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ملخص:
الهيئة  يف  العاملني  اجتاهات  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
تعزيز  يف  ودورهم  اجلنوبية  للمحافظات  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا 
الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  غزة،  بقطاع  االجتماعي  ال�سلم 
اأداة جلمع  اأهداف الدرا�سة، وا�ستخدمت اال�ستبانة  التحليلي لتحقيق 
املعلومات من عينة الدرا�سة، ومتثلت عينة الدرا�سة يف )60( مفردة 
بالطريقة  عليهم  اال�ستبانة  توزيع  وجرى  الهيئة،  يف  العاملني  من 
وتو�صلت   ،)%  100( جميعها  ا�سرتدادها  ومت  الب�سيطة،  الع�سوائية 

�لدر��صة �إىل جمموعة من �لنتائج �أبرزها:
االأمن  � لتوفري  اأ�سا�سيا  عامال  ي�سكل  االجتماعي  ال�سلم  اأن 

واال�ستقرار يف املجتمع.
اأن الهيئة العليا ل�سئون الع�سائر يف املحافظات اجلنوبية  �

لها دور كبري يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
اأن العاملني يف �سئون الع�سائر لديهم اإدراك ملفهوم ال�سلم  �

لها  العملية  املمار�سة  م�ستوى  واأن  جداً،  عالية  بدرجة  االجتماعي 
مرتفع جداً.

اأن املعوقات التي تواجه الهيئة يف عملها لتحقيق ال�سلم  �
واأكرث هذه املعوقات هي التع�سب احلزبي  االجتماعي مرتفعة جداً 
لبع�ض  ثابت  دخل  وجود  وعدم  ال�سعبة  االقت�سادية  واالأو�ساع 

اأع�ساء الهيئة.
كما قدمت �لدر��صة جمموعة من �لتو�صيات �أبرزها:

قطاع  � يف  املخاتري  لفئة  واملعنوي  املادي  الدعم  توفري 
اأكمل  على  بواجباتهم  القيام  اأجل  من  الع�سائر  �سئون  ولهيئة  غزة 

وجه.
ت�سهيل مهمات هيئة �سئون الع�سائر يف الدوائر احلكومية؛  �

القوانني  التي تعجز عن حلها  للم�ساعدة يف حل كثري من امل�ساكل 
الو�سعية.

�لكلمات �ملفتاحية: اجتاهات العاملني، الهيئة العليا ل�سوؤون 
الع�سائر، املحافظات اجلنوبية، ال�سلم االجتماعي، قطاع غزة

Workers’ Attitudes at the High Commission of 
Tribal Affairs in the Southern Governorates, and 
their Role in Promoting Social Peace in Gaza Strip

Abstract:

The study aims at identifying the role of the 
workers’ attitudes, at the High Commission of Tribal 
Affairs in the southern governorates, in strengthening 
the social peace in Gaza Strip. The researcher used 
the descriptive analytical approach in order to 
achieve the study objectives. A questionnaire was used 
as a tool for collecting the data from the study sample. 

The study sample consisted of (60) employees in the 
commission. The questionnaires were distributed by 
the simple random method and all the questionnaires 
were retrieved (100%), the study concludes a set of 
results including:
 � The social peace constitutes a basic factor 

in providing security and stability in society. 
The High Commission of Tribal Affairs in the southern 
governorates has a tremendous role in promoting the social 
peace.

 � The employees in the Commission of Tribal Affairs have 
awareness of the concept of the social peace in a very high 
degree, and that the practice level of this concept is very high.

 � The obstacles that the Commission face in its work in order 
to achieve social peace are very high. The biggest obstacles 
are the partisanship, the difficult economic situations and 
the lack of having a steady income for some members of the 
Commission.

The study presents a set of recommendations 
including:
 � Providing financial and moral support to the category of al 

Makhateer in Gaza Strip and for the commission of Tribal 
Affairs in order to carry out their duties to the fullest.

 � Facilitating the tasks of Tribal Affairs Commission in the 
government institutions to help in solving many of the 
problems that cannot be solved by man-made laws.

Keywords: Worker’s attitude, the High 
Commission of Tribal Affairs, Southern Governorates, 
social peace, Gaza Strip 

مقدمة:
اأدت االأو�ساع املعي�سية ال�سعبة للمجتمع الفل�سطيني، اإ�سافة 
احلياة  مناحي  كافة  على  احلياة  �سغوط  تزايد  اإىل  االنق�سام  اإىل 
االجتماعية  والظواهر  امل�سكالت  بع�ض  بروز  مع  للمواطن،  اليومية 
ال�سلبية، التي اأ�سبحت جزءاً من حياة اأفراد االأ�رسة الفل�سطينية ب�سكل 
عام. اإذ اإن االحتالل اال�رسائيلي لفل�سطني يعد �سببا رئي�سا يف كثري 
من هذه امل�سكالت وال�سغوط، ولن اأ�سهب يف احلديث عن امل�سكالت 
ي�ستطيع  املجتمعية  امل�سكالت  من  كثرياً  الأن  ال�سلبية؛  والظواهر 
الديانات  ب�سكل فعال من خالل قيمة حثت عليها  الفرد مواجهتها 
اأال وهي  احلنيف،  االإ�سالمي  الدين  الثالث، ويف مقدمتها  ال�سماوية 
نَّ  ال�سلم االجتماعي لقوله تعاىل:{َو�إِْن َتْعُفو� َوَت�ْصَفُحو� َوَتْغِفرُو� َفاإِ
�للََّ َغُفوٌر َرِحيٌم} )التغابن: 14( وقوله {�لَِّذيَن ُينِفُقوَن ِف �ل�سََّّ�ِء 
ُيِحبُّ  َو�للَُّ    �لنَّا�ِس  َعِن  َو�ْلَعاِفنَي  �ْلَغْيَظ  َو�ْلَكاِظِمنَي  َو�ل�سََّّ�ِء 
�مْلُْح�ِصِننَي} )اآل عمران: 133 - 134( اإذ اإن الدين اال�سالمي مل يحث 
الفرد على ال�سلح، والت�سامح، وال�سلم االجتماعي فقط، بل األزم جميع 
ْيِ َوَياأُْمرُوَن  نُكْم �أُمٌَّة َيْدُعوَن �إِىَل �ْلَ االأمم به لقوله تعاىل:{َوْلَتُكن مِّ
عمران:  �مْلُْفِلُحونَ})اآل  ُهُم  َو�أُوَلِئَك  �مْلُنَكِر  َعِن  َوَيْنَهْوَن  ِبامْلَْعرُوِف 
يكون  اأن  يجب  امل�سلم  اأن  اأكد  ال�رسيف  احلديث  يف  واأي�سًا   ،  )104
لَّى �للَُّ َعَلْيِه َو�َصلََّم: )َرِحَم �للَُّ َرُجًل �َصْمًحا  �سمحًا لقول َر�ُصوَل �للَِّ �صَ
َو�إَِذ� �ْقَت�َصى()�سحيح البخاري،246:2008(،  َذ� ��ْصَتَى،  َو�إِ �إَِذ� َباَع، 
اأ�سا�سيا  عامال  يعد  االجتماعي  ال�سلم  حتقق  اأن  �سبق  مما  ن�ستنتج 
ال�سلم  حالة  فقدت  ما  واإذا  املجتمع،  يف  واال�ستقرار  االأمن  لتوفري 
والوئام الداخليني اأو �سعفت، فاإن النتيجة الطبيعية لذلك هي تدهور 
االأمن وزعزعة اال�ستقرار، اإذ ت�سود حالة اخل�سام واالحرتاب، في�سعى 
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كل طرف الإيقاع اأكرب قدر ممكن من احلرمات، وتدمر امل�سالح العامة 
)ال�سفار،27:2002(، لذلك وجب التاأكيد على اأن ال�سلم االجتماعي 
املتما�سك  املجتمع  وبناء  امل�سكالت  مواجهة  يف  فعال  �سالح  هو 
املجتمعات.  االأفراد يف هذه  و�سلوك  ثقافة  ي�سبح جزءا من  عندما 
والناظر للمجتمع الفل�سطيني ب�سكل عام ولقطاع غزة ب�سكل خا�ض 
االجتماعي،  ال�سلم  لتعزيز  بحاجة  غزة  يف  املجتمع  اأفراد  اأن  يجد 
واإذا اأردنا احلديث عن من هم اأكرث قربة يف تعزيز ال�سلم االجتماعي 
من  الباحث  قرب  ولعل  بذلك،  تعنى  كثرية  فئات  هناك  اأن  �سنجد 
الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر للمحافظات اجلنوبية، بل وم�ساركتهم 
ال  فرتة  منذ  امل�سكالت  حل  يف  وامل�ساعدة  وفعالياتهم،  اأن�سطتهم 
تقل عن 5 �سنوات كان دافعا الإجراء مثل هذه الدرا�سة، حيث الحظ 
العبء  االإ�سالح يقع على عاتقها  اأن فئة املخاتري ورجال  الباحث 
االأكرب يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؛ الأنهم اأعلى �سلطة يف العائلة رغم 
كبار �سنهم، اإال اأن لهم كلمة ودرجة كبرية من التاأثري يف االآخرين، اإذ 

اأخذوا على عاتقهم اإ�سالح ذات البني يف كثري من الق�سايا.
  وللوقوف واالطالع على دورهم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي 
العليا  الهيئة  دور  على  ال�سوء  تلقي  علمية  درا�سة  من  بد  ال  كان 
ال�سلم االجتماعي.  للمحافظات اجلنوبية يف تعزيز  الع�سائر  ل�سوؤون 

وللإجابة عن ذلك و�صع �لباحث ت�صاوؤال رئي�صا وهو:
ما �جتاهات �لعاملني ف �لهيئة �لعليا ل�صوؤون �لع�صائر  ◄

للمحافظات �جلنوبية ودورهم ف تعزيز �ل�صلم �الجتماعي بقطاع 
غزة؟

ويتفرع من هذ� �لت�صاوؤل بع�س �الأ�صئلة �لفرعية وهي:
ما م�ستوى اإدراك اأفراد العينة ملفهوم ال�سلم االجتماعي؟ ◄
ما م�ستوى )درجة( اإدراك العاملني الأهمية عمل الهيئة يف  ◄

حتقيق ال�سلم االجتماعي؟
ما اجتاهات العاملني نحو املهمات التي تقوم بها الهيئة  ◄

العليا ل�سوؤون الع�سائر لتعزيز ال�سلم االجتماعي؟
الهيئة  ◄ التي تواجه  العاملني نحو املعوقات  ما اجتاهات 

العليا ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؟
التي  ◄ �سيوعًا  امل�سكالت  اأكرث  نحو  العاملني  اجتاهات  ما 

حتتاج لتدخل الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر؟
ما اجتاهات العاملني نحو تعزيز عمل الهيئة العليا ل�سوؤون  ◄

الع�سائر لتفادي املعوقات التي تعيق تعزيز ال�سلم االجتماعي؟ 
هل توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف اجتاهات العاملني  ◄

نحو مفهوم، واأهمية، ومعوقات، وطرق تعزيز ال�سلم االجتماعي التي 
تعزى ملتغري العمر، واخلدمة، وم�ستوى الدخل؟

أهمية الدراسة:
فئات  اأهم  من  فئة  على  تركز  اأنها  يف  الدرا�سة  اأهمية  تكمن 
اأجل  من  واملخاتري(،  االإ�سالح  )رجال  وهم  الفل�سطيني  املجتمع 
تعزيز ال�سلم االجتماعي بني كافة اأفراد املجتمع، ونبذ التع�سب بكل 
الفل�سطيني، وهو مو�سوع مهم للغاية يف  اأ�سكاله يف ظل االنق�سام 
تعد  اإذ  الفل�سطيني،  املجتمع  بها  مير  التي  التاريخية  املرحلة  هذه 
تفيد  كما  العلمية،  والبحوث  للدرا�سات  نوعية  اإ�سافة  الدرا�سة  هذه 

ل�سوؤون  العليا  الهيئة  ويف  عام،  ب�سكل  املجتمع  يف  القرار  �سناع 
اأول درا�سة نظرية  الع�سائر ب�سكل خا�ض يف ر�سم �سيا�ساتهم، وهي 

وحتليلية تطبق على الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر.

أهداف الدراسة:
ال�سلم . 1 ملفهوم  العينة  اأفراد  اإدراك  م�ستوى  على  تعرف   

االجتماعي.
بيان م�ستوى )درجة( اإدراك العاملني الأهمية عمل الهيئة . 2

يف حتقيق ال�سلم االجتماعي؟
بها . 3 تقوم  التي  املهمات  نحو  العاملني  اجتاهات  معرفة 

الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر لتعزيز ال�سلم االجتماعي.
الك�سف عن اجتاهات العاملني نحو املعوقات التي تواجه . 4

الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
لتدخل . 5 حتتاج  والتي  �سيوعا،  امل�سكالت  اأكرث  تو�سيح 

العاملني يف الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر.
ل�سوؤون . 6 العليا  بالهيئة  للعاملني  امل�ستقبلية  الروؤى  اإبراز 

الع�سائر لتفادي املعوقات التي تعيق تعزيز ال�سلم االجتماعي.
الداللة االإح�سائية يف اجتاهات . 7 الفروق ذات  الك�سف عن 

ال�سلم  تعزيز  وطرق  ومعوقات،  واأهمية،  مفهوم،  نحو  العاملني 
االجتماعي التي تعزى ملتغري العمر، واخلدمة، وم�ستوى الدخل.

حدود الدراسة:
الع�سائر  ♦ ل�سوؤون  العليا  الهيئة  دور  �ملو�صوعي:  �حلد 

للمحافظات اجلنوبية يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.
للمحافظات  ♦ الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  �ملكاين:  �حلد 

اجلنوبية يف قطاع غزة.
�حلد �لزماين: يتحدد يف العام 2016 - 2017. ♦

مفاهيم الدراسة:
�الجتاهات: لي�ض من امل�ستغرب اأن جند ملفهوم االجتاهات كمًا 
االجتاه  ويعرف  الباحثني،  باختالف  تختلف  التعريفات  من  هائاًل 
اإزاء  التفكري بطريقة حمددة  اأو  ال�سلوك،  اأو  ال�سعور،  اإىل  امليل  )باأنه 
النا�ض االآخرين اأو املنظمات اأو املوا�سيع، والرموز.( واأي�سًا تعرف 
بناء  تهمه  التي  الق�سايا  اإزاء  ال�سخ�ض  )مواقف  باأنها  االجتاهات 
على خربات مكت�سبة عن طريق التعليم من مواقف احلياة املختلفة 

يف بيئته التي يعي�ض فيها(،)حرارة،2008: 11(.
�لدور: Role: هناك تعريفات متعددة للدور فقد عرفه عثمان، 
اأو  )االأ�سلوب  باأنه   )199  :2014( وقوا�سمة،  هالل  واأبو  وعبيدات، 
اأو  املطلوب  ال�سلوك  ال�سخ�ض  بها  يوؤدي  التي  االأ�ساليب  جمموعة 
املتوقع منه يف موقف ما، ح�سب املعايري املو�سوعة، وكل فرد يف 
املجتمع له دور معني اأو جمموعة من االأدوار يوؤديها ح�سب توقعات 
املدر�سة،  يف  املعلم  بدور  يقوم  ما  فرداً  اأن  جتد  لذا  منه.  املجتمع 
الزوج،  ودور  البيت،  يف  االأب  ودور  املجتمع،  يف  االإ�سالح  ورجل 

وهكذا(.
من  )جمموعة  باأنها   )13  :1991( حداد  يعرفها  �لع�صائر: 
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واالنتماء  م�سرتك،  جذر  ولها  واحد،  اأ�سل  من  ينحدرون  االأفراد 
خزاعلة  ويعرفها  االأم(.  اأو  لالأب  االنت�ساب  طريق  عن  يكون  اإليها 
جد  من  اأع�ساوؤها  ينحدر  اجتماعية  )وحدة  باأنها    )71  :1993  (
اإليه يف خط واحد هو خط الذكور، وت�سمل عدداً من  واحد ينت�سبون 
الوحدات العائلية، وااللتزامات والواجبات يف الع�سرية تفر�ض على 

جميع اأفرادها مهما كانت قرابتهم(. 
�لهيئة �لعليا ل�صوؤون �لع�صائر للمحافظات �جلنوبية: اأن�سئت 
القانون  الأحكام  ا�ستناداً  عبا�ض  حممود  الرئي�ض  �سيادة  من  بقرار 
االأ�سا�سي ملنظمة التحرير الفل�سطينية، اإذ تتكون الهيئة من جمموعة 
من املخاتري، ورجال االإ�سالح، مهمتهم اإ�سالح ذات البني واحلفاظ 

.http://muqtafi.birzeit على متا�سك املجتمع
والتعاون  التخطيط  وزارة  وتعرفها  �جلنوبية:  �ملحافظات 
وتبلغ  ال�ساحلي،  ال�سهل  من  )جزء  باأنها:   )14:1997( الدويل 
الوطنية  ال�سلطة  قيام  ومع  مربع،  مرت  كيلو   365 م�ساحتها 
هي:  حمافظات  خم�ض  اإىل  اإداريًا  غزة  قطاع  تق�سيم  مت  الفل�سطينية 
حمافظة ال�سمال، وحمافظة غزة، وحمافظة الو�سطى، وحمافظة خان 

يون�ض، وحمافظة رفح(.
اأي الرباءة،  �ل�صلم: ال�سلم من ال�سالم واأ�سله ال�سالمة؛  تعريف 
ال�سلم  ويطلق  واالأخطار.  واالآفات،  العيوب،  من  والنجاة  والعافية، 
احلرب  حالة  يقابل  ما  على  وال�َسلم  وال�َسلم،  ال�ِسلم،  الثالث:  بلغاته 
وت�ساملوا:  ال�سلح،  وال�ِسلم:  ال�َسلم  منظور:  ابن  قال  وال�رساع. 
)ت�ساحلوا، واخليل اإذا ت�ساملت ت�سايرت ال تهيج بع�سها بع�سا(. )ابن 

منظور، 1986(. 
اإن ال�سني والالم وامليم هو من ال�سحة والعافية )ابن فار�ض، 
2001: 465(. وال�سلم بالفتح هو ال�سلح، ومنه قوله تعاىل: {َو�إِن 
َجَنُحو� ِلل�صَّْلِم َفاْجَنْح َلَها َوَتَوكَّْل َعَلى �للَِّ �إِنَُّه ُهَو �ل�صَِّميُع �ْلَعِليُم} 

)االأنفال:61(.
باأنه:   )11:12  ،2011( البديوي  يعرفه  �الجتماعي:  �ل�صلم 
)توافر اال�ستقرار، واالأمن، والعدل الكافل حلقوق االأفراد يف جمتمع 
عمومًا، مما  ال�سالم  على  يدل  وال�سلم  دول.  اأو  اأوبني جمتمعات  ما، 
يقت�سي توافر املظاهر االإيجابية، مثل: الهدوء، واال�ستقرار، واالأمن، 

ومن ثم غياب املظاهر ال�سلبية، مثل العنف(. 

الدراسات السابقة:
در��صة �أبو طه، و�أبو نحلة، و�لنحال: )2015( 

�سنع  يف  الفل�سطينية  املراأة  دور  تعرف  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ال�سلم االأهلي ومكانتها يف اإدارة ال�رساع مع االحتالل االإ�رسائيلي، 
ودورها يف معاجلة م�ساألة االنق�سام ال�سيا�سي يف امل�سهد ال�سيا�سي 
القائم، والتعرف على مدى فاعلية دور املراأة  لتقدمي نتائج مركزة 
املراأة  دور  الدرا�سة  نتائج  واأكدت  الفل�سطينية،   املراأة  واقع  حول 
االأهلي،  ال�سلم  ل�سالح دعم دورها يف ق�سايا  االإيجابي  التاأثري  يف 
اأن  اأجنب  البحث  عينة  اإجمايل  من   )% ن�سبته)80.7  ما  تبني  فقد 
النف�سي  امل�ستوى  على  ال�سيا�سي  االنق�سام  باأحداث  تاأثرن  الن�ساء 
 )%  38.4( ن�سبة  باأن  الكمية  النتائج  اأفادت  كما  واملجتمعي، 
لنبذ  الن�ساء  اأفادت وجود حترك �سعيف من  البحث  اأ�سل عينة  من 

االنق�سام ال�سيا�سي اجلاري بني الف�سائل.

در��صة عو�د: )2014(
اإىل تعرف دور امل�سئولية املجتمعية يف  الدرا�سة  هدفت هذه 
وم�ساهماتهم  اجلامعي،  لل�سباب  االأهلي  ال�سلم  ممار�سات  تدعيم 
يف  اجلامعات  دور  وي�ستعر�ض  وا�ستقرارها،  املجتمعات  بناء  يف 
م�سوؤوليتهم  من  تعزز  التي  باخلربات  وتزويدهم  �سخ�سيتهم،  �سقل 
املجتمعية جتاه الق�سايا التي تواجه املجتمع. وي�ستعر�ض  الباحث 
ال�سلم  يف  وانعكا�ساتها  الفل�سطيني،  املجتمع  يف  اخلوف  ثقافة 
االأهلي،  ال�سلم  ثقافة  لرت�سيخ  للتدخل  عاما  اإطارا  مقرتحا  االأهلي، 
وال�سيا�سية،  املجتمعية،  االعتبارات  بني  جتمع  تكاملية  نظرة  وفق 

والوطنية التي تبعث على ا�ستقرار قرار املجتمع ورفاهيته.
در��صة باللمو�صي: )2014(

حتقيق  يف  التعليمة  املناهج  دور  بيان  اإىل  الدرا�سة  هدفت 
ال�سلم االجتماعي والتي تعّد حلقة و�سل بني الرتبية كاإطار نظري 
ونف�سية،  وثقافية،  واجتماعية،  قيمية،  اأ�س�ض  على  يبنى  وفكري 
خالله  من  الذي  التطبيقي  اجلانب  بو�سفه  التعليم  وبني  ومعرفية 
باأنها  تعرف  التي  الرتبوية  باالأهداف  ي�سمى  ما  يتحقق  اأن  ميكن 
توجيه املتعلمني نحو ال�سلوك املرغوب، وذلك لتحقيق تكيف الفرد 
مع ذاته وحميطه، وتكوين ما ي�سمى باملواطن ال�سالح الذي يحرتم 

ثقافة ال�سلم االجتماعي.
در��صة �لكيلين وتفاحة: )2012(.

هدفت الدرا�سة تعّرف دور ال�سلح الع�سائري يف حتقيق ال�سلم 
االإ�سالم  الدرا�سة يف احلديث عن ت�رسيع  اأهمية  االجتماعي، وتكمن 
على  حفاظًا  النا�ض،  بني  واآثارها  اخل�سومة  من  والوقاية  لل�سلح 
للقراآن،  بالرجوع  الع�سائري  ال�سلح  تناولت  اإذ  املجتمع،  �سالمة 
وحكمة،  حقيقة،  ببيان  الباحثان  وقام  والدرا�سات،  واالأحاديث، 
وم�رسوعية ال�سلح الع�سائري من منظور ال�رسيعة االإ�سالمية، ودوره 
يف اإنهاء اخل�سومة، واآثاره وانعكا�ساته يف حتقيق ال�سلم االجتماعي.

تعقيب الباحث على الدراسات السابقة:
يت�سح من خالل عر�ض الدرا�سات ال�سابقة اإىل اأن هذه الدرا�سات 
املجتمع  اأفراد  كافة  يعي�ض  اأن  و�رسورة  بل  اأهمية  اأكدت  جميعها 
اأف�سل  اأجل حياة  ال�سلم االجتماعي، من  يف حياة م�ستقرة عنوانها 
للجميع، ويت�سح ذلك يف درا�سة  )اأبو طه، واأبو نحلة، والنحال(، التي 
اأكدت دور املراأة الفل�سطينية يف �سنع ال�سلم االأهلي، وهو ما تو�سلت 
اإلية الدرا�سة احلالية من خالل تعزيز دور املراأة، ومنحها احلق يف اأن 
تكون ع�سو جلنة اإ�سالح للم�ساركة يف حل امل�سكالت االجتماعية، 
ودرا�سة )عواد( التي تطرقت ملمار�سة ال�سباب اجلامعي لل�سلم االأهلي 
من خالل ال�سعور بامل�سوؤولية املجتمعية، ودرا�سة )باللمو�سي( التي 
االجتماعي،  ال�سلم  حتقيق  يف  التعليمية  املناهج  دور  عن  حتدثت 
ودرا�سة )الكيالين، وتفاحة( التي اأكدت احلديث عن ت�رسيع االإ�سالم 
لل�سلح والوقاية من اخل�سومة، وهذا ما اأكدت علية الدرا�سة احلالية، 
الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  يف  العاملني  اجتاهات  اأن  بينت  اإذ 

كانت اإيجابية، وقد اأ�سهموا يف تعزيز ال�سلم املجتمعي.
احلالية  والدرا�سة  ال�سابقة  الدرا�سات  اأن  �سبق  مما  ن�ستخل�ض 
اأن  ونالحظ  للمجتمع،  االجتماعي  ال�سلم  اأهمية  واأكدوا  بل  اتفقوا 
اأنها تعد من اأوىل  الدرا�سة احلالية تتميز عن الدرا�سات ال�سابقة يف 
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اجتاهات العاملني في الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات اجلنوبية
د. محي الدين فايد حرارةودورهم في تعزيز السلم االجتماعي بقطاع غزة

يف  االإ�سالح  ورجال  خماتري  من  عينة  على  جترى  التي  الدرا�سات 
على  ال�سوء  واإلقاء  غزة،  مبحافظات  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة 
التوعوية  والفعاليات  واالأن�سطة  الهيئة،  يف  العاملني  اجتاهات 
يف  تواجههم  التي  املعوقات  واأهم  بها،  يقومون  التي  املختلفة 

ممار�ستهم العملية لتحقيق ال�سلم االجتماعي.

 رؤية نظرية:
�جتاهات �لعاملني ف �لهيئة �لعليا ل�صوؤون �لع�صائر وعلقتها 

بنظرية �لدور:
ا�ستخدم الباحث نظرية الدور Role Theory اإذ حظيت ب�سهرة 
الدور مازال ميثل  الع�رسين؛ الأن مفهوم  القرن  خا�سة يف منت�سف 
–اأي�سًا-  من املفاهيم  اأ�سا�سية للفهم يف علم االجتماع، وهو  اأداة 
التوقعات  لنا طبيعة  النظرية االجتماعية، فهو يحدد  االأ�سا�سية يف 
االجتماعية املرتبطة مبكانات اأو اأو�ساع اجتماعية معينة، ويحلل 

تفا�سيل تلك التوقعات.
وهناك �جتاهان خمتلفان د�خل نظرية �لدور: 

االجتماعية  االنرثوبولوجيا  اإطار  يف  تطور  اأحدهما 
النظام  داخل  القائمة  لالأدوار  بنائية  اأهمية  ويويل  لنتون،  لرالف 
من  موؤ�س�سيا  مرتابطة  جمموعة  االأدوار  ت�سبح  وهنا  االجتماعي، 
العمليات  يركز على  الثاين  املعيارية. واالجتاه  والواجبات  احلقوق 
الن�سطة املت�سمنة يف �سنع االأدوار، وتوىل االأدوار وممار�ستها، وهو 
يحلل  وهذا  امل�رسحي،  واملنظور  الرمزية  التفاعلية  تراث  من  جزء 
يف  املكانات  لالأدوار  البنائي  التف�سري  ويحدد  االجتماعية،  احلياة 
الدرا�سة احلالية، مثل: مكانة املعلم،  ، وهذا ما يرتبط يف  املجتمع 
ومكانة الطبيب، ومكانة رُجل اال�سالح ، ثم يحاول و�سف املجموعة 
املعيارية من احلقوق والواجبات املرتبطة بالنمط املثايل لهذا الدور 
ل�سوؤون  العليا  الهيئة  العاملني يف  االإ�سالح( واجتاهات  )دور رجل 
الع�سائر للمحافظات اجلنوبية، ودورهم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي 

بقطاع غزة.

ومن املوؤكد اأن هذه االجتاهات ذات االأ�سا�ض االجتماعي هي 
عن  النظر  وبغ�ض   ،Marshall.,G. 1998,p.723 الدور  تكون  التي 
اإليها  اأن ينتمي  اأنه مبجرد  اإىل اجلماعة، املهم  الفرد  انتماء  طريقة 
مرتبة  فيها  له  ويكون  اجلماعة،  تلك  داخل  مكانة حمددة  له  حتدد 

حمددة، ويخ�س�ض له دور علمًا باأن هناك نوعني من االأدوار هما: 
 Achieved Role-مكت�سب دور  ق�سمني:  اإىل  الدور  وينق�سم 
يعد  املكت�سب  فالدور  لذلك  تعلمه؛  اأو  اختاره  �سواء  الفرد  به  يقوم   :
وهو   :Ascribed Rol-موروث دور  و  واأفعاله،  الفرد  جلهود  نتيجة 
و�سولة  عند  اأو  ميالده،  عند  تلقائي  ب�سكل  الفرد  علية  يح�سل  دور 
اأن يوؤدي  اإذ يتعني على الفرد   ،)390 اإىل �سن معني، )غيث،2009: 
دور يف اأي جماعة اأو موؤ�س�سة، اأو هيئة، وغري ذلك.. وهذا ما يحدث 
لرجال اال�سالح يف دائرة �سوؤون الع�سائر، لكل رجل اإ�سالح مكانة 
العائلة  كبري  كونه  املكانة  هذه  وتتمثل  وجمتمعه،  عائلته،  يف 
العائلة  متا�سك  على  للحفاظ  دورا  يوؤدي  اأن  وعليه  )وخمتارها( 
لذلك  ال�سلوك،  قواعد  يف  يوؤثر  الدور  ن�سق  اأن  املوؤكد  ومن  وبقائها، 
يف  العاملني  اجتاهات  ملعرفة  الدرا�سة؛  لهذه  بحاجة  باأننا  اأعتقد 
يف  ودورهم  اجلنوبية،  للمحافظات  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة 

تعزيز ال�سلم االجتماعي يف قطاع غزة.
الع�سائر يف املحافظات  العليا ل�سوؤون  الهيئة  نبذة عامة عن 

اجلنوبية:
�لن�صاأة و�لتاأ�صي�س: اأن�سئت هيئة �سوؤون الع�سائر يف حمافظات 
غزة بقرار من �سيادة الرئي�ض حممود عبا�ض ا�ستناداً الأحكام القانون 
النظام  على  االطالع  وبعد  الفل�سطينية،  التحرير  ملنظمة  االأ�سا�سي 
االأ�سا�سي املعدل ل�سنة 2003م وتعديالته، وبناًء على ال�سالحيات 
املخولة له، وحتقيقًا للم�سلحة العامة، قرر ما يلي: مادة )1( تن�ساأ 
مبوجب اأحكام هذا القرار هيئة ت�سمى )الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر 
للمحافظات اجلنوبية(، تتبع لرئي�ض ال�سلطة الوطنية، ومن ثم  قرار 
رقم )89( ل�سنة 2012م ب�ساأن اإن�ساء وت�سكيل الهيئة العليا ل�سوؤون 
�سليمان  )ح�سني  املختار  وبتكليف  اجلنوبية  للمحافظات  الع�سائر 
ح�سني املغني( من�سقا عامًا ل�سئون الع�سائر باملحافظات اجلنوبية 

.http://muqtafi.birzeit

اهليكلية االدارية للهيئة:

الشكل رقم )1(
يوضح الهيكلية االدارية لهيئة شؤون العشائر بمحافظات غزة، مقومات تعزيز السلم االجتماعي في المجتمع:
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و�رسوراته  االجتماعي  ال�سلم  اأهمية  يف  اأحد  يناق�ض  ال 
اأجري  ولو  بخا�سة.  الفل�سطيني  واملجتمع  للعامة  للمجتمعات 
ا�ستبيان اأو ا�ستفتاء عام يف اأي جمتمع ب�رسي، ملا �سوت اأحد ل�سالح 
االحرتاب والنزاع الداخلي، لكن ال�سلم االجتماعي له مقومات واأركان 
ال يتحقق اإال بتوفرها، ولعل من اأهم مقومات ال�سلم االجتماعي كما 

حتدث عنها ال�سفار )ال�سفار،2002: 49-39(، االأمور التالية:
اأي جمتمع ب�رسي عن �سلطة . 1 ال�سلطة والنظام: ال ي�ستغني 

القوى  وتعمل  املجتمع،  �سوؤون  اإدارة  يتحمل  �سائد  ونظام  حاكمة 
املختلفة حتت �سقف هيبته، واإال لكان البديل هو الفو�سى، وت�سارع 

القوى واالإرادات.
العدالة وامل�ساواة: املجتمع الذي يت�ساوى فيه النا�ض اأمام . 2

القانون، وينال كل ذي حق حقه دون متييز فيه لفئة على اأخرى هو 
جمتمع تقل فيه دوافع العدوان، واإذا �سعفت �سلطة العدالة فال ميكن 

توافر ال�سلم االجتماعي.
�سمان احلقوق وامل�سالح امل�رسوعة لفئات املجتمع:. 3

درجة  حيث  من  املجتمعات  االجتماع  علماء  �سنف 
املتجان�ض،  املجتمع  منها  اأ�سناف:  ثالثة  اإىل  وان�سجامها  تنوعها 
عدة  جماعات  من  يت�سكل  الذي  التعددي  واملجتمع  والف�سيف�سائي، 
متنوعة ي�سمن احلقوق وامل�سالح امل�رسوعة للجميع، ليعي�ض اجلميع 
الوطن  بوتقة  ويف  املجتمع،  هذا  يف  امل�سرتكة  امل�سلحة  اإطار  يف 
منوذجا  قدمت  و�رسائعه  االإ�سالم  مبادئ  اأن  اأي�سا  �سك  وال  الواحد. 
وانتماءاتهم  هوياتهم  اختالف  على  النا�ض  بني  للتعاي�ض  راقيا 
اأ�سا�ض العدل وامل�ساوة، و�سمان احلقوق وامل�سالح امل�رسوعة  على 

للمجتمع.
�آليات تعزيز �ل�صلم �الجتماعي من خلل �ل�صلح �لع�صائري:

الع�سائري، وجماالته، واأنواعه،  ال�سلح   ميكن حتديد عنا�رس 
كما حتدث عنها كل من )الكيالين وتفاحة 2012: 17 - 19(  فيما 

ياأتي:
اأو احلادث الذي  ♦ اأو الق�سية الع�سائرية،  �أوالً: نوع الواقعة، 

حدث ب�سبه اخل�سام، وهي اإما قتل، اأو �رسقة، ....اإلخ. 
طرفا  ♦ فيها  يقف  التي  الزمنية  املدة  وهي  العطوة:  ثانياً: 

النزاع ملتزمني بعدم التعدي يف وجه كفالء الوفاء والدفا.
ثالثاً: كفالء الوفاء والدفا: ♦
به . 1 املحكوم  احلق  يف  ال�سداد  �سامن  وهو  الوفاء:  كفيل 

ل�سالح من له احلق.
االأمان . 2 بدفء  املعتدي  يدفئ  الذي  وهو  الدفا:  كفيل 

اأهل اجلاين خوفًا من  والطماأنينة وعدم االعتداء، موؤمنًا على حياة 
ردة الفعل.
وهم  ♦ وامل�سلح،  امل�ساحلة،  وفد  وهي  اجلاهة:  ر�بعاً: 

ولهم  واالإ�سالح،  التقوى  عنهم  يعرف  اخلري،  رجال  من  جمموعة 
الذين  اأو  عليهم،  املعتدي  عطف  وا�ستدرار  باحلنكة  وا�سع  م�سمار 
بكلمات  احلق  �ساحب  لذوي  كالمهم  م�ستهلني  اخلطاأ،  فيهم  حدث 

متت�ض احلقد وتطفئ نار االنتقام.
جماالت )مو��صيع �ل�صلح �لع�صائري(:

اإن  حيث  بتنوعها،  يتنوع  ولذلك  للق�سايا،  تبعًا  ال�سلح  يقع 
جميع االأخطاء الدنيوية بني بني الب�رس �سواء منها الق�ساء والقدر، 
اأو العمد، يجب اأن يتم فيها االإ�سالح ومنها: ق�سايا الدم واجلروح، 
ق�سايا العر�ض، ق�سايا املال، كال�رسقة، و�سائر �سور االعتداء على 
البيوت وحرمتها كحرمة االعتداء على  املال، ق�سايا االعتداء على 

العر�ض، ق�سايا تقطيع الوجه، وغريها الكثري من الق�سايا. 
�أنو�ع �ل�صلح �لع�صائري:

االأطراف  بح�سب  الع�سائري  الق�ساء  يف  ال�سلح  ويتنوع 
امل�سرتكة فيه من جهة، وبح�سب النتائج املتح�سلة منه.

ولهذ� ميكن تق�صيم �ل�صلح تبعاً للأطر�ف �مل�صتكة فيه وما 
ينتج عنه �إىل ما ياأتي:

�أوال: �ل�صلح �لعام: ويكون عادة م�ستماًل ومت�سمنا عموم  ♦
اأفراد ع�سرية اجلاين، وعن كل ما �سلف من ق�سايا، �سواء قبل اأو خالل 

ذلك، وينتهي بحل جميع امل�ساكل اجلديدة والقدمية على ال�سواء.
باأقارب  ♦ امل�سوؤولية هنا  وتنح�رس  �لا�س:  �ل�صلح  ثانياً: 

واحدة،  ع�سرية  الطرفان من  كان  اإذا  اخلام�سة  الدرجة  اجلاين حتى 
التي  امل�ساكل  وقوع  دون  احليلولة  هو  ال�سلح  هدف  باأن  ويالحظ 

توؤدي اإىل االأخذ بالثاأر من ع�سرية اجلاين. 
ثالثا: �ل�صلح �لتام: ينهي هذا ال�سلح جميع االأمور املعلقة  ♦

بني  االأمور  وتعود  يكن،  مل  �سيئًا  وكاأن  املتنازعة  االأطراف  بني 
االأطراف جميعًا اإىل طبيعتها، ولذلك �سمي �سلحًا تامًا.

بني  ♦ النزاع  ال�سلح  هذا  ينهي  �لناق�س:  �ل�صلح  ر�بعاً: 
ح�سور  عند  عليها  االتفاق  جرى  معينة  �رسوط  �سمن  املتنازعني 
املفعول  �ساري  يبقى  ال�سلح  ا�ستمرار  اأن  ونالحظ  ال�سلح،  جاهة 
طاملا اأن جميع االأطراف املتنازعة بقيت ملتزمة بال�رسوط املتفق 
يعد  بال�رسوط  االأطراف  اأحد  اأخل  فاإن  ال�سلح،  جاهة  عند  عليها 

ال�سلح الغيًا.
ل�سوؤن  العليا  الهيئة  به  قامت  ع�سائري  ل�سلح  وعقود  مناذج 

الع�سائر عزز من ال�سلم االجتماعي.
العليا  الهيئة  قامت  جمتمعية  لق�سايا  مناذج  عدة  هنا  نورد 
خالل  من  االجتماعي  ال�سلم  على  واحلفاظ  بحلها  الع�سائر  ل�سوؤن 
ال�سلح الع�سائري، وهي مناذج لق�سايا منوعة منها: ق�سايا القتل، 
حمارم  بك�رس  واالعتداء  العائلية،  وامل�ساجرات  الطرق،  وحوادث 
مالية،  خالفات  وق�سايا  الن�سب،  وق�سايا  والتحر�ض،  البيوت، 
والت�سهري، والتهديد ... الخ، وهذه الق�سايا جرى اإرفاقها يف مالحق 

الدرا�سة. 

)Study methodology( :منهج الدراسة
من اأجل حتقيق اأهداف البحث، قام الباحث با�ستخدام املنهج 
والتف�سري  التحليل  اأ�سكال  )اأحد  باأنه  ويعرف  التحليلي،  الو�سفي 



78

اجتاهات العاملني في الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات اجلنوبية
د. محي الدين فايد حرارةودورهم في تعزيز السلم االجتماعي بقطاع غزة

كميًا  وت�سويرها  حمددة،  م�سكلة  اأو  ظاهرة  لو�سف  املنظم  العلمي 
عن طريق جمع بيانات، ومعلومات مقننة عن الظاهرة اأو امل�سكلة، 
وت�سنيفها، وحتليلها، واإخ�ساعها للدرا�سة الدقيقة(. )ملحم، 2000: 

)324

)Study community( :جمتمع الدراسة
العليا  الهيئة  العاملني يف  الدرا�سة من جميع  يتكون جمتمع 

ل�سوؤون الع�سائر يف حمافظات غزة، والبالغ عددهم)210( فردا.

)Study sample( :عينة الدراسة
♦ )Pilot sample( :أوالً عينة �لدر��صة �ال�صتطلعية�

من  فرداً   40 قوامها  ا�ستطالعية  عينة  بانتقاء  الباحث  قام 
املجتمع االأ�سلي للدرا�سة؛ من اأجل ا�ستخدامها يف ح�ساب �سدق اأداة 

الدرا�سة وثباتها.
♦ )Actual sample( :ثانياً عينة �لدر��صة �لفعلية

الهيئة  يف  العاملني  من  فرداً   60 من  الدرا�سة  عينة  تكونت 
بالطريقة  انتقائها  مت  غزة،  حمافظات  يف  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا 
تختار  التي  العينة  هي  الع�سوائية  »والعينة  الب�سيطة  الع�سوائية 
انتقاء  فر�ض  يهيئ  اأ�سا�ض  على  بها،  اخلا�ض  االإطار  من  وحداتها 
متكافئة جلميع وحدات املجتمع املح�سوبة منه، حيث مت تطبيق اأداة 
يبني  التايل  واجلدول  وثباتها،  �سدقها  ح�ساب  بعد  عليها  الدرا�سة 

خ�سائ�ض عينة الدرا�سة.

جدول )1(
خصائص عينة الدراسة

�لن�صبة �ملئوية�لعدد�لفئة�ملتغي

العمر

610.0اأقل من 50 عامًا

512948.3-60 عامًا

2541.7اأكرث من 60 عامًا

اخلدمة

711.7اأقل من 5 �سنوات

1423.3من 6-10 �سنوات

915.0من 11-20�سنة

3050.0اأكرث من 20 �سنة

م�ستوى 
الدخل

3761.7اأقل من 1000 �سيكل

2338.3اأكرث من 1500 �سيكل

60100�ملجموع

)Study tool( :أداة الدراسة
ا�ستبانة  للدرا�سة، وهي عبارة عن  اأداة  الباحث بت�سميم  قام 
الع�سائر للمحافظات  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  للتعرف على دور  تهدف 
اجلنوبية يف تعزيز ال�سلم املجتمعي مكونة من 74 فقرة موزعة على 

�ستة جماالت كما هو مو�سح يف اجلدول)2(.

جدول )2(
يوضح مجاالت أداة الدراسة وعدد فقراتها

عدد �لفقر�ت�ملجالم

12مفهوم ال�سلم االجتماعي لدى العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر1.

12االأهمية التي تعود على املجتمع من ممار�سة العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر2.

13املمار�سة العملية التي يقوم بها العاملون بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر3.

13املعوقات التي تواجه العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر4.

12اأكرث امل�سكالت �سيوعًا التي حتتاج لتدخل العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر5.

12كيف ميكن للعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سار تفادي املعوقات6.

74�ملجموع

 )Validity( :صدق األداة

)Internal consistency( :االتساق الداخلي
الباحث  قام  الدرا�سة  الأداة  الداخلي  االت�ساق  من  للتحقق 

بح�ساب معامل ارتباط بري�سون لدرجات عينة الدرا�سة اال�ستطالعية 
على كل فقرة من فقرات كل جمال من جماالت اال�ستبانة والدرجة 

الكلية للمجال كما هو مو�سح يف اجلداول التالية:
�الت�صاق �لد�خلي للمجال �الأول 

جدول )3(
مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال األول  وداللتها اإلحصائية )ن=40(

�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.4730.01البعد عن التع�سب ب�سكل عام1.
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�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.5710.01حب النا�ض جميعًا بغ�ض النظر عن معتقداتهم وانتمائهم.2.

0.6610.01معاملة النا�ض معاملة ح�سنة 3.

0.6030.01تقبل راأي االأخر برحابة �سدر4.

0.6860.01احرتام النا�ض بع�سهم بع�ض5.

0.5280.01عفو الفرد عمن ي�سئ اإليه 6.

0.6500.01جتنب املواقف العنيفة )الت�ساجر(7.

0.7010.01ال�سلم االجتماعي هو اال�ستقرار االجتماعي8.

0.6330.01كل �ساحب حق ي�سل حلقه9.

0.5380.01 ردع الظامل ورفع الظلم عن املظلوم10.

0.6610.01الو�سول اإىل العدالة االجتماعية بني اأبناء الوطن11.

0.6820.01املحافظة على الن�سيج االجتماعي والروابط االجتماعية12.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ر( املح�سوبة على جميع فقرات املحور االأول دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01( ما يدل على 
اأن جميع فقرات املحور االأول مت�سقة داخليًا.

�الت�صاق �لد�خلي للمجال �لثاين 
جدول )4(

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال الثاني وداللتها اإلحصائية

�لداللة �الح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.6310.01يعزز احرتام حرية التعبري عن الراأي وقبول االخر1.

0.7670.01يحافظ على جمتمع متما�سك ومتعاون2.

0.6640.01ي�ساعد يف دعم تنمية املجتمع3.

0.8070.01يعزز ثقافة الت�سامح بني النا�ض 4.

0.6260.01نبذ التع�سب والتطرف بكل اأ�سكاله5.

0.7740.01يعزز �سيادة القانون6.

0.6510.01امل�ساهمة يف احلد من العنف7.

0.7960.01املحافظة على اأمن و�سالمة االأ�رسة واملجتمع 8.

0.8480.01تعزيز اال�ستقرار النف�سي للفرد يف املجتمع9.

0.8650.01تعزيز الوحدة واملحبة والوئام يف املجتمع10.

0.8750.01تعزيز الت�سامح االجتماعي 11.

0.8140.01دعم ا�ستقرار االأ�رسة ليكون املجتمع م�ستقر12.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم) ر( املح�سوبة على جميع فقرات املحور الثاين دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة) 0.01( ما يدل على 
اأن جميع فقرات املحور الثاين مت�سقة داخليًا.

�الت�صاق �لد�خلي للمجال �لثالث
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جدول )5(
مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال الثالث وداللتها اإلحصائية

�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.5130.01تقدمي امل�ساعدة عند الطلب يف جميع جماالت احلياة  1.

0.6570.01اإ�سالح ذات البني2.

0.8920.01عقد ندوات  وور�ض عمل  لتعزيز ال�سلم االجتماعي3.

0.8180.01توعية اأفراد العائالت من خالل جل�سات امل�ساحلة الع�سائرية 4.

0.7650.01امل�ساركة يف املنا�سبات الوطنية 5.

0.8160.01امل�ساركة يف املنا�سبات االجتماعية6.

0.7710.01امل�ساركة يف املوؤمترات ذات العالقة7.

0.6510.01امل�ساعدة يف حل كافة امل�ساكل عندما يطلب من الهيئة التدخل8.

0.6730.01التدخل يف حل امل�ساكل الزوجية املتعددة9.

0.7210.01تقدمي امل�سورة وحل امل�سكالت االأ�رسية والعائلية10.

0.6810.01تعزيز امل�ساحلة املجتمعة والوطنية11.

0.6900.01دعم حقوق املراأة يف املجتمع12.

0.6440.01تقدمي الدعم املادي واملعنوي لالأ�رس الفقرية وقت الكوارث واحلروب 13.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ر( املح�سوبة على جميع فقرات املحور الثالث دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة )0.01 ( ما يدل 
على اأن جميع فقرات املحور الثالث مت�سقة داخليًا.

�الت�صاق �لد�خلي للمجال �لر�بع 
جدول )6(

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال الرابع  وداللتها اإلحصائية

الداللة االإح�سائيةمعامل االرتباطالفقرةم

0.7020.01عدم االتزان النف�سي واالنفعايل لبع�ض االفراد1.

0.8560.01تبني بع�ض اأفراد املجتمع فكر خطًا والتع�سب له2.

0.8440.01عدم ممار�سة ال�سورى يف التعامل بني االفراد3.

0.7030.01بع�ض املنتمني للف�سائل الفل�سطينية هم �سبب امل�سكالت   4.

0.8460.01وقوف الف�سائل مع عنا�رسها ب�سكل �سلبي بل وتوفري حماية لهم5.

0.7180.01عدم تعاون بع�ض و�سائل االعالم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي6.

0.8160.01االو�ساع االقت�سادية ال�سعبة وعدم وجود دخل لبع�ض االأفراد7.

0.8450.01غياب امل�سوؤولية املجتمعية لدى الكثري من اأفراد املجتمع8.

0.8010.01غياب الوازع الديني لدى بع�ض االأفراد9.

0.7460.01التع�سب احلزبي10.
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الداللة االإح�سائيةمعامل االرتباطالفقرةم

0.8270.01التعقيدات االدارية واللوائح والت�رسيعات القدمية يف املحاكم11.

0.7780.01�سعوبة التعامل مع بع�ض قادة ال�رسطة الفل�سطينية يف بع�ض االجراءات القانونية12.

0.7410.01تعني اأكرث من خمتار وتعدد املخاتري يف العائلة الواحد 13.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ر( املح�سوبة على جميع فقرات املحور الرابع دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة)0.01 ( مما يدل 
على اأن جميع فقرات املحور الرابع مت�سقة داخليًا.

�الت�صاق �لد�خلي للمجال �لام�س
جدول )7(

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال الخامس  وداللتها اإلحصائية

�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.6690.01امل�سكالت الزوجية املتعددة.1.

0.8290.01امل�سكالت العائلية و )امل�ساجرات بني االأفرا(2.

0.8070.01م�سكالت جرائم القتل والثائر3.

0.8550.01م�سكالت املرياث وتوزيع املمتلكات4.

0.8290.01م�سكالت التع�سب احلزبي5.

0.8780.01م�سكلة التطرف الفكري والعقائدي6.

0.8870.01م�سكالت الن�سب واالحتيال والتزوير7.

0.9090.01م�سكلة االعتداء وال�رسقة. 8.

0.8860.01م�سكالت االعتداء اجلن�سي واالغت�ساب  9.

0.8250.01م�سكالت زنا املحارم10.

0.8610.01امل�سكالت االإ�سالحية مثل)جناح االأحداث  والر�سوة واملح�سوبية(11.

0.8000.01م�سكالت خا�سة مثل )�رسب اخلمر ولعب القمار(12.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ر( املح�سوبة على جميع فقرات املحور اخلام�ض دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى داللة) 0.01 ( مما يدل 
على اأن جميع فقرات املحور اخلام�ض مت�سقة داخليًا.

�الت�صاق �لد�خلي للمجال �ل�صاد�س  
 جدول )8(

مصفوفة معامالت ارتباط بيرسون لدرجات عينة الدراسة على المجال الخامس وداللتها اإلحصائية

�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.5630.01توفري الدعم واملوارد املالية 1.

0.7030.01دعم كافة االأن�سطة االجتماعية من  املوؤ�س�سات  املخت�سة.2.

0.7330.01منح خم�س�سات مالية للمخاتري من اأجل ممار�سة دورهم دون عائق.3.

0.6640.01عدم تعني اأكرث من خمتار يف نف�ض العائلة الواحدة  4.

0.4570.01و�سع ا�سرتاتيجية وطنية لتعزيز وجعل ال�سلم االجتماعي جزاء من �سلوك االأفراد وثقافتهم5.
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�لداللة �الإح�صائيةمعامل �الرتباط�لفقرةم

0.7090.01تعزيز احرتام الراأي والراأي االأخر من خالل االن�سطة املختلفة والفعاليات التوعوية العائلية، املحلية  واملجتمعية.6.

0.5870.01منح املراأة احلق يف اأن تكون رجل اإ�سالح اأو “خمتارة” للم�ساركة يف حل امل�سكالت وتعزيز ال�سلم االجتماعي.7.

0.5280.01توفري الدعم احلكومي للهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر واأع�سائها8.

0.7120.01توجيه االهتمام للعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر من املانحني واملمولني للم�رسوعات املجتمعية. 9.

0.7750.01م�ساندة املوؤ�س�سات االأهلية للعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر للقيام مبهامها10.

0.7730.01ت�سهيل عمل املخاتري يف الدوائر احلكومية واالأهلية11.

0.7920.01تطبيق القانون والنظام على جميع اأفراد املجتمع12.

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

يت�سح من اجلداول ال�سابقة اأن جميع قيم )ر( املح�سوبة على 
جميع فقرات املجال ال�ساد�ض اأكرب من قيم )ر( اجلدولية عند درجات 
دالة  اأن جميعها  يدل على  ( مما   0.01 38 وم�ستوى داللة)  حرية 
الداخلي  االت�ساق  يوؤكد  مما   )0.01 داللة)  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 
عينة  على  للتطبيق  و�سالحيتها  ال�ساد�ض،  املجال  فقرات  جلميع 

الدرا�سة. 

�الت�صاق �لد�خلي جلميع جماالت �ال�صتبانة 
بينها  فيما  اال�ستبانة  ملجاالت  الداخلي  االت�ساق  من  للتاأكد 
الباحث بح�ساب معامل ارتباط بري�سون  الكلية، قام  وبني درجتها 
لكل جمال مع املجاالت االأخرى ومع الدرجة الكلية لال�ستبانة كما 

هو مبني يف اجلدول االآتي:

جدول )9(
مصفوفة معامالت االرتباط بين كل مجال من مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية والداللة اإلحصائية

مفهوم �ل�صلم �ملجال
�الجتماعي

�الأهمية �لتي تعود 
تفادي �ملعوقات�مل�صكلت�ملعوقات�ملمار�صة �لعمليةعلى �ملجتمع

مفهوم ال�سلم االجتماعي

0.646**االأهمية التي تعود على املجتمع

0.711**0.484**املمار�سة العملية

0.466**0.610**0.632**املعوقات

0.719**0.721**0.512**0.485**امل�سكالت

0.598**0.469**0.534**0.463**0.523**تفادي املعوقات

0.570**0.779**0.802**0.476**0.603**0.597**�لدرجة �لكلية

**ر الجدولية عند درجات حرية 38 ومستوى داللة 0.01 = 0.393

*ر الجدولية عند درجات حرية 38  ومستوى داللة 0.05=0.304

اأن جميع قيم )ر( املح�سوبة على  ال�سابق  يت�سح من اجلدول 
عند  اجلدولية  )ر(  قيم  من  اأكرب  الكلية  الدرجة  مع  املجاالت  جميع 
درجات حرية 38 وم�ستوى داللة) 0.01 ( مما يدل على انها دالة 
الداخلي  االت�ساق  يوؤكد  ( مما   0.01  ( داللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيًا 

لال�ستبانة، و�سالحيتها للتطبيق على عينة الدرا�سة. 

 Reliability لثبات�
للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة قام الباحث با�ستخدام طريقة 
بح�ساب  الباحث  قام  حيث   ،Cronbach›s Alpha األفا  كرونباخ 
معامل كرونباخ األفا على جميع جماالت اال�ستبانة ودرجتها الكلية 

كما هو مو�سح يف اجلدول )10(.
جدول )10(

معامل كرونباخ الفا على جميع محاور االستبانة ودرجتها الكلية

معامل كرونباخ �ألفا�ملحورم

0.833م�ستوى اإدراك اأفراد العينة ملفهوم ال�سلم االجتماعي1.
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يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن معامالت كرونباخ األفا ملحاور 
اال�ستبانة ودرجتها الكلية مرتفعة ما يدل على اأن اال�ستبانة ثابتة 

و�ساحلة للتطبيق على عينة الدرا�سة.
�الأ�صاليب �الإح�صائية �مل�صتخدمة

الرزم  برنامج  خالل  من  البيانات  بتحليل  الباحث  قام 
 Statistical package for social( االجتماعية  للعلوم  االإح�سائية 

sciences spss(   م�ستخدما االأ�ساليب االإح�سائية التالية:

املتو�سطات واالنحرافات املعيارية واالأوزان الن�سبية. ♦
♦   person correlation formula بري�سون  ارتباط  معامل 

حل�ساب االت�ساق الداخلي الأداة الدرا�سة.
Cronbach›s Alpha حل�ساب ثبات  ♦ األفا  معادلة كرونباخ 

اأداة الدرا�سة.
♦ In� للفروق بني متو�سطي عينتني م�ستقلتني  خختبار )ت( 

dependent sample T.test

♦ .One way anova اختبار حتليل التباين االأحادي
وقد اعتمد الباحث املعيار التايل للحكم على م�ستوى االأوزان 

الن�سبي كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:

معامل كرونباخ �ألفا�ملحورم

0.930م�ستوى )درجة( اإدراك العاملني الأهمية عمل الهيئة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي2.

0.920اجتاهات العاملني نحو املهمات التي تقوم بها الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر لتعزيز ال�سلم االجتماعي.3.

0.947اجتاهات العاملني نحو املعوقات التي تواجه الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي.4.

0.961اجتاهات العاملني نحو اأكرث امل�سكالت �سيوعًا التي حتتاج لتدخل الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر.5.

0.822اجتاهات العاملني نحو تعزيز عمل الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر لتفادي املعوقات التي تعيق تعزيز ال�سلم االجتماعي6.

0.953الدرجة الكلية 7.

جدول )11(
معيار تحديد مستوى الوزن النسبي

مرتفع جد�ًمرتفعمتو�صطمنخف�سمنخف�س جد�ً�مل�صتوى

اأكرث من 3.94.29-2.64.29-3.39من 1.81 - 2.59اأقل من 1.8املتو�سط

86-78100-5285.9-3777.9-51.9اأقل من 36الوزن الن�سبي

جدول )12(
المتوسط، واالنحراف المعياري، والوزن النسبي على جميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية

�النحر�ف �ملتو�صط�ملجالم
�ملعياري

�لوزن 
�لتتيب�لن�صبي

4.650.3493.081م�ستوى اإدراك اأفراد العينة ملفهوم ال�سلم االجتماعي1.

.2
م�ستوى )درجة( اإدراك العاملني الأهمية عمل الهيئة يف

4.510.4390.222 حتقيق ال�سلم االجتماعي

.3
اجتاهات العاملني نحو املهمات التي تقوم بها الهيئة العليا

4.470.4089.493 ل�سوؤون الع�سائر لتعزيز ال�سلم االجتماعي؟

.4
اجتاهات العاملني نحو املعوقات التي تواجه الهيئة العليا

3.960.8679.285 ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي؟

3.521.0170.446اجتاهات العاملني نحو اأكرث امل�سكالت �سيوعًا التي حتتاج لتدخل الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر5.

نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها

�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لرئي�س
ما �جتاهات �لعاملني ف �لهيئة �لعليا ل�صوؤون �لع�صائر  ◄

للمحافظات �جلنوبية ودورهم ف تعزيز �ل�صلم �الجتماعي بقطاع 
غزة؟

لالإجابة عن ال�سوؤال الرئي�ض قام الباحث بح�ساب املتو�سطات، 
اأداة  جماالت  جميع  على  الن�سبي  والوزن  املعياري،  واالنحراف 

الدرا�سة، ودرجتها الكلية كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:
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ي�ساوي  الكلي  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
الوزن  يف  املجاالت  واأعلى  مرتفعا،  وزنا  يعد  والذي   )84.96(
الن�سبي املجال االأول، وهو )م�ستوى اإدراك اأفراد العينة ملفهوم ال�سلم 
االجتماعي( اإذ ح�سل على وزن ن�سبي مرتفع جداً مقداره )93.08( 
عمل  الأهمية  العاملني  اإدراك  )درجة(  )م�ستوى  الثاين  املجال  يليه 
الهيئة يف حتقيق ال�سلم االجتماعي( بوزن ن�سبي مقداره )90.22( 
ثم املجال الثالث )اجتاهات العاملني نحو املهمات التي تقوم بها 
الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر لتعزيز ال�سلم االجتماعي( بوزن ن�سبي 
مرتفع جداً )89.49( ثم املجال ال�ساد�ض )اجتاهات العاملني نحو 
التي  املعوقات  لتفادي  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  عمل  تعزيز 
تعيق تعزيز ال�سلم االجتماعي( بوزن ن�سبي مرتفع جداً )87.33( ثم 
املجال الرابع )اجتاهات العاملني نحو املعوقات التي تواجه الهيئة 
ن�سبي  بوزن  االجتماعي(،  ال�سلم  تعزيز  يف  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا 
)اجتاهات  اخلام�ض  املجال  االأخرية  املرتبة  )79.28( ويف  مرتفع 

الهيئة  لتدخل  حتتاج  التي  �سيوعًا  امل�سكالت  اأكرث  نحو  العاملني 
العليا ل�سوؤون الع�سائر( بوزن ن�سبي متو�سط مقداره )70.44(، وهذا 
يدل على اأن الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف املحافظات اجلنوبية 
تقوم بدور كبري من اأجل تعزيز ال�سلم االجتماعي، واأكرث االأمور التي 
واأقل  االجتماعي،  لل�سلم  وا�سح  الهيئة هي حتديد مفهوم  بها  تهتم 
هذه االأمور حتديد امل�سكالت الالزمة لتدخل �سوؤون الع�سائر، والتي 

ت�سهم يف تعزيز ال�سلم املجتمعي.
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �الأول:

  ما م�ستوى اإدراك اأفراد العينة ملفهوم ال�سلم االجتماعي؟ ◄
ح�ساب  خالل  من  االأول  ال�سوؤال  عن  باالإجابة  الباحث  قام 
وترتيبها  الن�سبية  واالأوزان  املعيارية،  واالنحرافات  املتو�سطات، 
يف  مبني  هو  كما  الكلية  ودرجته  االأول  املجال  فقرات  جميع  على 

اجلدول االآتي:

�النحر�ف �ملتو�صط�ملجالم
�ملعياري

�لوزن 
�لتتيب�لن�صبي

.6
اجتاهات العاملني نحو تعزيز عمل الهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر لتفادي املعوقات التي تعيق تعزيز ال�سلم 

4.370.4487.334االجتماعي

4.250.3884.96�لدرجة �لكلية

جدول )13(
المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المجال األول ودرجته الكلية  ن=60

�لتتيب�لوزن �لن�صبي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�صط�لفقرةم

4.630.5592.608البعد عن التع�سب ب�سكل عام1.

4.550.8191.0011حب النا�ض جميعًا بغ�ض النظر عن معتقداتهم وانتمائهم2.

4.730.4594.603معاملة النا�ض معاملة ح�سنة 3.

4.580.7491.609تقبل راأي االأخر برحابة �سدر4.

4.750.4495.002احرتام النا�ض بع�سهم بع�ض5.

4.450.5389.0012عفو الفرد عمن ي�سئ اإليه 6.

4.580.5691.609جتنب املواقف العنيفة )الت�ساجر(7.

4.720.4594.404ال�سلم االجتماعي هو اال�ستقرار االجتماعي8.

4.650.5893.007كل �ساحب حق ي�سل حلقه9.

4.720.4594.404يعني ردع الظامل ورفع الظلم عن املظلوم10.

4.720.4594.404الو�سول اإىل العدالة االجتماعية بني اأبناء الوطن11.

4.770.4395.401املحافظة على الن�سيج االجتماعي والروابط االجتماعية12.

4.650.3493.08�لدرجة �لكلية للمجال �الأول

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن:
الوزن الن�سبي للدرجة الكلية ي�ساوي 93.08 والذي يعد وزنا 

ن�سبيا مرتفعا جداً واأن: 
 )12( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  اأعلى 
بوزن  االجتماعية(  والروابط  االجتماعي  الن�سيج  على  )املحافظة 

بع�سهم  النا�ض  )احرتام   )5( والفقرة   )95.40( جداً  مرتفع  ن�سبي 
بع�ض( بوزن ن�سبي مرتفع جداً مقداره )95(.

)حب   )2( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  واأقل 
ن�سبي  بوزن  وانتمائهم(  النظر عن معتقداتهم  بغ�ض  النا�ض جميعًا 
اإليه(  )90.00( والفقرة رقم )6( )عفو الفرد عمن ي�سئ  مرتفع جداً 

بوزن ن�سبي مرتفع جداً)89.00(.
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 ما يدل على اأن العاملني بهيئة �سوؤون الع�سائر لديهم اإدراك 
اأكرث ما يعرب عن  ال�سلم االجتماعي بدرجة عالية جداً، واأن  ملفهوم 
االجتماعي،  الن�سيج  على  املحافظة  هي  االجتماعي  ال�سلم  مفهوم 
والروابط االجتماعية، واحرتام النا�ض لبع�سهم ، واأقلها حب النا�ض 
الفرد عن من  وانتمائهم، وعفو  النظر عن معتقداتهم  جميعًا بغ�ض 

ي�سئ اإليه.

�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثاين: 
ما م�صتوى )درجة( �إدر�ك �لعاملني الأهمية عمل �لهيئة ف  ◄

حتقيق �ل�صلم �الجتماعي؟
ح�ساب  خالل  من  الثاين  ال�سوؤال  عن  باالإجابة  الباحث  قام 
وترتيبها  الن�سبية،  واالأوزان  املعيارية،  واالنحرافات  املتو�سطات، 
على جميع فقرات املجال الثاين، ودرجته الكلية كما هو مبني يف 

اجلدول االآتي:

جدول )14( 
المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المحور الثاني الرعاية الصحية ودرجته الكلية  ن=77

�لتتيب�لوزن �لن�صبي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�صط�لفقرةم

4.470.5089.339يعزز احرتام حرية التعبري عن الراأي وقبول االخر1

4.570.5091.332يحافظ على جمتمع متما�سك ومتعاون2

4.450.5389.0011ي�ساعد يف دعم تنمية املجتمع3

4.530.6090.675يعزز ثقافة الت�سامح بني النا�ض 4

4.380.6187.6712نبذ التع�سب والتطرف بكل اأ�سكاله5

4.500.7090.008يعزز �سيادة القانون6

4.470.6889.339امل�ساهمة يف احلد من العنف7

4.580.5691.671املحافظة على اأمن و�سالمة االأ�رسة واملجتمع 8

4.570.5091.332تعزيز اال�ستقرار النف�سي للفرد يف املجتمع9

4.530.5090.675تعزيز الوحدة واملحبة والوئام يف املجتمع10

4.550.5091.004تعزيز الت�سامح االجتماعي 11

4.530.5090.675دعم ا�ستقرار االأ�رسة ليكون املجتمع م�ستقر12

4.510.4390.22�لدرجة �لكلية للمجال �لثاين

الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن  اأن:  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
مرتفع جداً مقداره 90.22 واأن: 

اأعلى فقرتني يف الوزن الن�سبي هي الفقرة رقم )8( )املحافظة 
على اأمن و�سالمة االأ�رسة واملجتمع(بوزن ن�سبي )91.67( والفقرة 
ن�سبي  بوزن  املجتمع(  يف  للفرد  النف�سي  اال�ستقرار  )تعزيز   )9(

)91.33(
واأقل فقرتني يف الوزن الن�سبي هما الفقرتني رقم )3( )ي�ساعد 
يف دعم تنمية املجتمع( بوزن ن�سبي مرتفع جداً )89( والفقرة رقم 
جدا  مرتفع  ن�سبي  بوزن  اأ�سكاله(  بكل  والتطرف  التع�سب  )نبذ   )5(

.)87.67(
املجال  يف  وردت  التي  الفقرات  جميع  اأن  على  يدل  مما 
ممار�سة  خالل  من  املجتمع  على  تعود  التي  االأهمية  متثل  الثاين 

ولكن  جداً،  مرتفعة  بدرجة  لدورها  الع�سائر  �سوؤون  بهيئة  العاملني 
اأكرث االأمور اأهمية تعود على املجتمع جراء ممار�سة العاملني بهيئة 
واملجتمع،  االأ�رسة  و�سالمة  اأمن  على  املحافظة  الع�سائر هو  �سوؤون 
وتعزيز اال�ستقرار النف�سي للفرد يف املجتمع، واأقل االأمور اأهمية هي 

امل�ساعدة يف تنمية املجتمع، ونبذ التع�سب بكافة اأ�سكاله. 
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثالث:

ما �جتاهات �لعاملني نحو �ملهمات �لتي تقوم بها �لهيئة  ◄
�لعليا ل�صوؤون �لع�صائر لتعزيز �ل�صلم �الجتماعي؟

ح�ساب  خالل  من  الثالث  ال�سوؤال  عن  باالإجابة  الباحث  قام 
وترتيبها  الن�سبية،  واالأوزان  املعيارية،  واالنحرافات  املتو�سطات، 
على جميع فقرات املجال الثالث، ودرجته الكلية كما هو مبني يف 

اجلدول االآتي:
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جدول )15(
 المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المجال الثالث  ودرجته الكلية  ن= 60

الرتتيبالوزن الن�سبياالنحراف املعيارياملتو�سطالفقرةم

4.500.5090.004تقدمي امل�ساعدة عند الطلب يف جميع جماالت احلياة  1.

4.780.4295.601ا�سالح ذات البني2.

4.350.6187.0013عقد ندوات وور�ض عمل لتعزيز ال�سلم االجتماعي3.

4.430.5688.609توعية اأفراد العائالت من خالل جل�سات امل�ساحلة الع�سائرية 4.

4.470.5789.406امل�ساركة يف املنا�سبات الوطنية 5.

4.470.5789.406امل�ساركة يف املنا�سبات االجتماعية6.

4.480.5789.605امل�ساركة يف املوؤمترات ذات العالقة7.

4.530.5090.602امل�ساعدة يف حل كافة امل�ساكل عندما يطلب من الهيئة التدخل.8.

4.380.6487.6011التدخل يف حل امل�ساكل الزوجية املتعددة9.

4.470.5789.406تقدمي امل�سورة وحل امل�سكالت االأ�رسية والعائلية.10.

4.520.5090.403تعزيز امل�ساحلة املجتمعة والوطنية11.

4.400.5688.0010دعم حقوق املراأة يف املجتمع12.

4.380.6187.6011تقدمي الدعم املادي واملعنوي لالأ�رس الفقرية وقت الكوارث واحلروب 13.

4.470.4089.49�لدرجة �لكلية للمجال �لثالث

الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
للمجال الثالث ي�ساوي 89.49 والذي يعد وزنا مرتفعا جداً، واأن: 

اأعلى فقرتني يف الوزن الن�سبي هما الفقرة رقم )2( )ا�سالح 
 )8( رقم  والفقرة   )95.00( جداً  مرتفع  ن�سبي  بوزن  البني(  ذات 
)امل�ساعدة يف حل كافة امل�ساكل عندما يطلب من الهيئة التدخل.( 

بوزن ن�سبي مرتفع جداً )90.60(
)13( و   )9( رقم  الفقرة  هي  الن�سبي  الوزن  يف  فقرات  واأقل 
)التدخل يف حل امل�ساكل الزوجية املتعددة، و تقدمي الدعم املادي 
ن�سبي  بوزن  واحلروب(  الكوارث  وقت  الفقرية  لالأ�رس  واملعنوي  
عمل   وور�ض  ندوات   )عقد   )3( رقم  والفقرة   )87.60( جداً  مرتفع 

لتعزيز ال�سلم االجتماعي( بوزن ن�سبي مرتفع جداً )87.00(
ما يدل على اأن  م�ستوى املمار�سة العملية بالعاملني بالهيئة 
اأكرث  واأن  جداً،  مرتفع  املجتمعي  ال�سلم  تعزيز  يف  الع�سائر  ل�سوؤون 

املمار�سات العملية التي يقوم بها العاملون بالهيئة من اأجل تعزيز 
كافة  وامل�ساعدة يف حل  البني،  ذات  )اإ�سالح  املجتمعي هي  ال�سلم 
امل�سكالت عندما يطلب من الهيئة التدخل( واأقل هذه املمار�سات هي 
املادي  الدعم  وتقدمي  املتعددة،  الزوجية  امل�ساكل  )التدخل يف حل 
ندوات  وعقد  واحلروب،  الكوارث  وقت  الفقرية  لالأ�رس  واملعنوي 

وور�ض عمل لتعزيز ال�سلم االجتماعي( 
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لر�بع

ما �جتاهات �لعاملني نحو �ملعوقات �لتي تو�جه �لهيئة  ◄
�لعليا ل�صوؤون �لع�صائر ف تعزيز �ل�صلم �الجتماعي؟

ح�ساب  خالل  من  الرابع  ال�سوؤال  عن  باالإجابة  الباحث  قام 
وترتيبها  الن�سبية،  واالأوزان  املعيارية،  واالنحرافات  املتو�سطات، 
على جميع فقرات املجال الرابع، ودرجته الكلية كما هو مبني يف 

اجلدول االآتي:
جدول )16(

 المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المجال الرابع ودرجته الكلية  ن= 60

�لتتيب�لوزن �لن�صبي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�صط�لفقرةم

4.070.9081.404عدم االتزان النف�سي واالنفعايل لبع�ض االفراد1.

3.981.1379.607تبني بع�ض اأفراد املجتمع فكرا خاطئا والتع�سب له2.

3.951.0879.008عدم ممار�سة ال�سورى يف التعامل بني االفراد3.

4.120.9082.402بع�ض املنتمني للف�سائل الفل�سطينية هم �سبب امل�سكالت   4.

4.001.0480.006وقوف الف�سائل مع عنا�رسها ب�سكل �سلبي بل وتوفري حماية لهم5.
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الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
مرتفع، حيث بلغ )79.28( كما تبني ما ياأتي: 

 )10( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  اأعلى 
والفقرة   )83.60( مقداره  مرتفع  ن�سبي  بوزن  احلزبي(  )التع�سب 
لبع�ض  ال�سعبة وعدم وجود دخل  االقت�سادية  )االو�ساع   )7( رقم 

االأفراد( بوزن ن�سبي )82.40(
)عدم   )6( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  واأقل 
بوزن  االجتماعي(  ال�سلم  تعزيز  يف  االإعالم  و�سائل  بع�ض  تعاون 
ن�سبي  )75.60( والفقرة رقم )13( )تعيني اأكرث من خمتار وتعدد 

املخاتري يف العائلة الواحدة( بوزن ن�سبي )74.00(
بالهيئة  العاملني  تواجه  التي  املعوقات  اأن  على  يدل  ما   
يف  املجتمعي  ال�سلم  لتحقيق  عملها  يف  الع�سائر  ل�سوؤون  العامة 

)التع�سب  هي  املعوقات  هذه  اأكرث  واأن  مرتفعة،  غزة  حمافظات 
احلزبي، واالأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة، وعدم وجود دخل لبع�ض 
تعزيز  يف  االإعالم  و�سائل  بع�ض  تعاون  )عدم  هي  واأقلها  االأفراد( 
يف  املخاتري  وتعدد  خمتار،  من  اأكرث  وتعيني  االجتماعي  ال�سلم 

العائلة الواحدة(.
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لام�س ما �جتاهات 
�لهيئة  لتدخل  �لتي حتتاج  �صيوعاً  �مل�صكلت  �أكرث  نحو  �لعاملني 

�لعليا ل�صوؤون �لع�صائر؟
ال�سوؤال اخلام�ض من خالل ح�ساب  قام الباحث باالإجابة عن 
وترتيبها  الن�سبية،  واالأوزان  املعيارية،  واالنحرافات  املتو�سطات، 
مبني  هو  كما  الكلية  ودرجته  اخلام�ض،  املجال  فقرات  جميع  على 

يف اجلدول االآتي:

�لتتيب�لوزن �لن�صبي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�صط�لفقرةم

3.781.1575.6012عدم تعاون بع�ض و�سائل االعالم يف تعزيز ال�سلم االجتماعي6.

4.120.9982.402االو�ساع االقت�سادية ال�سعبة وعدم وجود دخل لبع�ض االأفراد7.

3.851.0677.0010غياب امل�سوؤولية املجتمعية لدى الكثري من اأفراد املجتمع.8.

3.851.1377.0010غياب الوازع الديني لدى بع�ض االأفراد.9.

4.181.1383.601التع�سب احلزبي10.

4.031.0780.605التعقيدات االدارية واللوائح والت�رسيعات القدمية يف املحاكم11.

3.901.1978.009�سعوبة التعامل مع بع�ض قادة ال�رسطة الفل�سطينية يف بع�ض االجراءات القانونية12.

3.701.2974.0013تعني اأكرث من خمتار وتعدد املخاتري يف العائلة الواحد 13.

3.960.8679.28�لدرجة �لكلية للمجال �لر�بع

جدول )17(
المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المجال الخامس ودرجته الكلية  ن= 60

�لتتيب�لوزن �لن�صبي�النحر�ف �ملعياري�ملتو�صط�لفقرةم

3.971.0479.331امل�سكالت الزوجية املتعددة1.

3.931.1078.672امل�سكالت العائلية و )امل�ساجرات بني االأفراد(2.

3.671.2473.335م�سكالت جرائم القتل والثائر3.

3.831.2576.673م�سكالت املرياث وتوزيع  املمتلكات4.

3.731.2374.674م�سكالت التع�سب احلزبي5.

3.401.2068.008م�سكلة التطرف الفكري والعقائدي.6.

3.601.3372.006م�سكالت الن�سب واالحتيال والتزوير7.

3.581.2171.677م�سكلة االعتداء وال�رسقة. 8.

3.221.2564.3310م�سكالت االعتداء اجلن�سي واالغت�ساب 9.

3.121.1462.3311م�سكالت زنا املحارم10.

3.251.1965.009امل�سكالت االإ�سالحية مثل )جناح االأحداث والر�سوة واملح�سوبية(11.

2.971.0759.3312م�سكالت خا�سة مثل )�رسب اخلمر ولعب القمار(12.

3.521.0170.44�لدرجة �لكلية للمجال �لام�س



88

اجتاهات العاملني في الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات اجلنوبية
د. محي الدين فايد حرارةودورهم في تعزيز السلم االجتماعي بقطاع غزة

الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
متو�سطا،  ن�سبيا  وزنا  يعد  والذي   )70.44( ي�ساوي  الرابع  للمجال 

كما تبني اأن:
اأعلى فقرتني يف الوزن الن�سبي هما الفقرة رقم )1( )امل�سكالت 
 )2( والفقرة رقم   )79.33( ن�سبي مرتفع  املتعددة( بوزن  الزوجية 
)امل�سكالت العائلية و)امل�ساجرات بني االأفراد(( بوزن ن�سبي مرتفع 

.)78.67(
 )10( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  واأقل 
)م�سكالت زنا املحارم( بوزن ن�سبي متو�سط )62.33( والفقرة رقم 
)12( )م�سكالت خا�سة مثل )�رسب اخلمر ولعب القمار(( بوزن ن�سبي 

متو�سط )59.33(.

اأن حجم امل�سكالت التي تتطلب تدخل العاملني  ما يدل على 
بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف حمافظات غزة متو�سط، واأن اأكرث 
امل�سكالت التي تتطلب تدخل العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر 
وامل�سكالت  املتعددة  الزوجية  )امل�سكالت  هي  غزة  مبحافظات 
هي  امل�سكالت  هذه  واأقل  االأفراد((  بني  و)امل�ساجرات  العائلية  
)م�سكالت زنا املحارم وامل�سكالت اخلا�سة مثل �رسب اخلمر ولعب 

القمار(.
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �ل�صاد�س

�لعليا  ◄ �لهيئة  عمل  تعزيز  نحو  �لعاملني  �جتاهات  ما 
�ل�صلم  تعزيز  تعيق  �لتي  �ملعوقات  لتفادي  �لع�صائر  ل�صوؤون 

�الجتماعي؟

جدول )18( 
المتوسط واالنحراف المعياري والوزن النسبي والترتيب على فقرات المجال السادس ودرجته الكلية  ن= 77

�النحر�ف �ملتو�صط�لفقرةم
�ملعياري

�لوزن 
�لتتيب�لن�صبي

4.350.5587.009توفري الدعم واملوارد املالية 1.

4.380.4987.677دعم االأن�سطة االجتماعية كافة من  املوؤ�س�سات  املخت�سة.2.

4.330.8886.6710منح خم�س�سات مالية للمخاتري من اأجل ممار�سة دورهم دون عائق.3.

4.151.1983.004عدم تعني اأكرث من خمتار يف نف�ض العائلة الواحدة  4.

4.430.6788.676و�سع ا�سرتاتيجية وطنية لتعزيز وجعل ال�سلم االجتماعي جزاء من �سلوك االأفراد وثقافتهم5.

.6
تعزيز احرتام الراأي والراأي االأخر من خالل االن�سطة املختلفة والفعاليات التوعوية العائلية، املحلية  

4.380.8087.6711واملجتمعية.

3.451.3369.0012منح املراأة احلق يف اأن تكون رجل اإ�سالح اأو )خمتارة( للم�ساركة يف حل امل�سكالت وتعزيز ال�سلم االجتماعي7.

4.450.7789.005توفري الدعم احلكومي للعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر واأع�سائها8.

4.620.4992.333توجيه االهتمام بالعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر من قبل املانحني واملمولني للم�رسوعات املجتمعية. 9.

4.570.5091.334م�ساندة املوؤ�س�سات االأهلية للعاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر للقيام مبهامها10.

4.650.4893.001ت�سهيل عمل املخاتري يف الدوائر احلكومية واالأهلية11.

4.630.5592.672تطبيق القانون والنظام على جميع اأفراد املجتمع12.

4.370.4487.33�لدرجة �لكلية للمجال �ل�صاد�س

الكلية  للدرجة  الن�سبي  الوزن  اأن  ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
للمجال ال�ساد�ض ي�ساوي )87.33( والذي يعد وزنا ن�سبيا مرتفعا، 
 )11( رقم  الفقرة  هما  الن�سبي  الوزن  يف  فقرتني  اأعلى  اإن:  حيث 
)ت�سهيل عمل املخاتري يف الدوائر احلكومية واالأهلية( بوزن ن�سبي 
والنظام  القانون  )تطبيق   )12( رقم  والفقرة   )93.00( مرتفع جداً 

على جميع اأفراد املجتمع( بوزن ن�سبي )92.67( .
واأقل فقرتني يف الوزن الن�سبي هما الفقرة رقم )6( )ا تعزيز 
احرتام الراأي والراأي االآخر من خالل االأن�سطة املختلفة والفعاليات 
والفقرة   )87.67( مرتفع  ن�سبي  بوزن  املحلية(  العائلية  التوعوية 
اأو  اإ�سالح  جلنة  ع�سو  تكون  اأن  يف  احلق  املراأة  )منح   )7( رقم 
االجتماعي(  ال�سلم  وتعزيز  امل�سكالت  حل  يف  للم�ساركة  )خمتارة( 

بوزن متو�سط )69.00(.
تطبيق  يوؤيدون  الدرا�سة  عينة  اأفراد  اأن   على  يدل  وهذا   
الع�سائر يف  االإجراءات العملية ملواجهة معوقات عمل هيئة �سوؤون 

املجال  يف  وردت  والتي  غزة،  مبحافظات  املجتمعي  ال�سلم  تعزيز 
ال�ساد�ض  بدرجة عالية، واأن اأكرث هذه االإجراءات اأهمية هي ت�سهيل 
القانون  وتطبيق  واالأهلية،  احلكومية  الدوائر  يف  املخاتري  عمل 
والنظام على جميع اأفراد املجتمع، واأقلها اأهمية تعزيز احرتام الراأي 
التوعوية  والفعاليات  املختلفة،  االأن�سطة  خالل  من  االآخر  والراأي 
العائلية املحلية،  ومنح املراأة احلق يف اأن تكون ع�سو جلنة اإ�سالح 
اأو )خمتارة( للم�ساركة يف حل امل�سكالت وتعزيز ال�سلم االجتماعي. 

�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �ل�صابع
هل توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية ف �جتاهات �لعاملني  ◄

�الجتماعي  �ل�صلم  تعزيز  وطرق  ومعوقات،  و�أهمية،  مفهوم،  نحو 
تعزى ملتغي �لعمر؟

 one االأحادي  التباين  اختبار حتليل  با�ستخدام  الباحث  قام 
way anova  من اأجل التحقق من وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى 

ملتغري العمر كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:
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جدول )19(
مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة )ف( ومستوى داللتها لجميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لعينة الدراسة حسب متغير العمر

جمموع م�سدر التبايناملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�سط 
قيمة الداللة قيمة فاملربعات

االإح�سائية
م�ستوى الداللة 

االإح�سائية

مفهوم ال�سلم االجتماعي

0.57720.289بني املجموعات

غري دالة2.7090.075 6.073570.107داخل املجموعات

6.6559املجموع

االأهمية التي تعود على املجتمع

0.40820.204بني املجموعات

غري دالة1.1040.338 10.529570.185داخل املجموعات

10.93759املجموع

املمار�سة العميلة للعاملني بالهيئة ل�سوؤون الع�سائر

0.17220.086بني املجموعات

غري دالة0.5170.599 9.498570.167داخل املجموعات

9.67159املجموع

املعوقات التي تواجه العاملني يف �سوؤون الع�سائر

2.24921.124بني املجموعات

غري دالة1.5430.223 41.532570.729داخل املجموعات

43.78159املجموع

اأكرث امل�سكالت التي حتتاج لتدخل العاملني بالهيئة

0.4220.21بني املجموعات

غري دالة0.1980.821 60.342571.059داخل املجموعات

60.76259املجموع

كيف ميكن للعاملني بالهيئة تفادي املعوقات

0.42820.214بني املجموعات

1.096
غري دالة0.341 11.13570.195داخل املجموعات

11.55859املجموع

�لدرجة �لكلية

0.41120.205بني املجموعات

غري دالة1.4180.251 8.254570.145داخل املجموعات

8.66559املجموع

**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية2، 57 ومستوى داللة 0.01=5.00

*قيمة ف الجدولية عند درجات حرية 2، 57 ومستوى داللة 0.05=3.16

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ف( املح�سوبة على جميع 
جماالت اال�ستبانة، وكذلك على درجتها الكلية عند درجات حرية 2، 
ما يدل  اجلدولية،  قيمة )ف(  اأقل من   )  0.05 57 وم�ستوى داللة) 
على اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية حول دور الهيئة العليا 
ال�سلم االجتماعي مبحافظات غزة تعزى  ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز 

ملتغري العمر.
 �لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لثامن 

هل توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية ف �جتاهات �لعاملني  ◄
�الجتماعي  �ل�صلم  تعزيز  وطرق  ومعوقات،  و�أهمية،  مفهوم،  نحو 

تعزى ملتغي �صنو�ت �لدمة؟

 one قام الباحث با�ستخدام اختبار حتليل التباين االأحادي 
way anova من اأجل التحقق من وجود فروق دالة اإح�سائيا تعزى 

ملتغري العمر كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:
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اجتاهات العاملني في الهيئة العليا لشؤون العشائر للمحافظات اجلنوبية
د. محي الدين فايد حرارةودورهم في تعزيز السلم االجتماعي بقطاع غزة

جدول )20(
 مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط المربعات وقيمة )ف( ومستوى داللتها لجميع مجاالت االستبانة ودرجتها الكلية لعينة الدراسة حسب متغير سنوات الخدمة

جمموع م�صدر �لتباين�ملجال
�ملربعات

درجات 
�حلرية

متو�صط 
قيمة �لداللة قيمة ف�ملربعات

�الإح�صائية
م�صتوى �لداللة 

�الإح�صائية

مفهوم ال�سلم االجتماعي

0.56830.189بني املجموعات

غري دالة1.7420.169 6.083560.109داخل املجموعات

6.6559املجموع

االأهمية التي تعود على 
املجتمع

1.33730.446بني املجموعات

غري دالة2.5990.061 9.6560.171داخل املجموعات

10.93759املجموع

املمار�سة العميلة للعاملني 
بالهيئة ل�سوؤون الع�سائر

1.22430.408بني املجموعات

غري دالة2.7050.054 8.447560.151داخل املجموعات

9.67159املجموع

املعوقات التي تواجه 
العاملني ب�سوؤون الع�سائر

2.90230.967بني املجموعات

غري دالة1.3250.275 40.879560.73داخل املجموعات

43.78159املجموع

اأكرث امل�سكالت التي حتتاج 
لتدخل العاملني بالهيئة

1.31730.439بني املجموعات

غري دالة0.4140.744 59.445561.062داخل املجموعات

60.76259املجموع

كيف ميكن للعاملني بالهيئة 
تفادي املعوقات

1.53230.511بني املجموعات

دالة عند م�ستوى 2.8520.045
0.05 10.026560.179داخل املجموعات

11.55859املجموع

الدرجة الكلية

0.58930.196بني املجموعات

غري دالة1.3620.264 8.076560.144داخل املجموعات

8.66559املجموع

**قيمة ف الجدولية عند درجات حرية2، 57 ومستوى داللة 0.01=5.00

*قيمة ف الجدولية عند درجات حرية 2، 57 ومستوى داللة 0.05=3.16

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ف( املح�سوبة على جميع 
جماالت اال�ستبانة، وكذلك على درجتها الكلية عند درجات حرية 2، 
57 وم�ستوى داللة ) 0.05 ( اأقل من قيمة )ف( اجلدولية با�ستثناء 
املجال ال�ساد�ض واخلا�ض بكيفية التغلب على املعوقات التي تواجه 
العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم املجتمعي،  
دور  حول  اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  ال  اأنه  على  يدل  ما 
العاملني بالهيئة العليا ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز ال�سلم االجتماعي 

مبحافظات غزة تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.
�لنتائج �ملتعلقة باالإجابة عن �ل�صوؤ�ل �لتا�صع

هل توجد فروق ذ�ت داللة �إح�صائية ف �جتاهات �لعاملني  ◄
�الجتماعي  �ل�صلم  تعزيز  وطرق  ومعوقات،  و�أهمية،  مفهوم،  نحو 

تعزى ملتغي م�صتوى �لدخل؟ 
اختبار  با�ستخدام  الباحث  قام  التا�سع  ال�سوؤال  عن  لالإجابة   
متو�سطي  بني  الفروق  حل�ساب   Independent sample  t.test )ت( 
املعياري،  واالنحراف  املتو�سط،  حل�ساب  وذلك  م�ستقلتني،  عينتني 
وقيمة )ت( وداللتها االإح�سائية لدرجات عينة الدرا�سة على الدرجة 
احلالة  متغري  ح�سب  لال�ستبانة  الكلية  والدرجة  حمور،  لكل  الكلية 

االقت�سادية كما هو مو�سح يف اجلدول االآتي:
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جدول )21( 
المتوسط واالنحراف المعياري وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية لكل مجال من المجاالت والدرجة الكلية لالستبانة حسب متغير المستوى الدخل ن=60

�النحر�ف �ملتو�صط�لعدد�حلالة �القت�صادية�ملجال
قيمة �لداللة قيمة ت�ملعياري

�الإح�صائية
م�صتوى �لداللة 

�الإح�صائية

مفهوم ال�سلم االجتماعي
374.61490.33699اأقل من 1000�سيكل

غري دالة1.1530.245
234.71740.33119اأكرث من 1500 �سيكل

االأهمية التي تعود على املجتمع
374.51580.43957اأقل من 1000�سيكل

غري دالة0.1050.916
234.50360.42527اأكرث من 1500 �سيكل

املمار�سة العميلة للعاملني بهيئة 
�سوؤون الع�سائر

374.48230.39334اأقل من 1000�سيكل
غري دالة0.1920.849

234.46150.43142اأكرث من 1500 �سيكل

املعوقات التي تواجه العاملني 
ب�سوؤون الع�سائر

373.74640.99767اأقل من 1000�سيكل
3.1000.003

دالة عند م�ستوى 
0.01 234.31440.39149اأكرث من 1500 �سيكل

اأكرث امل�سكالت التي حتتاج لتدخل 
العاملني بالهيئة

373.31081.18123اأقل من 1000�سيكل
2.4660.017

دالة عند م�ستوى 
0.05 233.86230.53158اأكرث من 1500 �سيكل

كيف ميكن للعاملني بالهيئة تفادي 
املعوقات

374.34460.48598اأقل من 1000�سيكل
غري دالة0.5190.606

234.40220.36983اأكرث من 1500 �سيكل

�لدرجة �لكلية
374.16760.4232اأقل من 1000�سيكل

2.3440.026
دالة عند م�ستوى 

0.05 234.37720.26919اأكرث من 1500 �سيكل

**قيم ت الجدولية عند درجة حرية 75 ومستوى داللة 0.01 =2.704

*قيمة ت الجدولية عند درجة حرية 75 ومستوى داللة 0.05 = 2.021

يت�سح من اجلدول ال�سابق اأن قيم )ت( املح�سوبة على املجاالت 
االأول، والثاين، والثالث، وال�ساد�ض اأقل من قيمة )ت( اجلدولية عند 
قيمة  اأن  0.05( يف حني وجد  داللة)  وم�ستوى   58 درجات حرية 
)ت( املح�سوبة على املجاالت الرابع، واخلام�ض، والدرجة الكلية اأكرب 
من قيمة )ت( اجلدولية عند م�ستوى داللة) 0.05( مما يدل على اأنه 
توجد فروق ذات داللة اإح�سائية حول دور العاملني بالهيئة العليا 
ال�سلم االجتماعي مبحافظات غزة تعزى  ل�سوؤون الع�سائر يف تعزيز 

ملتغري احلالة االقت�سادية ل�سالح ذوي الدخل املرتفع.

نتائج البحث
اأ�سا�سيا  ♦ عامال  يعد  االجتماعي  ال�سلم  اأن  الدرا�سة  بينت 

ال�سلم  فقد  ما  اإذا  اإنه  اإذ  املجتمع،  يف  واال�ستقرار  االأمن  لتوفري 
اال�ستقرار،  وزعزعة  االأمن  تدهور  اإىل  يوؤدي  ذلك  فاإن  االجتماعي، 
تفاقم  اإىل  يوؤدي  مما  املجتمع،  يف  الفو�سى  حالة  ت�سود  وبالتايل 

امل�ساكل االجتماعية على جميع مناحي احلياة.
اإيجابية نحو  ♦ اأن هناك اجتاهات  اأظهرت الدرا�سة احلالية 

اإذ يقع على عاتقها  االإ�سالح يف قطاع غزة،  فئة املخاتري ورجال 
يف  تاأثري  من  لهم  مبا  االجتماعي،  ال�سلم  تعزيز  يف  االأكرب  العبء 
البني يف كثري من  ذات  اإ�سالح  اأخذوا على عاتقهم  االآخرين، حيث 
الق�سايا، واأ�سبح دورهم بارزا يف الت�سدي للم�سكالت، وتعزيز ال�سلم 

االجتماعي يف املجتمع.

العليا  ♦ الهيئة  يف  العاملني  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  اأثبتت 
ودورهم  غزة  بقطاع  اجلنوبية  املحافظات  يف  الع�سائر  ل�سوؤون 
يهتم  التي  االأمور  واأكرث  اإيجابيًا،  كان  االجتماعي  ال�سلم  تعزيز  يف 
لل�سلم االجتماعي،  بالهيئة هي حتديد مفهوم وا�سح  العاملون  بها 
واأقل هذه االأمور حتديد امل�سكالت الالزمة لتدخل العاملني ب�سوؤون 

الع�سائر، والتي ت�سهم يف تعزيز ال�سلم املجتمعي.
لديهم  ♦ الع�سائر  �سوؤون  بهيئة  العاملني  اأن  الدرا�سة  اأكدت 

اإدراك ملفهوم ال�سلم االجتماعي بدرجة عالية جداً، واأن اأكرث ما يعرب 
عن مفهوم ال�سلم االجتماعي هي املحافظة على الن�سيج االجتماعي، 
النا�ض  واأقلها حب  النا�ض لبع�سهم،  والروابط االجتماعية، واحرتام 
جميعًا بغ�ض النظر عن معتقداتهم وانتمائهم، وعفو الفرد عمن ي�سئ 

اإليه.
املمار�سة  ♦ نحو  العاملني  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  اأظهرت 

العملية يف هيئة �سوؤون الع�سائر اأ�سهمت يف تعزيز ال�سلم املجتمعي 
بها  تقوم  التي  العملية  املمار�سات  اأكرث  واأن  مرتفعة،  ب�سورة 
العاملون بالهيئة من اأجل تعزيز ال�سلم املجتمعي هي اإ�سالح ذات 
الهيئة  من  يطلب  عندما  امل�سكالت  كافة  حل  يف  وامل�ساعدة  البني، 
التدخل، واأقل هذه املمار�سات العملية هي التدخل يف حل امل�ساكل 
الفقرية  لالأ�رس  واملعنوي  املادي  الدعم  وتقدمي  املتعددة،  الزوجية 
ال�سلم  لتعزيز  عمل  وور�ض  ندوات  وعقد  واحلروب،  الكوارث  وقت 

االجتماعي.
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تعزيز  ♦ نحو  العاملني  اجتاهات  اأن  الدرا�سة  نتائج  بينت 
تعيق  التي  املعوقات  لتفادي  الع�سائر  ل�سوؤون  العليا  الهيئة  عمل 
تعزيز ال�سلم االجتماعي جاءت مرتفعة جداً، واأن اأكرث هذه املعوقات 
هي، التع�سب احلزبي، واالأو�ساع االقت�سادية ال�سعبة، وعدم وجود 
يف  االإعالم  و�سائل  بع�ض  تعاون  عدم  واأقلها  االأفراد،  لبع�ض  دخل 
املخاتري  وتعدد  خمتار،  من  اأكرث  وتعيني  االجتماعي،  ال�سلم  تعزيز 

يف العائلة الواحدة.
 تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن حجم امل�سكالت التي تتطلب تدخل  ♦

العاملني يف هيئة �سوؤون الع�سائر يف حمافظات غزة كان متو�سطا، 
العليا  الهيئة  يف  العاملني  تدخل  تتطلب  التي  امل�سكالت  اأكرث  واأن 
املتعددة  الزوجية  امل�سكالت  هي  غزة  مبحافظات  الع�سائر  ل�سوؤون 
العائلية وامل�ساجرات بني االأفراد، واأقل هذه امل�سكالت  وامل�سكالت 
اخلمر  �رسب  مثل  اخلا�سة  وامل�سكالت  املحارم،  زنا  م�سكالت  هي 

ولعب القمار.
اأثبتت الدرا�سة اأنه ال توجد فروق ذات داللة اإح�سائية يف  ♦

تعزيز  وطرق  ومعوقات،  واأهمية،  مفهوم،  نحو  العاملني  اجتاهات 
ال�سلم االجتماعي تعزى ملتغري تعزى ملتغري �سنوات اخلربة.

يف  ♦ اإح�سائية  داللة  ذات  فروق  توجد  اأنه  الدرا�سة  اأكدت 
غزة  مبحافظات  االجتماعي  ال�سلم  تعزيز  نحو  العاملني  اجتاهات 

تعزى ملتغري احلالة االقت�سادية ل�سالح ذوي الدخل املرتفع.
اأ�سارت الدرا�سة اإىل اأن  اأفراد عينة الدرا�سة يوؤيدون تطبيق  ♦

�سوؤون  بهيئة  العاملني  عمل  معوقات  ملواجهة  العملية  االإجراءات 
جاءت  فقد  غزة،  مبحافظات  املجتمعي  ال�سلم  تعزيز  يف  الع�سائر 
عمل  ت�سهيل  هي  اأهمية  االإجراءات  هذه  اأكرث  واأن  عالية،  بدرجة 
املخاتري يف الدوائر احلكومية واالأهلية، و تطبيق القانون والنظام 
على جميع اأفراد املجتمع، واأقلها اأهمية تعزيز احرتام الراأي والراأي 
العائلية  التوعوية  والفعاليات  املختلفة،  االأن�سطة  خالل  من  االآخر 
اأو  اإ�سالح  جلنة  ع�سو  تكون  اأن  يف  احلق  املراأة  ومنح  املحلية،  

“خمتارة” للم�ساركة يف حل امل�سكالت وتعزيز ال�سلم االجتماعي.

توصيات البحث:
قطاع  ♦ يف  املخاتري  لفئة  واملعنوي  املادي  الدعم  توفري 

غزة وللعاملني بهيئة �سئون الع�سائر من اأجل القيام بواجباتهم على 
اأكمل وجه.
الدوائر  ♦ يف  الع�سائر  �سئون  بهيئة  العاملني  مهام  ت�سهيل 

احلكومية؛ للم�ساعدة يف حل كثري من امل�ساكل التي تعجز عن حلها 
القوانني الو�سعية.

عقد  ♦ خالل  من  االجتماعي  بال�سلم  اخلا�ض  الوعي  ن�رس 
خالل  من  عليها  والرتكيز  ال�ساأن،  بهذا  خا�سة  وموؤمترات  ندوات 
و�سائل االإعالم املحلية؛ لتفادي الكثري من امل�ساكل املجتمعية التي 

تع�سف باملجتمعات على جميع االأ�سعدة.
وعائلية،  ♦ مهنية،  خا�سة  جلان  ت�سكيل  على  العمل 

الكارثية  واآثاره  الفل�سطيني،  االنق�سام  مبخاطر  للتنبيه  واأكادميية؛ 
يف املجتمع الفل�سطيني من اأجل تعزيز الوحدة الوطنية بني الف�سائل 

لتاليف الكثري من امل�ساكل االجتماعية، واالقت�سادية، وال�سيا�سية.
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