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إىل شهدائنا األبرار وأسرانا البواسل

أهدي هذا العمل املتواضع
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الشكر والتقدير
الشكر دائما هلل عز وجل على نعمته التي أنعمها علي ،ولكل من وفنم معني تنى أتمكن من

إنجاز هذا العمل المتواضع ،وأخن

االنذكر اأسنتاد الندكتور :إبـاههمم مدـ المشنرف علنى هنذه الرسنال

الذي لم يتوا يوما ع مد يد المساعدة لي إلخراج هذه اأطرو

في فالب متميز.

كمننا أتقنندم يجزاننل الشننكر إلننى جننامعتي جامع ن اأزهننر مم ل ن يرئ سننها اأسننتاذ النندكتور :عبـــ

هلخالق هلفـ ها ،وعمنادة الد ارسنات العل نا مم لن اعميندها اأسنتاذ الندكتور :أدـن مدـ  ،والنى كل ن ااداب
والعلوم اإلنسان مم ل اعميدها اأستاذ الدكتور :صالح أبو مدن ة ،والى فسم التاراخ والعلوم الس اس

والقائمي عل ه على كل ما فدموه لني من مسناعدة ومسناندة مكنتنني من المضني فندما يخطنى ايتن فني
مسيرتي العلم .
وال فننوتني أ أتق نندم يخننال

الش ننكر والعرف ننا االجميننل إل ننى أس نناتذتي أعضنناج لجنن ن المنافشن ن

الموفرا اأستاذ الدكتور :ماسا أبو عجوة ،واأستاذ الدكتور :عب ابه هلعنزي على ما تكيداه م عناج
في فراجة رسالتي المتواضع  ،واغنائها امقتر اتهم الق م .

و سرني أ أتقدم يجزال الشكر إلى كل م مد لي يد العو إلنجاز هذا العمل المتواضع.

وأس نهللا ل السننداد والفننون وأ

نخر لرفع ن ش نهللا
كننو عملنني هننذا خالص نا لوجهننه الك نرام ،ومسن ا
سناتي يوم الق ام .

وطننا فلسطي وأمتنا العرب واإلسوم وفى مي از

ج

دلخص هل اهسة
هدفت الدراس إلى معرف دور اأسرة الفلسطين

عين م اأسر الفلسطين

في الم افظات الجنوب

في تعزاز ف م المواطن  ،دراس ميدان على

 -فطاع غزة ،والقاج الضوج على دور متغيرات

الدراس ( :الجنس ،العمر ،المستوى التعل مي ،الم افظ  ،مستوى الدخل ،مكا السك  ،نوع السك )،
وعلى دور اأسرة في تعزاز ف م المواطن  ،م تسل ط الضوج على أهم المعوفات التي تواجه اأسرة
في تعزاز ف م المواطن  ،وم

الفلسطين

م تقد م تصور مقترن لتفعيل دور اأسرة الفلسطين

في

تعزاز ف م المواطن  ،استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي لل صو على المعلومات واإلجاا على

أسئل الدراس  ،واستخدم المنهج التاراخي م

أجل تفسير النتائج الميدان  ،وبلغت عين الدراس

خمسمائ أسرة م م افظات فطاع غزة وهى :م افظ الشما  ،م افظ غزة ،م افظ الوسطى،

م افظ خا

يونس ،م افظ رفح ،ولت قيق أهداف الدراس فام الاا ث ااستخدام مق اس ،وهو

االستاان التي تتكو فقراتها م ست وأربعي فقرة موزع على أربع م اور ،وهى :االنتماج الوطني
عدد فقراتها عشر فقرات ،والمشارك المجتمع

وث عشرة فقرة ،والمشارك الس اس

عشر فقرات،

والد مقراط

وث عشرة فقرة ،وفد تم الت قق م صدق االستاان و ااتها م خو تطي قها على عين

استطوع

للعلوم االجتماع

مكون م

أربعي

أسرة ،وفام الاا ث ااستخدام ال زم اإل صائ

( )spssلت ليل استجااات أفراد العين .

وكا د أهم هلنتائج هلتي توصلت إلنها هل اهسة دا مأتي:
 -1أ  %68.6فقط م اأسر الفلسطين تعزز ف م المواطن لدى أينائها ،وأ أعلى دور لألسرة
الفلسطين في تعزاز ف م المواطن هو االنتماج الوطني وأفل دور هو المشارك الس اس .

 -2في مجا ف م االنتماج الوطني أ يتت النتائج أنه كلما ازدادت ف م االنتماج الوطني ازدادت
درج المشارك الس اس

واالجتماع

الس اس ازداد االنتماج الوطني.

وممارس الد مقراط  ،كذلك كلما ازدادت المشارك

 -3كما يينت الدراس أ مشارك الذكور في تعزاز ف م المشارك الس اس أعلى منه عند اإلناث،
يينما أظهرت الدراس أ اإلناث عزز ممارس الد مقراط أك ر م الذكور.

د

Abstract
The study aims to identify the role of the Palestinian family in enhancing
citizenship values in the study sample in Gaza Strip; also it investigates the family role in
enhancing citizenship according to each of the following demographic valuables (gender،
age، educational level، governorates، income level، residence and type of residence). It
focuses on the main barriers that faced the Palestinian families in enhancing citizenship
values.
In this study، the descriptive analytic method and historical method are used، as
500 families from governorates of Gaza (North Gaza Governorate، Gaza Governorate،
Deir al-Balah Governorate، Khan-Yunis Governorate، and Rafah Governorate) are
included in the study sample by using available sampling.
The questionnaire is applied on the exploratory sample of 40 families to verify its
authenticity; and to analyze the results، researcher used several statistics methods via
(SPSS).
The most important findings of the study:
1- Only 68.6% of the Palestinian families enhance citizenship values among their
citizens; and that the highest role of the enhancement is patriotism while the least is
the political participation.
2- In the field of patriotism، the results verified that the greater patriotic values، the
higher the political participation، social participation and democratic practice are.
Also، the greater the political participation، the higher is patriotism.
3- The study shows that enhancement in political participation values in males is
greater than females; whereas، democratic practice is greater in females than in
males.
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الفصل األول
اإلطار العام للدراسة
 مةةةةقةةةة مةةة تةةة ا عة
 مةةاةةكةةة ةةة تةةةة ا عة
 أ ةةةةةةةة ف تةةةةةةةة ا ع
 أ ةةةةمةةةةة ةة تةةة ا عةةةة
 تفئ ملةته ف
 جماال

ت اع

 مةصطة حا

تةة ا ع

هلفصل هألول
هلدق دة:
تعد ف م المواطن سلوكا تطوع ا و ضاراا قوم اه الفرد لصالح وطنه والمكا الذي ع ش ف نه،
وهذا عنى أنها التزام عقدي وخلقي و ضاري ،فهي مين على ف م اإلنسا السنوي وماادئنه تجناه وطننه
ومجتمعننه  ،فالمواطن ن لد ننه سننلوك شخصنني وممارس ن يوم ن فنني

اتننه وضننميره  ،فمنظوم ن الق ن م هنني

الوسيل الو يدة لق ام الروااط يني النناس كمنا أنهنا الم نرك لل ناة اإلنسنان  ،فال ناة تتنهللارجح يني القن م
اإليجاي والسلي  ،فإذا تغليت اأولى استمرت

اة اأمم والشعوب في تطور وعطاج  ،فالق م على مر

العصور هي المرجع واأساس الذي ينظم سنلوك الفنرد والمجتمنع والدولن علنى ند سنواج  ،والعامنل المهنم
الننذي سننهم فنني تماسننك المجتمننع والم افظ ن علننى هواتننه واسننتق ارره وتطننوره (آ عيننود ،) 3 ، 201 ،فننوعي
اإلنس ننا اهللان ننه من نواط أص ننيل ف نني ا ننوده  ،ولن ن س مج ننرد مقن ن م لنظ ننام مع نني دو أ

ش ننارك ف نني ص نننع

القن اررات داخننل هننذا النظننام  ،هننذا الننوعي االمواطنن عتيننر نقطن الينندج اأساسن فنني تشننكيل نظرتننه إلننى
نفسه والى اوده والى شركائه في صف المواطن  (.يد ار .)94-2009
فم يتنا للوط ال تكو إال يوعينا ومعرفتنا للعمل التي تغرس فينا هذه الم ان  ،وهني العمل ن التربو ن
التني تك فننا منع من

نم نتربنى ترب ن مدن ن ( .ناصنر ،)9 ، 2002،وتتجلننى

ولننا واسنلوك ف مني وخلقنني ،ومن

أهم ن اأسنرة فنني هننذا السن اق علننى اعتاننار أنهننا الم سسن اأولننى فنني الترب ن وتنشننئ الفننرد وتعل مننه فن م
ب الوط  ،والمواطن  ،والتمسك امقدساته ،والتعاطي مع فضا اه يإيجاي ومس ول  ،والت لي االسلوك
الد مقراطي وفيو التعدد واالندماج مع اجاته يرون م التضام واإلخاج.
فقنند ا تلننت اأسنرة ومننا ازلننت مكانن اننارزة فنني المجتمعننات اإلنسننان عامن

يننث أنهننا تمننارس العدينند

من ن الوظ ننائم اأساسن ن الت نني تس نناهم ف نني اق نناج المجتم ننع اإلنس نناني ود مومت ننه  ،فه نني الت نني ترف نند المجتم ننع
االعناصننر الجينندة م ن خننو عمل ن اإلنجنناب ،كمننا أنهننا تسنناهم فنني خلننق التوافننق فنني العوفننات االجتماع ن
داخننل المجتمننع وهنني التنني تعمننل علننى توس ن ع منندارك أفرادهننا وتغذ ن أفكننارهم وتمننن هم معتقننداتهم ،وتنندفعهم
للعمل والتعاو مع ااخرا م خو عمل التنشئ االجتماع ( .عمر  ،الغزاوي ) 211 ، 2000 ،
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تن نهللاتي ه ننذه الد ارسن ن ف نني ظ ننل الظ ننروف الس اسن ن واالفتص نناد واالجتماع ن ن الت نني ع ش ننها الش ننعب
الفلسننطيني فنني فطنناع غنزة فال الن االفتصنناد التنني تشننهدها اأسنرة أدت إلننى انشننغالها نوعننا مننا عن مهامهننا
اأساسن فني الترب ن وتنم ن القندرات وتعزاننز القن م ال ميندة ،إلنى الا نث عن سنيل لقمن العن ش الكرامن  ،كمننا
أ س اس اال نتو الممنهجن التني ت ناو تفك نك الينناج اأسنري وضنرب الينناج االجتمناعي وتمزانق النسنيج
االجتماعي  ،م أجل عدم ف ام نظام س اسي فلسطيني فادر على النهوض واالرتقاج امستوى أفراده.
وبننناج علننى مننا سننيق وانطوفننا منننه تسننلط الد ارس ن الضننوج علننى النندور الننذي تلعاننه اأس نرة ااعتاارهننا
الم سس اأولى في تعزاز الق م والماادئ التي م شهللانها النهوض امجتمع مدني فادر علنى تلي ن ا ت اجنات
أفراده ،وتوج ه الم سسات لوهتمام ااأسرة وتنميتها وتوجيهها ومساعدة صناع القرار في رسم س اسنات تهنتم
ااأسرة .

دشكلة هل اهسة وتساؤالتها:
تكم ن مش ننكل الد ارسن ن ف نني معالجته ننا ل نندور اأس نرة الفلس ننطين ف نني تعزا ننز فن ن م المواطنن ن وذل ننك
ااعتاارها أولى النظم االجتماع وأهمها في تعزاز القن م والمفناه م الصنال

التني من شنهللانها أ ت سنس

لمجتمننع فننوي ومتماسننك سننوده ال را ن والعدال ن فننادر علننى النهننوض ينفسننه واالرتقنناج امسننتوى أف نراده ،
وا كنند معظننم الفوسننف والمفكننرا منننذ القنندم علننى أنهننا أهننم النننظم االجتماع ن فنني ال ننر

علننى سننوم

المجتمع وتقدمه.
لذا نشعر اهللاهم هذا الدور تجاه تعزانز فن م المواطنن من خنو التنشنئ االجتماع ن والس اسن
التنني تقننوم يهننا اأس نرة الفلسننطين فنني ظننل الظننروف االجتماع ن والس اس ن واالفتصنناد التنني ع شننها
فطاع غزة م انقسام ،وعدم الشعور االمواطن التي م أهم م شراتها االغتراب ،وعدم االنتمناج ،فضنو
ع عندم ا تنرام القنانو والنظنام العنام والموافنم من ضنما ال رانات الفرد ن  ،وا تنرام قنوق اإلنسنا ،
والتسامح وفيو ااخر ،و را التعيير وغيرهنا من الم شنرات التني تم نل القن م اأساسن للمواطنن مهمنا
اختلفننت المنطلقننات الفكران والمرجع ننات الفلسننف  ،لننذلك نننرى ضننرورة د ارسن دور اأسنرة الفلسننطين فنني
تعزاز ف م المواطن .
وبناج على ما تقدم فإ مشكل الدراس تت دد في اإلجاا ع التسا
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الرئ س ااتي:

داهو وا هألسـاة هلفلسـطننمة فـي تعزيـز قـمم هلدوهطنـة لـ ى أبنائهـا ( اهسـة دن هنمـة علـى عننـة دـ
هألسا في قطاع غزة)؟
ويتفاع د هلتساؤل هلائمس هلتساؤالت هلفاعمة هآلتمة-:
 )1ما مدى مساهم اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن (االنتماج الوطني والمشارك المجتمع
والس اس والد مقراط )؟
 )2ما دور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن تاعا لمتغيرات الدراس (الجننس ،العمنر ،المسنتوى
التعل مى ،الم افظ  ،مستوى الدخل  ،مكا السك ،نوع السك )
 )3ماهى المعوفات لدور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن ؟
 )4ما السيل المقتر

في تعزاز ف م المواطن ؟

لتفعيل دور اأسرة الفلسطين

أه هف هل اهسة:
هله ـ ف هلــائمس لهــذا هل اهســة هــو بمــا د ـ ى دســاهدة هألســاة هلفلســطننمة فــي تعزيــز قــمم
هلدوهطنة ل ى أف ها هألساة في قطاع غزة د خالل هلتعاف على بعض هلعوهدل هآلتمة -:
 )1ت دي نند درجن ن مس نناهم اأسن نرة ف نني تعزا ننز أاع نناد فن ن م المواطنن ن (االنتم نناج ال ننوطني و المش ننارك
المجتمع والس اس  ،والد مقراط ) لدى أفراد اأسرة الفلسطين اقطاع غزة.
 )2التعرف على دور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن تاعا لمتغيرات الدراس ( الجننس ،
العمر  ،المستوى التعل مي  ،الم افظ  ،مستوى الدخل  ،مكا السك  ،نوع السك ).
 )3تسل ط الضوج على أهم المعوفات التي تواجه اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن .
 )4تقد م تصور مقترن لتفعيل دور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن .

أهدمة هل اهسة:
الدراس ال ال تسلط الضنوج علنى دور اأسنرة الفلسنطين التني تعند العامنل المهنم فني تعزانز
الق م والمفاه م واأعراف ،يث إنها تن ر فني تكنوا المجتمنع ،و تننعكس علنى سنلوك الفنرد وتن ر ف نه
وفي مجراات

اته ،لذلك تكم اأهم النظرا والتطي ق في ااتي -:
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 )1هألهدمــة هلنظايــة  :ترجننع أهميتهننا فنني أنهننا تقنندم وصننفا لوافننع اأس نرة الفلسننطين فنني ظننل التغي نرات
والت نوالت االجتماع ن والس اس ن  ،وفنني أنهننا تنندرس موضننوعا جنندي ار االد ارس ن  ،وتننندر الد ارسننات ولننه،
و م ل اأساس المادي والمعنوي الذي تتشكل م خوله اأين االجتماع والس اس للمجتمع.
كما تظهر أهميتها م خو -:
 -1االهتمام ااأسرة الفلسطين كونها م سس اجتماع تت مل ت ت القهر اإلسرائيلي مس ول توطيد
الهو الفلسطين .
 -2د ارسن ن ال نندور ال ننذي تلعا ننه اأسن نرة ف نني تعزا ننز فن ن م المواطنن ن  ،وتس نناعد عل ننى ت قي ننق تنم ن ن ش ننامل
ومستمرة م خو تيني أفضل اليدائل العلم للتعامل مع المستقيل ومواجه الت د ات.
 -3تهللامل الدراس أ تلفت اتجاهات الاا ي الجدد ن و دراسات تتعلق ااأسرة الفلسطين وأهميتها في
خدم المجتمع ،وتك يم الجهود يتوع اأسرة يدورها اأساسي في يناج مجتمع مدني سوي.
 )2هألهدمـــة هلتطبمقمـــة :مك ن إيجنناز أهميتهننا فنني أنهننا تفينند فنني التعننرف علننى منندى مسنناهم اأس نرة
الفلسطين في تعزاز ف م المواطن (االنتماج الوطني و المشارك المجتمع و الس اس والد مقراط ).
أ) تفينند العنناملي فنني مينندا التنم ن المجتمع ن فنني االسننتفادة من النندور المهننم الننذي تقننوم اننه اأسنرة فنني
خدم المجتمع م خو تدع م وتعزاز ف م المواطن لدى أفرادها ،و تعزاز العوف يي هذه الم سسات
و اأسرة م أجل يناج مجتمع مدني فادر على النهوض واالرتقاج ينفسه.
ب) إعطاج معلومات أساسن لمسناعدة متخنذي القن اررات علنى رسنم ومتااعن و تقنو م الس اسنات المتعلقن
ااأسرة.

م و هل اهسة :
تم تم ن إطاا هذا هل اهسة بالم و هآلتمة:
أ -هلدجـــال هلدوضـــوعي :ستقتصننر علننى التعننرف علننى درج ن مسنناهم اأس نرة الفلسننطين فنني
تعزاز ف م المواطن مم ل ااأاعاد اات ( :االنتمناج النوطني والمشنارك المجتمع ن والس اسن
والد مقراط ).
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ب-

هلدجـــال هلدكـــاني :ستقتص ننر عل ننى الم افظ ننات الجنوب ن ن اقط نناع غن نزة وم افظن ن الش ننما ،
وم افظ غزة ،وم افظ

الوسطى ،م افظ خا يونس ،م افظ رفح.

ج -هلدجـــال هلبشـــاي :و ش ننمل علننى عينن ن من ن اأس ننر الفلسننطين ف نني ك ننل من نناطق الم افظ ننات
الجنوب شماال وجنواا امعد خمسمائ أسرة.
د -هلدجــال هلزدنــي  :هنني الفت نرة الزمن ن التنني سننوف تجننرى فيهننا الد ارس ن الراهن ن  ،وكننذلك الفت نرة
الزمن ن التنني تسننتغرفها الد ارسن الميدان ن ومر لن جمننع الي انننات وتفراغهننا ،يننث فننام الاا ننث
يإجراج الدراس في سن 2014 – 2013م.

دصطلمات هل اهسة:
 _1هألساة :هي جماع م اأفراد يربطهم الزواج والدم أو التيني ،ي لفو ييتا وا دا واتفاعلو سو ا ،ولكنل
دوره الم نندد ك ننزوج أو زوجن ن  ،أو أب أو أم  ،أخ أو أخ ننت مك ننوني

قافن ن مش ننترك ( .الج ننوهري ، 1998 ،

.)19
هلتعايف هإلجاهئي :هي نظام اجتماعي يتكو م الزوج والزوج واأوالد يتفاعلو ف ما يينهم م خو
الروااط الخلق والرو

 ،واجمعهم الدم والمصير المشترك.

 _2هل وا :عرف كارتز كاهي الدور اهللانه إطار معي م للسنلوك طالنب انه الفنرد نتيجن اشنتراكه فني
عوف ن وظ ف ن اصننرف النظننر ع ن رغااتننه الخاص ن أو االلت ازمننات الداخل ن الخاص ن الاعينندة ع ن هننذه
العوف الوظ ف (مرسى.)134 - 1993.
هلتعايـــف هإلجاهئـــي :هننو السننلوك أو النشنناط المتوفننع م ن اأف نراد فنني جماع ن اجتماع ن  ،والننذي

قننق

الهدف نتيج اشتغالهم لموافع معين  ،و مك التني اه م خو العوفات القائم ف ما يينهم.
 _3هلقمم :مجموع أ كام صدرها الفرد على ييئته اإلنسان واالجتماع والماد  ،وهذه اأ كام هي
فنني اعننض جوانيهننا نتيج ن تقننو م الفننرد أو تقننديره  ،إال أنهننا فنني جوهرهننا نتنناج اجتمنناعي سننتوعاه الفننرد
واتقيلننه  ،ا يننث سننتخدمها كم كم نات أو مسننتو ات أو معننايير  ،و مك ن أ تت نندد إجرائ ننا فنني صننورة
مجموع ن اسننتجااات القيننو أو ال نرفض إزاج موضننوعات أو أشننخا
زكي . ) 238 ، 2002 ،
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أو أش ن اج أو أفكننار  (.عكاش ن ،

هلتعايف هإلجاهئي :هي مجموع الماادئ والمعايير والقواعد المعنو التي صدرها المجتمع في ظروف
معين واتفاعل يها أفراد المجتمع اشكل علني أو ضمني .
 _4هلدوهطنــــة :ه نني مكانن ن أو عوفن ن اجتماع ن ن تق ننوم ي نني ش ننخ

طي ع نني  ،وب نني مجتم ننع س اس نني

(الدول ) ،وم خو هذه العوف قدم الطرف اأو الوالج  ،واتولى ال اني مهم ال ما  ،وتت ندد هنذه
العوف يي الشخ

والدول ع طراق القانو  ،كما

كمها ميدأ المساواة( .غيث .) 56 ، 1989 ،

هلتعايــف هإلجاهئــي :هنني إ سنناس الفننرد اهللانننه م نواط فنني اننوده لننه واجاننات وعل ن

قننوق وفقننا للقواعنند

الدستورا والقانون . .
 -5هل مدقاهطمـــة :هنني التنني يتسنناوى فيهننا أهلهننا  ،فاضننلهم ودنننيهم فنني اسننت قاق العقواننات والك ارمننات
والرااسات ،وتكو الرااس فيها لم أجمعوا على ترو سه أو روسه رئ سهم ( .دغ م .)484 ،2000،
هلتعايـــف هإلجاهئـــي :ه نني المش ننارك ال ن نرة أفن نراد المجتم ننع ف نني ص نننع القن ن اررات الس اسن ن واالفتص نناد
واالجتماع التي ت دي إلى ت قيق ما صيو إل ه .
 -6هلدشااكة هلسماسـمة :هني سنلوك س اسني مارسنه المواطننو طواع ن للمسناهم فني صننع الس اسن
العام  ،واتخاذ الق اررات علنى كنل المسنتو ات  ،واخت نار النخنب ال اكمن فني مختلنم الموافنع  ،ومرافان
اأداج ال كننومي  ،والتعييننر عن ااراج فنني وسننائل االتصننا المختلفن

ننو القضننا ا التنني تفننرض نفسننها

على أجندة اهتمامات الرأي العام ( .عيد الغفار . ) 59، 58، 2009 ،
هلتعايـف هإلجاهئــي :هنني السنلوك الس اسنني لألفنراد فني المشننارك واتخناذ القن اررات وصننع الس اسن العامن
للدول واخت ار النخب م خو وعيهم االوافع الس اسي وامفردات المجتمع الذي ع شو ف ه.
 -7هلدشااكة هالجتداعمة :مشارك الفرد في الجماعات االجتماع ن  ،مشنارك فني المنظمنات الطوع ن
وخاص ما ينصب دورها على النشاط المجتمعي الم لي أو المشروعات الم ل  ،وتتم المشارك عادة
خارج موافم العمل المهني للفرد  (.غيث )317-1989.
هلتعايــف هإلجاهئــي :هنني العمل ن التنني يلعننب الفننرد م ن خولهننا دو ار فنني ال نناة االجتماع ن م ن خننو
اشتراكه مع اأفراد في اأعما التطوع اإلنسان والنشاطات المجتمع التي تهدف إلى رفي المجتمع
واستق ارره.
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 -8هال نتداء:
هو االنتسناب ال ق قني للندي والنوط فكن ار ،وتجسنده الجنوارن عمنو  ،والرغان فني تقمن

عضنو منا ،

لم ا ن الفننرد لننذلك واالعت نزاز ااالنضننمام إلننى هننذا الشننيج ،و كننو االنتمنناج للنندي اننااللتزام يتعل ماتننه،
وال انات علننى منهجننه ،أمننا االنسننا للننوط الننذي عننني الشننعب أو اأرض فيجسنند االتضن
تض

من أجلهننا،

نااع م شعوره ا ب هذا الوط وشعاه( .ناصر .) 230 ،2002 ،

هلتعايف هإلجاهئي :هي الشعور ال ق قي للفرد االوالج لوطننه وأرضنه وفكنره ومعتقداتنه والندفاع عنهنا فكن ار
وعمو.
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الفصل الثاني
الرؤى النظرية املفسرة لألسرة
وقيم املواطنة
ألال  :نعهاما

ع :

تنظ ي ملتع ق ب ا ع

 ملق م : -تنظ ي تبنائ

تإلظ ف

لرا ع

ع .

 -يظ ي تص ع ملااكة

لرا ع

ع .

 -يظ ي تتطإلاي لرا ع

ع :

 -يظ ي تتفاع

ت م ي لرا ع

 تنظ ي ت لاي لرا ع-

ع .

تماما ألجةت كإليت لرا ع

ثاي ا  :نعهاما

ع .
ع .

تنظ ي ملتع ق ب ا ع تق م:

 تنظ ي تإلظ ف

لرا ع تق م:

 إعهاما أم ل رلاكايم يف را ع تق م. ماكس ف رب ل تق م ل ت أمسات -تق م عن تاتكإل بااعإلي .

حل يث .

أوًال :هإلسهادات هلنظاية هلدتعلقة ب اهسة هألساة:
 هلدق دة:
سعى الاا و في ميدا اأسرة كاافي المنظرا في المجاالت المختلف م العلم أ ينظموا
معارفهم في نسق م المفهومات  conceptsو التعم مات  Generalizationوالنظراات ،theories
لذلك رأى المتخصصو في مجا اأسرة لتنظ م مفهوماتهم وتطوار فروضهم وربطها اشكل له معنى،
وذلك م أجل الوصو إلى تفسير التنظ م اأسري ،فاأهم

النظرا تساعد على اكتشاف النقاط

الجوهرا التي يركزو عليها اهتمامهم  (.خولي .) 140 –2000،

 هلنظاية هلبنائمة هلوظمفمة و اهسة هألساة:ظهر هذا التفكير في علم االجتماع في العقد السادس م القر العشرا والذي اهتم يدراس
آ ار ارتااط كل جزج م النسق االجتماعي ااأجزاج اأخرى المكون له  ،فهذا التفكير يدرس العديد
م المستو ات منها المستوى الفردي الذي يهتم ينمو شخص الفرد ،والمستوى الم سسي الذي يوضح
كف

ف ام اأسرة امهامها ،والمستوى االجتماعي الذي فسر أهم

عتير اأسرة ظاهرة كون

النسق االجتماعي  ،فهذا النهج

موجودة منذ القدم و تى وفتنا ال اضر ،والذي عتير الفرد مجموع م

المعايير والق م تعلمها واكتسيها م أسرته م خو تنشئتها له ،ولكي تاقى اأسرة دائم الوجود
ومستمرة عليها أ تكافح م أجل ذلك ،وهذا ال يت قق إال م خو ممارس وظائفها الينائ المتم ل
يتفعيل موافع أدوار كل فرد (عمر  ،) 34– 2000،فاليناج االجتماعي لألسرة هي الطراق التي يتم
م خولها تنظ م الو دات االجتماع والعوفات المتاادل يي جم ع اأجزاج  ،و شير أ ضا إلى أنواع
التنظ م المختلف في جم ع أن اج العالم ،وعلى الرغم م هذا االختوف في أنماط اأسرة إال أنها ت دى
إلى نمط وا د م التنظ م ي دى إلى نتائج وا دة وم ددة ،فوجود زوج أو عدد م الزوجات أو
تهللاس س منز مستقل أو مشارك الزوج أو الزوج في اتخاذ الق اررات كل هذا ييي اأش اج نفسها التي
مك أ تشارك فيها مجتمعات عديدة ،فاليناج والوظ ف

مك منافشتهما اشكل منفرد أو مجتمعي ،

وهذا م خو ارتااطهما ياعضهما الاعض ،فالوظ ف هي الدور الذي يلعاه اليناج الفرعي في اليناج
االجتماعي  ،م و اأسرة كيناج فرعي ت دى وظائم عديدة أعضائها م مهللاوى ومكان اجتماع
والتنشئ االجتماع وال ما  ،و قوم المجتمع كذلك يوظائم م ل تنشئ أعضائه تاعا لمعاييره وف مه
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إلى جانب أنه مصدر للضاط االجتماعي( .خولي  ،) 146، 145، 2000 ،واذهب جورج ميردوك
" " George Murdockأ د رواد االتجاه الوظ في الماكر إلى أ اأسرة تقوم اهللاربع وظائم رئ س ،
وهي :اإلشااع الجنسي ،واإلنجاب ،وتنشئ الصغار ،والوظ ف االفتصاد .

(

أ مد ،عيد العاطي ،

وآخرو  ،) 29 – 2001 -فوظ فتي اإلشااع الجنسي واإلنجاب عند " ميردوك " مك اعتاارهما وظ ف
وا دة ،فالزواج هو المكو واإلطار المشروع الذي قره المجتمع وذلك م
الييولوج

أجل تلي

ال اجات

الغرازا لإلنسا  ،فاأسرة والزواج عط ا النظام االستقرار وذلك في إطار عمل
تتطلب جهدا ووفتا طو و مقارن االكائنات اأخرى ،وعمل

اأطفا وتربيتهم ،فهذه العمل

إنجاب
ترب

اأطفا تتطلب تعاو أفراد وم سسات عديدة للق ام يها ،ففي اأسرة قوم اأب واأم يهذه العمل ،
وذلك م أجل إرساج دعائم قاف

للمجتمع ،أما الوظ ف االفتصاد

والملاس والمهللاوى أعضائها ،فاأسرة في المجتمعات التقليد

لألسرة فتتم ل في توفير الغذاج

تقوم يإنتاج القدر الكيير م المنتوجات

لسد اال ت اجات الماد  ،أما اليوم ومع تقدم المجتمعات فقد أصاح العمل المهللاجور ،وت ولت اأسرة
إلى و دة استهوك

( .عيد العاطي  ،ييومي ،وآخرو  ،)30 – 29 – 2004،واري اارسونز

" "parsonsأ النظام االجتماعي قوم على التكامل والتكافل ،واتكو م عدة أجزاج ،كل وا د منها
عتمد على ااخر في ترااطه ووظائفه ،فالتكامل هو ارتااط اأنظم الفرع مع اعضها الاعض ،وم
أجل أ تكو وظ ف النظام العامل متكامل وتعطي شكو عاما للنظام ،وارى :اارسونز " أ تنشئ
الفرد اجتماع ا تعكس مكونات وطي ع هذا النظام ،وبذلك يرى أ النسق االجتماعي عل ه مواجه أربع
مشكوت أساس  ،وهي -:
Adaptation

أ -التكيم

Goal Attainment

ب -ت قيق الهدف

Integration

ج -التكامل

Tension-man Element

د -خفض التوتر
فالتكامل هو تكيم اأسرة وتهللافلمها مع الييئ االجتماع
فالتااد يي اأسر م النا

االفتصاد

والطي ع التي تعتاشها اأسرة،

كو اطراق الت اق أفراد اأسرة االعمل مقايل ال صو

على أجر ،وبهذا تواجه اأسرة مشكل التكيم لمواجه الظروف االفتصاد  ،م أجل تهيئ ظروف
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العمل الجيد م إجازات ومكافئات وما شااه ذلك ،أما ت قيق الهدف فهو الفهم والموافق على أهداف
اأسرة ككل ،فجم ع اأنظم االجتماع

تى اأسرة لها سيب للوجود ،وهو ما عنى أ هناك أهدافا

يراد المجتمع ت ق قها ،تشترك يها اأسرة مع أنظم المجتمع المختلف لت ق قها( .الكندري–2013،
 ،)48وارى يل " "Bellوفوجل " "Vogelأ عمل

ت قيق الهدف هي مسئول

ال كوم أو الدول ،

فهي ذلك الجزج م النظام االجتماعي الذي يدير اأنشط التي تجعل المجتمع فاد ار على ت قيق
أهدافه ،فالتااد يي اأسرة وال كوم شيج ضروري م أجل وجودهما ،فهللاهم وظائم اأسرة هي
عمل ت قيق الهدف ،وبذلك تقوم اأسرة ااخت ار نوع معي م الق ادة م أجل أ تضع أنماطا معين
م الق اررات فادرة على ت قيق الهدف وانجاز أمورها ،وهذا يجعل اأسرة تدي االوالج لق ادتها ،وتلتزم
اما تتخذه م ف اررات ،أما التكامل فهو العوف يي اأجزاج داخل النسق االجتماعي ،وانظر إلى
المجتمع الم لي ااعتااره نسقا فرع ا م المجتمع الكيير ،فالتهللا ير المتااد يي اأسرة النواة والمجتمع
الم لي كو امشارك اأسرة في اأنشط الصناع أو االجتماع أو الدين  ،وبذلك عطي المجتمع
الم لي اأسرة هواتها وك انها ومساعدتها في أوفات اأزمات( .خولي  ،)149 – 2000 ،وترتكز
مشكل خفض التوتر على أ الفرد عانى م صراع الدور في اأسرة م خو مواجه متطلاات
التوتر وتعطي الوفت وتمنح االهتمام م داخل عمل

التنشئ

المواد المختلف إال أ اأسرة تمت

االجتماع لألفراد ،وبذلك تكو اأسرة أصغر و دة اجتماع مسئول ع نسق الق م الذي

دد ع

طراق الدي

واأنساق التربو  ،واالتالي يت كم في ت ديد أنماط السلوك المرغوا أو المطلوا

(الكندري .) 49 – 2013،

 نظاية هلصاهع " هلدااكسمة " و اهسة هألساة:نظر الماركسيو لألسرة م خو ت ل وتهم للمجتمع الرأسمالي وما يتميز اه م طاق ،
ول ست على أنها أ د اأنساق االجتماع

في المجتمع ،وتعد ت ل وت الفيلسوف " فرادراك

انجلز" " fried rich Engels" ،في كتااه أصل اأسرة  :والملك الخاص والدول " يدا الت ل وت
المنظم للماركس

ع اأسرة والعوفات يي الجنسي  ،يث درس " انجلز " اأسرة النواة وه من

معتير أ المر ل اليدو أ د م ار ل التطور االجتماعي لإلنسا  ،والتي
ا
الذكور عليها عير التاراخ،
تتوفر فيها معط ات لت قيق المساواة يي الجنسي  ،فو يوجد فروق وتمايز يي اأفراد على أساس
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الجنس وال تى أي شكل م أشكا الملك

الخاص  ،فاأش اج هي ملك الجم ع ،ولك مع تقدم

المجتمع أصاح نشاط اأفراد أك ر تخصصا ،وظهور اأنشط المتعددة م ل الرعي والتجارة والتعدي
هوما أكسب الفرد المزاد م ال روة على د تعيير " انجلز " ،وبذلك أصا ت فكرة الملك الخاص ،
وما مصير هذه الملك ف ما اعد؟ فيدأ الرجل يهتم افكرة الميراث وم سيخلفه في أمواله على أ
اينه م

صلاه ،هذا أدى إلى تنظ م العوفات يي

كو

الجنسي  ،وافرار نظام الزواج ااعتااره الشيج

المشروع لممارس هذه العوف ( .أ مد  ،عيد العاطى ،وآخرو  ،) 33 - 32 – 2001،ووجد نظام
اأسرة في الرأي الماركسي استجاا لوعتاارات الرأسمال الا ت م أجل س طرة اأفراد على الملك
وتورا ها أينائهم ،وبهذا تك ر روتهم وسطوتهم ج و اعد جيل ،واري ماركس وانجليز أ تغير النظام
االجتماعي م الرأسمال

قوم على أساس إلغاج هذه الملك

الفرد  ،وتصاح تنشئ اأفراد مهم

المجتمع ،و عد ماركس الزواج شكو م أشكا الملك الخاص  ،وهذا م خو است واذ الرجل على
امرأة تكو ملكا له دو غيره م الرجا  ،وتكو م لها م ل ال روة التي متلكها الفرد ملك

خاص ،

و رم المجتمع منها ،ووافق الك ير م الماركسيي ماركس يهذا ،واعتيروا الزواج استغو المالك لما
ملكه( .عيد العاطي  ،ييومي  ،) 34 – 2004 ،فهذا النهج عد جديدا في أدي ات اأسرة رغما ع
ت ل وت فرادراك انجليز عام  1902لرأسمل اأسرة كمصدر م مصادر ظلم المرأة ،فهذا النهج يرز
اشكل فوي في علم االجتماع في الوال ات المت دة اأمراك
في العقد السادس م القر العشرا م

نتيج لأل داث والمشكوت التي سادت

ركات نسو وتنظ مات للدفاع ع

قوفها ،والذي يرادو

تغيير مي از القوى داخل اأسرة اأمراك اعدما كا يراد تقو ض اليناج اأسري واهدد استق ارره ،ولكنه
في الوافع يري النزاعات والخوفات اأسرا (يي الزوج والزوج واأب واأيناج واأم واأيناج أو يي
اأيناج أنفسهم) ناتج ع عدم المساواة في ال قوق والواجاات ،وم خو ذلك أطلق "انجلز" تعم مه
المشهور اهللانه ال توجد أسرة خال

م النزاعات والخوفات اأسرا  ،و تى إذا خلت فترة تغيب فيها

المشا نات اأسرا فإ ذلك ال عير ع سعادة وهناج اأسرة يل إنها ال طارئ وم فت تعقيها
مشا نات فادم  ،هذا النهج ينظر إلى النزاعات اأسرا اهللانها إيجاي

تعود على ين

اأسرة وتنقي

أجواجها م التلوث الذي أصايها وتص ح اأخطاج وتزال الغموض واإليهام الذي ط أر على

اة

اأسرة عير معا شتها لأل داث القاس ( .عمر  ،)45 - 44 – 2000،وفد عرف لو س كوزر "
 " Cozerأ د المم لي المعاصرا لهذه النظرا الصراع اهللانه عمل اجتماع ضرورا لفهم العوفات
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االجتماع  ،واعتيره نضاال وكفا ا

و

الق م والمكانات ومصادر القوة ،واتفق هذا مع زميل
م عمل ات التفاعل االجتماعي ،وفد

" "Simmelوهو أ د مم لي هذه النظرا والذي اعتيره عمل

اتفق مع كوزر على أ الصراع ساهم في إفام الو دة واالتساق داخل الجماع عندما تكو هذه
الجماع مهددة االمشاعر العدائ
اليناج يخفم أوال م

يي أعضائها ،فالصراع الذي تمارسه المجتمعات خاص مفتو

دة التوتر يي اأطراف المتصارع و عمل على تقليل أسااب التفكك واعادة

الو دة والترااط ،و صم اوو " "Plawالصراع اهللانه فوة تضفي ال يو المتجددة على اليناج االجتماعي
سواج على مستوى المجتمع الكيير أو على مستوى اأسرة( .العسولي .) 35 - 2012،

 هلنظاية هلتطواية و اهسة هألساة -:تعد نظرا النمو أو تطور اأسرة م النظراات ال دي الذي ظهرت في السنوات اأخيرة منذ
العام  ،1930وتركز اشكل أساسي على أهم

الم ار ل المختلف التي تمر يها دورة

اة اأسرة

واالهتمام اعامل الزم كاعد مهم في التفاعل الزواجي ( الكندري  ،)57 – 2013،معتيرة اأسرة و دة
م الشخص ات المتفاعل  ،ولكنها ال تنطلق م التفاعل في د ذاته وال م السلوك المتهللا ر االموافم،
ولكنها تنطلق م فكرة دورة ال اة اأسرا  ،واستخدام دورة

اة اأسرة كهللاداة ت ليل لوصم ومقارن

يناجات ووظائم التفاعل الزوجي في م ار ل مختلف م التطور والنمو ،وم أجل وصم وتفسير
اعض الجوانب في اأسرة في كل مر ل  ،يدجا امر ل زواج الخطييي وانتهاج يوفاة أ دهما أو كليهما،
فهذا اتجاه أوضح في أ لكل مر ل تطورا ظروفا وشروطا تلزم اأسرة الق ام امهام معين لمواجه
ظروف وشروط مر ل تطورا جديدة ،أو تقيل مر ل التغير اات  ،وفد وضع هذا االتجاه ماني م ار ل
لنمو اأسرة سب شكل دائري سمي دورة

اة اأسرة (م مود ،)68 – 2012،والتي ددتها عالم

االجتماع اأمراك ا فلي ميلز " "Elvin millsوهي كما هللاتي-:
 -1المر ل اأولى :تيدأ م زواج الخطييي وتنتهي فيل م ود الوليد اأو  ،وهي (أسرة تضم
زوجي دو طفل).
 -2المر ل ال ان  :تيدأ منذ والدة الوليد اأو وتنتهي تى يلوغه س
زوجي وطفو).

14

شهر ( أسرة تضم
ا
وي

 -3المر ل ال ال  :منذ دخو اأيناج المدرس

تى يلوغهم س الست أعوام ( أسرة م زوجي

وأيناج أعمارهم م عامي ونصم وتنتهي تى ست أعوام ).
 -4أما المر ل الرااع  :فتيدأ م دخو اأيناج المدرس

تى يلوغهم س

و عشر عاما (وهي

أسرة تضم زوجي وأيناج أعمارهم يي ست أعوام تى و عشر عاما).
 -5المر ل الخامس  :وتيدأ م مر ل المراهق و عشر عاما تى يلوغ اأيناج س العشرا
عاما ( وهي أسرة تضم زوجي وأيناج تتراون أعمارهم يي

و

عشر عاما تى عشرا

عاما).
 -6المر ل السادس  :تيدأ امغادرة االي اأو أسرته والع ش اعيدا عنها ،وتنتهي امغادرة االي
اأخير ( صاح ييت اأسرة مركز إا ار إلى العوالم االجتماع اأخرى).
 -7المر ل السااع  :وهي مر ل العش الفارغ تى تقاعد الزوجي أو إ التهما على المعاش.
 -8المر ل ال امن  :فيها يتقدم عمر الزوجي إلى الشيخوخ  ،وتنتهي يوفاة أ دهما أو كليهما
(عمر .) 41 - 40 – 2000،
وفام روانتري " " Rowntreeيدراس دورة
أ

اة اأسرة الفقيرة في انجلت ار عام  ، 1906موض ا

اة اأسرة تمر ام ار ل الفقر الشديد عندما تنجب أطفاال صغا ار ،واعد ذلك فترة م الرخاج النسيي

عندما كير اأيناج و صا و فادرا على الكسب ،واعدها تهللاتي فترة م الفقر يتقدم الزوجي في
العمر ،و صاح اأطفا

كاا ار وا سسو

" "Sorokinوآخرو أربع م ار ل لدورة

أس ار خاص يهم ،أما في عام  1930نافش سوروك
اة اأسرة .

 )1مر ل زوجي ينشآ وجودا افتصاد ا مستقو .
 )2مر ل زوجي مع طفل أو أك ر .
 )3مر ل زوجي مع طفل أو أك ر عيلو أنفسهم.
 )4مر ل زوجي تقدم يهم العمر ( .خولي – .) 124 – 2011
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 هلنظاية هلتفاعلمة هلادزية و اهسة هألساة:تمتد جذور النظرا التفاعل الرمزا إلى أك ر م فر م الزم في أمراكا ،وذلك على أ ر
زاادة مشكوت الهجرة والجرام والجنون والطوق ،والتفاعل يي

الفكرة التي

ملها المهاجرو

اأوربيو إلى أمراكا وبي الييئ الجديدة التي نشهللاوا فيها( .أيو أسعد  ،)125 ، 2011وتقوم هذه
الر

على أ

الفرد ع ش في عالم م

الرموز والمعارف الم ط اه ،واتهللا ر يها في تفاعله
اجاته االجتماع

االجتماعي ،فاستخدام الفرد للرموز للتعيير ع

ورغااته الفرد

تكم أهميتها في

استخدام الفرد لها في المجتمع ،وفي الممارس اليوم في ال اة االجتماع  ،فالفرد تعلمها م خو
تفاعله مع ااخرا الم طي اه اشكل شعوري أو ال شعوري( .الكندري)50 ،2013 ،
وياي هاابات بلودا وهو أم اوه هذا هلنظاية دا مأتي-:
 -1أ يني اإلنسا يتعاملو مع اأش اج على أساس معانيها االنسا لهم ،فهذه اأش اج الموجودة
في م ط اأسرة فد تكو جمادا م ل اللعب أو الكتب ،أو مخلوفات آدم م ل الجد أو اأخ أو
الجي ار  ،أو نظم م ل المدرس والصناعات ،أو م ل عل ا م ل ال را والعطم.
 -2أ المعاني مشتق وناشئ ع التفاعل االجتماعي م خو ممارس الفرد مع رفافه ،فمصدر
المعاني مك التوصل إل ه تقليدا اطراقتي :
أ -إما على اعتااره جوهر الشيج م و" :الوردة وردة ،والصفع صفع " ،فالمعنى مستخدم م
الموضوع( .خولي .) 151 ، 2000،
ب -أو أنه صادر ع

طي ع اإلنسا

النفس

والعقل  ،فمشاعر الفرد وذكرااته تنتج عنها

المعنى ،واختلم الرمز تاعا لوجهات النظر هذه؛ أ

المعنى ينشهللا م

خو

عمل

التفاعل الرمزي يي الناس.
 -3أ المعاني مك تناولها وتعديلها م خو عمل

تفسيرا

ستخدمها الفرد في التعامل مع

اأش اج التي يواجهها( .الكندري  ،) 54 ، 2013 ،واري كولي " "Cooleyوهو أ د رواد هذه
النظرا أ المجتمع اإلنساني عاارة ع نسيج م التفاعوت وتصورات وانطااعات وتقي مات
عقل الفرد مع عقو ااخرا  ،والنفس الاشرا عاارة ع مجموع م اأفكار تتفاعل وتتعامل
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مع نفوس ااخرا  ،وميز" كولي" مفهومه ع الذات كما تدرك في مرآة ااخرا  ،يث ميز يي
نوعي م الجماعات اإلنسان

هي الجماعات اأول

والجماعات ال انو  ،فالجماعات اأول

تتصم االعوفات ال م م والمااشرة والتعاو يي أعضائها ،م ل :اأسرة وجماع اللعب ،أما
الجماعات ال انو ال تكو معها في عوفات م م ومااشرة كما في جماع الطلا م و ،إ
التفاعل الرمزي عني أ الناس ال يتفاعلو مع الييئ فقط يل يتفاعلو على أ ال اة في ال
مستمرة (م مود ،) 79 – 78 – 2012 ،وبناج على هذه النظرا فالتفاعل الرمزي في اأسرة
قوم على دراس التفاعل والعوفات الشخص

يي الزوج وزوجته وأوالدهما  ،فسلوك اأفراد في

اأسرة هو التفاعل االجتماعي الناتج ع الرموز التي شاهدها الفرد واتهللا ر يها سلاا أو إيجااا في
ال اة اليوم

اشكل مااشر (الكندري  ،) 50 ، 2013 ،فالتفاعل االجتماعي في اأسرة ي هل

الطفل لتطوار شخص

خاص اه ،وتكتسب هذه الشخص

خصائصها واستقولها االتدراج،

فاالختوف في طي ع شخص اأفراد هللاتي م خو االختوف في نمط التفاعل الرمزي داخل
اأسرة ،وم

اختوف ااااج م

استجاااتهم للتفاعل ،وفي مستو ات التدع م الذي قدمونه

أطفالهم ،فكلما كا تفاعل ااااج أك ر إيجاي كانت استجاااتهم أك ر تدع ما ،وهذا ي دي إلى أ
تنتج اأسرة أفرادا أك ر ألف اعالم الرموز في اأسرة والمجتمع ،ولديها القدرة على التوافق مع
المجتمع والعكس االعكس (زايد  ،لطفي ،وآخرو  ،) 34 – 1999،و مك أ تولد هذه العمل
أشكاال م التوتر والصراع يي الذات والعالم تزاد كلما ا تكت الذات اعوامل رمزا خارج اأسرة،
ولك النمط العام هو أ تتوافق الذات مع العالم ال أ تتصارع معه ( وتلعب اأسرة الدور
اأساسي في خلق هذا التوافق ) ،فكل ذات تجد لنفسها مهللاوى في العالم الم ط يها ،وبهذا تكو
اأسرة هي أو العوالم التي تهللانس لها الذات وتهللاوي إليها ،فهي التي شكلتها وطاعتها اطااعها في
اأساس (شكري  ،الجوهري ،وآخرو .) 36، 2009 ،

 هلنظاية هل واية و اهسة هألساة:عد" كار زامرما "  coral Zimmermanألمع م

دعم هذه النظرا في كتااه اأسرة

وال ضارة ،ودعم نظراته امقارن التطور في المجتمعات المتخلف وأنماط أخرى م
المتقدم معتمدا في ت ليله على التقاليد الغرب

المجتمعات

التي ظهرت في اليونا القد م والعصور الوسطى
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تى القر العشرا في أمراكا ،ففكرة كتااه تت دث ع وجود عوف و ق يي طي ع اأسرة وتنظ مها
وبي طي ع المجتمع الكيير ،معتي ار أ أي تغير في أ دهما يرتاط ارتااطا و قا مع التغيرات في
اأخرى ،وبهذا فإ اأسرة والمجتمع يتاادال التهللا ير على اعتاار أنهما عوامل في مسيرة تغير العام
(خولي  ،) 60 ،2004،و عد "زامرما " م ور فوة اأسرة هو اأساس في تصنيم اأسرة خو
تطورها التاراخي ومقدرتها على العمل وميدا عملها  ،ومدى هذه القوة مق اسا اقوة المجتمع كله
واأدوار التي تستط ع اأسرة الق ام يها في إطار اأدوار الكل

للمجتمع  ،وبذلك يرى زامرما أنه

مكنه تنم ط اأسر تاعا لمقدار فوتها مقارن اقوة المجتمع (دعاس  ،)124، 1995،وعمق مجا
فعلها وكم

الضاط التي تمارسها  ،وبذلك توصل زامرما إلى و

أنماط رئ س لألسرة وهي كما

هللاتي -:
 )1أسرة الوصا

 :Trustee familyوهي أسرة تمتلك فوة وس طرة على أفرادها الذي ال ملكو

قوفا تجاهها ،فهي التي تت كم في ال روة والملك و قوق اأفراد ،فهذا النمط ينتشر في المجتمعات
ذات الطااع اأيوي م ل المجتمعات اليونان والرومان القد م .
 )2اأسرة التقليد  :Domestic familyهي أسرة تقوم على التقاليد ،و كو لها م القوة ما للدول ،
فهي أسرة فو تس طر على أفرادها ،ولك سلطتها ل ست مطلق كما هو ال ا في أسرة الوصا  ،إذ
يوجد تواز يي سلط الدول وسلط اأسرة ،فهي يدا لتطور ال قوق الفرد .
 )3اأسرة النوو

 :Atomistic familyهي أسرة ال تتمتع اهللاي فوة ،وتظهر عندما تكو الدول

مزدهرة وعندما تنمو الفلسف الفرد  ،و سود هذا النمط في المجتمعات المعاصرة( .شكري  ،الجوهري
،وآخرو .) 21، 2011 ،

 ههتدادات هوجست كونت و اهسة هألساة:نافش كونت " "comteالنظام االجتماعي يوصفه اليناج الذي م ل االستات كا االجتماع
 ،soclal staticeوهي الفرع ال اني م علم االجتماع الذي عير يوضون ع فكرة النظام وادرس
الظواهر االجتماع في توازنها واستقرارها وتهللا يراتها المتاادل  ،فاالستات كا االجتماع عند كونت تقوم
على افتراض أ هناك م سسات اجتماع تتمتع ي اات نسيي في خصائصها ،وهذه الم سسات تتعاو
م أجل استمرار واستقرار المجتمع وتوازنه ،ففي هذا الس اق نجد كونت ي كد على اأسرة يوصفها
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نظاما اجتماع ا (القراشي  ،) 116، 2011 ،وارى كونت أ المجتمع يتكو م

و عناصر هي:

الفرد  ،والعائل  ،والدول  ،وهذه العناصر هي أساس التواز واالنسجام مع ييئ المجتمع غير أ الفرد
في ذاته ال عد عنص ار اجتماع ا  ،فالقوة االجتماع

مستمدة م تضام اأفراد التي تعتمد على

التساند المتااد يي الظواهر المترااط االنظام العام (سعيد  ،) 40، 2004 ،واوضح كونت ضرورة
ال اج لخلق رون م التضام يي اأفراد والتنظ مات في المجتمع  ،ف شير على سييل الم ا إلى أ
اأسرة ااعتاارها تنظ ما اس طا تقوم على ميدأ تقس م العمل م أجل إشااع اجات ورغاات أفرادها،
ولك مع تطور ظروف المجتمع المعقد تتضام مجموع م اأسر ع طراق التااد في الخدمات
والتعاو في إشااع وظائم أعضائها ككل (عيد الر م  ،) 51 ، 2006 ،فاأسرة هي أو خل في
جسم التركيب الجمعي وهي مرة م

مرات ال اة االجتماع  ،و عرف كونت اأسرة اهللانها ات اد ذو

طي ع أخوف  ،أ الميدأ اأساسي في تكوانها يرجع في نظره إلى وظ فتها الجنس
شك أ

الميل المتااد

يي

الزوجي

والعطم المتااد

يينهما م

والعاطف

جه واأيناج م

وال

جه أخرى

والمشاركات الوجدان الموجودة يي أفراد هذا المجتمع الصغير م ترب اأطفا والنزع الدين التي
غرسها اأيوا في أوالدهما وال قوق والواجاات المترتا على كل عضو في اأسرة فيل العضو ااخر،
كل هذه اأمور ترجع في طي عتها إلى وظ ف اأسرة اأخوف ( .أيو طا و  ،(82،[2000-] ،وا كد
كونت على أهم

اأسرة ودورها في المجتمع ،وارى أ

لألسرة وث وظائم أساس

ال مك

االستغناج عنها مما تطور شكل اأسرة وهي -:
 )1الوظ ف الخلق  :امعنى تزواد أفراد اأسرة اقواعد السلوك وااداب العام وفوالب المعرف والعادات
والتقاليد ومستو ات الخير والشر والفضيل والرذيل أي المعنى الشامل لألخوق ول س المعنى الضيق .
 )2الوظ ف التربو  :أي ترب الطفل منذ الوالدة وترو ضه وغرس الق م والفضيل .
الدين

لألسرة ( .السيد ،س

 )3الوظ ف الدين  :وهي الخاص االعاادة اأسرا وال اة الجمع

وآخرو  ،) 28،29 ، 1997،وتوصل" كونت" إلى أ المجتمعات اإلنسان

تمر عير م ار ل تم

وث ،فهللاطلق على مقولته هذه فانو الم ار ل ال و .
 )1المر ل الدين  :والتي تفسر الظواهر اقوة خارج عنها.
 )2المر ل الميتافيزاق (ما وراج الطي ع ) :وتفسر الظواهر االجتماع م خو معا وأفكار.
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 )3المر ل الوضع ( :هي مر ل الفهم العلمي) الذي يذهب فيها العقل إلى تفسير الظواهر تاعا
للقواني التي ت كمها واأسااب المااشرة التي ت ر يها( .منصور  ،) 53 ، 2008 ،وبهذا عد فانو
الم ار ل ال وث في رأي" كونت" أك ر م مجرد ميدأ

كم تقدم المعرف  ،فالفرد في تطوره وتربيته

وتعل مه مر يهذه الم ار ل ال وث شهللانه شهللا المجتمع اإلنساني نفسه( .ال س .) 112، 2010،

ثانم ًا :هإلسهادات هلنظاية هلدتعلقة ب اهسة هلقمم:
 هلنظاية هلوظمفمة و اهسة هلقمم:
تستند النظرا الوظ ف

– يوصفها إ دى النظراات اأساس

في علم االجتماع – إلى

مجموع م القضا ا والمفاه م والمصطل ات التي تعد شائع االدرج التي تجعل م هذه النظرا –
االفعل – اأك ر انتشا ار واستخداما م فيل الدارسي والاا ي في مجا علم االجتماع ،يث أصاح
منهج الت ليل الوظ في – شئنا أم أيينا – هو المنهج المس طر على وافع الدراسات اأكاد م

في

معظم الهيئات التي تهتم االت ليل االجتماعي للظواهر التي تظهر في الوافع االجتماعي االفتصادي
الس اسي (الع سى  ،الغانم  ،) 49، 2000،وبذلك تشير " الوظ ف " إلى اإلسهام الذي قدمه الجزج
إلى الكل ،وهذا الكل فد كو متم و في مجتمع أو قاف  ،كقولنا" :إ وظ ف ال كوم هي ضما
سوم النظام القائم في المجتمع" ،أو "إ

وظ ف الق م المشترك لمجتمع ما هي ت قيق التماسك

االجتماعي" (زكراا  ،) 193 ، 1998 ،وترى النظرا الوظ ف ضرورة وجود نظام ف مي أو مع اري
تسير الينى اله كل

للمجتمع أو الم سس في مجاله ،فالنظام الق مي هو الذي قسم العمل على

اأفراد ،و دد واجاات كل فرد و قوفه  ،كما
ت ديده لماه
الم سس

دد أساليب اتصاله وتفاعله مع ااخرا  ،إضاف إلى

اأفعا التي كافئ عليها الفرد أو عافب ،علما اهللا النظام الق مي الذي تسير عل ه

كو متهللات ا م طي ع الين

التي يخرج منها النظام ،فالنظام يناع م الوسط

االجتماع

الذي يوجد ف ه وذلك لتنظ مه والس طرة على معالمه و ل مشكوته وتنافضاته واخفافاته( .ال س
 ،) 57،58، 2005،ونتيج أ ماه الق م ت قيق التواز واستقرار وتماسك المجتمع ،وأ د الضوااط
التي ت دد سلوك الفرد ،فإننا سوف نستعرض إسهامات اعض رواد هذه النظرا ومنهم "أميل دوركا م"،
و"ماكس فيير" ،و"تالكوت اارسونز".

20

 إسهادات هدنل واكامم في اهسة هلقمم:تتيلور أهم

إسهامات

"دوركا م" " "Durkheimفي النظرا السسيولوج  ،نظ ار لوضون

التصور الفكري واأساس اأيدولوجي الذي تيناه "دوركا م" اصورة مستمرة عند ت ليله لك ير م
الظواهر االجتماع والقضا ا والمشكوت التي تمت معالجتها على المستواي النظري أو االميراقي ،
كما تكم أهم

هذه اإلسهامات أ ضا في معالجتها للظواهر االجتماع

على أسس منهج

وا

(عيدل ،)230 ،2006 ،و عتير دوركا م م أنصار المذهب السوسيولوجى في علم االجتماع الذي
قوم على فكرة النظر إلى المجتمع ااعتااره نسقا يتكو م أجزاج مترااط ي دى كل جزج م أجزاج
المجتمع وظ ف م خو تقس م العمل أو يناج اأدوار ،وهذه الر

تشاه المجتمع االكائ العضوي

الذي ي دي كل عضو م أعضائه وظ ف م ددة كما صور المجتمع وكهللانه جزج م النظام الطي عي
يتطور تلقائ ا وفق اجته اأساس (أيو طا و ] ،) 123، [2000-يث فسم "دوركا م" موضوع علم
االجتماع إلى فسمي رئ سي  ،عرف القسم اأو االمروفولوج ا االجتماع أو علم الييئ االجتماع
وهو اأساس المادي للمجتمع أو التركيب االجتماعي ،وم أهم دعائم هذه الين

االجتماع

عند

دوركا م اأرض (الييئ ) والسكا والنظم االجتماع الناتج ع التفاعل يي السكا والييئ  ،أما القسم
ال اني لين المجتمع فهو علم الوظائم االجتماع و قصد يذلك وظ ف النظم االجتماع المختلف في
تكوا واستمرار

اة المجتمع ،وم أم ل هذه النظم عند دوركا م الدي واأخوق وال قاف واالفتصاد

وف م الجماع (ال وات  ،)116 ، 1998 ،ففي مفهوم الشعور الجمعي consnience collective
أو نسق الق م عند "دوركا م" نو ظ وجودا لفكرة االعتقادات المشترك أو الق م العام  ،كما أشار
"اارسونز" ا ق  ،فإ المفتان اأساسي لتعرام "دوركا م" للشعور الجمعي هو االعتقادات والمشاعر
التي هي عام للجم ع (ييومي  ،)74، 2004 ،فالق م عند "دوركا م" تصورات تتميز االعموم
وااللتزام وترتب يإجراجات جزائ لكي تضم االمت ا لقواعد السلوك  ،وهي م صنع المجتمع  ،أي
أ المجتمع هو أساس الق م يرغم فوتها اإللزام  ،إال أنها مرغوب فيها ،وهكذا يتضح أ الق م عند
دوركا م وليدة العقل الجمعي وترتاط ا اتنا العمل ارتااطا شديدا ول ست امعز ع هذه ال اة ،لذلك
أنكر دوركا م إمكان ت رر اأفراد م ف م المجتمع ،واتخاذ موفم صراح م هذه الق م سواج االرفض
أو التمرد ،وامكان

خلق اأفراد لق م جديدة ( .فهمي  ،) 24 ، 1999،فالفرد منذ والدته كما يخيرنا
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"دوركا م" يجد نفسه م اطا اهللا كام وفواني اجتماع تعييرا ال ستط ع تفسيرها أو التقليل م أهميتها
كما ال ستط ع انتقادها أو التهجم عليها أو التهرب منها ،والشيج الو يد الذي ستط ع الفرد الق ام اه
هو إطاع هذه القواني واالستسوم إلى أوامرها ونصوصها دو أي تردد أو تهللاخر ،واال ال مك أ
كو الفرد مقيوال م لد الجماع ومنطو ا ت ت لوائها (ال س  ،اأ مد ،)152 ، 2005 ،ففي
كتااه تقس م العمل تصدى دوركا م لدراس التغيرات التي ت دث في المجتمع نتيج للتكنولوج ا وكيم
ي ر ذلك في نسق الق م والتوفعات المشترك  shared Expectationوطي ع النظام الخلقي؟ وأطلق
دوركا م على ذلك اسم التضام

العضوي  organic solidarityفي مقايل التضام

( Mechanical solidrityييومي ،) 74، 2004 ،فالمجتمع الذي يتسم االتضام

االي

االي مجتمع

متو د أ جم ع أفراده متما لو والروااط التي تجمع يينهم هي أنهم جم عا مارسو أنشط متما ل
وات ملو مس ول ات متما ل أ ضا ،وعلى العكس م ذلك ،فإ تماسك المجتمع القائم على التضام
العضوي عد نتيج للتااي يي أفراده ،يث ي دي كل منهم وظ ف مختلف ع ااخر ،واالتالي تتااي
المس ول ات أ ضا ( .الجوهري –يد ار  ،) 139 ، 2011 ،وفد رأى "دوركا م" أ التغير االجتماعي
يترك أ ره في اأخوق ،وكا

يرى أ

أزم المجتمع ال ديث تكم

في أنه في مجرى التغير

االجتماعي تهتز منظوم الق م التي سترشد يها اأفراد والمجتمع يث تختفي اعض الق م التقليد ،
ولك دو أ

ستط ع المجتمع ترسيخ معايير يديل ت ل م لها ،وادخل المجتمع ا ال خلق سماها

"دوركا م" ( " ) Anomieاأنومي" التي ت دث أ المجتمع لم ستط ع استيدا اأخوف ات القائم
على الدي  ،اهللاخوف ات فائم على العلم ،وكا يرى أ علم االجتماع ستط ع أ
هذه اأخوف ات ( س

ساعد في إفام

 ،)122،121، 2012 ،و عكس مفهوم "اأنومى" اهتمام دوركا م الاالغ

االمشكوت المرتاط اضعم القواعد الخلق العام  ،فيرى "دوركا م" أنه عندما تضعم القواعد الخلق
وتفقد فوتها وس طرتها على اأفراد يواجه اأفراد ال "اأنومي" و دث هذا عندما سود المجتمع ال
م الغموض وتضارب في الق م االجتماع  ،يث ال يوجد تصور واضح م دد و ما هو صواب
وما هو خطهللا (الجوهري ،يد ار  ،)142 ، 2011 ،وعندما لل "دوركا م" أاعاد المجتمع الرأسمالي
الجديد القائم على التجارة والصناع أوضح اأضرار المترتا على ارتفاع مطامع اأفراد وما ي دي إل ه
م

أمراض اجتماع

وعلى اأخ

االنت ار  suicideالذي فسمه دوركا م إلى و

(اإلي ارا  ،اأنان  ،الشذوذ) ،والذي أرجع أساااه إلى افتقاد المعايير الخلق
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م ار ل:

المشترك وعدم فدرتها

على توج ه السلوك (ف جا  ،)66 ، 2001 ،ووصل "دوركا م" م وراج دراسته إلى فانو اجتماعي
ملخصه( :إ

الميل إلى االنت ار يتناسب عكس ا مع درج التكامل في الهيئ الدين

ومع درج

التماسك في اأسرة ،ومع درج التو د (الو دة) في الهيئ الس اس  ،فكلما فوات هذه الهيئات ال و
(الدي  ،واأسرة ،والدول ) واشتدت سلطتها على اأفراد الذي ينتمو إليها فل عدد المنت را  ،ولك إذا
ضعم ك انها ووهنت سلطتها واضم ل نفوذها ،ت رر اأفراد م رفايتها ،وانهار الشعور الجمعي في
نفوسهم ،وتغلت الرون الفرد
يتصرفو

م

وال يجدو في نفوسهم أى وازع ديني أو عائلي أو فومي وم

سب إرادتهم الخاص وهنا ك ر االنت ار (الخشاب  ،) 29 ، 2013 ،وركز دوركا م على

معتير أ المعدالت الصغيرة م الجرائم واالن رافات
ا
الدور االجتماعي الذي تلعاه الجرام واالن ارف،
مك أ تكو مفيدة أ انا أنها تدفع الناس للت الم وتقو الروااط الخلق

لم ارب أولئك الذي

عتدو على القواعد الخلق  ،لكنه ذر م المستوى العالي م الجرام واالن راف على اعتاار أ له
أ ار معاكسا أنها تضعم إ ما ااخرا االماادئ والقواني  ،وتقود الناس لمساجل السلط الخلق
معتير أ التغير االجتماعي السراع هو أ د أسااب هذه المشاكل الذي كو ف ه الناس
ا
للمجتمع،
ض ا ا لهذا التغير ،وبذلك يخسرو إ مانهم االماادئ االجتماع والم سسات (Donald 19،1989
.)light.Suzanne kellr

 "داكس فنبا" وهلقمم وهلاأسدالمة هلم نثة -:ينطلق فيير م

دراس الجماع أو ال اة االجتماع

اهللانها تنطلق م

الفعل االجتماعي

كهللاصغر و دة يهدف فهمه وتفسير مساره ونتائجه ،والفعل صاح المدخل لدراس المجتمع وما

تو ه

م عمل ات وعوفات وجماعات ونظم (منصور  ،) 58، 2008 ،و عتير نشهللات المجتمع م خو
التفاعل الذي قصد اه سلوك الناس الذي يرتاطو ياعضهم الاعض ع وعي  ،و قوم الناس يتشكيل
النظم م خو عمل ات التفاعل (عيد الجواد  ،)68 ، 2011 ،وا مفهوم الفعل االجتماعي عند فيير
عنى أي سلوك إنساني عط ه الفرد معنى " ،"Meaningفالفعل االنسا "لفيير" يختلم ع النشاط م
زاو أ الفعل يتضم فكرة لهدف وله معنى ،وال ق ق أنه في هذه النقط أظهر اهتماما واض ا االق م
أو نسق المعنى " "Meaning systemالذي شكل الفعل االجتماعي (ييومي ،) 76 ، 2004ووجد
"فيير" أ دراس الفعل االجتماعي تتطلب استعما النموذج الم الي يوصفها أداة م أدوات الا ث
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والت ليل والمقارن وصوال إلى تفسير ذلك الفعل (القراش  ،)191 ، 2011،وأدرك "فيير" أ للق م دو ار
في اعض جوانب عمل الا ث العلمي إال أنه رأى أنه يجب إاعاد التهللا ير االق م خو جمع الي انات
الوافع

في الا ث العلمي ،و عنى فيير في هذا أ علينا أ نستخدم كل اإلجراجات المعروف في

الا ث كالمو ظ الدف ق والمقارن المنظم واتعي أ

قتصر دور الق م على مر ل ما فيل الا ث

العلمي ومر ل ما اعد جمع الي انات (الجوهري  ،يد ار  ،وآخرو  ،) 202، 2011،وهذه الطراق
دراس موضوع

هي طراق النموذج الم الي التي تدرس الظواهر االجتماع
المجا للاا ث أو للعالم إدخا أهوائه ونزعاته ومصال ه الذات
والق م وتدرس ما هو كائ وال تهتم اما يناغي أ

تجراد

ال تعطي

في الدراس  ،وتفصل يي ال قائق

كو (ال س  ،) 282 ، 2010 ،ومع تسل م "فيير"
 ،إال أنه رأى أ الق م اخت ا ارت فرد

اهللا علم الق م تخلقه الظروف االجتماع التاراخ

رة  ،فما

م إنسا مفروض عل ه أ يوافق على ف م ال عتقد فيها ع طراق اليرهن  ،فهذه االخت ارات ال رة
كما يدرك "ماكس فيير" مشروط اشروط اجتماع
وتصوراتها ،وأ

الجماعات االجتماع

تاراخ

ت د أفكار الجماعات االجتماع

متااين فالق م تتصم تاعا لهذا االتنوع والتااي

(ف جا ،

 ،)67 ، 2001وبذلك فإ فيير لم يجعل م المجتمع فوة عل ا صدر عنها كل شيج مستقو ع
الوجود الفردي كما فعل دوركا م ،ولكنه أضاف إلى المجتمع إرادة اأفراد ورغااتهم ،واخت اراتهم
وتفض وتهم الخاص ،فالق م – م و – ترجع إلى استجاا وعي الفرد للوسط االجتماعي أو الموفم
الذي ع شونه (م مد ،)234 ،1982،وتوصل فيير في أطرو ته في عوف النظام الق مي ااالفتصاد،
ونتيج مو ظته لوافع المجتمعات متعددة اليناج  ،فنظرة سراع إل صاجات توزاع المه والوظائم
في المجتمع متعددة الد انات كالمجتمع األماني ييي أ اليروتستانت
يي

رجا

اأعما

المجتمعات اأوروب

و شكلو معظم مالكي ال روة (ع ما
اليروتستانت

االماادئ والق م الدين

تلو معظم المراكز الق اد

معتير أ
ا
،)137 ، 2009 ،

تمسك

أدى دوره الكيير في ظهور وشيوع النظام

الرأسمالي سب آ ارج وتعال م "فيير" ،فترجم الماادئ الدين الداع إلى االفتصاد في النفقات والتقشم
وال فاظ على ر وس اأموا عند اأفراد واستخدامها في المشاراع الزراع

والصناع

والتجارا أدى

إلى ف ام ال روات الزراع والصناع في الدو التي اعتنقت المذهب اليروتستانتي (ال س ، 2010 ،
 ،)280و مك القو  :أ اأخوق اليروتستانت كانت إ دى المنيهات التي أدت إلى ظهور الرأسمال
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 ،ولكنها لم تك

العامل الو يد ،واالرغم م

فيير يي

أ

مدى تهللا ير اليروتستانت

على التنم

الرأسمال إال أنه لم ينكر مدى تهللا ر اليروتستانت ينمو الرأسمال (رشوا .) 193، 2001 ،

 هلقمم عن تالكوت بااسونز-:عتير "تالكوت اارسونز" " "talcott parsonsم

أنصار النظرا الينائ

الوظ ف  ،فمنذ

منتصم اأربعينات أسهم "اارسونز" في دراس التنظ م وفدم نموذجا ل ال التواز في التنظ مات ،
والتي نظر إليها على أنها أنساق اجتماع طي ع  ،وهو نموذج يخالم النموذج المعقو لدى "فيير"،
ونموذج س مو الذي يهتم االفرد (رشوا  ،) 106 ، 2004،وارى اارسونز أ المجتمع ما هو إال
نسق نهائي سعى إلى ت قيق االكتفاج الذاتي يينما كلم (نسق) تعنى أنه الكل الذي يتهللالم منه
مجموع م اأج ازج التي تتمايز ع اعضها  ،فإنها في الوفت عينه تكو متساندة وتم ل مجموع
اأجزاج التي طلق عليها ااأنساق الفرع ،فاذا كا اارسونز تصور اهللا المجتمع عاارة ع و دة كل
تطلع يدورها الوظ في  ،فإ هناك مجموع م اأنساق الفرع
مواجه الضرورات أو اللزوم ات الوظ ف

المكون لهذا المجتمع تعمل على

(ص ام  ،) 60 ، 2009،وأكد اارسونز أ نظرا النسق

االجتماعي هي مركز نسق الفعل اإلنساني الكلي الذي ينتج عنه تفاعل اأفراد ومشاركتهم في الفعل
االجتماعي الكلي (رشوا  ،) 222 ، 2010،وهنا نستط ع أ نكتشم الموضوعات اأساس

عند

"اارسونز" ،فهو أوال يرى ال اة االجتماع م خو أفكار الاشر ،خاص م خو معاييرهم وف مهم،
فالمعايير هي تلك القواعد المقيول اجتماع ا التي ستخدمها الاشر في تقدير أفعالهم ،أما الق م فهللافضل
وصم لها هو أنها ما عتقده الاشر ع ما يجب أ تكو عل ه ال اة ،وهي أ ضا – لها تهللا ير في
ت ديد أفعا الاشر (كراب  ،)67 ، 1999 ،وبتعيير آخر عند تفاعل الفاعل مع ااخرا يتصرف
وال قاف

سب الم عايير والق م والضوااط الدورا أو النمط

التي اكتسيها م الم سسات التي عاش

فيها أو تعا ش معها ،ف ظهر فعله منمطا تنم طا نسق ا وم الطي عي سب ر

اارسونز أ هذا

الفعل االجتماعي المنمط ال هللاخذ شكو متطا نا (متصارعا) مع ضوااط الم سسات يل االكتساب
اإليجايي فضو ع تمتي وتطوار فعل الفاعل وأخذه مصداف

اجتماع

وفيوال اجتماع ا م فيل

الفواعل "اأفراد" ،أنه م م اجتماع ا ومجرب سلوك ا وناجح اعتااراا مم و المستوى اأخوفي في
الم ط االجتماعي (عمر  ،)82 ، 2005،وتعتير الق م هي العنصر اأساسي للنسق االجتماعي،
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فهي عاارة ع مجموع م الت ديدات التي توجد وتتوزم في الوجود معا ،و مك تشخ
يدورها م خو متغيرات نمط

هذه الق م

على سييل الم ا  ،فد تكو الق م الرئ س للنسق مصنع على

أساس النزع العموم  :اأداج ،النوع  ،ال اد الوجداني ،و مك

وجودها في مجتمع ييروفراطي

صناعي ديث ،أو تكو لها صفات مضادة يث توجد في مجتمعات فيل

أو جماعات صغيرة

(فهمي  ،) 128 ، 1999،وفد او اارسونز ربط الق م م خو التوجه الق مي ااالتجاهات واأفعا
اما سماه أنماط التغيرات  patterns of vari-ablesففعل اإلنسا يتهللا ر اما هو سائد م ف م ،فيتم
اخت ار الفعل سب الق م السائدة وما تولد م اتجاهات ،وفد وضع مجا االخت ار ضم

نائ ييي

كل م أفطايها نمطا ف م ا ،يتدرج ضم متصل ل صل إلى القطب ااخر كما هو ميي أدناه ،تم ل
المجموع اأولى التوجه الق مي في المجتمعات الجماع التقليد  ،يينما تم ل المجموع ال ان أساس
التوجه الق مي في المجتمعات ال دي :
هلدجتدعات هلم نثة

هلدجتدعات هلتقلن مة
 )1الوجدان Affectivity

مقايل

ال اد الوجداني Affective neutrality

 )2االنتشار Diffuseness

مقايل

الت ديد ( االدور ) Specificity

 )3الخصوص particularism

مقايل

العموم Universalism

 )4النسب Ascription

مقايل

الت صيل Achievement

 )5الجماع Collectivity

مقايل

اأنا الفرد

( Selfع ما ،)167 ،1999 ،

وبذلك يرى "اارسونز" سلوك الفرد االجتماعي م ل نسقا اجتماع ا نااعا م مجموع اأنساق داخل
المجتمع الكيير ،وكل نسق اجتماعي ( غير نسق الفعل االجتماعي) يتكو م م سسات اجتماع
أيرزها – العوئق  ،والمنظم  ،وال قاف  -جم عها تقوم يتطي ع سلوك الفرد( -عمر ،)83 ،2005 ،وأ
اأنساق تخضع اأفراد لكوكا م م كانيزمات الضاط االجتماعي ،تلك التي تعمل على و دة المجتمع
دو تفكك ،واذا كانت عمل الضاط م العوامل الهام في ت قيق و دة المجتمع فإ الق م أ ضا لها
دور مما ل في ت قيق التكامل االجتماعي واالستقرار (ص ام.)61 ،2009 ،
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 تعقنب:يجد القارئ للنظراات والمدارس التي اهتمت اموضوع اأسرة أنه تم تناولها م

منظورات

مختلف  ،وهذا راجع إلى طي ع النظرا وتفسيراتها م أجل الوصو إلى تفسير منظم للتنظ م اأسري،
فالنظرا الينائ الوظ ف تدور فكرتها و تكامل اأجزاج والعوف يي الجزج والكل ،وأ كل عنصر
في النظام العام ساهم في تطوار النظام وال فاظ عل ه ،وترى أ لألسرة العديد م الوظائم ،فوظ ف
اأسرة كنسق فرعي هو دورها في اليناج االجتماعي العام والذي قوم االعديد م الوظائم اأخرى،
فتكامل الوظائم يي اأنساق ي دى إلى استقرار النظام العام ولهذا تكو اأسرة م وجه نظر هذه
النظرا هي أصغر نسق اجتماعي قوم يوظائفه م أجل اكتما النسق العام ،لذلك عد منهج النظرا
الوظ ف

الينائ

م

أهم المناهج المستخدم

االجتماعى ،فالدراس ال ال

فى معظم الدراسات اأكاد م  ،وت ليل الوافع

توظم النظرا الوظ ف

الينائ

توصلت إليها م أجل معرف الدور الوظ فى لألسرة الفلسطين
تعزاز ف م المواطن .
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م أجل ت ليل وتفسير النتائج التى
م تنشئ اجتماع

وس اس

فى

الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 ت ا عا
 ت ا عا

حمل

ل تع ب

جنب

 تتعق ب ع ى ت ا عا

تةابق

هلفصل هلثالث
هل اهسات هلسابقة
يهدف هدا الفصل إلى استعراض الدراسات السااق ذات العوف االدراس ال ال

وتسل ط

الضوج على ما جاج فيها اقصد ت ليلها والتعرف على أهدافها ومناهجها وأدواتها وعينتها وأهم النتائج
التي توصل إليها الاا و  ،وتقي م مدى االستفادة منها ،وما تتميز اه الدراس ال ال

ع الدراسات

السااق  ،فتم تقس مها إلى دراسات م ل  ،وعرب  ،وأجني .
أوال  :هل اهسات هلدملمة وهلعابمة-:
 -1اهسة أشاف دسلم "وهقع هلتنشئة هالجتداعمة هل مدقاهطمة كدا ن اكها هلوهل ه

وهألبناء في

هألساة هلفلسطننمة" ( اهسة دن هنمة):2003 ،
هدفت الدراس إلى توض ح مدى اتفاق اأب واأم في أسلوبهما الد مقراطي داخل اأسرة
الفلسطين الوا دة ،وتوض ح مدى االتفاق واالختوف يي نظرة ااااج واأمهات ونظرة اأيناج والينات
في أساليب التنشئ االجتماع الد مقراط في اأسرة الفلسطين .
وفد أجايت الدراس على العديد م

التسا الت كا

أهمها :ما وافع التنشئ االجتماع

الد مقراط كما يدركها الوالدا واأيناج في اأسرة الفلسطين ؟ وهل تختلم أساليب التنشئ االجتماع
الد مقراط

يي اأب واأم داخل اأسرة الفلسطين ؟ وهل تختلم نظرة ااااج ع نظرة اأيناج في

أساليب التنشئ االجتماع الد مقراط داخل اأسرة الفلسطين الوا دة؟
يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي الذي ينطلق م دراس الوافع أو الظاهرة،
واستخدم الاا ث االستاان ااعتاارها أدة الستطوع رأي ااااج واأمهات وأينائهم م الذكور اإلناث،
وكانت م اورها على الن و ااتي :م ور ال قوق والواجاات ،م ور المساواة ،وم ور را اأب.
يث استخدمت عين عشوائ فصد م يي اأسرة الفلسطين التي لديها طالب وطالا في مر لتي
المتوسط وما فوق ،والذي

قطنو

م افظات غزة ،وبلغت عين الدراس مائتي

وخمسي

فلسطين  ،وفد تم اخت ارها م خمس م افظات( :رفح ،خا يونس ،الوسطى ،غزة ،الشما ).
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أسرة

وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها -:
 )1أ

را الرأي أمر متفق عل ه وال توجد فروق جوهرا

و فضا اه يي جم ع أفراد اأسرة  ،وأ

ااااج واأيناج فد تطااقت إجاااتهم في ك ير م ينود االستاان  ،هذا ي كد أ اأيناج يدركو أساليب
الترب االتوجه .
 ) 2تتطايق وتتفق وجهات نظر اأب واأم في أساليب التنشئ االجتماع خاص ف ما يتعلق اطرائق
الترب وأساليب التوج ه لأليناج داخل اأسرة .
 -2اهسة وسام صقا "،هلثقافة هلسماسمة وهنعكاسها على دفهوم هلدوهطنة ل ى هلشباب هلجادعي في
قطاع غزة ":2009 - 2005 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على ال قاف الس اس وانعكاسها على مفهوم المواطن لدى الشااب
الجامعي في فطاع غزة ،وأهم العوامل التي ساعدت على تشكيل ال قاف الس اس
مدلولها الخا

 ،وعلى المستوى العام للمجتمع  ،وعلى المستوى الخا

أهم التغيرات المعاصرة الم رة في مفهوم ف م المواطن ،

في

الفلسطين

للشااب ،والقاج الضوج على

يث أجايت الدراس على العديد م

التسا الت ،وكا أهمها :ما المقصود اال قاف الس اس في أدي ات الفكر الس اسي واالجتماعي؟ وكيم
تشكلت ال قاف الس اس الفلسطين في إطارها الخا

؟ وما أهم المتغيرات المعاصرة التي أ رت على

ف م المواطن ؟
يث استخدم الاا ث المنهج التاراخي والوصفي الت ليلي ،واستخدم االستاان ااعتاارها أداة
للدراس  ،وتكونت عين الدراس م ستمائ ووا د وتسعي طالاا وطالا م الجامعات الفلسطين .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أسهم اال تو والشتات معا في مسخ عمل ات التطور الس اسي للفلسطينيي م خو إخضاع
النخب والتجمعات المتنا رة إلى دينام ك ات متااين  ،كما أ ييئ الشتات أ رت سلاا على ين
الفلسطين وطي ع تشكلها وعلى خطايها وسلوكها.
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النخب

 )2إ يروز الخطاب اإلسومي إاا انتفاض  1987فد عمق نزع الاعد ع ااخر وعدم االعتراف
اه ،وزرعت التنظ مات التفرف العنصرا اشكل كيير في المجتمع الفلسطيني ،وكذلك إفصاج ااخر
والميو ن و الذات واالعتماد على اأ ر الديني في مجتمع مسلم لكسب طاقات المجتمع.
 )3إ

فترة انتفاض اأفصى 2000م نشهللات فيها قاف سلي

التنظ مي الهدام والفلتا

عززت م

اأمني ،وأخذ القانو االيد ،والتهرب م

الق م الفرد

واالنتماج

است قافات المواطن  ،والصدام

المسلح يي التنظ مات والعائوت.
 -3اهسة نوسف أبو سلدمة" ،هلدوهطنة في هلفكا هلتابوي هإلسالدي و وا كلمات هلتابمة بغزة في
ت عمدها د وجهة نظا طلبتها":2009 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على درج ف ام كل ات الترب
أينائها والكشم إ كا هناك فروق ذات دالل إ صائ

يدورها في تدع م المواطن لدى

في اأدوار التي تقوم يها الجامعات في

تدع م المواطن .
وفد أجايت الدراس على العديد م

التسا الت كا

أهمها :ما مومح المواطن في الفكر

التربوي اإلسومي؟ وما درج ممارس كل ات الترب لدورها في تدع م المواطن لدى طليتها؟ وهل توجد
فروق ذات دالل إ صائ في اأدوار التي تقوم يها الجامعات في تدع م المواطن تعزى إلى المستوى
الدراسي ( مستوى اأو  ،مستوى الرااع)؟
يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي لل صو على المعلومات واإلجاا على أسئل
الدراس  ،وكانت أداة الدراس عاارة ع استاانه لل صو على الي انات والمعلومات م مجتمع الدراس
يث يلغت عين الدراس أربعمائ و مان

وساعي طالاا وطالا في الجامعات الفلسطين  ،وهي:

اإلسوم واأزهر واأفصى الاالغ عددها تسع آالف وخمسمائ و مان وخمسي طالاا وطالا .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ كل ات الترب لها دور في تدع م المواطن لدى طليتها .
 )2وجود فروق ذات دالل إ صائ

لدى كل ات الترب في تدع م المواطن يي أفراد المستوى اأو

والمستوى الرااع وذلك لصالح المستوى الرااع ،وعدم وجود فروق ذات دالل إ صائ
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لدى كل ات

الترب في تدع م المواطن عزى لمتغير الجنس ،ووجود فروق ذات دالل إ صائ لدى كل ات الترب
في تدع م المواطن تعزى لنوع الم سس التعل م

يث كانت النتيج اأفضل لصالح جامع اأزهر.

 -4اهسة عب ه هلل قادوط " ،وا هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدعاننا هالجتداعمة هلدستد ة د
هلسنة هلنبومة ل ى أبنائها د وجهة نظا طلبة هلثانومة في دمافظة غزة ":2010 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على أهم المعايير االجتماع

المستمدة م السن النيو ومدى

مساهم اأسرة الفلسطين في تعزازها لدى أينائها م وجه نظر طلا ال انو  ،ووضع تصور مقترن
لتطور دور اأسرة الفلسطين في تعزاز المعايير االجتماع لدى أينائها .
وفدا أجايت الدراس على التسا الت اات  :ما أهم المعايير االجتماع

المستمدة م السن

النيو ؟ وما درج مساهم اأسرة الفلسطين لدورها في تعزاز المعايير االجتماع المستمدة م السن
النيو لدى أيناجها م وجه نظر طلا ال انو ؟
يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي لل صو على المعلومات واإلجاا ع أسئل
الدراس ،

يث يلغت عين الدراس ستمائ وأربع عشر طالاا وطالا م

النظاميي

في مدين غزة م

وطالا ،

يث تم اخت ار العين العنقود

الصم ال ادي عشر

مجتمع الدراس الاالغ أ د عشر ألفا وساعمائ و و
العشوائ

وستي

طالاا

لت قيق أهداف الد ارس واعداد استاانه لجمع

الي انات.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1تقوم اأسرة الفلسطين يدورها في تعزاز العمل االمعايير االجتماع لدى أينائها ينسا (.) %83.5
 )2ال توجد فروق ذات دالل إ صائ

يي متوسطات تقديرات طلا ال انو لدور اأسرة الفلسطين

في تعزاز المعايير االجتماع المستمدة م السن النيو لدى أينائها تعزى لمتغير المديرا التعل م (
غرب غزة – شرق غزة ) .
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 -5اهسة ادضا

هلبلبمسي " ،وا هألساة هلفلسطننمة في هلتعبئة هلدعنوي ألبنائها في ضوء

هلدعاننا هلدستد ة د هلقاآ هلكايم ":2011 ،
هدفت الدراس إلى معرف درج مساهم اأسرة الفلسطين

في دورها في التعيئ المعنو

أينائها في ضوج المعايير المستمدة م القرآ الكرام.
يث أجايت الدراس على التسا الت اات  :هل توجد فروق ذات دالل إ صائ عند مستوى
ال دالل يي

متوسطات تقديرات عين الدراس لدرج ممارس اأسرة الفلسطين

المعنو أينائها في ضوج متغير (الجنس – التخص

لدورها في التعيئ

 -المستوى التعل مي )؟

وفد استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي وتكونت عين الدراس م

(  ) 544طالاا

وطالا  ،وتم اخت ار العين الطاق العشوائ م طلا المستوى اأو والرااع م كل الترب والشراع
اإلسوم

في الجامع اإلسوم م مجتمع الدراس الاالغ (  ) 4273طالاا وطالا  ،وفد استخدم

الاا ث االستاان ااعتاارها أداة لجمع الي انات.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1ال توجد فروق في درج ممارس اأسرة لدورها في التعا المعنو أينائها تعزى لمتغير الجنس
والمستوى التعل مي ،وذلك في مجا القدوة االممارس ال سن والتوج ه واإلرشاد.
 )2فد صل مجا التوج ه واإلرشاد على وز نسيى  ،%83.6أما مجا القدوة االممارس ال سن
فقد صل على وز نسيي يلغ ( .) %81،4
 -6اهسة أسداء أبو داسة " ،وا هألساة هلفلسطننمة في هلتنشئة هألخالقمة ألبنائها في ضوء
هلدعاننا هإلسالدمة د وجهة نظا طلبة هلجادعة":2012 ،
هدفت الدراس إلى معرف درج ممارس اأسرة الفلسطين
أينائها في ضوج المعايير اإلسوم

لدورها في تعزاز التنشئ الخلق

ومعرف متغيرات الدراس ( الجنس  ،التخص

االجتماع  ،عدد سنوات الزواج ) على دور اأسرة .
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 ،ال ال

يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت ،منها :ما أهم اأخوق المستمدة م الكتاب
والسن التي مك أ تعززها اأسرة لدى أينائها؟ وما درج ممارس اأسرة لدورها في تعزاز التنشئ
الخلق لدى أينائها في ضوج المعايير اإلسوم م وجه نظر طلا الجامع ؟
وفد استخدمت الاا

المنهج الوصفي الت ليلي واالستاان ااعتاارها أداة لجمع المعلومات،

وتكونت عين الدراس م  400طالاا وطالا م طلا الدراسات العل ا في الجامع اإلسوم  ،وتم
اخت ارها اطراق العين العشوائ

الطاق

ينسا  %30م مجتمع الدراس اأصلي الاالغ ( )1334

طالاا وطالا .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ درج ممارس اأسرة الفلسطين

لدورها في مجالي اأخوق الفرد

واأخوق االجتماع

م

وجه نظر الطلا جيدة ،فقد صلت على وز نسيي ( . ) %76.53 ( ، )%78.17
 )2توجد فروق ذات دالل إ صائ يي تقديرات طلا الجامع لدور اأسرة في تعزاز التنشئ الخلق
أينائها في ضوج المعايير اإلسوم تعزى لمتغير الجنس ( ذكر  ،أن ي ) وذلك لصالح اإلناث.
 -7اهسة ايدا شلمة" ،هل وا هلتابوي لألساة هلفلسطننمة في تدثنل دقاص هلتشايع هإلسالدي ل ى
أبنائها د وجهة نظا طلبة هلجادعة هإلسالدمة بغزة وسبل تفعنلها":2012 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على الدور التربوي لألسرة الفلسطين

في تم يل مقاصد التشراع

اإلسومي لدى أينائها ،وسيل تفعيله والكشم ع درج اختوف أفراد عين الدراس

و الدور التربوي

لألسرة الفلسطين في تم يل مقاصد التشراع االسومى لدى أينائها تاعا لمتغيرات الدراس ( الجنس ،
الكل  ،المستوى الدراسي  ،المعد التراكمي ).
يث أجايت الدراس على العديد م
الفلسطين

التسا الت ،م

أهمها :ما درج ممارس اأسرة

لدورها التربوي في تم يل مقاصد التشراع اإلسومي لدى أينائها م

الجامع ؟ وما سيل تفعيل الدور التربوي لألسرة الفلسطين
أينائها؟
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وجه نظر طلا

في تم يل مقاصد التشراع االسومى لدى

المنهج الوصفي الت ليلي لل صو على المعلومات ولإلجاا على

يث استخدمت الاا

أسئل الدراس  ،ولت قيق أهدافها استخدمت الاا

االستاان لجمع الي انات ،وتم اخت ار العين العشوائ

ينسا  %5م إجمالي عدد الطلا المسجلي والاالغ عددهم (  ،) 10514يث يلغت عين الدراس
( )527طالاا وطالا م المستوى اأو والرااع في الجامع اإلسوم المسجلي في الفصل الدراسي
استاانه مكون م ست وستي فقرة

اأو م العام الدراسي 2011م 2012 -م ،وأعدت الاا

موزع على خمس مجاالت ،وهي ( :فظ الدي  ،فظ النفس ،فظ العقل ،فظ النوع النسل ،فظ
الما ) .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ المجا الرااع وهو فظ النوع ( النسل ) فد صل على المرتا اأولى ،وبلغ متوسطه ال سايي
 ،%77.32ومجا

فظ الدي

صل على المرتا ال ال

صل على المرتا ال ان

امتوسط

ينسا  ،%76.59ومجا

سايي  ،%76.13و فظ الما

امتوسط سايي  ،%75.54وأخي ار صل مجا

فظ النفس

صل على المرتا الرااع

فظ العقل على المرتا الخامس امتوسط سايي

.%73.64
 )2توجد فروق ذات دالل إ صائ يي أفراد عين الدراس

و الدور التربوي لألسرة الفلسطين في

تم يل مقاصد التشراع اإلسومي لدى أينائها م وجه نظر طلا الجامع  ،وذلك عزى إلى متغير
الجنس وذلك لصالح اإلناث .
 -8اهسة وهئل هلبلبمسي " ،وا دعلدي هلد هاس هلثانومة بدمافظات غزة في تعزيز دبا ئ هلدوهطنة
هلصالمة ل ى طلبتهم وسبل تفعنله":2012 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على دور معلمي المدارس ال انو
ماادئ المواطن الصال

ام افظات غزة في تعزاز

لدى طليتهم وسيل تفعيله.

يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت ،كا أهمها :ما درج ممارس معلمي المدارس
ال انو ام افظات غزة لدورهم في تعزاز ماادئ المواطن الصال

لدى طليتهم؟ وهل توجد فروق ذات

دالل إ صائ عند مستوى دالل يي متوسطات تقديرات المعلمي لدورهم في تعزاز ماادئ المواطن
الصال

لدى طليتهم تعزى إلى المتغيرات التال ( النوع ،الم هل العلمي ،مستوى الخدم  ،التخص
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،

المنطق التعل م )؟ ولت قيق أهداف الدراس اتاع الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي ،واستخدم االستاان
ااعتاارها أداة م

أدوات جمع الي انات ،وبلغت عين الدراس الميدان

 543معلما ومعلم يوافع

 %13.17م المجموع الكلى للمجتمع اأصلي والاالغ عددهم ( ) 4120معلم ومعلم .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1الدرج الكل لدور المعلمي في تعزاز ماادئ المواطن الصال
صلت المواطن الس اس

 )2فد

على المرتا ال ان

لدى طليتهم كانت . %80.79

يوز نسيي فدره  ،%86.76ف ما

صلت

المواطن االفتصاد على المرتا ال ال يوز نسيي فدره . %79.89
اهسة ممنى هلد هو  " ،وا هلصمافة هاللكتاونمة هلفلسطننمة في ت عمم قمم هلدوهطنة ل ى

-9

طلبة هلجادعات في دمافظات غزة":2012 – 2011 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على درج مساهم الص اف االلكترون الفلسطين في تدع م ف م
المواطن مم ل ااأاعاد اات  :المشارك المجتمع والممارس الد مقراط واالنتماج الوطني لدى طلا
الجامعات في م افظات غزة ،وفد أجايت الدراس على العديد م التسا الت ،منها :ما أك ر الموافع
االلكترون

تصف ا؟ وما مدى مساهم الص اف االلكترون

طلا الجامعات؟ وهل توجد فروق ذات دالل إ صائ

في تدع م ف م المواطن م وجه نظر

يي استجااات أفراد العين في دور الص اف

االلكترون في تدع م ف م المواطن عزى لمتغير النوع والجامع والكل والمستوى التعل مي؟
وفد استخدم الاا ث خو دراسته المنهج الوصفي الت ليلي وفد تم تطييق أداة الدراس وهي
االستاان على عين عشوائ فوامها  980طالاا وطالا .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ أك ر الموافع تصف ا لدى أفراد العين وكال معا اإلخاارا تل ه الموافع ال زب (فلسطي يرس،
فلسطي اا  ،فلسطي اليوم) ،وفي المرتا الدن ا تهللاتي الموافع الص ف

التي لها أصل ورفي وهي:

فلسطي  ،القدس ،ال اة الجديدة ،اأ ام.
 )2أ ف م المواطن تم تدع مها م خو الص اف االلكترون الفلسطين يدرج جيدة ،وجاج ترتيب
مجاالت ف م المواطن وفق تقدير أفراد العين

و إسهام الص اف االلكترون في تدع م ف م المواطن
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كااتي :مجا االنتماج الوطني صل على الترتيب اأو  ،أما مجا ممارس الد مقراط

ف صل

على الترتيب ال اني ،يل ه مجا المشارك المجتمع الذي صل على الترتيب اأخير.
 -10اهسة ق اي فضل كسبة" ،دنظدات هلدجتدع هلد ني و واها في تعزيز دفهوم هلدوهطنة في
فلسطن ":2013 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على منظمات المجتمع المدني في فلسطي

ودورها في تعزاز

مفهوم المواطن ومدى مساهمتها في تطوار الفرد والمجتمع وخاص في ظروفنا ال ال

التي ت تاج

إلى مزاد م اليناج والنهوض االوط وتطوار م سساته .
وفد أجايت الدراس ع

العديد م

التسا الت منها :ما مفهوم منظمات المجتمع المدني

والم ار ل التي مرت يها؟ وما مومح وسمات منظمات المجتمع المدني؟ وما مفهوم المواطن في
فلسطي ؟
واستخدم الاا ث خو دراسته المنهج الوصفي الت ليلي الذي قوم على أساس وصم ال ال
وت ليل عناصرها م خو استعراض جوانيها المختلف إضاف إلى المقااوت الشخص التي أضافت
إلى الدراس اعدا علم ا ووافع ا ،يث كانت عين الدراس عاارة ع إجراج العديد م المقااوت مع
مجموع م الاا ي والمتخصصي في مجا عمل منظمات المجتمع المدني ،واإلطوع على اليرامج
واأنشط التي تقوم يها.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ منظمات المجتمع المدني تلعب دو ار في تعزاز مفهوم المواطن في فلسطي إال أ هذا الدور لم
ير ِ
تق للمستوى المطلوب  ،اسيب العديد م المع قات وجوانب القصور في عملها وأهمها عدم فدرتها
على وضع إستراتيج وطن شامل لما تقوم اه م أنشط وبرامج تعير ع

اجات المجتمع الفعل

إضاف إلى غ اب عنصر االستدام واالستمرار في عملها.
 )2عتير التموال وخاص التموال المشروط م أهم المع قات أمامها في سييل تعزاز مفهوم المواطن .
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 -11اهسة سدناة قشطة " ،اجة دسان ة هألساة هلفلسطننمة ل وا داهكز هلتمفمظ هلتابوي بدمافظات
غزة د وجهة نظا هلدمفظات وسبل تطوياها":2013 ،
هدفت الدراس إلى التعرف على درج مساندة اأسرة الفلسطين لدور مراكز الت ف ظ التربوي
في م افظات غزة م وجه نظر الم فظات ،والكشم ع أ ر متغيرات الدراس ( :س الم فظ ،
الم هل العلمي ،سنوات الخدم  ،الجه المشرف على دور اأسرة) ،وم

م التوصل إلى سيل مقتر

لتطوار درج مساندة اأسرة لدور مراكز الت ف ظ التربوي.
يث أجايت الدراس على العديد م
الفلسطين

التسا الت ،وكا

لدور مراكز الت ف ظ التربوي ام افظات غزة م

أهمها :ما درج مساندة اأسرة

وجه نظر الم فظات؟ وهل تختلم

تقديرات أفراد العين لدرج ممارس اأسرة الفلسطين لدورها في مساندة الدور التربوي لمراكز الت ف ظ
ام افظات غزة تاعا لمتغيرات الدراس ؟
وفد ا ستخدمت الاا

المنهج الوصفي الت ليلي لل صو على المعلومات واإلجاا ع أسئل الدراس ،

ولت قيق أهداف الدراس استخدمت الاا

أداتي وهما :االستاان  ،وفد فامت الاا

 SPSSلت ليل استجااات أفراد العين  ،وفد كانت اأداة ال ان

عاارة ع

ااستخدام يرنامج

ورش عمل تم إعدادها

امشارك عين م مشرفات الت ف ظ.
وفد يلغت عين الدراس ( )460م فظ م م فظات القرآ الكرام ام افظات غزة للعام 2013م،
واتاع و ازرة اأوفاف والشئو الدين  ،وجمع الشااات المسلمات ،وجمع دار القرآ الكرام والسن .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1صل المجا اإل ماني في درجته الكل على وز نسيي (  ) %67.94يدرج متوسط  ،والمجا
الخلقي على وز نسيي (  ) %71.41أي يدرج جيدة ،والمجا االجتماعي على وز نسيي (
 ) %62.98يدرج متوسط  ،والمجا ال قافي الترو ي على وز نسيي ( )%57.22يدرج ضع ف .
 )2ال توجد فروق ذات دالل إ صائ

يي متوسطات تقديرات أفراد العين لدرج ممارس اأسرة

الفلسطين لدور مراكز الت ف ظ التربوي ام افظات غزة تعزى لمتغير الم هل العلمي للم فظات ( انو
 ،ديلوم  ،اكالوراوس).
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 -12اهسة لواي هلنخالة " ،اجة ددااسة هألساة هلفلسطننمة ألسالنب هلتابومة هلدتضدنة في هلفكا
هلتابوي هإلسالدي وسبل تطوياها"2013 ،م:
هدفت الدراس إلى التعرف على درج ممارس اأسرة الفلسطين لألساليب التربو المتضمن
في الفكر التربوي اإلسومي وسيل تطوارها والكشم ع وجود دالل ذات فروق في متوسطات تقديرات
أفراد العين في درج ممارس اأسرة الفلسطين
المنطق التعل م

 ،التخص

لألساليب التربو تاعا لمتغيرات الدراس ( :الجنس ،

) ،وافتران مجموع م

السيل لتطوار ممارس اأسرة الفلسطين

لألساليب التربو اإلسوم .
وفد كانت أهم تسا الت الدراس  :ما درج ممارس اأسرة الفلسطين
المتضمن في الفكر التربوي االسومى م

لألساليب التربو

وجه نظر اأيناج؟ وما سيل تطوار ممارس اأسرة

الفلسطين لألساليب التربو اإلسوم ؟
واستخدمت الاا

المنهج الوصفي الت ليلي لموجمته لموضوع الدراس  ،ولت قيق أهداف

الدارس استخدمت الاا

مقدارها

طاق

أداتي  :اأولى استاان  ،وطاقت على عين عشوائ

( )700طالاا وطالا ينسا (  ) %6.5م مجتمع الدراس المكو م (  ) 10723طالاا وطالا م
مديرتي غرب غزة وشرق غزة ،أما اأداة ال ان

فكانت مقايل مع عدد م المتخصصي في مجا

الترب اإلسوم وتدراسها.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ

درج ممارس اأسرة الفلسطين

لألساليب التربو

المتضمن في الفكر التربوي اإلسومي

صلت على وز نسيي (  ) %87.90يدرج كييرة جدا .
 )2توجد فروق ذات دالل إ صائ
اأسرة الفلسطين

لألساليب التربو

في متوسطات تقديرات إجااات الما و ي

و درج ممارس

المتضمن في الفكر التربوي اإلسومي و عزى لمتغير الجنس

(ذكر  ،أن ى) في جم ع المجاالت ااست ناج أسلوب الترب االقدوة وذلك لصالح اإلناث.
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 -13اهسة إمدا عب هللطنف" ،هلقمم هلداتبطة بدفهوم هلدوهطنة في دناهج هلدوه هالجتداعمة
للصف هلتاسع هألساسي ود ى هكتساب هلطلبة لها"2013 ،م:
هدفت الدراس إلى ت ديد ف م المواطن الواجب تضمينها في م توى منهاج المواد االجتماع
الفلسطين للصم التاسع.
وأجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما هي ف م المواطن الواجب توفرها في
منهاج المواد االجتماع

للصم التاسع؟ وما مدى تضم م توى منهاج المواد االجتماع

التاسع للق م المتعلق امفهوم المواطن ؟ وهل هناك فروق ذات دالل إ صائ

للصم

يي متوسطات معرف

الطلا للق م المتعلق امفهوم المواطن تعزي لمتغير الجنس؟
المنهج الوصفي الت ليلي وأداة ت ليل الم توى

ولت قيق أهداف الدراس استخدمت الاا

واختاار الت صيل المعرفي ،وتم اخت ار عين عنقود عشوائ اشتملت على (  ) 500طالب وطالا
م طلا الصم التاسع لمدارس وكال الغوث الدول في منطق غرب غزة ،كما اشتملت العين على
منهاج المواد االجتماع للصم التاسع للعام الدراسي الذي يتكو م الكتب اات  :التاراخ ،جغراف ا،
الترب الوطن  ،الترب المدن .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ فائم ف م المواطن التي يجب توفرها في مناهج المواد االجتماع

للصم التاسع ا توت في

صورتها النهائ على خمسي ف م وهي تضم و أاعاد :الاعد االجتماعي ال ضاري ،الاعد الس اسي
القانوني ،الاعد االفتصادي.
 )2أ مستوى اكتساب الطلا لق م المواطن م كتب المواد االجتماع

على الن و ااتي :التكامل

والتضام االجتماعي ا تلت المرتا اأولى يوز نسيي فدره (  ،)%97.8ب الوط والدفاع عنه
ا تلت المرتا ال ان يوز نسيي فدره (  ،) %97.6عدم خ ان الوط والتصدي للشائعات المغرض
ا تلت المرتا ال ال يوز نسيي فدره (.)%90
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 -14اهسة خلو هلمازدي" ،هلنسق هلقمدي لألساة هلسعو مة في ضوء ثقافة هلعولدة وهنعكاسه على
هلددااسات هإل هاية لطالب هلداملة هلجادعمة"2002 ،م:
تهدف الدراس إلى التعرف على النسق الق مي لألسرة السعود
وانعكاسه على الممارسات اإلدارا لطوب المر ل الجامع

في ضوج قاف العولم

والتعرف على الفروق في الممارسات

اإلدارا لطوب المر ل الجامع .
يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت منها :ما مدى تهللا ير النسق الق مي لألسرة
السعود

في ضوج قاف العولم على الممارسات اإلدارا لطوب المر ل الجامع ؟ وهل ي ر

المستوى االجتماعي واالفتصادي لألسرة السعود

على نسقها الق مي في ضوج قاف العولم ؟ وما

أولو ات الق م لدى اأسرة السعود في ضوج قاف العولم ؟
واستخدمت الاا

خو دراستها المنهج الوصفي الت ليلي الذي عتمد على دراس الوافع أو

الظاهرة كما وجدت في الوافع ووصفها وصفا دف قا ،واستخدمت االستاان ااعتاارها مق اسا للنسق
الق مي لألسرة السعود في ضوج قاف العولم ومق اس الممارسات اإلدارا لطوب المر ل الجامع .
وتكونت عين الا ث م عين عشوائ

م الطوب والطالاات في المر ل الجامع

المتواجدي في

أسر مستقرة مجموعهم ( )450م الجنسي  )150( :ذك ار و ( )300أن ى م مستو ات اجتماع
وافتصاد مختلف .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1توجد عوف ارتااط

دال إ صائ ا يي م اور مق اس النسق الق مي لألسرة السعود

في ضوج

قاف العولم وم اور مق اس الممارس اإلدارا لطوب المر ل الجامع ومتغيرات الدراس .
 )2إ أولو ات الق م في اأسرة السعود في ضوج قاف العولم كانت الق م الدين والق م االجتماع
والق م الجمال والق م االفتصاد والق م الس اس .
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 -15اهسة سلوى هلعاطس" ،إسهام هألساة في تابمة هإلب هع ل ى أطفالها د

دنظوا هلتابمة

هإلسالدمة"2008 ،م:
هدفت الدراس إلى ي ا مكان اأسرة والطفول في اإلسوم ،والتعرف على مفهوم اإليداع وايراز
دور اأسرة في ترب اإليداع لدى أطفالها م س ست سنوات إلى ا نتي عشرة سن .
وأجايت الدراس على العديد م التسا الت منها :ما إسهامات اأسرة في ترب
وما اليرامج المقتر

لتنم القدرات اإليداع لدى اأطفا م خو اأسرة؟

واستخدمت الاا

خو دراستها المنهج الوصفي وذلك لدراس الظاهرة وتفسيرها ،كما أ الاا

استخدمت الطراق االستنااط وهي الطراق التي تقوم يها الاا
دراس النصو

اإليداع لدى أطفالها؟

ليذ أفصى جهد عقلي ونفسي عند

يهدف استخراج ماادئ تربو مدعم ااأدل الواض .

وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ القدرة الخ ال لدى اأطفا في مر ل الطفول المتوسط والمتهللاخرة واسع النظير ،لذا ال يد م
استغو هذه المر ل لتوليد اأفكار اإليداع .
 )2مك أ

كو ااااج فدوة إيداع

أطفالهم مما قومو اه م أعما واما مارسو م أنشط

أمام أطفالهم.
 -16اهسة دثنب هلبقمدي" ،إسهام هألساة في تندمة هلقمم هالجتداعمة ل ى هلشباب" (تصوا
دقتاح)2009 ،م:
تهدف الدراس إلى ي ا الدور المفترض أ تقوم اه اأسرة م أجل تنم

الق م االجتماع

لدى الشااب ،واعض اأساليب المساعدة التي يناغي التركيز عليها أجل الق ام يهذا الدور.
وفد أجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما الدور الواجب على اأسرة الق ام
اه في سييل تنم الق م االجتماع لدى الشااب؟
واستخدم الاا ث المنهج الوصفي م أجل دراس الق م االجتماع

ومر ل الشااب واأسرة

وك ف الق ام االدور المطلوب في سييل تنم الق م االجتماع في مر ل الشااب ،والمنهج االستنااطي
لت ليل النصو

الواردة في المصادر والمراجع ذات الصل اموضوع الدراس .
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وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1التهللاكيد على الدور المطلوب م اأسرة في تنم

الق م وخصوصا في مر ل الشااب ،وبينت أ

هناك م ار ل يناغي أ تمر يها اأسرة في عمل تنميتها لق م الشااب االجتماع  ،واجب أ تتدرج في
الم ار ل م أجل إعطاج كل مر ل وفتها الكافي والعنا الكاف .
 )2تم استنااط اعض اأساليب التربو المناسا لمر ل الشااب في تنم الق م االجتماع م كتاب
ل وسيرة نيي ل م مد ( صلى ل عل ه وسلم ) ،وم كتب الترب ال دي مما له الدور الاارز في
عمل التهللا ير اإليجايي.
 -17اهسة عب هلامد

هلغاد ي" ،قمم هلدوهطنة ل ى طالب هلداملة هلثانومة بدكة هلدكادة

وعالقتها باألد هلفكاي"2009 ،م:
تهدف الدراس إلى ت ديد مفهوم المواطن والق م المرتاط يها في اإلسوم وت ديد مفهوم اأم
الفكري وأهميته في اإلسوم.
وأجايت الدراس على العديد م التسا الت كا م أهمها :ما العوف يي ف م المواطن واأم
الفكري لدى عين م طوب المر ل ال انو امك المكرم ؟
واستخدم الاا ث المنهج الوصفي م

أجل وصم وت ليل الي انات ،واستخدم االستاان

ااعتاارها أداة لجمع الي انات ،وتكونت عين الدراس م طوب الصم ال الث ال انوي امدارس مك
المكرم والاالغ عددهم (  ،)3337وتم اخت ار عين عشوائ فوامها ( .) 803
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1وجود عوف ارتااط

لق م المواطن واأم

الفكري لدى طوب الصم ال الث ال انوي يدرج

مرتفع .
 )2ظهور فروق ذات دالل معنو لق م المواطن واأم الفكري لجم ع م اور الا ث ،و عزى ذلك إلى
التركيا الد موغراف المختلف للسكا في المناطق السكن .
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 -18اهسة تهاني بامكمم " ،وا باهدج هلتوعمة هإلسالدمة بوزهاة هلتابمة وهلتعلمم في تندمة قمم
هلدوهطنة ل ى طالبات هلداملة هلثانومة"2009 ،م:
هدفت الدراس إلى معرف مدى إسهام يرامج التوع اإلسوم في تنم ف م المواطن الصال
لطالاات المر ل ال انو  ،يث اشتملت الدراس على معرف ف م المواطن في اإلسوم وأساليب تنم
ف م المواطن الصال

م خو نشاطات التوع اإلسوم في المر ل ال انو .

يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت أهمها :ما مفهوم ف م المواطن الصال ؟ وما
أيرز ف مها؟ وما مجاالتها في المملك العرب السعود ؟ وما أهم يرامج التوع اإلسوم في المر ل
ال انو وأهم اأساليب التي تسهم في تنم ف م المواطن الصال

لدى طلا المر ل ال انو م وجه

نظر مجتمع الدراس ؟
واستخدمت الاا

المنهج الوصفي لوصم الظاهرة وجمع الي انات وتصن فها ،واستخدمت

استاان موجه إلى الرائدات القائمات على يرامج التوع

اإلسوم

االمدارس ال انو للينات ،وذلك

للتعرف على مدى مساهم هذه اليرامج في تنم ف م المواطن لدى الطالاات.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ يرامج التوع اإلسوم للم ار ل ال انو للينات تسهم م وجه نظر رائدات يرامج التوع في
تنم ف م المواطن لدى الطالاات يدرج عال ومتوسط  ،ولم تسجل درج ضع ف  ،وتعاني م اعض
المعوفات التي تع قها ع تنم

ف م المواطن  ،وم هذه المعوفات وسائل اإلعوم في غرس الق م

السلي .
 )2جاج ترتيب مجاالت ف م المواطن الصال

وفقا إلسهام يرامج التوع

اإلسوم

كااتي :المجا

اإل ماني الذي صل على الترتيب اأو  ،وال ه المجا االجتماعي و صل على الترتيب ال اني ،م
المجا الس اسي الذي صل على الترتيب ال الث ،والمجا االفتصادي الذي صل على الترتيب
الرااع ،واأخير هو المجا ال قافي.
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 -19اهسة عب هلامد ألمااثي" ،تصوا دقتاح ل وا هألساة في إكساب قمم هلعدل هلتطوعي ل ى
أبنائها د دنظوا إسالدي"2010 ،م:
هدفت الدراس إلى إيراز اعض ف م العمل التطوعي والتعرف على دور اأسرة في إكساب
أينائها تلك الق م م منظور إسومي.
يث أجايت على العديد م التسا الت كا أهمها :ما دور اأسرة في إكساب ف م العمل
التطوعي لدى أينائها؟ وما مفهوم العمل التطوعي وأهميته وأهدافه وأنواعه؟ وما ف م العمل التطوعي في
اإلسوم؟ وما دور اأسرة في إرساج ف م العمل التطوعي؟ وما التصور المقترن لدور اأسرة في إرساج
ف م العمل التطوعي لدى أينائها؟
ولت قيق أهداف الدراس استخدم الاا ث المنهج الوصفي يهدف جمع الي انات م

خو

الوصم لما هو فائم ال ا ااإلضاف إلى ت ليل جم ع الجوانب المتعلق االظاهرة ال ال .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أيرزت الدراس مجموع م

الق م اإلسوم

التي تقوم عليها أركا

العمل التطوعي كالتعاو

والتكامل واإلي ار واليد والعطاج واأخوة والرفق والمواطن والشعور االمس ول .
 )2سهم العمل التطوعي في تنم المجتمع م خو تقد مه العو والمساعدة للم تاجي في الكوارث
وال روب ومساعدة اأيتام واأرامل والمسني .
 -20اهسة عب هللا هلقمطاني" ،قمم هلدوهطنة ل ى هلشباب وهسهادها في تعزيز هألد هلوقائي"،
2011م:
هدفت الدراس إلى التعرف على مستوى ف م المواطن لدى الشااب في جامعات المملك العرب
السعود

واسهامها في تعزاز اأم

الوفائي ،والقاج الضوج على أهم معوفات تفعيل ممارس ف م

المواطن على أرض الوافع لدى الشااب في جامعات المملك .
يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت ومنها :التعرف على ف م المواطن لدى الشااب
في الجامعات ومدى إسهامها في تعزاز السوم واأم الوفائي ،وما المعوفات التي ت دد م ممارس
المواطن ؟

يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي ع
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طراق المدخل الو ائقي والمدخل

المس ي للعين ااستخدام االستاان ،

يث كانت عين الدراس على الطوب السعوديي

في جم ع

جامعات المملك العرب السعود  ،وذلك م فئ الشااب الذي تتراون أعمارهم يي (  18إلى ) 33
عاما ،يث يلغ جم العين (  ،) 76146وفد تم أخذ عين عشوائ
) X2 NP ( 1 – P
)d ( N-1 ) + X P ( -p

تم ت ديدها م خو المعادل :

=n

وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ ف م المشارك لدى الما و ي م

يث الجانب المعرفي الوجداني صلت على مستوى

مرتفع ،وأجمع غالي الما و ي على أ ف م المشارك م ف م المواطن التي تسهم في تعزاز اأم
الوفائي ،و صلت هذه الق م م الجانب السلوكي على مستوى منخفض إلى متوسط.
 )2ميل غالي الما و ي إلى تقد م المساعدة لآلخرا يوجه عام ،ولكنهم ميلو للعزوف ع تقد م
ذلك لرجا اأم اسيب غلظتهم أو إلج ارجاتهم المعقدة.
 -21اهسة عب أمد نوسف مدانل " ،وا إذهعة" أد أف أم" في تعزيز هالنتداء هلوطني ل ى
هلطلبة هلجادعنن جادعة هلشاق هألوسط "ندوذجاً"2011 ،م" :هدفت الدراس إلى التعرف على دور
إذاع أم أف أم في تعزاز االنتماج الوطني لدى الطلا في جامع الشرق اأوسط ،والتعرف على
عادات وأنماط استماع طلا جامع الشرق اأوسط إلذاع أم أف أم .
التعرف على ما إذا كا هناك فروق ذات دالل إ صائ يي وجه نظر طلا جامع الشرق
اأوسط و دور إذاع ام أف أم في تعزاز االنتماج الوطني تعزى إلى متغير (الجنس ،المستوى
الدراسي ،الكل ) ،يث أجايت الدراس على التسا الت :ما هو الدور الذي تقوم اه إذاع أم أف أم
في تعزاز االنتماج الوطني لدى طلا جامع الشرق اأوسط؟ وما دوافع استماع طلا جامع الشرق
اأوسط إلذاع (أم أف أم)؟
يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي الت ليلي لت ليل الي انات والمعلومات ،وفد تم اخت ار
عين عنقود تم ل طلا الجامع موزعي

سب الجنس والمستوى الدراسي والكل ينسا ( )308م

عدد الطلا الكلي الاالغ (  ) 1541طالاا وطالا .
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وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1عدم وجود فروق ذات دالل إ صائ

عند مستوى الدالل يي تقديرات عين الدراس

و دور

إذاع أم أف أم في تعزاز االنتماج الوطني لدى الطلا في جامع الشرق اأوسط تعزى لمتغير مدى
االستماع إلذاع أم أف أم طاقا لعامل الوفت وساعات االستماع اليومي.
 )2إ ( )%52.2م المجموع الكلي م أفراد العين
والترف ه ،وا ( )%39.4مم

ستمعو إلى اإلذاع يهدف التسل

والمتع

ستمعو إلى اإلذاع يهدف متااع اأخاار الم ل .

 -22اهسة ب ل هلصالل " ،وا هلفضائمات هلكويتمة هلاسدمة وهلخاصة في تعزيز هلدوهطنة ل ى
هلشباب هلكويتي"2012 ،م:
هدفت الدراس إلى معرف دور الفضائ ات الكوات

الرسم

منها والخاص في تعزاز أاعاد

المواطن لدى الشااب الكواتي ،والتعرف على دور الفضائ ات في نشر وعي المشارك الواع

في

ال اة الس اس التي هي مكو أساسي م مكونات المواطن  ،وفي تعزاز أاعاد االنتماج الوطني ودور
الفضائ ات في تعزاز ف م المواطن و قافتها م ل ال قاف الس اس والجغراف والتاراخ .
يث أجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :هل أسهمت الفضائ ات الكوات
الرسم منها والخاص في تعزاز أاعاد المواطن لدى شرا

الشااب الكواتي؟

ولت قيق أهداف الدراس اعتمد الاا ث على المنهج الوصفي الت ليلي م أجل جمع الي انات
والمعلومات ووصم الظاهرة وت ليلها  ،واعتمد الاا ث في جمع الي انات الميدان على استاان ت توى
على عدة متغيرات :الجنس  ،الجامع  ،السن الدراس
والخاص  ،وفد اعتمدت الدراس على مسح عين عشوائ
والخليج للعلوم التكنولوج

 ،معد مشاهدة القنوات الفضائ
نسي

الرسم

م طلا كل م جامع الكوات

ينسا (  ) %1م عدد الطلا الاالغ والي ( )23000لجامع الكوات

و( )5000لجامع الخليج للعلوم والتكنولوج ا ،يث يلغت عين الدراس ( )370ما و ا م الذكور
واإلناث.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ نسا مشاهدة القنوات التلفزاون

الكوات

الرسم

مرتفع وبلغت (  ،) %78ولك مشاهدة

الفضائ ات الكوات كا أعلى ينسا (  ) %88م أفراد العين .
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 )2تيي أ عدم وجود فروق ذات دالل إ صائ يي الطلا تجاه دور الفضائ ات في تعزاز المواطن
عزى للنوع االجتماعي للطلا الما و ي .
 -23اهسة دمدو خضا" ،فلسفة هلدوهطنة ل ى طلبة هلجادعة و وا هلبنئة هلجادعمة في ت عمدها
في ضل هلدتغناهت هلثقافمة هلدعاصاة"2013 ،م:
هدفت ال دراس إلى التعرف على وافع دور الييئ الجامع في تدع م فلسف المواطن لدى طلا
الجامع في ظل المتغيرات ال قاف

المعاصرة مع وضع تصور مقترن لتفعيل دور عناصر الييئ

الجامع في تدع م فلسف المواطن لدى طوب الجامع في ظل المتغيرات ال قاف .
يث أجايت الد ارس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما دور الييئ الجامع في تدع م
فلسف المواطن لدى طوب الجامع في ظل المتغيرات ال قاف

المعاصرة؟ وما التصور المقترن في

تفعيل دور عناصر الييئ الجامع في تدع م فلسف المواطن لدى طوب الجامع ؟
يث استخدم الاا ث المنهج الوصفي وذلك لوصم وت ليل فلسف المواطن لدى طوب
الجامع م

خو

أاعاد المواطن المتعددة كاالنتماج ،وال را  ،والمساواة ،والتعدد

الد مقراط

والمشارك الس اس  ،وت ديد وجودها وتدع مها م خو أدوار اأستاذ الجامعي والمناهج التعل م
واأنشط واالت ادات الطوي  ،وبلغت عين الدراس (  ) 700طالب وطالا م

وث جامعات

مصرا وهي جامع عي شمس وجامع المنصورة وجامع سوهاج.
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 ) 1أظهرت الدور المهم لألستاذ الجامعي في تدع م ف م المواطن لدى الطوب في اعض أاعادها ،إال
أ

فصور في تشج ع الطوب على المشارك الس اس  ،وهذا ي ر على شعور الطوب
ا
هناك

فصور في المناهج الجامع في تدع م المواطن لدى طلا الجامع .
ا
االمواطن  ،كما أ هناك
 )2أظهرت الدراس أهم

االت ادات الطوي

واأنشط الطوي

المواطن لدى طلا الجامع .
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داخل الجامع في تدع م فلسف

 -24اهسة عطمة هلدالكي " ،وا ت ايس دا ة هلتابمة هلوطنمة في تندمة قمم هلدوهطنة ل ى تالدنذ
هلداملة هالبت هئمة اهسة د وجهة نظا دعلدي هلتابمة هلوطنمة بدمافظة هللنث"2013 ،م:
هدفت الدراس إلى التعرف على دور الترب
المر ل االيتدائ

وت قيق أهداف الترب

الوطن

الوطن

في تنم

ف م المواطن لدى توميذ

م خو التدراس والتعرف على مدى توفر الق م

الوطن في تلك المقررات ،ومعرف دور المعلم في غرس وتنم الق م الوطن لدى التوميذ ومساهمات
تلك المقررات في تعديل سلوك التوميذ.
يث أجايت الد ارس على العديد م التسا الت منها :ما مدى ت قيق أهداف الترب

الوطن

م خو تدراسها؟ وما مدى توفر الق م الوطن في مقررات الترب الوطن االم ار ل االيتدائ ؟ وما
دور معلم مادة الترب

الوطن

الق م الوطن

في غرس وتنم

لدى توميذ المر ل االيتدائ ؟ وفد

استخدم الاا ث المنهج الوصفي المس ي وذلك لوصم ال ال وصفا دف قا وللتعيير عنها تعيي ار ك ف ا
أو كم ا ،وفد اختار الاا ث االستاان ااعتاارها أداة لجمع المعلومات والي انات المتعلق االدراس  ،وفد
تم تطييق أداة الدراس على معلمي مادة الترب

الوطن

ام افظ الليث والاالغ عددهم ( )85معلما،

وهم م لو مجتمع دراس خو الفصل اأو م العام الدراسي  1430 – 1429هن .
وق خاجت هل اهسة بالع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1الموافق على مدى ت قيق أهداف مادة الترب

الوطن

م خو تدراسها في الم ار ل االيتدائ

يدرج متوسط .
 ) 2أكدت على دور معلم الترب

الوطن

في غرس الق م الوطن

لدى توميذ المر ل االيتدائ

يدرج كييرة ،كما أكدت على إسهام مقررات الترب الوطن في تعديل سلوك توميذ المر ل االيتدائ
إيجاي ا يدرج متوسط .
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ثانماً  :هل اهسات هألجنبمة
 -1اهسة ه فنق سالي " ) hedvig .sally( ،وا هألساة في تشكنل هلذهت وهألسالنب هلدعافمة
في هلدجا"2000 ،م:
تهدف الدراس إلى معرف دور الموافم المختلف م اأب واأم والمراهقي  ،وأ ر ذلك على
الذات وتنم القدرات اإليداع لدى الشااب في المجر.
وفد أجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما مدى مساهم اأسرة المجرا في
تشكيل الذات واأساليب المعرف وتنم القدرات اإليداع لدى الشااب؟
ولت قيق أهداف الدراس استخدم الاا ث االستاان لجمع المعلومات والي انات م
عشوائ

فوامها  115م الطوب الذكور و 140م اإلناث الذي

عين

يدرسو في المدارس ال انو

المختلف في المجر.
وق توصلت هل اهسة إلى هلع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ اأسرة المتسام

التي توفر الرعا والدفج تسهم إسهاما ايجاي ا في تطوار الذات.

 )2أ نظام اأسرة االستيداد هو أفل في تعزاز التنم الذات للشااب ،وا م كو النظامي لألسرة
هناك المساهمي الرئ سي في تطوار المفاه م الذات اإليجاي .
 -2اهسة جنمفا منا سدنث" ،)Jennifer anne smist( ،أثا هلدناهج هل اهسمة في جادعة
دناالن على هلدشااكة في خ دة هلدجتدع وتندمة هلدوهطنة" 2006 ،م:
هدفت هذه الدراس إلى معرف العوف يي المشارك في خدم المجتمع م خو المناهج
الدراس

واإلدراك الذاتي للمواطن يي طوب جامع ميرالند ،وهل هناك طرق أخرى للمشارك ت دى

إلى تعزاز المواطن لدى الطوب؟
وفد أجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :هل توجد اختوفات لدى الطوب
في إدراك المواطن نتيج لمشاركتهم في خدم المجتمع؟ وهل توجد اختوفات يي الطوب على أساس
الجنس والعرق في المشارك وخدم المجتمع وادراك المواطن ؟
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وم أجل ت قيق أهداف الدراس استخدم الاا ث مق اسا لجمع الي انات والمعلومات على عين
عشوائ

اس ط فوامها (  ) 1407م طوب جامع ميرالند م خو مسح على شاك االنترنت

توى على مجموع م اأسئل .
وق توصلت هل اهسة إلى هلع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ المشارك المدن تعد مهم ينسا (  ) %90في تعزاز وادراك المواطن .
 )2أ المناهج الدراس

تسهم في مجا تعزاز المشارك المدن

وتنم

المهارات الق اد

التي ت دى

إلى إدراك المواطن  ،وأ المشارك في خدم المجتمع أوجدت أعلى مقاي س المواطن .
 -3اهسة قادا لاهج" ،) kam la rai ( ،آثاا بنمة هألساة وهألبوة على هأل هء هألكا مدي لطالب
هلجادعة هلننجناية"2008 ،م:
تهدف الدراس إلى التعرف على آ ار ين

اأسرة واأيوة على اأداج اأكاد مي لطوب

الجامعات النيجيرا .
وأجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما تهللا يرات الييئ اأسرة واأيو على
اأداج اأكاد مي لطوب الجامعات النيجيرا ؟
ولت قيق أهداف الدراس اعتمدت الدراس على االستاان ااعتاارها أداة لجمع المعلومات
والي انات م طوب الجامع في نيجيراا ،وفد تم اخت ار العين العشوائ م ست كل ات م إجمالي
عدد الكل ات داخل الجامع  ،يث تم أخذ عين م اأسر ذات العائل الوا د وأسر ذات عائلي  ،يث
أصا ت عين الدراس (  ) 240طالاا ) 120( ،طالاا م اأسر ذات العائل الوا د ،و( ) 120طالاا
م ذات العائلي .
وق توصلت هل اهسة إلى هلع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أوصت الدراس أنه يجب أ تقدم المساعدة الوزم للطوب في اأسر ذات العائل الوا د ليتمكنوا
م التغلب على الموافم العاطف .
 )2وجود فروق ذات دالل إ صائ يي اأداج اأكاد مي للطوب م عائل وا د داخل اأسرة وم
عائلي .
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 -4اهسة أنتوني ،وجمدس ،وجولما " ،)Anthony .James .Julia( ،وا هألساة في هلجايدة
وهلجنوح" 2009 ،م:
تهدف الدراس إلى معرف دور اأسرة في الجرام والجنون ،ودور العوامل المختلف لألسرة م ل
ال رما وشدة االنضااط لألطفا واهما الوالدي وسوج المعامل والعنم المنزلي وموافم ااااج تجاه
العنم في الجرام والجنون.
وفد أجايت الدراس على العديد م التسا الت كا أهمها :ما دور اأسرة في الجرام والجنون؟
وما دور العوامل المختلف لألسرة في الجرام والجنون؟
ولت قيق أهداف الدراس تم استخدام المنهج الوصفي؟ وذلك لت ليل ووصم المعلومات
والي انات وت ليل العوامل الم ددة لألسرة والجرام وت ليل الدراسات التي تعلقت ااأسرة والجرام
وجنون اأ داث.
وق توصلت هل اهسة إلى هلع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1أ يت الت ل وت الوصف

أ النظراات اأك ر شيوعا ع العنم هي نتيج نشهللاة اأطفا في

مناز سيئ وعن ف .
الور الييولوج والسلوك اإلجرامي ،وأ ضا وجود عوف ارتااط يي الطوق
ا
 )2هناك فوة ارتااط يي
وجنون اأ داث والجرام .
 -5اهسة شناي ألف لدباا ي " ،)Cherie a .Lombardi( ،وا هلدوهطنة هلنظاية في هألد
هل هخلي"2011 ،م:
تهدف الدراس إلى تقد م مجموع م نظراات المواطن الستكشاف الجوانب النظرا ذات
الصل في أم الوط ودارس عمل

التجن س وازدواج

المواطن للمهاجرا وفهم قافاتهم وتاراخهم

تى كونوا أك ر إ مانا االمواطن اأميرك  ،كما تهدف إلى تفاعل المواطني مع اأم الداخلي في
الوال ات المت دة وتفعيل المواطن النشط للعب دور مهم في أم الوط .
وفد أجايت الدراس على العديد م

التسا الت كا

المواطن ذات الصل اهللام الوط والمواطن واأم الداخلي؟
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أهمها :ما العناصر الرئ س لنظراات

ولت قيق أهداف الدراس استخدمت أسلوب التكييم أي الا ث النوعي التجم عي وهو مراجع
اأدي ات والتقارار المتعلق االمواطن  ،وذلك لتوليم واكتشاف العديد م نظراات المواطن المتعلق
ااأم الداخلي.
وق توصلت هل اهسة إلى هلع ن د هلنتائج كا أهدها:
 )1التفاعل مع الجال ات المهاجرة داخل المجتمع س كو له أهم

في مجا تكامل الشعوب وا دي

إلى االندماج.
 ) 2يجب االستفادة م أ دث أساليب االتصاالت والتكنولوج ا والتفاعل مع المهاجرا في الوال ات
المت دة ،وذلك م أجل تعزاز الوالج واالنتماج.

 هلتعقنب على هل اهسات هلسابقة:
استعرض الاا ث الدراسات السااق الم ل
ال ال  ،وهي اأسرة الفلسطين

والعرب

واأجني

المرتاط امتغيرات الدراس

وف م المواطن  ،مستعرضها اشكل موسع عنوانها وتاراخها وأهدافها

وتسا التها ومنهجها وأدواتها وعينتها وأهم ما توصلت له هذه الدراسات م نتائج ،وبذلك فإ الدراسات
السااق تتوفى مع الدراس ال ال في اعض جوانيها ،ولكنها لم تك مطااق لها م
المضمو  ،فالدراسات المتعلق اموضوع اأسرة الفلسطين

يث المعنى و

فليل جدا ،وهذا سترعي اهتماما أك ر يها

ااعتاارها أهم الم سسات االجتماع التي تلعب دو ار مهما في الوافع االجتماعي والس اسي ،وأهم اليني
االجتماع التي تسهم في تعزاز الق م والماادئ التي ت افظ على تماسك المجتمع وترااطه ،وهذا ي كد
االهتمام يدراستها م أجل التعرف على تاراخها والم ار ل التي مرت يها ومدى تهللا يرها في ال اة
االجتماع

والس اس

الفلسطين  ،ومعرف أهم الطرو ات النظرا والفكرا المفسرة لها ،كما أ

الدراسات التي اهتمت اق م المواطن التي تم ت ديد أاعادها في هذه الدراس وهي االنتماج الوطني،
والمشارك المجتمع  ،والمشارك الس اس والد مقراط  ،فهي نادرة جدا رغم اج المجتمع الفلسطيني
إلى م ل هذه الدراسات ،أنها تم ل أهم االغ في ال فاظ على تماسك المجتمع وترااطه وتعمل على
دفع عمل

اليناج والتقدم ،وت سس لمجتمع مدني فادر على النهوض ينفسه واالرتقاج امستوى أفراده،

وهذا ستوجب دراستها والتعرف على أاعادها.
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لق تع ت هل اهسات هلسابقة في أه هفها ،ودناهجها ،وأ وهتها ،وعننتها:
فد

منث هله ف  :هدفت معظم الدراسات إلى دور اأسرة في تعزاز الق م والماادئ والمعايير

االجتماع  ،يينما ركزت دراسات أخرى على دور الكل ات التربو

في تدع م ف م المواطن  ،ومنها

دراس أيو سلم 2009م ،ودراس اليلي سي م ،2012ودراس عيد اللطيم م ،2013ودراس الغامدي
2009م ،ودراس اال ك م 2009م ،ودراس خضر2013م ،ودراس جنفر

نا أسميت 2006م،

وهدفت دراسات أخرى إلى دور الص اف واإلذاعات في تعزاز ف م المواطن ومنها دراس المدهو
2012م ،ودراس

مايل2011م ،ودراس الصو 2012م ،كما هدفت أخرى إلى إسهام ف م المواطن

في تعزاز اأم  ،ومنها دراس الق طاني 2011م ،أما دراس المالكي 2013م فكا هدفها :ما دور
مادة الترب الوطن في تنم ف م المواطن ؟ ،أما الدراس ال ال فتهدف إلى دور اأسرة الفلسطين في
تعزاز ف م المواطن .
أدا د منث هلدنهج :فمعظم الدراسات السااق اتاعت المنهج الوصفي الت ليلي وذلك م أجل ت قيق
أهداف الدراس  ،يينما اتاعت دراس العاطس 2008م ،ودراس الاق مى 2009م ،يجانب المنهج
الوصفي المنهج االستنااطي ،وذلك م أجل ت ليل النصو

في المراجع ،وبهدف استخراج ماادئ

تربو مدعم ااأدل  ، ،أما دراس المالكي 2013م ،فقد اتاعت المنهج الوصفي المس ي.
أما الدراس ال ال

فإنها تتوافق مع اعض الدراسات السااق في اتااعها المنهج الوصفي الت ليلي

ااإلضاف إلى المنهج التاراخي ،وهما المنهجا المناساا لت قيق أهداف الدراس ال ال .
أدا د منث هلعننة :فإ الدراسات السااق كانت عينتها على طلا الجامعات والمدارس ،أما الدراس
ال ال فهي على مجموع م اأسر الفلسطين في م افظات فطاع غزة ،وتتوافق هده الدراس مع
الدراسات السااق في استخدام االستاان ااعتاارها أداة لجمع المعلومات م أجل تم يل مجتمع الدراس .
 دا تدنزت به هل اهسة هلمالمة ع هل اهسات هلسابقة-:
 )1أ أ ا م الدراسات السااق لم تتناو موضوع الدراس ال ال  :وهي دور اأسرة الفلسطين

في

تعزاز ف م المواطن مم ل ااأاعاد اات  :االنتماج الوطني ،المشارك المجتمع  ،والمشارك الس اس ،
والد مقراط .
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 )2شمول

مجتمع الدراس ال ال  ،يث اشتمل على جم ع م افظات فطاع غزة وهي :الم افظ

الشمال  ،وم افظ غزة ،والم افظ الوسطى ،وم افظ خا يونس ،وم افظ رفح ،وفي المقايل فإ
الدراسات السااق كا مجتمع دراستها على الطوب في الجامعات والمدارس.
 )3أنها تقدم ص غ مقتر

لدور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن .

 د ى هالستفا ة د هل اهسات هلسابقة
لقد استفادت الدراس ال ال م الدراسات السااق ف ما هللاتي-:
 )1أنها ساعدت في ت ديد مشكل الدراس ال ال وت ديد أهدافها وتسا التها ،وفي تصم م أداة الدراس .
 )2اإلطوع على المصادر والمراجع التي تتناسب مع الدراس ال ال .
 )3استخدام المنهج واأسلوب الذي تناولته اعض الدراسات السااق .
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الفصل الرابع
األسرة الفلسطينية وقيم املواطنة
ألال :ل قع ع

.

تف ةط ن

 أيإل ع ع تف ةط ن

.

 رلا ع يف تع ي تق م.
ثاي اً  :مفهإلن ملإل طن .
ق م ملإل طن .
 اليتماء تإلطين.
 ملاااك جملتمع
 ملاااك تة اع .
 ت ميق ط

.

.

هلفصل هلاهبع
هألساة هلفلسطننمة وقمم هلدوهطنة
ال :وهقع هألساة هلفلسطننمة:
أو ً
إ موفع الدول الجغرافي

دد أوضاعها االجتماع  ،ففلسطي تقع يي ص راج شرق اأرد

والا ر المتوسط مما عنى غلا الطااع اليدوي على المجتمع الفلسطيني ،وم
على تهللاس س النظام العشائري ف ه  ،والذي عتير و دة اجتماع

م كا له اأ ر الكيير

أكير م اأسرة م

يث التكوا

وهي القييل وال مول فالقييل كانت تق م في الااد  ،وتعمل في الزراع والرعي ،والرااط يي أفرادها
العصي  ،أما ال مول فكانت تضم الرام والمد إال أ المجتمع الفلسطيني غلب عل ه الطااع اليدوي
(العيل  ،) 8 ،2009 ،وبذلك كا المجتمع الفلسطيني فيل النكا مجتمعا يدو ا في أغلييته  ،قوم على
أطرافه اعض القرى ال ضارا التي لم ترفى اعد إلى مصاف المد الصناع  -التجارا ال دي فقد
كا ما يزاد ع  %80م الفلسطينيي

ق مو في ألم فرا مختلف اأ جام  ،وكا نمط اإلنتاج

الرئ س السائد نمطا زراع ا اس طا أفرب إلى نمط افتصاد الكفاف منه إلى الزراع النقد الموجه ن و
التصدير ،لك القرى لم تك و دات اجتماع معزول  ،وكا هناك تعامل وتااد للمنتوجات الزراع
( سر ا  ،) 43 ، 2005 ،فكانت القرى تنقسم إلى عدة مائل اسيب كير عدد أفرادها ،إال أ
العوفات يي أفراد القرا كانت مترااط ومتعاون

يث كا كل شخ

ر

على س العوفات

يي أفراد فراته و قم إلى جوارهم في اأفران واأتران ،وكانوا كنو ا تراما لكيير العائل وال يخرجو
ع مشورته وتوجيهاته ،واهيو ها رجل وا د في المسرات والنكاات ،وكل ذلك يتمشى مع الاساط
التي كا

ع شها الفون في جم ع أموره ( مركز التاراخ الشفوي –  ،) 20 – 2003فالتمركز اأسرى

و اأرض صدر عنه خصائ

راف في اليناج وانتماج أفرادها وعوفتهم ياعضهم االاعض ااخر

وااأسر اأخرى ،كذلك جم اأسرة وسلم التراتب فيها  ،فالتجمع و ي رة اأرض عنى أ العوفات
االجتماع يي اأفراد مااشرة وهي عوفات موجه (  ،)Face to faceوهذه العوفات تتركز و
وظ فتها اقاج

اأب والجد الوا د وأساسها الدم والنسب تت كم االعوفات وعمل ات اجتماع

تعاون

اأسرة والم افظ على مركزها والق ام يوظائفها المتعددة ن و أفرادها اشكل خا

 ،ون و المجتمع التي

تنتمي إل ه اصورة عام ( المجتمع الم لي الفلسطيني –  ،)97 – 1998وبذلك فاأسرة الفلسطين
57

ت مل خصائ

مشترك يينها وبي اأسرة العرب واأسرة في مجتمعات العالم ،خاص تلك التي في

العالم ال الث ،لك اأسرة الفلسطين

تتميز يخصائ

جوهرا تتعلق يها و دها ،وهي مشتق م "

اأ كولوج ا " علم التكيم مع الييئ الفلسطين أساسا وتجرب المجتمع الفلسطيني المتطرف في عوامل
التغيير القسرا م خارجها (فلسطي والقض

الفلسطين

–  ،)295 – 2008فاال تو والهجرة

والغرب م االنتفاض كلها أمور ألقت ي قلها على اأسرة سواج م

يث الدور أو الوظ ف أو م

يث

التماسك والت اراط ،فاال تو أ ر على الوضع االفتصادي لألسرة ،يث فقدت اأسرة اأرض التي
كانت رمز السلط اأيو والمجا الذي يجمع أفراد العائل  ،فاأسرة الفلسطين أسرة ممتدة ااإلضاف
للدور السليي لو تو على الق م والعادات  ،أما الهجرة فقد شتت اأسرة وأضعفت م العوفات
العائل  ،كما أ افتوع اأسرة م أرضها وزرعها فه ار داخل مجتمعات أخرى جعلت اأسرة تع ش
ضم م ط اجتماعي معيق لتفاعلها وف امها يدورها الطي عي( .أيراش  ،)185، 2009 ،وتركت
آ ارها في استقرار المجموعات اأسرا والعائل
والترتياات السكن

 ،وأدت إلى نشوج جم ع أنواع تول فات المجموعات

التي تنوعت فترات استمرارها( .لي از تركي–  ،)9-2008واندمجت في افتصاداتها

المت ول وتهللا رت اعمل

الت ديث التي مرت يها هذه المجتمعات ،والتي انعكست يدورها على ين

العائل ووظائفها وعوفاتها الداخل والخارج (سر ا  ،)35 ،2005 ،وعلى الرغم م هذه الت والت
والتمزق الذي دث إال أ المجتمع الفلسطيني افظ على ينائه االجتماعي م ف م وأعراف القراا
خاص في مجا الترااط اأسري  ،فالعائل وال مول والعشيرة أنقذت الشعب الفلسطيني ،و افظت على
استم ارره ،فالفلسطيني مل معه في هجرته الجديدة الييئ السااق  ،فالمخ م أصاح منطق يتجمع فيها
مهاجرو القرا الوا دة أو العشيرة الوا دة مما أاقى على فعال

الق م الراف

وفوتها في مجا ال اة

اأسرا للمهاجرا  ،كذلك تم ال فاظ على العائل الممتدة سواج في المخ م أو في القرى المجاورة
للمخ مات على الرغم م ارتفاع أجور المساك وانخفاض الدخل ،مما أدى إلى أ

ضم المسك أك ر

م أسرة وا دة كنوع م اأم وال ما في الوضع الجديد( .سعيد  ،) 63 ،2004،أما على مستوى
عوفات العائل فقد ضمت جم ع أفراد العائل الممتدة اأصيل واأفارب ،غير أ العوفات العائل
امتازت االمرون

تى تستط ع مواجه اأزمات المتوال والمتراكم  ،فقد اولت العائل الم افظ على

هذه العوفات م خو نظام الواجاات والخدمات وااللتزامات ،وام ل هذه الواجاات كانت العائل شاك
عوفات مستمرة ومتطورة على المستوى الداخلي والخارجي وتميزت العائل في هذه المر ل اارتفاع
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عمل اإلنجاب خصوصا الذكور ،يث تعتير ف م تقليد في المجتمع الفلسطيني اني قت ع طي ع
اليناج العائلي العشائري للمجتمع الفلسطيني والعربي ،كما أ العائوت الفلسطين
فقدته م ممتلكات عين

ونقد

اولت تعو ض ما

م خو التعل م ،يث أصاح التعل م مصد ار لل راك االجتماعي

الذي أ دث انقواا كيي ار في الييئ االجتماع التقليد (شقورة ،)93 ،2007 ،إلى جانب هذه الهجرة
القسرا فقد واجهت اأسرة الفلسطين التطور وعوامله المتسارع افعل التمد والتصن ع والت ديث ،أما
عام 1967م فقد تعرضت اأسرة الفلسطين

إلى هجرة فسراه أخرى فطرد أك ر م

فلسطيني أ ضا ت ت مصادرة نصم أراضي الضف الغرب

300،000

وفطاع غزة ،واستمرت عمل

نهب

اأراضي الفلسطين وافام المستوطنات عليها ( فلسطي والقض الفلسطين –  ،)297 – 2008إال
أ المجتمع الفلسطيني فاوم اإلجراجات اإلسرائيل المختلف م فمع واضطهاد وتهجير واستمر م افظا
على انتمائه الفعلي واليومي لألرض ،رغم االست طا ومصادرة اأراضي وهدم الييوت واستغو فوة
العمل الفلسطين ،وظل راصا على ينائه االجتماعي وهواته ال قاف

على الرغم م عرفل التعل م

واغوق الجامعات وس اس اإلل اق االفتصادي والتغراب ال قافي( .سعيد ،)66 ،65 ،2004 ،وبذلك
أصا ت الجال ات الفلسطين

في الضف الغرب

ت والهم إلى عما و مصدر رخ

وفطاع غزة وكذلك أهالي فلسطي اأصليي فد تم

لقوة عامل غير ماهرة  ،كذلك كا شهللا معظم سكا المخ مات

الفلسطين في لينا واأرد وبدرج أفل في سوراا ،أما الذي في شاه الجزارة العرب فهم أك ر تنوعا
االجتماع (فرسو  ،) 222 ، 2003 ،وبذلك لم تعد اأرض مصد ار للرزق وأداة لل راك

م النا

االجتماعي ،وترتب على ذلك غ اب اأب ك ي ار ع أسرته نتيج لعمله مما أ قل على كاهل المرأة في
عمل

الترب  ،و رافق هذة العمل

االستهوك

ان رافا نتيج للتهللا ر االمجتمع اإلسرائيلي الجديد ،وسادت الق م

وارتفع مستوى اأجور ومستوى المع ش لدى العما (سعيد ،) 2004،66 ،ااإلضاف

إلى العمل في المد اإلسرائيل والهجرة إلى خارج الاود ،فقد أدت ممارسات اال تو م فتل وااعاد
واعتقا وسج إلى ازد اد عدد اأزواج وااااج الغائيي  ،واالنسا إلى اأيناج الذكور اشكل خا

فإ

غ اب ااااج ااإلضاف إلى سهول الوصو إلى المد اإلسرائيل وتوفر العمل فيها تى لألطفا جعل
الك ير منهم يتركو الدراس في س

ماكرة لدخو سوق العمل ،مما عرضهم إلى االن راف والى

االستغو م فيل أص اب العمل اإلسرائيليي ( مل التوع المجتمع –  ،) 87 – 1999ولعل
التهللا ير السليي في هذه الفترة على النا

االجتماع
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كم في دخو المرأة واأيناج إلى سوق العمل

مما أدى االعوفات االجتماع
الممارسات اليوم

التقليد

داخل اأسرة إلى أ تتغير ينفس السرع التي تغيرت يها

وسلوك اأفراد ،إذ أصا ت متطلاات ال اة وضرورااتها تت دى إمكان

استمرار

وتنفيذ هذه العوفات وف امها ،اأمر الذي نتج عنه تنافضات وتوترات ف م في المجتمع( .الشامي ،
يث نشهللاتها

 ،) 107،108، 2002أما في مر ل االنتفاض و رب الخليج فكا لها تهللا ير م

كم رك جماهيري عام  1987للتعيير ع رفض العديد م اإلجراجات التي أصا ت م رة ومااشرة
في منظوم الق م داخل المجتمع الفلسطيني ،واالتالي فقد يدأت اأسرة الفلسطين
التغيرات العم ق في الدور الوظ في وم اول است ضار الماضي الاعيد  ،وم

تشهد العديد م
يي

اإلجراجات

والوسائل التي استخدمتها العائل كتكوا اجتماعي والفصائل كتعيير س اسي تتم ل في تعيئ الشااب
في أنشط منظم وعفو

اإلسرائيلي  ،كما تجلت إرهاصات دال على

ضد سلطات اال تو

المشارك الس اس للمرأة في نشاطات االنتفاض والخروج م السكون االجتماع لهذه المرأة (شقورة،
 ،)95 ،94 ،2007فقد لعيت دو ار فاعو في االنتفاض م خو اهتمامها يرعا

اأطفا أ ناج

مشارك آاائهم في نشاطات االنتفاض  ،أو اعتقالهم وزجهم في السجو  ،إلى جانب مشاركتها المااشرة
في نشاطات االنتفاض وتعرضها لشتى أنواع الممارسات العمل اإلسرئيل وفي اعض اأ ا زجه
في السجو (العيل  ،)180، 2009،وم أهم ما أ ر على العوفات العائل واالجتماع في الضف
الغرب والقطاع أ ناج فترة االنتفاض و رب الخليج زاادة نسا الفقر إلى درج كييرة ،فقد أدت ظروف
االنتفاض إلى تدمير نمط
التجوا

واالعتقاالت والسج

اة الناس اليوم  ،وشل ال اة االفتصاد  ،فاإلضرااات واإلغوق ومنع
والقتل والتشو ه ومصادرة اأراضي ونسم الييوت وغير ذلك م

ممارسات سلطات اال تو اإلسرائيلي كلها فافمت م ظاهرة انتشار الفقر ( .مل التوع المجتمع
–  ،)94 – 1999وكا
الفلسطينيي خو

المزارعو

أو

م

شعر االوطهللاة الشديدة للقيود التي فرضت على

رب الخليج ،م امتداد هذا الشعور إلى اافي السكا  ،وكذلك تهللا ر الفلسطينيو

اصورة غير مااشرة نتيج لتضا  ،م توفم الت و وت المال

اات

م الكوات ودو الخليج

اأخرى ،وعلى ن و مااشر م تهللا يرات االت منع التجوا والقيود العسكرا اأخرى التي فرضتها
إسرائيل ( جماع م الاا ي الفلسطينيي والنرواجيي –  ،)26 – 1994لذلك زادت اج الفرد إلى
العائل م أجل اأم االفتصادي والعاطفي ،يث عاد الك يرو مم كانوا عملو في إسرائيل وفي
دو الخليج إلى عائوتهم في الضف الغرب والقطاع ،ولجهللات الك ير م العائوت النوو التي كانت
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فد انفصلت ع اعضها سااقا إلى العودة للع ش مع اعضها في ييت وا د أو شق وا دة كعائل ممتدة
أو شاه ممتدة وتتقاسمت تكاليم ال اة في ييت وا د  ،وظهرت االت تو دت فيها أسر لم تك
سااقا أجزاج م

عائل ممتدة وا دة كهللاسرة أيناج العم أو اأفارب الاعيدي

وأ انا أسر اأصدفاج

والمعارف والجي ار (الشامي  ،) 110 ، 2002،وفد زاد في هذه الفترة التكامل االجتماعي واالفتصادي
غير الرسمي ،و عرف (هو والمالكي) هذا النوع م التكافل اهللانه عوف تختفي فيها المصالح خلم
مجموع م الق م واأعراف المستندة على الروااط القراي

أو روااط الصداف والزمال والجيرة وما

شااه ،ولك الوضع كا صعاا إلى درج أ هذا النوع م التكافل لم ك كاف ا ،ولم تعد العائل
الممتدة فادرة على االكتفاج الذاتي فظهرت م سسات اجتماع

وجمع ات خيرا ولجا شعي

لتهللامي

ال اجات الضرورا لل اة ،وتقو (سعاد دجاني) و هذا الموضوع" :م الواضح أنه يدو دعم
جمع ات اأ اج واللجا الشعي فإ عددا ال

صى م العائوت الفلسطين كانت ستواجه مجاع

أو ما هو أسوج م المجاع نتيج عدم تمكنهم م ال صو على الضروراات م ل الطعام والعنا
الص

وال اجات اأخرى" ( .مل التوع المجتمع – .)96 – 1999
أما في ظل السلط الوطن

فقد نشهللا وضع جديد ،فألو مرة في تاراخ الشعب الفلسطيني

فامت سلط وطن على جزج م اأرض الفلسطين  ،وأدارت شئو جزج م الشعب الفلسطيني ،ولك
هذه السلط كانت جزئ

ود موغراف

ولم تيلغ درج الس ادة ( .القلقيلى ،أيو غوش،)52 ،2012 ،

فمند عام 1994م تى اا أصا ت العائل الفلسطين تتعا ش أو مرة خو القر العشرا ال كم
الوطني على منطق م دودة م اأرض ال تتجاوز  %2م مسا
فكا

اأمل عند الفلسطينيي

في الضف الغرب

وفطاع غزة أ

فلسطي (شقورة،)86 ،2007 ،
السلط الفلسطين

ستدخل الاود

وبيدها عصا س را فتغير اأمور في ل ظ وا دة وتنشر اأم والرخاج ( مل التوع المجتمع -
 ،)101-1999ولك نها

مر ل التفا

لم تطل ،فقد كانت ا تماالت السوم تتقهقر اسرع  ،لك

اأهم م ذلك أنه يدأ يتيي أ صيرورة أوسلو فس ت المجا لظهور نظام اجتماعي وس اسي جديد
تميز االتوتر وانشقاق ااراج والتنافضات داخل النظام االجتماعي ،فقد أخذ الناس يتنافلو
الفساد المستشري داخل الييروفراط

الفلسطين

كا ات

و كا ات إساجة استخدام السلط ( تراكى،2008 ،

 ،)7وزاادة نسا الاطال التي لم تتجاوز فيل ف ام السلط ( )%5م مجموع القوة العامل  ،لك س اس
اإلغوق الشامل وفقدا معظم العما الفلسطينيي أماك عملهم في إسرائيل إضاف إلى التعطيل شا
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الكامل للعديد م القطاعات االفتصاد

أدى إلى ارتفاع نسا الاطال في فلسطي امعدالت ف اس ،

يث تجاوزت في أوج اإلغوفات الشامل نسا (( .)%50مركز المي از  ،)19-2002-وبذلك تراجع
معد اإلنفاق ال ق قي للفرد خو الفترة الممتدة يي أيلو  - 1995أيلو 1996م ين و ( )%15م
معدله لألعوام 1993 – 1992م ،وادلل التذيذب الواسع في الدخل خو فترات زمن
س اس التصاراح واإلغوق إلى أ شرا
اات مصدر الدخل واأما
الفلسطيني نجد أ

كييرة م اأسر الفلسطين

الوظ في (هو

متقارب إلى

تع ش أوضاعا فلق م

يث

 ،) 162،163 ، 1998،واذا نظرنا إلى الوافع

الوالجات للفصائل واأ زاب الس اس

الفلسطين

فد تراجع ك ي ار في السنوات

اأخيرة ،وهنالك أسااب عديدة لهذا التراجع منها :الفقر والاطال  ،وعدم تقدم الم اد ات مع إسرائيل،
وعدم ظهور أي إمكان

لتغيير اأ وا

في المستقيل المنظور ،ااإلضاف إلى ممارسات السلط

وت كمها امجراات أمور ال اة اليوم  ،وعدم توفر اأم االجتماعي واالفتصادي ،فكل ذلك أدى إلى
الشعور ااإل ااط ،وجعل الناس يت ولو م اأيدلوج ات والتنظير إلى همومهم اليوم
مما تطلب إعو

الوالجات الشخص

ومسايرتهم ( مل التوع
الم ل

والعائل

المجتمع

واللجوج إلى الواسط والم سوب

والشخص ،

والى م اااة أولي اأمر

–  ،)103 – 1999وفد دعمت السلط الفلسطين

االنتماجات

واالنتماجات الدين  ،وظهر ذلك في س اس التعيينات التي راعت اعتاارات عائل

وم ل  ،كما ظهر في تشكيل دائرة خاص تعنى االشئو العشائرا مرتاط امكتب الرئ س ،و مك
النظر إلى س اس التعيينات للمناصب ال كوم

التي أخذت اعي

االعتاار م

يي

آل ات أخرى

االنتماجات الم ل والعشائرا في إطار عمل اسط س طرة السلط على المجتمع عير توليد عوفات
زبائن  ،وتجلى ذلك أك ر ما تجلى في ك رة رسائل الشكر التي نشرتها الص م الم ل م العائوت
التي اعتيرت تعيي أ د أفرادها في منصب كومي تكراما أو تم و لها (هو  ،)86، 1998،أضم
إلى ذلك أ
المنهجي للين

اأوضاع االفتصاد

تفافمت اعد اندالع االنتفاض ال ان

اسيب اإلغوق والتدمير

الت ت  ،خصوصا القطاع الزراعي ل كم المجتمع الدولي اعيد االنتخااات التشراع

2006م دائرة اإلغوق عير ال صار المالي واالفتصادي ل كوم السلط  ،وفد اجتمعت أسااب
إضاف

للفساد وسوج اإلدارة واال تكارات وغ اب الخطط التنمو وترهل أجهزة اإلدارة العام  ،أهمها

تدمير م سسات السلط ذاتها االمعنى الفعلي للكلم وتقو ض فدرتها ال ق ق عير خنقها وخنق رك
االفتصاد واأفراد في الضف الغرب

وفطاع غزة ،وارتفعت نسا الاطال ومعدالت الفقر اصورة غير
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مسيوف (م س  ،)24 ،2007،كما أيرزت ال االنقسام يي

ركتي ماس وفتح م شرات سلي

خطيرة على العاطلي ع العمل اسيب فقدانهم لألم االجتماعي ونظرتهم السوداو وفقدانهم ال ق
اااخرا واضطرايهم النفسي والسلوكي وتزايد دة توترهم العائلي ورغيتهم في االنتقام ،مما ادى إلى
تراجع الق م الخلق

والتربو

في اأسرة وتدهور العوفات يي

النفسي لدى اأب أو المعيل الرئ س ،وهي ال طي ع

ي

اأب واأيناج وتزايد

ال االكتئاب

عجز اأب العاطل ع العمل ع

تهللامي ا ت اجات أسرته وأطفاله ،و شعر افقدا ف مته االجتماع كهللاب مما ي ر في عوفته اااخرا .
(الصوراني  ،)135 ،2011،وفي إطار ال ال صار واالنقسام واالضطراب الداخلي تدهورت العديد
م

الق م والمفاه م اإليجاي

كالعامل التطوعي والمشارك والد مقراط

والماادرة والمساواة والعدال

والمواطن وس ادة القانو واستيدلتها امفاه م م اط كالفرد  ،وال زب  ،والتعصب ،والغاج ااخر،
والعائل

والقيل  ،والجهو  ،إضاف إلى التزلم والنفاق االجتماعي (أيو رمضا ،)61 ، 2010،

وتفافمت مظاهر التخلم االجتماعي وتراجعت العوفات القائم على أساس المشروع الوطني والتعدد
الد مقراط

ل ساب ف م النفاق واإل ااط والق م االنتهازا والمصالح الشخص

يدال م ف م التكامل

والتضام والمقاوم  ،وترافق إلى جانب ذلك غ اب المجتمع الس اسي الفلسطيني ل ل م له في الفترة
اأخيرة فيل واعد االنقسام مجتمع م كوم االصراع واالستيداد والخوف والتعصب الديني الوعقوني،
وم كوم أ ضا االمصالح وال روات الشخص

على فاعدة أ السلط مصدر لل روة ،ول ست مصدر

للنظام والقانو والعدال  ،إلى جانب الجرائم واالن رافات اكل أنواعها الخلق والمجتمع التي لم عرفها
مجتمعنا م فيل( .الصوراني  ،)136، 2011 ،كما أسهم االنقسام في تفتيت النسيج االجتماعي
الفلسطيني وأ ر على العوفات اأسرا  ،يث أظهر وافعا جديدا ،ووصل اأمر إلى الزواج إذ ااتت
اعض اأسر تسهللا ع االنتماج ال زبي فيل الزواج ،ع الفتاة أو الفتى إذا كا م فتح أو م
ماس ،واذا كا رسو ل صلى ل عل ه وسلم فد دد اخت ار الزوج في أربع معايير" :تنكح المرأة
أربع :جمالها ،و سيها ،ومالها ،ودينها ،فاظفر يذات الدي تربت يداك" و دد أ ضا اخت ار الزوج،
فقا في ال ديث" :إذا أتاكم م ترضو دينه وخلقه فزوجوه" ،فهللاصا ت هذه المعايير م الدرج
ال ان  ،و لت يدال منها معايير جديدة تتماشى مع الوافع الجديد في المجتمع الفلسطيني الذي خلفه
االنقسام ،فلم تعد معايير اخت ار الزوج أو الزوج كما جاج فى هدى رسو ل ،إنما اختزلت في
االنتماج التنظ مي لكو الفصيلي

فتح و ماس( .ف صل  ،) 312،313 ، 2012،وبذلك لم تعد
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الخوفات الزوج تقع على خلف المشاكل المعتادة يي اأزواج م ل انعدام التفاهم على أمور خاص
كما كا معهودا ،لك أصا ت الخوفات الزوج تقع على خلف االنقسام الس اسي ،وفد أصاح تهللاييد
اة اأسرة يترتب عل ه مستقيلها ،وأصا ت في غرة النقاشات والمناكفات تنذر

فصيل ما موضوعا في

يتدمير ال اة الزوج  ،وت ير جوا م التوتر يي الزوجي  ،لينتج عنه في الم صل خصام أو عنم
لفظي أو تى جسدي يدال م المودة واال ترام ،كما فد وصلت آ ار االنقسام السلي

إلى العوفات

يي اأخوة الذي جمعهم ييت وا د وفرفهم االفتتا واالنقسام ،ولم يتخيل أ د أ االنقسام ل ينقسم
الوط فقط إلى شطرا يل داخل الييوت وفرق أفراد اأسرة( .ف صل  ،)313، 2012،وفي استطوع
للرأي فام اه مركز معلومات واعوم المرأة الفلسطين في غزة و مدى تهللا ر العائل الفلسطين ا ال
االنقسام الداخلي أفاد العدد ما نسيته ( )% 84،6م اأسر الفلسطين في فطاع غزة تهللا رت ااالنقسام
الذي نتج ع الصراع يي
دوث مشاكل عائل

ركتي فتح و ماس ،كذلك أفاد ما نسيته ( )% 62اهللا االنقسام تسيب في

داخل اأسرة الوا دة ،وكذلك أفاد (  )% 19،9أ االنقسام أسهم في زاادة

استخدام العنم أو التهديد وفي ك ير م اأ ا أدى هذا االنقسام إلى فطع الصوت العائل  ،كما
تهللا رت العوفات م

نا

اخت ار الزوجات

يث أفاد ( )% 71،11م

أفراد العين أنه أصاح

لونتماج الس اسي ل رك فتح أو ماس تهللا ير كيير في اخت ار الزوجات أو اأزواج ،و و الموفم م
مسهللال الهجرة للخارج فقد أفادت ما نسيته ( )% 47،8اهللانهم فضلو الهجرة إلى الخارج إذا سن ت لهم
الفلسطين

الفرص  ،وتفيد تقارار صادرة ع الم اكم الشرع

ع ارتفاع نسا الطوق ،خاص في

فطاع غزة ،وم يي أسااب ارتفاع هذه النسا الخوفات ال زب

يي الزوجي أو يي أ د الزوجي

وأسرة ااخر( .أيو عجوة ،عسل .)138،139 ، 2013،
 أنوهع هألسا -:
لقنند أدى تغيننر الظننروف االفتصنناد للمجتمننع وتغيننر طي ع ن العمننل العننائلي وس ن طرة الم ن رات
ال ضننارا إلننى نندوث فلقننوت فنني روتين ننات العمننل وال نناة التقليد ن التنني كانننت تسننمح اامتننداد اأس نرة
التقليد لتشتمل على أفراد تربطهم روااط فراا م درجات مختلفن ومتعنددة ،لنذلك أصناح من المتعنذر
علننى الجماعننات القراي ن الممتنندة أ تعمننل كو نندات متكاملن ت ننت ظننروف العمننل والعن ش واإلفامن فنني
المدين  ،وكا م الضروري لت قيق التكامل االجتماعي فني المجتمنع الجديند أ يتوشنى االتندراج هنذه
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الشن ن ن ن ن ننكل الممتن ن ن ن ن نند لألس ن ن ن ن ن نرة لت ن ن ن ن ن ننل م لن ن ن ن ن ننه اأس ن ن ن ن ن نرة الصن ن ن ن ن ننغيرة أو الزوج ن ن ن ن ن ن أو اأس ن ن ن ن ن نرة الن ن ن ن ن ن نواة.
(أ مد  ،السيد .)150، 2001،
 _1هألساة هلنوومة -:
نموذج أسري يتميز أعضا ه يدرج عال م الفرد واالت رر الواضح م الضاط اأسري ،
مما يترتب عل ه أ تعلو مصل

الفرد مصالح اأسرة ككل ،وتمتاز اأسرة النواة اصغر جمها ،يث

تتكو عادة م الزوج وزوجته وأينائهما غير المتزوجي وال
أ

دث إال ناد ار وفي ظل ظروف است نائ

ع ش أ د اأيناج المتزوجي مع والديهم ،وارى ك ير م الاا ي في علم االجتماع ال ضري أ

هذا النموذج م اأسر هو الذي يتزايد انتشاره في المجتمعات ال ضارا ( .غيث ،)178 ، 1997 ،
كما أ اأسرة النوو مستقل استقوال تاما م النا
أسس

االفتصاد ع أفاربها ،وتنظم اأسرة النوو

اتها ومع شتها اصورة شعورا اخت ارا تعتمد على رغاات الزوجي واتجاهاتهم وتتميز اأسرة

النوو اهللانها ال تتمتع اصف الدوام أو االستمرار في الاقاج ،وذلك أنها تتعرض لعدد م عوامل التفكك
والتغير ،وفد هللاخذ التفكك أو التغير شكو إيجاي ا ،وفد هللاخذ أ ضا شكو سلي ا ،وتتم ل اأشكا
اإليجاي

في استقو اأيناج وتكوانهم أسر جديدة تع ش في مناز أخرى فراا أو اعيدة م منز

اأهل ،وم اأشكا السلي للتغير والتفكك الطوق والهجرة وما إليهما( .القصير.) 54 ، 1991 ،
 _2هألساة هلدعق ة -:
إ نموذج اأسرة المعقدة ينتشر في المجتمع الفلسطيني اشكل ظاهر وملموس ،يث إ هذا
النموذج ساعد على استغو الموارد االفتصاد

اطراق أفضل ،كما أنه عمل على زاادة الس طرة

والضاط االجتماعي في إطار إ دى الو دات القراي

العشائرا المتمايزة التي ينقسم إليها المجتمع

الفلسطيني ،وتتخذ اأسرة المعقدة أشكاال ك يرة لعل أهمها نوعا
 ،Complex familyوالعائل الممتدة ( . Extended family

أو شكو

هما :العائل المركا

لس .) 103، 2003 ،

أ _ هألساة هلداكبة Complex family :
وهي اأسرة متعددة الزوجات  ، polygnous familو دث هذا النوع في اعض اأ ا
عندما تع ش عدة أسر

اة زوج

معا في و دة اجتماع

وسكن

و كو أساس الترااط فيها هو

وجود زوج مشترك يي عدة زوجات( .عيد الر م  ،) 261 ، 2003 ،وفي هذا النظام نجد نوعي
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م اأخوة هما :اأخوة اأشقاج الذي ين درو م أم وأب ،أما النوع ال اني م اأخوة فهم اأخوة
غير اأشقاج وه الج ين درو م

اأب ولكنهم م

أمهات مختلفات ،وم ل هذا النوع م

النظم

اأسرا فد ظهر في إ دى جواناه في ال زواج اأرامل (رجا أو نساج) الذي لهم أوالد م الزوج
اأو ولهم أوالد م الزوج ال اني( .عمر  ،الغزاوي  ،وآخرو .) 216 ، 2004،
ب _ هألساة هلددت ة Extended family -:
أما نمط اأسرة الممتدة فهي التي تتكو م

و

أج ا أي الزوج والزوج واأيناج وأيناج

اأيناج وأ انا عدد م اأفارب ،وهي ممتدة في نسب اأب ول س اأم ،وفد صل عدد أفراد اأسرة
الممتدة للعشرات أو المئات (أيراش  ،)186، 2009 ،فالعائل الفو
ااإلضاف إلى اأيناج غير المتزوجي

اأيناج المتزوجي

الفلسطين

تشمل عادة

مع زوجاتهم وأطفالهم ،وهكذا كانت هذه

التركيا تعني وجود مجموع عمل م الذكور واإلناث س طر عليها إلى هذا ال د أو ذاك اأب
وال ماة كما كانت تعني أ الجد شرف على ترب أ فاده ينفس فدر أييهم ،وفد تضم العائل الفو
ااإلضاف إلى م ورد ذكرهم اعض أو جم ع م

هللاتي ذكرهم اأب اأرمل واأم اأرمل لرب العائل

فرااات رب العائل اأرامل أو المطلقات أو غير المتزوجات أطفا اأيناج اأشقاج المتوفي  ،وكانت
العائل الفو

نظراا وفي الوافع جم ع الذي

مك أ

كونوا في المجتمعات اأخرى أفرادا منعزلي .

(صا غ .) 23 ، 1980 ،


وا هألساة في تعزيز هلقمم -:
اأسرة جماع اجتماع أساس دائم  ،وهي أساس ومصدر اأخوق والدعامن اأولنى لضناط

السن ننلوك والمرجن ننع الن ننذي يتلقن ننى منن ننه اإلنسن ننا أو دروس ال ن نناة االجتماع ن ن " ،فاأس ن نرة هن نني الو ن نندة
االجتماع التي تهدف إلى الم افظ على النوع اإلنساني وتقوم على المقتض ات التي يرتضيها العقنل
الجمعنني والقواعنند التنني تقرهننا المجتمعننات المختلفن  ،و عتيننر نظننام اأسنرة ننواة المجتمننع لننذلك كننا أساسننا
لجم ننع النننظم" (  ،ينندوى –  ،) 49 – 1994واننرى "دوركننا م "أ الق ن م ش نهللانها ش نهللا الظ نواهر اإلنسننان
تكو م صنع المجتمع ،ولها فوة ملزم رغم أنها أمور مرغنوب فيهنا ،فقند أكند دوركنا م فني نظراتنه أ
الق م ما هي إال تصورات تتميز االعموم وااللتنزام ،فنهللافراد المجتمنع شنتركو فني فن م وا ندة أو معنايير
متمايزة فرضها عليهم المجتمع اما له م فوة القهنر( .شنكري ،الجنوهري ،وآخنرو ،)287 ، 2009 ،
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فإذا كنا نقو  :إ اأسرة هي النواة اأولى اأساس فني المجتمنع ،فنإ اقناج المجتمنع هنو رهن ياقائهنا،
وا هننذا الاقنناج كننو نتاجننا طي ع ننا لعنندد م ن الوظننائم التنني ت ديهننا اأس نرة ،فل نوال هننذه الوظننائم لمننا
استمرت اأسرة فني مجتمعنات مختلفن علنى منر العصنور (مجموعن من المن لفي – ،)192 – 1999
وم أهم الوظنائم اأساسن التني تضنطلع يهنا العائلن والتني أكند علنى أهميتهنا كنل من روبنرت مكنا فر
وول ام كوود وتالكوت اارسونز وكار "ما ها م" وظ ف تنشئ اأيناج وتنربيتهم وتقنو م سنلوكهم وفنق منا
يراده المجتمع وارتض ه و عتمده في خططه االجتماع  ،والتنشئ االجتماع ن امفهومهنا العلمني الندفيق
هي عمل تلقي الفرد مهارات المجتمع وف مه ومقاي سه وم له اأخوف والسلوك ( .ال سن ،2005 ،
 ،)284وبذلك فهي تلعب دو ار مهما في نمو شخص اإلنسا واتجاهاته وأنماطه السلوك  ،والق م التي
يهتنندي يه ننا ،وأس ننلواه ف نني ال نناة ،وفيه ننا ي ننتعلم معن ننى المس ننئول االجتماع ن ن وأهم ن ن التس ننامح واإلي ننار
والتضن

وال اجن إلننى التعنناو وغيننر ذلننك من العمل ننات ال ات ن ( .رمضننا  ،)46، 2002 ،ومهمننا

ك نوع اأسرة نوو أو معقدة فإ عمل التنشئ االجتماع تعتير م أهم الوظائم االجتماع التي
تمارسها إال أنه يجدر ينا القو  :إ هناك تفاوتا يي هذه اأنواع في درج ت ملها لهذه المسنئول  ،ففني
اأسرة التقليد م و تكنو عمل ن التنشنئ عمل ن متكاملن من اليدا ن

تنى النها ن فني ني أ التنشنئ

االجتماع االنسا لألسنرة ال دي ن لنم تعند واجانا فرد نا قنع علنى عناتق اأسنرة و ندها ينل تسناعدها فني
ذلن ن ن ن ن ننك العدين ن ن ن ن نند م ن ن ن ن ن ن الم سسن ن ن ن ن ننات اأخن ن ن ن ن ننرى كالمدرس ن ن ن ن ن ن والم سسن ن ن ن ن ننات االجتماع ن ن ن ن ن ن اأخن ن ن ن ن ننرى.
(عمر،الغننزوي ،)2004،224،إال أنننه مك ن القننو  :إنننه مننا ازلننت اأسننرة هنني التنني تننزود الطفننل اننالق م
والمعننايير ال قاف ن السننائدة ،وتسنناعد فنني تعلننم اللغ ن وتدربننه عليهننا فنني الم ار ننل الماك نرة م ن

اتننه ،كمننا

تعلمه أ ضا ك ف المشارك في ال اة االجتماع هذا إلى جانب ما تزوده اه م تندراب علنى الطاعن
واالمت ننا للق ن م والمعننايير السننائدة التنني تسنناعد فنني عمل ن التمييننز ينني الص نواب والخط نهللا فنني كننل أنمنناط
السلوك التي قوم يها ،وذلك م خو ما تفرضنه عل نه من جنزاجات ماد ن أو معنو ن أو منا تمن نه لنه
من مكافنآت تكنو لنه مقترنن انهللاداج أدوار مرغوان ( .سنعد  ،)172 ، 2006،والنذي يجعنل ال نديث عن
اأسن نرة ا ننالغ اأهم ن ن كون ننه يتن نناو وظ فته ننا الكي ننرى ف ننى عمل ن ن الض نناط االجتم نناعي ااعتااره ننا الهيئن ن
اأساسن ن اأول ننى الت نني تم ننارس الض نناط ف نني إط ننار عمل ن ن اجتماع ن ن كي ننرى وه نني التنش ننئ االجتماع ن ن
أفرادهنا ذكننو ار وانا نا ،أطفنناال وصني  ،شنناااا ومنراهقي  ،اننالغي و ارشندي  ،كمننا هنو ال ننا فني مجتمعاتنننا
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العرب ن التنني ال تنتهنني يترب ن الفننرد ورعايتننه فنني كننم أسنرته اانتهنناج د ارسننته ال انو ن كمننا هننو شننائع فنني
المجتمعات اأوروب واأمراك ( .الخولدة  ،رستم .)43، 2010 ،
واتضح م خو دراستنا للوافع االجتماعي والس اسي لألسرة الفلسطين أ اأسرة الفلسطين
شهللانها شهللا اأسرة في المجتمعات المختلف ولك خصوصيتها متم ل في تجرب المجتمع الفلسطيني
وما تعرض له م عوامل التغير القصرا التي أ قلت كاهلها م أعااج سواج في دورها أو وظ فتها،
افظت على فعال

وأ رت على استقرارها و ااتها ،إال أ اأسرة الفلسطين

ف مها الراف

وفوتها في

مجالها اأسري ،و افظت على ف مها العائل التي اتسمت االمرون لمواجه اأزمات والت د ات لتعزاز
ف م انتمائها الفعلي لألرض والم افظ على ينائها االجتماعي وهواتها ال قاف

رغم العديد م

الممارسات والس اس ات اإلسرائيل المعرفل للتعل م ،والدمج االفتصادي ،والتغراب ال قافي ،فاالنتفاض
الفلسطين

عام 1987م ماهى إال تعيير ع الرفض للعديد م اإلجراجات اإلسرائيل

م رة في منظوم الق م الفلسطين  ،وأعادت اأسرة الفلسطين

التي أصا ت

إلى دورها ووظ فتها التي تم لت في

تعيئ الشااب وتعزازهم اق م االنتماج الوطني ،والمشارك في خدم المجتمع ومناهض اال تو ،
ومشارك المرأة الفلسطين

في العمل ال وري والنضالي واخراجها م سكونيتها  ،وزادت ا ت اجات

اأفراد إلى العائل م أجل اأم االفتصادي والعاطفي ،وو دت اأسر مع اعضها الاعض مما زاد
التكافل االجتماعي واالفتصادي ،والتي أظهرت مجموع م
الصداف و الزمال  ،ولك الذي أ قل كاهل اأسرة الفلسطين
االنتخااات التشراع

2006م االنقسام الفلسطيني يي

الق م واأعراف المستندة إلى روااط
خو االنتفاض ال ان

رك

وااأخ

اعيد

ماس وفتح ،واأوضاع االفتصاد

السيئ التي تفافمت نتيج إ كام المجتمع الدولي دائرة اإلغوق وال صار المالي واالفتصادي وارتفاع
نسا الاطال ومعدالت الفقر التي أدت إلى م شرات خطيرة وسلي

على أرباب اأسرة وأفقدتهم ال ق

اااخرا  ،وزاادة دة التوتر العائلي وتراجع العوفات والق م الخلق

والتربو في اأسرة الوا دة ،كما

أدت ال االضطراب واالفتتا الداخلي يي
اإليجاي

ماس وفتح إلى تدهور العديد م المفاه م والق م

رك

م ل :العمل التطوعي ،والمشارك  ،والد مقراط  ،والماادرة والمساواة ،والعدال  ،والمواطن ،

والنفاق االجتماعي ،واأخطر م ذلك أ االنقسام الفلسطيني أسهم في تفتيت النسيج االجتماعي وأ ر
على العوفات اأسرا يي الزوج والزوج واأيناج ف ما يينهم على خلف االنقسام الذي أدى إلى العنم
والتوتر العائلي يدال م التفاهم والمودة والر م .
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ثانماً  :دفهوم هلدوهطنة:
فيل تعرام المواطن واا ار التي تترتب عليها ال يد م اإلشارة إلى تاراخ المواطن وتطورها،
ف المواطن كمفهوم ل ست وليدة هذا العصر  ،يل هي فائم منذ فامت المجتمعات الاشرا ،
وال ضارات والدو  ،وأو م استعملها هم اإلغراق والروما  ،فقد استعمل اإلغراق المصطلح
 CIVISللدالل على المواط  ،واستعمل الروما المصطلح  CIVITASللدالل على المواطن  ،وكا
للتمتع يلقب المواط أو المواطن في تلك ال ضارات العديد م ال قوق واالمت ازات  ،م ل :ال ق في
تقلد الوظائم العام والعضو في الجمع ات والتنظ مات و ق االنتخااات في الم سسات الرسم
والمشارك في الدفاع ع الوط إال أ مفهوم المواطن عندهم كا فاص ار وم صو ار على الطاقات
العل ا م االرستقراطيي والناوج  ،في ي

رم منها العييد والنساج واأطفا  ( .الجمع الفلسطين

(وط )  ،)16-15 – 2002فالمواطن منذ نشهللاتها لم تك
اإلنسا م

قا طي ع ا لكل الاشر  ،فقد ناضل

أجل االعتراف اك انه وا قه في المشارك في اتخاذ الق اررات ،وتصاعد ذلك النضا

اإلنساني في شكل ال ركات االجتماع منذ ف ام ال كومات الزراع في وادي الرافدي مرو ار ا ضارة
سومر وآشور واايل ،و ضارات الصي

والهند وفارس ،و ضارات الفين قيي

والروما ( .يوسم ،)18 ،17 ،2010 ،وفد استجايت ال كومات الملك

والكنعانيي

واإلغراق

التي سادت تلك ال قا –

يدرجات متفاوت – لمطالب اعض الفئات التي تعتمد عليها م ل ( :الناوج والكهن والم اربي ) ،
فمن تها درج م المساواة أعلى م غيرها م اق السكا كما أ ال كم فد هدت اعض الملوك في
ال ضارات الزراع

إفام الشرائع واصدار القواني التي تنظم ال اة

– م ل مورايي– إلى أهم

وت دد الواجاات وتيي ال قوق ،وذلك م أجل ت قيق فدر م االستقرار والسلم االجتماعي م خو
إفام النظام وت قيق فدر م المساواة أمام القانو يي م

عتيرهم النظام الس اسي متساواي  ،وفد

كا م يي أسااب انه ار اإلميراطوراات وخلع الملوك تجاهلهم لمتطلاات السلم االجتماعي وافصا هم
لآلخرا  ،وعجزهم ع توخي ال كم وادراك فوة مطلب الشراك في الطياات ،والمشارك في اتخاذ
الق اررات لدى الفئات التي عتمدو عليها في استمرار السلط أو الق ام ااإلنتاج( .نافع ،الشميري،
وآخرو  ،)17، 2001وفد استمرت ال المواطن على هذا الن و تى نها القر الرااع عشر ،إذا
إطار لتيلور الفكر االجتماعي والس اسي المتعلق امفهوم المواطن ومع ف ام
ا
اعتيرنا التطور الغربي
رك اإلصون الديني وال ورة الفكرا والعلم والتنوار المترتا عليها وتيلور يناج الدول القوم  ،يدأت
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مر ل جديدة م تاراخ تطور متغير المواطن  ،فقد فادت الدول القوم صراعا مع الكن س تارة و رواا
مع اأمراج واإلفطاع تارة ان

تى تيلور المجتمع العام  Societyعلى أنقاض المتجمعات الم ل

 Communitioذات االنتماجات أو الوالجات الطاق
المواطن على السطح ااعتااره نتاجا للت والت االجتماع

(ليل  ،) 74، 2013 ،وبذلك ظهر مفهوم
في إطار تفكك العصي

واالفتصاد

ن و

"المدنت والت ضر"ودرجت الك ير م دو العالم االسعي لس ادة هذا المنطق ،ولقد كا م أهم رموز
تلك ال قا "هوبز" ،و"لوك" ،و"منتسكيو"" ،وروسو" ،إذ طر وا مفهوم العقد االجتماعي القائم على
ت ديد العوف يي

ال اكم والم كوم وفق آل

د مقراط

ت كم يي

أطراف المجتمع ااالستناد إلى

القانو  ،وبذلك أصاح للمواط كينونته المستقل وله قوفه اعد أ كا منطق القوة والقييل والعشيرة
هو المس طر (أغا  ،عساف  ،وآخرو  ،)237، 2013 ،و او "روسو" اليرهن على أ الوسيل
الو يدة لتص ح التفاوت االجتماعي في ضما ال را والمساواة المطلق أمام القانو  ،وهذه الفكرة
لقيت تر ياا ف ما اعد عند رجا ال ورة الفرنس ال س ما ال عافا  ،كما طرن في "عقده االجتماعي" نظام
الجمهورا اليورجوازا الذي أكد ف ه أ ال اة الس اس

يجب أ تقوم على س ادة الشعب المطلق ،

ورفض تقس م السلط إلى تشراع وتنفيذ  ،وافترن يدال منها االستفتاج الشعيي العام في جم ع اأمور
الس اس

(الصوراني ،)24 ،2002 ،لذلك استمدت ال ورة الفرنس

مفاه مها م ماادئ وأفكار ه الج

الفوسف وخاص ف ما يتعلق االسلط والعقد االجتماعي وال قوق الطي ع  ،وصار اإلعو

وكهللانه

مقتر اال ورة الكيرى ،فشكل معا ورة في ال قوق و ورة في الس اس (ييرم  ،)139، 1998 ،فالمفهوم
ال ديث للمواطن ارتاط االماادئ العام التي فامت عليها ال ورة الفرنس

وهى ال را والمساواة لكل

أيناج اأم  ،وه الج شركاج في صناع القرار العام في وطنهم والدول ال دي التي تطورت مند اتفاف
وستفال ا فى العام 1648وتوطدت معالمها عندما استندت إلى ماادئ المواطن التي كرسها ف ما اعد
اإلعو

العالمي ل قوق اإلنسا  ،واكتمل معنى المواطن يتوفيها مع التنظ م الد مقراطي للدول

ال دي ( .اأمم المت دة  ،)3-2001-وبذلك ارتاط مفهوم المواطن ينشوج الدول وظهورها سواج دول
المدين اليونان
ال دي

القد م في أ ينا أو الدول امفهومها ال ديث ،وتعزز مفهوم المواطن في المجتمعات

يربطه الجنس

المنظم م فيل الدول  ،على أساس أ الجنس

تم ل عوف فانون

يي

المواطني والدول  ،وتت دد اموجيها قوق وواجاات كل م الطرفي (الجمع الفلسطين " وط " –
 ،)18 - 2002فاالختوف الكيير يي المواطن في دول المدين اإلغراق
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القد م ونظيرتها في

الدول الد مقراط

ال دي

إلى نطاق المجتمع الس اسي ،فكل منهما في هذا اإلطار تعني المواطن

االنسا أرسطو المكان المتميزة للجماع ال اكم في دول المدين يينما يت دد أساس المواطن في
الدول الد مقراط

ال دي

في القدرة على المشارك في القوة الس اس

وممارستها م خو عمل

االفتراع ،يث تشير مشارك المواطني في الدول القوم ال دي إلى عضواتهم القانون في المجتمع
استنادا إلى االفتراع العام  ،وم

م العضو في المجتمع المدني المستند إلى كم القانو  ،فمكان

المواط االنسا أرسطو تقتصر على ممارس المشاركي ذوي التهللا ير للقوة على ي تتسع المواطن
القوم اليوم لتنتشر عير المجتمع واتمتع يها كل اأعضاج (ليل .)85،2013،
كما أ

اإلسوم فدم ميدأ المواطن اشكل مختلم عما سواه لكل المواطني

دو اعتاار

الختوف العرق أو الجنس أو اللو  ،يث إ فكرة ال قوق والواجاات كانت معروف وواض

المعالم

منذ يزوغ اإلسوم (الغامدي  ،) 74 ، 2010 ،ففي عهد الرسو م مد صلى ل عل ه وسلم شكل
مجتمع "المدين المنورة" نموذجا أم ل لمجتمع التعافد على أساس االشتراك في

قوق المواطن

وواجااتها اقطع النظر ع المعتقدات الخاص للمواطن  ،فلقد اادر الرسو صلى ل عل ه وسلم منذ
لوله االمدين المنورة إلى إنشاج " دستور" ينظم العوف يي مواطني المدين  ،وكانوا مختلفي اأعراق،
واأجناس ،واأد ا  ،وكا منهم عرب م فاائل مختلف  ،ومنهم غير العرب ،ومنهم المسلمي وغير
المسلمي  ،ومنهم المس ي ،واليهودي ،ومنهم المشرك فنظم يي كل ه الج اما عرف في كتااه السيرة
وال ديث "االص ف " ،وبهذه الص ف أو ما نطلق عليها اليوم "الدستور" أصاح كل ه الج أم وا دة
االمعنى الس اسي المعاصر ،مع االعتراف لكل طرف اهللانه م هذه اأم على أساس روااطه ،أكانت
دين  ،أو عرف  ،أو طائف  ،وفد نصت الص ف في ينودها" :إ المواطني والمسلمي م فراش
(المهاجرا ) ،وا رب (اأنصار) وم تاعهم ،ول ق يهم ،وجاهد معهم ..إنهم أم وا دة م دو
الناس" (ناصر .) 46،47 ، 2002 ،
وفوله تعالى في سورة النساج اا ( ( :)1ا أيها الناس اتقوْا ربكم الِذي خلقكم ِم نْفس وا ِ دة

وخلق ِم ْنها زْوجها وبث ِم ْنهما ِرجاال كِ ي ار وِنساج واتقوْا ّللا الِذي تساجلو ِا ِه واأ ْر ام ِإ ّللا كا

عل ْ ك ْم رِفياا).
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وبذلك وضعت الدول اإلسوم

فلسف المواطن هذه في الممارس والتطييق ،وفننتها في

الموا يق والعهود الدستورا منذ الل ظ اأولى لق ام الدول في السن اأولى للهجرة ،ففي أو دستور
لهذه الدول تهللاسست اأم على التعدد

الدين

وعلى المساواة في ال قوق والواجاات يي المواطني

المتعددي في الدي والمت دي في اأم والمواطن  ،فن

هذا الدستور – ص ف دول المدين –

"على أ اليهود مع الم مني  ،لليهود دينهم وللمسلمي دينهم ..وا لهم النصرة واأسوة في الير م
أهل هذه الص ف  ..ينفقو مع الم مني
نفقتهم ،وأ يينهم النصرة على م

ما داموا م اربي  ..على اليهود نفقتهم وعلى المسلمي

ارب أهل هذه الص ف  ،إ يينهم النصح والنص

والير دو

اإل م ..وأنه ما كا يي أهل هذه الص ف م اشتجار يخاف فساده فمرجعه إلى ل ورسوله( .
المنظم المصرا الكند ل قوق اإلنسا  ،)303 – 2009 ،وفد انطلق اإلسوم في نظرته للمساواة
م أ الناس إخوة يتعاونو على الخير العام ،ولكل دينه يدعو إل ه اال كم والموعظ ال سن  ،إلى
جانب المساواة كانت ماادئ العد والقسط واإلنصاف م الماادئ الجوهرا التي أكدها اإلسوم ،وفد
أمر عاما دو تخص
ا
كا أمر ل االعد

ينوع دو نوع ،وال لطائف دو طائف  ،أ العد نظام

ل وشرعه ،والناس عااده وخلقه ستوو -أي ضهم وأسودهم ،ذكرهم وأن اهم ،مسلمهم وغير مسلمهم
أمام عدله و كمته ( .يوسم.)21 ،2011 ،
وفوله تعالى في سورة الن ل آ ِ( :90إ ّللا ْهللامر ِااْلع ْد ِ و ِْ
اإل ْ سا ِ ) ،وفوله تعالى في سورة
النساج آ ِ( :58إ ّللا هللاْمركم أ ت دوْا اأمان ِ
ات ِإلى أ ْهلِها وِاذا كمتم ي ْي الن ِ
اس أ ت ْ كموْا ِااْلع ْد ِ ).
ْ
ْ
كما أكد اإلسوم على ميدأ الشورى واأمر االمعروف والنهى ع المنكر ،لي كد إلى جانب
المساواة يي الناس في ال قوق والواجاات على ال كم والعد والقسط واإلنصاف فضو ع التكافل
االجتماعي يي

جم ع المسلمي

المواطن ل ست االنسا للمسلمي

ااعتاارهم إخوة ،و هللاتى هذا الميدأ لي كد الك ير م
فقط وانما لكل غير الم اربي

م

أسس ت قيق

أهل دار اإلسوم مسلمي

ومس يي  ( .ليله  ،)2013،99واذكر (آدم متز) في دراسته ع ال ضارة اإلسوم في القر الرااع
الهجري أ المسلمي كانوا أك ر تسام ا مع غير المسلمي م ال ضارات المعاصرة لهم ،وأ اإلسوم
أك ر تسام ا مع طوائم النصارى م الدول الرومان الشرف (نافع ،الشميرى.)2001،21،
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هصطالما:
 دفهوم هلدوهطنة لغة و
ً
دفهوم هلدوهطنة في هللغة ":المواطن اشتقت م كلم وط  ،ووط االمكا أي أفام اه ،وأوط اليلد
أي اتخذه وطنا ،والوط إفام اإلنسا ولد اه أم لم يولد ،وأصل المواطن اللغوي اسم مفعو اه م
(الوط ) الذي هو الاقع م اأرض التي ينشهللا فيها اإلنسا و ع ش ،والمواطنو هم أفراد الشعب
الذي

ع شو في ظل دول ما ،و ملو جنسيتها ،واتمتعو اكل ال قوق والواجاات المكفول داخل

نطافها "( يوسم  ،)2011،24،وفد فا تعالى( :لقد نصركم ّللا ِفي مو ِ
اط كِ يرة) "م سورة التوا
ْ
:آ ."25
و "عل ه (فالمواطن ) انتماج ووالج لعقيدة ووط وف م وماادئ والتزام المواط يت مل مسئول اته
تجاه وطنه مقايل ال قوق التي يتمتع يها ،فهي سلوك لق م في

اة الفرد وفى ضميره فتصاح جزجا م

شخصيته وتكوانه "( أ عيود .)2011،74،
أما في هالصطالح فالدوهطنة ":تعني صف المواط التي ت دد قوفه وواجااته الوطن  ،و عرف الفرد
قوفه وا دي واجااته ع طراق الترب الوطن  ،وتتميز المواطن ينوع خا

م والج المواط لوطنه

وخدمته في أوفات السلم وال رب والتعاو مع المواطني ااخرا ع طراق العمل الم سسي والفردي
والرسمي ،وفي ت قيق اأهداف التي صيو لها الجم ع وتو د م أجلها الجهود وترسم الخطط وتوضع
الموازنات"( .الغامدي .) 72 ، 2010 ،
وتشير دائرة المعارف اليراطان

إلى المواطن اهللانها عوف يي فرد ودول

ددها القانو للدول اما

تتضمنه تلك العوف المتاادل م واجاات و قوق كما أنها تعني أ ضا أ هناك امت ازات أخرى خاص
ال ما

في الخارج واشكل عام فهي تتضم

قوفا س اس

ك ق االنتخاب وتولى الوظائم العام ،

كما تشير موسوع الكتاب الدولي إلى أ المواطن تعني العضو

الكامل في الدول  ،والمواطنو

لديهم اعض ال قوق وعليهم اعض الواجاات (أغا ،عساف ،وآخرو ،

 ،)238 ،2013أما في

فلسطي فقد اعتير إعو دول فلسطي االجزائر (1988م) أ المواطن أشمل وأعم م
الصغير ،فهي تشمل العوفات اإلنسان

دود الوط

في أرض ل الواسع هذه العوف القائم على ال قوق

والواجاات ،وا كانت تنطلق م الوط لكنها تتسع وتتجاوزه لتشمل المنظور العربي واإلسومى
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واإلنساني ،ولعل ذلك ينطيق على المواطن امفهومها العربي واإلسومى التي ماالزالت لما يراود
الك يرا  ( .درو ش.)2003،43،
قمم هلدوهطنة:
تعددت ف م المواطن م
الدو والمجتمعات اإلنسان

يث أنها القوة والمرتكز اأساسي لتقدم الشعوب واأمم ،وتسعى

منذ زم

دعائمها إلعداد مواطني فاعلي

عرفو

اعيد إلى وضع خطط وس اسات لت ييتها ومتااعتها وارساج
قوفهم وواجااتهم في مجتمع سوده التعاو والتفاهم.

فلصف المواطن و أركا  :االنتماج لألرض ،والمشارك  ،والمساواة أي الند  ،وم
جهن ند الش ننخ

م نهللاتي

ف نني إط ننار الجماعن ن الس اسن ن لممارسن ن ص ننف المواطنن ن والتمس ننك يه ننا وال نندفاع عنه ننا.

(يد ار .)94 ، 2009،
أ_ هالنتداء هلوطني:
هالنتداء:
شير مفهوم االنتماج إلى االنتساب لك ا ما كو الفرد متو دا معه مندمجا ف ه ااعتااره
عضوا مقيوال وله شرف االنتساب إل ه ،و شعر ااأما ف ه  ،وفد كو جماع  ،طاق  ،وطنا ،وهذا
عنى تداخل الوالج واالنتماج الذي عير الفرد م خوله ع مشاعره تجاه الك ا الذي ينتمي إل ه ،ولقد
وردت في االنتماج آراج شتى للعديد م

الفوسف والعلماج ،وتنوعت أاعاده ما يي

واجتماعي (أيو ركا  ،)2012،50،على اعتاار ال اج إلى االنتماج ك اج إنسان

فلسفي ونفسي
أساس

وعام

لدى الاشر ،وم يينهم "ماسلو وفروم" يث يرى "ماسلو" " "Maslowأ االنتماج  affiliationمرتاط
ارتااطا و قا يدافع اأم " فهللاي فرد ا اج إلى أ ينتمي إلى شخ
كاأسرة أو الدول ليتقم

معي أو إلى تنظ م اجتماعي

شخصيتها واو د نفسه يها و شعر ااألف واأما والسكين واأم والهدوج

واالستقرار و قرر" موراى "أ ميل الفرد إلى االمت ا إلى فواني مجتمع إنما يتضح جزئ ا ع طراق
تلك ال اج العام إلى االنتماج والمشارك في جماع عام (جراد ،)2011،68،واعتير "فروم"
" "Frommأ أهم ال اجات التي ت كد اتصا الفرد اااخرا
شيج أكير م نفسه ،وهو مدرك لذاته ،م كدا على أهم
الكل له أنشطته االجتماع

والتعاون

وعوفته اإلنسان
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ليتجاوز عزلته وو دته أ ينتمي إلى
ال ب والمشارك ل صاح الفرد وا دا م

اإليجاي

الناج

مع الجماع (أيو ركا

 ،)2012،51،وارى علماج االجتماع أ االنتماج اج ودافع واتجاه ،فهو "اتجاه أو شعور يجماع
ما ،والتض

في سييلها ،واإل ساس االهو

االنتماج ،فاإلنسا كما
يدو

المشترك " ،هناك دافع اجتماعي م ل ال اج إلى

تاج إلى الطعام والشراب

الشعور يرضى الجماع

تاج إلى االنتماج ،وال شعر االرضا واالطمئنا

عنه عندما

مايل ،)2011،32،33،أما الغزالي ف عتقد أ

مت ل لمعاييرها وف مها و عمل لصال ها( .
فض

االنتماج تعد م أخطر القضا ا في

اة

الشعوب واأمم ،فقوة االنتماج لل قاف وال ضارة تنعكس إيجاي ا على الينى المجتمع  ،فتظهر جل في
تكامل ومتان النظم التربو

في جم ع الم ار ل وعلى جم ع المستو ات ،كما تتجلى فوة التماسك

االجتماعي والتكافل والتعاو يي جم ع المستو ات االجتماع  ،كما تنعكس إيجاي ا على االستقرار
الس اسي ،واالنسجام يي القادة والشعوب و تى يي اأ زاب الس اس

المتنافس  ،وذلك كله ينعكس

تما على االزدهار والرفاه االجتماعي ( .خاطر . )2001،44،
مما سيق يتضح ما هللاتي:
 -1أ

االنتماج هو شعور داخلي ل اج اإلنسا للطمهللانين واالستقرار واأم  ،وهذا يت قق م

خوله والج الفرد لوطنه وأرضه.
شعور نفس ا اهللانه مواط في هذا اليلد
ا
 -2هذا الشعور يتجسد على شكل أفعا وممارسات ول س
فقط.
 -3االنتماج هو أ د السمات التي ت دد قاف الفرد والمجتمع الذي تتجسد م خوله ف مه وتقاليده
ومعاييره.
 -4أ فوة االنتماج لل قاف وال ضارة ي دي إلى تكامل النظم والتماسك االجتماعي ،وم

م ت دي

إلى االستقرار االجتماعي والس اسي.
 -5أ االنتماج متعدد اأوجه فد كو لألسرة ،أو الرفاق ،أو لجماع  ،أو لمكا العمل ،أو للوط .
هالنتداء هلوطني :كلم "وط " في اللغ العرب
مواط

تعنى منز إفام اإلنسا ولد ف ه أم لم يولد ،ولفظ

عنى الذي ينشهللا معك في وط وا د ،أو الذي ق م معك ف ه ،أما الوطن

هي "االرتااط

وانتساب الفرد أو الجماع إلى فطع معين م اأرض والتعلق يها ،و ب أهلها وأص ايها ،وال ني
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إليها عند الغرب عنها ،واالستعداد للدفاع ع ك انها ضد اأخطار التي تهددها ( .فوده ،)2006،73،
والوطن يوصفها نزعا شعوراا وفكراا عنى ب الوط واالهتمام اه ،والتض
ل ست دي

وانما هي عاطف فد م وجدت يوجود اإلنسا منذ أ أصاح له منز ق م ف ه وأرض

يزرعها ،ذلك أ اإلنسا
يدفعه إلى

في سييل رفعته ،وهي

شعر يتعلق عاطفي وارتااط فليي االم ل الذي ولد ونشهللا وترعرع ف ه ،وذلك
الجهد في سييل الدفاع عنه ضد أى اعتداج (الكراسن  ،مساعدة،

اه وبذ

وآخرو  ،)2010،50،وبذلك عرف (المصري )2010،41،االنتماج الوطني "اهللانه تعيير فو م عنى
ب الفرد واخوصه لوطنه الذي شمل االنتماج إلى اأرض والناس والعادات والتقاليد والفخر االتاراخ
والتفاني في خدم الوط  ،واو ي هذا المصطلح االتو د مع اأم " ،و عرفه (عسف :)2003،39،
"أ االنتماج للوط مظهر م مظاهر االنتماج لدي ال س ما الدي االسومى ،أى أ كل إنسا متدي
ا ق ال يد أ

كو م مظاهر انتمائه والتزامه يدينه االنتماج لوطنه ،أ

الدي

وخاص الدي

اإلسومى م متطلاات االلتزام اه ب الوط والدفاع عنه والم افظ عل ه ،ولك م انتمى لوطنه
ل س شرطا أ

كو متدينا يدي معي  ،وعلى ذلك مك القو اهللا كل ملتزم يدينه منتم لوطنه ،ول س

كل منتم لوطنه ملتزما يدي " ،أما (شقف  )2011،47ف عرفه اهللانه "السلوك المعير ع امت ا الفرد
للق م الوطن

السائدة في مجتمعه ،كاالعتزاز االرموز الوطن

والم افظ على روات الوط

وااللتزام االقواني

وممتلكاته ،وتشج ع المنتجات الوطن  ،والتمسك االعادات والتقاليد

والمشارك في اأعما التطوع  ،والمناساات الوطن  ،واالستعداد للتض
وبذلك فاالنتماج الوطني إ ساس اإلنسا
سلوك ات فعل

وفول

واأنظم السائدة،

تدلل على

الفلسطيني اهللانه جزج م

م أجل الوط ".
وطنه يترجم على شكل

اه لوطنه واستعداده للدفاع عنه والمساهم في ينائه وتطواره

والم افظ عل (عسف  ،)2003،19،وياى هلبامث أ ف م االنتماج الوطني تعد الق م اأساس التي
م خولها ستط ع الفرد أ

شعر يوجوده كمواط في وطنه له قوق وعل ه واجاات ،وتكو له را

المشارك في أنشط مجتمعه االجتماع والس اس  ،وممارس

قوفه الد مقراط .

فالشعور االمسئول االجتماع لألفراد أو الجماعات أو التنظ مات ن و مجتمعهم يتوفم على
مدى شعورهم االوالج واالنتماج إلى ذلك المجتمع ،وكلما ازداد الشعور االوالج واالنتماج إلى المجتمع
ازداد الشعور االمس ول

االجتماع

له الج ن و مجتمعهم ،والشعور االمسئول
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االجتماع

ن و

المجتمع م أهم العوامل التي تدفع سكا المجتمع للعمل على تقدم مجتمعهم وت قيق رفاهيته ( مودة،
المليجى .)2001،120،
 هلدشااكة هلدجتدعمة-:
تعد مشارك المواطني م أهم الموضوعات التي تشغل اا المتخصصي في المجاالت
االجتماع والس اس واالفتصاد واإلدارا  ،سواج أكا ذلك في الدو النام أو الدو المتقدم .
(كشك .)187 ، 2003،
فالمشارك المجتمع

هدف ووسيل  ،فهي هدف أ ال اة الد مقراط

السل م ترتكز على

اشتراك المواطني في ت مل مسئول التفكير والعمل م أجل مجتمعهم ،وهي وسيل أنه ع طراق
المشارك شعر الناس أنهم مارسو طرق وأساليب تتهللاصل فيهم عاداتها وسلوك اتها وتصاح جزجا م
قافتهم وفهمهم ف ما اعد( .م مود  ،)239 ، 2001،و عرف (الجوهري )323 ،2001 ،المشارك
المجتمع

أنها "العمل

وتكو لد ه الفرص أ

التي م خولها يلعب الفرد دو ار في ال اة الس اس

واالجتماع

لمجتمعه،

شارك في وضع اأهداف العام لذلك المجتمع وكذلك اخت ار أفضل الوسائل

لت قيق وانجاز هذه اأهداف ".
و عرفها آخرو اهللانها إسهام اأهالي تطوعا في أعما التنم االرأي أو العمل أو التموال أو
اغير ذلك ،و عرفها فراق الث اهللانها تفاعل الفرد عقل ا مع الجماع التي عمل معها اما مكنه م
تعيئ جهوده وطافاته لت قيق أهدافها وت مل مسئوليته إزاجها يوعي و ماس ذاتي (فهمي 2005،
 ،)146،وات دث عنها ( ساني ) ت ت ميدأ المسئول االجتماع يوصفها أهم الماادئ التي يرتكز
عليها ارتااط ال قوق والواجاات إلشااع اال ت اجات و ل المشكوت ،يث إ هذا اإلشااع ال يد أ
يرتاط امدى مساهم أهالي المجتمع واشتراكهم في الجهود الميذول (المدهو ،) 88 ، 2012،
و عرفها (علي )53 ،2001 ،على أنها مجموع استجااات الفرد على مقاي س المسئول االجتماع ،
تلك االستجااات النااع

م التزام أخوفي أمام الذات ن و الجماع  ،و عير عنه م خو اهتمام

الفرد يجماعته مسايرة وتعاطفا وتو دا وتعقو ،م

خو فهمه لتاراخ و اضر ومستقيل الجماع

وللمغزى االجتماعي أفعاله ،كما يتيدى هذا االلتزام في اشتراك الفرد مع ااخرا في عمل ما مل ه
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االهتمام وما يتطلاه الفهم م أعما تساعد الجماع على إشااع اجاتها و ل مشكوتها والوصو
إلى أهدافها.
وبذلك فالدسئولمة هالجتداعمة تتكو د شقن هدا:
أ) الواجاات :أي ما يجب على كل فرد أ

سهم اه في سييل يناج مجتمعه وال فاظ عل ه.

ب) ال قوق :أي مقدار ما يوفره المجتمع أينائه م خدمات تكفل لهم اأم واالستقرار.
وعلى هذا تعير المسئول االجتماع ع مجموع الجهود التي ييذلها أفراد المجتمع لمواجه المشاكل
الت ن نني ع ن نناني منه ن ننا المجتم ن ننع مقاي ن ننل ال ص ن ننو عل ن ننى ال ق ن ننوق الت ن نني كفله ن ننا المجتم ن ننع لهن ن ن الج اأفن ن نراد
(شيير .)191، 2001،
عناصا هلدسئولمة هالجتداعمة-:
 )1هالهتدام :و قصد اه االرتااط العاطفي االجماع التي ينتمي إليها الفرد ،صغيرة أم كييرة ،ذلك
االرتااط الذي يخالطه ال ر

على استمرار تقدمها وتمسكها وبلوغها أهدافها والخوف م أ تصاب

اهللاي ظرف ي دي إلى إضعافها أو تفككها (مشرف .)114، 2009 ،
 )2هلفهم :وهو العنصر ال اني والفعا في المسئول

االجتماع  ،وهو الوعي واإلدراك ،وانقسم إلى

شقي هما :اأو هو فهم الفرد للجماع في التها ال اضرة م نا

 ،وم سساتها ومنظماتها ومدنها

وعاداتها وف مها وأيدلوجيتها ووضعها ال قافي ،وفهم العوامل والظروف التي ت ر في

اضر هذه

الجماع  ،كذلك فهم تاراخها الذي يدونه ال يتم فهم اضرها وال تصور مستقيلها ،ول ست م المتوفع
وال م الممك أ

كو كل عضو في جماع فادر على الفهم الدفيق والعميق يهذه الجوانب كلها،

وانما المقصود نوع م ال ساس
العام للوافع االجتماعي الذي

للجماع ونوع م االستماع إلى ناض الجماع ونوع م اإلدراك
ا ف ه الفرد ،والذي هو نتاج تاراخ ماشر يتطورات المستقيل ،أما الشق

ال اني هو فهم الفرد للمغزى االجتماعي أفعاله ،أى أ يدرك الفرد آ ار أفعاله وتصرفاته وف ارراته على
الجماع  ،و فهم الق م االجتماع أي فعل أو تصرف اجتماعي صدر عنه (ف جا .)41 ،2010 ،
 )3هلدشااكة :و قصد يها اشتراك الفرد مع ااخرا في عمل ما مل ه االهتمام واما يتطلاه الفهم م
أعما تساعد الجماع على إشااع اجاتها ،و ل مشكوتها والوصو إلى أهدافها وت قيق رفاهيتها
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والم افظ على استمرارها مع التهللاكيد على الترااط والتكامل يي عناصر المسئول االجتماع ال و :
االهتمام ،الفهم ،والمشارك  ،أ

ً
كو منهما ينمي ااخر وادعمه ،فاالهتمام

رك الفرد إلى فهم

الجماع وكلما ازداد فهمه ازداد اهتمامه ،كما أ االهتمام والفهم ضروراا للمشارك  ،والمشارك نفسها
تزاد م االهتمام وتعمق م الفهم ،وال مك أ تت قق المسئول

االجتماع

عند الفرد إال يتوفر

عناصرها ال و (المدهو .)99،98، 2012 ،
نستط ع أ ن دد أهم المشارك ف ما هللاتي-:
 )1أ مشارك المواطني تزاد م
عمل

ق المجتمع في نفسه ،وذلك يتهللاتى م خو الممارس  ،يث تق م

المشارك نفسها نتيج القدرة على التضام

وتزاد م

رون التعاو في المجتمع ،فمواجه

المشاكل و لها تعطي الجماع القدرة على التماسك كما تفسح المجاالت لقدرة الجماع على العطاج
اشكل أفضل (يدوي ،م مد.)160 ، 1994 ،
 )2اإل ساس االمسئول

الناتج ع تلك المشارك  ،يث تعطى لهم المشارك نوعا م اإل ساس

ااأهم  ،أنهم سوف شاركو في اتخاذ القرار (يدوي ،م مد ،)161 ،1994 ،وا كد (كشك
 ) 194، 2003،أ المشارك تسهم يدور فاعل في تنم الشعور ااالنتماج والوالج للمجتمع ،يث إ
شعور الفرد ااالنتماج والوالج عتمد أساسا على شعوره اق مته وك انه الشخصي وأهميته ،لذلك تيرز
أهم
أ

المشارك في تنم

هذا اإل ساس ،يينما ي دي غ اب المشارك وعدم إتا

الفرص للمواطني

كو لهم دور فعلي ق قي سوف ي دي إلى شعورهم االعزل واالغتراب.
وبذلك تعد المشارك المجتمع

إ دى اأدوات التي مك

واالرتقاج اه والعمل على ت سي مستوى

م

خولها النهوض االمجتمع

اة المواطني اجتماع ا وافتصاد ا وبيئ ا و ضاراا ،وذلك

م خو إسهام أيناج المجتمع تطوعا في جهود التنم

و ث ااخرا على المشارك وعدم وضع

العرافيل أمام الجهود الميذول م جانب ف ادات المجتمع وغير ذلك م اأمور التي ت دي إلى تنم
المجتمع وت قيق أهدافه ( مودة ،)94 ،2013 ،ووفقا لما سيق فإ

م ماادئ أساس

تستند إليها

عمل المشارك منها-:
 )1ضرورة توافر الاعدي اأفقي والرأسي ،ا يث ت قق المشارك تفاعو خوفا يي مختلم المستو ات
االجتماع والهيئات والتنظ مات (عودة ،وآخرو .)9 ،2007 ،
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تتسم االشمول

 )2أ

وتتجاوز ا تفاظ صفوات ونخب م ددة التخاذ الق اررات (عودة ،الووندي،

وآخرو .)10 ،2007 ،
عكس التخط ط ا ت اجات الناس اصف عام والفقراج اصف خاص  ،كما أ نماذج

 )3يجب أ

خطط التنم ال يجب أ تضعها الصفوة فقط وانما تشارك في وضعها الجماهيري.
 )4يجب أ تتضم عمل المشارك عمل الضاط والرفاا والمشارك في اتخاذ القرار ،يجانب تااد
ااراج يي القاعدة والقم

والعكس( .فهمي.)147 ،2005 ،

 هلدشااكة هلسماسمة-:
لقد أض ت المشارك الس اس  political participationتم ل موضوعا م وراا م موضوعات
علم االجتماع الس اسي ،وم ل اهتمام الاا ي والمنظرا الس اسيي  ،وذلك انطوفا م أ المشارك
الس اس

هي إسهام أو انشغا المواط االمسائل الس اس

داخل نطاق مجتمعه ،سواج أكا

هذا

االنشغا ع طراق التهللاييد أو الرفض أو المقاوم أو التظاهر ،وما إلى ذلك ،يث أصاح معلوما
العوف يي

االغتراب الس اسي والعنم الس اسي االجتماعي والمشارك الس اس  ،فكلما ازدادت

المشارك الس اس

لدى المواط ضعفت النزع العنفو

الس اس

واالعكس( .الشامي ، 2011 ،

 ،)1238وعلى الرغم م تهللاكيد الاا ي والعاملي في هذا المجا على أهميتها وضرورتها فإ مفهوم
المشارك الس اس

ال ي از غير متفق عل ه  ،وم ار جد كيير يينهم ،وم

وتتعدد ص غ التعيير عنه ،يث إ اعض الاا ي
معاني عديدة ،و صاح غير ذي جدوى في النها

م تتااي ااراج اصدده

عتيره م المصطل ات التي مك أ تكتسب
أنه – ف ما يرى – ينطيق أ انا على أنشط

الجماهير في كل مستو ات النظام الس اسي ،وانطيق أ انا أخرى على التوجهات الس اس أك ر منه
على اأنشط  ،فضو ع أنه ينطيق في اعض اأ ا على المشارك ف ما هو خارج ال اة الس اس
كما أ هناك م الاا ي كذلك عتقدو أ العزوف ع ممارس أي نشاط س اسي هو في د ذاته
نوع م المشارك الس اس
العلمي الدفيق

تاج إلى إ الته إلى المقصود االس اس  ،واذا فصدنا االس اس علم الدول أي أنها

تقتصر على ما له م
الس اس

(الزاات ،)85 ،2002 ،و تى هللاخذ مفهوم المشارك الس اس

مدلوله

شهللا

ام سسات الدول واعوف ال اكمي

هنا لها دالل المشارك في عمل

االم كومي  ،وتصاح المشارك

اتخاذ القرار الس اسي أو التهللا ير على متخذي هذا القرار
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وتقتصر تجسداتها في عمل

التصوات في االنتخااات ،أو االستفتاج أو المشارك في اأ زاب

ال س اس أما إذا فصدنا االس اس علم السلط فإننا نوسع م مفهومها ل صاح معناها دالل على كل
أشكا عوفات القوة التي ت كم المجتمع سواج كعوف فوة يي أفراده اعضهم الاعض أو عوف فوة يي
و دات المجتمع والدول كجهاز س اسي ،وهنا صاح للمشارك الس اس

م ل للوجود والتموفع داخل

المجتمع تى خارج المشارك في م سسات الدول وصناع القرار الس اسي مااشرة ،فهي توجد على
مستوى المشارك في الجمع ات الم ل

(أيراش،

والنقااات والم سسات اما فيها الم سسات الدين

 ،)238 ،1998وبذلك ال تقتصر المشارك في الد مقراط ات المعاصرة على النشاط االنتخايي ،وا
كا هذا النشاط هو الذي يلتزم اه أكير عدد م اأفراد فهي تعير ع نفسها اهللاشكا أخرى تندمج
تماما االلعا الس اس  ،أو االعكس معارض لها اشكل غير فايل لوخت از ( .يرو.)336 ،1998 ،
وبناء على دا تق م فإ هناك هلع ن د هلتعايفات هلتي أعطنت للدشااكة هلسماسمة ،دنها:
ً
الذي افتر ه "سموئيل هنتنجنوني"" ،وجورج دومنجي" في دراستهما ع التنم
واذهاا إلى القو اهللا المشارك الس اس

الس اس

–

ما هي إال نوع م النشاط قوم اه المواطنو العاديو

يهدف التهللا ير في عمل صنع القرار ال كومي( .الزاات .)86 ، 2002،
و عرض "الوس ا ااي" مفهوما ماسطا للمشارك الس اس

قترب م م يله عند "غيراائيل الموند"

وهنن ننو شنن ننير إلنن ننى أنهنن ننا تعننن نني مشنن ننارك أعنن ننداد كيي ن ن نرة م ن ن ن اأف ن ن نراد والجماع ن ننات ف ن نني ال نن نناة الس اس ن ن ن
(الخزرجى.)181 ،2013 ،
" وتعرف المشارك الس اس في دائرة العلوم االجتماع اهللانها ":اأنشط التطوع التي شارك
يها الفرد اق مجتمعه في اخت ار ال كام وص اغ الس اس العام اصورة مااشرة أو غير مااشرة وتم ل
هذه اأنشط في :التصوات ،الا ث ع
والمساهم االما  ،واالتصا

المعلومات والمنافشات والجد ،

في ال موت االنتخاي

والدعا

ضور االجتماعات

والمنافش لصالح

زب أو لصالح

المجتمع عام " (جميل ،)62 ، 2009 ،و عرفها (الزاات " )89 ،88 ،2002اهللانها عمل

اجتماع

س اس طوع ورسم  ،تتضم سلوكا منظما مشروعا متواصو عير ع اتجاه عقوني رشيد يتم ع
إدارك عميق ل قوق المواطن وواجااتها وفهم واع أاعاد العمل الوطني وفعاليته ،م خولها يااشر
المواطنو أدوا ار وظ ف فعال وم رة في دينام ات ال اة الس اس ومخرجاتها ،سواج م
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يث اخت ار

ال كام والق ادات الس اس في شتى المستو ات ،أو ت ديد الغا ات العل ا للمجتمع ووسائل ت ق قها ،أو
المعاون في إدارة آل ات العمل الس اسي وتوجيهها ،أو اإلسهام جد ا على ن و مااشر أو غير مااشر
في صنع القرار الس اسي وتشكيله ،فضو ع تنفيذه ومتااعته االمتان أو المست دث م فعال ات
الرفاا والضاط والتقو م".
كما شير مفهوم المشارك الس اس إلى تلك اأنشط التطوع التي شارك فيها أفراد المجتمع،
م ل اخت ار القادة وف امهم اصورة مااشرة أو غير مااشرة يتشكيل الس اس العام وتشتمل تلك اأنشط
اصورة أساس
والمساهم الماد

على التصوات ،والا ث ع
واالتصا

المعلومات ،المنافش  ،الكتاا ،

االنواب ،تسجيل االنتخااات والمنافس على وظ ف

 ،)18،19 ، 2005وبذلك فإ المشارك الس اس
االمسائل الس اس

ضور االجتماعات،
زب

(صالح ،

تعني في المقام اأو إسهام أو انشغا المواط

داخل نطاق مجتمعه ،سواج كا هذا االنشغا ع طراق التهللاييد أو الرفض أو

المقاوم أو التظاهر وما إلى ذلك ،والمشارك الس اس

ال تعني مشارك كل المواطني

في كل

اأنشط والمجاالت الس اس المختلف  ،وفي كل اأوفات ،اقدر ما تعني مشارك أكير عدد ممك م
أفراد المجتمع في أكير عدد ممك م هذه اأنشط والمجاالت اقدر ما تسمح اه استعدادات وفدرات
وميو ه الج اأفراد (فراج  ،)17 ، 2009 ،واتضح مما تقدم أ الدعوة للمشارك الس اس تتجه ن و
ت قيق الد مقراط

ااشتراك الجماهير في العمل الس اسي ودعم وت راك النظام الس اسي القائم ،وأ

أيرز ما مك استخوصه هنا في هذا الصدد يتركز في:
 )1أ

المشارك /الس اس

تعني ت قيق مساهم أوسع للشعب في رسم الس اسات العام وصنع

الق اررات واتخاذها وتنفيذها.
 )2أ المشارك  /الس اس تعني إعادة ه كل تنظ م ين النظام وم سساته وعوفته اما يتوجم وص غ
المشارك اأوسع للشعب في العمل الس اس وفعال اتها.
 )3أ المشارك /الس اس غدت أ د معايير شرع السلط الس اس في أى مجتمع.
 )4أ

المشارك /الس اس

التعرف على أري الشعب ورغااته واتجاهاته

توفر للسلط فر

(الخزرجي ،)184 ،183 ،2013 ،فالمشارك الس اس

امعناها الواسع م وجه نظر علم الس اس

تتصل يإعطاج ال ق الد مقراطي الدستوري ،لجم ع أفراد المجتمع الاالغي
82

العافلي  ،في االشتراك

اصورة منظم في صنع الق اررات الس اس  ،التي تتصل ا اتهم معا في مجتمع م المجتمعات،
وتكو ممارس هذا ال ق ممارس فعل

اعيدا ع عوامل الضغط واإلجاار واإلكراه ،أي أ تكو

المشارك في إطار د مقراطي (مهمور  ،)115، 2012 ،وبذلك يورد ييرلسو  Berelsonعدة
خصائ

للمشارك الس اسي هي-:

" )1االهتمام ،المنافش  ،الدفاع" :ف تى كو المواط مشاركا يجب أ يهتم ااأمور الس اس العام ،
و سهم في النقاش الدائر ولها ،و كو لد ه افز أو دافع تى شارك في ال اة الس اس .
" )2المعرف " :فكما سيق الذكر شترط في المواط شروط المعرف واإللمام االمسائل الس اس  ،وأ
تكو مشاركته على هدى هذه المعرف ونااع م فناع يخط س اسي ما أو معارض لخط س اسي
ما.
ال تكو يدافع المصل

" )3الميدأ" :المشارك الس اس

مضار– يل تكو انص اعا وا مانا اميدأ يرتاط االمصل
" )4الرشد" امعنى أ

الشخص

لت قيق منافع خاص – ودرج

العام .

كو المواط عنافو ناضنجا ،عنرف كينم يتصنرف؟ ومن المعلنوم أ الدولن ال

تعطي ق المشارك في االنتخااات إال اعد يلوغ ش الرشد ،واعضها ي خر هذا ال ق ،نظ ار لكنو
الشن ننااب ميلن ننو إلن ننى اأفكن ننار ال ورا ن ن المتطرف ن ن  ،وكلمن ننا ازداد نضن ننجا ازداد اعتن ننداال أو م افظ ن ن .
(أيراش .) 242 ، 1998 ،
ثالثاً  :هل مدقاهطمة:
تعد ف م الد مقراط

أ د سمات المواطن في المجتمع ،فممارس ف م العدال و را التعيير

وا ترام قوق اإلنسا والتسامح م أهم م شرات تقدم المجتمع ن و المواطن  ،والذي
االكرام والتقدير واال ترام  ،فتوع
المسا

ظى اه الفرد

الفرد يهذه الق م ت ر اشكل ملموس في تعزاز مواطنته وتعطي

والجهود لكل اأنساق واأنظم في المجتمع في أخذ دورها اإليجايي ن و ت قيق هذه الق م.

ومدك هلقول :انهللا تنداو كلمن د مقراط ن فني أوروانا ينذأت مننذ القنر السنااع عشنر وذلنك منند ازدهنار
اللييرال الس اس  ،فقد ساعد ظهور الفكر الس اسي لدى جو لوك ،ومنتسكيو ،وجا جاك روسو على
تطننور مفهننوم الد مقراط ن وذلننك م ن خننو دعننوة جننا لننوك إلننى تقيينند سننلط ال كننم الملكنني واهتمامننه
اال راننات العام ن  ،ودعننا منتسننكيو إلننى فصننل السننلطات وجعننل كننل هيئ ن م ن الهيئننات ال كوم ن تتقينند
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يوظ ف ن م ننددة دو التنندخل ف نني شننئو الهيئ ننات اأخننرى ،وه ننذا ي ن دي إل ننى ضننما

ق ننوق المن نواطني

وا ت نرام رانناتهم ،أمننا جننا جنناك روسننو فنناعتير اإلرادة العام ن هنني مجمننوع اإلرادات الفرد ن ااعتاارهننا
ندر للسن ن ادة ف نني الدولن ن ول س ننت س ننلط ال نناكم أو المل ننك (أي ننو س ننعدة ،)215 ، 214 ، 2000 ،
مص ن ا
وااعتاار أ اإلغراق هم أص اب هذه الكلم فالرجوع إلى ما فصدوه منها عتير إطا ار مرجع ا في فهنم
هذا المصطلح والتطورات التي ل قت انه ف منا اعند ،فناإلغراق نددوا هنذه الكلمن ااعتاارهنا جمعنا يني :
 Demosامعنن ننى " الشن ننعب "  Kratosامعنن ننى " السن ننلط " ،االتن ننالي فن ننإ تعران ننم "الد مقراط ن ن " عن ن ند
اإلغراق هو سلط الشنعب (زهن ار  ،)32 ،2005 ،ومنع أ اليوننا أعطوننا كلمن د مقراط ن لكننهم لنم
عطونننا النمننوذج النند مقراطي أ ممارس ن اليونننانيي للد مقراط ن فنني ذلننك العصننر كانننت تختلننم ع ن
المفهنوم ال نديث للد مقراط ن  ،ولنم كن لننديهم أدننى فكنرة عن

قنوق اأفنراد اشنكل عنام يننل ضنمنوا ننق

المشارك الس اس فقط أفل م السكا ) ،)Anthony h.blrch - 1993 - 45وهذا يتفق منع منا
أورده (د فيد هيلد) فنى كتاان الت نو الند مقراطي انهللا انتهناج الد مقراط ن الكوسن ك اليونان ن ال عكنس
المش ن ن ن ن ن ننارك الواس ن ن ن ن ن ننع لا ن ن ن ن ن ننافي الفئ ن ن ن ن ن ننات ف ن ن ن ن ن نني الش ن ن ن ن ن ننئو ال ك ن ن ن ن ن ننم

فق ن ن ن ن ن نندا وا ن ن ن ن ن نندة من ن ن ن ن ن ن ف ن ن ن ن ن ننر

(.) David held - 1998 -15
واذا كانت الد مقراط

تعني كم الشعب لنفسه أو إسناد السلط إلى الشعب فإ جمهور

الفقهاج متفق على أ اأخذ االد مقراط ل ست غا في د ذاتها يل وسيل لت قيق غا وهي ال را
والمساواة الس اس  ،ولقد أصاح ال كم الد مقراطي هو النظام السائد في غالي

الدو ال دي

إال أنه

اتخذ صو ار مختلف (مهمور.)123 ،2012 ،
 أنوهع هل مدقاهطمة :Direct democracy
أوال  :هل مدقاهطمة هلدباشاة :هي الد مقراط التي مارس يها الشعب الس ادة ينفسه دو وساط نواب
أو مم لي

له،

يث يتولى الشعب ينفسه السلط التشراع

القواني و عد فيها ما ط أر عليها م

والتنفيذ

والقضائ  ،فهو الذي س

تغيرات وهو الذي يتولى إيرام المعاهدات وتسيير الس اس

الخارج كما قوم االفصل في المنازعات يي اأطراف (مهنا  ،)207،208 ، 2002 ،وفد شاع هذا
النوع م الد مقراط في دول المدين في أ ينا في اليونا القد م
في ال كم عير اشتراك المواطني

في شئو

الدول  ،ولك
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يث اعتمدت على زاادة المشارك

لم سمح لجم ع المواطني

في أ ينا

االمشارك في الد مقراط

المااشرة،

الرجا فقط ولم سمح للعييد

يث افتصرت على المواطني

والتجار وال رفيي م خارج المدين أو النساج االمشارك وبذلك افتصرت على فئ فليل م السكا
(أيو سعدة .) 216 ، 2000 ،
إذا كا تعرام الد مقراط اهللانها كنم الشنعب وبواسنط الشنعب وللشنعب ال طينق فنى ال ق قن
وم ن

ننم فقنند اسننتيد روسننو فاعنندة اإلجمنناع اقاعنندة اأغلي ن  ،وفاعنندة اإلجمنناع وا كننا فنني تطي قهننا

ضننما تننام ال تنرام ال راننات الفرد ن إال أنهننا مسننت يل من النا ن العمل ن  ،ولننذلك فننإ فاعنندة اأغلي ن
م ن اأمننور المقيول ن عقننو وعمننو ،ولمننا كانننت ممارس ن الد مقراط ن المااش نرة تننى مننع اأخننذ اقاعنندة
اأغلي ن ن ن تع ن نند أمن ن ن ار مس ن ننت و ،فق ن نند أ ن ننل روس ن ننو الد مقراط ن ن ن الن اي ن ن ن م ن ننل الد مقراط ن ن ن المااشن ن نرة
(مهنا.)199، 2002 ،
ثانماً  :هل مدقاهطمة غنا هلدباشاة "هلنمابمة"Indirect Democracy :
وهو النظام اأك ر شيوعا وموجم االنسا للمجتمعات الكييرة ،فالد مقراط

الن اي

التي

ينتخب فيها المواطنو مم لي لهم أو نوااا قومو يتشراع فواني المجتمع ،وم الشروط التي يناغي
توافرها في الد مقراط

الن اي

ال ق ق االنتخااات ال رة وسرا التصوات ،ضاف إلى ذلك أنه على

الرغم م أ الد مقراط الن اي تقوم على كم اأغلي فإ

ما

قوق اأفل لها أهميتها أ ضا في

ظل هذا النظام ،إذ إنها تعد جاناا أساس ا في النظام الد مقراطي( .م مد ،)219 ،1998 ،وبذلك
الد مقراط مفهوم يوصم اه ذلك النظام م ال كم التي تسود اه الس ادة الشعي والمساواة الس اس
واالستفتاجات الشعي  ،و كم اأغلي

مع الم افظ على قوق اأفل

وتمك اأفراد م اكتساب

السلط "وهي تعني را اخت ار صانعي الس اس العام ومنظمي الشئو ال كوم لضما أ س اس
الدول تم ل اأولو ات واالخت ارات الشعي وتعير عنها ،وال كوم الد مقراط فد تكو ملك دستورا
أو جمهورا مو دة أو فدرال

وفي جم ع هذه الصور قوم النظام على أساس أ اأم هي مصدر

السلطات (اأسطل .)195 ، 2013،
ومما تقدم نرى أ الد مقراط كنظام لل كم تهدف إلى ت قيق أمرا :
هألول :أ تكو الس ادة الفعل ييد المواطني .
هلثاني :تقرار الضمانات الكاف ل را اأفراد و قوفهم.
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وهذه هي الد مقراط

وهذا هو جوهرها ال ق قي ،واذا كانت كفال و راات و قوق المواطني

هي هدف ال كوم الد مقراط ال رة ،فإ ذلك ال عني أ ال تكو ال را او فيود أو فواعد تنظمها،
واال كانت ال را معناها الفوضى وهو ما ال مك أ

كو مقصودا االد مقراط (مهنا ، 2002 ،

 ،)197وبذلك تتيلور م خو الممارس مجموع المكونات اأساس

التي ال مك يدو توافرها

ت قيق الد مقراط :
 إفرار ميدأ س ادة القانو  ،ودول الم سسات واستقو السلط القضائ . االعتراف امجموع ال راات العام و قوق اإلنسا كهللاساس لمجتمع مدني ر ،اما كفل راتكوا

اأ زاب الس اس

انتخااات دورا

والمنظمات التشراع

والتنفيذ

كهللاساس لتداو

السلط م

خو

رة تجسد نتائجها اصدق إرادة الناخيي .

 االعتراف االتعدد الس اس وال زب اكل ما يترتب عليها م نتائج (شكر ،مورو،)23 ،2003 ،فالد مقراط الدستورا تهللاتي م تشراعها في الدستور وهي مشروع يتلخ

في-:

 )1الد مقراط تضاط الصراع وتعيد توزاع القوة والسلطات وصوال للسلم اأهلي ن و المدني كإفراز لما
يدعى غالي س اس واع تنتج كوم و دة وطن .
 )2الد مقراط شرط إلعادة يناج ال رك االجتماع اعد تيلور فئات المجتمع  ،وتهللاس س مفهوم الوطن –
انتماج لوط – وف ام أنظم شرع مرتكزة إلى دول القانو وم سسات المجتمع المدني (سعد،49 ،2002 ،
 ،)50وبذلك عرفها (س  . .ايزنشتات) اهللانها تشمل نوعي هما :الد مقراط الدستورا والد مقراط
المشارك  ،امعنى أ الد مقراط

هي م ل هذه القواعد والترتياات الدستورا وااللتزام يها ،ااعتاارها

عنصر جوهراا لألنظم الد مقراط وشروطا مساق أساس أدائها لوظ فتها واستمرارها ،كما أنها كم
ا
السواد اأعظم -جم ع المواطني  -ول ست كم الفرد أو كم اأفل

االليجاراك  ،وأنها مك أ

تت قق فقط م خو المشارك النش ط والمستمرة لقطاعات كييرة م السكا في العمل الس اس (
زه ار .)2005،35 ،
وا كد هذا التعرانم اقنوة اأهم ن ال اسنم لم نل هنذه القواعند والترتيانات الدسنتورا وااللتنزام يهنا
ااعتاارها عنص ار جوهراا – أو ربما العنصر الجوهري – لألنشط الد مقراط ن وشنروطا مسناق أساسن
أدائهننا لوظ فتهننا واسننتمرارها ،وا إ نندى الوظننائم اأساس ن لهننذه الترتياننات الدسننتورا التنني أعلنننت أو
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أطفي عليها طااع م سسي في جم ع اأنظم الد مقراط ال دي تتم ل فني ضنما إمكان ن أ يننافس
الراغيو في ال كم ياعض الطرق المقررة وفقا لاعض القواعد واأصو الواض
 ،)6، 2002وبذلك ال مك أ

( س.

.ايزنشتات ،

ستق م نظام د مقراطي ق قي يدو فوة ت م ه في المجتمع وهذه القوة

هن ن ن نني القن ن ن ننانو  ،واتم ن ن ن ننل ذلن ن ن ننك فن ن ن نني أعلن ن ن ننى و ق ن ن ن ن فانون ن ن ن ن فن ن ن نني أي مجتمن ن ن ننع أال وهن ن ن نني الدسن ن ن ننتور
(اأسطل.)196، 2013 ،
وبذلك ترى الدراس أ الد مقراط

ف م تعطي الفرد كينونته وكرامته وشخصيته اإلنسان ،

وت قق المساواة والعدال والتسامح يي أفراد المجتمع ،ولكي كو الطااع العام أي مجتمع د مقراطي
يجب أ ت كم هذه الد مقراط
الذي

االقواعد الخلق

والدين

والقانون

للمجتمع ،فهي الم كانزم والضااط

كم تصرفات اأفراد ن و ممارس د مقراط اشكلها الص ح.

87

الفصل اخلامس
اإلجراءات املنهجية للدراسة
ت اع



منهج



جمتمع ت ا ع



عن

ت اع



أر ل

ت اع



ص ط ر



ثبا



إج ء



ر
تنف ذ ت ا ع

عات ب نحصائ

هإلجاهءهت هلدنهجمة لل اهسة
دنهجمة هل اهسة:
إ الد ارسن ال ال ن هنني م ن الد ارسننات الوصننف التنني تعتمنند علننى أسننلوب الت ليننل لمعرف ن دور
اأس نرة فنني تعزاننز ف ن م المواطن ن فنني ظننل التغي نرات والت نوالت علننى السننا

الفلسننطين  ،واالتننالي فننإ

الدراس ستستخدم المناهج اات :
 .1هلدــنهج هلوصــفي :الننذي قننوم علننى رصنند ومتااع ن دف ق ن لظنناهرة أو نندث معنني اطراق ن كم ن أو
نوع ن فنني فت نرة زمن ن معين ن أو عنندة فت نرات م ن أجننل التعننرف علننى الظنناهرة أو ال نندث م ن

يننث

الم توى والمضمو والوصنو إلنى نتنائج وتعم منات تسناعد فني فهنم الوافنع وتطنواره (عل نا  ،غنن م،
.)43 ،2000
واوظننم الاا ننث اأسننلوب الوصننفي فنني ت ليننل وتفسننير منندى مسنناهم اأس نرة فنني تعزاننز ف ن م
المواطن ن ن

ين ننث تشن ننمل علن ننى الم ن نناور اات ن ن " :االنتمن نناج الن ننوطني والمشن ننارك المجتمع ن ن والس اس ن ن

والد مقراط " دو استغراق ف ه.
 .2هلدنهج هلتاايخي  :هو مجموعن الط ارئنق والتقن نات التني يتاعهنا الاا نث التناراخي والمن رخ للوصنو
إلننى ال ق ق ن التاراخ ن واعننادة يننناج الماضنني اكننل وفائعننه وزوا نناه كمننا كننا عل ننه فنني زمانننه ومكانننه
وبجم ننع تف نناعوت ال نناة ف ننه (دوا نندر  ،)151 ، 2000 ،ي ننث يوظ ننم الاا ننث ه ننذا الم نننهج ف نني
تفسير النتائج الميدان .
 دجتدع هل اهسة  :يلغ مجتمع الد ارسن ( )710،213أسنرة سنب نتنائج مركنز اإل صناج الفلسنطيني
(مركز اإل صاج الفلسطيني .)47 ،2012
 عننة هل اهسة:
أ  .هلعننة هالستطالعمة:
تنم اخت نار عينن عشنوائ اسنتطوع فوامهنا )  ( 40أسنرة من مجتمنع الد ارسن اأصنلي ،وتنم
تطييق اأداة المستخدم في هذه الدراس على هذه العين يهدف الت قنق من صنو يتها للتطيينق علنى
أفراد العين الكل  ،وذلك م خو

ساب صدفها و ااتها االطرق اإل صائ الموئم .
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ب .هلعننة هلدن هنمة:
تم تطييق الدراس على عين عشنوائ من مجتمنع الد ارسن اأصنلي فوامهنا ( )500أسنرة ،وفند
استجاب منهم علنى أداة الد ارسن )  ( 440أسنرة ينسنا اسنتجاا ( ،)%88والجندو ااتني ييني سنمات
العين  ،يث ييي الجدو أ  %59.2م أفراد العين هي من النذكور و %40.8من اإلنناث .وكنا
توزان ننع أف ن نراد العين ن ن

سن ننب العمن ننر كالتن ننالي %15.1 :أفن ننل م ن ن  25سن ننن  34-25 %32.4 ،سن ننن ،

 44-35 %30.4سننن  ،والنسننا المتاق ن أك ننر م ن  45عام نا .وكانننت نسننا منننهم أفننل م ن ال انو ن
 ،%11.5وم ن هننم اكننالوراوس أو أعلننى  ،%43.8وبلغننت نسننا المسننتطلع آ ار هننم م ن الم افظننات
 %28.9من م افظ ن غ نزة %21.9 ،الشننما  %17.1 ،م ن الم افظ ن الوسننطى %17.8 ،م افظ ن
خن ننانيونس ،ورفن ننح  ،%14.2ونصن ننيب سن ننكا المخ ن ن م  %58.4يينمن ننا المن نند  %37.0والقرا ن ن فقن ننط
 ،%4.6واالنسننا لنننوع السننك  %88.4سننكنو فنني ييننوت ملكهننم ،والاق ن مس نتهللاجرو  ،ومسننتو ات
الندخل لنندى أفنراد العينن كالتننالي %39.3 :أفننل من  1000شن كل 1999-1000 %28.7 ،شن كو،
 ،2999-2000 %17.3وأك ر م  3000ش كل .%14.7
ج ول( :)1دتغناهت عننة هل اهسة وسداتها
هلدستوى

هلدتغنا
نوع هلجنس

هلعدا

هلدستوى هلتعلمدي

ع

%

ذكا

255

59.2

أنثى

176

40.8

هقل د 25

66

15.1

 34 – 25سنة

142

32.4

 44 – 35سنة

133

30.4

 54 – 45سنة

68

15.5

 64 – 55سنة

18

4.1

 65سنة فدا فوق

11

2.5

أقل د ثانوي

50

11.5
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هلدستوى

هلدتغنا

ع

ثانوي

116

26.7

78

18.0

177

40.8

13

3.0

دمافظة هلشدال

91

21.9

دمافظة غزة

120

28.9

دمافظة هلوسطى

71

17.1

دمافظة خاننونس

74

17.8

دمافظة افح

59

14.2

دخمم

253

58.4

قاية

20

4.6

د ننة

160

37.0

دلك

382

88.4

إنجاا

50

11.6

هقل د  1000شمكل

168

39.3

 1999 – 1000شمكل

123

28.7

 2999-2000شمكل

74

17.3

 3999-3000شمكل

40

9.3

هكثا د  4000شمكل

23

5.4

بلوم دتوسط
بكالوايوس
اهسات علما

هلدمافظة

دكا هلسك

نوع هلسك

دستوى هل خل
هلشهاي

%
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أ وهت هل اهسة:
إعداد مق اس لق اس دور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن واتضم عددا م العاارات
مقسم إلى أربع م اور ،م فام الاا نث اعرضنها علنى اعنض المتخصصني فني مجنا علنم االجتمناع
لت ك مهننا وادخننا التعنند وت الوزمن ل صنناح المق نناس موضننوع ا وشننمول ا ،و شننمل مننا نهللاتي( :االنتمنناج
الوطني ،المشارك المجتمع  ،المشارك الس اس  ،الد مقراط ) ،وتنتم االسنتجاا علنى االسنتاان وفقنا
لتدرج خماسي على طراق ل كرت (كييرة جدا – كييرة –متوسط  -فليل – فليل جدا) ،وتصن ح علنى
التوالي ( ،)1-2-3-4-5مع مراعاة عكس الترتيب للعاارات العكس .
ثانما :ص ق هأل هة:
أ -:ص ق دقماس هأل هة:
للت قق م صدق المق اس تم ساب الصدق اطراقتي هما:
 -1ص ق هالتساق هل هخلي:
تننم سنناب معنناموت االرتانناط ينني درجن كننل م ننور من م نناور المق نناس والدرجن الكل ن للمق نناس،
ومعامل االرتااط يني كنل فقنرة من فقنرات كنل م نور علنى نده ،والدرجن الكل ن لكنل م نور علنى ندة،
وذلك لمعرف مدى ارتااط الم اور االدرج الكل للمق اس ،وكذلك لمعرف مدى ارتااط كل فقرة االدرجن
الكل لكل م ور على دة ،واتضح ذلك م خو الجدو ااتي:
ج ول ( )2دعادالت هالاتباط بن دماوا دقماس هلدوهطنة وهل اجة هلكلمة للدقماس
هلدماوا

دعادل هالاتباط

دستوى هل اللة

هالنتداء هلوطني

0.894

**0.01

هلدشااكة هلدجتدعمة

0.904

**0.01

هلدشااكة هلسماسمة

0.762

**0.01

هل مدوقاهطمة

0.833

**0.01

* دا عند 0.05

 //غير دا

** دا عند 0.1
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يتينني م ن الجنندو السننايق أ م نناور المق نناس تتمتننع امعنناموت ارتانناط فو ن ودال ن إ صننائ ا،
يث تراو ت معاموت االرتااط يي ( ،)0.904 – 0.762وهذا يد علنى أ م ناور المق ناس تتمتنع
امعامل صدق عا  ،واما أ المق اس ضم أربع م ناور فقند تنم إجنراج معناموت االرتاناط يني فقنرات
كل م ور م الم اور اأربع والدرج الكل لكل م ور على دة ،واتضنح ذلنك من خنو الجنداو
اات :
ج ول( )3دعادالت هالاتباط بن فقاهت دموا (هالنتداء هلوطني) وهل اجة هلكلمة للدموا
تاقمم

دعادالت

فقاهت هلدموا

هالاتباط

أشننجع أينننائي علننى ننب الننوط والمواطن ن مهمننا كانننت س اس ن ال كوم ن و

1

ال قاف المتاع
تشارك أيناجك في إ اج المناساات الوطن

2

م ن اأفضننل أ يهنناجر اإلنسننا أي يلنند تتننوفر فيهننا

3

نناة كرام ن وال يتقينند

االع ش في وطنه
الدفاع ع الوط و مايته فراض على الجم ع

4

م أجل مصل

الوط

دستوى هل اللة

0.489

**0.001

0.454

*0.003

0.579

**0.000

0.483

**0.002

0.313

*0.049
**0.006

5

تشجع جهود المصال

6

ت دث أيناجك ع تاراخهم وع أهم ت ار هم ال قافي

0.430

7

تخلد م اطوالت الشهداج واأسرى ودورهم في مسيرة الت رار

0.476

**0.002

8

نجان ال وار أو فشله ال يهمك أنك تعتقد اعدم وجود و دة وطن

0.626

**0.000

0.651

**0.000

0.636

**0.000

9

قل يي للوط كلما ازداد رماني م

10

اعد االنقسام ال اصل ال أشعر اهللانني مواط في هذا الوط

** دا عند 0.1

اجاتي اأساس

* دا عند 0.05

 //غير دا

تينني من الجنندو السننايق أ فقنرات الم ننور االو (االنتمنناج الننوطني) تتمتننع امعنناموت ارتانناط
دال ن إ صننائ ا عننند مسننتوي دالل ن أفننل م ن  ، 0.05ي نث تراو ننت معنناموت االرتانناط ينني (-0.313
 ،)0.651وهذا يد على أ

م ور االنتماج الوطني وفقراته يتمتع امعامل صدق عا .
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ج ول( )4دعادالت هالاتباط بن فقاهت دموا (هلدشااكة هلدجتدعمة) وهل اجة هلكلمة للدموا
دعادالت

دستوى

هالاتباط

هل اللة

1

تشارك أيناج ك في اأعما الخيرا ومساعدة ااخرا .

0.395

*0.012

2

تشجع أيناجك على ل مشاكل أصدفائهم واإلصون يينهم.

0.386

*0.014

0.225

0.162//

0.524

**0.001

0.510

**0.001

6

تذهب مع أينائك إلى أفران وأ از ااخرا .

0.501

**0.001

7

أشارك أينائي في تنظيم الشارع وال ي تى لو لم شاركني جيراني.

0.527

**0.000

8

أشارك أسرتي في جم ع أعما المنز .

0.382

*0.015

9

دائما ما أتعامل ا زم مع أينائي وزوجتي لكي أضاط اأسرة .

-0.109

0.505//

اإلنسا المتسامح دائما هو ضعيم وال ستط ع مواجه ااخرا .

0.395

*0.013

-0.256

0.116//
**0.000
**0.001

فقاهت هلدموا

تاقمم

3

هل تربى أيناجك على أ

4

مساعدة ااخرا واإلصون يينهم عمل شاق ومتعب والناس ال تقدر عمل الخير.

5

10

سام وا الناس إذا ما أخطئوا في قهم.

تت اور مع أينائك وتشجعهم على ال وار والتفاهم مع جم ع الناس تى لو اختلفت معهم.

شاركني في أف ار ي وأ زاني .

11

أشارك م

12

ال أستط ع ال وار والتفاهم مع الناس أ اتجاهاتهم مختلف .

0.562

13

ل ست لي عوف اما يجرى خارج ييتي فهو أمر ال عنيني.

0.518

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

تين نني م ن ن خن ننو الجن نندو السن ننايق أ فق ن نرات الم ن ننور ال ن نناني (المشن ننارك المجتمع ن ن ) تتمتن ننع
امعنناموت ارتانناط فو ن ودال ن إ صننائ ا عننند مسننتوي دالل ن أفننل م ن  ، 0.05يننث تراو ننت معنناموت
االرتااط يي ( ،)0.562 -0.382وهذا يد على أ م ور المشارك المجتمع وفقراته يتمتع امعامل
صدق عا ما عدا الفقرات رفم ( )11 ،9 ،3غير دال  ،ولذلك تستاعد هذه الفقرات م الم ور.
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ج ول( )5دعادالت هالاتباط بن فقاهت دموا (هلدشااكة هلسماسمة) وهل اجة هلكلمة للدموا
دعادالت

دستوى

هالاتباط

هل اللة

1

عند االنتخااات أذهب أنا وأفراد أسرتي لوفتراع

0.532

**0.000

2

دائما ما أشجع أينائي في انتمائهم ال زبي

0.399

*0.011

3

ير أشارك أينائي في االعتصامات واال تجاجات الس اس
ك ا

0.480

**0.002

4

االنتخااات ال ت قق مطاليي وال تغير في أوضاعنا أي شي

0.532

**0.000

5

دائما أتنافش مع أسرتي في القضا ا الس اس والوطن

0.513

**0.001

تاقمم

6
7
8

فقاهت هلدموا

م اأفضل أ ييتعد اإلنسا ع ال اة الس اس

فهي مس ول

ال كوم

ورجا الس اس

0.573

**0.000

ال أ ب الس اس أنها توترني وترهقني

0.701

**0.000

أشجع أينائي على المطالا ا قوفهم الس اس

خطر على
ا
تى لو كا ذلك
0.351

*0.026

اتهم

9

نظام ال زب الوا د هو أفضل النظم لت قيق مصل

الوط

0.330

*0.037

10

أشارك في التنظ مات تى تتوفر لي وظ ف ومصدر رزق

0.043

0.798//

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

تيي م الجدو السايق أ فقرات الم ور ال الث (المشارك الس اس ) تتمتع امعاموت ارتااط
دال ن إ صننائ ا عننند مسننتوي دالل ن أفننل م ن  ، 0.05يننث تراو ننت معنناموت االرتانناط ينني (-0.330
 ،)0.701وهننذا ينند علننى أ

م ننور المشننارك الس اس ن وفق ارتننه يتمتننع امعامننل صنندق عننا مننا عنندا

الفقرة رفم ( )10غير دال إ صائ ا ،فلذلك يجب ذفها م الم ور.
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ج ول( )6دعادالت هالاتباط بن فقاهت دموا (هل مدقاهطمة) وهل اجة هلكلمة للدموا
دعادالت

دستوى

هالاتباط

هل اللة

1

عندما أراد أ أتخذ فرار أشاور جم ع أفراد أسرتي

0.552

** 0.000

2

أينائي يت د و أمامي ا را

0.465

** 0.003

3

ال أوافق ميو أفراد أسرتي في توجهاتهم أنهم صغار وال عرفو ال ق ق

0.486

** 0.001

4

ار أ القرار في النها فراري
ال أرجع أي فرد في اأسرة عندما أتخذ فر ا

0.561

** 0.001

5

أداج الواجب المجتمعي أهم م أخد ال قوق

0.375

** 0.017

0.533

** 0.000
* 0.047
// 0.159

فقاهت هلدموا

تاقمم

6

القانو

7

أينائي الذكور يتعاملو ا را مطلق في كل الموافم

0.315

8

أوافق أفراد أسرتي عندما عترضو على أداج ال كومات الفلسطين

0.227

9

طيق هذه اأ ام على الناس سواس

أينائي ال عرفو

قوفهم في مجتمعهم وأنا معني يذلك في هذه اأ ام خوفا

على مصال ي

0.487

** 0.001
** 0.001

10

التفرد اال كم هو الطراق الص ح للتخل

11

الشخص النش ط والمتفاعل تتعب صا يها

0.732

12

أشجع أينائي على تهللاد واجااتهم تى لو لم هللاخذوا قوفهم

0.319

** 0.045

0.396

** 0.011

13

م

ال الفوضى في مجتمعنا

0.590

** 0.001

أينائي اإلناث لهم راتهم ولك هناك اعض الضوااط على تصرفاتهم
** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

تيي م الجدو السنايق أ فقنرات الم نور ال ارانع (الد موفراط ن ) تتمتنع امعناموت ارتاناط دالن
إ صن ننائ ا عنن نند مسن ننتوي دالل ن ن أفن ننل م ن ن  ، 0.05ين ننث تراو ن ننت معن نناموت االرتان نناط ين نني (-0.315
 ،)0.732وهذا يد علنى أ

م نور الد مقراط ن وفق ارتنه يتمتنع امعامنل صندق عنا منا عندا الفقنرة رفنم

( )8غير دال إ صائ ا فلذلك يجب ذفها م الم ور.
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ب  :ثبات هأل هة:
اعد تطييق المق اس تم ساب ال اات له اطراقتي وهما كااتي:
 -1هلثبات بطايقة ألفا – كاونباخ :Alpha
تننم تطييننق المق نناس علننى عين ن اسننتطوع فوامهننا (  )40م ن اأسننر فنني فطنناع غ نزة ،واعنند
تطييق المق اس تم ساب معامل ألفا كرونااخ لق اس ال اات االنسا لمق اس "المواطن " ،ينث وجند أ
ف م ن ألفننا كرونانناخ للمق نناس الكلنني سنناوي  ،0.887وهننذا دليننل كنناف علننى أ المق نناس يتمتننع امعامننل
اات مرتفع.
ج ول( )7دعادل ألفا كاونباخ لدقماس هلدوهطنة ودماواا
ع

دماوا هلدقماس

هلفقاهت

دعادل ألفا
كاونباخ

االنتماج الوطني

10

0.700

المشارك المجتمع

10

0.598

المشارك الس اس

9

0.629

الد مقراط

12

0.720

41

0.887

هلدقماس هلكلي
 -2هلثبات بطايقة هلتجزئة هلنصفمة : Split _half methods

تننم تطييننق المق نناس علننى عين ن اسننتطوع فوامهننا ( )40م ن اأسننر فنني فطنناع غ نزة  ،واعنند
تطييننق المق نناس تننم سنناب ال اننات اطراقن التجزئن النصننف لمق نناس اأو "المواطنن " ،يننث تننم فسننم
ينننود المق نناس إلننى نصننفي وكننذلك ينننود كننل اعنند إلننى فسننمي  ،يننث تننم سنناب معامننل االرتانناط ينني
مجموع فقرات النصم اأو ومجموع فقرات النصم ال اني للمق اس ،وكذلك لكل اعد على دة ،ينث
يلننغ معامننل االرتانناط لييرسننو لنندرجات المق نناس الكلنني يهننذه الطراقن ( ،)0.699واعنند اسننتخدام معادلن
سييرما  -يراو المعدلن أصناح معامنل ال انات ( ، )0.823واند هنذا علنى أ المق ناس لد نه درجنات
اات مرتفع .
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ج ول( )8دعادالت هلثبات بطايقة هلتجزئة هلنصفمة لدقماس هلدوهطنة ودماواا
دماوا هلدقماس

دعادل هاتباط

دعادل هلثبات بطايقة

بناسو

سبنادا باهو هلدع لة

هالنتداء هلوطني

0.505

0.671

هلدشااكة هلدجتدعمة

0.511

0.677

هلدشااكة هلسماسمة

0.491

0.660

هل مدقاهطمة

0.581

0.739

هلدقماس هلكلي

0.699

0.823

إجاهءهت تنفنذ هل اهسة:
إلعداد الدراس فام الاا ث االخطوات اات :
 في ضوج اإلطار النظري والدراسات السااق تم إعداد استاان دور اأسرة الفلسطين فني تعزانز
ف م المواطن الذي يتكو م أربع م اور تشمل على  46فقرة ،مل ق رفم (.)1
 تم عرض االستاان علنى مجموعن من الم كمني من أسناتذة الجامعنات والمختصني فني علنم
االجتماع والعلوم الس اس لت ك مها ،مل ق رفم (.)2
 اعند ت كن م االسنتاان تنم إعنادة صن اغ اعنض الفقنرات امنا ينتوجم منع موضنوع الد ارسن  ،واعنادة
ترتيب الفقرات دو اإلشارة إلى م ور كل فقرة ،مل ق رفم (.)3
 تم تطييق االستاان على اأسر الفلسطين في الم افظات الجنوب (فطاع غزة).
 تم إجراج الدراس االستطوع اأول على عين م أفراد المجتمع اأصلي للد ارسن  ،وفند يلنغ
عندد أفنراد هنذه العينن ( )40من اأسنر الفلسنطين  ،وذلنك يهندف الت قنق من صندق و انات
اأدوات.
 اعد إجراج الصدق وال انات لوسنتاان تنم اخت نار عينن الد ارسن االطراقن العشنوائ  ،وفند شنملت
العين ( )500أسرة.
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 تم جمع الي انات م العينن  ،وفند لجنهللا الاا نث إلنى اسنتخدام يرننامج ال زمن اإل صنائ للعلنوم
االجتماع ( )SPSSلتفراغ الي انات وتصفيتها وت ليلها للتوصل إلى نتائج الدراس .
 كما تم تفسير النتائج ومنافشتها م خو الي انات التي جمعها الاا ث كما استفاد م اإلطار
النظري والدراسات السااق .
أسالنب هلدعالجة هإلمصائمة-:
لت قيق أهداف الد ارسن وت لينل الي اننات التني تنم جمعهنا اسنتخدم الاا نث اأسناليب اإل صنائ
المناسا ااستخدام ال زم اإل صائ للعلوم االجتماع ).)SPSS
أ -هألسالنب هإلمصائمة هلدستخ دة في هلتمقق د ص ق وثبات هأل وهت:
 معامنل ارتاناط ييرسنو  :للت قنق من

صندق االتسناق النداخلي لوسنتاان  ،ول انات التجزئن

النصف .


معادلن سنييرما  -ينراو التني ن  :لتعنديل طنو االسنتاان فني ال انات اطراقن التجزئن
النصف .



معامل ألفا كرونااخ  :للتهللاكد م

اات االستاان .

ب -هألسالنب هإلمصائمة هلدستخ دة في هإلجابة ع أسئلة هل اهسة:
 المتوسطات ال ساي واالن رافات المع ارا واأو از النسي .
 للكشم ع دالل الفروق يي متوسطات درجات عينتي مستقلتي  T-Test" -اختاار)ت).
 ت لينل التاناي اأ نادي للكشنم عن داللن الفنروق يني متوسنطات درجنات أك نر من عينتني
مستقلتي .
 اختاار  LSDللكشم ع اتجاه الفروق الناتج ع ت ليل التااي اأ ادي.

99

الفصل السادس
مناقشة تساؤالت الدراسة يف ضوء النتائج
 حت ل تةاؤال
 أ م ملعإلقا

تيت تإل جه ع يف تع ي ق م ملإل طن

 م خص تنتائد
 تتإلص ا

ت ا ع لمناقاتها

دناقشة تساؤالت هل اهسة في ضوء هلنتائج
تملنل تساؤالت هل اهسة ودناقشتها:
أوًال :دــا دـــ ى دســاهدة هألســـاة هلفلســـطننمة فــي تعزيـــز قــمم هلدوهطنـــة ودماواهـــا (االنتمنناج الننوطني
والمشارك المجتمع والس اس ،والد مقراط ) في دمافظات قطاع غزة مسب وجهة نظا اب هألساة؟
لإلجاان عن هنذا السن ا فنام الاا نث ااسنتخدام المتوسنط ال سنايي واالن نراف المع ناري والنوز النسنيي
السننتجااات أفنراد العينن

علننى مق نناس المواطنن و م نناوره (االنتمنناج الننوطني والمشننارك المجتمع ن

والس اس ،والد مقراط ).
 -1دا د ى دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هلدوهطنة؟
ج ول ( : )9دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هلدوهطنة
هالنماهف

هلوز هلنسبي

هلدعمااي

%

هالنتداء هلوطني

10

37.0

5.67

74.0

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

35.7

5.1

71.4

هلدشااكة هلسماسمة

9

26.6

5.7

59.1

هل مدقاهطمة

12

41.4

5.8

69.0

هلدقماس هلكلي

41

140.7

16.8

68.6

دماوا هلدقماس

جنندو ( )9يينني

ع
هلفقاهت

هلدتوسط

أ  %68.6فقننط من اأسننر الفلسننطين فنني فطنناع غنزة تعنزز فن م المواطنن

لنندى أينائهننا ،يننث تراو ننت نسننب م نناور مق نناس المواطنن ينني ( ،)%74.0 - %59.1فقنند كننا أفننل
دور لألس نرة هننو تعزاننز المش ننارك الس اس ن

يننث أظهننر الج نندو أ  %59.1م ن اأسننر فقننط تع ننزز

المشارك الس اس  ،أما أعلى دور م ضم م اور مق اس المواطنن هنو االنتمناج النوطني ،ينث كنا
الننوز النسننيي لألسننر التنني تعننزز هننذا النندور هننو  .%74.0كمننا أظهرالجنندو أ  %71.4م ن اأسننر
تسهم في تعزاز المشارك المجتمع  %69.0 ،سهم في تعزاز الد موفراط .
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نست ل د خالل تملنل نتائج هلسؤهل هألول دا مأتي:
أ مننا نسننيته  %68.6فقننط م ن اأسننر الفلسننطين تعننزز ف ن م المواطن ن  ،وارجننع الاا ننث عنندم
ارتقاج الدور المطلوب لألسرة الفلسطين فى تعزاز ف م المواطن إلى مجموع م المع قات التى تع قها
م ن الق ننام يوظائفهننا اأساس ن م ن ترب ن وتنشننئ اجتماع ن  ،منهننا ال ن االنقسننام ال نداخلي ،وال صننار
االفتصادي الذى أ نر يندوره فني زانادة نسنا الاطالن والفقنر التنى أدت إلنى زانادة معانناة اأسنرة من تلي ن
اجننات أفرادهننا اأساس ن  ،كمننا أ

ال ن االسننتقطاب الننداخلي التننى أصننا ت داخننل اأس نرة نفسننها فنند

أ ننرت فننى اسننتقرارها وفننى عوف ن أفرادهننا مننع اعضننهم النناعض ،وبنندال م ن أ تكننو هننذه العوف ن عوف ن
مننودة ور م ن أصننا ت عوف ن ص نراع ون ازعننات أس نرا أعافننت ف ننام اأس نرة ينندورها الننوظ في ،وتتفننق هننذه
دور فنني تعزاننز
النتيج ن مننع د ارس ن (قــ اي كســبة 2013م) فنني أ منظمننات المجتمننع المنندني تلعننب ا
المواطن إال أنها لم تر ِ
تق إلى الدور المطلوب اسيب العديد م المع قات ،منها التموال المشروط وعندم
فنندرتها علننى وضنع اسننتراتيج وطن ن لمننا تقننوم اننه ،كمننا تتفننق هننذه النتيجن مننع د ارس ن (تهــاني بــامكمم
2009م) في أ يرامج التوع اإلسوم للم ار ل ال انو ن لليننات تسنهم من وجهن نظنر ارئندات ينرامج
التوع في تنم ف م المواطنن لندى الطالانات يدرجن عال ن ومتوسنط ولنم تسنجل درجن ضنع ف ولكنهنا
تعانى م اعض المع قات في تنم الق م منها وسائل اإلعوم في غرس الق م السلي .
وانرى الاا نث أ اأسنرة هنى أهنم الننظم االجتماع ن التنى تقنوم يترب ن وتنشنئ اأينناج وتعزاننزهم
اق م المواطنن من أجنل ت يينت الفنرد يوطننه وشنعوره االمواطنن التني من أهنم متطلااتهنا العدالن والمسناواة
وال را والمشارك  ،فاأسرة هي النواة اأساس في أي مجتمع م المجتمعنات ،فندورها ووظائفهنا تتنهللا ر
االظروف االجتماع ن واالفتصناد والس اسن التني تع شنها ،كمنا نهللاتى دورهنا متوافقنا منع قافن المجتمنع
وف منه ومتفناعو منع انافي نظنم المجتمنع فني تنندع م فن م المواطنن  ،والنذي يننعكس علنى تماسنك المجتمننع
وترااطه.
وفقـا لدمــاوا هالســتبانة جــاء تاتنــب
وفمدــا نتعلــق بـ وا هألســاة هلفلســطننمة فــي تعزيــز قــمم هلدوهطنــة ً
هلدماوا على هلنمو هآلتي:
أ م ور االنتماج الوطني صل على الترتيب اأو فى استجااات أفراد العين  ،يينما صل
م ور المشنارك المجتمع ن علنى الترتينب ال ناني ،ف منا صنل م نور الد مقراط ن علنى الترتينب ال النث،
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أما م ور المشارك الس اس فقد كا ترتياه الرااع وهو اأخينر ،واتفنق ترتينب م ناور هنذه الد ارسن منع
م نناور د ارسن (ممنــى هلدـ هو 2012،م) فنني أ موافننع الصن اف االلكترون ن تهننتم اشننكل كييننر فنني
تدع م ف م االنتماج الوطني ،واتضح م ترتيب م ناور فن م المواطنن التنى جناجت فنى نتنائج الد ارسن أ
اأسرة الفلسطين تعزز أوال ف م االنتماج الوطنى م أجل ت ييت الفرد يوطنه ،واالعتزاز يتاراخه ،والتي
يترتب عليها تعزاز اافى ف م المواطنن  ،المشنارك المجتمع ن  ،الد مقراط ن  ،والمشنارك الس اسن  ،وانرى
الاا ننث أ هننذة النسننا ضننع ف االنسننا للنندور المطلننوب من اأسنرة الفلسننطين فننى تعزاننز فن م االنتمنناج
الننوطنى ،ااعتاارهننا أهننم النننظم االجتماع ن التننى قننوم علننى عاتقهننا تعزا نز ف ن م االنتمنناج للننوط واعت نزاز
اإلنسا يوطنه وتاراخه وشعوره االمواطن .
 -2دا د ى دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هالنتداء هلوطني؟
ج ول ( : )10دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هالنتداء هلوطني
تاقمم

دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هالنتداء هلوطني
أشجع أينائي على

ب الوط

والمواطن مهما كانت س اس ال كوم

1

وال قاف المتاع

2

تشارك أيناجك إ اج المناساات الوطن
م اأفضل أ يهاجر اإلنسا أي يلد تتوفر فيها

3

االع ش في وطنه

4

الدفاع ع الوط و مايته فراض على الجم ع
م أجل مصل

اة كرام وال يتقيد

الوط

هلدتوسط

هال نماهف

هلوز

هلمسابي

هلدعمااي

هلنسبي

4.2

1.01

84.5

3

3.4

1.19

67.6

6

3.3

1.51

66.0

7

4.4

0.97

88.1

1

4.3

0.96

85.4

2

1.03

78.1

5

80.0

4
9

هلتاتنب

5

تشجع جهود المصال

6

ت دث أيناجك ع تاراخهم وع أهم ت ار هم ال قافي

3.9

7

تخلد م اطوالت الشهداج واأسرى ودورهم في مسيرة الت رار

4.0

1.00

8

نجان ال وار أو فشله ال يهمك أنك تعتقد اعدم وجود و دة وطن

3.1

1.35

61.2

3.3

1.37

65.5

8

2.6

1.40

51.7

10

37.0

5.67

74.0

اجاتي اأساس

9

قل يي للوط كلما ازداد رماني م

10

اعد االنقسام ال اصل ال أشعر اهللانني مواط في هذا الوط
هالنتداء هلوطني
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جدو رفم( )10ييي

أ  %74.0م اأسر الفلسطين في فطاع غزة تعزز االنتماج الوطني

لنندى أينائهننا ،يننث تراو ننت نسننب م ننور االنتمنناج الننوطني ينني ( ،)%88.1 - %51.7فقنند كننا أفننل
دور لألسرة فني م نور االنتمناج النوطني هني فقنرة " بعـ هالنقسـام هلماصـل ال أشـعا بـأنني دـوهط فـي
هذه هلوط " ،يث أظهر الجدو أ  %51.7فقط م اأسر شعرو أنهم مواطنو فني هنذا النوط ،
أما أعلنى دور من ضنم م نور االنتمناج النوطني هنو فقنرة "هلـ فاع عـ هلـوط ومدانتـه فايضـة علـى
هلجدمع" ،يث كا الوز النسيي لألسر التي تعزز هذا الدور هو .%88.1

مناقشة نتائج المحور األول المتعلق بقيم االنتماء الوطني:
يث كانت أعلى فقرات هذا المجا هي فقنرة "هل فاع ع هلوط ومدانته فايضة علـى هلجدمـع" ،فني
أعلننى م ارتننب هننذا المجننا يننوز نسننيى ( )%88.1وبننناج علننى هننذه النتيج ن و ننظ الاا ننث أ اأس نرة
الفلسطين تعزز اشكل كيير فضا ا الندفاع عن النوط وتعتيرهنا فراضن علنى الجم نع من أجنل ت قينق
نر ق ق نا لندور اأسنرة الفلسنطين فني تعزانز فن م االنتمناج
آماله في ال را واالسنتقو  ،وهنذا م نل تعيي ا
الوطني.
وفنند جنناجت فق نرة "أشــجع أبنــائى علــى مــب هلــوط وهلدوهطنــة دهدــا كانــت سماســة هلمكودــة
وهلثقافــة هلدتبعــة" فننى المرتا ن ال ال ن وبننوز نسننيى ( )%84.5لت كنند علننى صنندق الفق نرة السننااق ا نهللا
اأس نرة الفلسننطين تعننزز لنندى أينائهننا ف ن م االنتمنناج للننوط و اننه مهمننا كانننت س اس ن ال كوم ن وال قاف ن
المتاع  ،أ

ب الوط ف م مقدس ال يتخلى عنها اإلنسا مهما اشتدت عل ه المصائب والم

.

أما أدنى فقرة في هذا المجا وهى فقرة "بع هال نقسام هلماصل ال أشعا بأنني دوهط فـي هـذه
هلــوط " ،يننث أظهننر الجنندو أ  %51.7فقننط م ن اأسننر شننعرو أنهننم مواطنننو فنني ه نذا الننوط ،
وارجع الاا نث هنذه النتيجن إلنى أ االنقسنام الفلسنطيني ال اصنل يني
م آ ار افتصاد واجتماع وس اس سنيئ
اليوم إضاف إلى تهم ش المواط م

ركتني فنتح و مناس ومنا خلفنه

أ قلنت كاهنل اأسنرة الفلسنطين انالك ير من أعاناج ال ناة
قوفه اأساس التي يجب أ يتمتع يها مما أدى إلى شنعوره

وا ساسه اعدم االستقرار واأما واهللانه غراب في وطنه.
أما فقرة "د هألفضل أ نهـاجا هإلنسـا ألي بلـ تتـوفا فنهـا ممـاة كايدـة وال نتقنـ بـالعم
فــى وطنــه" جنناجت لت كنند علننى صنندق الفق نرة السننااق فننى هننذا المجننا يننوز نسننيى ( )%66.0يرانندو
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الهجرة أى يلد تتوفر يها سيل ال اة الكرامن وال يتقيند انالع ش فنى وطننه ،وتتفنق هنذة الفقنرة منع د ارسن
(وسام صقا2010م) التى أكدت أ نسا عال ن من الطلان فكنرو انالهجرة من النوط اعند االنقسنام
ال اصل ،وتتفق هذه الدراس مع اسنتطوع للنرأي فنام انه مركنز معلومنات واعنوم المن أرة الفلسنطين فنى
غ نزة ننو منندى ت نهللا ر العائل ن الفلسننطين ا ال ن االنقسننام الننداخلى فقنند أفنناد مننا نسننيته ( )%47.8ا نهللانهم
فضلو الهجرة إلى الخارج إذا سن ت لهم الفرص .
ف ما كانت فقرة "تشجع جهو هلدصالمة د أجل دصلمة هلوط " فى هنذا المجنا فنى المرتان
الوطن م أجل مصل

الوط  ،وترجع هذة

ال ان يوز نسيى ( ) %85.4شجعو جهودالمصال

النوط أعلنى وأكينر من أى مصنل

زب ن أو تنط م ن ،

وأنننه يجننب إنهنناج االنقسننام الفلسننطينى من أجننل الننوط ومن أجننل ت قيننق مصننال

وطن ن تعننالج جم ننع

النتيج إلى أ أفنراد العينن ينرو أ مصنل
فضا اه االجتماع والس اس واالفتصاد .

أما فقرة "نجاح هلموها هو فشله ال نهدك أل نك تعتق بعـ م وجـو ومـ ة وطنمـة" كاننت فنى هنذا
ال ن االنقسننام الفلسننطينى وعنندم

المجننا يننوز نسننيى ( ،)%61.2وارجننع الاا ننث هننذه النتيج ن إلننى أ

توفي ااراج الس اس يي اأطراف المتنازع  ،وفشل العديد م المساعي ال ي لت قيق و دة الشنعب
كنو هنناك نجنان لل نوار أو

الفلسطينى أدت إلى ال م اإل ااط وعدم الماناالة من أفنراد العينن انهللا
ت قيق المصال .
 -3دا د ى دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلدجتدعمة؟
جدو ( )11ييي

أ

 %71.4م

اأسر الفلسطين

المجتمع لدى أينائها ،يث تراو ت نسب م ور المشارك المجتمع

في فطاع غزة تعزز المشارك
يي (،)%82.3 - %56.4

فقد كا أفل دور لألسرة في م ور المشارك المجتمع هي فقرة "دساع ة هآلخاي وهإلصالح بننهم
عدل شاق ودتعب وهلناس ال تق ا عدل هلخنا" ،يث أظهر الجدو أ  %56.4فقط م اأسر
عتيرو أ مساعدة ااخرا عمل ل س متعاا ،أما أعلى دور م ضم م ور المشارك المجتمع
هو فقرة " تتماوا دع أبنائك وتشجعهم على هلموها وهلتفاهم دع جدمع هلناس متى لو هختلفت
دعهم" ،يث كا الوز النسيي لألسر التي تعزز هذا الدور هو .%82.3
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ج ول ( : )11دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلدجتدعمة
هلدتوسط

هالماهف

هلوز

هلمسابي

هلدعمااي

هلنسبي

1

تشارك أيناجك في اأعما الخيرا ومساعدة ااخرا .

4

1

80.1

2

2

تشجع أيناجك على ل مشاكل أصدفائهم واإلصون يينهم.

4

1

79.6

4

2.8

1.3

56.4

10

4.1

1

82.3

1

4

1

80

3

3.4

1.2

67.7

7

7

أشارك أسرتي في جم ع أعما المنز .

3.6

1.3

72.5

5

8

اإلنسا المتسامح دائما ضعيم وال ستط ع مواجه ااخرا

3.4

1.4

68.2

6

9

ال أستط ع ال وار و التفاهم مع الناس أ اتجاهاتهم مختلف

3

1.2

59.8

9

10

ل ست لي عوف اما يجرى خارج ييتي فهو أمر ال عنيني

3.4

1.4

67.5

8

هلدشااكة هلدجتدعمة

35.7

5.1

71.4

ترقيم

3

4

5

6

دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلدجتدعمة

مساعدة ااخرا

واإلصون يينهم عمل شاق ومتعب والناس ال

تقدر عمل الخير.
تت اور مع أينائك وتشجعهم على ال وار والتفاهم مع جم ع الناس
تى لو اختلفت معهم.
تذهب مع أينائك إلى أفران وأ از ااخرا .
أشارك أينائي في تنظيم الشارع وال ي

تى لو لم شاركني

جيراني .

هلتاتنب

مناقشة نتائج المحور الثاني المتعلق بقيم المشاركة المجتمعية:
يننث كانننت أعلننى فق نرات هننذا المجننا هنني فق نرة "تتمــاوا دــع أبنائــك وتشــجعهم علــى هلم ـوها
وهلتفـاهم بـن هلنـاس متــى لـو هختلفـت دعهـم" ،فنني أعلنى م ارتنب هنذا المجنا ينوز نسننيى ( )%82.3
وبناج على هذه النتيج و ظ الاا ث أ اأسرة الفلسطين تعزز لدى أينائهنا ال نوار والتفناهم انالطرق
الس نلم

تننى لننو كننا هننناك اخننتوف فنني آراج و توجهننات ااخ نرا  ،وايجنناد عوفننات إيجاي ن تسننودها

الم ا ن واال ت ن ارم وتقيننل ااخننر ،والتنني تعتيننر م ن أهننم النندعائم اأساس ن للمشننارك
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المجتمع ن  ،و عننزو

الاا ننث هننذه النتيجن إلننى أ اأسنرة الفلسننطين عاشننت مر لن من تعنندد ااراج والتوجهننات والتعنننت فنني
الموافننم وعنندم تقيننل ااخننر ،والتنني أفضننت فنني النها ن إلننى االنقسننام الفلسننطيني والص نراعات واالفتتننا
ال ننداخلي ،وه ننو اأم ننر ال ننذي ترفض ننه اأسن نرة الفلس ننطين من ن أج ننل اس ننتقرارها والم افظن ن عل ننى تركييته ننا
ومستقيل أف اردها ،يث جاجت فقرة (ال أستطمع هلموها وهلتفاهم دع هلناس أل هتجاهاتهم دختلفة) فى
المرتان ن التاسن ننع فن ننى هنننذا المجن ننا لتهللاك نند صننندق الفق ن نرة السنننااق فنننى ه نندا الم ننور وهنننو أ منننا نسنننيته
(  ) %59.8ستط عو ال وار والتفاهم مع ااخرا

تى وا كانت اتجاهناتهم مختلفن  ،وهنو منا يندلل

علنى أ اأسنرة الفلسنطين تعنزز لندى أينائهنا المشنارك المجتمع ن التنى من أهنم ف مهنا ال نوار والتفناهم
وتانناد ااراج ،أمننا فقنرة "تشــااك أبنــاءك فــى هألعدــال هلخنايــة ودســاع ة هآلخــاي " جنناجت يننوز نسننيى
( ،)%80.1وهنى نسننا جينندة ،يننث إ اأسنرة الفلسننطين تشننجع أيناجهنناعلى الق ننام ااأعمننا الخيران
ومساعدة ااخرا  ،وهو ما ي كد أ اأسرة تعزز لدى أينائها المشارك فنى ال ناة االجتماع ن والتفاعنل
مع ااخرا  ،وتتفق هذه النتيج مع د ارسن (عبـ هلـامد هلمـااثى 2010،م) فنى أ اأسنرة السنعود
تع ننزز ل نندى أينائه ننا فن ن م العم ننل التطن نوعي ال ننذي س ننهم ف ننى تنم ن ن المجتم ننع من ن خ ننو تق نند م ي نند الع ننو
ومساعدة ااخرا .
أمنا أدنننى فقنرة فنني هننذا المجنا فهننى فقنرة "دســاع ة هآلخــاي وهإلصــالح بنــنهم عدــل شــاق ودتعــب
وهلناس ال تقـ ا عدـل هلخنـا" ،ينث أظهنر الجندو أ  %56.4فقنط من اأسنر عتينرو أ مسناعدة
ااخرا عمل ل س متعاا ،يث جاجت هذه الفقرة لت كد صدق الفقرة السااق فى هذا الم ور ،أما نسا
الذي

عتيرو أ عمل الخير عمل شاق ومتعب ترجنع إلنى عندم ال قن يني النناس وتعندد ااراج وفقندا

العدينند م ن الق ن م االجتماع ن التننى أوجنندها االنقسننام الفلسننطينى الننذي أدى إلننى تفسننير أفعننا ااخ نرا
اطراق

زب وتنط م .

 -4دا د ى دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلسماس :
جدو ( )12ييي

أ  %59.1م اأسر الفلسطين في فطاع غزة تعزز المشارك الس اسن

لدى أينائها ،يث تراو ت نسب م ور المشنارك الس اسن يني ( ،)%77.1 - %47.3فقند كنا أفنل
كثنا أشااك أبنائي في هالعتصـادات وهالمتجاجـات
دور لألسرة في م ور المشارك الس اس هي فقنرة " ًه

هلسماســـمة" ،ي ننث أظه ننر الج نندو أ  %47.3فق ننط من ن اأس ننر ش نناركو أين نناجهم ف نني االعتص ننامات
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واال تجاجات الس اس  ،أما أعلى دور م ضم م نور المشنارك الس اسن هنو فقنرة "عنـ هالنتخابـات
أذهب أنا وأف ها أساتي لالقت هاع " ،يث كا الوز النسيي لألسر التي تعزز هذا الدور هو .%77.1
ج ول ( : )12دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلسماسمة
هلدتوسط

هالماهف

هلوز

هلمسابي

هلدعمااي

هلنسبي

1

عند االنتخااات أذهب أنا وأفراد أسرتي لوفت ارع

3.9

1.2

77.1

1

2

دائما ما أشجع أينائي في انتمائهم ال زبي

2.7

1.4

53.7

8

3

ير أشارك أينائي في االعتصامات واال تجاجات الس اس
ك ا

2.4

1.3

47.3

9

4

االنتخااات ال ت قق مطاليي وال تغير في أوضاعنا أي شي

2.8

1.4

55.5

7

5

دائما أتنافش مع أسرتي في القضا ا الس اس والوطن

3.2

1.3

64.1

2

2.9

1.3

58.1

5

2.8

1.3

56.4

6

2.9

1.3

58.5

4

3.0

1.4

60.9

3

26.6

5.7

59.1

تاقمم

6

7

8

9

دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هلدشااكة هلسماسمة

م

اأفضل أ

ييتعد اإلنسا

ع

فهي مس ول

ال اة الس اس

ال كوم ورجا الس اس
ال أ ب الس اس أنها توترني وترهقني
أشجع أينائي على المطالا ا قوفهم الس اس
خطر على
ا

تى لو كا

ذلك

اتهم

نظام ال زب الوا د هو أفضل النظم لت قيق مصل

الوط

هلدشااكة هلسماسمة

تاتنب

دناقشة نتائج هلدموا هلثالث هلدتعلق بقمم هلدشااكة هلسماسمة:
يث كانت أعلى فقرات هذا المجا فقرة "عن هالنتخابات أذهب أنا وأف ها أساتى لالقتاهع" فنى
أعلننى م ارتننب هننذا المجننا يننوز نسننيى ( ،)%77.1وبننناج علننى هننذه النتيجن و ننظ الاا ننث أ اأس نرة
الفلسننطين تعننزز اشننكل جينند م ن ممارس ن أينائهننا ل قننوفهم الس اس ن والمشننارك فننى اتخنناد الق نرار الننذى
يتم ل اشكل كيير فى عمل االفتراع واخت ار كوم جديدة م أجل تغيير الوافع الس اسى واالجتماعى
واالفتصادى ال الى ،فقد جناجت فقنرة "هالنتخابـات ال تمقـق دطـالبى وال تغنـا فـى أوضـاعنا أي شـيء"
يدرج متوسط ينوز نسنيي ( )%55.5وهنو منا ي كند صندق الفقنرة السنااق فنى أ اأسنرة تعنزز اشنكل
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جينند فن م المشننارك الس اسن

فننى اتخنناد القنرار ،ولكن الننذي

عتيننرو أ االنتخااننات ال ت قننق مطنناليهم

أصاح لديهم شعور وا ااط م االنتخااات وال كومات السااق التى لم تغير فى أوضاعهم وفى مستوى
مع شتهم أي شيج يل زادت م معاناتهم وم سوج مستوى مع شتهم ،أما فقرة "نظام هلمزب هلوهم هو
أفضــل هلـــنظم لتمقنـــق دصـــلمة هلــوط " جنناجت فننى الترتيننب ال الننث يننوز نسننيى ( ،)%60.9وارجننع
الاا ث هذه النتيج إلى أ المجتمع الفلسطينى لم يرت ِ
نق اعند إلنى قافن التعدد ن ال زب ن وتقينل ااخنر،
والت ننى ش ننهدنا نتائجه ننا ف ننى ااونن ن اأخين نرة من ن صن نراعات ون ازع ننات عل ننى الس ننلط وع نندم توف نني الين نرامج
الس اس ن  ،الننذي نننتج عنننه ال ن م ن االنقسننام الس اسننى واالجتمنناعى وال صننار االفتصننادى الننذى أ قننل
كاهننل اأس نرة امصنناعب ال نناة ومتطلااتهننا ،ف نهللافراد العين ن يننرو أ نظننام ال ننزب فنند
والنظام واوفر

ق نق االسننتقرار

اة أفضل م الصراعات والتجاذاات الس اس وال زب  ،أما أدنى فقرة فى هنذا المجنا

ـا أشــااك أبنــائى فــى هالعتصــادات وهالمتجاجــات هلسماســمة) ،يننث أظهننر الجنندو أ
فهنني فق نرة (كثنـ ًه

 %47.3فقنط من اأسنر شننجعو أيننناجهم فنى االعتصننامات واال تجاجننات الس اسن  ،وارجننع الاا ننث
هذه النتيج إلى أ الوافع الفلسطينى ال الي ع ش ال من عندم االسنتقرار الس اسني ،وانعندام

ران

التعييننر والص نراعات التنط م ن التننى أودت فننى النها ن إلننى ال ن م ن االفتتننا الننداخلى ،ف نهللافراد العين ن
عتيننرو أ

ران التعييننر المتم لن فننى االعتصننامات واال تجاجننات الس اسن فننى هننذه المر لن

اصورة زب وتنظ م مما ت دى إلى نتائج ال

تتننرجم

مد عقااها.

هئدا دا أشجع أبنائى فـى هنتدـائهم هلمزبـي" فنى المرتان ال امنن وبنوز نسنيي
ف ما كانت فقرة " ً

( )%53.7وه ننو م ننا ين ندلل عل ننى أ اأسن نرة ال تع ننزز ل نندى أينائه ننا المش ننارك ف ننى التنط م ننات واأ ن نزاب
الس اس أنها تخشى على أينائها م الصراعات والمناكفات ال زب التى كا نتاجها فى الفترة اأخيرة
ال م االفتتا والصراعات الداخل .
 -5دا د ى دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هل مدقاهطمة؟
جندو ( )13ييني أ  %69.0من اأسنر الفلسنطين فنني فطناع غنزة تعنزز الد موفراط ن لنندى
أينائها ،يث تراو ت نسب م ور المشنارك الس اسن يني ( ،)%79.0 - %53.9فقند كنا أفنل دور

لألسنرة فنني م ننور الد موفراط ن هنني فقنرة "أبنــائي هلــذكوا نتعــادلو بمايــة دطلقــة فــي كــل هلدوهقــف"،
يث أظهر الجدو أ  %53.9فقط م اأيناج الذكور يتعناملو ا ران مطلقن فني كنل الموافنم ،أمنا
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أعلننى دور من ضننم م ننور المشننارك الد موفرط ن هننو فقنرة "هلقــانو مطبــق هــذا هألمــام علــى هلنــاس
سوهسمة" ،يث كا الوز النسيي لألسر التي ت اد هذه الفقره هو .%79.0
ج ول ( : )13دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هل مدوقاهطمة
هلدتوسط

هالماهف

هلوز

هلمسابي

هلدعمااي

هلنسبي

ار أشاور جم ع أفراد أسرتي
 1عندما أراد أ أتخذ فر ا

3.9

1.1

77.9

3

 2أينائي يت د و أمامي ا را

3.9

1.0

78.8

2

 3ال أوافق ميو أفراد أسرتي في توجهاتهم أنهم صغار وال عرفو ال ق ق

3.0

1.2

60.1

10

ار أ القرار في النها فراري
 4ال أرجع أي فرد في اأسرة عندما أتخذ فر ا

3.5

1.3

69.3

7

 5أداج الواجب المجتمعي أهم م أخذ ال قوق

3.4

1.1

68.8

8

4.0

1.2

79.0

1

2.7

0.9

53.9

12

3.3

1.2

65.2

9

3.6

1.4

71.1

6

 10الشخص النش ط والمتفاعل تتعب صا يها

2.9

1.3

58.4

11

 11أشجع أينائي على تهللاد واجااتهم تى لو لم هللاخذوا قوفهم

3.6

1.2

71.7

5

 12أينائي اإلناث لهم راتهم ولك هناك اعض الضوااط على تصرفاتهم

3.7

1.2

73.2

4

41.4

5.8

69.0

دساهدة هألساة هلفلسطننمة في تعزيز هل مدوقاهطمة

تاقمم

 6القانو

طيق هذه اأ ام على الناس سواس

 7أينائي الذكور يتعاملو ا را مطلق في كل الموافم
أينائي ال عرفو

قوفهم في مجتمعهم وأنا معنى يذلك في هذه اأ ام

 8خوفا على مصال ي
التفرد اال كم هو الطراق الص ح للتخل

م

ال الفوضى في

 9مجتمعنا

هل مدقاهطمة

هلتاتنب

دناقشة نتائج هلدموا هلاهبع هلدتعلق بقمم هل مدقاهطمة:
أظهنر الجنندو السننايق أ أدنننى فقنرات هننذا المجننا هننى فقنرة "أبنــائى هلــذكوا نتعــادلو بمايــة
دطلقة فى كل هلدوهقـف" ،واتضنح من خنو ذلنك أ اأسنرة ال تعطنى ال ران الكاملن أينائهنا النذكور،
ينل هنناك ضنوااط ت ند من هنذة ال ران وفنق معنايير وفواعنند المجتمنع ،وال تفننرق فنى إعطنناج ال ران ينني
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الننذكور واإلن نناث ي ننث ت ك نند فق نرة "أبنـــائى هإلنـــاث لهـــم مـــايتهم ولكـــ هنـــاك بعـــض هلضـــوهبط علـــى
تصافاتهم" صدق الفقرة السااق يوز نسنيى ( )%73.2وبنذلك فاأسنرة تعنزز من ممارسن الد مقراط ن
اشكل متساو يي الذكور واإلناث وفق ضوااط وعادات وتقاليد المجتمع ،فممارس الد مقراط يجنب أ
ت تكم وفق فواعد وأخوق المجتمع وتتفق مع ماسيق فقرة "أبنائى نتمـ ثو أدـادى بمايـة" ينوز نسنيى
( ،)%78.5وهو أ االسرة تعزز ف م الد مقراط اشكل متساو يي الذكور واإلناث ،أما فقنرة "ال أوهفـق
دنول أف ها أساتى فـى توجهـاتهم أل نهـم صـغاا وال معافـو هلمقمقـة" جناجت فنى المرتان العاشنرة ينوز
نسننيى ( )%60.1وهننو دليننل علننى أ اأسنرة تعطنني أيناجهننا ال ران فننى توجهنناتهم واخت نناراتهم وميننولهم
الشخص  ،ف ما كا ترتيب الفقرة "أبنائى ال معافو مقـوقهم فـى دجـتدعهم وأنـا دعنـي بـذلك فـى هـذا
هألمام خوًفا علـى دصـالمى" فنى المرتان التاسنع ينوز نسنيي ( )%65.2وهنو أ اأسنرة توجنه أيناجهنا
إلى معرف

قوفهم فى المجتمع وهو ما ي كد صدق العاارات السااق فى تعزاز ال را ومعرف ال قوق،

أما فقنرة "هلشخصـمة هلنشـمطة وهلدتفاعلـة تتعـب صـامبها" فقند جناجت فنى الترتينب ال نادي عشنر ينوز
نسننيي ( )%58.4وهننو أ اأس نرة تنندفع شخص ن أينائهننا للتفاعننل والنشنناط مننع ااخ نرا وفننى م ن طهم
االجتماعى.
أمننا أعلننى دور ضننم م نناور الد مقراط ن فهننو فق نرة "هلقــانو مطبــق هــذة هألمــام علــى هلنــاس
سوهسمة" يوز نسيى ( ،)%79.0واتضح م خو ذلك أ أفراد العين يرو أ هناك نظامنا وفانوننا
طيننق اشننكل متسنناو فننى هننذة المر ل ن  ،وارجننع الاا ننث ه نذة النتيج ن إلننى أ اأس نرة الفلسننطين عاشننت
م ار نل من الفوضننى والم سنوب وأخننذ القنانو االيند ،أمننا المر لن ال ال ن فهنى أك نر أماننا من الم ار ننل
السننااق  ،والقننانو

طيننق اقننوة و ننزم أك ننر م ن الم ار ننل السننااق  ،ف مننا كانننت فق نرة "هلتفـــا بـــالمكم هـــو

هلطايــق هلصــممح للــتخلص دــ مالــة هلفوضــى فــى دجتدعنــا" فننإ أف نراد العين ن يننرو أ التجاذاننات
نرعات الس اسن يني اأطنراف المتنازعن علنى ال كننم أوجندت الن من الفوضنى وعندم االسننتقرار،
والص ا
وأ الخو

م هذه ال ال هو التفرد اال كم م أجل االستقرار.

ثانمــا :دــا د ـ ى دســاهدة هألســاة هلفلســطننمة فــي تعزيــز قــمم هلدوهطنــة ودماواهــا (االنتمنناج الننوطني،
ً
والمشارك المجتمع والس اس  ،والد مقراط ) في دمافظات قطـاع غـزة مسـب جـنس اب هألسـاة لكـل
فئة عداية على م ة؟
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لكل د هلذكوا وهإل ناث
ج ول ( : )14هلدتوسط وهالنماهف هلدعمااي وهلوز هلنسبي لدماوا هلدقماس ٍّ
مسب كل فئة عدا على م ة
هلعدا

أقل د
25

هلدموا

سنة

35 – 44
سنة

45 – 54
سنة

55 – 64
سنة

هلفقاهت

دتوسط

هنماهف

وز نسبي

دعمااي

()%

دتوسط

هنماهف

وز نسبي

هل اللة

( ت)

هإلمصائمة

0.194
//

دعمااي

()%

هالنتداء هلوطني

10

35.5

4.58

70.9

37.4

5.65

74.9

1.315

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

34.2

4.04

68.3

36.8

4.28

73.6

1.625

0.110
//

هلدشااكة هلسماسمة

9

26.2

3.48

58.2

23.6

4.82

52.5

1.640

0.106
//

12

38.3

5.33

63.8

43.2

5.25

72.0

2.986

هلدقماس هلكلي

41

134.1

11.64

65.4

141.1

12.28

68.8

1.242

0.219
//

هالنتداء هلوطني

10

36.1

5.87

72.2

36.8

5.53

73.5

0.675

0.501 //

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

34.9

5.28

69.8

35.3

5.17

70.5

-0.140

0.889 //

هلدشااكة هلسماسمة

9

26.3

6.43

58.4

26.5

4.97

58.9

0.393

0.695 //

هل مدقاهطمة

12

40.4

5.61

67.3

41.9

4.59

69.8

1.883

0.062 //

هلدقماس هلكلي

41

137.7

17.79

67.2

140.5

14.11

68.5

0.902

0.369 //

هالنتداء هلوطني

10

36.6

6.28

73.3

37.9

5.56

75.7

1.044

0.299 //

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

36.6

5.12

73.1

36.1

5.28

72.2

-0.820

0.414 //

هلدشااكة هلسماسمة

9

27.6

5.79

61.4

26.3

5.81

58.5

-0.703

0.483 //

هل مدقاهطمة

12

40.4

6.41

67.3

42.6

5.75

70.9

1.787

0.077 //

هلدقماس هلكلي

41

141.2

19.02

68.9

142.8

17.24

69.7

0.548

0.585 //

هالنتداء هلوطني

10

38.6

5.56

77.3

39.5

6.57

79.1

0.623

0.535 //

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

36.6

5.45

73.2

37.5

5.66

75.0

1.149

0.255 //

هلدشااكة هلسماسمة

9

28.5

6.22

63.3

25.9

5.89

57.5

-1.408

0.164 //

هل مدقاهطمة

12

42.0

6.91

70.0

44.8

4.46

74.6

1.461

0.149 //

هلدقماس هلكلي

41

145.7

19.66

71.1

147.7

17.32

72.0

0.421

0.675 //

هالنتداء هلوطني

10

37.9

5.11

75.8

35.8

7.92

71.6

-0.627

0.541 //

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

33.0

6.04

66.1

35.9

7.32

71.8

0.773

0.453 //

هل مدقاهطمة

25 – 34

ذكا

ع

أنثى

هختباا

112

0.004
**

هلعدا

65سنة

فدا فوق

هلدموا

ذكا

ع
هلفقاهت

دتوسط

هنماهف

أنثى

وز نسبي

دتوسط

هختباا

هل اللة

( ت)

هإلمصائمة

5.59

52.0

-1.312

0.212 //

71.3

-0.167

0.870 //

-0.267

0.794 //
0.341 //

هنماهف
دعمااي

وز نسبي

دعمااي

()%

هلدشااكة هلسماسمة

9

27.8

6.00

61.8

23.4

هل مدقاهطمة

12

43.4

7.05

72.3

42.8

4.49

هلدقماس هلكلي

41

142.1

18.68

69.3

137.9

22.89

67.3

هالنتداء هلوطني

10

34.9

4.65

69.8

38.0

5.66

76.0

1.013

هلدشااكة هلدجتدعمة

10

32.9

3.45

65.7

33.0

2.83

66.0

0.523

0.615 //

هلدشااكة هلسماسمة

9

24.7

4.50

54.8

19.0

1.41

42.2

-1.026

0.335 //

هل مدقاهطمة

12

40.1

4.90

66.9

45.5

3.54

75.8

1.606

0.147 //

هلدقماس هلكلي

41

132.5

12.75

64.7

135.5

13.44

66.1

0.354

0.732 //

** دا عند 0.01

* دا عند 0.05

()%

 //غير دا

هلفئة هلعداية أقل د  25سـنة :أظهنر الجندو السنايق وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ يني النذكور
واإلن نناث ف نني م ننور الد موفراط ن ن  ،ي ننث ك ننا ال ننوز النس ننيي لإلن نناث ( )%72.0أعل ننى من ننه لل ننذكور
( )%63.8عننند ) ،(α = 0.05ولننم تظهننر أي فننروق ذات داللن إ صننائ فنني اننافي م نناور مق نناس
المواطن للفئ نفسها.
وياجــع هلبامـــث هننذه النتيج ن إلننى أ اإلننناث فننى هننذة المر ل ن العمرا ن كننون علننى درج ن عال ن م ن
ممارس ال قوق الد مقراط و را الرأي والتعيينر ومشنارك أيننائه فنى اتخناذ القنرار أك نر من النذكور،
ففننى هننذه المر ل ن العمرا ن كننو اأيننناج م ن صننغار الس ن  ،يننث تسننتط ع رب ن اأس نرة توج ننه أينائهننا
والتهللا ير عليهم ،و كونوا على درج عال م االستجاا لتوجهاته .
هلفئة هلعداية د  34-25سنة :ال يوجد دليل علنى وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ لجم نع م ناور
مق اس المواطن يي الذكور واإلناث عند ).(α = 0.05
وذلك يرجع إلى أ رب اأسرة "ذكر أو أن ى " لهما الدرج نفسها فى تعزاز فن م المواطنن لندى
أفراد اأسرة ،فاأم م ل اأب فى مجتعنا الفلسطينى لها دورها الوطنى والنضالى المميز.
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هلفئة هلعداية د  44-35سنة :ال يوجد دليل علنى وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ لجم نع م ناور
مق اس المواطن يي الذكور واإلناث عند ).(α = 0.05
هلفئة هلعداية د  54-45سنة :ال يوجد دليل علنى وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ لجم نع م ناور
مق اس المواطن يي الذكور واإلناث عند ).(α = 0.05
هلفئة هلعداية د  64-55سنة :ال يوجد دليل علنى وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ لجم نع م ناور
مق اس المواطن يي الذكور واإلناث عند ).(α = 0.05
هلفئــة هلعدايــة دـ  65ســنة فدــا فــوق :ال يوجند دليننل علننى وجننود فننروق ذات داللن إ صننائ لجم ننع
م اور مق اس المواطن يي الذكور واإلناث عند ).(α = 0.05
"ذكر أو أن ى" فى هذه الم ار ل العمران لهمنا نفنس
ا
وياجع هلبامث هذه النتيج إلى أ رب اأسرة
الدرجن ن ف ننى تعزا ننز ا ننافى م نناور الد ارسن ن وه ننى "االنتم نناج ال ننوطنى ،والمش ننارك المجتمع ن ن  ،والمش ننارك
الس اس لدى أفرادها ،فاأم م ل اأب فى مجتمعنا الفلسطينى لها دورها النوطنى والنضنالى ومشناركتها
فى ال اة المجتمع والس اس .
ثال ًثــا :هــل توجـ فــاوق ذهت اللــة إمصـائمة بــن ذوي هالنتدــاء هلــوطني هألقــل اجــة وذوي هالنتدــاء
هلوطني هألعلى اجة في تعزيز هلدشااكة هلدجتدعمة ،وهلدشااكة هلسماسمة ،وهل مدوقاهطمة؟
ج ول ( :)15هختباا (ت) بن هلفاوق في دماوا هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة وهل مدوقاهطمة تعزى
لالنتداء هلوطني (هألقل اجة ،هألعلى اجة)
هالنتداء هلوطني
هل اجات هأل نى

هلبما

هل اجات هألعلى

هلدتوسط

هالنماهف

هلدتوسط

هالنماهف

ع ()128

هلدعمااي

ع ()126

هلدعمااي

هختباا ت

هل اللة
هإلمصائمة

هلدشااكة هلدجتدعمة

32.5

4.0

39.5

4.8

7-12.79

** 0.001

هلدشااكة هلسماسمة

24.9

4.6

29.0

6.7

5-5.58

** 0.001

هل مدوقاهطمة

37.5

4.6

45.5

4.8

7-13.63

** 0.001

** دا عند 0.01

* دا عند 0.05
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 //غير دا

دمــوا هلدشــااكة هلدجتدعمــة  :توجنند فننروق ذات داللن إ صننائ عننند ) ،(α = 0.05فنني المشننارك
المجتمع ن ينني ذوي االنتمنناج الننوطني اأفننل درج ن وذوي االنتمنناج الننوطني اأعلننى درج ن لصننالح ذوي
االنتماج اأعلى درج  ،يث كانت ف م اختاار ( ت =  ،12.797وف م المعنوية أقل من .)0.05
دمــوا هلدشــااكة هلسماســمة  :توجنند فننروق ذات دالل ن إ صننائ عننند ) ،(α = 0.05فنني المشننارك
الس اسن ن ي نني ذوي االنتم نناج ال ننوطني اأف ننل درجن ن وذوي االنتم نناج ال ننوطني اأعل ننى درجن ن لص ننالح ذوي
االنتماج اأعلى درج  ،يث كانت ف م اختاار ( ت =  ،5.585-وف م المعنوية أقل من .)0.05
دموا هل مدوقاهطمة  :يوجد فروق ذات دالل إ صنائ عنند ) ،(α = 0.05فني الد موفراط ن يني ذوي
االنتماج الوطني اأفل درج وذوي االنتماج النوطني اأعلنى درجن لصنالح ذوي االنتمناج اأعلنى درجن ،
يث كانت ف م اختاار ( ت =  ،12.637-وف م المعنوية أقل من .)0.05
وياجع هلبامث هدة النتيج إلى أ ف م االنتماج الوطنى هى الق م اأساس التى م خولها ستط ع
الفننرد أ

شننعر يوجننوده واك اننه واهللانننه منواط لننه قننوق وعل ننه واجاننات ،فدرجن االنتمنناج والنوالج للننوط
قنوفهم الد مقراط ن منع اق ن أفنراد

ت دد م مشارك اأفراد فى ال اة االجتماع والس اس  ،وممارسن

مجننتمعهم ،فمسن نئول الف ننرد ن نو المجتم ننع تتوف ننم علننى درجنن انتمائ ننه ووالئننه لوطن ننه ،فكلم ننا ازداد ه ننذا
الشننعور ازدادت مس ن ليته ومشنناركته فننى ال نناة االجتماع ن والس اس ن  ،ممننا ي ن دي إلننى تقنندم المجتمننع
وت قيق رفاهيته.
هبعـــا :هـــل توجـــ فـــاوق ذهت اللـــة إمصـــائمة بـــن ذوي هلدشـــااكة هلدجتدعمـــة هألقـــل اجـــة وذوي
اً
هلدشااكة هلدجتدعمة هألعلى اجة في تعزيز هلدشااكة هلسماسمة ،وهل مدوقاهطمة؟

ج ول ( :)16هختباا ت بن هلفاوق في دماوا هلدشااكة هلسماسمة وهل مدوقاهطمة تعزى للدشااكة هلدجتدعمة
(هألقل اجة ،هألعلى اجة)
هلدشااكة هالجتداعمة
هلبما

هل اجات هأل نى
هلدتوسط

هل اجات هألعلى

هالنماهف

ع ()113

هلدتوسط

هلدعمااي

هالنماهف

ع ()120

هختباا
ت

هلدعمااي

هل اللة

هإلمصائمة

هلدشااكة هلسماسمة

24.6

4.4

29.4

6.7

0.001 ** -6.375

هل مدوقاهطمة

37.9

5.3

45.2

5.2

0.001 ** -10.601

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05
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 //غير دا

دموا هلدشااكة هلسماسمة :توجد فروق ذات دالل إ صائ
الس اس

يي ذوي المشارك المجتمع

عند ) ،(α = 0.05في المشارك

اأفل درج وذوي اأعلى درج درج لصالح ذوي اأعلى

درج  ،يث كانت ف م اختاار ( ت =  ،6.375-وف م المعنوية اقل من .)0.05
دموا هل مدوقاهطمة :توجد فروق ذات دالل إ صائ عند ) ،(α = 0.05في الد موفراط يي ذوي
المشارك المجتمع

اأفل درج وذوي اأعلى درج درج لصالح ذوي اأعلى درج  ،يث كانت

ف م اختاار ( ت =  ،10.601-وف م المعنوية اقل من .)0.05
وياجع هلبامث هذة النتيج إلى أ المشارك تقوم على أساس اشتراك المنواطني فنى ت منل مسنئول اتهم
دور فننى ال نناة االجتماع ن إلشننااع
تجنناه مجننتمعهم ،فالمشننارك هننى العمل ن التننى مننارس فيهننا الفننرد ا
اجاته م خو اشتراكه مع اافى أفراد مجتمعه فى الجهود الميذول  ،والذى يترتب عليها مساهم فى
صنع الس اس العام التى ت قق

ران التعيينر واالخت نار اطراقن د مقراط ن  ،فكلمنا ازدادت

نوعا م

مشارك اأفراد فى ال اة االجتماع كا هناك مشارك س اس وممارس لل قوق الد مقراط .
خادســا :هـــل توجــ فـــاوق ذهت اللــة إمصـــائمة بــن ذوي هلدشـــااكة هلسماســمة هألقـــل اجـــة وذوي
ً
هلدشااكة هلدجتدعمة هألعلى اجة في تعزيز هلدشااكة هلسماسمة ،وهل مدوقاهطمة؟

ج ول ( :)17هختباا ت بن هلفاوق في دماوا هل مدوقاهطمة تعزى للدشااكة هلسماسمة (هألقل اجة ،هألعلى اجة)
المشاركة السياسية
هل اجات هأل نى
البيان

هل مدوقاهطمة

هل اجات هألعلى

هلدتوسط

هالنماهف

هلدتوسط

هالنماهف

ع ()124

هلدعمااي

ع ()133

هلدعمااي

40.8

** دا عند 0.1

43.0

5.7

* دا عند 0.05

5.8

هختباا

هل اللة

ت

هإلمصائمة

0.003 ** -3.054

 //غير دا

دموا هل مدوقاهطمة  :يوجد فروق ذات دالل إ صنائ عنند ) ،(α = 0.05فني الد موفراط ن يني ذوي
المش ننارك الس اسن ن اأف ننل درجن ن وذوي اأعل ننى درجن ن لص ننالح ذوي اأعل ننى درجن ن  ،ي ننث كان ننت ف من ن
اختاار ( ت =  ،3.054-وف م المعنوية اقل من .)0.05
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وارجننع الاا ننث هننذه النتيج ن إلننى أ المشننارك الس اس ن هننى إسننهام وانشننغا الم نواطني فننى
يننث اخت ننار الصننفوة الس اس ن

القضننا ا الس اس ن داخننل نط ناق المجتمننع الننذي ع شننو ف نه س نواج م ن

ال اكمن أو ت دينند أهننداف وغا ننات المجتمننع العننام علننى ن ننو مااشننر أو غيننر مااشننر ،وبننذلك فالمشننارك
الس اس تتجه ن و ت قيق الد مقراط ااالشتراك فى العمل الس اسي ودعم وت راك النظام العنام ،ومن
خو هذا االرتااط يتضح أنه كلما كانت هناك درج عال م المشارك والمساهم الس اسن من فينل
المواطني فى رسم الس اس العام للمجتمع كا هناك درج عال م الممارسن الد مقراط ن ومسناهم
أوسع فى رسم الس اس وصنع القرارت والتعرف على رأي الجماهير ورغااته.
سا ًسا :هل توج فاوق ذهت اللة إمصائمة بن جنس اب هألساة في تعزيز قـمم هلدوهطنـة ودمـاواا
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟

ج ول ( :)18هختباا ت للفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا جنس اب هألساة (ذكا ،أنثى)

ذكا
هلبما

هلدتوسط
ع ()255

أنثى
هلدتوسط

هالنماهف
هلدعمااي

هختباا ت

هالنماهف

ع ()176

هلدعمااي

هل اللة
هإلمصائمة

هالنتداء هلوطني

36.8

5.8

37.4

5.7

-1.047

0.296 //

هلدشااكة هلدجتدعمة

35.6

5.2

36.0

5.1

-0.809

0.419 //

هلدشااكة هلسماسمة

27.1

5.9

25.7

5.4

2.665

** 0.008

هل مدقاهطمة

40.6

6.2

42.6

5.0

-3.654

** 0.001

140.0

18.1

141.6

15.1

-0.954

0.341 //

هلدقماس هلكلي

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

أظهر الجدو السايق ما هللاتي:
هلدشااكة هلسماسمة :تيني من ف من اختانار ت الم سنوا وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ فني م نور
المشارك الس اس تعزى لمتغير جنس رب اأسرة يث كانت ف من (ت= ،2.665والداللن اال صنائ
<  )0.05وفد كانت الفروق لصالح الذكور.
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وياجع هلبمث هذة النتيج إلى أ القضا ا الس اس فضا ا معقدة ومتشااك وتتطلب نوعنا من المتااعن
واالهتمام والتفرغ ،فالمهتم االقضا ا الس اس يجب أ

كو لد ه ال افز والدافع تى شارك فى ال اة

الس اس  ،فجم ع هذه المعط ات تكو متوفرة عند أربناب اأسنر أك نر من ربن اأسنرة ال سن ما أ ربن
اأسرة عليهنا اهتمامنات وأعاناج ييت ن وأسنرا ال تجعلهنا متفرغن ومتااعن لهنذه القضنا ا ،كمنا أ الطي عن
الفس ننيولوج "الداخل ن ن " للرجن ننا أك ن ننر ت من ننو ،ولنننديهم الق نندرة علنننى المتااع ن ن وال ن ندخو فنننى ص ن نراعات
ومناكفات س اس أك ر م النساج ،أضنم إلنى ذلنك أ القضنا ا الس اسن

تطلنب الوافع ن فنى التعامنل

أك ر م العاطف  ،وتتفق هذة النتيج مع دراس (وائل اليلي سى 2012م) التى أظهرت أ الذكور أك ر
ا تكاكا االعمل الس اسي واأمور المتعلق اه أك ر م اإلناث.
هل مدوقاهطمــــة :تي نني من ن ف من ن اختا ننار ت الم س ننوا وج ننود ف ننروق ذات داللن ن إ ص ننائ ف نني م نننور
الد موفراط ن تعننزى لمتغيننر جنننس رب اأسنرة يننث كانننت ف من (ت= ،3.654-والداللن اإل صننائ <
 )0.05وفد كانت الفروق لصالح اإلناث.
واتضح م خنو هنذة النتيجن أ ربن اأسنرة ترغنب فنى تعزانز فن م الد مقراط ن أك نر من رب
اأسن نرة  ،وارج ننع الاا ننث ه ننذة النتيجن ن إل ننى أ المن نرأة فاف نندة لش ننيج من ن ال ران ن الشخصن ن خاصن ن وأ
المجتمع فى فطاع غزة مجتمع م افظ وذكورى وانظر إلى المرأة على أ وظ فتها اأساس هى اليينت
و ترب اأيناج ،وبذلك ت او جاهندة إ انات نفسنها وتكنوا ذاتهنا والتعيينر عن رأيهنا والمطالان ا قوفهنا
م خو تعزازها ف م العدال والمساواة و را التعيير.
ولم مظها هلج ول أي فاوق في باقي دماوا هلدقماس هألخاى.
أمننا اننافى م نناور المق نناس فيتضننح أنننه ال توجنند فننروق ينني رب ورب ن االس نرة فننى اننافى م نناور
المق نناس وترج ننع النتيجن ن إل ننى أ الرج ننل والمن ن أرة ل ننديهم نف ننس الدرجن ن ف ننى تعزا ننز فن ن م االنتم نناج ال ننوطنى
ور ف نناعو ف ننى القض ننا ا المجتمع ن ن
والمش ننارك المجتمع ن ن  ،ف ننالمرأة الفلس ننطين ش نناركت الرج ننل ولعي ننت د ا
والوطن  ،وفى ت يتها ااأرض م خو تعرضها لشتى أنواع الممارسات القهرا اإلسرائل .
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سابعا :هل نوج فاوق ذهت اللة إمصائمة بـن عدـا اب هألسـاة فـي تعزيـز قـمم هلدوهطنـة ودمـاواا
ً
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟

ج ول ( :)19ج ول تملنل هلتبان ل اهسة هلفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا عدا اب هألساة
اجات

دتوسط

هلماية

هلدابعات

بن هلدجدوعات

304.731

5

60.946

هخل هلدجدوعات

13900.003

432

32.176

هلدجدوع

14204.734

437

بن هلدجدوعات

328.416

5

65.683

هخل هلدجدوعات

11140.067

432

25.787

هلدجدوع

11468.482

437

بن هلدجدوعات

485.912

5

97.182

هخل هلدجدوعات

13521.514

432

31.300

هلدجدوع

14007.426

437

بن هلدجدوعات

136.263

5

27.253

هخل هلدجدوعات

14783.246

432

34.220

هلدجدوع

14919.509

437

بن هلدجدوعات

3503.220

5

700.644

هخل هلدجدوعات

120415.004

432

278.738

هلدجدوع

123918.224

437

دجدوع هلدابعات

هلبما

هالنتداء هلوطني

هلدشااكة هلدجتدعمة

هلدشااكة هلسماسمة

هل مدوقاهطمة

هلدقماس هلكلي

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

هختباا ف

1.894

2.547

3.105

0.796

2.514

هل اللة
هإلمصائمة

// 0.094

* 0.027

** 0.009

0.553 //

* 0.029

 //غير دا

أظها هلج ول هلسابق دا مأتي:
هلدوهطنة (هلدقماس هلكلي) :تيي م ف من اختانار ف الم سنوا فني جندو ت لينل التاناي وجنود فنروق
ذات داللن ن ن إ ص ن ننائ ف ن نني مق ن نناس المواطنن ن ن تع ن ننزى لمتغي ن ننر عم ن ننر رب اأسن ن نرة ،ي ن ننث كان ن ننت ف من ن ن
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(ف= ،2.514والدالل اال صائ <  ،)0.05وفد أظهر جدو اختاار  LSDأ الفروق لصنالح الفئن
العمرا (أفل م  25سن  34-25 ،سن  65 ،سن فهللاك ر) مقارن االفئ ( 54-45سن ).
وارجع الاا ث هذه النتيج إلى أ المر ل العمرا (م  ) 54-45هى المر ل التى عا شنت
االنتفاض الفلسنطين اأولنى ونشنطاتها عنام 1987م ،ومنا ننتج عنهنا من اتفاف نات لنم تليني طمو ناتهم
الوطن ن واالجتماع ن والس اس ن ممننا أدى إلننى شننعورهم ااإل انناط وعنندم المانناالة واالكت نراث لمننا يجننري
ولهم ،كما أ

ال االنقسام الس اسي وما أ رت اه م تراجع للقضنا ا الوطن ن والس اسن واالجتماع ن

مما زاد الشنعور ااإل اناط تجناه دورهنم فنى تعزانز فن م المواطنن  ،أمنا الفئن (أفنل من  25سنن 34_25 ،
سن ) هم م صغار الس وال ازلنوا ع شنو هنذة المر لن ونظنرتهم إلنى ال ناة مليئن االتفنا
ولننديهم القنندرة والطاف ن أ

وال يو ن ،

سنناهموا فننى خدم ن المجتمننع وتطننوره ،أمننا الفئ ن (م ن  65سننن ف نهللاك ر) فهنني

مر ل متقدم فى العمر وتنظر إلى ف م المواطن علنى أنهنا فضنا ا وطن ن الهندف منهنا هنو الندفاع عن
الوط والمساهم فى صون المجتمع وارتقائه والم افظ على العادات ال سن .
هلدشااكة هلدجتدعمـة :تيني من ف من اختانار ف الم سنوا فني جندو ت لينل التاناي وجنود فنروق ذات
داللن ن إ ص ننائ ف نني م ننور المش ننارك المجتمع ن ن تع ننزى لمتغي ننر عم ننر رب اأسن نرة ،ي ننث كان ننت ف من ن
(ف= ،2.574والدالل اال صائ <  ،)0.05وفد أظهر جدو اختاار  LSDأ الفروق لصنالح الفئن
العمران ( 34-25سنن ) مقارنن االفئننات ( 44 – 35سننن  54-45 ،سننن ) ،كمننا كانننت الفننروق لصننالح
الفئن العمران ( 64-55سننن ) مقارنن ( 54-45سننن ) ،كمننا كانننت الفننروق أ ضنا لصننالح الفئن العمران
( 65سن فهللاك ر) مقارن االفئتي ( 54-45سن  44-35 ،سن ).
واتضح م خو ما تيي م الجدو السايق أ صغار السن وكانار السن لنديهم درجن أكينر
فى تعزاز المشارك المجتمع أك ر م الفئات المتوسط فى العمر ،وارجع ذلنك إلنى أ الفئن العمران
المتوسط ( 44-35سن  55-45،سن ) عليها التزامات
ي ر فى مشاركتها المجتمع

ات  ،ومنشغل فى تنهللامي فنوت أينائهنا ممنا

أك ر م الفئات اأخرى مما ي ر فى مشاركتهم فى ال اة االجتماع ،

كمنا أ الفئنات العمران الصنغيرة الناشنئ تنظننر إلنى المسنتقيل يتفننا

و ماسن ولنديها فنندرة علنى العطنناج

والطاف والمشارك فى ال اة االجتماع أك ر م الفئات المتوسط فى العمر أما الفئن العمران الكيينرة
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فننى الس ن فإنهننا تنظننر إلننى ف ن م المشننارك االجتماع ن علننى أنهننا ف ن م وعننادات فلسننطين أصننيل يج نب
تعزازها وترسيخها م مساعدة ااخرا وعمل الخير واإلصون يي الناس.
هلدشااكة هلسماسمة : :تيي م ف م اختانار ف الم سنوا فني جندو ت لينل التاناي وجنود فنروق ذات
داللن ن إ صن ننائ فن نني م نننور المشن ننارك الس اس ن ن تع ننزى لمتغين ننر عم ننر رب اأس ن نرة ي ننث كاننننت ف م ن ن
(ف= ،3.105والدالل ن اال صننائ <  ،)0.05وفنند أظهننر جنندو اختاننار LSD

أ الفننروق لصننالح

الفئ ن العمرا ن (أفننل م ن  25سننن ) مقارن ن االفئننات ( 34-25سننن  44 – 35 ،سننن  54-45 ،سننن )،
كما كانت الفنروق أ ضنا لصنالح الفئن العمران ( 65سنن فنهللاك ر) مقارنن انالفئتي ( 54-45سنن -35 ،
 44سن ).
ولم ظهر الجدو أي فروق في اافي م اور المق اس اأخرى.
وارجع الاا ث هذه النتيج إلى أ الفئ العمران أفنل من  25سنن هنى فئن شناا لهنا توجهنات
فكرا ت ررا ومعيئ

زب ا ،ولديها ماس وطاف فى تغيير الوافع إلى اأفضل ،أما الفئن العمران 65

فهللاك ر فلديها تجرب وخيرة فى القضا ا الس اسن  ،وتنرى أ المشنارك فنى ال ناة الس اسن وتغيينر الوافنع
الس اسي إلى اأفضل ي ر على وافع المجتمنع االفتصنادي واالجتمناعي ،أمنا ف منا يتعلنق يانافي م ناور
المق اس فإ جم ع الفئات العمرا تعزز ف م االنتماج الوطني والد مقراط يدرج متساو  ،وهنذا ارجنع
إلى أ

ب الوط واالعتزاز اه ف م وطن مقدس ال خوف عليها.

ج ول( :)20نتائج هختباا  LSDللكشف ع هلفاوق بن دتوسطات أف ها هلعننة طبًقا لدتغنا عدا اب هألساة
العمر
أقل د 25
هلدشااكة
هلدجتدعمة

34 – 25

44 – 35

54 – 45

سنة

سنة

سنة

0.54

-0.76

-1.10

1.68

*-1.30

*-1.64

1.14

2.18

-0.34

2.44

*3.48

*2.77

*3.82

 34 – 25سنة
 44 – 35سنة
 54 – 45سنة

 64 – 55سنة

 65سنة فدا فوق
2.72

1.04

 64 – 55سنة
أقل د 25
هلدشااكة

 34 – 25سنة

هلسماسمة

 44 – 35سنة

*-1.76

*-2.36

*-3.21

-1.77

1.15

-0.60

-1.45

-0.02

2.90

-0.85

0.59

*3.50

1.44

*4.36

 54 – 45سنة
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العمر

34 – 25

44 – 35

54 – 45

سنة

سنة

سنة

 64 – 55سنة

2.92

 64 – 55سنة
أقل د 25

-1.36

 34 – 25سنة

هلدقماس

-3.72

*-8.12

-1.98

4.82

-2.36

*-6.77

-0.62

6.18

-4.41

1.74

8.54

6.15

*12.95

 44 – 35سنة

هلكلي

 65سنة فدا فوق

 54 – 45سنة

6.80

 64 – 55سنة

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

ثادًنا :هل توج فاوق ذهت اللـة إمصـائمة بـن تعلـمم اب هألسـاة فـي تعزيـز قـمم هلدوهطنـة ودمـاواا
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟
ج ول ( :)21ج ول تملنل هلتبان ل اهسة هلفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا تعلمم اب هألساة
(أقل د ثانوي ،ثانوي ،بلوم دتوسط ،بكالوايوس ،اهسات علما)
دجدوع

اجات

دتوسط

هختباا

هل اللة

هلدابعات

هلماية

هلدابعات

ف

هإلمصائمة

بن هلدجدوعات

110.228

4

27.557

هخل هلدجدوعات

13894.958

429

32.389

هلدجدوع

14005.186

433

بن هلدجدوعات

195.382

4

48.846

هخل هلدجدوعات

11147.150

429

25.984

هلدجدوع

11342.532

433

بن هلدجدوعات

430.294

4

107.573

هخل هلدجدوعات

13672.337

429

31.870

هلدجدوع

14102.631

433

بن هلدجدوعات

410.521

4

102.630

هخل هلدجدوعات

14353.257

429

33.457

هلدجدوع

14763.778

433

بن هلدجدوعات

3080.288

4

770.072

هخل هلدجدوعات

119534.033

429

278.634

هلدجدوع

122614.321

433

هلبما

هالنتداء هلوطني

هلدشااكة هلدجتدعمة

هلدشااكة هلسماسمة

هل مدوقاهطمة

هلدقماس هلكلي

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05
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0.851

1.880

3.375

3.067

2.764

0.494

0.113

0.010

0.016

0.027

أظهر الجدو السايق ما هللاتي:
هلدوهطنة (هلدقماس هلكلي) :تيي م ف من اختانار ف الم سنوا فني جندو ت لينل التاناي وجنود فنروق
ذات داللن ن ن إ ص ن ننائ ف ن نني مق ن نناس المواطنن ن ن تع ن ننزى لمتغي ن ننر تعلن ن ن م رب اأسن ن نرة ،ي ن ننث كان ن ننت ف من ن ن
(ف= ،2.764والداللن اال صننائ <  ،)0.05وفنند أظهننر جنندو اختاننار  LSDأ الفننروق كانننت ينني
الفئننات (د ارسننات عل ننا ،اكننالوراوس ،ديلننوم متوسننط) مقارنن االفئن (أفننل من

ننانوي) ،كمننا كاننت الفننروق

لصننالح الفئننات (اكننالوراوس ،ديل نوم متوسننط) مقارن ن االفئ ن ( ننانوي) ،واتضننح م ن خننو نتننائج الجنندو
السننايق أ الفئ ن المتعلم ن تعل م نا جامع ننا ومننا فننوق تعننزز لنندى أينائهننا ف ن م المواطن ن أك ننر م ن الفئننات
اأخنرى ،وارجنع الاا نث هنذة النتيجن إلنى أ هنذه الفئن لنديها درجن عال ن من التعلن م واإلدراك والننوعي
والفهم للوافع االجتماعى اهللا تعزاز ف م المواطن لدى أفرادها فضي إلى يناج مجتمع مدني سوي يرتقي
امستوى أفراده وا ر فى ت سي

اتهم ،والذي ستط ع اإلنسا م خو أ يتمتنع ا قوفنه الس اسن

فادر على التفاعل مع اافى أفراد مجتمعه.
ا
واالجتماع و كو
هلدشااكة هلسماسمة :تيي م ف م اختاار (ف) الم سوا وجود فروق ذات دالل إ صائ في م ور
المشارك الس اس تعزى لمتغير تعل م رب اأسرة ينث كاننت ف من (ف= ،3.375والداللن اإل صنائ
<  ،)0.05وفد كانت الفروق لصالح الديلوم المتوسط مقارن ب(اكالوراوس ،انوي).
وارجننع ذلننك إلننى أ الفئ ن الننديلوم المتوسننط هننى من الفئ ن العمران الشنناا وفرصننتها فننى ال نناة
فليلن  ،وتطمننح من خننو مشنناركتها فننى القضننا ا الس اسن أ تغينر فننى الوافننع االجتمنناعي واالفتصننادي
م أجل توفير

اة مع ش أفضل.

هل مدوق هاطمـــة :تي نني من ن ف من ن اختا ننار (ف) الم س ننوا وج ننود ف ننروق ذات داللن ن إ ص ننائ ف نني م ننور
الد موفراط ن تعننزى لمتغيننر تعل ن م رب اأس نرة يننث كانننت ف م ن (ف= ،3.706والدالل ن اإل صننائ <
 ،)0.05وفد أظهر جدو اختاار  LSDأ الفروق كانت يي الفئات (دراسات عل ا ،اكالوراوس ،ديلوم
متوسط ،انوي) مقارن االفئ (أفل م

انوي) ،ولم ظهنر الجندو أي فنروق فني انافي م ناور المق ناس

اأخرى ،وتيي م خو النتائج السااق أ الفئات (د ارسنات عل نا ،اكنالوراوس ،ديلنوم متوسنط ،نانوي)
تعزز ف م المواطن أك ر م الفئ (أفل م

انوي) ،وارجع ذلك إلى أ الفئ المتعلم لديها درج عال

م ن ال قاف ن والفهننم ا نهللا ف ن م الد مقراط ن تفضنني إلننى مجتمننع مت ضننر متسنناو تسننوده الم ا ن والتسننامح
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و ران التعييننر وس ن ادة القننانو  ،أمننا ف مننا يتعلننق ياننافي م نناور المق نناس فننإ هننناك درجن متسنناو لنندى
الفئات فى تعزاز االنتماج النوطنى والمشنارك المجتمع ن  ،وارجنع ذلنك إلنى أ فن م نب النوط هنى فن م
مقدس ن فننى نفننوس الننناس ،فجم ننع الننناس شننتركو فنني مشنناعر وأ اسن ن س ال نوالج واالنتمنناج م ن أج ننل
الوط  ،والذى يترتب عل ه مساهم جم ع اأفراد في خدم المجتمع واالرتقاج اه.
جدول ( :)22نتائج اختبار  LSDللكشف عن الفروق بين متوسطات أفراد العينة طبقا لمتغير تعليم رب األسرة

تعلمم اب هألساة
هلدشااكة
هلسماسمة

أقل د ثانوي

ثانوي

بلوم دتوسط

1.213

ثانوي

بكالوايوس

-1.726

-0.102

-1.457

* -2.939

-1.315

-2.670

* 1.625

0.269

بلوم دتوسط
بكالوايوس
أقل د ثانوي

هل مدقاهطمة

-1.356
* -1.925

ثانوي

* -2.300

* -2.656

* -5.271

-0.375

-0.731

* -3.345

-0.356

-2.970

بلوم دتوسط
بكالوايوس
أقل د ثانوي

هلدقماس هلكلي

-2.614
-1.112

ثانوي

* -6.318

* -5.477

* -10.251

* -5.206

* -4.365

-9.138

بلوم دتوسط

0.841

بكالوايوس

** دا عند 0.1

اهسات علما

-3.933
-4.773

* دا عند 0.05
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تاسـ ًـعا :هــل توج ـ فــاوق ذهت اللــة إمصــائمة بــن هلدمافظــات فــي تعزيــز قــمم هلدوهطنــة ودمــاواا
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟

ج ول ( :)23ج ول تملنل هلتبان ل اهسة هلفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا هلدمافظة
اجات

دتوسط

هختباا

هلماية

هلدابعات

ف

بن هلدجدوعات

126.226

4

31.557

هخل هلدجدوعات

12721.186

410

31.027

هلدجدوع

12847.413

414

بن هلدجدوعات

134.914

4

33.729

هخل هلدجدوعات

10233.290

410

24.959

هلدجدوع

10368.205

414

بن هلدجدوعات

110.228

4

27.557

هخل هلدجدوعات

13894.958

429

32.389

هلدجدوع

14005.186

433

بن هلدجدوعات

195.382

4

48.846

هخل هلدجدوعات

11147.150

429

25.984

هلدجدوع

11342.532

433

بن هلدجدوعات

1639.409

4

409.852

هخل هلدجدوعات

107161.102

410

261.369

هلدجدوع

108800.511

414

هلبما

هالنتداء هلوطني

هلدشااكة هلدجتدعمة

هلدشااكة هلسماسمة

هل مدقاهطمة

هلدقماس هلكلي

دجدوع هلدابعات

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

1.017

1.351

0.851

1.880

1.568

هل اللة
هإلمصائمة

0.398 //

0.250 //

0.494 //

0.113 //

0.182 //

 //غير دا

أظهر الجدو السايق عدم وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ فني المق ناس الكلني لقن م المواطنن
تعننزى لمتغيننر الم افظ ن  ،يننث كانننت ف م ن (ف= ،1.568والداللن اال صننائ
الجدو عدم وجود فروق في جم ع م اور المق اس.
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 ،)0.05كمننا أظهننر

واتضح م خو النتيج السااق أ م افظات فطاع غزة تعزز ف م المواطن وم اورها اشكل
متسنناو ،وارجنع ذلننك إلننى أ سننكا فطنناع غنزة متشننايهو فننى ظننروف

نناتهم االجتماع ن واالفتصنناد

والس اس  ،فالمواط فى شما فطاع غزة كما المواط فى جنواه.
ـا :هــل توجـ فــاوق ذهت اللــة إمصــائمة بــن دكــا هلســك فــي تعزيــز قــمم هلدوهطنــة ودمــاواا
عاشـًه
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟

ج ول ( :)24ج ول تملنل هلتبان ل اهسة هلفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا دكا هلسك
اجات

دتوسط

هختباا

هلماية

هلدابعات

ف

بن هلدجدوعات

26.350

2

13.175

هخل هلدجدوعات

13943.333

430

32.426

هلدجدوع

13969.684

432

بن هلدجدوعات

58.561

2

29.281

هخل هلدجدوعات

11293.882

430

26.265

هلدجدوع

11352.444

432

بن هلدجدوعات

22.060

2

11.030

هخل هلدجدوعات

14030.976

430

32.630

هلدجدوع

14053.037

432

بن هلدجدوعات

44.480

2

22.240

هخل هلدجدوعات

14850.239

430

34.535

هلدجدوع

14894.719

432

بن هلدجدوعات

52.667

2

26.334

هخل هلدجدوعات

122731.625

430

285.422

هلدجدوع

122784.293

432

هلبما

هالنتداء هلوطني

هلدشااكة هلدجتدعمة

هلدشااكة هلسماسمة

هل مدقاهطمة

هلدقماس هلكلي

دجدوع هلدابعات

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05
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0.406

1.115

0.338

0.644

0.092

هل اللة
هإلمصائمة

// 0.666

0.329 //

0.713 //

0.526 //

0.912 //

أظهر الجدو السايق ما هللاتي:
عنندم وجننود فننروق ذات دالل ن إ صننائ فنني المق نناس الكلنني لق ن م المواطن ن تعننزى لمتغيننر مكننا
السننك (مدين ن  ،فرا ن  ،مخ ن م) ،يننث كانننت ف م ن (ف= ،0.092والدالل ن اإل صننائ

 ،)0.05كمننا

أظهر الجدو عدم وجود فروق في جم ع م اور المق اس.
وياجــع هلبامــث هننذه النتيج ن إلننى أ ضننيق مسننا

فطنناع غ نزة وتقننارب المسنناف ينني المدين ن والمخ ن م

والقران وعندم وجنود تااعنند وانعن از للتجمعنات السننكن أدى إلنى تقنارب وتجننانس المجتمنع فنى التوجهننات
وطي ع التفكير وفى عدم وجود فروق فى تعزاز ف م المواطن .
هلما ي عشا :هل توج فاوق ذهت اللة إمصائمة بن نوع هلسك في تعزيز قمم هلدوهطنة ودماواا
(هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟
ج ول ( :)25هختباا ت للفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا نوع هلسك (دلك ،إنجاا)
دلك
هلبما

إنجاا

هلدتوسط

هالنماهف

هلدتوسط

هالنماهف

ع ()382

هلدعمااي

ع ()50

هلدعمااي

هختباا ت

هل اللة
هإلمصائمة

هالنتداء هلوطني

37.3

5.5

34.4

6.2

3.472

** 0.001

هلدشااكة هلدجتدعمة

35.9

5.0

33.3

4.9

3.462

** 0.001

هلدشااكة هلسماسمة

26.4

5.7

26.7

5.0

-0.304

0.761 //

هل مدقاهطمة

41.5

5.6

39.7

6.5

2.118

* 0.035

هلدقماس هلكلي

141.2

16.1

134.1

17.5

2.893

** 0.004

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

 //غير دا

أظهر الجدو السايق ما هللاتي:
هلدقماس هلكلي (للدوهطنة) :تيني من ف من اختانار ت الم سنوا وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ فني
فن ن م المواطنن ن تع ننزى لمتغي ننر ن ننوع الس ننك (ملن نك ،إيج ننار) ،ي ننث كان ننت ف من ن (ت= ،2.893والداللن ن
اإل صائ <  ،)0.05وفد كانت الفروق لصالح مالكي الييت ول س المستهللاجر.
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هالنتدــاء هلــوطني :تينني من ف من اختاننار ت الم سننوا وجننود فننروق ذات داللن إ صننائ فنني االنتمنناج
الوطني تعزى لمتغينر ننوع السنك (ملنك ،إيجنار) ،ينث كاننت ف من (ت= ،3.472والداللن اإل صنائ
<  ،)0.05وفد كانت الفروق لصالح مالكي الييت ول س المستهللاجر.
هلدشـــااكة هلدجتدعمـــة :تي نني من ن ف من ن اختا ننار ت الم س ننوا وج ننود ف ننروق ذات داللن ن إ ص ننائ ف نني
المشارك المجتمع تعزى لمتغير نوع السنك (ملنك ،إيجنار) ،ينث كاننت ف من (ت= ،3.462والداللن
اإل صائ <  ،)0.05وفد كانت الفروق لصالح مالكي الييت ول س المستهللاجر.
هل مدوقاهطمة :تيي م ف من اختانار ت الم سنوا وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ فني الد موفراط ن ،
وفد كانت الفروق لصالح مالكي الييت ول س المستهللاجر.
ولننم تظهننر أي فننروق ذات دالل ن إ صننائ فنني المشننارك الس اس ن تعننزى لمتغيننر نننوع السننك
(ملك ،إيجار).
نز لقن م
واتيني من خننو ت ليننل الجنندو السننايق أ النذى ملننك ييتنا أو مسننكنا كننو أك ننر تعزان ا
المواطن وم اوها مقارن ام ال ملك ييتا "المستهللاجر" م أفراد عين الدراس  ،وارجنع ذلنك إلنى أ من
ار من النا ن المع شن واالفتصناد  ،و كنو لد نه انتمناج و نني إلنى
ملك ييتا كنو أك نر أمننا واسنتقر ا
المنطقن الجغراف ن التننى عن ش يهننا ،وأك ننر م افظن علننى مننا ملنك ،وهننذا مننا يننعكس ينندوره علننى شننعوره
االمواطن واانتمائه ووالئه لمجتمعه ،والذي ي ر على مشناركته االجتماع ن منع انافي أفنراد مجتمعنه فنى
الجه ننود الميذولن ن من ن أج ننل إص ننون المجتم ننع ،كم ننا ين ن ر عل ننى ممارس ننته للد مقراط ن ن وت قي ننق العدالن ن
وال را والمساواة أك ر م المستهللاجر الذى ال ملك ييتا.
أما م

يث تعزاز هلدشااكة هلسماسمة فإننه ال توجند فنروق يني المالنك والمسنتهللاجر ،وهنذا يرجنع

إلننى أ المس نتهللاجر عنناني م ن

نناة افتصنناد وعنندم اسننتقرار م ن النا ن المع ش ن  ،والننذي يدفعننه إلننى

المشارك الس اس م أجل تهللامي مستقيله ومستقيل أينائه ا اة مع ش أفضل.
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هلثــاني عشــا :هــل توج ـ فــاوق ذهت اللــة إمصــائمة بــن دســتوى هل ـ خل فــي تعزيــز قــمم هلدوهطنــة
ودماواا (هالنتداء هلوطني ،هلدشااكة هلدجتدعمة ،هلدشااكة هلسماسمة ،هل مدوقاهطمة)؟
ج ول ( :)26ج ول تملنل هلتبان ل اهسة هلفاوق في دقماس قمم هلدوهطنة ودماواا تعزى لدتغنا دستوى هل خل
اجات

دتوسط

هختباا

هلماية

هلدابعات

ف

بن هلدجدوعات

253.405

4

63.351

هخل هلدجدوعات

13393.224

423

31.662

هلدجدوع

13646.629

427

بن هلدجدوعات

123.766

4

30.941

هخل هلدجدوعات

10466.084

423

24.743

هلدجدوع

10589.849

427

بن هلدجدوعات

397.086

4

99.271

هخل هلدجدوعات

13190.101

423

31.182

هلدجدوع

13587.187

427

بن هلدجدوعات

106.871

4

26.718

هخل هلدجدوعات

14433.081

423

34.121

هلدجدوع

14539.952

427

بن هلدجدوعات

2922.288

4

730.572

هخل هلدجدوعات

115264.687

423

272.493

هلدجدوع

118186.974

427

هلبما

هالنتداء هلوطني

هلدشااكة هلدجتدعمة

هلدشااكة هلسماسمة

هل مدقاهطمة

هلدقماس هلكلي

دجدوع هلدابعات

** دا عند 0.1

* دا عند 0.05

2.001

1.251

3.184

0.783

2.681

هل اللة
هإلمصائمة

0.094

0.289

0.014

0.537

0.031

 //غير دا

أظهر الجدو السايق ما هللاتي:
هلدشااكة هلسماسمة :تيني من ف من اختانار ت الم سنوا وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ فني م نور
المش ننارك الس اس ن ن تعن ننزى لمتغين ننر مسن ننتوى دخ ننل اأس ن نرة ،ي ننث كان ننت ف م ن ن (ف= ،3.184والدالل ن ن
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اإل صائ <  ،)0.05وفد وفد أظهر جندو اختانار  LSDأ الفنروق كاننت لصنالح الفئن (- 1000
ـــمكال) مقارنن ن افئن ن (أقــــل دــــ  1000شــــمكل) ،ول ننم ظه ننر ج نندو  LSDأي ف ننروق ين نني
 1999شـ ً
المجموعات اأخرى ،كما لم ظهر الجدو أي فروق في اافي م اور المق اس اأخرى.
هلدقماس هلكلي (قمم هلدوهطنة) :تيني من ف من اختانار ت الم سنوا وجنود فنروق ذات داللن إ صنائ
فنني مق نناس فن م المواطنن تعننزى لمتغيننر مسننتوى دخننل اأسنرة ،يننث كانننت ف من (ف= ،2.681والداللن
اإل ص ننائ <  ،)0.05وف نند أظه ننر ج نندو اختا ننار  LSDأ الف ننروق كان ننت لص ننالح الفئن ن (- 1000
 1999شــمك ًال ،وهلفئــة هأل كثــا دـ  4000شــمكل) مقارنن افئن (أقــل دـ  1000شــمكل) ،ولننم ظهننر
جنندو  LSDأي فننروق ينني المجموعننات اأخننرى ،كمننا لننم ظهننر الجنندو أي فننروق فنني اننافي م نناور
المق اس اأخرى.
واتضننح ممننا سننيق أ أف نراد عين ن الد ارس ن ذوي مسننتوى النندخل ( )1999-1000واأك ننر م ن
( 4000ش ن ن كل) لن ننديهم درج ن ن عال ن ن فن نني تعزان ننز ف ن ن م المواطن ن ن مقارن ن ن ين ننذوي مسن ننتوى الن نندخل (أفن ننل
م 1000ش كل) ،وارجع الاا ث هذه النتيج إلنى أ فئن (1000شن كل) تعن ش فنى مسنتوى متند من
الدخل وهو دو ال د اأدنى م اأجور ،والذي ي ر على تصرفاتهم والق ام اهللادوارهم تجاه تعزانز القن م
والسننعي تجنناه انشننغالهم فننى ت نهللامي لقم ن الع ن ش ممننا ي ن ر فننى الترب ن وتنشننئ اأيننناج ،وفننى تعزاننز ف ن م
المواطن .
كمننا أنننه ال توجنند فننروق ينني المجموعننات اأخننرى فننى تعزاننز فن م المواطنن  ،وهننذا ينند علننى أ
اافى الفئات تعزز ف م المواطن يدرج متساو  ،وهذا يرجع إلنى أنهنم ع شنو
جيدة ،والذى ي ر يدورهم فى تعزاز ف م المواطن .
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ناة مع شن وافتصناد

ج ول( :)27نتائج هختباا  LSDللكشف ع هلفاوق بن دتوسطات أف ها هلعننة طبًقا لدتغنا دستوى هل خل
دستوى هل خل

أقل د  1000شمكل
هلدشااكة هلسماسمة

- 1000

-2000

- 3000

1999

2999

3999

شمكال
ً

شمكال
ً

شمكال
ً

-2.153

-1.114

-1.091

-2.691

1.039

1.062

-0.538

شمكال
1999 - 1000
ً
شمكال
2999-2000
ً

0.023

شمكال
3999 - 3000
ً
-5.727

شمكال
1999 - 1000
ً

-1.577

-4.308

-2.623

-6.975

1.419

3.103

-1.249

1.685

-2.667

شمكال
2999-2000
ً
شمكال
3999 - 3000
ً

** دا عند 0.1

شمكل فأكثا

-1.600

أقل د  1000شمكل
هلدقماس هلكلي

4000

-4.352

* دا عند 0.05

 //غير دا

دا أهم هلدعوقات هلتي توهجه هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هلدوهطنة؟
م ننرت اأسن نرة الفلس ننطين ام ار ننل تاراخ ن ن

أ ننرت ف نني طي عته ننا وتكوانه ننا ،ف نناال تو والهجن نرة

والغرب م االنتفاض كلها أمور ألقت ي قلهنا علنى اأسنرة سنواج من
تماسكها وترااطها وفي ااتها واستقرارها ،كما أ

ال االنقسام يي

ينث دورهنا ووظ فتهنا أو من

ينث

ركتي ماس وفتح أيرزت م رات

خطيرة على دور اأسرة اسيب فقدانها لألمن االجتمناعي وال قن انااخر وزانادة ندة التنوتر العنائلي ممنا
أدى إلننى ت ارجننع القن م الخلق ن والتربو ن والعوفننات اأسنرا من فن م ومفنناه م إيجاي ن  ،كالعمننل التطننوعي
والمش ننارك الد مقراط ن ن والما ننادرة والمس نناواة والعدالن ن والمواطنن ن وسن ن ادة القن نانو  ،وت ننم اس ننتيدلها امف نناه م
م اط كالفرد وال زب والغاج ااخر.
لذلك هناك مجموع م المعوفات لدور اأسرة الفلسطين من الق نام يوظائفهنا تجناه تعزانز فن م
المواطن  ،وهى كما هللاتي:
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ال االنقسام الس اسي التي شنهدها المجتمنع الفلسنطيني فني فطناع غنزة ومنا ننتج عننه من

صنار

1

س اسي وافتصادي زاد م نسا الاطال والفقر ،وهو ما أدى إلى زاادة معاناة اأسرة من تلي ن

اجاتهنا

اأساسن  ،والننذي أ ننر علنى اأسنرة الفلسننطين من الق نام ينندورها ووظ فتهننا اأساسن من ترب ن وتنشننئ
اجتماع تجاه تعزاز ف م المواطن .
 2ال االستقطاب الداخلي التي أصا ت اأسرة ي رة م ي رها فد أ رت على استقرارها و ااتها ،والذي
نننتج عنننه عوفننات ص نراع ون ازعننات داخل ن ينني أفرادهننا أعافتهننا ع ن ف امهننا يوظائفهننا تجنناه تعزاننز ف ن م
المواطن .
 -3الت زب والفئو والتعيئ ال زب الض ق أ رت على اأسرة في الق ام يدورها ووظ فتها.
 -4االنقسننام الفلسننطينى ومننا نننتج عنننه م ن تفتيننت النسننيج االجتمنناعى أ ننر فننى اننند ار العدينند م ن الق ن م
االجتماع .
-5المستوى التعل مي المتدني أرباب اأسر نتج عنه عدم االهتمام اأسرى يتعزاز ف م المواطن .

دلخص هلنتائج:
 -1ييننت نتننائج الد ارسن أ  %68.6فقننط من اأسننر الفلسنطين تعننزز فن م المواطنن لندى أينائهننا ،وأ
أعلى دور لألسرة فى تعزاز ف م المواطن هو االنتماج الوطني ،وأفل دور هو المشارك الس اس .
 -2فى مجا ف م االنتماج النوطني أ يتنت النتنائج أننه كلمنا ازدادت فن م االنتمناج النوطنى ازدادت درجن
المشننارك الس اس ن واالجتماع ن وممارس ن الد مقراط ن  ،وكننذلك كلمننا ازدادت درج ن المشننارك الس اس ن
ازداد االنتماج الوطنى.
 -3كمننا يينننت الد ارس ن أ مشننارك الننذكور فننى تعزاننز ف ن م المشننارك الس اس ن أعلننى منننه عننند اإلننناث،
يينما أظهرت الدراس أ اإلناث عزز ممارس الد مقراط أك ر م الذكور.
 -4أمننا ف نى مجننا تعل ن م رب اأس نرة يينننت الد ارس ن أنننه كلمننا ازداد مسننتوى تعل ن م رب اأس نرة أصننا ت
از لق م المواطن لدى أينائها.
اأسرة أك ر تعز ا
 -5ف مننا يتعلننق امتغيننر نننوع السننك

ظهننر يوضننون أ المسنتهللاجرا دورهننم أفننل فننى تعزاننز فن م المواطنن

م ذوى الييوت الخاص .
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هلتوصمات وهلدقتامات:
تعنند ف ن م المواطن ن السننلوك ال ضنناري الننذي قننوم اننه الفننرد تجنناه مجتمعننه ،فهنني الق ن م والماننادئ
ال ميدة التي يت لى يها المجتمع السوي م مشارك في ال اة االجتماع والس اس وممارسن

قوفنه

الد مقراط واالنتماج لت ار ه ومقدساته.
ومن أجننل التغلننب علننى المع قننات التنني تعرفننل عمننل اأسنرة الفلسننطين والنهننوض يهننا والق ننام ينندورها
ووظ فتها تجاه تعزاز ف م المواطن لدى أينائها ضع الاا ث اعض السيل والمقتر ات لتفعيل دورها فني
تعزاز ف م المواطن :
 .1العمننل علننى ت قيننق المصننال

الفلسننطين ورفننع ال صننار وتننوفير سننيل الع ن ش الكرام ن لألس نرة

واش ننااع اجاته ننا من ن أج ننل الق ننام ي نندورها ووظ فته ننا تج نناه تعزا ننز فن ن م االنتم نناج والن نوالج لل ننوط
والمشارك المجتمع والس اس والممارس الد مقراط لدى أينائها.
 .2ضننرورة تكامننل منظمننات المجتمننع المنندني م ن م سسننات وجمع ننات تهننتم اقضننا ا المواطن ن مننع
اأسرة م أجل تعزاز ف م المواطن .
 .3عقد ندوات وم اض ارت م شهللانها أ ت ِ
نوعي اأسنرة اهللاهم ن دورهنا ووظ فتهنا فني خدمن المجتمنع
وفى تعزاز الق م.
 .4كمننا توصننى الد ارسن صننناع القنرار فني المجنناالت االجتماع ن والس اسن اضننرورة رسننم س اسننات
تهتم ااأسرة ومتااعتها م أجل تعزاز قاف المواطن .
 .5توج ه وسائل اإلعوم الفلسطيني لوهتمام اقضا ا اأسرة ودورها في خدم المجتمع وفني تعزانز
ف م المواطن .
 .6إجراج المزاد م الدراسات التني تهنتم ااأسنرة الفلسنطين ودورهنا تجناه أينائهنا للخنروج امزاند من
النتائج التي م شهللانها أ تخدم اأسرة في ت قيق أهدافها ،وتسل ط الضنوج علنى أهنم المعوفنات
التي ت و دو ت قيق هذه اأهداف.
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قائمة املصادر واملراجع
 ملصارا ل مل جع تع ب
 ملصارا ل مل جع جنب

أوالً :هلدصا ا وهلداهجع هلعابمة .
 القرآ الكرام والسن النيو الشراف . .1أيراش ،إيراه م .علم االجتماع الس اسي  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،عما اأرد  ،الطاع
اأولى . 1998 ،
_____ المجتمع الفلسطيني التطور التاراخي واليناج االجتماعي ،جامع اأزهر.2009 ،
 .2أيو أسعد ،أ مد عيد اللطيم .س كولوج

المشكوت اأسرا  ،دار المسيرة للنشر والتوزاع

والطااع  ،عما  ،الطاع اأولى .2011 ،
 .3أيو ركا  ،أسام  .أاعاد التنشئ الس اس

وعوفتها ااالنتماج الوطني لدى طلا الجامعات

الفلسطين ام افظات غزة  ،جامع اأزهر _غزة .2012
 .4أيو رمضا  ،م س  .ماس في ال كم اا ار الس اس

والمجتمع

 ،فطاع غزة -2006 ،

 2010فراجة نقد  ،مركز القدس لإلعوم واالتصا ،الييرة .2010 ،
 .5أيو سعده  ،مخ مر .مقدم في علم الس اس  ،جامع اأزهر غزة  ،الطاع اأولى .2000 ،
 .6أيو سلم  ،يوسم .المواطن في الفكر التربوي اإلسومي ودور كل ات الترب اغزة في تدع مها
م وجه نظر طليتها  ،رسال ماجستير  ،الجامع اإلسوم غزة  ،كل الترب .2009 ،
 .7أيو طا و  ،عدلي  .النظرا االجتماع

المعاصرة  ،المكتب الجامعي ال ديث  ،اأ ازراط ،

اإلسكندرا  ،الطاع اأولى ]. [2000-
 .8أيو عجوة  ،اسر سالم .عسل  ،م مد إيراه م .االنقسام الفلسطيني وعوفته ااالغتراب الس اسي
م وجه نظر طلا الجامعات  ،دراس تطي ق

على عين م طلا جامع اأفصى  ،مجل

جامع اأفصى  ،سلسل العلوم اإلنسان المجلد السااع عشر  ،العدد ال اني  ،يونيو .2013
 .9أيو فوده ،م مد عط

خليل .دور اإلعوم التربوي فى تدع م االنتماج الوطني لدى الطلا

الجامعيي فى م افظات غزة ،كل الترب ،جامع اأزهر . 2006
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 .10أيو مرس  ،أسماج .دور اأسرة الفلسطين
اإلسوم

في التنشئ اأخوف

أينائها في ضوج المعايير
غزة  ،كل

م وجه نظر طلا الجامع  ،رسال ماجستير  ،الجامع اإلسوم

الترب .2012 ،
 .11أ مد ،غراب سيد .عيد العاطي ،سيد وآخرو  .علم االجتماع اأسرة  ،دار المعرف الجامع ،
اال ازراط  ،الطاع اأولى .2001 ،
 .12اأسطل ،كما م مد م مد .أصو العلوم الس اس في القر ال ادي والعشرا ( التجديد في
مفاه م والنظراات والموضوعات ) جامع اأزهر غزة فلسطي .2013 ،
 .13أغا  ،م مد هاشم  .عساف ،م مود عيد المجيد وآخرو  .فضا ا تربو معاصرة  ،غزة
جامع اأزهر  ،الطاع اأولى .2013
 .14آ عيود ،عيدل ي سعيد ي م مد .ف م المواطن لدى الشااب واسهامها في تعزاز اأم
الوفائي ،رسال ماجستير ،جامع نايم العرب

للعلوم اأمن

 ،الرااض الطاع اأولى ،

.2011
 .15اأمم المت دة ،النوع االجتماعى والمواطن ودور المنمطات الغير كوم
المتائرة االنزاعات ،دراس

ال لينا  ،سلس دراسات ع المراة العرب

فى يلدا االسكوا
فى التنم

 ،اللجن

االفتصاد واالجتماع لغرب اس ا ،نيواورك.2001،
 .16ايزنشتات ،س  . .ترجم مها اكير ،تنافضات الد مقراط أوجه الضعم واالستمرار والتغيير
،مركز اأهرام للترجم والنشر ،القاهرة .2002،
 .17اال ك م ،تهاني.

دور يرامج التوع

لدى طالاات المر ل ال انو

اإلسوم

يو ازرة الترب

والتعل م في تنم

 ،رسال ماجستير  ،جامع أم القرى مك  ،كل

ف م المواطن
الترب

،

.2009
 .18يد ار  ،شيل .الترب

المدن

التعل م والمواطن و قوق اإلنسا  ،الدار المصرا اللينان

القاهرة  ،الطاع اأولى .2009 ،
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،

 .19يدوي ،فاطم  .ال رب  ،المجتمع والمعرف  ،ال رب اأهل

االجتماع

وتغير الين

والعقل

في لينا  ،دار الطل ع للطااع والنشر  ،ييروت  ،الطاع اأولى .1994 ،
 .20يدوي  ،هناج .م مد  ،افظ ،م مد عيد الفتان .اأسس النظرا لتنظ م المجتمع  ،المكتب
العلمي للكمييوتر والنشر والتوزاع  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .1994 ،
 .21يرو ،فليب .ترجم م مد عرب صاص و  ،علم االجتماع الس اسي  ،الم سس الجامع
للدراسات والنشر والتوزاع  ،ييروت  ،الطاع اأولى .1998 ،
 .22الاق مي ،م يب .إسهام اأسرة في تنم الق م االجتماع لدى الشااب (تصور مقترن)  ،رسال
ماجستير  ،جامع أم القرى مك  ،كل الترب .2009،
 .23اليلي سي ،رمضا .
المستمدة م

القرآ

دور اأسرة الفلسطين

في التعيئ المعنوي أينائها في ضوج المعايير

الكرام  ،رسال ماجستير  ،الجامع اإلسوم

غزة  ،كل

الترب

،

.2011
 .24اليلي سي  ،وائل .دور معلمي المدارس ال انو
الصال

ام افظات غزة في تعزاز ماادئ المواطن

لدى طليتهم وسيل تفعيله  ،رسال ماجستير  ،الجامع اإلسوم غزة  ،كل الترب ،

.2012
 .25ييومي ،م مد أ مد .علم اجتماع الق م  ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط  ،الطاع اأولى ،
. 2004
 .26تركي ،ليزا .ال اة ت ت اال تو في الضف والقطاع ال راك االجتماعي والكفان م أجل
الاقاج  ،م سس الدراسات الفلسطين  ،ييروت  ،الطاع اأولى .2008 ،
 .27جراد ،أماني غازي .المواطن العالم

 ،دار وائل للنشر والتوزاع ،عما

،الطاع اأولى

.2011
 .28جماع م الاا ي الفلسطينيي والنرواجيي  ،المجتمع الفلسطيني في غزة والضف الغرب
والقدس العرب ا ث في اأوضاع ال ات  ،م سس الدراسات الفلسطين  ،الطاع اأولى ،
ييروت .1994 ،
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 .29الجمع الفلسطين لألا اث التربو والتدراب " وط " ن و مجتمع مدني فلسطيني  ،مشروع
تعزاز الد مقراط والمجتمع المدني " تمكي " .2002
الترب

 .30الجميل ،صفاج سيد م مود.

الس اس

للمرأة  ،العلم واإل ما

للنشر والتوزاع ،

اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .2009 ،
 .31الجوهري  ،م مد .يد ار ،م مد وآخرو  .تاراخ التفكير االجتماعي ( الرواد )  ،دار المسيرة
للنشر والتوزاع والطااع  ،عما  ،العيدلي  ،الطاع اأولى . 2011 ،
 .32ال ار ي ،عيد الر م  .تصور مقترن لدور اأسرة في إكساب ف م العمل التطوعي لدى أينائها
م منظور إسومي  ،رسال ماجستير  ،جامع أم القرى مك ،كل الترب .2010،
 .33ال س  ،إ سا م مد.النظرا االجتماع

المتقدم  ،دراس ت ليل في النظراات االجتماع

المعاصرة  ،دار وائل للنشر والتوزاع  ،اأرد  ،عما  ،الطاع ال ان .2010 ،
_____ المدخل إلى علم االجتماع  ،دار وائل للنشر  ،اأرد  ،عما  ،الطاع اأولى،
.2009
_____ النظرا االجتماع

المتقدم دراس ت ليل

في النظراات االجتماع

 ،دار وائل

للنشر ،الطاع اأولى.2005 ،
_____ علم اجتماع العائل  ،دار وائل للنشر  ،الطاع اأولى 2005 ،
 .34س  ،سمير إيراه م  .تمهيد في علم االجتماع  ،دار المسيرة للنشر والتوزاع  ،والطااع ،
عما  ،العيدلي  ،الطاع اأولى . 2012 ،
 .35لس  ،موسى عيد الر م .مدخل إلى علم االجتماع  ،جامع اأزهر  ،الطاع اأولى ،
.2003
 .36مايل ،عيد أ مد يوسم .دور إذاع " أم أف أم " في تعزاز االنتماج الوطني لدى الطلا
الجامعيي

جامع الشرق اأوسط " نموذجا "  ،رسال ماجستير  ،جامع الشرق اأوسط

اأرد  ،كل اإلعوم . 2011 ،
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 .37مل التوع المجتمع  ،نداج الوالدي ن و أسرة أفضل  ،السلط الوطن الفلسطين  ،و ازرة
الشئو االجتماع

– اإلدارة العام لألسرة والطفول – " اليون سيم " وكال التنم

العالم

السواد .1999 ،
 .38مودة ،أ مد يونس م مد .دور شاكات التواصل االجتماعي في تنم

مشارك الشااب

الفلسطيني في القضا ا المجتمع  ،المنظم العرب للترب وال قاف والعلوم  ،القاهرة .2013 ،
 .39مودة ،مسعد الفاروق .المليجى ،إيراه م عيد الهادي .المدخل إلى تنظ م المجتمع المعاصر
نظرة تكامل ،المكتب الجامعي ال ديث ،اإلسكندرا .2001
 .40ال وات ،على.النظرا االجتماع

اتجاهات أساس

 ،شرك إلجا  ELGAللطااع والنشر

العلمي الم دود  ،الطاع اأولى  ،فاليتا  ،مالطا . 1998 ،
 .41خاطر ،س على .المجتمع العربى المعاصر المقومات واأنماط وال قاف "دراس ت ليل نقد
"،دار الشروق للنشر والتوزاع ،اأرد ،عما ،الطاع اأولى 2001
 .42الخزرجى ،ائر كامل م مد .النظم الس اس
إستراتيج

والس اسات العام دراس معاصرة في

ال دي

إدارة السلط  ،دار مجدالوى للنشر والتوزاع  ،عما اأرد  ،الطاع اأولى ،

. 2013
 .43الخشاب  ،مصطفى .علم االجتماع ومدارسه  ،مكتا االنجلو المصرا  ،مصر  ،القاهرة ،
الطاع اأولى . 2013 ،
 .44خضر ،م مود .فلسف المواطن لدى طلا الجامع ودور الييئ الجامع في تدع مها في ظل
المتغيرات ال قاف المعاصرة  ،رسال ماجستير  ،جامع سوهاج مصر  ،كل الترب .2013 ،
 .45خلود ،ال ازمي.

النسق الق مي لألسرة السعود

الممارسات اإلدارا لطوب المر ل الجامع

في ضوج قاف العولم وانعكاسه على

 ،رسال ماجستير  ،جامع أم القرى مك

كل الترب .2002 ،
 .46الخولدة  ،ناصر أ مد .رستم  ،رسمي عيد الملك .اأسرة وترب
وموزعو  ،اأرد  ،عما  ،الطاع اأولى .2010 ،
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الطفل  ،دار الفكر ناشرو

،

 .47خولي ،سناج .اأسرة وال اة العائل  ،دار المعرف الجامع  ،اال ازراط  ،الطاع اأولى ،
. 2000
_____ اأسرة وال اة العائل

 ،دار المسيرة للنشر والتوزاع  ،عما  ،الطاع اأولى ،

. 2011
_____ اأسرة في عالم متغير  ،دار المعرف الجامع

 ،اأزراط  ،الطاع اأولى ،

. 2004
 .48درو ش ،عطا س  .الترب

المدن

والمجتمع المدني الفلسطيني  ،إصدارات جمع

وط

.2003،
 .49دعاس ،م مد سري .اأسرة في التراث الديني واالجتماعي ر

في أن روبولوج ا الزواج

واأسرة والقراا  ،دار المعارف  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى . 1995 ،
 .50دغ م ،سم ح.

موسوع

مصطل ات العلوم االجتماع

والس اس

في الفكر العربي

واإلسومي  ،مكتا لينا  ،ناشرو  ،الطاع اأولى . 2000 ،
 .51رشوا ،

سي

عيد ال ميد أ مد .علم االجتماع التنظ م  ،م سس شااب الجامع ،

اإلسكندرا  ،الطاع اأولى . 2004 ،
 .52رمضا  ،السيد .اسهامات الخدم االجتماع

في مجا اأسرة والسكا

 ،دار المعرف

الجامع  ،اأ ازراط  ،الطاع اأولى .2002 ،
 .53زايد ،أ مد .لطفي ،طلعت .وآخرو  ،اأسرة والطفول  ،دراسات اجتماع ان روبولوج  ،دار
المعرف الجامع  ،اال ازراط  ،الطاع اأولى .1999 ،
 .54زكراا ،خضر .نظراات فسيولوج

 ،اأهلي للطااع والنشر والتوزاع  ،سوراا  ،دمشق ،

الطاع اأولى . 1998 ،
 .55زه ار  ،جما علي .اأصو الد مقراط

واإلصون الس اسي  ،مكتا الشروق الدول

القاهرة  ،الطاع اأولى .2005 ،
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،

واأهداف ،

 .56الزاات ،السيد عيد ال ل م .دراس في االجتماع الس اسي  ،الجزج ال اني الين
دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط .2002 ،
في الشتات دراس سسيولوج

 .57سر ا  ،ااسم .ت والت اأسرا الفلسطين

مقارن  ،م سس

الدراسات الفلسطين  ،ييروت  ،الطاع اأولى .2005 ،
في علم االجتماع  ،دار المعرف الجامع

 .58سعد ،إسماعيل على .االتجاهات ال دي

،

اأ ازراط  ،الطاع اأولى .2006 ،
 .59سعد ،عصام .الد مقراط

وم ار ل تطور االجتماع الاشري التاراخ

– اليدائ

 -القوم

_العولم – االشتراك  ،مكتا الفق ه  ،ييروت  ،الطاع اأولى .2002 ،
 .60سعيد ،اسام س  .مومح التغير في اأسرة الفلسطين
الفلسطين

 ،دراس ميدان

لعين م اأسر

 ،ام افظ الوسطى اقطاع غزة  ،اليرنامج المشترك مع جامع عي

شمس،

جامع االفصى .2004
 .61السيد ،السيد عيد العاطي .ييومي ،م مد .وآخرو  ،علم االجتماع اأسرة  ،دار المعرف
الجامع  ،اال ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .2004 ،
 .62السيد ،السيد عيد العاطي .س  ،س م مد .وآخرو  ،دراسات في علم االجتماع العائلي
 ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط  ،الطاع اأولى .1997 ،
 .63الشامي ،م مود م مد صالح .قاف االستهوك لدى اأسرة الفلسطين

في م افظ رفح

دراس ميدان  ،على عين م اأسر  ،رسال ماجستير ،اليرنامج المشترك مع جامع عي
شمس ،جامع اأفصى.2002 ،
_____ مستوى المشارك الس اس
(دراس ميدان
اإلسوم
،

على عين م

(سلس

_1237

الدراسات

لدى الشااب الجامعي الفلسطيني في عصر العولم

طلا جامع اأفصى في خا
اإلسوم

1277يونيو . 2011،
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)المجلد

التاسع

يونس) ،مجل الجامع
عشر،

العدد

ال اني

 .64شيير ،وليد شوش .تنظ م المجتمع ،الجزج اأو  ،الجامع اإلسوم

 ،الطاع اأولى،

.2001
 .65شقف  ،عطا ا مد على  ".االتجاهات الس اس وعوفتها ااالنتماج الس اسي و العوامل الخمس
الكيرى للشخص
الدو العرب

لدى الشااب الجامعي في فطاع غزة " ،فسم الدراسات التربو ،جامع

،المنظم العرب

للترب

وال قاف والعلوم ،معهد الا وث والدراسات العرب

.2011
 .66شقورة  ،مجدي جميل .التنشئ االجتماع
ميدان

والوعي الس اسي في اأسرة الفلسطين

دراس

على عين م أسر شهداج انتفاض اأفصى ام افظات غزة  ،رسال ماجستير،

اليرنامج المشترك مع جامع عي شمس ،جامع اأفصى ،كل

ااداب والعلوم اإلنسان ،

.2007
 .67شكر ،عيد الغفار .مورو ،م مد .المجتمع اأهلي ودورة في يناج الد مقراط

 ،دمشق ،

.2003
 .68شكري ،عل اج .الجوهري ،م مد .وآخرو  .علم االجتماع العائلي  ،دار المسيرة للنشر
والتوزاع والطااع  ،اأرد  ،عما  ،الطاع اأولى . 2009 ،
_____ علم االجتماع العائلي  ،دار المسيرة للنشر والتوزاع والطااع  ،عما  ،العيدلي ،
الطاع ال ان .2011 ،
 .69شل  ،راما .الدور التربوي لألسرة الفلسطين
أينائها م

وجه نظر طلا الجامع اإلسوم

في تم يل مقاصد التشراع اإلسومي لدى
اغزة وسيل تفعيلها  ،رسال ماجستير ،

الجامع اإلسوم غزة  ،كل الترب . 2012 ،
 .70الش مري ،اشير نافع سمير .وآخرو  ،المواطن والد مقراط
دراسات الو دة العرب

 ،مشروع دراسات الد مقراط

ييروت . 2001
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في اليلدا العرب

في اليلدا العرب

 ،مركز

 ،الطاع اأولى

 .71صا غ ،روزماري .ترجم خالد عايد  ،الفو و الفلسطينيو م

االفتوع إلى ال ورة ،

م سس اأا اث العرب  ،الطاع اأولى .1980 ،
 .72صقر ،وسام .ال قاف الس اس

وانعكاسها على مفهوم المواطن لدى الشااب الجامعي في

فطاع غزة "  ،رسال ماجستير  ،جامع اأزهر  ،كل االفتصاد والعلوم اإلدارا 2005 ،
. 2009
 .73الصو  ،او  .دور الفضائ ات الكوات الرسم والخاص في تعزاز المواطن لدى الشااب
الكواتي  ،رسال ماجستير  ،جامع الشرق اأوسط اأرد  ،كل اإلعوم .2012،
المجتمع العربي  ،مركز الدراسات

 .74الصوراني ،غازي .مفهوم المجتمع المدني وأزم

الجماهيرا  ،اإلصدار اأو  ،الطاع اأولى . 2002 ،
 ،الس اسي

_____ المشهد الفلسطيني الراه

 ،االفتصادي  ،المجتمعي في إطار

الوضعي العربي والدولي  ،مكتا ومطاع اأخوة  ،غزة  ،الطاع ال ان . 2011 ،
 .75ص ام ،ش اذة.النظرا االجتماع

م

المر ل الكوس ك

إلى ما اعد ال دا

 ،مصر

العرب للنشر والتوزاع  ،القاهرة  ،الطاع اأولى . 2009 ،
 .76العاطس ،سلوى .إسهام اأسرة في ترب اإليداع لدى أطفالها م منظور الترب اإلسوم ،
رسال ماجستير  ،جامع أم القرى مك  ،كل الترب .2008 ،
 .77عيد الجواد ،مصطفى خلم .نظرا علم االجتماع المعاصر  ،دار المسيرة للنشر والتوزاع
والطااع  ،عما  ،العيدلي  ،الطاع ال ان . 2011 ،
 .78عيد الر م  ،عيدا هلل م مد .النظرا في علم االجتماع  ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط
 ،الطاع اأولى .2006 ،
 .79عيد الغفار ،عاد  .اإلعوم والمشارك الس اس

للمرأة ر

المصرا اللينان  ،القاهرة  ،الطاع اأولى .2009 ،
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ت ليل

واستشراف

 ،الدار

 .80عيد اللطيم ،إ ما  .الق م المرتاط امفهوم المواطن في مناهج المواد االجتماع

للصم

التاسع اأساسي ومدى اكتساب الطلا لها  ،رسال ماجستير ،الجامع اإلسوم غزة  ،كل
الترب .2013 ،
 .81عيد ل ،م مد عيدل .علم االجتماع النشهللاة والتطور  ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط ،
الطاع اأولى .2003 ،
______ النظرا في علم االجتماع  ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط  ،الطاع اأولى ،
. 2006
 .82ع ما  ،إيراه م .مقدم في علم االجتماع  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،عما  ،اأرد ،
الطاع اأولى . 1999 ،
______ الفكر االجتماعي والنظراات الكوس ك في علم االجتماع  ،دار الشروق للنشر
والتوزاع  ،اأرد  ،عما  ،الطاع اأولى . 2009 ،
 .83عسف  ،جمع م مد م مود .مدى تناو كتاب اللغ العرب

لقضا ا االنتماج الوطني وأ رة

في ترسيخها لدى توميذ الصم السادس افلسطي  ،رسال ماجستير ،اليرنامج المشترك مع
كل الينات  ،جامع اأفصى . 2003
 .84العسولي ،عاطم

سني .دراس سسيولوج

أنماط جرائم العنم اأسري في الص اف

المصرا  ،مكتا ييتا  ،غزة  ،الطاع اأولى .2012 ،
 .85عكاش  ،م مود فت ي .زكي ،م مد شفيق .علم النفس االجتماعي  ،المكتب الجامعي
ال ديث اأ ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .2002 ،
 .86علي ،نييل موسى سل ما  .الدجماط ق وعوفتها االمسئول

االجتماع لدى طلا الجامع

ام افظات غزة  ،كل الترب  ،الجامع اإلسوم – غزة .2001 ،
 .87عل ا  ،رب ي مصطفى .غن م ،ع ما

م مد .مناهج وأساليب الا ث العلمي

والتطي ق  ،دار الصفا للنشر والتوزاع عما الطاع اأولى .2000 ،
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النظرا

 .88عمر  ،مع خليل .الغزوي  ،فهمي سل م ،وآخرو  .مدخل إلى عل االجتماع  ،دار الشروق
للنشر والتوزاع  ،عما  ،اأرد  ،الطاع ال ان  ،اإلصدار اأو .2004 ،
 .89عمر ،مع خليل .علم االجتماع اأسرة  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،عما  ،الطاع
ال ان .2000 ،
______ نظراات معاصرة في علم االجتماع  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،اأرد ،
عما  ،الطاع ال ان . 2005 ،
______ المدخل إلى علم االجتماع  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،عما

 ،الطاع

ال ان . 2000 ،
_____ المدخل إلى علم االجتماع  ،دار الشروق للنشر والتوزاع  ،اأرد  ،عما ،
الطاع ال ان  ،اإلصدار ال اني .2004 ،
واإلصون تهللاصيل – تفعيل –

 .90عودة  ،م مد .لووندي ،سعيد وآخرو  .المشارك الشعي

تجارب وافع  ،دار العلوم للنشر والتوزاع  ،مصر  ،الطاع اأولى .2007 ،
 .91الع سى ،جهين سلطا  .الغنام ،سيم كل م على غانم .علم االجتماع  ،اأهلي للطااع
والنشر والتوزاع  ،سوراا  ،دمشق  ،الطاع اأولى . 2000 ،
 .92العيل ،رااض علي .تطور القض الفلسطين  ،الجزج اأو  ،جامع اأزهر .2009 ،
 .93الغامدي ،عيد الر م  .ف م المواطن لدى طوب المر ل ال انو

امك المكرم وعوفتها

ااأم الفكري  ،رسال ماجستير  ،جامع أم القرى مك  ،كل الترب . 2009 ،
 .94غيث  ،م مد عاطم .فاموس علم االجتماع  ،دار المعرف الجامع  ،اأ ازراط . 1997 ،
_____ فاموس علم االجتماع ،دار المعرف الجامع

،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى ،

.1989
 .95ف جا  ،سامي خليل .التوافق المهني والمسئول

االجتماع

وعوفتها امرون اأنى لدى

معلمي الترب الخاص  ،كل الترب الجامع اإلسوم .2010 ،
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 ،وفاج م مود إيراه م

 .96ف جا

الفلسطينيي دراس ميدان

سي  .التوجهات الق م

نجو العمل لدى المدرسي

امدين غزة  ،رسال ماجستير ،جامع الدو العرب

 ،القاهرة ،

. 2001
 .97فراج  ،طه مطر هو  .التنشئ الس اس

وخصائ

الشخص

كمتغيرات منيئ االمشارك

الس اس في دول الكوات  ،رسال ماجستير ،جامع الزفازاق  ،كل ااداب فسم علم نفس ،
.2009
 .98فرسو  ،سم ح .ترجم عطا عيد الوهاب  ،فلسطي والفلسطينيو  ،مركز دراسات الو دة
العرب  ،ييروت  ،الطاع اأولى .2003 ،
 .99فلسطي والقض الفلسطين  ،منشورات جامع القدس المفتو

 ،اأرد  ،عما  ،الطاع

ال ال .2008 ،
 .100فهمي  ،م مد سيد .المجتمعات الجديدة يي التنم والعشوائ  ،المكتب الجامعي ال ديث ،
اأ ازراط  ،االسكندرا  ،الطاع اأولى .2005 ،
 .101فهمي  ،نورها منير س  .الق م الدين

للشااب م منظور الخدم االجتماع

 ،المكتب

الجامعي ال ديث  ،اأ ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى . 1999 ،
 .102ف صل  ،نعما
السلط الوطن

عيد الهادي .االنقسام الفلسطيني في عهد االنتداب اليراطاني وفي ظل
الفلسطين

دراس مقارن  ،رسال ماجستير  ،غزة  ،فلسطي

 ،الطاع

اأولى.2012 ،
 .103الق طاني ،عيد ل .ف م المواطن لدى الشااب واسهامها في تعزاز اأم الوفائي  ،رسال
ماجستير  ،جامع نايم العرب للعلوم اأمن  ،فسم العلوم الشرط الرااض .2011 ،
 .104فرموط  ،عيدا هلل  .دور اأسرة الفلسطين في تعزاز المعايير االجتماع المستمدة م السن
النيو

لدى أينائها م

وجه نظر طلا ال انو

الجامع اإلسوم غزة  ،كل الترب .2010 ،
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في م افظ غزة "  ،رسال ماجستير،

 .105القراش ،غني ناصر سي  .المداخل النظرا لعلم االجتماع  ،دار الصفا للنشر والتوزاع ،
عما  ،الطاع اأولى .2011 ،
 .106فشط  ،سميرة .درج مساندة اأسرة الفلسطين لدور مراكز الت ف ظ التربوي ام افظات غزة
م وجه نظر الم فظات وسيل تطوارها ،رسال ماجستير  ،الجامع اإلسوم غزة  ،كل
الترب . 2013،
 .107القصير ،عيد القادر .اأسرة المتغيرة في مجتمع المدين العرب
االجتماع ال ضري واأسري  ،الجامع اللينان

دراس ميدان

 ،معهد العلوم االجتماع

في علم

 ،الفرع ال الث ،

طرايلس  ،لينا  ،دار النهظ العرب للنشر والتوزاع  ،الطاع اأولى .1991 ،
 .108القلقيلي ،عيد الفتان .أيو غوش ،عيده أ مد .الهو الوطن الفلسطين خصوص التشكيل
واإلطار الناظم  ،المركز الفلسطيني لمصادر قوق المواطن والوجئي (يديل) .2012
 .109الكراسن  ،سم ح .مساعد ،وليد  ،وآخرو .االنتماج و الوالج الوطني فى الكتاب والسن النيو
،المجل اأردن في الدراسات اإلسوم ،المجلد السادس ،العدد(.2010 )3
 .110كراب ،أ ا  .ترجم م مد سي غلوم  ،مراجع م مد عصفور  ،النظرا االجتماع م
شهرا

اارسونز إلى هيرماس  ،سلسل كتب قاف

صدرها المجلس الوطني لل قاف والفنو

وااداب  ،الكوات . 1999 ،
 .111كسا  ،فدري فضل " .منظمات المجتمع المدني ودورها في تعزاز مفهوم المواطن في
فلسطي  ،رسال ماجستير  ،جامعه النجان .2013،
 .112كشك ،م مد يهجت جاد ل .تنظ م المجتمع م المساعدة إلى الدفاع ،المكتا الجامع

،

اأ ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .3003 ،
 .113الكندري ،أ مد م مد ماارك .علم النفس اأسري  ،مكتا الفون للنشر والتوزاع  ،الطاع
الخامس  ،جمهورا مصر العرب .2013 ،
 .114ليل  ،على.

المجتمع المدني العربي فضا ا المواطن و قوق اإلنسا

المصرا  ،القاهرة  ،مصر  ،الطاع ال ان .2013
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 ،مكتا االنجلو

 .115المالكي ،عط  .دور تدراس مادة الترب الوطن في تنم ف م المواطن لدى توميذ المر ل
االيتدائ

دراس م وجه نظر معلمي الترب

الوطن

ام افظ الليث  ،رسال ماجستير ،

جامع أم القرى مك  ،كل الترب .2013 ،
 .116المجتمع الم لي الفلسطيني  ،منشورات جامع القدس المفتو
 .117مجموع م

الم لفي

 ،عما  ،اأرد .1998 ،

 ،ت رار خضر زكراا  ،دراسات في المجتمع العربي المعاصر ،

اأهلي للطااع والنشر والتوزاع  ،سوراا  ،دمشق  ،الطاع اأولى .1999 ،
 .118م مد  ،م مد على .أصو االجتماع الس اسي الس اس والمجتمع في العالم ال الث الجزج
ال اني القوة والدول  ،دار المعرف الجامع  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .1998 ،
 .119م مد  ،م مد علي .المفكرو االجتماعيو فراجات معاصرة أعما خمس م أعوم علم
االجتماع الغربي  ،دار النهض العرب للطااع والنشر  ،ييروت  ،الطاع اأولى .1982 ،
 .120م مود ،شوق أسعد .علم االجتماع العائل  ،دار اليدا

ناشرو وموزعو  ،عما ،

الطاع اأولى .2012 ،
 .121م مود ،منا طلعت .التنم

والمجتمع مدخل نظري لدراس المجتمعات الم ل

 ،المكتب

الجامعي ال ديث  ،اأ ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى .2001 ،
 .122م س  ،ت سير .النظام االجتماعي الفلسطيني جد الت و والتفكك ر

ت ليل  ،ت الم

السوم الفلسطيني  ،فلسطي .2007 ،
 .123المدهو ،

يى .دور الص اف االلكترون

الفلسطين

في تدع م ف م المواطن لدى طلا

الجامعات في م افظات غزة  ،رسال ماجستير  ،جامعه اأزهر غزة  ،كل الترب .2011،
 .124مرسي  ،م مد منير .اإلدارة التعل م

وأصولها وتطي قاتها  ،عالم الكتب  ،القاهرة الطاع

اأولى .1993 ،
 .125مركز اإل صاج الفلسطيني  ،تقرار النتائج النهائ للتعداد السكاني فطاع غزة .2012
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 .126مركز التاراخ الشفوي  ،اأوضاع االجتماع واالفتصاد والس اس في فرى فطاع غزة فيل
عام ، 1948الجامع اإلسوم .2003 ،
 .127مركز المي از ل قوق اإلنسا  ،اأاعاد االفتصاد واالجتماع في موازنات السلط الوطن
الفلسطين  ،غزة  ،فلسطي .2002 ،
 .128مسلم ،أشرف .وافع التنشئ االجتماع
الفلسطين

( دراس ميدان

الد مقراط

كما يدركها الوالدا واأيناج في اأسرة

)  ،رسال ماجستير  ،جامعه عي شمس و جامعه اأفصى ،

كل الترب .2003 ،
 .129مشرف  ،م سو م مد عيد القادر .التفكير اأخوفي وعوفته االمسئول االجتماع واعض
المتغيرات لدى طلا الجامع

اإلسوم

اغزة ،رسال ماجستير ،كل

الترب

الجامع

اإلسوم  ،غزة .2009 ،
 .130المصري ،اشرف م مود زهير .الفساد في السلط الوطن الفلسطين وا ر م اربته فى تعزاز
االنتماج الوطني للفرد الفلسطيني  ،رسال ماجستير ،جامع النجان الوطن . 2010
 .131منصور ،عصام م مد .المدخل إلى علم االجتماع  ،دار الخليج  ،عما  ،العيدلي  ،الطاع
اأولى .2008 ،
______ الفلسف االجتماع

واالتجاهات النظرا في علم االجتماع  ،المكتب الجامعي

ال ديث  ،اأ ازراط  ،اإلسكندرا  ،الطاع اأولى . 2001 ،
 .132المنظم المصرا الكند

ل قوق اإلنسا  ،المواطن مشارك س اس

في دول د مقراط

ومساواة أمام القانو في دول القانو  ،القاهرة .2009 ،
 .133مهمور ،م مود امد .علم االجتماع الس اسي  ،دار اليدا

ناشرو وموزعو  ،عما ،

الطاع اأولى .2012 ،
 .134مهنا  ،م مد نصر .العلوم الس اس يي ال دا والمعاصرة  ،منشهللاة المعارف  ،اإلسكندرا ،
الطاع اأولى .2002 ،
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 الطاع اأولى،  عما،  اأرد،  دار مكتا الرائد العلم،  المواطن. إيراه م عيدل، ناصر.135
.2002 ،
أساليب التربو المتضمن في الفكر التربوي
،

الترب

 كل، غزة

 ممارس اأسرة الفلسطين.  لورا،  النخال.136

 الجامع اإلسوم،  رسال ماجستير، اإلسومي وسيل تطوارها
.2013

 الم سس،

نقد

النظام الس اسي الفلسطيني اعد أوسلو دراس ت ليل

. جميل،  هو.137

.1998 ، الفلسطين لدراس الد مقراط ( مواط ) الطاع اأولى
المواطن في ضوج الت د ات المعاصرة (المواطن في

 ترب. سناج على أ مد، يوسم.138

 الطاع اأولى،  ميدا الم ط،  دار العلم واإل ما للنشر والتوزاع،) الفلسفات المختلف
.2010
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املالحــــــق
 م حق اقم ( )1العتباي قبل تتحك م
 م حق اقم ( )2أمساء تةار حملكمني
 م حق اقم ( )3العتباي بع تتحك م

دلمق اقم ( )1هالستبانة قبل هلتمكمم
السيد :اأستاد الدكتور .......................................... :فظه ل
ت

طيا واعد ،،،
هلدوضوع تمكمم هستبانة

قوم الاا ث يإعداد دراس لل صو على درج الماجستير في دراسات الشرق اأوسط اعنوا :

دور األسرة الفلسطينية يف تعزيز قيم املواطنة
" دراسة ميدانية على عينة من األسر يف قطاع غزة "
منث ته ف هل اهسة إلى دا مأتي-:
 )1ت ديد درج مساهم اأسرة في تعزاز ف م المواطن "المشارك الس اس والمجتمع والممارس
الد مقراط واالنتماج الوطني" لدى أفراد اأسرة الفلسطين اقطاع غزة .
 )2إلقاج الضوج على دور اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن تاعا لمتغير الدراس ( :الجنس،

العمر ،المستوى التعل مي ،الم افظ  ،مستوى الدخل الشهري ،مكا السك  ،نوع السك ).

 )3تسل ط الضوج على أهم المعوفات التي تواجه اأسرة الفلسطين في تعزاز ف م المواطن .
 )4تقد م تصور مقترن لتفعيل دور اأسرة في تعزاز ف م المواطن .
ونظ ار إلسهاماتكم العلم المتميزة في مجا الا ث العلمي أضع يي أيد كم هذه االستاان التي تعد

أداة لدراس ميدان في صورتها اأول يهدف تطي قها ميدان ا.

لذا آمل م س ادتكم التكرم ااالطوع على فقرات هذه االستاان واعطاج أر كم فيها م

يث دف

العاارات ،ومدى أهميتها وموجمتها لموضوع الدراس ال ال  ،وايداج ما ترونه م مو ظات أو

تعد وت سواج اال ذف أو اإلضاف  ،وكلنا أمل اهللا تجودوا علينا يتوجيهاتكم.
وتقيلوا فائق اال ترام والتقدير

الاا ث :أ مد عيد ال ميد وادي
ج 0599749872 :
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جامعه األزهر – غزة
عمادة الدراسات العليا
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
برنامج دراسات الشرق األوسط

صحيفة استبانة
أخي المواطن...أختي المواطنة
تحية طيبة وبعد ،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية للحصول على درجه الماجستير في دراسات الشرق
األوسط بعنوان:

دور األسرة الفلسطينية يف تعزيز قيم املواطنة
" دراسة ميدانية على عينة من األسر يف قطاع غزة"

لذا نأمل منكم اإلجابة على بنود االستبانة بكل موضوعية ودقة ووضوح ،وذلك من أجل
تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله علما بأن البيانات سرية ولن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي فقط.

شكرا لكم على حسن تعاونكم
إعداد الباحث :أحمد عبد الحميد وادي
إشراف الدكتور:
إبراهيم حمد محمد حمد
األستاذ المشارك في علم االجتماع -جامعة األزهر -قسم علم االجتماع

2015
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البيانات األولية
 )1رب األسرة:
)2العمر :

أنثى

ذكر

 34 -25سنة

أقل من  25سنة
 64 -55سنة

 )3المستوى التعليمي :
دراسات عليا
 )4المحافظة:

 65فما فوق

أقل من ثانوي

ثانوي

محافظة الشمال

محافظة غزة

محافظة خانيونس

محافظة رفح

 )5مكان السكن:

مدينة

)6نوع السكن :

ملك

 44 -35سنة

 54-45سنة

قرية

دبلوم متوسط

بكالوريوس

محافظة الوسطى

مخيم

إيجار

 )7مستوى الدخل الشهري  :أقل من  1000شيكل
 2999-2000شيكل

 1999-1000شيكل

 3999-3000شيكل
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أكثر من  4000شيكل

هلدموا هألول :وا هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هالنتداء هلوطني
مدى وضون الفقرة
م

1

الفقرة

واض

أشجع أبنائي على مب هلوط وهلدوهطنة دهدا كانت
سماسة هلمكودة وهلثقافة هلدتبعة

2

تشااك أبناءك في إمماء هلدناسبات هلوطنمة

3

د هألفضل أ نهاجا هإلنسـا ألي بلـ تتـوفا فنهـا
مماة كايدة وال نتقن بالعم

في وطنه

4

هل فاع ع هلوط ومدانته فايضة على هلجدمع

5

تشجع جهو هلدصالمة د أجل دصلمة هلوط

6

تمـــ ث أبنـــاءك عـــ تـــاايخهم وعـــ أهدمـــة تـــاهثهم
هلثقافي

7

تخلـــ دـــ بطـــوالت هلشـــه هء وهألســـاى و واهـــم فـــي
دسناة هلتمايا

8

نجــاح هلمــوها أو فشــله ال نهدــك ألنــك تعتقــ بعــ م
وجو وم ة وطنمة

9

مقــل مبــي للــوط كلدــا هز ه مادــاني د ـ ماج ـاتي
هألساسمة

10

بع ـ هالنقســام هلماصــل ال أشــعا بــأنني د ـوهط فــي
هذه هلوط
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هلدموا هلثاني  :وا هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هلدشااكة هلدجتدعمة
مدى وضون الفقرة
م
1

الفقرة

واض

تشـــااك أبنـــاءك فـــي هألعدـــال هلخنايـــة ودســـاع ة
هآلخاي .

2

تشـــجع أبنـــاءك علـــى مـــل دشـــكالت أصـــ قائهم
وهإلصالح بننهم.

3

هل تابى أبناءك على أ مسادموه هلنـاس إذه دـا
أخطأوه في مقهم.

4

دســاع ة هآلخــاي وهإلصــالح بنــنهم عدــل شــاق
ودتعب وهلناس ال تق ا عدل هلخنا.

5

تتمــــاوا دــــع أبنائــــك وتشــــجعهم علــــى هلمــــوها
وهلتفـــاهم دـــع جدمـــع هلنـــاس متـــى لـــو هختلفـــت
دعهم.

6

تذهب دع أبنائك إلى أفاهح وأم هز هآلخاي .

7

أشااك أبنائي في تنظنف هلشااع وهلمي متى لـو
لم مشااكني جناهني.

8

أشااك أساتي في جدمع أعدال هلدنزل.

9

هئدا دـا أتعادـل بمـزم دـع أبنـائي وزوجتـي لكـي
ً

10

هئدـــا ضـــعنف وال مســـتطمع
هإلنســـا هلدتســـادح ً

11

أشااك د مشااكني في أفاهمي وأمزهني.

12

ال أســـتطمع هلمـــوها و هلتفـــاهم دـــع هلنـــاس أل

أضبط هألساة.

دوهجهة هآلخاي .

هتجاهاتهم دختلفة.
13

لمست لي عالقة بدا نجاى خااج بنتي فهو أدا
ال معننني.
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غير
واض

مدى مناسيتها
مناسا

غير
مناسا

التعديل
المقترن

هلدموا هلثالث :وا هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هلدشااكة هلسماسمة
مدى وضون الفقرة
م

1

الفقرة

واض

عنـــ هالنتخابـــات أذهـــب أنـــا وأفـــ ها أســـاتي
لالقت هاع

2

هئدا دا أشجع أبنائي في هنتدائهم هلمزبي
ً

3

ـــــا أشــــــااك أبنــــــائي فــــــي هالعتصــــــادات
كثنـ ًه

4

هالنتخابـــات ال تمقـــق دطـــالبي وال تغنـــا فـــي

وهالمتجاجات هلسماسمة

أوضاعنا أي شيء
5

هئدــــا أتنــــاق
ً

دــــع أســــاتي فــــي هلقضــــاما

هلسماسمة وهلوطنمة
6

د ـ هألفضــل أ نبتع ـ هإلنســا ع ـ هلممــاة
هلسماســـمة فهـــي دســـؤولمة هلمكودـــة واجـــال
هلسماسة

7

ال أمب هلسماسة ألنها توتاني وتاهقني

8

أشـــــجع أبنـــــائي علـــــى هلدطالبـــــة بمقـــــوقهم
ــا علـــى
هلسماســـمة متـــى لـــو كـــا ذلـــك خطـ ًه

مماتهم
9

نظام هلمزب هلوهم هو أفضـل هلـنظم لتمقنـق
دصلمة هلوط

10

أشااك في هلتنظمدات متى تتـوفا لـي وظمفـة
ودص ا ازق
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غير
واض

مدى مناسيتها
مناسا

غير
مناسا

التعديل
المقترن

هلدموا هلاهبع :وا هألساة هلفلسطننمة في تعزيز قمم هل مدقاهطمة
مدى وضون الفقرة
الفقرة

م
1

ها أشــاوا جدمــع أف ـ ها
عن ـ دا أاي ـ أ أتخــذ ق ـاًه

2

أبنائي نتم ثو أدادي بماية

3

ال أوهفـــق دنـــول أفـــ ها أســـاتي فـــي توجهـــاتهم

واض

أساتي

ألنهم صغاا وال معافو هلمقمقة
4

ال أاجــع إلــى أي فــا فــي هألســاة عن ـ دا أتخــذ
ها أل هلقاها في هلنهامة قاهاي
قاًه

5

أ هء هلوهجب هلدجتدعي أهم د أخذ هلمقوق

6

هلقانو مطبق هذا هألمام على هلناس سوهسمة

7

أبنائي هلذكوا نتعادلو بمايـة دطلقـة فـي كـل
هلدوهقف

8

أوهفق أف ها أساتي عن دا معتاضـو علـى أ هء
هلمكودات هلفلسطننمة

9

أبنــائي ال معافــو مقــوقهم فــي دجــتدعهم وأنــا
دعني بذلك في هذا هألمام خوًفا على دصالمي

10

هلتفــا بــالمكم هــو هلطايــق هلصــممح للــتخلص
د مالة هلفوضى في دجتدعنا

11

هلشخصمة هلنشمطة وهلدتفاعلة تتعب صامبها

12

أشجع أبنائي على تأ مة وهجبـاتهم متـى لـو لـم
مأخذوه مقوقهم

13

أبنائي هإلناث لهم مـايتهم ولكـ هنـاك بعـض
هلضوهبط على تصافاتهم
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غير
واض

مدى مناسيتها
مناسا

غير
مناسا

التعديل
المقترن

دلمق اقم ( )2أسداء هلسا ة هلدمكدن
للت قق م الصدق الظاهري لألداة فام الاا ث اعرض االستاان على عدد م الم كمي م أعضاج
هيئ التدراس في جامع اأزهر وجامع القدس المفتو

وجامع اأفصى المتخصصي

االجتماع والعلوم الس اس يهدف إجراج التعد وت المناسا م

في علم

ذف واضاف وتعديل ،م فام الاا ث

يتعديل ما طلاه السادة الم كمو :
الصف

الم سس

م

االسم

 1أ.د .رفيق المصري

أستاذ دكتور

جامع اأفصى

 2أ.د .ناصر مهدي

أستاذ مساعد

جامع اأزهر

 3أ.د .اسر أيو عجوة

أستاذ مساعد

جامع اأفصى

 4أ.د .مخ مر أيو سعدة

أستاذ مشارك

جامع اأزهر

 5أ.د .رفيق دواس

أستاذ مساعد

جامع اأفصى

 6د .عاطم أيو مطر

-

جامع اأزهر

 7د .شاهر نصار

-

جامع القدس المفتو

 8أ .غسا أيو ناصر

-

جامع القدس المفتو
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دلمق اقم ( )3هالستبانة بع هلتمكمم
جامعه األزهر – غزة
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
عمادة الدراسات العليا
برنامج دراسات الشرق األوسط

صحيفة استبانة
أخي المواطن...أختي المواطنة ،تحية طيبة وبعد،،،
يقوم الباحث بإجراء دراسة علمية للحصول على درجة الماجستير في دراسات الشرق
األوسط بعنوان:

دور األسرة الفلسطينية يف تعزيز قيم املواطنة
" دراسة ميدانية على عينة من األسر يف قطاع غزة"

لذا نأمل منكم اإلجابة على بنود االستبانة بكل موضوعية ودقة ووضوح ،وذلك من أجل
تحقيق الهدف الذي وضعت من أجله علما بأن البيانات سرية ولن تستخدم إال ألغراض
البحث العلمي فقط.

شكرا لكم على حسن تعاونكم
إعداد الباحث :أحمد عبد الحميد وادي
إشراف الدكتور:
إبراهيم حمد محمد حمد
األستاذ المشارك في علم االجتماع -جامعة األزهر -قسم علم االجتماع

2015
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البيانات األولية
)1الجنس :
)2العمر :

أنثى

ذكر

 34 -25سنة

أقل من  25سنة
 64 -55سنة

 )3المستوى التعليمي :

 44 -35سنة

 54-45سنة

 65فما فوق

أقل من ثانوي

ثانوي

دبلوم متوسط

بكالوريوس

دراسات عليا
 )4المحافظة:
محافظة خانيونس

محافظة غزة

محافظة الشمال

محافظة الوسطى

محافظة رفح

 )5مكان السكن:

مدينة

)6نوع السكن :

ملك

 )7مستوى الدخل الشهري :
 2999- 2000شيكل

قرية

مخيم

إيجار

أقل من  1000شيكل
 3999-3000شيكل
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 1999-1000شيكل
أكثر من  4000شيكل

الرجاء وضع علمة (×) في الحقل الذي ترونه يعبر عن رأيكم بجوار كل فقرة:
درجة المساهمة
العبارة

م

كبيرة
جدا

1

تشارك أيناجك في اأعما الخيرا ومساعدة ااخرا .

2

عند االنتخااات أذهب أنا وأفراد أسراي لوفتراع.

3

ار أشاور جم ع أفراد أسرتي.
عندما أراد أ أتخذ فر ا

4

أش ننجع أين ننائي عل ننى ننب ال ننوط والمواطنن ن مهم ننا كان ننت س اسن ن
ال كوم وال قاف المتاع .

5

تشجع أيناجك على ل مشاكل أصدفائهم واإلصون يينهم.

6

دائما ما أشجع أينائي في انتمائهم ال زبي .

7

أينائي يت د و أمامي ا را .

8

تشارك أيناجك في إ اج المناساات الوطن .
سام وا الناس إذا ما أخطهللاوا في قهم

9

هل تربي أيناجك على أ

10

ك ي ار أشارك أينائي في االعتصامات واال تجاجات الس اس .

11

ال أوافق ميو أفراد أسنرتي فني توجهناتهم أنهنم صنغار وال عرفنو
ال ق ق .

12

م اأفضل أ يهاجر اإلنسنا أي يلند تتنوفر فيهنا ناة كرامن وال يتقيند
االع ش في وطنه.

13

مسنناعدة ااخ نرا واإلصننون يينننهم عمننل شنناق ومتعننب والننناس ال
تقدر عمل الخير .

14

االنتخااات ال ت قق مطاليي وال تغير في أوضاعنا أي شيئ.

15

ار أ القنرار فني
ال أرجع أي فرد م أفنراد اأسنرة عنندما أتخنذ فنر ا
النها فراري.

16

الدفاع ع الوط و مايته فراض على الجم ع .

17

تت اور مع أينائك وتشجعهم على ال وار والتفناهم منع جم نع النناس
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

درجة المساهمة
العبارة

م

كبيرة
جدا

تى لو اختلفوا معهم.
18

دائما أتنافش مع أسرتي في القضا ا الس اس والوطن .

19

أداج الواجب المجتمعي أهم م أخذ ال قوق.
م أجل مصل

الوط .

20

تشجع جهود المصال

21

تذهب مع أينائك إلى أفران وأ از وااخرا .

22

م اأفضل أ ييتعد اإلنسا ع ال اة الس اس فهي مسئول
ال كوم ورجا الس اس .

23

القانو

طيق هذه اأ ام على الناس سواس .
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

الرجاء وضع علمة ( × ) في الحقل الذي ترونه يعبر عن رأيكم بجوار كل فقرة:
درجة المساهمة
العبارة

م

كبيرة
جدا

24

ت دث أيناجك ع تاراخهم وع أهم ت ار هم ال قافي.

25

أشارك أينائي في تنظيم الشارع وال ي تى لو لم شاركني جيراني.

26

ال أ ب الس اس أنها توترني وترهقني.

27

أينائي الذكور يتعاملو ا را مطلق في كل الموافم.

28

تخلد م اطوالت الشهداج واأسرى ودورهم في مسيرة الت رار.

29

أشارك أسرتي في جم ع أعما المنز .

30

أشجع أينائي على المطالا ا قوفهم الس اس
على

نر
تى لو كنا ذلنك خط ا

اتهم.

31

أوافق أفراد أسرتي عندما عترضو على أداج ال كومات الفلسطين .

32

نجان ال وار أو فشله ال يهمك أنك تعتقد اعدم وجود و دة وطن .

33

دائما ما أتعامل ا زم مع أينائي وزوجتي لكي أضاط اأسرة.

34

الوط .

35

نظام ال زب الوا د هو أفضل النظم لت قيق مصل
أينائي ال عرفو

قوفهم في مجتمعهم وأننا معنني ينذلك فني هنذه اأ نام

خوفا على مصال ي.
36

قل يي للوط كلما ازداد رماني م

37

اإلنسا المتسامح دائما ضعيم وال ستط ع مواجه ااخرا .

38

أشارك في التنظ مات تى تتوفر لي وظ ف ومصدر رزق.

39

اجاتي اأساس .

التفننرد اننال كم هننو الطراننق الص ن ح للننتخل

من

ال ن الفوضننى فنني

مجتمعنا.
40

اعد االنقسام ال اصل ال أشعر اهللانني مواط في هذا الوط .
شاركني في أف ار ي وأ زاني فقط.

41

أشارك م

42

الشخص النش ط والمتفاعل تتعب صا يها.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

درجة المساهمة
العبارة

م

كبيرة
جدا

43

ال أستط ع ال وار والتفاهم مع الناس أ اتجاهاتهم مختلف .

44

أشجع أينائي على تهللاد واجااتهم تى لو لم هللاخذوا قوفهم.

45

ل ست لي عوف اما يجري خارج ييتي فهو أمر ال عنيني.

46

أين ن ننائي اإلن ن نناث له ن ننم ن ن نراتهم ولكن ن ن هنال ن ننك اع ن ننض الضن ن نوااط عل ن ننى
تصرفاتهم.
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كبيرة

متوسطة

قليلة

قليلة
جدا

