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 شكػر وعرفاف
 

عانني عمى انجاز ىذه الدراسة المتواضعة اتقدـ بجزيؿ الشكر وعظيـ االمتناف الى أبعد الحمد هلل الذي 
الفاضؿ الدكتور/ سعدي الكرنز الذي  أستاذيواخص بالذكر ، ىذه الدراسة جازإنفي كؿ مف ساىـ 
 في التوجيو واإلرشاد.وعمى ما بذلو مف جيد كبير عمييا،  باإلشراؼشرفني مشكورا 

والتدريسية، وخاصة معيد  اإلداريةىيئتيا  بأعضاء ممثمة جامعة القدسكما أتوجو بالشكر والعرفاف إلى 
وكافة  ، عبد الوىاب الصباغ: ، والدكتوراألطرشعزمي : الدكتور ىادامة ممثمة بمدير التنمية المست

 في المعيد. والعامميف  األفاضؿ األساتذة
المحكميف الذيف افادوني بمالحظاتيـ واقتراحاتيـ  األفاضؿ كذلؾ، لألساتذة بخالص الشكر وأتقدـ

وتفريغيا، وكؿ مف شرفني باالجابة عف  البناءة في تحكيـ االستبانة، وكؿ مف ساعدني في توزيعيا
 نجاح ىذا العمؿ . إلى أدىما  ، بكؿ موضوعية وصدؽ أسئمتيا
كؿ الشكر والتقدير الى جمعيتي )جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني( ممثمة برئيسيا  أخراوليس  وأخيرا
موظفات في الجمعية خالد جودة، وجميع الموظفيف وال: يونس الخطيب ومديرىا العاـ الدكتور: الدكتور

 . التي واجيتنيبكؿ ايجابية وذلموا كافة الصعوبات والعقبات  معي الذيف تعاونوا
 سائمة اهلل اف يجزييـ الخير والبركة، والحمد هلل رب العالميف

 
                                                                                

 صفاء رشيد درويش عمير
 



 

  ت

 مصطمحات الدراسة
 

ىي جمعية وطنية فمسطينية ذات شخصية اعتبارية مستقمة معترؼ جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني: 
وأقرت مف قبؿ المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو  1968تأسست عاـ رسميا وطنيا و دوليًا، بيا 

حية واالجتماعية لمشعب الص االحتياجاتمف أجؿ تمبية  1969السادسة التي عقدت في القاىرة عاـ 
الفمسطيني، وتمارس نشاطيا في فمسطيف وفي مناطؽ تجمعات الشعب الفمسطيني بموجب اتفاقيات 
جنيؼ، وبموجب مبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر وىي: "اإلنسانية، 

 ( 2014الفمسطيني،  اليالؿ األحمر عدـ التحيز، الحياد، االستقالؿ، التطوع، الوحدة، والعالمية")جمعية
" قدرة األفراد والمجتمعات والمنظمات أو البمداف المعرضة لمكوارث واألزمات ىي: القدرة عمى الصمود

ولمواطف ضعؼ كامنة، عمى توقعات الصدمات والضغوطات واالستعداد ليا والحد مف أثرىا والتكيؼ 
 (.2016، مورينيرو تورنبوؿعات عمى المدى البعيد". )معيا والتعافي مف تأثيراتيا دوف المساس بالتوق

 
ظروؼ معادية، في فترات تاريخية  في ظؿىو "استراتيجية بقاء وكفاح مارسيا الفمسطينيوف الصمود: 
 ( 2001)اشتيو،  متعددة"

 
إال أنو في  : يعرؼ التيميش بأنو "عممية االستبعاد مف المشاركة الفعالة في المجتمع.مفيـو التيميش

ويرتبط عند  ، الوقت ذاتو قد تمت اإلشارة إلى التيميش كمفيوـ يرتبط عند البعض بظاىرة الفقر
 .(2014البعض اآلخر بفكرة انعداـ الفاعمية" )عبد العزيز، 

 
عبارة عف تدخالت ممموسة في تطوير البنية التحتية لممجتمعات الميمشة ": ىي مشاريع تخفيفية

 تقييـ قدرات الفئات الميمشة مف خالؿ ة تقييـ احتياجات المجتمعتأتي نتيجة لعمميو المستيدفة، 
(VCA) "  (.2007، األحمرواليالؿ  األحمر)االتحاد الدولي لجمعيات الصميب 



 

  ث

  ممخصال
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني  تبيافىدفت الدراسة إلى 

المنيج المناسب  كونو،  ذا اليدؼ استخدمت الدراسة المنيج الوصفيفي المناطؽ الميمشة، ولتحقيؽ ى
 سنة (  18) فوؽ سف  سكاف المناطؽ الميمشةمف حيث تكوف مجتمع الدراسة  ، ليذه الدراسة التحميمية

 ) شماؿ الضفة الغربية( محافظة سمفيت  فيالمستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني و 
 .األغوار في الوسط أريحا و مدة القديمة في الخميؿ( في الجنوب إضافة إلى منطقة )الب H2ومنطقة 

في فمسطيف، وتـ اختيار أفراد العينة  الجمعيةمف برامج  مستفيداً ( 342وقد شممت عينة الدراسة )
اد إعد تـ ،عمى عدد مف الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فييا عبعد االطالو  . القصدية بالطريقة
المتعمقة بالصمود، البيانات الشخصية، دور برامج الجمعية  أقساـ:مف ثالثة  الذي تألؼ االستبياف

المحكميف تـ  وأراءوبناء عمى نتائج العينة  . عمى عينة استطالعية يافطبؽ االستب. و مؤشرات الصمود
وبمغت قيمة معامؿ  ، وتـ تفريغ البيانات وتحميميا ، وطبؽ عمى عينة الدراسة يافاعتماد االستب

دور برامج  (. وتبيف مف خالؿ التحميؿ اف درجة مقياس0.96)االتساؽ الداخمي( لممقياس ككؿ )
المجاؿ أف  وتبيف(. 4.02الحسابي ) متوسطوحيث بمغ  ، كانت مرتفعة الجمعية المتعمقة بالصمود

(، في 4.09بي يساوي )وكاف متوسطو الحسا ، معامؿ اختالؼ أدنىحاز عمى ( إدارة الكوارث الثالث )
المتوسط الحسابي  بمغحيث  ، عمى اعمى معامؿ اختالؼالمجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية (حيف حصؿ 

حيث بمغ المتوسط الحسابي  ، كانت مرتفعةمؤشرات الصمود (. كما تبيف اف درجة مقياس 3.92)
متوسط ال وبمغ ، اختالؼ عمى اقؿ معامؿ تحاز  فقد )يمتمؾ الميارات والمعرفة( فقرة أما(. 3.99)

معامؿ  أعمىعمى )متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية ( فقرة ت(، في حيف حصم4.10الحسابي )
بيف أف حيث ت ، ىناؾ اثر ذو داللة احصائية و(. 3.87الحسابي )متوسط ال بمغحيث  ، اختالؼ

كونيا تمعب دورًا  ، ةالبديم يةالفرضرفض الفرضية العدمية ونقبؿ بنوبذلؾ  0.05مستوى الداللة اقؿ مف
واف ىناؾ عالقة قوية جدا تتبيف مف خالؿ نتائج  وبمؤشراتوبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود  في

دور برامج فكمما زاد  ، طرديةىي تبيف أف العالقة "  بيتا" كما أف قيمة " بيرسوف"معامؿ ارتباط 
الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود وتـ قبوؿ  .صمودزاد تحسف مؤشرات ال الجمعية المتعمقة بالصمود

في متوسطات استجابات وىناؾ ( α≤.0.5فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
مؤشرات الصمود مف وجية  فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة ب تتعمؽ ةتوجد عينأفراد 
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فيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف تبعا نظر سكاف المناطؽ الميمشة المست
جية حكومية أو غير  ةمف أي مساعدات ةالجنس ، العمر، الحالة االجتماعية، تتمقى أي لمتغير

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى حكومية . وتبيف رفض 
دور برامج الجمعية المتعمقة تتعمؽ بفي متوسطات استجابات أفراد  (α≤0.05الداللة اإلحصائية )

مؤشرات الصمود مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج في بالصمود المؤثرة 
 .تبعا لمتغير مكاف السكف، المستوى التعميمي، الدخؿ، الفمسطيني في فمسطيفجمعية اليالؿ األحمر 
زيادة البرامج التوعية عمى  الجمعية تعمؿ أف  أبرزىا جموعة مف التوصياتوخمصت الدراسة الى م

كوادر بشرية  إعدادوالتثقيفية والتاىيمية واالجتماعية في مجاؿ إدارة الكوارث، وزيادة التركيز عمى 
ومعرفة احتياجات ، في المناطؽ الميمشة أكثر الجمعية تفعيؿ دورو متخصصة بمختمؼ التخصصات، 

دراجياعات ىذه المجتم أف الجمعية  وعمى .وأنظمتياضمف سياسة الجمعية  وأوضاعيا المختمفة، وا 
الفئات  إلىفي الوصوؿ و مساعدتيا العالقة مع المؤسسات المحمية والدولية  تعمؿ عمى تفعيؿ

 المجتمع ، واف إلفرادتقديـ المساعدات والبرامج  إثناءفي الميمشة والتخفيؼ عنيـ، وتفعيؿ دور الرقابة 
الذيف تمكنوا مف الصمود في ظؿ ظروؼ  ، المحتاجيف اإلفرادتعمؿ الحكومة والمؤسسات عمى دعـ 

وتوفير المرافؽ  ، العمؿ بيامف مف خالؿ تحديد القطاعات التي تمكنيـ  اإلسرائيمي االحتالؿ
عمى الصمود، وتوفير دعـ نقدي لمعاطميف عف العمؿ في تمؾ المناطؽ االقتصادية التي تساعدىـ 

  . األخرىاالحتياجات األساسية  لتوفير
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Abstract 

 

This study aimed at identifying the role of the Palestine Red Crescent Society (PRCS) in 

promoting the steadfastness of Palestinian citizens in the marginalized areas. To achieve 

this objective, the study used the descriptive approach, which is the appropriate method for 

this analytical study. The study population consisted of all members of the local 

community (over the age of 18) who benefit from the services of the Palestine Red 

Crescent Society in the marginal areas. The regions are Salfit Governorate in the North, H2 

area (the Old City of Hebron) in the South, as well as Jericho and the Jordan Valley Region 

in the Center. 

 The study sample included 342 members from the marginalized areas benefiting from the 

programs of the Palestine Red Crescent Society. The sample was selected according to the 

purposive sample method. After the researcher reviewed a number of previous studies and 

its tools, she developed a questionnaire which consisted of three sections: the personal 

data, the role of the Society's programs in enhancing steadfastness, and the steadfastness 

indicators. The questionnaire was applied to an exploratory sample and according to the 

results and the opinions of the arbitrators; the sample was adopted and applied to the 

sample of the study. The data were classified and analyzed and the coefficient of (internal 

consistency) of the total scale was (0.96). The analysis showed that the measurement of the 

role of the Society's programs of steadfastness was high, with an arithmetic mean of (4.02). 

It was found that the third area (the disaster management) had the lowest coefficient of 

variation and the mean was (4.09), while the first area (the community health) had the 

highest coefficient of variation, where the mean was (3.92). It was also found that the scale 

of steadfastness indicators was high, with an arithmetic mean of (3.99). Thus, the area of ( 

possessing skills and knowledge) obtained the lowest coefficient of variation and the 

arithmetic mean was (4.10). The area of (continuous with the internal and external sources 

of support) had the highest coefficient of variation with a mean of (3.87). There was a 
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significant statistical effect, in which level of significance was less than (0.05). Thus the 

null hypothesis was rejected and the alternative hypothesis was accepted. That’s because 

there is an impact of the role of the Society's programs on the steadfastness indicators, and 

that a very strong relationship is identified through the results of Pearson correlation 

coefficient. 

The value of Beta Coefficient shows that the relationship is positive; that means the more 

the role of the Society’s steadfastness programs, the more the indicators of steadfastness 

are improved. The null hypothesis “there are no statistical differences at the level of 

statistical significance ≤.0.5 )  α )” was found in the average responses of the sample 

members concerning the role of the Society's programs related to its impact on the 

steadfastness indicator. This was from the point of view of residents of marginalized areas 

who are beneficiaries of PRCS programs in Palestine according Place of residence, level of 

education and income. 

The study concluded a set of recommendations, the most important of which is that the 

society should increase the awareness, education, and rehabilitation social programs in the 

field of disaster management. Also, increasing the focus on preparing human cadres 

specialized in various disciplines, activating the role of the society in the marginalized 

areas and identifying the needs of these communities and their different situations and list 

them in the  society’s polices and its regulations. The society should work to activate the 

relationship with local and international institutions and assist them in reaching and 

alleviating marginalized groups. In addition to that, it should work on activating the role of 

supervision in the provision of assistance and programs to the members of the community. 

The government and institutions should support the needy individuals who managed to 

withstand the conditions of the Israeli occupation by identifying the sectors that enable 

them to operate. Also, provide economic facilities that help them to withstand, and provide 

cash support to the unemployed in those areas to be able to provide other basic needs. 
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 الفصل األول
________________________________________________________________________ 

 اإلطار العام للدراسة 

 
 

  مقدمة 1.1

ازدادت االحتياجات اإلنسانية بمعدؿ ينذر بالخطر، وزاد عدد الخسائر البشرية واالقتصادية وعدـ 
فإذا تـ اتباع المنيج المعتاد فيما يتعمؽ باألزمات االستقرار السياسي واالقتصادي والظمـ االجتماعي، 

، لف تتمكف المجتمعات مف إدارة تزايد حجـ التحديات. لذا كاف ال بد مف نقمة نوعية لياواالستجابة 
لى اتخاذ إجراءات وقائية  ، في الطريقة التي نعمؿ مف خالليا مع المجتمعات المعرضة لمخطر وا 

التأثيرات السمبية عمى المستوى المحمي. فكاف العمؿ عمى تعزيز لمحد مف التعرض لمخطر والضعؼ و 
قدرة المجتمعات عمى الصمود ىو الحؿ في مجاؿ التنمية الدولية، كمتطمب لتمكيف المجتمعات مف 

 بمورة شكؿ حياتيا وبناء مستقبؿ آمف وسميـ ومزدىر ليا.
لمجتمعات مف أجؿ المجتمعات، بؿ القدرة عمى الصمود إلى ا توفيروتجدر اإلشارة إلى أنو ال يمكف 

 التمعف في ماىيةرحمة تشاركية يقودىا المستفيدوف منو، فيو يتطمب عقمية جديدة تركز عمى  ىي
تمكينيا وتعزيز الروابط بينيا، إضافة إلى الجيد والعمؿ الدؤوب لمتصدي لمتحديات بيدؼ  المجتمعات

 (. 2017، كوبز وآخروففيالس) المعقدة
التخصصات، فقد تـ استخدامو عمى نطاؽ واسع  باختالؼيوـ القدرة عمى الصمود يختمؼ تحديد مف

قدرة النظاـ ومكوناتو عمى امتصاص "  وبأنّ ويتـ  ،في مجاؿ البيئة، لينتقؿ إلى العمـو االجتماعية
 " ووظائفو األساسية أو تحسينيا تركيبتوالصدمات والتعافي منيا بسرعة، مع المحافظة عمى 

 (. 2016، ورنبوؿو ت مورينير)
العديد مف الجمعيات الوطنية إلى تعزيز قدرة المجتمعات عمى الصمود عمى مدى عدة عقود،  ىسع

تساعد المجتمعات  " كيتحالؼ المميار مف أجؿ القدرة عمى الصمودشعار"  وأطمقت ىذه الجمعيات
القدرة عمى في مجاؿ وتنفيذ شراكات  ،عمى اتخاذ خطوات محددة لتعزيز قدرتيا عمى الصمود
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تحالؼ المميار مف أجؿ القدرة " كاف اليدؼ مف و  . والتي تقاد عمى مستوى المجتمعات ، الصمود
بناء تحالؼ عالمي فعمي مف األفراد والمجتمعات والشركات والمنظمات الدولية " عمى الصمود

وتعد . شتركةقدرتيا عمى العمؿ وتنسيؽ مواردىا الموتعزيز والحكومات لتعبئة الشبكات الجماعية 
المجتمعات المحمية والوطنية األساس في عممية تحقيؽ قدرة المجتمعات عمى الصمود )االتحاد 

 (.2015الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر، 
التي تضمنتيا معظـ   ،تبنت منظمات المجتمع المدني الفمسطيني مجموعة مف االستراتيجيات الفعالة

نتيجة لما عصؼ بالمجتمع الفمسطيني مف تغيرات سياسية واجتماعية واقتصادية برامجيا ومشاريعيا، 
شتى الصعد تشكؿ بفعؿ إجراءات  طاؿاألوؿ تدمير منيجي : مشيديف متناقضيف ضمفجعمتو 

االختالالت البنيوية الداخمية لممؤسسات الفمسطينية وضعؼ  عمى ذلؾاالحتالؿ وسياساتو، وساعده 
 القدرة عمى التأثير.

ا الثاني، وعمى النقيض مف ذلؾ، يتمثؿ في مشيد األمؿ والصمود الذي مثمتو تجربة الحياة اليومية مّ أ
وما تحتويو مف مبادرات إبداعية أثبتت أف ىناؾ فسحة لألمؿ بحياة أفضؿ تسودىا ، لمفمسطينييف

 (.2004، بار-فيكودا) الحرية والمساواة والسالـ
استجابة لالحتياجات الصحية  1968فمسطيني عاـ جاء تأسيس جمعية اليالؿ األحمر الو 

واالجتماعية لمشعب الفمسطيني في أماكف تواجده كافة، ومواكبة النطالقة الثورة الفمسطينية ونضاالت 
الشعب الفمسطيني مف أجؿ الحرية واالستقالؿ الوطني، واضعة نصب عينييا بمسمة جراح الشعب 

ؿ اإلسرائيمي، وزرع البسمة عمى شفاه المرضى واألطفاؿ الفمسطيني النازفة بفعؿ ممارسات االحتال
 (.1989والمسنيف والشيوخ )عرفات، 

ومنذ نشأتيا حرصت الجمعية عمى أال تقتصر خدماتيا عمى الجانب الصحي فحسب، بؿ تعدتيا إلى 
األشخاص ذوي جوانب اجتماعية إنسانية عديدة تبمورت في مجاالت الصحة النفسية، وتأىيؿ 

 ومواجية تداعيات الكوارث الطبيعية، وتمؾ التي بفعؿ االحتالؿ. ، واإلسعاؼ والطوارئ ،اإلعاقة
كما اىتمت بقطاع الشباب فعممت عمى تجنيدىـ ليساىموا بالجيد اإلنساني الذي تقوـ بو الجمعية 
لخدمة الشعب الفمسطيني بفئاتو كافة، واعتنت بشكؿ خاص بقطاعات المرأة والطفؿ وكبار السف 

اإلعاقة، وأنشأت المراكز الخاصة لمعناية بيـ والحرص عمى صحتيـ وتقديـ العوف ليـ. كما وذوي 
اىتمت بالجوانب الروحية لإلنساف الفمسطيني فشجعت المواىب الشابة ووفرت ليـ السبؿ لتفجير 
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جمعية اليالؿ طاقات اإلبداع لدييـ في جوانب متعددة، وفي مقدمتيا الجانب الثقافي والفني )
 (. 2018 ،مراالح
 مشكمة الدراسة  2.1

نظرا لخصوصية الظروؼ التي يعيش في ظميا الشعب الفمسطيني، وحقيقة أف جزءًا منو ما يزاؿ 
 ، يرزخ تحت نير االحتالؿ اإلسرائيمي، ويتعرض دوما لالعتداءات واالجتياحات العسكرية والحصار

عية استراتيجيتيا عمى أف تكوف بينما يعيش الجزء اآلخر في مخيمات المجوء، فقد رسمت الجم
مستشفياتيا ومراكزىا المختمفة جاىزة وعمى أىبة االستعداد في أوقات السمـ والحرب لتمبية االحتياجات 

 الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني دوف انقطاع. 
 يرفالعدواف اإلسرائيمي المستمر منذ سنوات عمى قطاع غزة والحروب المتكررة التي تسفر عف تدم

ومواصمة بناء جدار  ، ، وتردي األوضاع اإلنسانيةواالقتصادية واالجتماعية التحتية والتعميمية البنية
الفصؿ العنصري الذي عزؿ الكثير مف التجمعات الفمسطينية بشكؿ كامؿ عف محيطيا بما فييا 

وعزز بعض مدينة القدس، جعؿ مف تطوير خدمات جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني أمرًا حتميًا. 
لمواجية الكوارث أو التعامؿ مع  التي وضعتيا الجمعية ومنيا االستعداد اإلستراتيجيةاألىداؼ 
المزمنة، الحاجة إلى تطوير منيجيات جديدة لمجمعية لمتعامؿ مع األزمات مف خالؿ  المشكالت

زيز شراكات وتع ، تعزيز فروعيا وزيادة االعتماد عمى الطواقـ التطوعية والمدربة في المياديف
 وخاصة مف مكونات الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر. إستراتيجية

 ومف ىنا جاءت فكرة الدراسة الحالية المتمثمة بالسؤاؿ اآلتي: 
الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ  ما دور جمعية اليالؿ األحمر

 الميمشة؟
 
 مبررات الدراسة:  3.1
واألزمات الناتجة  لمتحدياتدعي حاجة المجتمع الفمسطيني لمتوعية والتثقيؼ لالستجابة تست .1

 المقدرةىذه المشكمة مف أجؿ النيوض بالمجتمع وتعزيز لب الوقوؼ عمى و ، عف االحتالؿ
 في ظؿ المتغيرات المحمية والعالمية. ، عمى تمبية احتياجاتو الصحية واالجتماعية
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مى المستوى المحمي، إلبراز دور الجمعية الريادي واإلنساني حداثة موضوع الدراسة ع .2
أىدافيا ومبادئيا  بما ال يتعارض معبرامجيا، وتنفيذ واالجتماعي في تقديـ خدماتيا 

 ورسالتيا.
القرارات  اتخاذالتي تقؼ في طريؽ تحقيؽ أىداؼ الجمعية، ومف ثـ  المعوقات التعرؼ عمى .3

 بو لخدمة أبناء الشعب الفمسطيني. المناسبة لتفعيؿ دورىا واالرتقاء 
 أىمية الدراسة  4.1

تمقي ىذه الدراسة الضوء عمى إسيامات الجمعية في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني أينما تواجد، 
خصوصًا أثناء التعرض ألزمات الكوارث الطبيعية واعتداءات االحتالؿ، وال يتسنى ذلؾ إال مف 

الفمسطيني، وبحث  الشعبة تزامنا مع الظروؼ التي مر بيا خالؿ التعرؼ عمى نشأة ىذه الجمعي
براز دورىا في تعزيز صمود المجتمع الفمسطيني، ومحاولة ربط بعض ، مكامف القوة والضعؼ لدييا وا 

المتغيرات واألسباب ببعضيا وبطريقة نشوئيا ونتائجيا وما خمفتو مف ظواىر قديمة جديدة في البيئة 
 الفمسطينية.

 األىمية العممية لمدراسة بما يمي: ويمكف إجماؿ 
تنبع أىمية الدراسة مف أىمية موضوعيا كمتطمب مف متطمبات التنمية المجتمعية في وقتنا  .1

 الحاضر، ويعتبر اليدؼ األساسي الذي تسعى لتحقيقو أغمب المجتمعات.
ؿ مر الفمسطيني في النضاجمعية اليالؿ األح إسياـقمة األبحاث والدراسات التي تناولت  .2

 الباحثة.  معرفةي حسب الفمسطين
اىتماـ الباحثيف في المجاؿ العممي إلجراء المزيد مف الدراسات عف العديد مف  تعزيز .3

براز دورىا في تحقيؽ التنمية البشرية  المؤسسات والمنظمات الفمسطينية في الوطف، وا 
 والمجتمعية.

ويعتمد عمييا  ، الجمعيات ىذه الدراسة بإضافة مرجعية بحثية عممية لتستخدميا تسيـقد   .4
 تعزيز صمود المواطف وتحقيؽ التنمية المستدامة. العمؿ بيدؼ  الباحثوف والمختصوف في

 
 أىداؼ الدراسة:  5.1

ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ىدؼ رئيسي ىو)بياف دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في 
 وتسعى إلى تحقيؽ األىداؼ الفرعية التالية: تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة( 
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دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني  إلقاء الضوء عمى .1
 .في المناطؽ الميمشة

صحة مجتمعية، واقع دور جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني مف حيث )تطبيؽ برامجيا بياف  .2
 .( في المناطؽ الميمشةكوارثالدعـ النفسي واالجتماعي، ادارة ال

واصؿ مع الت، االجتماعيتماسؾ الالميارات والمعرفة،  امتالؾ)واقع مؤشرات الصمودتبياف  .3
 . في المناطؽ الميمشة مصانة( تحتيةبنية  توفرمصادر الدعـ الداخمية والخارجية، 

النفسي صحة مجتمعية، الدعـ تأثير دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود )درجة توضيح  .4
 ( عمى مؤشرات الصمود.واالجتماعي، ادارة الكوارث

فروؽ في متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة معرفة ال .5
بالصمود المؤثرة عمى مؤشرات الصمود مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف 

 .فمسطيف تبعا لمتغيرات الدراسة الضابطةبرامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في 
 أسئمة الدراسة:  6.1

 تسعى ىذه الدراسة إلى اإلجابة عف األسئمة التالية: 
 السؤاؿ األوؿ: 

ما دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ 
 الميمشة ؟

 وينبثؽ عنو السؤاليف الفرعييف:
 صحة معية اليالؿ االحمر الفمسطيني مف حيث )تطبيؽ برامجيا ما واقع دور ج

 ( في المناطؽ الميمشة؟مجتمعية، الدعـ النفسي واالجتماعي، ادارة الكوارث
 واصؿ مع الت، التماسؾ االجتماعيالميارات والمعرفة،  امتالؾ )ما واقع مؤشرات الصمود

 في المناطؽ الميمشة؟ (مصانة تحتيةبنية  توفرمصادر الدعـ الداخمية والخارجية، 
 ىؿ ىناؾ تأثير مرتفع لدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود في مؤشرات الصمود ؟السؤاؿ الثاني: 

( لدور α≤0.05يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية) السؤاؿ الثالث: ىؿ
عمى ( واالجتماعي، ادارة الكوارث صحة مجتمعية، الدعـ النفسي)برامج الجمعية المتعمقة بالصمود 

 .مؤشرات الصمود
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( في α≤0.05توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية) السؤاؿ الرابع: ىؿ
متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة عمى 

ؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ مؤشرات الصمود مف وجية نظر سكاف المناط
 ات الدراسة الضابطة؟األحمر الفمسطيني في فمسطيف تبعا لمتغير 

 فرضيات الدراسة 7.1
في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة،  ميـجمعية اليالؿ األحمر بدور  تقوـ

توفر المناخ المناسب والعوامؿ التي تساعد ىذا الدور يمكف تطويره ويمكف أف ينمو بشكؿ كبير إذا 
 تطويره والنيوض بو. في

وارتباط عمؿ الجمعية بالقوانيف والتشريعات الخاصة  ، ومف الجدير بالذكر أف وجود االحتالؿ
واعتمادىا عمى التمويؿ الخارجي، أدى ، ات الصميب األحمر واليالؿ األحمرباالتحاد الدولي لجمعي

ية دور الجمعية في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة، فاعم التأثير في إلى 
 حيث تتبايف اآلراء في تقديرىا ليذا الدور، لذلؾ ارتأت الباحثة فحص الفرضيات التالية: 

 
  :األولىالفرضية الرئيسية 

لجمعية ( لدور برامج اα≤0.05ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)
 تعمقة بالصمود عمى مؤشرات الصمودالم
  : فرضيات فرعية  وانبثؽ عف ىذه الفرضية ثالث 

( α≤0.05ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)الفرضية األولى: 
 لمصحة المجتمعية عمى مؤشرات الصمود .

لمدعـ ( α≤0.05د مستوى الداللة اإلحصائية)ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عنالفرضية الثانية: 
 النفسي واالجتماعي عمى مؤشرات الصمود .

إلدارة ( α≤0.05ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)الفرضية الثالثة: 
 الكوارث عمى مؤشرات الصمود .

 الفرضية الرئيسية الثانية
( في متوسطات α≤0.05مستوى الداللة اإلحصائية) ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند

حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة عمى مؤشرات  ، استجابات أفراد عينة الدراسة
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الصمود مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر 
الضابطة )الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، تتمقى تبعا لمتغيرات الدراسة  ، الفمسطيني في فمسطيف

برامج جية حكومية أو غير حكومية، مكاف السكف، المستوى التعميمي، الدخؿ،  ةمساعدة مف أي ةأي
 (جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني التي استفدت منيا

 حدود الدراسة 8.1
)البمدة القديمة في  H2طقة تـ اختيار محافظة سمفيت في الشماؿ ومن. الحدود المكانية: 1

 األغوار في الوسط. أريحا و الخميؿ( في الجنوب ومنطقة 
 سنة(  18)فوؽ سف  سكاف المناطؽ الميمشةعمى اقتصرت ىذه الدراسة . الحدود البشرية: 2

وىي الغربية في محافظات الضفة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني 
 األغوار(.أريحا و البمدة القديمة في الخميؿ، منطقة  – H2 )محافظة سمفيت، منطقة

 . 2019و 2018 عامي أجرت الباحثة دراستيا في الفترة الواقعة بيف. الحدود الزمانية: 3
 
  متغيرات الدراسة 9.1 

 تتكوف متغيرات الدراسة مف: 
 والمتمثمة في برامج الجمعية:  المتغيرات المستقمة

 صحة مجتمعية. .1
 اجتماعي.دعـ نفسي  .2
 إدارة الكوارث. .3
حسب االتحاد الدولي لجمعيات الصميب  ، والتي تعتبر مؤشرات لمصمود ،المتغيرات التابعة أما

 ( ويمكف قياسيا وىي كاآلتي: 2016، مورينيرو تورنبوؿ)و اليالؿ األحمر األحمر
 .امتالؾ الميارات و المعرفة .1
 .التماسؾ االجتماعي .2
 .مية والخارجية مع مصادر الدعـ الداخ التواصؿ .3
  .مصانة تحتيةبنية  توفر .4
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 ىيكمية الدراسة  10.1

 

 تتكوف ىذه الدراسة مف خمسة فصوؿ: 
  الفصؿ األوؿ: اإلطار العاـ لمدراسة 

يا و أىميتيا و أىدافيا، و األسئمة التي تثيرىا ومبررات ، يتضمف مقدمة عامة ومشكمة الدراسة
 يراتيا وىيكميتيا. ىا و متغافة إلى حدود، باإلضياوفرضيات

  الفصؿ الثاني: اإلطار النظري والدراسات السابقة 
 أوال: اإلطار النظري ويتكوف مف أربعة مباحث: 

 تاريخ ونشأة الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر.: األوؿالمبحث 
 التي مرت بيا.التاريخية  الثاني: نشأة وتطور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني والمراحؿ المبحث
 الثالث: برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني. المبحث
 .الفمسطيني الواقعالصمود و الرابع: الصمود وتعزيزه، العالقة بيف  المبحث

 ثانيا: الدراسات السابقة 
  الفصؿ الثالث: اإلطار المنيجي لمدراسة 

 ، إلى صدؽ األداة وثبات الدراسة إضافةاتيا، وأد وعينة الدراسة ياومجتمع يشمؿ منيجية الدراسة
 وجمع وتحميؿ البيانات.

 
 الفصؿ الرابع: التحميؿ والنتائج.  
 الفصؿ الخامس: االستنتاجات والتوصيات.  
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 الفصؿ الثاني

 اإلطار النظري 
 

  :أوال: اإلطار النظري.1 2
 األوؿ: تاريخ ونشأة الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر المبحث. 
 الثاني: نشأة وتطور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني والمراحؿ التاريخية التي مرت  المبحث

 بيا.
 الثالث: برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني. المبحث 
  والوضع الفمسطيني الرابع: الصمود وتعزيزه، العالقة بيف الصمودالمبحث. 

 
 اليالؿ األحمر و مرتاريخ ونشأة الحركة الدولية لمصميب األح 1.1.2

 مقدمة:  1.1.1.2

كاف ىدؼ الحركة الدولية لمصميب األحمر الوحيد ىو حماية ضحايا  1863منذ نشأتيا عاـ 
 .أنحاء العالـ في شتىالنزاعات المسمحة واالضطرابات ومساعدتيـ، وذلؾ عف طريؽ عمميا المباشر 

رامو مف قبؿ الحكومات وجميع حاممي وكذلؾ مف خالؿ تطوير القانوف الدولي اإلنساني وتعزيز احت
وتعكس قصة الحركة الدولية تطور العمؿ اإلنساني واتفاقيات جنيؼ وحركة الصميب األحمر  .السالح

 واليالؿ األحمر.

 اليالؿ األحمر الحركة الدولية لمصميب األحمر و2.1.1. 2

نيا مع القوات النمساوية أثناء حرب الوحدة اإليطالية، اصطدمت القوات المشتركة بيف فرنسا وسردي
في ذلؾ اليوـ كاف أحد مواطني  . بالقرب مف مدينة صغيرة تدعى" سولفرينو" في شماؿ إيطاليا

سويسرا ويدعى " ىنري دوناف " متوجيًا إلى المنطقة لمقابمة نابميوف الثالث لمناقشة أمور شخصية. 
جريح.وكاف  9000يا أكثر مف وفي عشية المعركة وصؿ دوناف إلى قرية " كستموني " حيث الذ ب



 

1. 

وقد كافح " دوناف " والنساء  .الرئيسية Chiesa Maggioreاآلالؼ يرقدوف دوف رعاية في كنيسة 
وتوزيع  جراح المصابيف، مف السكاف المحمييف لعدة أياـ ولياؿ ليحصموا عمى المياه لغسؿ وتضميد 

ثـ استأنؼ رحمتو  /حتى يونيو/ حزيراف التبغ والشاي والفاكية عمييـ. ظؿ " دوناف " في كستميوني "
، ، لكنو لـ يستطع نسياف ما رآه في ساحة المعركة )دوناف/يوليو/ تموز 11عائدا إلى جنيؼ في 

2010 ) 
الجرحى، و حاالت "تذكار سولفرينو" وصؼ فيو المعركة  حمؿ عنواف كتاب قاـ بنشر 1862وفي 

س مف الممكف في وقت السمـ والسكينة إنشاء جمعيات وما قاـ بو مع نساء القرية، واختتمو بسؤاؿ "ألي
لإلغاثة بغرض توفير الرعاية لمجرحى في زمف الحرب بواسطة متطوعيف متحمسيف ومخمصيف 

 ومؤىميف عمى نحوشامؿ؟" 
كذلؾ توجو " دوناف " بطمب إلى السمطات  .ىذا السؤاؿ ىوالذي أدى إلى تأسيس الصميب األحمر

ف، عما إذا كاف بإمكانيا صياغة مبدأ دولي تقره اتفاقية ويكوف ذا طبيعة العسكرية في مختمؼ البمدا
وبمجرد االتفاؽ والتصديؽ عميو يمكف أف يكوف أساس الجمعيات إغاثة الجرحى  ،غير قابمة لالنتياؾ

 (.2010، دونافالتفاقيات جنيؼ) اً وكاف ىذا السؤاؿ الثاني أساس، في البمداف األوروبية المختمفة
 

 : تأسيس الحركة 3.1.1.2

وقرأه  ، نجاحا كبيرا وترجـ إلى جميع المغات األوروبية تقريبا سالؼ الذكر،  القى كتاب ىنري دوناف
وكاف  ،أكثر األشخاص نفوذًا في ذلؾ الوقت مف بينيـ جوستاؼ موينييو، وىو أحد مواطني جنيؼ

فبراير / شباط  9مبر(. وفي محاميا ورئيسا إلحدى الجمعيات الخيرية المحمية)جمعية جنيؼ العامة ل
، قدـ نتائج عمؿ ىنري دوناف إلى جمعيتو التي شكمت لجنة مف خمسة أعضاء لدراسة 1963

 (.2010، دونافمقترحات الكاتب )
ىنري دوفور " والدكتور  –أطمؽ عمى المجنة التي ضمت كؿ مف مونييو ودوناف والجنراؿ " غيوـ 

البداية اسـ المجنة الدولية إلغاثة الجرحى، بيد أنيا سرعاف ما لويس ابيا والدكتور تيودور مونوار، في 
فبراير / شباط 17عرفت باسـ المجنة الدولية لمصميب األحمر. اجتمعت المجنة لممرة األولى في 

ورأت منذ البداية أف المتطوعيف الذيف تصورىـ ىنري دوناف يمكف أف يعمموا بكفاءة دوف  1863
فقط إذا أمكف تمييزىـ عف المواطنيف العادييف  ، الضباط والجنودالتعرض لخطر الرفض مف قبؿ 
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ومف ىنا جاء مفيوـ إضفاء وضع الحياد عمى  . بواسطة شارة مميزة وتمتعوا بالحماية أثناء القتاؿ
 الخدمات الطبية والممرضيف والممرضات المتطوعيف لمقوات المسمحة.

الفاعمة ت األوروبية والعديد مف الشخصيات وقامت ىذه المجنة بإرساؿ دعوات إلى جميع الحكوما
، 1863أكتوبر / تشريف األوؿ  26الجنراؿ دوفور في فييا لحضور مؤتمرىا األوؿ الذي افتتحو 

 7مف مبعوثي المنظمات المختمفة و 6مندوبا عف الحكومات و 14مف بينيـ  ، مشاركاً  36وضـ 
كؿ مف العاـ والخاص، مستمرا في  ما زاؿ ىذا المدخؿ المزدوج، الذي يضـ .أشخاص مستقميف

والتي تضـ اليوـ مشاركيف مف وفود مف جمعيات  واليالؿ األحمر المؤتمرات الدولية لمصميب األحمر
اتفاقيات جنيؼ  الموقعة عمىوالدوؿ األطراؼ  ،واليالؿ األحمر الوطنية الصميب األحمر

 (.2018، ولي لمصميب االحمروالمراقبيف"مف المنظمات غير الحكومية بشكؿ أساس)االتحاد الد
مشروع اتفاقية أعدتو المجنة الدولية أساس لمنقاش، تبني عشرة قرارات نصت  1863مؤتمر عاـ  اقر

جمعيات الصميب في ما بعد عمى إنشاء جمعيات إلغاثة الجنود الجرحى )لجاف( التي أصبحت 
لقرار العاشر إلى المجنة الدولية وفيما بعد جمعيات اليالؿ األحمر، وقد عيد ا ، األحمر في المستقبؿ

 تبادؿ المعمومات بيف جمعيات اإلغاثة في مختمؼ البمداف.

  تطور الجمعيات الوطنية 4.1.1.2

تـ تكويف أولى جمعيات اإلغاثة في فورتيمبرغ ودوقية اولدنبرغ الكبرى وبمجيكا وبروسيا، خالؿ 
يا جمعيات في الدانمرؾ وفرنسا وايطاليا ثـ تمت  ،مف المؤتمر سالؼ الذكر الشيور القميمة التالية

 شفيرف واسبانيا وىامبورج وىيسي. –ومكمينبرغ 
كاف  ة، حيثوفي الوقت نفسو، كانت المجنة الدولية تعد لمؤتمر دبموماسي مف أجؿ المرحمة التالي

إلى قواعد معاىدات تتمتع بقوة القانوف  1863الغرض منو تحويؿ القرارات التي تـ تبنييا عاـ 
 النسبة لألطراؼ المتعاقدة )أي الدوؿ(.ب

غزت الجيوش النمساوية والبروسية الدانمرؾ بادئة ما عرؼ  1864وفي األوؿ مف فبراير /شباط 
الدنماركية، وقررت المجنة الدولية إرساؿ وفديف إلى ميداف المعركة لرعاية  –باسـ الحرب األلمانية 

 .1863مر أكتوبر / تشريف األوؿ الجرحى ودراسة احتماالت تطبيؽ بعض نتائج مؤت
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، أرسمت الحكومة السويسرية )التي وافقت عمى تنظيـ المؤتمر 1864يونيو/ حزيراف  6في 
( خطابا وجيت فيو الدعوة إلى جميع الحكومات األوروبية والواليات المتحدة في أراضييا  الدبموماسي

 (.  2010، األمريكية والبرازيؿ والمكسيؾ)دوناف

 بني اتفاقية جنيؼ ت 5.1.1.2 

، 1864أغسطس / آب  28إلى  8دولة في الفترة مف  16عقد المؤتمر الذي حضره مندوبوف عف 
أغسطس /  22لممناقشات التي قامت في  اً حيث اتخذ مف مشروع اتفاقية أعدتيا المجنة الدولية أساس

 كاف ىذا ىو .دافبالتوقيع عمى اتفاقية جنيؼ لتحسيف حاؿ الجرحى مف الجنود في المي 1864آب 
 القانوف الدولي اإلنساني الحديث. أساس

، كانت كؿ مف فرنسا وسويسرا وبمجيكا وىولندا وايطاليا وايبانيا والسويد 1864 وبحموؿ نياية العاـ
 ،والنرويج والدانمرؾ ودوقية بادف الكبرى قد صادقت عمى االتفاقية، بيد أف حربا جديدة نشبت

التي تـ تبنييا حديثا في محنة قاسية، وىي الحرب بيف النمسا وروسيا وسرعاف ما وضعت االتفاقية 
 ( .2008) المجنة الدولية لمصميب االحمر، 1866في عاـ 

  المكونات الثالث لمحركة 6.1.1.2

 المجنة الدولية لمصميب األحمر 
حركة بفضؿ ىذه التطورات، المصدر الذي انبثقت عنو ال، أصبحت المجنة الدولية لمصميب األحمر

األحمر و االتحاد الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر، حيث تضـ اليوـ المجنة الدولية لمصميب 
في  185والجمعيات الوطنية )التي بمغ عددىا  الدولي لجمعيات الصميب األحمر و اليالؿ األحمر، 

 1949ع لعاـ ( والقانوف الدولي اإلنساني الحديث، الذي يتضمف اتفاقيات جنيؼ الراب2007عاـ
وكانت ميمة المجنة الدولية تيدؼ في  . 2006و 1977وبروتوكوالتيا اإلضافية الثالثة لعامي 

البداية إلى تشجيع إنشاء جمعيات وطنية )تأسست أوليا في والية فورتبرغ في ألمانيا في تشريف 
 ( والعمؿ كحمقة اتصاؿ بينيا.1863الثاني 

، حيث أرسؿ 1864لحرب التي دارت بيف ألمانيا والدانمرؾ في وأجرت أوؿ عممية ميدانية ليا خالؿ ا
كانت ىذه العممية نذير بداية  . الطرفيفالتعامؿ مع جرحى  ف إلى خط المواجية لمعمؿ عمىو المندوب

)المجنة  المتحاربة الدور الميداني الذي ستمعبو المجنة الدولية بصفتيا وسيطا محايدا بيف األطراؼ
 ( 2018 ،مراألحالدولية لمصميب 
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وفي الوقت ذاتو، وّسعت المجنة الدولية، نطاؽ عمميا ليضـ أنشطة جديدة مثؿ زيارة أسرى الحرب 
 وتسجيؿ أسمائيـ عمى قوائـ تنقؿ إلى عائالتيـ لطمأنتيا.

 االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر 
في مدينة باريس في  1919حمر عاـ اليالؿ األ و تأسس االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر

ضرورة التعاوف الوثيؽ بيف جمعيات الصميب األحمر  برزتأعقاب الحرب العالمية األولى، حيث 
والتي جذبت إلييا المالييف مف المتطوعيف لبناء كياف كبير مف الخبرات، وذلؾ مف خالؿ النشاطات 

لمقاتميف، ولـ يكف في مقدور أوروبا المدمرة والمساعدات اإلنسانية التي قدمتيا باسـ أسرى الحرب وا
 خسارة مثؿ ىذا الكياف النافع والثميف.

وقت  ، رئيس لجنة الصميب األحمر األمريكية ، االتحاد إلى ىنري دافيسوف في إنشاءويرجع الفضؿ 
مؤتمر طبي دولي نتج عنو والدة ما كاف يسمى برابطة جمعيات إلى عقد  الحرب، حيث بادر

برابطة  1983حمر، والذي تمت تسميتيا الحقا في أكتوبر/ تشريف األوؿ مف عاـ الصميب األ
 1919جمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر، ثـ أطمؽ عمييا في نوفمبر/ تشريف ثاني مف عاـ 

 االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر.
خالؿ أربع سنوات  كثيراً الدوؿ التي عانت  كاف أوؿ أىداؼ االتحاد تحسيف الوضع الصحي لمواطني

 إنشاءتقوية وتوحيد جمعيات الصميب األحمر الكائنة، وتشجيع " وكاف الغرض منو  . مف الحرب
 ."جمعيات جديدة بغرض القياـ بنشاطات صحية وطبية

. وقد تزايد إيطاليا والياباف والواليات المتحدة و وفرنسا ف لالتحاد فيـ: بريطانياو أما األعضاء المؤسس
أي ما يقارب  –جمعية  194العدد بمرور الوقت حتى بمغ عدد الجمعيات الوطنية المعترؼ بيا 

وكانت ميمتيا األولى مساعدة ضحايا مرض حمى التيفوس  . جمعية في كؿ دولة مف دوؿ العالـ
 احد.عممية إغاثة في العاـ الو  80 عمىوالمجاعة في بولندا، أماحاليا فإنيا تدير ما يربو 

سر وتقع أمانة  . مف جمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر جمعية 194ويضـ االتحاد حاليا 
 بعثة موزعة بشكؿ استراتيجي لدعـ نشاطاتو حوؿ العالـ 60في مدينة جنيؼ، ولو أكثر مف  االتحاد

 (2008 )المجنة الدولية لمصميب األحمر،
ؿ وتشجيع مختمؼ أشكاؿ النشاطات اإلنسانية تتمحور رؤية االتحاد حوؿ إلياـ وتعزيز وتسيي

لمجمعيات الوطنية في كؿ وقت، بيدؼ منع وتخفيؼ المعاناة اإلنسانية، وبالتالي المساىمة في 
 الحفاظ عمى النيوض بكرامة اإلنساف والسالـ في العالـ.



 

14 

أعماؿ تنموية القياـ ب إضافة إلى ، فيختص بتنفيذ عمميات إغاثة لمساعدة ضحايا الكوارث، دورها أمّ 
 لتقوية قدرات الجمعيات الوطنية األعضاء.

محاور أساسية ىي: تعزيز القيـ اإلنسانية واالستجابة لمكوارث  ةأعماؿ االتحاد عمى أربع تتركز 
 (www.ifrc.org ،2018الصميب االحمر، واالستعداد لمكوارث ورعاية الصحة والمجتمع)
 ،الجمعيات الوطنية، والتي تغطي كؿ دوؿ العالـ تقريبا إف الشبكة الفريدة مف نوعيا التي تربط بيف

ىي مصدر القوة الرئيسي لالتحاد، والتعاوف بيف ىذه الجمعيات يعطي االتحاد إمكانيات أعمى 
 ومساعدة األشخاص ذوي اإلعاقة. لتطوير القدرات 

جتمعات بعينيا. لم لموصوؿالقوة  عمى سبيؿ المثاؿ ىذه الشبكة االتحاد تمنح، الصعيد المحميوعمى 
وأما دور أمانة السر بجنيؼ فيو تنسيؽ وحشد جيود اإلغاثة لمواجية حاالت الطوارئ الدولية وتعزيز 

 التعاوف بيف الجمعيات الوطنية وتمثيؿ ىذه الجمعيات في المحافؿ الدولية.
تقديـ مف ناحية أخرى، يكمف دور البعثات الخارجية الميدانية في مساعدة الجمعيات الوطنية و و 

، اإلنسانيةقمب  إلى)رحمة المشورة ليا في عمميات اإلغاثة وبرامج التنمية، وتشجيع التعاوف اإلقميمي
2013 ). 

حيف في ، 1876 العاـبدأت الجمعيات التي تتشكؿ تستخدـ شارة الصميب لغاية  1864وبعد العاـ 
ليالؿ األحمر بدال مف الصميب بدأت الدولة العثمانية أثناء حرب الشرؽ في دوؿ البمقاف باستخداـ ا

وبدأت جمعيات ىالؿ أحمر تتشكؿ في الوطف  . األحمر كشارة تميز الخدمات الطبية التابعة ليا
ضمف  1929شارة اليالؿ حتى تـ االعتراؼ بيا في العاـ  دولو كمصر، واستخدمت ، العربي وغيره

)الصميب واليالؿ( ليس  األخرياف تاففشارة اليالؿ ىي مقموب العمـ التركي، والشار  . اتفاقيات جنيؼ
 ليما داللة دينية إنما محايدة)اندونيسيا أكبر دولة إسالمية تستخدـ الصميب كشارة ليا(.

والجمعيات الوطنية تقدـ خدماتيا في أياـ السمـ والحرب بعكس المجنة الدولية التي تعمؿ فقط في 
 (2010، أوقات الحرب )منشورات جمعية اليالؿ االحمر

 
 اليالؿ األحمراألحمر و لجمعيات الوطنية لمصميب ا 

تعتبر ىذه الجمعيات جزءًا مف الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر، وسميت اختصارا 
فييا، كجمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني أو  تتواجدبالجمعيات الوطنية، ألنيا تنتمي إلى البمداف التي 
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جمعية في سائر  194. وقد أصبح عددىا اليوـ واأللمانيباني المصري أو الصميب األحمر اإلس
 أنحاء العالـ ومف أىدافيا: 

خدمات تشمؿ  ، وتقديـفي البمداف التي تنتمي إلييا والحكوماتدور المساعد لمسمطات  لعب .1
 عمومًا.اإلغاثة أثناء الكوارث، والمساعدة كذلؾ في المجاؿ الصحي 

وفي وقت الحرب يندمج . افات األولية ورعاية الطفولةاإلسع مجاؿ دورات تدريبية في عقد .2
 موظفوىا المكمفوف باإلسعافات األولية في الوحدات الطبية التابعة لمجيش.
أف  عمى الجمعيات الوطنيةوحتى تصبح جزءًا مف الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر، 

إحدى الشارات الثالث ليا، سواء كانت شارة تستوفي شروطًا معينة، أىميا وجود دولة مستقمة وقبوؿ 
الصميب أو شارة اليالؿ أو شارة البمورة، والقدرة عمى ممارسة األنشطة وفؽ المبادئ األساسية السبعة 

 (.2008) المجنة الدولية لمصميب األحمر، الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر لمحركة
دارة مشاريع لمماء  توزيعيا، أوتقوـ ىذه الجمعيات بالمساعدة في تنظيميا و  عالج جرحى الحرب، وا 

 والصحة.
وتخطط بعض الجمعيات الوطنية لمشاريع خارج بمدانيا، خصوصًا في البمداف الفقيرة التي تكثر 

القوية، وتنفذ ىذه المشاريع بالتعاوف مع االتحاد  والزالزؿاحتياجاتيا، سواء أثناء الفياضات الكبيرة 
 مر واليالؿ األحمر.الدولي لمصميب األح

  
 نشأة وتطور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني والمراحؿ التاريخية التي مرت بيا   2.1.2

 مقدمة 1.2.1.2

لـ يأِت تأسيس جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني مف فراغ، بؿ كاف مكماًل لمجيود اإلنسانية التي 
داية القرف الماضي وتحديدًا في مدف القدس بذلتيا جمعيات اليالؿ األحمر الخيرية التي أنشئت في ب
وقطاع غزة عقب النكبة الفمسطينية في  الغربية ويافا وحيفا، وجمعيات اليالؿ التي تأسست في الضفة

 وقد تمكنتخصوصًا في مدف القدس الشرقية والخميؿ ونابمس وطولكـر وجنيف وغزة. ، 1948عاـ 
األعباء التي فرضتيا عمييا ىذه الحروب، حيث أف تتحمؿ مف جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني 

أنقذت عشرات اآلالؼ مف الجرحى، وتمكنت مف إيجاد الحموؿ لمعديد مف المشاكؿ االجتماعية التي 
الكيرباء والماء، بؿ  إبانونجمت عف ىذا العدواف، رغـ كؿ ظروؼ الحصار الرىيب الذي منع عنيا 
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نقاذ الجرحى والمرضى.وقد كانت جيود األبطاؿ تقؼ دائما وكؿ ما كانت بحاجة إليو إل ، الدـ والدواء
حائاًل بيف العدو وبيف أىدافو التي طالما تمنى أف يحققيا مف خالؿ حصاره ومذابحو البشعة التي 

 دأب عمى ارتكابيا ضد شعبنا اآلمف البسيط.
في إطار وكانت جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني تخدـ أبناء الشعب الفمسطيني في كؿ مكاف، 

منظمة التحرير الفمسطينية، حيث اعتمد المجمس الوطني لمنظمة التحرير الفمسطينية في دورتو 
جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني لتكوف مسؤولة عف  1969السادسة التي عقدت في القاىرة عاـ 

قديـ صحة الشعب الفمسطيني، ولكي تتعاوف مع التنظيمات األخرى وتدعميا في شتى المجاالت لت
الحركة الدولية لمصميب األحمر و اليالؿ األحمر الخدمات اإلنسانية لكؿ محتاج، مع التزاميا بمبادئ 

 (1969اإلنسانية لممحافظة عمى حقوؽ اإلنساف وكرامتو)جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني،  ورسالتيا
 

 : نشأة الجمعية 2.2.1.2

باحتياجات الشعب  1968يني في أواخر عاـ ارتبطت فكرة إنشاء جمعية اليالؿ األحمر الفمسط
نتاج تفاعؿ فكر الفرد مع الجماعة لموصوؿ إلى تقديـ أفضؿ الخدمات الصحية وىي الفمسطيني، 

واالجتماعية بمفيوميا الواسع لمشعب الفمسطيني في الوطف والشتات. وقد اختمرت فكرة تأسيس 
، وفي مقدمتيا الدكتور فتحي عرفات، مع الجمعية في ذىف مجموعة مف الكوادر الطبية الفمسطينية

، وتفاقـ المشاكؿ الصحية 1965بداية انطالقو الثورة الفمسطينية في الفاتح مف شير يناير العاـ 
واالجتماعية لمشعب الفمسطيني في أماكف تواجده كافة، مستفيدة مف تجارب سابقة في ىذا المجاؿ 

 كانت قد شيدتيا فمسطيف قبؿ النكبة وبعدىا.
أوؿ عيادة شعبية فمسطينية في مخيـ ماركا )أحد  بإقامةتحولت ىذه األفكار إلى واقع مادي و 

كانت النواة األولى التي  و، "شنمر" يطمؽ عميو مخيـ  وكافبجوار عماف  الواقع مخيماتنا البائسة
ت، )عرفااآلف حمر الفمسطيني كما ىو عميو انبثؽ عنيا ىذا الصرح اإلنساني لجمعية اليالؿ األ

1989.) 
 الفترة كما يمي:  في تمؾجمعية الأىداؼ  1969وقد بيف منشور النظاـ األساسي األوؿ لمجمعية عاـ  

بالشؤوف الصحية  وارتباطياالشخصية الفمسطينية  وتأكيدتجسيد الكياف الفمسطيني  .1
 واالجتماعية والثقافية لمفمسطينييف، وذلؾ عمى الصعيد المحمي والدولي.
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 وتحويؿ المرضى والجرحى إلى، إلييـ الصحية واإلسعافية الخدماتف بتقديـ رعاية المناضمي .2
 التابعة لمجمعة. سيارات اإلسعاؼ  بواسطةالمستشفيات والمراكز الطبية 

الصميب  و التواصؿ مع سرائيمية، رعاية شؤوف األسرى والجرحى والمعتقميف في السجوف اإل .3
وىيئة األمـ المتحدة والسكرتير  بحقوؽ اإلنسافالمعنية  األحمر الدولي والجمعيات العالمية

 ليـ.  لتأميف المعاممة بالتدخؿمطالبتيـ جميعا و العاـ لألمـ المتحدة بذلؾ، 
رعاية شؤوف اإلخوة الفمسطينييف في المناطؽ المحتمة مف النواحي الصحية والمعيشية  .4

مؿ العائالت المشتتة واالجتماعية وذلؾ بتقديـ العوف المادي والعيني والصحي ليـ، وجمع ش
 بواسطة الصميب األحمر الدولي.

الصحية واالجتماعية والثقافية لإلخوة الفمسطينييف النازحيف والالجئيف وذلؾ  تقديـ الخدمات .5
 : مف خالؿ

، وتقديـ الرعاية الفمسطينيف مراكز صحية في مخيمات الالجئيف والنازحيف افتتاح - أ
 الطبية والتوعية الصحية ليـ.

عمى تعزيز مبدأ التعاوف بيف سكاف المخيمات، وتوفير اكز اجتماعية تعمؿ مر  افتتاح - ب
لقاء أجور رمزية، وتسويؽ  البنائيا كالحياكة والخياطة والتطريز المشاغؿ اليدوية

 منتجاتيـ وتقديـ ريعيا لممحتاجيف.
فراغيـ بتغذية عقوليـ وتوسيع  استغالؿمراكز ثقافية تيسر لشباب المخيمات  افتتاح - ت

قامة مراكز ثقافية لمحواألمية.مدار   كيـ بالمطالعات والمناقشات والندوات، وا 
 ، وتعودىـ عمى النظاـ والتعاوف.المياقة الصحيةمراكز رياضية تيسر لمشباب  افتتاح - ث
سعاؼ لتدريب أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف عمى أعماؿ  عقد. 6 دورات تمريض وا 

 التمريض واإلسعاؼ.
لممساىمة بتقديـ العوف والمساعدة  تواجدىـ ء شعبنا في كؿ أماكف. إتاحة الفرصة ألبنا7

 .الفمسطينيف إلى الالجئيف والنازحيف والمحتاجيف
. استالـ المساعدات الدولية وتوزيعيا عمى الالجئيف والنازحيف الفمسطينييف، وحث 8

 المنظمات عمى تحسيف أحواليـ.
زمات المحمية والدولية)جمعية اليالؿ . المشاركة الفعمية في تخفيؼ أثر الكوارث واأل9

 (1969األحمر الفمسطيني، 
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 : يا انجاز األمور التاليةخالؿ الشيور الستة مف تأسيس الجمعية وقد استطاعت
 مف القرى األمامية، العديدالمخيمات وفي  الكثير مف انشاء عدٍد مف المراكز الطبية في  .1

ربد، وفي مخيـ اليرموؾ في شبكة واسعة مف العيادات في عماف وجنوب األ تضـ ردف وا 
عيف شمس  أقيمت في مصر، وبخاصة فيإلى عيادات إضافة  سوريا وحمص وحماة ودرعا،

وشاتيال والرشيدية وعيف الحموة في  صبراتؿ الزعتر و  و مخيماتومصر الجديدة وطنطا 
 .لبناف

 أنشأت بنوكا لمدـ لحاالت الطوارئ باستمرار. .2
 المختمفة النساء والفتيات عمى الميف لتدريبمركز طبي كؿ في مركز اجتماعي  إقامة .3

 كالخياطة وأشغاؿ اإلبرة وحياكة الصوؼ، والقياـ بمسح عاـ لسكاف المخيمات.
( 180عقد دورات لتدريب المواطنيف عمى التمريض واإلسعاؼ األولي، حيث قامت بتخريج ) .4

 ممرضة.
لتقديـ خدماتيا لمحجاج ، لمحج منذ عشريف عاما إرساؿ أوؿ بعثة طبية مف الجمعية .5

 .الفمسطينيف
نظرت الجمعية خالؿ مراحؿ توسعيا إلى اإلنساف بوصفو أثمف رأس ماؿ في أي مشروع تنوي 
إقامتو، ألف اإلنساف أساس كؿ عمؿ، فبحثت الجمعية عف اإلنساف الكفؤ وىيأت لو الظروؼ 

مف جيود وخبرات اآلالؼ مف والمكاف المناسبيف ليبدع، فاستفادت الجمعية مف كوادرىا الكفؤة و 
 (1969المتطوعيف العرب واألجانب. )جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، 

 1982لبناف عاـ  اجتياح 3.2.1.2

مف قبؿ  الجمعية كمفت )شنمر(، عيادةفي الوقت الذي وضع فيو البناؤوف األوائؿ حجر األساس في 
ف االجتماعية، ومثمت فمسطيف في مؤتمرات بمياـ وزارتي الصحة والشؤو  منظمة التحرير الفمسطينية

وزراء الصحة العرب ووزراء صحة دوؿ عدـ االنحياز، وكانت عضوا مراقبا في منظمة الصحة 
 العالمية، والحركة الدولية لمصميب األحمرواليالؿ األحمر.

ت أنشأت الجمعية فروعا ليا في كؿ مف لبناف وسوريا ومصر والعراؽ، وأقامت عشرات المستشفياو 
 ، وخصوصا في لبناف وسوريا ، والمؤسسات الصحية واالجتماعية في الدوؿ المضيفة لالجئيف

 ( 1989ومكاتب في عدد مف الدوؿ األوروبية)عرفات، 
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، انتقمت قيادة الجمعية إلى لبناف مع قيادة منظمة التحرير، 1970بعد أحداث أيموؿ في األردف عاـ و 
ولتقديـ الخدمات رائيمي المستمر عمى شعبنا في المخيمات، لخدمة الجرحى مف ضحايا العدواف اإلس

جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني عدة مستشفيات لتقديـ الرعاية  فأقامتلالجئيف والنازحيف،  الصحية 
 الصحية واالجتماعية.

وذلؾ خالؿ االجتياح اإلسرائيمي لمبناف، حيث  1982و 1978كاف دور الجمعية مميزا في عامي و 
 لتعامؿ مع التداعيات الصحية ليذيف االجتياحيف.تولت ا

، وانتقاؿ قيادتيا إلى تونس، 1982بعد خروج قوات منظمة التحرير الفمسطينية مف لبناف عاـ و 
اتخذت الجمعية مف مصر مقرا لمكتبيا التنفيذي، وأنشأت مستشفى في السوداف وآخر في اليمف، 

اليمنية  تيفلمحكوم الموطف تبرعوا بيم اد عودتيلعالج عائالت المقاتميف في تمؾ البمداف، وبع
 (. 2018، )ناصر والسودانية

 

 األولى:  الجمعية في مرحمة االنتفاضة 4.2.1.2

ظؿ الوضع الصحي واالجتماعي لمشعب الفمسطيني في الوطف المحتؿ طواؿ مسيرة الجمعية مف 
، واضحا كؿ 1969السادسة عاـ  أبرز اىتماماتيا، وكاف قرار المجمس الوطني الفمسطيني، في دورتو

تتولى الجمعية مسؤولية األعباء الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني في  القاضي بافالوضوح 
 أماكف تواجده كافة وخاصة في الوطف المحتؿ.

لـ تكف ىذه الميمة سيمة وربما كانت مستحيمة، وقد حاؿ دوف تحقيقيا وجود االحتالؿ اإلسرائيمي و 
جراءاتو ال بيف فروع  وكاف التواصؿتعسفية، التي كانت تمنع عمؿ الجمعية في الوطف المحتؿ، وا 

جمعية اليالؿ األحمر  باعتبارالجمعية في الداخؿ والخارج تتـ بسرية وال تأخذ الطابع العمني، 
 االحتالؿ اإلسرائيمي يعتبرىا منظمة إرىابية.الذي كاف مف منظمة التحرير،  اً الفمسطيني جزء

لـ يحؿ دوف قياـ الجمعية بمتابعة دورىا اإلنساني عبر المجنة المركزية لجمعيات اليالؿ  ولكف ذلؾ
األحمر في األراضي المحتمة والتنسيؽ معيا، وكانت تقدـ يد العوف والمساعدة لمعظـ المؤسسات 

 (.2018، )ناصر الصحية واالجتماعية الفمسطينية المنتشرة في الوطف المحتؿ
، وضعت جمعية اليالؿ األحمر كؿ طاقاتيا لتعزيز 1987اضة الفمسطينية عاـ وفور اندالع االنتف

الفمسطيني  يفالصمود الصحي واالجتماعي لمشعب الفمسطيني، وقد كاف ليذا الدعـ أثره عمى الصعيد



 

2. 

 بأقصى جيودىا لتعزيزوالعربي والدولي. فعمى الصعيد الفمسطيني، وىو األىـ، عممت الجمعية 
 تمثمت بما يمي:  و الفمسطيني خؿنشاطاتيا في الدا

  وتنفيذ البرامج الخاصة بتدريب الكوادر العاممة في القطاع الصحي مف أطباء وممرضيف  إعداد
 وغيرىـ.

  إلى أرض الوطف.عودة كوادر الجمعية المقيميف في الخارج بذؿ الجيد الالـز لتسييؿ 
 ؽ منيا بالرعاية الصحية دراسة األوضاع الصحية في األراضي المحتمة، وبخاصة ما يتعم

رساؿ ما يمزميا مف أدوية وأجيزة بشتى أنواع الطرؽ.  األولية وتشجيع فتح العيادات وا 
  لممؤسسات  دعميـ البشري والمادي لتقديـفي كافة أنحاء العالـ  شركاء الجمعيةالتنسيؽ مع

 الصحية الفمسطينية في األراضي المحتمة.
وتوسيع خدماتيا الصحية  يعحمر الفمسطيني، وتنو جمعية اليالؿ األ خدماتوبيدؼ تطوير 

. واستجابة لمبادرة 1992المجمس الصحي الفمسطيني األعمى عاـ  إقامةواالجتماعية، بادرت إلى 
شخصية فمسطينية  400مف قبؿ الدكتور فتحي عرفات في ىذا الخصوص، التقى أكثر مف 
كافة المؤسسات الصحية  متخصصة في المجاؿ الصحي، مف داخؿ الوطف والشتات، تمثؿ

الفمسطينية الفاعمة، ناقشت خالليا إمكانية وضع خطة صحية فمسطينية شاممة لتطوير النظاـ 
 الصحي الفمسطيني، الذي كاف قائما في ذلؾ الحيف.
، تبمورت فعاًل الخطة الصحية في صيغتيا 1994وخالؿ سنتيف مف الدراسة، وبالتحديد في العاـ 

ليتسنى لو تطبيقيا عندما تسنح الظروؼ في  الفمسطيني المجمس الصحي النيائية، وأودعت لدى
األراضي الفمسطينية المحتمة. وعندما تشكمت السمطة الوطنية الفمسطينية، تبنتيا وزارة الصحة 

 الفمسطينية الفتية.
 المؤتمر السابعالذي أقرت لمجمعية  األساسيفي النظاـ  تضمنتومف أولويات الخطة الصحية التي 

أساس تخطيطي عممي مدروس مبني عمى أسس صحية سميمة، مف خالؿ التركيز  تكويف  ،لمجمعية
 عمى الرعاية الصحية الوقائية والعالجية بمختمؼ درجاتيا لمشعب الفمسطيني.

 : تكمف في االتيوأىـ المفاصؿ 
 .التنسيؽ والتعاوف والتكامؿ بيف مختمؼ المؤسسات الوطنية العاممة في الحقؿ الصحي 
 .توفير األسس العممية لمتخطيط 
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  ضماف العدالة في توزيع الخدمات الصحية في مختمؼ المناطؽ في األراضي المحتمة بحيث
 تحدد الثغرات والفجوات حتى يتـ النيوض بيا.

 .رصد تطور األوضاع الصحية وتمبية االحتياجات بقدرات أفضؿ وتنفيذ أسرع 
 لفمسطيني، مف خالؿ االرتقاء باألوضاع رفع مستوى الوعي الصحي واالجتماعي لمشعب ا

 في مختمؼ المناطؽ الفمسطينية.و االجتماعية الصحية 
، نشطت جمعية اليالؿ األحمر 1994وبعد تشكيؿ السمطة الوطنية الفمسطينية في أواخرعاـ 

 الفمسطيني في اتجاىيف: 
الفمسطينية الفتية،  وضعت إمكاناتيا وتجاربيا وخبراتيا تحت تصرؼ وزارة الصحةاالتجاه األوؿ: 

لالستفادة منيا في تعزيز الخدمات الصحية، التي تقدـ ألبناء شعبنا. وقد قامت كوادر الجمعية 
 المجربة، بدور فعاؿ في ىذا المجاؿ، في كافة دوائر وزارة الصحة.

السعي إلى توحيد جمعيات اليالؿ األحمر في داخؿ الوطف، مع جمعية اليالؿ االتجاه الثاني: 
 (. 1996، مر لتشكيؿ جمعية وطنية واحدة لمشعب الفمسطيني الواحد )النظاـ االساسي لمجمعيةاألح

وألجؿ ذلؾ عقدت قيادة الجمعية، قبؿ عودتيا ألرض الوطف، لقاءات عديدة مع مندوبي ىذه 
الجمعيات، جرى خالليا مناقشة عقد مؤتمر توحيدي لمجمعية. وقد توصمت ىذه المقاءات في فمسطيف 

ودة قيادة الجمعية إلييا، وتوجت ىذه المقاءات بعقد المؤتمر العاـ السابع لمجمعية في خانيونس بعد ع
، الذي ضـ ممثميف عف فروع الجمعية في داخؿ الوطف والشتات.وانتخب المؤتمروف 1996عاـ 

 مكتبا تنفيذيًا ضـ أعضاء مف داخؿ الوطف والشتات.
وـ رئاسي لتقديـ خدمة اإلسعاؼ والطوارئ في بمرس 1996وقد تـ تفويض اليالؿ األحمر عاـ 

 فيياالتي يعمؿ  و الطوارئ األرض الفمسطينية المحتمة، وتقدـ ىذه الخدمة مف خالؿ مراكز اإلسعاؼ
موظفوف ومتطوعوف تـ إعدادىـ في معيد اإلسعاؼ التابع لمجمعية في فرعييا في الضفة الغربية 

 وقطاع غزة.
إسعاؼ أولي لمؤسسات المجتمع المحمي المختمفة)المدارس، البنوؾ، كما يقوـ المعيد بتنظيـ دورات 

وباعتبار الجمعية جزءًا مف الحركة الدولية لمصميب األحمرواليالؿ األحمر،  الشركات الخاصة( مجانا
فإف اليالؿ األحمر الفمسطيني يتحمؿ مسؤولية الترويج لمحركة وشرح مبادئيا وترويج القانوف الدولي 

دورات لموظفي ومتطوعي الجمعية وقوات األمف، واإلعالمييف والعامميف في  تعقدتي اإلنساني، ال
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المجاؿ الصحي. وقد عززت الجمعية نشاطاتيا، فعمدت إلى تقوية فروعيا في المدف الفمسطينية، 
 وافتتحت فروعًا جديدة، وأقامت العديد مف المستشفيات والمراكز الصحية.

 قصى انتفاضة األالجمعية في  5.2.1.2

 ي المحافظات الشمالية والجنوبية،أنشأ اليالؿ األحمر سبع مستشفيات ميدانية في مواقع المواجيات ف
وما يميز عمميات اإلسعاؼ في ىذه االنتفاضة مساىمة  . قدمت خدمات جميمة لمئات المواطنيفو 

عفة أومسعفات المرأة فييا، فما مف سيارة إسعاؼ خرجت مف مقرىا إلسعاؼ الضحايا، إال وفييا مس
 سواء مف كوادر الجمعية أومف المتطوعات ضمف أطقـ اإلسعاؼ.

بيد أنو اعترض عمؿ طواقـ اإلسعاؼ وسياراتيا الكثير مف المعوقات، ما عرض أفرادىا لخطر 
االحتالؿ وجنوده، كإطالؽ النار عمى سيارات  بممارساتالموت في بعض األحياف، حيث تمثمت 

غالؽ الطرؽ وحصار المدف واعتداءات المستوطنيف. وعمى الرغـ اإلسعاؼ واالعتداء عمى أط قميا وا 
 قامت أطقـ إسعاؼ الجمعية بواجبيا عمى أكمؿ وجو ليكّمؿ العمؿ الكفاحي. –مف ىذه العقبات 
، ومف خالؿ استقراء لمسيرة الجمعية حتى يومنا الحالي، يمكف استنتاج أمور ما تقدـوتأسيسا عمى 
 عدة، أبرزىا: 

معية اليالؿ األحمر الفمسطيني، خالؿ مسيرتيا الطويمة والغنية، لكادر الجمعية وفرت ج .1
 اإلمكانات الكبيرة لتطوير نفسو واكتساب الخبرة والتجربة في مجاؿ اختصاصو.

استطاع الكادر الكفؤ في الجمعية توظيؼ الظروؼ التي يعيشيا توظيفًا عمميًا مدروسا مكنتو  .2
 ـ مف حيث: مف مواجيتيا بأسموب عمؿ متقد

  اكتساب الخبرة الناجمة عف الحاالت الصحية الصعبة التي واجيتو ألوؿ مرة
 واالستفادة منيا في تجربتو الالحقة.

  أدى تراكـ الخبرات لديو لنقميا إلى الكوادر الجديدة بحيث يبدأ الجدد مف حيث انتيى
 األولوف وىكذا.

واستمياميا في حاالت شبيية سواء  استفادت الجمعية مف التجارب القاسية التي مرت بيا، .3
-عمى الصعيد الطبي أواالجتماعي وفي حاالت الحروب أوالكوارث. فقد استفادت الجمعية 

لمواجية أثار  1970مف تجربتيا في أحداث أيموؿ الدامية في عماف عاـ -عمى سبيؿ المثاؿ
االجتياح  لمواجية 1978، ومف تجربتيا في حرب 1976مجزرة تؿ الزعتر في بيروت سنة 
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، ومف ثـ االستفادة مف كؿ ذلؾ لمواجية التداعيات الصحية 1982اإلسرائيمي لمبناف عاـ 
وانتفاضة األقصى  1987لممواجيات مع االحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ االنتفاضة األولى عاـ 

 (. 2018، )جبر 2000عاـ 
يجابي وتوظيفو مف وقد حققت الجمعية نتيجة ذلؾ نجاحات كبيرة وفؽ إدراكيا لمسمبي واإل

 أجؿ زيادة الخدمات الصحية واالجتماعية ألبناء شعبنا الفمسطيني في كافة أماكف تواجده.
تطورت جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني وتوسعت مف حيث الكـ والكيؼ، بحيث أصبحت  .4

تقوـ بعمؿ وزارتي الصحة والشؤوف اجتماعية في بعض الدوؿ، وذلؾ قبيؿ االنتقاؿ إلى 
 وطف.أرض ال

لـ تقتصر مستشفيات الجمعية ومراكزىا عمى كونيا أماكف لتقديـ العالج والخدمات  .5
االجتماعية فحسب، بؿ كانت كميات ومعاىد لتخريج الكوادر الطبية واالجتماعية والتأىيمية 

 أيضا.
ُوّظَفت كافة طاقات الجمعية البشرية لخدمة أبناء شعبنا صحيا واجتماعيا ليواصؿ صموده  .6

 ستقالؿ الوطني.حتى اال
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 برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني  3.1.2

 مقدمة 1.3.1.2

شرعت جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني منذ تأسيسيا عمى تطوير خططيا االستراتيجية والتشغيمية 
بشكؿ دوري آخذًة باالعتبار احتياجات الشعب الفمسطيني وخصوصيتو الديموغرافية. ومنيا استمدت 

العامة لبرامج الجمعية، بما يتالءـ مع المتغيرات السياسية عمى الساحة الفمسطينية، بما في األىداؼ 
ير الواقع الحياتي يخدمات السمطة الوطنية الفمسطينية، وبخاصة في مجاؿ الصحة، وتغ تعزيزذلؾ 

طتيف لمشعب الفمسطيني في الضفة الغربية بما فييا القدس الشرقية وقطاع غزة، المتمثؿ بوجود سم
متباينتيف، إلى جانب الحصار المفروض عمى قطاع غزة، واستمرار سياسة مصادرة األراضي 

 واالستيطاف ومواصمة إقامة جدار العزؿ في الضفة.
رسالتيا عبر خدماتيا اإلنسانية  رسختخالؿ ىذه الفترة، استقالليتيا وحيادىا و  ، الجمعية وقد عززت

 الوطف والشتات.التي شممت الشعب الفمسطيني كافة في 
الالجئوف الفمسطينيوف، وبخاصة  االجمعية فئات المجتمع الفمسطيني كافة، بما فيي برامجواستيدفت 

 عبر البرامج التالية:  و قدمتيااألكثر احتياجا 
 .اإلسعاؼ والطوارئ 
  الصحة المجتمعية 
 .إدارة الكوارث 
 .التأىيؿ وتنمية القدرات 
  االجتماعية. –الصحة النفسية 
 انوف الدولي اإلنساني وتعميـ المعمومات.الق 
 ف.و الشباب والمتطوع 

وألجؿ تنويع وتوسيع ىذه البرامج والخدمات، أنشأت الجمعية في فمسطيف وفي الدوؿ المضيفة 
وخصوصا في لبناف وسوريا ومصر والعراؽ، عشرات المستشفيات ومراكز  ، لالجئيف الفمسطينييف

 ، الصحية األولية والصحة النفسية والتأىيؿ وتنمية القدرات اإلسعاؼ والطوارئ، ومراكز الرعاية
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في تعزيز ىذه البرنامج، خدمًة  ساىمت وتساىـالتي  االنجازاتووحدات مواجية الكوارث وغيرىا مف 
 ( 2017لممجتمع المحمي)التقرير السنوي لجمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني، 

مج لمدراسة )الصحة المجتمعية، إدارة الكوارث، الدعـ ومف ضمف برامج الجمعية تـ اختيار ثالثة برا
لما ليا مف دور فاعؿ في تعزيز صمود المجتمعات المحمية الفمسطينية مف النفسي واالجتماعي( 

 خالؿ األتي: 
 الخدمة مع ىذه : مف خالؿ التكامؿ في تقديـ يةالتدخؿ الشمولي مع المجتمعات المحم

المجتمعات وبناء ىذه ي المناطؽ المستيدفة ، لتمكيف خدمات الجمعية األخرى و تطبيقيا ف
 قدراتيا وتمميكيا المعرفة والميارات الالزمة لمواجية األزمات. 

 قدرات طواقـ ومتطوعي العمؿ المجتمعي: بناء شبكة واسعة مف المتطوعيف  تعزيز
 ، وتطوير قدراتيـ الفنية و االدارية.ف في مجتمعاتيـ المحميةالمتخصصي

  مف خالؿ المجاف المجتمعية األنشطةو  إلعداد البرامجالمجتمعات المحمية  دراتمباتعزيز :
قدراتيـ في مجاؿ تحديد  لتعزيز، ا عمى مستوى المجتمعات المستيدفةالتي يتـ تشكيمي

 االحتياجات والتخطيط و الدبموماسية االنسانية .
  يؾ مع المؤسسات ؿ التشب: مف خالو المناصرة لحقوؽ الفئات الميمشةتفعيؿ التشبيؾ والدعـ

 ، واحياء المناسبات الخاصة بالفئات الميمشة .الداعمة والشريكة

  :الصحة المجتمعيةبرنامج  3.1.22.

تطوير مساىمة الجمعية في تعزيز صمود المجتمعات المحمية الفمسطينية مف خالؿ اليدؼ العاـ: 
 .منيجية التدخؿ الشمولي مع ىذه المجتمعات 

 فيي كما يمي:  2017كما وردت في التقرير السنوي لمدائرة عاـ  الصحة المجتمعيةرة خدمات دائ اأمّ 
  75التطوير والتمكيف المبني عمى المجتمع: ىوبرنامج تثقيفي مبني عمى المجتمع، ويعتمد عمى 

 غزة.قطاع منطقة في الضفة الغربية و  75 تتبعلجنة أمومة 
 الخدمة بواسطة  ىذه (، وتقدـ49-15جاب )الصحة اإلنجابية: يستيدؼ النساء في سف اإلن

 طبيبات متدربات عمى كافة عناصر الصحة اإلنجابية ورعاية الطفؿ.
 خاصة مرضى السكري والضغط.، و مراقبة وعالج األمراض المزمنة 
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  الزيارات المنزلية: يستيدؼ البرنامج حاالت الحمؿ الخطر والمواليد الجدد والمسنيف والمصابيف
 نة واألشخاص ذوي اإلعاقة.باألمراض المزم

  االستعداد واالستجابة لمطوارئ: ييدؼ إلى تزويد مراكزىا بأجيزة ومعدات الطوارئ واألدوية والمواد
الطبية المستيمكة الستخداميا وقت الحاجة، باإلضافة إلى المنشورات والمطبوعات التثقيفية، وعيادات 

 الطبية المجانية. ألياـيا العالجية في المساء وخالؿ امتنقمة تقدـ خدمات
  :ووزارة  التربية والتعميـ مع وزارة  تنفيذه بالتنسيؽالبرنامج يتـ  بخصوص ىذاالصحة المدرسية

اإلسعاؼ األولي القائـ  في مجاؿ وعقد دورات ،حمالت توعية صحية تنظـالصحة الفمسطينية، و 
 عمى المجتمع لطالب ومدرسي المدارس.

في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، أربعة منيا في الضفة تدير الجمعية خمسة عشر مشفى 
( واثنيف في  غزة )خانيونس وغزة( وثالثة في سوريا قطاع الغربية )القدس، البيرة، الخميؿ، طولكـر

)مخيـ اليرموؾ، دمشؽ، حمص(، وخمسة في لبناف )مخيـ عيف الحموة، مخيـ برج البراجنة، مخيـ 
 لبقاع( ومشفى واحد في مصر.البداوي، مخيـ الرشيدية، وا

تعنى ىذه المشافي بشكؿ خاص بأمراض األطفاؿ والنساء والوالدة والباطنية والجمدية والكمى 
والسرطاف، باإلضافةإلى الجراحة العامة والعناية المكثفة)منشورات الجمعية، بروشور تعريؼ عف 

 الجمعية ( .

  :برنامج إدارة مواجية الكوارث 3.1.23.

 الحد مف المخاطر وتعزيز قدرة الجمعية عمى التعامؿ مع ضحايا الكوارث.اـ: اليدؼ الع
كالعدواف ، لالعتداءات االسرائيميةبرز دور الجمعية في ىذا المجاؿ عندما تعرض الشعب الفمسطيني 

والعديد مف التدخالت في  ، والحرب األخيرة عمى غزة ، األقصى وانتفاضة 1982لبناف عاـ  عمى
، كوسوفو في كبعثة ، وساىمت الجمعية في أكثر مف ميمة إغاثة دولية . رث الطبيعيةحاالت الكوا

ندونيسيا.  اليمف والجزائر والمغرب واليند وا 
  :2017حسب ما ورد في التقرير السنوي لدائرة الكوارث عاـ  ، نشاط الجمعية في ىذا المجاؿىنا 
 المخيمات وتوزيع المواد اإلغاثية وتوفير  بناء القدرات: مف خالؿ تدريب كوادر الجمعية في إدارة

الطوارئ واالتصاالت والمياه واإلصحاح. وتمتمؾ الجمعية شبكات  حاالتالرعاية الصحية في 
وقت الطوارئ، وتعمؿ عمى تأميف مخزوف مستقر  في مف المتطوعيف المدربيف عمى االستجابة
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 .فرعية في الضفة الغربية وقطاع غزةلممواد الالزمة لإلسعاؼ والمأوى في مخازنيا الرئيسية وال
سريرا جراحيا جاىزا وثالث وحدات صحية  50نحولوتمتمؾ الجمعية مستشفى ميداني يتسع 

 متقدمة.
قدرة المؤسسات المحمية الحكومية وغير الحكومة لمتصدي  تعزيزيساىـ ىذا البرنامج في 

 لتداعيات الكوارث.
  :خاصة بتمعات المحمية لالستجابة لمكوارث، و قدرات المج يعمؿ عمى رفعالحد مف المخاطر

 المجتمعات الميمشة.
  الحد مف المخاطر المعتمد عمى المدارس: يختص ويستيدؼ الطالب والمعمميف لتنمية قدراتيـ

وتدريبيـ عمى كيفية التصرؼ في حالة حدوثو مف حيث اإلعداد  ، لمواجية أي طارئ
 واالستجابة لمكوارث.

 د بو رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع الفمسطيني بالكوارث المتوقع التوعية المجتمعية: يقص
حدوثيا ومواجيتيا والتعامؿ معيا، وكيفية التعامؿ مع المخمفات الحربية واأللغاـ، والتوعية مف 

طالؽ في تداعيات المتفجرات، والوقاية مف األسمحة الكيماوية، وكيفية التصرؼ  وقت القصؼ وا 
 ( 2010، معيةالنار)منشورات الج

  :الدعـ النفسي االجتماعيبرنامج  3.1.24.

جتماعي لمفئات الميمشة والمحتاجة في اال ي: المساىمة في تحسيف مستوى الرفاه النفساليدؼ العاـ
كسابيا ميارات ووسائؿ لتقميؿ آثار األضرار الناتجة مف  األرض الفمسطينية المحتمة والشتات، وا 

 لدعـ والمساندة عند الحاجة.المؤثرات الخارجية وتقديـ ا
 يقدـ برنامج الصحة النفسية االجتماعية في الجمعية خدماتو لمفئات االجتماعية التالية: 

 .موظفو ومتطوعو جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني 
 .المستفيدوف مف خدمات جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني 
  ،(. 2010المجتمع الفمسطيني ككؿ)منشورات الجمعية 
 عبر ثمانية مراكز في الضفة والقطاع:  الخدمات التاليةدـ الجمعية وتق

  الدعـ النفسي االجتماعي لممربيف )جسر المحبة(: ييدؼ إلى تزويد المربيف بميارات تمكنيـ
 مف التعامؿ مع أطفاليـ بيدؼ حمايتيـ مف العنؼ واالستغالؿ الجسدي والجنسي.
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 رس األساسية: يستيدؼ أطفاؿ الصفيف الخامس الدعـ النفسي االجتماعي المبني عمى المدا
االجتماعية لألطفاؿ  –والسادس في المدارس األساسية، ويعمؿ عمى تحسيف البيئة النفسية 

مف التأقمـ مع البيئة المحيطة  تمكينيـورفع مستوى التفاعؿ بينيـ وبيف المجتمع المحمي، و 
 بيـ.

 انات، والعروض المسرحية وورش العمؿ األنشطة المجتمعية، مثؿ األياـ المفتوحة والميرج
تيدؼ إلى إفساح المجاؿ لألطفاؿ واألىالي لمترويح عف أنفسيـ وزيادة التفاعؿ و والرحالت: 

 بينيـ، ورفع وعي األىؿ تجاه حاجات أبنائيـ النفسية االجتماعية.
 ىـ اإلرشاد النفسي الفردي والجماعي: ييدؼ إلى مساعدة األفراد وتطوير مياراتيـ وتزويد

 بالوسائؿ الالزمة لتحقيؽ توازنيـ وتكيفيـ النفسي االجتماعي.
  الدورات التدريبية: تيدؼ إلى رفع كفاءة وقدرات العامميف والمينييف في مجاالت الصحة

 النفسية االجتماعية.
  اإلشراؼ: ييدؼ إلى تحسيف نوعية الخدمات المقدمة عبر زيادة وعي العامميف النفسييف

 تيـ وتقديـ خدماتيـ وفؽ أسس عممية نظرية وعممية.واالجتماعييف لذوا
كالموسيقى  ، لمعالج بالفف التعبيري، حيث يتـ استخداـ الفنوف المختمفة اً تدير الجمعية مركز 

والرسـ والمسرح والتصوير وغيرىا في التدخالت النفسية االجتماعية، مف أجؿ مساعدة األفراد 
التقميؿ مف حدة اآلثار الناتجة عف  لتخمص أوالذيف يعانوف مف اضطرابات نفسية، عمى ا

 (. 2018فميفؿ، )االضطراب النفسي

 التحديات التي تواجييا الجمعية 1.23.5.

  :تمبية االحتياجات اإلنسانية المتزايدة لممجموعات الميمشة في فمسطيف .1
في الوقت الذي تشيده فيو السمطة الوطنية والمؤسسات األىمية تقمصًا في خدماتيا في 

مف جية، وتقميص وكالة الغوث  ،فمسطيف، بسبب تراجع المساعدات والموارد المالية
)االونروا( لمساعداتيااإلنسانية لالجئيف الفمسطينييف في المخيمات مف جية أخرى، تزداد 

وبالتالي تزداد الحاجة لخدمات  ، نسبة وأعداد الفئات الميمشة في المجتمع الفمسطيني
يضعيا أماـ تحديات مزدوجة تتمثؿ في تطوير برامجيا وخدماتيا،  الجمعية اإلنسانية، ما
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وتعزيز مساىمتيا في تطوير وتمكيف قدرات المجتمع المحمي وفئاتو المختمفة لمتعامؿ مع 
 ( 2012)عوض، تداعيات ىذه األزمة

  :تنمية القدرة المالية لمجمعية .2
التي تواجو الجمعية في مجاؿ توفير مقابؿ االحتياج المتزايد لخدمات الجمعية، تزداد التحديات 

قميميا، إضافة إلى  الموارد الالزمة لمتغمب عمى ىذه التحديات، في ظؿ التغييرات البيئية عالميًا وا 
إدراج معايير إنمائية عالية مف قبؿ الداعميف، ما يتطمب استراتيجية عمؿ لتأميف موارد تضمف 

دوات حشد الموارد، وبناء الشراكات طويمة استدامة خدمات الجمعية، وتتضمف تطوير آليات وأ
األمد محميًا ودوليًا، ترتكز عمى قاعدة االلتزاـ الدولي تجاه الشعب الفمسطيني وقضيتو، وتمبية 
االحتياجات اإلنسانية لمشعب الفمسطيني تبعًا لذلؾ، وتوسيع الشراكات مع القطاع الخاص 

 ( 2004،  بار-فيكودا. )إمكانياتوواستثمار 
 

  :ف نوعية الخدمات المقدمة وتطويرىاتحسي .3
لمجمعية في تقديـ  بالرغـ مف أف تمبية احتياجات المجتمعات المحمية تعتبر المرجعية األساسية

خدماتيا لمفئات المحتاجة، والتي تسعى دومًا لتحسينيا كونيا إحدى ركائز مصداقيتيا، إال أف 
ا أماـ الجمعية وأماـ تمبيتيا الحتياجات التغيير البيئي اإلقميمي والوطني يشكؿ تحديا إضافي

المجتمع واألفراد، ذلؾ أف تداخؿ وتشابؾ العوامؿ االجتماعية والسياسية واالقتصادية سيزيد مف 
التوترات ويضاعؼ آثارىا السمبية عمى األفراد بحيث يصبح التدخؿ القطاعي )الخدمة الصحية 

قابؿ تدخال شامال، يتضمف معالجة العوامؿ االجتماعية( غير كاؼ لمتخفيؼ منيا، ويستدعي بالم
البيئية المسببة ليذه التوترات لمتخفيؼ مف آثرىا، بمشاركة وتعاوف جميع المساىميف ضمف 

 عمىمتكامال يساعد الجمعية  مجتمعياً القطاعات المختمفة بما فييا الجمعية، وىذا يتطمب حراكا 
جراءاتيا لتعزيز مساىمتيا في ىذا  المحميةالحراؾ، باالستناد إلى شراكاتيا  تطوير أدواتيا وا 

 2014 ،)إستراتيجية الجمعيةلتعزيز قدراتيا في مواجية أزماتيا والخارجية والدبموماسية اإلنسانية
) 
 :تنمية الموارد البشرية وتطويرىا .4

يعتبر العامؿ البشري االستثمار الرئيسي لمجمعية، حيث ينتشر متطوعوىا وعامموىا ضمف شبكة 
يساىموف في تقديـ خدماتيـ اإلنسانية لقطاعات اجتماعية  و ي فروعيا ومراكزىا في فمسطيفواسعة ف



 

3. 

يمثموف في الوقت نفسو شبكة تواصؿ مجتمعي تنشر مف خالليا مبادئ الجمعية ورسالتيا  . وكبيرة
 اإلنسانية في مختمؼ المجتمعات المحمية. ففي الوقت الذي تواجو فيو الجمعية تحدياتيا المتمثمة
باحتياجات إنسانية مختمفة تتفاوت أولوياتيا باختالؼ مناطقيا، وتزداد الحاجة إلى توفير ميارات 

مف جية، وتعزز  ،متعددة وتضافر جيود داخمية أكبر تمبي تزايد الطمب عمى خدماتيا اإلنسانية
لتطوير ، ما يتطمب اأخرىمف جية  ، مساىمتيا في إحداث التغيير المطموب في المجتمعات المحمية

جمعية اليالؿ )المستمر لقدرات متطوعييا وتنظيميـ وتحفيزىـ لتمكنيـ مف تحقيؽ أىداؼ الجمعية
 (.2018 ،االحمر

  :تطوير األنظمة والسياسات الداخمية .5
ضمف إسيامات المساىميف اآلخريف، تمكنيا مف تمبية االحتياجات  ، إف وضوح وتحديد دور الجمعية

ؿ مف األضرار الناتجة عف الكوارث واألزمات، والتقميؿ مف ضررىا عمى اإلنسانية لمميمشيف والتقمي
 المدى القريب، والحد مف اآلثار الناجمة عنيا عمى المدى الطويؿ.

جراءاتيا ليسترشد بيا العامموف والمتطوع ف والمجتمع و وىذا يتطمب تطوير أنظمتيا وسياساتيا وا 
مف قدرة الجمعية عمى الصمود واالستمرار في تقديـ ما سيعزز  ، المحمي في تعزيز أدوارىـ وتنسيقيا

 خدماتيا النوعية.
تسعى الجمعية إلى تعزيز مساىمتيا في صمود المجتمع الفمسطيني في المناطؽ الميمشة، حيث و 

 نفسو.  المجتمع ومف فترة زمنية ألخرى في ، تتعدد احتياجات المناطؽ وتختمؼ مف مجتمع ألخر
ؤدي إلى حدوث العديد مف المشكالت، ما يجعؿ الجمعية في كثير مف وعدـ إشباع ىذه الحاجات ي

األحواؿ غير قادرة بما يكفي عمى االستجابة لمتطمبات المجتمع والمساىمة في خدمتو، وخاصة عند 
تعرض المجتمع الفمسطيني لمكوارث الطبيعية أو الحروب واالقتتاؿ الداخمي. كؿ تمؾ الظروؼ التي 

 لمعالجتوعي الوقوؼ عند أسباب ذلؾ القصور لدييا، وبياف اآلليات المناسبة الجمعية تستد بياتمر 
مجتمعة كونيا تعتبر أىـ المؤسسات الوطنية في الوطف وعمى مستوى العالـ الإلى أىدافيا  لتصبو

 لالتحاد الدولي وحصوليا عمى عضوية المجمس اإلداري ،بدورىا الريادي واإلنساني واالجتماعي
لما تقدمو مف خدمات إنسانية طوعية صحية  ، األحمر واليالؿ األحمر لجمعيات الصميب

واجتماعية، انطالقا مف مبادئ الحركة الدولية لمصميب واليالؿ األحمر السبعة: اإلنسانية وعدـ 
 (. 2018جمعية اليالؿ االحمر، التحيز والحياد واالستقالؿ والتطوع والوحدة والعالمية )
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 : الصمود وتعزيزه14..2

 مقدمة 1.4.1.2

عاصر المجتمع الفمسطيني في غضوف العقديف المنصرميف تغيرات كبيرة في النظـ االقتصادية 
واقع التكويف المجتمعي وعالقة المكونات  فيواالجتماعية والسياسية، مما أثرت بشكؿ كبير 

ية في الحياة طبيعة شراكة كثير مف الفئات المجتمع فيالمجتمعية ببعضيا البعض، والذي أثر بدوره 
وال سبيؿ ليا في مجاراة  ، العامة. فأوجد بعض الفئات غير القادرة عمى التناغـ مع تمؾ المنظومة

إحداىما  : فقد قسـ المجتمع الفمسطيني إلى طبقتيف . ضوابطيا نائية بتمؾ المعايير عف الحياة العامة
ادرة تفتقر إلى أدوات الوصوؿ. قادرة وتتمتع بمقومات الوصوؿ إلى المكونات العامة وأخرى غير ق

مف ىنا، كاف واجبًا عمينا معاودة التفكير في النظـ واآلليات الالـز تكريسيا الستعادة ضابط الشراكة 
المجتمعة وتحسيف قدرة الفئات عمى ممارسة مواطنتيا، وتحسيف االنسجاـ المجتمعي لمنيوض بقدرات 

ة وصواًل إلى مجتمع يتمتع فيو كؿ فرد بممارسة الفئات الميمشة األقؿ حظا مف العمميات التنموي
 ( .2012، ابو كرش وآخروفمواطنتو في نظاـ أكثر استجابة الحتياجاتو )

يعتبر االحتالؿ المعيؽ األساسي لمتنمية في فمسطيف والسبب المباشر وغير المباشر ألكثر المشاكؿ و 
لمناطؽ المعرضة لمكوارث كذلؾ فإف جغرافية فمسطيف تضعيا ضمف ا . الصحية واالجتماعية
حذر مف خطر تعرض المنطقة إلى زلزاؿ مدمر خالؿ يالعديد مف الدراسات  الطبيعية، حيث ما زاؿ

وبسبب عدـ جاىزية فمسطيف لمثؿ ىذه الكوارث، واالكتظاظ السكاني في بعض  . السنوات القادمة
مف ارتفاع عدد  المخاوؼ ازدادتالمناطؽ كالمدف والمخيمات وبخاصة في قطاع غزة، فقد 

المتضرريف مف ىذه الكوارث، كما أف سيطرة االحتالؿ عمى المعابر البرية والجوية والبحرية وعزؿ 
جيود اإلغاثة في حاؿ  فيالمناطؽ عف محيطيا بواسطة الحواجز العسكرية سيؤثر بشكؿ سمبي 

 حدوث زلزاؿ.
صادية والسياسية واالجتماعية ما خمفتو تمؾ األزمات المتالحقة مف تغيير في البيئة االقت إفّ 

سيساىـ في تعميؽ كارثتيـ وسيطيميا، وسيكوف ليا أثرىا السمبي، ليس فقط  ، لمفمسطينييف في الوطف
بزيادة أعداد الفئات الضعيفة والمحتاجيف، بؿ بتعميؽ مواطف ضعفيـ أيضا، وبخاصة لدى األطفاؿ 

 (.2012، وكبار السف والنساء)الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني
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استمرار األزمة المتمثمة في العيش  وضع االقتصادي في فمسطيف سيرافقوإف استمرار الوىف في ال
ببيئة تتسـ بعدـ األماف اجتماعيا واقتصاديا، إضافة إلى تدىور اجتماعي صحي، مؤشراتو الفقر 

اقـ حجميا وعمقيا والبطالة والجيؿ، وانعكاساتو سوء التغذية وانتشار األمراض واألوبئة التي سيتف
 المتزايد لعوامؿ التوتر، ما يزيد مف ىشاشتيـ وضعفيـ. المواطنيف نتيجة استمرار تعرض

ذلؾ كمو يستدعي الحاجة إلى تدخالت صحية اجتماعية نفسية توفر ليـ حماية فاعمة تعمؿ عمى 
اقتصادية( وتمكنيـ  تحصينيـ لمقاومة آثار التوترات الناتجة عف العوامؿ البيئية المختمفة )اجتماعية،

مف الصمود أماـ تيديداتيا المختمفة في ظؿ األزمة التي يعيشونيا: إف المحافظة عمى صحة الفرد 
والمجتمع الفمسطيني قبؿ وقوع الكارثة وخالليا وما بعدىا يشكؿ نقطة ارتكازية في صموده تجاه 

مب تكاتؼ جيود المجتمع المدني تيديدات البيئة المتغيرة ورصد آثارىا والحد مف عواقبيا، وىذا يتط
 (. 2012بكافة شرائحو ومؤسساتو )الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، 

تاريخ القدرة عمى الصمود لدى االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ  2.4.1.2 
 األحمر

كيفية  بمعرفةىتماـ انتشر مؤخرًا مفيوـ القدرة عمى الصمود في مجاؿ التنمية الدولية مع تزايد اال 
مساىمتو في مواجية تحديات تغير المناخ وعدـ االستقرار السياسي واالقتصادي والظمـ االجتماعي، 
 مع التركيز عمى احتياجات الفئات األكثر ضعفًا. ويتـ تعريؼ القدرة عمى الصمود في مجاؿ التنمية

لمجتمعات المحمية والمناطؽ الحضرية : "قدرة األفراد واألسر وا(2017كما بينيا فرج اهلل واخروف )
والبمداف وغيرىا عمى إدارة التغيير عف طريؽ الحفاظ عمى مستويات المعيشة أو تغييرىا عندما 
تتعرض لصدمات وضغوط، مع تأميف مستوى معيف مف الحياة عمى المدى الطويؿ" وىنا يجدر 

حيث يركز البعض عمى  ، لمياديفاستخداـ القدرة عمى الصمود عبر ىذه ا يختمؼ إلى انو اإلشارة 
قدرة أكثر األعضاء أو الكيانات ضعفًا عمى الصمود، فيما يركز آخروف عمى قدرة النظـ 

 اإليكولوجية، والنظـ االجتماعية التي يعتمدوف عمييا عمى الصمود.
اني وقد تـ تحديد بعض االبعاد الميمة لموصوؿ الى الرؤيا االساسية عف كيفية وصوؿ المجتمع اإلنس

 لمصمود وىي: 
 .المرونة: القدرة عمى التغيير، والتي تتضمف سرعة ودرجة التكيؼ 
 التنوع: تنوع الجيات الفاعمة والمناىج التي تساىـ في أداء الوظائؼ الضرورية لمنظاـ.  
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 .تعمـ التكيؼ: إدماج المعرفة الجديدة في تخطيط وتنفيذ المياـ األساسية 
 القدرات التخاذ القرارات والعمؿ بشكؿ مشترؾ مف أجؿ  العمؿ الجماعي والتماسؾ: تعبئة

 تحقيؽ أىداؼ مشتركة.
  االعتماد عمى الذات: القدرة عمى تنظيـ الذات، وذلؾ باستخداـ الموارد واألصوؿ الداخمية مع

 .(2018، الحد األدنى مف الدعـ الخارجي)اليونيسؼ
المجاالت الرئيسة، والتي تشمؿ تطوير وما يزاؿ المجتمع اإلنساني يسعى لتحقيؽ افضؿ النتائج في 

وتقييـ االحتياجات والمساءلة أماـ  ، مع المجتمعات المحمية الشراكةالقدرات المحمية والوطنية، و 
التمويؿ وسياسات الموارد البشرية وبيئة العمؿ، ودور  مجاؿ السكاف المتضرريف، وتوسيع الجيود في

 إلى المحتاجيف. الجيات السياسية والعسكرية الفاعمة لموصوؿ
وعميو فمف الضروري وجود منظومة إنسانية جديدة الستخداـ الصمود كمبدأ إرشادي يقدـ نظرة مفيدة 

 : األتيوتشمؿ ىذه المجاالت  . لممجتمع اإلنساني في المجاالت ذات األولوية التي تتطمب التحسيف
  عمى المنظمات ألصحاب المصالح المتعدديف، التي يجب  السعيالشراكة: دعـ الصمود

اإلنسانية أف تسعى لعقد التحالفات المبتكرة مف القطاع الخاص إلى منظمات تنمية 
 المجتمعات المحمية.

  االبتكار: يجب عمى المنظمات اإلنسانية أف تسعى لتعزيز التجريب ونشر الحموؿ المؤسسية
 والتكنولوجية.

 حميؿ بيئات العمؿ المعرضة لمخطر إدارة المخاطر: تحتاج المنظمات االنسانية دائمًا لفيـ وت
 مف اجؿ تمكيف ادارة المخاطر لموصوؿ لمسكاف .

  التحوؿ االجتماعي: بحيث يتـ تحقيؽ الصمود مف خالؿ العمميات االجتماعية، التي يمكف
 . ( 2018، )اليونيسؼاألداء قياس نتائجيا ومراجعة وتنقيح النظـ ومراقبة 

دا لدى االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ ف مفيوـ القدرة عمى الصمود ليس جديإ
فقد كاف سباؽ في العمؿ مع المجتمعيات المحمية عمى تعزيز قدراتيا عمى تحمؿ المخاطر  األحمر،

نشر الصميب األحمر السويدي دراسة تحت  1984ففي العاـ  و مواجيتيا واالنتعاش مف اثارىا، 
لمواجية " لعبت دورا ميما في إرشاد البرامج المجتمعية لمتأىيؿ عنواف " الوقاية خير مف قنطار عالج

خالؿ ثمانينات وتسعينات القرف الفائت، وبات مفيوـ القدرة عمى الصمود بارزا بشكؿ متزايد  الكوارث
في جدوؿ األعماؿ المجتمعي الدولي اإلنساني والتنموي، ولعب االتحاد الدولي دورا ميما في ىذا 
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عمى األىمية المحورية لممجتمع المحمي في تعزيز ىذه  مشدداً  - ة عمى الصمودبالقدر  –الموضوع 
القدرة مف خالؿ خطتيـ االستراتيجية " إننا نعزز قدرة المجتمع عمى الصمود عبر مساعدة الناس 

الحد منيا حيثما أمكف، ليتمكنوا مف التمتع  لتتمتع بأفضؿ صحة ممكنة ووقايتيـ مف المخاطر أو
أيضا البيئة")االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ  احتراماً وأكثر أمانا و بحياة أفضؿ 

 ( 2014األحمر، 
في منتصؼ التسعينات  الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر وعميو وضع االتحاد

 : شممتمجموعة مف اإلرشادات واألدوات، 
ب المعمومات عف مكامف الضعؼ تقييـ مكامف الضعؼ والقدرات: يجمع ويحمؿ ويرت .1

المجتمعي تجاه المخاطر الطبيعية والقدرة عمى التعامؿ مع الصدمات والضغوط بطريقة 
 منظمة 

المجتمعات المحمية ومتطوعييا  يعبئنيج الصحة واإلسعافات األولية عمى أساس المجتمع:  .2
جات الصحية ذات الستخداـ األدوات البسيطة المالئمة لمسياؽ المحمي مف أجؿ تمبية الحا

 عف تنميتيـ الخاصة. مسئوليفويمكنيـ ليكونوا  ، األولوية في المجتمع
لتعزيز السموؾ المتعمؽ  صمـ التحوؿ التشاركي في مجاؿ النظافة والصرؼ الصحي: وىذا .3

دارة المجتمع لممياه ومرافؽ الصرؼ الصحي،  بالنظافة الصحية وتحسيف الصرؼ الصحي، وا 
 ة خاصة.مستخدما تقنيات تشاركي

النيج التشاركي نحو توعية خاصة بالمأوى اآلمف: تقدـ لممجتمعات المحمية األدوات الالزمة  .4
لتحسيف بيئة عيشيـ، وتصميـ بناء أفضؿ عبر استخداـ طريقة تساعد ىذه المجتمعات خطوة 

وتصور السيناريوىات المستقبمية وتحميؿ ، بخطوة في تحديد مكامف الضعؼ والمخاطر
 (. 2005يير والتخطيط لو وتنفيذه)االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر، معوقات التغ

وتبدأ خطوات الصمود بتقييـ مواطف الضعؼ والقدرات لممجتمعات، والتي تكوف عممية تشاركية 
تيدؼ الى تقييـ المخاطر التي يواجييا الناس في مجتمعاتيـ وتساعدىـ عمى التأىب لالخطار 

والتخمص مف  اإلخطاركوارث، وتبيف القدرات التي لدييـ لمواجية  ومنعيا مف التحوؿ الى
ومف خالؿ التقييـ يمكف لمجمعيات الوطنية العمؿ مع المجتمعات المستضعفة لتحديد   .تداعياتيا

ييـ مف ميارات ومعرفة دالمخاطر واتخاذ خطوات لمحد منيا مف خالؿ اعتمادىـ عمى ما ل
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 . وىناؾ القرارات والتخطيط أفضؿمكنيـ مف اتخاذ ، فالبحث عف المعمومات تراتومباد
 محصالت متوقعة مف عممية تقييـ مواطف الضعؼ والقدرات تشمؿ ما يمي: 

  .الكوارث أعقابمعمومات تقييـ خط االساس والمدخؿ لتقييـ االحتياجات الطارئة في  .1
  .المعروفة واإلخطارالمخاطر  لبيئتو فيما يخصفيـ المجتمع  .2
  .واإلخطارلقدراتو الذاتية عمى مواجية المخاطر  ادراؾ المجتمع .3
الالزمة لمنع اثار االخطار او  اإلجراءات التخاذبيف المجتمع والسمطات المحمية  الشراكة .4

  .الحد منيا
والتأىب والحد مف المخاطر )االتحاد الدولي لجمعات  بالوقايةتطوير مشاريع ذات صمة  .5

 (. 6ص، 2007الصميب االحمر واليالؿ االحمر، 
ة واالجتماعية، يويشير مفيوـ القدرة عمى الصمود إلى قدرة الناس والنظـ، بما في ذلؾ النظـ البيئ

عمى التكيؼ بنجاح مع التغيير. ويعتبر الصمود ضروريًا وموجودًا عمى عدة مستويات: لدى األفراد 
ى المستوى الوطني وضمف المنظمات، وعم، ولدى الحكومات المحمية والوطنية ، واألسر والمجتمعات
 واإلقميمي والعالمي.

قدرة األفراد والمجتمعات والمنظمات أوالبمداف الدولي القدرة عمى الصمود بػػ " يعرؼ االتحاد و 
المعرضة لمكوارث واألزمات ولمواطف ضعؼ كامنة، عمى توقع الصدمات والضغوطات واالستعداد 

ا دوف المساس بالتوقعات عمى المدى البعيد ". والحد مف آثرىا والتكيؼ معيا والتعافي مف تأثيراتي
  .(2015)االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر، 

مف خالؿ خفض التكاليؼ  ، فبناء القدرة عمى الصمود مف شأنو أف يحافظ عمى الماؿ واألرواح
ننا خفض التكاليؼ المالية واإلدارية وتكاليؼ الموارد الخاصة باالستجابة لألزمات. حيث يمك

فيو أعداد الناس التي تموت أو تتعطؿ جراء  وتقمص ،واالحتياجات وبناء عالـ قادر عمى الصمود
 الكوارث والصراعات واألمراض مف خالؿ االلتزامات التالية: 

 لمواجية  تمكيف كؿ مجتمع في المناطؽ عالية المخاطر مف اكتساب القدرة عمى االستعداد
 ليا. واالستجابة الكوارث

  تعييف متطوع في كؿ مجتمع نعمؿ فيو ليكوف مسؤوال عف تسييؿ الوصوؿ إلى الخدمات
 الصحية األساسية.
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 واليالؿ األحمر كشركاء موثوقيف  مواصمة الجيود لتقوية الجمعيات الوطنية لمصميب األحمر
 وجيات مساعدة فعالة لحكوماتيا في العمؿ اإلنساني والتنموي.

عمى المساىمة في عممية تعزيز القدرة عمى الصمود في مجتمع الوطنية ية وتعتمد إمكانية الجمع
 معيف عمى ما يمي: 

مواطف الضعؼ في المجتمع وقدراتو: تستند عمميات التقييـ عمى إطار مواطف الضعؼ  .1
والقدرات، وبعد تحميؿ المشاكؿ ومدى قدرة الناس عمى مواجيتيا يتقرر مدى الحاجة إلى 

 اليالؿ األحمر. الصميب األحمر/ تدخؿ
 المجتمع وتفاعمو مع البيئة الخارجية.صالت  .2
 (.2006القيمة التي يمكف أف تضيفيا الجمعية )االتحاد الدولي،  .3

القدرة عمى الصمود وتحقيؽ التنمية المستدامة واالستمرارية االقتصادية لممجتمعات سيؤدي  إف بناء
العاـ والخاص في المؤسسات الحكومية،  يفعإلى تحقيؽ المزيد مف الثقة لدى المستثمريف مف القطا

 حيث يعمؿ عمى تمكيف المدف والمجتمعات عمى الصمود مف خالؿ: 
اإلعداد مف أجؿ القدرة عمى الصمود، وضع ىيكؿ تنظيمي يتمتع بقيادة قوية وتنسيؽ  .1

واتخاذ موضوع الحد مف المخاطر مف االعتبارات الرئيسية في الخطة  ، واضحة ؤولياتومس
 اتيجية.االستر 

تحديد وفيـ واستخداـ سيناريوىات الخطر الحالية والمستقبمية، والمحافظة عمى البيانات  .2
عداد تقييمات لممخاطر تستند إلى عمميات تشاركية ، الحديثة المتعمقة باألخطار، وا 

 واستخداميا ألىداؼ التخطيط طويمة األمد.
ؿ فيـ اآلثار االقتصادية اليامة تعزيز القدرة المالية مف أجؿ القدرة عمى الصمود، مف خال .3

 لمكوارث وتقييميا.
تطبيؽ تصاميـ وتنمية حضرية قادرة عمى الصمود والقياـ بتخطيط وتطوير حضري عمى  .4

وخاصة التركيز عمى المجموعات السكانية  ، دراية بالمخاطر يعتمد عمى تقييمات المخاطر
 لمتضرر. المعرضة

 ة الطبيعية.يالوقائية لمنظـ البيئ حماية الحواجز الطبيعية لتعزيز المياـ .5
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تعزيز القدرات المؤسسية مف أجؿ القدرة عمى الصمود، وتشمؿ الييئات الحكومية، والقطاع  .6
الخاص، والمؤسسات األكاديمية والمينية وىيئات المجتمع المدني، مف أجؿ المساعدة في 

 الفجوات المتواجدة في القدرة عمى الصمود. مؿء
ية عمى الصمود وتقويتيا، وتحديد الترابط االجتماعي وتقويتو وتعزيز ثقافة فيـ القدرة المجتمع .7

 مف خالؿ المجتمع والمبادرات الحكومية وقنوات االتصاؿ اإلعالمية. ، المساعدة المتبادلة
 زيادة قدرة البنية التحتية عمى الصمود: تطوير استراتيجية لحماية البنية التحتية وتحديثيا. .8
لفعالة لمكوارث ووضع خطط لمتأىب وتحديثيا وزيادة قدرات اإلدارة ضماف االستجابة ا .9

 والطوارئ بعد وقوع أي كارثة.
عادة البناء بشكؿ أفضؿ ووضع استراتيجيات لمتعافي مف  .10 اإلسراع في عممية التعافي وا 

عادة اإلعمار  مع التخطيط طويؿ األمد)مكتب االمـ المتحدة لمحد  المتوافؽالكوارث والتأىيؿ وا 
 (.2017المخاطر، مف 

 فالقدرة عمى الصمود وتعزيزىا يكوف عمى عدة مستويات وىي: 
المستوى الفردي: اف الشخص المعافى بدنيًا وعقميًا وذو معرفة وميارات تؤىمو  .1

 لمتكيؼ مع االوضاع الجديدة، والتحكـ بمصيره.
 االسرة: االسرة التي لدى افرادىا تماسؾ وترابط ىي اسرة صامدة. .2
محمي: المجتمع المحمي القادر عمى الصمود يعزز في افراده واسره ىذه المجتمع ال .3

 الروح ويشكؿ قوامو.
الحكومة: اف تعمؿ الجمعية الوطنية مع الحكومة عمى وضع السياسات التي تتعمؽ  .4

بالصمود، نظـ الحماية االجتماعية و القوانيف، ويمكنيا اف تؤثر تأثيرا عميقا في قدرة 
 ى الصمود.المجتمعات المحمية عم

المنظمات: )مثؿ الجمعيات الوطنية(، فروعيا، متطوعوىا، والمنظمات التي تعمؿ  .5
في مجاالت الحد مف تأثير النزاعات، انعداـ االمف، الجوع، اليجرة الجماعية، 

 التموث، تغير المناخ، جزء ال يتجزأمف القدرة عمى الصمود.
ماعية، االثار السمبية و االيجابية المستوى االقميمي والدولي: مف التموث، اليجرة الج .6

 (.2006لمعولمة والتكنولوجيا، النزاعات الداخمية و االقميمية) االتحاد الدولي، 
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، حيث ىـ ـالمجتمعات بأنفسيأفراد قودىا ييعد تعزيز قدرة المجتمعات عمى الصمود عممية و 
حوا مجتمعًا قادرًا عمى ، ليصبوكيؼ يمكنيـ تحسيف حياتيـ ، عمى دراية تامة كيؼ تسير األمور

 ، اف صمود اي مجتمع محمي يتطمب توفر مجموعة مف الشروط والصفات اىميا: الصمود
 مدرٍؾ وصحي وقادر عمى تمبية االحتياجات األساسية. .1
 متماسٍؾ اجتماعيا. .2
 متمتع بفرص اقتصادية. .3
 متمتع ببنية تحتية وخدمات يحافظ عمييا ويمكنو الوصوؿ إلييا. .4
 أصولو الطبيعية. قادر عمى إدارة .5
عمى اتصاؿ بالجيات الخارجية )االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ  .6

 (. 7، ص2015األحمر، 
حسب تصنيؼ االتحاد الدولي لجمعيات الصميب  ، مزايا المجتمع القادر عمى الصمودىذه الوتمثؿ 

كف إطار العمؿ يعترؼ بأف كؿ ول الممكف تطبيقيا عمى معظـ المجتمعات. االحمر واليالؿ االحمر،
النيج في كؿ مجتمع بشكؿ فردي وبما  ابتكارديناميكي ومعقد وفريد، ويجب  مجتمع وكؿ سياؽ ىو

 يتناسب مع االحتياجات في ىذا المجتمع.
 

 امتالؾ الميارات و المعرفة: 3.4.1.2
الذىنية لالفراد بحيث  تولي الجمعيات الوطنية اولوية لمتوعية االجتماعية، عف طريؽ تنمية الميارات

تساعدىـ عمى االدراؾ وتجنب االخطاء، والتدريب عمى استخداـ االساليب الفكرية الصحيحة ونقد 
وتساعده دقة التفكير واتساقو وعدـ تناقضو،  إلىما يؤدي ، مواطف الضعؼ فييـ بإظيارالفكر الخطأ 

المجتمع المحمي، التي بواسطتيا عمى استقصاء المعمومات والتقييـ  لمواطف الضعؼ والقدرات لدى 
والمشروعات التي تحد مف مواطف الضعؼ  اإلجراءات اتخاذو  األزماتتعزز لديو القدرة عمى تحديد 

 عف طريؽ : 
  .االنخراط في العمؿ مع االىالي عمى مستوى المجتمع المحمي .1
الدولي  االتحادالحرص عمى تنفيذ المشروعات التي تتماشى مع اولويات المجتمع المحمي)  .2

 ( 2006لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر، 
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 الكتساب الميارات ومعرفة مبادئ تعمـ الميارات التالي مف ىنا كاف التوجو الحديث
 :(28، ص2010حسب)وافي، 

  يعتمد تعمـ الميارات عمى كؿ مف المنطؽ العممي الصحيح و التدريب الفني، الذي
 قتصاد في كؿ مف المجيود العقمي و البدني.سرعة تعمـ الميارات مع اإلى يقود 

 .الممارسة العممية ركف مف اركاف فف اكتساب الميارات 
  نوعية ومتطمبات الميارة المطموبة  معتوفير فرصة لمممارسة تتالءـ 
  توزيع فترات الممارسة بدال مف تجميعيا 

 
  وتكمف أىمية اكتساب الميارات والمعرفة في المجتمع لألسباب التالية:

تكسب الفرد خبرة مباشرة، وىذه الخبرة تنتج عف طريؽ االحتكاؾ المباشر باألشخاص و  .1
األشياء والتفاعؿ معيا، فتجعمو قادرًا عمى مواجية مواقؼ الحياة والتغمب عمى المشكالت 

 والتعامؿ معيا بحكمة.
البيئة ريف، و اآلخالتفاعؿ الصحي بينو وبيف  إدارةالميارات الحياتية تجعؿ الفرد قادرًا عمى  .2

 والمجتمع.
تمكف الفرد مف الميارات وممارستيا تشعر الفرد بالفخر واالعتزاز بالنفس. فامتالؾ الفرد ليذه  .3

 إلىمما يؤدي بالفرد  اآلخريفالميارات ليا ارتباط كبير بالشخصية وقوة الشخصية وفيـ 
 الصحة النفسية. 

جديدة  أفاؽاء بمستوى الميارة وفتح تمكف الفرد مف ميارة معينة يشجعو ذلؾ عمى االرتق إف .4
 لمعمؿ، فتساعده عمى االرتقاء في مستواه الميني والنفسي واالجتماعي.

تساعد الميارات عمى الربط بيف الدراسة و التطبيؽ لمفرد. وتمكف الفرد مف التعايش والتكيؼ  .5
، 2010ية )وافي، مع تمؾ المتطمبات و التغيير والتقدـ، بما يتالءـ مع تمبية احتياجاتو الحيات

 (  34ص
 ولتفعيؿ دور الميارات والمعرفة لدى اإلفراد في المجتمع ىناؾ عدة توصيات لتحقيؽ ذلؾ:

 امتالؾ محطات راديو وتمفزيوف مجتمعي و التعاوف مع الوسائط اإلعالمية. .1
 استغالؿ المنابر المجتمعية و التجمعات االجتماعية. .2
 ئط.الصحافة المجتمعية، النشرات وصحؼ الحا .3



 

4. 

 إنشاء وتفعيؿ مواقع التواصؿ االجتماعي عمى الشبكة العنكبوتية.  .4
 االتصاؿ المباشر الفردي والجماعي. .5
 (.2010عية والمؤسسية )أبو دوـ، الشراكة المجتم .6

 اتفاقاً تختمؼ نوعية الميارات الالزمة لكؿ مجتمع حسب نمو وتطور وطبيعة ىذا المجتمع، وقد نجد و 
بصفة عامة، فمثال نجد  اإلنسانيةفي المجتمعات  لإلفرادلميارات الالزمة وتشابيًا في نوعية بعض ا

، لكف ميارات اتخاذ القرار وميارات حؿ المشكالت مف الميارات المتفؽ عمييا في كؿ زماف ومكاف
 تختمؼ طبيعة نوعية القرارات ونوعية المشكالت التي تواجو الفرد في المجتمع. 

ة لمميارات الحياتية التي تصمح لكؿ المجتمعات وتشترؾ فييا كؿ فكاف ال بد أف نجد خصائص معين
 كاالتي:  الثقافات والمجتمعات وقد حددت تمؾ الخصائص

تتنوع وتشمؿ كؿ مف الجوانب المادية وغير المادية المرتبطة بأساليب إشباع الفرد الحتياجاتو  .1
 ومتطمبات تفاعمو مع الحياة.

درجة تقدمو، وتختمؼ مف فترة زمنية ألخرى، تختمؼ مف مجتمع ألخر تبعًا لطبيعة  .2
 فالميارات الحياتية تتأثر بالمكاف والزماف.

 تعتمد عمى طبيعة العالقة التبادلية بيف الفرد والمجتمع وتأثير كؿ منيما عمى األخر. .3
تستيدؼ مساعدة الفرد عمى التكيؼ و التفاعؿ الناجح وتطوير أساليب معايشة الحياة )  .4

  (37، ص2010وافي، 
دارتيافالمجتمع الذي يتمتع بالمعرفة والصحة يصبح لديو القدرة عمى تقييـ المخاطر التي تواجيو،  ، وا 

ورصدىا، وتمكنو مف تعمـ ميارات جديدة تساعده عمى التطوير باالستفادة مف الخبرات القديمة،  
ناء عمى ذلؾ قادر عمى تحديد المشاكؿ وتعييف األولويات، والتصرؼ بوتخمؽ لمفرد مجتمع منظـ 

 (. 2010)جامع، بوضع سياسة لمحد مف األخطار
 
 التماسؾ االجتماعي: 4.4.1.2

مف المتطمبات الميمة التي يجب عمى المنظمات االستجابة ليا و البحث عف الموارد الداعمة 
تكوف ىذه المنظمات داعمة لمثوابت االجتماعية والقومية، وىذا المطمب يستوجب  أفو ،  ىالتنفيذ

 أووتيسير االتصاؿ في حاؿ مواجية المجتمع عند طرح محاربة العادات الضارة، ميارات ادارؾ 
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بناء ممارسات ايجابية امتدادًا لمفاىيـ خدمة المجتمع ونمائو، الذي في نياياتو يورث المنظمات 
 (. 2010دوـ،  أبوأكثر)قبواًل 

ركة واإلدارة السميمة لمتنوع فالتزاـ ىذه المنظمات بقيـ ومعايير االحتراـ والتراضي والتسامح والمشا
 واالختالؼ يولد لدى اإلفراد والمجتمع الخصائص التالية:

الدولة، يتميز باالستقاللية والتنظيـ التمقائي وروح  إشراؼحد كبير عف  إلىمجتمع مستقؿ  .1
المبادرة الفردية والجماعية، والعمؿ التطوعي، الحماسة مف اجؿ خدمة المصمحة العامة، 

 قوؽ الفئات الضعيفة.والدفاع عف ح
 ليست مجتمع الفردية بؿ العكس مجتمع التضامف. أنيا إالتعمي مف شأف الفرد  .2
 يولد في المجتمع مؤسسات طوعية اجتماعية واقتصادية و ثقافية وحقوقية متعددة. .3
 (  2014، وآخروفيحقؽ مف خالليا مختمؼ الطبقات والفئات االجتماعية مصالحيا )غربي،  .4

التماسؾ االجتماعي والذي يزرع في  ألىميةقويا  وأساساالذكر،  ضرورة  السابقة اؼاألىدتحقيؽ  إف
، أكثر أوروح المشاركة المجتمعية في التنمية الوطنية و المحمية، فيي عالقة بيف طرفيف  اإلفراد

ستند تتوجو لتحقيؽ النفع العاـ، وتستند عمى اعتبارات المساواة و االحتراـ والعطاء المتبادؿ، الذي ي
 . عمى التكامؿ، حيث يقدـ كؿ طرؼ إمكانيات بشرية ومادية وفنية لتعظيـ المردود وتحقيؽ األىداؼ

فالمشاركة المجتمعية تعمؿ عمى تحريؾ ىمـ وطاقات المواطنيف في المجتمع المحمي لإلسياـ في 
استضعاؼ   وتساعد عمى تعزيز التماسؾ االجتماعي النو يحد مف مواجية تحديات التنمية البشرية،

 إبرازتعزز في المجتمع المحمي، وبالتالي يؤثر عمى التوترات والصراعات المحتممة، فالمشاركة 
 المحمية:  اإلدارةمرتبطتاف بالشراكة بيف منظمات المجتمع المدني و فكرتاف 
 األىداؼالشموؿ: يتضمف تدريجيا كال مف العممتيف السياسيتيف، الديمقراطية التشاركية، و  .1

سية )تحسيف ظروؼ المعيشة لجميع الفئات مع التركيز عمى المجموعات الميمشة السيا
كؿ فرد بغض النظر عف  تمكيف( وفي الحالتيف يكوف اليدؼ الرئيسي ىو األقميةوجماعات 

الثروة والجنس والسف والديف مف المشاركة بصورة منيجية وايجابية في الفرص التي يتيحيا 
 المجتمع.

مؤسسات جديدة،  وتعزيز طرؽ عمؿ جديدة داخؿ ىذه  إنشاءييا التمكيف: ينطوي عم .2
 إلى باألخيرالمنظمات بتقديـ قواعد جديدة لمعالقات التي تربط بيف المنظمات الذي يؤدي 

تغيير القيـ و المعايير المتعمقة باالحتراـ بيف المجموعات االجتماعية بحيث ال ييمش احد 
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بسبب التمييز، فعندما يشارؾ المواطنيف ومنظماتيـ في  إليواالستماع  أويفقد حؽ التعبير  أو
 (.2008)قدومي، الشؤوف العامة تزداد الديمقراطية وتصبح التنمية االقتصادية فعالة

لنتيجة الرئيسية لعدـ إشراؾ المجتمع المحمي في اإلدارة المحمية ىو انتشار اإلحياء الفقيرة و فا
عمؿ مع السكاف عمى مستوى القاعدة يمكف الجمعية مف معرفة ، فالالعشوائيات وعدـ المساواة النوعية

 الى تماسؾ اكبر في وضع البرامج. يؤدياولويات الناس مما 
العديد مف المبادرات الفعمية التي دعت الى التماسؾ االجتماعي وربطت بينيا  ظيورمف ىنا كاف 

ًا لتحقيؽ التماسؾ مف خالؿ قياـ وبيف التنمية االقتصادية، حيث قامت استراليا بتبني اتجاىًا عريض
الحكومة االسترالية بوضع استراتيجية تدعو لمترابط والمساواة، وتيدؼ الى ارشاد الحكومة لتمبية 

 االحتياجات االساسية لمفرد مثؿ التعميـ، المواطنة،بحيث تأخذ اعتبارىا مجموعة العوامؿ االتية:
 اـ واتساع اليوة بيف االغنياء والفقراء.البحث عف االليات التي تساعد عمى منع حدوث انقس 
 .التخمص مف البطالة وايجاد عمالة تتميز بالميارة والكفاءة 
 .تقوية نظـ االمف االجتماعي 
  ، وجود مقاييس لمكافحة الفقر واالستبعاد االجتماعي في مجاالت الصحة، والتعميـ

 ( 2012والتدريب، والخدمات االجتماعية )اسماعيؿ، 
 :يكمف في لتماسؾ االجتماعي ومقاييسوسمات قياـ اف

احاديث االفراد االعضاء: يعتبر الحديث المتبادؿ بيف االفراد مقياسًا ىامًا بيف مدى التماسؾ  .1
فيما بينيـ، فاف كاف الحديث يسوده التفاىـ والمناقشات اليادفة، دؿ ذلؾ عمى قوة التماسؾ 

الحديث عف الجماعة بدؿ ف و.االجتماعي، اما خالؼ ذلؾ دؿ عمى ضعؼ التماسؾ وتخمخم
 الحديث عف الذات، يبيف روح الود والتعاوف وتحمؿ المسؤولية بيف افراد الجماعة.

الصداقة: فكمما كاف اختيار االصدقاء  داخؿ الجماعة دؿ عمى التماسؾ ، اما عند اختيار  .2
 االصدقاء مف خارج الجماعة دؿ ذلؾ عمى ضعفو.

اعة او مجتمع اخالقو وقيمو السموكية، وبمقدار تمسؾ درجة تمسؾ االفراد بالقيـ: لكؿ جم .3
 االفراد بتمؾ القيـ والعادات يكوف التماسؾ االجتماعي قويًا.

وة الجماعات في مواجية االزمات: فاي جماعة تنيار في مواجية االزمات يمكف الحكـ ق .4
 .عمييا انيا عديمة التماسؾ، فالجماعة المتماسكة تزداد قوة في مواجية االزمات
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مساىمة االعضاء في اتخاذ القرار: فزيادة مساىمة االفراد في اتخاذ القرارات و اخراجيا الى  .5
 حيز التنفيذ، يعمؿ عمى زيادة تماسؾ الجماعة، وبالتالي تماسؾ المجتمع االكبر.

البيئة المباشرة قد تؤثر في الحالة االنفعالية الفراد  فّ أالحالة االنفعالية الفراد الجماعة:  .6
 اعة، فوجد اف حالة الجاذبية المرتفعة يميؿ االفراد الى البقاء في جماعاتيـ.الجم

مدى االندماج: يتجمى اندماج االفراد في المجتمع مف خالؿ اشتراكيـ في جميع المناسبات)  .7
 (  2011عمر، 

والتي  ،لإلفراد ومؤسسات المجتمع المدني فالتماسؾ االجتماعي تظير اىميتو عمى عدة مستويات، 
   باالتي: تمخصت

 .تثبيت مبادئ وقيـ الديمقراطية 
  زرع قيـ الحوار و التشاور و التكامؿ و التعاوف 
 .استثمار المؤسسات و اإلفراد في العمؿ المجتمعي 
  .ضماف شفافية وعدالة توزيع الخدمات 
 .تفعيؿ وتنشيط العمؿ الجماعي 
  ،(. 81، ص2014تطوير آليات التعاوف والشراكة ) غربي 

 
 التواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية: 25.4.1.

، برز دور العمؿ التطوعي لسد تمؾ الفجوة مع اتساع اليوة بيف الحكومة وازدياد احتياجات الشعوب
الف الحكومات لـ تعد قادرة وحدىا عمى توفير احتياجات افرادىا سواء في البمداف المتقدمة او 

ة اخرى تساند الجيات الحكومية وتكمؿ دورىا في تقديـ جي النامية. لذلؾ كاف ال بد مف وجود
الخدمات العامة، اطمؽ عمى ىذه الجية بمنظمات المجتمع المدني، حيث اف دورىا معالجة العديد 

 مف القضايا االجتماعية واالقتصادية و الثقافية وغيرىا. 
تستطيع حؿ مات وحدىا ال باف الحكو  الدولية واصبح ىناؾ قناعة واسعة لدى جيات التمويؿ والتنمية

االزمات نظرا لوجود الكثير مف التحديات الصعبة التي توجو العالـ، وانما يمـز االمر مشاركة 
اصحاب المصمحة في ذلؾ، الف لدييـ معمومات ضرورية وخبرات واتصاالت بالدوائر الرئيسية. 

راعاة البعد االجتماعي وتتسـ ىذه المنظمات بالقدرة عمى تقديـ الخدمات لجماعات مختمفة مع م
واالنساني، وقادرة عمى تعبئة جيود قطاعات مف المواطنيف وحمميا عمى المشاركة في تأدية الخدمات 
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العامة، وتحقيؽ رضا المواطنيف بتقديـ سمع وخدمات لذوي الدخوؿ المنخفضة باسعار مناسبة)غربي، 
2014.) 

نفيذية والسمطات المحمية لو اىمية كبيرة تتضمف واقامة شراكة فاعمة بينو وبيف المنظمات والجيات الت
 بما يمي: 

 
  تنفيذ حمالت توعية لتعزيز اطر التعاوف والتفاعؿ ما بيف مؤسسات الدولة ومؤسسات

 المجتمع وافراده.
 ،وصياغة القوانيف  المشاركة مع السمطات التنفيذية و التشريعية في مناقشة القضايا الميمة

 ت االستراتيجية المتعمقة بجودة الخدمات العامة.وتعديميا، واتخاذ القرارا
  كالفقر، البطالة، قضايا تساعد في اعداد الدراسات و االبحاث حوؿ المشاكؿ المجتمعية

 المرأة والطفؿ، واقتراح الحموؿ مع السمطات التنفيذية و التشريعية. 
 عية السابقة تساعد في جمب االستثمار في المشاريع التي تيدؼ لتخفيؼ المشاكؿ المجتم

 الذكر او الحد منيا.
  و الحريات، والحد  ؽالعمؿ مع السمطات عمى تعزيز دور الفرد و الجامعات لضماف الحقو

 مف االنتياكات، ومعاقبة القائميف عمييا.
  تنفيذ دراسات وابحاث في مجاؿ تطوير الخدمات العامة مف اجؿ تخفيؼ التوازف في

 لحاصمة بيف المناطؽ المختمفة.التخطيط والتنفيذ بيدؼ سد الفجوات ا
  ف تصؿ ىذه أتوفير المعمومات المتاحة لمتخذي القرار والمشرعيف في السمطة، فيمكف

)غربي، المؤسسات مف معمومات اكبر بكثير مما يمكف اف تصؿ لو المؤسسات الرسمية
2014.) 

ـ وتشمؿ ما السابقة يمكف استخالص الفوائد مف سياسة االتصاؿ مع وسائؿ الدع مف االىداؼو 
 يمي : 
 تركيز الجيود في المشروع قيد البحث.   .1
 االستثمار االمثؿ لمموارد المتوفرة و االستفادة مف ذوي الخبرة و الكفاءة.  .2
 تخفيؼ االعباء عف االجيزة الرسمية الحكومية في التنفيذ و المتابعة. .3
 .االنتقاؿ مف النظاـ المركزي الى النظاـ الالمركزي في تقديـ الخدمات .4
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لكف احيانا اولويات المتبرعيف ال تتواءـ مع مواطف الضعؼ واالحتياجات الفعمية التي تـ الكشؼ 
، فيذه الفئات المستضعفة بحاجة الى بعض اشكاؿ الرعاية عنيا في التقييـ ليذه المجتمعات

 ذاء(.المسنوف والجياع والميددوف والمعرضوف لاليو الفقراء والمرضى و االجتماعية )منيا العاطموف 
مع ذلؾ نجحت بعض المنظمات في تحويؿ بعض التحديات الجسيمة الى فرص سانحة، ومنيا 
اختالؼ رؤية السكاف المحمييف لممخاطر واالزمات، بالتالي ال يولوف اولوية لممخاطر التقميدية ذات 

لتي صمة بالكوارث الطبيعية الجسيمة مثؿ )الزالزؿ واالعاصير والفيضانات( واىتمت بالمشاكؿ ا
تخص القاعدة العريضة مف االىالي ومنيا مشاكؿ الشرب غير النقية، وحوادث الطرؽ والمخاطر 

 (.2006) االتحاد الدولي  لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر، الصحية
اما عمى الوضع الفمسطيني فقد لعب تمويؿ المانحيف دورا ميمًا، فقد عمؿ الدعـ الذي تمقتو عمى 

المادي، وبناء قدراتيا وتمكيف نفسيا باكتساب الدربة والخبرة، ووظفت عالقاتيا مع تعزيز وضعيا 
المانحييف لتعزيز المواقؼ السياسة الفمسطينية، مفشمة بذلؾ العزؿ الذي عممت اسرائيؿ عمى فرضو 

 :التالية عمييا، ولكف ىذه النتائج لـ تكف خالية مف السمبيات
 انحيف مع االوليات الفمسطينية،تنامي صراع االجندات السياسية لمم 
  اتضاح ضعؼ الموقؼ التنموي الفمسطيني، فدفع الكثير مف المؤسسات والمنظمات الى قبوؿ

 .االوليات التي يفرضيا المانحوف
  ،ادت التبعية الى اضعاؼ قدرات المؤسسات والمنظمات الفمسطينية عمى المبادرة الذاتية

 فيدر الكثير مف الموارد المتاحة.
  اجية المشروعات وتدني مستوى الخدماتازدو.  
  تنامي الفساد في بعض مف المؤسسات ادى الى تراخي العديد منيا اماـ المانحيف )التنمية

 ( 2004البشرية، 
، لديو عالقات مع اطراؼ خارجية، توفر لو بيئة دعـ نالحظ اف المجتمع المرتبط بالعالـ الخارجي

دعو الحاجة، ويمكف تحديد وظائؼ االتصاؿ والتواصؿ بما اوسع، وتقدـ السمع والخدمات عندما ت
 يمي:
 .اداة فعالة في تكويف العالقات االنسانية 
 .يسيؿ عممية تبادؿ المعمومات بيف الناس 
 .توحيد االفكار و االتجاىات والعمؿ عمى تغيير السموؾ االنساني 
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 .يساىـ في تشكيؿ الرأي العاـ 
 ية و الجماعية و الدولية.يسيـ في فض الخالفات الخالفات الشخص 
  ،(.2010يساعد عمى بمورة عممية التحضر، والتحوؿ االجتماعي)وافي 

 
  توفر بنية تحتية مصانة: 6.4.1.2

تمعب البنية التحتية دورًا اساسيًا في تعزيز نوعية حياة المواطنيف، وتشكؿ عصبًا رئيسًا لعمميات 
كتمة: العمرانية واالجتماعية واالقتصادية ، لما ليا مف تأثير في تطوير الالتنمية بمستوياتيا كافة

والبيئية، واالرتقاء بيا، فيي تشمؿ النظـ المادية والمرافؽ التي توفر الخدمات العامة االساسية، مثؿ: 
النقؿ ومرافؽ المياه والغاز والكيرباء والطاقة واالتصاالت والتخمص مف النفايات واالراضي والحدائؽ 

 تكمف اىمية البنية التحتية بمستوياتيا كافة في عنصريف رئيسيف ىما:  ية.والمباني الرسمية والترفيي
  ،تحقيؽ نمو اقتصادي عمى المستوى العاـ والخاص، مف خالؿ جمب االستثمارات وتسييميا

 مع ضماف تحقيؽ الفائدة المرجوة منيا، مما ينعكس بااليجاب عمى المستوى الشعبي.
 بيف المناطؽ والمستخدميف، ولضماف الوصوؿ الى  تحقيؽ توزيع عادؿ لمموارد و الثروات

 االىداؼ المرجوة،  يجب تحقيؽ اربعة اىداؼ رئيسية خالؿ مشاريع تطوير البنية التحتية: 
 الوصوؿ الى الحد االقصى مف العدالة االجتماعية.  .1
 تعزيز االقتصاد وايجاد فرص عمؿ واستثمار مستدامة.  .2
 شكؿ دراماتيكي.االرتقاء الى برامج ومشاريع جديدة ب .3
 (. 2016حماية الموارد الطبيعية والبشرية) ابو راس،  .4
ف وبناء جدار الفصؿ، ادى لتدمير البية التحتية و ياستمرار العدواف االسرائيمي عمى الفسطيني لكف مع

المؤسسات الفمسطينية، واوجد عوائؽ كثيرة منيا القصور في التغطية الخدمية، وعدـ توفر الموارد 
كما اف النمو السكاني المتسارع اثر عمى منيـ،  والتي اثرت عمى حصوؿ الفقراء والمحتاجيفالالزمة 

قدرة توفر الخدمات بالمستوى الجيد بسبب قمة الموارد، فبرزت بعض االتجاىات لتنفيذ مشاريع تنموية 
اـ بالحكـ بالمشاريع المتعمقة بتأصيؿ االىداؼ واىميا االىتمعمى المستوى المحمي، وبدأ االىتماـ 

 (.2007احمد، واخروف، حاج )المحمي، والتركيز عمى مشاركة الفرد في الحكـ عمى المستوى المحمي
االنساف ومشاركتو في  قدراتمف ىنا نجد اف الحكـ المحمي بدأ بأخذ طابعًا ميمًا واساسيًا في تكويف 

مف خالؿ تحسيف نوعية ىو الوصوؿ باالنساف الى مستقبؿ   ، كوف غرض التنمية المستدامةالتنمية
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الحياة، بما يتطمب بدوره الربط بيف التنمية والبيئة، مف اجؿ حماية االنظمة البيئية، وادارة الموارد 
 المرتكزات االتية في التنمية: (. فوضع في الحسباف2017الطبيعية ) الشحي، 

 يكوف التنسيؽ بيف الفئات المختمفة لممجتمع عمى المستوى المحمي. أف .1
ف التنمية المحمية مرتكزة عمى الموارد والقدرات المحمية المتوفرة، الف اليدؼ منيا ىو تكو  أف .2

 االنساف.
 يكوف  تركيز التنمية المحمية عمى الفئات االقؿ مقدرة و االشد فقرًا داخؿ المجتمع. أف .3
ف يكوف ىدؼ التنمية تعزيز العالقة بيف المواطف والدولة، لكي يكوف المواطف مواطنًا أ .4

 حًا.صال
 عمى المشاركة في تمكيف المواطنيف.تكوف التنمية المحمية مبنية  أف .5
تكوف قنوات االتصاؿ والمعمومات بيف المستوى المحمي والوطني مستمدة مف المقدرة  أف .6

 ( 22، ص2007احمد، واخروف، حاج والدراية والحاجة التي تؤيد التنمية) 
واالحتياجات لدى  ماشى مع ترتيب االولوياتاشباع الحاجات االساسية لممجتمع، والتي تت إفّ 

، بيدؼ رفع  مستوى المواطنيف ىي االساس والركيزة التي تستند عمييا تنمية المجتمع المحمي
، واستغالؿ موارده حياة االفراد اجتماعيًا واقتصاديًا،  والذي يؤدي الى توازف المجتمع وتماسكو

ف االعتبار عند اختيار مشاريع البنية فيناؾ ثالث اولويات يجب اخذىا بعي ،بشكؿ صحي
 التحتية: 
  ، اف تعمؿ مشاريع البنية التحتية عمى تشجيع النمو المستداـ في المنطقة التي يتـ فييا

 لتحقيؽ االستفادة القصوى مف التمويؿ.
 . اف تكوف ىذه المشاريع قادرة عمى جذب قرارات استثمارية لمشاريع جديدة 
 وجيا الحديثة وتطبيقيا في جميع مراحؿ التصميـ والتنفيذ و ال بد مف استخداـ التكنول

، واف يكوف المشروع مرنأ وقادر عمى استيعاب المتغيرات الجديدة) ابو راس، التشغيؿ
 (.11، ص 2016

خيارات كثيرة لتحديد ما ىو المطموب لتحقيؽ  الستخداـ المجتمعات المحمية  مما دفع الكثير مف 
 عمى ما يمي:  تالتنمية المحمية، وتركز 

  تشجيع منظمات االعماؿ المحمية مف خالؿ تقديـ المشورة، والدعـ و الموارد لتمكينيا مف
 النمو.
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  المحافظة عمى النشاطات القائمة وتقويتيا وضماف بيئة تمكينية مواتية ليا في اطار
 السمطة المحمية.

 مومات والوارد لمساعدة تشجيع المشروعات االستثمارية الجديدة وتقديـ الدعـ التقني والمع
 االفراد في انشاء نشاطات جديدة.

  تحسيف مناخ االستثمار المحمي واتخاذ االجراءات لجذب االستثمار المحمي والعالمي في
 اطار شراكة فاعمة. 

  العمؿ عمى قياـ بنية تحتية اساسية تؤدي الى تحسيف خدمات النقؿ والمياه الصالحة
، وتوفير وسائؿ ظمة الطاقة، و انظمة االتصاالتلمشرب وخدمات الصرؼ الصحي، وان

 الراحة.
  تحسيف البيئة االقتصادية واالجتماعية مف خالؿ اصالح عممية التنظيـ والتدريب لرفع

الميارات والتعميـ واالبحاث والتطوير وتقديـ الخدمات، باالضافة الى التوجو الى مصادر 
 رأس الماؿ والتمويؿ.

 مف خالؿ تسييؿ الروابط بيف الشركات )بيف المورديف  تطوير التكتالت والقطاعات
 والمشتريف(، والخدمات الداعمة )شاممة بذلؾ مؤسسات التدريب والبنوؾ(.

 .التركيز عمى برامج تخفيؼ حدة الفقر المتمثمة بادخاؿ السكاف الفقراء في االقصاد 
 ي الدخؿ الصناعات المتجية نحو النمو والتي توفر فرص عمؿ لمعماؿ مف ذو  تعزيز

 المتدني.
 (2007احمد واخروف، حاج االىتماـ بالقطاع التعاوني.) 

فنالحظ اف زيادة قدرة البنية التحية عمى الصمود ىي مف االمور المحورية لتوفير الخدمات 
لكف الحكومة الفمسطينية تممؾ قدرا محدودا مف السيطرة عمى  الضرورية، واالستجابة مع االزمات،

ال تممؾ اية صالحية بشأف المياه وادارة التجارة الخاجية، وىذه القيود ليا تأثيرات الموارد الطبيعية و 
سمبية عمى امكانيات النمو في االقتصاد الفمسطيني وفي رفاه السكاف، وتتمخص ىذه التاثيرات في 

 االتي: 
  انعداـ السيطرة عمى الحدود الدولية: مما يجعؿ حركة الناس والبضائع تحت السيطرة

ائيمية، وىذا يدفع الحكومة الفمسطينية الى االعتماد عمى نظاـ العوائد الضريبية ، الذي االسر 
 يتيح السرائيؿ اف تقرر متى تحيؿ الى الحكومة الفمسطينية ىذه الرسوـ.
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  محدودية السيطرة عمى الضرائب والغياب الفعمي لعممة وطنية: وىذا يترؾ لمحكومة
ت النقد، التي مف شانيا اف تعزز استقرار االقتصاد الفمسطينية القميؿ مف التحكـ بساسا

 وتوفر ما يكفي مف فرص العمؿ.
  محدودية السيطرة عمى الموارد الطبيعية: فالقيود االسرائيمية عمى المياه والكيرباء والبحر

والمعادف، تضطر الحكومة الفمسطينية لشراء الجزء االعظـ مف احتياجاتيا لممياه و الكيرباء 
 ؿ.مف اسرائي

  محدودية الوالية عمى االرض: مثؿ المناطؽ المصنفة )ج( في الضفة الغربية والمناطؽ التي
يقيد الوصوؿ الييا )المنطقة العازلة( في قطاع غزة، حيث يوجد الجزء االكبر مف االراضي 

 الزراعية، مما يعيؽ مساعي اعتماد سياسة زراعية فمسطينية.
 ـ الجيش االسرائيمي بالدخوؿ الى المراكز الحضرية محدودية التواصؿ الجغرافي: حيث يتحك

و الريفية والخروج منيا، مما يجعؿ مف الصعب انفاذ القوانيف واالنظمة، ويزيد مف مخاطر 
 .(2016، كرياج، وابو حمد والزاغةاالستثمار) 

 : الفمسطينيالواقع  4.1.27. 
يد في عدد الحواجز واإلغالقات إف استمرار الصراع وما نتج عنو مف ضحايا وتدمير منازؿ وتزا

وتشييد جدار الفصؿ العنصري، أدى إلى نشوء احتياجات جديدة لممجتمعات المحمية ولممؤسسات 
وفي مقدمتيا جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، مع األخذ بعيف االعتبار وجود مناطؽ ، الفاعمة

 يجة لذلؾ أولت الجمعية اىتمامامعرضة لمخطر أكثر مف غيرىا تحتاج إلى المزيد مف الخدمات. ونت
والفئات الميمشة، بغية تقييـ حجـ المشكمة والتعرؼ إلى  اإلمكانياتبالحاجة إلى دراسة  خاصًا يتعمؽ

 درايةو  ، ، وتحديد المناطؽ المعرضة لمخطر أكثر مف غيرىاتياجات الجديدة الناشئة عف الوضعاالح
الخدمات الالزمة وأىمية توفيرىا مف  وكمية متوقعة، مواجية الكوارث والمخاطر اللإمكانيات الجمعية 

 أجؿ تمبية ىذه االحتياجات.
فبناء الجدار واستمرار حالة الصراع في المنطقة، يولداف آثارا خطيرة جدا عمى المستوى الصحي 

 ويعود ذلؾ بغالبيتو إلى ما يمي: . ادي والبيئي والتربوي/ التعميميواالقتص
 لى المنطقة بسبب اإلغالقات وحظر التجوؿ وجدار الفصؿ.انعداـ إمكانية الوصوؿ إ 
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  الوصوؿ إلى صعوبة وصوؿ السكاف إلى المؤسسات الصحية ومنع الطواقـ الطبية مف
 المرضى.

  الحد مف حرية تنقؿ األشخاص والبضائع التي تعتبر حيوية بالنسبة إلى االقتصاد الفمسطيني
 المتدىور.

  يولداف  االحتالؿ اإلسرائيمي طرؼالتحتية مف  البنىدمير الفقر في المنطقة وتانتشار ظاىرة
 (.2016، كرياج وابوحمد والزاغة آثارا سمبية عمى البيئة)

 البيانات السكانيةأوال: 
ألؼ نسمة، منيـ مميوف  952مالييف و 4بحوالي  2017عدد السكاف الفمسطينييف في عاـ  قدر
، حيث يشكؿ مف الغربية نسمة في الضفة آالؼ 8مالييف و 3ألؼ نسمة في قطاع غزة، و 943و

% في القطاع، 42.6% في الضفة،  36.6ىـ دوف الخامسة عشرة مف العمر غالبية السكاف )
الكثافة  أما . % في فمسطيف 4.6في فمسطيف( وال يشكؿ الذيف تجاوزوا سف الستيف سوى  38.9

 . في القطاع 5324ع الواحد، ونسمة في الكيمومتر المرب 532السكانية في الضفة الغربية فتبمغ 
سمة في الكيمومتر المربع ن 823وىكذا فاف الكثافة السكانية اإلجمالية في فمسطيف تبمغ 

  (.2018، الجياز المركز لالحصاء الفمسطينيالواحد)
  

 ثانيا: الوضع الصحي 
سطيف المحتمة، وزارة الصحة الفمسطينية الوزارة المسؤولة عف الصحة العامة لممواطنيف في فمتعتبر 

وتقوـ ىذه الوزارة أيضا  الحكوميةحيث تتبع ليا جميع المستشفيات والمراكز العالجية الفمسطينية 
 باألعماؿ المتعمقة بالصحة في فمسطيف.

مني قطاع  وقد ، يعاني قطاع الصحة في فمسطيف كثيرا مف ممارسات قوات االحتالؿ اإلسرائيميو 
حيث قاـ جيش االحتالؿ بتدمير العديد مف سيارات اإلسعاؼ،  الصحة بكثير مف الخسائر المادية،

وحدث الكثير مف حاالت الوفاة عمى الحواجز اإلسرائيمية التي تقيميا قوات االحتالؿ اإلسرائيمية في 
 األوضاع الصحية في الضفة. فيما أثر  ، الضفة الغربية

 
 حات باىرة في السيطرة عمى : حققت وزارة الصحة في السنوات االخيرة نجااألمراض الخطيرة

، 1982دفتيريا في فمسطيف منذ العاـ  العديد مف األمراض المعدية، فمـ تسجؿ حالة جذاـ أو
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رغـ وجود ىذه  ، الكوليرا منذ سنوات عديدة كما لـ تسجؿ أية حالة لمرض الكمب أو
 ( 2017)وزارة الصحة،  األمراض في دوؿ مجاورة

المعدية والحد مف انتشارىا، تحتؿ األمراض المزمنة مكانًا أكبر  وبينما تتـ السيطرة عمى األمراض
بيف أسباب االعتالؿ، وترتبط الزيادة في األمراض المزمنة بالتغيرات الطارئة عمى أسموب الحياة 

وىذا يساىـ أيضا في زيادة معدالت  ، والسموؾ وقمة النشاط البدني والعادات الغذائية السيئة
 راض القمبية الوعائية والسكري واالضطرابات النفسية.انتشار السرطاف واألم

 
 حالة وفاة،  10940بمغ عدد الوفيات المبمغ عنيا في فمسطيف  2016: في العاـ الوفيات

، في قطاع غزة 3763، و%  65.5 شكمت  ،حالة وفاة في الضفة الغربية 7177 منيا
 % مف مجموع الوفيات. 34.4  وشكمت ما نسبتو

المبمغ عنيا في العاـ  فالفمسطينييقمب واألوعية الدموية ىي المسبب األوؿ لوفيات كانت أمراض الو 
وكاف المسبب الثالث ىي الجمطات الدماغية  . %14وبنسبو بمغت  ، ، تمتيا أمراض السرطاف2016

وكذلؾ  ، %8حديثي الوالدة بنسبة  وفي المرتبة الرابعة حمت وفيات األطفاؿ .%12.8وبنسبة بمغت 
  .(2017)وزارة الصحة،  % مف مجموع الوفيات8ت الناتجة عف مرض السكري بنسبة الوفيا

و  السرطاف و أما األسباب األربعة التي تحوي )األمراض المزمنة وأمراض القمب واألوعية الدموية
 يف% مف مجموع وفيات الفمسطيني 65.4الجمطات الدماغية ومرض السكري( فشكمت ما نسبتو 

 .2016لعاـ المبمغ عنيا في ا
 نسبة  تحيث زاد ،: يزداد انتشار سوء التغذية بيف األطفاؿ الفمسطينييفالوضع التغذوي

تسجيؿ األطفاؿ الذيف يعانوف مف سوء التغذية، وىذا يدؿ عمى تردي الوضع االقتصادي 
 الذي يعيشو الشعب الفمسطيني.

ء لدييـ ىزاؿ حاد، % مف ىؤال24.9%، 0.4بمغت نسبة األطفاؿ الذيف يعانوف اليزاؿ  وقد
 % منيـ لدييـ نقص حاد في الوزف.30.8% مف نقص الوزف و0.5ويعاني 

 عيادة صحية  16: تقدـ خدمات الصحة النفسية في فمسطيف مف خالؿ الصحة النفسية
 ، حيث بمغيفنفسية ومجتمعية متخصصة، وظيرت زيادة كبيرة في حاالت المرضى النفسي

مسطيف والمسجمة في مختمؼ مراكز الصحة النفسية في عدد حاالت األمراض النفسية في ف
مف  100.000لكؿ  101.6بمعدؿ حدوث  ، حالة 2712محافظات الضفة الغربية 
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حيث  ، عمى التوالي السكاف، وظير أف العصاب والتخمؼ العقمي والفصاـ ىي األعمى حدوثا
 مف السكاف. 100000لكؿ  15.6، 15.7، 24.9بمغت 

ؿ اإلسرائيمي إلى تردي الوضع النفسي واالجتماعي لممجتمع الفمسطيني وزيادة أدت إجراءات االحتالو 
حاالت التبوؿ الميمي، والقمؽ والخوؼ بيف األطفاؿ، وتردي األوضاع االقتصادية وتزايد نسبة الفقر 

وزيادة  ، ف خاصة بيف طالب المدارسيوالبطالة، حيث أسيمت في تزايد نسبة حاالت المرضى النفسي
، ووزارة شؤوف البيئة )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيالت العصاب النفسي بيف السكافعدد حا
2013) 
 حالة إعاقة بيف  61تـ تسجيؿ  2016: خالؿ العاـ اإلعاقة والتشوىات الخمقية الوراثية

األطفاؿ المفحوصيف في مراكز الرعاية الصحية األولية في محافظات الضفة الغربية بنسبة 
ف إجمالي األطفاؿ المفحوصيف في مراكز الرعاية الصحية األولية، حيث سجمت % م 0.11

 %.0.23أعمى نسبة إعاقة في مديرية شماؿ الخميؿ وبمغت 
 0.05إعاقة وبنسبة  27توزعت اإلعاقات المسجمة في الضفة الغربية عمى اإلعاقة الحركية وبمغت و 

إعاقة  29واإلعاقات البصرية ، %01.0إعاقات سمعية بنسبة  5اإلعاقة السمعية بمغت و %، 
حالة لدييا أمراض خمقية في الضفة  1023مف اجمالي المواليد المفحوصيف، و 0.05بصرية بنسبة 

 الغربية.
 تعد وزارة الصحة المقدـ الرئيسي لخدمات الرعاية الثانوية في اوضاع المستشفيات :

 ، في جميع المحافظاتمستشفى  27سريرا موزعة عمى  3325فمسطيف، حيث تممؾ وتدير 
 51منيا  ، سريرا 6146مستشفى عاممة في فمسطيف بسعة سريرية تبمغ  81وذلؾ مف أصؿ 

وباقي األسرة  ، %61وبنسبة  ، 3747 رتيافي محافظات الضفة بسعة سريرية قدمستشفى 
 في محافظات قطاع غزة.

ويممؾ  ، سريراً  2061سعة مستشفى ب 34فإف المنظمات األىمية تممؾ  ، باإلضافةإلى وزارة الصحة
وكالة الغوث وتشغيؿ الالجئيف فتممؾ مستشفًى  أما .سريراً  536مستشفى بسعة  16القطاع الخاص 

 سريرا. 63واحدا في محافظة قمقيمية بسعة 
سريرا وتغطي أسرة  161وتممؾ الخدمات الطبية العسكرية ثالث مستشفيات في قطاع غزة بسعة 

وجد خدمات الجراحة العامة وتخصصاتيا تالتخصصات تقريبا، حيث  مستشفيات وزارة الصحة معظـ



 

53 

خدمات التأىيؿ والعالج الطبيعي  أما .واألمراض النفسية طب األطفاؿ و الفرعية، األمراض الباطنية
 (. 2018لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، افيي تقدـ مف قبؿ المؤسسات األىمية )

  :ثالثا: الوضع االقتصادي
ونتيجة لذلؾ ، 2016% خالؿ العاـ  4.1ناتج المحمي اإلجمالي في فمسطيف نموا بنسبة شيد ال

دوالر أمريكي،  1765.9% ليصؿ إلى  1.2ارتفع نصيب الفرد مف الناتج المحمي االجمالي بنسبة 
فرد، بينما انخفضت نسبة  1324.1% ليصؿ إلى  2.9وزاد حجـ القوى العاممة خالؿ العاـ بنسبة 

%  27.1%، وارتفع معدؿ البطالة في فمسطيف إلى  46.5في القوى العاممة لتصؿ إلى المشاركة 
ويعزى ىذا االرتفاع في معدؿ البطالة إلى  . 2015في العاـ  26.1مقارنة مع  2016في العاـ 

 ( 2016) سمطة النقد الفمسطينية، زيادة عدد العامميف بنسبة أقؿ مف الزيادة في حجـ القوى العاممة.
باستثناء  2016ت األنشطة االقتصادية في فمسطيف ارتفاعا في عدد العامميف خالؿ العاـ شيدو 

أنشطة الزراعة والصناعة والخدمات والفروع األخرى، واحتمت أنشطة الخدمات والفروع األخرى 
لمركزي لإلحصاء لجياز ااالمرتبة األولى في االقتصاد الفمسطيني مف حيث القيمة المضافة والعمالة)

 (. 2018لفمسطيني، ا
% 0.22بنسبة  2016وانخفض مؤشر الرقـ القياسي ألسعار المستيمؾ في فمسطيف خالؿ العاـ 

(، ويعزى 2010)سنة األساس  2015خالؿ العاـ  110.99مقارنة مع  110.75ليصؿ إلى 
انخفاض المؤشر إلى انخفاض أسعار بعض السمع ضمف المجموعات الرئيسية ذات الوزف األعمى، 

يا أسعار مجموعة المواد الغذائية والمشروبات المرطبة. )الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، من
2017 ) 

  :رابعا: الوضع البيئي
مف االحتالؿ اإلسرائيمي ما أدى إلى اإلىماؿ وعدـ اإلدارة ما  ، ولفترة طويمة، عانت البيئة الفمسطينية

 وتربة وىواء. تسبب في تدىور عناصر البيئة المختمفة مف مياه
أدت إجراءات االحتالؿ وسياساتو الممنيجة إلى تدىور كبير في البيئة الفمسطينية بحيث طاؿ و 

المشيد الحضاري والجمالي واألراضي وكافة الموارد الطبيعية، األمر الذي وضع عمى عاتؽ الحكومة 
عمى المصادر الطبيعية  ومحاولة الحفاظ ، مف جية ، الفمسطينية عبئًا كبيرا لوقؼ التدىور الحاصؿ

 (.2018لجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، امف جية ثانية)
 البيئة:  واجيتياولعؿ أبرز التحديات التي 
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غياب قوة التنفيذ والتشريعات وقمة الوعي البيئي لدى المواطف الفمسطيني وضعؼ السموؾ  .1
 الذي يقدر ويحتـر البيئة ويحافظ عمييا.

ة التشريعية لمقطاع البيئي بسبب حداثة التشريعات البيئة وعدـ اكتماؿ . عدـ اكتماؿ المنظوم2
 صدور الموائح التنفيذية واإلجراءات اليادفة إلى الترجمة العممية لمقوانيف والسياسات.

.ىناؾ حاجة ممحة لتعزيز التواصؿ والتنسيؽ بيف مؤسسات المجتمع المدني، وبيف الجيات 3
ف حاجات وأولويات القطاع الخاص والمستثمريف مف ناحية وبيف تحسيف التوزاف بيو  ،الحكومية

 المعايير والمواصفات البيئة مف ناحية أخرى.
أف نسبة المخصصات المالية لمبيئة و . ما زالت الموازنات الحكومية لمبيئة دوف المستوى المطموب 4

أىمية البيئة وىي مخصصات قميمة ال تتناسب مع ، %3وحماية المصادر الطبيعية ال تتجاوز 
، ووزارة البيئة ا) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطينيواالحتياجات الخاصة لمحفاظ عمييا وتطويرى

2013) 
 أبرز المالمح والحقائؽ البيئية في فمسطيف: 

  :كميات النفايات الصمبة في فمسطيف 
حوالي  2015 في العاـبمغ متوسط إنتاج األسرة اليومي مف النفايات المنزلية في فمسطيف  

 كغـ في قطاع غزة. 2.4مقابؿ  ، كغـ في الضفة الغربية 3.2بمغ المتوسط و كغـ،  2.9
% مف المساكف في فمسطيف مف النفايات المنزلية عف طريؽ  96حيث تتخمص أكثر مف 
 إلقائيا في أقرب حاوية.

  مجاورة.يعتبر األقؿ مقارنة مع نظيره في الدوؿ ال 2016نصيب الفرد مف االنبعاث لعاـ 
  قدرت كمية المنبعثات الناتجة مف قطاعات الطاقة والزراعة والنفايات في فمسطيف خالؿ

وتوزعت مساىمة  .طف مكافئ مف غاز ثاني اكسيد الكربوف 4645.5حوالي  2016العاـ 
% لقطاع  19.2% لقطاع الطاقة و 72.8القطاعات في المنبعثات بنسبة تتراوح بيف 

ويقدر  ،%8ساىمة قطاع الزراعة في إحداث المنبعثات حوالي بينما بمغت م، النفايات
األدنى  وىو 0.964في فمسطيف حوالي  2016لمعاـ  co2إجمالي نصيب الفرد مف انبعاثات

 مقارنة مع الدوؿ المجاورة.
  يـو  اً لتر  83بمغ معدؿ استيالؾ الفرد الفمسطيني مف المياه في فمسطيف خالؿ العاـ حوالي /

 / يـو في قطاع غزة.ًا لتر 84ية وفي الضفة الغرب
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  مف األفراد في فمسطيف يستخدموف مياه الشرب 62.4اف  2017تفيد بيانات التعداد لعاـ %
 االمنة 

  مف األفراد يستخدموف الصرؼ الصحي المحسف.99أكثر مف % 
  اقتصاديات قطاع البالستيؾ: أظيرت بيانات الحكـ المحمي أف البالستيؾ يشكؿ ما نسبتو

لجياز ا) % في قطاع غزة 12و ، مف النفايات الصمبة في الضفة الغربية % 14.6
 .(2018المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

  :خامسا: الوضع التربوي / التعميمي
  يعرؼ الفمسطينيوف بتشديدىـ عمى ضرورة اكتساب العمـ وبذؿ الجيود الجبارة مف أجؿ توفير

 وؿ المجاورة.بالمقارنة مع الد ، التعميـ الجيد ألوالدىـ
 مدرسة 2914في فمسطيف  2015/2016في العاـ الدراسي  الفمسطينية بمغ عدد المدارس، 

 مدرسة في قطاع غزة. 720مدرسة في الضفة الغربية و 2194 امني
  معمما ومعممة، وبمغت  55160 ، 2015/2016بمغ عدد المعمميف في المدارس لمعاـ 

)الجياز  % في غزة3الضفة الغربية و% في 3.5، % 3.3األمية في فمسطيف نسبة 
 (.2016المركزي لإلحصاء الفمسطيني، 

حسب احصاءات وبيانات الجياز المركز لالحصاء الفمسطيني خالؿ السنوات الماضية وب
اخطر ما يواجو المجتمع  فافاالقتصادية والصحية والبيئة والتربوية،  المتعمقة باالوضاع

النسيج االجتماعي الفمسطيني _  وتفتيتلجغرافية الفمسطيني مف تحديات ىي التجزئة ا
 ( .2004البشري والثقافي والحضاري )برنامج دراسات التنمية، 

 التخمص مف االحتالؿوانو ال يمكف الوصوؿ الى تنمية اقتصادية واجتماعية شاممة دوف 
 ، سيمتطمبات التنمية ترتكز عمى توفير استقرار سياالف ، مستقمة واقامة دولة فمسطينية

وبالتالي يتـ تحقيؽ تنمية اقتصادية تتوزاف مع الموارد الطبيعية المتوفرة، وتمبية احتياجات 
السكاف بتوفير فرص عمؿ وتحقيؽ االنشطة االقتصادية وحماية البيئة، ومف ثـ تمبية 
 االحتياجات االجتماعية لكافة افراد االسرة والمجتمع انطالقًا مف مبدأ المساواة والعدالة بيف

 ( 2013، ووزارة البيئة افراد المجتمع )الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني
ىذه الرؤيا، تبنت منظمات المجتمع المدني الفمسطيني مجموعة مف االستراتيجيات  ولتحقيؽ
بتقوية وتمكيف الشعب الفمسطيني وتعزيز صموده عمى ارضو ومقاومتو  المتعمقة الفعالة
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جميع انواع المساعدات االنسانية واالقتصادية واالجتماعية  لالحتالؿ االسرائيمي وتقديـ
 ما يمي: والثقافية والسياسات العامة

  بيئة قانونية ممكنو لمتنمية في فمسطيف  و ايجادالتأثير باالنظمة والتشريعات والقوانيف 
  في الحوار . و مؤسساتو الحيويةاشراؾ المجتمع المحمي 
 وخاصة الخدمات  ، تماعية لمجمعيات المحمية والميمشةواالج تقديـ الخدمات االقتصادية

 الصحية والتعميمية 
  تطوير القدرات المؤسسية وتنمية الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية والمجتمع

 المدني.
 اقصى فاعمية لعممية  تنفيذ تعزيز التشاور والتنسيؽ والتشبيؾ بيف كافة االطراؼ لضماف

 (.2003، اديعبد اليالتنمية البشرية )
 

  دراسات سابقة 2.2
في البداية ىناؾ مالحظة حوؿ افتقار المراجع العربية لمثؿ ىذه الدراسات التي تيتـ بدور المنظمات 

 و المؤسسات غير الحكومية في تعزيز صمود المواطف في المناطؽ الميمشة.أ
ت المجتمع المدني ومحاولة لذا لجأت الباحثة لالستعانة بالدراسات التي تيتـ وتتناوؿ موضوع منظما

ربطيا بالدراسات التي تيتـ بالتنمية المجتمعية، والربط بيف الموضوعيف مف أجؿ تشكيؿ مرجع 
أساسي يتناوؿ دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في 

 إثراء ىذا االتجاه بدراسة حديثة. والمناطؽ الميمشة، 
 

   :ت عربيةدراسا  1.2.2

، رزيزة   " المجتمع المدني ودوره في عممية التنمية المحمية"  : ( دراسة بعنواف2017 )دييـو
تيدؼ إلى إلقاء الضوء عمى أىمية المجتمع المدني في عممية التنمية المحمية مف مختمؼ جوانبيا 

ىـ أوعممية التنمية، و ، وتحديد طبيعة المجتمع المدني في ليبيا االجتماعية والسياسية واالقتصادية
 العوائؽ التي تحد مف دور المجتمع المدني في التنمية.
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اعتمدت الدراسة المنيج الوصفي التحميمي لشدة ارتباطو بدراسة المشكالت المتعمقة بالمجاالت 
 اإلنسانية، إضافة إلى المنيج التاريخي.

ف يكوف لو دور في عممية التنمية إف المجتمع المدني ال بد أ"  توصؿ البحث إلى النتائج التالية:و 
المحمية حيث أف عممية التنمية الحقيقية ىي التي تحدث بالمشاركة بيف المؤسسات الحكومية 
ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، وأف الدوؿ التي ال توفر البيئة القانونية والسياسية لعمؿ 

عممية التنمية، وأف الفشؿ في إرساء  مؤسسات المجتمع المدني تعمؿ عمى تحييد طرؼ مف أطراؼ
دعائـ منظومة الحوكمة يعد التحدي األبرز في إحداث تنمية محمية قائمة عمى الشراكة مع القوى 
االجتماعية المختمفة، وأف الموارد المالية الخاصة بتمويؿ منظمات المجتمع المدني تعد المتحكـ 

إلضافة إلى أف الوعي المجتمعي ىو مف أىـ األبرز في مدى فاعمية ىذه المنظمات المدنية، با
األسس التي تزيد مف قدرة مؤسسات المجتمع المدني في تقديـ الخدمات والمشاركة في عممية 

 ."التنمية
 – " دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحمية ": ( دراسة بعنواف2015)جمعاف

 .لمجتمع المدني) التنموية( بمحافظة حضرموتعمى عينة مف منظمات ا دراسة مسحية ميدانية
ىدفت ىذه الدراسة إلى التعرؼ عمى دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحمية، 
والتعرؼ عمى الوضع الحالي لتمؾ المنظمات والجمعيات األىمية، ونقاط القوة والضعؼ لدييا، إلبراز 

 مة إلنعاش دور تمؾ المنظمات والجمعيات.دورىا في المجتمع وماىية التدخالت الالز 
استخدمت ىذه الدراسة المنيج الوصفي، فاعتمدت عمى المسح االجتماعي بالعينة، وتـ االعتماد عمى 

( مؤسسات 7المالحظة المباشرة، واالستبانة، والمقابالت الشخصية، حيث تكونت عينة الدراسة مف )
 مدني.المنظمات والجمعيات ومؤسسات المجتمع ال ضـت

واحتوت االستبانة عمى مجموعة مف األسئمة المتعمقة بالخدمات التي تقدميا لممجتمع، والتدريب الذي 
يحصؿ عميو أعضاؤىا، وما ىي االحتياجات التدريبية الالزمة لتطوير أدائيا، إضافة إلى المقابالت 

لدى تمؾ الجمعيات الفردية مع رؤساء تمؾ الجمعيات وبعض األعضاء لتوضيح نقاط القوة والضعؼ 
ومنظمات المجتمع المدني، والمالحظة المباشرة، وبعض المصادر الثانوية مثؿ الخطط واألنظمة 

 والموائح المتعمقة ببعض الجمعيات.
وتمخصت أبرز نتائج الدراسة في وجود فجوة بيف بعض الجمعيات والمجتمع المدني، وأف ىناؾ 

ة تمبية لبرامج تنموية محددة، وبعدىا توقفت ىذه جمعيات ومنظمات أنشئت أساسًا ألغراض محدد
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الجمعيات.باإلضافة إلى وجود تجارب تنموية سابقة لـ تنجح بسبب عدـ إخضاعيا لمتقييـ والدراسة 
في تمؾ األنشطة، وفشؿ البرامج واألنشطة بسبب عدـ الفيـ لطبيعة وتقاليد تمؾ تنفيذ قبؿ البدء 

 المجتمعات المحمية.
 

 -" تقدير احتياجات األسر الفقيرة الميمشة بالمناطؽ العشوائية"  :( بعنواف2014)عبد العزيز
، ) مصر ( عمى االسر الفقيرة بالمجتمعات العشوائية بالفيوـ . طبقت ىذه الدراسةدراسة ميدانية

ىدفت إلى التعرؼ عمى احتياجات األسر الفقيرة الميمشة في المجتمعات العشوائية، مف خالؿ 
والصحية، والتعرؼ عمى المعوقات التي تحد مف  حتياجات االقتصادية والتعميميةالوقوؼ عمى اال

 إشباع احتياجات األسر الفقيرة الميمشة، والتوصؿ إلى مقترحات إلشباع احتياجات األسر الميمشة.
اعتمد الباحث المنيج الوصفي حيث استخدمت طريقة المسح االجتماعي بالعينة العشوائية لألسر 

لميمشة بالمجتمعات العشوائية بمدينة الفيوـ المتمثمة في )الكياليف، الصوفي، الشيخ حسف( الفقيرة ا
 وضمت%( مف إجمالي عدد األسر في المناطؽ العشوائية 10حيث تـ أخذ عينة عشوائية بنسبة )

 أسرة. 100العينة 
الحاجة لتوافر مياه  وكانت أبرز نتائج الدراسة أف أشد االحتياجات الصحية لألسرة الفقيرة تمثمت في

مف التأميف الصحي ثـ الحاجة لوجود قدرات  طبيةثـ الحاجة لمحصوؿ عمى رعاية  ، شرب نقية
 مالية.
أىـ معوقات إشباع احتياجات األسرة الفقيرة بالمناطؽ الميمشة فقد تمثمت في غالء األسعار مع  أما

 مستوصؼ صحي وغيرىا. بالحي مف حيث توفر المسؤوليفوعدـ اىتماـ  ، قمة دخؿ األسرة
دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في تعزيز "  : ( رسالة ماجستير بعنواف2013)ابوعدواف

ىدفت الدراسة إلى إلقاء الضوء عمى واقع منظمات ، )الضفة الغربية كحالة دراسة( "التنمية البشرية
مجتمع المدني الفمسطيني والتنمية المجتمع المدني الفمسطينية، والتعرؼ عمى العالقة بيف منظمات ال

ومف خالؿ الدراسة تـ إبراز التحديات التي تشكؿ عائقا أماـ تحقيؽ دور فاعؿ لمنظمات  .البشرية
المجتمع المدني الفمسطيني في عممية تعزيز التنمية البشرية، وتـ التعرؼ عمى مدى تأثير منظمات 

 المجتمع المدني في عممية التنمية البشرية.
الدراسة المنيج الوصفي التحميمي حيث تـ جمع البيانات مف خالؿ إجراء المقابالت  اعتمدت
 .ناتواالستبا
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مف أىـ النتائج التي خرجت بيا الدراسة أف منظمات المجتمع المدني لـ تصؿ لممستوى الذي يطمح 
ىمية الذي يشكؿ جوىر وجودىا، لكف ىذا ال يعني االنتقاص مف أ ،إليو أفراد الشعب الفمسطيني

منظمات المجتمع المدني ودورىا الحيوي في عممية بناء المجتمع المدني الفمسطيني وتوفير 
 المتطمبات األساسية لمعيش بكرامة وحرية واستقرار وأمف.

 
قضايا التيميش والوصوؿ الى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية "  :( دراسة بعنواف2012)عوض

ىدفت الدراسة الى الوقوؼ عمى ابعاد  " في العالـ العربي نحو مقاربات جديدة لمكافحة التيميش
تحديد الفئات الميمشة والعوامؿ التي و ظاىرة التيميش في العالـ العربي واليات انتاجيا او استدامتيا، 

 فيتحوؿ دوف وصوؿ الميمشيف الى حقوقيـ، وتحميؿ السياسات االقتصادية واالجتماعية التي تؤثر 
 كار جديدة لمحد مف ظاىرة التيميش.التيميش، واقتراح اف

تـ تقسيـ الدراسة الى اربعة اقساـ، تبدأ بعرض االطار المفاىيمي لقضايا التيميش والحقوؽ 
االقتصادية واالجتماعية، وتنتقؿ بعدىا الى واقع التيميش في السياؽ العربي وخصوصيتو وتحميمييا 

وؽ االقتصادية واالجتماعية، وطرح اقتراحات وما ينتج عنيا، وبياف مدى نفاذ الفئات الميمشة لمحق
 جديدة لمحد مف ظاىرة التيميش في العالـ العربي. 

اإلمكانيات والفئات الميشمة، دراسة تأثيرات الكوارث "  :( دراسة بعنواف2005 )أحمد وآخروف
 "عمى الفئات الميمشة في المجتمع الفمسطيني واالمكانيات المتوفرة لمتعامؿ معيا

دراسة اإلمكانيات والفئات الميشمة مف أجؿ تقييـ إمكانيات جمعية اليالؿ األحمر  إلى ىدفت
ومقابمة ذلؾ بتوقعات المجتمعات  ، الفمسطيني وقدرتيا عمى االستعداد والتدخؿ في مواجو الكوارث

المحمية مف إمكانيات ومقترحات ورؤية ىذه المجتمعات لدور الجمعية في المواجية والتدخؿ وتقديـ 
 مات اإلغاثة لمفئات المتضررة.خد

)مدف وقرى ومخيمات في الضفة وغزة( بشكؿ قصدي  سكانياً  تجمعاً  48تـ اختيار عينة الدراسة مف 
مؤسسة غير  23مقابالت فردية مع كوادر الجمعية و 7وىي التي تمثؿ مجتمع الدراسة، وتـ إجراء 

ورشة عمؿ مجتمعية في  40ـ عقد كذلؾ ت .، وعدد مف الييئات الدوليةحكوميةحكومية ووزارات 
 .شخصاً  1316 فيياالضفة وغزة، بمغ عدد المشاركيف اإلجمالي 

 ، أىمية لألضرار الناتجة عف البطالة والجدار العازؿ لوحظ اعطاءومف خالؿ تحميؿ نتائج الدراسة 
ونقص مياه الشرب. واحتؿ الصراع السياسي أىمية كبرى بسبب األضرار  وكذلؾ لحوادث السير
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وتبيف أف الفئات األكثر تضررًا مف الكوارث  . مختمؼ فئات المجتمع طالتالناجمة عنو والتي 
أماأكثر المناطؽ تضررا مف الكوارث فيي المخيمات والمناطؽ ذات الكثافة  .واألزمات ىـ األطفاؿ

الواقعة في  والبمدات القديمة ومناطؽ األغوار القريبة مف الجدار العازؿ والتجمعات العاليةالسكانية 
 المناطؽ الحدودية والقرى النائية.

 
دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتمكيف "  :( دراسة بعنواف2004)سعيد واخروف

إلى دراسة دور مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني في عممية التمكيف  ىدفت "اإلنساف الفمسطيني
ع باقي التشكيالت االجتماعية، لتصؿ إلى الدور المفترض مف خالؿ تحميؿ أداءىا وعالقاتيا البينية م

أف تؤديو ىذه المؤسسات لمواجية التيديد المستمر لموجود الفمسطيني عمى األرض الفمسطينية، مف 
 ىوية قادرة عمى البقاء. يأجؿ بناء مجتمع فمسطيني متماسؾ ذ

المحتمة، ألداء مؤسسات اعتمدت الدراسة عمى استطالع الرأي العاـ الفمسطيني في األراضي 
  .ومنظمات المجتمع الفمسطيني

توصمت الدراسة إلى أف التفرد في أجيزة بعض المؤسسات، وغياب تداوؿ السمطة والمساءلة 
يؤدي إلى  ، والشفافية في بعضيا األخر، والتذيؿ لممانحيف عند بعضيا، ولمسمطة في حاالت أخرى

 فقداف الثقة بيا مف قبؿ المواطنيف.
والسمطة مف  ، مف جية ، غياب التناغـ بيف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدنيذلؾ إلى  يضاؼ

جية أخرى، وضعؼ األخيرة وعدـ قياميا بمسؤوليتيا وتفشي الفمتاف األمني، ما عطؿ عمؿ مؤسسات 
 الثقة بيا. و اضعفتالمجتمع المدني 

إلى الدور اإلغاثي، بحجة اتساع  و االنتقاؿ دورىا التنموي والتمكيني عفبعض المؤسسات  اف تخمي
نما تنفيذ المشروعات  جيوب الفقر، وعدـ تفكير الكثير مف مؤسسات المجتمع المدني باالستدامة وا 

المؤسسات والمنظمات عف القياـ بأدوارىا في تعميـ الوعي بيف ادى الى تخمؼ ىذه  ، التي تديرىا
 .الفمسطينيالجميور 

 
  "دراسة احتياجات السكاف الفمسطينييف الطارئة بالمشاركة"  : ف( بعنوا2002)ابو الزيف والسمعوس

ىدفت لموصوؿ إلى مجموعة مف األسس والمعايير التي تضع األساس وتساعد المؤسسات في 
 حسب ما عبر عنيا المجتمع في تمبية احتياجاتو الطارئة. ، الوصوؿ إلى االحتياجات الحقيقية
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 قاـ البر
وعية لتقييـ وتحديد احتياجات المجتمع المحمي في المحافظات المختمفة نامج بإجراء دراسة بحثية ن

مشروع رفيد إلى تقديـ المنح لممنظمات األىمية المحمية  ىدؼحيث  ، في الضفة الغربية وقطاع غزة
لتنفيذ مشاريع تمبي االحتياجات األساسيةالمحمية لممجتمع، واعتمد البرنامج عمى األفكار واآلراء التي 

 .تتكوف مف بعض المختصيف في تطوير المجتمع المحمي التيلجاف االستشارة المجتمعية،  تقدميا
ومالءمة وتقييـ االحتياجات المحمية  ، ويتجسد اليدؼ في مدى نجاح تأثير المشروع عمى المجتمع

 لالحتياجاتورؤية رفيد والمؤسسات المحمية  ، والقوميةمف حيث وضوح األىداؼ وربط الفرضيات
 اجرتياكما عبر عنيا المجتمع المحمي في النقاشات والمقاءات المختمفة التي  ، ة الحقيقيةالمحمي

 الدراسة.
منطقة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وتـ عقد مجموعة مركزة مع  16الدراسة في  اجريت

المستيدفيف مف خدمات المؤسسات األىمية، باإلضافة إلى مقابمة أربعة أشخاص عمى معرفة 
تمعات المحمية نتيجة األعماؿ التي يمارسونيا، باإلضافة إلى حالتيف دراسيتيف ألسر فقيرة في بالمج

 كؿ منطقة.
 تحديد االحتياجات العامة لكؿ منطقة عمى حدا، ولكف النتائجتمثمت في نتائج الدراسة فقد  أما

المعاقيف، فرص جوانب رئيسية ىي االجتماعي، الصحي، اإلعالمي، الثقافي، الزراعي،  تقاطعت مع
 .عمؿ، المشاريع اإلنتاجية، البنية التحتية، الجانب التعميمي، الجانب البيئي

  دراسات أجنبية  2.2.2
وقدرة الفرد عمى ، رغـ شحيا وندرتيا المتعمقة بموضوع الدراسة ،ركزت أغمبية الدراسات األجنبية

ولـ تركز كثيرًا عمى  ، بالفرد العقبات والظواىر المجتمعية السيئة المحيطة مواجيةالصمود في 
الكوارث والحروب والمعيقات المجتمعية التي يمكف أف يواجييا الفرد في ظؿ االحتالؿ أوالتيجير 

 .وغيرىا الناجمة عف الحروب
Danish Red Cross, Nepal Red Cross Society, 2019)فوائد  : "( دراسة بعنواف

 ".نيباؿ وفوائده وتكاليفو وتوقعاتواالستعداد: أثر الحد مف مخاطر الكوارث في 
وجدت  ، وو الصميب األحمر النيبالي في نيباؿ الدانمركيدراسة ذات أىمية أجراىا الصميب األحمر 

 أف المجتمعات المستيدفة معرضة لمخاطر أقؿ مما كانت عميو، وذلؾ بفضؿ اإلنذار المبكر المطور
وأظيرت تحسف الوعي بمخاطر الكوارث .المعيشيةواعتماد األسر تدابير التأىب  ، والعمؿ المجتمعي
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نتيجة لعمؿ لجنتيـ المحمية إلدارة الكوارث، إضافة إلى الصميب  " نيباؿ " في مجتمعات بشكؿ كبير
لى أف  األحمر النيبالي. وأشارت إلى أف االستثمار في الحد مف مخاطر الكوارث يؤتي ثماره، وا 

مثابة تذكير بأف تعزيز وصيانة وتوطيد التأىب ىي جيود النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ب
ومف المحتمؿ أف تزداد إمكانات الحد مف مخاطر الكوارث في تجنب  .سميمة وجديرة باالىتماـ

األضرار والخسائر الخطرة في سياؽ زيادة تواتر الظواىر المناخية القاسية وزيادة تقمبات ىطوؿ 
 ير المناخ في نيباؿ.األمطار التي تمثؿ مظاىر رئيسية لتغ

Ben Hannigan, and Aled Jones, 2018)اإليكولوجيا االجتماعية " :( دراسة بعنواف
 "لثبات وصمود الفمسطينييف

حيث يجسد الشعب الفمسطيني رمز مف األىمية بمكاف إدراج دراسات تختص بالصمود الفمسطيني، 
وجيا االجتماعية لثبات وصمود الصمود في العالـ ككؿ. فالبحث الذي يحمؿ عنواف "اإليكول

ييدؼ إلى تقديـ نظرة عامة عمى النظريات واألبحاث العممية فيما يتعمؽ بثبات  "الفمسطينييف
في ظؿ االحتالؿ والشدائد ونقص الموارد والبنية  "الفمسطينييف عمى وجو الخصوص ومفيوـ "الصمود

ويمكف اعتباره  ، السياؽ الثقافي المحيطتشير النتائج إلى أف "الصمود" مرتبط بو  التحتية المحدودة
وتفضي الدراسة إلى وجوب ربط السياقات  .نيًجا إيكولوجًيا اجتماعًيا مبتكًرا لتعزيز القدرة عمى الثبات

 وبخاصة الصمود الفمسطيني. ، االجتماعية والسياسية والثقافية والصحية والبيئية في الصمود
(Burson et al,  2018تقرير بعنواف ) :"  النزوح في سياؽ الكوارث وتغير المناخ: دور

 " الجمعيات الوطنية في آسيا والمحيط اليادئ
الكوارث وتغير المناخ بأنو أحد أكبر التحديات اإلنسانية في القرف  جراءالنزوح ىذه التقرير وصؼ 

لنزوح ( لمركز رصد ا2018)مايو  الحادي والعشريف. فبحسب التقرير العالمي عف النزوح الداخمي
المشرديف بسبب المخاطر المفاجئة، بما في ذلؾ الفيضانات  (، فإف حصيمةIDMCالداخمي )

والعواصؼ والحرائؽ البرية والشتاء القارس والزلزاؿ واالنفجارات البركانية واالنييارات األرضية، ىي 
مصميب في حيف يتمخص اليدؼ األساسي في السياسة الدولية ل مميوف شخص كؿ عاـ. 20أكثر مف 

األحمر واليالؿ األحمر بشأف النزوح الداخمي، في حماية الناس مف النزوح التعسفي والحد مف خطر 
وذلؾ مف خالؿ المبادرات  ،التي مف صنع اإلنسافو تمؾ النزوح الناجـ عف األخطار الطبيعية 

ممخاطر مف خالؿ اتخاذ خطوات لمحد مف التعرض لو  ، (VCA) المرتبطة بتقييـ الضعؼ والمقدرات
 والتكيؼ مع تغير المناخ (DRR) مبادرات الحد مف مخاطر الكوارث الناجـ عفوتعزيز الصمود 
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(CCA).  تجنب النزوح ودعـ المجتمعات المتأثرة لمبقاء في مكانيا طالما لـ  و اليدؼ تمثؿ في
ـ.ويتمثؿ نيج يتعرض أمانيـ وسالمتيـ البدنية وكرامتيـ لمخطر، وطالما أف اإلقامة تتوافؽ مع رغباتي

-االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر في أنو ميما كانت طبيعة الكارثة 
عادة -الفيضانات أو الزالزؿ أو الحوادث الصناعية أو االضطرابات المدنية  ىناؾ فرصة لإلغاثة وا 

عي واالقتصادي. ومف السياسي واالجتما بتحميؿ السياؽالقياـ االمر  يتطمب  و ،التأىيؿ والتنمية
الجدير بالذكر أنو يجب تعزيز الحموؿ الدائمة القائمة عمى الخيارات الطوعية واآلمنة والكريمة 

 لألشخاص المتضرريف.
 
( Abramson et al, 2015بحث بعنواف )" :  إطار تنشيط الصمود وكيفية تعزيز الوصوؿ إلى

 "الكوارث الموارد االجتماعية لمتكيؼ والتعافي السريع ما بعد
إطار تنشيط الصمود وكيفية تعزيز  قاـ عدد مف الباحثيف مف حممة الدكتوراه والماجستير ببحث

حيث عرفوا قدرة  ،الوصوؿ إلى الموارد االجتماعية لمتكيؼ والتعافي السريع ما بعد الكوارث
عية الرئيسية، المجتمعات المحمية عمى الصمود بقدرة المجتمعات عمى ربط األفراد بالموارد االجتما

منع لوتطوير قدراتيا  ، إضافة إلى القدرة عمى تحديد وحساب نقاط ضعفيا في مواجية الكوارث
لدييـ تتوفر  إلى أف معظـ الناس وخمص البحث .حدوث صدمة أو تحمميا أو التخفيؼ مف حدتيا

مود القدرة عمى التكيؼ والصمود بطبيعتيـ، وأف سمات صمود المجتمع تتفاعؿ مع سمات الص
 الصمود في سياؽ البيئة االجتماعية والثقافية التي يمكف قياسيا.  ىذا الفردية حيث يتـ تحفيز

(Sivayokan, Somasundaram, and Sambasivamoorthy, 2013 دراسة )
 -والتوصيات  إعادة بناء صمود المجتمع في سياؽ ما بعد الحرب: تطوير الَمَداِرؾ"  :بعنواف

 "سريالنكا دراسة نوعية في شماؿ
أفضت إلى أنو وبالنظر إلى المعاناة واسعة االنتشار عمى المستوى دراسة نوعية بيئية في سيريالنكا 

الفردي واألسري والجماعي، فمف الضرورة بمكاف توفر البرامج المجتمعية لزيادة الوعي المحمي 
االجتماعية المشتركة؛ إضافة والمعرفة والميارات الالزمة لمتعامؿ مع قضايا الصحة العقمية والنفسية 

إلى تدريب العامميف عمى مستوى المجتمع المحمي وغيرىـ في مجاؿ الصحة العقمية األساسية وحؿ 
حيث سيؤدي استخداـ  ،المشكالت النفسية إلعادة بناء األسرة والمجتمع المحمي والقدرة عمى الصمود

 ات المجتمعية.الممارسات الثقافية والبرامج المدرسية إلى تنشيط العممي
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(Schwab, 2013دراسة بعنواف )" : الدور المستقبمي لممجتمع المدني" 
مئتيف أكثر مف  في اعدادهشممت تقريرًا ساىـ  فريدة مف نوعيا لمباحث كالوس شوابدراسة تحميمية 

 وشممتالحكومة والمنظمات الدولية، موظفي مف قادة المجتمع المدني وقطاع األعماؿ و  شخص 
. إستراتيجيةمع الخبراء وخمس ورش عمؿ استشرافية اجريت ستخرجت مف ثمانيف مقابمة بيانات ا
مف األطراؼ الفاعمة: قادة المجتمع المدني الذيف يرغبوف في استكشاؼ  الدراسة مجموعتيف استيدفت

 المستقبمية في النظـ االقتصادية والسياسية المتغيراتاألدوار المتطورة التي قد يمعبونيا في ضوء 
واالجتماعية والتكنولوجية والبيئية، وقادة مف رجاؿ األعماؿ والحكومة والمنظمات الدولية الذيف 
يحرصوف عمى المشاركة عف كثب مع أصحاب المصمحة في المجتمع المدني، الذيف يرغبوف في 

في ضوء ىذه الدوافع الميمة لمتغيير. وخمصت  ، تقدير التحديات والفرص المحيطة بأنشطتيـ
المجتمع متعدد القطاعات، تتاح لممجتمع المدني الفرصة والقدرة عمى تعزيز  ظؿ اسة إلى أنو فيالدر 

ديناميكية الصمود التي يحتاجيا العالـ بشكؿ عاجؿ، مف خالؿ االنخراط مع قطاع األعماؿ 
والحكومة بطرؽ تمكنو مف إلياـ ودعـ صياغة جدوؿ أعماؿ تغيير مبتكر بشكؿ فعاؿ في جميع 

المجتمع المدني المتطور أكبر وأكثر نشاًطا  وبفعؿ ذلؾ يكوف ات العالمية والمحمية الالزمة.المستوي
وأكثر اتصااًل وأكثر مشاركة مف أي وقت مضى. فمف خالؿ الكشؼ عف الفرص الشاممة لعدة 

يجابية لممجتمع.  قطاعات وتطويرىا، يمكف ترجمة ىذه الطاقات والشبكات إلى نتائج قوية وا 
(Cutter et al, 2010دراسة بعنواف )" :  مؤشرات القدرة عمى مواجية الكوارث لتحديد الشروط

  "األساسية
االىتماـ الفيدرالي الكبير بالقدرة عمى مواجية الكوارث كآلية لمتخفيؼ مف  إلى ىذه الدراسة أشارت

خصائص قدمت منيجية ومجموعة مف المؤشرات لقياس الو اآلثار التي تمحؽ بالمجتمعات المحمية. 
مف خالؿ وضع شروط أساسية حتى يصبح مف  ، وكذلؾاألساسية لممجتمعات التي تعزز الصمود

ومختمفة.  الصمود بمرور الوقت في أماكف معينةي مجاؿ ف الحاصمة الممكف مراقبة التغييرات
وتتضح بشكؿ خاص في  ، وأظيرت النتائج أف االختالفات المكانية في مقاومة الكوارث موجودة

ة الريفية / الحضرية، حيث تتمتع المناطؽ الحضرية بمستويات أعمى مف الصمود مقارنة الفجو 
 بالمناطؽ الريفية.

 &Bonanno, Galeas, Bucciare"بونانووجيالس وبكييرلي وفالىفو" ) :وفي دراسة
Vahov, 2007 التي تحدثت عف مستويات الصمود لدى األفراد بعد أحداث الحادي عشر مف )
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وأظير  ، ، بينت الدراسة انخفاض الصمود لدى اإلناث مقارنة بالذكورلواليات المتحدةفي ا سبتمبر
(، باإلضافة 24-18سنة مستوى صمود أعمى مقارنة بالفئات العمرية األقؿ ) 65كبار السف فوؽ 

 إلى أف األفراد الذيف لـ يستكمموا التعميـ الثانوي كانوا أقؿ صمودًا مف ذوي التعميـ الجامعي.
 

عمى  (Brewin, Andrews& Valntine, 2000"برويف وأندروس وفمنتايف" ) :مت دراسةوقا
تحميؿ دراسات تناولت العالقة بيف عوامؿ الخطر والصمود لدى األفراد الذيف تعرضوا لعدة عوامؿ 

وقد استعاف الباحثوف بمقياس الصمود مف خالؿ مؤشر انخفاض درجات  .حياتية صعبة وصادمة
اس اضطرابات ما بعد الصدمة، حيث أظيرت النتائج أف اإلناث كانوا أقؿ صمودًا األفراد عمى مقي

كانوا أقؿ صمودًا مف كبار السف أوذوي التعميـ محددي التعميـ  مف الذكور، كما أف صغار السف و
 العالي لدى عينات أفراد المجتمع.

 
 التعقيب عمى الدراسات السابقة:  3.2.2

 – 2002بيئات متنوعة محمية وعربية، في الفترة الواقعة ما بيف  دراسات أجريت في تـ استعراض
2017. 

مف المفاىيـ والنظريات ذات العالقة بمفيـو  اً استعرضت الدراسات التي شممتيا الدراسة عدد وقد
بيا واالستفادة منيا في  وتـ االستعانةوبينت االحتياجات الخاصة بالمجتمعات المحمية،  ،الصمود

عمى ذلؾ )عبد ومثاؿ  . عمى االحتياجات األساسية ليذه المجتمعاتو اىيـ الدراسة، التعرؼ عمى مف
 (.2002، ابو الزيف والسمعوس(، )2005، أحمد وآخروف(، )2014العزيز، 

، 2017و 2002 عامي اختمؼ المحدد الزماني بيف الدراسات ليشمؿ دراسات تـ تقديميا ما بيفوقد 
 . حضرموت ومصرالفمسطينية و  شمالية والجنوبيةافظات الوتنوع المحدد المكاني ليشمؿ المح

الباحثة مف ىذا التنوع واالختالؼ الذي مكنيا مف االطالع عمى تجارب مختمفة زمانيًا  واستفادت
. وقد تمحورت ومكانيًا، وبالتالي انعكس ىذا االختالؼ عمى طبيعة الدراسة في العديد مف الجوانب

 ة: االستفادة في العناويف التالي
 صياغة اإلطار النظري لمدراسة.  
  ومبررات اجرائيا.اىميتيا المساعدة في تحديد مشكمة الدراسة، وبياف 
 تيا.دراسة، واختيار تصميـ مناسب ألدافي تحديد منيج ال المساعدة 
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 الدراسة. بمحورالعديد مف مصادر المعمومات المفيدة ذات العالقة  توجيو الباحثة نحو 
 

حوؿ دور جمعية اليالؿ األحمر  ، فيما يتعمؽ بمحورىا ، الية عف غيرىاتميزت الدراسة الح
الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة، باعتبارىا جمعية وطنية 

 .الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني تتعامؿ مع االحتياجاتفمسطينية ذات شخصية مستقمة 
راسات األجنبية اآلثار والنتائج اإليجابية لجيود المنظمات المجتمعية الد تناولتومف جية أخرى، 

لى الحاجة إلى المزيد مف الجيود في ىذا الجانب. إضافة إلى اليدؼ األساسي، لتعزيز الصمود  وا 
تكاثؼ الجيود بيف المؤسسات الحكومية ومؤسسات ، و في البحث عف الحموؿ المستدامة المتمثؿ

تعزيز الصمود، حيث تتعدد ب المتعمقةع الخاص لموصوؿ إلى األىداؼ المجتمع المدني والقطا
األسباب التي تستوجب الصمود وتتنوع، وتكثر التحديات والعقبات التي تقؼ في طريؽ ىذه 

ذلؾ يستوجب تسميط الضوء عمى خصوصية الظروؼ التي يواجييا الشعب الفمسطيني لو  ،المؤسسات
يالءىا المزيد مف االىتماـ.   وا 
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 الثالثالفصؿ 
 اإلطار المنيجي لمدراسة

 
 مقدمة 1.3

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في معرفة  المتمثؿ فيمف أجؿ تحقيؽ ىدؼ الدراسة  
، فقد تضمف ىذا الفصؿ وصفًا لمنيج تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

كما يعطي وصفًا مفصاًل أَلدوات الدراسة،  .وطريقة اختيارىا ، الدراسة، ومجتمعيا وعينة الدراسة
في استخالص  الباحثةيا تصدقيا وثباتيا، وكذلؾ ِإجراءات الدراسة والمعالجة اإلحصائية التي استخدم

 نتائج الدراسة وتحميميا.
 

 منيج الدراسة:  2.3
والذي المنيج  ىذا ف، وذلؾ أللياالمنيج المناسب  كونواستخدمت الدراسة المنيج الوصفي ، 

اسموب مف اساليب التحميؿ المتركز عمى معمومات كافية ودقيقة عف ظاىرة او موضوع  انو " يعرؼ
محدد، أو فترة أو فترات زمنية معينة، وذلؾ مف أجؿ الحصوؿ عمى نتائج عممية، ثـ تفسيرىا بطريقة 

يفو بأنو وصؼ دقيؽ وتفصيمي كما يمكف تعر  .موضوعية، بما ينسجـ مع المعطيات الفعمية لمظاىرة
فالتعبير الكيفي يصؼ الظاىرة ويوضح  .لظاىرة أو موضوع محدد عمى صورة نوعية أو كمية رقمية

خصائصيا، أما التعبير الكمي فيعطينا وصفا رقميا يوضح مقدار ىذه الظاىرة أو حجميا ودرجة 
ى وضع قائـ في فترة زمنية وقد يقتصر ىذا المنيج عم .ارتباطيا مع الظاىرات المختمفة األخرى
أف المنيج  الباحثة تارتأليذا فقد  (2015ة" )العروضي، محددة أو تطوير يشمؿ عدة فترات زمني

 ىو األنسب ليذه الدراسة ويحقؽ أىدافيا بالشكؿ الذي يضمف الدقة والموضوعية. وصفي التحميميال
 مجتمع الدراسة  3.3

المستفيديف مف برامج جمعية  سنة(  18)فوؽ سف  يمشةسكاف المناطؽ الم مف تكوف مجتمع الدراسة
 ()البمدة القديمة في الخميؿ H2منطقة و  ، محافظة سمفيت في الشماؿاليالؿ األحمر الفمسطيني في 
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 مناطؽالوقد حددت المناطؽ حسب  .غوار في الوسطاألأريحا و منطقة إضافة إلى  ،في الجنوب
القريبة مف المستوطنات، والمناطؽ النائية التي تفتقر ؾ وتمالعزؿ والخط األخضر  بجدارالمالصقة 

لمخدمات واألكثر فقرا، والبمدات القديمة ذات الكثافة السكانية المرتفعة )جمعية اليالؿ األحمر 
 : وفيما يمي توضيح عف مجتمع الدراسة. (2005الفمسطيني، 

 : محافظة سمفيت

الجزء الشمالي الغربي مف الضفة الغربية، حيث في وتحديدًا  تقع محافظة سمفيت في وسط فمسطيف، 
 (نابمس –مف امتداد شارع )راـ اهلل ، تمتد بشكؿ طولي مف الشرؽ إلى الغرب، وتبدأ مف منطقة زعترة

ويفصميا طبيعيًا مف الشماؿ عف منطقة نابمس ، لتصؿ إلى الخط األخضر عند بمدة كفر قاسـ
موقع  أما .ة الذي يفصميا عف محافظة راـ اهلل والبيرةوادي قانا، ومف الجنوب وادي صريد ، وطولكـر

 تقع في الناحية الشرقية الجنوبية منيا. والمدينة بالنسبة لممحافظة، في

)دير إستيا، قراوة بني حساف، قيرة، كفؿ حارس، مردا، بديا، حارس، تجمعًا  20تضـ المحافظة 
فيت، رافات، بروقيف، فرخة، كفر الديؾ، ياسوؼ، مسحة، إسكاكا، صرطة، عزبة أبو آدـ، الزاوية، سم

في المنطقة بسبب احتوائيا عمى اكبر  اإلسرائيمي، وقد تعزز االستيطاف (دير بموط، خربة قيس
 األخضروقربيا مف الخط  .المحيطة بالمحافظة األراضيحوض مائي في الضفة الغربية، واتساع 

المنطقة لمكثير مف الممارسات أدت إلى  موقعًا استراتيجيًا إلقامة مستوطنات، وتعرضتجعؿ منيا 
 .(2002، ابو الزيف والسمعوسالصحية واالقتصادية والتعميمية) اوضاعياتدىور 

بمغ           فإف عدد السكاف في محافظة سمفيت 2017وبحسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني لعاـ 
الفمسطيني،  لإلحصاءلمركزي ) الجياز ا(35549)االناث ، و (36730)الذكور( نسمة، 72279) 

2017).  
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 :البمدة القديمة في الخميؿ

 H2منطقة 

، وتشكؿ 1997بموجب بروتوكوؿ الخميؿ لسنة  H2و  H1تنقسـ محافظة الخميؿ إلى منطقتيف 
تخضع لمسيطرة المدنية واألمنية الفمسطينية، فيما تخضع  و ،% مف المدينة80حوالي  H1المنطقة 
موضوع  H2والمنطقة  .المدنية الفمسطينية لمسيطرةلعسكرية اإلسرائيمية و لمسيطرة ا H2المنطقة 
أو  ، محاطة بنقاط التفتيش والطرؽ المسدودة والحواجز العسكرية التي تفصميا عف محيطيا ، الدراسة

 H1تحد بشدة مف استعماؿ الفمسطينييف لمطرؽ المؤدية إلى األجزاء األخرى مف المدينة في المنطقة 
مثؿ المنطقة الصناعية الوحيدة المعروفة باسـ منطقة  ، H2األجزاء األخرى مف المنطقة  وحتى إلى
 الفحص.

بحسب الجياز المركزي لإلحصاء  (% مف مجموع سكاف مدينة الخميؿ20فمسطيني ) 40000يقيـ 
 (2017الفمسطيني،  لإلحصاء) الجياز المركزي  H2في منطقة  2017الفمسطيني لسنة 

 :منطقة األغوار

أو ما يعرؼ بغور أريحا، وىي أقرب  ، تقع مدينة أريحا واألغوار في الطرؼ الغربي لغور األردف
تقع عند خط االنقطاع بيف البيئة و  .لمحافة الجبمية لوادي األردف االنيدامي، منيا إلى نير األردف

نيا مخيماف م سكانياً  تجمعاً  14الجبمية إلى الغرب والبيئة الغورية في الشرؽ، تضـ المحافظة 
)مرج نعجة، الزبيدات، مرج الغزاؿ، الجفتمؾ، فصايؿ، العوجا، النويعمة،  وىذه التجمعات ىيلالجئيف 

عيف الديوؾ الفوقا، مخيـ عيف السمطاف، أريحا، دير القمط، مخيـ عقبة جبر، دير حجمة، النبي 
 26344 سكانياقد بمغ عدد و  .مقارنة بعدد سكانيا، الجغرافية رقعتياتتميز المنطقة باتساع  .(موسى
% مف المياه الجوفية، األمر الذي يجعؿ مف 47وتطفو عمى  ، تمثؿ ثمث مساحة الضفةو    نسمة،

 31 فقد اقامت أراضييا% مف 95تسيطر عمى  إسرائيؿوالف  .الصعوبة توفير الخدمات المختمفة
 (2017) الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني، أراضي األغوارفي وطنة مست



 

7. 

  2017عدد المستفيديف مف برامج الجمعية لعاـ  (1.4جدوؿ )
 االغوار الخميؿ سمفيت الموقع

 
 الخدمات

    
 2450 2060 3282 صحة مجتمعية

 
 

99 62 74 235 
 546 700 360 دعـ نفسي

 
 

11 21 16 48 
 389 771 36 ادارة الكوارث

 
 

1 23 12 36 

 
111 106 102 319 

 2017، إدارة الكوارث ( لعاـ اجتماعي ) صحة مجتمعية، دعـ نفسي لمثالثة برامجالسنوية التقارير المصدر : 

 عينة الدراسة: 4.3
كما  www.surveysystem.comحساب العينات  حسب موقع بحساب عينة الدراسة الباحثة تقام

لذلؾ سيتـ اخذ  ، متوسطةالمجتمع يعتبر مف المجتمعات الوبما اف  .مالحؽ الدراسةىو واضح في 
الدراسة  مجتمعأف العينة تمثؿ مف كما تـ التأكد  .%5بيامش خطأ  % مف مجتمع الدراسة3 نسبة

سكاف  شخصا مف (342عينة الدراسة ) شممت و عميو فقد ،Slovinمف خالؿ تطبيؽ معادلة 
، وتـ اختيار في فمسطيف اليالؿ األحمر الفمسطينيالمناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية 

المستوى والعمر و  الجنس ومكاف السكفقصدية حيث اخذ بعيف االعتبار أفراد العينة بطريقة العينة ال
وفيـ  بيافوالقدرة واالستعداد لتعبئة االست ، االستفادة مف برامج الجمعيةومدى  ، والدخؿ التعميمي
باإلضافة إلى ضماف التنوع المطموب كما يظير في مجتمع  ، لدراسةمف قبؿ افراد عينة ا ومضمون
( فاياستب 360) وعددىا وقد تـ توزيع االستبانات  .ما يعرؼ بالقصد بغرض التمثيؿ وىو ، الدراسة

يبيف وصؼ عينة الدراسة  (2) رقـ والجدوؿ . يافاستب 342استرجع منيا ، عمى عينة الدراسة
  .ضابطةًا لمتغيراتيا الوخصائصيا الديموغرافية تبع

http://www.surveysystem.com/
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باألرقاـ والنسب المئوية بحسب ضابطة : توزيع عينة الدراسة تبعا لمتغيراتيا ال(2.4جدوؿ )
 (342متغيراتيا الديموغرافية )ف=

 (النسبة المئوية )% التكرار مستويات المتغير المتغير
 28.65 98 ذكر الجنس

 71.35 244 انثى
 100 342 المجموع

 23.98 82 سنة 25مف اقؿ  العمر
 26.32 90 سنة 35اقؿ مف -25
 23.10 79 سنة 45اقؿ مف -35
 15.50 53 سنة 55اقؿ مف -45
 11.11 38 سنة فاكثر 55

 100 342 المجموع

 7.31 25 امي او محو امية المستوى التعميمي

 15.79 54 اساسي

 28.36 97 ثانوي

 19.59 67 كمية متوسطة

 28.95 99 فاعمىبكالوريوس 

 100 342 المجموع

 مكاف السكف

 34.21 117 محافظة سمفيت
 30.99 106 محافظة الخميؿ

 34.80 119 محافظة اريحا واالغوار
 100 342 المجموع

 الحالة االجتماعية

 29.53 101 اعزب/عزباء
 61.40 210 متزوج/ة
 4.39 15 مطمؽ/ة
 4.68 16 ارمؿ/ة
 100 342 المجموع

 37.43 128 شيكؿ او اقؿ 1500 الدخؿ
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1501-2500 112 32.75 
2501-3500 53 15.50 
 14.33 49 او اكثر 3501
 100 342 المجموع

 ةمساعدة من أي ةهل تتلقى أي

جهة حكومية أو غير حكومية 

 ؟

 7.02 24 نعـ
 92.98 318 ال

 100 342 المجموع

جمعية الهالل  ما هي برامج

 التي فلسطينياألحمر ال

 استفدت منها ؟

 

 38.89 133 صحة مجتمعية
 36.26 124 الدعـ النفسي واالجتماعي

 24.85 85 ادارة كوارث
 100 342 المجموع

 الدراسة: أداة 5.3
 باعداد ت، قامعمى عدد مف الدراسات السابقة واألدوات المستخدمة فييا الباحثةبعد إطػالع  

 .(3.3كما ىو موضح في الجدوؿ ) ثة اقساـثالتكوف مف  الذي يافاالستب

 يوضح أقساـ أداة الدراسة الرئيسة: (3.3جدوؿ)
 عدد الفقرات عنواف القسـ رقـ القسـ

 8 البيانات الشخصية األوؿ
 18 دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود الثاني
 19  مؤشرات الصمود الثالث

 
 اسة وخصائصيا السيكومترية:وفيما يمي وصفا تفصيميا لبناء مقاييس الدر 

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ مقياس 
 : الميمشة

دور جمعية مقياس  الباحثة تبعد االطالع عمى العديد مف المقاييس العربية واألجنبية، استخدم 
بصورتو  سطيني في المناطؽ الميمشةاليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفم

المكوف مف و  (2في الممحؽ رقـ ) كما ىو موضح مف ثـ تـ تعديمو ليصبح بصورتو النيائية، و االولية
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دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في يوضح توزيع فقرات مقياس  (4والجدوؿ رقـ) .فقرة (37)
 مى األبعاد:ع تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

 

 يوضح توزيع فقرات المقياس عمى األبعاد (4.3جدوؿ )
عدد  الفقرات البعد المتغير الرقـ

 الفقرات
1.  

ير 
متغ
ال

قؿ 
ست
الم

 
ج 
رام
 ب

ور
د

ية 
جمع

ال
قة 
تعم
الم

مود
لص
 با

 6 6-1 الصحة المجتمعية
 5 11-7  الدعـ النفسي واالجتماعي  .2
 7 18-12 إدارة الكوارث  .3
4.  

ابع
 الت
غير
لمت
مؤ  ا

مود
لص
ت ا

شرا
 

 5 5-1 يمتمؾ الميارات والمعرفة 
 5 10-6 متماسؾ اجتماعيا   .5
 5 15-11 متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية   .6
 4 19-16 لديو بنية تحتيو مصانة   .7

 

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز دالالت صدؽ وثبات مقياس  6.3
 . لمناطؽ الميمشةصمود المواطف الفمسطيني في ا

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في لقد تحقؽ لمقياس 
 دالالت الصدؽ والثبات اآلتية: المناطؽ الميمشة

 : أوال : صدؽ المحتوى
كما ىو  ، تـ عرض المقياس في صورتو األولية عمى عدد مف المحكميف المتخصصيف في المجاؿ 

، وذلؾ لتعديؿ ما يرونو مناسبا عمى بنود المقياس، إما بالحذؼ أو (1ي ممحؽ رقـ )ظاىر ف
 (%85التعديؿ، وقد كانت نسبة موافقة المحكميف عمى فقرات المقياس ال تقؿ عف )بإلضافة أو با

 ، وقد اصبح المقياس بصورتو النيائية . عمى عينة الدراسة متطبيؽلمما يعني أف المقياس صالح 
 . (2مبيف في ممحؽ رقـ )كما ىو 
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 :(ثانيًا: صدؽ البناء )صدؽ االتساؽ الداخمي

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف لمتحقؽ مف صدؽ بناء مقياس 
فراد مستفيدا مف أ (42تـ تطبيقو عمى عينة استطالعية مكونة مف ) الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية  مف (سنة 18ف المجتمع المحمي )فوؽ س
التحميؿ العاممي لقياس درجة وباستخداـ معامؿ  .مف خارج عينة الدراسة اليالؿ األحمر الفمسطيني

 . (5.3معامالت كما ىو مبيف في الجدوؿ )التـ استخراج قيـ  (one factor analysis)التشبع 

لمقدار صدؽ االداة  (one factor analysisالتحميؿ العاممي ) تقيـ معامال (5.3الجدوؿ )
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود ودرجة التشبع وذلؾ لفقرات مقياس 

 .المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة
رقـ 
 الفقرة

التحميؿ معامؿ 
 العاممي

التحميؿ معامؿ  رقـ الفقرة
 العاممي

التحميؿ ؿ معام رقـ الفقرة
 العاممي

رقـ 
 الفقرة

التحميؿ معامؿ 
 العاممي

1 0.79 11 0.65 21 0.90 31 0.89 
2 0.80 12 0.88 22 0.92 32 0.81 
3 0.90 13 0.83 23 0.74 33 0.83 
4 0.62 14 0.88 24 0.93 34 0.87 
5 0.70 15 0.91 25 0.89 35 0.80 
6 0.69 16 0.96 26 0.81 36 0.70 
7 0.88 17 0.92 27 0.86 37 0.73 
8 0.83 18 0.88 28 0.96   
9 0.88 19 0.90 29 0.92   

10 0.91 20 0.75 30 0.85   

بيف تحميؿ العاممي أف قيـ معامالت ال (5.4) رقـ  يالحظ مف البيانات الواردة في الجدوؿ
لقبوؿ الفقرة  رمعيا. وقد تـ اعتماد (0.96 -0.62تراوحت ما بيف )ومقدار تشبع كؿ منيا، الفقرات 

كما تـ استخراج معامالت االرتباط  .(2016)ابو فايد،  (0.50ككؿ عف ) تشبعيابأف ال يقؿ معامؿ 
وبيف  ، دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودل ببعضيا والدرجة الكمية بعاد المتغير المستقؿبيف ا

كما  " بيرسوف" اـ معامؿ ارتباط ، باستخدمؤشرات الصمودابعاد المتغير التابع والدرجة الكمية لبعد 
 .(7.3والجدوؿ ) (6.3ىو مبيف في الجدوؿ )
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دور برامج ل ابعاد المتغير المستقؿ ببعضيا والدرجة الكميةقيـ معامالت االرتباط بيف  (6.3) جدوؿ
 باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف الجمعية المتعمقة بالصمود

 الُبعد
 ومستوى الداللة

الصحة 
 المجتمعية

عـ النفسي الد
 واالجتماعي 

الدرجة الكمية لدور برامج  إدارة الكوارث
 الجمعية المتعمقة بالصمود 

 **0.674 **0.640 **0.737 1 الصحة المجتمعية
 0.0 0.0 0.0   مستوى الداللة

 **0.838 **0.894 1 **0.737 الدعـ النفسي واالجتماعي 
 0.0 0.0   0.0 مستوى الداللة
 **0.857 1 **0.894 **0.640 إدارة الكوارث

 0.0   0.0 0.0 مستوى الداللة
الدرجة الكمية لدور برامج الجمعية 

 المتعمقة بالصمود 
0.674** 0.838** 0.857** 1 

   0.0 0.0 0.0 مستوى الداللة

 0.01*داؿ احصائيا عند مستوى الداللة 
 0.05** داؿ احصائيا عند مستوى الداللة 

دور برامج لف قيـ معامالت االرتباط البينية أ (6.4)رقـ  اردة في الجدوؿيتضح مف البيانات الو 
وىذا يشير ، (**0.894 -**0.64تراوحت بيف ) والدرجة الكمية لالبعاد الجمعية المتعمقة بالصمود
 تبعا لممتغيرات المستقمة. يافالى قوة وترابط ابعاد االستب
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 مؤشرات الصمودلمتغير التابع والدرجة الكمية لبعد ابعاد اقيـ معامالت االرتباط بيف  (7.3) جدوؿ
 باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسوف

يمتمؾ الميارات  الُبعد
 والمعرفة

متواصؿ مع مصادر  متماسؾ اجتماعيا 
الدعـ الداخمية 

 والخارجية 

لديو بنية 
تحتيو 
 مصانة 

مؤشرات 
  الصمود

 **0.806 **0.486 **0.746 **0.605 1 يمتمؾ الميارات والمعرفة
 0.0 0.0 0.0 0.0   مستوى الداللة

 **0.913 **0.628 **0.836 1 **0.605 متماسؾ اجتماعيا 
 0.0 0.0 0.0   0.0 مستوى الداللة

متواصؿ مع مصادر الدعـ 
 الداخمية والخارجية 

0.746** 0.836** 1 0.607** 0.940** 

 0.0 0.0   0.0 0.0 مستوى الداللة

 **0.769 1 **0.607 **0.628 **0.486 نة لديو بنية تحتيو مصا
 0.0   0.0 0.0 0.0 مستوى الداللة

 1 **0.769 **0.940 **0.913 **0.806 مؤشرات الصمود 
   0.0 0.0 0.0 0.0 مستوى الداللة

 0.01*داؿ احصائيا عند مستوى الداللة 
 0.05** داؿ احصائيا عند مستوى الداللة 

أف قيـ معامالت االرتباط البينية ألبعاد  (7.3)رقـ الجدوؿ  يتضح مف البيانات الواردة في
. وىذا يشير الى قوة (**0.940 -**0.486)تراوحت بيف  والدرجة الكمية لالبعاد مؤشرات الصمود
 تبعا لممتغير التابع. يافوترابط ابعاد االستب

 :ثبات المقياس 7.3
النوع مف الثبات يشير إلى قوة  ، وىذا(Consistencyثبات التجانس الداخمي)تـ استخداـ  

معادلة  الباحثة تومف أجؿ تقدير معامؿ التجانس استخدم .االرتباط بيف الفقرات في أداة الدراسة
 يوضح ذلؾ:  (8.3) والجدوؿ .بحساب ثبات مقياس (Cronbach Alpha) ()ألفا كرونباخ
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ر الفمسطيني في تعزيز صمود دور جمعية اليالؿ األحم: ثبات اداة الدراسة المتعمقة ب(8.3جدوؿ )
  المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

 معامؿ ألفا كرونباخ البعد الرقـ 
 %93 دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود 1
 %94 مؤشرات الصمود 2

 %96 مؤشرات الصمودعمى  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود

 
دور لقيمة لمعامؿ كرونباخ ألفا كانت  دنىأف أ (8.3)ـ رقيتضح مف البيانات الواردة في الجدوؿ 

قيمة لمعامؿ كرونباخ ألفا كانت عمى وأ .(0.93، وبمغت ) برامج الجمعية المتعمقة بالصمود
. (0.96لممقياس ككؿ ) (. وبمغت قيمة معامؿ )االتساؽ الداخمي(0.94، وبمغت )مؤشرات الصمودب
ثبات المقياس بما يسمح باستخدامو ألغراض الدراسة  الىأف ىذه القيـ تعد مؤشرًا  الباحثةرى تو 

 الحالية.
 :مؤشرات الصمود بالصمود عمىدور برامج الجمعية المتعمقة طريقة تصحيح مقياس  8.3

، أحيانا  ، غالبا  ، دائما  ) :اختيارات ىي ةخمس أماـ كؿ فقرةو فقرة،  (37يحتوي المقياس عمى ) 

وذلؾ تبعا لمقياس ليكرت  ،عمى التوالي بذات الترتيب (1، 2، 3، 4، 5وقيميا ) (أبدا  ، نادرا  
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في وتتراوح الدرجة الكمية لالستجابة عمى مقياس  .الخماسي

الدرجة  تمثؿدرجة، حيث  (185-1ما بيف ) تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة
جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف  دورالحد األدنى مف مستوى  (1)

دور جمعية اليالؿ تمثؿ الحد األعمى مف مستوى  (185، والدرجة ) الفمسطيني في المناطؽ الميمشة
ولتفسير الدرجات  . األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

 : (9.3التالية كما ىو مبيف في جدوؿ )المستويات تـ توزيع المدى عمى 
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 : مفتاح التصحيح (9.3جدوؿ )
 الدرجة الوسط الحسابي

 منخفضة جدا 1.8اقؿ مف 
 منخفضة  1.8-2.59
 متوسطة 2.6-3.39
 مرتفعة 3.4-4.19
 مرتفعة جدا  فما فوؽ  4.2

 

 نموذج متغيرات الدراسة 9.3
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المتغيرات 

 التابعة
 المتغيرات

 المستقلة

 برامج جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني:
  صحة مجتمعية 
  دعـ نفسي اجتماعي 
 ادارة الكوارث           

المتغيرات الضابطة ) البياوات االولية : الجىس، العمر، 

 المستوى التعليمي، مكان السكه، الحالة االجتماعية، الدخل(

حسب تصنيؼ االتحاد الدولي 
 لجمعيات الصميب و اليالؿ االحمر:

 الميارات والمعرفة  امتالؾ 
 التماسؾ االجتماعي 
 مع مصادر الدعـ  التواصؿ

 الداخمية والخارجية 
 تحتيو مصانةبنية  توفر  
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 يرات الدراسةتعريؼ متغ 10.3

 الصحة المجتمعية: 
ىي الموارد البيئية واالجتماعية و االقتصادية لمحفاظ عمى الرفاىية العاطفية والجسدية بيف 

 الناس بطرؽ تعزز تطمعاتيـ وتمبي احتياجاتيـ في بيئتيـ الفريدة.
 الدعـ النفسي واالجتماعي: 

كسابيا ميارات ووسائؿ لتقميؿ تحسيف الرفاه النفسي االجتماعي لمفئات الميمشة والمحتا جة وا 
  األضرار الناتجة مف المؤثرات الخارجية وتقديـ الدعـ والمساندة عند الحاجة . تداعيات

 إدارة الكوارث: 
الحد مف المخاطر وتعزيز القدرة عمى التعامؿ  إكساب المجتمعات الضعيفة و الميمشة ميارات

 .(مع ضحايا الكوارث

 إجراءات الدراسة: 11.3
 رت الدراسة وفؽ الخطوات اآلتية:ج
سكاف المناطؽ الميمشة  ىـالمجتمع و افراد بتحديد  الباحثة تتحديد مجتمع الدراسة، حيث قام -1

ي ستطبؽ عمييا ذال في فمسطيف المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني
 الجامعة.  فمادوات الدراسة  باستخداـبالسماح  االذفالدراسة ومف ثـ الحصوؿ عمى 

بموعد  ابالغيابالتنسيؽ مع الجامعة، و  الباحثة تتحديد عينة الدراسة، واختيارىا، حيث قام -2
 إجراء الدراسة. 

أدوات الدراسة مف خالؿ مراجعة األدب التربوي المنشور في ىذا المجاؿ، واإلجراءات  اختيار -3
 .الباحثةبيا  تالمالئمة التي قام

 الدراسة.صدؽ وثبات ادوات حساب معايير  -4
 تطبيؽ األدوات عمى عينة الدراسة. -5
  .تفاصيؿ مجتمع الدراسةتمؾ المتعمقة بوباألخص  ، جمع البيانات -6
 معالجة البيانات واستخالص النتائج والتوصيات والمقترحات. -7
 
 



 

8. 

 :تصميـ الدراسة 12.4
 عولجت نتائج الدراسة مف خالؿ المتغيرات اآلتية:

 المتغيرات المستقمة:
 عيةالصحة المجتم 
 الدعـ النفسي واالجتماعي  
 إدارة الكوارث 

 .عمى اربعة مجاالت رئيسية تواشتمم مؤشرات الصمود المتغيرات التابعة:
 الميارات والمعرفة امتالؾ.  
 التماسؾ االجتماعي. 
 مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية التواصؿ.  
 بنية تحتيو مصانة توفر. 

  المتغيرات الضابطة:
 (ذكر /انثىيث اشتمؿ عمى مستوييف )متغير الجنس، ح 

  3( أساسي / 2( امي/ او محو امية / 1)ت مستويا 5، واشتمؿ عمى المستوى التعميمي متغير )
 (( بكالوريوس فأعمى 5( كمية متوسطة / 4ثانوي / 

 

  محافظة 3/ ( محافظة الخميؿ  2محافظة سمفيت / ) تمستويا 3مكاف السكف ، واشتمؿ عمى )
 (ر  أريحا واألغوا

  4ة / \( مطمؽ3ة / \( متزوج 2عزباء / \( أعزب1مستويات )4ولو  الحالة االجتماعيةمتغير )
 (ة /\أرمؿ

 2501( 3/  2500-1501(  2شيكؿ أو أقؿ /  1500مستويات  4واشتمؿ عمى  الدخؿ-
3500  / 

 4 )3501  أو أكثر) 

  ( 1تمؿ عمى مستوييف )واش .جية حكومية أو غير حكومية ةمساعدة مف أي ةىؿ تتمقى أيمتغير
 .(( ال  2نعـ / 
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  3واشتمؿ عمى  ما ىي برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني التي استفدت منيا ؟متغير 
 .(( ادارة الكوارث 3( الدعـ النفسي واالجتماعي / 2صحة مجتمعية / (1مستويات )

 

  3/  35ؿ مف سنة وأق25( 2سنة /  25( أقؿ مف 1مستويات ) 5متغير العمر واشتمؿ عمى )
 (سنة فأكثر 55( 5/  55سنة وأقؿ مف 45( 4/  45سنة وأقؿ مف 35
 :المعالجة اإلحصائية 13.3

رقمت و بمراجعتيا، وذلؾ تمييدًا إلدخاليا إلى الحاسوب.  الباحثة تبعد جمع بيانات الدراسة، قام
رقمية وذلؾ في جميع  تحويؿ اإلجابات المفظية إلى أخرىبمعنى البيانات بإعطائيا أرقامًا معينة، 
مة الدراسة، واختبرت فرضياتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية ئأسئمة الدراسة، ثـ أجيب عمى أس

 اآلتية:
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات النسب المئوية، ، التكرارأساليب اإلحصاء الوصفي:   (1

 ية.معيار ال
 .(قياس التجانس الداخمي )كرونباخ ألفا  (2
و  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودتخدـ اختبار معامؿ االرتباط "بيرسوف" لتوضيح اس  (3

 .  مؤشرات الصمودب
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز لحساب  Regression))اختبار استخداـ  (4

 . صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة
 لفحص الفرضياتOne Way ANOVAالتبايف األحادي  استخداـ اختبار )ت( واختبار تحميؿ(5

 لممقارنات البعدية. LSDالمتعمقة بمتغيرات الدراسة واختبار 
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 رابعالفصؿ ال
 ومناقشتيانتائج الدراسة تحميؿ 

 
ومف أجؿ تسييؿ عممية تفسير النتائج،  .عف ىذه الدراسة تمخضت التي النتائجيتناوؿ ىذا الفصؿ 

 .مى النسب المئويةفقد اعتمدت الدراسة ع
  :سؤاؿ الدراسة األوؿ الرئيسالالنتائج المتعمقة ب 1.4

دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ ما )
 ( ؟ الميمشة
ية والنسبة المئوية معيار عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال لالجابة

 وضح ذلؾ:ت ةوؿ التالياالدراسة، والجد تااللمج
 واقع الصحة المجتمعية في المناطؽ الميمشة 

مرتبة ترتيبا  الصحة المجتمعيةية لمجاؿ معيار : المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال(4.1جدوؿ )
 تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

1. 
ندوات توعية نوعية  تعقد جمعية اليالؿ األحمر
احتياجات و متطمبات  لمعناية بالصحة تتوافؽ مع

 أفراد المجتمع المحمي المستيدؼ
4.27 0.90 21.05% 85.50% 

 مرتفعة جدا

2. 
المعمومات و اإلرشادات التي تقدميا جمعية اليالؿ 

 جتمعالفراد الم األحمر تمبي االحتياجات الصحية
4.11 0.93 22.70% 82.11% 

 مرتفعة

6. 

 تحقؽ برامج الصحة اإلنجابية و األمراض المزمنة
في المناطؽ الميمشة  واإلعاقة التي تنفذىا الجمعية

تحقؽ رضى المنتفعيف وتساىـ في تغيير الثقافة 
 اإلنجابية

3.89 1.11 28.57% 77.89% 

 مرتفعة

 مرتفعة %75.03 %29.51 1.11 3.75المجتمع تتوافؽ تخصصات األطباء مع احتياجات   .4
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 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

 المحمي

5. 
عيادات جمعية اليالؿ األحمر مجيزة بمعدات 
ومستمزمات طبية تمبي االحتياجات االساسية ألفراد 

 المجتمع المحمي
3.75 1.14 30.28% 75.03% 

 مرتفعة

3. 
تقدـ الجمعية أياـ طبية مجانية عبر العيادات 

 كبيرة لممحتاجيف المتنقمة تعود بفائدة طبية
3.73 1.16 31.18% 74.50% 

 مرتفعة

 مرتفعة %78.34 %27.01 1.06 3.92 الدرجة الكمية 

تظير ارتفاع  الصحة المجتمعيةمجاؿ الدرجة الكمية لفقرات  الى اف ( 4.1) رقـ يشير الجدوؿ
 (1.06مي )ي الكمعيار واالنحراؼ ال (3.92اتجاىات المبحوثيف حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي )

حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ورتبت الفقرات تنازليا  .(%27.01ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 
احتياجات و متطمبات  ندوات توعية نوعية لمعناية بالصحة تتوافؽ مع تعقد جمعية اليالؿ األحمر) لصالح الفقرة

ومعامؿ اختالؼ  (0.90ي )يار معوانحراؼ  (4.27بمتوسط حسابي ) (أفراد المجتمع المحمي المستيدؼ
تقدـ الجمعية أياـ طبية مجانية )لصالح الفقرة كما كاف اعمى معامؿ اختالؼ ، (%21.05ي بنسبة )معيار 

 يمعيار وانحراؼ  (3.73بمتوسط حسابي ) (كبيرة لممحتاجيف عبر العيادات المتنقمة تعود بفائدة طبية
 .(%31.18ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (1.16)
 قع الدعـ النفسي والمجتمعي في المناطؽ الميمشةوا
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 الدعـ النفسي واالجتماعيية لمجاؿ معيار : المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.2جدوؿ )
 مرتبة ترتيبا تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

7 
عـ النفسي ميـ كقاعدة لتحديد تقديـ خدمات الد

احتياجات الناس ضمف عمؿ جمعية اليالؿ األحمر 
 الفمسطيني

4.24 0.90 21.16% 84.80% 
 مرتفعة
 جدا

9 
خدمة اإلغاثة بصورة مينية مف جمعية اليالؿ 
األحمر الفمسطيني تدعـ المواطنيف مف الناحية 

 النفسية واالجتماعية.
4.05 1.06 26.13% 80.94% 

 مرتفعة

8 
برامج التأىب لمكوارث ومواجيتيا الخاصة بجمعية 
اليالؿ األحمر تسيـ في تعزيز الدعـ النفسي 

 واالجتماعي.
4.04 0.91 22.40% 80.82% 

 مرتفعة

11 
تقدـ الجمعية خدمات دعـ نفسي متوافقة مع 

 احتياجات المجتمع المحمي
3.94 1.10 28.02% 78.71% 

 مرتفعة

10 
د عمى متطمبات انشطة الدعـ النفسي تستن

 المجتمع المحمي وآليات تنفيذ البرامج الداعمة.
3.92 1.08 27.53% 78.48% 

 مرتفعة

 مرتفعة %80.75 %24.98 1.01 4.04 الدرجة الكمية 

تظير ارتفاع  الدعـ النفسي واالجتماعيمجاؿ بأف الدرجة الكمية لفقرات  ( 4.2)رقـ  يشير الجدوؿ 
 (1.01ي الكمي )معيار واالنحراؼ ال (4.04لمتوسط الحسابي الكمي )حيث بمغ ا ،اتجاىات المبحوثيف
حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ، ورتبت الفقرات تنازليا (% 24.98ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 

تقديـ خدمات الدعـ النفسي ميـ كقاعدة لتحديد احتياجات الناس ضمف عمؿ جمعية اليالؿ ) لصالح الفقرة

ي بنسبة معيار ومعامؿ اختالؼ  (0.90ي )معيار وانحراؼ  (4.24بمتوسط حسابي ) (األحمر الفمسطيني
تقدـ الجمعية خدمات دعـ نفسي متوافقة مع )لصالح الفقرة كما كاف اعمى معامؿ اختالؼ ، (21.16%)

ي معيار ومعامؿ اختالؼ  (1.10ي)معيار وانحراؼ  (3.94بمتوسط حسابي ) (احتياجات المجتمع المحمي
 .(%28.02بنسبة )
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 واقع ادارة الكوارث في المناطؽ الميمشة

مرتبة ترتيبا  إدارة الكوارثية لمجاؿ معيار : المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.3جدوؿ )
 تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة 

16 

يب التي تنفذىا تساعد برامج التثقيؼ والتدر 
جمعية اليالؿ األحمر عمى رفع مستوى الوعي 

لدى أفراد المجتمع عند وقوع  و المعرفة
 الكوارث.

4.39 0.87 19.87% 87.72% 

 مرتفعة جدا

12 
التدريبات المقدمة مف الجمعية كافية لبناء  

القدرات وتعزز مف جاىزية المجتمع في تقميؿ 
 مخاطر الكوارث

4.13 1.02 24.69% 82.57% 
 مرتفعة

15 
 توعية و تدريب الطالب والمعمميف في المدارس
عمى كيفية التصرؼ خالؿ األزمات يقمؿ مف 

 المخاطر
4.10 0.97 23.71% 81.93% 

 مرتفعة

17 
الفريؽ الوطني إلدارة الكوارث يعزز مف قدرة 

 الجمعية عمى التصدي ليا
4.06 1 24.76% 81.11% 

 مرتفعة

18 
لممدارس في  أولوية تعطي الجمعية أىمية و

 تنفيذ المشاريع التخفيفية في المناطؽ الميمشة
4.03 1.04 25.83% 80.53% 

 مرتفعة

13 
مكانياتيـ  قدرات كوادر جمعية اليالؿ األحمر وا 

 تتحقؽ مف خالؿ اجراء مناورات تدريبية .
4.01 0.99 24.71% 80.12% 

 مرتفعة

14 
جاىزية المجتمعات لمحد مف مخاطر الكوارث 

وف مف خالؿ كوادر الجمعية ومتطوعي تك
 المجتمعات المحمية .

3.92 1 25.42% 78.42% 
 مرتفعة

 مرتفعة %81.77 %24.09 0.98 4.09 الدرجة الكمية 

تظير ارتفاع اتجاىات  إدارة الكوارثمجاؿ الدرجة الكمية لفقرات  الى اف (4.3)رقـ يشير الجدوؿ 
ومعامؿ  (0.98ي الكمي )معيار واالنحراؼ ال (4.09مي )حيث بمغ المتوسط الحسابي الك ،المبحوثيف
لصالح حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ، ورتبت الفقرات تنازليا (%24.09ي بنسبة )معيار اختالؼ 
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لدى  تساعد برامج التثقيؼ والتدريب التي تنفذىا جمعية اليالؿ األحمر عمى رفع مستوى الوعي و المعرفة) الفقرة

ومعامؿ اختالؼ  (0.87ي )معيار وانحراؼ  (4.39بمتوسط حسابي ) (ع الكوارث.أفراد المجتمع عند وقو 
تعطي الجمعية أىمية و )لصالح الفقرة كما كاف اعمى معامؿ اختالؼ ، (%19.87ي بنسبة )معيار 

وانحراؼ  (4.03بمتوسط حسابي ) (لممدارس في تنفيذ المشاريع التخفيفية في المناطؽ الميمشة أولوية
 ..(%25.83ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (1.04ي)معيار 

 دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود 

دور ية لمجاالت استمارة الدراسة حوؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.4جدوؿ )
 برامج الجمعية المتعمقة بالصمود

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 يمعيار ال

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 ويةالمئ

 الدرجة

  مرتفعة %78.34 %27.01 1.06 3.92 (المجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية 

 مرتفعة %80.75 %24.98 1.01 4.04 (المجاؿ الثاني) الدعـ النفسي واالجتماعي 
 مرتفعة %81.77 %24.09 0.98 4.09 (إدارة الكوارث المجاؿ الثالث )
 ةمرتفع %80.29 %25.36 1.02 4.02 المجاؿ الكمي

 
ادنى معامؿ قد حاز عمى  (إدارة الكوارث المجاؿ الثالث )أف  (4.4يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ رقـ )

عمى (المجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية ، في حيف حصؿ (4.09وكاف متوسطو الحسابي يساوي ) اختالؼ
رامج الجمعية دور ب مقياس. أما درجة (3.92حيث كاف المتوسط الحسابي ) اعمى معامؿ اختالؼ

 .(4.02حيث بمغ المتوسط الحسابي ) رتفعةكانت مف المتعمقة بالصمود
 في المناطؽ الميمشة الميارات والمعرفةواقع 
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مرتبة  يمتمؾ الميارات والمعرفةية لمجاؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.5جدوؿ )
 ترتيبا تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
حراؼ االن
 يمعيار ال

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

1. 
الجمعية تتابع وتقيـ برامجيا وخدماتيا مف خالؿ 

 المستفيديف
4.25 0.89 20.94% 84.97% 

 مرتفعة جدا

4. 
تركز الجمعية عمى المتطوعيف مف المواطنيف في 
تدريبيـ ليقدموا خدمات متخصصة قادرة عمى تمبية 

 .احتياجات المواطنيف
4.13 0.95 22.98% 82.69% 

 مرتفعة 

5. 
الدعـ النفسي االجتماعي المقدـ مف الجمعية يخفؼ 

 مف المشكالت النفسية لدى األفراد.
4.06 0.97 23.86% 81.29% 

 مرتفعة

2. 
الجمعية عمى دراية كافية بالمخاطر التي تواجييا 
المجتمعات الميمشة ونقاط الضعؼ الكامنة الموجودة 

 جتمعات.ضمف ىذه الم
4.03 0.91 22.54% 80.53% 

 مرتفعة

3. 
الجمعية تتبنى الحموؿ المستدامة ذات البعد التنموي 

 اليادؼ إلى الصمود تحت االحتالؿ.
4.02 1.05 26.15% 80.41% 

 مرتفعة

 مرتفعة %81.98 %23.26 0.95 4.10 الدرجة الكمية 

 
تظير ارتفاع  يمتمؾ الميارات والمعرفةاؿ مجالدرجة الكمية لفقرات  الى اف (4.5)رقـ يشير الجدوؿ 

 (0.95ي الكمي )معيار واالنحراؼ ال (4.10اتجاىات المبحوثيف حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي )
حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ورتبت الفقرات تنازليا ، (%23.26ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 

 (4.25بمتوسط حسابي ) (اتيا مف خالؿ المستفيديفالجمعية تتابع وتقيـ برامجيا وخدم) لصالح الفقرة
كما كاف اعمى معامؿ ، ( %20.94ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (0.89ي )معيار وانحراؼ 
الجمعية تتبنى الحموؿ المستدامة ذات البعد التنموي اليادؼ إلى الصمود تحت )لصالح الفقرة اختالؼ 

ي بنسبة معيار ومعامؿ اختالؼ  (1.05ي)يار معوانحراؼ  (4.02بمتوسط حسابي ) (االحتالؿ
(26.15%). 
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 واقع مجتمع متماسؾ اجتماعيا في المناطؽ الميمشة
 

مرتبة ترتيبا  متماسؾ اجتماعياية لمجاؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.6جدوؿ )
 تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
لنسبة ا

 المئوية
 الدرجة

9 
تشكيؿ فريؽ متطوعيف مف المجتمع المحمي 

 يساىـ في معرفة احتياجات المجتمع المحمي
4.20 0.94 22.37% 84.09% 

مرتفعة 
 جدا

10 
تساىـ أنشطة الجمعية في تحقيؽ السمـ األىمي 

 في المجتمعات المستيدفة
4.05 0.98 24.21% 80.94% 

 مرتفعة

8 
في تثبيت اإلفراد عمى  ةتساىـ برامج الجمعي

 أراضييـ وتخفؼ حدة معاناتيـ .
4.01 1 24.91% 80.29% 

 مرتفعة

7 
تغطية كافة بيئات المجتمع تعزز تماسؾ 

 المجتمع في قدرتو الصمود
3.98 1.02 25.63% 79.59% 

 مرتفعة

6 
مف الجمعية تعمؿ عمى  المساعدات المقدمة

التخفيؼ مف حدة الصعوبات والمشاكؿ التي 
 . جو المجتمعتوا

3.90 1.08 27.77% 77.95% 
 مرتفعة

 مرتفعة %80.57 %24.93 1 4.03 الدرجة الكمية 

تظير ارتفاع  متماسؾ اجتماعيامجاؿ الدرجة الكمية لفقرات  الى اف (4.6) رقـ يشير الجدوؿ
 (1ي الكمي )معيار واالنحراؼ ال (4.03اتجاىات المبحوثيف حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي )

حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ، ورتبت الفقرات تنازليا (%24.93ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 
 (تشكيؿ فريؽ متطوعيف مف المجتمع المحمي يساىـ في معرفة احتياجات المجتمع المحمي) لصالح الفقرة

ا كم، (%22.37ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (0.94ي )معيار وانحراؼ  (4.20بمتوسط حسابي )
مف الجمعية تعمؿ عمى التخفيؼ مف حدة  المساعدات المقدمة)لصالح الفقرة كاف اعمى معامؿ اختالؼ 

ومعامؿ  (1.08ي)معيار وانحراؼ  (3.90بمتوسط حسابي ) ( الصعوبات والمشاكؿ التي تواجو المجتمع
 ..(%27.77ي بنسبة )معيار اختالؼ 
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 ارجيةواقع مجتمع متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخ
 

متواصؿ مع مصادر الدعـ ية لمجاؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.7جدوؿ )
 مرتبة ترتيبا تنازليا الداخمية والخارجية

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة

11 
ي ف تخطيط الجمعية مع المجتمع المحمي تساىـ
 تعزيز قدرة المجتمعات الميمشة في صمودىا.

4.04 0.98 24.34% 80.88% 
 مرتفعة

12 
بيف المجتمع الميمش  تعمؿ الجمعية كوسيط
 وشبكات الدعـ الخارجي.

4.01 0.96 24.03% 80.12% 
 مرتفعة

14 
المشتركة مع  مساىمات وبرامج الجمعية

كافية وتؤدي الغرض  مؤسسات المجتمع المحمي
 منيا.

3.81 0.96 25.18% 76.14% 
 مرتفعة

15 
المساعدات المجتمعية التي تقدميا جمعية 
 اليالؿ األحمر تعالج مشاكؿ جوىرية لممواطف.

3.77 1.11 29.47% 75.38% 
 مرتفعة

13 
تعمؿ الجمعية مع الحكومة عمى وضع 
السياسات التي تتعمؽ بالقدرة عمى الصمود ونظـ 

 الحماية االجتماعية
3.72 1.04 28.05% 74.39% 

 مرتفعة

 مرتفعة %77.38 %26.15 1.01 3.87 الدرجة الكمية 

 

متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية مجاؿ الدرجة الكمية لفقرات  الى اف (4.7) رقـ  يشير الجدوؿ
واالنحراؼ  (3.87تظير ارتفاع اتجاىات المبحوثيف حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي ) والخارجية

حيث ، ورتبت الفقرات تنازليا (%26.15ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (1.01ي الكمي )معيار ال
بيف المجتمع الميمش وشبكات الدعـ  تعمؿ الجمعية كوسيط) لصالح الفقرةكاف اقؿ معامؿ اختالؼ 

ي بنسبة معيار ومعامؿ اختالؼ  (0.96ي )معيار وانحراؼ  (4.01بمتوسط حسابي ) (الخارجي
المساعدات المجتمعية التي تقدميا جمعية )لصالح الفقرة معامؿ اختالؼ كما كاف اعمى ، (24.03%)

 (1.11) يمعيار وانحراؼ  (3.77بمتوسط حسابي ) (اليالؿ األحمر تعالج مشاكؿ جوىرية لممواطف.
 (%29.47ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 



 

9. 

 لديو بنية تحتيو مصانة واقع مجتمع

مرتبة  لديو بنية تحتيو مصانةية لمجاؿ معيار افات الالمتوسطات الحسابية واالنحر  (4.8جدوؿ )
 ترتيبا تنازليا

 التسمسؿ
المتوسط  الفقرة

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
النسبة 
 المئوية

 الدرجة

17 
التخفيفية التي تقـو بيا الجمعية  المشاريع

مخطط ليا في اطار جماعي بعيدًا عف 
 العشوائية.

4.06 0.99 24.37% 81.29% 
 مرتفعة

16 
التدريبات المقدمة مف جمعية اليالؿ مف  تزيد

 قدرة المواطف عمى التأقمـ مع بيئتو المحيطو.
4.03 0.95 23.50% 80.58% 

 مرتفعة

19 
تنفيذ مشاريع البنية التحتية مف شأنيا أف 
تساعد بشكؿ كبير في زيادة قدرة صمود إفراد 

 المجتمعات الميشمة.
3.84 1.08 28.26% 76.73% 

 مرتفعة

18 
ويكفؿ بيئة  الدعـ المقدـ لممدارس المحمية كاؼ  

 تعميمية أمنو
3.83 1.03 26.95% 76.55% 

 مرتفعة

 مرتفعة %78.79 %25.72 1.01 3.94 الدرجة الكمية 

 

تظير ارتفاع  لديو بنية تحتيو مصانةمجاؿ الدرجة الكمية لفقرات  الى اف (4.8)رقـ يشير الجدوؿ 
 (1.01ي الكمي )معيار واالنحراؼ ال (3.94حوثيف حيث بمغ المتوسط الحسابي الكمي )اتجاىات المب

حيث كاف اقؿ معامؿ اختالؼ ، ورتبت الفقرات تنازليا (%25.72ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ 
 (التدريبات المقدمة مف جمعية اليالؿ مف قدرة المواطف عمى التأقمـ مع بيئتو المحيطو تزيد) لصالح الفقرة

كما ، (%23.50ي بنسبة )معيار ومعامؿ اختالؼ  (0.95ي )معيار وانحراؼ  (4.03بمتوسط حسابي )
تنفيذ مشاريع البنية التحتية مف شأنيا أف تساعد بشكؿ كبير في )لصالح الفقرة كاف اعمى معامؿ اختالؼ 

ومعامؿ  (1.08) يمعيار وانحراؼ  (3.84بمتوسط حسابي ) (زيادة قدرة صمود إفراد المجتمعات الميشمة.
 .(%28.26ي بنسبة )معيار اختالؼ 
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 واقع مؤشرات الصمود

مؤشرات ية لمجاالت استمارة الدراسة حوؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.9جدوؿ )
  الصمود

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 يمعيار ال

معامؿ 
 االختالؼ

النسبة 
 المئوية

 الدرجة

 مرتفعة %81.98 %23.26 0.95 4.10 (والمعرفة)يمتمؾ الميارات 

 مرتفعة %80.57 %24.93 1 4.03 ()متماسؾ اجتماعيا  

 مرتفعة %77.38 %26.15 1.01 3.87 ()متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية  

 مرتفعة %78.79 %25.72 1.01 3.94 ()لديو بنية تحتيو مصانة  

 مرتفعة %79.68 %25.02 0.99 3.99 المجاؿ الكمي

 

اقؿ معامؿ عمى  حازت ()يمتمؾ الميارات والمعرفة فقرة أف (4.5يتضح مف نتائج الجدوؿ السابؽ رقـ )
)متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية  ، في حيف حصؿ(4.10وكاف متوسطو الحسابي يساوي ) اختالؼ

مؤشرات مقياس أما درجة . (3.87حيث كاف المتوسط الحسابي )اعمى معامؿ اختالؼ عمى (والخارجية 
 .(3.99كانت مرتفعة حيث بمغ المتوسط الحسابي )ف الصمود

 ثانيا: االجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني الذي نصو:  2.4
 ؟ مؤشرات الصمودفي  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودمرتفع لتأثير ىناؾ ىؿ 
 ةمرتفع تكان مؤشرات الصمود و كذلؾ ،كاف مرتفعا دور برامج الجمعية المتعمقة بالصموداف بما 
دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ  فاف

كاف البد مف االجابة عف سؤاؿ الدراسة الثاني مف خالؿ استخراج لذلؾ  .ستكوف مرتفعة الميمشة
عية اليالؿ األحمر الفمسطيني في دور جموالذي يقيس  ، المتوسط الحسابي العاـ لمقياس الدراسة

 تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة
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دور ية لمجاالت استمارة الدراسة حوؿ معيار المتوسطات الحسابية واالنحرافات ال (4.10جدوؿ )
  جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الميمشة

 الفقرة
متوسط ال

 الحسابي
االنحراؼ 

 يمعيار ال
معامؿ 

 االختالؼ
 النسبة المئوية

 الدرجة

 مرتفعة %78.34 %27.01 1.06 3.92 (المجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية 

 مرتفعة %80.75 %24.98 1.01 4.04 (المجاؿ الثاني) الدعـ النفسي واالجتماعي 

 مرتفعة %81.77 %24.09 0.98 4.09 (إدارة الكوارث المجاؿ الثالث )

 مرتفعة %81.98 %23.26 0.95 4.10 ()يمتمؾ الميارات والمعرفة

 مرتفعة %80.57 %24.93 1 4.03 ()متماسؾ اجتماعيا  

 مرتفعة %77.38 %26.15 1.01 3.87 ()متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية  

 مرتفعة %78.79 %25.72 1.01 3.94 ()لديو بنية تحتيو مصانة  

 مرتفعة %80.10 %24.83 0.99 4.01 المجاؿ الكمي

 اقؿ معامؿ اختالؼعمى  حازت ()يمتمؾ الميارات والمعرفةفقرة أف  (4.10)يتضح مف نتائج الجدوؿ رقـ 
اعمى عمى (المجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية ، في حيف حصؿ (4.10وكاف متوسطو الحسابي يساوي )

حيث  ،رتفعةكانت مف. أما درجة المجاؿ الكمي (3.92حسابي )حيث كاف المتوسط ال ،معامؿ اختالؼ
 . وىذا ما يجيب عف سؤاؿ الدراسة الثاني.(4.01بمغ المتوسط الحسابي )

  :النتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة 2.4
 الفرضية الرئيسية  1.2.4

ر برامج الجمعية دو ل (α≤0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية)ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية 
 مؤشرات الصمودعمى  المتعمقة بالصمود

سكاف  مف وجية نظر مؤشرات الصمودالمؤثرة عمى  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودلبحث 
 تاستخدم ، في فمسطيف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني

مف المتعدد وتـ حساب معادلة خط االنحدار  multiple Regression Analysisاختبار  الباحثة
 .(11.4وىذا يتضح في الجدوؿ ) ". بيرسوف"خاللو ومعامؿ ارتباط 
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ومعادلة خط االنحدار  Regression Analysis multipleاختبار  نتائج (4.11.جدوؿ )أ
  مؤشرات الصمود بالصمود عمىدور برامج الجمعية المتعمقة المتعدد ل
 مة بيتا قي الفرضية 

β 
- tقيمة اختبار 

TEST 
مستوى 
 الداللة

 **0.0 5.96 0.19 الصحة المجتمعية
 **0.0 4.44 0.38 الدعـ النفسي واالجتماعي

 **0.0 7.77 0.37 إدارة الكوارث

 (α≤0.05*دالة احصائية عند مستوى الداللة )*

ة خط االنحدار ومعادل Regression Analysis multipleاختبار  نتائج  (4.11جدوؿ )ب.
 .مؤشرات الصمود بالصمود عمىدور برامج الجمعية المتعمقة المتعدد ومعامؿ ارتباط بيرسوف ل

معامؿ ارتباط  درجة التأثير 
 بيرسوف

 درجة اختبار 
F 

معامؿ 
 التحديد

مستوى 
 الداللة

 بالصمود عمىدور برامج الجمعية المتعمقة 
 مؤشرات الصمود

0.855a 
 

305.94 
 

0.73 
 

0.0** 

 
 معادلة خط االنحدار المتعدد كمايمي

Y= α +β1X1+β2X2+β3X3 +e 

 حيث اف
 Y =مؤشرات الصمود 

X1 =الصحة المجتمعية 
X2= الدعـ النفسي واالجتماعي 
X3 =إدارة الكوارث 
 التي تبيف نوع العالقة بيف المتغير التابع والمستقؿ. "بيتا"معامالت ، β1 ،β2 ،β3قيـ 

حيث تبيف أف مستوى الداللة  ،داللة احصائية اثرا ذوأف ىناؾ  (4.11.)بيتضح مف خالؿ الجدوؿ 
دور برامج لتأثير وبذلؾ ترفض الفرضية العدمية ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى انو يوجد  0.05اقؿ مف

مف خالؿ نتائج تتبيف  قوية جدا واف ىناؾ عالقة ، مؤشرات الصمودعمى  الجمعية المتعمقة بالصمود
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دور برامج الجمعية  زادفكمما  ، طرديةتبيف أف العالقة  " بيتا" كما أف قيمة  "يرسوفب"معامؿ ارتباط 
 معامؿ الى ليشير (R2التحديد ) معامؿ جاء كما وقد ،مؤشرات الصمود تحسف زاد المتعمقة بالصمود

ىو تبايف مفسر مف  ،مؤشرات الصمودمف التبايف الحاصؿ في % 73أف وىذا يعني  (0.73مقداره)
فيو تبايف % 27 ةالنسبة والبالغ اما ما تبقى مف ىذه .ور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودد قبؿ

  .تفسره عوامؿ اخرى عشوائية لـ تدخؿ نموذج االنحدار
 

 وفيما يمي فحص كؿ منيا: ، فرضيات فرعية ثالثوانبثؽ عف ىذه الفرضية 
 الفرضية األولى:  1.1.2.4

عمى  المجتمعية لمصحة (α≤0.05عند مستوى الداللة اإلحصائية)ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية 
 . مؤشرات الصمود

سكاف  مف وجية نظر مؤشرات الصمود فيالمؤثرة  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودلبحث  
 تاستخدم ، في فمسطيف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني

وتـ حساب معادلة خط االنحدار مف خاللو  linear Regression Analysisاختبار  الباحثة
 .(12.4ومعامؿ ارتباط بيرسوف وىذا يتضح في الجدوؿ رقـ)

ومعادلة خط االنحدار  Linear Regression Analysisاختبار  نتائج  (4.12جدوؿ )
  مؤشرات الصمودعمى  الصحة المجتمعيةومعامؿ ارتباط بيرسوف لتأثير 

معامؿ ارتباط  غيراتالمت
 Rبيرسوف 

 قيمة ؼ 
F 

 قيمة بيتا 
β 

 قيمة 
R2 

مستوى الداللة 
α 

 الصحة المجتمعيةتأثير 
  مؤشرات الصمود في

0.72 
 

366.86 
 

0.62 
 

0.52 
 

0.0* 

 (α≤0.05*دالة احصائية عند مستوى الداللة )

ف أف مستوى الداللة حيث تبي ، داللة احصائية اثرا ذوأف ىناؾ  (4.12)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 
لتأثير تأثير وبذلؾ ترفض الفرضية العدمية ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى انو يوجد  0.05اقؿ مف

مف خالؿ نتائج معامؿ تتبيف  قوية واف ىناؾ عالقة ، مؤشرات الصمود في الصحة المجتمعية
 الصحة المجتمعية حسفت زادفكمما  ، طرديةتبيف أف العالقة  " بيتا"كما أف قيمة  " بيرسوف"ارتباط 

وىذا  (0.52مقداره) معامؿ الى ليشير (R2التحديد ) معامؿ جاء كما قد .مؤشرات الصمود تحسف زاد
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الصحة ىو تبايف مفسر مف قبؿ  ،مؤشرات الصمودمف التبايف الحاصؿ في % 52أف يعني 
خرى عشوائية لـ فيو تبايف تفسره عوامؿ ا% 48النسبة والبالغ  اما ما تبقى مف ىذه . المجتمعية

  .تدخؿ نموذج االنحدار
 

ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة : ثانيةالفرضية ال 2.1.2.4
 . مؤشرات الصمودعمى  النفسي واالجتماعي لمدعـ (α≤0.05اإلحصائية)

 سكاف مف وجية نظر مؤشرات الصمود فيالمؤثرة  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودلبحث  
 تاستخدم ،في فمسطيف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني

وتـ حساب معادلة خط االنحدار مف خاللو  Linear Regression Analysisاختبار  الباحثة
 (13.4وىذا يتضح في الجدوؿ ) "بيرسوف"ومعامؿ ارتباط 

ومعادلة خط االنحدار ومعامؿ  Linear Regression Analysisاختبار نتائج  (4.13جدوؿ )
 . مؤشرات الصمود في الدعـ النفسي واالجتماعيلتأثير  " بيرسوف"ارتباط 
معامؿ ارتباط  المتغيرات

 Rبيرسوف 
 قيمة ؼ 

F 
 قيمة بيتا 

β 
 قيمة 
R2 

مستوى الداللة 
α 

الدعـ النفسي  تأثير
عمى  واالجتماعي

  مؤشرات الصمود

0.80 
 

594.74 
 

0.67 
 

0.64 
 

0.0* 

 (α≤0.05*دالة احصائية عند مستوى الداللة )

داللة احصائية حيث تبيف أف مستوى الداللة اقؿ  اثرا ذوأف ىناؾ  (4.13)يتضح مف خالؿ الجدوؿ 
النفسي  لمدعـ تأثيروبذلؾ ترفض الفرضية العدمية ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى انو يوجد  0.05مف

مف خالؿ نتائج معامؿ ارتباط تتبيف قوية  ف ىناؾ عالقةوا ،مؤشرات الصمود في واالجتماعي
 زادتحسنا  الدعـ النفسي واالجتماعي زادفكمما  ، طرديةتبيف أف العالقة  "بيتا"كما أف قيمة  "بيرسوف"

وىذا  (0.64مقداره) معامؿ الى ليشير (R2التحديد ) معامؿ جاء كما قد ،مؤشرات الصمود تحسف
الدعـ النفسي ىو تبايف مفسر مف قبؿ  ،مؤشرات الصمودحاصؿ في مف التبايف ال% 64أف يعني 

فيو تبايف تفسره عوامؿ اخرى عشوائية لـ % 36النسبة والبالغ  اما ما تبقى مف ىذه .واالجتماعي
 .تدخؿ نموذج االنحدار
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 : ثالثةالفرضية ال 3.1.2.4
عمى  دارة الكوارثإل (α≤0.05ال يوجد تأثير ذو داللة احصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)

 . مؤشرات الصمود
سكاف  مف وجية نظر مؤشرات الصمود في المؤثرة دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمودلبحث  

 تاستخدم في فمسطيف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني
معادلة خط االنحدار مف خاللو وتـ حساب  Linear Regression Analysisاختبار  الباحثة

 (14.4وىذا يتضح في الجدوؿ ) "بيرسوف"ومعامؿ ارتباط 

ومعادلة خط االنحدار ومعامؿ  Linear Regression Analysisاختبار نتائج  (4.14جدوؿ )
  مؤشرات الصمود في إدارة الكوارثلتأثير  " بيرسوف"ارتباط 
معامؿ ارتباط   المتغيرات

 Rبيرسوف 
 قيمة ؼ 

F 
 قيمة بيتا 

β 
 قيمة 
R2 

مستوى الداللة 
α 

 إدارة الكوارثتأثير 
مؤشرات عمى 

  الصمود

0.79 
 

552.76 
 

0.72 
 

0.62 
 

0.0* 

 (α≤0.05*دالة احصائية عند مستوى الداللة )

حيث تبيف أف مستوى  ،أف ىناؾ اثرا ذو داللة احصائية (4.14)رقـ  يتضح مف خالؿ الجدوؿ السابؽ
دارة إلتأثير وبذلؾ ترفض الفرضية العدمية ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى انو يوجد  0.05الداللة اقؿ مف

 ". بيرسوف"تتبيف مف خالؿ نتائج معامؿ ارتباط  قويةواف ىناؾ عالقة  مؤشرات الصمود في الكوارث
مؤشرات  تحسف زاد تحسنا إدارة الكوارث تفكمما زاد ، تبيف أف العالقة طرديةكما أف قيمة بيتا 

% 62وىذا يعني أف  (0.62ليشير الى معامؿ مقداره) (R2كما قد جاء معامؿ التحديد ) . دالصمو 
اما ما تبقى مف  .إدارة الكوارثىو تبايف مفسر مف قبؿ  ،مؤشرات الصمودمف التبايف الحاصؿ في 

 % فيو تبايف تفسره عوامؿ اخرى عشوائية لـ تدخؿ نموذج االنحدار.38ىذه النسبة والبالغ 
 المتعمقة بالمتغيرات الضابطةتائج المتعمقة بفحص فرضيات الدراسة الن 3.4

( في α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)الفرضية األولى
مؤشرات  فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة لمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
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سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  رمف وجية نظ ،الصمود
 الجنستبعا لمتغير  الفمسطيني في فمسطيف

  

دور برامج الجمعية  Independent Samples Test( نتائج اختبار 4.15جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيالمتعمقة بالصمود المؤثرة 

 تبعا لمتغير الجنس  يديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفالمستف

 العدد الجنس المجاؿ
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج الجمعية المتعمقة 

  بالصمود

 0.69 3.94 98 ذكر
-1.30 
 

0.19 
 0.70 4.05 244 انثى 

 المتغير التابع 
  مؤشرات الصمود)

 0.36- 0.62 3.97 98 ذكر
 

0.72 
 0.71 3.99 244 انثى 

تبيف أف قيمة مستوى الداللة أكبر مف  Independent Samples t- Testباالستناد إلى اختبار 
ة ، لذا فإننا نقبؿ الفرضي التابع و المتغير المستقؿ، وىي بذلؾ ليست دالة إحصائيا عمى 0.5.

( في α≤.0.5الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
مؤشرات  فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ 

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  الصمود مف وجية نظر
 الجنس. لمتغيرتبعا الفمسطيني في فمسطيف 

 
في ( α≤0.05: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)ثانيةالفرضية ال

 فيمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة 
مشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ سكاف المناطؽ المي مؤشرات الصمود مف وجية نظر

 العمرتبعا لمتغير  األحمر الفمسطيني في فمسطيف
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دور برامج الجمعية المتعمقة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.16جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيبالصمود المؤثرة 

 تبعا لمتغير العمر  معية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفبرامج ج

 المجاؿ
 العمر 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 بالصمود

 0.71 4.10 82 سنة 25اقؿ مف 
 0.74 4.06 90 سنة 35اقؿ مف -25
 0.68 3.99 79 سنة 45اقؿ مف -35
 0.60 3.96 53 سنة 55اقؿ مف -45
 0.77 3.88 38 سنة فاكثر 55

 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
 مؤشرات الصمود )

 0.63 3.97 82 سنة 25اقؿ مف 
 0.73 4.06 90 سنة 35اقؿ مف -25
 0.70 3.98 79 سنة 45اقؿ مف -35
 0.57 3.98 53 سنة 55اقؿ مف -45
 0.80 3.86 38 سنة فاكثر 55

 0.68 3.99 342 المجموع
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 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.17جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ، حوؿ دور

 ألحمر الفمسطيني في فمسطيفسكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ ا نظر
  تبعا لمتغير العمر

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

1.65 4 0.41 0.83 0.50 

داخؿ 
 المجموعات

166.58 337 0.49     

       341 168.23 المجموع

 المتغير التابع 
 مؤشرات الصمود )

بيف 
 المجموعات

1.05 4 0.26 0.56 0.69 

داخؿ 
 المجموعات

157.43 337 0.47     

       341 158.49 المجموع

 
 

المتغير ، عمى 0.5. ر مفكبي تبيف أف قيمة مستوى الداللة اباالستناد إلى اختبار التبايف األحاد
لقائمة االفرضية الصفرية  قبؿ، لذا فإننا نةدالة إحصائيليست وىي بذلؾ  ،المتغير التابعو  مستقؿال

(في متوسطات α≤0.05بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
 مؤشرات الصمود مف فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة استجابات أفراد عينة حوؿ 

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في  وجية نظر
  العمر . لمتغيرتبعا  فمسطيف

 



 

1.. 

 : ثالثةال الفرضية
( في متوسطات α≤.0.5ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

مؤشرات الصمود مف  فيعمقة بالصمود المؤثرة استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المت
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في  وجية نظر

 تبعا لمتغير مكاف السكف  فمسطيف

دور برامج الجمعية المتعمقة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.18جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيبالصمود المؤثرة 

 تبعا لمتغير مكاف السكف  برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف

 المجاؿ
 مكاف السكف 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

 0.57 4.22 117 مفيتمحافظة س
 0.78 3.90 106 محافظة الخميؿ

 0.71 3.92 119 محافظة اريحا واالغوار

 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

 0.64 4.09 117 محافظة سمفيت
 0.73 3.94 106 محافظة الخميؿ

 0.67 3.93 119 محافظة اريحا واالغوار
 0.68 3.99 342 المجموع

 



 

1.1 

 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.19جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ، حوؿ دور

 سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف نظر
  ا لمتغير مكاف السكفتبع

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

7.44 2 3.72 7.84 0.0** 

داخؿ 
 المجموعات

160.79 339 0.47     

       341 168.23 المجموع

 المتغير التابع 
 مؤشرات الصمود )

بيف 
 المجموعات

1.75 2 0.88 1.89 0.15 

داخؿ 
 المجموعات

156.74 339 0.46     

       341 158.49 المجموع

 
 (α≤.0.5**دالة احصائية عند مستوى الداللة)

 
المتغير ، عمى 5... باالستناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة مستوى الداللة اكبر مف

، لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات ةوىي بذلؾ ليست دالة إحصائي التابع
(في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
سكاف المناطؽ  وجية نظر مؤشرات الصمود مف فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة 

مكاف  لمتغيرتبعا  الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف
وىي بذلؾ دالة  المتغير المستقؿ، عمى 0.5. ر مفصغتبيف أف قيمة مستوى الداللة اف، بينما السك



 

1.2 

، و سيتـ  المتغيرعمى ىذا الفرضية الصفرية ونقبؿ بالفرض البديؿ  رفضإحصائيا، لذا فإننا ن
 لممقارنات البعدية  LSDاختبار استخداـ 

 

لممقارنات البعدية تبعا لمتغير مكاف السكف عمى المتغير  LSDنتائج اختبار   (4.20جدوؿ رقـ )
 المستقؿ )دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود(

 محافظة اريحا واالغوار محافظة الخميؿ محافظة سمفيت المقارنة

 *0.32295  حافظة سمفيتم
 

0.29877* 
 

 0.02-   محافظة الخميؿ
 

    محافظة اريحا واالغوار

 يظير الجدوؿ وجود فروؽ بيف 
 محافظة سمفيت لصالح محافظة الخميؿ و محافظة سمفيت
 محافظة سمفيتلصالح  محافظة اريحا واالغوار و محافظة سمفيت

 

( في α≤.0.5إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية): ال توجد فروؽ ذات داللة ةرابعالفرضية ال
مؤشرات  فيمتوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة 

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  الصمود مف وجية نظر
  .ميميالمستوى التعتبعا لمتغير  الفمسطيني في فمسطيف



 

1.3 

دور برامج الجمعية المتعمقة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.21جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيبالصمود المؤثرة 

  المستوى التعميميتبعا لمتغير  برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف

 المجاؿ
  المستوى التعميمي

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

 0.78 3.45 25 امي او محو امية
 0.83 3.77 54 اساسي
 0.68 4.11 97 ثانوي

 0.61 4.12 67 كمية متوسطة
 0.58 4.14 99 بكالوريوس فاعمى

 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
 (مؤشرات الصمود )

 0.84 3.59 25 امي او محو امية
 0.71 3.73 54 اساسي
 0.70 4.13 97 ثانوي

 0.56 4.05 67 كمية متوسطة
 0.62 4.04 99 بكالوريوس فاعمى

 0.68 3.99 342 المجموع

 



 

1.4 

 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.22جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ، حوؿ دور

 سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف نظر
  المستوى التعميميتبعا لمتغير 

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

14.47 4 3.62 7.93 0.0** 

داخؿ 
 المجموعات

153.76 337 0.46     

       341 168.23 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

بيف 
 المجموعات

9.97 4 2.49 5.66 0.0** 

داخؿ 
 المجموعات

148.51 337 0.44     

       341 158.49 المجموع

 (α≤.0.5**دالة احصائية عند مستوى الداللة)

 
المتغير ، عمى 0.5.ر مف صغبيف أف قيمة مستوى الداللة أباالستناد إلى اختبار التبايف األحادي ت

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ  رفضفإننا ن، لذا ةوىي بذلؾ دالة إحصائي المستقؿ والتابع
(في متوسطات استجابات أفراد عينة α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

سكاف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة حوؿ 
 لمتغيرتبعا  ة اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفالمناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعي

 LSDاختبار ، و سيتـ استخداـ  ىذه المتغيراتونقبؿ بالفرض البديؿ عمى  المستوى التعميمي
 لممقارنات البعدية 



 

1.5 

 

لممقارنات البعدية تبعا لمتغير المستوى التعميمي عمى  LSD( نتائج اختبار 4.23جدوؿ رقـ )أ.
 المتغير المستقؿ

امي او محو  قارنةالم
 امية

بكالوريوس  كمية متوسطة ثانوي اساسي
 فاعمى

 0.32-  امي او محو امية
 

-0.66165-* 
 

-0.67383-* 
 

-0.68635-* 
 

 *-0.34511-   اساسي
 

-0.35729-* 
 

-0.36981-* 
 

 0.01-    ثانوي
 

-0.02 
 

 0.01-     كمية متوسطة
 

      بكالوريوس فاعمى

 فروؽ بيف يظير الجدوؿ وجود 
 ثانويلصالح  ثانوي و امي او محو امية
 كمية متوسطة لصالح كمية متوسطةو  امي او محو امية
 بكالوريوس فاعمىلصالح  بكالوريوس فاعمى و امي او محو امية

 ثانويلصالح  ثانوي و اساسي
 كمية متوسطةلصالح  كمية متوسطة و اساسي
 مىبكالوريوس فاعلصالح  بكالوريوس فاعمى و اساسي



 

1.6 

لممقارنات البعدية تبعا لمتغير المستوى التعميمي عمى  LSD( نتائج اختبار 4.23جدوؿ رقـ )ب.
 المتغير التابع

امي او محو  المقارنة
 امية

بكالوريوس  كمية متوسطة ثانوي اساسي
 فاعمى

 0.14-  امي او محو امية
 

-0.54075-* 
 

-0.45687-* 
 

-0.45359-* 
 

 *-0.39728-   اساسي
 

-0.31340-* 
 

-0.31012-* 
 

 0.08    ثانوي
 

0.09 
 

 0.0     كمية متوسطة
 

      بكالوريوس فاعمى

 يظير الجدوؿ وجود فروؽ بيف 
 ثانويلصالح  ثانوي و امي او محو امية
 كمية متوسطة لصالح كمية متوسطةو  امي او محو امية
 بكالوريوس فاعمىلصالح  بكالوريوس فاعمى و امي او محو امية

 ثانويلصالح  ثانوي و سياسا
 كمية متوسطةلصالح  كمية متوسطة و اساسي
 بكالوريوس فاعمىلصالح  بكالوريوس فاعمى و اساسي

 

( في α≤.0.5: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)ةخامسالفرضية ال
مؤشرات  فيلصمود المؤثرة متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة با

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  الصمود مف وجية نظر
  .الحالة االجتماعيةتبعا لمتغير  الفمسطيني في فمسطيف
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دور برامج الجمعية المتعمقة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.24جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر في بالصمود المؤثرة

  الحالة االجتماعيةتبعا لمتغير  برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف

 المجاؿ
  الحالة االجتماعية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (لصمودبا

 0.69 4.13 101 اعزب/عزباء
 0.71 3.96 210 متزوج/ة
 0.49 4.23 15 مطمؽ/ة
 0.83 3.91 16 ارمؿ/ة
 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

 0.62 4.08 101 اعزب/عزباء
 0.70 3.94 210 متزوج/ة
 0.52 4.27 15 مطمؽ/ة
 0.90 3.82 16 ارمؿ/ة

 0.68 3.99 342 جموعالم
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 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.25جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ، حوؿ دور

 فمسطيف سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في نظر
  الحالة االجتماعيةتبعا لمتغير 

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

3.02 3 1.01 2.06 0.11 

داخؿ 
 المجموعات

165.21 338 0.49     

       341 168.23 جموعالم

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

بيف 
 المجموعات

2.98 3 0.99 2.16 0.09 

داخؿ 
 المجموعات

155.51 338 0.46     

       341 158.49 المجموع

 
المتغير ، عمى 0.5.باالستناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة مستوى الداللة أكبر مف 

، لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود ةوىي بذلؾ ليست دالة إحصائي ،والتابعالمستقؿ 
(في متوسطات استجابات أفراد α≤0.05فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

 سكاف مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة عينة حوؿ 
 لمتغيرتبعا  المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف

  .الحالة االجتماعية
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( في α≤.0.5: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)ةسادسالفرضية ال
مؤشرات  فيبالصمود المؤثرة متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة 

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  الصمود مف وجية نظر
  .لمتغير الدخؿتبعا  الفمسطيني في فمسطيف

دور برامج الجمعية المتعمقة ل( المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية 4.26جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  الصمود مف وجية نظر مؤشرات فيبالصمود المؤثرة 

 تبعا لمتغير الدخؿ  برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف

 المجاؿ
 الدخؿ 

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

 0.74 3.91 128 شيكؿ او اقؿ 1500
1501-2500 112 4.07 0.74 
2501-3500 53 3.99 0.66 
 0.45 4.21 49 او اكثر 3501
 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

 0.69 3.89 128 شيكؿ او اقؿ 1500
1501-2500 112 4.06 0.76 
2501-3500 53 3.93 0.63 
 0.45 4.12 49 او اكثر 3501

 0.68 3.99 342 جموعالم
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 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.27جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ، حوؿ دور

 فمسطيف سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في نظر
  تبعا لمتغير الدخؿ

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

3.78 3 1.26 2.59 0.05** 

داخؿ 
 المجموعات

164.44 338 0.49     

       341 168.23 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

بيف 
 المجموعات

2.80 3 0.93 2.02 0.11 

داخؿ 
 المجموعات

155.69 338 0.46     

       341 158.49 المجموع

 (α≤.0.5**دالة احصائية عند مستوى الداللة)

 
المتغير ، عمى 0.5.ر مف باالستناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة مستوى الداللة أكب

، لذا فإننا نقبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات ةوىي بذلؾ ليست دالة إحصائي تابعال
(في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
سكاف المناطؽ  صمود مف وجية نظرمؤشرات ال فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة 

، الدخؿ  لمتغيرتبعا  الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف
، ة، عمى المتغير المستقؿ وىي بذلؾ دالة إحصائي0.5. تساويأف قيمة مستوى الداللة بينما تبيف 
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اختبار بؿ بالفرض البديؿ ، و سيتـ استخداـ ونقالفرضية الصفرية عمى ىذا المتغير  لذا فإننا نرفض
LSD  لممقارنات البعدية 

 

 عمى المتغير المستقؿالدخؿ لممقارنات البعدية تبعا لمتغير  LSD( نتائج اختبار 4.28جدوؿ رقـ )

شيكؿ  0000 المقارنة
 او اقؿ

 او اكثر 0000 0000-0000 0000-0000

 0.17-  شيكؿ او اقؿ 0000
 

-0.08 
 

-0.30263-* 
 

0000-0000   0.09 
 

-0.14 
 

2501-3500    -0.22 
 

     او اكثر 3501

 يظير الجدوؿ وجود فروؽ بيف 

 او اكثر 0000لصالح  او اكثر 0000 و شيكؿ او اقؿ 0000

( في α≤.0.5: ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية)ةسابعالفرضية ال
مؤشرات  فيعينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة متوسطات استجابات أفراد 
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر  الصمود مف وجية نظر
  .استفدت منيا التي جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني تبعا لمتغير برامج الفمسطيني في فمسطيف
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دور برامج الجمعية المتعمقة لالحسابية واالنحرافات المعيارية ( المتوسطات 4.29جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيبالصمود المؤثرة 

جمعية اليالؿ األحمر  تبعا لمتغير برامج برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف
  استفدت منيا التي الفمسطيني

 ؿالمجا

جمعية اليالؿ  برامج
 التي األحمر الفمسطيني

  استفدت منيا

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 المتغير المستقؿ
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

 0.78 3.90 133 صحة مجتمعية
 0.66 4.03 124 الدعـ النفسي واالجتماعي

 0.61 4.18 85 ادارة كوارث

 0.70 4.02 342 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

 0.73 3.86 133 صحة مجتمعية
 0.65 4.03 124 الدعـ النفسي واالجتماعي

 0.62 4.12 85 ادارة كوارث
 0.68 3.99 342 المجموع
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 ONE WAY Analysis of( نتائج اختبار تحميؿ التبايف األحادي ) 4.30جدوؿ رقـ )
Variance) مؤشرات الصمود مف وجية  فيبرامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة  ر ، حوؿ دو

 سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف نظر
  استفدت منيا التي جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني تبعا لمتغير برامج

مصدر  المجاؿ
 التبايف

مجموع 
 المربعات

ة درج
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ؼ
مستوى 
 الداللة

 المتغير المستقؿ 
) دور برامج 
الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

بيف 
 المجموعات

3.95 2 1.97 4.07 0.02** 

داخؿ 
 المجموعات

164.28 339 0.48     

       341 168.23 المجموع

 المتغير التابع 
  (مؤشرات الصمود)

بيف 
 المجموعات

3.86 2 1.93 4.23 0.02** 

داخؿ 
 المجموعات

154.63 339 0.46     

       341 158.49 المجموع

 (α≤.0.5**دالة احصائية عند مستوى الداللة)

 
المتغير ، عمى 0.5.ر مف صغباالستناد إلى اختبار التبايف األحادي تبيف أف قيمة مستوى الداللة أ

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ  رفضذا فإننا ن، لةوىي بذلؾ دالة إحصائي المستقؿ والتابع
(في متوسطات استجابات أفراد عينة α≤0.05ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )

سكاف  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيدور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة حوؿ 
 لمتغيرتبعا  معية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفالمناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج ج

ىذه ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى  ، استفدت منيا التي جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني برامج
 لممقارنات البعدية  LSDاختبار ، و سيتـ استخداـ  المتغيرات
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جمعية اليالؿ  برامج لممقارنات البعدية تبعا لمتغير LSD( نتائج اختبار 4.31جدوؿ رقـ )أ.
 عمى المتغير المستقؿ استفدت منيا التي األحمر الفمسطيني

 ادارة كوارث الدعـ النفسي واالجتماعي صحة مجتمعية المقارنة

 0.13-  صحة مجتمعية
 

-0.27492-* 
 

 0.15-   الدعـ النفسي واالجتماعي
 

    ادارة كوارث

 يظير الجدوؿ وجود فروؽ بيف 
 ادارة كوارثلصالح  ادارة كوارث و صحة مجتمعية

جمعية اليالؿ  لممقارنات البعدية تبعا لمتغير برامج LSD( نتائج اختبار 4.31جدوؿ رقـ )ب.
 عمى المتغير التابع استفدت منيا التي األحمر الفمسطيني

 ادارة كوارث الدعـ النفسي واالجتماعي صحة مجتمعية المقارنة

 *-0.25920- *-0.16983-  صحة مجتمعية

 0.09-   الدعـ النفسي واالجتماعي
    ادارة كوارث

 يظير الجدوؿ وجود فروؽ بيف 

 الدعـ النفسي واالجتماعيلصالح  الدعـ النفسي واالجتماعيو  صحة مجتمعية
 ادارة كوارثلصالح  ادارة كوارثو  صحة مجتمعيةو 

( في α≤0.05لة اإلحصائية): ال توجد فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الدالثامنةالفرضية ال
 في جمعية المتعمقة بالصمود المؤثرةمتوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حوؿ دور برامج ال

سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ  مؤشرات الصمود مف وجية نظر
جية حكومية أو غير  ةمساعدة مف أي ةىؿ تتمقى أيتبعا لمتغير  األحمر الفمسطيني في فمسطيف

  ؟حكومية
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دور برامج الجمعية ل Independent Samples Test( نتائج اختبار 4.32جدوؿ رقـ )
سكاف المناطؽ الميمشة  مؤشرات الصمود مف وجية نظر فيالمتعمقة بالصمود المؤثرة 

 ةى أيالمستفيديف مف برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف تبعا لمتغير ىؿ تتمق
  ؟جية حكومية أو غير حكومية ةمساعدة مف أي

 المجاؿ

 ةىؿ تتمقى أي
مساعدة مف 

جية  ةأي
حكومية أو 
 غير حكومية

 العدد
المتوسط 
 الحسابي

االنحراؼ 
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة ت

 المتغير المستقؿ
) دور برامج الجمعية المتعمقة 

 (بالصمود

 0.66 3.77 24 نعـ
-1.77 

 
0.08 
 0.70 4.04 318 ال 

 المتغير التابع
 (مؤشرات الصمود)

 0.73- 0.77 3.89 24 نعـ
 

0.47 
 0.68 3.99 318 ال 

تبيف أف قيمة مستوى الداللة أكبر مف  Independent Samples t- Testباالستناد إلى اختبار 
نا نقبؿ الفرضية عمى المتغير المستقؿ و التابع ، لذا فإن ة، وىي بذلؾ ليست دالة إحصائي0.5.

( في α≤.0.5الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية )
مؤشرات  فيمتوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود المؤثرة 

اليالؿ األحمر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج جمعية  الصمود مف وجية نظر
 .جية حكومية أو غير حكومية ةمساعدة مف أي ةىؿ تتمقى أي لمتغيرالفمسطيني في فمسطيف تبعا 
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 نتائج الدراسة 

 نقدـ يوفيما يم . النتائجبعد االنتياء مف اجراء التحميؿ االحصائي توصمت الباحثة إلى مجموعة مف 
 :مناقشتيا وليذه النتائج  اً سرد
، كانت مرتفعة  دور برامج الجمعية المتعمقة بالصمود درجة مقياسؿ التحميؿ اف : تبيف مف خالاوال

حاز عمى ادنى معامؿ ( إدارة الكوارث المجاؿ الثالث )أف ظير  وقد (.4.02حيث بمغ المتوسط الحسابي )
المجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية (، في حيف حصؿ 4.09وكاف متوسطو الحسابي يساوي ) ، اختالؼ

 .(3.92حيث كاف المتوسط الحسابي ) ، اعمى معامؿ اختالؼ عمى(
فيي غير متوفرة، و  ، ىذه المجتمعات تفتقر لمحاجات األساسية وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف

 االشخاص خدمات الجمعية الصحية و االجتماعية و إعادة تأىيؿاالستفادة مف اتجاه اإلفراد إلى  تبيف
فعندما تمبي  . لتجنب األزمات و الصدمات ، عمى المعرفة و االطالع قباليـإمف  أكثرذوي اإلعاقة 

عمى  وقادراً  ، عمى المساعدة و تطوير األنظمة اً االحتياجات األساسية لإلفراد يكوف المجتمع قادر 
 .الصمود 

 (.3.99حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ، كانت مرتفعةمؤشرات الصمود درجة مقياس : تبيف اف ثانيا
وكاف متوسطو الحسابي يساوي  ، حاز عمى اقؿ معامؿ اختالؼ  )يمتمؾ الميارات والمعرفة( مجاؿ أفو 
 ، عمى اعمى معامؿ اختالؼ)متواصؿ مع مصادر الدعـ الداخمية والخارجية ( مجاؿ (، في حيف حصؿ4.10)

 (.3.87حيث كاف المتوسط الحسابي )
ومعرفة مصادر الدعـ  ، ات لممشاريع و البرامجحاجة المجتمع وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف

. كؿ ىذه وتوفير فرص عمؿ ، تحسيف وضعيـ االقتصاديللديو  أوليةالداخمية والخارجية ىي نقاط 
 ، كثير الموارد اً فعند توفرىا يصبح المجتمع مرن غطت عمى اقباليـ عمى المعرفة واالطالع،  االمور

طويؿ االمد حتى  وىذا يتطمب مف الجمعية عمالً ،تجابة لمتغييرولديو القدرة عمى تقبؿ المجيوؿ واالس
   .يقـو االفراد بتغيير افكارىـ ونظـ حياتيـ وتقبؿ الجديد

مجاؿ أف و  (.4.01حيث بمغ المتوسط الحسابي ) ، درجة المجاؿ الكمي كانت مرتفعة: ظير اف ثالثا
(، في 4.10ف متوسطو الحسابي يساوي )وكا ، حاز عمى اقؿ معامؿ اختالؼ )يمتمؾ الميارات والمعرفة(
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حيث كاف المتوسط الحسابي  ، عمى اعمى معامؿ اختالؼالمجاؿ األوؿ ) الصحة المجتمعية (حيف حصؿ 
(3.92.) 

كي تساىـ بشكؿ أفضؿ وأكثر فاعمية في تعزيز صمود   ،الجمعيةاف وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 
التي  احتياجاتيالتمبية  و تسعى جتمعات األكثر تيميشًا وضعفاً اف تختار الم ، عميياالمجتمع الفمسطيني

 متطمباتيـ.تمبي 
وبذلؾ ترفض  0.05حيث تبيف أف مستوى الداللة اقؿ مف ، ىناؾ اثر ذو داللة احصائية :رابعا

لدور برامج الجمعية المتعمقة تأثير انو يوجد  الذي مفادهالفرضية العدمية ونقبؿ بالفرض البديؿ 
واف ىناؾ عالقة قوية جدا تتبيف مف خالؿ نتائج معامؿ ارتباط  ، مؤشرات الصمود فيبالصمود 

دور برامج الجمعية المتعمقة  تعززفكمما  . تبيف أف العالقة طردية " بيتا"كما أف قيمة  ". بيرسوف"
وكانت  ، وانبثؽ عف ىذه الفرضية ثالث فرضيات فرعية زاد تحسف مؤشرات الصمود ، بالصمود
 ا كما يمي نتائجي
مف  تبينتواف ىناؾ عالقة قوية  ، مؤشرات الصمود فيمصحة المجتمعية لتأثير يوجد  خامسا:

 تعززفكمما  . تبيف أف العالقة طردية " بيتا"كما أف قيمة  ". بيرسوف"خالؿ نتائج معامؿ ارتباط 
 .تحسف الصحة المجتمعية زاد تحسف مؤشرات الصمود

احتياجات اإلفراد في المناطؽ  تمبيبرامج الصحة المجتمعية  ى افوتعزو الباحثة ىذه النتيجة إل
ألنو  ، يتمتع المجتمع ببنية تحتية صحيةوتطورت المقدمة  وكمما تحسنت ىذه الخدمات . الميمشة

  .يعرؼ موارده ولديو القدرة عمى تحسينيا والحفاظ عمييا 
 تبينتواف ىناؾ عالقة قوية  ، مودمؤشرات الص فيلمدعـ النفسي واالجتماعي  تأثيريوجد : سادسا

تعزز فكمما  . أف العالقة طردية بينت " بيتا"كما أف قيمة  ". بيرسوف"مف خالؿ نتائج معامؿ ارتباط 
 .الدعـ النفسي واالجتماعي  زاد تحسف مؤشرات الصمود تحسيف

ميارات  كتسبوايعمى اف  دروفالمجتمع الواعي والصحي قاافراد اف وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى 
 .السابقة وتترسخ لدييـ قيـ المشاركةتجاربيـ  ، و يستفيدوا مف جديدة 
مف  تبينت واف ىناؾ عالقة قوية ، مؤشرات الصمود عمىالكوارث مف قبؿ ادارة  تأثير ىناؾسابعا: 

تحسيف تعزز فكمما  ، تبيف أف العالقة طردية " بيتا"كما أف قيمة  "بيرسوف"خالؿ نتائج معامؿ ارتباط 
 .إدارة الكوارث زاد تحسف مؤشرات الصمود



 

118 

مفيوـ القدرة المجتمعية عمى الصمود المتعمؽ بالنشاطات التنموية  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف
اوسع  ىناؾ قبوالً اف بات حاليا  وعميو فانو ؿ الحد مف مخاطر الكوارث. نشأ مف مجا ، اإلنسانيةو 

  : يحتاج باستمرار الى معالجة مجموعتيف ، عمى الصمودالقدرة المجتمعية لمفيـو اف 
 قدرة المجتمعات المحمية عمى االستجابة لمكوارث و االزمات.  
 معالجة االسباب الكامنة وراء نقاط الضعؼ الموجودة في المجتمع المحمي.  
لداللة الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى ا تقبؿثامنا: 

( في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة α≤.0.5اإلحصائية )
مؤشرات الصمود مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج  في بالصمود المؤثرة 

 .الجنس لمتغيرتبعا  ، جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف
برامج جمعية اليالؿ وخدماتيا موجية لجميع إفراد المجتمع مف  نتيجة إلى افوتعزو الباحثة ىذه ال
    . التي تدعو الى المساواة بيف الجنسيف وعدـ التحيز ،منطمؽ مبادئيا السبعة

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تقبؿ تاسعا:
دور برامج الجمعية المتعمقة حوؿ  ، طات استجابات أفراد عينة(في متوسα≤0.05اإلحصائية )

مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  ، مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 
 .العمر لمتغيرتبعا برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف 

عادة تأىيؿالصحية واالبرامج الجمعية مف  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف  االشخاص جتماعية وا 
دارة اإلعاقةذوي   مار.جميع األع تغطيكوارث ال وا 

الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  تقبؿعاشرا: 
دور برامج الجمعية المتعمقة (في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05اإلحصائية )

مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  ، مؤشرات الصمود فيود المؤثرة بالصم
تبعا لممتغير و  تبعا لمتغير مكاف السكف ، الفمسطيني في فمسطيفبرامج جمعية اليالؿ األحمر 

 اظيربحيث   ،، عمى المتغير المستقؿ0.5.، بينما تبيف أف قيمة مستوى الداللة اصغر مف التابع
 :وجود فروؽ بيف ؿالتحمي

 محافظة الخميؿ لصالح محافظة سمفيت محافظة سمفيت و 
 محافظة اريحا واالغوار لصالح محافظة سمفيت محافظة سمفيت و 
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مجتمعية ، الصحة المنطقة سمفيت تنفذ فييا معظـ برامج الجمعية  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف
دارة   ىناؾ عمى وعي بتمؾ البرامج . اإلفراد وأصبح،  ...2كوارث ، والدعـ النفسي مف عاـ الوا 

فاإلفراد ليسوا عمى وعي تاـ  .  2.16عاـ فقد توفرت خدمة الصحة المجتمعية في  ، اما في الخميؿ
  .الكوارث فيي موجودة سابقا إدارةالدعـ النفسي و  إلى بالنسبةأما بيذا البرنامج ، 

، وكاف 2.15طبيؽ برامج الصحة المجتمعية في عاـ ت في المشروعفقد بدأ  ، منطقة األغوارفي اما 
ال تعطي اولوية لممناطؽ كانت  اف الجمعية ايضًا تبيف  .البرامجبة يدراية كاف عدـ  عمىاالفراد 

 الميمشة في تنفيذ برامجيا.
الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ترفض: احد عشر
دور برامج الجمعية المتعمقة حوؿ  ، (في متوسطات استجابات أفراد عينةα≤0.05ئية )اإلحصا

مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  ، مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 
 : المستوى التعميمي لمتغيرتبعا برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف 

 .وي لصالح ثانويثان امي او محو امية و 
 .كمية متوسطة امي او محو امية وكمية متوسطة لصالح 
 .بكالوريوس فاعمى لصالح بكالوريوس فاعمى امي او محو امية و 
 .ثانوي لصالح ثانوي اساسي و 
 .كمية متوسطة لصالح كمية متوسطة اساسي و 
 .بكالوريوس فاعمى لصالح بكالوريوس فاعمى اساسي و 

لمخدمات  اإلدراؾمعرفة الفرد وتعميمو زاد الوعي و  تعززتكمما  يجة إلى افوتعزو الباحثة ىذه النت
الف بعض اإلفراد في المجتمع ليسوا عمى دراية  الفئات االجتماعية والتي تقدميا الجمعية لالفراد و 

، وضعؼ اىتماـ بسبب عدـ االطالع و المعرفة ، تامة بالبرامج و الخدمات التي تقدميا الجمعية
  ببرامج التوعية والتثقيؼ. الجمعية
قبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعشر: اثنا 

دور برامج الجمعية المتعمقة (في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05اإلحصائية )
الميمشة المستفيديف مف  مف وجية نظر سكاف المناطؽ ، مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 

 .الحالة االجتماعية لمتغيرتبعا برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف 
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بغض  ،خدمات وبرامج الجمعية موجية لجميع فئات المجتمع وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف
  .النظر عف الجنس والعمر والحالة االجتماعية مف منطمؽ مبادئيا السبعة

قبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة تعشر:  ثالثة
دور برامج الجمعية المتعمقة (في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05اإلحصائية )

مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف برامج  ،مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 
، بينما  تبعا لممتغير التابعو  الدخؿ لمتغيرتبعا  ، ية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفجمع
، لذا داللة احصائيةوىي بذلؾ  ، ، عمى المتغير المستقؿ0.5.أف قيمة مستوى الداللة تساوي تبيف 

فروؽ وجود بحيث تبيف  فإننا نرفض الفرضية الصفرية عمى ىذا المتغير ونقبؿ بالفرض البديؿ ،
 :بيف

 او اكثر 3501او اكثر لصالح  3501شيكؿ او اقؿ و  1500 

لعدـ وجود عدالة في تقديـ وتنفيذ برامج الجمعية في المناطؽ ، ولعدـ وتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
  تنفيذ ىذه البرامج. عمى عمميةوجود رقابة 

ة إحصائية عند مستوى رفض الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللتعشر: أربعة 
دور برامج الجمعية المتعمقة (في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ α≤0.05الداللة اإلحصائية )
مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  ، مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 

جمعية اليالؿ األحمر تبعا لمتغير برامج  ، برامج جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيف
وقد بيف التحميؿ اف  . ونقبؿ بالفرض البديؿ عمى ىذه المتغيرات ، الفمسطيني التي استفدت منيا

 فروؽ بيفوجد تاذ  ، تبعا لممتغير المستقؿ اً ىناؾ فروق
  .كوارث لصالح ادارة كوارثالادارة  مجتمعية والصحة ال 

 :يفوجود فروؽ بفتبيف  ، المتغير التابع بخصوصاما 
 مجتمعية والدعـ النفسي واالجتماعي لصالح الدعـ النفسي واالجتماعيالصحة ال 
 كوارث لصالح ادارة كوارثالمجتمعية وادارة الصحة ال 

مف جميع البرامج المقدمة مف جمعية اليالؿ  استفادالمجتمع  وتعزو الباحثة ىذه النتيجة إلى اف
بيف ىذه البرامج  والفرؽ  ولكف االختالؼ ، مةفي تقديـ الخد بعضا تكمؿ بعضيا كونيا ، االحمر
  :يكوف
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  ؟وىؿ المناطؽ  مالئمة لمبرنامج اـ ال ،كؿ برنامج في تمؾ المنطقة يمعبوحسب الدور الذي  

 في اإلفراد والمجتمع ومدى تاثيره ، حسب مدة البرنامج.  

 حسب قبوؿ المجتمع لمبرنامج.  

 في المنطقة  المطبؽ حسب حداثة البرنامج 
قبؿ الفرضية الصفرية القائمة بعدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصائية عند مستوى تعشر:  ةخمس

( في متوسطات استجابات أفراد عينة حوؿ دور برامج الجمعية المتعمقة α≤.0.5الداللة اإلحصائية )
مف وجية نظر سكاف المناطؽ الميمشة المستفيديف مف  ، مؤشرات الصمود فيبالصمود المؤثرة 

 ةمساعدة مف أي ةىؿ تتمقى أي لمتغيرتبعا  ، جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في فمسطيفبرامج 
  ؟جية حكومية أو غير حكومية

في قبوؿ الفرضية عمى انو ال توجد مساعدات مقدمة إلفراد المجتمع وتعزو الباحثة ىذه النتيجة 
ات الرسمية واالىمية الحكومة و المؤسس تمبية المحمي والمناطؽ الميشة ، وذلؾ بسبب عدـ

ضمف احتياجاتيـ  لـ تدرج ، خارجية الحتياجاتيـ او الف ىؤالء يتمقوف مساعدات مف جيات
    االساسية. 
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 الفصؿ الخامس

 االستنتاجات والتوصيات 
 

 و الخروج بالتوصيات التي  ،الييا تاىـ االستنتاجات التي توصم ةالباحث ستدوففي ىذا الفصؿ 
 ويمكف تطبيقيا عمى المدى البعيد. ، نتائج البحث مع  ـءتالت
 

 االستنتاجات 1.5
 

 :إلى االستنتاجات االتية ةالباحث تتوصم
برامج الجمعية المتعمقة بالصمود كانت مرتفعة، حيث حصؿ مجاؿ  مؤشراترغـ اف  .1

ادارة  و الصحة المجتمعية عمى اعمى متوسط حسابي، يميو الدعـ النفسي و االجتماعي
 . يدؿ عمى اىتماـ ادارة الجمعية بالبرامج ودعيما اف دؿ عمى شيء فانو وىذا .وارثالك

 الدراسة رصدت المعيقات التالية:  ومع ذلؾ فاف
  جية االستعداد مف ، ادارة الكوارث قدرات وتطويرفي تعزيز  ضعؼ الجمعية 

وتدريب كوادر طبية اجتماعية في مجاؿ  طوارئ واضحة وتاىيؿخطط و اعداد 
 دارة الكوارث وتعزيز وجودىا في المناطؽ الميمشة. ا

  ،عدـ قياـ الجمعية بادماج برنامج ادارة الكوارث مع البعد التنموي لممجتمعات
 انو نشأ مف مجاؿ الحد مف مخاطر الكوارث. عمماً 

موشرات الصمود كانت مرتفعة، حيث حصؿ مجاؿ) متواصؿ مع اف نتائج بالرغـ مف  .2
والخارجية ( عمى اعمى متوسط حسابي، ومجاؿ ) يمتمؾ  مصادر الدعـ الداخمية

اف الدراسة رصدت المعيقات الميارات و المعرفة ( حصؿ عمى اقؿ متوسط حسابي، اال 
 التالية: 



 

123 

  برامج التوعية و التثقيؼ التي تقدميا الفراد المجتمع،  في تنفيذ ضعؼ الجمعية
 وخاصة حوؿ الكوارث و االزمات وكيفية التعامؿ معيا.

 وتحسيف سبؿ عيش السكاف و  ، ىناؾ نقص في تقديـ االحتياجات االساسية
لتعزيز قدرتيـ عمى الصمود  ، االصوؿ االنتاجية في المناطؽ الميمشة

 واالعتماد عمى الذات اقتصاديًا.
 .عدـ فاعمية الجمعية في اختيار المجتمعات الميمشة لتنفيذ برامجيا 

اال اف  ، المتعمقة بالصمود عمى مؤشرات الصمودرغـ وجود تأثير لدور برامج الجمعية  .3
 بيذه العالقة:  المتعمقة عض المعيقاتالدراسة رصدت ب

  ،حيثال تعمؿ الجمعية عمى تقديـ برامجيا بشكؿ متكامؿ في المناطؽ الميمشة 
 تقديـ برنامج عمى حساب االخر.احيانًا يتـ 

 تمؾ المناطؽتياجات قمة اىتماـ الجمعية بتوفير برامج  جديدة تتناسب مع اح.  
  اف خصوصًا و الجمعية اولوية لممناطؽ الميمشة في تنفيذ برامجيا،  تعطلـ

فيي تكاد  ، مف نقص شديد في البنية التحتية افاريحا واالغوار تعاني تيمنطق
  تكوف غائبة بالكامؿ.

 البطالة والفقر  تأخذ بنظر االعتباربحيث  ، عدـ وجود عدالة في تقديـ البرامج
  .المناطؽ الميمشة في

بالرغـ مف قبوؿ فرضية عدـ وجود مساعدات مقدمة الفراد المجتمع المحمي والمناطؽ  .4
 الميمشة، اال اف الدراسة رصدت بعض المعيقات ذات العالقة:

  ضعؼ دور الحكومات والمؤسسات في ايجاد حموؿ عادلة ودائمة لممناطؽ
  .تقديـ الخدمات والمساعدات عبر ،الميمشة

 االكثر استدامة ليا لتأميف سبؿ  ستفادة المجتمعات المحمية مف البرامجعدـ ا
 عيش افرادىا.

 مف فكر قيادات الراي العاـ ومتخذي  ، غياب نيج تعزيز القدرة عمى الصمود
بتخصيص اكبر قدر ممكف مف التمويؿ لتقديـ اسيامات في  ، القرار و المانحيف

  .مجاؿ التنمية المستدامة لممناطؽ الميمشة
 . االحتياجات المقدمة لممناطؽ الميمشة ليست مف ضمف احتياجاتيـ االساسية 
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 التىصيات   2.5

 

  : خرجت الدراسة بالتوصيات التالية ، بناء عمى نتائج الدراسة واالستنتاجات
االزمات بادارة الكوارث و  المتعمقةوالتثقيفية والتأىيمية واالجتماعية  زيادة عدد البرامج التوعوية -1
مف خالؿ التشبيؾ ، مف طالب المدارس والجامعات واالميات ، الفراد المجتمع معيا. فية التعامؿوكي

 مع محطات االذاعة والتمفاز ونشر المعمومات، وانتاج اقراص كمبيوتر تربوية.
مف اىـ المجاالت  المدربة في مختمؼ التخصصات،  كونيا تعد اعداد الكوادر البشرية زيادة  -2

 مف خالؿ انشاء مركز تدريبي متخصص.، ة التركيز عميياالتي عمى الجمعي
 المجتمع، وتفعيؿ دوائر لصالح افرادالصحية واالجتماعية  اعداد البرامجعمى مواصمة العمؿ   -3

 احتياجات االفراد في المجتمع . تمبي ، برامج تطويرية جديدة ووضع ، اقسامياالجمعية و 
 و المساعدةالتي مف شأنيا ، لمحمية والدوليةمع المؤسسات ا عالقة الجمعيةتأطير وتفعيؿ  -4

 المشاركة والمساىمة في الوصوؿ الى الفئات الميمشة والتخفيؼ عنيـ.
 ، احتياجات المجتمعات لمعرفة  وتعزيز وجودىا، اكثر في المناطؽ الميمشةتفعيؿ دور الجمعية  -5

 ضمف سياسة الجمعية وانظمتيا وقوانينيا. وادراجيا
مناىج في الموضوع ادارة الكوارث ومواجية االزمات  لتربية والتعميـ الداراج التواصؿ مع وزارة ا -6

 اعداد افراد مؤىميف لمواجية تمؾ االزمات. لتساىـ فيوالمقررات الدراسية 
 اعدادمف خالؿ  ، افراد المجتمع لصالح البرامج وتنفيذتفعيؿ دور الرقابة اثناء تقديـ المساعدات  -7

المتاحة  تبديد المواردلمتخمص مف الفوضى و  ، قبة عممية توزيع المساعداتلمرا، نظاـ ادارة معمومات
 مف قبؿ الجمعية.

والذيف تمكنوا مف ، دعـ االفراد المحتاجيفالمعنية لالحكومة والمؤسسات  ضرورة التواصؿ مع -8
وتوفير المرافؽ ، العمؿ بيافي تحديد القطاعات التي تمكنيـ ، و االحتالؿ وجوالصمود في 

 دية التي تساعدىـ عمى الصمود.االقتصا
مف اجؿ  ، اكبر عدد مف فرص العمؿ الدائمة والمؤقتة لممستفيديف مف برامج الجمعية توفير -9

مف خالؿ االىتماـ  ،وبناء اقتصاد مبني عمى الصمود ، اعادة تأىيؿ البناء الداخمي ليؤالء المستفيديف
 .وفودعـ المشاريع الصغيرة التي يحصؿ عمييا المستفيد
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والتي تدعـ شريحة كبيرة مف المستفيديف مف برامج الصحة  االنسانية،  عزيز دور المؤسساتت -10
 المجتمعية.

 .توفير دعـ نقدي لمعاطميف عف العمؿ والفئات المحتاجة لشراء االحتياجات االساسية االخرى -11
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 المراجع
 أوال: المراجع العربية

 
دراسة احتياجات السكاف الفمسطيني الطارئة ( 2002)ابو الزيف، شادية؛ السمعوس، رانيا -

 ، جامعة بيرزيت. بالمشاركة
، عبد الرحمف ) - ، الناشر مركز دراسات منظمات المجتمع المدني ودورىا التربوي( 2010ابو دـو

 المرأة، مطابع العممة السودانية.
ريع البنية تقييـ وتطوير المعايير المستخدمة في اختيار مشا( 2016ابو راس، عبد العاؿ)  -

 ، مشاريع الطرؽ في بمدية غزة كحالة دراسية، الجامعة االسالمية، غزة. التحتية
، دور منظمات المجتمع المدني الفمسطيني في تعزيز التنمية البشرية( 2013عدواف، سائد) ابو -

 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح الوطنية في نابمس، فمسطيف.
. منشورات المؤسسة  2013-2012، التقرير السنوي (2012ابو كرش، عدي وآخروف) -

 الفمسطينية لمتمكيف والتنمية المحمية، فمسطيف.
( ما ىو تقييـ مواطف الضعؼ 2006االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر ) -

 ، مقدمة لتقييـ مواطف الضعؼ والقدرات.والقدرات

ar.pdf-toolbox-https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca 
نحو تحقيؽ القدرة عمى ( 2012االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر ) -

 ؿ مستقبؿ اكثر استدامة، جنيؼ.، تجسير الفجوة بيف االغاثة والتنمية مف اجالصمود
تقييـ مواطف الضعؼ ( 2006االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر)  -

-2006لدولي )، جدوؿ االعماؿ العالمي لالتحاد اوالقدرات، الدروس المستفادة والتوصيات
، (، سويسرا، جنيؼ2010

http://www.proventionconsortium.net/themes/default/pdfs/CRA/VCA_lessons_learned_a

r.pdf 
ادماج تغير المناخ والمخاطر ( 2014االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر)  -

جراءات مجتمعية معززةتحميؿ تشا الضعؼ والقدرات،الحضرية في عممية تقييـ مواطف  ، ركي فعاؿ وا 
سويسرا، جنيؼ، 

https://www.preventionweb.net/files/41048_41048integratingccurintovcaar1.pdf 

https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-ar.pdf
http://www.proventionconsortium.net/themes/default/pdfs/CRA/VCA_lessons_learned_ar.pdf
http://www.proventionconsortium.net/themes/default/pdfs/CRA/VCA_lessons_learned_ar.pdf
https://www.preventionweb.net/files/41048_41048integratingccurintovcaar1.pdf
https://www.preventionweb.net/files/41048_41048integratingccurintovcaar1.pdf
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الخطوط التوجييية لتقييـ ( 2005لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر) االتحاد الدولي -
 https://tslibrary.org/7089، حاالت الطوارئ

أدوات عمؿ لتقييـ مواطف ( 2007االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر) -
 .ؼ مرجعيةالضعؼ والقدرات مع صحائ

ar.pdf-toolbox-https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca 
كيؼ تجري تقييمًا لمواطف ( 2007االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر) -

، دليؿ عممي مف اجؿ العامميف والمتطوعيف في الصميب االحمر واليالؿ االحمر الضعؼ والقدرات
  ar.pdf-vca-do-to-https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/howخطوة بخطوة.

االتحاد الدولي لجمعيات ( 2015االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر) -
، توجيو اعالمي لمجمعيات الوطنية الصميب االحمر واليالؿ االحمر وقدرة المجتمعات عمى الصمود،

  سويسرا، جنيؼ.
، كة في تحقيؽ التنميةاالطر المؤسسية لممجتمع المحمي والشرا( 2007واخروف )احمد، االميف  -

 مصر.
دراسةاإلمكانيات والفئات الميمشة، دراسة تأثيرات الكوارث عمى ( 2005)أحمد، بشير وآخروف -

، جمعية اليالؿ، راـ الفئات الميمشة في المجتمع الفمسطيني واإلمكانيات المتوفرة لمتعامؿ معيا
 اهلل، فمسطيف.

، دراسة تحميمية لمعائد غير ي في مصرالتعميـ والتماسؾ االجتماع( 2012اسماعيؿ، ىبة) -
 االقتصادي االوسع لمتعميـ قبؿ الجامعي، جامعة القاىرة.

 ، دار الخميؿ. موسوعة المصطمحات والمفاىيـ الفمسطينية( 2011اشتيو، محمد ) -
إعداد خطط عمؿ البمديات / االتحادات لمتنمية المحمية، برنامج بناء ( 2002بطيش، ريشارد)  -

 ، كاب، المشاركة المدنية مف أجؿ حكـ ديمقراطي.قدـ والتنمية واالستثمار المحميالتحالفات لمت
دراسة دور منظمات المجتمع المدني في تنمية المجتمعات المحمية، ( 2015بف جمعاف، محمد) -

، جامعة عمى عينة مف منظمات المجتمع المدني ) التنموية( بمحافظة حضرموت مسحية ميدانية
 .9، المجمد 5تقنية، العدد لمعموـ وال-األندلس

، دار الجامعة عمـ االجتماع الريفي والتنمية الريفية، االسكندرية( 2010جامع، محمد ) -
 الجديدة.

https://tslibrary.org/7089
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/vca-toolbox-ar.pdf
https://www.ifrc.org/Global/Publications/disasters/vca/how-to-do-vca-ar.pdf


 

128 

 ، العدد األوؿ، عماف.لجنة االعالـ( 1969جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني)  -
مناطؽ تقييـ القدرات واالحتياجات في ( ADR ()2011القدرات في الريؼ ) جمعية إنماء -

 . دراسة مقدمة مف شركة تنمية المعرفة. لبناف.مستيدفة مف جنوب لبناف

http://www.cdr.gov.lb/study/Jan%2026%202012/Wd0000097.pdf 
، رقـ 2016، إلحصائي السنويكتاب فمسطيف ا( 2016الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)  -
 فمسطيف. –". راـ اهلل 17"
 –، راـ اهلل 2016، أداء االقتصاد الفمسطيني( 2017الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني)  -

 فمسطيف.
البيئة والتنمية المستدامة في ( 2013الفمسطيني، ووزارة شؤوف البيئة) لإلحصاءالجياز المركزي  -

 سطيف. فم –. راـ اهلل 2012، فمسطيف
، ترجمة سامي جرجس ، الناشر المجنة الدولية لمصميب تذكار سولفرينو( 2010) دوناف، ىنري -

 األحمر، الطبعة الحادية عشر.
، ابورزيزة، واخروف )  - ، قسـ المجتمع المدني ودوره في عممية التنمية المحمية( 2017دييـو

 .، ليبياالسمريةكمية االقتصاد والعمـو السياسية، الجامعة ا-العمـو السياسة
دور مؤسسات المجتمع المدني في بناء المجتمع وتمكيف ( 2004)سعيد، نادر وآخروف  -

جامعة  ،برنامج دراسات التنميةالفصؿ الرابع مف تقرير التنمية البشرية، اعداد: ، اإلنساف الفمسطيني
ئي، جامعة بيرزيت، بالشراكة مع وزارة التخطيط الفمسطينية وبرنامج االمـ المتحدة االنما بيرزيت
 فمسطيف.

دائرة األبحاث والسياسة  . 2017تقرير التنبؤات االقتصادية لعاـ ( 2016سمطة النقد الفمسطينية) -
 النقدية، فمسطيف.

حؽ التنمية المستدامة في قواعد القانوف الدولي لحقوؽ ( 2017الشحي، ىشاـ بف عيسى ) -
 عة الشرؽ االوسط.، رسالة ماجستير، قسـ القانوف العاـ، جاماالنساف

دراسة  تقدير احتياجات األسر الفقيرة الميمشة بالمناطؽ العشوائية،( 2014عبد العزيز، محمد -
، كمية الخدمة االجتماعية، جامعة ميدانية مطبقة عمى االسر الفقيرة بالمجتمعات العشوائية بالفيوـ

 . الفيوـ

http://www.cdr.gov.lb/study/Jan%2026%202012/Wd0000097.pdf
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برنامج مساعدة  ،حمة الراىنةدور المجتمع الفمسطيني في المر . (2003)عبد اليادي، عزت  -
المجتمع المدني الفمسطيني، العدد ، اصدار خاص ببرنامج االمـ المتحدة االنمائي ،الشعب الفمسطيني

 الثاني .
، منشورات جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، الصحة والحرب والصمود( 1989عرفات، فتحي) -

 جياز االعالـ والتثقيؼ المركزي. 
، التماسؾ االجتماعي واالحتفالية الدينية في الوسط النسوي( 2011-2010عمر، فطيمة) -

 دراسة ميدانية لمتجمعات االحتفالية لالسر في المولد النبوي بمنطقة غردابة، الجزائر.
قضايا التيميش والوصوؿ الى الحقوؽ االقتصادية واالجتماعية نحو ( 2012عوض، محسف)  -

 . القاىرة.العربي مقاربات جديدة لمكافحة التيميش في العالـ
، دور منظمات المجتمع المدني في تطوير الخدمات العامة( 2014غربي، صباح واخروف ) -

 ، جامعة بسكرة، الجزائر.10مجمة عمـو االنساف والمجتمع، العدد 
دور النظـ غير الرسمية في استدامة المدف وقدرتيا عمى ( 2017)فرج اهلل، نديـ وآخروف  -

لمسياسات العامة والشؤوف الدولية في الجامعة االمريكية في بيروت  معيد عصاـ فارس .الصمود
 ، بيروت. 2017سبتمبر،  16نشر بتاريخ

 العدد الرابع. ،، برنامج االمـ المتحدة االنمائيالتنمية البشرية (2004بار، ساكيكو )-فيكودا -
https://www.un.org/arabic/esa/hdr/2004/pdf/pr/hdr04_ar_summary.pdf 

، دليؿ قيادات تمكيف المدف مف القدرة عمى الصمود( 2017)وآخروف ، جيريفيالسكوبز -
 الحكومات المحمية، جنيؼ.

 " حالةدور المشاركة المجتمعية في تنمية وتطوير المجتمع المحمي( 2008)قدومي، مناؿ -
جامعة النجاح  رسالة ماجستير غير منشورة، دراسية لمجاف االحياء السكنية في مدينة نابمس،

 الوطنية.
: التغير الديمغرافي 2030فمسطيف ( 2016) كرياج، يوسؼ؛ ابوحمد، بساـ؛ الزاغة، عادؿ -

 فرص لمتنمية، التقرير التفصيمي.
، الطبعة الدولية لمصميب االحمرتعرؼ عمى المجنة ( 2008المجنة الدولية لمصميب االحمر )  -

  https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0790.pdfالثامنة، وسويسرا، جنيؼ.

https://www.un.org/arabic/esa/hdr/2004/pdf/pr/hdr04_ar_summary.pdf
https://www.un.org/arabic/esa/hdr/2004/pdf/pr/hdr04_ar_summary.pdf
https://www.icrc.org/ar/doc/assets/files/other/icrc_004_0790.pdf
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مى الصمود بطاقة القياس في القدرة ع( 2017مكتب االمـ المتحدة لمحد مف مخاطر الكوارث)  -
، ، تقييـ المستوى االوؿالمدف

20resilience%20scorecard%2http://www.sasparm.ps/ar/Uploads/file/UNISDR_Disaster%

arabic1%20(2)%20(4)PDF.pdf-0for%20cities_Preliminary 
مجمة دمشؽ لمعمـو  أىمية منظمات المجتمع المدني في التنمية "( " 2008مالوي، احمد إبراىيـ) -

 قسـ االقتصاد، مؤتة _ الكرؾ. –(، العدد الثاني، جامعة مؤتة 24االقتصادية والقانونية، المجمد )
حالة االمف الغذائي في ( 2017المتحدة)منظمة االغذية والزراعة ) لألمـوالزراعة  األغذيةمنظمة  -

، روما، منظمة االغذية ، بناء القدرة عمى الصمود لتحقيؽ السالـ واالمف الغذائي2017العالـ 
 والزراعة .

ر االحتياجات تقدي( 2013منظمة الصحة العالمية ومفوضية االمـ المتحدة لشؤوف الالجئيف)  -
مجموعة أدوات لألوضاع اإلنسانية، جنيؼ،  االجتماعية،-والموارد الصحية النفسية والنفسية

 . 2013منظمة الصحة العالمية 
خارطة الطريؽ لتحقيؽ قدرة المجتمعات عمى ( 2016)مورينير، ليزلي؛ تورنبوؿ، ماريميز -

االتحاد الدولي لجمعيات  ،مودتحقيؽ قدرة المجتمعات عمى الصتفعيؿ إطار العمؿ لالصمود، 
 ، سويسرا، جنيؼ.الصميب االحمر واليالؿ االحمر

الميارات الحياتية وعالقتيا بالذكاءات المتعددة لدى طمبة ( 2010-2009وافي، عبد الرحمف) -
 الجامعة االسالمية، غزة.رسالة ماجستير غير منشورة، " ، المرحمة الثانوية في قطاع غزة

فمسطيف  التقرير الصحي السنوي،( 2017لمعمومات الصحية الفمسطيني)وزارة الصحة، مركز ا -
 .2017تموز  2016
 : ةااللكترونيالمواقع 
 www.ifrc.orgموقع االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر واليالؿ األحمر،  -
 www.pcbs.gov.psموقع الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  -
-1المؤتمر العاـ الحادي عشر،  النظاـ األساسي،الفمسطيني،  موقع جمعية اليالؿ األحمر -

3/5/2014.www.palestinercs.org 
مقالة بعنواف القدرة ( 2014االتحاد الدولي لجمعيات الصميب االحمر واليالؿ االحمر)  -

تشريف  7-4المنتدى العالمي لصمود المجتمع، كالي، كولومبياعمى الصمود، ورقة موقؼ، 
 ، معا مف اجؿ صمود المجتمع.2014االوؿ / اكتوبر 

http://www.sasparm.ps/ar/Uploads/file/UNISDR_Disaster%20resilience%20scorecard%20for%20cities_Preliminary-arabic1%20(2)%20(4)PDF.pdf
http://www.sasparm.ps/ar/Uploads/file/UNISDR_Disaster%20resilience%20scorecard%20for%20cities_Preliminary-arabic1%20(2)%20(4)PDF.pdf
http://www.ifrc.org/
http://www.pcbs.gov.ps/
http://www.palestinercs.org/
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https//www.unicef.org/Arabic/hac2011/hac_lead.html االثنيف  ، شوىد
 صباحا 40: 10الساعة  6/8/2018

 ، اليونيسيؼ في العمؿ اإلنساني.حماية األطفاؿالصمود، بعنواف دعـ  مقالة -
 :httpsمقالة بعنواف ميمة المجنة الدولية لمصميب االحمر، موجودة عمى موقع  -

//www.icrc.org/ar/mandate-and-mission  10: 11الساعة  26/7/2018شوىد بتاريخ 
 صباحًا.

مشروع سفير الميثاؽ االنساني والمعايير الدنيا في مواجية الكوارث، جنيؼ، مشروع سفير،  -
منشور عمى الموقع التالي:  2003

http://www.sphereproject.org/handbookindex.htm  
لية لمصميب االحمر والمنظمات غير الحكومية لالغاثة في حاالت مدونة السموؾ لمحركة الدو  -

، منشور عمى الموقع التالي: 1994الكوارث، جنيؼ، االتحاد الدولي، 
htt://www.ifrc.org/publicate/conduct/code.asp  

  
 منشورات جمعية اليالؿ االحمر: 

 .1969كانوف الثاني  1النظاـ االساسي، صدر بتاريخ  .1
 بناء عمى قرار المؤتمر الرابع والخامس  1969يناير  1ساسي، صدر بتاريخ النظاـ اال .2
 اقرت في المؤتمر السادس  1981كانوف االوؿ عاـ  19-16النظاـ االساسي، صدر بتاريخ .3
 ، المؤتمر السابع 1/12/1996الى  28/11/1996النظاـ االساسي، صدر بتاريخ  .4
 المؤتمر الثامف  30/1/2000الى  28/1/2000النظاـ االساسي، صدر بتاريخ  .5
 ، المؤتمر التاسع 22/5/2005-20النظاـ االساسي، صدر بتاريخ  .6
 المؤتمرالعاشر  9/3/2009-7النظاـ االساسي، صدر بتاريخ  .7
 بروشور الشارة  .8
 بروشور ىنري دوناف  .9

 بروشور تعريؼ عف الجمعية  .10
 ؿ، ودائرة الصحة النفسية التقارير الشيرية لدائرة العمؿ المجتمعي، دائرة الكوارث، التاىي .11

https://www.icrc.org/ar/mandate-and-mission
https://www.icrc.org/ar/mandate-and-mission
https://www.icrc.org/ar/mandate-and-mission
http://www.sphereproject.org/handbookindex.htm
http://www.sphereproject.org/handbookindex.htm
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، منشور المبادئ االساسية لمصميب االحمر (2008)المجنة الدولية لمصميب االحمر .12
 واليالؿ االحمر.

 ، رحمة الى قمب االنسانية. 2013مجمة الصميب االحمر واليالؿ االحمر،  .13
 

 المقابالت: 
 

 .15/7/2018يخ مدير دائرة االعالـ والنشر، مقابمة شفوية بتار ( 2018) ـينعناصر،  .1
 . 11/7/2018مستشار لمجمعية، مقابمة شفوية بتاريخ  (2018رباح) جبر، .2
 . 3/8/2018مدير عاـ االسعاؼ والطوارئ، مقابمة شفوية بتاريخ  (2018وائؿ ) قعداف، .3
 4/8/2018مدير وحدة المصادر، مقابمة شفوية بتاريخ  (2018فتحي) فميفؿ، .4
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 ا اداة الدراسة: ( قائمة باسماء المحكميف الذيف حكمو 1ممحؽ رقـ )
 مكاف العمؿ اسـ المحكـ الرقـ

 جامعة القدس د. عبد الوىاب الصباغ 0

 جامعة القدس د.عزمي االطرش 0

 جامعة القدس د. احمد حرز اهلل 0

 جامعة القدس المفتوحة د. عطية مصمح 4

 جامعة بيرزيت د. نبيؿ زيادة 0

 جامعة القدس المفتوحة ثغييد. محمد بر  6

 جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني نس الخطيبد. يو  7

 جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني د. فتحي فميفؿ 8
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 افي( االستب2ممحؽ رقـ )
 

 

 جامعة القدس

 كلية الدراسات العليا

 بناء المؤسسات والتنمية المستدامة

 

 

 دراسة بعنواف:  يافاستب
 

د المواطف الفمسطيني في المناطؽ "دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز صمو 
 الميمشة"

 االخوة واالخوات الكراـ تحية طيبة وبعد
تقـو الباحثة بإعداد دراسة تيدؼ إلى التعرؼ عمى دور جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني في تعزيز 
صمود المواطف الفمسطيني في المناطؽ الفمسطينية الميمشة، ومف أجؿ ذلؾ أعدت الباحثة استمارة 

دراسة لتعبئتيا ميدانيًا مف قبؿ سكاف تمؾ المناطؽ، وقد وقع عميكـ االختيار لتكونوا ضمف عينة ال
أبدا(، عمما بأف إجراء دائم، غالباً، أحٌانا، نادراً، الدراسة، لذا أتمنى عميكـ االجابة بما ترونو مناسبا)

 بيانات الدراسة ستستخدـ ألغراض البحث العممي فقط.
 

 عاونكـشاكريف لكـ حسف ت
 

 إعداد الباحثة: صفاء عمير
 الدكتور المشرؼ: د. سعدي الكرنز
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 القسـ األوؿ: البيانات األولية
 ( اماـ احد البدائؿ التي تنطبؽ عميؾ/يالرجاء وضع اشارة )

 الجنس: 
  ( أنثى  2( ذكر 1

 العمر: 
   45سنة وأقؿ مف  3 )35 35سنة وأقؿ مف  2 )25سنة  25( أقؿ مف 1

  سنة فأكثر  5 )55 55سنة وأقؿ مف 45( 4

 المستوى التعميمي: 
  ( بكالوريوس فأعمى 5( كمية متوسطة  4 ( ثانوي 3( أساسي  2( امي/ او محو امية 1

 مكاف السكف: 
  ( محافظة أريحا واألغوار  3( محافظة الخميؿ   2محافظة سمفيت (  1

 الحالة االجتماعية: 
 ة \( أرمؿ 4ة \( مطمؽ 3ة \( متزوج  2عزباء \أعزب( 1

 الدخؿ: 
   2  )1501-2500  3 )2501-3500 شيكؿ أو أقؿ  1500 (1
 أو أكثر  3501( 4

 جهة حكومية أو غير حكومية ؟  ةمساعدة من أي ةهل تتلقى أي

  ( ال  2( نعـ 1
 ....إذا كانت االجابة نعم فما هً؟ .......................................

 ما هي برامج جمعية الهالل األحمر الفلسطيني التي استفدت منها ؟

  ادارة الكوارث (  3( الدعـ النفسي واالجتماعي  2صحة مجتمعية  (1
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 القسـ الثاني: برامج الجمعية المتعمقة بالصمود
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات الرقم

 

 

 الصحة المجتمعية: 

البيئية واالجتماعية واالقتصادية للحفاظ على الرفاهية العاطفية والجسدية بين الناس بطرق تعزز تطلعاتهم  هي الموارد

 وتلبي احتياجاتهم في بيئتهم الفريدة. 

1 
تعقد جمعٌة الهالل األحمر ندوات توعٌة نوعٌة للعناٌة بالصحة 

 تتوافق مع احتٌاجات ومتطلبات أفراد المجتمع المحلً المستهدف 
     

2 
المعلومات واإلرشادات التً تقدمها جمعٌة الهالل األحمر تلبً 

 االحتٌاجات الصحٌة الفراد المجتمع 
     

3 
تقدم الجمعٌة أٌام طبٌة مجانٌة عبر العٌادات المتنقلة تعود بفائدة 

 طبٌة كبٌرة للمحتاجٌن 
     

      تتوافق تخصصات األطباء مع احتٌاجات المجتمع المحلً   4

5 
عٌادات جمعٌة الهالل األحمر مجهزة بمعدات ومستلزمات طبٌة 

 تلبً االحتٌاجات االساسٌة ألفراد المجتمع المحلً 
     

6 

تحقق برامج الصحة اإلنجابٌة واألمراض المزمنة واإلعاقة التً 

تنفذها الجمعٌة فً المناطق المهمشة تحقق رضى المنتفعٌن 

 جابٌة وتساهم فً تغٌٌر الثقافة اإلن

     

 

 الدعم النفسي واالجتماعي: 

تحسين الرفاه النفسي االجتماعي للفئات المهمشة والمحتاجة وإكسابها مهارات ووسائل لتقليل تداعيات األضرار 

 الناتجة من المؤثرات الخارجية وتقديم الدعم والمساندة عند الحاجة .

7 
اجات الناس تقدٌم خدمات الدعم النفسً مهم كقاعدة لتحدٌد احتٌ

 ضمن عمل جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً
     

8 
برامج التأهب للكوارث ومواجهتها الخاصة بجمعٌة الهالل األحمر 

 تسهم فً تعزٌز الدعم النفسً واالجتماعً.
     

9 
خدمة اإلغاثة بصورة مهنٌة من جمعٌة الهالل األحمر الفلسطٌنً 

 االجتماعٌة.تدعم المواطنٌن من الناحٌة النفسٌة و
     

11 
انشطة الدعم النفسً تستند على متطلبات المجتمع المحلً وآلٌات 

 تنفٌذ البرامج الداعمة.
     

11 
تقدم الجمعٌة خدمات دعم نفسً متوافقة مع احتٌاجات المجتمع 

 المحلً
     

 
 إدارة الكوارث: 

 عزيز القدرة على التعامل مع ضحايا الكوارث .إكساب المجتمعات الضعيفة والمهمشة مهارات الحد من المخاطر وت
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12 
التدرٌبات المقدمة من الجمعٌة كافٌة لبناء القدرات وتعزز من  

 جاهزٌة المجتمع فً تقلٌل مخاطر الكوارث
     

13 
قدرات كوادر جمعٌة الهالل األحمر وإمكانٌاتهم تتحقق من خالل 

 اجراء مناورات تدرٌبٌة .
     

14 
معات للحد من مخاطر الكوارث تكون من خالل جاهزٌة المجت

 كوادر الجمعٌة ومتطوعً المجتمعات المحلٌة .
     

15 
توعٌة وتدرٌب الطالب والمعلمٌن فً المدارس على كٌفٌة 

 التصرف خالل األزمات ٌقلل من المخاطر 
     

16 

تساعد برامج التثقٌف والتدرٌب التً تنفذها جمعٌة الهالل األحمر 

مستوى الوعً والمعرفة لدى أفراد المجتمع عند وقوع  على رفع

 الكوارث.

     

الفرٌق الوطنً إلدارة الكوارث ٌعزز من قدرة الجمعٌة على  17

 التصدي لها 
     

تعطً الجمعٌة أهمٌة وأولوٌة للمدارس فً تنفٌذ المشارٌع التخفٌفٌة  18

 فً المناطق المهمشة 
     

 ودالقسم الثالث: مؤشرات الصم

 ( أماـ أحد البدائؿ التالية التي تراىا مناسبةالرجاء وضع إشارة )
 أبدا   نادرا   أحيانا   غالبا   دائما   الفقرات الرقم

      امتالك المهارات والمعرفة 

      الجمعٌة تتابع وتقٌم برامجها وخدماتها من خالل المستفٌدٌن 1

2 
جهها المجتمعات الجمعٌة على دراٌة كافٌة بالمخاطر التً توا

 المهمشة ونقاط الضعف الكامنة الموجودة ضمن هذه المجتمعات.
     

3 
الجمعٌة تتبنى الحلول المستدامة ذات البعد التنموي الهادف إلى 

 الصمود تحت االحتالل.
     

4 
تركز الجمعٌة على المتطوعٌن من المواطنٌن فً تدرٌبهم لٌقدموا 

 احتٌاجات المواطنٌن.خدمات متخصصة قادرة على تلبٌة 
     

5 
الدعم النفسً االجتماعً المقدم من الجمعٌة ٌخفف من المشكالت 

 النفسٌة لدى األفراد.
     

      التماسك االجتماعي 

6 
المساعدات المقدمة من الجمعٌة تعمل على التخفٌف من حدة 

 الصعوبات والمشاكل التً تواجه المجتمع .
     



 

139 

      المجتمع تعزز تماسك المجتمع فً قدرته الصمود  تغطٌة كافة بٌئات 7

8 
تساهم برامج الجمعٌة فً تثبٌت اإلفراد على أراضٌهم وتخفف حدة 

 معاناتهم .
     

9 
تشكٌل فرٌق متطوعٌن من المجتمع المحلً ٌساهم فً معرفة 

 احتٌاجات المجتمع المحلً
     

11 
ً فً المجتمعات تساهم أنشطة الجمعٌة فً تحقٌق السلم األهل

 المستهدفة 
     

      التواصل مع مصادر الدعم الداخلية و الخارجية 

11 
تخطٌط الجمعٌة مع المجتمع المحلً تساهم فً تعزٌز قدرة 

 المجتمعات المهمشة فً صمودها.
     

12 
تعمل الجمعٌة كوسٌط بٌن المجتمع المهمش وشبكات الدعم 

 الخارجً.
     

13 
مع الحكومة على وضع السٌاسات التً تتعلق بالقدرة  تعمل الجمعٌة

 على الصمود ونظم الحماٌة االجتماعٌة
     

14 
مساهمات وبرامج الجمعٌة المشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلً 

 كافٌة وتؤدي الغرض منها.
     

15 
المساعدات المجتمعٌة التً تقدمها جمعٌة الهالل األحمر تعالج 

 واطن.مشاكل جوهرٌة للم
     

      توفر بنية تحتية مصانة 

16 
تزٌد التدرٌبات المقدمة من جمعٌة الهالل من قدرة المواطن على 

 التأقلم مع بٌئته المحٌطه. 
     

17 
المشارٌع التخفٌفٌة التً تقوم بها الجمعٌة مخطط لها فً اطار 

 جماعً بعٌداً عن العشوائٌة.
     

      محلٌة كاٍف وٌكفل بٌئة تعلٌمٌة أمنه الدعم المقدم للمدارس ال 18

19 
تنفٌذ مشارٌع البنٌة التحتٌة من شأنها أن تساعد بشكل كبٌر فً زٌادة 

 قدرة صمود إفراد المجتمعات المهشمة.
     

 

 لكـ منا الشكر والتقدير عمى حسف تعاونكـ
 الباحثة: صفاء عمير

 
 



 

14. 

 

 : ؿ األحمر الفمسطيني( رسالة ورؤيا و أىداؼ جمعية اليال3ممحؽ رقـ )
 

 رسالة الجمعية
حدى مكونات الحركة  تسعى جمعية اليالؿ األحمر الفمسطيني، بوصفيا جمعية وطنية إنسانيةوا 
الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر، إلى نشر مبادئ الحركة األساسية لممساىمة في تقديـ 

تالؿ وفي الشتات، وتخفيؼ المعاناة عف الخدمات الصحية واالجتماعية لمشعب الفمسطيني تحت االح
ضحايا الكوارث الناجمة عف الصراعات واألزمات المحمية واإلقميمية والكوارث الطبيعية، مف خالؿ 

الموقع االلكتروني لمجمعية، )  تمكيف المجتمعات المحمية وتعزيز قدرتيا عمى التكيؼ والصمود
 (. www.palestinercs.orgومتاح عمى موقع  10/8/2018استرجع بتاريخ 

 
 رؤية الجمعية

تسعى الجمعية إلى تعزيز مكانتيا ودورىا اإلنساني في مجاؿ تقديـ الخدمات الصحية واالجتماعية 
بما يساىـ في تخفيؼ المعاناة وتعزيز قدرات المجتمعات المحمية عمى التكيؼ والصمود في مواجية 

 غيرات.المت
 المجاالت ذات األولوية: 

 تقديـ الخدمات الصحية واالجتماعية والرعاية الصحية واألولية والثانية واإلسعاؼ والمستشفيات. .1
تعزيز دعـ الشباب والنساء واألطفاؿ واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنيف والفئات األكثر  .2

 احتياجا.
 الكوارث الطبيعية، أوتمؾ التي مف صنع اإلنساف. .3
 راكة عمى المستويات المجتمعية والوطنية واإلقميمية والدولية.الش .4
 تعميـ مبادئ الحركة الدولية لمصميب األحمر واليالؿ األحمر. .5
  .البناء المؤسسي وتعزيز قدرات الجمعية بمكوناتيا المختمفة .6

 األىداؼ االستراتيجية
والذي عقد في البيرة عمى  1420احتوت استراتيجية الجمعية المقدمة إلى المؤتمر الحادي عشر عاـ 

 : األىداؼ التالية

http://www.palestinercs.org/
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التطوير المستمر الستعدادات الجمعية وتدخالتيا اإلنسانية في حاالت الكوارث والطوارئ اوال: 
 واألزمات واألوضاع المعيشية الصعبة مف خالؿ: 

 .الدعـ المستمر لجياز اإلسعاؼ والطوارئ وتعزيز نوعية الخدمة المقدمة 
 ظاـ اإلمدادات في الجمعية.تطوير وتنظيـ ن 
 .تعزيز جاىزية غرؼ العمميات المركزية والفرعية وتقوية الفريؽ الوطني، إناثًا وذكورًا 
  إدماج خدمات الجمعية في أوقات الكوارث ضمف خطط الطوارئ والبرامج كافة، وتطوير

 الخدمات الصحية الثانية.
 دئ الحركة الدولية والقانوف الدولي تفعيؿ دور اإلعالـ والنشر، وخصوصًا في مجاؿ نشر مبا

 اإلنساني واتفاقيات جنيؼ وغيرىا.
: المساىمة الفاعمة في تعزيز قدرات المجتمعات المحمية وصمودىا وقدرتيا عمى التحمؿ والتقميؿ ثانياً 

 مف المخاطر الناجمة عف الكوارث الطبيعية أو تمؾ التي مف صنع اإلنساف مف خالؿ: 
 رنامج الحد مف المخاطر المبني عمى المجتمع، بالشراكة مع المجتمعات االستمرار في تنفيذ ب

 المحمية، وتعزيز دور فروع الجمعية في إدارتو ومتابعة تنفيذه.
  مواصمة تطوير تدخالت الجمعية المجتمعية، في إطار تكاممي ومنسؽ، وخصوصا التدخالت

 الصحية والنفسية واالجتماعية والتأىيمية.
  عيف في دعـ البرامج المجتمعية المختمفة، واستقطاب متطوعيف جدد مف تعزيز دور المتطو

 المجتمعات المحمية.
: مواصمة عممية البناء المؤسسي وتنمية الموارد في الجمعية، وتعزيز قدرات الشعب والفروع ثالثاً 

 واإلدارات المختمفة مف خالؿ: 
  ائر واألقساـ.تطوير الييكؿ التنظيمي لمجمعية، عمى مستوى اإلدارات والدو 
  جراءات عمؿ تخدـ  ووحدة السياسات والنظـ. اإلستراتيجيةتطوير أنظمة ولوائح وا 
 عمى اختالؼ  لمطواقـالتوصيفات الوظيفية لمعامميف، وأنظمة التقييـ الدورية  تطوير

 اختصاصاتيـ.
  ويرية تنمية الموارد المالية والبشرية بما ينسجـ واحتياجات الجمعية التط إستراتيجيةتطوير

 وحاالت الطوارئ. والبرمجية
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  إيجاد اآلليات التنظيمية الكفيمة بضماف التناغـ والترابط بيف ىيكمية اإلدارة العامة والفروع
 والشعب.

 .تطوير نظاـ التخطيط في الجمعية 
: دعـ فئات الشباب لإلسياـ في التنمية االجتماعية، واألطفاؿ وذوي اإلعاقة والنساء والمسنيف رابعاً 
 يرىا مف الفئات الميمشة األخرى مف خالؿ: وغ

  مواصمة تنفيذ برنامج الدعـ النفسي واالجتماعي مف خالؿ المراكزالصحية والنفسية
 واالجتماعية والبرامج واألنشطة.

 .االستمرار في تنفيذ برنامج تأىيؿ وتنمية قدرات األشخاص ذوي اإلعاقة 
 ـ والمناصرة وسف التشريعات التي تكفؿ مشاركة ومساىمة الجمعية الفاعمة في أنشطة الدع

 حقوؽ الفئات الميمشة عمى اختالفيا.
  تنويع خدمات الجمعية الصحية واالجتماعية عمى اختالفيا بما يتناسب مع االحتياجات

وقدرات الجمعية ومواردىا، وتعزيز روح التطوع وممارستو في نفوس الشباب بما يخدـ خطة 
 واحتياجات مجتمعاتيـ وبخاصة الفئات الميمشة. عمؿ الجمعية وبرامجيا المختمفة

  تعزيز دور الشباب القيادي، مف كال الجنسيف، المبني عمى االنفتاح والمعرفة والمشاركة في
 صنع القرار.

  بناء جسـ شبابي فمسطيني مستند إلى مبادئ الجمعية وقيميا ومبادئ الحركة الدولية لمصميب
 األحمر واليالؿ األحمر.

زيز شراكات الجمعية، عمى المستوى الوطني واإلقميمي والدولي، ومع مكونات الحركة خامسًا: تع
اليالؿ األحمر والمنظمات الدولية واإلقميمية غير الحكومية الداعمة لدور  و الدولية لمصميب األحمر

 الجمعية اإلنساني مف خالؿ: 
 مجتمعية، التي تنفذىا بناء شراكات محمية مجتمعية تساىـ في إدارةاألنشطة والتدخالت ال

 الجمعية عمى نطاؽ المجتمع المحمي.
  مواصمة تعزيز الشراكات مع الوزارات والمؤسسات الفمسطينية واألجيزة الحكومية، ذات الصمة

بخدمات وبرامج الجمعية، وخصوصا مع وزارتي الصحة والحكـ المحمي، وتطوير ما ىوقائـ 
 فاع المدني الفمسطيني.اآلف مع وزارتي الشؤوف والتربية وجياز الد
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  استثمار مساىمات البرامج االجتماعية لدى القطاع الخاص، لصالح دعـ برامج وأنشطة
 واحتياجات الجمعية المختمفة 

  تطوير صيغ التعاوف والتنسيؽ والشراكات القائمة حاليا مع مكونات الحركة الدولية لمصميب
ات التي تحكميا، بما يشمؿ تخطيط األحمر واليالؿ األحمر وغيرىا مف الشركاء، واألدو 

 وأنظمة المواكبة والتقييـ والتقارير.
  تعزيز الشراكات ونسج شبكة عالقات بيف الجمعية وبيف الجمعيات الوطنية، والمؤسسات

اإلنسانية، التي مف شأنيا تمكيف الجمعية مف تقديـ الخدمات اإلنسانية الالزمة، وخصوصا 
 في حاالت الكوارث واألزمات.

: المساىمة في تقديـ خدمات الرعاية الصحية، بما يمبي احتياجات المجتمعات المحمية مف ساً ساد
 خالؿ: 
  تعزيز مفيوـ وخدمات الرعاية الصحية األولية المبنية عمى المجتمع، وبما ينسجـ مع

 توجيات الجمعية في تمكيف المجتمعات المحمية.
  فمسطيف والشتات.تقديـ وتطوير خدمات الرعاية الصحية الثانية في 
 .تطوير معايير األداء وتطوير مواصفات الخدمة المقدمة وتوحيدىا 
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 ( برامج جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني4ممحؽ رقـ )

 برنامج اإلسعاؼ والطوارئ 
: تقديـ خدمات اإلسعاؼ والطوارئ بجودة عالية إلى المواطنيف الذيف يعيشوف في مناطؽ اليدؼ العاـ

 سمطة الوطنية الفمسطينية تحت أي ظرؼ.ال
أنشئت دوائر اإلسعاؼ والطوارئ مع نشأة الجمعية في دوؿ الشتات واالعتداءات المتكررة مف قبؿ 

 2008والحرب األخيرة عمى قطاع غزة في أواخر العاـ  ىانتفاضة األقصاالحتالؿ اإلسرائيمي خالؿ 
 .2009وأوائؿ العاـ 

حية التي تقدميا الجمعية لممواطنيف وكؿ محتاج في األوضاع وىي مف أساسيات الخدمات الص
العادية والطارئة، ونظرا ألىمية ىذه الخدمة اإلنسانية كمفت السمطة الفمسطينية اليالؿ األحمر 

بمرسوـ رئاسي بالمسؤولية الكاممة عف ىذا الجانب في الضفة الغربية وقطاع  1996الفمسطيني عاـ 
 ( . 2018غزة )قعداف، 

 فذ برنامج اإلسعاؼ والطوارئ عبر: وين
  مركز فرعيا، موزعة في  26مركزا رئيسيا و 14جياز اإلسعاؼ والطوارئ: يقدـ خدماتو عبر

الضفة الغربية، بما فييا القدس الشرقية وقطاع غزة، باإلضافة لمركزاإلسعاؼ الموجود في فرع 
 سيارة إسعاؼ. 401الجمعية في سوريا، ويساعد ىذه المراكز حالياأسطوؿ مكوف مف 

  حدى المؤسسات التعميمية التابعة لمجمعية، تأسس في العاـ معيد اإلسعاؼ والطوارئ: وىوا 
في فمسطيف، بيدؼ إعداد كفاءات في مجاؿ عموـ اإلسعاؼ والطوارئ ما قبؿ المستشفى،  1996

تي البيرة وىوالوحيد في فمسطيف المختص بتخريج كفاءات في اإلسعاؼ والطوارئ عبر فرعيو في مدين
وغزة. والمعيد مفتوح لمختمؼ الفئات االجتماعية والمؤسسات المحمية لالستفادة مف الدورات وورشات 

 العمؿ بيدؼ نشر الوعي واإلرشاد المجتمعي في مجاؿ اإلسعاؼ األولي والطوارئ.
( ومقرىا في ITLSوقد انضمت الجمعية إلى المنظمة العالمية لمتعامؿ مع إصابات الحوادث )

لواليات األمريكية المتحدة، واعتمدت الجمعية كفرع مرخص ومؤىؿ مف قبؿ المنظمة في ىذا ا
 المجاؿ.
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 برنامج التأىيؿ وتنمية القدرات 
اليدؼ العاـ: دمج األشخاص ذوي اإلعاقة في مجتمعاتيـ المحمية، مف خالؿ تطوير قدراتيـ ومنحيـ 

 فرصا متكافئة.
اعدة حقوقية اجتماعية بدال مف البعد الخيري والشفقة. وتدير تنطمؽ الجمعية في ىذا البرنامج مف ق

مركز تأىيؿ ووحدة، منيا ثمانية مراكز متخصصة في تأىيؿ وتنمية قدرات األطفاؿ  29الجمعية 
ذوي اإلعاقة العقمية، وأربعة مراكز ومدارس متخصصة في تعميـ الطالب الصـ، وقسميف 

ماغي، وعشرة مراكز ووحدات متخصصة في اإلعاقات متخصصيف في تأىيؿ األطفاؿ ذوي الشمؿ الد
الحركية، وخمس وحدات لتأىيؿ السمع والنطؽ، وست فرؽ تأىيؿ متنقمة في قرى  –الجسدية 

المحافظات، باإلضافةإلى برنامج التربية الخاصة المجتمعية )اإلثراء المنزلي الذي تنفذه الجمعية في 
عمى تطوير قدرات األطفاؿ المعاقيف عقميا  عشر محافظات في الضفة والقطاع(، حيث يركز

 ودمجيـ في الحياة اليومية ألسرىـ ومجتمعاتيـ المحمية.
وفي خانيونس كمية جامعية متخصصة بالتأىيؿ وتنمية القدرات، وىي الوحيدة في فمسطيف التي تمنح 

نية، باإلضافةإلى درجو البكالوريوس، وىي معترؼ بيا مف قبؿ وزارة التربية والتعميـ العالي الفمسطي
وحدات تأىيمية في سوريا ولبناف ومصر، ومركز األطراؼ الصناعية في سوريا)منشورات الجمعية، 

 بروشور تعريؼ الجمعية، ب ت(.
 الخدمات التأىيمية المقدمة: 

 .الوقاية والتوعية باإلعاقة وحقوؽ ذوي اإلعاقة 
 .الكشؼ والتشخيص والتدخؿ المبكراف 
 ة لألشخاص ذوي اإلعاقة، ومتابعة أوضاعيـ مع األىؿ.القياـ بزيارات منزلي 
  تنفيذ البرامج التخصصية )تدريب وتعميـ وتربية خاصة، تأىيؿ، عالج، إرشاد نفسي– 

 اجتماعي، عالج طبيعي ووظيفي ونطقي، برامج إبداعية(.
 .)تنفيذ برامج الدعـ واإلبداع )رياضة معوقيف، فنوف، مكتبات العاب تربوية وغيرىا 
 ـ خدمة األدوات المساعدة لألطفاؿ ذوي اإلعاقات، والمسنيف والمرضى، مف سماعات تقدي

 وكراٍس متحركة وغيرىا.
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  دور حضانة تابعة لمجمعية في كؿ مف  4روضة أطفاؿ و 14خدمات اجتماعية أخرى تشمؿ
ابمس، الخميؿ وجنيف وعرابة وقباطية وطولكـر وبني نعيـ وخانيونس، باإلضافة إلى دار المسنيف في ن

.  ومركز األيتاـ في طولكـر
( إلى جانب CBRوالجمعية شريؾ أساسي في برنامج التأىيؿ المبني عمى المجتمع المحمي )

مؤسسات وجمعيات أخرى في مناطؽ شماؿ ووسط وجنوب الضفة الغربية، وعضوأساسي في 
اريخ المجمس األعمى لشؤوف األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطيف)موقع الجمعية، استرجع بت

 .) www.palestinercs.orgومتاح عمى موقع  15/8/2018
 القانوف الدولي االنساني وتعميـ المعمومات برنامج 

اليدؼ العاـ: تعزيز القيـ االنسانية في المجتمع الفمسطيني، بما يتوافؽ واىداؼ ومبادئ الحركة 
 ر واليالؿ االحمر واحكاـ القانوف الدولي االنساني.الدولية لمصميب االحم

 ولتحقيؽ ذلؾ ، تقـو الجمعية بما يمي: 
  عقد ورشات عمؿ ودورات: يتـ عقد دورات و ورشات عمؿ بشكؿ منتظـ، تستيدؼ موظفي و

متطوعي الجمعية، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المحمي، الحكومية وغير الحكومية، لمتعرؼ برسالة 
لجمعية و المبادئ األساسية لمحركة الدولية لمصميب األحمر و اليالؿ األحمر، والقانوف وأىداؼ ا

الدولي اإلنساني، ومكونات الحركة الدولية ) االتحاد الدولي لجمعيات الصميب األحمر و اليالؿ 
حمر األحمر، و المجنة الدولية لمصميب األحمر، و الجمعيات الوطنية ( وعالقتيا بجمعية اليالؿ األ

 الفمسطيني.
كما تنظـ ورشات عمؿ خاصة موجية إلى المؤسسات الحكومية، خصوصًا ضباط وكوادر األجيزة 
الشرطية والعسكرية األمنية لتعريفيـ بالقانوف الدولي اإلنساني، و تنظـ حمقات دراسية خاصة بالشارة 

 طبية.لمتعريؼ بيا، وبأىميتيا، لمنع سوء استخداميا واحتراـ وحماية المياـ ال
  اإلنسانيالقانوف الدولي  إلحكاـ اإلسرائيميتوثيؽ االنتياكات: رصد و توثيؽ انتياكات االحتالؿ 

 اقـ ومنشات الجمعية.التي تطاؿ طو 
  تنمية القدرات: تدريب كوادر ومتطوعي الجمعية ومنسقي البرامج، خصوصا الشباب، عمى نشر

لمصميب األحمر واليالؿ األحمر والقانوف الدولي وتعميـ مبادئ الجمعية، وخدماتيا والحركة الدولية 
اإلنساني، عبر عقد دورات تدريبية متخصصة في مجاالت: ميارات االتصاؿ، والعالقات العامة، 

 واإلعالـ لرفع كفاءاتيـ و االرتقاء بأدائيـ المجتمعي. 

http://www.palestinercs.org/
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 برنامجا الشباب و المتطوعيف 

 تضـ الدائرة برنامجيف أساسييف ىما: 
 باب برنامج الش
: تعزيز قدرات الشباب، وتنمية مياراتيـ العقمية والجسدية، بما يتفؽ واحتياجاتيـ اليدؼ العاـ

واحتياجات مجتمعيـ، واستثمار طاقاتيـ في مجاؿ القيادة و التنمية بما ينسجـ مع قيـ و مبادئ 
 الجمعية.

 ور أساسية ىي:تنفذ الجمعية برامج شبابية تعمؿ عمى االرتقاء بدور الشباب عبر ستة محا
  تعزيز روح المواطنة و االنتماء لدى الشباب ومشاركتيـ في صنع القرار 
  .تطوير قدراتيـ و المساىمة في بناء شخصياتيـ و ممكاتيـ القيادية 
 .المساىمة في رفع مستوى الوعي الصحي و االجتماعي و البيئي لدييـ 
 لدولية لمصميب األحمر و اليالؿ مساىمة الشباب في نشر رسالة الجمعية و مبادئ الحركة ا

 األحمر، عبر البرامج و األنشطة الشبابية.
 .تعزيز الشراكة مع المؤسسات الشبابية المحمية و العربية و األجنبية 
 إتاحة المجاؿ لمشباب لممارسة ىواياتيـ المختمفة وتنمية مواىبيـ و إبداعاتيـ 

 ي: وابرز البرامج التي تنفذىا الجمعية لصالح الشباب ى
، 2002التوعية مف األلغاـ و األجساـ المشبوىة : ييدؼ ىذا البرنامج الذي بدأ العمؿ بو العاـ  .1

إلى توعية المجتمع الفمسطيني، وخاصة األطفاؿ إلى خطورة ىذه األجساـ وتبعات العبث بيا وذلؾ 
 مف خالؿ فريؽ متخصص مف المتطوعيف.

لشباب: تنظـ الجمعية سنويًا عشرات المخيمات المخيمات الصيفية لألطفاؿ و الفتياف و ا إقامة .2
 الصيفية.

 برنامج المتطوعيف 
تفعيؿ تعزيز ممارسة العمؿ التطوعي الداعـ لبرامج الجمعية، و المجتمعات المحمية، و اليدؼ العاـ: 

 التركيز عمى فئة الشباب و استثمار قدراتيـ لتطوير المجتمع ونشر مبادئو بيف أفراده.
 إلى تحقيؽ ىذا اليدؼ عبر:ويسعى البرنامج 

  المجتمع الفمسطيني، وخصوصًا فئة الشباب  أوساطتعزيز روح العمؿ التطوعي في 
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 األحمرالمتطوعيف في نشر رسالة الجمعية ومبادئ الحركة الدولية لجمعيات الصميب  إشراؾ 
  األحمرواليالؿ 

 اقاتيـ االيجابية تيـ و طتطوير ميارات وقدرات المتطوعيف وصقؿ مواىبيـ وتنمية ىوايا 
  توثيؽ التعاوف بيف الجمعية و المؤسسات التطوعية و الشبابية المحمية و العربية و األجنبية 
  دعـ وتطوير برامج و خدمات الجمعية، عبر مساىمات المتطوعيف المختمفة في األحواؿ العادية

  و الطارئة .
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ( محاور أسئمة المقابالت:   0ممحؽ رقـ ) 
 

 (1مقابمة فردية رقـ ) 
 االسـ : نعيـ ناصر 

 المسمى الوظيفي:  مدير دائرة االعالـ والنشر 
 جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني المكاف: 

 15/7/2.18تاريخ المقابمة:
التي تـ االستناد عمييا في اعداد االطار النظري و االستبياف، وتمثمت  ـ في المقابمة مناقشة العديد مف القضايات
 : حاور االسئمة باالتيم
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 ما ىي االسباب التي ادت لنشوء جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني؟ 

 متى نشأت الجمعية؟ ومف ىـ القائميف عمى انشائيا؟ 

 ما ىي اىداؼ الجمعية في بداية تأسيسيا؟ 

 ما ىي االنجازات التي قدمتيا الجمعية لالجئيف و النازحيف الفمسطينييف؟ 

 ة اليالؿ االحمر الفمسطيني في البمداف العربية؟ما ىي اسباب توسع جمعي 

 كيؼ كاف دور الجمعية خالؿ االنتفاضة االولى؟ 

 ما ىي االسس التي قامت عمييا الجمعية في ظؿ االنتفاضة االولى؟ 

  كيؼ حصمت الجمعية عمى شرعية العمؿ في االراضي الفمسطينية؟ 

 ( 2مقابمة فردية رقـ ) 
 االسـ : رباح جبر  

 لوظيفي:  مستشار الجمعية المسمى ا
 المكاف:  جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني

 11/7/2.18تاريخ المقابمة:
 تمثمت محاور االسئمة باالتي: 

 كيؼ كاف دور الجمعية خالؿ انتفاضة االقصى؟ 

 ما ىي االنجازات التي حققتيا الجمعية خالؿ انتفاضة االقصى؟ 

 القصى؟ وما ىي البرامج المقدمة مف الجمعية لممستفيديف؟كيؼ تـ تطوير خدمات الجمعية بعد انتفاضة ا 

 
 



 

15. 

 ( 3مقابمة فردية رقـ ) 
 االسـ : فتحي فميفؿ

 المسمى الوظيفي:  مدير وحدة المصادر) و وحدة الدعـ النفسي واالجتماعي(  
 المكاف:  جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني

 4/8/2.18تاريخ المقابمة:
 ي: تمثمت محاور االسئمة باالت

 ما ىو اليدؼ مف برنامج الدعـ النفسي واالجتماعي؟ 

 ما ىي الفئات المستيدفة مف ىذا البرنامج؟ 

 ما ىي الخدمات التي يقدميا برنامج الدعـ النفسي و االجتماعي؟ 

 ما ىي التحديات التي تواجييا الجمعية في ىذا البرنامج؟ 

  تقدميا الجمعية؟ىؿ يوجد تقاطع وترابط بيف البرنامج وبقية البرامج التي 
 ( 4مقابمة فردية رقـ ) 

 االسـ : وائؿ قعداف
 المسمى الوظيفي:  مدير مدير عاـ االسعاؼ والطوارئ  

 المكاف:  جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني
 3/8/2.18تاريخ المقابمة:

 تمثمت محاور االسئمة باالتي: 
 ما ىو اليدؼ العاـ مف برنامج االسعاؼ والطوارئ؟ 

 مات التي يوفرىا برنامج االسعاؼ والطوائ؟ما ىي الخد 

 وما ىي المناطؽ التي يتـ تغطيتيا بيذا البرنامج؟ 
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