى لمتغير الدخل الشهري  8152

 
 (شيكل)والدخل الشهري  فلسطيناالستقرار السياسي في : 17.1جدول 

االستقرار السياسي في 
  فلسطين

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.448 0.895 3 6.67 فأقل 9111.
     76 6.77 29111حتى  9115.
     79 7.09 29111حتى  29115
    6.40 29111أكثر من 
    6.75 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .الصفريةوبذلت تعتمد الفرضية ، 1.222حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 اختبار الفرضية الرئيسة الخامسة  7.11.
 

فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 
تعلزى للخصلائص  8152-8112خلالل األعلوام  فلسلطينالذي ملرت بله االجتماعي  مستوى االستقرار

 :الديمغرافية للمبحوثين
 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير النوع االجتماعي 8152
 

 والنوع االجتماعي فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.535 0.388 1 6.61 ذكر
     78 7.02 أنثى

     79 6.66 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.1.1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير العمر 8152
 

 والعمر فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.003 4.933 3 9.07 سنة فأقل 1.
     76 6.44 سنة 21حتى  2.
     79 6.22 سنة 12حتى  22
    7.44 سنة فأكثر 21

    6.66 المجموع

 
انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 

، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد .1.11حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 
 .الفرضية البديلة

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.

-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  االستقرارمستوى المبحوثين حول 
 .تعزى لمتغير المنطقة 8152

 
 والمنطقة فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 المنطقة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.938 0.006 1 6.65 الضفة الغربية

     78 6.69 قطاع غزة
     79 6.66 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 0.938حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي 8152
 

 والمستوى التعليمي فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.591 0.530 2 7.13 بكالوريوس
     77 6.40 ماجستير
     79 6.75 دكتوراه
    6.66 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.125حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله ملاعي االجت مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية 8152
 

 والحالة االجتماعية فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 12.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.927 0.154 3 6.86 أعزب
     76 6.66 متزوج
     79 5.60 مطل 
    6.00 منفصل
    6.66 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .الفرضية الصفريةوبذلت تعتمد ، 1.282حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة 8152
 

 وعدد أفراد األسرة فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.585 0.300 1 6.58 أفراد فأقل 1
     78 6.84 فأكثر أفراد 2

     79 6.66 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.121حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 
 .تعزى لمتغير نوع التجمع 8152

 
 ونوع التجمع فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 11.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 نوع التجمع
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.098 2.396 2 6.87 حضر
     77 5.86 ريف
     79 7.90 مخيم

    6.66 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.122حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
-8112 خلالل األعلوام فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 

 .تعزى لمتغير قطاع العمل 8152
 

 وقطاع العمل فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 10.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 قطاع العمل
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.678 0.174 1 6.54 حكومي
     78 6.73 أهلي

     79 6.66 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.222حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

-8112خلالل األعلوام  فلسلطيناللذي ملرت بله االجتملاعي  مستوى االستقرارالمبحوثين حول 
 (.شيكل)تعزى لمتغير الدخل الشهري  8152

 
 (شيكل)والدخل الشهري  فلسطيناالستقرار االجتماعي في : 10.1جدول 

االستقرار االجتماعي في 
  فلسطين

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.382 1.036 3 6.60 فأقل 9111.
     76 7.14 29111 حتى 9115.
     79 6.53 29111حتى  29115
    6.21 29111أكثر من 
    6.66 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .الصفريةوبذلت تعتمد الفرضية ، 28..1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 اختبار الفرضية الرئيسة السادسة  7.11.
 

فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 
تعللللللزى للخصللللللائص الديمغرافيللللللة  8152-8112خللللللالل األعللللللوام  الفلسللللللطينيواقللللللع تماسللللللت المجتمللللللع 

 :للمبحوثين
 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
تعلزى لمتغيلر  8152-8112األعلوام خلالل المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .النوع االجتماعي
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 17.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.020 5.607 1 6.15 ذكر
     78 7.40 أنثى

     79 6.31 المجموع
 

انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 
، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 1.181حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 

 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .العمر
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني والعمر: 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.051 2.715 3 7.84 سنة فأقل 1.
     76 6.30 سنة 21حتى  2.
     79 5.97 سنة 12حتى  22
    6.65 سنة فأكثر 21

    6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 0.051حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام فلسلطيني المبحوثين حول واقع تماست المجتمع ال

 .المنطقة
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 المنطقة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.220 1.531 1 6.41 الضفة الغربية

     78 5.85 قطاع غزة
     79 6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.881حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .المستوى التعليمي
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني والمستوى التعليمي: 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.354 1.053 2 6.33 بكالوريوس
     77 5.98 ماجستير
     79 6.53 دكتوراه
    6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .تعتمد الفرضية الصفريةوبذلت ، 12..1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .الحالة االجتماعية
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.098 2.175 3 7.55 أعزب
     76 6.20 متزوج
     79 7.24 مطل 
    4.45 منفصل
    6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.122حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 



 

136 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .عدد أفراد األسرة
 

 تماسك المجتمع الفلسطيني وعدد أفراد األسرة: 12.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.107 2.661 1 6.50 أفراد فأقل 1
     78 5.86 فأكثر أفراد 2

     79 6.31 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .الفرضية الصفريةوبذلت تعتمد ، 1.512حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 
 .نوع التجمع

 
 تماسك المجتمع الفلسطيني ونوع التجمع: 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 التجمعنوع 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.070 2.754 2 6.23 حضر
     77 6.75 ريف
     79 4.14 مخيم

    6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.121حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع تماست المجتمع الفلسلطيني 

 .قطاع العمل
 

 المجتمع الفلسطيني وقطاع العملتماسك : 11.1جدول 

 تماسك المجتمع الفلسطيني 

 قطاع العمل
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.064 3.529 1 5.89 حكومي
     78 6.57 أهلي

     79 6.31 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 0.064حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

تعلزى لمتغيلر  8152-8112خلالل األعلوام فلسلطيني المبحوثين حول واقع تماست المجتمع ال
 (.شيكل)الدخل الشهري 

 
 (شيكل)تماسك المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 20.1جدول 

تماسك المجتمع 
 الفلسطيني 

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.676 0.510 3 6.43 فأقل 9111.
     76 6.18 29111حتى  9115.
     79 6.64 29111حتى  29115
    6.11 29111أكثر من 
    6.31 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.222حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 اختبار الفرضية الرئيسة السابعة  7.12.
فلي توجهلات المبحلوثين حلول (       عنلد مسلتوى الدالللة )ال توجد فروقات ذات دالللة إحصلائية 

تعللللزى للخصللللائص  8152-8112خللللالل األعللللوام واقللللع التللللدخل الخللللارجي فللللي المجتمللللع الفلسللللطيني 
 :الديمغرافية للمبحوثين

 
 النوع االجتماعي  .5
 العمر .8
 المنطقة ..
 المستوى التعليمي .2
 الحالة االجتماعية .1
 عدد أفراد األسرة .2
 نوع التجمع .2
 قطاع العمل .2
 الدخل الشهري  .2

 
 :ويتفرع عن هذه الفرضية تسع فرضيات فرعية هي

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -5
 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 

 .تعزى لمتغير النوع االجتماعي
 

 التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 20.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 النوع االجتماعي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.874 0.025 1 8.43 ذكر
     78 8.50 أنثى

     79 8.44 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.222حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -8
 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 

 .تعزى لمتغير العمر
 

 المجتمع الفلسطيني والعمرالتدخل الخارجي في : 27.1جدول 

التدخل الخارجي في 
 المجتمع الفلسطيني 

 العمر
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.032 3.090 3 8.98 سنة فأقل 1.
     76 8.83 سنة 21حتى  2.
     79 8.00 سنة 12حتى  22
    8.74 سنة فأكثر 21

    8.44 المجموع

 
انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 

، وبلللذلت ال تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد 0.032حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 
 .الفرضية البديلة

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -.

 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 
 .تعزى لمتغير المنطقة

 
 التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 21.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 المنطقة
 المعنويةمستوى  اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.678 0.174 1 8.41 الضفة الغربية

     78 8.56 قطاع غزة
     79 8.44 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .تعتمد الفرضية الصفريةوبذلت ، 1.222حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 

 .تعزى لمتغير المستوى التعليمي
 

 والمستوى التعليميالتدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني : 21.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 المستوى التعليمي
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.195 1.671 2 8.88 بكالوريوس
     77 8.12 ماجستير
     79 8.57 دكتوراه
    8.44 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.521حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
 

فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -1
 8152-8112خلالل األعلوام ي المجتملع الفلسلطيني المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فل

 .تعزى لمتغير الحالة االجتماعية
 

 التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 21.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 الحالة االجتماعية
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.007 4.370 3 8.61 أعزب
     76 8.49 متزوج
     79 4.20 مطل 
    7.80 منفصل
    8.44 المجموع

 
انه توجلد فلروق بلين قليم المتوسلطات وذات دالللة إحصلائية وذللت واضلح ملن  أعالهيالحظ من الجدول 

تعتملللد الفرضلللية وتعتمللللد ، وبلللذلت ال 1.112حيلللث بلغلللت  1.11أقلللل مللللن التلللي تبللللغ قيمتهلللا  قيملللة 
 .الفرضية البديلة
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 

 .تعزى لمتغير عدد أفراد األسرة
 

 الفلسطيني وعدد أفراد األسرةالتدخل الخارجي في المجتمع : 21.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 عدد أفراد األسرة
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.763 0.092 1 8.46 أفراد فأقل 1
     78 8.37 فأكثر أفراد 2

     79 8.44 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، .1.22حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 
 .تعزى لمتغير نوع التجمع

 
 التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني ونوع التجمع: 22.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 نوع التجمع
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.066 2.821 2 8.25 حضر
     77 9.03 ريف
     79 8.40 مخيم

    8.44 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.122حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2
 8152-8112خلالل األعلوام المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فلي المجتملع الفلسلطيني 

 .تعزى لمتغير قطاع العمل
 

 العملالتدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني وقطاع : 21.1جدول 

التدخل الخارجي في المجتمع 
 الفلسطيني 

 قطاع العمل
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.362 0.840 1 8.27 حكومي
     78 8.54 أهلي

     79 8.44 المجموع
 

انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 
 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 28..1حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 

 
فلللللي توجهلللللات (       عنلللللد مسلللللتوى الدالللللللة )ال توجلللللد فروقلللللات ذات دالللللللة إحصلللللائية  -2

 8152-8112خلالل األعلوام ي المجتملع الفلسلطيني المبحوثين حول واقع التدخل الخلارجي فل
 (.شيكل)تعزى لمتغير الدخل الشهري 

 
 (شيكل)التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 21.1جدول 

التدخل الخارجي في 
 المجتمع الفلسطيني 

 (شيكل)الدخل الشهري 
 مستوى المعنوية اختبار درجة الحرية المتوسط الحسابي

Mean df F α 
 0.280 1.302 3 8.04 فأقل 9111.
     76 8.79 29111حتى  9115.
     79 8.33 29111حتى  29115
    8.17 29111أكثر من 
    8.44 المجموع

 
انلله ال توجللد فللروق بللين قلليم المتوسللطات وذات داللللة إحصللائية وذلللت واضللح  أعللالهيالحللظ مللن الجللدول 

 .وبذلت تعتمد الفرضية الصفرية، 1.821حيث بلغت  1.11أكبر من التي تبلغ قيمتها  من قيمة 
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 الفصل الخامس 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 النتائج واالستنتاجات والتوصيات
 

 ملخص نتائج الدراسة 0.1
 

حيث سيتم عرض النتائج على بندين ، الدراسة وفرضيات وأسئلةأهداف نتائج تعزز  إلىتم التوصل 
التي ستحد  المستدامة الهشاشة واالستقرار والبند الثاني سيتناول مقومات التنمية مستوى سيتناول  األول

 .من تلت الهشاشة
 
  واالستقرار مستوى الهشاشة 1.0.0

 

  إلى تقد وصل 8152-8112خالل األعوام هشاشة المجتمع الفلسطيني  أنبينت النتائج 
تتواف  مع نتائج الدول العربية المحيطة في فلسطين في تقرير  النتيجةوهذه مستوى المحذر، ال

كان وقد  (12انظر ملح  )  .ولبنان األردنبين فلسطين تقع ، حيث 8152الدول الهشة 
رتفاع مستوى الهشاشة في الاألثر األكبر ستقرار االقتصادي التدخل الخارجي وااللمستوى 

 أنمستوى منذر بشكل مرتفع مقابل  إلىوصل مستوى التدخل الخارجي  ،المجتمع الفلسطيني
اقل مستوى االستقرار السياسي كان  أماالمنذر، ار االقتصادي قد بلغ مستوى ر مستوى االستق

.  مرتفعالمحذر بشكل مقارنة مع المحورين السابقين ولكن ليس بالجيد حيث بلغ مستوى  حدة
الحدة في  تقليلفي األثر لهما  نكاوالتماست في المجتمع الفلسطيني االستقرار االجتماعي  أما

  .حد المحذر إلىقد وصل  فقد كان مستواها الهشاشة في المجتمع الفلسطيني ارتفاع
  أنوبين المحاور الخمسة بينت النتائج  مقياس الدول الهشةعند فحص العالقة الترابطية بين 

وبين محور االستقرار السياسي وقد  مقياس الدول الهشةاعلى قيمة لمعامل االرتبا  كان بين 
لسطيني وقد كانت المجتمع الف فيكانت العالقة قوية، تالها االرتبا  مع محور التماست 

نت كا وقد.  العالقة قوية، ثم االرتبا  مع محور االستقرار االقتصادي وقد كانت العالقة قوية
االستقرار االجتماعي، وقد كانت العالقة الترابطية ضعيفة مع محور  متوسطةالعالقة الترابطية 

 .مع محور التدخل الخارجي
 ين في قيمة مستوى الهشاشة بين المبحوثين تبعا لمتغير الجنس، والعمر، وحجم اكان هنات تب

 .قياس مستوى الهشاشة دلم يكن هنات أي تباين عن اتباقي المتغير  أما. األسرة
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 وتسبب ذلت في ارتفاع مستوى الهشاشة ةالمؤشرات مرتفع اغلبيهمستويات  تكان ،بشكل عام، 
على ية والفرعية والتي كان لها األثر في ذلت ولكل محور الرئيس مؤشراتال أكثروسيتم تناول 

 .حدى
 
 االقتصادي مستوى االستقرار 0.0.0.1

 
  منذر  ستقرار االقتصادي حيث كان مستواهعلى اال أثر رئيسي مؤشرك يواقع االقتصادللكان

 وتكاليف السلع والخدمات ،باألسعاروالتضخم  ،المناخ االستثماري بواقع  وتأثر ،بشكل مرتفع
  .األساسية

 اقل حدة علما بان  فقد كان للقطاعات االقتصادية الرئيسي الخاص بتكافؤ الفرص مؤشرال أما
مارسات التوظيف في وم ،فرص التدريب الوظيفيتكافؤ ب تأثر ، وقدكان منذر مستواه

 .  القطاعات االقتصادية المختلفة
 على االستقرار تكافؤ الفرص  أثراعلى من  هأثر فقد كان  األدمغةمؤشرات هجرة بالنسبة ل أما

على  اإلنفاق، وقلة حجم لهمالبطالة وقلة العائد المالي ب األدمغةهجرة  تأثرتوقد  ،االقتصادي
، واالستفادة من لهمعدم قيام الحكومات في خل  مناخ مناسب  إلىإضافة  ،العلميالبحث 

 .لمي السليمالخبرات والمهارات في غياب التخطيط الع
  ضعيفة  8152-8112خالل األعوام كانت مرونة نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي

 .وهذا يعكس مرونة االقتصاد الفلسطيني الضعيف
  في  8152-8112خالل األعوام مساهمة القطاع الزراعي والصناعي  أنبينت النتائج

في المقابل مساهمة قطاع الخدمات تتزايد بشكل . االقتصاد الفلسطيني تتناقص بشكل سنوي 
 .سنوي 

 ين فللي قيمللة مسللتوى االسللتقرار االقتصللادي بللين المبحللوثين تبعللا لمتغيللر الجللنس، اكللان هنللات تبلل
لللم يكللن  اتبللاقي المتغيللر  أمللا. األسللرة، وحجللم (الضللفة الغربيللة، قطللاع غللزة)المنطقللة و والعمللر، 

 .االستقرار االقتصاديهنات أي تباين عن قياس 
 

 السياسي مستوى االستقرار 7.0.0.1
 

 وتأثرت، محذر ى مستو ب شرعية الحكومةالخاص ب ياالستقرار السياسي بالمؤشر الرئيس تأثر 
 لألحزاببمؤشر عملية االنتقال السلمي للسلطة، وبمؤشر تكافؤ الفرص شرعية الحكومة 

 . والفصائل
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 كان منذر، وقد  حدة علما بان مستواه أكثركان  الخدمات العامةبالرئيسي الخاص  مؤشرال أما
 نظام الصرف الصحي الفلسطيني، وتغطية لقدرات فئات المجتمع تكاليف السكنمالئمة ب تأثر

 .  مة الخدمات الصحية لالحتياجاتء، ماللجميع التجمعات
 بمؤشر  تأثروسيادة القانون فقد كان مستواه محذر، وقد اإلنسان  حقوق  بالنسبة لمؤشر أما

 .االعتقاالت التعسفية ومؤشر خضوع المحكومين والموقوفين لنفس الظروف
  8152-8112خالل األعوام التوقيف  أثناءالعنف  من الشكاوى كانت مرونة مؤشر عدد 

المؤشرات الرئيسية لالستقرار  أحدوهي اإلنسان  حقوق مؤشر ضعيفة وهذا يعكس مرونة 
 .السياسي

 ين فلللي قيمللة مسلللتوى االسللتقرار السياسلللي بللين المبحلللوثين تبعللا لمتغيلللر الجلللنس، اكللان هنلللات تبلل
االسلتقرار مستوى قياس  دلم يكن هنات أي تباين عن اتباقي المتغير  أما. األسرةوالعمر، وحجم 

 .السياسي
 

 االجتماعي مستوى االستقرار 1.0.0.1
 

   ستقرار االجتماعي حيث كان مستواهالديموغرافية هي المؤشر الوحيد والخاص باالالضغو 
بمؤشر وجود خطط الطوارئ للتعامل مع الكوارث الطبيعية، وبمؤشر وجود  وتأثرمحذر، 

 .سياسات وممارسات بيئية سليمة
  8152-8112العمر المتوقع للبقاء على قيد الحياة منذ الميالد خالل األعوام كانت مرونة 

 .الستقرار االجتماعيالضغو  الديموغرافية وبالتالي اوهذا يعكس مرونة مؤشر  متوسطة
 ين في قيمة مستوى االستقرار االجتماعي بين المبحوثين تبعا لمتغير العمر فقطاكان هنات تب .

 .االستقرار االجتماعيمستوى قياس  دلم يكن هنات أي تباين عن اتباقي المتغير  أما
 

 تماسك في المجتمع الفلسطينيالواقع  1.0.0.1
 

  حيث تماست في المجتمع الفلسطيني العلى  األثر األمنكان للمؤشر الرئيسي الخاص بجهاز
بمؤشر وجود فصائل مسلحة تعمل ضد الحكومة، وبمؤشر وجود  وتأثرمحذر،  كان مستواه

 . مجموعات مسلحة خارجة عن القانون 
 حدة علما بان مستواه كان منذر،  أكثرفقد كان الرئيسي الخاص بالنخب الحزبية  مؤشرال أما

، وتمركز القرار والسلطة داخل األحزاب إعالمبالكراهية التي تبث من خالل وسائل  تأثروقد 
 .  قادة األحزاب بأيدياألحزاب 
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 بمؤشر  تأثرقد النزاعات العائلية فقد كان مستواه محذر بشكل منخفض، و  بالنسبة لمؤشر أما
 .تعويض المتضررين من النزاعات العائليةومؤشر  التعصب والعنف العائلي

  وهذا يعكس  متوسطة 8152-8112خالل األعوام  معدالت الطالق الخامكانت مرونة مؤشر
 .التماست في المجتمع الفلسطينيمرونة 

 بلللين المبحلللوثين تبعلللا لمتغيلللر  تماسلللت المجتملللع الفلسلللطينيين فلللي قيملللة مسلللتوى اكلللان هنلللات تبللل
تماسللت المجتمللع مسللتوى قيللاس  دلللم يكللن هنللات أي تبللاين عنلل اتبللاقي المتغيللر  أمللا. فقللطالجلنس 

 .الفلسطيني
 

 واقع التدخل الخارجي 1.0.0.1
 

 منذر بشكل  م التدخل الخارجي وقد كان مستواهوهو مؤشر واحد رئيسي ويحمل نفس االس
والطفل، والتدخل في تحديد االحتياجات  المرأةبمؤشر التدخل في مشاريع  وتأثرمرتفع، 

 .من المشاريع واألولويات
 خالل األعوام  ةكانت مرونة نصيب الفرد من صافي المساعدات اإلنمائية الرسمية المتلقا

 أثراإلنمائية الرسمية، ويعكس حجم  المساعداتوهذا يعكس مرونة  ضعيفة 8112-8152
 .حجم تلت المساعداتالتدخالت ب

 والحاللة ين في قيمة مستوى التدخل الخارجي بلين المبحلوثين تبعلا لمتغيلر العملر، اكان هنات تب
 .التدخل الخارجيمستوى قياس  دلم يكن هنات أي تباين عن اتباقي المتغير  أما. االجتماعية

  
 الهشاشةمقومات التنمية المستدامة المطلوب تحقيقها للحد من مستوى  7.0.1

 

 مقومات التنمية االقتصادية المطلوب تحقيقها للحد من مستوى الهشاشة 0.7.0.1
 

  حلداثبهدف الحد من هشاشلة المجتملع التنميلة المسلتدامة بينلت  أبعلاد كأحلدتنميلة اقتصلادية  وا 
 ، أهمهلاحسلب الترتيلبللحد ملن الهشاشلة  ايجب القيام به إجراءاتاهم خمس  أننتائج الدراسة 

فلي القطلاع الحكللومي )الحلد ملن اثلر الفسلاد  اهل، تالهيكللة النظلام االقتصلادي الفلسلطيني إعلادة
هيكللللة قطلللاع التعلللليم بملللا يتناسلللب ملللع السلللوق  إعلللادة، ثلللم عللللى االقتصلللاد( والقطلللاع الخلللاص

المنللتج الفلسللطيني علللى  إحللاللرفللع كفللاءة الصللناعات الوطنيللة وتعزيللز نظريللة ، ثللم الفلسللطيني
رفلع نصليب قطلاع البحلث العلملي فلي الجامعلات ملن ، والخامسة كانت دحساب المنتج المستور 

 .موازنة الحكومة
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 اسية المطلوب تحقيقها للحد من مستوى الهشاشةيمقومات التنمية الس 7.7.0.1
 

  حللداثبهلدف الحللد مللن هشاشللة المجتمللع بينللت  ،التنميللة المسللتدامة أبعللاد كأحللدتنميلة سياسللية  وا 
أولهلا للحلد ملن الهشاشلة حسلب الترتيلب،  ايجب القيام بهل إجراءاتخمسة اهم  أننتائج الدراسة 

اإلنسلللللان  هلللللا تعزيلللللز حمايلللللة واحتلللللرام حقلللللوق للللللة النظلللللام السياسلللللي الفلسلللللطيني، تالهيك إعلللللادة
الفلسللطيني، ثللم ضللمان مشللاركة آمنللة لجميلللع أفلللراد المجتملللع فلللي الحيلللاة السياسلللية، ثللم تعزيلللز 

الخلللامس كلللان  واإلجلللراءالتللللداول اللللديمقراطي للسلللللطة مللللن قبللللل األحلللزاب واألطلللراف السياسللللية، 
 .تعزيز مفهوم االنتماء للدولة على حساب االنتماء الحزبي

 
 عية المطلوب تحقيقها للحد من مستوى الهشاشةمقومات التنمية االجتما 1.7.0.1

 
  حداثبهدف الحد من هشاشة المجتمع بينلت  ،التنميلة المسلتدامة أبعلاد كأحلدتنمية اجتماعية  وا 

للحلد ملن الهشاشلة حسلب الترتيلب، أولهلا  ايجب القيام بهل خمسة إجراءاتاهم  أننتائج الدراسة 
الهويللة الفلسللطينية مللن خللالل تغليللب المصلللحة العامللة علللى المصلللحة /تعزيللز مفهللوم المواطنللة

هلللا إعطلللاء حريلللة للفلللرد الفلسلللطيني، ثلللم تعزيلللز فكلللرة تقبلللل الغيلللر داخلللل المجتملللع الخاصلللة، تال
الخامس  واإلجراءلمجتمع، ولجميع فئات المجتمع الفلسطيني، ثم سد الفجوات بين جميع فئات ا

 .مقاومة المجتمع الفلسطيني لالستغالل ولتعارض المصالح لبعض فئات المجتمع
 

 ستنتاجاتالا 2.5
 

  8112خالل األعلوام حجم الضغو  التي تعرض لها المجتمع الفلسطيني والدولة الفلسطينية-
ارتفلللاع هشاشلللة  إللللى أدتاألسلللباب التلللي  أكثلللرخارجيلللة كلللان ملللن  تلللدخالتعللللى شلللكل  8152

االقتصلادي والسياسلي واالجتملاعي  مسلتوى االسلتقرارالمجتمع الفلسطيني والتي انعكسلت عللى 
 .فلسطينالتنمية في  ةوبالتالي انعكست على عجل

  وملة ملن ظمنعللى عتملاد االملن خلالل  ترسليخهواللذي تلم الفلسطيني هيكلية النظام االقتصادي
 تأثبتلوالتلي السلوق المفتلوح  أونظام السوق الحر  اهطرف ت منالمساعدات اإلنمائية التي عزز 

الصلللدمات التلللي يتعلللرض لهلللا المجتملللع  ناسلللب ملللعتبملللا يفلللي إدارة االقتصلللاد الفلسلللطيني  اهفشلللل
الذي يسعى كل يلوم لتلدمير المنظوملة االقتصلادية للمجتملع  من خالل االحتالل ماإالفلسطيني 
عللى هيمنلة االقتصلاديات الكبلرى  ةمن خالل منظومة االقتصاد العالمي والقائم أوالفلسطيني، 

خلللالل االقتصلللادي  مسلللتوى االسلللتقرار أكلللدهوذللللت .  ي يعلللزز تبعيلللة المنظوملللات الصلللغيرةتلللوال
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 إلحللداثشللر  ك الفلسللطيني إعللادة هيكلللة االقتصللادضللرورة بمطالبللة الو  8152-8112األعللوام 
 .فلسطينتنمية اقتصادية في 

 خلللالل النتلللائج بلللين االسلللتقرار السياسلللي فلللي فلسلللطين وهشاشلللة الدوللللة  اي بينتهلللتلللالتلللرابط ال قلللوة
في فلسطين ومة السياسية ظتعرضت المن فقد، أعالهلالستنتاجين  أكده 8152-8112األعوام 

قطلللاع غلللزة  ىاالحللتالل عللللقبلللل ملللن جهلللة علللدوان شللرس ملللن )صلللدمات داخليلللة وخارجيللة  إلللى
دعللوة الكثيللرين  إلللىهللذه الصللدمات ، دفعللت (أخللرى انقسللام داخلللي، ومللن جهللة والضللفة الغربيللة

المتصللاص هللذه النظللر فللي هيكليللة النظللام السياسللي فللي فلسللطين ليكللون السللد المنيللع  إلعللادة
  .الصدمات

  السلللتقرار االجتملللاعي والتماسلللت فلللي المجتملللع الفلسلللطيني األثلللر الكبيلللر فلللي تقليلللل حلللدة لكلللان
سلللاعد وبشلللكل نسلللبي فلللي  8152-8112ل األعلللوام خلللال، حيلللث انهملللا و الهشاشلللة فلللي الدوللللة

فمللن . امتصللاص الصللدمات الداخليللة والخارجيللة التللي تعللرض لهللا المجتمللع والدولللة الفلسللطينية
والتماست المجتمعي لشراسة العدوان الذي تعرض ( التعبير صح أن)جهة المقاومة االجتماعية 
نة العالية والقادرة على امتصلاص مرو الدليل على  إالما هو  الصهيونيله المجتمع من الكيان 

ترسلليخ محللاوالت فللي مقاومللة  تجاهلللهال يمكللن  كبيللراً  اً دور  اً ومللن جهللة أخللرى لعبلل.  هللذا العللدوان
جهللات خارجيللة وداخليللة وتللدس السللم بالعسللل لفصللل الضللفة الغربيللة عللن  هالفصللل الللذي تغذيلل

 .هشاشة المجتمع الفلسطيني والدولة الفلسطينية منوتعزز  قطاع غزة
  خللالل فللي فلسللطين فللي النللاتج المحلللي اإلجمللالي مسللاهمة القطاعللات االقتصللادية  إلللىبللالنظر

، نصللف االقتصللاد بانلله اقتصللاد خللدماتي وللليس زراعللي وال صللناعي، 8152-8112األعللوام 
عللى االسلتدامة والمقاوملة والتصلدي للصلدمات ضلعيفة فلي حلال الحلديث  قدرتهوهذا االقتصاد 

واقللع المنللاخ  أثللروكللان هللذا واضللح مللن  .قللة ال يمكللن مواكبتهللاعللن منظومللات اقتصللادية عمال
للواقلللع  بشلللكل مرتفلللع منلللذر مسلللتوى  اعليهللل االسلللتثماري والتضلللخم وتكلللافؤ الفلللرص والتلللي ترتلللب

اإلجمللالي مللا يعكللس ضللعف  نصلليب الفللرد مللن النللاتج المحللليالللذي انعكللس علللى و االقتصللادي 
  .االقتصاد الفلسطيني

 ملة ءموافلرض لألحلزاب والفصلائل، و البضلمان تكلافؤ  ةيورئاسانتخابات تشريعية  إجراءعدم  نإ
المقدمة مع احتياجلات وطاقلات المجتملع والحلد ملن بعلض االنتهاكلات  عامةالخدمات تكاليف ال
-8112خلالل األعلوام السياسلي فلي فلسلطين  االسلتقرارعلدم حاللة  ياألثر ف ،اإلنسان لحقوق 
، وتعزيلز تلداول الحيلاة السياسليةومن هنات كانت الدعوة لضلمان مشلاركة الجميلع فلي  .8152
 .لى حساب االنتماء الحزبيعوتعزيز االنتماء للدولة  ،السلطة

  عللى  واضلح للسياسلات والممارسلات والخطلط الخاصلة بالضلغو  الديموغرافيلة تأثيركان هنات
 .االجتماعي مستوى االستقرار
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  للله كللان  8152-8112خللالل األعللوام التماسللت فللي المجتمللع الفلسللطيني  أنعلللى الللرغم مللن
وبالكراهيلة  ،انتشلار السلالح ةبظلاهر  تلأثر إال أنلهاألثر اإليجابي والقوي للحد من هشاشلة الدوللة 

 ،األحللزاب وسلليطرة قللادة األحللزاب علللى القللرار داخللل األحللزابإعللالم  التللي تبللث مللن قبللل وسللائل
الدعوة لتعزيز مفهوم المواطنلة لمقاوملة  تومن هنا جاء  .عائليالتعصب والعنف ال إلىإضافة 

 .تعزيز الحريات وضرورة تقبل الغير داخل المجتمعو وتغليب المصلحة العامة  تلت اآلثار
 المشلاريع فقد كان لتدخل المانحين ومقدمي المسلاعدات فلي  ،على مستوى التدخل الخارجي أما

ولللللم تكتفللللي بللللذلت  والطفللللل المللللرأةفللللي المجتمللللع الفلسللللطيني وهمللللا  نيأساسللللي لمكللللونينالمقدمللللة 
 واألولويلللاتوصلللايا علللن المجتملللع لمسلللتوى التلللدخل فلللي تحديلللد االحتياجلللات  أنفسلللهمفاعتبلللارهم 

تتخلذ  والنملو المعونلة بلين المتزايلدة العالقلة أن أكلدتالدراسلة  أنوخاصلة . للمشاريع المقدمة لله
 .منحنيا مسارا

 
 التوصيات 3.5

 

  الفلسلللطيني  لإلحصلللاءالمؤسسلللات الحكوميلللة وخاصلللة الجهلللاز المركلللزي اللللوزارات و قيلللام ضلللرورة
والمؤسسلللات غيلللر الحكوميلللة المتخصصلللة ببحلللوث التنميلللة المسلللتدامة بقيلللاس مسلللتوى الهشاشلللة 

 مسلللللتوى االسلللللتقرارلضلللللمان مراقبلللللة .  بشلللللكل سلللللنوي دوللللللة فلسلللللطين و لو لمجتملللللع الفلسلللللطيني ل
 .من خالل مقياس الدول الهشة فلسطيناالقتصادي والسياسي واالجتماعي في 

 ولكللللن يجللللب مراعللللاة الللللدور الفلسللللطيني  يضللللرورة إعللللادة النظللللر فللللي هيكليللللة النظللللام االقتصللللاد
 أنكملا يجلب ة على التدخل لمنع السوق من تحديلد معلالم النظلام ر المحوري للحكومة لتكون قاد

وكلللل ذللللت . الصلللناعي والزراعلللي يناالقتصلللادية وخاصلللة القطلللاعكافلللة القطاعلللات يرتكلللز عللللى 
الحصللول وبللذلت يمكللن  ،خللل  حالللة مللن االسللتقراراالقتصللاد الفلسللطيني ولبهللدف تعزيللز مرونللة 

حلللد ملللن الفلللي المجتملللع الفلسلللطيني ودوللللة فلسلللطين، وبالتلللالي  تنميلللة اقتصلللادية مسلللتدامة عللللى
 .هشاشةال

 اإلنسلللللان  حمايلللللة واحتلللللرام حقلللللوق  ركيزتلللللهتكلللللون  إعلللللادة هيكليلللللة النظلللللام السياسلللللي الفلسلللللطيني
الفلسللللطيني، وبمشللللاركة آمنللللة لجميلللللع أفلللللراد المجتملللللع فلللللي الحيلللللاة السياسلللللية، ويعللللزز التلللللداول 

وبللذلت يكللون سللد . الللديمقراطي للسللللطة ومفهللوم االنتمللاء للدولللة علللى حسللاب االنتمللاء الحزبللي
، ويحللللافظ علللللى االسللللتقرار المجتمللللع منيللللع للصللللدمات الخارجيللللة والداخليللللة التللللي يتعللللرض لهللللا

تنميلللة سياسلللية مسلللتدامة فلللي المجتملللع الفلسلللطيني ودوللللة فلسلللطين،  إحلللداثالسياسلللي ويضلللمن 
 .وبالتالي يحد من هشاشته
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  تنميلللللة اجتماعيلللللة مسلللللتدامة ولضلللللمان الحلللللد ملللللن هشاشلللللة الدوللللللة والمجتملللللع  إحلللللداثلضلللللمان
ومفهوم المواطنة هي الغالب في كل الممارسات،  تكون الهوية الفلسطينية أنيجب  ،الفلسطيني

من خالل خل  بيئة قانونيلة تجلرم كلل ملن يخلرج علن هلذا المفهلوم وخاصلة فلي  إالوال يتم ذلت 
تعزيللز فكللرة تقبللل الغيللر داخللل المجتمللع ولجميللع فئللات ، ومللن خللالل والفصللائليةاألطللر الحزبيللة 

مقاوملة المجتملع الفلسلطيني لالسلتغالل وتعلارض المصلالح للبعض فئلات و  المجتملع الفلسلطيني
 . المجتمع

  وخاصلة  الجريئلةلتعزيز تماسلت المجتملع الفلسلطيني ال بلد ملن القيلام بمجموعلة ملن اإلجلراءات
االحلللتالل، ومقاوملللة المجتملللع لظلللاهرة بلللث  إللللىموجلله الالحللد ملللن ظلللاهرة انتشلللار السلللالح غيلللر 

التابعللة لألحللزاب والفصللائل، وتعزيللز مفهللوم الالمركزيللة  اإلعللالمائل الكراهيللة التللي تقللوم بهللا وسلل
بالتالي يكون المجتمع متماست  . داخل األحزاب الفلسطينية، ومقاومة التعصب والعنف العائلي

 .  هشاشتههجمة على مكوناته وبالتالي الحد من  أليوقادر على التصدي 
 فلي  وأنواعله أشلكالهتلدخل خلارجي وبجميلع  ألي وبقلوةالتصدي مشروطة و  اترفض أي مساعد

هللذه المطرقللة مللن الطللرق  منللعوبالتللالي الفلسللطينية الحيللاة االقتصللادية والسياسللية واالجتماعيللة 
لحصللول علللى دولللة االحللتالل و للتحللرر مللن اعلللى هللذا المجتمللع الللذي ضللحى بالغللالي والنفلليس 

عيللللة االقتصللللادية والسياسللللية تبال وعللللدمالطبيعيللللة والبشللللرية  امواردهللللبسلللليادة كاملللللة علللللى جميللللع 
 .، وبالتالي الحد من هشاشة المجتمع الفلسطينيطراف األخرى لأل واالجتماعية
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 رسالة جامعة القدس لتسهيل مهمة(: 00)ملحل رقم 
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 التحكيماالستمارة بعد (: 07)ملحل رقم 
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 المحكمون الستبانة الدراسةقائمة (: 01)ملحل رقم 
 محاضر في جامعة القدس الكرنزسعدي . د .0
جمعية الهيدرولوجيين مدير عام / محاضر في جامعة القدس عبد الرحمن التميمي. د .7

 الفلسطينيين
 رئيس المركز الفلسطيني للبحوث والدراسات االستراتيجية دمحم المصري . د .1
االقتصادية في الجهاز المركزي  اإلحصاءاتمدير عام /محاضر صالح الكفري . د .1

 الفلسطيني لإلحصاء
 تمحاضر في جامعة بيرزي السقا أباهر. د .1
 األمريكيةمحاضر في الجامعة  نصر عبد الكريم. د .1
 محاضر في جامعة األزهر  مازن صالح العجلة. د .2
 اإلسالميةمحاضر في الجامعة  خالد رجب شعبان. د .1
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 مقاييس الهشاشة حسب الجهة المسؤولة ومصدر التمويل للمقياس: (01)ملحل رقم 
 مصدر التمويل الجهة المسؤولة الرمز المقياس الرقم

 BTI-SW ضعف الدولة مؤشر-مقياس برتلسمان للتحول  5
مركز أبحاث السياسة التطبيقية / مؤسسة بيرتلسمان 

 (يونيفيرسيتات ميونيخ-لودفيغ ماكسيميليان)
 مؤسسة بيرتلسمان

 (جامعة كارلتون )كلية نورمان باترسون للشؤون الدولية  CIFP مؤشرات الدول لمقياس هشاشة السياسة الخارجية 8
الحكومة الكندية، المفوضية 
 .األوروبية، بترو كندا وآخرون 

. 
المؤسسة الدولية للتنمية ( /CPIA)التقييم السياساتي والمؤسساتي للدول 

(IDA /) مقياس تخصيص الموارد(IRAI) 
CPIA البنت الدولي البنت الدولي 

 بلوشارزمؤسسة  صندوق السالم والسياسة الخارجية FSI (اً سابق)الدول الفاشلة / مقياس الدول الهشة 2

 GPI مقياس السالم العالمي 1
لالقتصاد  معهد-وحدة تبادل المعلومات االقتصادية 

 GPI، بتوجيه من فري  الخبراء الدولي التابع لل -والسالم 
 ستيف كيليليا

 (جامعة هارفارد)كلية كنيدي للحكم  IAG مقياس جامعة هارفارد كينيدي للحكم اإلفريقي 2
مؤسسة دمحم )مؤسسة السالم العالمي 

 (إبراهيم سابقاً 
 معهد بروكينغز معهد بروكينغز ومركز التنمية العالمية ISW مقياس الدول الضعيفة في العالم النامي 2
دارة الصراع  PCIL دليل السالم واالستقرار الصراعات 2  جامعة ميريالند (جامعة ميريالند)مركز التنمية الدولية وا 
 وحدة تبادل المعلومات االقتصادية االقتصاديين مجموعة-وحدة تبادل المعلومات االقتصادية  PII السياسيمقياس عدم االستقرار  2
 أسس/ جامعة جورج ميسون  (جامعة جورج ميسون )مركز السياسة العالمية  SFI مقياس هشاشة الدولة 51
 البنت الدولي البنت الدولي الدولي،معهد البنت  WGI-PV االستقرار السياسي وغياب العنف: مقياس الحكم في جميع أنحاء العالم 55

Source: Javier Fabra Mata (UNDP), Sebastian Ziaja (DIE), 2009. Users’ Guide on Measuring Fragility, German Development Institute/ United 
Nations Development Programme, P21 
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 مقياس الدول الهشة مؤشراتقائمة (: 01)ملحل رقم 
 السؤال الخاص بالمؤشر المؤشر الفرعي المؤشر الرئيسي المحور

المؤشرات  .5
 االقتصادية

 االنكماش االقتصادي والفقر  1.1

 ما هو واقع الدين الحكومي؟: الدين الحكومي  المالية العامة  1.1.1

الظروف  2.1.1
 االقتصادية

 أسعار الفائدة الفعلية والمتوقعة؟ما هو واقع : أسعار الفائدة 
 ما هو واقع معدل التضخم الفعلي والمتوقع؟: معدل التضخم 
 ما هي اإلنتاجية؟: اإلنتاجية 
 ما هو واقع الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي والمتوقع؟: الناتج المحلي اإلجمالي 
 ما هو واقع معدل البطالة؟: البطالة 

 المناخ االقتصادي  3.1.1

 كيف ينظر الناس إلى االقتصاد؟: ثقة المستهلت 
 كيف ينظر الخبراء إلى االقتصاد؟: االقتصاد الوطني 
 هل مناخ األعمال جاذب لالستثمار األجنبي المباشر؟: مناخ األعمال من أجل االستثمار األجنبي المباشر 
 ؟اريادة األعمال داخليبهل القوانين تسمح : مناخ األعمال لريادة األعمال 

 هل يشكل منتج واحد أغلبية االقتصاد؟: التركيز االقتصادي  التنويع االقتصادي  4.1.1

 المساواة االقتصادية 1.2.1 التنمية االقتصادية  2.1

 هل هنات فجوة اقتصادية كبيرة؟: الفجوة االقتصادية 
 هل هنات تمييز في النظام االقتصادي؟: التمييز االقتصادي 
 هل توجد عدالة اقتصادية؟: العدالة االقتصادية 
 هل ممارسات التوظيف عادلة بشكل عام؟: ممارسات التوظيف 
 هل توجد حقوق متساوية في المجتمع؟: النظام االجتماعي 
 توجد قوانين تحمي الحقوق المتساوية؟هل : تشريعات المساواة في الحقوق  

Source: The Fund for Peace, 2017: Fragile States Index and CAST Framework Methodology. The Fund for Peace (FFP). USA,Washington, D.C. P6-P13
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 مقياس الدول الهشة قائمة مؤشرات: (01)ملحل رقم تابع 
 السؤال الخاص بالمؤشر المؤشر الفرعي المؤشر الرئيسي المحور

المؤشرات  .5
 االقتصادية

التنمية   2.1
 االقتصادية

 الفرص االقتصادية  2.2.1

ذا كان األمر كذلت، إلى أي درجة؟مجاني هل التعليم: ليم المجانيالتع   ، وا 
 هل هنات تمييز في التعليم؟: التمييز في التعليم 
 هل يوجد نظام إسكان للفقراء؟: اإلسكان العادل 
 هل توجد برامج للتدريب الوظيفي؟: التدريب الوظيفي 
 هل يعرف الناس عن التدريب الوظيفي وهل هو متاح على أساس التأهيل والحاجة؟: الحصول على التدريب 

الديناميكا االجتماعية   3.2.1
 واالقتصادية

 هل توجد هنات أحياء فقيرة؟: األحياء الفقيرة 

الهجرة البشرية   3.1
 وهجرة األدمغة

الحفاظ على رأس المال   1.3.1
 التقني والفكري 

 هل المهنيين يغادروا البالد؟: المهنيين هجرة 
 هل السياسيين يغادرون البالد؟: االستنزاف السياسي أو العودة 
 يغادرون البالد؟هل ذوي التعليم المرتفع : هجرة األدمغة 
 هل تبدأ الطبقة الوسطى بالعودة إلى البالد؟: عودة الطبقة الوسطى 

 هل التحويالت القادمة إلى األسر من األقارب في الخارج كبيرة؟: التحويالت  اقتصاديات  2.3.1

المؤشرات  .8
 السياسية

 شرعية الدولة  1.2

 الحكومة؟بالشعب ثقة هل لدى : الثقة في الحكومة  الثقة في العملية السياسية  1.1.2

 المعارضة السياسية  2.1.2
 هل وقعت مظاهرات سلمية؟: المظاهرات السلمية 
 هل حدثت أعمال شغب؟: أعمال الشغب 

 شفافية  3.1.2
 هل هنات أدلة على الفساد من جانب المسؤولين؟: فساد المسؤولين 
 هل يعتبر المسؤولون فاسدين؟ :اتهام فساد المسؤولين 
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 مقياس الدول الهشة قائمة مؤشرات: (01)ملحل رقم تابع 
 السؤال الخاص بالمؤشر المؤشر الفرعي المؤشر الرئيسي المحور

المؤشرات  .8
 السياسية

 شرعية الدولة  1.2

االنفتاح واإلنصاف للعملية   4.1.2
 السياسية

 هل توجد حقوق سياسية لجميع األحزاب؟: الحقوق السياسية 
 هل الحكومة ممثلة للسكان؟: وزراء الحكومة 

االنفتاح واإلنصاف للعملية   4.1.2
 السياسية

 هل كانت هنات عمليات انتقال سلمية حديثة للسلطة؟: انتقال القيادة 
 هل التاريخ طويل األجل لعملية نقل السلطة؟: تاريخ انتقال القيادات 
 هل تعتبر االنتخابات حرة ونزيهة؟: تصور االنتخابات 
بالغها بأنها حرة ونزيهة؟: رصد االنتخابات   هل تم رصد االنتخابات وا 

 العنف السياسي  5.1.2
 هل هنات تقارير عن الهجمات واالغتياالت ذات الدوافع السياسية؟: االغتياالت السياسية 
 ؟هل هنات تقارير عن مسلحين: سلحون م 
 هل وقعت هجمات إرهابية مثل التفجيرات االنتحارية وما مدى احتمال وقوعها؟: اإلرهاب 

 الخدمات العامة  2.2

 توفير الخدمات العامة  1.2.2
 هل هنات فرص متساوية للحصول على الخدمات العامة؟: المساواة في الخدمات العامة 
 ما هي الشرو  العامة للخدمات العامة؟: الخدمات العامة عام 

 الصحة  2.2.2

 هل يتمتع الناس بإمكانية كافية للحصول على األدوية؟: الحصول على األدوية 
 ؟يوجد عدد كاف من المراف  الطبية هل: العيادات أو المستشفياتعدد  
 ؟نات عدد كاف من المهنيين الطبيينهل ه: عدد األطباء 
 الفعلي والمتوقع؟-ما هو معدل وفيات الرضع : وفيات الرضع 
 هل هنات إمكانية للحصول على إمدادات كافية من مياه الشرب؟: المياه الصالحة للشرب 
 هل نظام الصرف الصحي مناسب؟: الصرف الصحي 
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 مقياس الدول الهشة قائمة مؤشرات: (01)ملحل رقم تابع 
 السؤال الخاص بالمؤشر المؤشر الفرعي المؤشر الرئيسي المحور

المؤشرات  .8
 السياسية

 الخدمات العامة  2.2

 التعليم  3.2.2
 هل هو مختلف بالنسبة للبنين مقابل الفتيات؟ ما هو مستوى االلتحاق بالمدارس؟: االلتحاق بالتعليم 
هل هو مختلف بالنسبة للبنين مقابل  بالقراءة والكتابة؟ما هي معدالت اإللمام : معدالت اإللمام بالقراءة والكتابة 

 الفتيات؟

 المسكن  4.2.2
 هل يستطيع الفقراء الحصول على مسكن مالئم؟: الحصول على السكن 
 هل تكاليف السكن تتماشى مع االقتصاد العام؟: تكاليف السكن 

 البنية التحتية  5.2.2

 هل الطرق كافية وآمنة؟: الطرق  
 هل هنات مطارات كافية للتنمية المستدامة؟: المطارات 
 هل هنات خطو  سكت حديدية مناسبة للتنمية المستدامة؟: السكت الحديدية 
 هل هنات إمدادات كافية من الوقود؟: إمدادات الوقود 

اإلنسان  حقوق   3.2
 وحكم القانون 

 الحقوق المدنية والسياسية 1.3.2
 توجد حقوق جماعية، أو سياسية، أو حقوق األقليات، وهل هي محمية؟هل : الحقوق  
 هل توجد قوانين للحقوق المدنية وهل الحقوق المدنية محمية؟: الحقوق المدنية 
 هل الح  في الحياة محمي لجميع المواطنين؟: الح  في الحياة 

 الحريات المدنية والسياسية  2.3.2
 توجد قوانين تحمي حرية التعبير؟هل : حرية التعبير 
 هل هنات حرية الحركة؟: حرية التنقل 
 هل يوجد تطرف ديني؟ هل الحرية الدينية موجودة؟: حرية الدين 

 انتهات الحقوق   3.3.2
 ؟للحقوق من قبل الحكومةهل هنات تاريخ من االنتهات : انتهات النظام للحقوق  
 ؟عن التعذيب الذي ترعاه الدولة يرهل هنات تقار : التعذيب 
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المؤشرات  .8
 السياسية

اإلنسان  حقوق   3.2
 وحكم القانون 

 انتهات الحقوق   3.3.2
 هل توجد قوانين عمل أو تقارير عن العمل الجبري؟: العمل القسري  
 هل توجد قوانين عمل أو تقارير عن عمل األطفال؟: عمالة األطفال 
 إذا حدث نقل، هل هنات نظام يضمن التعويض المناسب؟ تضطر الجماعات إلى االنتقال؟هل : التهجير القسري  

 االنفتاح  4.3.2
هل يشعر مراسلوها بحرية نشر االتهامات ضد من هم في  هل هي موجودة؟: وجود وسائل اإلعالم المستقلة 

 السلطة؟
 على المعلومات؟هل هنات إمكانية متساوية للحصول : الوصول إلى المعلومات 

 العدالة  5.3.2

 إذا لم تكن الحقوق محمية، هل هنات نظام قانوني يمكن من خالله معالجة ذلت؟: النظام القانوني 
 لجميع؟متساوي لهل هذا  هل يتلقى المتهم محاكمة عادلة وفي الوقت المناسب؟: محاكمات عادلة 
 هل هذه الدولة ترعاها؟ تقارير عن االعتقاالت التعسفية؟ هل هنات اتهامات أو: االعتقاالت التعسفية 
 هل هذه الدولة ترعاها؟ هل هنات اتهامات أو تقارير عن احتجاز غير قانوني؟: االعتقال غير القانوني 
 ما هي ظروف السجن؟: ظروف السجن 

 السلطة السياسية؟هل هنات عملية ونظام يشجع على تقاسم : تقاسم السلطة  المساواة  6.3.2

مؤشرات  ..
 التماست

 احتكار استخدام القوة  1.1.3 جهاز األمن  1.3

 هل الجيش تحت السيطرة المدنية؟: العسكرية 
 هل توجد ميليشيات خاصة ضد الدولة؟: الميليشيات 
 هل هنات نشا  شبه عسكري؟: شبه العسكرية 
 خاصة لحماية األصول؟ جيشهل توجد : القوات الخاصة 
 هل تسيطر على األراضي؟ هل هنات عصابات تعمل في الدولة؟: حرب العصابات 
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مؤشرات . .
 التماست

 جهاز األمن  1.3

 العالقة بين األمن والمواطنة  2.1.3
 هل تعتبر الشرطة محترفة؟: إضفاء الطابع المهني على الشرطة 
 ما ترعاه الدولة وذات دوافع سياسية؟هل العنف غالبا : العنف السياسي 
 هل تتعامل الحكومة بشكل جيد مع أي تمرد أو وضع أمني؟: رد الحكومة على التهديدات األمنية 

 فرض القوة  3.1.3
 هل يحافظ الجيش والشرطة على االستخدام السليم للقوة؟: استخدام القوة 
 اتهامات بوحشية الشرطة؟هل هنات : لشرطةلالوحشية تهامات اال 

 األسلحة  4.1.3
 هل هنات توافر كبير لألسلحة؟: انتشار األسلحة 
إذا كانت هنات خطة كافية لتسريح العسكريين ونزع سالحهم وا عادة : برنامج نزع السالح والتسريح وا عادة اإلدماج 

 إدماجهم في المجتمع المدني؟
 ممثله للشعب؟ هي هل هل تنتخب القيادة بشكل عادل؟: القيادة  القيادة الحاكمة  1.2.3 النخبة الحزبية  2.3

مؤشرات . .
 التماست

 النخبة الحزبية  2.3

 القيادة الحاكمة  1.2.3
 ما مدى قوتهم؟ أو جماعات هامشية؟/ هل هنات نخب فئوية، نخب قبلية و : الفئوية 
 سياسية؟هل هنات عملية مصالحة : المصالحة السياسية 
 هل األجهزة العسكرية ممثله للشعب؟: التمثيل في الجيش 

 الهوية  2.2.3

أم أن هنات دعوات  هل هنات مشاعر قوية من القومية؟ هل هنات إحساس بالهوية الوطنية؟: الهوية الوطنية 
 انفصالية؟

 هل تبث الكراهية في الراديو ووسائل اإلعالم؟: التطرف اإلعالمي 
 هل القوالب النمطية الدينية أو العرقية أو غيرها منتشرة؟: القوالب النمطية 
 هل هنات احترام ثقافي متبادل؟: االحترام الثقافي 

 هل تتركز الثروة في أيدي عدد قليل من السكان؟: تركيز الثروة  توزيع الموارد  3.2.3
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مؤشرات . .
 التماست

 النخبة الحزبية  2.3
 توزيع الموارد  3.2.3

 هل هنات طبقة متوسطة مزدهرة؟: نمو الطبقة الوسطى 
 هل تسيطر أي مجموعة على غالبية الموارد؟: مراقبة الموارد 
هل تقوم الحكومة بتوزيع الثروة بشكل كاف من خالل نظام  هل يتم توزيع الموارد بشكل عادل؟: توزيع الموارد 

 الضرائب؟

 واإلنصافالمساواة   4.2.3
 هل القوانين ديمقراطية أم متطرفة؟: القانون  
 هل يمثل النظام السكان؟: التمثيل في النظام القضائي 

النزاعات   3.3
 العائلية

 االستجابة بعد انتهاء النزاع  1.3.3

 خطط لها؟مهل توجد مصالحة حقيقة أم أنها : حقيقة المصالحة 
 الجماعات المتنازعة، إن أمكن؟ هل أعيد إدماج: إعادة اإلدماج 
 هل هنات خطة إلعادة اإلعمار والتنمية؟: إعادة اإلعمار 
 هل ضحايا النزاعات الماضية يتم تعويضهم أو يخطط لتعويضهم؟: تعويضات الضحايا 
 بشكل صحيح؟هل يشعر الجمهور أنهم يعاقبون  هل يتم القبض على المجرمين ومالحقتهم قضائيا؟: المجرمون  
 هل تم منح العفو؟: العفو 

 هل هنات توزيع عادل وكفء للموارد؟: توزيع الموارد  المساواة  2.3.3

 االنقسامات  3.3.3

 أو العنف؟/ أو الديني و / هل هنات مشاعر أو تقارير عن التعصب العرقي و : الكراهية أو التسامح 
 مضطهدة أم أنها تشعر بالقمع؟هل هنات جماعات : قمع جماعي 
 هل هنات تاريخ من العنف ضد مجموعة أو مجموعة مظلومة؟: العنف تاريخ 
 أو العالقات بين األعراق؟/ العالقات بين القبائل و هي كيف : العالقات بين المجموعات 
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مؤشرات . .
 التماست

النزاعات   3.3
 العائلية

 االنقسامات  3.3.3
هل هنات تقارير  هل هنات حرية دينية وفقا للقوانين وممارستها من قبل المجتمع؟: الديني أو التسامحاالضطهاد  

 عن عنف بدافع ديني؟

 العنف الطائفي  4.3.3
 هل هنات تقارير عن العدالة؟: العدالة 
تقارير عن أعمال عنف هل هنات  أو أعمال قتل؟/ هل هنات تقارير عن أعمال عنف جماعي و : العنف الجماعي 

 بدوافع عنصرية؟

المؤشرات . 2
 االجتماعية

الضغو    1.4
 الديموغرافية

 تعداد السكان  1.1.4

 هل معدل النمو السكاني مستدام؟: النمو السكاني 
 هل التوزيع الحالي والمتوقع معقول؟: توزيع السكان 
 على مناط  الدولة؟هل تشكل الكثافة السكانية ضغطا : الكثافة السكانية 
 الفعلي والمتوقع؟-ما هو معدل وفيات الرضع : وفيات الرضع 
 هل يوجد عدد كبير من األيتام؟: عدد السكان األيتام 

 الصحة العامة  2.1.4
 هل هنات نظام للسيطرة على انتشار األمراض أو األوبئة؟: السيطرة على األمراض 
 كبير أو وجود أمراض األوبئة؟ هل هنات احتمال: األوبئة 

 ؟ ما هو معدل انتشار حاالت اإليدز: مساعدات فيروس نقص المناعة البشرية  الصحة العامة  2.1.4

 الغذاء والتغذية  3.1.4

 هل اإلمدادات الغذائية كافية للتعامل مع االنقطاع المحتمل؟: اإلمدادات الغذائية 
 كبير للجفاف أو هل هنات حاليا جفاف؟هل هنات احتمال : الجفاف 
 هل هنات نقص غذائي قصير األجل يحتاج إلى التخفيف؟: الجوع 
 هل هنات نقص غذائي طويل األجل يؤثر على الصحة؟: سوء التغذية 

 هل توجد سياسات بيئية سليمة وهل الممارسات الحالية مستدامة؟: البيئة  البيئة  4.1.4
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المؤشرات . 2
 االجتماعية

الضغو    1.4
 الديموغرافية

 البيئة  4.1.4
 هل من المحتمل حدوث كارثة طبيعية، متكررة؟: احتمال وقوع الكوارث الطبيعية 
 في حالة حدوث كارثة طبيعية، هل هنات خطة استجابة كافية؟: أثر الكوارث الطبيعية 
 قوانين لحماية الغابات؟هل تمت إزالة الغابات أم أن هنات : إزالة الغابات 

 مصادر الطبيعيةال  5.1.4
 الموارد وهل هنات قوانين تحكم المنازعات؟ علىهل توجد منافسة : الموارد 
 األراضي وهل هنات قوانين تحكم النزاعات على األراضي؟على تنافس هنات هل : المنافسة على األراضي 
 للحصول على إمدادات كافية من مياه الشرب؟هل هنات إمكانية : إمدادات المياه 

التدخل  .1
 الخارجي

التدخل   1.5
 الخارجي

 هل هنات دعم خارجي للفصائل المعارضة للحكومة؟: الدعم الخارجي للفصائل  التدخل السياسي  1.1.5

 التدخل بالقوة  2.1.5

 هل القوات األجنبية موجودة؟: وجود القوات األجنبية 
 هل تحدث هجمات عسكرية من بلدان أخرى؟: العسكرية عبر الحدودالهجمات  
 هل هنات مساعدة عسكرية خارجية؟: المساعدات العسكرية 
 هل هنات تدريبات عسكرية مع دول أخرى أو دعم التدريب العسكري من دول أخرى؟: التدريب العسكري  
 األرض؟هل هنات عملية لحفظ السالم على : حفظ السالم 
 هل هنات دعم خارجي لتدريب الشرطة؟: تدريب الشرطة 
 هل تجري عمليات سرية؟: التدخل السري  

 التدخل االقتصادي  3.1.5
 هل تتلقى الدولة مساعدات اقتصادية؟: التدخل أو المعونة االقتصادية 
 االقتصادية؟هل تعتمد الدولة على المعونة : االعتماد على المعونة 

Source: The Fund for Peace, 2017: Fragile States Index and CAST Framework Methodology. The Fund for Peace (FFP). USA,Washington, D.C. P6-P13
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 1.0 2.2 1.1 0.7 0.7 0.9 2.3 0.7 3.2 1.5 1.4 2.2 17.9 178 فنلندا
 1.1 2.9 1.3 0.9 0.8 0.6 1.4 1.0 2.0 3.4 1.1 1.8 18.3 177 النرويج
 0.7 2.5 1.2 1.5 0.9 0.7 1.8 1.9 2.0 3.6 1.0 1.4 19.2 176 سويسرا

 4.4 4.4 5.0 9.0 3.5 8.3 3.9 4.7 4.4 8.1 8.5 6.0 70.2 99 المملكة العربية السعودية
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 10.0 9.5 9.6 9.8 9.7 9.7 7.2 8.2 9.6 9.5 10.0 9.9 112.7 3 اليمن

 9.1 9.7 10.0 9.6 9.3 9.1 9.5 9.3 8.9 9.0 10.0 9.7 113.2 2 الصومال
 9.6 10.0 10.0 9.2 9.9 10.0 6.3 8.9 10.0 9.7 9.7 10.0 113.4 1 جنوب السودان

Source: Messner, J. 2017:  The Fragile States Index.  The Fund for Peace (FFP), Foreign Policy magazine. USA,Washington, D.C.  

                                                 
23

  (األقل هشاشة= 522ثر هشاشة، األك=5)الرتبة   
24

 (األكثر هشاشة= 581األقل هشاشة، = 1) مقياس الهشاشة  
 FSIقيم فلسطين في هذا الجدول هي من نتائج الدراسة ومحاكاة لمقياس الدول الهشة   25
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 22 ...................................................... واالجتماعي االقتصادي الواقع 1.8

 22 ............................................................. االقتصادي الواقع 5.1.8

 12 ............................................................. االجتماعي قعالوا 8.1.8

 28 ................................................................... السابقة الدراسات 2.8

 28 . مضطربة مجتمعات في االستقرار وغياب" التنمية عمليات" بين العالقة إشكالية 5.2.8

 .2 ............................ اإلسالمي العالم دول في المستدامة التنمية معوقات 8.2.8

 انهيلار ومتغيلرات الفاشللة الدوللة مؤشلرات بلين العالقلة فلي دراسلة: العلراق مسلتقبل 2.8..
 21 ................................................................................ الدولة

 21 ............................... لها والتخطيط العربية البلدان في التنمية إشكالية 2.2.8

 22 ........................... تقييمية دراسة-الجزائر في المستدامة التنمية إشكالية 1.2.8

 22 ........................ الجديد العالمي النظام ظل في العربية التنمية إشكاليات 2.2.8

 22 ............................ المجتمعي والتفسخ الدولة بناء تعثر ظل في التنمية 2.1.8

 21 .......................................... الجزائر في المستدامة التنمية إشكالية 2.2.8

 21 ............. واالستقرار التنمية بين العالقة ضوء على العربي للواقع كلية مقاربة 2.2.8

 25 ........................................... وأبعادها المستدامة التنمية إشكالية 51.2.8
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 .2 ................................................................................. الثالث الفصل

 .2 ................................................................ الدراسة وعينة ومجتمع المنهجية

 .2 ....................................................................... البحث منهج 1.3

 .2 ......................................................... المسحية الدراسة نمط ..5.5

 .2 ....................................................... االرتباطية الدراسة نمط ..8.5

 22 ........................................................................ الدراسة أداة ..8

 22 ..................................................................... االستبانة ..5.8

 22 ......................................................... مختارة مؤشرات قائمة ..8.8

 22 ..................................................................... الدراسة مجتمع 3.3

 22 ...................................................... المسحية الدراسة مجتمع ....5

 22 ..................................................... االرتباطية الدراسة مجتمع ....8

 22 ....................................................................... الدراسة عينة 4.3

 22 ................................................................ الدراسة عينة وصف ..1

 28 .......................................................... الدراسة أداة صدق اختبار 6.3

 28 ............................................................ الدراسة أداة ثبات اختبار 7.3

 28 ....................................................... اإلحصائية والمعالجة األدوات 8.3

 22 .................................................................................. الرابع الفصل

 22 ........................................................ الفرضيات واختبار الدراسة بيانات تحليل

 22 ................................................................ الدراسة أسئلة تحليل 5.2

 قلللراءة خلللالل الفلسلللطيني المجتملللع فلللي الهشاشلللة مسلللتوى  واقلللع هلللو ملللا: األول السلللؤال 5.5.2
 22 ............ ؟8152-8112 األعوام خالل واالجتماعي والسياسي االقتصادي االستقرار

        األعلللوام خلللالل فلسلللطين فلللي االقتصلللادي االسلللتقرار مسلللتوى  هلللو ملللا: الثلللاني السلللؤال 8.5.2
 22 ..................................................................... ؟8112-8152

          األعللللوام خللللالل فلسللللطين فللللي السياسللللي االسللللتقرار مسللللتوى  هللللو مللللا: الثالللللث السللللؤال 5.2..
 22 ..................................................................... ؟8112-8152

        األعللللوام خللللالل فلسلللطين فللللي االجتملللاعي االسللللتقرار مسلللتوى  هللللو ملللا: الرابللللع السلللؤال 2.5.2
 22 ..................................................................... ؟8112-8152

        األعللللوام خللللالل الفلسللللطيني المجتمللللع فللللي التماسللللت واقللللع هللللو مللللا: الخللللامس السللللؤال 1.5.2
 511 ................................................................... ؟8112-8152
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 األعلوام خلالل الفلسلطيني المجتملع في الخارجي التدخل واقع هو ما: السادس السؤال 2.5.2
 512 ................................................................... ؟8112-8152

 ملللن للحلللد تحقيقهلللا المطللللوب االقتصلللادية التنميلللة مقوملللات هلللي ملللا: السلللابع السلللؤال 2.5.2
 512 ........................................................ الفلسطيني؟ المجتمع هشاشة

 هشاشلة ملن للحلد تحقيقهلا المطللوب السياسلية التنميلة مقوملات هي ما: الثامن السؤال 2.5.2
 512 ................................................................ الفلسطيني؟ المجتمع

 ملللن للحلللد تحقيقهلللا المطللللوب االجتماعيلللة التنميلللة مقوملللات هلللي ملللا: التاسلللع السلللؤال 2.5.2
 512 ........................................................ الفلسطيني؟ المجتمع هشاشة

 551 .......................................................... الدراسة فرضيات اختبار 8.2

 551 .............................................. األولى الرئيسة الفرضية اختبار 5.8.2

 .55 .............................................. الثانية الرئيسة الفرضية اختبار 8.8.2

 552 .............................................. الثالثة الرئيسة الفرضية اختبار 8.2..

 .58 .............................................. الرابعة الرئيسة الفرضية اختبار 2.8.2

 582 ............................................ الخامسة الرئيسة الفرضية اختبار 1.8.2

 ..5 ............................................ السادسة الرئيسة الفرضية اختبار 2.8.2

 5.2 ............................................. السابعة الرئيسة الفرضية اختبار 2.8.2

 .52 ............................................................................. الخامس الفصل

 .52 ............................................................. والتوصيات واالستنتاجات النتائج

 .52 ............................................................ الدراسة نتائج ملخص 5.1

 .52 ................................................. واالستقرار الهشاشة مستوى  5.5.1

 522 ........ الهشاشة مستوى  من للحد تحقيقها المطلوب المستدامة التنمية مقومات 8.5.1

 522 ..................................................................... االستنتاجات 2.5

 522 ....................................................................... التوصيات 3.5

 515 ..................................................................................... المراجع

 511 .................................................................................... المالح 

 521 ............................................................................. المحتويات قائمة

 522 ............................................................................... الجداول قائمة

 522 .............................................................................. المالح  فهرس
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 قائمة الجداول
 الصفحة الجدول
 2 ............................................................. الدراسة المسحيةنموذج : 5.5جدول 
 2 ........................................................... نموذج الدراسة االرتباطية: 8.5جدول 
 2. .............................................. األبعاد التي تغطيها مقاييس الهشاشة: 5.8جدول 
 2. ................................... بين نتائج مقاييس الهشاشة( R)معامل االرتبا  : 8.8جدول 
 22 ........................................ االجتماعيالنوع  الدراسة حسب توزيع عينة: 1.3جدول 
 22 .................................................. العمر الدراسة حسب توزيع عينة: 2.3جدول 
 22 ................................................. المنطقة الدراسة حسب توزيع عينة: 3.3جدول 
 22 .......................................... المؤهل العلمي الدراسة حسب توزيع عينة: 4.3جدول 
 21 ....................................... الحالة االجتماعية الدراسة حسب توزيع عينة: 5.3جدول 
 21 ........................................ الدراسة حسب عدد أفراد األسرة توزيع عينة: 6.3جدول 
 25 ............................................. الدراسة حسب نوع التجمع توزيع عينة: 7.3جدول 
 25 ............................................ الدراسة حسب قطاع العمل توزيع عينة: 8.3جدول 
 25 .................................. (شيكل)الدراسة حسب الدخل الشهري  توزيع عينة: 9.3جدول 
 28 ...... معامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا للمحاور الرئيسية والفرعية في االستبانة: 10.3جدول 
 .2 ..................................... األوزان المرجحة لمحاور مقياس الدول الهشة :11.3جدول 
 22 ...................... ميزان األوسا  الحسابية المعتمد لتفسير مقياس الدول الهشة :12.3جدول 
 21 ......................... ميزان األوسا  الحسابية المعتمد لتفسير مقياس االستقرار :13.3جدول 
 22 ............ المعتمد لتفسير العالقة بين المتغيرات (R)ميزان قيمة معامل االرتبا   :14.3جدول 
 22 ........................... المعتمد لتفسير المرونة (β)ميزان قيمة معامل المرونة  :15.3جدول 
    توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول مسللللللتوى هشاشللللللة المجتمللللللع الفلسللللللطيني خللللللالل األعللللللوام: أ-5.2جللللللدول 
 22 ....................................... حسب الخصائص الديموغرافية للمبحوثين 8112-8152

         توجهلللللللللات المبحلللللللللوثين حلللللللللول هشاشلللللللللة المجتملللللللللع الفلسلللللللللطيني خلللللللللالل األعلللللللللوام  : ب-5.2جلللللللللدول 
 22 ....................................... حسب الخصائص الديموغرافية للمبحوثين 8112-8152
 8152-8112توجهلللات المبحلللوثين حلللول هشاشلللة المجتملللع الفلسلللطيني خلللالل األعلللوام : 8.2جلللدول 

 22 .............................................................. حسب محاور مؤشر الدول الهشة
توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول االسللللللتقرار االقتصللللللادي فللللللي فلسللللللطين خللللللالل األعللللللوام     : أ-2..جللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 21 
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   توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول االسللللللتقرار االقتصللللللادي فللللللي فلسللللللطين خللللللالل األعللللللوام : ب-2..جللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 25 
 .2 ............... 8152-8112أهم المؤشرات االقتصادية في فلسطين خالل األعوام : 2.2جدول 
ملخللص النمللوذج وتقللديرات المعللامالت بللين معللدل التغيللر السللنوي فللي نصلليب الفللرد مللن : 1.2جللدول 

 22 ................................................................. الناتج المحلي اإلجمالي والسنة
     توجهللللللللات المبحللللللللوثين حللللللللول االسللللللللتقرار السياسللللللللي فللللللللي فلسللللللللطين خللللللللالل األعللللللللوام   : أ-2.2جلللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 22 
   توجهلللللللات المبحلللللللوثين حلللللللول االسلللللللتقرار السياسلللللللي فلللللللي فلسلللللللطين خلللللللالل األعلللللللوام   : ب-2.2جلللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 21 
     توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول االسللللللتقرار السياسللللللي فللللللي فلسللللللطين خللللللالل األعللللللوام  : جللللللل-2.2جللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 22 
عللدد الشللكاوى فللي مجللال ادعللاءات ماسللة بالسللالمة الجسللدية والتعللرض للمعاملللة القاسللية : 2.2جللدول 

 22 ........... 8152-8112والالإنسانية أثناء التوقيف واالعتداء الجسدي أو المعنوي خالل األعوام 
ملخللص النمللوذج وتقللديرات المعللامالت بللين معللدل التغيللر السللنوي فللي عللدد الشللكاوى فللي : 2.2جللدول 

للمعاملة القاسية والالإنسانية أثناء التوقيف واالعتداء مجال ادعاءات ماسة بالسالمة الجسدية والتعرض 
 22 .................................................................... الجسدي أو المعنوي والسنة

     توجهللللللللات المبحللللللللوثين حللللللللول االسللللللللتقرار االجتمللللللللاعي فللللللللي فلسللللللللطين خللللللللالل األعللللللللوام   : 2.2جلللللللدول 
8112-8152 ............................................................................... 22 
 22 .... 8152-8112قيد الحياة منذ الميالد خالل األعوام العمر المتوقع للبقاء على : 10.4جدول 
ملخللص النمللوذج وتقللديرات المعللامالت بللين معللدل التغيللر السللنوي للعمللر المتوقللع للبقللاء : 55.2جللدول 

 511 ............................................................ على قيد الحياة منذ الميالد والسنة
   توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول التماسللللللت فللللللي المجتمللللللع الفلسللللللطيني خللللللالل األعللللللوام  : أ-58.2جللللللدول 
8112-8152 ............................................................................. 515 
    توجهللللللات المبحللللللوثين حللللللول التماسللللللت فللللللي المجتمللللللع الفلسللللللطيني خللللللالل األعللللللوام: ب-58.2جللللللدول 
8112-8152 ............................................................................. 518 
 .51 ........................... 8152-8112معدالت الطالق الخام خالل األعوام : 2..5جدول 
 .51 ......... ملخص النموذج وتقديرات المعامالت بين معدالت الطالق الخام والسنة: 52.2جدول 
المبحلللوثين حللللول مسللللتوى التلللدخل الخللللارجي فللللي المجتملللع الفلسللللطيني خللللالل توجهللللات : 51.2جلللدول 
 512 ...................................................................... 8152-8112األعوام 
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 512 .................. 8152-8112األعوام أهم مؤشرات المساعدات والمنح خالل : 52.2جدول 
ملخص النموذج وتقديرات المعامالت بين نصيب الفرد من صافي المساعدات اإلنمائيلة : 52.2جدول 

 512 ....................................................................... الرسمية المتلقاة والسنة
مقومللات التنميلللة االقتصللادية المطلللوب تحقيقهلللا للحللد مللن هشاشلللة المجتمللع الفلسلللطيني : 52.2جللدول 

 512 ....................................... 8152-8112ضمن الواقع في فلسطين خالل األعوام 
مقومات التنمية السياسية المطلوب تحقيقها للحد من هشاشة المجتمع الفلسلطيني ضلمن : 52.2جدول 

 512 ............................................. 8152-8112الواقع في فلسطين خالل األعوام 
مقومللات التنميللة االجتماعيلللة المطلللوب تحقيقهللا للحللد ملللن هشاشللة المجتمللع الفلسلللطيني : 81.2جللدول 

 512 ....................................... 8152-8112ضمن الواقع في فلسطين خالل األعوام 
 551 .... عالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار االقتصادي في فلسطين: 85.2جدول 
 555 ...... عالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار السياسي في فلسطين: 88.2جدول 
 555 ........ عالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني بالتدخل الخارجي في فلسطين: 2..8جدول 
 558 .... عالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني باالستقرار االجتماعي في فلسطين: 82.2جدول 
 558 .... عالقة مقياس هشاشة المجتمع الفلسطيني بالتماست في المجتمع في فلسطين: 81.2جدول 
 .55 .................................. هشاشة المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 82.2جدول 
 552 .............................................هشاشة المجتمع الفلسطيني والعمر: 82.2جدول 
 552 ........................................... هشاشة المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 82.2جدول 
 551 ................................. هشاشة المجتمع الفلسطيني والمستوى التعليمي: 82.2جدول 
 551 ................................. هشاشة المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 1.2.جدول 
 552 .................................. هشاشة المجتمع الفلسطيني وعدد أفراد األسرة: 5.2.جدول 
 552 ....................................... هشاشة المجتمع الفلسطيني ونوع التجمع: 8.2.جدول 
 552 ...................................... هشاشة المجتمع الفلسطيني وقطاع العمل: 2...جدول 
 552 ............................ (شيكل)هشاشة المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 2.2.جدول 
 552 ............................ االستقرار االقتصادي في فلسطين والنوع االجتماعي: 1.2.جدول 
 552 ...................................... االستقرار االقتصادي في فلسطين والعمر: 2.2.جدول 
 552 .................................... االستقرار االقتصادي في فلسطين والمنطقة: 2.2.جدول 
 581 ........................... االستقرار االقتصادي في فلسطين والمستوى التعليمي: 2.2.جدول 
 581 ........................... االستقرار االقتصادي في فلسطين والحالة االجتماعية: 2.2.جدول 
 585 ............................ االستقرار االقتصادي في فلسطين وعدد أفراد األسرة: 21.2جدول 
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 585 ................................. االستقرار االقتصادي في فلسطين ونوع التجمع: 25.2جدول 
 588 ................................ االستقرار االقتصادي في فلسطين وقطاع العمل: 28.2جدول 
 588 ...................... (شيكل)االستقرار االقتصادي في فلسطين والدخل الشهري : 2..2جدول 
 .58 .............................. االستقرار السياسي في فلسطين والنوع االجتماعي: 22.2جدول 
 582 ......................................... االستقرار السياسي في فلسطين والعمر: 21.2جدول 
 582 ....................................... االستقرار السياسي في فلسطين والمنطقة: 22.2جدول 
 581 ............................. االستقرار السياسي في فلسطين والمستوى التعليمي: 22.2جدول 
 581 ............................. االستقرار السياسي في فلسطين والحالة االجتماعية: 22.2جدول 
 582 ............................... االستقرار السياسي في فلسطين وعدد أفراد األسرة: 22.2جدول 
 582 ................................... االستقرار السياسي في فلسطين ونوع التجمع: 11.2جدول 
 582 .................................. االستقرار السياسي في فلسطين وقطاع العمل: 15.2جدول 
 582 ........................ (شيكل)االستقرار السياسي في فلسطين والدخل الشهري : 18.2جدول 
 582 ............................ االستقرار االجتماعي في فلسطين والنوع االجتماعي: 2..1جدول 
 582 ...................................... االستقرار االجتماعي في فلسطين والعمر: 12.2جدول 
 582 ..................................... االستقرار االجتماعي في فلسطين والمنطقة: 11.2جدول 
 5.1 ........................... االستقرار االجتماعي في فلسطين والمستوى التعليمي: 12.2جدول 
 5.1 ........................... االستقرار االجتماعي في فلسطين والحالة االجتماعية: 12.2جدول 
 5.5 ............................ االستقرار االجتماعي في فلسطين وعدد أفراد األسرة: 12.2جدول 
 5.5 ................................. االستقرار االجتماعي في فلسطين ونوع التجمع: 12.2جدول 
 5.8 ................................ االستقرار االجتماعي في فلسطين وقطاع العمل: 21.2جدول 
 5.8 ...................... (شيكل)االستقرار االجتماعي في فلسطين والدخل الشهري : 25.2جدول 
 ..5 ...................................تماست المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 28.2جدول 
 5.2 ............................................. تماست المجتمع الفلسطيني والعمر: 2..2جدول 
 5.2 ........................................... تماست المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 22.2جدول 
 5.1 .................................. تماست المجتمع الفلسطيني والمستوى التعليمي: 21.2جدول 
 5.1 ................................. تماست المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 22.2جدول 
 5.2 ................................... تماست المجتمع الفلسطيني وعدد أفراد األسرة: 22.2جدول 
 5.2 ....................................... تماست المجتمع الفلسطيني ونوع التجمع: 22.2جدول 
 5.2 ...................................... تماست المجتمع الفلسطيني وقطاع العمل: 22.2جدول 
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 الصفحة الجدول
 5.2 ............................ (شيكل)تماست المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 21.2جدول 
 5.2 ...................... التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والنوع االجتماعي: 25.2جدول 
 5.2 ................................ التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والعمر: 28.2جدول 
 5.2 .............................. التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والمنطقة: 2..2جدول 
 521 ..................... التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والمستوى التعليمي: 22.2جدول 
 521 .................... التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والحالة االجتماعية: 21.2جدول 
 525 ...................... التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني وعدد أفراد األسرة: 22.2جدول 
 525 ...........................التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني ونوع التجمع: 22.2جدول 
 528 ..........................التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني وقطاع العمل: 22.2جدول 
 528 ............... (شيكل)التدخل الخارجي في المجتمع الفلسطيني والدخل الشهري : 22.2جدول 
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 فهرس المالحل
 الصفحة الملحل

 512 .......................................... رسالة جامعة القدس لتسهيل مهمة(: 15)ملح  رقم 
 512 ...................................................... االستمارة بعد التحكيم(: 18)ملح  رقم 
 .52 ........................................... قائمة المحكمون الستبانة الدراسة(: .1)ملح  رقم 
 522 ............ ومصدر التمويل للمقياسمقاييس الهشاشة حسب الجهة المسؤولة (: 12)ملح  رقم 
 521 ......................................... مقياس الدول الهشة قائمة مؤشرات(: 11)ملح  رقم 
 522 .................................... 8152مقياس الدول الهشة لدول مختارة (: 12)ملح  رقم 

 
 
 
 


